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ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ

Ս փիւռ քեան ի րա կա նու թեան մէջ լե զո ւա կան գի տե լիք նե-
րու հիմ նա կան աղ բիւր նե րը դպրո ցա կան քե րա կա նու թիւն նե րը 
ե ղած են եւ են: Ա նոնք ի րենց տար րա կան, մի ջին եւ բարձ րա-
գոյն գիր քե րով ստի պո ղա բար ին կած են ժա մա նա կի, տա րիք-
դա սա րա նի եւ հնա րա ւո րու թիւն նե րու սահ մա նա փա կում նե րուն 
մէջ: Շատ դպրոց նե րու քե րա կա նու թիւ նը կը տրո ւի մէկ ամ փոփ 
դա սա գիր քով. լե զո ւա կան հա մա կար գո ւած ու սու ցու մը կը սահ-
մա նա փա կո ւի վե ցա մեայ նա խակր թա րան նե րու 4-6-րդ դա-
սա րան նե րով, իսկ բախ տա ւոր պա րա գա յին՝ կը հաս նի մին չեւ 
միջ նա կար գի 8-րդ դա սա րան: Ըն թեր ցա րան նե րը ո րոշ յա ւե լում 
մը կը բե րեն քե րա կա նու թեան գիր քե րուն վրայ: 9-րդ դա սա-
րա նէն ետք հիմ նա կան նիւ թը հայ նոր գրա կա նու թիւնն է՝ զար-
թօնք, ի րա պաշտ ներ, ա րո ւես տա գէտ սե րունդ, սփիւռ քա հայ եւ 
խորհր դա հայ շրջան նե րու ա ռա ջին քա նի մը տաս նա մեա կը: Այս 
չորս կար գե րուն մէջ հե ղի նա կա յին լե զո ւի ըն ձե ռած տար րէն 
դուրս չ’ել լեր լե զո ւի սեր տո ղու թիւ նը: Կայ նաեւ շա րադ րու թեան 
գործ նա կան աշ խա տան քը, ուր կրկին հնա րա ւոր չէ լե զուա կան 
ե րե ւոյթ նե րու ա ւե լի խո րա ցո ւած ու հա մա կար գեալ մա տու ցու-
մը: Միջ նա կար գէն ետք հա մե մա տա բար քիչ դպրոց ներ ու նե-
ցան մին չեւ երկ րոր դա կան դպրո ցի ա ւար տը հասնող հայ գրա-
կա նու թեան ու լե զո ւի հա մադ րեալ դա սա գիր քեր. ա նոնք եւս 
ո րոշ սահ մա նա փա կում նե րէ զերծ չեն: Օգ տա գոր ծո ւող դա սա-
գիր քերն ալ տա րաբ նոյթ են. ո րոշ վայ րե րու մէջ կան նո րե րը, 
իսկ ու րիշ վայ րե րու մէջ ըստ էու թեան հին ցած դա սա գիր քեր 
են: Ա սոնք բնա կա նա բար կը տար բե րին ոչ միայն լե զո ւա կան 
ե րե ւոյթ նե րը ներ կա յաց նե լու ի րենց ե ղա նա կով, ընդգր կու մով, 
եզրա բա նու թեամբ, այ լեւ ե րե ւան կը հա նեն ուղ ղագ րա կան, 
ձեւա բա նա կան ու շա րա հիւ սա կան մա կար դակ նե րու վրայ զգա-
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լի տար բե րու թիւն ներ: Լե զո ւա կան գի տե լիք նե րու պա շա րով մեծ 
տար բե րու թիւն կը նկա տո ւի գա ղու թէ գա ղութ, դպրո ցէ դպրոց: 
Ա սոնք կը բա ցա յայ տո ւին գրա ւոր խօս քի տար բեր ար տա յայ-
տու թիւն նե րու մէջ՝ մա մուլ, գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թիւն, 
տե ղե կա գիր, ան հա տա կան օգ տա գործ ման հա մա ցան ցա յին 
է ջեր եւ այլն: Ամ բողջ Ս փիւռ քի մէջ պար բե րա բար գոր ծող միայն 
քա նի մը հա յա գի տա կան երկամեայ կամ քա ռա մեայ դա սըն-
թացք ներ ու նին լե զո ւի ու սուց ման ա ւե լի խո րա ցո ւած վի ճակ: 

Եւ բնա կա նա բար կը ծա գի լե զո ւի հա մա կար գու մի հար ցը: 
Այդ հար ցը միշտ ալ գո յու թիւն ու նե ցած է. վկայ՝ ռո ման թիք նե-
րէն մին չեւ ի րա պաշտ ու ան կէ մին չեւ ա րո ւես տա գէտ սե րուն դի 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի ո րա կա կան տար բե րու թիւ նը: Բայց չմոռ-
նանք, որ Ռու բէն Զար դա րեա նի, Մի սաք Մե ծա րեն ցի, Դա նիէլ 
Վա րու ժա նի, Սիա ման թո յի լե զուն չա փա նիշ չէ ա նոնց ժա մա-
նա կի ա րեւմ տա հա յե րէ նին հա մար. ան կախ ան կէ, որ այդ գրող-
նե րու լե զուն եւս ու նի տար բե րա կա յին բազ մա թիւ տար րեր. կայ 
նաեւ մե րօ րեայ ըն թեր ցո ղի սե ւե ռու մէն դուրս մնա ցած հե ղի նա-
կա յին եւ մա մու լի լե զուն, որ ե րե ւան կը հա նէ ոչ նո ւազ տար բե-
րու թիւն ներ, քան այ սօ րո ւան ա րեւմ տա հա յե րէ նը: Նոյ նը կա րե լի 
է ը սել ան ցեալ դա րու մին չեւ 60-ա կան թո ւա կան նե րու սփիւռ-
քա հայ ա ռօ րեա յին մէջ հնչող ու գրո ւող լե զո ւա կան ո րակ նե րուն 
մա սին: Ի րենց ժա մա նա կին մէջ հ. Ար սէն Ղա զի կեա նի, Բե նիա-
մին Թա շեա նի. Շա ւարշ Մի սա քեա նի եւ ու րիշ նե րու գրաւոր 
ե լոյթ նե րը ու նէին նոյն մտա հո գու թիւ նը՝ լե զո ւի կա նո նա կարգ-
ման հրա մա յա կա նը:

Մեր խօս քը ի գործ դրո ւող ու տա կա ւին ո րոշ կեն դա նու-
թիւն մը ու նե ցող մեր լե զո ւի բո լոր հա մա կար գե րուն մէջ բազ մա -
ձեւու թիւն նե րու ա ռա ջաց ման եւ օ րի նա չա փու թիւն նե րու խախտ-
ման մա սին է: Ներ կա յիս, սփիւռ քա հայ մա մու լը պար բե րա բար 
կ’անդ րա դառ նայ ու քննու թեան ա ռար կայ կը դարձ նէ այս կամ 
այն լեզուական ե րե ւոյ թը կա նո նա կար գե լու խնդի րը:Վեր ջին 
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տաս նա մեակ նե րուն մա նա ւանդ առ ցանց մա մուլն ու ան հա տա-
կան օգ տա գործ ման հա մա ցան ցա յին մի ջոց նե րը լե զո ւի կա նո-
նա կար գու մի հար ցե րը յա ճախ աչ քի առ ջեւ կը բե րեն: Թե րեւս 
ա ւե լի ա հա զան գա յին՝ ել լե լով այն հան գա ման քէն, որ հա մե-
մա տա բար ա ւե լի կը նեղ նան ա րեւմ տա հա յե րէ նի ու սուց ման 
օ ղակ նե րը: Յա խուռն ու սրտցաւ մօ տե ցում մը կ’ար տա յայ տեն 
մա՛ նա ւանդ Ար մե նակ Ե ղիա յեա նի բաց նա մակ ներն ու յօ դուած-
նե րը, որ քննու թեան ա ռար կայ կը դարձ նեն ա րեւմ տա հա յե-
րէ նի կէտադրական, ուղ ղագ րա կան, բա ռա գի տա կան-բա ռա-
կազ մա կան, ձե ւա բա նա կան, շա րա հիւ սա կան ու ո ճա բա նա կան 
խնդիր նե րը ու լու ծում ներ կը թե լադ րեն: 

Միւս կող մէ՝ հայ րե նի լե զո ւա բա նու թեան մէջ եւս սուր հե-
տաքրք րու թիւն մը կայ ա րեւմ տա հա յե րէ նի նկատ մամբ: Հա մա-
լ սա րան նե րու մէջ ա րե ւե լա հա յե րէ նի զու գադ րու թեամբ ա րեւ-
մտա հա յե րէ նի ներ կա յա ցու մը ար դէն կա յուն դա սըն թացք մըն 
է: Ար տեմ Սարգ սեա նի, Ռու բէն Սա գա պե տո յեա նի, Եու րա Ա ւե-
տի սեա նի աշ խա տու թիւն նե րը թէեւ գլխա ւո րա բար ու նին զու-
գադ րա կան մօ տե ցում, բայց միեւ նոյն ա տեն կը փոր ձեն բա նալ 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի բո լոր ծալ քե րը՝ հնչիւ նա բա նու թիւն, բա ռա-
գի տու թիւն, քե րա կա նու թիւն: Բազ մա կող մա նի ու շադ րու թեան 
ա ռար կայ դար ձած են ա րեւ մտա հա յե րէ նի բա ռա պա շա րի տար-
բեր շեր տե րը, հոլովումի եւ խոնարհումի օ րի նա չա փու թիւն նե րը: 
Ա սոնք գլխա ւո րա բար ա րեւմ տա հա յե րէ նի պատ մա կան զար-
գաց ման եւ օ րի նա չա փու թիւն նե րուն հա մա պար փակ պատ կե րը 
տա լու ջա նադ րու թեամբ՝ հե ռու են լե զո ւի արդի վիճակին մէջ 
տի րող բո լոր զար տու ղու թիւն նե րը կա նո նա կար գե լու վի ճա կէն, 
ինչ որ հիմ նա կան նպա տակն է սփիւռ քա հայ քե րա կան նե րուն:

Սա կայն կա նո նա կարգ ման խնդի րը ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
պա  րա գա յին կապ չու նի գի տա կան խօս քի հետ: Նոյ նը կրնար 
պա տա հիլ ա րե ւե լա հա յե րէ նի պա րա գա յին, ե թէ չըլ լա յին լե զո ւի 
գե րա տես չա կան պար տա ւո րու թիւն ներ ու նե ցող հա մալ սա րան-
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ներն ու հիմ նարկ նե րը ու մա նա ւանդ Լե զո ւի պե տա կան տես չու-
թիւ նը: Ա րեւմ տա հա յե րէ նը չու նի նման մար մին: Հա մա կար գող 
իշ խա նու թեան մը բա ցա կա յու թեան պայ ման նե րուն մէջ նման 
կա նո նա կարգ ման փոր ձե րը ա ւե լի յա մառ ու եր կա րա շունչ աշ-
խա տանք կը պա հան ջեն: 

Ու րա նալ նման փոր ձե րու բա րե րար դե րը՝ ի րա տե սա կան չէ: 
Բայց նման աշ խա տանք ներ կրնան հա կա ռակ ար դիւն քի 

հաս նիլ՝ ա ւե լի կայունացնելով տար բե րու թիւն ներն ու զու գա ձե-
ւու թիւն նե րը եւ ստեղ ծե լով նո րե րը: Ներ կա յիս՝ կէ տա դ րու թեան, 
գլխա գի րի գոր ծա ծու թեան, հո լո վա կան ու խո  նարհ ման հա մա-
կար գե րու եւ շա րա հիւ սա կան ոչ քիչ ե րե ւոյթ  նե րու պա րա գա յին 
բե ւե ռա ցած տար բե րու թիւն ներ կը նկա    տուին մեր լե զո ւին մէջ: 
Կը բա ւէ աչ քէ ան ցը նել նոյն գա ղու թին մէջ նոյն օ րը լոյս տե սած 
եր կու օ րա թեր թեր ու պի տի տես նէք տար բե րակ նե րու ոչ քիչ 
պա րա գա ներ: Կը թուի, թէ անհատական միջամտութիւնները 
արդէն անզօր են միօրինականացում ստեղծելու, երբ  
երկձեւութիւնները արդէն համակարգային բնոյթ ունին: Կը 
մնայ մէկն ու մէկէն հրաժարելու անհրաժեշտութիւնը, օրինակ՝ 
հասարակ բառերէ կազմուած բաղադրեալ յատուկ անուններու 
լրացեալ բաղադրիչները պա՞րզ, թէ գլխագիր գրել (Հիւսիսային 
Սառուցեալ Ովկիանոս > Հիւսիսային սառուցեալ ովկիանոս), 
հոլո վական ձեւերուն մէջ հինէն եկող տառափոխութեան 
պարագան (լեռ՝ լերան) պահե՞լ, թէ մերժել, ու/ի զուգաձեւ 
հոլովումին ենթարկուող շատ բառեր (ծովու/ծովի, հովու/հովի, 
արեւու/արեւի) փոխանցե՞լ ի հոլովումին, թէ ոչ: Այս եւ նման 
բազմաթիւ հարցերու մասին, կը կարծեմ, քերականութեան 
ըսելիքը սպառած է: Լեզուի ուսուցման եւ կիրարկման 
միօրինակացումն ու դիւրացումը աւելի մեծ հրամայականներ 
են արդէն: 

Մեր այս աշ խա տա սի րու թեան նպա տակն է վե րա հաս տա-
տել ա րեւմ տա հա յե րէ նի քե րա կա նու թեան, գլխա ւո րա բար ձե ւա-
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բա նու թեան ու մա սամբ շա րա հի ւսու թեան օ րի նա չա փու թիւն նե-
րը՝ վկա յա կո չե լով տի պար օ րի նակ ներ, ինչ պէս որ կ’ը նեն քե-
րա կա նու թեան դա սա գիր քե րը, նաեւ լայ նօ րէն անդ րա դառ նալ 
կարգ մը ե րե ւոյթ նե րու մէջ յա ռա ջա ցած ճեղ քե րուն ու բազ մա-
ձե ւու թիւն նե րուն, ո րոնց մէ ո մանք կու գան ա րեւմ տա հա յե րէ նի 
ա կունք նե րէն, իսկ ու րիշ ներ ստեղ ծո ւած են ըն թաց քին. հոս լա-
ւա գոյն հա մա րած ենք հե ղի նա կա յին վկա յու թիւն նե րը: Ա սոնք 
այն պա րա գա ներն են, որ

– ու նին տար բե րակ ներ,
– շ փո թու թիւն նե րու եւ սխալ նե րու պատ ճառ կը դառ նան,
– գոր ծա ծո ւող դա սա գիր քե րու ծի րէն դուրս կը գտնո ւին,
– յա ճախ ճիշդ ձե ւի մա սին հար ցում կ’ըն դու նին,
– նոր ե րե ւոյթ ներ են ու չեն հաս տա տո ւած քե րա կան նե րու 

կող մէ,
– հին ե րե ւոյթ ներ են, որ կը յա մե նան տեղ-տեղ՝ յա ճախ 

սխալ ինք նա թե լադ րու թեամբ մը:
Փոր ձած ենք գործ նա կան հե տաքրք րու թիւն ներ գո հաց նել. 

հե տե ւա բար խու սա փած ենք տե սա կան վեր լու ծու թիւն ներ կա-
տա րե լէ, քե րա կա նա գի տա կան սահ մա նում ներ մէջ բե րե լէ, բա-
ցի այն պա րա գա նե րէն, երբ հար ցը հասկ նա լի դարձ նե լու հա-
մար նախ անհ րա ժեշտ ե ղած է ընդ հա նուր օ րի նա չա փու թիւն մը 
յի շեց նե լը: 

Լե զո ւա կան-քե րա կա նա կան բազ մա ձե ւու թիւն նե րուն մէջ 
փոր ձած ենք ա ռանձ նաց նել ո ճա կան-կի րա ռա կան տար բե րու-
թիւն նե րը, ա զատ ու հա մար ժէք ե րե ւոյթ նե րը, խօ սակ ցա կան եւ 
օ տա րա մուտ մեր ժե լի տար բե րակ ներն ու ա նա ռար կե լի սխա լա-
խօ սու թիւն նե րը: Յայտ նենք, որ ե թէ գրա կա նին կող մէ յստակ 
կեր պով մեր ժե լի տար բե րակ ներ կան, ա պա դժո ւար է թե լադ-
րա կան ըլ լալ շատ ու շատ հար ցե րու պա րա գա յին, դար ձեալ 
նոյն մտա հո գու թեամբ, որ այս կամ այն կեր պի հաս տա տու մը 
ո չինչ կրնայ փո խել ի րա կա նու թե նէն, ե թէ բո լո րին կող մէ ըն դու-



Յ. ՉՈԼԱՔԵԱՆ

8

նե լի խո ղո վա կով մը չտա րա ծո ւի: Մեր ը րա ծը այս տեղ՝ փաս տը 
ներ կա յաց նելն է գլխա ւո րա բար: 

Կը թո ւի, որ հա մա կար գող ընդ հա նուր ու լիա զօր մար մի-
նի մը ա ռա ջա ցու մը ի րա տե սօ րէն ա նի րա գոր ծե լի բան մըն է 
Ս փիւռ քի հա մար: Բայց այդ դե րը կրնայ յա ջո ղու թեամբ վեր-
ց նել մա մու լը: Նկատի ունիմ կուսակցական, միութենական եւ 
թեմական պարբերաթերթերը, գրական եւ  հայագիտական 
հանդէսները: Հա մա կար գու մի աշ խա տան քը նախ մամ լոյ լե-
զո ւէն պէտք է սկսի եւ սկսի հա մադ րա կան աշ խա տան քով մը, 
մամ լոյ սրբագ րիչ նե րու եւ լե զո ւա բան նե րու թե լադ րու թեամբ 
տրո ւած ո րո շում նե րով, ան կէ անց նե լու հա մար ան հա տա կան 
կամ հե ղի նա կա յին պա րա գա նե րու եւ վեր ջա պէս՝ հրա տա րա-
կո ւող դա սա գիր քե րու: 

Աշխատութեան մէջ քերականական եզրոյթներուն քով 
փակագիծերու մէջ նշուած են սփիւռքահայ տարբեր դա սա-
գիրքերու մէջ գործածուած համարժէք անուանումները եւս: 
Հեղինակային մէջբերումներուն մէջ կէտադրական միջա մտու-
թիւններ չենք կատարած:  Ուղղագրական զուգա ձեւու թիւն ներէն 
գործածած ենք ցարդ աւելի տարածուն տար բերակները, բայց 
օտար ու խօսակցական բառերու պարագային օ-ի փո խարէն 
նախընտրած ենք ո-ն:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նը ապ րող, շնչող ու զար գա ցող լե զու մըն է 
տա կա ւին. ամ բողջ զան գո ւա ծի մը հա յե րէնն է, դպրո ցի, ե կե ղեց-
ւոյ, ա կում բի, բժշկա կան, մար զա կան, բա րե սի րա կան, ազ գա յին 
հաս տա տու թիւն նե րու եւ ծա ռա յու թիւն նե րու, մա մու լի, գրա կա-
նու թեան լե զուն: Ս փիւռ քեան շատ մի ջա վայ րեր հոգ կը տա նին 
ա նոր այս գոր ծա ռոյթ նե րու պահ պան ման: Հարկադրուած ենք 
աւելի պահանջկոտ ու հետեւողական ըլլալու անոր ուսուցման, 
պահպանման ու զարգացման մեր համազգային ճիգին մէջ:
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Ա.– ԳՈՅԱԿԱՆ

1.1.– Գո յա կա նը իբ րեւ խօս քի մաս
Ընդ հա նուր ի մաս տով` գո յա կան (ա նուն կամ գո յա կան, գո

յա կան ա նուն) խօս քի մա սին մէջ կը մտնեն բո լոր այն բա ռե րը, 
ո րոնք ցոյց կու տան ա ռար կա յա կան հաս կա ցու թիւն մը.

ա.– Անձ, կեն դա նի, բոյս եւ իր ցոյց տո ւող բա ռե րը, ինչ պէս՝ 
մարդ, զի նո ւոր, ա ռիւծ, թռչուն, ծառ, տե րեւ, փայտ, հող:

բ.– Բ նու թեան ե րե ւոյթ ներ ցոյց տո ւող բա ռե րը, ինչ պէս՝ գա
րուն, ա շուն, հով, գի շեր, օր, լոյս:

գ.– Զա նա զան վե րա ցա կան գո յակ ներ ու հաս կա ցու թիւն-
ներ, ինչ պէս՝ հրեշ տակ, Աս տո ւած, դեւ, ո գի, սէր, գութ, վախ:

դ.– Ա ռար կա յա ցո ւած գոր ծո ղու թիւն ներ ու յատ կա նիշ ներ, 
ինչ պէս՝ հա ւատք, թռիչք, էջք, ելք, զգա ցում, շար ժում, բու ժում, 
լա ւու թիւն, մե ծու թիւն, սե ւու թիւն, ու րա խու թիւն:

Ա ծա կանն ու թո ւա կա նը փո խա նո ւա նա բար կը դառ նան գո-
յա կան: Ա նո ւա նո ղա կան ե ղա նա կով բո լոր բա ռե րը կրնան գո-
յա կա նա բար գոր ծա ծո ւիլ՝ եւը շաղ կապ է, ըստը կապ է, եր
թալը տա րա հիմք բայ է: 

Գո յա կա նը ձե ւա բա նօ րէն թե քո ւող խօս քի մաս է. գո յա-
կա նին թե քու մը կը կո չո ւի հո լո վում (ծառծա ռիծա ռէծա ռով):               
Գո յա կա նին հո լո վա կան բո լոր ձե ւե րուն յա տուկ են թի ւի (ծառ-
ծա ռեր, ծա ռի-ծա ռե րու…) եւ առ կա յաց ման (յօ դա ռու թեան) կար-
գե րը:

Շա րա հիւ սօ րէն` գո յա կա նը խօս քի մէջ գլխա ւո րա բար կը 
կա տա րէ են թա կա յի, բա ցա յայ տի չի, յատ կա ցու ցի չի եւ խնդիր-
նե րու պաշ տօն նե րը. ստո րո գե լիի դե րով կը մաս նակ ցի բարդ 
ստո րո գի չի (ստորոգեալ) կազ մու թեան, կրնայ ըլ լալ ո րո շիչ ու 
վերց նել պա րա գա յա կան պաշ տօն ներ:
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Գո յա կա նը չու նի բա ռա կազ մա կան յա տուկ բնու թա գիր: Գո-
յա կան բա ռե րը կրնան ըլ լալ պարզ՝ տուն, խա ղող, սա տա նայ, 
հրա պա րակ, եւ բա ղադ րեալ՝ վազք, պա հակ, դպրոց, ա պեր ջան
կու թիւն (ա ծան ցա ւոր), հնդկա հաւ, գետ նախն ձոր, զար դա սեղ, 
հրա սայլ (բարդ): Կան գո յա կա նա կերտ ա ծանց ներ. սա կայն 
ո մանք կր կազ մեն նաեւ ա ծա կան ներ ու մակ բայ ներ: Այս պէս՝

Ակ, եկ, իկ, ուկ, կիկ.– գո յա կան նե րուն կու տան փա ղաք-
շա կան-փոք րա ցու ցիչ ի մաստ. գետգե տակ, կղզի՝ կղզեակ, 
տղայտղեկ, ուլու լիկ, գառ՝ գառ նուկ, պա տա նի՝ պա տա նե կիկ 
(պա տա նեակիկ)…: Կը կազ մեն նոր գո յա կան ներ՝ բռնակ, դա
րակ, նռնակ, հար թակ, գնդակ, գնդիկ…: Ու նին ձե ւա կան ներ-
կա յու թիւն՝ տետրտետ րակ, զանգզան գակ: Ա ծա կան նե րուն կու 
տան փա ղաք շա կան կամ նո ւա զա կան նշա նա կու թիւն՝ մանր
ման րիկ, սեւսե ւուկ…:

(Ա)բան.– մաս նա գէ տի ա նուն ներ՝ բու սա բան, պատ մա բան, 
սրտա բան, հնա բան...: Կր նան գոր ծա ծո ւիլ ա ծա կա նա բար:

(Ա)բար.–  աշ խար հա բար, գրա բար...: Գլ խա ւո րա բար մակ-
բա յա կերտ է՝ ծու լա բար, քա ջա բար, հայ րա բար, եղ բայ րա բար...:

(Ա)գար.– լե զո ւա գար, ցա ւա գար, ջղա գար...: Կր նան գոր-
ծա ծո ւիլ ա ծա կա նա բար:

(Ա)գործ.–  եր կա թա գործ, մսա գործ, ժա մա գործ, ա տաղ ձա
գործ…: Կր նան գոր ծա ծո ւիլ ա ծա կա նա բար կամ միայն իբ րեւ 
ա ծա կան՝ հրա շա գործ, ոճ րա գործ:

(Ա)նուտ.– յոր ձա նուտ:
Անք.– պա ղա տանք, տան ջանք, չար չա րանք, հեգ նանք…:
(Ա)պան.– դռ նա պան, ջա ղաց պան, փռա պան, կա ռա

պան…:
Ա րան.– գոր ծա րան, լո ւա ցա րան, նստարան, այբ բե նա րան, 

ա ւե տա րան, ընթերցարան…:
Ա րար.– բան մը ը նո ղի ա նուն ներ՝ կազ մա րար, ներ կա րար, 

շի նա րար, խո հա րար, խռո վա րար, բա րե րար, յու շա րար, գիւ
տա րար...: Կր նան գոր ծա ծո ւիլ ա ծա կա նա բար:
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Ա րէն/ե րէն.– լե զու ներ՝ չի նա րէն, յու նա րէն, հա յե րէն, ա րա
բե րէն...: Կր նան ու նե նալ ա ծա կա նա կան եւ մակ բա յա կան գոր-
ծա ծու թիւն ներ:

Ա ւոր.– դա տա ւոր, սպա սա ւոր, թա գա ւոր...: Գլ խա ւո րա բար 
ա ծա կա նա կերտ է՝ ակ նո ցա ւոր, եղ ջե րա ւոր, լու սա ւոր, ձիա ւոր, 
ժա մա նա կա ւոր, հո գե ւոր, իշ խա նա ւոր…: 

Արք. – լու ծարք (լու ծել բա յէն), գոր ծարք: 
Ա ցի, ե ցի, ցի.– կը կազ մեն տե ղա ցիու թիւն ցոյց տո ւող գո-

յա կան ներ. Լո ռի՝ լո ռե ցի, Խոյ՝ խո յե ցի, Հա լէպ՝ հա լէպ ցի, Քե
սապ՝ քե սապ ցի, ֆրան սա ցի, լեռն ցի, տե ղա ցի, գիւ ղա ցի, քա ղա
քա ցի...: Ացի-ն նաեւ մակ բա յա կերտ եւ ա ծա կա նա կերտ ա ծանց 
է՝ բա ռա ցի, բե րա նա ցի, խե լա ցի, մտա ցի...:

(Ա)ցու.– փե սա ցու, հարսն ցու, սերմն ցու, տի րա ցու...:  
Կր նան գոր ծա ծո ւիլ ա ծա կա նա բար:

Եալ.–  ու նի ա ծա կա նա կան եւ գո յա կա նա կան կի րար կու-
թիւն ներ՝ բան տար կեալ (բան տար կել բա յէն), յա ւե լեալ, կա խեալ, 
եր դո ւեալ, յի շեալ, ամ բաս տա նեալ…: 

Եակ.– քա ռեակ, վե ցեակ, տաս նեակ...: 
Եայ.– պաշ տօ նեայ, քրիս տո նեայ, Հ րա չեայ...: Գլ խա ւո րա-

բար ա ծա կա նա կերտ է՝ փայ տեայ, փղոսկ րեայ, ար ծա թեայ, 
ա դա ման դեայ: Ամ եւ օր բա ղադ րիչ նե րուն հետ եակ ա ծան ցը 
միշտ գո յա կա նա կերտ է, իսկ եայ ա ծան ցը՝ ա ծա կա նա կերտ. կի
սա մեակ – կի սա մեայ, յիս նա մեակ – յիս նա մեայ, շա բա թօրեակ 
– շա բա թօ րեայ…: 

Եան.– հա յոց մա կա նուն նե րը՝ Յա կո բեան, Կա նա նեան, 
Թու մա յեան, Հա մո յեան...: Գլ խա ւո րա բար ա ծա կա նա կերտ 
է՝ ա մե րի կեան, ա ջա կող մեան, ար տա սահ մա նեան, միջ նա
դարեան...:

Եանց, ենց, ոնց, ունց.– հ նա տիպ մա կա նուն ներ՝ Մալ
խա սեանց, Ղե ւոն դեանց, Ա րա մեանց, Մի նա սեանց, Չարենց, 
Թոթովենց, Ադոնց, Բակունց ...: 
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Ե ղէն.– հա ւա քա կան ա նուն ներ՝ ա մա նե ղէն, չի րե ղէն, կաթ
նե ղէն, մրգե ղէն...: Նաեւ ա ծա կան ներ՝ ձիւ նե ղէն, լու սե ղէն, ժայ
ռե ղէն...:

Ե նի.– ծա ռա տե սակ ներ՝ դեղ ձե նի, թթե նի, թզե նի...: Նաեւ 
ա ծա կան ներ՝ մայ րե նի, հայ րե նի, վայ րե նի, քաղ քե նի…:

Ե լի.– հա յե լի, զմե լի, գոր ծե լի (ա ծուխ): Մե ծաւ մա սամբ ա ծա-
կան ներ՝ ա տե լի (ա տել բա յէն), սի րե լի, բու ժե լի, գար շե լի, բնա
կե լի, կաս կա ծե լի, վստա հե լի, հա մակ րե լի...: 

Եստ, ուստ.– գո վեստ (գո վել բա յէն), պա հեստ, ու տեստ, 
ար հեստ, կո րուստ, գա լուստ: 

Էնք.– խոն ջէնք: 
Էք.– տ նօրհ նէք, ջրօրհ նէք, ու թօ րէք, դռնբա ցէք, հիմ նար

կէք, ար ժէք, կող պէք...: 
Ի.– ծա ռի ա նուն ներ՝ կաղ նի, բար դի, նո ճի…: 
Իչ.– բան մը ը նող ան ձի ա նուն ներ՝ թարգ մա նիչ, ար դու

կիչ, եր գիչ, ա րա րիչ, բնա կիչ. գոր ծիք ներ՝ քա միչ, բրիչ, բռնիչ...: 
Գլխա ւո րա բար ա ծա կա նա կերտ է՝ քան դիչ (քան դել բա յէն), 
խան գա րիչ, սպա ռիչ, սփո փիչ, յու զիչ...:

Իք.– գոր ծիք, ե րա խայ րիք, ե րախ տիք, ընթ րիք, կար ծիք, 
կեղ ծիք, հար սա նիք, տա նիք...: Բա յի ա նո րոշ դեր բա յէն կը կազ-
մո ւի Բ. ա պառ նի դեր բա յը, որ գլխա ւո րա բար ու նի ա ծա կա նա-
կան գոր ծա ծու թիւն՝ բռնե լիք, խնդա լիք, լա լիք, սրբե լիք, գա
լիք…: Փո խա նո ւա նա բար գո յա կան են՝ խա ղա լիք, փակց նե լիք, 
տես նե լիք, լսե լիք, համ տե սե լիք, հո տո տե լիք, շօ շա փե լիք:

Ինք.– նա խա տինք, դա շինք, քրտինք…:
Իւն.– բ նա ձայ նա կան ա նուն ներ՝ կար կա չիւն, խո խո ջիւն, 

բա ռա չիւն, վրնջիւն...:
Մունք.– բա յա հիմ քե րէ՝ ուս մունք, յուզ մունք, վար մունք, ցուց

մունք, բուր մունք, աս մունք, սխալ մունք...: 
Ող.– ներ կայ դեր բա յի վեր ջա ւո րու թիւնն է. գլխա ւո րա բար 

ա ծա կա նա կերտ է՝ մա տու ցող, աշ խա տող, մեկ նող, լրտե սող...: 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

13

Գո յա կան ներ են գրող, լրագ րող, ծաղ կող...: 
Ոյթ.– ճաշ կե րոյթ, ե րե կոյթ, ա սոյթ, ե լոյթ, ե րե ւոյթ, հա սոյթ, 

ար ժոյթ...:
Ոյկ.– գր քոյկ:
Ոյք.– կա հոյք, խնճոյք, հա ճոյք:
Ո տի(ք).– ցն ցո տի, հնո տիք, փո րո տիք...: Նաեւ ա ծա կան-

ներ՝ սնո տի, օ տա րո տի...: 
Որդ.–  անձ՝ ճամ բորդ, ան ցորդ, յա ճա խորդ, ա ռաջ նորդ, բա

ժա նորդ…: Ա ծա կան ներ՝ քա ռորդ, յա ջորդ, նա խորդ, ա ւե լորդ...: 
Ոց.– բ նա ձայ նա կան ա նուն ներ՝ խշխշոց, բզզոց, գո ռոց, 

տռտռոց, շրխկոց, ծլւլոց, ճւճւոց. նաեւ՝ տե ղի ու գոր ծի քի ա նուն-
ներ, ինչ պէս՝ դպրոց, թաքս տոց, հնոց, դարբ նոց, ամ րոց, խար
տոց, յօ տոց, փքոց...: 

Ո ւած, ած.– բա յե րու յա րա կա տար դեր բայն է. սի րո ւած, սի
րած, բան տար կո ւած, բան տար կած…: Լայ նօ րէն կը գոր ծա ծ ուին 
իբ րեւ ա ծա կան: Ո մանք գո յա կան ներ են՝ կա թո ւած, յօ դուած, 
զան գո ւած, ըն թեր ցո ւած, նշա նած...:

Ո ւածք.– բա յա հիմ քե րէն գո յա կան ներ կը կազ մէ՝ ա սա
ց ուածք, դար ձո ւածք, պատ մո ւածք, գրո ւածք, կա ռու ցո ւածք, 
ունեց ո ւածք, նա յո ւածք...: 

Ու թիւն.– բա յա հիմ քե րէ, ա ծա կան նե րէ ու գո յա կան նե րէ գո-
յա կան ներ կը կազ մէ՝ բա րու թիւն, չա րու թիւն, դառ նու թիւն, սե
ւու թիւն, ազ նո ւա կա նու թիւն, դեր ձա կու թիւն, բժշկու թիւն, պար
տու թիւն, յաղ թու թիւն, ստու թիւն…:

Ու հի.– բժշ կու հի, ու սուց չու հի, բա նո ւո րու հի, բա նաս տեղ ծու
հի, Վա նու հի, Թա գու հի, Սր բու հի, Հայ կու հի...:

Ունդ.– ս նունդ, ծնունդ, սե րունդ:
Ունք.–  ա կունք, ար բունք, բար ձունք, ի րա ւունք, լոր ձունք, 

մա սունք, շրթունք, սկզբունք...:
Ո ւոր.– զի նո ւոր, բա նո ւոր, ջրո ւոր, կա լո ւոր...: Ա ղու բա ռէն 

ու նինք ա ղո ւոր ա ծա կա նը:
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Ուչ.– տե սուչ, ըն կա լուչ...: Նաեւ ա ծա կան՝ վա յե լուչ (վա յե լել 
բա յէն): 

Ուրդ.–  ար ձա կուրդ (ար ձա կել բա յէն), ժո ղո վուրդ, խառ
նուրդ, խոր հուրդ, յա գուրդ, ա ճուրդ...:

Ուց(ք).–  այ րուցք, սե րուցք, մո լուցք, այ տուց:
Ուք.– վլվ լուք (վլվլալ բա յէն), փսփսուք, քաշք շուք, մտմտուք, 

ա ւել ցուք, ման րուք, գի նար բուք, սրտխառ նուք...:
Չեայ.–  առ հա ւատ չեայ:
Չէք.– վարձ քեր՝ կա րող չէք, ներ կող չէք, մաք րող չէք...:
Օն(ք).– գո ղօն, գոր ծօն, թա փօն, թեր թօն, ծա մօն, կրծօն, 

կտրօն, զար թօնք, կրօն/կրօնք, ցրօնք: Տար բեր ծա գում ու նի 
ոն-ը թատ րոն եւ կեդ րոն բա ռե րուն մէջ:

Ք. – դ րո ւե լով ար մատ նե րու վրայ 
ա.–  ա նոնց ան կախ գոր ծա ծու թեան ի րա ւունք կու տայ՝ 

ա ղօթք, ա նէծք, եր կինք, խելք, կուրծք, հրաշք, ոտք, ձեռք, 
փառք, քիմք …:

բ.– ձե ւա կան ներ կա յու թիւն մըն է՝ հա ւատհա ւատք, հիմ
հիմք, շեմշեմք, շողշողք, տե սիլտե սիլք, կրօնկրօնք…: 

գ.– ի մաս տը փո խե լով նոր բառ կը կազ մէ՝ գիրգիրք, դէմ
դէմք, պահպահք, խաղխաղք, կողկողք…: 

դ.– ա ծա կան նե րէ գո յա կան ներ կը կազ մէ՝ ար ժա նիարժա
նիք, բա րիբա րիք, լայնլայնք, ուշուշք, հայ րե նիհայ րե նիք, ըն
տա նիըն տա նիք…:

ե.– բա յա հիմ քե րէ գո յա կան ներ կը կազ մէ՝ գովք, ելք, խօսք, 
վա ճառք, վազք, տեսք, մուտք …:

զ.– ազ գի կամ տոհ մի ա նուն նե րէ տե ղի ա նուն ներ կը կազ-
մէ կամ ընդ հան րա պէս՝ հայ Հայք, վիր Վիրք, ա սո րիԱ սո րիք, 
ա ղո ւանԱ ղո ւանք, Գու գարք, Ծոփք, Ռշ տու նիք…:

Ք ա ծան ցը կը ճանչ ցո ւի ան կու մով. գիրք՝ գրա կալ, բարք՝ 
բա րո յա կան, վարք՝ վա րո ւիլ, շարք՝ շա րել, բերք՝ բե րել, խորք՝ 
խո րունկ, ձիրք՝ ձրի, չարք՝ չա րու թիւն եւ այլն: Պէտք է գիտ նալ 
նաեւ, որ վե րի օ րի նա չա փու թիւ նը բա ցար ձակ չէ. ք  ա ծան ցը 
կրնայ չիյ նալ կարգ մը ա ծան ցում նե րու եւ բար դու թիւն նե րու մէջ. 
մեղք՝ մե ղա ւոր, բայց՝ մեղք նալ, կուրծք՝ կրծկալ, բայց՝ կրծքա
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վան դակ, դիրք՝ դրու թիւն, բայց՝ դիր քո րո շում, աչք՝ ա չա լուրջ, 
բայց՝ աչ քա ռու, վարք՝ վար մունք, բայց՝ վար քա գիծ, վար քա բա
նու թիւն, ձեռք՝ ձեռ նոց, ձեռ նա ծալ, բայց՝ ձեռք բե րում:

Ք յոգ նա կեր տի մաս նա կի պա րա գա նե րը տե՛ս թի ւի կար գին 
մէջ: 

1.2.– Յա տուկ եւ հա սա րակ ա նուն ներ
 Ի մաս տա բա նօ րէն կ’ա ռանձ նա ցո ւին գո յա կա նի միայն այն 

խում բե րը, ո րոնք ի րա րու կը հա կադ րո ւին նաեւ քե րա կա նա կան 
իւ րա յատ կու թիւն նե րով: Կան ան ձի եւ ի րի, թանձ րա ցա կան եւ 
վե րա ցա կան, հա ւա քա կան եւ ա նե զա կան, նիւթ ու զան գո ւած 
ցոյց տո ւող ա նուն նե րու ի մաս տա յին-քե րա կա նա կան խում-
բեր: Հոս ա ռան ձին քննար կու մի կ’են թար կենք միայն գո յա կան 
խօս քի մա սին մէջ մտնող յա տուկ ա նուն նե րուն խում բը, ո րով-
հե տեւ յա տուկ ա նու նի ճա նա չու մին, գլխագ րու թեան, կրճա տու-
մին ու յա պա ւու մին մէջ տար բե րա կա յին խնդիր նե րը շատ են 
ա րեւմտա հա յե րէ նի մէջ: 

Գո յա կա նի յա տուկ եւ հա սա րակ ա նուն նե րու տա րան ջա-
տու մը նախ ի մաս տա յին բա ժա նում է: Հա սա րակ գո յա կան նե րը 
կ’ար տա յայ տեն միա տե սակ ա ռար կա նե րու ընդ հան րա ցուած 
հաս կա ցու թիւն ներ՝ մարդ, բա նո ւոր, ծի ծեռ նակ, գետ, գիւղ, 
դաշտ, ծով, լեռ, իսկ յա տուկ գո յա կան նե րը կ’ա նո ւա նեն ե զա կի 
ա ռար կա ներ՝ զա նոնք տար բե րե լով նոյն տե սա կի ա ռար կա նե-
րէ՝ Ա րամ, Սօ սի, Ա րա գած, Շի րակ, Հա յաս տան, Ա րաքս: Հա սա-
րակ գո յա կան նե րը ցոյց կու տան ընդ հա նու րը, իսկ յա տուկ նե-
րը՝ ե զա կին:

Հա սա րակ եւ յա տուկ ա նուն նե րը կը տար բե րին քե րա կա նօ-
րէն: Հա սա րակ ա նուն նե րը կ’ու նե նան ե զա կի եւ յոգ նա կի թիւ՝ 
քա ղաքքա ղաք ներ, դաշտդաշ տեր, իսկ յա տուկ ա նուն նե րը  
օրէնքով միայն ե զա կի ձեւ՝ Վար դան, Եփ րատ, Ա րա րատ: Ան-
ձի յա տուկ ա նուն նե րը կրնան յոգ նա կի ըլ լալ, ե թէ նոյն ա նու նը 
ունե ցող մէ կէ ա ւե լի ան ձե րու մա սին է խօս քը՝ դա սա րա նին եր
կու Սար գիս նե րը: 
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Յա տուկ եւ հա սա րակ ա նուն նե րը խիստ կեր պով սահ մա-
նա զա տո ւած չեն ի րար մէ ու մէ կէն միւ սը փո խան ցում նե րը բազ-
մա թիւ են: Այս պէս՝ նկա տե լի է հա սա րակ ա նուն նե րու յա տուկ 
ա նու նի վե րա ծու մը, որ լե զո ւի մէջ բազ մա թիւ հա մա նուն ներ 
ստեղ ծած է՝ նո ւէր Նո ւէր, պար գեւ Պար գեւ, յաս միկ Յաս միկ 
(ան ձի), ջրվէժՋր վէժ, գե տափ Գե տափ, ա ւանԱ ւան, այ գես
տանԱյ գես տան (տե ղի) եւ այլն:

Յա տուկ ա նու նի կը վե րա ծո ւին ոչ միայն հա սա րակ գո յա-
կան նե րը, այ լեւ ա ծա կան նե րը, ինչ պէս՝ ան թա ռամԱն թա ռամ, 
ա րիԱ րի, զու լալ Զու լալ, հա մեստ Հա մեստ, անդ րա նիկԱնդ
րա նիկ, քնքուշՔն քուշ, հրա չեայՀ րա չեայ (ան ձի), լուսակերտ
Լուսակերտ, քա րոտ Քա րոտ, կաղ նուտ Կաղ նուտ, ջրա ռատ
Ջրա ռատ (տե ղի) եւ այլն:

Օ տար ծա գում ու նե ցող շատ անձ նա նուն ներ բուն լե զո ւին 
մէջ ու նին հա սա րակ գո յա կա նի նշա նա կու թիւն, ինչ պէս Ա նաս
տաս՝ յն. «յա րու թիւն», Գ րի գոր՝ յն. «ար թուն», Պետ րոս՝ յն. 
«քար», Պօ ղոս՝ լատ. «պզտիկ», Ա նա հիտ՝ պրս. «ա նա րատ», 
Գուր գէն՝ պրս. «գայլ», Յա կոբ՝ եբր. «ստա խօս» եւ այլն:

Ըստ կազ մու թեան՝ յա տուկ ա նուն նե րը կրնան ըլ լալ միան-
դամ ու բազ ման դամ: Բազ ման դամ յա տուկ ա նուն նե րը կը կոչ-
ո ւին բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն ներ, այ սինքն՝ եր կու եւ ա ւե լի 
բա ռե րէ կազ մո ւած յա տուկ ա նուն ներ, ինչ պէս՝ ա նուն-մա կա-
նուն նե րը կամ ա նուն-հայ րա նուն-մա կա նուն նե րը, տե ղա նուն-
նե րը, միու թիւն նե րու, հաս տա տու թիւն նե րու, պե տու թիւն նե րու 
ա նուն նե րը, ա րո ւես տի եւ գրա կան գոր ծե րու ա նուն նե րը եւ 
այլն: Բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րու կազ մին մէջ կը մտնեն ոչ 
միայն ան կա խա բար յա տուկ ա նուն ե ղող բա ռե րը (Վ րէժԱր մէն 
Ար թի նեան), այ լեւ հա սա րակ բա ռե րը ( Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թիւն). մեծ թիւ կը կազ մեն ամ բող ջա պէս հա սա րակ ա նուն-
նե րէ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րը ( Հիւ սի սա յին սա ռու ցեալ 
ով կիա նոս):

Յա տուկ ա նուն նե րուն առաջին տառը գլխա գի րով կը գրո ւի: 
Գլ խա գիրն ալ այս պի սով կը դառ նայ յա տուկ ա նու նը ճանչ նա լու 
մի ջո ցը գրա ւոր խօս քին մէջ: 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

17

Գլ խա գիր այ բու բեն ու նե ցող բո լոր լե զու նե րը գլխագ րութ-
եան եր կու հիմ նա կան պա րա գա ներ ու նին՝ դիր քա յին եւ յա-
տուկ ա նու նի: Ե թէ դիր քա յին գլխագ րու թիւ նը գրե թէ նոյ նա կան 
է բո լոր պա րա գա նե րուն, ա պա յա տուկ ա նու նի պա րա գա յին կը 
ցու ցա բե րէ էա կան տար բե րու թիւն ներ: Իւ րա քան չիւր լե զու ու նի 
գլխագ րու թեան իր իւ րա յատ կու թիւն նե րը: Այս պէս՝

– Ե թէ տե ղի, ան ձի ու կեն դա նիի ա նուն նե րուն մէջ բո լո րին 
հա մար ըն կա լե լի է յա տու կի ըմբռ նու մը, ան դին՝ ոչ բո լորն են, որ 
յա տուկ ա նու նի կար գին մէջ կը մտցնեն, օ րի նակ, ամ սա նուն-
ներն ու օ րա նուն նե րը, կ’ըն դու նին այս կամ այն բա ռի այս կամ 
այն հաս կա ցու թեան յա տուկ ա նու նի կար գին ան ցած ըլ լա լը: Հե-
տե ւա բար այդ պա րա գա նե րուն ո մանք կը գրեն պարզ, ո մանք՝ 
գլխա գիր: 

– Բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նի պա րա գա յին կը ծա գի բո-
լո՞ր բա ղադ րիչ ներն ալ գխա գի րով սկսե լու, թէ միայն ա ռա ջի նով 
բա ւա րա րո ւե լու հար ցը, ան շուշտ ե թէ լրա ցեալ բա ղադ րիչ նե րէն 
մէկն ու մէ կը պարզ յա տուկ ա նուն չէ: Հոս եւս բա ւա կան շատ են 
գրու թեան երկ ձե ւու թիւն նե րը:

– Կայ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նը ճանչ նա լու տար բե րու-
թիւ նը. այս պէս՝ ո մանք բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նի բա ղադ րիչ 
կը նկա տեն տիտ ղոս նե րը, կո չում նե րը, քա ղա քա վա րա կան վե-
րա դիր նե րը, իսկ ո մանք՝ ոչ: Այս եւս գրու թեան երկ ձե ւու թիւն ներ 
կը ստեղ ծէ:

