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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Արվեստի յուրաքանչյուր գործ և նրա հեղինակի անհատականությունը 

արժևորվում են ոչ միայն ստեղծագործության թեմատիկայով, այլև արտահայտման 


������� ընտրությամբ: Գեղարվեստական երկի դեպքում թեմայից ոչ պակաս 

կարևորվում են, թե գրողը լեզվական ինչպիսի արտահայտչամիջոցներ է ընտրել, և թե 

դրանք երբ, ինչպես, ինչ նպատակով է կիրառել, քանի որ գեղարվեստական 

գրականությունը` իբրև խոսքի արվեստ, իրականության պատկերավոր արտացոլումն է 

լեզվի միջոցով: 

Լեզվի միջոցով են գրականության մեջ դրսևորվում այս կամ այն ժողովրդի 

ազգային կերպարը, նրա հ�����������, մտածողության ձևը: «Լեզուն, հագեցած 

լինելով տվյալ ժողովրդի բազմադարյան փորձով, իր մեջ ընդգրկում է այդ ժողովրդի 

ազգային առանձնահատկությունները: Այս իմաստով էլ լեզուն ամեն մի ժողովրդի 

կուլտուրայի զարգացվածության նշանացույցն է, ժողովրդի հոգու, բնավորության 

արտահայտությունը»1: 

Գրողի կողմից ժողովրդի բնավորության, մտածելակերպի, կենսափի-

լիսոփայության գեղարվեստակա� արտացոլման եղանակներից մեկը լեզվի 

ժողովրդայնացումն է: Իսկ լեզվի ժողովրդայնացման ուղիներից մեկը բարբառային ու 

ժողովրդախոսակցական իրողությունների գործածությունն է: 

Գեղարվեստական գրականության և նրա լեզվի ժողովրդայնացման խնդիրը 

դրված էր դեռևս աշխարհաբարի ձևավորման շրջանից և ցայսօր էլ արդիական է: 

Հայ դասական և ժամանակակից գրողներից շատերն իրենց 

ստեղծագործությունների լեզվական միջոցների ընտրության շրջանակներն ընդլայնել 

են ի հաշիվ լեզվի տարածական տարբերակների` բարբառների, ենթաբարբառների, 

խոսվածքների, ինչը հայ լեզվաբանության և գրաքննադատության մեջ տարբեր 

ժամանակներում տարբեր կերպ է գնահատվել` բարբառային իրողությունները 

դիտվելով կամ գրական նորմայից շեղումներ, «ցածր» ոճի դրսևորումներ, կամ էլ 

                                                           
1 Մարության Ա., Եղիշե Չարենցի չափածոյի լեզուն և ոճը, Երևան, 1979, էջ 34: 



4 

 

բներանգ ստեղծելու, կերպավորման, ազգային հոգեբանության դրսևորման լավագույն 

միջոցներ և այլն: 

Մինչդեռ, խոսելով գրողի կողմից բարբառային իրողությունների գործածության 

մասին,  պետք է ոչ թե այն մերժելի կամ ընդունելի համարենք, այլ փորձենք գտնել 

դրա  անհրաժեշտությունը և նպատակը: Կարևոր է, որ դրանք ընտրված և ճիշտ 

ուղղորդված լինեն, որ� էլ պայմանավորված է ստեղծագործողի տաղանդով, 

լեզվամտածողությամբ և այն համապատասխան միջոցներով արտահայտելու 

օժտվածությամբ: Մեծ արվեստագետը գտնում է «լեզվական միջոցների ու գույների 

գաղտնի խաղը, որը խոսքին կհաղորդի կենդանություն ու հյութեղություն, ինչն 

անհրաժեշտ է լեզվի ժողովրդայնացման համար»1: 

Պատահական չէ, որ Լ�� Պետրոսյանը Հովհ. Թումանյանի լեզվի ժողո-

վըրդայնությունը բացատրում է գրողի տաղանդով ու բառընտրության հմտությամբ` 

ընդգծելով. «Թումանյանի լեզվի ժողովրդայնությունն ու ինքնատիպությունը ոչ թե նրա 

գործածած բարբառային բառերի և որոշ բառաձևերի (էս, էն, էնքան և այլն) քանակի 

մեջ է, այլ նրանց օգտագործման հմտության»2: 

Քննելով բարբառային իրողությունների դրսևորման առանձ-

նահատկություններն ու նպատակադրումը` նկատելի է հեղինակի կողմից դրանց 

ակամա և կանխամտածված ընտրությունը: Ակամա ընտրությունը հեղինակի 

լեզվամտածողության ինքնաբուխ ու բնական արտահայտությունն է: Բարբառը կամ 

խոսվածքը լեզվական այն տարբերակն է, որին մարդը (այս դեպքում` գրողը) 

տիրապետում է վաղ մանկությունից, և բարբառով է նրա գիտակցության մեջ 

ձևավորված քերականական տրամաբանությունը: Այդ մասին Հր���� Աճառյանը գրում 

է. «Ամեն մի անհատ, որ գրում է որևէ մայրենի լեզվով կամ բարբառով, ինչքան էլ լավ 

իմանա այդ օտար լեզուն կամ բարբառը, այնուամենայնիվ իր մայրենի լեզվից կամ 

բարբառից որևէ հետք կթողնի: Երբ մի վանեցի գրում է գրական հայերենով, լինի դա 

արևելյան թե արևմտյան բարբառով, անշուշտ մի քանի տեղ որոշյալ բառերի ը հոդը 

                                                           
1 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 26: 
2 Պետրոսյան Լ., Հովհաննես Թումանյանի լեզվի և ոճի մի քանի առանձնահատկությունները, ՊԲՀ, N 1, 
1961, էջ 76 : 
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կուլ պիտի տա: Երբ Լեոն իր Հայոց Պատմության մեջ (Ա, էջ 609) գրում է. «Տիզբոնից 

մոտ է ապրում», դրանով մատնում է իր ղարաբաղցի լինելը (Ղարաբաղի բարբառում 

մօտ նախադրությունը վերցնում է բացառական խնդիր, մինչդեռ ուրիշ բարբառներում 

սեռական-տրական խնդիր): Կամ երբ Մանանդյանը իր հրատարակած Նոննոսի մեջ 

(Marburg, 1903, էջ 5, ծան.) գրում է պիտի լինի՛ր փոխանակ պիտի լինէր, դրանով 

մատնում է, թե խոսում է կարնեցոց բարբառը»1: 

   Բարբառային իրողությունների կանխամտածված ընտրությունը ոճավորման 

նպատակ ունի, գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ այդ միավորներն ունեն 

տարբեր գործառույթներ. բնութագրում են տվյալ տարածաշրջանի կենցաղը, բարբառը 

կամ խոսվածքը դարձնում են ավելի ճանաչելի` ընդլայնելով ընթերցողի 

պատկերացումը տվյալ բարբառի առանձնահատկությունների մասին, ստեղծելով 

համապատասխան բներանգ` գրական կերպարները դարձնում են ավելի գործուն, 

կերպավորումը` համոզիչ: Բարբառային իրողությունների գործածումով հարստանում 

են գեղարվեստական լեզվի ոճական և պատկերավորման հնարավորությունները, 

ավելի անկեղծ է դրսևորվում հեղինակի վերաբերմունքը, գեղարվեստական խոսքը 

դառնում է բնական, և ընթերցողը ավելի է կապվում հեղինակի` որպես ժողովրդի 

միջից ծագած կերպարի հետ: Բարբառային իրողությունների գործածությունը 

նպաստում է նաև բարբառների ու գրական լեզվի մերձեցմանը` բարբառների հաշվին 

բազմապատկելով գրական լեզվի զարգացման հնարավորությունները:  

  Թե΄ ռուս, թե΄ հայ լեզվաբանության մեջ բարբառային իրողությունների 

գործածությունը գեղարվեստական գրականության մեջ ըստ արժանվույն գնահատվել 

է: 20-րդ դարի ռուս լեզվաբան, ակադեմիկոս Լ� Շչերբան, կարևորելով բարբառների 

դերը գրական լեզվի գոյատևման և հարստացման գործընթացում, գրում է. «Եթե 

գրական լեզուն կտրվի բարբառներից` արմատից, ապա այն հին Անթեյի նման 

կկորցնի իր ուժը և կվերածվի մահացած լեզվի, ինչպիսին հիմա լատինական լեզուն 

է»2: 

                                                           
1 Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս 2, Երևան, 1951, էջ 116: 
2 Шерба Л., Избранные работы по русскому языку, Москва, 1957, стр 117: 
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   Հր. Աճառյանը լեզվական տարբերակների փոխհարաբերությունը և 

ստեղծագործության մեջ դրանց դրսևորումը անհատի լեզվամտածողությամբ է 

պայմանավորում` նշելով. «Հոգեբանական երևույթ է այն, որ, երբ մեկը գրում է իր 

խոսած բնական լեզվով, արտադրում է մի բնական, պարզ ու կանոնավոր 

գրականություն: Իսկ երբ նա գրում է մի այնպիսի լեզվով, որը իր խոսածը չէ, այլ 

սովորովի, այսինքն ուսման և կրթության միջոցով է ձեռք բերել, նայած իր կրթության 

ուղղության և աստիճանին, կարող է արտադրել երկու ձևի գրականություն: Եթե ուսել է 

վարպետ ուսուցչի մոտ, ձեռք է բերել լավ հմտություն հին հեղինակների լեզվից, ունի 

ճաշակ, գիտություն և արվեստ, նրա գրականությունն էլ կլինի բավական հաջող 

նմանություն հին լեզվին, ըստ կարելվույն կանոնավոր ու ճաշակավոր: Իսկ եթե 

ստացած ուսումը բավարար չէ, ճաշակն անճոռնի և արվեստը կեղծ, արվեստակյալ, 

ուռուցիկ և ճամարտակ»1: 

Լեզվի տարբերակային այդ երկու ձևերի գոյությունն իրարով փոխադարձ 

պայմանավորված իրողություն է համարում Վիկտոր Կատվալյանը: Նա ևս գրական 

լեզվի գոյությունը, գոյատևումը պայմանավորում է բարբառներով. «Բարբառների 

հիմքի վրա էլ ձևավորվում են լեզվի ժողովրդախոսակցական և գրական 

տարբերակները. հասկանալի է, որ առանց բարբառային բնական հիմքի` նշված 

տարբերակները գոյություն ունենալ չեն կարող, ինչպես որ չի կարող լինել սերուցքն 

առանց կաթի կամ հացն առանց ալյուրի»2: 

Անշուշտ, բարբառները բնական հիմքն են գրական տարբերակների, և 

բարբառային իրողությունների դրսևորումը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ 

այդ առումով օրինաչափ է: 

 �իտական գրականության մեջ գրական լեզվում բարբառային տարրերի, 

իրողությունների գործածությունը բնորոշվում է դիալեկտիզմ` բարբառայնություն, 

եզրույթով3: 

                                                           
1 Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս 2, Երևան, 1951, էջ 229: 
2 Կատվալյան Վ., Հայ բարբառագիտության հարցեր, Երևան, 2014, էջ 4: 
3 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Գալստյան Ս., Ղարագուլյան Թ., Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975, էջ 
60: 
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20-րդ դարի ռուս լեզվաբան Լեոնիդ Կասատկինը բարբառայնությունը  

սահմանում է որպես բարբառին բնորոշ լեզվական առանձնահատկություն` գործածված 

գրական լեզվում: Եվ տարբերակում է հետևյալ տեսակները` հնչյունական, 

քերականական, բառակազմական, բառապաշարային: Բառապաշարայինն իր 

հերթին լինում է բուն բառային, ազգագրական և բառիմաստային 1: 

Իսկ Օլգա Ախմանովան իր «Լեզվաբանական տերմինների բառարանում» 

բարբառայնությունը նշվում է երկու իմաստով. 

  1.Բարբառային բառեր, որոնք օգտագործվում են գեղարվեստական 

գրականության լեզվում` ոճական նպատակով (տեղական կոլորիտ ստեղծելու, 

կերպարների լեզվական բնութագրության համար). 

2.հնչյունական, ձևաբանական, շարահյուսական, դարձվածաբանական, 

իմաստային առանձնահատկություններ, որոնք հատուկ են առանձին բարբառների` 

գրական լեզվի համեմատությանբ2: 

«Լեզվաբանական բառարանը» նաև «ռամկաբանություն» եզրույթով է նշում այդ 

իրակությունը և սահմանում որպես գրական լեզվում բարբառային տարրերի, 

իրողությունների գործածում: Այստեղ առանձնացվում են բարբառայնությունների 

հետևյալ տեսակները` հնչյունական, ձևաբանական, շարահյուսական, բառային, 

դարձվածաբանական, իմաստաբանական3:  

Բարբառայնությունները գրական նորմայի նպատակադիր շեղում է որակում 

Աշոտ Մարությանը` գրելով. «Սրանք այն բառերն են, որոնք չեն մտնում գրական լեզվի 

բառային կազմի մեջ և, ինչպես իրենց հնչյունական-ձևաբանական 

առանձնահատկություններով, այնպես էլ գործածության սահմանափակությամբ 

հանդիպադրվում են ընդհանուր գործածություն ունեցող գրական բառերին»4, իսկ 

                                                           
1 Касаткин Л.,��՛ս Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 
1990, http// www. Tapemark.narod.ru.  
2
 Տե՛ս Ахманова О., Словарь лингвистических терминов, Москва, 1969, стр 131. 

3
 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Գալստյան Ս., Ղարագուլյան Թ., Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975, էջ 

60: 
4 Մարության Ա., նշվ. աշխ, էջ 78: 
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գրողի կողմից «դրանց օգտագործումը սովորաբար ���
�������� է լինում 

գեղարվեստական արտահայտչական զանազան նկատառումներով»1: 

Գեղարվեստական գրականության մեջ գործածված բարբառայնություններին և 

դրանց դասակարգմանը անդրադարձել է նաև Ալեքսանդր Մարգարյանը: 

Համապատասխան օրինակներ բերելով Հովհ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմից և Ավ. 

Իսահակյանի «Մայրիկիս» բանաստեղծությունից` նա առանձնացրել է 

բարբառայնությունների հետևյալ տեսակները. 

ա) հնչյունային (օխտն//օխտը<եօթն, էրեցիր<այրեցիր, քու<քոյ, հեր<հէր<հայր, 

արին<արյուն<արիւն և այլն), բ) քերականական (չի կարենում… նստի – չի կարենում… 

նստել, հայրենիքես – հայրենիքից, մորես – մորից, իմ մորս – իմ մորը և այլն), գ) 

իմաստային-իմաստաբանական (ցավ(=«տարափոխիկ վարակիչ հիվանդություն»), 

ձգել (=«երկարել` մեկնել»), լավանալ (=«առողջանալ») և այլն), գ) բառային-

բառութային (ամա՜ն, զոռով, ազիզ, անգյուման և այլն), ե) դարձվածային-

դարձվածաբանական ոտը կապել (=«արգելք, խոչընդոտ լինել մի բանի, կաշկանդել»), 

արյուն թափել (=«սպանություն գործել»), ցալքուն տալ (=«ցայտել») և այլն) 2: 

Սույն � ���!"������ նվիրված է գեղարվեստական ստեղծա-

գործությունների լեզվում բարբառայնությունների ուսումնասիրությանը: 

Ուսումնասիրության նպատակը և խնդիրները: Այս աշխատանքը ձեռնարկելիս 

նպատակ ենք ունեցել ուսումնասիրելու Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում տեղ գտած բարբառային իրողությունները և նրանց 

գործառույթները ոչ միայն գեղարվեստական խոսքի ոճավորման, այլև բարբառի 

միջոցով գրական լեզվի հարստացման գործընթացում: Աշխատել ենք այդ նպատակն 

իրագործել հետևյալ խնդիրների առաջադրմամբ. 

1.Խմբավորել խնդրո առարկա ստեղծագործություններում գործածված 

բարբառայնությունները` հիմք ընդունելով հայ և օտար լեզվաբանների կողմից 

ընդունված դասակարգումները:  

                                                           
1 Նույն տեղում,  էջ 79: 
2 ��՛" Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու /բառագիտություն/, Երևան, 1993, էջ 199: 
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2.Կատարել բարբառային բառերի իմաստագործառական, ծագումնաբանական 

քննություն, փորձել  որոշել դրանց կենսունակությունը: Ուսումնասիրել բարբառային 

բաղադրյալ բառերի բառակազմական կաղապարները: 

3.Քննել ուսումնասիրվող գեղարվեստական խոսքում գործածված բարբառային 

դարձվածները` որպես խոսքի պատկերավորման ու ժողովրդի կենսափիլիսոփայության 

արտահայտման խտացումներ, վեր հանել դրանց գրականացման 

օրինաչափությունները: 

4.Ուսումնասիրել ձևաբանական և շարահյուսական ոչ գրական իրողությունները` 

որպես գրողների բարբառային մտածողության բնութագրիչներ: 

5.Քննել գեղարվեստական խոսքում բարբառային իրողությունների կրած 

փոփոխությունները, դրանց  գրականացման օրինաչափությունները: 

Հետազոտության նյութը: Ուսումնասիրության համար որպես փաստական 

նյութ են ծառայել Զանգեզուրի և Արցախի  գրողներ (20-րդ դարի երկրորդ կեսից մեր 

օրերը) Սերո Խանզադյանի, Սուրեն Այվազյանի, Գուրգեն Գաբրիելյանի, Մաքսիմ 

Հովհաննիսյանի, Վարդան Հակոբյանի, Սոկրատ Խանյանի, Վազգեն Օվյանի, Նորայր 

Ավետիսյանի,  Արտաշես Ղահրիյանի, Համլետ Մարտիրոսյանի, Սարգիս 

Աբրահամյանի ստեղծագործությունները (բարբառայնությունների գործածության 5000-

ից ավելի օրինակներ): Արցախի և Զանգեզուրի գրողները Ղարաբաղի բարբառի 

կրողներ են, և նրանց ստեղծագործություններում դրսևորվող բարբառայնությունները 

մեծ մասամբ Արցախի տարածքի խոսվածքներին հատուկ իրողություններ են, որոնց մի 

մասը, բնականաբար, բնորոշ է նաև մյուս բարբառներին: 

Վարագ Առաքելյանը առանձնացնում է բարբառային իրողությունների երկու 

շերտեր` նշելով, որ առաջին շերտը հատուկ է տվյալ տեղին ու նրանից դուրս լայն 

տարածում չունի, իսկ մյուս շերտը տվյալ նեղ խոսվածքի անձուկ սահմաններում չի 

պարփակվում, այլ հասկանալի է ամբողջ ժողովրդին կամ նրա մեծ մասին. «Եթե 

բարբառը չունենար համաժողովրդական լեզվի այդ շերտը, այլ միայն բավարարվեր 

տեղական նեղ ու ընդհանուրի համար անհասկանալի լեզվական միջոցներով, ապա 
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այն բարբառ �#� լինի, այլ կդառնար առանձին լեզու` թեկուզ նույնիսկ մի քանի գյուղերի 

սահմաններում»1: 

 Օգտագործել ենք նաև հայոց լեզվի տարբեր շրջանների, Ղարաբաղի և 

հայերենի այլ բարբառների բառամթերքն ընդգրկող աշխատանքների նյութերը, 

տարբեր գրողների ստեղծագործությունների լեզվաոճական առանձնահատ-

կությունները  քննող ուսումնասիրությունները: 

Ղարաբաղի բարբառը հայերենի ամենակենսունակ ու տարածված 

բարբառներից է: Դրանով են հաղորդակցվում ԼՂՀ-ում, ՀՀ-ում և աշխարհի տարբեր 

երկրներում ապրող հարյուր հազարավոր հայեր: Ըստ Գևորգ Ջահուկյանի 

բազմահատկանիշ-վիճակագրական դասակարգման` այն ընդգրկվում է բարբառների 

արևելյան խմբակցության Ղարաբաղ-Շամախի կամ ծայր հյուսիսարևելյան 

միջբարբառախմբի մեջ և ունի բազմաթիվ խոսվածքներ (Բոյնիս-Խաչեն, Շուշի, 

Հաթերք, Հարավ, Կաղարծի, Շահումյանովսկ, Գորիս, Ջանյաթաղ, Հադրութ, 

Շուշիքենդ, Տումի, Շաղախ, Խանագահ և այլն)2: 

Ուսումնասիրության նորույթը: Աշխատանքը Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում գործածված բարբառային իրողությունների 

ուսումնասիրության առաջին փորձն է: Ուսումնասիրելով Արցախի և Զանգեզուրի 

գրողների ստեղծագործություններում տեղ գտած բարբառային իրողությունները` մենք 

փորձել ենք ներկայացնել գրական համատեքստում դրանց կրած փոփոխությունները, 

գրականացման ձևերը` որպես բարբառի միջոցով գրական լեզվի հարստացման 

գործընթացի իրողություններ: «Բարբառներն իրենց խարանի հետ դեռևս ունեն 

հանածոյի այնպիսի երակներ, որոնք չի կարելի հողածածկ անել: Գեղարվեստական 

գրողի «արհեստը» այն է, որ գտնի բարբառի այդ ազնիվ ու պիտանի երակները և 

պեղի այնտեղից թանկարժեք նյութերը` մաքրելով դրանք անպետք խառնուրդներից»3: 

Աշխատանքի տեսական և գործնական նշանակությունը: Ուսումնասիրության 

տեսական կարևոր խնդիրը Արցախի և Զանգեզուրի ժամանակակից գրողների 

                                                           
1 Առաքելյան Վ., Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, N 3, 
Երևան, 1964, էջ 142: 
2 Տե ՛ս Ջահուկյան Գ., Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 136: 
3 Առաքելյան Վ., Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, N 3, 
Երևան, 1964, էջ 150: 
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ստեղծագործությունների հիման վրա գեղարվեստական գրականության լեզվում  

բարբառայնությունների ուսումնասիրությունն է, իսկ գեղարվեստական լեզվում դրանց 

կրած փոփոխությունների ուսումնասիրությունն ունի գիտագործնական արժեք: 

Ուսումնասիրության մեթոդը: Նյութի քննությունը կատարվել է զուգադրական և 

վերլուծական մեթոդներով: 

Աշխատանքի կառուցվածքը: Հիմք ընդունելով խնդրո առարկա ստեղ-

ծագործություններում գործածված բարբառայնությունների առանձնահատ-

կությունները, ինչպես նաև հայ և օտար լեզվաբանության մեջ ընդունված 

դասակարգումները` Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում տեղ 

գտած բարբառայնությունները ներկայացրել ենք հետևյալ խմբավորմամբ` բառային 

(բառային-հնչյունական, բառային-բառույթային, բառիմաստային), բառակազմական, 

դարձվածային-դարձվածաբանական և քերականական բարբառայնություններ: 

Հնչյունական բարբառայնությունները չեն առանձնացվում, որովհետև 

գեղարվեստական գրականության մեջ չի պահպանվում բարբառային 

տառադարձությունը: Կան բարբառի հնչյունական առանձնահատկությունները 

դրսևորող մասնակի օրինակներ, որոնց անդրադարձել ենք «Բառային-հնչյունական 

բարբառայնությունները» բաժնում: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;2 
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ԳԼՈՒԽ I 

 ԲԱՌԱՅԻՆ ԲԱՐԲԱՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ  

ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Ա. Բառային-հնչյունական բարբառայնություններ 

  Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում դրսևորվող 

բարբառային իրողությունները, արտահայտելով հեղինակների մտածողությունը և ըստ 

այդմ էլ լինելով ոճականորեն նշույթավորված, իբրև բարբառային հուշարձաններ չեն 

արտացոլում բարբառի հնչյունական համակարգի յուրահատկությունները: Նրանց 

ոճական բեռնվածքը իմաստային կիրառության առանձնահատկությունների և այդ 

կիրառություններով մտածողության, աշխարհայացքի, կենսափիլիսոփայության 

բացահայտումն է: 

   Բնականաբար, գեղարվեստական գրականության մեջ էլ բարբառային բառերը 

համապատասխան տառադարձությամբ չեն դրսևորվում, ու այդ պատճառով 

հնչյունական բարբառայնությունները, որպես այդպիսիք, չեն տարբերակվում:  Թերևս 

առանձին օրինակներում որոշ հեղինակներ փորձել են համապատասխան 

հնչարտաբերությամբ այս կամ այն իրողության հասցեականությունը ընդգծել: Ինչպես` 

Վ. Հակոբյանը հնչյունի քմայնացումը երբեմն արտահայտում է քմայնացող հնչյունի 

մոտ յ-ի գործածությամբ: Լավ բառի բարբառային լյավ1 տարբերակը նա օգտագործում 

է լյավ, իսկ ջուր բառի բարբառային ճյուրը` ճյուր գրային նշանակումով: Օրինակ` 

1. Քեֆներդ ա լյավ, թե հալներդ2…: 

2.  Խոյեցիներն ու ղարաբաղցիները ջրին «ճյուր» են ասում3: 

Գեղարվեստական գրականության մեջ հնչյունական բարբառայնություններից 

ամենատարածվածը այ>է հնչյունափոխությունն է: Այդ հնչյունափոխությամբ ցուցա-

կան դերանունները վաղուց ի վեր գործածվել են հայ գրականության մեջ և այսօր էլ 

                                                           
1 Բոլոր բարբառային բառերի բացատրությունը տվել ենք ըստ Ա. Սարգսյանի «Ղարաբաղի բարբառի 
բառարանի»` անհրաժեշտության դեպքում համեմատելով Հր. Աճառյանի «Հայերէն գաւառական 
բառարանի» և «Հայոց լեզվի բարբառային բառարանի» (ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, հհ 1-4) հետ: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 182: 
3 Նույն տեղում, էջ 302: 
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գործածվում են: Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում կարելի 

է հանդիպել հնչյունափոխված դերանունների բազմաթիվ գործածությունների: 

Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը. 

1. Որպեսզի էն անասունը հասկանա1… : 

2. Լավ է, էսքան տարի նա մի բլուզ էլ չուղարկի2: 

3. Էդ է, էդ չի` քո գործը չի, գլխիս դատավոր-դատախազ չես3: 

4. Մայրը տեսավ /Բարկացավ /Էս ի՞նչ արիր /Ա՛յ Պայծառ4: 

5. Էս քերծերից ես չեմ հեռանա 5: 

    Ղարաբաղի բարբառին հատուկ հնչյունափոխության դրսևորումները մեծ թիվ չեն 

կազմում խնդրո առարկա ստեղծագործություններում, դա փաստում է, որ դրսևորվող 

բարբառային իրողությունները մեծ մասամբ ստեղծագործական տարածք են մտել 

ակամա և հիմնականում գրականացված ձևերով, այնուամենայնիվ հանդիպում ենք 

եզակի օրինակների, ինչպես`  

ա) ձայնեղ պայթականի խլացում. բառասկզբում, մասամբ նաև բառամիջում և 

բառավերջում հին հայերենի ձայնեղ պայթականների ու կիսաշփականների դիմաց 

Ղարաբաղի բարբառը հանդես է բերում խուլ պայթականներ ու կիսաշփականներ, 

ինչպես`բերան-պերան (Մի քիչ էլ որ կենանք, էս թուլան ասելու ա, թե պերանով են 

սիրում 6:), բերել-պերալ (Քեզ էլ են զուռնա-ղավալով տուն պերալ7):  

բ) հնչյունի հավելում. ընկեր-հնգեր, ալևոր-հալևոր, ում-հում, ինչ-հինչ 

(Այսինքս, էսպես է, էլի, հնգեր Մարգարիտ8…: Ա΄յ հալևոր, մարդավայել տուն շինիր, 

հերիք է կողիդ ընկնես9: Արա՜, էս հո՞ւմ եմ տեսնում, էս հո՞ւմ եմ տեսնում, պահ քո 

հինչն ասիմ 10:  

                                                           
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007,էջ 45: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 201: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 322: 
4 Գաբրիելյան Գ., Ընտրանի, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 66: 
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 71: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, Երևան, 2008, էջ 521: 
7 Նույն տեղում, էջ 348: 
8 Նույն տեղում, էջ 349: 
9 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 163: 
10 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 211: 



14 

 

Որոշ լեզվաբաններ այս բառերի հ-ն հետագա հավելում չեն համարում, այլ 

նախնական հ-ի պահպանում` հ-ով ձևերը դիտարկելով ավելի հին տարբերակներ: 

Ըստ Հր. Աճառյանի` «Նման ենթադրության հիմք է տալիս  հ նախահավելվածի 

առկայությունը, որն ունեին նաև նախալեզվյան համապատասխան բառերը»1: Էդուարդ 

Աղայանը ևս նշում է, որ «բարբառային ձևերի նախահունչ հ-ն հետագա հավելում չէ, 

այլ նախնական հ-ի պահպանումը»2: Իսկ Հովհաննես Մուրադյանը գրում է. «Պետք է 

կարծել, որ հայերենի նախապատմության ինչ-որ շրջանում արևելյան տարածքի 

բարբառներում բառասկզբի ձայնավորից առաջ եղել է խուլ հ-ի հավելման մի որոշակի 

միտում, որը հետագա զարգացում է ապրել սահմանափակ տարածքում»3:  

գ) Բարբառերանգ այլ հնչյունափոխություններ, ինչպես` յոթը-օխնը (Բայց երբ 

Սրբուհու օխնը քառասունքը տվին, Արտեմը փորձեց իր համար պարզել…4:), երեխա-

րախա (-Րախաս լավ է,-ասել է,-րախիս ամեն ինչը տեղն է 5:), եղբայր-ախպեր (Հիմա 

էլ չպիտի ախպորդ փորը ցավեր6:), թե-թա (Էս երկրի օդը պիտի մաքրվի՞, թա չէ7): 

Հետաքրքրական մեկ այլ իրողություն էլ դրսևորվել է ֆ-ի գործածության հետ 

կապված: Հայտնի է, որ Ղարաբաղի բարբառը չունի ֆ հնչյունը և փոխա-

ռություններում ֆ-ի փոխարեն գործածվում է փ, թեպետ  վերջին շրջանում բարբառը 

հակված է պահելու ֆ հնչյունը. դա նույնիսկ բանահյուսական 

ստեղծագործություններում է արձանագրվում: Իսկ ահա բարբառում ակնհայտորեն փ 

հնչյունագրով արտահայտվող մի շարք բառեր, ինչպիսիք են` լափետ, սփաթ, 

ափերիստ, հարիփ, սարափան, ցելափան և այլն, քննության առարկա ստեղծագոր-

ծություններում արտահայտված են ֆ-ով, ինչն ակնհայտ գրականացում է: Ինչպես` 

"���%�� (Արևիկը բաց երկնագույն սարաֆան էր հագնում8:), լաֆետ (Իսկ դու &�'՞ւմ 

                                                           
1 Աճառյան Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս 1, Երևան, 1940, էջ 119: 
2 Աղայան Է., Բառաքննություն և ստուգաբանություն, ՊԲՀ, հ.2, Երևան, 1973, էջ 23: 
3 Մուրադյան Հ., Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, Երևան, 1982, էջ 319: 
4 Հակոբյան Վ., Երկեր, հ.դ, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 615: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 392: 
6 Նույն տեղում, էջ 168: 
7 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 42: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 8: 
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&�'՞ւմ ես, թե ձմեռը լաֆետով որտեղից էին ծղոտ բերում1:), սֆաթ (Կրոմվելը կարծում 

էր` թրքուհի է` կհոժարի, մանավանդ, որ թրքուհու սֆաթն էլ սֆաթ չէր2:), աֆերիստ 

(Բագրատը հին աֆերիստ է, երեք անգամ դատի տակ է ընկել և արդարացել3:), 

ցելոֆան (Վարսիկը կեսօրահացը փաթաթեց շորի մեջ ու դրեց ցելոֆանի 

պայուսակում4:), հարիֆ (Իսկ քածերը գիտե՞ն, որ ձեր մեջ էլի ես եմ տղամարդը, 

հարիֆներ… գյադեք5): 

Բայց ունենք նաև փ-ի պահպանման սակավ դեպքեր: Օրինակ` Ես ինչ իմանամ` 

գիրք, նկարներ, էրկաթեղեն, սաղսեղեն է առնում, դպրոցի շկափները լցնում6: 

 

Բ. Բառային-բառույթային բարբառայնություններ 

Հայ գրական լեզվի բառապաշարը հարստանում է բարբառային իրո-

ղությունների իրացման շնորհիվ: Այդ գործընթացի իրականացման ճանապարհն ու 

տարածքը եղել և մնում է գեղարվեստական գրականությունը: 

Բարբառների հարուստ գանձարանից օգտվել են հայ դասական գրողներ 

Խ.Աբովյանը, Պ. Պռոշյանը, Ղ. Աղայանը, Րաֆֆին, Մուրացանը, Հովհ. Թումանյանը, 

Ավ. Իսահակյանը, Ակ. Բակունցը, Հովհ. Շիրազը, Հ. Սահյանը և այլք, ովքեր մեծ 

ավանդ ունեն բարբառի միջոցով գրական լեզվի հարստացման ու ճոխացման գործում: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այսօր էլ բարբառները հայոց 

գրական լեզվի բառապաշարի հարստացման աղբյուր են: Բարբառի հարուստ 

բառապաշարի հումքը ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններում դարձել է 

իրական պատկերների, տիպական կերպարների կերտման լավագույն միջոց: Դրանց 

գործածությունը հաճախ նպատակադիր է և ունի տեղական բներանգ ստեղծելու, 

ժողովրդի լեզվամտածողության և հոգեբանության ինքնատիպությունը ցույց տալու 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 181: 
2 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007, էջ 8: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 320: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005,էջ 318: 
5 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007, էջ 24: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, Երևան, 2008, էջ 231: 
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ոճական բեռնվածություն, գեղարվեստական խոսքին հաղորդում է աշխուժություն, 

կենդանություն, հարազատություն և անմիջականություն: 

   Ինչպես` Կարծես չէիր կարող մի խտետ (այստեղ` գրկաչափ) փայտ կտրել1: – Լավ 

մազա (խմիչքի հետ գործածվող ուտելիք) լիներ, տանը գինի ունեմ,-հերթական անգամ 

Անուշավանի հետ դոմինոն տանուլ տալով ասում է Ապավենը2: Բայց նա կարողանում է 

ծկլթալ (ծղրտալ) մի քանի բառ ևս3: Առհասարակ ամեն շնչավոր նեղ օրին քաշվում է իր 

սամթը (այստեղ` կողմ)4: Վո՛ւյ, սաբաբի (այստեղ` միջնորդ) աչքը դուրս գա5:  Նա 

կատաղած քարշ է տալիս խեղճ հորթը` կեռասենուց կապելու, գալիս էշի փալանն 

(համետ) իջեցնում, քորում մեջքը6: Իսկ ով «ղոնաղ» (հյուր) է հաշվում քեզ/ Նա է հյուր, 

խաշնարած ու քոչվոր7: Երկինքը մաղ է/ Դարձել ու խախալ (խոշոր անցքերով մաղ) 

/Մեղմ ձյուն է մաղում/ Աշխարհին խաղաղ8: Խրամատի կյանքից ինձ համար մազալու 

(հաճելի) պատմություններ էր անում9: Ամբողջ մի տետր գրոտել էր, ինչ է թե դուրս բերի 

բերի սրտում ծկթող (այստեղ` սաստիկ ցավոտ) զգացմունքը10: – Խուրդա (փոքր) եք,-

ծանր տնքոցով ասաց ծերունին11: Հորդ, հորեղբորդ պես նամուս-ղեյրաթով (ջանք, 

եռանդ) ծառայիր, եկ12: Վնաս չունի, մեծավոր մարդ է, հալբաթ (երևի) գործ ունի 

նախագահի հետ13: Բոստաններին մուղաիթ (ուշադիր) կացեք, մայիսին հեղեղ է 

լինելու14: Հենազ, ես դուրս եմ գալիս մղակումը (շեմք) աղոթք անեմ15: «Արսըզ (ոչնչով 

չմտահոգվող) ես», պառավն ասում է16: Մնում է մի ումուդ (հույս, ակնկալություն), մի 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 375: 
2 Նույն տեղում, էջ 241: 
3 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 481: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 190: 
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 105 : 
6 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 102: 
7 Գաբրիելյան Գ., Ընտրանի, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 109: 
8 Նույն տեղում, էջ 111: 
9 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007, էջ 90: 
10 Նույն տեղում, #� 49: 
11 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, Երևան, 2008, էջ 459: 
12 Ավետիսյան Ն., Սրտի կայծեր, Ստեփանակերտ, 2013, էջ 5: 
13 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 82: 
14 Նույն տեղում, էջ 91: 
15 Նույն տեղում, էջ 324: 
16 Այվազյան Ս., Խիղճը, Երևան, 1957, էջ 10: 
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Սեդրակ1: Ղսմաթներ (բախտով վիճակված բաժին) ունես: Մոտդ թամբած ձի կա2 և 

այլն: 

Նշված բոլոր օրինակներում էլ բարբառային այդ իրողությունները հեղինակային 

գտածոներ են, որոնցով հեղինակները հրաշալիորեն ձուլում են նյութի 

բովանդակությունն ու ներկայացվող միջավայրը: 

  Գրողի կողմից բառի ընտրությունը պայմանավորված է ոչ միայն նրա 

տաղանդով, գեղագիտական ըմբռնումով, այլև երկի թեմատիկ առանձ-

նահատկություններով, այն միջավայրով, որը ներկայացվում է ստեղծագործության մեջ: 

Եթե փորձենք ընդգծված բարբառային բառերը փոխարինել համապատասխան 

գրականներով, ապա կխամրի միջավայրի զգացողությունը և խոսքի բնականությունը: 

Այսպես` հմմտ. 

