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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Բա նա սի րա կան կրթութ յան ի րա կա նաց ման նպա տա կով կազմ ված 
սույն դա սա գիր քը՝ « Լեզ վա բա նութ յան հի մունք նե րը», ի թիվս լեզ վի  
մա սին գի տե լիք նե րին նվիր ված ու սում նա կան այլ  ձեռ նարկ նե րի,  նոր է 
ա մե նից ա ռաջ  տե սա կան գի տե լիք նե րի իր ընդգրկ մամբ, կա ռուց ված-
քով, լեզ վի մա սին գի տութ յան բնա գա վա ռի հիմ նա հար ցե րի ար դի մո տե-
ցում նե րի և սկզ բունք նե րի ներդ րու մով, ա վան դա կան, ժա մա նա կի 
քննութ յու նը բռնած  դրույթ նե րի ճիշտ  օգ տա գործ մամբ:  

Գ. Ա. Ղա փանց յա նի «Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն»  (հ. 1, Ե., 1939) 
ձեռ նար կին 1940-ա կան թթ. կե սե րին  փո խա րի նում է Է. Բ. Ա ղա յա նի դա-
սա գիր քը, որն, ինչ պես հայտ նի է, հե տա գա յում  ու նե նում  է  մի քա նի  
հրա տա րա կութ յուն, վեր ջի նը՝ « Լեզ վա նութ յան հի մունք ներ» (Ե., 1987, 736 
էջ) վեր նագ րով: 

Հա մե մա տութ յան կար գով ա սենք, որ ինչ պես Հ. Ա ճառ յա նի « Հա յե-
րեն ար մա տա կան բա ռա րան»-ը  բա ռի բուն ի մաս տով ստու գա բա նա կան 
բա ռա րան չէ, այլ ա վե լին է, քան ցան կա ցած նման մի բա ռա րան, այդ պես 
էլ  Է.  Բ. Ա ղա յա նի « Լեզ վա նութ յան հի մունք ներ» դա սա գիր քը բա ռի նույն-
պի սի  ի մաս տով այդ պի սին չէ, այլ ա վե լին է, ո րով հետև նրա նում տեղ են 
գտել անց յալ դա րի 2-րդ  կե սի ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան հիմ նա կան 
խնդիր նե րի լու ծում ներ՝ ի րենց ի րա կան դա սա կարգ մամբ, փաս տա կան 
նյու թի հստակ մշակ մամբ, տար բեր լե զու նե րի   ի րո ղութ յուն նե րի տե ղին 
օգ տա գործ մամբ, ինչ պես նաև այն, որ  դա սագր քում տե սա կան բնույ թի 
շատ հար ցեր ստա ցել են գի տա կան հա վաս տի  գնա հա տութ յուն, որն  
ա մե նից ա ռաջ հեն վում է հա յոց լեզ վի պատ մութ յան տար բեր փու լե րում 
եր ևան ե կած  տվյալ նե րի և կի րա ռութ յան օ րենք նե րի  վրա:  

Այն ե ղել է սե րունդ նե րի դա սա գիր քը՝ բու հա կան կրթութ յան բնա գա-
վա ռում, և  այ սօր ևս շատ դեպ քե րում մնում է օ րի նա կե լի և գոր ծա ծե լի:  Ի 
դեպ՝ վեր ջին ժա մա նակ ներս  լույս է տե սել այդ հա մա պար փակ ձեռ նար-
կի հա մա ռո տու մը՝ իբրև սեղմ տար բե րակ-դա սա գիրք, որն ի րա կա նաց-
վել է ոչ այն քան մաս նա գի տա կան հմտութ յամբ: 

Այ նու հետև, Է. Բ. Ա ղա յա նի հիշ յալ դա սա գիր քը մե զա նում լեզ վա բա-
նա կան գի տե լիք նե րի ու սուց ման մեծ ա վան դույթ ու նի, այն թարգ ման վել 
է նաև ռու սե րեն («Введение в языкознание», Eреван,1960): 
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Հե ղի նակն այդ դա սագր քում տվել է լեզ վա բա նա կան տար բեր  
բնույ թի ի րա կութ յուն նե րի յու րօ րի նակ բնո րո շում ներ և սահ մա նում ներ, և 
վեր ջին ներս հա յա գի տութ յան տար բեր հար ցե րով  զբաղ վող մաս նա գետ-
նե րի հա մար ու նե ցել են և շա րու նա կում են ու նե նալ ու ղեն  շա յին կար ևո-
րութ յուն, ո րով հետև այդ բնո րո շում նե րը  և սահ մա նում նե րը խիստ գի-
տա կան են, իսկ  ճա նա չո ղա կան ա ռու մով՝ միան գա մայն  հիմ նա վոր ված: 
Այս պես, 1970-ա կան թթ. լույս տե սած « Լեզ վա բա նա կան բա ռա րան»-ի 
շատ բա ռա հոդ ված ներ, մա նա վանդ ընդ հա նուր տե սա կան լեզ վա բա նա-
կան բնույ թի, մշակ վել և մեկ նա բան վել են ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի  հիշ յալ 
դա սագր քի, և դա  նկա տե լի  է ոչ միայն հիշ յալ բա ռա րա նում բա ռա հոդ-
ված նե րի ընդգր կու մից և շա րադ րան քից, այլև հա մա պա տաս խան բա ռա-
հոդ վա ծի վեր ջում դա սագր քի է ջե րի, այլև հե ղի նա կի ան վան ուղ ղա կի 
նշում նե րից:

Սույն դա սագր քի պատ րաստ ման ժա մա նակ թե՛ ծրագ րի կազմ ման և 
թե՛ դա սա ժա մե րի թե մա նե րի բաշխ ման, դրանց հա մա մաս նութ յան ա պա-
հով ման, տե սա կան հիմ նա վո րում նե րի ա ռու մով մշտա պես նկա տի ենք  
ու նե ցել ինչ պես այդ  « Հի մունք ներ»-ը, ո րը տո ղե րիս հե ղի նա կի հա մար, 
նշենք,  ժա մա նա կին ե ղել է ու սում նա ռութ յան դա սա գիրք (« Լեզ վա բա-
նութ յան նե րա ծութ յուն» վեր նագ րով), իսկ հե տա գա տա րի նե րին՝ բու հա-
կան դա սա վանդ ման հա մար հիմ նա կան, թերևս միակ հանձ նա րա րե լի 
դա սա գիր քը, այլև վեր ջին տա րի նե րին տար բեր լե զու նե րով լույս տե սած 
նույն պի սի դա սագր քե րը,  այս կամ այն թե մա յին վե րա բե րող նո րա գույն 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը (գի տա կան հոդ ված ներ՝ լույս տե սած տար բեր 
լե զու նե րով և  այլն): 

 Ներ կա դա սա գիր քը կա ռուց ված է մե թո դի կա յի այլ հի մունք նե րով, 
ել նե լով ներ կա յիս ու սում նակր թա կան նոր պա հանջ նե րից, մաս նա վո րա-
պես վեր ջին տա րի նե րին մուտք գոր ծած հա մա կարգ չա յին առ կա և հե ռա-
վար ու սուց ման   պայ ման նե րում: 

Հա մա կարգ չա յին դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի կի րառ մամբ  տրվող 
նյու թե րը (այս պես կոչ ված՝ «փա թեթ նե րը») այս դեպ քում ներ կա յաց վում 
են իբրև ընդ հա նուր թե մա տի կա յի մեջ մտնող ա ռան ձին թե մա ներ: 

Դա սա գիրքն ու նի եր կու՝ լեզ վի  ընդ հա նուր (տե սա կան)  և կոնկ րետ  
գի տե լիք նե րի բա ղադ րիչ նե րի բա ժին (« Լեզ վա կան ի մա ցութ յան սահ մա-
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նում նե րը» և  « Լեզ վա կան ի րա կութ յուն նե րի ա ռանձ նա ցում նե րը»):   Ա ռա-
ջի նը նե րա ռում է լեզ վի և հա սա րա կութ յան առն չութ յա նը վե րա բե րող 
հիմ նա կան հար ցե րի տե սա կան մատ չե լի վեր լու ծութ յուն, իսկ երկ րոր դը՝ 
լեզ վի հնչյու նա կան, բա ռա յին (բա ռա պա շա րա յին)  և քե րա կա նա կան եր-
ևույթ նե րի  նույն պի սի  քննար կում:  

Ու սում նա կան ձեռ նարկն ու նի ինք նօ րի նակ կա ռուց վածք: Այն նախ՝ 
կազմ ված է ըստ բու հա կան ու սուց ման ժա մա քա նա կով նա խա տես ված 
ծրագ րի՝ ել նե լով ոչ միայն լսա րա նա յին ու սուց ման,   այլև փա թե թա յին 
ձևով (հա մա կարգ չի մի ջո ցով) ու սա նո ղին փո խան ցե լու պա հանջ նե րից: 
Այ նու հետև՝ յու րա քանչ յուր թե մա, որ մտնում է այս կամ այն ընդ հա նուր 
թե մա տի կա յի մեջ, սկզբում ու նի հար ցե րի այն ամ բող ջութ յու նը, որ, իբրև 
հիմ նա հար ցեր, ի րենց  լու ծումն են գտնում բուն շա րադ րան քում: Իսկ 
վեր ջում նշվnւմ է եր կու կար գի գրա կա նութ յուն՝  հիմ նա կան և լ րա ցու ցիչ, 
ո րը ա վան դա կա նի և նո րա գույ նի միա սին օգ տա գործ ման հնա րա վու-
թյուն է ըն ձե ռում, հե տապն դում լեզ վի մա սին գի տութ յան մեջ ա ռա վել 
մաս նա գի տա նա լու նպա տակ: Եր բեմն տո ղա տա կում տրվում են ուղ ղա կի 
կամ հա մե մա տե լի հղում ներ՝ ոչ միայն նոր մա տիվ, այլև տե սա կան գրա-
կա նութ յա նը, որն  ինք նու րույն աշ խա տան քի  աղբ յուր կա րող է ծա ռա յել:  

Ձեռ նար կի 1-ին բաժ նում ընդգրկ ված  է 2 թե մա տի կա (« Լեզ վա բա-
նութ յան  ա ռար կան  և խն դիր նե րը»  և  « Լեզ վի հիմ նա կան բնու թագ րե-
րը»),  իսկ  2-րդում՝ 4 («Հնչ յու նա բա նութ յուն», « Բա ռա գի տութ յուն», «Ձ ևա-
 բա  նութ յուն» և « Շա րահ յու սութ յուն»)՝ ա ռան ձին թե մա նե րով,  ըստ  անհ-
րա ժեշ տութ յան բեր վում են գծա պատ կեր ներ ( թվով՝ 16):   
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Ա ռաջին բաժին
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ  ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

ԹԵՄԱՏԻԿԱ  I. ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

Թե մա 1. Լեզ վա բա նութ յան  ա ռար կան

Հիմ նա հար ցեր:  Լեզ վա բա նութ յու նը  որ պես գի տութ յուն մարդ կա յին 
լեզ վի մա սին: Լե զուն իբրև լեզ վա բա նա կան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա: 
Լեզ վի հա ղոր դակ ցա կան կող մի  ընդ հա նուր բնու թա գի րը: Լե զուն մտա ծո
ղութ յան ձև:     

1. Լեզ վա բա նութ յու նը գի տութ յուն է մարդ կա յին լեզ վի մա սին: Եվ 
ըստ այդմ՝ այն ընդգրկ ված է հա սա րա կա կան մյուս գի տութ յուն նե րի 
մեջ՝ իբրև ա ռան ձին բնա գա վառ: 

Ժա մա նա կա կից գի տութ յու նը, ինչ պես ըն դուն ված է, բա ժան վում 
է ե րեք հիմ նա կան խմբի՝ բնա կան,  տեխ նի կա կան  և հա սա րա կա կան: 
Վեր ջի նիս մեջ, ի թիվս մի շարք այլ գի տութ յուն նե րի, մտնում է լեզ վա-
բա նութ յու նը՝ իբրև բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի բնա գա վառ, որն 
ա վան դա բար են թադ րում է տեքս տի ըն թերց ման և վեր ծան ման 
հմտու թյուն ներ, խոս քի ո ճե րի ա ռանձ նա ցում և քն նար կում, մա նա-
վանդ  քե րա կա նա կան գի տե լիք ներ՝ խոս քի մա սեր, բա ռե րի ձևե րի 
կազ մութ յուն և  այլն: 

Լե զու նե րի ու սում նա սի րութ յու նը մարդ կութ յա նը զբա ղեց րել է 
դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րում, ա ռանձ նա պես հին և միջ նա դար-
յան փի լի սո փա յութ յան  ըն դեր քում, ա մե նից  ա ռաջ հիմ նա կան խնդրի՝ 
ա ռար կա յի և ն րա ան վան ման տա րաբ նույթ  քննար կում նե րի, դրան-
ցից բխող  տե սա կան տար բեր  մո տե ցում նե րի մեջ: 

Իբրև ինք նու րույն գի տութ յուն՝ լեզ վա բա նութ յու նը սկիզբ է  առ-
նում լե զու նե րի պատ մութ յան ճա նա չո ղա կան (փի լի սո փա յա կան) կող-
մի պար զա բան ման, իսկ ա վե լի ուշ՝  նրանց  քե րա կա նա կան կա ռուց-
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ված քի տի պի, այլև ծա գում նա յին  հա մըն կում նե րի և ցե ղակ ցութ յան 
խնդիր նե րի պար զա բան ման դա րաշր ջա նում: Իսկ դա տե ղի է ու նե-
նում  18-րդ դ. վեր ջե րին, ա ռա վել հիմ նա վոր՝ 19-րդ դ.  10-ա կան թթ. 
սկսած:  Այս շրջա նում է, որ լե զու նե րի  բուն ու սում նա սի րութ յու նը 
դրվում է մե թո դա կան ո րո շա կի հիմ քե րի վրա, ըստ այդմ ա ռաջ են 
քաշ վում մի կող մից լե զու նե րի հա մե մա տութ յան, մյուս կող մից՝ տե-
սութ յան (փի լի սո փա յութ յան) խնդիր նե րը: 

Լե զու նե րի հա սա րա կա կան բնույ թի վե րա բեր յալ ե ղած պատ կե-
րա ցում նե րը միայն հե տա գա յում է, որ ստա նում են  գի տա կան բնույթ. 
ըստ այդմ՝ լե զուն հա սա րա կա կան եր ևույթ է, ան մի ջա կան առն չութ-
յուն ու նի վեր ջի նի հետ, գոր ծում է նույն պի սի հա մա կե ցութ յան (կյան-
քի) բո լոր բնա գա վառ նե րում, և հա կա ռա կը՝ հա սա րա կութ յունն իր 
գոր ծա ռույթ նե րը գրե թե գե րա զան ցա պես ի րա կա նաց նում է լեզ վի մի-
ջո ցով,  հան դի սա նում է  լեզ վի  ան մի ջա կան կրո ղը: 

Լեզ վա բա նութ յու նը  տե սա կան գի տա կարգ է, որ ու սում նա սի րում 
է ոչ այն քան որ ևէ կոնկ րետ լե զու, որ քան լե զու ներն առ հա սա րակ՝ 
իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն:  Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յու նը լայն հիմ-
քեր է գցում մաս նա վոր լեզ վա բա նութ յան, այ սինքն՝ ա ռան ձին լե զու-
նե րի քննութ յամբ զբաղ վող գի տութ յան  հա մար:

Լե զուն հա ղոր դակց ման մի ջոց է այն քա նով, որ քա նով հա ղոր-
դակ ցու մը տե ղի է ու նե նում հա սա րա կութ յան ներ սում, հա մա կե ցութ-
յան պայ ման նե րում, և հա կա ռա կը՝  հա սա րա կութ յու նը մեկն է,  քա նի 
որ միև նույն  լեզ վի կրող է:  Իսկ մարդ կութ յա նը, իբրև  պատ մա հա սա-
րա կա կան ընդ հա նուր եր ևույ թի, ա մե նից ա ռաջ  բնո րոշ է այն, որ տի-
րա պե տում է  յու րօ րի նակ հա ղոր դակց ման  մի ջո ցի: Իսկ վեր ջինս ոչ 
այլ ինչ է, քան տևա կան ժա մա նա կա մի ջո ցում գո յա ցած պատ մամ շա-
կու թա յին ար ժեք:  Լե զուն մարդ կութ յան մե ծա գույն ձեռք բե րում նե րից 
է, իսկ լեզ վի նկատ մամբ նրա հե տաքրք րութ յու նը՝ գի տութ յան ոչ պա-
կաս կա րևոր նվա ճում նե րից մե կը: Լեզ վի վե րա բեր յալ գի տութ յու նը, 
ի րոք, ան ցել է ձևա վոր վե լու, ամ բող ջա նա լու, ինք նու րույն դառ նա լու 
եր կա րատև ճա նա պարհ մինչև 19-րդ դ. 10-ա կան թթ.՝  ա ռանձ նա նա-
լով, ինչ պես  նշվեց,  բա նա սի րա կան մյուս գի տութ յուն նե րից: Նախ կի-
նում լեզ վի նկատ մամբ հե տաքրք րութ յու նը կրել է, կա րե լի է ա սել, տա-



8

րե րա յին (ոչ սիս տե մա տիկ) բնույթ, ե ղել է այլ գի տութ յուն նե րին հա րա-
կից քննութ յան սահ ման նե րում, այ նինչ հե տա գա յում  լեզ վին վե րա բե-
րող հար ցե րի  քննութ յու նը դրվում է գի տա կան հիմ քե րի վրա: 

2.  Լեզ վա բա նութ յան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան, բնա կա նա-
բար, լե զուն է: Լե զու ա սե լով ա մե նից ա ռաջ հաս կա նում ենք մարդ կա-
յին լե զուն, մյուս հեր թին` այլ «լե զու ներ» (թռչուն նե րի, մե ղու նե րի և  
այլն, նաև տեխ նի կա կան սար քե րի՝  հաշ վիչ մե քե նա ներ, հա մա կար-
գիչ ներ և  այլն): Եվ պայ մա նա վոր ված ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա յի  
(լեզ վի) նկատ մամբ գի տա կան հե տաքրք րութ յան  բնույ թով, այլև հաշ-
վի առ նե լով  տվյալ գի տութ յան մի  դեպ քում՝ պատ մա կա նութ յու նը, 
իսկ մեկ այլ դեպ քում՝ ընդ հան րա կա նութ յու նը, լեզ վա բա նա կան գի-
տա կար գե րը սո վո րա բար բա ժան վում են ե րեք հիմ նա կան մա սի՝  
ընդ հա նուր, մաս նա կի և  ա ռան ձին:  

Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յու նը զբաղ վում է լե զու նե րի ա ռա ջաց-
ման,  գոր ծա ռութ յան և կա ռուց ված քի  հար ցե րով: Մաս նա կի լեզ վա-
բա նութ յան ա ռար կան լե զու նե րի մի ո րո շա կի խմբի  (ցե ղակ ցո րեն  
նույն, տի պա բա նո րեն  ի րար մոտ  և  այլն) բնույ թի հար ցե րն են, իսկ 
ա ռան ձին լեզ վա բա նութ յու նը քննում է այս կամ այն լեզ վի (հա յե րե նի, 
ռու սե րե նի, անգ լե րե նի և  այլն) առ կա վի ճա կի կամ պատ մութ յան հար-
ցե րը: 

Այս ընդ հա նուր խմբա վոր ման հար ցում կան նաև այլ մո տե ցում-
ներ: Այս պես,  Գ. Բ. Ջա հուկ յա նի դա սա կարգ ման մեջ, լրա ցու ցիչ, բեր-
վում են ևս  եր կու սը՝ բար բա ռա գի տութ յու նը և  ան հա տա կան (հե ղի նա-
կա յին) լեզ վա բա նութ յու նը, ո րոնք, թերևս, ա վե լի ճիշտ կլի ներ, ե թե 
դրվեին վե րը  նշված ե րե քից  երկ րոր դի և  եր րոր դի մեջ, երկ րոր դում՝ 
բար բա ռա գի տութ յու նը, եր րոր դում՝ ան հա տա կան (հե ղի նա կա յին)  
լեզ վա բա նութ յու նը1: 

Լե զուն ընդ հա նուր է ողջ հա սա րա կութ յան, և  ըստ այդմ՝ նաև ողջ 
մարդ կութ յան հա մար, նրա ի րա կա նա ցու մը խոսքն է, որն ան հա տա-
կան է, ա ռա վե լա գույ նը՝  հան րութ յան ա մեն մի մա սի հա մար, խոս քը 
լեզ վի ի րա ցումն է:

1 Г. Б. Джаукян, Общее и  армянское  языкознание, Ереван,  1978, էջ 35-43: 
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 Լեզ վի և խոս քի հա րա բե րութ յու նը, ո րին անդ րա դառ նա լու ենք իր 
տե ղում,  ոչ այլ ինչ է, քան ընդ հա նու րի և մաս նա վո րի (ան հա տա կա նի) 
հա րա բե րութ յուն:  Լեզ վի և խոս քի այս հա րա բե րակ ցութ յու նը տե ղի է 
ու նե նում հա սա րա կութ յան ներ սում, հա սա րա կա կան այս կամ այն 
պա հանջ մուն քի բե րու մով, ուս տի հա սա րա կութ յու նից դուրս կամ 
ա ռան ձին անհ նա րին է պատ կե րաց նել լեզ վի գո յութ յու նը, խոս քա յին 
դրսևոր մամբ գոր ծա ռութ յու նը: 

Ըստ Ֆ. դը Սոս յու րի՝ « Լե զուն ձեռք բե րում է, խոս քի պրակ տի կա-
յով տա րած վող նրանց  վրա,  ո րոնք  պատ կա նում են միև նույն հա սա-
րա կա կան կո լեկ տի վին, այն քե րա կա նա կան հա մա կարգ  է, գոր ծուն  
ձևով գո յութ յուն ու նե ցող ա մեն մե կի ու ղե ղում, ա վե լի ստույգ՝  ան-
հատ նե րի մեկ միա վոր մամբ,  քա նի որ լե զուն ամ բող ջութ յամբ գո յու-
թյուն չու նի նրան ցից ոչ մե կում, այն գո յութ յուն ու նի ամ բող ջո վին  
միայն կո լեկ տի վում»1:

 Լեզ վա բա նութ յան ա ռար կա յի սահ ման ման և բ նու թագր ման 
ա ռու մով նման տար բե րա կումն ու նի հիմ նա րար նշա նա կութ յուն  և, 
ի րոք, ու նե ցել է  ժա մա նա կին և շա րու նա կում է ա ռաջ նա կարգ լի նել 
նաև հե տա գա յում:  Ա վե լին,  հիմ նա րար այս ձևա կեր պու մը, ինչ պես 
նաև դրա նից բխող ա վե լի կար ևոր ման րա մաս նե րը մի տե սակ ու ղեն-
շա յին ե ղան ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան, նրա ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կա յի հե տա գա զար գաց ման ա ռու մով:  

Այս դեպ քում ա ռանց քա յի նը, ինչ պես հայտ նի է, լեզ վի տար բե րա-
կումն է ըստ հա սա րա կա կան մի ջա վայ րի և  ըստ նույն պի սի գոր ծա-
ծութ յան պայ ման նե րի, լեզ վա բա նութ յան մաս նա տու մը լեզ վի գի տու-
թյան և խոս քի գի տութ յան՝ ա ռա ջին տե ղը հատ կաց նե լով, այս պես 
կոչ ված, խոս քի լեզ վա բա նութ յա նը:  Եվ դա այն նկա տա ռու մով, որ  
«լե զուն առ հա սա րակ այլ է, քան խոս քը, ո րով հետև այն միայն խո սո-
ղութ յան մի մասն է, թեև կար ևո րա գույն մա սը:  Այն սո ցիա լա կան  
եր ևույթ է, հան րութ յան կող մից ըն դուն ված անհ րա ժեշտ պայ մա նա-
կա նութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն, որ պես զի ա պա հո վի խո սո ղութ յան 

1 Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики // Նույնի ՝ Труды по языкознанию, М., 
“Прогресс”, 1977, էջ  52: 
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նկատ մամբ ի րա կա նա ցու մը, գոր ծա ռութ յու նը, որ գո յութ յուն ու նի  
լեզ վի ա մեն  մի կրո ղի մեջ» 1:

Լեզ վի մա սին գի տութ յան խնդի րը ի րա կա նութ յան և ն րա բա -
ռային նշա նակ ման փոխ հա րա բե րութ յան պար զա բա նումն է:  Ըստ  
Է. Բեն վե նիս տի՝  « Լեզ վա բա նութ յունն ու նի եր կու օբ յեկտ. այն գի տու-
թյուն է լեզ վի մա սին և գի տութ յուն՝ լե զու նե րի մա սին»2: Ուս տի այս 
գի տութ յան ա ռար կան  լե զուն կամ լե զու ներն են, ինչ պես որ հա սա րա-
կա գի տութ յան  ա ռար կա յի դեպ քում է: 

Լեզ վա բա նութ յու նը լե զուն դի տում է նաև մյուս եր կու կար ևոր 
կող մով՝  իբրև հա ղոր դակց ման մի ջո ցի և  իբրև մտա ծո ղութ յան ձևի:   
Դ րանք լեզ վի այն հիմ նա կան գոր ծա ռութ յուն ներն են, ո րոնք ի րաց-
վում են ան հա տի և հա սա րա կութ յան ա մեն կար գի փոխ հա րա բե րու-
թյան պայ ման նե րում: 

3. Լեզ վի  մյուս բնու թա գի րը կա յա նում է նրա  հա ղոր դակ ցա կան 
կող մի մեջ:  Վա ղուց է, ինչ տե սա կան  (փի լի սո փա յա կան) սահ մա նու-
մով լե զուն ձևա կերպ վում է իբրև հա ղոր դակց ման, ա ռա վել ևս՝ վեր ջի-
նիս կար ևո րա գույն մի ջոց:  Իսկ դա ա մե նից ա ռաջ նշա նա կում է, որ 
մյուս  «մի ջոց նե րը» (շար ժում նե րի, շփում նե րի, բնա կան ճի չե րի, մե քե-
նա կան սար քե րի և  այլն) ա ծանց յալ են հիշ յալ կար ևո րա գույն մի ջո ցի՝  
բուն լեզ վի առն չութ յամբ:  

Ըստ այսմ՝ մարդ կա յին լե զուն է հա ղոր դակց ման կար ևո րա գույն 
մի ջո ցը, իսկ մյուս նե րի «հա ղոր դակ ցու մը» բնու թագ րե լի է ըստ  մարդ-
կա յին լեզ վի չա փա նիշ նե րի: Ս տաց վում է, որ կեն դա նա կան աշ խար-
հին հա տուկ հա ղոր դակ ցու մը  բնո րոշ վում է մարդ կա յի նի օ րի նա կով, 
որ պի սով բնո րոշ ման մեջ  սահ մա նա փա կութ յուն է մտցվում, այն է՝ 
մարդ կութ յու նը կեն դա նա կան աշ խար հի մյուս միա վոր նե րին  (նաև  
սար քե րին և սար քա վո րում նե րին և  այլն) դի տում  է ըստ իր  պատ կե-
րա ցում նե րի:  Սա, թերևս,  ա վան դա բար գա լիս է մարդ կա յին լեզ վի  
նկատ մամբ  մեր սուբ յեկ տիվ ըն կա լու մից: 

Լայն ի մաս տով վերց ված՝ հա ղոր դակ ցու մը լի նում է եր կու տե սակ՝ 
բա նա վոր (հնչու մով) և գ րա վոր (գրա ռու մով), մի դեպ քում գոր ծում է 

1 Նույն  տեղում, էջ 47-48:
2 Э.  Бенвенист, Общая  лингвистика, М., “Прогресс”, 1974, էջ 21: 
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ձայ նը (բնա կան, մո դու լաց ված և  այլն), իսկ մյուս դեպ քում՝ նշա նը 
(պատ կե րի, գա ղա փա րի, գրի և  այլն):  Ձայ նի կամ նշա նի բա նա վոր 
կամ գրա վոր փո խան ցու մը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ հա ղոր դակ ցում, ո րը, 
իր հեր թին, են թադ րում է եր կու կողմ՝ հա ղոր դող (ար ձա կող՝ ա սող 
կամ խո սող, գրող և  այլն)  և  ըն դու նող (ըն կա լող՝ լսող, կար դա ցող և  
այլն): Հա ղոր դո ղը կա րող է լի նել ան հա տը կամ հան րութ յու նը (խումբ՝ 
մար դիկ, ե րամ, պարս և  այլն), իսկ ըն դու նո ղը՝ նույն պի սի նե րը: Ըստ 
այդմ հա ղոր դակ ցու մը  այլ բան չէ, քան հա ղոր դա կից կող մե րի առն-
չութ յուն: 

Այդ առն չութ յու նը տե ղի է ու նե նում ոչ ան հիմն կամ վե րա ցա կան 
ձևով, այլ կոնկ րետ՝ ժա մա նա կի և տա րա ծութ յան մեջ: Ըստ այսմ էլ 
հա ղոր դակ ցու մը լեզ վաի մա ցա կան (ճա նա չո ղա կան) առն չութ յուն է 
որ ևէ նյու թի շուրջ՝ առն ված  ժա մա նա կի և տա րա ծութ յան մեջ: Ժա մա-
նակն ա պա հո վում է եր ևույ թի պատ մա կա նութ յու նը, իսկ տա րա ծու-
թյու նը՝ նրա սփռվա ծութ յու նը: Այս պի սով, լե զու նե րի պատ մութ յու նը, 
որն այլ բան չէ, քան մարդ կա յին հա ղոր դակ ցութ յան հան րա գու մար, 
ու նի տևա կան ձգվա ծութ յուն, տա րա ծա կան ամ բող ջութ յուն: Հա ղոր-
դակ ցու մը հին է այն քան, որ քան հին է մարդ կութ յու նը, այլև ձևա վոր-
ված է այն պես, ինչ պես  հա ղոր դակց ման նյութն է ե ղել: Լե զու նե րի ժա-
մա նա կը և տա րած քը չափ վում են մարդ կութ յան մշա կույ թով (կեն դա-
նա կան աշ խար հի մյուս միա վոր նե րի հո րին ված քով և  այլն): Վեր ջինս, 
կա րե լի է ա սել, հա ղոր դակց ման արդ յունք է՝ տա րա ծութ յան և ժա մա-
նա կի հա րա բե րակ ցութ յամբ:   

4. Լե զուն միա ժա մա նակ մտա ծո ղութ յան ձև  է: Լեզ վի և մ տա ծո-
ղութ յան առն չութ յան հար ցին նվիր վե լու է  ա ռան ձին թե մա,  այս տեղ 
միայն նկա տենք, որ  մտա ծո ղութ յու նը մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան 
մի ջոց  է,  միա ժա մա նակ՝ արդ յունք:  Կեն դա նի էակ նե րից միայն մար-
դուն է հա տուկ մտա ծե լու կա րո ղութ յու նը. լե զուն մտա ծո ղութ յան նյու-
թա կան ձևն  է, ինչ պես նաև վեր ջի նիս մի ջո ցը: 

Լեզ վի ա ռա ջա ցու մը պատ մա կան գոր ծըն թա ցի (պրո ցե սի) արդ-
յունք է, ո րին մարդն հա սել է իր կեն սա կեր պի լա վա գույն դրսևոր ման 
մի ջո ցի՝ մտա ծո ղութ յան շնոր հիվ, վեր ջի նիս ա նընդ հատ կա տա րե լաց-
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ման ճա նա պար հով: Մ տա ծե լու կա րո ղութ յու նը  կեն դա նի ա րա րած նե-
րից  միայն մար դուն է հա տուկ: 

Մ տա ծո ղութ յու նը հո գեբ նա խո սա կան եր ևույթ  է, այն ոչ միայն 
գոր ծըն թաց է, այլև արդ յունք: Մ տա ծո ղութ յան ար տա քին կող մը նրա 
հնչյու նա կան (լեզ վա կան) թա ղան թա վո րումն  է, իսկ ներ քին  կող մը՝ 
հո գեբ նա խո սա կան (մտա ծա կան) հեն քը: Լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան կա-
պը ան մի ջա կան է,  դրանք պայ մա նա վոր ված են միմ յան ցով. չի կա րող 
լի նել հա րուստ և զար գա ցած լե զու,  ա ռանց նույն պի սի մտա ծո ղու-
թյան, և հա կա ռա կը: 

Նախ՝ մարդ կութ յան պատ մութ յու նը, կա րե լի է ա սել,  այլ բան չէ, 
քան լեզ վամ տա ծո ղութ յան (մշա կույ թի՝ ստեղ ծա ծի) պատ մութ յուն, 
ո րին մար դը հա սել է տևա կան ժա մա նա կի ըն թաց քում: Մ յուս կող մից՝ 
այն հիմ ված է ճա նա չո ղութ յան փոր ձի վրա. օ րի նակ՝ ե րե խան մի կարճ 
ժա մա նա կում լիո վին տի րա պե տում  է այդ  փոր ձին նախ նա կան, ա մե-
նա տար րա կան (է լե մեն տար) վի ճա կով, ո րը նրա հա մար հան դի սա-
նում է հենք, ի մա ցա կան յու րօ րի նակ վե րել քի՝ վե րա ճի հա մար, ի 
նպաստ մարդ կութ յան մշա կույ թի վե րըն թա ցի  ա պա հով ման:  

Այս պի սով, լեզ վա բա նութ յու նը հա սա րա կա կան (հու մա նի տար) 
գի տութ յուն է, նրա ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան, ա ռա ջին հեր թին, 
լե զուն է, այ նու հետև նրա  ա ծանց յալ նե րը՝  հա ղոր դակց ման մի ջոց և 
մ տա ծո ղութ յան ձև  լի նե լը:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  3-4:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ղա փանց յան Գ. Ա.,  Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19:  
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 7-9: 
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 4 -7:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ 15-21:
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Թե մա 2. Լեզ վա բա նութ յան հիմնական խնդիր նե րը

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վի ու սում նա սի րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը 
և հատ կա նիշ նե րը: Լեզ վա բա նութ յու նը և մ յուս գի  տու թ յուն նե րը: Լեզ վա բա
նու թյու նը և բա նա սի րա կան մյուս գի տութ յուն նե րը:

1.  Լեզ վա բա նութ յու նը յու րօ րի նակ  գի տութ յուն  է, որ ու սում նա սի-
րում է մարդ կա յին լե զուն՝ իբրև մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ:  Այդ 
գի տութ յու նը  ա ռա ջին հեր թին քննում է մարդ կա յին լե զուն՝ իբրև կեն-
դա նի եր ևույթ, ընդ ո րում ոչ միայն ա ռան ձին վերց ված, այլև ընդ հա-
նուր դի տարկ ման մեջ՝ իր կազ մա խո սա կան, հո գեմ տա վոր դրսևո-
րում նե րով հան դերձ:

Լե զուն ար տա քին աշ խար հի ի մա ցա կան նշա նա կումն է, և  որ պես 
այդ պի սին՝ այն ոչ միայն ընդ հա նուր է, այլև մաս նա վոր,  այ սինքն՝ 
պա րու նա կում է տվյալ հա սա րա կութ յա նը, այլև վեր ջի նիս յու րա քանչ-
յուր ան դա մի հո գե կերտ ված քին բնո րոշ գծեր:  Այն միան գա մից  չի  
ա ռա ջա ցել,  այլ  մարդ կութ յան ձևա վոր ման և զար գաց ման հետ միա-
ժա մա նակ, ընդ ո րում մարդ կութ յան հա սա րա կա կան տար բե րաց ման 
(դի ֆե րենց ման) հետ, ա ռան ձին հան րութ յուն նե րի  աշ խա տան քա յին 
տա րաբ նույթ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում: 

Լեզ վի ա մե նաբ նո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը նրա հա սա րա կա-
կան բնույթ ու նե նալն է: Վաղ և մի ջին դա րե րում լեզ վի մի ջո ցով փոր-
ձել են պատ կե րա ցում կազ մել տվյալ ժո ղովր դի պատ մութ յան, նրա 
մշա կույ թի, սո վո րույթ նե րի, դի ցա բա նութ յան  վե րա բեր յալ և  այլն:  

Յու րա քանչ յուր լե զու ընդ հա նուր մարդ կա յին և կոնկ րետ ազ գա-
յին  յու րա հատ կութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն է, պատ մա կա նո րեն ա ռաջ 
ե կած ի րո ղութ յուն: Ա ռան ձին լե զու նե րի վե րա բեր յալ ե ղած գի տե լիք-
նե րը տվյալ դեպ քում հիմք են հան դի սա նում ընդ հա նուր լեզ վի բնո-
րոշ ման հա մար: Այս տեղ շատ կար ևոր է ու նե նալ պատ կե րա ցում լեզ-
վի ընդ հա նուր  էութ յան և վեր ջի նիս  հիմ քում ըն կած ա ռան ձին եր-
ևույթ նե րի՝  դրսևո րում նե րի վե րա բեր յալ:  Այս ի մաս տով ընդ հա նու րը 
և մաս նա վո րը բնո րոշ վում  են իբրև  հան րութ յան  մի խմբի (ցե ղի, 
տոհ մի, ժո ղովր դի և  այլն) և  ողջ հա սա րա կութ յան (տվյալ ժա մա նա-
կում ապ րող մարդ կանց) փոխ հա րա բե րութ յուն. մարդ կութ յու նը  լեզ-
վա կիր է, լե զուն՝ մարդ կա յին:  Լե զու նե րի  թե՛ անց յա լը և թե՛ ներ կան 
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ընդ հա նուր առ մամբ քննութ յան ա ռար կա են այս առն չութ յան յու րա-
հատ կութ յան տե սանկ յու նից, ի մա ցա բա նա կան ո րո շա կի մե թո դի, ինչ-
պես նաև գա ղա փա րա բա նութ յան  (կոն ցեպ տո ւա լիզ մի) հի ման վրա: 

Այս պես, Է. Բ. Ա ղա յա նը հետև յալ կերպ է բնո րո շում լեզ վի հա սա-
րա կա կան եր ևույթ լի նե լը. « Լե զուն ծա ռա յում է ի րե նով խո սող հա սա-
րա կութ յա նը ամ բող ջութ յամբ վերց րած. լե զուն  ընդ հա նուր է  և միաս-
նա կան ի րե նով խո սող հան րութ յան հա մար՝ ան կախ հա սա րա կու-
թյան դա սա կար գա յին շեր տա վո րու մից, քա ղա քա կան խմբա վո րու մից 
և  այլն»1:

Լեզ վի և հա սա րա կութ յան  կա պը բա վա կա նին սերտ է: 
Ար դեն գի տենք, որ ինչ պի սի աս տի ճա նի վրա որ գտնվում է տվյալ 

հա սա րա կութ յան  ա ռա ջըն թա ցը  պատ մա կան  ո րո շա կի  ժա մա նա-
կաշր ջա նում,  այն պի սին էլ նրա լեզ վի զար գաց ման մա կար դակն է: Չի 
կա րող լի նել զար գա ցած հա սա րա կութ յուն ա ռանց  զար գա ցած լեզ վի, 
և հա կա ռա կը՝ անհ նա րին է  լի նել ցածր մա կար դա կի վրա գտնվող 
հա սա րա կութ յուն, բայց ու նե նալ զար գա ցած լե զու:  Ուս տի կա րե լի է 
ընդգ ծել, որ մարդ կա յին հա սա րա կութ յան ա ռա ջին ձեռք բե րում նե րից  
մե կը ե ղել է  և մ նում է լե զուն, ե թե ոչ ա մե նաա ռա ջին ձեռք բե րու մը:  

Ինչ պես որ լեզ վի մի ջո ցով կա րե լի է մեկ նա բա նել մարդ կա յին հա-
սա րա կութ յան  ողջ պատ մութ յու նը, այն պես էլ  գա ղա փար ու նե նալ  
նրա մշա կույ թի,  հո գե կան կերտ ված քի,  սո վո րույթ նե րի,  նիս տու կա-
ցի և  այլ նի մա սին: Նույ նը կա րե լի է ա սել նաև ան հա տի լեզ վի վե րա-
բեր յալ, քա նի որ վա ղուց ևեթ  ա պա ցուց ված են ան հա տի և հա սա րա-
կութ յան լեզ վա կան փո խա դարձ կա պը և  ի րա րով պայ մա նա վոր ված 
լի նե լը: 

Լեզ վի ա ռա ջա ցու մը և  զար գա ցու մը սերտ առն չութ յուն ու նեն այն 
կրող հա սա րա կութ յան  ա ռա ջաց ման և ն րա ներ սում տե ղի ու նե ցող 
պատ մա կան ինչ-ինչ  փո փո խութ յուն նե րի հետ: 

Հայտ նի է, որ մարդ կութ յան ա ռա ջըն թացն ան ցել է ո րո շա կի փու-
լեր, և  ըստ այդմ այն  «են թադ րում է հա սա րա կութ յան, տվյալ լե զուն 
կրող ողջ հան րութ յան (տոհ մի, ցե ղի, ժո ղովր դի, ազ գի) հա ղոր դակ-
ցա կան  գոր ծու նեութ յուն»2:  

1 Է. Բ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987, էջ 6: 
2 Նույն տեղում:
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Լեզ վա բա նութ յու նը ընդ հա նուր տե սա կան գի տա կարգ է, որ   
ու սու մա սի րում է ոչ թե այս կամ այն կոնկ րետ լե զուն, այլ լե զու ներն 
ընդ հան րա պես՝ իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն:  Ընդ հա նուր լեզ վա բա նու-
թյու նը լայն հիմ քեր է գցում մաս նա վոր լեզ վա բա նութ յան, այ սինքն՝ 
ա ռան ձին լե զու նե րի ու սում նա սի րութ յամբ զբաղ վող գի տութ յան հա-
մար: Յու րա քանչ յուր ա ռան ձին լե զու լեզ վա բա նութ յան ա ռար կա է 
այն քա նով, որ քա նով ներ կա յաց նում է յու րա հա տուկ գծեր, ո րոնք  
բնա կա նա բար հաշ վի են առն վում մյուս լե զու նե րի  նմա նա տիպ եր-
ևույթ նե րի հետ: Դա ար վում է լե զուն ա վե լի ի րա կան ձևով բնո րո շե լու 
հա մար: Այլ կերպ ա սած՝  լեզ վի հար ցում  էա կան նշա նա կութ յուն ու նի 
ընդ հա նու րի և մաս նա վո րի (կամ ան հա տա կա նի) ա ռանձ նա ցու մը: 

Ե թե դա տում ենք ըստ այնմ, որ լե զուն մարդ կա յին գոր ծու նեու-
թյան ըն թաց քում ա ռաջ ե կած եր ևույթ է, ա պա նկա տում ենք, որ այն 
սերտ առն չութ յուն ու նի ան հա տի հո գե կան պատ կե րա ցում նե րի և 
մ տա վոր կա րո ղութ յուն նե րի հետ: 

Լեզ վա բա նութ յան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան, ինչ պես ար դեն 
գի տենք,  մարդ կա յին լե զուն է,  երկ րոր դա բար՝ կեն դա նա կան աշ-
խար հի մյուս միա վոր նե րի (թռչուն նե րի, կաթ նա սուն նե րի, սո ղուն նե րի 
և  այլն) «լե զուն»: Այն,  իբրև  ինք նու րույն գի տա կարգ (դիս ցիպ լին), 
ա ռանձ նա նում է հա սա րա կա կան մյուս գի տա կար գե րից, ա մե նից 
ա ռաջ՝  քե րա կա նա գի տութ յու նից: 

Լե զուն ու սում նա սի րող գի տութ յու նը, բնա կա նա բար, ա նընդ հատ 
զար գա ցել է և դար ձել  է բազ մա բո վան դակ բնա գա վառ: Սա կայն բուն 
նպա տա կը սկզբնա պես ե ղել է լե զու նե րի հա մե մա տա կան ու սում նա-
սի րութ յու նը` պար զե լու նրանց միջև հնա րա վոր ցե ղակ ցութ յու նը, ընդ 
ո րում ա մե նից ա ռաջ ըստ հնչյու նա կան, բա ռա յին,  (բառ)ի մաս տա յին 
և  այլ կար գի նմա նութ յուն նե րի և զու գա դի պում նե րի բա ցա հայ տու մով: 
Մինչ այդ լե զու նե րի միջև նմա նութ յուն նե րի հա մե մա տութ յու նը կրել է 
տա րե րա յին (պա տա հա կան) բնույթ, ե ղել է ար տա քին տպա վո րութ-
յան արդ յունք, զուրկ տե սա կան հիմ նա վոր վա ծութ յու նից  (օ րի նակ՝ 
նմա նու թյուն հնդկե րե նի և  անգ լե րե նի միջև և  այլն):  Իսկ հե տա գա յում 
լե զու նե րի միջև հա մե մա տութ յու նը դրվում է գի տա կան նոր հիմ քե րի 
վրա, նպա տա կը լի նում է նրանց միջև ծա գում նա յին ընդ հան րութ յուն-
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նե րի պար զա բա նու մը, ու շադ րութ յան ա ռար կա են դառ նում նաև  
լեզ վի և  այն կրող հան րութ յան փո խա դարձ կա պի, ժո ղո վուրդ նե րի 
պատ մութ յան մեջ լեզ վի ու նե ցած կար ևո րութ յան հար ցե րը:  

Կար ևոր ա ռանձ նա հատ կութ յուն է նաև այն, որ լե զուն ա ռա ջա ցել  
է մարդ կանց հա ղոր դակ ցա կան պա հանջ նե րի բա վա րար ման  
նպա տա կով: Այն, ինչ պես ար դեն գի տենք,  դար ձել է նման հա ղոր-
դակց ման կար ևո րա գույն մի ջոց, և  որ պես այդ պի սին՝  միա ժա մա նակ 
մտա ծո ղութ յան ձև: 

Լե զուն և մ տա ծո ղութ յու նը ան բա ժա նե լի միաս նութ յուն են, միմ-
յան ցով պայ մա նա վոր ված: Դ րանց ա ռանձ նա ցու մը, ի դեպ, տվյալ 
դեպ քում խիստ պայ մա նա կան է, ար վում է եր ևույ թի հստակ պատ կե-
րաց ման նպա տա կով: Լեզ վա բա նու թյու նը գի տութ յուն է ա ռա ջին հեր-
թին մարդ կա յին լեզ վի մա սին, ո րը   քննվում է ոչ թե տա րե րայ նո րեն, 
այլ ո րո շա կի մե թոդ նե րով, մշակ ված սկզբունք նե րով և կի րա ռե լի մո-
տե ցում նե րով: Եվ դրանք էլ ի րենց զա նա զան  դրսևո րում նե րով կազ-
մում են նրա ու սում նա սի րութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րը: 

2. Լեզ վա բա նութ յու նը մե կու սա ցած գի տութ յուն չէ, այն կապ ու նի 
մյուս, մա նա վանդ հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի հետ: Լեզ վի ու-
սում նա սի րութ յու նը են թադ րում է ոչ միայն բուն նյու թը քննել հա մա-
պա տաս խան մե թոդ նե րով և սկզ բունք նե րով, այլև օգ տա գոր ծել այլ 
գի տութ յուն նե րի այն ձեռք բե րում նե րը, ո րոնք այս կամ այն չա փով կա-
րող են նպաս տել լեզ վա կան եր ևույթ նե րի ա ռա վել ճիշտ բնո րոշ մա նը: 
Գի տա կան հա մա գոր ծա կա ցութ յունն առ հա սա րակ զար գաց ման արդ-
յու նա վետ ու ղի է,  լեզ վա բա նու թյան մեջ ևս դա նկա տե լի է:  

Այս պես, լեզ վա բա նութ յան ա ռա ջին շրջա նում (19-րդ դ. կե սեր)  լե-
զու նե րի ծագ ման և բա րեշր ջութ յան (է վոլ յու ցիա յի) հար ցե րում նմա-
նու թյուն կա լեզ վա բան Ա. Շ լայ խե րի հա յացք նե րի և կեն սա բան  
Չ. Դար վի նի տե սութ յան միջև: Այ նու հետև, կեն սա բա նութ յան ո րոշ 
տվյալ ներ հաշ վի են առն վում լե զուն կրող նե րի սե րում նա յին (գե նե-
տիկ) կո դի մեկ նա բա նութ յան հար ցե րում: Բա նա կան ա րա րա ծի նյար-
գա յին հա մա կար գի  կա նո նա վոր և հի վան դա գին (պա թո լո գիկ) վի-
ճակ նե րի քննութ յու նը գրե թե ամ բող ջո վին հիմն ված է լի նում ան հա տի 
խոս քա յին տվյալ նե րի վրա:  
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Լեզ վա բա նութ յու նը կապ ու նի հա սա րա կա կան այն պի սի գի տու-
թյուն նե րի հետ, ինչ պի սին են պատ մագ րութ յու նը, ազ գագ րութ յու նը և 
մար դա բա նութ յու նը՝ մի կող մից, իսկ մյուս կող մից՝ գրա կա նա գի տու-
թյու նը, փի լի սո փա յութ յու նը, հո գե բա նութ յու նը, ի րա վա գի տութ յու նը  և  
այլն: 

ա) Լեզ վի պատ մութ յու նը անհ նա րին է քննել այն կրող ժո ղովր դի 
բուն  պատ մութ յու նից, ազ գա յին յու րա հատ կութ յուն նե րից, մար դա բա-
նա կան տի պից կտրված, ո րով հետև հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի 
ու նե ցած և  ա ռաջ ե կող գրե թե յու րա քանչ յուր ի րա դար ձութ յուն,  քա-
ղա քա կան,  տնտե սա կան և մ շա կու թա յին ա մեն մի տե ղա շարժ իր ան-
մի ջա կան ար տա ցո լու մը  գտնում է լեզ վի մեջ: Ուս տի լեզ վի պատ մութ-
յու նը մի տե սակ տվյալ ի րա կա նութ յան ամ բող ջա կան ար տա ցո լումն 
է, կա րե լի  է ա սել՝ ա մե նաս տույգ անդ րա դար ձը: Ժո ղո վուրդ նե րի 
կյան  քում տե ղի ու նե ցող անց քե րը (բնա կան  և տեխ նա ծին ա ղետ ներ, 
քա ղա քա կան և զի նա կան բա խում ներ, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին 
տե ղա շար ժեր և  այլն) գրե թե լիո վին ամ րա կայ վում են լեզ վի մեջ,  լեզ-
վի մի ջո ցով: 

բ) Լեզ վի ընդ հա նուր բնո րոշ ման, նրա ա ռա ջաց ման և զար գաց-
ման, բուն կա ռուց ված քի, ինչ պես նաև ի րա կա նութ յան լեզ վա կան ճա-
նա չո ղութ յան (ի մա ցութ յան), նրա վե րա բեր յալ հո գե կան պատ կե րա-
ցում նե րի և գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րի պար զա բան ման հար ցում 
հիշ յալ (հա րա կից) գի տութ յուն նե րը տրա մադ րում են լրա ցու ցիչ հնա-
րա վո րութ յուն ներ, հիմ նա կա նում կա տա րում են ա ծանց յալ դեր, որն 
այն քան էլ  պա կաս  կար ևոր չէ:  

Բ նա կան գի տութ յուն նե րից, օ րի նակ, կեն սա բա նութ յան և ֆի զի-
կա յի տվյալ նե րը, տե սալ սո ղա կան (տե սո ղութ յա նը և լ սո ղու թյա նը վե-
րա բե րող) սար քե րը անհ րա ժեշտ են լեզ վա բա նութ յան ա ռան ձին բա-
ժին նե րի ու սում նա սիր ման դեպ քում: Այս պես, լե զու նե րի հնչյու նա կան 
հա մա կար գե րի ձայ նագ րա կան-հնչա բա նա կան քննութ յան ա ռա վել 
ստույգ արդ յունք կա րե լի է գրան ցել, ե թե այն կա տար վում է, այս պես 
կոչ ված, «խոս քի գոր ծա րան նե րի» (մար դու օր գա նիզ մի տե սալ սո ղա-
կան բա ղադ րիչ նե րի) վե րա բեր յալ  գի տե լիք նե րի, անհ րա ժեշտ տեխ-
նի կա կան սար քե րի օգ տա գործ մամբ և  այլն: Լե զու նե րի պատ մութ յան 
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ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նման մի ջոց նե րի օգ տա գոր-
ծու մը հար ցի պար զա բան ման դեպ քում հա ճախ խա ղում է վճռո րոշ 
դեր: 

Այս պես, հայտ նի է,  Հ. Ա ճառ յա նը դեռևս Փա րի զում ու սա նե լիս 
(1890-ա կան թթ.) Սոր բո նի հա մալ սա րա նի հնչույ թա բա նու թյան լա բո-
րա տո րիա յում (աբ բա Ժ. Պ. Ռուս լո յի ղե կա վա րու թյամբ) հա տուկ սար-
քե րի օգ նութ յամբ գրան ցում է իր (պոլ սա հայ ար տա սա նութ յան կրո ղի) 
խոս քի հնչագ րութ յու նը՝ պար զե լու հատ կա պես բա ռասկզ բի դիր քում 
հա յե րե նի պայ թա կան բա ղա ձայն նե րի լրիվ կամ մաս նա կի քմայ նաց-
ման բնույ թը (բ, գ, դ > բ’, գ’, դ’  և  այլն): Ի դեպ՝  բա ղա ձայն նե րի քմայ-
նաց ման եր ևույ թը ե ղել է շատ կար ևոր, ըստ այդմ բա վա կա նին վի ճե լի 
խնդիր, ո րին անդ րա դար ձել են տար բեր սերն դի շատ լեզ վա բան ներ՝ 
ոչ միայն կոնկ րետ հա յե րե նի, այլ նաև ընդ հա նուր՝ հնդեվ րո պա կան 
լե զու նե րի  հա մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յան տե սանկ յու նից: Այս 
խնդրի լուծ ման փոր ձա ռա կան սկզբուն քը հե տա գա յում լայ նո րեն գոր-
ծադր վեց ՀՀ ԳԱԱ լեզ վի ինս տի տու տի հնչույ թա բա նութ յան բաժ նում, 
և ս տաց վե ցին լա վա գույն տվյալ ներ հա յե րե նի հնչյու նա կան հա մա-
կար գի ոչ միայն հիշ յալ կար գի բա ղա ձայն նե րի, այլև գրե թե բո լոր բա-
ղադ րիչ նե րի վե րա բեր յալ1: 

Ն ման փոր ձեր, բնա կա նա բար, կա տար վել են նաև այլ լեզու  նե րի 
հա մար, տար բեր երկր նե րում: Ըստ այդմ լե զու նե րի ու սում նա սի րութ-
յան մի բա ժի նը, որն ա վե լի մաս նա վոր ան վա նու մով  կոչ վում է  փոր-
ձա ռա կան հնչյու նա բա նութ յուն,  ներ կա յումս ա վե լի մեծ արդ յուն քի է 
հաս նում լեզ վա բա նութ յան և տեխ նի կա կան սար քե րով զբաղ վող գի-
տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ ման նե րում:  

Աշ խար հում գո յութ յուն ու նեն ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնց լե զուն բա նա-
վոր վի ճա կից դեռևս չի հա սել գրա վո ր աս տի ճա նի, ուս տի այդ լե զու-
նե րի ու սում նա սի րութ յուն ներ կա յիս պայ ման նե րում գրե թե անհ նա-
րին է դրանց  հնչյու նա կան հա մա կար գի (ար տա սա նա կան բա զա յի և  
այլն) ստույգ պատ կե րա ցումն  ա ռանց  ֆի զի կա յի և հա րա կից բնա գա-
վառ նե րի տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման: 

1   Տե՛ս  Ա. Հ. Խաչատրյան, Ժամանակակից հայերենի հնչյունաբանություն, Ե., 
1988, էջ 164-184: 
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Դա տա կան ի րա վա բա նութ յան մեջ ևս  ըն դուն ված է  տեխ նի կա-
կան սար քե րի գոր ծադ րու մը՝ ձայ նագ րա կան և վեր լու ծա կան  (հո գեբ-
նա խո սա կան ինչ-ինչ պա հե րի ճշգրտման) աշ խա տան քի դեպ քում, 
ըստ այդմ՝ խնդրի պար զա բան ման հա մար: 

3. Լեզ վա բա նութ յու նը առն չութ յուն ու նի հատ կա պես բա նա սի րա-
կան  գի տութ յուն նե րի հետ՝ գրա կա նա գի տութ յուն, ո ճա բա նութ յուն 
(լայն ի մաս տով), ձե ռագ րա գի տութ յուն, բա նահ յու սու թ յուն (ֆոլկ լոր), 
բնագ րա գի տութ յուն (տեքս տա բա նութ յուն) և  այլն: 

Գ րա կա նա գի տութ յան բնա գա վա ռում գե ղար վես տա կան պատ-
կե րի ստեղծ ման հիմ քը աշ խար հի լեզ վա կան պատ կերն է, ո րը բեկ-
վում է գրո ղի ո ճա կան կող մի (պրիզ մա յի) մեջ:  Ո ճա բա նութ յու նը հա-
մա տե ղում է գրա կան և լեզ վա կան մի ջոց նե րի գոր  ծադ րում այն քա նով, 
որ քա նով ո ճը, իբրև այդ պի սին,  հա ղոր դակ ցա կան մի ջո ցի (լեզ վի) կի-
րա ռութ յան (խոս քի) տար բե րու  թյունն է1:  

Հա սա րա կա կան մյուս գի տաճ յու ղե րը նույն պես, իբրև գրա վոր  
(ձե ռա գիր, վի մա գիր և  այլն) կամ բա նա վոր (է պոս, հե քիաթ ներ, ա ռած-
ասաց վածք ներ և  այլն) խոս քի բնա գա վառ, ի րենց  հիմ քում, ան շուշտ, 
ու նեն լե զուն՝ իբրև հա ղոր դակ ցա կան հնա րա վո րութ յուն: Այ նու հետև, 
բուն լեզ վի ներ սում, օ րի նակ, բար բառ նե րի քննութ յու նը ներ կա յումս  
մե ծա պես հեն վում է լեզ վա բա նա կան հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե-
րի վրա՝ հար կավ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ: 

Այս պես, հայ բար բառ նե րի լեզ վա կան-վի ճա կագ րա կան քննու-
թյան ժա մա նակ Գ. Բ. Ջա հուկ յա նի կող մից օգ տա գործ վել են ոչ միայն 
հաշ վո ղա կան-վի ճա կագ րա կան մե թո դի ո րոշ սկզբունք ներ և մո տե-
ցում ներ, այլև ներդր վել են տեխ նի կա կան սար քե րի ըն ձե ռած այլ հնա-
րա վո րու թյուն ներ՝ բար բառ նե րի գրանց  ման, ու սում նա սիր ման և քար-
տե զագր ման հա մար: Ըստ այդմ կա տար վել է բար բա ռա յին հատ կա-
նիշ նե րի ա վե լի ճշգրիտ ընտ  րութ յուն և հաշ վարկ, բար բա ռա խոս վայ-
րե րը բնո րոշ վել են ըստ այդ հատ կա նիշ նե րի, իսկ ա ռան ձին բար բառ-
նե րի և բար բա ռա յին խմբակ ցութ յուն նե րի մեր ձա վո րութ յան աս տի-
ճա նը գրանց վել է մա թե մա տի կա կան ճշգրտութ յամբ և  այլն:  

1 Վ. Գ. Համբարձումյան, Լեզու, ոճ, խոսք // «Բանբեր Երևանի  հա մալ սա րա
նի», 1981, 3, էջ 182-191:
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Բա նահ յու սա կան նյու թեր հա վա քե լիս տե ղե կա տո ւի (ին ֆոր ման-
տի) խոս քի գրանց ման հա մար օ տա գործ վում են տե սալ սո ղա կան 
(տեխ նի կա կան) տար բեր սար քեր (ձայ նագ րիչ, խո սա փող, պատ կե-
րագ րիչ  և  այլն): 

Ե թե ամ փո փե լու լի նենք աս վա ծը, ա պա կա րե լի է նշել, որ ինչ պես 
ա մեն մի գի տութ յուն, այն պես էլ լեզ վա բա նութ յու նը ու նի իր կոնկ րետ 
խնդիր նե րը, ո րոնց լու ծու մը կար ևոր է հա սա րա կութ յան լեզ վա կան 
հա ղոր դակց ման  էութ յան պար զա բան ման հա մար: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ 3-4:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19: 
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 11-12:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 4-7:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 21-26:
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ԹԵՄԱՏԻԿԱ  II. ԼԵԶՎԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ   
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Թե մա 1. Լե զուն  որ պես հա սա րա կա կան  եր ևույթ

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վի և հա սա րա կութ յան փո խա դարձ կա պը:  Լեզ վի 
հա սա րա կա կան դե րը:  Լե զուն հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ի րա կա
նաց ման  մի ջոց:   Լե զուն ընդ հա նուր և միաս նա կան հա ղոր դակց ման մի ջոց:  

1. Լեզ վա բա նութ յու նը յու րօ րի նակ գի տութ յուն է: Այն, ինչ պես աս-
վեց, ու սում նա սի րում է մարդ կա յին լե զուն՝ իբրև մեկ ամ բող ջա կան 
հա մա կարգ:  Լե զուն և ն րա նով իր ապ րում նե րը, հույ զերն ու մտա ծում-
նե րը ար տա հայ տող հան րութ յու նը գտնվում  են փո խա դարձ կա պի 
մեջ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ լեզ վի մի ջո ցով նախ կի նում փոր ձել են 
տե ղե կա նալ տվյալ ժո ղովր դի (տոհ մի, ցե ղի, ազ գի և  այլն) պատ մու-
թյա նը, մշա կույ թին, նիս տու կա ցին և սո վո րույթ նե րին, նույ նիսկ գերբ-
նա կան ու ժե րի հան դեպ  դի ցա կան  (ա ռաս պե լա կան)  ներշն չում նե-
րին:  

Այդ գի տութ յան ա ռար կան, որ ա ռա ջին հեր թին մարդ կա յին լե-
զուն է, իբրև կեն դա նի եր ևույթ, ու սում նա սիր վում է ոչ միայն ա ռան-
ձին, այլև ընդ հա նուր դի տարկ ման, այլ եր ևույթ նե րի հետ ու նե ցած ան-
քակ տե լի կա պի մեջ: Կա րե լի է ա սել, թե ընդ հա նուր լե զու գո յութ յուն 
չու նի, այլ այն ընդ հան րա ցումն է կոնկ րետ լե զու նե րի.լեզ վա բա նու-
թյու նը զբաղ վում է այդ ընդ հա նու րի քննութ յամբ՝ տե սա կան կուռ հիմ-
քեր ստեղ ծե լու կոնկ րետ լե զու նե րի ա վե լի լիար ժեք քննութ յան հա-
մար:  Ըստ այդմ՝ ա սենք, հա յե րե նի, ռու սե րե նի, անգ լե րե նի և  այլ լե-
զու նե րի վե րա բեր յալ ա ռան ձին գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րը հիմք 
են ստեղ ծում կա տա րե լու ընդ հան րա ցում, առ հա սա րակ ա վե լի վե րա-
ցարկ ված պատ կե րա ցում կազ մե լու դրանց  մա սին: 

Այս պես, կեն դա նի լե զու նե րից հա յե րե նը, ռու սե րե նը, իսկ մե ռած 
լե զու նե րից լա տի նե րե նը ու նեն հո լով ման հա մա կար գեր, այ սինքն՝ 
ա նուն խոս քի մա սա յին միա վոր նե րը  (գո յա կան, ա ծա կան և  այլն) ձևա-
բա նո րեն փո փո խե լի են, ըստ բա յի խնդրա յին կամ պա րա գա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ար տա հայտ ման. օր.՝  հայ. ա շա կերտ  ա շա
կեր տի,  ա շա կերտին և  այլն, ռուս. ученик – ученика, ученику   (նույ-
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նը) և  այլն, լատ. puer  pueri, puero  (նույ նը)  և  այլն ձևե րը թեք ված 
(հո լով ված) ձևեր են, որ ար տա հայ տում են ո րո շա կի հա րա բե րութ յուն: 
Իսկ, ա սենք,  անգ լե րե նը, ֆրան սե րե նը չու նեն հո լով ման հա մա կար-
գեր, այ սինքն՝  խնդիր նե րին և պա րա գա նե րին  վե րա բե րող  հա րա բե-
րութ յուն ներն  ի րաց վում են նախդ րա յին կա ռույց նե րով. օր. անգլ. on 
the table  «սե ղա նին, սե ղա նի վրա» և  այլն,  ֆրանս. sur la table  «սե ղա-
նին, սե ղա նի վրա» և  այլն: Ուս տի կա րող ենք շեշ տել, որ վե րը հա մե-
մատ ված լե զու նե րին յու րա հա տուկ է կա՛մ հո լո վա կան, կա՛մ նախդ րա-
յին կա ռույց նե րով տի պե րի դրսևո րու մը, որն ընդ հա նուր առ մամբ այլ 
բան չէ, քան ձևա բա նա կան նման յու րա հատ կութ յուն նե րի ընդ հան րա-
ցում, դի տար կում մեկ ամ բող ջութ յան մեջ: Գի տութ յան մեջ ա ռանձ-
նաց վում են լե զու նե րի տար բեր տե սակ ներ (տի պեր), տվյալ դեպ քում 
թե քա կան (կցա կա նութ յան ո րոշ տար րե րով հան դերձ) և  ան ջա տա-
կան.  նշված օ րի նա կով հա յե րե նը, ռու սե րե նը և  լա տի նե րե նը՝  մի տի-
պի, իսկ անգ լե րե նը, ֆրան սե րե նը՝  մեկ այլ  տի պի լե զու ներ են: 

Այ նու հետև, վե րա ցար կումն այս դեպ քում այն է, որ կոնկ րետ 
փաս տե րից անց ում է կա տար վում  ընդ հա նուր դրված քին: Ն ման օ րի-
նակ նե րը բազ մա թիվ են և խիստ բազ մա զան. լեզ վա բա նութ յու նը 
ա ռան ձին ի րո ղութ յուն նե րի վեր լու ծութ յամբ հան գում է ընդ հա նուր  
եզ րա կա ցութ յուն նե րի: Ընդ հա նուր դրված քին է վե րա բե րում նաև այն, 
որ այդ և ն ման կար գի տար բե րութ յուն նե րը պատ մա կա նո րեն ա ռաջ 
ե կած ի րո ղութ յուն ներ են, այս կամ այն հան րութ յան ա մե նից ա ռաջ 
մտա ծո ղութ յան  յու րա հատ կու թյան ար տա հայ տութ յուն:  

Լեզ վի և հա սա րա կութ յան կա պը ոչ թե պար տա դիր է, այլ պայ մա-
նա կան: Իր մայ րե նի լեզ վով խո սող ե րե խան, օ րի նակ, այլ լեզ վով խո-
սող մի ջա վայ րում   ժա մա նա կի ըն թաց քում յու րաց նում է այդ մի ջա-
վայ րի լե զուն, որ նշա նա կում է, թե նա  դառ նում է մեկ այլ հան րութ յան 
ան դամ, քա նի որ հա ղոր դակց վում  է ոչ մայ րե նի, այլ մեկ այլ լեզ վով:  
Այդ պես էլ շատ ժո ղո վուրդ ներ, ինչ պես ցույց է տա լիս մարդ կութ յան 
պատ մութ յու նը, ինչ-ինչ պայ ման նե րում (պա տե րազմ ներ, բռնա ցում, 
տե ղա շարժ և  այլն) կորց նում են ի րենց բնիկ լե զուն և դառ նում այլ լեզ-
վի կրող, ո րով հետև նե րած վում  (ին տեգր վում)  են այլ հա սա րա կու-
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թյան մեջ (հմմտ. ժո ղո վուրդ նե րի, ազ գե րի միջև   ե ղած և տե ղի ու նե-
ցող ազ դե ցութ յու նը, ու ծա ցու մը և  այլն): Լե զուն ձգտում է ներ դաշ նու-
թյան ի րե նով հա ղոր դակց վող հա սա րա կութ յան հետ, և հա կա ռա կը՝  
հա սա րա կութ յու նը  լեզ վի շնոր հիվ է, որ դառ նում է  միաս նա կան և  
ամ բող ջա կան: 

2. Լեզ վի հա սա րա կա կան դե րը ևս  ո րո շա կի է, այն ա մե նից ա ռաջ 
ու նի հա ղոր դակց ման ի րա կա նաց ման նպա տակ: Լե զուն և  այն կրող  
հա սա րա կութ յու նը  գտնվում  են ոչ  միայն փո խա դարձ կա պի մեջ, 
այլև այդ կա պը բա վա կա նին սերտ է, գրե թե  ան բա ժա նե լի, ո րով հետև 
մե կը  ընդ միշտ պայ մա նա վոր ված է մյու սով,  և  այն իր հեր թին՝  պայ-
մա նա վո րում է մյու սին: Հա սա րա կութ յու նը և ն րան սպա սար կող լե-
զուն միմ յանց նկատ մամբ գտնվում են հա ղոր դակ ցա կան բա ցար ձակ 
հա րա բե րութ յան մեջ, այ սինքն՝ ան կախ քա ղա քա կան գե րա կա յութ յու-
նից, զի նա կան ու ժի ա ռա վե լութ յու նից, տնտե սա կան կախ վա ծութ յու-
նից, մշա կու թա յին ազ դե ցութ յու նից և  այլն, նրանց առն չութ յու նը  հա-
վա սա րար ժեք է, նրանց  միջև  գո յութ յուն չու նի դա սա յին կամ դա սա-
կար գա յին շեր տա վո րում  կամ տար բե րա կում:   Լե զուն առ հա սա րակ 
մարդ կա յին և կոնկ րետ ազ գա յին յու րա հատ կութ յուն նե րի ամ բող ջու-
թյուն է, և  ըստ այդմ՝ լիո վին պատ մա կան ի րո ղութ յուն, որ հան րո րեն 
(սո ցիա լա պես) տար բե րակ ված է, սա կայն հա ղոր դակ ցո րեն  ոչ տա-
րան ջատ ված:  

 Ա ռան ձին լե զու նե րի վե րա բեր յալ ե ղած գի տե լիք նե րը  տվյալ 
դեպ քում  հիմք են հան դի սա նում ընդ հա նուր լեզ վի բնո րոշ ման հա-
մար: Այս տեղ շատ կար ևոր է ու նե նալ պատ կե րա ցում լեզ վի ընդ հա-
նուր էութ յան և վեր ջի նիս հիմ քում ըն կած ա ռան ձին եր ևույթ նե րի վե-
րա բեր յալ (ընդ հա նու րի և  ա ռան ձի նի՝ մաս նա վո րի, այլև  էութ յան և  
եր ևույ թի փոխ հա րա բե րութ յուն): Ն ման հար ցադ րու մը լիո վին վե րա-
բե րում է ճա նա չո ղութ յան (փի լի սո փա յութ յան) ո լոր տին, և պա տա հա-
կան չէ, որ հին աշ խար հում  չկար սահ մա նա զա տում ի րի և  ան վան ման 
միջև (հմմտ.  ծառ  ա ռար կան և  «ծառ» բա ռի մաս տը՝ ան վա նու մը), 
ո րին գի տութ յու նը հա սավ միայն հե տա գա ժա մա նակ նե րում:  Ինչ պի-
սին որ տվյալ հա սա րա կութ յան ա ռա ջըն թացն է՝ պատ մա կան ո րո շա-
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կի շրջա նում, տա րա ծաշր ջա նա յին ի րա կան պայ ման նե րում, այն պի-
սին  էլ՝  նրա լեզ վի մա կար դա կը: Ինչ պես ար դեն գի տենք, ըն դուն ված 
է ա սել, թե չի կա րող լի նել տնտե սա պես հա րուստ, մշա կույ թով  ա ռա-
ջա վոր հա սա րա կութ յուն ա ռանց զար գա ցած լեզ վի, և հա կա ռա կը՝ 
անհ նա րին է մտա ծել, որ ցածր կա ցութ յան վրա գտնվող հան րու թ յունն 
ու նի հա րուստ լե զու:  Մարդ կութ յան պատ մու թյու նը  ցույց է տա լիս, որ 
ժո ղո վուրդ նե րի մի մասն ու նի կա ցութ յան տվյալ ձևի նկատ մամբ այն-
պի սի հա կում ներ (պա տե րազ մա սեր, կոր ծա նա րար, կո ղոպ տիչ և  
այլն), որ պի սին չու նի մյուս մա սը (խա ղա ղա սեր, ստեղ ծա րար, հան-
դուր ժող և  այլն): 

Այ նու հետև, կրոն նե րը, այլ հա վա տա լիք նե րը ա ռաջ են բե րել հո-
գե կան կերտ ված քի  զգա լի տար բե րութ յուն ներ, նույ նիսկ  այլ ևայլ 
նկրտում ներ, ո րոնք լեզ վի ա ռու մով գրե թե մնում են նույ նը՝ ընդ հա-
նուր մարդ կա յին հա ղոր դակ ցա կան հնա րա վո րութ յան հա մար, իսկ 
լեզ վա կան մշա կույ թի կու տակ ման տե սանկ յու նից՝ մաս նա վոր ված, 
բո լո րո վին ա ռանձ նա ցած (հմմտ. հին ար ևել քի մշա կույթ, հու նահ ռո-
մեա կան մշա կույթ, հել լե նիզմ,  հայ կա կան վե րած նունդ  և  այլն): 

Քա ղա քակր թութ յու նը և կոր ծա նա րա րութ յու նը լեզ վի նույն գոր-
ծու նեութ յան ո լոր տում  են, հան դես են գա լիս  լեզ վի հա սա րա կա կան 
նույն դե րի մեջ:  Ուս տի լե զուն ե ղել է մարդ կա յին հա սա րա կութ յան 
ա ռա ջըն թա ցի կար ևոր ցու ցի չը. լեզ վի մի ջո ցով, ի րոք, կա րե լի է մեկ-
նա բա նել մարդ կա յին հա սա րա կութ յան  պատ մութ յու նը, գա ղա փար 
ու նե նալ նրա մշա կույ թի, հո գե կան կերտ ված քի,   սո վո րույթ նե րի մա-
սին և  այլն:  Նույ նը վե րա բե րում է ան հա տի՝ հա սա րա կութ յան ան դա-
մի լեզ վին, որ քա նով որ ճա նա չո ղութ յան ա ռու մով ա պա ցուց ված են 
ան հա տի և հա սա րա կութ յան  լեզ վա կան փո խա դարձ կա պը և պայ-
մա նա վո րու մը:  Այս պես, օ րի նակ, Թու ման յա նի լե զուն այն է, ինչ հայ 
հան րութ յան հա ղոր դակց ման մի ջո ցը, սա կայն այդ մեծ ան հա տի խոս-
քը ի րենն է, իսկ նրան ծնած  ժո ղովր դի նը՝ ի րե նը: Դ րա կա նը և բա ցա-
սա կա նը ան հա տի հո գե կերտ ված քի միաս նա կան բա ղադ րիչ ներ են, 
մե կի դեպ քում՝ ըստ ա մե նայ նի, մյու սի դեպ քում՝ մաս նա կիո րեն: Աշ-
խար հը հո ղոր դակ ցո րեն դրա կա նի ի դեալն ու նի, նրա  ձգտու մը լեզ-
վա կան ի դեա լի ի րա ցումն է:  
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3. Լե զուն հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ի րա կա նաց ման մի ջոց 
է: Այն  ա ռաջ է ե կել  ոչ միան գա մից, այլ  մարդ կութ յան ձևա վոր մա նը 
և զար գաց մա նը զու գըն թաց, ընդ ո րում, ինչ պես ըն դուն ված  է ա սել, 
հան րութ յան  (տոհ մի, ցե ղի և  այլն) հա մա տեղ  գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում:  Լեզ վի ծա գու մը և զար գա ցու մը սերտ առն չութ յուն ու նեն 
այն կրող հա սա րա կութ յան գո յաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի, այլև վեր ջի-
նիս ներ սում տե ղի ու նե ցող պատ մա կան այն փո փո խութ յուն նե րի հետ, 
ո րոնք ան մի ջա բար ար տա ցոլ վում են լեզ վի մեջ: Հայտ նի է, որ մարդ-
կութ յան ա ռա ջըն թացն ան ցել է ո րո շա կի փու լեր (պատ մաշր ջան ներ), 
որն այս կամ այն չա փով իր ար տա ցո լումն է գտել ա մե նից ա ռաջ լեզ վի 
մեջ,  և  ըստ այդմ,  ու սում նա սի րե լով լեզ վի պատ մութ յու նը, կա րե լի է 
ո րո շա կի պատ կե րա ցում ու նե նալ  այդ ա ռա ջըն թա ցի վե րա բեր յալ՝ ոչ 
միայն առ հա սա րակ,  այլև ա ռան ձին դեպ քե րում, այս կամ այն պատ-
մաշր ջա նի ա ռու մով:  

Լե զուն հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան սպա սարկ ման ոչ թե 
ա ռան ձին կամ մաս նա վոր, այլ ընդ հա նուր մի ջոց է:  Ճիշտ չէ այն տե-
սա կե տը, հա մա ձայն ո րի լե զուն դա սա կար գա յին, կամ ըստ հա սա րա-
կու թյան շեր տե րի  (խա վե րի)  սպա սարկ ման մի ջոց  հան դի սա ցող  
եր ևույթ է: Լե զուն ընդ հա նուր է տվյալ հա սա րա կութ յան հա մար՝ իբրև 
ամ բող ջա կան սպա սարկ ման մի ջոց, այն միա տարր է և միաս նա կան, 
նրա նից օգտ վում է հա սա րա կութ յան յու րա քանչ յուր ան դամ՝ իբրև  
ան հատ, և  ողջ հա սա րա կութ յու նը՝  իբրև  մեկ ամ բող ջութ յուն:  Ինչ պի-
սին որ տվյալ հա սա րա կութ յան գի տակ ցութ յունն է, այն պի սին է նաև  
նրա լե զուն. դա սո վո րա կան է և հիմ նա վոր վում է հին գրա վոր  
մշա կույթ և հա մա պա տաս խան զար գաց ման հա սած լե զու նե րի օ րի-
նա կով:  Ուստի  ա նա ռար կե լի  է, որ  լե զուն մտքի կազ մա կերպ ման և  
ար տա հայտ ման մի ջոց  է:

Յու րա քանչ յուր ա ռան ձին լե զու գի տա կան ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կա է այն քա նով, որ քա նով ներ կա յաց նում է յու րա հա տուկ գծեր, 
ո րոնք բնա կա նա բար հաշ վի են առն վում մյուս լե զու նե րի նմա նա տիպ 
եր ևույթ նե րի հետ հա մե մա տե լիս: Դա ար վում է լե զուն ա վե լի ի րա կան 
ձևով բնո րո շե լու հա մար:  Այս պես, հա յե րե նի տվյալ նե րի ընդգր կու մը  
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լե զու նե րի պատ մա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րութ յան մեջ նախ -
կինում չէր ըն դու նել այն չա փե րը,  որ տե ղի  ու նե ցավ այն բա նից հե-
տո,  երբ ա ռա վել լայն ճա նա չում գտավ նրա  յու րա հա տուկ  գծե րի 
բա ցա հայ  տումը: 

Ե թե դա տում ենք ըստ այնմ, որ լե զուն մարդ կա յին գոր ծու նեու-
թյան ըն թաց քում ա ռաջ ե կած եր ևույթ է, ա պա նկա տում ենք, որ այն 
սերտ առն չութ յուն ու նի ան հա տի հո գե կան պատ կե րա ցում նե րի և 
մ տա վոր կա րո ղութ յուն նե րի  հետ: 

4. Լեզ վի, իբրև հա սա րա կա կան եր ևույ թի, մյուս  բնու թագ րիչ 
կողմն այն է, որ այն ոչ  թե մաս նատ ված, այլ ընդ հա նուր և միաս նա-
կան հա ղոր դակց ման մի ջոց է: Որ քան էլ տվյալ հա սա րա կութ յու նը, 
ա վե լի լայն վերց րած՝ մարդ կութ յու նը պատ մա կա նո րեն կամ տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում  կա րող է տա րան ջատ ված   (դի ֆե րենց ված) 
կամ շեր տա վոր ված ե ղած լի նել, պայ մա նա վոր ված ար տադ րա կան 
մի ջոց նե րի և  ար տադ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի բնույ թով, նյու թա-
կան մի ջոց նե րի նկատ մամբ հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նով, մտա-
վոր զար գաց ման աս տի ճա նով և  այլն, այ նու մե նայ նիվ լե զուն զերծ է 
նման ա ռանձ նա ցում նե րից, այն հա վա սա րա պես  է ի րա կա նա ցում  իր 
գոր ծա ռույթ նե րը:  

Նախ կի նում  գի տութ յան մեջ ե ղել են նման տար բե րակ վա ծու-
թյան շուրջ ոչ գի տա կան մո տե ցում ներ, սա կայն  ներ կա յումս  լե զուն 
դի տարկ վում է իբրև հա սա րա կութ յան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նա ցող 
միաս նա կան և  ամ բող ջա կան գոր ծա ռույ թի կրող եր ևույթ:   

Լե զու նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խութ յու նը և նույ նիսկ վե րա ցու մը 
այլ բան չեն, քան հա սա րա կութ յան նույն պի սի տե ղա շար ժեր: Ա մեն մի 
հան րութ յան իս կութ յան   ցու ցի չը  նրա լե զուն է, մյուս հատ կա նիշ ներն 
ա ծանց յալ են, լիո վին պայ մա նա վոր ված  լեզ վով: Ա վե լի ներ փակ (կոմ-
պակտ) հան րութ յան գո յաձ ևը նրա լե զուն է, փոխ վե՞ց այն, այլևս գո-
յութ յուն չու նի այն կրող հան րութ յու նը: Սա, ինչ խոսք, այլ է  հա մե մա-
տա բար մեծ տա րա ծա կան, թվա յին և մ շա կու թա յին  ծա վալ ու նե ցող 
հան րութ յուն նե րի դեպ քում. կան կե ցութ յամբ, հո գե կերտ ված քով ի րա-
րից տար բեր ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք խո սում են նույն լեզ վով, սա կայն 
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մնում են ա ռան ձին (հմմտ. ժա մա նա կա կից աշ խար հում լեզ վի ընդ-
հան րութ յուն ու նե ցող հա սա րա կութ յուն նե րի ա ռանձ նա կիութ յուն և  
այլն): 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  3-4:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19:  
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ 11-13: 
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ  17-18:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 21-26:
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Թե մա  2. Լե զուն որ պես հա ղոր դակց ման մի ջոց

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վա կան հա ղոր դակց ման բնո րո շու մը: Հա ղոր դակց
ման բնույ թը և  էութ յու նը: Հա ղոր դակց ման ե ռա կողմ կա պը՝ խո սող, ըն կա լող 
և լեզ վա կան հա մա կարգ. չոր րորդ կող մը՝ վե րա բե րութ յուն կամ լեզ վի ար տա
հայտ չա կան գոր ծա ռութ յուն (ֆունկ ցիա): Հնչ յու նա կան լեզ վին օ ժան դա կող 
մի ջոց նե րը. շար ժում ներ (ձեռ քի, դեմ քի և  այլն), գրա յին կամ ձայ նա յին մի
ջոց ներ,  նշա նա յին հա մա կար գեր: Հա ղոր դակց ման տեխ նի կա կան մի ջոց նե
րը:

1. Լեզ վա կան հա ղոր դակ ցում նշա նա կում է կող մե րի առն չութ յուն 
որ ևէ նյու թի (ա սե լի քի) շուրջ: Այն լի նում է եր կու ձևով՝  բա նա վոր  
(տե սալ սո ղա կան՝ մո դու լա տիվ մի ջոց ներ) և գ րա վոր (հե տագ ծա յին 
մի ջոց ներ) գոր ծադր մամբ: 

Գ րա վոր հա ղոր դակ ցու մը  հա մե մա տա բար ուշ եր ևան ե կած ի րո-
ղութ յուն է: Մարդ կութ յու նը վաղ (տա րե րա յին, տոհ մա յին, ցե ղա յին) 
ժա մա նակ նե րում հա ղոր դակց վել է միայն բա նա վոր ձևով, իսկ ա վե լի 
ուշ, երբ տե ղի է ու նե նում գրի հայտ նա բե րու մը, ըստ այդմ հա ղոր դակ-
ցու մը կա տար վում է նաև գրա վոր ձևով. գրի ա ռա ջա ցու մը մշա կու թա-
յին եր կա րատև գոր ծըն թա ցի արդ յունք է: 

Հա ղոր դակ ցու մը բնո րոշ վում է ա ռան ձին (սուբ յեկ տիվ) և  ա ռար-
կա յա կան (օբ յեկ տիվ) չա փա նիշ նե րով: Որ քան էլ հա ղոր դա կից կող մե-
րը  քմա հա ճո րեն ձգտեն ա ռանձ նա կիութ յուն մտցնել հա ղորդ ման մեջ, 
միև նույն է, այն պի տի լի նի  ոչ այն աս տի ճա նի, որ խա փան վի (ձա խող-
վի) փո խըմբռ նու մը, այ սինքն՝ չի րա կա նա նա հա ղոր դակ ցու մը,  բուն 
ա սե լի քի՝ հա ղորդ ման նյու թի վե րա բեր յալ: 

Հա ղոր դակ ցու մը կա րող է լի նել տե ղե կատ վա կան (ին ֆոր մա տիվ՝ 
դրա կան) և  ա պա տե ղե կատ վա կան (դե զին ֆոր մա տիվ՝ բա ցա սա կան): 
Ս տեղ ծա րար ա ռու մով  ի րա կան տես քը դրա կան՝ ա ռար կա յա կա նի 
(օբ յեկ տի վի), իսկ կոր ծա նա րար ի մաս տով՝  բա ցա սա կա նի՝ անձ նա-
կա նի (սուբ յեկ տի վի) մեջ է. մարդ կութ յու նը, հայտ նի է,  թանկ է վճա րել 
վեր ջին տի պի հա ղոր դակց ման հետ ևանք նե րի հա մար:  

Այս դեպ քում, բնա կա նա բար, խոս քը վե րա բե րում է  դրա կան հե-
ռան կար ու նե ցող հա ղոր դակց մա նը: Ա ռողջ հա սա րա կութ յան ի դեա լը 
ստեղ ծա րար հա ղոր դակ ցումն է, ո րին հա կա ռակ լի նում է նաև բա ցա-
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սա կան բնույ թի հա ղոր դակ ցում: Հայտ նի է նաև, այս պես կոչ ված, ծա-
ծուկ հա ղոր դակ ցում, այ սինքն՝ հա ղոր դակց վել՝ մնա լով ան հա ղոր դա-
կից, որ նույնն  է, ինչ  այլ ձևով հայտ նել բուն ա սե լի քը (հմմտ. փա րի-
սե ցի նե րի լե զու, «ե զո պոս յան լե զու»,  սո փեստ նե րի  լե զու՝  «սո ֆիզմ» 
և  այլն): 

Հա ղոր դակ ցու մը  են թադ րում է ե ռա կողմ հա րա բե րակ ցու թյուն՝  
հա ղոր դում և հա ղոր դա կից կող մեր (հա ղոր դող և  ըն կա լող), որ կա րե-
լի է ներ կա յաց նել հետև յալ ե ռանկ յու նու տես քով (տե՛ս գ ծա պատ կեր 1):                         

                                                                   Գ ծա պատ կեր 1
Հա ղոր դում

                 Հա ղոր դող                             Ըն կա լող (ըն դու նող)

Ե ռանկ յու նու եզ րե րում ընդ հա նուր ան վա նում ներ են, այ սինքն՝ 
հա ղոր դում (ի մա՛ ա սե լիք, խոս քի նյութ և  այլն), հա ղոր  դող (ի մա՛ խո-
սող, գրող և  այլն), ըն կա լող (ի մա՛ լսող, ըն թեր ցող և  այլն) հա րա բե րակ-
ցու թյուն, որ լե զու նե րում ի րա կա նա նում է քե րա կա նա կան տար բեր 
մի ջոց նե րով և  ե ղա նակ նե րով:   

2.  Հա ղոր դակց ման  բնույ թը և  էութ յու նը կա րե լի է սահ մա նել 
հետև յալ մի քա նի հա րա բե րութ յան նկա տա ռու մով: Հա ղոր դակ ցու մը 
կար գա վոր ված եր ևույթ է,  հա ղոր դողն իր ա սե լի քը կազ մում է իր ներ-
սում՝ նկա տի ու նե նա լով հա ղորդ ման նյու թի օգ տա գործ ման հնա րա-
վո րութ յու նը, նաև այն, որ լե զուն ընդ հա նուր է և միաս նա կան հա ղոր-
դա կից կող մե րի հա մար. հա ղոր դո ղը միշտ նկա տի է ու նե նում, որ 
տվյալ  լեզ վով հա ղոր դա կի ցը (զրու ցա կի ցը) հաս կա նում է ի րեն:  Դա 
ներ քին ա սե լիքն է (խոս քը), որ հա ղորդ ման ձևով օ տար վում է հա ղոր-
դո ղից՝  անց նե լու ըն կա լո ղին, վեր ջի նի գրա վա կա նը կող մե րի փո-
խըմբռ նումն է: 

Ներ քին խոս քի կազ մա կեր պու մը այլ կերպ չի լի նում, քան լեզ վի 
հնա րա վոր մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ, լեզ վի հա մա կար գի նկա տա-
ռու մով: Ըստ այդմ էլ հա ղոր դակ ցու մը  են թադ րում է ոչ միայն երկ կող-
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մա նի կապ ՝ հա ղոր դո ղի և  ըն կա լո ղի միջև, այլև խոս քի՝ հա ղոր դո ղի 
կող մից  օ տար ման և  ըն կա լո ղի կող մից յու րաց ման նկա տա ռու մով: 
Ուս տի հա ղորդ ման բնույթն այն պի սին է, որ հա ղոր դա կից կող մե րից  
և բուն հա ղոր դու մից բա ցի  են թադր վում է լեզ վի հա մա կար գի առ -
կայութ յուն: Վեր ջինս այլ բան չէ, քան լեզ վի նյու թա կան միա վոր նե րի 
(բա ռեր, ձևեր, ար տա հայ տութ յուն ներ և  այլն), նրանց կա պակց ման 
մի ջոց նե րի  (շա րա դա սութ յուն, շա րա հա րութ յուն և  այլն)  ի րա կան 
գոր ծա ծում հա ղորդ ման  մե խա նիզ մով, ո րը ըն կա լե լի կա րող է լի նել 
ըն դու նո ղի  կող մից նույն միա վոր նե րին  և  մի ջոց նե րին տեղ յակ  
լի նե լու պայ մա նով:

  Ըստ այդմ՝  ներ քին խոսք կազ մե լը և  ար տա հայ տե լը՝ մի կող մից, 
այն ըն դու նե լը և  ներ քուստ ի մաս տա վո րե լը՝ մյուս կող մից, հա ղորդ-
ման գոր ծըն թա ցի մի դեպք են (ակտ), որ ի րա կա նաց վում է ո րո շա կի 
ժա մա նա կա յին և տա րա ծա կան ի րադ րութ յան մեջ: Եվ ընդ հա նուր 
ա ռու մով՝ լե զուն նման դեպ քե րի (ակ տե րի) պատ մա կան ամ բող ջաց-
ման և հա մա ժա մա նակ յա կի րա ռութ յան եր ևույթ է, որն ու նի ճա նա չո-
ղա կան ար ժեք: Այն մարդ կութ յան փոր ձի մեկ տե ղումն է, կա րե լի է 
ա սել, շտե մա րանն է: 

3. Հա ղոր դակ ցումն ու նի ե ռա կողմ դրվածք՝ խո սող, ըն կա լող  
(ըն դու նող) և լեզ վա կան հա մա կարգ (լե զուն իր բա ղադ րիչ նե րով և 
ն րանց միջև հնա րա վոր առն չութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ձևե րով ու 
ե ղա նա կնե րով), իսկ  չոր րորդ կող մը՝ վե րա բե րութ յունն է  կամ, այլ 
կերպ ա սած, լեզ վի ար տա հայտ չա կան գոր ծա ռութ յու նը (ֆունկ ցիան): 

Հա ղոր դակց ման ե րեք կող մե րից  ա ռա ջին եր կուսն ինք նին հաս-
կա նա լի են, եր րորդն այն է, որ լե զուն՝ իբրև հա մա կարգ, յու րաց ված է 
լի նում հա ղոր դա կից կող մե րի հո գեմ տա վոր պատ կե րա ցում նե րի   
մեջ, մի տե սակ կո դա վոր ված է,  որ  լեզ վա կան գոր ծու նեութ յան  (փոր-
ձի, տա րի քի, կրթութ յան և  այլն)  ըն թաց քում  այս կամ  այն  չա փով  
ծա ռա յում է հա ղոր դակց մա նը:  

Է. Բ. Ա ղա յա նը հա ղոր դակց ման չոր րորդ կողմ է դի տում վե րա բե
րութ յու նը կամ լեզ վի ար տա հայտ չա կան գոր ծա ռութ յու նը (ֆունկ-
ցիան): Ըստ այդմ նա գրում է, որ «յու րա քանչ յուր հա ղոր դակ ցում ե ռա-
կի վե րա բե րութ յուն ու նի՝ խո սո ղի, ըն կա լո ղի և լեզ վա կան հա մա կար-
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գի, ըստ ո րում  ե թե խո սող և  ըն կա լող վե րա բե րութ յուն նե րը ներ կա-
յաց նում են հա ղոր դակց ման ա ռան ձին բևեռ նե րը կամ կող մե րը,  
ա պա լեզ վա կան վե րա բե րութ յու նը երկ կող մա նի բնույթ ու նի, քա նի որ 
ոչ միայն  հա ղոր դողն է իր խոս քը կազ մում լեզ վի հա մա կար գի գոր-
ծադ րութ յամբ, այլև ըն կա լո ղը, որ լսե լով (կամ կար դա լով) հա ղորդ վա-
ծը, դարձ յալ լեզ վա կան հա մա կար գի օգ նութ յամբ է վեր լու ծում ըն կալ-
ված խոս քը և հաս նում դրա ըմբռն մա նը»1: 

Սա կայն ի րա կա նութ յան ճա նա չու մը, ո րը կա տար վում է լեզ վի մի-
ջո ցով, բնավ ինք նան պա տակ չէ, այլև ոչ պա տա հա կան: Ա մեն մի հա-
ղոր դակ ցում մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան մի դրսևո րում է,  որ են թադ-
րում է ո րո շա կի արդ յունք, հե տապն դում է որ ևէ նպա տակ: Ընդ ո րում 
այն կա տար վում է ոչ միայն տրա մա բա նա կան, այլև հու զար տա հայտ-
չա կան ե րանգ նե րով:  Խոս քի կա ռուց ման մեջ դրվում է նաև խո սո ղի 
ան հա տա կան վե րա բեր մուն քը՝ ոչ միայն խո սո ղի հա ղորդ ման հնա-
րա վորութ յան, այլև խո սակ ցի ըն կալ ման ու նա կութ յան սահ ման նե-
րում: Գոր ծա ռա կան (ֆունկ ցիո նալ) կողմն այս դեպ քում մե ծա պես 
կար ևոր է, այ սինքն՝ խոս քի ի րադ րութ յու նը նշա նա կութ յուն ու նի ճիշտ 
ըն կալ ման հա մար: Ուս տի լե զուն ոչ այն քան սո վո րա կան, որ քան 
ի րադ րո րեն ի րա կա նաց վող խոսք է: Հին աշ խար հում, օ րի նակ, մեծ 
տեղ էր տրվում խոս քի ճար տա սա նա կան կող մին, հե տա գա յում նույն-
պես այն ու ներ իր տե ղը խոս քի տար բեր դրսևո րում նե րում: Եվ պա-
տա հա կան չէ, որ  նոր ժա մա նակ նե րի լեզ վա բա նութ յան մեջ ա ռանձ-
նաց վեց  ո ճա բա նութ յու նը՝ իբրև գի տա կան նոր են թաճ յուղ:  

4.  Ըստ բա նա վոր կամ գրա վոր լեզ վի ա ռանձ նաց ման՝ տար բե-
րում են նաև հնչյու նա յին  և գ րա յին  օ ժան դա կող մի ջոց ներ:  Հնչ յու նա-
յին կամ ձայ նա յին լեզ վին  ծա ռա յող մի ջոց ներն են շար ժում նե րը   
(ձեռ քի, դեմ քի և  այլն), գրա յին լեզ վին օ ժան դա կող մի ջոց նե րը՝ նշա-
նա յին հա մա կար գե րը, տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը (հաշ վիչ  մե քե նա-
ներ և սար քեր, հա մա կար գիչ և  այլն): 

Հնչ յու նա յին լեզ վի ձայ նա յին կամ գրա յին սար քե րը օ ժան դակ դեր 
են կա տա րում, ստեղծ ված են բուն լեզ վի օ րի նա կով, վեր ջի նիս «տրա-

1  Նույն տեղում, էջ 10: 
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մա բա նութ յամբ» և քա նի որ տեխ նի կա պես  (ոչ թե մտա վոր ա ռու մով)  
ին տեն սիվ  են, ուս տի լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ են բուն հա ղոր դակ ցա կան 
մի ջո ցի՝ լեզ վի կա յաց մա ն, դրսևոր մա ն:  Օ րի նակ՝ միա նիշ և  եր կա նիշ  
թվե րը մտո վի հնա րա վոր է գու մա րել,  բազ մա պատ կել և  այլն, սա-
կայն ե ռա նիշ և  ա վե լի մեծ թվե րի դեպ քում մտա վոր գոր ծո ղութ յու նը 
չու նի այն ին տեն սի վութ յու նը և  ճշտութ յու նը, ինչ տեխ նի կա կան սար-
քե րը  (հաշ վիչ սար քեր, հա մա կար գիչ և  այլն):  Այս դեպ քում նույն պես, 
ինչ պես նկա տում ենք, դրանք եր կու կար գի են՝  տե սալ սո ղա կան և 
ն շա նա յին, ընդ ո րում ա ռա ջի նը հիմ նա կանն է, իսկ երկ րորդը որ ևէ  
չա փով ա ծանց վում է նա խոր դից, այ սինքն՝ պայ մա նա վոր ված է նրա-
նով:  Տե սա նե լի են  հա ղոր դո ղի կամ ըն կա լո ղի (ըն դու նո ղի) դեմ քի և 
մարմ նի ո րոշ մա սե րի (մատ նե րի, ձեռ քի, գլխի, աչ քե րի և  այլն), տե սա-
նե լի տա րած քի վրա գտնվող ա ռար կա նե րի (իբրև նշան՝ դրո շակ, 
պաս տառ, փա րոս և  այլն) ան մի ջա կան և  ու ղեկ ցող շար ժում նե րը կամ 
ցու ցադ րութ յու նը, իսկ լսո ղա կան են հա մա պա տաս խան սար քե րի 
(ռա դիո, ազ դան շա նա յին հա մա կար գեր  և  այլն) օ ժան դակ մի ջոց նե րը: 

Բա ցի այն, որ լե զուն ինք նին դիտ վում է իբրև նշա նա յին հա մա-
կարգ, այս տեղ  հա ղոր դակց մա նը  ծա ռա յող օ ժան դակ  մի ջոց նե րը 
նույն պես հան դես են գա լիս իբրև  յու րա տեսակ միջ նորդ  «լե զու»: 
Ն կա տենք նաև, որ տեխ նի կա յի ա ռա ջըն թա ցի մեր օ րե րի պայ ման նե-
րում օ ժան դակ մի ջոց են հա մա կարգ չա յին-ծրագ րա յին փո խան ցում-
նե րը:  

5. Լե զու նե րի ու սում նա սիր ման, մաս նա վո րա պես հա ղոր դակց-
ման տե սա կան ճա նա չո ղութ յան և գործ նա կան ըմբռն ման հար ցում 
կար ևոր է նաև տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր ծադ րու մը: Վեր ջինս 
ե ղել է լեզ վի վե րա բեր յալ հե տաքրք րութ յան ի րա կա նաց ման մի ջոց 
սկզբից ևեթ, ընդ ո րում նախ ան մի ջա կան շփման  (տես նե լու, լսե լու 
ձևով  և  այլն), հե տա գա յում նաև տար բեր սար քե րի օգ տա գործ մամբ: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում փոխ վել են այդ գոր ծիք նե րը՝ կապ ված 
գի տութ յան, ուս տի նաև տեխ նի կա յի զար գաց ման հետ: Ներ կա յումս 
լեզ վա կան հա ղոր դակ ցու մը ու սում նա սիր վում է տեխ նի կա կան մի ջոց-
նե րի  ա վե լի լայն  օգ տա գործ մամբ, ընդ սմին ոչ միայն հնչյու նա յին 
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(ձայ նա յին), այլև գրա յին (կետգ րա յին) բնույ թի սար քե րի մի ջո ցով: 
Դ րանք այ սօր բա վա կա նին բազ մա զան են (ռա դիո, հե ռա պատ կեր, 
հե տագ ծա յին  նշում նե րի սար քեր  և  այլն):

 Ն ման սար քե րի օգ տա գոր ծու մը հա ղոր դակ ցու մը դարձ նում է 
ա վե լի արդ յու նա վետ (ին տեն սիվ) ժա մա նա կի մեջ, իսկ բո վան դա-
կութ յան, ա ռա վել ևս գե ղա գի տա կան  (էս թե տի կա կան) ա ռու մով այն, 
կա րե լի է ա սել, զի ջում է ան մի ջա կան շփման ձևով տե ղի ու նե ցող հա-
ղոր դակց մա նը: Եվ առ հա սա րակ գրա վոր խոսքն ու նե նում է ինչ-որ 
չա փով կո րուստ ներ՝ ի  հա մե մա տութ յուն բա նա վո րի, իսկ վեր ջինս, իր 
հեր թին, զի ջում է հա ղոր դա կից կող մե րի ներ քին (ներ քուստ  կազմ վող 
կամ տար րա լուծ վող՝ օ տար վող և սե փա կան վող) խոս քին: 

Մենք առ հա սա րակ մի կող մից՝ ա վե լին զգում կամ մտա ծում ենք, 
քան ա սում կամ հայտ նում (ըն դու նող՝ ըն կա լող) դի մա ցի նին, մյուս 
կող մից՝ պա կաս զգում կամ հաս կա նում ենք, քան աս վում է մեզ (հա-
ղոր դող) դի մա ցի նից: Դա ոչ միայն ար տա լեզ վա կա նի և լեզ վա կա նի, 
այլև լեզ վա կա նի և մ տա ծա կա նի միջև ան ցում նե րում տե ղի ու նե ցող 
կո րուստ է (օր.՝ նախ՝ տես նում ենք, բայց դժվա րա նում ենք ըստ էու-
թյան ըմբռ նել, այլև՝ մի կերպ հաս կա նում ենք, սա կայն բառ չենք 
գտնում ա սե լու և  այլն): 

Ուս տի լեզ վի կեն դա նի զգա ցո ղութ յունն ու նի ա վե լի լայն բո վան-
դա կութ յուն, քան նրա, այս պես կոչ ված,  ձևա կերպ ված բո վան դա կու-
թ յու նը: Այս դեպ քում տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի լայն  օգ տա գոր ծու մը, 
կա րե լի  է ա սել, ա վե լի է պա կա սեց նում («կրճա տում»)  հա ղոր դակց-
ման  բուն  նյու թը՝ այն դարձ նե լով, բո լոր դեպ  քե րում  «մո տա վո րա-
պես»  աս ված, քան որ այն մեր հո գեմ տա վոր գոր ծու նեութ յան հիմ քե-
րում էր, նախ՝ ձևա վոր վել, այ նու հետև՝  ձևա կերպ վել: 

Գի տութ յան և տեխ նի կա յի զար գաց ման ներ կա  պայ ման նե րում 
լեզ վա կան հա ղոր դակց ման մեջ ևս տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր-
ծադ րու մը դառ նում է խիստ անհ րա ժեշտ ա սե լի քի տա րա ծա կան և 
ժա մա նա կա յին արդ յու նա վե տութ յան (ին  տենսի վութ յան) ա պա հով-
ման  ա ռու մով: 
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  9-16:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ա ճառ յան Հ., Լիա կա տար քե րա կա նութ յուն հա յոց լեզ վի, հ. 6, Ե., 1971, էջ 92-

103:
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19:  
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ 16-18:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 10-12:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 23-26:
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Թե մա 3. Լե զու և մ տա ծո ղութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Լե զուն որ պես մտա ծո ղութ յան (գի տակ ցութ յան)  նյու 
թա կան ձև:  Լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան կա պը:  Մ տա ծո ղութ յու նը  որ պես  աշ
խար հըն կալ ման և  ար տա հայտ ման ձև: Մ տա  ծո ղութ յան ան հա տա կան և  
հա սա րա կա կան կող մը:  Լե զուն մտա ծո ղութ յան  յու րա հատ կութ յուն:

1. Մարդ կա յին հա ղոր դակ ցումն այլ բան չէ,  քան  հա սա րա կա կան 
պա հանջ, կեն սա գոր ծու նեութ յան կա րիք: Մար դիկ լեզ վի մի ջո ցով 
շփվում են ար տա քին աշ խար հից ստա ցած ի րենց պատ կե րա ցու մը, 
տպա վո րութ յու նը, ապ րում նե րը  միմ յանց փո խան ցե լու նպա տա կով: 
Այն ու նե նում է հա սա րա կա կան  հնչե ղութ յուն (գրա կա նութ յուն, ար-
վեստ, գի տու թ յուն և  այլն), կամ սո վո րա կան, ա ռան ձին դրսևո րում 
(ա ռօր յա շփում ներ, առտ նին  առն չութ յուն ներ և  այլն): 

Լեզ վի յու րա ցու մը մտա վոր  զար գաց ման նշան է,  մտա վոր հի-
վան դա գին վի ճա կը հան գեց նում է լեզ վի խա թար ման: Լեզ վի մտա ծա-
կան կողմն ու նի  ոչ միայն նմա նո ղա կան (ծնո ղից զա վա կին), այլև 
ստեղ ծա գոր ծա կան (ընդ հա նուր մշա կույ թի յու րաց ման) բնույթ, որ 
հիմք է հան դի սա նում մտա ծո ղութ յան հե տա գա զար գաց ման հա մար, 
ընդ ո րում լեզ վի հետ սեր տո րեն կապ ված, լեզ վի մի ջո ցով:

Տա րի քա յին տար բե րութ յու նը լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան մեջ ու նի 
այն նշա նա կութ յու նը, որ սկզբնա կան շրջա նում այն ա րագ է տե ղի ու-
նե նում, քան հե տա գա տա րի քում: Ա վե լին, ման կա կան ա ռա ջին մի 
քա նի տա րի նե րին ա վե լի մեծ չա փով են «կու տակ վում» լեզ վամ տա ծո-
ղա կան ի րա կութ յուն ներ, քան, ա սենք, հե տա գա տա րի նե րի հա սա կա-
յին ժամ կետ նե րում: Չա փա զան ցութ յուն է, թերևս, հայտ նի է այն  ի րո-
ղութ յու նը, որ մար դու կյան քի ա ռա ջին 4-5 տա րի նե րը լիո վին (լեզ վա-
ի մա ցա կան ա ռու մով) բա վա րար են ձևա վոր վե լու հա մար. նկա տի  
ու նենք լեզ վա կան ի րույթ նե րի հիմ քա յին կող մե րը, ոչ թե հե տա գա յի 
տե ղե կաց վա ծութ յան ծա վա լը,  որն ի վեր ջո նա խոր դի վրա է ա վե լա-
նում: 

2. Լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան կա պը միաս նա կան է, ա ռա վել  
ևս՝ ամ բող ջա կան: Լեզ վա կան գոր ծու նեութ յու նը գի տակ ցա կան  
եր ևույթ է, որ ի րա կա նա նում է խոս քի մեջ՝ մտա ծո ղութ յան պայ ման նե-
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րում: Մ տա ծո ղութ յու նը սո վո րա բար հաս կաց վում է եր կու՝ լայն  և նեղ 
ի մաս տով. լայն ի մաս տով այն հա կադր վում է լեզ վին, իսկ նեղ ի մաս-
տով՝ խոս քին: Ուս տի՝ ի րա կա նութ յան ճա նա չո ղութ յան գոր ծըն թա ցում 
ար տա հայ տու թ յան պլա նի լե զու-խոսք հա կադ րութ յունն այլ բան չէ, 
քան բո վան դա կութ յան պլա նի գի տակ ցութ յուն-մտա ծո ղութ յուն հա-
կադ րութ յուն: 

Ըստ այսմ՝ հա ղոր դակ ցու մը, իբրև լեզ վի գի տակ ցա կան ըն կա լում, 
ընդ հա նուր է, իբրև խոս քի մտա ծո ղա կան դրսևո րում՝ մաս նա վոր: Այն 
կեն դա նի հա ղոր դակց ման պայ ման նե րում տե ղի է ու նե նում լեզ վի 
միա վոր նե րի, ըն դուն ված  է ա սել,  հո դա բաշխ դրսևոր մամբ. « Հա ղոր-
դակց ման ժա մա նակ մենք մեր մտքերն ար տա հայ տում ենք միմ յանց 
հետ ևից հա ջոր դա բար ար տա սան վող հնչյուն նե րի զա նա զան հա ջոր-
դա կա նու թյուն նե րի  օգ նութ յամբ՝ հնչյուն նե րի տար բեր խմբե րով բա-
ռեր ու դրանց կապակ ցութ յուն ներ ստեղ ծե լով, ո րոնք ունկնդ րին  
(խո սակ ցին) են հա ղորդ վում օ դի ա լի քա վո րում նե րի մի ջո ցով և, նրա 
մեջ ա ռաջ բե րե լով լսո ղա կան պատ կե րա ցում ներ, հա ղորդ վում են 
նրա ու ղե ղին, զու գորդ վում հա մա պա տաս խան հնչյու նա կան պատ կե-
րա ցում նե րի, նրանց զա նա զան կա պակ ցութ յուն նե րի, բա ռե րի ու բա-
ռաձ ևե րի հետ և դ րանց միջև ստեղծ ված քե րա կա նա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի շնոր հիվ ըմբռն վում»1: Օ րի նակ՝ Ե. Չա րեն ցի «Ես իմ 
ա նուշ Հա յաս տա նի» եր կը, իբրև հա ղոր դում, մեկ ամ բող ջա կան միտք 
է, տրա մադր ված է լսո ղին (ըն թեր ցո ղին) հնչյուն նե րի, բա ռե րի, բա ռա-
կա պակ ցութ յուն նե րի և նա խա դա սութ յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք ըն-
կալ վում են այդ նույն լսո ղի (ըն թեր ցո ղի) կող մից ոչ այլ կերպ, քան 
հա յե րե նի քե րա կա նութ յան նույն կա նոն նե րի հի ման վրա: Այս տեղ և՛ 
հա ղոր դու մը,  և՛ ըն կա լու մը լեզ վա կան-մտա ծո ղա կան գոր ծու նեութ յուն 
են՝ ո րո շա կի նպա տա կով: Եվ այս պես գրա վոր կամ բա նա վոր խոս քի 
ա մեն կար գի դրսևոր ման դեպ քում՝ տա րա ծա կան և ժա մա նա կա յին 
հան գա մանք նե րի մեջ:  

Այս տե ղից էլ այն, որ լե զուն հա կադր վում է ոչ թե մտա ծո ղութ յա նը, 
այլ գի տակ ցութ յա նը, ո րով հետև դրանք ըստ էութ յան գտնվում են վե-
րա ցարկ ման տար բեր  աս տի ճա նի վրա, մե կը՝ բուն հա ղոր դակց ման, 
մյու սը՝ լայն ի մա ցութ յան մեջ: Ի դեպ՝ լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան հա կադ-

1 Նույն տեղում,  էջ 17: 
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րու մը ա վան դա բար գա լիս է գի տութ յան նախ կին շրջա նից՝ մտա ծո-
ղութ յա նը, հա վա նա բար, տա լով գի տակ ցութ յան նշա նա կութ յուն:  Այ-
նինչ,  անց յալ հար յու րամ յա կի ըն թաց քում փոր ձում  էին այն վե րա նա-
յել, մա նա վանդ  Ֆ. դը Սոս յու րի ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան տե սութ-
յան եր ևան գա լուց հե տո, վեր ջի նիս ինչ-ինչ կող մե րի հաղ թա հա րու-
մով1: Ուս տի կա րե լի է ա սել, որ չնա յած  լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան հար ցը  
մշտա պես   ե ղել  է տե սա կան  քննարկ ման ա ռար կա, սա կայն  մինչև 
օրս այն չի ստա ցել  իր սպա ռիչ և վերջ նա կան լու ծու մը: 

Սոս յու րի լեզ վի և խոս քի  հա կադր ման տե սութ յան հի մուն քով Գ. 
Բ. Ջա հուկ յա նը  գտնում է, որ ա վե լի ի րա կան կլի ներ, ե թե  հար ցը  
քննվեր  լե զու և գի տակ ցութ յուն, ոչ թե լե զու և մ տա ծո ղութ յուն հա րա-
բե րակ ցութ յան մեջ (տե՛ս  գծա պատ կեր 2)2:

 Գ ծա պատ կեր 2

Լե զու --------------------------- գի տակ ցութ յուն

Խոսք ---------------------------- մտա ծո ղութ յուն

 Ըստ այդմ՝ ստաց վում է, որ մարդ կա յին մտա ծո ղութ յունն ա վե լի 
կոնկ րետ է, քան գի տակ ցութ յու նը: Վեր ջինս ընդ հա նուր է այն քա նով, 
որ քա նով լե զուն ընդ հա նուր է  և հա կա դիր է  խոս քին՝ իբրև կոնկ րետ 
եր ևույ թի:  Եվ ըստ այսմ էլ՝ լեզ վա բա նութ յան ու սում նա սի րութ յան 
ո լոր տի մեջ մտնում են հետև յալ ա ռանց քա յին խնդիր նե րը.  

ա) լե զուն ի րա կա նութ յան ար տա ցո լում  է, ինք նին՝ յու րօ րի նակ 
ի րա կա նութ յուն, 

բ) լե զուն հա մա կարգ է, իսկ խոս քը՝  կա ռուց վածք,  
գ) այն  ու նի  նշա նա յին բնույթ՝ վերց ված պայ մա նա կան ձևով,  

1 Ф. де  Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933:  Նույնի՝   Труды по язы ко з-
нанию,  էջ 31-285:

2 Տե՛ս  Г. Б. Джаукян, Общее и армянское  языкознание,  էջ 15-19,  որտեղից և 
բերված  գծապատկերը՝  հարաբերակից  միավորներն այլ  դիրքով:  
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դ) լե զուն  գոր ծու նեութ յան  մի ջոց  է՝ լեզ վա կան հնա րա վո րու-
թյամբ և խոս քա յին ի րա կա նաց մամբ, 

ե) լե զուն են թադ րում է  վար քա բա նա կան գծեր և  ստեղ ծա գոր ծա-
կան կող մեր և  այլն: 

Այս խնդիր նե րը, բնա կա նա բար, դառ նում են լեզ վա բա նու թյան ոչ 
միայն ընդ հա նուր քննութ յան, այլև ըստ ա ռան ձին բնա գա վառ նե րի  
ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա՝ հիմն ված ի րենց բնո րոշ մե թոդ նե րի, 
դրան ցով պայ մա նա վոր ված սկզբունք նե րի և մո տե ցում նե րի վրա: 
Ն կա տենք նաև, որ լե զուն և մ տա ծո ղութ յու նը միաս նա կան են  և միա-
ժա մա նակ յա,  հան դես են գա լիս փո խա դարձ կա պի մեջ: Դ րանք 
մշտա պես  են թադ րում են ոչ միայն ան հա տա կան, այլև հա սա րա կա-
կան  կողմ նո րո շում: Դ րան ցից յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան կամ հա-
սա րա կա կան կող մը միայն պայ մա նա կա նո րեն է հնա րա վոր սահ մա-
նա զա տել, ո րով հետև յու րա քանչ յուր ան հա տի լեզ վամ տա ծո ղութ յուն 
այլ կերպ հան դես չի գա լիս, քան հա սա րա կայ նո րեն նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող ձևով, կամ զուրկ է լի նում որ ևէ նշա նա կութ յու նից: 

Ուս տի մեծ  է գրո ղի (ար վես տա գե տի, գիտ նա կա նի և  այլն) մտա-
ծո ղութ յան (լեզ վի)  նպաս տը հա սա րա կութ յան ա ռա ջըն թա ցի մեջ: 
Հայտ նի է ան հա տի դե րը ի րա կա նութ յան, այ սինքն՝ հա սա րա կութ յան 
ա ռա ջըն թա ցի գոր ծում. պատ մութ յունն ու նի նման բազ մա թիվ օ րի-
նակ ներ:  

3. Մ տա ծո ղութ յու նը (գի տակ ցութ յու նը) միա ժա մա նակ աշ խար հի 
ըն կալ ման և  ար տա հայտ ման ձև  է, յու րօ րի նակ ձև: Դա բա ցատր վում 
է նրա նով, որ ա ռար կա յա կան աշ խար հը, բեկ վե լով մեր գի տակ ցու-
թյան մեջ, վե րած վում է հո գե կան աշ խար հի:  Ե րե խան, օ րի նակ, ծնվե-
լիս իր հետ գրե թե ո չինչ չի բե րում (ըստ Ջ. Լո կի՝ «մա քուր (գրա)տախ-
տակ», լատ. tabula rasa), բա ցի, ինչ պես ըն դուն ված է այժմ ա սել, այն  
սե րում նա յին (գե նե տի կա կան) ժա ռան գութ յու նից, ո րը գա լիս է ծնո-
ղից, ա վե լի լայն՝ մարդ ա րա րա ծի սերն դե սե րունդ փո խան ցու մով. 
մարդ կա յին փոր ձը աշ խար հի ըն կալ ման կու տա կումն է  լեզ վի կար ևո-
րա գույն գոր ծա ռույ թի` մտա ծո ղութ յան մեջ,  վեր ջի նիս  մի ջո ցով:  

Այս եր ևույ թը ա վե լի պարզ պատ կե րաց նե լու հա մար բա վա կան է 
հի շել, թե ան ծա նոթ մի ջա վա յում լի նե լու դեպ քում, մենք  ինչ քան ենք 
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տպա վոր վում բնութ յան, շրջա կա մի ջա վայ րի, մարդ կանց հետ շփում-
նե րի արդ յուն քում, ո րը կու տակ վում է մե զա նում և  դառ նում մեր կյան-
քի տվյալ ժա մա նա կի հի շո ղութ յուն:  Վեր ջինս   այլ  բան չէ, քան  
ամ բար ված  մտա ծո ղութ յուն (գի տակ ցու թ յուն): 

Գո յութ յուն ու նի թե՛ ան հա տա կան և թե՛ հա սա րա կա կան մտա ծո-
ղութ յուն:  Ան հատ նե րի խե լա միտ (կամ չա րա միտ) մտա ծո ղութ յու նը 
գործ նա կա նում ու նե նա լով վե րա ցարկ ման և  ընդ հան րաց ման հնա րա-
վո րութ յուն, վե րած վում է հա սա րա կա կան մտա ծո ղութ յան. հա սա րա-
կու թյու նը ու նե նում է նման գի տակ ցութ յուն, որն այլ բան չէ, քան  հե-
տա գա գոր ծու նեութ յան հնա րա վո րութ յուն (պա շար): Նույ նը կա րե լի է 
ա սել գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան, ֆիլ մի, ե րաժշ տութ յան՝ ըն-
թերց ման, դի տե լու,  ունկնդր ման արդ յուն քում, ո րոնք ինք նին  մի ջոց 
են  հո գե կան հարս տաց ման և  այլն: Իսկ այդ ա մե նը լի նում է թե՛ տե-
սալ սո ղա կան («ձայ նա յին»՝ հնչեղ), թե՛ լուռ («ան ձայն»՝  ան խոս)  հա-
ղոր դակց ման ըն թաց քում:

Գ րո ղը շա րադ րում է իր վե պը, ե րա ժիշ տը ներ դաշ նա կում է իր 
սիմ ֆո նիան, ճար տա րա պե տը  նա խագ ծում է իր կա մուր ջը, և ն րանք 
ամ բող ջո վին լուռ, ա ռանց բարձ րա ձայ նե լու: Ա սում են՝ ե րա ժիշտ Կ. 
Դեբ յու սին իր ե րաժշ տութ յու նը հո րի նել  է շրջա պա տից  գրե թե իս պառ 
վե րա ցած՝ ա ռանձ նա ցած, պատ մա բան Ղ. Ա լի շանն իր տե ղագ րա կան 
պա տում նե րը (կո թո ղա յին եր կե րը) գրել է վան քի ներ սում՝ ա ռանց այդ 
տե ղա վայ րերն այ ցե լած լի նե լու, ճար տա րա պետ Ա. Թա ման յանն իր 
նա խա գիծն ա րել է նեղ աշ խա տա նո ցում (« Նա տե սել է եր ևի ար ևա յին 
մի քա ղաք». Չա րենց) և  այլն, որ նշա նա կում է, թե նրանք այլ կար գի 
հա ղոր դակց մամբ են ըն կա լել ի րա կան աշ խար հը (այ սինքն՝ ի րենց  
նե րաշ խար հով, որ վեր ջի վեր ջո այլ ի րադ րութ յամբ պայ մա նա վոր ված 
ըն կա լում  է), որ պի սով վեր ջի նի գե ղար վես տա կան, գի տա կան վեր-
արտադ րու մը  դար ձել է  նոր աշ խար հըն կալ ման հնա րա վորութ յուն: 

Այս պի սով, ան ցում ար տա քին աշ խար հից նե րաշ խարհ,  և հա կա-
ռա կը՝ լեզ վի հա ղոր դակց ման պայ ման նե րում, մտա ծո ղութ յան միա-
ժա մա նակ յա ըն կալ ման և  ար տա հայտ ման  գո յաձև է, հա րա կա և  
հա րա ճուն ձև:  
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4. Այս թե մա յի մեջ է նաև մտա ծո ղութ յան ան հա տա կան և հա սա-
րա կա կան կող մի հար ցը: Այս դեպ քում աս վում է, որ լե զուն միա ժա մա-
նակ մտա ծո ղութ յան բարդ յու րա հատ կութ յուն է, այ սինքն՝  ինչ պի սին 
որ ան հա տի մտա ծո ղութ յունն է, այն պի սին է նաև նրա լե զուն՝ մտա ծո-
ղու թյան ար տա հայ տի չը: Գո յութ յուն չու նի հա րուստ մտա ծո ղութ յուն 
աղ քատ լեզ վով, և հա կա ռա կը, միա ժա մա նակ ան հա տի լե զուն  օ րի-
նակ  է հա սա րա կութ յան մտա ծո ղութ յան հարս տաց ման  հա մար: 

Ա. Բա կուն ցի ար ձա կի, Վ. Տեր յա նի  չա փա ծո յի լե զուն վառ օ րի-
նակ է հա յե րե նի բա ռա պա շա րի հարս տաց ման, գրա կան լեզ վի մաք-
րութ յան և կա տա րե լաց ման:  Ըն թերց ման, ունկնդր ման պայ ման նե-
րում  նրանց եր կե րի բա ռա պա շա րը, լեզ վա կան այլ մի ջոց նե րի տար-
բեր դրսևո րում նե րը այս կամ այն չա փով ազ դում են մեր լեզ վադր ված-
քի (հո գե կերտ ված քի) վրա, հարս տաց նում են այն թե՛ մտա վոր և թե՛ 
ի մա ցա կան ե րակ նե րով, հիմք  հան դի սա նում մեր կեն սա գոր ծու նեու-
թ յան մեջ ըստ այդմ վարք դրսևո րե լու հա մար: Պա տա հա կան չէ, որ 
լեզ վի ա ռու մով նաև մեծ ան հա տա կա նութ յուն նե րը մե ծա պես նպաս-
տում են հա սա րա կա կան հա ղոր դակց ման արդ յու նա վե տութ յա նը, հո-
գու  և մտ քի բարձ րաց մա նը: Կան շատ դի պուկ աս ված խոս քեր (փո-
խա բե րաց ված). ա սում են՝ ռու սե րե նը Պուշ կինն է ստեղ ծել, « Թու ման-
յանն է Ա րա րա տը մեր նոր  քեր թութ յան» ( Չա րենց), հի շենք Ավ. Ի սա-
հակ յա նի մի զրույ ցը Մ. Սար յա նի հետ՝ Բա կուն ցի մա սին. « Կո մի տա սի 
եր գե րի և քո գույ նե րի կա պակ ցութ յամբ խո սում են իբրև մի այն պի սի 
հրաշ քի մա սին, ո րը անհ նա րին է ար տա հայ տել խոս քով: Բայց,  
գի տե՞ս, իմ կար ծի քով, դա այն քան էլ  ճիշտ չէ: Հա յաս  տանում կար մի 
գրող, ո րի բա ռե րը եր գում էին կո մի տաս յան հան  գով և փայ լա տա կում 
էին քո կտավ նե րի բո լոր գույ նե րով: Այդ գրո ղը Ակ սել Բա կունցն էր»: 

Լե զուն  ծնում է ան հա տա կա նութ յուն, վեր ջինս՝ սե րում լե զու, որն 
այլ բան չէ, քան մաս նա վո րի և  ընդ հա նու րի մշտամ նա առն չութ յուն:  
Մեծ գրող նե րը, մշա կույ թի մար դիկ, իբրև ան հա տա կա նի կրող, ստեղ-
ծում են լեզ վա կան նոր ո րակ (մտա ծե լաձև, ճա շակ և  այլն), որ անց նում 
է հան րութ յա նը, դառ նում վեր ջի նիս հա մար  հիմք՝ նոր ա ռա ջըն թա ցի: 
Ինչ պես նկա տե լի է, բա վա կա նին սերտ է ան հա տի և հա սա րա կու-
թյան մտա ծո ղութ յան (գի տակ ցութ յան) կա պը՝ առն ված լեզ վա կան 
հա ղոր դակց ման մեջ: 
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Կար ևոր է նաև այն, որ լե զուն, իբրև տվյալ հան րութ յան (ցե ղի, 
ժո ղովր դի, ազ գի և  այլն) հոգ ևոր կերտ ված քի (պատ մութ յան, գի տու-
թյան, մշա կույ թի և  այլն) ար տա հայ տութ յուն ոչ միայն պատ մա կան 
զար գաց ման կնիքն է կրում իր վրա, այլև վառ կեր պով ար տա հայ տում 
է ի րե նով հա ղոր դակց վող հան րութ յան ազ գա յին-ան հա տա կան  այն 
յու րա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ի րենց լա վա գույն կող մե րով դառ նում 
են մարդ կութ յան ընդ հա նուր հո գևոր ձեռք բե րում ներ ( Շեքս պի րը, 
Պուշ կի նը, Թու ման յա նը աշ խար հի գրող ներ են):  Մարդ կութ յու նը հա-
րուստ է ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րի բե րած հարս տութ յամբ:   

 5. Ի վեր ջո, լե զուն մտա ծո ղութ յան  յու րա հատ կութ յուն է, և  լեզ վի 
հիմ քե րը մտա վոր են (մտա ծա կան, մտա յին և  այլն), խորն են, ինչ պես  
մարդ կութ յան հո գե կա նի, աշ խար հըն կալ ման խո րութ յու նը: Ճիշտ չէ, 
գի տութ յան մեջ վա ղուց է մերժ ված այն հա մե մա տութ յու նը (աս ված 
լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յան սկզբնա կան շրջա նում), թե  լեզ վի 
գոր ծա ռույ թը (ֆունկ ցիան) կեն սա բա նա կան (բիո լո գիա կան) է նույն-
քան, որ քան  մյուս մա սե րի նը (օր գան նե րի նը): Այ նինչ, ներ կա յումս տե-
սա կան ա ռու մով ըն դու նե լի է այն, որ լե զուն  սեր տո րեն  առնչ վում է 
մտա ծո ղութ յա նը (գի տակ ցութ յա նը)՝ իբրև հա սա րա կա կան գոր ծու-
նեութ յան  ա մե նա վառ ար տա հայ տութ յուն: Եվ ե թե վեր ջինս ի մա ցա-
կան  հիմք (սուբս տանց) է, ա պա լե զուն նրա հատ կութ յունն  է, իբրև 
ա ռար կա յի և ն րա հատ կա նի շի հա րա բե րութ յուն, որ ան քակ տե լի է, 
սա կայն լիո վին հաս կա նա լի և մեկ նա բա նե լի: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  16-18:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19:  
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ 27-39: 
Джаукян Г. Б.,  Общее и армянское языкознание, Ереван, 1978,  էջ 15-19: 
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 12-15:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 33-38:
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 Թե մա 4. Լե զուն որ պես կա ռուց վածք   
և  հա մա կարգ

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վի կա ռուց ված քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը. բա
ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցութ յուն և ս տո րա կար գութ յուն: Ընդ հա նուր և տար
բե րա կիչ հատ կա նիշ ներ:  Կա ռուց ված քի հա մա ժա մա նակ յա  բնույ թը: Հա մա
կար գը միա վոր նե րի  կար գա բեր ված բազ մութ յուն. վեր ջա վոր կամ ան վերջ 
(ոչ վեր ջա վոր)  բազ մութ յուն ներ, լի և դա տարկ բազ մութ յուն ներ: Լեզ վի  հա
մա կար գի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Լե զուն հա մա կար գե րի հա մա կարգ. 
հա մա կարգ և  են թա հա մա կարգ:  

1. Ա մեն մի լե զու ու նի իր կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, ո րոն ցով լե զու նե րը տար բեր վում են միմ յան ցից, ա ռանձ-
նա նում իբրև ա մե նօր յա հա ղոր դակ ցա կան ու րույն մի ջոց ներ:  Սա-
կայն նրանց միջև ընդ հա րութ յունն  այն է, որ կա ռուց ված քը սե րող  
բա ղադ րիչ նե րը (հնչյուն ներ, բա ռեր և  այլն) միմ յան ցից  գտնվում են 
յու րօ րի նակ կախ վա ծութ յան մեջ: Լեզ վի բա ղադ րիչ նե րի կախ վա ծու-
թյու նը լի նում է եր կու կար գի՝ հա րա բե րակ ցա յին (ի րար հա մար ժեք) և 
ս տո րա կար գա յին (ի րար ստո րա դաս վող):

Դա սըն թաց նե րում սո վո րա բար ա վե լի լայն ու շադ րութ յուն է դաձ-
վում լեզ վի կա ռուց ված քի բա ղադ րիչ նե րի բնույ թին, քան նրանց կախ-
վա ծութ յա նը: Վեր ջինս  բնո րոշ է նաև լեզ վի հա մա կար գին: Ուս տի 
լեզ վի կա ռուց ված քը և հա մա կար գը միա ժա մա նակ բնո րոշ վում են 
նույն բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցութ յան նույն պի սի կախ վա ծու-
թյամբ:  

Լեզ վի բա ղադ րիչ նե րը՝ հնչյուն նե րը, բա ռե րը, բա ռա կա պակ ցու-
թյուն նե րը և  այլն, գո յութ յուն ու նեն մեր մտքում ոչ թե խառ նի խուռն,  
«ան կարգ» վի ճա կով, այլ ո րո շա կի ձևով:  Լեզ վա բա նութ յան պատ-
մութ յու նը  ցույց է տա լիս, որ անց յալ դա րի սկզբնե րին եր ևան  ե կան 
միմ յանց  լրաց նող տե սութ յուն ներ, ո րոն ցում հիմ նա կան էր այն, որ 
լե զուն կա ռուց վածք է, այ սինքն՝ նրա բա ղադ րիչ նե րը ներ կա յաց նում 
են  ո րո շա կի կազմ: Այս մո տե ցումն այն քան լայն տա րա ծում գտավ, որ 
այն մի կող մից՝ հա կադր վեց ա վան դա կան  պատ մա հա մե մա տա կան 
լեզ վա բա նութ յա նը (ո րի ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան լե զու նե րի  
ցե ղակ ցութ յան հարցն էր, նրանց պատ մութ յու նը. «լեզ վի բո վան դա-
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կութ յուն»), մյուս կող մից՝ հիմք հան դի սա ցավ նո րի՝ կա ռուց ված քա յին 
լեզ վա բա նութ յան (ո րի ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան լե զու նե րի կա-
ռուց ված քի հարցն է, նրանց ներ կան. «լեզ վի ար տա հայ տութ յուն»): 
Ս տաց վում է, որ  լեզ վի կա ռուց ված քը  հա մա ժա մա նակ յա, իսկ հա մա-
կար գը՝ տա րա ժա մա նակ յա հա յե ցա կե տե րի եր ևույթ ներ են: 

Այ նու հետև, այդ բա ղադ րիչ նե րը միմ յանց նկատ մամբ գտնվում են 
փոխլ րաց ման՝ հա մա դաս ման և ս տո րա դաս ման հա րա բե րութ յան 
մեջ՝ նվա զա գույ նից մինչև ա ռա վե լա գույ նը, կամ՝ հա կա ռա կը, որն էլ 
կոչ վում է  հա րա բե րակ ցութ յուն մա կար դակ նե րի միջև: 

Այս պես, հա յե րեն ն, ա, լ, ր, ս  հնչույթ նե րի ո րո շա կի դա սա վոր-
մամբ, հար կա վոր կրկնութ յամբ կա ռու ցում ենք լսա րան բա ռը, հարկ  
և  եր րորդ բա ռե րով՝ եր րորդ հարկ  կա պակ ցութ յու նը, հարկ,  եր րորդ,  
գտնվել, լսա րան, մեծ  բա ռե րով, այլև եր րորդ հարկ, եր րորդ հար կում 
գտնվել, մեծ լսա րան  կա պակ ցութ յուն նե րով  կազ մում   (կա ռու ցում)  
ենք եր րորդ հար կում գտնվող մեծ լսա րան, իսկ ե թե ա վե լաց նենք է 
բա յաձ ևը (օ ժան դակ բա յը), կստա նանք եր րորդ հար կում գտնվող մեծ 
լսա րան է   նա խա դա սութ յու նը: 

Բեր ված լեզ վա կան միա վոր նե րը հա յե րե նի  քե րա կա նա կան կա-
նոն նե րին, ա վե լին՝ գրա կան նոր մա յին հա մա պա տաս խան գտնվում 
են ո րո շա կի կա ռուց ված քի մեջ՝ հա վաս տի, տրա մա բա նութ յան լեզ վով 
ա սած՝ ճշմա րիտ միտք ար տա հայ տե լու հա մար: Ըստ այսմ՝ լեզ վի կա-
ռուց ված քը են թադ րում է բա ղադ րիչ նե րի կազ մութ յուն  (կազմ) և  ստո-
րա կար գու թյուն (հիե րար խիա), այլև այն պի տի լի նի ամ բող ջա կան 
(կոմ պակտ): Բեր ված օ րի նա կում բա ղադ րիչ նե րի միջև ան ցում նե րը  
կա տար ված են  հիշ յալ յու րա հատ կութ յուն նե րի նկա տա ռու մով (տե՛ս 
գ ծա պատ կեր 3) :

                                                                           Գ ծա պատ կեր 3
Լե զու   -----------------  հա մա կարգ

Խոսք  ------------------ կա ռուց վածք
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2.  Լեզ վա կան միա վոր նե րը պա րու նա կում են ընդ հա նուր և տար-
բե րա կիչ հատ կա նիշ ներ. դրանք ան սահ մա նա փակ չեն, լեզ վից լե զու 
հաշվ վում են այս կամ այն քա նա կով: Լեզ վի կա ռուց ված քի բա ղադ-
րիչ ներն ու նե նում են ինչ պես ընդ հա նուր, այն պես էլ տար բե րա կիչ  
հատ կա նիշ ներ. ընդ հա նուր է, օ րի նակ, բ, գ, դ, զ, ս  հնչյուն նե րի բա ղա-
ձայն լի նե լը, սա կայն դրան ցից ա ռա ջին ե րե քը՝  բ, գ, դ  հնչյուն նե րը, 
պայ թա կան են, մյուս նե րը՝ շփա կան, այ նու հետև մի մա սը վան կի մեջ 
միշտ հան դես է գա լիս  նույն  ար տա սա նութ յամբ, մյուս մա սը՝ ոչ,  և  
այլն:   

Տար բե րա կիչ հատ կա նիշը լեզ վա կան միա վո րի բուն, էա կան և  
հիմ նա կան հատ կա նիշն է, ո րով այն  հա կադր վում է հա րա բե րա կից 
միա վո րի ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րին. oր.՝ հայ. բ և պ  հնչյուն նե րը 
հա կադր վում են ձայ նե ղութ յուն / խլութ յուն միակ, էա կան հատ կա նի-
շով,  թեև  ու նեն նաև մե կից ա վե լի ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ (եր-
կուսն էլ բա ղա ձայն են,  շրթնա յին, պայ թա կան և  այլն):   

Թեև ըն դուն ված է տար բե րա կիչ հատ կա նիշ հաս կա ցութ յու նը դի-
տար կել լեզ վի հնչյու նա կան հա մա կար գում, սա կայն ե թե նույն պի սի 
մո տեց մամբ քննում ենք լեզ վի այլ մա կար դա կի միա վոր ներ, ա սենք՝ 
ձևա բա նութ յան մեջ հո լով ման տի պե րը և  այլն, ա պա դրան ցում ևս 
կա րող ենք նույն պի սի հա րա բե րակ ցութ յուն տես նել.  հա յե րե նի ի հո-
լով ման (հո լո վի չի) տար բե րա կիչ հատ կա նիշն այն է, որ այն ընդ -
հանրա կան է, ի հա կադ րութ յուն մյուս նե րի՝ ու, վա, ոջ և  այլն, ո րոնք 
մաս նա կան հո լո վիչ ներ են, իսկ դրանց միջև ընդ հա նուր հատ կա նիշ է 
այն, որ բո լորն էլ կազ մում են գո յա կա նի և մ յուս ա նուն խոս քի մա սա-
յին միա վոր նե րի (նաև գո յա կա նա բար գոր ծած վող բա ռե րի) հո լո վու-
մը՝  թեք ձևե րի սկզբնա կան ձևը (սե ռա կան հո լո վը) և  այլն:   

Այ դու հան դերձ, տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի տե սութ յու նը, որ 
ա ռաջ է քաշ վել անց յալ դ. 20-ա կան թթ. և բուռն զար գա ցում ու նե ցել 
50-ա կան թթ. (Ն. Ս. Տ րու բեց կոյ, Ռ. Օ. Յա կոբ սոն և  ու րիշ ներ), վե րա-
բե րում է լե զու նե րի հնչյուն նե րի միայն ֆի զի կա կան-կազ մա խո սա կան 
(ֆի զիո լո գիա կան) նկա րագ րութ յա նը, և  ոչ ա վե լին1:  

1    Տարբերակիչ հատկանիշների բուն վերլուծությանը կանդրա դառնանք ստորև՝ 
հնչյունաբանության բաժնում, այստեղ ավելացնենք, որ այդ տեսությունը ևս 
առաջ է եկել  լեզվի կառուցվածքի ուսումնասիրության ընթացքում:  
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3. Լեզ վի կա ռուց ված քը, ըն դուն ված է ա սել, ու նի հա մա ժա մա նակ-
յա բնույթ: Լեզ վա կան միա վոր նե րը հա վա սա րա պես  քննվում են ժա-
մա նա կա յին, այս պես կոչ ված, մեկ հար թութ յան վրա: Ուս տի այս դեպ-
քում բուն խնդի րը կա ռուց ված քի հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րի հա մա-
ժա մա նակ յա կտրված քում դի տար կելն է:  Ըստ այդմ լի նում են  տվյալ 
կա ռուց ված քին բնո րոշ եր ևույթ ներ, ինչ պես նաև այլ եր ևույթ ներ, 
ո րոնք գա լիս են ու րիշ կա ռուց վածք նե րից  (օր.՝ լեզ վի հին շրջա նից, 
կամ մեկ այլ լեզ վի կա ռուց ված քից և  այլն): 

Ժա մա նա կա կից  հա յե րե նում, օ րի նակ,  ձևա բա նութ յան մեջ ի, ու, 
վա, ոջ, ա, ան և  այլն հո լո վում նե րը հա մա ժա մա նակ յա կտրված քում 
նույն պի սի ար ժե քով հան դես ե կող ձևույթ ներ են, կազ մում են այս կամ 
այն հո լո վու մը՝ իբրև հո լո վիչ ներ, օր.՝  սար – սա րի, այ գի –  այ գու, օր 
–  օր վա, քույր – ք րոջ, տուն – տան, գա րուն – գար նան և  այլն: Իսկ տա-
րա ժա մա նակ յա կտրված քում դրանք նույ նը չեն, ո րով հետև  հատ կա-
պես ա  ներ քին հո լո վու մը՝ տուն – տան և  այլն, բա ցատ րե լի է լեզ վի 
պատ մութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա, թե ինչ պես է, որ բա ռի թե քու մը 
կա տար վում է ոչ մյուս նե րի նման բա ռի վրա ա վե լա նա լով, այլ բա ռի 
մեջ: 

Հա յե րե նի հնչյու նա կան հա մա կար գում ձայ նեղ պայ թա կան նե րը  
(բ,  գ,  դ,  ձ, ջ)  ր ձայ նոր դին հա ջոր դող դիր քում վե րած վում են  շնչեղ 
խու լե րի (փ,  ք,  թ,  ց, չ), ինչ պես՝ երբ [երփ], երգ [երք], վարդ [վարթ], 
վարձ [վարց], վերջ [վերչ] և  այլն, սա կայն  ոչ գերբ  [գերբ] բա ռի դեպ-
քում, ո րով հետև այն նո րա գույն փո խա ռութ յուն է, և  ա վան դա բար 
ե կող հիշ յալ  հնչյու նա փո խութ յու նը չի գոր ծում: 

Իբրև հա ղոր դակց ման մի ջոց և մ տա ծո ղութ յան ձև՝ լե զուն ներ կա-
յա նում է կա ռուց վածք նե րի հա մադ րութ յամբ, ինչ պես որ կա րող ենք 
ա սել, թե խոս քի հա մադ րութ յամբ  գո յա նում է լե զուն: Այլ կերպ ա սած՝  
ինչ պես որ ու նենք լե զու և խոսք հա կադ րութ յու նը՝ իբրև կոնկ րե տի և  
ընդ հա նու րի հա կադ րութ յուն, այդ պես էլ ու նե նում ենք հա կադ րութ յուն 
կա ռուց ված քի և  հա մա կար գի դեպ քում՝ վե րա ցարկ ման ճիշտ նույն 
մե խա նիզ մով:  

Լե զուն միաս նա կան կա ռուց վածք է իր զար գաց ման պատ մու թյան 
ա մեն մի ժա մա նա կա հատ վա ծում (հա մա ժա մա նա կու թ յան մեջ. սինխ-
րո նիա)՝ ա ռան ձին վերց ված, և  ըստ այդմ այն  հան դես է գա լիս ոչ 
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միայն իբրև  մեկ ամ բող ջա կան կա ռուց վածք, այլև, կա րե լի է ա սել,  
կա ռուց վածք նե րի կա ռուց վածք, ինչ պես որ հա մա կար գի դեպ քում է,  
այդ է թե լադ րում լե զու և խոսք հա կադ րութ յու նը1:  

4. Հա մա կար գը,  մյուս կող մից, միա վոր նե րի  կար գա բեր ված բազ-
մութ յուն է, այն լի նում է եր կու կար գի՝  վեր ջա վոր և  ան վերջ (ոչ վեր ջա-
վոր), և  այդ պես էլ կոչ վում են դրանք,  ինչ պես որ լի նում են նաև լի և 
դա տարկ բազ մութ յուն ներ:  Ն ման սահ մա նում նե րը և  ա ռանձ նա ցում-
նե րը, ինչ պես գի տենք, ա մե նից ա ռաջ աս վում է մա թե մա տի կա յի բնա-
գա վա ռում, և դա միան գա մայն ի րա կան է: Սա կայն գի տութ յուն նե րը  
ի րա րից այն քան էլ անջր պետ ված  չեն,  ուս տի միա վոր նե րի նույն պի սի 
հա րա բե րակ ցութ յուն լիո վին ըն դու նե լի է նաև լեզ վա բա նութ յան մեջ: 

 Բազ մութ յուն նե րի  հա մա կարգ վա ծութ յու նը տե ղի է ու նե նում ոչ  
թե տա րա կերպ,  պա տա հա կան կամ խա ռը ձևով, այլ  ո րո շա կի հատ-
կա նի շի կամ հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա, լեզ վի դեպ քում՝ քե րա կա-
նա կան կար գե րի ա ռու մով, ըստ լեզ վի պատ մութ յան տվյալ շրջա նում 
գոր ծող նոր մա յի: 

Այ գե գոր ծութ յան մեջ, օ րի նակ, ծա ռե րի տար բեր տե սակ նե րը 
(սոր տե րը)  բա ժան ված են լի նում ի րա րից, այն է՝ այ գում գրա վում են 
ի րենց ա ռան ձին հո ղա մա սե րը, ընդ ո րում՝ քա մուն և խոր շակ նե րին 
դի մա ցող ներն ա վե լի ա ռաջ (դե կո րա տիվ ծա ռեր՝ բար դի ներ և  այլն), 
քան մյուս նե րը,  բարձ րա հա սակ ներն ա վե լի հե ռու, քան մյուս նե րը՝ 
կախ ված ար ևի ճա ռա գայթ նե րի ըն դուն ման հան գա ման քից  (կաղ նի-
ներ և  այլն) և  այլն,- այս ա մե նը տվյալ բնա գա վա ռի այն նրբութ յուն նե-
րից է, այ սինքն՝ այն, որ հաշ վի է առն վում ծա ռե րի (այդ կար գի բազ-
մութ յուն նե րի) բու սա կան ա ճի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Բե րենք օ րի նակ լեզ վի կա ռուց ված քի այս կամ այն հատ կա նի շով 
բնո րոշ վող  բա ղադ րիչ նե րի  բազ մութ յուն նե րի վե րա բեր յալ:  Գո յա կա-
նի հո լո վու մը հա յե րե նում և  այլ լե զու նե րում մի ա ռան ձին հա մա կարգ 
է, որ բա յի խո նարհ ման հա մա կար գի հետ միա սին մտնում է բա ռե րի 
ձևա բա նա կան հա մա կար գի մեջ: Հո լով ման հա մա կար գը, իր հեր թին, 

1  Հայ լեզվաբանության մեջ, թերևս, առաջին անգամ Գ.  Բ. Ջահուկ յանն է 
առաջարկում լեզուն դիտել ոչ միայն իբրև համակարգ, այլև համակարգերի 
համակարգ: Տե´ս  Г.  Б. Джаукян, Общее и армянское языкознание,  էջ 16: 
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ու նի հո լով ման տի պե րի, թվի կազ մութ յան, առ կա յաց ման (ո րոշ լե զու-
նե րում նաև սե ռի)  հա մա կար գեր, ո րոնք կա րող են կոչ վել են թա հա-
մա կար գեր:  Այդ պես նաև  խո նարհ ման հա մա կար գի դեպ քում, որ տեղ 
հա րա բե րակ ցում են ե ղա նա կի և ժա մա նա կի կար գե րով պայ մա նա-
վոր ված ձևա յին բազ մութ յուն նե րը, սե րում են ի մաս տա յին բազ մու-
թյուն ներ: Իսկ ձևա բա նա կան  և շա րահ յու սա կան հա մա կար գե րը 
միա սին մտնում են մեկ ա վե լի մեծ՝ քե րա կա նութ յան հա մա կար գի մեջ 
և  ըստ այդմ սե րում ա վե լի ընդ հա նուր հա մա կարգ՝ բնա գիր (տեքստ), 
իբրև հա րա բե րա կա նո րեն ամ բող ջա կան կամ վերջ նա կան  բազ մու-
թյուն: 

 Ս տաց վում է, որ, ի րոք, լե զուն  ու նի են թա հա մա կար գեր, կամ ինչ-
պես վերն աս վեց, այն հա մա կար գե րի հա մա կարգ է:  Այդ հա մա կար-
գում քե րա կա նա կան յու րա քանչ յուր կար գի ար տա հայ տութ յան պլա նի 
միա վոր նե րի բազ մութ յու նը սե րում է բո վան դա կութ յան պլա նի միա-
վոր նե րի բազ մութ յուն ներ և  այլն: Այս դեպ քում է, որ հնա րա վոր է լի-
նում ա սել, թե լե զուն (լեզ վա կան հա մա կար գը) միա վոր նե րի կար գա-
բեր ված բազ մութ յուն է, ու նի իր՝ հա մա կար գից բխող  ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րը, ո րոնք էլ լեզ վից լե զու միան գա մայն տար բեր են:

 Ըստ հա մա կար գե րի բաշխ վա ծութ յան՝ լե զու ներն ու նեն ընդ հա-
նուր, ինչ պես նաև մաս նա վոր կող մեր: Թե՛ մե կը և թե՛ մյու սը հիմք են 
հան դի սա նում դրանց  տի պա բա նութ յան հա մար (սա  ա ռան ձին թե մա 
է):  Ուս տի լե զուն, որ պես մտա ծո ղութ յան բազ մա շերտ դրսևո րում, 
հան դես է գա լիս հա մա կարգ ված ձևով, ներ կա յա նում է իբրև իր բա-
ղադ րիչ միա վոր նե րի և վեր ջին նե րիս տար բե րակ նե րի   կար գա բեր-
ված բազ մութ յուն:  

Հիմք ըն դու նե լով բազ մութ յուն նե րի տե սութ յան մեջ հիմ նա րար 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող բաշ խու մը՝ դրանք, ինչ պես վե րը նշվեց, լի-
նում են եր կու  տե սակ՝ կար գա բեր ված  վեր ջա վոր կամ ան վերջ  (ոչ 
վեր ջա վոր) բազ մութ յուն ներ և լի կամ դա տարկ (ոչ լի) բազ մութ յուն-
ներ:   Ըստ այսմ՝ լե զու նե րում ձևա բա նա կան դրսևո րում նե րը կա րող 
ենք կո չել վեր ջա վոր, իսկ բա ռա պա շա րը, շա րահ յու սա կան կա ռուց-
վածք նե րը՝ ան վերջ բազ մութ յուն ներ: Այ նու հետև, այն լե զու նե րը, 
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ո րոնք ու նեն, օ րի նակ, հո լո վում, ներ կա յաց նում են լի բազ մութ յուն, 
իսկ հա կա ռա կը՝ դա տարկ բազ մու թյուն և  այլն: Այս դեպ քում ևս  
կա րե լի է բե րել այլ օ րի նակ ներ տար բեր լե զու նե րի ա ռան ձին հա մա-
կար գե րից և  են թա հա մա կար գե րից:   

5. Լեզ վի հա մա կար գի յու րա հատ կութ յուն նե րից, թերևս, կա ր ևո-
րա գույ նը նրա կար գա բեր վա ծութ յունն է: Ն րա նում լեզ վա կան միա-
վոր նե րը, իբրև սե րող և բա ղադ րող  տար րեր, կար գա բեր ված են,  
ու նեն ներ քին ամ բող ջա կա նութ յուն. օր.՝ հնչյու նա բա նա կան մա կար-
դա կում ե թե մի լեզ վում կան շնչեղ խու լեր (հայ. փ, ք, թ, ց, չ), ա պա 
նրանք, ի րոք, կար գա բա նա կան (կա տե գո րիալ) հա կադ րութ յան մեջ 
են խու լե րի հետ (հայ. պ/փ, կ/ք, տ/թ, ծ/ց, ճ/չ): Այ նու հետև, ձևա բա նա-
կան մա կար դա կում՝ ուղ ղա կան հո լո վը հա կադր վում է մյուս հո լով նե-
րին՝ իբրև ու ղիղ հո լով / թեք հո լով ներ կար գա բեր ված հա մա կարգ. 
օր.՝ հայ. քար / քա րի, քա րին, քա րից, քա րով և  այլն: Պետք է նկա տի 
ու նե նալ նաև այն, որ հա մա կարգ կազ մում են ամ բող ջութ յան մեջ առն-
վազն եր կու բա ղադ րե լի միա վոր ներ, ո րոնք միմ յան ցից ու նե նում են 
ո րո շա կի կախ վա ծութ յուն (առն չութ յուն):  

Մ յուս ա ռանձ նա հատ կութ յու նը հա մա կար գի դրսևո րումն է լրի-
վութ յամբ կամ մաս նա կիո րեն, և  ըստ այդմ, ըն դուն ված է ա սել, ու նե-
նում ենք կա՛մ լի,  կա՛մ դա տարկ բազ մութ յուն. օ րի նակ՝ «ժա մա նա կա-
կից հա յե րենն ու նի շրթնա յին, ա տամ նա յին և հետ նա լեզ վա յին բա ղա-
ձայն ներ (ի մա՛ բ, դ, գ և այլն). ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան տե սա կե-
տից քմա յին նե րի (ի մա՛ գ’,  կ’,  ք’  և  այլն) հա մա կար գը ժա մա նա կա կից 
հա յե րե նի հա մար դա տարկ  հա մա կարգ է: Գ րա բարն ու նի երկ բար-
բառ ներ (ի մա՛ ոյ [ույ], իւ [յու],  եա [յա] և  այլն), ժա մա նա կա կից հա յե րե-
նը՝ ոչ. նույն (ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան) մո տե ցու մով ժա մա նա կա-
կից հա յե րե նի երկ բար բառ նե րի հա մա կար գը դա տարկ է»1: 

Լե զու նե րում քիչ  չեն դեպ քե րը, երբ քե րա կա նա կան այս կամ այն 
կար գի մեջ  (հո լո վում, խո նար հում և  այլն) ո րոշ  միա վոր ներ ու նե նում 
են, այս պես կոչ ված, բաց թո ղում ներ («բաց վան դակ ներ»): Այդ պի սին 
է, օ րի նակ,   գրա բա րում մի քա նի պա կա սա վոր բա յե րի խո նար հու մը, 
որն այս դեպ քում ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ դա տարկ բազ մութ յուն (հմմտ. 