– Կայ նաեւ գլխա գի րի ո ճա կան գոր ծա ծու թիւ նը, որ օ րի նա-
չա փա կան չէ. հե ղի նակ ներ թէ քար տու ղա րու թիւն ներ գա ղա փա-
րա կան, կեն ցա ղա գի տա կան, կրօ նա կան տար բեր ըմբռնում նե-
րով գլխա գի րը կը գոր ծա ծեն ո րե ւէ հա սա րակ բա ռի կամ սո վո-
րա կան կո չու մի ու վե րա դի րի պա րա գա յին: Ա սի կա չի մտներ 
վե րի ե րեք կար գե րու պար տա դիր կա նո նա կար գին մէջ, բայց 
ո րոշ պա րա գա նե րու՝ ընդ հան րա ցած ե րե ւոյթ է: 

Մեր եր կու գրա կան լե զու նե րը ու նին գլխագ րու թեան ոչ քիչ 
տար բե րու թիւն ներ: Ս փիւռ քեան հա մա կար գին մէջ կը մտնեն 
պարզ յա տուկ բա ռե րու են թա խում բեր, ո րոնք հա սա րակ կը 
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նկա տո ւին հա յաս տա նեան հա մա կար գին մէջ, ինչ պէս օ րա-
նուն ներն ու ամ սա նուն նե րը: Տի րա կան է բա ղադ րեալ յա տուկ 
ա նուն նե րու բո լոր բա ղադ րիչ նե րը գլխագ րե լու սկզբուն քը, մինչ 
հա յաս տա նեան հա մա կար գին մէջ միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը 
կը գլխագ րո ւի սո վո րա բար1: Ս փիւռ քեան հա մա կար գին մէջ կը 
գլխագ րո ւին տիտ ղոս նե րը, կո չում նե րը, քա ղա քա վա րա կան վե-
րա դիր նե րը, մնա յուն տեղ ու նի ո ճա կան գլխագ րու թիւ նը: Ա սոնք 
գրե թէ կը բա ցա կա յին հա յաս տա նեան հա մա կար գին մէջ:

Հա յաս տա նի մէջ պարզ յա տուկ եւ բա ղադ րեալ յա տուկ 
ա նուն նե րու ըն դու նո ւած հա մա կար գը կը վե րահս կո ւի Լե զո ւի 
պե տա կան տես չու թեան կող մէ, մինչ սփիւռ քեան պայ ման նե-
րուն մէջ պար բե րա կան շե ղում ներ կա նո նա կարգ ման խնդի րը 
կը դժո ւա րաց նեն:

Վեր ջին տաս նա մեակ նե րուն սփիւռ քեան գլխագ րու թեան 
մէջ կա նո նա կար գում ներ բե րե լէ ա ւե լի հիմ նա կան փո փո խու-
թիւն նե րու իր հա մա կար գով հան դէս ե կաւ Ար մե նակ Ե ղիա յ-
եա նը2: Բաց նա մակ նե րով եւ դի մա տետ րա յին գրա ռում նե րով 
ան հե տապն դեց իր ա ռա ջարկ նե րուն գոր ծադ րու թիւ նը: Ո մանք 
սկսան կի րա ռել այս նոր հա մա կար գը: Ս փիւռ քեան մա մու լը ու 
գրա կան ա ռօ րեան գլխագ րու թեան բե ւե ռաց ման պա րա գա նե-
1 Տե՛ս Դավիթ Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ, Հայերէն բա ռա

րանտեղեկատու շուրջ 4500 բառարանային միաւոր, չորրորդ հրա-
տարակութիւն, Երեւան, 2007, էջ 6-26: 

2 Արմենակ Եղիայեան, Արեւմտահայերէնի ուղղագրական, ուղղա խօ
սա կան, ոճաբանական ուղեցոյց, ձեռնարկ Արեւմտահայերէնի պաշտ-
պա նութեան յանձնախումբի, Պէյրութ-Լիբանան, 2014, էջ 43-63: 
Հեղինակը կը հետեւի հայաստանեան ուղեցոյցին, «որ հիմնուած է մեր 
ուղղագրական ամենավճիտ, հարազատ ու հայեցի աւանդոյթներուն 
վրայ: … Ասոնցմէ վերջինը վերանայուած է անուանի լեզուաբան Յով-
հաննէս Բարսեղեանի կողմէ, կը կրէ 14 Յունուար 2003 թուականը եւ 
ստորագրուած է օրուան կրթական նախարար Լեւոն Մկրտիչեանի 
կողմէ»: Հեղինակի շարադրանքին մէջ այդ ուղեցոյցը «պատշաճեցուած 
է արեւմտահայ իրականութեան, ուր ոչ մէկ ատեն մուտք գործած է նման 
ուղեցոյց մը, եւ յատուկ անուններու գրութիւնը, աւելի ճիշդը՝ գլխագրելի 
անունները ենթակայ մնացած են պատահականութեան, անձնական 
նախասիրութեան քմահաճ տնօրինումի, ինչպէս նաեւ օտար լեզուներու 
մեքենական ու հետեւակային ընդօրինակումին» (էջ 43): 
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րու մէջ ին կան՝ Ուր բաթուր բաթ, Յու լիսյու լիս, Մեծ Ե ղեռն Մեծ 
ե ղեռն, Հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան Ընդ հա նուր Միու թիւն Հայ
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն, Հա լէ պի Ազ գա
յին գե րեզ մա նա տուն Հա լէ պի ազ գա յին գե րեզ մա նա տուն: Ն կա-
տե լի է, որ բե րո ւած ա ռա ջարկ նե րը կը մի տին նոյ նա ցում ստեղ-
ծե լու հա յաս տա նեան հա մա կար գին հետ: Սա կայն իւ րա քան չիւր 
սկզբուն քա յին մօ տե ցում բո լո րը «նոյն տոպ րա կին մէջ» չդնե լու 
մի տու մով ստեղ ծած է նաեւ իր բա ցա ռու թիւն ներն ու զար տու-
ղու թիւն նե րը, այն պէս որ լե զո ւի գե րա տես չու թեան մը բա ցա կա-
յու թեան մեր պա րա գա յին, գրե թէ ան կա րե լի կը դառ նայ ա նոնց 
հա մա կար գու մը, բայց մա նա ւանդ ա նոնց դպրո ցա կան ու սու-
ցու մը: 

Յա ջորդ հա տո ւա ծին մէջ կը տրո ւի գլխագ րու թեան 
սփիւռքեան պատ կե րը՝ իր կա յուն ու երկ ձեւ բո լոր վի ճակ նե րով:

1.3.– Գլ խա գի րի գոր ծա ծու թիւ նը 
ա.– Գլ խա գի րի դիր քա յին գոր ծա ծու թիւն նե րը
Ամ բող ջա պէս կը գլխագ րո ւին.
–  Ո րե ւէ հրա տա րա կու թեան մը կող քի ա ռա ջին է ջին ու 

ա նուա նա թեր թին գրու թիւն նե րը՝ հրա տա րա կիչ, հե ղի նա կի 
ա նուն, վեր նա գիր. վեր նա գի րին տակ փա կա գի ծի մէջ սո վո րա-
բար առաջին տառի գլխագրումով կը դրո ւին գիր քին տե սա կն 
ու հրա տա րա կու թեան տեղը:
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«ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՕԼԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ – ԹԻՒ 2
ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ

ԱՆՏԻՈՔԻ ՄԵՐՁԱԿԱՅ ՌՈՒՃԻ ՀՈՎԻՏԻ ՀԱՅԵՐԸ
( Պատ մա-ազ գագ րա կան ու սում նա սի րու թիւն)

Ան թի լիաս 2000

– Լ րիւ կը գլխագ րո ւին գիր քին նե րա ծա կա նը, վեր ջա բա-
նը, գլուխ ներն ու մա սե րը՝ ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ, ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ, 
ա սոնց վեր նա գիր նե րը՝ ամ բող ջու թեամբ:

– Լ րիւ գլխագ րո ւած կ’ըլ լայ կոն դակ նե րու ա ռա ջին մա սը՝ 
դի մու մը եւ այլն:

– Վի մա կան ար ձա նագ րու թիւն նե րը սո վո րա բար ամ բող-
ջա պէս կը գլխագ րո ւին, ինչ պէս տա պա նա քա րե րը, վի մա կան 
յի շա տա կա րան նե րը եւ այլն:

2)  Գլ խա գի րով կը սկսինք.
– Ո տա նա ւո րի տո ղե րուն ա ռա ջին բա ռը. 

Ես սի րե ցի, բայց ոչ ոք
Սի րած նե րէս գիտ ցաւ թէ
Զին քը որ քա՜ն սի րե ցի.
Ո՜վ կար դալ սիր տը գի տէ ( Վա հան Թէ քէեան):

Ա սի կա օ րի նա չա փա կան է:
Ար դի բա նաս տեղ ծու թեան մէջ ո ճա կան նկա տա ռում նե րով 

ո մանք պար զով ալ կը սկսին ո տա նա ւո րին տո ղը: Այս ձե ւը, 
ա մէն պա րա գա յի, օ րի նա չա փա կան չի կրնար դառ նալ:

– Վեր ջա կէ տէ ետք. 
Պօ ղոս էր ա նու նը: Ք սա նը նոր ան ցու ցած էր: Քիչ մը տա

քու թիւն ու նէր: 
Նաեւ վեր ջա կէ տի դեր կա տա րող կախ ման կէ տէն ետք, երբ 

խօս քը կտրա տո ւած չէ. 
Քա րը իր տե ղը դրո ւած էր, բայց ո՜վ գի տէ, թէ որ քա՜ն կը 

դի մա նայ… Յի շա տա կը ինք զինք ինչ պէ՞ս պա հէ, ե թէ զայն պա
հո ղը չկայ… 
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– Նոր տո ղը կամ պար բե րու թեան սկիզ բը.
Ճշ մա րիտ փո թո րիկ մը փրցուց հայ մայ րի կը:
Պի տի խեն թա նար, խել քի՜ն պի տի գար ( Շա հան Շահ նուր):
– Խօ սակ ցա կան գի ծէն ետք. 
Հայրս հար ցուց.
– Ինչ պէ՞ս կ’ըն թա նան դա սերդ:
– Չա կեր տի մէջ առ նո ւած ու րի շի խօս քը, բայց ոչ ա ռան-

ձին բա ռեր կամ ար տա յայ տու թիւն.
Կը մտա ծէր. «Ո՞վ եմ ես, ի՞նչ գործ ու նիմ այս տեղ»:
– Ա ռա ջին դիր քի վրայ ե կող դա սա կան թո ւա կա նը՝ Ա., 

ԺԲ.: Ա սոր են թա բա ժին նե րը սո վո րա բար կը նշո ւին ա րա բա-
կան թուան շան նե րով՝ 1., 12., 1), 12), ա պա պարզ գի րե րով՝ ա., 
ժբ., ա),  ժբ), իսկ յա ջորդ փու լին՝ կրկին ա րա բա կան թո ւա նշան-
նե րով: Խօս քի մէջ գլխագ րո ւած դա սա կան թո ւա կան նե րը կը 
գոր ծա ծենք դար, գլուխ եւ այլ նման բա ռե րու հետ՝ Ե. դա րը 
ե ղաւ մեր ոս կե դա րը, գիր քին ԺԱ. գլու խը եւ այլն:

բ.– Յա տուկ ա նու նի գլխագ րու թեան պա րա գա նե րը 
1) Անձ ցոյց տո ւող պարզ ու բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն

նե րը
– Ան ձի յա տուկ պարզ ա նուն նե րը՝ Յա կոբ, Լե ւոն, Բե նիա

մին, Մա րի, Սօ սի, Սա թե նիկ եւ այլն: 
– Գ րող նե րու, ա րո ւես տա գէտ նե րու եւ ընդ հան րա պէս ան ձե-

րու յա տուկ ծած կա նուն նե րը՝ Գառ զու ( Գառ նիկ Զու լու մեան), Ծե
րենց ( Յով սէփ Շիշ մա նեան), Սիա ման թօ (Ա տոմ Եար ճա նեան), 
Հա մաս տեղ ( Համ բար ձում Կե լէ նեան), Փա րա մազ ( Մատ թէոս 
Սար գի սեան) եւ այլն:

– Մա կա նուն նե րը՝ Թու մա նեան, Մալ խա սեանց, Արծ րու նի, 
Ատ րու նի, նաեւ յոգ նա կի ձե ւե րը՝ Ար տա շէ սեան ներ, Մա մի կո ն
եան ներ, Սար գի սեան ներ, Արծ րու նի ներ եւ այլն:

– Ա ռաս պե լա կան ան հատ նե րու եւ հե թա նոս աս տո ւած նե րու 
ա նուն նե րը՝ Վա նա տուր, Տիր, Խալ դի, Ա փոլ լօ եւ այլն, բայց ո գի-
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նե րու կամ ա ռաս պե լա կան էակ նե րու ա նուն նե րը՝ պարզ, իբ րեւ 
հա սա րակ ա նուն ներ՝ պա րիկ, մու սայ, հու րիփե րի, ծո վա նոյշ, 
քաջք եւ այլն: 

Ան ձի ա նուն նե րէն ծա գած բո լոր բա ռե րը կը գրո ւին պարզ. 
Հայկ՝ հայ կա կան, հայ կեան, Գոր դիաս՝ գոր դեան հան գոյց, Դա
մոկ լէս՝ դա մոկ լեան սուր, Մաշ տոց՝ մաշ տո ցեան տե սիլ եւ այլն: 
Յա տուկ ա նուն նե րը կը վե րա ծո ւին հա սա րակ գո յա կան նե րու, 
ինչ պէս՝ մե կե նաս, կայսր, օ գոս տոս, վոլթ, ամ փեր եւ այլն, ու, 
պարզ է, իբ րեւ նիւ թա կան պարզ հաս կա ցու թիւն ներ՝ կը գրո ւին 
պարզ գի րով: Կայ նաեւ յա տուկ ա նուն նե րու փո խա բե րա կան 
ի մաս տով գոր ծա ծո ւե լու պա րա գան, ուր նա խընտ րե լի է գլխա-
գի րը պա հել, կրնան ա նո րոշ յօ դով ալ գոր ծա ծո ւիլ, յոգ նա կի 
ու նե նալ. «Իր կեղծ համ բոյր նե րով Յու դա մը ե ղաւ»: « Մեր ժո
ղո վուր դը Վար դան ներ (անձ նա զոհ հե րոս ներ), Կո մի տաս ներ 
(հան ճա րեղ ե րա ժիշտ ներ) ու Նա րե կա ցի ներ (հան ճա րեղ բա-
նաս տեղծ ներ) շատ ու նի»: 

– Ան ձի ա նու նը, հայ րա նու նը եւ մա կա նու նը, ինչ պէս՝ Խա
չա տուր Ա բո վեան, Յա կոբ Պա րո նեան, Սմ բատ Բագ րա տու նի, 
Ա րա Արծ րու նի, Պետ րոս Աբ րա համ Դու րեան, Գէորգ Տիգ րան 
Խր լո բեան եւ այլն: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ հայ րա նու նը կը դրուի 
ու ղիղ ձե ւով, իսկ ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ սե ռա կան հո լո վով՝ 
Պետ րոս Աբ րա հա մի Դու րեան: Ներ կա յիս բա ւա կան տա րա-
ծո ւած են կրկնակ ա նուն նե րը. ո մանք գծի կով կը գրեն, ո մանք 
ա ռանց գծի կի՝ Սա րօ Ա բօ Պա պու ճեան, Վա հան Բեկ Սու լեան, 
Մա րի Ա լեք Մա նու կեան, Վ րէժԱր մէն Ար թի նեան: Կրկ նակ 
ա նու նը ա ռանց գծի կի գրե լու պա րա գա յին՝ երկ րորդ ա նու նը 
կրնայ շփո թո ւիլ հօր ա նու նին հետ: Թե լադ րե լի պի տի ըլ լայ հայ-
րա նու նին սե ռա կան ձե ւով՝ Գէորգ Տիգ րա նի Խր լո բեան, իսկ 
կրկնակ ա նու նը գծի կով տա լը՝ Սա րօԱ բօ:

– Ան ձի յա տուկ ա նու նի կող քին իբ րեւ մա կա նուն կամ ծած-
կա նուն ծա ռա յող բա ռե րը՝ Յի սուս Ք րիս տոս, Մես րոպ Մաշ տոց, 
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Սա հակ Պար թեւ, Յա կոբ Օ շա կան, Դա նիէլ Վա րու ժան, Նի կո
ղա յոս Ա դոնց, Ե ղի շէ Չա րենց, Մի սաք Մե ծա րենց, Յով հան նէս 
Շի րազ, Մու շեղ Իշ խան եւ այլն: 

– Ա ծա կան նե րէ եւ հա սա րակ գո յա կան նե րէ ծա գած, բայց 
մնա յուն բա ղադ րիչ դար ձած ա նու նին յե տա դաս կամ նա խա-
դաս վե րա դիր նե րը՝ Ա րա Գե ղե ցիկ, Ա շոտ Եր կաթ, Ա շոտ Ո ղոր
մած, Մեծն Տիգ րան, Մեծն Ներ սէս, Դա ւիթ Ան յաղթ, Հայկ Նա
հա պետ, Ներ սէս Շ նոր հա լի, Սո ղո մոն Ի մաս տուն, Ա ռիւծ Մ հեր, 
Գայլ Վա հան, Սար գիս Պի ծակ, Սե րոբ Աղ բիւր, Գէորգ Չա ւուշ, 
Գ րի գոր Շղ թա յա կիր, Պետ րոս Գե տա դարձ, Խ րի մեան Հայ րիկ, 
Լորտ Պայ րըն, Միս Եփ փէ եւ այլն: 

– Տե ղա ցիու թիւն ցոյց տո ւող բա ռե րը՝ խո րե նա ցի, շի րա կա
ցի. նա րե կա ցի եւ այլն, կամ զբա ղում ցոյց տո ւող բա ռե րը՝ գու
սան, ա շուղ եւ այլն, հա սա րակ բա ռեր են, բայց կրնան ան ձը 
ճանչ նա լու յա տուկ մա կա նու նի վե րա ծո ւիլ՝ Մով սէս Խո րե նա ցի, 
Եզ նիկ Կող բա ցի, Գ րի գոր Նա րե կա ցի, Գու սան Ա շոտ, Ա շուղ Ջի
ւա նի եւ այլն:

– Ան ձե րու ա նուն նե րուն ըն կե րա ցող դա սա կան թո ւա կան-
նե րը՝ հա յե րէ նի այ բու բե նի գլխա գի րե րով ար տա յայ տո ւած, ինչ-
պէս՝ Լե ւոն Զ., Ար շակ Բ. (թա գա ւոր ներ), Գա րե գին Ա., Գէորգ 
Դ. (կա թո ղի կոս ներ) եւ այլն: Ան ձի պա րա գա յին նա խընտ րե լի 
է կրճա տո ւած ձե ւը, իսկ գե ղա րո ւես տա կան գոր ծե րու մէջ՝ լրիւ 
գրու թիւ նը. Ար շակ Բ. (թա գա ւո րը), բայց «Ար շակ Երկ րորդ» 
(օ փե րան): 

– Մա կա նու նին ըն կե րա ցող ան կախ բա ղադ րիչ նե րը՝ Տէր 
Պետ րո սեան, Մե լիք Շահ նա զա րեան, Խան Մա սե հեան, Բեկ 
Փի րու մեան, Թուր Սար գի սեան եւ այլն: Ա սոնք ա րե ւե լա հա յոց 
մէջ կը կցո ւին գծի կով՝ Տէր Պետ րո սեան, Մե լիք Շահ նա զա ր
եան, Յով հան նէս Խան Մա սե հեան, Դա նիէլ Բեկ Փի րու մեան: 
Օ տար ծա գու մով այդ կցորդ նե րը ար դէն կը գրենք հա մադ-
րա կան ձե ւով՝ Ուս տա գա րա յեան, Քել սա հա կեան, Գա րա սար
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գիս եան, Գա րաեա գու պեան: Ան ջատ գրե լու պա րա գա յին՝ նա-
խընտ րե լի պի տի ըլ լար գծի կով գրե լը, որ պէս զի շփոթ չա ռա ջա-
նայ, թէ կցոր դը կրկնակ ա նու նի՞, թէ մա կա նու նի բա ղադ րիչ է. 
հմմտ.՝ Վա հան Բեկ Սու լեան, Դա նիէլ Բեկ Փի րու մեան:

Չեն գլխագ րո ւիր.
–  Ան ձի տրո ւած հան րա յայտ բնո րո շում նե րը, ինչ պէս՝ հա

յե րէ նի ա ռա ջին ու սու ցիչ ( Մես րոպ Մաշ տոց), հայ եր գի Մես րոպ 
Մաշ տոց ( Կո մի տաս), նո րա վէ պի իշ խան (Գ րի գոր Զոհ րապ), 
ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղծ ( Յով հան նէս Թու մա նեան), հա յոց 
հայ րիկ (Մկր տիչ Խ րի մեան) եւ այլն: 

Յա տուկ ա նուն նե րով սկսող այդ պի սի բնո րո շում նե րը, հաս-
կ  նա լի է, կը սկսին մե ծա տա ռով՝ Ս կիւ տա րի սո խակ ( Պետ րոս 
Դու րեան), Հա յաս տա նի վէր քի եր գիչ ( Խա չա տուր Ա բո վ եան): 

– Մաս նա գի տա կան վե րա դիր նե րը. գոր ծին տե սա կը կամ 
ար հես տը նշող վե րա դիր նե րը՝ նա ղաշ, գրիչ, ծաղ կող, երկրա
չափ, վար պետ եւ այլն, ինչ պէս՝ երկ րա չափ Յա կոբ Փի լա ւեան, 
մե քե նա գէտ Միհ րան Բր դո յեան, նկա րիչ Մար տի րոս Սարեան, 
վի պա սան Րաֆ ֆի եւ այլն: Մաս նա գի տա կան կո չում նե րը 
Սփիւռ քի մէջ մե ծա տա ռով գրող ներ կան, բայց նա խընտ րե լի է 
պարզ գրել՝ տոքթ.(որ) Յա րու թիւն Գաբ րիէ լեան, փրոֆ.(ե սոր) 
Պետ րոս Յով հան նի սեան, դոկտ.(որ) Ե րո ւանդ Քա սու նի, դոց.
(ենտ) Բագ րատ Ներ սի սեան, ա կադ.(ե մի կոս) Ա շոտ Յով հան
նիսեան եւ այլն:

Այս շար քին մէջ կը մտնեն նաեւ հին կո չում ներն ու պա տ-
ուա նուն նե րը, ինչ պէս՝ ա ղա, փա շա, բեկ, խան, ա մի րա, խո ճա, 
հա նըմ, պէյ, է ֆեն տի. օ րի նակ՝ Ա բի սո ղոմ ա ղա, Ճե մալ փա շա, 
Ճեն կիզ խան, Յա րու թիւն ա մի րա Պեզ ճեան, Էլ պիս հա նըմ, Մել
քոն էֆ. Քիւրք ճեան եւ այլն: 

Բայց հոս եւս կո չու մը կրնայ վե րա ծո ւիլ յա տուկ ա նու նի 
մնա յուն բա ղադ րի չի. այդ պա րա գա յին գլխա գի րով կը գրո ւի, 
ինչ պէս՝ Նա ղաշ Յով նա թան, Դաւ թակ Քեր թող, Ուս տա Մա
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թաթ, Գէորգ Չա ւուշ, Գ րի գոր Մա գիստ րոս, Անդ րա նիկ Փա շա, 
Նու պար Փա շա եւ այլն:

– Պաշ տօն նե րը եւ ա նոնց լրա ցում նե րը, ինչ պէս՝ նա խա
գահ, վար չա պետ, ե րես փո խան, քա ղա քա պետ, գիւ ղա պետ, 
տնօ րէն եւ այլն. այս պէս՝ հան րա պե տու թեան վսե մա շուք նա
խա գահ Է միլ Լա հուտ, ե րես փո խան Սու րէն Խա նա մի րեան, քա
ղա քա պետ Վազ գէն Չա փա րեան, վար ժա րա նի պա տո ւար ժան 
տնօ րէն պրն. Անդ րա նիկ Խա չա տու րեան եւ այլն:

– Օ տար անձ նա նուն նե րու նա խա դաս մաս նիկ նե րը, ինչ-
պէս՝ ալ (էլ, լ, ուլ) բա ղադ րի չը, որ սո վո րա բար գծի կով կ’ան-
ջա տո ւի կից բա ղադ րի չէն՝ Հա րուն ալ Ռա շիտ, Ֆո ւատ էլ Հա
քիմ, Նուր էտտին, Ապտ ուլ Քա րիմ, Ա պու լ Ֆի տա, նոյն պէս 
ա րեւմ տեան անձ նա նուն նե րու տա, տը, տել, լա, վան, ֆոն եւ 
նման բա դաղ րիչ նե րը՝ Ժան տ’Արք, Լէո նար տո տա Վին չի, Շարլ 
տը Կոլ, Սա պա թի նո տել Կայ ծո, բայց այս բա ղադ րիչ նե րը բա-
ռասկզ բին գա լու պա րա գա յին կը գլխագ րո ւին՝ Վան Կոխ, Լա 
Մանշ, Տը Կոլ, Ֆոն Քա րա յան, Էլ Մու թա նապ պի եւ այլն: Ա րա-
բա կան ծագ ման մաս նիկ նե րը շատ ան գամ ուղղախօսօրէն կը 
կցո ւին ա ռա ջին բա ղադ րի չին կամ կը մտնեն ամ բող ջա կան 
կցու մի մէջ՝ Նու րէտ տին, Ապ տուլ Քա րիմ, Ա պուլ Ֆի տա:

– Յար գա կան բա ռե րը եւ ա նոնց լրա ցում նե րը. ս փիւռք-
եան մա մու լին մէջ շա տեր կը շա րու նա կեն գրել գլխա գի րով. 
ներ կա յիս երկ փեղ կում կայ. ո մանք ան ցած են պար զին, ինչ պէս՝ 
պա րոն (պրն.), տիար (տ.), տի կին (տիկ.), օ րիորդ (օրդ.), ըն կեր 
(ընկ.), ըն կե րու հի (ընկհ.), տէր եւ տի կին (տ. եւ տիկ.), վե րա դիր-
նե րով՝ մե ծա յարգ պա րոն, ազ նո ւա փայլ տի կին, հա մես տա փայլ 
օ րիորդ եւ այլն, այս պէս՝ տիկ. Նո ւէր Ա ճե մեան, օրդ. Ա նի Բա
լու լեան, պրն. Սար գիս Հա ճեան, ընկ. Վ րոյր, ազ նո ւա փայլ տիկ. 
Սիր վարդ Կար պու շեան, հա մես տա փայլ օրդ. Ա նի Փա նո սեան, 
մե ծար գոյ տ. Կա րա պետ Սա սու նեան եւ այլն: 
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Յար գա կան բա ռե րը ա նու նին կ’ըն կե րա նան կրճատ գրու-
թեամբ:

Յար գա կան բա ռե րը կրնան վե րա ծո ւիլ յա տուկ ա նու նի 
մնա յուն բա ղադ րի չի. այդ պա րա գա յին գլխա գի րով կը գրո ւին, 
ինչ պէս նպա րա վա ճառ Պա րոն Խո րէ նը, կոյ րե րու դպրո ցին 
Օ րիորդ Սա նա մը եւ այլն: Այս պի սի պա րա գա յի՝ չեն կրճա տո ւիր:

– Ե կե ղե ցա կան կար գե րը, կո չում նե րը, պաշ տօն նե րը, 
ա նու նին վե րա դիր նե րը. ինչ պէս՝ դպիր, դպրա պետ, սար կա
ւագ (սրկ.), ա բե ղայ (աբղ.), քա հա նայ (քհն.), տէր տէր, ա ւագ քա
հա նայ (աւ. քհն.), վար դա պետ (վրդ.), ծայ րա գոյն վար դա պետ 
(ծ. վ. / ծ. վրդ.), ե պիս կո պոս (եպս.), ար քե պիս կո պոս (արք.), 
պատ րիարք, կա թո ղի կոս (կթղ.), հայ րա պետ, պապ, քա հա նա
յա պետ, աբ բա հայր, միա բան, վա նա հայր, պա տո ւե լի (պատ.), 
վե րա պա տո ւե լի (վեր.), կո չում նե րը՝ տէր հայր, հայր սուրբ, 
սրբա զան, վե հա փառ, քոյր, մայր, պաշ տօն նե րը՝ կա թո ղի կոս, 
կա թո ղի կո սա կան փո խա նորդ, կա թո ղի կո սա կան պա տո ւի րակ, 
նո ւի րակ, ա թո ռա կից, ա ռաջ նորդ կամ ա ռաջ նորդ հայր, թե մա
կալ, ա նու նին վե րա դիր նե րը՝ հայր (հ.) Ղե ւոնդ Ա լի շան, տէր (տ.) 
Զա ւէն քա հա նայ, հայր սուրբ, սրբա զան հայր, ար ժա նա պա տիւ 
(արժպ.) քա հա նայ հայր, հո գեշ նորհ (հոգշ.) վար դա պետ կամ 
հայր սուրբ, գե րաշ նորհ (գերշ.) ե պիս կո պոս հայ րեր կամ սրբա
զան հայ րեր, վե հա փառ տէր, բա րե ջան ա ռաջ նորդ, հո գե ւոր 
հայր եւ այլն: 

Բայց հոս եւս վե րա դիր նե րը յա տուկ ա նու նի բա ղադ րիչ 
կրնան դառ նալ, երբ ա ռօ րեա յին մէջ ա նու նով կը դի մենք այդ 
ան ձե րուն կամ կը գրենք ա նոնց մա սին՝ Տէր Զա ւէն, Հայր Ղե
ւոնդ, Զա րեհ Սր բա զան, Սո ղո մոն Պա տո ւե լի եւ այլն:

Գ րա ւոր խօս քի մէջ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նի վե րա դի րը 
կրնայ փո խա րի նել  բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նը  եւ գլխա գի րով 
գրո ւիլ. հա մե մա տել՝

Ա րամ Ա. վե հա փա ռը քա րո զեց: > Վե հա փա ռը քա րո զեց:
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Կո գեան գե րա պայ ծառ ըն դու նեց հիւ րե րը: > Գե րա պայ ծա
ռը ըն դու նեց հիւ րե րը:

Վեր. Սո ղո մոն Քի լաղ պեան ա ղօ թեց: > Վե րա պա տո ւե լին 
ա ղօ թեց:

Գերշ. տ. Նո րայր սրբ. եպս. Ա շը գեա նը պա տա րա գեց: > 
Սրբա զա նը պա տա րա գեց:

Հոգշ. տ. Ղե ւոնդ վրդ. Բեն դե զեա նը կա տա րեց մկրտու թիւ
նը: > Հայր սուր բը կա տա րեց մկրտու թիւ նը: 

Տ. Զա ւէն աւ. քհն. Փո լա տեա նը սպա սա ւո րեց: > Տէր հայ րը 
սպա սա ւո րեց:

Կա րե լի է այս պի սի կա պակ ցու թիւն նե րու ա ռա ջին բա ղադ-
րի չը գլխագ րել իբ րեւ կո չա կան կի րար կո ւե լու առ թիւ եւս. այս-
պէս՝ Վե հա փա՛ռ տէր, Սր բա զա՛ն հայր, Հա՛յր սուրբ, Տէ՛ր հայր: 

Այս տեղ եւս կը գոր ծեն կեն ցա ղա գի տա կան ո րոշ ա ւան դու-
թիւն ներ, ո րոնց զան ցա ռու մը ո րոշ պա րա գա նե րու տգե ղու թիւն 
է: Կա րե լի է գլխագ րել ե կե ղե ցա կան նե րու կար գե րը, կո չում նե-
րը, պաշ տօն ներն ու վե րա դիր նե րը ի րենց ուղ ղո ւած նա մակ նե-
րուն եւ դի մում նե րուն մէջ, բայց ոչ ա նոնց մէ դուրս:

Ե զա կի հաս կա ցու թիւն ներ ցոյց տո ւող Ա մե նայն հա յոց կա
թո ղի կոս եւ Ծայ րա գոյն պատ րիարք բա ղադ րեալ ա նուն նե րուն 
ա ռա ջին բա ղադ րի չը՝ գլխա գիր։

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. աթոռակից կաթողիկոս բա ղա-
դրեալ անունին կրճատուած բանաձեւը միշտ գլխագիր է, այլա-
պէս կը գլխագրուի միայն առաջին բառը՝ Նորին սուրբ օծութիւն 
տէր տէր Գարեգին Բ., այդպէս նաեւ՝ Նորին սրբութիւն, Նորին 
սրբութիւն Գարեգին Ա. վեհափառ, Նորին վեհափառութիւն, 
Նորին վսեմութիւն, Սրբազան քահանայապետ կամ Նորին 
սրբութիւն քահանայապետ: 
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2) Կեն դա նի նե րու յա տուկ ա նուն նե րը
Ա սոնք ընդ հան րա պէս կու գան հա սա րակ բա ռե րէ՝ ծա ղիկ 

Ծա ղիկ (կո վու), չա լուկ Չա լօ, բրդոտԲր դոտ (շու նի), սե ւուկ Սե
ւուկ (ձիու, շու նի) եւ այլն: 

3) Տե ղի յա տուկ ա նուն նե րը
– Աշ խար հագ րա կան յա տուկ պարզ ա նուն նե րը. Ա րաքս, 

Եփ րատ (գե տեր), Ա րա րատ, Ա րա գած (լեռ ներ), Ա սիա, Ափ րի
կէ (ցա մա քա մա սեր), Յու նաս տան, Ե գիպ տոս (եր կիր ներ), Մի
ջա գետք, Պալ քան ներ (աշ խար հագ րա կան շրջան ներ), Ե րե ւան, 
Դա մաս կոս (քա ղաք ներ), Օ շա կան, Քե սապ (գիւ ղեր) եւ այլն: 

– Երկ նա յին մար մին նե րու՝ աստ ղե րու եւ մո լո րակ նե րու յա-
տուկ պարզ ա նուն նե րը՝ Եր կիր, Հ րատ, Փայ լա ծու, Լուսն թագ 
(մո լո րակ ներ), Այ ծեղ ջիւր (հա մաս տե ղու թիւն), Լու սին (ար բան-
եակ), Լու սաստղ, Ա րեւ կամ Ա րե գակ (աստ ղեր), ինչ պէս՝ «Լու
սին ար բա նեա կը կը դառ նայ Եր կիր մո լո րա կին շուրջ, իսկ Եր
կի րը՝ Ա րե ւուն»: 

Պարզ կը գրենք եր կիր, լու սին, ա րեւ բա ռե րը, երբ խօս քը 
յստակ կեր պով երկ նա յին մար մին նե րու մա սին չէ, այլ՝ եր կիր 
բա ռով նկա տի կ’առ նո ւի Եր կիր մո լո րա կի ո րե ւէ մէկ ան կիւ նը, 
ա րեւ եւ լու սին բա ռե րով՝ ա նոնց լոյսն ու ցոլ քը, ա րե ւոտ, լուս նակ 
ի մաստ նե րը, ա րե ւը փո խա բե րա բար նաեւ կեանք է, իսկ լու սի-
նը՝ պայ ծառ ե րես: օ րի նակ մը՝ «Այ սօր եւս ա րե ւը բա կէն դուրս 
ե լաւ, ձո րե րէն հա ւա քեց փէ շե րը ու բարձ րա ցաւ գա գա թէ գա
գաթ»: « Գի շե րով գիւ ղի մար դիկ հա ւա քո ւած են տա նի քին վրայ, 
ուր լու սին կայ: Մէ կը հե ռա ւոր եր կիր նե րու մա սին կը պատ մէ, 
երկ րէ եր կիր թա փա ռած իր կեան քի պատ մու թիւ նը կ’ը նէ: Աս
տո ւած օր ու ա րեւ որ տայ, նո րէն կ’եր թայ, ինչ կայ որ…»:

Պարզ կը գրո ւին տե ղի յա տուկ ա նուն նե րէն ծա գած տե ղա-
ցիու թիւն, լե զու, ազ գու թիւն, պատ կա նե լիու թիւն կամ ո րե ւէ այլ 
յատ կա նիշ ցոյց տո ւող բա ռե րը, օ րի նակ՝ Հա յաս տան, բայց հա
յաս տան ցի, հա յաս տա նեան, հայ, հա յու թիւն, հա յե րէն, հա յե ցի 
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եւ այլն, Ֆ րան սա, բայց՝ ֆրան սա կան, ֆրան սու հի, ֆրան սա
ցի, ֆրան սե րէն, Ե րե ւան, բայց՝ ե րե ւան ցի, ե րե ւա նեան, ե րե ւա
նաբնակ եւ այլն:

– Կող մե րը պարզ բա ռեր են՝ հիւ սիս, հա րաւ, ա րե ւելք, ա րեւ
մուտք, ինչ պէս՝ Սու րիոյ հիւ սի սը, Հա յաս տա նի ա րեւ մուտ քը: 
Ա րե ւելք եւ ա րեւ մուտք բա ռե րը ձեռք բե րած են նաեւ աշ խար հագ-
րա կան-տա րած քա յին, պատ մամ շա կու թա յին յա տուկ ի մաստ ու 
այդ պատ ճա ռով կը գրո ւին գլխա գի րով. Ա րեւ մուտք բա ռով կը 
հասկ նանք Եւ րո պա, Ա. Մ. Ն. ու Քա նա տա, իսկ Ա րե ւելք բա ռով՝ 
ընդ հան րա պէս Ա սիան. «Ա րեւ մուտք եւ Ա րե ւելք հա կա մար տու
թիւ նը քա ղա քակր թու թեան պատ մու թիւնն իսկ է»: Նոյ նը կրնայ 
ըլ լալ հիւ սիս եւ հա րաւ հաս կա ցու թիւն նե րու պա րա գա յին, ինչ-
պէս Հիւ սիս Հա րաւ հա կա մար տու թիւ նը, իբ րեւ հա րուստ ու աղ-
քատ աշ խարհ նե րու հա կա մար տու թիւ նը:

– Տե ղի յա տուկ ա նուն նե րուն ո րո շի չի դե րով ըն կե րա ցող 
բո լոր ա ծա կա նա կան բա ռե րը (մեծ, նոր, փոքր, վե րին, մի ջին, 
ստո րին, ա ռա ջա ւոր, ծայ րա գոյն, հա րա ւա յին, հիւ սի սա յին, 
ա րե ւե լեան, ա րեւմ տեան եւ այլն), ո րոնց մով կը մաս նա ւո րո ւի 
տե ղի յա տուկ ա նու նը աշ խար հագ րա կան տար բեր հաս կա ցու-
թեամբ մը՝ Վե րին Բա սեն, Ս տո րին Բա սեն, Փոքր Ա սիա, Նոր 
Նա խի ջե ւան, Փոքր Հայք, Մեծ Հայք, Ա րեւմ տեան Հա յաս տան, 
Ա րե ւել եան Հա յաս տան, Մի ջին Ա սիա, Ա ռա ջա ւոր Ա սիա, Հա
րա ւա յին Ա մե րի կա, Հիւ սի սա յին Ա մե րի կա, Ա րե ւե լեան Եւ րո պա, 
Ա րեւ մտեան Եւ րո պա եւ այլն: Ա րե ւելք յա տուկ ա նու նի ի մաստ 
ձեռք բե րած բա ռին ըն կե րա ցող բա ռե րը՝ Մեր ձա ւոր Ա րե ւելք, 
Մի ջին Ա րե ւելք, Հե ռա ւոր Ա րե ւելք, Ծայ րա գոյն Ա րե ւելք:

– Օ տար տե ղա նուն նե րուն ըն կե րա ցող Սան թա, Սան, Սեն, 
Նիւ, Լա, Լոս եւ հա ման ման բա ղադ րիչ նե րը՝ Սան Ֆ րան սիս
քո, Սան Փաու լո, Լոս Ան ճե լըս, Լաս Վե կաս, Նիւ Եորք, Սան թա 
Պար պա րա, Լա Փ լա զա եւ այլն: Չենք գլխագ րեր օ տար բա ղա-
դ րեալ տե ղա նուն նե րուն մէջ տեղ գրա ւած մաս նիկ նե րը՝ Նահր 
էլ Քալպ, Տահր ուլ Պայ տար, Ռիո տէ Ժա նէյ րո:
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– Եր կու բա ղադ րիչ նե րէ կազ մո ւած օ տար տե ղա նուն նե-
րը, ան կախ ան կէ, թէ ի՛նչ բա ղադ րիչ նե րէ կազ մո ւած է մէկն ու 
միւ սը՝ Մեք սի քո Սի թի, Քան զաս Սի թի, Պո ւէ նոս Այ րէս, Ա տիս 
Ա պա պա, Պան տար Ապ պաս, Ում Տուր ման եւ այլն: Նոյ նը նաեւ՝ 
Շա պին Գա րա հի սար, Տէր Զոր, Դա րա նա ղեաց Ա նի եւ այլն:

– Գ ծի կով կը կա պենք այն բա ղադ րեալ տե ղա նուն նե րը, 
ո րոնք կազ մո ւած են հո մա նիշ յա տուկ ա նուն նե րէ՝ Ուլ նիա Զէյ
թուն, Գեր մա նիկ Մա րաշ, Վան Տոսպ, Տա րօն Տու րու բե րան, 
Ե դե սիաՈւր ֆա, կամ եր կու ան ջատ տե ղա նուն նե րու զու գոր-
դում ներ են՝ Լո ռի Փամ պա կի մարզ, Ար փա Սե ւան ջրա տար, 
Ե րե ւան Գիւմ րի մայ րու ղի, եւ կամ կեդ րո նի եւ շրջա նի զու գոր-
դում՝ Վան Վաս պու րա կան եւ այլն:

Վե րի բա ղադ րու թիւն նե րը այլ ա ծան ցով մը խօս քի մա սա յին 
փո փո խու թիւն կրե լով ո մանց կող մէ կը գրո ւին հա մադ րա կան 
ձե ւով եւ ա ռանց գլխա գի րի. Ա րե ւե լեան Եւ րո պա՝ ա րե ւե լաեւ րո
պա կան, իսկ ո մանք գծի կով՝ ա րե ւե լաեւ րո պա կան: Գ ծի կը այս 
պա րա գա յին կը դիւ րաց նէ ըն թեր ցա նու թիւ նը, մա նա ւանդ որ 
ա մէն պա րա գա յի կը պա հո ւի երկ րորդ բա ղադ րի չի բա ռաս կիզ-
բի ան կախ ար տա սա նու թիւ նը. այս պէս՝ Ա րեւմ տեան Եւ րո պա՝ 
ա րեւմ տաեւ րո պա կան, Հիւ սի սա յին Ա մե րի կա՝ հիւ սիսա մե րի
կեան (ոչ թէ՝ հիւ սի սամի րի կեան), Փոքր Ա սիա՝ փոքրա սիա
կան, Մի ջին Ա սիա՝ մի ջինա սիա կան, Մի ջին Ա րե ւելք՝ մի ջին
ա րե ւե լեան, Մեր ձա ւոր Ա րե ւելք՝ մերձա րե ւե լեան, Լաս Վե կաս՝ 
լասվե կաս ցի, լասվե կա սեան, Նիւ Եորք՝ նիւեորք ցի, Սան թա 
Պար պա րա՝ սան թապար պա րա ցի, Պո ւէ նոս Այ րէս՝ պո ւէ նոս
այ րէս ցի, Ա տիս Ա պա պա՝ ա տիսա պա պա ցի, Շա պին Գա րա հի-
սար՝ շա պինգա րա հի սար ցի եւ այլն: 

Ինչ պէս ան ձի, այդ պէս ալ յա տուկ տե ղա նուն նե րուն տրո ւած 
տա րա ծուն բնո րո շում նե րը կը գրո ւին պարզ՝ մայ րի նե րու եր
կիր ( Լի բա նան), բուր գե րու եր կիր (Ե գիպ տոս), դրախ տա վայր 
եր կիր ( Հա յաս տան), սուրբ եր կիր ( Պա ղես տին), կղզի նե րու ծով 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

31

(Ե գէա կան ծով), ա րո ւեստ նե րու մայ րա քա ղաք ( Փա րիզ) եւ այլն:
Ս փիւռ քը կտրա կա պէս հրա ժա րած է բա ղադ րեալ յա տուկ 

ա նուն նե րու աշ խար հագ րա կան պարզ հաս կա ցու թիւն մը ար-
տա յայ տող վեր ջին բա ղադ րիչն ալ գլխագ րե լու նախ կին սո վո-
րու թե նէն՝ Մի ջերկ րա կան Ծով, Սե ւա նայ Լիճ եւ այլն: Այժմ կը 
գլխագ րո ւի միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը. այս պէս՝

– Ա ծա կա նով մը սկսող բա ղադ րեալ տե ղի ա նուն ներ՝ Մի
ջերկ րա կան ծով, Սեւ ծով, Կար միր ծով, Մե ռեալ ծով, Հա րա ւա
յին բե ւեռ, Հիւ սի սա յին բե ւեռ, Նոր քա ղաք, Նոր գիւղ, Լե ղի ջուր, 
Սեւ աղ բիւր (գիւղ), Ծա րաւ աղ բիւր (փո ղոց) եւ այլն: Այս պի սի 
տե ղա նուն ներ՝ ա ծա կան-գո յա կան կա պակ ցու թեամբ, կրնան 
ե րե ւիլ բար դու թեան ձե ւով, ինչ պէս Օր թա գիւղ, Գա տը գիւղ, Նո
րա շէն, Նոր շէն, Սեւ քար եւ այլն, ո րոնք ար դէն տե ղի պարզ յա-
տուկ ա նուն նե րու շար քին կը դա սո ւին: Պա տա հա կան շե ղում-
ներ պէտք է նկա տել եր կու ան դամ նե րուն գլխագ րու թիւ նը՝ Նոր 
Գիւղ, Սեւ Աղ բիւր, Ներ քի Գիւղ եւ այլն:

Այս ըն դու նո ւած օ րի նա չա փու թիւ նը քա նի մը տեղ կը խան-
գա րո ւի երկ րորդ բա ղադ րի չին փո խա բե րա կան ի մաս տով հան-
դէս ե կած ըլ լա լուն պատ ճա ռաբանութեամբ. Ս պի տակ Տուն 
(ԱՄՆ-ի նա խա գա հի պաշ տօ նա կան նստա վայ րը), Նոր Աշ խարհ 
(Ա մե րի կա ցա մա քա մա սը) բա ղադ րու թիւն նե րուն մէջ տեղ ցոյց 
տո ւող եր կու բա ռերն ալ կը գլխագ րո ւին, ո րով հե տեւ բա ռա ցիօ-
րէն չեն ըմբռ նո ւիր, ու րիշ ի մաստ մը ձեռք բե րած են: Պարզ կը 
գրենք նոր աշ խարհ կա պակ ցու թիւ նը, երբ նկա տի ունե նանք 
ժա մա նա կա կից՝ նոր աշ խար հը կամ կեան քը, կամ ալ նոր աշ
խարհ պտու ղը: Կայ Կար միր Շու կայ ա նուն գիւղ մը, ուր վեր ջին 
բա ղադ րի չը կը գլխագ րո ւի, որ պէս զի հա կադ րո ւի շու կայ հաս-
կա ցու թեան, մինչ նման հարց չու նի Կար միր կա մուրջ ա նուն 
կա մուրջ մը Հա յաս տա նի մէջ: Կը թո ւի, թէ հա մո զիչ տո ւեալ է, 
բայց կը բար դաց նէ ու սու ցու մը եւ այլ բա ղադ րու թիւն նե րու երկ-
րորդ բա ղադ րիչ ներն ալ գլխագ րե լու մի տում կը ստեղ ծէ՝ Ծա րաւ 
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աղ բիւր (փո ղոց), Լե ղի ջուր (դաշտ), Հիւ սի սա յին բե ւեռ (աշ խար-
հագ րա կան յա տուկ հաս կա ցու թիւններ) եւ Հա սա րա կաց գօ տի  
նման շատ ու շատ հաս կա ցու թիւն նե րու պա րա գա յին: Կը կար-
ծենք, որ միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չի գլխագ րու թիւ նը յա տուկ 
ա նու նը ի մաս տա բա նօ րէն ար տա յայ տած կ’ըլ լայ՝ Ս պի տակ 
տուն, Նոր աշ խարհ եւ ոչ մէկ շփոթ կը ստեղ ծէ: 

– Հա սա րակ գո յա կա նի մը սե ռա կան հո լո վով սկսող բա-
ղադ րեալ տե ղի ա նուն ներ՝ Ներ քի գիւղ, Սա րի թաղ, Ծո վու թաղ, 
Քա րին տակ, Ծի րա նի տափ, Յաղ թա նա կի կա մար, Յաղ թա
նա կի զբօ սայ գի, Բա րե յու սոյ հրո ւան դան, Հա սա րա կաց գօ տի 
եւ այլն:

– Յա տուկ ա նու նէ մը ծա գած ա ծա կա նով բա ղադ րու թիւն-
նե րը՝ Յու նա կան կղզե խումբ, Հայ կա կան բարձ րա ւան դակ, 
Հայ կա կան պար (լեռ նաշղ թայ), Տաւ րո սեան լեռ նաշղ թայ, 
Ա մա նո սեան լեռ նաշղ թայ, Պոն տա կան լեռ ներ, Ե գէա կան ծով, 
Ա րա րա տեան դաշտ, Կով կա սեան լեռ նաշղ թայ, Ատ լան տեան 
ով կիա նոս, Հայ կա կան լեռ նաշ խարհ, Ափ րի կեան եղ ջիւր, Ա րա
բա կան թե րակղզի եւ այլն: Ու շա դիր պէտք է ըլ լալ, որ ա սոնք 
ան պայ ման տե ղի մը յա տուկ ա նու նը ըլ լան եւ ոչ թէ ընդ հա նուր 
հաս կա ցու թիւն մը, ինչ պէս՝ յու նա կան քա ղաք՝ գիւղ՝ կղզի, կամ 
տաւ րո սեան քա րայծ, հայ կա կան բնու թիւն՝ շուրջպար՝ գինի եւ 
այլն:

– Յա տուկ ա նու նի սե ռա կան ձե ւի լրա ցու ցի չով կազ մո ւած 
բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն ներ՝ Ա լաշ կեր տի հո վիտ, Ա րա յի լեռ,  
Սո ւէ զի ջրանցք, Տար տա նէ լի նե ղուց, Սե ւա նայ լիճ, Վա նայ լիճ, 
Սաս նոյ գա ւառ, Գու գա րաց աշ խարհ, Ծո փաց աշ խարհ, Մո կաց 
աշ խարհ, Բզ նու նեաց ծով, Սիւ նեաց աշ խարհ, Ա ղո ւա նից աշ
խարհ, Պար սից ծոց, Հա յոց աշ խարհ, Վա յոց ձոր, Ծաղ կանց 
լեռ ներ, Ա ռա քե լոց վանք, Տա թե ւի վանք, Ամ բեր դի ե կե ղե ցի, Էջ
միած նի ճե մա րան եւ այլն, ինչ պէս նաեւ ժա մա նա կա կից պե-
տու թեան մը մէջ ին կող վար չա տա րած քա յին ա նո ւա նում նե րը՝ 
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Ք րաս նո տա րի երկ րա մաս, Լա թա քիոյ նա հանգ, Տա ւու շի մարզ, 
Քեն թի կոմ սու թիւն եւ այլն: Կա րե լի չէ գրել Ա լաշ կերտ հո վիտ, 
Ա րա լեռ, Քե սապ շրջան, Սո ւէզ ջրանցք, ինչ որ տեղ-տեղ օ տա-
րա բա նօ րէն կ’ե րե ւի մեր հրա տա րա կու թիւն նե րուն մէջ:

– Ա ռա ջին բա ղադ րի չը տե ղի յա տուկ ա նու նի մը ու ղիղ ձեւն 
է եւ հան դէս կու գայ իբ րեւ ո րո շիչ հա սա րակ տե ղա նու նի մը՝ 
Եփ րատ գետ, Նե ղոս գետ, Ար փա լիճ, Այղր լիճ, Սի փան սար, 
Կա սիոս լեռ, Կիպ րոս կղզի եւ այլն: Ա սոնք բա ղադ րեալ յա տուկ 
ա նուն ալ կա րե լի չէ հա մա րել, ո րով հե տեւ ա ռա ջին բա ղադ րի-
չը կրնայ ա ռան ձին գոր ծա ծո ւիլ, ա ռանց ո րո շեա լի եւ շփոթ չի 
ստեղ ծեր՝ Եփ րատ, Նե ղոս, Սի փան, Կիպ րոս եւ այլն:

Բայց բա ղադ րիչ նե րը այլ յա րա բե րու թիւն մը ու նին Մու սա 
լեռ ա նու նին մէջ, որ իս կա կան բա ղադ րեալ ա նուն է եւ անտրո-
հե լի: Այդ պատ ճա ռով ալ ո մանք կը գլխագ րեն երկ րորդ բա ղադ-
րիչն ալ՝ Մու սա Լեռ: Այս ա ռան ձին պա րա գան ալ կը բար դաց նէ 
ու սու ցու մը ու այլ բա ղադ րու թիւն նե րու երկ րորդ բա ղադ րիչ ներն 
ալ գլխագ րե լու մի տում կը ստեղ ծէ, օ րի նակ՝ յա տուկ ա նու նի 
ըմբռ նու մի տե սա կէ տէն ին չո՞վ են տար բեր Սեւ ծով, Կար միր 
ծով անտ րո հե լի բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րը Մու սա լեռ բա-
ղադ րու թե նէն, միայն ա՞յն, որ մին ա ծա կա՞ն ո րո շիչ է, իսկ միւ սը՝ 
ա նո՞ւն ո րո շիչ: Մու սա լեռ (Ան տիո քի մօ տիկ) բա ղադ րու թիւ նը 
այլ տեղ կը ներ կա յա նայ իբ րեւ կցա կան բառ՝ Մու սա լեռ ( Վա-
ղար շա պա տի մօ տիկ): 

Ս փիւռ քա հայ մա մուլն ու գրա կա նու թիւ նը գրե թէ հա մա ձայ-
նած են պարզ գրել նաեւ բա ղադ րեալ ա նուն նե րու այն վեր ջին 
բա ղադ րիչ նե րը, որ տեղ հաս կա ցու թեան հետ ա ղերս ու նին, 
ինչ պէս՝ վար ժա րան, ճե մա րան, ե կե ղե ցի, վանք, հաս տա տու
թիւն, թեմ, ա ռաջ նոր դա րան, կա թո ղի կո սա րան, պատ րիար քա
րան, սրահ կամ թա տե րաս րահ, ինչ պէս նաեւ ճա շա րան, այ գի, 
պար տէզ,  թատ րոն, կրկէս, դպրե վանք, ու սուց չա նոց, ծե րա նոց, 
որ բա նոց, պատս պա րան, հի ւան դա նոց, կեդ րոն, յու շար ձան եւ 
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այլ նման հա սա րակ տե ղա նուն ներ: Այ սու հան դերձ շատ ան գամ 
կը նկա տենք այդ բա ղադ րիչ նե րու գլխագր ման պա րա գան յատ-
կա պէս ե կե ղե ցի, վար ժա րան, ա ռաջ նոր դա րան, պատրիար քա
րան, կա թո ղի կո սա րան բա ռե րու պա րա գա յին՝ Կեդ րո նա կան 
Վար ժա րան, Ազ գա յին Ճե մա րան, Հա յոց Ա ռաջ նոր դա րան, 
Պոլ սոյ Պատ րիար քա րան, Ան թի լիա սի Կա թո ղի կո սա րան, Ս. 
Սար գիս Ե կե ղե ցի եւ այլն: Մի տու մը պարզ գրելն է, ինչ պէս որ 
ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ կայ՝ Ապ րի լեան յու շար ձան, Ազ գա յին ծե
րա նոց, Կեդ րո նա կան վար ժա րան, Ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցի: 

– Հա մաս տե ղու թիւն եւ աստղ բա ռե րը պարզ կը գրո ւին բա-
ղադ րեալ ա նուն նե րու մէջ՝ Ա ռիւծ հա մաս տե ղու թիւն, Եր կո ւոր
եակ ներ հա մաս տե ղու թիւն, Պո չա ւոր աստղ, Բե ւե ռա յին աստղ, 
բայց կը գլխագ րո ւին եր կու հա սա րակ բա ռե րէ կազ մո ւած հա-
մաս տե ղու թիւն նե րու եւ աստ ղե րու ա նուն նե րը՝ Մեծ Արջ, Յարդ
գո ղի Ճա նա պարհ, Փոքր Արջ, Եօ թը Եղ բայր ներ, Կան գուն Կ շիռ, 
Երկ նա յին Թագ, Ծիր Կա թին (կա թի ու ղի՝ ճամ բայ՝ ծիր):

Ե ռան դամ կամ քա ռան դամ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե-
րու պա րա գա յին կը գոր ծեն գլխագ րե լու հե տե ւեալ մօ տե ցում-
նե րը.

– Ո մանք կը գլխագ րեն բո լո րը՝ Հիւ սի սա յին Սա ռու ցեալ Ով
կիա նոս, Հայ Ա ւե տա րա նա կան Նա հա տա կաց Վար ժա րան, 
Քա րէն Եփ փէ Ազ գա յին Ճե մա րան, Ս. Քա ռաս նից Ման կանց 
Ե կե ղե ցի: Ա սի կա, ինչ պէս տե սանք, գրե թէ վե րա ցած գրե լա ձեւ 
է, սա կայն կը յա մե նայ իբ րեւ ոճ. յատ կա պէս կրթա կան եւ ե կե ղե-
ցա կան կա ռոյց նե րը ի րենց գրագ րու թեան մէջ, ըստ սո վո րութ-
եան՝ կը գլխագ րեն նաեւ տեղ ցոյց տո ւող վեր ջին բա ղադ րի չը: 

– Բա ցի վեր ջի նէն՝ տեղ ցոյց տո ւող բա ռէն, կը գլխագ րեն 
միւս ե րը՝ Հիւ սի սա յին Սա ռու ցեալ ով կիա նոս, Հայ Ա ւե տա րա նա
կան Նա հա տա կաց վար ժա րան:

– Կը գլխագ րեն միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը՝ Հիւ սի սա յին 
սա ռու ցեալ ով կիա նոս, Հայ ա ւե տա րա նա կան նա հա տա կաց 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

35

վար ժա րան, Մել գո նեան3 կրթա կան հաս տա տու թիւն, Ազ գա յին 
ու սում նա սի րաց վար ժա րան: Ա սի կա տա րա ծո ւե լու մի տում ու նի: 
Ան շուշտ, ա մէն պա րա գա յի գլխա գի րով կը գրո ւի բա ղադ րեալ 
ա նու նին մէջ տեղ գտած յա տուկ ա նու նը՝  Ազ գա յին Սա հա կեան 
վար ժա րան, Համազգայինի Նիկոլ Աղբալեան սրահ եւ այլն:

4) Ժա մա նա կա կից պե տու թիւն նե րու, միջ պե տա կան, 
տա րած քա յին եւ այլ հի մե րով կազ մո ւած միա ւո րում նե րու 
բա  ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րը

Բո լոր բա ղադ րիչ նե րը գլխա գի րով կը սկսին՝ Ա մե րի կա յի 
Միա ցեալ Նա հանգ ներ կամ Միա ցեալ Նա հանգ ներ, Մեծն Բ րի
տա նիոյ Թա գա ւո րու թիւն կամ Միա ցեալ Թա գա ւո րու թիւն, Սու
րիա կան Ա րա բա կան Հան րա պե տու թիւն, Սէու տա կան Ա րա բիա 
կամ Սէու տա կան Թա գա ւո րու թիւն, Ա րա բա կան Միա ցեալ Իշ
խա նա պե տու թիւն ներ կամ Ա րա բա կան Միա ցեալ Է մի րու թիւն
ներ, Եւ րո պա կան Միու թիւն, Խորհր դա յին Միու թիւն եւ այլն: 

Միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը կը գլխագ րո ւի պատ մու թեան 
ան ցած պե տու թիւն նե րու բա ղադ րեալ ա նուն նե րու մէջ. ա սոնք 
պե տա կան կար գա վի ճակ չու նին ներ կա յիս եւ երկ րորդ բա ղադ-
րի չը հա սա րակ ա նուն է ար դէն՝ հարս տու թիւն, թա գա ւո րու թիւն, 
կայս րու թիւն, ե ռա պե տու թիւն, ա մի րա յու թիւն, խա լի ֆա յու թիւն, 
մե լի քու թիւն, խա նու թիւն, իշ խա նա պե տու թիւն եւ այլն, օ րի-
նակ՝ Ար տա շի սեան հարս տու թիւն կամ թա գա ւո րու թիւն, Ար շա
կուն  եաց հարս տու թիւն կամ թա գա ւո րու թիւն, Բագ րա տու նեաց 
հարս տու թիւն կամ թա գա ւո րու թիւն, Կի լի կեան իշ խա նա պե տու
թիւն, Հ ռո մէա կան կայս րու թիւն, Բիւ զան դա կան կայս րու թիւն, 
Պաղ տա տի խա լի ֆա յու թիւն, Դա մաս կո սի ա մի րա յու թիւն, Ե րե
ւա նի խա նու թիւն, Հայ կա կան ա ռա ջին հան րա պե տու թիւն, Հայ
կա կան երկ րորդ հան րա պե տու թիւն (բայց՝ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թիւն), Օս մա նեան կայս րու թիւն եւ այլն: 

3 Հաստատութեան անունը միայն Մելգոնեան, այլապէս՝ Մելքոն, Մելքոնեան:
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5) Կազ մա կեր պու թիւն նե րու, միու թիւն նե րու, շար ժում նե
րու, կու սակ ցու թիւն նե րու, մար մին նե րու, խոր հուրդ նե րու եւ 
խում բե րու ա նուն ները

Ա սոնց գլխագր ման մէջ եւս սկզբուն քա յին տար բե րու թիւն 
կայ: Ո մանք կը գլխագ րեն բո լոր բա ղադ րիչ նե րը Հայ կա կան 
Բա րե գոր ծա կան Ընդ հա նուր Միու թիւն, ո մանք միայն ա ռա ջին 
բա ղադ րի չը՝ Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն: 
Վեր ջի նը հա կա սու թեան մէջ կ’իյ նայ ժա մա նա կա կից պե տու-
թիւն նե րու բա ղադ րեալ ա նուն նե րուն բո լո րին կող մէ լրիւ գլխա-
գրե լու կա նո նին: Երկ րորդ շփո թը կու գայ այն պա րա գա յէն, որ 
թէ՛ պե տու թիւն նե րու եւ թէ՛ այս ա նուն նե րու կրճա տում ներն ու 
յա պա ւում նե րը լրիւ գլխագ րո ւած կ’ըլ լան՝ Ա. Մ. Ն. (Ա մե րի կա
յի Միա ցեալ Նա հանգ ներ), ՄԱԿ ( Միա ցեալ Ազ գե րու Կազ մա
կեր պու թիւն), ՀՄԸՄ ( Հայ Մարմ նակր թա կան Ընդ հա նուր Միու
թիւն), ՀՅԴ ( Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն): Այս եր կու 
պա րա գա ներն ալ կը բա ւեն, որ շատերը պա հեն բո լոր բա ղադ-
րիչ ներն ալ գլխա գի րով սկսե լու ա ւան դու թիւ նը՝ Միա ցեալ Ազ գե
րու Կազ մա կեր պու թիւն (ՄԱԿ), Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ
ցու թին (ՀՅԴ), Հայ Մարմ նակր թա կան Ընդ հա նուր Միու թիւն 
(ՀՄԸՄ), Հայ Օգ նու թեան Միու թիւն (ՀՕՄ), Հայ Ե րի տա սար դաց 
Ըն կե րակ ցու թիւն (ՀԵԸ), Սո ցիալ Դե մոկ րատ Հն չա կեան Կու
սակ ցու թիւն (ՍԴՀԿ), Ռամ կա վար Ա զա տա կան Կու սակ ցու թիւն 
(ՌԱԿ), Մ խի թա րեան Միա բա նու թիւն, Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ 
Կա թո ղի կո սու թիւն, Ա մե նայն Հա յոց Հայ րա պե տու թիւն, այդ պէս 
նաեւ հա մա դաշ նակ ցու թիւն, շար ժում, ուխտ, խոր հուրդ, ժո ղով, 
դատ բա ղադ րիչ նե րով կազ մու թիւն նե րը՝ Հա յոց Հա մազ գա յին 
Շար ժում, Հիւ սիսԱտ լան տեան Ուխտ, Քա ղա քա կան Ժո ղով, 
Ու սում նա կան Խոր հուրդ, Ե րես փո խա նա կան Ժո ղով, Ազ գա յին 
Ժո ղով, Հայ Դատ եւ այլն, մինչ միւս սկզբուն քին հե տե ւող նե րը 
միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը կը գրեն գլխա գիր, բայց կը պա հեն 
կրճա տում նե րու եւ յա պա ւում նե րու գլխա գիր նե րը՝ Հայ յե ղա փո
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խա կան դաշ նակ ցու թին (ՀՅԴ), Ռամ կա վար ա զա տա կան կու
սակ ցու թիւն (ՌԱԿ):

Բա ղադ րեալ ա նու նին մէկ բա ղադ րի չը կրնայ գոր ծա ծո ւիլ 
ամ բող ջի փո խա րէն. կը գլխագ րո ւի՝ Բա րե գոր ծա կա ն, Դաշ
նակ ցու թիւ ն, Հա մազ գա յի ն: Ա սոնց մէ շի նո ւած բա ռե րը պարզ կը 
գրո ւին, ինչ պէս՝ Հա մազ գա յին՝ հա մազ գայ նա կան ներ, ռամ կա
վար ներ, դաշ նակ ցա կան ներ, հնչա կեան ներ, մխի թա րեան ներ, 
յի սու սեան ներ եւ այլն, կամ յա պա ւում նե րով կը կազ մո ւին գծի-
կով՝ ՀԵԸա կան ներ, ԼԵՄա կան ներ, ՀՄԸՄա կան ներ եւ այլն. 
ստեղ ծո ւած է նոյ նիսկ խա չու հի, յոգն.՝ խա չու հի ներ, բա ռը Օգ-
նու թեան խաչ կազ մա կեր պու թեան ան դա մու հի նե րուն հա մար:

Կազ մա կեր պու թիւն, միու թիւն, գրող նե րու միու թիւն, ընդ
հա նուր միու թիւն, բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն, հայ
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն, դաշ նակ ցու
թիւն, յե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թիւն, սոցիալ դեմոկրատ 
կուսակցութիւն, ա զա տա կան կու սակ ցու թիւն, ա ռող ջա պա հութ
եան նա խա րա րու թիւն, ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թիւն եւ 
նման բա ռերն ու բա ռա կա պակ ցու թիւն նե րը հա սա րակ հաս կա-
ցու թիւն ներ են, բայց երբ մեր մտա ծու մին մէջ տե ղի մը կամ ժո-
ղո վուր դի մը կեան քին կը կա պո ւին իբ րեւ յա տուկ ե րե ւոյթ՝ կը 
վե րա ծո ւին յա տուկ ա նու նի ու բնա կա նա բար կը գլխագ րո ւին: 
Նոյն պէս ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցի, ազ գա յին գե րեզ մա նա
տուն, ապ րի լեան յու շար ձան, կեդ րո նա կան վար ժա րան, պե
տա կան հա մալ սա րան եւ նման հա սա րակ բա ռե րէ կազ մո ւած 
բա ռա կա պակ ցու թիւն նե րը նոյն տրա մա բա նու թեամբ կը դառ-
նան յա տուկ ա նուն՝ Ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցի, Ազ գա յին գե
րեզ մա նա տուն, Ապ րի լեան յու շար ձան, Կեդ րո նա կան վար ժա
րան, Ա ռող ջա պա հու թեան նա խա րա րու թիւն, Ար տա քին գոր ծոց 
նա խա րա րու թիւն: Յի շեց նենք սկզբուն քա յին մօ տե ցու մը. ո մանք 
այս բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րուն բո լոր բա ղադ րիչ նե րը կը 
գլխագ րեն, ո մանք՝ միայն ա ռա ջի նը:
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Այս յա տուկ ա նուն նե րը տե ղի յա տուկ ա նու նի մը սե ռա կան 
հո լո վին հետ գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին բա ռա ցիօ րէն կը տե-
ղայ նա ցո ւին ու այդ պա րա գա յին ո մանք կը պա հեն գլխա գի րը, 
իսկ ու րիշ ներ՝ ոչ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան կրթու թեան 
նա խա րա րու թիւն / Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թեան Կր թու թ
եան նա խա րա րու թիւն, Լի բա նա նի ե լեւմ տից նա խա րա րու թիւն 
/  Լի բա նա նի Ե լեւմ տից նա խա րա րու թիւն, Հա յաս տա նի գրող
նե րու միու թիւն / Հա յաս տա նի Գ րող նե րու միու թիւն, Ե րե ւա նի 
պե տա կան հա մալ սա րան / Ե րե ւա նի Պե տա կան հա մալ սա րան: 
Բե րիոյ թե մի ազ գա յին ա ռաջ նոր դա րա նի քա ղա քա կան ժո ղո վի 
ու սում նա կան խոր հուր դը կա պակ ցու թեան մէջ ձու լո ւած են չորս 
յա տուկ հաս կա ցու թիւն ներ՝ Բե րիոյ թեմ, Ազ գա յին ա ռաջ նոր
դա րան, Քա ղա քա կան ժո ղով, Ու սում նա կան խոր հուրդ: Ոմանք 
վերի կապակցութեան մէջ գլխագիրները կը պահեն, ոմանք՝ ոչ:

6) Ժա մա նա կի հետ կա պո ւած յա տուկ ա նուն ները
Ժա մա նա կի ըմբռ նու մին հետ կա պո ւած են տօ ներն ու յի շա-

տա կե լի օ րե րը, պատ մա կան ի րա դար ձու թիւն նե րը, տո մա րա-
կան բա ռե րը, օ րե րու եւ ա միս նե րու ա նուն նե րը:

Կը գլխագ րո ւին.
– Տօ նե րու պարզ ա նուն նե րը՝ Ա մա նոր, Կա ղանդ, Տեառ նըն

դա ռաջ, Բա րե կեն դան, Զա տիկ, Ծաղ կա զարդ, Վար դա վառ, 
Ջ րօրհ նէք, Նա ւա սարդ եւ այլն: Ա սոնց մէ կազ մո ւած բա ռե րը կը 
գրո ւին պարզ. Ա մա նոր՝ ա մա նո րեան տրա մադ րու թիւն, Կա
ղանդ՝ կա ղանդ չէք, Զա տիկ՝ զատ կա կան խրախ ճանք եւ այլն: 

 Բայց կան նաեւ տօ նե րու բա ղադ րեալ ա նուն ներ, ուր տօն, 
օր, պահք, տա րի, սգա տօն, զա տիկ (տօն ի մաս տով) անտ րո-
հե լի բա ղադ րիչ ներ են յա տուկ ա նու նին: Ո մանք կը գլխա գրեն 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րը Թարգ ման չաց Տօն, Ու սուց չաց Տօն, Ապ
րի լեան Ս գա տօն, Սահ մա նադ րու թեան Օր, Մայ րե րու Օր, Մեծ 
Պահք, Պզ տիկ Զա տիկ (Ս. Ծնն դեան տօն) եւ Մեծ Զա տիկ  
(Ս. Յա րութ եան տօն) եւ այլն, իսկ ո մանք երկ րորդ բա ղա դ-
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րիչը կը գրեն պարզ՝ Թարգ ման չաց տօն, Ու սուց չաց տօն, Ապ
րի լեան սգա տօն, Սահ մա նադ րու թեան օր, Մայ րե րու օր, Մեծ 
պահք, Պզ տիկ զա տիկ եւ Մեծ զա տիկ եւ այլն: Նա խընտ րե լի են 
վեր ջին նե րը, ճիշդ ինչ պէս որ տեղ ցոյց տո ւող բա դադ րիչ նե րը 
պարզ կը գրուին տե ղի բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րուն մէջ՝ 
Սեւ ծով, Ա րա րա տեան դաշտ, Սե ւա նայ լիճ: 

Ծ նունդ, զա տիկ, յա րու թիւն, խաչ հա սա րակ բա ռե րը տօն 
կը դառ նան Սուրբ վե րա դի րով. նոյն սկզբունք նե րը կը գոր-
ծեն նաեւ հոս. ո մանք կը գլխագ րեն բո լոր բա ղադ րիչ նե րը՝  
Ս. Ծ նունդ, Ս. Յա րու թիւն, Ս. Խաչ, իսկ ու րիշ ներ միայն ա ռա ջին 
բա ղադ րիչ նե րը՝ Ս. ծնունդ, Ս. յա րու թիւն, Ս. խաչ, կրնան ը սել 
ու գրել Ծ նունդ կամ Ծնն դեան տօն, Յա րու թեան տօն կամ Զա
տիկ, նոյն մօ տե ցու մը կայ նաեւ ժո ղովր դա կան ա նո ւա նում նե րու 
պա րա գա յին՝ Պզ տիկ Զա տիկ, Մեծ Զա տիկ կամ Պզ տիկ զա
տիկ, Մեծ զա տիկ: Զա տիկ-ը հոս տօն ի մաս տով կը գոր ծա ծո ւի: 
Աս տո ւա ծա ծին-ը ա մէն պա րա գա յի յա տուկ ա նուն կը նկա տո ւի. 
կը գրո ւի Ս. Աս տո ւա ծա ծին կամ Ս. Աս տո ւա ծած նայ տօն, ուր 
տօնը յա տուկ ա նու նի բա ղադ րիչ չէ նաեւ վե րի օ րի նակ նե րուն 
մէջ, ինչ պէս գետ-ը յա տուկ ա նու նի բա ղադ րիչ չէ Եփ րատ գետ 
կա պակ ցու թեան մէջ: 

– Պատ մա կան յի շա տա կե լի անց քե րը. ընդ հան րա պէս կազ-
մո ւած են եր կու եւ ա ւե լի հա սա րակ բա ռե րէ: Կ ’ըլ լան նաեւ յա տուկ 
ա նու նով սկսող բա ղադ րու թիւն ներ: Այս խում բի բա ղադրեալ 
ա նուն նե րու գլխագր ման մէջ նոյն պէս գո յա ցած է ան հա մա տե-
ղի երկ ձե ւու թիւն: Ո մանք կը գլխագ րեն բո լոր բա ղադ րիչ նե րը՝ 
Ա ռա ջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազմ, ո մանք միայն ա ռա ջին 
բա ղադ րի չը՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ, այդ պէս 
նաեւ Վար դա նանց ճա կա տա մարտ, Ֆ րան սա կան յե ղա փո խու
թիւն, Փետ րո ւա րեան ապս տամ բու թիւն, Թոնդ րա կեան շար
ժում, Մեծ ե ղեռն, Հա յոց ցե ղաս պա նու թիւն, Ապ տուլ հա մի տեան 
կո տո րած ներ, Սան Ս թե ֆա նո յի դաշ նա գիր, Պեր լի նի վե հա ժո
ղով, Նի կիոյ տիե զե րա կան ժո ղով եւ այլն: 
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– Տո մար կամ թո ւա կան կո չո ւող, ժա մա նա կը հա շո ւող հա-
մա կար գե րուն մէջ տո մար կամ թո ւա կան բա ղադ րիչ նե րը չեն 
գլխագ րո ւիր, ինչ պէս՝ Հայ կեան տո մար, Գ րի գո րեան տո մար, 
Յու լեան տո մար, Սր բա զան տո մար, Սար կա ւա գա դիր տո մար, 
Հըճ րի տո մար եւ այլն: Չենք գլխագ րեր մարդ կու թեան պատ-
մու թեան դա րաշր ջան նե րու ա նուն նե րը՝ նախ նա դար, պրոն զէ 
դար, հին քա րէ դար, նոր քա րէ դար, մի ջին դա րեր կամ միջ
նա դար, եւ րո պա կան վե րած նուն դի շրջան, հայ գրա կա նու թեան 
զար թօն քի շրջան, դա սա կան շրջան եւ այլն:

– Ա միս ու օր. կը գլխագ րո ւին հայ կա կան հին տո մա րի ամ-
սա նուն նե րը՝ Նա ւա սարղ, Հո ռի, Սահ մի, Տ րէ, Մե հե կան, Ա հե
կան եւ այլն, նոյն պէս օ րե րու ա նուն նե րը՝ Ա րեգ, Հ րանդ, Ա րամ, 
Մար գար, Ահ րանք եւ այլն:

– Սկզ բուն քա յին տար բե րու թիւն կայ նաեւ ար դի ամ սա նուն-
նե րուն եւ օ րա նուն նե րուն գրու թեան մէջ: Հոս տար բե րու թիւ-
նը կու գայ այս շար քե րը իբ րեւ յա տուկ ա նուն ըն դու նե լուն ու 
չըն դու նե լուն մէջ. ո մանք կը գլխագ րեն՝ Յու նո ւար, Փետ րո ւար, 
Մարտ, Ապ րիլ եւ այլն, Եր կու շաբ թի, Ե րեք շաբ թի, Ուր բաթ, Շա
բաթ, Կի րա կի եւ այլն. ո մանք պար զով կը գրեն՝ յու նո ւար, կի րա
կի: Գլխա գի րով գրող նե րը նոյ նը կը պա հեն նաեւ բա ղադ րեալ 
ա նուն նե րու մէջ՝ Կար միր Կի րա կի, Կա նաչ Կի րա կի: Պար զով 
գրե լու պա րա գա յին կը վե րա նայ Շա բաթ եւ շա բաթ բա ռե րու 
ձե ւա բա նա կան հա կադ րու թիւ նը: Նա խընտ րե լի է պա հել գլխա-
գի րը: 

Ամ սա նուն նե րէ եւ օ րա նուն նե րէ ծա գած բա ռե րը պարզ 
կը գրո ւին՝ յու նո ւա րեան, փետ րո ւա րեան, ապ րի լեան, շա
բա թա պահ, կի րակ նօ րեայ, կի րա մուտք եւ այլն, ան շուշտ ե թէ 
բա ղադրեալ ա նու նի մը բա ղադ րի չի դե րով հան դէս չեն գար՝ 
Փետրո ւա րեան ա պս տամ բու թիւն, Ապ րի լեան պա տե րազմ, 
Հոկ  տեմ բե րեան յե ղա փո խու թիւն:
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7) Մր ցա նակ, շքան շան, հիմ նադ րամ, հրա տա րակ չու թիւն 
եւ այլն

Ա սոնք եր կու խում բի մէջ կը մտնեն.
– Ան ձի յա տուկ ա նուն նե րէ կազ մո ւած փո խա նուն ներ՝ « Մես

րոպ Մաշ տոց», « Մով սէս Խո րե նա ցի», « Տիգ րան Մեծ», « Վար
դան Մա մի կո նեան», « Ներ սէս Շ նոր հա լի» եւ այլ շքան շան ներ, 
« Ռի չըրտ եւ Գա րո լան» հիմ նադ րամ, « Կի լի կիա» հրա տա րակ
չա տուն եւ այլն: 

– Հա սա րակ բա ռե րէ կամ կա պակ ցու թիւն նե րէ կազ մո ւած 
փո խա նուն ներ, ինչ պէս « Մար տա կան խաչ», « Կի լի կեան աս
պետ», « Կի լի կեան իշ խան», « Փառ քի», « Բա րե կա մու թեան», 
« Պա  տո ւոյ», « Պա տո ւոյ լե գէոն», « Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա
ռա յու թիւն նե րի հա մար» եւ այլ շքան շան ներ: Բա ղադ րեալ նե րու 
պա րա գա յին ո մանք բո լոր բա ղադ րիչ ներն ալ գլխա գի րով կը 
սկսին:

Շ քան շան նե րու ա նուն նե րը կ’ըն կա լո ւին իբ րեւ փո խա նուն-
ներ ու չա կեր տի մէջ կը դրո ւին: Կրնան ըլ լալ Ա. եւ Բ. կար գի 
շքան շան ներ. կար գե րը կը դրո ւին չա կեր տէ դուրս, նոյն պէս 
շքան շան, մե տալ, մրցա նակ, հիմ նադ րամ, հրա տա րակ չա տուն 
եւ այլ լրա ցեալ նե րը. 

Ար ժա նա ցաւ « Մես րոպ Մաշ տոց» Ա. կար գի շքան շա նին: 
Գիր քը լոյս տե սաւ « Փիւ նիկ» հիմ նադ րա մով: 
« Կի լի կիա» հրա տա րակ չա տու նը Հա լէպ կը գտնո ւի: 
Ո մանք շքան շան նե րը սե ռա կան հո լո վով եւ ա ռանց չա կեր-

տի կը գրեն՝ «Ար ժա նա ցաւ Մ խի թար Գօշի շքան շա նին»: Տա-
րա ծո ւած ը սե լա ձեւ է. սա կայն ա րեւմ տա հայ մտա ծո ղու թիւ նը կը 
մեր ժէ այս ձե ւը, ա ռար կե լով որ շքան շա նին սե ռա կան հո լո վով 
դրո ւած ըլ լա լը պատ կա նե լիու թեան ի մաստ կ’ար տա յայ տէ, մինչ 
ստա ցո ւա ծը «Մ խի թար Գօշ» մե տալն է, եւ ոչ թէ Մ խի թար Գօշին 
մե տա լը:
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Ու րիշ ներ կը նա խընտ րեն ա ռանց չա կեր տի ու ղիղ ձե-
ւը, «Արժա նա ցաւ Մես րոպ Մաշ տոց շքան շա նին», պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ հոս փո խա նուն ըլ լա լը լրա ցեա լէն յայտ-
նի է: Լաւագոյն տարբերակն է: Այդպէս պէտք է գրել նաեւ 
փողոցներու, արուարձաններու եւ տեղ ցոյց տուող բոլոր 
լրացեալներու փոխանունները՝ Զարեհ Ա. փողոց, Արամ 
Մանուկեան ժողովրդային տուն, Աւետիս Ահարոնեան սրահ, 
Ալեք Մանուկեան կեդրոն, Զօրավար Անդրանիկ թաղամաս եւ 
այլն:

8) Պար բե րա կան նե րու, գրա կան, գի տա կան եւ ա րո ւես
տի գոր ծե րու յա տուկ ա նուն ներ

Ա սոնք կ’ըն կա լո ւին իբ րեւ փո խա նուն եւ խօս քի մէջ չա կեր-
տի մէջ կ’առ նո ւին գլխա գի րով՝ « Զար թօնք», « Բա գին», « Բազ
մա վէպ», Րաֆ ֆիի « Խեն թը», Պետ րոս Դու րեա նի «Տր տունջք»ը, 
Կո մի տա սի «Ան տու նի»ն, Ա րամ Խա չա տու րեա նի «Ս պար տակ»ը 
եւ այլն:

Հոս եր կու սկզբուն քա յին հար ցեր գրու թեան եր կո ւու թիւն կը 
ստեղ ծեն. 

– Ո մանք բազ ման դամ ա նուն նե րուն բո լոր բա ղադ րիչ նե րը 
կը գրեն գլխա գի րով՝ « Ման կու թիւն Չու նե ցող Մար դիկ», ո մանք 
միայն ա ռա ջին բա ղադ րի չը՝ « Ման կու թիւն չու նե ցող մար դիկ»:

– Ո մանք ա նու նին չա կեր տը կը պա հեն բնո րո շիչ լրա ցեա լով 
մը օժ տո ւած ըլ լա լու պա րա գա յին՝ «Ազ դակ» օ րա թեր թի խմբա
գի րը, ո մանք ա ւե լորդ կը հա մա րեն՝ Ազ դակ օ րա թեր թի լու րե րը: 
Ա մէն պա րա գա յի՝ չա կեր տը աւելի նպատակայարմար է: 

Չենք չա կեր տեր.
– Կ րօ նա կան յայտ նի գիր քե րը՝ Աս տո ւա ծա շունչ, Ս. գիրք, 

Ա ւե տա րան, Հին կտա կա րան, Նոր կտա կա րան, Գու րան, Թալ
մուտ, Ուր բա թա գիրք, Պա տա րա գա մա տոյց, Գիրք սաղ մո սաց 
եւ այլն:
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– Ար ձան, կի սանդ րի, քան դակ բա ռե րուն լրա ցեալ ա րո ւես-
տի գոր ծե րը՝ Սա սուն ցի Դա ւի թին ար ձա նը, Զա րեհ Ա.ի կի սանդ
րին, Գա գիկ թա գա ւո րի բարձ րա քան դա կը եւ այլն: Չա կեր տի 
մէջ չեն դրո ւիր թի ւով ճանչ ցո ւող ե րաժշ տա կան գոր ծե րը՝ Ա րամ 
Խա չա տու րեա նի եր րորդ սիմ ֆո նիան եւ այլն:

Քե րա կա նա կան մաս նիկ նե րը (հո լո վա կան մաս նիկ ներ, յօդ, 
յոգ նա կերտ) չա կեր տեալ ա նուն նե րուն կը կցենք ա ռանց գծի կի՝ 
Րաֆ ֆիի « Կայ ծեր»ը, «Ազ դակ»ի լու րե րը, բայց ե թէ չա կեր տեալ 
ա նու նը ինք նին կը կրէ նման վեր ջա ւո րու թիւն մը՝ նա խընտ րե լի 
է զայն գոր ծա ծել լրա ցեա լով մը. Մի սաք Մե ծա րեն ցի « Հիւ ղը» 
բա նաս տեղ ծու թիւ նը, « Ծի լեր» պար բե րա թեր թին աշ խա տա կից
նե րը:

9) Հա սա րակ բա ռե րը յա տուկ ա ռու մով գոր ծա ծե լու պա
րա գան

Հա սա րակ բա ռե րը (ա ծա կան թէ գո յա կան կամ ա նո ւա նա-
կան ի մաստ ու նե ցող ո րե ւէ բառ կամ բա ռա ձեւ) կրնան յա տուկ 
ա նու նի վե րա ծո ւիլ կամ դառ նալ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նու նի 
բա ղադ րիչ, ճիշդ այն պէս՝ ինչ պէս սո վո րա կան կողմ ցոյց տուող 
ա րե ւելք եւ ա րեւ մուտք բա ռե րը պատ մա-աշ խար հագ րա կան յա-
տուկ տա րած քի ի մաստ ձեռք բե րե լու պա րա գա յին կը գլխա-
գրո ւին՝ Ա րե ւելք, Ա րեւ մուտք: 

Կը գլխագ րո ւին աս տո ւած, տէր, հայր, որ դի, հո գի, եր րոր
դու թիւն, ա ւե տա րան, ե կե ղե ցի, գիրք, պա տա րագ, ա թոռ, կոյս, 
փրկիչ, աս տո ւա ծա մայր, աս տո ւա ծա ծին, ա թոռ հա սա րակ գո-
յա կան ներն ու ա ծա կան նե րը, երբ յա տուկ ա նու նի կար գա վի ճակ 
կը ստա նան, երբ կրօ նա կան կամ նո ւի րա պե տա կան ըմբռ նու մի 
մը հա մա ձայն յա տուկ ան ձի մը կամ ի րի մը հետ կա պո ւին. այս-
պէս՝ 

– Միաս տո ւա ծա կան կրօն նե րու ըմբռ նու մով՝ աս տո ւած մէկ 
կ’ըմբռ նո ւի, հե տե ւա բար կը գլխագ րո ւի՝ Աս տո ւած: Կը գլխա-
գրո ւին Աս տո ւած յա տուկ ըմբռ նու մը ար տա յայ տող Ե հո վա, Մե
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սիա, Պուտ տա բա ռե րը: Կը գլխագ րո ւին Աս տո ւած նշա նա կող 
այ լա պէս հա սա րակ բա ռե րը՝ Տէր եւ Հայր, թէ՛ իբ րեւ մակ դիր, թէ՛ 
իբ րեւ փո խա նուն՝ Տէր աս տո ւած, Հայր աս տո ւած, Տէր, Հայր, 
նաեւ Որ դի աս տո ւած, Հո գին սուրբ աս տո ւած, հե տե ւա բար՝ 
Եր րոր դու թիւն: Աս տու ծոյ հետ գոր ծա ծո ւող միւս մակ դիր նե րը 
գրել պարզ՝ ա մե նա կալ, ա նեղ, անս կիզբ, ան վախ ճան, ա րա րիչ, 
բարձ րեալ, ա մե նա տես, ա մէնո ղորմ, ա մե նա սուրբ եւ այլն, նոյն-
պէս բնո րո շու մը, ինչ պէս ու րիշ պա րա գա նե րու՝ երկ նա ւոր թա
գա ւոր, երկ նա ւոր հայր եւ այլն:

– Ա ւե տա րան հա սա րակ բա ռը գլխագ րո ւե լով կը մաս նա ւո րէ 
չորս ա ւե տա րան նե րը կամ Նոր կտա կա րա նը ամ բող ջու թեամբ, 
կը մտնէ բա ղադ րեալ ա նուն նե րու մէջ՝ Մատ թէո սի ա ւե տա րան 
կամ Ա ւե տա րան ըստ Մատ թէո սի:

– Գիրք հա սա րակ բա ռը գլխագ րո ւե լով կը մաս նա ւո րո ւի իբ-
րեւ Աս տո ւա ծա շունչ:

– Պա տա րագ բա ռը կը գլխագ րո ւի, երբ նկա տի կ’առ նո ւի 
քրիս տո նէա կան գլխա ւոր ա րա րո ղու թիւ նը:

– Ե կե ղե ցի բա ռը կը գլխագ րո ւի իբ րեւ քրիս տո նեայ հա-
ւա տա ցեալ նե րու տիե զե րա կան ժո ղով, ըստ Նի կիոյ տիե զե-
րա կան ժո ղո վին՝ « Հա ւա տամք եւ ի մի միայն ընդ հան րա կան 
եւ ա ռա քե լա կան սուրբ Ե կե ղե ցի»: Ե կե ղե ցին իբ րեւ հա սա րակ 
գո յա կան ու նի քրիս տո նէա կան հա մայնք ու ե կե ղե ցա կան շէնք 
ի մաստ նե րը: Բայց յա տուկ ի մաս տով կը մտնէ քրիս տո նէա կան 
կրօ նի տիե զե րա կան բա ժա նում նե րու, յա րա նո ւա նու թիւն նե րու, 
ա ղանդ նե րու բա ղադ րեալ ա նուն նե րուն մէջ՝ Տիե զե րա կան ե կե
ղե ցի, Ընդ հան րա կան ե կե ղե ցի, նաեւ՝ Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի, 
Հա յաս տա նեայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցի, Հայ ա ռա քե
լա կան ե կե ղե ցի, Հայ ե կե ղե ցի հա մա նիշ բա ղադ րեալ յա տուկ 
ա նուն նե րը, այդ պէս նաեւ Հայ կա թո ղի կէ ե կե ղե ցի կամ Կա թո
ղի կէ ե կե ղե ցի, Հայ ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցի կամ Ա ւե տա րա
նա կան ե կե ղե ցի, Ուղ ղա փառ ե կե ղե ցի, Ե րի ցա կան ե կե ղե ցի, 
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Մկրտ չա կան ե կե ղե ցի: Յի շեց նենք, որ ո մանք այս բա ղադ րեալ 
ա նուն նե րուն բո լոր բա ղադ րիչ ներն ալ գլխա գի րով կը սկսին:

Կոյս հա սա րակ բա ռը պէտք է ըն դու նիլ իբ րեւ մնա յուն մակ-
դիր՝ Կոյս Մա րիամ բա ղադ րու թեան մէջ: Աս տո ւա ծա ծին, Տի րա
մայր, Աս տո ւա ծա մայր իբ րեւ փո խա նուն կը գլխագ րո ւին, իսկ 
իբ րեւ մակ դիր՝ պարզ կը գրո ւին Մա րիամ աս տո ւա ծա ծին, Մա
րիամ աս տո ւա ծա մայր: Պէտք է զա նա զա նել տի րա մայր (հո գե
ւո րա կան նե րու մօր տրո ւած ա նուն)՝ պարզ եւ Տի րա մայր՝ մե ծա-
տառ, վեր ջի նը՝ իբ րեւ Աս տո ւա ծա մայր եւ Աս տո ւա ծա ծին:

Ա թոռ՝ հո գե ւոր նո ւի րա պե տա կան իշ խա նու թիւն ի մաս տով, 
գլխագ րո ւե լու պէտք չու նի, երբ յատ կա ցու ցիչ ու նի՝ Ե րու սա ղէ մի 
պատ րիար քական ա թո ռը: Գլ խա գի րը հա ւա նա բար տրա մա բա-
նա կան մնայ, երբ կ’ակ նար կէ մեր նո ւի րա պե տա կան ա թոռ նե-
րէն մէկն ու մէ կուն, երբ կը գոր ծա ծո ւի ա ռանց ո րո շիչ ա նու նին:

Կարգ մը ա ծա կան ներ կը գոր ծա ծո ւին գո յա կա նա բար իբ-
րեւ յա տուկ ա նուն, այս պէս՝ 

- Աս տո ւա ծա շունչ, իբ րեւ Հին եւ Նոր կտա կա րան նե րը: 
 Փր կիչ իբ րեւ Յի սուս Ք րիս տոս. կը մտնէ բա ղադ րու թեան 

մէջ՝ Յի սուս Փր կիչ: Գլխագ րել նաեւ միւս փո խա նուն նե րը՝ Միա
ծին, Աս տո ւա ծոր դի, Օ ծեալ, բայց ոչ բնո րո շում նե րը՝ միա ծին 
թա գա ւոր, գառն Աս տու ծոյ, որ դի Աս տու ծոյ եւ այլն:

Մայր բա ռը իբ րեւ ո րո շիչ կ’ըն կե րա նայ հա սա րակ բա ռե-
րու՝ մայր գետ, մայր հայ րե նիք, մայր ե կե ղե ցի, մայր հա մայնք եւ 
այլն: Կր նայ ըն կե րա նալ նաեւ յա տուկ ա նուն նե րու՝ մայր Ա րաքս: 
Սո վո րա կան մակ դիր է: Գլ խագ րո ւե լու ոչ մէկ պատ ճառ ու նի. 
գլխա գի րը հա ւա նա բար տրա մա բա նա կան մնայ միայն Էջ միած-
նի վե րագ րո ւող Մայր ա թոռ եւ Մայր տա ճար բնո րո շում նե րուն 
մէջ:

Պարզ կը գրո ւին Աս տո ւած ու Ք րիս տոս բա ռե րէն կազ մուած 
բո լոր ա ծան ցա ւոր ու բարդ բա ռե րը՝ աս տո ւա ծա յին, աս տո ւա
ծա ռաք, աս տո ւա ծա մերձ, քրիս տո նէա կան, քրիս տո նէու թիւն, 
քրիս տո սա դա ւան եւ այլն:  
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Սուրբ ա ծա կա նի լայն գոր ծա ծու թեան կը հան դի պինք տե-
ղա նուն նե րու, տօ նե րու, ան ձե րու, ե կե ղե ցա կան խոր հուրդ նե րու 
եւ սպաս նե րու ա նուն նե րուն հետ: Չի գլխագ րո ւիր հա սա րակ 
հաս կա ցու թիւն նե րու հետ, ո րոնք յա տուկ ա նուն դառ նա լու պա-
րա գայ չու նին, ինչ պէս՝

– Ե կե ղե ցա կան սպաս նե րու ա նուն նե րուն հետ՝ սուրբ խաչ, 
սուրբ սկիհ, սուրբ աջ, սուրբ մա սունք, սուրբ մա տեան ներ:

– Ե կե ղեց ւոյ տար բեր բա ժին նե րու ա նուն նե րուն հետ՝ սուրբ 
սե ղան, սուրբ խո րան:

– Տար բեր հաս կա ցու թիւն նե րու հետ՝ սուրբ հայ րե նիք, սուրբ 
հող, սուրբ գե րեզ ման, սուրբ յի շա տակ, սուրբ ա նուն, սուրբ օր, 
սուրբ գի րեր, սուրբ ա թոռ, սուրբ միւ ռոն եւ այլն:

Կը գլխագ րո ւի հե տե ւեալ բա ղադ րու թիւն նե րուն մէջ.
–  Տե ղի յա տուկ ա նուն ներ՝ Ս. Ղա զար, Ս. Հե ղի նէ (կղզի ներ): 

Այս տեղ կղզի լրա ցեա լը իբ րեւ բնո րո շիչ կը գոր ծա ծենք զա նոնք 
նոյ նա նուն ան ձե րէն զա տո րո շե լու հա մար: 