1. Սառույցը ցեխաջրի երեսը բարակ փառ էր կապել3: - Սառույցը ցեխաջրի երեսը 

երեսը բարակ թաղանթ էր կապել: 

2.  Քավթառ կին է, բայց այնպես է զուգվում-զարդարվում, կարծես հարսատեսի է 

պատրաստվում` էլ պռոշները քսել4: - Ծեր կին է, բայց այնպես է զուգվում-

զարդարվում, կարծես հարսատեսի է պատրաստվում` էլ շրթունքները քսել: 

3. Ադաթը սա է, բարևը Աստծունն է 5: - Սովորույթը սա է, բարևը Աստծունն է: 

4. Էս ինչ լազաթ է, իսկապես արքայություն է6:- Այս ինչ հաճույք է, իսկապես 

արքայություն է: 

5. Մինչև երեկո ոչ նրանք տնից դուրս եկան, ոչ հարսը իր օթախից7: - Մինչև 

երեկո ոչ նրանք տնից դուրս եկան, ոչ հարսը իր սենյակից: 

6. Էս քոռ աչքս ոնց որ տեղնուտեղը փնտրի-գտնի ծուռ բանը8: - Այս կույր աչքս 

ոնց որ տեղնուտեղը փնտրի-գտնի ծուռ բանը:  

                                                           
1 Այվազյան Ս., Խիղճը, Երևան, 1957, էջ 14: 
2 Ավետիսյան Ն., Սրտի կայծեր, Ստեփանակերտ, 2013, էջ 99: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 376: 
4 Նույն տեղում, էջ 173: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, Ստեփանակերտ, 2010, էջ 145: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007,էջ 91: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, Երևան, 2008, էջ 51: 
8 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 88: 
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7. Հնձի վախտն էլ գլուխ է պահում1 : - Հնձի ժամանակ էլ գլուխ է պահում: 

Հատկանշելի է մի իրողություն ևս. եթե այս կառույցները մի կողմից 

սահմանափակում են ստեղծագործության «հանրամատչելիությունը», այսինքն` այլ 

բարբառակիր ընթերցողը հաճախ բառարանային ընթերցմամբ պետք է ընկալի 

համատեքստը, ապա մյուս կողմից` այդօրինակ գործածությունները դառնում են տվյալ 

հանրության լեզվական առանձնահատկությունների, նաև մշակույթի ճանաչողության 

իրական փաստեր: 

Գեղարվեստական խոսքում կրկնակի արժևորվում են բարբառային այն բառերը, 

որոնք զուտ գրական փոխարինիչներ չունեն: Նման բառերը գրական լեզվին հատուկ 

նկարագրական միջոցներով փոխարինելը խոսքը ոչ միայն զրկում է վերոնշյալ 

որակներից, այլև սեղմությունից, դիպուկությունից: Այսպես` 

1. Մայրը առավոտյան հաշանը փռել է, հրեն դրել կամի վրա և ինքը գնացել 

պահեստից 5կգ ալյուրը ստանալու2: - Մայրը առավոտյան կալսելու 

հացահատիկը փռել է, հրեն դրել կամի վրա և ինքը գնացել պահեստից 5կգ 

ալյուրը ստանալու: 

2. Շունը իսկույն ետ է դառնում, ցանկանում է աստիճաններով բարձրանալ, 

բայց աստիճանների վրա խափանգը փակած է3: - Շունը իսկույն ետ է 

դառնում, ցանկանում է աստիճաններով բարձրանալ, բայց աստիճանների 

վրա դեպի ներքնահարկը կամ տանիքը բացված մուտքի վրա դրվող 

դռնակը փակած է: 

3. Էսօր ոչ Հեղուշն է կաղնու շվաքում կեսօր անելու, ոչ էլ ուրիշ մի հնձվոր, 

ամեն մեկն իր փանջակի հովում ուտելու է իր մածնաբրդուշը4: - Էսօր ոչ 

Հեղուշն է կաղնու շվաքում կեսօր անելու, ոչ էլ ուրիշ մի հնձվոր, ամեն մեկն 

իր տասը կամ քսան խուրձից բաղկացած փոքրիկ դեզի հովում ուտելու է իր 

մածնաբրդուշը: 

                                                           
1 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 18: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 398: 
3 Նույն տեղում, էջ 401: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 17: 
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4. Մայրը` Ոսկեհատը, կարպետ էր գործում, թելատուն գցեց, կուփեճն առավ 

ու ճակատի արծաթների զնգոցի մեջ զարկեց1: - Մայրը` Ոսկեհատը, 

կարպետ էր գործում, թելատուն գցեց, գորգագործների` գործած ամեն 

'��(� ծեծելու, խիտ նստեցնելու, ամրացնելու համար նախատեսված 

երկաթե ատամնավոր գործիքը առավ ու ճակատի արծաթների զնգոցի մեջ 

զարկեց: 

5. Հագավ բաճկոնն ու լոխտան քշկռեց փալանին, քշեց ճանապարհ դեպի 

տուն2: - Հագավ բաճկոնն ու ձիու /էշի, ջորու, ուղտի/ գլխի կապը`առանց 

լկամի սանձը, հանգուցեց փալանին, քշեց ճանապարհ դեպի տուն: 

6. Մազան էլ ես կբերեմ, հլա որ գինին լավ եղավ, մի երկու բանկա էլ կապած 

կրմզուկ կբացեմ3: - Խմիչքի հետ գործածվող ուտելիքն էլ ես կբերեմ, հլա որ 

գինին լավ եղավ, մի երկու բանկա էլ կապած կրմզուկ կբացեմ: 

7. Նա հիշեց, որ պահեստում խոզերի համար արդո կար4: - Նա հիշեց, որ 

պահեստում խոզերի համար անասնակերի խոշոր աղացած ալյուր կար: 

 Ընդգծված բառերը նշված իմաստներով փոխարինելու դեպքում կորչում են 

նկարագրության տիպականությունը, բներանգային առանձնահատկությունները, 

թուլանում դինամիկությունը, իսկ եթե հեղինակն ընտրեր նման իմաստ արտահայտող 

այլ գրական բառեր (ինչպես` լոխտա-սանձ, խափանգ-դռնակ և այլն), ապա կտուժեր 

նկարագրության հասցեավորումը, հեղինակի ասելիքը կկորցներ ներգործության ուժը, 

խոսքի գեղարվեստական հատկանիշները կխամրեին: Ռաֆայել Իշխանյանը, 

իրավացիորեն արժևորելով այդօրինակ բառերի գործածությունը, ընդգծում է. 

«Ժողովրդական-բարբառային այս կարգի բառերը, որոնք չունեն գրական նույնարժեք 

զուգահեռներ, հայ ժողովրդական լեզվի բառագանձի ամենից կարևոր մասն են 

կազմում»5: 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 23: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 165: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 241: 
4 Նույն տեղում, էջ 376: 
5 Իշխանյան Ռ., Բակունցի լեզվական արվեստը, Երևան, 1965, էջ 81: 



20 

 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում գործածված 

բարբառային բառերն ունեն նաև ծագումնաբանական բազմազանություն: Դրանց մեջ 

մեծ է և΄ բնիկ բառերի, և΄ փոխառությունների թիվը: Բնիկ հայերեն բառերը կազմում են 

թե΄ գրական հայերենի, թե΄ նրա բոլոր տարբերակների բառապաշարի միջուկը, 

հիմնաշերտը:  

  Հատկանշական է, որ խնդրո առարկա ստեղծագործություններում իմաստային 

հետաքրքիր ծավալումներ ունեն հնդեվրոպական ծագման այն միավորները, որոնք 

առկա են հայերենի քիչ թվով բարբառներում, այդ թվում` Ղարաբաղի բարբառոմ: 

Այդպիսի միավորներ են հեռ1 (հ.ե. ers, գրբ. եռ) – 1.եռալը,2.ցավ, կսկիծ, տալ (հ.ե. 

dhel) - ծառի ճյուղ, կեփ (հ.ե. ghabh) - 1. կարթանման երկճյուղ փայտիկ, որ կապում են 

թոկի` պարանի մի ծայրին, իսկ մյուս ծայրն անցկացնելով դրա միջով` բեռը պրկում, 2. 

զիստ, ազդր և այլ բառեր: 

Կէփ և տալ ��)���` հնդեվրոպական ծագման մասին վկայում է նաև Լավրենտի 

Հովհաննիսյանը: Կէփը գաբ բառի համապատասխանակն է, որը Գ. Ջահուկյանը 

բխեցնում է  հնդեվրոպական ghabh արմատից. «Կէփ «պարանի ծայրին ամրացրած 

կեռ փայտ» բառի համապատասխանակը  գրաբարում վկայված չէ, իսկ միջին 

հայերենում էլ հաճախական չէ: Բարբառում այն կենսունակ է և հանդես է գալիս նաև 

կեփ տալ «պարանի կեռի միջով անցկացնելը» հարադրությամբ2: Իսկ «Տալ - ճյուղ 

ծագում է հ.ե. dhal/ dhel, որից հայերենում` դեղ, գալար, գեղ-ձ, դեղ-բ»3: 

  Համապատասխան գեղարվեստական ստեղծագործություններում էլ այդ 

բառային միավորները անփոխարինելի են իրենց իմաստային գործառական 

բեռնվածքով: Ինչպես` 

1. Ի՞նչ ես կեփերդ բաց արել, բա դու սկի ամոթ չունե՞ս4: 

2. Գոնե լուսացույցը, որ մթան մեջ պողի էր նման, շուտ կանաչեր5: 

                                                           
1
 Տե՛ս Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ.3, Երեւան, 1926, էջ 81։ 

2 Հովհաննիսյան Լ., Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի հնագույն շերտերը, Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների, N 1, էջ 119: 
3 Նույն տեղում, էջ 120: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 306: 
5 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, Երևան, 2007, էջ 75: 
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3. Երկու դյուցազուն ծառեր` ճղատարած ու հզոր, ամեն մի տալը մի ծառ1: 

4. Մի քիչ քներ, մեջքը մի քիչ ձգվեր, ճաք-ճաք ձեռքերի հեռը մեղմանար2: 

Բնականաբար, լեզվի բառապաշարն արտացոլում է այդ *�+�� կրող ժողովուրդի 

կապերն ու հարաբերությունները այլ ժողովուրդների հետ: «Լեզվի բառապաշարը իրոք 

մի հայելի է, որը պարզորոշ ցույց է տալիս, թե այս կամ այն ժողովուրդը երբ, ինչ 

ժողովուրդների հետ, ինչպիսի կապեր ու հարաբերություններ է ունեցել և 

համապատասխանաբար էլ նրանց լեզուներից ինչ և ինչքան բառեր է փոխառել»3: 

  Բարբառային փոխառությունների մեծ մասը թեպետ չի մտնում գրական լեզվի 

բառապաշարի մեջ, բայց հայոց լեզվի բառային կազմի կարևոր ու անհրաժեշտ մասն է 

կազմում:  

 Պատմական զարգացման ընթացքում Ղարաբաղի բարբառի բառապաշարի 

հարստացման արտաքին աղբյուր են եղել հիմնականում արևելյան լեզուները 

(արաբերեն, պարսկերեն, թյուրքական լեզուներ) և ռուսերենը:  

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում բառապաշարի 

այդ շերտը ակտիվ կենսունակությամբ է դրսևորվել: Փոխառողը, անշուշտ, բարբառն է 

եղել, իսկ գրողների նպատակը ժամանակաշրջանի ժողովրդական խոսքն ու 

մտածողությունը ընթերցողին ներկայացնելն է: Հատկանշական է Ռ. Իշխանյանի 

նկատառումը. «Պետք է խստորեն տարբերել նախ իր` գրողի կատարած 

փոխառությունը օտար լեզվից և այն փոխառությունը, որը ոչ թե գրողը, այլ բարբառն է 

կատարել4: 

Օրինակներ` մագազին (ռուս. магазин) – խանութ -Կարծեցի` ոսկու մագազին ես: 

Աղջի, էդ ինչի՞ ես զուգվել5: �րադուզ (ռուս. градус) – ջերմության, հեղուկի խտության, 

սպիրտի թնդության աստիճանի չափման միավոր -Որ ընկեր Սահրադյանը տանի 

գրադուզը ստուգի6: Պանիկա (ռուս. паника) – տագնապ, խուճապ - Դա Ամիրյանի 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 229: 
2 Նույն տեղում, էջ 323: 
3 Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու /բառագիտություն/, Երևան, 1993, էջ 148: 
4 Իշխանյան Ռ., Բակունցի լեզվական արվեստը, Երևան, 1965, էջ 91: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 307: 
6 Նույն տեղում, էջ 249: 
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հերթական պանիկան էր1: Մալադեց (ռուս. молодец) – գոհունակություն, խրախուսանք 

արտահայտող բացականչություն, կեցցես - Մին էլ եմ ասում, հազար անգամ կասեմ, 

մալադեց Խուբլարով, ինքն էլ լափ շատ մալադեց2: Ղազան (թյուրք. kazan) – կաթսա - 

Էդքանը հերիք չէր, ղազանն էլ կախեցի Վանեսանց չինարու` ձորին կռացած ծիլպից3: 

Ղուշ (թյուրք. kūš) – թռչուն - Ախր ո՞վ կասի, որ սրանք սովորական ղուշեր են4: Չաքուճ 

(թյուրք. čekig) – մուրճ. - Ա՛յ լակոտ, դու ուստա՞ ես, որ չաքուճ ես ուզում5: Սարսաղ 

(թյուրք. sarsak) – հիմար, տխմար- Այ սարսաղ տերտեր, քեզ ո՞վ է իրավունք տվել6: 

Դայի (թյուրք. dayə) – 1. քեռի, մորեղբայր, 2. տարեց տղամարդկանց դիմելու կոչական 

բառ -Բա չգիտե՞ս, Կուքի դայի...7: Ափաշկարա (թյուրք. apaši-kar) – ակնհայտ` 

պարզորոշ` բացահայտ կերպով-Վանին քթի տակին նորից խնդմնդաց` հիմա 

ափաշկարա: Մարդս, որ մարդ է, էլի իրա տան ճանապարհը խառնում է ուրիշի հետ 8: 

Չովուշ (թյուրք. čovuš) – գզիր - Գիշերվա կեսին մեկ էլ տարածվում է չովուշ Թեմուրի 

ձայնը...9: Մեզար (արաբ. mezar) – մազից` բրդից գործած մեծ սփռոց, որի վրա շարում 

են խմորի գնդերը կամ թոնրից հանած տաք հացերը - Սոնա տատը մեզարը մեկնում 

էր հատակին, ինքը ծալապատիկ նստում10: Լղար (պրսկ., թյուրք. lagar) – նիհար, 

- Լող-լող կերպարանքում, երկար լղար դեմքին ու խռիվ բեղերին իջած լրջությունն էր 

հիմա ծիծաղելի11: Լաչառ (թյուրք. ləçər) – լկտի, կռվարար, չարաբարո - Որ 

անմիջապես կարող է փոխվել նեղմիտ ու լաչառ կռվարարության, որին էլ հենց ծարավ 

են լինում Սաթենիկի նման կանացի հոգիները12 և այլն: 

Խորհրդային շրջանում ռուսերեն փոխառությունների թիվը զգալիորեն մեծացել է 

Ղարաբաղի բարբառում: Դա է պատճառը, որ խորհրդային և հետխորհրդային շրջանի 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 243: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 231: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 136: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 10: 
5 Նույն տեղում, էջ 24: 
6 Նույն տեղում, էջ 42: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, Երևան, 2008, էջ 62: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, էջ 113: 
9 Նույն տեղում, էջ 145: 
10 Նույն տեղում, էջ 224: 
11 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 67: 
12 Նույն տեղում, էջ 139: 
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Արցախի և Զանգեզուրի գրականության մեջ գործածվել են ռուսերենից կատարված 

մեծ թվով բարբառային փոխառություններ, որոնք իրենց քանակով գերազանցում են 

մնացած բոլոր լեզուներից կատարված փոխառություններին և ունեն իմաստային 

բազմազանություն: Դրանք կարելի է դասակարգել թեմատիկ հետևյալ խմբերով. 

ա) կենցաղային իրեր, կահույք, ուտելիք  նշանակող բառեր. 

կամոդ (ռուս. комод) - արկղերով պահարան - Սերոբը քամհար է առել 

դրել կամոդի  վրա1: 

վաննա (ռուս. ванна) – մեծ, խոր աման, որի մեջ լոգանք են ընդունում 

կամ լվացք անում - Բայց բնական այդ «վաննան»  մեծանում էր անընդհատ2: 

չետվեր (ռուս. четверть) – այստեղ` 4 լիտրանոց տարա -Գրաֆինի օղին 

վերջանալուց հետո սեղանի վրա երևաց «չետվեր» գինի3: 

գառնիտուր (ռուս. гарнитур) – այստեղ` կահույք - Սառնարանը` տանը, 

լվացքի մեքենան` տանը, հեռուստացույցը` տանը, գառնիտուրը  տանը4: 

պոչինկա (ռուս. бочонок) - փոքրիկ տակառ - Տեղ հասար թե չէ, նոր 

քաշած արաղից մի պոչինկա ուղարկում եմ5: 

իկրա (ռուս. икра) – ձկնկիթ, խավիար - Արցախցիներս լոբի շատ ենք 

սիրում, դա մեր սեղանի իկրան է6: 

յաշիկ (ռուս. ящик )- արկղ, տուփ -Մի յաշիկ էլ գարեջուր` չեխականը լավ 

է, չեխական գարեջուր տանեմ, խմենք, տրաքենք7: 

չայնիկ (ռուս. чайник) - թեյնիկ-Մենակ ձեր կոծկած կուժն ա կոտրվել, մեկ 

էլ մի չայնիկ8: 

կառավաթ (ռուս. кровать) – մահճակալ - Մի՞տդ ա, որ քնում էիր էս 

կառավաթին ես էլ` տափին1: 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 302: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 20: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 431: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 76: 
5 Նույն տեղում, էջ 201: 
6 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 168: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 372: 
8 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 131: 
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պապիրոս (ռուս. папироса) – ծխախոտ - Ի՞նչ ա ասում. – Պապիրոս ա 

ուզում,-ասացի 2: 

պաչկա (ռուս. пачка ) – տուփ - Դեռ մի պաչկա «Վաստոչնի» պապիրոս էլ 

եմ տալու3: 

բ)  հագուստ նշանակող բառեր. 

մասկա - (ռուս. маска) – դիմակ - Ինչո՞ւ է ներս մտել ձեռնոցներով ու 

սպիտակ մասկայով 4: 

տելեգրեյկա (ռուս. телегрейка) – տղամարդու մգդակած հաստ ու կարճ 

վերնազգեստ - Եկավ սապոգները քարշ տալով, տելեգրեյկան ուսերին ծռված ու 

գլխարկն աչքերը համարյա ծածկած5: 

պալտոն (ռուս. пальто) – վերարկու - Աղջի, Թագուհի, պալտոնս  ու 

փափախս կարգի բեր6: 

     գ) տեխնիկա նշանակող  բառեր.  

տելեփոն (ռուս. телефон) – հեռախոս - Ռայկոմը տելեփոնով հայտնել է, 

որ նեմեցի գլուխը Մոսկովի տակ ջարդել են7: 

տիլեվիզր (ռուս. телевизор) – հեռուստացույց 

մաշին (ռուս. машина) – մեքենա - Տիլեվիզր  եք ասում` ունենք, 

սառնարան եք ասում` ունենք, կինո եք ասում, լվացքի մաշին եք ասում` ունենք8: 

վերտալյոտ (ռուս. вертолет) – ուղղաթիռ - Էշը վերտալյոտ է, դու էլ 

վերտալյոտի վրա ուղիղ արտի մեջ վայրէջք ես արել9: 

   դ) մասնագիտություն, պաշտոն, զբաղմունք նշանակող բառեր 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Նույն տեղում, էջ 80: 
2 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 20: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 197: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 218: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 82: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 427: 
7 Նույն տեղում, էջ 370: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 158: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 345: 
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դոխտուր (ռուս. доктор) – բժիշկ - Բաղունց Հակոբ ��� Նվարդը 

դոխտուր  է դարձել, չէ՞1: 

շոփեր (ռուս. шофер) – վարորդ - Մաթևոսի համար քաղաքի հասուն 

աղջիկները վարժուհիներ են, երիտասարդները` վարսավիրներ կամ 

«շոփերներ»2: 

նաչալնիկ (ռուս. начальник) – կառավարիչ, ղեկավար  

պրիստավ (ռուս. пристав) - ոստիկանության պետ - Այ, տես, որ տանդ 

ույեզդնոյ նաչալնիկ ապրի կամ պրիստավ, նրա հետ մի բաժակ արաղ խմես3: 

պարեկմախեր (ռուս. парикмахер) - վարսավիր - Աշխարհում երկու լավ 

փեշակ կա,-ասում է,-մեկը պարեկմախերն, մյուսը` դալլաքը4: 

կամիսիա (ռուս. комиссия) – հանձնաժողով - Տեսնելով, որ «կամիսիայի 

մեծից» խոսք դուրս քաշել անհնար է5…: 

  ե)  կենսակերպ, բնավորություն նշանակող բառեր. 

խուլիգան (ռուս. хулиган) – անկարգ, անվայել վարքագիծ ունեցող մարդ - 

Մի երեկո պարահրապարակից յոթ խուլիգանների լցրինք «Գազ-69»-ի մեջ ու 

քշեցինք քաղմաս6: 

բանդիտ (ռուս. бандит) – ավազակ - Սպանություններն այս շրջանում 

դարձել են սովորական` կապված կալանավայրում գտնվող բանդիտների հետ7: 

կլյաուզնիկ (ռուս. кляузник) – բանսարկու - Կլյաուզնիկ շուն, դե հիմա քո 

քոռացած աչքով նայիր8: 

զ) Եվ այլ բառեր, որոնք բարբառը փոխառել է հիմնականում խորհրդային 

տարիներին.  Ինչպես` 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 47: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 89: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 6: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 89: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 227: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 75: 
7 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 247: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 27: 
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զակոն (ռուս. закон) – օրենք - Այդ ամենը, ինչ Թավադյանի համար 

օրենքով է, Պետրոսյանի համար զակոնով է1: 

դիսցիպլինա (ռուս. дисциплина) – կարգապահություն - Եվ ես 

դիսցիպլինայով  մարդ եմ, իմ կուսակցությանը նվիրված2: 

փեչատ (ռուս. печать) – կնիք - Արուսը փեչատ չունի, որ հաստատի, 

կենաց եք խմում` խմեցեք, ես ձեզ համար նոտարիուս չեմ3: 

մատերյալ (ռուս. материал) – այստեղ` զրպարտագիր - Իսկ դու ինչո՞ւ ես 

քառ Սարիբեկին մատերյալի  նյութ տալիս4: 

սեզոն (ռուս. сезон) – այստեղ` դրսում ժամանակավոր վարձու 

աշխատանքի վայր - Կարևոր հանդիպում ունի, պիտի սեզոն  գնա5: 

դաշնիկ (ռուս. дачник) – հովեկ - Գյուղը լիքը դաշնիկ, մենակ Հաջունց 

տանը երեք դաշնիկ կա6: 

կանցելյար (ռուս. концелария) – գրասենյակ, վարչություն - Որ էդպես է, 

կանցելյարից սկսեցեք: Ասաց, իսկ մարդիկ տվին ու ծիծաղեցին7: 

  Ինչպես երևում է օրինակներից, գրողները հերոսների լեզվի տիպիկ 

բնութագրության համար օգտագործում են մեծ թվով ռուսերեն բառեր, որոնք հաճախ 

ներկայացվում են բառի հնչյունական պատկերի ամբողջական խեղաթյուրմամբ` 

այնպես, ինչպես գործածում է ժողովուրդը: 

Արցախի բանահյուսության լեզվի քննությանը նվիրված աշխատանքի մեջ 

Լուսինե Մարգարյանը նշում է, որ բանահյուսության լեզվում արևելյան լեզուներից 

կատարած փոխառությունները քանակով գերազանցում են ռուսական 

փոխառություններին: Պատկերն այդպիսինն է նույնիսկ նորագիր բանահյուսական 

նմուշներում. «Թվում է` նորագիր բանահյուսական նմուշներում պետք է նկատվեր 

ռուսերեն փոխառությունների կտրուկ աճ` պայմանավորված վերջին 

                                                           
1 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ էջ 196: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 222: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 397: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 197: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 235: 
6 Նույն տեղում, էջ 339: 
7 Նույն տեղում, էջ 114: 



27 

 

տասնամյակներում բարբառ ներհոսած ռուսերեն բառերի մեծաքանակությամբ: 

Սակայն ուսումնասիրությունն այլ բան է պարզում: Եվ սա կարելի է բացատրել նրանով, 

որ բանասացները ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ են, իսկ բանահավաքները 

բանահյուսական նմուշը փոխադրելիս նախանձախնդիր են նմուշի «բնօրինակային» 

առանձնահատկությունները պահպանելուն»1: Գեղարվեստական գրականության 

պարագայում գրողի նախանձախնդրությունն ուղղված է տվյալ ժամանակաշրջանի 

ժողովրդի լեզվամտածողությունը ճիշտ ներկայացնելուն: Մեր կարծիքով, դրանով է 

պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ի տարբերություն բանահյուսական լեզվի` 

խորհրդային և հետխորհրդային ժամանակաշրջանի գեղարվեստական գրականության 

լեզվի բառապաշարը հարուստ է ռուսերենից կատարած փոխառություններով: 

Արևելյան լեզուներից կատարած փոխառությունները ևս մեծ թիվ են կազմում 

խնդրո առարկա ստեղծագործություններում: Ինչպես` Աղու (թյուրք.agu) – դառը - 

Առավոտյան նախագահի հետ բռնվեց, ամբողջ օրը` կեղտաբերան ու զզվելի, դարձել էր 

քոլի աղու տանձ2: Գյոլ (թյուրք. göl) – այստեղ` փոսի մեջ հավաքված, կուտակված ջուր 

- Որտեղ մի գյոլ են տեսնում, մեջն են թափում3: Ղաչաղ (թյուրք.kac�ak) – իշխանության 

հետապնդումից փախած մարդ, փախստական -Պապս պատմում, ասում էր, թե 

ղաչաղները Փռշնոտ շենիցը մի սիրուն հարս են փախցրել4: Չոլախ (թյուրք. c�olak) – 

ոտքից կամ ձեռքից հաշմանդամ, կաղ - Եսայու աղան ո՛վ է, չոլախ Սանթուրն ինչացո՛ւ 

է, որ նստել է պապական ունեցվածքիդ5: Չօփ (թյուրք. čo�p) – չոր ճյուղ, փայտի կտոր- 

Թերխաշ ձուն մի պուճուր ծակիր ու էդ չոփերով խառնիր6: Պուճախ (թյուրք. bucak) – 

անկյուն - Աղասու աչքում հանկարծ կայծ կառներ «ինձ մի՛ գժվացրու» խոսքը, որից 

ինքն այնպես պուճախ էր քաշվում7:  Սոյ (թյուրք. soy) – տոհմ, ցեղ- Երկու եղբայր, 

երկուսն էլ մի սոյի8: Ամի (արաբ. amu) – 1.հորեղբայր, 2. տարեց տղամարդկանց տրվող 

                                                           
1 Մարգարյան Լ., Արցախի բանահյուսության լեզուն, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 26: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 355: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 310: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 460: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 62: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 269: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 138: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 199: 
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տրվող անուն, դիմելու ձև - Մադաթ ամին նախագահ Շաբոյին շատ անհարմար հարց 

տվեց1:  Ամմա (արաբ. emma, պրսկ. amma) – բայց, սակայն - Ամա դե ինչ ասեմ, դու էլ 

գիտես, էս ամենում ես մի մազաչափ անգամ մեղավոր չեմ2:  Դաբաղ (արաբ. debbãg) – 

խոշոր եղջերավոր անասունների վարակիչ հիվանդություն, որի դեպքում բերանում և 

կճղակների շուրջը բշտիկներ են առաջանում - Հուլիսին Խանումյանը գնացել էր 

Մուղոզի կողմերը` եզների դաբաղը բուժելու3: Լուլա (պրսկ. lūla) – այստեղ` հրազենի 

փող - Կոտորակ է պատրաստում` տար հրացանի լուլան լցրու4: Ղալմաղալ (պրսկ. 

qalmaqāl) – խոսքուզրույց, ասեկոսե - Ձեր էդ սարերի ղալմաղալն ինչո՞վ վերջացավ5: 

Ղիրմա (թյուրք.qurma) – 1. փամփուշտի արճճե մանր գնդակ - Վի հա՛, վի հա՛, այ 

ուրուր, հե՛յ փախիր, թե չէ` փորդ ղիրմայով կլցնեմ6: Մութրուբ (արաբ. mutrub, պրսկ. 

motreb) –անճարակ, խեղճ ու կրակ - Մարդ ուղարկեցի մեր մութրուբ նախագահի 

հետևից7: Մուռտառ (պրսկ. mu�dār, թյուրք. mundar) – 1. պիղծ, կեղտոտ - Ինչո՞ւ ես 

բակը մուռտառում8:  Նաղդել (արաբ. nagd – դրամ, պրսկ. nagd) – դժվար վաճառվող` 

անորակ մի բան վաճառելով` մեկի գլխին կապելով` շահել- Բայց դե դու տես ոնց է նա 

կճղակից պոչը նաղդելու իր օգտին9: Չանթա (պրսկ., թյուրք. c�anta) – ուսին գցելու 

պայուսակ` պարկ - Սաքունց Անդրին տակին քնած, մենք մեր ծոցն էլ էինք լցնում, նրա 

չանթան էլ10: Փալան (պրսկ., թյուրք. palan) – համետ - Հայկազը էշի վրայից փալանը 

վերցրեց, ծառից երկար կապեց11  և այլն: 

Ծագումով փոխառյալ մի շարք բառեր բարբառում և մեր օրինակներում  

գործածվում են փոխատու լեզվում  ունեցած բառիմաստից տարբերվող` նոր իմաստով, 

մի շարք բառեր էլ զուգահեռաբար պահում են նաև փոխատու լեզվի իմաստը: Օրինակ`  

                                                           
1 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, #� 275: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 160: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 320: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 295: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 206: 
6 Նույն տեղում, էջ 337: 
7 Նույն տեղում, էջ 321: 
8 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 71: 
9 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 159: 
10 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 329: 
11 Նույն տեղում, էջ 305: 
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քիլինկյոշ (պրսկ. kālġūš) բառը փոխատու լեզվում ունի «եռացրած» իմաստը, 

իսկ բարբառում բառիմաստը մասնավորվել է և նշանակում է «կերակրատեսակ, որ 

պատրաստում են չորաթանը ջրի մեջ լուծելով և վրան յուղի մեջ խարկած սոխ լցնելով»: 

Ինչպես` Քիլինկյոշ … Կարո՞ղ ես եփել: Սիբիրում այնքան եմ հիշել մայրիկի եփած 

կերակուրները1: 

չանչախ (պրսկ. čākāčāk)-ը պարսկերենում ունի «դռան թակիչ» իմաստը, 

Ղարաբաղի բարբառում բառիմաստն ընդլայնվել է և ունի հետևյալ նշանա-

կությունները. 1 ջրաղացի կրիճակին ամրացված ու ծայրով ջրաղացքարի վրա ընկած 

փայտե շերտիկ, որի ցնցումները հաղորդվում են կրիճակին, և աղունը դանդաղորեն 

թափվում է քարի անցքի մեջ, 2. փայտե հաստ ցից, որ խրում են գետնի մեջ, 3. փխբ. 