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ.,  էջ 25-26:  Օրինակները  ավելացված են: 
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գրա բա րի եմ  «լի նել, գո յութ յուն ու նե նալ», պար տիմ   «պար տա վոր 
լի նել, պետք լի նել և  այլն», գոլ  «գո յութ յուն ու նե նալ» և  այլն)1: 

  Հա զիվ թե գտնվի կեն դա նի լե զու, որ իր կա ռուց ված քի բո լոր մա-
կար դակ նե րում ներ կա յա նա լրիվ (կամ ամ բող ջա կան) բազ մութ յամբ. 
այդ պի սին դի տե լը պայ մա նա կան է,  քա նի որ այն հա կադ րե լի է դա-
տարկ (կամ ոչ ամ բող ջա կան)  բազ մութ յա նը:  

Հա մա կար գի ներ սում լեզ վա կան միա վոր նե րը գտնվում են ոչ թե  
այլ ևայլ (ա նո րոշ) կար գով, այլ ո րո շա կի ստո րա կար գութ յան մեջ, ո րը 
ևս հա մա կար գի մի ա ռանձ նա հատ կութ յունն է:  Քե րա կա նա կան կար-
գե րի  մեջ, օ րի նակ,  կա րե լի է տես նել նման ստո րա կար գութ յուն.  ե թե 
ըն դու նենք, որ  բա յի ա մե նաբ նո րոշ հատ կութ յու նը սեռն է, ո րով այն 
տար բեր վում է մյուս խոս քի մա սե րից,  ա պա դեմ քը, թի վը և  այլն կբնո-
րոշ վեն որ պես նրան ստո րա բեր վող կար գեր. բա յի ե ղա նա կը և ժա մա-
նա կը ևս, այս պա րա գա յում, զի ջում են բա յա կան սե ռին: Ըստ այսմ 
կա րե լի է ա սել, որ բա յի քե րա կա նա կան կառուց ված քում բա ղադ րիչ 
միա վոր նե րը են թարկ ված են ո րո շա կի ստո րա կար գութ յան: Եվ այս 
եր ևույ թը ա մե նից ա ռաջ  բնո րոշ է հնդեվ րո պա կան ցե ղակ ցութ յան  
լե զու նե րին: 

6. Լե զուն, ինչ պես վե րը նշե ցինք, ոչ միայն հա մա կարգ է, այլ նաև  
հա մա կար գե րի հա մա կարգ: Այս դեպ քում ա ռաջ է գա լիս եր կու հարց՝  
ի՞նչ է հա մա կար գը,  և  ինչ պի սի՞ն է այն: Ե թե փոր ձենք տալ հա մա կար-
գի պարզ ձևա կեր պու մը, ա պա կա րե լի է ա սել, որ այն կա մա յա կան 
բազ մութ յան մեջ բա ղադ րիչ միա վոր նե րի (բա ղադ րիչ նե րի) փոխ կա-
պակց ված ամ բող ջութ յուն է՝ հա գե ցած քե րա կա նա կան կար գա յին 
ո րո շա կի մի ջոց նե րով և  ե ղա նակ նե րով:  Հա մա կար գե րը ընդգր կու մով 
միան գա մայն տար բեր են, և քա նի որ նրանց միջև գո յութ յուն ու նի 
ստո րա կար գու թյուն՝ ըստ քե րա կա նա կան կար գե րի, լեզ վի մա կար-
դակ նե րի և  այլն, ա պա  հա մա կար գե րի ներ սում կա րող են լի նել այլ 
հա մա կար գեր, որ պի սով էլ  ու նե նում ենք ընդ հա նուր հա մա կար գեր, 
մաս նա վոր հա մա կար գեր (ա ռան ձին կամ են թա հա մա կար գեր): 

Այս պես, ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ձևա բա նութ յու նը ա ռան ձին 
հա մա կարգ է, նե րա ռում է հո լով ման, խո նարհ ման և  այլ հա մա կար-

1 Տե՛ս  Վ. Գ. Համբարձումյան,  Գրաբարի ձեռնարկ, Ե., 2018, էջ 305-310:
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գեր.  ա ռա ջի նը, օ րի նակ, իբրև ընդ հա նուր հա մա կարգ, իր հեր թին, 
ընդգր կում ի, ու, վա, ոջ և  այլն հո լո վում նե րը, ո րոնք  ընդ հա նու րի հա-
մե մա տութ յամբ են թա հա մա կար գեր են և  այլն: Այ նու հետև, ժա մա նա-
կա կից հա յե րե նում  ա ծա կա նը ոչ միայն հո լով վում է, այլև կազ մում է 
հա մե մա տութ յան աս տի ճան ներ. ե թե հո լո վու մը այն պի սի հա մա կարգ 
է, որ կա րող  է մտնել գո յա կան և մ յուս խոս քի մա սե րի հա մա կար գե րի 
մեջ, ա պա ա ծա կա նի հա մե մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ մութ յու նը 
(աս տի ճա նա կազ մութ յու նը) մեկ  ա ռան ձին  են թա հա մա կարգ է:   

Ուս տի լե զուն, իբրև ընդ հա նուր հա ղոր դակց ման մի ջոց, մեկ  ամ-
բող ջա կան ներ փակ  հա մա կար գի ներ սում, ի րոք, ու նի ա ռան ձին,  
միմ յանց ստո րա կարգ վող, փոխ պայ մա նա վոր ված  այլ հա մա կար գեր,  
այ սինքն՝ ամ բող ջա կան հա մա կար գը նե րա ռում է մաս նա վոր կամ  
մանր հա մա կար գեր  (են թա հա մա կար գեր):  

Ինչ պես գի տենք, հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի բա յա կան հա մա-
կար գը  ա վելի հա րուստ է քե րա կա նա կան կար գե րով, ո րոն ցից  
յու րա քանչ յուրն իր ձևաի մաս տա յին դրսևոր մամբ  մի կող մից՝ նե րառ-
վում է ա վե լի մեծ հա մա կար գի մեջ, իսկ մյուս կող մից՝ ընդգր կում  
է ի րե նից ա վե լի մանր հա մա կարգ (են թա հա մա կարգ). բա յի ե ղա նա -
կը, օ րի նակ, որ պես սկզբնա յին հա մա կարգ, նե րա ռում է ժա մա նա կի, 
կեր պի, սե ռի, դեմ քի, թվի և  այլն  են թա հա մա կար գե րը, իսկ սրան ցից 
յու րա քանչ յու րը  կա րող է նե րա ռել մյու սին և  այլն: Այն պես  որ այս 
դեպ քում ևս կա րե լի է ա սել, թե հա մա կար գե րի միջև նույն պես գո յու-
թյուն ու նի գե րա կա յու թան և  են թա կա յութ յան հա րա բե րակ ցութ յուն: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  18-29:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լե զուն իբրև հա մա կարգ և  իբրև կա ռուց վածք // « Բան բեր  
Եր ևա նի հա մալ սա րա նի»,  1972,  1,  էջ  101-113: 
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 5-19: 
Абрамян К. Ш., Акопян К.С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ 27-39:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 18-20 :
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 38-43:
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 Թե մա  5. Լե զուն  որ պես  գոր ծու նեութ յուն  
և վարք

Հիմ նա հար ցեր: Լե զուն որ պես հա ղոր դակ ցա կան ու նա կու թյուն: Լեզ վա
կան գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րը և տե սակ նե րը՝ լեզ վա կան,  խո սո ղա կան և 
խոս քա յին:  Խո սո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը որ պես լեզ վա կան գոր ծու նեու
թյան ի րա կա նա ցում: Խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը որ պես հո գեբ նա խո սա
կան (մտա ծո ղա կան)  գոր ծու նեութ յուն: Լե զուն որ պես վարք. հա ղոր դակ 
ցումը վար քի դրսևո րում, վար քի դրսևոր ման բա ղադ րիչ նե րը. ազ դակ և  
հա կազ դե ցութ յուն առն չութ յու նը: Լե զուն որ պես հա ղոր դակց ման, միա ժա 
մանակ վար քի դրսևոր ման մի ջոց. վար քի լեզ վա բա նա կան  և  հո գե բա նա 
կան կող մե րը: 

1. Լե զուն մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան ձեռք բե րում է, որ բնո րոշ-
վում է նաև  որ պես հա ղոր դակ ցա կան ու նա կութ յուն: Այն ժա մա նա կա-
յին և տա րա ծա կան կու տակ ման, այլև գոր ծա ռա կան փոր ձի արդ յունք 
է: Լեզ վա բա նութ յան մեջ սո վո րա բար ա ռանձ նաց վում է լեզ վա կան 
գոր ծու նեութ յան ե րեք տե սակ, ո րը պայ մա նա վոր ված է խոս քի ար տա-
քին՝ հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր և  ա ռան ձին (ան հա տա կան), և ներ-
քին՝ հո գե կան-բնա խո սա կան (ներ քին մտա ծո ղութ յան) հան գա մանք-
նե րով: 

Լե զուն ընդ հա նուր հա ղոր դակ ցա կան ու նա կութ յուն է, որ ի  սպաս 
է դրվում տվյալ հա սա րա կութ յա նը թե՛ ընդ հան րա պես և թե՛ մաս նա վո-
րա պես (ան հա տա պես). մե կից ան ցում մյու սին նշա նա կում է ու նա-
կութ յան (հնա րա վո րութ յան) վե րա ծում ի րա կա նութ յան:  Այս պես, լե-
զու նե րի հնչյուն նե րը, բա ռա պա շա րը,  քե րա կա նա կան ձևե րի կա-
պակց ման մի ջոց ներն ու ե ղա նակ նե րը և  այլն, ըստ ան հա տի ի մա ցա-
կան կա րո ղութ յուն նե րի, ի րա կա նա նում են նրա խոս քում լեզ վա կան 
(ընդ)ու նա կութ յան հիմ քի վրա: 

Լեզ վում կու տակ վում են ի րե նով խո սող  հան րութ յան պատ կե րա-
ցում նե րը, հույ զե րը, ե րա զանք նե րը, ո րոնք դառ նա լով մեկ ամ բող ջա-
կան հնա րա վո րութ յուն (ու նա կութ յուն)՝ ա մեն ան գամ ի րա կա նա նում 
են այդ նույն հան րութ յան ան դամ նե րից յու րա քանչ յու րի խոս քում: Դա, 
ինչ պես կա րե լի է նկա տել,  այլ բան չէ, քան հա ղոր դակ ցա կան ընդ հա-
նու րի՝ հնա րա վո րի փո խա կեր պում  մաս նա վո րի՝ ի րա կա նի: Լեզ վա-
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կան գոր ծու նեութ յու նը  կա յա նում է  հա ղոր դակ ցա կան հնա րա վո րու-
թ յան և  ի րա կա նութ յան  ան ցում նե րի մեջ: 

2. Լեզ վա կան գոր ծու նեութ յու նը ա ռանձ նա նում է ըստ  ո լորտ նե րի, 
այլև ու նի իր տե սակ նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում ե րեքն են՝ լեզ վա կան, 
խո սո ղա կան և խոս քա յին: 

 Նախ՝ ա ռա ջի նին հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ ա մե նից լավ անդ րա-
դար ձել է Է. Բ. Ա ղա յա նը. տար բեր վում է ե րեք տե սակ՝ 1) լե զուն որ պես 
լայն գոր ծու նեութ յուն, ո րը «բա ցա ռա պես հա սա րա կա կան է», 2) խո-
սո ղա կան գոր ծու նեութ յուն, այ սինքն՝ ան հա տա կան խոս քի դրսևո-
րում, որ ու նի հա սա րա կա կա նի վե րա ճե լու նպա տակ, 3) խոս քա յին 
գոր ծու նեու թյուն, որն այլ բան չէ,  քան ան հա տի ներ քին խոս քը (ինքն 
իր ներ սում): Ինչ պես կա րե լի է նկա տել, առ կա է ընդ հա նու րից մաս նա-
վոր  (նաև ան հա տա կան), և հա կա ռա կը՝ մաս նա վո րից (նաև ան հա-
տա կա նից) ընդ հա նուր  ի մա ցա բա նա կան  (գնո սեո լո գիա կան) ան-
ցում: 

1) Լե զուն որ պես գոր ծու նեութ յուն, որ Է. Բ. Ա ղա յա նը կո չում է նաև 
լեզ վա կան գոր ծու նեութ յուն, և  որն ամ բող ջո վին հա սա րա կա կան է, 
այ սինքն՝ գոր ծում է հա սա րա կութ յան հա ղոր դակց ման սահ ման նե-
րում.  հան դես է գա լիս իր գոր ծա ռութ յան (ֆունկ ցիա յի) լրիվ ծա վա լով՝ 
սպա սար կե լով ողջ հա սա րա կութ յա նը:  

2)  Խո սո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը, ի տար բե րութ յուն նա խոր դի, 
ան հա տա կան է, սա կայն ու նի ընդ հան րաց ման ձգտում (նպա տակ): 
Ա մեն մի խո սող նպա տակ ու նի իր գա ղա փար նե րը, հույ զե րը և  այլն ի 
սպաս դնե լու իր ժո ղովր դին՝ ի րա կա նութ յան բա րե փո խութ յան հա-
մար, նպա տակ ու նի  իր խոս քը տեղ հասց նե լու:  Դա, ի հար կե,  ոչ 
միշտ է լիո վին ի րա կա նա նում, ուս տի շատ քիչ դեպ քե րում է հնա րա-
վոր նպա տա կի ի րա գոր ծու մը: Միայն մեծ գրող նե րի (նաև գիտ նա-
կան նե րի, ար վես տա գետ նե րի, ճար տա րա գետ նե րի, տեխ նոկ րատ նե-
րի և  այլն) խոս քը  (խոս քա յին՝ հայտ նութ յու նը, գույ նը, խա ղը, ձայ նը, 
փոր ձար կու մը և  այլն) է, որ դառ նում է տվյալ հա սա րա կութ յան ընդ-
հա նուր սե փա կա նութ յու նը: Իսկ սո վո րա կան աս ված ա մեն մի խոսք 
այդ պես էլ մնում է մե կու սի, ան ճա նա չե լի, այ սինքն՝ չընդ հան րա ցած: 
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Ա վե լին, մեծ գրող նե րի խոսքն է մշտա կան՝ ան մահ,  ժա մա նա կի մեջ 
մնա յուն և  օ րի նա կե լի: 

3) Խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը ան հա տի ներ քին խոսքն է, որն այլ 
բան չէ, քան նրա հո գե կան-բնա խո սա կան գոր ծու նեութ յու նը, ո րը հա-
ճախ կոչ վում է նաև մտա ծո ղա կան գոր ծու նեութ յուն: Վեր ջինս, իբրև 
ներ քին խոսք,  ըն կած է նա խորդ եր կու սի հիմ քում, ո րով հետև այն, ինչ 
դառ նում է հա սա րա կա կան, ընդ հա նուր խո սո ղա կան գոր ծու նեու թ-
յուն, ու նի ան հա տա կան հիմ քեր, պայ մա նա վոր ված է ներ քին խոս քով: 

Ամ փո փե լով վե րը աս վա ծը՝ կա րող ենք նկա տել, որ խո սո ղա կան 
գոր ծու նեութ յու նը այլ կերպ չի դրսևոր վում, քան որ պես լեզ վա կան 
գոր ծու նեութ յուն: Այն, ի րոք, լեզ վա կան գոր ծու նեութ յան  ի րա ցում է, և 
հա կա ռա կը՝ դառ նում է հիմք ընդ հա նուր լեզ վա կան գոր ծու նեութ յան: 
Այս տե ղից էլ այն, որ խոս քը ան հա տա կան է, իսկ լե զուն՝ ընդ հա նուր, 
և  ըստ այդմ՝ ան հա տա կան խոս քա յի նը վե րա ճում է ընդ հա նուր լեզ-
վա կա նի: Ուս տի ե թե խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը ներ կա յա նում է իր 
հո գեբ նա  խոսա կան (մտա ծո  ղա կան) հիմ քով, ա պա լեզ վա կա նը, ըստ 
այդմ, սահ ման վում է որ պես ընդ հա նուր բնա խո սա կան  (գի տակ ցա-
կան)  գոր ծու նեութ յուն:

3. Կեն դա նի խոս քը լեզ վի գոր ծա ծութ յունն է, կեն սու նա կա ցու մը՝ 
լի նի այն բա նա վոր թե գրա վոր: Գու թա նի խո փը փայ լում է ար տում՝ 
«աշ խա տե լիս», իսկ լե զուն՝ խոս քի վե րած վե լու մեջ: Այն պես որ միշտ 
պետք է նկա տի ու նե նալ, որ  խո սո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը,  ո րի 
արդ յուն քը խոսքն է, այլ  բան չէ, քան լեզ վա կան գոր ծու նեութ յան ի րա-
կա նա ցում: Վեր ջինս հան դես է գա լիս ո րո շա կի պայ ման նե րում՝ ժա-
մա նակ, տա րա ծութ յուն և գոր ծա ռույթ, ո րոնք հա ղոր դակ ցու մը դարձ-
նում են ի րա կան և ն պա տա կա յին: Մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րը՝ 
հան դես ե կած աշ խա տան քում,  հանգս տի մեջ  և  այլն,  ու նեն լեզ վա-
կան հիմ քեր, որ ա մեն պա հի ձևա նում են  իբրև խո սո ղա կան գոր ծու-
նեութ յուն: 

Խո սո ղա կան գոր ծու նեութ յու նը լեզ վի կեն դա նի վի ճա կին է վե րա-
բե րում, այն բա ցառ ված է մե ռած  լեզ վի դեպ քում. վեր ջինս իր մեջ, մի 
տե սակ,  ծրա րում  է եր բեմ նի տե ղի ու նե ցած այս կամ այն խո սո ղա-
կան գոր ծու նեութ յու նը: Ըստ այսմ՝ կա րե լի է սահ մա նել, որ կեն դա նի 
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լե զու նշա նա կում է խո սո ղա կան գոր ծու նեութ յան դրսևո րում, և հա կա-
ռա կը՝  մե ռած լե զու նշա նա կում է նրա բա ցա կա յութ յուն:  

Աշ խար հում հայտ նի են բազ մա թիվ մե ռած լե զու ներ, ո րոնք այ սօր 
վկա յութ յուն են ի րենց կրող հան րութ յան (տոհ մի, ցե ղի և  այլն) խո սո-
ղա կան գոր ծու նեութ յան (մտա ծո ղութ յան, պատ կե րա ցում նե րի, հույ-
զե րի, ապ րում նե րի և  այլն) մա սին.  ներ կա յիս գի տութ յու նը,  այս կամ 
այն կերպ տե ղե կա նա լով այդ վկա յութ յա նը, ինչ- որ չա փով պար զում է 
մարդ կու թյան անց յա լի պատ մութ յու նը:  Ն կա տենք նաև, որ խո սո ղա-
կան գոր ծու նեութ յու նը միան գա մայն ի րա կան ձևով է ար տա հայ տում 
լե զուն, ո րը  և կար ևոր  է թե՛ տվյալ ժա մա նա կի   և թե՛ առ հա սա րակ 
պատ մութ յան հա մար: 

4.  Խոս քի գոր ծըն թա ցը (պրո ցե սը) ար տա հայ տութ յան մեջ՝ ըն դա-
մե նը ֆի զի կա կան եր ևույթ է, սա կայն իր խոր քում այն արդ յունք է  
հո գե կան-մտա ծա կան բարդ և յու րօ րի նակ, անկրկ նե լի եր ևույթ նե րի  
(«գոր ծո ղութ յուն նե րի»): 

Դա հա ղոր դակց ման ա ռու մով խոս քա յին գոր ծու նեութ յուն է, որ 
լեզ վա բա նութ յան, ի մա ցա բա նութ յան (փի լի սո փա յութ յան) և հո գե բա-
նութ յան մեջ գնա հատ վում է որ պես  հո գեբ նա խո սա կան (մտա ծո ղա-
կան) գոր ծու նեութ յուն: Այն, ինչ պես գի տենք, միայն մարդ կա յին ցե ղին 
է բնո րոշ, նրան  է յու րա հա տուկ հա մար վում, թեև հո գե վեր լու ծա կան 
ներ կա յիս ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ կեն դա նա կան 
աշ խար հի մյուս միա վոր նե րը ևս զուրկ չեն  դրա նից  (նման «տա ռա-
պան քից» կամ «հա ճույ քից»),  բայց, ի րոք,  ար մա տա կան այն տար բե-
րութ յամբ, որ վեր ջին նե րիս մոտ այն տե ղի  է ու նե նում, այս պես կոչ-
ված, հո գեբ նազ դա յին ( պայ մա նա կան՝ «ռեֆ լեկ տիվ»)  ձևով: 

Ընդ հան րութ յան մեջ նա յե լու դեպ քում  եր ևույ թը կա րե լի է բնու-
թագ րել  իբրև  լայն ի մաս տով  հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցի վար-
քա բա նութ յուն (վար քի դրսևո րում), որն ար տա հայտ ված է լի նում մի 
դեպ քում՝ հո գեբ նա խո սա կան (մտա ծո ղա կան), մյուս դեպ քում՝  հո գե
բնազ դա յին (պայ մա նա կան՝ «ռեֆ լեկ տիվ»)  կողմ նո րո շու մով:  

5. Եվ նա խորդ հար ցի հետ կապ ված՝ լե զուն մշտա պես հան դես է 
գա լիս նաև որ պես վարք: Վեր ջինս խոս քա յին վար վե ցո ղութ յունն  է, 
որն ու նի լեզ վա կան հիմ քեր, ի րա կա նա նում է հա ղոր դակց ման գոր-
ծըն թա ցում: Լեզ վի, որ պես վար քի, հար ցե րով զբաղ վել են նա խանց-
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յալ դա րի կե սե րին ա մե րիկ յան լեզ վա բա նութ յան տար բեր դպրոց  նե  րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Այդ ուղ ղութ յան հիմ նա կան կողմն այն է, որ  
լե զուն դիտ վում է ոչ թե որ պես մտա ծա կան (մեն տա լիս տա կան), որ 
ըն դուն ված է ա վան դա կան լեզ վա բա նութ յան մեջ, լեզ վա բա նա կան 
այլ ուղ ղութ յուն նե րի տե սութ յուն նե րում, այլ որ պես ա պամ տա ծա կան 
(ա մեն տա լիս տա կան) եր ևույթ, ըստ ո րի լե զուն դիտ վում է ոչ այլ կերպ, 
քան որ պես մարդ կա յին վարք (անգլ. behaviour «վարք. վար քա գիծ».  
հմմտ. բե հե ևիոր, բեհ ևիո րիզմ):  Վեր ջինս, ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի դի -
տարկ  ման,  «նշա նա կում է կեն դա նի մարմ նի հա մա պա տաս խան գոր-
ծո ղութ յամբ ար տա հայտ վող հա կազ դե ցութ յու նը ներ քին կամ ար  տա-
քին ազ դա կին (ստի մու լին): Այլ կերպ ա սած` վար քը ազ դա կի պա տաս-
խան գոր ծո ղութ յունն է»1:  

Այս դեպ քում, ե թե հա կադ րե լու լի նենք, ու նենք ազ դում (ազ դե-
ցութ յուն) և հա կազ դում  (հա կա ռակ ազ դե ցութ յուն) կամ,  այլ կերպ 
ա սած՝ ներ քին ազ դակ և  ար տա քին  ազ դակ հա րա բե րակ ցութ յուն: 
Ե թե ըստ մե խա նիզ մի դա տե լու լի նենք, ա պա կու նե նանք գոր ծո ղու
թյուն (ակ ցիա) և հա կա ռակ գոր ծո ղութ յուն  (ռեակ ցիա):  Սա է մար դու 
լեզ վա կան գոր ծու նեութ յան (առ հա սա րակ՝ կեն դա նի օր գա նիզ մի) 
դրսևոր ման մե խա նիզ մը, որն ու նի վար քի հիմ քեր, պայ մա նա վոր ված 
է վար քով:  Ե թե ու սում նա սի րում ենք մար դու լեզ վա կան գոր ծու նեու-
թյու նը, նշա նա կում է ինչ-որ տեղ բա ցա հայ տում ենք նրա վար քը (վար-
քա գի ծը), և հա կա ռա կը՝ հետ ևե լով վար քին, տե ղե կա նում ենք նրա 
լեզ վա կան (խոս քա յին) ողջ գոր ծու նեութ յա նը:

Ըստ այսմ կա րող ենք ա սել, որ լե զուն, ինչ պես որ իր տե ղում սահ-
մա նել ենք,  հան դես գա լով որ պես հա ղոր դակց ման մի ջոց, միա ժա մա-
նակ հան դի սա նում է վար քի դրսևոր ման մի ջոց: Ըստ այսմ լե զու, հա
ղոր դակ ցում և վարք հաս կա ցութ յուն նե րը լեզ վա կան (խոս քա յին) գոր-
ծու նեութ յան հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներ են. լե զուն վարք է՝  հա ղոր-
դակց ման մեջ, նրա շնոր հիվ՝ մի կող մից,  իսկ մյուս կող մից՝ վար քը իր 
հիմ քում լեզ վա կան է՝ հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում: 

Ու սում նա սի րե լով ան հա տի (հան րութ յան) բա նա վոր կամ գրա վոր 
խոս քը՝ գա ղա փար ենք կազ մում, պատ կե րա ցում ենք ու նե նում այդ 

1  Նույն տեղում, էջ 44:
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նույն ան հա տի (հան րութ յան) վար քի վե րա բեր յալ, ո րով հետև ինչ պես 
որ լե զուն ու նի հո գե բա նա կան հիմ քեր, այն պես  էլ վար քը սնվում է իր 
լեզ վա բա նա կան հիմ քե րից:  Այլ կերպ ա սած՝ լե զուն հո գե բա նա կան 
եր ևույթ է, վար քը՝ լեզ վա բա նա կան. կող մե րի հա կադ րութ յու նը հա կա-
դար ձե լի է: 

Լեզ վի և վար քի ու սում նա սիր ման հար ցում միջ գի տա կար գա յին 
առն չութ յուն ու նեն լեզ վա բա նութ յու նը և հո գե բա նութ յու նը: Եր ևույ թի 
միջ գի տա կար գա յին քննութ յամբ ա վե լի շո շա փե լի են դառ նում լեզ վա-
կան գոր ծու նեութ յան հո գե բա նա կան հիմ քե րը, պարզ վում են թե՛ լեզ-
վա կան, թե՛ հո գե կան  յու րա հատ կութ յուն ներ և  այլն:    

6. Լե զուն բազ մա գոր ծա ռույթ եր ևույթ է: Մարդ կանց  կեն սա գոր-
ծու նեութ յան մեջ նրա դերն այն  է, որ խմբո վի կամ ան հա տա պես ի րա-
կա նաց վող հո ղոր դակ ցու մը լի նի ոչ թե սոսկ ա սե լիք, այլ  տա րո րոշ-
ված՝ հա գե ցած հա ղոր դա կից կող մե րի հո գե կան, մտա ծա կան, մա նա-
վանդ վար քա յին յու րա հատ կութ յուն նե րով  (նրբե րանգ նե րով՝ «ման-
րուք նե րով»): Այս պա րա գա յում միայն կա րե լի է ա սել, թե լե զուն   միա-
ժա մա նակ հան դես է գա լիս իբրև  վար քի դրսևոր ման մի ջոց:  

Վար քը, բուն ի մաս տով, կեն դա նի օր գա նիզ մի պահ վածքն է իր 
մի ջա վայ րում: Այն կեն դա նի վի ճա կի նե րու նակ (ի մա նենտ) դրսևո րում 
է, որ հա տուկ է գրե թե  բո լոր  ա րա րած նե րին. տար բե րութ յու նը, թերևս,  
միայն ար տա հայ տութ յան մեջ է: Ա մեն մի օր գա նիզ մի վար քի նե րառ-
յալ  (իմպ լի ցիտ) և բա ցառ յալ (էքսպ լի ցիտ) վի ճակ նե րը գրե թե լիո վին 
հա վա սա րակշռ ված են1: Դ րանց միջև հնա րա վոր շե ղում նե րը  (հա կում 
դե պի դրա կա նը կամ բա ցա սա կա նը) այլ կերպ չի կա րե լի բնո րո շել,  
քան իբրև ար տա քին ազ դակ նե րի  հետ ևանք՝ դուրս բնա կա նո նից:  

Վար քի հե տա զո տութ յու նը ա մե նից ա ռաջ կեն սա բա նա կան գի-
տութ յան կար ևոր բնա գա վառ նե րից է, քա նի որ նպա տակ ու նի պար-
զե լու կեն դա նի օր գա նիզ մի պահ ված քի էութ յու նը, վեր հա նե լու այն  
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք հիմն ված են ոչ միայն հո գե կա նի, 
այլև լեզ վի վրա: Եր ևույ թի հո գեբ նա խո սա կան լիար ժեք քննութ յու նը, 

1 Հայ. ներառյալ  (inclusive) և բացառյալ  (exclusive) տերմինները հայ  լեզ վա-
բանության մեջ գործածել է  Հ. Աճառյանը՝  այլ համատեքստում: Հ. Աճառ յան, 
Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 2, Ե., 1954,  էջ  13: 
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այ նո ւա մե նայ նիվ,  մնում է հե ռան կա րա յին:  Վար քի հո գե բա նա կան և 
լեզ վա բա նա կան  ու սում նա սի րու թ յու նը ար դի հու մա նի տար գի տութ-
յան ո լոր տում նոր,  ա ռան ձին գի տա կար գի (դիս ցիպ լի նի)՝ հո գե լեզ վա-
բա նութ յան (պսի խո լինգ վիս տի կա յի) ու շադ րութ յան ա ռար կան է:  
Ն ման հե տա զո տութ յան մեջ ա մե նից ա ռաջ նկա տի է առն վում այն, որ 
լեզ վա բա նա կան և հո գե բա նա կան կող մե րը փոխ կա պակց ված են, և  
ա վե լի արդ յու նա վետ է հա մար վում  դրանց միա ժա մա նակ յա  քննու-
թյու նը:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  35-50:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ 15-18:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 15-17:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
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Թե մա 6. Լե զուն հո գե կան-բնա խո սա կան   
գոր ծու նեութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը հո գեբ նա խո սա կան (մտա
ծո ղա կան)  եր ևույթ:  Ներ քին խոսք. ներ քին խոս քը բնա խո սա կան գոր ծու
նեութ յան արդ յունք և հո գե կանհո գե բա նա կան եր ևույթ: Ար տա քին խոսք. 
ար տա քին խոս քը հնչար տա բե րա կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք և  լեզ վա
հա ղոր դակ ցա կան եր ևույթ:  Ներ քին խոս քի և  ար տա քին խոս քի կա պը:  

1. Հա ղոր դակց վե լը սո վո րա բար այն քան էլ դժվա րին գոր ծո ղու-
թյուն չէ, քա նի որ նոր մալ պայ ման նե րում այն գրե թե ա նընդ հատ ծա-
ռա յում է մարդ կանց՝ ի րենց մտքերն ու զգա ցում նե րը մե կից մյու սին 
տա լու և հա կա դար ձա բար մյու սից ստա նա լու: Իսկ թե այն ինչ պես է 
տե ղի ու նե նում, ոչ ամ բող ջո վին է հաս կա նա լի, լա վա գույն դեպ քում՝ 
բա ցատ րե լի: Ամ բողջ հարցն այն է, որ հա ղոր դակ ցումն ա մե նից ա ռաջ 
ու նի իր, այս պես կոչ ված, ներ քին կազ մա կերպ վա ծութ յու նը, մի գոր-
ծըն թաց, ո րի բա ցատր ման կամ պար զա բան ման հա մար հե տա զո-
տութ յուն ներ են ի րա կա նաց նում լեզ վա բան նե րը, ինչ պես նաև կեն սա-
բան նե րը և հո գե բան նե րը, ո րով հետև եր ևույ թը ոչ պա կաս  հո գե բա-
նա կան-բնա խո սա կան է: 

Ֆ. դը Սոս յու րը,  ո րի ան վան հետ է կապ վում լեզ վա բա նութ յան 
մեջ լեզ վի և խոս քի ա ռանձ նա ցու մը, իբրև հա ղոր դակց ման մի ջո ցի 
(լայն  ի մաս տով՝ խոս քա յին գոր ծու նեութ յան, խո սո ղութ յան, ֆրանս. 
langage) հա մա ժա մա նակ յա քննութ յան պայ ման նե րից մե կը (ե թե ոչ 
ա ռա ջի նը), իր դա սա խո սութ յուն նե րում ա ռան ձին կետ (պա րագ րաֆ)  
ու նի խոս քա յին գոր ծու նեութ յանն առնչ վող եր ևույթ նե րի մեջ լեզ վի 
տե ղի վե րա բեր յալ (« Լեզ վի տե ղը խոս քա յին գոր ծու նեութ յան եր ևույթ-
նե րի մեջ» վեր նագ րով), որ տեղ ու շադ րութ յան ա ռար կա են այն պի սի 
եր ևույթ ներ, ո րոնք  այս դեպ քում ևս, պետք է ա սել,  շրջա դար ձա յին  
նշա նա կութ յուն ու նե ցան ոչ միայն հա մա ժա մա նակ յա հնչյու նա բա-
նութ յան, մա նա վանդ հնչյու նա խո սութ յան մեջ,  այլև հե տա գա յում՝ հո-
գե լեզ վա բա նութ յան, հան րա լեզ վա բա նութ յան հա մար1: 

1 Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики // Նույնի՝ “Труды по языкознанию”, М., 
“Прогресс”, 1977,  էջ  49-53:  
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Ո շադ րութ յուն դարձ նենք այս կար ևոր եր ևույ թին՝  ըստ Սոս յու րի: 
Նախ՝ անդ րա դարձ  է կա տար վում խոս քա յին հա ղորդ ման ան հա-

տա կան ակ տին՝ խոս քա յին գոր ծու նեութ յան եր ևույթ նե րի ամ բող ջու-
թյան մեջ գտնել այն ո լոր տը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է լեզ վին1: 
Ն ման ակ տի հա մար անհ րա ժեշտ է, նախ, նվա զա գույ նը եր կու անձ՝ 
հա ղորդ ման ի րադ րութ յան լրի վութ յան հա մար:

« Խոս քա յին հա ղորդ ման ու ղար կող կե տը գտնվում է հա ղոր դա-
կից կող մե րից մե կի մոտ, օ րի նակ՝  Ա-ի մոտ,  որ տեղ գի տակց ման  
եր ևույթ նե րը՝ մեր  (ի մա՛ Սոս յու րի) ան վա նու մով՝ «հաս կա ցութ յուն-
ներ»,  ա սո ցաց վում են լեզ վա կան նշան նե րի, կամ էլ ա կուս տի կա կան 
պատ կեր նե րի պատ կե րա ցում նե րով, և  ո րոնք ծա ռա յում են հաս կա-
ցութ յան ար տա հայտ մա նը»2: Ըստ Սոս յու րի՝ «տվյալ հաս կա ցութ յու նը 
ու ղե ղում ա ռաջ է  բե րում հա մա պա տաս խան ա կուս տի կա կան պատ-
կեր, ո րը մա քուր հո գե կա նի կար գի եր ևույթ է, ո րին հետ ևում է ֆի զիո
լո գիա կան գոր ծըն թա ցը» (ընդգ ծու մը հե ղի նա կի – Վ. Հ.). «ու ղե ղը 
խոս քի օր գան նե րին տա լիս է հա մա պա տաս խան ձևի իմ պուլս, այ նու-
հետև ձայ նա յին ա լիք նե րը տա րած վում են Ա-ի բե րա նից Բ-ի  ա կանջ-
նե րին, որն ար դեն ֆի զի կա կան գոր ծըն թաց է (ընդգ ծու մը հե ղի նա կի 
– Վ. Հ.): Այ նու հետև, հա ղորդ ման գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է Բ-ի 
մեջ,   բայց հա կա ռակ կար գով՝ ա կան ջից դե պի ու ղեղ,   որ է ա կուս տի-
կա կան պատ կե րի ֆի զիո լո գիա կան փո խան ցում, ու ղե ղում՝ այդ պատ-
կե րի հո գե կան ա սո ցիա ցիան հա մա պա տաս խան հաս կա ցութ յամբ:  
Երբ  Բ-ն,  իր հեր թին, ար տա հայտ վում է, խոս քի այս նոր ակ տի ժա մա-
նակ կա տար վե լու  է  ճիշտ  նույն ու ղին, ինչ ա ռա ջի նի ժա մա նակ, այն 
է՝ Բ-ի ու ղե ղից դե պի Ա-ի ու ղեղ խոսքն անց նում է նույն փու լե րի   
(ֆա զե րի) մի ջով: Այս ա մե նը կա րե լի է պատ կե րել հետև յալ կերպ»3:  
Եվ բեր վում է եր կու կար գի գծա պատ կեր, ո րոն ցից ա ռա ջի նը խոս քա-
յին գոր ծու նեութ յան ֆի զի կա կան ակ տին է վե րա բե րում  (տե՛ս գ ծա-
պատ կեր 4): 

1 Նույն տեղում, էջ 49: 
2 Նույն տեղում:
3 Նույն տեղում, էջ 49-50:
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Գ ծա պատ կեր  4

                Ա    --------------------------------------> Բ 

                Ա   <-------------------------------------   Բ

                (խո սող)                                    (լսող)

Իսկ երկ րոր դը վե րա բե րում է նույն պի սի գոր ծու նեութ յան կազ մա
խո սա կան (ֆի զիո լո գիա կան) ակ տին (տե՛ս գ ծա պատ կեր 5):       

Գ ծա պատ կեր  5

 Լ սում                                                  Խո սո ղութ յուն, հնչե ցում

    

Խո սո ղութ յուն,  Հն չե ցում                                          Լ սում

Հե ղի նա կը միա ժա մա նակ գտնում է, որ կա րե լի էր ակն կա լել ա վե-
լի հստակ ա կուս տի կա կան պատ կե րում՝ այն հա մե մա տե լով ծա ծուկ 
տե ղեր ու նե ցող ա կուս տի կա կան պատ կե րի հետ, օ րի նակ՝ շարժ ման 
կեր պը՝ ի տար բե րութ յուն խո սո ղութ յան, հնչեց ման1: Ի դեպ՝ ինչ պես 
ինքն է գրում, հիշ յալ եր կու գծա պատ կեր նե րը, ինչ պես վե րը նշվեց,  
վե րա բե րում են ֆի զի կա կան և կազ մա խո սա կան (ֆի զիո լո գիա կան) 
կող մե րին, իսկ հո գե կա նին (բա ռա պատ կեր նե րին, հաս կա ցութ յուն նե-
րին) վե րա բե րո ղը, որ տա րա կու սե լի է, դիտ վում է երկ րոր դի՝  ֆի զիո-
լո գիա կա նի մեջ: 

Այ նու հետև՝  Սոս յու րը խոս քա յին ակ տը բա ժա նում է ե րեք մա սի. 
ա) ար տա քին մաս  (ձայ նա յին տա տա նում նե րը բե րա նից ա կանջ-

նե րին   անց նող) և ներ քին մաս (որ ընդգր կում է մնա ցա ծը),  

1 Նույն տեղում: 

Հ = հասկացություն

Պ= ակուստիկական պատկեր

Հ  ->  Պ 

Պ <-  Հ   

Հ  ->  Պ              
Պ <-  Հ      
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բ) հո գե կան մաս և  ոչ հո գե կան մաս, ո րոն ցից երկ րորդն ընդ-
գրկում է ինչ պես խոս քի օր գան նե րում տե ղի ու նե ցող ֆի զիո լո գիա  կան  
եր ևույթ նե րը,  այն պես էլ մար դուց դուրս ֆի զի կա կան եր ևույթ նե րը, 

գ) գոր ծուն (ակ տիվ)  մաս և  ոչ գոր ծուն  (ոչ ակ տիվ՝ պա սիվ)  մաս, 
ո րոն ցից ա ռա ջինն այն է, որ խո սա կից նե րից մե կի ա սո ցաց ված կենտ-
րո նից անց նում է կա տար վում մյու սի ա կան ջին, իսկ երկ րորդն այն է, 
որ այս վեր ջի նի ա կան ջից անց նում է իր ա սո ցաց ված կենտ րո նին: Եվ 
վեր ջա պես, գտնում է, որ «ու ղե ղի ներ սում  տեղ գտած հո գե կան մա սի  
այն  ա մե նը, ինչ ակ տիվ  է, կա րե լի է կո չել ա ռա քող (էկ զե կու տիվ)  
(Հ - Պ), իսկ ինչ պա սիվ  է՝ ըն դու նող (ռե ցեպ տիվ)  (Պ - Հ)»1:  

Վեր ջա պես,  նշվում է, որ այս ա մե նը հաս կա նա լի է, ե թե հե ռա-
նում ենք խոս քա յին ակ տից, որ պես ե զա կի եր ևույ թից, որ ինք նին ներ-
կա յա նում է սոսկ որ պես խոս քա յին գոր ծու նեութ յան սաղմ, և  ան ցում 
ենք կա տա րում լեզ վին որ պես սո ցիա լա կան եր ևույ թի2: 

Տե սա կան այս կան խադ րույթ նե րը լեզ վա բա նութ յան  հե տա գա  
զար գաց ման  ճա նա պար հին ու նե ցան ար մա տա կան, կա րե լի է ա սել,  
շրջա դար ձա յին  նշա նա կութ յուն հատ կա պես այն ու սում նա սի րող նե րի 
հա մար, ո րոնք ներ կա յա նում էին  որ պես  հնչույ թա բա նա կան որ ևէ 
դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ (Ն. Ս.  Տ րու բեց կոյ  և  ու րիշ ներ): 

Հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ, թերևս, միայն  Է. Բ. Ա ղա յանն է  այդ 
գա ղա փար նե րի հի մուն քով մեկ նա բա նում խոս քա յին հո գեբ նա խո սա-
կան  եր ևույ թը:  Այս պես,  ոչ ան կախ Սոս յու րի և հե տա գա ու սում նա սի-
րող նե րի հար ցադ րում նե րից, նա ևս գտ նում է, որ «խոսք  կազ մե լու 
հո գեբ նա խո սա կան գոր ծու նեութ յու նը են թադ րում է ե րեք հիմ նա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը՝  գտան քը   (ի մա՛ թարգ մա նութ յուն ռուս. поиск բա-
ռի), հա մադ րու մը  և  սե րու մը» (ընդգ ծում նե րը հե ղի նա կի – Վ. Հ.)3:  

Հայտ նի է, որ մարդ կա յին միտ քը, նախ քան ար տա քին դրսևո րում 
ձեռք բե րե լը, ձևա վոր վում է հո գե կա նում, մի բնա խո սա կան գոր ծըն-
թաց, որ ամ բող ջո վին կա ռա վար վում է բարձ րա գույն նյար դա յին հա-
մա կար գի, մա նա վանդ ու ղե ղի գոր ծու նեութ յան պայ ման նե րում: Հո-
գեմ տա ծա կա նը վե րա ճում է  լեզ վամ տա ծա կա նի, ո րը ոչ դյու րին եր-

1 Նույն  տեղում, էջ 51:
2 Նույն  տեղում:
3 Է. Բ, Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 58: 
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ևույթ է, և  ո րի մի շարք յու րա հատ կութ յուն ներ ոչ ամ բող ջո վին են  
բա ցա հայտ ված գի տութ յան ներ կա յիս պայ ման նե րում:  

Այ դու հան դերձ, այս նկա տա ռու մով է, որ տար բե րում են ներ քին 
խոսք և  ար տա քին խոսք հաս կա ցութ յուն նե րը: 

2.  Ներ քին խոս քը հո գե կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք է, ո րին  
մենք տե ղե կա նում ենք  միայն ար տա քին խոս քի ձևով, իսկ  թե ինչ պես 
է այն կազ մա կերպ վում մինչև ար տա քին դրսևո րում  ու նե նա լը, բա վա-
կա նին խնդրա հա րույց է: Բո լոր դեպ քե րում հայտ նի է, որ այն ի րա կա-
նա նում է մարդ կա յին հո գե կա նի մեջ, որ տե ղի է ու նե նում գլխու ղե ղի 
ղե կա վար ման պայ ման նե րում: Այս պի սով, գի տութ յա նը հայտ նի է, որ 
մտա ծո ղութ յու նը,  բնա կա նա բար նաև լե զուն արդ յունք են մար դու հո-
գեբ նա խո սա կան ներ քին գոր ծու նեութ յան, և հա կա ռա կը՝ վեր ջինս ու-
նե նում է լեզ վամ տա ծո ղա կան հիմ քեր, այ սինքն՝ լե զուն մի ջոց է ներ-
քին խոս քի, որ կա ռա վար վում  է ու ղե ղի, ինչ պես նաև ամ բողջ նյար-
դա յին հա մա կար գի կող մից: Ըստ այդմ  ներ քին  խոս քը ոչ  այլ ինչ  է, 
քան  ու ղե ղի և ն յար դա յին հա մա կար գի բնա խո սա կան (ֆի զիո լո գիա-
կան) գոր ծու նեութ յան արդ յունք: Վեր ջինս գոր ծում է իր ողջ հնա րա-
վո րութ յուն նե րով, այ սինքն՝ ներ քին խոս քը ոչ միայն հա ղոր դե լու, այլև 
ըն դու նե լու դեպ քում հան դես է գա լիս իբրև ար տա քին խոսք: 

Այս հար ցում ժա մա նա կա կից կեն սա բա նութ յու նը, իբրև մար դու 
բարձ րա գույն նյար դա յին հա մա կարգն ո ւսում նա սի րող գի տութ յուն, 
դեռևս, կա րե լի է ա սել, չի հա սել վերջ նա կան արդ յուն քի, քա նի որ դեռ 
կան ան հայտ կամ ան բա ցատ րե լի մնա ցած եր ևույթ ներ՝ կախ ված 
մարդ կա յին լեզ վի հո գեբ նա խո սա  կան գոր ծու նեութ յան հետ: Տե ղի են 
ու նե նում ֆի զի կա քի միա կան գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ-
յուն են ստեղ ծում խոսք կազ մե լու և վեր ջինս հա ղոր դե լու և ս տա նա լու 
հա մար: 

3.  Ար տա քին խոս քը հնչար տա բե րա կան գոր ծու նեութ յան արդ-
յունք է և  ըստ այդմ՝ լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան եր ևույթ:  Խո սո ղա կան 
գոր ծու նեութ յու նը հո գե կան կա նո նա վոր պայ ման նե րի հետ ևանք է. 
ինչ պես է լի նում, որ ի րա կա նութ յան մեջ նկատ վա ծը ժա մա նա կա յին 
ա ներ ևա կա յե լի սեղ մութ յամբ մար դու մտա ծո ղութ յան մեջ վե րած վում 
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է բա ռի,   բա ռե րի կա պակ ցութ յան, մինչև իսկ  ստո րո գու մա յին միա վո-
րի՝  նա խա դա սութ յան: 

Կ յանքն ինք նին հա ղոր դակց ման հո գեբ նա խո սա կան գոր ծու նեու-
թյան  օ րի նակ է, երբ այդ գոր ծըն թացն սկսվում է ար տա քին խոս քի 
ըն դու նու մից,  վե րա ճում ներ քին խոս քի, այ նու հետև մշակ վում է այն 
իբրև ներ քին խոսք, վե րա դարձ վում իբրև այլ ար տա քին խոսք: Այս-
տեղ գործ  ու նենք դի մե լու-հա ղոր դե լու և  ըն դու նե լու-հա ղոր դա կից 
դառ նա լու և վե րա դարձ նե լու-հա ղորդ վե լու ա մե նան գամ յա եր ևույ թի  
հետ, ո րը միա ժա մա նակ յա գոր ծըն թաց է, որ  ինք նին ան բա ժա նե լի է, 
իսկ վե լու ծութ յան մեջ (պայ մա նա կա նո րեն)՝ բա ժա նե լի, տար րա լու ծե-
լի:  Այլ կերպ ա սած՝ ան հա տը նախ՝ կա ռու ցում է իր ներ քին խոս քը, 
այ նու հետև՝ ներմ տա ծա կան վար քով կա տա րում ինք նօ տա րում, վեր-
ջա պես՝ ար տա հայ տում, այ սինքն՝ վե րա ծում ար տա քին խոս քի: 

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ներ քին խոս քի և  ար տա քին խոս քի  
առն չութ յան եր կու տե սակ՝ ան մի ջա կան և  ոչ ան մի ջա կան (եր րորդ 
կող մով պայ մա նա վոր ված): 

Ն շենք  խոս քա յին մեկ-եր կու ի րադ րութ յուն:  
Այս պես, տա րեց մար դը  զբոս նում է մո տա կա այ գու մի բա ցա-

տում, հան կարծ մոտ է գա լիս  խա ղա ցող ե րե խա նե րի խմբից ա ռանձ-
նա ցած աղ ջի կը և ցույց տա լով մո տա կայ քում հայտն ված շա նը՝  ա սում. 
« Շո՛ւնը, շո՛ւնը» (այ սինքն՝ «Շ նից վա խե նում է»): Կրկ նա բար աս ված 
շուն բա ռը զբոս նո ղի հա մար հան դի սա նում է մտա ծո ղա կան ազ դակ, 
ո րով նա կազ մում է իր ներ քին խոս քը  («օգ նել է պետք»), և նա ան մի-
ջա պես պա տաս խա նում է աղջ կան՝ « Մի՛ վա խե նա»: Եվ աղ ջիկն այդ 
խոս քից հու սադր վում է («վտանգա վոր չէ»): Այս տեղ գործ ու նենք հա-
ղոր դա կից կող մե րի միջև կա յա ցող ան մի ջա կան խոս քա յին գոր ծու-
նեութ յան հետ՝ երկ կող մա նի ներ քին խոսք - ար տա քին խոսք հա րա-
բե րակ ցութ յամբ: 

Այ նու հետև, մար դը զբո սայ գում քայ լում է, դի մա ցից վա զում են 
ե րե խա ներ, ո րոնք աղմ կում  են՝ «Սկ յու ռի՜ կը, սկյու ռի՜ կը»: Մար դը նա-
յում է վերև,  ուր ծա ռից  ծառ են թռչկո տում սկյու ռիկ նե րը: Վեր ջին նե-
րիս հետ մարդն առնչ վեց ոչ թե ան մի ջա բար (սկյու ռիկ նե րը մար դուն 



64

ո չինչ չա սա ցին, օ րի նակ՝ թե «ի րենք ծա ռից ծառ են թռչկո տում», ոչ էլ 
ե րե խա ներն զբոս նո ղին դի մե ցին, թե՝ «տե սե՛ք, սկյու ռիկ նե րը ծա ռից 
ծառ են թռչկո տում»), այլ վա զող ե րե խա նե րի ա սա ծի հի ման վրա, ո րը 
դարձ յալ ոչ ան մի ջա կան  էր  (նրանք  «սկյու ռի՜ կը, սկյու ռի՜ կը» ար տա-
հայ տութ յու նը զբոս նո ղին չէին ա սում, այլ ի րենք՝ ի րենց),  եր կու դեպ-
քում էլ  ու նենք, այս պես կոչ ված, ոչ ան մի ջա կան, այլ միջ նոր դա վոր-
ված հա ղոր դակ ցում մար դու և սկ յու ռիկ նե րի միջև՝ ի տար բե րութ յուն 
նա խորդ օ րի նա կի, որ նույն մար դուն դի մեց փոք րի կը, թե հեռ վում  
եր ևա ցող շնից վա խե նում է: 

Այս տեղ, կա րե լի է ա սել,  դեր ու նեն թե՛ մարդ կա յին ու ղե ղի և հո գե-
կա նի յու րա հատ կութ յուն նե րը, թե՛ փոր ձը`  իբրև ժա ռան գոր դա կան 
հնա րա վո րութ յուն, թե՛ հա սա րա կա կան կե ցութ յան պայ ման նե րը:    

Խոս քա յին գոր ծու նեութ յան  հո գեբ նա խո սա կան  տար բե րութ յուն-
նե րը հան դես են գա լիս իբրև ընդ հա նուր լեզ վա կան հա ղոր դակց ման 
յու րա հատ կութ յուն, ինչ պես նաև ո րո շա կիո րեն ա ռանձ նա նում  են ըստ 
հան րութ յան (ցե ղեր, ժո ղո վուրդ ներ, ազ գեր և  այլն) տա րա տե սա կու-
թյան, նրա ներ սում մաս նա գի տա կան ճյու ղա վոր ման (զբաղ մունք, 
մաս նա գի տա ցում, սո վո րույթ և  այլն) բնույ թի, սե ռա յին և տա րի քա յին 
(գեն դե րա յին, հա սա կա յին տար բե րութ յուն ներ) կողմ նո րոշ ման և  այլն: 

Այս պես, օ րի նակ, նո րած նի հո գեբ նա խո սա կան կա ցութ յու նը 
սկզբնա կան է, թեև նա ու նի ար դեն ժա ռան գոր դա կան փորձ՝ իբրև 
մարդ-ա րա րա ծի, և  իր նա խորդ նե րից ըն դու նած հատ կա նիշ ներ:  
Ման կան խոս քա յին  դրսևո րու մը  ու սում նա սի րող նե րը  (Ռ. Օ. Յա կոբ-
սոն և  ու րիշ ներ), գտնում են,  որ նո րած նի,  մի քա նի ամ սա կա նի ըն կա-
լում ներն ա վե լի շուտ հնչյու նա կան-ար տա սա նա կան են, իբրև ձայ նա-
յին ա լիք նե րի  ըն կա լում ներ, քան բա ռա յին կամ ա ռար կա յա նիշ ի մաս-
տա կիր միա վոր ներ: 

Այս պես, մայ րը ե րե խա յին բա ժա կով ջուր  է  ցույց  տա լիս և  ար-
տա սա նում (ա սում) ջուր բա ռը: Նո րա ծի նը չի ըն կա լում այն իբրև բառ, 
այլ հետ ևե լով մոր ար տա սա նութ յա նը՝ բե րա նին, շուր թե րի շարժ մա նը, 
ա կան ջին հաս նող ձայ նա յին ա լիք նե րին, այն ըն դու նում է տե սո ղու-
թյամբ և լ սո ղութ յամբ: Նա տպա վոր վում  է, մա նա վանդ որ  ա սա ծին 
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հա ջոր դում է այդ հե ղու կից  խմեց նե լը, որ  կե նա րար  է:  Եվ ա մեն ան-
գամ ջուր բա ռի ար տա բե րու մը, ծա րա վի հա գե ցու մը ե րե խա յի հո գե-
կան պատ կե րաց ման մեջ տպա վոր վում են իբրև ազ դան շան («բառ»), 
և  ըստ կա րի քի  նա փոր ձում է  (նաև ձեռ քե րի, մարմ նի շար ժում նե րով) 
վե րար տադ րել այն  (օր.՝ բու, մնկ. բառ): Սա, կա րե լի է ա սել, ա մե-
նասկզբ նա կան («ա ռաջ նա յին») հա ղոր դակ ցում է ան հա տի լեզ վա կան 
հո դա բաշխ վի ճա կին անց նե լու ճա նա պար հին:  Այս գոր ծու նեութ յան 
վառ ա պա ցույց է նաև այն, որ նո րած նի կամ մի քա նի ամ սա կա նի 
սկզբնա կան նվա զա գույն ճի գերն ուղղ ված են լի նում իր հետ շփվո ղի 
(«հա ղոր դակց վո ղի») ոչ միայն տե սո ղա կան-պատ կե րա յին դրվագ նե-
րի, այլ նաև լսո ղա կան (ար տա սա նա կան-ձայ նա յին) ա լիք նե րի ըն-
դուն մա նը, ըն դօ րի նակ մա նը՝ «հաս կա նա լուն»: Ն ման եր ևույթ ենք 
նկա տում ցածր դա սա րան նե րի ա շա կերտ նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցում, երբ նրանք  նյու թի յու րաց ման նպա տա կով մի քա նի ան գամ ինք-
նու րույն կամ ու սուց չի միջ նոր դութ յամբ կրկնում և վե րակրկ նում են 
ա սե լի քը («պետք է լավ սո վո րել») և  այլն: Նույ նը լի նում է նաև դե րա-
սան նե րի, հան դի սա վոր ե լույթ ու նե ցող նե րի  բե մա կան խոս քի հետ 
կապ ված, որ  պի տի  յու րաց վի, ամ րագր վի,  որ պես զի վերս տին ներ-
կա յաց վի իբրև  ար տա քին խոսք և  այլն:  

Հո գեբ նա խո սա կան եր ևույ թի հետ կապ ված ժա մա նա կին հայտ նի 
են ե ղել տե սութ յուն ներ, ո րոնք խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը կա պում 
էին ու ղե ղի ինչ-որ կենտ րոն նե րի հետ, օ րի նակ՝ ար տա սա նա կան գոր-
ծու նեութ յան հնա րա վո րութ յու նը ու ղե ղի  ձախ  կի սագն դի եր րորդ  
գա լա րի  ստո րին հետ նա մաս (Բ րո կա յի կնտրոն, 1861 թ. հայտ նա բեր-
ված, Պ. Բ րո կա յի ա նու նով) և  ըն կա լո ղա կան գոր ծու նեութ յան հնա րա-
վո րութ յու նը ու ղե ղի ձախ կի սագն դի քուն քա յին վե րին գա լա րի հե տին 
մաս  ( Վեռ նի կեի կենտրոն. 1874 թ. հայտ նա բեր ված, Կ. Վեռ նի կեի 
ա նու նով), ո րոնց խա թար ման դեպ քում, ինչ պես գի տենք, ձա խող վում 
է խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը: Հե տա գա յում այդ տե սութ յուն նե րը 
մերժ վե ցին, քա նի  որ գտնում են, որ խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը (հա-
ղոր դում-ըն դու նում) տե ղի է ու նե նում ոչ թե ի  հա շիվ ինչ-ինչ կենտ րոն-
նե րի կոնկ րետ գոր ծու նեութ յան, այլ առ հա սա րակ նյար դա յին հա մա-
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կար գի հո գեբ նա խո սա կան կազ մութ յան բարդ ստո րա կար գութ յան 
մեջ: 

4. Ներ քին խոս քի և  ար տա քին խոս քի  միջև գո յութ յուն ու նի սերտ, 
ան մի ջա կան  կապ: Խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը (ակ տը) գի տութ յան 
ներ կա յիս փու լում դեռևս լիո վին չլուծ ված խնդիր նե րից է, ո րի ո ւում-
նա սի րութ յամբ զբաղ վում է ոչ միայն բուն լեզ վա բա նութ յու նը, այլև  
հա րա կից  միջ գի տա կար գե րը՝ հո գե լեզ վա բա նութ յու նը (պսի խո լինգ-
վիս տի կա), հան րա լեզ վա բա նութ յու նը (սո ցիո լինգ վիս տի կա) և  այլն: 

Այս ո լոր տում զգա լի ձեռք բե րում նե րի են հա սել ինչ պես նախ կի-
նում լեզ վա բա նութ յան մեջ (Լ. Վ. Շ չեր բա), այն պես էլ հե տա գա տաս-
նամ յակ նե րին  հո գե լեզ վա բա նութ յան բնա գա վա ռում. մաս նա գետ նե-
րը ոչ միայն մշա կե ցին տե սութ յուն (Լ. Ս. Վի գոտս կի, Ա. Ն. Լեոնտև և  
ու րիշ ներ), այլև հասց րին այն   զար գաց ման ո րո շա կի աս տի ճա նի, լու-
ծե ցին մաս նա վոր հար ցադ րում ներ (Ա. Ա. Լեոնտև, Ե. Մ. Վե րեշ չա գին, 
Ա. Ռ. Լու րիա և  ու րիշ ներ)՝ հեն վե լով ա մե նից ա ռաջ Լ. Ս. Վի գոտս կու 
տե սութ յան վրա, ստեղ ծե լով ու րույն դպրոց, ո րին հետ ևե ցին և նոր 
ուղ ղութ յուն ներ բաց վե ցին այլ երկր նե րում:

Խոս քա յին գոր ծու նեութ յան ա կունք նե րը հաս նում են նա խանց յալ 
դա րի փի լի սո փա յութ յուն, սա կայն լեզ վա բա նութ յան բնա գա վա ռում 
գի տա կան ո րո շա կի պար զա բա նում նե րի հա սան հան րա լեզ վա բա-
նութ յան բնա գա վա ռում: Խոս քա յին գոր ծու նեութ յան հո գեբ նա խո սա-
կան մե խա նիզ մը, այս պես կոչ ված,    տար րա կան վի ճա կի մեջ բա-
ցատ րե լը դեռևս բա վա րար չէ լեզ վա կան հա ղոր դակց ման հա սա րա-
կա կան էութ յա նը վե րա հա սու լի նե լու հա մար, իբրև խոս քա յին գոր ծու-
նեութ յան վե րա ծում լեզ վա կա նի: Այս հար ցին ևս  անդ րա դար ձել է Ֆ. 
դը Սոս յու րը, որ լե զու - խոսք առն չութ յու նը դի տում է ան ցում ան հա-
տա կա նից սո ցիա լա կա նին. խոս քա յի նը, իբրև հո գե կան-բնա խո սա-
կան եր ևույթ, ըն կած է ան հա տա կա նի և  ընդ հան րա կա նի միջև, ուս տի 
խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը ֆի զի կա կան-ֆի զիո լո գիա կան հիմ քով 
դառ նում է լեզ վա կան: 

Այս մե խա նիզ մը գոր ծում է ա նընդ հա տա կա նութ յան և  տևա կա-
նութ յան (ընդ հա տա կա նութ յան) մեջ: Լեզ վա կան հա ղոր դակ ցու մը 
ա մե նան գամ յա գոր ծըն թաց է, որ կա տար վում է ոչ այն քան պարզ մե-
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խա նիզ մով, որ կա րե լի է ցույց տալ հա ղորդ ման հո գե կան-բնա խո սա-
կան ան ցում նե րով, այլ այդ ան ցում նե րը մշտա կան են և  ա նընդ մեջ, 
երբ ան հա տը կապ ու նի հան րութ յան հետ:  Այդ մե խա նիզ մի «աշ խա-
տան քը» ա ներ ևա կա յե լիո րեն բար դա նում է, երբ այն դի տար կում ենք 
լեզ վի ոչ թե պար զա գույն կամ նվա զա գույն միա վոր նե րի, ա սենք՝ բառ 
կամ բա ռե րի, եր կու կամ ա վե լի բա ղադ րիչ նե րով բա ռա կա պակ ցութ-
յան, այլև մեկ կամ մի քա նի ստո րո գում ու նե ցող նա խա դա սութ յուն նե-
րի և  այլն, այլ ամ բող ջա կան մտքեր ու դա տո ղութ յուն ներ պա րու նա-
կող բնագ րե րի  (տեքս տե րի՝ սկսած հա ջոր դա կան մի քա նի պար բե-
րութ յու նից և  այլն) հա րա բե րու թյամբ: 

Լեզ վի խոս քա յին դրսևո րումն, իբրև բնա գիր (տեքստ), իր հեր-
թին, ու նի   հա ղոր դակ ցա կան իր դժվա րութ յուն նե րը՝  կապ ված հա-
ղորդ ման լար վա ծութ յան (ին տեն սի վութ յան), ժա մա նա կա յին սահ մա-
նա փա կու թյան (լի մի տի)  հետ և  այլն:  

Խոս քա յին գոր ծու նեութ յու նը, հիմն ված ան հա տի հո գե կան- բնա-
խո սա կան հնա րա վո րութ յան վրա, թվում է, կա րող է դժվա րութ յան 
հան դի պել, գլուխ չհա նել ստեղծ ված վի ճա կից,  սա կայն դա այդ պես 
չէ, ո րով հետև ան հա տի ա մեն մի խոս քա յին գոր ծու նեութ յուն, որ հիմն-
ված է ոչ միայն իր լեզ վա կան ու նա կութ յան, ի րեն «ազ գա կից» լեզ վա-
կիր նե րի փոր ձի վրա, հա սա րա կայ նո րեն ճա նա չե լի  լի նե լով հան դերձ՝ 
բո լոր դեպ քե րում ի վի ճա կի է հաս նե լու հա ղոր դակ ցա կան փո խըմբռն-
ման: Այս դեպ քում կար ևոր մի ջոց են բնագ րի ըն կալ ման ու նա կութ յու-
նը, յու րաց ման դժվա րութ յան հաղ թա հա րու մը, հի շո ղութ յան բե րած 
նպաս տը և  այլն: Դ րանք, ի դեպ,   հատ կա նիշ ներ են, ո րոնք ըստ էութ-
յան անխ տիր հա տուկ են հա սա րա կութ յան յու րա քանչ յուր ան դա մի 
հա մար, սա կայն ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ ան հատ նե րը հա վա սար չա-
փով են օժտ ված այդ հատ կա նիշ նե րով:  Այս տե ղից էլ այն, որ ո մանք 
ա վե լի ըն դու նակ են և  ու նեն հի շո ղութ յան բարձր շեմ, քան մյուս նե րը, 
և հա կա ռա կը:  Ան հատ նե րի հո գե կա նի բազ մա զա նութ յու նը հան գեց-
նում է խոս քա յին գոր ծու նեութ յան մեջ բնա խո սա կա նի դրսևոր ման 
տար բե րութ յուն նե րի, ըստ այդմ մարդ կա յին հա ղոր դակց ման ոչ բո լոր 
օ րի նակ ներն են հա մար ժեք և միմ յանց հա վա սար: Դ րանք, ի հար կե,  
ան հա տա կան տար բե րութ յուն ներ են, բայց ոչ հա սա րա կա կան թե րա-
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ցում ներ, բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նու րը, հա սա րա կա կա նը մնում է 
իբրև լեզ վա կան հա ղոր դակց ման ի րո ղութ յուն:   

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  55-63:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:  
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 8-12:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
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Թե մա 7. Լե զուն իբրև ստեղ ծա գոր ծութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վի  ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թը: Ս տեղ ծա գոր ծա կան 
խոս քի տե սակ նե րը՝ մտա ծա կան և  ար տա հայտ չա կան: Լե զուն ա ռօր յա, գի
տա կան և գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան մի ջոց: Գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան լեզ վա կան հիմ քե րը և ս տեղ ծա գոր ծա կան  ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը: 

1. Լե զուն ինք նին ստեղ ծա գոր ծութ յուն է՝ բա ռի սո վո րա կան և  
ա մե նա լայն ի մաս տով: Սա կայն մյուս՝ գե ղար վես տա կան (գե ղա գի-
տա կան՝ էս թե տի կա կան) ի մաս տով լե զուն  այլ է,  այն ան հատ նե րի 
(ան հա տա կան) ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, որ իր վրա կրում  է հան ճա րի  
(բա ռի զգա ցո ղութ յան)  կնիք: Իբրև  գե ղա գի տա կան ինք նար տա-
հայտ ման  մի ջոց՝  այն դրսևոր վում է ոչ միայն ար տա քին կող մե րով, 
այ սինքն՝ ար տա քուստ կամ ար տա հայտ վե լով, այլև ներ քին կող մե-
րով, այ սինքն՝ ներ քուստ կամ ա ռանց ար տա հայտ վե լու: Այս դեպ քում 
լե զուն ոչ միայն ար տա քին, այլև (միա ժա մա նակ) ներ քին խոսք է: 
Ս տաց վում է խոս քի, պայ մա նա կա նո րեն աս ված, եր կու տե սակ՝ ար-
տա քին և ներ քին: Վեր ջինս ու նի ստեղ ծա գոր ծա կան ա վե լի մեծ հնա-
րա վո րութ յուն ներ, քան մյու սը, թեև լեզ վի ստեղ ծա գոր ծա կան լի նե լը 
առնչ վում է թե՛ մե կին և թե՛ մյու սին: Ան հա տա կան պա հը շատ կար ևոր 
է լեզ վի, իբրև ստեղ ծա գոր ծութ յան, ի հայտ գա լու  հան գա ման քի մեջ: 
Ար տա հայտ ված՝ աս ված խոս քը ինչ-որ չա փով զի ջում է ներ քին՝ չաս-
ված խոս քին, թեև եր կու դեպ քում էլ այն տե ղի է ու նե նում, ընդ հա նուր 
առ մամբ, հա ղոր դակց ման պա հան ջի բա վա րար ման նպա տա կով: 

Ան հա տի ստեղ ծա գոր ծա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը բազ մա զան 
են՝ սկսած ա ռօր յա-կեն ցա ղա յի նից մինչև գի տա կան և գե ղար վես տա-
կան ո լորտ ներ, հա րուստ ներ քին ի մա ցութ յամբ և  ա ռար կա յա կան վե-
րա բե րութ յամբ: Մեծ ան հատ նե րը, ի տար բե րութ յուն սո վո րա կան 
ա սե լի քի տի րոջ, օժտ ված են այն պի սի  ներզ գա ցո ղա կան (ին տո ւի-
տիվ) յու րօ րի նա կութ յամբ, որ ի րենց ա սե լի քով (խոս քով) նպաս տում 
են հա սա րա կու թյան ա ռա ջ  ընթացին, կամ  հա կա ռա կը:  Այս դեպ քում, 
ան շուշտ, մե ծա նում է ան հա տա կա նի դե րը, որն, ինչ պես գի տենք, ու նի 
ստեղ ծա գո ր  ծական հիմ քեր. սո վո րա կան խոս քից  մե ծա պես տար բեր-
վում է  գե ղար վես տա կա նը («գե ղար վես տը»՝  լայն ի մաս տով):
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Լեզ վա կան ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ինչ պես որ լե զուն առ հա սա-
րակ, գոր ծու նեութ յուն է, վարք և  այլն, ո րոնք ներ քին խոս քից վե րած-
վում են ար տա քին խոս քի ոչ այլ կերպ, քան ստեղ ծա գոր ծա կան, խոս-
քի ան հա տա կան կա ռուց ման մղու մով: Է. Բ. Ա ղա յա նը գրում է, որ  
«...իր ներ քին խոս քը կազ մե լու ժա մա նակ սուբ յեկ տը օգ տա գոր ծում է 
լեզ վի հա սա րա կայ նո րեն ընդ հա նուր և  իր կամ քից ան կախ օբ յեկ տի-
վո րեն գո յութ յուն ու նե ցող լեզ վա կան հա մա կար գը, ո րը նա յու րաց րել 
է լե զուն սո վո րե լու ժա մա նակ և  ու նի իր մեջ որ պես նե րու նակ (իմպ լի-
ցիտ – Վ.Հ.)  լեզ վա կան հարս տութ յուն»1:  

Կա րե լի է օ րի նակ ներ բե րել, ընդ ո րում ոչ միայն սո վո րա կան ի րա-
կա նութ յու նից, այլև այդ ի րա կա նութ յան գե ղար վես տա կան մարմ նա-
ցում ստա ցած ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: Ա սենք, օ րի նակ, Թու ման-
յա նը տե սել է Լո ռու ձո րը և գոր ծե րից մե կում նկա րագ րում է այն իր 
ներ քին խոս քի հի ման վրա ար տա հայտ ված ար տա քին խոս քով՝ օգ-
տա գոր ծե լով ժա մա նա կի հա յե րե նի լեզ վա կան ողջ հա մա կար գը (նույ-
նիսկ գրա կան նոր մա յի մեջ նե րա ռե լով իր հայ րե նի ե զեր քի լեզ վա կան 
մի ջոց ներ՝ ֆակ տու րա ներ), և գ րում է ըստ այդմ՝ «Էն Լո ռու ձորն է, ուր 
հան դի պա կաց, ժայ ռե րը խո րունկ նո թե րը կի տած...» և  այլն:  Թու ման-
յա նը իր (ներ քին) խոս քը ներ կա յաց նում է գե ղար վես տո րեն, գե ղա գի-
տա կան ար տա քին խոս քով (լեզ վով): Մեկ ու րի շը, ա սենք,  բնա գե տը 
նույն ձո րը կա րող էր նկա րագ րել ըստ իր գի տա կան ի մա ցութ յան` գի
տա կա նո րեն  և  այլն: Այս եր կու դեպ քում ու նենք Լոռ վա ձո րի եր կու 
նկա րագ րութ յուն, ո րոնք ի րա րից խիստ տար բեր են, ո րոնց հիմ քում 
ա մեն ան գամ ըն կած է ան հա տի ( Թու ման յա նի և բ նա գե տի) սուբ յեկ-
տիվ խոս քը, այլև վեր ջի նիս գե ղար վես տա կան կամ գի տա կան ստեղ-
ծա գոր ծա կան կող մը: 

Այս պի սով, տար բեր բնույ թի է ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քը 
գի տութ յան և գ րա կա նութ յան մեջ, առ հա սա րակ՝ ոչ սո վո րա կան պայ-
ման նե րում, որ ա ռա վե լա պես կապ ված է լեզ վա կան միա վոր նե րի 
ի րադ րա կան-խոս քա յին, մա նա վանդ ո ճա կան հատ կա նիշ նե րի հետ: 
Դեռ ժա մա նա կին այդ տար բե րութ յու նը նկա տել է  ռուս  մտա ծող Վ. Գ. 
Բե լինս կին, նա այս ա ռու մով գրում է.  « Փի լի սո փան խո սում է սիլ լո-
գիզմ նե րով, պոե տը՝  կեր պար նե րով և պատ կեր նե րով,  բայց եր կուսն  

1 Նույն տեղում, էջ  50-51:
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էլ նույն բանն են ա նում:  Քա ղա քատն տե սա գե տը, զին վե լով վի ճա կա-
գ րա կան  թվե րով, ա պա ցու ցում է  (ընդգ ծու մը հե ղի նա կի – Վ. Հ.), ներ-
գոր ծե լով  իր ըն թեր ցող նե րի կամ ունկն դիր նե րի մտքի վրա, թե հա սա-
րա կու թյան մեջ այս կամ այն դա սա կար գի դրութ յու նը շատ է բա րե-
լավ վել կամ շատ է վա տա ցել այս կամ այն պատ ճառ նե րի հետ ևան-
քով: Պոե տը, զին վե լով  ի րա կա նութ յան կեն դա նի և վառ պատ կեր-
մամբ, ճշմա րիտ պատ կե րով ցույց է տա լիս՝ ներ գոր ծե լով իր ըն թեր-
ցող նե րի եր ևա կա յութ յան վրա, թե հա սա րա կութ յան մեջ այ սինչ դա-
սա կար գի դրութ յու նը ի րոք շատ է բա րե լավ վել կամ վա տա ցել այ սինչ 
կամ այ նինչ պատ ճառ նե րից: Մեկն ա պա ցու ցում է, մյու սը ցույց է տա-
լիս, և  եր կուսն էլ հա մո զում են, միայն թե մե կը՝ տրա մա բա նա կան 
փաս տարկ նե րով, իսկ մյու սը՝ պատ կեր նե րով»1: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կան գե ղար վես տա կան խոս քի ան հա տա կա-
նաց ման ի րա կան տար բե րութ յուն ներ: Այս պես,  թերևս կա րե լի է ա սել,  
թե  Պուշ կի նի խոս քը մտա ծա կան-գե ղար վես տա կան է, Դոս տոևս կու 
խոս քը՝ հո գե բա նա կան-գե ղար վես տա կան, Տոլս տո յի խոս քը՝ բա րո յա-
կան-գե ղար վես տա կան, Շեքս պի րի խոս քը՝ վե հանձ նա կան-գե ղար-
վես տա կան, Թու ման յա նի խոս քը՝ մար դա սի րա կան - գե ղար վես տա-
կան,-  մարդ կու թյան հան ճար ներ, ո րոնց եր կե րում ան հա տա կան գե-
ղար վես տա կա նին հա րա կից են ընդ հա նուր մտա ծա կա նը, հո գե բա-
նա կա նը, բա րո յա կա նը, վե հը, մար դա սի րութ յու նը. մե ծե րի խոս քը 
ի րա կա նութ յան ու ղե նիշ է՝ ժա մա նա կից և տա րա ծութ յու նից դուրս: 
Ն ման խոս քի յու րա հատ կու թյուն ներ կա րե լի է նկա տել նաև գի տու-
թյան, ար վեստ նե րի մե ծե րի ստեղ ծա գործութ յուն նե րի բնու թագ րե -
րում, և դա մարդ կա յին հան ճա րի նվա ճումն է: 

Լեզ վի ան հա տա կան (սուբ յեկ տիվ) կող մը, որն ու նի ներ քին խոս-
քի ձևով դրսևո րում, կար ևոր է հա սա րա կութ յան յու րա քանչ յուր  
ան հա տի հա մար: Ա վե լին,  խոս քի ստեղ ծա գոր ծա կան հատ կա նի շը 
գրե թե միշտ են թադ րում է ան հա տի լեզ վա կան ի մա ցու թյան, լեզ վի 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծադր ման հնա րա վութ յուն:

Շա րու նա կե լով վե րը բեր ված օ րի նա կը՝ նշենք, որ Թու ման յա նը 
մեծ ան հա տա կա նութ յուն է, ո րով հետև նրա հա յե րեն խոսքն ինք նա-
տիպ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան արդ յունք է, ընդ ո րում 

1 Վ. Գ. Բելինսկի, Փիլիսոփայական ընտիր երկեր, հ. 2, Ե., 1956, էջ 467-468:
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հա մա մարդ կա յին վեհ գա ղա փար նե րի ար ծար ծու մով. մեծ բա նաս-
տեղծն ու նի իր լե զուն՝ ան հա տա կան (ստեղ ծա գոր ծա կան հիմ քե րից 
ե կող)  խոս քը: 

Լե զուն ստեղ ծա գոր ծութ յուն է այն դեպ քում, երբ նրա նով հա ղոր-
դակց վո ղը նյու թա կան  միա վոր նե րին (բառ,   նա խա դա սութ յուն և  
այլն) դի մե լու, իր խոս քում դրանք գոր ծա ծե լու հա մար ընտ րութ յուն է 
կա տա րում: Ա մեն մի ան հատ (սուբ յեկտ) իր ճա շա կով կամ ի մա ցու-
թյան, զգա ցա ծի չա փով է դի մում ընտ րութ յան: Այս տեղ կար ևոր են 
նաև խոս քի տի րոջ (ի մա՛ գրա կա նութ յան ան հա տի և  այլն) հա յացք նե-
րը դե պի ի րա կա նութ յու նը, ար վես տի վե րա բեր յալ իր հա մոզ մունք նե-
րը, կյան քի դե պի լա վը  վե րա փոխ մանն ուղղ ված խոս քի ստեղծ ման 
հի մունք նե րը և  այլն:  Լ. Տոլս տո յը  գրում է, որ «մեծ գրա կա նութ յու նը 
ծնվում է այն ժա մա նակ, երբ արթ նա նում է բարձր բա րո յա կան զգա-
ցու մը»: 

Լեզ վա կան միա վո րի ընտ րութ յու նը ան հա տա կա նութ յան չա փա-
նիշ է. ընտ րութ յու նը դառ նում է զգա ցա ծի, լեզ վա կան ո ճի դրսևոր ման 
մի ջոց:  Ս րա  վառ ար տա հայ տութ յունն է ընդ հա նուր գե ղար վես տա-
կան խոս քի մեծ տե րե րի ( Նա րե կա ցի, Բայ րոն, Պուշ կին, Գ յո թե, Բա-
կունց, Չա րենց և  ու րիշ ներ) ան հա տա կան ստեղ ծա գոր ծա կան խոս քը, 
որ հա մընդ հա նուր ճա նաչ ման պայ ման նե րում դառ նում է ողջ հա սա-
րա կութ յան սե փա կա նութ յու նը:  Մեծ ան հատ նե րի խոս քը տվյալ հան-
րութ յանն է, ողջ մարդ կութ յա նը՝ իբրև մտա վոր (գի տա կան կամ գե-
ղար վես տա կան)  ձեռք բե րում:

2. Տար բե րում են ստեղ ծա գոր ծա կան խոս քի եր կու տե սակ՝ մտա
ծա կան և  ար տա հայտ չա կան,  և  ըստ այդմ՝ սո վո րա կան (ոչ գե ղա գի-
տա կան)  և գե ղա գի տա կան (ոչ սո վո րա կան) հա ղոր դակ ցում: «Մ տա-
ծա կան (ին տե լեկ տուլ) հա ղորդ ման ա ռանձ նա հատ կութ յու նը կամ 
հիմ նա կան հատ կա նի շը այն է, որ նա ձգտում է հա ղոր դել մտքերն    
օբ յեկ տի վո րեն ա ռա վել ճշգրիտ, ուղ ղա կի, եր կի մաս տութ յուն նե րից  և  
ա վե լորդ  «զար դե րից»  զերծ ար տա հա յտութ յուն նե րով՝ դրանց հա-
մար ընտ րե լով, մշա կե լով հա մա պա տաս խան տեր մի նա բա նութ յուն, 
հա տուկ ար տա հայտութ յուն նե րի և բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րի, բա-
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նաձ ևում նե րի հա մա կարգ և  այլն»1:  Դժ վար չէ նկա տել, որ այս տեղ 
հաշ վի է առն ված,  նախ, գի տա կան խոս քը, ո րը օ րի նակ կա րող է լի նել 
այլ կար գի (գե ղար վես տա կան, հրա պա րա կա յին, քա ղա քա կան, հու-
շագ րա յին  և  այլն) խոս քի հա մար:  

Մ տա ծա կան խոս քին հա կադր վում է զգա ցա կան խոս քը: Վեր ջի-
նիս մեծ տեղ էին տա լիս, օ րի նակ,  Պ րա գա յի լեզ վա բա նա կան խմբա-
կի (ֆունկ ցիո նալ լեզ վա բա նութ յան) ան վա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը  
(Վ. Մա տե զիուս, Բ.  Հավ րա նեկ և  ու րիշ ներ)՝ գտնե լով, որ լեզ վի  
բնու  թագ րութ յան հար ցում կար ևոր ցու ցա նիշ են մտա ծա կա նը՝ մի 
կող մից, իսկ մյուս կող մից՝ զգա ցա կա նը: 

Իբրև ստեղ ծա գոր ծութ յուն՝ լե զուն հան դես է գա լիս գոր ծա ռա պես 
ի րեն բնո րոշ ձևի մեջ՝ լայ նո րեն ի գործ դնե լով իր գրե թե բո լոր հնա-
րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք ծա ռա յե լու են գե ղար վես տա կան պատ կե րի 
յու րօ րի նակ ստեղծ մա նը: Բա ռա պա շա րի,  քե րա կա նա կան ձևե րի 
տար բե րա կա յին հարս տութ յա նը միա նում է հե ղի նա կա յին  նո րա մու-
ծութ յու նը, ո րը տա ղան դի դրսևոր ման հատ կա նիշ է:     

Այս դեպ քում է, որ հնա րա վոր է ա սել, թե լե զուն ոչ միայն գոր ծու-
նեութ յուն է, այլև ստեղ ծա գոր ծութ յուն: Ե թե այս եր կու սը միաս նա բար 
ա սե լու լի նենք, ա պա կա րող ենք սահ մա նել հետև յալ կերպ. լե զուն 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յուն  է (չի խան գա րում գործ  բա ղադ-
րի չի կրկնութ յու նը): Մ յուս կող մից՝ լե զուն ա զատ, բայց ոչ «ան կա ռա-
վա րե լի» ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, ան հա տի ա զատ հա ղոր դակ ցա կան 
դրսևոր ման լա վա գույն հնա րա վո րութ յուն, որ ստա նում է խոս քա յին 
ձևա կեր պում՝ ըստ ան հա տի ո ճի ի րադ րութ յան: 

3. Լե զուն միա ժա մա նակ ա ռօր յա, գի տա կան և գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մի ջոց է, քա նի որ ի րա կա նա նում է նման գոր ծա-
ռույթ նե րով (ֆունկ ցիա նե րով): Լեզ վի ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի  
տար բե րութ յու նը, ինչ պես կա րե լի է նկա տել, առնչ վում է հենց հա ղոր-
դակց ման գոր ծա ռութ յան բազ մա զա նութ յա նը:  Ըստ այսմ՝ ե թե լե զուն 
սո վո րա կան կամ  ա ռօր յա (ա մե նօր յա) պայ ման նե րում ու նի ըն դա մե նը 
հա ղոր դակց ման (ստեղ ծա գործ ման) մի ջո ցի գոր ծա ռույթ, ա պա ոչ սո-
վո րա կան՝ գե ղա գի տա կան պայ ման նե րում այն հան դես է գա լիս այլ 

1 Նույն տեղում, էջ  53: 
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ձևա չա փով՝ իբրև  գի տա կան և գե ղար վես տա կան  ինք նար տա հայտ-
ման   (ստեղ ծա գործ ման)  մի ջոց:  

Ուս տի լե զուն ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, որ ծա ռա յում է հա սա րա կու-
թյա նը, ա վե լի լայն ի մաս տով՝ մարդ կութ յա նը, ու նի ստեղ ծա գոր ծա-
բար հարս տա նա լու և կա տա րե լա գործ վե լու հա կում այն քա նով, որ քա-
նով այն կրող հա սա րա կութ յու նը (կամ մարդ կութ յու նը)  ա ռա ջըն թաց 
է ու զում  ու նե նալ: Մեծ ան հատ նե րի խոսքն է, ա մե նից ա ռաջ, ստեղ-
ծա գոր ծա բար զար գաց նում լե զուն,  և  այն էլ գրե թե բո լոր ժա մա նակ-
նե րում: 

4.  Հա ղոր դակց ման մի ջո ցի բնույ թի և դե րի պար զա բան ման տե-
սանկ յու նից կար ևոր է նաև այն հար ցը, թե ո րոնք են գե ղար վես տա-
կան ստեղ ծա գոր ծութ յան լեզ վա կան հիմ քե րը, և  ինչ պի սի  ե րակ նե րից  
է այն սնվում: Այս եր կու սի պա տաս խան նե րը կա րող են պար զա բա-
նում մտցնել գե ղար վես տա կան և  այլ կար գի խոս քա յին կա ռույց նե րի 
(«խոս քե րի») հե ղի նա կա յին, ուս տի նաև ընդ հա նուր լեզ վա կան  
ա ռանձ  նա հատ կութ յուն նե րի բնույ թի մեջ: « Լե զուն, ո րով գրում եմ, 
անգ լե րեն է, մի ջա վայ րը, որ նկա րագ րում եմ, ա մե րիկ յան է, բայց 
ո գին, որ ինձ մղում է գրե լու, հայ կա կան է: Ու րեմն ես հայ գրող եմ և 
պատ կա նում եմ հայ գրող նե րի ըն տա նի քին» (Վ. Սա րո յան): 

Լե զուն մտքի ձևն  է, որ հա մընկ նում է  տվյալ հա սա րա կութ յան 
փոր ձին: Վեր ջինս պատ մա կան ի րո ղութ յուն է,  ո րում մեկ տեղ ված են 
տվյալ հան րութ յան մտա վոր (գի տութ յուն, ար վեստ և  այլն)  և հոգ ևոր 
(կրոն, հա վա տա լիք, սո վո րույթ  և  այլն) ար ժեք նե րը: Մ տա ծող, ի մա-
ցա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող  ան հա տի խոս քում նման ար ժեք-
նե րը հան դես են գա լիս ոչ թե ինք նա բե րա բար, այլ  ստեղ ծա գոր ծա-
կան մեծ ներդ րու մով: Եվ հայտ նի է, որ ստեղ ծա գոր ծող ա մեն մի մեծ 
ան հա տա կա նութ յուն ոչ  միայն իր ծնող ժո ղովր դինն է, այլև մարդ-
կութ յա նը:   

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  50-55:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 15-17:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:   
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Թե մա 8. Լե զուն որ պես պատ մա կան եր ևույթ

Հիմ նա հար ցեր: Լեզ վի  գո յութ յան  ձևը  ժա մա նա կի մեջ.  փո փո խա կա
նութ յուն և  ա նընդ հա տա կա նութ յուն (ա նընդ հա տութ յուն): Լե զու նե րի հա մա
ժա մա նակ յա փո փո խութ յուն նե րի բնույ թը: Լե զուն տա րա ժա մա նա կո րեն 
(պատ մա կա նո րեն)  փո փոխ վող, հա մա ժա մա նա կո րեն  կա յուն հա մա կարգ:   

1. Լե զուն ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փոխ վում է, որ պար զո րոշ 
նկատ վում է ոչ միայն ցե ղակ ցո րեն ի րար մոտ լե զու նե րի, այլև նույ-
նիսկ  մեկ լեզ վի տար բեր փու լե րի բա ռա պա շա րի, քե րա կա նա կան 
կա ռուց ված քի եր ևույթ նե րի հա մե մա տութ յու նից: Ժա մա նա կի գոր ծո-
նի հաշ վով է ա ռանձ նաց վում լե զու նե րի պատ մութ յու նը: Լեզ վի  գո-
յութ յան ձևը ժա մա նա կի մեջ հատ կանշ վում է եր կու կերպ՝  փո փո խա-
կա նութ յամբ  և  ա նընդ հա տա կա նութ յամբ (ա նընդ հա տութ յամբ): Լե-
զուն ա նընդ մեջ փո փոխ վող, սա կայն ա նընդ հատ կա յու նա ցող հա մա-
կարգ է: 

Այդ փո փո խութ յուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են ար տա-
լեզ վա կան հան գա մանք նե րով: Լե զուն ար տա ցո լում է ի րա կա նութ յու-
նը, որ պի սով վեր ջի նիս ներ սում կա տար վող տե ղա շար ժե րը (քա ղա-
քա կան, զի նա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին և  այլն) ամ բող ջո վին 
ի րենց ար տա հայ տութ յունն են գտնում լեզ վում: Ար տա լեզ վա կան ի րա-
կա նութ յու նը և լեզ վա կան ի րա կութ յուն նե րը, կա րե լի է ա սել,  նույ նա-
կան են: Փո փո խութ յուն ներն   ա ռա ջա նում են  կա՛մ լե զու նե րի ներ սում՝ 
ինք նին, կա՛մ լե զու նե րի միջև՝ շփում նե րի հետ ևան քով, մի դեպ քում 
փո խո խութ յու նը լի նում է ներ քին մի ջոց նե րով (ուղ ղա խո սա կան-
ուղղագ րա կան բա րե լա վում, բա ռա բար դում,  ա ծան ցում, քե րա կա նա-
կան կա ռույց նե րի վե րաձ ևում և  այլն),  մյուս դեպ քում՝ փո խա ռութ յուն-
նե րով:  Եր ևույ թը միան գա մից տե ղի չի ու նե նում, այլ տևա կան ժա մա-
նա կի ըն թաց քում:   

Ար տա քին աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ա մեն մի փո փո խութ յուն իր 
ան մի ջա կան ար տա ցո լումն ու նի լեզ վի մեջ. հա մա ժա մա նակ յա 
կտրված քում դրանք  լիա ծա վալ նույ նութ յան մեջ են, իսկ տա րա ժա մա-
նակ յա չափ ման մեջ գո յութ յուն ու նի լրի վութ յան ա պա հով ման ձգտում: 
Ի րա կա նութ յան մեջ կա տար վող յու րա քանչ յուր փո փո խութ յան դեպ-
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քում լե զուն ձգտում է ա պա հո վել այդ փո փո խութ յան նշա նա կու մը: 
Պատ կե րա վոր ա սած՝ լե զուն ի րա կա նութ յան ձևն  է (ար տա հայ տու-
թյու նը), իսկ ի րա կա նութ յու նը՝ լեզ վի ի մաս տը (բո վան դա կութ յու նը): 
Ա նընդ հատ զար գաց ման և կա տա րե լաց ման գոր ծըն թա ցը լեզ վում  
տևա կան ժա մա նա կի մեջ  դառ նում  է պատ մա կան փաստ: Լեզ վի 
զար գա ցու մը պատ մա կան եր ևույթ է, ինչ պես որ ի րա կա նութ յան ա ռա-
ջըն թացն է պատ մա կան ի րո ղութ յուն: Ժա մա նա կի ըն թաց քում հա սա-
րա կութ յան ձեռք բե րում ներն  անց նում են  պատ մութ յա նը, այդ պես էլ  
դրանց նշա նա կում ներն    ու նե նում են  պատ մա կան ար ժեք: Լե զու նե-
րի տա րան ջա տու մը  (դի ֆե րեն ցու մը) ոչ այլ ինչ է, քան ժո ղո վուրդ նե րի 
(տա րած քա յին, սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին և  այլն) ա ռանձ նաց վա-
ծութ յան վկա յութ յուն, որ հե տա գա յի հա մար անց յա լի  պատ մա կան 
ի րո ղութ յուն է:  

Ե թե  հա սա րա կութ յու նը պատ մութ յան ըն թաց քում տար բեր է ե ղել 
(տոհ մեր, ցե ղեր, ժո ղո վուրդ ներ, ազ գեր և  այլն), ա պա նրա լե զուն 
պատ մա կան յու րա քանչ յուր փու լում, այ նո ւա մե նայ նիվ, ե ղել է միաս-
նա կան, սպա սար կել է հա սա րա կութ յա նը  պատ մութ յան տվյալ փու-
լում: Ա վե լին, նույն ժա մա նա կի ըն թաց քում ի րա կա նութ յան բազ մա-
զա նութ յու նը տե ղա վոր վում է լեզ վա կան միօ րի նա կութ յան մեջ, իսկ 
ար տա ցոլ ման բազ մա կիութ յու նը հա ղոր դակց ման մի ջո ցի և մ տա ծո-
ղութ յան ձևի տա րաձ ևութ յուն է ինք նին, որ գրե թե միշտ ձգտում է  
կա յու նութ յան: 

Լեզ վա կան ա նընդ հա տութ յա նը (կա յու նութ յա նը) լծորդ է փո փո-
խա կա նութ յու նը, մե կը հա կակշ ռում է մյու սին: Որ քան հա մա կար գը 
խախտ վում է փո փո խութ յուն նե րի հետ ևան քով, նույն քան այն  ձգտում 
է կա յու նութ յան:  Հա մա կար գերն առ հա սա րակ  նույն բնույ թի եր ևույթ-
նե րի կա նո նա վոր  ամ բող ջութ յուն են, լեզ վի դեպ քում  նույն պես այն 
ամ բող ջա կան է իր միաս նա կա նութ յամբ, կար գա բեր վա ծութ յամբ  և  
այլն: Ն րա շատ հին եր ևույթ ներ ժա մա նա կի ըն թաց քում մո ռաց վում 
են («հնա նում են»),  դուրս են մնում հա մա կար գից, ո րոնց փո խա րեն 
հայտն վում են նո րե րը՝ բնա կա նա բար են թարկ վե լով հա մա կար գի 
դրված քին:  
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Հա մա կար գի մեջ մտնող ի րա կութ յուն նե րը ա վե լի ա րագ են փոխ-
վում, քան հա մա կարգն  ին քը:  Ե թե  հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի կամ 
նրանց հա րող միա վոր նե րի փո փո խութ յուն նե րը կա րե լի է  հաշ վել 
տաս նամ յակ նե րով, ա պա ամ բողջ հա մա կար գի փո փո խութ յու նը՝  ան-
ցում մեկ հա մա կար գից մյու սին, տևում է հար յու րամ յակ ներ: Տե սա-
կան այս դրույ թը վե րա բե րում է բո լոր լե զու նե րին՝ իբրև պատ մա կան 
եր ևույ թի:

Լեզ վի պատ մա կան եր ևույթ լի նե լը լա վա գույնս  նկա տե լի է զար-
գաց ման տար բեր փու լե րի մեջ հնչյու նա կան հա մա կար գի, բա ռա պա-
շա րի, քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի մաս նա կի կամ մեծ չա փե րի 
հաս նող տար բե րութ յուն նե րից: 

Գի տութ յա նը հայտ նի են շատ ու սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնք 
նվիր ված են մարդ կա յին մտա ծո ղութ յան հիմ նա կան հաս կա ցու թ յուն-
նե րի նշա նա կում նե րին՝ իբրև քաղ աքա կան, տնտե սա կան և մ շա կու-
թա յին ըմբռ նում նե րի պատ մա կան ան վա նում ներ՝ ի րենց ժա մա նա կի 
և  ի մաս տա բա նութ յան մեջ (Է. Բեն վե նիստ, Ռ. Բու դա ղով  և  ու րիշ ներ):

Հա յե րե նը, օ րի նակ, վեր ջին մե կու կես հա զա րամ յա կից ա վե լի 
շրջա նում  հա մա կար գի ա ռու մով կրել է ե րեք կար գի փո փո խութ յուն՝ 
իբրև հին, մի ջին և նոր շրջան նե րի հա ղոր դակց ման մի ջոց:  Ա վե լին, 
դուրս գա լով հնդեվ րո պա կան միաս նութ յան շրջա նից, մ. թ. ա. 3-րդ 
հա զա րամ յա կում այն ար դեն ա ռան ձին լե զու է, և  ինք նու րույն զար-
գաց ման ըն թաց քում կորց րել է հնդեվ րո պա կան ընդ հան րութ յու նից 
ժա ռան գած, ինչ պես նաև տար բեր վող զգա լի թվով գծեր, ո րոնց փո-
խա րեն ժա մա նա կի ըն թաց քում ձեռք է բե րել նո րը: Ներ կա յումս, ի հա-
մե մա տութ յուն ցե ղա կից այլ լե զու նե րի, այն, մա նա վանդ հնչյու նա կան 
հա մա կար գի մեջ, պահ պա նել է ա վե լի հնա վանդ  (ար խաիկ) գծեր, 
քան ցե ղա կից լե զու նե րից  շա տե րը  և  այլն:  

Այ նու հետև, հա յե րե նի բա յա կան հա մա կար գը փո փոխ վել է ե րեք 
հիմ նա կան փու լե րի՝ գրա բա րի, մի ջի հա յե րե նի և  աշ խար հա բա րի մեջ, 
իսկ վեր ջին նե րիս բա յի  ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձևե րը տե ղա-
շարժ վել են ա վե լի  ա րագ (օր.՝ գրա բա րի ներ սում դա սա կան և  ոչ դա-
սա կան ձևե րի առ կա յութ յուն, հու նա բան կազ մութ յուն նե րի ներ մու ծում 
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և  այլն): Այս  ա ռու մով, վա ղուց է հայտ նի, ա ռա վել «զգա յուն է» լեզ վի 
բա ռա պա շա րը. օր.՝ հին հա յե րե նի  ա գա նովթ «ջրա ման, թա կույկ», 
ստամ բակ «ապս տամ բող, հան դուգն», բամ բիշն  «թա գու հի» և  այլն 
բա ռե րը հե տա գա շրջա նում այլևս չեն գոր ծած վում, իսկ մի ջին հա յե-
րե նի բա րոն «մե ծա վոր. պա րոն», գունդս տապլ «ար քու նի ա խո ռա-
պետ», ջամբռ «պա հա սեն յակ.  պա հեստ» և  այլն բա ռե րը չեն ե ղել 
նախ կի նում, ոչ էլ ան ցել են նոր գրա կան հա յե րե նին: Կան բա ռեր էլ, 
ո րոնք ի մաս տով են փո փոխ վել. ապ րել  (գրա բար՝ ապ րիլ) «ա զատ-
վել» բա ռը հա յե րե նի տար բեր շրջան նե րում ու նե ցել է մի քա նի  ի մաստ-
ներ՝ «կյանք ու նե նալ»,  «բնակ վել»,  «միա սին լի նել»  և  այլն, աշ խոյժ 
«ու ժեղ, զո րեղ, ա րի, կտրիճ» բա ռը նոր գրա կա նում՝ «աչ քա բաց,  
ե ռան դուն» և  այլն: Հին հա յե րեն յան շատ բա ռեր փո փոխ վել են նաև 
ձևով, օր.՝  գրա բար յան պա տաս խա նի բա ռը մի ջին հա յե րե նում հնչա-
սեղ մամբ (hապ լո լո գիա) դար ձել է պաց խուն,  իսկ նոր հա յե րե նում՝ 
պա տաս խան և  այլն:  

Ի մա ցա կան ա ռու մով ար տա լեզ վա կա նը  վե րած վում է  լեզ վա կա-
նի այն քա նով, որ քա նով ժա մա նա կի ըն թաց քում հա մա կարգն ու նե-
նում է հնա րա վո րութ յուն փո փո խութ յան՝ վե րա կազ մա վոր ման, մնա-
լով   միաս նա կան իր գոր ծա ռութ յան մեջ:    

2.  Լե զուն, որ պես պատ մա կան եր ևույթ, ու նե նում է իր գոր ծա-
ռույթ նե րը ոչ միայն տևա կան (պատ մա կան փու լե րի), այլև  կարճ  ժա-
մա նա կի  (այս կամ այն փու լի մա սե րի) մեջ.  ինչ պի սի փո փո խութ յուն-
ներ են նկատ վում, օ րի նակ,  ի րար հա ջոր դող  սե րունդ նե րի  (ի մա՛ 
ծնող - զա վակ և  այլն) միջև ե ղող ժա մա նա կում, ինչ պի սին են նույն 
ժա մա նա կում  ներ լեզ վա յին (նույն  լեզ վի տար բե րակ նե րի միջև) և 
միջ լեզ վա յին (տար բեր լե զու նե րի միջև) փո փո խութ յուն նե րը: Ն ման 
հար ցադ րու մը կար ևոր է մի կող մից՝ լեզ վի պատ մա կան բնույ թի ժա-
մա նա կա յին պա հե րը պատ կե րաց նե լու,  մյուս կող մից՝ պատ մա կան 
ըն թաց քի մեջ ընդ հա նուր  հա մա կար գի բնու թագր ման  ա ռու մով:    

Հար ցի նման մո տեց մա նը մաս նա կիո րեն անդ րա դար ձել է Է. Բ. 
Ա ղա յա նը,  մա նա վանդ ա ռա ջի նի՝  ի րար հա ջոր դող սե րունդ նե րի   
(ի մա՛ ծնող - զա վակ և  այլն)  միջև նկատ վող փո փո խութ յուն նե րի հետ 
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կապ ված1: Այս տեղ կար ևոր է նաև  մյուս եր կու սի՝  ներ լեզ վա յին և  
միջ լեզ վա յին փո փո խութ յուն նե րի հար ցը:  

ա) Տա րի քա յին (սե րունդ նե րի միջև) նկատ վող լեզ վա կան փո փո-
խութ յուն նե րի քննութ յամբ զբաղ վում է հան րա լեզ վա բա նութ յու նը,  
ո րը լեզ վի մա սին գի տութ յան հա մե մա տա բար նոր ճյու ղե րից է:  
Մարդ կանց միջև տա րի քա յին տար բե րութ յու նը ա վե լի  նկա տե լի է  
բա ռա պա շա րի մեջ, մա սամբ նաև մյուս մա կար դակ նե րում: 

Այս պես, հա յե րե նում վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ե րի տա սարդ նե-
րի (15-25 տա րե կան նե րի) բա ռա պա շա րում գոր ծած վում են նոր բա-
ռեր, մա նա վանդ տեր մին ներ և տեր մի նա յին ան վա նում ներ, ինչ պես 
նաև խո սակ ցա կան բնույ թի բա ռեր, ո ճեր և  այլն, ո րոնք խորթ են տա-
րեց նե րի  (55-75 տա րե կան նե րի) հա մար: Այ նու հետև, ժա մա նա կին 
վեր ջին ներս, ի րենց հեր թին,  սո վո րած  են ե ղել այն պի սի բա ռեր և 
բա ռա յին միա վոր ներ, ո րոնք նոր էին ի րենց հա մար, քան ի րենց նա-
խորդ նե րի: Այս ա մե նը բա ցատր վում է ժա մա նա կի մեջ՝ տաս նամ յակ-
նե րի ըն թաց քում հա սա րա կութ յան կյան քում տե ղի ու նե ցած այն փո-
փո խութ յուն նե րով, ո րոնք ի րենց բուն ար տա հայ տութ յունն են գտել 
կամ շա րու նա կում են գտնել լեզ վում, և  այդ պես ոչ միայն հա յե րե նում, 
այլև մյուս լե զու նե րում: 

Գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը տա լիս է աս վա ծի լա վա գույն 
օ րի նակ ներ. այ սօր ե րի տա սարդ նե րին (15-25 տա րե կան նե րին) միշտ  
չէ, որ հաս կա նա լի են մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ (60-90-ա կան թթ.) 
հան դես ե կած գրող նե րի  (Հ. Մաթ ևոս յան, Վ. Պետ րոս յան, Մ. Գալ շո-
յան  և  այլն) եր կե րի բա ռա պա շա րի շատ բա ռեր (մա նա վանդ խո սակ-
ցա կան, բար բա ռա յին), նաև քե րա կա նա կան ձևեր,  փո խա ռութ յուն-
ներ  և  այլն: 

Այ նու հետև, Խ. Ա բով յա նի « Վերք Հա յաս տա նի», Րաֆ ֆու « Սամ-
վել», Մու րա ցա նի  «Գ ևորգ Մարզ պե տու նի» վե պե րի  լեզ վում կան 
այն պի սի բա ռա յին, քե րա կա նա կան ձևեր, ո րոնք ի րենց ժա մա նա կին 
գոր ծա ծա կան էին և միան գա մայն հաս կա նա լի, սա կայն նոր ժա մա-
նակ նե րում ինչ-որ չա փով  հա րու ցում են դժվա րութ յուն ներ, թեև ոչ 

1 Նույն  տեղում, էջ   66-67:
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բնավ ան հաղ թա հա րե լի. օր.՝ « Ձին  ե կել դիզ վել, սար ու  ձոր  բռնել 
էր»  (Ա բով յան) և  այլն: 

բ) Ներ լեզ վա յին (տվյալ լեզ վի ներ սում) լի նում են այն պի սի փո փո-
խութ յուն ներ, ո րոնք ժա մա նա կա յին ա ռու մով նոր են, և լի նե լով հա մա-
գոր ծա ծա կան՝ դառ նում են  կեն սու նակ, ուս տի լեզ վի պատ մութ յան 
տվյալ փու լում կա յու նա նում են  և մտ նում նրա ընդ հա նուր հա մա կար-
գի մեջ. օր.՝ հայ. բա յի ար գե լա կան հրա մա յա կա նի դեպ քում՝ մի ա սի  
(< մի ա սիլ.  « Դու մի ա սիլ…»), մի՛ բա ցիր  (< մի՛ բա նա), մի՛ խո սեց րու 
(< մի՛ խո սեց նի),  մի՛ հե ռա ցիր (< մի՛ հե ռա նա), մի՛ փախց րու  (< մի՛ 
փախց նի) և  այլն: 

Այս դեպ քում եր ևույ թի ա ռա ջա ցու մը կապ վում է հիմ նա կա նում 
լեզ վա կան նոր մա յի խախտ ման հետ՝ պայ մա նա վոր ված  տվյալ ժա-
մա նա կին բնո րոշ  գոր ծոն նե րով (խո սակ ցա կան, նաև բար բա ռա յին 
ազ դե ցութ յուն, հա մա բա նութ յուն, ան հետ ևո ղա կա նութ յուն  և  այլն), և  
ըստ այդմ տե ղի է ու նե նում լեզ վի նոր մա յի վե րաձ ևում,  որ դառ նում է 
պատ մա կան ի րո ղութ յուն: 

գ)    Միջ լեզ վա յին (լե զու նե րի միջև)  տե ղի ու նե ցող  փո փո խութ-
յուն նե րը նույն պես նկա տե լի են հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կի 
մեջ, երբ ի րա կա նութ յան սրըն թաց փո փո խութ յու նը դառ նում է լեզ վի 
վե րա փոխ ման հի մունք: Այս պես, հա յե րե նում միայն այս վեր ջին եր-
կու-ե րեք տաս նամ յա կում, կապ ված տնտե սութ յան վե րա փոխ ման 
(շու կա յա կան հա րա բե րութ յուն ներ, բան կա յին  գործ և  այլն), հա մա-
ցան ցա յին տեխ նի կա յի ներդր ման (հա մա կար գիչ ներ և  այլն), մշա կու-
թա յին նոր տի պի մի ջո ցա ռում նե րի (փա ռա տո ներ, բիե նա լե ներ և  այլն)  
հետ, մուտք են գոր ծել նոր բա ռեր և  ար տա հայ տութ յուն ներ, հիմ նա-
կա նում տեր մի նա յին բնույ թի, ո րոնք  հա մալ րում են լեզ վի բա ռա պա-
շա րը:       

3. Լեզ վի հնչյուն նե րը, բա ռե րը, քե րա կա նա կան ձևե րը ա նընդ-
հատ  փո փոխ վում են՝ հա ղոր դակ ցա կան սո վո րույ թի փո փո խութ յան 
մեջ, և  ե թե պատ կե րա վոր ձևով ա սե լու լի նենք, ա պա ա մեն մի լեզ վի 
բա ռա րան և քե րա կա նութ յուն փոր ձում են ամ րագ րել այդ փո փո խու-
թյուն նե րը տվյալ ժա մա նա կի մեջ, այ նինչ լե զուն՝ իբրև խոսք (կա ռուց-
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վածք), ա նընդ հատ ձգտում է ի րա կա նութ յան լիար ժեք ար տա հայտ-
ման, իսկ լե զուն՝ իբրև հա մա կարգ, ա վան դա կան է, մի տե սակ, պահ-
պա նո ղա կան: Ըստ այսմ՝ լե զուն փո փոխ վում է ոչ միայն պատ մա կա-
նո րեն,   այլև  հա մա ժա մա նա կութ յան մեջ:       

 Վեր ջա պես նկա տենք, որ գի տութ յան մեջ ե ղել են այս խնդրին 
առնչ վող տար բեր  տե սութ յուն ներ,  նաև դրանց քննա դա տութ յան և 
վե րա նայ ման փոր ձեր (18-րդ  դ. 2-րդ կե սին՝  Ֆ. Շ լե գել,   Ա. Վ. Շ լե գել,  
Յ. Գ. Հեր դեր և  ու րիշ ներ,  19-րդ  դ. լեզ վա բա նութ յան մեջ՝ Վ. ֆոն 
Հում բոլդտ,  Ա. Ա.. Պո տեբն յա,  Ֆ. Ի.  Բուս լաև և  ու րիշ ներ), այ նու հետև 
գրվել են լե զու նե րի պատ մութ յա նը վե րա բե րող տար բեր ու սում նա սի-
րութ յուն ներ՝ ըստ ժա մա նա կի հա սա րա կա կան հո սանք նե րի, գա ղա-
փա րա կան մի տում նե րի, մշա կու թա յին ա ռա ջը նթա ցի հան գա մանք նե-
րի: 

Հայ ի րա կա նութ յան մեջ նույն պես լեզ վի հար ցե րում ե ղել են նկա-
տե լի տա րա կար ծութ յուն ներ, հին և նոր   գրա կան լե զու նե րի գո յակ-
ցութ յան, մշակ ման  խնդիր նե րի լու ծում նե րի նկատ մամբ ա ռան ձին մո-
տե ցում ներ, ո րոնք ոչ  այլ ինչ են, քան բուն հա ղոր դակ ցա կան մի ջո ցի 
նկատ մամբ ար տա քին մի ջամ տութ յան փոր ձեր, այ նինչ լե զուն իր 
բնա կա նոն ըն թաց քի մեջ լիո վին ար տա հայ տել է տվյալ ի րա կա նու-
թյու նը՝ թե՛ հա մա ժա մա նակ յա կտրված քում և թե՛ պատ մա կա նո րեն:

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  63-68:   

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание Ереван, 2010, էջ19-26:
Будагов   Р. А., История языка в истории общества, М., 1971: 
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 15-17:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 4-7:  
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Երկ րորդ բա ժին
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ԹԵՄԱՏԻԿԱ  I.  ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թե մա 1. Հնչ յու նա խո սութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Խոս քի ար տա բեր ման օր գան նե րը. ար տա սա նա կան 
ա պա րատ: Ձայն և  աղ մուկ, ձայ նի ուժգ նութ յուն, բարձ րութ յուն և տեմբր. 
հնչյու նի լար վա ծութ յուն և հն չե ղութ յուն, եր կա րութ յուն և կրկ նութ յուն: Վանկ, 
շեշտ և հն չե րանգ: Հնչ յու նա կան շղթա: Հնչ յուն նե րի դա սա կար գու մը.  ձայ նա
վոր ներ և բա ղա ձայն ներ, երկ բար բառ ներ և  երկհնչ յուն ներ:

1. Հնչ յու նը ար տա սա նա կան (ար տա բե րա կան) նվա զա գույն միա-
վոր է, որ հան րո րեն գի տակ ցե լի է որ պես հո դա բաշխ ձայն: Այն հան-
դես է գա լիս կա՛մ  ա ռան ձին, կա՛մ հո դա վոր ված: Ըստ այսմ՝ լե զուն հո-
դա բաշխ եր ևույթ է: Հնչ յուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, կազ մու թ յու նը և գոր-
ծա ռութ յու նը ու սում նա սի րութ յան ա ռան ձին բնա գա վառ է: Հնչ յու նա-
բա նութ յու նը (ֆո նե տի կա. հնչյուն, ֆո նե մա. անգլ. phoneme) գի տու-
թյուն է մարդ կա յին լեզ վի հնչյուն նե րի վե րա բեր յալ: Հնչ յու նա բա նու-
թյուն թե մա տի կան, սո վո րա բար, ընդգր կում է չորս թե մա՝ հնչյու նա-
խո սութ յուն, հնչույ թա բա նութ յուն, պատ մա կան հնչյու նա բա նութ յուն 
(կամ հնչյու նա փո խութ յուն) և գ րա բա նութ յուն (կամ գրի պատ մու-
թյուն)1:  

 Ե թե հաշ վի ենք առ նում լեզ վի նվա զա գույն միա վո րի գոր ծա ռու-
թյան (ֆունկ ցիա յի) ժա մա նա կա յին գոր ծո նը, ա պա հնչյու նա խո սու-
թյուն և հն չույ թա բա նութ յուն թե մա նե րի ու սու ցումն այլ բան չէ, քան 
լեզ վի նվա զա գույն միա վո րի՝ հնչույ թի (լայն ի մաս տով՝ հնչյու նի) և 
ն րան հա րա կից միա վոր նե րի (վան կի, շեշ տի, հնչե րան գի և  այլն) հա-

1 Բուհական կրթության մեջ առավել կարևոր է առաջին երեք թեմ ա ների 
ուսու ցումը, իսկ վերջինին կարելի է անդրադառնալ կամ ընտրական 
(ֆակուլտատիվ) կամ այլ կարգի դասավանդման ձևով: Այդ  թեման լինելու է  
դասագրքի 2-րդ մասում:  
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մա ժա մա նակ յա (սինխ րո նիկ) վեր լու ծութ յուն: Պատ մա կան հնչյու նա-
բա նութ յուն (կամ հնչյու նա փո խութ յուն) թե մա յի ու սու ցու մը նե րա ռում է 
լե զու նե րի պատ մութ յան ըն թաց  քում հնչույթ նե րի (հնչյուն նե րի) կրած 
այն փո փո խու թյուն նե րը,  ո րոնք լեզ վա բա նութ յան մեջ սահ ման վում 
են իբրև բա ռի կամ վան կի կազ մում նրանց գրա ված դիր քի, միմ յանց 
վրա ազ դե լու, ի րար նման վե լու (հա մա բա նութ յան՝ ա նա լո գիա յի), ընդ-
հան րաց ման և հա րա կից այլ եր ևույթ նե րի հետ կապ ված տե ղա շար-
ժեր:

Հնչույ թի հա մա ժա մա նակ յա ու սում նա սի րու մը, իբրև ա ռան ձին 
բա ժին,  նրա ար տա սա նա կան (խոս քա յին)  և հո գեբ նա խո սա կան-հա-
ղոր դակ ցա կան (լեզ վա կան) բնու թագ րիչ կող մե րի բա ցա հայ տու մը և 
յու րա ցումն է, ուս տի ու նի  եր կու են թա բա ժին՝ հնչյու նա խո սութ յուն և 
հն չույ թա բա նութ յուն1:  

Մենք ար դեն գի տենք, որ լեզ վի հնչյուն նե րը մի կող մից՝ նյու թա-
կան միա վոր ներ են, իսկ մյուս կող մից՝ հան րայ նո րեն ճա նա չե լի, հա-
ղոր դակ ցա կան ար ժեք ստա ցած  միա վոր ներ, ո րոնց բա ղադ րութ յամբ  
սեր վում են հաս կա ցութ յան ա նուն ներ (բա ռեր), լայն ըմբռն մամբ  նշա-
նա կում ներ (բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ, ար տա հայ տութ յուն ներ և  
այլն): Ուս տի հնչյուն նե րը, ի րենց հեր թին,  քննվում են եր կու կող մից՝ 
ըստ բնա խո սա կան-ֆի զի կա կան և ֆի զի կա կան-լսո ղա կան տվյալ նե-
րի: «Հնչ յու նա կան հա մա կար գի այս եր կու կող մե րի ու սում նա սի րու-
թյա նը նվիր ված բա ժի նը կոչ վում է հնչյու նա խո սութ յուն»2: Փաս տո րեն 
հնչյուն նե րը, ինչ պես լեզ վի մյուս միա վոր նե րը (բա ռը, նա խա դա սու-
թյու նը և  այլն), իբրև նյու թա կան միա վոր ներ, պայ մա նա վոր ված են 
հա ղոր դակց մամբ, ո րը, ինչ պես գի տենք, են թադ րում է   երկ կող մա նի 
կապ՝  ա սողլսող կամ գրողկար դա ցող (ըն թեր ցող):  Ըստ այդմ՝ ա մե-
նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է ծա նո թա նալ, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, խո-
սե լու գոր ծա րա նին (կամ ար տա սա նա կան ա պա րա տին), ո րը հիմ նա-
կա նում կա տա րում է ե րեք կար գի  գոր ծո ղութ յուն՝  կապ ված 1) ա մե-
նօր յա խոս քի դրսևոր մա նը վե րա բե րող ղե կա վա րող օր գա նի (ու ղե ղի՝ 

1 Դասընթացոմ այդ երկուսը տրվում  են առանձին-առան ձին. առաջին թեման 
հնչույթի (հնչյունի) հնչյունախոսական կողմի ուսուցումն է: 
2 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ.,  էջ 197:
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իր  Բ րո կա յի և Վեր նի կեի կենտ րոն նե րով. ա ռա ջի նը, ինչ պես վերն 
աս վել է, գտնվում է ու ղե ղի ձախ կի սագն դի եր րորդ գա լա րում և կոչ-
վում է խո սե լու կենտ րոն, իսկ երկ րոր դը՝ նա խոր դին հա րա կից մա սում 
և կոչ վում է հի շո ղութ յան կենտ րոն), 2) կա տա րող օր գա նի (ար տա սա-
նա կան ողջ ա պա րա տը՝ թո քեր, կո կորդ, բե րա նի խո ռոչ, լե զու, ա տամ-
նա շար, շուր թեր և  այլն) և 3)ըն դու նող օր գա նի (լսո ղա կան ողջ ա պա-
րա տը՝ ա կանջ և  այլն, տե սո ղա կան ա պա րա տը՝ աչ քեր և  այլն, ո րոնք 
ու ղե ղի հետ կապ ված են կենտ րո նա ձիգ  նյար դե րով):  

Հիշ յալ օր գան նե րի կազ մա խո սա կան (բիո լո գիա կան) նկա րա-
գրու թյու նը ման րա մասն տրվում է լե զու նե րի ընդ հա նուր (տե սա կան) 
հնչյու նա բա նութ յան վե րա բեր յալ աշ խա տութ յուն նե րում (հմմտ. Ի. Ա. 
Բո դո ւեն դը Կուր տե նե, Ն. Վ. Կ րուշևս կի,  Վ. Ա. Բո գո րո դից կի,  Լ. Վ. 
Շ չեր բա, Լ. Ռ.  Զին դեր,  Գ. Ա. Ղա փանց յան և  ու րիշ ներ), ո րոնց կա-
մընտ րա կան՝ (ֆա կուլ տա տիվ) ըն թերց մամբ և յու րաց մամբ կա րե լի է 
ու նե նալ լա վա գույն գի տե լիք ներ առ հա սա րակ լեզ վի հնչյու նա խո սա-
կան (ար տա սա նա կան) ա պա րա տի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ: 

2. Հնչ յու նա խո սութ յան հար ցը ա մե նից ա ռաջ բախ վում է հնչյու նի, 
այս պես կոչ ված, «ձայ նա բա նա կան» կող մին: Այս դեպ քում բուն  
ուշադ րութ յան ա ռար կան են ձայ նի բնո րո շու մը կամ սահ մա նու մը, 
ձայ նի և  աղ մու կի փոխ հա րա բե րութ յան պար զա բա նու մը, ձայ նի ուժգ-
նութ յու նը, բարձ րութ յու նը և տեմբ րը (ի մա՛ ձայ նի ե րանգ, են թա ձայն, 
հնչե րանգ): Այդ եր ևույթ ներն ա ռաջ են գա լիս թո քե րից ար տամղ վող 
օ դի հո սան քի տե ղա շար ժով, որ շնչա փո ղից անց նում է բե րա նի խո ռոչ 
(մա սամբ նաև ռունգ ներ), վեր ջին նե րիս տար բեր մա սե րում տե ղայ նա-
նում («ե րան գա վոր վում») են՝ հպվե լով հատ կա պես բե րա նի խո ռո չի 
ա ռան ձին մա սե րի (լե զու, կա տիկ, ա տամ նա շար, ալ վեոլ ներ, քիմք և  
այլն) հետ: Այս տեղ մեծ դեր ու նեն ձայ նա լա րե րը, այ սինքն՝ օ դի հո-
սան քի ուժգ նութ յու նից ձայ նա լա րե րը  ու ժեղ  են տա տան վում, ո րի 
հետ ևան քով ա ռա ջա նում է ու ժեղ ձայն, և հա կա ռա կը՝ օ դի հո սան քի  
թույլ տա տա նու մից ա ռաջ է գա լիս թույլ ձայն. ըստ այսմ ձայ նի ու ժեղ 
կամ թույլ լի նե լը, կա րե լի է ա սել,  ու ղիղ հա մե մա տա կան է օ դի հո սան-
քի ուժգ նութ յա նը կամ թու լութ յա նը:   

Հնչ յուն նե րի ար տա սա նութ յու նը տե ղի է ու նե նում կո կոր դում, բե-
րա նի խո ռո չում, վեր ջին նե րիս ո րոշ օր գան նե րի (մա սե րի) փակ ված-
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քով կամ նեղ ված քով, ո րոն ցում ա ռաջ են գա լիս ձայ նե րի տար բե րու-
թյուն ներ՝ պայթ յու նով, շփու մով կամ հպու մով և  այլն,  որ պի սով ձայ նը 
ու նե նում է ո րո շա կի չափ կամ ծա վալ: Հետ ևան քը լի նում է այն, որ 
հնչյուն ներն ար տա սան վում են կա՛մ լար ված, կա՛մ  ոչ-լար ված  
(«ա զատ»): Ըստ այդմ, ըն դուն ված է սահ մա նել, որ հնչյուն նե րի մյուս 
կար ևոր բնու թագ րիչ ներն են լար վա ծութ յու նը և հն չե ղութ յու նը: 

Լար վա ծութ յու նը ա ռաջ է բե րում հնչյու նի ար տա սա նութ յան  տար-
բե րութ յուն: Ըստ  լար վա ծութ յան  հատ կա նի շի հնչյուն նե րը բա ժան-
վում են մի քա նի խմբի. օր.՝ խուլ (p, t, k,  հայ.՝ պ, տ, կ  և  այլն) և շն չող 
խուլ (հայ.՝ փ, թ, ք և այլն),  բա ղա ձայն ներն ա վե լի լար ված են ար տա-
սան վում, քան ձայ նեղ նե րը (b, g, d,   հայ.՝ բ, գ, դ, ձ  և  այլն), ձայ նորդ-
նե րը ( m, n, l,  հայ.՝  մ,  ն,  լ  և  այլն), և հա կա ռա կը՝ ա վե լի թույլ են 
ար տա սան վում ձայ նա վոր նե րը (a, e, i,   հայ.՝ ա, ե,  ի  և  այլն) և  այլն:   
Իսկ այն դեպ քում, երբ բե րա նի խո ռո չում ձայ նի ա լիք նե րը չեն հան դի-
պում որ ևէ խո չըն դո տի (ար գել քի), այլ ար տա բեր վում  են «մա քուր» 
ձևով,  ստաց վում են հնչեղ ձայ ներ (ձայ նա վոր հնչյուն ներ՝ ձայ նա վոր-
ներ և  այլն):  Այդ դեպ քում ձայ ներն ու նե նում են հնչե ղութ յուն. վեր ջինս 
ձայ նի լրիվ ար տա սա նութ յունն է: Այս պի սով, հնչյուն նե րի լար վա ծութ
յու նը և հն չե ղութ յու նը ա րտա սա նա կան այն պի սի ի րո ղութ յուն ներ են, 
ո րոնք ա մեն ան գամ ա պա հո վում են խոս քի նվա զա գույն տար րե րի՝  
հնչյուն նե րի ձևա վո րու մը:  

3. Հնչ յուն նե րը, ի տար բե րութ յուն բա ռե րի և  այլ ա վե լի մեծ միա-
վոր նե րի, նվա զա գույն միա վոր ներ են, ո րոնք լեզ վի հնչյու նա կան մա-
կար դա կում կազ մում են վանկ, ինչ պես  նաև ու նե նում են շեշտ և հն չե-
րանգ: Վան կը,  շեշ տը և հն չե րան գը վե րա բե րում են հնչյու նի ար տա-
սա նա կան ամ բող ջաց մա նը՝ խոս քի հնչա դա սութ յան (ֆո նո տակ տի-
կա յի) մեջ, այլև ու նեն ներ քին տար բե րութ յուն ներ: 

Վան կը հնչա դա սութ յան այն հատ վածն է, որն ա ռա վել հնչե ղու-
թյամբ և ն վազ լար վա ծութ յամբ տար բեր վում է մյուս հատ ված նե րից 
ար տա սա նա կան թու լաց մամբ կամ դա դա րով (հմմտ. լսա րան > լը 
սարան, ու սա նող > ու սա նող, դա սա գիրք > դասագիրք և  այլն): 
Ըստ կազ մութ յան, հնչա քա նա կի, դա սա վո րութ յան (հնչյուն նե րի փոխ-
հա ջոր դութ յուն) և  այլ հատ կա նիշ նե րի՝ վան կե րը բա ժան վում են տար-
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բեր տե սակ նե րի. հմմտ. բաց /փակ, եր կար / կարճ, վեր ջին / վեր ջըն
թեր / նա խա վեր ջըն թեր, շեշտ ված / ան շեշտ / շեշ տա հա ջորդ և  այլն, 
ո րոնց մաս նա կի ու սու ցումն ա մեն մի լեզ վի գործ նա կան խնդիր նե րից 
է: Վան կե րի բա ժան ման (վան կատ ման), ինչ պես նաև ըստ անհ րա ժեշ-
տութ յան կից ար տա սա նութ յան (գծի կով գրութ յան) նպա տա կով 
ա ռան ձին լե զու նե րում սահ ման վում են ի րենց հա տուկ  (օր.՝ տո ղա-
դար ձի) կա նոն ներ:  

Շեշ տը ար տա սա նա կան եր ևույթ է, ո րով խոս քի տվյալ միա վո րը 
(վանկ, բառ, բա ռա կա պակ ցութ յուն և  այլն) ու նե նում է ձայ նի տար բեր 
ուժգ նութ յուն և բարձ րութ յուն.  ըստ այդմ լե զու նե րում ա ռանձ նաց վում 
է շեշ տի մի քա նի տե սակ՝  ուժգ նութ յան (դի նա միկ) շեշտ, ե րաժշ տա-
կան (տո նիկ) շեշտ և  այլն: Այն վան կի կամ մյուս միա վոր նե րի վրա 
դրվում է կա՛մ կա յուն, կա՛մ փո փո խա կան ձևով. հա յե րե նում, օ րի նակ, 
շեշ տը երկբ նույթ է՝ կա յուն շար ժա կան, այ սինքն՝ կա յուն է, որ դրվում 
է շեշ տա կիր միա վո րի վեր ջին վան կի վրա, շար ժա կան է, որ տե ղա-
փոխ վում է վեր ջին վանկ. հմմտ. դա՛ս  դա սա րա՛ն  դա սա րա նա կա՛ն. 
քա ղա՛ք  քա ղա քա ցի՛ քա ղա քա ցիա կա՛ն   քա ղա քա ցիա կա նութ յո՛ւն  և  
այլն:

Հն չե րան գը (ին տո նա ցիան) հնչյու նի այն ար տա սա նութ յունն է, որ 
խոս քին հա ղոր դում  է ռիթ մա մե ղե դիա կան  ե րան գա վո րում՝ շնոր հիվ  
ձայ նի այս կամ այն կար գի բարձ րութ յան, ուժգ նութ յան, շեշտ վա ծութ-
յան, դա դա րի և  այլն: Լե զու նե րում տար բե րում են բա ռի, նա խա դա-
սութ յան և  այլ կար գի միա վոր նե րի հնչե րանգ (ին տո նա ցիա): Հն դեվ-
րո պա կան լե զու նե րում նա խա դա սութ յան տե սակ ներն բա ժան վում  են 
ա մե նից ա ռաջ  ըստ հնչե րան գի (ին տո նա ցիա յի)՝ պատ մո ղա կան, բա-
ցա կան չա կան, հար ցա կան, հրա մա յա կան և  այլն: Տար բե րում են  նաև 
հնչյուն նե րի հնչե րան գա վո րում   (մե ղե դիա կա նութ յուն), խոս քի կամ 
ա սույ թի հնչե րան գա վո րում  և  այլն: 

Հա յե րե նում, ի տար բե րութ յուն շատ լե զու նե րի, գրա վոր խոս քում 
հնչե րան գի ցու ցիչ նե րը (նշան նե րը՝ հար ցա կան, բա ցա կան չա կան և  
այլն) դրվում են բա ղադ րիչ միա վոր նե րի (բա ռե րի) վրա. հմմտ. « Մի՞ թե  
վեր ջին պոետն եմ ես, // Վեր ջին եր գիչն իմ երկ րի…» (Վ. Տեր յան): 
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«Ո՞ւր կո րա՜ն…/ մո տիկ նե րըս ո՞ւր կո րա՜ն»: «Ա րի՛,  գու թան, վա րի՛, գու-
թան, / Օրն ե կել է,  ճաշ դա ռել»: Լի նե՜ր հե ռու մի անկ յուն, / Լի նե՜ր ման-
կան ար դար քուն» ( Թու ման յան) և  այլն:     

4. Հնչ յու նա կան շղթան (հնչաշղ թան կամ հնչյու նա կան շար քը) 
խոս քի   բա ղադ րիչ  հնչյուն նե րի ամ բող ջութ յունն է, ո րն ա ր տա բեր վող 
օ դի հո սան քի մեջ նկատ վող դա դար նե րի արդ յունք է: Ն ման ամ բող-
ջութ յու նը ա ռա ջա նում է խոս քի գոր ծըն թա ցում ար տաշնչ ման պայ-
ման նե րում, երբ ի րար հա ջոր դող հնչյուն նե րը ար տա սա նութ յան  մեջ 
հատ վա ծա բար ա վե  լի են մո տե նում իրար  կամ հե ռա նում  ի րա րից: 
Հն չաշղ թա են կազ մում խոս քում շեշտ ված ա ռան ձին հատ ված ներ, 
վան կե րի խմբեր և  այլն1:  

5.  Այս ա մե նից հե տո մնում է անդ րա դառ նալ հնչյուն նե րի դա սա-
կարգ մա նը, ո րը հեն վում է հնչա խո սա կան բնու թագ րե րի վրա:  Հնչ-
յուն նե րի դա սա կարգ ման  փոր ձե րը բա վա կա նին հին են, կա րե լի է 
ա սել այն նկատ վում է լեզ վի վե րա բեր յալ գի տե լիք նե րի սկզբնա վո րու-
մից ի վեր. ա մե նից ա ռաջ տար բեր վում են  ձայ նա վոր ներ և բա ղա-
ձայն ներ,  հնչյուն ներ, ո րոնք, իբրև լիա ձայն հնչյուն ներ, ի րենց  ար տա-
սա նա կան բնու թագ րե րով բո լո րո վին տար բեր են: Կան նաև,  այս պես 
կոչ ված,  կի սա ձայն հնչյուն ներ, ո րոնք էլ կոչ վում են երկ բար բառ ներ 
կամ երկհնչ յուն ներ:

Աշ խար հի լե զու նե րի, հատ կա պես հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի 
հնչյու նա կան հա մա կար գը դա սա կարգ վում է բա վա կա նին ընդ հա նուր 
և  ի րար շատ նման ձևով, ո րով հետև այն ա մե նից ա ռաջ հեն վում է հին 
հու նա կան և մ յուս քե րա կա նութ յուն նե րի եր կա րատև ա վան դույ թի 
վրա: Հայ րե նում ևս  այն կա տար վում է ըստ հու նա կան  քե րա կա նա-
կան ա վան դույ թի: Ընտր վոմ են հնչյու նա կան այն պի սի հատ կա նիշ-
ներ, ո րոնց հի ման վրա հնչյու նա կան հա կադ րութ յուն նե րը հան գեց-
վում են նվա զա գույ նի, և  արդ յուն քում ստաց վում են եր կան դամ (հա յե-
րե նում՝ նաև ե ռան դամ. հմմտ. բ,  պ,  փ, դ, տ, թ, գ, կ, ք և այլն) հա կադ-
րութ յամբ  միա վոր ներ՝ ձայ նա վոր / բա ղա ձայն,  պայ թա կան / շփա-
կան,  ձայ նեղ / խուլ,  շնչեղ / ոչ-շնչեղ և  այլն:

1  Տե´ս Ռ. Մ. Թոխմախյան, Հայերենի հնչաշղթան, Ե., 2009: 
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Ինչ պես ար դեն գի տենք, լեզ վա բա նութ յու նը զբաղ վում է բո լոր լե-
զու նե րի ընդ հա նուր տե սա կան  հար ցե րով:  Տվ յալ  դեպ քում նրա   
ու շադ րութ յան ա ռար կան են  տե սա կան հնչյու նա խո սա կան եր ևույթ-
նե րը՝ ի տար բե րութ յուն ա ռան ձին լե զու նե րի, ո րոնց դեպ քում նկա-
րագր վում են այդ եր ևույթ նե րով պայ մա նա վոր ված ա ռան ձին փաս-
տե րը: Այս պես, չի կա րե լի հա յոց լեզ վի նկա րագ րա կան հնչյու նա խո-
սութ յա նը  (կամ հնչյու նա բա նու թյանն առ հա սա րակ) անդ րա դառ նալ 
որ պես լեզ վա բա նա կան  ու սում նա սի րութ յուն, տվյալ դեպ քում հնչյու-
նա խո սա կան ի րո ղութ յուն, այն կա րող է օգ նել ընդ հա նուր տե սա կան 
հար ցե րի պար զա բան մանը, և հա կա ռա կը՝ տե սա կան հիմ նա հար ցե-
րը ի սպաս են դրվում ա ռան ձին լե զու նե րի (հա յե րե նի և  այլն) հա մա-
պա տաս խան եր ևույթ նե րի բնու թագր մա նը: 

Լեզ վա բա նութ յան հի մունք նե րի մեջ է մտնում լեզ վի հնչյու նա կան 
այն պի սի բա ղադ րիչ նե րի քննութ յու նը, ինչ պի սին են ձայ նա վոր նե րը, 
բա ղա ձայն նե րը, նրանց ընդ հա նուր դա սա կար գու մը և  այլն, սա կայն 
դրանք տվյալ դեպ քում քննվում են իբրև տե սա կան գի տե լիք նե րի 
ի մա ցա կան (հա ղոր դակ ցա կան) ո լորտ:  

Ն կա տենք, որ նո րա գույն շրջա նում, հատ կա պես 1960-ա կան թթ. 
հե տո կա տար վել  են աշ խար հի լե զու նե րի հնչյու նա կան հա մա կար գե-
րի այն պի սի (տե սա կան, փոր ձա ռա կան և  այլն) վեր լու ծութ յուն ներ, 
ո րոնց ձեռք բե րում նե րի հի ման վրա մի կող մից՝ ա ռաջ է քաշ վել և լայն 
կի րա ռութ յուն գտել հնչյուն նե րի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի գա ղա-
փա րը, մյուս կող մից՝ դրանց պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում 
ա ռա ջա ցած հնչյու նա կան ար ժե քի գա ղա փա րը (Ն. Ս. Տ րու բեց կոյ և  
ու րիշ ներ): Այդ նվա ճում նե րը լա վա գույնս ներդր ված են լե զու նե րի 
ընդ հա նուր բնու թագր մա ն մեջ, այլև հա մե մա տա կան և տի պա բա նա-
կան քննութ յա նը վե րա բե րող աշ խա տանք նե րում: Ար դի լեզ վա բա-
նութ յու նը հեն վում է այդ նվա ճում նե րի վրա,  և  ըստ այդմ կա տար վում 
է լե զու նե րի ընդ հա նուր տե սա կան վեր լու ծութ յուն՝ առ հա սա րակ, այլև 
բու հա կան և մաս նա գի տա կան կրթութ յան մեջ:   

Ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան հա յաց քով գրա կան հա յե րե նի  ձայ-
նա վոր նե րի ար տա սա նութ յու նը բաշխ վում  է եր կու հատ կա նի շով՝  
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ըստ բարձ րաց ման և  ըստ լեզ վի մա սե րի նկատ մամբ շար քի: Ս տաց-
վում է հետև յալ հա րա բե րակ ցութ յու նը. վե րին բարձ րաց ման ա ռա ջին 
շարք՝ ի,  հե տին շարք՝ ու,  մի ջին բարձ րաց ման ա ռա ջին շարք՝ ե (կամ 
է), մի ջին շարք՝ ը, հե տին շարք՝  ո (կամ օ), ստո րին բարձ րաց ման հե-
տին շարք՝ ա: Իսկ բա ղա ձայն նե րը հա յե րե նում դա սա կարգ վում են 
ըստ եր կու սից ա վե լի հատ կա նիշ նե րի՝ նկա տի ու նե նա լով նրանց ար-
տա սա նութ յան տե ղը, ձայ նի և  աղ մու կի մաս նակ ցութ յան չա փը, բնույ-
թը և  այլն. դրանք ներ կա յաց նում են մի քա նի խումբ՝ ե րեք աս տի ճան 
(բ/պ/փ, դ/տ/թ, գ/կ/ք. ձ/ծ/ց,  ջ/ճ/չ), եր կու աս տի ճան (զ/ս, ժ/շ, խ/հ) և մեկ 
աս տի ճան (կրկնա կան) [լ(ղ), մ(ն), ւ(յ), ռ(ր)] հա րա բե րակ ցութ յուն. 
ստորև բե րում ենք դրանք ըստ Հ. Ա ճառ յա նի խմբա վոր ման (մեկ-եր-
կու տեր մի նի  նո րաց մամբ)1. 1) ըստ ար տա սա նութ յան տե ղի. շրթնա-
յին՝ բ, վ, պ, փ, ա տամ նա յին՝ դ, տ, թ, կատ կա յին՝ գ, կ, ք,   կո կոր դա յին՝ 
խ, հ,  կողմ նա կան՝ լ, ղ,   ռնգա յին՝ մ, ն.   2) ըստ ձայ նի և  աղ մու կի 
մաս նակ ցութ յան չա փի. ձայ նեղ՝ բ, վ, գ, դ, ձ, ջ, զ, ժ,  խուլ՝  պ, տ, կ, ծ, 
ճ, ս, շ, խ, շնչեղ խուլ՝ փ, թ, ք, ց, չ, հ. 3) ըստ ար տա սա նութ յան բնույ թի. 
կի սաշ փա կան (հպաշ փա կան) բա ղա ձայն ներ, ընդ ո րում խճաշ փա-
կան («ծե քա կան»)՝ ձ, ծ, ց, ճչաշ փա կան («ճչա կան»)՝ ջ, ճ, չ,  սու լա կան՝ 
զ, ս,  շչա կան՝ ժ, շ, թրթռուն («ցնցուն»)՝ ռ (ր),  այլև կի սա ձայն՝  ւ, յ :  

Հնչ յու նա բա նա կան ա ռու մով ինք նու րույն եր ևույթ են երկ բար բառ-
նե րը կամ երկհնչ յուն նե րը, ո րոնք լե զու նե րում հան դես են գա լիս ոչ 
միայն տար բեր հնչար տա բե րա կան և հն չա կազ մա կան հատ կա նիշ նե-
րով, այլև քա նա կա պես տար բեր վում են լե զու նե րում: Հա յե րե նում, 
օ րի նակ, դրանք, ըստ Ա ճառ յա նի՝  կի սա ձայն ներ (ի մա՛ «կի սահնչ յուն-
ներ») են, որ ու նե նում են ո՛չ ձայ նա վո րի և  ո՛չ  էլ բա ղա ձայ նի ար տա բեր-
ման չափ ար տա սա նա կան փակ վածք. «այդ պի սի դրութ յան մեջ  ար-
տա բեր ված ձայ նը դառ նում է կի սա ձայն»2 (հմմտ. հայ. այ [այ], եա 
[յա], իւ [յու], ոյ [ույ], աւ [աու (օ)],  ո ւե [վե],  ո ւի [վի]  և  այլն): Երկ բար-
բառ ան վա նու մը հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ, սո վո րա բար, գոր ծած վում 
է հին հա յե րե նի (գրա բա րի), իսկ երկհնչ յուն ան վա նու մը՝ նոր գրա կան 
հա յե րե նի նման հնչա կա պակ ցութ յուն նե րի հա մար:  

1 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 6, էջ 224:
2 Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 139:
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:  
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987, էջ   197-234 : 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն: 
Ա ճառ յան Հ. Հ.,  Լիա կա տար քե րա կա նութ յուն հա յոց լեզ վի, հ. 6, Ե.,  1971, էջ  
9-53: 
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ  42-78:
Ջա հուկ յան Գ. Բ., Ընդ հա նուր և հայ հնչյու նա բա նութ յան մի քա նի հար ցեր //  

«Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի», 1984, 9, էջ 3-16, էջ 51-52: 
Головин Б. Н., Введение в языкознание, М., 1983, էջ 25-32: 
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 33-44:    
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 157-169: 
Трубецкой Н. С., Основы фонологии, М., 1960, էջ  7-22: 
Широков О. С., Введение в языкознаение, М., 1985, էջ 4-18: 
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 Թե մա 2. Հն չույ թա բա նութ յուն 

Հիմ նա հար ցեր: Հնչ յուն և հն չույթ. հնչույ թի բնո րո շու մը, հնչուր դի ըմբռ
նու մը: Հն չույ թա բա նա կան վեր լու ծութ յուն: Հն չույ թի տար բե րա կիչ հատ կա
նիշ ներ.  հիմ նա կան  հատ կա նիշ ներ և լ րա ցա կան հատ կա նիշ ներ: Հն չույ թի 
ծա գու մը և զար գա ցու մը: Ար տա սա նա կան հիմք (բա զա): 

1. Սույն թե մա յի հիմ նա հար ցե րը թեև  հա մե մա տա բար քիչ  են, սա-
կայն դրանց վե րա բեր յալ վեր լու ծութ յու նը նույ նիսկ ու սում նա կան ձեռ-
նարկ նե րում զբա ղեց նում է բա վա կա նին լայն շա րադ րանք: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, բու հա կան կրթութ յա նը հատ կաց վող ծա վա լի սահ ման նե րում 
անդ րա դառ նա լու ենք հնչույ թա բա նութ յա նը վե րա բե րող կար ևո րա-
գույն բա ղադ րիչ նե րին, վեր ջին նե րիս վեր լու ծութ յան սկզբունք նե րին, 
ե ղած տե սութ յուն նե րին  և  այլն: 

Նա խորդ թե մա յի առն չութ յամբ ար դեն տե ղե կա ցանք, թե ինչ է 
հնչյու նի ար տա սա նութ յու նը, ինչ պի սի հատ կա նիշ նե րով է այն բնու-
թագր վում և  այլն: Դ րանք վե րա բե րում են լեզ վի նվա զա գույն միա վոր-
նե րի՝ հնչյուն նե րի հնչյու նա խո սա կան («հնչա կան») կող մին, ո րից հե-
տո հնա րա վոր է խո սել  դրանց  հնչույ թա բա նա կան  («հնչույ թա յին») 
կող մի մա սին:  Այս դեպ քում ա մե նից ա ռաջ պետք է նկա տի ու նե նալ, 
որ յու րա քանչ յուր հնչյուն հնչյու նա կան շղթա յի մեջ (վան կի կամ բա ռի 
կազ մում) հան դես է գա լիս ոչ միև նույն ար տա սա նութ յամբ, ո րով հետև 
տվյալ հնչյու նին «հար ևան» մեկ այլ հնչյու նի ազ դե ցութ յամբ այն կա-
րող է փո փոխ վել, այ սինքն՝ ար տա սան վել փա փուկ կամ կոշտ, քիմ քի 
հպու մով կամ շրթնայ նաց մամբ և  այլն. օր.՝ հայ. կիր, կա տու, կեր, 
կյանք բա ռե րում ի րա րից բա վա կա նին տար բեր է նույն կ խուլ բա ղա-
ձայ նի ար տա սա նութ յու նը. կիր և կեր բա ռե րում այն փա փուկ է, կյանք 
բա ռում՝ քմա յին, իսկ կա տու բա ռում՝  կոշտ, սա կայն դա չի խան գա-
րում ըն կա լե լու, որ բո լոր դեպ քե րում ու նե նանք նույն կ  բա ղա ձայ նը: Է. 
Բ. Ա ղա յա նը բե րում է դի պուկ օ րի նակ նե րը. «բա ղա ձայն նե րի քմայ նա-
ցու մը ռու սե րե նում այն պի սի նշա նա կութ յուն և դեր է ստա ցել, որ ի րա-
րից բո լո րո վին  տար բեր հնչյուններ են, օ րի նակ ՝ шест «ձող» և шесть  
«վեց»  բա ռե րի т-ե րը  (ա ռա ջի նը՝ կոշտ, երկ րոր դը՝ փա փուկ), դրան 
հա կա ռակ, հա յե րեն ռ և ր տար բեր հնչյուն նե րը միա տե սակ միա վոր-
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ներ են ռու սե րե նում. революция  («հե ղա փո խութ յուն» - Վ. Հ.) և апрель 
«ապ րիլ» բա ռե րի р-նե րը հա մար ժեք են, իսկ հա յե րե նում՝ ոչ (ա ռա ջի-
նում՝ ռ, երկ րոր դում՝ր) »1:  

2. Հնչ յու նի և հն չույ թի հա րա բե րակ ցութ յան ա ռու մով ու շագ րավ է 
հնչուր դի ըմբռ նու մը, ո րին հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ անդ րա դար ձել է 
Է. Բ. Ա ղա յա նը իր բու հա կան ձեռ նար կում: Խո սե լով նույն հնչյու նի 
դիր քա յին տար բե րութ յուն նե րի մա սին՝ նա գտնում է, որ յու րա քանչ
յուր տար բե րութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, հաս կաց վում և  ըն դուն վում է 
իբրև մեկ հնչյու նի կոնկ րետ դրսևո րում, որն էլ կոչ վում է հնչուրդ:   
Ըստ այդմ, ե թե  Սոս յու րի և  Բո դո ւեն դը Կուր տե նեի տե սութ յան հա-
մա ձայն տար բեր վում են հնչյու նը և հն չույ թը՝ ըստ խոսք և լե զու տար-
բե րակ ման, ա պա Է. Բ. Ա ղա յա նի տե սութ յան հա մա ձայն խոս քա յին 
միա վոր հան դի սա ցող հնչյու նի դիր քա յին (վան կի կամ բա ռի հնչյու նա-
կան շղթա յի մեջ ու նե ցած դիր քի) տար բե րութ յու նը դի տում է իբրև մեկ 
հնչուրդ. այն  «կեն դա նի խոս քում ար տա սան ված յու րա քանչ յուր 
հնչյու նի ի րա կան դրսևո րումն է»2: Եվ  հե ղի նա կը հնչուր դը բա ցատ-
րում է նաև հետև յալ ձևա կերպ մամբ. «որ ևէ հնչյու նի յու րա քանչ յուր 
ար տա սա նա կան տար բե րա կը հնչուրդ է»3: Ըստ այդմ՝ հնչուր դը, իբրև 
ար տա սա նա կան տար բե րակ, թերևս, մոտ է հնչյու նին՝ ի հա կադ րութ-
յուն հնչույ թի, ե թե այն դի տում ենք լե զու-խոսք հա կադ րութ յան դի տա-
կե տով (պրիզ մա յով): Սա կայն դա այդ պես չէ, քա նի որ, կա րե լի է ա սել, 
թե հնչուր դը հա վակ նութ յուն ու նի (ձգտում է) վե րած վե լու հնչյու նի՝ 
միշտ մնա լով հա վա նա կա նի մեջ, այ նինչ հնչյու նը ի րա կան, խոս քա-
յին՝ ինք նու րույն  միա վոր է: 

Ուս տի հնչյու նա բա նութ յան մեջ տար բեր միա վոր ներ են ոչ միայն 
հնչյու նը և հն չույ թը, այլև հնչուր դը. «թեև հնչուրդ նե րը, որ պես հնչյու-
նի ի րա ցում ներ, տար բեր վում են միմ յան ցից ի րենց մաս նա կի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րով, բայց նույ նա նում են ի րենց էա կան հատ կա նիշ-
նե րով»4: Օ րի նակ՝ կա տու, կո պար և  այլն բա ռե րի մեջ կ -ի կոշտ, կիրճ, 
ըն կեր  և  այլն  բա ռե րի մեջ՝ փա փուկ, կյանք բա ռի մեջ քմա յին  ար տա-

1 Նույն տեղում,   էջ  236:
2 Նույն տեղում,   էջ  237:
3 Նույն տեղում,   էջ  238:
4  Նույն տեղում,   էջ  237:
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սա նութ յու նը ա մեն դեպ քում մաս նա կի յու րա հատ կութ յուն է, սա կայն 
«նույ նա նում են» ի րենց էա կան, այ սինքն՝ պայ թա կան  հետ նա լեզ վա-
յին խուլ բա ղա ձայն լի նե լու հատ կա նի շով: 

Հն չույ թի բնո րո շու մը տվել են ռուս լեզ վա բան նե րը (« Կա զա նի 
դպրոց».  Ի. Ա. Բո դո ւեն դը Կուր տե նե և  ա շա կերտ ներ): Հն չույ թը (ֆո-
նե մա. ֆրանս. phoneme) սահ մա նել է Ն. Ս. Տ րու բեց կո յը՝ ել նե լով ա մե-
նից ա ռաջ սոս յուր յան լե զու-խոսք հա կադ րութ յու նից, այլև նրա ֆի զի-
կա կան-հո գե բա նա կան եր ևույթ լի նե լուց: Լեզ վա բա նութ յան մեջ 
մտցնե լով հնչուր դի գա ղա փա րը՝  Է. Բ. Ա ղա յա նը լրաց նում է,  իր խոս-
քով ա սած, այն «բա ցը», որ մնա ցել էր այն տե սութ յուն նե րից հե տո, որ 
«հնչույ թը հա մա րում են լեզ վի կա ռուց ված քի վե րա ցա կան միա վոր, 
իսկ հնչյու նը՝ խոս քի մեջ ար տա սան վող նյու թա կան միա վոր»1: Ա ռա-
ջին հա յաց քից նկա տե լի է, որ հնչյու նը կոնկ րետ է, ի րա կան և շո շա փե-
լի, ֆի զի կա կան (ար տա սա նա կան-ըն կա լո ղա կան) եր ևույթ է, իսկ 
հնչույ թը՝ հո գե բա նա կան, դրա նով իսկ՝ վե րա ցա կան. առ կա է ի րա կա
նի և վե րա ցա կա նի փոխ հա րա բե րութ յուն: Ե թե փոր ձենք հաս կա նալ 
Է. Բ. Ա ղա յա նի այն բնո րո շու մը, որ տրվում է հնչուր դին, ա պա կա րե լի 
է ա սել, որ հնչյու նի և հն չույ թի հա կադ րութ յամբ հնչուր դը ա ռանձ նա
կի միա վոր է: Այս տեղ ևս  ի րա կա նը, վե րա ցա կա նը և  ա ռանձ նա կին 
մարդ կա յին ճա նա չո ղութ յան շե մեր են, ուս տի ըն կած են ցան կա ցած 
գի տե լի քի սահ ման ման հիմ քում:  

3. Բա վա կա նին բազ մապ լան, բայց ոչ ան հաս կա նա լի կամ խրթին 
ո լորտ է հնչույ թա բա նա կան վեր լու ծութ յու նը: Քա նի որ այն ա վան դա-
բար դիտ վում է միայն իբրև ար տա հայ տութ յան պլա նի եր ևույթ, ուս տի 
այդ վեր լու ծութ յու նը կա տար վում է միայն հնչյուն նե րի կազ մութ յան, 
միմ յանց նկատ մամբ ու նե ցած հա կադ րութ յան, բա ռի մեջ ի մաս տա-
զա տիչ  դեր ու նե նա լու  նկա տա ռու մով:  Հն չույթ նե րը միմ յանց նկատ-
մամբ գտնվում են հա կա դարձ (հա կադ րե լի) հա րա բե րութ յան մեջ, 
ո րով հետև դրանց ար տա սա նութ յու նը տե ղի  է ու նե նում ոչ միա տե-
սակ, եր բեմն՝ աղ մու կով, եր բեմն պայթ յու նով, եր բեմն՝ շփու մով և  
այլն: Այս պես, աղմ կա յին բա ղա ձայն նե րը հա կադր վում են «մա քուր» 
ձայ նա վոր նե րին (հմմտ. բ, պ, փ  և  ա, ո, ու և  այլն),  ձայ նա վոր ներն, 

1 Նույն տեղում,   էջ  239:
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ի րենց հեր թին, միմ յանց հա կադր վում են ըստ դիր քի և բարձ րութ յան 
(հմմտ. ա և  ու, ի և  այլն), ըստ տևա կա նութ յան կամ կար ճութ յան (հմմտ. 
ա, օ, ու  և  ե, ի  և  այլն): 

Այ նու հետև, բա ղա ձայն նե րը  ի րար  հետ կազ մում են հա կադ րե լի 
զույ գեր (ըստ ան մի ջա կան՝ ի րար մոտ բա ղադ րիչ նե րի առն չութ յան), 
ընդ ո րում՝ ան մի ջա կան և միջ նոր դա վոր ված (սո վո րա բար՝ եր կան-
դամ, հա յե րե նում՝ նա՛և  ե ռան դամ) ձևով: Եր կան դամ հա կադ րութ յու նը 
ան մի ջա կան, իսկ ե ռան դամ հա կադ րութ յու նը՝ միջ նոր դա վոր ված հա-
կադ րութ յուն է. օր.՝  ժ/շ  հա կադ րութ յու նը եր կան դամ ան մի ջա կան հա-
կադ րութ յուն է, իսկ բ, պ, փ  հա կադ րութ յան  միջ նորդ է հան դի սա նում 
պ-ն և  այլն: Հա կադ րե լի եզ րե րը կազ մում են զույ գեր այս կամ այն   
հատ կա նի շով. մեկ այլ օ րի նակ՝ զ և ս հնչ յուն նե րի միջև գո յութ յուն ու նի 
եր կան դամ հա կադ րութ յուն՝ ձայ նե ղութ յուն/խլութ յուն հատ կա նի շով, 
իսկ բ, պ, փ  հնչյուն նե րի միջև՝ ե ռան դամ հա կադ րութ յուն, ընդ ո րում 
եր կու, մի կող մից՝ ձայ նե ղութ յուն / խլութ յուն (բ / պ, փ), մյուս կող մից՝ 
շնչե ղութ յուն/ոչ շնչե ղութ յուն  (պ/փ) հատ կա նի շով և  այլն:  Հնչ յուն նե րի  
հա կադ րութ յուն նե րը ոչ այլ ինչ են, ե թե ոչ տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե-
րի դրսևո րում՝ իբրև ֆի զի կա կան-կազ մա խո սա կան (ֆի զիո լո գիա-
կան) առն չութ յուն նե րի քննութ յան մի  յու րօ րի նակ ո լորտ:    

4. Հն չույ թի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը եր կու կար գի են՝ հիմ-
նա կան (բուն)  և լ րա ցա կան: Հնչ յու նի տար բե րա կիչ հատ կա նի շը նրա 
բնո րոշ ման, ի րա կան արժ ևոր ման մի ջոցն է: Հնչ յունն ու նի ոչ միայն 
տար բե րա կիչ, այլև ընդ հա նուր (ընդ հան րաց նող) հատ կա նիշ ներ, տա-
բե րա կիչ հատ կա նի շը, կա րե լի է ա սել, մեկն է, իսկ ընդ հա նու րը՝ մի 
քա նի սը. օր.՝ հայ. բ  և պ հնչյուն նե րի հա մար ընդ հա նուր հատ կա նիշ 
են ա մե նից ա ռաջ բա ղա ձայ նութ յու նը, շրթնայ նութ յու նը,  պայ թա կա
նութ յու նը և  այլն: Սա կայն դրանք  ու նեն նաև ձայ նե ղութ յուն/խլութ յուն 
հատ կա նի շը, որն այս դեպ քում նրանց միակ հա կադ րե լի մի ջոցն է, 
այ սինքն՝ տար բե րա կիչ հատ կա նի շը: Այս պի սով, հնչյու նի տար բե րա-
կիչ հատ կա նի շը նրա էա կան հատ կա նիշն է,  իսկ մյուս՝ ոչ տար բե րա-
կիչ հատ կա նիշ նե րը լրա ցու ցիչ կամ կողմ նա կի հատ կա նիշ ներ են, 
ո րոնք ևս կարևոր են դրանց  ֆի զի կա կան-կազ մա խո սա կան (ֆի զիո-
լո գիա կան) առն չութ յուն նե րի բնու թագր ման հա մար: 
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Հն չույ թա բա նա կան վեր լու ծութ յու նը նպա տակ ու նի վեր հա նե լու 
լե զու նե րի հնչույթ նե րի միջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը, ո րոնք հիմք 
են հան դի սա նում նրանց ի մաս տա յին տար բե րակ ման: 

Այս պես, հա յե րեն դեր և տեր  բա ռե րը միմ յան ցից տար բեր վում են 
դ/տ, այ սինքն՝ ձայ նեղ/խուլ հա կադ րութ յամբ, և  ըստ այդմ էլ, օ րի նակ,  
ու նենք եր կու բառ՝ դեր  «վի ճակ, հան դես գա լու ձև» և տեր  «մի բա նի 
նկատ մամբ ի րա վունք ու նե ցող»: Այս և ն ման հա կադ րութ յուն նե րը 
(ձեր «դե րա նուն»  և ծեր «տա րեց», գա րի  «հա ցա հա տիկ»,  կա րի 
«բա յա կան ձև» և քա րի  «գո յա կա նի թեք ձևը»,  ջին  «խմիչք» և չին  
«ազ գութ յուն» և  այլն)  ի մաս տա յին հա կադ րե լի ներ են՝  հիմն ված զու-
գա դիր եզ րե րից յու րա քանչ յու րի էա կան հատ կա նի շի տար բե րութ յան 
վրա, մե կը ձայ նեղ է, իսկ մյու սը՝ խուլ (շնչեղ խուլ), ուս տի մի կող մից՝ 
ձայ նե ղութ յուն/ խլութ յուն,  մյուս կող մից՝ ձայ նե ղութ յուն / շնչեղ խլու
թյուն հա կադ րութ յու նը դրանց տար բե րա կիչ հատ կա նիշն է, որն ու նե-
նում է ի մաս տա զա տիչ դեր, հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծում կազ մե լու  
եր կու ա ռան ձին բառ՝ դեր  և տեր և  այլն:      

Այ նու հետև, ե թե մե ծաց նում ենք հա կադ րե լի եզ րե րը, ա պա տար-
բե րակ ման թի վը մե ծա նում է. դեր, տեր և թեր հա կադ րու թ յան մեջ  
ու նենք մե կա կան հա կադ րե լի միա վոր ներ՝դ/տ/թ, իսկ բադ, պատ և 
փաթ «պտույտ» բա ռե րում կու նե նանք դ/տ/թ,  այլև բ/պ/փ  հա կադ-
րութ յուն (մի դեպ քում՝ ա ռաջ նա լեզ վա յին ձայ նեղ, խուլ և շն չեղ խուլ, 
մյուս դեպ քում՝ շրթնա յին ձայ նեղ, խուլ և շն չեղ խուլ): Երկ րորդ եռ յա-
կում միան գա մից եր կու հա կադ րութ յուն՝ բ/պ/փ  (շրթնա յին՝ ձայ նեղ, 
խուլ և շն չեղ խուլ) և դ/տ/թ (ա ռաջ նա լեզ վա յին՝ ձայ նեղ, խուլ և շն չեղ 
խուլ), ո րոն ցով ու նե նում ենք  միան գա մայն տար բեր բա ռեր՝ բադ «մի 
տե սակ թռչուն», պատ «ամ րութ յուն. շար վածք» և փաթ   «պտույտ»:  