–  Ե կե ղե ցի ներ եւ սրբա վայ րեր՝ Ս. Աս տո ւա ծա ծին, Ս. Գէորգ 
(ե կե ղե ցի ներ), Ս. Ան նա (ուխ տա վայր) եւ այլն: Այս տեղ եւս ե կե
ղե ցի, ուխ տա վայր, մա տուռ բա ռե րը իբ րեւ բնո րո շիչ կը գոր ծա-
ծենք զա նոնք նոյ նա նուն ան ձե րէն զա տո րո շե լու հա մար:

– Դպ րոց նե րու, հի ւան դա նոց նե րու եւ այլ կա ռոյց նե րու բա-
ղադ րեալ ա նուն նե րուն մէջ՝ Սր բու հի Ագ նէս աղջ կանց վար
ժա րան, Սր բոց Թարգ ման չաց վար ժա րան, Սր բոց Քա ռաս նից 
Ման կանց ե կե ղե ցի, Ս. Գ րի գոր Լու սա ւո րիչ հի ւան դա նոց եւ 
այլն: Հոս բնո րո շիչ լրա ցեալ բա ռե րը՝ վար ժա րան, ե կե ղե ցի, 
հի ւան դա նոց պար տա դիր կեր պով ա նու նի բա ղադ րիչ կը դառ-
նան՝ ի հա կադ րու թիւն վե րին նե րուն: Օ րի նակ՝ Սր բու հի Ագ նէս 
աղջ կանց վար ժա րա նի տնօ րէ նու հին, բայց Ս. Ան նա յի ուխ տա
ւոր նե րը, Ս. Ղա զա րի նա ւա մա տոյ ցը:

– Ան ձի յա տուկ ա նունն ներ. սուրբ բա ռը ո մանք կը մեր ժեն 
գլխագ րել նաեւ ան ձի յա տուկ ա նուն նե րու հետ, յայտ նե լով որ 
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ան մնա յուն բա ղադ րիչ չէ դար ձած հոն, ինչ պէս տե ղա նուն նե րու 
պա րա գա յին: Բայց այդ պէս չէ միշտ. Ս. Յա կոբ, Ս. Գէորգ, Ս. 
Սար գիս եւ նման շատ ա նուն նե րու մէջ սուրբ բա ղադ րի չը տար-
բեր չէ Մեծն Տիգ րան, Ա շոտ Եր կաթ, Ա շոտ Ո ղոր մած, Լե ւոն Մե
ծա գործ եւ ու րիշ շատ ա նուն նե րու բա ղադ րիչ մնա յուն վե րա-
դիր նե րէն, միակ տար բե րու թիւ նը հա ւա նա բար այն է, որ ա նոնք 
այդ մնա յուն մակ դի րը ստա ցած են յետ մար տի րո սաց ման ու 
դար ձու ցած ա նու նի մնա յուն բա ղադ րիչ: Կա րե լի չէ ա նո ւա նել 
կամ ճանչ նալ այս ան ձե րը ա ռանց սուրբ բա ղադ րի չի: Պէտք չէ 
մոռ նալ նաեւ, որ այս ա նուն նե րը այդ ձե ւով որ պէս փո խա նուն 
հան դէս կու գան ե կե ղե ցի նե րու, դպրոց նե րու, հի ւան դա նոց նե-
րու եւ շքան շան նե րու հա մար: Ա սոնց մէ դուրս՝ Հայ ե կե ղե ցին իր 
կար գով սրբա ցու ցած է նաեւ ու րիշ ներ, զորս կը յի շենք եր բեմն 
սուրբ վե րա դի րով, եր բեմն ոչ: Այս պա րա գան պէտք է յար գո ւի՝ 
Ս. Մես րոպ Մաշ տոց, Ս. Ներ սէս Շ նոր հա լի, Ս. Գ րի գոր Լու սա
ւո րիչ եւ այլն:

Սուրբ բա ռը հա սա րակ բա ռե րու հետ  կը կազ մէ բա ղադ րեալ 
յա տուկ ա նուն ներ: Պէտք է նշել, որ ա ռանց սուրբ բա ռին ալ այդ 
բա ռե րը յա տուկ ի մաս տով կը գլխագ րո ւին, ինչ պէս՝ Ծ նունդ, 
Յա րու թիւն, Խաչ (տօ ներ), Պ սակ, Հա ղոր դու թիւն, Մկր տու թիւն 
(խոր հուրդ ներ), Եր րոր դու թիւն, Աս տո ւած, Հո գի, Գիրք, Ա ւե տա
րան, Կոյս, Փր կիչ, Ե կե ղե ցի, Պա տա րագ, Ա թոռ: Ո մանք Սուրբ 
բա ռով բա ղադ րեալ կազ մու թիւն նե րու ա տեն այս բա ռե րը պարզ 
կը գրեն, ո մանք՝ գլխա գիր՝ Ս. Ծ նունդ – Ս. ծնունդ, Ս. Խաչ – Ս. 
խաչ, Ս. Մկր տու թիւն – Ս. մկրտու թիւն, Ս. Պա տա րագ – Ս. պա
տա րագ, Սուրբ Գիրք – Ս. գիրք, Սուրբ Ե կե ղե ցի – Ս. ե կե ղե ցի: 
Գլ խագ րու թեան ընդ հա նուր մի տու մը աչ քի առ ջեւ նկա տի ու նե-
նա լով՝ երկ րորդ բա ղադ րիչ նե րու պար զով գրո ւի լը ա ւե լի յար-
մար կը նկա տո ւի:

Վե րի բո լոր միան դամ թէ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե-
րէն կազ մո ւած այլ խօս քի մա սա յին բա ռե րը կը գրո ւին պարզ, 
Աս տո ւած՝ աս տո ւա ծա յին, աս տո ւա ծա հա ճոյ, Տէր՝ տէ րու նա
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կան, տէ րու նի, Ա ւե տա րան՝ ա ւե տա րա նիչ, ա ւե տա րա նա կան, 
ա ւե տա րան չա կան, ա ւե տա րա նել, Սուրբ գիրք՝ սուրբգ րա յին, 
Աս տո ւա ծա շունչ՝ աս տո ւա ծաշն չեան, Պա տա րագ՝ պա տա րա
գիչ, պա տա րա գեալ, պա տա րա գա մա տոյց, Ք րիս տոս՝ քրիս
տո նէա կան, քրիս տո նէու թիւն, քրիս տո սա տիպ. Սուրբ Հե ղի նէ՝ 
սուրբ հե ղի նե ցի: Ք րիս տո նէա կան կրօ նի տիե զե րա կան բա ժա-
նում նե րու, յա րա նո ւա նու թիւն նե րու, ա ղանդ նե րու բա ղադ րեալ 
ա նուն նե րէն ա ռա ջա ցած հա սա րակ բա ռե րը՝ հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցի (շէնք) կամ հա մայնք, ա ռա քե լա կան կամ ա ռա քե լա
կան ներ (հա մայն քի զա ւակ ներ), այդ պէս նաեւ Ե րի ցա կան ե կե
ղե ցի՝ ե րի ցա կան ե կե ղե ցի (շէնք), ե րի ցա կան ներ, Մկրտ չա կան 
ե կե ղե ցի՝ մկրտչա կան ե կե ղե ցի (շէնք) եւ այլն:

1.4. Հա մա ռօ տագ րու թիւն ներ
Հա մա ռօ տագ րու թիւ նը4 բա ռի կրճատ ար ձա նագ րու թիւնն 

է, որ սո վո րա բար կը կա տա րո ւի հա ման ման բա ռա կա պակ ցու-
թիւն նե րու մէջ միշտ տեղ գտնող կամ գրո ւած քին մէջ կրկնո ւող 
եզ րոյթ նե րու կամ ըն թա ցիկ բա ռե րու պա րա գա յին: 

Հա մա ռօ տագ րու թիւ նը կ’ըլ լայ եր կու տե սակ՝ կրճատ ման 
կէ տով եւ ա ռանց կէ տի, այս պէս՝ Մ.Ա.Կ. եւ ՄԱԿ՝ Միա ցեալ 
Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թիւն: Կէ տով հա մա ռօ տագ րու թիւ նը 
կը կո չո ւի կրճա տում, իսկ ա ռանց կէ տի նը՝ յա պա ւում: Կր ճա-
տո ւած բա ռը բա նա լով կը կար դանք. Մ.Ա.Կ.՝ Միա ցեալ Ազ գե
րու կազ մա կեր պու թիւն, իսկ յա պա ւու մը՝ ինչ պէս որ գրո ւած է. 
ՄԱԿ՝ «մակ»: Արեւմտահայերէնի մէջ առանց կէտի կրճատումը 
ընդունուած չէ:

4 Համառօտագրութեան մասին անդրադարձած են հայաստանեան 
ոչ քիչ ուսումն ասիրութիւններ եւ ուղեցոյցներ. կայ Ալեքսանդր Մար-
գարեանի «Հայոց լեզվի հապավումների բառարան»-ը («Հայաստան» 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 1979): Բոլորովին վերջերս լոյս տեսած գիրք 
մըն ալ կ’անդրադառնայ այս երեւոյթին. տե՛ս Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ 
Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան, Հայոց լեզվի ուղեցոյց – 
հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն, Երեւան, 2017, 
էջ 38-43: Սփիւռքի մէջ եւս քերականութեան դասագիրքերը համառօտակի 
անդրադարձած են այս երեւոյթին: 
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ա. Կր ճա տում
Կր ճա տու մը ու նի պա րա գա յա կան կի րա ռութ յուն, այ սինքն՝ 

ա նոր կի րա ռութ յու նը պայ մա նա կան է եւ կա խեալ է գրո ւած քի 
տե սա կէն: Ան կէ դուրս բա ռը եր բեք չի կրճա տո ւիր: Կր ճա տու մը 
գլխա ւո րա բար կը կա տա րո ւի տե ղի եւ մի ջո ցի խնա յո ղու թեան 
հա մար, պայ մա նաւ որ ճա նա չե լի եւ հասկ նա լի ըլ լայ: Կր ճա տու-
մը չու նի բա ռա յին ար ժէք, ո րով հե տեւ ան ար տա սա նո ւող բա ռի 
պայ մա նա կան նշանն է միայն: Կր ճա տո ւած բա ռը բա նա լով կը 
կար դանք, ինչ պէս քլ.՝ քի լո մեթր, կթղ.՝ կա թո ղի կոս. պրն.՝ պա
րոն, Յովհ.՝ Յով հան նէս, կ. ե.՝ կէ սօ րէ ետք, Ք. ա.՝ Ք րիս տո սէ 
ա ռաջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա րամ Ա.՝ Նո րին սուրբ օ ծու թիւն տէր տէր 
Ա րամ Ա ռա ջին: Հե տե ւա բար կը կրճա տենք միայն այն բա ռե րը, 
ո րոնց ըն թեր ցու մը շփո թու թիւն ներ չի ստեղ ծեր: 

Բա ռա կա պակ ցու թիւն նե րու եւ բա ղադ րեալ ա նուն նե րու մէջ 
կրճա տու մի կէ տը տա ռա մի ջոց չի պա հան ջեր՝ Ռ.Ա.Կ. եւ ոչ թէ 
Ռ. Ա. Կ.: 

Կր ճատ ման բազ մա ձե ւու թիւն նե րը կը բխին հե ղի նա կի որ-
դեգ րած սկզբուն քէն, օ րի նակ՝ պա րոն բա ռի պ., պր., պրն. կրճա-
տում նե րը ա ռա ջա ցած են բա ռէն մէկ, եր կու թէ ե րեք բա ղա ձայն 
ընտ րե լու սկզբուն քէն: Ն կա տե լի է նաեւ, որ հե ղի նա կէ հե ղի նակ 
կամ աշ խա տա սի րու թե նէ աշ խա տա սի րու թիւն կրճատ ման ձե-
ւը փո փո խու թեան կ’են թար կո ւի: Օ րի նակ՝ հայ ցա կան հո լով 
քե րա կա նա կան եզ րոյ թը քե րա կա նէ քե րա կան կրնայ տար բեր 
կեր պով կրճա տո ւած ըլ լալ, ինչ պէս՝ հայց. հլվ., հայց. հ., հյց. հ. 
եւ այլն: Կա թո ղի կոս բա ռը կը հան դի պի կաթղ./կաթ./կթղ./կթ. 
կրճատ ձե ւե րով: Կա րե ւո րը այն է, որ այդ գրո ւած քին մէջ կրճա-
տու մը շփո թե լի չըլ լայ կամ չկար դա ցո ւի իբ րեւ այլ բառ:

Կր ճատ ման հե տե ւեալ կեր պե րը կը գոր ծեն.
– Կը գրո ւի ա ռա ջին գի րը՝ սկզբնա տա ռը: Այս պէս կը 

կրճատ ո ւին գլխա ւո րա բար անձ նա նուն նե րը, ա նուն-մա կա նուն-
նե րը, մաս նա գի տա կան բնոյ թի բա ռերն ու եզ րոյթ նե րը, հա սա-
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րակ բա ռեր, ո րոշ վե րա դիր ներ: Յա տուկ ա նուն նե րու օ րի նակ-
ներ՝ Յ. ( Յա կոբ), Ս. ( Սար գիս), Զ. Ե սա յեան ( Զա պէլ), Զ. Որ բու նի 
( Զա րեհ), Յ. Թ. ( Յով հան նէս Թու մա նեան), Վ. Թ. ( Վա հան Թէ-
քէեան) եւ այլն. քե րա կա նա կան եզ րոյթ ներ՝ բ. (բայ), գ. (գո յա-
կան), թ. (թո ւա կան), դ. (դե րա նուն), մ. (մակ բայ), կ. (կապ), շ. 
(շաղ կապ), ն. (նախ դիր), ձ. (ձայ նար կութ յուն) եւ այլն. շարք մը 
հա սա րակ բա ռեր՝ հ. (հա տոր), տ. (տա րի), ե կե ղե ցա կան նե րու 
վե րա դիր ներ՝ հ. (հայր) Վա րու ժան, տ. (տէր) Գա րե գին քա հա-
նայ եւ այլն: Այս խում բի բա ռե րու ընդգրկ ման բնա գա ւառ նե րը 
շատ տար բեր են: Մա տե նա գի տա կան ցան կե րու մէջ ա րե ւե լա-
հա յե րէ նը հե ղի նա կի ա նու նը սո վո րա բար կը պա հէ սկզբնա տա-
ռով՝ Աբ րա հա մեան Ա., իսկ ա րեւմ տա հա յե րէ նը սո վո րա բար չի 
կրճա տեր՝Աբ րա հա մեան Ա շոտ:

– Կը գրո ւի բա ռին ա ռա ջին վան կը. այս պէս կը կրճա տուին 
յա տուկ եւ հա սա րակ շատ ա նուն ներ՝ Եդ. (Ե դո ւարդ), Եփ. (Եփ-
րեմ), յօդ. (յօ դո ւած), Օգ. (Օգ նու թեան) խաչ, սուր. ոս կի/ս. ո. 
(սու րիա կան ոս կի), պատ. (պա տո ւե լի) Ս. Մկր տի չեան  եւ այլն: 

– Կը գրո ւի բա ռին ա ռա ջին վան կը եւ յա ջոր դող վան կին 
ա ռա ջին բա ղա ձայ նը: Այս պէս կը կրճա տո ւին շարք մը յա տուկ 
ա նուն ներ, հաս տա տութ յուն ներ, պաշ տօն ներ, կո չում ներ, վե րա-
դիր ներ, լե զու ներ եւ այլն. օ րի նակ՝ Կիր. ( Կի րա կոս), Արտ. (Ար-
տա ւազդ, Ար տա շէս), Ք րիստ. (Ք րիս տա փոր), Ալ. (Ա լեք սանդր), 
Մարտ. ( Մար տի րոս), Եսթ. (Ես թեր), Յար. ( Յա րու թիւն), եկ. 
(ե կե ղե ցի), պատմ. գիտ. դոկտ. (պատ մա կան գի տու թիւն նե րու 
դոկ տոր), տոքթ. (տոք թոր), փրոֆ. (փրո ֆե սոր), տիկ. (տի կին), 
պետ. տն. (պե տա կան տնօ րէն), աղջ. (աղ ջիկ), ընկ. (ըն կեր), 
գլխ. քարտ. (գլխա ւոր քար տու ղար), կեդր. վար չու թիւն (կեդ րո-
նա կան), ազգ. ընդհ. ժո ղով (ազ գա յին ընդ հա նուր), շրջ. (շր ջա-
նա ւար տից) միու թիւն  եւ այլն: Ե կե ղե ցա կան նե րու կոչումներ 
եւ վերադիրներ. օ րի նակ ներ՝ արք. (ար քե պիս կո պոս), կաթ. 
(կա թո ղի կոս), վեր. (վե րա պա տո ւե լի), հոգ. (հո գեշ նորհ), արժ. 
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(ար ժա նա պա տիւ) եւ այլն: Ո մանք կը յա ւե լեն յա ջոր դող բա ղա-
ձայն մը եւս՝ գերպ. (գե րա պա տիւ, գե րա պայ ծառ), գերշ. (գե րա-
շ նորհ), հոգշ. (հո գեշ նորհ): Տա րաբ նոյթ եզ րոյթ ներ՝ քեր. (քե րա-
կա նու թիւն), կոչ. (կո չա կան), դեր. (դե րա նուն), ձայն. (ձայ նար-
կու թիւն), եզ. (ե զա կի), յոգն. (յոգ նա կի), միջ. (մի ջար կու թիւն), 
ժխտ. (ժխտա կան), ած. (ա ծա կան), գոյ. (գո յա կան), շար. (շա-
րու նա կե լի), ընթ. (ըն թեր ցում), կրթ. (կրթա կան), օր. (օ րի նակ), 
փոխ. (փո խա բե րա կան), գիտ. (գի տա կան) եւ այլն: 

Այս կեր պով կը կրճա տո ւին նաեւ քա նի մը ա միս նե րու 
ա նուն ներ՝ Փետր. ( Փետ րո ւար), Սեպտ. ( Սեպ տեմ բեր), Հոկտ. 
( Հոկ տեմ բեր), Նոյ. ( Նո յեմ բեր), Դեկտ. ( Դեկ տեմ բեր), շաբ թուան 
օ րե րէն՝ Կիր. ( Կի րա կի) եւ Ուրբ. (Ուր բաթ):

– Կը գրո ւի եր կու, ե րեք, չորս բա ղա ձայ ներ կցե լով: Լայ նօ-
րէն օգ տա գոր ծո ւող կրճատ ման տե սակ է. օ րի նակ՝ Ղկ. ( Ղու-
կաս), Մր. ( Մար կոս), Մտ. ( Մատ թէոս), Մկր. (Մկր տիչ), Յրթ. 
( Յա րու թիւն), եկղց. (ե կե ղե ցի), սրբ. (սրբա զան), վրդ. (վար-
դա պետ), կթղ. (կա թո ղի կոս), քհն. (քա հա նայ),  օրդ. (օ րիորդ), 
պրն. (պա րոն), տքթ. (տոք թոր), գմր. (գու մար), պղտ. (պո ղո-
տայ), քղք. (քա ղաք), հմլս. (հա մալ սա րան), վրժ. (վար ժա րան), 
Յնս. ( Յու նիս), Յլս. ( Յու լիս), Շբթ. ( Շա բաթ):

– Բարդ բա ռե րու բա ղադ րիչ նե րու ա ռա ջին տա ռե րը գրե լով 
միայն, օ րի նակ՝ քմ. (քի լո մեթր), սմ. (սան թի մեթր), տմ. (տե սի-
մեթր), քկ. (քի լոկ րամ), դբ. (դեր բայ) եւ այլն:

– Բա ռա կա պակ ցու թիւն նե րու եւ կա պա կան դար ձո ւածք նե-
րու ա ռա ջին տա ռե րը գրե լով, օ րի նակ՝ յ. գ. (յետ գրու թիւն), կ. 
ա. (կէ սօ րէ ա ռաջ), կ. ե. (կէ սօ րէ ետք), Ք. ա. (Ք րիս տո սէ ա ռաջ), 
Ք. ե. (Ք րիս տո սէ ետք), է. բ. (էա կան բայ), լ. ո. (լի բա նա նեան 
ոս կի), ա. տ. (ա մե րի կեան տո լար) եւ այլն:

– Բարդ բա ռե րու ա ռա ջին ար մա տին սկզբնա տա ռը պա հե-
լով, օ րի նակ՝ ա.պետ (ա տե նա պետ), ա.դպիր (ա տե նադ պիր), 
տ.շր ջան (տա րեշր ջան), Կ. Պո լիս ( Կոս տանդ նու պո լիս): 
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– Միու թիւն նե րու, հաս տա տու թիւն նե րու եւ պե տու թիւն նե րու 
բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րու վեր ջին բա ղադ րի չին նա խոր-
դող բո լոր բա ղադ րիչ նե րուն սկզբնա տա ռե րը գրե լով՝ Հ. Բ. Ը. 
միու թիւն ( Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն), 
Հ. Մ. Ը. միու թիւն ( Հայ մարմ նակր թա կան ընդ հա նուր միու-
թիւն), Հ. Հան րա պե տու թիւն ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն),  
Մ. Նա հանգ ներ ( Միա ցեալ Նա հանգ ներ), Մ. Կ. հաս տա տու թիւն 
( Մել գո նեան կրթա կան հաս տա տու թիւն) Ք. Ե. ազգ. ճե մա րան 
( Քա րէն Եփ փէ ազ գա յին ճե մա րան) եւ այլն: 

– Բա ղադ րեալ ա նուն նե րուն սկզբնա տա ռե րը միայն գոր ծա-
ծե լով, օ րի նակ՝ Հ.Յ.Դ. ( Հայ յե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թիւն), 
Ս.Դ.Հ.Կ ( Սո ցիալ դե մոկ րատ հնչա կեան կու սակ ցու թիւն), Ա.Մ.Ն. 
(Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ ներ), Լ.Օ.Խ. ( Լի բա նա նա հայ 
օգ նու թեան խաչ), Հ.Մ.Մ. ( Հայ մար մ նա մար զա կան միու թիւն), 
Ս.Ե.Մ. ( Սու րիոյ ե րի տա սար դա կան միու թիւն), Ե.Հ.Խ. (Ե կե ղե-
ցի նե րու հա մաշ խար հա յին խոր հուրդ), Հ.Օ.Մ ( Հայ օգ նու թեան 
միու թիւն) եւ այլն:

Կը պա տա հին այ լա կերպ կրճա տում ներ եւս. այս պէս՝
–  Բա ռի յոգ նա կին՝ սկզբնա տա ռի կրկնու թեամբ. պա րոն

ներ ՝ պպ., թո ւա կան ներ՝ թթ.:
–  Եր կու սե ռեր ար տա յայ տող գո յա կան նե րը՝ գծի կով միա-

ցած, օ րի նակ՝ աշու հի (ա շա կերտ-ա շա կեր տու հի), տն ու հի 
(տնօ րէն-տնօ րէ նու հի), ընկհի (ըն կեր-ըն կե րու հի) եւ այլն:

–  Կր ճատ ման այլ կերպ է ու հի ի գա կան վեր ջա ւո րու թիւ նը 
ա րա կան բա ռա ձե ւին մէջ փա կա գի ծով դնե լը. « Կը պա հան ջո ւին 
վար պետ դեր ձակ(ու հի)ներ»:

–  Բարդ բա ռե րու թո ւա կան ա ռա ջին բա ղադ րի չը հա մա պա-
տաս խան գի րով փո խա րի նե լով. Բշբ.՝ Եր կու շաբ թի, Գշբ.՝ Ե րեք
շաբ թի, Դշբ.՝ Չո րեք շաբ թի, Եշբ.՝ Հինգ շաբ թի:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ յոգ նա կերտ մաս նիկ նե րը եւ հո լո-
վա կան վեր ջա ւո րու թիւն նե րը ուղ ղա կի կը կցո ւին կրճատ ձե ւին, 
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օ րի նակ՝ պրն. նե րու (պա րոն նե րու), օրդ.նե րէ (օ րիորդ նե րէ), 
վրժ. նե րու (վար ժա րան նե րու), թ .ին (թո ւա կա նին), թ .էն (թո ւա
կա նէն) եւ այլն: 

Ն կա տո ւած է, որ ա կան, ա րէն, ե րէն, ա յին ա ծան ցա ւոր բա-
ռե րու հիմ քե րը կը մնան՝ գի տա կան՝ գիտ., ա րա բա կան, ա րա
բե րէն՝ ա րաբ., քա ղա քա կան՝ քա ղաք., մինչ նոյն ար մատ նե րը 
այլ կերպ կրճա տե լու պա րա գա յին կ’ար տա յայ տեն այլ հաս կա-
ցու թիւն. ա րաբ՝ արբ., քա ղաք՝ քղք. եւ այլն: Ու թիւն ա ծան ցը սո-
վո րա բար միայն թ.ով կը կրճա տո ւի, օ րի նակ՝ պատմթ. (պատ-
մու թիւն), գրկնթ. (գրա կա նու թիւն), գրթ. (գրու թիւն) եւ այլն: 

Նոյն ձե ւով կրճա տո ւած բա ռե րը ըն կա լե լի կը դառ նան կա-
պակ ցու թեան մէջ. օ րի նակ՝ պատ. Ե ղիա Քա սու նի՝ պա տո ւե լի, 
պատ. հո գա բար ձու թիւն՝ պա տո ւար ժան, հոգ. հայ րեր՝ հո գեշ-
նորհ հայ րեր, հոգ. կազմ՝ հո գա բար ձա կան կազմ, շրջ. վար
չու թիւն՝ շրջա նա յին վար չու թիւն, շրջ. միու թիւն՝ շրջա նա ւար-
տից միու թիւն, խմբ. Պօ ղոս Ս նա պեան՝ խմբա գիր, խմբ. կազմ՝  
խմբագ րա կան կազմ եւ այլն:

Ա ծա կան նե րը կը կրճա տո ւին գլխա ւո րա բար կա յուն բա ռա-
կա պակ ցու թիւն նե րու մէջ՝ ընդհ. գու մար (ընդ հա նուր գու մար), 
երկ րորդ. վար ժա րան (երկ րոր դա կան վար ժա րան), ազգ. ծե րա
նոց (ազ գա յին ծե րա նոց), պատ. տ նօ րէ նու թիւն (պա տո ւար ժան 
տնօ րէ նու թիւն), ազն. տի կին (ազ նո ւա փայլ տի կին):

Հա յա տառ կրնան կրճա տո ւիլ օ տար բա ղադ րեալ ա նուն նե-
րը, կա՛մ օ տար տա ռե րու հնչիւն նե րու ար ձա նագ րու թեամբ, ինչ-
պէս՝ Ա. Էֆ. Փէ. (AFP՝ Agence France Presse), Պի. Պի. Սի. (BBC` 
British Broadcasting Corporation), կա՛մ միայն հա յե րէն փո խար-
ժէք տա ռե րով՝ Ն.Ա.Թ.Օ. (North Atlantic Treaty Organization): 

բ. Յա պա ւում 
Յա պա ւու մը գրա ւոր խօս քի մէջ ա ւե լի ուշ ե րեւ ցած է, երբ 

ո րոշ կրճա տում ներ գրա ւո րէն ան ցած են կեն դա նի խօս քին, 
այ սինքն, երբ, զոր օ րի նակ, Հ.Յ.Դ. եւ Մ.Ա.Կ. կրճա տում նե րը 
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կար դա ցո ւած են ոչ թէ Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թիւն եւ 
Միա ցեալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թիւն, այլ՝ ինչ պէս որ գրո ւած 
են՝ ՀՅԴ (հոյիդա) եւ ՄԱԿ (մակ): Հե տե ւա բար՝ յա պա ւում նե րը, 
իբ րեւ բա ղադ րեալ ա նուն նե րու կարճ գրա յին փո խա նորդ ներ, 
ա նո ւա նո ղա կան նշա նա կու թիւն ու նին:

Յա պա ւու մը կը գրո ւի ա ռանց կրճատ ման կէ տի:
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ, ի հա կադ րու թիւն ա րե ւե լա հա յե րէ-

նի, կը յա պա ւենք միայն բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րը՝ բա ցի 
ան ձի բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րէն՝ ա նուն-հայ րա նուն-մա-
կա նուն: Յա պա ւու մը կը ստեղ ծո ւի օգ տա գոր ծե լով բա ղադ րիչ-
նե րու սկզբնա տա ռե րը միայն. հե տե ւա բար յա պա ւում նե րը կ’ըլ-
լան եր կան դամ՝ ՀՀ ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն), ե ռան
դամ՝ ԱՄՆ (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ ներ), քա ռան դամ՝ 
ՀԲԸՄ ( Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն) եւ 
այլն: Միան դամ յա պա ւում չի կրնար ըլ լալ. Վազ գէն Ա. ա նո ւան 
մէջ Ա.ը կրճա տում է, չի կար դա ցո ւիր իբ րեւ «ա» կամ «այբ», այլ՝ 
իբ րեւ Ա ռա ջին:

Պէտք է նշել, որ յա պա ւու մը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ շատ ա ւե-
լի լայն գոր ծա ծու թիւն ու նի: Հոն կը յա պա ւո ւին նաեւ հա սա րակ 
բա ղադ րեալ ա նո ւա նում նե րը, ինչ պէս բուհ (բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն), դաս ղեկ՝ դա սա րա նի ղե կա վար, 
ուս մաս վար՝ ու սում նա կան մա սի վա րիչ, հէկ (հիդ րոէ լեկտրա-
կա յան) եւ այլն։ Ըստ կազ մու թեան կ’ըլ լան ոչ միայն տա ռա
յին՝ ՀՀ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն, զլմ՝ զան գո ւա ծա յին 
լրա տո ւա կան մի ջոց ներ, այ լեւ վան կա յին կամ բա ռա մա սա յին՝ 
Հայ պետհ րատ՝ Հա յաս տա նի պե տա կան հրա տա րակ չու թիւն, 
վան կա բա ռա յին՝ տեխս պա սար կում՝ տեխ նի կա կան սպա սար-
կում, պետ պա տո ւէր՝ պե տա կան պա տո ւէր, եւ վան կա տա ռա
յին՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕ (UNESCO):

Ս փիւռ քա հայ մա մու լը հայ րե նի լրա տո ւա կան մի ջոց նե րէն 
քա ղած նիւ թե րուն մէջ յա պա ւո ւած բա ռե րը սո վո րա բար կը վե-
րա կանգ նէ՝ յա պա ւու մը փա կա գի ծի մէջ նշե լով կամ՝ հա կա ռա-
կը: Օ րի նակ` Բար գա ւաճ Հա յաս տան կու սակ ցու թիւն (ԲՀԿ), 
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Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թիւն (ՀՀԿ), Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թիւն (ԼՂՀ), Հայ ազ գա յին քոնկ
րես (ՀԱՔ), Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թիւն (ԱԳՆ), Մարդ
կա յին ի րա ւանց եւ րո պա կան դա տա րան (ՄԻԵԴ), Ազ գա յին 
ժո ղով (ԱԺ), բարձ րա գոյն ու սում նա կան հաս տա տու թիւն (բուհ) 
եւ այլն: Ս փիւռ քա հայ ըն թեր ցո ղը ո րո շա պէս ըն տե լա ցած է հայ-
րե նի յա պա ւում նե րուն ու կը գոր ծա ծէ ո մանք, նոյ նիսկ իբ րեւ 
յա պաւում՝ ա րեւմ տա հա յե րէ նի հա մար խորթ ձե ւե րը, ինչ պէս՝ 
զի նուժ (զինո ւո րա կան ուժ՝ բա նակ), կենտ կոմ (կենտ րո նա կան 
կո մի տէ, փո խա նակ՝ կեդ րո նա կան ձե ւին):

Յա պա ւու մը ու նի բա ռա կազ մա կան ար ժէք, ո րո վե տեւ կրնայ 
հո լո վո ւիլ՝ ՄԱԿի զի նո ւոր ներ, ՄԱԿէն ա ռա քո ւած ա պա հո վա
կան ու ժեր, կամ կազ մել այլ բա ռեր՝ ՀԵԸա կան, ԼՕԽու հի ներ, 
ՌԱԿա մէտ եւ այլն:

Յա պա ւում նե րը կը կար դա ցո ւին տա ռա յին եւ վան կա յին 
ձե ւով: Տա ռա յին ըն թեր ցու մը կը կա տա րո ւի ըստ տա ռի ա նու-
նի եւ ոչ հնչիւ նի. օ րի նակ` ՀԲԸՄ (հո-բեն-ըթ-մեն՝ Հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միու թիւն), ՀՄԸՄ (հո-մեն-ըթ-մեն՝ 
Հայ մարմ նակր թա կան ընդ հա նուր միու թիւն), ՀԵԸ (հո-եջ-ըթ՝ 
Հայ ե րի տա սար դաց ըն կե րակ ցու թիւն), ՀՄՄ (հո-մեն-մեն՝ Հայ 
մարմ նա մար զա կան միու թիւն) եւ այլն: Այս խում բի յա պա ւում-
նե րը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ կը կար դա ցո ւին ոչ թէ տա ռա նուն-
նե րով, այլ՝ հնչիւն նե րով. ՀՀՀ՝ հը-հը-հը ( Հա յոց հա մազ գա յին 
շար ժում), զլմ՝ զը-լը-մը (զան գո ւա ծա յին լրա տո ւա կան մի ջոց), 
ԱՄՆ՝ ա-մը-նը (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ ներ): 

Վան կա յին  ըն թեր ցու մը  կ’ըլ լայ  բա ղադ րիչ  սկզբնա տա  ռե-
րու միաս  նա կան ար տա սա նու թեամբ. ըստ այնմ ալ կան միա -
վանկ, երկ վանկ, ե ռա վանկ յա պա ւում ներ, ինչ պէս՝ ՄԱԿ (մակ՝ 
Միա ցեալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թիւն), ՀՕՄ (հօմ՝ Հայ օգ նու-
թեան միու թիւն), ԼՕԽ (լօխ՝ Լի բա նա նա հայ օգ նու թեան խաչ), 
ՍՕԽ (սօխ՝ Սու րիա հայ օգ նու թեան խաչ)՝ միա վանկ. ՔՋԱԿ 
(քջակ՝ Ք րիս տո նէա կան ջա նից ա մառ նա յին կեդ րոն), ՀՌԱԿ 
(հռակ՝ Հա յաս տա նի ռամ կա վար ա զա տա կան կու սակ ցու-
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թիւն)՝ երկ վանկ. ԱՍԱԼԱ (ա սա լա՝ Armenian Secret Army for the 
Liberation of Armenia - ASALA)՝ ե ռա վանկ եւ այլն: 

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի յա պա ւում նե րը, ըստ բա ղադ րեալ         
ա նու  նի տե սա կին, ու նին հե տե ւեալ խում բե րը.

1) Պե տու թիւն նե րու եւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թիւն նե-
րու ա նուն ներ, ինչ պես ՝ ՀՀ ( Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւն), 
ԱՀ (Ար ցա խի Հան րա պե տու թիւն), ԱՄՆ (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ 
Նա հանգ ներ), ԱՄԷ (Ա րա բա կան Միա ցեալ Է մի րու թիւն ներ), ԵՄ 
(Եւ րո պա կան Միու թիւն), ԵՀԽ (Ե կե ղե ցի նե րու Հա մաշ խար հա-
յին Խոր հուրդ) եւ այլն: 

2) Կու սակ ցու թիւն նե րու ա նուն ներ, ինչ պես՝ Թուր քիոյ կու-
սակ ցու թիւն նե րէն՝ ՔԲԿ (PKK, Քիւր տիս տա նի բա նո ւո րա կան 
կու սակ ցու թիւն), ԺՀԿ (CHP, Ժո ղովր դա հան րա պե տա կան կու-
սակ ցու թիւն), ԱԶԿ (AKP, Ար դա րու թիւն եւ զար գա ցում կու սակ-
ցու թիւն), հայ կա կան կու սակ ցու թիւն նե րէն՝ ՌԱԿ ( Ռամ կա վար 
ա զա տա կան կու սակ ցու թիւն), ՀՅԴ ( Հայ յե ղա փո խա կան դաշ-
նակ ցու թիւն), ՀՌԱԿ ( Հա յաս տա նի ռամ կա վար ա զա տա կան 
կու սակ ցու թիւն), ՍԴՀԿ ( Սո ցիալ դե մոկ րատ հնչա կեան կու սակ-
ցու թիւն) եւ այլն:

3) Միու թիւն նե րու, ըն կե րու թիւն նե րու, հաս տա տու թիւն նե-
րու, հիմ նադ րամ նե րու ա նուն ներ, ինչ պես՝ ՊՄ ( Պա տա նե կան 
միու թիւն), ԼԵՄ ( Լի բա նա նի ե րի տա սար դա կան միու թիւն),  
ՍԵՄ ( Սու րիոյ ե րի տա սար դա կան միու թիւն), ՀՄԸՄ ( Հայ մարմ-
նակր թա կան ընդ հա նուր միու թիւն, ՀԿՀ ( Հայ կրթա կան հիմ-
նար կու թիւն), ԳԿՀ ( Գա լուստ Կիւլ պէն կեան հիմ նար կու թիւն), 
ԶՈՄ ( Զա ւա րեան ու սա նո ղա կան միու թիւն) եւ այլն: 

Կան հա յա տառ փո խա ռեալ յա պա ւում ներ՝ ԱՍԱԼԱ ( Հա յաս -
տանի ա զա տագ րու թեան հայ գաղտ նի բա նակ (Armenian Secret 
Army for the Liberation of Armenia (ASALA)), ՏԱՀԵՇ (Ի րա քի եւ 
Սու րիոյ Իս լա մա կան Պե տու թիւն), ԵՈՒՆԵՍՔՕ ( Միա ւո րուած 
Ազ գե րու Կր թու թեան, Գի տու թեան եւ Մ շա կոյ թի Կազ մա կեր-
պու թիւն (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) եւ այլն: 
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Շատ յա պա ւում ներ նոյ նա կան են թէ՛ ա րե ւե լա հա յե րէ նի եւ 
թէ ա րեւմ տա հա յե րէ նի հա մար, ինչ պէս ՄԱԿ, ՀՕՄ, ՀՌԱԿ եւ 
այլն: Ո մանք թէեւ նոյ նա կան են կազ մու թեամբ, բայց տար բեր 
են ար տա սա նու թեամբ, ո րով հե տեւ ա րեւմ տա հա յը կը կար դայ 
տա ռա նու նով, իսկ ա րե ւե լա հա յը՝ հնչիւ նով, թէեւ եր կուս տեք 
փո խան ցում ներ նկա տե լի են ո րոշ յա պա ւում նե րու պա րա գա-
յին, այս պէս՝ ա րեւմ տա հայն ալ ա րե ւե լա հա յե րէ նէ ե կած խծբ 
յա պա ւու մը նոյն ձե ւով կ’ար տա սա նէ՝ խըծըբը՝ խնա միծա նօթ
բա րե կամ, կամ ա րե ւե լա հա յը ՀՄԸՄ յա պա ւու մը եր բեմն կ’ար-
տա սա նէ ա րեւմ տա հա յու պէս՝ հոմենըթմեն: Կան նաեւ ուղ-
ղագ րու թեան պատ ճա ռած տար բե րու թիւն նե րը, օ րի նակ՝ ՀՅԴ 
յա պա ւու մը Հա յաս տա նի մէջ ա ւան դա բար կը գրո ւի նոյն ձե ւով 
(փո խա նակ նոր ուղ ղագ րու թեան ՀՀԴ-ի), բայց  շա տե րու կող մէ 
կը կար դա ցո ւի հըեըդը:

Վեր ջին հա շո ւով, թէ՛ կրճա տում նե րը եւ թէ մա՛ նա ւանդ յա-
պա ւում նե րը բո լոր ըն թեր ցող նե րուն հա մար պէտք է վեր ծա նե լի 
ըլ լան, այ սինքն՝ վե րա կանգ նե լի, այ լա պէս ըն թեր ցո ղը պի տի իյ-
նայ ե րե ւոյ թը չհաս կա նա լու վի ճա կին մէջ:

1.5.– Գո յա կա նի թի ւի քե րա կա նա կան կար գը
Ար դի հա յե րէ նին մէջ գո յա կան նե րու յոգ նա կին կը կազ մո ւի 

եր, ներ, իկ, ք  եւ այք մաս նիկ նե րով:
 Յոգ նա կիի կազ մու թեան բո լոր պա րա գա ներն ալ ի յայտ կը 

բե րեն յա տուկ վիճակներ, զորս պէտք է քննել ա ռան ձին կեր-
պով5:

5 Արեւելահայերէնի մէջ յոգնակիի կազմութեան կանոնակարգման 
աշխատանքները աւելի ակնբախ են. օրինակ՝ Դավիթ Գյուրջինյան, Անուն 
խօսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում  Քերականական բառարան 
տեղեկատու, շուրջ 8000 բառարանային միաւոր, 2-րդ վերամշակուած 
հրատարակութիւն, Երեւան, 2007: Գիրքը իբրեւ ուսումնական գրա կա-
նութիւն երաշխաւորուած է ՀՀ ԿԳՆ Կրթութեան ազգային ինստիտուտի 
կողմէ: Տե՛ս նաեւ Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, 
Լևոն Ավետիսյան, Հայոց լեզվի ուղեցոյց – հնչյունաբանություն, բառա
գիտություն, քերականություն, Երեւան, 2017, էջ 139-159:
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ա.– Միա վանկ եւ մէ կու կէս վան կա նի բա ռե րու յոգ նա կին 
Ար դի հա յե րէ նի մէջ միա վանկ գո յա կան նե րու յոգ նա կեր տը 

եր մաս նիկն է: Ըստ օ րէնքի՝ բո լոր միա վանկ բա ռե րը յոգ նա-
կի կ’ու նե նան եր-ով. արտար տեր, բերդբեր դեր, դարդա րեր, 
աչքաչ քեր, մեղքմեղ քեր, վէրքվէր քեր եւ այլն:

Ն կա տի ու նե նալ
– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ յոգ նա կին, ի հա կադ րու թիւն ա րե-

ւե լա հա յե րէ նի, կը կազ մո ւի ա ռանց ու եւ ի թոյլ ձայ նա ւոր նե րու 
հնչիւ նա փո խու թեան. 