շատախոս մարդ: Մեր օրինակում էլ բառը գործածված է վերջին` փոխաբերական 

իմաստով: Համապատասխան պայմաններով թելադրված` առաջին երկու իմաստները 

գործածության նվազ հաճախականություն ունեն, մինչդեռ փոխաբերական իմաստով 

այդ բառը կենսունակ է: Ինչպես` Գլուխը լուրջ-լուրջ տմբտմբացնում է չանչախ Բենիկը2: 

Բենիկը2: 

փանջաք (պրսկ. fenče) բառը փոխատու լեզվում գործածվում է «ձեռքի թաթ» 

իմաստով, բարբառում բառիմաստի ծավալումով ունի «մի ձեռքով` բռով տանելու 

չափով քանակություն (խոտի, հացաբույսի և այլն)» և «տասը կամ քսան խուրձից 

բաղկացած փոքրիկ դեզ» իմաստները: Ինչպես` Լավ, ի՞նչ անենք, թե օրական վեց 

փանջաք հունձ ես անում3:  

շաբաշ (պրսկ. šabaš) բառը պարսկերեն նշանակում է «կեցցե՛, շա՛տ լավ», իսկ 

բարբառում կիրառվում է «հարսանիքի` տոնախմբության և այլնի ժամանակ 

նվագողներին, պարողներին տրվող դրամական նվեր» նշանակությամբ, ինչպես` Ինձ 

                                                           
1 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 379: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 31: 
3 1���  �2�
, էջ 232: 
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համար «Ջեյրանի» նվագիր, հիսուն ռուբլի շաբաշ եմ տալիս1: «Արա մին տուշ»… 

«Շաբա՛շ, ա՛յ շաբաշ» 2: 

քավթառ-ը (պրսկ. katār) փոխատու լեզվի «բորենի» նշանակությամբ 

բարբառում չի գործածվում: Այն ստացել է «տգեղ, ծեր ջադու» իմաստները և ունի 

ընդգծված բացասական երանգ: Ինչպես` Անամոթ, անամոթ քավթառ կին է, բայց 

այնպես է զուգվում-զարդարվում, կարծես հարսատեսի է պատրաստվում3: 

խալաթ (արաբ. xəlát) բառը փոխատու լեզվի «ընծա, նվեր» իմաստին զուգահեռ 

ունի «տանը կամ աշխատանքի վայրում հագնելու երկար վերնազգեստ» իմաստը, 

ինչպես` Սերիկ, այդ ինչո՞ւ է խալաթդ սևացել4: 

ղալբ (արաբ. kalb) –ը փոխատու լեզվի  «կեղծ, խարխլված» իմաստից բացի 

բարբառում կիրառվում է նաև «ծույլ, դանդաղաշարժ» իմաստով, ինչպես`  Չէ՛, նա ղալբ 

եզան նման է, որ խոտ տեսնելիս մոտ է վազում5: 

Մի շարք բառեր էլ իրենց փոխատու լեզվի  հիմնական իմաստին զուգահեռ 

բարբառում ստացել են փոխաբերական իմաստներ. 

5����6` 

մուշտարի (արաբ. műštari ) բառը հիմնական` «հաճախորդ, այցելու» իմաստից 

բացի բարբառում կիրառվում է փոխաբերական` «որևէ բանի ձգտող` ձեռք բերել 

կամեցող մարդ» իմաստով: Ինչպես` Իսկ ականջիդ ասեմ, մուշտարի միշտ ենք 

ունենում6: 

մախմուր (արաբ. maxmar) բառը հիմնական` «նուրբ թավշե երեսով կտոր» 

իմաստի ծավալմամբ ձեռք է բերել փոխաբերական` առհասարակ «փափուկ, նուրբ» 

ածականական իմաստը: Ինչպես` Խոտի մախմուր լասերը շարվում էին իրար հետևից 

ու արևի տակ չրթչրթում 7: 

                                                           
1 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 45: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 156: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 173: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 506: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 108: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 32: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 233: 
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զիբիլ (արաբ. zibl, պրսկ. zebale) – փոխատու լեզվի «աղբ, թափթփված բաներ» 

իմաստից զատ բարբառը կիրառում է «անպետք, անարժեք բան» իմաստը: Ինչպես` Քո 

հերն էլ անիծած, մե՞ծ զիբիլ ես1: 

ջհանդամ (պրսկ. jahan) բառը «դժոխք» իմաստին զուգահեռ Արցախի բարբառի 

որոշ խոսվածքներում կիրառվում է «ոչինչ, բան չկա» վերաբերական բառերի 

իմաստով: Ինչպես` Տանիքը ջհանդամը, կոտրի կշինենք, իսկ որ ընկնես սատկե՞ս2: 

մեյմուն (պրսկ. maymun)-ը «կապիկ» իմաստի ընդլայնումով ստացել է նաև  

փոխաբերական «տգեղ մարդ», «ծաղրածու, ծամածռություններ անող մարդ, 

խեղկատակ» իմաստները:- Մեյմունի նման գրատախտակի տակ ծռմռվում էիր:3 Էդ 

ի՞նչ բանի եք, ա՛յ մեյմուններ 4: 

 քյափուռ (����. kāfir, պրսկ. kafār) –ը իր «անխիղճ, անգութ մարդ» իմաստին 

զուգահեռ որոշ խոսվածքներում կիրառվում է «խեղճ» փաղաքշական երանգով 

իմաստը, ինչպես` Մուշեղ ապա, այ քյափուռ, ոնց որ պսակվելուց հետո ջահելացել ես5: 

 Նշված բոլոր բառային միավորները բարբառում իմաստային նոր 

ծավալումներով են դրսևորվել, կենսունակացվել ու դարձել մայրենիին համարժեք 

միավորներ: Դրանք փոխառություններ անվանելը պայմանական է: «Փոխառություն 

չպետք է համարել համանուն շարքերի այն միավորները որոնք, փոխառու լեզվում 

հեռանալով նախնական իմաստից, ձեռք են բերել նոր իմաստ, որը չկա փոխատու 

լեզվում: Սա մայրենի լեզվի ստեղծած նոր բառ է»,- ընդգծում է Լ. Հովհաննիսյանը6: 

Ակնհայտ է, որ ռուսերեն փոխառությունների մեծ մասի դեպքում փոխառվել են 

բառն ու այն նշանակող հասկացությունը միասին: Ընդ որում փոխառված միավորները 

հիմնականում մենիմաստ են, ունեն նեղ կիրառություն, ինչպես` տելեվիզր 

(հեռուստացույց), վերտալյոտ (ուղղաթիռ), թեպետ կան և այնպիսիք, որոնք, 

հաճախաբար գործածվելով, ժամանակի ընթացքում կենսունակացվել և բարբառում 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 213: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 290: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 203: 
4 Նույն տեղում, էջ 38: 
5 Նույն տեղում, էջ 30: 
6 Հովհաննիսյան Լ., Հայերենի իրանական փոխառությունները, Երևան, 1990, էջ 45: 
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բազմիմաստություն են ստացել, ինչպես` յաշիկ (1.տուփ, արկղ, 2.դագաղ), չետվեր 

(1.տարողության չափ, որը հավասար է 4 լիտրի, 2. այդպիսի տարողությամբ շիշ) 

սեզոն (1.տարվա ժամանակի որոշ շրջան, 2. դրսում` այլ երկրում վարձու աշխատանքի 

վայր) և այլն: Իսկ արևելյան լեզուներից կատարած փոխառությունները հիմնականում 

բառապաշարի համանշային շարքերն են համալրում, և հատկանշական է, որ այդ 

փոխառությունների բազմիմաստության հնարավորություններն ավելի մեծ են: 

Քննելով բարբառային իրողությունների դրսևորման և նրանց գրական լեզու 

մուտք գործելու հնարավորությունները` կարող ենք նշել, որ բարբառային փոխառյալ 

միավորների համար գրեթե անթափանց է մնում գրական լեզվի տարածքը, մինչդեռ 

բնիկ միավորների այդ հնարավորությունը ավելի մեծ է, երբեմն նույնիսկ անհրաժեշտ, 

առավելապես եթե այդ միավորի համարժեքը գրական լեզուն չունի: Դրանք դառնում 

են գրական լեզվի բառապաշարի հարստացման առողջ երակներ: Ինչպես Ա. 

Մարությանն է նշել. «Բարբառային բառերը, լինեն դրանք փոխառյալ թե բնիկ, 

օգտագործվելով գեղարվեստական գրականության մեջ, հղկվում, մշակվում, 

բարբառային կեղևից ազատվում են և գրական օրինականություն են ստանում` 

բարձրանալով գրական լեզվի աստիճանի»1: 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում գործածված որոշ 

բարբառային բառերի կենսունակությունը փորձել ենք որոշել` հարցում կատարելով 

տարբեր սերունդների ներկայացուցիչների շրջանում: (Տես` աղյուսակ 1)  

Առանձնացրել ենք 50 բնիկ և փոխառյալ բարբառային բառեր, որոնք գիտեն և 

գործածում են 70-85 տարեկան բոլոր հարցվողները (12 հոգի) : 

Այդ  բառերի մոտ կեսը` յուղոնիկ-12 (հավերի ընտանիքին պատկանող վայրի 

կամ ընտանի փոքրիկ թռչուն), քյափուռ-0 (անխիղճ, անգութ մարդ), ղալբ-0 (1. կեղծ, 

խարխլված, 2. ծույլ, դանդաղաշարժ), փանջաք—0 (տասը կամ քսան խուրձից 

բաղկացած փոքրիկ դեզ), մազա-3 (խմիչքի հետ գործածվող ուտելիք), քյոհլան-0 

(արագաշարժ), թամբաքյու-0 (մորմազգիների ընտանիքին պատկանող բույս, որի 

                                                           
1 Մարության Ա.,նշվ. աշխ., Երևան, 1979, էջ 81: 
2 Թվերով տրվում է համապատասխան բառն իմացողների քանակը: 
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չորացրած և մանրացրած տերևները գործածում են ծխելու համար), մաշալլա-3 

(գոհունակություն, խրախուսանք արտահայտող բացականչություն` կեցցես),  

մազալլու-0 (տեղը տեղին, համով, հոտով, 2. աշխույժ, հետաքրքիր), քյառա-0 

(ականջները կտրած), ղամիշ-3 (եղեգ), ղաբա-0 (կանացի երկար զգեստ), խափանգ-0 

(դեպի ներքնահարկը կամ տանիքը բացված մուտքի վրա դրվող դռնակ), սարթ-0 (ած., 

1. թունդ, բարկ, 2. համառ, 3. խիստ, դաժան, խստաբարո), կուփեճ-0 (գորգագործների 

երկաթե ատամնավոր գործիք, որով գործած ամեն շարքը ծեծում են` խիտ նստեցնելու` 

ամրացնելու համար), ճաթ-0 (գարուց կամ կորեկից թխած հաց), ղիրմա-3, 

(1.փամփուշտի արճճե մանր գնդակ, 2. ած., փխբ. մանր (պտուղների մասին), 

մութրուբ-0 (անճարակ, խեղճ ու կրակ), չետվեր-0 (տարողության չափ, որ հավասար է 

4 լիտրի, 2. այդպիսի տարողությամբ շիշ), կեփ-2 (կարթանման երկճյուղ փայտիկ, որ 

կապում են թակի` պարանի մի ծայրին, իսկ մյուս ծայրն անցկացնելով դրա միջով` բեռը 

պրկում), ղեյրաթ (ղըյրաթ)-3 (ջանք, եռանդ, ուժ), դաբաղ-0 (խոշոր եղջերավոր 

անասունների վարակիչ հիվանդություն)  անծանոթ է բարբառախոս միջավայրի 15-25 

տարեկան բոլոր կամ գրեթե բոլոր հարցվողներին (50հոգի): Գեղարվեստական 

գրականության մեջ սրանց գործածությունը առավել  արժևորվում է. դրանցով ոչ միայն 

կոլորիտ է ստեղծվում, այլև գրականությունը դառնում է այդպիսի բառային 

միավորների գործածության ու պահպանման եզակի միջավայր: 

   Բերենք բնագրային օրինակներ. 

1. Վեց-յոթ փանջակ հունձդ քեզ անում է երկու-երեք օրական1: 

2. Գետափի ղամիշ ես, կոկորդում մնացած պատառ ես2: 

3. Էս ինչ լազաթ է, իսկապես արքայություն է3: 

4. Խրամատի կյանքից ինձ համար մազալլու պատմություններ էր անում4: 

5. Առ, է՛, հողս քու էդ արսըզ գլխին5: 

6. Իր ցեղի տղամարդիկ ուժեղ են լինում ու սարթ1: 

                                                           
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 47: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 323: 
3 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 91: 
4 Նույն տեղում, էջ 90: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 270: 
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7. Նայում էր աշխարհին, թամբաքյու ծխում2: 

8. Գրաֆինի օղին վերջանալուց հետո սեղանի վրա երևաց «չետվեր» գինի3: 

9. Դու խեղճ ես, ատամ չունես, թուրդ չի կտրում, ձիդ քյոհլան է, բայց դու ձիավոր 

չես 4: 

10. Մարդ ուղարկեցի մեր մութրուբ նախագահի հետևից 5: 

11. -Մաշալա՛: - Հետո ձայնը դավադիր շշնջոցի հասցրեց 6: 

12. -Վի հա՛, վի հա՛, այ ուրուր, հե՛յ փախիր, թե չէ` փորդ ղիրմայով կլցնեմ 7: 

13. -Ա կնիկ, ամա դե էն ականջները քյառա վարժապետի թոռը լավ ապրանք է 8: 

14. Հորդ, հորեղբորդ պես նամուս-ղեյրաթով ծառայիր, եկ 9: 

Հիմք ընդունելով այդ բառերի անծանոթությունը, ըստ այդմ ��� սակավ 

գործածությունը նոր սերնդի խոսքում` պայմանականորեն դրանք համարում ենք 

անկենսունակ միավորներ: 

Այդ բառերի մի մասի (կուփեճ, ճաթ, կեփ, թամբաքու, խափանգ, ղաբա) 

անկենսունակությունը պայմանավորված է նրանով, որ դրանք նշանակող իրերը, 

երևույթները դուրս են եկել կամ այլևս քիչ են գործածվում կենցաղում, իսկ մնացած 

բառերը գործածությունից դուրս են մղել դրանց գրական համարժեքները: 

Առանձնացված բառերից համեմատաբար կենսունակ են մուշտարի-48 

(հաճախորդ, այցելու), փառ-48 (թաղանթ), աբուռ-47 (ամոթի, պատվի, պատկառանքի 

զգացում), չոփ-47 (1.չոր ճյուղ, փայտի կտոր, 2. փխբ. շատ նիհար), ցաք-48 (փշոտ 

թուփ), ճկռել-50 (կքանստել), թազնիլ-45 (նստել` շան, գայլի, արջի մասին) լազաթ-48 

(1.հաճույք, բավականություն, 2. ած. հաճելի բավականություն պատճառող), կռոճ-49 

(շաքարի, քարաղի և այլնի ամբողջական կտոր, գուղձ), ղսմաթ-44 (բախտով 

վիճակված բաժին), գյոլ-50 (1 լճակ, 2 փոսի մեջ հավաքված ջուր), ղորթ-39 ( ճիշտ, 

                                                                                                                                                                                                 
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 269: 
2 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, Երևան, 1983, էջ 55: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 431: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 283. 
5 Նույն տեղում, էջ 321: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 176: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 337: 
8 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 322: 
9 Ավետիսյան Ն., Սրտի կայծեր, Ստեփանակերտ, 2013, էջ 5: 
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ճշմարիտ), չոլախ-42 (ոտքից կամ ձեռքից հաշմանդամ, կաղ), յալ-42 (1. սարալանջ, 2. 

ձիու և այլ կենդանիների վզի մազ), սատոր-47 (փայտի հաստ կոճղ, որի վրա փայտ 

կամ միս են ջարդում, կտրտում), օյին-48 (1.խաղ, խաբեբայություն, 2.մեկ 

ամբողջություն կազմող խաղի մի մասը, 3. մեկի գլխին բերած փորձանք), փիալա-48 

(վերևը` լայն, տակը նեղ հախճապակե բաժակ` առանց ունկի) բառերի իմաստները 

գիտեին հարցվածների 80 տոկոսից ավելին: Դրանք հաճախ են հանդիպում խնդրո 

առարկա ստեղծագործություններում: Օրինակ` 

1. Վերջին մուշտարին վերջացնում եմ,գամ1: 

2. Ղսմաթներ ունես: Մոտդ թամբած ձի կա2: 

3. Հիմա նույնիսկ տղամարդ տատմերներ էլ են լինում… էլ ամոթ ու աբուռ 

չմնաց3: 

4. Եղածն էլ ակումբ չի, մի ճկռած խրճիթ4: 

5. Օգնեցե՛ք, Ստելլան ընկավ կամրջի տակի գյոլը5: 

6. -Վա՛յ, ղորթ ես ասո՞ւմ,-ծնկներին զարկելով հարցրեց Աթագ աքիրը6: 

7. Սատորն այն հաստաբեստ կոնդոլակն է7: 

8. Մաննուտի էն յալի չոր տափերը` դրանք Սիմոն Ամիրյանի ոտնատեղերն 

են8: 

  Այս բառերը հաճախական գործածություն ունեն նաև այսօր: Ի տարբերություն 

սրանց` ներքոբերյալ բառերը կարելի է համարել միջին կենսունակություն ունեցող:  

Արդո – 9 (խոշոր աղացած հացահատիկ, որով կերակում են անասուններին), դալլաք-

9 (վարսավիր), ռուզի-9 (բարիք, բերք, ապրուստի միջոց), փիթելա-18 (պատրույգ), 

սամթ-20 (1.նպատակահարմար եղանակ, 2. կողմ, որոշ ուղղությամբ ընկած 

բնակավայր), խախալ-21 (խոշոր անցքերով մաղ`ցորենը գարին, ընդեղենը մաքրելու 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 240: 
2 Ավետիսյան Ն., Սրտի կայծեր, էջ 99: 
3 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 459: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 314: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 85: 
6 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 105: 
7 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 169: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 232: 
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համար), արսըզ-25 (1.անհոգ, ոչնչով չմտահոգվող, 2. անամոթ, անպատկառ, 3. 

դիմացկուն (բույսերի մասին), քիլինկյոշ-25 (կերակրատեսակ, որ պատրաստում են 

չորաթանը ջրի մեջ լուծելով և վրան յուղի մեջ խարկած սոխ լցնելով), ղիյամաթ-33 

(սաստիկ ցուրտ, սառնամանիք), չանչախ-27 (շատախոս մարդ),  նամարդ-24 

(տմարդի, ստոր մարդ) ղուզղուն -35  (ագռավ): Օրինակ` 

1. Նա հիշեց, որ պահեստում խոզերի համար արդո կար1: 

2. Որից վառվող-լույս տվող փիթելան սնունդ է առնում2 

3. Ուզում էր ասել դեռ գլուխներ կուտես, գլխակեր ղուզղուն…3: 

4. Պրեզիդենտն ու պրեմիեր մինիստրը նույն բանն են, ինչպես ասենք վարսավիրն 

ու դալլաքը 4: 

5. Իմոնք շնորհք չունեցան հավաքվեն, ուտեն իրենց հոր արդար ռուզին5: 

6. Վա՛յ, ղորթ ես ասո՞ւմ,-ծնկներին զարկելով հարցրեց Աթագ աքիրը6 

7. Լիներ, որ դժվարին ժամին օգներ իրեն: Նամարդ էր, լուր չուղարկեց7: 

Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ բարբառի զարգացման ընթացքն 

անընդհատական է, և բառային մի շարք միավորներ աստիճանաբար արտամղվում են: 

Այս դեպքում գրավոր հուշարձանը` գեղարվեստական ստեղծագործությունը, դառնում է 

այդ բառերի պահոցը: 

 

Գ.Բառիմաստային բարբառայնություններ 

Բարբառի բառապաշարը հատկանշվում է բառիմաստային ուշագրավ 

իրողություններով: Դրանք իրապես բնութագրում են բառային այդ միավորների 

իմաստային զարգացման ընթացքը: Եվ այդ իրողությունների վերլուծությունը 

ներկայացնում է բառի իմաստային տեղաշարժերը: «Մեր լեզվի բառերի 

բազմիմաստությունը նաև երկար դարերի ընթացքում կենդանի խոսքի մեջ 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 376: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 591: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 312: 
4 Նույն տեղում, էջ 332: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, Երևան, 1983, էջ 175: 
6 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 105: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 151: 
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գործածվելու ժողովրդական բառ ու բանին հատուկ պատկերավորությամբ, 

ժողովրդական մտածողությամբ իմաստների զարգացման, ժողովրդական 

բանահյուսության մեջ մշակելու և յուրահատուկ զարգացում ապրելու հետևանք է»1: 

Հատկանշական է, որ ընդհանուրհայերենյան մի շարք բազմիմաստ բառեր, 

ինքնին ունենալով բարբառային գործածության հասցեականություն, գեղարվեստական 

գրականության մեջ, ըստ անհրաժեշտության, կիրառվում են հենց բարբառային կամ 

խոսակցական իմաստներով` համատեքստին հաղորդելով ժողովրդախոսակցական 

երանգ, ինչպես մարդ բառի` «տղամարդ ամուսին, այր» մասնավորված 

նշանակությունն է: Այսպես` Մարդդ քեզ լավ է պահում, դարձել ես հաս` գաթայի մեջը 

դրած 2: 

Բառային այդպիսի միավորներ են տաքանալը` «բարկանալ, հուզվել» 

նշանակությամբ  (Էլ ինչ լինի,-նորից տաքացա,-կեղտի մեջ գցեցիր քեզ էլ, ինձ էլ3:), 

քաշելը` «ծխել» (Սրան էդ անտեր քաշելն է էդ օրը գցել4:), «կրել, տանել, ապրել» (Էն 

աշխարհքում էլ պիտի ցավ քաշես»,-մտքում ասաց Օսեփը5:) և «խնայել» (Մի քիչ 

բողազներիցդ քաշեք և մի կողմից մի սենյակ ավելացրեք6:) իմաստներով, կոխել բայը` 

«ծավալվել, տարածվել» (Արդեն մութը կոխել էր, որ էշը խոտով բեռնած դուրս եկավ 

արտից7) և «վրա հասնել, լրանալ» (Ծերությունը կոխել է, Վանի, դժգոհեց ինքն իրեն8:), 

իրեն8:), ցուրտը` «մտերմությունից զուրկ» (Անդրանիկը կնոջ վրա ձեռք բարձրացրեց և 

մորն էլ ցուրտ խոսք ասաց9:), թիվը` «թվական և ընդհանրապես ժամանակաշրջան» 

(Էս քո ասած թիվը չի, Եղիազար…10:), օրը` «վիճակ, դրություն, կարգավիճակ» 

(Տավարի օրում մարդիկ են, դեպի ուր քշեն, էն ուղղությամբ էլ կգնան11:), կտրելը` 

«թալանել, կողոպտել» (Երևանից վերադարձավ նրա շրջկոմական քեռին ու միլիցիային 

                                                           
1 Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, Առաջին մաս, Երևան, 1980, էջ 216: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 399: 
3 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 79: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 218: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 292: 
6 Նույն տեղում, էջ 230:  
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 344: 
8 Նույն տեղում, էջ 112: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 231: 
10 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 110: 
11 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 262: 
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հայտնեց, որ տունը կտրել են1:), մաքուրը` «միանգամայն» (Դա պանիկա է, մաքուր  

պանիկա2:), ընկնելը` «սկսվել, վրա հասնել» (Երբ որ ընկնեն տաքերը /Ու գան 

գարնան/ Հավքերը3…), պառկեցնելը` «խփել» (Ճիպոտը մի լավ պառկեցրեց ջորու 

տռուզ կոնքերին, ելավ քարե կածան4:),  բռնելը` «տարածվել» (Խորովածդ այնպես 

արա, որ հոտը սաղ թաղը բռնի5:), ուզելը` «կանչել» (Դո՛ւրս եկ, քեզ ուզող կա6:), 

բերելը` «ծնել» (Ասում եմ, Սաթենիկ աքերը մի տղա յա բերել7:), կապելը` «բաց թողնել 

(ջրի մասին)» (Ջուրը կապեց լոբու արխին ու նստեց8:) իմաստներով  և այլն: 

Եթե վերոնշյալ միավորները իմաստային ծավալումով են պահպանել 

բարբառային երանգը, ապա ներքոնշյալ բառեզրերը լիովին չեն ազատվել 

բարբառայնության իրենց նկարագրից: Ինչպես` 

1. Չարությունից էլ տնից փող էր թռցնում 9 «գողանալ»: 

2. Առավոտյան նախագահի հետ բռնվեց «վիճել», ամբողջ օրը` կեղտաբերան 

� զզվելի, դարձել էր քոլի աղու տանձ10: 

3. Ձմեռս չէ՞ր, որ Մուքանի կոկորդը թոնրից հանեցին,- ու խոսողը թունդ 

«խիստ վիրավորական» հայհոյեց11: 

4. Ու օգոստոսի կեսերին Սոկրատից, Վարսենից, Հարարի մյուս 

պլոկողներից «թալանող» շուտ դեղին խունկուձեթ շլորը քաղում, որ լավաշ 

անես12: 

5. Նախագահը խմած ժամանակ լավ ջրիկանում է13«թեթևամտանալ»: 

6. Սեպտեմբերին նա ցուլը կրտել տվեց, որ սկսեր միս գցել14 «ավելացնել»: 

                                                           
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 46: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 26: 
3 Գաբրիելյան Գ., Ընտրանի, էջ 34: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 55: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 5: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 18: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 511: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 152: 
9 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 18: 
10 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 355: 
11 Նույն տեղում,էջ 136: 
12 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1,  էջ 334: 
13 Նույն տեղում, էջ 352: 
14 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 159: 
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7. Բայց կարող է քաշվենք1 «ձախողվել» : 

8. Արի քեզ դերասան շինենք2 «դարձնել»: 

9. Ճաքեք, տրաքվեք «զայրանալ» է, որ ճաքվում տրաքվում եք3: 

10. Դու էլ ես լսել, որ Մելսիկը խփվել «հրազենով սպանվել» է4: 

   Բառի բառիմաստային ծավալումները դրսևորվում են հաղորդակցության 

գործընթացում` հիմնականում խոսակցական մակարդակում: Իսկ բառերի 

բարբառային-խոսակցական իմաստների գրականացման ճանապարհներից մեկը 

գեղարվեստական գրականությունն է, այն «ամրագրում է» բառի` ժողովրդի կողմից 

գործածվող իմաստը, տարածում և հաճախ հասցնում գրական մակարդակի: 

  Ուշագրավ են հատուկ անուններով ձևավորվող բարբառայնությունները. 

գեղարվեստական ստեղծագործություններում բարբառային երանգավորում ունեն այն 

հատուկ անունները, որոնք բարբառին հատուկ հնչողությամբ էլ կերպավորված են: 

Դրանք նախ՝ անձնանուններ են. ինչպես`  

1. Սաթենիկ – Սաթի – Հա, ընկեր Արամյան, իմ անունս էլ Սաթի է, 

Ծուկանանց Սաթի5: 

2.  Աստծատուր - Ծատի, Խաչատուր – Խաչի - Աստծատուրին գյուղում 

Ծատի էին ասում, Խաչատուրին` Խաչի6: 

3. Հովհաննես – Ուհանես - Ուհանես, դու քո աստվածը, չառնես: Քեզ 

պետքական փա՞յտ է հարկավոր7: 

4. Հովսեփ – Օսեփ - Դա խի՞ղճ է, մի տեղ գրելո՞ւ բան է: Օսեփը խեղճանում 

է8: 

5. Գրիգոր – Կուքի - Դու էլ նստիր, Կուքի, դիմեց նա տնտեսվարին9: 

                                                           
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 21: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 344: 
3 Նույն տեղում, էջ 323: 
4 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 88: 
5 :���&�
��� ;., ;����<���� &� , #� 17: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 291: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 87: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 371: 
9 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 101: 
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6.  Սերգեյ – Սերգի - Իսկ փոստատար Սերգուն ասա, որ եկա գյուղ` կաշին 

քերթելու եմ և լեշերը խոզերին տամ1: 

7. Մովսես – Մոսի - Դեռ մեկին էլ / Մեջքիդ դրել, / Բլանց Մոսուն / Հյուր ես 

բերե՞լ 2: 

8.  Ներսես – Նեսի - Ինձ ուշադիր լսում էր միայն Նեսի ապան, 

բանջարանոցի տնտեսվարը3: 

9.  Համբարձում – Համբարձի - Համբարձի, ձեզ սպասե՞նք, թե՞ կթողնես, 

որ առաջից մենք գնանք,-լեզուն ծլթացնելով ասում է Արտուշը4: 

10.  Հովակիմ – Հովգյում - Հովգյում, Առաքել, Ռուբեն, Հովսեփ, Մանուկ, 

Ներսես, Կուքան, Սոփին եմ ձեր ցավը տանեմ5: 

11. Թագուհի – Թագուշ - Ավագն ու Թագուշը շուտով մի «ղոչ տղա» են 

ունենալու6: 

12.  Հակոբ - Ակոփ - Իսկ երեկոյան դուքանչի Ակոփը, որ դաշնակ կոմիսարի 

հայրն էր, պիծապին ասաց…7: 

Եթե նույնիսկ տեքստում ապահովվել է գրական հայերենի անաղարտությունը, 

այնուամենայնիվ այդպիսի անվանակիր հերոսները տեղական բարբառային երանգն 

են նաև տեսանելի դարձնում: 

Նույնպիսի գործառույթ ունեն նաև հերոսների զբաղմունքը և այլ հատկանիշներ 

բնութագրող  բարբառային այն լրացումները, որոնք մականվան արժեք ունեն: 

Օրինակ` Հայրը «հայտնի» մարդ էր, Արցախում Տկլոր (մերկ) Մկո էին ասում նրան8: 

Եսայու տղան ո՜վ է, չոլախ (կաղ) Սանթուրն ինչացո՞ւ է, որ նստել է պապական 

ունեցվածքիդ9: Մարդուն ուղարկում է սեզոն, ինքը դամքաշ (նվագակցող) Վանոյին 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 127: 
2 Գաբրիելյան Գ., Ընտրանի, էջ 108:  
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 9: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 183: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 4: 
6 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 129: 
7 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 27: 
8 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 456: 
9 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 48: 
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բերում տուն1: Ինքը տղա մեծացնի, ուրիշները վայելեն՝ Եղիշն ու Ճուխի (խոզ) 

Շարմաղը2: Աղունն արեց, Աղունը, հնձվոր Գալուստի լաչառ (լկտի, կռվարար) Աղունը3: 

Գոմաղբ պիտի տանել ջերմոց,-բրիգադիր Սավադը դառնում է քոռ (կույր) Մուքանին4: 

Քաչալ (ճաղատ) Շաբոյին կուղարկեի ֆերմա, քեզ վերցնեի տեղակալ5: Գերանդին 

չհատվող սիզախոտի վրայից անցնում է, ոնց որ դալլաք (վարսավիր) Ղևոնդի սափրած 

երեսը6: Ականջները քյառա (ականջները կտրած) Ներսես վարժապետի թոռն է7: Իսկ 

երեկոյան դուքանչի (խանութպան) Ակոփը, որ դաշնակ կոմիսարի հայրն էր, պիծապին 

ասաց…8: 

Ժողովուրդը նույնիսկ որպես մականուն կիրառում է ամբողջական դարձված, 

ինչպես՝  Անունը Եսթեր, փոտ անունը՝ տյուս պրծած Եսթեր 9: 

Տյուս պրծած դարձվածը Ղարաբաղի բարբառում գործածվում է 

«անբարոյական իմաստով:  

Ստեղծագործողի կողմից գրական հերոսներին նման մականուններով դիմելը 

կերպարակերտման յուրահատուկ եղանակ է, որը երկին տալիս է ականատեսի 

անմիջականություն: 

Անց, ենց, ունց մասնիկներով ձևավորված տոհմանունները և գերդաստան նշող 

անունները յուրահատուկ տեղ են գրավում խոսակցական լեզվի հատուկ անունների 

մեջ: Անդրադառնալով Վ. Օվյանի արձակում կիրառված այս կառույցներին՝ Սիլվա 

Մինասյանն այսպես է արժևորում դրանք. «Կարծես այդ հնագույն տոհմի, ազգի, 

գերդաստանի նշման ձևով Օվյանը ցանկանում է իր հայրենի բնաշխարհի մարդկանց 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 285: 
2 Նույն տեղում, էջ 322: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 260: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 128: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 345: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 331: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 319: 
8 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 27: 
9 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 136: 
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վաղնջական ծագման ակունքները ցույց տալ և հաստատել ավանդական այդ տիպի 

հիշողության հավերժությունը»1: 

Ոչ միայն Վ. Օվյանը, այլև Արցախի և Զանգեզուրի շատ գրողներ, այս տիպի 

կառույցներով նշելով հերոսների ծագումը, նրանց ավելի ճանաչելի ու հոգեհարազատ 

են դարձնում ընթերցողներին: Անց, ենց, ունց ձևույթներով կազմված հատուկ 

անունների արժեքը գեղարվեստական խոսքում ակնհայտ երևում է Արցախի և 

Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններից քաղված հետևյալ 

նախադասություններում. Համ էլ, բա մեր Կյափունց ցեղից երբ է մի ուսումնական 

մարդ դուրս գալու2: Այս ժենգյալով հացը Դերունց Օսիկն է թխել՝ հատուկ քեզ համար3: 

Հը՞,-ու գլխով ցույց տալով Թանգունց տան լույսը, լեզուն ծլթացրեց,-Թանգունց տան 

լույսը դեռ վառ է4: Բաղունց թումբի արտերը էս տարի լավ չեն աճել5: Երբ Մաքյունց 

Շահենը ձիով հաց էր հասցրել սարերում դիրքավորված ֆիդայիններին, տղաներից 

մեկը՝ Ակուդադունց Գիրին, մոտեցել է նրան6: Կուզեկուզ հետ գնալով՝ ընկավ հարևան 

Մուքունց բակը7: Ասում են՝ Չատունց Պավելի մեծը շուտ-շուտ հանրակացարան է 

գնում8: Երեխա՜ս, երեխա՜ս, Պետունց Մանիշակի պատասխանն ինչպե՞ս պիտի տամ9: 

տամ9: Ցնդած է Գիչունց քյորվան, ա՛յ ժողովուրդ, նրանից խեր չկա10: 

Տոհմանունների կերտման գործում նշված ձևույթներից ամենաակտիվը անց 

ձևույթն է: Ինչպես՝ Մեր ողորմած Մարդիրոսի հորաքույրը Բալասանանց հարս է եղել11: 

Օսեփանց դիքը գնում ենք, չի պրծնում, գնում ենք՝ չի պրծնում12: Վանեսանց ցեղից 

պտկածը նախագահ դառնալուց հետո Երվանդին բարձրացրել է նախագահություն13: 

                                                           
1 Մինասյան Ս., Արցախյան արձակագիրների լեզվաոճական մի քանի առանձնահատկություններ, 
Ստեփանակերտ, 1997, էջ 30: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 47: 
3 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 31: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 113: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 343: 
6 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 155: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 228: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 341: 
9 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 7: 
10 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 95: 
11 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 321: 
12 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 308: 
13 Նույն տեղում, էջ 339: 
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Որ եկա, նրան Ուսուբանց ընկուզենուց կախելու եմ կամ Կաճուլի քերծից ցած եմ 

գցելու1: Բայց գյուղում նրան Ծուկանանց Սաթի էին ասում2: Ասես՝ սկի ռուս 

Ալեքսանթուրի աղջիկ չի, մեր շենացի Ղրիբանց Ալեքսանթուրի աղջիկն է3: 

Միանգամից հայտնվում են Շըռշըռ քարի ծերպին, ու անդունդի վրա ոտքերը կախած՝ 

նստել է Ուշխուդանց Արտեմը4: 

Ենց ձևույթը գրական երանգ ունի և որպես տոհմանուն կերտող ածանց այն 

համեմատաբար քիչ է օգտագործվում: 

1. Եվ ձորն էլ պիտի որ է՜ն Արութենց ձորը եղած լինի5: 

2. Եվգին հորքուրը վրաներս կայծակ է անում, ո՜նց է Ամբակումենց 

գյոռը անիծում 6: 

Խորհրդային շրջանում ռուսերենի կիրառությունը լայն շրջանառություն է գտել 

Ղարաբաղի բարբառախոս միջավայրում, ինչի արդյունքում ժողովրդի խոսքի մեջ 

տարածվեցին ոչ միայն բազմաթիվ ռուսական փոխառություններ, այլև անվան, 

հայրանվան ռուսականացված կառույցներ: Օրինակ` 

1. Հուժկու մարմնի թափով, որը դմփացրեց հատակին, թնդաց. 