Լե զու նե րի հնչույ թա յին հա մա կար գերն այդ պի սին են ա մե նից 
ա ռաջ ի րենց էա կան հատ կա նիշ նե րի հա կադ րե լի տար բե րութ յան 
հիմ քով: Հա յե րե նը աշ խար հի այն լե զու նե րից է, որ պայ թա կան բա ղա-
ձայն նե րի են թա հա մա կար գում, ինչ պես ար դեն նշել ենք,  ու նի ե ռան-
դամ (բ, պ, փ // գ, կ, ք  և  այլն) հա կադ րե լի միա վոր ներ՝ ի տար բե րութ-
յուն այլ  լե զու նե րի եր կան դամ (b, p // g, k  և  այլն)  են թա հա մա կարգ 
ու նե ցող նե րի: 
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Ուս տի կա րե լի է սահ մա նել, որ լեզ վի հնչույ թա բա նա կան վեր լու-
ծութ յու նը հիմն ված է նրանց էա կան հատ կա նիշ նե րի տար բե րակ ման 
վրա: Հն չույթ նե րը  լե զու նե րում ա ռան ձին են, ա մեն մի լեզ վի դեպ քում՝ 
ա ռանձ նա հա տուկ, իսկ առ հա սա րակ լե զու նե րի հա մար՝   ընդ հա նուր: 
Ըստ այս տե սութ յան՝ աշ խար հի լե զու նե րի հնչյու նա կան հա մա կար գե-
րի նկա տա ռու մով ա ռա ջադր ված են մե կու կես տասն յա կից ա վե լի 
նման հատ կա նիշ ներ. բա ղա ձայ նութ յուն / ձայ նա վո րութ յուն, ձայ նե-
ղութ յուն / խլութ յուն,  պայ թա կա նութ յուն / ոչ-պայ թա կա նութ յուն,  շնչե-
ղութ յուն / ոչ-շնչե ղութ յուն, եր կա րութ յուն / կար ճութ յուն, տո նայ նու-
թյուն / ոչ-տո նայ նութ յուն, թա վութ յուն / նոս րութ յուն և  այլն:  Դ րանք 
ա ռան ձին լե զու նե րում հան դես են գա լիս ոչ ամ բող ջո վին, այլ տար բեր  
չա փե րով, այլև կոնկ րետ այս կամ այն դրսևոր մամբ: 

5.  Ա ռան ձին ու շադ րութ յան ա ռար կա է նաև հնչույ թի ծագ ման  և 
զար գաց ման հար ցը: Նա խորդ թե մա նե րի ու սուց մամբ և յու րաց մամբ 
մենք ար դեն ու նենք ո րո շա կի գի տե լիք ներ լե զու նե րի հնչույթ նե րի հա-
սա րա կա կան դե րի և հա ղոր դակ ցա կան նշա նա կութ յան վե րա բեր յալ, 
մնում է  անդ րա դառ նալ  դրանց պատ մա կան կող մին՝  ծագ ման և 
զար գաց ման հար ցին:   

Մարդ կա յին լե զուն տար բեր վում է կեն դա նա կան աշ խար հի մյուս 
միա վոր նե րի  «լե զու նե րից» նրա նով, որ այն, ինչ պես վերն ար դեն նշել 
ենք, նախ՝ հո դա վոր ված (հո դա բաշխ) է, երկ րորդ՝ մար դը տար բե րում 
է իր ար տա սա նած հնչյուն նե րը՝ ա ռան ձին-ա ռան ձին, այ նինչ մյու սնե-
րը կա րո ղա նում են սոսկ ձայ ներ  (ճիչ, ծղրտոց, ծվծվոց և  այլն) ար տա-
բե րել: Հո դա բաշխ ձայ նը մարդ կա յին տե սա կի յու րա հատ կութ յուն է, 
որ ա ռա ջա ցել է նրա՝ մյուս կեն դա նի նե րից տար բեր վե լու ըն թաց քում: 
Իսկ դա պատ մա կան  եր կա րատև գոր ծըն թա ցի արդ յունք է, և քա նի 
որ լե զուն սեր տո րեն կապ ված է մտա ծո ղութ յան հետ, նույնն է, ինչ 
մտա ծո ղութ յու նը (միտ քը), ուս տի մար դու ար տա սա նա կան ա պա րա-
տի  զար գա ցու մը ու ղիղ հա մե մա տա կան է նրա ու ղե ղի զար գաց ման 
հետ: Լեզ վի ֆի զի կա կան-կազ մա խո սա կան (ֆի զիո լո գիա կան) յու րա-
հատ կութ յան ձևա վոր ման և զար գաց ման ըն թաց քը, ըստ այսմ, պատ-
մա կան ի րո ղութ յուն է: Այն տե ղի է ու նե ցել ոչ միան գա մից, այլ տևա-
կան ժա մա նա կի մեջ. մարդ կութ յան պատ մութ յու նը, կա րե լի է ա սել, 
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լեզ վի ծագ ման և զար գաց ման պատ մութ յուն է: Դա միան գա մայն 
հաս կա նա լի է, ե թե փոր ձենք հա մե մա տութ յան մեջ դնել նախ նա կան 
ժա մա նակ նե րի մար դու (հան րութ յան՝ տոհ մի, ցե ղի և  այլն) լե զուն  
ա վե լի հե տա գա ժա մա նակ նե րի մար դու լեզ վի (տվյալ դեպ քում՝ հնչյու-
նա կան հա մա կար գի) հետ: Տար բե րութ յու նը ակն հայտ է, ո րով հետև 
ի րա կա նութ յու նը, մարդ կա յին քա ղա քակր թութ յու նը գնա ցել են վե-
րըն թաց ճա նա պար հով, և դա պատ մա կան ի րո ղութ յուն է:  Լե զուն ծա-
գել է հա մա կե ցութ յան պայ ման նե րում,  ա ռաջ է ե կել, թերևս բնա կան 
վի ճա կից, հան րա յին (հա մա տեղ) կյան քի բե րու մով, որ պի սով և զար-
գա ցել է նրա հո դա բաշ խա կան հնա րա վո րութ յու նը (ա պա րա տը): Այս 
ի մաս տով կա րե լի է ա սել, թե լե զուն հին է այն քան, որ քան հին է մարդ-
կութ յու նը. լե զուն ի րա կան տար բե րութ յուն է մար դու և կեն դա նի մյուս  
ա րա րած նե րի միջև՝ ա մե նից ա ռաջ իր հնչյու նա կան կող մով:  

6. Լե զու նե րը բնո րոշ վում են նաև ի րենց ար տա սա նա կան հիմ քով 
(բա զա յով): Իսկ ընդ հա նուր առ մամբ հա յե րե նի, ինչ պես ա մեն մի լեզ-
վի  հնչյու նա կան-ար տա սա նա կան բա զան ևս  ա ռա ջա ցել է պատ մա-
կա նո րեն, այն կրող հան րութ յան տևա կան ա ռա ջըն թա ցի պայ ման նե-
րում, ըստ ո րում՝ ոչ միայն լեզ վա կան կա ռուց ված քի, այլև լեզ վի հա-
սա րա կա կան հա ղոր դակ ցա կան յու րա հատ կութ յուն նե րի մի ջո ցով:  
Վեր ջին ներս  մշտա պես փո խա դարձ կա պի մեջ են ե ղել և շա րու նա-
կում են մնալ  այդ պի սին: Դա այդ պես է ոչ միայն հա յե րե նի, այլև առ-
հա սա րակ բո լոր լե զու նե րի դեպ քում:  Լեզ վի ար տա սա նա կան բա զան 
մտքի ար տա հայ տիչ խոս քի հնչար տա բեր ման ու նա կութ յուն նե րի ամ-
բող ջութ յունն է, որ պատ մա կան եր ևույթ է:   

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:  
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987, էջ 235-264: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:  
Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ  42-78: 
Головин Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 32-27:
 Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 44-58:    
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 169-196: 
Трубецкой Н. С., Основы фонологии, М., 1960, էջ  36-52: 
Широков О. С., Введение в языкознание, М., 1985, էջ 4-18: 
Якобсон Р., Фант Г. М.,  Халле М., Введение в анализ  речи: Различительные 

признаки //”Новое в лингвистике”, вып. II, М., 1962, էջ 170-230: 
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 Թե մա  3. Հնչ յու նա կան հա մա կարգ.  
հա մա ժա մա նա կութ յուն 

Հիմ նա հար ցեր: Հնչ յու նա կան հա մա կար գի բնո րո շումն ըստ ժա մա նա
կա յին գոր ծո նի. ժա մա նա կի եր կա կիութ յու նը (անց յալ և ներ կա): Հա մա ժա
մա նա կու թյու նը հնչյու նա կան հա մա կար գում. ա ռա ջադ րու մը և  ընդ հա նուր 
բնու թա գի րը:  Հնչ յու նա կան հա մա կար գի մեջ մո տե ցում նե րի (սկզբունք նե րի)  
հաս տատ ման հար ցը: Հնչ յու նա կան միա վոր նե րի և հնչ յու նա կան կա նոն նե
րի հար ցը:

1. Հնչ յու նը խոս քի նվա զա գույն միա վոր է, որն ըն դուն ված է դի տել 
իբրև միապ լան (միայն ար տա հայ տութ յան պլան՝ ձև  ու նե ցող) միա-
վոր: Դա այդ պես է հա մար վում, ո րով հետև, ի տար բե րութ յուն, օ րի-
նակ, բա ռի, այն չու նի ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յուն (բա ռը, որ 
հան դես է գա լիս իբրև ա ռար կա յի վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յան ան վա-
նում): Սա կայն պետք է նկա տի ու նե նալ, որ հնչյու նը ընդ հա նուր և 
տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջութ յուն է, որն էա կան է նման 
միա վոր նե րի դա սա կարգ ման հա մար. հմմտ. հայ. բ և պ հնչ յուն նե րի 
տար բե րա կայ նութ յու նը  (տե՛ս վե րը): Ն ման դի տարկ ման հիմք են 
հան  դի սա նում ոչ միայն հնչյու նի ո րա կա կան կող մը, այլև նրա գոր ծա-
ռութ յու նը (ֆունկ ցիան) ո րո շա կի ժա մա նա կի մեջ, որ քա նով որ լե զուն, 
իբրև հա ղոր դակց ման բազ մապ լան եր ևույթ, գոր ծում է տվյալ ժա մա-
նա կի (նաև տա րած քի և  այլն) հա րա բե րութ յամբ: 

 Լե զու նե րի հնչյու նա կան հա մա կար գը պա րու նա կում է և՛ հին, և՛ 
նոր եր ևույթ ներ, ո րոնք հա րա բե րակ ցո րեն գո յակ ցում են հա ղոր դակ-
ցա կան ա մեն մի փու լի մեջ: Հին եր ևույթ նե րը լեզ վի տվյալ փու լում, 
այս պես ա սած, հնա բա նութ յուն են,  մնում են մե կու սի՝  հա մա կար գի 
նոր եր ևույթ նե րի հա մե մա տութ յամբ:  

Դա նկա տե լի է ինչ պես բա ռա պա շա րի, քե րա կա նա կան կա ռուց-
ված քի մեջ, այն պես էլ հնչյու նա կան հա մա կար գում:  Հա յե րե նում, օ րի-
նակ, գո յա կա նի ներ քին ա (նաև ան) հո լո վու մը հին է, գա լիս է գրա բա-
րի շրջա նից. հմմտ. տուն – տան, ա մառ –ամ ռան (< *ա մառն  ա մա
րան) և  այլն, ո րոնք նոր գրա կան հա յե րե նում, ո րում  գե րա կա յում է ի 
հո լո վու մը (հմմտ. կոն ֆետ  կոն ֆե տի, ֆուտ բոլ  ֆուտ բո լի և  այլն), 
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մնում են որ պես մաս նա կի, հնից ե կող եր ևույթ: Հնչ յու նա կան հա մա-
կար գում, թեև սա կավ, ևս ն կա տե լի են նման եր ևույթ ներ. օր. հայ. ար
ձա գանգ «օ դի հո սան քի՝ այլ ա ռար կա յի բախ ման հետ ևան քով ա ռա-
ջա ցած ձայն» բա ռը, որ կար գրա բա րում  այդ ձևով, հե տա գա յում 
ըմբռն վեց հոգ նա կիի ի մաս տով և սկ սեց  գոր ծած վել ք ով՝ ար ձա գանք, 
իսկ գ -ով ձևը մնաց իբրև հնա բա նութ յուն: Այդ պես նաև կնիք բա ռի 
դեպ քում, որ փո խա ռութ յուն է ակ կա դե րե նից (< kunukku(m)  «դրոշմ, 
հետք»), այն հա յե րե նում պի տի լի ներ կ -ով կամ  գ -ով  (հմմտ. ռուս. 
книга «գիրք»), սա կայն  գրա բա րում ար դեն  ըմբռն վել է հոգ նա կիի 
ի մաս տով և  գրվել  ք -ով՝ նոր ձևով:  Ս տաց վում է այն պես, որ բա ռի 
կազ մում այս կամ այն հնչյու նի այդ պի սին լի նե լը   միայն տվյալ  
ժա մա նա կին է վե րա բե րում՝  կտրված նրա պատ մութ յու նից, որն այլ 
խնդիր է:  

Ուս տի ըստ ժա մա նա կի գոր ծո նի հնչյու նա կան հա մա կար գը  
քննվում է  եր կու մո տե ցու մով՝ ժա մա նա կի նույն հատ վա ծի մեջ (հա-
մա ժա մա նա կութ յուն.  սինխ րո նիա) և տար բեր հատ ված նե րի նկա տա-
ռու մով (տա րա ժա մա նա կութ յուն. դիախ րո նիա). ա ռա ջի նը հնչյուն նե-
րի, իբրև հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի, ժա մա նա կի նույն կտրված քում 
քննութ յունն է, իսկ մյուսն անդ րա դառ նում է լեզ վի պատ մութ յան տար-
բեր փու լե րի մեջ տե ղի ու նե ցած  փո փո խութ յուն նե րին: Հա մա ժա մա-
նա կութ յու նը (միա ժա մա նա կութ յու նը) լեզ վի տվյալ վի ճա կին է վե րա-
բե րում՝ որ պես այդ պի սին, իսկ տա րա ժա մա նա կութ յու նը՝ նրա տար-
բեր վի ճակ նե րին, ի րենց պատ մութ յան մեջ:  Ն ման ա ռանձ նա ցու մը ևս 
գա լիս է Ֆ. դը Սոս յու րի տե սութ յու նից՝ հիմն ված ա մե նից ա ռաջ լե զու-
խոսք հա կադ րութ յան վրա, դրա նից բխող մյուս բո լոր տար բե րա կում-
նե րով: 

2. Հնչ յու նա կան հա մա կար գի յու րա քանչ յուր եր ևույթ դի տարկ վում 
է տվյալ շրջա նի լեզ վի մա կար դա կում՝ ա ռանց խտրութ յան հին և նոր 
միա վոր նե րի միջև:  Ըստ այդմ` լեզ վի  հին կամ նոր շրջա նի հնչյու նա-
կան հա մա կար գի քննութ յուն   նշա նա կում է նրա բա ղադ րիչ միա վոր-
նե րի դա սա կար գում և վեր լու ծութ յուն հնչույ թա բա նա կան միև նույն 
մո տեց ման և սկզ բունք նե րի կի րառ մամբ:  
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Հայտ նի է, որ հին գրա կան հա յե րե նի ձայ նեղ բա ղա ձայն նե րին  (բ, 
գ, դ  և  այլն) վե րագր վում է շնչե ղութ յան ե րանգ, որ չի պահ պան վել նոր 
գրա կան հա յե րե նում  (այն նկա տե լի է ո րոշ բար բառ նե րում՝ Մու շի, 
Ա րա րատ յան և  այլն). այդ հնա բա նութ յու նը ժա մա նա կա կից հա յե րե նի 
բա ղա ձայն նե րի ո րա կա կան խմբա վոր ման մեջ բաց է թողն վում, այ-
սինքն՝  հիշ յալ բնույ թի հնչյուն նե րը դիտ վում  են իբրև «մա քուր» ձայ-
նեղ ներ: Նոր գրա կան հա յե րե նի բա ղա ձայ նա կան հա մա կար գը  
ար ևե լա հայ  տար բե րա կում  ե ռաս տի ճան է, որ մոտ է հին գրա կա նին  
(բ, պ, փ. հմմտ. բադ, պատ, փաթ «պտույտ» և  այլն), այ նինչ արևմ տա-
հայ տար բե րա կում՝ եր կաս տի ճան խլա զուրկ հա մա կարգ է, պատ մա-
կա նո րեն կրել է եր կու կար գի փո փո խութ յուն՝ ձայ նե ղի շնչեղ խլա ցում 
(մա սամբ՝ շնչե ղա ցում) և խու լի ձայ նե ղա ցում [բ, փ (բ’).  բ  > փ, պ  > բ,   
փ  >  փ. փաթ «բադ»,  (բ ‘ե րան),  բադ  «պատ», փաթ «պտույտ» և  
այլն]. արևմ տա հայ տար բե րա կի կրած փո փո խութ յուն նե րը հա մա ժա-
մա նա կութ յան մեջ նույն կերպ են դիտ վում,  ներ կա յաց վում են որ պես 
այդ պի սին1:

Հին գրա կան հա յե րենն ու ներ երկ բար բառ նե րի իր հա մա կար գը 
(ոյ, եա, իւ և  այլն), որ նոր գրա կան հա յե րե նում վե րած վել է երկհնչ յուն-
նե րի (ույ, յա, յու և  այլն), ո րոշ երկ բար բառ ներ դուրս են մնա ցել հա մա-
կար գից (է < *եյ), իսկ նո րում ի հայտ են ե կել նոր երկհնչ յուն ներ՝ իա.  
հմմտ. Ա սիա, Վիկ տո րիա (ջրա նուն) և  այլն. ըստ այսմ՝ երկ բար բառ - 
երկհնչ յուն զար գա ցու մը (փո փո խութ յու նը) դուրս է հա մա ժա մա նակ յա 
քննութ յան ո լոր տից, քա նի որ այն ե ղել է պատ մա կան գոր ծըն թա ցի 
արդ յունք: 

Ա մեն մի լեզ վի հնչյու նա կան հա մա կար գի  հա մա ժա մա նակ  յա 
քննու թ յու նը, որն ա վե լի շուտ ու նի նկա րագ րա կան բնույթ, կար ևոր է 
ոչ միայն տվյալ  փու լի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում ու նե նա լու, այլև 
հա մե մա տու թ յուն ներ անց կաց նե լու, մի կող մից՝ նույն  լեզ վի տար բեր 
փու լե րի միջև, մյուս կող մից՝ տար բեր լե զու նե րի տի պա բա նութ յան 
նպա տա կով: Լե զու նե րի հնչյուն նե րի հա մա ժա մա նակ յա քննութ յու նը 
նպա տա կա յին է ոչ միայն ա ռան ձին (ստա տիկ) նկա րագ րութ յան, այլև 
մի ջանկ յալ՝ տի պա  բա նութ յան հա մար:     

1 Հմմտ. Հ. Աճառյան, նշվ, աշխ., էջ 585-587:
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3. Հա մա ժա մա նակ յա քննութ յան դեպ քում լեզ վի  հին և նոր փաս-
տե րի վրա տա րած վում են նույն մո տե ցում նե րը (սկզբունք նե րը), այ-
սինքն՝ պահ պան վում է  վեր լու ծութ յան և դա սա կարգ ման հա վա սա-
րութ յու նը:    

Այս պես, հայտ նի է, որ հա յե րե նի ձայ նա վոր նե րի մեջ լա տի նա գիր 
օ [o]-ն մուտք է գոր ծել 12-րդ դ. սկզբնե րին (1110-1120-ա կան թթ.), որ 
ե կավ փո խա րի նե լու  մես րոպ յան ո [o]ին` այն դեպ քում, երբ հին աւ  
[aw] երկ բար բա ռը ար դեն ար տա սան վում էր իբրև հե տին շար քի մի-
ջին բարձ րաց ման ո րա կի հնչյուն [օ], ո րի հա մար էլ հարկ ե ղավ մի ջին 
շրջա նում փո խա ռե լու  օ-ն. հմմտ. աւր  օր, աւ գուտ –  օ գուտ, ըն տա
նեաւք –  ըն տա նեօք, այլև Աւ գուս տի նոս  Օ գոս տի նոս և  այլն. այն ձայ-
նա վոր նե րի հա մա կար գում, նույն ժա մա նա կի մեջ, դար ձավ հա վա սար 
ար ժե քի միա վոր  մյուս նե րի հա մե մա տութ յամբ:  

Այ նու հետև, մի ջին գրա կան հա յե րե նում (գրե թե նույն ժա մա նա-
կում)  օ տա րա գիր ֆ հնչ յու նը մուտք է գոր ծել հա յե րե նի բա ղա ձայն նե-
րի հա մա կարգ՝ ինչ-որ չա փով «թեթ ևաց նե լով» գրա բար յան փ -ի (նաև 
հ -ի, ւ -ի) բե ռը. հմմտ.  գրա բար՝ փա ղանգ  «(զոր քի) թև», փիղ, հրա ման  
և  այլն,  մի ջին գրա կան՝ ֆար ման, ֆրա  «(կա թո լիկ) եղ բայր՝ կու սա-
կից», նոր գրա կան հա յե րեն՝ ֆուր գոն,  ֆուտ բոլ և  այլն (հա յե րե նի 
ո րոշ բա բառ նե րում՝ Ղրբ. և  այլն,  դեռևս պահ պան վում է այդ փ հն չու-
մը. փուր գոն,  փուտ բոլ և  այլն). այդ ֆ-ն  (ըստ Ա ճառ յա նի դա սա կարգ-
ման՝ տե՛ս վե րը) զու գա կից է դառ նում շրթնա յին ձայ նեղ վ -ին՝ իբրև 
խուլ բա ղա ձայն: 

Ն ման քննութ յան դեպ քում, ան շուշտ, տե ղին չէ ար տա քին հան-
գա մանք նե րի բա ցար ձա կա ցու մը. հա մա ժա մա նա կութ յան մեջ լեզ վի 
հնչյու նա կան հա մա կար գի նկատ մամբ ա մեն  մի ան հա ջող ար տա քին 
մի ջամ տութ յուն (վե րա նա յում, «ռե ֆորմ» և  այլն)  ոչ միշտ է անհ րա-
ժեշտ:  

4. Հնչ յուն նե րը միմ յանց նկատ մամբ գտնվում են հա մա կար գա յին 
տար բեր բնույ թի հա րա բե րակ ցութ յան մեջ, ո րը գոր ծում է հա մա ժա-
մա նա կութ յան ո րո շա կի կա նոն նե րի հա մա ձայն:  Հա րա բե րակ  ցութ յու-
նը, ինչ պես ըն դուն ված է,  եր կու կար գի է՝ հա կադ րա կան և բաշ խու-
մա յին:
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 Հնչ յուն նե րի հա կադ րութ յու նը լի նում է սո վո րա բար եր կու, ո րոշ 
դեպ քե րում եր կու սից ա վե լի միա վոր նե րի միջև: Այս պես, լե զու նե րի մի 
մա սում  պայ թա կան բա ղա ձայն նե րը գտնվում են եր կան դամ հա կադ-
րու թյան մեջ. օր.՝ ռուս. б/п,  д/ т  և  այլն,   ֆրանս. b/p, d/t  և  այլն, գերմ.  
b/p, d/t և  այլն,  լա տին.   b/p, d/t  և  այլն), իսկ մեկ այլ մա սում՝ ե ռան դամ  
(հայ. բ/ պ/ փ, դ/ տ/ թ և այլն: Հին հնդկե րե նում (սանսկ րի տում)  գո յու-
թ յուն ու ներ պայ թա կան նե րի  քա ռան դամ հա կադ րութ յուն (bh / b/ p / 
ph), որ, ի դեպ, դա սա կան հա մե մա տա բա նութ յան հա մար հիմք հան-
դի սա ցավ հնդեվ րո պա կան հիմք-լեզ վում վե րա կանգ նե լու նույն պի սի 
հա մա կարգ (*bh, *b, *p, *ph), և  որն էլ հիմ նա կա նում պահ պան վում է 
նոր ժա մա նակ նե րի լեզ վա բա նութ յան  մեջ, թեև ներ կա յումս  կան այդ 
հա մա կար գի վե րա նայ ման հիմ նա վոր ա ռա ջարկ ներ:     

Այ նու հետև, հա կադ րութ յու նը կա րող է լի նել ու ժեղ, ե թե հա կադ րե-
լի միա վոր նե րը գտնվում են մեկ տար բե րա կիչ հատ կա նի շի սահ մա-
նում, օր.՝ հայ. բ/պ,  գ/կ,  զ/ս  և  այլն, և թույլ է, ե թե գոր ծում են մե կից 
ա վե լի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի սահ մա նում. օր.՝ հայ.  բ/զ,  կ /շ  և  
այլն), այ սինքն՝ հա կադ րե լի միա վոր նե րի սահ մա նը կա՛մ նույնն է, կա՛մ 
տար բեր: 

 Ինչ վե րա բե րում է հնչյուն նե րի բաշխ վա ծութ յա նը, ա պա այն, ինչ-
պես լեզ վի մյուս միա վոր նե րի հա րա բե րակ ցութ յան դեպ քում է, լի նում 
է ե րեք տե սակ՝ հա կադ րա կան, լրա ցա կան և  ա զատ: Հա կադ րա կան է 
այն բաշ խու մը, ո րը  խոս քի մեջ ու նե նում է բա ռի  ի մաս տի տար բե-
րակ ման (ի մաս տա զա տիչ) դեր. օր.՝ դ/տ. դա րան «թաքս տոց» և տա
րան  (բա յա կան ձև՝ «ա ռան գնա ցին», գ / կ. գե րի  «բռնված»  և  կե րի 
(հո լո վա կան ձև` «ու տե լի քի») և  այլն:  Լ րա ցա կան է այն բաշ խու մը, որ 
լեզ վի զար գաց ման տվյալ փու լում բա ռի ար մա տը (բա ռը) կրկնա վոր 
բար դութ յան  մեջ հան դես է գա լիս լծոր դութ յամբ. օր.՝ ա/ու, ա/ե.  
մանրմունր, մասմուս  «(մի քա նի սար քի՝ հար մա րան քի) մա սեր», 
բարձ րա բերձ «ա վե լի քան բարձր» և  այլն: Ա զատ բաշխ ման դեպ քում, 
որն ա վե լի նկա տե լի է լեզ վի նույն ժա մա նա կա յին տար բե րակ նե րում,  
բառն ու նե նում է  եր կու (ե թե ոչ ա վե լի)  գրութ յուն. օր.՝  բ/պ,  գ/կ/ք, ե/է 
. դար բաս / դար պաս, բա րոն / պա րոն,  Մի սակ/ Մի սաք, Բաբ կեն / 
Բաբ գէն   և  այլն:  
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:  
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987, էջ 264-273: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:    
Головин Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 37-43: 
 Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 44-58:    
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 169-190: 
Трубецкой Н. С., Основы фонологии, М., 1960, էջ   52-73: 
Широков О. С., Введение в языкознание, М., 1985, էջ 52-72: 
Якобсон Р.,  Фант Г. М., Халле М., Введение в анализ  речи: Различительные 

признаки // ”Новое в лингвистике”, вып. II, М., 1962,  էջ 170-230: 
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Թե մա 4. Պատ մա կան հնչյու նա բա նութ յուն.  
հնչյու նա փո խութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Հնչ յու նա փո խութ յու նը և ն րա տե սակ նե րը. փո խազ դե
ցա կան և դիր քա յին հնչյու նա փո խութ յուն: Հնչ յու նա կան հա մա բա նութ յուն և   
ընդ հան րա ցում: Ընդ հա նուր պատ մա կան հնչյու նա փո խութ յուն: Հնչ յու նա
կան օ րենք: 

1.  Ի տար բե րութ յուն հնչյուն նե րի հա մա ժա մա նակ յա քննութ յան, 
ո րը հեն վում է լեզ վում ե ղած միա վոր նե րի կա յուն հա րա բե րակ ցու-
թյան վրա, տա րա ժա մա նակ յա քննութ յան դեպ քում գործ ու նենք 
նրանց  փո փո խա կան հա րա բե րակ ցութ յան հետ. կա յու նութ յու նը, առ-
հա սա րակ, հա մա ժա մա նա կութ յան, իսկ փո փո խութ յու նը տա րա ժա-
մա նա կութ յան կերպն է:

Հնչ յուն նե րը խոս քա յին առն չութ յան մեջ ու նե նում են ազ դե ցու-
թյուն միմ յանց վրա, ո րի հետ ևան քով փո փոխ վում են: Այդ փո փո խու-
թ յու նը, ըն դուն ված է ա սել, քա նա կա կա նից վե րած վում է ո րա կա կա նի, 
այ սինքն՝ խոս քա շա րի մեջ այս կամ այն հնչյու նի «հան դի պու մը»  մեկ 
այլ հնչյու նի հա ճախ կրկնվում է և  ա ռա ջա նում է նոր ո րա կի «հան դի-
պում»: Եվ լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քում նման ազ դե ցութ յու նը դառ-
նում է պատ մա կան փաստ: 

Ն ման փո փո խութ յուն նե րը լեզ վա բա նութ յան մեջ ա վան դա բար 
ըն դուն ված է կո չել ըստ հնչյուն նե րի եր կու հատ կա նի շի՝ ըստ նրանց 
գրա ված դիր քի և  ըստ միմ յանց վրա ուն եցած ազ դե ցութ յան: Տար բե-
րում են փո խազ դե ցա կան հնչյու նա փո խութ յուն ներ և դիր քա յին հնչյու
նա փո խու թ յուն ներ: Ա ռա ջինն այլ բան չէ, քան հնչյուն նե րի միջև ա ռաջ 
ե կող փո խա դարձ ազ դե ցութ յան արդ յունք, երկ րոր դը պայ մա նա վոր-
ված է հնչյուն նե րի՝ միմ յանց նկատ մամբ գրա ված դիր քով:    

Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի՝ «փո խազ դե ցա կան հնչյու նա փո խութ յուն կոչ-
վում են այն հնչյու նա կան փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս 
բա ռա կազ մի կամ ամ բողջ հնչյու նա կան շղթա յի մեջ գտնվող հնչյուն-
նե րի փո խա դարձ ազ դե ցութ յուն նե րով: Դ րանք ան մի ջա կան արդ յունք 
են ար տա սա նա կան գոր ծըն թա ցի և պայ մա նա վոր ված են, մեծ մա-
սամբ, բա ռա կազ մում ե ղած հնչյուն նե րի փո խազ դե ցութ յամբ»1:

1 Նույն տեղում, էջ  265-288: 
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Որ պես փո խազ դե ցա կան հնչյու նա փո խութ յան նմուշ՝ սո վո րա բար 
բեր վում է վա ղուց հայտ նի (Ա ճառ յա նի կող մից նկատ ված) բո կիկ  (բոկ
իկ, հմմտ. բոկոտն «ոտ քը բաց, բաց ոտք») բա ռի նախ (գրա կան հա-
յե րե նում)`բո բիկ, այ նու հետև (բա նա վոր խոս քում կամ բար բառ նե-
րում)՝ բո պիկ  դառ նա լու օ րի նա կը, ո րում մի  կող մից՝  ար մա տի կ-ն 
դառ նում է բ, այ սինքն՝ հետ նա լեզ վա յին խու լից վե րած վե լով շրթնա յին 
ձայ նե ղի, մյուս կող մից՝ բ-ն դառ նում է պ, այ սինքն՝  շրթնա յին ձայ նե ղը  
վե րած վում է  խու լի:      

Փո խազ դե ցա կան հնչյու նա փո խութ յու նը լի նում է մի քա նի տե-
սակ՝  ա ռա ջըն թաց կամ հե տըն թաց տի պի առն մա նութ յամբ կամ 
տարն մա նութ յամբ. օր.՝  հա յե րե նի  ծունգ բա ռի գ-ն վե րած վել է կ -ի  
ար մա տի  խուլ  ծ ի ազ դե ցութ յամբ,  սթափ վել, սփոփ վել  բա ռե րի ս-ն 
ա ռա ջա ցել է  հնա գույն  զ  ա ծան ցից  շնչեղ խուլ թ -ի  և փ-ի ազ դե ցութ-
յամբ, որն ա պա ցուց վում է նրա նով, որ զգու շա նալ, զգաստ և ն ման 
շատ բա ռե րում այդ զ-ն ձայ նեղ գ -ի կող քին մնա ցել է նույ նը, չի հնչյու-
նա փոխ վել   և  այլն: 

Հնչ յուն նե րի նման  փո փո խութ յուն նե րը ոչ այլ ինչ են, քան  դիր քա-
յին հնչյու նա փո խութ յուն,  ո րոնք լի նում են բա ռի կազ մում հնչյուն նե րի 
զբա ղեց րած դիր քով պայ մա նա վոր ված, այ սինքն՝ տե ղի է ու նե նում 
բա ռի կամ հնչյու նա կան շղթա յի սկզբում, վեր ջում կամ բա ռա մի ջում. 
հնչյուն ներն ի րենց այս կամ այն հատ կա նի շը փո խում են՝ հար մար վե-
լով (հե ռա նա լով կամ մո տե նա լով) ի րենց կից, մո տա կա հնչյուն նե րին:

Հնչ յու նա փո խութ յու նը կա տար վում է նաև շեշ տի հետ կապ ված: 
Հնչ յու նա կան շղթա յի մեջ այս կամ այն վան կի  ու ժեղ (շեշտ ված) ար-
տա սա նութ յան պայ ման նե րում մյուս վան կերն ու նե նում են որ ևէ 
հնչյու նի կո րուստ, այլև տվյալ հնչյու նը վե րած վում է մեկ այլ ո րա կի 
հնչյու նի. օր.՝ դյու ցա զուն (< դյու ցազն) - դյու ցազ նա կան, դաշ տա մուկ  
դաշ տամկ ներ,  բա րե կիրթ  բա րեկր թութ յուն և  այլն:  

Լե զու նե րի նկա րագ րա կան քե րա կա նութ յուն նե րում բա վա կա նին 
ման րա մասն ներ կա յաց վում են փո խազ դե ցա կան և դիր քա յին հնչյու-
նա փո խութ յուն նե րը: Դա նկա տե լի է ոչ միայն նոր գրա կան հա յե րե նի, 
այլև ու րիշ լե զու նե րի հնչյուն նե րի փո փո խութ յուն նե րին վե րա բե րող 
օ րի նակ նե րում: 
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Այս պես ու սուց վում են հնչյու նա փո խա կան այն պի սի եր ևույթ ներ, 
ինչ պի սին են ժո ղովր դա կան կամ կեղծ ստու գա բա նութ յու նը (բա ռե րի 
հնչյու նա կան կազ մի, կամ նրա որ ևէ բա ղադ րի չի ոչ ճիշտ բա ցատ-
րութ յուն), առն մա նութ յու նը (ա սի միլ յա ցիա), տարն մա նութ յուն (դի սի-
միլ յա ցիա), հնչյուն նե րի ձայն դար ձը, հեր թա գա յութ յու նը  (ալ տեր նա-
ցիա) և  այլն1:  

Կեղծ («ժո ղովր դա կան») ստու գա բա նութ յու նը ա ռար կա յի (հաս-
կա ցութ յան) ար տա քին  (ա ռեր ևույթ) ըն կալ ման հի ման վրա տրված 
բա ցատ րութ յունն  է, ո րը, որ քան էլ տա րած ված լի նի՝ ընդ հան րա պես, 
գի տա կան հիմ նա վո րու մից զուրկ է, ուս տի և մեր ժե լի.  օր.՝    հմմտ.  
մա թե մա տի կա  «մա տը մա տին կա»  և  այլն: 

Առն մա նութ յուն է, երբ կից  հնչյուն ներն ազ դում են միմ յանց վրա 
և ն ման վում կամ նույ նա նում: Գո յութ յուն ու նի առն մա նութ յան մի քա նի 
տե սակ՝ լրիվ և մաս նա կի, ա ռա ջըն թաց և հե տըն թաց. օր.՝  ար յուն –  
ար յան > ար յամբ,   սքո ղել (< *զքո ղել «ծած կել, թաքց նել»),   սթափ վել 
(< *զթափ վել), բոկոտն (*բոկիկ) >  բո բիկ  և  այլն: Այ նու հետև, աղ ջիկ  
բա ռի դեպ քում, ղ -ի խ  ար տա սա նութ յան ազ դե ցութ յամբ ջ-ն վե րած վել 
է չ -ի (առն մա նութ յուն), իսկ վեր ջի նիս՝ չ -ի ազ դե ցութ յամբ՝ ղ-ն, իր հեր-
թին, վե րած վել է խ -ի (տարն մա նութ յուն), այդ պի սով ու նենք՝ աղ ջիկ  > 
ախ չիկ, որ  դիտ վում են իբրև գրա կան և բար բա ռա յին տար բե րակ-
ներ: Տարն մա նութ յան դեպ քում նկատ վում է հա կա ռակ եր ևույ թը, այն 
է՝ հնչաշղ թա յում կից հնչյուն ներն ազ դում են միմ յանց վրա և տար բեր-
վում (հե ռա նում) են միմ յան ցից. օր.՝ հայ. (գրա բար)՝ գրես ցես (< գրեաց
ցես), բե րես ցեն  (< բե րեացցեն)  է այլն: 

Ձայն դար ձը վե րա բե րում է ձայ նա վո րի այն փո փո խութ յա նը, որն 
ու նի նաև ձևա բա նա կան ար ժեք. և  այդ եր ևույ թը, բա վա կա նին տա-
րած ված լի նե լով հնդեվ րո պա կան հիմք-լեզ վում, նկա տե լի է ցե ղա կից  
շատ լե զու նե րում, այլև  հա յե րե նում. օր.՝ տուն > տան, դուստր  > 
դստեր և  այլն:   

Հնչ յու նա կան հեր թա գա յութ յու նը  (ալ տեր նա ցիա) սո վո րա բար 
դիտ վում է բա ղա ձայն նե րի դեպ քում, որն էլ հա ճախ միա ժա մա նակ  

1  Նույն տեղում, էջ  239-273:
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ու նե նում է ձևա բա նա կան ար ժեք. դառ նամ «դառ նում՝ վե րա  դառ նում 
եմ» > դար ձի «դար ձա՝ վե րա դար ձա»,  բառ նամ  «բարձ րա նում  եմ» >  
բար ձի «բարձ րա ցա, վեր կանգ նե ցի», ճա նա չեմ  «ճա նա չում եմ»  >  
ծա նեայ  «ճա նա չե ցի»  և  այլն (տե՛ս ստորև):       

2. Լե զու նե րին բնո րոշ է նաև միաս նա կա նութ յան ձգտու մը՝ մաս-
նա վոր եր ևույթ նե րի կամ ի րո ղութ յուն նե րի ի մի բե րե լը, ո րով հետև լե-
զուն, ի տար բե րութ յուն խոս քի,  ընդ հա նուր է և միաս նա կան նրա նով 
հա ղոր դակց վող հան րութ յան, ըստ այդմ՝  նաև հան րութ յան յու րա-
քանչ յուր ան դա մի հա մար: 

Եվ այս դեպ քում գործ ու նենք լեզ վի հնչյուն նե րի այն պի սի առն չու-
թյուն նե րի հետ, ո րոնք գոր ծում են ոչ թե մեկ բա ռի (հնչյու նա կան 
շղթա յի) սահ ման նե րում, ինչ պես որ փո խազ դե ցա կան կամ դիր քա յին  
հնչյու նա փո խութ յուն նե րի դեպ քում է, այլ  տար բեր բա ռե րի (ան կախ 
հնչյու նա կան շղթա նե րի) միջև, ուս տի  ըն դուն ված է վեր ջինս ո րա կել  
հա մա բա նու թյուն կամ նմա նա կութ յուն (ա նա լո գիա), որն ի վեր ջո վե-
րած վում է հնչյու նա կան ընդ հան րաց ման. օր.՝ հայ. յոթ  թվա կա նից 
(բա ռից)  կազմ ված տաս նա վո րը կոչ վում է յո թա նա սուն, ո րի հա մա-
բա նութ յամբ ութ թվա կա նի նը ևս (բար բառ նե րում կամ խո սակ ցա կան 
լեզ վում) կո չում են ու թա նա սուն, ո րը սխալ է, ո րով հետև  ճիշ տը ութ
սունն  է, քա նի որ տաս նա վոր նե րը կազմ վում են սուն ա ծան ցով, ընդ 
ո րում յոթ թվա կա նի  դեպ քում այդ սուն մաս նի կը դրվում է բա ռի 
գրա բար յան  սե ռա կան հո լո վի յո թան (եւ թան < եւթն), իսկ ութ-ի դեպ-
քում ուղ ղա կա նի ձևի վրա, այ սինքն՝ բար բառ նե րում հա մա բա նու-
թյամբ է  գոր ծած վում ու թա նա  սուն ձևը: Իսկ ո րոշ բար բառ նե րում  էլ 
( Մուշ, Ալշ. և  այլն) հա կա ռակ պատ  կերն է, այ սինքն՝ ութ սուն գրա կան 
ճիշտ ձևի հա մա բա նութ յամբ յո թա  նա սուն-ի փո խա րեն գոր ծած վում է  
յոթ սուն, որն, իր հեր թին, սխալ  է և  այլն:  

3. Հնչ յու նա փո խութ յու նը տե ղի է ու նե նում ոչ միայն լեզ վի կոնկ-
րետ մեկ փու լի մեջ. կան հնչյու նա կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք ա ռա-
ջա ցած լի նե լով լեզ վի տվյալ փու լում՝ շա րու նա կում են գոր ծել նաև հե-
տա գա փու լե րում:  Այս պես, գրա բա րում հայր, մայր, եղ բայր բա ռե րը 
հո լով վում էին այ > աւ հնչյու նա փո խութ յան տես քով, որ աշ խար հա -
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բարում դիտ վում է իբրև այ > օ հնչյու նա փո խութ յուն. ձևա բա նա կան 
այս տե ղա շարժն իր հիմ քում այլ բան չէ, քան հնչյու նա կան տե ղա շարժ, 
որ հայտ նի է գրա վոր հա յե րե նի սկզբնա կան շրջա նից՝ թերևս իր հիմ-
քերն ու նե նա լով նա խագ րա յին հա յե րե նի մեջ, իբրև հնդեվ րո պա կան  
ժա ռան գութ յուն:  Ն ման օ րի նակ նե րը հա յե րե նում  և  այլ լե զու նե րում 
բազ մա թիվ են, որ վկա յում են դրան ցում տե ղի ու նե ցող  հնչյու նա կան 
փո փո խութ յուն նե րի կա յուն ա վան դույ թի մա սին: Ն ման տե ղա շար ժե-
րը տե սա կան  լեզ վա բա նութ յան մեջ կոչ վում են ընդ հա նուր պատ մա-
կան հնչյու նա փո խութ յուն: Այն առ հա սա րակ սահ ման վում է իբրև ոչ 
թե մեկ կամ մի քա նի փաս տե րով ներ կա յաց վող, այլ նույն պի սի  գրե-
թե  բո լոր փաս տերն  ընդգր կող եր ևույթ, ընդ ո րում լեզ վի ոչ թե մեկ, 
այլ տար բեր շրջան նե րի մեջ: 

Ընդ հա նուր պատ մա կան հնչյու նա փո խութ յու նը հատ կա պես տա-
րած ված եր ևույթ  է գրա վոր հա րուստ պատ մութ յուն ու նե ցող լե զու նե-
րում: Հա յե րե նը, ռու սե րե նը, հու նա րե նը և  այլն պատ մա կան հնչյու նա-
փո խութ յան տե սանկ յու նից ե ղել են բա վա կա նին լայն ու սում նա սի-
րութ յան ա ռար կա՝ կապ ված դրանց եր կա րատև պատ մութ յան հետ:  

Այս պես, հին հա յե րե նում հե տին շար քի մի ջին բարձ րաց ման ո ձայ-
նա վո րը հին գրա կա նում ար տա սան վում էր օ [o], իսկ հե տա գա յում,  
երբ բա ռասկզ բում վե րած վեց  շրթնա յին վօ  հնչա կա պակ ցութ յան՝  ո 
[վօ]. որ [վօր], որս  [վօրս], որմն  [վորմն] և  այլն (բա ցա ռութ յամբ ով 
[օվ] դե րան վան), այն չտա րած վեց բա ռա մի ջի դիր քի վրա. հմմտ. 
ձկնորս [ձկնօրս], միջ նորմ [միջ նօրմ]  և  այլն:  Ըստ այսմ, պետք է  
սահ մա նել, որ  ոչ թե  ո [վո] ար տա սա նութ յունն է բա ռա մի ջում վե րած-
վել օ [o] -ի,   այլ  հին հա յե րե նի ո [o]-ն  բա ռասկզ բում փոխ վել է վօ-ի,  
իսկ բա ռա մի ջում մնա ցել է նույ նը. սա է եր ևույ թի պատ մա կան (տա-
րա  ժամա նակ յա) փո փո խութ յան բա ցատ րութ յու նը (գնա հա տութ յու նը). 
հմմտ. ե > յէ. ե րեք [յէ րէք], բայց տաս նէ րեք [տաս նէ րէք], ե րես  
[ յէ րէս],  բայց ա նէ րես  [ա նէ րէս] և  այլն: 

4. Լե զու նե րում առ կա հնչյուն նե րի փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք  
տե ղի  են ու նե նում  տվյալ ժա մա նա կի մեջ և կոնկ րետ տա րած քում 
(ա րեա լում),  գոր ծում են ոչ թե ան միա կերպ և  այ լաձ ևում նե րով, այլ 
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ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն նե րով, ո րոնք էլ ըն դուն ված է կո չել  
հնչյու նա կան օ րենք: Վեր ջի նիս սահ մա նու մը տրվել է 19-րդ դ.  կե սե-
րին, հա մե մա տա կան լեզ վա բա  նութ յան ե րիտ քե րա կա նա կան դպրո ցի 
կող մից (ոչ ան կախ Ա. Շ լայ խե րից): Այդ դպրո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը  
գտնում էին, որ նման օ րենք նե րը լե զու նե րի հնչյու նա կան հա մա կար-
գե րի հա մե մա տութ յան մեջ ու նեն բա ցար ձակ (գրե թե   բա ցա ռութ յուն-
ներ  չճա նա չող) ար ժեք,  իսկ ե թե,  այ նո ւ ա մե նայ նիվ, կան այդ պի սի նե-
րը, ա պա դրանք դիտ վում են մյուս՝ հա մա բա նութ յան (ա նա լո գիա յի) 
օ րեն քով: 

Հնչ յու նա կան օ րեն քը տվյալ լեզ վում կամ լե զու նե րում գոր ծող 
հնչյու նա կան այն պի սի հա մա պա տաս խա նութ յուն է, որ գոր ծում է ո րո-
շա կի ժա մա նա կի մեջ և տա րած քում: Այն գոր ծում է ոչ միայն ա ռան ձին 
լեզ վի տար բեր փու լե րում, այլև տար բեր (մա նա վանդ ցե ղա կից) լե զու-
նե րի  հնչյու նա կան հա մա կար գե րում: Այս պես, հայ.  ր,  ղ ձայ նորդ նե-
րից, այլև ձայ նա վոր նե րից հե տո ձայ նեղ բա ղա ձայ նը  ար տա սա նութ-
յամբ վե րած վում է շնչեղ խու լի. ա) ձայ նա վոր նե րի դեպ քում՝ կա րագ  
[կա րաք],  ո գի [ո քի],  օդ [օթ]   և  այլն,   բա ցա ռութ յուն՝  ա րաբ [ա րաբ] 
և  այլն.  բա ցա ռութ յուն նե րը բա ցատ րե լի են նոր փո խառ յալ լի նե լու 
հան գա ման քով, ո րոնց դեպ քում չի գոր ծում հնչյու նա կան օ րեն քը, բ) 
ձայ  նորդ նե րի դեպ քում, ր -ից հե տո՝ երբ [երփ], վարդ [վարթ] արջ 
[արչ] և  այլն, ղ -ից հե տո՝  դաղձ [դաղց], դեղձ [դեղց], աղ ջիկ [ախ չիկ]  
և  այլն, բա ցա ռութ յուն՝ գերբ [գերբ], կար բիդ  [կար բիդ], ա կորդ 
[ա կորդ] և  այլն, ո րոնք բա ցատ րե լի են ուշ փո խա ռութ յուն լի նե լու հան-
գա ման քով: 

Ն կա տենք նաև, որ հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի հա մե մա տութ յան 
ըն թաց քում սահ ման վել են մի շարք հնչյու նա կան օ րենք ներ, ո րոնք 
հա ճախ կոչ վում են սահ մա նո ղի  ա նու նով (Գ րի մի օ րենք, Վեռ նե րի 
օ րենք և  այլն):  Հնչ յու նա կան օ րենք ներն ու նեն լե զու նե րի ար տա սա-
նա կան կող մի հա մա կարգ ման նպա տակ, որ ոչ պա կաս կար ևոր  
են, քան ի րա կա նութ յան այլ եր ևույթ նե րի հա մար սահ ման վող օ րենք-
նե րը:
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:  
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Ղա փանց յան Գ. Ա., Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յուն, հ. 1, Ե., 1939, էջ 79-142:
Головин Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 47-52: 
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 471-478:
Широков О. С., Введение в языкознание, М., 1985: 
Якобсон Р., Фант Г. М.,  Халле М., Введение в анализ речи: Различительные 
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ԹԵՄԱՏԻԿԱ  II.  ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Թե մա 1. Բա ռա գի տութ յան ա ռար կան և խն դիր նե րը

Հիմ նա հար ցեր:  Բա ռի  սահ մա նու մը: Բա ռի  ու սում նա սի րու թ յան ո լորտ
նե րը:   Բա ռի ձև և բա ռաձ ևեր. բա ռա րա նա յին ձև և քե  րա  կա նա կան ձև:   Բա
ռը խոս քի մեջ և խոս քից դուրս:  

1. Բա ռը լեզ վի ա մե նան յու թա կան և  ա մե նազ գա յուն միա վորն է, 
քա նի որ այն ան մի ջա կան կապ ու նի ի րա կա նութ յան ան վան ման հետ: 
Բա ռը ի րա կա նութ յան վե րա բեր յալ ա ռաջ ե կած հաս կա ցութ յան ան-
վա նումն է: Լեզ վի ու սում նա սի րութ յան ե րեք մա կար դակ նե րից երկ-
րոր դը՝ բա ռա յին մա կար դակն է, որն ըն կած է մի կող մից՝ հնչյու նա-
կան, իսկ մյուս կող մից՝ շա րահ յու սա կան մա կար դակ նե րի միջև, և  
ըստ այդմ սեր վում է հնչյու նա կան մա կար դա կի միա վոր նե րից և, իր 
հեր թին, սե րում շա րահ յու սա կան մա կար դա կի միա վոր ներ: Միջ մա-
կար դա կա յին ի րա ցում նե րը, ինչ պես գի տենք, տե ղի են ու նե նում ա վե-
լի նրբո րեն՝ մա կար դակ նե րին հա րող ան ցում նե րի դեպ քում են լի նում: 

Բա ռա գի տութ յան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան մեկ կամ մե կից 
ա վե լի լե զու նե րի բա ռա պա շարն է՝ իր ա ռա ջաց ման, զար գաց ման և 
փո փո խութ յուն նե րի մեջ:  Ըստ այդմ տար բե րում են ընդ հա նուր  բա-
ռա գի տութ յուն և  ա ռան ձին (մաս նա վոր)  բա ռա գի տութ յուն. սույն դա-
սըն թա ցի թե մա տի կան, բնա կա նա բար, ընդ հա նուր բա ռա գի տութ յան 
հար ցերն են:  Այն գի տութ յու նը, որն ու սում նա սի րում է բա ռը և բա ռե րի 
ամ բող ջութ յու նը (բա ռա պա շա րը),  կոչ վում է բա ռա գի տութ յուն: Բա ռը 
լեզ վա բա նութ յան ա ռար կա է ըստ ձևի, բո վան դա կութ յան և գոր ծա-
ռութ յան: Այն խոս քի պատ րաս տի միա վոր է, որ գո յութ յուն ու նի հա-
ղոր դա կից կող մե րի (բա նա վոր խոս քում՝ ա սո ղի և լ սո ղի, գրա վոր 
խոս քում՝ գրո ղի և  ըն թեր ցո ղի) միջև: 

Գի տութ յան մեջ բա ռի սահ մա նու մը ա մե նա տա րո ղու նակ ո լորտն 
է, այն լայն ու շադ րութ յան ա ռար կա է ե ղել տար բեր գի տաճ յու ղե րի 
հա մար, ո րով հետև ի րա կա նութ յան ճա նա չո ղութ յան մե խա նիզ մը հա-
մե մա տա բար ա վե լի ի րա կան ձևով է ներ կա յա նում ա մե նից ա ռաջ լեզ-
վա կան այդ միա վո րի մեջ: 

Կապ ված ի րա կա նութ յան  ար տա ցոլ ման բազ մա շերտ մե խա նիզ-
մի հետ՝  բա ռը հա մար վում է երկպ լա նա յին՝ ար տա հայ տութ յան (ձև) և 
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բո վան դա կութ յան (ի մաստ) պլան նե րի միաս նութ յամբ ար տա հայտ-
վող միա վոր. այս բնու թա գի րը (այլ կերպ ա սած՝ մո տե ցու մը) ա վան-
դա կան է, ուս տի գրե թե ա նա ռար կե լի:  Եվ ինչ պես ա մեն մի եր ևույ թի, 
այն պես էլ բա ռի սահ մա նու մը հնա րա վոր է տալ ըստ   այն հատ կա նիշ-
նե րի, ո րոնք վե րա բե րում են  նրա հնչյու նա կան (ար տա սա նա կան), 
ի մաս տա յին (ի մաս տա բա նա կան) և գոր ծա ռա կան (ֆունկ ցիո նալ) 
կող մե րին, այ սինքն՝ ձևին, ի մաս տին և գոր ծա ռութ յա նը: Բա ռը  կա րե-
լի է սահ մա նել որ պես ո րո շա կի գոր ծա ռութ յամբ ձևաի մաս տա յին ամ-
բող ջութ յուն, ա վե լի պարզ՝ ձևաի մաս տա յին գոր ծա ռա կան միա վոր: 

Ուս տի բա ռի բնո րո շու մը հիմն ված է  այդ յու րա հատ կութ յուն նե րի  
վրա:  

ա. Ձ ևա յին յու րա հատ կութ յուն է այս կամ այն մա կար դա կի միա-
վո րի ար ժեք ու նե նա լը, ըստ ար տա սա նութ յան՝ իբրև հնչյու նա կան կա-
պակ ցութ յուն հան դես գա լը, ար տա սա նա կան շղթա յում՝ ի մաս տա կիր 
հնչա կա պակ ցութ յուն կազ մե լը (դա դար, շեշտ և  այլն): 

Այս պես, բա ռը լեզ վի տար բեր մա կար դակ նե րում եր բեմն հան դես 
է գա լիս  տվյալ մա կար դա կին բնո րոշ ար ժե քով, սա կայն  չի նույ նա-
նում այդ իսկ մա կար դա կի միա վոր նե րի հետ.  հնչյու նա կան մա կար-
դակ՝  բա ռը մե նահն չույթ ձևով. հմմտ. հայ. ի նախ դի րը (կա պը), և, ու 
շաղ կապ նե րը և  այլն, ռու սե րեն  и  («և»), в («մեջ»), ֆրան սե րեն՝ à («դե-
պի, մոտ և  այլն»), ձևա բա նա կան մա կար դակ՝ բա ռը ա ռար կա նշող 
միա վոր և բա ռաձև՝ իր «ա ռար կա» և  իր   «դե րան վա նա կան ձև», շա-
րահ յու սա կան մա կար դակ՝ բա ռը իբրև նա խա դա սութ յուն՝ հայ.  Մթ
նեց: Չծ խե՛լ,  ռուս. Тишина («Լ ռութ յուն»),  Читать  («Ըն թեր ցել») և  
այլն:

 Բա ռը հնչյու նա կան կա պակ ցութ յուն է, որ պի սով այն ստա նում է  
շա րույ թա յին նշա նա կութ յուն և  ա ռանձ նա նում մյուս նման կա պակ ցու-
թյուն նե րից. հմմտ. ա րագ տուն հաս նել,  դուրս  գալ, մարդ է. բեր ված 
օ րի նակ նե րը հնչա կա պակ ցութ յուն ներ են, ո րով հետև հա յե րե նում կա-
պակ ցա կան ամ բող ջութ յան մեջ ու նեն ի մաս տա յին սեր տութ յուն,  այլև   
դրանք բա ռեր են, քա նի որ հնչաշղ թա յի մեջ ա ռանձ նա նում են ո րո շա-
կի դա դա րով, ո րը բա նա վոր խոս քում ար տա հայտ վում է լար վա ծութ-
յան թու լաց մամբ, իսկ գրա վոր խոս քում՝ ան ջատ գրութ յամբ. բեր ված 
օ րի նակ նե րից մե կում կա եր կու, իսկ  մյուս եր կու սում՝  մե կա կան դա-
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դար: Բա ռը բնո րոշ վում է նաև շեշ տով, որ ի  տար բե րութ յուն  այլ՝ վան-
կա յին, ա սույ թա յին (ֆրա զա յին) շեշ տի, կոչ վում է բա ռա յին շեշտ՝ իր 
տար բեր դրսևո րում նե րով  այն ի մաս տա կիր միա վոր չէ, սա կայն բա-
ռին տա լիս է  բա ռա յին, նաև քե րա կա նա կան ի մաստ:  

բ.  Ի մաս տա յին յու րա հատ կութ յունն այն  է, որ բա ռը ան վա նում է 
հիմ քում ըն կած հաս կա ցութ յու նը, իսկ վեր ջինս, ինչ պես հայտ նի է, 
պայ մա նա վոր ված  է ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի, նրանց հատ կա նիշ-
նե րի ճա նա չո ղա կան ըն կալ մամբ՝ ծառ, ջուր, ամպ րոպ, ծաղ կել, հո սել, 
ո րո տալ, երկ նա յին, բնա կան, ա րագ, ա ռատ և  այլն:  Այն ու նի կա պակ-
ցա կան հնա րա վո րութ յուն, կա րող է հան դես գալ մտա ծա կան, հու զա-
կան-զգա ցա կան, բնա ձայ նա կան տար բե րակ վա ծութ յամբ՝ մտա ծել, 
զգալ,  լռել, սի րե լի,  մտե րիմ, հուզ վել,  ափ սո սալ,  ե րա նի, ա վաղ   և  
այլն,  խոս քի մեջ լի նել հիմ նա կան կամ օ ժան դակ ի մաս տի կրող՝ լրիվ  
կամ  թե րի բեռն վա ծութ յամբ՝ տուն, մարդ, եր կար, եր կու, սա, ին քը, 
իսկ, բայց, քա նի, ո րով հետև, ախ, վաշ, վայ  և  այլն:  Բեր ված օ րի նակ-
նե րը, ո րոնք ի մաս տա յին յու րա հատ կութ յամբ միմ յան ցից  տար բեր են, 
ընդ հա նուր ա ռու մով բա ռեր են, խոս քի կազ մութ յան բա ռա յին մա կար-
դա կի միա վոր ներ: 

Եվ ըստ այդմ՝ բա ռե րը հան դես են գա լիս իբրև տար բեր խոս քի 
մա սեր, այլ կերպ ա սած՝  բա ռը   տար բեր խոս քի մա սե րի պատ  կա նող 
միա վոր է, մի կող մից՝ ա նուն (գո յա կան, ա ծա կան, թվա կան),  այլև դե-
րա նուն,  մյուս կող մից՝ բայ, մակ բայ և  այլն,  ո րոնց էլ, ի մա ցա կան 
ա ռու մով, վե րա պահ ված են գոր ծա ռա կան ո րո շա կի պայ ման ներ և 
հ նա րա վո րութ յուն ներ:  

գ. Գոր ծա ռա կան յու րա հատ կութ յունն այն է, որ բառն ու նի ան-
կախ գոր ծա ծութ յուն, լի նում է նա խա դա սութ յան հիմ նա կան կամ ինք-
նու րույն բա ղադ րիչ, իբրև գլխա վոր և  երկ րոր դա կան ան դամ նե րի 
դրսևո րիչ միա վոր (են թա կա, ստո րոգ յալ, լրա ցում ներ և  այլն). կան 
նաև  նա խա դա սութ յան կա ռուց ված քի բա ղադ րիչ նե րից դուրս, այլ 
բա ղադ րիչ նե րի միջև այս կամ այն կար գի հա րա բե րութ յան ար տա-
հայ տիչ միա վոր ներ (կա պեր, շաղ կապ ներ, ե ղա նա կա կան բա ռեր և  
այլն), ո րոնց հիմ նա կան գոր ծա ռութ յու նը (ֆունկ ցիան) քե րա կա նա-
կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց  հան դես գալն է:
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 Բա ռը, իբրև բա ռա յին և քե րա կա նա կան նշա նա կութ յան ամ բող-
ջութ յուն,   ձևա բա նա կան մա կար դա կում ներ կա յա նում է ու ղիղ կամ 
թեք ձևե րով՝ որ պես հա րա ցու ցա յին միա վոր, որ ըստ խոս քի նպա տա-
կադր ման գտնվում է շա րա կար գա յին ո րո շա կի հա րա բե րութ յան մեջ. 
հմմտ. մի կող մից՝  սե ղան, սե ղա նի, սե ղա նին և  այլն -  Սե ղա նը մեծ է: 
Սե ղա նի  ոտ քը կոտր վեց: Գիր քը դրված է սե ղա նին և  այլն, մյուս կող-
մից՝  բե րում եմ, բե րում ես, բե րում է  և  այլն – Ես բե րում եմ ա թո ռը: 
Դու բե րում ես ջրա մա նը: Ա րա մը  բե րում է գիր քը  և  այլն: Բեր ված 
օ րի նակ նե րի մեջ ա ռա ջին նե րը հա րա ցու ցա յին միա վոր ներ են՝ սե
ղան, սե ղա նի, սե ղա նին և  այլն, իսկ երկ րորդ նե րը՝ շա րա կար գա յին 
միա վոր ներ՝ Սե ղա նը մեծ է: Սե ղա նի ոտ քը կոտր վեց: Գիր քը դրված է 
սե ղա նին և  այլն: Ա ռա ջին  դեպ քում սե ղան  և բե րել բա ռե րը գտնվում 
է ձևա բա նա կան (ձևա կազ մա կան), իսկ երկ րորդ  դեպ քում շա րահ յու-
սա կան (ստո րո գա կան) հա րա բե րութ յան մեջ, որն էլ, ինչ պես գի տենք,  
քե րա կա նութ յան էութ յունն է:  

Այ նու հետև, հա րա ցույ ցում բա ռը, իբրև բա ռաձև (զրո կամ առ կա 
ձևույթ նե րով)՝ ու նի հար կա վոր միա վո րի ընտ րութ յան հնա րա վո րութ-
յուն, իսկ շա րա կար գա յին պլա նում՝  հնա րա վոր ընտ րութ յուն. հմմտ. 
սե ղան, սե ղա նի, սե ղա նին  և  այլն - Սե ղա նը մեծ է: Սե ղա նի  ոտ քը 
կոտր վեց: Գիր քը  դրված է սե ղա նին  և  այլն: 

Այս պի սով, բա ռը բնո րոշ վում է  ձևա յին, ի մաս տա յին և գոր ծա ռա-
կան ո րո շա կի յու րա հատ կութ յուն նե րով,  իբրև լեզ վա կան ինք նու րույն 
միա վոր՝ սահ ման վում է ըստ այդ յու րա հատ կութ յուն նե րի:

Լեզ վա բա նութ յան բնա գա վա ռում, մա նա վանդ ու սում նա կան 
նպա տա կով, բա ռի սահ մա նու մը հա ճախ դառ նում է ա մե նակնճ ռոտ 
հար ցե րից մե կը, ո րի լուծ ման նպա տա կով ա ռա ջադր վում են տար բեր 
մո տե ցում ներ, բեր վում են լեզ վի միա վոր նե րի մեջ նրա ու նե ցած առն-
չութ յուն նե րի վե րա բեր յալ այս կամ այն  աս տի ճա նի հատ կա նիշ ներ և  
այլն: 

Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի՝  սահ ման ման մեջ գոր ծում են  մի շարք հատ-
կա նիշ ներ՝ բառն իբրև  «նյու թա կա նո րեն ձևա վոր ված ի մաս տա կիր 
միա վոր», «որ պես ձևի և  ի մաս տի միաս նութ յուն ներ կա յաց նող միա-
վոր», «որ պես հաս կա ցութ յան նյու թա կան ան վա նում», իբրև «բա ռա-
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յին մա կար դա կի միա վոր», խոս քի մեջ  «իբրև նա խա դա սութ յան ան-
դամ»  հան դես ե կող միա վոր, «որ պես ար տա սա նա կան շղթա յի 
ա ռան ձին, ինք նու րույն հատ ված» և  ո րոշ լե զու նե րում՝ բա ռի «քե րա-
կա նա կան ձևա վո րու մը»: Ուս տի՝ «բառ է այն հնչույ թը կամ հնչույ թա-
խում բը, որն ու նի բա ռա յին  ի մաստ, ան կախ, ինք նու րույն գո յութ յուն 
ու գոր ծա ծութ յուն՝ շա րահ յու սա կան միա վո րի դե րով, և բա ռա յին 
շեշտ»1: Դժ վար չէ նկա տել, որ սահ ման ման մեջ մաս նատ ված է  հնչյու-
նա կան հատ կա նի շը (ներ կա յաց վում է հնչույթ, հնչույ թա խումբ, շեշտ՝ 
բա ղադ րիչ նե րի թվարկ մամբ), բա ռի մաս տից բա ցի տեղ չի տրվում 
նրա մյուս՝ քե րա կա նա կան (ձևա կազ մա կան) ի մաս տին, գոր ծա ռութ-
յան ա ռու մով ինք նու րույն գո յութ յուն և գոր ծա ծութ յուն ու նե նա լուց բա-
ցի, բնա կա նա բար, սպա սե լի էր  խոս քի մա սա յին գոր ծա ռույ թի նկա-
տա ռու մը և  այլն:  Վեր ջաա պես, այս սահ մա նումն իր  չա փա նիշ նե րով 
(պա րա մետ րե րով) ա վե լին չէ կամ այլ չէ, քան այն, որ, ինչ պես վե րը 
անդ րա դար ձանք,  բա ռը ձևա յին, ի մաս տա յին և գոր ծա ռա կան հատ-
կա նիշ նե րի ամ բող ջութ յուն է: Վեր ջինս  հատ կա նիշ նե րի միա տե ղում է 
վե րա ցարկ ման մեջ, իսկ հատ կա նիշ նե րը՝ ա ռանձ նա ցում ներն  այս 
կամ այն չա փա նի շով:        

2. Բառն ու նի  ու սում նա սի րութ յան իր ո լորտ նե րը, ո րոնք կազ մում 
են լեզ վի ա ռա վել նյու թա կան կող մը. այդ ո լորտ ներն են՝  բա ռա պա շա-
րի տե սութ յու նը և  նրա դա սա կար գու մը՝ ըստ ծագ ման, կազ մութ յան և 
գոր ծա ծութ յան, նրա նում տե ղի ու նե ցող  տե ղա շար ժե րի  բնույ թի և  
տեմ պե րի,  բա ռե րի՝ բա ղադ րութ յու նը (բա ռա կազ մութ յու նը)՝ ըստ ձևի 
և  ի մաս տի, ինչ պես նաև ի մաս տա բա նութ յու նը և  ի մաս տա փո խութ յու-
նը՝ ըստ ար տա քին և ներ քին  գոր ծոն նե րի, այ նու հետև դարձ վա ծա-
բա նութ յու նը, ստու գա բա նութ յու նը, տեր մի նա բա նութ յու նը, բա ռա րա-
նի   կազ մու մը (բա ռա րա նագ րութ յուն): 

Բա ռը հնչյուն նե րի պա տա հա կան կամ կա մա յա կան միա ցութ յուն 
չէ, այլ պատ մա կա նո րեն ա ռաջ ե կած այն պի սի հնչյու նա կան կա պակ-
ցութ յուն, որ ար տա հայ տում է  ի րա կա նութ յան որ ևէ ա ռար կա կամ եր-
ևույթ, ու նի ան կախ գոր ծա ծութ յուն և բա ռա յին շեշտ:  Բա ռի ձևը նրա  
հնչյու նա կան կազմն է՝ ո րո շա կի շեշ տով: Վեր ջինս դրվում է բա ռի 

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 509-510: 
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կազ մի մեջ մտնող նվա զա գույն հնչախմ բի՝ վան կի ձայ նա վո րին կից և 
ոչ թե ձայ նա վո րի վրա: 

Հա յե րե նում և մ յուս լե զու նե րում (հնդեվ րո պա կան լե զու նե րում 
առ հա սա րակ) վան կը լիա հունչ է, կազմ ված է բա ղա ձայ նին հա րող  
կամ բա ղա ձայն ներն ի րար կա պող ձայ նա վոր նե րից.  վան կը լի նում է 
մե նահն չույթ (միայն մեկ ձայ նա վոր) և մե կից ա վե լի հնչույթ ու նե ցող 
(մեկ կամ մյուս կող մից բաց, եր կու կող մից բաց կամ փակ), շեշ տը ընկ-
նում է ձայ նա վո րի վրա:  Հա յե րե նում շեշ տի դիր քը ո րո շա կի է՝  վեր ջին 
վան կի ձայ նա վո րի վրա,  բա ցա ռութ յամբ բա ռի ը հոդ ստա նա լու դեպ-
քի, երբ շեշ տը դրվում է նա խորդ վան կի վրա: Ու րիշ լե զու նե րում  շեշ-
տը կա րող է դրվել տար բեր վան կե րի վրա, այ սինքն՝  հա րա փո փոխ է, 
ինչ պես լա տի նե րե նում, ռու սե րե նում և  այլն:  

3. Տար բե րում են բա ռի ձև և բա ռաձ ևեր, բա ռա րա նա յին ձև և քե-
րա կա նա կան ձև, ո րոնք բա ռա գի տա կան վեր լու ծութ յան ինք նօ րի նակ 
դրսևո րում ներ են: 

Բա ռի ու ղիղ ձևը նրա ե լա կե տա յին կամ բա ռա րա նա յին ձևն  է, իսկ 
բա ռե րը խոս քում կա րող են են թարկ վել տար բեր կար գի փո փո խութ-
յուն նե րի՝ ըստ խոս քի մա սա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի: Հա յե րե-
նում ա նուն խոս քի մա սա յին միա վոր նե րը հո լով վում են, որ նշա նա կում 
է՝ ու նե նում են հո լո վի, թվի, ո րոշ յա լութ յան և  ա նո րո շութ յան, ան ձի և  
ի րի առ ման (առ կա յաց ման), այլ լե զու նե րում նաև սե ռի  փո փո խութ-
յուն ներ,  բա յը  խո նարհ վում է, այ սինքն՝ են թարկ վում է ե ղա նա կի և 
ժա մա նա կի, սե ռի և կեր պի, դեմ քի և թ վի և  այլ փո փո խութ յու նե րի և  
այլն:   Թե՛ մեկ և թե՛ մյուս կար գի փո փո խութ յուն ներն  այլ բան չեն, 
քան ե լա կե տա յին կամ բա ռա րա նա յին միա վոր հան դի սա ցող բա ռի 
տար բեր ձևեր, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, բա ռաձ ևեր: Այդ փո փո-
խութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րը  քե րա կա նա կան մեկ ձև  է. հմմտ. քա
ղաք   քա ղա քի, քա ղա քին, քա ղաք ներ, քա ղաք նե րի, քա ղաք նե րը.   
մարդ   մար դու, մար դուն, մար դիկ, մարդ կանց և  այլն. գնալ – գ նում 
եմ, գնա ցի, գնա ցել է  և  այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րում  քա ղաք, մարդ  
գո յա կան նե րը, գնալ բա յը դրված են ու ղիղ ձևով, ե լա կե տա յին են, իսկ 
մյուս նե րը՝  թեք ձևե րով, փո փոխ ված են, ընդ ո րում ա ռան ձին վերց-
ված՝ ու ղիղ ձևե րը բա ռեր են, իսկ փո փոխ ված ձևե րը՝ բա ռաձ ևեր, իսկ 
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միա սին առն ված՝ թե՛ ու ղիղ և թե՛ թեք ձևե րը բա ռա ձևեր են: Այլ կերպ 
ա սած՝ բա ռի՝ ու ղիղ ձևը բա ռա պա շա րի ա ռու  մով բա ռա րա նա յին միա-
վոր է, քե րա կա նա կան հար աբե րակ ցութ յան մեջ՝ բա ռաձև, որ հա ճախ 
կոչ վում է նաև լեզ վա բա նա կան ա ռան ձին տեր մի նով՝ բա ռույթ:   

Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում բա ռի ու ղիղ ձևը  (գո յա կա նի ուղ ղա-
կան հո լո վը, բա յի ա նո րոշ դեր բա յը, ա ծա կա նի դրա կան աս տի ճա նը և  
այլն) բա ռա րա նա յին այլ միա վոր նե րի հա մե մա տութ յամբ բա ռեր են, 
իսկ դրան ցից յու րա քանչ յու րը հո լով ման, խո նարհ ման և հա մե մա-
տութ յան աս տի ճան կազ մող մյուս (թեք) ձևե րի հա րա բե րակ ցութ յամբ՝ 
բա ռույթ ներ:  Գո յա կա նի ուղ ղա կան հո լո վը, օ րի նակ, չու նի ուղ ղա կա-
նա նիշ վեր ջա վո րութ յուն, մյուս թեք ձևե րի հետ գտնվում է  ǿ  (զրո) /
որ ևէ մաս նիկ հա կադ րութ յան մեջ, իսկ այլ լե զու նե րում  կա ուղ ղա-
կան/ թեք հո լով ձևա յին հա կադ րութ յուն:  Յու րա քանչ յուր բառ ու նի 
այն քան ձևեր, որ քան  հո լով վում է կամ խո նարհ վում, այլև հա մե մա-
տութ յան աս տի ճան կազ մում և  այլն, այ սինքն՝  կրում է ձևա բա նա կան 
փո փո խութ յուն ներ: 

Ըստ այսմ՝ տվյալ բա ռի ձևա բա նա կան փո փո խութ յան հետ ևան-
քով ա ռաջ ե կած ձևե րը կոչ վում են բա ռաձ ևեր, իսկ փո փո խութ յուն նե-
րի ամ բող ջութ յու նը՝ ձևա բա նա կան հա րա ցույց: Եվ սա նշա նա կում է, 
թե բա ռի ձևե րը հա րա ցույ ցի ան դամ ներ են կամ հա րա ցու ցա յին միա-
վոր ներ: Վեր ևում բեր ված օ րի նակ նե րից յու րա քանչ յու րի խում բը  (այս 
դեպ քում՝ քա ղաք, քա ղա քի, քա ղա քին, քա ղաք ներ, քա ղաք նե րի, քա
ղաք նե րը և  այլն)  մի հա րա ցույց է,  իսկ խմբի ա մեն մի միա վոր՝  հա-
րա ցու ցա յին շար քի մեկ ան դամ: Ըստ այսմ՝ բա ռի քե րա կա նա կան 
փոփո խութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րը ա ռան ձին ձև  է, քե րա կա նա կան 
դրսևոր ման  յու ր օ րի նակ միա վոր. հա րա ցույ ցի մեջ յու րա քանչ յուր  
միա վոր մեկ բա ռաձև է, իսկ  շա րա կար գա յին հա րա բե րակ ցութ յան 
մեջ՝ բառ, և դա այն քա նով, որ շա րա կար գա յին հա րա բե րակ ցութ յան 
(նա խա դա սութ յան) մեջ յու րա քանչ յուր ան դամ (խոս քը լիի մաստ բա-
ռե րի մա սին է) բառ է: 

Բա ռի յու րա հա տուկ կամ ան կախ ձևը նրա բա ռա րա նա յին ձևն  է, 
այ սինքն՝ խոս քից դուրս ե ղող ձևը, իսկ փո փոխ ված կամ ոչ բա ռա րա-
նա յին ձևը՝ քե րա կա նա կան ձևը կամ բա ռաձ ևը. հմմտ. քա ղաք  բա ռը 
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մի կող մից՝ բա ցար ձակ կամ բա ռա րա նա յին  ձև  է, ո րով հետև այն հա-
մե մա տե լի է տուն, փո ղոց, գնալ, իս կույն և  այլն ինք նու րույն ձևե րի 
հետ, մյուս կող մից՝ քե րա կա նա կան ձև  է, ո րով հետև  հա կադ րե լի է  
քա ղա քի,  քա ղա քին,  քա ղաք ներ,  քա ղաք նե րի և  այլն,  ոչ ինք նու րույն  
ձևե րի հետ. այս պի սով՝ քա ղաքը մի դեպ քում  բառ է, մյուս դեպ քում՝  
բա ռաձև, այլ կերպ ա սած՝ խոս քից դուրս բառ է, խոս քի մեջ՝ բա ռաձև:

Ըն դուն ված է ա սել, թե բա ռե րից  գո յա կան նե րի բա ցար ձակ՝ բա-
ռա րա նա յին ձևը ուղ ղա կան հո լո վի ձևն  է, բա յե րի նը՝ ա նո րոշ դեր բա յի 
ձևը, ա ծա կան նե րի նը՝ դրա կան աս տի ճա նի ձևը և  այլն: Իսկ սա նշա-
նա կում է, որ բա ռե րի չթեք ված, ե լա կե տա յին ձևե րը բա ցար ձակ ձևեր 
են, իսկ  թեք ված նե րը՝  քե րա կա նա կան ձևեր:  

Ժա մա նա կա կից լե զու նե րում բա ռա յին միա վոր նե րից, օ րի նակ,  
բա յե րի բա ռա րա նա յին կամ ե լա կե տա յին ձևե րի նշա նա կում նե րը 
տար բեր են հին լե զու նե րի հա մա պա տաս խան նշա նա կում նե րից: Այս-
պես, հու նա րե նում, լա տի նե րե նում, գրա բա րում և  այլն բե րել բա յը, 
օ րի նակ,  բա ռա րա նում տրված է սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ կա ժա-
մա նա կի ա ռա ջին դեմ քի ձևով. հմմտ. հուն. φερο  «բե րում եմ»,  լատ.  
ferō  «բե րում եմ»,  հին հա յե րեն (գրա բար) բե րեմ  «բե րում եմ» և  այլն:  
Դա ու նի այն նպա տա կը, որ բա յի ան կա տա րի հիմ քի նշու մով  պարզ է 
դառ նում նրա խո նարհ ման տի պը, ո րը կար ևոր է ժա մա նա կա յին ձևե-
րի կազ մութ յան մեջ կեր պա յին հա կադ րութ յան ա ռու մով:  Կար նաև 
այլ հան գա մանք՝ հին լե զու նե րում բա յի ա նո րո շը ե ղա նա կա յին միա-
վոր էր, ոչ թե դեր բա յա կան ձև:  

4. Բա ռի գո յութ յան կեր պը (ի դեա լը) խոս քում հան դես գալն է: 
Խոս քի մեջ այն ու նի կենտ րո նա կան դիրք, մի տե սակ հա վա սա րակշ-
ռում է խոս քի մյուս (աջ և ձախ) ան մի ջա կան բա ղադ րիչ նե րը՝ հնչույ թը 
և նա խա դա սութ յունը: Վեր ջին ներս բա ռի հետ խոս քի սեր ման հա մա-
ձույլ ներ (կոնստ րուկտ ներ) են, ո րոնք, ի րենց հեր թին, ա ռա ջա ցել են, 
հնչյու նի դեպ քում՝ վան կե րից, հնչա շա րույթ նե րից և  այլն, նա խա դա-
սութ յան դեպ քում՝  բա ռե րի կա պակ ցութ յուն նե րից, բա ռա յին աս տի-
ճա նի շա րույթ նե րից և  այլն: Պատ կե րա վոր ա սած՝ բա ռե րը հա րա բե-
րա կան հանգս տի մեջ են խոս քից դուրս («քնած» են բա ռա րա նում), 
իսկ խոս քի մեջ ա նընդ հատ գոր ծա ռում են  («աշ խա տում են»՝ բա ռա-
րա նից դուրս):    
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Խոս քում բա ռե րը դառ նում են կեն սու նակ և գոր ծա ռա պես նե րու-
նակ (ակ տիվ). այս հատ կա նի շով է, որ բա ռե րի ամ բող ջութ յան՝ բա ռա-
պա շա րի մեջ ա ռանձ նաց վում են   գոր ծա ծա կան և  ոչ գոր ծա ծա կան 
շեր տեր, բնիկ և փո խառ յալ մա սեր և  այլն՝  պայ մա նա վոր ված  բա ռա-
պա շա րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան– հա ղոր դակց ական մո տեց ման 
հան գա ման քով: 

 Այս պես, հա ղոր դակ ցա կան պայ ման նե րի փո փո խութ յան հետ-
ևան քով լեզ վի բա ռա պա շա րից մի կող մից՝ դուրս են մնում շատ բա-
ռեր, ո րով հետև նրանց ի մաստ նե րը (նշա նա կում նե րը) ան հաս կա նա լի 
են նոր ժա մա նա կի մեջ. հմմտ. ա րոր, տրեխ, ճրագ, խրճիթ և  այլն, 
մյուս կող մից՝ հայտն վում են նո րե րը, վեր ջին նե րիս բե րած նոր ի մաս-
տի հաս կա նա լի և կի րա ռե լի լի նե լու պատ ճա ռով. հմմտ. հա մա կար
գիչ, ռա դիո, ին տեր նետ, լանչ, բրի կետ և  այլն: 

Խոս քից դուրս են մնում կամ հայտն վում են նաև այն պի սի բա ռեր, 
ո րոնք ժա մա նա կին ե ղել են փո խառ ված այլ լե զու նե րից՝ փա խա ռող 
լեզ վում հա մար ժե քի բա ցա կա յութ յան բե րու մով, իսկ երբ լեզ վի կա նո-
նարկ ման պայ ման նե րում գտնվում է հա մար ժե քը,   փո խառ յա լը ան-
մի ջա պես  դառ նում է ան գոր ծա ծե լի. հմմտ. ժուռ նալ  ամ սա գիր, տե լե
վի զոր – հե ռուս տա ցույց, ռես պուբ լի կա  հան րա պե տութ յուն  և  այլն: 
Նա խոր դի ճիշտ հա կա ռակն է այն, որ տվյալ լեզ վի բա ռը, գոր ծա ծու-
թ յան «ան հո գութ յան» բե րու մով,  իր տե ղը զի ջում է օ տար բա ռին, որն 
այն քան էլ խրա խու սե լի չէ՝ խոս քի բնա կա նութ յան («հա րա զա տու-
թյան») տե սանկ յու նից. հմմտ. խա նութ – (սու պեր)մար կետ, գնում ներ 
– շո պինգ   և  այլն: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է.Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   304-315: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն, Ե., 1984, էջ  5-20:
Головин  Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 53-58:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 85-90:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 60-74: 
Широков О.С., Введение в языкознание,  М., 1985, էջ  241-252:
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Թե մա  2.  Բա ռա կազ մութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռա կազ մութ յան սահ մա նու մը և խն դիր նե րը: Բա ռի 
տե սակ ներն ըստ կազ մութ յան. հա մադ րա կան և վեր լու ծա կան բա ղադ րութ
յուն ներ: Հա մադ րա կան բա ղադ րութ յուն նե րի տե սակ նե րը. բարդ, ա ծա ցա
վոր և բարդ ա ծան ցա վոր բա ռեր: Վեր լու ծա կան բա ղադ րութ յուն նե րի տե
սակ նե րը. հա րադ րա կան, կրկնա կան:  Հա պա վա կան  և հա մա ռո տա կան 
կազ մութ յուն ներ:  

1. Բա ռա կազ մութ յու նը լեզ վի ու սում նա սի րութ յան հա մե մա տա-
բար նոր ճյուղ է։ Այն ներ կա յումս բա ռա գի տութ յան կար ևոր բա ժին -
ներից մեկն է: Բա ռա կազ մութ յուն ան վա նու մը, իբրև տեր մին, ըմբռն-
վում  է  եր կու ի մաս տով,  մեկ՝  ուս մունք  (գի տութ յուն) բա ռի կա ռուց-
ված քի, կազ մութ յան բա ղադ րիչ նե րի բնույ թի մա սին, մյուս՝ նոր բա ռեր 
կազ մե լու կա նոն նե րի, մի ջոց նե րի և  ե ղա նակ նե րի ամ բող ջութ յուն:     

Ն րա տե ղը լեզ վի բա ժին նե րում եր կա կի է՝ կապ ված լե զու նե րի 
տի պա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի հետ: Հա յե րե նում, օ րի-
նակ, այն բա ռա գի տութ յան մեջ մտնող  են թա բա ժին է, իսկ այն լե զու-
նե րում, ո րոն ցում բա ռա կազ մութ յունն ու նի  նաև ձևա կազ մա կան 
(ձևա բա նա կան) ար ժեք (օր.՝ ռու սե րե նում և  այլն), ու շադ րութ յան 
ա ռար կա է ըստ այդմ, այ սինքն՝ հա մար վում  է մի ջա կա են թա բա ժին  
բա ռա գի տութ յան և ձ ևա բա նութ յան միջև: 

Բա ռա կազ մութ յու նը ու սում նա սի րում է լե զու նե րի բա ռա յին կազ-
մը, նրա նում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը, վեր ջին նե րիս պայ ման-
նե րը, ինչ պես նաև այն օ րենք նե րը և կա նոն նե րը, ո րոնց հի ման վրա 
ստեղծ վում են նոր բառեր: Ընդ հա նուր առ մամբ այն մի ջանկ յալ գի-
տա կարգ է բա ռա գի տութ յան և ձ ևա բա նութ յան միջև, ո րով հետև  
տար բեր լե զու նե րում հան դես է գա լիս կա՛մ  այս,  կա՛մ  այն հատ կութ-
յամբ, ինչ պես նաև բա ռաձ ևա յին վեր լու ծութ յան դեպ քում հաշ վի է 
առն վում  հիշ յալ բա ժին նե րից  միա ժա մա նակ թե՛ մե կը  և թե՛ մյու սը: 

Ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան տե սանկ յու նից բա ռա կազ մութ յու նը 
ըմբռն վում է եր կու՝ լայն և նեղ ի մաս տով. նեղ ի մաս տով այն բա ռե րի 
կազ մութ յան ո լորտ է, ե լա կե տա յին բա ռե րից կազմ վում են նոր բա ռեր, 
լայն ի մաս տով՝ բա ռաձ ևե րի կազ մութ յան ո լորտ, սկզբնա կան բա ռե-
րից կամ բա ռա հիմ քե րից կազմ վում են նոր բա ռեր. ուս տի մի դեպ քում՝  
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բա ռի  (լեք սի կա կան՝ բա ռա րա նա յին միա վո րի), մյուս դեպ քում՝  բա-
ռաձ ևի  (ձևույ թա յին-ձևա բա նա կան միա վո րի) կազ մութ յուն1:   

Այդ գի տա կար գի խնդիր ներն են բա ռի տե սակ նե րի, կազ մութ յան 
հիմ քե րի, ինչ պես նաև տի պե րի, մի ջոց նե րի և  ե ղա նակ նե րի ու սում նա-
սի րութ յու նը: Այդ խնդիր նե րը լե զու նե րում հիմ նա կա նում նույնն են,  
ընդ հա նուր բո լոր լե զու նե րի հա մար: Սա կայն կան նաև տար բե րութ-
յուն ներ, ո րոնք բա ցատր վում են դրանց պատ մութ յամբ, ի րեն ցով խո-
սող նե րի  մտա ծո ղութ յամբ և  այլն:  

Այս պես, լե զու նե րի մի մա սին ա ռա վել բնո րոշ է բա ռա բար դու մը` 
պարզ բա ռով կամ  բա ռա հիմ քով. հմմտ. գերմ.՝ malmachen, gutmachen, 
widersagen  և  այլն, մյուս մա սին՝ ա ծան ցու մը, ո րը հա  ճախ ու նե նում է 
ձևա բա նա կան ար ժեք. հմմտ. ռուս.՝ читать,  прочитать, считать, 
зачитать  և  այլն.  անգ լե րե նում բա ռա կազ մա կան մի ջոց է, օ րի նակ, 
խոս ք ի մա սա յին փո խան ցու մը. հմմտ. ask – (to) ask,  eat -  (to) eat, և  
այլն:  Հա յե րե նին ա ռա վել բնո րոշ է բա ռա բար դու մը՝ իբրև նոր բա ռի 
կազ մութ յան ե ղա նակ. հմմտ. հե ռա գիր, հե տագ րաս յուն, hե ռագ րաս
յու նա շար և  այլն:

2. Բա ռե րը լե զու նե րում ներ կա յա նում են իբրև հա մադ րա կան և  
վեր լու ծա կան բա ղադ րութ յուն ներ, ընդ ո րում դրանք ու նե նում են 
ի րենց տա րա տե սակ նե րը, հա մադ րա կա նի դեպ քում՝ բարդ, ա ծա նցա-
վոր և բարդ ա ծան ցա վոր բա ռեր,  վեր լու ծա կանի դեպ քում՝  հա րադ-
րա կան,  կրկնա կան և  այլն:  

Ա ռա ջին տի պի բա ղադ րութ յուն նե րը միա նա լով կա րող են պա հել 
ի րենց ե լա կե տա յին ի մաս տը, այլև միաս նութ յան մեջ ստա նալ նոր 
ի մաստ. հմմտ.  լու սա մուտ, հաց թուխ և  այլն:  Վեր լու ծա կան բա ղադ-
րութ յուն նե րը սո վո րա բար ինք նու րույն բա ռե րի միա ցութ յուն են բա-
ռա կան մեկ շեշ տով,  բա ղադ րիչ նե րի ի մաս տա յին ինք նու րույ նութ յան 
պահ պա նու մով և  այլն. օր.՝ անց կե նալ, մոտ գալ, մեծմեծ, շատ ան
գամ  և  այլն: 

Վեր լու ծա կա նութ յու նը բա ռա կազ մութ յան մեջ ևս հան դի սա նում է 
լե զու նե րի տի պա բա նա կան դա սա կարգ ման հատ կա նիշ: Այն, ինչ պես 

1 Նկատի ունենալով այս հանգամանքը, այն է՝ բուն իմաստով բառակազմա-
կան և, այսպես կոչված, բառաձևակազմական տարբերությունը, դրանցից 
առաջինին անդրադառնում ենք բառակազմության (իմա´ բառագիտու թյան), 
իսկ երկրորդին՝ բառաձևակազմության (իմա´ ձևաբանության) մեջ:



122

գի տենք, ա ռա վե լա պես քննվում է ձևա բա նա կան մա կար դա կում, սա-
կայն բա ռա կազ մա կան մա կար դա կում ևս  ու նի նշա նա կութ յուն, մա-
նա վանդ այն լե զու նե րում (օր.՝ անգ լե րե նում, ռու սե րե նում և  այլն), 
ո րոն ցում այդ եր կու են թա մա կար դակ նե րը ու նեն շփման ա վե լի ո րո-
շա կի եզ րեր: 

Հա յե րե նի բա ռա կազ մութ յու նը բա վա կա նին ա վան դա կան է, բա-
ռա կազ մա կան գրե թե բո լոր մի ջոց նե րը և  ե ղա նակ նե րը կա յին հին 
գրա կան հա յե րե նում, այդ է ցույց տա լիս ոչ միայն 5-րդ., այլև հե տա գա 
ժա մա նակ նե րի գրա կան հու շար ձան նե րի բա ռա պա շա րը:  Այլ հարց է, 
որ հայ քե րա կա նա կան միտ քը վաղ և  ուշ միջ նա դա րում  նոր մա տիվ 
ու սուց ման նպա տա կով չի անդ րա դառ նում բա ռե րի կազ մութ յան ուս-
մուն քին, ինչ պես որ լի նում է, օ րի նակ,  հո լով ման, խո նարհ ման և  այլն 
դեպ քում, և դա հիմն ված է Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու քե րա կա նութ յան 
դա սագր քի հա յե րեն թարգ մա նութ յան ա վան դույ թի վրա:  

3.  Հա մադ րա կան բա ղադ րութ յուն նե րի կազ մութ յու նը հա մե մա-
տա բար հա տուկ  է  հա յե րե նի,  ռու սե րե նի և գեր մա նե րե նի բա ռա պա-
շա րին: Կազ մութ յան բուն հատ կա նի շը բա նա վոր խոս քում  բա ռա յին 
մեկ շեշտ ու նե նալն է, ո րին գրա վոր խոս քում միա նում է կից գրութ յու-
նը:  Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի՝ «հա մադ րա կան են կոչ վում այն բար դութ-
յուն նե րը, ո րոնց բա ղադ րիչ նե րը միմ յանց միա նա լով մեկ բառ են կազ-
մում և ս տա նում մեկ հիմ նա կան բա ռա յին շեշտ»1: Հա մադ րութ յու նը 
տե ղի է ու նե նում յու րա քանչ յուր դեպ քում մեկ բա ղադ րի չին մեկ այլ 
բա ղադ րիչ միա նա լու սկզբուն քով, դրան ցից մե կը բա ղադ րող է, իսկ 
մյու սը՝ բա ղադր վող, ա ռա ջի նը այն հիմքն է, ո րին ա վե լա նում է մեկ այլ 
բա ղադ րիչ՝ բառ կամ ա ծանց:  Կա ռուց ված քա յին ա ռու մով հա մադ-
րութ յու նը են թադ րում է հա ջոր դա կան քայ լեր, բա ղադր վող հիմ քի 
ճիշտ ըն կա լում և  ըն դու նում և  այլն. օր.՝ տուն – տ նա րար –  անտ նա
րար  (< անտնա րար, ոչ թե՝ ան տունա րար), բայ – դեր բայ – դեր բա
յա կան  (< դեր բայա կան, ոչ թե՝ դերբա յա կան)  և  այլն:

Հա յե րե նում բա ռա կազ մա կան հա մադ րութ յու նը կա տար վում է  
եր կու ձևով՝  բա ռա բարդ մամբ կամ ա ծանց մամբ. օր.՝ բարդ մամբ՝  
գրա տախ տակ, լու սա մուտ, աս տի ճա նա վան դակ, դա սա սեն յակ, ավ

1 Է. Բ. Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984, էջ 245:
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տո մե քե նա և  այլն, ա ծանց մամբ՝ գրութ յուն, լու սա յին, աս տի ճա նա
վոր, դա սա կան,  մե քե նա յութ յուն և  այլն: Ինչ պես կա րե լի է նկա տել,  
բարդ բա ռե րի բա ղադ րիչ նե րը բա ռա յին (բա ռա րա նա յին) միա վոր ներ 
են, իսկ ա ծան ցա վոր բա ռե րի նը՝  բա ռեր և  ա ծանց ներ: Այլ կերպ ա սած՝ 
բար դութ յու նը լի նում է առն վազն եր կու հիմ նա կան ձևույ թով, իսկ 
ա ծան ցու մը՝ մեկ հիմ նա կան և մեկ երկ րոր դա կան ձևույ թով:

ա) Բարդ բա ռե րի կազ մութ յան ժա մա նակ հիմ նա կան ու շադ րութ-
յու նը դարձ վում է բա ղադ րութ յան հիմ քին, որ լի նում  է պարզ կամ  բա-
ղադր յալ  (հմմտ. գրա կան և գ րա գի տութ յուն և  այլն), հա յե րե նի դեպ-
քում շատ կար ևոր մի եր ևույ թի՝ հո դա կա պին (հմմտ. պատ շար «պատ 
շա րող` որմ նա դիր» և պա տա շար «պա տի շար վածք»), բա ղադ րա կան 
հիմ քե րի բնույ թին՝ ան փո փո խա կա յին և փո փո խա կա յին  (հմմտ. ձե
ռա գործ և ձեր բա կա լել, կեն դա նա կան և կեն սա կան և  ալն), բար դութ-
յան ի մաս տա յին կող մին՝ իս կա կան կամ ա նիս կա կան (հմմտ. հա ցա
գործ և հա ցըն կեր և  այլն), հա մադր ման սեր տութ յան աս տի ճա նին՝  
կցա կան, կրկնա կան և  այլն (հմմտ. միամս յակ և թրթ ռալ և  այլն), բա-
ղադ րիչ նե րի շա րահ յու սա կան կա պին՝  հա մա դա սութ յուն, ստո րա դա-
սութ յուն և  այլն  (հմմտ.  բա նաս տեղծ, տու նու տեղ,  շե րա մա պահ  և  
այլն): 

բ) Ա ծան ցա վոր բա ռե րի կազ մութ յան ժա մա նակ բուն ու շադ րութ-
յու նը դարձ վում է հիմ նա կան ձևույ թին ա վե լաց վող ա ծան ցի տե սա-
կին՝ սկզբում կամ վեր ջում դրվե լու հան գա ման քով. տար բե րում են 
նա խա ծան ցա վոր և վեր ջա ծան ցա վոր բա ռեր  (հմմտ.  գրա կան, գրա
վոր, գրութ յուն և  ան գիր,  կա մա վոր, կա մա յին և չ կամ  և  այլն), բա ռին 
ա վե լա ցող ա ծան ցի խոս քի մա սա յին բնույ թին՝ գո յա կա նա կերտ, ա ծա-
կա նա կերտ, մակ բա յա կերտ և  այլն (հմմտ. գրութ յուն, գրա կան, գրել, 
գրա բար  և  այլն), ի մաս տա յին սեր տութ յան աս տի ճա նին (հմմտ.  -ի / 
ե նի՝  բա լի բա լե նի, ում / ութ յուն՝ մո ռա ցում մո ռա ցութ յուն այլն): 

գ) Հա մադ րա կան բար դութ յան ա ռան ձին խումբ են բարդ ա ծան-
ցա վոր բա ռե րը, ո րոնք կազմ վում են  եր կու կերպ՝ բարդ բա ռի ա ծանց-
մամբ, օր.՝  մայ րա քա ղա քա յին, մար դա սի րութ յուն, պատ մագ րութ յուն  
և  այլն,  ա ծան ցա վոր  բա ռի բար դու մով, օր.՝ վերըն թեր ցում, ա ռեր
ևույթ, թեր բեռ նել և  այլն:  
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4. Հա պա վա կան  և հա մա ռո տա կան բա ղադ րութ յուն նե րը ևս  
մտ նում են բա ռա կազ մութ յան մեջ: Եր ևույ թը հին է այն քան, որ քան 
լեզ վի գրա վոր վի ճա կի ա ռաջ գա լը:  Հին հա յե րեն գրա վոր հու շար-
ձան նե րում (ձե ռա գիր, վի մա գիր և  այլն) բազ միցս հան դի պում են 
կրճատ գրութ յան օ րի նակ ներ, որ պի սով հե տապնդ վել է մեկ հիմ նա-
կան նպա տակ՝ գրութ յան մեջ տեղ շա հել՝ խնա յել: Հայտ նի է հոգ ևոր 
գրա կա նութ յան բնագ րե րում,  օ րի նակ, պատ վագ րութ յու նը (հմմտ. 
սուրբ – սբ, տէր – տր և  այլն), ո րի դեպ քում հա մա ռոտ վող բա ռի վրա 
դրվում էր հա տուկ նշան՝ գծիկ:

Հա պա վա կան բա ղադ րութ յուն նե րը տա րած ված են գրե թե բո լոր 
լե զու նե րում, ընդ ո րում հին ժա մա նակ նե րում հա մե մա տա բար ա վե լի 
պա կաս չա փով գոր ծա ծա կան: Տար բե րում են հա պավ ման մի քա նի 
տե սակ՝ տա ռա յին, վան կա յին, վան կա բա ռա յին և  այլն, օր.՝ բուհ  (= 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թ յուն), ուս մաս վար (= ու սում-
նա կան մա սի վա րիչ), քաղ բա ժին (= քա ղա քա յին բա ժին) և  այլն:   

Հա մա ռո տա կան կազ մութ յուն նե րը լի նում են ոչ թե բա ռի բա ղադ-
րիչ նե րի ընտ րան քա յին սեղ մու մով, ինչ պես հա պա վա կա նի դեպ քում 
է, այլ տվյալ բա ռի ուղ ղա կի կրճատ մամբ, ընդ ո րում կա՛մ մի ջա կա, 
կա՛մ վեր ջին մա սի հաշ վին. օր.՝  կգ  (= կի լոգ րամ), սմ  (=սան տի մետր), 
վրկ.  (= վայրկ յան),   կվտ (= կի լո վատ):  

Ե թե հա պա վա կան բա ղադ րութ յու նը ա ռա վե լա պես բնո րոշ է լեզ-
վի գրա կան տար բե րա կին,  ա պա հա մա ռո տա կա նը՝ բա նա վո րին, 
որն, իր հեր թին, խոս քին հա ղոր դում է ան մի ջա կա նութ յուն, դի պու-
կութ յուն, ե թե ոչ նաև՝ վե րա բեր մունք. օր.՝ Կա րո (= Կա րա պետ), Օ հա
նես ( Հա նես, Ա վան,  Վա նես և  այլն)   (= Հով հան նես), Սա հակ (= Ի սա-
հակ),  Բար դուղ  (= Բար դու ղի մեոս) և  այլն: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   437-450: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն, Ե., 1984, էջ 207-309: 
Головин, Б, Н., Введение в языкознание, М., 1983, էջ 95-98:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987,  էջ  145-155:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,1998, էջ 120-126: 
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Թե մա 3. Ի մաս տա բա նութ յուն 

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռի ի մաս տի բնո րո շու մը: Բա ռի ան վա նո ղա կան դեր և  
ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յուն: Բա ռի բնի մաստ և ներ քին ձև: Բա ռի քե րա կա
նա կան ի մաստ: Բա ռի բազ մի մաս տութ յուն: Բա ռե րի ուղ ղա կի և փո խա բե րա կան 
ի մաստ ներ. փո խա բե րութ յուն, փո խա նու նութ յուն և հա մըմբռ նում: Հա մա նուն
ներ, հո մա նիշ ներ և հա կա նիշ ներ:  Զ գա ցա կան  (է մո ցիո նալ)  բառ (խոսք): 

1. Բառն ու նի ոչ միայն ձև, այլև ի մաստ, բա ռը  ձևի և  ի մաս տի 
միաս նութ յուն է: Ինչ պես  ի րա կա նութ յան մեջ, մա նա վանդ հա սա րա-
կա կան կյան քում ա մեն մի ի րո ղութ յուն ա նընդ հատ զար գաց ման ըն-
թաց քում է, այն պես էլ լե զուն:  Վեր ջի նիս զար գա ցու մը տե ղի է ու նե-
նում ոչ տա րե րայ նո րեն, այլ հա մա կար գա յին ձևով, ինչ պես որ ի րա-
կա նութ յու նը՝ (ի դեա լի մեջ) բնա կա նոն: Լե զուն ու նի ներ քին կար գա-
վոր ման և վե րա կար գա վոր ման հատ կութ յուն:  Բա ռը, իբրև լեզ վա կան 
միա վոր, նույն պես հա սա րա կա կան ի րո ղութ յուն է,  պատ մա կա նո րեն 
ա ռա ջա ցած ի րո ղութ յուն, որ նշա նա կում է,  թե ի րա կա նութ յան ա ռա-
ջըն թա ցի հետ հա մա հունչ լե զուն ևս, տվյալ դեպ քում  բա ռը, ու նե նում 
է ի մաս տա յին զար գա ցում, են թարկ վում է ի մաս տա յին  տար բեր բնույ-
թի տե ղա շար ժե րի:  

Բա ռի ի մաս տա յին կող մի  ու սում նա սի րութ յու նը են թադ րում է մի 
քա նի մաս նա վոր հար ցե րի պար զա բա նում, որն էլ կազ մում է լեզ վի 
ի մաս տա բա նութ յու նը: Լեզ վա բա նութ յան մեջ եր բեմն բա ռա գի տութ-
յան այս բա ժի նը հա մա րում են ա ռան ձին գի տաճ յուղ, սա կայն ա վե լի 
ըն դու նե լի պետք է հա մա րել բա ռա գի տութ յան մի բա ժին լի նե լը, ո րով-
հետև ի մաս տա բա նութ յան մեջ են քննութ յան առն վում բա ռի բո վան-
դա կու թյան պլա նի (ի մաս տի) հետ կապ ված եր ևույթ նե րը: 

Ա մե նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է տալ բա ռա յին ի մաս տի (բա ռի մաս-
տի)  բնո րո շու մը: Նախ ա սենք, որ այս հար ցում գրե թե մշտա պես ե ղել 
է այն մո տե ցու մը, որ բա ռա յին ի մաս տը ա ռանձ նա պես կապ ու նի խոս-
քի մա սա յին ի մաս տի հետ, ուս տի տար բեր խոս քի մա սե րի պատ կա-
նող բա ռե րին տրվել է տար բեր գնա հա տութ յուն՝ կապ ված ի մաս տա-
յին ամ բող ջա կա նութ յան կամ ոչ ամ բող ջա կա նութ յան հետ: Այս պես, 
գո յա կան նե րը, օ րի նակ, բնո րոշ վում են իբրև ամ բող ջա կան ի մաստ 
ու նե ցող բա ռեր, իսկ, ա սենք, ձայ նար կութ յուն նե րը կամ ե ղա նա կա-
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կան բա ռե րը՝ ոչ ամ բող ջա կան ի մաստ ու նե ցող ներ: Դժ վար չէ նկա-
տել, որ բա ժա նու մը հիմն ված է բա ռի հաս կա ցա կան այն հատ կա նի շի 
վրա, որ ամ բող ջա կան ի մաստ ու նե ցող բա ռե րը (գո յա կան, ա ծա կան և  
այլն) սերտ առն չութ յուն ու նեն ի րա կա նութ յան ա ռար կա նե րի, եր ևույթ-
նե րի վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յուն նե րի ան վան ման հետ, որ պի սի 
հատ կութ յու նից զուրկ  է հա մար վում մյուս խոս քի մա սե րի մի ո րո շա կի 
մա սը (ձայ նար կութ յուն ներ և  այլն):

Բա ռա յին ի մաս տի նման բաշ խու մը, ինչ պես եր ևում է, հիմ ված է 
տրա մա բա նա կան, քան թե լեզ վա բա նա կան կող մի վրա. այն, ինչ ան-
վա նում է ի րա կա նութ յան ա ռար կա, եր ևույթ և  այլն,  նշա նա կում հաս-
կա ցու թյուն նե րի ան վա նում, բա ռի մաստ է, իսկ մյուս նե րը՝ քե րա կա-
նա կան ի մաստ: Նոր մա տիվ լեզ վա բա նութ յան դեպ քում, մա նա վանդ  
ու սուց ման մեջ, կա րե լի է սահ մա նա փակ վել բա վա կա նին ա վան դա-
կան դար ձած այս մո տե ցու մով:  

Եվ այս պես, բա ռը հնչա կա պակ ցութ յուն է, ո րի ար տա քին կող մը 
նրա ձևն  է, իսկ ներ քին կող մը՝ նրա ի մաս տը: Հա սա րա կա կան գի-
տակ ցու թյան մեջ բա ռի ձևը և  ի մաս տը  ամ րագր ված են իբրև պատ-
րաս տի միա վոր: Բա ռը ի րա կա նութ յան ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի և 
ն րանց հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յուն նե րի ան-
վա նումն է: « Բա ռի ձևը իր նյու թա կա նութ յամբ դառ նում է հաս կա ցու-
թյուն նե րի նյու թա կան ձևը կամ հաս կա ցութ յուն նե րի ան վա նու մը»1:

Սա կայն բա ցի նյու թա կան ի մաստ ար տա հայ տող բա ռե րից կան 
այն պի սի բա ռեր, ո րոնք  ար տա հայ տում են քե րա կա նա կան ի մաստ, 
նաև այլ կար գի ի մաստ: Դ րանք, այս պես կոչ ված, ոչ նյու թա կան 
ի մաստ ու նե ցող բա ռերն են: Ըստ այսմ, բա ռի ի մաս տը նրա նյու թա-
կան, այլև ոչ նյու թա կան  (քե րա կա նա կան, խոս քի մա սա յին) ի մաստն 
է: Եվ  հա մա ձայն տրա մա բա նա կա նի հի ման վրա կա տար վող լեզ վա-
բա նա կան սահ ման ման՝  բա ռեր են   հա ղոր դակ ցա կան այն միա վոր-
նե րը, ո րոնք ար տա հայ տում են հիմ նա կա նում նյու թա կան, մա սամբ ոչ 
նյու թա կան (այլ կար գի)  ի մաստ: 

Հայ  լեզ վա բա նութ յան մեջ ըն դուն ված է ըստ բա ռե րի ի մաստ նե րի 
ա ռանձ նաց նել մի քա նի խումբ, ո րոնք ար տա հայ տում են «1) հաս կա-

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 316: 
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ցութ յուն ներ, 2) հաս կա ցութ յուն նե րին հա րա բե րակց վող ար տա հայտ-
չա կան (զգա ցա կան) ի մաստ ներ, 3) քե րա կա նա կան ի մաստ ներ, 4) 
խոս քա մա սա յին ի մաստ ներ»1:  Եվ ըստ այդմ էլ լի նում են՝ «լիի մաստ» 
բա ռեր («հաս կա ցութ յու նը կամ հաս կա ցութ յուն նե րին հա րա բե րակց-
վող ար տա հայտ չա կան ի մաստ» ու նե ցող՝ գո յա կան, ա ծա կան, թվա-
կան, դե րա նուն,  բայ, մակ բայ, ձայ նար կութ յուն և  ե ղա նա կա կան բառ), 
«ձևա կան բա ռեր» («քե րա կա նա կան ի մաստ ներ» ու նե ցող՝ կապ և 
շաղ կապ), «բա ռի մաս տից զուրկ բա ռեր» (հա տուկ ա նուն ներ և ն մա-
նա ձայ նութ յուն ներ)2:  Սա կայն նկա տենք, որ սույն ա ռանձ նա ցու մը 
հիմն ված է տար բեր կար գի հատ կա նիշ նե րի ընտ րութ յան վրա, որ պի-
սով այն ստա նում է ոչ հա վա սար բնու թա գիր: Եվ ստաց վում է այն-
պես, որ ա ռա ջին խմբի բա ռերն են, որ  ա ռաջ նա յին են՝ իբրև ի րա կա-
նութ յան ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի, հատ կա նիշ նե րի և գոր ծըն թաց-
նե րի նշա նա կիչ միա վոր ներ, իսկ մյուս նե րը այդ պի սին չեն, ուս տի՝  ոչ 
ա ռաջ նա յին:  

Այ նու հետև, ըստ այդ դա սա կարգ ման էլ  բա ռե րի ի մաստ նե րը 
բնո րոշ վում են մի դեպ քում՝ բա ռի մաստ, մյուս դեպ քում՝ բա ռա յին 
ի մաստ տեր մին նե րով (որ պես այդ պի սին՝  ի րա րից ոչ այն քան հե ռու, 
կամ հա կա դիր).  « Բա ռի մաս տը բա ռի ի մաստն է, ան կախ  այն բա նից, 
թե այդ ի մաս տը հաս կա ցութ յուն է, հաս կա ցութ յուն նե րին հա րա բե
րակց վող վե րա բեր մունք, զգաց մունք, թե միայն որ ևէ քե րա կա նա կան 
ի մաստ», այլև՝ « Բա ռա յին ի մաս տը այն բա ռի մաստն է կամ բա ռի 
այն պի սի ի մաս տը, ո րի հիմ քը ա ռար կա յի, հատ կա նի շի և  այլ նի հաս
կա ցութ յունն է» (ընդգ ծում նե րը՝ հե ղի նա կի – Վ. Հ.)3:  Սահ մա նում նե րի 
մեջ կրկնութ յու նը և հա րա սութ յու նը («ին քը ի րե նով բնո րոշ վե լը»), ան-
շուշտ, ակն հայտ են: Թերևս, ա ռար կե լի է այն, որ բա ռի ի մաս տի հետ 
կապ ված՝ թե՛ ա ռանձ նա ցու մը  և թե՛ դա սա կար գու մը, այլև ա ռան ձին 
տե սա կով և տեր մի նով դրա սահ մա նու մը, իբրև մեկ ընդ հա նուր մո տե-
ցում, ոչ այն քան լեզ վա բա նա կան է, որ քան, այս պես կոչ ված, ար տա-
լեզ վա բա նա կան: 

1 Նույն տեղում, էջ 317: 
2 Նույն տեղում, էջ 318:
3 Նույն տեղում: 
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2. Բառն ու նի ան վա նո ղա կան դեր, ինչ պես նաև ա ռար կա յա կան 
վե րա բե րութ յուն: Ե թե ա ռա ջի նը հատ կաց վում է լեզ վի բա ռա յին բո լոր 
միա վոր նե րին, ա պա երկ րոր դի դեպ քում՝ դրանց մի մա սին, ո րով-
հետև բա ռերն ընդ հա նուր առ մամբ ան վա նում են ոչ հա վա սար 
ընդգրկ մամբ վե րա ցարկ ված հաս կա ցութ յուն ներ, մա նա վանդ ե թե 
նրանց հիմ քը ի րա կա նութ յունն է ՝ իբրև նյու թա  կան  կողմ  (ա ռար կա-
ներ, եր ևույթ ներ, վեր ջին նե րիս հա րա բե րութ յուն ներ և  այլն):  

Բա ռի ան վա նո ղա կան դե րը ի րա կա նութ յան ար տա ցո լում հան դի-
սա ցող հաս կա ցութ յուն նե րի ան վա նումն է, ո րը կա տար վում է ո րո շա-
կի վե րա ցար կու մով: Վեր ջինս մարդ կա յին մտա վոր (հո գեբ նա խո սա-
կան) ձեռք բե րում է, որ կա յա ցած է լեզ վա գոր ծու նեութ յան փոր ձով 
տևա կան  ժա մա նա կի մեջ: Բա ռը  ոչ թե կոնկ րետ ա ռար կա յի, այլ այդ 
և նույն պի սի ա ռար կա նե րի էա կան, հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րի հի-
ման վրա կազմ ված հաս կա ցութ յան ան վա նում է: Օ րի նակ՝ [խնձոր]  
ա ռար կան բնո րոշ վում է ըստ տե սա կի   (խնձո րի ծա ռա տե սա կով պայ-
մա նա վոր ված), ըստ մե ծութ յան կամ հա մե ղութ յան, ըստ գույ նի և հա-
սու նութ յան, ինչ պես նաև, ա սենք, այս կամ այն այ գում, վա ճա ռա սե-
ղա նին, մե կի ձեռ քին և  այլն գտնվե լու հան գա մանք նե րի,  ո րոնք յու րո-
վի կոնկ րետ են, և  այդ կոնկ րետ հան գա մանք նե րի հի ման վրա ո րո շա-
կի վե րա ցար կու մով, այ սինքն՝ վե րա նա լով այդ կոնկ րետ հան գա-
մանք նե րից, ո րոնք տվյալ դեպ քում հատ կա նիշ ներ են, կա տար վում է 
ընդ հան րա ցում, այն է՝  խնձոր նշա նա կում է «մրգի մի տե սակ, որ ու նի 
ձև, համ, գույն, չափ, պի տա նիութ յուն և  այլն», և  ոչ թե որ ևէ  կոնկ րետ 
[խնձոր]: Ըստ  այսմ վեր ջի նիս՝ [խնձոր] ա ռար կա յի վե րա բեր յալ ե ղած 
հաս կա ցութ յան («ի մաս տի»)  նշա նա կի չը բառն է՝  խնձոր ձևով (տե՛ս 
գ ծա պատ կեր 6): 

Գ ծա պատ կեր   6

  

խնձոր
(բառ)

 [խնձոր]
(առարկա)

«խնձոր»
 (ի մաստ [հաս կա ցութ յուն])
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Եվ ըստ այսմ՝ ճիշտ է այն սահ մա նու մը, թե «հաս կա ցութ յուն նե րի 
ան վա նու մը բա ռի ան վա նո ղա կան դերն է: Ա մեն մի բառ, որ ար տա
հայ տում է հաս կա ցութ յուն, ու նի նաև ան վա նո ղա կան դեր» (ընդ ծու-
մը՝ հե ղի նա կի – Վ. Հ. )1: Սա կայն ոչ բո լոր բա ռերն են օժտ ված ան վա-
նո ղա կան դե րով.  կա պե րը և  շաղ կապ նե րը, օ րի նակ, չու նեն ան վա նո-
ղա կան դեր, քա նի որ ար տա հայ տում են ոչ թե ա ռար կա նե րի, եր ևույթ-
նե րի, հատ կա նիշ նե րի հաս կա ցութ յուն (ի մաստ), այլ քե րա կա նա կան 
ի մաստ, այ սինքն՝ զուրկ են ան վա նո ղա կան դե րից: Այդ պես նաև հա-
տուկ ա նուն նե րը, ո րոնք, որ քան էլ տա րօ րի նակ լի նի, հա մար վում են 
ա ռար կա յա կան դե րից զուրկ բա ռեր, այդ պես նաև ձայ նար կութ յուն նե-
րը, ե ղա նա կա կան բա ռե րը և  այլն: 

Այս պի սով, ամ փո փենք, որ բա ռը ար տա հայ տում է ոչ թե ա ռար-
կան, եր ևույթ նե րը և  այլն, այլ նրանց վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յու նը 
(ի մաս տը), ըստ ո րի էլ ա ռար կա յի և բա ռի միջև ըն կած է հաս կա ցութ-
յու նը (ի մաս տը),  ո րը մի տե սակ «անջր պետ» է (ա վե լի ստույգ՝  «կա-
պող օ ղակ»)  նրանց միջև: Այս պես, խնձոր բա ռը, որն ընդ հա նուր 
«խնձոր» հաս կա ցութ յան (ի մաս տի) ան վա նումն է  խնձ որ հնչ յու-
նա կան կա պա կցու թյամբ  (ձևով), խոս քի մեջ  (օ րի նակ՝ Խն ձո րը  օգ-
տա կար միրգ է: Ա րա մը խնձոր  է սի րում և  այլն) այն հան դես է գա լիս 
կոնկ րե տա ցու մով՝ դառ նա լով կոնկ րետ ան վա նում  (խնձոր):

 Լեզ վա կան հա ղոր դակ ցու մը, ըստ այսմ, այլ բան չէ, քան մտա վոր 
(հո գեբ նա խո սա կան) գոր ծու նեութ յուն, պատ կե րա վոր ա սած, «դե պի 
ա ռաջ» (վե րա ցարկ ման) և «դե պի հետ» (կոնկ րե տաց ման) փոխ հա-
րա բե րութ յուն, ո րը հա ղոր դակ ցա կան (մարդ կա յին)  բազ մապ լան 
գոր ծու նեութ յուն է: Այս  վեր ջին դեպ քում էլ, ա հա, տե ղի է ու նե նում 
հաս կա ցու թ յան ան վան ման ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յան գոր ծըն-
թա ցը (տե՛ս գ ծա պատ կեր 7): 

Գ ծա պատ կեր  7

Վե րա ցար կում.        Ա ռար կա  …. >  Հաս կա ցութ յուն  ….  >   Բառ

Կոնկ րե տա ցում.      Ա ռար կա  < ….  Հաս կա ցութ յուն  <  ….   Բառ

1  Նույն տեղում, էջ 319:
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Իբրև եզ րա կա ցութ յուն՝  ա մեն մի բառ, որ ու նի ա ռար կա յա կան 
դեր, ու նի նաև, բնա կա նա բար, ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յուն: 

3.   Բա ռի բնի մաս տը  (հուն.  ἔτυμον   «ճիշտ որ, ի րոք. ճիշտ»)  նրա  
ըստ հնա րա վո րին նախ նա կան ի մաստն է, որ հե տաքրք րում է լեզ վա-
բա նութ յա նը լե զու նե րի, մաս նա վո րա բար բա ռա պա շա րի բա ղադ րիչ 
տար րե րի՝ բա ռե րի ծագ ման և հե տա գա փո փո խութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաև զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի առն չութ յամբ: Եվ լեզ վա բա նութ-
յան այն բա ժինը, որ սահ մա նա փակ վում է հար ցե րի նման շրջա նա-
կով, կոչ վում է ստու գա բա նութ յուն: Վեր ջինս ո րոշ նկա տա ռում նե րով 
լեզ վա բա նութ յան մեջ հա մար վում է նաև ա ռան ձին ճյուղ, ո րով հետև 
նրա ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան են ոչ միայն  բա ռա յին միա վոր նե-
րի, այլև լեզ վի մյուս բա ղադ րիչ նե րի  (հնչույթ, ձևույթ, նա խա դա սութ-
յուն, նրանց առն չա կից այլ միա վոր ներ և  այլն)  ծա գում նա յին վեր լու-
ծութ յան հար ցե րը: Տվ յալ դեպ քում բա ռի բնի մաս տի հար ցով զբաղ-
վում է բա ռի ստու գա բա նու թյու նը: Ուս տի նա խընտ րե լի է այն դի տար-
կել բա ռա գի տութ յան բաժ նում: 

Ս տու գա բա նութ յու նը լեզ վա բա նութ յան մեջ ու նի հե ղի նա կա վոր 
տեղ, ո րով հետև լե զու նե րի ցե ղակ ցութ յան, ծա գում նա յին առն չութ-
յուն նե րի հար ցե րում այն մեծ դեր է ու նե ցել և շա րու նա կում է ու նե նալ 
այդ պի սին:  Լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յու նից հայտ նի է, որ ստու գա-
բա նութ յու նը ան ցել է զար գաց ման ո րո շա կի ու ղի, մշակ վել են մե թոդ-
ներ՝   ներ քին վե րա կանգն ման,  ար տա քին հա մե մա տութ յուն նե րի և  
այլն,  ձևա կերպ վել օ րենք ներ՝ հնչյու նա կան,  ար մա տի կա ռուց ված քի 
և  այլն, ո րոնք չեն կորց րել ի րենց կար ևո րութ յունը ներ կա յումս ևս:    

Ե թե բա ռե րի ներ կա յիս ի մաստ նե րը, կապ ված մտա ծո ղութ յան 
ար դի պայ ման նե րի հետ, այս կամ այն չա փով հաս կա նա լի են  և կի-
րա ռե լի, ա պա դրանց նախ նա կան ի մաստ նե րի վեր հան ման հա մար 
անհ րա ժեշտ է ու նե նալ գի տա կան  ո րո շա կի փորձ՝ կապ ված լեզ վի և  
ի րե նով խո սող ժո ղովր դի պատ մութ յան, և  առ հա սա րակ մարդ կա յին  
հա սա րա կութ յան նախ նա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ պատ կե րաց ման, 
լեզ վի ներ քին հնա րա վո րութ յուն նե րի՝ գրա կան լեզ վի և ն րա տա րած-
քա յին տար բե րակ նե րի (բար բառ նե րի) ինչ-որ չա փով տի րա պետ ման, 
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այլ լե զու նե րի տվյալ նե րի հետ բա ռե րի հա մե մա տութ յան ու նա կութ-
յան հետ  և  այլն: 

Հին  (նաև մե ռած) լե զու նե րի գործ նա կան ի մա ցութ յու նը կամ 
դրանց մաս նա գի տա կան տե ղե կաց վա ծութ յու նը կար ևոր են բա ռի 
բնի մաս տի քննութ յան դեպ քում: Այս պես, հայ. մարդ բա ռը ստու գա-
բա նո րեն կապ վում է ոչ միայն մեռ նել բա յի, այլև մահ  ար մա տի հետ 
(հմմտ. լուս նի մա հիկ), որ պի սով հա մե մա տե լի բա ռե րի՝ մարդ, մեռ նել 
և մահ (մահ կա նա ցու) բա ռե րի ա մե նաընդ հա նուր ի մաս տը պի տի 
ե ղած լի նի «փոխ վել, մի վի ճա կից մեկ այլ վի ճա կի անց նել». այս ա մե-
նաընդ հա նուր ի մաստն է ըն կած նաև լատ. homo    «մարդ» (< humus 
«հող») բա ռի «հո ղե ղեն» ի մաս տի հիմ քում (հմմտ. նաև լատ. morior  
«մեռ նել», mors  «մահ», mortālis  «մահ կա նա ցու» և  այլն), ռուս. смерть 
«մահ», месяц  «լու սին, մա հիկ» և  այլն, ուս տի հնդեվ րո պա կան լե զու-
նե րից առն վազն ե րե քում՝ լա տի նե րե նում, հա յե րե նում և ռու սե րե նում 
«մարդ»  հաս կա ցութ յու նը ա վե լի նախ նա կան ի մաս տով նշա նա կել է 
«փոխ վող, մի վի ճա կից մեկ այլ վի ճա կի դար ձող» (հմմտ. « Հող էիր և  
անդ րէն ի հող դարձ ցիս» -  Հող էիր և նո րից հող ես դառ նա լու՝ հող 
կդառ նաս): 

Բա ռե րի բնի մաս տի և նոր ի մաս տի միջև, ժա մա նա կի ըն թաց քում 
այս կամ այն չա փով տե ղի է ու նե նում փո փո խութ յուն, որ սո վո րա բար 
կոչ վում է ի մաս տա յին մթագ նում: Վեր ջինս կա տար վում է ոչ այն քան 
հա մա կարգ ված, որ քան ա մեն դեպ քում լեզ վի վրա ազ դող ար տա քին 
ինչ-ինչ գոր ծոն նե րի հետ ևան քով: Մ թագ նու մը լի նում է ամ բող ջո վին և  
մաս նա կի. վե րը բեր ված  լատ. homo «մարդ» (< humus «հող») բա ռի 
«հո ղե ղեն» ի մաս տի դեպ քում, թերևս,  առ կա է ամ բող ջա կան մթագ-
նում, իսկ morior «մեռ նել», mors «մահ», mortālis  «մահ կա նա ցու» բա-
ռե րի դեպ քում, հա վա նա բար, մաս նա կի մթագ նում և  այլն: 

Բա ռի բնի մաս տի հետ սերտ առն չութ յուն ու նի  ներ քին ձև հաս կա-
ցութ յու նը: Ներ քին ձևը բա ղադր յալ բա ռի բա ղադ րիչ նե րի ա ռան ձին 
ի մաստ նե րի ամ բող ջութ յունն է, ո րով ա ռաջ է գա լիս նրա բա ռի մաս-
տը: Սո վո րա բար ներ քին ձև հաս կա ցութ յու նը տա րած վում է բա ղադր-
յալ (բարդ) բա ռե րի վրա: Օ րի նակ՝ գրա տախ տակ բա ռը նշա նա կում է  
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«գրե նա կան պի տույք՝ հար մա րանք, ո րի վրա գրում են»,  ո րը նրա  
բա ռի մաստն է,  բա ղադր ված է գիր  և  տախ տակ բա ռե րից, ո րոնք ու-
նեն ի րենց ինք նու րույն ի մաստ նե րը,  և  վե ջին ներս էլ գրա տախ տակ 
բար դութ յան այն ի մաս տա յին բա ղադ րիչ ներն են, որ սե րում են գրա
տախ տակ  բա ռի ի մաս տը, և  ըստ այդմ գիր և տախ տակ  բա ռե րի 
ի մաստ նե րը հան դի սա նում են  գրա տախ տակ բա ռի ներ քին ձևը: Սա 
ընդ հա նուր մե խա նիզմ է ա մեն մի լեզ վի բա ղադր յալ բա ռե րի բա ղադ-
րիչ նե րի  ինք նա կա  բնու թագ րման հա մար:

Բ նի մաս տի և ներ քին ձևի միջև կան ընդ հա նուր և տար բե րիչ 
գծեր, ո րոնք, իբրև բա ռի ի մաս տա յին փո փո խութ յան չա փա նիշ ներ,  
գոր ծում են բա ռի  մեջ տե ղի ու նե ցած ի մաս տա յին ան ցում նե րի հա մե-
մա տութ յան և վե րա կանգն ման (բնի մաս տի ո լորտ), այլև ի մաս տա յին 
հիմ քե րի բա ցա հայտ ման և հաս տատ ման (ներ քին ձևի ո լորտ)  դեպ-
քում: 

Միշտ չէ, որ ա ռար կա յի հաս կա ցա կան ճա նա չու մը ան վան վում է  
օբ յեկ տի վո րեն, այ սինքն՝ այն պես, ինչ պես որ այն գո յութ յուն ու նի 
ի րա կա նութ յան մեջ:  Բա ռի ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յու նը լի նում է 
տար բեր, որ կախ ված է խո սո ղի ըն կալ ման տար բե րութ յու նից: Միև-
նույն ա ռար կան մի  դեպ քում ա ռա ջաց նում է դրա կան, մեկ այլ դեպ-
քում ոչ դրա կան (բա ցա սա կան) զգա ցում, վե րա բեր մունք: Նույ նիսկ 
բա ռի ի մաս տի օբ յեկ տիվ գո յութ յու նը տար բեր կերպ է ըն կալ վում, 
ստա նում է սուբ յեկ տիվ ի մաստ: Դա լավ եր ևում է միև նույն ա ռար կա յի 
ան վան ման նկատ մամբ տար բեր մո տե ցում նե րից, կամ նույն ա ռար-
կա յի գնա հատ ման մեջ տար բեր վե րա բեր մուն քից: Օ րի նակ՝  խեղճ  
բա ռը մե կի մոտ արթ նաց նում է «կա րեկ ցանք», մյու սի մոտ՝  «ար գա-
հա տանք», հա մեստ բա ռը մի դեպ քում ըն կալ վում է որ պես «խո նարհ», 
իսկ մեկ այլ դեպ քում՝ «խեղճ», խմիչք  բա ռը  գի նե մո լի հա մար նշա նա-
կում է «հրաշք», ժուժ կա լի հա մար՝ «ըմ պե լիք» և  այլն: 

Այս սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մուն քը կա րող է վե րա ճել ըհդ հա նուր՝ 
հա սա րա կութ յան ըն կալ մամբ սուբ յեկ տի վի, երբ տվյալ բա ռը հա մընդ-
հա նուր ճա նա չում է ստա նում՝ կա՛մ  իբրև դրա կան, կա՛մ  իբրև ոչ դրա-
կան (բա ցա սա կան) հատ կա նի շի կրող: Ընդ ո րում  դրա կան կամ բա-
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ցա սա կան, այլև օբ յեկ տիվ կամ  սուբ յեկ տիվ ո րա կու մը են թադ րում է 
անց ման զու գա մի տում (կոն վեր գեն ցիա) կամ տա րա մի տում (դի վեր-
գեն ցիա).  օ րի նակ՝ ընդ հա նուր դրա կա նը կա րող է ըն կալ վել իբրև 
սուբ յեկ տիվ դրա կան, այն է՝ բա ցա սա կան (բա րե կիրթ՝ «ձևա մոլ»), 
ընդ հա նուր բա ցա սա կա նը՝ սուբ յեկ տիվ բա ցա սա կան, այ սինքն՝ դրա-
կան  (ստա խոս՝  «ճար պիկ») և  այլն: 

Բա ռի մաս տի սուբ յեկ տիվ  վե րա բեր մունքն ու նի ոչ միայն պատ-
մա կան, ընդ հա նուր ճա նա չո ղա կան հիմ քեր, այլև գե ղա գի տա կան-
գնա հա տո ղա կան ել քեր: Ցան կա ցած խոսք, մա նա վանդ գրա վոր, կա-
րող է ըն կալ վել տար բեր վե րա բեր մուն քով. Շեքս պի րը հան ճա րեղ է ոչ 
բո լոր ան հատ նե րի հա մար՝  ըն թեր ցո ղի, ու սում նա սի րո ղի, գրա գետ 
մար դու, գրա կան ար ժեք նե րից հե ռու ան հա տի և  այլն: Այ վա զովս կու 
« Նոյն իջ նում է Ա րա րա տից»  նկա րը ոչ բո լորն են օբ յեկ տիվ գնա հա-
տում, շատ ան հատ ներ, թերևս,  չեն էլ ցան կա նում երկ րորդ ան գամ 
տես նել: Թու ման յա նի « Գի քո րը» հրա շա լի պատմ վածք  է առևտ րա-
կա նի հա մար՝ ի դեմս  բա զազ Ար տե մի, սրտաճմ լիկ՝ պա տա նի ըն թեր-
ցո ղի հա մար, ցա վա լի և  ա նար դար՝  չա փա հա սի հա մար և  այլն: Եվ 
ըստ այդմ՝  բա ռի սուբ յեկ տիվ ի մաս տը ևս  ու նի ընդ հա նուր ի մա ցա-
կան հիմ քեր, ո րոնք  անդ րա դառ նում են ան հա տի  վե րա բեր մուն քի 
վրա:     

 4. Քե րա կա նա կան ի մաս տը  բա ռի՝ ընդ հա նուր առ մամբ  ձևա բա-
նա կան, մա սամբ նաև շա րահ յու սա կան կար գա յին (կա տե գո րիալ) 
ի մաստն է, որ ար տա հայտ վում է խոս քի մա սա յին տար բե րակ վա ծութ-
յան, այլև դեմ քի, թվի, հո լո վի և  այլ կար գե րի մի ջո ցով: Բա ռի քե րա կա-
նա կան ի մաս տը նրա խոս քի մա սա յին ի մաստն է, որ եր ևան է գա լիս 
տա րար ժե քութ յան արդ յուն քում: Օ րի նակ՝ սրի կա բա ռը, որ ա ծա կան 
է, ցույց է տա լիս ա ռար կա յի հատ կա նիշ («ինչ պի սին»), իսկ նույն  բա-
ռից կազմ ված սրի կա յութ յուն  գո յա կա նը՝ հատ կա նի շի  հաս կա ցութ-
յուն («ինչ պի սին լի նե լը»), սա կայն ա ռար կա յա ցած ձևով (իբրև ա ռար-
կա), այ սինքն՝ հատ կա նիշն այս դեպ քում ինք նին գո յութ յուն  ու նե ցող 
ա ռար կա է նշա նա կում, իսկ երբ սրի կա բա ռից ու նե նում ենք սրի կա յո
րեն մակ բա յը, այդ դեպ քում այն ցույց է տա լիս հատ կա նի շի հատ կա-
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նիշ,  և ս տաց վում է, որ ա ռար կա յա ցում, հատ կան շում, հատ կա նի շի 
հատ կան շում ի մաստ նե րը քե րա կա նա կան ի մաստ ներ են, ո րոնք 
կոնկ րետ կոչ վում են խոս քի մա սա յին  ի մաստ ներ:   

Մ յուս կող մից, քե րա կա նա կան ի մաս տը բա ռի, այս պես կոչ ված, 
նե րա կա (ինք նա կա)  ի մաստն է, ո րով հետև բա ռը ներ կա յաց նում է 
նրա ձևա բա նա կան կար գայ նա ցու մը՝ իբրև բա ռի բո վան դա կութ յան 
պլան (ի մաստ): Օ րի նակ՝ հա յե րե նում  ա նուն խոս քի մա սա յին միա վոր-
ներն ու նեն թիվ, հո լով, առ կա յա ցում (այլ լե զու նե րում՝ նաև սեռ և  
այլն), բա յերն ու նեն սեռ, ժա մա նակ, դեմք, թիվ,  կերպ և  այլն:  Սա-
կայն նկատ ված է, որ ոչ բո լոր բա ռերն ու նեն քե րա կա նա կան ի մաստ. 
դրա նից, ա վան դա կան մո տեց մամբ,  զուրկ են դիտ վում նմա նա ձայ-
նութ յուն նե րը և ձայ նար կու թյուն նե րը1:

Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի՝ ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռի բո վան դա-
կութ յան պլա նի (ի մաս տի) մեջ  են նե րառ վում  քե րա կա նա կան ի մաստ-
նե րի հետև յալ տե սակ նե րը. 1)  խոս քի մա սա յին ի մաստ, որ հաս կա ցու-
թյուն ներն օժ տում է ա ռար կայ նութ յուն (ա ռար կա յա ցում. ռուս.՝  суб-
стан  ти вация), ո րա կայ նութ յուն (հատ կան շում, ռուս.՝ качест вен ность), 
գոր ծըն թա ցայ նութ յուն (процессуальность) կար գե րով (կա տե գո րիա-
նե րով). այդ ի մաստն ու նեն գո յա կա նը, ա ծա կա նը, թվա կա նը, բա յը և 
մակ բա յը. «դե րա նուն ներն ու նեն միայն խոս քա մա սա յին ի մաստ՝ 
ա ռանց  կոնկ րետ ա ռար կա նե րի (հատ կա նիշ նե րի) և  այլն»2: 2) Մաս-
նա վոր քե րա կա նա կան ի մաստ. այդ ի մաստն են ար տա հայ տում խոս-
քի մա սե րից՝ կա պերն ու շաղ կապ նե րը, նույն պի սի քե րա կա նա կան 
ի մաստ ներ են  ձևա բա նա կան կար գե րից՝   դեմ քի և թ վի ի մաստ նե րը 
և  այլն:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ սույն դա սա կար գու մը բա վա կա նին 
ա վան դա կան է, ան մի ջա կան առն չութ յուն ու նի խոս քի մա սե րի՝ հնից 
ե կող  բա ժան ման հետ, ո րին ինք նա բե րա կան ձևով նե րառ վում են 
նաև ձևա բա նա կան կար գա յին ի մաստ  նե րը՝  ստեղ ծե լով ան հա մա տե-
ղե լիութ յան տպա վո րութ յուն: Այ սու հան դերձ, նոր մա տիվ ու սուց ման 

1  Հմմտ. Է. Բ. Աղայան, նշվ, աշխ., էջ 334:
2  Նույն տեղում: 
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մեջ  ըն դու նելի է այդ դա սա կարգ ումը, թե կուզ ո րոշ  վե րա պա հու-
թյամբ:      

5.   Բա ռի բազ մի մաս տութ յու նը նրա բո վան դա կութ յան պլա նում ի 
հայտ ե կող ի մաստ նե րի ամ բող ջութ յունն է: Այն ա ռա ջին հա յաց քից  
քա նա կա յին եր ևույթ է, սա կայն իր խոր քում ու նի լեզ վի հարս տութ յան 
հի մունք: Խոս քում բա ռե րը  գոր ծած վում են այս կամ այն ի մաս տով՝ 
կոնկ րետ, իսկ լեզ վում ի մաստ նե րի  բազ մութ յու նը ստեղ ծում է տար-
բե րակ ված գոր ծա ծութ յան լայն հնա րա վութ յուն: Որ քան բազ մի մաստ 
է բա ռը, նույն քան մե ծա նում է նրա գոր ծա ծութ յան տար բե րա կու մը: 

Կան բա ռեր, ո րոնք ու նեն միայն մեկ ի մաստ (առն վազն՝ մեկ), քա-
նի որ գո յութ յուն չու նի բառ ա ռանց ի մաս տի, վեր ջինս բա ռի ձևի հետ 
միա սին կազ մում է նրա ձևաի մաս տա յին ամ բող ջութ յու նը: Կան նաև 
բա ռեր, ո րոնք ու նե նում են մե կից ա վե լի ի մաստ ներ, և դա պայ մա նա-
վոր ված է նրա նով, թե այն խոս քում ինչ դրսևո րում ներ ու նի, ինչ նրբե-
րանգ նե  րով է հան դես գա լիս: 

Ըստ այդմ՝  ըն դուն ված դա սա կարգ ման հա մա ձայն բա ռե րը լի-
նում են եր կու տե սակ՝ մե նի մաստ  և բազ մի մաստ:  Միայն մեկ ի մաստ 
ու նե ցող բա ռե րը կոչ վում են մե նի մաստ բա ռեր. հմմտ.  նավ թա վառ, 
գրա կալ, ման րա վա ճառ, գե տա ձի, հնչա բառ, տա ռա դա րան  և  այլն: 
Սո վո րա բար մե նի մաստ են լի նում նո րա կազմ բա ռե րը, այ սինքն՝ բա-
ռեր, ո րոնք ժա մա նա կի սեղմ հատ վա ծում են հասց րել գոր ծած վել, ինչ-
պես նաև դիպ վա ծա յին բա ռե րը, տեր մին նե րը և տեր մի նա յին ան վա-
նում նե րը և  այլն. հմմտ. կա յա րա նա շենք, մայ թեզ րա յին, մեր ձի մաստ,  
գրա տախ տա կա մերձ,   գո լոր շա խեղդ,   հնչա դա սութ յուն   և  այլն:

Բազ մի մաստ են այն բա ռե րը, ո րոնք ու նեն մե կից ա վե լի ի մաստ-
ներ, բա նա վոր կամ գրա վոր խոս քում հան դես են գա լիս ի մաս տա յին 
բազ մա զա նութ յամբ, այլև ո ճա կան տար բե րակ վա ծութ յամբ: Սո վո րա-
բար ըն դուն ված  է ա սել, թե գրա վոր հա րուստ ա վան դույթ  ու նե ցող 
լե զու նե րի (հա յե րեն, ռու սե րեն և  այլն) բա ռա յին կազ մի հիմ նա կան 
մա սին բնո րոշ է  բա ռա յին բազ մի մաս տութ յու նը: Այդ ի րո ղութ յու նը, 
բնա կա նա բար, պայ մա նա վոր ված է տվյալ հան րութ յան գի տութ յան, 
մշա կույ թի բազ մա պ լան ո լորտ նե րի ար տա ցոլ մամբ՝ գրա վոր խոս-
քում, որ պի սով այն անց նում է ընդ հա նուր լեզ վին: 
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Հա յե րե նում, օ րի նակ, կան հնդեվ րո պա կան ընդ հան րութ յան 
շրջա նից ե կող բա ռեր (ազ գակ ցութ յան՝ հայր, մայր, եղ բայր, կին  և  
այլն, բնու թ յան եր ևույթ նե րի և ֆի զի կա կան աշ խար հի՝ տա րի, լու սին, 
հող,  ջուր,  գետ, ա մառ, ձմեռ  և  այլն, մարմ նի մա սե րի ան վա նում նե-
րի՝  ոտք, ձեռք, սիրտ, ողն, ար յուն և  այլն) և  այլն, ո րոնք մեծ մա սամբ 
գոր ծած վում են ի մաս տա յին տար բեր ե րանգ նե րով: Ժա մա նա կա կից 
հա յե րե նի բա ռա պա շա րի մեջ մեծ տեղ ու նի բազ մի մաստ բա ռե րի գոր-
ծա ծութ յու նը:   

6.  Բա ռե րի ուղ ղա կի և փո խա բե րա կան ի մաստ նե րը տար բեր վում 
են ըստ խոս քի մեջ նրանց գոր ծա ծութ յան: Բա ռի սկզբնա կան, ա ռաջ-
նա յին ի մաս տը նրա ուղ ղա կի ի մաստն է: Օ րի նակ՝ ծառ  բա ռը, որ նշա-
նա կում է  «վեր գետն յա բնա վոր սա ղար թա շատ բույս» գոր ծած վում է 
միայն այդ ի մաս տով: Ըն դուն ված է ա սել, որ «բա ռի հիմ նա կան, 
ա ռաջ նա յին ի մաս տը կոչ վում է ուղ ղա կի ի մաստ» (ընդգգ ծու մը հե ղի-
նա կի- Վ. Հ.)1:

Բա ռի բուն կամ ա ռաջ նա յին ի մաս տի ա ռանձ նա ցու մը կա տար-
վում է ոչ թե  նրա պատ մութ յան, վեր ջի նիս ըն թաց քում կրած փո փո-
խութ յուն նե րի բա ցառ մամբ հիմ նա կան ի մաս տի մատ նան շու մով, այլ 
լեզ վի հա մա ժա մա նակ յա կտրված քում նրա գոր ծա ծութ յամբ ար տա-
հայտ ված  ի մաս տով: Ընդ ո րում լեզ վի տար բեր փու լե րում նրա բուն 
կամ հիմ նա կան ի մաս տը կա րող է լի նել տար բեր: Օ րի նակ՝  հին հա յե-
րե նում պա հեստ  բա ռի ուղ ղա կի կամ ա ռաջ նա յին ի մաստն էր  «խնա-
յում. պա հուստ», իսկ ժա մա նա կա կից հա յե րե նում բա ռը նշա նա կում է 
«շտե մա րան»:  

Ա մեն մի լեզ վի բա ռա պա շա րի ի մաս տա բա նութ յան մի ա ռան ձին 
բա ժին է բա ռե րի ուղ ղա կի և  ոչ ուղ ղա կի (փո խա բե րա կան, փո խան-
վա նա կան և  այլն) ի մաստ նե րի հնա րա վոր փոխ հա րա բե րութ յան 
պար զա բա նու մը: 

Հին հա յե րե նում (նույ նիսկ նա խա հա յե րե նում) թան գա րան բա ռի 
նախ նա կան՝ ուղ ղա կի ի մաստն էր   «պա հեստ, ար ժե քա վոր, պի տա նի 
ի րե րը և  այլն պա հե լու տեղ», իսկ ժա մա նա կա կից հա յե րե նում՝ «պատ-

1   Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 336:
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մամ շա կու թա յին ար ժեք նե րի հա վաք ման, դաս դաս ման և ցու ցադր-
ման, նաև ու սում նա սիր ման վայր, գի տա հե տա զո տա կան հիմ նար-
կութ յուն»: Այս պես, նախ կի նում պա րապ բա ռի  ուղ ղա կի ի մաստն էր  
«դա տարկ», իսկ այժմ նշա նա կում է «անզ բաղ», թեև նոր գրա կա նում 
ևս հան դի պում է բա ռի «դա տարկ» ի մաս տով գոր ծա ծութ յու նը, ար դեն 
որ պես ի մաս տա յին հնա բա նութ յուն («Որ պա րա պը  լցվի լա ցով») և  
այլն: 

Երբ բառն իր ուղ ղա կի ի մաս տից դուրս, ընդ ո րում հիմ նա կա նում 
այդ ի մաս տի հի ման վրա նաև մեկ այլ ի մաս տով է գոր ծած վում, այդ 
դեպ քում  ու նե նում ենք բա ռի փո խա բե րա կան ի մաստ. հմմտ. սու լել  
(« Քա մին սու լում է»), ձայն տալ (« Հավ քերն ի րար ձայն տվին»), ա ռաջ 
գնալ  («Օրն ա ռաջ է գնա ցել»), գո ռալ («Ամ պը գո ռում է»), ծափ տալ 
(«Այժմ էլ բռնի վեր վե րի, / Քա մին ծափ տա,  դու պա րի») և  այլն:  Եվ 
առ հա սա րակ, մի եր ևույ թին բնո րոշ հատ կա նի շը փո խա րի նա բար 
գոր ծած վում է մեկ այլ եր ևույ թի  դեպ քում  (բեր ված օ րի նակ նե րում 
մար դուց ան ցում  բնութ յան տա րեր քին):  Ըստ այսմ՝ կա րե լի է ա սել, որ 
բա ռի մեկ ի մաս տի փո խա րեն գոր ծած ված  մի այլ ի մաս տը   կոչ վում է 
փո խա բե րա կան ի մաստ:  

Փո խա բե րութ յու նը լեզ վի բնո րոշ գծե րից մեկն է, այն ու նի այ լա-
սա ցա կան ե րանգ ներ, ո րոնք կար ևոր են խոս քի ո ճա կան հա գեց վա-
ծութ յան տե սանկ յու նից: Միշտ չէ, որ խոս քը լի նում է ուղ ղա կի, և  ըստ 
այդմ՝ միա պա ղաղ և պար զու նակ: Փո խա բե րութ յու նը գե ղա գի տա կան 
հա գե ցումն է յու րա քանչ յուր խոս քի՝ ա սել մի բան, այլ բան հաս կա նա-
լու հա մար. սա  խոս քի ճկու նութ յան  վկա յութ յուն է:  Փո խա բե րութ յուն 
է այն, երբ տվյալ բա ռը գոր ծած վում է մեկ այլ բա ռի փո խա րեն ոչ թե 
իր բուն ի մաս տով, այլ փո խա րին վող բա ռի ի մաս տով, այդ դեպ քում 
ստաց վում է բա ռի փո խա բե րա կան գոր ծա ծութ յուն  կամ փո խա բե-
րութ յուն: Վեր ջինս մեծ մա սամբ լի նում է նմա նութ յան  հատ կա նի շով. 
հմմտ. Հր դեհն այ րում էր իր փե շե րը,  որ տեղ այ րել փե շե րը նշա նա-
կում է  «այ րել ա մեն ինչ, որ ի րեն մոտ է». մո տի կութ յու նը հատ կա նիշ է 
փե շե րի նմա նութ յան: 

Տար բե րում են փո խա բե րութ յան մի քա նի տե սակ: 
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ա. Ան հա տա կան  (հե ղի նա կա յին կամ ստեղ ծա գոր ծա կան), որ 
բնո րոշ է գե ղար վես տա կան խոս քի ան հատ նե րի լեզ վին, և  ո րը չու նի 
այն լայն տա րա ծու մը, իսկ ու նե նա լու դեպ քում էլ, միև նույն է, հայտ նի 
է նրա հե ղի նա կա յին պատ կա նե լութ յու նը. հմմտ. «Ես վեր ե լա ո գի 
ա ռած զար կի սրտիս լա րե րին», «Էն Լո ռու ձորն է, ուր հան դի պա կաց 
/ Ժայ ռե րը խո րունկ նո թե րը կի տած»:  Հե ղի նա կա յին այս պի սի օ րի-
նակ նե րը գե ղար վես տա կան (թերևս նաև այլ բնույ թի) խոս քի ու ժով 
կա րող են ընդ հան րա նալ և դառ նալ լայն գոր ծա ծութ յան փո խա բե-
րութ յուն ներ: 

բ. Ընդ հան րա կան (գոր ծուն պատ կե րա վոր), ո րոնք նույն պես գե-
ղար վես տա կան պատ կե րա վոր ման խոս քի շնոր հիվ ինչ-որ չա փով 
ընդ հա նուր են  դառ նում տվյալ լեզ վով հա ղոր դակց վող հան րութ յան 
հա մար. հմմտ. հոն քե րը կի տել (« Փի սի կը նստել մի մութ անկ յու նում, / 
Հոն քե րը կի տել ու լաց է լի նում»), այս պես նաև՝  հո գու աչ քեր, սրտի 
լե զու («Սր տիս լե զուն ինչ պե՞ս փա կեմ…») և  այլն:

գ. Ա վար տուն  (կամ մա րած), երբ տվյալ փո խա բե րութ յու նը գրե թե 
չի գոր ծած վում, կամ դուրս է ե կել գոր ծա ծութ յու նից, որ թերևս ա վե լի 
բնո րոշ է բար բա ռա յին, ժո ղովր դա կան խոս քին, որ գրա կա նում գրե թե 
չի հան դի պում. հմմտ. Ե զո պոս յան լե զու, Հու դա յի համ բույր, Պ րո կու-
րոստ յան մա հիճ  և  այլն:  

Փո խա բե րութ յուն նե րը, լեզ վա կան միա վո րի բնույ թով պայ մա նա-
վոր ված, լի նում են  բա ռա յին  (մա կե րե սա յին) և կա պակ ցա կան (խոր-
քա յին), ա ռա ջի նը, բնա կա նա բար, բա ռի, երկ րոր դը՝ բա ռա կա պակ-
ցութ յան սահ ման նե րում:  Բա ռա յին փո խա բե րութ յու նը հիմն վում է 
փո խա բեր վող և փո խա բեր ված բա ռե րի ցույց տված ա ռար կա նե րի 
նմա նութ յան վրա. հմմտ. ոս կի ձեռ քեր  հմուտ  («կո րո վի, հա սու») 
ձեռ քեր, խոզ  մարդ  փնթի  («ար տա քի նը ան մա քուր») մարդ  և  այլն:  
Կա պակ ցա կան փո խա բե րութ յու նը սո վո րա բար հան դես է գա լիս իբրև  
փո խա բեր վող միա վոր նե րի մի ամ բող ջութ յուն, ո րում փո խա բե րող և 
փո խա բեր վող բա ռե րը  կա պակ ցո րեն պայ մա նա վոր ված են մե կը մյու-
սով. հմմտ. հո գու և մարմ նի  ներ դաշ նա կութ յուն («միաս նութ յուն՝ նույ-
նութ յուն»),  մտքի և խել քի հան դես («ցու ցադ րում՝ դրսևո րում»)  և  
այլն:  
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 Փո խա նու նութ յու նը բա ռի՝ մեկ այլ բա ռի փո խա րեն գոր ծա ծութ-
յուն է տվյալ կա պակ ցութ յան մեջ, մա նա վանդ ժո ղովր դա կան խոս-
քում: Օ րի նակ՝  Ե րեք կի լոգ րամ խնձոր գնեց – Ե րեք կի լոգ րամ գնեց.  
փո խան վա նա կան տար բե րա կում  կի լոգ րամ  բա ռը հան դես է ե կել իր 
և խն ձոր բա ռի փո խա րեն, փո խան վա նա բար:  Կա պակ ցութ յան մեջ 
մեկ ան դա մի ի մաս տը մյու սով փո խա րի նե լը դառ նում է  ա ռար կա նե րի 
միջև հի մունք զա նա զան հա րա բե րու թ յուն նե րի:  

Այս եր ևույ թը լե զու նե րում լայ նո րեն ու սում նա սիր ված է: Հա յե րե-
նում նույն պես  տար բե րում են փո խա նու նութ յան մի շարք տե սակ ներ:  

ա) Պա րու նա կո ղը՝ պա րու նակ յա լի փո խա րեն.   մեկ դույլ  բե րել (< 
մեկ  դույլ  ջուր բե րել),  չորս էջ  գրել (< չորս էջ շա րադ րութ յուն  գրել), 
հինգ պարկ տե ղա փո խել  (< հինգ պարկ ցո րեն  տե ղա փո խել): 

բ) Հե ղի նա կը՝ ստեղ ծա գոր ծութ յան փո խա րեն. Տիգ րան Ման սուր
յան  լսել  (<   ե րաժշ տութ յու նը  լսել), Թու ման յան կար դալ (< ստեղ ծա
 գոր ծու թ յուն նե րը  կար դալ): 

գ) Գոր ծո ղութ յու նը՝ արդ յուն քի փո խա րեն.  Որմ նա դիր նե րը լավ 
գործ են ա րել  (< լավ են պա տե րը շա րել). Խա ղո ղա գործ նե րը մեծ աշ
խա տանք են ա րել (< լավ բերք են ստա ցել): 

դ) Ն յու թը՝ նրա նից պատ րաստ վա ծի փո խա րեն. Պա տե րից պաս
տառ ներ են կախ ված (< նկար ներ են կախ ված): Մա կա րոն են ու տում  
(<  փլավ են ու տում): 

ե) Ժա մա նա կը՝ այդ ըն թաց քում կա տար ված գոր ծո ղութ յան, եր-
ևույ թի փո խա րեն.  Ե րե կոն հե տաքր քիր էր (< մի ջո ցա ռու մը հե տաքր-
քիր էր),  Ե րե խա նե րը մեկ  ժամ  պա կաս են ա րել (< մեկ ժա մի  դաս 
պա կաս): 

զ) Հատ կա նի շը՝ ա ռար կա յի փո խա րեն.  Ս պի տա կը նա խընտ րե լի 
է (< Ս պի տակ վեր նա շա պի կը նա խընտ րե լի է): 

է) Պատ կա նե լութ յուն ցույց տվո ղը՝ պատ կան յա լի փո խա րեն. 
Ա րա մի վե րար կուն մոխ րա գույն է,  քո նը՝ շա գա նա կա գույն (< քո վե
րար կուն): 

ը) Քա նա կա կան թվա կան նե րը՝ չա փի միա վոր նե րի, նրանց առնչ-
վող ա ռար կա նե րի փո խա րեն. Տասն հինգ օ րից տասն  էր մնա լու  
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գյու ղում  (< հին գը  օ րը չէր մնա լու): Ա րա մը եր կու կի լոգ րամ  գնեց  
(< եր կու  կի լոգ րամ խնձոր գնեց):

 թ) Դա սա կան թվա կան նե րը հա ջոր դա բար կրկնվող ա ռար կա նե-
րի փո խա րեն. Ա ռա ջի նը դա սը գի տեր, իսկ երկ րոր դը՝ ոչ  (<Ա րա մը 
դա սը գի տեր, իսկ  Ար սե նը՝  ոչ) և  այլն:  

Փո խա նու նութ յան այս տե սակ ներն ու նեն տրա մա բա նա կան հիմ-
քեր,  ընդ հա նուր  են գրե թե բո լոր լե զու նե րի հա մար, և  իբրև դա տո-
ղութ յան դրսևո րում՝ լեզ վա կան են, հան դի սա նում են, ընդ հա նուր 
ձևա կեր պու մով, ոչ այլ ինչ, քան  լրաց ման և  լրաց յա լի հա րա բե րու-
թյուն: 

Լեզ վա բա նութ յան մեջ ըն դուն ված է տար բե րել փո խա նու նութ յուն-
նե րի եր կու  տե սակ՝ մաս նա կի (խոս քա յին)  և  ընդ հան րա կան (լեզ վա-
կան): Ա ռա ջինն այն է, որ փո խա նու նութ յու նը տե ղի է ու նե նում հաս-
կա նա լի նյու թի շուրջ ե ղած խոս քի հա մա տեքս տում:  Օ րի նակ՝  երբ 
խոս քը շու կա յում կա տար ված խնձոր գնե լու մա սին է, միան գա մայն 
հաս կա նա լի է «Եր կու կի լոգ րամ գնե ցի» աս վա ծը: Իսկ խա նու թում 
առև տուր ա նե լիս, երբ ա սում են, թե՝ « Ման րը վե րա դարձ րեք», դա 
հաս կա նա լի է բո լո րին (նաև վա ճա ռո ղին), որ պի տի մնա ցած մանր 
դրա մը վե րա դարձ նի և  այլն: Օ րի նակ նե րից ա ռա ջի նը  խոս քա յին փո-
խա նու նութ յուն  է, իսկ երկ րոր դը՝ լեզ վա կան: 

 Հա մըմբռ նու մը փո խա րին ման հատ կա նի շով նման է փո խա նու-
նու թյա նը, սա կայն ու նի այն էա կան տար բե րութ յու նը, որ փո խա րի նո-
ղը և փո խա րին յա լը մեկ ըմբռն ման՝ հաս կա նա լիութ յան մեջ են:  Օ րի-
նակ՝   Այդ մա կա բույծ նե րը  կե րան խեղճ ժո ղովր դին: Այս նա խա դա-
սութ յան մեջ մա կա բույծ բա ռը դրված է «(ու րի շի հաշ վին ապ րող) 
մարդ»  բա ռի փո խա րեն: 