Ու՝ ջուրջու րեր, տունտու ներ, թուղթթուղ թեր, սուրսու րեր: 
Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ գրե թէ պար տա դիր է ու-ի սղու մը՝ ջրեր, 
տներ, թղթեր, սրեր, բայց կան քա նի մը անհն չիւ նա փոխ բա-
ռեր եւս՝ թուրքթուր քեր, ռուսռուս ներ: Ա րե ւե լա հա յե րէ նի քուրդ
քրդեր յոգ նա կիի դի մաց ա րեւմ տա հա յե րէ նը ու նի քիւր տեր:

Ի՝ լինտլին տեր, քիթքի թեր, վիզվի զեր, բայց, իբ րեւ տար-
բե րակ, ի ձայ նա ւո րի սղում կայ քա նի մը բա ռե րու մէջ. գիր՝ գի
րերգրեր, գիրք՝ գիր քերգրքեր, միտք՝ միտ քերմտքեր, սիրտ՝ 
սիր տերսրտեր6: Նոյն հե ղի նա կի գոր ծին մէջ եր կու ձե ւերն ալ 
հա ւա սա րա չափ ներ կայ են. «Ան մեր սրտե րուն մէջ խարս խող 
վէրքն է»: « Պայ քա րիլ բո լոր ա նոնց դէմ / ո րոնք մեր սիր տե րը 
– մեր սէ րե րը / մեր սրբու թիւն նե րը մէկ մէկ քան դե ցին» (Իգ նա 
Սա րըաս լան): Նա խընտ րե լի է գոր ծա ծել անհն չիւ նա փոխ ձե-

6 Թիւր պատկերացում մը կայ, թէ յոգնակիի կազմութեան եւ հոլովումի 
ատեն ձայնաւորներու սղումը արեւելահայերէնի ազդեցութիւն է: 
Արեւմտահայերէնը այդ երեւոյթը մասնակիօրէն ժառանգած է հին 
լեզուէն ու պատմական զարգացման ընթացքին զայն թօթափելու 
միտում ցուցաբերած: Յոգնակիի կազմութեան եւ հոլովումի մէջ հ. Արսէն 
Այտընեանի ըսած կորուստեան ու փոփոխման պարագաները (Հ. Արսէն վ. 
Այտընեան, Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Բ. 
տպագրութիւն, Վիէննա, 1883, էջ 14-16) մեծապէս նուազած են նոր լեզուին 
մէջ: Լեզուական նման երկձեւութիւնները կարելի չէ կտրել-թափել. կարելի 
է խուսափիլ անոնցմէ այնքան ատեն, որ խօսքի տուեալ իրադրութեան մէջ 
դիւրեկան կը հնչէ նորը: Հոս անկասկած դեր ունի ոճական գործօնը:
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ւե րը: Ի-ի սղու մը պար տա դիր է ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ՝ քթեր, 
վզեր, գրեր եւ այլն: 

– Իկ յոգ նա կեր տով յոգ նա կի կը կազ մէ մարդ բա ռը՝ մար
դիկ, լայ նօ րէն գոր ծա ծե լի է նաեւ եր մաս նի կով՝ մար դեր ձե ւը: 
Հո լո վա կան հա մա կար գի մէջ եւս տար բեր են՝ մար դիկմար
դոցմար դոց մէմար դոց մով, մար դերմար դե րու, մար դե րէմար
դե րով: Կա՞յ տար բե րու թիւն այս եր կու շար քին մէջ. կը թո ւի, որ 
կայ. ու տար բե րու թիւ նը պէտք է փնտռել բա ռի մաս տին մէջ. 
մարդ բա ռը ու նի եր կու հիմ նա կան ի մաստ ներ. մարդ առ հա սա-
րակ՝ իբ րեւ մարդ ա րա րած՝ ի գա կան թէ ա րա կան սե ռի. « Մարդ 
կա՞յ այն տեղ», « Մարդ չկայ», « Մարդ ը սածդ խելք կ’ու նե նայ»,  եւ 
ա մու սին, նաեւ այր մարդ՝ իբ րեւ ա րե ւե լա հա յե րէն՝ տղա մարդ. 
« Մարդս այ սօր գոր ծի չգնաց», « Մար դը ա մուս նա լու ծու թիւն 
կը պա հան ջէ»: Աս կէ ել լե լով մար դիկ յոգ նա կին ու նի ա ռա ջին 
ի մաս տին յա րիր գոր ծա ծու թիւն՝ « Մար դիկ ե րախ տա մոռ ա րա
րած ներ չեն», « Մար դոց մե ծա մաս նու թիւ նը աղ քա տու թեան մէջ 
կ’ապ րի», իսկ երկ րորդ ի մաս տով՝ մար դեր նաեւ այր մար դիկ. 
« Մար դե րը թող դուրս ել լեն» կամ «Այր մար դիկ թող դուրս ել-
լեն»: Այր ո րո շի չը մար դիկ ձե ւին ի մաս տը կը մաս նա ւո րէ:

Նա խա մար դիկ եւ գեր մար դիկ յոգ նա կի նե րը նոյն պէս կրնան 
ու նե նալ նա խա մար դեր եւ գեր մար դեր ձե ւե րը, բայց ա ռանց 
ի մաս տա յին տար բե րու թեան:

– Կինկի ներ օ րի նա կան ձե ւի կող քին կայ նաեւ կա նայք 
հնա ձեւ տար բե րա կը՝ այք յոգ նա կեր տով: Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ 
սո վո րա կան ձեւ է. ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ու նի սահ մա նա փակ 
գոր ծա ծու թիւն:

–  Մէ կու կէս վան կա նի բա ռե րը յոգ նա կին կը կազ մեն եր 
յոգ նա կերտ մաս նի կով՝ աստղաստ ղեր, կայսրկայս րեր, վագր
վագ րեր, գամփռգամփ ռեր, սանտրսանտ րեր, նոյն պէս գո յա-
կա նա բար գոր ծա ծո ւող այս կար գի ա ծա կան նե րը՝ մանրման
րեր, ծանրծան րեր, թանձրթանձ րեր, կարծրկարծ րեր եւ այլն: 
Հի նէն ե կող պա րա գայ մըն է այս բա ռե րէն ո մանք ներ-ով գոր-
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ծա ծե լը՝ յատ կա պէս ե րեք բա ղա ձայ նե րու ներ կա յու թեամբ գո-
յա կան նե րու եւ գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող բա ռե րու պա րա-
գա յին՝ գամփռգամփռ ներ, սանտրսանտր ներ, թանձրթանձր
ներ, կարծր՝ կարծր ներ: Ա սոնք բո լոր քե րա կան նե րու կող մէ 
մեր ժուած ձե ւեր կը մնան: 

– Բազ մա թիւ միա վանկ բա ռեր յոգ նա կիի կազ մու թեան 
ա տեն չեն վե րա կանգ ներ գրա բա րի ն վեր ջահն չիւ նը՝ ակ(ն)ա
կեր, անձ(ն)ան ձեր, կողմ(ն)կող մեր, մաս(ն)մա սեր, մուկ(ն)
մու կեր, ձուկ(ն)ձու կեր, որմ(ն)որ մեր, ոսպ(ն)ոս պեր, ունկ(ն)
ուն կեր, սերմ(ն)սեր մեր եւ այլն:

Ն-ն վե րա կանգ նող բա ռե րը ե րեք խում բի մէջ դնել կա րե լի է. 
1) Ն-ով եւ ա ռանց ն -ի տար բե րակ ներ. բեռ՝ բեռ ներ/բե ռեր, 

եզ՝ եզ ներ/ե զեր, ծոռ՝ ծոռ ներ/ծո ռեր, հարս՝ հարս ներ/հար սեր, 
մատ՝ մատ ներ/մա տեր, միւս՝ միւս ներ/միւ սեր, դռւռդռ ներ/դու
ռեր, թոռթոռ ներ/թո ռեր, շուրթշրթներ/շուր թեր. «Արդ, ա սոնք 
ն -ով կամ ա ռանց ն -ի յոգ նա կա նաց նե լը ո րե ւէ կա յուն կա նո նի 
են թա կայ չէ, հե տե ւա բար այն քան ա տեն, որ ակն բախ ան բա-
րեհն չու թիւն մը չ’ա ռա ջա նար, ա սոնք պէտք է յոգ նա կա նաց նել 
եր-ով»7 կը գրէ Ար մե նակ Ե ղիա յեան: Պէտք է ա ւելց նել, որ ա սի-
կա ա րեւմ տա հա յե րէ նի մի տումն է. հե տե ւա բար նա խընտ րե լի 
են ա ռանց ն -ի տար բե րակ նե րը, ի տար բե րու թիւն ա րե ւե լա հա-
յե րէ նի, ուր այս եւ ու րիշ բազ մա թիւ բա ռեր ան պայ ման կը վե-
րա կանգ նեն ն-ն՝ եզ ներ, մատ ներ, հարս ներ, միւս ներ, դռներ, 
թոռ ներ, շրթներ եւ այլն:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ք  ա ծան ցով (նախ կին յոգ նա կերտ) 
միա վանկ բա ռե րը նոյն պէս եր-ով յոգ նա կի կը դառ նան՝ կուրծք
կուրծ քեր, միտքմիտ քեր, վէրքվէր քեր, մեղքմեղ քեր, ճեղքճեղ
քեր, բարքբար քեր, ձեռքձեռ քեր, ոտքոտ քեր: Ձեռ/ձեռք եւ ոտ/
ոտք ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ հան դէս կրնան գալ ձեռ ներձեռ քեր, 

7  Արմենակ Եղիայեան, Արեւմտահայերէնի ուղղագրական, ուղղախօսական, 
ոճաբանական ուղեցոյց, ձեռնարկ Արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան 
յանձնախումբի, Պէյրութ-Լիբանան, 2014, էջ 143:
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ոտ ներոտ քեր կրկնակ ձե ւե րով, ա ռա ջի նին մէջ ն -ի վե րա կանգ-
նու մով: 

Դուռ եւ շուրթ բա ռե րը կրնան գոր ծա ծո ւիլ դու ռեր/դռներ, 
շուր թեր/շրթներ տար բե րակ նե րով: Դռ ներ ձե ւը նախ կին ն -ի 
վե րա կանգ նու մով օ րի նա չա փա կան կը դառ նայ. հե տե ւա բար 
սխալ է դուռ ներ ձե ւը, ո րով հե տեւ անհն չիւ նա փոխ պա րա գա-
նե րուն ն -ի վե րա կանգ նում չի պա տա հիր: Ն-ի գո յու թեան պա-
րա գա յին հնչիւ նա փո խու թիւ նը պայ ման է՝ շրթներ. ա րե ւե լա հա-
յե րէ նը ու նի նռներ, ձկներ, մկներ, ծնկներ, ա րեւմ տա հա յե րէ նը՝ 
նու ռեր, ձու կեր, մու կեր, ծուն կեր: 

Շուրթ՝ շուր թեր/շրթներ բա ռի ա րեւմ տա հա յե րէ նի տա րա ծ-
ուած տար բե րակն է նաեւ շրթունք-շրթունք ներ: Շր թունք ե զա կի 
բա ռը դար մը ա ռաջ կը գի տակ ցո ւէր իբ րեւ յոգ նա կի. «Շր թունքս 
են ծա րաւ միակ համ բոյ րին» ( Մի սաք Մե ծա րենց):

2) Միայն ն -ի վե րա կանգ նու մով յոգ նա կի կը պա հէ լեռ-լեռ
ներ բա ռը: Կան նաեւ գառգառ ներ, թոռթոռ ներ, ո րոնք ա ռա ւե-
լա բար կը գոր ծա ծո ւին իբ րեւ բազ մա վանկ բա ռեր՝ գառ նուկ ներ, 
թոռ նիկ ներ:

3) Հիւսն, ողն բա ռե րը նոր հա յե րէ նին ան ցած են ն -ով, հե-
տե ւա բար ան խու սա փե լի են ա նոնց հիւս ներ եւ ող ներ ձե ւե րը: 
Բուռն, սառն ու նին միայն ա ծա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն՝ բուռն 
նկա րա գիր, սառն յա րա բե րու թիւն, իսկ բուռ (բռունցք, ա փի մէջ) 
եւ սառ բա ռե րը գո յա կան են՝ բու ռեր, սա ռեր: Խառն, խուռն, 
դառն ա ծա կան նե րը գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա-
յին պէտք է հե տե ւին մէ կու կէս վան կա նի բա ռե րու օ րէն քին: Ոմն 
գրա բա րեան դե րա նու նի յոգ նա կին  կ՚ըլ լայ ո մանք:

– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ մարմ նի զոյգ ան դամ ներ ցոյց 
տո ւող միա վանկ բա ռեր կրնան յոգ նա կի կազ մել նաեւ ո ւը ներ 
յոգ նա կեր տով՝ ձե ռո ւը ներ, մա տո ւը ներ, ա չո ւը ներ, ո տո ւը ներ, 
ծնկո ւը ներ, ուն կո ւը ներ: Ա սի կա բար բա ռէն ան ցած է գրա կա-
նին ու կը հան դի պի մա նա ւանդ ա րեւմ տա հայ եւ սփիւռ քա հայ 
հին սե րուն դի մշա կած գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թեան մէջ. 
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«… Չա րա զօր ձե ռո ւը ներ եր կա թե ղէն ծան րու թեամբ / կը մօ տե
նան»: «Ես այս ա մէ նուն առ ջե ւէն / Սար սա փա հար եւ ա չո ւը ներս 
փա կած կը փախ չիմ» ( Սիա ման թօ): «Օ տար տղոց ա չո ւը նե րուն, 
հոգ ւոյն մէջ, / Դողդ ղա գին պի տի տղաս ո րո նեմ / Եւ ան ծա նօթ՝ 
պի տի մեռ նիմ ա նոնց դէմ» ( Վա հան Թե քէեան): 

բ. – Բազ մա վանկ բա ռե րու յոգ նա կին 
Ներ յոգ նա կեր տով յոգ նա կի կը կազ մեն բազ մա վանկ 

պարզ՝ առ տուառ տու ներ, պար տէզպար տէզ ներ, քա ղաքքա
ղաք ներ, սե ղանսե ղան ներ, պա տու հանպա տու հան ներ, հրա
պա րակհրա պա րակ ներ, եւ վեր ջա ծան ցա ւոր գո յա կան նե րը՝ 
ակ նոցակ նոց ներ, փշրանքփշրանք ներ, խոր հուրդխոր հուրդ
ներ, գիւ ղակգիւ ղակ ներ եւ այլն. բազ մա վանկ երկ րորդ բա ղադ-
րի չով բարդ բա ռե րը՝ գիւ ղա քա ղաքգիւ ղա քա ղաք ներ, գրա սե
ղանգրա սե ղան ներ, մայ րու ղիմայ րու ղի ներ, պա րա հան դէս
պա րա հան դէս ներ եւ այլն:

Ն կա տի ու նե նալ.
– Ք յոգ նա կեր տով յոգ նա կի կը կազ մէ տղայ բա ռը՝ տղաք, 

որ նոյն պէս ու նի տղա ներ ձե ւը: Տ ղաք ներ մեր ժե լի ձեւ մըն է. 
« Լե զուն… / զոր խօ սեր / էին ա նուշ տղաք ներ, գու ցէ խօ սող չու
նե նայ» ( Վա հան Թէ քէեան): Ծ նողք բա ռը կ’ար տա յայ տէ հայր 
ու մայր, իսկ եր բեմն ա նոնց մէ մէ կը միայն. շփո թը փա րա տե-
լու հա մար այժմ լայն տա րա ծում ու նին ծնող եւ ծնող ներ. ծնողք 
եւ ծնողք ներ ձե ւե րը մեր ժո ւած են իբ րեւ ե զա կի ու յոգ նա կի: 
Ծ նողք ձե ւը ձեռք բե րած է հա ւա քա կան ի մաստ՝ խնա մա կա
լու թիւն – ծ նողք հան դի պում, ծնողք եւ զա ւակ յա րա բե րու թիւն, 
9րդ դա սա րա նի ծնողք: Օ րի նակ ներ՝ «Ան բա ցա ռա բար ծնող-
քէն (ու շատ հա ւա նա բար մեծ ծնող նե րէն) պի տի ստա նայ իր 
կրթու թիւ նը, նե րա ռեալ՝ հա յե ցի կրթու թիւ նը»: « Շատ կա րե ւոր 
է ծնող քի ազ դե ցու թիւ նը զաւ կին վրայ»: «Ծ նո ղը որ քա՞ն կը տի
րա պե տէ իր մայ րե նի լե զո ւին ու մշա կոյ թին»։ «Ծ նող նե րը ի րենց 
զա ւակ նե րը հայ կա կան վար ժա րան կը ղրկեն» (Վ րէժԱր մէն):
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Հան դի սա ւոր խօս քի մէջ կայ նաեւ տիար բա ռի տեարք յոգ-
նա կին:

– Ք մաս նի կով յոգ նա կի կրնան կազ մել նաեւ ա ցի/ե ցի/ցի 
ա ծան ցով տե ղա ցիու թիւն ար տա յայ տող գո յա կան նե րը, ո րոնք 
ա ւե լի շատ ներ մաս նի կով կը գոր ծա ծո ւին՝ գիւ ղա ցի ներգիւ ղա
ցիք, տե ղա ցի ներտե ղա ցիք, ձո րե ցի ներձո րե ցիք, հա լէպ ցի ներ
հա լէպ ցիք: Ք յոգ նա կեր տով ձե ւե րը ու նին սահ մա նա փակ գոր-
ծա ծու թիւն, հան դէս կու գան միայն են թա կա յի դե րով ու կամ 
իբ րեւ կո չա կան, միշտ ան յօդ կը գոր ծա ծո ւին. « Գիւ ղա ցիք ար
տե րէն վե րա դար ձան», «Ո՞ւր մնա ցիք, ե րե ւան ցի՛ք», « Տե ղա ցիք 
չեն յար գեր օ տա րերկ րա ցի նե րը»: 

Տի կին ներ եւ պա րոն ներ ձե ւե րուն դի մաց հան դի սա ւոր խօս-
քի մէջ կան նաեւ տիկ նայք եւ պա րո նայք յոգ նա կի նե րը՝ այք յոգ-
նա կեր տով, յատ կա պէս կո չա կան խօս քի մէջ:

Յոգ նա կերտ մաս նի կը ստա նա լով՝ բազ մա վանկ բա ռե րը կը 
կորսնց նեն բա ռա վեր ջի յ  ան ձայն գի րը. տղայ՝ տղաք, շու կայ՝ 
շու կա ներ, պաշ տօ նեայ՝ պաշ տօ նեա ներ, հա ւա քա ծոյ՝ հա ւա քա
ծո ներ, բրա ծոյ՝ բրա ծո ներ եւ այլն:

գ. Միա վանկ բա ղադ րի չով վերջացող բարդ բա ռե րու 
յոգ նա կիի կազ մու թիւ նը8

Միա վանկ բա ղադ րի չով վեր ջա ցող բարդ գո յա կան նե րը 
(ռազ մա-նաւ, ջր- վէժ, հի ւան դա-պահ) յոգ նա կին կը կազ մեն եր 
կամ ներ յոգ նա կերտ նե րով: 
8 Սփիւռքահայ իրականութեան մէջ միավանկ բաղադրիչով բարդ բառերու 

յոգնակիի կազմութեան մասին քերականութեան դասագիրքերը անդրա-
դարձած են համառօտ կերպով: Միավանկ բաղադրիչով բառերու յոգնա-
կիներու այբբենական երկու ցանկ ներկայացուցած է Կարօ Առաքելեան, 
տե՛ս նոյնին Դիւրին հայերէն 1 Բ. մաս, Պէյրութ, 2007, էջ 125-126. Դիւրին 
հայերէն, 2 , Պէյրութ, 2008, էջ 187-188: Արմենակ Եղիայեան հարցը քննած 
է ըստ վերջին միավանկ բաղադրիչներու. տե՛ս նոյնին Արեւմտահայերէնի 
ուղղագրական, ուղղախօսական, ոճաբանական ուղեցոյց, էջ 143-158: 
Մենք եւս կը հետեւինք վերջինիս օրինակին, որովհետեւ համոզուած ենք, 
որ կարելի չէ անգիր ընել իւրաքանչիւր պարագան եւ ոչ ալ բաւարարուիլ 
եղած բառարաններով. կողմնորոշուելու համար աւելի նպատակայարմար 
է այս եղանակը:
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1) Միա վանկ բա ղադ րի չով վեր ջա ցող գո յա կան նե րու յոգ
նա կիի կազ մու թիւ նը երով 

Բա ռը եր կ’առ նէ, երբ մէ կը կամ բան մը ցոյց կու տայ, 
ո րով հե տեւ երկ րորդ բա ղադ րի չը իբ րեւ ա նուն գոր ծա ծո ւած 
է: Այս պէս՝ հրա ւի րա տոմս, բաժ նե տոմս, ու ղե տոմս, այ ցե տոմս 
բա ռե րէն իւ րա քան չիւ րը բան մը ցոյց կու տայ՝ տոմս մը, տոմ
սի տար բեր տե սակ մը. ու րեմն եր կ’առ նեն՝ հրա ւի րա տոմ սեր, 
բաժ նե տոմ սեր, ու ղե տոմ սեր, այ ցե տոմ սեր: Տոմս գո յա կա նը 
իր բուն ի մաս տը  տո ւած է իւ րա քան չիւր բար դու թեան: Ս փիւռ
քա հայ բարդ բա ռը անձ մը՝ մէ կը ցոյց կու տայ. հե տե ւա բար՝ 
սփիւռ քա հա յեր: Այս տեղ հայ գո յա կա նը իր բուն ի մաս տը տո ւած 
է ամ բողջ բար դու թեան: Այդ պէս են ա հա զանգ՝ ա հա զան գեր, 
բա նա վէճ՝ բա նա վէ ճեր, գի նե տուն՝ գի նե տու ներ, դա սա կարգ՝ 
դա սա կար գեր, զօ րա գունդ՝ զօ րա գուն դեր, մաս նա տուփ՝ մաս
նա տու փեր, նշա գեղձ՝ նշա գեղ ձեր, ե ղե րա մայր՝ ե ղե րա մայ րեր, 
հո ղա տէր՝ հո ղա տէ րեր, կնքա հայր՝ կնքա հայ րեր եւ այլն. բո լորն 
ալ եր-ով յոգ նա կի կ’ու նե նան, ո րով հե տեւ բան մը կամ մէ կը ցոյց 
կու տան:

Ո րոշ միա վանկ բա ղադ րիչ ներ միշտ հան դէս կու գան                   
իբ րեւ գո յա կան. հե տե ւա բար՝ ա նոնց մով կազ մո ւած բարդ բա-
ռե րը միշտ եր կ’առ նեն. 

գաղթ՝ ներ գաղ թեր, ար տա գաղ թեր. 
գիծ՝ յա տա կա գի ծեր, նա խա գի ծեր, տրա մա գի ծեր, փա կա

գի ծեր. 
դուլ՝ գոր ծա դու լեր, դա սա դու լեր, զի նա դու լեր, հա ցա դու լեր9.
թերթ՝ օ րա թեր թեր, շա բա թա թեր թեր, պար բե րա թեր թեր.
լար՝ ձայ նա լա րեր, ե լեկտ րա լա րեր.
խաղ՝ բա ռա խա ղեր, մնջա խա ղեր, թա տե րա խա ղեր, թղթա

խա ղեր, վի ճա կա խա ղեր, մար զա խա ղեր. 
խումբ՝ պա րա խում բեր, զօ րա խում բեր, ա ւա զա կա խում բեր, 

նո ւա գա խում բեր, երգ չա խում բեր.
9 Արեւելահայերէնի մէջ միշտ ներ՝ դասադուլներ, գործադուլներ:
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կոյտ՝ աղ բա կոյ տեր, քա րա կոյ տեր, բա ռա կոյ տեր.
ճաշ՝ նա խա ճա շեր, հո գե ճա շեր.
մաս՝ զօ րա մա սեր, հո ղա մա սեր, ցա մա քա մա սեր10. 
մարտ՝ ճա կա տա մար տեր, սու սե րա մար տեր, ըմբ շա մար

տեր, կռփա մար տեր, ցլա մար տեր.
շերտ՝ հո ղա շեր տեր, են թա շեր տեր,  բա ռա շեր տեր.
վայր՝ դաշ տա վայ րեր, հար թա վայ րեր, խա ղա վայ րեր.
տառ՝ թա ւա տա ռեր, մե ծա տա ռեր, փոք րա տա ռեր.
ցանկ՝ խա ղա ցան կեր, եր գա ցան կեր, բա ռա ցան կեր.
ցաւ՝ յօ դա ցա ւեր, գլխա ցա ւեր, ծնկա ցա ւեր.
քար՝ ան կիւ նա քա րեր, յու շա քա րեր, շիր մա քա րեր, գե րեզ

մա նա քա րեր, հիմ նա քա րեր, խաչ քա րեր, լող քա րեր:
Բազ մա թիւ են միա վանկ այն բա ռե րը, ո րոնք ի րենց  բուն 

ի մաս տը կու տան բար դու թեան ու եր կ’առ նեն՝ թիւ, ժամ, լանջ, 
ծառ, կառք, կարգ, կազմ, հանք, հաւ, ճառ, ճիւղ, նաւ, ցուպ, 
վանք, փող, փորձ, փունջ, օղ եւ այլն:

Միա վանկ այն գո յա կան նե րը, ո րոնք կրկնա ձեւ յոգ նա կի 
ու նին՝ բար դու թեան մէջ սո վո րա բար ա ռանց ն -ի հան դէս կու 
գան. խու սա փիլ ն -ով ձե ւե րէն. հար սեր/հարս ներ՝ նո րա հար սեր, 
մա տեր/մատ ներ՝ բթա մա տեր, մատ նե մա տեր, միջ նա մա տեր, 
ցու ցա մա տեր, իսկ լեռ բա ռը, որ միայն ն -ի վե րա կանգ նու մով 
յոգ նա կի ու նի, նոյ նը կը մնայ բար դու թիւն նե րու մէջ՝ լեռ ներ՝ 
սառ ցա լեռ ներ, նա խա լեռ ներ:

Մէ կու կէս վան կա նի բա ղադ րիչ նե րով բար դու թիւն նե րը, 
ա նուն մը ցոյց տա լու պայ մա նով, դար ձեալ եր կ’առ նեն, ինչ պէս 
աստղ, արկղ, ոսկր բա ռե րը. լու սաստղ՝ լու սաստ ղեր, գի սաստղ՝ 
գի սաստ ղեր, ծո վաստղ՝ ծո վաստ ղեր, կո ղոսկր՝ կո ղոսկ րեր, այ
տոսկր՝ այ տոսկ րեր, փղոսկր՝ փղոսկ րեր, կրծոսկր՝ կրծոսկ րեր, 
աղ բարկղ՝ աղ բարկ ղեր, դրա մարկղ՝ դրա մարկ ղեր: Խօ սակ ցա-
10 Արեւելահայերէնը ունի մանրամաս բառը. մանրամասեր՝ մանր մասեր, 

մանրակ. մանրամասներ՝ մանրամասնութիւններ:
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կա նին մէջ ա սոնք, մա՛ նա ւանդ արկղ բա ղադ րի չով բա ռե րը, մի-
տում ու նին ներ-ով յոգ նա կի կազ մե լու. յանձ նա րա րե լի չէ:

Այ սու հան դերձ, այս օ րի նա չա փու թիւ նը բա ցար ձակ չէ: 
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ քիչ չեն այն բա ռե րը, ուր վեր ջին բա ղադ-
րի չը ա նուն մըն է, հան դէս կու գայ իբ րեւ գո յա կան, բայց յոգ նա-
կին կը կազ մեն ներ-ով: Հա յե րէ նը ու նի հիմ նա կան, ընդ հա նուր 
օ րէնք մը, ո րուն հա մա ձայն՝ բազ մա վանկ բա ռե րը ներ կ’առ նեն, 
ու ա մէն բա ղադ րեալ բառ, ո րուն բա ղադ րիչ նե րը հետզ հե տէ կը 
կորսնց նեն ի րենց բա ռա յին ինք նու րոյ նու թիւ նը, կը գի տակ ցո ւի 
իբ րեւ բազ մա վանկ բառ ու բնա կա նա բար ներ կ’առ նէ: Այդ բա-
ռե րը կա րե լի է խմբա ւո րել հե տե ւեալ խում բե րուն մէջ.

‒ Ի մաս տա փո խու թեամբ, երբ երկ րորդ բա ղադ րի չը իր հիմ-
նա կան նշա նա կու թե նէն դուրս՝ այլ ի մաս տով մը գոր ծա ծո ւած է 
կամ ան կախ ի մաստ մը տո ւած է բար դու թեան11. օ րի նակ՝ ծխա
խոտ՝ ծխա խո տեր, մո լա խոտ՝ մո լա խո տեր (բոյ սեր), բայց ծխա
խոտ ներ (սի կա ռէթ), հե ռա խօ սեր (խօսք), բայց՝ հե ռա խօս ներ 
(գոր ծիք):

‒ Բազ մա թիւ բար դու թիւն նե րու մէջ հան դէս գա լով՝ ա ծան-
ցա նա լու մի տում ցոյց տո ւող բա դադ րի չնե րով կազ մո ւած  բա ռե-
րը, ինչպէս պետ եւ երգ բաղադրիչները:

‒ Անյօդակապ բարդութիւններու մեծ թիւ մը, ուր օրինա-
չափութիւն մը մատնանշել դժուար է:

Ներ-ով յոգնակի ունին հետեւեալ բարդ բառերը.
զէն՝ ար ձա կա զէն ներ, հրա զէն ներ.
կիթ՝ կով կիթ ներ, հաւ կիթ ներ, ձկնկիթ ներ. 
թարթ՝ ակն թարթ ներ.
հոր՝ ջրհոր ներ. բայց՝ նաւ թա հո րեր, հան քա հո րեր.
ուղտ՝ ըն ձուղտ ներ. բայց՝ այ ծուղ տեր
դեղ՝ տաք դեղ ներ. 

11 Այս մասին տե՛ս Ա. Ա. Մարության. Միավանկ բաղադրիչով բարդ գոյա
կանների հոգնակիի կազմությունը ժամանակակից հայերենում, «Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների», 2003, թիւ 52, էջ 52-62:
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վէժ՝ ջր վէժ ներ, քա րա վէժ ներ.
երթ՝ շքերթ ներ, ող ջերթ ներ
կութք ՝ այ գե կութք ներ
ելք՝ վե րելք ներ.
էջք՝ վայ րէջք ներ.
անցք (ճեղք, մի ջոց)` ջրանցք ներ, լեռ նանցք ներ, նրբանցք

ներ, ա ռանցք ներ, տո ղանցք ներ, օ դանցք ներ (օ դի անցք՝ ճեղք), 
լու սանցք ներ (տետ րա կի), բայց կայ նաեւ լու սանց քեր (լոյ սի 
անցք` ճեղք):

կէտ բա ռը իբ րեւ կէտ, կեդ րոն կամ սկիզբ՝ բարձ րա կէ տեր, 
կրա կա կէ տեր, յե նա կէ տեր, նպա տա կա կէ տեր, ե լա կէ տեր, դար
ձա կէ տեր, մեկ նա կէ տեր, սկզբնա կէ տեր. իբ րեւ կէ տադ րա կան 
նշան ու նի տա տա նում ներ՝ ստո րա կէ տեր/ստո րա կէտ ներ, վեր
ջա կէ տեր/վեր ջա կէտ ներ, մի ջա կէ տեր, բազ մա կէ տեր. յանձ նա
րա րե լի է եր. իբ րեւ սկզբունք՝ տե սա կէտ ներ, հա յե ցա կէտ ներ: 
Նաեւ՝ ժամ կէտ ներ՝  իբ րեւ պայ մա նա ժամ:

ազդ (յայ տա րա րու թիւն, լուր, ծա նու ցում)` բնազդ ներ, գո
վազդ ներ, մա հազդ ներ, լու սազդ ներ.

բայ՝ դեր բայ ներ, մակ բայ ներ.
ափ՝ քա րափ ներ, գե տափ ներ, լճափ ներ, ծո վափ ներ12:
այր՝ քա րայր ներ:
Երկ ձե ւու թեամբ հան դէս կու գան խաչ բու ռեր/խաչ բուռ

ներ (ցո րե նի հաս կե րէ հիւ սո ւած խա չա ձեւ փունջ), խաչ բա ռեր/
խաչ բառ ներ (գծա վան դա կի մէջ ցրո ւած տա ռե րով բա ռա խաղ). 
Յանձ նա րա րե լի կը մնան ներ-ով ձե ւե րը, ո րով հե տեւ հոս բուռ 
եւ բառ բա ռե րը ի րենց բուն ի մաս տը չեն պար տադ րած ա նոնց: 

ձագ՝ ա ներ ձագ ներ.
այր՝ քե ռայր ներ, կես րայր ներ.
կին՝ քեռ կին ներ, ե րէց կին ներ, տի կին ներ.

12 Արեւելահայերէնի մէջ՝ գետափեր, լճափեր, ծովափեր. բայց՝ քարափներ: 
Գետեզրեր բառի դիմաց արեւմտահայերէնը ունի գետեզերքներ:
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քոյր՝ բուժ քոյր ներ:
Խօ սակ ցա կա նին մէջ կան նաեւ մօր քուր ներ, հօր քուր ներ 

յոգ նա կի նե րը. ա սոնց հա մա բա նու թեամբ ալ գրա կա նին մէջ 
ա ւե լի յա ճա խա դէպ կը դառ նան մօ րա քոյր ներ, հօ րա քոյր ներ, 
կնքա հայր ներ եւ կնքա մայր ներ ձե ւե րը, ո րոնք պէտք է ըն դու նե-
լի հա մա րո ւին:

Ար շա լոյ սեր/ար շա լոյ սներ, վեր ջա լոյ սեր/վեր ջա լոյս ներ. կայ 
նաեւ բա րի լոյս ներ ձե ւը իբ րեւ բա րեւ ներ: Յանձ նա րա րե լի է 
ներ-ը, ո րով հե տեւ լոյս բա ղադ րի չը իր բուն ի մաս տը չէ պար-
տադ րած բար դու թիւն նե րուն՝ ա ռա ւօտ, ի րի կուն, բա րեւ: Բայց 
ան դին եր ու նի ազ դա լոյ սեր բառը:

Ո րոշ միա վանկ գո յա կան ներ իբ րեւ երկ րորդ բա ղադ րիչ մեծ 
թի ւով բա ռե րու մէջ ներ-ով հան դէս կու գան: Ա սոնց մէջ ա ծան-
ցա նա լու ըն թացք մըն ալ կ’ե րե ւի, ինչ պէս է պա րա գան (ա)բան, 
(ա)պան, (ա)պաշտ, (ա)գէտ բա ղադ րիչ նե րուն, ո րոնք ներ կ՚առ-
նեն, թէեւ ա սոնց մէ ո մանք կրնան նկա տո ւիլ իբ րեւ բա յա հիմ քեր՝ 
սրտա բան ներ, երկ րա բան ներ, լե զո ւա բան ներ, դռնա պան ներ, 
պա հա պան ներ, կա ռա պան ներ, ի րա պաշտ ներ, սնո տիա պաշտ
ներ, վի պա պաշտ ներ, գե ղա պաշտ ներ, ճար տա րա գէտ ներ, 
ռազ    մա  գէտ ներ, գրա գէտ ներ եւ այլն: Այս պէս՝   

երգ ար մա տով կազ մո ւած բո լոր բար դու թիւն նե րը՝ մե ներգ
ներ, խմբերգ ներ, զու գերգ ներ, քայ լերգ ներ, օրհ ներգ ներ, հա
մերգ ներ եւ այլն.

պետ ար մա տով բար դու թիւն նե րը, գրե թէ բո լորն ալ՝ ներ. 
անջր պետ ներ, աս պետ ներ, խմբա պետ ներ, նա հա պետ ներ, 
մայ րա պետ ներ, վար դա պետ ներ, վար ժա պետ ներ, վար պետ
ներ, հա զա րա պետ ներ, դպրա պետ ներ, ազ գա պետ ներ, ա տե
նա պետ ներ, վար չա պետ ներ, վե հա պետ ներ, տաս նա պետ ներ, 
հա մայն քա պետ ներ եւ այլն: 

Ներ-ի ան ցու մը բո լոր խօ սող նե րուն քով միա ժա մա նակ 
ու հա մա տեղ չ’ե րե ւիր. ո մանց հա մար ներ-ով ձե ւը տա կա ւին 
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կրնայ խորթ ու օ տա րո տի թո ւիլ, ինչ պէս կ’ե րե ւի վե րի բա ռե-
րու պա րա գա յին, ուր ներ-ը սա կայն ա ւե լի տի րա կան է ար դէն: 
Սփիւռքահայ մամուլին մէջ համայնքապետ բառը ունի միշտ 
համայնքապետեր յոգնակին: Այս խում բի բա ռե րուն հա մար 
կողմ նո րո շի չը խօ սակ ցա կան կեն դա նի լե զուն է. քե րա կա նա-
կան կա նո նա կար գում նե րը խան գա րող դեր կ’ու նե նան:

2) Միա վանկ բա ղադ րի չով վեր ջա ցող փո խա նուն նե րու 
յոգ նա կիի կազ մու թիւ նը ներով.

Բա ռը ներ կ’առ նէ, երբ բան մը ը նող, բան մը ե ղող կամ 
ե ղած ցոյց կու տայ, ո րով հե տեւ երկ րորդ բա ղադ րի չը բա յա
նուն մըն է կամ իբ րեւ բա յա նուն գոր ծա ծո ւած է: Օ րի նակ՝ սէր 
բա ռը նաեւ բա յա նուն է, բայ կը կազ մէ՝ սի րել: Բարդ բա ռի մէջ 
հան դէս գա լով բա ռին կու տայ բան մը ը նո ղի ի մաս տը՝ « Բա րե
կամս ազ գա սէր է», այ սինքն՝ ազ գը սի րող է. հե տե ւա բար յոգ-
նա կին կ’ըլ լայ ազ գա սէր ներ: Գն դա ցիր բա ռին մէջ ցիր բա ղադ-
րի չը ա նուն չէ, այլ՝ ցրել/ցրո ւել բա յին ար մա տը. ա նով բա յը կը 
դառ նայ բան մը ը նող (գնդակ ցրող), ու րեմն յոգ նա կին կ’ըլ լայ 
գնդա ցիր ներ: 

Բա յա հիմ քով վեր ջա ցող այս բարդ բա ռե րը ա ծա կան են ու 
փո խա նո ւա նա բար կը գոր ծա ծո ւին իբ րեւ գո յա կան. ռմբա ձիգ
ներ՝ ռմբա ձիգ զէն քեր, պա տաս խա նա տու ներ՝ պա տաս խա նա
տու ան ձեր, ազ գա սէր ներ՝ ազ գա սէր մար դիկ, բա րե գործ ներ՝ 
բա րե գործ տի կին ներ, մսա կեր ներ՝ մսա կեր կեն դա նի ներ, ա կա
նա տես ներ՝ ա կա նա տես վկա ներ եւ այլն: Այդ պէս նաեւ նո րօծ՝ 
նո րօծ ներ (նոր օ ծո ւած ներ), նո րա ծին՝ նո րա ծին ներ (նոր ծնած-
ներ), գոր ծա զուրկ՝ գոր ծա զուրկ ներ (գոր ծէ զրկո ւած ներ), ա չա
զուրկ՝ ա չա զուրկ ներ, ծնո ղա զուրկ՝ ծնո ղա զուրկ ներ, հայ րե նա
զուրկ՝ հայ րե նա զուրկ ներ եւ այլն: 
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Ո րոշ միա վանկ բա ղադ րիչ ներ միշտ հան դէս կու գան բա յա-
հիմ քի դե րով, հե տե ւա բար ա նոնց մով կազ մո ւած բարդ բա ռե րը 
միշտ ներ կ’առ նեն. այս պէս՝

բեր (բե րող)՝ բան բեր ներ, լրա բեր ներ, բօ թա բեր ներ.
տար (տա նող)՝ հրա մա նա տար ներ, նա մա կա տար ներ, 

թղթա  տար ներ, բեռ նա տար ներ.
բոյժ (բու ժող)՝ ա տամ նա բոյժ ներ, բե կա բոյժ ներ, ման կա

բոյժ ներ.
դիր (դրո ւած, դրո ւող, դնող)՝ ու սա դիր ներ, մակ դիր ներ, 

պսա կա դիր ներ.
զանց (զանց ը նող)՝ գե րա զանց ներ, պար տա զանց ներ, օ րի

նա զանց ներ.
թափ (թա փող)՝ հո ղա թափ ներ, բեռ նա թափ ներ.
թիռ (թռչող)՝ ուղ ղա թիռ ներ, հրթիռ ներ.
կիր (կրող)՝ բեռ նա կիր ներ, ջրկիր ներ, դրօշ(ակ)ա կիր ներ, 

նի զա կա կիր ներ.
կալ (բան մը բռնող կամ պա հող)՝ բռնա կալ ներ, գրա կալ ներ, 

գոր ծա կալ ներ, ծա մա կալ ներ, կրծկալ ներ. 
կուլ (կլա նող, կուլ տո ւող)` փո շե կուլ ներ, ձկնկուլ ներ.
կից (նոյ նը բա նը ե ղող կամ ու նե ցող, կցո ւող)՝ ազ գա կից ներ, 

ա թո ռա կից ներ, կե նա կից ներ, սե նե կա կից ներ, տա րե կից ներ, 
դրկից ներ.

հար (զար նող, նո ւա գող, զար նո ւած)՝ դաշ նա կա հար ներ, 
ջու թա կա հար ներ, սի րա հար ներ, ցրտա հար ներ, հո վա հար ներ.

ձիգ (նե տող)՝ ռմբա ձիգ ներ, նե տա ձիգ ներ, հրձիգ ներ.
մուղ (մղող)՝ ջրմուղ ներ, նաւ թա մուղ ներ.
որս (նե տող)՝ ձկնորս ներ, մար դորս ներ.
պատ (պա տող, պա տած)՝ ցան կա պատ ներ, զրա հա պատ ներ.
սէր (սի րող)` ազ գա սէր ներ, գրա սէր ներ, բա նա սէր ներ, փա

ռա սէր ներ.
վար (վա րող, ղե կա վա րող, քշող)՝ մե քե նա վար ներ, շար ժա

վար ներ, ղե կա վար ներ, խմբա վար ներ: 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

71

տու (տո ւող)՝ դա սա տու ներ, տե ղե կա տու ներ, պա տաս խա
նա տու ներ.

փոր (փո րող)՝ փայտ փոր ներ, հան քա փոր ներ, գե րեզ մա նա
փոր ներ

Այդ պէս նաեւ բուռ վառ՝ բուռ վառ ներ, ձկնորս՝ ձկնորս ներ, 
մաք սա նենգ՝ մաք սա նենգ ներ, շուր ջառ՝ շուր ջառ ներ, սրճեփ՝ 
սրճեփ ներ, երկ նա քեր՝ երկ նա քեր ներ, խա չա գող՝ խա չա գող
ներ, ինք նա հոս՝ ինք նա հոս ներ եւ այլն:

– Ո րոշ միա վանկ բա ղադ րիչ ներ հան դէս կու գան թէ՛ ա նու նի 
դե րով՝ առ նե լով եր, թէ՛ բա յա հիմ քի դե րով ՝առ նե լով ներ. այս-
պէս՝

բոյս՝ դե ղա բոյ սեր, ծո վա բոյ սեր, ծաղ կա բոյ սեր (բոյս), բայց՝ 
նո րա բոյս ներ (նոր մէջ տեղ ե կած ներ).

գործ՝ ձե ռա գոր ծեր, ա սեղ նա գոր ծեր (գործ, գոր ծո ւածք), 
բայց՝ եր կա թա գործ ներ, հո ղա գործ ներ, բա րե գործ ներ (գոր ծող).

դարձ՝ ան կիւ նա դար ձեր, ան ցու դար ձեր, հայ րե նա դար ձեր, 
տո ղա դար ձեր, վե րա դար ձեր (դառ նա լը), բայց՝ հայ րե նա դարձ
ներ, նո րա դարձ ներ (դար ձող).

թաղ՝ դիա թա ղեր, մե ռե լա թա ղեր (թա ղե լը), բայց՝ դիա թաղ
ներ, մե ռե լա թաղ ներ (թա ղող).

կեր՝ թռչնա կե րեր, ա նաս նա կե րեր (կեր, կե րա կուր), բայց՝ 
թռչնա կեր ներ, ա մե նա կեր ներ, խո տա կեր ներ, մսա կեր ներ (ու-
տող).

կոչ՝ մար տա կո չեր, ռազ մա կո չեր, դա տա կո չեր (դի մում, 
հրա ւէր), բայց՝ ժամ կոչներ (կան չող, հրա ւի րող).

հատ՝ գա րե հա տեր, դե ղա հա տեր, ա դա ման դա հա տեր 
(հատ, հա տիկ), բայց՝ դրա մա հատ ներ, փայ տա հատ ներ, ա դա
ման դա հատ ներ (հա տող, կտրող).

շար՝ ա տամ նա շա րեր, դի պա շա րեր, զօ րա շա րեր, կա ռա շա
րեր, մա տե նա շա րեր, ստեղ նա շա րեր, սիւ նա շա րեր, գրա շա րեր, 
տո ղա շա րեր (շարք), բայց՝ գրա շար ներ, տո ղա շար ներ (շա րող).
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շարժ՝ երկ րա շար ժեր, զօ րա շար ժեր, տե ղա շար ժեր (շար-
ժում, շար ժի լը), բայց՝ ինք նա շարժ ներ, շո գե շարժ ներ, վայ րա
շարժ ներ (շար ժող).

չափ՝ ար ժե չա փեր, ձե ւա չա փեր, պատ ժա չա փեր, քայ լա չա
փեր (չափ), բայց՝ ան կիւ նա չափ ներ, երկ րա չափ ներ, ու ղե չափ
ներ, ջերմ ա չափ ներ (չա փող).

պահ՝ դա սա պա հեր, ի րիկ նա պա հեր (պահ, ա տեն), բայց՝ 
գի շե րա պահ ներ, կար գա պահ ներ, ա ւան դա պահ ներ, հեր թա
պահ ներ, շա բա թա պահ ներ (պա հող).

ցան՝ աշ նա նա ցա ներ, գար նա նա ցա ներ (ցանք, ցա նե լը), 
բայց՝ սերմ նա ցան ներ, հրա ցան ներ, ջրցան ներ (ցա նող).

ցոյց՝ զօ րա ցոյ ցեր, հա կա ցոյ ցեր, նստա ցոյ ցեր (ցոյց), բայց՝ 
ժա մա ցոյց ներ, կողմ նա ցոյց ներ, օ րա ցոյց ներ (ցոյց տո ւող).

փոխ՝ քայ լա փո խեր, հեր թա փո խեր (փո փո խու թիւն, փո խե-
լը), բայց՝ լու մա յա փոխ ներ, կրօ նա փոխ ներ, դաւանափոխներ 
(փո խող).

քաղ՝ ծաղ կա քա ղեր, հաս կա քա ղեր, պտղա քա ղեր (քա ղ-
ուածք, հա ւա քում), բայց՝ ծաղ կա քաղ ներ, պտղա քաղ ներ, պա
տա ռա քաղ ներ (քա ղող).

տես՝ աղ ջիկ տե սեր, հի ւանդ տե սեր (տես նե լը), բայց՝ ա կա
նա տես ներ, ա մե նա տես ներ, կար ճա տես ներ, հան դի սա տես ներ, 
լրտես ներ, տնտես ներ (տես նող):

Բա յա հիմ քին փո խա րէն կրնան ըլ լալ գո յա կան կամ ա ծա-
կան բա ղադ րիչ ներ, ո րոնց մով բարդ բա ռը ո րոշ յատ կա նիշ մը 
կամ ո րոշ վի ճակ մը ու նե ցո ղի, բան մը ե ղո ղի կամ ե ղա ծի ի մաս-
տը կ’ար տա յայ տէ: Այս ա ծա կան բար դու թիւն ներն ալ փո խա-
նուա նա բար ներ-ով յոգ նա կի կը կազ մեն.

մե ծա մեծմե ծա մեծ ներ
բա րե սիրտբա րե սիրտ ներ (բա րի սիրտ ու նե ցող ներ)
շի կա հերշի կա հեր ներ (շէկ մազ ու նե ցող ներ)
գե ղա դէմգե ղա դէմ ներ (գե ղե ցիկ դէմք ու նե ցող ներ)
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նա խա գահնա խա գահ ներ (ա ռա ջին գա հը ու նե ցող ներ) 
սե ւա մորթսե ւա մորթ ներ (սեւ մորթ ու նե ցող ներ)
բթա միտբթա միտ ներ (բութ միտք ու նե ցող ներ),
մե ծա միտմե ծա միտ ներ (մեծ միտք ու նե ցող ներ), 
կեն դա նա կերպ ներ (կեն դա նիի կերպ ու նե ցող ներ), 
վաչ կա տուն ներ (վա չը՝ կառ քը իբ րեւ տուն ու նե ցող ներ):
Այս խում բին մէջ կը մտնեն նա խա ծան ցա ւոր ա ծա կան նե րը, 

ո րոնք լայ նօ րէն կը գոր ծա ծո ւին իբ րեւ գո յա կան, ինչ պէս՝ առ դիր
առ դիր ներ, բա ղա ձայնբա ղա ձայն ներ, բա ցա կայբա ցա կա ներ, 
բա ցատբա ցատ ներ, մակ դիրմակ դիր ներ, ներ դիրներ դիր ներ, 
տա րա բախտտա րա բախտ ներ, գե րա դասգե րա դաս ներ, ստո
րա դասստո րա դաս ներ եւ այլն: Նոյն պէս՝ ժխտա կան նա խա-
ծանց նե րով (ան, ապ, դժ, տ, չ) ա ծա կան նե րը փո խա նո ւա նա-
բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին՝ ան գութան գութ ներ, ա պուշա
պուշ ներ, դժբախտդժբախտ ներ, տմարդտմարդ ներ, տժգոյն
տժգոյն ներ, չտեսչտես ներ եւ այլն:

Ո րոշ միա վանկ բա ղադ րիչ ներ միայն բան մը ու նե ցո ղի 
ի մաստ կու տան բար դու թեան. ա սոնք ա զա տօ րէն կրնան գոր-
ծա ծո ւիլ իբ րեւ փո խա նուն եւ ստա նալ ներ:

գար՝ խե լա գար ներ (խել քի հի ւան դու թիւն ու նե ցող), մտա
գար ներ, ջղա գար ներ, սրտա գար ներ. 

գոյն՝ մոխ րա գոյն ներ (մո խի րի գոյն ու նե ցող ներ), սրճա գոյն
ներ, գոյնզ գոյն ներ, լա ւա գոյն ներ, բարձ րա գոյն ներ.

մոլ` գի նե մոլ ներ (գի նի խմե լու մո լու թիւն ու նե ցող ներ), գրա
մոլ ներ, խա ղա մոլ ներ, կնա մոլ ներ, ցու ցա մոլ ներ, փա ռա մոլ ներ 
եւ այլն:

Ո րոշ միա վանկ բա ղադ րիչ ներ բար դու թեան մէջ տեղ մը 
ա նու նի (եր), այլ տեղ բան մը ու նե ցո ղի կամ ե ղո ղի ի մաստ 
կրնան ու նե նալ (ներ), ինչ պէս՝ 

զօր` աշ խար հա զօ րեր, զրա հա զօ րեր, կա յա զօ րեր, հե ծե լա
զօ րեր, պա հա կա զօ րեր (զօրք), բայց՝ լիա զօր ներ, ա մե նա զօր
ներ, հա մա զօր ներ (զօ րու թիւն ու նե ցող).
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տուն՝ գե րեզ մա նա տու ներ, գրա տու ներ, կաթ նա տու ներ, ձե
ռագ րա տու ներ, (տուն), բայց` մե ծա տուն ներ (մեծ տուն ու նե ցող 
ան ձեր), վաչ կա տուն ներ (կառ քը իբ րեւ տուն ու նե ցող ներ):

Վեր ջին բա ղադ րի չը կրնայ ե րեք ի մաս տով ալ գոր ծա ծո ւիլ 
բար դու թիւն նե րու մէջ, ինչ պէս գիր բա ռը: Ան իբ րեւ բա յա հիմք 
բար դու թեան կու տայ 1) բան մը ը նո ղի՝ գրո ղի ի մաստ. պատ մա
գիր՝ պատ մա գիր ներ, խմբա գիր՝ խմբա գիր ներ, ակ նար կա գիր՝ 
ակ նար կա գիր ներ, վի պա գիր՝ վի պա գիր ներ, գրա գիր՝ գրա գիր
ներ եւ այլն. 2) կը գոր ծա ծո ւի իբ րեւ գո յա կան՝ տառ ի մաս տով ու 
բար դու թեան կու տայ տա ռա տե սա կի մը ի մաս տը. բե ւե ռա գիր՝ 
բե ւե ռա գի րեր, սե պա գիր՝ սե պա գի րեր, եր կա թա գիր՝ եր կա թա
գի րեր, շե ղա գիր՝ շե ղա գի րեր, զար դա գիր՝ զար դա գի րեր, պատ
մա գիր`պատ մա գի րեր (պատ մա կան գի րեր) եւ այլն. 3) կը գոր-
ծա ծո ւի գրու թիւն, գրո ւածք ի մաս տով. այդ պա րա գա յին դար-
ձեալ ներ կ’առ նէ. գնա հա տա գիր՝ գնա հա տա գիր ներ, յայ տա
գիր՝ յայ տա գիր ներ, պա տո ւո գիր՝ պա տո ւո գիր ներ, դե ղա գիր՝ 
դե ղա գիր ներ, ծրա գիր՝ ծրա գիր ներ, ցա ւակ ցա գիր՝ ցա ւակ ցա
գիր ներ եւ այլն: Ա սոնք ոչ թէ գրա տե սակ են, այլ` գրու թիւն ներ: 
Այս տեղ հնա րա ւոր շփո թու թիւն կրնայ ստեղ ծո ւիլ գրու թիւն եւ 
անձ ցոյց տո ւող եզ րե րու պա րա գա յին: Լե զուն անձ ցոյց տո ւող 
եզ րի պա րա գա յին ստեղ ծած է նոր բառ. այս պէս՝ մե քե նա գիր 
բա ռը հա յե րէ նի մէջ կը նշա նա կէր գրա մե քե նա յով գրո ւած գրու
թիւն, յոգ նա կին՝ մե քե նա գիր ներ, որ եր բեք անձ ցոյց չէր տար. 
լե զուն հնա րա ւոր շփո թէն խու սա փե լու հա մար ու նէր անձ նշող 
մե քե նագ րող բա ռը: Այդ պէս նաեւ տպա գի րեր – տ պա գիր ներ, 
բայց՝ տպագ րիչ, ձե ռա գի րեր   ձե ռա գիր ներ, բայց՝ ձե ռագ րիչ, 
վի մա գի րեր – վի մա գիր ներ, բայց՝ վի մագ րիչ կամ փո րագ րիչ13:
13 Արեւելահայերը գրութիւն ցոյց տուող բառերը եւս յոգնակի կը կազմեն 

եր-ով եւ ձայնաւորի հնչիւնափոխութեամբ՝ գնահատագրեր, յայտագրեր, 
պատուոգրեր, ծրագրեր: Մեր մէջ ալ գործածողներ կան: Երկար 
ատենէ փորձուած ըլլալով հանդերձ՝ արեւմտահայերէնի համար խորթ 
ձեւեր կը մնան: Արմենակ Եղիայեան գիր բառին տառ ու գրութիւն 
իմաստները կը նոյնացնէ ու կը հակադրէ գրող իմաստին՝ եր-ով եւ ներ-
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Կարգ մը միա վանկ բա ղադ րիչ ներ կրնան եր կու, նոյ նիսկ 
ե րեք դե րե րով հան դէս գալ. հոս եւս եր եւ ներ յոգ նա կերտ նե րը 
ու նին ի մաս տա զա տիչ դեր:

Այս պէս՝
խօս՝ կար գա խօ սեր, նշա նա խօ սեր, հե ռա խօ սեր (խօսք), 

բայց՝ ա տե նա խօս ներ, գրա խօս ներ, դա սա խօս ներ, շա տա
խօս ներ, ստա խօս ներ (խօ սող), բարձ րա խօս ներ, հե ռա խօս ներ 
(գոր ծիք).