- Գրիգոր Արշակիչ, քո կինը ես եմ7: 

2. Եվ Կատերինա Աֆանասևան ապշած խորհում էր այս դաժան ու գրեթե 

համոզիչ բռնկումը8 …: 

3. Ալ ծաղկավոր խալաթի մեջ Սեդա Փառավոնովնան ոնց որ կինոյի 

դերասանուհի է 9: 

    Բարբառին բնորոշ երևույթ է ազգակցական հարաբերություն արտահայտող 

��)������
���� ընդհանրական ազգական և նույնիսկ ոչ ազգական 

նշականությամբ կիրառությունը: Եվ հատկանշական է, որ այդ բառանվանումներն 

                                                           
1 Նույն տեղում, էջ 127: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 59: 
3 Նույն տեղում, էջ 492: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 6: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 35: 
6 Նույն տեղում, էջ 189: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 145: 
8 Նույն տեղում, էջ 146: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 236: 
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իրենց այդ ընդհանրական իմաստներով դրսևորվել են Արցախի և Զանգեզուրի 

գրողների ստեղծագործություններում՝ հանդես գալով իբրև հատկանվան լրացումներ` 

որոշիչներ: Այդպիսով բնագրին հաղորդվում է բարբառային բներանգ: Ինչպես` աքիր 

(հորաքույր), հնգեր (1 ընկեր, 2.գործածվում է անունների կամ ազգանունների հետ՝ 

քաղաքացի նշանակությամբ), ապեր (1.հայր, 2.եղբայր), տյոտյա (1.կանանց դիմելու 

ձև, 2.մորաքույր), ապա (1.պապ, 2.հայր, 3.տարեց տղամարդկանց դիմելու հասարակ 

անուն), այա (1.մեծ մայր, տատ, 2.ծեր կանանց դիմելու կոչական բառ), ամի 

(հորեղբայր), ազի (1.հորաքույր, 2.մայրիկ, 3. տարեց մարդկանց կոչական բառ), բաջի 

(1.հեգն. քույր, 2.մորաքույր, հորաքույր, 3.կանանց տրվող հարգական կոչում, որ 

գործածվում է հատուկ անունից հետո), բիբի (1.մորաքույր, 2.տարեց կանանց տրվող 

հարգական անուն և կոչական բառ), դայի (1.քեռի, մորեղբայր, 2.տարեց 

տղամարդկանց դիմելու հարգական կոչական բառ):  

Օրինակ՝ Իր պառավը՝ Անուշ աքիրը, որ խնամում էր նրան, բղավում էր գլխին1: 

Տատիս ավագ քույրը՝ Նանա բիբին, մահամերձ էր2: Այսինքս, էսպես է, էլի, հնգեր 

Մարգարիտ, ես խոխիս բերանի հացը, ջանի շորը, ոտքի տրեխը, գլխի փափախը 

տալի՞ս եմ3: Կուքի դայի, ասում է Օղտանց Համբարձումը, մեծ տղայիդ երեկ գիշեր 

եկան ու ձերբակալեցին4: Եկել եմ Արսեն ապոր, մերոնց շիրիմներին այցելության5: Եվ 

փոքր աչքերն արագ-արագ թարթելով՝ ձեռքը մեկնեց.-Տուր, Աշիկ տյոտա6: Օսեփ 

ապան էլ իրեն կբերի,-և Մեխակն իր հերթին աչքով էր անում Աղվանին7: Ես իմն 

ասացի, մենք սաղ, ?���� այան մեռած, կտեսնենք8: Նախշուն ազին կանչում էր9: 

Տունդ շենացրու, Զարդար բաջի, տղա ունես10: Սա մեր Քասպար տայունց աղբյուրն է1: 

Մենք էլ մի Բուդաղ ամի ունենք, իմ բրիգադումն է աշխատում2: 

                                                           
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 217: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 56: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 349: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 149: 
5 Նույն տեղում, էջ 368: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 198: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 241: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1,  էջ 239: 
9 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 19: 
10 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 51: 
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Արցախի և Զանգեզուրի գրողները, իրենց կերտած կերպարներին դիմելով 

ժողովրդի կողմից ընդունված կամ հենց ժողովրդի հորինած անուններով, յուրովի 

արտահայտում են իրենց վերաբերմունքը և համապատասխան վերաբերմունք 

ձևավորում ընթերցողների մեջ՝ նպաստելով կերպարի մտերմացմանն ու 

հարազատացմանը ընթերցողի համար: 

Նույն սկզբունքով էլ գեղարվեստական երկում նկարագրվող միջավայրն է 

հարազատ դառնում, երբ գրողները հմտորեն կիրառում են ժողովրդական ձև ունեցող 

Արցախի և Զանգեզուրի այս կամ այն բնակավայրին հատուկ տեղանունները: Թամբը 

վեր կալ, բխովիր, Սեռուտի էն մախմուր խոտը թող արածի3: Բա դու, ասա, ի՞նչ էիր 

ուտում տունուտեղդ կորցնելուց հետո, Ղաբանի սարերն անցնելիս4: Ինձ ասա՝ տեսնեմ 

Գանձասարից քիչ վերև՝ Ռուսեն աղբյուրի կաղնու մոտ էն ինչ զրույցներ էր անում 

Ռոմանը5: Իջանք Սալտափ, որ այնտեղից թեքվենք Դրախտի ձոր6: Բոլուքեն 

տախտումը էս տարի պոմիդորը պիտի որ լավ լինի… 7: Վաղ ծեգին գնում է մի իշաբեռ 

փայտ է բերում, իրեն հալալ, հետո ետ գնում է Տկողնուտ, Դաշխա քարից պարկով 

տկողին հավաքելու8: Առավոտյան վաղ վեր են կենում, գնում Դաշխա խութի վրա 

կանգնում9: 33-ին Սեյրան Բաբայանը Ջըռոտում 150 տարվա արտ կատարեց10: 

Խաշար խութից Տանձուն աղբյուրի վրա իջնող ճանապարհին գարու մի խուրձ էր 

դրված11: Էն է, Տափերը կես ժամվա ճամփա է…12: Կովը քշեց գյուղից վեր՝ Չուխուրի 

քոլուտը, թողեց, որ անասունը գիշերվա հովին մի քիչ արածի13: Սատկած խոճկորները 

տարել ու Խամհատի տափում թաղել է14: Մինչև հասան Գյադուկ՝ Հարարա 

                                                                                                                                                                                                 
1 Նույն տեղում, էջ 43: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 231: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 320: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 89: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 116: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 133: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 222: 
8 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 162: 
9 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 130: 
10 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 192: 
11 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 112: 
12 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 204: 
13 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 112: 
14 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 475: 
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աքաղաղների կանչը արդեն սկսվել էր1: Երբ «ռացիայով» հայտնեցին՝ սպասել Մաննեն 

Մաննեն խութում …2: Մեծ էր գյուղը՝ Շըռանից մինչև Շոր ջրի թաղը3: 

Ընդգծված տեղանուններն Արցախի և Զանգեզուրի գրողների երկերում 

գործածվում են ժողովրդի կողմից օգտագործված ձևերով և իրենց կազմում ունեն 

բարբառային ձևույթներ: Ինչպես` սըէռ-լեռան գագաթնային գիծը,որի երկու կողմերից 

սկսվում է վայրէջքը, խաշար-խոշոր, խութ-բլուր, տըկողէն-պնդուկ, ջըռ-վայրի, 

չպատվաստված, գյադուկ- լեռնանցք, տախտ /թախտ-1. փայտաշեն մահճակալ, 2. 

գահավորակ, բօլուք-խոզերի խումբ, տափ-գետին, շըռշըռան-բարձունքից թափվող 

ջուր,ջրվեժ, շօր-այստեղ` աղի, աղահամ, ծըմակ-անտառ, քօլ-թուփ և այլն: 

Տեղանունների այսպիսի կիրառությունն ունի նաև ճանաչողական 

նշանակություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 307: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 573: 
3 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 6: 
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ԳԼՈՒԽ II 

 ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ 

ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈւՄ 

                        

Բառային կազմի հարստացումը կատարվում է ներքին և արտաքին միջոցների 

հաշվին ու համապատասխանաբար պայմանավորված է ներլեզվական և 

արտալեզվական գործոններով: Բնականաբար, լեզուն հարուստ ու կենսունակ է և 

կատարելագործվում է առավելապես այն դեպքում, երբ գործառապես ակտիվ է 

բառապաշարի զարգացման ներլեզվական գործոնը, այսինքն` լեզվի բառակազմական 

կաղապարները կենսունակ են: Այդ կենսունակությունը նպաստում է լեզվի 

ինքնակատարելագործման հնարավորությունների ընդլայնմանը: 

    Հայերենում, անշուշտ նաև բարբառներում, բառակազմական կաղապարները շատ 

կենսունակ են և ունեն գործառական մեծ ակտիվություն: 

    Բարբառին հատուկ բառակազմական կաղապարով և բարբառային ձևույթներով 

կազմված բաղադրյալ բառերը բառակազմական բարբառայնություններ են, որոնք մի 

շարք կողմերով արտացոլում են բարբառի զարգացումն ու նրա կրած տեղաշարժերը, 

որովհետև «բարդությունները` իբրև ինքնուրույն ու անկախ իմաստային միավորներ, 

սերտորեն � անմիջականորեն առնչվում, կապվում են լեզվի քերականական 

կառուցվածքի, մասնավորապես` սովորական շարահյուսական կապակցությունների 

հետ և ծագելով դրանից` բարդ ու բազմազան հարաբերություն են արտահայտում»1: 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողները, օգտվելով ժողովրդական լեզվի ու 

բարբառների հարուստ բառագանձից, իրենց ստեղծագործություններում օգտագործել 

են բազմաթիվ բարբառային բարդություններ և ածանցավոր բառեր: 

Իբրև բառակազմական եղանակ` հարադրությունները մեծ ու կարևոր դեր են 

խաղում ոչ միայն գրական լեզվի, այլև բարբառի բառապաշարի հարստացման 

գործում: Դրանք առավել ցայտուն են արտահայտում լեզվի բառակազմական 

հնարավորությունները: Նրանց դերը մեծ է նաև գեղարվեստական գրականության մեջ: 

                                                           
1 Մարգարյան Ա., Հայերենի բաղհյուսական բարդությունները, Երևան, 1986, էջ 3:  
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Խնդրո առարկա ստեղծագործություններում մեծ թիվ են կազմում բարբառային և՛ 

անվանական, և՛ բայական հարադրությունները: Ինչպես գրական հայերենում, այնպես 

էլ Ղարաբաղի բարբառում, անվանական հարադրություններն իրենց քանակով զիջում 

են բայական հարադրություններին, սակայն դրանք դրսևորում են Ղարաբաղի 

բարբառի բառակազմական մեծ հնարավորությունները, ճկունությունը: 

Անվանական հարադրություններից քննվող ստեղծագործություններում շատ են 

&� 6���" կրկնավոր և բաղհյուսական հարադրությունները: 

  Կրկնավոր բարդությունների կազմությունը բառակազմության ամենահին 

եղանակներից է, թերևս ամենանախնականը, սակայն, այսօր էլ բավականին 

կենսունակ է թե՛ գրական լեզվում, թե՛ բարբառներում: Կարծիք կա, որ 

նախախորհրդային շրջանում, ինչպես և խորհրդային շրջանի առաջին 

տասնամյակներում, կրկնավոր հարադրություններն առավել գործածական էին 

բարբառներում և գեղարվեստական լեզվում գործածվում էին վերջինիս ժո-

ղովրդախոսակցական երանգ հաղորդելու համար: Զարգացման այդ ընթացքը 

լեզվաբանության պատմության մեջ նկարագրվում է այսպես. «Կրկնավոր 

հարադրությունների գործածությունը խիստ կենսունակացել է հայերենի զարգացման 

հատկապես վերջին տասնամյակներում և բնորոշ է արդեն հայերենի ոչ միայն 

ժողովրդախոսակցական, այլև գրական ու գեղարվեստական լեզվին»1: 

Ա� �'�" Պապոյանը գտնում է, որ բառաբարդման այս եղանակը առավել 

չափով գործուն է ժողովրդախոսակցական լեզվում և մասնավորապես բարբառներում 

և «Քանի որ կրկնավորները առավելապես հատուկ են բանավոր խոսակցական լեզվին, 

ուստի նման բարդությանը դիմում են հատկապես այն գրողները, որոնք ամենից շատ 

են կապված ժողովրդական լեզվամտածողությանը, և որոնց համար լեզվի 

ժողովրդայնությունը ներքին ունակություն է և բխում է բանաստեղծական 

խառնվածքից»2: 

                                                           
1 Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1979, էջ 260: 
2 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 31: 
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Խնդրո առարկա ստեղծագործություններում կարելի է հանդիպել և΄ 

հնչյունափոխված, և΄ անհնչյունափոխ կրկնավոր բարդությունների: Անհնչյունափոխ են  

ընդգծված անվանական հարադրությունները. Օսեփ, էլի լոշտրակ-լոշտրակ (այստեղ` 

մեծ-մեծ) խոսեցիր, կարծես տասը ակադեմիա ես ավարտել 1: Ծիծաղում են լախ-լախ` 

(լխլխացող, խախուտ) իբր թե կատակը դուր է գալիս2: Ձենդ կտրի, հա՜, ձեռքը 

գրպանները տանելն է դժվար, ուրիշները քաղաքում չեն ապրում, որ խորոմ-խորոմ 

(այստեղ` առատորեն) ուղարկում են3: Երեկոն սարերից իջած հովը պուտ-պուտ 

(այստեղ` կաթ-կաթ) ցողում է մարդկանց դեմքին4: Վահանը լող-լող (երկարահասակ, 

նիհար) կերպարանքով անցնում էր նրանց միջով5: Թաղեցիները թուփակ-թուփակ 

(այստեղ` խմբերով)  հավաքվել էին6: Սոնա տատը իր ձեռքով բոլորը սաք-սաք 

(1.կույտերով, 2.մաքրասեր) դասավորում է7: Լոպազ-լոպազ (մեծամտաբար) նստում էր 

էկրանի առջև8: Այնքան խեղճ ասաց, այնքան անճարակ խոսք ելավ Անուշի կրծքից, որ 

կարծես Բուղու սրտին կեծ-կեծ (շիկացած) երկաթ դրին9: Անդրեասը հարսի սիրի-սիրին 

սիրին (խտրականություն) իմանա` արյուն կանի 10: 

Հատկապես հետաքրքրական են հնչյունափոխված կրկնավոր բարդությունները, 

որոնք նույնիսկ գրական լեզու թափանցելիս պահպանում են բարբառային բներանգը: 

Մեր օրինակներում հանդիպել ենք հնչյունական փոփոխությունների հետևյալ 

դրսևորումների. 

Ա. Առաջին ձայնավորը` ա, ի, ե, երկրորդ եզրում դառնում է ու: Օրինակ` 

փալազ-փուլուզ (1.լաթի կտորներ, 2.հին, քրքրված զգեստ), քյասիբ-քյուսուբ 

(աղքատ), ձեն-ձուն (ձայն) և այլն. 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 292: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 191: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 303: 
4 Նույն տեղում, էջ 290:  
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 65: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 246: 
7 Նույն տեղում, էջ 225: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 195: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 128: 
10 Նույն տեղում, էջ 278:  
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1. Մոսկվայից առած որոշ փալազ-փուլուզ թողին Վարշամի ընտանիքին1: 

2. Քյասիբ-քյուսուբ էս շոգին մատանի աչքն են հավաքել, իրենք բեմի վրա 

լեն-լեն կողկիպ շնթռնել2: 

3. Շուրջը ձեն-ձուն չկա, սկսեց ինքն իրեն նախատել3: 

Բ. Բառասկզբի բաղաձայնը երկրորդ եզրում փոխվում է մ-ի, սակավ դեպքերում` 

ուրիշ բաղաձայնի, օրինակ` փ-ի, ինչպես` ջենտելի-մենտելի (ցուցամոլ), փալաս-

մալաս (լաթեր), պուճախ-մուճախ (1.անկյուն, 2.վարագույրով առանձնացված մաս), 

քիսի-փիսի (ցածր ձայնով գաղտնի խոսակցություն) և այլն: Բառաբարդման այս 

եղանակը առավել չափով գործուն է ժողովրդախոսակցական լեզվում և 

մասնավորապես բարբառներում: Օրինակ` Ղարաբաղի բարբառում այս տիպի 

բարդություն կարող է կազմվել զանազան արմատներից` (յէխտուտ-մէխտուտ, 

խուրջին-մուրջին): Ինչպես նշում է Ա. Պապոյանը` «Այդ եղանակով ամեն օր ու ժամ 

ամեն մարդ ուզածի չափով կարող է կազմել նորանոր բառաձևեր, որոնք հաջող ու 

տեղին լինելու դեպքում կմտնեն շրջանառության մեջ կամ հակառակը` մեկ անգամ 

գործածվելով` այդպես էլ կմոռացվեն` առանց արժանանալու քաղաքական 

իրավունքի»4: Նույնիսկ ընդհանուրհայերենյան բառերով բաղադրված այսպիսի 

կառույցը ժողովրդախոսակցական երանգ է հաղորդում համատեքստին: Ինչպես` 

կարճ-մարճ, հիվանդ-միվանդ և այլն: Օրինակ` 

1. Ի՞նչպես է ընկեր B����������� առողջությունը: Հո տնեցիներից 

հիվանդ-միվանդ չկա՞ն 5: 

2. Շատ որ զահլա տարավ, Աղավնիկի ռեխ-մռեխը մի քիչ կարգավորեց6: 

3. Կարճ-մարճ տղա է`փեշերին Ծավի ձորի հեռավոր բույրեր7: 

4. Դե եկ, քաշանանք ձորի տակը, էս խուրջին-մուրջին էնտեղ թողնենք, 

գնանք մեր գործին կենանք1: 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 27: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 480: 
3 Նույն տեղում, էջ 32: 
4 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 31: 
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 353: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 109: 
7 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 288: 
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5. Բարևած անցածը դառնում է երկար զրույց, քիթ քթի դրած փսփսոց` քիսի-

փիսի` մարդու գլխին եկած պատիժ2: 

6. Թող չիմանան, որ ես ուրիշների նման «ջենտլի-մենտլի» քաղաքացի եմ…3: 

7. Կողքից նայողը ի՞նչ կասի, որ տան տղամարդը մեծ բոյն առնի, թե ինչ է` 

գնում եմ կնկաս համար փալաս-մալաս առնելու4: 

8. Գոմի կողքին երկու դեզ խոտ ես տնկել, պուճախ-մուճախ չես թողել5: 

�. Առաջին եզրը ներկայացնում է մեկ վանկ, որի սկզբում բաղաձայնն ու 

հաջորդող ձայնավորը կրկնվող բառինն են, իսկ երրորդը` փ կամ պ` լափ-լավ, սիփ-

սև, լոփ-լոլի, ճիպ-ճերմակ, կամ կարող է մնալ անփոփոխ` հալ-հալբաթ: Սիփ-սև և 

ճիպ-ճերմակ կառույցներում հնչյունափոխվել է նաև առաջին վանկի ձայնավորը` ե>ի 

(երկու օրինակն էլ Ս. Խանզադյանի մոտ ենք հանդիպել): Օրինակ` 

1. Ճակատը սիփ-սև է, աչքերը գալարվում են լայնացած ակնախոռոչների 

մեջ6: 

2. Նույնիսկ ջահել ջրաղացպանն է ծեր երևում, մազերն ալյուրի զամպից 

ճիպ-ճերմակ7: 

3. Էդ լոփ-լոլի բոյդ ո՞նց պիտի թաքցնես ֆաշիստներից8: 

4. Հալ-հալբաթ մարդիկ մեռնելու միտք չունեն9: 

Բարբառային կրկնավոր բարդությունները մեծ մասամբ կազմվում են առանց 

կապակցական տարրի, հազվադեպ կարող են կապակցվել շաղկապով (ձեն ու ձուն): 

Նմանաձայնական բառերից բաղադրված մի խումբ կրկնավոր բարդության 

բաղադրիչներ կապակցվում են հա մասնիկով` քըռ հա քըռ, քահ հա քահ, դըռ հա 

դըռ, դրըխկ հա դրըխկ և այլն: Ղարաբաղի բարբառն «անընդհատ» իմաստով 

գործածում է հա բառը (հա խոսում ա` անընդհատ խոսում է): Այս 

                                                                                                                                                                                                 
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 223: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 395: 
3 Նույն տեղում, էջ 202: 
4 Նույն տեղում, էջ 173: 
5 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 333: 
6 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 29: 
7 Նույն տեղում, էջ 291: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 283: 
9 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 343: 
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բաղադրություններում հա-ն բառակազմական դեր է կատարում` պահպանելով իր 

«անընդհատ» իմաստը: Օրինակ` 

1. Զաբելը ծիծաղը թաքցնում է բռի մեջ, Վարսենը գլխաշորը քաշում է 

բերանին, Աշխենը քը՜ռ հա քը ՜ռ ծիծաղում է 1: 

2. Ինքը ասում է, իսկ Անուշավանը քահ հա քահ, քահ հա քահ ծիծաղում էր 2: 

2: 

Կրկնավոր հարադրությունները բարբառի բառապաշարի հարստացմանը 

նպաստում են նաև նրանով, որ, հարադրական բարդություն լինելով հանդերձ, իրենց 

հերթին հիմք են ծառայում նոր բաղադրությունների համար: Դրանցով հաճախ 

կազմվում են հարադիր բայեր, ինչպես` օրկուն-օրկուն (առատ, վարար) և օրկուն-

օրկուն անել (վարար հոսել, թափվել): Օրինակ` Գարնանը օրկուն-օրկուն է անում 

անիծվածը,-ասում է Արտաշ Միրալը3: 

Այսպիսով` բարբառային կրկնավոր բարդությունները` իբրև գրողների 

ժողովրդական լեզվամտածողության ինքնատիպ դրսևորումներ, ոչ միայն նպաստում 

են նրանց ստեղծագործությունների ժողովրդայնությանը, այլև խոսքը լիցքավորում են 

կենդանի գույներով ու երանգներով: 

Բաղհյուսական բարդությունները քննվող ստեղծագործություններում իրենց 

քանակով զիջում են կրկնավորներին, սակայն ներկայանում են կառուցվածքային և 

իմաստագործառական բազմազանությամբ: Բաղհյուսական բարդությունների 

բաղադրիչները կարող են բաղադրված լինել կապակցական տարրով` և, ու 

շաղկապներով, և կարող են բաղադրվել առանց շաղկապի: 

Բարբառային բաղհյուսական բարդությունների կազմության մեջ ակտիվ է ու 

շաղկապը: Գրաբարում և շաղկապը ավելի ակտիվ էր բառակազմության մեջ, քան ու 

շաղկապը, բայց «հայոց լեզվի զարգացման ընթացքում և շաղկապն աստիճանաբար 

կորցրել է իր բառակազմական ուժը, իսկ ու-ն, ընդհակառակը, հարադրությամբ 

բաղհյուսական բարդություններ կազմելու առավել մեծ &� 6����� է ձեռք բերել, իսկ 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 322: 
2 Նույն տեղում, էջ 173: 
3 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 247: 
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դրանում, անշուշտ, կարևոր դեր են խաղացել երկու հանգամանք. մեկ այն, որ ու 

շաղկապն ի սկզբանե հատուկ է եղել ժողովրդախոսակցական լեզվին և, 

բնականաբար, ժողովրդական բնույթի բարդություններ է կազմել, մեկ էլ այն, որ նույն 

այդ հիմքի վրա նա իմաստապես «հեռացել է» հոմանիշ և շաղկապից` արտահայտելով 

ավելի սերտ հարաբերություն` առնչակից բառերի միջև»1: 

Ա. Մարգարյանի այս դիտումը հաստատում է առևտուր գրական բառի 

առուտուր բարբառային տարբերակը, որի բաղադրիչները գրականում և, իսկ 

բարբառում` ու շաղկապով են կապակցվում: Ու-ով են կապակցվում նաև քունջ ու 

պուճախ (անկյուններ, ծայրեր), քոռ ու փոշման (փոշմանած), բախչա ու բաղ (դաշտ ու 

այգի), լեն ու բոլ (ընդարձակ, ազատ), թուփն ու ծուպը (ազգը), թոռ ու թաց 

(անձրևային) և այլ բարդություններ: Օրինակ` 

1. Դրա եղանակի հոր հոգին անիծեմ, թոռ ու թացից գլուխ չենք ազատում2: 

2. Մի ասա տեսնեմ ի՞նչ ես ուզում էս լեն ու բոլ աշխարհից3: 

3. Սաքունց թուփն ու ծուպը հարգում-պաշտում է նրան4: 

4. Մարդը համ մարդ է թողնում համ էլ իմ ասածները` աղբյուր ու կամուրջ, 

բաղչա ու բաղ և` պապիս ասածների նման իմաստուն խոսք5: 

5. Պատկերացնո՞ւմ ես, մեղր ծախողի լպստելիքը աչքի առջևից թռցնես, 

թողնես քոռ ու փոշման6: 

Անշաղկապ բաղհյուսականների միջբաղադրիչային դադարը կարող է 

արտահայտվել միության գծիկով: Ուսումնասիրվող գործածված այսպիսի բարբառային 

կառույցներ են շոր-շիրթ (հագուստեղեն), բոյ-բուսաթ (հասակը, մարմնի 

կառուցվածքը), զուռնա-ղավալ (երաժշտախումբ), բոլ-հերիք (բավական), սաղ-

սալամաթ (ողջ ու առողջ), պակաս-պռատ (պակասություն), հարայ-հրոց (աղաղակ, 

կանչ), յորղան-դոշակ (տեղաշոր) և այլն: Օրինակ` 

                                                           
1 Մարգարյան Ա., Հայերենի բաղհյուսական բարդությունները, Երևան, 1986, էջ 16: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 172: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 352: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 13: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 102: 
6 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 225: 
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1. Շոր-շիրթ առեք, տուն-տեղ դրեք1:   

2. Ասե` Մանիշակը սաղ-սալամաթ ու գործով հաջողակ է2: 

3. Անտեր ստամոքսս էլ հարայ-հրոցի տեղ է գտել3: 

4. Սիրան, էդ քո աստվածային բոյ-բուսաթդ վերցրել, հողի տակ հանգիստ 

ննջում ես 4: 

5. Քեզ էլ են զուռնա-ղավալով տուն պերալ5: 

6. Բոլ-հերիք եղավ, էլի ինչքան «կեցցե» կանչեցին6: 

7. Տնաշեն, ոնց որ չոր-չափար լինես7: 

8. Բաժինքի բուրդը ինքն է տարել` յորղան-դոշակ կապելը ինքը պիտի աներ` 

արեց8: 

Բաղհյուսական բարդություններով բազմաբնույթ բառեր են միահյուսվում իրար, 

դրանք ցույց են տալիս տարբեր իրողությունների, երևույթների առնչությունն ու 

կապակցելիությունը: Բարբառում բաղհյուսական բարդության ձևավորման կենսունակ 

միջոց է տարբեր աղբյուրներից ծագած բաղադրիչներով կազմությունը: Առաջանում են 

հետևյալ կաղապարները. 

ա. Բնիկ եզր + փոխառյալ եզր, ինչպես` լեն ու բոլ – ընդարձակ (գրբ. 