Սա կայն միշտ չէ, որ հստակ կա րե լի է ո րո շել հա մըմբռն ման և փո-
խա նու նութ յան տար բե րութ յու նը. «Եր ևանն այն տա րի նե րին ոտ քի էր 
ե լել»  նա խա դա սութ յու նը կա րե լի է հաս կա նալ եր կու կերպ, փո խա-
նու նութ յուն՝  Եր ևա նի ամ բողջ բնակ չութ յու նը (պա րու նա կո ղի և պա-
րու նակ յա լի հա րա բե րութ յուն), հա մըմբռ նում՝ Եր ևա նը (ամ բողջnվին)  
(հա տուկ ա նու նը հա սա րակ ան վան ի մաս տով): 
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 Տար բե րում են  հա մըմբռն ման մի քա նի տե սակ.  ա)  մա սի փո խա-
րի նու մը՝ ամ բող ջին.  Լ սա րա նում կա  քսան հինգ հո գի (հո գի բա ռը՝ 
ու սա նող բա ռի փո խա րեն).  Շեն քում բնակ վում է  հար յուր շունչ (շունչ 
բա ռը անձ՝ մարդ բա ռի փո խա րեն)  և  այլն:  բ) Ա ռան ձի նը (ե զա կին)՝ 
հա վա քա կան ամ բող ջի (հոգ նա կիի) ի մաս տով. վրա ցին մեզ հար ևան 
է   (վրա ցի  բա ռը ժո ղո վուրդ բա ռի փո խա րեն). « Հի մի դժա րեց բա-
ներս,  երբ թա թարն ե ղավ թա գա վոր» («թա թար բա ռը ժո ղո վուրդ բա-
ռի փո խա րեն»): 

գ) Հա տուկ ա նու նը հա սա րակ ան վան ի մաս տով. Համ լետ  («վե-
հանձ նութ յուն») լի նել, Քաջ Նա զար («վախ կո տութ յուն»). « Լենկ թե
մուրն  ե կավ, հուր ու սուր ե կավ»  ( Թու ման յան) և  այլն: 

7. Լե զու նե րում լի նում են դեպ քեր, երբ բա ռե րի ձևի և  ի մաս տի 
(ար տա հայ տութ յան և  բո վան դա կութ յան պլան նե րի) միջև նկատ վում 
է  մի տե սակ ան հա մա մաս նութ յուն, ո րը և սահ ման վում է հա րա բե րա-
կից կող մե րից  մե կի կամ մյու սի հի ման վրա:  Հին աշ խար հի քե րա կա-
նա կան մտքի արդ յունք է բա ռե րի ձևա յին և  ի մաս տա յին տար բե րութ-
յուն նե րը կամ հա մըն կում նե րը սահ մա նել այս կամ այն կող մի գե րա-
կա յութ յամբ կամ բա ցա կա յութ յամբ: 

Այս պես, լե զու նե րում ա ռանձ նաց վում են հա մա նուն ներ, հո մա նիշ-
ներ և հա կա նիշ ներ, ո րոնք ի մաս տա բա նա կան դաշ տում, կա րե լի է 
ա սել, մեկ ամ բող ջա կան տես քով հան դես ե կող եր ևույթ ներ են: Բա-
ռա գի տա կան այս եր ևույթ նե րը բնո րոշ են շատ լե զու նե րի, ա ռա ջին 
հեր թին՝ հնդեվ րո պա կան հին և նոր լե զու նե րին: Դ րանց ա ռա ջաց ման 
հի մուն քը եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յուն նե րի նշա նակ ման 
տար բե րութ յուն ներն  են՝ պայ մա նա վոր ված  ոչ միայն օբ յեկ տիվ  (ընդ-
հա նուր՝ լեզ վա կան),  այլև սուբ յեկ տիվ  (մաս նա վոր՝ խոս քա յին) հան-
գա մանք նե րով: 

Նույն ձևն  ու նե ցող, սա կայն   ի մաս տով տար բեր բա ռե րը, որ ան-
վա նում են ա ռար կա յի, հատ կա նի շի (ա նուն նե րի) և հա րա բե րութ յուն-
նե րի հաս կա ցութ յուն,  կոչ վում են հա մա նուն բա ռեր   (անգլ. homonyms), 
օ րի նակ՝ որբ  «ծնո ղա զուրկ» և  որբ  «մի թռչնի ա նուն», կուղթ  (կղութ)  
«մե տաղ յա ա ման» և կուղթ «հան գույց, կապ», կունդ  (բրբռ.) «կոճղ», 
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կունդ  «քաջ»  և  կունդ «ճա ղատ», կուշտ  (բրբռ.) «կողմ» և կուշտ «կե-
րած-հա գե ցած», որթ  (բրբռ.)  «հորթ», որթ «խա ղո ղի տունկ» և  որթ  
«կո ղով, կթոց» և  այլն: 

Ինչ պես կա րե լի է նկա տել, հա մա նուն ներն ու նե նում են առն վազն 
եր կու և  եր կու սից ա վե լի բա ղադ րիչ նե րով առն չակ ցութ յուն, այդ  դեպ-
քում տար բե րում են  կա՛մ  եր կան դամ, կա՛մ բազ ման դամ հա կադ րութ-
յան հա մա նուն ներ:  

Հա մա նուն բա ռե րի  ձևաի մաս տա յին առն չութ յու նը  կոչ վում է հա-
մա նու նութ յուն: Այն ա ռաջ է գա լիս լեզ վի պատ մութ յան ըն թաց քում, 
բա ռե րի ի մաս տա յին փո փո խութ յուն նե րի հետ ևան քով: Այդ փո փո-
խութ յուն նե րը հան գեց նում են բա ռե րի ի մաս տա յին մո տեց ման և/ կամ 
բևե ռաց ման: Ըստ այդմ էլ լեզ վի հա մա ժա մա նակ յա կտրված քում 
տար բե րում են հա մա նուն նե րի սեր տութ յան տար բեր աս տի ճան ներ: 

Հա մա նուն նե րի ա ռա ջաց ման բուն աղբ յու րը բա ռե րի բազ մի մաս-
տութ յան տա րան ջա տումն է ա ռան ձին ի մաստ նե րի, ո րոնք էլ վեր ջա-
պես  հան գեց նում են հա մա նու նութ յան. ըստ Գ. Բ. Ջա հուկ յա նի դի-
պուկ բնո րոշ ման՝ «բա ռի բազ մի մաս տութ յան ի դեա լը հա մա նու նութ-
յունն է»1: Հմմտ.  հին հայ. (գրաբ.) ակն  «աչք» (լատ. oculus «աչք») 
բա ռի ի մաս տա յին լայ նաց ման ճա նա պար հով, ընդ ո րում  ա մե նա-
նախ նա կան ի մաս տը՝ «հետ ևել, նա յել»,  հե տա գա յի նը՝ «կլո րութ յուն, 
մի ջուկ, մի բա նի՝ լույ սի ըն կալ ման կամ ա ռաջ բեր ման սկիզբ»  և  այլն 
ի մաստ նե րի հե ռաց մամբ ժա մա նա կա կից հա յե րե նում ու նենք  ակ  
«ա նիվ. հմմտ. ա րե գակ»,  ակ «ա կունք. հմմտ. Ա կունք (տե ղա նուն)»,  
ակ  «թան կար ժեք քար. հմմտ. ակ նե ղեն» և  այլն:  

Ն ման բա ռե րը  սո վո րա բար ա ռանձ նա նում են մի քա նի  հի մուն-
քով, ո րոնց արդ յուն քում ու նե նում ենք տար բեր կար գի հա մա նուն ներ,   
հնչյու նա փո խութ յամբ՝  սեր «սե րուցք», սեր (< սէր) «զգաց մունք», փո-
խա ռու թյան ճա նա պար հով՝   մարտ «կռիվ» - մարտ  «ամ սա նուն» 
(հուն.  μάρτιος,  լատ. martius),   բազ մի մաստ բա ռե րի ի մաս տա յին հե-
ռա ցու մով, ընդ սմին ոչ միայն հա սա րակ, այլև հա տուկ ա նուն նե րի 
դեպ քում՝  ա ղավ նի – Ա ղավ նի, ար շա լույս – Ար շա լույս, ամ պեր  Ամ

1 Գ. Բ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բա-
ռակազմություն, Ե., ՀՍՍՀ  ԳԱ հրատ., 1990: 
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պեր, գե ղե ցիկ  Գե ղե ցիկ,  ծաղ կա շեն – Ծաղ կա շեն  (տե ղա նուն),  քե-
րա կա նա կան ձևե րի նմա նու թյամբ՝ կա րի «խիստ, սաս տիկ» - կա րի 
(կա րել  «կար ա նել» բա յի ըղ ձա կա նի  ձև») և  այլն:  

Ըստ բա ռա յին կամ քե րա կա նա կան կազ մութ յուն լի նե լու հատ կա-
նի շի՝ տար բե րում են սո վո րա կան՝ բա ռա յին, և քե րա կա նա կան հա-
մա նուն ներ. հմմտ. կետ «ա ռո գա նա կան նշան» և կետ «կեն դա նի», գե
րի «գե րե վար ված» և գե րի  «գե րել բա յի ըղ ձա կա նի ձևը» և  այլն: 

Հա մա նու նութ յու նը դի տարկ վում է ա ռան ձին՝ ար տա սա նու թյան և 
գ րութ յան հա րա բե րութ յամբ. լի նում են՝  հա մա նուն բա ռեր, ո րոնք լեզ-
վի տվյալ շրջա նում այդ պի սին են  և՛ ար տա սա նութ յամբ, և՛ գ րութ յամբ. 
սեր  «սե րուցք» և սեր  «զգաց մունք», հոտ «բույր» և հոտ «մանր կճղա-
կա վոր կեն դա նի նե րի խումբ» և  այլն: Կան նաև հա մա նուն ներ, ո րոնք 
միայն գրութ յամբ են նույն, այ սինքն՝ ար տա սա նութ յամբ տար բեր են՝ 
հորդ [հորդ] «ա ռատ (անձրև)» և  հորդ [հո րըդ] «քո հո րը», և հա կա-
ռակն՝ ար տա սա նութ յամբ   նույն են, իսկ գրութ յամբ՝  տար բեր՝ երթ  
[երթ] «գնա լը. ըն թացք» և  երդ  [երթ] «եր դիկ. տա նի քի օ դանցք»   և  
այլն:  

Մ յուս կող մից, ար տա սա նութ յամբ նույն, գրութ յամբ տար բեր բա-
ռե րը կոչ վում են հա մա հունչ  (հա մահն չուն) հա մա նուն ներ՝  հերց  
[հերց] «ֆի զի կա յում՝ պար բե րա կան տա տա նում նե րի հա ճա խա կա-
նութ յան միա վոր» և հերձ [հերց] «զա տե լը, կի սե լը. հմմտ.  հեր ձել», 
հեղձ  [հեղց] «հեղձ ված, խեղդ ված» և հեղձ   [հեղց] «լի, լե ցուն» և  այլն, 
իսկ գրութ յամբ նույն, բայց ար տա սա նութ յամբ տար բեր հա մա նուն նե-
րը  կոչ վում են հա մա գիր  հա մա նուն ներ՝  բարդ «մի ո րո շա կի քա նա կի 
խո տի և  այլ նի դեզ» (ար տաս.՝ բարդ) և  բարդ  «ոչ պարզ»  (ար տաս.՝ 
բարթ) և  այլն: 

Այ նու հետև, հա մա նուն նե րը լի նում են մաս նա կի և լիա կա տար.  
մաս նա կի են, երբ  հա մա նու նութ յու նը լի նում է կա՛մ միայն ար տա սա-
նութ յամբ` որթ [որթ] «որ թա տունկ» և  որդ [որթ] «ճի ճու» և  այլն, կա՛մ 
միայն գրութ յամբ` խռիկ [խռիկ]  «ջրա յին կեն դա նի նե րի շնչա ռութ յան 
օր գան»,  խռիկ  [խռիկ]  «խռիվ, ծա ռի չոր ճյու ղեր» և  խռիկ [խռիկ]  
«խռիկ (տա լը). վա նե լը», որբ   [որփ] «ծնո ղա զուրկ» և  որբ [որփ] «մի 
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տե սակ թռչուն» և  այլն, իսկ լիա կա տա րի դեպ քում՝ և՛ ար տա սա նութ-
յամբ, և՛   գրութ յամբ  նույ նա կան են` խան [խան]  «ափ սե», խան [խան]  
«իջ ևան» և խան [խան] «մի տիտ ղոս, այդ տիտ ղո սը կրող անձ»  և  
այլն: Մաս նա կի հա մա նուն նե րի մի տե սակ կա, որ  կո չում  են հա րա
նուն ներ (պա րո նիմ ներ, հուն. παρά «մոտ՝ մերձ, հար» - όνημα  «ա նուն»)`  
ա վե լել  «ա վե լաց նել»  և  ավ լել  «հա վա քել՝ հե ռաց նել»  և  այլն: 

Լե զու նե րում հո մա նիշ բա ռե րը քա նա կա պես ա վե լին են և ն կա տե-
լի, ուս տի հա մե մա տա բար լավ են ու սում նա սիր ված: Կան հա յե րե նի, 
ռու սե րե նի, ֆրան սե րե նի և  այլ լե զու նե րի հո մա նիշ նե րին նվիր ված 
զգա լի թվով գի տա կան աշ խա տանք ներ՝ մե նագ րութ յուն ներ, հոդ ված-
ներ և  այլն, կազմ վել են այդ լե զու նե րի հո մա նիշ նե րի թե՛ ա կա դե միա-
կան (գի տա կան) և թե՛ ու սում նա կան բա ռա րան ներ: Ըստ այդմ ի մաս-
տա յին-ճա նա չո ղա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ պա րու նա կող լեզ-
վա կան՝ բա ռա յին, քե րա կա նա կան այդ եր ևույ թը, ինչ պես ա սում են, 
մշակ ված է ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ: 

Հա յե րե նում, օ րի նակ, ա ռանձ նաց վում են բա ռա յին և քե րա կա նա-
կան հո ման շութ յան բազ մա թիվ տե սակ ներ՝ ել նե լով դրանց կազ մութ-
յու նից, ի մաս տից և գոր ծա ռութ յու նից: Եր ևույ թի ման րա մասն խմբա-
վո րու մը և վեր լու ծութ յու նը կա րե լի է գտնել ինչ պես հա յե րե նի, այն պես 
էլ մյուս լե զու նե րի նոր մա տիվ դա սագր քե րում,  գի տա կան   ու սում նա-
սի րութ յուն նե րում:   

Ս տորև անդ րա դառ նում ենք հո մա նիշ նե րին՝ ընդ հա նուր լեզ վա-
բա նա կան-ճա նա չո ղա կան հա յե ցա կե տից:  

Ա մե նից ա ռաջ նկա տենք, որ լեզ վի ո ճե րի ա ռու մով հո մա նիշ ներն 
ու նեն էա կան  նշա նա կութ յուն: Հատ կա պես բա ռա յին մա կար դա կի հո-
մա նիշ նե րը խոս քին հա ղոր դում են ո րո շա կի ո ճա վո րում: Բա ռե րի նույ-
նա կան, միօ րի նակ գոր ծա ծութ յու նը, մա նա վանդ հա կիրճ բա նա վոր 
խոս քում, այն դարձ նում է միա պա ղաղ և դժ վար ըն կա լե լի: Այ նինչ հո-
մա նիշ բա ռե րի, դարձ վա ծա յին հո մա նիշ նե րի տե ղին և չա փա վոր կի-
րա ռութ յու նը  մեղ մում է այդ թե րա ցու մը:  Հո մա նիշ բա ռե րի գոր ծա-
ծութ յու նը ա ռա վել տե ղին է գե ղար վես տա կան խոս քում, և դա բնա-
կան է:  
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Լեզ վի տվյալ ժա մա նա կա յին կտրված քում հան դես ե կող այն 
միա վոր նե րը (բա ռեր, մաս նիկ ներ, ա ծանց ներ, ձևույթ ներ և  այլն), 
ո րոնք ար տա սա նութ յամբ կամ հնչյու նա կան կազ մով (ար տա հայ-
տութ յան պլա նում) տար բեր են, իսկ ի մաս տով (բո վան դա կութ յան 
պլա նում) մոտ, մեր ձա վոր կամ նույնն են, կոչ վում են հո մա նիշ բա ռեր  
կամ հո մա նիշ ներ (սի նո նիմ,  հուն.  ϭηνὀνημος  «նույ նա նու նա կան»): 

Ըստ այն նկա տառ ման, թե նման միա վոր նե րը լեզ վի ո՛ր մա կար-
դա կում են հան դես գա լիս (բա ռա պա շա րի,  ձևա բա նութ յան, շա րահ-
յու սու թյան և  այլն), տար բե րում են բա ռա յին, ձևա բա նա կան և շա րահ-
յու սա կան հո մա նիշ ներ, ինչ պես նաև, այս պես կոչ ված, միջ մա կար դա-
կա յին՝ դարձ վա ծա յին հո մա նիշ ներ:  

Հո ման շա յին հա րա բե րութ յան մեջ գտնվող միա վոր նե րը կազ մում 
են հո ման շա յին շար քեր, ո րոնք լի նում են առն վազն եր կան դամ  (հո-
ման շա յին զույգ կազ մե լու առու մով)  և բազ ման դամ, որն, ան շուշտ,  
հաշ վե լի չէ, իսկ շար քի մեջ մտնող յու րա քանչ յուր միա վոր՝ շար քի ան-
դամ: Ընդ ո րում վեր ջին դեպ քում հա կադր վող եզ րե րի միջև առ կա է 
գե րա կա յութ յան և ս տո րա կա յութ յան հա րա բե րութ յուն. հմմտ. մազ // 
վարս, գես, հեր, ձար և  այլն, նաև    քա մի // հով, զեփ յուռ, սյուք  և  այլն, 
որ տեղ գե րա կա են մազ,  քա մի բա ռե րը, ո րով հետև դրանք  գտնվում  
են սո վո րա կան, լայն գոր ծա ծութ յան մեջ, իսկ մյուս նե րը կի րառ վում են 
ա ռան ձին, եր բեմն սահ մա նա փակ դեպ քե րում, ա ռա վե լա պես խոս քի 
ո ճա վոր ման նպա տա կով: Եվ այս  դեպ քում  ևս դ րանք, իբրև հո ման-
շա յին շար քի ան դամ ներ, կա րե լի է ա սել, գտնվում են ան փո փո խա կա-
յին  (ին վա րիանտ)  և  փո փո խա կա յին (վա րիա տիվ) կախ վա ծութ յան 
մեջ:  

Ըստ այսմ՝ հաս կա ցութ յան ա ռու մով շատ կար ևոր է հո ման շա յին 
հա րա բե րութ յան մեջ գտնվող բա ռե րի ծա վա լա յին ընդգրկ վա ծութ յու-
նը: Օ րի նակ՝  մազ բա ռը մյուս նե րին առնչ վում է իր ի մաս տի ողջ ծա-
վա լով, այ սինքն՝ իր նշա նա կութ յամբ ընդ հան րա կան է հո ման շա յին 
այդ շար քում, այ նինչ մյուս նե րից  յու րա քանչ յուրն  այդ բա ռի հետ հո-
ման շա յին հա րա բե րութ յուն ու նի իր այն ի մաս տով, ո րը մաս նա վոր 
բնույ թի է. հմմտ. վարս «կա նա ցի՝ աղջ կա մազ», հեր «նուրբ՝ քնքուշ 
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մազ», բաշ «սմբա կա վոր կեն դա նու, նաև առ յու ծի մազ», ձար «ձիու 
մազ» և  այլն:

Հո ման շա յին շար քի ան դամ նե րը շատ քիչ դեպ քե րում կա րող են 
ի մաս տա յին և գոր ծա ռական դրսևոր ման ա ռու մով լիո վին հա մ ընկ նել, 
նման դեպ քում դրանք կոչ վում են բա ցար ձակ հո մա նիշ ներ, օր.՝ լայն 
ըն դար ձակ,  նվի րա կան անձն վեր  և  այլն, իսկ ե թե  չեն հա մընկ նում, 
մաս նա կի հո մա նիշ ներ, օր.՝  մաս – կ տոր, հաց –  ու տե լիք և  այլն:     

Լե զու նե րի ա վան դա կան (տրա դի ցիոն) քե րա կա նութ յուն ներում 
ըն դուն ված է տար բե րել հո մա նի շութ յան ևս  եր կու տե սակ, հա մա նի
շութ յուն և նույ նա նի շութ յուն, ո րոնց արդ յուն քում ա ռանձ նա նում են 
հա մա նիշ և նույ նա նիշ բա ռեր: Եվ տար բե րակ ման հիմ քի հա մար 
գտնված է տվյալ  հատ կա նի շը.  հա մա նիշ են կոչ վում այն բա ռե րը, 
ո րոնք ի մաս տով մոտ կամ մեր ձա վոր են, բնավ ոչ նույ նա կան, ոչ էլ 
գոր ծա ծութ յամբ կա րող են միմ յանց փո խա րի նել, օր.՝  ըն կեր  աշ խա
տա կից  և  այլն, իսկ նույ նա նիշ են այն բա ռե րը, ո րոնք ի մաս տով հա-
մընկ նում են, գոր ծա ծութ յամբ  կա րող են միմ յանց փո խա րի նել, օր.՝ 
պա տու հան – լու սա մուտ, Նոր տա րի – Ա մա նոր  Կա ղանդ  և  այլն: Թե՛ 
հա մա նիշ և թե՛ նույ նա նիշ կա րող են լի նել ոչ միայն բա ռե րը, այլև լեզ-
վա կան այլ կար գի միա վոր ներ, օր.՝ մաս նիկ ներ (-ո րեն// ա բար //պես, 
ա կան //ա յին, ում //ութ յուն և  այլն):    

Հա կան շութ յու նը լե զու նե րում այն քան տա րած ված եր ևույթ չէ,  որ-
քան, ա սենք, հո ման շութ յու նը, ո րով հետև հան դի պում է ա ռա վե լա պես 
միայն բա ռա յին մա կար դա կում, իսկ գոր ծա ծութ յամբ էլ հա մե մա տա-
բար սահ մա նա փակ է:  Խոս քի մեջ հա կան շութ յու նը են թադ րում է 
ա սե լի քի հա կադ րութ յուն հա մա տեքս տում, չու նի գոր ծա ռա կան-ո ճա-
կան դրսևոր ման լայն հնա րա վո րութ յուն ներ:  Հա կա նիշ են այն բա ռե-
րը, ո րոնք հնչյու նա կան կազ մով ի րա րից տար բեր են, իսկ ի մաս տով՝ 
հա կա դիր: Հա կա նիշ բա ռե րը սո վո րա բար հան դես են գա լիս զույ գե-
րով. հա կա նիշ նե րը եր կան դամ հա կադ րութ յան միա վոր ներ են.  մեծ 
– փոքր, եր կարկարճ, հաստ – բա րակ, ա րագ – դան դաղ, շուտ –ուշ,  
լայն – նեղ, լավ –վատ, կենտ – զույգ,  ներ քին ար տա քին և  այլն:  Հա-
կա նիշ  է այն  բա ռը, ո րը են թադ րում է հա կադ րե լի զույգ. լեզ վում ոչ 
բո լոր բա ռերն են, որ կա րող են ու նե նալ են թադ րա կան, հնա րա վոր 
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հա կադ րե լի մեկ այլ միա վոր: Դա բա ցատր վում է խոս քի այն բնույ թով, 
որ ա ռար կա նե րի, եր ևույթ նե րի հաս կա ցութ յուն նե րի ան վա նում նե րը 
ոչ միշտ են առն վում տա րան ջատ (դիզ յունկ տիվ) հա րա բե րակ ցութ-
յան մեջ:  Տար բե րում են հա կա դիր եզ րեր կազ մող բա ռե րի մի քա նի 
տե սակ՝ ել նե լով  դրանց հա կադ րութ յան տար բեր չա փա նիշ նե րից, այն 
է ՝ ըստ բա ռար մատ նե րի բնույ թի, ըստ բա  ղադ րա կա նութ յան և  այլն: 

Հա յե րե նում, օ րի նակ, ա ռանձ նաց վում է նման բա ռե րի մի քա նի 
տե սակ. կան հա կա նիշ ներ,  ո րոնք տար բեր ար մատ նե րից  բա ղադր-
ված բա ռեր են, ուս տի կոչ վում են տա րար մատ հա կա նիշ ներ, օր.՝ լայն 
– նեղ, ա րագ – դան դաղ, շուտ –  ուշ, եր կար – կարճ, վե րին – ներ քին, 
մեջ – դուրս  և  այլն, ո րոշ հա կա նիշ ներ էլ բնո րոշ վում են ընդգծ ված  
հա կադ րա կա նութ յամբ, օր.՝ աղ քատ – հա րուստ, բա րե կամ – թշ նա մի, 
հա րա զատ –  օ տար, գոր ծուն յա –  ան բան և  այլն, լի նում են նաև նույ-
նար մատ հա կա նիշ ներ,   ո րոնք  ըստ էութ յան բա ղադր յալ կազ մութ-
յուն ու նե ցող բա ռեր են, հա կա նիշ են դառ նում ի րենց այս կամ այն բա-
ղադ րի չի հա կադ րու թյամբ, օր.՝ մեր ձա կա – հե ռա կա,  ներ կա – բա ցա
կա, կա մա կոր – կա մա զուրկ, պար տա ճա նաչ – պար տա զանց, դի մա
կաց դի մա զուրկ և  այլն:  

8. Զ գա ցա կան (է մո ցիո նալ) բա ռը (խոս քը) վե րա բե րում է ի րա կա-
նութ յան ճա նաչ ման այն  կող մին, ո րը հա յե ցո ղա կան չէ, այլ պա րու նա-
կում է անձ նա յին (սուբ յեկ տիվ) ե րանգ ներ: Ա մե նօր յա հա ղոր դակ ցու մը 
ընդ հա նուր  է հան րութ յան բո լոր ան դամ նե րի հա մար, բայց նաև անձ-
նա յին՝ նրան ցից յու րա քանչ յու րի դեպ քում:  Ըստ այդմ՝ խոս քի միա-
վոր նե րը՝ բա ռե րը և քե րա կա նա կան ձևե րը և  այլն լի նում են ոչ միայն 
մտա ծա կան («դա տո ղա կան»), այլ նաև զգա ցա կան («է մո ցիո նալ») 
բնույ թի: Խոս քի մեջ լեզ վա կան միա վոր նե րը հան դես են  գա լիս  եր-
կու՝ ա ռար կա յա կան («օբ յեկ տիվ») և  անձ նա յին («սուբ յեկ տիվ») ձևով: 

Ըստ այսմ՝ կա րե լի է ա սել, թե լե զուն ոչ միայն ա ռար կա նե րի,  
եր ևույթ նե րի վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յուն նե րի, այլև զգա ցում նե րի 
(«զգա ցո ղութ յուն նե րի») ամ բող ջութ յուն է: Ա ռա ջին դեպ քում ար տա-
հայ տու թյան պլա նում են խոս քի մա սա յին միա վոր նե րից  «լիի մաստ» 
բա ռե րը՝ գո յա կա նը, ա ծա կա նը, բա յը և  այլն, իսկ երկ րորդ դեպ քում՝ ոչ 
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«լիի մաստ» բա ռե րից բնա ձայ նութ յուն նե րը, բա ցա կան չութ յուն նե րը, 
ձայ նար կու թյուն նե րը, ո րոնք հան դես են գա լիս կա՛մ նա խա դա սութ-
յան մեջ, կա՛մ  ա ռան ձին՝ իբրև ու րույն հնչե րան գով նա խա դա սութ յուն. 
հմմտ. նա խա դա սութ յան մեջ՝ Վա՛հ, ի՞նչ ես ա սում:  Ա ռան ձին՝  Վա՛հ: 
Նա խա դա սութ յան մեջ՝ «Ափսո՜ս  Ա նուշ, սա րի ծա ղիկ»: Ա ռան ձին՝  
Ափ սո՜ս: Նա խա դա սութ յան մեջ՝ «Ո՞ւր կո րան, / Մո տիկ ներս ո՞ւր կո-
րան»: Ա ռան ձին՝ Ո՞ւր և  այլն: Զ գա ցա կան խոս քը բա նա վոր տար բե-
րա կում ու նե նում է հա մա պա տաս խան բա ռե րի գոր ծա ծութ յուն, այլև, 
որն այս դեպ քում ա ռա վել ընդգ ծե լի է, հնչե րան գա յին հա գեց վա ծութ-
յուն՝ հա մա պա տաս խան ա ռո գա նա կան նշան նե րով: Տար բե րում են 
զգա ցա կան խոս քի մի քա նի տե սակ՝ հա վե լադ րութ յուն  (պլեո նազմ, 
հուն. πλεονασμός «ա վել ցուկ, ա վե լին»),  չա փա զան ցութ յուն  (հի պեր-
բո լա)  և  այլն: 

Հա վե լադ րութ յունն այն  է, որ խո սո ղը մտքի ու ժե ղաց ման, խտաց-
ման նպա տա կով լրա ցու ցիչ օ տա գոր ծում է մի նոր բառ, որն ար դեն 
կար աս վա ծի մեջ, և դ րա նով ստաց վում է ի մաս տի հա վե լուր դայ նութ-
յուն. օր.՝   Իր մեջ նե րա ռել: «Էս քու կոտ րած ձի ռով չի՞ս գրէ»: Դու ինքդ 
քո բե րա նով ա սա ցիր, որ գնա ցել է: Ես իմ այս գրա ծին միշտ էլ հա վա-
նել եմ և  այլն:  Հա վե լադ րութ յան մեջ տար բե րում են նաև, այս պես 
կոչ ված, նույ նա բա նութ յու նը (տավ տո լո գիա, հուն. ταυτολογια < ταυτό 
«նույ նը» -  λόγος  «բան՝ խոսք»), որն, իբրև ո ճա կան եր ևույթ, խոս քը 
դարձ նում է ան հար կի ձգձգված, ոչ դի պուկ, ոչ էլ  նպա տա կա յին,  օր.՝ 
Ա նընդ հատ ա սում եմ, ա նընդ հատ կրկնում, ա նընդ հատ զգու շաց նում, 
բայց ոչ մի արդ յունք  և  այլն, նաև աս տի ճա նա վո րու մը  (գրա դա ցիա, 
լատ. gradatio < gradus «աս տի ճան»), իր են թա տե սակ նե րով՝ բարձ րա
ցող աս տի ճա նա վո րում, օր.՝  Վեր կա ցավ, ա րագ գնաց, բռնեց և հետ 
բե րեց և  այլն, նվա զող  կամ իջ նող աս տի ճա նա վո րում, օր.՝ Գ նաց, 
գնաց, ըն կավ և շուն չը փչեց  և  այլն: 

Չա փա զան ցութ յան դեպ քում խոս քի մեջ օգ տա գործ վում են այն-
պի սի բա ռեր և  ար տա հայ տութ յուն ներ, ո րոնք ճիշտ չեն, ուս տի ոչ այն-
քան նպա տա կա յին, որ քան ան տե ղի և  ա վե լորդ՝ չնա յած եր բեմն ու նե-
նում են այս կամ այն նշա նա կութ յու նը. օր.՝  Նա ուղ տը ա սե ղի ծա կով 
կանց կաց նի: Նա լուն ուղտ է շի նում  և  այլն:  
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է.Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   315-358: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն, Ե., 1984, էջ 21-72: 
Головин .Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 58-66:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 87, 142:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 36, 120: 

  



150

Թե մա  4. Ի մաս տա փո խութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռի ի մաս տի փո փո խութ յուն նե րի  բնույ թը:  Բա ռի 
ի մաս տի փո փո խութ յան  տե սակ նե րը. բուն և լ րա ցու ցիչ տե սակ ներ:  

1. Լեզ վի ա նընդ հատ զար գաց ման գոր ծըն թա ցում բա ռե րը կրում 
են փո փո խութ յուն ներ՝ ինչ պես ձևով, այն պես էլ ի մաս տով: Բա ռը են-
թարկ վում է ի մաս տա յին փո փո խութ յան՝ ձեռք  է բե րում նոր ի մաստ, 
կորց նում կամ նեղ գոր ծա ծութ յան մատ նում նախ կին ի մաս տը և  այլն: 
Դա պայ մա նա վոր ված է, ա ռա ջին հեր թին, ի րա կա նութ յան մեջ տե ղի 
ու նե ցող այն տե ղա շար ժե րով, ո րոնք ի րենց ան մի ջա կան ար տա ցո-
լումն են գտնում լեզ վում, հատ կա պես նրա ա մե նազ գա յուն մա սում՝ 
բա ռա պա շա րի մեջ: 

Բա ռի մաստ, բա ռա յին ի մաստ և բա ռի նշա նա կութ յուն տեր մին նե-
րը, ան կախ ո րոշ  ներ քին տար բե րութ յու նից, ընդ հա նուր առ մամբ 
նույնն են:  

Բա ռի մաս տի փո փո խութ յուն նե րը բա ռա գի տա կան ու սում նա սի-
րութ յան  մի ու րույն  մասն են: Ի մաս տա փո խութ յուն  (մե տա սե միա. 
անգլ. metasemy  «նշա նա կութ յան փո փո խում») նշա նա կում է լեզ վա-
կան միա վոր հան դի սա ցող  բա ռի, բա ռա կա պակ ցութ յան բո վան դա-
կութ յան պլա նի փո փո խութ յուն: Ն ման փո փո խութ յուն անխ տիր տե ղի 
է ու նե նում լեզ վի ա մեն մի փու լի գոր ծա ռութ յան պայ ման նե րում, կոնկ-
րետ ժա մա նա կի մեջ, և  այն դառ նում է  տա րա ժա մա նակ յա ի րո ղութ-
յուն: 

Լե զու նե րի զար գաց ման ըն թաց քում կա տար վող ի մաս տա փո խու-
թյուն նե րը, պայ մա նա վոր ված ար տա քին հան գա մանք նե րով, միան-
ման գոր ծըն թա ցի  արդ յունք  չեն: Ինչ պես որ տվյալ լե զուն կրող հան-
րութ յան հա ղոր դակ ցա կան գոր ծու նեութ յունն է  տար բեր լի նում, նույն-
պես և ն րա լեզ վի մեջ են ար տա ցոլ վում այդ տար բե րութ յուն նե րը, այ-
սինքն՝ բա ռե րի և բա ռա յին այլ միա վոր նե րի բո վան դա կութ յան պլա նի 
(ի մաս տի) մեջ լի նում են հա մար ժեք տե ղա շար ժեր: 

Ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում տե ղի ու նե ցող տե ղա շար ժե րը՝ պա տե-
րազմ նե րը, հե ղա փո խութ յուն նե րը,  տնտե սա կան բա րե փո խում նե րը 
կամ  խա փա նում նե րը, մշա կույ թի բնա գա վա ռում ի հայտ ե կած ձեռք-
բե րում նե րը և  այլն,- այդ ա մե նը ինչ-որ չա փով իր  ար տա հայ տութ-
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յունն է գտնում լեզ վի մեջ, ընդ ո րում ոչ միայն նոր հաս կա ցութ յուն նե-
րի ան վա նում հան դի սա ցող բա ռե րի և  տեր մին նե րի տես քով, այլև 
լեզ վում առ կա բա ռե րի և բա ռա յին այլ միա վոր նե րի (նախ կի նում գոր-
ծած ված տեր մին նե րի) ի մաս տա յին փո փո խութ յուն նե րով: Այս ի րո-
ղութ յու նը նկա տե լի է լե զու նե րի պատ մութ յու նից՝  առն ված ոչ միայն  
հե ռու անց յա լի մեջ, այլև մոտ ժա մա նակ նե րում:  

Այս պես, վեր ջին մեկ-եր կու տաս նամ յա կում հա յե րե նի մեջ, տնտե-
սա կան բնա գա վա ռում, մաս նա վո րա պես  շու կա յա կան  հա րա բե րութ-
յուն նե րի բե րու մով նոր ի մաստ նե րով սկսե ցին գոր ծած վել շու կա, առև
տուր, վարկ, մե նաշ նորհ, տնտե սա կան աճ, դե բի տո րա յին պարտք  և  
այլ բա ռեր և կա պակ ցութ յուն ներ, ո րոնք, թեև մա սամբ նախ կի նում էլ 
գոր ծած վում էին, սա կայն չու նեին այն նոր ի մաստ նե րը, որ ու նեն ներ-
կա յումս՝ իբրև տնտե սա կան ո լոր տի տեր մին կամ տեր մի նա յին ան վա-
նում.  օր.՝ շու կա (նոր ի մաս տով) «ա զատ ձեռ նե րե ցութ յուն»,  առև տուր 
«ներկր ված ապ րան քի վա ճառք», վարկ «դրա մի հատ կա ցում ո րո շա-
կի տո կո սի նկա տա ռու մով», մե նաշ նորհ «ա զատ՝ միայն մե կին (մի 
քա նի սին) պատ կա նող ապ րան քի՝ շու կա յա կան պայ ման նե րում վա-
ճառ քի վե րա պահ ված ի րա վունք», տնտե սա կան աճ «արդ յու նա բե-
րութ յան և  առևտ րի, մաս նա վոր  առևտ րի ե կա մուտ նե րի տո կո սավ-
ճա րի հի ման վրա գո յա ցող  ընդ հա նուր աճ» և  այլն:  

Բա ռի մաս տի այդ և ն ման փո փո խութ յուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են նոր ի րո ղութ յուն նե րի եր ևան գա լով, ընդ ո րում ոչ միայն առևտ րի, 
այլև այլ ո լորտ նե րում: Օ րի նակ՝ կրթութ յան, գրքի հրա տա րակ ման և  
այլ ո լորտ նե րում պե տա կան պատ վեր կա պակ ցութ յան ի մաս տը բա-
վա կա նին նե ղա ցել է, քա նի որ դրա ի րա կա նաց ման հիմ նա կան մա սը 
ան ցել է, այս պես կոչ ված, տնտե սա կան մաս նա վոր ձեռ նե րե ցութ յան 
ո լորտ. գրքի հրա տա րակ ման հո վա նա վոր  ար տա հայ տութ յան  հո վա
նա վոր  բա ռը ներ կա յումս կի րառ վում է նոր ի մաս տով՝ «մե կի կող մից 
դրա մի  տրա մադ րում»: Այս ըն թաց քում տեղ են գտնում նաև օ տար-
լեզվ յան և հա յե րեն բա ռե րի ան սո վոր կա պակ ցու մով նոր  բա ռե րի, 
տեր մին նե րի գոր ծա ծութ յուն. դե բի տո րա յին պարտք(եր) բա ռա կա-
պակ ցու թյան մեջ նոր է թե՛ ֆրան սե րե նից (անգ լե րե նից)  ռու սե րե նին և  
այլ լե զու նե րին ան ցած դե բի տոր (ֆրանս. débiteur «պար տա պան» < 
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լատ. debitor  «պար տա պան» < débeo  «պա տա վոր լի նել»),  թե՛  պարտք 
«տա լիք, վե րա դարձ նե լը» բա ռի  կի րա ռութ յու նը նոր հոգ նա կիով  
(իբրև ա նե զա կան բառ՝ pluralia tantum), «դրա մաշր ջա նա ռութ յան մեջ 
պար տա կա նութ յուն ու նե նա լը» ի մաս տով, որ լրաց նում է պարտք բա-
ռի ընդ հա նուր, նախ կին ի մաս տը (բա ռա ցի`«պարտք՝ պար տա պա-
նին»): 

Այ նու հետև, լե զու նե րի բա ռա պա շա րի մեջ ոչ բո լոր բա ռերն են են-
թարկ վում ի մաս տա փո խութ յան, այլ նրանց մի մա սը: Լե զու նե րի բա-
ռա պա շա րի հիմ նա կան բա ռա ֆոնդն այս ա ռու մով ա վե լի կա յուն է, 
քան ընդ հա նուր  բա ռա կազ մի մեջ մտնող բա ռա յին այս կամ այն կար-
գի միա վոր նե րը: Հա յե րե նի բա ռա պա շա րի հիմ նա կան կազ մի (ֆոն դի) 
միա վոր նե րի մեծ մա սը, օ րի նակ, մինչև այժմ գոր ծած վում է իր նախ-
նա կան՝ գրա բա րի շրջա նից ե կող ի մաստ նե րով՝ պայ մա նա վոր ված 
քրիս տո նեա կան մշա կույ թի ա վան դույ թով: Նա խագ րա յին հա յե րե նից 
գրա բա րին ան ցած շատ բա ռե րի   ի մաս տա փո խա կան տե ղա շար ժե րը 
հնա րա վոր է վեր հա նել լեզ վի ողջ պատ մութ յան ըն թաց քի մեջ, հա մե-
մա տա կան տվյալ նե րի քննութ յան պայ ման նե րում, ընդ ո րում ոչ միայն 
ներ քին, այլև այլ լե զու նե րի հետ հա մե մա տու թյան հի ման վրա: 

Այս պես, հայր (<հե.*p[h]Ht[h]er- «հայր»), մայր (< հե. *maHt[h]er- «մայր»),   
քույր (< հե. *soesor- «քույր»),  եղ բայր (< հե. *b[h]raHt[h]er- «եղ  բայր») բա ռե-
րը, ե թե նկա տի ենք ու նե նում հնդեվ րո պա կան ընդ հան րու թ յան շրջա-
նում ըն տա նի քի հիմ նա կան մաս ներ կա յաց նող այս ան ձե րի (պեր սո-
նաժ նե րի) ա րե նակ ցա կան ան մի ջա կան կա պը, նրանց գոր ծա ռա կան 
(ֆունկ ցիո նալ)  բաշ խու մը, ա պա դրանք, գո նե նա խա հա յե րե նում, պի-
տի ու նե ցած լի նեն հետև յալ ի մաստ նե րը՝  հայր «(ըն տա նի քի) ծնող նե-
րից ա րա կան կող մը», մայր «(ըն տա նի քի) ծնող նե րից ի գա կան կող-
մը», քույր «(ըն տա նի քի) զա վակ նե րից  ի գա կան կող մը  (եղ բո րը հա-
կա դիր)», եղ բայր «(ըն տա նի քի) զա վակ նե րից ա րա կան  կող մը (քրո ջը 
հա կա դիր)»,  քա նի  որ  այդ բա ռե րի ա մե նա նախ նա կան  ար մատ նե-
րից   կա րե լի  է ա ռանձ նաց նել ընդ հա նուր յր  (հե.*-t[h]er-) մա սը, ո րը, 
թերևս, ազ գակ ցա կան կապ նշող անձ նա նիշ  բա ղադ րիչ պի տի ե ղած 
լի նի (nomen actionis), մյուս նե րի ի մաստ ներն են՝ հա- (հե. *p[h]]H -) «(ըն-
տա նի քը հայ թայ թե լով) պա հող՝ շա հող», մա (հե. *maH-)  «(ըն տա նի-
քը իր կա թով) սնող (հմմտ. հայ. մա  և լատ. mamel «ստինք»)», քո (հե. 
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*soe-. այս դեպ քում՝ *-(s)or.) (գրա բար՝ նա խա հա յե րե նից) «իր (եղ բոր) 
ա րե նա կից. քույ րը», (ե)ղբ (< նա խա հա յե րեն՝ *եբղա < *եղբա-)  
(հե.*b[h]raH-) «ա րա կան՝ իր (քրոջ՝ ի գա կա նի) հա կա  դիր»: 

Այս  ա մե նը ի մաս տա յին (թե մա տիկ) այդ խմբի ստու գա բա նա կան-
ի մաս տա բա նա կան վե րա կանգն ման սահ ման նե րում է, որ պի սով 
հնա րա վոր է բա ռա պա շա րի հիմ նա կան ֆոն դի այդ միա վոր նե րի ա մե-
նա հին՝ հնդեվ րո պա կան ընդ հան րութ յան շրջա նից ե կող  ի մաստ նե րի 
մա սին են թադ րա բար խո սել, ո րոնք էլ ի մաս տա փո խութ յան են են-
թարկ վել տևա կան (հա զա րամ յակ նե րի) ըն թաց քում: Իսկ գրա վոր հա-
յե րե նից սկսած, գրա վոր ա վան դույ թով այդ բա ռե րը մինչև օրս պա հել 
են ի րենց նոր՝  «հայր», «մայր», «քույր», «եղ բայր» ի մաստ նե րը:

Հա յե րե նի  բա ռա պա շա րի բա ռա յին կազ մի մեջ կան նաև բա ռեր, 
ո րոնք  նրա  գրա վոր ժա մա նա կաշր ջա նի  տար բեր փու լե րում՝ հին  
(գրա բար), մի ջին (ի մա՛ կի լիկ յան հա յե րեն), նոր (աշ խար հա բար), տա-
րած քա յին տար բե րակ նե րում՝ բար բառ ներ, խոս վածք ներ և  այլն,  են-
թարկ վել են ի մաս տա յին տար բեր բնույ թի   բազ մա թիվ  փո փո խութ-
յուն նե րի:  

Եվ ինչ պես այլ լե զու նե րի դեպ քում,  հա յե րե նի մեջ ևս  ըն դուն ված 
է այս կամ այն  կար գի խմբա վոր մամբ ներ կա յաց նել այդ փո փո խութ-
յուն նե րը: 

 2. Լեզ վա բա նա կան աշ խա տանք նե րում ի մաս տա փո խութ յան տե-
սակ նե րը ա ռանձ նաց վում և բ նո րոշ վում են մի  քա նի մո տե ցու մով.  մի 
դեպ քում՝ դրանք բեր վում են ա ռանց այս կամ այն ընդ հա նուր մո տեց-
ման կամ տե սակ նե րի ա ռանձ նաց ման մեջ հատ կա նիշ նե րի նշման, 
մեկ այլ դեպ քում՝ ա ռանձ նա ցու մը կա տար վում է ա վե լի ընդ հա նուր 
խմբա վոր ման մեջ՝ «ըստ ի մաս տա փո խա կան հի մունք նե րի», այլև  
«ըստ ի մաս տա յին զար գաց ման արդ յուն քի» 1:

1 Է. Բ. Աղայանի «Լեզվաբանության հիմունքներ»  դասագրքում (էջ 359-
383), օրինակ, այս ենթաթեմայի նյութի շարադրանքը գրեթե ամբողջովին 
(չհաշված որոշ շտկումներ, լրացումներ, կրճատումներ և այլն) ներկայացված 
է հեղինակի նախորդ՝ ժամանակակից հայերենին վերաբերող աշխա տու-
թյուններից մի քանիսում: Տե´ս Նույնի՝ «Բառագիտություն» // Գ. Բ.  Ջա հուկ
յան, Է. Բ. Աղայան,  Վ. Դ. Առաքելյան, Հայոց լեզու, I մաս, Ա պրակ, Ե.,1980, 
էջ 242-275: Նույնի՝ Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե.,1984, էջ 
75-107: 



154

ա)   «Ըստ ի մաս տա յին զար գաց ման արդ յուն քի» ա ռանձ նաց վող   
բուն կամ հիմ նա կան տե սակ նե րը ե րեքն են՝  բա ռի մաս տի ընդ լայ նում՝ 
ա թոռ «կա հույ քի մաս» - Ա թոռ «հոգ ևոր կենտ րոն», Ամ պեր «անձ նա-
նուն» - ամ պեր «հո սան քի ան վա նում» և  այլն,  բա ռի մաս տի նե ղա ցում 
(մաս նա վո րում)՝ թթու «թթվութ յուն»  - թթու «աղ դրած բան ջա րե ղեն», 
վարդ «ծաղ կի ա նուն» - Վարդ «անձ նա նուն» և  այլն,  բա ռի մաս տի 
շրջում (կամ նո րա ցում)՝  պա րապ  «դա տարկ» - պա րապ «ան գործ» և  
այլն: 

Նույն պի սի հատ կա նի շով է ա ռանձ նաց վում մեկ այլ  տե սակ՝  
«ի մաստ նե րի փոխ հա ջոր դում»,  երբ բա ռի հին ի մաս տին հե տա գա-
յում հա ջոր դում է մեկ այլ ի մաստ՝ ծա խել  «սպա ռել, ոչն չաց նել», ա վե-
լի ուշ՝ նաև  «վա ճա ռել» (հմմտ. Խա նու թի հին ապ րան քը չի ծախ վում, 
մնա ցել է), ներ կա յումս՝ նաև  (բա նա վոր խոս քում) «մատ նել, մե կին 
չա րա խո սել» և  այլն: Նշ ված նե րից հիմ նա կան նե րը կա րե լի է ներ կա-
յաց նել հետև յալ հա րա բե րակ ցութ յամբ (տե՛ս գ ծա պատ կեր 8): 

Գ ծա պատ կեր  8

Ընդ լայ նում                     Նե ղա ցում
 (  …. >)                                             ( < ….)

Շր ջում 
( <….> )

Ս րանք, սո վո րա բար, բեր վում են իբրև բուն կամ հիմ նա կան տե-
սակ ներ՝ կապ ված հատ կա պես բա ռա յին ի մաս տի փո փո խութ յան 
հետ: 

բ) Լեզ վա բա նութ յան մեջ տար բե րում են նաև, այս պես կոչ ված, 
կողմ նա կի «տե սակ ներ», ո րոնք մտնում են վե րը  նշված հիմ նա կան 
տե սակ նե րի մեջ, այլ կերպ՝ դրանք կա րե լի է հա մա րել հիմ նա կան տե-
սակ նե րի ման րա մաս ներ. ա ռանձ նա նում են մեկ տասն յա կից ա վե լի 
նման «տե սակ ներ»: Այդ տե սակ նե րը խմբա վոր վում են իբրև ի մաս-
տա փո խութ յան տե սակ՝ «ըստ ի մաս տա փո խա կան հի մունք նե րի»: 
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Հի շենք դրան ցից հետև յալ նե րը:    
1. Բա ռի մաս տի կենտ րո նա ցում (կամ բևե ռա ցում)՝ բան «խոսք»  

բան «գործ». օր.՝  Հայ րիկն ա սաց, որ ոչ մի բան պետք չէ ա նել,  « Ջեր
մուկ» ( «հանքա յին ջրի մի տե սակ»)  - «Բջ նի» ( «ջեր մուկ. հան քա յին 
ջուր»), «Արզ նի» («ջեր մուկ. հան քա յին ջուր»). օր.՝ Տա տի կը  ջեր մուկ 
շատ է օգ տա գոր ծում (այ սինքն՝ հան քա յին ջուր),   շա քար «շա քա րա-
վազ». օր.՝  Հայ րի կը խա նու թում գնեց  հաց, պա նիր և շա քար  (այ-
սինքն՝ շա քա րա վազ)  և  այլն:  

2.  Ի մաս տա փո խութ յուն գոր ծա ռա կան (ֆունկ ցիո նալ) հի մուն քով՝ 
նավ  «մե ջը  փոս ա րած գե րան» - նավ  «ջրա յին փո խադ րա մի ջոց»,  
կարթ «ձուկ որ սա լու հար մա րանք»   կարթ «ա մեն տե սա կի կե ռիկ» և  
այլն:  

3. Ի մաս տա փո խութ յուն բուն՝ ստու գա բա նա կան («նախ նա կան»)   
ի մաս տի կորս տի հետ ևան քով՝ ի րավ, Էջ միա ծին, ի հար կե, գլուխ գոր
ծոց  «ար ված հիմ նա կան՝ ա մե նա կար ևոր  մաս» և  այլն: Ս րանք հին 
հա յե րե նում (գրա բա րում) քե րա կա նա կան՝ հո լով ման կամ խո նարհ-
ման, նաև շա րահ յու սա կան ձևեր էին, ո րոնք ու նեին ի րենց նախ կին 
ի մաստ նե րը, ժա մա նա կա կից հա յե րե նում, խոս քի մա սա յին փո խանց-
մամբ վե րած վել են ա ռան ձին, որ ևէ խոս քի մա սի պատ կա նող միա-
վոր նե րի՝  գո յա կան, մակ բայ,  ե ղա նա կա կան և  այլն:    

4. Խոս քի մա սա յին փո խանց մամբ պայ մա նա վոր ված ի մաս տա փո-
խութ յուն, ա ծա կա նի գո յա կա նա ցում՝ զինվոր, ա զնվական, մու րաց
կան,  բա յի գո յա կա նա ցում՝ ու սա նող,  խո րո ված, գո յա կա նի ա ծա կա-
նա ցում՝ տոն (օր), ծա ղիկ (հա սակ), ոս կի (բնա վո րութ յուն)  և  այլն:  

5. Մե նի մաս տութ յու նից բազ մի մաս տութ յուն անց մամբ, ըստ խոս-
քի մեջ կի րառ վե լու կար ևո րութ յան բա ռի ե ղած  ի մաս տին  ա վե լա նում  
է նո րը, ա ռանց  նա խորդ ի մաս տի վե րաց ման, կամ նե ղաց ման, այ-
սինքն՝ տե ղի է ու նե նում ի մաս տի ընդ լայ նում, օր.՝ բա ռը ձեռք է բե րում 
տեր մի նի  ար ժեք.  եր կաթ  1. «հան քա քար», 2. «քի միա կան է լե մեն տի 
ան վա նում. լատ.  ferrum», ջուր 1. «բնութ յան չորս տար րե րից մե կը, օգ-
տա գոր ծե լի բնա կան հե ղուկ», 2. «եր կու  մաս  ջրա ծին, մեկ մաս թթվա-
ծին», աղ 1. «հան քա յին ա պար», 2. «նատ րիու մի և ք լո րի միա ցութ յուն» 
և  այլն:  
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6.  Տեր մի նա ցում և տեր մի նի վե րա ծում սո վո րա կան բա ռի. կի լոգ
րամ «ծան րութ յան՝ քա շի ան վա նում»  - կի լո (խսկց.) «չափ, կշիռ, քաշ», 
թթու «հատ կութ յուն» - թթու «քի միա կան տարր», ջուր «հե ղուկ» - ջուր  
«քի միա կան տարր»,  բա ղա ձայն «աղմ կա յին հնչյուն» և  բա ղա ձայն  
«ե րաժշ տա կան լսո ղութ յու նից զուրկ» և  այլն: 

7. Ի մաս տա փո խութ յուն հո մա նիշ նե րի տար բե րակ ման կամ հե-
ռաց ման հի մուն քով. սառ նա րան «մթեր քի ա պա հո վում ջեր մութ յան 
պատ ճա ռով փչա ցու մից», սառ ցա րան «սառ նա րա նի այն մա սը, որն 
ա ռանձ նա պես սա ռեց նող է», ամ բող ջո վին «լրիվ, ամ բող ջը միա սին» 
(հմմտ. Մ թեր քը ամ բող ջո վին փչա ցել է) և բո լո րո վին «ոչ մի կերպ՝ 
բնավ» (հմմտ. Նա բո լո րո վին տեղ յակ չէ),    պա տու հան «շեն քի դրսի 
կող մից հան ված մաս՝ լույ սի ներ թա փանց ման նպա տա կով» - լու սա
մուտ «բնա կա րա նի լու սա վոր ման հա մար բաց վածք» և  այլն: 

8.   Բ նի մաս տի, «ներ քին ձևի» մթագն մամբ՝ գռե հիկ  «գռեհ. փո-
ղոց. փո ղո ցին վե րա բե րող՝ առ հա սա րակ» - գռե հիկ  «ան կիրթ, ան քա-
ղա քա վա րի»  և  այլն:  

9.  Ի մաս տի սուբ յեկ տիվ ե րան գա վոր մամբ պայ մա նա վոր ված՝   
վար ժա պետ  «վատ, ոչ հար գե լի ու սու ցիչ», տեր տեր «ան տես վող, ոչ 
ըն դու նե լի հոգ ևո րա կան», տի րա ցու «հա զիվ գրա ճա նաչ ու սու ցիչ» և  
այլն:  

10. Հնչ յու նա կան գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված՝  խում «խմե լը. 
հե ղու կի ներս առ նե լու գոր ծո ղութ յուն» -կում «խմե լի քի մի մաս՝ մի ան-
գամ ներս առ նե լի», ձեռն տու - ձեռ նա տու «հար մար, նպա տա կա յին», 
ձեռն հաս – ձեռ նա հաս «մի բան ա նե լու ու նակ»   և  այլն: 

 Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
 Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987,  էջ 358-383: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն, Ե., 1984, էջ 73-107: 
Головин  Б.  Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 62-66:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 102-111:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ  80-104: 
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Թե մա 5. Դարձ վա ծա բա նութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Դարձ վա ծա յին միա վո րի սահ մա նու մը: Դարձ վա ծա յին 
միա վոր նե րի ա ռանձ նա ցու մը և դա սա կար գու մը: Դարձ վա ծա յին պատ ճե
նում ներ: Դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի ո ճա կանար տա հայտ չա կան կող մը:                    

1.  Խոս քի մեջ միշտ չէ, որ բա ռե րը գոր ծած վում են սո վո րա կան, 
ինք նու րույն շա րահ յուս մամբ, այլև լի նում են դեպ քեր, երբ դրանք հան-
դես են գա լիս ներ քին,  այս կամ այն կար գի խմբա վոր ման մեջ,  միաս-
նա ցած:   Ե թե ա ռա ջին դեպ քում  բա ռը լիո վին ա ռան ձին է, կա րող է 
ինք նին փո խա րին վել մեկ այլ բա ռով. հմմտ.  Ե րե խան ա մեն ին չի ձեռք 
է տա լիս:  Ե րե խան մայ րի կին ջուր է տա լիս և  այլն: Բեր ված օ րի նակ-
նե րում ձեռք  և ջուր բա ռե րը լիո վին և  ան կա խա բար փո խա րին վում են 
միմ յան ցով: Այ նինչ եր բեմն դրան ցից մե կը կամ մյու սը  կա րող է ա մեն-
ևին չփո խա րին վել, այլև փո խա րին վել միայն այլ բա ռե րի հետ  միա-
սին՝  իբրև կա պակ ցե լիութ յամբ միաս նա ցած, սեր տա ճած միա վոր. 
հմմտ. Ըն կե րոջ վար մուն քը նրան ձեռք չի տա լիս:  Ըն կե րը ի զուր է 
ջուր ծե ծում  և  այլն:  Իսկ այս օ րի նակ նե րում  ձեռք և ջուր բա ռե րը, 
ա ռան ձին վերց ված,  չեն կա րող փո խա րին վել ու րիշ բա ռե րով, այլ կա-
րող են փո խա րին վել ձեռք տալ, ջուր ծե ծել  կա պակ ցու մով, իբրև մեկ 
միա վոր՝ միաս նա ցած և սեր տա ցած: 

Ըստ այսմ՝ ձեռք և ջուր  միա վոր նե րը   ա ռան ձին բա ռեր են, իսկ 
ձեռք տալ և ջուր ծե ծել միա վոր նե րը՝ կա պակց ված բա ռեր. ա ռա ջին-
ներն ու նեն միայն ինք նու րույն ի մաստ, իսկ երկ րորդ նե րը՝ ոչ ինք նու-
րույն, այլ կա պակ ցա կան (սո վո րա կան)   կամ   դարձ վա ծա յին  (ոչ սո-
վո րա կան՝ վե րառ յալ) ի մաստ:  

Ա մեն մի լեզ վի  բա ռա պա շա րի ի մաս տա բա նա կան հարս տութ յան 
մի մա սը, բնա կա նա բար,  վե րա բե րում է բա ռե րի ոչ սո վո րա կան՝ վե-
րառ յալ ի մաստ նե րով գոր ծա ծութ յա նը, ո րով հետև նման միա վոր նե րի 
հիմ քում ըն կած են լի նում տվյալ լե զուն  կրող հան րութ յան մտա ծո-
ղութ յու նը, հո գե բա նութ յու նը, սո վո րույթ նե րը և  այլն:  Դ րանք  էլ տե-
ղիք են տա լիս բա ռի՝ խոս քի մեջ տար բեր աս տի ճա նի վե րա ցարկ ման: 
Հայտ նի է, որ սո վո րա կան և դարձ վա ծա յին կա պակ ցութ յուն նե րի  
ի մաս տա յին տար բե րութ յու նը վե րա ցարկ ման  մեջ է՝ փո խա բե րաց-
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մամբ, փո խան վա նաց մամբ և  այլն. վե րա ցար կում պա րու նա կող  կա-
պակ ցութ յուն նե րը  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ են: Այս պի սով՝ բա ռա-
յին միա վոր նե րը բա ռա կա պակ ցա կան փոխ հա րա բե րութ յան մեջ եր-
բեմն վե րաի մաս տա վոր վում են և ս տա նում դարձ վա ծա յին ի մաստ: 
Դ րանք «դարձ վա ծա յին միաս նութ յուն են ստա նում այն դեպ քում, երբ 
բա ռա կա պակ ցութ յան բա ղադ րիչ նե րը կորց րել են ի րենց ա ռան ձին, 
ան կախ բա ռա յին ի մաստ նե րը և բա ռա կա պակ  ցական միաս նութ յան 
մեջ ձեռք են բե րում նոր ի մաստ, որն այլևս հա վա  սար չէ բա ղադ րիչ նե-
րի ա ռան ձին բա ռի մաստ նե րի գու մա րին»1:

Բա ռա գի տութ յան այն են թա բա ժի նը, որն ու սում նա սի րում է լեզ վի 
դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը, կոչ վում է դարձ վա ծա բա նութ յուն (ֆրա-
զեո լո գիա. հուն. φράσις «ար տա հայ տութ յուն. ֆրազ» - λόγος «բան, 
խոսք»): Այն հա մե մա տա բար նոր գի տաճ յուղ է, սկիզբ է առ նում անց-
յալ դա րի 20-ա կան թթ., շնոր հիվ Շ. Բալ լիի և ռուս լեզ վա բան նե րի  (Վ. 
Վ. Վի նոգ րա դով, Ն. Մ. Շանս կի և  ու րիշ ներ) տե սա կան հիմ նա րար 
աշ խա տու թյուն նե րի:   

Դարձ վա ծա յին միա վո րը (դարձ ված քը) լեզ վի (առն վազն) երկ բա-
ղադ րիչ (բա ռա կա պակ ցա կան) միա վոր է, որ, իբրև երկպ լա նա յին բա-
ղադ րութ յուն,  տար բեր վում է մյուս նե րից իր ոչ միայն ձևով   (ար տա-
հայ տութ յան պլա նով) և  ի մաս տով (բո վան դա կութ յան պլա նով), այլև, 
ինչ պես կա րե լի է կար ծել, նաև գոր ծա ռութ յամբ  (ֆունկ ցիա յով): Ուս-
տի լեզ վա կան այդ միա վո րը պի տի բնո րոշ վի ըստ այդմ՝ այդ ե րեք 
կար ևո րա գույն չա փում նե րով (պա րա մետ րե րով):  

Լեզ վա բա նութ յան մեջ ա վան դա բար ըն դուն ված է դարձ վա ծա յին 
միա վոր նե րը բնու թագ րել ըստ ձևա յին և  ի մաս տա յին հատ կա նիշ նե-
րի, իսկ գոր ծա ռա կան կող մի հնա րա վո րութ յուն ներն այդ դեպ քում 
գրե թե բա ցառ ված են: Ձ ևա յին (ար տա հայ տութ յան պլա նի) հատ կա-
նիշ ներ  են  նշվում  բա ղադ րիչ նե րի բազ ման դամ (նվա զա գույ նը՝ եր-
կու),   ան տե ղա փո խե լի  (կա յուն շա րա դա սութ յուն) և  ան փո խա րի նե լի 
(տվյալ բա ղադ րի չի պահ պա նու մ) լի նե լը, կա պակց ման սեղ մութ յու նը 
(ո րոշ քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի բաց թո ղում) և  այլն: Ի մաս տա յին 
(բո վան դա կութ յան պլա նի) հատ կա նիշ ներ են ա ռանձ նաց վում  նույն 

1 Ш. Балли, Французская стилистика, М., 1961, էջ   97: 
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բա ղադ րիչ նե րի ի մաս տա յին սեր տութ յու նը,  մթագ նու մը նոր՝ դարձ-
վա ծա յին ի մաս տի գո յաց ման հետ ևան քով և  այլն1: 

Ն կա տե լի է, որ ձևաի մաս տա յին կող մին լրաց նում է  գոր ծա ռա-
կան-ո ճա կան (ֆունկ ցիո նալ) կող մը, որ պի սով, կա րե լի է ա սել, ա վե լի 
ամ բող ջա կան և տե սա կա նո րեն ա վե լի հիմ նա վոր ված է  դառ նում եր-
ևույ թի սահ մա նու մը. ըստ այսմ՝ «դարձ վա ծա յին միա վո րը մե կից ա վե-
լի բա ռե րի հա րադ րա կան կամ կա պակ ցա կան այն պի սի բա ղադ րութ-
յուն է, որն աչ քի է ընկ նում բա ղադ րիչ նե րի ի մաս տա յին սեր տու թամբ, 
մթագ նու մով, վե րաի մաս տա վո րու մով, այդ նույն բա ղադ րիչ նե րի բազ-
ման դա մութ յամբ, ան փո խա րի նե լիութ յամբ, միաս նութ յամբ, ինչ պես 
նաև ֆունկ ցիո նալ-ոճա կան նպա տա կամղ վա ծութ յամբ  և կողմ նո րոշ-
վա ծութ յամբ»2:   

2. Դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի բնու թագ րու մը և սահ մա նու մը, 
ինչ պես վե րը աս վեց,  կա տար վում են տար բեր չա փա նիշ նե րով, ո րոնց 
լրա ցու ցիչ կա րե լի է նշել   կազ միչ նե րի (բա ղադ րիչ նե րի) քա նա կը, սեր-
տութ յան աս տի ճա նը, ծա գու մը, տար բե րակ նե րը, խոս քի մա սա յին 
պատ կա նե լութ յու նը, ձևաի մաս տա յին առն չութ յու նը (հո մա նիշ, հա կա-
նիշ, հա մա նուն դարձ վածք ներ) և  այլն: 

ա. Ըստ քա նա կի դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը լի նում են եր կու և  
ա վե լի բա ղադ րիչ նե րով կազ մութ յուն ներ. սո վո րա կա նը երկ բա ղադ րիչ 
կազ մութ յուն ներն են.  գլուխ տա նել, ձեռ քե րը լվա նալ, թո կից փա խած, 
աստ ծու կրակ, աչ քի փուշ  և  այլն   կան նաև ե րեք և  ա վե լի բա ղադ րիչ-
նե րով կազ մութ յուն ներ. ա կան ջի հետև գցել, ա սե ղի ծա կով անց նել, 
բե րա նի ծա մոն դառ նալ, լուն ուղտ շի նել,  հետ ևից կար միր խնձոր ու
ղար կել  և  այլն: 

բ. Ըստ սեր տութ յան աս տի ճա նի, ինչ պես որ ըն դուն ված է ռուս 
դա սա կան լեզ վա բա նութ յան մեջ, դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը հիմ նա-

1 Հմմտ. Ш. Балли,  նշվ. աշխ., էջ 100-102: В. В. Виноградов, Рус ский язык 
(грамматическое учение о  слове), М., 1972,   էջ   23-30:   В. Н. Телия,   Фра зео-
логия  // “Теоретические проблемы советского  языкознания”, М., 1972, 257-277: 
Н. М. Шанский, Лексикология современного русского  языка, М., 1972,   էջ  
196-215: 

2 Վ. Գ. Համբարձումյան, Հովհաննես Մամիկոնյանի «Տարոնի պատ մության» 
լեզուն և ոճը  //«Հայոց լեզվի պատմության հարցեր», պրակ  1, Ե.,  ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ., 1991, էջ 150: Նույնի՝  Հովհան Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմության» 
լեզուն և ոճը, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 2013, էջ  60-61:
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կա նում բա ժան վում են ե րե քի (ըստ Վ. Վ. Վի նոգ րա դո վի)՝  դարձ վա
ծա յին սեր տա ճում  («բա ղադ րիչ նե րը  ձույլ են՝ միաս նա կան, վե րաի-
մաս տա վո րու մը՝ պար տա դիր»)՝ (մե կի) գլու խը յու ղել, (մե կին)  վիզ 
ծռել, ե րե սի մե ռո նը կորց նել, (մե կի) գլխին քար ա ղալ և  այլն,  դարձ
վա ծա յին կա պակ ցութ յուն («ի մաս տով տար րա լու ծե լի, դարձ վա ծա յին 
ի մաս տը բխում է բա ղադ րիչ նե րի ընդ հա նուր ի մաս տից»)՝  գլու խը կա
խել, հոն քե րը կի տել, քի թը տրո րել, ա սա ծը քա մուն տալ և  այլն, դարձ
վա ծա յին  միաս նութ յուն («ընդ հա նուր ի մաս տը պայ մա նա վոր ված է 
բա ղադ րիչ նե րի բուն ի մաստ նե րով»)՝  աչ քը դուրս, բե րա նը թույլ, ոտ
քը կախ գցել,  գլխին տալ   և  այլն,  ո րին հե տա գա յում ա վե լաց վում է 
ևս մե կը (ըստ Ն. Մ. Շանս կու)՝ դարձ վա ծա յին ար տա հայ տութ յուն 
(«բա ղադ րիչ նե րը ի մաս տով բա ժա նե լի են և  ա զատ միմ յանց նկատ-
մամբ»)՝ ծա ռե րի հետ ևում ան տա ռը չտես նել, ոս կի ե րի տա սար դութ
յուն, ար ձա թե հար սա նիք և  այլն: 

Ընդ հա նուր տե սա կան այս դա սա կար գու մը, ճիշտ է, ռուս լեզ վա-
բա նութ յան մեջ կա տար ված է ա մե նից ա ռաջ ռու սե րե նի տվյալ նե րի 
նկա տա ռու մով, սա կայն իր լայն ըն դու նե լութ յունն է  գտած ե ղել մյուս 
լե զու նե րի նման միա վոր նե րի  վե րա բեր յալ կա տար ված աշ խա տութ-
յուն նե րում, նաև հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ:   

գ. Ըստ ծագ ման աղբ յու րի դաձ վա ծա յին միա վոր նե րը լի նում են, 
նախ՝ բնիկ կամ փո խառ յալ, այ նու հետև՝ ընդ հա նուր  («մի ջազ գա յին»)  
և մաս նա կան («կոնկ րետ տվյալ հան րութ յա նը վե րա բե րող»): 

Բ նիկ դաձ վա ծա յին միա վոր նե րը կազմ ված են լի նում ըստ այդ լե-
զուն կրող ժո ղովր դի հո գեմ տա ծա կան կերտ ված քին յու րա հա տուկ 
ձևով, ըստ այդմ բո լոր լե զու նե րին էլ բնո րոշ են բնիկ դարծ վա ծա յին 
միա վոր ներ ու նե նա լը՝  alter egō  (լատ.) – հայ. երկ րորդ  ես  «մե կի մտե-
րի մը»,  memento  mori (լատ.) «հի շի՛ր մահ վան մա սին» – հայ. մահ կա. 
մեռ նել կա  «բա րին՝ լա վը լի նել»,  carte  blanche (ֆրանս.) «սպի տակ 
թուղթ» - (հայ. «գոր ծե լու  հնա րա վո րութ յուն՝ շանս»),  завязать 
знакомство «ծա նո թա նալ, ծա նոթ լի նել»,  пaдать к ногам – հայ.  (մե
կի) ոտ քերն ընկ նել  «խնդրել, ա ղա չել» և  այլն:  

Փո խառ յալ են այն միա վոր նե րը, ո րոնք մի լեզ վից ան ցած են լի-
նում մեկ այլ լեզ վի՝ հա ղոր դակ ցա կան տար բեր  շփում նե րի հետ ևան-
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քով.  չորտ պա բի րի (= ռուս. черт побири «սա տա նան տա նի») – հայ. 
գրո ղը տա նի «վե րա նալ, ի չիք դառ նալ», սիլ վուպ լե  (= ֆրանս. s’il vous 
plais «խնդրեմ»– հայ. հա մե ցե՛ք, ի՜նչ խոսք  «խնդրեմ», օ քեյ (= անգլ. O. 
K. «ե ղա՛վ. լա՛վ» )  - հայ. լա՛վ  է, (գրաբ.)  ե ղե՛ւ  «ե ղավ» և  այլն: 

Հա յե րե նի դեպ քում, սո վո րա բար, ա ռանձ նաց վում են նաև հին   
(գրա բար յան)՝ գան ըմ պել «ծեծ ու տել»  և  այլն, նոր գրա կա նի եր կու 
տար բե րակ նե րին բնո րոշ՝ խել քը կտրել  և խել քին պառ կել «հա վա նու-
թ յան ար ժա նա նալ»,  աչ քը փակ և  աչ քը գոց  «ան մի ջա պես՝ ըն դու նե-
լի»,  գլխից հա նել և գլ խե հա նել  «իր ու զա ծին հաս նել»  և  այյն: 

 դ. Լե զու նե րում դարձ վա ծա յին միա վոր ները հա ճախ հան դես են 
գա լիս տար բե րակ նե րով, որ  բա ցատր վում է նրանց կազ մում  ե ղող 
բա ղադ րիչ նե րի բնույ թով: Լի նում են դարձ վա ծա յին միա վոր ներ, 
ո րոնք հար և միշտ  ու նեն նույն պի սի կազ մութ յամբ բա ղադ րիչ ներ, այ-
սինքն՝ դրան ցից մե կը կամ մյու սը  այլ ձևով չի լի նում. ա կան ջը մտնել, 
գլխին տալ, ո տը կախ գցել և  այլն: Սա կայն կան նաև այն պի սի նե րը, 
ո րոն ցում այս կամ այն բա ղադ րի չը կա րող է գոր ծած վել այլ ևայլ փո-
փո խութ յամբ. աստ ված չա նի //  աստ ված ոչ ա նի // աստ ված մի ա րաս
ցե «բա րե հա ջող լի նի», ոտ ու ձեռ քից ընկ նել // ոտք ու ձեռ քից ընկ նել 
// հա լից  ընկ նել  «խեղ ճա նալ, ան ճա րա նալ» և  այլն: 

Դարձ վա ծա յին տար բե րակ նե րը միև նույն դարձ վա ծա յին միա վո-
րի այն տա րա տե սակ ներն  են, ո րոնք  ա ռաջ են գա լիս ի հա շիվ բա-
ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա կան  (հո լո վա կան, հո դա ռութ յան, թվի և  այլն) 
տար բե րութ յուն նե րի, ինչ պես նաև լեզ վի բա ռա պա շա րի տար բեր փու-
լե րի և շեր տե րի  (հին կամ նոր, գրա կան և խո սակ ցա կան՝ բար  բա ռա-
յին, բնիկ և փո խառ յալ և  այլն) տվյալ նե րի օգ տա գործ ման և  այլն: 

Ըստ այդմ կա րե լի է նշել հետև յալ տե սակ նե րը. 
1)  ըստ բա ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա կան (հո լո վա կան, հո դա ռութ-

յան, թվի և  այլն) ձևե րի տար բե րութ յուն նե րի՝  Սի զի ֆի աշ խա տանք // 
սի զիֆ յան աշ խա տանք «դժվար՝ ան տե ղի չար չա րանք՝ աշ խա տանք», 
դա նա յան տա կառ // Դա նա յո սի տա կառ «դա տար կութ յուն՝ ի զուր 
տեղ», ար յու նը գլխին տալ // ար յու նը գլու խը տալ «զայ րա նալ, 
բռնկվել», մոր թին թա փած աղ վես // մոր թը թա փած աղ վես «չա փից 
ա վե լի խո րա մանկ», գլուխ տա նել // գլու խը տա նել  «հա մա ռել. հե տա-
մուտ լի նել» և  այլն.   
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2) ըստ բա ռա պա շա րի տար բեր փու լե րի (հին կամ նոր) տվյալ նե-
րի օգ տա գործ ման՝ աստ ված մի ա րաս ցե // աստ ված չա նի  «հա ջո-
ղութ յուն լի նի»,  քավ լի ցի // քա վութ յուն լի նի «թո ղութ յուն լի նի»,  ի 
խո րոց սրտի  «ամ բող ջո վին», լսո ղաց լի նեմ «լսե լով» և  այլն.  

3) ըստ բա ռա պա շա րի տար բեր շեր տե րի  (գրա կան կամ խո սակ-
ցա կան) տվյալ նե րի օգ տա գործ ման՝  ե րես տալ // ե րե սով տալ «հի շեց-
նել՝ չա րախն դա լով», (բե րա նի) ջու րը  գնալ // (բե րա նի) լո զե րը գնալ 
«շատ ու զե նալ, չդի մա նալ»,  կո կորդ(ը) // բո ղազ(ը) պատ ռել «հա մա-
ռել, խիստ հե տա մուտ լի նել», ձեռ քը ծո ցը մնալ //  խեղճ  մնալ «զուրկ 
մնալ, ան ճա րա նալ», վի զը ծռել // շլին քը ծռել «խեղ ճա նալ, թա խան-
ձել» և  այլն.

4) ըստ բա ռա պա շա րի տար բեր  աղբ յու րի  (բնիկ կամ փո խառ յալ) 
տվյալ նե րի օգ տա գործ ման՝  օ գոս տո սի աղ վես // ա մառ վա աղ վես 
«սա կա վա դեպ՝ հազ վագ յուտ խո րա ման կութ յուն», Ռու բի կոնն անց նել 
«դժվա րութ յու նը՝ ար գել քը հաղ թա հա րած լի նել», պրո կու րոստ յան 
մա հիճ «բռնի՝ ու ժի գոր ծադր մամբ հար մա րե ցում»,  ա քիլ լես յան գար
շա պար «թույլ՝ խո ցե լի տեղ» և  այլն:   

 ե.  Դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի ու սում նա սի րութ յան ժա մա նակ  
կար ևոր է նաև անդ րա դառ նալ բա ղադ րիչ նե րի խոս քի մա սա յին պատ-
կա նե լութ յա նը: Լե զու նե րում սո վո րա բար ա ռանձ նաց վում  են ե րեք 
կար գի՝ ան վա նա կան, բա յա կան և մակ բա յա կան դաձ վա ծա յին միա-
վոր ներ: 

Ն շենք  դրանք՝ ա ռան ձին-ա ռան ձին:   
1) Ան վա նա կան են գո յա կա նա կան և  ա ծա կա նա կան դարձ վա ծա-

յին միա վոր նե րը՝ աչ քի սուր մա թռցնող «ճար պիկ», օձ խու զող «ժլատ, 
կծծի»,  մե ռե լի գույն «հի վանդ», ոտ քից գլուխ «ամ բող ջո վին», եր կու 
քայ լի վրա «մո տիկ (տեղ)» և  այլն, ինչ պես նաև   ձե ռը պա կաս «խեղճ, 
աղ քատ», ձե ռը  կարճ «աղ քատ, ու նե զուրկ»,  սրտին մո տիկ  «ցա վա-
լի, սրտա լի»,  լե զուն կարճ  «խո սե լու տեղ չու նե ցող»,  բե րա նը խուփ  
«լուռ. լռող» և  այլն.

2) բա յա կան  կազ մութ յամբ  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ են՝  ե րես 
ծե ծել «հա մա ռել, չա մա չել», ե րե սը պնդել  «ա նա մո թա նալ. հա մա ռել»,  
բե րան ծռել «խնդրել», ոտ քերն ընկ նել «ա ղա չել, պաղատել», ա կան
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ջին նստել «ա նընդ հատ հի շեց նել», գլխին քար ա ղալ «խա բել, հա լա-
ծել»,  լե զու դարձ նել «չակ նա ծել», լե զու թա փել  «շո ղո քոր թել», վիզ 
ծռել  «խնդրել, խեղ ճա նալ»   և  այլն.

3) մակ բա յա կան կազ մութ յամբ  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ են՝ 
աչ քից հե ռու «գաղտ նի»,  մեջ քի վրա «ա ղա վա րի»,  ո տի տակ  «հա-
սա րակ. չնչին», տնից դուրս «ծա ծուկ», մտքի  մեջ «ինք նին, նե րամ-
փոփ» և  այլն:     

զ. Դաձ վա ծա յին միա վոր նե րը հա ճախ միմ յանց միջև ու նե նում են 
ճիշտ այն պի սի  բա ռա կան և  ի մաս տա յին հա րա բե րութ յուն ներ, ինչ պի-
սին սո վո րա բար լի նում է ա ռան ձին բա ռե րի դեպ քում: Ն կա տի ու նենք 
նրան ցում առ կա հո ման շութ յու նը,   հա կան շութ յու նը և հա մա նու նութ-
յու նը: Լե զու նե րում հո մա նիշ դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը քա նա կա-
պես ա վե լին են, և դա բնա կան է՝ կապ ված դրան ցով լեզ վի ո ճա կան, 
հու զա կան-ար տա հայտ չա կան նրբութ յուն ներ  հան դես բե րե լու հետ:  
Եվ ըստ այդմ նշենք հետև յալ տե սակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան օ րի-
նակ նե րով.

1) Հո ման շա յին հա րա բե րութ յամբ  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ են՝  
բե րա նում չիր չթրջվել  «բե րան բաց լի նել» // բե րա նում  լո բի չթրջվել  
«խոս քը՝  լսա ծը տա րա ծել», գլխին քար ա ղալ  «խա բել, հա լա ծել» // 
գլխին նստել  «վստա հութ յու նը չա րա շա հել»,  մեջ քը կոտ րել «ձա խող-
վել» // մեջքը ծռել «տան ջա հար լի նել», մե կի դուռն ընկ նել «մե կին 
դի մել» // մե կին վիզ ծռել «մե կին խնդրել», մե կի ոտ քերն ընկ նել «մե-
կին ա ղա չել»,  // մե կի կոտրն ընկ նել «մե կի պնդածն ըն դու նել»,  լե զու 
թա փել «շո ղո քոր թել» // լե զու բա  նեց նել «ճարպ կութ յուն ա նել»  և  այլն: 

2) Հա կան շա յին հա րա բե րութ յամբ  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ  
են՝ ա կան ջը խուլ «վստա հե լի» // բե րա նը բաց «խոսք տա նող»,  լե զուն 
կարճ «մե ղա վոր. ի րա վա զուրկ» // լե զուն եր կար  «ա նի րավ. հան-
դուգն»,  ո տի տակ գցել «վնա սել. ար հա մար հել» //  գլխին դնել   «պատ-
 վել, մեծ տեղ տալ»     և  այլն:

3) Հա մա նու նա կան հա րա բե րութ յամբ  դարձ վա ծա յին միա վոր ներ 
են՝  աչք փա կել  «չտես նե լու տալ» // աչք փա կել  «անց կաց նել» // աչք 
փա կել  «քնել» //աչք փա կել  «վախ ճան վել», հո գի տալ «հոգ տա նել» 
// հո գի տալ «հո գալ» // հո գի տալ «շուն չը փչել, վախ ճան վել», գլուխ 
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գալ «ի րա կա նա նալ» //գլուխ գալ  «ա վարտ վել», ձեռք  առ նել «վի րա-
վո րել»// ձեռք առ նել «նա խա ձեռ նել» և  այլն:

3.  Ինչ պես ար դեն գի տենք, բա ռա պա շա րի հարս տա ցու մը հիմ նա-
կա նում տե ղի է ու նե նում ներ քին մի ջոց նե րով (բար դում, ա ծան ցում և  
այլն) և փո խա ռութ յուն նե րով: Ս տորև հարկ կա անդ րա դառ նալ նաև 
մեկ այլ եր ևույ թի՝ պատճեն մա նը, տվյալ դեպ քում՝ դարձ վա ծա յին 
պատ ճե նում նե րին: Ն ման պատ ճե նում նե րը բա ռա ցի թարգ մա նութ-
յուն կամ նմա նա կում ներ են  մի լեզ վից մեկ այլ լեզ վի:  Բո լոր լե զու-
ներն էլ ու նեն դարձ վա ծա յին պատ ճե նում ներ. հա յե րե նը ևս  ան մասն 
չէ, ու նի նման միա վոր ներ, ընդ ո րում թե՛ հին և թե՛ նոր շրջա նում.   
գլուխ գոր ծոց  (ֆրանս. chef d’oeuvre) «հե ղի նա կի գոր ծե րից գլխա վո-
րը՝ ա մե նա կար ևո րը»,  վի ճա կը նետ ված է (ձգված է) (< լատ. alea jacta 
est) « Կե սա րի խոս քը՝ Ռու բի կոնն անց նե լիս», քա ղա քի հիմ նու մից 
(<լատ. ab urbe condita «(Հ ռոմ) քա ղա քի հիմ նադ րու մից ի վեր»)  և  
այլն:

4. Դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը մեծ կար ևո րութ յուն ու նեն ա մեն մի 
լեզ վի, մա նա վանդ գե ղար վես տա կան (հրա պա րա կա յին, ճար տա սա-
նա կան և  այլն) խոս քի ո ճա կան-ար տա հայտ չա կան կող մի ա պա հով-
ման ա ռու մով:    

Ն ման միա վոր նե րի գոր ծա ծութ յան հիմ քում, բնա կա նա բար,  ըն-
կած են լի նում տվյալ լե զուն  կրող հան րութ յան մտա ծո ղութ յու նը, հո-
գե բա նութ յու նը, սո վո րույթ նե րը և  այլն:  Բա վա կա նին տա րօ րի նակ 
կա րող էր լի նել, ե թե  փորձ ար վի գե ղար վես տա կան և մ յուս տե սա կի 
խոս քի մեջ գոր ծած ված դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը փո խա րի նել սո-
վո րա կան բա ռե րով, թե կուզև՝ այս կամ այն սո վո րա կան բա ռա կա-
պակ ցութ յամբ: Դա, ան շուշտ, կլի նի ան հա ջող փորձ, խոս քի ան հա-
տա կան կող մի (պատ կե րա վո րութ յան, ար տա հայտ չա կա նութ յան և  
այլն), մեղմ ա սած, խճո ղում, որն ան հան դուր ժե լի է ա մեն դեպ քում: 

Ա ռանձ նա պես գե ղար վես տա կա ն խոս քը տար բեր վում է մյուս նե-
րից նաև  նրա նով, որ տեղ ու նի դի պուկ և  ար տա հայ տիչ դարձ վածք-
նե րի կի րա ռութ յան, մա նա վանդ առն ված լեզ վի ժո ղովր դա կան մտա-
ծո ղութ յան հիմ քե րից:  Հմմտ. Քա նի ձեռ քից եմ վառ վել, / Վառ վել ու 
հուր եմ դա ռել ( Թու ման յան)  և  այլն: 
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   304-315: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
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Թե մա 6. Լեզ վի բա ռա յին կազմ. բա ռա յին  
կազ մի  զար գա ցում 

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռա յին կազմ և հիմ նա կան բա ռա ֆոնդ: Բա ռա յին 
կազ մի փո փո խութ յուն նե րը: Բա ռե րի տար բե րա կու մը. մաս նա գի տա կան
զբաղ մուն քա յին բա ռա պա շար: Բա ռա յին մաք րա մո լութ յուն (պու րիզմ), մեղ
մա սութ յուն (էվ ֆե միզմ), տա բու:  Բա ռա պա շա րի կա տա րե լա գոր ծու մը: Բա
ռա պա շա րի ի մաս տա բա նա կան զար գա ցու մը: Հին և նոր բա ռեր. հնա բա
նութ յուն ներ և նո րա բա նութ յուն ներ:   

1. Լե զու նե րի բա ռա պա շա րը տևա կան հա ղոր դակց ման ա պա հով-
ման ա մե նա հիմ նա կան մի ջոցն է՝ իբրև պատ րաս տի, ա ռար կա յո րեն 
ամ րագր ված միա վոր նե րի ամ բող ջութ յուն:  Այն ըստ կեն սու նա կութ-
յան աս տի ճա նի, ա ռա վել գոր ծա ծա կա նու թյան  հատ կա նի շի բա ժան-
վում է եր կու մա սի՝ բա ռա յին կազմ և հիմ նա կան բա ռա ֆոնդ:  Յու րա-
քանչ յուր կեն դա նի լեզ վի բա ռա պա շար ա նընդ հատ փո փոխ ման և վե-
րա կազ մա կերպ ման գոր ծ ըն թա ցի մեջ է: Ար տա լեզ վա կան պայ ման նե-
րի հետ կապ ված՝ լեզ վի բա ռա պա շա րի մեջ տեղ են գտնում նոր հաս-
կա ցութ յուն նե րի ան վա նում ներ (նոր բա ռեր, տեր մին ներ և  այլն), ինչ-
պես նաև ինչ-որ չա փով մե կու սա նում, մո ռա ցութ յան են մատն վում 
ե ղած բա ռեր, ընդ հա նուր առ մամբ   դառ նում են ոչ այն քան գոր ծա ծա-
կան: Այդ հա րա հոս փո փո խութ յուն նե րը, ան շուշտ, բա ռա պա շա րի գո-
յութ յան և գոր ծա ռութ յան ձևն  են: 

Լեզ վի բա ռա պա շա րի մեջ մտնող  բա ռե րի ամ բող ջութ յու նը կոչ-
վում է բա ռա յին կազմ: Այն լեզ վի պատ մութ յան յու րա քանչ յուր փու լում 
ներ կա յա նում է բո լո րո վին նոր պատ կե րով, հնա րա վո րութ յուն ու նի 
ծա ռա յե լու հա ղոր դակց ման ի րաց մա նը բա ռա յին նոր մա կար դա կում: 

Բա ռա յին կազ մի մեջ, այ նո ւա մե նայ նիվ, մշտա պես գո յութ յուն  
ու նի բա ռե րի մի բազ մութ յուն, ո րը ա ռա վե լա պես կա յուն է ար տա լեզ-
վա կան հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված փո փո խութ յուն նե րի 
նկատ մամբ: Քա նի որ այդ մա սը կա յուն է, ուս տի կոչ վում է բա ռա պա-
շա րի հիմ նա կան մաս, այլ կերպ ա սած՝ բա ռա պա շա րի հիմ նա կան 
բա ռա յին ֆոնդ կամ բա ռա ֆոնդ  (պա շար. լատ. fundus «հիմք»): Կա-
յուն լի նե լուց բա ցի այն բա վա կա նին կեն սու նակ է, մշտա պես  հիմք է 
հան դի սա նում նոր  բա ռե րի և տեր մին նե րի ստեղծ ման հա մար: Այս-
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պես, ազ գակ ցա կան ան մի ջա կան կապ ար տա հայ տող բա ռե րը. օ րի-
նակ, լե զու նե րի բա ռա պա շա րի բա ռա յին հիմ նա կան ֆոն դի միա վոր-
ներ են՝ հայր, մայր, քույր, եղ բայր և  այլն, այդ պես նաև բնութ յան 
ա ռաջ նա յին երևույթ նե րի ան վա նում նե րը՝ հող, ջուր,  եր կինք, եր կիր, 
քար, խոտ, ամպ րոպ, անձրև, քա մի, ձյուն  և  այլն, մարդ կանց միջև 
ա մե նան գամ յա շփում նե րի հաս կա ցութ յուն նե րի ան վա նում նե րը՝ 
գնալ, գալ, բե րել, տա նել, տալ, առ նել, ու տել, խմել, քնել և  այլն:

Իսկ բա ռա յին հիմ նա կան ֆոն դի, այս պես կոչ ված, մի ջու կը, ե թե 
հաշ վի ենք առ նում լե զու նե րի պատ մութ յան ըն թաց քում  եր ևան ե կած 
փո փո խութ յուն նե րի բնույ թը,  պարզ կամ ար մա տա կան բա ռերն են, 
ո րոնք հա մե մա տա բար քիչ, գրե թե անն շան  չա փով են են թարկ վում 
փո փո խութ յան, ընդ ո րում ե թե ոչ այն քան  բո վան դա կութ յան պլա նում 
(ի մաս տա բա նո րեն), ա պա զգա լի չա փով ար տա հայ տութ յան պլա նով 
(ձևով),  մա նա վանդ գրա վոր ա վան դույթ ու նե ցող լե զու նե րում: Վե րը 
բեր ված օ րի նակ նե րի մեծ մա սը լայն գոր ծա ծութ յուն է ու նե ցել հա յե րե-
նի նա խորդ փու լե րում՝ գրա բա րում, մի ջին հա յե րե նում, շա րու նա կում 
է հան դես գալ ժա մա նա կա կից  գրա կան լեզ վում. հմմտ. հայր, մայր, 
եղ բայր,  հող, ջուր, գնալ, գալ և  այլն: Ա վե լին,  դրանց մի մա սը չի կրել 
նույ նիսկ քե րա կա նա կան մա կար դա կի էա կան փո փո խութ յուն. հմմտ. 
հայր – հոր, մայր – մոր, գալ –  ե կա,  ու տել – կե րա և  այլն:  

  Լե զու նե րում բա ռա յին կազ մի և բա ռա յին հիմ նա կան ֆոն դի փո-
փո խութ յան տեմ պե րը զգա լիո րեն տար բեր են: Բա ռե րի գոր ծա ծութ-
յան վի ճա կագ րա կան ու սում նա սի րութ յան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ա ռա ջի նը մոտ եր կու սու կես-ե րեք ան գամ ա վե լի ա րագ է փոխ վում, 
քան երկ րոր դը, ո րը բա ցատր վում է բա ռա  պա շա րում նրանց կա յու-
նութ յան հան գա ման քով: Լեզ վի պատ մութ յան տվյալ նե րից պարզ վում 
է, որ հիմ նա կան բա ռա ֆոն դից շատ դան դաղ են բա ռեր դուրս մնում, 
այ նինչ հա սա րա կութ յան մեջ տե ղի ու նե ցող գրե թե ա մեն մի փո փո-
խութ յուն ան մի ջա կան ար տա հայ տութ յուն է գտնում բա ռա պա շա րում: 
Այս պես,   հա յե րե նում այս վեր ջին տա րի նե րին սա կավ են գոր ծած վում 
կամ ա մեն ևին չեն գոր ծած վում հան րա խա նութ,  գրա խա նութ,   ճա շա
րան, նա խա ճաշ,  խորտ  կա րան,  հյու րա նոց   և  այլ բա ռե րը, ո րով-
հետև դրանց փո խա րեն բա ռա պա շար են մուտք գոր ծել նոր, ընդ ո րում 



168

օ տար բա ռեր՝ սու պեր մար կետ «մեծ խա նութ», լանչ «ճա շել. նա խա-
ճաշ»,  հո տել «հյու րա նոց» և  այլն, ընդ ո րում գրե թե ա մե նօր յա գոր ծա-
ծութ յամբ, ռեկ լա մա յին ազ դագ րե րով հան դերձ և  այլն: 

Բա ռա պա շա րի բա ռա յին կազ մի հա մե մա տութ յամբ հիմ նա կան 
բա ռա յին ֆոն դը բնու թագր վում է իբրև քա նա կա պես պա կաս, գոր ծա-
ծա կա նութ յամբ անհ րա ժեշտ և կեն սու նակ, ան հա մե մատ դան դաղ 
փո փոխ վող, ընդ հա նուր բա ռա պա շա րի հիմ քը կազ մող միա վոր նե րի 
ամ բող ջու թյուն: Եվ, բնա կա նա բար, այս բնու թագ րիչ հատ կա նիշ նե րի 
«մյուս կող մը» (քա նա կա պես ա վե լին, գոր ծա ծութ յամբ ոչ այն քան 
հար կա վոր և  այլն): 

Ա մեն մի լեզ վի բա ռա պա շար կա րող է լի նել թե՛ հա մա ժա մա նակ յա 
և թե՛ տա րա ժա մա նակ յա (պատ մա կան) քննութ յան ա ռար կա: Բա ռա-
պա շա րի ոչ միայն առ կա (ստա տիկ) տվյալ նե րի նկա րագ րութ յու նը, 
այլև ժա մա նա կի ըն թաց քում կրած նե րու նակ (դի նա միկ) փո փո խութ-
յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը կար ևոր են այն կրող ժո ղովր դի հո գեմ տա-
վոր  ա ռա ջըն թա ցի և  ի մա ցա կան (մշա կու թա յին)  ա ռա ջա դի մութ յան 
տե սանկ յու նից:  Ըստ այդմ, բա ռա պա շա րը սո վո րա բար դա սա կարգ-
վում է ըստ ի մաս տա յին  (թե մա տիկ) խմբե րի: Այս պես, հնդեվ րո պա-
կան լե զու նե րի ընդ հա նուր բա ռա պա շա րի ի մաս տա յին  (թե մա տիկ) 
խմբե րի  ա ռանձ նաց ման փորձ կա տար վել է ոչ միայն նախ կի նում, 
այլև անց յալ դա րի կե սե րին. հայտ նի է, օ րի նակ, Կ. Դ. Բա քի  բա ռա-
րա նը, ո րում կա տար վում է նման դա սա կար գում: Հա յե րե նի վե րա բեր-
յալ նման դա սա կար գում տվել են նախ՝ Հ. Ա ճառ յա նը, այ նու հետև՝   
Գ.  Բ. Ջա հուկ յա նը հա յոց լեզ վի նա խագ րա յին ժա մա նա կաշր ջա նի 
բա ռա պա շա րի հա մե մա տա կան քննութ յա նը վե րա բե րող աշ խա տու-
թյուն նե րում: Ժա մա նա կա կից գրա կան հա յե րե նի հա մար նման խմբա-
վո րում հան դի պում են նոր մա տիվ-ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րում, ընդ 
ո րում  վե րը նշված հե ղի նակ նե րի աշ խա տութ յուն նե րի օ րի նա կով: 

Ըստ այսմ՝ լե զու նե րում ա ռանձ նաց վում են եր կու տասն յա կից 
ա վե լի ի մաս տա յին  (թե մա տիկ) խմբեր,  նշենք  դրան ցից միայն մի 
քա նի սը. 

ա. Ֆի զի կա կան աշ խարհ՝ հող, ջուր, կրակ, եր կինք, եր կիր, ծով, 
ցա մաք, գե տին, ան տառ, ծառ, քա մի, փո թո րիկ, կայ ծակ, հողմ  և  
այլն: 
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բ.  Մարդ կութ յուն՝ սեռ, տա րիք, ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն՝  
մարդ, այր, կին, ա մու սին,  դուստր,  եղ բայր, քույր, սկե սուր, ըն տա
նիք, զա վակ և  այլն: 

գ. Կեն դա նի ներ՝  կով, ոչ խար, եզ, հավ, այծ, գայլ, եղ նիկ, արջ, 
կոր յուն, մրջյուն, մուկ, մե ղու և  այլն:

դ.  Մարմ նի մա սեր, մարմ նա կան գոր ծո ղութ յուն ներ՝  մար մին, 
ոտք, ոս կոր,   ձեռք, գլուխ, մազ, աչք, ուս,  շունչ, հևալ, քնել,   խայ թել, 
մեռ նել  և  այլն:

ե.  Ու տե լիք, ըմ պե լիք, կե րա կուր, ա մա նե ղեն՝ ու տել, ծա մել, կեր, 
ե փել, խա շել, հաց, բլիթ, միս, հա տիկ, գի նի,  ա ման, պու լիկ և  այլն:

զ.  Հա գուստ, անձ նա կան զար դա րանք, խնամք՝ հագ նել, ոս տայն, 
զգեստ, օ թոց,  կա հույք, գլխարկ, վե րար կու, մա տա նի, գո տի և  այլն:

է. Բ նա կա րան, կահ կա րա սի՝ տուն, սեն յակ, պատշ գամբ, ձե ղուն, 
տա նիք, հա տակ,  դուռ, պա տու հան  և  այլն:

ը. Հո ղա գոր ծութ յուն, բու սա կա նութ յուն՝ արտ, ա րոր, գու թան, 
դաշտ, ցել, բերք, ցանքս, ան տառ, այ գի, ծառ, ծա ղիկ, պտուղ, բույս և  
այլն:  

Ըստ լեզ վի  բա ռա պա շա րի ժա մա նա կա յին կտրված քի՝  բա ռե րը 
լի նում են հին և նոր, ըստ ծագ ման աղբ յու րի՝ բնիկ և փո խառ յալ, ընդ 
ո րում փո խառ յալ բա ռե րը կա րող են վերց ված լի նել նույն լեզ վի նա-
խորդ փու լե րից, ինչ պես նաև այլ լե զու նե րից:  

2. Ի տար բե րութ յուն բա ռա յին ֆոն դի, որն աչ քի է ընկ նում ոչ միայն 
կեն սու նա կութ յամբ, այլև կա յու նութ յամբ, բա ռա յին կազ մը որ քան էլ 
կեն սու նակ և գոր ծա ծա կան, չու նի նա խոր դի նման կա յու նութ յուն, այլ 
հա մե մա տա բար փո փոխ վող է, ներ կա յաց նում է հա րա շարժ վի ճակ: 

Բա ռա յին կազ մի փո փո խութ յուն նե րը խիստ բազ մա զան են, պայ-
մա նա վոր ված են լեզ վի վրա ազ դող գոր ծոն նե րով, ինչ պես նաև նրանց 
հա րա կից ազ դակ նե րով,- ի րա կա նութ յան մեջ տե ղի ու նե ցող գրե թե 
յու րա քանչ յուր տե ղա շարժ, ինչ պես գի տենք, իր ան մի ջա կան բա ռա յին 
ար տա հայ տութ յունն է գտնում նրա բա ռա պա շա րի մեջ: Եվ պա տա հա-
կան չէ, որ նկատ ված է, թե լեզ վի  ա մե նա հա րա փո փոխ  («ա մե նազ-
գա յուն»)  ո լոր տը բա ռա պա    շարն է: 
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Բա ռա յին կազ մի մեջ տե ղի  ու նե ցող փո փո խութ յունն ե րը եր կու 
կար գի են՝ քա նա կա յին և  ո րա կա կան, մե կը, կա րե լի է ա սել, ար տա-
հայ տութ յան պլա նի փո փո խութ յուն է, մյու սը՝ բո վան դա կութ յան պլա-
նի: Քա նա կա յին փո փո խութ յունն,  իր հեր թին, լի նում  է եր կու կերպ՝  
նոր բա ռե րի ա վե լա ցում (բա ռա պա շա րի քա նա կա յին մե ծա ցում) և  
հին (հնա ցած) բա ռե րի հե ռա ցում (կո րուստ): Իսկ ո րա կա կան փո փո-
խութ յու նը այլ բան չէ, քան բա ռա պա շա րի (հիմ նա կան կազ մի կամ 
հիմ նա կան բա ռա ֆոն դի) մեջ ե ղած այս կամ այն չա փով գոր ծուն կամ 
հա մե մա տա բար ոչ գոր ծուն միա վոր նե րի  ի մաս տա յին լրա ցու մը, 
ա վե լա ցու մը մի նոր ի մաս տով, որ պի սով, բնա կա նա բար,  գոր ծուն 
միա վորն ա վե լի կեն սու նակ և գոր ծա ծա կան է դառ նում, իսկ մյու սը՝ ոչ 
այն քան գոր ծուն միա վո րը, ստա նում է ի մաս տա յին  «նոր լիցք» և 
դառ նում միառ ժա մա նակ կամ մշտա պես գոր ծա ծե լի լեզ վի տվյալ 
շրջա նի բա ռա պա շա րի մեջ: 

 Այս պես,  հա յե րեն ճրագ «ձե թի կամ նավ թի ինք նա շեն վառ վող՝ 
լույս տվող հար մա րանք», տրեխ «անմ շակ կաշ վից ձեռ քով պատ-
րաստ ված ոտ նա ման» բա ռե րը, ո րոնք լեզ վի մեջ  վա ղուց հնա ցած 
էին, մտել էին բա ռա յին կազ մի ոչ կեն սու նակ շեր տի մեջ, վեր ջին ժա-
մա նակ նե րին, մեկ-եր կու տաս նամ յակ ա ռաջ, ընդ ո րում մի դեպ քում՝ 
է լեկտ րա կա նութ յան հա ճա խա կի խա փան ման, մյուս դեպ քում՝ շու կա-
յա կան՝ ա զատ ձեռ նե րե ցութ յան ա ռաջ գա լու պայ ման նե րում, դար ձան 
գոր ծա ծա կան, այն է՝ ճրագ-ը գոր ծած վեց նույն ձևով, հիմ նա կա նում 
նավ թի այր վե լով լույս տա լով, իսկ տրեխ-ը՝ ոչ թե անմ շակ, այլ գոր ծա-
րա նա յին մշակ ման առն ված կաշ վով, որ ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում 
մի քա նի տա րի ա նընդ մեջ մեծ պա հան ջարկ ու ներ:  Ըստ այդմ, ճրագ 
և տ րեխ բա ռե րը  միայն մի ժա մա նակ դար ձան  նոր ի մաս տով գոր-
ծած վող բա ռեր, թեև ա րագ էլ  դուրս մղվե ցին գոր ծուն բա ռա պա շա-
րից՝ վերս տին  կրե լով «հնա ցած բառ» հա մա րու մը:  

Նոր բա ռե րի ա վե լա ցու մը, որն այլ կերպ կոչ վում է նաև բա ռա պա-
շա րի հարս տա ցում, տե ղի է ու նե նում ներ քին և  ար տա քին մի ջոց նե րի 
հաշ վին։ Ա վե լի հա ճա խա դեպ են գո յա կան ա նուն միա վոր նե րը, ո րով-
հետև փո խա ռութ յու նը մե ծա պես կա տար վում է ա ռար կա յա կան հաս-
կա ցութ յուն նե րի ան վա նում նե րի ո լոր տում՝ սո վո րա կան բառ կամ 
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տեր մին,  և դ րանք նշա նակ վում են գո յա կա նով, մա սամբ այլ խոս քի-
մա սա յին միա վոր նե րով:  

Ներ քին մի ջո ցը հիմ նա կա նում բա ռա կազ մա կան հնա րա վո րութ-
յուն ների օգ տա գործ մամբ՝ բա ռա բարդ մամբ կամ ա ծանց մամբ, մա-
սամբ հա պավ մամբ նոր բա ռեր կազ մելն է. օր.՝ գի տա ժո ղով, հան րա
գու մար, լիա գու մար, միջ գի տաճ յուղ,  հան րա լեզ վա բա նութ յուն, հո գե
լեզ վա բա նութ յուն  և  այլն:  Ներ քին  մի ջոց են նաև բա ռա յին այն փո-
խա ռութ յուն նե րը, ո րոնք կա տար վում են մեկ լեզ վի տար բեր փու լե րի 
միջև, բնա կա նա բար՝ հին փու լից ան ցում նո րին.  հմմտ.  քա նիցս, հօ
գուտ, քան զի, ըստ օ րի նի, հա նի րա վի  և  այլն:

Բա ռա պա շա րի հարս տաց ման ար տա քին մի ջո ցը փո խա ռութ յուն-
ներն են, ո րոնք կա տար վում են լե զու նե րի միջև՝ պայ մա նա վոր ված 
դրանց տար բեր բնույ թի շփում նե րով: Փո խա ռութ յու նը  հա տուկ է գրե-
թե ա մեն մի կեն դա նի լեզ վի, որ տե ղի է ու նե նում եր կու ձևով՝ ան մի ջա-
կան և միջ նոր դա վոր ված:  

Ան մի ջա կան կոչ վում են այն փո խա ռութ յուն նե րը, ո րոնք մի լեզ վից 
մյու սին են անց նում ա ռանց եր րորդ լեզ վի  մաս նակ ցու թյան (մի ջամ-
տութ յան).  հմմտ. կոլ խոզ «կո լեկ տիվ տնտե սու թյուն», նար յադ «հանձ-
նա րար վող աշ խա տան քի չափ՝ ծա վալ»,  թեյ նիկ «թե յա ման», սա մո
վար «ինք նաեռ»,  բորշչ  «կա ղամ բով  կե րա կուր՝ ռու սա կան» և  այլն:  

Միջ նոր դա վոր ված են լի նում այն փո խա ռութ յուն նե րը, ո րոնք 
տվյալ լե զուն  վերց նում է մեկ այլ  լեզ վից՝ ոչ ան մի ջա բար, այլ եր րորդ 
լեզ վի մի ջո ցով. այս պես, ու նենք փո խա ռութ յուն ներ, օ րի նակ, ֆրան սե-
րե նից, որ հա յե րե նին են ան ցել ռու սե րե նի միջ նոր  դությամբ. կլա սի ֆի
կա ցիա (< ֆրանս. classification) «դա սա կար գում», ռես պուբ լի կա (<  
ֆրանս. république) «հան րա պե տութ յուն», ռևոլ յու ցիա (< ֆրանս. 
révolution) «հե ղա փո խու թ յուն», պար տիա (<  ֆրանս. parti) «կու սակ-
ցու թուն», ֆա կուլ տետ (< ֆրանս. faculté) «բա ժին, ֆա կուլ տետ», ֆունկ
ցիա (< ֆրանս. fonction)  «գոր ծա ռութ յուն՝ գոր ծա ռույթ», սիս տեմ  (< 
ֆրանս. système)  «հա մա կարգ» և  այլն:  

Այ նու հետև, փո խա ռութ յուն նե րը տար բեր վում են նաև ըստ քա նա-
կի հատ կա նի շի, այ սինքն՝ թե որ լեզ վից են ա ռա վել քա նա կով կա-
տար ված: Սա ի րա կան հար ցադ րում է,  քա նի որ ա ռա վել մեծ չա փե րի 
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են հաս նում այն լեզ վից (կամ լե զու նե րից) կա տար ված փո խա ռութ յուն-
նե րը, ո րոնց կրող ժո ղովր դի (կամ ժո ղո վուրդ նե րի)  հետ փոխ առ նող 
լեզ վի կրող ժո ղո վուրդն ու նե ցել է տևա կան և տար բեր բնույ թի շփում-
ներ: Այս պես, հա յե րե նը հին  շրջա նում մեծ չա փե րով փո խա ռութ յուն-
ներ ու նի ի րա նա կան լե զու նե րից (հա զա րից ա վե լի), այ նու հետև հու-
նա րե նից (մի քա նի հար յու րից ա վե լի), ա րա բե րե նից (մի քա նի հար յու-
րից ա վե լի), իսկ նոր  շրջա նում՝ ռու սե րե նից (մի քա նի տասն յա կից 
ա վե լի) և  այլն:

Հե տաքր քիր է նաև այն, որ նման փո խա ռութ յուն նե րը կա տար-
վում են կա՛մ  ընդ հա նուր, կա՛մ մաս նա վոր  բա ռա պա շա րի ա ռու մով, 
վեր ջին դեպ քում, ա սենք, թարգ մա նա կան, գրա կան-մշա կու թա յին ճա-
նա պար հով և  այլն: Հին հա յե րե նի՝ հու նա րե նից կա տար ված փո խա-
ռութ յուն ներն, օ րի նակ, ինչ պես ըն դուն ված է հայ բա նա սի րութ յան 
մեջ, հիմ նա կա նում, ե թե ոչ ամ բող ջութ յամբ գրա կան-մշա կու թա յին  
են, իսկ ի րա նա կան փո խա ռութ յուն նե րը՝ տար բեր, բազ մա զան ո լորտ-
նե րի:   

3. Բա ռե րի գոր ծա ծութ յու նը լի նում է ոչ թե պա տա հա կան, հա-
խուռն,  այլ  ո րո շա կի ձևով միմ յան ցից ա ռանձ նաց ված և խմ բա վոր-
ված: 

Այս հար ցը լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յան մեջ տար բեր կերպ են 
փոր ձել լու ծել. եր բեմն բա ռա պա շա րը բա ժան վել է մի քա նի սի (հատ-
կա պես եր կու սի՝ իշ խող նե րի և  են թա կա նե րի)՝ ըստ  հան րութ յան շեր-
տա վոր վա ծութ յան («դա սա կար գայ նութ յան»), որն արդ յունք է ե ղել 
հան րութ յու նը դա սա յին ան միա կե պութ յան մեջ ըն կալ ման, մի տե-
սութ յուն, որ լեզ վա բա նութ յան մեջ ներ կա յումս  հաղ թա հար ված է:  

Այս դեպ քում հնա րա վոր է լեզ վի բա ռա պա շա րը դի տար կել ըստ 
գոր ծա ռա կան-ո ճա կան (թերևս նաև՝ մաս նա գի տա կան)  տար բե րութ-
յան, ո րը հնա րա վոր է միայն տեր մի նա բա նա կան մա կար դա կում, սա-
կայն ոչ բնավ ընդ հա նուր բա ռա պա շա րի նկա տա ռու մով: Գի տութ յան, 
մշա կույ թի և  այլ բնա գա վա ռի մաս նա գետ ներն, ինչ խոսք,  ու նեն 
ի րենց յու րա հա տուկ (հե ղի նա կա յին) բա ռա պա շա րը, բայց միա ժա մա-
նակ հան դի սա նում են նույն լեզ վի ընդ հա նուր բա ռա պա շա րի կրող-
ներ: Ն րանք  մի դեպ քում՝  ա ռանձ նա նում են իբրև մաս նա գի տա կան 
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ո լոր տի բա ռա պա շա րի տեր, մյուս դեպ քում՝ միա նում են որ պես այդ 
նույն լեզ վի ընդ հա նուր  բա ռա պա շա րի կրող: Ն ման տար բե րա կու մը 
կա յա նում է միայն պայ մա նա կան ա ռանձ նաց ման մեջ,  այլ  դեպ քում  
այն  գո յութ յուն չու նի:  Եվ այս պես, կա րե լի է տար բե րել լեզ վի ընդ հա-
նուր բա ռա պա շար և մաս նա գի տա կան բա ռա պա շար: 

Մ յուս կող մից, մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րը դեռևս հիմք չէ 
այն ա ռան ձին լե զու հոր ջոր ջե լու հա մար, քա նի որ այդ բա ռա պա շա րը 
շա րու նա կում է մնալ լեզ վի  նույն քե րա կա նութ յան սահ ման նե րում: 
Տար բեր մաս նա գի տութ յան տեր ան ձինք  ի րենց խոս քում գոր ծա ծում 
են և՛ ընդ հա նուր, և՛ մաս նա գի տա կան տեր մին ներ և տեր մի նա յին ան-
վա նում ներ, բժիշկ նե րը՝ դե ղո րայք, նշտար «լան ցետ», դիա հեր ձել, 
ախ տո րո շել  բու ժել, դե ղա հաբ, ռե ցեպտ «դե ղա գիր», ա նա լիզ «վեր-
լու ծում», թան զիվ «մառլ յա», բամ բակ և  այլն, ի րա վա բան նե րը՝ դա
տել, բո ղո քար կում, պատ ժա մի ջոց, կա լանք, ան մե ղութ յան կան խա
վար կած,   մե ղա դար յալ, հայ ցա դի մում,  հան ցա կազմ, տույժ  և  այլն, 
պատ մա բան նե րը՝ հա սա րա կութ յուն, դա սա կարգ, ֆոր մա ցիա, հե ղա
փո խութ յուն, պայ քար, ա զա տագ րա կան շար ժում, լեզ վա բան նե րը՝ 
հնչույթ, վանկ, հա րա ցույց «պա րա դիգ մա», նա խա դա սութ յուն, ո րո
շիչ, հատ կա ցու ցիչ և  այլն,  սա կայն թե՛ մեկ և թե՛ մյուս դեպ քե րում խոս-
քը կա ռուց ված է լի նում լեզ վի քե րա կա նա կան  հա մա կար գի սահ ման-
նե րում: 

Ն ման բա ռա պա շա րին և քե րա կա նութ յանն է դի մում   աշ խար-
հագ րո րեն տար բեր գո տի նե րի բնակ չութ յու նը, և  որ քան էլ նույն լեզ վի 
կրող է, այ նո ւա մե նայ նիվ ու նե նում է իր բնա կութ յան վայ րի,  զբաղ վա-
ծութ յան (տնտե սա կան, նյու թա կան ար տադ րութ յան այլ մի ջո ցի), 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի  հետ կապ ված բա ռա պա շա րի մի ու-
րույն ո լորտ, շերտ, ո րով տար բեր վում է  մյուս տա րածք նե րի բնակ-
չութ յու նից: 

Տա րած քա յին և բ նակ լի մա յա կան ա ռու մով հա յե րե նում կա բա ռա-
պա շա րի տար բե րա կում. հմմտ.  մի կող մից՝  ան տառ, հա տապ տուղ, 
ծառ, թփուտ, զով  (ե ղա նակ), գետ, (սառ նո րակ) ջուր և  այլն, մյուս կող-
մից՝ շոգ, չոր, ցա մաք, անմ շակ, ան բեր րի հող, քար քա րուտ, ջրա զուրկ 
և  այլն բա ռե րի կի րա ռութ յու նը աշ խար հագ րա կան տար բեր գո տի նե-



174

րի հայ  բնակ չութ յան բա ռա պա շա րում:  Այ նու հետև, այդ նույն գո տի-
նե րում տար բեր  զբաղ վա ծութ յան հետ կապ ված բա ռա պա շա րի ո րո-
շա կի շեր տեր կա րող են ի րա րից լիո վին տար բեր լի նել. օ րի նակ՝ դաշ-
տա վա րութ յամբ, այ գե գոր ծութ յամբ, բան ջա րա բու ծութ յամբ և  այլն 
զբաղ վող նե րի բա ռա պա շա րը, այլև թե՛ մեկ, թե՛ մյուս տա րածք նե րում 
ար հես տա վոր նե րի բա ռա պա շա րը և  այլն:  

Այս պի սով, կա րե լի է մտա ծել, թե բա ռա պա շա րի մաս նա գի տա-
կան, զբաղ մուն քա յին տար բե րութ յու նը ինչ-որ չա փով կախ ված է լեզ-
վի գոր ծա ծութ յան ար տա քին հան գա մանք նե րից:

Եվ ըստ այդմ ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ   տար բե րում են, այս-
պես կոչ ված, մաս նա գի տա կան լե զու ներ՝ «ճար տա րա գետ նե րի լե-
զու», «բժիշկ նե րի լե զու», «ի րա վա բան նե րի լե զու», «ե րա ժիշտ նե րի 
լե զու», կազմ վում են այդ  «լե զու նե րի» բա ռա պա շա րի բա ռա րան ներ, 
բա ռա ցան կեր և  այլն:

Ճիշտ է, նոր լեզ վա բա նա կան գի տութ յունն ներ կա յումս բա ցա ռում 
է լեզ վի բա ռա պա շա րի դա սա կար գա յին շեր տա վո րու մը, սա կայն այն, 
մի տե սակ, նկա տե լի է  նեղ մաս նա գի տա կան բե րու մով ա ռանձ նա ցող 
տար բեր խա վե րի մեջ՝ կապ ված նյու թա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի, 
քա ղա քա ցիա կան կա ցութ յան, սո ցիա լա կան վի ճա կի ինչ-ինչ տար բե-
րութ յու նե րի հետ: 

Հա յե րե նի բա ռա պա շա րին ևս, հատ կա պես վեր ջին ժա մա նակ-
ներս խորթ չեն, այս պես կոչ ված, «է լի տար» բա ռա շեր տի գոր ծա ծութ-
յու նը, ի րենց ար տոն յալ հա մա րող նե րի և  են թա կա նե րի, ընդ ո րում 
սպա սարկ ման ո լոր տի  ծա ռա յութ յան մեջ գտնվող նե րի բա ռա պա շա-
րի նկա տե լի  տար բե րութ յու նը և  այլն: 

Լե զու նե րին էլ հա տուկ են նեղ սո ցիա լա կան բնույ թով պայ մա նա-
վոր ված բա ռա պա շա րի դրսևո րում նե րը՝  ի րենց ա վան դա կան ան վա-
նում նե րով՝  ար գո  (ֆրանս. argot «ծած կա լե զու»),  ժար գոն (ֆրանս. 
jargon «(ա ռան ձին՝ հա տուկ) խոս վածք»)  և  այլն: 

Ար գոն հան րութ յան որ ևէ շեր տի «լե զուն» է, ո րը հիմ նա կա նում 
ստեղծ վել է նույն հան րութ յու նից ա ռանձ նա նա լու, խոս քի ու րույն գե-
րա կա յութ յուն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Դա մի տե սակ ինք նա կա և 
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պայ մա նա կան լե զու է, որ ինչ-որ չա փով տար բեր վում է ընդ հա նուր 
լեզ վից, ա մե նից ա ռաջ իր բա ռա պա շա րով, շատ չնչին դեպ քե րում՝ 
դարձ վա ծա յին միա վոր նե րով,  ո ճա կան ար տա հայ տութ յուն նե րով և  
այլն, հիմ նա կա նում բա ռե րի օ տար լեզվ յան հնչու մով, ինչ պես նաև 
նույն պի սի բա ռա գոր ծա ծութ յամբ: 

Ն ման եր ևույ թի դրսևո րու մը, վեր ջի վեր ջո, մարդ կանց ինչ-որ 
խմբի («դա սա յին») խտրութ յան արդ յունք է, իր ա կունք ներն ու նի անց-
յա լի մեջ, երբ մի խավ (ա րիս տոկ րատ ներ, է լի տար ներ և  այլն) ի րեն 
դի տում է ոչ այն քան սո վո րա կան, քան մյուս նե րը, և  ա ռաջ է գա լիս 
լեզ վա կան-հա ղոր դակ ցա կան ան հա վա սար բաշ խում, մա նա վանդ 
բա ռա պա շա րի մեջ. հմմտ. հարց  չկա  («պարզ  է»), շեֆ  («ղե կա վար»), 
ո՛նց կա սես («խնդրեմ»), կյա՛նք («սի րե լիս»), հե՛չ («ո՛չ մի, ո չի՛ նչ»), բա՛ 
ոնց («հա պա ինչ պես»),  խի՞  («ին չու»), հոգ նա՛ծ  («վի րա վոր.  ան պի-
տան»)  և  այլն:    

Ժար գո նը նույն պես հան րութ յան որ ևէ շեր տի «լե զու» է, որ ընդ-
հա նուր եզ րեր ու նի նա խոր դի՝ ար գո յի հետ, սա կայն հան դես է բե րում 
նաև տար բե րութ յուն ներ: Այն թեև քե րա կա նութ յամբ նույնն է, սա կայն  
ընդ հա նուր լեզ վից  տար բեր վում է յու րօ րի նակ բա ռե րով, ո ճե րով և  
ար տա հայ տութ յուն նե րով. ման թո լի նել («ա պուշ կտրել»), դու խից ընկ
նել  («թու լա նալ, ընկր կել»), ցիրկ  («խաղք, խայ տա ռա կութ յուն»),  
ցվըր վել («խու սա փել, փախ չել»),  դա յաղ լի նել («մի բա նի հեն ված 
մնալ»),  յան տալ («ձեռք քա շել») և  այլն:  

Դ րանք չու նեն տա րած քա յին սահ մա նա փա կութ յուն, ընդ հա նուր 
են հա ման ման խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար: Տար բե րում են 
ժար գոն նե րի եր կու տե սակ՝ ըստ սո ցիա լա կան շեր տա վոր ման և մաս-
նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման: Ժար գո նը, որն ա վան դա բար ա ռանձ-
նաց վում է լե զու նե րի մեջ հատ կա պես բա ռա պա շա րի հի ման վրա, գա-
լիս է հին շրջա նից,  ա մե նից ա ռաջ  ըստ սո ցիա լա կան տար բե րակ վա-
ծութ յան, լի նում են դա սա կար գա յին, ազն վա կա նա կան, բու ժո ւա կան և  
այլն: Կան նաև մաս նա գի տա կան հատ կա նի շով ա ռանձ նաց վող ժար-
գոն ներ՝ ար հես տա վոր նե րի, առևտ րա կան նե րի, եր կա թու ղա յին նե րի 
և  այլն:   
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4. Լեզ վա բա նութ յան մեջ, առ հա սա րակ ա վան դույ թի ու ժով, են-
թադր յալ դա սա կար գա յին շեր տա վոր ման հա յե ցա կե տից են շա րու նա-
կում քննել բա ռա պա շա րին վե րա բե րող այն պի սի եր ևույթ ներ, ինչ պի-
սին են հա մար վում (բա ռա յին) մաք րա մո լութ յու նը (պու րիզմ. ֆրանս. 
purisme «մաք րա մո լութ յուն» < լատ. purus «մա քուր»), մեղ մա սութ յու նը 
(էվ ֆե միզմ. ֆրանս. euphémisme «մեղ մա սութ յուն»), տա բուն  (ֆրանս. 
tabou «բա ռար գե լում») և  այլն:

 Բա ռա պա շա րի տե ղին և կա նո նա վոր գոր ծա ծութ յու նը, կա րե լի է 
ա սել,   ա մեն մի  լեզ վի ի դեալն է, և  նրա գրա կան մշակ ման ձգտումն 
ու նի նույ նի ի րա կա նաց ման նպա տակ: Ս րա նից հետ ևում է այն, որ 
գրա կան մշակ ման ձգտու մը պի տի լի նի չա փա վոր և տե ղին: Այս ընդ-
հա նուր կա նո նից ա մեն կար գի շե ղում այլ բան չէ, քան լեզ վա կան նոր-
մի խախ տում: Եվ, ա հա, բա ռա պա շա րի ո լոր տում հայտ նի է նման 
խախտ ման եր ևույթ, որ էլ ա վան դա բար կրում է մաք րա մո լութ յուն  
ան վա նու մը:   

Այն հե տապն դում է եր կու նպա տակ՝ լե զուն, մա նա վանդ բա ռա-
պա շա րը հե ռու պա հել օ տար լեզվ յան ան հար կի փո խա ռութ յուն նե րից, 
ինչ պես նաև մաք րել, ա նա ղարտ դարձ նել լե զուն՝ իր ներ սում տեղ 
գտնող գռեհ կա բա նութ յուն նե րից, ան հար կի, ոչ պատ շաճ բա ռա գոր-
ծա ծութ յու նից և  այլն: Թե՛ մեկ և թե՛ մյուս դեպ քում, ինչ պես կա րե լի է 
նկա տել,  լեզ վի մաքր ման գոր ծում մեծ տեղ ու նի ար տա քին մի ջամ-
տութ յու նը (վե րահս կող մարմ նի հա մա պա տաս խան ո րո շում ներ, ար-
գե լանք, տու գանք  և  այլն):

 Հայտ նի է, նախ՝ 19-րդ դ. կե սե րին ռու սա կան մշա կու թա յին  ձեռ-
նար կում նե րը (ար տա քին մի ջամ տութ յու նը), որոնք ուղղ ված էին լե-
զուն ֆրան սե րե նի՝ գրա կան ճա նա պար հով ան ցած և բա նա վոր խոս-
քում լայ նո րեն կի րառ վող օ տա րա բան ձևե րից (գա լի ցիզմ նե րից) ձեր-
բա զատ վե լուն   (հմմտ. Լ. Ն. Տոլս տո յի վե պե րը և  այլն), այ նու հետև՝ 
ֆրան սիա կան ա կա դե միա յի ձեռ նար կում նե րը ֆրան սե րե նը օ տար 
ան հար կի տար րե րից, հատ կա պես բա ռա պա շա րի մեջ հան դես ե կող 
բա ռե րից  մաք րե լուն ուղղ ված  մի ջո ցա ռում նե րը և  այլն: Հա յե րե նում 
ևս ն ման ձեռ նար կում ներ ե ղել են, այ սօր էլ կա, սա կայն ոչ հա մընդ հա-
նուր ձևով, այլ ըստ ա ռի թի կամ պա տահ մուն քի բեր ման և  այլն: 
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Ըստ այսմ՝ կա րե լի է տար բե րել մաք րա մո լութ յան եր կու տե սակ՝   
տե ղին և ծայ րա հեղ. ա ռա ջին դեպ քում՝ լե զուն, հատ կա պես բա ռա պա-
շա րը ա զատ վում է ան հար կի գո յութ յուն ու նե ցող օ տար բա ռե րից, երկ-
րորդ դեպ քում՝ լե զուն մաքր վում է իր ներ սում ի հայտ ե կող ան հա րիր, 
ա ռա վել ևս  ոչ տե ղին  բա ռե րից: Եր կու դեպ քում էլ օ րի նա կե լին և  ըն-
դու նե լին չա փա վորն է, ոչ ծայ րա հե ղը: 

 Մեղ մա սութ յու նը, որ կոչ վում է նաև մեղ մա բա նութ յուն, լեզ վի բա-
ռա պա շա րի մեջ ոչ պատ շաճ  («կո պիտ») բա ռե րի, ո ճե րի  և  ար տա հայ-
տութ յուն նե րի փո խա րեն ա վե լի ըն դու նե լի ձևե րի գոր ծա ծութ յան  
եր ևույթն է: Այն տա րած ված  է շատ լե զու նե րում, նաև հա յե րե նում. 
հմմտ. մեռ նել – վախ ճան վել, եր կինք գնալ, հո գին ա վան դել և  այլն,  
խփշտել –  ու տել, ճա շա կել, ա նուշ ա նել և  այլն, լա կել – խ մել,  ըմ պել և  
այլն:  

Մեղ մա սութ յու նը նաև սո ցիա լա կան հիմ քեր ու նի, մա նա վանդ մի-
ջա վայ րի  ի րադ րա կան-քա ղա քա վա րա կան պայ ման նե րում: Սո վո րա-
կան մի ջա վայ րում, ա ռօր յա խոս քում  գոր ծած վող շատ բա ռեր և  ար-
տա հայ տութ յուն ներ  կա րող են դիտ վել ան հար կի, նույ նիսկ գռե հիկ 
այլ պայ ման նե րում. հմմտ.  տալ – հ րամց նել, ա սել – խնդ րել,  հրա մա
յել – տե ղե կաց նել, պա հան ջել – հի շեց նել և  այլն:  Գ րա կան նոր մա յի 
սահ ման նե րում մեղ մա սութ յու նը դրա կան եր ևույթ է,  հա կա ռակ պա-
րա գայում՝ ոչ տե ղին, նույ նիսկ  ա վե լորդ:  

Տա բու է կոչ վում այն եր ևույ թը, երբ լեզ վում ար տա քին հան գա-
մանք նե րի պատ ճա ռով ար գե լանք է դրվում բա ռե րի, ար տա հայ տութ-
յուն նե րի գոր ծա ծութ յան վրա, և դ րանց փո խա րեն նույն ի մաս տով 
գոր ծած վում են ա վե լի ըն դու նե լի հա մար վող նե րը: Դա հիմ նա կա նում 
արդ յունք է հիմ քում ըն կած ա ռար կա յի վե րա բեր յալ ոչ ճիշտ, թյուր 
պատ կե րաց ման: Իսկ վեր ջինս, ինչ պես գի տենք, հան գեց նում է սնա-
հա վա տութ յան, երկ չո տութ յան, անքն նե լի հա վա տի ըն ծայ ման և  այլն: 
Այս պի սով, տա բուն, սո վո րա կան ի մաս տով, ար գե լանք է լեզ վի մեջ, 
իսկ բա ռա պա շա րի ո լոր տում այն նշա նա կում է բա ռի գոր ծա ծութ յան 
կա սե ցում: 

5. Բա ռա պա շա րի կա տա րե լա գոր ծու մը յու րա քանչ յուր լեզ վի ո րա-
կա կան կող մի ա պա հո վումն է, այն տե ղի է ու նե նում գրե թե բո լոր մա-
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կար դակ նե րում՝ հնչյու նա կան,  բա ռա կազ մա կան, քե րա կա նա կան, 
ինչ պես նաև գոր ծա ռա կան, այլ կերպ ա սած՝ բա ռա պա շա րի կա տա-
րե լա գոր ծու մը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ    ար տա հայ տութ յան և բո վան դա-
կութ յան պլան նե րում, ինչ պես  նաև գոր ծա ռութ յան մեջ տե ղի ու նե ցած 
փո փո խութ յուն նե րի կար գա վո րում: Այս եր ևույ թը նույ նը չէ բո լոր լե-
զու նե րի հա մար, ոչ էլ տե ղի է ու նե նում նույն չա փե րով,  այ նո ւա մե նայ-
նիվ դրան ցում գոր ծում են գրե թե նույն սկզբունք նե րը: 

Բա ռա յին մա կար դա կում կա տա րե լա գոր ծու մը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ 
գո յութ յուն ու նե ցող միև նույն եր ևույ թի ան վան մա նը վե րա բե րող տար-
բե րակ նե րի ընտ րութ յուն,  հանձ նա րա րե լիութ յուն: Հա յե րե նը, իբրև 
ժա մա նա կի մեջ տևա կան պատ մութ յուն ու նե ցող լե զու, ներ կա յաց նում 
է բա ռա յին միա վոր նե րի հնչյու նա կան, բա ռա յին-բա ռա կազ մա կան, 
ձևա յին-ձևա կազ մա կան նկա տե լի տար բե րակ ներ. հին և նոր, գրա-
կան և խո սակ ցա կան  (նաև բար բա ռա յին) ձևե րի գո յակ ցութ յուն, որ 
հա ղոր դակ ցա կան նոր պայ ման նե րում հի նը, բնա կա նա բար, իր տե ղը 
զի ջում է նո րին, ո րը տվյալ հան րութ յան հա մար ա վե լի հաս կա նա լի է 
և սո վո րա կան. հմմտ. քրո ջա կան– քույ րա կան, աս տե ղա յին  աստ ղա
յին, հո րե նա կան  հայ րա կան, դես ու դեն –  այս ու այն կողմ, էս պես –  
այս պես և  այլն: 

Հնչ յու նա կան մա կար դա կի տար բե րակ նե րի հար ցում հա յե րե նում, 
օ րի նակ, նկատ վում է մի տում գրա բար յան ն տար րով հիմ քե րի փո խա-
րեն գոր ծա ծել ա ռանց ն -ի հիմ քե րով կազ մութ յուն նե րը. հմմտ. գա գաթ
նա կետ – գա գա թա կետ, թեև նո րա կազմ գա գա թա ժո ղով բա ռի դեպ-
քում սկզբնա պես ի  հայտ բեր վեց եր կա կի մո տե ցում, ո րում վեր ջա-
պես հաղ թեց հին՝ գա գաթ նա ժո ղով,  քան նոր՝ գա գա թա ժո ղով  ձևը:

Բա ռա պա շա րի ար տա հայ տութ յան պլա նում առ կա տար բե րակ-
նե րը գրե թե միշտ գտնվում են ներ քին հա կադ րութ յան մեջ, և լեզ վա-
կան սո վո րույ թի  (ու զուս, ֆրանս.  usage «կի րար կութ յուն», լատ usus  
«կի րա ռութ յուն») պայ ման նե րում է, որ հնա րա վոր է կա նո նա կան հա-
մա րել դրան ցից մե կը կամ մյու սը: Այս պես, բա ռա կազ մա կան տար բեր 
հիմ քե րից մե կի կամ մյու սի հաղ թա նա կը, բնա կա նա բար, ուղղ ված է 
բա ռա պա շա րի կա տա րե լաց մա նը. օր.՝  գրա բար յան աս տեղ (աստղ-ի 
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եզ. սե ռա կա նի ձև), ծախս (ծախք-ի հոգն. հայ ցա կա նի ձև), ձերբ 
(ձեռն-ի եզ. գոր ծիա կա նի ձև) թեք հիմ քե րով կազմ ված աս տե ղա գի
տութ յուն, աս տե ղա տուն, ծախ սա րար, ծախ սել, ձեր բա կա լել, ձեր բա
զա տել բա ռե րը, ո րոնք լայ նո րեն գոր ծած վե լիս են ե ղել հա յե րե նի հին 
շրջա նում, ժա մա նա կա կից հա յե րե նում դրանց հա կա դիր ոչ բո լոր 
դեպ քե րում է հնա րա վոր ու նե նալ ու ղիղ հիմ քե րով կազ մութ յուն ներ. 
բեր ված օ րի նակ նե րից միայն աս տե ղա գի տութ յուն կազ մութ յան փո-
խա րեն կա նոր կազ մութ յուն՝ աստ ղա գի տութ յուն, այն էլ ոչ բո լոր դեպ-
քե րում  հա կադ րե լի.  գրա կան-բա նաս տեղ ծա կան խոս քում աս տե ղա
տուն, նաև աս տե ղա գետ և  այլն բա ռե րը կա րող են ո ճա կան հա գեց-
վա ծութ յան ա ռու մով ա վե լի նա խընտ րե լի լի նել: 

Լեզ վի բա ռա պա շա րի հին ձևե րը միշտ չէ, որ հա նուն խոս քի կա-
տա րե լաց ման կա րե լի է մեր ժել, փո խա րի նել նո րով, ո րը կա րող է բա-
ռա կազ մո րեն այն քան էլ ճիշտ և կա նո նա կան չլի նել. հմմտ. տնօ րեն 
բա ռից ու նենք տնօ րի նութ յուն «տնօ րի նե լու գործ՝ տնօ րի նե լը» կա նո-
նա վոր կազ մութ յու նը, իսկ վերստին կազմ ված տնօ րե նութ յուն «տնօ-
րե նի՝ դի րեկ տո րի գոր ծը, տնօ րեն լի նե լը» այլ է, ե թե ոչ՝ թյու րըմբռն-
ման հետ ևանք, ո րոնք, ինչ պես կա րե լի է նկա տել, տար բեր են, ուս տի 
երկ րոր դը ա ռա ջի նի փո խա րեն գոր ծա ծե լը սխալ է:  

Հա կա դիր տար բե րակ ներ են առ կա ոչ միայն հին և նոր ձևե րի 
դեպ քում (հմմտ. աս տե ղա գի տութ յուն  աստ ղա գի տութ յուն), այլև նո-
րա կազմ բա ռե րի, մա նա վանդ տեր մին նե րի ստեղծ ման դեպ քում. 
հմմտ. լեզ վա բա նութ յուն  լեզ վա գի տութ յուն, ո ճա բա նութ յուն  ո ճա գի
տութ յուն, դարձ վա ծա բա նութ յուն – դարձ ված քա բա նութ յուն, ոճ –  
ո ճույթ  և  այլն: Ն ման երկ վութ յան մեջ եր բեմն ա ռաջ է քաշ վում մի 
սկզբունք, ըստ ո րի դրանք, իբրև տեր մին ներ, ու նեն ի մաս տա յին-ի-
մաս տա բա նա կան նրբութ յուն ներ: Այս պես նաև ժա մա նա կա կից հա յե-
րե նում, իբրև բժշկա գի տա կան տեր մին, տար բեր են հա մար վում գրիպ 
և հար բուխ  բա ռե րը. հմմտ. պատ կա նե լիութ յուն  պատ կա նե լութ յուն, 
լեզ վա շի նա կան – լեզ վա շի նա րա րա կան, գոր ծա ռութ յուն – գոր ծառ
նութ յուն և  այլն: Ն ման երկ վութ յու նը հնա րա վոր է հաղ թա հա րել գրա-
կան նոր մա յին հետ ևե լու դեպ քում, իսկ դա  եր բեմն տևա կան ժա մա-
նակ է պա հան ջում:  
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Բա ռա պա շա րի կա տա րե լա գործ մանն է ուղղ ված  այն, որ նույն  
հաս կա ցութ յան ան վան ման հա մար ստեղծ ված մի քա նի բա ռե րի 
միջև, գրա կան նոր մա յի և  այլ հան գա մանք նե րի նկա տա ռու մով, կա-
տար վում է ընտ րութ յուն, հաղ թում է տար բե րակ նե րից  մե կը. հմմտ. 
հե ռա ցույց (հե ռա տե սիլ) և հե ռուս տա ցույց,  ստեպ ղին – գա զար, թու
րինջ – (մի տե սակ) նա րինջ  և  այլն:

Լեզ վում տեղ գտած փո խառ յալ բա ռե րը, իբրև կա նոն, հա ճախ 
ի րենց տե ղը զի ջում են տվյալ լեզ վի մի ջոց նե րով կազմ ված բա ռե րին. 
հմմտ. հու մա նի տար – հա սա րա կա կան, պրոբ լեմ – խն դիր, դիս ցիպ լին 
– գի տա կարգ,  աու դի տո րիա  լսա րան և  այլն: Այս եր ևույ թը կար ևոր է 
ա մեն մի լեզ վի բա ռա պա շա րի միօ րի նա կաց ման, ի մաս տա յին հստա-
կութ յան հա մար: 

Տար բե րա կա յին ձևե րի ընտ րութ յան, ըստ այդմ լեզ վի կա նո նարկ-
ման գոր ծըն թա ցում, բնա կա նա բար, տե ղի են ու նե նում բա ռա յին կազ-
մի ձևաի մաս տա յին և գոր ծա ռա կան փո փո խութ յուն ներ՝ տե ղա շար-
ժեր, ո րոնք ըն դուն ված է բա ժա նել մի քա նի տե սա կի՝  բա ռե րի տեր մի
նա ցում,  և հա կա ռա կը՝ տեր մին նե րի բա ռա ցում, ոչ գրա կան («ժո-
ղովր դա խո սակ ցա կան և բար բա ռա յին») բա ռե րի գրա կա նա ցում, բա-
ռե րի պա սի վա ցում («հնա ցում»), բա ռե րի ակ տի վա ցում  («գոր ծու նա-
ցում»): 

ա) Բա ռե րի տեր մի նա ցու մը  լեզ վում ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող  
բա ռե րի  գոր ծա ծութ յունն է  իբրև տեր մին: Գի տութ յան, տեխ նի կա յի, 
մշա կույ թի մեջ ա ռաջ ե կած այս կամ այն հաս կա ցութ յան ան վան ման 
հա մար միշտ չէ, որ ստեղծ վում է նոր բառ, որ պես զի ու նե նա լով նոր 
նշա նա կութ յուն, հա մալ րի տվյալ բնա գա վա ռի տեր մի նա հա մա կար գը: 
Հա յե րե նում այս ձևով տեր մին նե րի ա ռա ջա ցու մը սո վո րա կան եր ևույթ 
է: Այն հա տուկ է նաև ժա մա նա կա կից մյուս լե զու նե րին: Այս պես,  հա-
յե րե նում խո ռոչ  բա ռը,  սո վո րա կան ի մաս տից բա ցի գոր ծած վում էր 
նաև իբրև ա նա տո միա յի, բժշկութ յան բնա գա վառ նե րի տեր մին, վեր-
ջին ժա մա նակ նե րիս աստ ղա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ  կի րառ-
վում է նաև իբրև աստ ղա գի տա կան տեր մին՝  «ա րե գա կի վրա սև խո-
շոր բիծ»  ի մաս տով:  
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Ըստ այդմ տե ղի է ու նե նում լեզ վի բա ռա պա շա րի ի մաս տա յին 
հարս տա ցում: Բա ռի տեր մի նա ցու մը լի նում է մի քա նի ձևով, ե թե նկա-
տի ենք ու նե նում այն, թե տեր մի նի վե րած վող բա ռը ինչ բնույ թի է.