կապ՝ գլխա կա պեր, վի րա կա պեր, ծնկա կա պեր (կապ), շաղ
կապ ներ, խօս կապ ներ (կա պող), վզկապ ներ եւ փող կապ ներ 
(իբ րեւ հա գուս տի տե սակ):

մուտ/մուտք՝ շքա մուտ քեր, ճա կա տա մուտ քեր, նա խա
մուտ քեր, (դուռ, մուտք), բայց՝ ե կա մուտ ներ, լու սա մուտ ներ, 
նո րա մուտ ներ (մտնող, մտցնող կամ մտած), այ լեւ՝ ա րե ւա մուտ
ներ, գար նա նա մուտ ներ, ձմեռ նա մուտ ներ, տա րե մուտ ներ, վե
րա մուտ ներ (սկիզբ): 

ով յոգնականացած բառերու երկու սիւնակ բերելով: Գիր ու գրութիւն 
իմաստներով բոլոր բառերը կու տայ եր-ով եւ ի-ի սղումով՝ ամսագրեր, 
ծրագրեր, լրագրեր, ճատակագրեր, զարդագրեր, օրագրեր եւ այլն: 
Կը գրէ. «Եթէ յոգնակին փորձենք անհնչիւնափոխ կատարել եւ զայն 
արտասանել լրագիրեր ձեւով, ապա  հակում պիտի յառաջանայ ըսելու 
լրագիրներ, որ սխալ է. լրագիրը բան մը գրող չէ, գրութեան մը պատճէնն 
է: Ասոնց հնչիւնափոխ կիրարկութիւնը՝ լրագրեր, կը թոյլատրէ մեզի 
խուսափիլ նման սխալ կիրարկութենէ: Պէտք չէ միւս ծայրայեղութեան 
մէջ ալ մտնել՝ հնչիւնափոխելով  երկրորդ սիւնակի բառերը, որպէսզի 
չստիպուինք ըսել գրագրներ եւ այլն, որ սխալ է անշուշտ: Ռաֆֆի 135 
տարի առաջ կը գրէր  «Ինքնախաբէութիւն»-ին մէջ. «Նրանք լինում են...
լրագիրների և ամսագիրների  խմբագիրներ». այսօր արեւելահայերու 
բացարձակ մեծամաստնութիւնը պիտի ըսէր. «...լրագրերի եւ ամսագրերի 
խմբագիրներ» (Արեւմտահայերէնի ուղղագրական, ուղղախօսական, 
ոճաբանական ուղեցոյց, ձեռնարկ արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան 
յանձնախումբի, էջ 147-148):

    Ասիկա կանոնակարգման կտրուկ ձեւ մըն է ու չի համապատասխաներ 
լեզուի բնական վիճակին: Լեզուի մէջ կայ գիր եւ գրութիւն արտայայտող 
բառերու կենդանի զատորոշում, իսկ անձի հետ չշփոթելու համար ալ, 
տեսանք, լեզուն ունի իր հնարքը: Հոս՝ լրագիրլրագիրներ բառը երբեք 
անձ ցոյց չի տար. անոր համար ունինք լրագրող բառը: Ասկէ անկախ՝ 
արեւելահայերէնի մէջ եւս տակաւին կը հանդիպինք լրագիրներ, 
ձեռագիրներ, ամսագիրներ ձեւերուն: 
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նիշ՝ ազ դա նի շեր, ախ տա նի շեր, աստ ղա նի շեր (նշան, ցու-
ցիչ), բազ մա նիշ ներ, հո մա նիշ ներ, հա կա նիշ ներ, նոյ նա նիշ ներ 
(նշա նա կու թիւն, ի մաստ), դրա մա նիշ ներ, յատ կա նիշ ներ, չա
փա նիշ ներ/ (բան մը նշող): 

դ.– Գո յա կա նի ե զա կի եւ յոգ նա կի ձե ւե րու գոր ծա ծու թ
եան կա նոն ներ

Թանձ րա ցա կան (նիւ թա կան ի մաստ ու նե ցող) գո յա կան-
նե րը կրնան լրա ցո ւիլ քա նա կա կան թո ւա կան նե րով եւ ու նե նալ 
յոգ նա կի թիւ՝ եր կու ա թոռ, քսան խա նութ, օ րեր ա ռաջ, տա րի
ներ ետք, ծա ռեր չոր ցան, տու ներ քան դո ւե ցան, բնա կիչ նե րը 
տու ժե ցին: 

Ն կա տի ու նե նալ հե տե ւեալ պա րա գա նե րը.
1) Վե րա ցա կան (ոչ նիւ թա կան, ոչ թանձ րա ցա կան) գո յա-

կան նե րու քե րա կա նա կան տար բե րու թիւ նը թանձ րա կան նե րէն 
այն է, որ ա նոնք չեն կրնար լրա ցո ւիլ քա նա կա կան թո ւա կան-
նե րով եւ ու նե նալ յոգ նա կի թիւ: Չենք կրնար ը սել մէկ ըն թացք 
կամ ըն թացք ներ, եր կու մտա ծում, մտա ծում ներ, մէկ հպար տու
թիւն, հպար տու թիւն ներ, մէկ աղ քա տու թիւն, աղ քա տու թիւն ներ, 
մէկ ծա գում, ծա գում ներ, բա ցի այն պա րա գա նե րէն, երբ բա ռը 
հա ւա սա րա պէս ստա ցած է նաեւ թանձ րա ցա կան ի մաստ, ինչ-
պէս « Մէկ շար ժու մով առ ջեւ գնա՛», « Ձա խող շար ժում ներ կա
տա րեց», «Եր կու նկա տո ղու թիւն ստա ցաւ», «Ն կա տո ղու թիւն նե
րը շատ էին»: 

2) Նիւթ կամ զան գո ւած ցոյց տո ւող գո յա կան նե րը հա տե-
րու չեն բաժ նո ւիր, չեն թո ւար կո ւիր, ինչ պէս՝ պող պատ, պղինձ, 
ոս կի, եր կաթ, ար ծաթ, հան քա ծուխ, ար ճիճ, ծծումբ, ա լիւր, օդ, 
ջրա ծին, թթո ւա ծին, ջուր, գի նի, մե լան, մեղր, կաթ, մա ծուն, քա
ցախ եւ այլն: Ա սոնք կրնան ստա նալ քիչ ու շատ ո րո շիչ նե րը, 
բայց չեն կրնար գոր ծա ծո ւիլ քա նա կա կան թո ւա կան նե րու հետ 
եւ յոգ նա կի չեն ու նե նար: Քա նա կա կան թո ւա կան նե րը կրնան 
գոր ծա ծո ւիլ զան գո ւա ծին չա փը ցոյց տո ւող ե զա կի գո յա կան նե-
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րուն հետ, ինչ պէս՝ եր կու քի լօ մա ծուն, ե րեք տա կառ գի նի, եր կու 
պարկ ա լիւր, տա սը ամ բար ցո րեն եւ այլն: Այս բա ռե րը կրնան 
յոգ նա կի գոր ծա ծո ւիլ միայն, երբ կը գոր ծա ծո ւին այդ նիւ թէն 
պատ րաս տո ւած ար տադ րու թեան մը ի մաս տով, օ րի նակ՝ «Ոս
կի նե րը հե տը վեր ցուց». հոս նկա տի ու նինք ոս կիէ շի նո ւած 
զար դե ղէ նը կամ այլ ի րեր. պղինձ նե րը՝ պղին ձէ շի նո ւած մեծ 
կաթ սա նե րը, ջու րե րը կ’ը սենք, երբ նկա տի կ’ու նե նանք տար-
բեր մակ նի շի ջու րի սրո ւակ ներ, նոյն պէս՝ գի նի ներ, օ ղի ներ, կա
թեր եւ այլն:

3) Բուն հա ւա քա կան գո յա կան ներ. ա սոնք ե զա կի ձե ւով 
կ’ար տա յայ տեն յոգ նա կի նշա նա կու թիւն եւ կրնան յոգ նա կիով 
ալ փո խա րի նո ւիլ: Այդ պէս են ու թիւն ա ծան ցով շարք մը գո յա-
կան ներ, ինչ պէս՝ ա շա կեր տու թիւնա շա կերտ ներ, մտա ւո րա կա
նու թիւնմտա ւո րա կան ներ, հո գե ւո րա կա նու թիւնհո գե ւո րա կան
ներ, ու սա նո ղու թիւնու սա նող ներ: Հա ւա քա կան գո յա կան ներ 
կը կազ մեն նաեւ ա նի (ա ւա գա նի, նա մա կա նի, ընտ րա նի, ա ռա-
ծա նի), ո րայք (դե ղո րայք, ար տո րայք), ո տիք (փո րո տիք), ե ղէն 
(ոս կե ղէն՝ ոս կիով շի նո ւած ի րեր, խմո րե ղէն՝ խմո րով շի նուած 
ու տե լիք ներ) ա ծանց նե րը: Ա սոնք նոյն տե սա կի ի րե րու հա ւա-
քա կան ա նուն ներ են: Հա ւա քա կան գո յա կան նե րը յոգ նա կի թիւ 
չու նին: Կա րե լի չէ ը սել ա շա կեր տու թիւն ներ, խմո րե ղէն ներ, նա
մա կա նի ներ եւ այլն. այս պէս կ’ը սո ւի. «Ազ գա յին վար ժա րան
նե րու ա շա կեր տու թիւ նը ներ կայ ե ղաւ Պա տա րա գին»: « Պատ
րաս տո ւած խմո րե ղէ նը հրամ ցո ւե ցաւ  ներ կա նե րուն»: « Բան ջա
րե ղէ նը թարմ էր»: « Զար դե ղէ նը հետս վեր ցու ցի»: « Նա հա տակ 
գրող նե րու վեր ջերս հրա տա րա կո ւած նա մա կա նին կար դա ցի»:

4) Ա նե զա կան գո յա կան ներ. Տոհմ, գեր դաս տան ու խմբակ-
ցու թիւն ցոյց տո ւող գո յա կան նե րը կը կազ մո ւին ենք, անք, եանք 
ա ծանց նե րով՝ Սար գի սենք, Սար գի սեա նենք, Հայ կենք, Վար դա
նանք, Ղե ւոն դեանք եւ այլն: Ա սոնք յոգ նա կի ի մաստ ու ձեւ ու նին 
եւ ե զա կի թի ւով չեն գոր ծա ծո ւիր, ա նե զա կան են: Ուղ ղա կա նին 
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մէջ ու նին ք, իսկ սե ռա կան-տրա կա նին մէջ ց՝ Յա րու թենք Յա
րու թենց, Վար դա նանք Վար դա նանց:

5) Ա նո րոշ գո յա կա նը թո ւա կան նե րուն հետ ե զա կի կը գոր-
ծա ծո ւի: Կ ’ը սենք տա սը գրա սե ղան, հա րիւր տուն, հա զար զի
նո ւոր, եր կու մի լիոն բնա կիչ, նոյ նիսկ ե թէ են թա կա յի դեր ու-
նի, հե տե ւա բար ստո րո գիչն ալ ե զա կի է, թէեւ յոգ նա կիու թեան 
ի մաս տը թո ւա կա նէն ըն կա լե լի կը դառ նայ՝ « Պար տէ զին մէջ 
եր կու ծառ չոր ցաւ», «Երկ րա շար ժի հե տե ւան քով հա րիւր տուն 
քան դո ւե ցաւ», «Եր կու մի լիոն բնա կիչ տու ժեց»: Հե տե ւա բար 
ար տօ նե լի չէ ը սել եր կու օ րեր ա ռաջ, հինգ ա միս ներ ետք, եր կու 
ծա ռեր, հա րիւր տու ներ, մի լիոն բնա կիչ ներ, բա ցի երբ կը շեշ-
տենք լրա ցեալ գո յա կա նին մէ կէ ա ւե լի ըլ լա լը՝ եր կո՛ւ օ րեր ա ռաջ, 
տա՛ սը ա շա կերտ ներ:

Թո ւա կա նին հետ գոր ծա ծո ւող գո յա կա նը յոգ նա կի կը դրո ւի 
հե տե ւեալ պա րա գա նե րուն.

‒ Երբ գոր ծա ծո ւած է ո րո շիչ յօ դով՝ ե րեք հրա ցա նա կիր նե
րը, եօ թը թզուկ նե րը, Մու սա լե րան քա ռա սուն օ րե րը:

‒ Երբ թո ւա կա նէն ետք ո րե ւէ ո րո շիչ գայ` եր կու պտղա տու 
ծա ռեր, տա սը նոր գրա սե ղան ներ, հա րիւր նո րա կա ռոյց տու ներ:

6) Գո յա կա նի սե ռա կան հո լո վը ե զա կի կը դրո ւի, երբ ո րո-
շի չի պաշ տօն ու նի, այ սինքն՝ լրա ցեա լին ի՛նչ տե սակ ըլ լա լը ցոյց 
կու տայ՝ կո վու աչ քեր, թուղ թի տե սակ ներ, խա ղո ղի ող կոյզ ներ, 
սե ղա նի ծած կոց ներ, փո ղո ցի լամ բեր, դաշ տի ծա ղիկ ներ, շան 
հա ջոց, սի րոյ խոս տո վա նու թիւն ներ եւ այլն: Դաշ տե րու ծա ղիկ
ներ կա պակ ցու թեան մէջ դաշ տե րու բա ռը ո րո շիչ չէ, յատ կա ցու-
ցիչ է, նկա տի ու նի տար բեր դաշ տե րէ բե րո ւած ծա ղիկ ներ. նոյն 
ձե ւով կրնանք ը սել տար բեր թուղ թե րու տրցակ ներ, շու նե րուն 
հա ջո ցը եւ այլն:

7) Յոգ նա կի են թա կա յի գո յա կան ստո րո գե լին սովորաբար 
ե զա կի կը դրո ւի՝ « Դուք զի նո ւոր էք», «Ա նոնք ա շա կերտ են», 
« Սար գիսն ու Ա ւե տի սը բժիշկ են», « Մենք ու սու ցիչ ենք», բայց 
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վե րա դիր ու նե նա լու պա րա գա յին յոգ նա կի կ’ըլ լայ՝ « Դուք հե-
րոս զի նո ւոր ներ էք», «Ա նոնք յա ռա ջա դէմ ա շա կերտ ներ են», 
« Սար գիսն ու Ա ւե տի սը հմուտ բժիշկ ներ են», « Մենք փոր ձա ռու 
ու սու ցիչ ներ ենք»:

8) Ա ռանց կա պին խնդիր գո յա կա նը սո վո րա բար ե զա կի 
ա նո րոշ է՝ ա ռանց գիր քի ներ կա յա նալ, ա ռանց վկա յի դա տա
րան եր թալ, ա ռանց զէն քի զի նո ւոր ներ:

9) Գո յա կա նը ե զա կի իր ձե ւով կրնայ յոգ նա կի ի մաստ ար-
տա յայ տել: Ա ւե լոր դա բա նու թիւն է, հա յե րէ նի լե զո ւամ տա ծո-
ղու թեան հա մար չա փա զանց խորթ, երբ ան տե ղի յոգ նա կի կը 
գոր ծա ծո ւի, մինչ խօս քէն ըն կա լե լի է ա տի կա. « Մենք եր գով ու 
պա րով, փո ղով ու թմբու կով կը դի մա ւո րէինք մեր թեկ նա ծուն»: 
«Ընդ դի մա դիր նե րը լո լիկ կը նե տէին ա նոր գլխուն»: «Հր դե հը 
մեծ վնաս պատ ճա ռեց բնա կիչ նե րուն»: Այդ պէս նաեւ՝ վա րունգ 
գնել, լո լիկ ճզմել, նպաստ բաժ նել, մար զիկ նե րուն կօ շիկ նուի
րել, ա շա կերտ նե րուն տետ րակ, մա տիտ, սրբիչ եւ այլ պի տոյք
ներ տրա մադ րել եւ այլն: Այս նա խա դա սու թիւն նե րուն թա ւա տա-
ռով ան դամ նե րը յոգ նա կիի վե րա ծե լը ճո ռո մա բա նու թիւն կ’ըլ-
լայ:

10) Յա ճախ կը հարց նեն՝ « Ձեռ նո՞ց դրի, թէ ձեռ նոց ներ, գուլ
պա՞յ հա գայ, թէ գուլ պա ներ»: Այս բա ռե րու պա րա գա յին ե զա կին 
տրա մա բա նօ րէն զոյ գը կը հասկ ցո ւի. գուլ պայ մը կամ ձեռ նոց 
մը գնել բնա կա նա բար կը նշա նա կէ զոյգ մը գուլ պայ, զոյգ մը 
ձեռ նոց. հե տե ւա բար ձեռ նոց դնել, գուլ պայ հագ նիլ ար տա յայ-
տու թիւն նե րը կ’եր թան զոյ գին: Այ սու հան դերձ՝ եր բեք սխալ չէ 
նաեւ գուլ պա ներս ու ձեռ նոց ներս հա գայ ը սե լա ձե ւը, ուր զոյգ 
հաս կա ցու թիւ նը առ նո ւած է ան ջա տա բար: Հար ցը կը տար բե րի 
կրծկալ եւ ակ նոց բա ռե րու պա րա գա յին: Եր բեք ար տօ նե լի չէ 
«ակ նոց ներս դրի» ը սե լա ձե ւը, որ անգ լե րէ նէ թարգ մա նու թիւն է 
(ան շուշտ ե թէ մէ կէ ա ւե լի ակ նոց նե րու մա սին չէ խօս քը):
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11) Յոգ նա կի ձե ւով ե զա կի փո խա նուն ներ ալ կան, ինչ պէս « Ծի
լեր» պար բե րա թերթ, « Ցոլ քեր» մա տե նա շար: Թեր թի մը ո րոշ 
թի ւե րը նկա տի ու նե նա լու պա րա գա յին շատ սո վո րա կան է ը սել, 
օ րի նակ, վեր ջին « Բա գին»նե րը կար դա ցի, բայց առ նուազն ան-
բա րե հունչ է ը սել վեր ջին « Ծի լեր»նե րը: Այս պի սի պա րա գա նե-
րու նա խընտ րե լի է ը սել « Ծի լեր» պար բե րա թեր թի վեր ջին թի
ւե րը»:

1.6.– Գո յա կա նի հո լո վի քե րա կա նա կան կար գը 
Հո լո վու մը խօս քի մէջ գո յա կա նին եւ գո յա կա նա կան ի մաստ 

ար տա յայ տող բա ռե րուն եւ դե րա նուն նե րուն կրած քե րա կա նա-
կան փո փո խու թիւնն է: Իւ րա քան չիւր փո փո խու թիւն կը կո չո ւի 
հո լով: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի հո լով ման հա մա կար գը ու նի վեց հո-
լով. գո յա կա նը վեց հո լո վին դի մաց ու նի չորս հո լո վա ձեւ, մինչ 
անձ նա կան դե րա նու նը՝ վեց: Այս պէս՝

գո յա կան            անձ նա կան դե րա նուն 
                                                          Ա. դէմք, ե զա կի
Ուղ ղա կան ծառ   ես
Հայ ցա կան »   զիս
Սե ռա կան  ծա ռի   իմ
Տ րա կան  »   ին ծի
Բա ցա ռա կան ծա ռէ   ինձ մէ
Գոր ծիա կան ծա ռով   ինձ մով
Ա րեւմ տա հա յե րէ նը չու նի ներ գո յա կան հո լով:
Գո յա կա նի ուղ ղա կան եւ հայ ցա կան հո լով նե րը բա ռի ու ղիղ 

ձե ւով կ’ար տա յայ տո ւին (ծառ, ձի, քա ջու թիւն, պատ մո ւածք): 
Սե ռա կան եւ տրա կան հո լո վա ձե ւե րը նոյն պէս նոյ նա կան են, 
թէեւ գո յա կա նի տար բեր խում բեր ու նին ա ռան ձին հո լո վա մաս-
նիկ ներ: կը կազ մո ւին եր կու ձե ւով. բա ռի վրայ հո լո վա մաս նիկ 
ա ւելց նե լով (ար տա քին թե քում. ծառ՝ ծա ռի, քոյր՝ քրոջ, գի շեր՝ 
գի շե րո ւան) եւ վեր ջա վան կի փակ ձայ նա ւո րի հնչիւ նա փո խու թ-
եամբ (ներ քին թե քում. տուն՝ տան, հայր՝ հօր, դուստր՝ դստեր, 
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քա ջու թիւն՝ քա ջու թեան): Ար տա քին թե քու մի հո լո վում ներն են ի, 
ու, ան, ո ւայ/ո ւան, ոջ, եան, ոյ, այ, ց (աց, ից, անց), ոց, իսկ ներ-
քին թե քու մի հո լո վում ներն են իւ>եա, ու>ա, այ>օ, (ը)>ե: Ա րե-
ւե լա հա յե րէ նը կի րա ռա կան ո րոշ ո լորտ նե րու տար բե րու թեամբ 
ու նի նոյն հո լո վում նե րը: Ո րոշ տար բե րու թիւն ներ կը ստեղ ծո ւին 
հա յաս տա նեան ուղ ղագ րու թեամբ. ո ւայ՝ վա, ոյ՝ ո, այ՝ ա, եան՝ 
յան, կամ հո լո վում նե րը խումբ կը փո խեն, իւ/եա հո լո վու մը կ’ըլ-
լայ ա ներ քին հո լո վում՝ քա ջութ յուն՝ քա ջութ յան, այ/օ հո լո վու մը՝ 
ո հո լո վում՝ հայր՝ հոր:

Բա ցա ռա կան հո լո վա ձե ւը կը կազ մո ւի է եւ մէ մաս նիկ նե-
րով: Կը կազ մո ւի եր կու հիմ քի վրայ. ուղ ղա կան հիմ քի՝ ծառ՝ 
ծա ռէ, սէր՝ սէ րէ եւ սե ռա կան հիմ քի վրայ՝ քոյրքրոջ՝ քրոջ մէ, 
քա ջու թիւնքա ջու թեան՝ քա ջու թե նէ, հայրհօր՝ հօր մէ եւ այլն: 
Ա րե ւե լա հա յե րէ նի բա ցա ռա կան հո լո վա ձե ւե րը կը կազ մո ւին ից 
եւ ուց մաս նիկ նե րով՝ ծա ռից, քրո ջից, քա ջու թիւ նից, հօ րից, սի
րուց, քա ղա քա ցուց:

Գոր ծիա կան հո լո վա ձե ւե րը կը կազ մո ւին ով, մով եւ բ մաս-
նիկ նե րով: Կը կազ մո ւին եր կու հիմ քի վրայ. ուղ ղա կան հիմ քի՝ 
ծառծա ռով, եւ սե ռա կան հիմ քի վրայ`քոյրքրոջքրոջ մով, քա
ջու թիւնքա ջու թեանքա ջու թեամբ, հայրհօրհօր մով: Կայ գրա-
բա րա ձեւ գոր ծիա կա նի քա նի մը պա րա գայ. ըն տա նիք բա ռի 
յոգ նա կի գոր ծիա կա նը ընդ հան րա պէս կու գայ օք հո լո վա մաս-
նի կով՝ ըն տա նեօք հա ւա քո ւիլ, ըն տա նեօք ճամ բոր դել, ըն տա
նեօք ու րա խա նալ: Ըն տա նեօք հան դերձ կա յուն դար ձո ւածք մըն 
է: Կան նաեւ կա մօքն Աս տու ծոյ, Աս տու ծոյ շնոր հիւ, բա նիւ եւ գոր
ծով, ստու գիւ (ստոյգ կեր պով), յա ջոր դիւ (յա ջոր դով), նա խոր դիւ 
(նա խոր դով) հազիւ, մասամբ, դիտմամբ, հիմամբ, իրաւամբ, 
ձեռամբ քա րա ցած ար տա յայ տու թիւն նե րն ու բառերը: 

Ա րե ւե լա հա յե րէ նի գոր ծիա կան հո լո վա ձե ւե րը կը կազ մո ւին 
ով եւ բ մաս նիկ նե րով՝ ծա ռով, հօ րով, քա ջու թեամբ:
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Գո յա կա նի հո լո վա կան նոյ նա կան ձե ւե րը (ուղ ղա կան եւ 
հայ ցա կան, սե ռա կան եւ տրա կան) զա նա զա նե լու միակ կռուա-
նը ա նոնց շա րա հիւ սա կան պար տա կա նու թիւնն է, որ ձե ւա բա-
նօ րէն ար տա յայ տո ւած կը գտնենք  անձ նա կան դե րա նուն նե րու. 
Ա. եւ Բ. դէմքերով. այլ խօս քով, ինչ հո լով որ ու նե նայ անձ նա-
կան դե րա նու նը՝ նոյն հո լո վը կ’ու նե նայ գո յա կա նը նոյն պաշ տօ-
նին հա մար: Օ րի նակ՝

Ոս տի կա նը ան ցոր դը նկա տեց: – Ես ան ցոր դը նկա տե ցի: 
Ոս տի կա նը –  ես` ուղ ղա կան հո լով:
Ան ցոր դը ոս տի կա նը նկա տեց: – Ան ցոր դը զիս նկա տեց:
Ոս տի կա նը – զիս` հայ ցա կան հո լով
Ան ցոր դին պա յու սա կը –  իմ պա յու սա կը
Ան ցոր դին –  իմ՝ սե ռա կան հո լով
 Ես պա յու սա կը ան ցոր դին տո ւի: – Ան ցոր դը պա յու սա կը 

ին ծի տո ւաւ:
 Ան ցոր դին –  ին ծի՝ տրա կան հո լով:

ա. – Ար տա քին հո լո վում ներ
1) Ի կամ ընդ հան րա կան հո լո վում 
  Գո յա կան նե րու մե ծա մաս նու թիւ նը, ա ռանց ի մաս տա բա նա-

կան ու ձե ւա բա նա կան տար բե րա կու մի, սե ռա կան-տրա կա նի 
մէջ ի վեր ջա ւո րու թիւ նը կը ստա նայ, այդ պատ ճա ռով ալ ի հո-
լո վու մը կը կո չո ւի ընդ հան րա կան կամ կա նո նա ւոր հո լո վում14, 
այս պէս՝ մատմա տի, սե ղանսե ղա նի, մա տա նիմա տա նիի, 
գիւ ղա ցիգիւ ղա ցիի, գի նիգի նիի, սա տա նայսա տա նա յի, բա զէ
բա զէի, կա տուկա տո ւի, հա ւա քա ծոյհա ւա քա ծո յի եւ այլն:

14 Հ. Արսէն Այտընեան կանոնաւոր հոլովում կը կոչէ բացառական եւ 
գործիական հոլովական ձեւերուն մէջ նոյն վերջաւորութիւնները ունե-
ցողները, կէս զարտուղի՝ միայն բացառականին մէջ, իսկ բուն զարտուղի՝ 
բացառական եւ գործիական հոլովներուն մէջ տարբեր վերջաւորութիւն 
ունեցող հոլովումները. տե՛ս նոյնին Քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, 
էջ 5-12:
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Ի հո լո վու մը ու նի ըն դար ձա կո ւե լու մի տում ու կը ներ գ րա ւէ 
տար բեր հո լո վում նե րու ո լորտ նե րը՝ ստեղ ծե լով բազ մա ձե ւու-
թիւն նե րու եր կար շար քեր. սէր՝ սի րոյսէ րի, կով՝ կո վուկո վի, 
տալ՝ տա լոջտա լի, Լա թա քիա՝ Լա թա քիոյ Լա թա քիա յի, ե րե կոյ՝ 
ե րե կո յեանե րե կո յի, աղ ջիկ՝ աղջ կայաղ ջի կի, ա րիւն՝ ա րեան
ա րիւ նի, դուռ՝ դ րանդու ռի, գա րուն՝ գար նանգա րու նի, հո լո
վում՝ հո լով մանհո լո վու մի, շուն՝ շանշու նի, կայսր՝ կայ սերկայս
րի: Սա կը նշա նա կէ եր կու բան. որ ի հո լո վու մը ներ թա փան ցած 
է գրե թէ բո լոր հո լո վում նե րուն մէջ, որ այդ հո լով նե րէն դուրս 
գտնո ւող բո լոր բա ռե րը կ’են թար կո ւին միայն ի հո լո վու մին: 

Հո լո վում նե րու ի-ի ան ցու մը ա րեւմ տա հա յե րէ նի ժո ղովր դա-
կան խօս քի մէջ լայ նօ րէն գոր ծող մի տում ըլ լա լով հան դերձ՝ քե-
րա կան նե րու կող մէ կը զսպա նա կո ւի. այն պէս որ խօ սակ ցա կա-
նին ու նոյ նիսկ այս կամ այն վա ւե րա կան գրո ղին հետ ե րեւ ցող 
ան ցում նե րը միշտ չէ որ կ’ամ րագ րո ւին քե րա կան նե րու կող մէ ու 
կը դառ նան օ րի նա չա փա կան: 

Սա կայն հար ցը չի սահ մա նա փա կո ւիր միայն սոս կա կան 
երկ ձե ւու թիւն նե րով: Ի հո լո վու մը միւս հո լո վում նե րուն հետ կը 
կազ մէ նաեւ կի րա ռա կան եւ ի մաս տա յին յստակ տար բե րու թիւն-
ներ ու նե ցող շար քեր, ինչ պէս՝ գի շեր՝ գի շե րո ւանգի շե րին, մէկ՝ 
մէ կունմէ կին, տուն՝ տանտու նի, գլուխ՝ գլխուգլու խի, ո րոնք 
տեղ-տեղ ան փո խա րի նե լի են: Այս պէս՝

Կէ սօ րո ւան ճա շը (ո րո շիչ)
Կէ սօ րին կը հան դի պինք (ժա մա նա կի պա րա գայ)
Թիւ մէ կին ա նու նը ի՞նչ է (թո ւա կան)
Մէ կուն հար ցուր (ա նո րոշ դե րա նուն)
Ո տա նա ւո րի ա ռա ջին տու նին մէջ (ո տա նա ւո րի հա մար)
Տան/տու նին մէջ մարդ կայ (բուն ի մաս տով)
Գիր քի ա ռա ջին գլու խին մէջ (բա ժին)
Գ լու խի/գլխու ցաւ ու նիմ (բուն ի մաս տով):
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Ի ընդ հա նուր հո լո վու մին կ’են թար կո ւին նաեւ (ա ռանց 
տար բե րա կի) գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող այլ խօս քի մա սեր, 
ա ծա կան նե րը. բա րի՝ բա րիի, աշ խա տա սէր՝ աշ խա տա սէ րի, 
մոխ րա գոյն՝ մոխ րա գոյ նի. թո ւա կան նե րը. մէկ՝ մէ կի15, եր կու՝ 
եր կու քի (ք -ի յա ւե լու մով), հին գի՝ հին գի, հա րիւր՝ հա րիւ րի, երկ
րորդ՝ երկ րոր դի, եր րորդ՝ եր րոր դի. են թա կա յա կան, յա րա կա
տար եւ ա պառ նի դեր բայ նե րը. գրող՝ գրո ղի, մեկ նող՝ մեկ նո ղի, 
հե ռա ցող՝ հե ռա ցո ղի, նշա նած՝ նշա նա ծի, շա հած՝ շա հա ծի, հե
ռա ցած՝ հե ռա ցա ծի, գա լիք՝ գա լի քի, տա լիք՝ տա լի քի, տես նե լիք՝ 
տես նե լի քի: 

Ի ընդ հա նուր հո լո վու մին կ’են թար կո ւին նաեւ (ա ռանց 
տար բե րա կի) նոր փո խա ռու թիւն նե րը, ան ձի յա տուկ ա նուն նե-
րու գրա կան եւ բար բա ռա յին ձե ւե րը. տրա մա՝ տրա մա յի, քրո
նիկ՝ քրո նի կի, քի լօ՝ քի լո յի, Ա նա նիա՝ Ա նա նիա յի, Յով հան նէս՝ 
Յով հան նէ սի, Մկր տիչ՝ Մկր տի չի, Մ կօ՝ Մ կո յի: 

Բա ռա վեր ջի օ-ն (ո-ի փոխարէն) հո լո վա կան թեք ձե ւե րուն 
մէջ կը վե րա ծո ւի ո-ի եւ հո լո վա մաս նի կէն ա ռաջ կը ստա նայ յ 
լ ծորդ գի րը. Կա րօ՝ Կա րո յի Կա րո յէ Կա րո յով: Յ լծոր դը կը ստա-
նան նաեւ ա-ով վեր ջա ցող բա ռե րը. օ փե րա՝ օ փե րա յիօ փե րա յէ
օ փե րա յով: Հա յե րէ նի միւս ձայ նա ւոր գի րե րէն ետք յ -ի յա ւե լում 
չի կա տա րո ւիր. ափ սէ՝ ափ սէի, գի նի՝ գի նի, կա տու՝ կա տո ւի:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ, ի հա կադ րու թիւն գրա բա րի եւ ա րե-
ւե լա հա յե րէ նի, ի հո լով ման են թար կո ւող բա ռի վեր ջին փակ 
դիր քի թոյլ ձայ նա ւո րը ընդ հան րա պէս հնչիւ նա փո խու թեան 
չ’են թար կո ւիր՝ ջուրջու րիջու րէջու րով, սիրտսիր տիսիր տէ
սիր տով, մինչ ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ կ’ըլ լայ ջուրջրիջրիցջրով
ջրում. սիրտսրտիսրտիցսրտովսրտում: Միւս՝ ան կա նոն հո-
լո վում նե րուն մէջ հնչիւ նա փո խու թիւ նը պար տա դիր է. դուստր՝ 
դուստ րի, բայց՝ դստեր, էշ՝ է շի, բայց՝ ի շու, աղ ջիկ՝ աղ ջի կի, 
բայց՝ աղջ կայ, կնիկ՝ կնի կի, բայց՝ կնկայ, ա մու սին՝ ա մու սի նի, 

15 Մէկու-ն ձեւը անորոշ դերանուն է՝ մէկուն հարցո՛ւր: 
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բայց՝ ա մուս նոյն:
Այ սու հան դերձ, միայն ի ձայ նա ւո րը քա նի մը բա ռե րու մէջ 

կրնայ սղիլ, ինչ պէս՝ գիր՝ գրի, ու սու ցիչ՝ ու սուց չի, սիրտ՝ սրտի, 
գիրկ՝ գրկի, միտք՝ մտքի, գիրք՝ գրքի, եր կիր՝ երկ րի, շի րիմ՝ շիր
մի, ին վեր ջա յան գով բազ մա վանկ բա ռե րուն մե ծա մաս նու թիւ-
նը՝ ան կո ղին՝ ան կող նի, լու սին՝ լուս նի, գե տին՝ գետ նի: Թե լադ-
րե լի է գոր ծա ծել ան փո փոխ ձե ւը, երբ մա նա ւանդ ի-ի հնչիւ նա-
փո խու թիւ նը բո լո րո վին խորթ կրնայ հնչել բա ցա ռա կան եւ գոր-
ծիա կան հո լով նե րուն մէջ: Տի րա կան ձե ւեր են գի րէն, գի րով, 
ու սու ցի չէն, ու սու ցի չով, ու րեմն՝ գի րի, ու սու ցի չի: Այ սու հան դերձ 
ի-ի պար տա դիր ան կում ու նին եր կիր՝ երկ րի, երկ րէ, երկ րով, 
գե տին՝ գետ նի, գետ նէն, լու սին՝ լուս նի բա ռե րը, մա սամբ նաեւ 
միտք՝ մտքի, սիրտ՝ սիր տի: Ա հա ւա սիկ գրա կան եր կու հա տ-
ուած, ուր անկ ման պա րա գա նե րը ա ւե լի շատ են քան ան փո-
փոխ նե րը. «Մտ քիս լու սա մու տը բաց է: Քու հին վիշ տե րուդ 
ու ղե ցիկն եմ ես: Ու թռչուն նե րը սա ռած աչ քի պէս պի տի փա
կին գետ նին: … Բա ցած է մտքի, նա յո ւած քի, սրտի գրե թէ բո լոր 
դռնե րը: Ի վեր ջոյ, գիր քի մը յա ջո ղու թիւ նը գրա գէ տին գոր ծիք
նե րուն մէջ չէ: Վեր ջին հա շո ւով՝ վէպ մը ուռ կան մըն է, զոր հե
ղի նա կը պէտք է նե տէ ով կիա նոս» ( Վե հա նոյշ Թե քեան): Նոյն 
հե ղի նա կին գոր ծին մէջ շատ ան գամ կը հան դի պին նոյն բա-
ռին ան հնչիւ նա փոխ եւ հնչիւ նա փո խո ւած ձե ւե րը. « Բայց սիր-
տէ սիրտ լա ւա գոյն հա ղոր դիչ նե րը բա նաս տեղ ծու թիւն ներն են»: 
« Հի մա ան սրտի մը հնո ցին մէջ սի րոյ ծա ղիկ մըն է» (Իգ նա 
Սա րըաս լան): 

Ի հո լո վու մի բա ռե րէն քա նի մը հա տը հո լո վա կան բո լոր ձե-
ւե րուն մէջ զու գա ձե ւա բար ու նին նաեւ հիմ քա յին ա ձայ նա ւո րի 
կո րուստ. զա ւակ՝ զա ւա կիզաւ կի, ճա կատ՝ ճա կա տիճակ տի, 
բե րան՝ բե րա նիբեր նի: Այս բա ռե րուն հա մար սղու մը ա ւե լի տի-
րա կան է ժո ղովր դա կան խօս քին մէջ. բեր նէ բե րան լե ցո ւիլ, բեր
նէն ջուր կը վա զէ, բեր նին հա մը չի գի տեր, բեր նին չա փը տո՛ւր, 
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խօս քը բեր նէն կ’ել լէ. ճակ տի քրտին քով շա հիլ, ճակ տի գիր է, 
զաւ կի կա րօտ մնալ:

Ն կա տո ւած է, որ ի հո լո վու մին են թար կո ւած կարգ մը բա-
ռե րու հնչիւ նա փո խո ւած եւ անհն չիւ նա փոխ տար բե րակ նե րը բո-
լոր հո լո վա ձե ւե րուն մէջ ու նին կի րա ռա կան տար բե րու թիւն ներ: 
Օ րի նակ, ճա կա տիճակ տի, ճա կա տէճակ տէ, մար մի նիմարմ
նի, բե րա նիբեր նի զոյ գե րը հա ւա սա րա պէս կրնան հան դէս գալ 
ի րենց բուն ի մաս տով՝ մար մի նի կոտր տուքմարմ նի կոտր տուք, 
ճա կա տի խոր շոմճակ տի խոր շոմ, բե րա նի խո ռոչբեր նի խո
ռոչ, բայց երբ ի մաս տի փո փո խու թիւն կայ՝ անհն չիւ նա փոխ ձե ւը 
կը դառ նայ պար տա դիր. ե կե ղե ցա կան մար մի նի ան դամ նե րը,  
պա տե րազ մի ճա կա տէն կամ պա տե րազ մի ճա կա տին վրայ, 
կաթ սա յի բե րա նին կա փա րիչ դնել եւ այլն: 

Ի հո լո վու մին հո լո վա մաս նիկ ներն են ի, է, ով: 
Ուղղ.հայց. ծառ  գի նի
Սեռ.տր.  ծա ռի  գի նիի
Բցռ.  ծա ռէ  գի նիէ
Գործ.  ծա ռով  գի նիով
Ա րե ւե լա հա յե րէ նի հա մար եւս ի հո լո վու մը ընդ հա նուր է: 

Կան հե տե ւեալ մաս նա կի տար բե րու թիւն նե րը.
– Ի-ով վեր ջա ցող բազ մա վանկ բա ռե րը ա րե ւե լա հա յե րէ նի 

մէջ կ’են թար կո ւին ու ար տա քին հո լո վու մին. գի նի՝ գի նու, մա
տա նի՝ մա տա նու, ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ի հո լո վու մին՝ գի նիի, 
մա տա նիի:

– Բո լոր յոգ նա կի նե րը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ կ’են թար կո ւին 
ի հո լո վու մին. ծա ռեր՝ ծա ռե րի, սե ղան՝ սե ղան նե րի, մինչ ա րեւ-
մտա հա յե րէ նի մէջ ու հո լո վու մին՝ ծա ռե րու, սե ղան նե րու:

– Ում ա ծան ցով գո յա կան նե րը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ կը հո-
լո վո ւին ան հո լո վու մով. հո լո վում՝ հո լով ման, մինչ ա րեւմ տա հա-
յե րէ նի մէջ կայ ապ րող զու գա ձե ւու թիւն՝ հո լով մանհո լո վու մի, 
թէեւ ա ւե լի տի րա կան է ի հո լո վու մը:
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– Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ տի րա կան ե րե ւոյթ է ի եւ ու ձայ նա-
ւոր նե րու սղու մի պա րա գան. ջուր` ջրի, միրգ` մրգի, մինչ ա րեւ-
մ տա հա յե րէ նի մէջ կայ միայն ի եւ ա ձայ նա ւոր նե րու ան կու մի 
մաս նա կի պա րա գայ, այդ ալ՝ միայն սահ մա նա փակ թի ւով բա-
ռե րու պա րա գա յին, մեծ մա սով իբ րեւ զու գա ձեւ ներ կա յու թիւն: 

– Իա վեր ջա ւո րու թեամբ աշ խար հագ րա կան յա տուկ ա նուն-
նե րու պա րա գա յին ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ տի րա կա նը ի հո լո-
վումն է. Ի տա լիա՝ Ի տա լիա յի, մինչ ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ՝ ոյ 
հո լո վու մը. Ի տա լիա՝ Ի տա լիոյ:

2) Ու հո լո վում 
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին.
– Բա յի ա նե րե ւոյ թը (ա նո րոշ դեր բայ). սի րել՝ սի րե լու, խնդալ՝ 

խնդա լու: Իլ լծոր դու թեան ա նե րե ւոյ թի ի-ն կը փո խո ւի ե-ի՝ խօ
սիլ՝ խօ սե լուխօ սե լէխօ սե լով: Ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ա նե րե ւոյ-
թի եր կու ձե ւերն ալ նոյն հո լով ման կ’են թար կո ւին՝ սի րել՝ սի րե
լու, խնդալ՝ խնդա լու, խօ սել՝ խօ սե լու:

– Եր եւ ներ յոգ նա կերտ նե րով կազ մո ւած բո լոր յոգ նա կի գո-
յա կան նե րը, ինչ պէս՝ ծա ռեր՝ ծա ռե րու, քա ղաք՝ քա ղաք նե րու: 

Ու հո լո վու մին են թար կո ւող միւս բա ռե րը ձե ւա բա նա կան ու 
ի մաս տա յին ա ռում նե րով տար բեր խում բե րու կը պատ կա նին. 
ա նոնց մէ շա տեր զու գա ձե ւա բար կ’են թար կո ւին ի հո լո վու մին: 
Ա սի կա հի նէն ե կող ըն թացք մըն է եւ կապ չու նի ա րե ւե լա հա յե րէ-
նի ազ դե ցու թեան հետ: Հ. Ար սէն Այ տը նեան կը գրէ. «Ա նոնց մէ 
շա տերն ա ռա ջին հո լով ման պէս կրնան հո լո վո ւիլ՝ ժամ՝ ժա մու/
ժա մի, շահ՝ շա հու/շա հի, ա րեւ՝ ա րե ւու/ա րե ւի»16: Շատ բա ռեր 
ար դէն կտրա կա նա պէս ան ցած են ի հո լո վու մին՝ թի, գահ, դի, 
պա ռաւ, արջ, խենթ, մանչ. սա կայն երկ ձե ւու թեան այս ե րե ւոյ-
թը կարգ մը բա ռե րու պա րա գա յին կը շա րու նա կո ւի տա կա ւին. 
ի հո լո վու մին փոխանցումը դեռ իր լրու մին չէ հա սած: Այս պէս՝ 

– Քա նի մը բազ մա վանկ բա ռեր. տղայ՝ տղու, ճամ բայ՝ ճամ
բու. տղա յի եւ ճամ բա յի ձե ւե րը մեր ժո ւած կը մնան: Ա րեւ՝ ա րե
16 Հ. Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, էջ 6:
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ւու/ա րե ւի, գլուխ` գլխու/գլու խի գո յա կան նե րը ար դի ա րեւմ տա-
հա յե րէ նի մէջ հան դէս կու գան զու գա ձե ւա բար. գլխու սե ռա կա-
նին ա ւե լի յա տուկ է բուն ի մաս տը՝ գլխու ցաւ, իսկ գլու խի ձե ւին՝ 
գիր քի բա ժին ի մաս տը: Բայց ա սի կա ի մաս տա յին կտրուկ բա-
ժա նում մը չէ: Ա հա ւա սիկ նոյն հե ղի նա կին պատ կա նող նա խա-
դա սու թիւն ներ, ուր այս բա ռե րը զու գա ձե ւա բար հան դէս կու 
գան. «Ե թէ ը սեմ ա րե ւուն տակ մեր կա ցո ւած եմ՝ պի տի չհա ւա
տաս»: « Դուն ծնար ա րե ւի կո ղէն»: «Ա րե ւի լո գանք կ’ը նէ»: « Ծա
մա կալ ներ ցօ ղուն նե րու պէս գլխուն ե տե ւը շա րած»: « Մով սէս 
Պ չաք ճեան… քսա նե րե քե րորդ գլխուն մէջ կ’ը սէ» ( Վե հա նոյշ 
Թե քեան): 

– Շարք մը ժա մա նա կա նիշ բա ռեր. դար՝ դա րու, ժամ՝ ժա
մու, պահ՝ պա հու, այժմ՝ այժ մու/այժ մեան, մահ՝ մա հու, ա միս
ամ սու, շա բաթ՝ շաբ թու: Մահ, ժամ, պահ, ա միս, շա բաթ բա ռե-
րը իբ րեւ ժա մա նա կա նիշ բա ռեր կը հո լո վո ւին նաեւ ո ւան հո լո-
վու մով՝ մահ` մա հու/մա հո ւան, ա միս` ամ սուամ սո ւան, շա բաթ` 
շաբ թուշաբ թո ւան, ժամ` ժա մու/ժա մո ւան: Ու հո լով ման ձե ւե րը 
տրա կան հո լո վով ժա մա նա կի պա րա գա յի պաշ տօն կը կա տա-
րեն, իսկ ո ւան հո լով ման ձե ւե րը՝ յատ կա ցու ցի չի: Ա միս եւ շա
բաթ բա ռե րը ժա մա նա կի պա րա գա յի պաշ տօ նը կը կա տա րեն 
հայ ցա կան հո լո վով՝ «Այս ա միս պի տի գայ», « Գալ շա բաթ պի տի 
գայ»: Ամ սու, շաբ թու սե ռա կան հո լո վա ձե ւե րը լայն կի րա ռու թիւն 
ու նին՝ շաբ թու սկիզ բը, շաբ թու կի սուն, շաբ թու վեր ջը. « Դեկ
տեմ բեր ամ սուն վեր ջըն թեր շաբ թուն էր, Հա լէպ ա զա տագ րո ւե
ցաւ»: Շաբ թու, ամ սու եւ տա րու ձե ւե րը ու նին նաեւ ա ծա կա նա-
կան գոր ծա ծու թիւն մը՝ ո րո շի չի եւ ստո րո գե լիի դե րե րով՝ եր կու 
ամ սու մա նուկ է, եր կու ամ սու է. «Ես այն ա տեն վեց տա րու էի, 
եւ Ռու բէն, որ ինձ մէ ե րեք տա րու մեծ էր» ( Ծե րենց): Ա սոնք ու
նին շաբ թա կան, ամ սա կան, տա րե կան բա ռե րուն ի մաստ նե րը: 