լայն+թյուրք.bol-լայն, արձակ), քարով-քոլով (գրբ, քար-կարծր ապար+թյուրք. kol-

թուփ, մացառ)  

բ.փոխառյալ եզր + բնիկ եզր, ինչպես` բոլ-հերիք – բավական (թյուրք. bol-լայն, 

արձակ+գրբ. հերիք), ալավ-կրակ – հուր, բոց (պրսկ., թյուրք. alav-բոց+գրբ. կրակ): 

(Գնացի դեմ առա մի ջահել հունու, տեսնեմ ալավ-կրակի նման կարմրած կաթում է 9): 

գ. Փոխառյալ եզր + փոխառյալ եզր, ինչպես` զուռնա-ղավալ (պրսկ. zurna, 

թյուրք. zurne-արևելյան փողային գործիք+թյուրք. kaval-սրինգ, թմբուկ), քոռ ու փուչ 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 230: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 449: 
3 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 29: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 83: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 348: 
6 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 309: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 202: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 317: 
9 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 221: 
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(պրսկ. kir-տեսողությունից զուրկ + պրսկ pūč. -մեջը դատարկ), բոյ-բուսաթ (թյուրք. 

boy-հասակի բարձրություն, երկարություն + թյուրք bűsat-մարմնի կառուցվածքը), 

բախչա ու բաղ – պարտեզ, այգի (պրսկ. bagče-պարտեզ, բաղ + պրսկ bag, թյուրք. bac� 

- խաղողի այգի), յորղան-դոշակ (����(. yorgan-մեջը բուրդ, բամբակ լցված ծածկոց 

վերմակ + պրսկ. došāk - ներքնակ) և այլն: 

Առաջին և երկրորդ տարբերակների դեպքում ակնհայտ է, որ այդ 

բարդությունները բարբառի ստեղծած կառույցներ են, երրորդի դեպքում հնարավոր է 

դրանց` որպես պատրաստի կառույցների փոխառությունը: 

Բաղհյուսական բարդությունները ևս կարող են հիմք դառնալ նոր 

բաղադրությունների կազմության համար (բեղ-մորուքավոր, քոռ ու փուչ անել, ախ ու 

վիշ անել): Օրինակ` Այնտեղից մեկը նրան էր կանչում. բեղ-մորուքավորի ձայնն էր1: Ախ 

Ախ ու վիշ արավ կռվում «փչացածների» համար2: 

դ. Հաճախ Արցախի և Զանգեզուրի գրողների կողմից ձևավորվում են նոր 

��2&��"�6�� բարդություններ` բարբառային և գրական բառաշերտերին պատկանող 

բառերի հարադրությամբ, այսինքն` բարբառային եզր + գրական փոխառություն, որը 

ևս գրականացման ընթացքի վկայություն է: Այդպիսինն է ռեխ-բերան բարդությունը, 

որի երկրորդ բաղադրիչը գրական է (Ղարաբաղի բարբառում` պերան): Ինչպես` Իսկ 

չի գալու էն ժամանակը, որ Անուշավանը ռեխ-բերանիդ մի անգամ հասցնի 3: 

Կամ Մ. Հովհաննիսյանը օգտագործել է ծայր ու պուճախ բարդությունը, որի 

առաջին բաղադրիչը գրական, երկրորդը` բարբառային բառաշերտին է պատկանում: 

Ղարաբաղի բարբառն ունի քունջ ու պուճախ հարադրությունը` նույն իմաստով: 

Օրինակ` Սիմոնը հիմա ինչ անի, սովետը ծայր ու պուճախ չունի4: 

Բարբառի և գրական լեզվի սերտ հարաբերությունները կարող են կայունացնել 

բաղհյուսական բարդությունների կազմության այդ միտումը: Եթե մինչև գրական լեզվի 

ազդեցության մեծացումը փոխատու լեզվի ազդեցությամբ և միջոցներով էր 

                                                           
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 255: 
2 Նույն տեղում, էջ 131: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 277: 
4 Նույն տեղում, էջ 295: 



56 

 

գործառապես ակտիվ այդօրինակ բարդությունների կազմությունը, ապա նոր 

ժամանակներում այդ հնարավորությունը գերազանցապես գրական լեզուն ունի: 

Բարբառային բաղհյուսական բարդությունները ժողովրդի կողմից մշակված 

կառույցներ են, որոնք գեղարվեստական խոսքին տալիս են արտահայտչականություն, 

շունչ ու գեղեցկություն: Մեր օրինակներում դրանք դրսևորվում են իրենց 

իմաստագործառական ու կառուցվածքային բազմազանությամբ: 

Բայական հարադրություններ: Բարբառներում և ժողովրդախոսակցական 

լեզվում մեծ է հարադիր բայերի դերն ու կշիռը: Ռ. Իշխանյանը նշում է. «Հարադրական 

բայերը հայ ժողովրդական խոսքի ամենաբնորոշ բաղադրիչներն են»1: Դա է 

պատճառը, որ բարբառային հարադրավոր բայերը միշտ էլ եղել են գեղարվեստական 

գրականության լեզվի կարևոր բաղկացուցիչ տարրերից մեկը: «Անցյալի հայ գրողների 

թեթևակի քննությունն անգամ ցույց է տալիս, որ առավել ժողովրդային է այն 

հեղինակի լեզուն, ուր շատ են գործածված ժողովրդական հարադրությունները»2: 

  Բարբառային բայական հարադրությունները Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում յուրօրինակ կիրառություն ունեն: 

  Օգտագործվելով գրական համատեքստում՝ բարբառային հարադիր 

բարդությունները շատ հաճախ մասնակի գրականացվում են՝ կրելով որոշակի 

կառուցվածքային փոփոխություններ: Դրա հետևանքով ձևավորվում են հետաքրքիր 

կառույցներ, որոնք դարձել են մեր ուսումնասիրության առանցքը: Այս տիպի 

բարդություններում առկա է մի օրինաչափություն. հիմնականում գրականացվում է 

անվանաբայական հարադրությունների բայական բաղադրիչը՝ խոնարհվելով գրական 

հայերենի հարացույցով, իսկ անվանական բաղադրիչը մնում է բարբառային: 

   Ինչպես գրական հայերենում, այս տիպի հարադիր բարդությունների կազմու-

թյան մեջ ևս ակտիվ են հետևյալ բայերը. 

                                                           
1 Իշխանյան Ռ., Բակունցի լեզվական արվեստը, Երևան, 1965, էջ 108: 
2 Նույն տեղում, էջ 110: 
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  անել - կիլիպիճո անել (արագ և անհասկանալի խոսել), չանչ անել (ձեռքի 

մատները լայն բացած՝ ուղղել դեպի մեկը՝ չարիք մաղթելով), պռոշ անել (շրթունքները 

ծամածռելով լացակումել), տնազ անել (ծաղրել), հանաք անել (կատակել) 

  տալ- քացի տալ (ոտքով հարվածել), կեռ տալ (ոտքը ուրիշի ոտքերի արանքը 

դնելով՝ կորացնելով՝ սայթաքեցնել), կաղին տալ (կաղալ), մատ տալ (ցուցամատը 

կոկորդը խրելով` փսխում առաջացնել), կոխ տալ (կոխկրտել) 

կենալ- կոխ կենալ (ըմբշամարտել, պայքարել), թաք կենալ (թաքնվել), տապռ 

կենալ (թաքնվել, լռել) 

կտրել- դուռնա կտրել (հիմարանալ), խազնա կտրել (հարստություն դիզել) 

քաշել – թառանչ քաշել (հառաչել) 

գնալ – յոլա գնալ (մի կերպ ապրել), փուստ գնալ (վրիպել) 

գալ – սազ գալ (համապատասխանել), հախից գալ (պատժել) 

լինել – ռադ լինել (հեռանալ), շոքավոր լինել (հովանի լինել) 

ընկնել – փոխս ընկնել ( մի բան սխալմամբ մյուսի տեղ ընդունվել), թայդի ընկնել 

(շտապել) 

Այս բարդություններն իրենց բոլոր կիրառություններում մատնանշում են բարբա-

ռային պատկանելությունը: Օրինակ` 

1. Ծաղրել եմ նրա ��2�D������, ուշունց տվել, թե տեսեք-տեսեք` 

կոմունիզմին չեմ հավանում 1: 

2. Արհեստդ առած` թուրքերում քեզ համար խազնա ես կտրում 2: 

3. Ինչ ես դուռնա կտրել, գնա ՜ կացինը բեր3: 

4. Տատիկն ասաց,/  Թե անձրևից/ Բոյ է քաշում/ Ծիլը հողից4: 

5. -Ախմախ, - տնազն արեցի, - զոռով մի անգամ5: 

6. Սալբի ազին գոգնոցի տուտը տարավ դեպի աչքերը, երեխայի պես պռոշ 

արեց1: 

                                                           
1 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 613: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 110: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 315: 
4 Գաբրիելյան Գ., Ընտրանի, էջ 27: 
5 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 43: 
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Մեր ուսումնասիրության նյութ դարձած անվանաբայական հարադրությունների 

������6�� բաղադրիչը դրսևորում է ձևաբանական, ծագումնաբանական և 

բառակազմական բազմազանություն: 

Անկախ այս բարդությունների անվանական բաղադրիչի խոսքիմասային 

պատկանելությունից` բոլոր կառույցներն էլ ոճական նույն բեռնվածություն ունեն: 

Դրանց անվանական բաղադրիչը կարող է լինել. 

 գոյական` մրափ (քուն) մտնել-քնել, զոռ (ուժ) տալ - ուժ գործադրել, ուշունց (հիշոցք) 

տալ-անիծել, ղաչանք (աղաչանք) անել-աղաչել  

 ածական` չորը տալ (ծառի չոր ճյուղերը հատել), շիլ (ծուղ, շեղ) գցել-շփոթել, հարամ 

(պիղծ, ապականված) անել-պղծել 

 կախյալ բայարմատ` յորթ (երթալ) ընկնել (ձիու դանդաղ և ցատկոտելով վազք), փաթ 

ընկնել (փաթաթվել), թող անել (արձակել) 

 մակբայ` աշկար (ակներև) անել (բացահայտել), պլոկահան անել (քերթել, քերծել) 

 ձայնարկություն` հարայ (օգնության կանչ) տալ (օգնություն կանչել), հուշտ 

(խրտնեցնելու բացականչություն) անել (խրտնեցնել): Օրինակ` 

1. Վաղինակը մի մանեթով ղաչանք է անում,  �� սրան2: 

2. Մի անգամ էլ հարբած ձեր տունը մեր տան հետ շիլ գցես, այն ժամանակ իմ 

ասելիքը ես եմ ասելու 3: 

3. Կուքանը ձեռքի մահակը իջեցրեց ականջատակին: Անասունը ցեխը շաղ տալով 

յորթ ընկավ 4: 

4. Ու ցանկանում են դուրս գալ, երբ հարայ են տալիս, թե շուկայի ճաշարանը 

գարեջուր է ստացել5: 

Այն, որ բարբառում բառակազմական կաղապարները կենսունակ են, փաստում են 

բնիկ և փոխառյալ եզրերով բաղադրված կառույցները, որոնք քննության առարկա 

ստեղծագործություններում դրսևորվում են իմաստագործառական ակտիվությամբ: 

                                                                                                                                                                                                 
1 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 363: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 163: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 247: 
4 Նույն տեղում,էջ 172: 
5 Նույն տեղում, էջ 179: 
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Բնիկ եզրերով կենսունակ կառույցներ են հետևյալ բայերը. լափու 1(հ.ե. laph - ալիք, 

&�F��() տալ – հորձանք տալ, հոփ2 (հ.ե. ub – սեղմել) տալ – 1.սեղմել, 2.նեղել, տուզ3 

(հ.ե. teu - բարեկամաբար ուշադրություն դարձնել) տալ - ակնապիշ նայել, լոք 4 (հ.ե. 

lok– ցատկ) տալ – ցատկել, պորտը (հ.ե. bordo - գրբ. պորտ) ընկնել – ծանր 

աշխատանք կատարելուց պորտը տեղից խախտվել, ծպտուն5 (հ.ե.ġep(h)– ծնոտ, 

բերան) հանել – թույլ ձայն հանել և այլն: Օրինակ` 

1. Ու տանը մոտեցող �
�� ավտոմեքենայի ձայնից սիրտս լոք էր տալիս` եկան6: 

եկան6: 

2. Բայց Արփենի Սիրունը գնաց կանգնեց Վարուժանի դեմը և տուզ տվեց 7: 

3. Երաշտը լավ հոփ տվեց 8: 

Անվանական բաղադրիչը կարող է լինել փոխառություն արևելյան լեզուներից, 

ինչպես` յան (թյուրք. jan – կողք) տալ – շրջանցել, յոլա (թյուրք. yol - ճանապարհ) գնալ 

– 1.գոյատևել, 2.գոյատևել, օյին (թյուրք. oyun – խաղ, խաբեբայություն) խաղալ – մեկի 

գլխին փորձանք բերել, քոքը (թյուրք. kök - արմատ) կտրել - արմատախիլ անել, բոյ 

(թյուրք. boy – հասակի բարձրություն) քաշիլ – 1.հասակը բարձրանալ, 2.աճել, ճոթ 

(թյուրք. jot, – 1.մաս, 2.գործվածք) անել - բաժանել, կիսել, ղուրբան (արաբ., թյուրք. 

kurbān-զոհ) անել - զոհաբերել, շախ (թյուրք. šax - ճյուղ) անել - փռել, տարածել, ղոնաղ 

(թյուրք. konuk – հյուր) անել – հյուրասիրել, լայեղ (արաբ. պրսկ. layeg– վայել, արժանի) 

անել - արժանի համարել, մազա (պրսկ. māze – խմիչքի հետ գործածվող ուտելիք) անել 

– խմիչքի հետ ինչ-որ բան ուտել, թամաշա (պրսկ. tāmaša – ներկայացում, տեսարան) 

անել – նայել, դիտել, մահանա/մահնա (պրսկ. թյուրք. behane – հնարովի պատճառ, 

պատրվակ) բռնել – պատրվակել, թիքա (պրսկ.tike- կտոր. մաս) անել – քիչ ուտել, 

                                                           
1 Տե՛ս Սարգսյան Ա., Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Երևան, 2013,էջ 239: 
2 Նույն տեղում, էջ 448: 
3 Նույն տեղում, էջ 739: 
4 Նույն տեղում, էջ 257: 
5 Նույն տեղում, էջ 312: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 89: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 247: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 277: 
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ղալաթ (արաբ., պրսկ. – galat - սխալ) անել - անխոհեմ քայլ անել, մարաղ (պրսկ. 

mārag - դարան, թաքստոց) կենալ – թաքնվել, դարան մտնել և այլն: Օրինակ` 

1. Մեր քաղաքում էնպիսի մարդ չկա, որ ինձանից «��� տված» լինի1: 

2. Եթե օգնես, որ նրան էստեղից քշեն, տունուտեղս քեզ ղուրբան կանեմ2: 

կանեմ2: 

3. Ամուսինը ճոթ արեց թոնրահացը և սկսեց մեծ-մեծ բրդել լոբախաշուի 

մեջ3: 

4. Արի՜, այ մարդ, դե … արի էս երեխի հետ մի թիքա անենք4 : 

5. Ստիպեցին, որ մի բաժակ արաղ խմեմ և մի թիքա խորոված մազա 

անեմ, շատ ստիպեցին5: 

6. Վա՛, էս ինչ ժամանակներ են, ղալաթը արել է, գլխին տված, բայց մի 

տեսեք ոնց է գյուղում քայլում 6: 

  Քիչ չեն նաև այնպիսի անվանաբայական հարադրությունները, որոնց առաջին 

բաղադրիչը փոխառություն է ռուսերենից, ինչպես` ռիսկ (ռուս. риск–համար-

ձակություն) անել – հանդգնել, տելեգրամ (ռուս. телеграмма – հեռագրային հաղոր-

դում) տալ – հեռագրով որևէ բան հաղորդել, սյուրպրիզ (ռուս. сюрприз - ���6�6�*) 

անել - անակնկալ մատուցել, զուբրիտ (ռուս. зубрит- անգիր անել) անել – սերտել, նոս 

(ռուս. нос - քիթ) մնալ – պարտվել, խեղճանալ, մատերիալ (ռուս. материал – 

շինանյութ) տալ - զրպարտել, զակազ (ռուս. заказ – որևէ բան արտադրելու 

հանձնարարություն) տալ – պատվիրել, մաղարիչ (ռուս. магарыч – լավ գործի, ուրախ 

լուրի դիմաց տրվող նվեր) անել – լուրի դիմաց նվեր տալ և այլն: Օրինակ` 

1. Որովհետև համագյուղացի ընկերը միանալու ռիսկ ����� ու առանց իրեն 

մնալու էր միայնակ, անտեր7: 

2. Ա՛յ Էրմանի, ինչ մաղարիչ ես անելու, քեզ տանում են1: 

                                                           
1 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 137: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 195: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 187: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 92: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 428: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 156: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 118: 
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3. Պա՛հ, մեծ բան է, դասերը զուբրիտ է անում, բայց գլուխը բան չի մտնում2: 

Փոխառյալ եզրով հարադիր բայերի բառակազմական կաղապարը այժմ էլ 

կենսունակ է մի շարք բարբառներում, այդ թվում նաև Ղարաբաղի բարբառում: Այսօր 

էլ բարբառը անգլերենից կատարած փոխառություններով կերտել է այնպիսի հարադիր 

բայեր, ինչպիսիք են` քօփի անէլ, փասթ անէլ, սէլֆի անէլ, լայք անէլ, սէյվ անէլ և 

այլն: Այս կառույցները, որ հիմնականում գործածական են նոր սերնդի խոսվածքում, 

գեղարվեստական գրականության մեջ դեռևս վկայված չեն, սակայն սրանք ևս 

արտացոլում են բարբառը կրող ժողովրդի կյանքի հասարակական-քաղաքական 

տեղաշարժերը: 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում տեղ գտած 

բարբառային անվանաբայական հարադրությունների անվանական բաղադրիչները 

կարող են դրսևորվել նաև բարդություններով, ընդ որում` և΄ համադրական, և΄ 

հարադրական: Այս տիպի կառույցների կազմության մեջ հատկապես ակտիվ են 

կրկնավոր հարադիր բարդությունները, ինչպես` ծուկ-ծուկ անել (գաղտնի նայել), ղուզ-

ղուզ անել (կռանալ), տապակ-տապակ գալ (տանջվել, տառապել), ղարան-ղարան 

լինել (հալածվել, քշվել), ճաք-ճաք լինել (1.ճաքճքել, 2.գոռոոզամտել, 3.իր 

արդարացիությունը համոզելու համար ջանք թափել), ջոկի-ջոկի անել 

(խտրականություն դնել), կզո-մզո անել (ձգձգել), փահ-փահ անել (հաճույքի 

բացականչություններով գոհունակություն արտահայտել), թև-թև անել (շատ 

ուրախանալ), լըխկի-թըխկի անել (խախուտ լինելուց շարժվել), տաշի-տուշի անել 

(ուրախություն արտահայտել), կլավ-կլավ գալ (մլավել), խախալ-խախալ անել (կնոջ` 

պչրելով քայլելը)  և այլն: 

Եթե հարադիր բայերի բայական բաղադրիչն է իր նշանակությունը մուծում 

հարադրավոր բայի ընդհանուր նշանակության մեջ, այսինքն` դրանց ընդհանուր 

նշանակությունը իր մեջ առնում է հարադիր կամ բայական բաղադրիչի 

բովանդակությունը, ապա դրանք յուրահատուկ իմաստային կամ անթարգմանելի 

                                                                                                                                                                                                 
1 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 578: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 32: 
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դարձվածքի նշանակություն չեն արտահայտում և հետևաբար դարձվածային 

հարադրավոր բայեր չեն: 

Հարադրավոր բայերի մի այլ խումբ առանձնահատուկ է նրանով, որ դրանց 

ընդհանուր նշանակությունը չի բխում բաղադրիչների նշանակությունների գումարից և 

այլաբերական կամ փոխաբերական բնույթ է կրում: Դրանք յուրահատուկ իմաստային 

նշանակություն են արտահայտում, հետևաբար դարձվածային հարադրավոր բայեր են: 

Ա. Մարգարյանը դարձվածային հարադիր բայերը սահմանում է հետևյալ կերպ. 

«Դարձվածային են կոչվում այն հարադրավոր բայերը, որոնց հարադրիչն ու բայական 

բաղադրիչը միասին իմաստային առանձնահատուկ նշանակություն են արտահայտում 

և հանդես գալիս որպես մտքի արտահայտման պատկերավոր ձևեր»1: 

Մեր ուսումնասիրության առարկա դարձած ստեղծագործություններում 

գործածված հարադիր բայերի զգալի մասը դարձվածային արժեք ունի: Սրանք 

արտահայտում են մեր ժողովրդի պատկերավոր մտածողությունը: Ժողովրդական 

մտածողության ծնունդ են ղու-ղու կանչել (միայնակ, անտեր մնալ), փուստ գնալ 

(նպատակին չծառայել), շոքավոր լինել (հովանավորել, պաշտպանել), պռոշ անել 

(լացակումել, դժգոհության նշաններ ցույց տալ), քոքը կտրել (իսպառ ոչնչացնել), 

տիտիկ անել (մնալ, հանգիստ նստել), թերթին տալ (հանդուգն խոսել, շաղակրատել), 

ծուկ անել (գաղտագողի նայել) դարձվածային հարադրավոր բայերը: Օրինակ` 

1. Կոնդ սկեսրոջդ տեր կանգնիր, չորս պատերի մեջ ղու-ղու է կանչում2: 

2. Մարգարը փողը մեր մորը պահ տված է եղել` արժանացնելու մեզնից 

նրան, ով իր տանը տիտիկ էր անելու3: 

3. Վարդերը փոքրիկ աղջնակի նման պռոշ արեց4: 

Հետաքրքրական են այն կառույցները, որոնց բաղադրիչները գրական 

հայերենին խորթ չեն, բայց դրանցով բաղադրված բառերը, իբրև ամբողջական 

միավորներ, բարբառային են, ինչպես` աղ դնել (թթու դնել), փայտ անել (փայտ 

                                                           
1 Մարգարյան Ա., Հայերենի հարադիր բայերը, Երևան, 1966, էջ 225: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 359: 
3 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 214: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 220: 
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հավաքել), ձիգ-ձիգ անել (ձգել), աղ անել (աղով անել), թև-թև անել (հպարտանալ): 

Օրինակ` 

1. Քեզ մի չարչարի, բաժինդ շատ եմ թողնելու, համ էլ շատ ձիգ-ձիգ մի անի, 

չաթուն կկտրես1: 

2. Մեկն էլ չկա ասի` էդ ումո՞վ ես թև-թև անում2: 

3. Ուղտաձորը ճանաչո՞ւմ եք, փայտ արած կա՞ք 3: 

4. Մայրը սեղանին աղ դրած բոխի, նոր թրջած լավաշ ու այծի պանիր դրեց4: 

 Բայական հարադրությունների կիրառության առանձնահատկությունները 

քննելով` փաստվում է, որ հարադրավոր բայերը գեղարվեստական կերպարներ 

կերտելու, գրողի և նրա հերոսների լեզուն կենդանի, պատկերավոր ու արտահայտիչ 

դարձնելու լավագույն միջոցներն են: Արցախի և Զանգեզուրի գրողները, 

օգտագործելով բարբառային հարադիր բայեր, ժողովրդականություն են հաղորդել 

իրենց ստեղծագործություններին: 

Ղարաբաղի բարբառում  հարադիր բայերը կազմության ու կառուցվածքային  

բոլոր ձևերով դրսևորվում են: Բայց և իրողություն է, որ Արցախի և Զանգեզուրի 

գրողների ստեղծագործություններում տեղ գտած բարբառային հարադիր բայերը 

գրական համատեքստում մասնակի գրականացվում են` կրելով կառուցվածքային 

որոշակի փոփոխություններ: 

Ալ. Մարգարյանը իրավացիորեն նկատառել է. «Հարադրավոր բայերի հոսք է 

նկատվում բարբառ-ժողովրդախոսակցական լեզու-գրական լեզու ուղղությամբ, և դա 

արվում է գեղարվեստական գրականության լեզվի միջոցով»5: 

Համադրական բարդություններ: Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում ուշագրավ է համադրական բարդությունների 

իմաստագործառությունը: Անշուշտ, դրանք իրենց թվակազմով զիջում են 

հարադրական բարդություններին, բայց և խնդրո առարկա ստեղծագործություններում 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 563: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 249: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 387: 
4 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 91: 
5 Մարգարյան Ա., Հայերենի հարադիր բայերը, էջ 225: 
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հաճախադեպ են և իմաստային կշռով էլ նշանավորվում են: Համադրական 

բարդությունների ընդհանուրհայերենյան բոլոր կաղապարներն առկա են բարբառում: 

Հատկանշելի է, որ  այդ միավորների մի մասը գրական տարբերակում կայունանալու 

միտում ունի, և այսօրինակ գործածությունները նպաստում են նրանց` 

բարբառայնության իրենց տարածքի ճեղքմանն ու գրական տարբերակում 

լիարժեքորեն գոյություն ունենալուն: Կարծում ենք` գրականանալու և գրական լեզվում 

կայունանալու հեռանկար ունեն հետևյալ համադրական բարդությունները` բրդաճանճ 

(1.մազմզոտ ճանճի տեսակ, 2.փխբ.մազմզոտ մարդ), թամբախուրջին (գրաստի վրա 

գցելու երկաչքանի պարկ), դխկդխկացնել,  չոռուցավ (հիվանդություններ, վարակ), 

չեմուչում (ձևականորեն մերժելը, նազ անելը), քռքռալ, հռհռալ (արհմ. ծիծաղել), 

չախկաչուխկ (գործիքների, առարկաների իրար խփվելու ձայնը), շենամեջ (գյուղամեջ)  

և այլն: Այդ մտածումի հիմնավորումը նրանց հաճախական կիրառությունն է և 

բարբառային ընդհանրական նկարագիրը: Ինչպես` Նիկոլը հիմա էլ իտալական 

կինոյից փախցրած խոսքը դերասանի հանգով ասաց ու հռհռաց` դաժան ու անհոգի1: 

Փողոցից փողոց ման է գալիս, որ տների ծակուծուկերում մկնդեղ դնի2: Իսկ դու 

պատկերացրու` կեսգիշեր, ամայի փողոց, թիթեղյա բանկաների չախկաչուխկ3: 

Չոռուցավ քեզ, զռռոցդ մի' դիր, հիմա որ վեր եմ կացել, է՜4: Գնա΄, Գևո΄րգ, գնա,-իր 

չափարի ետևից քռքռաց ջաղացպանը,-մնաս ի՞նչ անես5: Քաղաքում ուրիշ աղջիկ 

չգտա՞ր, որ էդ բրդաճանճի հետ պսակվեցիր6: Ռուբենը մանգաղով կտրել է ականջը, 

քոռուփոշման վերադարձել գյուղ7: Քարշ տալ չէր կարող, ոտքերը դխկդխկացնեին 

պիտի8: Մեխակը այլևս դուրս չի գալիս շենամեջ9: 

                                                           
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 23: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 238: 
3 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 19: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 293: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 99: 
6 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 313: 
7 Նույն տեղում, էջ 218: 
8 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 7: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 395: 
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Մի շարք բարբառային բարդություններ գրական լեզու են մտնում որպես հատուկ 

անուն: Ինչպես` Արտեմը որոշեց հիվանդանոցից դուրս գալուն պես քայլել դեպի 

Շըռշըռանի քերծը1:  

Այդպիսիք են նաև նաև տափ (գետին) արմատով ձևավորված հետևյալ հատուկ 

անունները` Արջատափ, Արծվատափ, Մոշատափ, Տանձատափ և այլն (տափ-գրբ. 

տափարակ, հարթ տարածություն): Օրինակ` Տանձատափի իրենց բոստանում 

աշխատելու ժամանակ, երբ ճաշակել էր կեսօրահացը` մածնով բրդուշ, պառկել էր 

ծառի ստվերում2: Արտը կծղել է, քիստը ուտում է: Մոշատափում օգոստոսին հունձ ո՜վ է 

տեսել3: Վաղ լուսաբացին Արամը էշը քշում է հեռու Արջատափ` հուլիսի արևի տակ 

խոտ հարելու ցաքուտներից4: Արծվատափի մեծ արտի հնձին Ասքանազն արդեն 

բաժանված էր օղակավար Հեղուշից5: 

Մեծաթիվ են այն համադրական բարդությունները, որոնց բարբառային բնույթն 

ավելի ընդգծված է, և, մեր կարծիքով, գրականանալու հավանականությունը նվազ է. 

 հավուճիվ (ընտանի թռչուններ), թոռութաց (անձրևային, խոնավ), թահրութուհրը 

(կերպ, ձև), հակնուհուկը (որևէ գործի սկիզբը և վերջը), պլթպլթալ (եռալ), լկլկալ (1. 

թույլ կամ խախուտ լինելուց շարժվել 2.հեկեկալ, լացել, 3.առատությունից վխտալ),  

ցլնքնցլնքոտել (պղպջակները վեր-վեր թռչել), օխնահաց (ննջեցյալի մահվան 

յոթերորդ օրը նրա հիշատակին կազմակերպված հացկերույթը), քոռուփոշման 

(զղջացած), շախկաշրըխկ, լոբախաշու (կերակրատեսակ` լոբիով), մռամոշ (1.մոշենու 

տեսակ, որի պտուղներն ավելի խոշոր են և կարծես պատված են մառով` մշուշով, 

2.փխբ. ած. նուրբ, փափուկ) և այլն: Օրինակ` Աղավնին էլ հազիվ է երեխաների հետ 

հավուճիվի հոգսը քաշում6: Ա΄յ ժողովուրդ, -ասում է,-թահրութուհրին եմ մտիկ տալիս` 

մաքուր միլիցիոներ7: Կուքանը տնքաց, նա դեռ վաղուց էր ուզում Վահանի համար 

                                                           
1 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 435: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, #� 458: 
3 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 47: 
4 Նույն տեղում, էջ 101: 
5 Նույն տեղում, էջ 10: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 172: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 196: 
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հարսնացու բերել: Բայց մինչև հակնուհուկը, Մեխակը ուզեց1: Գժված Մակիչը շուռ է 

գալիս ու լկլկում, ու լեզուն է կապ ընկնում 2: Գիշերը երկինքը պարզվում է, աստղերը 

ցլնքնցլնքոտում են, իսկ ցերեկը մռայլվում, մթնում է 3: Վանյանը քանի որ տաքացել էր, 

պլթպլթաց ու եռաց4: Արտաշ Միրաշը իր ձիու թամբախուրջինից մի շիշ օղի հանեց5 : 

Կանանց շախկաշրըխկ հնչող ծիծաղի վերջում նորից պատմողի ձայնն է6: Նրա համար 

խնդիր լուծելը` ոնց որ ինձ համար մի աման լոբախաշու ուտելը7: Եթե պետք ես` 

Վանեսյանը դառնում է մռամոշ, ոնց որ հորդ սիրեկանից ծնված քո հարազատ 

եղբայրը8: Օխնահացից առաջ մի փոքրիկ թափոր գնաց գերեզմանոց 9: 

Բարբառի իսկական մի շարք բարդություններ, ունենալով ընդհանուր 

հայերենյան կառուցատիպերը, իմաստային պլանով չեն համարժեքվում գրական 

հայերենի նույնանուն եզրերին: Դրանց գրական հայերեն համարժեքները կամ 

արմատական բառեր են` մեղրաճանճ (մեղու), կամ բառակապակցությամբ են 

արտահայտվում` խոզամերուն (մայր խոզ), լոբախաշու (լոբով կերակուր) և այլն: 

1. Նոր ծննդաբերած խոզամերունի խոճկորներից հինգին վատ խնամքի 

պատճառով սպանել է10: 

2. Ո՞ր ծաղիկն է, որ առանց մեղրաճանճի է մնում 11: 

Բնականաբար, առկա են իսկական բարդությունների այնպիսի կառույցներ, 

որոնց բաղադրիչները ծագումնաբանորեն տարբեր են: Այդպիսիք են՝ խազալաթափ – 

տերևաթափ (թյուրք. kazel-աշնանը թափված և ծառերի տակ հավաքված տերևներ + 

գրբ. թափել), շալվարախառն (թյուրք. šālvar-տաբատ + գրբ. խառն), մարդաբոյ – 

մարդու հասակի չափ (գրբ. մարդ + թյուրք. boy-հասակի բարձրություն, երկարություն), 

բազմավարիանտ – շատ տարբերակներ ունեցող (բազում-շատ + ռուս. вариант-

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 173: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 189: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 372: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 314: 
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 252: 
6 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 130: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 163: 
8 Նույն տեղում, էջ 400: 
9 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 82: 
10 1���  �2�
, էջ 474: 
11 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 360: 
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տարբերակ), դանամեր – նոր ձագ ունեցած կով (թյուրք. dana-կովի ձագ,հորթ + գրբ. 

մայր, հ.ե. mater- կին ծնող՝ իր զավակների համար), գյուլլախորով – գնդակով 

խոցված, սպանված (պրսկ. gulle-գնդակ, փամփուշտ + գրբ. խորով-խորովված),: 

Օրինակ՝ 

1. Որ էդպես ա, գնա տուն, դանամերի մածուն կեր, հարբածի 

դարմանն ա 1: 

2. Ամեն տարի խազալաթափին Բազլին գետում գորգերը լվանում 

էին2: 

3. Շունը հասել էր նրան, չափարին դեմ առել ու շալվարախառն 

քամակից հախռել 3: 

4. Դեմ առ դեմ հայտնվեց սև մարմարե, մարդաբոյ երեք քարերից 

նայող հարազատ դեմքերին4: 

Սա վկայում է այն մասին, որ բարբառի բառակազմական կաղապարների 

ձևավորման հիմքում գերակայողը համասեռության սկզբունքի ապահովումն է, 

այսինքն` փոխառյալ և մայրենի եզրերի զուգակցումներով կերտվում են բարբառային 

կենսունակ միավորներ, որոնք էլ ապահովում են բարբառի բառապաշարի 

զարգացման բնականոն ու առողջ ընթացքը: 

Քննության առարկա ստեղծագործություններում դրսևորվող հոդակապով և 

անհոդակապ իսկական բարդությունները մեծաթիվ են: Աշոտ Սուքիասյանը նշում է, որ 

«…անհոդակապ իսկական բարդությունները հիմնականում, ըստ երևույթին, ծագել և 

տարածվել են ժողովրդախոսակցական լեզվից և բարբառներից, ինչպես՝ դրկից, 

տնկից, գայլխեղդ և այլն»5: Անհոդակապ են ընդգծված բարբառային բարդությունները. 