 1. չե զոք կամ սո վո րա կան ի մաս տով բա ռի նոր՝ տեր մի նա յին 
ի մաս տի ձեռք բե րում. հմմտ. ջուր «բնութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող 
հե ղուկ» – ջուր «քի միա կան միա ցութ յուն», բող բոջ  «(առ հա սա րակ)  
չբաց ված՝ կո կոն»  -  բող բոջ «ծա ռի չբաց ված ծա ղիկ»   (գյու ղատն տե-
սա կան տեր մին), ան ցում «անց նե լը» -ան ցում «ճա նա պար հա յին երթ-
ևե կութ յան տեր մին», վի ժում «ան կում, ցած ընկ նե լը» - վի ժում «ծննդի 
վա ղա ժամ կո րուստ» (բժշկա կան տեր մին)  և «ծաղ կա թափ. չփո շոտ-
ված ծաղ կի փչա ցում» (գյու ղատն տե սա կան տեր մին) և  այլն, 

2. ոչ գրա կան (բար բա ռա յին) բա ռի գոր ծա ծութ յուն տեր մի նի կամ 
տեր մի նա յին ան վան ման ի մաս տով. հմմտ. է տել (բրբռ.) «կտրել, կտրե-
լով հե ռաց նել»  - է տել (գյու ղատն տե սա կան տեր մին) «վաղ գար նա նը 
խա ղո ղի վեր գետն յա մա սը կտրել», 

3. բա ռա պա շա րի ոչ գոր ծուն, սա կավ գոր ծա ծութ յան բա ռի տեր-
մի նա ցում. հմմտ. մու ծել  «տալ, հանձ նել» - մու ծել (տնտե սա գի տա կան 
տեր մին) «մուտք ա նել»  և  այլն:   

բ) Տեր մին նե րի բա ռա ցու մը, ըստ էութ յան, նա խորդ եր ևույ թի հա-
կա ռակն է, տե ղի է ու նե նում նեղ, մաս նա գի տա կան բնա գա վա ռում 
գոր ծած վող տեր մի նի վե րա ծում բա ռի: Սա այն դեպ քում, երբ տվյալ 
տեր մի նը կամ տեր մի նա յին ան վա նու մը,  շնոր հիվ լայն և սո վո րա կան 
հա ղոր դակց ման մեջ գոր ծա ծութ յան, սկսում է ըն կալ վել իբրև ոչ տեր-
մի նա յին միա վոր, տվյալ մաս նա գի տա կան հա մա կար գին չվե րա բե-
րող բառ. հմմտ. գե նե րալ «զոր քի հրա մա նա տար» -  գե նե րալ «ա ռա-
ջի նը, ա ռաջ նորդ. գյխա վոր», խա զեին «տնտես, տնտե սութ յու նը վա-
րող» - խա զեին  «տեր, տի րա կան՝ ա մեն ին չի գլուխ» և  այլն: 

գ) Ոչ գրա կան («ժո ղովր դա խո սակ ցա կան և բար բա ռա յին») բա-
ռե րի գրա կա նա ցու մը սո վո րա բար նկա տե լի է գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յան մեջ, մա սամբ նաև այլ բնույյ թի խոս քում: Ն ման բա ռե-
րը, բնա կա նա բար, ու նեն ի մաս տա յին  (թե մա տիկ) սահ մա նա փա կութ-
յուն, ո րը չի խան գա րում դառ նա լու գրա կան նոր մա յի տե սանկ յու նից  
թույ լատ րե լի. հմմտ.  գրտնա կել «խմո րի գուն դը բա նալ»  - գրտնա կել 
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«հա մա հար թել», հար թու կել «ար դուկ ա նել» - հար թու կել «ա վե լորդ 
խո սել» (եր կու դեպ քում էլ՝ թ,  փխ. դ), ոտ քել «ոտ քով հար վա ծել» (նոր 
բառ՝ նոր ի մաս տով. Հ. Մաթ ևոս յան), բա ցու մաց (տե ղեր) «(մարմ նի) 
կի սա բաց մա սեր» (նոր բառ՝  նոր ի մաս տով. Մ. Գալ շո յան)  և  այլն: 

դ) Բա ռե րի պա սի վա ցում («հնա ցում») եր ևույ թը ա ռա վել, քան 
մյուս եր ևույթ նե րի դեպ քում, պայ մա նա վոր ված է խոս քում գոր ծա-
ծութ յան հա ճա խութ յան հետ, իսկ վեր ջինս ան մի ջա կան կապ ու նի հա-
սա րա կութ յան կյան քում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի փո փո խութ-
յան կամ, ա վե լի ստույգ՝ վե րաց ման հետ: Հան րութ յան ներ սում կա-
տար վող քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին բնա գա վա ռի որ-
ևէ տե ղա շար ժի հետ ևան քով լեզ վի բա ռա պա շա րի մեջ ե ղած հա մա-
պա տաս խան բա ռե րը և  տեր մին նե րը կա՛մ հ նա նում են, կա՛մ  իս պառ 
վե րա նում. հմմտ.  կոլտն տե սու թ յուն, հնգամ յակ,  սով խոզ,  սոցմրցութ
յուն, օ ղա կա վար  և  այլն բա ռերն այ սօր մա սամբ գոր ծած վող են, կամ 
առ հա սա րակ դուրս են մնա ցել հա յե րե նի բա ռա պա շա րից. այս պես 
նաև տար բեր մաս նա գի տութ յուն նե րի, բնա գա վառ նե րի տեր մին ներ և 
տեր մի նա յին ան վա նում ներ. գյու ղատն տե սա կան բազ մա թիվ գոր ծիք-
նե րի ան վա նում ներ այլևս չեն գոր ծած վում՝ ման գաղ, ա րոր, բա նո կի, 
բար դոց, ո րան, աշ նա նա վար, խոտ հունձ, հաց քաղ և  այլն, դպրո ցա-
կան ո լոր տի բա ռեր այ սօր չեն գոր ծած վում՝ գրչա ծայր, թա նա քա ման, 
կար կին, համ րիչ, գրչա տուփ և  այլն:  Ն ման բա ռե րի պա սի վաց ման 
(«հնաց ման») հիմ նա կան պատ ճա ռը դրանց փո խա րի նող այլ ան վա-
նում նե րի՝ տեր մին նե րի ի հայտ գա լը և  լայն կի րա ռութ յուն ստա նալն 
է. փոխ վում է բա ռի գոր ծա ծութ յան ար տա լեզ վա կան պայ մա նը, նշա-
նա կում է   տվյալ բա ռը իր տե ղը ան պայ մա նո րեն պի տի զի ջի լեզ վի 
նոր  պա հան ջով  եր ևան ե կող նո րին, ա վե լի ակ տի վին և  ա ռա վել գոր-
ծա ծա կա նին: Ի դեպ՝ այս փո փո խութ յու նը բնա կան է, որ քա նով  հան-
րա յին մտա ծո ղութ յան փո փո խութ յունն է ա ռար կա յո րեն բնա կան: Լե-
զուն, ինչ պես գի տենք, ան մի ջա կան ար տա ցո լումն է ի րա կա նութ յան, 
և  այս դեպ քում այն միան գա մայն ի րա կան է:  

ե) Բա ռե րի ակ տի վա ցում  («ոչ գոր ծուն  շեր տի բա ռե րի գոր ծու նա-
ցում») եր ևույ թը, ո րոշ վե րա պա հութ յամբ, նա խորդ եր ևույ թի հա կա-
ռակն է, երբ լեզ վի բա ռա պա շա րում այս կամ այն հան գա ման քի բե րու-
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մով (հե ղի նա կա յին կազ մութ յուն, նեղ մաս նա գի տա կան ո լոր տի գոր-
ծա ծութ յուն և  այլն) բա ռը, որ մինչ այդ ու ներ ի րադ րա յին սահ ման ներ,  
հե տա գա յում դառ նում է լայն,   ընդ հա նուր  գոր ծա ծութ յան. շրջա նակ  
(մի ա ռար կա յի՝ նկա րի և  այլն) – շր ջա նակ  (հար ցե րի, քննարկ վե լիք 
նյու թի և  այլն), տե ղե կա տու (անձ՝ ան հատ) – տե ղե կա տու (կազ մա կեր-
պութ յուն՝ բյու րո և  այլն) և  այլն: 

Բա ռի գոր ծու նաց ման օ րի նակ նե րը հա յե րե նի մեջ քիչ չեն, ո րով-
հետև լեզ վի պատ մութ յան այս կամ այն շրջա նում հայտ նի շատ բա ռեր 
հա ճախ  հե տա գա ժա մա նա կի հե ղի նա կա յին կի րա ռութ յամբ դառ նում 
են  նոր  բա ռա պա շա րի ակ տիվ միա վոր: 

Այս պես, Միք. Նալ բանդ յա նը ժա մա նա կին, խո սե լով Խո րե նա ցու 
հան ճա րի և սր բութ յամբ կա տա րած վեհ գոր ծի մա սին, նրա հի շա տա-
կի հա մար օգ տա գոր ծել  է խնկե լի  բա ռը («խնկե լի  Խո րե նա ցի». հի-
շա տա կը մնա յուն),  և  այս բա ռին  մեր օ րե րում հա ճա խա կի են դի մում 
այս կամ այն (նույ նիսկ սո վո րա կան) ան ձի մա սին խո սե լիս կամ գրե-
լիս, ո րը մի կող մից՝ բա ռի ակ տի վաց ման օ րի նակ է, մյուս կող մից՝ 
թերևս բա ռի ի մաս տի, մա նա վանդ վե րա բե րութ յան հա սա րա կաց ման 
նմուշ: Այ նու հետև, Հովհ. Թու ման յա նը, ան շուշտ, ոչ ան կախ Նա րե կա-
ցուց,  գոր ծա ծեց ծի ծա ղա խիտ բա ռը (« Ծի ծա ղա խիտ Վա նա ծո վի 
փոք րիկ գյու ղից ա ռափն յա»), և մեր օ րե րում այդ օ րի նա կով հա ճախ է 
հան դի պում սո վո րա կան, ոչ բա նաս տեղ ծա կան խոս քում բա ռի նմա-
նակ մամբ գոր ծա ծութ յուն: Ի դեպ՝ ծի ծա ղա խիտ բա ռը Նա րե կա ցուց 
հե տո մինչև Թու ման յա նի գոր ծա ծութ յու նը մենք  հան դի պել ենք հե-
տա գա ձե ռագ րե րում, որ նշա նա կում է, թե Նա րե կա ցու  բա ռը գոր-
ծած վել է նաև մինչև Թու ման յա նը, այ սինքն՝  ե ղել է ինչ-որ չա փով 
ակ տիվ գոր ծա ծութ յան բառ:  

Այս պես նաև, գրա բար յան  շատ բա ռեր և  ար տա հայ տութ յուն ներ, 
ո րոնք նոր գրա կան հա յե րե նում մի քա նի տաս նամ յակ ա ռաջ դիտ վում 
էին մեր ժե լի, ներ կա յումս   հան դի պում են  թե՛ բա նա վոր և թե՛ գրա վոր 
խոս քում, ընդ սմին եր բեմն ոչ ճիշտ ար տա սա նութ յամբ, սխալ գրութ-
յամբ. հմմտ. ի օ գուտ    (փո խա նակ՝ հօ գուտ), ի շնոր հիվ (փո խա նակ 
ա ռանց ի նախդ րի) և  այլն. նման գոր ծա ծութ յան նպա տա կը լիո վին 
հաս կա նա լի է, իսկ սխալ գոր ծա ծութ յու նը՝ ան հա րիր լեզ վի նոր մա յի 
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ա ռու մով, թեև, ի վեր ջո, դա ևս  բա ռի  գոր ծա ծութ յան ակ տի վա ցում է: 
6. Բա ռա պա շա րի ի մաս տա բա նա կան զար գա ցու մը նույն պես 

նպաս տում է լեզ վի կա տա րե լա գործ մա նը, իսկ վեր ջինս ա մե նից ա ռաջ 
նշա նա կում է հա ղոր դակ ցա կան մի ջո ցի ար դիա կա նա ցում: Ի րա կա-
նութ յան՝ կա տա րե լութ յան ձգտող ա ռա ջըն թա ցը չի կա րող իր ան մի-
ջա կան ար տա ցո լու մը չգտնել լեզ վի մեջ: Եվ հա կա ռա կը՝ լեզ վի պատ-
մութ յան մեջ ա ռանձ նաց վող փու լե րի տար բե րութ յուն նե րը, ո րոնք այլ 
բան չեն,  քան զար գաց ման, այ սինքն՝ քա նա կա յին փո փո խութ յուն նե-
րի վե րա ճում ո րա կա կա նի, վկա յութ յուն են ի րա կա նութ յան մեջ տե ղի 
ու նե ցած ո րո շա կի տե ղա շար ժե րի՝ կապ ված քա ղա քա կան, տնտե սա-
կան, մշա կու թա յին հան գա մանք նե րի հետ: 

Բա ռա պա շա րը հա մալր վում է նոր բա ռե րով, ո րոնք ստեղծ վում են 
լեզ վի ներ քին մի ջոց նե րով (բա ռա բար դում, ա ծան ցում, հա պա վում և  
այլն) և փո խա ռութ յուն նե րով (եր կու կար գի՝ տվյալ լեզ վի նա խորդ 
փու լե րից կամ բար բառ նե րից և  այլ լե զու նե րից՝ ուղ ղա կի կամ միջ նոր-
դա բար), ինչ պես նաև բա ռե րի ի մաս տա յին հարս տաց մամբ (բազ մի-
մաս տութ յուն, տեր մի նա ցում և  այլն): 

Այ նու հետև, լե զու նե րի տար բեր փու լե րի, նույ նիսկ կարճ ժա մա-
նա կա մի ջո ցի (մի քա նի տաս նամ յա կի) բա ռա պա շա րի հա մե մա տա-
կան ի մաս տա բա նա կան քննութ յու նը ցույց է տա լիս, թե ինչ քան մեծ 
տար բե րութ յուն գո յութ յուն ու նի այդ փու լե րի միջև: Ն կատ ված է նաև, 
որ նոր բա ռե րի,  բա ռի  ի մաս տա յին  նոր կի րա ռութ յուն նե րի թիվն 
ա վե լին է, քան այն մա սի նը, որ  դուրս  է մնում բա ռա պա շա րից, որն էլ  
սո վո րա բար  դիտ վում է իբրև ի մաս տա յին պա սի վա ցում կամ նե ղա-
ցում: Պարզ վում է, որ այս տար բե րութ յան մեջ է նաև բա ռա պա շա րի 
հարս տաց ման և կա տա րե լաց ման ողջ գոր ծըն թա ցը: Լեզ վի բա ռա-
պա շա րի զար գա ցու մը, ի րոք, նրա հարս տա ցումն է և կա տա րե լա գոր-
ծու մը:   

7. Լեզ վա բա նութ յան մեջ տար բե րում են նաև բա ռա պա շա րի  հին 
և նոր բա ռեր. հնա բա նութ յուն ներ և նո րա բա նութ յուն ներ ո րա կու մը 
պայ մա նա կան է, ո րով հետև դա կա տար վում է լեզ վի ժա մա նա կա յին 
տվյալ կտրված քի հա րա բե րութ յամբ: Հին կա րող են հա մար վել այն 
բա ռե րը, ո րոնք նոր ժա մա նա կում չու նեն գոր ծա ծութ յան այն ակ տի-
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վութ յու նը  կամ կեն սու նա կութ յու նը, որ ու նեին նախ կի նում, այ նու-
հետև նոր են հա մար վում այն բա ռե րը, ո րոնք ստեղծ վել կամ փո խառ-
վել են նոր ժա մա նակ նե րում, հա ղոր դակց ման նոր պայ ման նե րի թե-
լադ րան քով:  Այ սու հան դերձ, դրանց բա ռա գի տա կան ու սու ցու մը կար-
ևոր է լեզ վի թե՛ հա մա ժա մա նակ յա (նկա րագ րութ յան) և թե՛ տա րա ժա-
մա նակ յա (պատ մութ յան) ա ռու մով: 

Հին բա ռե րի մա սին վկա յում են այն գոր ծա ծութ յուն նե րը, ո րոնք 
եր ևան են ե կել նա խորդ ժա մա նակ նե րի  գրող նե րի, հրա պա րա կա-
խոս նե րի գրա վոր խոս քում,  տար բեր բնույ թի  գրագ րութ յուն նե րում,   
և նոր պայ ման նե րում դրանք այլևս չու նեն այն կեն սու նա կութ յու նը, որ 
երբ ևէ ու նե ցել են: Այս պես, օ րի նակ, հին են այն բա ռե րը, ո րոնք կազմ-
վե լիս են ե ղել բա յի են թա կա յա կան դեր բա յի հիմ քով, ո րի փո խա րեն 
ներ կա յումս ու նենք ա նո րո շի հիմ քով կազ մութ յուն. հմմտ. մատ նո ղութ
յուն – մատ նութ յուն, ան հաշտ վո ղութ յուն –  ան հաշ տութ յուն և  այլն: 
Այս պես, նաև պատ ճա ռա կա նի –ու ցան  (ու զան/ու սան)  մաս նի կի  
փո խա րեն –ուց (ուզ/ուս) մաս նի կի հիմ քով կազ մութ յուն. հմմտ. կա
ռու ցա նել – կա ռու ցել, մա տու ցա նել – մա տու ցել, փլու զա նել – փ լու զել, 
հե ղու սա նել – հե ղու սել և  այլն: 

Բա ռը  հին  է,  երբ նրա նով ար տա հայտ վող հաս կա ցութ յու նը, 
ի մաս  տը կա, սա կայն այլ բա ռով է ար տա հայտ վում, օր.՝ ա րոր  
(ե թե ոչ նաև չութ, բար բա ռա յին փո խառ յալ) «հո ղը վա րե լու ոչ մե քե-
նա յաց ված գոր ծիք»  բառն այլևս գոր ծա ծա կան չէ, ո րով հետև նրա 
փո խա րեն օգ տա գործ վում է գու թան «հո ղը վա րե լու մե քե նա յաց ված 
գոր ծիք» բա ռը (ո րոշ բար բառ նե րում ա րոր և գու թան  նույնն են), այ-
սինքն՝ եր ևույ թը կա, սա կայն ան վա նու մը   փոխ ված է՝ հի նը նո րով. մի 
դեպ քում վա րը կա տար վում է եզ նե րով, մյուս դեպ քում՝ տրակ տո րով:  
Բա ռը հին է նաև այն դեպ քում, երբ այն այլևս չի գոր ծած վում, առ հա-
սա րակ դուրս է մնա ցել կեն դա նի լեզ վի բա ռա պա շա րից, դառ նա լով 
լեզ վի պատ մութ յան  փաստ.  օր.՝ նա ժիշտ  «պա լա տա կան սպա սա-
վոր»,  ստամ բակ «ընդվ զող, ապս տամբ», վարկ պա րա զի «չնչին, անն-
շան. դա տարկ», նա շիհ  «մանր՝  փո շի ալ յուր» և  այլն:

Ըստ այսմ տար բե րում են հին բա ռե րի եր կու տե սակ՝ հնա ցած բա
ռեր և պատ մա բա ռեր (իս տո րիզմ ներ): Ն ման ա ռանձ նա ցու մը կա-
տար վում է ըստ նշա նա կիչ և ն շա նակ յալ հա րա բե րակ ցութ յան բնույ-
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թի. մի դեպ քում հին է միայն  նշա նա կիչը, որ փո խա րին վում է մեկ այ-
լով. հմմտ. վար ժա պետ  ու սու ցիչ,  իսկ մյուս դեպ քում հին է թե՛ մե կը և 
թե՛ մյու սը. վա սալ,  փու թա նա կի, քյոխ վա և  այլն:   

Լեզ վի ա մեն մի փու լում էլ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել պատ մա բա-
ռեր,  ե թե այն հա մե մա տե լի է նա խորդ շրջա նի հետ: Ըստ այդմ պատ-
մա բառ է այն, որ իր կեն սու նակ և սո վո րա կան գոր ծա ծութ յունն է ու նե-
ցել լեզ վի նա խորդ շրջա նում, իսկ նո րում այն հան դես է գա լիս մե կու-
սա ցած, հիմ նա կա նում ո ճա կան նպա տա կով: 

Հա յե րե նի բա ռա պա շա րը ևս, իր զար գաց ման գ րե թե բո լոր փու լե-
րում, ու նի պատ մա բա ռե րի գոր ծա ծութ յուն, ո րը բա ցատր վում է նրա 
պատ մութ յան շրջան նե րի հեր թա փո խութ յամբ: Այս պես, ժա մա նա կա-
կից հա յե րե նի բա ռա պա շա րի հա մար պատ մա բառ կա րող են դիտ վել, 
մի ջին հա յե րե նից՝  գունդս տաբլ «սպա րա պետ», մա րա ջախտ  «զո-
րահ րա մա նա տար», ջամբռ «սեն յակ, պա հա րան»,  պայլ «մեծ իշ-
խան», սուֆ րա  «սփռոց» և  այլն, ինչ պես նաև գրա բա րից՝ սե պուհ  
«ազն վա կա նութ յան մի աս տի ճան. աս պետ», դպիր «գրա գիր», փա
ղանգ «զոր քի  մի մաս՝ թև», մարդ պետ «ար քու նի ծա ռա յող» և  այլն, 
ո րոնք նոր ժա մա նա կում կա րող են գոր ծած վել միայն ո ճա կան նպա-
տա կով: Ա վե լին, նոր գրա կան հա յե րե նի տար բեր են թաշր ջա ններից  
ու նենք այն պի սի բա ռեր, ո րոնք ներ կա յումս գոր ծած վում են իբրև 
պատ մա բա ռեր. հմմտ. գա վա ռա պետ, գզիր,  ուր յադ նիկ, գլավ նի, մե
նատն տես, սի նոդ, կու լակ, տա նու տեր,  ակ սա կալ,  ծխա տեր,   պրիս
տավ   և  այլն: 

Ի րա կա նութ յան ակն հայտ փո փո խութ յան պայ ման նե րում, ի մի ջի 
այ լոց նկա տենք, լի նում են դեպ քեր, երբ այս կամ այն  պատ մա բա ռը 
դառ նում է  իր նախ կին կի րա ռութ յան չա փով գոր ծուն, վե րած վում սո-
վո րա կան բա ռի, այ սինքն՝ հնա բա ռի վե րա ճում նո րի. հմմտ. մե նատն
տես «ա ռան ձին ձեռ նար կա տի րութ յամբ զբաղ վող անձ», սպա րա պետ  
«զոր քի գլխա վոր հրա մա նա տար» և  այլն: 

Այն պատ մա բա ռե րը, ո րոնք ժա մա նա կա կից հա յե րե նին են ան ցել 
գրա բա րից, եր բեմն կոչ վում են նաև գրա բա րա բա նութ յուն ներ: Դ րանք 
ա վե լին են, քան, ա սենք, մի ջին հա յե րե նից ան ցած նե րը, ո րով հետև 
գրա բար ինք նու րույն և թարգ մա նա կան գրա կա նութ յան բա ռա պա շա-
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րի ա վան դույթն ան հա մե մատ մեծ է նոր գրա կան հա յե րե նի ոչ միայն  
սո վո րա կան ի մաս տով հարս տաց ման, այլև հնա բա նութ յուն նե րով 
հա մալր ման գոր ծում. վասն զի, նույն ժա մայն, ըստ օ րի նի, առ  այն,  
կույրզ կու րայն և  այլն: 

Լե զու նե րում բա ռա պա շա րի մի ու րույն մասն են հնա բա նութ յուն
նե րը, ո րոնք,  ան կախ հիմ քում ըն կած ա ռար կա յի հաս կա ցութ յան 
ա նի մա նա լի կամ դժվար ի մա նա լի լի նե լուց, այ նո ւա մե նայ նիվ նոր 
պայ ման նե րում կա րող են գոր ծած վել. ի րավ («ճիշտ որ»), ի ցիվ («ուր 
էր թե»),  դի ցուք («ա սենք, ա սենք թե»), հար կավ  («հարկ է,  ճիշտ որ») 
յու րով սանն  («իր ու ժե րի չա փով») և  այլն:  

Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա պա շա րում, օ րի նակ, ա ռանձ-
նաց վում է հնա բա նութ յուն նե րի մի քա նի տե սակ՝ պայ մա նա վոր ված 
դրանց կազ մութ յան և  ի մաս տի  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով:    

ա) Ձ ևա յին-ձևա բա նա կան հի մուն քով հնա բա նութ յուն է այն դեպ-
քում, երբ փո փո խութ յուն կա ար տա հայ տութ յան պլա նում՝ բա ռի ձևի 
մեջ, իսկ ի մաս տը  մնում է նույ նը. հմմտ. խո սիլ – խո սել, մե ռա նիլ – 
մեռ նել,  կա րե նալ – կա րո ղա նալ, առ նուլ –  առ նել «վերց նել» և  այլն: 

բ) Բա ռի բա ղադ րութ յան հի մուն քով հնա բա նութ յուն է այն, որ հին 
բա ղադ րութ յամբ հայտ նի բա ռը հան դես է գա լիս նոր բա ղադ րութ-
յամբ, ընդ ո րում ա ռանց բա ղադ րիչ նե րի փո փոխ ման կամ խճող ման. 
հմմտ.  կահկա րա սի – կահ կա րա սի, ի մի ջի այ լոց –  ի մի ջիայ լոց,  առ 
եր ևույթ   ա ռեր ևույթ,  ի զուր –  ի զուր, ընդ սմին –  ընդս մին, մեկ առ 
մեկ – մե կառ մեկ  և  այլն:

գ) Բա ռի հի մուն քով հնա բա նութ յուն է այն, որ ե ղած բա ռը փո խա-
րին վել է   հա մար ժեք նոր բա ռով, ուս տի ե ղա ծը վե րած վել է հնա բա-
նութ յան. հմմտ. փո ղե րա նոց – բանկ, ելևմ տից նա խա րա րութ յուն – 
ֆի նանս նե րի մի նիստ րութ յուն   (վեր ջերս  նո րից՝ նա խա րա րութ յուն), 
սո վետ – խոր հուրդ և  այլն: 

դ) Բա ռի մաս տի հի մուն քով հնա բա նութ յուն  է այն, որ  բա ռի՝  նոր 
ի մաս տով գոր ծած վե լու դեպ քում հին ի մաստն այլևս չի գի տակց վում, 
այլև դուրս է մնում բա ռա պա շա րի ի մաս տա բա նա կան ո լոր տից. հմմտ. 
շա պիկ  «ներք նազ գեստ» - շա պիկ «վեր նա շա պիկ», ոտ նա ման   «ոտ-
քի ա մեն տե սա կի հագ նե լիք» - ոտ նա ման  «կո շիկ» և  այլն: 
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Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է.Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   383-422: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն, Ե., 1984, էջ  167-

206: 
Головин  Б. Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 67-76:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ 133-151: 
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Թե մա  7. Տեր մի նա բա նութ յուն. բառ և տեր մին

Հիմ նա հար ցեր: Տեր մի նա բա նութ յան ա ռար կան. բառ և տեր մին, տեր մի
նի բնո րո շու մը: Տեր մի նա բա նութ յուն և տեր մի նա յին հա մա կար գեր. տեր մին 
և  ան վա նա կար գութ յուն:  Բազ մի մաստ, հա մա նուն և հա մա նիշ տեր մին ներ: 
Տեր մին նե րի հա մա կարգ վա ծութ յուն և  ստո րա կար գութ յուն:   

1. Տեր մի նա բա նութ յան ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան լե զու նե րի 
տեր մին նե րը և տեր մի նա յին ան վա նում ներն են: Լեզ վա բա նութ յան 
մեջ փոր ձեր են ար վել տար բե րե լու տեր մի նա բա նու թու նը և տեր մի նա-
գի տութ յու նը,  ա ռա ջի նը՝ իբրև միջ գի տա կարգ, երկ րոր դը՝ նրա ա ռար-
կա յի (օբ յեկ տի) կոնկ րետ ու սում նա սի րութ յուն:  

Այս դեպ քում ա մե նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է տար բե րել բառ և տեր-
մին հաս կա ցութ յուն նե րը, տալ տեր մի նի բնո րո շու մը: Լեզ վի նյու թա-
կան կող մի ա մե նա ցայ տուն մա սը, ինչ պես բազ միցս նշել ենք, բա ռա-
պա շարն է, ո րը սեր վում է հնչյուն նե րից և բա ղադ րում է նա խա դա-
սութ յուն ներ: Ըստ ի մաս տի կամ ա ռար կա յա կան վե րա բե րութ յան (բո-
վան դա կութ յան պլա նի) բա ռը բա ցա հայտ երկպ լա նա յին վե րա բե-
րութ յուն է, մի  հան գա մանք,  որ, ի տար բե րութ յուն  մյուս մա կար դակ-
նե րի միա վոր նե րի, վա ղուց է դիտ ված իբրև այդ պի սին (սկսած հին 
աշ խար հի գի տա կան հա մա կար գե րից): Այս մո տե ցու մը   տե սա կան 
գի տե լիք նե րի ի մաս տով ներ կա յումս,  կա րե լի է ա սել, վե րա նա յե լի է:

Իսկ ըստ գոր ծա ռութ յան, բա ռը բա զմա շերտ միա վոր է, ո րով հետև 
կա րող է հան դես գալ իբրև ի րա կա նութ յան նույն պի սի վի ճա կի ան վա-
նում: Ըստ այդմ՝ բա ռե րը գոր ծա ռա պես  լի նում են չե զոք (սո վո րա  կան՝  
չտար բե րակ ված) և ոչ չե զոք (գոր ծուն՝ ակ տիվ, տար բե րակ ված).  
ա ռա  ջին նե րը ի րա կա նութ յան ա ռար կա նե րի, այս պես կոչ ված, ոչ վեր-
ջա վոր, իսկ երկ րորդ նե րը՝ վեր ջա վոր ան վա նում ներ են, մի մա սը  գոր-
 ծա  ռա պես չսահ մա նա փակ ված, իսկ մյուս մա սը՝  սահ մա նա փակ ված 
միա վոր ներ են: Ոչ-վեր ջա վոր  կամ սո վո րա կան ան վա նում հան դի սա-
ցող բա ռե րը ա ռաջ նա յին նշա նակ ման բա ռեր են, որ կա րող են հան-
դես գալ  ի մաս տա յին նրբե րանգ նե րով, ո րոնց  ձգտու մը  (ի դեա լը), 
ինչ պես գի տենք, հա մա նու նութ յունն է: Այ նինչ, վեր ջա վոր են հա մար-
վում այն բա ռե րը, ո րոնք  հե ռու են բազ մի մաս տութ յու նից, ա ռա վել ևս՝ 
հա մա նու նութ յու նից: Դ րանք սահ մա նա յին միա վոր ներ են, եզ րեր  
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(տեր մին ներ. լատ. terminus), այ սինքն՝ եզ րա փա կում են  տվյալ ա ռար-
կա յի (եր ևույ թի և  այլն) վե րա բեր յալ հաս կա ցութ յան ան վա նու մը: 

Սո վո րա կան բա ռե րը լայն գոր ծա ծութ յան, ընդ հա նուր, իսկ տեր-
մին նե րը՝ ո րո շա կի ո լոր տում կի րառ վող մաս նա կի (մաս նա գի տա կան) 
բա ռա պա շա րի միա վոր ներ են: Դ րանք կա րող են լի նել կա՛մ  ա ռան ձին, 
կա՛մ հա մա տե ղող միա վոր ներ: Այս պես, վի րա կապ  տեր մի նը միայն 
մեկ բնա գա վա ռի (բժշկ.), ուս տի ա ռան ձին գոր ծած վող տեր մին է, իսկ  
ջուր տեր մի նը գոր ծա ծա կան է առն վազն եր կու բնա գա վա ռում (քի-
միա, հիդ րո լո գիա), ինչ պես նաև այն սո վո րա կան բա ռա պա շա րի միա-
վոր է  (ջուր՝ կեն դա նի օր գա նիզ մի հա տուկ սնու ցիչ), իբրև տեր մին՝ 
քի միա յում նշա նա կում է  «եր կու մաս ջրած նի և մեկ մաս  թթված նի 
միա ցութ յուն», հիդ րո լո գիա յում՝ բույ սե րի ա ճի և խո նա վութ յան (կեն-
սաձ ևի) ա պա հով ման մի ջոց, այ նինչ սո վո րա կան պայ ման նե րում՝ 
բնութ յան հիմ նա կան (չորս) տար րե րից մե կը, ո րը մշտա պես  ծա ռա-
յում է մար դուն և  այլն: 

Բա ռը ընդ հա նուր, իսկ տեր մի նը՝ մաս նա վոր, կոնկ րետ հաս կա-
ցութ յան ան վա նում է: Բա ռը ի րա կա նութ յան գի տակց ված ան վա նում 
է՝ (քար) աղ, գազ «բույս՝ փուշ. խտաց ված ար տա նե տում», ա ղիք  
«մարմ նի մաս» և  այլն), իսկ տեր մի նը՝  մաս նա գի տաց ված ան վա նում՝  
աղ  «(կե րակ րի) աղ»,  գազ «(ած խաթ թու) գազ»,  ա ղիք «(կույր) ա ղիք» 
և  այլն: Տեր մի նը գի տաճ յու ղա յին՝ ի րա կա նութ յան գի տա կան, ի մա ցա-
կան  նշա նա կութ յան կրող է, և  ե թե այն  միա բա ղադ րիչ կազ մութ յուն 
ու նի, այ սինքն բառ-տեր մին է, ա պա վեր ջին հաշ վով պատ կա նում է 
բա ռա պա շա րի պարզ կամ սո վո րա կան բա ռե րի շար քին՝ թթվա ծին,   
քա մի,  մուրճ    և  այլն, իսկ ե թե բազ մա բա ղադ րիչ է   (կազմ ված  է մե-
կից ա վե լի բա ռե րից), ա պա մտնում է բա ռա պա շա րի բա ղադր յալ բա-
ռե  րի մեջ՝  թթված նի  օք սիդ, խոր շա կա բեր քա մի, է լեկտ րա կան մուրճ  
և  այլն: 

2. Տեր մի նա բա նութ յու նը տեր մի նա յին հա մա կար գե րի յու րօ րի նակ 
ամ բող ջութ յուն է. հա մա կար գի միա վո րը,  բնա կա նա բար,  տեր մինն է 
(ընդ ո րում նաև տեր մի նա յին ան վա նում նե րը, տեր մին նե րի ան վա նա-
կար գութ յու նը  և  այլն): 

Լեզ վի ընդ հա նուր հա մա կար գի մեջ բառն ա վե լի կոնկ րետ է, քան 
տեր մի նը, ո րով հետև  բառն է, որ դառ նում է տեր մին, այ սինքն՝ տե ղի 
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է ու նե նում բա ռի տեր մի նա ցում: Ի րա կա նութ յան ըն կա լու մը ոչ միայն 
ա ռաջ նա յին, ան մի ջա կան ըն կա լում է, այլև ի մա ցա կան կամ միջ նոր-
դա վոր ված (գի տա կան) ըմբռ նում, և  ըստ այդմ, ի տար բե րութ յուն սո-
վո րա կան բա ռի,  տեր մի նը եր բեմն կոչ վում է գի տա բառ: 

Տեր մին նե րը ա ռան ձին հա մա կար գե րի միա վոր ներ են, ո րոնք 
հան դես են գա լիս են թա հա մա կար գե րով (ման րա հա մա կար գե րով)՝ 
ըստ այն հան գա ման քի, թե գի տութ յան տվյալ ճյուղն ա ռան ձի՞ն է, թե՞ 
ու նի մաս նաճ յու ղեր, և  ե թե ու նի, ա պա ինչ պի սին են դրանք:

Գի տութ յան, մշա կույ թի, ար վես տի տար բեր բնա գա վառ նե րի 
(ճյու ղե րի)  տեր մին նե րի ամ բող ջութ յու նը, ի տար բե րութ յուն լեզ վի բա-
ռա պա շա րի սո վո րա կան բա ռե րի ամ բող ջութ յան, ներ կա յա նում են 
իբրև ինք նու րույն հա մա կարգ (կամ տեր մի նա հա մա կարգ): Վեր ջինս, 
իր հեր թին, ա ռանձ նա նում է   որ պես ա վե լի մաս նա վոր՝ բնա կան գի-
տութ յուն նե րի, մշա կույ թի, ար վես տի տար բեր ճյու ղե րի հա մա կար գեր 
կամ ա ռան ձին-ա ռան ձին դի տար կե լու դեպ քում՝ են թա հա մա կար գեր 
և  այլն: Ըստ այսմ՝ տեր մի նը, վեր ջա պես,  գի տաճ յու ղա յին հաս կա-
ցության ա ռան ձին, սահ մա նա յին ան վա նում հան դի սա ցող բառ կամ 
բա ռա կա պակ ցութ յուն է, այն ևս  ոչ  միայն խոս քա յին (կոնկ րետ՝  
հա  ղոր դակ ցական), այլև   լեզ վա կան  (ընդ հա նուր՝ բա ռա րա նա յին) 
միա վոր է: 

Տար բե րում են տեր մի նա բա նութ յուն և  ան վա նա կար գութ յուն հաս-
կա ցութ յուն նե րը, ո րոնք  խիստ առն չա կից են: Ան վա նա կար գութ յու նը 
տվյալ բնա գա վա ռի ան վա նում նե րի ամ բող ջութ յունն է, իսկ տեր մի-
նա բա նութ յու նը բնա գա վա ռի սահ մա նե լի  հաս կա ցութ յուն նե րի ան-
վա նումն է. ի րա կա նութ յան ցան կա ցած բնա գա վա ռի մեջ գոր ծած վող 
ա ռար կա նե րի (օբ յեկտ նե րի), գոր ծըն թաց նե րի (պրո ցես նե րի),  ար-
տադ րան քի (պրո դուկ ցիա յի)  «ան վա նում նե րի ամ բող ջութ յու նը տվյալ 
բնա գա վա ռի ան վա նա կար գութ յունը (նո մենկ լա տու րան) է, որ կազ-
մում է այդ բնա գա վա ռի տեր մի նա բա նութ յան անհ րա ժեշտ մա սը»1: 

Այս  եր կու սի  տար բե րութ յու նը ա վե լի հստակ պատ կե րաց նե լու 
հա մար նշենք Է. Բ. Ա ղա յա նի դի պուկ  օ րի նակ նե րից  մե կը. «Այս պես, 

1 Է.  Բ. Աղայան, Տերմինագիտություն (դասախոսություն), Ե., ԵՊՀ հրատ., 1978, 
էջ 21:
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օ րի նակ, գետ, լիճ, ծով, օվ կիա նոս, աշ խար հա մաս, լեռ, հար թա վայր, 
բարձ րա վան դակ, հրվան դան աշ խար հագ րա կան տեր մին ներ են, և 
յու րա քանչ յուրն ար տա հայ տում է աշ խար հագ րութ յան ճշգրտո րեն 
սահ մա նե լի հաս կա ցութ յուն, մինչ դեռ Ա րաքս, Եփ րատ, Ա րա գած, Սև 
ծով, Ա սիա, Աֆ րի կա և  այլն աշ խար հագ րա կան ա նուն ներ են, բայց ոչ 
մի հաս կա ցու թյուն էլ չեն ար տա հայ տում»1:  

3.  Քա նի որ տեր մի նը կամ տեր մի նա յին ան վա նու մը ի վեր ջո բա-
ռա յին մա կար դա կի միա վոր ներ են, ա պա նրանց վրա ևս  տա րած վում 
է բա ռի մաս տա յին բազ մա զա նութ յու նը, ա սենք՝ բազ մի մաս տութ յու նը, 
հա մա նու նութ յու նը և հո ման շութ յու նը, մի ի րո ղութ յուն, որ  կար ծես 
հա կա սում է այն դրույ թին, թե տեր մի նի  էա կան յու րա հատ կութ յու նը   
մե նի մաս տութ յունն է: 

Լե զու նե րում հա ճախ են տեր մին նե րը գոր ծած վում մե կից ա վե լի 
ի մաստ նե րով: Դա միան գա մայն ըն դու նե լի է, ե թե տեր մի նը կամ տեր-
մի նա յին ան վա նու մը դիտ վում են նույն տեր մի նա հա մա կար գի (միայն 
տվյալ բնա գա վա ռի) ներ սում, իսկ տար բեր հա մա կար գե րի մեջ դրանց 
գոր ծա ծութ յու նը, բնա կա նա բար, կա րող է հիմք հան դի սա նալ բազ մի-
մաս տութ յան. հմմտ. ճյուղ 1. «ծա ռի վեր գետն յա ա ռան ձին մաս», 2.  
«(գի տութ յան) բնա գա վառ, բա ժին և  այլն», 3. «ազ գա կան նե րի՝ գեր-
դաս տա նի ճյու ղա վո րում»  և  այլն.  գլուխ 1. «կեն դա նու մարմ նի մաս», 
2. «սա րի վե րին մաս», 3. «գրքի մի բա ժին» 4. «(հիմ նար կութ յան, կազ-
մա կեր պութ յան, հաս տա տութ յան) ղե կա վար՝ ա ռա ջին դեմք» և  այլն. 
թերթ 1.  «ծաղ կի մի մա սը», 2. «լրա գիր»,  3. «(ի րար վրա դրվող ա ռար-
կա նե րի մա սեր)՝  գրքի էջ, մո մա թերթ, թի թե ղի կտոր ներ և  այլն»: Բեր-
ված օ րի նակ նե րի նշված ի մաստ նե րը կա՛մ սո վո րա կան են, կա՛մ տեր-
մի նա յին, այ սինքն՝  բազ մի մաստ են: 

Այ նու հետև, լե զու բա ռը, որն ու նի մի քա նի ի մաստ՝ 1. «մար դու՝ 
կեն դա նու մարմ նի մաս», 2. «մի տե սակ բույ սի ան վան ման բա ղադ րիչ՝ 
ե զան լե զու» 3. «հա կա ռա կոր դից գե րե վար ված զին վոր» և  այլն, ըստ 
կի րա ռութ յան կամ հա մա տեքս տի, կա րող է գոր ծած վել թե՛ սո վո րա-
կան և թե՛ տեր մի նա յին ի մաս տով. հմմտ. Ե րե խան լե զու է ե լել // Ե րե-
խա յի լե զուն բոր բոք վել է:  Ա վե լին, լե զու բա ռը լեզ վա բա նութ յան մեջ 

 1Նույն տեղում: 
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գի տա կան տեր մին է, որ հաս կաց վում է առն վազն ե րեք ի մաս տով՝ 1. 
«ընդ հա նուր մարդ կա յին հա ղոր դակց ման մի ջոց՝ հա մա մարդ կա յին 
լե զու. մարդ կութ յան լե զուն», 2. «տվյալ ազ գի, ժո ղովր դի հա ղոր դակց-
ման մի ջոց՝ ազ գա յին լե զու. հա յե րեն, ռու սե րեն, ֆրան սե րեն և  այլն», 
3. «տվյալ ան ձի հա ղոր դակց ման մի ջոց՝ ան հա տի լե զու. հե ղի նա կա
յին լե զու»: Ըստ այսմ՝ լե զու տեր մի նը հան դես է գա լիս ներ հա մա կար-
գա յին  (լեզ վա բա նութ յան բնա գա վա ռի)  բազ մի մաս տութ յամբ, իսկ 
մյուս նե րի հետ՝ միջ հա մա կար գա յին  (տար բեր  բնա գա վառ նե րի) բազ-
մի մաս տութ յամբ: 

4. Տեր մին նե րը գոր ծած վում են  ոչ այլ կերպ, քան տվյալ  բնա գա-
վա ռի ներ սում ո րո շա կի  հա մա կարգ վա ծութ յամբ  և  ստո րա կար գութ-
յամբ: Լեզ վի մա սին գի տութ յան բնա գա վա ռում, օ րի նակ, հնչյու նա բա-
նութ յու նը, իբրև ա ռան ձին գի տաճ յուղ (բա ժին), ու նի մի քա նի տասն-
յա կի հաս նող տեր մին ներ և տեր մի նա յին ան վա նում ներ: Դ րանք 
գտնվում են հա մա կարգ ված առն չութ յան մեջ, ինչ պես որ դրան ցով 
նշա նակ վող հա մա պա տաս խան ի րա կութ յուն նե րը (եր ևույթ նե րը. ռեա-
լիա նե րը): 

Այս պես, գի տենք, որ հնչյու նա բա նութ յան քննութ յան բուն ա ռար-
կան հնչյունն է  (լայն ի մաս տով), ո րը  տեր մի նա հա մա կար գի ա ռու մով 
ա ռանձ նա նում է մի կող մից՝ հնչյու նից և հնչ յու նի տար բե րա կիչ հատ-
կա նի շից (մե րիզմ «տար րույթ»՝ ըստ Է. Բեն վե նիս տի), մյուս կող մից՝ 
հնչա կան այլ միա վոր նե րից  (շեշտ, հնչե րանգ և  այլն). հիշ յալ տեր մին-
նե րի ա ռանձ նա ցու մը տե ղի է ու նե նում հա մա կար գի ներ սում, իսկ 
ստո րա կար գութ յու նը հա մա կար գի տար րե րի միջև:  Ուս տի կա րե լի է 
ա սել, որ ինչ պես բա ռա պա շա րի յու րա քանչ յուր միա վո րի, այն պես էլ 
նրա մի մաս հան դի սա ցող տեր մին նե րի միջև գո յութ յուն ու նի հա մա-
կար գա յին կուռ ամ բող ջա կա նութ յուն:   

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ  358-383: 

Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Տեր մի նա գի տութ յուն  (դա սա խո սութ յուն), Ե., 1978: 
Головин, Б, Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 72-73:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 104-107:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 114-126: 
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Թե մա 8. Բա ռա րա նագ րութ յուն և  
բա ռա րա նա գի տութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռա րա նի բնո րո շու մը. տե սակ ներն ըստ բո վան դա
կու թյան,  կա ռուց ված քի և ծա վա լի: Բա ռա րան նե րի տե   սակ ներն ըստ լե զու
նե րի ընդգրկ ման՝ միա լեզվ յան, երկ լեզվ յան և բազ մա լեզվ յան: Բա ռա րա նա
գի տու թյու նը իբրև բա ռա րան նե րի ու սում նա սիր ման ո լորտ: 

1. Լե զուն ու նե նում է եր կու դրսևո րում՝ բա նա վոր և գ րա վոր, մե կը 
ար տա բեր վում է, իսկ մյու սը ամ րագր վում: Ամ րագր վա ծը գրա վոր 
խոսք է:   Գ րա վոր խոս քը, կա րե լի է ա սել,  լեզ վի հա մար ա մուր պա-
հա րան է՝ շտե մա րան:  Բա նա վոր խոս քը ժա մա նա կի մեջ կարճ է, իսկ 
գրա վոր խոս քը տևա կան ժա մա նակ է են թադ րում: 

Լե զու նե րի  պատ մութ յունը ցույց է տա լիս, թե գրի առն ված խոս քը 
ինչ ժա մա նակ ներ է կտրել-ան ցել: Մար դիկ մտա ծել են նաև խոս քի 
հա ղորդ մամբ տե ղե կութ յուն ներ փո խան ցել հե տա գա յին՝ գա լիք սե-
րուն դնե րին: Դա սկիզբ է ա ռել նախ նա կան ձևից՝ ան մի ջա կան հա-
ջոր դին կամ տվյալ պա հին հե ռու գտնվո ղին տեղ յակ պա հե լու մղու-
մից: Տար բեր նյու թի վրա գրվա ծը հա ջոր դա բար անց նում է մե կից 
մյու սին, այդ պես նաև սերն դից սե րունդ: 

Հա յե րեն վի մա գիր ար ձա նագ րութ յուն նե րը, օ րի նակ, տե ղե կութ-
յուն ներ են հա ղոր դում մեր ժո ղովր դի  անց յա լի, նրա կյան քում տե ղի 
ու նե ցած այս կամ այն հի շե լի եր ևույ թի, ի րա դար ձութ յան վե րա բեր յալ: 
Այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րը, մյուս կող մից, պա րու նա կում են հա յե րե-
նի տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի բա ռա պա շա րը՝ լեզ վա կան-հա ղոր-
դակ ցա կան ձևի մեջ, այ սինքն՝  իբրև բնա գիր (տեքստ): Ըստ այդմ ու-
նենք, այս պես կոչ ված, բա ռե րի մի ամ բող ջութ յուն, որն այլ բան չէ, 
քան տվյալ լեզ վի ընդ հա նուր բա ռա պա շա րի տվյալ մա սի կու տա կում, 
դա պարզ ա սած՝ բա ռե րի կու տա կում է, մի  ամ բող ջութ յուն, սա կայն ոչ  
բա ռա րան:

Բա ռա րա նը լեզ վի բա ռա պա շա րի յու րօ րի նակ շտե մա րան է, ո րում 
բա ռե րը և հա րա կից մյուս միա վոր նե րը (դարձ վա ծա յին միա վոր ներ, 
ո ճեր,  ար տա հայ տութ յուն ներ և  այլն) ամ բող ջա նում են ոչ թե պա տա-
հա կա նո րեն, այլ ու րույն սկզբունք նե րով և կա ռուց ված քով, հե տապն-
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դում են ո րո շա կի նպա տակ: Յու րա քանչ յուր լեզ վի բա ռա պա շա րի 
գրա վոր ար տա հայ տութ յուն կա րե լի է վե րա ծել բա ռա րա նի եր կու  
սկզբուն քով՝ ըստ  կա ռուց ված քի,  ար տա հայ տութ յան պլա նի (ձևի) և  
ըստ թե մա տի կա յի, բո վան դա կութ յան  պլա նի (ի մաս տի): 

Մի դեպ քում նկա տի են ու նե նում բա ռե րի այբ բե նա կան դա սա վո-
րութ յու նը, ընդ ո րում նուրբ այբ բե նա կան,  այ սինքն՝ բա ռե րը  հեր թա-
կարգ վում են ոչ միայն ըստ ա ռա ջին գրի (տա ռի), այլև հա ջոր դող գրե-
րի (տա ռե րի), բնա կա նա բար. տվյալ լեզ վի այ բու բե նի մեջ ու նե ցած 
տե ղի նկա տա ռու մով.  օր.՝ հայ. այ գի,  բարձր,  պատ, ծառ,  ա գա րակ,  
ջուր,  աշ խա տանք,   ծա ղիկ, ջրել,  բակ,  դուռ,  դե ղին, տերև, տես նել,  
դռնակ, տաք  բա ռե րը  կդա սա վոր վեն նախ՝ այ գի, ա գա րակ, աշ խա
տանք,   բարձր,  բակ, դուռ,  դե ղին, դռնակ,   ծառ,  ծա ղիկ,   պատ,  
ջուր, ջրել,  տերև, տես նել, տաք,  այ նու հետև՝  ա գա րակ, այ գի, աշ խա
տանք,  բակ, բարձր, դե ղին, դուռ, ծա ղիկ, ծառ, պատ,  ջրել, ջուր, 
տաք, տես նել, տերև  հեր թա կա նութ յամբ և  այլն:   Մ յուս  դեպ քում՝  
հաշ վի են առ նում բա ռե րի ի մաս տա յին (թե մա տիկ) կող մը, այ սինքն՝ 
բա ռա պա շա րի միա վոր նե րը բա ռա րա նի են վե րած վում ըստ  ի մաս-
տա յին (թե մա տիկ) խմբե րի կամ փնջե րի. նման բա ռա րան նե րը կոչ-
վում են թե մա տիկ բա ռա րան ներ:  

Բա ռա րա նը տվյալ լեզ վի կամ լե զու նե րի, առ հա սա րակ մարդ կա-
յին լեզ վի բա ռա պա շա րի հա վա քագ րում է: Լեզ վի զար գա ցու մը և  կա-
տա րե լա ցու մը ա վե լի մեծ տեմ պե րով են ա ռաջ գնում, քան որ հնա րա-
վոր է լի նում նրա բա ռա պա շա րը ի մի բե րել՝ իբրև բա ռա րան: Այ դու-
հան դերձ, բա ռա րա նի ստեղ ծու մը մշա կու թա յին կար ևո րութ յուն ու նի, 
իսկ նրա ու սում նա սի րութ յու նը մեկն է լեզ վա բա նա կան խնդիր նե րից: 

Ա մեն մի բա ռա րան սո վո րա բար կոչ ված է լի նում բա վա րա րե լու 
ի մա ցա կան և մ շա կու թա յին ո րո շա կի պա հանջ, ուս տի այն կազմ վում է 
ա ռա ջին հեր թին ժա մա նա կի թե լադ րան քով: Բա ռա րա նի բուն  նպա-
տա կը ա մե նից   ա ռաջ տվյալ լեզ վի կամ լե զու նե րի ընդ հա նուր բա ռա-
պա շա րի, ա ռան ձին դեպ քե րում նաև վեր ջի նիս ո ճե րի և  ար տա հայ-
տութ յուն նե րի, դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի, այլև տեր մին նե րի և տեր-
մի նա յին ան վա նում նե րի ըստ  հնա րա վո րին ման րա մասն բա ցատ-
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րութ յունն է՝ իր ժա մա նա կի ըմբռն ման հա մա ձայն, այլև կոնկ րետ ու-
սու ցու մը և ճիշտ կամ տե ղին գոր ծա ծութ յու նը: Բա ռա րա նը միա ժա մա-
նակ տվյալ լեզ վի կամ լե զու նե րի պատ մութ յան վկա յութ յունն է, ո րով-
հետև նրա նում ամ բար ված բա ռամ թեր քը հա վաս տում է, թե տվյալ 
ի մաս տը կամ ի մաստ նե րը կրող բա ռը երբ է հան դես ե կել գրա վոր 
խոս քում, իր տեղն այս կամ այն չա փով գտել նրա բա ռա յին ամ բող-
ջութ յան մեջ:  

Հայ գրա վոր մշա կույ թը հա րուստ է ոչ միայն ինք նու րույն և թարգ-
մա նա կան գրա կա նութ յամբ, այլև վեր ջին նե րիս բա ռա պա շարն ընդգր-
կող բա ռա րան նե րով: Դ րանք եր ևան են ե կել մեր լեզ վի ա մե նա վաղ 
շրջա նում (5-րդ դ.) և շա րու նակ վում են ստեղծ վել նաև մեր օ րե րում: 
Հա յե րեն բա ռա րան նե րը նույն պես  ըստ ծա վա լի,  կա ռուց ված քի, հե-
տապն դած նպա տա կի և  այլ լե զու նե րի հետ ու նե ցած առն չութ յան 
միան գա մայն տար բեր են: Հայտ նի են ձե ռա գիր և տ պա գիր, ինք նու-
րույն և թարգ մա նա կան, ըն դար ձակ և սեղմ, այլև հան րա գի տա կան 
կամ բա նա սի րա կան (լեզ վա բա նա կան) բա ռա րան ներ և  այլն: 

Բա ռա պա շա րի  ընդգրկ մամբ այդ պի սին են և՛ ծա վա լուն բա ռա-
րան նե րը, և՛ բառգր քույկ նե րը, բա ռա ցան կե րը, տեր մի նա րան նե րը 
(տե զաու րուս նե րը), այլև, այս պես կոչ ված, «խան ձա րու րա յին» («ին-
կու բա ցիոն»), մա տե նա կից (տար բեր կար գի ձե ռագ րե րի, գրքե րի վեր-
ջում բեր վող) հա վել ված-«բա ռա րան նե րը»: Հայ բա ռա րա նագ րութ յու-
նը ու նի ա վե լի քան 1600-ամ յա պատ մութ յուն, ո րը ժա մա նակագ րո րեն 
բա ժան վում է մի քա նի շրջա նի. 1) նախ նա կան շրջան  (5-9-րդ դդ.),  2) 
միջ նա դար յան շրջան  (10-16-րդ դդ.), 3) նոր շրջան  (17-19-րդ դդ.), 4) 
նո րա գույն շրջան  (20-րդ դ. մինչև մեր օ րե րը)1:  

Բա ռա րան նե րը բնո րոշ վում են տար բեր չա փա նիշ նե րով, ո րոն ցից 
ա ռա վել հատ կան շա կան են հետև յալ նե րը: 

ա. Ըստ բա ռա յին միա վոր նե րի բա ռա պա շա րա յին (լեք սի կա կան)  
ար ժե քի, այ սինքն՝ նոր լե զու նե րի դեպ քում բա ռե րը վերց վում են ի րենց 
ե լա կե տա յին ձևե րով, օր.՝ ա նուն խոս քի մա սա յին միա վոր նե րը՝ գո յա -
կան, ա ծա կան և  այլն,   ու ղիղ կամ հիմ նա կան ձևով, բա յե րը ա նո րոշ 

1 Տե՛ս Վ. Գ. Համբարձումյան, Ակնարկներ հայ բառարա նա գրո ւթյան պա տ-
մության    (X-XVIII դդ.),  հ.  2, Ե., 2015, էջ  12: 
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դեր բա յի ձևով և  այլն, իսկ հին լե զու նե րի դեպ քում բա ռա րան նե րը 
կազմ վում են այլ սկզբուն քով, օր.՝ բա յի սահմ. եղ. ներ կա յի 1-ին դեմ քի 
ձևով և  այլն: 

բ. Ըստ ժա մա նա կա յին ընդգրկ ման՝ լեզ վի տար բեր շրջան նե րի 
բա ռա պա շա րը (իբրև ա ռան ձին ամ բող ջութ յուն, օ րի նակ՝ հին հու նա-
րե նի, լա տի նե րե նի, սանսկ րի տի, գրա բա րի) բա ռա րան նե րը տար բեր 
են՝ հա մե մա տած նոր շրջա նի բա ռա պա շա րի բա ռա րան նե րի հետ:

գ. Ըստ հե տապնդ վող նպա տա կի՝ բա ռա րան նե րի կազ մութ յու նը 
բա ռա պա շա րի ամ րագ րումն է իբրև մշա կույթ, որ ստեղ ծել է տվյալ 
հան րու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում: Լեզ վի ա նընդ հատ զար գաց-
ման պայ ման նե րում բա ռա պա շա րից դուրս են գա լիս բա ռեր, ո րոնց 
ի մաստ նե րը մո ռաց վել են, մյուս կող մից՝ հան դես են գա լիս  (կազմ-
վում կամ փոխ են առն վում մեկ այլ լեզ վից) նոր բա ռեր, ո րոնք կրում 
են նոր ի մաստ ներ, որ պի սով լեզ վի բա ռա պա շարն ա նընդ հատ փո-
փոխ վում է, ուս տի  հնի պահ պան ման և նո րի ըն դուն ման նպա տա կով 
էլ  կազմ վում են բա ռա րան ներ: 

դ. Ըստ բա ռի կամ նրա հիմ քում ըն կած ի րույ թի  (ռեա լիա յի)  
ընդգրկ ման բնույ թի՝ բա ռա րան նե րը հիմ նա կա նում լի նում են եր կու 
տե սակ՝ հան րա գի տա կան և բա նա սի րա կան, ո րոնք, ի րենց հեր թին,   
բա ժան վում են են թա տե սակ նե րի: 

Այս պես, հան րա գի տա կան բա ռա րան նե րը լի նում են ընդ հա նուր 
և  ա ռան ձին (ճյու ղա յին): Դ րանք ընդգր կում են  տվյալ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում գոր ծա ռող լեզ վի կամ առ հա սա րակ լե զու նե րի գրա վոր 
խոս քում առ կա ի րույթ նե րի (գի տութ յան, տեխ նի կա յի, մշա կույ թի և  
այլն տեր մին նե րի) ան վա նում նե րը: Իսկ  բա նա սի րա կան բա ռա րան-
նե րը ներ կա յաց նում են լեզ վի բա ռա պա շա րի  ընդ հա նուր կամ սո վո-
րա կան ( ոչ տեր մի նա յին) մա սը: 

ե.  Ըստ գոր ծա ռա կան-մշա կու թա բա նա կան հատ կա նի շի՝ բա ռա-
րա նի կազ մու մը վկա յութ յուն է տվյալ լեզ վի ոչ միայն ներ կա վի ճա կի, 
այլև պատ մա կան անց յա լի վե րա բեր յալ, ո րով հետև նրա նում ընդգրկ-
վում են ոչ միայն հա մա ժա մա նակ յա կի րա ռութ յան բա ռե րը, այլև, այս-
պես կոչ ված, պատ մա բա ռե րը, հնա բա նութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն 
պատ մա կան-մշա կու թա յին ար ժեք յու րա քանչ յուր լեզ վի հա մար: Որ-
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քան հին է լեզ վի գրա վոր ա վան դույ թը, նույն քան  հա րուստ  կա րող են 
լի նել նրա բա ռա պա շա րի շտե մա րան հան դի սա ցող բա ռա րան նե րը՝  
ան կախ ի րենց բնույ թից կամ նպա տա կադ րու մից: 

Ընդ հա նուր հան րա գի տա կան բա ռա րան նե րը սո վո րա բար  կազմ-
վում են այս կամ այն լեզ վի (կամ լե զու նե րի մի ա ռա ձին խմբի, ա ռա վե-
լա գույ նը և, թերևս, ի դեա լա կա նը բո լոր լե զու նե րի), այս պես կոչ ված, 
մաս նա գի տա կան բա ռա պա շա րին վե րա բե րող բա ռա րան նե րը: Մաս-
նա վոր հան րա գի տա կան բա ռա րան նե րը ևս լե զու նե րի ընդգրկ ման 
ա ռու մով նույն պի սին կա րող են լի նել, ինչ պի սին  վերն աս ված՝ ընդ-
հա նուր հան րա գի տա կան բա ռա րան նե րը, սա կայն այս վեր ջին նե րից 
ու նեն մի էա կան տար բեութ յուն. դա այն է,  որ ընդգր կում է ընդ հա նուր 
բա ռա պա շա րի միայն մի մա սը, ա սենք՝ հա տուկ ա նուն նե րը (անձ նա-
նուն ներ, տե ղա նուն ներ և  այլն), մաս նա գի տա կան ա նուն նե րը (բժշկա-
կան, փի լի սո փա յա կան, լեզ վա բա նա կան, մե քե նա շի նա կան, ռազ մա-
կան, տեխ նի կա կան և  այլն): 

Հա յե րե նի դեպ քում  հայտ նի են  20-րդ դ. 2-րդ կե սից սկսած լույս 
տես նող հան րա գի տա րա նա յին բա ռա րան նե րը, ո րոն ցից ա մե նա ծա-
վա լունն է « Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րա նը»  (հհ. 1-12, 
լրա ցու ցիչ` 1 հա տոր, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974-1986, 1987), ա վե լի ուշ 
եր ևան ե կած՝ ա վե լի մաս նա վոր  («ճյու ղա յին») հան րա գի տա կան բա-
ռա րան նե րը, օ րի նակ՝ « Հա յաս տան հան րա գի տա րա նը» (Ե., ՀՍՍՀ 
ԳԱ հրատ., 2012), «Աստ վա ծաշն չի հան րա գի տա րա նը»  (Ս. Էջ միա ծին, 
1986) և  այլն: Կար ևոր է  նաև « Հայ կա կան հա մա ռոտ հան րա գի տա րա-
նը» (հհ. 1-4, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1990-2003), ո րը ծա վա լով զի ջում է, 
իսկ թե մա տի կա յով  (հա յե րե նի և հայ ի րա կա նութ յան ա ռա վել մեծ 
ընդգր կու մով)  ան նա խա դեպ է:  

Բա նա սի րա կան բա ռա րան ներն ու նեն ա վե լի լայն ընդգր կում,  վե-
րա բե րում են տվյալ  լեզ վի (կամ լե զու նե րի) ամ բողջ բա ռա պա շա րին, 
ընդ ո րում  նե րառ յալ հան րա գի տա րա նա յին բա ռա րա նի բա ռամ-
թերքը՝  իբրև լեզ վի ողջ բա ռա պա շա րի  մաս:  

Բա ռա րան նե րը տար բեր վում են նաև ըստ բո վան դա կութ յան: Այս 
դեպ քում տե սակ նե րի ա ռանձ նա ցու մը հիմն վում է նրան ցում նկատ-
վող բա ռե րի ի մաս տա յին կող մի՝ յու րա հատ կութ յուն նե րի վրա:  Ըստ 
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այդմ՝  ա ռանձ նաց վում են մի կող մից՝ բա ցատ րա կան, մյուս կող մից՝ 
հա մա բար բա ռա յին, թարգ մա նա կան,  դպրո ցա կան, ու սում նա կան, 
տե ղե կատ վա կան բա ռա րան նե ր և  այլն:    

Հա զիվ թե գտնվի մի լե զու, որ ու նե նա գրա վոր հա րուստ ա վան-
դույթ, ան ցած լի նի զար գաց ման տևա կան ու ղի, սա կայն չու նե նա իր 
բա ռա պա շարն ամ փո փող այս կամ այն կար գի բա ռա րան:  Այս պես, 
օ րի նակ, հին  հա յե րե նի (գրա բա րի) բա ռա պա շարն ամ փոփ ված է 19-
րդ դ. 1-ին կե սին լույս տե սած « Նոր բառ գիրք հայ կազ յան լեզ վի» (հհ. 
1-2, Վե նե տիկ, 1836-1837), ինչ պես նաև մի քա նի թարգ մա նա կան (հայ-
ի տալ յան, հա յե րեն-անգ լե րեն և  այլն)  բա ռա րան նե րում:  Հա յե րեն բա-
ռե րի   ար մատ նե րը հա մե մա տա կան-ստու գա բա նա կան քննութ յան են 
են թարկ ված Հ. Ա ճառ յա նի « Հա յե րեն ա րմա տա կան բա ռա րան» (2-րդ 
հ րատ., հհ. 1-4, Ե., 1971-1979) և Գ. Բ. Ջա հու կա նի « Հա յե րեն  ստու գա-
բա նա կան բա ռա րան» (Ե., 2010) աշ խա տանք նե րում: 

Բա ռա պա շա րի վե րա բեր յալ մաս նա կի աշ խա տանք ներ են Հ. 
Ա ճառ յա նի « Հա յոց անձ նա նուն նե րի  բա ռա րա նը» (հհ. 1-5, Ե., 1942-
1952), Ա. Սու քիաս յա նի « Հա յոց լեզ վի հո մա նիշ նե րի բա ռա րա նը» (Ե., 
1967), Հ. Բար սեղ յա նի « Հա յե րեն ուղ ղա խո սա կան-ուղ ղագ րա կան, 
տեր մի նա բա նա կան բա ռա րա նը» (Ե , 1973),  Ա. Սու քիաս յա նի  և Ս. 
Գալստ յա նի « Հա յոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նա կան բա ռա րա նը» (Ե., 
1975) և  այլն: 

Ըստ կա ռուց ված քի բա ռա րան նե րը  տար բեր են: Այս պես,  բա-
ցատ րա կան բա ռա րան ներն  ու նեն  ա վե լի  ծա վա լուն բա ռա հոդ ված-
ներ, քան մյուս նե րը՝ թարգ մա նա կան, դպրո ցա կան և  այլն: Դ րանք 
տար բեր են նաև ի րենց բնույ թով.  լի նում են  նոր մա տիվ կամ  ա կա դե-
միա կան: Հա յե րե նում  երկ րորդ տի պի են Ստ. Մալ խաս յան ցի « Հա յե-
րեն բա ցատ րա կան բա ռա րա նը» (հհ. 1-4, Ե., 1944-1945), ՀՀ ԳԱԱ լեզ-
վի ինս տի տու տի «Ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա-
ռա րա նը» (հհ. 1-4, Ե.,1969-1980), Է. Բ. Ա ղա յա նի «Ար դի հա յե րե նի բա-
ցատ րա կան բա ռա րա նը» (Ե., 1976) և  այլն: Ըստ ծա վա լի նույն պես 
բա ռա րան նե րը լի նում են տար բեր, քա նի որ հե տապն դում են  տար-
բեր նպա տակ ներ:  Ըն դուն ված է դրանք հա մա րել եր կու կար գի՝ ծա-
վա լուն և հա մա ռոտ: Ծա վա լուն լի նե լը, ինչ պես  գի տենք,  խիստ հա-
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րա բե րա կան է, քա նի որ թերևս հնա  րավար չէ ու նե նալ այն պի սի բա-
ռա րան, որ ընդգր կի տվյալ լեզ վի ողջ բա ռա պա շա րը՝ թե կուզև  այս 
կամ այն ժա մա նա կի ա ռու մով:   

2.  Բա ռա րա նը ստեղծ վում է ոչ միայն մեկ լեզ վի, այլև եր կու և  
ա վե լի լե զու նե րի սո վո րա կան և հա տուկ  (տե մի նա յին և  ան վա նա կար-
գա յին) բա ռա պա շա րի հա վաք ման և մեկ նա բան ման, եր բեմն էլ թարգ-
մա նու թյան և փո խա դարձ հարս տաց ման հա մար:  Բա ռա պա շա րի ու-
սում նա սիր ման ա ռու մով ու շադ րութ յան ա ռար կա են նաև նման բա-
ռա րան ներն՝ ըստ լե զու նե րի ընդգրկ ման: Ըստ այդ հատ կա նի շի՝ 
դրանք լի նում  են միա լեզվ յան, երկ լեզվ յան և բազ մա լեզվ յան: Գործ-
նա կան ա ռու մով երկ լեզվ յան և մ յուս տե սա կի բա ռա րան նե րը հիմ նա-
կա նում ու նեն ու սուց ման, թարգ մա նա կան գոր ծի ի րա կա նաց ման 
նպա տակ:  Ընդ ո րում միա լեզվ յան, երկ լեզվ յան և բազ մա լեզվ յան բա-
ռա րան նե րի ստեղ ծու մը, բնա կա նա բար, հե տապն դում է տար բեր 
նպա տակ ներ, ա մե նից ա ռաջ՝ թարգ մա նութ յան, լե զու նե րի գործ նա-
կան ու սուց ման և զու գա դիր գոր ծա ծութ յան: Հա յե րե նին առնչ վող երկ-
լեզվ յան և մ յուս տի պի  բա ռա րան նե րը ևս պա կաս չեն. նման բա ռա-
րա նի  լա վա գույն օ րի նակ նե րից է, ինչ պես գի տենք,  Ա. Ղա րիբ յա նի 
« Ռուս-հա յե րեն բա ռա րա նը» (Ե.,  1968):     

3. Լեզ վի բա ռա պա շա րի մեկ տե ղու մը, ինչ պես ըն դուն ված է լեզ-
վա բա նութ յան մեջ, բա ռա րա նագ րա կան ու րույն աշ խա տան քի ո լորտ 
է: Ն կա տի ու նե նա լով բա ռա րա նագ րութ յուն տեր մի նի գոր ծա ծութ յու-
նը բա ռա րան նե րի գի տա կան ու սում նա սի րութ յամբ զբաղ վե լու ի մաս-
տով, վեր ջին ժա մա նակ ներս ըն դուն ված է գոր ծա ծել  բա ռա րա նա գի
տութ յուն տեր մի նը:    

Բա ռա րա նա գի տութ յան նպա տակն է մշա կել լեզ վի կամ լե զու նե-
րի բա ռա պա շա րի բա ռա րա նագր ման տե սա կան մո տե ցում ներ և սկզ-
բունք ներ: Հայտ նի է, որ յու րա քանչ յուր լեզ վի բա ռա պա շա րի ու սում-
նա սի րութ յան մեջ անդ րա դարձ է լի նում բա ռա րան նե րին: Դ րանք ու-
շադ րութ յան ա ռար կա են ոչ միայն գործ նա կա նում, այլև տե սա կա նո-
րեն: 

Լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ նախ կի նում 
ա ռա վել մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վել  բա ռա րա նագ րութ յա նը   (բա-



201

ռա րան ներ կազ մե լուն), այդ գոր ծը մե ծա պես դրված է ե ղել գործ նա-
կան հիմ քե րի վրա:  Իսկ բա ռա րան նե րի տե սա կան  ու սում նա սի րութ-
յու նը նոր է.  «ու սում նա սի րում է բա ռա րան նե րի տե սակ նե րը, նրանց 
գի տա կան ու գործ նա կան նպա տա կա դրումն ու դրան հա մա պա տաս-
խան՝ նրանց կազ մութ յան ընդ հա նուր սկզբունք նե րը, ինչ պես և՝ բա-
ռա րա նագ րութ յան պատ մութ յո ւնը», այլև «ընդ հան րաց նում է կու-
տակ ված փոր ձը, մշա կում ընդ հա նուր տե սութ յուն բա ռա րան նե րի 
տար բեր տե սակ նե րի,  յու րա քանչ յու րի գի տա կան ու գործ նա կան 
խնդիր նե րի մա սին և դ րա նով իսկ տե սա կան հիմք դառ նում ա վե լի 
ամ բող ջա կան, ա ռա վել կա տար յալ բա ռա րան նե րի կազ մութ յան հա-
մար»1:

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե.,  1987,  էջ   437-450: 

 Լ րա ցու ցիչ   գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Ընդ հա նուր և հայ կա կան բա ռա գի տութ յուն,  Ե., 1984, էջ 207-

309: 
Головин, Б, Н., Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 88-89:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 120-124:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 151-155:  

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ.,  էջ  438: 
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ԹԵՄԱՏԻԿԱ  III.  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Թե մա 1. Բա ռի ձևա բա նա կան կազ մը. ձևույթ  և բա ռաձև, 
քե րա կա նա կան ձև և քե րա կա նա կան ի մաստ 

Հիմ նա հար ցեր: Քե րա կա նութ յան ա ռա ջա ցու մը և բ նույ թը: Քե րա կա նա
կան միա վոր ներն ըստ ար տա հայ տութ յան և բո վան դա կութ յան պլան նե րի: 
Քե րա կա նա կան ձևի և քե րա կա նա կան ի մաս տի սահ մա նա զա տու մը և բ նո
րո շու մը: Ձ ևույ թա յին վեր լու ծութ յուն. հի մունք նե րը և տե սակ նե րը:  

1. Լեզ վա բա նութ յան մեջ ա վան դա բար ըն դուն ված է  հնչույ թը հա-
մա րել միապ լան (միայն ար տա հայ տութ յան պլան ու նե ցող), իսկ ձևույ-
թը՝ երկպ լան (ար տա հայ տութ յան և բո վան դա կութ յան պլան ներ ու նե-
ցող) միա վոր: Տար բե րութ յունն  այն է, որ  վեր ջի նը նախ՝ 1) ի մաս տա-
կիր  միա վոր է (հմմտ. դերդ  «քո այդ դե րը» բա ռի մեջ ա ռա ջին դ-ն 
հնչույթ է, իսկ երկ րոր դը՝ ձևույթ, նշա նա կում է գո յա կա նի 2-րդ դեմք, 
ար տա հայ տում է ցու ցա կա նութ յուն, ա ռա ջի նը հնչույ թա յին մա կար դա-
կի միա վոր է, իսկ երկ րոր դը՝ ձևույ թա յին մա կար դա կի, այլև՝ 2) ու նի 
գծա յին բնույթ (հմմտ. ու սա նող նե րիցդ  բա ռաձ ևը բա ժա նե լի է ու սա
նողներիցդ բա ղադ րիչ նե րի, ո րոնք ի րար նկատ մամբ ձևա բա նա-
կան կամ քե րա կա նա կան տար բեր գոր ծա ռութ յան կրող են, ա ռա ջի նը 
ցույց է տա լիս ա ռար կա, երկ րոր դը՝ հոգ նա կի թվի, եր րոր դը բա ցա ռա-
կան հո լո վի, վեր ջի նը առ կա յաց ման քե րա կա նա կան ի մաստ:  

Ն ման բա ղադ րիչ նե րի ա ռանձ նա ցու մը պա տա հա կան կամ կա-
մա յա կան չի լի նում, այլ ու նի հա մա կար գա յին բնույթ, և դա հիմ նա վոր-
վում է նրա նով, որ այդ  և ն ման  բա ղադ րիչ նե րը մաս նակ ցում են բազ-
մա պի սի բա ռաձ ևեր կազ մե լուն, ընդ ո րում ոչ միայն նույն բա ղադ րիչ-
նե րով, այլև հա ման ման բա ղադ րիչ նե րով, ո րոնք ձևույթ նե րի ընդ հա-
նուր հա մա  կարգին վե րա բե րող հա մակ ցութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն 
են. հմմտ.  գրք երիցդ, ու սա նողներինը և  այլն, մա տիտով, պա
տու հանին, հա մա կար գիչների, գրա սե ղաններինը   և  այլն:

Ձ ևույթ նե րի դեպ քում ևս, ինչ պես նկա տե լի է,  կար ևոր է բա ղադ-
րիչ նե րի բաշ խա կա նութ յու նը, այ սինքն՝ դրանց հնա րա վոր ա ռանձ նա-
ցու մը նվա զա գույն հա կադ րութ յան պայ ման նե րում: Ե թե հնչույթ նե րի 
դեպ քում նվա զա գույն հա կադ րութ յու նը ստաց վում է նրանց տար բե-
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րա կիչ հատ կա նիշ նե րի դեպ քում՝   հմմտ. բա րի  «լավ, ըն դու նե լի»,  
պարի  «պա րել բա յի ըղ ձա կա նը կամ պար գո յա կա նի սե ռա կա նը», 
փարի «փար վել բա յի ըղ ձա կա նը», դեր  «պաշ տո նեութ յուն, հան դես 
գա լու ձև», տեր  «տնօ րի նող. հո գա ցող», թեր «թե րի, ա նա վարտ» և  
այլն, ա պա ձևույթ նե րի դեպ քում հա կադ րութ յու նը հիմն ված է լի նում 
հա կադ րե լի ձևա բա նա կան միա վոր նե րի վրա  հմմտ. մի կող մից՝ ու
սա նողի, ու սա նողին ձևե րում՝ -ի/ին, ու սա նողից. ու սա նողով ձևե-
րում՝ -ից/ով, մյուս կող մից՝  ու սա նող, լսա րան և  ու սա նողի, լսա
րանի և  այլն ձևե րում՝ -   ǿ  (զրո) / ի  հա կադ րութ յուն և  այլն: 

Քե րա կա նութ յու նը հին աշ խար հի հիմ նա կան ուս մունք նե րից 
(«ար վեստ նե րից») մեկն էր: Ըն դուն ված է ա սել, թե այդ ուս մունքն իր 
բարձր մա կար դա կին է հաս նում Հնդ կաս տա նում, մա նա վանդ Պա նի-
նիի քե րա կա նութ յան մեջ (մ. թ. ա. V-IV դդ.),  և  Հու նաս տա նում՝  շնոր-
հիվ  Ա րիս տո տե լի  տե սութ յան  (մ. թ. ա. IV-III դդ.): 

Հայ ի րա կա նութ յու նը քե րա կա նա կան ար վես տի մեջ ա ռաջ է 
գնում  Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու (մ. թ. ա. I դ.) հայտ նի «Ա րո ւեստ քե րա-
կա նի» դա սագր քի դա սա կան թարգ մա նութ յամբ (V դ.) և հե տա գա 
մեկ նա բա նութ յուն նե րով («մեկ նութ յուն ներ»), իսկ մինչ այդ  քե րա կա-
նութ յան  ուս մուն քը հայտ նի էր  դպրութ յուն ան վա նու մով:  Քե րա կա-
նութ յու նը նախ՝ ուս մունք  (գի տե լիք)  է  լե զու նե րի  կա ռուց ված քի և 
կար գե րի (կա տե գո րիա նե րի) մա սին, այ նու հետև՝  ներ կա յաց նում է 
այս կամ այն  լեզ վի հա մա պա տաս խան կա ռուց ված քը: Իսկ  սա նշա-
նա կում է, որ այն զբաղ վում է լե զու նե րի քե րա կա նա կան կար գե րի 
ընդ հա նուր ու սում նա սի րութ յամբ, միա ժա մա նակ ա ռան ձին լե զու նե րի 
քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի քննութ յամբ: 

Խոս քի մա սե րի ա ռա ջա ցու մը, ինչ պես կտես նենք իր տե ղում 
(ստորև), սեր տո րեն առնչ վում է  մարդ կա յին մտա ծո ղութ յա նը, ըստ 
ո րի սկզբնա պես ե ղել են  գո յա կան ա նու նը և բա յը, այ նու հետև մյուս-
նե րը: Ուս տի քե րա կա նա կան կար գե րի բաշխ ման դեպ քում ա մե նից 
ա ռաջ ու շադ րութ յան կենտ րո նում են լի նում ան վա նա կան և բա յա կան 
քե րա կա նա կան կար գե րը:  

2. Ե թե ձևույթ նե րը երկպ լա նա յին  են և սահ ման վում են իբրև ձևի 
և  ի մաս տի միաս նութ յուն կազ մող նվա զա գույն միա վոր ներ, ա պա 
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դրանց քննութ յու նը են թադ րում է հա մա պա տաս խան մո տե ցում նե րի 
և սկզ բունք նե րի կի րա ռում:  

Նախ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ քե րա կա նա կան յու րա քանչ յուր 
կարգ հան դես է գա լիս իբրև քե րա կա նա կան ձևի և քե րա կա նա կան 
ի մաս տի միաս նութ յուն: Կար գա յին բաշխ վա ծութ յու նը քե րա կա նա-
կան ձևի և քե րա կա նա կան ի մաս տի մեջ է:  Քե րա կա նա կան կար գեր  
են  այն քե րա կա նա կան  ի մաստ նե րը, ո րոնք լեզ վում քե րա կա նա կան 
ար տա հայ տութ յուն (քե րա կա նա կան ձև) են ու նե նում.  օր.՝ սեռ, թիվ, 
հո լով, ժա մա նակ, ե ղա նակ, կերպ և  այլն: Սո վո րա բար ըն դուն ված  է 
ա սել,  թե քե րա կա նա կան կար գե րը բնո րոշ վում են մի կող մից՝  ըստ 
քե րա կա նա կան տար բեր հատ կա նիշ ներ ու նե ցող խմբեր կազ մե լու, 
իսկ մյուս կող մից՝ քե րա կա նա կան ա ռան ձին ի մաստ  ստա նա լու հատ-
կութ յան: Ըստ այդմ քե րա կա նա կան կար գե րը բա ռե րի այն պի սի 
խմբեր են, ո րոնք սահ ման վում են միան ման քե րա կա նա կան հատ կա-
նիշ նե րով, ո րոն ցով բնո րոշ վում են քե րա կա նա կան տար բեր ի մաստ-
ներ  ար տա հայ տող միա վոր ներ, և  այդ պի սով  լի նում են գո յա կան, 
բայ, ա ծա կան,  թվա կան, դե րա նուն, մակ բայ  և  այլն:    

Հայտ նի է, որ վեր ջին ներս ար տա հայ տում են մարդ կա յին մտա ծո-
ղութ յան կար գե րը (կա տե գո րիա նե րը՝ ժա մա նակ,  թիվ, ձև, տեղ, դաս 
և  այլն), և դա, պետք է ա սել, ի մա ցա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցի 
արդ յունք է, պատ մա կան ի րո ղութ յուն, ո րով հետև դրանք պատ մա կա-
նո րեն կրել են զար գաց ման հետ կապ ված այս կամ այն կար գի փո փո-
խութ յուն ներ: Քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը (այս դեպ քում՝ հատ կա-
նիշ նե րը) լեզ վա կան ձևա վոր մամբ ար տա հայ տում են ա ռար կա նե րի և  
եր ևույթ նե րի դա սա վոր վա ծութ յու նը ան հա տի գի տակ ցութ յան մեջ՝  
ըստ այդ  նույն ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի  ընդ հա նուր  և  իբրև այդ-
պի սին ըմբռն վող հատ կա նիշ նե րի, ի հայտ են բե րում այդ նույն ա ռար-
կա նե րի և  եր ևույթ նե րի գո յութ յան ձևե րի՝ գի տակ ցութ յան կող մից 
տար բե րակ ված  յու րա հատ կութ յուն նե րը, վեր ջա պես՝ ցույց են տա լիս 
այդ նույն ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի փո խա դարձ կա պը և պայ մա
նա վո րու մը  ոչ այլ կերպ,  քան ժա մա նա կի և տա րա ծութ յան մեջ1:

1 Հմմտ. Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 483: 
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Լեզ վա բա նութ յան մեջ մշակ ված են լեզ վա կան միա վոր նե րի վեր-
լու ծութ յան և դա սա կարգ ման տար բեր ձևեր (մե թոդ ներ), դրան ցից 
բխող մո տե ցում ներ և  այլն: Վեր ջին ներս ա ռա ջա ցել են ոչ թե միան-
գա մից, գի տութ յան այ սինչ կամ այ նինչ փու լում մե կընդ միշտ, այլ վեր-
ջի նիս ա ռա ջըն թա ցի և զար գաց ման պատ մութ յան ըն թաց քում:  20-րդ 
դ.  լեզ վա բա նութ յան կար ևո րա գույն ձեռ քե րում նե րից է կա ռուց ված-
քա յին մե թո դի ա ռա ջադ րու մը և գոր ծադ րու մը լեզ վա կան ի րա կու-
թյուն նե րի քննութ յան և  ըստ այդմ դա սա կարգ ման մեջ: Այդ մե թո դով 
կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը ընդգր կում են լեզ վի գրե թե բո-
լոր բա ղադ րիչ նե րը՝ սկսած հնչյու նա կան հա մա կար գից մինչև շա րահ-
յու սա կան հա մա կարգ, իսկ ա վե լի հե տա գա տա րի նե րին՝ նաև  բնագ-
րի (տեքս տի) վեր լու ծութ յան ո լոր տը:  

3. Լե զու նե րում տար բեր են ոչ միայն քե րա կա նա կան ար տա հայ-
տութ յան մի ջոց նե րը, նրանց դրսևոր ման ե ղա նակ նե րը, այլև բուն քե-
րա կա նա կան ի մաստ նե րը:  

Նախ՝ նշենք, որ ձևույ թը ի մաս տա կիր միա վոր է, որ, ի տար բե-
րութ յուն բա ռե րի, ո րոնք ար տա հայ տում են տար բե րակ ված բա ռա յին 
ի մաստ ներ,  ար տա հայ տում է  չտար բե րակ ված բա ռա յին ի մաստ: Տա-
րօ րի նակ կա րող է թվալ այն, որ ձևույ թը, լի նե լով չտար բե րակ ված բա-
ռա յին ի մաս տի ար տա հայ տիչ, այդ չտար բե րակ ված լի նե լը հա վա սա-
րա պես տա րած վում է և՛ բա ռա յին ի մաստ նե րի վրա՝ ա ռանց տար բե-
րակ ման և կոնկ րե տաց ման, և՛  քե րա կա նա կան ի մաստ նե րի վրա:  Այլ 
կերպ ա սած՝  կան ձևույթ ներ, ո րոնք հա վա սա րար ժեք են բա ռի հետ, 
հան դի սա նում են բա ռեր,  կան նաև ձևույթ ներ, ո րոնք սոսկ ձևույթ ներ 
են (բա ռեր չեն). մի դեպ քում ձևույ թը նույ նա նում է բա ռի հետ,  իսկ 
մյուս դեպ քում՝ չի նույ նա նում: 

Այ նու հետև, ըստ գոր ծա ռա կան հատ կա նի շի՝ ձևույթ նե րը  ծա ռա-
յում են լեզ վի ա վե լի բարձր մա կար դա կի եր ևույթ նե րի  սեր մա նը: 
Ձ ևույթ նե րը բա ղադ րում են բա ռաձ ևեր՝ ա նուն խոս քի մա սա յին միա-
վոր ներ հո լով ման հա մա կար գում, բա յի խո նարհ ման հա մա կար գում և  
այլն, մաս նակ ցում են բա ռե րի և քե րա կա նա կան ձևե րի կազ մութ յա նը: 
Ըստ այդմ հա յե րե նում, օ րի նակ, մի կող մից՝  գիր ձևույ թով, որ ար տա-
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հայ տում  է բա ռա յին  չտար բե րակ ված  ի մաստ,  մյուս կող մից՝ -ել, եի, 
ե ցի, կան, իչ, ութ յուն, ա վոր  և  այլն ձևույթ նե րով, ո րոնք ար տա-
հայ տում են միայն քե րա կա նա կան ի մաստ, խոս քի մեջ կա րող են հան-
դի պադր մամբ կազ մել  ոչ միայն  գրել, գրա կան, գրիչ, գրութ յուն, գրա
վոր  բա ռե րը՝ բա ռա յին տար բե րակ ված ի մաստ նե րով, այլև գրել, 
գրեի, գրե ցի ձևե րը, ո րոնք սոսկ քե րա կա նա կան ձևեր են, այ սինքն՝ 
ըն դա մե նը նշա նա կում են բա ռե րի քե րա կա նա կան  հա րա բե րութ յուն-
ներ: Նշ ված նե րից -ա կան, իչ, ութ յուն, ա վոր ձևույթ նե րով ար տա-
հայտ վում են բա ռա կազ մա կան (ի րա հա րա բե րա կան), իսկ  -ել, եի, 
ե ցի  ձևույ թե րով՝  բա ռա հա րա բե րա կան (վե րա բե րա կան) ի մաստ ներ:

4. Ձ ևույթ նե րի վեր լու ծութ յան  ժա մա նակ պետք է հաշ վի առ նել 
նախ՝ նրանց թվա քա նա կա յին կազ մը, միմ յանց հետ հան դի պադր ման 
հնա րա վո րութ յու նը և գոր ծա ծութ յան հա վա նա կա նութ յու նը: Այս պես, 
կան քե րա կա նա կան ձևույթ ներ, ո րոնք միայն բա յար մատ նե րի հետ են 
բա ղադր վում, նաև այնպի սի նե րը, ո րոնք մաս նակ ցում են ան վա նա-
կան միա վոր նե րի թեք մա նը՝ հո լով մանը և դա սաթ վա յին կազ մութ յա-
նը և  այլն. հմմտ. գիր-, ո րից մի կող մից՝ գրել (-ել բա յա կազ միչ ձևույ-
թով), մյուս կող մից՝ գրե րի  (-երի,  թվի և հո լո վի կազ միչ ձևույթ նե-
րով), այլև  գիրս (-ս ձ ևույ թով):  

Այ նու հետև՝ անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ միա վոր նե րի զու գա-
դի պում ներն այլ մա կար դա կի միա վոր նե րի հետ, մի եր ևույթ, ո րում  
ո րո շա կի  դեր ու նի տվյալ միա վո րի գոր ծա ռութ յու նը: Այս պես, հա յե-
րե նում ու նենք հար ցա հա րա բե րա կան ով դե րա նու նը, ո րի դի մաց հո-
լով ման հա մա կար գում առ կա է գոր ծիա կան հո լո վի -ով վեր ջա վո րու-
թյու նը. ա ռա ջի նը  բա ռա յին միա վոր է, իսկ երկ րոր դը՝ ձևույ թա յին.  
դրանք ձևով նույն, ի մաս տով տար բեր միա վոր ներ են: Մեկ այլ օ րի-
նակ. հայ. ուն հն չույ թա յին մա կար դա կում միապ լան միա վոր է, այ-
նինչ ձևա բա նա կան մա կար դա կում՝ երկպ լան  միա վոր է, քա նի որ  
այդ  մա կար դա կում այն ա նուն խոս քի մա սա յին միա վոր նե րի սե ռա-
կան հո լո վի վեր ջա վո րութ յունն է, որն ու նի սեր ման, պատ կա նե լութ-
յան, վե րա բե րութ յան, հատ կաց ման և  այլն քե րա կա նա կան  (վե րա բե-
րա կան) ի մաստ: 
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Ել նե լով ձևույթ նե րի բա ռա կազ մա կան կամ վե րա բե րա կան տար-
բե րութ յան հատ կա նի շից կա րե լի է դրանք ներ կա յաց նել ո րո շա կի  
խմբե րով. օր.՝ դուռ, դռնա պան, դրկից  բա ռե րում ու նենք դուռ և դր 
(դըր)  ձևույթ նե րը, ո րոնք  ձևով տար բեր են, սա կայն ի մաս տով՝ նույ-
նը, ուս տի դրանք կա րե լի է ներ կա յաց նել իբրև մեկ ձևույ թի տար բե-
րակ ներ: Այդ պես նաև գիր, ան գիր,  գրել, գրա կան, գրա յին բա ռե րում 
մեկ ընդ հա նուր ձևույթ են գիր//գր (գըր)  տար բե րակ նե րը, իսկ գրի, 
գրին, գրից, գրով  ձևե րում -ի, ին, ից, ով  ձևույթ նե րը կա րե լի է միա-
վո րել  մեկ ընդ հա նուր՝ հո լո վա կազ միչ լի նե լու հատ կա նի շով, իբրև հո-
լո վա կազ միչ ձևույթ ներ: Տվ յալ դեպ քում գործ ու նենք լեզ վա բա նա կան 
մի եր ևույ թի հետ, ո րը կոչ վում է ձևույ թա յին միա վոր նե րի նույ նա կա-
նա ցում, և  ո րը տե ղի է ու նե նում ոչ միայն բառ-ձևույթ նե րի, այլև վեր-
ջա վո րութ յուն-ձևույթ նե րի դեպ քում:  Բեր ված օ րի նակ նե րում դուռ և 
դր (դըր), գիր  և  գր (գըր)  ձևույթ նե րը ոչ այլ ինչ են, ե թե ոչ  տար բե րա-
կա յին  ձևույթ ներ1:  

Ձ ևույթ նե րի նույ նա ցու մից կամ ա ռանձ նա ցու մից պարզ վում է, որ 
դրանք ըստ խոս քում ու նե ցած դե րի եր կու կար գի են՝ հիմ նա կան և  
երկ րոր դա կան: Այս պես, տուն, տնա կան, տնա յին, ան տուն և  այլն, 
այլև տուն, տա նից, տա նը, տա նով  և  այլն բա ռե րում տուն միա վո րը 
հիմ նա կան ձևույթ է՝ ան կախ այս կամ այն ձևով հան դես գա լուց, իսկ 
մյուս նե րը՝ -ա կան, ա յին, ան, -ից, ը,  երկ րոր դա կան ձևույթ ներ: 
Վեր ջին ներս, ինչ խոսք, միա տարր չեն, այլ  ի րենց հեր թին բա ժան-
վում են եր կու սի, բա ռա կազ մա կան՝ -ա կան, ա յին, ան,  և բա ռա հա-
րա բե րա կան՝  -ից, ը, ով ձևույթ նե րի: Ընդ ո րում պետք է նկա տել 
նաև, որ երկ րոր դա կան բա ռա կազ մա կան ձևույթ նե րը գտնվում են 
հա կադ րա կան բաշխ ման հա րա բե րութ յան մեջ, իսկ երկ րոր դա կան 
բա ռա հա րա բե րա կան ձևույթ նե րը, ընդ հա կա ռա կը, հան դես են գա լիս 
լրա ցա կան բաշ խա կան հա րա բե րութ յամբ: Օ րի նակ՝ նոր գրա կան հա-
յե րե նում գո յա կա նի –ի, ու, վա, ոջ և  այլն  հո լո վիչ նե րը միմ յանց 
նկատ մամբ գտնվում են լրա ցա կան բաշխ ման հա րա բե րութ յան մեջ, 
ո րով հետև եզ. թվի սե ռա կան հո լո վի քե րա կա նա կան ի մաս տի ար տա-
1 Է. Բ. Աղայանը համարում է լծորդական ձևույթներ: Տե´ս. Է. Բ. Աղա յան, նշվ. 
աշխ., էջ 537: 
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հայ տութ յան գոր ծում նրան ցով տար բեր կար գի  բա ռեր են թեք վում: 
Այ նու հետև, հին գրա կան հա յե րե նի բա յի խո նարհ ման հա մա կար գում, 
ըստ լծոր դութ յուն նե րի ա ռա վել գոր ծա ծա կա նութ յան հատ կա նի շի, գե-
րա կա յում է ե  խո նա րհու մը, մա նա վանդ որ այն ու նի ներ գոր ծաձև և 
կ րա վո րաձև խո նար հում նե րի հա մար ա ռան ձին ձևույ թա յին բաշ խում, 
ներ կա յա նում է ինք նու րույն հա րա ցույ ցով,  որն էլ, բնա կա նա բար,  
հիմք է հան դի սա նում ե խո նարհ ման  ձևույթ ներն ան վա նե լու հիմ նա-
կան (ան փո փո խա կա յին), իսկ մյուս նե րը, ընդ հա կա ռա կը, ոչ հիմ նա-
կան  (փո փո խա կա յին)  և  այլն: 

Այս պա րա գա յում, միա ժա մա նակ, նկա տե լի է,  որ ժա մա նա կա կից 
հա յե րե նում ի հո լո վի չը, իբրև երկ րոր դա կան բա ռա հա րա բե րա կան 
ձևույթ, ան փո փո խա կա յին է, իսկ մյուս նե րը՝ ու, վա, ոջ  և  այլն, ընդ-
հա կա ռա կը՝ փո փո խա կա յին: Ըստ այսմ ձևույ թա յին վեր լու ծութ յան 
դեպ քում ևս կա րե լի է խո սել դրանց ան փո փո խակ (ին վա րիանտ) /փո-
փո խակ (վա րիանտ) հա րա բե րակ ցութ յան մա սին:   

Այ նու հետև, ձևույթ նե րի բնու թագր ման հա մար կար ևոր է ձևույթ և  
են թաձ ևույթ տեր մին նե րի ա ռանձ նա ցու մը՝ իբրև տար բեր քե րա կա-
նա կան ի մաստ նե րի կրող ներ: 

 Հայտ նի է, որ միև նույն ձևույ թի ար ժե քով հան դես ե կող տար բեր 
ձևե րը մեկ ձևույ թի են թաձ ևույթ ներն են: Վե րը բեր ված օ րի նակ նե րից 
հա յե րե նի սե ռա կան հո լո վի նշա նա կութ յուն ու նե ցող մաս նիկ նե րը 
(վեր ջա վո րութ յուն նե րը՝ ի, ու, վա  և  այլն) այդ  հո լո վը նշա նա կող 
ընդ հա նուր ձևույ թի են թաձ ևույթ ներն են. դրան ցից մե կը վե րը նշված 
հատ կա նիշ նե րով, պայ մա նա կա նո րեն, ինչ պես նշե ցինք,  կոչ վում է 
ան փո փո խակ, իսկ մյուս նե րը՝ փո փո խակ ներ:  

Են թաձ ևույթ նե րը ներ կա յաց նում են եր կու կար գի հա րա բե րակ-
ցութ յուն, ե թե հաշ վի ենք առ նում այն հան գա ման քը, թե դրանց միջև  
ինչ պի սին է այդ  հա րա բե րակ ցութ յու նը՝ ա զա՞տ, թե՞  հա կա ռա կը՝ կախ-
յալ:  Այս ի մաս տով ա զատ հա րա բե րակ ցութ յան են այն ձևույթ նե րը, 
ո րոնք կա րող են փո խա րի նել միմ յանց. օ րի նակ՝  նոր գրա կան հա յե-
րե նում հոգ նա կի թվի կազ միչ -ներ և -եր ձևույթ նե րը  գրա բար յան  ք ի 
հետ գտնվում են ա զատ հա րա բե րակ ցութ յան մեջ, քա նի որ վեր ջինս 
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գոր ծած վում է հա տուկ դեպ քե րում, այ նինչ -ներ և -եր վեր ջա վո րութ-
յուն նե րը կա րող են կի րառ վել գրե թե բո լոր դեպ քե րում. հմմտ.  գյու ղա
ցի գյու ղա ցի ներ //  գյու ղա ցիք,  արկղ, արկ ղեր, բայց ոչ արկղք և  այլն:

Տար բե րում են նաև ձևույթ ներ, ո րոնք թեև, այ նո ւա մե նա յնիվ,  
ի մաս տից զուրկ են, սա կայն  ու նեն գոր ծա ծութ յան ո րո շա կի  կար ևո-
րութ յուն, որ պի սով էլ  կոչ վում են գոր ծա ռա կան ձևույթ ներ:  Ըստ Է. Բ. 
Ա ղա յա նի՝ հա յե րե նում  նման  ձևույթ է, օ րի նակ, բարդ բա ռե րի բա-
ղադ րիչ հո դա կա պը, ո րի հի ման վրա, ինչ պես գի տենք, բա ռա կազ-
մութ յան մեջ ա ռանձ նաց վում է բար դութ յան եր կու տե սակ՝ հո դա կա-
պով և  ա ռանց հո դա կա պի (ան հո դա կապ), գտնե լով, որ բարձ րա բերձ, 
մայ րա քա ղաք, լսա փող և  այլն բա ռե րում առ կա ա հո դա կա պը դիտ-
վում է  ա ռանձ նա պես ի մաստ չու նե ցող ձևույթ. այս հար ցը, կա րե լի է 
մտա ծել, ու նի ա ռա վել  լայն ու սում նա սի րութ յան   կա րիք, մա նա վանդ 
որ այն քե րա կա նա կան ի մաստ է ար տա հայ տում: Նույն պի սի ձևույթ-
ներ են հա մար վում նաև բա յի խո նար հիչ (լծորդ) ձայ նա վոր նե րը,  գրա-
բա րում՝ ե, ի, ա, ու, իսկ աշ խար հա բա րում՝ ե, ա, ո րոնք, ի դեպ, ի նմա-
նութ յուն հնչյու նա կան հա մա կար գի  նույն պի սի միա վոր նե րի, զուրկ են 
ի մաս տա յին կող մից (հա մար վում են, այս պես կոչ ված, միապ լան 
ձևույթ ներ, որ ևս տա րա կու սե լի է)1: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ. , Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010,  
        էջ  60-69:

Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ   108-110:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  131-139:    
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 539: 
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Թե մա 2.  Քե րա կա նա կան  մի ջոց ներ և քե րա կա նա կան  
ե ղա նակ (տեխ նի կա) 

Հիմ նա հար ցեր: Եր ևույ թի ընդ հա նուր բնո րո շու մը: Բա ռե րի դա սա վո
րութ յուն: Կրկ նութ յուն: Բա ռե րի բար դա ցում:  Մաս նի կա վո րում: Ներ քին թե
քում:  Շեշտ և հն չե րանգ (ին տո նա ցիա): Հա րա կից  (օ ժան դակ) բա ռեր: Հա
մալ րում (սուպ լե տի վիզմ):  

1. Քե րա կա նութ յան մի ջո ցը քե րա կա նա կան ի մաս տի ար տա հայտ-
ման նյու թա կան կողմն է: Լե զու նե րում ա ռանձ նաց վում են քե րա կա-
նութ յան ար տա հայ տութ յան մի շարք մի ջոց ներ, ո րոնք ի րենց հի մունք-
նե րով լի նե լով բո լո րո վին տար բեր, միա ժա մա նակ ծա ռա յում են լեզ վի 
քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի նպա տա կա յին դրսևոր մա նը, վեր ջին 
հաշ վով լեզ վի հա ղոր դակ ցա կան կող մի լիար ժեք ա պա հով մա նը:  Այդ 
մի ջոց նե րը ընդ հա նուր են և հա վա սա րար ժեք բո լոր լե զու նե րի հա-
մար, թեև ոչ բո լոր լե զու ներն են ամ բող ջո վին կամ հիմ նա կան մա սով 
օգտ վում այդ մի ջոց նե րից: Կան, այլև ե ղել են լե զու ներ, ո րոնց հա մար 
բնո րոշ է դրան ցից մե կը կամ մյու սը, կան լե զու ներ, ո րոնք օգտ վում են 
այդ մի ջոց նե րի հիմ նա կան մա սից կամ մի մա սից: Այս տար բե րութ յու-
նը, ինչ խոսք, հա վաս տում է լե զու նե րի քե րա կա նա կան ար տա հայ-
տութ յան մի ջոց նե րի նկատ մամբ այս կամ այն չա փով հակ վա ծոււթ յու-
նը:  

Ա մե նից ա ռաջ նկա տենք, որ քե րա կա նութ յան ար տա հայ տութ յան 
մի ջոց նե րը, ի տար բե րութ յուն բա ռա գի տա կա նի, մաս նա վո րա պես 
բա ռա կազ մա կան  մի ջոց նե րի, ու նեն քե րա կա նա կան-կար գա յին (կա-
տե գո րիալ) բնույթ, թեև ա ռեր ևույթ դրան ցում  կա րե լի է տես նել նույ-
նա կա նութ յուն: Այս պես, բարդ բա ռե րի կազ մու մը, ի րոք,  բա ռա կազ-
մա կան եր ևույթ է՝ բա ռի մա կար դա կում, սա կայն այն միա ժա մա նակ 
քե րա կա նա կան եր ևույթ է, երբ քննութ յան ենք առ նում նրա այն գոր-
ծա ռույ թը (ֆունկ ցիան), որ հան դես է գա լիս շա րահ յու սութ յան մա կար-
դա կում: 

Լե զու նե րում ա ռանձ նաց վում են  նման  շուրջ մեկ տասն յակ մի-
ջոց ներ՝  բա ռե րի (իբրև շա րահ յու սա կան  միա վոր նե րի) դա սա վո րութ
յու նը, կրկնութ յու նը, բա ռե րի բար դա ցու մը (բա ռա բար դու մը), մաս նի
կա վո րու մը (ա ծան ցու մը), ներ քին թե քու մը, շեշ տը  և հն չե րան գը (ին
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տո նա ցիան), հա րա կից (օ ժան դակ) բա ռե րի օգ տա գոր ծու մը,  հա մալ
րու մը (սուպ լե տի վիզ մը):  Դ րանք տար բեր լե զու նե րում հան դես են 
գա լիս ոչ միև նույն չա փով, նույ նիսկ լի նում  են լե զու ներ, ո րոնց  բնո րոշ 
չէ ար տա հայ տութ յան այս կամ այն մի ջո ցը:  Այլ կերպ ա սած՝  ար տա-
հայ տութ յան մի ջոց նե րը լե զու նե րում  հան դես են գա լիս ոչ թե ա մեն 
մե կում հա վա սա րա պես, այլ տար բեր լե զու նե րում դրանց այս կամ այն 
մա սով: Օ րի նակ՝  ներ քին թե քու մը բա վա կա նին տա րած ված է հատ-
կա պես սե մա կան լե զու նե րում, իսկ հնդեվ րո պա կան լե զու նե րում այն 
չու նի այն քան լայն գոր ծա ծու  թյուն: Հա յե րե նում, ներ քին թեք ման մի-
ջո ցով ո րոշ դեպ քե րում ար տա հայտ վում է գո յա կա նի հո լո վու մը  
(ա  ներ քին  հո լո վում. տուն – տան, տա նից, տա նով, հայր – հոր, հո
րից, հո րով  և  այլն), ո րը գա լիս է գրա բա րից, իսկ վեր ջի նիս հա մար 
այն հնդեվ րո պա կան ժա ռան գութ յուն է (հե. *pāter  «հայր» > pātros  
«հոր» և  այլն):

 1. Բա ռե րի (իբրև շա րահ յու սա կան  միա վոր նե րի) դա սա վո րու
թյու նը բնո րոշ է հատ կա պես այն լե զու նե րին, ո րոնք մի տե սակ զուրկ 
են քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան այն պի սի մի ջոց նե րից, ինչ պի-
սին են, ա սենք, հո լո վու մը, խո նար հու մը և  այլն (ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
մաս նի կա վո րու մը): Այս դեպ քում շա րահ յու սա կան-կար գա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րի դրսևո րու մը տե ղի է ու նե նում ոչ թե ի հա շիվ ձևա բա-
նա կան փո փո խութ յուն նե րի, այլ խոս քի մեջ բա ռե րի դա սա վո րութ յան՝ 
տե ղով, դիր քով, հա ջոր դա կա նութ յամբ և  այլն: 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ այս եր ևույ թը ինչ-որ չա փով մոտ է 
նա խա դա սութ յան կազ մի մեջ մտնող բա ղադ րիչ նե րի՝ գլխա վոր ան-
դամ նե րի լրա ցում նե րի շա րա դա սութ յա նը, սա կայն դրանք լիո վին 
տար բեր վում են, ո րով հետև  այդ լրա ցում ներն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հան դես են գա լիս բառ-բա ղադ րիչ նե րի ու ղիղ, այլ ոչ թե թեք  (ձևա բա-
նո րեն ար տա հայտ ված) ձևե րով.  հմմտ. անգլ. The father loves the son 
– հայ. Հայ րը սի րում է որ դուն  նա խա դա սութ յուն նե րից ա ռա ջի նը հան-
դես է ե կել բա ռե րի ու ղիղ կամ ան փո փոխ (ձևա բա նո րեն չփո փոխ ված) 
ձևե րով, իսկ երկ րո րդում առ կա են ո րոշ յալ ա ռու մով դրված են թա կա-
յի, թեք հո լո վով վերց ված ստո րոգ յա լի  ար տա հա տութ յու նը. մե կում 
շա րահ յու սա կան հա րա բե րութ յունն ար տա հայտ ված է բա ղադ րիչ նե-
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րի սոսկ դա սա վո րութ յամբ,  որն  էա կան  է տվյալ դեպ քում, իսկ մյու-
սում, թեև են թա կա յի և  ու ղիղ խնդրի տե ղե րը հա մընկ նում են,  բա-
ղադ րիչ նե րը հան դես են ե կել ձևա բա նո րեն  ար տա հայտ ված (ո րոշ յալ 
հո դով, հո լով ված ձևով): Ա վե լին, անգ լե րե նում և հա յե րե նում  նույն 
միտքն ար տա հայ տող այդ նա խա դա սութ յուն նե րի  են թա կա նե րի և  ու-
ղիղ խնդիր նե րի տե ղա փո խութ յան (փո խա կերպ ման) դեպ քում ևս  
ա ռա ջի նում շա րահ յու սա կան-կար գա յին ար տա հայ տութ յան մի ջո ցը 
բա ղադ րիչ նե րի միայն դա սա վո րութ յուն է, իսկ երկ րոր դում  կա տար-
վում է ձևա բա նա կան այլ կար գի մի ջոց նե րի  (ներ գոր ծա կան սե ռով 
դրված ստո րոգ յա լի վե րա ծում կրա վո րա կա նի, վե րա բե րութ յան 
ա նուղ ղա կի խնդրի ար տա հայ տութ յու նը կա՛մ բա ցա ռա կան հո լո վով, 
կա՛մ կա պով և կա պի խնդրով). հմմտ.  անգլ. The son is  loved  by  father  
– հայ. Որ դին սիր վում է հո րից (հոր կող մից):  Ի դեպ՝ հին գրա կան հա-
յե րե նում ևս, տվյալ դեպ քում, շա րահ յու սա կան ար տա հայ տու թյու նը 
նույնն է, ինչ նոր գրա կան հա յե րե նում՝ ըստ ձևա բա նա կան կար գայ-
նաց ման. Հայր սի րէ զոր դի – Որ դի սի րի ի հօ րէ:  Սա կայն ի տար բե-
րութ յուն ար ևե լա հայ գրա կան լեզ վի, պետք է նկա տել, որ արևմ տա-
հայ գրա կա նում կար ևոր տեղ ու նի դա սա վո րութ յու նը. օր.՝ Հայր սի րէ 
որ դի նա խա դա սութ յան մեջ ա ռա ջին տե ղում է են թա կան, իսկ վեր ջին 
տե ղում՝ ու ղիղ խնդի րը, հա կա ռակ դեպ քում՝ Որ դի սի րի հօ րէ, դա սա-
վո րութ յան փո փո խութ յու նը ա ռաջ է բե րում են թա կա յի և  ու ղիղ խնդրի 
հա րա բե րութ յան փո փո խութ յուն: 

Այս եր ևույ թը բնո րոշ է մաս նի կա վո րում չու նե ցող լե զու նե րին. 
այդ պի սին են, օ րի նակ, հին լե զու նե րից՝  շու մե րե րե նը, հին հրեե րե նը, 
նոր լե զու նե րից՝ անգ լե րե նը, չի նա րե նը, մա սամբ նաև ֆրան սե րե նը. 
օր.՝ Paul aime Lucie - « Պո լը սի րում է Լյու սիին», հազ վա դեպ (մա նա-
վանդ ա նո րո շութ յուն ցույց տվող) օ րի նակ նե րի մեջ՝ նաև  հա յե րե նը.  
օր.՝ Մի տուն մտավ մի քա հա նա – Մի քա հա նա մտավ մի տուն և  այլն: 

Այ նու հետև, տար բե րում են բա ռե րի, իբրև շա րահ յու սա կան միա-
վոր նե րի դա սա վո րութ յան մի քա նի տե սակ. 

ա. բա ռե րի կա յուն դա սա վո րութ յուն. օր.՝ Ար ևը թեք վում է դե պի 
մայ րա մուտ,  կամ  ա զատ դա սա վո րութ յուն. օր.՝ Ար ևը դուրս է գա լիս 
ա ռա վոտ յան // Ա ռա վոտ յան ար ևը դուրս է գա լիս և  այլն,  
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բ. սո վո րա կան դա սա վո րութ յուն.   օր՝ Ե րե խա նե րը խա ղում են 
բա կում.  տվյալ դեպ քում ոչ թե՝ Բա կում են խա ղում ե րե խա նե րը և  
այլն,   

գ. կա նո նա վոր դա սա վո րութ յուն. օր.՝  «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի 
ար ևա համ բարն եմ սի րում / Մեր հին սա զի ող բան վագ լա ցա կու մած 
լարն եմ սի րում» ( Չա րենց). « Կա քա վա բեր դի գլխին տա րին բո լոր 
ամպ է նստում, բեր դի ա տամ նաձև պա րիսպ նե րը կոր չում են սպի տակ 
ամ պե րի մեջ». « Կա քա վա բեր դի բար ձուն քի միակ ծա ղի կը ալ պիա կան 
մա նու շակն է» ( Բա կունց) և  այլն,  

դ. ան կա նոն դա սա վո րութ յուն. օր.՝ Չան ցած եր կու ժամ՝ պի տի լի-
ներ ըն կերս մտե րիմ այս տեղ,  

ե. շրջուն դա սա վո րութ յուն. օր.՝ « Հի շում եմ քո դեմ քը ծեր, մայր իմ 
ա նուշ ու ան գին» ( Չա րենց) և  այլն: 

 Դա սա վո րութ յան այս տե սակ նե րը լե զու նե րում ըն դու նում են գոր-
ծա ծութ յան տար բեր չա փեր: Հա յե րե նում, օ րի նակ, կա րե լի է գտնել 
դա սա վո րութ յան գրե թե բո լոր տե սակ նե րի գոր ծա ծութ յուն, մա նա-
վանդ ոչ միայն նա խա դա սոութ յան գլխա վոր ան դամ նե րի, այլև վեր-
ջին նե րիս լրա ցում նե րի դեպ քում. Կա րե լի է ա սել, որ սա լեզ վի շա րահ-
յու սա կան մա կար դա կի ճկու նութ յան մի դրսևո րում է:  Ն կա տե լի է, որ, 
օ րի նակ, անգ լե րե նը, ֆրան սե րե նը և  այլ լե զու ներ, լի նե լով հիմ նա կա-
նում վեր լու ծա կան կա ռուց ված քի, ա վե լի են հակ ված այդ եր ևույ թին՝ 
շա րահ յու սա կան բա ղադ րիչ նե րի դա սա վո րութ յամբ խոսք կազ մե լուն:  

2. Կրկ նութ յու նը, ըն դուն ված է ա սել, որ ա վե լի շուտ բա ռա կազ մա-
կան մա կար դա կի եր ևույթ է, սա կայն  քիչ չեն նաև այն դեպ քե րը, երբ 
այդ մի ջո ցով ար տա հայտ վում է շա րահ յո ւա կան հա րա բե րութ յուն: 
Կրկ նութ յու նը, օ րի նակ,  ձևա բա նա կան  (բա յի հիմ քի կազ մութ յան) մի-
ջոց է հին լե զու նե րից լա տի նե րե նում, հու նա րե նում և  այլն,  հա յե րե-
նում միայն մեկ դեպ քում (գրա բար՝ առնեմ  «ա նել, ստեղ ծել»  > ար
արի «ա րե ցի, ստեղ ծե ցի»):   

Լա տի նե րե նում  բա յի անց յալ կա տար յա լի հիմքը, սո վո րա կան 
կամ հիմ նա կան մի ջո ցից (հա տուկ մաս նիկ նե րի օգ նութ յամբ կազմ վե-
լուց) բա ցի լի նում է նաև  ար մա տի կրկնութ յամբ, ընդ ո րում կրկնվող 
բա ղադ րիչ նե րից մե կը՝ հատ կա պես ա ռա ջի նը կրում  է ո րոշ փո փո-
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խութ յուն. tang-ĕre «կպչել, քսվել»  > tetig-i (< *teg-tig < teg-teg-),  dāre 
«տալ, նվի րել» >  dedi (< *da-da < de-di) և  այլն:  Դ րա նից բա ցի, լա տի-
նե րեում կա նաև ար մա տի կրկնութ յամբ գոր ծո ղութ յան բազ մա կիութ-
յան ար տա հայտ ման եր ևույ թը. օր.՝ bibĕre «խմել՝ ոչ միան գա մից, այլ 
շա րու նա կա բար»:    

Հին հա յե րե նում, ինչ պես վե րը նշե ցինք, միայն մեկ բա յի դեպ քում 
է, որ անց յալ կա տար յա լի հիմ քը կազմ վում է կրկնութ յամբ. առ նել   «ա-
նել. ստեղ ծել»  >  ա րար (հմմտ. անց յալ կա տար յալ՝ ա րարի, ա րար
եր, ա րար և  այլն, երկ րորդ ա պառ նի՝ ա րա րից, ա րաս ցես, ա րաս ցէ  և  
այլն):

Ա ռանձ նաց վում է կրկնութ յան մի քա նի տե սակ՝ հիմն ված ինչ-ինչ 
հատ կա նի շի վրա, ընդ ո րում հնա րա վոր է կրկնյալ նե րի ընդ մի ջում,  
օր.՝ հա յե րե նում զ, ընդ, առ  և  այլն միա վոր նե րով.  

ա. ըստ բաշխ ման. օր.՝ մեկմեկ «մե կա կան», վեցվեց  «վե   ցա -
կան», ջոկջոկ «ի րա րից զատ ված», մեջմեջ  «մե ջընդ մեջ» և  այլն,   

 բ. ըստ  քա նա կի մե ծաց ման.  օր.՝ տե սակտե սակ «շատ, բազ մա-
տե սակ», տունտուն  «շատ տներ», տուն առ տուն  «շատ տներ» և  
այլն,  

գ. ըստ   ի մաս տի սաստ կաց ման. օր.՝ մե ծա մեծ  «խիստ մեծ», 
մաք րա մա քուր  «ա ռա վել մա քուր» և  այլն,  

դ. ըստ   գոր ծո ղութ յան բազ մա կիութ յան կամ տևա կա նութ յան. 
օր.՝ վազվ զել «այս ու այն կողմ վա զել», մռթմռթալ  «ա նընդ հատ դժգո-
հել», խլխլել «եր կու կող մից դե պի ի րեն քա շել», բխկբխկալ «ա նընդ-
հատ ե ռալ՝ ձայն հա նել» և  այլն,  

ե. ըստ  ծա վա լի մե ծաց ման. օր.՝ մասմուս «ի րար մոտ տե սա կի 
մա սեր»,  սուտմուտ  «սուտ և  ա վե լին» և  այլն:

Կրկ նութ յու նը, որ քան էլ բազ մաբ նույթ և բազ մա տե սակ, լե զու նե-
րում միշտ չէ, որ հան դի պում է հա վա սա րա պես, այլև՝ ամ բող ջութ-
յամբ: Լե զու ներ կան, ո րոնց բա վա կա նին բնո րոշ է  կրկնութ յուն նե րի 
այս կամ այն տե սա կը  (օ րի նակ՝ հա յե րե նը, ինչ պես տե սանք վե րը 
բեր ված նե րից), իսկ տե սակ նե րի մեջ՝ գոր ծա ծութ յան հա ճա խա կիութ-
յու նը կամ տա րած վա ծութ յու նը: 
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 Հա յե րենն ու նի կրկնութ յան մեկ այլ յու րա հատ կութ յուն ևս. դա 
այն է, որ տվյալ բա ռի կրկնութ յու նը կա րող է տե ղիք տալ խոս քի մա-
սա յին փո փո խութ յան՝ տե ղա շար ժի. հմմտ. գո յա կան՝ խումբ,  շատ,   
տուն,  փո ղոց - ա ծա կան՝ խումբխումբ  (մար դիկ), շատշատ (ծա ղիկ-
ներ),  մակ բայ՝  շատշատ (խո սել), տունտուն (ման գալ), կա թիլկա
թիլ (հա վա քել) և  այլն:  

3. Բա ռե րի բար դա ցու մը (բա ռա բար դու մը)  ևս լե զու նե րում, ընդ-
հա նուր առ մամբ, հան դի սա նում է բա ռա կազ մա կան մի ջոց: Հն դեվ րո-
պա կան լե զու նե րում այն, ինչ պես գի տենք, գրե թե գե րա զան ցա պես 
բա ռա կազ մութ յան մեջ ա ռանձ նաց վող ի րա կութ յուն է: Այ նինչ, կան լե-
զու ներ, օ րի նակ՝ ա մե րիկ յան հնդկա ցիա կան ցե ղե րի լե զու նե րը, ո րոն-
ցում բա ռա բար դումն ու նի բա ռա հա րա բե րա կան (կամ վե րա բե րա-
կան) ի մաստ ար տա հայ տե լու հնա րա վո րութ յուն: Այս ի րո ղութ յու նը, 
ինչ պես ըն դուն ված է լեզ վա բա նութ յան մեջ, մո տե նում է ներ մարմ նա-
վոր յալ  լե զու նե րի նմա նա տիպ եր ևույ թին:  Սա այն է, երբ սո վո րա բար 
բարդ բա ռի բա ղադ րիչ նե րի միջև հայտն վում է մեկ այլ մաս նիկ, և  ըստ 
այդմ փոխ վում է բա ռը՝ շա րահ յու սա կան մա կար դա կի մեջ, այ սինքն՝ 
բա ռա հա րա բե րա կան ի մաս տի ա ռա ջա ցու մով: 

Մո տա վո րա պես նման եր ևույթ կա րե լի է դի տել հա յե րե նում, սա-
կայն ոչ թե բա ռա հա րա բե րա կան ի մաս տի ար տա հայտ ման ձևով, այլ 
լոկ բա ռա կազ մութ յան, ո րի դեպ քում բա ռին հա ղորդ վում է բա ռա յին 
նոր ի մաստ, կամ ի մաս տա յին ե րան գա վո րում. հմմտ. գույնգույն և 
գույնզ գույն,  մեջմեջ և մե ջընդ մեջ, մեկմեկ և մե կառ մեկ և  այլն: Բեր-
ված և ն ման շատ օ րի նակ նե րում կա բա ռա կազ մա կան, բնավ ոչ շա-
րահ յու սա կան՝ քե րա կա նա կան ի մաս տա յին փո փո խութ յուն. դրանք 
այս տեղ բեր վե ցին լոկ բա ռի մեջ տեղ գտնող  («ներ մարմ նա վոր վող») 
մաս նիկ նե րի դեպ քում եր բեմն  եր ևան ե կող ի մաս տա յին տե ղա շար ժը 
ցույց տա լու նպա տա կով:

4. Մաս նի կա վո րու մը (ա ծան ցու մը) (ուշ լատ. affixatio < affīxus 
«ա վե լաց ված, ամ րաց ված» < affīgo) բա վա կա նին տա րած ված, ուս-
տիև հատ կան շա կան մի ջոց է մի շարք լե զու նե րում, մա նա վանդ 
հնդեվ րո պա կան բնույ թի:  Սո վո րա բար աս վում է, թե մաս նի կա վո րու-
մը լի նում է բա ռա կազ մա կան կամ բա ռա փո խա կան նպա տա կով:
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Մաս նի կա վո րումն այլ բան չէ,  քան հիմ նա կան ձևույ թի (ար մա տի 
կամ բա ռի) վրա երկ րոր դա կան ձևույ թի (ա ծան ցի կամ վեր ջա վո րութ-
յան) հա վե լում. ըստ այդմ էլ՝ ար մա տի կամ բա ռի վրա ա վե լաց վո ղը, 
կոնկ րետ ի մաս տով, կոչ վում է վեր ջա վո րութ յուն, իսկ եր ևույ թը ձևա-
բա նա կան է, ի տար բե րութ յուն մյու սի՝ բուն ի մաս տով ա ծանց ման, որ 
բա ռա կազ մա կան ի րո ղութ յոուն է: 

Բուն ի մաս տով ա ծան ցու մը  տե ղի է ու նե նում բա ռա կազ մա կան 
երկ րոր դա կան ձևույթ նե րով. օր.՝ դաս դա սա րան, գյուղ – գ յու ղա կան, 
ըն կեր –  ըն կե րութ յուն և  այլն: Երկ րոր դա բար ա ծան ցում ա սե լով հաս-
կա նում ենք նաև ձևա կազ մա կան երկ րոր դա կան ձևույթ նե րով նոր 
բա ռաձ ևե րի սե րում.  օր.՝ գիր  գրել, գրե լու, դաս – դա սի, դա սից, 
գյուղգյու ղե րի, գու ղե րում  և  այլն: 

Այս հա րա բե րութ յան մեջ, հա յե րե նում, օ րի նակ, ա նո րոշ  դեր բա յի 
ձևը մի տե սակ հա մա տե ղում է կազ մութ յան այդ եր կու  տի պե րը՝ բա-
ռա կազ մա կա նը և ձ ևա կազ մա կա նը: Այս պես, գրա կան ար ևե լա հա յե-
րե նում  -ել,  ալ   ձևույթ նե րը գրել, մո ռա նալ, մեկ նա բա նել, գի տե նալ 
բա ռե րում, իսկ գրել, գրա կան, մո ռա ցութ յուն, մեկ նա բա նութ յուն, գի
տութ յուն և  այլն շար քում բա ռա կազ մա կան (բա յա կազ մա կան) մաս-
նիկ ներ են (նոր  բառ են կեր տում), իսկ  գրել, մո ռա նալ, մեկ նա բա նել, 
գի տե նալ, գրեմ, գրե ցի, մո ռա նա յի, մո ռա ցե՛ք, մեկ նա բա նե լիս, մեկ
նա բա նե ցինք, գի տեմ,  չգի տեմ  և  այլն  շար քում՝ ձևա կազ մա կան  (բա-
յա կան  այս  կամ այն ձևը կազ մող) մաս նիկ ներ: Այլ կերպ ա սած՝ -ել, 
ալ  բա ղադ րիչ նե րը մի դեպ քում  բա ռա կազ մա կան երկ րոր դա կան 
ձևույթ ներ են՝ ա ծանց ներ, իսկ  մյուս դեպ քում՝ ձևա կազ մա կան երկ-
րոր դա կան ձևույթ ներ՝ վեր ջա վո րութ յուն ներ: Դպ րո ցա կան դա սագր-
քե րում ըն դուն ված է, որ ա ծան ցը բա ռա կազ մա կան (բա ռա գի տա կան) 
միա վոր է, վեր ջա վո րութ յու նը՝ ձևա կազ մա կան (քե րա կա նա կան):   

Այս ընդ հա նուր  դի տար կու մը, գրե թե ա ռանց բա ցա ռութ յան, տա-
րած վում է հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի վրա: Ա վե լին, գի տա կան նման 
մեկ նա բա նութ յու նը,  և  ըստ  այդմ՝ լե զու նե րում նույ ն ար ժեք երկ րոր-
դա կան ձևույթ նե րի ա ռանձ նա ցու մը, իբրև տե սա կան մո տե ցում, ա մե-
նից ա ռաջ մշակ վել է վե րը նշված տի պի լե զու նե րի փաս տե րի նկա-
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տա ռու մով: Եվ քա նի որ լեզ վա բա նութ յան ե թե ոչ ներ կա յիս, ա պա ոչ 
վաղ անց յա լի շատ հիմ նադ րույթ նե րի օ րի նա կով քննութ յան առն վե-
ցին մի շարք այլ խմբի (լեզ վաըն տա նի քի) լե զու նե րը, ուս տիև մաս նի-
կա վոր մամբ կամ ա ծանց մամբ բա ռա կազ մութ յան կամ ձևա կազ մութ-
յան տե սութ յու նը տա րած վեց նաև այլ խմբի լե զու նե րի վրա, մա նա-
վանդ դրանց պատ մա կան,  տի պա բա նա կան ու սում նա սիր ման նպա-
տա կով: Ըստ այսմ նկա տե լի է, որ ե թե մաս նի կա վո րու մը բուն ի մաս-
տով հա տուկ է հնդեվ րո պա կան, կով կաս յան և  այլ տի պի լե զու նե րին, 
իբրև քե րա կա նա կան ար տա հայտւթ յան սո վո րա կան մի ջոց, ա պա 
թյուր քա կան և մ յուս լե զու նե րում այն «հան դի սա նում է քե րա կա նա-
կան ար տա հայ տութ յան  ա մե նա հիմ նա կան մի ջո ցը»1:

Մաս նի կա վո րու մը հիմ նա կան ձևույ թի նկատ մամբ երկ րոր դա կան 
ձևույ թի տար բեր դիր քեր զբա ղեց նե լու ձևով է տե ղի ու նե նում, և  ըստ 
այդմ տար բե րում են հիմ նա կան ձևույ թի սկզբում, վեր ջում և մի ջին 
մա սում հան դես ե կող ձևույթ ներ (մաս նիկ ներ), ըստ ո րի էլ լի նում են 
նա խա մաս նիկ ներ, վեր ջա մաս նիկ ներ և մի ջա մաս նիկ ներ: 

Ս րանք ոչ բո լոր լե զու նե րում են գոր ծած վում նույն կամ հա վա սար 
չա փով: Հու նա րե նը, լա տի նե րե նը, ժա մա նա կա կից ռու սե րե նը, օ րի-
նակ, հա րուստ են նա խա մաս նիկ նե րով. հուն.՝ ά, άνά, άπο, δια, έκ (έξ), 
επι  և  այլն2  ,  լատ.՝ abeō «գնալ, հե ռա նալ», adeō «գալ, մո տե նալ», 
adnumerō «թվար կել», complexus «ընդգր կում. գրկա խառ նում», 
concordia «հա մա ձայ նութ յուն, միա ցում», conscribō «գրա ռել, հա մա-
րա կա լել», disiunctio  «տա րան ջա տում»,  experientia  «փորձ. փոր ձութ-
յուն», simplex «պարզ, հա սա րակ»,  subsidium «օ ժան դակ (զորք). օգ-
նութ յուն, զո րակ ցութ յուն» և  այլն3: Ռու սե րե նում  նա խա մաաս նիկ նե րը  
ոչ միայն շատ են,  այլև տար բեր բնույ թի են. հմմտ.  заказать  «պատ-
վի րել, (հնց.) ար գե լել, թույլ չտալ», отказать «մեր ժել», показать «ցույց 
տալ, ցու ցադ րել», сказать «ա սել, հա ղոր դել. ար տա սա նել»,  указать 
«ցույց տալ. մատ նան շել» և  այլն:   

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 463: 
2 Տե´ս  И. Х. Соболевский, Древнегреческий  язык, М., 1948: 
3 Վ. Գ. Համբարձումյան, Լատիներենի դասագիրք, Ե., 2007,  էջ 19-28: 
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Հա յե րե նում  նա խա մաս նիկ նե րը, թերևս,  մատ նե րի վրա կա րե լի 
է հաշ վել (գրա բա րում հու նա բան դպրո ցի գոր ծիչ նե րի ջան քե րով, ար-
հես տա կա նո րեն ստեղծ վե ցին մե կու կես տասն յա կից ա վե լի նա խա-
մաս նիկ ներ՝  առ,   բակ,  բաց,   գեր, դեր,  ենթ, համ, հոմ, մակ, 
շաղ, շար, պար, ստոր,  տար, փաղ և  այլն՝ կազմ ված հա յե րե նի 
ներ քին մի ջոց նե րով, այ սինքն՝ ար մա տի, այս պես կոչ ված, վե րած-
մամբ ձևույ թի. օր.՝ առ բայ, բա կա ռու թիւն, բա ցա յայ տիչ, գե րա կայ, դե
րա նուն, են թա դա տեմ, են թա կայ,  հա մա սու թիւն, հո մա նիշ, մակ բայ, 
շաղ կապ, շա րա հիւ սեմ, ստո րո գեալ, տա րըն թեր ցումն, փա ղա ռու թիւն  
և  այլն, և  այլն1:

Լե զու նե րի պատ մա կան ու սում նա սի րութ յու նից պարզ վում է, որ 
մաս նիկ նե րի (ա ծանց նե րի) ա ռա ջա ցու մը կապ վում է բա ռե րի կամ ար-
մատ նե րի՝ բուն ի մաս տի փո փոխ մամբ կամ վե րած մամբ երկ րոր դա-
կան կամ ա ծան ցա կան ի մաս տի ձեռք բեր ման հետ: Լի նում են նաև 
դեպ քեր, երբ այս կամ այն բա ռը գոր ծած վում է ոչ թե իր բուն՝ ար մա-
տա կան  (ա ռար կա յա նիշ), այլ երկ րոր դա կան կամ հա վե լա կան  (ա ծան-
ցա կան, կամ բառ-մաս նիկ) ի մաս տով:  Այդ եր ևույ թը նկա տե լի է շատ 
լե զու նե րում: Հա յե րե նում նման ճա  նա    պարհ են ան ցել կա պե րը (գրա-
բա րում՝ նախ դիր ներն ու նա խադ  րութ յուն նե րը. առ, ընդ, ըստ, վե րայ, 
յա ղագս, ար դի հա յե րե նում՝  հե տո,  մա սին, վրա  և  այլն):  Ի դեպ՝  այս 
ան ցու մը լա վա գույնս նկա տե լի է հին գրա կան հա յե րե նում, ինչ պես 
վե րը նշե ցինք, հու նա բան բա ռա կազ մութ յան մեջ՝ նա խա մաս նիկ նե րի 
վե րա բե րալ. հմմտ.  դե րա սան  և դեր բայ, հա մույթ  (նոր բառ`  ֆրանս. 
ensemble  «խումբ») և հա մա նուն,   ստո րոտ  և  ստո րոգ յալ և  այլն:  

Հա յե րե նում  գրա բար յան նույն ար մա տից կազմ ված պէտք, պի
տոյ բա ռե րը ժա մա նա կա կից հա յե րե նում  վե րած վել են հար կադ րա-
կան ե ղա նա կի կազ մի չի. լեզ վի զար գա ցումն ըն թա ցավ այն ուղ ղութ-
յամբ, որ ոչ շատ վաղ անց յա լում պի տոյ – պի տի փո փո խութ յամբ տե ղի 
ու նե ցավ բա ռից ե ղա նա կա նիշ մաս նի կի վե րա ծում, իսկ մոտ անց յա-
լում նման գոր ծա ռութ յամբ սկսեց հան դես գալ նաև պետք է, այս պես 

1 Ա. Ն. Մուրադյան, Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերա կանական 
տերմինաբանության ստեղծման գործում, Ե., 1971: 
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կոչ ված,  բառ-նա խա դա սութ յու նը՝ իբրև հիշ յալ ե ղա նա կի կազ միչ. 
հմմտ. մի կող մից՝  պի տոյ է եր թալ (նա խա դա սութ յուն), պետք է գնամ  
(բա յաձև), մյուս կող մից՝ պի տի եր թամ, պի տի գնամ  (բա յաձև):  Հա յե-
րե նի բար բառ նե րում, ինչ պես նկատ ված է, այդ  բառ-մաս նիկ ներն 
ա վե լի են կրճատ վել (հա զիվ ճա նա չե լի մաս նի կի վե րած վել). հմմտ. 
պի տի ա սեմ - պիտ ա սեմ, տի ա սեմ, տ’  ա սեմ  և  այլն: 

Ն ման եր ևույթ ներ, բնա կա նա բար, տե ղի են ու նե ցել նաև այլ լե-
զու նե րում, ինչ պես  հնդեվ րո պա կան, այն պես էլ այլ ցե ղակ ցութ յան՝  
ոչ հնդեվ րո պա կան: 

5. Ներ քին թե քու մը, ինչ պես որ ան վա նումն է ցույց տա լիս, ձևա-
բա նա կան փո փո խութ յուն է, ո ր տե ղի է ու նե նում բա ռի կամ հիմ նա-
կան ձևույ թի ներ սում, հիմ նա կա նում տար բեր կար գի հնչյու նա փո-
խութ յուն նե րով: Եր ևույ թը նկատ ված է տար բեր խմբե րի («ըն տա նիք-
նե րի») լե զու նե րում, հատ կա պես սե մա կա նում. օր.՝ հին ե գիպտ. RRT, 
որ (ինչ քան հայտ նի է) հնա գետ-աղբ յու րա գետ նե րը վեր ծա նում են 
տար բեր կերպ՝ իբրև   «Ու րար տու», «Ա րա րատ» և  այլն:   

Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րում տա րած ված եր ևույթ էր բա յի, նաև 
գո յա կա նի  հիմ քի մեջ տե ղի ու նե ցող  ձայ նա վո րա կան տար բեր կար-
գի հեր թա գա յութ յու նը՝ e / o /  ǿ  (զրո). հմմտ. ռուս. беру  «վերց նում եմ, 
հա վա քում եմ», сбор «հա վաք. վերց նե լը», брать «վերց նել, հա վա քել»: 
Գեր մա նե րե նում, օ րի նակ,  ձևա բա նա կան ո րո շա կի ար ժեք ու նի թե՛ 
ձայ նա վո րա կան փո փո խութ յու նը՝ հեր թա գա յութ յու նը  (ձայն դարձ. 
Ablaut), թե՛ հե տա դարձ առն մա նութ յու նը  (Umlaut). հմմտ.  gehen – ging  
«գնալ»,   sehen – sah «տես նել»,  այլև Mutter – Mütter «մայր, մայ րեր» և  
այլն: 

 Ներ քին թեք ման եր ևույ թը նկա տե լի է ոչ միայն ձայ նա վոր նե րի, 
այլև բա ղա ձայն նե րի դեպ քում: Ռու սե րե նում, օ րի նակ, տար բեր կար-
գի բա ղա ձայն նե րի ներ քին թեք մամբ  կազմ վում են բա յա կան այլ ևայլ 
ձևեր. հմմտ. видеть – вижу,  ходить – хожу   և  այլն:  Հա յե րե նում ներ-
քին թեք ման օ րի նակ է գրա բար յան դառ նալ, բառ նալ և  այլ  բա յե րի 
անց յալ կա տար յա լի  դարձ,  բարձ-  հիմ քե րի կազ մու մը և  այլն:   

Տվ յալ դեպ քում ներ քին թե քու մը խա ղում է նույն դե րը, ինչ մաս նի-
կա վո րու մը:  Ա վե լին, քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան այդ մի ջո ցը  
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19-րդ դ. գի տութ յան հա մար հիմք է հան դի սա ցել ա ռանձ նաց նե լու թե-
քա կան լե զու նե րի խում բը:   

Հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ գտնում են, որ թե քա կա նութ յան հատ-
կա նի շի ար տա հայ տութ յուն է ար դի հա յե րե նում գրա բա րից ե կող ա  
ներ քին թեք ման  տի պը՝ տուն – տան, հայր  հոր [<  hաւր (հoր)]  և  այլն:  
Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի՝ հա յե րե նում առ հա սա րակ ներ քին թեք ման 
դրսևո րում է բա ռի հիմ քի ձայ նա վո րի տա րաբ նույթ հնչյու նա փո խութ-
յու նը. սէր – սի րոյ, գէտ գի տեմ, տէր – տեառն, Մով սէս – Մով սի սի // 
Մով սե սի  և  այլն1:

6. Շեշ տը և հն չե րան գը (ին տո նա ցիան)  (լատ. intonō «աղմ կել, 
ո րո տալ») նույն պես քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց են, 
ո րոն ցով  խոս քը օժտ վում է քե րա կա նա կան տար բեր ի մաստ նե րով: 
Ռու սե րե նում, օ րի նակ,  շեշտն ու նի ոչ միայն բա ռա  յին տար բեր ի մաս-
տի դրսևոր ման հնա րա վո րութ յուն, այլև քե րա կա նա կան ի մաս տա զա-
տիչ դեր, չին տի բե թա կան ո րոշ լե զու նե  րում հնչե րանգն ու նի քե րա կա-
նա կան նշա նա կութ յուն և  այլն2: 

Այ դու հան դերձ, հա յե րե նում, նաև ռու սե րե նում հնչե րան գը (ին տո-
նա ցիան) ու նի ձևա բա նա կան ար ժեք, միև նույն բա ռա յին կազմ (բա-
ղադ րիչ ներ) պա րու նա կող նա խա դա սութ յուն նե րը հնչե րան գի փո փո-
խութ յան պայ ման նե րում կա րող են ար տա հայ տել միան գա մայն տար-
բեր միտք. հմմտ. հայ. Ե՛ս  ա սեմ՝ դու լսիր // Ես ա սե՛մ, դու լսիր.  Ս ևին 
սա պոնն ինչ կա նի՝ խևին՝ խրա տը // Ս ևին սա պոնն ինչ կա նի, խևին՝ 
խրա տը և  այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րում հնչե րանգը պայ մա նա վոր ված 
է կե տադ րութ յամբ. վեր ջի նիս տար բե րութ յու նը (բութ կամ ստո րա-
կետ) նույն  կա ռուց ված քի նա խա դա սութ յու նը դարձ նում են տար բեր 
մտքով աս ված նա խա դա սութ յուն ներ: Նույ նը նկա տում ենք այլ լե զու-
նե րում. հմմտ. ռուս. Петр – ваш  студент // Петр ваш – студент.  

7. Հա րա կից (օ ժան դակ) բա ռե րի օգ տա գոր ծու մը,  որ պես քե րա-
կա նա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց, հան դի պում է ոչ բո լոր լե զու նե-
րում: Այն ա ռա վել տա րած ված է հա մար վում դարձ յալ չին տի բե թա կան 
լե զու նե րում: Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րում նույն պես կան նման բա ռե-

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 467: 
2 Նույն տեղում, էջ 467-468:  
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րի գոր ծա ծութ յան օ րի նակ ներ:  Հա յե րե նում այդ պի սին են դիտ վում  
դե պի, ա ռանց,  հետ, մա սին,  ռու սե րե նում՝  для, ради, мол,  անգ լե րե-
նում՝  from,  ֆրան սե րե նում՝  pour  և  այլն1:   

8. Հա մալ րու մը (սուպ լե տի վիզ մը) (suppleō «հա վե լել, լրաց նել», 
suppletum «հա վե լում, լրա ցում»), ինչ պես գի տենք, ինք նու րույն բա ռե-
րի գոր ծա ծութ յունն է, որ ու նե նում է քե րա կա նա կան նշա նա կու թյուն: 
Դ րանք այն պի սի բա ռեր են, ո րոնք երկ րոր դա բար հան դես են գա լիս 
խոս քում և  ինչ-որ չա փով լրաց նում, հա մալ րում են տվյալ նա խա դա-
սութ յան մեջ բա ռի քե րա կա նա կան նշա նա կութ յու նը: Ըն դուն ված է 
նման եր ևույ թը կո չել սուպ լե տի վիզմ  (թարգմ.   հա մալ րում):  

Այն  կա րող է ար տա հայտ վել մի քա նի ձևով, թվով,  օր.՝    ռուս.   
человек - люди, հա մե մա տութ յան աս տի ճա նով,   օր.՝ գերմ.   gut – 
besser,   անգլ.՝ good – better,  ռուս.՝  хороший - лучше,  բա յի կեր պով, 
օր.՝  ռուս. брать – взять, говорить – сказать, բա յի ժա մա նա կով, օր.՝ 
ռուս. иду - шел) և  այլն2: Հա յե րե նում, առ հա սա րակ, բա յի խո նարհ ման 
հա մա կար գում ևս ն կա տե լի են հա մալր ման (սուպ լե տի վիզ մի) զգա լի 
թվով դեպ քեր՝ հիմ նա կա նում կապ ված հիմ քե րի կազ մութ յան հետ. 
ան կա տա րի հիմ քում հան դես  է գա լիս այ սինչ բա յը, իսկ կա տար յա լի 
հիմ քում ՝ մեկ այլ բայ, ո րոնք,  ի դեպ, ի մաս տով մոտ են ի րար. հմմտ.  
գրա բար՝  գամ ե կի, եր թամ – չո գայ և  այլն: Ն ման եր ևույ թի օ րի նակ 
են հա յե րե նում անձ նա կան դե րա նուն նե րի հո լով ման հա մա կար գում 
ուղ ղա կան և սե ռա կան-տրա կան ձևե րի հա կադ րութ յու նը. ես –  իմ, 
ինձ, դու    քո, քեզ  և այլն:     

Եվ իբրև ընդ հա նուր բնո րո շում՝ բեր ված մի ջոց նե րի դեպ քում 
պետք է նկա տի ու նե նալ նաև հետև յալ հան գա մանք նե րը:

Քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց նե րի ոչ միա տարր լի-
նե լը, այլև ոչ բո լոր լե զու նե րում տեղ գտնե լը կամ հա վա սա րա պես 
գոր ծած վե լը թույլ են տա լիս դրանք բնո րո շել նաև ըստ այդ հատ կա-
նիշ նե րի: Եվ քա նի որ լեզ վա բա նա կան նե րա ծա կան գի տե լիք նե րի  
ու սու ցումը մե ծա պես ըն թա նում է հա յե րե նի տվյալ նե րի հի ման վրա, 

1 Տե՛ս Նույն տեղում, էջ 468: 
2  Հմմտ. К. Ш. Абрамян,  К. С. Акопян, նշվ. աշխ., էջ 89:
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ուս տի քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց նե րը ևս, ի րենց հեր-
թին, հնա րա վութ յուն են տա լիս խո սե լու հա յե րե նի ձևա բա նա կան 
նման ի րո ղութ յու նե րի վրա հիմն ված ընդ հան րա ցում նե րի մա սին: 

Հիշ յալ մի ջոց նե րի մի մա սի հի ման վրա լեզ վա բա նութ յան պատ-
մութ յան մեջ փոր ձեր են ար վել դա սա կար գե լու լե զու նե րը՝ ըստ ձևա-
կազ մա կան (ձևա բա նա կան) հի մուն քի: Բո լոր դեպ քե րում նա խա պես 
նկա տի է առն վել այն  հան գա ման քը, որ լե զու նե րում քե րա կա նա կան 
ար տա հայ տութ յան մի ջոց նե րի գե րա կա յութ յու նը կամ մաս նա կիու-
թյու նը ու նի ոչ թե բա ցար ձակ, այլ հա րա բե րա կան նշա նա կութ յուն:  

Տվ յալ լեզ վի հակ վա ծութ յու նը քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան 
մի ջոց նե րից մե կին կամ մյու սին (եր բեմն նաև լիո վին կամ մա սամբ) 
բա ցատ րե լի է միայն նրա պատ մութ յան տվյալ նե րի հի ման վրա. ժա-
ռան գոր դա կան ի՞նչ գծեր է պահ պա նել, ինչ պի սի՞  նոր գծեր է ձեռք բե-
րել՝ ինք նու րույն զար գաց ման կամ այլ լե զու նե րի հետ ու նե ցած շփում-
նե րի հետ ևան քով, վեր ջին ներս ինչ քա նո՞վ են դեր խա ղա ցել և  այլն:  

Այ դու հան դերձ,  խնդրի լուծ ման հա մար ա ռա վել նշա նա կա լից են 
դիտ վել բա ռե րի բար դա ցու մը (բա ռա բար դու մը), մաս նի կա վո րու մը 
(ա ծան ցու մը), ներ քին թե քու մը,  հա րա կից (օ ժան դակ) բա ռե րի օգ տա-
գոր ծու մը,   և դ րանց հի ման վրա լե զու նե րը բա ժան վել են եր կու խո շոր 
խմբի՝ հա մադ րա կան (սին թե տիկ) լե զու ներ և վեր լու ծա կան   (ա նա լի-
տիկ) լե զու ներ. սա հնից ե կող բա ժա նում է: Ըստ այսմ՝ հա մադ րա կան 
են այն  լե զու նե րը, ո րոն ցում քե րա կա նա կան ար տա հայտ ման հիմ նա-
կան մի ջոց ներն են ներ քին թե քու մը և մաս նի կա վո րու մը (օր.՝ հա յե րե-
նը, ռու սե րե նը, ա րա բե րե նը, հին հնդկե րե նը, հին հու նա րե նը, լա տի-
նե րե նը և  այլն), իսկ վեր լու ծա կան են այն լե զու նե րը, ո րոն ցում քե րա-
կա նա կան ար տա հայտ ման մի ջոցն է օ ժան դակ բա ռե րի օգ տա գոր ծու-
մը  (օր.՝ չի նա րե նը, անգ լե րե նը, ֆրան սե րե նը և  այլն)1:  Վե րը  քննված 
մի ջոց նե րից հա յե րե նին  ա վե լի բնո րոշ են կրկնութ յու նը, մաս նի կա վո-
րու մը (ա ծան ցու մը),  ներ քին թե քու մը, օ ժան դակ բա ռե րի գոր ծա ծու-
թյու նը, մա սամբ նաև՝ բա ռե րի դա սա վո րութ յու նը,  հա մալ րու մը:   

Այ նու հետև, կար ևոր է նաև քե րա կա նա կան ե ղա նակ նե րի (տեխ-
նի կա յի.  հուն. techina / techna «հնարք, խո րա ման կութ յուն») խնդի րը: 

1  Հմմտ. Է.  Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 470: 
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Ն կատ ված է, որ քե րա կա նութ յան ար տա հայտ ման մի ջոց նե րը լե զու-
նե րում ի րա կա նաց վում են ոչ միա կերպ կամ  հա վա սար չա փով: Տեխ-
նի կա յի ա ռու մով դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բեր յալ կա րե լի է նշել 
այն հիմ նա կա նը, ո րը նկատ ված է լե զու նե րի ու սում նա սի րութ յա նը 
նվիր ված աշ խա տանք նե րում, ընդ ո րում դրանք այս տեղ  ներ կա յաց-
նում ենք այն պատ կե րաց մամբ, ինչ պի սին որ տրվում Է. Բ. Ա ղա յա նի 
կող մից: 

Ըստ այդմ քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան մի ջոց նե րից յու րա-
քանչ յու րը լե զու նե րում հան դես է  գա լիս տար բեր ե ղա նակ նե րով՝ 
կապ ված, այս պես կոչ ված, տա րած վա ծութ յան և բ նու թագ րա կա նութ-
յան հատ կա նիշ նե րի հետ: 

Վեր հա տույ թա յին միա վոր նե րից հնչե րան գը և շեշ տը լե զու նե րում 
ու նեն ո րո շա կի դեր, բնո րոշ են գրե թե բո լոր լե զու նե րին: Ա ռա վե լա-
պես կար ևոր վում է  ուժգ նութ յան շեշ տի դե րը, այլև ի րենց տեղն ու նեն 
հնչե րան գը կամ ե րաժշ տա կան շեշ տը: Հա յե րե նի շեշ տը վեր-
ջնավանկային է, և  ինչ պես գի տենք՝  կա յուն շար ժա կան, այ սինքն՝ կա-
յուն, որ միշտ դրվում է բա ռի վեր ջին վան կի ձայ նա վո րի վրա, շար ժա-
կան, ո րով հետև միշտ անց նում է բա ռի վեր ջին վան կի ձայ նա վո րին. 
հմմտ. քա ղա՛ք, քա ղա քա ցի՛, քա ղա քա ցիա կա՛ն, քա ղա քա ցիա կա նութ
յո՛ւն. գի՛ր, գրա կա՛ն, գրա կա նա գե՛տ, գրա կա նա գի տութ յո՛ւն: Ն ման շեշ-
տադ րութ յու նը, բնա կա նա բար, չու նի քե րա կա նա կան մի ջո ցի այն  դե-
րը, ինչ ու նի այն լե զու նե րում, ո րոն ցում շեշ տը շար ժա կան  է, և  գրե թե 
չկա կա յու նութ յան որ ևէ հնա րա վոր բա ցատ րութ յուն:  Այդ պի սի շեշտ 
ու նեն  ռու սե րե նը, մա սամբ լա տի նե րե նը և  այլն:  

Հա րա կից (օ ժան դակ) բա ռե րը ևս քե րա կա նա կան տեխ նի կա յի 
ա ռու մով այն քան էլ աչ քի չեն ընկ նում, օր.՝ նախ դիր նե րը,  նա խադ-
րութ յուն նե րը, շաղ կապ նե րը, ո րոնք շա րահ յու սա կան լրա ցու ցիչ դեր 
են կա տա րում, մա նա վանդ այն լե զու նե րում, ո րոն ցում քե րա կա նա-
կան ի մաստ ներն ա ռա վե լա պես ար տա հայտ վում են մաս նի կա վոր-
մամբ: 

Ն ման բա ռե րի տեխ նի կան կապ ված է բա ռա գոր ծա ծութ յան տե ղի 
և խնդ րա ռութ յան հետ: Ըստ տե ղի՝ դրանք  հան դես են գա լիս բա ռի 
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սկզբում (նա խադ րութ յուն ներ), բա ռի վեր ջում  (վեր ջադ րութ յուն ներ)  և 
բա ռե րի միջև (ներ դիր ներ):  Հա յե րե նում առ կա են նման հնարք նե րի 
բո լոր դրսևո րում նե րը. հմմտ.  նրա հետ, դե պի  գյուղ, գյու ղում և քա
ղա քում, քե զա նից բա ցի // բա ցի քե զա նից,  տնից հեռու, տղա յի մա սին 
և  այլն: Լա տի նե րե նում ևս դ րանք կա րող են հան դես գալ  և՛ բա ռե րի 
միջև,  և՛ բա ռե րից հե տո.  cum me // mecum «ինձ հետ»,  brater et sister 
// brater sisterque  «եղ բայր և քույր» և  այլն: 

Ինչ վե րա բե րում է նման բա ռե րի խնդրա ռութ յա նը, ա պա հայտ նի 
է, որ կան լե զու ներ, ո րոնց դեպ քում խնդրա ռութ յունը վճռա կան է. օր.՝  
հա յե րե նում  բա ցի բա ռը  պա հան ջում է բա ցա ռա կան հո լով (մե զա նից 
բա ցի // բա ցի մե զա նից), ա ռանց բա ռը՝ սե ռա կան կամ տրա կան հո լով 
(ա ռանց գրքի, ա ռանց մեզ): Այս հնար քը հա տուկ է շատ լե զու նե րի. 
նման օ ժան դակ բա ռեր պա հանջ վում են, բա ցի ուղ ղա կա նից,  բո լոր 
հո լով նե րի խնդրա ռութ յամբ:  

Բա ռե րի բար դա ցու մը ևս տեխ նի կա յի  ա ռու մով բազ մա զան է: 
Կան լե զու ներ, ո րոնք այն քան էլ աչ քի չեն ընկ նում բարդ բա ռե րի կազ-
մութ յան տեխ նի կա յով, օր.՝ ֆրան սե րե նը, լա տի նե րե նը և  այլն, այ նինչ 
հա յե րե նը, մա նա վանդ գեր մա նե րե նը ու նեն եր կու, ե րեք և  ա վե լի բա-
ղադ րիչ նե րով բա ռեր կազ մե լու հա կում. հմմտ.  հայ.՝ լե զու,  լեզ վա գի
տութ յուն, լեզ վա գի տա կան, քա ղաք – քա ղա քա ցի, քա ղա քա ցիա կան, 
քա ղա քա ցիա կա նու թյուն, գերմ.՝ Sprach «լե զու», Sprachwissenschaft 
«լեզ վա գի տութ յուն», Sprachwissenschaftlich «լեզ վա գի տա կան»,  beugen 
«թե քել, խո նար հել», vorbeugen «դե պի ա ռաջ խո նար հել՝ թե քել. կան-
խել, խա փա նել», Vorbeugung «դե պի ա ռաջ թե քում. կան խում, խա փա-
նում», Vorbeugungmaβnahme  «կան խիչ՝ նա խազ գու շաց ման մի ջո ցա-
ռում» և  այլն:  

Բա ռա բարդ ման յու րօ րի նակ հնարք է, այս պես կոչ ված, հա պա-
վու մը, որն ի տար բե րութ յուն հա մա ռո տագ րութ յան, ոչ թե են թադ րում 
է  պարզ կամ բա ղադր յալ բա ռի ինչ-ինչ մա սի կրճա տում (միայն  բա-
ղա ձայ նով ա վար տե լով  և մի ջա կետ դնե լով), այլ ա ռանց կե տադ րա-
կան նշա նի ի մի բե րել բա ռե րը կա՛մ միայն  սկզբնա տա ռե րով,  կա՛մ 
սկզբ նա վան կե րով, կա՛մ  էլ մա սամբ մե կով և մա սամբ մյու սով, ընդ 
ո րում ըստ ուղ ղագ րա կան ընդ հա նուր կա նո նի սկզբնա տա ռե րով 
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ստաց ված նե րը գրել գլխա տա ռե րով  (ՀՕԿ = Հայ օգ նութ յան  կո մի տե, 
ԿԳՆ  = Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յուն. մեկ-եր կու բա ցա-
ռութ յամբ՝ բոկ = բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման կո մի տե),  վան կե րով, 
այլև վան կե րով և բա ռով ստաց ված նե րը՝  միշտ փոք րա տա ռե րով (ուս-
մաս վար = ու սում նա կան մա սի վա րիչ,  ուս խոր հուրդ = ու սա նո ղա կան 
խոր հուրդ):    

Կրկ նութ յու նը լե զու նե րում ու նի հա մե մա տա բար լայն գոր ծա ծու-
թյուն, այն ա ռա վել բնո րոշ է ոչ հնդեվ րո պա կան՝ թյուր քա կան և մոն-
ղո լա կան լե զու նե րին: Հա յե րե նի, ռու սե րե նի,  հին լե զու նե րից լա տի նե-
րե նի հնարք ներն այս ո լոր տում պա կաս չեն՝ սկսած բա ռե րի ու ղիղ 
ձևերի կրկնութ յու նից մինչև այս կամ այն բա ղադ րի չի  կրճատ, պա-
կաս մա սե րով գոր ծա ծութ յու նը: 

Հա յե րե նում կրկնութ յու նը են թադ րում է մե կից ա վե լի բա ռե րի կամ 
բա ռար մատ նե րի  (կրկնյա լի և կրկն վո ղի) միա տե ղում բա ռա յին մեկ 
շեշ տի տակ, ո րի արդ յուն քում բա ղադ րիչ նե րից մե կը կամ մյու սը կրում 
է հնչյու նա կան տար բեր փո փո խութ յուն ներ՝ կո րուստ, վե րա ծում մեկ 
այլ հնչյու նի, հնչյու նի փափ կա ցում, հա վե լում և  այլն. հմմտ. գրգիռ   
(< գիռգիռ),  բար բա ռել (<բառբառել), չափչ փել (< չափչափել), ծի
ծաղ  (< ծիղծաղ) և  այլն:   

Կրկ նութ յու նը կա րող է լի նել ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի՝ նո րա
նոր,  մե ջընդ մեջ,  բարձ րա բերձ,  ար մա տի ձայ նա վո րի տա ր բեր կար-
գի փո փո խութ յամբ՝ մանրմունր, շունմուն, ծակծուկ, ծու ռու մուռ, 
կրկնյալ և կրկնվող բա ղադ րիչ նե րի այն պի սի փո փո խութ յամբ, որ 
կրկնյա լը հնչյու նա պես մոտ է կրկնվո ղին, բայց ոչ նույ նը՝ կասկար
միր, սեփսեև, ճեփճեր մակ, շիփշի տակ, լափլավ (խսկց.), ծիպ
տկլոր (խսկց.) և  այլն:    

Ներ քին թե քու մը, իբրև քե րա կա նա կան հնարք, բազ մա զան է, ո րի 
հի ման վրա նույ նիսսկ փոր ձեր են ե ղել դա սա կար գե լու լե զու ներն 
ա ռան ձին խմբե րի մեջ:  Այն լայն տա րա ծում ու նի հնդեվ րո պա կան լե-
զու նե րում, ոչ միայն ի րենց  նախ նա կան վի ճա կով, այլև ան ցած հե տա-
գա ցե ղա կից լե զու նե րին:  Վեր ջին նե րիս  մեջ, օ րի նակ,  սո վո րա կան է 
բա ռի ձայ նա վոր տար րի ե րեք աս տի ճա նի փո փո խութ յու նը՝ ǿ  (կամ 
զրո) / е / о. հմմտ.  ռուս.  а/е/о (брать, беру, сбор) (տե՛ս նաև վե րը),  հայ.  
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է/ի  (- գէտ,  գիտեմ), ա/ե. ծայր ծեր, ա/ու/ո ա ղա ղակ, ու լու լալ, ո ղո
քեմ  և  այլն: 

Մաս նի կա վո րում, իբրև քե րա կա նա կան հնարք, ա ռա վել բնո րոշ է 
ան ջա տա կան լե զու նե րին, որ հան դես է գա լիս տար բեր կող մե րով: 
Մաս նիկ նե րը կա րող են միա նալ հիմ նա կան բա ղադ րի չին վեր ջինս 
ե րեք դիր քում՝ սկզբում, վեր ջում և մի ջին մա սում: Սկզ բում կամ վեր-
ջում դրվե լու հնար քը տա րած ված է շատ լե զու նե րում՝  անհույս, դժ 
կամ, հուսալ, կամո վի, լիո վին  և  այլն, իսկ մի ջին մա սում դրվե լու 
հնար քը ոչ բո լոր լե զու նե րին է բնո րոշ. հա յե րե նում ու նենք նման մաս-
նի կա վոր ման հազ վա դեպ օ րի նակ ներ՝ բա ռի սաստ կաց ման ե րանգ 
հա ղոր դող. ճկռ ել / ճկռտալ, կոխել / կռխ ոտտել, ծակել / ծակ
ոտել և  այլն: Մաս նի կա վո րու մը լի նում է ան մի ջա բար կամ մի ջանկ յալ 
տար րով,  օ րի նակ՝ հո դա կա պով. հմմտ.՝ մակ նիշ // մա կա բույծ, գեր
ծանր //  գե րա կա և  այլն:    

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն: 
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010,  
        էջ 60-69, 89:

Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ  263-275:
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ 190-205:
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Թե մա 3.  Ան վան  քե րա կա նա կան կար գեր. սեռ,
  թիվ, հո լով և  առ կա յա ցում. աս տի ճա նա կազ մութ յուն

Հիմ նա հար ցեր: Քե րա կա նա կան կար գե րի  բնո րո շու մը:  Սե ռի, թվի, հո
լո վի և  առ կա յաց ման կար գե րի կազ մութ յու նը և դրս ևո րու մը: Ա ծա կա նի  հա
մե մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ մութ յու նը (աս տի ճա նա կազ մութ յու նը):  

1.  Սո վո րա բար քե րա կա նութ յուն ա սե լով հաս կա նում ենք քե րա-
կա նա կան ի մաստ կրող հնչյու նախմ բե րի (բա ռե րի) խոս քի մեջ մի կող-
մից՝  բա ռա կան խումբ կազ մե լը,   իսկ մյուս կող մից՝  այդ  խմբե րի  այս 
կամ այն ձև  ստա նա լը:  Ուս տի ըստ  քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ-
յուն (քե րա կա նա կան ձև) ստա նա լու հատ կա նի շի  տար բե րում են ա մե-
նից ա ռաջ եր կու տե սակ քե րա կա նա կան կար գեր՝ ան վա նա կան և բա-
յա կան.   ան վա նա կան քե րա կա նա կան կար գեր են՝ թի վը, սե ռը, հո լո
վը, դա սը, առ կա յա ցու մը և  այլն1, իսկ բա յա կան քե րա կա նա կան կար-
գեր են՝ սե ռը, ե ղա նա կը, ժա մա նա կը,  կեր պը,  դեմ քը,  թի վը և  այլն: 

Ս տորև անդ րա դառ նում ենք ան վան քե րա կա նա կան կար գե րին 
(բա յա կան  քե րա կա նա կան կար գե րին՝ ի րենց տե ղում): Ան վան քե րա-
կա նա կան կար գե րից այս տեղ ու շադ րութ յան ա ռար կա են թի վը, սե ռը, 
հո լո վը  և  առ կա յա ցու մը: 

Գո յա կա նի դեպ քում դրանք, կա րե լի է ա սել,  էա կան կար գեր են, 
իսկ մյուս ա նուն նե րի՝ ա ծա կա նի և թ վա կա նի հա մար՝ հա մա բա նա-
կան կամ գո յա կա նի նմա նութ յամբ գոր ծած վող կար գեր: Դե րան վան 
դեպ քում մո տե ցու մը փոխ վում է, քա նի որ դե րա նու նը այն պի սի խոս քի 
մաս է, որ ինչ պես նշել ենք, փո խա րի նում է մյուս խոս քի մա սի պատ-
կա նող միա վոր նե րին,  կա րող է հո լով վել, ըստ ո րում, օ րի նակ, հա յե-
րե նում,  ի րեն բնո րոշ հո լով մամբ, տար բեր վել  թվով, սե ռով և  այլն:  
Այ նու հետև, ա ծա կա նը, ի տար բե րութ յուն մյուս ա նուն խոս քի մա սե րի, 
ու նի նաև ձևա բա նա կան մի յու րա հատ կութ յուն, ո րը թերևս իր ա մե-
նից բնու թագ րա կան կողմն է, այն է՝ աս տի ճա նա կազ մութ յու նը (հա մե-
մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ մու մը. սա ա վե լի շուտ նկա րագ րա-
կան ան վա նում է, քան բառ-տեր մին):  

1 Աֆրիկյան շատ լեզուներ ունեն  դասի քերականական կարգը, որին այս տեղ 
չենք անդրադառնում` առանձնապես հնդեվրոպական լեզուներին, ուստի և 
հայերենին բնորոշ չլինելու պատճառով: Տե՛ս Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 487-
489:
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 2. Ա ռար կա և  եր ևույթ ցույց տվող բա ռերն ու նե նում են նաև քե րա-
կա նա կան սեռ:  Այն բնո րոշ է ոչ միայն հնդեվ րո պա կան և սե մա կան, 
այլև ու րիշ տի պի լե զու նե րի, ո րով հետև մար դու նախ նա կան պատ կե-
րա ցում նե րում շրջա պա տող բնութ յու նը դիտ վել է իբրև շնչա վոր՝ շար-
ժուն, ա ճուն և  այլ կար գի ա ռար կա ներ, և հա կա ռա կը: Հին մտա ծո-
ղութ յամբ երկ նա յին մո լո րակ ներն ու հող մե րը, տե ղում նե րը և  այլն, 
երկ րա յին շատ եր ևույթ ներ՝ ծա ռե րը, ջրե րը և  այլն, շնչա վոր ա ռար կա-
ներ  և  եր ևույթ ներ են: Եվ որ պես այդ պի սին նրանց մի մասն ըն կալ վել 
է իբրև պտղա կա լող, ա ճող և  զար գա ցող, մյուս մա սը՝ ոչ, ո րից էլ հե-
տա գա յում ա ռաջ է գա լիս ա րա կան և  ի գա կան հա կադ րութ յու նը: Այդ-
պի սի տար բե րա կու մից դուրս մնա ցա ծը, նույն պես  հե տա գա յում, կոչ-
վել է չե զոք՝ ո՛չ մե կը, ո՛չ մ յու սը: 

Բ նա կան եր ևույթ նե րի վրա հիմ ված այս պատ կե րա ցում նե րը 
պատ մա կան ա ռա ջըն թա ցի մեջ, բնա կա նա բար, են թարկ վում են 
ա նընդ հատ վե րա ցարկ ման, և  արդ յուն քը լի նում է այն,  որ բա ռե րը 
խմբա վոր վում են  ոչ այն քան ար տա լեզ վա կան, որ քան զուտ լեզ վա-
կան հի մուն քով: Քե րա կա նա կան կարգն այս դեպ քում ա ռա ջա նում է 
ի մա ցա բա նա կան (տրա մա բա նա կան) կար գի հի ման վրա: 

Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի մի մասն այդ եր ևույ թը զար գաց րել է 
այլ ուղ ղութ յամբ, քան մյուս նե րը, մի մասն էլ առ հա սա րակ կորց րել է 
ա ռար կա ներ  և  եր ևույթ ներ ցույց տվող բա ռե րի հա մար ըստ սե ռի 
տար բե րա կու մը: 

Հա յե րե նը ան վա նա կան քե րա կա նա կան հա մա կար գում չու նի 
սեռ, ո րի փո խա րեն լայ նո րեն գոր ծա ծում է ոչ միայն շնչա վո րի և  ան-
շուն չի, այլև ան ձի և  ի րի ա ռում նե րը, որ ու նեն քե րա կա նա կան տար բե-
րակ ման գրե թե նույն նշա նա կութ յու նը, ինչ այլ լե զու նե րում, սա կայն 
ո րո շա կի յու րօ րի նա կութ յամբ:  Հա յե րե նում  «Ե րե խան սի րում է շուն» 
և  «Ե րե խան սի րում է շա նը» նա խա դա սութ յուն նե րում   շուն բա ռը մի 
դեպ քում դրված է ուղ ղա կան հո լո վով, ո րով հետև դիտ ված  է ի րի 
ա ռու մով, իսկ մյուս դեպ քում՝  տրա կան հո լո վով, ո րով հետև դիտ ված 
է ան ձի ա ռու մով: Մ յուս կող մից՝  կա րե լի է նկա տել, որ ա ռա ջին նա խա-
դա սութ յան մեջ այն ըն կալ վում է նաև իբրև ան շունչ,  իսկ մյու սում՝  
շնչա վոր ա ռար կա: 
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Այս պես,  ռու սե րե նում գո յութ յուն ու նի գո յա կա նի սեռ, ո րի հի ման 
վրա քե րա կա նա կան ձևա վո րու մը միան գա մայն տար բեր է հա յե րե-
նից: Հա յե րե նը և ռու սե րե նը շնչա վո րի և  ան շուն չի հո լո վա ռութ յան 
դեպ քում ևս  ու նեն զգա լի տար բե րութ յուն ներ:  « Ռու սե րե նում տար բե-
րա կու մը ըստ շնչա վոր կամ ան շունչ լի նե լու  հատ կա նի շի թեև նման է 
հա յե րե նի ան ձի և  ի րի ա ռում նե րին, բայց նույ նը չէ: Ռու սե րե նում տար-
բե րա կու մը պայ մա նա վոր ված է ոչ թե խո սո ղի վե րա բեր մուն քով,  ոչ 
թե նրա նով, թե  ինչ պես է դիտ վում  տվյալ գո յա կա նը խո սո ղի կող մից, 
այլ հենց գո յա կա նի ի րա կան հատ կա նի շով: Ե թե գո յա կա նը շնչա վոր 
է, ա պա նրա հայ ցա կա նը նման է սե ռա կա նին, ան կախ խո սո ղի  վե-
րա բեր մուն քից, ցան կութ յու նից, դի տու մից և  այլն. նույն պես և՝ ե թե գո-
յա կա նը ան շունչ ա ռար կա է, նրա հայ ցա կա նը (ա րա կան սե ռում) նման 
է ուղ ղա կա նին: Մինչ դեռ հա յե րե նում ան ձի և  ի րի ա ռու մը պայ մա նա-
վոր ված է ոչ միայն գո յա կա նի ի րա կան հատ կա նի շով (ի րա կա նում 
ա՞նձ է, թե՞ իր է), այլև,  շատ  հա ճախ,  խո սո ղի վե րա բեր մուն քով, այն 
բա նով,  թե  խո սո ղը տվյալ գո յա կանն իբրև ա՞նձ  է դի տում, թե՞ իբրև 
իր: Այս պատ ճա ռով էլ հա յե րե նում նույն բա ռը  (օ րի նակ՝ մարդ) կա րող 
է ու ղիղ խնդիր դառ նալ մերթ տրա կան, մերթ ուղ ղա կան հո լո վով, 
մինչ դեռ ռու սե րե նում յու րա քանչ յուր բառ՝ շնչա վոր կամ ան շունչ լի նե-
լուն հա մա պա տաս խան, կա րող է հայ ցա կա նը ձևա վո րել կամ միա՛յն   
ուղ ղա կա նի ձևով, կամ միա՛յն  սե ռա կա նի ձևով. отец  «հայր», брат 
«եղ բայր» գո յա կան նե րը  շնչա վոր են, և ն րանց հայ ցա կանը հո լո վը 
կա րող է լի նել միայն отца, брата, իսկ стол «սե ղան», дом «տուն» գո-
յա կան նե րը ան շունչ են, և ն րանց հայ ցա կանը կա րող է լի նել միա՛յն , 
стол, дом»1:    

Այ նու հետև, պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ կան լե զու ներ, ո րոնք 
ի տար բե րութ յուն, ա սենք, հա յե րե նի, ու նեն քե րա կա նա կան սեռ նշա-
նա կող մաս նիկ ներ. օր.՝ ռու սե րե նում՝  բա ղա ձայն հնչյուն (ա րա կան), 
-а, -о (мальчик, стена, дело և  այլն),   ֆրան սե րե նում, որ ու նի եր կու 
սեռ՝  ա րա կան և  ի գա կան,   ǿ  (զրո) /-е հա կադ րութ յամբ  (ami «բա րե-
կամ» - amie «բա րե կա մու հի»,  étudiant  «ու սա նող» - étudiante «ու սա-

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 484:
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նո ղու հի», instruit // instruite  «ու սում ա ռած՝ ուս յալ» և  այլն): Հա յե րե-
նը, նաև անգ լե րե նը սե ռի քե րա կա նա կան ի մաստ կա րող են ար տա-
հայ տել նկա րագ րա կան ձևով.  հայ.՝ զին վոր – կին՝  աղ ջիկ  զին վոր,  
պա հակ – կին պա հակ և  այլն. հա յե րե նին բնո րոշ է նաև  մաս նի կա-
վոր մամբ գոր ծա ծութ յու նը` -ու հի (< *ուր հի),  որդ (< *որդ) (?). ա շա
կերտ   ա շա կեր տու հի, օ րիորդ (?) և  այլն:  

3. Թի վը ա նուն խոս քի մաս հան դի սա ցող բառերի այն պի սի 
քերականական կարգ է, որ ու նի ան մի ջա կան ա ռար կա յա կան վե րա-
բե րութ յուն՝ վեր ջի նիս բաշ խա կան ա ռու մով: Ի րա կա նութ յան մեջ 
ա ռար կա նե րը կամ եր ևույթ նե րը, ան հա տի ըն կալ մամբ,  լի նում են մեկ 
կամ մե կից ա վե լի, որն  ընդ հա նուր է գրե թե բո լոր լե զու նե րով հա ղոր-
դակց վող նե րի  մտա ծո ղութ յան մեջ:   Հին աշ խար հի մտա ծո ղութ յա նը 
բնո րոշ է ե ղել ոչ միայն երկ յակ, այլև եռ յակ  և  ա վե լի   բաշ խու մով 
թվայ նա ցում:  Ըստ այդմ ե զա կին ցույց է տա լիս մեկ ա ռար կա, եր կա-
կին՝ եր կու ա ռար կա, իսկ հոգ նա կին՝ եր կու սից ա վե լի ա ռար կա ներ: 
Եր կա կի թիվ ու նի սե մա կան լե զու նե րից, օ րի նակ, ա րա բե րե նը: 

Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րի հա մար  են թադր վում է նաև,  այս պես 
կոչ ված, եր կա կի  թվի (numerus dualis) գա ղա փա րը, ըստ ո րում ա ռար-
կա նե րը և  եր ևույթ նե րը մտած վում էին մեկ, եր կու և  եր կու սից ա վե լի 
բաշ խու մով: Այդ տե սակ թվի մաս նա կի հետ քեր են  նկատ վում «ժա-
ռանգ» լե զու նե րում՝ հին հնդկե րե նում, հին հու նա րե նում և  այլն: Գ րա-
բա րում, օ րի նակ, դա նկա տե լի է ա ռար կա յի կամ եր ևույ թի  զույգ մա-
սե րի ան վա նում նե րում՝ իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն՝ թիվ. հմմտ. ակն –  
աչք, ա կունք, ունկն –  ա կանջ, ըն կունք և  այլն:  Իսկ ժա մա նա կա կից 
լե զու նե րի մեծ մասն ու նի եր կու՝ ե զա կի և հոգ նա կի թիվ:  

Հա յե րե նում ե զա կի թիվն ար տա հայտ վում է հոգ նա կի թվի հա-
կադ րութ յամբ՝  իբրև  ǿ  (զրո) / եր կամ –ներ հա կադ րութ յուն. հմմտ.  
տուն –տներ, այ գի –  այ գի ներ, այ գես տանայ գես տան ներ (բայց նաև՝ 
մուկ –մկներ, մարդ – մար դիկ և  այլն): Այս պի սին է հար ցի դրված քը ոչ 
միայն գրա կան հա յե րե նում, այլև մի շարք բար բառ նե րում: Այ նինչ, 
ինչ պես գի տենք, գրա բա րում այդ եր ևույթն ար տա հայտ վում էր   ǿ  
(զրո) / ք  (կամ –ց, ս) հա կադ րութ յամբ. հմմտ.  տուն – տունք, տանց,  
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զտունս, այ գի –  այ գիք, այ գեաց, զայ գիս և  այլն: Ա. Այ տըն յա նը, այլև 
ու րիշ ու սում նա սի րող ներ  դեռ ի րենց  ժա մա նա կին նկա տել էին, որ 
գրա բա րի «ըն դեր քում» ան գամ գոր ծած վել են հոգ նա կերտ-հա վա քա-
կա նա կերտ մաս նիկ ներ՝ նի, եար, ո ւի, տի, ստան, ո րեայ(ք),  օր.՝  
նա ւակ նի  «նա վակ ներ (իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն)», բա նեար «խոս քեր 
(իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն)»,  ձե ռո ւի «եր կու ձեռ քը (միա սին)», մանկ
տի «մա նուկ ներ (իբրև մեկ խումբ)», այ գես տան «այ գի ներ (և հա րա-
կից տե ղեր)», վա նո րեայ(ք)  «վան քեր (հա րա կից կա ռույց նե րով)»  և  
այլն:

Ընդ հա նուր առ մամբ թվի տար բե րակ ման գա ղա փա րը կապ վում է 
հաշ վարկ ման հա մա կար գի հետ, որն սկզբնա պես պի տի ու նե ցած լի-
նի շատ ա ռար կա յա կան դրսևո րում, իսկ հե տա գա յում տևա կան զար-
գաց ման ըն թաց քում այն վե րած վել է քե րա կա նա կան կար գի. թի վը 
փո խա րի նում է ա ռար կա յին (ա ռար կա նե րին)՝ իբրև ա մե նա բարձր վե-
րա ցարկ ման դրսևո րում. օր.՝(տուն)  մեկ,  (ծառ, ծա ղիկ, տերև. Ճ յուղ, 
բուն)  հինգ, (հայր, մայր, քույր, եղ բայր)  չորս  և  այլն: 

Հաշ վարկ ման ա ռու մով հաշ վե լի ա ռար կա նե րը դիտ վե լիս են ե ղել 
իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն, ո րից հե տո է միայն ա ռաջ ե կել ա վե լի վե րա-
ցարկ ված գա ղա փա րը՝  մտցվել քա նա կա յին  բաշխ վա ծութ յուն:  Ս րա 
ա պա ցույց կա րե լի է հա մա րել, թերևս, այն, որ ժա մա նա կա կից լե զու-
նե րում դեռևս կան հաշ վարկ ման այն պի սի ձևեր, երբ հաշ վե լի ա ռար-
կա նե րը դիտ վում են իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն: Հա յե րե նում, օ րի նակ, 
ու նենք նման եր ևույթ՝ կազմ ված -ութ յուն ա ծան ցով. մրցութ յուն, ու սա
նո ղութ յուն, աշ խա տա սի րութ յուն, ու սուց չութ յուն  և  այլն: Այս դեպ քում 
ու նենք ոչ թե ե զա կի (մեկ)  կամ հոգ նա կի  (մե կից ա վե լի) թվա յին բաշ-
խում, այլ նույն կար գի, նույն պի սի ա ռար կա նե րի սահ մա նե լի ամ բող-
ջութ յուն:   

4. Հո լո վը ա ռար կա ցույց տվող բա ռե րի քե րա կա նա կան փո փո-
խութ յան ա մե նա ցայ տուն ցու ցիչն է, այն խո նարհ ման հետ միա սին 
կազ մում է ա ռանց քա յին, հիմ նա կան խոս քի մա սե րի՝ գո յա կանի և բա-
յի ձևա բա նա կան փո փո խութ յան էութ յու նը: Հին աշ խար հի քե րա կա-
նութ յուն նե րում, օ րի նակ՝ հու նա րե նի մեջ այդ եր կու սը միա սին կոչ վում  
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էր թե քում  (հուն. πτονμα), իսկ հե տա գա յում դրանք տար բե րակ վում 
են, թեև շա րու նա կում են պա հել ձևա բա նա կան փո փո խութ յան ընդ-
հա նուր կեր պը (թեք ման գի ծը): 

Ըստ թեք ման բնույ թի հո լո վու մը կա տար վում է կա՛մ ներ քին, կա՛մ  
ար տա քին դրութ յամբ, այ սինքն՝ հո լո վիչ տար րե րը (հիմ նա կա նում 
ձայ նա վոր ներ, նաև ձայն դարձ) ա վե լա նում են  հիմ քին վեր ջից կամ 
հիմ քի մեջ (հմմտ. սիրտ – սր տի, տուն  տան և  այլն): Իսկ սա նշա նա-
կում է, որ լե զու նե րում  հո լո վու մը տե ղի է ու նե նում ե րեք ձևով՝ վեր ջա-
վո րութ յուն նե րով,  ներ քին թե քու մով  և  օ ժան դակ բա ռե րով. հմմտ. 
հա յե րեն՝ սիրտ – սր տի, տուն տան, գեր մա նե րեն՝   die Frau   der Frau  
և  այլն: 

Ե թե բա յի խո նար հու մը ցույց է տա լիս  ա ռար կա նե րի և  եր ևույ թ  նե-
 րի  առն չութ յուն  ժա մա նա կա յին բաշխ ման մեջ, ա պա գո յա կա նի հո լո-
 վու մը ցույց է տա լիս դրանց առն չութ յու նը տա րա ծու թյան մեջ: Ըստ 
այսմ՝ կա րող ենք ա սել, որ հո լո վու մը և խո նար հու մը, լայն ի մաս տով՝  
ա ռար կա, եր ևույթ և շար ժում ցույց տվող միա վոր նե րի  (ի րույթ նե րի)  
թե քու մը տե ղի է ու նե նում ոչ այլ կերպ, քան ժա մա նա կի և տա րա ծութ-
յան կար գա յին (կա տե գո րիա կան) բաշխ վա ծութ յամբ:

Տա րա ծա կան հա րա բե րութ յամբ ա ռար կա և  եր ևույթ ցույց տվող 
բա ռե րը բաշխ վում են ի րա կա նութ յան ձևա չա փով,  ըստ հե ռաց ման  
(սե րում, ան ջա տում),  մո տեց ման  (հան գում, միա ցում), շրջման (նե րա-
ռում). այս պի սին է հո լով ման, այս պես կոչ ված, ձևա վոր  («թեք») հո-
լով նե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը, ո րը հա կա դիր է չձևա վոր ված  («ու-
ղիղ»)  հո լո վին. ուղ ղա կան /ոչ ուղ ղա կան հո լով հա րա բե րութ յու նը 
բնո րոշ է գրե թե բո լոր այն լե զու նե րին, ո րոնք ու նեն ոչ մաս նի կա վոր-
մամբ ձևա բա նա կան հա մա կարգ գո յա կան նե րի և գո յա կա նա բար 
հան դես ե կող այլ բա ռե րի հա մար (տե՛ս  գծա պատ կեր  9): 
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Գ ծա պատ կեր  9

             

            

Այն լե զու նե րը, ո րոնք ու նեն հո լով ման հա մա կարգ, այ սինքն՝ տա-
րա ծա կան չափ ման մեջ ա ռա րկա ներ և  եր ևույթ ներ ցույց տվող կամ 
որ պես այդ պի սին հան դես ե կող բա ռե րի շա րահ յու սա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը ար տա հայտ վում են  ներ քին թե քու մով կամ վեր ջա վո-
րութ յուն նե րով, կոչ վում են ձևա բա նո րեն հա մադ րա կան լե զու ներ (օր.՝ 
հու նա րե նը, լա տի նե րե նը, գեր մա նե րե նը, ռու սե րե նը,  հա յե րե նը և  
այլն), իսկ այն լե զու նե րը, ո րոն ցում այդ նույն կար գի հա րա բե րութ յուն-
ներն ար տա հայտ վում են հո լով վող բա ռի և  օ ժան դակ բա ռի հա րա բե-
րակ ցութ յամբ, կոչ վում են ձևա բա նո րեն վեր լու ծա կան լե զու ներ (օր.՝ 
անգ լե րե նը, պարս կե րե նը և  այլն):  Հա մադ րա կան լե զու նե րը կա րող 
են հա մա տե ղել ներ քին թե քու մը և կ ցա կա նութ յու նը, իսկ վեր լու ծա-
կան լե զու ներն այլ կերպ  կոչ վում են նաև ան ջա տա կան լե զու ներ:  

 5. Առ կա յա ցու մը  հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ ներ մու ծել է Գ. Բ. Ջա-
հուկ յա նը: Ըստ նրա՝ այդ կար գը նե րա ռում է (ա վան դա կան տեր մին-
նե րով) ան ձի և  ի րի  (շնչա վո րի և  ան շուն չի) ա ռում նե րը, այլև դի մո րո-
րո շութ յու նը  և ս տա ցա կա նութ յու նը (վեր ջի նը կոչ վում է ցու ցաս տա ցա-
կա նութ յուն): 

Բա ցի այն, որ եր ևույ թը մի կող մից՝ քննվում է հե ղի նա կի, այս պես 
կոչ ված,  «հա րա բե րակ ցա յին տե սութ յան» դի տանկ յու նից,  ո րի դեպ-
քում ա ռա վե լա պես հաշ վի են  առն վում ի րո ղութ յան ար տա հայ տութ-

Մո տե ցում  ( - < )            
[տրա կան հ., ներ գո յա կան հ.]