Դար, ժամ, պահ բա ռե րը յատ կա պէս բար դու թիւն նե րու մէջ 
ա ւե լի հա կո ւած են ի հո լո վի չին՝ ոս կե դա րու/ոս կե դա րի, դա սա
ժա մու/դա սա ժա մի, դա սա պա հու/դա սա պա հի: 
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– Շարք մը միա վանկ բա ռեր. ինչ պէս՝ հայ՝ հա յու, մարդ՝ 
մար դու/մար դի, հաւ՝ հա ւու/հա ւի, նաւ՝ նա ւու/նա ւի, ծով՝ ծո վու/
ծո վի, հով՝ հո վու/հո վի, կով՝ կո վու/կո վի, ձի՝ ձիու/ձիի, էշ՝ ի շու/
է շի: Բա ցի հայ եւ մարդ բա ռե րէն միւ սե րը հա կո ւած են ի հո լո-
վու մին: Ա հա ւա սիկ գրա կան տո ղեր, ուր նոյն բա ռը երկ ձե ւա բար 
հան դէս կու գայ: Օր.՝ « Հո վուն ա լիք նե րով ե կուր»: « Գե ղան կար
ներս կը յանձ նեմ հո վին, ծո վին»: «Ե՛ւ ոս կոր նե րուս հա լի լը տե
սայ ե փո ւող ծո վուն մէջ»: «Եւ հո վի մեղ րա մո մէ թե ւե րը հա զիւ կը 
շար ժին» ( Վե հա նոյշ Թե քեան): 

Բա ցի հայ բա ռէն՝ բո լո րը բար դու թիւն նե րու մէջ հա կո ւած են 
ի հո լո վու մին՝ նա խա մար դու/նա խա մար դի, գե տա ձիու/գե տա
ձիի, բայց միայն՝ օ դա նա ւի, շո գե նա ւի, հնդկա հա ւի:

Ո րոշ նոյ նա նուն բա ռեր ու նին տար բեր հո լո վում. 
– Շահշա հու՝ օ գուտ, շա հի՝ պար սիկ միա պետ. 
– Պապպա պու՝ մեծ հայ րիկ, պա պի՝  Հ ռո մի պա պը:
– Մէկ բա ռը իբ րեւ թո ւա կան՝ կ’առ նէ ի հո լո վի չը (թիւ մէ կին, 

տասն մէ կին), իսկ իբ րեւ ա նո րոշ դե րա նուն՝ ու հո լո վի չը. մէ կու 
(մէ կուն հար ցու ցի):

– Ու հո լո վու մին կ’են թար կո ւին նաեւ որ՝ ո րու, ի րար՝ ի րա
րու, ա մէն՝ ա մէ նուն դե րա նուն նե րը: 

Ու հո լո վու մին պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. խօ սիլ  ծա ռեր  հայ
Սեռ.տր.  խօ սե լու ծա ռե րու հա յու
Բցռ.  խօ սե լէ  ծա ռե րէ հա յէ
Գործ.  խօ սե լով ծա ռե րով հա յով

3) Ան հո լո վում
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին.
– Գա րուն՝ գար նան, ա շուն՝ աշ նան, ա մառ՝ ամ րան, ձմեռ՝ 

ձմրան: Ա մառ եւ ձմեռ բա ռե րը ու նին ա մա ռո ւան եւ ձմե ռո ւան 
կի րա ռա կան տար բե րակ նե րը: 
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– Լեռ՝ լե րան, դուռ՝ դրան/ դու ռի, թոռ՝ թո ռան (թոռ նիկթոռ
նի կի), նուռ՝ նռան/նու ռի, ծոռ՝ ծո ռան/ծո ռի, բեռ՝ բե ռան/բե ռի, 
գառ՝ գա ռան/գա ռի (գառ նուկգառ նու կի), եզ՝ ե զան/ե զի, մա
տուռ՝ մատ րան/մա տու ռի բա ռե րը: Միայն լեռ բառն է, որ այս 
շար քին մէջ կը պա հէ ան-ի կա յու նու թիւ նը՝ լեռլե րան, բայց բա-
ցա ռա կա նը երկ ձեւ է՝ լեռ նէն/լե ռէն, գոր ծիա կա նը` լե ռով: 

Ձուկ բա ռը կը հո լո վո ւի ի-ով՝ ձու կի, բայց ու նինք ձկան իւղ 
յա րադ րու թիւ նը՝ ան-ով:

– Մա նուկ՝ ման կան (բայց` Մա նու կի, յա տուկ ա նու նը), է րիկ՝ 
էր կան: Եր կուքն ալ կը հա կին ի հո լո վու մին՝ մա նու կի, է րի կի: 
Ա սոնց հո լո վա կան պատ կե րը կ’ըլ լայ մա նուկ՝ ման կան/մա նու
կիմա նու կէմա նու կով, է րիկ՝ էր կան/է րի կիէ րի կէէ րի կով: Կա-
րե լի է ը սել, որ ման կան եւ էր կան ձե ւե րը ար դէն հին ցած են:

– Ում ա ծան ցով բա ռե րը՝ ժա մա նում՝ ժա ման ման, ու սում՝ 
ուս ման, շար ժում՝ շարժ ման, եր դում՝ երդ ման եւ այլն: Ա սոնք 
ա ւե լի կը հո լո վո ւին ի-ով՝ հո լո վու մի, ժա մա նու մի, խո նար հու մի, 
ու սու մի, շար ժու մի, եր դու մի, թէեւ ան հո լո վու մի ձե ւը կի րա ռա-
կան տար բե րու թիւն մը կը պա հէ կա յուն բա ռա կա պակ ցու թիւն-
նե րու մէջ, կ’ը սենք երդ ման ա րա րո ղու թիւն, ուս ման կա րիք, 
շարժ ման ըն թացք, սպաս ման սրահ, թաղ ման կարգ, հո լով ման 
հա մա կարգ, խթման գի շեր, խա ւար ման գի շեր, բաց ման ա րա
րո ղու թիւն, փակ ման խօսք եւ այլն:

Ում ա ծան ցով բա ռե րը գոր ծիա կան հո լո վը կը կազ մեն բ հո-
լո վա մաս նի կով. կը դրո ւի սե ռա կան հիմ քի վրայ. հո լով մանբ՝ 
հո լով մամբ, օ րի նա չա փա կան նբ>մբ հնչիւ նա փո խու թեամբ: 
Ա սի կա ներ կա յիս գրե թէ փո խա րի նո ւած է կա նո նա ւոր ով հո-
լո վա մաս նի կով՝ հո լո վու մով, խո նար հու մով, ծա գու մով: Ու րեմն՝ 
ում ա ծան ցով բա ռե րու հո լո վու մի պատ կե րը կ’ըլ լայ՝ հո լո վում
հո լով ման/հո լո վու միհո լո վու մէհո լո վու մով: 

Ան հո լո վու մին են թար կո ւող հինգ բառ սե ռա կան-տրա կա-
նին մէջ ու նին ռ>ր տա ռա փո խու թիւն, որ գրա բա րէն ան ցած է 
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ա ւան դա կան ուղ ղագ րու թեան. լեռլե րան, դուռդրան, ա մառ
ամ րան, ձմեռձմրան, մա տուռմատ րան: Ռ-ով վեր ջա ցող միւս 
բա ռե րը չեն են թար կո ւիր այս օ րի նա չա փու թեան՝ թոռթո ռան, 
բուռբռան, նուռնռան եւ այլն: Ներ կա յիս՝ ա րեւմ տա հայ քե րա-
կան ներ մի տում ու նին ձեր բա զա տե լու այս տա ռա փո խու թեան 
ե րե ւոյ թէն17:

Ան հո լո վու մին պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. գա րուն թոռ   շար ժում
Սեռ.տր. գար նան թո ռան  շարժ ման/շար ժու մի
Բցռ. գա րու նէն  թո ռէն   շար ժու մէն
Գործ.  գա րու նով թո ռով  շար ժու մով

4) Ո ւան/ո ւայ հո լո վում 
Ա րե ւե լա հա յե րէ նը ու նի միայն ո ւայ տար բե րա կը. ա րեւմ տա-

հա յե րէ նի մէջ տի րա կան է ո ւան-ը: Ա սով կը հո լո վո ւին ժա մա-
նակ ցոյց տո ւող բա ռե րը միայն՝ ա միս, այ սօր, ան գամ, ա ռաջ, 
ա տեն, գի շեր, երբ, ժամ, ժա մա նակ, ի րի կուն, կէ սօր, հի մա, շա
բաթ, վա ղը, տա րի, ցե րեկ, օր, նաեւ մահ բա ռը: Ա սոնց հո լո վու-
մի պատ կե րը կ’ըլ լայ՝ օր՝ օ րո ւանօ րո ւը նէօ րով: 

Ն կա տել տանք, որ ա րեւմ տա հայ քե րա կան նե րը կը պնդեն 
ո ւան ձե ւի կի րար կու թեան վրայ, ն-ն նկա տե լով հիմ քա յին հնչիւն, 
որ կը պահ պա նո ւի նաեւ բա ցա ռա կա նին մէջ՝ այ սօ ր ուանայ
սօր ո ւը նէ: Ա սով հան դերձ՝ ո ւայ տար բե րա կը լայ նօ րէն կը գոր-
ծա ծո ւի. «Անդ րա դառ նա լով 23 տա րո ւայ ա ռա ջո ւայ դէպ քե րուն՝ 
բո լո րին մտքին մէջ էր այ սօ րո ւայ քա ղա քա կան բե ւե ռա ցու մը» 
(Ա կօս): « Յի շենք ե րէ կո ւայ եւ այ սօ րո ւայ նա հա տակ նե րը»: 
« Մենք կը կար դա յինք հա րիւր տա րի ա ռա ջո ւայ մե ռեալ նե րու 
ա նուն ներ» ( Հայ րե նիք շա բա թա թերթ): «Ե կու՛ր եւ մենք ա ռա ջ-
ուայ նման միա սին սի րով ապ րինք»։ (Փ թիթ ման կա պա տա նե

17 Տե՛ս Յակոբ Չոլաքեան, Աւանդական ուղղագրութիւն (կանոնակարգ եւ 
խնդիրներ), Երեւան, 2016, էջ 151-152:
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կան կայք): Այս տեղ ար դէն ն-ն գի տակ ցո ւած է իբ րեւ ո րո շիչ յօդ 
ու դուրս դրո ւած18:

Ն կա տել տանք նաեւ, որ ժա մա նակ ցոյց տո ւող 
– Դար, ե րե կոյ, ա ռա ւօտ, գա րուն, ա շուն, րո պէ, վայր կեան 

բա ռե րը եւ ամ սա նուն նե րը չեն են թար կո ւիր այս հո լո վու մին: 
– Առ տու, հե րու, ի րի կուն, տա րի բա ռե րը այս հո լո վու մին 

են թար կո ւե լով վեր ջա ւո րու թեան ո րոշ հնչիւ նա կան զար տու ղու-
թիւն ներ կը ցու ցա բե րեն՝ հիմ քա յին ու-ն  եւ ի-ն զեղ չե լով. առ
տուան, հե րո ւան, ի րի կո ւան, տա րո ւան: Ա ռա ւօտ բա ռը ու նի 
ա ռա ւօ տուն եւ ա ռա ւօ տեան ձե ւե րը, բայց ոչ՝ ա ռա ւօ տո ւան:

– Վաղ ա ծա կա նը գո յա կան կը դառ նայ վա ղը ձե ւով, բայց 
ը-ը կը կոր սո ւի թեք (հո լո վո ւած) ձե ւե րուն մէջ՝ վա ղո ւան, վա ղ
ուը նէ: Գոր ծիա կան չու նի: 

– Հի մա բա ռը կը հո լո վո ւի հի մակ հիմ քով՝ հի մա կո ւանհի
մա կո ւը նէ: Գոր ծիա կան չու նի: Հի մի կո ւան ձե ւը մեր ժե լի է:

– Շաբ թո ւան ա նուն նե րը կը հո լո վո ւին ի հո լո վու մով՝ Ա ւագ 
Ուր բա թի յա ջոր դող Կի րա կին, Կար միր Կի րա կիին ե րե կո յեան, 
սա կայն ա ւե լի սո վո րա կան է պարզ օ րե րու սե ռա կան-տրա կա նը 
կազ մել օր բա ռով՝ Եր կու շաբ թի օ րո ւան, Ուր բաթ օ րո ւան, Շա
բաթ օ րո ւան եւ այլն: Միւս թեք ձե ւե րը ու նին կա նո նա ւոր ձե ւեր՝ 
Եր կու շաբ թիէն ի վեր, Ուր բա թէն ետք: Շա բաթ  (եօ թը օ րը) բա ռը 
կը հո լո վո ւի ու կամ ո ւան հո լո վում նե րով՝ այս շաբ թու լու րե րը / 
18 Միայն այս պարագային հասկնալի կը դառնայ Ռուբէն Սագապետոյեանի 
հետեւեալ բացատրութիւնը. «Վա վերջավորությամբ բառերը արևմտահա-
յերենում արտահայտում են ածականական իմաստ, իսկ վան՝ գոյականի 
սեռականի իմաստ. Օր. գիշերուայ թագուհի-գիշերային թագուհի,  գիշերուան 
թագուհին-գիշերվա թագուհին, օրուայ հաց-օրական հաց, օրուան հաց-օրվա 
հաց» (Տե՛ս նոյնին Արևմտահայերենի դասագիրք, էջ 128): Այսինքն ճիշդ այնպէս՝ 
ինչպէս ի հոլովումին անորոշ եւ որոշեալ սեռականներուն համար՝ սեղանի 
ծածկոց, սեղանին ծածկոցը: Բայց այս պարագային կտրուկ սահմանազատում 
ընել ճիշդ պիտի չըլլար, որովհետեւ, ինչպէս վերի օրինակներն ալ ցոյց կու 
տան, ուայ ձեւը հանդէս կրնայ գալ նաեւ յատկացուցիչի եւ կապի խնդիրի 
դերերով: Իսկ ինչ կը վերաբերի ուան ձեւին՝ ան չունի այս տարբերակումը՝ 
կէսօրուան նիստը – կէսօրուան աղօթք, վաղուան հանդիպումը – վաղուան 
յայտագիր: Ուայ եւ ուան տարբերակները հաւասարապէս կրնան գործածուիլ 
որոշիչի եւ յատկացուցիչի պաշտօններով:
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այս շաբ թո ւան լու րե րը. իսկ միւս հո լով նե րը ա ռանց հնչիւ նա փո-
խու թեան՝ շա բա թէն, շա բա թով:

Ո ւան հո լո վու մին են թար կո ւող բա ռե րէն շա տե րը կը հո լո-
վո ւին նաեւ ի, իսկ ո մանք՝ ու եւ ան հո լո վում նե րով. օր՝ օ րուան/
օ րին, տա րի` տա րո ւան/տա րիի, գի շեր` գի շե րո ւան/գի շե րի, 
ա միս՝ ամ սո ւան/ամ սու, շա բաթ` շաբ թո ւան/շաբ թու, ձմեռ՝ ձմե ռ
ո ւան/ձմրան, ա մառ՝ ա մա ռո ւան/ամ րան եւ այլն: Այս եր կու ձե ւե-
րը տեղ-տեղ ու նին գոր ծա ծու թեան տար բեր ո լորտ ներ ու կա րե-
լի չէ զա նոնք զուտ զու գա ձե ւու թիւն նկա տել: Ա նոնք չեն փո խա-
րի ներ զի րար: Ո ւան-ով ձե ւը սե ռա կան հո լով է յատ կա ցու ցի չի 
պաշ տօ նով, իսկ ի հո լո վի չով ձե ւը տրա կան հո լով է՝ ժա մա նա կի 
պա րա գա յի պաշ տօ նով:
Օ րին զգու շա ցու ցի քեզ:       Եր կու օ րո ւան գործ
Կէս գի շե րին ի րեն հան դի պե ցանք:       Գի շե րո ւան վա խը
Կէ սօ րին վե րա դար ձանք:        Կէ սօ րո ւան մրա փը
Ցե րե կին ի ջանք քա ղաք:       Այ սօ րո ւան գոր ծը
Նոր տա րիին ե կո՛ւր:         Նոր տա րո ւան սե ղա նը
Զա տի կին մե զի այ ցե լե ցէ՛ք:        Զատ կո ւան խնճոյ քը

Ան եւ ու հո լո վում նե րուն են թար կո ւող բա ռե րը ո ւան տար բե-
րա կին հետ չու նին ի մաս տա յին եւ կի րա ռա կան տար բե րու թիւն.

ամ րան տա քը /ա մա ռո ւան տա քը
ձմրան ցուր տը /ձմե ռո ւան ցուր տը 
ժա մու մը գոր ծը /ժա մո ւան մը գոր ծը
ամ սուն վեր ջը / ամ սո ւան վեր ջը
շաբ թուն սկիզ բը /շաբ թո ւան սկիզ բը
Պահ, դար, ժամ բա ռե րը ժա մա նա կի պա րա գայ կ’ըլ լան 

տրա կան հո լո վով. այդ ժա մուն կը հաս նի, այդ պա հուն ե րեւ ցաւ, 
այդ դա րուն յայտ նո ւե ցաւ, բայց շա բաթ, ա միս, ձմեռ, ա մառ բա-
ռե րը հայ ցա կան հո լո վով՝ այս ա մառ կու գամ, այս շա բաթ տաք 
կ’ը նէ (ոչ՝ ամ րան, շաբ թուն):
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Ն կա տել տանք, որ այս բո լոր բա ռե րը
– Գոր ծիա կա նը կը կազ մեն ով մաս նի կով՝ եր կու օ րով, ուշ 

գի շե րով, օր ցե րե կով, եր կու ժա մով եւ այլն:
– Բա ցա ռա կա նը կը կազ մեն կրկնակ ձե ւով, ա ռանց ի մաս-

տա յին եւ կի րա ռա կան տար բե րու թիւն նե րու. օ րո ւը նէօ րէն, կէ
սօ րո ւը նէկէ սօ րէն, ժա մա նա կո ւը նէժա մա նա կէն: Ա ւե լի բնա-
կան եւ բա րե հունչ է ը սել եր կու օ րէ ի վեր, քան եր կու օ րո ւը նէ 
ի վեր, եր կար ա տե նէ, քան եր կար ա տե նո ւը նէ, կէ սօ րէն ետք, 
քան կէ սօ րո ւը նէ ետք: Այ սինքն՝ այս բա ռե րուն ո ւը նէ բա ցա ռա-
կա նը ա ւե լորդ բեռ է. այն պէս որ գոր ծա ծե լի ձե ւեր կը մնան օ րէ, 
ա տե նէ, ա մի սէ, կէ սօ րէ, շա բա թէ, ժա մա նա կէ, ան գա մէ, տա րիէ 
եւ այլն: 

– Սա կայն ժա մա նակ ցոյց տո ւող ոչ բո լոր բա ռերն են, որ 
ի հո լո վի չը կ’ըն դու նին. ա ռաջ, այ սօր, ե րէկ, երբ, հի մա, վա ղը, 
առ տու, ի րի կուն բա ռե րը ու նին միայն սե ռա կա նի յատ կա ցու ցի չի 
գոր ծա ծու թիւն՝ վա ղո ւան ծրա գի րը, ա ռա ջո ւան կեան քը, այ սօ
րո ւան գոր ծը, ե րէ կո ւան խնդի րը, հի մա կո ւան հո գը եւ այլն: Չու-
նին տրա կա նի գոր ծա ծու թիւն: ժա մա նա կի պա րա գայ կ’ըլ լան 
հայ ցա կան հո լո վով՝ « Վա ղը կու գամ», «Այ սօր վե րա դար ձայ», 
«Ի րի կու նը կը տես նո ւինք», «Ե րէկ հան դի պե ցանք» (հմմտ.՝ « Կէ
սօ րին հան դի պե ցանք») եւ այլն: 

Այս բա ռե րը, ի հա կադ րու թիւն վե րի շար քին, չու նին է-ով 
բա ցա ռա կան, որ կը կազ մեն միայն ո ւը նէ ձե ւով՝ « Վա ղո ւը նէ կը 
սկսինք գոր ծը», «Այ սօ րո ւը նէ պի տի բա ցա կա յի», «Երէկուընէ  
զիս չես տե սած», « Հի մա կո ւը նէ յոգ նե ցու ցիր»: Այս բա ռե րը չու-
նին նաեւ գոր ծիա կան հո լո վա ձեւ: Ա նոնց հո լո վա կան մնա յուն 
պատ կերն է այ սօր՝ այ սօ րո ւանայ սօ րո ւը նէ:

– Ժա մա նակ ցոյց տո ւող բո լոր բա ռե րուն սե ռա կան հո լո-
վը փո խա նո ւա նա բար գոր ծա ծե լու պա րա գա յին անհ րա ժեշտ կը 
դառ նայ ո ւան-ով հո լո վու մը: «Ա մա ռո ւան տա քը ան տա նե լի է» 
խօս քը փո խա նո ւա նա բար կ’ըլ լայ «Ա մա ռո ւա նը ան տա նե լի է», 
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փո խա նու նը են թա կա յի պաշ տօ նով. մինչ նոյ նը այլ հո լո վու մով 
մը փո խա րի նե լը անհ նար պի տի ըլ լայ: 

Ո ւան հո լո վու մին պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. օր   վա ղը
Սեռ.տր.  օ րո ւան/օ րին  վա ղո ւան
Բցռ.   օ րէ   վա ղո ւը նէ
Գործ.  օ րով   

5) Ոջ հո լո վում
Սե ռա կան-տրա կա նի մէջ այս մաս նի կով կը հո լո վո ւին տէր՝ 

տի րոջ, կին՝ կնոջ, տի կին՝ տիկ նոջ, քոյր՝ քրոջ, ըն կեր՝ ըն կե րոջ, 
կե սուր՝ կես րոջ, տագր՝ տագ րոջ, ա ներ՝ ա նե րոջ, ներ՝ նե րոջ, 
տալ՝ տա լոջ բա ռե րը: Ու նին հո լո վա կան հե տե ւեալ պատ կե րը՝ 
քոյր՝ քրոջքրոջ մէքրոջ մով/քոյ րով:

Բա ցի տէր, կին, քոյր բա ռե րէն՝ միւ սե րը հա կում ու նին հո լո-
վո ւե լու նաեւ ի կա նո նա ւոր հո լո վու մով. ըն կեր՝ ըն կե րիըն կե րէ
ըն կե րով: Այս բա ռե րով կազ մո ւած բարդ բա ռերն ալ հա կո ւած 
են ի հո լո վու մին՝ տան տի կին, հօ րա քոյր, տան տէր, հո ղա տէր, 
դա սըն կեր եւ այլն:

Ոջ հո լո վու մին պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. տէր տան տէր
Սեռ.տր. տի րոջ տան տի րոջ/տան տէ րի
Բցռ. տի րոջ մէ տան տի րոջ մէ/տան տէ րէ
Գործ.  տի րոջ մով տան տէ րով

6) Եան հո լո վում
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին ա ռա ւօտա ռա ւօ տեան եւ 

ե րե կոյե րե կո յեան բա ռե րը, ո րոնք կը գոր ծա ծուին ա տե նա-
գ րու թիւն նե րու եւ յայ տա րա րու թիւն նե րու մէջ: Կայ նաեւ այժմ՝ 
այժ մու/այժ մեան: Բա ցա ռա կան ձե ւե րը կը կազ մո ւին ուղ ղա կան 
հիմ քէն՝ ե րե կո յէ, ա ռա ւօ տէ, այժ մէն: 
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Ի հո լո վու մին են թար կո ւող կարգ մը բա ռեր միայն ո րոշ յա-
րադ րու թիւն նե րու մէջ կը գոր ծա ծո ւին եան հո լո վու մով, ինչ պէս՝ 
ծննդեան տա րե դարձ, հո գե գալս տեան տօն, հո գե հանգս տեան 
ա րա րո ղու թիւն, հանգս տեան թո շակ, հանգս տեան կո չո ւիլ, ա մա 
նո րեան տրա մադ րու թիւն, երկ րորդ գալս տեան, փախս տեան դի
մել, կորս տեան մատ նել, ի գի տու թիւն մե րազն ժո ղովր դեան եւ 
այլն19: 

7) Ոյ հո լո վում
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին սէր, Աս տո ւած եւ Պո լիս ( Կոս

տանդ նու պո լիս, Կ. Պո լիս) բա ռե րը: 
Ուղղ.հայց. սէր          Աս տո ւած Կ. Պո լիս
Սեռ.տր. սի րոյ       Աս տու ծոյ Կ. Պոլ սոյ
Բցռ. սէ րէ        Աս տուծ մէ  Կ. Պո լի սէն
Գործ.  սէ րով      Աս տուծ մով  Կ. Պո լի սով
Սի րով ձե ւը ա ւե լի մակ բա յա բար կը գոր ծա ծո ւի:
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին նաեւ իա վեր ջա ւո րու թիւ նը 

ու նե ցող յա տուկ տե ղա նուն նե րը (ո՛չ անձ նա նուն նե րը), վեր ջին 
ձայ նա ւո րի ան կու մով՝ Կի լի կիա՝ Կի լի կիոյ, Լա թա քիա՝ Լա թա
քիոյ, Սու րիա՝ Սու րիոյ, Անգ լիա՝ Անգ լիոյ, Ա սիա՝ Ա սիոյ (Ա սիա յի՝ 
աղջ կայ ա նուն) եւ այլն: Ա սոնք ա զա տօ րէն կ’են թար կո ւին նաեւ 
ի հո լո վու մին, թէեւ գրա կա նը կը խու սա փի Կի լի կիա յի, Ի տա
լիա յի եւ նման ձե ւե րէ: Հո լո վու մի պատ կերն է.

Ուղղ.հայց.  Կի լի կիա
Սեռ.տր.  Կի լի կիոյ/ Կի լի կիա յի
Բցռ.  Կի լի կիա յէ
Գործ.   Կի լի կիա յով

19 Կարօ Առաքելեան եան հոլովումին տակ կը դնէ միայն ութիւն ածանցով 
բառերը. տե՛ս Դիւրին հայերէն, 1Բ. մաս, Պէյրութ, 2007, էջ 86, իսկ այլ 
տեղ՝ ութիւն եւ իւն վերջաւորութեամբ բառերը. տե՛ս Արդի Հայերէնի 
Քերականութիւն, 1Ա. գիրք, Պէյրութ, 1997, էջ 114: 

     Արեւելահայ քերականները եան հոլովումին ենթարկուող բառերը կը դնեն 
«այլաձեւ հոլովման պատկանող գոյականներ»ու խումբին մէջ. նոյնպէս՝ ե 
ներքին թեքումի բառերը. տե՛ս Յուրի Ս. Ավետիսյան, Արևելահայերենի եւ 
արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Երեւան, 2007, էջ 79: 
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Ո ճա կան գոր ծօն նե րով ոյ հո լո վու մին կ’են թար կո ւին այ լա-
պէս միայն ի հո լո վու մի կարգ մը բա ռեր. այս պէս՝

– Տե ղա նուն ներ, ինչ պէս՝ Կար նոյ Սա նա սա րեան վար ժա
րան. Մ շոյ դաշտ, Տա րօ նոյ եր գեր, Ս սոյ ա թոռ, Ս սոյ կա թո ղի կո
սու թիւն եւ այլն։ 

– Ո րոշ բա ռեր, իբ րեւ հնա բա նու թիւն կամ ո ճա կան հնարք՝ 
լոյս՝ լու սոյ, մա մուլ՝ մամ լոյ, սուգ՝ սգոյ, հուր՝ հրոյ, յոյս՝ յու սոյ (բա-
րե յու սոյ), խնդիր՝ խնդրոյ: Ա սոնք ո րոշ կա յուն բա ռա կա պակ-
ցու թիւն նե րէ դուրս գո յու թիւն չու նին, ինչ պէս ա ռա ւօտ լու սոյ, 
բա րե յու սոյ հրո ւան դան, խնդրոյ ա ռար կայ, սգոյ հան դէս, սգոյ 
սրահ: Մա մուլ բա ռին հնա ձեւ սե ռա կա նը ա ւե լի լայն գոր ծա ծու-
թիւն ու նի՝ մամ լոյ ա սու լիս, մամ լոյ հա ղոր դագ րու թիւն, մամ լոյ 
գոր ծա կա լու թիւն, մամ լոյ սեն տի քա, մամ լոյ աշ խա տա կից ներ: 
Լու սոյ սե ռա կա նի գոր ծա ծու թիւ նը այլ տեղ դար ձեալ պայ մա-
նա  ւո  րուած է ո ճա կան գոր ծօ նով. « Մենք լու սոյ ճա ռա գայթ ներ 
/ Մենք բա նաս տեղծ ներ – սի րոյ երկր պա գու ներ» (Իգ նա Սա
րըաս լան):

– Լու սէ բա ռը կը գոր ծա ծո ւի իբ րեւ ա ծա կան եւ ոչ իբ րեւ բա-
ցա ռա կա նի հո լո վա ձեւ. «Ա ռօ րեա յի վի հե րէն դուրս կը քա շէ լու սէ 
ար մատ ներ» ( Վե հա նոյշ Թե քեան):

– Իւ վեր ջա յան գով շարք մը բա ռեր՝ պա տիւպա տո ւոյ (նաեւ՝ 
պա տո ւի, պա տի ւի), հա շիւհա շո ւոյն (նաեւ՝ հա շո ւի, հա շի ւի), 
թո ւոյն (նաեւ՝ թուի, թիւի): Այս զար տու ղի ձե ւե րը տա կա ւին կը 
մնան կա յուն ար տա յայ տու թիւն նե րու մէջ՝ պա տո ւոյն վրայ երդ
նուլ, պա տո ւոյ խօսք տալ, պա տո ւոյ հարց է, պա տո ւոյ սե ղան 
բա նալ, պա տո ւոյ ցանկ կազ մել, պա տո ւոյ լե գէոն, պա տո ւոյ 
խնդիր:  Հա շի ւին նա յե ցէ՛ք, հա շո ւոյն չի գար, հա շո ւի ա ռէ՛ք ար-
տա յայ տու թիւն նե րուն մէջ տար բե րակ նե րը փո խա րի նե լի չեն: 

– Ի վեր ջա յան գով բա ռե րէն կը յա մե նան ե կե ղե ցիե կե ղեց
ւոյ, հո գիհոգ ւոյն, որ դիորդ ւոյն այ լա պէս հին ցած ձե ւե րը: 
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– Այդ պէս կրնան հո լո վո ւիլ նաեւ ին վեր ջա յան գով ո րոշ բա-
ռեր՝ ան կող նոյ (ան կո ղի նին) ծա ռա յել, ա մուս նոյն (ա մու սի նին) 
զօ րա վիգ ըլ լալ, ա ռաջ նոյն (ա ռա ջի նին) հե տե ւիլ:

Ոյ հո լո վու մով քա րա ցած բա ռեր են յե տոյ, ի վեր ջոյ, ի մօ
տոյ, ու րիշ ներ կան յա րադ րու թիւն նե րու մէջ՝ ներ քոյ յի շեալ, վե
րոյ նշեալ, վե րոյ յի շեալ: Վեր ջին նե րը ար դէն կցա կան ձեւով 
գրող ներ ալ կան ան ձայն յ-ն ջնջե լով՝ ներ քո յի շեալ, վե րոն շեալ, 
վե րո յիշեալ:

8) Այ հո լո վում 
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին աղ ջիկաղջ կայ եւ կնիկ

կնկայ բա ռե րը: Հո լով ման պատ կերն է կնիկ՝ կնկայկնի կէկնի
կով: 

Ա րեւմ տա հայ բո լոր քե րա կան նե րը, հ. Ար սէն Ան տը նեա նէն 
սկսեալ, կնիկ եւ աղ ջիկ բա ռե րը կը դնեն ան ար տա քին հո լո-
վու մի շար քին: Այդ պէս էր թէ՛ ա րե ւե լա հա յե րէ նի եւ թէ՛ ա րեւմ-
տա հա յե րէ նի հա մար: «Կն կա նը ե րե սը կը նա յի» ( Ծե րենց), «Աս 
կնկա նը ա նու նը Դա մա րիա էր»: «Ա մէն մէկն իր կնկա նը թող 
այն պէս սի րէ՝ ինչ պէս իր ան ձը»: Եր կու գրա կան նե րուն մէջ այ-ի 
ան ցում կայ՝ կնկայ, աղջ կայ. կնկայ բամ բա սանք, կնկայ բժիշկ, 
աղջ կայ նա զանք. « Կին մը կը բարձ րա նայ հան րա կառք ու տա
րե կից կնկայ մը կող քին կը նստի»: « Թուրք լրագ րո ղը վէպ գրած 
է թուրք ա ղա յի կող մէ որ դեգ րո ւած հայ աղջ կայ մա սին»: Ա սոնց 
ո րո շեա լը կ’ըլ լայ աղջ կան եւ կնկան՝ աղջ կան օ ժի տը, կնկան 
ծնող քը: Աղջ կա նը, կնկա նը ձե ւե րը ար դի խօ սակ ցա կա նին մէջ 
փո խա նուն են. Աղջ կա՞ն, թէ կնկան անձ նա գի րը բե րեմ: > Աղջ
կա նը բե՛ր (այ սինքն՝ աղջ կան անձ նա գի րը, այ լա պէս՝ աղ ջի կի-
նը):

Ա մէն պա րա գա յի՝ աղջ կայ եւ կնկայ ձե ւե րը այ լա ձեւ կը նկա-
տո ւին, ո րով հե տեւ աղ ջիկաղ ջի կի եւ կնիկկնի կի կա նո նա ւոր 
ձե ւե րը պէտք է օ րի նա չա փա կան հա մա րել: 

Այ հո լո վու մը իբ րեւ հնա բա նու թիւն կը մնայ ի հո լո վու մի 
կարգ մը տե ղա նուն նե րու մէջ, կա յուն կա պակ ցու թիւն նե րու  
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ձե ւով, ինչ պէս՝ Սե ւա նայ լիճ, Վա նայ ծով, Էջ միած նայ Ա թոռ, 
Սաս նայ ծռեր, Սի փա նայ սար, Գե ղա մայ լեռ ներ, Վա րա գայ 
վանք, Ակ նայ ան տու նի ներ եւ այլն: Սե ւա նայ ու Վա նայ գրա-
բա րեան սե ռա կան ձե ւե րը նաեւ կը գոր ծա ծո ւին իբ րեւ ի գա կան 
անձ նա նուն: Ս խա լագ րու թիւն պէտք է հա մա րել Սե ւա նա եւ Վա
նա գրելաձևերը իբ րեւ ան ձի յա տուկ ա նուն:

9) Ք/ց հո լո վում
Այս հեր թա գա յու թեամբ սե ռա կան-տրա կան կը կազ մեն 

ենք, եանք, անք ա ծանց նե րով կազ մո ւած ա նե զա կան գո յա կան-
նե րը, ինչ պէս Յա կո բենք՝ Յա կո բենց, Ղե ւոն դեանք՝ Ղե ւոն դ
եանց, Վար դա նանք՝ Վար դա նանց եւ այլն: Այս կազ մու թիւն նե-
րը կը նշեն ան ձը իր շրջա պա տի մօ տիկ ան ձե րով՝ ազ գակ ցա-
կան, ըն տա նե կան, գա ղա փա րա կան եւ այլն ու պէտք չէ շփո թել 
մա կա նուն նե րուն հետ: Մա կա նուն նե րը յոգ նա կի կ’ըլ լան միշտ 
ներ յոգ նա կեր տով՝ Յա կո բեան ներ Յա կո բեան նե րու: Հոս ց-ն 
թէ՛ յոգ նա կիի, թէ՛ սե ռա կան-տրա կան հո լո վի ցու ցիչ է: Ա սոնց 
բա ցա ռա կանն ու գոր ծիա կա նը չկայ. խօ սակ ցա կա նին մէջ կան 
Յա կո բենց մէ, Յա կո բենց մով ձե ւե րը: Նոյն անեզականներու 
սեռական ձեւերէն առաջացած են նաեւ կարգ մը մականուններ՝ 
Մալխասեանց, Թրենց, Ծերենց, Ադոնց, Բակունց, որոնք կը 
գիտակցուին իբրեւ քարացած ուղիղ ձեւեր եւ կրնան հոլովուիլ 
եւ յոգնակի ունենալ՝ Բակունցի, Բակունցներ: 

Ց-ով յոգ նա կի սե ռա կան-տրա կան կը կազ մեն նաեւ ու թիւն 
ա ծան ցով գո յա կան նե րը, ինչ պէս՝ հաս տա տու թեանհաս տա
տու թեանց, պա տո ւի րա կու թեանպա տո ւի րա կու թեանց, ո րոնք 
սա կայն ա ւե լի կը հո լո վո ւին յոգ նա կիի հա սա րակ հո լո վու մով՝ 
հաս տա տու թիւն ներհաս տա տու թիւն նե րու, պա տո ւի րա կու թիւն
ներպա տո ւի րա կու թիւն նե րու: Այս երկ ձե ւու թեան կրնանք քո վէ 
քով հան դի պիլ. « Ներ կայ էին նաեւ գա ղու թին բո լոր կազ մա կեր-
պու թեանց ու կրթա կան հաս տա տու թիւն նե րու ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը» ( Լե ւոն Շա ռո յեան):
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10) ՈՑ հո լո վում
Սե ռա կան-տրա կա նի մէջ ոց կ’առ նեն.
– Տ ղաքտղոց, մար դիկմար դոց յոգ նա կի նե րը:
Հո լո վա կան պատ կե րը. 
Ուղղ.հայց. տղաք մար դիկ
Սեռ.տր. տղոց մար դոց
Բցռ. տղոց մէ մար դոց մէ
Գործ.  տղոց մով մար դոց մով
Հա յոց ձե ւը լայն գոր ծա ծու թիւն ու նի՝ հա յոց բա նակ, հա յոց 

աշ խարհ, հա յոց հող, հա յոց լե զու: 
Ա ցի/ե ցի/ցի ա ծան ցով բա ռե րու գրա բա րա ձեւ յոգ նա կի նե րը 

սե ռա կան-տրա կա նին մէջ եր բեմն կը գոր ծա ծո ւին հնա խօ սա-
բար՝ գիւ ղա ցիքգիւ ղաց ւոց, ե րե ւան ցիքե րե ւան ցոց, վա նե ցիք
վա նե ցոց եւ այլն: 

Խօս քի մէջ եր բեմն կը գոր ծա ծո ւին որ դոց որ դի, հնոցնո
րոց, գրոցբրոց, մե ռե լոց սե ռա կան-տրա կան ձե ւով քա րա-
ցում նե րը: Մե ռե լոց գրա բար յոգ նա կի սե ռա կան-տրա կան ձե ւը 
նոր հա յե րէ նի մէջ կը գի տակ ցո ւի նաեւ իբ րեւ պարզ գո յա կան՝ 
Ծ նուն դի մե ռե լո ցին, մե ռե լո ցէն: Կայ յա տուկ ա նուն նե րու մէջ՝ 
Հո ռո մոց վանք, Գիրք ծննդոց, Ղա զան չե ցոց ե կե ղե ցի ( Շու շիի 
Ս. Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցի) եւ այլն:

11) Աց, ից, անց հո լո վում ներ
Աց-ը իբ րեւ հնա բա նու թիւն կայ կարգ մը յոգ նա կի գո յա-

կան նե րու սե ռա կան-տրա կա նին մէջ, ինչ պէս՝ թարգ ման չաց 
տօն, ու սուց չաց ժո ղով, յու նաց ե կե ղե ցի, ռու սաց լե զու, օ րիոր
դաց վար ժա րան եւ այլն: Ա սոնց գրա բա րա ձեւ ուղ ղա կա նը չի 
գոր ծա ծո ւիր: 

Աց ու նին ք  ա նե զա կա նով ո րոշ տե ղա նուն ներ՝ Սիւ նիք՝ 
Սիւն եաց աշ խարհ, Կոր դուք՝ Կոր դո ւաց աշ խարհ, Բզ նու նիք՝ 
Բզ նու նեաց ծով, Ռշ տու նիք՝ Ռշ տու նեաց գա ւառ. Ար շա կու նիք՝ 
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Ար շա կու նեաց հարս տու թիւն, Բագ րա տու նիք՝ Բագ րա տու նեաց 
մայ րա քա ղաք, Ու տիք՝ Ու տեաց աշ խարհ, Գու գարք՝ Գու գա րաց 
թեմ ու այլն:

Աց ու նին ո րոշ բա ռեր, ո րոնց ու ղիղ ձե ւը ար դի հա յե րէ նի 
մէջ կ’ըմբռ նո ւի ք -ով ա ծան ցեալ բառ. վիրք՝ վրաց ար քու նիք, 
կեանք՝ կե նացմա հու պայ քար, կե նաց ծառ, չա րիք՝ չա րեաց 
փոք րա գոյ նը, հար սա նիք՝ հար սա նեաց խրախ ճանք, յար գանք՝ 
յար գա նացս հա ւաս տին, ծնողք՝ ծնո ղաց հա ւաք եւ այլն:

Ից ու նին եայք ձե ւի հին յոգ նա կի նե րը, հնա ձեւ են. հրէից 
տօն, քրիս տո նէից, պաշ տօ նէից, նաեւ՝ Ա ղո ւանք՝ Ա ղո ւա նից աշ
խարհ:

Անց ու նին շարք մը բա ռեր ո րոշ կա պակ ցու թիւն նե րու մէջ. 
ո մանց ուղ ղա կան յոգ նա կին տա կա ւին կեն դա նի է. տիկ նայք՝ 
տիկ նանց/տիկ նաց յանձ նա խումբ, ա րանց դեր ձակ, կա նայք՝ 
կա նանց բժիշկ, ման կանց բու րաս տան, աղջ կանց վար ժա րան:

Բ.– Ներ քին հո լո վումներ
12) Իւ>եա հո լո վում 
Ե զա կի սե ռա կան-տրա կա նին մէջ այս ներ քին հո լո վու մին 

կ’են թար կո ւին ու թիւն ա ծան ցով վեր ջա ցող գո յա կան նե րը՝ բա
րու թիւն՝ բա րու թեան, քա ջու թիւն՝ քա ջու թեան, հի ւան դու թիւն՝ 
հի ւան դու թեան. բա ցա ռա կանն ու գոր ծիա կա նը կը կազ մո ւին 
սե ռա կա նի հիմ քի վրայ ա ւելց նե լով է եւ բ հո լո վա մաս նիկ նե րը՝ 
բա րու թե նէբա րու թեամբ, բա ցա ռա կա նի մէջ՝ եա>ե, իսկ գոր-
ծիա կա նի մէջ՝ նբ>մբ հնչիւ նա փո խու թեամբ: Գոր ծիա կա նի ով 
ձե ւը եր կար ա տե նէ կայ, բայց տի րա կան չէ կրցած ըլ լալ. «Ու իմ 
օ րը նոր է մտա ծու մի ու ե րազ նե րու ջեր մու թիւ նով, երբ Տէ րը իմ 
հետն է»: «Ա նոնք ու զե ցին ե րաժշ տու թիւ նով ի մա նալ Քու ձայ
նը» ( Հա մաս տեղ): « Կը պա տաս խա նեմ քե զի ան պայ ման ա պա
կե պա րոյկ լռու թիւ նովս» ( Վե հա նոյշ Թե քեան): 

Ա րիւն բա ռը ա րիւ նիա րիւ նէա րիւ նով սո վո րա կան ձե ւե րուն 
դի մաց ու նի սե ռա կան-տրա կա նի մէջ ա րեան, իսկ գոր ծիա կա նի 
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մէջ՝ ա րեամբ: Հա զո ւա դէպ է նաեւ ան կիւնան կեան սե ռա կան 
ձե ւը. « Մար մի նի գի նին կը բխի ա րիւ նի նման: Փա խած յա ճա
խորդ ներ … կը բա բա խեն ա րեանս մէջ» ( Վե հա նոյշ Թե քեան): 
«Անկ ման ան կիւ նը հա ւա սար է/ Ցո լաց ման ան կեան» (Իգ նա 
Սա րըաս լան): Ար դէն հին ցած են սիւնսեան եւ ձիւնձեան ձե ւե-
րը, միշտ՝ սիւ նի, ձիւ նի:

Հո լո վա կան պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. լա ւու թիւն   ա րիւն
Սեռ.տր. լա ւու թեան   ա րեան/ա րիւ նի
Բցռ. լա ւու թե նէ   ա րիւ նէ
Գործ.  լա ւու թեամբ/լա ւու թիւ նով ա րեամբ/ա րիւ նով

13) Ու>ա հո լո վում
Այս հո լո վու մին կ’են թար կո ւին տուն՝ տան, շուն՝ շան բա ռե-

րը, ո րոնք կրնան են թար կո ւիլ նաեւ հա սա րակ հո լո վու մին՝ տու
նի, շու նի: Նոյն հե ղի նա կէն՝ « Տան խո շոր բա նա լին չկայ ձեռ քե
րուն մէջ»: «Իր մէ կա թիլ մը ար ցունք՝ աղ քատ տու նի սե ղա նին» 
( Վե հա նոյշ Թե քեան):

Ո տա նա ւո րի տու նը կը հո լո վո ւի միայն՝ տու նի: 
Բար դու թիւն նե րու մէջ եւս տուն բա ռը կը պա հէ հո լո վա կան 

երկ ձե ւու թիւ նը. դրա մա տուն՝ դրա մա տան/դրա մա տու նի, բայց 
գայ լա շուն՝ գայ լա շու նի: 

Ա նուն բա ռը սե ռա կան-տրա կա նի մէջ ու նի ա նու նի կամ 
ա նո ւան ձե ւե րը, գոր ծիա կա նը՝ ա նո ւամբ/ա նու նով: Նոր լե զո ւին 
ա ւե լի բնո րոշ են ա նու նին եւ ա նու նով ձե ւե րը:

Հո լո վա կան պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. տուն  ա նուն
Սեռ.տր. տան/տու նի  ա նո ւան/ա նու նի
Բցռ. տու նէ  ա նու նէ
Գործ.  տու նով  ա նո ւամբ/ա նու նով



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

103

14) Այ>օ հո լո վում 
Միայն հայր` հօր, մայր` մօր եւ եղ բայր` եղ բօր բա ռե րը եւ 

ա նոնց մէ կազ մո ւած բարդ բա ռե րը՝ աբ բա հայր, կնքա հայր, սա
նա հայր, վա նա հայր, տէր հայր, աս տո ւա ծա մայր, կնքա մայր, 
սա նա մայր, տի րա մայր, խա չեղ բայր, հօ րեղ բայր, մօ րեղ բայր եւ 
այլն: Ա սոնց բա ցա ռա կանն ու գոր ծիա կա նը կը կազ մո ւին մէ եւ 
մով վեր ջա ւո րու թիւն նե րով՝ հօր մէ, հօր մով: Գոր ծիա կա նին մէջ 
կը նկա տո ւի կա նո նա ւոր հո լո վու մի հա կում՝ « Հայ րովմայ րով 
մեծ նայ»: Խօ սակ ցա կա նին մէջ բար դու թիւն նե րը ան ցած են ի 
հո լո վու մին՝ կնքա մայր՝ կնքա մայ րին, կնքա մայ րէն, կնքա մայ
րով:

Հո լո վու մին պատ կե րը.
Ուղղ.հայց.  հայր                 կնքահայր 
Սեռ.տր.      հօր    կնքահօր/կնքահայրի 
Բցռ.            հօր մէ    կնքահայրէ 
Գործ.          հօր մով/հայ րով   կնքահայրով  

15) (Ը)>ե հո լո վում 
Միայն կայսր՝ կայ սեր եւ դուստր՝ դստեր բա ռե րը, ո րոնք 

ա զատ կեր պով կը հո լո վո ւին նաեւ ի կա նո նա ւոր հո լո վու մով:
Ուղղ.հայց. դուստր  կայսր
Սեռ.տր. դստեր/դուստ րի կայ սեր/կայս րի
Բցռ. դուստ րէ  կայս րէ
Գործ.  դուստ րով  կայս րով 

1.7.– Գո յա կա նին յօ դա ռու թիւ նը 
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի յօ դերն են ս, դ, ն կամ ը եւ մը կամ մըն: 
Յօդ կրնան ստա նալ բո լոր գո յա կան նե րը, ե զա կի եւ յոգ-

նա կի բո լոր հո լո վա ձե ւե րը, ինչ պէս՝ գիրքս, գիր քերս, գիր քէս, 
գիր քե րէս, գիր քովս, գիր քե րովս: Բազ մա վանկ բա ռե րու յ  ան-
ձայն գի րը կը կոր սո ւի յօ դա ռու թեան ա տեն, ինչ պէս՝ գուլ պայ
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գուլ պաս, հա ւա քա ծոյհա ւա քա ծոն եւ այլն: Մը եւ մըն յօ դե րը յե-
տա դաս են ու ան ջատ կը գրո ւին: 

Յօ դե րը ըստ ի րենց ար տա յայ տած ի մաս տի՝ կ’ըլ լան.