բարդությունները. Աղավելյանը ցանկացավ միջամտել, Մեխակը նրան էլ կծուկոթեց 

(այստեղ` կոպտել)6: Նա Բորիկին «չփրծակե» (փոքրիկ թռչնատեսակ, որը հաճախ 

                                                           
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 300: 
2 Հովհաննիսյան Մ, Երկեր, հ.1, էջ 106: 
3 Նույն տեղում, էջ 106: 
4 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 53: 
5 Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, էջ 282: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 402: 
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լինում է ցանկապատների տակ) էր կոչել:Եվ տղան հիմա վրեժ լուծել էր ուզում1: Բայց 

Ելենի ո՞ր սրտուզելիքն (սրտի ցանկություն) # կատարվել2: Մակարբաշին 

(մակարապետ) էլ շոֆեր Գուրգենն է լինելու3: Միայն գետն էր ձորում աղմկում և մեկ էլ 

գիշերվա թեթևսոլիկ (թեթևամիտ) քամին էր փսփսում մութ սաղարթների մեջ4: 

Մամբրեն բարձրանում էր մոխրատանձի ծիլհանը (այստեղ` ծառի ամենավերևը), 

այնտեղից դեղին մարգարիտ տանձեր գցում ներքև5: Խաթունարխի աղբյուրի քարե 

գուռի մեջ լվացք է անում մատաղ մի հարս6: Սկսում է մանրահատիկ-մանրահատիկ 

աղվել-մաղվել ու իջնել հողի վրա. Դա աշնան ձյունն է, որին պինջիրփսոկ (թեփանման 

ձյուն) ենք ասում7:   

Հայերենի բոլոր տարբերակներում կենսունակ հոդակապը ա ձայնավորն է: 

«Հոդակապը ձևականորեն քանդում, վերացնում, մթագնել է տալիս բարդության 

բաղադրիչների շարահյուսական կապը, անհնարին դարձնում դրանց 

«ինքնուրույնությունը», «անկախությունը», այսինքն` բաղադրիչների բառային 

էությունը»8: 

Ղարաբաղի բարբառում հանդես են գալիս ա և ա>ը (հնչյունափոխված) 

հոդակապերը, վերջինս քննվող ստեղծագործություններում հազվադեպ է դրսևորվում, 

ինչպես` Որ մոռացվեն աշնան ծըլլըկաթը, ձմռան պարիպասի հոգսերը 9: 

Հոդակապավոր են Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագոր-

ծություններում գործածված մի շարք բարդություններ` լախռահաչ (վայրահաչություն), 

սրտահեռիչ (մեծահոգի), քրաէծ (քարայծ), մածնաքսակ (շորից փոքրիկ տոպրակ, որի 

մեջ քամում են մածունը), հասանաքար (գործիքները սրելու քար), կըռնաբռնուկ 

(թևանցուկ), հերամեռ (հայրը մահացած), քաշաթուխպ (մշուշ, մառախուղ), 

քարադոդոշ (մողեսի տեսակ, որ ապրում է քարքարոտ տեղերում), ախպերացեղ 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 42: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 251: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 192: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 150: 
5 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 313: 
6 Նույն տեղում, էջ 48: 
7 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 5:    
8 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 1987, էջ 410: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 290: 
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(ստնտուի որդին): Օրինակ` Հայտնի է, Մարգարիտ, որ պատերազմը հասանաքարի 

նման սրում է մարդու հոգու բոլոր կողմերը1: Մի պահ նա հիշեց վաղուց մոռացած 

մանկությունը, երբ ինքը ծերատ հաց էր դնում պայուսակի մեջ, կողքից մածնաքսակը 

կախում ու գնում հանդ2: Որոտմունքից արջն էլ է փախել կորել, քրաէծն էլ3: 

Ախպերացեղ Հայկազն ասաց` խելոք մտածի, վաղը կարող է թեք ընկնես, և հարս ու 

տղա չուզենան քեզ խնամել4: 

Կըռնաբըռնուկ, սրտահեռիչ, լոբախաշու, մածնաքսակ բառերը Ղարաբաղի 

բարբառում գործածվում են համապատասխանաբար կըռնըփըռնօկ, սըրտըհըէռէչ, 

լուբըխաշու, մըծնըքսակ տարբերակներով: Փաստորեն բարբառային բարդության 

հնչյունափոխված ը հոդակապը հեղինակի կողմից վերահնչյունափոխվում է ա-ի, որն 

արդեն դառնում է տվյալ միավորի մասնակի գրականացման դրսևորում: 

  Գեղարվեստական խոսքի վարպետները, օգտվելով բարբառների հարուստ 

բառապաշարից և բառակազմական ճկուն հնարավորություններից, հմտորեն գործածել 

են (երբեմն իրենք են կազմել) բարդություններ` դրանց միջոցով իրենց խոսքը 

դարձնելով պատկերավոր բներանգային (կոլորիտային): 

Ածանցում: Լեզվի բառապաշարի հարստացման ուղիներից մեկը ածանցումն է: 

Ղարաբաղի բարբառը օգտագործում է ընդհանուրհայերենյան մի շարք ածանցներ և 

դրանց հնչյունափոխված տարբերակները, ինչպես` -ագար/ագյար (ցավագար), -ալի 

(մսալի),  -ակ/ա� կ (վըէրցակ), -ա(կան)/ -(ա� )կան (պըրտական), -ան (կէսան), -ավուն 

(մըծավուն), -ատ (կէսատ), -արար (տընարար), -ացու/ -ա� ցու (մըսացու, թիլա� ցու), -

մունք (չըրչարմունք), -պան (ճըղացպան), -ուկ/(ու� )կ (կաթուկ), -ուստ/(�� )ստ 

(ապրուստ), -ի (տանձի), -ում/-(ու� )մ (կոլտում) և�: Բարբառի նախածանցների թիվը 

խիստ սահմանափակ է: Հայերենի նախածանցներից գործածական են միայն ան-, չը-, 

տը- ժխտական ածանցները՝ անդար (անտեր), չըպերք (չբեր), տըհալ (հալից ընկած): 

Բարբառային ածանցներից համեմատաբար կենսունակ են ՝ -ալ (մըէռալ),   

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 332: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 201: 
3 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 245: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 294: 
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-անեգյ (լուզվանեգյ), -անուկ (շըրանուկ), -անուց (հինգյանուց), -աշ (թթվաշ), -ասկ 

(թըռըմասկ), -է/ի (թութէ, տանձի), -էգյ (ածեգյ), -ըէցէ (շինըէցէ, քըղըքըէցէ), -էքան/ 

ըէքան (իրեքան), -իքյ (ըսելիքյ), -կօտ/կուտ (վըխլըկօտ), -հան(ա) (իրըսըհանա), -վաթ 

(խուրդավաթ), -վանք (փա� <���(), -վաչի (ղըմմըզվաչի), -վարի (իշըվարի), -վէ 

(հըրըկըշվէ), -տան (ըռըշկետան), -տակ (մըէտակ), -ունք (հուլունք), -ուռ/օռ (հափուռ, 

քըշկոռ), -ուտ /օտ (խընձօրուտ, մոշոտ, հու� նօտ), -ուրթ/օրթ/ըրթ (ժուղօվուրթ),   -

օթուն (հընգըրօթուն, փիսօթուն), -ք/կ (թէվք, շօխկ), -օսկ/ասկ (պըտըռօսկ, մերասկ), -

օց (զըռռօց, թըրըխկօց) և այլն: 

Բարբառն ունի նաև փոխառյալ ածանցներ, որոնք կարող են դրվել և՛ բնիկ, և՛ 

փոխառյալ բառերի վրա: Ածանցների փոխառության մասին Ա. Սուքիասյանը գրում է. 

«Ածանցների փոխառությունը հազվադեպ երևույթ է: Հայերենում սակավ են այդ կարգի 

ածանցները: Նման ածանցները սովորաբար նախ լեզվի մեջ են անցնում փոխառյալ 

բառերի կազմում: Սովորաբար փոխառյալ բառերի մեջ նրանք նախապես ածանց չեն 

գիտակցվում, որովհետև բառը փոխ է առնվում իր կառուցվածքային ամբողջությամբ: 

Հետագայում, եթե օտարազգի բառի ածանցը բառակազմական ունակություններ է 

ցուցաբերում փոխառու լեզվում, այսինքն՝ այդ ածանցով կազմվում են նորանոր բառեր, 

այդ դեպքում միայն տվյալ ածանցը տարբերվում և ըմբռնվում է իբրև տվյալ լեզվի 

փոխառյալ գործուն ածանց»1: 

Ղարաբաղի բարբառում գործածվում են պարսկերենից փոխառված բէյ- (պրսկ. 

bi) ժխտական նախածանցը (բէյվախտ), թուրքերենից փոխառված -ինջի/ընջի/հինջի 

(թյուրք. inji)՝ վեցինջի, -լար (թյուրք. lar)` թունիլար, -լու (թյուրք lu)՝ ահլու, -չի ( 

����(.ci)- նախրչի, -սըզ/սուզ (թյուրք. sus)` թայսըզ և ռուսերենից փոխառված -իստ 

(ист) կոմունիստ, ածանցները: Մեր օրինակներում շատ են -չի վերջածանցով 

փոխառյալ բառերը, ինչպես` Այդ եք, էլի, բոստանչիներ, կանաչի վարողներ2: Էգուց էլ 

փինաչիություն սովորեցնող խմբակ ես կազմակերպելու3: Ուսում տալու փոխարեն 

                                                           
1 Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1993, էջ 295: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 330: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 174: 
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բաղմանչիներ են �� ��" �
1: Ասել են` մեզ անշնորհք զուռնաչի հարկավոր չէ, գնա 

գործիդ2: Ուրեմն արաբաչիները հե՞չ, ըլի, հնգեր ժողովուրդ, նրանց ձայն-մայն չի 

հասնում, հա՞3: Անվանել գող, լածիրակ, սրիկա, թալանչի 4: Բոլոր վանեցիները զենք 

էին առել՝ դուքանչի Մհոյից մինչև Լեռ Կամսարը5: Արյունը սևացել, դարձել է Հայրունց 

Փառանձեմի ղազանը, որ երկու տարին մեկ հոնուտեցի կլայեկչի Մարդին է հարում-

մաքրում6: 1944-ի մարտի ութին զուռնաչի Ակուն ակումբում զլեց իր զուռնան7: Թե 

գյուղի մի ծայրին դամրչի Ալեքսանը փռշտա, էն մի ծայրից հաշվապահ Սարուխանի 

մայրը դուրս կգա իր տան կտուրը 8: 

Խնդրո առարկա ստեղծագործություններում ածանցավոր բառերը դրսևորվում 

են հետաքրքիր բառակազմական առանձնահատկություններ: Բարբառային և գրական 

բառակազմական բաղադրիչների զուգորդումներով ձևավորվել են հետաքրքիր 

կառույցներ: Դրանք, ըստ բառակազմական 6�2��������, պայմանականորեն  

բաժանել ենք հետևյալ խմբերի. 

1. Գրական բառակազմական հիմք + բարբառային ածանց, այս առումով 

ամենահաճախակի գործածվող ածանցը վարի ածանցն է: Այն ունի նման, պես, 

կերպով բառակազմական նշանակությունը, կերտում է մակբայներ: Ա. Սուքիասյանը 

ժամանակակից գրական հայերենի ածանցների շարքում ներկայացնում է նաև -վարի 

ածանցը՝ նշելով, սակայն, որ դրանով կազմված բաղադրությունների զգալի մասը 

գործածվում է գործառնական «ցածր» ոճում9: 

 Օրինակ՝ -Լավ, տզտզոցդ մի գցիր, վերցրու, - մեծավարի տեղի էր տալիս Սառա 

քույրիկը10: Նախ սուրճ հրամցրին՝ տղամարդավարի՝ քծնանք հեղելով շուրջը11: 

Գրիգորը, պատեհ առիթով դուրս գալով Կատերիանայի հետ բախումից, երևի կուզեր 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 174: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 129: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 365: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 102: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 294: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 358: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 262: 
8 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 28: 
9 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1993, #� 316: 
10 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 592: 
11 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 107: 
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մի գրիգորավարի հեգնանք տալ կնոջը1: Իսկ սա կանգնել, կնավարի ուշունց է տալիս2: 

տալիս2: Ճաշելուց հետո զինվորավարի վեր կացան3: Հետո փայտ ջարդեց և հիմա 

«գյուղավարի» նստել, ծխում է4: Արտեմն իր հետ վարվում էր առավել համարձակ ու 

առավել... հարազատավարի, ավելի ճիշտ՝ ընդգծված եղբայրավարի5: -Արտե՞մ,-լսելով 

երիտասարդի անծանոթ-ծանոթ ձայնը, մտերմավարի հարցրել է պառավը,-ադա, էդ որ 

էդ ես, ինչի չես ասել 6: Հետս խոսեց խիստ, բայց քեռավարի 7: Պարապ մարդը 

թուրքավարի է մտածում8: Պիջակը ուսերին առավ և այդպես տնավարի գնաց 

հանդիպելու սեզոնչիկ ընկերներին9: 

Ինչպես տեսնում ենք, -վարի ածանցը, ավելանալով գրական բառակազմական 

հիմքին, բարբառային երանգ է հաղորդում: Սա, մեր կարծիքով, գրողի կողմից կամա 

բարբառայնացնում է: 

2. Բարբառային բառակազմական հիմք + ընդհանուրհայերենյան ածանց. այս 

կառույցներում ակտիվ են -ական, -ան, -ային, -ացու, -ովի, -անոց, ան-, -ոց, -ուտ և 

այլ ածանցներ, ինչպես` Իսկ դու ինչո՞ւ ես գյոզալական կնիկդ թողել, ուրիշի հետևից 

ընկել10: Էդ քյոխվայական բեղերդ ինչո՞ւ ես պահում11: Տարին թոռային է, ավերակի 

քարերի էլ է խոտ բուսել12: Արևամուտ, ծլլան թախիծ… 13 : Ինձ նմա՞ ն, ես մաքուր 

սրտով հիսուն ռուբլի եմ տալիս քեզ համար դեյրացու առնում, որ աղջկա՞ դ տաս14: 

Գրպանը խառնշտոտում է` թաք մանեթանոց գտնվի15: Քոռ Մուքանը շտապ հասավ 

նրան, բանալին խլեց ու մռլտաց. - Կորի՛ր, գնա, անհամանչ 16: Անպռոշ Մխոն և Շիշ 

                                                           
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 154: 
2
 Նույն տեղում, էջ 32:  

3 Մարության Ա.,Եղիշե Չարենցի չափածոյի լեզուն և ոճը, Երևան, 1979, էջ 87: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 169: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 78: 
6 Նույն տեղում, էջ 154: 
7 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 28: 
8 Նույն տեղում, էջ 67: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 235: 
10 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 43: 
11 Նույն տեղում, էջ 340: 
12 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 102:  
13 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 47: 
14 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 391: 
15 Նույն տեղում, էջ 255: 
16 Նույն տեղում, էջ 142: 
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Սերգոն ձեռքերը մեջքին կապած Մխիթարյանին հրեցին Աթաբեկ տեր հոր սենյակը1: 

Ծմակոնքի սարալանջին, որ հենց գյուղի դիմացն է` ձորի մյուս կողմում, երբեմն երևում 

էր ��� �2 պուք անող նապաստակը2: Գոնե ջուր լիներ. այս պլպլոցին խմեինք3: 

Չանգչանգուտ մարդ ես, բայց դու էլ էդպիսի մարդ ես4: Բոլորի կենացը մեկ-մեկ 

խմեցին, սկսեցին ցաքուտն էլ ջրել5:     

Ուշագրավ են գեղարվեստական գրականության մեջ գործածված այնպիսի 

ածանացավոր բառերը, որոնք կազմված են բարբառային բառակազմական հիմք + 

գրական ածանց կաղապարով: Այս առումով բավականին ակտիվ է -ություն ածանցը, 

որն ունի իր բարբառային տարբերակը՝ օթուն: Ություն ածանցը կցելով թե՛ բուն 

բարբառային բառերին, թե՛ բարբառային փոխառություններին` գրողները կազմել են 

այսպիսի` մասնակի գրականացված բառեր. Օրինակ` Չէ, չէ՛ մի, լոպազություն արեց, 

չե՞ս տեսնում հարբել ա, էգուց  գլուխը կթակի հարյուրանոցի համար6: Տղան 

զարմանում էր, որ դպրոցում «շոֆերություն» չեն սովորեցնում. այլ` անօգուտ բաներ7: 

Հողից ծառ հանելում էլ ուստայություն կա8: Սալդաթությունից ազատված մեր ախպոր 

խաթրին խմելը դարպասից ենք սկսում9: Ով խմիչքի գինն ու արժեքը իմանում է, նա էդ 

կարգի ախմախություն չի անի10: Աշխարհում դիզություն չի եղել չի լինելու 11: Բա ինձ 

նման աժդահա տղամարդը մերինոսի վրա չոբանություն կանի՞12: Բայց այստեղ էլ 

բռնեց նրա բըղլիությունը, ժողովում քննադատեց պետին13: Դու կռիվ-գերությունում, 

դու` աքսորում, դու ղարիբությունում, մենք չենք մեռել, մենք ապրում ենք14: 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 308: 
2 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 91: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 179:  
4 Նույն տեղում, էջ 391: 
5 Նույն տեղում, էջ 243: 
6 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 117: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 40: 
8 Նույն տեղում, էջ 103: 
9 Նույն տեղում, էջ 256: 
10 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 527: 
11 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 391: 
12 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 208: 
13 Նույն տեղում, էջ 344: 
14 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 113: 
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Նույն սկզբունքով հայերենի -բար, -ավոր, -եղեն, -ենի ածանցներով կազմվել են 

ընդգծված բառերը: Օրինակ` Համբերությունից դուրս եկա ու մեկին պատասխանեցի` 

պոզավոր1: Բայց միրգ ուտելը, մանավանդ ձեր Սաքունց մալասենի տանձը գիշերով 

ուտելը, խիստ տարածված է եղել2: Հանդի գործը փափախավորը կտեսնի: Ես 

լաչակավոր հնձվոր չեմ ճանաչում3: Ես ինչ իմանամ` գիրք, նկարներ, էրկաթեղեն, 

սաղսեղեն է առնում, դպրոցի շկափները լցնում4: -Գնամ էն սիրուն աղջիկներին ծաղիկ 

տամ,-Աղավնին լոթիաբար աչքով արեց5: 

4.Քիչ չեն նաև բարբառային բառակազմական հիմք + բարբառային ածանց 

կաղապարով կազմությունները, ինչպես` 

1. Մայրը` պառավ Օսաննան, Քարակնում, բոստանի խորքերում կորած` 

ակնի ծլլոկ ջրով դռիգն է ջրում6: 

2. Հարբած-հարբած շան լակոտը կհպարտանա լոպազավարի՝ ես մի անգամ 

մարագում Վարդերի թուշը պաչել եմ7: 

    Ղարաբաղի բարբառն ունի բառակազմական հարուստ համակարգ: 

Գեղարվեստական գրականության մեջ մեծ տարածում ունեն բարբառային և գրական 

ձևույթների կապակցությամբ ձևավորված կառույցները, որոնք դառնում են ուղի` 

բարբառի բառապաշարի հաշվին գրական լեզվի բառային ֆոնդի հարստացման 

համար: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 17: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 329: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 294: 
4 Նույն տեղում, էջ 231: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 295: 
6 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 102: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 336: 
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ԳԼՈՒԽ III 

 ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ-ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ 

ԵՎ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

                    

Յուրաքանչյուր լեզվի մեջ ապրում է մի առանձնահատուկ մտածողություն` 

ժողովրդի հոգեբանությունը: Ազգի մտածողությունը ճանաչվում է հատկապես 

դարձվածներով, որովհետև դրանք ժողովրդական լեզվի ու երևակայության մեջ 

մշակման ու վերաիմաստավորման երկար ճանապարհ անցած կառույցներ են: 

Դարձվածների ուսումնասիրությունը կարևորվում է նաև իմացաբանական 

լեզվաբանության տեսանկյունից, որովհետև դարձվածները տեղեկություն են տալիս 

լեզուն կրող ժողովրդի բարքերի, սովորությունների, բարոյական արժեքների և 

ընդհանրապես կենսափիլիսոփայության մասին: 

Լինելով ժողովրդական մտածողության ծնունդ` դարձվածներն իրենց ծագմամբ 

հիմնականում կապված են խոսակցական լեզվի ու բարբառների հետ և ապա 

այնտեղից թափանցում են գրական լեզու: Կարևորելով հայերեն դարձվածների դերը 

լեզվի մեջ` Ա. Պապոյանը գրում է. «Դարերից ի վեր սերնդից սերունդ ավանդված այս 

դարձվածները անընդհատ մշակվել են, հղկվել ու բյուրեղացել` ընդհանրացնելով ու 

խտացնելով իրենց մեջ փորձությունների հորձանքների ու արհավիրքների բովով 

անցած մի ամբողջ ժողովրդի կենսափիլիսոփայությունը, ազգային սովորություններն ու 

բարքերը, դառնալով միայն իրեն` հայությանը հատուկ մտածողության ձև»1: 

Դարձվածը ոչ միայն բառերի կայուն, պատրաստի վերարտադրելի, վերաիմաս-

տավորված կապակցություն է, այլև խոսքի պատկերավորման միջոց, ունի 

արտահայտչական մեծ հնարավորություններ. «Դարձվածքը և բառը, ինչպես հայտնի է, 

հոմանշային հարաբերության մեջ լինելով` տարբերվում են հուզարտահայտչական 

երանգով: Իրենց էությամբ պայմանավորված` դարձվածքները պատկերավորմամբ են 

արտահայտում տվյալ հասկացությունը»2: 

                                                           
1 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 79: 
2 Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, Առաջին մաս, Ա պրակ, Երևան, 
1980, #� 495: 
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  Անփոխարինելի է դարձվածների դերը հատկապես գեղարվեստական 

գրականության մեջ` խոսքի պատկերավորման ու ստեղծագործության 

ժողովրդականացման, ինչպես նաև խոսքին սեղմություն, դիպուկություն հաղորդելու, 

իմաստի խտացման, լեզվական առավել սուղ միջոցներով հարուստ բովանդակություն 

արտահայտելու գործում: Գրողները կենդանի խոսքի արտահայտչականությունն ու 

ջերմությունը պահելու և հերոսներին տիպականացնելու նպատակով հաճախ են 

գործածում ժողովրդախոսակցական ու բարբառային դարձվածներ: «Ժողովրդական 

լեզվամտածողությանը հարազատ լեզվական միջոցների ու դարձվածների 

օգտագործումը պայմանավորված է ստեղծագործության թեմատիկայով և ձուլվում ու 

ներդաշնակվում է նրա ոճական հենքին»,- նշում է Ա. Մարությանը1: 

Անշուշտ, դարձվածի հեղինակը համարվում է ժողովուրդը: Այդ է պատճառը , որ 

շատ հաճախ դժվար կամ անհնար է լինում վերականգնել դարձվածի ծագման 

ժամանակը, ձևը, պատմությունը: Դարձվածը մարդկային հոգեբանության, 

կենսափիլիսոփայության, բարքի ու սովորույթի հայելին է: Եվ եթե կան 

համամարդկային հոգեբանական երևույթներ ու կենսափիլիսոփայական 

ընդհանրություններ, ուրեմն գոյություն ունեն նաև դրանց հիման վրա առաջացած 

համընդհանուր գործածություն ունեցող դարձվածներ: Սրանց կողքին գոյություն ունեն 

նաև միայն այս կամ այն ժողովրդին բնորոշ դարձվածները` որպես ազգային 

մտածողության ու հոգեբանության, կենցաղավարության ու սովորույթների 

արտահայտություն, ընդ որում, սրանց թիվը անհամեմատ շատ է: Նպատակ 

չունենալով բացահայտելու այս կամ այն դարձվածի ո΄չ ծագումը, ո΄չ տարածման 

սահմանները` մեր աշխատանքում քննել ենք Զանգեզուրի և Արցախի գրողների 

ստեղծագործություններում տեղ գտած դարձվածային բարբառայնությունները` որպես 

գեղարվեստական երկի ոճավորման պատկերահամակարգի տարր: Դարձվածները 

քննել ենք` ենթարկելով դրանք լեզվաբանական գրականության մեջ ընդունված 

դասակարգումների: 

                                                           
1 Մարության Ա.,Եղիշե Չարենցի չափածոյի լեզուն և ոճը, Երևան, 1979, էջ 84: 
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Դարձվածների դասակարգումը: Լեզվաբանական գրականության մեջ 

«դարձվածք» եզրույթը կիրառվում է լայն ու նեղ առումներով: «Լայն առումով 

դարձվածքը, վերջին հաշվով, կայուն բառակապակցությունն է` հայերենի համար 

առանձնացված չորս դրսևորումներով` բուն դարձվածք, դարձվածային 

արտահայտություն, հարադրական բայ, բաղադրյալ անվանում»1: 

Նեղ իմաստով դարձվածը բառերի կայուն, պատրաստի վերարտադրելի, 

վերաիմաստավորված կապակցություն է, «ուր բաղադրիչ բառերի ինքնուրույնությունը 

ձևական է, շարահյուսական կապը` մթագնած»2: 

Դարձվածները մասնագիտական գրականության մեջ դասակարգվում են 

տարբեր սկզբունքներով: Հիմք ընդունելով հայ և օտար լեզվաբանության մեջ 

ընդունված սկզբունքները` բարբառային դարձվածքները ևս կարելի է դասակարգել  

ըստ դարձվածը կազմող բաղադրիչների սերտության աստիճանի և ըստ 

կառուցվածքաիմաստաբանական բնութագրության: Ելնելով դարձվածի ընդհանուր 

իմաստի և դարձված կազմող բաղադրիչների իմաստների ձուլվածության աստիճանից` 

դարձվածները բաժանել ենք երեք տիպի` դարձվածային սերտաճում, դարձվածային 

միասնություն և դարձվածային կապակցություն: 

Դարձվածային սերտաճումներն ունեն բաղադրիչների իմաստային 

ձուլվածության սերտ աստիճան, այնպես որ դրանք հասկանալ կարող է միայն տվյալ 

ժողովրդի սովորությունները լավ իմացող, նրա աշխարհընկալմանը լավ ծանոթ 

ընթերցողը: Այսպես` խոսք օզիլ (խնամախոսության գնալ), լյուզվան լաց օտել 

(բամբասանքից տուժել), փողքումը փթրաղ ինիլ (մեղավոր լինել), ռեխը ման ածել 

(վավաշոտ լինել) և այլ դարձվածային սերտաճումներ հաճախակի են հանդիպում 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների երկերում: 

Դարձվածային սերտաճումներ են հաճախակի կազմում մարմնի մասերի 

անվանումները. սոմատիկ դարձվածներից շատ ենք հանդիպել  սերտ բառով 

կազմվածների. օրինակ` սերտը կոտրել (վշտացնել), սերտը մըճճիլ (վրդովել), 

                                                           
1 Բեդիրյան Պ., Հայերեն դարձվածքների ընդարձակ բացատրական բառարան, Երևան, 2011, էջ 5:  
2 Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Երևան, 1973, էջ 5: 



78 

 

սըրտեն փոշը տուս օնել (ուրախացնել), սըրտումը տինիլ (շատ սիրել), սըրտեն 

մերանն ու մայան (սիրելի մարդու մասին), սըրտումը կրակ անել (սիրել տալ), որտեղ 

արտահայտվում է մեր ժողովրդի զգացմունքայնությունը: 

Մեր ժողովրդի պատկերավոր մտածողության ծնունդ են նաև քեթը ցեց (գոռոզ), 

թակ օտել (ծեծվել), նըստա մըրդավըտ կյալ (մարդկային լինել), օնքեն թուխպերը ետ 

տանել (տխրությունն անցնել), խելքը կտրել (հասկանալ), խոսք քաշիլ (գաղտնիքը 

փորձել իմանալ), պերանը կարել (լռեցնել) կուպար անել (շատ գնալ-գալ) 

դարձվածային միասնությունները, որոնց իմաստները թույլ կերպով ենթադրվում են 

բաղադրիչների իմաստներից: 

 Դարձվածային կապակցությունները իմաստային առումով ավելի թույլ 

միացություններ են, այսինքն` դարձվածի ընդհանուր իմաստը համարյա բխում է 

կապակցություն կազմող բաղադրիչների բառային իմաստների գումարից): Ինչպես` 

ուրան թափ տալ (լիցքաթափվել), խելքը տեղը չինիլ (1. Անուշադիր լինել,2.խենթ 

լինել), լյուս լյուսանալ (հաջողություն գալ), լյուս ընգնել (հայտնվել), կըլխեն պահել 

(մեծարել), խոսքը տըղավը տանել (նպատակին հասնել) և այլն: 

Դարձվածային միավորների դասակարգումն  ըստ հաղորդակցական 

արժեքի: Լեզվաբանական գրականության մեջ դարձվածներն ըստ կառուցված-

քաիմաստաբանական առանձնահատկությունների բաժանվում են երկու խմբի` 

անվանական դարձվածային միավորներ և հաղորդակցական դարձվածային 

միավորներ: 

Առաջին խմբի դարձվածներն ունեն բառակապակցության, երկրորդ խմբի 

դարձվածները` նախադասության կառուցվածք: 

Ինչպես գրական հայերենում, Ղարաբաղի բարբառում ևս ոչ հաղորդակցական 

դարձվածային միավորները կարող են փոխաբերաբար արտահայտել առարկա կամ 

երևույթ, առարկայի կամ գործողության որակական հատկանիշ, գործողություն կամ 

նշել խոսողի գնահատողական վերաբերմունքը առարկայի կամ երևույթի նկատմամբ` 

այդ առումով հարաբերակցվելով համապատասխան գոյական, ածական, մակբայ, բայ 

և վերաբերական խոսքի մասերին: Ղարաբաղի բարբառի դարձվածային միավորները 
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ենթարկվել են  հետևյալ դասակարգման` գոյականական, ածականական, բայական, 

մակբայական և եղանակավորող դարձվածային միավորներ1: 

Անվանական դարձվածի այս կամ այն խոսքի մասին վերաբերելը կախված է ոչ 

թե բաղադրիչների իմաստային առնչությունից, այլ դարձվածի արտահայտած 

ամբողջական իմաստից: 

Բառակապակցության կառուցվածք ունեցող բարբառային դարձվածների 

իմաստային վերոնշյալ բոլոր խմբերին պատկանող դարձվածների կարելի է հանդիպել 

մեր ուսումնասիրության նյութ դարձած Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում: Այսպես` 

ա) գոյականական են հալալ ծծկեր (ազնիվ մարդ), պեց ըշկերավ արազ 

(ցանկալի իրականություն), օխտը պորտը (ամբողջ տոհմը), պասի պուժուժ (հազիվ 

ձեռք բերվող բան) և այլն: Այս դարձվածների գոյականական լինելը ակնհայտ է ինչպես 

խոսքում, այնպես էլ խոսքից դուրս : Օրինակ` 

1. Ձեր օխտը պորտը Աստծով մխիթարվի, ձեր մեկը հազար դառնա 2: 

2. Թոռդ համ խելունք ա, համ էլ սիրուն: Աստված նրան մի հալալ ծծկեր 

հասցնի3: 

3. Նապաստակն էլ է դարձել պասի պուժուժ 4: 

բ) Ածականական. մաղ կապողեն սիմ տվող (անամոթ, աներես), տափու եկած 

(անամոթ, անզգամ), աղու տանձ կծած (անտրամադիր), մամայի բալա (փափկասուն՝ 

դժվար իրավիճակներին անընտել), մեծացած-պուճուրացած (մեծի նման (ասվում է 

երեխաների մասին), ռանդա տված (համաչափ, նաև՝բարեկիրթ), գյուլլի պատառ 

(շատ գեղեցիկ) և այլն: Օրինակ՝ 

1. Էս էլ՝ Սոկրատը՝ մաղ կապողին սիմ տվող5: 

2. Ինքն իմ աչքի առաջ իմ տափու եկած պատրոնի ծոցն է մտնում 6: 

                                                           
1 Տե՛ս Մինասյան Շ., Ղարաբաղի բարբառի դարձվածները, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 33: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 470: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 360: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 272: 
5 Նույն տեղում, էջ 373: 
6 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 306: 
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3. Երկու օր է՝ աղու տանձ կծած 1: 

4. Որ առավոտյան ժամանակին գայիր, մի պտույտ ավել չէիր անի: 

Մամայի բալա 2: 

5. -Վահրամը լավ տղամարդ է դառնում,-մտածեց Անդրեասը,-

մըծացած-պուճուրացած հերն է3: 

6. Իսկ Վանեսյանը թուղթը քաշել է առաջը ու իր սիրուն, ռանդա 

տված ստորագրություններն է շարում4: 

7. Էն էլ գիտե՞ք, որն ա սատկել, ոսկորը մսումը կորած, գյուլլի պատառ 

մի աչառ5: 

գ) Բայական. Կլխեն պահել (մեծարել), թարթափն ընգնել (1.վախից թպրտալ, 

2.ձախորդության հանդիպել), խոսքը պեց անել (զրույց սկսել), ծերք մեկնել (օգնել), 

խոսքը ետ տալ (մերժել), պորտը վեր ընգնել (կոփվել), պռոշը կախել (դեմքին դժգոհ 

արտահայտություն տալ), զինքը կոտորել (խիստ հուզվել), նամուսը տափը կոխել 

(անպատվել, պատվազրկել), կզո-մզո անել (1.այրել,2.գործը դժվարացնել), հոնքը 

փոթ քցել (մռայլվել, տխրել), աչքին (աշկին) թոզ փչել (չնչին բաներով հրապուրելով՝ 

խորամանկությամբ խաբել), չափարը ճմոռել (չափն անցնել), կապը քաշել (կարգի 

հրավիրել), պոզերը հանել (չարությունը, կոպտությունը ցույց տալ): Օրինակ՝ 

1. Վերադասի աչքին թոզ փչելու նպատակով մենք զբաղվում ենք «այսպես 

կոչված» նորարարությամբ 6: 

2. Սա մեկ-երկու ճլստան ճիպոտ մեջքին առնելուց խելագար՝ տվեց ու 

չափարը ճմոռելով՝ կանգնեց Շուղունց Հակոբի պատի տակ…7: 

3. Ես երեխաներիդ հոնքը փոթ չեմ գցի: Ես քո փեսան եմ, դո՛ւ չես քո հոր 

տղան 8: 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 355: 
2 Նույն տեղում, էջ 180: 
3 Նույն տեղում, էջ 275: 
4 Նույն տեղում, էջ 404: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 545: 
6 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 96: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 160: 
8 Նույն տեղում, էջ 8: 
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4. Իգնատի նամուսն էլ էդտեղ տափը կոխեմ, մի անգամ չեղավ, որ կնկա 

կապը քաշի 1: 

5. Ցրտում նստած անձայն զինքը կոտորում էր2: 