 Հե ռա ցում  (  - >)            
[սե ռա կան հ., բա ցա ռա կան հ.]

Շր ջում  (   )            
[գոր ծիա կան հ., 
հայ ցա կան հ (?)]
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յան պլա նի (ձևի)՝  ǿ  (զրո) / ը, ն, այլև   ǿ  (զրո) / ս, դ  հա կադ րութ յան, 
և բո վան դա կութ յան պլա նի (ի մաս տի)՝ դի մո րո շութ յուն, ցու ցաս տա-
ցա կա նութ յուն բաշխ ման  դրսևո րում նե րը և դ րանց փոխ հա րա բե-
րութ յու նը, մյուս  կող մից՝ դրանք դիտ վում են ընդ հա նուր՝ իբրև «միև-
նույն ան փո փո խա կի  դիր քա յին տար բե րակ նե րի փոխ հա րա բե րութ-
յուն»: Ընդ ո րում դրանց զար գաց ման պատ մա կան ըն թաց քի մեջ տես-
նե լ վեր լու ծա կա նութ յան ու ժե ղա ցում (մի մաս նի կի գոր ծա ռում իբրև 
ա նո րոշ հոդ), այլև ժա մա նա կա կից  հա յե րե նին  վե րագ րել հո դի գոր-
ծա ծութ յան մեջ՝ ի հա մե մա տու թյուն գրա բա րի, ա վե լի ձևա կա նա ցում1:  

6. Այս տեղ անդ րա դառ նում ենք ա ծա կա նի հա մե մա տութ յան աս-
տի ճան նե րի կազ մութ յա նը (աս տի ճա նա կազ մութ յա նը)՝ իբրև հատ կա-
նի շի հաս կա ցութ յուն ցույց տվող ա նուն խոս քի մա սա յին միա վո րի մի 
ա ռանձ նա հատ կութ յան: 

Ա ծա կա նը, ինչ պես վե րը նշել ենք, մյուս խոս քի մա սե րից տար բեր-
վում է հա մե մա տութ յան աս տի ճան ներ կազ մե լու հնա րա վո րութ յամբ: 
Ըն դուն ված է ա սել, որ հա մե մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ մու մը ևս 
քե րա կա նա կան կարգ է, որ մտնում է ձևա բա նութ յան մեջ, ո րով հետև 
ա ռար կա յի  ո րա կա կան կող մի աս տի ճա նա կան ա վե լա ցու մը կամ 
նվա զե ցու մը, որ ի րա կա նի հա մե մա տութ յամբ եր կու աս տի ճա նով է 
բարձ րա նում կամ իջ նում, ի րա վամբ, բա ռա հա րա բե րա կան (վե րա բե-
րա կան) եր ևույթ է, ոչ՝ բա ռա կազ մա կան, թեև կան տե սա կետ ներ, որ 
տար բեր աս տի ճան նե րի ձևե րը տար բեր բա ռեր  (բա ռա յին միա վոր-
ներ)   են հա մա րում: 

Հա մե մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ մու մը հա տուկ է մի շարք լե-
զու նե րի, ընդ ո րում բա վա կա նին լայն դրսևո րում ու նի հնդեվ րո պա-
կան լե զու նե րում: Հա մե մա տե լի տար բե րութ յան ըն կա լումն ու նի մտա-
ծո ղութ յան նա խա պատ մա կան ա կունք ներ. լեզ վում այն ար տա հայտ-
վում է  հո գեմ տա վոր փոր ձա ռութ յան հի ման վրա: 

Այն ու նի կար գա յին ե րեք բաշ խում՝ դրա կան (լատ. positivus «պայ-
մա նա կան» < ponō «դնել, գցել, տնկել». gradus positivus «դրա կան աս-
տի ճան»), հա մե մա տա կան (բաղ դա տա կան. լատ. comparātivus < com 

1  Հմմտ. Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Ե., 1969, 
էջ  184-188:
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(< con) «համ-» + parativus «հա մե մա տա կան հա մե մա տե լի» < comparō 
«միաց նել, հա կադ րել, կա պակ ցել». gradus comparativus «հա մե մա տա-
կան աս տի ճան») և գե րադ րա կան (լատ. superlativus «գե րադ րա կան» 
< super «վեր-, գեր-» + lativus (< ferō «բե րել, դնել») «բեր ված, դրված». 
gradus superlativus «գե րադ րա կան աս տի ճան»): Հա մե մա տա կանն  
ար տա հայտ վում է ա ռա վե լա կան կամ նվա զա կան (պա կաս) ուղ ղու-
թյամբ. լե զու նե րում սո վո րա կա նը և հա մա կարգ վա ծը ա ռա վե լա կան 
հա մե մա տութ յունն է, ո րով հետև նախ՝ այն ու նի հո գե բա նա կան հիմ-
քեր, այ նու հետև՝ նա խոր դով պայ մա նա վոր ված, նվա զա կա նի դեպ-
քում գե րադ րա կան աս տի ճա նը կազ մե լը  ո րո շա կի դժվա րութ յուն է 
հա րու ցում, մա նա վանդ հա յե րե նում. հմմտ. լավ  ա վե լի լավ ա մե նա
լավ  (լա վա գույն)  // լավ  պա կաս լավ  (ա ռա վել, ա մե նա) պա կաս  
լավ: 

Հա մե մա տա կանն ար տա հայ տում է նաև մեկ այլ հա րա բե րու թյուն, 
այն է՝ տվյալ ա ռար կա յի հա մե մա տե լի հատ կա նի շը հա վա սար է մեկ 
այլ ա ռար կա յի հա մե մատ վող հատ կա նի շի հետ. հատ կա նիշ նե րը 
գտնվում են հա վա սա րա կան (լատ. aequālis «հա վա սար նույն չափ») 
հա րա բե րութ յան մեջ, եր ևույ թը կոչ վում է հա վա սա րա կան հա մե մա
տա կան (լատ. gradus aequālis) աս տի ճան, օր.՝ «Այս ու սա նո ղի լու ծած 
վար ժութ յու նը նույն քան ճիշտ է, որ քան մյուս ու սա նո ղի լու ծա ծը, ո րով-
հետև այդ վար ժութ յու նը  հա վա սա րա պես ու նի եր կու լու ծում»:   Ե թե 
այս ևս հաշ վի ենք առ նում, ա պա հա յե րե նում, օ րի նակ, ստաց վում է 
հա մե մա տա կաան աս տի ճա նի ե րեք տե սակ՝ ա ռա վե լա կան, հա վա
սա րա կան և ն վա զա կան  (ա վե լի գե ղե ցիկ, նույն քան գե ղե ցիկ, պա
կաս գե ղե ցիկ): 

Հն դեվ րո պա կան լե զու նե րից, օ րի նակ, լա տի նե րե նում, որ քե րա-
կա նա կան այդ ի րո ղութ յամբ հիմք է հան դի սա նում եվ րո պա կան նոր 
լե զու նե րի հիմ նա կան մա սի հա մար, ու նի ա ծա կա նի հա մե մա տու թյան 
ե րեք աս տի ճան (gradus), դրա կան (positīvus)՝ albus (alba, album) «սպի-
տակ», gravis (grave) «ծանր, դա ժան»,  pulcher (pulchra, pulc hrum) «գե-
ղե ցիկ» և  այլն, բաղ դա տա կան (կամ հա մե մա տա կան) (comparatīvus)՝ 
albior (albiŭs) «ա վե լի սպի տակ», gravior (graviŭs) «ա վե լի ծանր, ա վե լի 
դա ժան», pulchrior (pulchriŭs) «ա վե լի գե ղե ցիկ» և  այլն, գե րադ րա կան 
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(superlatīvus)՝ albissĭmus (a, um) «ա մե նաս պի տակ», gravissĭmus (a, um) 
«ա մե նա ծանր, ա մե նա դա ժան», pulchrissĭmus (a, um) «ա մե նա գե ղե-
ցիկ»  և  այլն: Այս հա մա կար գը,  ընդ հա նուր գծե րով, ան ցել է,  օ րի նակ, 
գեր մա նե րե նին, ֆրան սե րե նին և  այլն:  

Ե թե հա յե րե նում հա մե մա տա կան աս տի ճա նը  կազմ վում  է հիմ-
նա կա նում  ա վե լի (պա կաս)  բա ռե րով  (ա վե լի գե ղե ցիկ // պա կաս գե
ղե ցիկ), ա պա ռու սե րե նում այն  տե ղի է ու նե նում ոչ միայն հա յե րե նի 
պես՝ ա ռան ձին բա ռե րով (более // менее красивый),  այլ նաև հա տուկ  
մաս նի կով՝ -ее (красивый  красивее): Հա յե րե նում ևս գոր ծում է շա րահ-
յու սա կան մի ջո ցի եր ևույ թը, այ սինքն՝ հա մե մա տե լի ա ռար կա նե րը 
դրվում են ա վե լի … քան, պա կաս … քան  հա րա բե րութ յան մեջ. « Կա-
տուն ա վե լի ու ժեղ է, քան մու կը». « Կա տուն պա կաս  ու ժեղ է, քան  շու-
նը»: Հա յե րե նում կա հա մե մա տութ յան աս տի ճա նի կազ մութ յան մի 
ե ղա նակ ևս, այն է՝ հա մե մա տե լի եզ րը դի տել «ոչ պա կաս»  ի մաս տով. 
« Ձին պա կաս ու ժեղ  չէ,  քան  ջո րին»:  « Բա զեն պա կաս գե ղե ցիկ չէ, 
քան ար ծի վը», « Մայ րի կի գնած ապ րան քը ոչ  պա կաս պի տա նի է, 
քան հայ րի կի գնա ծը» և  այլն:  

Տար բե րում են գե րադ րա կան աս տի ճա նի եր կու տե սակ՝ բա ցար-
ձակ և հա րա բե րա կան. ա ռա ջի նի դեպ քում ա ռար կա յի հատ կա նի շի 
գե րա զան ցութ յու նը չի դրվում հա մե մա տութ յան մեջ մեկ այլ ա ռար կա-
յի նույն պի սի  հատ կա նի շի հետ.  օր՝ խիստ գե ղե ցիկ,  հույժ գաղտ նի, 
շատ կար ևոր, ան խոս ըն դու նե լի, չա փա զանց հա մար ձակ և  այլն: Իսկ  
հա րա բե րա կան գե րադ րա կա նը ցույց է տա լիս  ա ռար կա յի տվյալ 
հատ կա նի շի ա ռա վե լութ յու նը նրա հետ հա  մե մատ վող մյուս ա ռար կա-
նե րի նման հա կա նի շի նկատ մամբ.  օր.՝ «Այս գրի չը ե ղած նե րի մեջ 
ա մե նա լավ  գրիչն է» « Տիգ րա նը ի րենց դա սա րա նի ա շա կերտ նե րից 
ա մե նա լավ սո վո րողն է» և  այլն:  

Գե րադ րա կան աս տի ճա նի  կազ մութ յու նը  հա յե րե նում տե ղի է  
ու նե նում  կա՛մ  ա մե նա նա խա մաս նի կով, կա՛մ գույն վերջ նա մաս նի-
կով  (գե ղե ցիկ –  ա մե նա գե ղե ցիկ // գե ղեց կա գույն),  ընդ ո րում  ոչ մի 
կերպ  չի խրա խուս վում  այդ եր կու սի միա սին  գոր ծա ծութ յու նը: 

Հա յոց լեզ վի փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ հա մե մա տութ յան աս-
տի ճան նե րի կազ մու մը կրել է  ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ: Հին հա յե-
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րե նում  գույն  (< գոյն) մաս նի կով կազմ վում էր ա ծա կա նի ոչ թե գե-
րադ րա կան, այլ հա մե մա տա կան  աս տի ճա նը, ըստ այդմ՝ գե ղեց կա
գոյն  նշա նա կում էր   «ա վե լի գե ղե ցիկ»,  ոչ թե «ա մե նա գե ղե ցիկ», իսկ 
գե րադ րա կան աս տի ճա նը կազմ վում էր շա րահ յու սո րեն, այ սինքն՝  
գոր ծած վում էր յոյժ  «խիստ»,  կա րի  «խիստ, չա փա զանց», սաս տիկ   
«շատ, ա ռա վել» և  այլ բա ռե րից  մեկ նու մե կը, դրվում հա մե մատ վող 
ա ռար կան նշա նա կող բա ռի վրա.  յոյժ գե ղե ցիկ  «ա մե նա գե ղե ցիկ, գե-
ղեց կա գույն»: 

Ն կա տենք նաև, որ հե տա գա յում, լա տի նա բան հե ղի նակ նե րը հա-
յե րե նի  հար ցում  դի մե ցին, կա րե լի է ա սել, ծայ րա հե ղութ յան, փոր ձե-
ցին «կար գա վո րում» մտցնել՝ հա մե մա տա կան աս տի ճա նը կազ մե լով 
 գոյն մաս նի կով,  գե րադ րա կա նը՝  գու նեղ (< գոյնեղ) մաս նի կով. օր.՝ 
լաւ – լա ւա գոյն  «ա վե լի լավ» - լա ւա գու նեղ «ա մե նա լավ», գե ղե ցիկ – 
գե ղեց կա գոյն «ա վե լի գե ղե ցիկ»,  գե ղեց կա գու նեղ  «ա մե նա գե ղե ցիկ» 
և  այլն, այ սինքն՝ դա սա կան լա տի նե րե նի նման1:  

Լե զու նե րում ա ծա կա նի հա մե մա տութ յան աս տի ճան նե րի կազ-
մութ յու նը, ո րը լիո վին պայ մա նա վոր ված է ի րա կա նութ յան ա ռար կա-
նե րի և  եր ևույթ նե րի հատ կանշ ման տար բե րութ յուն նե րով, կա տար-
վում է քե րա կա նա կան հա տուկ մի ջոց նե րով, որն այլ բան չէ, քան ա մե-
նից ա ռաջ ար տա լեզ վա կան ի րա կա նութ յան պատ կե րաց ման և լեզ-
վա կան ար տա հայ տութ յան տար բե րութ յու նը:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ջա հուկ յան Գ. Բ., Հա յոց լեզ վի զար գա ցու մը և կա ռուց ված քը, Ե., 1969,  

էջ  131-196: 
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010,  

էջ 60-69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 116-121:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  158-161:    
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:

1 Տե՛ս  Վ. Գ. Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն (14-18-րդ 
դդ.), Ե., 2010,  էջ 278-280: 
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Թե մա 4.  Բա յի  քե րա կա նա կան կար գեր.   
սեռ, ե ղա նակ, ժա մա նակ, կերպ, դեմք և  թիվ

Հիմ նա հար ցեր: Քե րա կա նա կան կար գե րի բնո րո շու մը: Սե ռի, ե ղա նա կի 
և ժա մա նա կի,  կեր պի  կար գե րի կազ մութ յու նը և դրս ևո րու մը:  Դեմ քի և  թվի 
կար գե րի կազ մութ յու նը և դրս ևո րու մը:  

1.  Լե զու նե րի նոր մա տիվ ու սու ցու մից գի տենք, որ  բա յը մյուս խոս-
քի մա սե րից տար բեր վում է ա ռա ջին հեր թին քե րա կա նա կան կար գե-
րի ա ռա տութ յամբ, այ նու հետև  դրանց  ար տա հայտ ման ձևե րի բազ-
մա զա նութ յամբ: Բա յի քե րա կա նա կան կար գեր են՝ սե ռը, ե ղա նա կը,  
ժա մա նա կը և կեր պը, այլև  դեմ քը  և  թի վը: Սա կայն սրան ցով չի 
ա վարտ վում բա յի քե րա կա նա կան դրսևոր ման հնա րա վո րութ յու նը. 
այն ու նի նաև խո նարհ ման տի պե րի (լծոր դութ յուն նե րի) տար բե րակ-
ման, հիմ քի կազ մութ յան, ան վա նո ղա կան-վի ճա կա յին դրսևոր ման 
բազ մա զան  հնա րա վո րութ յուն ներ:  

2. Բա յի սե ռը  (լատ. genus «սեռ») ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան 
ուղղ վա ծութ յուն՝ եր կու ձևով, մի դեպ քում  են թա կա յի և  գոր ծո ղութ-
յան՝ Ա շա կեր տը  գրում է, մեկ այլ դեպ քում՝ գոր ծո ղութ յան   և  ու ղիղ 
խնդրի՝ Գ րում է շա րադ րութ յուն,  հա րա բե րութ յամբ: Ե թե ներ գոր ծա-
կան սե ռի բա յը դրված է ներ գոր ծաձև, ա պա այդ դեպ քում  ուղղ վա-
ծութ յու նը, այս պես կոչ ված, ա ջըն թաց է՝ են թա կա յի կա տա րած գոր ծո-
ղութ յունն անց նում է ու ղիղ խնդրին՝ Ե րե խան  գրում է շա րադ րութ յուն, 
իսկ ե թե ներ գոր ծա կան սե ռի բա յը ար տա հատ վում է կրա վո րաձև, 
ա պա այդ դեպ քում էլ ուղղ վա ծութ յու նը, այս պես կոչ ված, ձա խըն թաց  
(կամ հե տըն թաց) է, այ սինքն՝ ու ղիղ խնդի րը վե րած վում է են թա կա յի, 
իսկ են թա կան՝ ա նուղ ղա կի խնդրի (մի ջո ցի, վե րա բե րութ յան և  այլն)՝  
Շա րադ րութ յու նը գրվում է ա շա կեր տի կող մից ( ձեռ քով, մի ջո ցով) և  
այլն:  

Սե ռի նման հա կադ րութ յու նը այլ բան չէ, քան ներ գոր ծա կան և 
կ րա վո րա կան հա կադ րութ յուն, որ պի սին լի նում է լե զու նե րի բա յե րի 
մեծ մա սի դեպ քում: Դ րան ցից բա ցի կան նաև բա յեր, ո րոնք չու նեն 
նման հա կադ րութ յուն, «ան տար բեր» են սե ռի նկատ մամբ. դրանք չե-
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զոք  («ոչ մե կը») բա յերն են.  օր.՝  Ա շա կեր տը գնում է:  Ե րե խան խա
ղում  է  և  այլն: 

Հա յե րե նում պար զե լու հա մար, թե բա յը ինչ սե ռի է, փոր ձում են 
նրա մեջ տե ղադ րել կրա վո րա կան սե ռի մաս նիկ՝  -վ,  ե թե դա հնա րա-
վոր է, ա պա այն ներ գոր ծա կան սե ռի է ՝գ րել – գրվ ել, բե րել – բերվ ել  
և  այլն, իսկ ե թե հնա րա վոր չէ, ու րեմն չե զոք սե ռի է՝ խա ղալ,  գնալ և  
այլն: Սա չի վե րա բե րում այն բա յե րին, ո րոն ցում այս պես թե այն պես 
հնա րա վոր է այդ մաս նի կի նե րա ռու մը՝ սափր վել «ինքն ի րեն սափ-
րել», լվաց վել  «ինքն ի րեն լվա նալ», մեկն վել «պառ կել» և  այլն: Ըն-
դուն ված է նման բա յերն ան վա նել անդ րա դարձ բա յեր, ո րով հետև են-
թա կա-գոր ծո ղութ յուն և գոր ծո ղութ յուն-խնդիր հա րա բե րութ յու նը, կա-
րե լի է ա սել,  ինք նա կա բնույթ ու նի, ձևա բա նո րեն այն ար տա հայտ-
վում է  ǿ  (զրո) / վ  մաս նիկ նե րի հա կադ րութ յամբ:

Ն ման հա րա բե րակ ցութ յու նը վե րա բե րում է միայն սո վո րա կան 
բա յե րին, իսկ պատ ճա ռա կան բա յե րի  դեպ քում հա րա բե րակ ցու թյու-
նը բո լո րո վին այլ է: Վեր ջին ներս հա յե րե նում սո վո րա կան բա յե րից 
ձևա բա նո րեն տար բեր վում են   ǿ  (զրո) / ցն  մաս նիկ նե րի  հա կադ-
րութ յամբ:  Ա ռանձ նաց վում է  ա նան ցո ղա կան բա յե րի մեջ քննարկ վող 
կրա վո րա կա նի մի քա նի տե սակ. բուն կրա վո րա կան (գրել – գր վել),   
անդ րա դարձ (լվաց վել,  Ե րե խա ներն ա ռա վոտ յան լվաց վում են, 
սրբվում  և սանր վում), փո խա դարձ  (գրկա խառն վել. Ե րե խա ներն  ու-
րա խութ յու նից գրկա խառն վե ցին), չե զոք (բաց վել. Լույ սը բաց վում է)1: 

Խո սո ղութ յան գոր ծըն թա ցում գոր ծո ղութ յան և խնդ րի հա րա բե-
րութ յու նը տե ղի է ու նե նում եր կու ձևով՝ ան ցո ղա կան (ներ գոր ծա կան 
սեռ՝ ներ գոր ծաձև / կրա վո րաձև) և  ա նան ցո ղա կան (չե զոք): Ան ցո ղա-
կան /ա նան ցո ղա կան հա րա բե րութ յու նը ներ կա յիս (ժա մա նա կա կից) 
հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի մեծ մա սում չու նի ձևա բա նա կան դրսևո-
րում, այն ու նի  միայն շա րահ յու սա կան ար տա հայ տու թյուն, ինչ պես Է. 
Բ. Ա ղա յանն է նշում, հնա սիա կան լե զու նե րում, ո րոն ցում ձևա բա նութ-
յան մեջ (խոր նարհ ման ձևով) տար բեր վում է այդ հա րա բե րութ յու նը: 

Հա յե րե նում բա յի սե ռի կազ միչ նե րի կախ վա ծութ յու նը կա րե լի է 
ար տա հայ տել հետև յալ կերպ (տե՛ս գ ծա պատ կեր 10): 

1  Հմմտ. Մ. Աբեղյան, Հայոց  լեզվի  տեսություն, Ե., 1965, էջ 378-379: 
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Գ ծա պատ կեր 10

Ուղղ վա ծութ յուն

Ան ցո ղա կան         Ա նան ցո ղա կան

Ներ գոր ծա կան      Կ րա վո րա կան       Չե զոք 

                 Ներ գոր ծաձև          Կ րա վո րաձև           

      Անդ րա դարձ 

Այս պի սով,  բա յա կան սե ռը գոր ծո ղութ յան կա տար ման էա կան 
հատ կա նիշ է, որ ժա մա նա կա կից լե զու նե րում ու նի քե րա կա նա կան-
կար գա յին (կա տե գո րիալ)  ընդ հա նուր գծեր և  ա ռան ձին դրսևո րում-
ներ (ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ): 

3. Ե ղա նա կը (լատ. modus «ձև, ե ղա նակ») ցույց է տա լիս գոր ծո-
ղութ յան հա րա բե րութ յուն ի րա կա նութ յան հետ՝ ըստ խո սո ղի հա յե ցո-
ղութ յան:  Քե րա կա նա կան այս կար գի էութ յու նը խոս քի, ոչ լայն ի մաս-
տով, ե ղա նա կա վոր ման  մի ջոց լի նելն է1: Իսկ սո վո րա կան, նախ նա-
կան սահ մա նումն այն է, որ ե ղա նա կը ցույց է տա լիս  խո սո ղի վե րա-
բեր մուն քը գոր ծո ղութ յան նկատ մամբ. այս դեպ քում, ի դեպ,  ան տես-
վել է գոր ծո ղութ յան և  ի րա կա նութ յան կա պը, այ նինչ այն անհ րա ժեշտ 
է նկա տի ու նե նալ, ո րով հետև հա ղոր դակց ման նպա տա կը ի րա կա-
նութ յան ար տա ցո լումն է՝ իբրև վեր ջի նիս  ճա նաչ ման նա խա պայ ման: 

Ե ղա նա կա վո րու մը, իբրև ա ռար կա յա կան (օբ յեկ տիվ) ի րա կա նու-
թյան լեզ վա կան ար տա հայ տութ յան քե րա կա նա կան մի ջոց, լի նում է 
եր կու կար գի՝ սահ մա նու մա յին (ու ղիղ), այ սինքն՝ այն պի սին, ինչ պի-
սին որ ի րա կա նութ յունն է, և  ո րի վե րա բեր յալ խո սողն ար տա հա յա-

1 Լայն իմաստով եղանակավորումը ներառում է նաև  բառային, շա րա հյուսական 
և հնչերագային միջոցները.  բառային միջոց են, օրինակ, եղա նակավորող 
բառերը և այլն:
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տում է հա մար ժեք հա յե ցո ղութ յուն, և  ոչսահ մա նու մա յին (ա նուղ ղա-
կի), այ սինքն՝ այն պի սին, ինչ պի սին որ պի տի լի նի (ցան կա լի է, որ լի-
նի)  ի րա կա նութ յու նը, և  ո րի նկատ մամբ խո սողն ար տա հայ տում է 
ան հա մար ժեք («յու րո վի») հա յե ցո ղութ յուն: 

Սահ մա նու մա յին ե ղա նա կա վոր ման դեպ քում, ինչ պես կա րե լի է 
նկա տել, ի րա կա նութ յան նկատ մամբ խո սո ղի հա յե ցո ղութ յու նը ա ռար-
 կա յա կան (օբ յեկ տիվ) է, իսկ ոչ սահ մա նու մա յի նի  դեպ քում՝ ոչ  ա ռար-
կա յա կան (սուբ յեկ տիվ), ո րով հետև այն մեկ  բախ վում է առ կա,  ան-
փո փոխ ի րա կա նութ յա նը, մեկ էլ՝ ցան կա լի, սպա սե լի,  փո փո խե լի՝ 
վե րա փո խե լի (ակն կա լե լի) ի րա կա նութ յա նը: Ըստ այդմ՝ գոր ծո ղութ-
յան ե ղա նա կա վոր ման հար ցում խո սո ղի հա յե ցո ղութ յու նը  հա մար ժեք 
է ան փո փոխ/  փո փո խե լի ի րա կա նութ յա նը, մե կում՝ օբ յեկ տիվ, մյու-
սում՝ սուբ յեկ տիվ հիմ քով:

Հա յե րեն « Լեզ վա բա նա կան բա ռա րան»-ում, օ րի նակ, հիմ նա կա-
նում ճիշտ է սահ ման վում ե ղա նա կը. « Քե րա կա նա կան կարգ․ ար տա-
հայ տում է  գոր ծո ղութ յան (ե ղե լութ յան, վի ճա կի) հա րա բե րու թյու նը 
ի րա կա նու թյա նը՝ խո սո ղի սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մուն քով կամ ա ռանց 
դրա»1:

Հն դեվ րո պա կան նա խա լեզ վում բայն ու ներ ե ղա նակ, իսկ ցե ղա-
կից լե զու նե րը ոչ ամ բող ջութ յամբ են ժա ռան գել և  ոչ էլ միա տե սակ են 
պա հել այդ ի րո ղութ յու նը: Հին լե զու նե րից լա տի նե րե նը, օ րի նակ, ու-
ներ  ե րեք ե ղա նակ՝ սահ մա նա կան (indicatīvus), ստո րա դա սա կան 
(conjunctīvus) և հ րա մա յա կան (imperatīvus).  հին հա յե րե նում՝ նույ նը, 
սա կայն, ի տար բե րութ յուն ար տա հայ տութ յան պլա նի նույ նութ յան, 
բո վան դա կութ յան պլա նի ո րո շա կի բազ մա զա նու թյամբ, գոր ծա ծութ-
յան տա րար ժե քու թամբ և  այլն,  ո րոն ցով էլ պայ մա նա վոր ված են այդ 
եր կու լե զու նե րի  բնա գ րե րում առ կա ո ճա կան ակն հայտ տար բե րութ-
յուն նե րը:  

Հայտ նի է, որ հին լե զու նե րի մեջ ե ղա նա կի բաշխ ման  այն  
մո տե ցու մը կար, որ տար բե րում էին ա նո րոշ ե ղա նա կը (լատ. 
infinitīvus), ո րով հետև այն ցույց էր տա լիս բա յի ժա մա նակ, սեռ և  այլն, 

1 Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան,  Թ. Ա. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանա կան 
բառարան, Ե., 1975, էջ 87: 
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ինչ պես, օ րի նակ, հին հու նա րե նում և լա տի նե րե նում, որ տեղ այդ ե ղա-
նա կը դաս վում էր մյուս ե ղա նակ նե րի շար քը: Ըստ այդմ ստաց վում է 
այն պես, որ ե ղա նակ նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու մեծ խմբի՝ ա նո րոշ 
և «ո րոշ յալ»  («finitīvus»). ըստ այդմ են թադ րե լի կլի ներ, ա սենք, ա նո-
րոշ / սահ մա նա կան, ստո րա դա սա կան, հրա մա յա կան հա կադ րու-
թյուն:  

Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ե ղա նակ նե րի ի մաս տա յին  հիմ նա վո-
րու մը և  ըստ ձևի  դա սա կար գու մը  ժա մա նա կին  տվել  է Մ. Ա բեղ յա-
նը՝  ա ռանձ նաց նե լով հետև յալ ե ղա նակ նե րը՝ ի րա կա նու թյան կամ 
սահ մա նա կան, ըղ ձա կան, կա րե լիութ յան (հնա րա վո րու թյան) կամ են-
թադ րա կան, անհ րա ժեշ տութ յան կամ հար կադ րա կան և հ րա մա յա-
կան, ո րոնք հե տա գա յում ա վե լի նե ղաց վե ցին տեր մի նա յին ձևա կերպ-
ման  մեջ, և ներ  կա յումս դրանք հինգն են՝ սահ մա նա կան, հրա մա յա-
կան, ըղ ձա կան, պայ մա նա կան (են թադ րա կան) և հար կադ րա կան 
(«անհ րա ժեշ տա կան»)1:  

Այ նինչ, Է. Բ. Ա ղա յա նը, ընդ հա նուր տե սա կան մո տե ցու մով, լե զու-
նե րում ա ռանձ նաց նում է ա վե լի ե ղա նակ ներ, քան որ, օ րի նակ, նշվեց 
հա յե րե նի հա մար: Նա ի րա րից ա ռանձ նաց նում է պայ մա նա կա նը և  
են թադ րա կա նը, մե կը ցույց է տա լիս են թադ րութ յուն,  մյու սը՝ «ո րոշ 
պայ մա նի առ կա յութ յան դեպ քում»՝ հնա րա վո րութ յուն, այլև ա վե լաց-
վում է մե կը՝ հնա րա վո րութ յան (պո տեն ցիալ) ե ղա նակ2:  

Բո լոր դեպ քե րում նկա տենք, որ ար դի հա յե րե նում, ի հա մե մա տու-
թյուն գրա բա րի, քա նա կով ա վե լին է ե ղա նակ նե րի թի վը, նշա նա կում 
է հա ղոր դակ ցա կան նոր պայ ման նե րում, բնա կա նա բար,  իբրև քե րա-
կա նա կան մի ջոց,  ե ղա նա կա վո րումն ա վե լի տա րա տե սակ է և բա զա-
մա զան, քան նա խորդ շրջան նե րում:  

 Բա յի ե ղա նա կա վո րու մը դրսևոր վում է լեզ վի ձևա բա նա կան մա-
կար դա կում, բա յի նման փո փո խութ յուն նե րի մի ջո ցով ար տա հայտ-
վում է խո սո ղի հա յե ցո ղա կան վե րա բեր մուն քը ի րա կա նու թյունն ար-
տա ցո լող գոր ծո ղութ յան նկատ մամբ: 

1 Մ. Աբեղյան, Բայի եղանակները արևելյան աշխարհաբարում // «Արարատ» 
(ամսագիր), 1912, 3, էջ 261: Հմմտ. Մ. Ե. Ասատրյան,  Ժամանակակից հայոց 
լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ. Գ, Ե., 1977, էջ  9:

2 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ.,  էջ  494: 



243

Խո սո ղութ յան ըն թաց քում բա յա կան ձևե րի մեջ է ար տա հայտ վում  
խոս քի ե րան գա վո րու մը, ո րը կոնկ րետ դեպ քում, բնա կա նա բար, խոս-
քա յին է, ի րադ րա կան, իսկ խոս քից դուրս՝ ընդ հան րա կան է, լեզ վա-
կան: 

Այս պի սով, լե զու-խոսք հա կադ րութ յան մեջ ե ղա նա կա վո րու մը ևս 
հան դես է գա լիս խո սո ղի հա յե ցո ղութ յան կոնկ րետ դրսևոր մամբ, որ 
ընդ հան րա նա լով դառ նում է լեզ վա կան: Թու ման յա նի քառ յակ նե րից 
մե կում՝  «Ո՞ւր կո րան,/ Մո տիկ ներս ո՞ւր կո րան, / Որ քան լա ցի, ձեն 
ա ծի, / Ձեն չտվին, / Լուռ կո րան», սահ մա նա կան  ի րադ րայ նութ յամբ 
են գոր ծած վել բո լոր բա յաձ ևե րը, ո րոնք հե ղի նա կա յին հա յե ցո ղա կան 
խոս քեր  են, և  ընդ հան րա կան են դառ նում ի րենց գոր ծա ռութ յամբ՝ 
իբրև լեզ վա կան ե ղա նա կա վոր ման օ րի նակ: 

Բա յի ե ղա նակ նե րի դա սա կարգ ման մեջ էա կա նը, ան շուշտ, սահ-
մա նու մա յին հատ կա նիշն է, այ սինքն՝ այն, թե խոս քի մեջ ինչ պի սին է 
խո սո ղի հա յե ցո ղա կան վե րա բեր մուն քը (հա յե ցու մը): Ըստ այդմ՝ բա յի 
ե ղա նակ նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել եր կան դամ աս տի ճա նա կան 
բաշ խու մով1 : 

Այս պես, եր կան դամ հա կադ րութ յան ա ռա ջին աս տի ճա նում ընտր-
վում է սահ մա նու մա յին / ոչսահ մա նու մա յին հատ կա նի շը, ո րով բա-
ժան վում են մի կող մից՝ սահ մա նա կան ե ղա նա կը, մյուս կող մից՝ մյու-
սնե րը, երկ րորդ աս տի ճա նում՝ կա մա յին (հրա մա յա կան) / ոչկա մա
յին (ոչ հրա մա յա կան) հատ կա նի շը, ըստ ո րի ա ռանձ նա նում են հրա-
մա յա կան ե ղա նա կը և մ յուս նե րը, եր րորդ աս տի ճա նում՝ ցան կա կան 
(փա փա գա յին) / ոչ ցան կա կան (ոչ փա փա գա յին) հատ կա նի շը, ո րով 
զատ վում են  ըղ ձա կան ե ղա նա կը և  մյուս նե րը,  չոր րորդ աս տի ճա նում 
պայ մա նի / ոչ պայ մա նի (հար կադր ման) հատ կա նի շը, ո րով, ի վեր ջո, 
հա կա դիր են լի նում պայ մա նա կան (են թադ րա կան) և հար կադ րա կան 
(անհ րա ժեշ տա կան) ե ղա նա կը (տե՛ս գ ծա պատ կեր 11):  

 
1 Այս մոտեցմանը տողերիս հեղինակը հանգել էր ժամա նա կին գրված 

ուսանողական ավարտական (նախկինում՝ դիպլոմային)  աշխա տանքի 
մեջ՝ նվիրված ժամանակակից հայերենի բայի քերականական կարգերի 
բաշխումային քննությանը՝ ընդհանուր լեզվաբանական հայեցակետից:  
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Գ ծա պատ կեր 11
   Ե ղա նակ  

Սահ մա նա կան      Ոչ-սահ մա նա կան

 Հ րա մա յա կան      Ոչ-հրա մա յա կան 

                 Ըղ ձա կան             Ոչ -ըղ ձա կան 

                              Պայ մա նա կան       Հար կադ րա կան

Այս պի սով, եր կան դամ հա կադ րութ յամբ կա րե լի է բաշ խու մա յին 
վեր լու ծութ յան առ նել ե ղա նա կի քե րա կա նա կան կար գի դրսևո րու մը 
լե զու նե րում (ինչ պես որ հա յե րե նում  է):       

4. Ժա մա նա կը (լատ. tempus  «ժա մա նակ») լե զու նե րում ա մե նա-
բազ մա զան ձևե րով դրսևոր վող քե րա կա նա կան կարգն է, ցույց է տա-
լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման, ի րա կա նաց ման պա հը: Ե թե կեր պը, 
ինչ պես կտես նենք ստորև, ար տա հայ տում է գոր ծո ղութ յան կա տար-
ման տևո ղութ յու նը, ա պա, կրկնում ենք, ժա մա նակն ար տա հայ տում է 
պա հը: 

Տ ևո ղութ յան և պա հի միաս նա բար ըն կա լու մը լեզ վի մա սին գի-
տութ յան այս ո լոր տում տե ղիք է տվել տա րա կար ծութ յուն նե րի և շա-
րու նա կում է լի նել ի րար լրաց նող կամ  ի րա րից  ան կախ և ծայ րա հեղ: 

Կան լե զու ներ, ո րոն ցում խոս քը գոր ծո ղութ յան պա հի ա ռու մով 
ա վե լի լայն հնա րա վո րութ յուն ու նի (ժա մա նա կա յին  ձևե րի ա ռատու թ-
յուն), քան տևո ղութ յան, և հա կա ռա կը՝ կան նաև լե զու ներ, ո րոն ցում 
մե ծա պես ա ռաջ նա յին է գոր ծո ղութ յան կա տար ման տևո ղու թյու նը 
(կեր պա յին դրսևո րում նե րի ա ռա տութ յուն), քան պա հի:  Ռու սե րե նում, 
օ րի նակ, բա յա կան ձևե րի դրսևոր ման ա ռու մով ա վե լին են կեր պե րը, 
քան ժա մա նակ նե րը, անգ լե րե նում՝ հա կա ռա կը, ա վե լին են ժա մա-
նակ նե րը, քան կեր պե րը, հա յե րե նը հա րուստ է ժա մա նակ նե րով, կեր-
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պա յին հա կադ րութ յու նը, սո վո րա բար, հա մա պա տաս խա նեց ված է 
ժա մա նակ նե րին՝ ըստ կա տար ման հա ղոր դա կա նութ յան (Մ. Ա բեղ յան 
և  ու րիշ ներ) և  այլն:   

Լեզ վա կան ժա մա նա կը այս պես թե այն պես ի րա կա նութ յան որ ևէ 
պա հի ար տա հայ տութ յունն է: Այդ պա հե րը լի նում են ե րեք կար գի՝ հի
մա, ա ռաջ և հե տո: Ն կա տենք, որ ի րա կա նութ յան մեջ, ե թե կա րե լի է 
ա սել, գո յութ յուն չու նի ժա մա նակ, այլ կա հա ջոր դա կա նութ յուն, որ 
ի մա ցութ յան մեջ պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վում է ե րե քի՝ (այս)  պա-
հից ա ռաջ,  (այս)  պա հին  և (այս) պա հից հե տո: Ընդ ո րում այս դեպ-
քում ևս, ի մա ցա բա նո րեն, ու նենք եր կան դամ հա կադ րութ յամբ բաշխ-
վա ծութ յուն, մեկ՝ (այս) պա հին (ե ղող)  և (այս) պա հից ա ռաջ (ե ղած), 
եր կու՝ (այս)  պա հին և (այս) պա հից հե տո (լի նե լու), ե րեք՝ (այս) պա հից 
ա ռաջ (ե ղած) և (այս) պա հից հե տո (լի նե լու), ո րոնք քե րա կա նո րեն ոչ 
այլ ինչ են, ե թե ոչ ներ կա, անց յալ և  ա պառ նի ժա մա նակ (պահ) (տե՛ս 
գ ծա պատ կեր 12):  

Գ ծա պատ կեր 12
Ժա մա նակ

(Այս) պա հից ա ռաջ  ------ (Այս) պա հին  ------ (Այս) պա հից հե տո 
    [անց յալ]                        [ներ կա]                     [ա պառ նի]

Ար տա լեզ վա կա նի այս լեզ վա կան  հա րա բե րակ ցութ յու նը ու նե-
նում է իր տար բեր ձևա ցում նե րը: Բեր ված հա կադ րութ յու նը ի րա կա-
նութ յան լեզ վա կան ճա նա չո ղութ յամբ է պայ մա նա վոր ված, որն իր 
ի մա ցա կա նու թ յան մեջ բա ցար ձակ է, իսկ լեզ վում ձգտում ու նի նույն-
պի սին լի նե  լու, քա նի որ լե զուն ար տա ցո լում է ի րա կա նու թյունը՝ իր 
հնա րա վո րութ յուն նե րի  սահ ման նե րում:  Մ յուս կող մից՝  լեզ վում, ըստ 
այդմ, տար բե րում են բա ցար ձակ ժա մա նակ ներ (ներ կա ժա մա նակ, 
անց յալ ժա մա նակ և  ա պառ նի ժա մա նակ) և հա րա բե րա կան ժա մա
նակ ներ, ո րոնք տար բեր լե զու նե րում թե՛ ձևա բա նո րեն և թե՛ ի մաս տա-
բա նո րեն (քե րա կա նա կան ի մաս տով)  բո լո րո վին տար բեր են, այլ 
կար գի ձևաի մաս տա յին ամ բող ջութ յամբ են ներ կա յա նում: 
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Հա յե րե նը, օ րի նակ, ի թիվս մի շարք  այլ  լե զու նե րի, քա նա կա պես  
«հա րուստ»  է  ժա մա նակ նե րով, և դա հիմն ված է ձևե րի տա րա տե սա-
կութ յան, այլև քե րա կա նա կան ի մաստ նե րի բազ մա զա նութ յան վրա 
(նաև ըստ բուն և  երկ րոր դա կան ժա մա նա կա յին ի մաստ նե րի առ կա-
յութ յան.  հմմտ.  գրում եմ – գ րե լիս եմ լի նում, գրած պի տի լի նեի և  
այլն): Ըստ ձևի կազ մութ յան՝ հա յե րե նում տար բե րում են պարզ  և բա-
ղադր յալ ժա մա նակ ներ: Պարզ ժա մա նակ նե րը միա բա ղադ րիչ կազ-
մութ յուն ներ են, իսկ բա ղադր յալ ժա մա նակ նե րը՝ բազ մա բա ղադ րիչ, 
սկսած երկ բա ղադ րի չից՝ գրում եմ, գրում էի և  այլն,  մինչև ե րեք և  
ա վե լի բա ղադ րիչ նե րի գո յութ յու նը՝ գրե լիս եմ լի նում, գրե լիս էի լի
նում, գրած  պի տի ե ղած լի նեմ, գրած պի տի ե ղած լի նեի և  այլն, ո րոնք 
մի կող մից՝ սո վո րա բար կոչ վում են  բուն բա ղադր յալ  ժա մա նակ ներ 
(գրում եմ), և մ յուս կող մից՝ երկ րոր դա կան բա ղադր յալ ժա մա նակ ներ 
(գրե լիս  եմ լի նում): 

 Տար բե րե լու հա մար ի րա կա նութ յան լեզ վա կան ար տա ցո լում 
հան դի սա ցող  ե րեք ժա մա նակ նե րից  վեր ջին ներս հա ճախ կոչ վում են 
նաև ժա մա նա կա յին ձևեր (ժա մա նա կաձ ևեր), որ պի սով մի տե սակ հո-
սա նուտ է ա ռա ջա նում ժա մա նակ և ժա մա նա կա յին ձև (ժա մա նա-
կաձև)  տեր մին նե րի հիմ քում ըն կած հաս կա ցութ յուն նե րը  ճիշտ ըմբռ-
նե լու, անշ փոթ  պատ կե րաց նե լու հա մար: Այլ կերպ ա սած՝ ժա մա նա-
կա յին ձևե րի (ժա մա նա կաձ ևե րի) հա րա բե րութ յու նը բուն ժա մա նակ-
նե րին, ա վե լի ստույգ՝  տե ղադ րու մը բուն ժա մա նակ նե րի մեջ կամ 
դրանց հա րա բե րութ յամբ, հա րու ցում է դժվա րութ յուն:  Հա յե րե նում 
այս դժվա րութ յու նը ա վե լի քան ակն հայտ է, ո րով հետև միշտ չէ, որ 
հար ցի  քննար կու մը չի վե րած վել բա նա վե ճի: 

Հա յե րե նի պարզ  ժա մա նակ ներն են  սահ մա նա կան ե ղա նա կի 
միայն անց յալ կա տար յա լը, մյուս ե ղա նակ նե րի՝ հրա մա յա կան, ըղ ձա-
կան, պայ մա նա կան  (են թադ րա կան) և հար կադ րա կան (անհ րա ժե-
շտա կան)  բո լոր  ձևե րը:

Աշ խար հի լե զու նե րի  բա յի ժա մա նա կի ու սում նա սի րութ յան տվյալ-
  նե րը ցույց են տա լիս, որ  կան լե զու ներ, ո րոն ցում քե րա կա նա կան այդ 
եր ևույ թը յու րա հա տուկ է նաև այլ խոս քի մա սա յին միա վոր նե րին, 
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հատ կա պես՝ գո յա կա նին, ա ծա կա նին, դե րան վա նը  և  այլն, ընդ  ո րում 
գո յա կա նի վրա դրվում են ոչ թե ձևա բա նա կան կազ միչ ներ, այլ որ ևի-
ցե բառ-մաս նիկ՝ նրան հա ղոր դե լով ժա մա նա կա յին ի մաստ, մո տա վո-
րա պես հետև յալ կերպ՝  տուն – տուն  (ինչ-որ բառ - մաս նիկ), որ   նշա-
նա կի «նախ կին տուն» և  այլն1: Այս եր ևույ թը հու շում է, որ հա յե րե նում 
ևս կա րե լի է նկա տել, որ, օ րի նակ, ո րոշ գո յա կան ներ ի րենց ա ռար կա-
յա կան ի մաս տի մեջ պա րու նա կում են ժա մա նա կի որ ևէ պա հի քե րա-
կա նա կան ի մաստ. հմմտ. հարս նա ցու «աղ ջիկ, որ հե տո հարս է լի նե-
լու», փե սա ցու «տղա, որ հե տո փե սա՝ ա մու սին է դառ նա լու», էքսչեմ
պիոն  «նախ կին չեմ պիոն»  և  այլն:  

Ֆ րան սե րե նում նույն պես բա յա կան ժա մա նակ նե րը աչ քի են ընկ-
նում ձևե րի թե՛ քա նա կա յին և թե՛ ի մաս տա յին բազ մա զա նու թյամբ, 
որն ու նի ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան հատ կան շա կան  բնու թագ րութ-
յուն2: 

 5. Կեր պը (լատ. aspectus  «հա յացք, տեսք. կերպ», ռուս. вид «տեսք, 
ար տա քին. կերպ»)   ո մանք դի տար կում են  ժա մա նա կի հետ  միա սին,  
սա կայն կար ևոր է դրանց ա ռանձ նա կի քննար կու մը, ո րով  հետև ինչ-
քան էլ այդ եր կու կար գե րը մո տիկ հա մար վեն, սա կայն այդ մո տի-
կութ յու նը բնավ չի նշա նա կում սեր տութ յուն կամ նույ նութ յուն: Է. Բ. 
Ա ղա յա նը գտնում է, որ «կեր պը ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան վի ճա կը 
կամ ըն թաց քը ո րոշ ժա մա նա կա կե տի մեջ»3,  մի սահ մա նում, որ,  կա-
րե լի է կար ծել, թե դեռևս  բա վա րար չէ եր ևույ թի ամ բող ջա կան ըմբռն-
ման հա մար (հմմտ. Մ. Ա բեղ յա նի տե սութ յան հետ): 

Կեր պը յու րօ րի նակ եր ևույթ է ա ռան ձին լե զու նե րում, այն բա յա-
կան քե րա կա նա կան կարգ է, որ ար տա հայ տում է  լայն ի մաս տով  
գոր ծո ղու թ յան (ե ղե լութ յան)  տար բեր հատ կա նիշ ներ: 

Հ. Ա ճառ յա նը ժա մա նա կին անդ րա դար ձել է կեր պի հնդեվ րո պա-
կան բնույ թին, որ պես զի ըստ այդմ քննութ յան առ նի նրա դրսևո րու մը 

1 Տե՛ս Հ.Աճառյան, Լիակատար քերականություն, հայոց լեզվի, հ. 4, գիրք 1, Ե., 
1959, էջ  54-55: 

2 Э.  Бенвенист,  Отношение  времени во французском языке // Նույնի՝  Общая 
лингвистика, М., “Прогресс”, 1974,  էջ 270-285:

3 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 494: 
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հա յե րե նում:  Ըստ Ա ճառ յա նի՝  այդ քե րա կա նա կան կար գը  («եր-
ևույթը», լատ. aspectus «(ար տա քին) տեսք», ֆրանս.  aspecte) բո լո րո-
վին տար բեր է ժա մա նա կից. ե թե ժա մա նա կը ցույց է տա լիս գոր ծո-
ղութ յան պա հը, ա պա կերպն ար տա հայ տում է գոր ծո ղութ յան տևո
ղութ յու նը: Այ նու հետև, նշվում է, որ հնդեվ րո պա կան նա խա լեզ վի   
(«մայր» լեզ վի) հա մար ա ռանձ նաց վում են կեր պի մի քա նի տե սակ՝ 
տևա կան (duratif), կա տա րե լա կան (perfectif), ան կա տա րա կան 
(imperfectif), վայր կե նա կան (momentané), կրկնա կան (iteratif), սկս նա
կան (inchoatif), վեր ջա վո րա կան (terminatif). «Այդ եր ևույթ նե րը (ի մա՛ 
կեր պե րը - Վ. Հ.) ժա ռան գա բար ան ցել են սանսկ րի տին, հին հու նա-
րե նին և  այ սօր էլ կեն դա նի են դեռ սլա վո նա կան լե զու նե րի մեջ»1: 

Հա յե րե նում կեր պի կար գը չի քննարկ վել ոչ ըստ հնդեվ րո պա կա-
նից ու նե ցած ժա ռան գութ յան պար զա բան ման, ոչ էլ իբրև գոր  ծողութ-
յան տևո ղութ յան հատ կա նի շի կրո ղի (ինչ պես Ա ճառ յա նի մոտ է), այլ 
քննվել է ժա մա նա կի, այ սինքն՝ գոր ծո ղութ յան պա հի հատ կա նի շով,  
ժա մա նա կա կե տի հա րա բե րութ յամբ:    

Սո վո րա բար,  ինչ պես  հա յե րե նում, նշվում են կեր պի տար բեր 
դրսևո րում ներ՝ ըստ տևա կա նութ յուն (շա րու նա կութ յուն), ա վարտ վա-
ծութ յուն, բազ մա կիութ յուն, կրա վո րութ յուն, պատ ճառ-հետ ևան քա յին 
հատ կա նիշ նե րի: Ա վե լին, նշվում են նաև ըստ վե րը բերված հատ կա-
նիշ նե րի ա ռա վել մաս նա վոր տե սակ ներ, օր.՝ ա վար տա յի  նի մեջ՝ 
սկսնա կան ա վար տա յին, վեր ջա վո րա կան ա վար տա յին կեր  պեր և  
այլն:  

Հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ ու շագ րավ և հա մե մա տա բար ըն դու նե-
լի է ե ղել կեր պի այն դա սա կար գու մը, որ տվել է Մ. Ա բեղ յա նը, իսկ 
հե տա գա յում այլ դա սա կար գում է ա ռա ջարկ վել  Գ.  Բ. Ջա հուկ յա նի 
տե սութ յան մեջ: 

Ըստ Մ. Ա բեղ յա նի՝ բա յի կեր պը ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան 
(այլև վի ճա կի) և ժա մա նա կա կե տի հա րա բե րութ յուն. ըստ այդմ խո-
նարհ ման հա մա կար գում  դեր բա յով և  օ ժան դակ բա յով կազմ ված 
ձևերն ու նեն ե րեք կերպ՝ կա տար վող կերպ (գրում եմ), կա տար ված 
կերպ (գրել եմ)  և կա տա րե լի կերպ (գրե լու եմ), իսկ ա ռանց օ ժան դակ 

1 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն, հայոց լեզվի, էջ 55: 
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բա յի կազմ ված ձևերն ու նե նում են պարզ կերպ (գրե ցի): Նույնը կա րե-
լի է տես նել հա յե րե նի բա յի վե րա բեր յալ հե տա գա ու սում նա սի րությու-
ններում:    

Հար ցը միա նագ մայն այլ կերպ է քննվում Գ. Բ. Ջա հուկ յա նի տե-
սութ յան մեջ: Նա ա ռանձ նաց նում է  կեր պի այլ  տե սակ ներ, տա լիս 
դրանց ձևա բա նա կան բնու թագ րե րը, իսկ վեր ջում բե րում է եր կու 
սխե մա, որ մենք տա լիս ենք ըստ հետև յալ գծա պատ կե րի (գծա պատ-
կեր 13)1.  

Գ ծա պատ կեր 13

Ան կա տար                            Կա տար յալ

                                 Սկս նա կան                 Ա վար տա յին

 6. Դեմ քը (հուն.  πρόσοπον  «դեմք. ե րես», լատ.  persona «անձ. 
դեմք») ցույց է տա լիս խո սո ղութ յան (ֆրանս. langage) մաս նա կից նե րից 
մե կի՝ խո սո ղի կամ լսո ղի  (կամ գրո ղի և  ըն թեր ցո ղի) և գոր ծո ղութ յան  
հա րա բե րութ յուն, ընդ ո րում մաս նա կից նե րի հա կադ րու թյամբ՝ մի 
կող մից, և դ րանց հա կադ րու մը մյուս նե րին՝ մյուս կողմից: Հայտ նի է, 
որ խո սո ղութ յու նը երկ կող մա նի գոր ծո ղութ յուն է խո սո ղի և խո սակ ցի 
միջև, ո րոնց հա կադ րութ յամբ քե րա կա նութ յան մեջ, ա ռանձ նաց վում է 
նաև խո սակ ցութ յու նից  դուրս մնա ցա ծը  (ոչ խո սո ղը, ոչ խո սա կի ցը, 
այլ` եր րոր դը):  

Խո սո ղութ յան ան մի ջա կա նութ յու նը տրա մա բա նա կան-հա ղոր-
դակ ցա կան է, իսկ ան մի ջա կա նութ յու նից դուրս մնա ցա ծը՝ քե րա կա-
նա կան: Այս հա րա բե րութ յու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ կերպ 
(տե՛ս գ ծա պատ կեր 14).  

1 Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, էջ 232: 
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Գ ծա պատ կեր 14

Խո սո ղութ յուն

Դեմք

Մաս նա կից              Ոչ մաս նա կից     
                     [I, II դեմ քեր ]             [ III դեմք]

Խո սող (գրող)           Խո սա կից  (ըն թեր ցող)   
[I դեմք]                     [II դեմք]
  
Այս պի սով, բա յի ա ռա ջին հատ կութ յուն նե րից մե կը՝ գոր ծո ղու թյու-

նը, տե ղի է ու նե նում  հա ղոր դակց ման ան մի ջա կան մաս նա կից  և 
դուրս մնա ցած՝ ոչ մաս նա կից  կող մերի   հա րա բե րութ յամբ, ըստ ո րի 
էլ  լե զու նե րում տար բե րում են բա յի ե րեք դեմք՝  ա ռա ջին, երկ րորդ և  
եր րորդ: Սա միան գա մայն ճիշտ է քե րա կա նութ յան մեջ: Սա կայն տրա-
մա բա նութ յան մեջ եր րորդ դեմ քի հար ցը բա վա կա նին այլ է. ին չո՞ վ  է 
հնա րա վոր այս դրույ թը հիմ նա վո րել: 

Նախ՝ միան գա մայն հաս կա նա լի է, որ  հա ղոր դակ ցու մը, լի նե լով 
ան մի ջա կան, երկ կող մա նի կա պի մի ձև,  բա ցառ վում է եր րորդ կող մի  
մաս նակ ցութ յու նը, հա կա ռակ դեպ քում խո սո ղի նկատ մամբ կփոխ վի 
խո սակ ցի մաս նակ ցութ յան ուղ ղութ յու նը:  Ե թե մեկն ա սում է, իսկ մյու-
սը՝ լսում, ա պա ան մի ջա կան այս կա պի մեջ չի տե ղա վոր վում եր րոր-
դը, ո րը  ոչ խո սող է, ոչ էլ լսող:  Ա-ն խո սում է Բ-ի հետ, Գ-ն չի կա րող 
մաս նակ ցել այդ խո սո ղութ յա նը, ե թե մաս նակ ցի, կստաց վի, որ Ա-ն 
խո սում է ԱԳ-ի  հետ, այ սինքն՝  դարձ յալ եր կկող մա նի կա պի մեջ:  

Երկ րորդ՝ այս բաշ խու մը ճշտո րեն ա պա ցուց վում է դեմք ցույց 
տվող դե րա նուն նե րի մեծ մա սամբ՝ պատ մա կան-ստու գա բա նա կան,  
մա սամբ՝ կի րա ռա կան տվյալ նե րով. լե զու նե րում կան 1-ին և 2-րդ դեմ-
քի  հա մար ա ռան ձին ար մա տա կան բա ռեր՝ լատ. egō «ես»,  tu  «դու»,  
հայ. ես, դու, ռուս. я  «ես», ты «դու»,   ֆրանս. je  «ես», tu  «դու», գերմ.  
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ich «ես», du  «դու» և  այլն: Սա կայն այս հա մա կար գում գո յութ յուն չու նի 
3-րդ դեմ քի հա մար ա ռան ձին ար մա տա կան բառ, այլ այն փոխ է առն-
վում ցու ցա կան դե րա նուն նե րից՝ լատ.  is (ea, id) «նա»,   հայ. նա,  ռուս.  
он (она, оно)  «նա»,  ֆրանս. il (elle) «նա»,   գերմ.  er (sie, es)   «նա» և  
այլն:  Այս տեղ դժվար չէ նկա տել, որ 3-րդ  դեմ քի հա մար  բեր ված բա-
ռե րին կից փա կագ ծե րում, ի տար բե րութ յուն փա կագ ծե րից դուրս 
ե ղա ծի, որ ա րա կան սե ռի ձևն  է, դրվել են  մյուս՝ ի գա կա նի և չե զո քի 
ձևե րը (ֆրան սե րե նը  չե զոք չու նի):    

Եր րորդ՝ նկա տենք նաև, որ ե թե լե զու նե րում պատ մա կա նո րեն 
անձ նա կան դե րա նուն նե րը, ո րոնք լայն ի մաս տով ար տա հայ տում են 
ա ռար կա յի («ան ձի») հաս կա ցու թուն՝ ա ռանց սե ռի տար բե րակ ման, 
ա պա ցու ցա կան ներն ար տա հայ տում են ա ռար կա յի հատ կա նի շի հաս-
կա ցութ յուն, պա հում են սե ռի տար բե րա կու մը, այ սինքն՝  հան դես են 
գա լիս ե րեք դեմ քով էլ: Հա յե րե նում, օ րի նակ, նա դե րա նու նը հո լով-
վում է ոչ թե ես և դու դե րա նուն նե րի նման  (այս պես կոչ ված՝ դե րան-
վա նա կան հո լով մամբ. հմմտ. ես –  իմ  ինձ // դու քո  քեզ և  այլն), 
այ սինքն՝ տար բեր հիմ քե րով, այլ ցու ցա կան նե րի պես. հմմտ. սասրա
սրան // դա դրա, դրան և նա նրանրան և  այլն: Հս տակ եր ևում է 
հո լով ման եր կու են թա հա մա կար գի տար բե րութ յու նը: 

Լե զու նե րում ըստ դեմ քի բա յերն ու նեն տար բեր դրսևո րում ներ, 
որն ան պայ ման  կապ ու նի նրանց կցա կա նութ յան կամ ան ջա տա կա-
նութ յան հետ: Հա յե րե նում, օ րի նակ, բա յաձ ևի մեջ  դեմքն ար տա հայտ-
վում է.  գրա բար՝ մ, ս, յ, մք, յք, ն. բե րեմ «բե րում եմ», բե րես «բե-
րում ես», բե րէ (< ե+յ) «բե րում է»,  բե րեմք «բե րում ենք», բե րէք  (< 
ե+յք) «բե րում եք», բե րեն «բե րում են», ժա մա նա կա կից հա յե րեն՝ 
գնացի, գնացիր, գնաց, գնացինք, գնա ցիք, գնացին և  այլն):  Ֆ րան-
սե րե նում, օ րի նակ, հատ կա պես ե զա կի թվում, սո վո րա բար  պար տա-
դիր է բա յի հետ դե րան վան գոր ծա ծութ յու նը, որ պես զի ար տա հայտ վի 
գոր ծո ղութ յան կա տա րո ղը.  je mange «(ես) ու տում եմ»,  tu manges 
«(դու) ու տում ես», il (elle) mange «(նա) ու տում է» և  այլն:  Այդ պես է 
նաև հնդեվ րո պա կան բնույ թի ժա մա նա կա կից այլ լե զու նե րում:  

Ու րեմն բա յի գոր ծո ղութ յու նը, ա վան դա բար ըն դուն ված է ա սել,  
ի րա կա նա նում է ե րեք կողմ յան  առն չութ յան մեջ, սա կայն կա րե լի է 
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ա վե լաց նել՝ ա մեն ան գամ երկ կողմ հա կադ րութ յան պայ ման նե րում, 
այ սինքն՝  գոր ծո ղութ յուն ըստ ե րեք դեմ քե րի, բայց  երկ յակ հա կադ-
րութ յամբ  (հա կադ րա կան և լ րա ցու մա յին բաշխ ման մեջ):  

7.  Թի վը (հուն.  άριθμος  «թիվ», լատ. numerus «թիվ») բա յի ձևա-
բա նա կան հա մա կար գում ու նի իր յու րա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք ամ-
բող ջո վին վե րա բե րում են խո սո ղութ յա նը՝ վեր ջի նիս մաս նա կից նե րի 
հա կադ րա կան բաշխ մամբ: 

Լե զու նե րում թի վը եր կուսն է՝ ե զա կի  (խո սո ղութ յան մեկ մաս նա-
կից) և հոգ նա կի (խո սո ղութ յան մե կից ա վե լի մաս նա կից ներ). գոր ծո-
ղութ յու նը տե ղի է ու նե նում  մեկ ան ձի կող մից (ե րեք դեմ քով  բաշխ-
ված) և մե կից ա վե լի ան ձե րի կող մից (նույն ձևով բաշխ ված): Ընդ 
ո րում ե զա կի և հոգ նա կի թվե րի բաշխ ման մեջ կա այն ա ռանձ նա-
հատ կութ յու նը, որ նախ՝  ե զա կի ա ռա ջին դեմ քում խոսքն ար տա հայտ-
վում է իր ա նու նից, իսկ հոգ նա կիի դեպ քում իր նկա տի ու նե ցած խմբի՝ 
ո րո շա կի ան ձե րի ա նու նից. հմմտ.  (ես) գրում եմ  (մենք)  գրում ենք, 
երկ րորդ՝  ե զա կի թվով և հոգ նա կի թվով դրված բա յաձ ևե րում նկա-
տե լի է ինչ-ինչ վե րա բեր մուն քի հետ կապ ված փո խա րի նութ յուն՝ ո ճա-
կան և  այլ նկա տա ռում նե րով,  ո րի դեպ քում փո խա րին վում է  նաև 
դեմք ցույց տվող դե րա նու նը,   օ րի նակ՝  մենք   գրում ենք  ձևի օգ տա-
գոր ծում «ես գրում եմ» ի մաս տով (իր ան ձի ա ռա վե լութ յան նշում), և 
հա կա ռա կը՝ դու գրում ես  ձևի  օգ տա գոր ծում «դուք գրում եք» ի մաս-
տով  (խո սակ ցի ան ձի նկատմամբ ան հար գա լից պահ ված քի նշում): 

Կան լե զու ներ, ո րոնք ու նեն ոչ միայն ե զա կի և հոգ նա կի թիվ, այլև 
«ե ռա կի», «քա ռա կի» թիվ (օր.՝ միկ րո նեզ յան լե զու նե րում՝ Կա րո լին-
յան, Մար շալ յան կղզի նե րում), ո րը պայ մա նա վոր ված է այդ լե զու նե րը 
կրող հան րութ յան մտա ծո ղութ յան յու րա հատ կութ յամբ, այ սինքն՝ 
ա ռար կա նե րը պատ կե րաց նել ոչ թե, ա սենք, ե զա կի - հոգ նա կի, այլ 
ե զա կի - «ե ռա կի», ե զա կի - «քա ռա կի» հա կադ րութ յամբ, մո տա վո րա-
պես՝ մեկ և  ե րեք (միա սին) և  այլն:

Թի վը ար տա հայտ վում է ոչ միայն գո յա կա նի, այլև բա յի հա մա-
կար գում, ա ռա ջի նում՝ ա ռար կա նե րի, երկ րոր դում՝ գոր ծո ղութ յուն նե-
րի նշա նակ ման մեջ. հմմտ. ու սա նող –  ու սա նող ներ և  ու սա նո ղը լսում 
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է –  ու սա նող նե րը լսում են և  այլն:  Պարզ ա սած՝ սա քե րա կա նութ յուն 
է, որ ար տա հայ տում է լե զուն, իր շա րահ յու սա կան եր ևույ թով՝ հա մա-
ձայ նութ յամբ. բեր ված օ րի նակ նե րում տե ղի է ու նե ցել են թա կա յի և 
ս տո րոգ յալի հա մա ձայ նութ յուն՝ դեմ քով և թ վով:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Ջա հուկ յան Գ. Բ.,  Հա յոց լեզ վի զար գա ցու մը և կա ռուց ված քը, Ե., 1969,  

էջ 196-274:
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010,  

էջ 60-69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ   122-125:  
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 161-165:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 320-323:
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:
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  Թե մա 5. Բա ռա յին կար գեր. բա ռը քե րա կա նա կան 
(ձևա կազ մա կան) միա վոր 

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռի  քե րա կա նա կան  (ձևա կազ մա կան) բնու թա գի րը: 
Բա ռի քե րա կա նա կան ի մաս տի ար տա հայ տու թյու նը ա ծանց մամբ: Բա ռի 
բա ռա կազ մա կան և քե րա կա նա կան (ձևա  կազ մա կան) կար գա յին առն չութ յու
նը: 

1. Լե զու նե րի քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի ա ռու մով բա ռա կազ-
մութ յունն ա վե լի լայն հաս կա ցութ յուն է, քան որ այն սո վո րա բար 
ըմբռն վում է այս կամ այն  լեզ վում: Հա յե րե նում բա ռա կազ մութ յու նը 
նոր մա տիվ քե րա կա նութ յուն նե րում քննվում  է բա ռա գի տութ յան մեջ, 
քա նի որ այն դիտ վում է  միայն ըստ ի րա հա րա բե րա կան ար ժե քի, այ-
նինչ ու րիշ լե զու նե րում (ռու սե րե նում  և  այլն) այն ու նի նաև ձևա կազ-
մա կան (բա ռա հա րա բե րա կան) ար ժեք: 

Լեզ վա բա նա կան տե սա կան գի տե լիք նե րի ա ռու մով բա ռա կազ-
մու թյու նը ա ռա վե լա պես  ներ կա յաց վում է  իբրև լեզու նե րի ձևա բա-
նութ յան  բաժ նի եր ևույթ:  Ըստ այսմ՝ բա ռը ու նի ոչ միայն բա ռա յին, 
այլև քե րա կա նա կան ի մաստ: Տար բե րում են քե րա կա նա կան ի մաստ -
նե րի եր կու տե սակ՝ ա ծան ցա կան և բա ռա հա րա բե րա կան: Մե կի դեպ-
քում բա ռին ա վե լա ցող ա ծանց նե րով կազմ վում են քե րա կա նա կան  
ի մաստ ար տա հայ տող նոր բա ռեր, օր.՝  գիր  (ար մատ) – գրել (բայ) –
գր ա կան (ա ծա կան) – գրութ յուն (գո յա կան)  և  այլն: Իսկ մյու սի դեպ-
քում՝ «քե րա կա նա կան-բա ռա հա րա բե րա կան ձևա վո րում ստա ցած  
քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը հան դես են գա լիս լեզ վի մեջ որ պես քե-
րա կա նա կան կար գեր (կա տե գո րիա ներ)»1: Երկ րորդ դեպ քում ա մե-
նից ա ռաջ  նկա տի է առն վում  այն, որ նման ձևով ա ռա ջա նում են 
տար բեր խոս քի մա սե րի պատ կա նող բա ռեր. օր.՝ գիր ար մա տից  բայ 
(գրել), ա ծա կան (գրա կան), գո յա կան  (գրու թ յուն) և  այլն: Սա բա ռի 
ձևա բա նա կան հնա րա վորութ յան (քե րա կա նա կան ի մաս տի) մի 
դրսևո րում է, որն ու նի ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան ար ժեք՝ բնո րոշ 
տար բեր լե զու նե րի:   

Հա յե րե նում, օ րի նակ, գո յա կա նի սկզբնա կան ձևը, որ քե րա կա-
նութ յան մեջ   ուղ ղա կան հո լով է hա մար վում, քե րա կա նա կան ար ժեք 

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 502: 
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է ստա նում մյուս՝ թեք հո լով նե րի հետ հա մա պա տաս խան առն չութ-
յուն նե րի պայ ման նե րում՝ ու նե նա լով, այս պես կոչ ված, զրո ( ǿ ) վեր ջա-
վո րութ յուն, իբրև քե րա կա նա կան կար գա յին ի մաս տի նշա նա կիչ բա-
ղադ րիչ նե րից մե կը: Այ նինչ կան լե զու ներ, ո րոն ցում եր ևույ թը հա կա-
ռակ պատ կերն ու նի: Այս պես, ֆրան սե րե նում գո յա կա նի ուղ ղա կան 
հո լովն ար տա հայ տում է ոչ միայն, ա սենք, ուղ ղա կա նի, այլև որ ևէ սե-
ռի քե րա կա նա կան ի մաստ. հմմտ.  ami  «բա րե կամ» – amie «բա րե կա-
մու հի», cher «սի րե լի (ար. սեռ).» – cherie «սի րե լի (իգ. սեռ)», étudient 
«ու սա նող»- étudiente «ու սա նո ղու հի» և  այլն): Ռու սե րե նում գո յա կա նի 
ուղ ղա կա նի ձևն  ար տա հայ տում է սե ռի,  թվի և հո լո վի քե րա կա նա-
կան ի մաստ ներ. օր.՝ студент «ու սա նող» - студентка «ու սա նո ղու-
հի»,  ученик «ա շա կերտ» – ученица «ա շա կեր տու հի», любимый  «սի-
րե լի (ար. սեռ)» – любимая  «սի րե լի (իգ. սեռ)» և  այլն:  Բեր ված նե րից 
ֆրան սե րե նի դեպ քում  քե րա կա նա կան ի մաս տի ար տա հայ տու մը 
պայ մա նա վոր ված է սե ռա նիշ  ǿ  զրո) / e (amiǿ – amie «բա րե կա մու-
հի»), ռու սե րե նում   ǿ  (զրո) / ка (студент «ու սա նող» - студентка  
«ու սա նո ղու հի»),  ǿ  (զրո)  /а   (к/ц հեր թա գա յութ յան հետ միա ժա մա-
նակ. ученик «ա շա կերտ» – ученица), ый  /ая  (любимый – любимая )  
հա կադ րութ յամբ: 

Այ նու հետև, հա յե րե նում քե րա կա նա կան ի մաս տի նշա նա կիչ  բա-
ղադ րիչ ներ չու նեն նաև մյուս ա նուն խոս քի մա սե րից ա ծա կա նը, թվա-
կա նը, նույ նիսկ դե րա նու նը, մի եր ևույթ, որ ընդ հա նուր առ մամբ հա-
տուկ է  այլ  լե զու նե րին՝ իբրև  ձևա կազ մա կան ի րա կու թյուն:  

Այս պի սով, բա ռը, որ պես բա ռա կազ մութ յան ա ռար կա, սահ  ման-
վում և  իր բա ռա կան հատ կա նի շով (ի մա՛ բա ռի մաստ), ու սում   նա սիր-
վում է բա ռա գի տութ յան բաժ նում, իսկ բա ռե րից ա ռա ջա ցող նոր բա-
ռե րի ձևա կազ մա կան քննութ յու նը, բնա կա նա բար, իբրև տե սա կան 
ա ռան ձին եր ևույթ, ու շադ րութ յան ա ռար կա է իր ձևա կազ մա կան 
հատ կա նի շով (ի մա՛ քե րա կա նա կան ի մաստ), ու սում նա սիր վում է ձևա-
բա նութ յան բաժ նում:   Է. Բ. Ա ղա յա նը գտնում է, որ բա ռա յին կար գեր 
(կա տե գո րիա ներ) են կոչ վում «լեզ վի մեջ ի րենց բա ռա կազ մա կան ար-
տա հայ տութ յունն ստա ցած ա ծան ցա կան ի մաստ նե րը», ո րոնք միա-
ժա մա նակ «տար բե րա կում են բա ռե րը նաև ըստ խոս քի մա սե րի»1:   

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 503:
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2. Լեզ վում ու րույն եր ևույթ են բա ռա յին կար գե րի (ա ծան ցա կան 
քե րա կա նա կան ի մաստ նե րի) կրող միա վոր նե րը, ո րոնք մաս նա կիո-
րեն են առնչ վում խոս քին, այ սինքն՝ «չեն ար տա հայ տում բա ռե րի հա-
րա բե րութ յուն նե րը նա խա դա սութ յան մեջ, այլ մաս նա վո րեց նում ու 
տար բե րա կում են բա ռա յին ի մաստ նե րը, այլ կերպ ա սած՝ լեզ վի մեջ 
գո յութ յուն ու նե ցող ար մատ նե րից ու բա ռե րից կազ մում են նոր բա ռեր՝ 
նոր ի մաստ նե րով»1:   Լե զու նե րում բա ռա յին կար գե րի մեջ, ձևա կազ-
մա կան ա ռու մով, տար բե րում են մի քա նի  ա ծան ցա կան ի մաստ ներ. 
Է. Բ. Ա ղա յա նը նշում է «փոք րութ յան (քնքշութ յան, նվա զութ յան)» (-իկ 
ա ծանց՝ շուն  շնիկ),   «հա վա քա կա նութ յան կամ  վե րա ցա կան ա ռար-
կա յի» (-ութ յուն ա ծանց), «բա ցաս ման» (-ան ա ծանց), «վե րա բե րութ-
յան» (-ա յին ա ծանց) և «խո շո րու թյան» (ռուս. -ище:  дом - домище) 
ի մաստ նե րը2: Ս րանց, թերևս, կա րե լի է ա վե լաց նել «սաստ կա կան»  
ի մաս տը՝ -կռտ ա ծանց-մաս նի կով (ե թե ոչ՝ նաև ռ -ով). հայ. ճան կել – 
ճանկռ ել   ճանկռտ ել, ծե ծել – ծեծկռտ ել, ճկել –ճկռել  և  այլն:  
Այս ի րա կան դի տար կու մը կա րե լի է ընդ լայ նել հա յե րե նի մի շարք այլ 
օ րի նակ նե րով: Այս պես,  հա յե րե նում փոք րութ յուն ցույց տվող մաս-
նիկ ներն են՝ ակ, (*եկ),  իկ,   ուկ, ո րոն ցով կազմ վել են  մի շարք 
բա ռեր և  լեզ վի տար բեր փու լե րում ու նե ցել են գոր ծա ծութ յան տար-
բեր աս տի ճան. հմմտ. օ ղակ, տղեկ (խսկց.-բրբռ.), շե րե փիկ, շե րե փուկ 
և  այլն:  Դ րանք նոր գրա կան հա յե րե նի մեջ կա՛մ շա րու նա կում են մնալ 
կեն սու նակ, կա՛մ  ինչ-որ չա փով դառ նալ ոչ կեն սու նակ (քիչ գոր ծա ծա-
կան). վեր ջին ներս այդ պի սին են դիտ վում պատ մա կա նո րեն: Այս պես, 
մի կող մից՝ գունդ – գն դակ, կոճ – կո ճակ  և  այլն, իսկ մյուս կող մից՝  
տունտնակ, փոքրփոք րիկ, շուն շնիկ, մա նուկ ման չուկ // ման կիկ և  
այլն:  Բեր ված նե րից ման չուկ կամ ման կիկ ձևերն ա ռա ջա ցել են ման
ուկ կազ մութ յան ուկի միա ժա մա նակ ու-ի սղու մով և կ-ի կա՛մ  պահ-
պա նու մով,  կա՛մ  չ -ի վե րած մամբ (մանուկ > մանկ իկ, մանչ ուկ): 
Ն կա տենք, որ նման կազ մութ յամբ շատ բա ռեր լեզ վի տվյալ  շրջա-
նում չու նեն  ի րենց ան մաս նիկ ձևե րը կամ սա կավ գոր ծա ծա կան են. 
հմմտ. մո ծակ, ճու ռակ,  կո ճակ և  այլն:

1 Նույն տեղում, էջ 502:
2  Նույն տեղում,  էջ 502-503:
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 ա. Այս խմբի բա ռե րից փոք րութ յուն-փա ղա քա շանք  են ցույց տա-
լիս՝ ա ղավն յակ (< ա ղավ նի), հոգ յակ (< հո գի),  ա մուսն յակ  (< կա՛մ  
ա մու սին-ի սե ռա կա նի ձևից՝ ա մուս նի-ակ, կա՛մ  ա նա լո գիա յով),  փա-
ղաք շանք են ցույց տա լիս՝ մռութմռու թիկ (խսկց.), բուկ բկլիկ,    
նվա զութ յուն-ա ռա վե լա կան՝  շն իկ, հաստլ իկ  և  այլն:  

բ. Հա վա քա կան, վե րա ցա կան ի մաստ են  ար տա հայ տում -ութ
յուն, ում մաս նիկ նե րը. հան րութ յուն,  շփո թութ յուն, հա մա կում, վե րա
բե րում  բա ռե րի  սե րող հա նուր, շփոթ, հա մակ, վե րա բեր(ել) հիմ քե-
րից կազ մում են նոր բա ռեր, ո րոնք աչ քի են ընկ նում բա ռա կան կար-
գա յին հատ կա նի շով,  ար տա հայ տում են գո յա կա նի վե րա ցա կան-
ընդ հան րա կան դա սի քե րա կա նա կան ի մաստ: 

գ. Բա ցաս ման ի մաս տով կազ մութ յուն ներ հա յե րե նում սո վո րա-
բար ա ռա ջա նում են հա մա պա տաս խան մաս նիկ նե րով (–ան, չ , դժ , 
-տ), ո րոնք դրվե լով բա ռե րի կամ բա ռար մատ նե րի վրա կազ մում են 
բա ռա հա րա բե րա կան-քե րա կա նա կան ի մաս տով բա ռեր, ընդ ո րում 
գրե թե բո լոր դեպ քե րում տե ղի է ու նե նում, այս պես կոչ ված, խոս քի մա-
սա յին փո խան ցում, որ բուն հատ կա նիշ է քե րա կա նա կան-բա ռա հա-
րա բե րա կան ի մաս տի դրսևոր ման: Այս պես, -ան ժխտա կա նի մաս-
նակ ցութ յամբ ու նե նում ենք գո յա կան-ա ծա կան խոս քի մա սա յին փո-
խանց մամբ ձևեր. հմմտ. գործ –  անգործ,  խելք   անխելք,  տուն  
անտուն և  այլն, չ -ով  բա յար մա տից կազմ վում են ա ծա կա նա կան 
միա վոր ներ. հմմտ. տես(նել) – չտես,  կամ(ե նալ) – չկամ, բե րել   չբեր 
(բրբռ.) և  այլն, -դժ ով  նույն պի սի կամ գրե թե նույն պի սի կազ մութ յուն-
ներ. հմմտ. բախտ – դժ բախտ  (նաև՝ ան բախտ), գույն – դժ գույն, կամ 
(ե նալ)  դժկամ և  այլն,  այս վեր ջի նի պես նաև տ ի մի ջո ցով. հմմտ. 
գիտ(ե նալ) – տ գետ,  հաս(նել)  տհաս  և  այլն:

դ. Մե ծութ յան ի մաս տով կազ մութ յուն ներ. մեծ  մեկկեկ «ա վե լի 
մեծ, խո շոր». հմմտ. ռուս. –ище ա ծան ցով կազ մութ յուն նե րը՝ дом – 
дом-ище  «մեծ տուն»  և  այլն: 

Է. Բ. Ա ղա յա նը գրում է. «Զրկ ված լի նե լով բա ռա յին կոնկ րե տութ-
յու նից, այդ ա ծանց նե րը միա նա լով զա նա զան բա ռե րի կամ ար մատ-
նե րի, հատ կաց նում են նրանք բա ռե րի այս կամ այն կար գին, տար բե-
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րա կում են նրանք ըստ խոս քի մա սե րի, տա լիս նրանց այս կամ այն 
մաս նա վո րե ցու մը, կոնկ րե տա ցու մը և  այլն»1: 

Ա վե լորդ  չէ շեշ տել, որ հա յե րե նի նոր մա տիվ դա սագր քերում,  
այլև տար բեր բնույ թի աշ խա տանք նե րում  լեզ վա կան այս ի րո ղու թյու-
նը քննու թան ա ռար կա է   ա մե նից ա ռաջ իբրև բա ռա գի տու թյան, մաս-
նա վո րա պես բա ռա կազ մա կան եր ևույթ, սա կայն, մյուս կող մից, ինչ-
պես տես նում ենք, այն ա մե նից ա ռաջ աչ քի է ընկ նում բա ռա քե րա-
կանական-բա ռա հա րա բե րա կան այն պի սի հատ կա նի շով, ո րով տե ղի 
է ու նե նում ան ցում մի խոս քի մա սից մեկ այլ խոս քի մա սի, որն, ան-
շուշտ, քե րա կա նա կան-ի մաս տա բա նա կան եր ևույթ է լե զու նե րում:    

Այ նու հետև,  բա վա կա նին ու շագ րավ է այն փաս տը, որ տար բեր 
խոս քի մա սե րի ի մաստ ներ են ար տա հայ տում, այս պես կոչ ված, խոս-
քի մա սա յին կազ միչ ա ծանց-մաս նիկ նե րը: Հա յե րե նում, օ րի նակ, 
միան գա մայն տար բեր են  գո յա կա նա կազմ ա ծանց նե րը՝ -ութ յուն, 
ում, ա րան և  այլն  (ու սա նո ղութ յուն, ու սում, լսա րան և  այլն), ա ծա կա-
նա կազմ ա ծանց նե րը` -ա կան, ա յին և  այլն  (ու սա նո ղա կան, լսա րա
նա յին և  այլն), բա յա կազմ ա ծանց նե րը՝ -ել, ալ (սո վո րել, գի տե նալ), 
մակ բա յա կազմ ա ծանց նե րը՝ -ա բար, ա պես  և  այլն  (ըն կե րա բար, 
ա ռանձ նա պես և  այլն): 

Ն կա տի ու նե նա լով սրանց այն հատ կա նի շը, որ տար բեր խոս քի 
մա սեր են ա ռաջ բե րում, նման կազ մութ յուն նե րը տվյալ դեպ քում այլ 
բան չեն, քան խոս քի մա սա յին  քե րա կա նա կան-բա ռա կազ մական  
եր ևույ թի դրսևո րում ներ: 

3.  Այս թե մա յի առն չութ յամբ կար ևոր է նաև բա ռի բա ռա կազ մա-
կան և քե րա կա նա կան (ձևա կազ մա կան) կար գա յին առն չութ յան հար-
ցը՝ կապ ված բա ռի վե րա բե րա կան (բա ռա հա րա բե րա կան) և  ա ծան-
ցա կան ի մաստ նե րի, նաև սրանց պատ մա կան փո փո խութ յան հետ:    

Հայտ նի է, որ լե զու նե րը պատ մութ յան ըն թաց քում կրում են մի 
շարք տար բեր կար գի փո փո խութ յուն ներ, որ ըն դուն ված է դրանք 
գնա հա տել իբրև զար գաց ման պատ մա կան գոր ծըն թա ցի հետ ևանք:  
Խոսքն այս դեպ քում  վե րա բե րում է ոչ այն քան բա ռա պա շա րի բա ռա-
յին (լեք սի կա կան) ընդ հա նուր տե ղա շար ժե րին, ա սենք՝ նոր ա ռար կա-

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 503:



259

նե րի և  եր ևույթ նե րի ա ռաջ գա լով պայ մա  նա վոր ված հա մա պա տաս-
խան բա ռե րի և տեր մին նե րի ա ռա ջաց մա նը, այլ  լեզ վում ե ղած բա ռե-
րի  ձևի փո փոխ մամբ  պայ մա նա վոր ված ի մաստ նե րի փո փո խութ յա-
նը, ե ղած նե րի թու լաց մա նը կամ ան հե տաց մա նը և  այլն, որ քան բա ռե-
րի ի մաստ նե րով պայ մա նա վոր ված քե րա կա նա կան կար գե րի այն 
փո փո խութ յա նը, ո րը դի տարկ վում է լեզ վի և  ար տա լեզ վա կան ի րա-
կա նութ յան փոխ հա րա բե րութ յան մեջ: 

Լե զուն ի րա կա նութ յան ար տա ցո լումն է, որ ձգտում է հա մար ժե-
քութ յան այդ ի րա կա նութ յան հետ: Լեզ վա բա նութ յան մեջ, բնա կա նա-
բար, այս հար ցը քննվում է իր ի մա ցա բա նա կան (փի լի սո փա յա կան) 
հիմ քե րով. ըստ այդմ՝ լեզ վի քե րա կա նա կան կար գե րը ձգտում են հա-
մար ժե քութ յան մտա ծո ղութ յամբ (գի տակ ցութ յամբ) ճա նա չե լի ի րա կա-
նութ յան՝ տրա մա բա նա կան կար գե րի հետ:  Ի րա կա նութ յու նը նշա-
նակ վում է այն պի սի կար գե րով, ինչ պի սին են  ժա մա նա կը, տե ղը, ձև, 
քա նա կը և  այլն, ո րին հա մա պա տաս խան են լեզ վի նույն պի սի քե րա-
կա նա կան  կար գե րը: 

Բա ռը, ընդ հա նուր առ մամբ, ա մե նից ա ռաջ հա ղոր դակ ցա կան  
եր ևույթ է, ի րա կա նութ յան լեզ վա կան  ար տա ցո լում, և  որ պես այդ պի-
սին՝  այն խոս քում հան դես է գա լիս եր կա կի,  մի կող մից՝ բա ռա կազ-
մա կան  (նոր բա ռեր կազ մե լու), և  մյուս կող մից՝ ձևա կազ մա կան (նոր 
ձևեր կազ մե լու) հնա րա վո րութ յամբ: Այդ պի սով՝ բա ռը լեզ վա կան հնա-
րա վո րու թյուն է, միա ժա մա նակ խոս քա յին ի րա կա նա ցում՝ ար տա հայ-
տե լու ար տա լեզ վա կան ի րա կա նու թյու նը, ըստ ո րում ան վա նու մով 
կամ հա րա բե րու մով: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  502-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 60-69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ 111-112:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ   131-139:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ 275-276:
Широков О.С, Введение в языковедение, М.,1985, էջ  190-205:
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Թե մա 6.  Բա ռա փո խութ յան  ե ղա նակ նե րը  

Հիմ նա հար ցեր: Ներ մարմ նա վո րում (ին կոր պո րա ցիա), հա մադ րում 
(սին թեզ),  ան ջա տում (ի զոլ յա ցիա), կցում (ագլ յու տի նա ցիա), բազ մա հա մադ
րում (պո լի սին թեզ), ձու լում (ֆու զիա): Եր ևույ թի տար բե րութ յուն ներն ըստ մա
կար դակ նե րի: Ե ղա նակ նե րի խմբա վոր ման հի մունք նե րը և տե սութ յուն նե րը: 

1. Բա ռի,  իբրև քե րա կա նա կան միա վո րի, ու սում նա սի րութ յան մեջ 
հստակ տար բե րա կե լի են քե րա կա նա կան ի մաստ և, այս պես կոչ ված, 
բա ռա պա շա րա յին (լեք սի կա կան՝ բա ռա րա նա յին) ի մաստ հաս կա ցու-
թյուն նե րը: 

Բա ռե րի քե րա կա նա կան ի մաս տի դրսևոր ման բա ռա կազ մա կան 
ու ղին շատ լե զու նե րում ու նեն ա ռանձ նա հա տուկ ձևեր: Լայն ի մաս տով 
ըն դուն ված է նման եր ևույթ նե րը կո չել բա ռա փո խութ յուն: Վեր ջինս 
հան դես է գա լիս տար բեր ե ղա նակ նե րով. լե զու նե րում  սո վո րա բար 
ա ռանձ նաց նում են ո րո շա կի տե սակ ներ՝ նկա տի ու նե նա լով այն 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, ո րով  բնո րոշ վում է այդ լե զու նե րի քե րա կա-
նա կան տի պը: Այս պես, բա ռա փո խա կան այն պի սի եր ևույթ, ինչ պի-
սին է կցու մը (ագլ յու տի նա ցիա) էա կան նշա նա կութ յուն ու նի թյուր քա-
կան լե զու նե րում, որ պի սով այդ լե զու նե րը հա ճախ ան վան վում են 
կցա կան լե զու ներ, նման եր ևույթ ներ կա յաց նում է ժա մա նա կա կից 
գրա կան հա յե րե նը, ի տար բե րույթ յուն հին գրա կա նի. մեկ բա ռաձ ևի 
մեջ  կա րող են հան դես գալ թվի, հո լո վի  և  առ կա յաց ման քե րա կա նա-
կան ի մաստ նե րը. օր.՝  տետրերիցս «իմ այս տետ րե րից»,  գրք եր
ովդ  «քո այդ գրքե րով» և  այլն): 

Լե զու նե րում, ինչ պես հայտ նի է, տար բեր ժա մա նակ նե րում 
ա ռանձ նաց վել են բա ռա փո խութ յան հետև յալ եր ևույթ նե րը՝ ներ մարմ
նա վո րում  (ին կոր պո րա ցիա), հա մադ րում (սին թեզ), ան ջա տում (ի զոլ-
յա ցիա), կցում (ագլ յու տի նա ցիա), բազ մա հա մադ րում (պո լի սին թեզ), 
ձու լում (ֆու զիա):  Գի տութ յան մեջ սրանց այն քան մեծ կար ևո րութ յուն 
է տրվել, որ այդ եր ևույթ նե րը հա մար վել են ա ռանց քա յին լե զու նե րի 
տի պա բա նա կան դա սա կագ ման հա մար: 

Հայտ նի է, որ աշ խար հի լե զու նե րի տի պա բա նութ յու նը լիո վին 
տար բեր վում է, ա սենք, պատ մա հա մե մա տա կան, ինչ պես նաև կա-
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ռուց ված քա յին լեզ վա բա նութ յու նից, որ հիմն վում է լե զու նե րում նման 
եր ևույթ նե րի տար բեր չա փե րով առ կա դրսևո րում նե րի վրա: Միա ժա-
մա նակ գտնում են, որ  այդ տե սակ նե րի միջև գո յութ յուն ու նի  զու գոր-
դում, այ սինքն՝ ոչ բո լոր դեպ քե րում է հնա րա վոր լի նում հստակ ձևա-
կեր պու մով  բնո րո շել այս կամ այն տե սա կը.   

ա.  Ներ մարմ նա վո րու մը (ուշ  լատ. incorporatio.  in  «մեջ», corpus 
«մար մին». «նե րա ռում, մարմ նա վո րում») բնո րոշ է այն լե զու նե րին, 
ո րոն ցում շա րահ յու սա կան հա րա բե րութ յուն դրսևո րող միա վոր նե րը 
(նա խա դա սութ յան ան դամ նե րը) միա սին  կազ մում են բա ռա յին մեկ 
ամ բող ջութ յուն, որ պի սով ստաց վում է, որ լեզ վում կա այն քան նա խա-
դա սութ յուն, որ քան որ հնա րա վոր է կազ մել նման ձևա բա նա կան-շա-
րահ յու սա կան հա րա բե րութ յան բա ռա յին միա վոր ներ:  

Այս եր ևույ թը լեզ վա բա նութ յան մեջ սահ ման վում է իբրև շա րահ-
յու սա կան կա պի մի ե ղա նակ, որն ու նե նում է մաս նա կի  (բա ռա կա-
պակ ցութ յան աս տի ճա նում) և լ րիվ (նա խա դա սութ յան մա կար դա կում) 
դրսևո րում ներ, ո րոնց բա ղադ րիչ նե րը միա նում են իբրև մեկ ամ բող-
ջութ յուն՝ ա ռանց նրան ցում առ կա ձևա յին (ար տա հայ տութ յան պլա նի) 
ցու ցիչ նե րի, իսկ բա ղադ րիչ նե րի կազ մը, հեր թա կա նութ յու նը և քե րա-
կա նա կան ի մաստ ներ ստա նա լը պայ մա նա վոր ված են լի նում ա սե լի քի  
(նա խա դա սութ յան) ամ բող ջութ յամբ, հա րա բե րակ ցութ յու նը նրանց 
միջև՝  շա րահ յու սա կան կա պով (հա րա բե րութ յամբ): 

Ներ մարմ նա վո րու մը ինչ-որ չա փով շփման եզ րեր ու նի թե՛ կցա-
կա նութ յան  (ագլ յու տի նա ցիա յի), թե՛ բազ մա հա մադր ման հետ, ո րով-
հետև դրանք այս կամ այն  հատ կա նի շով (օր.՝ բա ղադ րիչ նե րի հեր թա-
կար գութ յուն կամ կցում, քե րա կա նա կան-շա րա դա սա կան ի մաս տի 
հի մունք  և  այլն): Ըստ այսմ՝ ներ մարմ նա վոր յալ լե զու նե րը եր բեմն 
կոչ վում են նաև բազ մա հա մադ րա կան լե զու ներ (տե՛ս ս տորև): Այն լե-
զու նե րը, ո րոն ցում բա ռա կան-շա րահ յու սա կան հա րա բե րակ ցութ յու նը 
ի րա կա նա նում է ներ մարմ նա վոր մամբ, բնա կա նա բար, կոչ վում են 
ներ մարմ նա վոր յալ լե զու ներ՝ իբրև  տի պա բա նո րեն յու րա հա տուկ տե-
սակ: Այդ պի սին են, օ րի նակ, հնա սիա կան լեզ վախմ բի մեջ մտնող 
ա մե րիկ յան հնդկա ցիա կան ո րոշ ցե ղե րի լե զու նե րը  (օ դու լե րե նը կամ 
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յու կա գի րե րե նը),  Ռու սաս տա նի հյու սի սա յին մա սում և Կամ չատ կա յի 
ո րոշ տա րածք նե րում բնակ վող նե րի  լե զու նե րը (չու կո տե րե նը կամ լո-
ւո րա վե տե րե նը, կոր յա կե րե նը կամ նի մի լա նե րե նը և  այլն), ո րոնք գի-
տութ յան ներ կա յիս տվյալ նե րով՝   կա րե լի է ա սել,  բա վա րար չա փով 
ու սում նա սիր ված են1:  

Այդ տի պի լե զու նե րը եր բեմն կոչ վում են նաև բազ մա հա մադ րա-
կան լե զու ներ ան վա նու մով, ո րով հետև ներ կա յաց նում են նա խա դա-
սութ յան ո րոշ բա ղադ րիչ ան դամ նե րի միան ման հա մադ րութ յուն. օր.՝ 
նա խա դա սութ յան բայ-ստո րոգ յա լի կազ մում ա ռա վե լա պես ու ղիղ 
խնդրի նե րա ռում, և  ըստ այդմ շա րահ յու սա կան մեկ ամ բող ջա կան 
միա վո րի սե րում և  այլն: 

բ. Հա մադ րու մը  (հուն. συνθεσις «միա ցում, կազ մում») հա տուկ է 
այն լե զու նե րին, ո րոն ցում քե րա կա նա կան ար տա հայտ ման մի ջոց ներ 
են ներ քին թե քու մը, ա ծան ցու մը, կրկնութ յու նը և  այլն (տեր մի նը՝ Ֆ.Շ -
լե գե լի):  Քե րա կա նա կան և բա ռա կան բա ղադ րիչ նե րի հա մադ րու մը 
ա ռա վե լա պես բնո րոշ է ե ղել լե զու նե րի հին վի ճա կին: 

Այս պես, հնդեվ րո պա կան լե զու նե րից հին հնդկե րե նը (սանսկ րի-
տը), հին հու նա րե նը, լա տի նե րե նը, հին սլա վո նե րե նը, հին հա յե րե նը 
(գրա բա րը) և  այլն   քե րա կա նա կան ձևեր են կազ մում հա մադ րու մով՝ 
հիմ քի և քե րա կա նա կան մաս նի կի միա տե ղու մով.  օր.՝  հհդկ.  bharāmi  
բե րում  եմ»,  bharāsi  «բե րում ես»,  bharāti «բե րում է» և  այլն,  հուն.  
φερο  «բե րում  եմ»,   φερες «բե րում ես»,  φερητ «բե րում է» և  այլն,  լատ.  
amō «սի րում եմ», amas «սի րում ես», amat «սի րում է» և  այլն,  ռուս. 
(սլավ.)   пишу  «գրում եմ», пишешь «գրում ես», пишет «գրում է» և  
այլն,  հհայ. եր թամ   «գնում եմ», եր թաս  «գնում ես», եր թայ  «գնում 
է» և  այլն  ձևե րը հա մադ րա կան են, ո րով հետև դրանց  բա յա հիմ քե րին 
ա վե լա ցել են քե րա կա նա կան նշա նա կութ յան՝ սահ մա նա կան ե ղա նա-
կի ներ կա ժա մա նա կի ե զա կի թվի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դեմք նշա նա կող 
վեր ջա վո րութ յուն նե րը. այդ ձևե րում  հա մադր ված են բա յի ե ղա նա կի, 
ժա մա նա կի, թվի և դեմ քի քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը:               

1 Տե՛ս  И. И. Мещанинов, Общее язикознание, Л., 1940:  Նույնի՝ Члены 
предложения и части речи, 2-րդ հրատ., Л., 1978:  П. Я. Скорик, О соотношении  
агглютинации и инкорпорации // В сб.:  Морфологическая   типология и 
проблема классификации языков, М.-Л., 1965: 
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գ. Ան ջա տում (ի զոլ յա ցիա «ան ջա տում, զա տում, մե կու սա ցում»), 
այս տեր մի նով հա ճախ բնո րոշ վում են մե կու սի ա մորֆ (բա ռա ցի՝ 
անձև, այ սինքն՝ քե րա կա նա կան ձևե րով աչ քի չընկ նող կամ նման 
ձևե րից զուրկ) լե զու նե րը, ո րոնք տի պա բա նա կան այլ տե սակ են ներ-
կա յաց նում և կոչ վում են ան ջա տա կան լե զու ներ:   

դ. Կ ցում (ագլ յու տի նա ցիա. լատ. agglutinatio  «սոսն ձում. միա ցում,  
կազ մում») այս կամ այն կար գի մաս նի կի ա վե լա ցումն է բա ռի հիմ քին 
(ըստ Ֆ. Բո պի), ո րի նկա տա ռու մով  էլ շատ լե զու ներ  հա ճախ կոչ վում 
են կցա կան լե զու ներ: Դ րանք  տի պա բա նո րեն այլ խումբ են կազ մում, 
և  այս դեպ քում լեզ վա բա նութ յան պատ մութ յան մեջ, կա րե լի է ա սել,   
լայն ու շադ րութ յան ար ժա նա ցած եր ևույ թի ենք առնչ վում, ո րով հետև 
դեռևս նոր դա րաշր ջա նի վաղ ժա մա նակ նե րի գի տութ յան մեջ լե զու-
նե րի փի լի սոփա յա կան կող մի ու սում նա սիր ման նպա տա կով  հարց է 
ա ռաջ քաշ վում, թե լեզ վի մեջ ինչ պի սի ար տա ցո լում ու նի այն կրող 
ժո ղովր դի պատ մութ յու նը, այդ պատ մութ յան, այս պես կոչ ված ի մաս-
տա սի րութ յու նը  (փի լի սո փա յութ յու նը): Եվ պա տա հա կան չէ, որ դեռևս 
18-րդ դ. ըն թաց քում այդ խնդրով հե տաքրքր վել են գեր մա նա ցի այն-
պի սի խո շոր մտա ծող ներ, ինչ պի սին են ե ղել,  Յ. Գ. Հեր դե րը, Ա. Շ լե-
գե լը, Ֆ. Շ լե գե լը, իսկ հե տա գա յում Վ. ֆոն Հում բոլդ տը և  ու րիշ ներ: 

Կ ցու մը  լեզ վի բա ռա կազ մա կան և ձ ևա կազ մա կան միա վոր նե րի 
դրսևոր ման մի ե ղա նակ է, ո րի դեպ քում բա ռար մա տին կամ  բա ռա-
հիմ քին, ո րոնք մեծ մա սամբ կա յուն ձևով պա հում են   ի րենց ե լա կե-
տա յին կամ անհնչ յու նա փոխ տես քը,  միա նում են տար բեր կար գի 
միա վոր ներ՝ ա ծանց ներ կամ մաս նիկ ներ: Եր ևան ե կող կցա կա նու-
թյա նը, ի դեպ, հա կա ռակ  եր ևույթ է  ձու լու մը,  և պա տա հա կան չէ, որ 
Ա. Ա. Ռե ֆոր մատս կին իր աշ խա տութ յուն նե րում  այդ եր կու սը քննում 
է իբրև միև նույն, այլ կերպ ա սած՝ ընդ հա նուր եր ևույ թի տար բեր մա-
սեր1:  Այս պես, հայ. -ու հի մաս նի կը ի գա կա նա նիշ է, ո րը կա րող է կցվել 
ան փո փոխ ձևով հան դես ե կող ո րո շա կի գո յա կան նե րին՝ ցույց տա լով 
տվյալ հաս կա ցու թյան այն ի մաս տը, որ սե ռի տար բե րութ յուն է հան-
դես բե րում. օր.՝ ըն կեր  ըն կե րու հի  «ի գա կան սե ռի անձ՝  ըն կեր»,  
բա րե կամ  բա րե կա մու հի «ի գա կան սե ռի անձ՝ բա րե կամ», աշ խա

1  Տե՛ս А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М.,  1998,  էջ  270-275:
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տա կից  աշ խա տակ ցու հի  «ի գա կան սե ռի անձ՝ աշ խա տա կից» և  
այլն:    

ե. Բազ մա հա մադ րում  (հուն. πολύ «բազ մա թիվ, շատ»  և σύνθεσις 
«միա ցում, միա տե ղում») եր ևույ թով աչ քի ընկ նող լե զու նե րը տի պա-
բա նո րեն կոչ վում են բազ մա հա մադ րա կան լե զու ներ:  Այս եր ևույ թի 
էութ յունն այն է, որ շա րահ յու սա կան մա կար դա կում հան դես ե կող 
միա վոր նե րից  հատ կա պես նա խա դա սութ յու նը սեր վում է ո րո շա կի 
ցու ցիչ նե րով կար գա վոր վող շա րա հա րութ յամբ, որ պի սով ա պա հով-
վում է մտքի ար տա հայտ ման նվա զա գույն միա վո րի ամ բող ջա կա-
նութ յու նը տվյալ մտքի դրսևոր ման հա մար: Ն կատ ված է, որ նման 
տի պի  են Կենտ րո նա կան, Ար ևել յան և Հա րա վա յին Աֆ րի կա յում տա-
րած ված բան տու լե զու նե րը, որն ինչ պես հայտ նի է, այդ տա րած քի 
ա մե նա տա րած ված լե զու ներն են, և հա մե մա տա բար՝ լավ ու սում նա-
սիր ված,  ա ռանձ նա նում են մե կու կես տասն յա կի հաս նող են թա խումբ 
ներ կա յաց նող լե զու նե րով, ընդ  ո րում ա ռա վել տա րած ված նե րից են  
սվա հի լի, չի լու բա, լին գա լա, ու րուն յար վան դա, լու գան դա  և  այլն լե-
զու նե րը1:  Ո մանք  բազ մա հա մադ րու մը, իբրև քե րա կա նա կան ի մաս-
տի նշա նա կիչ եր ևույթ, նույ նաց նում են ներ մարմ նա վո րում եր ևույ թի 
հետ2:   

զ. Ձու լում  (լատ. fusio «միա ցում,  ձու լում») տեր մի նը  հայ լեզ վա-
բա նութ յան մեջ  օգ տա գործ վում է, ի մաս նա վո րի, գրա բա րի հո լով ման 
հա մա կար գում քե րա կա նա կան մի քա նի ի մաս տի նշա նա կիչ վեր ջա-
վո րութ յուն նե րի նկա տա ռու մով. օր.՝ հին հա յե րե նում գոր ծոց  ձևը ոց 
վեր ջա վո րութ յան մի ջո ցով ար տա հայ տում է  գործ բա ռի հոգ նա կի թվի 
սե ռա կան-տրա կան և բա ցա ռա կան հո լով նե րի քե րա կա նա կան 
ի մաստ՝ «գոր ծե րի, գոր ծե րին, գոր ծե րից», այ սինքն՝  քե րա կա նա կան 
մի քա նի ի մաստ ձուլ ված է մեկ ձևի մեջ: Այ նու հետև, լա տի նե րե նում 
աբ լա տիվ հո լովն ու նի քե րա կա նա կան մի քա նի ի մաստ՝ բուն (բա ցար-
ձակ) աբ լա տիվ՝ բա ցա ռա կա նի, մի ջո ցի  աբ լա տիվ՝ գոր ծիա կա նի, և 

1 Տե՛ս  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 681-682: “Большой  энциклопедический 
словарь: Языкознание”, Изд-во “Большая Российская энциклопедия”, 2-е 
(репринтное) издание, М., 1998,  էջ 58-59,  69-70:  

2 Տե՛ս Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան, Թ. Ա. Ղարագյուլյան, Լեզ վա -
բանական բառարան, էջ 42:
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տե ղի աբ լա տիվ՝ ներ գո յա կա նի  ի մաս տով. օր՝ aquā  «ջրից, ջրով, 
ջրում (ջրի մեջ)», terrā «հո ղից, հո ղով, հո ղում», auditoriā  «լսա րա նից, 
լսա րա նով, լսա րա նում» և  այլն, որ նշա նա կում է, թե միև նույն ձևի մեջ 
(ā վեր ջա վո րութ յան մի ջո ցով) ձույլ հան դես են գա լիս մի քա նի հո լո վի 
քե րա կա նա կան ի մաստ ներ: 

Այ սու հան դերձ, հայտ նի է, որ այս տեր մի նը ա ռաջ է քաշ վել հատ-
կա պես ա մե րիկ յան  լե զու նե րի վե րա բեր յալ գի տութ յան մեջ, լեզ վա-
բան Է. Սե պի րի կող մից, որ նկա տի է ու նե ցել հիշ յալ լե զու նե րում քե-
րա կա նա կան ի մաս տով ա ծանց ման հա տուկ տիպ, որ ու ղեկց վում է 
հնչյու նա կան փո փո խութ յամբ՝ մո տե նա լով ձևույ թի սահ մա նին:  

Այն, ինչ գրա բա րի մեջ ա շա կեր տաւք  «ա շա կերտ նե րով», եր թամք 
«գնում ենք» և  այլն ձևե րում վեր ջա վո րութ յան միա ցու մը հիմ քին, 
թերևս, ձուլ ման օ րի նակ է,  լեզ վա բա նութ յան մեջ ըն դուն ված է կո չել 
կու մուլ յա ցիա (լատ. cumulō  «ի րար վրա դնել, ա վե լաց նել, ամ բող ջաց-
նել, լրաց նել»), ո րը տար բեր վում է ձու լու մից, այն է ՝ քե րա կա նա կան 
ո րո շա կի կար գեր  նշա նա կող քե րա կա նույթ նե րի  (գրա մե մա նե րի) հա-
մա կար գա յին անտ րո հե լիութ յու նը յու րա քանչ յուր թեք (ֆլեկ տիվ) 
ձևույ թի մեջ: 

Ձուլ ման տար բեր տե սակ նե րը պայ մա նա վոր ված են լեզ վի մա-
կար դա կա յին միա վոր նե րի առն չութ յամբ. տար բե րում են ձևույ թա յին 
մա կար դա կի սահ մա նագ ծում տե ղի ու նե ցող ձևահնչ յու նա կան (մոր-
ֆո նո լո գիա կան) ձուլ ման եր կու տե սակ՝ ընդ հա նուր և մաս նա կի: 

Ձու լում է այն, որ քե րա կա նա կան սեռն ար տա հայտ վում է գո յա-
կան նե րի հա մար նույն ձևույ թով. հմմտ. լատ. us (ար. սեռ), a (իգ. սեռ), 
um (չե զոք  սեռ)՝ filius «ա րու զա վակ՝ ուստր», filia «դուստր», verbum 
«բառ. բայ». ա ռանց այդ սե ռա նիշ վեր ջա վո րութ յուն նե րի հիշ յալ բա ռե-
րը չեն ըմբռն վի որ պես այդ պի սին և  այլն:   Մաս նա կի է այն ձու լու մը, 
որ տվյալ հնչույ թը միա նում է բա ռի հիմ նա կան մա սին (ար մա տին)՝ 
նրան հա ղոր դե լով քե րա կա նա կան այս կամ այն ի մաս տը. օր.՝  լատ. 
pax (< paciscor «հա մա ձայն վել») «խա ղա ղութ յուն» (*pac- + s > *pacs > 
pax) և  այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րը նմուշ են ձուլ ման՝ հնչյու նա կան 
(ձևահն չույ թա յին) մա կար դա կում:  
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Ըն դուն վում է նաև բա ռա յին, ձևույ թա յին, ո րոշ դեպ քե րում նաև 
շա րահ յու սա կան մա կար դա կի ձուլ ման հնա րա վո րութ յուն, oր.` հայ. 
(խսկց.)  ե սիմ  ( < ես ինչ ի մա նամ)  «չգի տեմ, չեմ ի մա նում», (խսկց.) 
բա րի կուն  ( < բա րի ի րի կուն)   «բա րի ե րե կո» և  այլն:

Բա ռա փո խութ յան վե րը բեր ված և սեղմ ձևով բա ցատր ված  
եր ևույթ նե րը  տար բեր լե զու նե րում նկատ ված ի րո ղութ յուն ներ են, 
ո րոն ցից, բնա կա նա բար, այս կամ այն ե ղա նա կը  հան դես  է գա լիս  
լե զու նե րից մե կում կամ մյու սում,  այն էլ ՝ ոչ ամ բող ջութ յամբ,  այլ  
մաս նա կիո րեն: Դ րանք նաև հա յե րե նում են մա սամբ  տեղ գտնում, 
իսկ մյուս նե րի նկա րագ րութ յան և պար զա բան ման նպա տա կով հա յե-
րե նի հնա րա վո րութ յուն նե րը գոր ծադր վում են մո տա վոր հա մընկ ման 
սահ ման նե րում: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 60-69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ   93-94:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ   443-456:
Широков О.С., Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:
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Թե մա 7. Խոս քի մա սե րի բնո րո շու մը.  
ա ռա ջա ցու մը և զար գա ցու մը  

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռի խոս քի մա սա յին սահ մա նու մը: Խոս քի մա սա յին 
միա վոր նե րի և  ի րա կա նութ յան,  նրանց նշա նակ ման հա րա կից մի ջոց նե րի 
բնո րո շու մը: Խոս քի մա սա յին միա վոր նե րի ա ռա ջաց ման հի մունք նե րը:      

1. Լե զու նե րում խոս քի մա սե րի քննութ յու նը ա մե նից ա ռաջ քե րա-
կա նա կան մա կար դա կի եր ևույթ է: Լեզ վի բա ղադ րիչ նե րի մի ջա կա, 
կենտ րո նա կան մա սը բա ռա յին մա կար դա կի միա վորն է՝ բա ռը, որն 
ըն կած է, մեր պատ կե րաց մամբ  մի կող մից՝ հնչույ թի, իսկ մյուս կող-
մից՝ նա խա դա սութ յան միջև: Հայտ նի է, որ հա ղոր դակց վել նշա նա-
կում է հո դա բաշխ տար րե րով՝ հնչույթ նե րից սեր ված բա ռե րով կազ մել 
նա խա դա սութ յուն, որ պես զի միտք ար տա հայտ վի, մարդ կանց միջև 
տե ղի ու նե նա փո խըմբռ նում և  այլն, ո րը ի մա ցա կան և գե ղա գի տա-
կան ա ռում նե րով անհ րա ժեշտ է հա սա րա կութ յան հա մար, և դա ե ղել 
է բո լոր ժա մա նակ նե րում: 

Մտ քի ար տա հայտ ման տար րե րից եր կու սը՝ ա նու նը (տվյալ դեպ-
քում՝ գո յա կա նը) և բա յը, հիմ նա կան են, իսկ մնա ցա ծը՝ լրաց յալ, 
ա ծանց յալ:  Իսկ թե որն է այդ եր կու սից ա մե նա հիմ նա կա նը, ա ռա վել 
կար ևո րը, ե ղել է հին ժա մա նակ նե րից ե կող տա րա կար ծութ յան ա ռար-
կա: Խոս քի մա սեր ան վա նու մը վե րա ցա կան, գի տա կան հաս կա ցութ-
յուն է, ի րա կա նութ յան մեջ կան հնչույ թա յին հա տույթ ներ, ո րոն ցով 
կազմ վում է խոս քը: Խոս քի մա սե րի ա ռանձ նա ցում, դա սա կար գում 
հաս կա ցութ յուն նե րը որ քան գի տա կան են,  նույն քան ու նեն ի րա կան 
(ռեալ) հիմ քեր:

Մարդ կա յին հո դա բաշխ լեզ վի մե խա նիզ մի պատ մութ յու նը ինչ-որ 
չա փով հնա րա վո րութ յուն է տա լիս միմ յան ցից տար բե րե լու խոս քի 
բա ղադ րիչ նե րը ոչ միայն  հնչյու նա կան (ձայ նա յին) հոս քի ա ն ընդ հա-
տութ յան մեջ,  «նկա տե լու»  ընդ հա տում ներ, այլև ո րոշ ի մաս տով 
ըմբռ նե լու դրանց ար տա լեզ վա կան ա ռար կա յա կան  (օբ յեկ տիվ)  վե-
րա բե րութ յու նը: Ար տա սան ված քի և ն րա վե րա բե րութ յան ա նընդ հատ 
ի րա կա նա ցու մը տեղ է բաց ա նում փոր ձին, ո րը  կար ևոր նշա նա կու-
թյուն է ձեռք բե րում խոս քի ճա նաչ ման մեջ՝ կապ ված նրա բա ղադ րիչ 
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մա սե րի՝ հնչա կան հա տույթ նե րի և վեր հա տույ թա յին տար րե րի տար-
բե րութ յան հետ: 

Գի տա կան (ի մա ցա կան) ա ռու մով խոս քի (բա ղադ րիչ) տար րե րը 
ան վան վում են  ի րե նցով՝ խոս քի մա սեր («մա սունք բա նի»), թե այդ 
մա սե րից ո րը  (կամ ո րոնք)  ու նեն ա ռաջ նութ յուն, իսկ մյուս նե րը մնում 
են ոչ ա ռաջ նա յին, հին աշ խար հի գի տութ յան մեջ ա ռաջ են քաշ վել 
տար բեր տե սութ յուն ներ: Ըստ նրան ցից մե կի՝ ա ռաջ նա յին են ա ռար-
կա նշող միա վոր նե րը՝ գո յա կան նե րը և  այլն, ո րոն ցով հնա րա վոր է 
ե ղել հա ղոր դակց վել, այս պես կոչ ված, ան վա նու մա յին (նո մի նա տիվ) 
ձևով,  իսկ ըստ մեկ ու րի շի՝ ա ռար կա յի շար ժու մա յին հատ կա նիշ նշող 
միա վոր նե րը՝ բա յե րը, ո րով հետև դրանք գոր ծո ղութ յուն են ցույց տա-
լիս: Մի դեպ քում շեշ տը դրվել է ա ռար կա նե րի և ն րանց հատ կա նիշ նե-
րի ճա նաչ ման վրա, մեկ այլ դեպ քում՝ կա տար ված գոր ծո ղութ յան, 
նույ նիսկ իբրև ա ռար կա նե րի շար ժու մա յին հատ կա նիշ: Վեր ջա պես, 
այդ եր կուսն ա վե լի  ա ռաջ նա յին են հա մար վում մյուս կար գի միա վոր-
նե րի հա մե մա տութ յամբ: Հայտ նի է նաև տե սութ յուն, ըստ ո րի ոչ էա-
կան, ոչ ա ռաջ նա յին միա վոր ներն են դիտ վել էա կան ու ա ռաջ նա յին 
(օր.՝ Լ. Նո ւա րեի, այս պես կոչ ված, բնա կան ճի չե րի տե սութ յու նը):  Այս 
մո տե ցում նե րի մեջ հե տա գա յում կա տար վում են  ճշգրտում ներ, լրա-
ցում ներ և  այլն, ո րոնք ա ռա վե լա պես վե րա բե րում են լեզ վի մա սին գի-
տութ յան պատ մութ յա նը:

 Խոս քի մա սե րը  բնո րոշ վում են  լե զու և հա սա րա կութ յուն կա պի 
մեջ,   քա նի որ լե զուն հա սա րա կա կան եր ևույթ է, ինչ պես բազ միցս 
նշվել է, ա ռաջ է ե կել մարդ կանց հա մա կե ցութ յան պայ ման նե րում,   
ուս տի դրանք քե րա կա նա կան ի մաս տի կրող ներ են   մտա ծո ղութ յան 
զար գաց ման ըն թաց քում. բուն խոս քի մա սե րով ար տա հայտ վող քե-
րա կա նա կան կար գե րը նույնն են, ինչ մտքի տրա մա բա նա կան կար-
գե րը:  

Ճա նա չո ղութ յան մեջ ա ռար կան և ն րա հատ կա նի շը միաս նա կան 
են և  ան բա ժա նե լի: Ա ռար կան չի լի նում այլ կերպ, քան այս կամ այն 
հատ կան շութ յան (ատ րի բու ցիա յի) ձևով. ծա ռը լի նում է  կա նա չած, 
փար թամ, բազ մաճ յուղ, պտղա շատ, դե կո րա տիվ, և հա կա ռա կը՝ տեր-
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ևա թափ, չո րա ցած, ճղա կո տոր  և  այլն,   շու նը  լի նում է մանր, նվազ, 
խեղ ճա ցած, քաշ վող և  այլն, և հա կա ռա կը՝ կա տա ղի, գի րա ցած, 
վտան գա վոր և  այլն: Թ վարկ ված նե րը ծառ և շուն ա ռար կա նե րի (բու-
սա կան և կեն դա նա կան միա վոր նե րի) հատ կա նիշ ներ են՝ մեր պատ-
կե րաց մամբ, մենք ենք դրանք նկա տում  նրանց «վար քի»  մեջ,  վե-
րագ րում նրանց՝   մեր փոր ձից  ել նե լով:  

Ա ռար կա յի և հատ կա նի շի միաս նութ յան մեր՝ հա սա րա կութ յան 
ան դամ նե րի ըն կա լում նե րը ան բա ժան են, միան գա մայն ի րա կան, գո-
յութ յուն ու նեն որ պես օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յուն: Իսկ իբրև ճա նա չո-
ղութ յուն մեր ու նե ցած փոր ձի,  դրանք միայն պայ մա նա կա նո րեն ենք 
զա տում ի րա րից, դի տում իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն, ծառ՝ իր հատ-
կութ յուն նե րով, շուն՝ իր հատ կութ յուն նե րով և  այլն: 

Այս վեր ջի նը, ինչ պես աս վեց, մարդ կութ յան տևա կան փոր ձի արդ-
յունք է: Ըստ այդմ,  երբ ա սում ենք, թե մար դը բա նա կան ա րա րած է, 
ի տար բե րութ յուն ոչ բա նա կան ա րա րած նե րի, վեր ջին ներս՝ բնազ դա-
կան, բու սա կան աշ խար հը «կեն դա նի»  մար մին (օր գա նիզմ), շրջա կա 
մի ջա վայ րը ան կեն դան բնութ յուն և  այլն,- այդ ա մե նը դի տարկ վում է 
ըստ այնմ, որ ա ռար կան և  իր հատ կա նի շը (հատ կութ յու նը) մեկն են,  
ամ բող ջո վին միաս նա կան: 

Այս պի սով, խոս քի մա սե րը, իբրև ի րա կա նութ յան, ար տա քին աշ-
խար հի նշա նա կում ներ, այդ պի սին են կա՛մ  իբրև ա ռար կա յի, կա՛մ  
իբրև վեր ջի նիս հատ կա նիշ նե րի  և հա րա կից լրա ցում նե րի  (ատ րի բու-
ցիա նե րի) նշա նա կիչ: Ըստ այդմ՝  պատ մա կա նո րեն ա ռա ջա ցել են գո-
յա կան նե րը և բա յե րը (ա ռար կան և  ա ռար կա յի շար ժու մա յին հատ-
կութ յու նը), այ նու հետև ա վե լի վե րա ցարկ ված հատ կա նիշ նե րը (ա ծա-
կան, մակ բայ), այլև նշված նե րից ա ռա ջի նի ա ռա վել վե րա ցարկ ված 
փո խա րի նիչ ներ  (դե րա նուն), բա ցար ձակ վե րա ցարկ ված նե րը (թվա-
կան) և  այլն: 

Լեզ վի ա ռա ջաց ման նախ նա կան շրջա նում խոս քի մա սե րի տար-
բե րա կում չի ե ղել, մա նա վանդ որ   նման   ա ռաձ նա ցու մը գի տա կան 
մո տե ցում է են թադ րում, իսկ նա խա մար դու կամ նախ նա կան  պայ-
ման նե րում ապ րող նե րի հա մար հո դա բաշխ հա ղոր դակ ցումն իսկ 
ա մեն ևին չի են թադ րում նման ա ռանձ նա ցում: 
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Այդ ա ռանձ նա ցու մը գի տա կան մտքի արդ յունք է: Լեզ վի հնչյու նա-
կան գրե թե յու րա քանչ յուր հա տույթ կա րող է ե ղած լի նել ար դեն հա-
ղոր դում՝ մտքի, մտա ծա ծի, անհ րա ժեշտ ա սե լի քի փո խանց ման և 
ս տա նա լու հա մար: «Այս նախ նա կան շրջա նում,  բնա կա նա բար,  բա-
ռը հան դես էր գա լիս ո՛չ  իբրև գո յա կան կամ ո՛չ  իբրև բայ, այլ իբրև 
ա նուն, որ իր մեջ էր առ նում և՛ ա ռար կա յի, և՛ նրա հատ կա նիշ նե րի 
միաս նա կան հաս կա ցութ յու նը: Լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան հե տա գա 
զար գա ցու մը հան գում է այն բա նին, որ մար դը, վե րաց ման և  ընդ հան-
րաց ման շնոր հիվ, կա րո ղա նում է ան ջա տել ա ռար կան հատ կա նի շից 
և, այդ պի սով իսկ, իր գի տակ ցութ յան մեջ ստեղ ծել գո յա կան նե րի ու 
բա յե րի կա տե գո րիա նե րը»1: 

Գ րե թե նույն ժա մա նակ նե րում և նույն պի սի պայ ման նե րում գո յա-
կան նե րի և բա յե րի հետ միա ժա մա նակ ա ռա ջա նում են դե րա նուն նե-
րը, մա նա վանդ անձ նա կան և ցու ցա կան, ո րով հետև ես,  դու, ին քը, 
այլև այս,  այդ այն, սա, դա, նա և ն ման բա ռե րով հիմ քում ըն կած հաս-
կա ցութ յուն ներ ար տա հայ տե լու, սո վո րա կան  և նախ նա կան պայ ման-
նե րում  փո խան ցե լու կամ ստա նա լու  հա մար մարդ կանց միջև  շփու-
մը, պետք է են թադ րել, ամ բող ջո վին սուբ յեկ տիվ հիմ քեր  է  ու նե ցել: 
Ինչ պես գի տենք, դե րան նուն ներն առ հա սա րակ ցու ցա կա նութ յան 
նշա նա կիչ միա վոր ներ են լեզ վա կան հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում: 
Այ նու հետև, մտա ծո ղութ յան ա նընդ հատ զար գաց ման ըն թաց քում 
ա ռանձ նա նում են ա ծա կան նե րը՝ իբրև ա ռար կա յի նշա նա կիչ, ինչ պես 
նաև մակ բայ նե րը՝ իբրև հատ կա նի շի հատ կա նիշ ար տա հայ տող բառ:  
Այս պի սով՝ ինչ պես ցույց է տա լիս մար դու հո գեմ տա վոր գոր ծու նեու-
թյան պատ մութ յու նը,  ա ռաջ նա յին խոս քիմա սա յին միա վոր ներ են 
ե ղել գո յա կա նը, բա յը, այ նու հետև դե րա նու նը, ա ծա կա նը և մակ բա յը: 

Այս հա մա տեքս տում բա վա կա նին յու րօ րի նակ է թվա կան նե րի 
ա ռա ջաց ման հար ցը, ո րով հետև դրանք նախ՝ ա մե նից վե րա ցարկ ված  
հաս կա ցութ յուն նե րի նշա նա կում ներ են, և  երկ րորդ՝ կապ վում են ոչ 
այն քան ա ռար կա յի կամ նրա այս կամ այն կար գի հատ կա նի շի նշա-
նակ ման հետ, որ քան, ըստ էութ յան, ա վե լի բարդ հո գեմ տա ծո ղա կան 
գոր ծըն թա ցի՝ հաշ վե լու հետ: Այս ո լոր տում մարդ կա յին մտա ծո ղու-

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 529-530:
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թյու նը տար բե րութ յուն նե րի մեծ  ել ևէջ (գամ մա) է ներ  կայաց նում. 
հայտ նի են  երկ յակ (զույգ՝ իբրև մեկ միա վոր.  խսկց.՝ «ջուխտ»),  
եռ յակ (օ րի նակ՝ տար վա ե ղա նակ նե րը), քառ յակ (տա րին՝ իբրև մեկ 
միա վոր), հնգյակ (մար դու մատ նե րի խում բը՝  իբրև մեկ ամ բող ջութ-
յուն. հմմտ. հայ. փունջ, պրսկ. pança «հինգ» < հե. *penkue «հինգ») և  
այլն: Եվ  պա տա հա կան չէ, որ նույ նիսկ ներ կա յումս կան ժո ղո վուրդ-
ներ, ո րոնք գտնվում են հաշ վարկ ման այս կամ այն աս տի ճա նի վրա՝ 
սկսած, այ սօր վա պատ կե րաց ման հա մե մա տութ յամբ, պար զու նակ  
(պրի մի տիվ)  ձևից:  

Այ նու հետև, հնդեվ րո պա կան ներ կա յիս լե զու նե րի հաշ վար կա յին 
հա մա կար գը նա խա պատ մա կան վի ճա կի հա մե մա տութ յամբ կրել է 
զգա լի փո փո խութ յուն ներ: Լա տի նե րե նում, օ րի նակ,  հաշ վար կու մը 
ե ղել է հնգյակ (հուն. πεντα-,  լատ.  quinque «5»), որ նկա տում ենք  գրա-
վոր նշա նակ ման մեջ (I-V, որ տեղ չոր սը հնգից մե կով պա կաս, վե ցը՝ 
մե կով ա վել՝ IV և  VI, այդ պես նաև՝ IX - XI  և  այլն),  իսկ ֆրան սե րե-
նում,  անգ լե րե նում և գեր մա նե րե նում հաշ վար կը,  կա րե լի  է ա սել,  
ե ղել է «դյու ժի նա յին», այ սինքն՝  1-12-ի հա մար կան ա ռան ձին բառ-ան-
վա մում ներ (ֆրանս. onze «11»,  douze «12»,   գերմ. elf  «11»,  zwölf  «12»)՝ 
իբրև ոչ-հնդեվ րո պա կան և  այլն:  

Վեր ջին ժա մա նակ ներս լույս են տե սել բա վա կա նին ու շագ րավ 
աշ խա տանք ներ հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի, և  առ հա սա րակ՝ մարդ-
կա յին մտա ծո ղութ յան  այդ  յո ւրօ րի նակ  եր ևույ թի վե րա բեր յալ, ո րը, 
կա րե լի է կար ծել, նոր լույս է սփռում  առ հա սա րակ թվե րի վե րա ցար-
կու մա յին բնույ թի վրա, ինչ պես նաև դրանց՝ այս կամ այն խմբի, նաև 
ա ռան ձին լե զու նե րի այս կամ այն կար գի դրսևո րում նե րի հետ կապ-
ված (Գ.  Վ. Ս տե պա նով և  ու րիշ ներ):  

Նախ նա կան տվյալ նե րով թվա կան նե րը ե ղել են գո յա կան ներ: Է. 
Բ. Ա ղա յա նը ևս  նշում է, որ  թվա կան նե րը թիվ չեն ցույց տվել, այլ գո-
յա կան ներ են, ար տա հայ տել են ա ռար կա յա կան հաս կա ցութ յուն. 
«այն պի սի գո յա կան ներ, ինչ պես մատ  (= 1),  զույգ  (= 2),   ձեռք     (= 5),   
զույգ ձեռք  (= 10)»  (ընդգ ծում նե րը մերն  են – Վ. Հ. ) և  այլն1: Սա, ի րոք, 

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 532:
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այդ պես է, ո րով հետև  հե. *sem-  ձևից  է  ծա գում մի «մեկ» բա ռը, որ 
հե տա գա ի մաս տա յին  զար գաց մամբ տվել է տար բե րակ ներ: Այ նու-
հետև՝ մինչև այժմ գո յութ յուն չու նի հայ. եր կու թվա կա նի, իբրև բնիկ 
բա ռի, հա վաս տի ստու գա բա նութ յուն, ե ղած փոր ձե րը (Ա. Մե յե, Հ. 
Ա ճառ յան, Շ. դը Լամ բերտ րի, Վ յաչ. Վս. Ի վա նով և  ու րիշ ներ)  մնում 
են լոկ հա վա նա կա նի սահ մա նում, քա նի որ փոր ձել են բխեց նել հե. 
*dų(o)- ար մա տից, հե ռու են հա վաս տի և հա մո զիչ լի նե լուց: Այս տեղ, 
չխո րա նա լով հար ցի ստու գա բա նա կան-ի մա ցա կան քննութ յան մեջ, 
հարկ կա միայն նշե լու,  որ այն մի   «(մատ ն)ա ցու ցիչ») բա ռի հետ կազ-
մում է, նախ նա կան մտա ծո ղութ յամբ, երկ յակ  (դո ւալ) բաշխ ման 
«մյուս» մա սի կրո ղը (1-2 «այս և մ յու սը. այս-մյուս»). հմմտ.  երկնչ իմ, 
երկիւղ, երկար, երկան(ք) (< *երկ) //կր կին (<  *կր-) և  այլն:  Հար ցի 
լայն քննար կու մը թող նե լով հա յե րե նի հա մե մա տա կան ու սում նա սի-
րութ յա նը,  թռու ցիկ կա րե լի է անդ րա դառ նալ նաև հայ. հինգ  բա ռին, 
ո րը ևս, նախ նա կան ի մաս տով ոչ թե թվա կան, այլ գո յա կան պի տի 
ե ղած լի նի, ի րոք, ոչ այլ ինչ, քան «հինգ» (հինգ միա վո րից բաղ կա ցած 
մի ամ բող ջութ յուն), որ ծա գում է, ինչ պես վե րը նշե ցինք,  հե. *penkųe 
«հինգ» ձևից, ո րը  հա վա նա կան ենք հա մա րում, քա նի որ ա պա ցուց-
վում է լրա ցու ցիչ օ րի նա կով, այն է՝ ու նենք հայ. փունջ «(ծաղ կի և  այլ-
նի) ո րո շա կի կապ» բա ռը, ո րի «ծա գումն ան հայտ» է1, թեև այն հա մե-
մա տե լի է հնդկա կան (հմմտ. հհնդկ.  panç  «հինգ»), ի րա նա կան (հմմտ. 
պրս. panç «հինգ», միտ. ար. panca «հինգ») ձևե րի հետ. ըստ այսմ 
փունջ բա ռի նախ նա կան ի մաս տը, կար ծում ենք,  պի տի ե ղած լի նի 
«հինգ մասն յա ամ բող ջութ յուն», հե տա գա յում առ հա սա րակ մի ո րո շա-
կի  «ամ բող ջութ յուն» (հմմտ. հայ. բրբռ. դաս տա, որ ի րա նա կան փո-
խա ռութ յուն է, ինչ պես որ՝ դաս տակ  «ձեռ քի  մաս՝ հինգ մատ նե րով 
հան դերձ»): Այս պի սով, նկա տե լի է, որ նման բա ռե րը, տվյալ դեպ քում 
թվա կան նե րը, տևա կան ժա մա նա կի ըն թաց քում, կորց նե լով ի րենց 
նախ նա կան, ա ռար կա յա նիշ  (բա ռա յին) ի մաստ նե րը, ձեռք են բե րել 
ա վե լի վե րա ցարկ ված  ի մաստ ներ՝  անց նե լով  այլ  խոս քի  մա սե րից  
թվա կան նե րին: 

1 Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Ե., 2010, էջ 768: 
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Խոս քի մա սե րի ա ռանձ նա ցու մը ևս մտ նում է երկպ լա նա յին միա-
վոր նե րի բաշխ ման սկզբուն քի մեջ: Լե զու նե րում բա ռա յին խմբերն 
ա ռա ջա նում են ոչ միայն ար տա հայ տութ յան պլա նի վե րա դա սա վոր-
մամբ, այլև հաշ վի է առն վում, ա վե լին՝ չի ան տես վում նրանց բո վան-
դա կութ յան պլա նը, այն  է՝  ի մաս տա յին  կող մը:  Ըստ այդմ լե զու նե-
րում, օ րի նակ, գո յա կան ներ են այն միա վոր նե րը, ո րոնք ցույց են տա-
լիս ա ռար կա կամ ա ռար կա յա կան հաս կա ցութ յուն, և դրս ևոր վում են 
դրանց ար տա հայ տիչ մաս նիկ նե րով. օր.՝  լատ. -us/er, a, um,   (lupus 
«գայլ», aqua «ջուր», ager «հող», verbum «խոսք, բայ» և  այլն),  ռուս.՝ 
-ик, -а, -о  (ученик  «ա շա կերտ», страна «եր կիր», окно «պա տու հան» 
և  այլն):  Հա յե րենն այս դեպ քում նա խա տիպ  ձևե րում, պարզ բա ռե րի 
մեջ սե ռի քե րա կա նա կան կար գի ար տա  հայտ ման հա մար  չու նի   ձևա-
յին տա բե րա կիչ մի ջոց ներ՝ կապ ված բնիկ բա ռե րի մեջ նա խա վեր ջին 
վան կի կա յու նաց ման, այ սինքն՝ վեր ջին վան կի թու լաց ման և  անկ ման 
հետ  (հմմտ. հե. *ųed-os-įo,  «ջուր», ո րից հայ. գետոյ)  և  այլն: Ե թե, 
օ րի նակ, ռու սե րե նի, լա տի նե րե նի և ն ման այլ լե զու նե րի մեջ կան սե-
ռա նիշ մաս նիկ ներ, ա պա հա յե րե նում դրանց բա ցա կա յութ յու նը 
«լրաց վում է» գո յա կա նա կազմ -ութ յուն, –ու հի (բարութ յուն, բա րե
կամու հի  և  այլն) ա ծանց նե րի մի ջո ցով: 

Հա յե րե նում կոնկ րետ խոս քի մա սե րի բա ժան ման հի մունք ըն դու-
նե լով վե րը նշված ե րեք՝ բա ռե րի խոս քի մա սա յին ի մաստ նե րը, բա ռե-
րի ձևա յին-ձևա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
խոս քի մեջ նրանց շա րահ յու սա կան կի րա ռութ յուն նե րը,- ինչ պես Է. Բ. 
Ա ղա յանն է կա տա րում,-  «լեզ վի ամ բողջ բա ռա պա շա րը կա րե լի է բա-
ժա նել հինգ կար գի՝ ա ռար կա յի հաս կա ցութ յուն ար տա հայ տող բա-
ռեր, հատ կա նիշ ար տա հայ տող բա ռեր, զգաց մուն քի բա ռեր, խոս քա-
մա սա յին ի մաստ ու նե ցող բա ռեր, բա ռի մաս տից զուրկ բա ռեր»1 :  

1) Ա ռար կա յի հաս կա ցութ յուն ար տա հայ տող բա ռե րը գո յա կան-
ներ են, որ   մաս նա վո րա պես ցույց են տա լիս ի րեր և  եր ևույթ ներ. օր.՝  

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 512:  Ի դեպ, խոսքամասային տերմինի 
փոխարեն  նախընտրելի է խոսքիմասային տերմինը, որը նախ՝ ավելի 
իրական է հիմքում ընկած իմաստի նշանակման առումով, երկրորդ՝ դրանք 
ունեն բառիմաստային որոշակի տարբերություններ՝ բառաբարդման և 
բառակապակցման հիմունքով (հմմտ. աղահանք և աղի հանք):  
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ծառ, տուն, ամպ րոպ,  ջուր  և  այլն, ան ձեր. օր.՝ մարդ, բնա կիչ, աղ ջիկ, 
քույր և  այլն,  գոր ծո ղութ յուն և վի ճակ՝ վերց ված ա ռար կա յա բար, այ-
սինքն՝ ան կախ ժա մա նա կից ու գոր ծո ղից. օր.՝ մար զանք, թռիչք, ըն
թեր ցող և  այլն, հատ կա նիշ և  ո րակ՝ որ պես ա ռար կա յա կան վե րա ցա-
կան ըմբռ նում, ան կախ այն կրո ղից, օր.՝ հե րո սութ յուն, քա ջութ յուն, 
հու զում, վճիռ  և  այլն:

Գո յա կան նե րը լի նում են եր կու տե սակ՝  հա սա րակ և հա տուկ:  
Վե րը բեր ված օ րի նակ նե րը հա յե րե նում հա սա րակ գո յա կան ներ են:  
Հա տուկ գո յա կան նե րը, ի րենց հեր թին, բա ժան վում են մի քա նի խմբի՝ 
ըստ ան վան վող ա ռար կա յի ի մաս տա յին-գոր ծա ռա կան տար բե րութ-
յան. 