6. Ընկեր Հարուն, ասաց, ես կզո-մզո անելը չեմ սիրում 3: 

7. Թփակալած հոնքերը քաշել է աչքերին, խռովկան երեխայի պես պռոշը 

կախել4: 

դ) Մակբայական` ռեխին լայեղ (իրեն վայել, արժանի), հիտիլ կապած (մի 

գծով, իրար ետևից), քոռի ժամը (մութն ընկած), քոռ ու փոշման (փոշմանած), երկու 

պերան (քիչ (խոսելու մասին)), աշկեն տակավը (գաղտագողի ), մտքեն դոնն ընկած 

(մտախոհ), ջհանդամի տակին (անհայտ հեռավորության վրա): Օրինակ՝ 

1. Օսեփը իրեն լայեղ, իբր թե ուզում է ռեխին լայեղ կատակ անել5: 

2. Ասո՜ւմ ես: Դե դու գնա մինչև քոռի ժամը հունձ արա 6: 

3. Կընանիք հիտիլ կապած գնում են սորտ տեղամասի սարայը7: 

4. Որտե՞ղ է ձեր ֆերմայի պարոն վարիչը: - Ջհանդամի տակին 8: 

ե) Եղանակավորող. մատաղ ինիմ, բոյիդ մատաղ (բարեմաղթանքներ՝ ուղղված 

թանկ մարդու), աշկիս վրա (սիրով, ամենայն հոժարությամբ): Օրինակ` Ջուխտ աշկիս 

վրա,-խոստանում է ամեն ինչի հետ համաձայն Հովսեփ քեռին 9:  

Իրենց բովանդակային ընդգրկունությամբ առանձնանում են հաղորդակցական 

դարձվածային միավորները (սրանք ունեն նախադասության կառուցվածք, հետևապես 

նախադասությանը հատուկ հետևյալ հատկանիշները՝ ստորոգում, &�������, մտքի 

ավարտվածություն): Սրանք «ժողովրդախոսակցական լեզվում ունեն մեծ 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 359: 
2 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 53: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 29: 
4 Նույն տեղում, էջ 185: 
5 Նույն տեղում, էջ 371: 
6 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 48: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 316: 
8 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 202: 
9 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 169: 
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գործածություն և առանձնապես վառ են արտացոլում նրա կառուցվածքային և 

զգացական առանձնահատկությունները»1: 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում գործածվել են մեծ 

թվով հաղորդակցական դարձվածային միավորներ՝ իրենց գործառական, 

կառուցվածքային և իմաստային բազմազանությամբ: Ինչպես՝ տանա դերին օրհնյալ 

չկա (մտերիմից օգուտ չկա), վեջը չի (ուշադրություն չի դարձնում), քաչալը ճար անող 

լինի, իր գլխին ճար կանի (որևէ պակասություն ունեցողը, եթե հնարավորություն 

ունենա, իր պակասությունը կվերացնի), քոն իլ, եր կաց բախտ օզե (ասում են անբան 

մարդու մասին,որ անսպասելի հաջողության է հանդիպել), հրթնաշորը ծալին ա 

(պատրաստվում է ամուսնանալ), ինքն ա վեր կա (անփոխարինելի է), շոնն էլ յոր չոնել 

(անտանելի է), քյիզանա հինչ կյեղիմ (վկայում է անկեղծության մասին), շեն կենաս 

(օրհնանք): 

1. Մեխակի վեջն էլ չի՝ արհամարհած ունի դրանց նմաններին 2: 

2. Դե որ քաչալը ճար անող լինի, ի՛ր գլխին ճար կանի…3: 

3. Բրիգադիրն է՞լ: Նրանից վատն է: Տանա դերին օրհնյալ չկա 4: 

Դարձվածների գրականացումը: Ժողովրդական խոսքն ու բարբառները 

ժամանակակից հայերենի դարձվածների հիմնական աղբյուրն են: «Արդարև մեր 

գրական լեզվի դարձվածաբանության համար մենք լրիվ պարտական ենք 

բարբառներին»5: Դարձվածը բարբառից գրական հայերենին է անցնում հիմնականում 

գրականացմամբ: Գրական հայերենի ազդեցությամբ բարբառային դարձվածներն այս 

կամ այն չափով գրականանում են՝ կրելով բառային և քերականական որոշակի 

փոփոխություններ` ձևավորելով դարձվածային տարբերակներ: «Սովորաբար 

դարձվածային տարբերակներ են համարվում նույն իմաստը և բաղադրիչների 

միևնույն, հաստատուն կազմ ունեցող այն դարձվածքները, որոնց բաղադրիչները նույն 

                                                           
1 Մինասյան Շ., Ղարաբաղի բարբառի դարձվածները, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 66: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 240: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 271: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 312: 
5 Առաքելյան Վ., Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, N 3, 
Երևան, 1964, էջ 150: 
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բառի քերականական տարբեր ձևերն են կա՛մ բարբառային, և կա՛մ էլ փոխառյալ 

համազորներն ու համանշանակները»1: 

    Ելնելով դարձվածային տարբերակի սահմանման այս սկզբունքից՝ կարող ենք ասել, 

որ բարբառային դարձվածի բաղադրիչի գրականացմամբ ձևավորվում են 

բարբառային դարձվածների տարբերակներ: Այդ երևույթը հատկապես երևում է 

գեղարվեստական գրականության մեջ, որտեղ դարձվածը հանդես է գալիս գրական 

համատեքստում: Այստեղ դարձվածի գրականացմանը նպաստում են ինչպես գրական 

համատեքստում հանդես գալը, այնպես էլ գրողի՝ երկը հասկանալի դարձնելու 

նպատակը: 

Դարձվածների գրականացումն արտահայտվում է ինչպես դարձվածը կազմող 

բաղադրիչների՝ գրական համարժեքներով փոխարինելով, այնպես էլ քերականական 

վերջավորությունների գրականաձև կիրառությամբ: Նախ առաջինի մասին. 

Ղարաբաղի բարբառում կան հաքյին բուլի-բուլի անէլ (շողոքորթել, խորամանկել), 

հափըռումը չօփ տինիլ (մեկին գերազանցել, հնարամտությամբ մեկին խաբել), 

յէմիշին լյավը չաղալը կօտէ (լավ բանը անարժանին է բաժին ընկնում), ռըէխը 

չըրչարել (շատախոսել), փօխկումը փըթքրաղ ինիլ (մեղավոր լինել, թերություն 

ունենալ), խըյարը ծօռ փըսնէլ (գործը ձախողվել, հակառակ ընթացք ստանալ), 

վըէսկեն չօփավ պիցըրցնել/պըրանէլ (շատ հարուստ լինել), կաշին դաբաղխանումը 

ճընանչիլ (մեկի բացասական, վատ հատկություններին նախապես տեղյակ լինել), էշը 

ըխպըհարումը (մոխրումը) թավիլ ա տըվալ (չեղած տեղից ազգական է 

ներկայանում), սըէվ օխծ տեսածը սըէվ �աթվան կվախէ (մի բանից տուժածը 

զգուշանում է այն հիշեցնող բոլոր առարկաներից) և այլ դարձվածներ, որոնց մասնակի 

գրականացված ` պոչը բուլի-բուլի անել, բռի մեջ չոփ դնել, փողքումը փթրաղ լինել, 

ոսկին չոփով բարձրացնել, ռեխը չարչարել, սեխի լավը չաղալը կուտի, կաշին 

դաբաղխանից ճանաչել, էշը աղբահարում թավալ է տվել, սև օձից վախեցածը սև 

չաթվից էլ է վախենում տարբերակները հանդիպում են Մ. Հովհաննիսյանի 

ստեղծագործություններում: Այսպես` Անուշ կնիկ, նախ և առաջ աղվես, աղվեսի տղա 

                                                           
1 Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2007, էջ 188: 
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Սերգուն ասա թող պոչը բուլի-բուլի չանի 1: Բա՜, Հեղուշ կասեն, Հերսիկի բռի մեջ չոփ 

դրեց: Խեղճ, խեղճ Հերսիկ, դժբախտ աղջիկ դուրս եկավ 2: Զոհրաբը մտքում ասաց՝ 

պա փողքումը փթրաղ կա, մտածեց՝ իր վրա ծանր շալակ ունի դնելու3: Գեներալ 

Մադաթովի ցեղից է, չի անի, մարդու տղան ոսկին չոփով է բարձրացնում 4: Այս բանում 

մենք Շահենի ու Արտաշի բռում չոփ կդնենք: Բայց ինչքան էլ աշխատում ենք, օր օրի 

նրանք մեզնից ավելանում են5 : Իգնատը՝ զրո, կամ Իգնատը, կամ աղոթած էշը: Նրանը 

Նրանը ակումբում ռեխը չարչարելն է 6: -Օրենք է՝ սեխի լավը չաղալը կուտի,-

բորբոքվում է Աղվանը7: Վանեսյան, դու կտրվես, Զոհրաբը քո կաշին դաբաղխանից է 

ճանաչում, քո մյուս ասածից պարզ եղավ քո կանչելու և իր գալու իմաստը8: Իբր 

Վանուն բարեկամ է՝ քրոջ ամուսնու փեսան՝ էշը աղբահարում թավալ է տվել 9: Սև օձից 

օձից վախեցածը սև չաթվից էլ է վախենում, մեկ էլ հանկարծ սիրտը նորից բռնվեց 10: 

Բարբառային բազմաթիվ դարձվածների այսպիսի գրականացված 

տարբերակների հանդիպում ենք նաև Սերո Խանզադյանի (-Ձենդ փորդ գցի,-գոչեց 

մայրը, էլ բերանդ միջից երկու չանես, խաղք-խայտառակ կդառնանք սաղ աշխարհում 

11: -Սպասի՞, հալբաթ մեր գլխի տերը կգա մի օր ու կաղ Օհանջանի բկին կչոքի12:), 

Սարգիս Աբրահամյանի (Դոնմազն էլ կնոջն անվանեց «աղվես», իսկ նրա հորը՝ 

«բեղից ընկած բրինձ»13: Կտեսնես, որ սաղ աշխարհիս ջիլավը հայի ձեռքումն է14: Դու էլ 

կեցցես: Լավ գլխի ընկար, որ եղը մածնիցն է լինում15 : Կնանիքը՝ կնանիք, ամա դե՝ 

ասված խոսք է, որ էծը էծի համար լավ է, քան հազար ոչխարը16 : Պոզերդ հանեցիր, չէ 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 227: 
2 Նույն տեղում, էջ 156: 
3 Նույն տեղում, էջ 404: 
4 Նույն տեղում, էջ 294: 
5 Նույն տեղում, էջ 181: 
6 Նույն տեղում, էջ 359: 
7 Նույն տեղում, էջ 239: 
8 Նույն տեղում, էջ 404: 
9
 Նույն տեղում, էջ 285: 

10 Նույն տեղում, էջ 278: 
11 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 105: 
12 Նույն տեղում, էջ 4: 
13 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 384: 
14 Նույն տեղում, էջ 461: 
15 Նույն տեղում, էջ 519: 
16 Նույն տեղում, էջ 494: 
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դե պարզ ասա, որ որոշել ես ինձ Կուսաբերդից քշել1: Չկանգնի՞ ու խնդրի՞. «Այ 

ժողովուրդ, ախր, գիտեք, իմ հայ-հայը գնացել, վայ-վայն է մնացել, եկեք մեկ ուրիշին 

ընտրենք»2: Տափից մինչև երկինք շնորհակալ եմ3: Չէ, լավ են ասում, մարդ որ 

մեծանում ա, գլխի ծեթը պակասում ա4 :), Համլետ Մարտիրոսյանի (Այ սատկես դու, 

հա… գելի փայ դառնաս 5: -Ռեխդ փակիր,-պատասխանեց միջանցքում հայտնված 

Կրոմվելը և կրկին սուզվեց վարագույրից ներս6:), Արտաշես Ղահրիյանի (Աստված ձեր 

ձեր հակին պինդ նստած է: Եվ նա եղջերվապոզերը Ռուսաստանից բերեց, ամրացրեց 

տան ճակատին7: Նա ախար մեր տուն էր գալիս, ինչպես չարքաշ ու սիրտը լեն 

աստված 8: Դուք ձեր պլոկված ճիտը չարչար օրվան դեմ արած սատկեք, ես կանեմ՝ ինչ 

ինչ սիրտս է ուզելու9:) Վազգեն Օվյանի (Քաչալը ճար անող լինի, իր գլխին ճար 

կանի10:) և այլոց ստեղծագործություններում: Իսկ թե ինչպես է գրողը փոփոխության 

ենթարկում դարձվածը, պայմանավորված է նրա գեղագիտական ճաշակով:  

Ընդգծված դարձվածները Ղարաբաղի բարբառի հետևյալ դարձվածների 

մասնակի գրականացված տարբերակներն են. բեղա վէր ընգած պըրինձ (անպատիվ, 

հարգանքից զրկված), ջիլավը ծըէրքումն ա (իշխանությունը ձեռքումն է), յըէղը 

մածնան ա ինում (ճշմարտություն է, ապացուցելու կարիք չկա), էծը էծին հըէտէ լյավա, 

կանց մին սուրու վըէխճարը (յուրաքանչյուրն իրեն համապատասխան մարդու հետ 

ավելի լավ է զգում), պօզէրը տուս օնէլ (ըմբոստանալ, դժգոհել), Աստուծ հակէն 

նըստէլ (Աստված օգնական լինել), կյուլու փայ տըէռնալ (անտեղի կորչել, վատնվել), 

սըէրտը լէն (սրտաբաց, մեծահոգի), պլօկված ճիտը չարչար օրվան տէմ ըրած 

(չարչարված), ըռէխը կապել (1.լռել,2. լռեցնել), հայ-հայը քյինիլ, վայ-վայը մնալ 

(երիտասարդությունը՝ լավ օրերը անցնել, ծերությունը՝ վատ օրերը հասնել), քաչալը 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ,  էջ 175: 
2 Նույն տեղում, էջ 288:ւ 
3 Նույն տեղում, էջ 402: 
4 Նույն տեղում, էջ 295:  
5 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 66: 
6 Նույն տեղում, #� 22: 
7 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 54: 
8 Նույն տեղում, էջ 36: 
9 Նույն տեղում, էջ 11: 
10 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 271: 
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վըէր ճար անօղ ինի, ուրան կըլխէն ճար կանէ (որևէ պակասություն ունեցողը, եթե 

հնարավորություն ունենա, իր պակասությունը կվերացնի), կըլխէն ծէթը պըկասէլ 

(հիմարանալ), տափան մընչըէվ յէրգյինք (չափազանց շատ), սասը փօրը քըցիլ 

(սսկվել, պապանձվել), պըկէն չօքէլ (1.ստիպել, հարկադրել, 2.նեղել): 

Այս օրինակներում, ինչպես տեսնում ենք, բարբառային դարձվածների ոչ բոլոր 

բաղադրիչներն են գրականացվել, դրանց կազմում շարունակում են մնալ բարբառային 

բառաշերտին պատկանող բառեր (հակ (խուրջինի երկու աչքերից յուրաքանչյուրը), 

դաբաղխանա (կաշի դաբաղելու արհեստանոց), քաչալ (ճաղատ), ջիլավ (պախուրց, 

սանձ), ծէթ (ձեթ), չաթու (թոկ), էծ (այծ) և այլն): 

Բարբառային դարձվածի գրականացումը ենթադրում է նաև քերականական 

վերջավորությունների փոփոխություն: Փոփոխվում են ինչպես հոլովաձևերի, 

հոգնակերտների, այնպես էլ բայի ժամանակաձևի վերջավորություններն ու 

հանգույցները: Այսպես օրինակ՝ Ղարաբաղի բարբառն ունի վախէ լըղարան, փախէ 

ճըղարան դարձվածը, որը Մ. Հովհաննիսյանն օգտագործել է վախեցիր լղարից, 

փախչի ճաղարից տարբերակով՝ գրականացնելով լըղար, ճաղար բառերի 

բացառականի վերջավորությունը (-ան բարբառայինը փոխարինելով –ից գրականով): 

Ղարաբաղի բարբառն ունի, ռըէխը ճղած (անգաղտնապահ, վայրահաչ), վըէզը քօռ 

չինավ կըտրէլ (տանջամահ անել), պադէվը տափավը տալ (պատվազրկել), խըէլքու 

տօպրակ (1.շատ խելոք, գրագետ, իմաստուն, 2.հեգն. հիմար, տխմար), տափէն 

տական էլ ա (որտեղից էլ լինի) դարձվածները, որոնց հոգնակերտ և հոլովական 

վերջավորությունների գրականացմամբ ձևավորված տարբերակները (վիզը քոռ չինով 

կտրել, ռեխները ճղած, պատիվը տափովը տալ, խելքի տոպրակ, տափի տակից էլ 

լինի) հանդիպել ենք խնդրո առարկա ստեղծագործություններում: 

1. Գնա Վանեսանց ցեղից պտկածին հավատացրու, որ էդ բոլորը 

ռեխները ճղած հարարեցիների հնարածն է1: 

 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 342: 
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2. Սերգու գործն է, մտքում որոշում է Բուղին և հաստատ վճռում նրա 

վիզը քոռ չինով կտրել1: 

3. Պետունց ազգի պատիվը տափովը չտաք2 :    

4. Տափի տակից էլ լինի, ամենաքիչը երկու հավ պիտի գտնես3: 

Դարձվածային միավորների գրականացման մի յուրօրինակ ձև է բարբառային 

բայական դարձվածների գրականաձև խոնարհումը: Օրինակ՝ 

1. Պուճուր հարս, պռոշս ճաքում է մի ստաքան չայի համար 4: 

2. Սակայն մուկ բռնող Փառավոնի աղջիկն աղու տանձ է կծել5: 

3. Չանան ծռում է, թե՝ ես ձեր «ընտանեկան գործերին» չեմ 

խառնվում6: 

4. Վանի, չափարը ճմոռում ես,-նախագահն ուզում է բարկանալ, բայց 

Վանին գիտի, որ «ներկա պայմաններում» դրա իրավունքը չունի7: 

Այստեղ բարբառային պըռօշը ճաքէլ (1.սաստիկ վախենալ, 2.շատ կարոտել), 

չանան ծըռել (ստորանալով խնդրել, աղերսել), աղու տանձ կծել (տրամադրությունն 

ընկնել), չափարը ճմոռել (չափն անցնել) դարձվածները խոնարհվել են գրականաձև. 

գրականացվել են թե՛ ձևաբայերի վերջավորությունները, թե՛ օժանդակ բայերը: 

Այսպիսով՝ ժողովրդախոսակցական և բարբառային դարձվածները ժողովրդի ի-

մաստնության բովում դարերով թրծված կառույցներ են՝ ձևավորված բարբառին 

հատուկ բառային ու քերականական օրենքներով: 

Գեղարվեստական գրականության մեջ, ինչպես տեսանք, դարձվածը, «որևէ 

ձևով կերպարանափոխվելով, համապատասխան պատկերի մեջ ստանում է նոր 

հնչողություն` միաժամանակ պահպանելով հարյուրամյակների ընթացքում իր մեջ 

խտացված բովանդակությունն ու նշանակությունը»8: 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 129: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 44: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 345: 
4 Նույն տեղում, էջ 490: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 27: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 432: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 114: 
8 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 81:  
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Եվ անհրաժեշտ է, ի հաշիվ դրանց, հարստացնել գրական լեզուն և մասնավո-

րապես գեղարվեստական գրականության լեզուն, մանավանդ, որ լեզվի հաղոր-

դակցական բնույթն այլ զարգացում է ենթադրում. «Դարձվածքային տարբերակները 

գրական լեզվում կիրառական ոլորտների ընդարձակման և բարբառների 

գործառական սահմանափակման պայմաններում աստիճանաբար պակասում են: Այս 

երևույթը պայմանավորված է լեզվի հաղորդակցական բնույթով: Բառային 

տարբերակները ևս անցնում են նույն ուղին: Եթե նույն հասկացությանը ծառայում են 

մեկից ավելի տարբերակներ (բառային կամ դարձվածային), ապա դա ինչ-որ չափով 

ավելցուկային կարգ է, որը միտում ունի վերանալու, կամ տարբերակներից մեկն ու 

մեկը վերածվում է հոմանիշի (ըստ անհրաժեշտության)»1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, Առաջին մաս, Երևան, 1980, էջ 
494: 
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ԳԼՈՒԽ IV 

 ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԲԱՌԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ 

ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

   Գրողի լեզվամտածողությունը և լեզվազգացողությունը անմիջականորեն 

դրսևորվում են նրա կողմից բառաձևերի ու քերականական ձևերի ընտրությամբ: 

Գեղարվեստական գրականության լեզվի մեջ առկա քերականական այս կամ այն 

շեղումը գրական լեզվից կարող է լինել գրողի բարբառային մտածողության 

ազդեցության հետևանք: Նման շեղումները կարող են պատճառաբանված լինել 

տարբեր հանգամանքներով. «Լեզվի քերականական օրենքներին հարազատ մնալն 

ամենևին էլ չի նշանակում, թե գրողն ընդհանրապես իրավունք չունի ընդունված 

ձևերից ու կանոններից որևէ շեղում կատարելու»1: 

  Գրողի ազատությունը, ըստ Ա. Պապոյանի, պայմանավորում է լեզվի 

զարգացումը: «Ընդ որում, եթե անհատը, գրողը դառնա լեզվական օրենքների 

«գերին»` բոլորովին զուրկ ազատությունից, ապա լեզուն կդադարի զարգանալուց և 

կդատապարտվի ճահճացման ու ոչնչացման»2: 

Ստեղծագործողի լեզվամտածողությունն անպարագիծ է, և քերականական 

իրողություններն էլ միջոց են այն արտահայտելու համար: Այդ միջոցների ընտրության 

ազատությունը ստեղծագործողի մենաշնորհն է: Վարագ Առաքելյանն ընդգծում է. 

«Գրողին չպետք է վախեցնել քերականական կանոնների փշալարերով. 

գեղարվեստական խոսքի մշակման մեջ ազատությունը միշտ էլ կարդյունավորվի, եթե 

այդ ազատությունը վայելողը չի չարաշահում այն»3: 

Բարբառային քերականական իրողությունների գործածումով գրողը ստեղծում է 

լեզվական համապատասխան տարածք` դրանց միջոցով գրականություն բերելով 

ժողովրդական մտածողություն: 

                                                           
1 Մարության Ա.,Եղիշե Չարենցի չափածոյի լեզուն և ոճը, Երևան, 1979, էջ 127: 
2 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի լեզվական արվեստը, Երևան,1970, էջ 85:  
3 Առաքելյան Վ., Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, հ.3, 
Երևան, 1964, էջ 155: 
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  Աշխատանքում փորձել ենք քննության առնել ոչ գրական քերականական 

ամենատարածված իրողությունները` կապված գոյականների հոգնակերտության, 

հոլովակազմության, հոդառության և բայի եղանակաժամանակային ձևերի 

կազմության հետ: 

  Քննության առարկա ստեղծագործություններում առատ է ոչ գրական 

հոգնակերտների գործածությունը. հայտնի է, որ ժամանակակից գրական հայերենում 

հոգնակի թիվը կազմվում է -եր, -ներ, -իկ, -այք վերջավորություններով: Հայերենի մի 

շարք բարբառներում, այդ թվում Ղարաբաղի բարբառում, զգալի տարածում ունի նաև 

գրաբարյան ք-ն, որը թեև գրական հայերենին չի անցել, բայց հաճախակի է 

գործածվում ժողովրդախոսակցական լեզվում: 

Ըստ այդմ` անվանական համակարգի բարբառային-քերականական ամենա-

տարածված իրողություններից է -ք-ով և դրանով բաղադրված -եք, -երք, -անք,  -ենք 

ձևույթներով հոգնակերտությունը: 

Անդրադառնալով նշված մասնիկների արժեքին` Մանվել Ասատրյանը նշում է, որ 

ի-ով վերջավորվող բառերից –ք մասնիկով հոգնակիի կազմությունը ունի գրաբարյան 

կամ բարբառային երանգ, մինչդեռ. «Լրիվ բարբառային ու մերժելի են ք-ով կազմված 

հոգնակիները ա-ով վերջավորվող բառերից, օրինակ` ճամփա-ճամփեք, փեսա-փեսեք 

և այլն: Ժողովրդական-բարբառային երանգ ունեն տղերք, աղջկերք ձևերը, որտեղ 

հանդես է գալիս -երք հոգնակերտը»1: 

Հոգնակերտության այս միջոցը գործածվել է մեր ուսումնասիրության նյութ 

դարձած գրեթե բոլոր գրողների ստեղծագործություններում: Ստորև ներկայացնենք 

օրինակներ` ըստ հոգնակերտների. 

1. Դու քորփեքիդ համար մտածիր, իմոնք արդեն տեղ հասած են2: 

2. Հազարապետը մենակ մի խոսք ասաց` Տիրան, խոխեքս քեզ 

ամանաթ3: 

                                                           
1 Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1989, էջ 61: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 184: 
3 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 190: 
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3. Կամուրջն էլ շինել են, որ ետի ձախ ափի գյուղերից էլ երեխեք գան, 

սովորեն1: 

4. Գնացեք իմ ու Շալիկոյի ձիանքը թամբեցեք, գնալու ենք 

Կաչաղակաբերդ2: 

5. Հասակը` բարձր, մեջքը` լայն, գեղեցիկ տղամարդ էր` կնանիք 

ձեռից գնում էին նրա համար3: 

  Այսպիսով` գրողները, հերոսների խոսքում տեղ տալով այս հոգնակերտներին, 

պահում են կենդանի խոսքի երանգը: 

  Բարբառային հոլովական ձևերի գործածությունները նույնպես հաճախադեպ են:   

Ղարաբաղի բարբառակիր  հեղինակները չեն խուսափել նաև բարբառային հոլովական 

ձևերի գործածությունից: Ղարաբաղի բարբառը գրական հայերենի համեմատ 

հոլովման համակարգում երևան է հանում զգալի տարբերություններ: Բարբառն ունի 

ուղղական-հայցական, սեռական-տրական, բացառական, գործիական � ներգոյական 

հոլովները: Ուղղական-հայցական հոլովը զուրկ է հոլովակերտներից և մյուս 

հոլովներին հակադրվում է զրո վերջավորությամբ: Տրականը բնութագրվում է 

հոլովանիշ թեքույթների բազմազանությամբ, որոնք արտահայտվում են -էն/ին, -ու(ն), 

-վա, -ա(ն) վերջավորություններով և ք/ց, ա/օ, է/օ, է/ու, ի/ու, օ/ա, ու/ըվօ 

հերթագայություններով: 

Ղարաբաղի բարբառին հատուկ հոլովանիշ թեքույթներով ձևավորված 

բազմաթիվ բառաձևեր կարելի է գտնել Արցախի և Զանգեզուրի գրողների 

ստեղծագործություններում: Այսպես` ու թեքույթը Ղարաբաղի բարբառում կենսունակ 

հոլովանիշ ձևույթներից մեկն է: Այդ թեքույթով կազմված բարբառային բառաձևեր են 

ընդգծված բառաձևերը. 

1. Տանձուն աղբյուրի դիքը քարես-չքարես, մեկ է, անձրև եկավ` նույն 

ցեխն է4: 

                                                           
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 248: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 378: 
3 Նույն տեղում, էջ 294: 
4 Նույն տեղում, էջ 352: 
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2. Արի դու գնա, համ Ղարաբաղը կտեսնես, համ երեխուն վերցրու 

բեր1: 

3. Թաքվու հոգին լույս է դառել, ողորմի նրան2: 

  Կնեգյ (կին) հիմքը Ղարաբաղի բարբառում թեքվում է ա(ն)/ա� (ն) հոլովանիշ 

թեքույթներով: Արցախի գրողների ստեղծագործություններում մի քանի անգամ 

հանդիպել ենք նշված բառի կնկա սեռական-տրական հոլովաձևին և այդ հիմքից 

կազմած բառաձևերի, ինչպես` 

1. Արտուշ բալա, կնկա փափուկն է լավ…3: 

2. Հասկանալի չէ, կնկանդ մասին ես խոսում 4: 

3. Երբ տղամարդը պատերազմ չի ապրում, նմանվում է ծնունդ չունեցող 

կնկա5: 

4. Տես ինչ է ասում, է՜, կնկա լեզվի ճար կլինի՞ 6: 

5. Խե՜ղճ, տղամարդը կնկանից ջուր է ուզում, խնդրելո՞վ 7:  

Ղարաբաղի բարբառի ամենակենսունակ թեքույթներից մեկով` էն/ին 

հոլովակերտով, թեքվում են նաև ա վերջավորություն ունեցող ազգակցություն 

արտահայտող որոշ բառեր: Երեխա, տղա բառերի երեխի/երեխին, տղի/տղին ոչ 

գրական բառաձևեր օգտագործվել են Արցախի և Զանգեզուրի գրողների կողմից, 

ինչպես` 

1. Ու՞մ աչքը կարոտ երեխին չի մեկնել ջեբը պահած հացի պատառը8 : 

: 

2. Ասում եմ` աղջի, երեխին մեկ-մեկ բեր մեր տուն, որ մեր կոճերն էլ 

երեխի ձեն լսեն9: 

3. Բաղը մերը չի, Եսայու տղինն է, Սանթուրինը1: 

                                                           
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 73: 
2 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 153: 
3 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 177: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 282: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 555: 
6 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 232: 
7 Նույն տեղում, էջ 210: 
8 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 109: 
9 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 118: 
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4. Սողոմոն, երեխիս ի՞նչ օր եք գցել2: 

   Բարբառին հատուկ է>օ (ե>ո) հերթագայությամբ ձևավորված ապոր (ապեր), աքոր 

(աքեր) բառաձևերը գործածել են Վ. Հակոբյանը (Եկել եմ Արսեն ապոր մերոնց 

շիրիմներին այցելության3:), Ս. Աբրահամյանը (Նախշուն աքոր տունն անտղամարդ 

տուն է4:), Մ. Հովհաննիսյանը (Երեկոյան Կուքան ապորը լուր տվին, թե նախագահը 

վռազ կանչում է5:), Ա. Ղահրիյանը (Անուշ աքոր վրա ծանր հոգնածություն-ձանձրույթ 

կար իջած 6:) և այլք: 

   Բարբառում օ հոլովմամբ է թեքվում քուր (քույր) բառը` քըվօր: Էդ. Աղայանը 

հնագույն բարբառային տարբերակ է համարում քըվոր, քվեր ձևերը. «Գրաբարյան քեռ 

և բարբառային քուոր, քուեր ձևերը զուգահեռ ձևեր են, որոնք բոլորն էլ 

հնդեվրոպական swesor բառի սեռականից են ծագում` ձայնդարձի տարբեր 

աստիճաններով և ներկայացնում են հին հայերենի բարբառային տարբեր ձևերի 

շարունակությունը»7: 

Այս բառաձևը մի քանի անգամ գործածել է Մ. Հովհաննիսյանը. 

1. Ինքը գնացել էր Երևան` քվոր աղջիկը պիտի մարդու տային8: 

2. Ոչինչ էլ չի պատահելու, դու մեր քվոր հետ զրուցիր, ես մտնեմ մոտը9: 

3. Ամառը Հեղուշի քվոր հետ քվոր մարդուն բերին թողին մեր տանը10: 

Բարբառում գործիական հոլովն ունի -ավ վերջավորությունը, որով կազմված 

բառաձևեր ևս առկա են.  Եղիշն անցավ կալավը /Կարմրին տվավ հալավը11: 

 Գրական լեզվի ազդեցությամբ տեղի է ունենում բառաձևերի մասնակի գրականացում: 

Ուսումնասիրության առարկա գեղարվեստական գրականության մեջ հաճախակի ենք 

                                                                                                                                                                                                 
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 59: 
2 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 7: 
3 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 368: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 226: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 118: 
6 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 221: 
7 Աղայան է., Բարբառային հնագույն տարբերակները հայերենում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Տեղեկագիր», 1958, 
համար 5, էջ 74: 
8 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 317: 
9 Նույն տեղում, էջ 276: 
10 Նույն տեղում, էջ 328: 
11 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 76: 
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հանդիպել բարբառային հիմք + գրական քերականական վերջավորություն 

կաղապարով բառաձևերի, այսինքն` բարբառային բառերը թեքվել են գրական 

հայերենի օրինաչափությամբ: 

Այսպես` բարբառային հիմքին գրական հոգնակերտների հավելմամբ են ձևա-

վորվել ընդգծված բառաձևերը. 

1. Ինչ անեմ… ասի` եթիմներս իրենց թայերի մեջ աչքները կարոտ, 

լեզուները կարճ չմնա 1: 

2. Նրա ոտքերի տակ ընկած էին նախշավոր ջեջիմներ, մեզարներ ու էլի ինչ-

որ փալասներ2: 

3. Գնդի արհեստանոցում Սաշայի համար մանր սապոգներ ու փոքր չափսի 

զգեստ էին կարել 3: 

Կամ բարբառային –ին/-էն վերջավորությունների փոխարեն գրական հայերենի 

սեռականի –ի վերջավորություն ստացել են ընդգծված բարբառային հիմքերը. 

1. Արխի գետաջրով լվացած վարո՞ւնգ ուզեց սիրտը, թե՞ ինքը 

իրավունք չունի մտնել 4: 

2. Նուբարիկին ինքը չի ծնել, Նուբարիկին քոլի տակ է գտել 5: 

3. Ուշքդ ու միտքդ երևի ջրերը տարել են, մաշինի ձայնը չլսեցիր6 : 

4. Ուտես ու փեչի կողքին պառկես, մտածես երանությամբ7: 

Ղարաբաղի բարբառում բացառական հոլովը ձևավորվում է -ան 

վերջավորությամբ, որոշ դեպքերում` -անա, -նըստա/նըէստա/նիստա բառ-

մասնիկներով: Դրանց փոխարեն բարբառային մի շարք հիմքեր ստացել են –ից 

գրական վերջավորությունը: Ինչպես` 

1. Սար ու քոլից շալվարդ ծակ եկար քաղաք, գլուխդ պահելով 

կրթություն, շնորհք առար… 1: 

                                                           
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 14: 
2 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 139: 
3 Նույն տեղում, էջ 187: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 24: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 322: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 71: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 16: 
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2. Տափից մինչև երկինք շնորհակալ եմ կոլխոզի բերքը փրկելու 

համար 2: 

3. Լավ լսիր, իմ ախպերս, Թարխանը հազար թալակից պրծած մարդ 

է հա՜, լավ լսիր3: 

4. Երկու հարյուրը (դրամ) նրանց համար, ոնց որ կռանաս տափից մի 

քար վերցնես4: 

5. Ծանրը մենք կբերենք,-ասաց մյուսը և ընկերոջ հետ վերցրին 

պայուսակի կոթերից5 : 

6. Տեղ հասար թե չէ, նոր քաշած արաղից մի պոչինկա ուղարկում եմ6: 

7. Մինչև գերեզման սիրտս պիտի ցավի իմ ջանից պտկածի համար7: 

8. Շկոլից ձեն են տվել, ուստա: Ինձ էնտեղից հանեցին8: 

Ժողովրդական լեզվից գեղարվեստական գրականություն թափանցած 

քերականական իրողություններից է բացառական, գործիական, ներգոյական 

հոլովների հոդառությունը: Ժամանակակից գրական հայերենում ն/ը որոշիչ հոդը 

դրվում է միայն ուղղական և տրական հոլովների վրա: Այս երևույթը արևելահայ 

գրական լեզվի զարգացման վերջին շրջանի հետևանք է: «Բացառական, գործիական, 

ներգոյական հոլովների որոշիչ հոդ չընդունելու այդ ընթացքը 19-րդ դարի և 20-րդ 

դարի սկզբներին վերածվում է որոշակի օրինաչափության: Ժամանակակից գրական 

լեզվում նորման այն է, որ բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովները 

գործածվում են առանց որոշիչ հոդի» 9: 

Հայտնի իրողություն է, որ մի շարք բարբառներում, այդ թվում Ղարաբաղի 

բարբառում, բոլոր հոլովները հոդառու են, և այդպիսի օրինակների արձանա-

գրություններ առկայացել են նաև քննության առարկա ստեղծագործություններում: 

                                                                                                                                                                                                 
1 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 107: 
2 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 89: 
3 Նույն տեղում, էջ 433: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 303: 
5 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 61: 
6 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 201: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 570: 
8 Նույն տեղում, էջ 346: 
9 Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1989, էջ 100: 
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Բերենք օրինակներ, որոնցում ընդգծված բառերը բացառական, գործիական և 

ներգոյական հոլովների հոդով գործածության դեպքեր են. 

1. Գնացի յախիցը բռնեցի, որպեսզի կոլխոզում սայլապան դառնա1: 

2. Այս խոսքերը մի կերպ թարգմանում են Ռիժիկին, և, ինչ եք կարծում, սա 

փորիցը բռնում է ու սկսում ծիծաղել 2: 

3. Լավ է, որ Շուշանն էլ գնաց, բալամ երեխիցը վատ խաբար ես լսել3: 

4. Պապս պատմում, ասում էր, թե ղաչաղները Փռշնոտ շենիցը մի սիրուն 

հարս են փախցրել4: 

5. Տեսնես Բուդին խոտ չի՞ տա, իմը պրծնելու վրա է,-ասում է քոռ Մուքանը,-

կուզի փողովը կտա, կուզի փոխովը 5: 

6. Մի վերստի վրա խնձորը կարող է կիսել, թեկուզ տար ֆելդշեր Այվազի 

կշեռքովը ստուգիր6: 

7. Եղիշն անցավ կալավը,/ Կարմրին տվավ հալավը7: 

8. Դու մեր շենումը նոր մարդ ես, չես իմանա 8: 

9. Երևի ձեռքումը կա, է՜,-հիացավ Մեխակը9: 

    Բարբառային քերականական իրողություն է նաև ստացական հոդի կիրառությունը 

համապատասխան անձնական դերանվան սեռական հոլովի հետ, որը գրական 

արևելահայերենում  քերականական սխալ գործածություն է:  Ինչպես` 

1. Բայց իմ լինել-չլինելս ինչի՜ս է պետք, երբ նա, նա՜ չդարձավ իր 

քորփաներին10: 

2. Հա, ընկեր Արամյան, իմ անունս էլ Սաթի է, Ծուկանանաց Սաթի11: 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 291: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 125: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 360: 
4 Նույն տեղում, էջ 460: 
5 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 183: 
6 Նույն տեղում, էջ 125: 
7 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 70: 
8 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 89: 
9 Նույն տեղում, էջ 41: 
10 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 3: 
11 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 17: 
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Գրական արևելահայերենում ցուցական հոդը բացառում է ցուցական վերադրի 

(որոշչի) առկայությունը. դրանց միաժամանակյա կիրառությունը հատուկ է 

բարբառներին (ու արևմտահայերենին), հաճախ այս երևույթը բարբառներից մուտք է 

գործում գեղարվեստական գրականություն, օրինակ` 

1. Հիմա էս խոսքս գյուղի բերանն է ընկել,-ժպտալով ավելացրեց 

Կուքանը1: 

2. Ասաց` էս մի սեզոնս` իմ ախպորը2: 

Ղարաբաղի բարբառի որոշ խոսվածքների բնորոշ է հատուկ անունների առանց 

հոդի գործածությունը: Եվ հետաքրքրական է, որ խոսվածքային այս 

առանձնահատկությունները բնութագրող օրինակներ նույնպես դրսևորվել են: Օրինակ` 

Գավրուշ փոքր տղա էր, սիրուն, փամփլիկ տղա երեխա էր3: 

  Գեղարվեստական գրականության մեջ հաճախակի հանդիպող բարբառային 

բայական իրողություններից է ա օժանդակ և վերացական բայ-հանգույցի 

գործածությունը գրական է-ի փոխարեն: Ինչպես` 

1. Պինդ կացեք, խոխեք, լավ ա լինելու 4: 

2. Տրակերտն առանց ինձ հունց ա ապրըմ5: 

3. Ի՞նչ ա ասում:-Պապիրոս ա ուզում,-ասացի6: 

4. Ոսկանանց ցեղը խյարի ցեղի նման ա` խակը հսածից լավ ա 7: 

5. Ուրեմին, մենակ էդ անտեր արաբան ա, որ պրանվեց8: 

6. Էլի չարացած ա վրաս,-ամուսնու դեմքին ցանկացածը չգտնելով` մտածում 

էր նա 9: 

 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 119: 
2 Նույն տեղում, էջ 271: 
3 Նույն տեղում, էջ 342: 
4 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 38: 
5 Նույն տեղում, էջ 138: 
6 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 20: 
7 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 521: 
8 Նույն տեղում,  էջ 328: 
9 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 319: 
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7. Աքիր, բա Պորտաքարն ո՞ւր ա,-հարցրեց Հենազը` երկյուղածությամբ 

նայելով մորաքրոջը1: 

8. Աչքդ լիս, Նավասարդ, Արշակդ եկել ա2: 

Բարբառային ա օժանդակ բայ-հանգույցի հաճախակի կիրառությունը 

գեղարվեստական լեզվում բացատրվում է նրանով, որ վերջին շրջանում բանավոր 

խոսքում դրա գործածությունը բավական տարածում է գտել և հիմնականում 

կերպարների խոսքի միջոցով մուտք է գործել գեղարվեստական գրականություն: 

Բարբառից գեղարվեստական գրականություն մուտք գործած քերականական 

ամենատարածված իրողություններից է անվանաբայական ստորոգյալի բայական 

բաղադրիչի բարբառային չի տարբերակի կիրառումը եմ բայի անկատար ներկայի 

ժխտական խոնարհման եզակի թվի երրորդ դեմքի` չէ-ի փոխարեն: Սա բավականին 

տարածված իրողություն է ոչ միայն բանավոր խոսքում, այլև հաճախակի է հանդիպում 

մեր ուսումնասիրած գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում: Ինչպես` 

1. Է՜հ, ջանդ սաղ, գործ եմ անում, հո փուչ բան չի արածս, կքշեմ է՜ 

վերևները 3: 

2. Ասել եմ, նորից եմ ասում` էդ բազազ Արտեմը մարդ չի, գազան է, 

ավազակ է, խուլիգան է4: 

3. Երեխա չի, աղջիկ չի, սալդաթ է, սալդաթ: Պրծանք5: 

4. Թէ, հորաքույր, նախշուն չի, ամա հարուստ ա6: 

Սերո Խանզադյանն այս կառույցը գործածել է նաև հակառակ շարադասությամբ` 

անկախ տրամաբանական շեշտից. Ես ուզում եմ նրան ասել` որսը դեն գցիր, չի 

հարկավոր, բայց լեզուս բռնվել է 7: 

Նույն հեղինակի ստեղծագործություններում հանդիպել ենք նաև ըղձական 

եղանակի ժխտական խոնարհման բարբառային տարբերակին, որը, ի տարբերություն 

                                                           
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 323: 
2 Նույն տեղում, էջ 9: 
3 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 20: 
4 Օվյան Վ., Կապույտ տարիներ, էջ 14: 
5 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 360: 
6 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 283: 
7 Նույն տեղում, էջ 212: 
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գրական հայերենի, վերլուծական կառուցվածք ունի և կազմվում է դրական ձևին 

ավելացնելով ուչ, վէչ ձևույթները: (Հենազ, ես դուրս եմ գալի ու մղակումը աղոթք 

անեմ, դու սկի վախես ոչ 1: Նրան հակառակվես ոչ, հա2...): 

Գրական հայերենին խորթ են նաև չգիտեմ, չեմ տեսել բայաձևերի ընդգծված 

տարբերակները. Գիտում չեմ, տեսել չեմ, էն մի անտերը վկա,-արյուն թքելով 

պատասխանում է տատս3: 

Բարբառային մտածողության դրսևորում են նաև խնդրո առարկա ստեղծա-

գործություններում գործածված հետևյալ դիմավոր ոչ գրական բայաձևերը. 

1. Հա, ցավդ տանիմ (տանեմ), գրի (գրիր), ասե (ասա),-թելադրել սկսեց 

Մանուշակը4: 

2. Հալա, որ կանգնում ես, շալակինդ տափին դիր, հետո խոսե (խոսիր)5: 

3. Ուրեմին, մենակ էդ անտեր արաբան ա, որ պրանվեց, այսինքն ինձ 

տակին թողից (թողեց) 6: 

4. Մթերումը էս էրկու օրը պրծնել պիտենք (պիտի պրծնենք) 7: 

5. Թող ինչքան ուզում է հաչա (հաչի), նրա ասած` քամուն տարած 8: 

6. Պետրոս, այսինքնս որ դու օզիս (ուզես), մարդ էլ կպատրաստիս 

(կպատրաստես), մարդ9: 

7. Ա, կարում չեմ (չեմ կարողանում), էլ ինչ անեմ, կարում չեմ, տարեք 

շպրտեք 10: 

Շարահյուսությունը` իբրև քերականության բաժին, հարուստ է ոճավորման 

ներքին հնարավորություններով: Գրական, խոսակցական և բարբառային 

շարահյուսական իրողությունները գեղարվեստական գրականության համար բացում 

                                                           
1 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, #� 234: 
2 Նույն տեղում, էջ 325: 
3 Նույն տեղում, էջ 9: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 448: 
5 Նույն տեղում, էջ 520: 
6 Նույն տեղում, էջ 328: 
7 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 317: 
8 Նույն տեղում, էջ 358: 
9 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 347: 
10 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 218: 
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են կառուցվածքային ձևերի, կապակցությունների և այլ իրողությունների ոճական 

ընտրության լայն հնարավորություն: Գեղարվեստական լեզվի ժողովրդայնությունը 

մեծապես պայմանավորված է նաև բարբառային շարահյուսական իրողությունների 

գործածությամբ: Կարևորելով ժողովրդախոսակցական շարահյուսական իրողություն-

ների դերը` Վ. Առաքելյանը նշում է. «Ժողովրդական խոսքը ունի այնպիսի գեղեցիկ ու 

թարմացնող շարահյուսական միջոցներ, որոնք արդարև կենդանի ու աշխույժ 

հնչերանգներ, անցման հրաշալի փլվածքներ, Էլիպսային դիպուկ հնարներ են, որոնցից 

ոչ մի դեպքում հրաժարվել չի կարելի: Մերժել այդպիսի հնարները, նշանակում է 

գրական լեզուն զրկել հնչերանգների բազմազանությունից: Դրանք իրենց իմաստային 

ու արտահայտչական նրբություններով իսկապես պայմանավորում են լեզվի կենդանի 

զարկերակի բաբախման ուժն ու կենսունակությունը1: 

Ղարաբաղի բարբառի շարահյուսական համակարգը էապես չի տարբերվում 

գրական հայերենի նույնանուն համակարգից. «Շարահյուսության ու շարադասության 

տեսակետից տեղիս խոսվածքները համարյա տարբերություններ չունեն. թե΄ արդի 

գրականից եղած շեղումները և թե´ այլ առանձնահատկությունները շարահյուսության 

տեսակետից չնչին բացառությամբ միատեսակ են բոլոր տեղերում…»2: Բայց և առկա 

են 'արահյուսական այնպիսի կառույցներ, որոնք լեզվական հետաքրքիր երևույթներ են 

և հատուկ են ժողովրդական խոսքին, ժողովրդի լեզվամտածողությանը: Ու դրանց 

կիրառումն էլ գեղարվեստական ստեղծագործություններին համապատասխանաբար 

ժողովրդական խոսքի աշխուժություն ու երանգ է հաղորդում: 

Այստեղ հատկանշել ենք բարբառից ու ժողովրդախոսակցական լեզվից 

գեղարվեստական գրականություն մուտք գործած շարահյուսական որոշ իրո-

ղություններ: 

Ղարաբաղի բարբառի շարահյուսական առանձնահատկություններից մեկն այն 

է, որ ուղղական հոլովով կարող են արտահայտվել գրական հայերենում տրական և 

ներգոյական հոլովներով արտահայտվող տեղի և ժամանակի պարագաները: Մեր 

                                                           
1 Առաքելյան Վ., Հայ գրական լեզվի և բարբառների փոխհարաբերության հարցի շուրջ, ՊԲՀ, հ.3, 
Երևան, 1964, էջ 154: 
2 Դավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզ, Երևան, 1966, էջ 217: 
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ուսումնասիրած գրողների բարբառակիր լինելու մասին է խոսում նրանց կողմից 

հետևյալ կառույցների գործածությունը. 

1. Ի՞նչ կա Ստեփանակերտ 1: 

2. Միտքը մեղավոր լռում էր այրվող ներսը 2: 

3. Ի՞նչ անեմ,Դանել, ջեբս հարյուրանոց չկա3:  

4. Ամառը Հեղուշը քվոր հետ քվոր մարդուն բերին , թողին մեր տանը4: 

5. Մալասի մի տանձ ուտես` հազար արժի, դնում ես բերանդ` ինքն իրեն 

հալվում է5: 

Բարդ նախադասությունների բաղադրիչների կապակցման շարահարական 

եղանակը առավելապես հատուկ է ժողովրդախոսակցական լեզվին, որտեղից էլ 

թափանցել է գեղարվեստական ստեղծագործություն: «Շարահարությունը ամենայն 

հավանականությամբ ավելի հին է և΄ համադասությունից, և΄ ստորադասությունից: Հին 

ժողովրդական և հանապազօրյա խոսակցական լեզվում մենք ամեն քայլափոխի 

շարահարական կապակցության ենք հանդիպում այնպիսի նախադասություններում, 

որտեղ ժամանակակից զուտ գրական խոսքը հրամայաբար պահանջում է 

շաղկապներ»6: 

Կապակցման շարահարական եղանակը գալիս է վաղնջական ժամանակներից: 

Մանուկ Աբեղյանը այդ առիթով գրում է, որ շարահարությունը խոսքերի 

կապակցության ամենապարզ ու սկզբնական ձևն է և հատուկ է ժողովրդական լեզվին, 

և գրական լեզվի մեջ պահանջվում է, որ կապակցության խոսքերի հարաբերությունն 

արտահայտվի որևէ բառով 7: 

Գրողների ժողովրդական մտածողության արտահայտություն է շարահա-

րությամբ կապակցված բարդ նախադասությունների առավել հաճախակի 

գործածությունը: «Առտնին խոսակցական կենդանի լեզվում` ժողովրդի բերանից ամեն 

                                                           
1 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 332: 
2 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 14: 
3 Նույն տեղում, էջ 28: 
4 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 328: 
5 Նույն տեղում, էջ 364: 
6 Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003, էջ 279: 
7 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965, էջ 609: 
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օր ու ժամ կարելի է լսել թե΄ կախման, թե΄ անկախ իմաստային-շարահյուսական 

ամենաբազմազան հարաբերություններ դրսևորող նախադասություններ, որոնց 

բաղադրիչների կապը իրացվում է շարահարությամբ: Հենց այստեղ էլ կապակցության 

նման եղանակը հետզհետե թափանցում է գեղարվեստական բնույթի երկերի մեջ` 

դառնալով գրական լեզվի ժողովրդայնացման կարևոր ազդակներից մեկը: Եվ 

շարահարական բարդ նախադասություններ ամենից ավելի հաճախված են այն 

գրողների ստեղծագործություններում, ովքեր առավել մոտ են կանգնած կյանքին, 

ավելի լավ են զգում նրա զարկերակը և հոգևոր սնունդ են ստանում հարազատ 

ժողովրդի կենդանի խոսքի ակունքներից»1:  

Ընդ որում` խոսքին ժողովրդայնության երանգ են տալիս ոչ այնքան անկախ 

շարահարությամբ բարդ նախադասությունները, որքան կախյալ, որոնք էլ 

ներկայացնում են շարահյուսական համակարգը պայմանավորող կառուցվածքների 

ժողովրդական երանգները: 

1. Տանն ես` գնա, գնա` ասա` ձեր ծնողները դեռ ոտի վրա ապրում են2:  

են2:  

2. Մի երկու օր ապրեց գյուղում, իրեն մնար` էլի կապրեր, բայց ռուսը 

ականջին կլիպիճո արեց` գնացին 3: 

3. Արուսը երբ է խոսք կուլ տվել, կուլ տա` բկին կմնա, կսպանի4: 

4. Փետը վերցնես` գող կատուն իր հաշիվը կվերցնի,-ասաց Մեխակը և 

բավարարվեց նրանով, որ կինը վախեցավ իրենից5: 

Քիչ չեն բարբառային շաղկապներով կապակցված բարդ նախադասությունները: 

Խնդրո առարկա ստեղծագործություններում հաճախակի հանդիպող բարբառային 

շաղկապներից են համ (և), ամա/ամմա (բայց), յա (կամ), թա (թե), համ…համ, 

յա…յա և այլն: 

1. Էդպես համ ճանապարհն է կարճ, համ դինջ է1: 

                                                           
1 Պապոյան Ա., Պարույր Սևակի չափածոյի լեզվական արվեստը, Երևան ,1970, էջ 114: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 312: 
3 Նույն տեղում, էջ 331: 
4 Նույն տեղում, էջ 389: 
5 Նույն տեղում, էջ 359: 
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2. Այստեղ համ խանգարող չկա, համ էլ դռան ճեղքից կարող եմ 

տեսնել իմ Բողարի դատարկ բույնը 2: 

3. Թոռդ համ խելոք ա, համ էլ սիրուն3: 

4. Համ ընկեր-բարեկամի պիտի ձրի բաժին հանես, համ էլ գյուղի 

ղեկավար-բանի4: 

5. Ամմա, Սառա ջան, մի բան ասեմ թաքուն, մեր մեջ մնա5: 

6. Ամա էնպես արեք, որ էլ կեճ ծառեր չկտրեն 6: 

7. Գլխովդ պտիտ տամ, աքի՛ր, յա մի J�� արա, յա պիտի գնամ 

Լաչին, քերծից ընկնեմ տակը7: 

8. Էս երկրի օդը պիտի մաքրվի՞, թա չէ8: 

     Ղարաբաղի բարբառում վօր, վէր, (որ) շաղկապը 6���)��
 է եթե, երբ 

իմաստներով, և գեղարվեստական գրականության մեջ էլ հաճախակի ենք հանդիպում 

բարդ ստորադասական նախադասությունների, որոնցում պայմանի պարագա 

երկրորդական նախադասությունը գլխավորի հետ կապակցվում է որ շաղկապով: Այս 

կառույցը արդեն գործածվում է նաև գրական հայերենում. «Պայմանի կախյալ 

նախադասությունը ոչ քիչ դեպքերում կապակցվում է որ շաղկապով: Նման 

կառույցները առավելապես բնորոշ են կենդանի խոսակցական լեզվին: Կիրառվելով 

գեղարվեստական երկերում` դրանք խոսքին հաղորդում են բնաշխարհիկ շունչ: Այն ևս 

օրինաչափորեն դրվում է կախյալ եզրի սկզբում, բայց ինչ-որ նպատակով կարող է 

դրվել և միջում»9: 

     Ինչպես` Կրակադիլ, հիմա որ (եթե) մարդկանց մոտ ասելիքս ասեմ, մեղավո՞ր եմ 10: 

                                                                                                                                                                                                 
1 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 74: 
2 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 70: 
3 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 360: 
4 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 158: 
5 Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 110: 
6 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 396: 
7 Խանզադյան Ս., Երկերի ժողովածու, հ.6, էջ 322: 
8Հակոբյան Վ., Զատիկը ջրավազանի հատակին, էջ 42: 
9 Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003, էջ 351: 
10 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 394:  
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Այստեղ առկա է հետաքրքրական մի հանգամանք ևս: Այս կառույցներում 

երկրորդական նախադասության բայ-ստորոգյալը հաճախ արտահայտվում է ոչ թե 

ըղձական եղանակի բայով, ինչպես գրական հայերենում է, այլ սահմանական 

եղանակի անցյալ կատարյալով. 

1. Բայց որ (եթե) առանց արաղի եկար (գաս), մի թիքա չես տեսնելու1: 

2. Հայկազը որ սկսեց (եթե սկսի), մինչև լույս պիտի ճիճի դառնա 2: 

3. Որ եկա (եթե գամ), նրան Ուսուբանց ընկուզենուց կախելու եմ կամ 

Կաճովի քերծից ցած եմ գցելու3: 

Եթե իմաստով գործածվում է բան է, որ բաղադրյալ շաղկապը. (Բան է, որ գայլ 

տեսավ, աշխարհում ինչ աժդահա գազան, գիտես…4): 

K���
� որ շաղկապը փոխարինում է երբ շաղկապին` ժամանակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունը կապելով գլխավորի հետ: (Աչքից որ (երբ) 

անհետանում է. հորքուրը ծկլթոցով զարկում է ծնկներին5: Դե որ (երբ) տոպրակդ 

բացիր (բացես), տես էլ ինչ կա մեջը, հանիր, թափիր 6): 

    Ասելիքը սեղմ ձևակերպելու ձգտումը, այսինքն` թերի  նախադասությունների 

հաճախակի գործածությունը հատուկ է հիմնականում ժողովրդական լեզվա-

մտածողությանը: Ինչպես` 

1. Բա ձայնդ ինչի՞ է դողում: Սոֆին սիրա՞ծդ է: 

-Ձենդ 7:    

2. Եկել էի տանելու, էլի… 

- Ո՞ւր:      

-Ջհանդամը8: 

3. Էլի հանաք,-դժգոհեց Սոնան 1: 

                                                           
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 345: 
2 Հովհաննիսյան Մ., Երկեր, հ.1, էջ 303: 
3 Նույն տեղում, էջ 127: 
4 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 232: 
5 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 190: 
6 Նույն տեղում, էջ 195: 
7 Մարտիրոսյան Հ., Համազարկ հրաժեշտից առաջ, էջ 49: 
8 Ղահրիյան Ա., Պատրանք, էջ 174: 
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    Ժողովրդական լեզվամտածողությունը, բարբառային ոգին գեղարվեստական 

գրականություն են բերվում ոչ միայն  «երևացող» միջոցների` բարբառային բառերի, 

բառաձևերի ու դարձվածների միջոցով, այլև նախադասության կառուցվածքային 

տեսակների, կապակցման եղանակների և այլ շարահյուսական միջոցների 

ընտրությամբ, որը, ըստ Ա. Պապոյանի, ավելի մեծ հմտություն ու տաղանդ է 

պահանջում. «Պետք է կարողանալ չգայթակղվել առաջին հայացքից հեշտ նկատվող 

հատկանիշներով, այլ փորձել թափանցել բարբառի ոգու խորշերը և բռնել անբռնելին 

ու անշոշափելին, որպեսզի կերպարի կամ հեղինակի լեզուն, գրական լինելով 

հանդերձ, նյութի բնույթին համապատասխան ունենա և ժողովրդական բան ու ոճի 

բույրն ու համը: Նկարել ոչ թե բարբառ, այլ բարբառի պատրանք, որ ապրի բարբառի 

ոգին և ոչ թե տարազը, որ ապրել չի կարող առանց մարմնի/ ոգին կարող է/: Այս է 

խնդիրը, որ դժվար իրագործելի է, բայց և է՛ լեզվի ժողովրդայնացման առավել 

ճշմարիտ ուղին»2: 

Քերականական բարբառայնությունների գործածությունը փաստում է նաև այն 

իրողությունը, որ գեղարվեստական ստեղծագործությունների լեզվական տարածքը 

«ցանկապատներ» չունի, և բարբառային իրողությունների ներթափանցումը օրինաչափ 

երևույթ է ու ընդգրկում է լեզվական բոլոր մակարդակները: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Աբրահամյան Ս., Սերունդների հետ, էջ 13: 
2 Պապոյան Ա., Պարույր ;��6� չափածոյի բառապաշարը, Երևան, 1970, էջ 25: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Արցախի և Զանգեզուրի գրողների ստեղծագործություններում գործածված 

բարբառային իրողությունների ուսումնասիրությունը հիմք է տալիս անելու հետևյալ 

եզրակացությունները. 

1.Արցախի և Զանգեզուրի ժամանակակից մի շարք գրողներ կամա  

(իրականության պատրանք ստեղծելու, ճանաչողական նպատակներով և այլն) և 

ակամա (լեզվամտածողության թելադրանքով) իրենց ստեղծագործություններում 

գործածել են բարբառային և խոսակցական տարբեր` (բառային-բառույթային, 

բառիմաստային, բառակազմական, դարձվածաբանական և քերականական)  

իրողություններ`  դրանց միջոցով գեղարվեստական գրականություն բերելով 

արցախցու և զանգեզուրցու հոգեբանությունը, բնավորությունն ու մտածողությունը, 

հարստացնելով գեղարվեստական լեզվի ոճական հնարավորությունները, խոսքը 

դարձնելով բնական ու անմիջական, կերպավորումը` համոզիչ: Գեղարվեստական 

խոսքում բարբառայնությունների գործածությունը  լեզվաբանների կողմից տարբեր 

կերպ է գնահատվել. գերիշխող է այն տեսակետը, որ բարբառը գրական լեզուն 

սնուցող աղբյուր է, և սնուցման ուղիներից մեկը գեղարվեստական գրականությունն է: 

2.Բարբառային հնչյունական իրողությունները գեղարվեստական գրականության 

մեջ դրսևորված չեն, քանի որ գրողները չեն պահպանում բարբառային 

տառադարձությունը: 

Թերևս առանձին օրինակներում որոշ հեղինակներ փորձել են 

համապատասխան հնչարտաբերությամբ այս կամ այն իրողության 

հասցեականությունը ընդգծել: Ինչպես` Վ. Հակոբյանը հնչյունի քմայնացումը երբեմն 

արտահայտում է քմայնացող հնչյունի մոտ յ-ի գործածությամբ: Լավ բառի 

բարբառային լյավ տարբերակը նա օգտագործում է լյավ, իսկ ջուր բառի բարբառային 

ճյուրը` ճյուր գրային նշանակումով: 
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Չնայած Ղարաբաղի բարբառը չունի ֆ հնչյունը և փոխառություններում ֆ-ի 

փոխարեն գործածում է փ, սակայն վերջին շրջանում բարբառը հակված է պահելու    

ֆ-ն, մեր օրինակներում ևս ֆ-ն հնչյունափոխված չէ` սարաֆան, լաֆետ, սֆաթ, 

աֆերիստ և այլն: Մեր կարծիքով, սա գրական լեզվի ազդեցության արդյունք է: 

3. Խնդրո առարկա ստեղծագործություններում գործածվում են մեծ թվով 

բարբառային բառեր, որոնք ունեն ծագումնաբանական բազմազանություն: Մեծ թիվ են 

կազմում ռուսերենից կատարված փոխառությունները. դա բացատրվում է նրանով, որ 

հեղինակները, ինչպես նաև նրանց ստեղծած հերոսների մեծ մասը ապրել և 

ստեղծագործել են խորհրդային և հետխորհրդային տարիներին, երբ ռուսերենի 

կիրառությունը լայն շրջանառություն էր գտել Ղարաբաղի բարբառում: Բարբառը 

հարուստ է նաև արևելյան լեզուներից կատարած փոխառություններով, որն 

արտացոլվում է նաև գեղարվեստական գրականության մեջ: Բառային մի շարք 

բարբառայնություններ չունեն գրական համարժեքներ: Այս բառերը կրկնակի են 

արժևորվում ինչպես գեղարվեստական գրականության մեջ, այնպես էլ գրական լեզվի 

բառապաշարի հարստացման համար: Մեր կողմից կատարված հարցումների 

արդյունքները վկայում են, որ բարբառի զարգացման ընթացքն անընդհատական է, և 

բառային մի շարք միավորներ աստիճանաբար արտամղվում են: Այս դեպքում գրավոր 

հուշարձանը` գեղարվեստական ստեղծագործությունը, դառնում է այդ բառերի 

գործածության ու պահպանման եզակի միջավայր: 

Գրական լեզվի բառիմաստային տարողունակությունը ևս աճում է 

ընդհանուրհայերենյան բառերի բարբառային իմաստների գրականացմամբ, որը 

հաճախ կատարվում է գեղարվեստական գրականության միջոցով: 

4. Ուսումնասիրության առարկա ստեղծագործություններում շատ են թե΄ բնիկ, 

թե΄ փոխառյալ բարբառային ձևույթներով կամ բարբառին հատուկ բառակազմական 

կաղապարներով ձևավորված բաղադրյալ բառերը: Գեղարվեստական գրականության 

մեջ մեծ տարածում ունեն բարբառային և գրական ձևույթների կապակցությամբ կամ 

բարբառային բաղադրյալ բառի ձևույթներից մեկի գրականացմամբ ձևավորված, 
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այսպես ասած, կիսաբարբառային կառույցներ: Սրանք հիմնականում կազմում են 

գրողները` նպաստելով գրական լեզվի բառաֆոնդի հարստացմանը: 

5.Գեղարվեստական խոսքում մեծ արժեք ունեն բարբառային դարձվածները, 

որոնք խնդրո առարկա ստեղծագործություններում գործածվում են ոչ միայն որպես 

պատկերավորման, այլև ժողովրդի կենսափիլիսոփայությունը, մտածողությունը 

խտացված, բյուրեղացված ձևով դրսևորելու միջոց: Գրական համատեքստում 

դարձվածները ևս մասնակի գրականացվում են` այդ կերպ մտնելով և տարածվելով 

նաև գրական լեզվում: 

6.Բարբառային լեզվամտածողության և լեզվազգացողության ազդեցությամբ 

գրողները հաճախ գործածում են գրական լեզվի քերականական նորմերից շեղվող 

ձևաբանական և շարահյուսական իրողություններ, որը, ըստ մի շարք լեզվաբանների, 

ոչ միայն թույլատրելի է գեղարվեստական գրականության մեջ, այլև նպաստում է 

գրական լեզվի զարգացմանը, լեզուն պաշտպանում «ճահճացման վտանգից: 

7.Գեղարվեստական ստեղծագործությունների լեզվում լայնորեն դրսևորվում է 

բարբառային իրողությունների գրականացման յուրահատուկ գործընթաց, 

գրականացումը գրական լեզվի ազդեցությունն է բարբառների վրա: Այն տարբեր 

լեզվական իրողություններում տարբեր կերպ է արտահայտվում: Բարբառների` 

գրական լեզվի մոտեցման ճանապարհին ձևավորվում է խոսքի մի նոր տիպ, որը 

պայմանականորեն կարելի է անվանել կիսաբարբառ: Այն ձևավորվում է բարբառի` 

դեպի գրական լեզու շարժման գործընթացում: 

Բարբառայնությունները գրականության մեջ գեղարվեստորեն արդարացված են, 

դրանք մշտապես փոխազդում և մերվում են գրական լեզվի իրողությունների հետ. դա 

հիմք է տալիս պնդելու, որ գրողները ոչ միայն օգտվում են մայրենի բարբառների 

հնարավորություններից, այլև, կազմելով բազմաթիվ նոր բառեր, բառաձևեր, 

նպաստում են դրանց և գրական լեզվի հարստացմանը, ընդլայնում են  հայոց լեզվի 

զարգացման հնարավորությունները: 

Բարբառային իրողությունների գործածությունը գեղարվեստական 

գրականության մեջ հանգեցնում է կոշտ բարբառայնությունների կորստի, որի շնորհիվ 



109 

 

էլ մի բարբառով ստեղծված գրական ստեղծագործությունները կարող են հասկանալի 

լինել ուրիշ բարբառներով խոսողների համար: 

Գեղարվեստական գրականության մեջ գործածված բարբառայնությունները 

հավաստի  աղբյուր են` հայտնաբերելու գրական լեզվի զարգացման միտումներն ու 

գործընթացները: 
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