ա) բուն hա տուկ ա նուն ներ (հատ կա նուն ներ), որ կազ մում են մի 
քա նի են թա խումբ.  մարդ կանց ա նուն ներ (անձ նա նուն, ազ գա նուն, 
տոհ մա նուն, խմբա նուն)՝ սե ռա յին, ազ գակ ցա կան և  այլն բաշխ մամբ. 
օր.՝ Ռու բեն, Աշ խեն,  Բա լա յան, Վար դա նենք, Մ խի թար յանք և  այլն, 
աշ խար հագ րա կան ա նուն ներ (ջրա նուն ներ, լեռ նա նուն ներ և  այլն), 
քա ղա քա կան և  այլ միա վո րում նե րի ա նուն ներ. օր.՝ Հա յաս տան, 
Կենտ րո նա կան Ա սիա յի երկր ներ և  այլն, 

բ) իբրև հա տուկ ա նուն դիտ վող ան վա նում ներ. գրա կան, գե ղար-
վես տա կան, ար վես տի և  այլ եր ևույթ նե րի ան վա նում ներ. օր.՝«Ա նուշ» 
պոեմ, «Ալ մաստ» օ պե րա և  այլն, քա ղա քա շի նա կան, ար տադ րա կան և  
այլն եր ևույթ նե րի ան վա նում ներ. օր.՝ Եր ևա նի մետ րո պո լի տեն, Պ ռոշ
յա նի կոն յա կի գոր ծա րան և  այլն:  

Գո յա կան նե րին բնո րոշ են հո լո վի, սե ռի, թվի, առ կա յաց ման  քե-
րա կա նա կան կար գե րը: Հա յե րե նը, օ րի նակ, չու նի սե ռի քե րա կա նա-
կան կարգ, որ ու նեն, օ րի նակ, ռու սե րե նը, անգ լե րե նը, ֆրան սե րե նը և  
այլն: 

Հա յե րե նը, ռու սե րե նը, գեր մա նե րե նը  ու նեն հո լո վի քե րա կա նա-
կան կարգ, որ հա տուկ չէ, օ րի նակ,  ֆրան սե րե նին և  անգ լե րե նին:  
Ռու սե րենն ու նի   -ь, -а, -о, -е, -я, նաև բա ղա ձայն վեր ջա վո րութ յուն-
ներ, ո րոնք նաև սեռ են ցույց տա լիս. բա ղա ձայն և -ь (ա րա կան սեռ՝ 
студент «ու սա նող», учитель «ու սու ցիչ» և  այլն), - ь, -а (իգ. սեռ՝  сирень 
«եղր ևա նի», страна «եր կիր»  և  այլն) և -о, -е, -я,  (չե զոք սեռ՝ окно 
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«պա տու հան», море «ծով», время «ժա մա նակ»),  ֆրան սե րե նում 
ա րա կան և  ի գա կան սե ռերն հիմ նա կա նում ար տա հայտ վում են ǿ (զրո) 
/ -е  ձևույթ նե րի հա կադ րութ յամբ և  այլն:   

Հա յե րե նին բնո րոշ է առ կա յաց ման կար գը, որն ու նի ձևա բա նա-
կան կազմ. հմմտ. սար – սա րը, գիրք  գիրքս, գիրքդ և  այլն, մյուս լե-
զու նե րում այն ի րա կա նա նում է նախ դիր նե րի մի ջո ցով, ֆրանս.՝  le, la, 
un (e),   գերմ.՝  der, die, das,  անգլ.՝ the և  այլն: 

2) Լայն ի մաս տով հատ կա նիշ են ար տա հայ տում բա յը, այլև ա ծա-
կա նը, թվա կա նը և մակ բա յը:  Ըստ Է. Բ. Ա ղա յա նի սահ ման ման՝ «բա-
յը ցույց է տա լիս ա ռար կա յի փո փոխ վող հատ կա նիշ ժա մա նա կի մեջ», 
մի սահ մա նում, որն իր շա րու նա կութ յան մեջ ան մի ջա պես բա ցատր-
վում է ժա մա նա կի հա րա բե րութ յամբ առն վե լու կամ բա ցառ վե լու լրա-
ցու ցիչ մա սով,  ուս տի այդ նկա տա ռու մով կա րե լի է տալ բա յի ա վե լի 
ամ բող ջա կան սահ մա նում. այն բա ռե րը, ո րոնք կոնկ րետ ժա մա նա կի 
հա րա բե րութ յամբ կամ որ ևէ հա րա բե րութ յու նից դուրս ցույց են տա լիս 
ա ռար կա յի  փո փոխ վող հատ կա նիշ ժա մա նա կի մեջ, կոչ վում են բա-
յեր:  Ն ման սահ մա նու մով էլ բնո րոշ վում են ոչ միայն ե ղա նա կա յին-
ժա մա նա կա յին (դի մա վոր), այլև վի ճա կա յին (ան դեմ) բա յե րը.  դեր-
բայ նե րը ա ռար կա յի փո փոխ վող հատ կա նիշ են ցույց տա լիս ա ռանց 
ժա մա նա կի հա րա բե րութ յան  (գնալ, գնում, գնա լիս և  այլն), իսկ դի մա-
վոր ձևերն այն հատ կա նի շը ցույց են տա լիս ժա մա նա կի հա րա բե րութ-
յամբ (գնում է,  գնա ցել էր,  գնա լիս է ե ղել  և  այլն):

Բա յի էութ յու նը ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին  ձևեր կազ մելն է, 
որն ան մի ջա կան է խոս քի դրսևոր ման հա մար՝ իբրև ի րա կա նութ յան 
հա ղոր դակ ցա կան ար տա հայ տութ յուն ժա մա նա կի մեջ, այ նինչ  մյուս՝ 
վի ճա կա յին ձևե րը  (դեր բայ նե րը) այս պես թե այն պես բա յի ժա մա նա-
կից դուրս փո փոխ վող հատ կա նիշ ցույց տա լու հնա րա վո րութ յուն չու-
նեն, նրանք ա ռա վե լա գույ նը վի ճա կի, կա ցութ յան «դեր» կա րող են 
ի րա կա նաց նել: Հա յե րե նի բա յերն ի րենց բնույ թով զգա լիո րեն տար-
բեր վում  են հնդեվ րո պա կան մյուս լե զու նե րի վի ճա կա յին ձևե րից (ոչ 
բուն դեր բայ ի մաս տով, ինչ պես հա յե րե նում. օր. լատ.՝ supinum (< 
supināre «շուռ տալ՝ հա կա ռակ ե րե սին դարձ նել») (ա նո րոշ բայ), 
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gerundium (< gerĕre «գոր ծել՝ տա նել, կրել»)  (բայ-գո յա կան),   
gerundivum (բայ-ա ծա կան) ձևե րը և  այլն: 

Հա յե րե նում բայն ու նի հա տուկ վեր ջա վո րութ յուն ներ, ո րոնք սո-
վո րա բար կոչ վում են խո նար հիչ ներ. դրանք  բա յի բնի ձայ նա վո րի և  
բուն վեր ջա վո րութ յան (-մ կամ -լ)  միա ցութ յուն են, գրա բա րում՝ -ել, 
ալ, իլ, ուլ, որ բա ռա րան նե րում և դա սագր քե րում բեր վում են սահմ.  
եղ. ներ կա յի ա ռա ջին դեմքի  ձևով՝  բե րեմ,  ա ղամ, փախ չիմ, թո ղում,  
իսկ  ժա մա նա կա կից հա յե րե նում՝ -ել,  ալ  (բե րել, ա ղալ, փախ չել, 
թող նել. գրա կան արևմ տա հա յե րե նում՝ նաև -իլ. խօ սիլ): 

Հն դեվ րո պա կան հին լե զու նե րից, օ րի նակ, լա տի նե րենն ու նի –āre, 
-ere, -(ĕ)re, -ire վեր ջա վո րութ յուն նե րը` amāre «սի րել», cantāre «եր գել», 
docere «ու սու ցա նել», delere «ա վե րել», tangĕre «կպչել», tegĕre «ծած-
կել»,  audire «լսել», finire «ա վար տել»  և  այլն, իսկ  այժմ յան գեր մա նե-
րե նում բայն ու նի -en վեր ջա վո րութ յու նը՝ bringen  «բե րել», sehen «տես-
նել»,   bleiben  «մնալ», sagen «ա սել», schreiben «գրել» և  այլն, ֆրան-
սե րե նում`-er, -ir, -re, -oir վեր ջա վո րութ յուն նե րը՝  manger «ու տել», 
mourir «մեռ նել», suivre «հետ ևել (մե կին և  այլն)»,  venir «գալ», avoir 
«ու նե նալ»,  savoir «գի տե նալ» և  այլն:  Անգ լե րե նը, սա կայն չու նի բա-
յա կան հա տուկ վեր ջա վո րութ յուն, ո րի փո խա րեն հան դես է գա լիս tօ 
բառ-մաս նի կը, որ պի սով տվյալ բա ռը հաս կաց վում է իբրև բայ՝  (to) 
eat  «ու տել»,  (to)  speak «խո սել»,  (to) come  «գալ», (to)  go «գնալ», (to)  
read «կար դալ» և  այլն: 

Կան նաև լե զու ներ, ո րոն ցում բա յա կան վեր ջա վո րութ յուն նե րի 
փո խա րեն գոր ծադր վում են այլ մի ջոց ներ:  Կով կաս յան լե զու նե րում, 
օ րի նակ,  ա նո րո շի փո խա րեն գոր ծած վում է բա յա նուն, կամ էլ «տվյալ 
բա յից կազմ ված հա մա պա տաս խան գո յա կա նը, օր.՝ վրա ցե րեն çnoba 
«գի տե նա լը, գի տութ յուն»,  vçnod «գի տեմ», gzavna «ու ղար կե լը, ա ռա-
քում», vgzavni «ու ղա կում եմ» և  այլն»1: 

3) Ա ծա կան կոչ վում են այն բա ռե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս ա ռար-
կա յի ան փո փոխ հատ կա նի շի հաս կա ցութ յուն. մեծ, գե ղե ցիկ, լավ, 
զվարթ բա ռե րը ա ծա կան ներ են, ո րով հետև ար տա հայ տում են այն-

1  Է.  Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 513-514: 
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պի սի հատ կա նիշ, ո րը մնա յուն է և միև նույն ի մաստն է ու նե նում՝ ցան-
կա ցած գո յա կա նի վրա դրվե լիս. մեծ  դած լիճ, մեծ այ գի, մեծ տուն, 
գե ղե ցիկ դահ լիճ, գե ղե ցիկ այ գի, գե ղե ցիկ  տուն և  այլն: Ա ծա կա նի բա-
ռի մաս տա յին այդ կա յու նութ յու նը գրե թե բո լոր լե զու նե րում այդ պի սին 
է, սա կայն ձևի  (= ձևա բա նութ յան) կամ շա րահ յու սա կան կի րա ռութ-
յան տե սանկ յու նից այն ու նե նում է  տար բե րու թյուն ներ: 

Այս պես, հա յե րե նում ա ծա կա նը չու նի քե րա կա նա կան սե ռի կամ 
թվի ար տա հայ տիչ մաս նիկ ներ (կամ ա ծանց ներ)՝ ի տար բե րութ յուն, 
ա սենք, ռու սե րե նի, ֆրան սե րե նի և  այլն:  Հին հա յե րե նում ա ծա կա նը 
թվա յին և հո լո վա կան հա մա ձայ նութ յուն ու ներ գո յա կա նի հետ՝ իբրև 
ո րո շիչ-ո րոշլ յա լի կա պակ ցութ յուն. տուն գե ղե ցիկ, տան գե ղեց կի, ի 
տա նէ գե ղեց կէ  և  այլն, տունք գե ղե ցիկք, տանց գե ղեց կաց, ի տանց 
գե ղեց կաց և  այլն,  իսկ  նոր գրա կան  հա յե րե նում այս եր ևույ թի ընդ-
հա նուր փո փո խութ յամբ տե ղի է ու նե ցել ոչ միայն հո լո վով, այլև թվով 
հա մա ձայ նութ յան վե րա ցում՝ եր ևույ թի պար զե ցում, այն է՝ ա ծա կա նը, 
իբրև ո րո շիչ, իր լրաց յա լի՝ ո րոշ յա լի հետ քե րա կա նո րեն չի հա  մա -
ձայնում՝ մեծ տուն,  մեծ տան, մեծ տա նից և  այլն, մեծ տներ, մեծ տնե
րի, մեծ տնե րից և  այլն: 

Այ նինչ,  ռու սե րե նում, գեր մա նե րե նում ո րո շիչ-ո րոշ յալ կա պակ-
ցութ յան մեջ ո րո շիչ ա ծա կա նը կա րող է հա մա պա տաս խան ձևա վո-
րում ու նե նալ, այ սինքն՝  հո լո վով և թ վով հա մա ձայ նել: Ա վե լին, հա մա-
ձայ նութ յուն կա րող է տե ղի ու նե նալ գո յա կա նի և ն րա լրա ցում ա ծա-
կա նի միջև ըստ քե րա կա նա կան սե ռի և թ վի.  հմմտ.  хороший  студент 
«լավ ու սա նող»,  хорошего студента  «լավ ու սա նո ղի», хорошему 
студенту «լավ ու սա նո ղին», хорошие студенты «լավ ու սա նող ներ», 
хороших студентов «լավ ու սա նող նե րի» և  այլն,  интересная книга  
«հե տաքր քիր գիրք», интересней книги «հե տաքր քիր գրքի», 
интересные книги «հե տաքր քիր գրքեր», интересных книг «հե տաքր-
քիր գրքե րի» և  այլն, маленькое озеро  «փոք րիկ լիճ», маленького озера  
«փոք րիկ լճի»  և  այլն: Ըստ   շա րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յան 
հե տաքր քիր է ա ծա կա նի՝ իբրև ո րոշ չի, և գո յա կա նի՝ իբրև ո րոշ յա լի, 
շա րա դա սութ յու նը. հին հա յե րե նում, օ րի նակ, նման կա ռույց նե րում 
գե րա կա յում էր ա ծա կան-ո րոշ չի հե տա դաս գոր ծա ծութ յու նը, քան նա-
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խա դա սը, թեև վեր ջինս ևս կա, մա նա վանդ միա վանկ ա ծա կան նե րի 
դեպ քում. հմմտ. տուն մեծ, տան մե ծի, հայր մեր, հարց մե րոց  և  այլն:  
Ֆ րան սե րե նում ո րո շիչ-ո րոշ յա լի միջև հա մա ձայ նութ յու նը լի նում է 
միայն թվով և սե ռով, քա նի որ այդ լե զուն չու նի հո լո վում. mon amie  
«իմ բա րե կամ(ը)»,  – mes amies «իմ բա րե կամ ներ(ը)» և  այլն: 

Ա ծա կան նե րը, ինչ պես կտես նենք ի րենց տե ղում, գո յա կա նի ինչ-
պի սին լի նե լը ար տա հայ տում են եր կու կող մով՝  ո րա կի և  առն չութ յան,  
ուս տի սո վո րա բար աս վող ան վա նու մով (տեր մի նով)  լի նում են  կա՛մ  
ո րա կա կան, կա՛մ հա րա բե րա կան1:  Ո րա կա կան են այն ա ծա կան նե րը, 
ո րոնք ցույց են տա լիս գո յա կա նի ինք նա կա հատ կութ յուն, ո րակ. սպի
տակ վարդ, կա պույտ եր կինք, պայ ծառ արև և  այլն: Հա րա բե րա կան 
են կոչ վում այն ա ծա կան նե րը, ո րոնք ցույց են տա լիս գո յա կա նի ոչ 
ինք նա կա՝ բաղ կա ցա կան կամ վե րագ րու մա յին հատ կա նիշ. ոսկ յա 
մա տա նի, եր կաթ յա տրա մա բա նութ յուն, հայ րա կան տուն և  այլն:  Ռու-
սե րե նում և  այլ լե զու նե րում (թերևս նաև հա յե րե նի բար բառ նե րում 
կամ խո սակ ցա կան լեզ վում) ա ծա կանը կա րող է ցույց տալ պատ կա-
նե լութ յուն՝ ար տա հայտ վե լով  գո յա կա նի սե ռա կան հո լո վով. հմմտ. 
ռուս.  отцов  дом «հոր տու նը», հայ. (բրբռ.-խսկց.)  հոր տուն   «հոր(ե-
նա կան) տուն»  և  այլն:  

4)  Ի տար բե րութ յուն ա ծա կա նի, որ, ինչ պես վե րը տե սանք, ցույց 
է տա լիս ա ռար կա յի ո րա կի, հա րա բեր ման հատ կա նիշ, թվա կա նը 
ցույց է տա լիս ա ռար կա յի քա նա կի հատ կա նիշ. եր կու ու սա նող, եր
րորդ լսա րան, մե կա կան դա սա ժամ  և  այլն: Ինչ պես հնդեվ րո պա կան 
մի շարք լե զու նե րում, այն պես էլ հա յե րե նում թվա կան  ները բա ռա կազ-
մո րեն և  ի մաս տով բա ժան վում են գրե թե մեկ տասն յակ տե սա կի՝ քա-
նա կա կան (մեկ, եր կու, ե րեք  և  այլն), դա սա կան  (ա ռա ջին, երկ րորդ, 
եր րորդ և  այլն), բաշ խա կան (մե կա կան, եր կո ւա կան, ե րե քա կան և  
այլն) և  այլն, ո րոնց  լեզ վա բա նա կան տե սա կան դի տար կու մը  կա-
տար վում է  ձևա բա նութ յան մեջ  (տե՛ս ս տորև):  

1  Թերևս ավելի իրական կլիներ կոչել որականիշ ածականներ և հարաբերանիշ 
ածականներ, որովհետև ոչ թե ածականն է որակի կամ հարաբերության 
կրող, այլ ցույց է տալիս գոյականի որակ կամ հարբերություն (այլ կերպ 
ասած՝ առարկայի իրական կամ վերագրումային հատկություն. կանաչ ծառ,  
փայտե  նստարան և այլն): 
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5) Մակ բայ նե րը, իբրև հատ կա նիշ ար տա հայ տող բա ռեր, ա վե լին 
են ցույց տա լիս,  քան լոկ այս կամ այն հատ կա նի շը. նրանք, ըն դուն-
ված է ա սել,  ցույց են տա լիս այդ հատ կա նիշ նե րի հատ կա նի շը, ո րով-
հետև շա րահ յու սո րեն կա պակց վում են մի կող մից՝ ա ծա կան նե րի հետ. 
հմմտ. գե ղե ցիկ պար տեզ – շատ  գե ղե ցիկ  պար տեզ, լավ սեն յակ – 
շատ լավ սեն յակ, նվազ կա րո ղութ յուն –  ա ռա վել նվազ կա րո ղութ յուն 
և  այլն, իսկ մյուս կող մից՝ բա յե րի. հմմտ. հե րո սա բար պայ քա րել, հի
մա գնալ, ըն կե րովի խրա տել և  այլն:  

Ինչ պես շատ այլ լե զու նե րում,  այն պես  էլ հա յե րե նում մակ բայ-
ներն ու նեն խոս քի մա սա յին նշա նա կիչ ա ծանց ներ, -ա բար՝  ըն կե րա
բար, մտեր մա բար, հայ րա բար և այլն, -ա պես՝  հա վա սա րա պես, 
ա ռանձ նա պես, նմա նա պես և  այլն, -ո վին՝ գլխո վին, ամ բող ջո վին, 
հիմ նո վին և  այլն, -ա կի՝ բազ մա կի, հնգա կի, ա ռանձ նա կի և  այլն, ո
րեն՝ լայ նո րեն, լրջո րեն, մեղ մո րեն և  այլն:  

Ն ման բա ռա կազ մա կան մի ջոց ու նեն, օ րի նակ, հին լե զու նե րից  
լա տի նե րե նը՝ e (alte «բարձր», late «լայն, լայ նո րեն» և  այլն), ĭter 
(celerĭter «ա րա գո րեն», fortĭter «ուժգ նո րեն» և  այլն), -er (prudenter «խե-
լամ տո րեն», benevolenter «բա րե հա ճո րեն» և  այլն), նոր լե զու նե րից ռու-
սե րե նը՝ -о, ски  մաս նիկ նե րով՝ медленно «դան դաղ, դան դա ղո րեն», 
неистово «խեն թո րեն», братски «եղ բայ րա բար», патрио тически 
«հայ րե նա սի րա բար» և  այլն, ֆրան սե րե նը՝ -ement և  այլն մաս նիկ նե-
րով՝ complétement «լիո վին»,  particuliérement  «մաս նա վո րա պես», 
parfaitement  «կա տա րե լա պես»  և  այլն: 

Մակ բայ նե րի շա րահ յու սա կան յուրա հատ կութ յու նը խոս քի հան-
գա մանք նե րի  (բա յի պա րա գա լրա ցում լի նե լու) գոր ծա ռույթն է.  օր.՝  
«Ամ պե րը դան դաղ ուղ տե րի նման // Նոր են ջուր խմած ձո րից բարձ-
րա նում» ( Թու ման յան) և  այլն:  

6) Լե զու նե րում զգաց մունք ար տա հայ տող բա ռե րը բա ցա կան չու-
թյուն ներ կամ  վե րա բե րա կան ներ են: Ե թե նկա տի ու նե նանք այն հան-
գա ման քը, որ վե րը քննարկ ված խոս քի մա սե րը, այս պես կոչ ված, լիի-
մաստ բա ռեր են, ա պա այս վեր ջին նե րը  բնո րոշ վում են  իբրև ոչ լիի -
մաստ բա ռեր (բնա ձայ նութ յուն, նմա նա ձայ նութ յուն և  այլն): Ս րանց 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթն այն է, որ օ ժան դակ դեր են կա տա րում լիի-
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մաստ բա ռե րի՝ խոս քի մեջ ա ռա վել լիար ժեք դրսևոր մա նը:  Ճիշտ է, 
դրանք լեզ վի նախ նա կան վի ճակ նե րում հա վա նա բար չեն ու նե ցել բա-
ռա կան որ ևէ դրսևո րում, սա կայն ներ կա յումս ե թե ոչ լիի մաստ, ա պա, 
հար կավ, լրա ցու մա յին դեր ու նե ցող միա վոր ներ են, ո րով հետև խոս քի 
մեջ ար տա հայ տում են խո սո ղի զգա ցա կան՝ հու զա կան, ափ սո սա կան,  
ցան կա կան և  այլն ման րա մաս նե րը, որ պի սով խոս քը դառ նում է ա վե-
լի ըն կա լե լի  և հա գե ցած: Հա յե րե նում այդ պի սին ախ, վախ, ափ սոս, 
ե րա նի, ուֆ և  այլն բա ռե րը, բա նա վոր խոս քում ու նեն հնչե րան գա յին 
(ին տո նա ցիոն) հա գե ցա ծութ յուն, իսկ գրա վո րում այն ար տա հայտ-
վում է հա տուկ կե տադ րութ յամբ: Խոս քի մա սե րի շար քում նման  բա-
ռա յին միա վոր նե րը զուրկ են ձևա բա նա կան դրսևո րում նե րից, այ-
սինքն՝ չեն հո լով վում, հոդ չեն ստա նում, շա րահ յու սա կան մա կար դա-
կում՝ ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, նա խա դա սութ յան ան դամ չեն դառ-
նում և  այլն: 

Ն ման խոս քի մա սա յին միա վոր ներ կան  ոչ միայն հին, այլև ժա-
մա նա կա կից գրե թե բո լոր ծա նոթ լե զու նե րում, քա նի որ, մյուս կող մից, 
ու նեն ճար տա սա նա կան-ո ճա կան ե րան գա վո րում հա ղոր դե լու հնա-
րա վո րութ յուն:   

7) Խոս քի մա սա յին ի մաստ ու նե ցող, կամ ինչ պես բնո րոշ վում է Է. 
Բ. Ա ղա յա նի կող մից մեկ այլ դեպ քում՝ «նյու թա կան ի մաս տից զուրկ, 
քե րա կա նա կան ի մաստ ար տա հայ տող»  բա ռեր են դե րա նուն նե րը:  

Ա ռար կա յի (լայն ի մաս տով) հատ կա նիշ ար տա հայ տող չորս կար-
գի բա ռե րին՝ բայ, ա ծա կան, թվա կան և մակ բայ, հա կադ րո րեն հա րա-
բե րա կից է դե րա նու նը, ո րը  ցույց է տա լիս փո խա րի նում, ոչ թե նրանց 
դեր կա տա րող, որ սխալ մամբ հան դի պում է նոր մա տիվ քե րա կա նու-
թյուն նե րում: Է. Բ. Ա ղա յա նը, դե րան վան սահ ման ման հար ցում հետ-
ևե լով ա վան դույ թին, մի դեպ քում՝ գտնում է, որ դե րա նուն նե րը «ար-
տա հայ տում են ոչ թե  որ ևէ ա ռար կա յի կամ հատ կա նի շի հաս կա ցու-
թյուն, այլ որ ևէ խոս քի մա սի (գո յա կա նի և  այլն) ընդ հա նուր ի մաստ», 
իսկ մեկ այլ դեպ քում՝ «դե րա նուն նե րը խոս քի մեջ փո խա րի նում են այլ 
խոս քի մա սե րի պատ կա նող բա ռե րի, գո յա կա նի, ա ծա կա նի, թվա կա-
նի, մակ բա յի (բայց՝ ոչ բա յի)»1: Վեր ջի նս ա վե լի ի րա կան և  գնա հա-

1 Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 523:
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տութ յան կամ բնո րոշ ման ա ռու մով ա վե լի ճիշտ սահ մա նում է:
 Իսկ ե թե փոր ձենք միա սին դի տել վեր ևում  բեր վա ծը՝  եր կու դեպ-

քում տրված բնո րո շում նե րը, ա պա կա րե լի է ա սել, թե  դե րա նու նը փո-
խա րի նա բար ար տա հայ տում է ոչ այլ ինչ, քան ա ռար կա յի ան վան (գո-
յա կա նի), հատ կա նի շի (ա ծա կա նի և  թվա կա նի) և հատ կա նի շի  հատ-
կա նի շի  (մակ բա յի)   ընդ հա նուր ի մաստ: 

Այն, որ  դե րա նու նը, իբրև ձևա բա նա կան լիար ժեք միա վոր (ու նի 
հո լով ման, սե ռի, թվի և  այլն քե րա կա նա կան կար գեր), կա րող է փո-
խա րի նել «լիի մաստ» բա ռե րին (գո յա կա նին, ա ծա կա նին և  այլն) ա մե-
նից ա ռաջ պի տի բնո րոշ վի բա ռի մաս տա յին մա կար դա կում, հե տո 
նոր որ պես  քե րա կա նա կան ի մաս տի կրող:    

Ուս տի դե րան վա նը թե՛ ձևա բա նո րեն և թե՛ շա րահ յու սո րեն հա-
տուկ են այն յու րա հատ կութ յուն նե րը, որ ու նեն նրա փո խա րին յալ 
մյուս՝ նշված խոս քի մա սա յին միա վոր նե րը: Դե րա նունն ու նի բա ռա յին 
ի մաս տով տար բե րակ վող տե սակ ներ (անձ նա կան, ցու ցա կան, փո-
խա դարձ և  այլն), սե ռի (օր.՝ լա տի նե րե նում, ռու սե րե նում, ֆրան սե րե-
նում և  այլն) և հո լով ման,  դեմ քի և թ վի  ձևա բա նա կան հատ կա նիշ նե-
րով բնո րոշ վող տե սակ ներ, ինչ պես նաև շա րահ յու սա կան տար բեր 
կար գի գոր ծա ռութ յուն հան դես բե րող յու րա հատ կութ յուն  (են թա կա, 
ստո րոգ յա լի մաս և  այլն):

8) Բա ռի մաս տից զուրկ բա ռերն են կա պե րը, շաղ կապ նե րը և հո-
դե րը, ո րոնք մա սամբ՝ ձևա բա նա կան (օր.՝ կա պե րը հա մա պա տաս-
խան կա ռույց նե րում), իսկ մեծ մա սամբ՝ շա րահ յու սա կան բնույ թի են:   

Կա պերն ար տա հայ տում են լիի մաստ բա ռե րի հա րա բե րակ ցութ-
յու նը խոս քում, հան դես են գա լիս իբրև խնդրա ռու բա ռեր (պա հան-
ջում են որ ևէ խնդիր),  և  այդ բա ռերն էլ սո վո րա բար կոչ վում են կա պի 
խնդիր. օր.՝ սե ղա նի վրա, սե ղա նի տակ, սե ղա նի մոտ, սե ղա նի կող
քին, սե ղա նից հե ռու և  այլն:  

Հա յե րե նում կա պի խնդիր նե րը դրվում են գրե թե բո լոր թեք հո լով-
նե րով,  սե ռա կա նով՝ իմ մա սին, նրա մա սին, գրա ծի վե րա բեր յալ և  
այլն,  տրա կա նով՝ ինձ հա մար, քեզ հետ, նրանց մոտ և  այլն, հայ ցա-
կա նով՝ դե պի վեր, դե պի նա, դե պի դուրս և  այլն, բա ցա ռա կա նով՝ քե
զա նից հե տո, քե զա նից բա ցի, սրա նից հե տո և  այլն: Հա յե րե նի քե րա-
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կա նութ յուն նե րում կա պե րը սո վո րա բար բա ժան վում են եր կու խմբի,  
իս կա կան կա պեր՝ դե պի, մոտ, մա սին և  այլն,  ա նիս կա կան կա պեր՝ 
ժա մա նակ, պատ ճա ռով, վե րա բեր յալ և  այլն. վեր ջին նե րը ընդ հա նուր 
առ մամբ ու նեն բա ռա յին նյու թա կան ի մաստ, սա կայն խոս քում կա րող 
են հան դես գալ շա  րա հ յու  սա կան դե րով՝ լի նե լով կապ. հմմտ. « Դա սի 
ժա մա նակ չեն խո սում»,  « Ժա մա նա կով կա տուն ճոն էր» ( Թու ման-
յան). « Հան ցան քը պար զե լիս պետք է պատ ճա ռը տար բե րել հետ ևան-
քից», «Անձրև նե րի պատ ճա ռով հնձած խո տը փչա նում է» և  այլն:        

Այն լե զու նե րը, ո րոնք չու նեն հո լո վում, քե րա կա նա կան հա րա բե-
րութ յուն ներն ար տա հայ տում են կա պե րով (անգ լե րեն,  ֆրան սե րեն և  
այլն): Իսկ այն լե զու նե րը, ո րոնք ու նեն հո լո վում, սո վո րա բար հա մա-
տե ղում են բուն հո լո վա կան թե քու մով և կա պե րի օգ նութ յամբ ար տա-
հայտ վող քե րա կա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը (հա յե րեն,  ռու սե րեն 
և  այլն): Ռու սե րե նում ներ գո յա կան հո լո վը միայն կա պա կան կա ռույ-
ցով ու նի քե րա կա նա կան դրսևո րում. հմմտ. местный падеж // 
предложный падеж «ներ գո յա կան հո լով». հա յե րե նում  կա րող են հիմ-
նա կա նում ա զատ բաշխ  ման հա րա բե րութ յամբ հան դես գալ եր կու 
տի պի կա ռույց նե րը. օր.՝ « Գիր քը դրված է սե ղա նին // Գիր քը դրված է 
սե ղա նի վրա».  « Պա յու սա կում դրված են գրքեր // Պա յու սա կի մեջ 
դրված են գրքեր» և  այլն: 

Շաղ կապ նե րը  խոս քի մեջ ու նեն այն դե րը, որ ի րար են միաց նում, 
շաղ կա պում ա ռան ձին բա ռեր՝ իբրև բա ռա կա պա ցութ յան բա ղադ րիչ-
ներ՝ եր կինք և  եր կիր, քուն թե ար թուն, մերձ կամ հե ռու և  այլն, ինչ պես 
նաև նա խա դա սութ յան ան դամ ներ կամ նա խա դա սութ յուն ներ: Հա յե-
րե նում, օ րի նակ, դրանք ընդ հա նուր առ մամբ չեն ու նե նում շա րահ յու-
սա կան առն չութ յուն  նա խա դա սութ յան այս կամ այն  ան դա մի հետ՝ 
իբրև լրա ցում-լրաց յա լի հա րա բե րութ յուն, սա կայն կան դեպ քեր, որ 
են թադր վում է ստո րոգ յա լի դրսևո րում ո րո շա կի ե ղա նա կի ձևով. օր.՝ 
ո րով հետև շաղ կա պը են թադ րում է երկ րոր դա կան նա խա դա սութ յան 
ստո րոգ յա լի ար տա հայտւթ յուն հար կադ րա կան ե ղա նա կի ձևով.  
«Գ նում է աշ խա տան քի, ո րով հետև պի տի ա վար տի կի սատ մնա ցած 
աշ խա տան քը» և  այլն: Եվ հա վա նա բար այս հատ կա նի շով է  լե զու նե-
րում կա տար վում շաղ կապ նե րի դա սա կար գում, նախ՝  իբրև հա մա-
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դա սութ յուն և ս տո րա դա սութ յուն ար տա հայ տող միա վոր ներ, այլև  
ի րենց իսկ ի մաս տով պայ մա նա վոր ված  հան գա մանք ներ ցույց տվող-
ներ՝ նպա տա կա յին (որ, որ պես զի և  այլն), պայ մա նա կան (թե, ե թե  և  
այլն), հա րա բե րա կան (որ), հա կադ րա կան (իսկ, բայց, սա կայն և  այլն), 
պատ ճա ռա կան (ո րով հետև, քան զի և  այլն):    

Հո դեր  են այն բա ռե րը, ո րոնք ցույց  են տա լիս բա ռի մաս տի կամ 
քե րա կա նա կան ի մաս տի կոնկ րե տութ յուն: Առ հա սա րակ լե զու նե րին 
բնո րոշ է հո դի գոր ծա ծութ յու նը, իսկ լեզ վից լե զու կան գոր ծա ծութ յան 
տար բե րութ յուն ներ: 

Հա յե րե նում ս,  դ, ն (ը) հո դերն ար տա հայ տում են պատ կա նե լու-
թյուն (տետրս = իմ տետ րը), ցու ցա կա նութ յուն (ա սածս = իմ այս ա սա-
ծը ), ստա ցա կա նութ յուն (գիրքս = քո տված իմ այս գիր քը), ո րոշ յա-
լութ յուն կամ դի մո րո շութ յուն (ծնո ղը = ծնող, ո րի մա սին խոս վել է, աս-
վե լը և  այլն. հմմտ. ծնո ղը ե կել է. կամ՝ ծնողս = ես՝ իբրև ծնող), և  ի 
տար բե րութ յուն այլ լե զու նե րի (օր.՝ գեր մա նե րե նի), չեն հո լով վում, 
ե զա կի կամ հոգ նա կի թվով չեն դրվում:  

Սա կայն նկա տենք նաև, որ  ար դի հա յե րե նում ն (ը)  տար բե րա կա-
յին ձևե րից  հին հա յե րե նում գոր ծած վում է միայն ն հո դը, որն իր գոր-
ծա ռա կան դիր քե րը հե տա գա յում  կա՛մ կի սում է մյու սի՝ ը-ի հետ, կա՛մ 
հետզ հե տե իր գոր ծա ռույթ նե րը զի ջում է ը-ին՝ վեր ջի նիս թույլ տա լով 
դառ նա լու   միակ հո դը մյուս եր կու սի՝ ս -ի և դ-ի հա կադ րու թ յամբ:  Ինչ-
պես նկա տե լի է նաև բեր ված օ րի նակ նե րից, հա յե րե նում հո դե րը, կա-
րե լի է ա սել, բազ մա գոր ծա ռույթ բա ռա կան միա վոր ներ են, այ սինքն՝ 
միև նույն հո դը  կա րող է ար տա հայ տել և՛ ստա ցա կա նութ յուն, և՛ դի մո-
րո շութ յուն:  Այ դու հան դերձ, հա յե րե նում հո դե րը լի  նում են մի քա նի 
տե սակ. ո րո շիչ՝  ն  կամ ը,  ստա ցա կան՝ ս, դ, ն (ը),  դի մո րոշ՝ ս, դ, ն (ը).  
ա նորոշ հոդ հա յե րե նում չկա, այլ այն ի հա կադ րութ յուն ո րոշ յալ հո դի, 
ու նի, այս պես կոչ ված,  ǿ (զրո) ար տա հայ տութ յուն. հմմտ.  ու սա նող –  
ու սա նո ղը, մարդ  մար դը. այս տեղ  ը-ով ձևե րին հա կա դիր  կող մը 
են թադ րում է  «մի» ա նո րոշ ի մաս տը, ըստ այդմ՝ մի մարդ – մար դը  և  
այլն:  

Ներ կա յիս եվ րո պա կան լե զու նե րից  գեր մա նե րե նի ո րո շիչ հո դերն 
են՝  der, die, das    (der Mann, die Frau, das Kind և  այլն), ֆրան սե րե նի նը՝ 
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le, la  (le livre, la  table   և  այլն), այ նու հետև  գեր մա նե րե նի  ա նո րոշ հո-
դերն են՝  ein, eine, eines «մի, ինչ-որ»  ընդ հա նուր ի մաս տով,   ֆրան սե-
րե նի նը՝ un, une (un homme, une famme և  այլն), ընդ սմին կա՛մ  ա ռան-
ձին սե ռե րի հա մար տար բեր ձևեր (օր.՝ գեր մա նե րե նում), կա՛մ  ի գա կա-
նի հա մար ա ռան ձին ձև (օր.՝ ֆրան սե րե նում և  այլն), իսկ ա րա կա նի և 
չե զո քի հա մար ընդ հա նուր (օր.՝ ֆրան սե րե նում  և  այլն): Անգ լե րե նում 
հո դե րը  մի կող մից՝  ցույց են տա լիս բա ռի  ո րոշ յալ կամ  ա նո րոշ լի նե-
լը, մյուս կող մից՝  կա րող են  բա յը կամ ա ծա կա նը գո յա կան,  և հա կա-
ռա կը՝ գո յա կա նը բայ դարձ նել  և  այլն:    

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 60-69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ  112-116:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  155-167:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ  320-323:
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:
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Թե մա 8.  Խոս քի մա սե րի  դա սա կար գում և  
      խոս քի մա սա յին  տե ղա շար ժեր  

Հիմ նա հար ցեր: Խոս քի մա սե րի դա սա կարգ ման  հի մունք նե րը:   
Բա ռե րի խոս քի մա սա յին տե ղա շար ժե րի բնույ թը և սահ ման նե րը:  

 1. Հին աշ խար հի քե րա կա նութ յուն նե րում ա ռանց քա յին հարց է 
ե ղել բա ռե րի խմբա վո րու մը, որ կա տար վել է մտքի ձևա վոր ման մեջ 
բա ռե րի վե րա բեր յալ ու նե ցած նախ նա կան պատ կե րա ցում նե րի սահ-
ման նե րում: Ա մե նից ա ռաջ տար բեր վել են ա ռար կա և  ա ռար կա յի 
հատ կա նիշ՝  շար ժում, թիվ, ձև և այլն նշա նա կող բա ռե րը, ո րոնք խոս-
քում ու նե նում են տար բե րութ յուն ներ:  Դ րանք հիմք են հան դի սա նում  
բա ռե րի խմբա վոր ման, որն այլ բան չէ, քան  խոս քի մա սե րի  ա ռանձ-
նա ցում: 

  Խոս քի մա սե րի դա սա կար գու մը լեզ վի մա սին գի տութ յան մեջ 
մեծ տա րա ձայ նութ յուն ներ է հա րու ցել, ո րով հետև թե՛ նախ կի նում և թե՛ 
ներ կա յումս գո յութ յուն չու նի տե սա կան ընդ հա նուր մո տե ցում, այլ 
ընդ հա կա ռա կը՝ կան ի րա րից նույ նիսկ տրա մագ ծո րեն տար բեր մո-
տե ցում ներ: 

Այս պես, մի կող մից՝ հեն վում են խոս քի մա սա յին միա վոր նե րի 
ի մաս տա յին-գոր ծա ռա կան կող մի վրա, իսկ մյուս կող մից՝  խոս քի մա-
սե րը դի տում են իբրև բա ռե րի տրա մա բա նա կան  շար քեր, և  ըստ 
այդմ՝ ա ռանձ նաց ման մեջ ա ռաջ նա յին են հա մա րում ձևա բա նա կան 
հատ կա նիշ նե րը: Մի մա սը գտնում է, որ խոս քի մա սե րը քե րա կա նա-
կան ի րա կութ յուն ներ են՝ հիմն ված հատ կա պես  բա ռե րի ձևա բա նա-
կան և շա րահ յու սա կան հատ կա նիշ նե րի վրա և, ըստ այդմ, ոչ բա վա-
րար չա փով են  հաշ վի առն վում նրանց բա ռա կան (լեք սի կա կան) և 
բուն ի մաս տա յին հատ կութ յուն նե րը: Այ նու հետև, ի հա կա ռակ այս 
վեր ջի նի, շատ լեզ վա բան ներ գտնում են, որ խոս քի մա սե րի դա սա-
կարգ ման հիմ քում վճռա կան է բա ռե րի բա ռա կան (լեք սի կա կան)- 
ի մաս տա յին կող մը, ո րով հետև այն ու նի ընդ հա նուր կար գա յին (կա-
տե գո րիա կան) նշա նա կութ յուն:

Սա կայն ամ բողջ հարցն այն է, որ խոս քի մա սե րը, որ պես բա ռա-
կան միա վոր ներ, հան դի սա նում են բա ռա յին-քե րա կա նա կան խմբեր, 



286

ո րոնք միմ յան ցից ա ռանձ նա նում են ինչ պես բա ռա պա շա րա յին, այն-
պես էլ քե րա կա նա կան մի շարք հատ կա նիշ նե րով: Վեր ջին ներս խոս-
քի մա սե րի ա ռանձ նաց ման հիմք են հան դի սա նում, այդ պի սին են, 
օ րի նակ, բա ռա յին՝ ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի, ինչ պես նաև վեր-
ջին նե րիս հատ կա նիշ նե րի նշա նակ ման տար բե րութ յուն նե րը,  քե րա-
կա նա կան, ընդ ո րում  ձևա բա նա կան՝ թեք վող և չ թեք վող լինելը, հա-
րա ցույց նե րով հան դես գա լը,  վեր ջա պես  շա րահ յու սա կան՝ քե րա կա-
նա կան կա ռույց նե րի միմ յան ցից տար բեր դրսևո րում նե րը և  այլն:  

Այս  ա մե նում ընդ հա նուր է այն, որ խոս քի մա սե րը լեզ վում   միաս-
նա բար հան դես են գա լիս իբրև այն պի սի բա ռա քե րա կա նա կան 
խմբեր, ո րոնք բնու թագր վում են  ի մաս տա յին, ձևա յին և կի րա ռա կան 
հատ կա նիշ նե րով: Ա ռա ջի նը բա ռի ընդ հա նուր ի մաստն է, երկ րոր դը՝ 
բա ռի ձևա վո րու մը (ձևա բա նա կան դրսևո րու մը), եր րոր դը՝ բա ռի շա-
րահ յու սա կան կի րա ռութ յու նը:  

Բա ռե րի ընդ հա նուր ի մաստն  ա մե նից ա ռաջ ո րոշ վում է նրանց 
բա ռա րա նա յին ար ժե քով, ա մեն մի բառ՝ ծառ, ծա ղիկ, տուն, լե զու, 
մեծ, սպի տակ,  մեկ, եր կու, տա նել, գնալ, կար դալ, ես, դու,  նա և  այլն,  
իր տե սա կի մեջ ու նե ցած տար բե րութ յուն նե րից դուրս՝ բարձր ծառ, 
սա ղար թա խիտ ծառ, պտղա տու ծառ, անջր դի ծառ և  այլն, այդ պես 
նաև մյուս նե րի դեպ քում՝ կար միր ծա ղիկ, սպի տակ ծա ղիկ, բու րա վետ 
ծա ղիկ և  այլն, միա ժա մա նակ ըստ այդ տար բե րութ յուն նե րի ընդ հա-
նուր ի մաս տի (հաս կա ցութ յան) ան վա նում է,  ցույց է տա լիս  ա ռար կա, 
ինչ պես նաև  հատ կա նիշ, շար ժում  և  այլն: Այլ կերպ ա սած՝ մի դեպ-
քում դրանք ան վա նում են ա ռար կա յա կան հաս կա ցութ յուն՝ ծառ, ծա
ղիկ, ջուր, տուն   և  այլն,  մյուս դեպ քում՝  ցույց  են տա լիս հատ կա նիշ՝-
գե ղե ցիկ, մեծ, սպի տակ և  այլն, մեկ այլ դեպ քում՝ շար ժում՝ տա նել, 
գնալ, գրել, կար դալ  և  այլն, փո խա րի նել ա ռար կա յա կան հաս կա ցու-
թյուն ար տա հայ տող նե րին ՝ ես, դու, նա  և  այլն: 

Բա ռի ձևա բա նա կան դրսևո րու մը  ևս կար ևոր է խոս քի մա սե րի 
ա ռանձ նաց ման և բ նու թագր ման հա մար: Հա յե րե նի դեպ քում, օ րի-
նակ,  ձևա յին կամ ձևա բա նա կան հատ կա նի շի հի ման վրա դա սա-
կար գումն այն քան տե սա նե լի չէ, որ քան այլ լե զու նե րի դեպ քում: Վե րը 
բեր ված բա ռե րից միայն մեկ-եր կու սը՝ բե րել, գնալ, գրել, կար դալ, 
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մյուս նե րի հա մե մա տութ յամբ ու նեն ձևա յին տար բե րութ յուն՝ կազմ-
ված են ել, ալ մաս նիկ նե րով, ո րոնք տվյալ դեպ քում կա րող են ա ռան-
ձին  խմբի ո րոշ ման հիմք հան դի սա նալ, իսկ մյուս ներն, իբրև բա ռե րի 
ու ղիղ ձևեր, որ ևէ հնա րա վութ յուն չեն ստեղ ծում այդ ի մաս տով: 

Հին լե զու նե րից  լա տի նե րե նում,  ժա մա նա կա կից լե զու նե րից  ռու-
սե րե նում, մա սամբ  ֆրան սե րե նում այդ պես չէ. բեր ված բա ռե րի թարգ-
մա նա կան ձևե րը, օ րի նակ, կա րող են վե րախմ բա վոր վել՝ հիմն ված 
դրանց ար տա հայ տութ յան պլա նի ցու ցիչ նե րի (սե ռա նիշ, ա ռար կա յա-
նիշ, գու նա նիշ և  այլ  ձևույթ նե րի) վրա. հմմտ. լատ.՝ arbor, flos, domus, 
lingua, magnus, albus, unus, duo, portāre, ire, scribĕre, legĕre,  ego, tu, is (ea, 
id).  ռուս.՝  дерево, цветок, дом, язык, большой, белый, один, два, нести, 
идти, писать, читать, я, ты, он.  անգ լե րեն՝  tree,  flower,   home,  
tongue,  big, white,  one,  two, take, (to) go,  (to) write,  (to) read, I, You (հին՝ 
thou). ֆրանս.՝ arbre,  fleur, maison, langue,  grand, blanc (blanch), une, 
deux,  porter, aller,  écrire, lire, je, tu   և  այլն: 

Բեր ված օ րի նակ նե րում ա ռանց դժվա րութ յան կա րե լի է խմբեր 
ա ռանձ նաց նել.   լատ.՝ -а, оr  մաս նիկ նե րով  խումբ՝ lingua, arbor, flor,  
us մաս նի կով` domus, magnus, albus, unus (ան կախ սրանց ներ քին 
ի մաս տա յին բաշ խու մից՝ գո յա կան, ա ծա կան, թվա կան և  այլն), (a/i/e)
re մաս նիկ նե րով` portāre, ire, scribĕre, legĕre.  ռուս.՝  о,  а մաս նիկ նե րով 
խումբ` дерево, вода, (ы/о)й մաս նիկ նե րով` большой, белый,  -ти  մաս-
նի կով` нести, идти,  ть  մաս նի կով`  писать, читать, -о, -но մաս-
նիկ նե րով` быстро, медленно  և  այլն, և  այլն:  

Այս պի սով՝ կա րե լի է գա ղա փար ու նե նալ գո յա կան ա նուն, բայ, 
ա ծա կան ա նուն և  այլ բա ռա յին միա վոր նե րի խմբե րի մա սին, ընդ 
սմին  վերն ա ռանձ նաց ված բա ռե րի բաշխ վա ծութ յու նը խմբե րի ներ-
սում, ըստ լե զու նե րի ներ քին քե րա կա նա կան հա րա բե րութ յան: Ձ ևա-
բա նա կան հատ կա նի շով բաշ խու մը ա վե լի նկա տե լի է ռու սե րե նում, 
մյուս նե րում՝ մաս նա կիո րեն. հա յե րե նը  մնում է ա ռան ձին:  Բո լոր դեպ-
քե րում, ինչ պես փաս տերն են ցույց տա լիս, խոս քի մա սե րի  խմբա վոր-
ման և  ըստ այդմ դա սա կարգ ման  դեպ քում ձևա յին կամ ձևա բա նա-
կան հատ կա նիշն ու նի կար ևոր դեր՝ ան կախ լե զու նե րում տար բե րու-
թյուն նե րի  տա րած վա ծութ յան չա փե րից:   
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Բա ռի շա րահ յու սա կան կի րա ռութ յու նը ևս ն շա նա կա լից դեր ու նի 
խոս քի մա սե րի  խմբա վոր ման և դա սա կարգ ման մեջ: Այս պես, բա ռե-
րի մի խումբ  ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ նա խա դա սութ յան մեջ կա-
րող է հան դես գալ են թա կա յի, տար բեր կար գի խնդիր նե րի, ստո րոգ-
յա լի ան վա նա կան մա սի   գոր ծա ռույ թով,   մեկ այլ խումբ՝ ո րոշ չա յին, 
մյուս նե րը՝ ստո րոգ յալի, բա յի սե ռից կախ ված՝ ու ղիղ խնդրի կամ այլ 
խնդիր նե րի, պա րա գա յա կան և  այլ գոր ծա ռույթ նե րով: 

Այս հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա կա տար ված վեր լու ծութ յու նից 
պարզ վում է, որ լե զու նե րում (հնդեվ րո պա կան և  այլ ցե ղակ ցութ յան) 
բա ռե րը կա րող են ներ կա յա նալ շուրջ մեկ տասն յակ խմբով (ըստ հա-
յե րեն բեր ված նե րի)՝ իբրև գո յա կան (ծառ, ծա ղիկ, ջուր, տուն, լե զու),  
ա ծա կան (գե ղե ցիկ, մեծ, սպի տակ), թվա կան (մեկ, եր կու), բայ (տա
նել, գնալ, գրել, կար դալ), մակ բայ (ա րագ, դան դաղ): 

2. Խոս քի մա սե րի դա սա կարգ ման առն չութ յամբ կար ևոր է նաև 
նրանց միա ջա կա փո խան ցում նե րի հար ցը: Բա ռե րը, իբրև այս կամ 
այն խոս քի մա սին պատ կա նող բա ռա րա նա յին կամ բա ռաձ ևա կազ-
մա կան (բա ռա քե րա կա նա կան) միա վոր ներ, ներ կա յաց նում են, ի վեր-
ջո, տվյալ լեզ վի բա ռա պա շա րը՝ իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն: Բա ռա պա-
շա րի ամ բող ջա կա նութ յու նը (ի մաս տա յին-հաս կա ցա կան նշա նա կում-
նե րի գու մա րը), կա րե լի է ա սել, յու րօ րի նակ հա մա կարգ է, որ ու նի 
ներ քին բաշխ վա ծութ յուն՝ գո նե խոս քի մա սա յին հատ կա նի շով:  

 Տար բեր խոս քի մա սե րի պատ կա նող միա վոր նե րը, գտնվե լով 
այս կամ այն խմբի մեջ  (գո յա կան, ա ծա կան, թվա կան և  այլն), այ-
սինքն՝ խմբա վոր ված լի նելով ընդ հա նուր ի մաս տա յին, ձևա յին-ձևա-
բա նա կան և շա րահ յու սա կան  ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րով, այ նո ւա մե նայ նիվ լեզ վի պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում 
ինչ-որ չա փով են թարկ վում են տե ղա շար ժե րի, ո րով հետև լե զուն, այս-
պես կոչ ված, քա րա ցած եր ևույթ չէ, այլ հան դի սա նում է մշտա պես 
զար գա ցող ի րո ղութ յուն:   

Տվ յալ խոս քի մա սին պատ կա նող բա ռը իր այս կամ այն յու րա-
հատ կութ յան  փո փոխ մամբ, եր բեմն կորս տով ձեռք է բե րում մեկ այլ 
խոս քի մա սի պատ կա նող միա վո րի հատ կութ յուն, որ հիմ նա կա նում 
նկատ վում է նրանց  շա րահ յու սա կան կի րա ռութ յուն նե րի մեջ՝ խոս քի 
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հա մա տեքս տում (կոն տեքս տում): Այս եր ևույ թը  կոչ վում է  լեզ վա կան 
միա վոր նե րի խոս քի մա սա յին փո խան ցում (տե ղա շարժ): Այս եր ևույ թը 
լա վա գույնս քննված է անգ լե րե նում, ֆրան սե րե նում և ռու սե րե նում, 
նաև  հա յե րե նում, ո րոնց տե սա կան հիմ քե րը գրե թե նույնն են: Լե զու-
նե րում խոս քի մա սա յին փո խան ցում նե րը վկա յու թյուն են հա ղոր դակց-
ման գոր ծըն թա ցի բազ մա զա նութ յան, ո ճա կան ար տա հայտ վա ծութ-
յան և  այլն:  

Այ նու հետև, դա տևա կան՝ ոչ միա ժա մա նակ յա գոր ծըն թա ցի արդ-
յունք է, այլև  ոչ բո լոր խոս քի մա սա յին միա վոր նե րի դեպ քում է այն 
հնա րա վոր, ե թե չա սենք մի խոս քի մա սի պատ կա նող բա ռե րի դեպ-
քում այն ա վե լի մեծ չա փեր է  ընդգր կում, մեկ այլ դեպ քում՝ ոչ այն քան 
և  այլն: Ըստ այդմ տար բե րում են խոս քի մա սա յին փո խանց ման մաս-
նա կի և  ամ բող ջա կան տի պեր: 

Մաս նա կի է այն փո խան ցու մը, երբ տվյալ միա վո րը  հան դես է բե-
րում թե՛ մեկ և թե՛ մյուս խոս քի մա սին բնո րոշ յու րա հատ կութ յուն ներ, 
օր.՝ ո ղոր մած  հո գի - ո ղոր մած  լի նել, մե ծա միտ  մարդ – մե ծա միտ 
լի նել, ան շարժ գույք - ան շարժ մնալ և  այլն, իսկ ամ բող ջա կան է այն 
փո խան ցու մը, ո րի դեպ քում տվյալ միա վորն ար դեն այլ  խոս քի մա սա-
յին միա վոր է՝ դուրս մնա լով նախ կին խոս քի մա սա յին խմբից. դա, ինչ 
խոսք, տևա կան ժա մա նա կի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած փո փո խու-
թյան արդ յունք է, իբրև այդ պիսին այն ե ղել է, այս պես կոչ ված, նա-
խորդ խոս քի մա սա յին խմբի մեջ. օր.՝   բան վոր «անձ» (գոյ.) - բան վոր  
«աշ խա տող» (ած),  ե րի տա սարդ «անձ» (գոյ.) -  ե րի տա սարդ «մի ջին 
տա րի քի» (ած.), բա նաս տեղծ «մարդ» (անձ) - բա նաս տեղծ «ստեղ ծա-
գոր ծող» (ած.),  ժա մա նակ  «օր վա տևո ղութ յուն» (գոյ.)  - ժա մա նակ  
«տվյալ պա հին» (մկբ.) և  այլն:   

Ըստ այսմ՝  լե զու նե րում առ հա սա րակ տար բե րում են նաև  խոս-
քի մա սա յին տե ղա շար ժի (փո խանց ման) ուղղ վա ծութ յու նը. դա այն եր-
ևույթն է, երբ տե ղա շարժ է կա տար վում մեկ խոս քի մա սից մյու սին, 
բայց ոչ հա կա ռա կը. օր.՝ հա յե րե նում  գո յա կա նը կա րող է վե րած վել 
կա պի, բայց հա կա ռա կը չի լի նում, ո րով հետև պատ մա կա նո րեն կա-
պերն են, որ ա ռա ջա ցել են գո յա կան նե րից և  այլն.  ժա մա նակ՝  « Ժա
մա նա կը ոս կի է» -  «Ու տե լու ժա մա նակ չեն խոսում».  համար՝  «Հ յու-
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րա նո ցի հա մար  տասն մե կը զբա ղեց րել են» -  « Նա ա մեն ինչ ա նում է 
իր ա սա ծը հաս տա տե լու հա մար»   և  այլն: 

Եր ևույ թը տա րած ված է շատ լե զու նե րում: Խոս քի մա սա յին տե ղա-
շար ժե րը հիմ նա կան գծե րով հա մընկ նում են, միայն մաս նա վոր դեպ-
քե րում է, որ նկատ վում են տար բե րութ յուն ներ: 

Հա յե րե նում ա ռանձ նաց վում են նման տե ղա շար ժե րի հետև յալ 
տե սակ նե րը. 

ա) ա ծա կա նի վե րա ծում գո յա կա նի, օր՝  Վա ճա ռա կա նը լավ է 
հաս կա նում իր օ գու տը  և  այլն.    

բ) գո յա կա նի ան ցում կա պե րի,  օր՝. Նա լվաց քի հա մար օ ճառ է 
գնել. և  այլն.  

գ) ո րոշ դեր բայ նե րի փո խան ցու մը ա ծա կան նե րի և գո յա կան նե րի, 
օր.՝ Սա ռուց յալ օվ կիա նո սի ջրե րը  հե ղեղ վել են  և  այլն.  

 դ) մակ բայ նե րի գոր ծա ծութ յուն՝ իբրև կապ, օր.՝ հե տո, դուրս. 
Բժշ կից հե տո ներս մտավ ու ղեկ ցո ղը   և  այլն:  Ի դեպ՝ նկա տե լի է, որ 
մակ բայ նե րը հիմ նա կա նում ա ռա ջա ցել են տվյալ գո յա կա նի այս կամ 
այն  հո լո վաձ ևից՝ ի մաս տի լրիվ պահ պա նու մով կամ մաս նա կի փո փո-
խութ յամբ. հմմտ.  գրա բա րում՝ հետ  «ոտ նա հետք»,    հե տոյ  (եզ.  սեռ. 
հո լով) «ոտ նա հետ քի» և  այլն: 

ե) ա ծա կա նի կի րա ռութ յուն՝ որ պես մակ բայ, օր.՝ « Ռու բե նը լավ 
սո վո րող է» - « Ռու բե նը լավ  է սո վո րում»  և  այլն1:

Քե րա կա նա կան եր ևույթ նե րի ի մաս տա յին և  շա րահ յու սա կան 
տե ղա շար ժի, ի րար փո խա րեն գոր ծած վե լու  եր ևույթ է դիտ վում այլ 
խոս քի մա սա յին միա վոր նե րի, այս պես կոչ ված, գո յա կա նա ցու մը. սա 
այն եր ևույթն է, երբ ոչ գո յա կան բա ռե րը  խոս քում  հան դես են գա լիս 
որ պես գո յա կան, և լայն ա ռու մով՝ նման եր ևույ թը կոչ վում է փո խա նու
նութ յուն ( անգլ. metonymy, ֆրանս.  metonymie), ո րը և մ յուս եր կու սի՝ 
փո խա բե րութ յան (անգլ.. metaphora, լատ.. metaphora «փո խա բե րա-
կան ար տա հայ տութ յուն») և  հա մըմբռն ման   (հուն. συνεκδοχη  «բա ռի 
ըստ ծա վա լի այլ ի մաս տով գոր ծա ծութ յուն»,  լատ. synecdochē «միա-
սին հաս կա նա լի լի նե լը») հետ առ հա սա րակ կազ մում են խոս քի այ լա-

1 Հմմտ. Մ. Ե. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբա   նության 
հարցեր, Ա,  Ե., 1970, էջ 92-97: 
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սա ցա կան մի ու րույն ո լորտ, մա նա վանդ գրա կան-ո ճա կան հա գեց վա-
ծութ յուն ու նե ցող խոս քում՝  վեր ջի նիս հա ղոր դե լով այս կամ այն կար-
գի ո ճա վո րում1:  

Այս եր ևույ թը ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան ի րա կութ յուն է, բնո րոշ 
է լեզ վա կան հա րո դակց ման հո գեբ նա խո սա կան հան գա մանք նե րով 
բա ցատր վող այ լա սա ցա կան տրա մադր վա ծութ յա նը՝ խոսքն ա վե լի 
հա գե ցած լի նե լու, ի մաս տա յին-գե ղա գի տա կան նրբութ յուն նե րի հա-
ղորդ ման մի տու մով:  Այն առ կա է շատ լե զու նե րում, աչ քի է ընկ նում 
գոր ծա ռա կան-ո ճա կան հա գեց վա ծու թյամբ:  Իբրև խոս քի ոչ սո վո րա-
կան, այլ այս կամ այն նպա տա կով ո ճա վոր ման դրսևո րում, ինչ պես 
գի տենք, լայն տա րա ծում ու նի հատ կա պես հնդեվ րո պա կան լե զու նե-
րում. եր ևույ թը տե սա կան  հիմ նա վո րում և  գնա հա տութ յուն է ստա ցել 
դեռևս հու նա կան և հ ռո մեա կան լեզ վամ շա կույ թում:

Հա յե րե նում ևս, բնա կա նա բար, այն ե ղել է ո րո շա կի   ու շադ րութ-
յան ա ռար կա՝ մա նա վանդ ճար տա սա նութ յան բնա գա վա ռում: Ըստ Մ. 
Ա սատր յա նի ճիշտ գնա հա տութ յան՝  «փո խա նու նութ յան քե րա կա նա-
կան էութ յունն այն է, որ   «ո րո շիչ + ո րոշ յալ» կա պակ ցութ յուն նե րը 
խոս քի շղթա յում կա րող են ար տա հայտ վել մի բա ռով,  որն այս դեպ-
քում ար տա հայ տում է հատ կան շի և  ա ռար կա յի գա ղա փար,  օ րի նակ՝  
սևը  (սև մա տի տը, գիր քը, թուղ թը և  այլն), սևից  (սև մա տի տից, գրքից, 
թղթից և  այլն), ե րե քով (ե րեք զին վո րով, ա շա կեր տով),  երկ րոր դը  
(երկ րորդ ա շա կեր տը, կրա կո ցը, դա սա րա նը),  բաց ված նե րը (բաց ված 
վար դե րը, դռնե րը, ծրար նե րը) և  այլն»2:   

Հա յե րե նում ա ռանձ նաց վում է փո խա նու նութ յան եր կու տե սակ՝ 
ո րոշ չա յին և հատ կա ցուց չա յին հա րա բե րակ ցութ յան մեջ:  

1) Ո րոշ չի գոր ծա ռութ յամբ հան դես ե կող ա ծա կա նը, թվա կա նը, 
դեր բայ նե րից հա րա կա տա րը և  են թա կա յա կա նը՝ մեկ բա ռով ար տա-
հայ տե լով ո րո շիչ-ո րոշ յալ կա պակ ցութ յան ի մաստ. օր.՝ Ս ևե րը մնա-
ցին, սպի տակ նե րը թռան – Սև ագ ռավ նե րը մնա ցին, սպի տակ ա ղավ-
նի նե րը թռան. Եր կու սը  մնաց – Եր կու  մարդ մնաց.  Բե րա ծը պա հել 

1 Տե՛ս  Э. Р. Атаян, Метафора, метонимия, синекдоха (Опыт дифферен циальной 
характеристики и систематизации) // «Բանբեր Երևանի համալասարանի», 
1978, 1, էջ  107-114:    

2  Մ. Ե. Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 97: 
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են – Բե րած ապ րան քը  պա հել են. Աշ խա տո ղը սո ված չի մնա – Աշ խա
տող մար դը սո ված չի մնա  և  այլն: 

2) Բա ռի սե ռա կան կամ տրա կան հո լո վով  դրված  ձևե րը՝ առն-
ված ո րոշ յալ հո դով, իբրև մեկ բառ՝ ար տա հայ տե լով հատ կա ցու ցիչ-
հատ կաց յա լի կա պակ ցութ յան ի մաստ. օր.՝ Ու սա նո ղի նը մնա ցել է 
լսա րա նում, իսկ ու սա նո ղու հու նը՝ տա նը -  Ու սա նո ղի գիր քը մնա ցել է 
լսա րա նում,  իսկ ու սա նո ղու հու գիր քը՝  տա նը. Ա շա կերտ նե րինդ թող 
մնան,  ու սու ցիչ նե րինս կտա նենք մեզ հետ – Ա շա կերտ նե րի  այդ գրքե-
րը թող մնան, իսկ ու սու ցիչ նե րի  այս գրքե րը կտա նենք մեզ հետ և  
այլն:    

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն:
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  451-459: 

Լ րա ցու ցիչ գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ  60-

69:
Головин  Б. Н.,  Введение в языкознание, М.,  1983, էջ   112-116:   
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  155 - 167:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998, էջ   320-323:
Широков О.С, Введение в языковедение, М., 1985, էջ  190-205:



293

ԹԵՄԱՏԻԿԱ  IV.  ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ

Թե մա 1. Բա ռա կա պակ ցութ յուն. սահ մա նու մը և  
տե սակ նե րը

Հիմ նա հար ցեր: Բա ռա կա պակ ցութ յու նը որ պես շա րահ յու սա կան միա
վոր. վե րառ յալ (ոչ ակ տո ւալ) ստո րո գում: Բա ռա կա պակ ցութ յան և շա րույ թի 
առն չութ յու նը: Բա ռա կա պակ ցութ յան տե սակ ներն ըստ բա ղադ րիչ նե րի սեր
տութ յան  աս տի ճա նի՝ ա զատ  կամ սո վո րա կան և  կա յուն կամ դարձ վա ծա
յին: Բա ռա կա պակ ցութ յան տե սակ ներն ըստ բա ղադ րիչ նե րի խոս քի մա սա
յին բնույ թի՝ գո յա կա նա կան, ա ծա կա նա կան, թվա կա նա կան, դե րան վա նա
կան, մակ բա յա կան:

1. Լե զուն, ինչ պես գի տենք,  ընդ հա նուր է տվյալ հա սա րա կութ յան 
և  առ հա սա րակ՝ նրա յու րա քանչ յուր ան դա մի  հա մար, իսկ խոս քը 
կոնկ րետ է նրան ցից  յու րա քանչ յու րի դեպ քում: Լե զու և խոսք հա կադ-
րութ յու նը ընդ հա նուր լեզ վա բա նա կան եր ևույթ է, որ ա ռաջ է քաշ վել 
20-րդ դ. սկզբնե րին: Հի շենք, որ լե զուն ընդ հա նուր հա սա րա կա կան 
հնա րա վորութ յուն է վեր ջի նիս ան դամ նե րի միջև լեզ վա կան շփում 
ա պա հո վե լու հա մար: Լեզ վա կան հնա րա վո րութ յու նը այլ կերպ  հան-
դես չի գա լիս, քան խոս քի ձևով: Վեր ջինս լեզ վի ի րա կա նա ցումն է 
հա ղոր դակց ման պայ ման նե րում: Այդ հա րա բե րութ յու նը կա ա մեն մի 
կոնկ րետ լեզ վի դեպ քում, այն կի րա ռե լի է նաև հա յե րե նի հա մար: 

Խոս քը լեզ վի ի րա կա նա ցումն է տա րա ծա կան և ժա մա նա կա յին  
տա րաձ ևում նե րի (պա րա մետ րե րի) մեջ: Այն սեր վում է նվա զա գույն 
միա վոր նե րից և հաս նում ա ռա վե լա գույն նե րի՝ իբրև լեզ վի ա մեն  մի 
մա կար դա կի մեկ ամ բող ջութ յուն, որ ինք նա բե րա բար  (սո ցիա լա կան 
պայ ման ներ, ան հա տա կան ըն դու նա կութ յուն ներ, փորձ  և  այլն)  կա 
խո սո ղի գի տակ ցութ յան մեջ:  Ե թե հնչյուն նե րի կա պակ ցու մը սե րում է 
վանկ, իսկ վեր ջի նիս կա պակ ցում նե րը՝ բառ կամ բա ռաձև, ա պա 
սրանց կա պակ ցում նե րը, ի րենց հեր թին, սե րում են բա ռե րի կա պակ-
ցութ յուն ներ  (բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ)1:

1  Այստեղ կապակցումը ընթացիկ պատճառ է (ընթացապատճառ. causa efficiens), 
իսկ կապակցությունը՝ վերջին պատճառ (վերջնապատճառ. causa finalis). 
հայերենում դա  հստակ երևում է ում  և -ություն ածանցներով տարբերակման 
մեջ: 
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Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի շա րահ յու սութ յան մեջ ևս ն կա տում 
ենք լեզ վի և խոս քի առն չութ յուն: Այս դեպ քում ևս հա ղոր դակց վող 
կող մե րը (ան ձե րը) դի մում են լեզ վի նվա զա գույն միա վոր նե րին (օր.՝ 
բա ռե րին) կազ մե լով ամ բող ջա կան միա վոր ներ՝ բա ռա կա պակ ցութ
յուն ներ, նա խա դա սութ յուն ներ և  այլն: 

Ինչ պես հայտ նի է, յու րա քանչ յուր լեզ վի քե րա կա նութ յուն ու նե-
նում է եր կու բա ժին՝ ձևա բա նութ յուն և շա րահ յու սութ յուն: Ա ռա ջի նը 
բա ռե րի հո լով ման, խո նարհ ման և  այլ կար գի փո փո խութ յուն նե րի, 
իսկ երկ րոր դը  ստո րո գա կան և  ոչ ստո րո գա կան միա վոր նե րի հա րա-
բե րակ ցութ յան ու սում նա սիր ման բնա գա վառ է:  Շա րահ յու սութ յու նը 
լեզ վի ու սում նա սի րութ յան ու րույն բնա գա վառ է, ո րով հետև այն ստո-
րո գու մա յին («տրա մա խո սա կան») եր ևույթ  է:    

Բա ռա կա պակ ցութ յու նը վե րառ յալ ստո րո գու մա յին կա պակ ցութ-
յուն է. դա նկատ վում է նա խա դա սութ յան փո խա կեր պու մից:  Հա յե րե-
նի  շա րահ յու սութ յու նը ևս, ինչ պես հնդեվ րո պա կան ու րիշ լե զու նե րի 
դեպ քում է,  ընդգր կում է եր կու բա ժին՝ բա ռա կա պակ ցութ յուն և նա-
խա դա սութ յուն:  Վեր ջի նը մա կար դա կա յին միա վոր է, իսկ ա ռա ջի նը՝ 
աս տի ճա նա յին. լեզ վի շա րահ յու սա կան մա կար դա կում նա խա դա-
սութ յու նը բնո րոշ վում է ստո րոգ մամբ, իսկ կա պակ ցութ յու նը՝ կախ վա-
ծութ յամբ: Ուս տի նա խա դա սութ յու նը ստո րո գա կան միա վոր է, որ 
հան դես է գա լիս կա՛մ միա կազմ, կա՛մ  երկ կազմ հա րա բե րակ ցութ յամբ:

Բու հա կան դա սագր քե րում, մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րում և  այլն, 
ըն դուն ված է,   կա պակ ցութ յուն ա սե լով հաս կա նալ միայն բա ռե րի կա-
պակ ցու մը՝ շա րահ յու սա կան մա կար դա կում: Սա կայն լեզ վում գրե թե 
յու րա քանչ յուր միա վոր, իր հատ կութ յամբ օժտ ված, այլ միա վոր նե րի 
հետ կա րող է կա պակց վել ինչ-ինչ հնա րա վո րութ յամբ՝ հաս կա նա-
լիութ յան աս տի ճա նով: Ըստ այդմ՝ կա պակ ցե լի են  հնչյուն նե րը, ո րի 
դեպ քում ու նե նում ենք հնչա կա պակ ցութ յուն, որ կա րող է սե րել վանկ 
կամ վան կի բա դադ րիչ, ա վե լին՝ բառ և  այլն, օր.՝ դա, սա, րան > դա
սարան,  նաև՝ սա, 1-ին դ. ցուց. դե րա նուն, դա, 2-րդ դ.ցու ցա կան դե-
րա նուն. հա յե րեն խո սո ղի հա մար բեր ված նե րը ի մաս տա լից են հնչյու-
նա բա նութ յան մա կար դա կում, ա վե լի կոնկ րետ՝ հնչա կա պակ ցութ յան 
աս տի ճա նում: 
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Այս պես, ու նենք նաև բա ռաձև սե րող ան կախ և կախ յալ ձևույթ նե-
րի կա պակ ցութ յուն. օր.՝ քարերին, դա սա րաններում, մերոնցից և  
այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րում կա պակ ցում նե րը հաս կա նա լի են ա վե լի 
լայն ըմբռն մամբ: Այ նինչ, նեղ կամ սո վո րա կան պատ կե րաց մամբ բա-
ռե րի և բա ռաձ ևե րի ոչ ստո րո գա կան հա րա բե րակ ցութ յունն է, որ 
դիտ վում է իբրև բա ռա կա պակ ցութ յուն, օր.՝ ծա ռի  ճյուղ,  սա րե րի 
լան ջե րին,  փո ղո ցից  այն կողմ   և  այլն:  

Կա պակ ցութ յան տե սակ նե րը շատ են, ո րով հետև կա պակ ցե լի 
միա վոր նե րը, ըստ խոս քի մա սե րի պատ կա նե լութ յան, տար բեր են: 
Դ րանք խմբա վոր վում են ըստ կա պակ ցութ յան գե րա դաս ան դա մի, 
այ սինքն՝ կա պակ ցութ յան բա ղադ րիչ նե րից  ո՛րն  է լրա ցու մը, ո՛րը լրաց-
յա լը.  օր.՝  սա րի ծա ղիկ, եր կու շա բաթ,  մեկ օր վա ճա նա պարհ:  Եվ 
քա նի որ լրա ցում-լրաց յալ հա րա բե րութ յուն է լի նում գո յա կա նի, ա ծա-
կա նի, բա յի և  այլ բա ռե րի միջև, ուս տի տար բե րում են բա ռա կա պակ-
ցութ յուն նե րի մի քա նի տե սակ՝ գո յա կա նա կան, ա ծա կա նա կան, թվա-
կա նա կան, բա յա կան և  այլն:  

 Ըն դուն ված է նա խա դա սութ յու նը հա մա րել շա րահ յու սութ յան 
նվա զա գույն միա վոր, որն, ըստ տրա մա բա նա կան հի մուն քի, սահ-
ման վում է իբրև միտք ար տա հայ տող բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րի ամ-
բող ջութ յուն. օր.՝ Գա րու նը բաց վել է: Ծա ռե րը ծաղ կել են և  այլն. այս-
տեղ կա դի մա վոր բա յաձ ևե րով ար տա հայտ ված  եր կու միտք: 

Սա կայն լեզ վի շա րահ յու սա կան մա կար դա կում կա բա ռա կա-
պակ ցութ յան խնդի րը, ո րով ևս միտք է ար տա հայտ վում. օր.՝ «Եր ևան: 
Աս տաֆ յան փո ղոց» (Ե Չա րենց).  « Դու Ա րա գած, ալ մաստ վա հան 
կայ ծա կե ղեն  թրե րի, // Գա գաթ ներդ բյու րեղ վրան թա փա ռա կան ամ
պե րի» (Ի սա հակ յան)  և  այլն:    

Բեր ված Գա րու նը բաց վել է: Ծա ռե րը ծաղ կել են նա խա դա սութ-
յուն նե րը կա րե լի է ձևա կեր պել նաև հետև յալ կերպ՝ Գա րուն: Ծաղ կած 
ծա ռեր. մի դեպ քում ար տա հայտ ված հնչե րան գով՝ Գա րուն,  մյուս 
դեպ քում՝ դեր բա յով՝   Ծաղ կած  ծա ռեր: Իսկ Եր ևան: Աս տաֆ յան փո
ղոց ան վա նա կան նա խա դա սութ յուն նե րը կա րե լի է փո խա կեր պել  
(պայ մա նա կա նո րեն՝ ոչ չա փա ծո) հետև յալ կերպ. Սա Եր ևանն է: Սա 
Աս տաֆ յան  փո ղոցն  է:  Հա ջորդ օ րի նա կի ա ռա ջին տո ղե րը (ևս պայ-
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մա նա կա նո րեն՝ ոչ չա փա ծո)  կա րե լի է ա սել նաև հետև յալ ձևով.  Ա րա
գած, դու  ալ մաստ վա հան ես  (ե ղել) կայ ծա կե ղեն թրե րի (հա մար)  //  
քո գա գաթ նե րը բյու րեղ  վրան  են  (ե ղել) թա փա ռա կան  ամ պե րի  
(դեմ)  և  այլն: 

Ինչ պես տես նում ենք, հա յե րե նի շա րահ յու սա կան մա կար դա կում 
(խոս քում) նույն պես նա խա դա սութ յու նը՝ ստո րո գու մա յին  (պրե դի կա-
տիվ) միա վոր է, իսկ  բա ռա կա պակ ցութ յու նը՝ ոչ ստո րո գու մա յին, 
ա վե լի ստույգ՝  նա խա դա սութ յու նը առ կա ստո րո գու մա յին միա վոր է, 
իսկ բա ռա կա պակ ցութ յու նը՝ վե րառ յալ (ոչ-առ կա) ստո րո գու մա յին 
միա վոր. հմմտ.  Ծա ռը ծաղ կել է  // Ծաղ կած ծառ:  Ա ռա ջի նում   ու նենք 
ծաղ կել է ստո րոգ յա լը, ո րը ցույց է տա լիս առ կա ստո րո գում` ծաղ կե լու 
եր ևույ թի (լայն ի մաս տով՝ հատ կա նի շի) վե րագ րում են թա կա յին՝ ծա
ռին, իսկ  երկ րոր դում՝ ծաղ կած հա րա կա տար դեր բա յը ցույց է տա լիս 
վե րառ յալ ստո րո գում՝ նույն հատ կա նի շի ար տա հայ տում: Տ րա մա բա-
նա կան հիմ քի մեջ, այ սինքն՝ մտքի ար տա հայտ ման տե սա կե տից ու-
նենք նույն բո վան դա կութ յու նը, իսկ քե րա կա նո րեն՝  տար բեր ձևա կեր-
պում ներ (խոսք). նույն միտքն ար տա հայտ ված է կա՛մ մեկ նա խա դա-
սութ յամբ,  կա՛մ  ա ռան ձին   բա ռա կա պակ ցութ յամբ:      

Ըստ այսմ՝ բա ռե րի շա րահ յու սա կան հար աբե րակ ցութ յան տե-
սակ նե րը եր կուսն են՝ բա ռա կա պակ ցութ յուն և նա խա դա սու թ յուն, 
ո րոնց ա ռանձ նա ցու մը հիմն ված է ստո րոգ ման  (պրե դի կա ցիա յի) 
վրա: Իսկ այն, իր հեր թին, լի նում է  եր կու կար գի՝  վե րառ յալ (ոչ ի րա-
ցի. abstractus) և  ի րա կան (գոր ծուն՝  ակ տո ւալ.  actuālis):  Ըստ այսմ՝  
նա խա դա սութ յու նը ի րա կան ստո րոգ մամբ բա ռե րի կա պակ ցու թյուն է. 
Ծա ռը ծաղ կել է: Ե րե խան քնել է և  այլն, իսկ բա ռա կա պակ ցութ յու նը 
վե րառ յալ  («ստո րոգ մամբ») կա պակ ցութ յուն է. Ծաղ կած ծառ: Ք նած 
ե րե խա  և  այլն: 

Ս տո րոգ ման բնույ թը կամ դրսևո րու մը (ինչ պի սին լի նե լը), ըստ 
այսմ,  ու նի ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն լեզ վի կի րարկ ման վե րին 
մա կար դա կում գտնվող  միա վոր նե րի՝ բա ռե րի կա պակ ցութ յուն նե րի 
ա ռանձ նաց ման հա մար: Կա րե լի է տալ հետև յալ սահ մա նու մը. ե թե 
նա խա դա սութ յու նը, իբրև մա կար դա կա յին միա վոր,  ի րա կան (ակ տո-
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ւալ) ստո րո գում ու նե ցող բա ռե րի կա պակ ցութ յուն է, ա պա հա կա դի րը՝  
բա ռա կա պակ ցութ յու նը, իբրև աս տի ճա նա յին միա վոր, վե րառ յալ   (ոչ 
ակ տո ւալ) ստո րոգ ման բա ռե րի կա պակ ցութ յուն է: Այլ կերպ ա սած՝ 
ըստ ստո րոգ ման հատ կա նի շի՝ ու նենք տրա մա բա նա կան ի րա կա նի և 
վե րառ յա լի հա կադ րութ յու նը, ընդ ո րում  խոս քա յին  նա խա դա սութ-
յան (մա կար դա կա յի նի) և բա ռա կա պակ ցա կութ յան (աս տի ճա նա յի նի) 
հա րա բե րակ ցութ յան մեջ:  Ըստ այսմ՝  բա ռե րի (առն վազն՝ եր կու)  ոչ 
ի րա կան՝ վե րառ յալ ստո րոգ մամբ կա պակ ցու մը  կոչ վում է բա ռա կա-
պակ ցութ յուն: 

Այ նու հետև, ոչ ստո րո գու մա յին  ար տա հայ տութ յուն են ու նե նում ոչ 
միայն բա ռե րի կա պակ ցութ յուն նե րը (տվյալ դեպ քում՝ բա ռա կա պակ-
ցութ յուն նե րը),  այլև ա ռան ձին բա ռե րը  և բա ռա ձ ևե րը, ե թե դրանք 
հա գե ցած են լի նում  հնչե րան գով, ու նե նում են հնչե րան գա յին ա վարտ-
վա ծութ յուն. օր.՝ Եր ևան:  Ե րե կո: Զ բոս նում են:  Ըստ այսմ՝ բա ռա կա-
պակ ցութ յու նը, նաև բա ռը, բա ռաձ ևը խո սո ղութ յան ըն թաց քում ստա-
նում են «նա խա դա սութ յան»  ար ժեք շնոր հիվ խոս քի մեջ հնչե րան գա-
յին ա վարտ վա ծութ յան (բա նա վոր խոս քում՝ հնչե րան գա յին շեշտ, դա-
դար և  այլն, գրա վո րում՝ վեր ջա կետ, ե թե  ոչ նաև շեշտ): Այլ կերպ 
ա սած՝ ոչ ակ  տուալ ստո րոգ մա նը միա նում է հնչե րան գա յին ա վարտ-
վա ծութ յու նը: 

Այս պի սով, լեզ վի բառ, բա ռա կա պակ ցութ յուն և նա խա դա սութ-
յուն միա վոր նե րը ստո րոգ մամբ (վե րառ յալ կամ առ կա՝ ակ տո ւալ) և 
հն չե րան գա յին ա վարտ վա ծութ յամբ բնու թագր վող միա վոր ներ են. 
կա՞ն այդ հատ կա նիշ նե րը, ու րեմն դրանք խո սո ղու թ յան մեջ կըն կալ-
վեն իբրև  շա րահ յու սա կան միա վոր ներ՝ միտք ար տա հայ տող բա ռեր 
կամ բա ռե րի կա պակ ցութ յուն ներ՝ շա րահ յու սա կան մա կար դա կում (ո-
րը, կա րե լի է ա սել, խոս քի  ի դեալն է, խո սո ղութ յան  նպա  տակը). Եր
ևան: Աս տաֆ յան փո ղոց: « Սա Եր ևա նի Աս տաֆ յան փո ղոցն է»1:  Իսկ  
հա կա ռակ դեպ քում կու նե նանք ի րա րից ան ջատ (ա ռանձ  նա կի) միա-
վոր ներ՝ խոս քից դուրս, թե կուզ  իբրև խո սո ղու թյան գոր ծըն թա ցի 
հնա րա վո րութ յուն: 

1 Չակերտների մեջ դրվածը հեղինակայինի  փոխակերպված տարբե րակ է: 
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Բա ռա կա պակ ցութ յու նը և նա խա դա սութ յու նը գտնվում են, այս-
պես կոչ ված, փո խա կեր պե լի հնա րա վո րութ յան մեջ. հմմտ. մի կող մից՝ 
Ծա ռե րը ծաղ կել են // Ծաղ կած  ծա ռեր, մյուս կող մից՝  Տ ղան նկա տեց, 
որ մարդն ան ցավ փո ղո ցը // Տ ղան նկա տեց մար դու փո ղոցն անց նե լը  
և  այլն: Փո խա կեր պու մից պարզ վում է, որ նա խա դա սութ յան ստո րոգ-
յալ նե րը վե րած վե ցին բա ռա կա պակ ցութ յան բա ղադ րիչ դեր բայ նե րի. 
հա ղոր դակ ցու մը կա յա ցած է, թեև ստո րո գու մը մե կում առ կա է, մյու-
սում՝ վե րառ յալ (ըստ նոր մա տիվ քե րա կա նութ յուն նե րի՝ բա ցա կա): 
Ըստ այդմ՝  առ կա ստո րո գա կան է նա խա դա սութ յու նը, վե րառ յալ (ոչ 
առ կա՝ բա ցա կա) «ստո րո գա կան»՝ բա ռա կա պակ ցութ յու նը:       

2. Կար ևոր է նաև բա ռա կա պակ ցութ յան և շա րույ թի առն չու թյան 
հար ցը: Կա պակ ցութ յան մի տե սակ է շա րույ թը (հուն. synthagma  
«միահ յուս ված, միաց ված»),  ո րը հա մա տե ղում է ի րա կան և վե րառ յալ 
ստո րոգ ման հատ կա նիշ ներ, ե թե վեր ջի նը դի տենք լայն ի մաս տով: 
Նո րա գույն տե սա կան լեզ վա բա նութ յան, ընդ ո րում նաև հայ լեզ վա-
բա նութ յան մեջ բա ռա կա պակ ցութ յան քննութ յու նը կա տար վում է ոչ 
միայն նա խա դա սութ յան, այլև շա րույ թի, իբրև միջ մա կար դա կա յին (ե-
թե ոչ՝ աս տի ճա նա յին) միա վո րի,  առն չու թյամբ: Ն կա տե լի է, որ բա-
ռա կա պակ ցութ յան հետ առն չութ յուն ու նե ցող շա րույ թը մի տե սակ մի-
ջանկ յալ է դիտ վում մի կող մից՝ բա ռի և բա ռա կապկ ցութ յան, իսկ մյուս 
կող մից՝ բա ռա կա պակ ցութ յան և նա խա դա սու թ յան միջև՝ իբրև, բնա-
կա նա բար, շա րահ յու սա կան մա կար դա կի միա վոր: 

Շա րույ թի գա ղա փա րը ա ռաջ է քաշ վել Ֆ. դը Սոս յու րի և  
Ի. Ա. Բո դո ւեն դը Կուր տե նեի կող մից: Ըստ Սոս յու րի՝ այն  նշա նա կում 
էր խոս քի մեջ ի րար առնչ վող ցան կա ցած եր կու միա վո րի՝ ձևույթ նե րի, 
բա ռե րի, նա խա դա սոււթ յուն նե րի միա ցութ յուն (ու շադիր, ու սում 
նական, մարդ կանց հետ, ե թե աս պա սենք, ան պայ ման կգան), իսկ  
Բո դո ւեն  դը Կուր տե նեն շա րույթ հա մա րում էր շա րահ յու սա կան մա-
կար դա կում ա մեն մի բա ռի գոր ծա ծութ յուն  («Ինչ գրված է գրչով, չես 
տա շի կաց նով»):  

Լեզ վա կան այս միա վո րի տե սութ յու նը լեզ վա բա նութ յան մեջ, կա-
րե լի է ա սել,  նո րութ յուն է: Բու հա կան կրթութ յան մեջ, օ րի նակ՝ դա-
սագր քե րում, այն գրե թե ընդգրկ ված չէ:  Շա րույ թը լեզ վաի մա ցա կան 
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եր ևույթ է, որ հան դես է գա լիս հա ղոր դակ ցա կան նվա զա գույն միա վո-
րի (խոս քի՝ բա ռա կա պակ ցութ յան կամ նա խա դա սու թյան) մա կար դա-
կում. օր.՝ մի կա թիլ մեղր, մի կա թիլ, կա թիլ մեղր, նե ղա նալ  ըն կե րո
ջից, մեկ օր վա ճա նա պարհ և  այլն): Այն  առն վազն երկ բա ղադ րիչ 
միա վոր է, ա ռա վե լա գույ նը՝ որ քան որ մեկ ամ բող ջութ յան մեջ հա ղոր-
դակ ցա կան հնա րա վո րութ յուն (հաս կա նա լիու թյուն) ու նի տվյալ լե-
զուն՝ ե րեք, չորս և  այլն:  

Հետագայում շարահյուսական այդ միավորի ընդհանուր տե-
սությանը անդրադարձավ Է. Բենվենիստը, իսկ հայերենի առու մով՝ 
Գ.  Բ.  Ջահուկյանը1: 

Շա րույ թի վե րա բեր յալ  իր մո տե ցու մը ներ կա յաց նե լիս Գ. Բ. Ջա-
հուկ յա նը տա լիս է մի քա նի հիմ նա րար պար զա բա նում ներ, ո րոն ցից,  
թերևս, ա ռանց քա յի նը այն է, որ «անհ րա ժեշտ է դառ նում նա-
խադասութ յան և բա ռի միջև ա ռանձ նաց նել մի միա վոր, որ ընդգր կի 
բա ցի բա ռա կա պակ  ցութ յու նից նաև բա ռը որ պես այդ միա վո րի նվա-
զա գույն բա ղադ րիչ»2: Թե՛ շա րույ թը և թե՛ բա  ռա կա պակ ցութ յու նը ոչ 
միայն ստո րա դա սա կան (լրա ցում լրաց յա լի), այլև հա  մա դա սա կան 
հա րա բե րութ յամբ  կապ ված միա վոր ներ են: Սո վո րա բար շատ դեպ-
քե րում ու շադ րութ յան կենտ րո նում են ան դամ  նե  րի ստո րա դա սա կան 
հա րա բե րութ յամբ միա վոր նե րը, ո րին, ա ռար կում է  Գ.  Բ. Ջա հուկ յա-
նը՝ ուս տի «և  ան դամ նե րի հա մա դա  սա կան հա րա բե  րութ յամբ բնու-
թագ վող միա վոր նե րը դուրս են մնում…. հմմտ. բա րի ըն կեր + գե ղե-
ցիկ ըն կեր – բա րի և գե ղե ցիկ ըն կեր»3: 

Շա րույ թը ներ կա պակց ված միա վոր է՝ բա ղադ րիչ նե րի շա րահ յու-
սա կան միաս նա կան  առն չութ յամբ. հմմտ. մի կա թիլ  մեղր, որ կա րող 
է հա մընկ նել բա ռին, այլև նա խա դա սութ յա նը. ըստ  Գ. Բ. Ջա հուկ յա-
նի՝ «շա րույ թը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մեկ  կամ մե կից ա վե լի բա-
ռից»4:  

1 Հմմտ. Գ. Բ. Ջահուկյան,  Շարույթը որպես լեզվական միավոր // Նույնի՝ Հայոց 
լեզվի տեսության և պատմության հիմնահարցերը, Բեյրութ, 2000, էջ 118-126  
(տե՛ս «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1990,  2): Նույնի՝  Շարույթ, 
Ե., ԵՊՀ. հրատ., 1997:   

2 Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի տեսության և պատմության հիմնա  հարցերը, 
էջ 120-121:

3 Նույն  տեղում, էջ 122: 
4 Նույն տեղում,  էջ 125:
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Այս պի սով՝ ստաց վում է, որ պետք է, բա ռա կա պակ ցութ յանն առն-
չա կից, հստակ  պատ կե րա ցում ու նե նալ ոչ միայն վե րին մա կար դա կի  
միա վո րի՝ նա խա դա սութ յան,  այլև նրա, ինչ պես նաև բա ռի  հետ 
շփման եզ րեր ու նե ցող աս տի ճա նա յին մի այն պի սի միա վո րի մա սին, 
ինչ պի սին շա րույթն է:  

Վեր ջինս ևս  ա ռանձ նաց վում է ըստ տե սակ նե րի՝ ա ռաջ նա յին կամ 
հա մա սեռ և  երկ րոր դա յին կամ տա րա սեռ, այ նու հետև բնո րոշ վում են 
ա ռաջ նա յին շա րույթ նե րը՝ իբրև «լիան շա նակ» բա ռեր՝ «ի րենց սո վո-
րա կան լիան շա նակ լրա ցում նե րով կամ ա ռանց դրանց» և  այլն1: 

Ինչ պես կա րե լի է նկա տել,  շա րույ թի բա ղադ րիչ նե րի տե սակ նե րը 
գրե թե նույնն են, ինչ բա ռա կա պակ ցութ յան բա ղադ րիչ նե րի նը՝ գո յա-
կա նա կան, ա ծա կա նա կան, թվա կա նա կան, բա յա կան և  այլն, այն,  ինչ  
բեր վում է ա վան դա կան լեզ վա բա նութ յան մեջ,  ընդ ո րում ոչ միայն 
տե սա կան, այլև ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րում և  այլն: Ուս տի հարկ 
չկա դրանց անդ րա դառ նալ այլ խմբա վոր մամբ, քան ըստ այնմ, որ 
դրանց գե րա դաս ան դա մը կա րող է լի նել գո յա կան, ա ծա կան, թվա-
կան և  այլն՝ ի րենց այս կամ այն ստո րա դաս  ան դամ նե րով՝ իբրև լրա-
ցում-լրաց յա լա յին հա րա բե րութ յուն կազ մող շա րահ յու սա կան մա կար-
դա կի աս տի ճա նա յին միա վոր ներ:  

Ըստ այսմ նկա տում ենք, որ բա ռե րի կա պակ ցու մը  շա րահ յու սա-
կան այն պի սի  ի րո ղութ յուն է, ո րում կա ի մաս տա յին սերտ կապ՝ մտքի 
ար տա հայտ ման հնա րա վո րութ յուն. օր.՝  մի կա թիլ մեղր  կա պակ ցութ-
յու նը, որ բաղ կա ցած  է ե րեք  միա վո րից (բա ռից),  են թադ րում է  հետև-
յալ  կա պակ ցում նե րը՝ մի կա թիլ, կա թիլ մեղր (մեղ րի կա թիլ) և մի կա
թիլ մեղր. բա ցառ վում է մի մեղր կա պակ ցու մը. ա ռա ջին եր կու սը 
գտնվում են շա րույ թա յին  (մտքի ա ռու մով՝ հաս կա նա լի, սերտ) կա-
պակց ման մեջ, իսկ  վեր ջին՝ ոչ:    

4. Բա ռա կա պակ ցութ յու նը լե զու նե րում միա տե սակ չի լի նում, և  
առ հա սա րակ՝ հա ղոր դակց ման բա ղադ րիչ տար րե րի գոր ծա ծութ յու նը  
տար բեր է, քա նի որ խոս քում  այն  ան հա տա կան է: Խոս քա յին  տար-
բե րութ յու նը հա ղոր դակ ցա կան  գոր ծըն թա ցի  արդ յուն քում հիմ նա կա-

1 Նույն տեղում, էջ 123:
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նում վե րած վում է լեզ վա կան օ րի նա չա փութ յան, այլև եր բեմն մնում է 
դուրս՝ իբրև ա ռանձ նա հատ կութ յուն:   

Շա րահ յու սութ յան մա կար դա կում բա ռա կա պակ ցութ յան բա ղադ-
րիչ նե րը միմ յանց հան դեպ ու նե նում են սեր տութ յան ոչ նույ նա կան աս-
տի ճան, ըստ ո րի էլ տար բե րում են եր կու տե սակ՝ սո վո րա կան և վե-
րաի մաս տա վոր ված (դարձ վա ծա յին) կա պակ ցութ յուն ներ. օր.՝ ա կան
ջին  նստել  Ճան ճը նստել էր ձիու ա կան ջին (սո վո րա կան կա պակ-
ցութ յուն) //   Լու սի կը նստել էր  քրոջ ա կան ջին  (դարձ վա ծա յին կա-
պակ ցութ յուն.  «ա նընդ հատ ինչ-որ բա ներ էր հարց նում»): 

Բա ռա յին կա պակ ցութ յուն նե րը, ըստ սեր տութ յան աս տի ճա նի, լի-
նում են եր կու տե սակ՝ ա զատ և կա յուն. հմմտ. սե ղա նի ոտք, դպրո ցի 
պա տու հան, ա թո ռին նստել, բե րա նը ծռել  (ա զատ կա պակ ցութ յուն) // 
սե ղա նի ըն կեր, հո գու պա տու հան, ա թո ռին նստել, բե րա նը ծռել (կա-
յուն կա պակ ցութ յուն)՚  «Ն րանք դար ձել են սե ղա նի ըն կեր»,  « Սե րը 
նրա հո գու պա տու հանն էր»,  « Նա նստեց տնօ րե նի ա թո ռին»,  « Նա 
չէր սի րում  մարդ կանց  բե րան  ծռել» և  այլն:

Կա յուն կա պակ ցութ յուն նե րը, ի րենց հեր թին, բա ժան վում են եր-
կու սի՝  սո վո րա կան (քե րա կա նո րեն)  և դարձ վա ծա յին  (հա ղոր դակ ցո-
րեն). հմմտ. աչ քի լույս «տե սո ղութ յան հնա րա վո րութ յուն» // աչ քի 
լույս «հա տուկ վե րա բեր մուն քի ար ժա նի», ձեռք մեկ նել «ձեռ քը պար-
զել» // ձեռք մեկ նել  «օգ նել», ոտ քի կանգ նել «տե ղից վեր կե նալ» // 
ոտ քի կանգ նել «բա րե լավ վել»  և  այլն. բեր ված զու գա հեռ օ րի նակ նե-
րի մեջ երկ րոր դը  դարձ վա ծա յին միա վոր է: 

Ինչ պես իր  տե ղում՝ « Դարձ վա ծա բա նութ յուն» թե մա յին  անդ րա-
դառ նա լիս նշել ենք, դարձ վա ծա յին միա վոր ներն ու նե նում են  ձևա յին, 
ի մաս տա յին և գոր ծա ռա կան ու րույն յու րա հատ կութ յուն ներ, ո րոնց 
փո խա րեն սո վո րա կան կա պակ ցութ յուն նե րը  հան դես են բե րում այլ  
յու րա հատ կութ յուն ներ:      

Լեզ վում սո վո րա կան կա պակ ցութ յուն ները, բնա կա նա բար, ա վե-
լին են, քան վե րաի մաս տա վոր ված կա պակ ցութ յուն նե րը՝ դարձ վա ծա-
յին միա վոր նե րը: Ա վե լին,  դրանք ու նեն լայն գոր ծա ծութ յուն, անխ-
տիր հան դես են գա լիս լեզ վի գոր ծա ռա կան բո լոր տար բե րակ նե րում, 
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այ նինչ դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը գոր ծած վում են հա տուկ նպա տա-
կադր մամբ, լեզ վի ոչ բո լոր ո ճե րում  և  այլն: Ն կա տենք նաև, որ սո վո-
րա կան կա պակ ցութ յուն նե րը  «մա քուր»  գրա կան ձևեր են, իսկ դարձ-
վա ծա յին միա վոր նե րը դրա նից  բա ցի, այս պես կոչ ված, սնվում են 
խո սակ ցա կան մտա ծո ղութ յան ա կունք նե րից: 

5. Ինչ պես հնդեվ րո պա կան շատ լե զու նե րում, այն պես էլ ընդ հա-
նուր  հա յե րե նում բա ռա կա պակ ցութ յուն ներն ա ռանձ նաց վում են ըստ 
բա ղադ րիչ նե րի խոս քի մա սա յին բնույ թի: Իբրև բա ղադ րիչ ներ  հիմ-
նա կա նում հան դես են գա լիս  գո յա կա նը և  ա ծա կա նը, մա սամբ՝ թվա-
կա նը,  դե րա նու նը և  մակ բա յը, այլ կերպ ա սած՝  լիի մաստ խոս քի մա-
սա յին միա վոր նե րը: 

Հա յե րե նի   բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րի տե սութ յա նը, ինչ պես նաև 
հին, մի ջին և նոր շրջա նում դրանց ա մեն կար գի կազ մութ յա նը և  գոր-
ծա ծութ յա նը նվիր ված են մեծ թվով աշ խա տան քեր՝ մե նագ րութ յուն-
ներ, հոդ ված ներ և  այլն (Վ. Դ. Ա ռա քել յան, Վ. Ա. Քոս յան և  ու րիշ ներ):    

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
 Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  540-546:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Քոս յան Վ. Ա., Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը,   Ե., 

1975:  
Абрамян К. Ш.,  Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 98-103:   
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987,  էջ   95-96:      
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,   էջ  290-292:
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Թե մա 2. Ս տո րո գում. ստո րո գե լի և հան գույց

Հիմ նա հար ցեր:  Ի՞նչ է ստո րո գու մը: Ս տո րոգ ման բնույ թը՝ ստո րոգ յալ. 
ստո րո գե լի  և հան գույց:  Ս տո րոգ յա լի տե սակ նե րը՝  պարզ և բա ղադր յալ: 

 1. Ս տո րո գու մը նա խա դա սութ յան բուն էութ յունն է, նշա նա կում է 
ա ռար կա յի հատ կա նի շի ան ջա տում և վե րագ րում նույն այդ ա ռար կա-
յին. օր.՝  Ծա ռե րը ծաղ կել են: Ավ տո մե քե նան սլա նում է փո ղո ցով: Այդ 
ան ջա տու մը և վե րագ րու մը հո գեմ տա վոր գոր ծու նեութ յան արդ յունք 
են, մար դու ի մա ցա կան և, բնա կա նա բար, լեզ վա կան կա րո ղութ յան  
(հնա րա վո րութ յան) ի րա կա նա ցում: 

Այն ա մե նից ա ռաջ պարզ նա խա դա սութ յան հատ կա նիշ է, որ առ-
կա յա նում է կա՛մ  երկ կազմ, կա՛մ միա կազմ նա խա դա սութ յան մեջ: 
Երկ կազմ են են թա կա յով և ս տո րոգ յա լով ար տա հայտ ված  նա խա դա-
սութ յուն նե րը, միա կազմ են դրան ցից մե կի կամ մյու սի բա ցա կա յութ-
յամբ ար տա հայտ ված նա խա դա սութ յուն նե րը. հմմտ. Ծա ռե րը ծաղ կել 
են:  Գա րուն: Լու սա նում է  և  այլն: Երկ կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը 
հան դես են գա լիս առ կա ստո րոգ մամբ, իսկ միա կազմ նա խա դա սութ-
յուն նե րը՝ վե րառ յալ ստո րոգ մամբ: Վեր ջին նե րը, կա րե լի է ա սել, մոտ 
են բա ռա կա պակ ցութ յա նը, թե կուզ լի նեն բա յա կան միա դի մի կամ ան-
դեմ նա խա դա սութ յուն ներ:  

Ս տո րո գու մը տե ղի է ու նե նում այն դեպ քում, երբ  կա ե րեք բա վա-
րար պայ ման՝ 1) ա ռար կա  (են թա կա), որ կա տա րողն է (մի բան ա նո ղը 
կամ ե ղո ղը), այ սինքն՝  խոս քի բուն ա ռար կան է (սուբ յեկ տը),  2) հատ-
կա նիշ (ստո րո գե լի),  որ վե րագր վում է ա ռար կա յին (են թա կա յին) 
(պրե դի կա տը),  և 3) վե րագ րող մաս  (հան գույց, որ վե րագ րում է հատ-
կա նի շը ա ռար կա յին) (լատ. copula «կապ, կե ռիկ. հան գույց»). օր.՝ Ծա
ռե րը ծաղ կել են: Տ ղան ա շա կերտ է և  այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րում 
ծառ,  տղա   գո յա կան նե րը  (քե րա կա նո րեն ձևա վոր ված) ա ռար կա 
(անձ) նշա նա կող բա ռեր են (են թա կա ներ), ծաղ կել  և  ա շա կերտ բա-
ռեըը հատ կա նիշ են (ստո րո գե լի ներ), ընդ ո րում ծաղ կելը  էա կան բա-
յի (է  հան գույ ցի) հետ միա սին  է հան դես գա լիս՝ իբրև ստո րոգ յալ, իսկ 
ա շա կերտ գո յա կա նը վե րագր վող հատ կա նիշ է (ստո րո գե լի), որ հան-
գույ ցի (է-ի) մի ջո ցով վե րագր վում է են թա կա յին: Այս պի սով՝ ա ռար կա 
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և հատ կա նիշ նշա նա կող բա ռե րի և հատ կա նիշն ա ռար կա յին վե րագ-
րող բայ-հան գույ ցի հա րա  բերութ յու նը կա րե լի է ներ կա յաց նել իբրև 
միտք ար տա հայ տող շա րահ յու սա կան (ստո րո գու մա յին) միա վո րի 
հա րա բե րութ յուն (տե՛ս գ ծա պատ կեր 15): 

  Գ ծա պատ կեր 15
Ա ռար կա

                                 Հատ կա նիշ            Հան գույց 

2. Ս տո րո գու մը կա տար վում է քե րա կա նա կան ար տա հայ տութ յան 
մի ջոց նե րով,  ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին հա րա բե րութ յան պայ-
ման նե րում: Բա յի ե ղա նա կը և ժա մա նա կը ստո րոգ ման ընդ հա նուր և 
պար տա դիր քե րա կա նա կան բա ղադ րիչ ներ են. ըստ այդմ՝ ստո րո գու-
մը հատ կա նի շի վե րագ րումն  է ա ռար կա յին, որն  ի րաց վում է ե ղա նա-
կա յին-ժա մա նա կա յին և վե րա բեր մուն քա յին հա րա բե րութ յուն ար տա-
հայ տող քե րա կա նա կան մի ջոց նե րով: Վեր ջին ներս բա վա կա նին 
տար բեր են ա ռան ձին լե զու նե րում, նույ նիսկ յու րա քանչ յու րի զար գաց-
ման տար բեր փու լե րում:  

Հա յե րե նում ստո րո գումն ի րա կա նա նում է բա յի ե ղա նա կա յին և 
ժա մա նա կա յին ձևե րով, ո րոնք միա ժա մա նակ ցույց են տա լիս այն պի-
սի հան գա մանք ներ, որ ար տա հայտ վում են թվի, դեմ քի, սե ռի, հաս-
տատ ման կամ ժխտման քե րա կա նա կան կար գե րով.  օր.՝ Գա րու նը 
բաց վում է:   Մայ րը չէր մո ռա ցել  ե րե խա նե րին կե րակ րել: «Օ րը մթնեց, 
ժամն է ար դեն ի րիկ նա հա ցի» (Հ. Սահ յան)  և  այլն:   Բեր ված նա խա-
դա սութ յուն նե րում ստո րո գու մը տե ղի է ու նե ցել չե զոք սե ռի բա յե րի 
սահմ. եղ.  ներ կա և վա ղա կա տար անց յալ ժա մա նակ նե րով, ո րոնք 
դրված են 3-րդ դեմ քով, ե զա կի թվով,  խո նարհ ման հաս տա տա կան և 
ժխ տա կան ձևե րով: 

Կան լե զու ներ, որոնք բա ցի ստո րոգ ման այս սո վո րա կան տի պից 
ու նեն նաև այլ կար գի ստո րո գում: Ռու սե րե նում, օ րի նակ, ստո րո գու մը 
կա րող է ար տա հայտ վել ոչ միայն ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձևե-
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րով, այլև հնչե րան գով և շա րա դա սութ յամբ, այն էլ ոչ թե բա յի բո լոր 
ժա մա նակ նե րով դրված ձևե րի, այլ միայն  սահմ. եղ. ներ կա ժա մա նա-
կով դրված  ձևե րի դեպ քում.  օր.՝ Армен – студент:  Он – мой  
племянник: Природа –  это чудо  և  այլն: Դ րանք հա յե րեն սո վո րա բար 
թարգ ման վում են միայն ե ղա նա կա յին-ժա մա նա կա յին ձևե րով ար-
տա հայտ ված նա խա դա սութ յուն նե րով. Ար մե նը ու սա նող է: Նա իմ ազ
գա կանն է: Բ նութ յու նը հրաշք է  և  այլն:  

Նույն եր ևույ թը բնո րոշ է նաև անգ լե րե նին, թերևս նաև ֆրան սե-
րե նին  և նույ նա տիպ այլ լե զու նե րի: 

 Ի  դեպ՝ սխալ է, ա վե լի ճիշտ հա յե րե նին ան հա րիր է, բնո րոշ  չէ, 
օ րի նակ,   ռու սե րեն վե րը բեր ված նա խա դա սութ յուն նե րից եր րոր դի 
это «դա, այդ» բա ղադ րի չը  ան պայ ման թարգ մա նել, այն է՝ «Բ նութ յու-
նը դա հրաշք է», որն այլ բան չէ, քան  շա րահ յու սա կան պատ ճեն ման  
օ րի նակ1:  Նույ նը  կա րե լի է ա սել  նման տի պի նա խա դա սութ յուն նե րը 
թարգ մա նե լիս բու թի օգ տա գործ ման եր ևույ թի մա սին. հմմտ.  Природа 
–  это чудо – Բ նութ յու նը՝ հրաշք է:   

 3.  Ս տո րոգ յա լը սո վո րա բար լի նում է եր կու տե սակ՝  պարզ և բա-
ղադր յալ: Այս ա ռանձ նա ցու մը հստակ է, օ րի նակ,  ժա մա նա կա կից հա-
յե րե նում, ինչ պես նաև այն լե զու նե րում, ո րոն ցում այն կազմ վում է 
նաև բա յի ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձևե րով  (օր.` ռու սե րե նում, 
ֆրան սե րե նում և  այլն):

 Պարզ են կոչ վում միայն բա յով ար տա հայտ ված ստո րոգ յալ նե րը, 
այ սինքն՝ հատ կա նի շի վե րագ րումն  ա ռար կա յին կա տար վում է միայն 
դի մա վոր բա յով. Գա րու նը ե կել է: Ծա ռե րը կա նա չում  են:  Ծի ծեռ նակ
նե րը շու տով կվե րա դառ նան տաք երկր նե րից և  այլն: Բեր ված նա խա-
դա սութ յուն նե րի ստո րոգ յալ նե րից  ա ռա ջինն  ար տա հայտ ված  է  գալ  
չե զոք սե ռի բա յի սահմ. եղ. վա ղա կա տար ներ կա  ժա մա նա կի եզ. 3-րդ 
դեմ քով, երկ րոր դը՝ կա նա չել,  նույն  սե ռի   և  ե ղա նա կի բա յի ներ կա 
ժա մա նա կի հոգն. 3-րդ դեմ քով, իսկ եր րոր դը՝  վե րա դառ նալ, նույն  
սե ռի պայ մա նա կան (են թադ րա կան)  եղ. ա պառ նի ներ կա յի հոգն. 3-րդ 
դեմքով: 

1 Լեզվաբանության մեջ նման թարգմանությունը կոչվում է բառացի 
(«ստրկական»)  թարգմանություն: 
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Իսկ բա ղադր յալ կոչ վում են այն ստո րոգ յալ նե րը, ո րոնք  ար տա-
հայտ ված են այլ խոս քի մա սա յին (կամ իբրև այդ պի սին դիտ վող) միա-
վո րով, ինչ պես նաև այն դեր բայ նե րով, ո րոնք չեն մաս նակ ցում ե ղա-
նա կա յին և ժա մա նա կա յին  ձևե րի կազ մութ յա նը (ա նո րոշ, են թա կա-
յա կան և հա րա կա տար դեր բայ նե րը՝ ժա մա նա կա կից ար ևե լա հա յե րե-
նում) և բայ-հան գույ ցով. օր.՝ Ար ջը վայ րի կեն դա նի է: Ե րե խան քնած 
է: Ա նա հի տը ու սա նո ղու հի  էր: Կար մի րը ա ծա կան է, իսկ խնձո րը միրգ  
է:  X-ը  և y-ը մա թե մա տի կա կան  նշա նա կում ներ են: Հա յե րե նի հնչյուն-
նե րից բն ձայ նեղ բա ղա ձայն է, իսկ պն՝  խուլ և  այլն:  

Բեր ված օ րի նակ նե րում ընդգծ ված մա սե րը (բա ռե րը կամ  
բա ռաձ ևե րը)  բա ղադր յալ ստո րոգ յալ ներ են, ո րով հետև է  (էա կան) 
բա յի սահմ. եղ. տար բեր ձևե րի  հետ բա ղադր ված են կեն դա նի, քնած, 
ու սա նող, ա ծա կան, միրգ, նշա նա կում,  բա ղա ձայն, խուլ   բա ռե րը, 
ո րոն ցից  ոչ մե կը դի մա վոր բայ չէ:  Այս  պի սով՝   թվարկ ված բա ռե րը 
բա ղադր յալ ստո րոգ յա լի այն մասն են, ո րոնք և հա յոց լեզ վի նոր մա-
տիվ (դպրո ցա կան և բու հա կան) քե րա կա նութ յուն նե րում կոչ վում են 
ստո րո գե լիա կան վե րա դիր կամ պար զա պես՝ ստո րո գե լի, իսկ  մյուս՝ 
էա կան բա յի  է,  են, էր ձևե րը կոչ վում են  հան գույց, ո րի  մի ջո ցով էլ 
ստո րո գե լիի (ստո րո գե լիա կան վե րադ րի) այս կամ այն հատ կա նի շը 
վեագր վում է են թա կա յին: 

Այս պի սով՝ լե զու նե րում բա ղադր յալ կոչ վում է ստո րո գե լիի և հան-
գույ ցի մի ջո ցով կազմ ված ստո րոգ յա լը՝ քե րա կա նո րեն կամ հնչե րան-
գով:  Ս տո րոգ յա լը, լի նի պարզ թե բա ղադր յալ, միև նույն է, խոս քի մեջ 
ար տա հայ տում է  հատ կա նի շի վե րագ րում ա ռար կա յին՝ հաս տա տա-
պես կամ   ժխտու մով: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ   546-550:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն: 
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 98-102:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:     
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 184-189, 196-197:      
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М.,  1998,  էջ  330-334, 336-343: 
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 Թե մա  3.  Նա խա դա սութ յուն.  
սահ մա նու մը և տե սակ նե րը

Հիմ նա հար ցեր: Նա խա դա սութ յան բնո րո շու մը. քե րա կա նա կան և տ րա մա
բա նա կան բնու թա գի րը: Նա խա դա սութ յան տե սակ նե րի ա ռանձ նա ցու մը:  
Ա ռանձ նա ցում ըստ   ստո րոգ ման բնույ թի և  ըստ  հնչե րան գի:    

1. Նա խա դա սութ յու նը ան հա տի  խոս քի նվա զա գույն միա վոր է,  
որն ու նի  հնչե րան գա յին ա վարտ վա ծութ յուն և  ինք նու րույն կա ռուց-
վածք, ար տա հայ տում է ամ բող ջա կան և հա ղոր դակ ցո րեն ըմբռ նե լի 
միտք: Ն ման բնո րո շու մը գրե թե ա նա ռար կե լի է, երբ նկա տի ենք ու նե-
նում ա մե նից ա ռաջ հնդեվ րո պա կան տի պի լե զու նե րի կա ռուց ված քա-
յին յու րա հատ կութ յուն նե րը: Նա խա դա սութ յան ա ռանձ նաց ման կար-
ևոր պայ ման ներ են բա ղադ րիչ նե րի (ան դամ նե րի) ձևա վո րու մը, քե-
րա կա նա կան ի մաս տի դրսևո րու մը  և հա ղոր դակց ման  (ըմբռն ման) 
ա պա հո  վու մը:  

Հայտ նի են նա խա դա սութ յան բազ մա թիվ սահ մա նում ներ՝ տրված 
թե՛ ա վան դա կան և թե՛ նո րա գույն տե սութ յուն նե րում, ո րոնց դեպ քում 
հաշ վի  են առն վում շա րահ յու սա կան մա կար դա կի մի շարք ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն ներ՝ ստո րո գում (ստո րո գա կա նու թյուն), բո վան դա-
կութ յան ամ բող ջա կա նութ յուն, հնչե րան գա յին ա վարտ վա ծութ յուն և  
այլն, իսկ գրա վոր խոս քում՝ նաև եր կու վեր ջա կե տի (ա վար տա նի շի) 
միջև ըն կած բա ռե րի կամ բա ռաձ ևե րի հա րա բե րակ ցութ յուն և  այլն: 

Հա յոց լեզ վի շա րահ յու սա կան նվա զա գույն միա վո րի՝ նա խա դա-
սութ յան («խոս քի») բնո րոշ ման հար ցում մեծ ներդ րում ու նի Մ. Ա բեղ-
յա նը: Հան դի սա նա լով լեզ վի տե սութ յան հար ցե րում  իր ժա մա նա կի 
հո գե բա նա կան դպրո ցի հետ ևորդ՝ նա դրեց հա յոց լեզ վի շա րահ յու-
սութ յան տե սա կան հիմ քե րը1: Ըստ Մ. Ա բեղ յա նի պարզ  ձևա կերպ-
ման՝ խո սել նշա նա կում է խոսք կազ մել՝ միտք ար տա հայ տե լու հա-
մար: 

Նա խա դա սութ յու նը բա ռե րի այն պի սի հա րա բե րակց ված ամ բող-
ջութ յուն է, որն ար տա հայ տում է միտք և  ու նի հնչե րան գա յին ա վարտ-

1  Մ. Աբեղյան, Աշխարհաբարի  շարահյուսություն, Վաղարշապատ, 1912: 
Նույնի՝ Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965:  
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վա ծութ յուն:  Այդ  տե սութ յան հա մա ձայն՝ հա յե րե նի  նա խա դա սութ յու-
նը (խոս քը) հիմն ված է դի մա վոր բա յաձ ևի վրա, ո րին լրա ցում են հան-
դի սա նում ոչ միայն մի կող մից՝ ո րո շի չը, հատ կա ցու ցի չը  և բա ցա հայ-
տի չը, մյուս կող մից՝ խնդիր նե րը և պա րա գան նե րը, այլև  են թա կան 
(բա ռի բուն ի մաս տով են թա կա, այ սինքն՝ խոս քի հիմ նա կան մա սին՝  
ստո րոգ յա լին լրաց նող, սկսած Թ րա կա ցու քե րա կա նութ յան հա յե րեն 
թարգ մա նութ յու նից): Հա յե րե նը   ժա ռան գել է հնդեվ րո պա կան հիմք-
լեզ վի նա խա դա սութ յան նման տի պը:  

Նա խա դա սութ յան միտքն ար տա հայտ վում է ստո րոգ մամբ:  Վեր-
ջինս, ինչ պես վե րը անդ րա դար ձանք բա ռա կա պակ ցութ յուն ներն անց-
նե լիս,  լի նում է եր կու կար գի՝ առ կա  և վե րա ցարկ ված ստո րո գում: 
Հի շենք նաև, որ առ կա ստո րո գու մը լի նում է բա յով՝ ստո րոգ յա լով, վե-
րա ցարկ ված ստո րո գու մը՝ այլ խոս քի մա սա յին միա վոր նե րով՝ հնչե-
րան գով և  այլն: Երկ կազմ նա խա դա սութ յու նը ստո րոգ յա լով ար տա-
հայտ ված ստո րո գու մա յին նա խա դա սութ յուն է:   

Հայ լեզ վա բա նութ յան մեջ հե տա գա յում ա ռաջ է քաշ վում, ինչ պես 
ըն դուն ված է ա սել, երկ կազմ՝ առ կա են թա կա և ս տո րոգ յալ ու նե ցող  
նա խա դա սութ յան տե սութ յու նը (Ես գրում եմ, Ա րա մը գնա ցել է և  այլն),  
ո րի հա կադ րութ յամբ մյուս նե րը կոչ վե ցին միա կազմ՝ ան վա նա կան, 
բա յա կան   (Եր ևան: Ա սում են: Չաղմ կել  և  այլն) և  այլն: Երկ կազմ նա-
խա դա սութ յուն նե րը  հան դես են գա լիս կա՛մ  ինք նին (Ե րե խան քնել է), 
կա՛մ  ի րենց լրա ցում նե րով՝ իբրև  են թա կա յի խումբ և ս տորոգ յա լի 
խումբ  ( Բա կում մեկ ժամ խա ղա լուց հե տո փոք րիկ ե րե խան իր 
ա ռանձ նա սեն յա կի մահ ճա կա լին հան գիստ քնել է): Ըն դուն ված է 
ա ռա ջի նը կո չել պարզ հա մա ռոտ, իսկ երկ րոր դը պարզ ըն դար ձակ 
նա խա դա սութ յուն, ընդ ո րում  պարզ են, ո րով հետև մեկ  (և միայն մեկ)  
ստո րոգ յալ ու նեն, մեկն հա մա ռոտ է, ո րով հետև բաղ կա ցած է միայն 
են թա կա յից և ս տո րոգ յա լից, իսկ մյու սը  ըն դար ձակ է, են թա կա յից և 
ս տո րոգ յա լից բա ցի ու նի դրանց լրա ցում հան դի սա ցող այլ ան դամ-
ներ: 

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նը շա րու նա կում է հին հա յե րե նից ե կող 
այն ա ռանձ նա հատ կութ յու նը, որ  ստո րո գու մը բա վա րար պայ ման է 
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նա խա դա սութ յան (խոս քի) կազ մութ յան հա մար, ո րով հետև հա յե րե-
նում առ հա սա րակ բա յի ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձևերն  ու նեն  
ար տա հայ տութ յան պլա նի հստակ տա րո րոշ ված դրսևո րում. հմմտ. 
գրում եմ, գրում ես, գրում է, գրում ենք, գրում եք, գրում են, ո րոն ցից 
յու րա քանչ յու րում, իբրև բայ-ստո րոգ յալ,  եր ևում է,  թե ով է գոր ծո-
ղութ յան կա տա րո ղը՝  են թա կան:  

Ճա նա չո ղութ յու նը, որ պես մարդ կա յին գոր ծու նեութ յան բարձ րա-
գույն ո լորտ, կա րե լի է բնո րո շել լե զու և  ի մա ցութ յուն («մա քուր բա նա-
կա նութ յուն») հա րա բե րակ ցութ յան մեջ. լեզ վի  մեջ նա խա դա սութ յուն 
(«խոսք»), իսկ ի մա ցութ յան մեջ (ի վեր ջո՝ լեզ վա կան) դա տո ղութ յուն 
(«միտք»), մե կը՝ քե րա կա նա կան է, իսկ մյու սը՝ տրա մա բա նա կան, եր-
կուսն էլ ու նեն մեկ նշա նա կում՝ հա ղոր դակ ցա կան լեզ վաի մա ցութ յուն. 
օր.՝ Մար դը  կա տա րում է աշ խա տանք (նա խա դա սութ յուն՝ են թա կա - 
ստո րոգ յալ - ու ղիղ խնդիր) // Մար դը կա տա րում է աշ խա տանք (դա-
տո ղութ յուն՝ սուբ յեկտ – պ րե դի կատ - օբ յեկտ): Օ րի նա կը նույն է քե րա-
կա նո րեն և տ րա մա բա նո րեն: Հմմտ.  Մար դը  կա տա րում է աշ խա-
տանք (նա խա դա սութ յուն՝ են թա կա-ստո րոգ յալ-ու ղիղ խնդիր) / Աշ-
խա տան քը կա տար վում է մար դու կող մից (ձեռ քով  և  այլն) (նա խա դա-
սութ յուն՝  ներ գոր ծաձև / կրա վո րաձև, քե րա կա նո րեն՝ այլ) // Մար դը 
կա տա րում է աշ խա տանք (սուբ յեկտ – պ րե դի կատ - օբ յեկտ) / Աշ խա-
տան քը կա տար վում է մար դու կող մից (ձեռ քով և  այլն) (դա տո ղութ յուն՝  
ակ տիվ / պա սիվ, տրա մա բա նո րեն՝ նույն): 

Նա խա դա սութ յու նը քե րա կա նա կան տեր մին է, իսկ դա տո ղութ-
յու նը՝ տրա մա բա նա կան:  Քե րա կա նութ յու նը և տ րա մա բա նութ յու նը, 
իբրև գի տութ յուն, ու նեն ընդ հա նուր եզ րեր, ո րոնք  պայ մա նա վոր ված  
են  հիմ քում ըն կած եր ևույ թի՝ մտքի ար տա հայտ ման հան գա ման քով: 
Սա կայն դրանց միջև կան զգա լի տար բե րութ յուն ներ. ստո րո գու մը մի 
դեպ քում ու նի էա կան  նշա նա կութ յուն, մյուս դեպ քում՝ ոչ: Նա խա դա-
սութ յան կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է ստո րո գու մը: 

Լեզ վի հար ցում կար ևոր է նա խա դա սութ յան՝ շա րահ յու սա կան 
այդ միա վո րի ստո րո գու մա յին հատ կութ յամբ օժտ ված լի նե լը. ստո րո-
գում ու նե ցող միա վոր է նա խա դա սութ յու նը՝ ան կախ ստո րոգ ման 



310

ի րա կան կամ վե րա ցա կան (վե րառ յալ) լի նե լուց: Իսկ տրա մա բա նութ-
յան մեջ ա մեն կար գի նա խա դա սութ յուն չէ, որ կա րե լի է հա մա րել դա-
տո ղութ յուն. վեր ջինս ի մա ցա կան է և  ու նի լեզ վա կան հիմ քեր:   

2. Նա խա դա սութ յան տե սակ նե րի ա ռանձ նա ցու մը սո վո րա բար 
կա տար վում է ըստ ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րի: Դ րանք ու նեն էա կան 
դեր շա րահ յու սա կան միա վո րի բնու թագր ման և  ա ռանձ նաց ման հա-
մար, ի րա րից զգա լիո րեն տար բեր են և  եր ևույ թը ներ կա յաց նում են  
բա ղադ րիչ մա սե րի եր կան դամ կամ բազ ման դամ հա կադ րութ յամբ 
(բաշ խու մով).  

ա) ըստ ստո րոգ ման բնույ թի   (հաս տա տա կան և ժխ տա կան),  
բ)  ըստ ստո րոգ ման ե ղա նա կի (բա յա կան և  ան վա նա կան, կամ՝ 

երկ կազմ և միա կազմ),  
գ) ըստ կա ռուց ված քի (պարզ և  բարդ), 
դ) ըստ  կախ վա ծութ յան  (գլխա վոր և  երկ րոր դա կան),  
ե) ըստ հնչե րան գի (ին տո նա ցիա յի)  (սահ մա նա կան, հար ցա կան,  

հրա մա յա կան և  բա ցա կան չա կան): 
Ե թե փոր ձենք ա վե լի  պարզ ներ կա յաց նել  հատ կա նիշ նե րը, ա պա 

կա րե լի է նշել, որ դրան ցից եր կու սը առնչ վում են ստո րոգ մա նը (ա, ե), 
իսկ մյուս ե րե քը՝  նա խա դա սութ յան այլ բա ղադ րիչ նե րի առն չութ յուն-
նե րին   (բ, գ, դ)1:  

 3. Ինչ վե րա բե րում  է մյուս եր կու սին՝ ստո րոգ ման բնույ թին  (ա) և  
հնչե րան գին (ին տո նա ցիա յին) (ե),  դրանց  անդ րա դառ նում ենք  այս 
թե մա յի մեջ (ստորև): 

 ա.  Ըստ ստո րոգ ման բնույ թի,  ինչ պես վե րը նշվեց,  նա խա դա-
սութ յու նը լի նում է հաս տա տա կան և ժխ տա կան: Ս տո րո գու մը կա-
տար վում է բա յի հաս տա տա կան կամ ժխտա կան (ար գե լա կան) ձևե-
րով: Այս դեպ քում առ կա է հա կադ րե լի միա վոր նե րի եր կան  դամ բաշխ-
ման հա րա բե րութ յուն, ո րում ար տա հայ տութ յան պլա նում ու նենք ǿ 
(զրո) / չ (ոչ) հա կադ րութ յուն, իսկ բո վան դա կութ յան պլա նում՝  ժխտա-
կան / ոչ ժխտա կան առն չութ յուն: 

Հաս տա տա կան է կոչ վում այն նա խա դա սութ յու նը, ո րում կա տար-

1
      Դրանցից 2-րդը, 3-րդը և 4-րդ, քանի որ առավել էական  հատ կանիշներ են,  

ուստի դրանց անդրադառնալու ենք առանձին (տե՛ս ստորև,  թեմա 4, 7, 8): 
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վող գոր ծո ղութ յու նը, իբրև ստո րո գու մա յին հատ կա նիշ,  հաս տա տա-
պես վե րագր վում է են թա կա յին, այլև այն, որ նրան վե րագր վող այս 
կամ այն հատ կա նի շը քե րա կա նո րեն հաս տատ վում է1: Այլ կերպ  
ա սած՝ բուն կամ  հաս տա տա կան նա խա դա սութ յու նը ցույց է տա լիս 
ի րա կա նութ յան փաս տի  (ի րո ղութ յան) հաս տա տում, ի րա կա նութ յան 
լեզ վա կան հա վաս տի  ար տա ցո լում: 

Նա խա դա սութ յու նը (խոս քը) կա ռուց վում է բա յի  ե ղա նա կա յին և 
ժա մա նա կա յին հաս տա տա կան ձևե րով, ո րոնք չեն պա րու նա կում որ-
ևէ ժխտում (ար գելք, բա ցա ռում, բա ցա սում և  այլն). նա խա դա սութ յան 
ստո րոգ յա լը դրված է լինում խո նարհ ման հաս տա տա կան ձևերով. 
օր.՝  Գա րու նը գա լիս է: Ծա ռե րը շու տով ծաղ կե լու են:  Ա րա գիլ նե րը 
կվե րա դառ նան հե ռու նե րից: Օ րե րը, ան շուշտ,  կեր կա րեն:  Ե րե խա-
նե՛ր,  ծա ռե րից կախ վող փայ տե բներ շի նե՛ք թռ չուն նե րի հա մար և  
այլն, և  այլն: 

Ժխ տա կան նա խա դա սութ յու նը, ան շուշտ, նա խոր դի՝ հաս տա տա-
կա նի հա կա ռակն է, պա րու նա կում է ժխտում.  «Այն նա խա դա սութ-
յուն նե րը, ո րոնց մեջ քե րա կա նո րեն ժխտվում  է ստո րո գու մը, այ սինքն՝ 
ո րոնց ստո րոգ յա լը ոչ թե հաս տա տում, վե րագ րում է են թա կա յին որ ևէ 
հատ կա նիշ, այլ բա ցա սում՝ ժխտում»2:   Այլ  կերպ ա սած՝  ժխտա կան   
նա խա դա սութ յու նը ցույց է տա լիս հիմ քում ըն կած փաս տի  (ե ղա ծի) 
բա ցա ռում (մեր ժում, այ լա կեր պում  և  այլն), ի րա կա նի  լեզ վա կան բա-
ցառ մամբ ար տա ցո լում: 

բ. Ըստ հնչե րան գի (ին տո նա ցիա յի) մի շարք  լե զու նե րում, այլև 
հա յե րե նում տար բե րում են պատ մո ղա կան, հար ցա կան, հրա մա յա-
կան և բա ցա կան չա կան նա խա դա սութ յուն ներ: Ա ռանձ նաց ման հիմ-
քում, ի րոք, ըն կած է նա խա դա սութ յան ե րան գա վոր ման (հնչե րան գի) 
հատ կա նի շը: 

Ա ռա ջի նը չու նի հնչե րան գա յին նշա նա կում, որ պի սով այն հա-
կադր վում է մյուս ե րե քին՝ իբրև հնչե րան գա յին նշա նա կում ու նե ցող-
ներ, ուս տի հա րա բե րակ ցութ յան նշույ թա վոր ված ան դա մը այս վեր-

1 Հմմտ. Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան, Թ. Ա. Ղարագյուլյան, նշվ. աշխ, 
էջ  171: 

2  Նույն տեղում, էջ  114:
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ջին ներն են, ի հա կադ րութ յուն ա ռա ջի նի՝ իբրև չնշույ թա վոր վա ծի: Այ-
նու հետև՝ ա ռա ջի նում առ կա է քե րա կա նա կան մաս նի կա վո րում,  
մյուս նե րը չու նեն այն. հմմտ. պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը ար-
տա հայտ վում  է սահ մա նա կան ե ղա նա կի [ǿ (զրո)],  պայ մա նա կան 
(են թադ րա կան)  և հար կադ րա կան ե ղա նակ նե րի [կ, պի տի (պետք է)] 
մաս նիկ նե րով: Իսկ հար ցա կան, հրա մա յա կան և բա ցա կան չա կան 
նա խա դա սութ յուն ներն ու նեն հնչե րանգ, որ բա նա վոր խոս քում ար-
տա հայտ վում է ձայ նի (հո դա բաշխ ման) տար բեր կար գի ել ևէջ նե րով, 
իսկ գրա վո րում՝ հա տուկ նշան նե րով`  հար ցա կան (՞),  շեշտ (՛) և  բա-
ցա կան չա կան (՜):

Այս պի սով՝ հիշ յալ նա խա դա սութ յուն նե րը  ա վե լի ճիշտ կլի նի 
տար բե րել ոչ թե ըստ բնույ թի, այլ ըստ հնչե րան գի (ին տո նա ցիա յի), 
ո րը տե սա կա նո րեն ա վե լի ի րա կան է:  

Պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը, որ քան էլ լեզ վում (խոս քում) 
ու նի լայն գոր ծա ծութ յուն, նույ նիսկ ա վե լին, քան մյուս նե րը միա սին 
վերց ված, սա կայն քե րա կա նա կան ա ռանձ նաց ման մեջ այն, ըստ 
հնչե րան գի, չնշույ թա վոր ված ան դամ է, ի հա կադ րութ յուն մյուս նե րի՝ 
նշույ թա վոր ված նե րի  [ ǿ (զրո) //  կ, պի տի (պետք է)]  հա կադ րութ յուն: 

Ըստ այսմ՝  խոս քա յին  միա վո րի տար բե րա կիչ հատ կա նիշ է հնչե-
րան գա յին (ին տո նա ցիոն) ա վարտ վա ծութ յու նը, ո րը նա խա դա սութ-
յան բնո րոշ ման հիմ նա կան հատ կա նիշ է, տվյալ  դեպ քում՝ էա կան 
հատ կա նիշ: 

1) Պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը ցույց է տա լիս  հաս տա տա-
կան կամ են թադ րա կան գոր ծո ղութ յուն, որ ար տա հայտ ված է լի նում 
սահ մա նա կան, պայ մա նա կան (են թադ րա կան) և հար կադ րա կան 
ե ղա նակ նե րի բա յաձ ևե րով. նման նա խա դա սութ յուն նե րը օժտ ված չեն 
որ ևէ հնչե րան գով, այլ քե րա կա նա կան ի մաս տը  ձևա վոր վում է  (զրո), 
կ, պի տի (պետք է)  մաս նիկ նե րով:  Օր.՝ « Վա ղուց թեև իմ հա յաց քը  
Ան հայ տին  է ու հեռ վում // Ու իմ սիր տը իմ մըտ քի հետ ան հուն ներն է 
թա փա ռում» ( Թու ման յան): «Է լի գա րուն կգա, կբա ցի վար դը, // Սի րե-
կա նը է լի յա րին կմնա…» (Ե. Չա րենց): «Ա մեն ան գամ սի րով տրտում 
ա սում եմ ես՝  մնաս բա րով» (Վ. Տեր յան):  « Մարդ կա՝  ե լել է շա լակն 
աշ խար հի, // Մարդ կա՝ աշ խարհն է շա լա կած տա նում…» (Պ. Ս ևակ) և  
այլն:  
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Հա յե րե նում նույն պես պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը ու նե-
նում է դրա կան և ժխ տա կան կա ռույց նե րով են թա տե սակ ներ, չի փո-
խա կերպ վում (վե րած վում) միայն հրա մա յա կան բնույ թի նա խա դա-
սութ յան, խոս քի գրա վոր տար բե րա կում չի պա հան ջում որ ևէ կե տադ-
րութ յուն և  այլն.  օր.՝  Վաղ ա ռա վո տից տրակ տոր ներն ան դա դար 
աշ խա տում են հան րա յին հեր կե րում: Ոչ ոք չի մտա ծում հե ռու  մնալ 
հա ջո ղութ յամբ ըն թա ցող գոր ծից  և  այլն:   

2) Հար ցա կան նա խա դա սութ յու նը ցույց է տա լիս հար ցու մով, այլև 
հար ցա կան հնչե րան գով ար տա հայտ վող գոր ծո ղութ յուն: Հար ցու մը 
լի նում է հա վաս տիաց ման, խորհր դակց ման, ճար տա սա նա կան, լրա-
ցա կան ե րագ նե րով, գրա վոր խոս քում այն սո վո րա բար ար տա հայտ-
վում է հար ցա կան նշա նով, որ եր բեմն ու ղեկց վում է բա ցա կան չա կան 
նշա նով, կախ ման կե տե րով և  այլն. օր.՝ «Ո՞ւր կո րան… // Մո տիկ ներս 
ո՞ւր կո րան» ( Թու ման յան): « Քույ րի՛կ, ա սա՛, ո՞րն է ճամ փան Բինգ յո լի» 
(Ի սա հակ յան):  « Մի՞ թե վեր ջին պոետն եմ ես, // Վեր ջին եր գիչն իմ 
երկ րի» (Վ. Տեր յան): «Ո՞րն է, բա բո՛, մեր հայ րե նիք» (Հ. Շի րազ):  « Շա՞տ 
բան է պետք արդ յոք  եր ջան կութ յան հա մար» (Պ. Ս ևակ) և  այլն: 

Այս դեպ քում, ի տար բե րութ յուն մյուս տե սա կի նա խա դա սութ յուն-
նե րի, խո սողն ա վե լի շատ ակն կա լում է տե ղե կութ յուն խո սակ ցից, 
քան որ ին քը պի տի տե ղե կաց նի. Չե՞ք ա սի, ո՞րն է Ա բով յան փո ղո ցը, 
հարց նում է ան ծա նո թը: «Իմ հայ րե նի քը տե սե՞լ ես, ա սա՛» ( Հովհ. Հով-
հան նիս յան): Գ րա վոր խոս քում գոր ծած վող կե տադ րա կան նշա նը, ի 
տար բե րութ յու ն շատ լե զու նե րի, հա յե րե նում բա վա կա նին  ճկուն է, 
կա րող է դրվել խոս քի նպա տա կադր ման հա մա ձայն  նա խա դա սութ-
յան  ցան կա ցած  ան դա մի վրա.  օր.՝  Ար մե նը գնա՞ց  աշ խա տան քի // 
Ար մենը  գնաց աշ խա տան քի՞// Ար մե՞ նը գնաց աշ խա տան քի և  այլն:  
Պարզ նա խա դա սութ յու նը, քա նի որ ու նի մեկ ստոո գում, հար ցու մը լի-
նում է մեկ դեպ քում, իսկ բարդ նա խա դա սութ յուն նե րում կա րող է լի-
նել մի քա նի հար ցում. օր.՝ Դուք ե ղե՞լ եք Եր ևա նում: Դուք չե՞ք ե ղել այդ  
քա ղա քում, չե՞ք այ ցե լել  թան գա րան նե րը, չե՞ք հանգս տա ցել  կա պու-
տակ Ս ևա նի ա փին:  

3) Հ րա մա յա կան կոչ վում է այն   նա խա դա սութ յու նը, որն ար տա-
հայ տում է հրա ման գոր ծո ղութ յու նը կա տա րե լու, այլև բա ցա ռե լու հա-
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մար: Հա յե րե նում նման նա խա դա սութ յան ստո րոգ յա լը, իբրև կա նոն, 
դրվում է հրա մա յա կան ե ղա նա կի բա յաձ ևե րով. օր.՝« Զար կե ցե՛ք, դար-
բին նե՛ր, կը ռա նը  սա լին, // Զար կե ցե՛ք կը ռա նը – շղ թայքն ամ րա նան» 
( Հովհ. Հով հան նիս յան): «« Կանգ նե ցե՛ք», գո չեց վըր ձի նը ձեռ քին // 
Կա խարդ ծե րու նին հուզ ված տա րեր քին» ( Թու ման յան): « Թո՛ղ, Դի-
լան,  գնա՛ քեզ հա մար…» (Ակ. Բա կունց) և  այլն:  

Ն ման նա խա դա սութ յուն նե րի ար տա հայ տութ յան պլա նի հատ կա-
նիշ է հնչե րան գը,  ըստ ի մաս տի՝  դրանք ար տա հայ տում են ոչ միայն 
հրա ման, այլև  կոչ, հոր դոր, ա ռա ջարկ, խնդրանք, ար գելք  և  այլն, իսկ 
ըստ գոր ծա ռութ յան՝  հան դես են գա լիս կոնկ րետ նպա տա կով և կար-
ևո րութ յամբ. օր.՝  Ե րե խա նե՛ր, ան ցե՛ք լ սա րան:  «Լ սի՛ր,  որ դի՛ս,  պատ-
գամ որ պես՝  սի րող քո մոր խոս քը սրտանց» (Ս. Կա պու տիկ յան):  
« Մա՛յր, հանգց րո՛ւ  այդ կրա կը» ( Րաֆ ֆի):  Հ րա մա յա կան նա խա դա-
սութ յու նը  ևս լի նում  է երկ կազմ և միա կազմ՝ նա յած գոր ծո ղութ յան 
նպա տա կադր ման:  Ս տո րոգ յա լը ար տա հայտ վում է ոչ միայն հրա մա-
յա կան ե ղա նա կի, այլև մյուս՝ պայ մա նա կան, ըղ ձա կան և  այլ ե ղա նակ-
նե րի բա յաձ ևե րով, մա նա վանդ հոր դո րա կա նի ի մաս տով.  օր.՝  Չընկր
կե՛ք թշ նա մու ա ռաջ, ա մեն ևին չընկր կե՛ք:  Մո տե նա՛նք, գու ցե մի բան 
պարզ վի:  Գ նա ցի՛նք, ե րե խա նե՛ր և այլն: 

Լայն գոր ծա ծութ յուն ու նեն ա ռանց  քե րա կա նա կան ստո րոգ ման 
հրա ման, հոր դոր, ցան կութ յուն և  այլն ար տա հայ տող նա խա դա սութ-
յուն նե րը. դրանք նույն պի սի հնչե րան գով միա կազմ նա խա դա սութ-
յուն ներ են. օր.՝ Չծ խե՛լ և չաղմ կե՛լ: Պահ պա նե՛լ  լռութ յուն: Չ խան գա
րե՛ս:   Ո՛չ մի դեպ քում, ո՛չ մի ա ռար կութ յուն: Հա վա սա˜ր,  զգա՛ստ և 
այլն:  

4) Բա ցա կան չա կան նա խա դա սութ յուն կոչ վում են այն նա խա դա-
սութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն բա ցա կան չա կան, զար մա ցա կան և  այլն 
հնչե րանգ (ին տո նա ցիա). գրա վոր խոս քում հնչե րան գը ար տա հայտ-
վում է բա ցա կան չա կան նշա նով, որ  դրվում է սո վո րա կան, այլև բա-
ցա կան չութ յուն պա րու նա կող բա ռի (ա ռա վել ևս  ձայ նար կութ յուն նե-
րի) վրա. օր.՝  « Ձեր խոսքն ենք ա սում.- Ապ րե՜ք,  ե րե խե՛ք, բայց մեզ 
պես չապ րեք» ( Թու ման յան):  « Մի տե սեք է˜… Տեր տերն ի րա ձին ժամ-
հա րին ա տվել» (Ակ.  Բա կունց): «Իմ քաղց րա նո՜ւն, // Իմ բարձ րա
նո՜ւն, // Իմ տա ռա պա՜ծ, // Իմ փա ռա պա՜նծ» (Պ. Ս ևակ) և  այլն:     
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Ի լրա ցումն վերն աս վա ծի՝ հա յե րե նը  հնչե րանգ (ին տո նա ցիա) 
ու նե ցող  նա խա դա սութ յուն նե րի ար տա բեր ման և գ րառ ման հար ցում 
ևս  ու նի մի յու րօ րի նա կութ յուն՝  հնչե րան գա յին նշան ներ կա րող են 
դրվել   նա խա դա սութ յան գրե թե ցան կա ցած ան դա մի վրա  (չնչին բա-
ցա ռութ յամբ).  օր.  Ա նա հի տը  գնաց  տուն տի պի  նա խա դա սութ յան 
յու րա քանչ յուր ան դամ կա րող  է գոր ծած վել հատ կա պես հիշ յալ նշան-
նե րից հար ցա կա նով  և բա ցա կան չա կա նով.  հմմտ.  Ա նա հի՞ տը  գնաց  
տուն: Ա նա հի տը  գնա՞ց  տուն:  Ա նա հի տը  գնաց  տո՞ւն (հար ցա կան):  
Ա նա հի՜տը  գնաց  տուն: Ա նա հի տը  գնա՜ց  տուն: Ա նա հի տը  գնաց  
տո՜ւն  (բա ցա կան չա կան) և  այլն: 

Լե զու նե րում տար բե րում են նաև նա խա դա սութ յան հնչե րանգ 
(ին տո նա ցիա) հաս կա ցութ յու նը, որն այլ  բան չէ, քան ձայ նի միա լար 
(ռիթ միկ) և մե ղե դա յին (մե լո դիկ), դրսևո րում, նա խա դա սութ յան տար-
բեր հատ ված նե րի  ել ևէ ջա վո րում,  որ ի  հայտ է գա լիս հատ կա պես 
հար ցա կան, հրա մա յա կան և բա ցա կան չա կան նա խա դա սութ յուն նե-
րում: 

Բա ցա կան չա կան նա խա դա սութ յու նը լի նում է  ըղ ձա կան ե ղա նա-
կի բա յով, մա սամբ նաև հար ցա կան կամ հա րա բե րա կան դե րա նուն-
նե րով, ե ղա նա կա վո րող բա ռե րով և  այլն: Բա նա վոր խոս քում հնչե-
րան գա յին ձգվա ծութ յուն, այլև շեշտ վա ծութ յուն են ու նե նում հիաց-
մունք, ափ սո սանք և  այլն ի մաս տով բա ռե րը՝   ար տա հայտ ված բա ցա-
կան չա կան նշա նով, այլև շեշ տով. օր.՝ Ի˜նչ գե ղե ցիկ է Ս ևանն ի րիկ նա-
պա հին, մայ րա մու տից ա ռաջ: Չէ՛, չեմ կար ծում, թե նա կու շա նա: 
«Ե րա նի՜ քեզ,  ա՛յ  ուխ տա վոր, ե րա նի˜ քեզ,  հա՛յ  ուխ տա վոր» ( Թու ման-
յան): «Ո՞վ է ձեռքով անում,  ո՞վ, // Հեռվից անթիվ ձեռքերով» ( Թու ման-
յան)  և  այլն:    

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ   548-554:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
 Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  167-179: 
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ 330-334:
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Թե մա 4 . Նա խա դա սութ յան գլխա վոր և   
երկ րոր դա կան ան դամ նե րը 

Հիմ նա հար ցեր: Նա խա դա սութ յան ան դամ հաս կա ցութ յան սահ  մա նու
մը: Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րի ա ռանձ նա ցու մը և բ նո րո շու մը: 
Նա խա դա սութ յան երկ րոր դա կան ան դամ նե րի տե սակ նե րը: 

1. Լե զու նե րի ու սում նա սի րութ յան պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, 
որ նա խա դա սութ յուն ա սե լով, սո վո րա բար, հաս կա նում են, այս պես  
կոչ ված, «լիա ծա վալ»  (երկ կազմ՝ ստո րոգ յալ և  են թա կա ու նե ցող) նա-
խա դա սութ յուն նե րը, որ պի սով երկ րորդ պլան են մղված լի նում մյուս 
կար գի՝ «ոչ-լիա ծա վալ» (միա կազմ՝ ան վա նա կան, միա դի մի և  այլն) 
նա խա դա սութ յուն նե րը: Ըստ այդմ՝ գտնում են, որ նա խա դա սութ յան 
ան դամ  են հան դի սա նում նրա բա ղադ րիչ մա սե րը՝ բա ռե րը կամ բա-
ռե րի խմբե րը, ո րոնք  օժտ ված են քե րա կա նա կան ի մաս տով և կա տա-
րում են ո րո շա կի պաշ տոն:   Այս պես, « Չաղմ կե՛լ»: «Ա ռատ անձր ևը 
ան մի ջա պես դա դա րեց» նա խա դա սութ յուն նե րից ա ռա ջի նը կազմ ված 
է մեկ բա ռից, երկ րոր դը՝  բա ռե րից, ո րոնք, ի րենց հեր թին, կազ մում են 
եր կու  խումբ՝ են թա կա յի և ս տո րոգ յա լի.  դրանք, ըստ էութ յան,  նա-
խա դա սութ յուն ներ  են, ո րով հետև ու նեն քե րա կա նա կան ի մաստ, 
հնչե րան գա յին ա վարտ վա ծութ յուն, ինչ պես նաև դրան ցում նկա տե լի է 
մտքի լիար ժեք դրսևո րու մը: Երկ րոր դում բա ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա-
կան կա պը բա ցա հայտ (առ կա. էքս պ լի ցիտ) է, իսկ ա ռա ջի նում՝ ոչ բա-
ցա հայտ (նե րա կա. իմպ լի ցիտ). քե րա կա նա կան կապ ա սե լով, տվյալ 
դեպ քում, հաս կա նում ենք բա ղադ րիչ նե րի հա րա բե րակ ցութ յուն նույն-
պի սի  ի մաս տի  ար տա հայտ ման նպա տա կով:  

Նա խա դա սութ յու նը կազմ ված է շա րահ յու սա կան մա կար դա կի 
բա ղադ րիչ մա սե րից, ո րոնք   տար բեր են  ոչ միայն քա նա կով, այլև 
միմ յանց հա րա բեր ման   ա ռու մով:  Բա ղադ րիչ  մա սե րը  կա՛մ  ինք նու-
րույն, լիի մաստ բա ռեր են, կա՛մ  բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ:  Իբրև լեզ-
վի վե րին մա կար դա կի միա վոր՝ այն սեր վում է աս տի ճա նա յին միա-
վոր նե րից՝ բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րից: Լե զու նե րում նա խա դա սութ-
յան սո վո րա կան տե սա կը պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յունն է՝ ար-
տա հայտ ված բա յի սահ մա նա կան ե ղա նա կի ժա մա նա կա յին ձևե րով 



317

դրված ստո րոգ յա լով:  Իսկ մյուս ե ղա նակ նե րի ձևե րով ար տա հայտ-
ված ստո րոգ յալ նե րով նա խա դա սութ յուն նե րը, կա րե լի է ա սել, ա ծանց-
վում են հիմ նա կա նին: 

Ձ ևա բա նութ յան մեջ սահ մա նա կան ե ղա նա կը, իսկ շա րահ յու սու-
թյան մեջ պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը, ներ քին տի պա բա նու-
թյամբ, առն չա կից են՝ ի տար բե րութ յուն մյուս նե րի՝ այլ ե ղա նա կով և  
այլ հնչե րան գով ար տա հայտ ված միա վոր ների: Երբ ըստ հար կի փոր-
ձում ենք անդ րա դառ նալ նա խա դա սութ յան կա ռուց ված քին, նրա բա-
ղադ րիչ մա սե րի հա րա բե րակ ցութ յա նը, սո վո րա բար նկա տի ենք ու նե-
նում պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յու նը, ո րով հետև այն ի րա կա նա-
նում է ա ռանց խոս քի նկատ մամբ խո սո ղի կամ խո սակ ցի վե րա բեր-
մուն քի, ինչ պես նաև այն, որ խոս քի մեջ առ հա սա րակ այդ տի պի  նա-
խա դա սութ յուն ներն ու նեն գոր ծա ծութ յան մեծ հա ճա խա կա նութ յուն:     

Կեն դա նի լե զու նե րում գո յութ յուն չու նի նա խա դա սութ յան՝ ըստ 
գլխա վոր և  երկ րոր դա կան ան դամ նե րի լիա կա տար  ծա վա լում, քա նի 
որ խոս քի կա ռու ցու մը տե ղի է ու նե նում ա վե լի կոնկ րետ, ի րա կան  
ձևով, այն  միշտ ու նի ի րադ րա կան բնույթ: Նա խա դա սութ յան ան դամ-
նե րի ա ռանձ նա ցու մը հիմն ված է բնագ րի ըմբռն ման նպա տա կով նրա 
մա սե րի խմբա վոր ման սկզբուն քի վրա: Դա տե ղի է ու նե նում ոչ միան-
գա մից, այլ աս տի ճա նա բար. նախ ա ռանձ նաց վում են նա խա դա սութ-
յան բուն ի մաս տի կրող նե րը, ո րոնք են են թա կան և ս տո րոգ յա լը. 
դրանք պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յուն նե րում  կա՛մ  առ կա են միա-
ժա մանակ, կա՛մ  առ կա չեն, զեղչ ված են:     

2. Հատ կա պես վեր լու ծա կան կա ռուց ված քի (ոչ ներ մարմ նա վոր-
յալ և  այլն ) լե զու նե րում, են թա կան և ս տո րոգ յա լը կազ մում  են նա խա-
դա սութ յան մի ջու կը, ո րին այս կամ այն կերպ հա րում են մյուս բա ղադ-
րիչ նե րը՝ ու ժեղ կամ թույլ կապ վա ծութ յամբ: Են թա կա և ս տո րոգ յալ 
ու նե ցող նա խա դա սութ յուն նե րը ըն դուն ված է կո չել երկ կազմ նա խա-
դա սութ յուն ներ: 

Լե զու նե րի մեծ մա սին բնո րոշ է երկ կազմ նա խա դա սութ յուն նե րի 
տի պը, այ սինքն՝ միայն ստո րոգ յա լի ձևով հնա րա վոր չէ (թերևս դժվար 
է) ո րո շել խո սո ղին՝ գոր ծո ղութ յու նը կա տա րո ղին (են թա կա յին), մա-
նա վանդ բա նա վոր խոս քում:
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 Այդ պի սի լե զու ներ են ֆրան սե րե նը, անգ լե րե նը, մա սամբ նաև ռու-
սե րե նը և  այլն. օր.՝  ֆրանս. je dis   [di] «ես ա սում եմ», tu dis  [di] «դու 
ա սում ես», il (elle) dit [di] «նա ա սում է» և  այլն, անգլ.՝ I have   [hew] «ես 
ու նեմ»,  You have  [hew] «դու ու նես», hie (shi, it) have  [hew] «նա ու նի», 
ռուս.՝  я сказал  [skazal] «ես ա սա ցի», ты сказал  [ skazal] «դու ա սա-
ցիր», он сказал  [skazal] «նա ա սաց» և  այլն:  Ն ման դեպ քե րում «փրկութ-
յուն» է այս կամ այն դեմ քով դրված դե րա նու նը:  Հմմտ.  հայ. (գրա բար)՝  
եր թամ «գնում եմ», եր թաս «գնում ես»,  եր թայ «գնում է» և  այլն,   (ար-
ևե լա հայ.) գնում  եմ, գնում  ես,  գնում է  և  այլն, (արևմ տա հայ.) կեր թամ 
«գնում եմ», կեր թաս «գնում ես», կեր թայ «գնում է»  և  այլն:  

Ինչ պես տես նում ենք, տվյալ դեպ քում հա յե րե նը այն լե զու նե րից 
է, ո րի ստո րոգ յա լի ձևա բա նա կան դրսևո րու մը  դեմ քով և թ վով մի ջոց 
է ըմբռ նե լու են թա կա յի՝  խո սո ղի  ով  լի նե լը: Հայտ նի է,  որ  բա յի դի-
մա վոր ձևե րը   թե՛ գրա բա րում և թե՛  նոր գրա կան հա յե րե նում  ար տա-
հայ տում են նաև դեմք և թիվ, ո րոն ցով տվյալ բա յաձ ևը, իբրև նա խա-
դա սութ յան ստո րոգ յալ, ցույց է տա լիս նաև գոր ծո ղութ յան կա տա րո-
ղին՝ խո սո ղին  խոս քի ա ռար կա յի վե րա բեր յալ: 

Նա խա դա սութ յու նը, իբրև լեզ վա կան-տրա մա բա նա կան ի րո-
ղութ յուն, իր պարզ կա ռուց ված քով,  ակ տո ւալ ան դա մատ ման արդ-
յուն քում, ներ կա յաց նում է են թա կա յի և ս տո րոգ յա լի հա րա բե րակ ցութ-
յուն: Այն լեզ վա կան ո լոր տում՝ լեզ վա կան հա ղորդ ման մեջ  ներ կա յա-
նում է իբրև թե մա յի («այն, ինչ ըն կած է հիմ քում») և ռե մա յի («այն, ինչ 
աս ված է, աս վածք»), իսկ դա տո ղութ յան մեջ՝ սուբ յեկ տի (լատ. 
subiectum «ենթակա») և պ րե դի կա տի (ուշ լատ. praedicatum «աս ված. 
ստո րոգ յալ» < prae «մինչ, նախ-» - dico «ա սել») հա րա բե րակ ցութ յուն: 
Ն կա տենք, որ լեզ վա բա նութ յան մեջ թե մա յի և ռե մա յի  հա րա բե րակ-
ցութ յան գի տա կան լա վա գույն ու սում նա սի րութ յու նը հան դի պում է 
ա մե նից ա ռաջ ռուս լեզ վա բան նե րի աշ խա տութ յուն նե րում  (Ա. Ա. 
Շախ մա տով, Հ. Պաուլ, Լ. Վ. Շ չեր բա, Վ. Վ. Վի նոգ րա դով և  ու րիշ-
ներ)1:

1 Հմմտ. Большой энциклопедический словарь: Языкознание, главный редактор В. 
Н. Ярцева, 2-е (репринтное) издание  «Лингвистического энциклопедического 
словаря» 1990 года, М., Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия», 1998,  էջ  410, 507:
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Են թա կան ա ռան ձին կամ իր լրա ցում նե րով  և ս տո րոգ յալն ա ռան-
ձին կամ իր   լրա ցում նե րով ըմբռ նում ներ են լեզ վա բա նութ յան մեջ, 
ո րոնք  ա ռանձ նաց վում են ինք նին, սա կայն ոչ ա ռանց տրա մա բա նա-
կա նի՝ ա ռանց  դա տո ղութ յան հիմ քե րի: Լեզ վա բա նա կա նը և տ րա մա-
բա նա կա նը են թա կա-ստո րոգ յալ հա րա բե րակ ցութ յամբ գտնվում  են 
փո խա դարձ կա պի և կախ վա ծութ յան մեջ:  Ըստ այդմ՝  են թա կան  
ա ռան ձին կամ իր լրա ցում նե րով հան դես է գա լիս իբրև հա ղորդ ման 
(ա սե լի քի) թե մա  (դա տո ղութ յան  սուբ յեկտ), իսկ ստո րոգ յալն ա ռան-
ձին կամ իր լրա ցում նե րով՝ իբրև հա ղորդ ման ռե մա (դա տո ղութ յան 
պրե դի կատ): Այլ կերպ ա սած՝ հա ղորդ ման թե մա-ռե մա հա րա բե րակ-
ցութ յու նը  խոս քում (պատ մո ղա կան նա խա դա սութ յան մեջ)  նույնն է, 
ինչ դա տո ղութ յան  սուբ յեկտ-պրե դի կատ հա րա բե րակ ցութ յու նը. օր.՝ 
Մեր բա կի փոք րիկ ե րե խա նե րը խա ղում են ամ բող ջո վին հաս կա նա լի 
աղ մու կով ու աշ խու ժութ յամբ: Ե րեք տա րի ա ռաջ տնկած ծա ռե րը  
խոս տա նում են ա ռատ բերք:  Ու սա նող նե րի հա մե րաշխ հա վաք ներն 
անց նում են հե տաքր քիր զրույց նե րով  և սուր բա նա վե ճով  և  այլն:  
Բեր ված օ րի նակ նե րը, ո րոնք ի րենց բնույ թով պատ մո ղա կան են, կա-
ռուց ված են թե մա-ռե մա հա րա բե րակ ցու  թ յան վրա, ա ռա ջի նում՝ ե րե
խա նե րը խա ղում են, երկ րոր դում՝  ծա ռե րը խոս տա նում են, եր րոր-
դում՝ հա վաք ներն անց նում են, ո րոնք էլ այդ նա  խա  դա սութ յուն նե րի  
գլխա վոր ան դամ ներն են՝ են թա կան և ս տո րոգ յա լը: 

Նա խա դա սութ յան  քե րա կա նա կան  կա ռուց ված քի հիմ նա կան 
մա սը ո րո շում են, այս պես կոչ ված, մի ջու կա յին կամ հեն քա յին բա-
ղադ րիչ նե րը, ո րոնք ա վան դա կան, նոր մա տիվ ձևա կերպ մամբ կոչ-
վում են նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ ներ: Դ րանք ի րա կա նաց-
նում են հա ղոր դակ ցա կան՝ տրա մա բա նա կան և քե րա կա նա կան գոր-
ծա ռույթ ներ՝ նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րի վրա հիմն ված 
սուբ յեկտ-պրե դի կատ //  թե մա-ռե մա հա րա բե րակ ցութ յան մեջ:  

3. Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րը՝ են թա կան և ս տո-
րագ յա լը,  խոս քի մեջ կա րող են հան դես գալ եր կու կերպ՝  կա՛մ  ինք նին 
(ա ռանց լրա ցում նե րի), կա՛մ  ի րենց լրա ցում նե րով, ընդ ո րում վեր ջին-
նե րիս մաս նակ ցութ յու նը կա րող է միան գա մայն  տար բեր լի նել՝ թե՛ 
քա նա կի  և  թե՛ գոր ծա ծութ յան հա ճա խա կիութ յան ա ռու մով:  
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Այս պես, ե թե վե րը բեր ված նա խա դա սութ յուն նե րից զա տենք 
գլխա վոր ան դամ նե րը՝ են թա կան և ս տո րոգ յա լը, ե րե խա նե րը խա
ղում են, ծա ռե րը խոս տա նում են, հա վաք ներն անց նում են, ա պա կու-
նե նանք   նա խա դա սութ յան են թա կա յին կամ ստո րոգ յա լին հա րող  
բա ղադ րիչ նե րը,  մի դեպ քում՝ մեր բա կի փոք րիկ,  ե րեք տա րի ա ռաջ 
տնկած,  ու սա նող նե րի հա մե րաշխ, ո րոնք լրաց նում են են թա կա նե-
րին,  մյուս դեպ քում՝ ամ բող ջո վին հաս կա նա լի աղ մու կով ու աշ խու
ժութ յամբ, ա ռատ բերք, հե տաքր քիր զրույց նե րով և սուր բա նա վե ճով, 
ո րոնք ստո րոգ յա լի լրա ցում ներ են: Ուս տի այս վեր ջին նե րը գլխա վոր 
ան դամ նե րի լրա ցում ներ են,  տար բեր գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող 
բա ղադ րիչ ներ են: 

Այս պի սով, խոս քը, հա ղոր դակ ցա կան սո վո րա կան պայ ման նե-
րում, բաղ կա ցած է լի նում նախ՝ գլխա վոր  և  երկ րոր դա կան ան դամ նե-
րից, այ նու հետև՝ նրանց  հա րող երկ րոր դա կան ան դամ նե րից. ա ռա-
ջին ներն ինք նին կա րող են միտք ար տա հայ տել, սա կայն երկ րորդ նե-
րը չեն կա րող միտք ար տա հայ տել, այլ մաս նակ ցում են հիմ նա կան 
մտքի մաս նա վոր կող մե րի ծա վալ մա նը.  երկ րոր դա կան ան դամ նե րը 
լրա ցում ներ են, իսկ գլխա վոր նե րը, այդ առն չութ յամբ՝ լրաց յալ:  

Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րին լրաց նող բա ղադ րիչ-
նե րը լե զու նե րում  հան դես  են  գա լիս  զգա լի  տար բե րութ յուն նե րով: 
Հն դեվ րո պա կան գրե թե բո լոր լե զու նե րում, ըստ հու նա կան և հ ռո մեա-
կան քե րա կա նա կան ա վան դույ թի (ո րով հետև այդ լե զու նե րը հիշ յալ 
ա վան դույ թի կրող ներ են), են թա կա յից և ս տո րոգ յա լից հե տո,  թերևս 
ա ռա ջին  տե ղում է ստո րոգ յա լի լրա ցում ու ղիղ խնդի րը՝ իբրև  նա խա-
դա սութ յան (դա տո ղութ յան), այս պես կոչ ված,  «ա մե նախնդ րա հա-
րույց»  բա ղադ րիչ.  օր.՝  Ե րե խան կոտ րեց մա տի տը: Մայ րը սի րում է 
որ դուն և  այլն: Բեր ված օ րի նակ նե րում, տրա մա բա նա կան ձևա կերպ-
ման մեջ, դա տո ղութ յան մի ջու կին՝ ստո րոգ յա լին ան մի ջա պես հա րում 
է ու ղիղ խնդի րը, ո րը պայ մա նա վոր ված  է բա յի  ներ գոր ծա կան սե ռով: 
Ա ռաջ անց նե լով նկա տենք, որ ու ղիղ խնդի րը հան դի սա նում է ստո-
րոգ յա լի քե րա կա նա կան այն ի մաս տի կրո ղը, որն ա պա հո վում է գոր-
ծո ղութ յան ուղղ վա ծութ յու նը [են թա կա – ս տո րոգ յալ – (ու ղիղ) խնդիր]: 
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Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րը՝ են թա կան և ս տո րոգ-
յա լը, ըստ վե րը նշված նույն ա վան դույ թի, ու նե նում են ի րենց ոչ միայն 
ան մի ջա կան, այլև մի ջանկ յալ լրա ցում ները. ա վան դա բար՝  գլխա վոր 
ան դամ նե րի  ան մի ջա կան լրա ցում նե րին հա րող բա ղադ րիչ նե րը կոչ-
վում են լրաց ման լրա ցում ներ. oր.՝ Մեր բա կի փար թամ սա ղար թով 
խնձո րե նին ծաղ կել է: Ա շա կերտ ներն այ ցե լե ցին շատ հե ռա վոր լեռ
նա նիստ գյու ղե րը:

Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում են թա կա յի ան մի ջա կան լրա ցում-
ներն են ո րո շի չը, հատ կա ցու ցի չը և բա ցա հայ տի չը, ու րիշ շատ լե զու-
նե րում, օ րի նակ, ռու սե րե նում, են թա կա յի լրա ցում ներն այլ կերպ են 
բնո րոշ վում: Ս տո րոգ յա լի լրա ցում նե րը, ի դեպ՝  ոչ միայն հա յե րե նում, 
այլև մյուս  բազ մա թիվ լե զու նե րում, եր կու կար գի են՝ ըստ քե րա կա նա-
կան ի մաս տի տար բե րակ ման, մի դեպ քում՝ դրանք ա նուղ ղա կի 
խնդիր ներ են, այն է՝ բուն գոր ծո ղութ յան հետ ոչ ուղ ղա կի կապ ու նե-
ցող լրա ցում ներ,  մյուս  դեպ քում՝ պա րա գա ներ, այ սինքն՝ բուն գոր ծո-
ղութ յան կա տար ման պայ ման նե րը և հան գա մանք նե րը ցույց տվող  
լրա ցում ներ:  Ա նուղ ղա կի խնդիր ներն աչ քի են ընկ նում ու ժեղ խնդրա-
ռութ յամբ, իսկ պա րա գա նե րը՝ թույլ խնդրա ռութ յամբ (կամ՝ անխնդ-
րա ռու, միայն պա րա գաա ռու): 

 Ա նուղ ղա կի խնդիր նե րը, ինչ պես նաև պա րա գա նե րը գոր ծա ռա-
պես ոչ միայն տա րաբ նույթ են, այլև  քա նա կով  ա վե լին են, որ երկ րոր-
դա բար նշա նա կում է, թե նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րից 
ա մե նա մեծ ընդգր կումն ու նի ստո րոգ յա լը:   

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ   554-556:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն: 
Քոս յան Վ. Ա., Ակ տո ւալ ան դա մա տու մը և շա րա դա սութ յու նը ժա մա նա կա-

կից հա յե րե նում, Ե., 1990: 
Абрамян К. Ш.,   Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ  98-

102:            
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 182-185:  
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ 330-338:
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Թե մա 5.  Գո յա կա նա կան ան դա մի լրա ցում նե րը

Հիմ նա հար ցեր: Գո յա կա նա կան ան դամ հաս կա ցութ յան բնո րո շու մը:  
Լ րա ցում նե րի տե սակ նե րը՝ ո րո շիչ, հատ կա ցու ցիչ և բա ցա հայ տիչ, նրանց 
սահ մա նու մը:  Լ րա ցում նե րի դրսևո րում նե րը լե զու նե րում:                     

1. Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րից են թա կան, ինչ պես 
վե րը տե սանք,  հան դես է գա լիս նաև իր լրա ցում նե րով: Այն բա ռե րը, 
ո րոնք դրվում են  ա ռար կա նշա նա կող բա ռե րի վրա և շա րահ յու սո րեն 
լրաց նում են նրանց՝ ցույց տա լով են թա կա յի կամ նա խա դա սութ յան 
գո յա կա նա կան ան դա մի որ պի սութ յուն, պատ կա նե լութ յուն, այլև  ով 
կամ ինչ լի նե լը, կոչ վում են գո յա կա նա կան ան դա մի լրա ցում ներ, ըն-
դուն ված տեր մին նե րով՝ ո րո շիչ,  հատ կա ցու ցիչ և բա ցա հայ տիչ: 

 Նոր մա տիվ դա սըն թաց նե րում դրանք հա մար վում են են թա կա յի 
լրա ցում ներ, իսկ տե սա կան աշ խա տութ յուն նե րում՝ ոչ  միայն են թա-
կա յի, այլ ու րիշ կար գի ան դամ նե րի լրա ցում ներ: Եվ քա նի որ դրանք 
լրաց նում են նաև շա րահ յու սա կան այլ դե րով հան դես ե կող միա վոր-
նե րի (օր.՝ ստո րո գե լիի, նա խա դա սութ յան գո յա կա նով ար տա հայտ-
ված այլ բա ղադ րի չի և  այլն), ուս տի գի տա կան ի մաս տով ա վե լի ճիշտ 
է հա մար վում կո չել ընդ հա նուր ան վա նու մով՝ գո յա կա նա կան ան դա մի 
լրա ցում ներ (ըստ Գ. Բ. Ջա հուկ յա նի): Այս պես, բա ղադր յալ ստո րոգ-
յա լի ան վա նա կան մա սը, ո րը սո վո րա բար գո յա կան է, կա րող է ու նե-
նալ, օ րի նակ, ո րո շիչ լրա ցում, որն էլ փաս տո րեն ոչ թե նա խա դա սութ-
յան են թա կա յի, այլ գո յա կա նով ար տա հայտ ված ստո րո գե լի ան դա մի 
ո րո շիչ լրա ցում է.  օր.՝ Ար սե նը բա րե խիղճ  ու սա նող է:  Մար դը բա նա
կան ա րա րած է և  այլն:     

2. Հա յե րե նում այդ լրա ցում նե րը շա րահ յու սո րեն տար բեր կերպ 
են առնչ վում ի րենց լրաց յալ նե րին: Ո րո շի չը սո վո րա բար գոր ծած վում 
է ուղ ղա կան հո լո վով (բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ սե ռա կա նով, երբ ար տա-
հա տում է ա ռար կա յի որ պի սութ յու ն, օր.՝ սա րի ծա ղիկ, թե յի գդալ, 
կրա կի գին և  այլն), հատ կա ցու ցի չը՝ սե ռա կան հո լո վով (լու սա մու տի 
գոգ, պա տի ծեփ, դրսի պա տու հան և  այլն), իսկ բա ցա հայ տի չը այն 
հո լո վով, ո րով դրված է լի նում բա ցա հայտ յա լը (Ա րա մը՝  ու սա նո ղը,  
նա՝ մաս նա կի ցը և  այլն): 
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ա) Ո րո շիչը ցույց է տա լիս գո յա կա նով կամ գո յա կա նա բար առն-
ված են թա կա յի ինչ պի սին լի նե լը (որ պի սու թու նը,  ո րա կը, չա փը, քա-
նա կը և  այլն). այս դեպ քում առ կա է ա ռար կա յի և  հատ կա նի շի հա րա-
բե րութ յուն՝  շա րահ յու սա կան մա կար դա կում, իսկ բա ռա կա պակ ցութ-
յան աս տի ճա նում ո րո շիչ կրող միա վո րը կոչ վում է ո րոշ յալ, միա սին՝ 
ո րո շիչ-ո րոշ յալ կա պակ ցութ յուն. օր.՝ Լավ ու սա նո ղը մաս նակ ցում է 
դա սե րին: Փոք րիկ ե րե խա նե րը խա ղում են բա կում: 

Հա յե րե նում ո րոշ չի կի րա ռութ յու նը ա վե լի կոնկ րետ է, քան, օ րի-
նակ, ռու սե րե նում, գեր մա նե րե նում և  այլն. հմմտ. ռուս. согла со ванное 
определение  («ո րո շիչ»)՝ хорошая книга  լավ գիրք, хорошие книги - 
լավ գրքեր, несогласованное определение  («հատ կա ցու ցիչ»)՝ страница 
книги - գրքի էջ,  крыло птицы -թռչնի թև և այլն:  Ո րո շիչ լրա ցում  ու-
նե նում է   նա խա դա սութ յան են թա կան, այլև ցան  կա ցած ան դամ, ե թե 
այն ար տա հայտ ված է ա ռար կա ցույց տվող բա ռով՝ գո յա կա նով. օր.՝ 
Լավ ու սա նո ղը մաս նակ ցում է ա մե նօր յա դա սե րին: Փոք րիկ ե րե խա-
նե րը խա ղում են ըն դար ձակ և ծա ռա շատ  բա կում:  Ո րոշ չա յին հատ-
կա նի շը կա րող է լի նել՝  1) սո վո րա կան կամ ընդգծ ված, որ պի սի դեպ-
քում քե րա կա  նա կան ձևի փո խա րեն ի հայտ է գա լիս ա ծա կա նի բա ռի-
մաս տա յին տար բե րութ յու նը. հմմտ.  կա պույտ գույն և կապ տա վուն 
գույն, վառ ծա ղիկ և վառվ ռուն ծա ղիկ և  այլն, 2)բա ցար ձակ  կամ հա-
րա բե րա կան, որ պի սով հատ կա նի շի վե րագ րու մը կա տար վում է մեկ 
այլ ա ռար կա յի հա րա բե րութ յամբ. փղոսկր յա զար դա տուփ, ար ծաթ յա 
գդալ և  այլն: 

Ո րո շիչն ու նի նաև սահ մա նա փակ ման, գնա հա տո ղա կան գոր ծա-
ռույթ: Սահ մա նա փակ ման գոր ծա ռույթն այն է, որ  ա ռար կա յի ան վա-
նու մը ո րակ վում է միայն տվյալ հատ կա նի շով (մյուս հատ կա նիշ նե րը 
դուրս են մնում). հմմտ. կար միր  ծա ղիկ (ոչ այլ գույ նի),  լայն տա րա-
ծութ յուն (ոչ այլ փռված քի), եր կար ճա նա պարհ (ոչ այլ  ձգվա ծութ յան) 
և  այլն:  Իսկ գնա հա տո ղա կան գոր ծա ռույ թի դեպ քում  ա ռար կան, եր-
ևույ թը ստա նոմ են լրա ցու ցիչ  գնա հատ ման բնու թա գիր. հմմտ.  սի րե
լի  մո րա քույր, չքնաղ  տե սա րան, մթա մած  գի շեր և  այլն:  

Են թա կա յի լրա ցում ո րո շի չը հա յե րե նում ա ռա վե լա պես ու նե նում է 
ոչ թե քե րա կա նա կան, այլ բա ռա յին ար տա հայ տութ յուն. շատ քիչ դեպ-
քե րում է, որ այն կա րող է ար տա հայտ վել   բա ռի թեք հո լո վով ( օր.՝ 



324

սե ռա կա նով. թե յի գդալ, ծաղ կի սերմ, սա րի ծա ղիկ, փառ քի շքան շան 
և  այլն): Ո րո շիչ լի նում են գո յա կա նը,  ընդ ո րում ոչ միայն հա սա րակ, 
այլև հա տուկ ա նուն նե րը՝ քար սիրտ, ոս կի ձեռ քեր,  բարձր խավ, ներ
քին հուզ մունք // Ներ քին Թա լին, վե րին ո լորտ // Վե րին Այ գե հո վիտ 
և  այլն, ա ծա կա նը՝ սպի տակ վարդ, մոխ րա գույն վե րար կու, մեծ ջրամ
բար // Մեծ Ման թաշ և  այլն, թվա կա նը՝ եր կու հրա ցան, ա ռա ջին լսա-
րան, քսա նա կան զին վոր և  այլն, ա ծա կա նա կան ար ժեք ու նե ցող դեր-
բա յը՝ ու սա նող աղ ջիկ, ծի ծա ղե լի տե սա րան, քրտնած ձի, կար կա մած 
հա յացք և  այլն): 

Բեր ված օ րի նակ նե րում ո րո շիչ նե րը ցույց են տա լիս ո րոշ յա լի  
ո րակ (ոս կի ձեռ քեր), դիրք ( Ներ քին Թա լին, բարձր խավ), դաս (ա ռա
ջին լսա րան), հատ կութ յուն (սպի տակ վարդ), տրա մադ րութ յուն (քար 
սիրտ, ներ քին հուզ մունք), բաշ խում (քսա նա կան զին վոր), վի ճակ 
(կար կա մած  հա յացք), չափ ( Մեծ Ման թաշ) և  այլն: Այս դեպ քում նման 
բա ղադ րութ յուն նե րը կոչ վում են ո րո շիչ-ո րոշ յալ կա պակ ցութ յուն, 
ո րոնք  կա րող են լի նել պատ րաս տի  միա վոր ներ՝ խոս քի մեջ:   

բ) Հատ կա ցու ցի չը  ցույց է տա լիս են թա կա յի, այլև գո յա կա նա կան 
կամ գո յա կա նա բար գոր ծած ված այլ ան դա մի պատ կա նե լութ յուն, սե-
րում (ծա գում, բխում), հատ կա ցում, վե րա բե րութ յուն: Հա յե րե նում այն 
դրվում է սե ռա կան հո լո վով, այ սինքն՝ ու նի քե րա կա նա կան ար տա-
հայ տութ յուն (ծա ռի ճյուղ, սե ղա նի ոտք, պա տու հա նի գոգ, Հար դա գո
ղի ճա նա պարհ): Հատ կա ցու ցի չը հատ կաց յա լի հետ գտնվում է  սե ռա-
կան հո լո վով կա պի մեջ՝ Ս ևա նի ձկնորս,  շրջկենտ րո նի բնա կիչ, ավ
տո մե քե նա յի ա նիվ, ջրի ծո րակ և  այլն: Հա յե րե նում նման կա պակ-
ցութ յան բա ղադ րիչ նե րի միջև գո յութ յուն չու նի քե րա կա նա կան հա մա-
ձայ նութ յուն, շա րա դա սութ յու նը հիմ նա կա նում ու ղիղ է, եր բեմն՝ 
շրջուն. հմմտ. հույ սի դուռ // դուռ հույ սի, մտքի տի տան // տի տան 
մտքի, ա ռա տութ յան եղջ յուր // եղջ յուր ա ռա տու  թ յան,  մա նա վանդ 
բա նաս տեղ ծա կան խոս քում: 

գ) Բա ցա հայ տի չը ցույց է տա լիս գո յա կա նով կամ գո յա կա նա բար 
հան դես ե կող են թա կա յի ով կամ ինչ լի նե լը,  և  իր լրաց յա լի հետ կազ-
մում է բա ցա հայ տիչ-բա ցա հայտ յալ կա պակ ցութ յուն՝ շա րահ յու սա կան 
յու րօ րի նակ կա պով: 
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Հա յե րե նի նոր մա տիվ քե րա կա նութ յուն նե րում ըն դուն ված է տար-
բե րել բա ցա հայտ չի  ե րեք տե սակ՝ բուն, մաս նա կան և մաս նա վո րող 
պա րա գա յա կան (ըստ Ս. Գ. Աբ րա համ յա նի). օր.՝ Գ յում րին՝ հին ար
հեստ նե րի և  ա վան դա կան ծե սե րի այդ հրա շա լի քա ղա քը, այ սօր սո-
վո րա կան է մյուս քա ղաք նե րի պես:  Եր ևա նը, որ պես հա զա րամ յակ
նե րի քա ղաք, դեռ պահ պա նում է իր գե ղեց կութ յու նը և հ մայ քը: Քա-
ղա քի հյու սի սարևմտ յան մա սում՝ Հ րազ դան գե տը ե զե րող բար ձուն քի 
վրա,  Սուրբ Սար գիս վե հա շուք ե կե ղե ցին է և  այլն:  

3. Գո յա կա նա կան ան դա մի լրա ցում նե րի տի պա բա նա կան բնու-
թա գի րը ա ռան ձին  լե զու նե րում ի հայտ են բե րում ո րո շա կի տար բե-
րութ յուն ներ, ո րոնք ա մե նից ա ռաջ պայ մա նա վոր ված են այդ լե զու նե-
րը կրող նե րի մտա ծո ղութ յան յու րա հատ կութ յուն նե րով:     

Ճա նա չո ղա կան ա ռու մով ո րոշ չի մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում ա ռար-
կա յի և հատ կա նի շի ան վան ման միջև լրա ցու մա յին հա րա բե րութ յուն, 
մի եր ևույթ, ո րում հատ կա նի շը  չի ըմբռն վում կրող ա ռար կա յից դուրս. 
հմմտ. Եր կին քը կա պույտ է (նա խա դա սութ յուն) և Կա պույտ եր կինք  
(բա ռա կա պակ ցութ յուն).  կա պույտ-ը  մի դեպ քում ստո րո գե լի է,  մյուս 
դեպ քում՝ ո րո շիչ:  

Ո րոշ չի  և  ո րոշ յա լի միջև առն չութ յու նը լի նում է եր կու ձևով՝  
առդ րութ յամբ և հա մա ձայ նութ յամբ:  Առդ րութ յան դեպ քում ո րո շի չը չի 
կրում ձևա բա նա կան որ ևէ փո փո խութ յուն, այլ հան դես է գա լիս բա ռի 
ու ղիղ ձևով. օր.՝ քար սիրտ, ոս կի ձեռ քեր, ծա ղիկ  հա սակ և  այլն: Իսկ 
հա մա ձայ նութ յան դեպ քում ո րո շի չը սե ռով,  թվով և հո լո վով հա մա-
պա տաս խա նում է ո րոշ յա լին. այս եր ևույ թը բնո րոշ է հատ կա պես թե-
քա կան լե զու նե րին, օր.՝ ռու սե րե նին, ֆրան սե րե նին, անգ լե րե նին և  
այլն, ո րոն ցում ո րոշ չա յին լրա ցա կան հա րա բե րութ յուն ներն ար տա-
հայտ վում են քե րա կա նո րեն: 

Լա տի նե րե նում ո րոշ չի և  ո րոշ յա լի միջև տե ղի է ու նե նում հա մա-
ձայ նութ յուն՝ սե ռով, թվով և հո լո վով. օր.՝  եզ. ուղղ.`  campus longus 
(ար.)  «եր կար դաշտ», via longa (իգ.) «եր կար ճա նա պարհ», verbum 
longum (չեզ.)  «եր կար խոսք». հոգն. սեռ.` campi longi  «եր կար դաշ-
տի», viae longae «եր կար ճա նա պար հի», verbis  longis  «եր կար խոս քի».  
եզ. տր.՝  campo longo  «եր կար դաշ տին», viae longae «եր կար ճա նա-
պար հին», verbi longi  «եր կար խոս քին».   հոգն. ուղղ.` campi  longi  «եր-
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կար դաշ տեր», viae longae «եր կար ճա նա պարհ ներ», verba longa  «եր-
կար խոս քեր»   և  այլն.   հոգն. սեռ.`  camporum  longorum  «եր կար 
դաշ տե րի», viarum longarum «եր կար ճա նա պարհ նե րի», verbium 
longium «եր կար խոս քե րի».  հոգն.  տր..` campis longis «եր կար դաշ տե-
րին», viis longis «եր կար ճա նա պարհ նե րին», verbis longis «եր կար խոս-
քե րին» և  այլն, և  այլն:    Ռու սե րե նում ևս  ո րոշ չի և  ո րոշ յա լի միջև գո-
յութ յուն ու նի հա մա ձայ նութ յուն սե ռով, թվով և հո լո վով. օր.՝ хороший 
дом  «լավ տուն» – хорошие дома «լավ տներ», красивая аллея «լավ 
ծա ռու ղի» – красивые аллеи «լավ ծա ռու ղի ներ»,  большое дело «մեծ 
գործ» – большие дела  «մեծ գոր ծեր»  և  այլն: 

Գ րե թե նույ նը (ո րոշ բա ցա ռութ յամբ) կա րե լի է տես նել ժա մա նա-
կա կից եվ րո պա կան լե զու նե րի դեպ քում. ֆրան սե րե նում և  անգ լե րե-
նում ո րոշ չի և  ո րոշ յա լի միջև տե ղի է ու նե նում հա մա ձայ նութ յուն  
միայն թվով և սե ռով, իսկ գեր մա նե րե նում, քա նի որ գո յութ յուն ու նի 
հո լո վում, հա մա ձայ նութ յու նը բա ցի սե ռից և թ վից,  լի նում է նաև հո լո-
վով: Այ նու հետև, գեր մա նե րե նում նույն պի սի հա մա ձայ նութ յուն է տե-
ղի ու նե նում նաև  հո դի  (գերմ.՝ Artikel) և  այն իր վրա կրող գո յա կա նի 
միջև: Ռու սե րե նում հատ կա ցու ցի չը  հատ կաց յա լի հետ գտնվում է քե-
րա կա նա կան յու րօ րի նակ կա պի մեջ (ո րից էլ ան վա նու մը՝  несо гласо-
ванное определение): 

Լե զու նե րում տար բե րում են, այս պես կոչ ված, սո վո րա կան կամ 
ա զատ բա ցա հայ տիչ, ո րը նրա բուն էութ յու նը  (գոր ծա ռույթն) է, և  ո րի 
դի մաց հա ճախ ա ռանձ նաց նում են նաև ոչ սո վո րա կան՝ յու րօ րի նակ 
բա ցա հայ տիչ.  վեր ջի նի հատ կա պես  շա րահ յու սա կան  կա պը կա յուն 
է,  այ սինքն՝  տվյալ կա պակ ցութ յան բա ղադ րիչ նե րը չեն են թադ րում 
շրջու  նութ յուն. օր.՝ Մ խի թար սպա րա պետ, Վար դան Մա մի կոն յան   և  
այլն:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  550-554:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Абрамян К. Ш., Акопян К. С., Введение в языкознание, Ереван, 2010, էջ 98-103:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
 Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  19875, էջ167-179:   
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 2007, էջ 324-334:
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Թե մա 6.  Բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րը 

Հիմ նա հար ցեր: Բա յա կան ան դամ հաս կա ցութ յան բնո րո շու մը:  Բա յի 
լրա ցում նե րի տե սակ նե րը՝ խնդիր ներ և պա րա գա ներ: Խն դիր նե րի և պա րա
գա նե րի սահ մա նու մը, շա րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Բա յա
կան  լրա ցում նե րի  դրսևո րում նե րը: 

1. Բա յա կան ան դամ, ինչ պես նաև բա յա կան ան դա մի լրա ցում 
հաս կա ցութ յուն նե րը քե րա կա նա կան  բնա գա վա ռի հաս կա ցութ յուն-
ներ են, ո րոնք ի րենց ա կունք ներն ու նեն հու նա կան և հ ռո մեա կան քե-
րա կա նու թյուն նե րի մեջ: Այդ ա վան դույ թը հատ կա պես կի րա ռե լի է 
հնդեվ րո պա կան լե զու նե րի քե րա կա նութ յուն նե րում, ա մե նից ա ռաջ 
հու նա րե նում և լա տի նե րե նում, ո րոն ցից էլ ան ցել է ժա մա նա կա կից 
լե զու նե րին: Բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րի ա ռանձ նա ցու մը, դա սա-
կար գու մը և բ նու թագ րու մը՝ իբրև մեկ ամ բող ջութ յուն, ըստ այդմ, բա-
վա կա նին միօ րի նակ են լե զու նե րում: 

Ս տորև սեղմ անդ րա դառ նում  ենք այդ բնույ թի լրա ցում նե րին:  
Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րից ստո րոգ յա լը խոս քում 

հան դես է գա լիս ոչ միայն ա ռան ձին,  այլև իր լրա ցում նե րի հետ միա-
սին: Ս տո րոգ յա լի լրա ցում նե րը լե զու նե րում քա նա կա պես ա վե լին են, 
քան գո յա կա նա կան ան դա մի լրա ցում նե րը, ո րը բա ցատր վում է ստո-
րոգ յա լի կար գա յին (կա տե գո րիա կան) բազ մա զա նութ յամբ: 

Կան լրա ցում նե րի մաս նակ ցութ յան քա նա կա յին  տար բե րու թյուն-
ներ: Ս տո րոգ յա լը գործ նա կա նում կա րող է կի րառ վել իր լրա ցում նե-
րից  մե կի, այլև մի քա նի սի հետ, տե սա կա նո րեն բա ցառ վում է լրա-
ցում նե րի լիա ծա վալ դրսևո րու մը, ո րը, բնա կա նա բար, բա ցատր վում է 
լեզ վի կեն դա նի հա ղոր դակ ցա կան մի ջոց լի նե լու հան գա ման քով: 

Նա խա դա սութ յան մեջ այն բա ռե րը կամ բա ռախմ բե րը, ո րոնք 
այս կամ այն կերպ լրա ցում են նա խա դա սութ յան բա յա կան ան դա մին, 
կոչ վում են բա յա կան ան դա մի լրա ցում ներ: 

2. Բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րը ևս լի նում են եր կու տե սակ՝ 
խնդիր ներ և պա րա գա ներ, ո րոնք լայն ի մաս տով, այ ն է՝  խնդրա ռութ-
յան տե սա կե տից ու նեն տար բե րութ յուն ներ. ինչ պես վե րը նշել ենք, 
խնդիր լրա ցում նե րին բնո րոշ է ու ժեղ, իսկ պա րա գա լրա ցում նե րին՝  
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թույլ  (ոչ ու ժեղ) խնդրա ռութ յուն (=  «պա րա գաա ռութ յուն»). հմմտ. 
Մայ րը սի րում է որ դուն: Ե րե խա նե րը դպրո ցից  գնա ցին տուն:  Ա ռա-
ջին նա խա դա սու թյան ստո րոգ յա լը, դրված ներ գոր ծա կան սե ռի բա-
յով, ար տա հայ տում է ու ժեղ խնդրա ռութ յուն այն հաշ վով, որ խնդրա-
ռու բա ռը պա հան ջում է որ ևէ հո լո վով լրա ցում, իսկ երկ րորդ նա խա-
դա սութ յան մեջ  նման պա հանջ չկա: 

ա) Բա յա կան ան դա մի խնդիր լրա ցում նե րը, սո վո րա բար, ե րեք 
կար գի են՝ ու ղիղ խնդիր, ներ գոր ծող խնդիր և բ նութ յան խնդիր՝ նկա-
տի ու նե նա լով այն, որ ու ղիղ խնդի րը ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան 
ան մի ջա կան ա ռար կա, ներ գոր ծող խնդի րը՝ ներ գոր ծող անձ  (սուբ-
յեկտ), իսկ բնու թյան խնդի րը՝ գոր ծո ղութ յան հետ ոչ ուղ ղա կիո րեն 
կապ ու նե ցող ա ռար կա ներ. ըստ այդմ, ընդ հա նուր հաշ վով, օ րի նակ, 
ար դի հա յե րե նում բա յա կան ան դա մի լրա ցում  խնդիր ներն են՝  ու ղիղ, 
ներ գոր ծող, հանգ ման, մա տուց ման, ան ջատ ման, մի ջո ցի, բաղ կա
ցութ յան, վե րա բե րութ յան, սահ մա նա փակ ման, հա մե մա տութ յան և  
այլն: Բա ցի ա ռա ջին եր կու սից մյուս նե րը եր բեմն կոչ վում են նաև 
ա նուղ ղա կի կամ բնութ յան խնդիր ներ, ո րով հետև գոր ծո ղութ յանն 
առնչ վում են ըստ բա յի բնույ թի կամ ա նուղ ղա կիո րեն: 

Ու ղիղ խնդի րը ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, որն իր վրա է վերց-
նում են թա կա յի կա տա րած գոր ծո ղութ յու նը: Ու ղիղ խնդիր լի նում են 
գո յա կա նը, ա ռար կա նշա նա կող դե րա նու նը, գո յա կա նա բար գոր ծած-
վող բա ռը: Ու ղիղ խնդի րը պա տաս խա նում է ո՞ւմ, ի՞նչ(ը),  ին չե՞ր(ը),  
այլև ու մի՞ց, ին չի՞ց, ին չե րի՞ց հար ցե րին. օր.՝ Ե րե խան կոտ րեց մա տի
տը:  Ա րա մը վի րա վո րեց նրանց:  Ան ցոր դը  վերց րեց  գետ նին ըն կա
ծը:

Ու ղիղ խնդիր լրա ցում ստա նում են ներ գոր ծա կան սե ռի բա յե րը, 
ո րի հա մար էլ այն կոչ վում է նաև սե ռի խնդիր, իսկ քա նի որ այն իր 
վրա է կրում գոր ծո ղութ յու նը, կոչ վում է նաև կրող խնդիր, որն, իր հեր-
թին,  լի նում է եր կու տե սակ՝  կապ ված գոր ծո ղու թյունն ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կիո րեն կրե լու հետ, վեր ջին դեպ քում այն կոչ վում է մաս
նա կի ու ղիղ խնդիր. օր.՝ Ա րա մը բե րեց նա մա կը:   Մայ րը սի րում է 
տղա յին:  Ե րե խա նե րը կե րան ճա շից:  
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Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում ու ղիղ խնդիր լրա ցում նե րը տար բեր-
վում են նաև ըստ ան ձի և  ի րի առ ման. Ե րե խա ներն ընտ րե ցին դաս ղե
կին: Ե րե խա նե րը դաս ղեկ  ընտ րե ցին: Որ սոր դը սպա նեց աղ վե սին:  
Որ սոր դը աղ վես սպա նեց: 

Ներ գոր ծող խնդի րը  ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, ո րի կա տա-
րած գոր ծո ղութ յունն անց նում է են թա կա յին, են թա կան է այդ դեպ քում 
կրում խնդրի գոր ծո ղութ յու նը: Սա այլ բան չէ, քան կրա վո րա կան կա-
ռուց ված քի նա խա դա սութ յուն, ո րի ներ գոր ծող խնդի րը դրված է լի-
նում բա ցա ռա կան հո լո վով (կամ կող մից կա պով, ձեռ քից բա ռով), մա-
սամբ նաև գոր ծիա կան հո լո վով: Ներ գոր ծող խնդի րը պա տաս խա-
նում է ու մի՞ց, ին չի՞ց, ին չե րի՞ց հար ցե րին. օր.՝ Ծո վա փի հանգս տա ցող-
նե րը այր վել էին ար ևից: Հի նա վուրց քա ղա քը լցվեց փախս տա կան նե
րով:  Աղ վե սը սպան վեց որ սոր դից (որ սոր դի ձեռ քով):

Հանգ ման խնդի րը, այլ կերպ կոչ վում է նաև մա տուց ման խնդիր, 
ո րը  ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, ո րին տրվում, ուղղ վում է մի բան, 
ո րի օգտին կամ վնա սին  են թա կան ա նում է որ ևէ բան: Իբրև նման 
խնդիր լրա ցում սո վո րա բար հան դես են գա լիս գո յա կան նե րը, ա ռար-
կա ցույց տվող դե րա նուն նե րը, գո յա կա նա բար գոր ծած վող այլ բա-
ռեր, պա տաս խա նում են ո՞ւմ, ին չի՞(ն), ին չե րի՞(ն)  հար ցե րին, իսկ երբ 
խնդիր ներն ար տա հայտ վում են կա պե րով, այդ դեպ քում  ո՞ւմ հետ, ո՞ւմ 
հա մար, ո՞ւմ դեմ, ին չի՞ հետ և  այլն հար ցե րին. օր.՝ Զ բո սաշր ջիկ նե րը 
մո տե ցան վրան նե րին: Ն վեր նե րը տվե ցին հյու րե րին: Ու սա նող ներն 
այ ցե լե ցին  հի վանդ նե րին:  Զին վոր նե րը կռվում են թշնա մու դեմ:   

Ան ջատ ման խնդի րը ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, ո րից ան ջատ-
վում, հե ռա նում, սե րում, ծա գում, բխում է մի բան, դրվում է բա ցա ռա-
կան հո լո վով կամ կա պա կան հո լո վա ռութ յամբ, պա տաս խա նում է ո՞ւ
մից, ին չի՞ց, ին չե րի՞ց հար ցե րին.  օր.՝  Ե րե խան չբա ժան վեց մո րից: Նա 
հե ռա ցավ մե զա նից: Ար յու նը չո րա ցավ վեր քի  վրա յից:  Վիշ տը պոկ-
վեց սրտից:   

Մի ջո ցի խնդի րը ցույց է տա լիս այն ա ռար կան ո րով, ո րի մի ջո ցով 
կա տար վում է գոր ծո ղութ յու նը, դրվում է գոր ծիա կան հո լո վով, պա-
տաս խա նում է  ու մո՞վ, ին չո՞վ,  ին չե րո՞վ, նաև ո՞ւմ մի ջո ցով, ե թե հո լո վա-
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ռութ յու նը կա պա կան է. օր.՝  Շեն քը կա ռուց վել էր սրբա տաշ քա րե րով:  
Նախ նա դա րում մար դը կռվում էր նետ ու ա ղե ղով:  Գիր քը գտնվեց 
ըն կեր նե րի մի ջո ցով:

Բաղ կա ցութ յան խնդի րը ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, նյու թը, 
ո րից բաղ կա ցած, պատ րաստ ված է մեկ այլ ա ռար կա, պա տաս խա-
նում է ին չի՞ց, ին չե րի՞ց  հար ցե րին. օր.՝ Վե րար կուն  կար ված էր մա հու
դից: Շեն քը կա ռուց ված էր հինգ հար կից:  Ըն տա նի քը  բաղ կա ցած էր 
վեց  ան ձից: 

Վե րա բե րութ յան խնդի րը ցույց է տա լիս այն ա ռար կան, ո րին վե-
րա բե րում է են թա կա յի կա տա րած գոր ծո ղութ յու նը, ո րի մա սին, ո րի  
վե րա բեր յալ, ո րի շուրջ աս վում կամ տրվում է որ ևէ բան, դրվում է բա-
ցա ռա կան հո լո վով և պա տաս խա նում ո՞ւ մից, ին չի՞ց, ին չե րի՞ց հար ցե-
րին, դրվում է նաև կա պով և կա պի խնդրով, ընդ  ո րում կապ վող բա ռը  
հան դես է գա լիս  հիմ նա կա նում  թեք հո լով նե րով: Օր.՝ Խո սում էին 
Լո ռու հին-հին քա ջե րից: Տ նօ րե նը խո սել է լուրջ թե րա ցում նե րի մա
սին:  Նա սահ մա նեց խիստ պա տիժ թե րա ցող նե րի նկատ մամբ:   

Սահ մա նա փակ ման խնդի րը ցույց է տա լիս  այն  ա ռար կան, ո րը 
այս կամ այն կերպ սահ մա նա փա կում է են թա կա յի գոր ծո ղու թյու նը, 
դրվում է բա ցա ռա կան, գոր ծիա կան և ներ գո յա կան հո լով նե րով, նաև 
կա պով և կա պի խնդրով, պա տաս խա նում է ին չի՞ց, ին չե րի՞ց, ին չո՞վ, 
ին չե րո՞վ, ին չո՞ւմ, ին չե րո՞ւմ, կա պա կան հո լո վա ռութ յան դեպ քում՝  հար-
ցը վերց վում է կա պի նույն պի սի հո լո վաձ ևով՝ ին չի՞ մի ջից, ին չե րի՞ մի
ջից և  այլն. օր.՝ Ե րե խան թույլ է մա թե մա տի կա յից:  Հա կա ճա ռո ղը հա-
մոզ ված չէր իր ա սած նե րում:  Նա ո չինչ չա պա ցու ցեց իր բե րած փաս
տարկ նե րով: Հար ցի քննար կու մը դուրս ե կավ մեջ տե ղից: 

Բեր ված տե սակ նե րով, բնա կա նա բար, չի սահ մա նա փակ վում հա-
յե րե նի բա յի խնդիր լրա ցում նե րի ա ռանձ նա ցու մը, սա կայն բեր ված-
նե րը լիո վին բա վա րար են հաս տա տե լու,  որ խնդրա ռութ յու նը, ուղ ղա-
կի կամ ա նուղ ղա կի դրսևո րում նե րով ար տա հայտ ված,  լեզ վի շա րահ-
յու սա կան հա մա կար գի կար ևո րա գույն մասն  է, որ յու րո վի  ար տա-
հայ տում է ի րա կա նութ յան ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի տար բեր հա-
րա բե րութ յուն նե րը:  
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բ) Բա յա կան ան դա մի պա րա գա  լրա ցում ներն են՝ տե ղի,  
ժա  մա նա կի, ձևի, չա փի (չափ ու քա նա կի՝  աս տի ճա նի), պատ ճա ռի,  
նպա տա կի, զիջ ման, հի մուն քի,  պայ մա նի և  այլն:  

Տե ղի պա րա գան ցույց է տա լիս այն տե ղը (վայ րը), որ տեղ կամ 
ո րում կա տար վում է գոր ծո ղութ յու նը, այլև որ տե ղից սկիզբ է առ նում, 
որ տե ղով անց նում է գոր ծո ղութ յու նը, ար տա հայտ վում է գո յա կա նով, 
ո րոշ դե րա նուն նե րով, մակ բա յով,  կա պով և կա պի խնդրով, եր բեմն 
նաև բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րով, պա տաս խա նում է ո՞ւր, որ տե՞ղ, որ
տե ղի՞ց, որ տե ղո՞վ հար ցե րին. օր.՝ Ավ տո մե քե նան հա սավ ան տա ռի եզ
րին: Ե րե խա նե րը ու սուց չին հան դի պե ցին  դպրո ցում: Ն րան տե սանք 
մայ թի վրա: Ա րա մը ան ցավ փո ղո ցով:  Ա մե նու րեք տի րում է լռութ յուն 
և  այլն:  

Ժա մա նա կի պա րա գան ցույց է տա լիս ժա մա նա կի այն հատ վա ծը, 
ո րի ըն թաց քում սկսվում կամ ըն թա նում, ինչ պես նաև ա վարտ վում է 
գոր ծո ղութ յու նը, ար տա հայտ վում է հիմ նա կա նում մակ բայ նե րով, այլև 
ո րոշ գո յա կան նե րով ու դե րա նուն նե րով, հիմ նա կա նում պա տաս խա-
նում է ե՞րբ, երբ վա՞ նից հար ցե րին. օր.՝ Անձրև նե րը վա ղուց դա դա րել 
են: Ձմ ռա նը միշտ ցուրտ է լի նում: Ա րա մը գի շե րը գնաց: Վաղ վա նից 
սկսվում է ար ձա կուր դը: Դեր բա յով ար տա հայտ վե լու դեպ քում բուն 
գոր ծո ղութ յու նից բա ցի կա տար վում է մեկ այլ՝ զու գա հեռ գոր ծո ղութ-
յուն. Ա րա մը դպրոց գնա լիս սա յթա քեց սա ռույ ցի վրա:   

Ձ ևի  պա րա գան ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման ձևը, 
ե ղա նա կը, լի նում է մակ բա յով, գո յա կա նի, ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա-
կան հո լո վով, հա րա կա տար դեր բա յով և  այլն,  պա տաս խա նում է ինչ
պե՞ս հար ցին. օր.՝  Ա րա մը և Ա շո տը ներս մտան գոռ գո ռա լով: Ճա նա-
պար հի մյուս մասն ան ցանք ոտ քով:  Շի նա կա նը խո սում էր հուզ ված 
ու նեղսր տած: Աղ ջի կը թփից թուփ էր  անց   նում թի թեռ նի կի պես:     

Պատ ճա ռի  պա րա գան ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման 
պատ ճա ռը, հան դես է գա լիս մեծ մա սամբ գո յա կա նի բա ցա ռա կան 
հո լո վով, մա սամբ՝ գոր ծիա կա նով, եր բեմն այլ կար գի բա ռե րի բա ցա-
ռա կա նով,  պա տաս խա նում է ին չո՞ւ, ին չի՞ց, ի՞նչ պատ ճա ռով հար ցե-
րին. օր.՝  Աշ խե նը հուզ մուն քից  լաց էր լի նում:  Ե րե խան վա խից  կար-
կա մել էր:  Խեղճ մար դը ծխե լուց  նի հա   րել է:  
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Չա փի   պա րա գան ի մաս տով բա վա կա նին լայն է, նշա նա կում է 
նաև քա նակ, աս տի ճան և  այլն,  ցույց է տա լիս  գոր ծո ղութ յան քա նա-
կի, չա փի, աս տի ճա նի սահ մա նա փա կում,  հիմ նա կա նում ար տա հայտ-
վում է  չափ ու քա նա կի մակ բա յով, եր բեմն՝ գո յա կա նով, դե րա նու  նով, 
բա ռա կա պակ ցութ յամբ և  այլն, պա տաս խա նում է ինչ քա՞ն, ի՞նչ  չա 
փով, որ քա՞ն, ինչ քա՞ ն ժա մա նա կով  հար ցե րին. օր.՝ Հայ րը գնա ցել էր 
գոր ծուղ ման մեկ շա բա թով:  Տ ղան շատ ան գամ էր ե ղել այդ բա ցա-
տում:  Կա մուր ջը հիմ նո վին քանդ վել էր: Նա մա տի տը գնել է տա սը 
դրա մով:   

Ն պա տա կի  պա րա գան ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման 
նպա տա կը, հան դես է գա լիս գո յա կա նի, ա նո րոշ դեր բա յի  տրա կան,  
եր բեմն նաև այլ հո լով նե րով, պա տաս խա նում է ին չի՞, ին չի՞ հա մար, 
ի՞նչ նպա տա կով հար ցե րին. օր.՝  Նա խա գա հը քա ղաք էր գնա ցել գոր
ծով:  Փոք րի կը խա նութ է գնա ցել հա ցի: Մեծ ու փոքր սե ղան էին նստել 
ընթ րի քի:  Ն րանք կռվե ցին հա նուն հայ րե նի քի:  Տիգ րանն  այդ ա սաց 
ի գի տութ յուն բո լո րի:  

Զիջ ման պա րա գան, որ եր բեմն կոչ վում է հա կա ռակ հի մուն քի,  
ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման հա կա ռակ կող մը, այ սինքն՝ 
այն, ո րին հա կա ռակ կա տար վում է տվյալ գոր ծո ղութ յու նը, ար տա-
հայտ վում է կա պա կան կա ռույ ցով՝   պա տաս խա նում է  հա կա ռակ ին
չի՞ն, չնա յած ին չի՞ն, փո խա նակ ին չի՞ ն  և ն ման այլ տի պի հար ցադ րում-
նե րին. օր.՝ Չ նա յած բո լոր խնդրանք նե րին՝ նա այդ պես էլ չե կավ: Հա
կա ռակ տղա յի ա սա ծի՝ շու նը  լքել էր հո տը:  Փո խա նակ ստվե րում  
մնա լու`  Գ րի գո րը ա նընդ հատ հետ ևել էր մե ղու նե րին: 

Հի մուն քի  պա րա գան ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման 
հի մուն քը, ար տա հայտ վում է գո յա կա նի բա ցա ռա կան և գոր ծիա կան 
հո լով նե րով, կա պով և կա պի խնդրով, պա տաս խա նում է ի՞նչ հի մուն
քով հար ցին. օր.՝  Ու սուց չի խորհր դով  Ար մե նը մաս նակ ցեց մրցույ-
թին:  Ն րա ա սե լով մու կը չէր կա րող ներս մտնել: Ե ղած փաս տե րի 
հա մա ձայն՝  ո րո շու մը ճիշտ է: Ըստ Տիգ րա նի ա սա ծի՝ ու սու ցի չը դժգոհ 
էր մնա ցել:  Ն րա ա սա ծից  ունկն դի րը  ո չինչ չհաս կա ցավ:

  Պայ մա նի պա րա գան ցույց է տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման 
պայ ման,  մեծ մա սամբ ար տա հայտ վում է կա պա կան կա ռույ ցով,  ըստ 



333

այդմ էլ հար ցը դրվում է կա պով՝ ի՞նչ ( ո՞ր) դեպ քում, ի՞նչ (ո՞ր) պա րա գա
յում, ո՞ր պայ մա նով. օր.՝  Այդ պա րա գա յում գոր ծը կձա խող վի:  Այդ 
պայ մա նով  նա հա մա ձայն է շա րու նա կել աշ խա տան քը և  այլն1: 

 3. Նա խա դա սութ յան գլխա վոր ան դամ նե րին՝ են թա կա յին և ս տո-
րոգ յա լին հա րող միա վոր ներ են խնդիր նե րը և պա րա գա նե րը, ո րոնց 
բնու թա գի րը, ինչ պես նաև  շա րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րի մատ նան շու մը կապ ված է լեզ վի ճա նա չո ղա կան կող մի հետ, քա-
նի որ վեր ջի նը, ինչ պես գի տենք, մտքի ար տա ցո լումն է՝ ի րա կա նութ-
յան նշա նակ ման նպա տա կով:  

Նա խա դա սութ յան բա յա կան  լրա ցում նե րի դրսևո րում նե րը լե զու-
նե րում մեծ մա սամբ հա մընկ նում են, մա նա վանդ հնդեվ րո պա կան 
տի պի լե զու նե րում, ո րը ցե ղակ ցա յին ի րա կան հատ կու թ յուն է:   

Ճա նա չո ղութ յան (ի մա ցա բա նութ յան) ա ռու մով խոս քի կա ռուց-
ված քում խնդիր նե րը  ցույց են տա լիս  լայն ի մաս տով  հա րա բե րու-
թյուն ներ ՝ ա ռար կա նե րի միջև (սուբ յեկտ-օբ յեկ տա յին, սուբ յեկտ-ատ-
րի բու տա յին, օբ յեկտ-ատ րի բու տա յին և  այլն), իսկ պա րա գա նե րը՝ 
գոր ծո ղութ յան հետ կապ ված հան գա մանք ներ (ակ ցի դեն ցիա ներ, 
լատ. accidentia «դեպք, պա տահ մունք. դիպ ված». տեղ, պատ ճառ, ժա-
մա նակ և  այլն): Այլ կերպ ա սած՝ լեզ վի շա րահ յու սա կան մա կար դա-
կում խնդիր նե րը հա րա բե րու թյուն նե րի, իսկ պա րա գա նե րը հան գա-
մանք նե րի նշա նա կիչ միա վոր ներ են: Եվ  ըստ այդմ, հնդեվ րո պա կան 
լե զու նե րին բնո րոշ մտա ծո ղութ յամբ, նա խա դա սութ յու նը այլ բան չէ, 
քան ո րո շա կի հան գա մանք նե րում հա րա բե րակց վող միա վոր նե րի 
կախ վա ծութ յուն՝ իբրև խոս քի ար տա հայ տու  թյուն:   

  4. Նա խա դա սութ յան տի պի ո րոշ ման հա մար բա վա րար պայ ման 
է բա յա կան այս կամ այն ան դա մի հան դես գա լը՝ իբրև խնդիր կամ 
պա րա գա: Հայտ նի է,  որ բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րը հա վա սա-
րա պես չեն մաս նակ ցում նա խա դա սութ յան ի րա կա նաց մա նը՝ ո՛չ քա-
նա կա պես, ո՛չ  էլ ծա վա լով:

Նա խա դա սութ յու նը լեզ վի ի րա կան փաստ է, որ նշա նա կում է, թե 
այն չի կա րող բա ղադր ված լի նել այն պես, որ նրա նում, ինչ պես վե րը 

1 Հայերենում բայական անդամի պարագա լրացումներն ավելին  են, քան որ, 
իբրև նմուշ, անդրադարձանք սույն  թեմայի սահմաններում:    
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նշել ենք,  հան դես գան բո լոր խնդիր ներն ու պա րա գա նե րը՝ ի րենց 
տե սակ նե րով. դա ա նի րա կան է, ուս տի բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե-
րը մաս նա կիո րեն, ըստ հար կա վո րութ յան են մաս նակ ցում խոս քի այդ  
գե րա կա միա վո րի կազ մութ յա նը:

Բա յա կան ան դա մի լրա ցում նե րը խոս քում գոր ծած վում են, հան-
դես են գա լիս  կա՛մ  ինք նին, կա՛մ նույն պի սի մեկ այլ միա վո րի հետ 
միա սին, ո րի արդ յուն քում տար բե րում են նա խա դա սութ յան, այս պես 
կոչ ված, միա կի և բազ մա կի լրա ցում ներ: Ուս տի նա խա դա սութ յան 
մեջ կա րող են լի նել ոչ միայն  կա՛մ մեկ խնդիր, կա՛մ մեկ պա րա գա և  
այլն, այլև մի քա նի խնդիր ներ, մի քա նի պա րա գա ներ և  այլն. օր.՝  
Ա շա կեր տը դաս է սո վո րում: Ավ տո մե քե նան ա րագ ան ցավ փո ղո ցը: 
Ու շիմ  ու սա նո ղը  սո վո րում է թե՛ լսա րա նում, թե՛ տա նը և թե՛ գրա դա-
րա նում:  «Է՜յ պա րոն ներ, եր նե՛կ ն րան, // Ով տես նում է ա մեն օր // Կա-
պույտ կա մար, ար ևի լույս // Ու ե րե սը ի րեն մոր» ( Թու ման յան):  

Ըն դուն ված է լե զու նե րում մե կից ա վե լի լրա ցում՝ խնդիր կամ պա-
րա գա ու նե ցող նա խա դա սութ յու նը կո չել բազ մա կի լրա ցում նե րով նա-
խա դա սութ յուն: Ն ման նա խա դա սութ յուն նե րը, առ հա սա րակ, բնո րոշ 
են գե ղար վես տա կան խոս քին, իսկ  գի տա կան, պաշ տո նա կան և  այլն  
ո ճին այն քան էլ բնո րոշ չեն:

 
Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987,  էջ   555-556:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987,   էջ 179-182:     
Реформатский А. А., Введение в языковедение, М., 1998,  էջ 330-345:
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Թե մա 7.  Երկ կազմ և  միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե ր

Հիմ նա հար ցեր: Ս տո րո գու մը նա խա դա սութ յան տե սակ նե րի ա ռանձ նաց
ման հի մունք: Երկ կազմ նա խա դա սութ յան բնո րո շու մը և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն
նե րը: Միա կազմ նա խա դա սութ յան տե սակ նե րը և  ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:  

1.  Նա խա դա սութ յու նը, իբրև շա րահ յու սա կան ինք նա կա նվա զա-
գույն միա վոր,  բնո րոշ վում է ա մե նից ա ռաջ ըստ ստո րոգ ման ե ղա նա-
կի, որ պի սով, ինչ պես գի տենք,  տար բեր վում են բա յա կան (առ կա 
ստո րո գա կան) և  ան վա նա կան  (ոչ առ կա՝ «վե րառ յալ» ստո րո գա կան)  
տե սակ ներ:  Այդ տե սակ նե րը, ըստ ստո րոգ յա լի բնույ թի, եր կուսն են՝ 
բա յա կան և  ան վա նա կան: Շա րահ յու սա կան այն միա վո րը,  որն ու նի 
դի մա վոր   բա յով (ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձևով) ար տա հայտ-
ված ստո րոգ յալ, կոչ վում է բա յա կան  նա խա դա սութ յուն,  և  ան վա նա-
կան է կոչ վում այն  նա խա դա սութ յու նը, ո րի ստո րոգ յա լը ա ռան ձին 
բայ (բա յաձև) չէ: Ինչ պես նկա տե լի է,  տար բե րությու նը ստո րոգ յա լի 
դի մա վոր  (ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին ձև  ու նե ցող) բա յով ար տա-
հայտ ված լի նե լու և  այդ պի սին չու նե նա լու մեջ է:  Ըն դուն ված է դի մա-
վոր բա յով ար տա հայտ ված ստո րոգ յալ նե րը հա մա րել պարզ ստո րոգ-
յալ, իսկ ստո րո գե լիով (այլ խոս քի մա սա յին միա վո րով կամ այդ պի սին 
դիտ վող բա ռով, նաև ան կախ դեր բա յով) և հան գույ ցով  կազմ ված 
ստո րոգ յա լը՝ բա ղադր յալ ստո րոգ յալ:  

Այդ հի մուն քով էլ միայն մեկ ստո րո գում ու նե ցող նա խա դա սութ-
յու նը կոչ վում է պարզ նա խա դա սութ յուն, որ բաղ կա ցած է կա՛մ միայն 
են թա կա յից և ս տո րոգ յա լից, կա՛մ  ու նի նաև լրա ցում ներ: Ա ռա ջին 
դեպ քում նա խա դա սութ յու նը կոչ վում է պարզ հա մա ռոտ, իսկ երկ րորդ 
դեպ քում՝ պարզ ըն դար ձակ: Իսկ ըստ գլխա վոր ան դամ նե րի  միա սին 
կամ ա ռան ձին հան դես գա լու  հատ կա նի շի  լի նում են երկ կազմ և 
միա կազմ նա խա դա սութ յուն ներ: 

Բա յա կան երկ կազմ նա խա դա սութ յան դեպ քում ստո րոգ յա լը 
կազմ ված է լի նում դի մա վոր բա յով, իսկ  միա կազմ նա խա դա սութ յան 
դեպ քում  գե րա դաս ան դամն ար տա հայտ վում է դեր բա յով  (վեր ջին 
հաշ վով՝ բա յով). օր.՝ Տ ղա մար դիկ  ծխում են:  Ծ խել միայն դրսում:   
Այն դեպ քում, երբ ստո րոգ յա լը հան դես է գա լիս իբրև բա ղադր յալ կա-



336

ռույց՝ բաղ կա ցած ստո րո գե լիից  (ստո րո գե լիա կան վե րադ րից) և հան-
գույ ցից, ինչ պես նաև այն դեպ քում, երբ գե րա դաս ան դա մը ար տա-
հայտ վում է գո յա կա նով, նա խա դա սութ յու նը կոչ վում է ան վա նա կան:  
Մի դեպ քում նա խա դա սութ յու նը երկ կազմ ան վա նա կան է, իսկ մյուս 
դեպ քում՝   միա կազմ ան վա նա կան. օր.՝ Հայ րի կը տնտե սա գետ է, իսկ 
մայ րի կը՝ բժիշկ:  Ե րե խան փոքր է:  Հան գի՛ստ, ոչ մի հու զում:  Ո՛չ ծի
ծաղ, ո՛չ քր քիջ, լռութ յուն ա մե նուր  և  այլն:  

2. Երկ կազմ կոչ վում է այն նա խա դա սութ յու նը, ո րի գլխա վոր ան-
դամ նե րը՝ են թա կան  (ինք նին կամ իր լրա ցում նե րով՝ են թա կա յի 
խումբ) և ս տո րոգ յա լը (ինք նին կամ իր լրա ցում նե րով՝ ստո րոգ յա լի 
խումբ) քե րա կա նո րեն, ըստ այդմ՝ խոս քի մեջ ար տա հայտ ված են ուղ-
ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կի (զեղչ ված է, որ կա րե լի է վե րա կանգ նել, 
ո րով հետև մտքով՝ խոս քի մա կար դա կում հաս կաց վում է): Այս դեպ-
քում ևս մեծ նշա նա կութ յուն ու նի ստո րոգ յա լի ինչ պի սին լի նե լը, ինչ 
ձևով հան դես գա լը: Երկ կազմ նա խա դա սութ յան մեջ ստո րոգ յա լը 
պար տա դիր է, ընդ ո րում կա՛մ մա կե րե սա յին (ա ռեր ևույթ, առ կա), կա՛մ 
խոր քա յին (զեղչ ված) ձևով, հա մա պա տաս խան մա կար դա կում: 

Եվ ե թե նա խա դա սութ յան մեջ առ կա է ստո րո գու մը, ա պա են-
թադ րե լի է են թա կա յի առ կա յութ յու նը, ո րը և լի նում է  ձևա վոր ված՝ 
առ կա, բա ցա հայտ  (էքսպ լի ցիտ) կամ են թադ րե լի, ներ քուստ («ան-
հայտ». իմպ լի ցիտ). հմմտ.  Ես գրում եմ // Գ րում եմ: Ա ռա ջին  նա խա-
դա սութ յան մեջ ես են թա կան առ կա է (էքսպ լի ցիտ դրսևո րում), իսկ 
երկ րոր դում են թա կան առ կա չէ, սա կայն են թադ րե լի է՝ բայ-ստո րոգ-
յա լի դեմ քի և թ վի (գրում եմ  ա ռա ջին դեմք, ե զա կի թիվ) շնոր հիվ: 

Հա յե րե նում գրե թե  միշտ բա յի՝ ե ղա նա կա յին և ժա մա նա կա յին 
ո րոշ ձևե րով դրված ստո րոգ յա լի են թա կան են թադ րե լի է (գո յութ յուն 
ու նի), չնա յած  խոս քում այն հան դես չի գա լիս առ կա՝ հա մա պա տաս-
խան դե րա նու նով, ի տար բե րութ յուն այլ լե զու նե րի, ո րոն ցում դե րա-
նուն-են թա կա յի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է.  հմմտ. հին հա յե րեն 
(գրա բար)՝ եր թամ «գնում եմ», եր թաս «գնում ես», եր թայ  «գնում է» և  
այլն,   նոր գրա կան հա յե րեն՝ գնում եմ, գնում ես,  գնում է  և  այլն,  լա-
տի նե րեն՝  cantō «եր գում եմ», cantas «եր գում ես», cantat «եր գում է»   և  
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այլն: Շեշ տենք, որ նոր գրա կան հա յե րե նը, իբրև  ժա ռան գութ յուն, 
պա հել է գրա բա րի այդ ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:   

Այ նինչ, օ րի նակ, ֆրան սե րե նում, գեր մա նե րե նում, անգ լե րե նում և  
այլն, են թա կա-դե րան վան գոր ծա ծութ յու նը առ հա սա րակ պար տա դիր 
է,  ո րով հետև մա նա վանդ բա նա վոր խոս քում, նույն հնչումն ու նե նա լու 
պատ ճա ռով, չի ըն կալ վում, թե ով է ստո րոգ յա լի վե րագ րած հատ կա-
նիշն  իր վրա վերց նո ղը (օր.՝ ֆրան սե րե նում ստորև բեր վող  dire  
«ա սել»  բա յի սահ մա նա կան ներ կա յի ե զա կի թվի բո լոր ձևերն արտա-
սան վում են նույն կերպ՝ [di]).  ֆրանս. je dis  «ես ա սում եմ»,  tu dis «դու 
ա սում ես», il (elle) dit «նա ա սում է» և  այլն, գե մա նե րեն՝  ich sage «ես 
ա սում եմ», du sagst  «դու ա սում ես», er (sie, es) sagt  «նա ա սում է», 
անգլ. I  say «ես ա սում եմ»,  You say «դու ա սում ես», hi (she, it) say «նա 
ա սում է»   և   այլն:

Եվ այս պես, ստո րոգ յա լի «թե լադ րան քով» են թա կա յի առ կա յութ-
յուն, սո վո րա բար, անհ րա ժեշտ է ցույց տա լու հա մար  այն ա ռար կան 
(«սուբ յեկ տը»), ո րին պի տի վե րագր վի ստո րոգ յա լի մի ջո ցով ի րաց վող 
հատ կա նի շը. Ծա ռը կա նա չել է: Ջու րը հո սում է և  այլն: 

Երկ կազմ նա խա դա սութ յու նը լի նում է եր կու տե սակ՝ հա մա ռոտ և  
ըն դար ձակ: Հա մա ռոտ է միայն են թա կա յով և ս տո րոգ յա լով ար տա-
հայտ ված նա խա դա սութ յու նը՝ Ծա ռը կա նա չել է:  Ե րե խան քայ լում է: 
Ջ րե րը հո սում են և  այլն: Իսկ ըն դար ձակ կոչ վում  է այն երկ կազմ նա-
խա դա սութ յու նը, ո րում են թա կա յից և ս տո րոգ յա լից բա ցի հան դես են  
գա լիս սրան ցից մեկ նու մե կի, նաև միա ժա մա նակ եր կու սի այս կամ 
այն  կար գի լրա ցում նե րը՝ ըստ նա խա դա սութ յան հա ղոր դակ ցա կան 
նյու թի ծա վալ ման բնույ թի,  կար ևո րութ յան և  այլն. օր.՝  Անց յալ տա րի 
այ գում տնկած խնձո րի ծա ռը հի մա փար թա մո րեն ա ճում է: Մեկ տա
րե կան ե րե խան ար դեն ինք նու րույն քայ լում է: Ձ յան հա լոց քից  ջրե րը 
սե լա վի նման հո սում են  հար թա վայ րի մար գա գե տին նե րը  այլն:  

Երկ կազմ նա խա դա սութ յան են թա կա յից և ս տո րոգ յա լից մեկ նու-
մե կը կա րող է զեղչ ված լի նել (քե րա կա նո րեն չար տա հայտ վել), սա-
կայն ոչ միայն հա մա տեքս տից (կոն տեքս տից) հաս կաց վել, այլև ըստ 
անհ րա ժեշ տութ յան՝  վե րա կանգն վել: Ըստ այսմ՝ այն նա խա դա սութ-
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յու նը, ո րի են թա կան կամ ստո րոգ յա լը, խոս քի ինչ-ինչ հան գա ման քով 
պայ մա նա վոր ված,   կրճատ ված կամ զեղչ ված է, սա կայն ըստ էութ յան 
ըմբռ նե լի է, հաս կա նա լի է, այլև հնա րա վոր է այն վե րա կանգ նել, կոչ-
վում է զեղչ ված նա խա դա սութ յուն. օր.՝  Ար մե նը գնաց աշ խա տան քի,  
իսկ  Կա րե նը՝ դա սի: « Գի քո րը շուտ-շուտ ետ էր նա յում: Տես նում էր 
դեռ գյու ղի ծե րին կանգ նած են նրանք…» ( Թու ման յան): «Ա շուն էր, 
պայ ծառ ա շուն…» ( Բա կունց): 

Ըստ գլխա վոր ան դա մի զեղչ ման հատ կա նի շի՝  նա խա դա սութ յու-
նը լի նում է եր կու կար գի՝ ամ բող ջա կան   (գլխա վոր ան դամ նե րով ար-
տա հայտ ված) և  ոչ ամ բող ջա կան՝ զեղչ ված (գլխա վոր  ան դամ նե րից 
մե կի կամ մյու սի  կրճատ մամբ ար տա հայտ ված): 

Նա խա դա սութ յան որ ևէ ան դա մի, տվյալ դեպ քում են թա կա յի կամ 
ստո րոգ յա լի զեղ չումն ու նի ոչ միայն տրա մա բա նա կան հիմ նա վո րում, 
այլև հե տապն դում է  լեզ վա կան-ո ճա վոր ման նպա տակ. խոսքն ա վե լի 
դի պուկ, ա վե լի դյու րըն կա լե լի և տ պա վո րիչ դարձ նե լու, ան հար կի 
կրկնութ յու նից խու սա փե լու նպա տա կով խո սո ղը  եր բեմն ա սե լի քի 
ո րոշ բա ղադ րիչ ներ բաց է թող նում. հմմտ.  Անձր ևը չի դա դա րում. 
անձր ևը եր ևի եր կար  է գա լու // Անձր ևը  չի դա դա րում.  եր ևի եր կար  
է գա լու: Հայ րը գնաց աշ խա տան քի, որ դին գնաց դպրոց // Հայ րը գնաց 
աշ խա տան քի, որ դին՝ դպրոց:   Նա ա սում է, մենք լսում ենք // Նա 
ա սում է, մենք՝ լսում  և  այլն: 

Զեղ չում տե ղի է ու նե նում հիմ նա կա նում նա խա դա սութ յան  գլխա-
վոր ան դամ նե րի դեպ քում, սա կայն եր բեմն զեղչ վում է ստո րոգ յա լի 
միայն  մի մա սը՝ օ ժան դակ բա յը կամ հան գույ ցը: Գ րա վոր խոս քում 
զեղ չումն ար տա հայտ վում է հա տուկ կե տադ րու թյամբ. օր.՝ Ըն կերս 
նկա րիչ է, իսկ ես՝ թարգ մա նիչ: Ու սու ցի չը թե լադ րում  է,  ա շա կեր տը՝ 
գրում  և  այլն: 

Խո սո ղութ յան գոր ծա ռա կան-ո ճա կան գնա հա տութ յան տե սանկ-
յու նից զեղ չու մը մտնում է խոս քի տնտես ման կար գի մեջ: Այն գոր ծա-
ռա կան տար բեր ո ճե րում հան դես է գա լիս ոչ  հա վա սա րա պես,   ա վե-
լի բնո րոշ է բա նա վոր, մա նա վանդ ա ռօր յա խոս քին, երկ խո սութ յա նը, 
քան գրա վոր, մա նա վանդ պաշ տո նա կան,  գի տա կան ո ճե րին: Այս-
պես,  գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան մեջ ա վե լի հա ճախ է գոր-
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ծած վում զեղ չու մը, քան մյուս ո ճի եր կե րում: « Մեկն ի պա պանց պա րո
նոր դի, // Մեկն ի հա րանց մու րող լի նի: // Մե կին հա զար ձի ու ջո րի, //  
Մե կին ո՛չ  ուլ մի, ո՛չ մա քի» (Ֆ րիկ):  « Կա քա վա բեր դի բար ձուն քի միակ 
ծա ղի կը ալ պիա կան մա նու շակն է, ցո ղու նը՝ կա քա վի ոտ քի պես կար
միր, ծա ղի կը՝ ծի րա նի գույն»: «Ա պա բարձ րա նում է քա րե ար ծի վը, 
կտու ցը՝  կեռ թուր, մա գիլ նե րը՝ սրա ծայր նի զակ ներ, փե տուր նե րը՝  
որ պես պող պա տե զրահ» ( Բա կունց):    

2. Լե զու նե րում, մա նա վանդ հա յե րե նում, ռու սե րե նում, եվ րո պա-
կան լե զու նե րում և  այլն, երկ կազմ նա խա դա սութ յու նից բա ցի կան  
նաև այլ կար գի նա խա դա սութ յուն ներ, այն պի սի ներ, ո րոնք կա ռուց-
ված քով տար բեր վում են երկ կազմ նա խա դա սութ յուն նե րից: Ի դեպ՝ 
ա մե նից ա ռաջ նկա տենք, որ դրանք խոս քում, այ նո ւա մե նայ նիվ, քիչ 
են գոր ծած վում, քան մյուս նե րը:  Ըն դուն ված է նման նա խա դա սութ յու-
նը կո չել  միա կազմ: Այդ պի սին  է այն նա խա դա սու թյու նը,  ո րը չու նի 
լրիվ  կազմ, ամ բող ջա կան չէ:    

Հա յե րե նում, օ րի նակ, միա կազմ նա խա դա սութ յու նը ևս միա տարր 
չէ, բա ժան վում է մի քա նի  տե սա կի,   ըստ այն հատ կա նի շի, թե ստո-
րո գու մը կա տար վում է ստո րոգ յա լո՞վ,  թե՞,  այս պես կոչ ված, գե րա դաս 
ան դա մով: Ըստ այդմ,   մի  դեպ քում՝ միա կազմ է կոչ վում այն նա խա-
դա սութ յու նը, որն ու նի գլխա վոր ան դամ նե րից միայն մե կը՝ ստո րոգ-
յա լը, իսկ նրա են թա կան չկա, ոչ էլ հնա րա վոր է այն վե րա կանգ նել, 
թեև լի նում են նա խա դա սութ յուն ներ, ո րոն ցում են թա կան զգաց վում է 
ա նո րոշ կեր պով, այլև հատ կաց ված է լի նում այս կամ այն կեր պի մեջ. 
օր.՝  «Ա պի՛, բա Ցո լա՞ կը» ( Բա կունց):  «Ձ յու նա պատ լեռ ներ ու կա պույտ 
լճեր: // Եր կինք ներ, որ պես ե րազ ներ հո գու: // Եր կինք ներ, որ պես 
ման կա կան ա չեր: // Մե նակ էի ես: Ինձ հետ էիր դու» ( Չա րենց) և  այլն: 
Մ յուս դեպ քում՝ միա կազմ է հա մար վում այն նա խա դա սութ յու նը, ո րի 
գլխա վոր ան դամ նե րի՝ են թա կա յի և ս տո րոգ յա լի փո խա րեն ու նի մեկ 
գե րա դաս ան դամ՝ ար տա հայտ ված ա նու նով  (գո յա կան և  այլն) կամ  
բա յով (դեր բայ). օր.՝ Ա շուն: Սառ նա մա նիք: Ք շել, քշել, քշել… և  այլն: 

Այ նու հետև, նման նա խա դա սութ յուն նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ,  
գե րա դաս ան դա մը կամ ստո րոգ յալը դրսևոր վում է բա յի ինչ-որ դեմ-
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քով, սա կայն վեր ջինս ոչ թե հա րա ցու ցա յին ան դամ է մյուս դեմ քե րի 
հետ, այլ մնում է ինք նին (մի տե սակ՝ քա րա ցած): Օ րի նակ՝ Անձր ևում է 
նա խա դա սութ յու նը ար տա հայտ ված է ե զա կի թվի եր րորդ դեմ քով, 
սա կայն դա ա մեն ևին չի նշա նա կում, թե մյուս դեմ քե րով էլ կա րող է 
այդ բայն ար տա հայտ վել նույն պի սի հա մա տեքս տում:  Ամ բողջ հարցն 
այն է, որ  տվյալ դեպ քում այն միայն մեկ՝ ար տա հա րա ցու ցա յին դեմ-
քով է հան դես գա լիս և  ըստ այդմ՝ հան դի սա նում է միա կազմ նա խա-
դա սութ յան հիմ նա կան մաս: Սա կար ևոր, թերևս էա կան յու րա հատ-
կութ յուն է լե զու նե րում այ դօ րի նակ կա ռուց ված քի բնո րոշ ման հա մար: 

Միա կազմ նա խա դա սութ յուն ներն ըստ քե րա կա նա կան  դեմ քի 
հատ կա նի շի լի նում են՝ դի մա վոր (ձևա կան դի մա վոր, ա նո րոշ դի մա-
վոր  և  ընդ հան րա կան դի մա վոր) և  ան դեմ   (բա յա կան ան դեմ  և  ան-
վա նա կան ան դեմ):  

Ձ ևա կան  դի մա վոր է կոչ վում այն նա խա դա սութ յու նը, ո րում չկա 
ստո րոգ յա լին հա րա բե րա կից են թա կա, այ սինքն՝ բա ցա կա յում է (ար-
տա հայտ ված չէ) գոր ծո ղութ յան սուբ յեկ տը, ո րից հետ ևում է, որ նա-
խա դա սութ յան դի մա վոր լի նե լը ու նի ձևա կան բնույթ: Ն ման նա խա-
դա սութ յան ստո րոգ յա լը լի նում է կա՛մ բա յա կան.  օր.՝  Մթ նեց:  Ամ պեց: 
Անձր ևում է  և  այլն, կա՛մ  ան վա նա բա յա կան, օր.՝  Մութ է: Ամպ  է: Լույս 
է  և  այլն:  

Ա նո րոշ դի մա վոր է կոչ վում այն միա կազմ նա խա դա սութ յու նը, 
ո րում  են թա կան ոչ թե առ հա սա րակ չկա, այլ ա նո րոշ ձևով հաս կաց-
վում է, սպա սե լի է. օր.՝ «Ա սում են ու ռին աղ ջիկ էր ինձ պես» ( Թու ման-
յան): Շատ են խո սում այդ միա միտ մար դու մա սին և  այլն:  Ն ման 
կա ռուց ված քի նա խա դա սութ յուն բնո րոշ է ոչ միայն հա յե րե նին, այլև 
ու րիշ լե զու նե րի՝ ոչ միայն հին, այլև ժա մա նա կա կից:  Հմմտ. ռուս.՝  
Говорят  «ա սում են»: Видно  «եր ևում է»,  ֆրանս.՝   Օn dit  «Ա սում են»: 
Il pluit  «Անձր ևում է», գերմ. Man sagt  «ա սում են» և  այլն: Հա յե րե նում, 
օ րի նակ, եր ևույ թը հան դի պում է հին, մի ջին, ինչ պես նաև ար ևե լա հայ 
և  արևմ տա հայ գրա կան տար բե րակ նե րում: օր.՝ Թո ւի  «թվում է»: 
Կանձր ևէ  «անձր ևում է» և  այլն: 

Ընդ հան րա կան դի մա վոր կոչ վում է այն միա կազմ նա խա դա սութ-
յու նը, ո րի այս կամ այն դեմ քով դրված  ստո րոգ յա լը կոնկ րետ չէ, այլ 
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ընդ հան րա կան է,  այ սինքն՝ կա րող է վե րա բե րել  (հատ կաց վել) բո լոր 
դեմ քե րին (դեմ քե րով): Ըն դուն ված է նման կա ռուց ված քի նա խա դա-
սութ յուն նե րը հա մա րել լեզ վի ժո ղովր դա խո սակ ցա կան տար բե րա կին 
ա ռա վել յու րա հա տուկ. խոս քի այս տար բե րա կին է բնո րոշ գոր ծա ռա-
պես ընդ հա նուր ձևով ար տա հայտ վել, ա սել մի քան, որ վե րա բե րում է 
ա մեն մե կին, բայց չի կապ վում ոչ մե կի հետ. նման խոս քը ընդ հա նուր 
ի րադ րա կան է և  ոչ թե՝ ա ռանձ նա կի: 

Հա յե րե նի գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րում ըն դուն ված է 
նման դի մա վոր միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը կո չել ընդ հա նուր 
մեկ ան վա նու մով՝ ա նեն թա կա նա խա դա սութ յուն ներ՝ բո լոր դեպ քե-
րում նկա տի ու նե նա լով առ կա (քե րա կա նո րեն ար տա հայտ ված) ստո-
րոգ յա լին հա րա կից են թա կա յի բա ցա կա յութ յու նը, որ ա մեն ևին չկա,   
կամ  էլ որ ևէ  ձևով  ար տա հայտ ված բա յի դեմ քը  ընդ հա նուր է, ոչ թե 
կոնկ րետ: Սա կայն   միայն դի մա վոր միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը 
չէ, որ ա նեն թա կա են, այդ պի սին են նաև ան դեմ նա խա դա սութ յուն նե-
րը: Այ նու հետև, հա յե րե նի ան դեմ նա խա դա սու թյան ա ռանձ նա հատ-
կութ յունն այն է, որ նրա կազ մում չկան են թա կա և ս տո րոգ յալ, այլ կա 
միայն բա յով կամ ան վամբ (գո յա կան և  այլն) ար տա հայտ ված գե րա-
դաս ան դամ,  ընդ ո րում ար տա հայտ ված  ինք նին  կամ  լրա ցում նե րով 
հան դերձ:  Այս տի պի նա խա դա սութ յուն նե րի միա կազմ լի նե լը պայ-
մա նա վոր ված է ե ղած գե րա դաս ան դա մով, իսկ ստո րոգ ման գոր ծա-
ռույ թը ի րա կա նաց վում է հնչե րան գով: 

Բա յա կան ան դեմ նա խա դա սութ յու նը ամ բող ջո վին ար տա հայտ-
վում է ա նո րոշ դեր բա յով, ցույց է տա լիս հրա ման և կար գադ րութ յուն, 
ինչ պես նաև ար գելք, ինչ-որ չա փով նաև պա հանջ, դրդում և  այլն, 
ո րոնք գրա վոր խոս քում դրսևոր վում են հա մա պա տաս խան կե տադ-
րութ յամբ.  օր.՝ Պահ պա նե՛լ  լռութ յուն: Խու սա փե՛լ  անպ տուղ վե ճե րից։ 
Հետ ևե՛լ  ըն կե րոջ օ րի նա կին:  Չծ խե՛լ: Կռ վե՛լ, ա նընդ հատ պայ քա րե՛լ և 
այլն: 

Ան վա նա կան ան դեմ նա խա դա սութ յան գե րա դաս ան դա մը, բնա-
կա նա բար, ար տա հայտ վում է գո յա կա նով,  ու նի մի տե սակ եր ևույ թի 
նկա րագ րա կան ձևով ներ կա յաց նե լու  բնույթ: Այն ո րոշ դեպ քե րում 
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ար տա հայտ վում է նաև ա ծա կա նով,  թվա կա նով,  մակ բա յով, այլև 
ձայ նար կութ յուն նե րով, ե ղա նա կա կան բա ռե րով, ո րոնք խոս քի ի րա-
կա նաց ման մեջ ստա նում են ան վա նո ղա կան ար ժեք, ընդ ո րում կա-
րող են ու նե նալ այս կամ այն կար գի (յու րօ րի նակ) կե տադ րութ յուն. օր.՝ 
Ու րա խութ յուն: Աշ խույժ ի րա րան ցում: Բա րի՛: Հա ջոր դը՝  եր րոր դը:  
Կա մա՛ց: Ափ սո՜ս: Ա վա՜ղ  փա ռացս ան ցա վո րի և  այլն: 

Միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը, ան կախ ար տա հայ տութ յան 
պլա նի  ակն հայտ տար բե րութ յուն նե րից,  բո վան դա կութ յան պլա նում 
գրե թե լիո վին հա մար ժեք են  երկ կազմ նա խա դա սութ յուն նե րին, ո րով-
հետև ինչ պես այս վեր ջին նե րը, նրանք ևս  խոս քը դարձ նում են  հա-
ղոր դակ ցա կան ա ռու մով  ամ բող ջա կան և ն պա տա կա յին: Բո վան դա-
կութ յան պլա նի հետ կապ ված (ըստ բնույ թի)՝ միա կազմ նա խա դա-
սութ յուն նե րի մի ո րո շա կի մա սը լի նում է ճիշտ այն պի սին, ինչ պի սին 
են երկ կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը՝ պատ մո ղա կան, հրա մա յա կան, 
հար ցա կան և բա ցա կան չա կան.  օր.՝ Մթ նեց:  Ուշ է:  Լ ռութ յո՛ւն: Լ ռու
թյո՞ւն:  Չծ խե՛լ: Լ ռութ յո˜ւն: Ս պա սե˜լ  և  այլն: 

Իսկ ինչ վե րա բե րում է միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե րի կա ռուց-
ված քին (ամ բողջ կազ մին կամ կազ մի մեջ մտնող բա ղադ րի չի կամ 
բա ղադ րիչ նե րի  քա նա կա յին կող մին,  շա րա դասութ յա նը, հնչե րան-
գա յին ա վարտ վա ծութ յա նը  և  այլն), ա պա ըստ այդմ լի նում են հա մա-
ռոտ կամ միայն գե րա դաս ան դա մով ար տա հայտ ված  («միա բա ղադ-
րիչ»), օր.՝ Մթ նեց: Լու սա ցավ: Ա շուն է  և  այլն,  և  ըն դար ձակ կամ գե-
րա դաս ան դամն իր լրա ցում նե րով («բազ մա բա ղադ րիչ»), օր.՝ Ցուրտ 
ձմեռ: Խո սե՛լ  շատ կա մաց: Ո´չ մի քայլ հետ  և  այլն:  

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ., Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ 550-554 :

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Քոս յան Վ. Ա., Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը,  Ե., 

1975:  
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ  167-185:   
Реформатский А. А, Введение в языковедение, М., 1998, էջ  336-338:
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Թե մա 8.  Պարզ և բարդ նա խա դա սութ յուն.  
սահ մա նու մը և տե սակ նե րը

Հիմ նա հար ցեր: Պարզ նա խա դա սութ յուն.  սահ մա նու մը և տե սակ նե րը: 
Բարդ նա խա դա սութ յուն. սահ մա նու մը և տե սակ նե րը: 

1.  Ըստ  շա րահ յու սա կան կա ռուց ված քի մեջ մտնող ստո րո գում նե-
րի քա նա կի՝ նա խա դա սութ յուն նե րը լի նում են  պարզ և բարդ, այ-
սինքն՝ մեկ ստո րոգ յա լով (մեկ ստո րո գու մով հան դես ե կող) և մե կից 
ա վե լի ստո րոգ յալ (ստո րո գում) ու նե ցող նա խա դա սութ յուն ներ: Իսկ 
ըստ քե րա կա նա կան այն հատ կա նի շի, թե պարզ ստո րոգ յա լով ար-
տա հայտ ված նա խա դա սութ յան մեջ բա յը ինչ պի սին է՝  ան ցո ղա կա՞ն, 
թե՞ ա նան ցո ղա կան, իսկ ան ցո ղա կան նե րի մեջ՝ ինչ սե ռի ձևով է ար-
տա հայտ ված՝ ներ գոր ծա՞ձև, թե՞ կրա վո րաձև, լե զու նե րում ա ռանձ նաց-
վում է նա խա դա սու  թյուն նե րի կա ռուց ված քի  առն վազն ե րեք տե սակ՝  
ներ գոր ծա կան  (ակ տիվ),  կրա վո րա կան (պա սիվ) և չե զոք:  

Հա յե րե նում, օ րի նակ,  նման կա ռուց ված քի նա խա դա սու  թյուն նե-
րից ա ռա ջի նում են թա կան դրված է լի նում ուղ ղա կան, իսկ ներ գոր ծա-
կան սե ռի բա յով ար տա հայտ ված ստո րոգ յա լի ու ղիղ խնդի րը՝ հայ ցա-
կան հո լո վով. Մայ րը սի րում է որ դուն: Որ սոր դը սպա նեց աղ վե սին: 
Ե րե խան կոտ րեց մա տի տը և  այլն: Բեր ված նա խա դա սութ յուն նե րում 
սի րել, սպա նել, կոտ րել բա յե րը, որ ներ գոր ծա կան սե ռի են, ար տա-
հայ տում են մի գոր ծո ղութ յուն (սի րում է, սպա նեց, կոտ րեց), որ ուղ ղա-
կան հո լո վով դրված են թա կա յից  անց նում է ձևով ուղ ղա կան կամ 
տրա կան, իսկ ի մաս տով հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիր վրա:

Ն ման գոր ծո ղութ յու նը, ինչ պես նա խորդ թե մա նե րից գի տենք, 
բնույ թով ներ գոր ծա կան (ակ տիվ), այս պես կոչ ված, ա ջըն թաց (ա ռա-
ջագ նա. պրոգ րե սիվ) է, իսկ շա րահ յու սութ յամբ՝ ներ գոր ծաձև: Իսկ   
երկ րոր դում վե րը բեր ված նա խա դա սութ յուն նե րի են թա կան և  ու ղիղ 
խնդի րը  «փո խում են»  ի րենց տե ղե րը,   են թա կան դառ նում է որ ևէ  
խնդիր՝ բա ցա ռա կան հո լո վով, իսկ ու ղիղ խնդի րը՝  են թա կա, և դա 
այն դեպ քում, ե թե ներ գոր ծա կան սե ռի բայը վե րած վում է (փո խա-
կերպ վում է) կրա վո րա կան սե ռի (բա յի ներ սում ա վե լա   նում է վ մաս նի-
կը՝ իբրև քե րա կա նա կան մի ջոց), տե ղի է ու նե նում մի մաս  նա վոր փո-
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խար կում ևս՝ են թա կան փո խա րին վում է ոչ  թե ու ղիղ, այլ ա նուղ ղա կի 
խնդրով.  Որ դին սիր վում է մո րից (մոր կող մից): Աղ վե սը սպան վեց 
որդ սոր դից (որ սոր դի կող մից՝ ձեռ քով): Մա տի տը կոտր վեց ե րե խա յի 
ձեռ քով: Բեր ված կրա վո րա կան կա ռույ ցի նա խա դա սութ յուն նե րի 
խնդիր նե րը տար բեր բնույ թի են, տար բեր է նաև նրանց բա ռա կան 
ար տա հայ տութ յու նը (կող մից, ձեռ քից  բա ռե րով կամ ա ռանց դրանց): 
Սո վո րա կան կամ փո խա կերպ ված կա ռուց ված քի նա խա դա սութ յուն-
նե րը  խոս քում հան դես են բե րում ո ճա կան ե րան գա վո րում,  և  նշվում 
են նաև լե զու ներ, ո րոն ցում ներ գոր ծա կան / կրա վո րա կան կա ռուց-
վածք նե րը հան դես են բե րում  լեզ վամ տա ծո ղութ յամբ պայ մա նա վոր-
ված տար բե րութ յուն ներ: 

Բա յի ան ցո ղա կա նութ յան հետ կապ ված՝ նկա տենք, որ  ո րոշ տի-
պի լե զու նե րում (ա մե րիկ յան  հնդկա ցիա կան,  էս կի մո սա լեուտ յան, 
կով կաս յան լե զու ներ, մե ռած լե զու նե րից՝ խու ռաու րար տա կան լե զու-
ներ և  այլն) ա ռանձ նաց վում է այն պի սի տիպ, ո րի կա ռուց ված քում նա-
խա դա սութ յան ստո րոգ յալն ար տա հայտ վում է ան ցո ղա կան բա յով, և  
ո րին առնչ վում են են թա կան և խն դի րը: Սա կայն այդ դեպ քում  ի րա-
կան խնդի րը դրված է լի նում ուղ ղա կան (բա ցար ձակ՝ աբ սոլ յու տիվ) 
հո լո վով (ոչ հայ ցա կան հո լո վով, ինչ պես այլ, օ րի նակ, հնդեվ րո պա-
կան լե զու նե րում, ընդ ո րում նաև հա յե րե նում), իսկ ի րա կան են թա-
կան, այս պես կոչ ված, էր գա տիվ (ակ տիվ) հո լո վով (hուն. έ̦ργατης 
«գոր ծող անձ, գոր ծիչ» έργον  «գործ, ա րար մունք») (Գ. Ա. Կ լի մով և  
ու րիշ ներ): 

Բա վա կա նա չափ ու սում նա սիր ված են նման կա ռույց նե րով  
տի պա բա նո րեն բնո րոշ վող լե զու նե րը, իբրև ակ տիվ կա ռուց ված քի լե-
զու ներ, ընդ ո րում նաև մե ռած լե զու նե րի դեպ քում.  hմմտ.  խու ռե րեն՝ 
paŝŝithiffu-ž  tive  ande  kuloža   «իմ դես պանն այդ բանն ա սաց», որ տեղ 
բա ղադ րիչ նե րից ա ռա ջի նը՝  paŝŝithiffu-ž, դրված է էր գա տիվ հո լո վով, 
երկ րոր դը՝ tive, ուղ ղա կան  (բա ցար ձակ՝ աբ սոլ յու տիվ) հո լո վով, որ 
բա ռա ցի կա րե լի է մո տա վո րա պես հաս կա նալ՝  «Այդ բանն ա սել  (ե-
ղած) իմ դես պա նով»: Իսկ  բա ցար ձակ (աբ սոլ յու տիվ) կա ռույ ցի դեպ-
քում են թա կա յի հո լովն այլ է, քան էր գա տիվ կա ռույ ցի նը, այն է՝ նույ-
նա նում է էր գա տիվ կա ռույ ցի ու ղիղ խնդրի հո լո վի հետ.  հմմտ.  
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խուռ.՝  seniffuwe  asti unetta  «Իմ եղ բոր կի նը կժա մա նի», ո րում  asti 
ձևը դրված է բա ցար ձակ (աբ սոլ յու տիվ) կա ռույց նշող ձևով, որ բա ռա-
ցի կա րե լի է  մո տա վո րա պես թարգ մա նել՝ « Ժա մա նել (լի նել) իմ եղ բոր 
կնո ջը»1: Կով կաս յան լե զու նե րին (ա վա րե րեն և  այլն) հա տուկ ան ցո-
ղա կան բա յի ու սում նա սի րութ յու նից պարզ վում է, որ նման բա յե րը  
սկզբնա պես չեն բնո րոշ վել սե ռի հատ կա նի շով, որ ան ցո ղա կա նութ-
յունն այլ է,  քան   ներ գոր ծա կա նութ յու նը2:  

Մտ քի ար տա հայտ ման նվա զա գույն միա վո րը, ինչ պես գի տենք,  
նա խա դա սութ յունն  է: Ըստ այն հան գա ման քի, թե նա խա դա սութ յու նը 
քա նի միտք է ար տա հայ տում՝ մե՞կ, թե՞ մե կից ա վե լին, տար բե րում են 
նա խա դա սութ յան եր կու տե սակ՝ պարզ և բարդ. պարզ  նա խա դա-
սութ յամբ  ար տա հայտ վում է մեկ միտք. Օ րը բաց վեց: Մար դիկ շտա
պում են աշ խա տան քի: Իսկ բարդ նա խա դա սութ յամբ ար տա հայտ-
վում են մե կից ա վե լի մտքեր. Օ րը բաց վեց, և մար դիկ շտա պում են 
աշ խա տան քի: Օ րը բաց վեց, և մար դիկ շտա պում են աշ խա տան քի, 
իսկ ե րե խա նե րը հա ճա խում են դպրոց և  այլն:  

Պարզ և բարդ նա խա դա սութ յուն ներն ու նեն թե՛ ընդ հան րու թյուն-
ներ և թե՛ էա կան տար բե րութ յուն ներ. ընդ հա նուր է այն, որ դրանք ար-
տա հայ տում են ո րո շա կի միտք, ու նեն ստո րո գում,  հնչե րան գա յին 
ա վարտ վա ծութ յուն և  այլն:  Տար բեր վում են մտքի ար տա հայտ ման 
ծա վա լով,  կամ որ նույնն է՝ ստո րոգ ման քա նա կով, ըստ այդմ՝ պարզ 
նա խա դա սութ յու նը մեկն է, իսկ բարդ նա խա դա սութ յունն ընդգր կում 
է եր կու և  ա վե լի պարզ նա խա դա սութ յուն ներ, նույ նիսկ այլ կար գի 
բարդ նա խա դա սութ յուն ներ, ո րոնք ու նե նում են  յու րա հա տուկ հնչե-
րան գա յին ա վարտ վա ծութ յուն. գրա վոր խոս քում դրանք  պա հան ջում 
են միմ յան ցից տար բեր կե տադ րութ յուն, ընդ ո րում բարդ նա խա դա-
սութ յու նը պա հան ջում է կե տադ րութ յուն նա խա դա սութ յուն նե րի միջև 
և բո լո րի վեր ջում  (հիմ նա կա նում՝ ստո րա կետ և վեր ջա կետ), իսկ 
պարզ նա խա դա սութ յու նը՝ միայն վեր ջում (վեր ջա կետ),  ան կախ 
նրանց  այս կամ այն բա ղադ րի չի հա մա զո րութ յու նից, ուս տի  բարդ 

1 Մ. Լ. Խաչիկյան, Առաջավոր Ասիայի հին լեզուների՝ խուռիերենի, ուրար  -
տերենի, էլամերենի տիպաբանության ուսումնասիրության հիմնախնդիրները 
(Ատենախոսություն՝ գիտական զեկուցման ձևով), Ե., 1999, էջ  51-52:   

2  Տե´ս Է.  Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 554: 
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նա խա դա սութ յան հնչե րան գա յին ա վարտ վա ծութ յունն ա վե լի ծա վա-
լուն է,  քան պար զի նը: 

Հա յե րե նի պարզ նա խա դա սութ յու նը ևս  ու նի յու րօ րի նակ կա ռուց-
վածք, հնչե րանգ, բա ղադ րիչ միա վոր նե րի (նա խա դա սութ յան ան դամ-
նե րի) շա րա դա սութ յուն. ե թե երկ րոր դը ընդ հա նուր է գրե թե բո լոր լե-
զու նե րի հա մար, ա պա ա ռա ջի նը  և  եր րոր դը տար բե րու թյուն ներ ու-
նեն այս կամ այն լեզ վում:  Այ դու հան դերձ, պարզ կոչ վում է այն նա-
խա դա սութ յու նը, որն ար տա հայ տում է  միայն մեկ ամ բող ջա կան 
միտք:    

Միայն մեկ միտք ար տա հայ տող նա խա դա սութ յու նը,  իր հեր թին, 
լի նում է եր կու տե սակ՝ պարզ հա մա ռոտ և պարզ ըն դար ձակ:  Ն ման 
տե սակ նե րի ա ռանձ նա ցու մը, ինչ խոսք, հիմն ված է այն հան գա ման քի 
վրա, որ առ կա է մեկ ստսրո գում, այն էլ փաս տա ցի կամ ակ տո ւալ:  
Սա կայն կա րող է ա ռար կութ յուն լի նել, թե այն նա խա դա սութ յուն նե րը, 
ո րոնք չեն պա րու նա կում ստո րո գում, այլ նրան ցում առ կա է, այս պես 
կոչ ված, վե րառ յալ ստո րոգ յալ, արդ յո՞ք չի կա րե լի հա մա րել պարզ նա-
խա դա սութ յուն. հմմտ. Լ ռութ յուն:  Չաղմ կել: Լու սա նում է  և  այլն: Այլ  
կերպ ա սած՝ ե թե միա կազմ նա խա դա սութ յուն նե րը, ո րոն ցում գո յութ-
յուն չու նի ակ տո ւալ ստո րո գում, չենք հա մա րում պարզ նա խա դա սութ-
յուն, ա պա դա նշա նա կում է, որ պարզ նա խա դա սութ յուն ա սե լով 
պետք է հաս կա նալ միայն ակ տուալ, առ կա (այն էլ միայն մեկ) ստո-
րոգ յա լով նա խա դասւթ յուն նե րը` ան կախ նրանց ծա վալ վա ծութ յու նից. 
հմմտ. Օ րը կիս վեց: Ա շա կեր տը դաս է սո վո րում: Նա կա տա րել է ու
սուց չի տված  բո լոր հանձ նա րութ յուն նե րը և  այլն: 

Պարզ նա խա դա սութ յան կա ռուց ված քի բա ղադ րիչ ներն են գլխա-
վոր և  երկ րոր դա կան ան դամ նե րը, ընդ ո րում գլխա վոր են են թա կան 
և ս տո րոգ յա լը, ո րոնք կա րող են գոր ծա ռել ինք նու րույ նա բար, երկ րոր-
դա կան են գյխա վոր ան դամ նե րից մե կի կամ մյու սի լրա ցում նե րը, 
ո րոնք չու նեն ինք նու րույն  գոր ծա ծութ յուն՝ շա րահ յու սա կան նման 
կտրված քում: Երկ րոր դա կան ան դամ նե րը հան դես են գա լիս լրաց-
ման գոր ծա ռույ թով, են թա կա յի լրաց ման դեպ քում՝ ո րո շի չը, հատ կա-
ցու ցի չը և բա ցա հայ տի չը,  իսկ ստո րոգ յա լի լրաց ման դեպ քում՝ խն-
դիր նե րը և պա րա գա նե րը: Հա ղոր դակց ման ա ռու մով ի դեա լա կա նը 
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խոս քի կա ռու ցումն է հիշ յալ կար գի բո լոր միա վոր նե րի միա ժա մա-
նակ յա դրսևոր մամբ, ո րը կեն դա նի լե զու նե րում գրե թե բա ցառ վում է: 
Սա կայն լեզ վա կան հա ղոր դակ ցու մը, իբրև մարդ կա յին գոր ծու նեութ-
յան ա մե նան գամ յա դրսևո րում, այս պես կոչ ված, ի դեա լա կա նին հա-
կադ րում է ի րա կա նը՝   խոս քում բա ղադ րիչ նե րի տար բեր կար գի 
դրսևրում ներ նույն սխե մա յով (ձևով), տար բե րակ ված գոր ծա ռութ-
յամբ. օր.՝ Եր կու օր վա սպա սո ղա կան ընդ մի ջու մից հե տո ավ տո մե քե
նա նե րի շա րաս յու նը դան դաղ ըն թաց քով վերսկ սեց նա խա տես ված 
եր թու ղին ձյու նա պատ լեռ նանց քի դժվա րան ցա նե լի ո լո րապ տույտ 
ճա նա պար հով: Ն ման նա խա դա սութ յուն նե րում, թվում է, թե պարզ 
նա խա դա սութ յունն ամ բող ջո վին՝ իր բո լոր բա ղադ րիչ մա սե րով  
դրսևոր ված է, սա կայն այդ ևս վերջ նա կան ամ բող ջութ յուն չէ՝ պարզ 
նա խա դա սութ յան լիա ծա վալ կազ մութ յան  տե սա կե տից:  

 Ըստ բա ղադ րիչ նե րի քա նա կա յին ընդգրկ վա ծութ յան պարզ նա-
խա դա սութ յու նը կա րող է լի նել հա մա ռոտ և  ըն դար ձակ: Միայն են թա-
կա յով և ս տո րոգ յա լով կազմ ված նա խա դա սութ յու նը կոչ վում է պարզ 
հա մա ռոտ նա խա դա սութ յուն. Օ րե րը կար ճա ցել են:  Ամ պե րը կու տակ
վում են և  այլն:  Իսկ այս կամ այն լրա ցու մով կամ մե կից ա վե լի լրա-
ցում նե րով հան դես ե կող նա խա դա սութ յու նը կոչ վում է պարզ ըն դար-
ձակ նա խա դա սութ յուն.  Ամ ռան եր կա րատև օ րե րը աշ նան ա միս նե
րին կար ճա ցել են մեկեր կու  ժա մով:  Երկն քում մութ ամ պե րը հետզ
հե տե կու տակ վում են  և  այլն: 

 Գլ խա վոր ան դամ ներ ու նե ցող  պարզ նա խա դա սութ յու նը, ան-
կախ ա ռան ձին կամ  լրա ցում նե րով հա նդես գա լու հան գա ման քից, 
կոչ վում է երկ կազմ նա խա դա սութ յուն, իսկ գլխա վոր ան դամ նե րից 
միայն մե կի կամ մյու սի առ կա յութ յան դեպ քում նա խա դա սութ յու նը 
կոչ վում է միա կազմ. հմմտ.  Լույ սը բաց վում է: Մար դիկ հա վաք վում են 
մար դա շատ կան գա ռում // Լու սա ցավ: Հա վաք վել են: Մար դա շատ  
կան գառ և  այլն:  

 Նա խա դա սութ յուն նե րը տար բեր  են ըստ  հա ղոր դակ ցա կան 
նպա տա կի,  հնչե րան գի և բ նույ թի՝ պատ մո ղա կան,  հար ցա կան, հրա
մա յա կան (հոր դո րա կան, դրդչա կան) և բա ցա կան չա կան:  Նա խա դա-
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սութ յան այս տի պե րը հա տուկ են հնդեվ րո պա կան լե զու նե րին, հատ-
նի են դա սա կարգ ման եր կա րատև ա վան դույթ ով, և ն ման խմբա վո-
րու մը կի րա ռե լի է լե զու նե րի թե՛ նոր մա տիվ-նկա րագ րա  կան և թե՛ 
պատ մա կան և գոր ծա ռա կան քննութ յան ժա մա նակ:   

2. Բարդ են մե կից ա վե լի ստո րո գում պա րու նա կող նա խա դա սութ-
յուն նե րը, ո րոնք  մեկ ամ բող ջութ յուն են հնչե րան գով,  ի րենց կազ մում 
ու նեն քե րա կա նո րեն առն չա կից  եր կու և  ա վե լի նա խա դա սութ յուն ներ: 
Դ րանք մեկ ամ բող ջութ յան մեջ միմ յանց հա րա բե րա կից են  հա մա դա-
սութ յամբ կամ ստո րա դա սութ յամբ: Կա պակ ցու մը  տե ղի է ու նե նում 
շաղ կապ նե րով կամ շաղ կա պա կան բա ռե րով, հնչե րան գով, ե ղա նա-
կա յին և ժա մա նա կա յին  ձևե րի հա րա բե րակ ցութ յամբ, շա րա դա սութ-
յամբ և  այլն: Բարդ հա մա դա սա կան նա խա դա սութ յուն նե րը սո վո րա-
բար կապ վում են հա մա դա սա կան, իսկ բարդ ստո րա դա սա կան նա-
խա դա սութ յուն նե րը՝ ստո րա դա սա կան շաղ կապ նե րով: 

Այն բարդ նա խա դա սութ յու նը,  ո րի բա ղադ րիչ նա խա դա սութ յուն-
նե րը կապ վում են շաղ կապ նե րով, կոչ վում են շաղ կա պով, իսկ  ա ռանց 
շաղ կապ նե րի միա ցող նե րը՝ ան շաղ կապ բարդ նա խա դա սութ յուն ներ: 
Դ րանք տար բեր վում են նաև այլ ան վա նու մով. շաղ կապ նե րով կապ-
ված նե րը  կոչ վում են զոդ վա ծով, իսկ ան շաղ կապ նե րը՝ շա րա հա րութ-
յամբ կազմ ված նա խա դա սութ յուն ներ. օր.՝ Ե րե խա նե րը տուն ե կան, 
երբ ար դեն մթնել էր: Ե րե խա նե րը տուն ե կան, ար դեն մթնել էր // Ե թե 
Ռու բե նը չի գա լու, ա պա մենք գնա լու են: Ռու բե նը  չի գա լու, մենք 
գնա լու ենք և  այլն: 

Բարդ նա խա դա սութ յուն նե րը եր կու տե սակ են՝ բարդ հա մա դա
սա կան և բարդ ստո րա դա սա կան, ո րոնք ի րա րից տար բեր վում են 
ըստ շա րահ յու սա կան հա րա բե րութ յան բնույ թի և կա պակց ման բա-
ռա կան մի ջոց նե րի:  

Ա ռա ջին տե սա կի նա խա դա սութ յան բա ղադ րիչ նա խա դա սութ-
յուն նե րը միմ յանց առնչ վում են հա մա դա սութ յամբ, դրանք ի րար հա-
մա զոր են, կա պակց վում են հա մա դա սա կան շաղ կապ նե րով, այլև շա-
րա հա րութ յամբ:

Շաղ կապ նե րի գոր ծա ծութ յու նը գրա վոր խոս քում, առ հա սա րակ, 
են թադ րում է կե տադ րութ յան ո րո շա կի կա նոն ներ, բա ցի և, ու շաղ-
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կապ նե րից, մյուս նե րի դեպ քում շաղ կա պից ա ռաջ դրվում է ստո րա-
կետ, իսկ երբ հա ջորդ նա խա դա սութ յան են թա կան փոխ ված է, ա պա 
հիշ յալ շաղ կապ նե րից ա ռաջ ևս դր վում է ստո րա կետ, իսկ շա րա հա-
րութ յամբ միա ցած նա խա դա սութ յուն նե րը տրոհ վում են միայն ստո-
րա կե տով. օր.՝ Ա մա ռա յին ար ձա կուրդ ներն սկսվե ցին, իսկ ու սու ցիչ
նե րից մի քա նի սը  դեռ հա ճա խում է դպրոց, նրանք չա վար տած գոր
ծեր ու նեն: Ե րե խա նե րը տուն ե կան, և մայ րի կը նրանց կե րակ րեց 
տաք կար կան դակ նե րով  և  այլն: 

Այ նու հետև, բարդ հա մա դա սա կա նի բա ղադ րիչ նա խա դա սու-
թյուն նե րը լի նում են մի քա նի տե սակ՝ միա վո րա կան, տրո հա կան, հա
վե լա կան (հա րակ ցա կան),  մեկ նա կան, ներ հա կա կան (հա կադ րա
կան), ո րոնք կա պակց վում են նույն պի սի շաղ կապ նե րով կամ շա րա -
հա րութ յամբ:  

Դ րանք, ըստ  ար տա հայ տած մտքի, միմ յան ցից էա պես տար բեր 
են: 

Այս պես, միա վո րա կան հա րա բե րութ յամբ  կապ ված նա խա դա-
սութ յուն նե րը մտքով  հա մա սեռ են ( Մայ րի կը ներս մտավ, ու ե րե խա
նե րը լռե ցին), տրո հա կան հա րա բե րութ յամբ կապ ված նե րի  մտքերր 
հա կա ռակ են ի րար, մե կը բա ցա ռում է մյու սին (Ե կա՞վ ե րա նե լի պա հը, 
թե՞ պի տի եր կար սպա սենք), հա վե լա կան (հա րակ ցա կան) կապ ված-
նե րը, ընդ հա կա ռա կը,  հա մա սեռ չեն ի րար, ա ռա ջի նին հա ջոր դող նա-
խա դա սութ յու նը ար տա հայ տում է հա վել յալ, լրա ցու ցիչ միտք   ( Դա վի
թը վաղ է գնում աշ խա տան քի, իսկ դա ես բարձր եմ գնա հա տում), 
մեկ նա կան հա րա բե րութ յամբ, ընդ ո րում հա մա պա տաս խան շաղ-
կապ նե րով կապ ված նա խա դա սութ յուն նե րից հա ջոր դը մեկ նա բա-
նում, բա ցատ րում է նա խոր դի միտ քը ( Նա նե ղա ցած գնաց, ու րեմն 
այլևս չի գա լու:  Տիգ րա նը ճիշտ է ա սում, այ սինքն՝ չի սխալ վում), ներ-
հա կա կան (հա կադ րա կան) նա խա դա սու թյուն նե րը  կա պակց վում են 
հա կա ռակ, ներ հակ մտքե րով, ընդ ո րում կա՛մ հա մա պա տաս խան 
շաղ կապ նե րով, կա՛մ շա րա հա րութ յամբ (Ա րա մը մեկ նել է Վա նա ձոր, 
իսկ Հա կո բը  հանգս տա նում էր Ծաղ կա ձո րում // Ա րա մը մեկ նել է Վա
նա ձոր,  Հա կո բը  հանգս տա նում  էր Ծաղ կա ձո րում  և  այլն):  
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Երկ րորդ  տե սա կի՝ բարդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սութ յան 
բա ղադ րիչ նա խա դա սութ յուն նե րը հա րա բե րակց վում են, այս պես կոչ-
ված, գե րա դա սի և ս տո րա դա սի ձևով: Ս տո րա դա սա կան (երկ րոր դա-
կան) է բարդ նա խա դա սութ յան կազ մում հան դես ե կող այն նա խա դա-
սութ յու նը, որն առնչ վում է գե րա դաս (գլխա վոր) նա խա դա սութ յա նը, 
կամ  նրա որ ևէ ան դա մին (բա ղադ րի չին): Ըստ բնույ թի ստո րա դա սա-
կան նա խա դա սութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են գլխա վոր նա-
խա դա սութ յան այս կամ այն լրաց մա նը՝  մա նա վանդ խնդրա յին և 
պա րա գա յա կան ա ռում նե րով: 

Լե զու նե րում քա նա կա պես բարդ հա մա դա սա կան նա խա դա սութ-
յուն նե րի գոր ծա ծութ յան ին տեն սի վութ յու նը այլ է, քան  մյու սի նը: Այդ 
տար բե րութ յու նը նկա տե լի է նաև գոր ծա ռա կան-ո ճա կան տե սանկ յու-
նից: 

Վեր ջա պես, լե զու նե րում այս դեպ քում ու շադ րութ յան ա ռար կա է 
նաև այն,  թե երկ րոր դա կան (ստո րա դաս) նա խա դա սութ յու նը գլխա-
վո րի առն չութ յամբ ինչ պի սի դիրք է զբա ղեց նում՝ ա ռա ջա դաս, մի ջա-
դաս,  թե վեր ջա դաս: Ն կա րագ րա կան քե րա կա նութ յուն նե րում այս 
խնդրին նվիր ված են լի նում ոչ միայն տե սա կան, այլև գործ նա կան 
(վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վե րա բե րող) ու սում նա սի րութ յուն ներ: 
Ժա մա նա կա կից  հա յե րե նում, օ րի նակ, չու նենք նման խնդրի լուծ մա նը 
նվիր ված որ ևէ աշ խա տանք: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  556-559:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն:
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1978, էջ   167-185:  
Реформатский А. А, Введение в языковедение, М., 1998, էջ 337-345:
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Թե մա 9.  Նա խա դա սութ յան ա ռա ջա ցու մը

Հիմ նա հար ցեր:  Նա խա դա սութ յու նը հա ղոր դակ ցա կան մի ջո ցի վե րին մա
կար դա կի միա վոր: Նա խա դա սութ յան սեր ման մե խա նիզ մը.  ժա մա նա կի մեջ և 
ժա մա նա կի ըն թաց քում:  Նա խա դա սութ յան տե սա կի նախ նա կա նութ յան հար ցը:   

1. Նա խա դա սութ յու նը մտքի ար տա հայ տութ յուն է, իսկ միտ քը  
ի րա կա նութ յան  հո գեբ նա խո սա կան (հո գե կան-բնա խո սա կան), ձեռք -
բե րում է, բա նա կան ա րա րա ծի ինք նօ րի նակ զար գաց ման բարձ րա-
գույն աս տի ճա նի դրսևո րում: 

 Նա խա դա սութ յու նը մարդ կա յին մտքի գոր ծո ղութ յան (կեն դա նի 
գոր ծու նեութ յան) արդ յունք է, ո րը հո գե կան և բ նա խո սա կան ամ բող-
ջա կան եր ևույթ է, թերևս ի րա կա նա նում է մո տա վո րա պես հետև յալ 
ձևով.  մար դը դրսի  ազ դակ նե րից ստա ցա ծը ներ քուստ՝  մտո վի գոր ծի 
է դնում, կա տա րում է օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յան ճա նա չում, որն այլ 
բան չէ, քան  մտո վի («իր ներ սում») տես նել, ըմբռ նել  (ըմ (< *ըն) 
բռնել), ար տա հայ տել  (< ար տա հայտ(ն )ել). Ծա ռը կա նա չել է  նա-
խա դա սութ յու նը միտք է, քա նի որ նշա նա կում է  կա նաչ  ե ղած՝ ստա-
տիկ («ըստ այդմ դրված» < լատ. status < stō «դնել») վի ճա կի հատ կա-
նի շը մտո վի ան ջա տել ծա ռից և վե րա ծել տե ղա  փոխե լի՝ դի նա միկ 
(«շար ժուն, փո փո խուն») հատ կա նի շի՝ կա նա չել, այ նու հետև վե րագ-
րել նրան՝ ծա ռին, այ սինքն՝  կա տար վում է ստո րո գում (ստորո գում, 
բա ռա ցի՝ «ներ քուստ ո գել», ի մա ցա կա նո րեն՝  «հատ կա նի շի վե րագ-
րում ա ռար կա յին ժա մա նա կի հա րա բե րու թյամբ» [< լատ. praedicativus 
«հաս տա տուն, կա տե գո րիկ»,  prae-dico բա ռա ցի՝ «նա խօ րոք ա սել»,  
առ հա սա րակ՝ «տե ղե կաց նել, հրա պա րա կել»]). սա փաս տա ցի` գոր-
ծուն   (ակ տո ւալ. լատ . actualis [< actives < ago «ա նել. գոր ծել»]) ստո-
րո գում է.  բեր ված օ րի նա կում ա ռար կան ծառ-ն  է, հատ կա նի շը՝ կա
նաչ-ը, ժա մա նա կի հա րա բե րութ յու նը՝ կա նա չել է   սահ մա նա կան ներ-
կա յի ձևն  է (կա նաչ-ից կա նա չել է  դառ նա լու դի նա մի կան՝ ըն թաց քը): 

Մեկ այլ օ րի նակ.  Ջու րը հո սում է.  հո սե լու գոր ծո ղութ յու նը ինք նին 
գո յութ յուն ու նի ի րա կա նութ յան մեջ, դա ջրի կերպն է, այն մտո վի ըն-
կա լում ենք և վե րար տադ րում, այ սինքն՝ ջրի հո սե լու հատ կա նիշն 
ա ռանձ նաց նում ենք նրա նից և վե րագ րում նրան, և  այս վե րագ րելն է, 
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որ կոչ վում է ստո րո գում, այլ կերպ  ա սած՝  նա խա դա սութ յան կազ-
մում:

Ծա ռը կա նա չել է, Ջու րը հո սում է  և  այլ ա մեն մի նա խա դա սութ-
յուն, լի նի բեր վա ծի նման պարզ կա ռուց ված քի կամ ա վե լի բարդ և 
բազ մա բա ղադ րիչ, ի րա կա նա նում է ակ տո ւալ՝ առ կա ստո րոգ մամբ, 
այ սինքն՝ բա յա կան որ ևէ ձևով հատ կա նի շը վե րագր վում է ա ռար կա-
յին ժա մա նա կի հա րա բե րութ յամբ: Իսկ ե թե բնա կան ժա մա նա կը դի-
տենք ոչ թե ըն թա ցիկ՝ շարժ ման, այլ պա հի դա դա րի՝  վի ճա կի հա րա-
բե րութ յամբ  (մի բան,  որ են թադ րե լի է պայ մա նա կա նո րեն), ա պա 
ստո րո գումն էլ կլի նի հատ կա նի շի վե րագ րում ա ռար կա յին՝ վի ճա կի 
հա րա բե րութ յամբ, ո րի դեպ քում հիշ յալ Ծա ռը կա նա չել է, Ջու րը հո
սում է  կոնկ րետ («առ կա») ստո րո գու մով ար տա հայտ ված միտ քը կա-
րե լի կլի նի ար տա հայ տել  աբստ րակտ («վե րառ յալ») ստո րո գու մով՝ 
կա նա չած ծառ, հո սող ջուր և  այլն:  

Եվ դժվար չէ նկա տել, որ   ա ռար կա յի հատ կա նի շը   ժա մա նա կա-
յին  (դի մա վոր բա յով) կամ վի ճա կա յին (դեր բա յով) ա ռար կա յին վե-
րագ րե լը նույն եր ևույ թի՝ ստո րոգ ման տա րա տե սակ ներ են, մե կը՝  
կոնկ րետ (առ կա. «ակ տո ւալ, գոր ծող»), իսկ մյու սը՝ աբստ րակտ (վե-
րառ յալ, վե րա ցարկ ված. «վիր տո ւալ,  գոր ծուն»). Ծա ռը կա նա չել է  
ձևը (կա ռուց ված քը) հան դի սա նում է հատ կա նի շի վե րագ րում ա ռար-
կա յին ժա մա նա կի հա րա բե րութ յամբ, քե րա կա նո րեն՝ նա խա դա սութ-
յուն է, իսկ կա նա չած ծառ ձևը (կա ռուց ված քը) հատ կա նի շի վե րագ-
րում է ա ռար կա յին վի ճա կի հա րա բե րութ յամբ, քե րա կա նո րեն՝  բա ռա-
կա պակ ցութ յուն է և  այլն:  

Մե խա նիզ մի բա ցատ րութ յու նը խիստ պայ մա նա կան է, են թադ-
րու թյան սահ ման նե րում, ինչ պես որ ժա մա նակն է առ հա սա րակ հա-
րա բե րա կան, ո րի ըն թաց քում պի տի գոր ծած («աշ խա տած») լի նի  այդ  
մե խա նիզ մը: 

Ուս տի նա խա դա սութ յուն պետք է հաս կա նալ լայն ի մաս տով՝ քե-
րա կա նա կան նա խա դա սութ յուն (այն, ինչ սո վո րա բար, ա վան դույ թի 
ու ժով հաս կա նում ենք) և քե րա կա նա կան բա ռա կա պակ ցութ յուն, քա-
նի որ եր կու դեպ քում  էլ կա տար վում է մի կար ևոր գոր ծո ղութ յուն՝ շա-
րահ յու սա կան-կար գա յին (կա տե գո րիա կան) ձևա կեր պում, այ սինքն՝ 
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հո գեբ նա խո սա կան գոր ծու նեութ յուն, ո րում, ի րոք, խոս քամ տա ծա կա-
նը վե րած վում է լեզ վաի մա ցա կա նի: Սա է նա խա դա սութ յան ա ռա-
ջաց ման  և ձ ևա կերպ ման մե խա նիզ մը, և  ստո րո գու մը, պատ կե րա վոր 
ա սած,  նա խա դա սութ յան ո գին է, էու թ յու նը,  այն ի րա կա նաց նող 
ա ռաջ նա կարգ մի ջո ցը: 

Այս եր ևույթն ու նի իր պատ մա կան կող մը, լեզ վի շա րահ յո ւսա կան 
նվա զա գույն միա վո րը՝ նա խա դա սութ յու նը, ա ռա ջա ցել է պատ   մա կա -
նորեն՝ սեր տո րեն առնչ ված մարդ կութ յան, ա վե լի կոնկ րետ՝ հա սա րա-
կութ յան պատ մութ յան ըն թաց քին ներ դաշ նակ և հա մա   պա տաս խան:  

2. Լեզ վի նախ նա կան վի ճա կում, ինչ պես ըն դուն ված է ա սել, նրա  
հա ղոր դակ ցա կան հատ կա նիշ նե րը տար բե րակ ված  չեն: Մտ քի կազ-
մա կեր պու մը (դեռևս ոչ մտա ծո ղութ յու նը) գտնվում է ա մե նա նախ նա-
կան վի ճա կում. դա մարդ կութ յան, այս պես կոչ ված,  «խան ձա րու րա-
յին» ժա մա նակն է, դեռ եր կար պի տի անց նի, որ մարդ ա րա րա ծը, 
հատ կա պես խո սո ղութ յան հետ կապ ված, բա վա րար չա փով ա ռան-
ձին դիրք գրա վի  կեն դա նա կան աշ խար հի մյուս միա վոր նե րի հա մե-
մա տութ յամբ: Այս նախ նա կան շրջա նում, բնա կա նա բար, գո յութ յուն 
չու նի  միտք՝ իր հե տա դարձ կա պի մեջ,  ուս տի, բնա կա նա բար, չկա 
նաև նա խա դա սութ յուն, որ պես քե րա կա նա կան կարգ:  

Մարդ կութ յան պատ մութ յան հա մա պար փակ (մար դա բա նա կան, 
բնա խո սա կան, կեն սա բա նա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան, փի լի սո-
փա յա կան և  այլն) ու սում նա սի րութ յու նը փոր ձել է վեր հա նել այն  էա-
կա նը, ո րը կապ վում է լե զու և մ տա ծո ղութ յուն խնդրի հետ: Դա մնում 
է նաև ժա մա նա կա կից գի տութ յուն նե րի՝ հա մա տեղ թե ա ռան ձին, 
կար ևոր հար ցե րից մե կը:   

Այս բնա գա վա ռում գի տութ յու նը հա սել է  միայն այն մա կար դա-
կին, որ ար տա քին աշ խար հի մտա վոր ճա նա չու մը, ըստ այդմ ի րա կան 
լեզ վա կան յու րա ցու մը ա մե նից  ա ռաջ տե ղի է ու նե ցել բա ռե րով, այլ 
կերպ ա սած՝ սկզբնա պես ե ղել է, այս պես կոչ ված,   բառ-նա խա դա-
սութ յու նը, և դա փոր ձում են ցույց տալ նո րած նի (ման կան) ա ռա ջին 
թո թո վանք նե րի օ րի նա կով, որ նա հա ղոր դակց վում է ազ դան շա նա յին 
«բա ռե րով»՝ շեշ տադր ված և կրկն վող, որ պի սով  տե ղե կաց վում է այս 
կամ այն կա րի քի մա սին  (ծա րավ, սով, ան հանգս տութ յուն և  այլն): Այս 
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օ րի նա կը տպա վո րիչ է, սա կայն  ոչ հա մո զիչ, ո րով հետև դրա նում, 
այս պես թե այն պես, մո ռաց վում է այն, որ ներ կա յիս ժա մա նա կի ե րե-
խան իր «թի կուն քում» ու նի ի րեն հա սած ժա ռան գոր դա կան հնա րա-
վո րութ յու նը  («գե նո տի պը», ժա ռան գա կան պա շա րը):  Մ յուս կող մից, 
դեռ վաղ է խո սել ման կան թո թո վանք նե րի մա սին, իբրև, այս պես կոչ-
ված,  բառ-նա խա դա սութ յան: 

Ինչ պես գի տենք, մեկ-եր կու ամ սա կա նը՝ նո րա ծի նը, մոր և  այ լոց 
տե սա խո սո ղա կան  «հա ղորդ մա նը» «պա տաս խա նում է» ա մե նից 
ա ռաջ իր հա յաց քով  (սևեռ վել, ու շա դիր նա յել, ան շարժ  մնալ և  այլն), 
որն օ րե րի ընթացքում այն քան էլ եր կար չի տևում նույն «պա տաս -
խանի» մեջ, այլ օ րըս տօ րե ամ րա կայ վե լով փո փոխ վում է, ա ռաջ է 
գնում, ո րով հետև այդ դեպ քում  ևս կրկ նութ յու նը խա ղում է իր վճռա-
կան  դե րը: Պետք է մտա ծել, որ բա ռե րով ազ դա րա րե լուց, ազ դան շան 
տա լուց ա ռաջ ե րե խան մեզ  հետ  «հա ղոր դակց վում» է լա ցով. ե րե-
խան լա լիս է,  նշա նա կում է օ դի հետ նրա շփումն ան սո վոր է, գրգռող, 
նշա նա կում է ինչ-որ նե ղութ յուն ու նի, կա րիք  (սնվե լու, ջրի  և  այլն), 
ո րոնք ու նե ցել է մինչ աշ խարհ գա լը: 

Ման կան խոս քի մե խա նիզ մի վե րա բեր յալ կան նաև ու շա գ րավ 
լեզ վա բա նա կան-ման կա բա նա կան ու սում նա սի րու թ յուն ներ  (Ռ. Յա-
կոբ սոն և  ու րիշ ներ), ո րոնք բա վա կա նին ման րա մասն, ընդ ո րում ոչ 
միայն խոս քա յի նի, այլև հո գե կա նի ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցի վեր-
հան ման փոր ձեր են, որ տե ղի են ու նե նում ման կան ա մե նա վաղ շրջա-
նից, նույ նիսկ ծնված օ րից (ե թե ոչ նախ քան ծնվե լը՝ մոր մինչծնն դա բե-
րա կան վար քի մեջ), ո րով հետև մինչև աշ խարհ գա լը  «հե րո սը» բա-
վա կա նին հե տաքր քիր «կյանք»  է ու նե ցել:  Փոր ձե րը ցույց են տա լիս, 
որ մեկ-եր կու ամ սա կան նո րա ծի նը դեմ քի ժպիտ է ու նե նում, որ հա վա-
նա բար, են թադ րել է տա լիս, որ այդ մեկ-եր կու ամս վա տպա վո րութ յու-
նը ինչ-որ հատ վա ծով և ինչ-որ ձևով կրկնվում է նրա քնի մեջ  (թերևս՝ 
«ե րա զում»):    

Նա ա միս ներ անց ար տա բե րում է ի րադ րա յին  (սի տո ւա տիվ)  ինչ-
ինչ հնչախմ բեր, ա սենք դրան ցից մե կը կապ ված լի նի «ջուր» ռեֆ լեք-
սի հետ, մայ րը այն  տա լով ինչ-որ ձևով ձայն է հա նել (ման կա կան 
լեզ վում  ըն դուն ված է՝ «բու», որն, ի դեպ, տա րած ված է լե զու նե րում, և  
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ոչ պա տա հա կան), որ նշա նա կում է տվյալ պա հան ջի բա վա րա րում, 
նշա նա կում է նման ազ դան շա նի մի ջո ցով ե րե խան հայտ նում է ոչ 
միայն այդ, այլև նման ա մե նա հար կա վոր հոգ սեր, և ս տա նա լով դրանց 
բա վա րա րու մը, ամ բա րում է իր մեջ և դարձ նում «փորձ»՝ պա շար հե-
տա գա յի հա մար: 

Մինչև այժմ աս վածն ամ փո փե լով նշենք, որ սրանք բառ-նա խա-
դա սութ յուն չեն, այլ ա վե լի նախ նա կան (ի մա՛ տար րա կան) «հա ղոր-
դակ ցա կան» մի ջոց ներ, որ նո րա ծի նը ժա ռան գա բար (գե նո տի պով)  
ու նե ցել է, բայց  չի գոր ծադ րել,  և  հե տո  է հան դի պում  և գոր ծադ րում: 
Այս պես, ե րե խան սկզբնա պես («լաց»)  ջրով հա ղոր դակց վե լուց հե տո 
անց նում է ազ դան շա նա յին՝ այլ կար գի ձայ ներ հա նե լուն, իսկ շատ 
ա վե լի ուշ տա րօ րի նակ, իր հա մար  «մատ չե լի», իսկ «փոր ձով» ամ րա-
կայ ված, ի րեն  հաս կա նա լի  «հա ղոր դակց ման»:

Եվ այս պես, ե րե խան  մեկ «ճիչ»-ազ դան շա նից  ան ցում  է կա տա-
րում «ճիչ»-ազ դան շա յին հնչյու նախմ բեր ար տա հայ տե լուն,  ո րոնք 
նրա մոտ յու րո վի են ա ռա ջա նում՝ նա յած մոր հետ ան մի ջա կան շփման  
ըն թաց քում ինքն ինչ պի սի ձայ նա կան (= հնչա կան) տպա վո րութ յուն-
ներ է ըն կա լել, որ դրանք  փոր ձում է ար տա հայ տել  յու րո վի (ի դեպ՝ 
դա ման կան հար մար վո ղութ յան՝ ա դապ տա ցիա յի (լատ. ad-apto  
«հար մար վել, ըն տե լա նալ» նախ նա կան փորձն է), ա վե լի ճիշտ  կլի ներ 
ա սել՝ գրե թե նույ նութ յամբ (ե րե խան ստա նում է հա ղոր դակ ցա կան, 
այս պես կոչ ված, ա ռա ջին «դաս տիա րա կութ յու նը»): Եվ ինչ ստաց վում 
է, դառ նում է ա նընդ հատ կրկնվող, իսկ կրկնվա ծը՝ կոնկ րետ ազ դան-
շա նա յին յու րա ցում, «լեզ վա հա ղոր դակ ցա կան»  սե փա կա նութ յուն: 

Լայն ա ռու մով ըն կա լու մը կար ևոր է, ա ռաջ նա յին: Նույ նիսկ ե րեք-
չորս ա միս նե րին  ոչ միայն տե սո ղութ յամբ, այլև մա նա վանդ լսո ղութ-
յամբ ե րե խան հետ ևում է իր շրջա պա տին, ա ռա ջին հեր թին՝ մո րը, 
ի րեն ուղղ ված ա մեն մի ազ դան շա նի, լի նի այն  ձայ նա յին կամ շփման 
ձևով, ո րոնք այս պես թե այն պես  տեղ են հաս նում ա ռա ջին  մի քա նի 
ա միս նե րին: Մո րից ի րեն ուղղ ված ազ դան շա նը տպա վոր վում է ման-
կան մեջ, շտե մա րան վում, դառ նում հնա րա վո րութ յուն հետ դար ձի հա-
մար («հա ղոր դակ ցու մը կա յա նում է»), ա ռա ջին  հետ դար ձը, հա վա նա-
բար, ման կան  ժպիտն է, հա յաց քի կենտ րո նա ցու մը. մայ րը, օ րի նակ,  
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որ կողմ թե քի հա յաց քը և նա յի ման կի կին, վեր ջինս հա յաց քով հետ-
ևե լու է նրան (սա խոս քա ՞յին,  թե՞ ան խոս հա ղոր դակ ցում է. հա վա նա-
բար,  խոս քա յին, ո րով հետև ա մեն մի ան խոս  հա ղոր դակ ցում այս պես 
թե այն պես ու նի իր խոս քա յին  հիմ քե րը): 

Ըստ  այսմ՝ կա րե լի է ա սել, թե «բա ռի» (հնչախմ բի) ո րո շու մը ման-
կան  զար գաց ման  սկզբնա կան փու լի մեջ կար ևոր քայլ է խոս քի  ու-
սում նա սիր ման հա մար, թեև այն հան դի սա նում է մո տա վոր, են թադ-
րա կան օ րի նակ, թե կուզ ժա ռան գա կա նին  (գե նո տի պին)  ո րո շա կի 
տեղ տա լու, այն չան տե սե լու պայ ման նե րում: 

 Այ սու հան դերձ, ինչ պես վե րը նշե ցինք, խոս քի ա ռա ջաց ման նախ-
նա կան վի ճա կի  ներ կա յաց ման հա մար ման կան խոս քի օ րի նա կը բե-
րելն այն քան էլ տե ղին չէ,  ո րով հետև նախ՝ այն  պայ մա նա կան է,  չու-
նի ա պա ցու ցո ղա կան հիմ քեր, երկ րորդ՝  կա րող է միայն  նմա նա տիպ   
(ա նա լո գիկ) լի նել, բայց ոչ՝   նույ նա կան:  Այս ա մե նին խան գա րում է ոչ 
միայն ժա ռան գոր դա կա նը, այլև փոր ձը, որ փո խանց վում է  ա նա սե լի  
ժա մա նակ ներ շա րու նակ: 

Ամ բողջ հարցն այն է, որ նա խա դա սութ յան, իբրև խոս քի նվա զա-
գույն միա վո րի, պատ մութ յու նը պետք քննար կել ոչ թե ման կան խոս քի 
ա ռա ջաց ման՝ թո թո վանք նե րից հո դա բաշխ  լեզ վին անց նե լու օ րի նա-
կով  (դա, ինչ խոսք, կողմ նա կիո րեն պետք է հաշ վի առ նել, ոչ թե դնել 
խնդրի լուծ ման հիմ քում), այլ  մար դու հո գեբ նա խո սա կան փոր ձի վրա 
հիմն ված, հա սա րա կա կան հա ղոր դակց ման  (ի մա՛ առն չութ յան) յու րա-
հատ կութ յուն նե րի վեր լու ծութ յան մե խա նիզ մով, ըստ այնմ, որ խոս քը 
տար րա կան, բնա խո սա կան-կազ մա խո սա կան ձայ նե րից  («հնչյուն նե-
րից») վե րած վել է հո դա բաշխ լեզ վի, այն էլ  յու րա հա տուկ տա րան-
ջատ մամբ (դի ֆե րենց մամբ): 

Լեզ վա բա նութ յան մեջ, ինչ պես հայտ նի է,  փոր ձեր են ե ղել խոս քի 
ա ռա ջաց ման մե խա նիզ մը բա ցատ րել, օ րի նակ, փու լե րի ձևով, հատ-
կա պես նկա տի ու նե նա լով նոր ժա մա նակ նե րում գո յութ յուն ու նե ցող 
լե զու նե րի կա ռուց ված քի տրա մագ ծո րեն (կամ շա ռավ ղով) տար բեր 
լի նե լը, ո րը ոչ  այլ ինչ է, ե թե ոչ  բարդ և կար ևո րա գույն հար ցի ոչ այն-
քան հա մար ժեք  քննութ յան արդ յունք, մա նա վանդ որ միմ յան ցից 
տար բեր լե զու նե րը խմբա վոր վում են քե րա կա նա կան կա ռուց ված քի 
այս կամ այն հատ կա նի շով  (թե քա կան, ան ջա տա կան, ներ մարմ նա-
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վոր յալ և  այլն) զար գաց ման տար բեր շրջան նե րի կամ փու լե րի  («ստա-
դիա նե րի») մեջ դնե լով: 

Ժա մա նա կա կից լեզ վա բա նութ յու նը, հա սա րա կա կան գի տութ-
յուն ներն առ հա սա րակ որ քա նով այս կամ այն չա փով առնչ վում են 
լեզ վի և մ տա ծո ղութ յան փոխ հա րա բե րութ յան հար ցին, փոր ձում են 
վե րա նա յել ար վա ծը, տե սա կան  նոր մո տե ցում ներ հան դես բե րել  
խնդիրն ա վե լի ի րա կան քննե լու  նպա տա կով: 

Լե զու նե րի դա սա կար գումն ըստ  «ստա դիա նե րի» ներ կա յաց նում 
է ոչ թե եր ևույ թի զար գա ցու մը հա սա րա կութ յան ա ռա ջըն թա ցով պայ-
մա նա վոր ված, այլ ըստ այնմ, թե նոր ժա մա նակ նե րում հայտ նի լե զու-
նե րից ո րոնք են գտնվում  զար գաց ման այս կամ այն աս տի ճա նի վրա.  
օ րի նակ՝ բառ-նա խա դա սութ յուն ներ կա յաց նող լե զու նե րը  «դի ֆուզ  
խոս քի»  [լատ. diffūsus  «սփռված, տա րած ված» ( < diffundo «հո սել, 
փռվել»)] կրող ներ են, այդ պի սին են հա մար վում, այս պես կոչ ված, 
ներ մարմ նա վոր յալ (ին կոր պո րա տիվ) լե  զու նե րը, այլև նման լե զու նե-
րի մի տե սա կը.  «Ինչ պես տես նում ենք, այս տեղ էլ  առ կա է  ներ մարմ-
նա վո րու մը, բայց ե թե ներ մարմ նա վոր յալ նա խա դա սութ յուն նե րի մեջ  
միա վոր վում, ձուլ վում  են  նրա բո լոր տար րե րը, ա պա  մաս նա կի  ներ-
մարմ նա վոր ման  ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում են թա կա յի ու իր լրա-
ցում նե րի և ս տո րոգ յա լի ու իր լրա ցում նե րի միա վո րում. ի րենք՝ են թա-
կան ու ստո րոգ յա լը այլևս չեն միա վոր վում»1:  

Հա ջորդ  «ստա դիան», այս պես կոչ ված,  (բազ մա)հա մադ րա կան   
(հուն. polysyntheton  «բազ մա շաղ կա պութ յուն») լե զու նե րի տե սակն է, 
«ո րի մեջ  բա ռերն այլևս  չեն ձուլ վում  ի րար, կապ վում են միմ յանց 
հետ հա տուկ մաս նիկ նե րով (ցու ցիչ նե րով) (ի մա՛ շաղ կապ նե րով – Վ. 
Հ. ), ո րոնք և  ա ռան ձին բա ռե րը ի րար են կա պում նա խա դա սութ յան 
մեջ»2:  

Ներ կա յումս գո յութ յուն ու նե ցող տար բեր (ոչ հնդեվ րո պա կան՝ 
աֆ րիկ յան, հյու սի սա մե րիկ յան և  այլն)  լեզ վախմ բե րի պատ կա նող լե-
զու նե րի օ րի նա կով բա ցատ րել նա խա դա սութ յան՝ լեզ վի շա րահ յու սա-
կան մա կար դա կի (խոս քի) ա ռա ջա ցու մը և տալ լե զու նե րի հե տա գա 
զար գաց ման փու լե րը, հա մո զիչ չէր կա րող լի նել,  որ և  իր ժա մա նա կին 

1  Է. Բ. Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 564:
2  Նույն տեղում, էջ 565: 
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մերժ վել է, թեև նշվել  են նրա նում գնա հա տե լի կող մեր, մա նա վանդ  
իբրև փորձ եր ևույ թի բա ցատր ման և ներ կա յաց ման ա ռու մով: Բո լոր 
դեպ քե րում ժա մա նա կի խախ տու մը, լե զու նե րի նոր վի ճա կի օ րի նա-
կով նախ նա կան վի ճակ նե րի հա մա բա նա կան (ա նա լո գիա կան) մեկ-
նա բա նու մը, ընդ սմին ո րոշ հար ցե րի բաց մնա լը, բնա կա նա բար, դա-
սա կար գու մը  դարձ նում են ոչ վերջ նա կան, ե թե ոչ ա ռար կե լի:  

3. Նա խա դա սութ յան ա ռա ջաց ման պատ մութ յան մեկ նա բա նութ-
յան հար ցում, թե կուզ  վար կա ծի  (հի պո թե զի) տես քով, ա ռաջ է քաշ-
վում մեկ այլ մո տե ցում, ըստ ո րի ան վա նա կան նա խա դա սութ յան տե-
սա կը դիտ վում է իբրև «բառ-նա խա դա սութ յու նից քե րա կա նա կան 
ձևա վոր ված նա խա դա սութ յանն անց նե լու աս տի ճա նա կա նութ յուն»: 

Այս մո տե ցումն է ժա մա նա կին ա ռաջ քա շել Է. Բ. Ա ղա յա նը (նշենք 
այդ վար կա ծի փաս տարկ ման հիմ նա կան կե տե րը՝  լրիվ մեջ բեր ման 
ձևով կամ հա մա ռոտ վե րաձ ևա կերպ մամբ). 

ա) «…կա րե լի  է իբրև հի պո թեզ  նշել  մի մի ջա կա աս տի ճա նի առ-
կա յութ յու նը: Դա ան վա նա կան նա խա դա սութ յան վի ճակն է, բայց ան-
վա նա կան՝ ոչ այն ձևա վոր մամբ, ինչ պի սին ու նեն այժմ յան ան վա նա-
կան նա խա դա սութ յուն նե րը... Նախ նա կան այդ ան վա նա կան նա խա-
դա սութ յուն նե րը բառ - նա խա դա սութ յուն նե րի հե տա գա զար գաց ման 
աս տի ճանն են ներ կա յաց նում»1:

բ) Զար գաց ման  նախ նա կան շրջա նում  մար դը «ի վի ճա կի չէր ան-
ջա տե լու ա ռար կան  հատ կա նի շից, ո րի հետ ևան քով էլ մի բառն ար-
տա հայ տում էր  և՛ մե կը, և՛ մյու սը»2: 

 գ) Օ րի նակ է բեր վում ա ռար կա յի  ինք նա կա յութ յու նը  (ի մա՛ ծա ռի 
գո յութ յու նը)՝ իր բո լոր հատ կա նիշ նե րով, ո րոն ցից կա նաչ լի նե լու 
հատ կա նի շը սկզբնա պես ըն կալ վե լիս  է ե ղել  չտա րո րոշ ված ձևով: 

դ) Ա ռաջ է քաշ վում փոր ձի կար ևո րութ յու նը.  ո րի   շնոր հիվ է, որ 
զար գաց ման ըն թաց քում մար դը հաս նում է վե րա ցարկ ման (աբստ-
րահ ման), կա րո ղա նում է ծա ռի  հատ կա նիշ նե րից կա նաչ լի նել-ը առ-
հա սա րակ  դի տել որ պես այդ պի սին, այլ ոչ թե տվյալ ծա ռի կա նաչ 
լի նել-ը, այլև հա սու լի նել այլ հատ կան շում նե րի՝ կա նա չա նալ, կա նա
չա վուն, կա նա չութ յուն (բո լո րո վին նոր՝ կա նա չե ղեն և  այլն. Վ. Հ.): 

1  Է. Բ.Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 569:
2 Նույն տեղում: 
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ե) Եվ եզ րա կա ցութ յու նը. «Ա հա նախ նա կան  այդ բա ռա նուն նե րի 
հա րադ րութ յամբ կազմ ված նա խա դա սութ յունն էլ մենք կո չում ենք  
ան վա նա կան նա խա դա սութ յուն» (ընդգ ծու մը հե ղի նա կի -  Վ. Հ.)1:

Այս ա ռու մով կա րե լի է նշել մի քա նի  նկա տա ռում:  
Նախ՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, այն քան էլ  հստակ չէ մար դու լեզ վամ-

տա վոր զար գաց ման այդ հե տա գա աս տի ճա նում, սկզբնա կա նից հե-
տո  նման կար գի բառ-նա խա դա սութ յուն նե րը դի տել ան վա նա կան 
նա խա դա սու թուն ներ,  թե կուզ այն հաշ վով, որ մի կող մից՝  այդ տեր-
մի նը, որ քան էլ շեշտ վում է այդ մա սին, բո լոր դեպ քե րում չի ար տա-
հայ տում այն, ինչ ներ կա յաց վում է իբրև վար կած,  այլև այն,  որ այդ 
տեր մի նը ար դի գի տութ յան  մեջ  «զբա ղեց ված» է: 

Երկ րորդ՝  վար կա ծի  հա մար բեր վող փաս տար կում նե րում չի եր-
ևում նա խա դա սութ յան հիմ նա կան  հատ կա նի շի՝ ստո րոգ ման բնույ-
թը, այն, թե  զար գաց ման այդ փու լում,  ան վա նա կան նա խա դա սութ-
յան մեջ ստո րո գու մը  ինչ աս տի ճա նի վրա է գտնվում: 

Եր րորդ՝ ստո րա գումն ու նի՞ իր տար բե րակ վա ծութ յու նը նա խա դա-
սութ յան ա ռա ջաց ման տար բեր շրջանն նե րում, և  ե թե ու նի, ա պա այդ 
ան վա նա կան նա խա դա սութ յան փու լում այն ինչ պի սի՞ դեր է ու նե ցել: 

Հարկ կա շեշ տե լու, որ նա խա դա սութ յան ա ռա ջաց ման հար ցում 
ստո րոգ ման բնույ թի պար զա բա նումն ու նի կար ևոր, կա րե լի է ա սել,  
ա ռանց քա յին նշա նա կութ յան:  Ս տո րո գումն ան բա ժան է նա խա դա-
սութ յու նից, ինչ աս տի ճա նի վրա էլ լի նի վեր ջինս՝ նախ նա կան, մի ջին  
թե նոր. մար դը հա ղոր դակ ցո րեն ստո րո գում է  («ո գում է, ո գո րում է») 
ի րա կա նութ յու նը:  

Հա ղոր դակ ցում նշա նա կում է տե ղե կաց նել (հա ղոր դել-ստա նալ) 
ինչ-որ բան՝ որ ևէ պա հան ջի բա վա րար ման նպա տա կով: Նա խա դա-
սութ յան ա ռա ջա ցու մը, հա վա նա բար, պետք է դի տար կել իր նախ նա-
կան վի ճա կից մինչև կա տար յալ վի ճա կի հաս նե լը: Եվ այն, ինչ մեզ 
թվում է զար գա ցած և կա տա րե լաց ված վի ճակ (ներ կա յիս վի ճա կը), չի 
կա րե լի վստահ լի նել ա սե լու, թե հե տա գա տևա կան ժա մա նա կի ըն-
թաց քում ներ կա յիս զար գա ցած  և թ վաց յալ կա տա րե լութ յան հա սա ծը 
ինչ պի սին կլի նի ա մե նա հե տա գա ժա մա նա կում: Սա է ցույց տա լիս 

1  Նույն  տեղում, էջ 570:
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առ հա սա րակ ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի, նրանց հա րա բե րութ յուն-
նե րի ա ռա ջըն թա ցի փոր ձը:  

Ուս տիև՝  նա խա դա սութ յան ա ռա ջա ցու մը, մաս նա վո րա բար տևա-
կան ա նընդ հատ բա ցար ձակ փո փո խութ յուն նե րի մեջ, կա րե լի է են-
թադ րել, պի տի ու նե ցած լի նի հանգր վա նա յին ընդ հա տութ յուն  և հա-
րա բե րա կան դա դար, ինչ պես ա մեն մի կեն սա կան բա բա խում, որ ոչ  
այլ ինչ է, ե թե ոչ ա նընդ հատ բա բախ ման մեջ խփո ցի («պուլ սի»)  և 
կան գի («պաու զա յի»)  հա րա բե րակ ցու  թյուն: 

Տ վալ դեպ քում ա նընդ հա տա կա նութ յու նը խոս քի («նա խա դա սու-
թյան»)  ձևա ցումն է, իսկ ընդ հա տու մը՝ նրա մի վի ճա կը, ո րը պայ մա-
նա կա նո րեն կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ հանգր վան նե րով 
(ա ռանց հնա րա վո րութ յուն ու նե նա լու  դրանք ժա մա նա կա յին չափ ման 
մեջ դնե լու, այ սինքն՝  երբ է սկսվում  և վեր ջա նում մե կը, և  երբ է շա-
րու նակ վել  և փո խանց վել  մյու սը և  այլն). 1) «ճիչ-ձայն» -նա խա դա-
սութ յուն, 2) «բառ» -նա խա դա սութ յուն,  3) «լե զու» - նա խա դա սութ յուն 
(տե՛ս գ ծա պատ կեր 16):

                                                                              Գ ծա պատ կեր 16

«ճիչ-ձայն»  -  նխդս.     …….>   «բառ» - նխդս.    .……>    «խոսք» - նխդս.

Ն ման հար ցադ րու մը, բնա կա նա բար, վար կա ծա յին է, ո րի գի տա-
կան պար զա բա նու մը պա հան ջում է ոչ միայն ա պա ցու ցո ղա կան մեծ 
աշ խա տանք, այլև լեզ վա բա նութ յա նը օգ նող (հա րա կից) այլ գի տութ-
յուն նե րի տվյալ նե րի օգտա գոր ծում:  Լե զուն մնում է, թերևս,   մո գա-
կան և  ոչ-լիո վին հաս կա նա լի մի ի րո ղու թյուն, որ  սպա սար կում է կեն-
դա նի միա վոր նե րին՝ ի րենց կեն սա գոր ծու նեութ յան ողջ ըն թաց քում՝ 
ի րա կա նում,  և  մարդ կութ յա նը՝ հա րա բե րա կա նո րեն: 

Հիմ նա կան գրա կա նութ յուն: 
Ա ղա յան Է. Բ.,  Լեզ վա բա նութ յան հի մունք ներ, Ե., 1987, էջ  560-571:

Լ րա ցու ցիչ  գրա կա նութ յուն: 
Головин Б. Н.,  Введение в языкознание, М., 1983, էջ 79-80:
Маслов Ю. С., Введение в языкознание, М.,  1987, էջ 210-213:   
Реформатский А. А, Введение в языковедение, М., 2007, էջ 487-490:
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Ան վա նա ցանկ

Ա բեղ յան Մ. Խ. (1865-1944) բա -
նա սեր, լեզ վա բան

Ա բով յան Խ. (1809-1848) հայ 
գրող, լու սա վո րիչ - ման կա վարժ

Աբ րա համ յան Կ. Շ. (1959 թ.)  
լեզ  վա բան-տի պա բան, ռու սե րե նի 
մաս  նա  գետ

Աբ րա համ յան Ս. Գ. (1925-2005)
լեզ  վա բան, հա յե րե նա գետ

Ա թա յան Է. Ռ. (1930- 2000) լեզ վա-
բան, փի լի սո փա

Ա լի շան հ. Ղ. (1820-1901) բա նա-
սեր, բա նաս տեղծ, աշ խար հա գետ

Ա ղա յան Է. Բ. (1913-1991) լեզ վա-
բան, հա մե մա տա բան

Ա ճառ յան Հ. Հ. (1976-1953) բա նա-
սեր, լեզ վա բան

Ա սատր յան Մ. Ե. (1926-2000) լեզ-
վա բան, հա յե րե նա գետ

Ա րիս տո տել (մ. թ. ա. 384-322)
հույն փի լի սո փա

Բա կունց Ակ.   (1899-1837) ար ձա-
կա գիր

Բայ րոն Ջ.  (1788-1824) անգ լիա ցի 
բա նաս տեղծ

Բար սեղ յան Հ. Խ. (1920-2014) լեզ-
վա բան, հա յե րե նա գետ

Բաք Կ. Դ. (1866-1955) ա մե րի կա-
ցի հա մե մա տա բան, բա ռա րա նա-
գիր

Բե լինս կի Վ. Գ. (1811-1848)  ռուս 
գրաքն նա դատ

Բեն վե նիստ Է. (1902-1976) ֆրան-
սիա ցի լեզ վա բան, հա մե մա տա-
բան, ի րա նա գետ

Բո գո րո դից կի Վ. Ա. (1957-1941)
ռուս լեզ վա բան, բար բա ռա գետ

Բո դո ւեն  դը Կուր տե նե  Ի. Ա. 
(1845-1929)  ռուս եզ վա բան, հնչյու-
նա գետ

Բ րո կա Պ.  (1824-1880) ֆրան սիա-
ցի բժիշկ, մար դա բան

Բու դա ղով Ռ. Ա. (1910-2001) ռուս 
լեզ վա բան, ռո մա նա կան լե զու նե րի 
մաս նա գետ 

Բուս լաև Ֆ. Ի. (1818-1897) ռուս 
լեզ վա բան, քե րա կա նա գետ

Գալ շո յան Մ. (1933-1980) ար ձա-
կա գիր

Գալստ յան Ս. Ա. (1929 թ.) լեզ վա-
բան, հա յե րե նա գետ

Գ յո թե Յ. Վ. (1749-1832) գեր մա-
նա ցի բա նաս տեղծ

Գո լո վին Բ. Ն. (1916 -1984) ռուս 
լեզ վա բան

Գ րի գոր Նա րե կա ցի  (951-1003)
բա նաս տեղծ

Գ րիմ Յ. (1785-1863) գեր մա նա ցի 
բա նա սեր, լեզ վա բան

Դար վին Չ. (1809-1882) անգ լիա-
ցի բ նա գետ, կեն սա բան

Դեբ յու սի Կ. (1862-1918) ֆրան-
սիա ցի ե րա ժիշտ
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Դիո նի սիոս Թ րա կա ցի (մ. թ. ա.  
I  դ.), հույն քե րա կան

Դոս տոևս կի Ի. Ֆ. (1821-1881) ռուս 
գրող

Զին դեր Լ. Ռ. (1904-1995) ռուս  
լեզ վա բան, հնչյու նա բան

Թոխ մախ յան Ռ. Մ. (1937 թ.) լեզ-
վա բան, հնչյու նա բան

Թու ման յան  Հովհ. (1969-1923 հայ   
բա  նաս տեղծ

Ի սա հակ յան Ավ. (1975-1957) բա-
նաս տեղծ

Լամ բերտ րի Շ. դը  (1945 թ.) 
ֆրան սիա ցի լեզ վա բան, հա մե մա-
տա բան

Լեոնտև Ա. Ա. (1936-2004) ռուս  
լեզ վա բան,  հո գե բան

Լեոնտև Ա. Ն (1903-1979) ռուս  
փի լի սո փա, հո գե բան

Լոկ Ջ. (1632-1704) անգ լիա ցի  փի-
լի սո փա

Լու րիա Ա. Ռ. (1902-1977) ռուս հո-
գե բան, նյար դա բան

Խա չատր յան Ա. Հ.  (1927 թ.) լեզ-
վա բան, hնչյու նա բան

Խա չիկ յան Մ. Լ. (1949 թ.) հայ լեզ-
վա բան,  ու րար տա գետ

Կա պու տիկ յան Ս. Բ. (1919-2006) 
բա նաս տեղ ծու հի

Կո մի տաս (1969-1935) ե րա  ժիշտ, 
խա զա գետ. եր գա հան

Կ րուշևս կի Ն. Վ. (1851-1887) ռուս 
(ծա գու մով` լեհ) լեզ վա բան, լեզ վի 
տե սա բան

Հալ լե  Մ.  (1923-2018)  ա մե րի կա-
ցի հնչյու նա բան

Հավ րա նեկ  Բ. (1893-1978)  չեխ   
բա նա սեր, սլա վո նա գետ

Հա կոբ յան Կ. Ս. (1977 թ.) լեզ վա-
բան, տի պա բան

Հեր դեր Յ. Գ. (1744-1803) գեր  մա-
նա ցի  փի լի սո փա

Հում բոլդտ Վ. ֆոն (1767-1835 գեր-
  մա նա ցի լեզ վա բան,  փի լի սո փա

Ղա րագ յուլ յան Թ. Ա. (1923-1981)
լեզ վա բան, հա մե մա տա բան

Ղա րիբ յան Ա. Ս.  (1899-1977) լեզ-
վա բան, բար բա ռա գետ

Ղա փանց յան Գ. Ա. (1887-1957 
լեզ    վա բան, հա մե մա տա բան

Մաթ ևոս յան Հ. (1935-2003) ար ձա-
կա գիր

Մաս լով  Յու. Ս. (1914-1990)  ռուս 
լեզ վա բան

Մա տե զիուս Վ. (1882-1945)  չեխ  
լեզ վա բան, լեզ վի պատ  մա բան

Մար կես Գ. Գ. (1927-2014) կո լում-
բիա ցի գրող

Մե յե Ա. (1865-1936) ֆրան սիա ցի 
լեզ վա բան,  հա մե մա տա բան

Մեշ չա նի նով Ի. Ի. (1883-1967) 
ռուս լեզ վա բան, հնա գետ

Մ յուլ լեր Ֆ. Մ. (1823-1900) գեր մա-
նա ցի բա նա սեր-ա ռաս պե լա բան. 
հնդկա գետ

Մու րադ յան Ա. Ն. (1927-1991) լեզ-
վա բան, հու նա րե նի մաս նա գետ

Մու րա ցան (1854-1908) հայ գրող
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Յա կոբ սոն Ռ. Օ. (1896-1982) լեզ-
վա բան-հա մե մա տա բան, ա ռասպե-
լ աբան-մշա կու թա բան

Յարց ևա Վ. Ն.  (1906-1999) ռուս 
լեզ վա բան, անգ լիա գետ, լեզ վի 
պատ  մա բան

Նալ բանդ յան  Միք.  (1829-1966) 
գրող, հրա պա րա կա խոս  

Շախ մա տով Ա. Ա. (1854-1920) 
ռուս լեզ վա բան, լեզ վի պատ մա բան

Շանս կի Ն. Մ. (1922-2005) ռուս 
լեզ վա բան, դարձ վա ծա բան,   լեզ վի 
պատ մա բան

Շեքս պիր Վ. (1564-1616) անգ լիա-
ցի բա նաս տեղծ

Շի րո կով Օ. Ս  (1927-1997) ռուս 
լեզ վա բան,  հա մե մա տա բան,    հու-
նա րե նի մաս նա գետ

Շ լայ խեր Ա. (1821-1868) գեր մա նա-
ցի լեզ վա բան, հա մե մա տա բան

Շ լե գել Ա. Վ. (1767-1845) գեր մա-
նա ցի քննա դատ, գրա կա նութ յան 
պատ մա բան

Շ լե գել Ֆ. (1772-1829) գեր մա նա ցի 
քննա դատ, ռո ման տիզ մի տե սա-
բան

Շ չեր բա Լ. Վ. (1880-1944)  ռուս 
լեզ վա բան, բա նա սեր, բա ռա րա-
նա գիր

Չա րենց Եղ. (1897-1937) բա նաս-
տեղծ, մշա կույ թի  գոր ծիչ

Պա նի նի (մ. թ. ա. V դ.) հնդիկ քե-
րա կան 

Պաուլ Հ. (1846-1921) գեր մա նա ցի 
լեզ վա բան, լեզ վի պատ մա բան

Պետ րոս յան Հ. Զ. (1927-2001) լեզ-
վա բան, հա յե րե նա գետ 

Պետ րոս յան Վ. Հ. (1932-1994) ար-
ձա կա գիր

Պո տեբն յա Ա. Ա. (1835-1891)  ռուս 
լեզ վա բան, գրա կա նա գետ, փի լի-
սո փա

Պուշ կին Ա. Ս. (1799-1837)  ռուս 
բա նաս տեղծ

Ջա հուկ յան Գ. Բ. (1920-2005) լեզ-
վա բան, հա մե մա տա բան

Ռե ֆոր մատս կի Ա. Ա. (1900-1978) 
ռուս լեզ վա բան,  հնչյու նա բան

Ռուս լո աբ բա Ժ. Պ. (1846-1924) 
ֆրան սիա ցի հնչյու նա բան-փոր ձա-
գետ, բար բա ռա գետ

Սար յան Մ. (1880-1972) գե ղան կա-
րիչ

Սա րո յան Վ. (1908-1981) ա մե րի-
կա ցի գրող

Սե պիր Է.  (1884-1939) ա մե րի կա-
ցի լեզ վա բան

Ս կո րիկ Պ. Յա. (1906-1895) ռուս 
լեզ վա բան,  ման կա վարժ

Սո բոլևս կի Ի. Խ. (1856-1929)  ռուս 
լեզ վա բան, հնա գետ, գրա կա նութ-
յան պատ մա բան

Սոս յուր Ֆ. դը (1857-1913) ֆրան-
սիա ցի լեզ վա բան

Ս տե պա նով Գ. Վ. (1919-1986) ռուս 
լեզ վա բան. ռո մա նա կան լե զու նե րի 
մաս նա գետ 

Սու քիաս յան Ա. Մ. (1922-2007) 
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Տոլս տոյ Լ. Ն. (1828-1910) ռուս 
գրող

Տրու բեց կոյ Ն. Ս.  (1890-1938) ռուս 
լեզ վա բան, հնչյու նա բան

Րաֆ ֆի (1835-1888) գրող, վի պա-
սան

Ֆանտ Գ.  Մ. (1919-2009)  ա մե րի-
կա ցի հնչյու նա բան

Քոս յան Վ. Ա. (1927-1993) լեզ վա-
բան, հա յե րե նա գետ

լեզ վա բան, հա յե րե նա գետ
Վեռ ներ Կ. (1846-1896) գեր մա նա-

ցի լեզ վա բան, հա մե մա տա բան
Վեռ նի կե Կ. (1848-1905) գեր մա-

նա ցի կեն սա բան, հո գե բույժ, նյար-
դա բան

Վե րեշ չա գին Ե. Մ. (1939 թ.)  ռուս 
լեզ վա բան

Վի գոտս կի  Լ. Ս. (1896-1934) ռուս 
հո գե բան

Վի նոգ րա դով Վ. Վ. (1895-1969)
ռուս լեզ վա բան, գրա կա նա գետ

Տե լիա Վ. Ն. (1930-2011) ռուս  լեզ-
վա բան,  դարձ վա ծա բան

Տեր յան Վ. (1885-1920) բա նաս-
տեղծ
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