ա.– Ս տա ցա կան յօ դեր
Ս եւ դ ս տա ցա կան յօ դե րը դրո ւե լով գո յա կա նի մը վրան՝ 

ցոյց կու տան, որ ա ռար կան կամ ա ռար կա նե րը կը պատ կա նին 
խօ սո ղին՝ գիրքս կամ գիր քերս (իմ գիր քը կամ իմ գիր քե րը) եւ 
խօ սա կի ցին՝ գիրքդ կամ գիր քերդ (քու գիր քը կամ քու գիր քե րը). 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ սո վո րա բար կ’օգ տա գոր ծո ւին անձ նա-
կան դե րա նուն նե րու սե ռա կան հո լո վա ձե ւե րու ըն կե րակ ցու թ-
եամբ՝ իմ գիրքս, իմ գիր քերս, քու գիրքդ, քու գիր քերդ: Գ րա կա-
նու թեան մէջ այս ձե ւը հե տե ւո ղա կա նօ րէն մեր ժող ներ ե ղած են. 
« Կը զգամ քու շուն չը ծա ղիկ նե րուն մէջ»: « Քու ձայ նը կը լսեմ»: 
«Իմ տխրու թեան մէջ, Տէ՜ր, իմ խոր հուրդ նե րը ա ւե լի գե ղեց կա
ցու ցիր» ( Հա մաս տեղ): Այ սու հան դերձ՝ կրկնակ ստա ցա կա նու-
թեան այս ձե ւը ար մատ նե տած սո վո րու թիւն մըն է մեր խօս քին 
մէջ: 

Ս խալ է ստա ցա կան յօ դե րու գոր ծա ծու թիւ նը բուն ա ռար կա-
յին լրա ցեալ յա րա կա տար դեր բա յին հետ. ը նել չկրցածս գոր
ծը, բռնածս պա րա նը, կե րածս հա ցը: Պէտք է ը սել ը նել չկրցած 
գործս, բռնած պա րանս, կե րած հացս եւ այլն: Դեր բա յը փո խա-
նո ւա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին հան գիստ կեր պով կը 
ստա նայ այդ յօ դե րը՝ ը նել չկրցածս, բռնածս, կե րածս եւ այլն:

Ը յօ դը ստա ցա կա նու թեան ի մաստ չ’ար տա յայ տեր՝ գիր քը, 
գիր քե րը, ա ռանց անձ նա կան դե րա նու նի սե ռա կան հո լո վին՝ իր 
գիր քը, իր գիր քե րը, ա նոր գիր քը, ա նոր գիր քե րը: Նոյն ձե ւով 
կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ յոգ նա կի ստա ցա կա նու թեան գա ղա փա-
րը՝ մեր գիր քը, մեր գիր քե րը, ձեր գիր քը, ձեր գիր քե րը, ի րենց 
գիր քը, ի րենց գիր քե րը, ա նոնց գիր քը, ա նոնց գիր քե րը:

Ա րեւմ տա հա յե րէ նին յա տուկ են նաեւ նիս, նիդ, նին յոգ-
նա կի ստա ցա կա նու թեան յօ դե րը՝ գիր քեր նիս (մեր գիր քը կամ 
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գիր քե րը), գիր քեր նիդ (ձեր գիր քը կամ գիր քե րը), գիր քեր նին 
(ա նոնց գիր քը կամ գիր քե րը): Ու շադ րու թիւն ը նե լու պա րա գայ 
մըն է, որ յոգ նա կի ստա ցա կա նու թեան գա ղա փա րը կ’ար տա-
յայ տո ւի միա վանկ բա ռե րու յոգ նա կի ձե ւը իբ րեւ հիմք ըն դու-
նե լով՝ տու ներ նիս, մա տեր նիդ, ձեռ քեր նիդ, քի թեր նիդ, բա կեր
նիդ, իսկ բազ մա վանկ բա ռե րու պա րա գա յին՝ ե զա կի ձե ւը. պա
յու սակ նիդ, տետ րակ նիդ, գլուխ նիդ, սե նեակ նիդ, ճամ բա նիդ, 
պար տէզ նին, խեղ ճու թիւն նին: Սա կը նշա նա կէ, որ այս ձե ւե րը 
ստա ցո ղի յոգ նա կիու թիւ նը ցոյց կու տան՝ մեր, ձեր, ի րենց, բայց 
պատ կա նեա լի թի ւը չեն զա տո րո շեր, ո րով հե տեւ միա վանկ բա-
ռե րու յոգ նա կի կա յուն ձե ւը՝ գիր քեր նիդ, կրնայ հասկ ցո ւիլ թէ՛ 
ձեր գիր քը, թէ՛ ձեր գիր քե րը, իսկ բազ մա վանկ բա ռե րու ե զա կի 
կա յուն ձե ւը՝ տետ րակ նիդ, կրնայ հասկ ցո ւիլ թէ՛ ձեր տետ րա
կը, թէ՛ ձեր տետ րակ նե րը20: Խորթ են ինչ պէս գիրք նիդ, այդ պէս 
նաեւ տետ րակ ներ նիդ ձե ւե րը:

Մարմ նի զոյգ ան դամ ներ ցոյց տո ւող բա ռե րը կ’ար տա-
յայ տո ւէին նաեւ ո ւի մաս նի կով: Ա սոնց յոգ նա կի ստա ցա կա-
նութեան ձե ւե րը կ’ըլ լան ա չո ւը նիս, ա չո ւը նիդ, ա չո ւը նին: Ո մանք 
կը գոր ծա ծէին. «Ա չո ւը նին կը փայ լէր ու նոր ջանք մը կ’ը նէին» 
(Գ րի գոր Զոհ րապ): Մեր ժե լի ձեւ է:

20 Ռուբէն Կ. Սագապետոյեան միավանկ բառերու յոգնակի ստա ցա կա-
նութեան ձեւը կու տայ նոյն ձեւով՝ գիրքերնիս, գիրքերնիդ, գիրքերնին. 
բայց կը նշէ, թէ «կան նաեւ մի քանի այլ տարբերակներ, երբ յոգնակի 
են պատկանողը կամ պատկանեալը». ատոր իբրեւ օրինակ կու տայ 
բազմավանկ բառերու նաւակնիս եւ նաւակներնիս ձեւերը, որոնք 
առանձնաբար ցոյց կու տան եզակի եւ յոգնակի պատկանեալներ. տե՛ս 
նոյնին Արեւմտահայերէնի դասագիրք, Երեւան, 2006, էջ 121-122): Հ. 
Արսէն Այտընեան նոյնպէս նշած է պարտէզներնիս, պարտէզներնուս, 
պարտէզներնէս, պարտէզներնովս, բայց «լաւագոյն է ըսել՝ մեր, ձեր, 
իրենց պարտէզները, քան թէ պարտէզներնիս, գաւազաններնիդ, 
խեղ ճութիւններնին» (Քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, էջ 37): 
Գրականութեան մէջ հազուադէպ գործածութիւն ունեցած է. «Գերիներ, 
մերկ, ներբաններնին այրելով, / Հրաբորբոք կուպրին վրայ մայթերուն՝ 
/ Կը հայթայթեն, վազն ի վազ, / Խէժն այդ փրփրած հրդեհին» (Դանիէլ 
Վարուժան): Կրկնակի յոգնակիութեան այդ պարագան այժմ չի գործեր:
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Յոգ նա կի ստա ցա կան նե րուն հո լո վա կան պատ կե րը.
Ուղղ.հայց. գիր քեր նիս  գլուխ նիս
Սեռ.-տր.  գիր քեր նուս  գլուխ նուս
Բցռ.  գիր քեր նէս  գլուխ նէս
Գործ.  գիր քով նիս  գլու խով նիս 
Գոր ծիա կան ձե ւը բո լո րո վին այլ կա ռոյց ու նի գիր քով նիս, 

գլու խով նիս: Այժմ չի գոր ծեր գիր քե րով նիս կրկնա կի ձե ւը:
Բո լոր հո լո վա ձե ւե րը լայ նօ րէն կը գոր ծա ծո ւին խօ սակ ցա-

կան լե զո ւին մէջ, գլխա ւո րա բար ո րո շա կի ա սոյթ նե րու մէջ. լոյս 
աչ քեր նիդ, աչ քեր նուս լոյ սը, հայ րեր նուդ օրհ նու թիւ նը վա յե լէք, 
խել քեր նիդ ո՞ւր էր, տու ներ նէս հե ռու ըլ լայ, տու ներ նիդտե ղեր
նիդ շէն մնայ, ձեռ քեր նիդ դա լար, ջու րեր նիս միա սին չի քա
լեր, հո գի նիդ ողջ մնայ, գլուխ նէս պա կաս չըլ լաս եւ այլն: Ո րոշ 
ա սոյթ նե րու մէջ կը հան դի պի նաեւ գոր ծիա կան հո լո վա ձե ւը՝ 
Ձեռ քով նիս (մեր ձեռ քով) կը վեր ջաց նենք այդ գոր ծը, խել քով
նիդ (ձեր խել քով) ա տի կա ճի՞շդ է, ոտ քով նին ին կան: Կայ նաեւ 
գրա կա նու թեան մէջ. « Նոր ջանք մը կ’ը նէին ու սով նին ճամ բայ 
մը բա նա լու, քայլ մը ա ւե լի մօ տե նա լու հա մար» (Գ րի գոր Զոհ
րապ):

Պէտք է ը սել, որ յոգ նա կի ստա ցա կա նու թեան այս կեր պը 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ձե ւա բա նօ րէն ա ւար տուն ու ամ բող ջա-
կան վի ճակ մը չու նի: Այդ պատ ճա ռով ալ գրա կա նին կող մէ 
մեր ժե լի է, թէեւ լայ նօ րէն կրնայ հան դի պիլ գե ղա րո ւես տա կան 
գրա կա նու թեան մէջ, մաս նա ւո րա բար հե րոս նե րու ուղ ղա կի 
խօս քին մէջ. « Հա լա ծա կան մար դու այս աս տան դա կան կեան քը 
սրտեր նիս կը շար ժէր»: «Ա մէնք նիս կը ճանչ նա յինք Վա սի լի
կը»: «Ե րե ւա կա յե ցէ՛ք մե ծա գին ա դա մանդ մը որ ...չկրնաք օր 
մը կուրծ քեր նուդ վրայ դնե լով դի մա ցին նիդ շլաց նել» «Ի րենց 
վար ձատ րու թեան հա շի ւով շա հա մո լի ջի ղեր նին կը պրկո ւէր» 
(Գ րի գոր Զոհ րապ): Յանձ նա րա րե լի է խու սա փիլ ա սոնց մէ:
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բ.– Դի մո րոշ յօ դեր
Ս եւ դ յօ դե րը, դրո ւե լով գո յա կա նին վրայ, կ’ո րո շեն ա նոր 

Ա. կամ Բ. դէմք ըլ լա լը, ինչ պէս «Ս տո րագ րեալս՝ Մա րալ Գա րա
կէօ զեան, դի մում նա գիրս կը ներ կա յաց նեմ…» (ստո րագ րեալս՝ 
ես որ կը ստո րագ րեմ, Ա. դէմք, ե զա կի): « Մենք՝ ա շա կերտ-
ներս, կը բո ղո քենք ու սու ցիչ նե րուն դէմ» (ա շա կերտ ներս՝ մենք 
որ ա շա կերտ ենք, Ա. դէմք, յոգ նա կի): « Դուք՝ ա շա կերտ ներդ, 
պէտք է յար գէք դպրո ցի կար գա պա հու թիւ նը» (ա շա կերտ ներդ, 
դուք որ ա շա կերտ էք, Բ. դէմք, յոգ նա կի): Դի մո րոշ յօ դե րը 
կրնան դրո ւիլ ե զա կի եւ յոգ նա կի գո յա կան նե րու վրայ ու հա մա-
պա տաս խա նա բար ար տա յայ տել դէմ քի թի ւը (ստո րագ րեալս՝ 
ես, ստո րագ րեալ ներս՝ մենք): Ա նոնք են թա կա յի դե րով հան դէս 
գա լու պա րա գա յին՝ կը ստա նան ե զա կի եւ յոգ նա կի ստո րո գիչ 
(ստո րագ րեալս՝… կը դի մեմ. ստո րագ րեալ ներս՝ … կը դի մենք):

Դի մո րոշ յօ դե րը բա ռին կու տան ան ձի նշա նա կու թիւն: 
Ա նոնք կը դրո ւին.

– Գո յա կա նին վրայ. «Հ րա մանքդ ո՞ր գե ղէն ես» (Ար փիար 
Ար փիա րեան): Ներ կա յիս չի հան դի պիր:

– Կո չա կան ան դա մին վրայ. « Մե լա մաղ ձոտ լճակդ իմ, քեզ 
հետ ըլ լամ մտե րիմ» ( Պետ րոս Դու րեան): Բո լո րո վին դուրս 
դրուած է:

– Ինք դե րա նու նին վրայ՝ ինքս, ինքդ. «Ինքդ լաւ գի տես 
պայ ման նե րը» (Ար փիար Ար փիա րեան): Հա զո ւա դէպ գոր ծա-
ծու թիւն ու նի. յա տուկ է ա րե ւե լա հա յե րէ նին:

– Տո ւեալ ան ձը բնո րո շող հա կա նիշ բա ռին վրայ. « Նո րին 
Վե հա փա ռու թիւ նը նո ւաստս կը ճանչ նայ այս գե ղին պա տաս
խա նա տու» (Ար փիար Ար փիա րեան): Հա զո ւա դէպ գոր ծա ծու-
թիւն ու նի քա ղա քա վա րա կան խօս քի մէջ:

– Յա րա կա տար եւ են թա կա յա կան դեր բայ նե րու (հե ռա ցած, 
հե ռա ցող), գրա բա րի ան ցեալ դեր բա յի վրայ. «Ամ բաս տան եալդ 
ին չո՞վ կ’ար դա րա նաս» (Ար փիար Ար փիա րեան):
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Դի մո րո շու թիւ նը թոյլ ար տա յայ տո ւող քե րա կա նա կան 
ի մաստ է ու յա ճախ կրնայ շփո թո ւիլ ստա ցա կան յօ դե րուն հետ, 
այդ պատ ճա ռով եր բեմն անձ նա կան դե րա նու նը կը գոր ծա ծո ւի 
դի մո րոշ յօ դով բա ռին հետ՝ նա խա դաս կամ յե տա դաս, ստեղ-
ծե լով բա ցա յայ տիչ-բա ցա յայ տեալ, ուր հա մա ձայ նու թիւ նը կը 
գո յա նայ թի ւով, դէմ քով եւ հո լո վով. « Մենք՝ հե ռա ցած ներս, 
կը կա րօտ նանք ձեզ»: «Ես՝ ամ բաս տա նեալս, կը մեր ժեմ բո լոր 
մե ղադ րանք նե րը»: « Դուք՝ սպա սող ներդ, խա ղա ղու թեան մէջ 
մնա ցէ՛ք»:

գ.– Ցու ցա կան յօդ
Միայն ս յօդն է, որ պա հած է ցու ցա կան ի մաստ ու կրնայ 

փո խա րի նո ւիլ այս ցու ցա կան դե րա նու նով կամ գոր ծա ծո ւիլ 
ա նոր հետ՝ վեր ջերս (այս վեր ջե րը), այս վայր կեա նիս: Ցու ցա-
կան յօդ ստա ցած գո յա կա նը ցոյց կու տայ ժա մա նա կի եւ տե-
ղի մօ տի կու թիւն: Ո րոշ պա րա գա նե րու՝ այս ցու ցա կա նին գոր-
ծա ծու թիւ նը անհ րա ժեշտ կը դառ նայ ս -ին ստա ցա կա նու թեան 
ի մաս տին հետ չշփո թե լու հա մար: Ս-ով կարգ մը ձե ւեր փո խան-
ցո ւած են գրա բա րէն՝ տեղ ւոյս, ամ սոյս, ե րիցս, բազ միցս  (ե րեք 
ան գամ, շատ ան գամ): 

Ցու ցա կան յօդ կը ստա նան.
– Ժա մա նա կա նիշ գո յա կան ներ՝ վայր կեան, ժամ, օր, տա

րի, դար, պահ, ժա մա նակ, վերջ: Օ րի նակ՝ « Դա րուս գիւ տե րը 
ապ շե ցու ցիչ են»: « Տար ւոյս վեր ջը կը հան դի պինք»: «Այս վայր-
կեա նիս նման բան չկայ», «Այս պա հուս տե ղե կու թիւն չու նիմ»: 
Ցու ցա կան յօ դը կ’ա ւել նայ օր, տա րի, ժա մա նակ, վերջ, մօտ 
բա ռե րուն յոգ նա կի թի ւե րուն վրայ: «Օ րերս հա մերգ մը պի տի 
հրամ ցո ւի հան րու թեան»: « Վեր ջերս ա մէն ինչ սուղ ցաւ»: « Կը 
մտա ծեմ մօ տերս հան դի պիլ քե զի»: 

– Տեղ ցոյց տո ւող գո յա կան նե րու վրայ` « Մայ րա քա ղաքս 
ժա մա ներ է յայտ նի եր գիչ մը»: «Դպ րոցս կը բո լո րէ իր յիս նա մ
եա կը»: « Քա ղա քէս մեկ նե ցաւ սի րո ւած եր գի չը»: «Ա ռաջ նոր դա-
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րանս այդ հար ցե րուն լու ծում բե րաւ»: «Աշ խար հիս վրայ կան 
մար դիկ, որ կը հա ւա տան, մար դիկ կան, որ չեն հա ւա տար» 
(Գ րի գոր Օ տեան):

Ցու ցա կան յօդ կը ստա նայ մարդ բա ռը. « Մարդս այն քա՜ն 
վտանգ նե րով շրջա պա տո ւած է, այն քա՜ն թշնա մի ներ ու նի եւ իր 
ա մէ նէն մեծ թշնա մին ինքն է» (Գ րի գոր Օ տեան):

Վեր ջին ա ծա կա նը իբ րեւ փո խա նուն. « Վեր ջի նիս մա սին 
դուն տե ղեակ ես»: « Վեր ջին ներս յայտ նի մար զիկ ներ են»:

դ.– Ո րո շիչ յօ դը
Գո յա կա նը կրնայ գոր ծա ծո ւիլ ա նո րոշ եւ ո րո շեալ ա ռում-

նե րով. «Ե րէկ գիւղ գա ցի» նա խա դա սու թեան մէջ գիւղ բա ռը 
ա նո րոշ է, իսկ « Գիւ ղը մար դա շատ է» նա խա դա սու թեան մէջ՝ 
ո րոշեալ:

Ո րո շիչ յօ դերն են ն  եւ ը: Ա նոնք ի մաս տա յին տար բե րու թիւն 
չու նին: Ը յօ դը կը դրո ւի բա ղա ձայ նով վեր ջա ցող գո յա կա նին 
վրայ, ինչ պէս՝ գիր քը, ա շա կեր տը, ծա ղի կը, իսկ ն յօ դը կը դրո ւի 
ձայ նա ւո րով վեր ջա ցող գո յա կա նին վրայ, ինչ պէս՝ մա տա նին, 
կա տուն, բա զէն: Ն յօ դը փո փո խու թեան չ’են թար կո ւիր, բայց ը 
յօ դը ն կը դառ նայ, ե թէ նա խոր դէ էա կան բա յի մը կամ ու եւ ալ 
շաղ կապ նե րուն, ինչ պէս՝ տունն է, ծա ղիկ ներն են, շունն ու կա
տուն, շունն ալ: Ալ-ը չշփո թել ա՛լ մակ բա յին հետ, որ մէ ա ռաջ 
ը-ը ն -ի չի վե րա ծո ւիր. հմմտ.՝ «Աշ խար հի ծաղրն է աշ խարհն ալ 
ար դէն» ( Պետ րոս Դու րեան). «Երբ ըն կեր նե րը ա՛լ մեկ նիլ ու զե
ցին, / Ան չկրցաւ ա նոնց թռիչ քին միա նալ» ( Դա նիէլ Վա րու ժան): 
Ը-ը ն կը դառ նայ նաեւ, երբ յա ջորդ բա ռը ձայ նա ւո րով սկսի 
կամ ան գիր ը-ով, «Ես նա մակն ու ղար կե ցի», « Նո ւէրն ստա
ցայ». ա սի կա գրե թէ պար տա դիր է ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ, բայց 
ոչ՝ ա րեւմ տա հա յե րէ նի: Ա րեւմ տա հա յե րէ նը ա ւե լի հա կա մէտ է 
այս պի սի դիր քե րուն ը-ը ան փո փոխ պա հե լուն: Այս տեղ եր կու 
գրա կան նե րուն հնչե րանգն ալ կը տար բե րի. Ա րեւմ տա հա յե րէ-
նի մէջ « Սար գի սը այ սօր Ե րե ւան գնաց» նա խա դա սու թեան մէջ 
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բնա կա նա բար շեշ տը Սար գի՛ սը բա ռին վրայ է, իսկ « Սար գիսն 
այ սօր Ե րե ւան գնաց» նա խա դա սու թեան մէջ՝ շեշ տը կը տե ղա-
փո խո ւի այ սօ՛ր բա ռին վրայ: 

Չա փա ծոյ խօս քի մէջ չա փը բռնե լու նպա տա կով ը-ի փո-
խա րէն ն գոր ծա ծե լը պա րա գա յա կան վի ճակ մըն է. նման դէպ-
քե րու կը հան դի պինք ոչ միայն ձայ նա ւո րով, այ լեւ հ (հօ) եւ յ 
(յի) բա ղա ձայն նե րով սկսով բա ռե րէ ա ռաջ. նաեւ տո ղա վեր ջին. 
« Զայն թող օ ծէ իր աչ քին ար տօսր նե րովն ա ղօթ կեր… բայց 
սիրտն առ նէ թող կո րով», «Մտ նենք հսկայ քա ղաքն հսկայ 
ա ճիւ նի / Մտ նենք Շի րիմն հա յու թեան», «Տ ղաս կու գայ ճա-
կատն հպարտ դափ նիով», « Դա հիճ նե րը կկզած / Կը յե սա նեն 
կայծ քա րե րով կա ցին ներն» ( Դա նիէլ Վա րու ժան):

Ան ձայն յ -ով վեր ջա ցող բա ռե րը ձայ նա ւո րա յանգ բա ռե րու 
պէս ն յօ դը կ’առ նեն յ -ի ան կու մով՝ քա հա նայքա հա նան, տղայ 
տղան, բրա ծոյբրա ծոն, դշխոյդշխոն, մինչ կի սա ձայն յ -ով բա-
ռե րը ը կ’առ նեն՝ խոյխո յը, հայհա յը:

Գո յա կա նը, ե զա կի թէ յոգ նա կի, հո լո վա կան իր բո լոր ձե ւե-
րուն մէջ կրնայ ա նո րոշ եւ ո րո շեալ ա ռում նե րով գոր ծա ծո ւիլ եւ 
ո րո շեալ առ ման պա րա գա յին ո րո շիչ յօդ ստա նալ: Այս պէս՝

Ուղ ղա կան հո լով. կրնայ ըլ լալ ա նո րոշ ու ո րո շեալ. հո վեր 
կ’անց նին՝ ա նո րոշ, հո վե րը կ’անց նին՝ ո րո շեալ: 

Ա րեւմ տա հայ քե րա կա նու թիւն նե րուն մէջ ըն դու նո ւած է 
ը սել, որ յա տուկ տե ղա նուն նե րը, պատ մա կան ու պաշ տօ նա -
կան հանգամանք ու նե ցող անձ նա նուն նե րը են թա կա յի դե րով 
ուղ ղա կան հո լո վին մէջ ո րո շիչ յօդ չեն առ ներ. « Հա յաս տան 
լեռ նա յին եր կիր մըն է», «Ե րե ւան Հա յաս տա նի մայ րա մա ղաքն 
է», « Տիգ րիս եւ Եփ րատ Մի ջա գետ քի մէջ ի րա րու կը միա նան»: 
« Վար դան Մա մի կո նեան նա հա տա կո ւե ցաւ»: « Մես րոպ Մաշ-
տոց կա տա րեց Գի րե րու Գիւ տը»: «Մ խի թար Սե բաս տա ցի մեր 
մեծա գոյն լու սա ւո րիչ նե րէն մէ կը ե ղաւ»: « Խո րէն Ա. կա թո ղի կոս 
այ ցե լեց Թռչ նոց Բոյն»: « Հան րա պե տու թեան նա խա գահ Է միլ 
Լահ հուտ վե րա դար ձաւ եր կիր»:
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Յա տուկ տե ղա նուն նե րը,  պատ մա կան ու պաշ տօ նա կա ն 
հանգամանք ու նե ցող անձ նա նուն նե րը ան պայ ման յօդ կ’առ նեն 
միայն հե տե ւեալ պա րա գա նե րուն. 

– Շեշ տո ւած են թա կա յի դե րով հան դէս գա լու պա րա գա յին. 
«Տր դատն էր, որ կա ռու ցեց Մայր ե կե ղե ցին»: « Ռու սիան էր, որ 
յաղ թեց»: 

– Ե թէ են թա կայ յա տուկ ա նու նը լրա ցում ու նի. «Ան կախ 
Հա յաս տա նը պի տի զար գա նայ»: « Մայր Ա րաք սը կ’անց նի 
Ա րա րա տեան դաշ տէն»: « Կար միր Վար դա նը Մա մի կո նեան 
տոհ մէն է»: 

Հ. Ար սէն Այ տը նեան, իբ րեւ բա ցա ռու թիւն, «ըն տա նե կան 
լե զո ւի մէջ մար դու յա տուկ ա նուն նե րը միշտ յօ դով կը բա նին,- 
կը գրէ,- Պետ րո սը գնաց»21: Այս ալ օ րի նա չա փա կան դար ձած 
է ա րեւմ տա հայ յե տա գայ քե րա կան նե րուն հա մար՝ յստա կօ րէն 
սահ մա նա զա տե լով պատ մա կան ու պաշ տօ նա կան անձ նա նուն-
նե րու եւ «ըն տա նե կան» անձ նա նուն նե րու խում բե րը:

Սա կայն գրա կա նու թիւ նը ցոյց կու տայ, որ «ըն տա նե կան» 
յա տուկ ա նուն նե րուն յօ դով գոր ծա ծե լու պա րա գան ալ օ րի նա-
չա փա կան չէ. կրնան գոր ծա ծո ւիլ թէ՛ յօ դով, թէ՛ ա ռանց յօ դի. 
ա հա ւա սիկ գրա կա նու թե նէն քա ղո ւած օ րի նակ ներ. «Ա բի սո ղոմ 
ա ղան այս ա հար կու ձայ նէն վախ նա լով…», «Ա բի սո ղոմ ա ղա 
կը մոռ նար իւր ա նօ թու թիւնն» ( Յա կոբ Պա րո նեան), « Պեր ճու-
հի թո ղուց որ ձեռ քը բռնէ», « Պեր ճու հին սե ւեր հա գած աղ ջիկ 
մըն է», « Վա սի լիկ եր ջա նիկ ե ղաւ այս պէս», «Այս պէս էր Վա-
սի լիկ» (Գ րի գոր Զոհ րապ), « Նո րայր եւ կի նը քովն տի փո ղոց 
մը մտան ու յա ռա ջա ցան», «Եփ րաք սէ հա նըմ կու լար» ( Շահ
նուր Շահ նուր), « Պա րոն Ե րա մեան լաւ մտա ծեց ( Վահ րամ Մաւ
եան), «Տ խուր է Կա րա պետ»: « Հի մա Կա րա պետ / Չի գի տեր 
մայ թէն քա լէ թէ փո ղո ցէն»: Կա րե լի չէ հա մա ձայ նիլ նաեւ այն 
միտ քին, թէ նա խա դաս յա տուկ ա նուն են թա կան միշտ ան յօդ 

21 Հ. Արսէն Այտընեան, Քերականութիւն արդի հայերէն լեզուի, էջ 118:
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է, ե թէ ձայ նա ւո րա յանգ է կամ յե տա դաս ա նուն են թա կան յօ դով 
է. « Պեր ճու հին սե ւեր հա գած աղ ջիկ մըն է», «Տ խուր է Կա րա-
պետ»: « Կի կո կա մուր ջին վրայ է»: « Կա մուր ջին վրայ է Կի կո» 
( Զահ րատ): Եր կուքն ալ կը հան դի պին:

Բայց ան յօդ է են թա կան, ե թէ խնդի րը ո րո շեալ է. «Ար շակ 
կը սի րէ Սա թե նի կը» 22:

Յա տուկ ա նուն նե րու ան յօդ գոր ծա ծու թիւ նը հի նէն ե կող սո-
վո րու թիւն մըն է, որ գրա կա նին մէջ կը գո յա տե ւէ թէ՛ պատ մա-
կան ու աշ խար հագ րա կան յա տուկ ա նուն նե րու եւ թէ մա սամբ 
ըն տա նե կան յա տուկ ա նուն նե րու պա րա գա յին, բայց գրե թէ վե-
րա ցած է խօ սակ ցա կան լե զո ւին մէջ:

Հայ ցա կան. Փայ տա հա տը ծառ կտրեց՝ ա նո րոշ  Փայ տա
հա տը ծա ռը կտրեց՝ ո րո շեալ: Բո լոր յա տուկ ա նուն նե րուն պէս՝ 
պատ մա կան ու պաշ տօ նա կան ե րանգ ու նե ցող անձ նա նուն ներն 
ու յա տուկ տե ղա նուն նե րը, ար դէն պար տա դիր կեր պով ո րո շիչ 
յօդ կը ստա նան ու ղիղ խնդիր հայ ցա կա նի մէջ՝ «Ես Մա սի սը 
չտե սայ», « Մեծն Տիգ րան Տիգ րա նա կեր տը կա ռու ցեց», « Մա
ռա խու ղը թե ւե րուն մէջ ա ռեր է Կի կօն»:

Հայ ցա կան հո լո վով յա տուկ ա նուն տե ղի պա րա գան միշտ 
ան յօդ է՝ «Ան Ե րե ւան կը բնա կի», « Բա րե կամս Լի բա նան մեկ
նե ցաւ», « Գուր գէն Մա հա րի ծնած է Վան»: 

Ձայ նա ւո րա յանգ հո լո վա ձե ւե րու յօ դա ռու թեան պա րա գան 
կապ ու նի քա նի մը հան գա մանք նե րու հետ: Այս պէս՝

– Ձայ նա ւո րա յանգ սե ռա կան հո լո վը ո րո շի չի դե րով յօդ չի 
ստա նար, բայց յատ կա ցու ցի չի դե րով յօդ կը ստա նայ, օ րի նակ՝ 
հա յու աչ քե րը եւ հա յուն աչ քե րը, թռչու նի ծւծւո ցը եւ թռչու նին 
ծւծւո ցը: Ո րո շի չը յա րա բե րա կան ա ծա կա նի պէս յա րա բե րա կան 
յատ կա նիշ մը կը վե րագ րէ ո րո շեա լին. սե ղա նի ծած կոց, ջու րի 
ներկ, պա տի ժա մա ցոյց, աչ քի կա թիլ, ակ ռա յի խո զա նակ, պա

22  Ռ. Կ. Սագապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք, էջ 131:
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տու հա նի փեղկ, հայ րե նի քի կա րօտ, դպրո ցի տա րազ, գա ղու թի 
կեանք, քա րի դար, ծո վու ակ նոց, հա յու ճա կա տա գիր, սի րոյ սե
ղան, աղջ կայ նա զանք եւ այլն: 

Ձայ նա ւո րա յանգ սե ռա կան հո լո վը յատ կա ցու ցի չի իր պաշ-
տօ նին մէջ, ի հա կադ րու թիւն գրա բա րի եւ ա րե ւե լա հա յե րէ նի, 
կրնայ գոր ծա ծո ւիլ ա նո րոշ եւ ո րո շեալ ա ռում նե րով՝ բա նո ւոր
նե րու աշ խա տա վար ձը եւ բա նո ւոր նե րուն աշ խա տա վար ձը: 
Չու նի ո րո շիչ յօ դի գոր ծա ծու թեան սահ մա նա փա կում: Եր բեմն 
ն յօ դի կու տա կում կը ստեղ ծո ւի: Այս տեղ լե զո ւա կան սխա լի մա-
սին չէ խօս քը, այլ՝ տաղտ կա լի կրկնու թեան մա սին, որ խօս քը 
կը դան դա ղեց նէ, կը տգեղց նէ: Այն քան ա տեն, որ ի մաս տա յին 
ի րաւ տար բե րու թիւն մը չի ստեղ ծո ւիր՝ կա րե լի է ձեր բա զա տիլ 
կրկնուող ն -ե րէն: Բա նո ւոր նե րուն ամ սա կա նին հա տու ցու մին 
շուրջ ար տա յայ տու թեան մէջ ե րեք տեղ կը կրկնո ւի ն յօ դը. ի՞նչ 
կը փո խո ւի, ե թէ ը սո ւի՝ բա նո ւոր նե րու ամ սա կա նի հա տու ցու մին 
շուրջ: Բայց ու րիշ պա րա գա յի պէտք է զգոյշ ըլ լալ, ո րով հե տեւ 
յօ դով եւ ան յօդ ձե ւե րը տար բեր ի մաստ ներ կրնան ար տա յայ-
տել: Օ րի նակ՝ բա նո ւոր նե րուն ամ սա կա նի յա ւե լում ար տա յայ-
տու թիւ նը կ’եր թայ ո րոշ տե ղի մը՝ գոր ծա րա նի մը բա նո ւոր նե-
րուն, բայց բա նո ւոր նե րու ամ սա կա նի յա ւե լու մը ու նի ընդ հա նուր 
ի մաստ՝ օ րի նակ, երկ րի մը բո լոր բա նո ւոր նե րուն:

Տ րա կան հո լո վին յա տուկ է եր կու ա ռում ներն ալ. հայրս 
գոր ծի գնաց – հայրս գոր ծին գնաց (տրա կան):

Սե ռա կան-տրա կա նին մէջ յա տուկ տե ղա նուն նե րը յօդ չեն 
ստա նար, ինչ պէս՝ Կի լի կիոյ լեռ նե րը, Հա յաս տա նի դիր քը, նոյն-
պէս պատ մա կան ու պաշ տօ նա կան ե րանգ ու նե ցող անձ նա-
նուն նե րը՝ Մես րոպ Մաշ տո ցի գե րեզ մա նը, Հա մաս տե ղի գոր ծե
րը, հե տե ւիլ Յի սու սի,  ի հա կադ րու թիւն «ըն տա նե կան» ա նուն-
նե րուն՝ Սար գի սին գիր քը, Հ րա չի կին բնա ւո րու թիւ նը, օգ նել 
Ա նիին: 
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Բա ցա ռա կան հո լո վը ան յօդ է ա նո րոշ ա ռու մով եւ ո րո շի-
չի դե րով գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին՝ բարձր տե ղէ գլո րո ւիլ, հի
ւան դու թե նէ տա ռա պիլ, թո քա տա պէ վա րա կո ւիլ, մօր մէ զրկո ւիլ, 
քա րէ սե ղան, փայ տէ դգալ, սա թէ գնդիկ, ապր շու մէ թաշ կի նակ 
եւ այլն: Ո րո շեալ առ ման պա րա գա յին յօ դա ռու թիւ նը յա տուկ 
է բո լոր բա ռե րուն՝ քաղաքէն հե ռա նալ, Թու մա նեա նէն բան 
մը կար դալ, ծա ռէն իյ նալ, «Ք րիս տա փոր» գրա դա րա նէն գիրք 
վերց նել եւ այլն:

Աս տո ւած յա տուկ ա նու նը բո լոր հո լով նե րուն մէջ ան յօդ կը 
գոր ծա ծո ւի՝ Աս տո ւած խօ սե ցաւ (ուղ ղա կան), Աս տո ւած սի րես 
(հայ ցա կան), Աս տու ծոյ պա տո ւի րան նե րը (սե ռա կան), Աս տու
ծոյ փա՛ռք տուր (տրա կան), Աս տուծ մէ վախ ցի՛ր (բա ցա ռա կան), 
Աս տուծ մով գո հա ցի՛ր (գոր ծիա կան): Հայ ցա կան հո լո վի պա րա-
գա յին մին չեւ այ սօր գոր ծա ծա կան է զԱս տո ւած գրա բա րեան 
ձե ւը: Երբ յատ կա ցու ցիչ մը ու նի՝ ո րո շիչ յօ դը կը դրո ւի. Ան իր 
Աս տո ւա ծը կը պաշ տէ: Խօս քը հոս ո րո շիչ յօ դի մա սին է եւ չի 
վե րա բե րիր ստա ցա կան յօ դե րուն՝ «Ես եմ քու տէր Աս տո ւածդ», 
«Աս տո ւա՛ծդ սի րես»: 

- Բա ղա ձայ նա յանգ հո լո վա ձե ւե րը սո վո րա բար ան յօդ են. 
Բա ղա ձայ նա յանգ հո լո վա ձե ւեր ու նին սե ռա կան-տրա կա նը եւ 
գոր ծիա կա նը: Այս պէս՝ ոջ, ան, ոց, հա ւա քա կան ենք/ենց, ոց եւ 
ա, ե, օ, եա ներ քին հո լո վում նե րը ո րո շիչ յօդ չեն ստա նար՝ քրոջ 
ա նու նը, ամ րան տա քը, տղոց ննջա րա նը, Վար դա նանց պա
տե րազ մը, շան հա ջո ցը, դստեր մա զե րը, մօր նա մա կը, քա ղա
քա վա րու թեան վնաս նե րը: Նոյն պէս գոր ծիա կա նը (ով, մով, բ)՝ 
մկրա տով կտրել, մա տի տով գծել, հօր մով հպար տա նալ, համ
բե րու թեամբ սպա սել, ազ նո ւու թեամբ ըն դու նիլ, ա րեամբ հե ղե
ղել: Ո րո շի չի դե րով գոր ծիա կան հո լո վը ա մէն պա րա գա յի ան-
յօդ է՝ օ ղե րով աղ ջիկ, շնորհ քով տղայ, լայն պա տու հան նե րով 
սե նեակ եւ այլն:

Այ սու հան դերձ, գրա կա նու թեան մէջ յա ճախ կը հան դի պինք 
ար տա քին ոջ, ներ քին ա, ե, եա, օ հո լո վա ձե ւե րու եւ գոր ծիա-
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կան հո լո վի յօ դով գոր ծա ծու թեան պա րա գա նե րու: Քե րա կան-
նե րու կող մէ այս ձե ւե րը կը պատ ճա ռա բա նո ւին քե րա կա նա կան 
ի մաս տի սաստ կաց ման ու Գ. դէմ քին կա պո ւած ստա ցա կա նու-
թեան գա ղա փա րին հետ՝ իր քրո ջը փա փա քով, տա նը շան հա
ջո ցով, մօ րը թե լադ րան քով, իր մկրա տո վը կամ ի րենց մկրա
տո վը կտրել, իր լա ւա տե սու թեամ բը հրա պու րել կամ կը պատ-
ճա ռա բա նո ւի շրջա դա սու թեամբ. «Ու երբ թի ւո վը մատ նե րուդ/ 
Սեր մա նես քու սերմն ցուն՝/Հն ձես թի ւովն աստ ղե րուն» ( Դա նիէլ 
Վա րու ժան): Սա կայն, իս կու թեան մէջ, այս պի սի պա րա գա նե րու 
նոյն պէս ան յօդ գոր ծա ծու թիւ նը ա ւե լի յա ճա խա դէպ է: Պէտք է 
ըն դու նիլ, որ բա ղա ձայ նա յանգ հո լո վա ձե ւե րու հետ յօ դի գոր ծա-
ծու թիւ նը խօ սակ ցա կան լե զո ւէն ան ցած ու յա մե ցող ե րե ւոյթ մըն 
է, որ մէ կա րե լի է խու սա փիլ: Ի մաս տէն ո չինչ կը պակ սի, ե թէ 
վե րի կա պակ ցու թիւն նե րէն հե ռաց նենք ո րո շիչ յօ դը:

Բա ղա ձայ նա յանգ հո լո վա ձե ւե րուն փո խա նո ւա նա բար գոր-
ծա ծո ւե լու պա րա գա յին կա տա րո ւող յօ դա ռու թիւ նը յա տուկ պա-
րա գայ մըն է (տե՛ս 1.8): 

ե.– Ա նո րոշ յօ դը
Ա նո րոշ յօդն է մը, մըն կամ մ’: Վեր ջին եր կու քը ա ռա ջի նին 

կի րա ռա կան տար բե րակ ներն են, չու նին ի մաս տա յին տար բե-
րու թիւն:

Գո յա կա նին ա նո րոշ կար գը կ’ար տա յայ տո ւի կա՛մ ա ռանց 
յօ դի, կա՛մ մը (մըն) յօ դով: Ես գիրք գնե ցի նա խա դա սու թեան 
մէջ գիրք բա ռը ընդ հա նուր հաս կա ցու թիւն է, որ թի ւով ե զա կի 
ըլ լա լով հան դերձ՝ ան պայ ման մէկ գիրք ցոյց չի տար. կրնայ 
ա ւե լին ըլ լալ, բայց երբ ը սենք՝ Ես գիրք մը գնե ցի ընդ հա նուր 
հաս կա ցու թե նէն կ’ա ռանձ նա ցո ւի միայն մէ կը, որ կրկին ա նո-
րոշ կը մնայ (մէ կը, բայց ո՞ր մէ կը):

Սա ալ կը նշա նա կէ, որ մը յօ դը պատ մա կա նօ րէն կը ծա գի 
մի թո ւա կա նէն ու սերտ առն չու թիւն ու նի մէկ թո ւա կա նին հետ: 
 Յա ճախ մէկ թո ւա կա նը եւ մը յօ դը կը շփո թո ւին: Մէկ բա ռը թուա-
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կան նշա նա կու թիւն ու նի, միայն քա նակ ցոյց կու տայ, իսկ մը 
յօ դը ա ռար կա յին քա նա կը ցոյց տա լով մէկ տեղ՝ ա նոր կու տայ 
ա նո րոշ ա ռում: Տար բեր բա ներ են մէկ գիրք կ’ու զեմ եւ գիրք մը 
կ’ու զեմ, կամ՝ մէկ մար դու հար ցու ցի եւ մար դու մը հար ցու ցի: 
Այս եր կու քը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ մէկ ձե ւով կ’ար տա յայ տո ւին՝ 
մի գիրք եմ ու զում, մի մար դի հարց րի, սա կայն վե րի նշա նա կու-
թիւն նե րը ար տա յայ տե լու հա մար ու նին տար բեր հնչե րանգ՝ մի՛ 
գիրք եմ ու զում, մի գիրք եմ ու զում: Ա մէն պա րա գա յի՝ մէկ թուա-
կանն ալ եր բեմն մը յօ դին նշա նա կու թիւ նը ու նի՝ Ծե րեն ցի մէկ 
գիր քին մէջ կար դա ցի ( Ծե րեն ցի գիր քե րէն մէ կուն մէջ կար դա-
ցի. Ծե րեն ցի գրած գիր քի մը մէջ կար դա ցի): Մէկ բա ռը ա նո րոշ 
յօ դի ի մաս տով գոր ծա ծե լը թրքա բա նու թիւն կը նկա տո ւի23: 

Մը կամ մըն յօ դը ա ռան ձին կը գրո ւի ու յե տա դաս է, ի հա-
կադ րու թիւն ա րե ւե լա հա յե րէ նի մի-ին, որ նա խա դաս է: Օ րի նակ՝ 
« Բոյլ մը նա յո ւածք, փունջ մը ժպիտ, / Քու րայ մը խօսք դիւ թեց 
իմ սիրտ» ( Պետ րոս Դու րեան), « Քու լայ նա նիստ պա տերդ ի րա
րու վրայ կոր ծա նե ցին, / Սար սա փի օր մը, կո տո րա ծի օր մը, օր 
մը ա րիւ նի», « Քու եր գե րէդ երգ մը տուր ինձ, երգ մը, ես եր գե
լո՜վ կ’ու զեմ մեռ նիլ» ( Սիա ման թօ), « Թոյլ շրշիւն մը, յե տոյ բոյր 
մը մշկե նի, / Եւ յամ րա գին գիր քը ձեռ քէս կ’իյ նայ վար» ( Մի սաք 
Մեծա րենց): 

Մը յօ դը էա կան բա յե րէն եւ ալ շաղ կա պէն ա ռաջ կը դառ-
նայ մըն, ինչ պէս՝ « Գո յու թիւն ու նէ՞ր ար դեօք, թէ ա ռաս պել մըն 
էր» (Գ րի գոր Զոհ րապ), «Ես որբ մըն եմ եւ ըմ բոստ մը, մնա՜ս 
բարեաւ, կո րու սեալ ներս փնտռե լո՜ւ կ’եր թամ» ( Սիա ման թո), 
« Հո գիս պզտիկ աղ բիւր մըն է ար ծա թէ, / Գի շե րին մէջ գլգլա ցող 
ու լա ցող» ( Վա հան Թէ քէեան), « Վեր ջին ան գա՜մ մըն ալ փա րէ 
հոգ ւոյս խան դա բորբ ու կա թո գի՜ն»: «Ու նա յո ւած քըս կը բաժ նո ւի 
23 Մարդուն մէկը կապակցութիւնը արեւմտահայերէնի մէջ ունի մարդ մը 

նշանակութիւնը՝ Մարդուն մէկը գիւղէն քաղաք կ’իջնէ… բայց աւելի շատ 
ծածկախօսաբար կը գործածուի. երբ ըսենք մարդուն մէկը այսօր գործի չէ 
եկած՝ ոմանք կը հասկնան, թէ խօսքը որո՛ւն մասին է:
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երբ հո ղէն, հո գիս զա նոնք ան գա՜մ մըն ալ կը մոռ նայ» ( Մի սաք 
Մե ծա րենց), « Թող քիչ մըն ալ հո ղին տակ քնա նայ» ( Զահ րատ): 

Մը եւ մըն տար բե րակ նե րը հի նե րու ար ձակ, բայց մա նա-
ւանդ չա փա ծոյ գրո ւածք նե րուն մէջ՝ ձայ նա ւո րով, եր բեմն հ -ով, 
սկսող բա ռե րէ ա ռաջ կը կրճա տո ւին մ’ ձե ւով. « Մու սա յի մ’օ րա
կանն հիւս նի մ’օ րա կա նէն ա ւե լի չէ այժմ» ( Յա կոբ Պա րո նեան), 
«Աստղ մ’ալ ես կ’եր թամ յա ւե լուլ երկ նից», « Հա ռաչ մ’եմ հե ծող 
նո ճե րու մէջ սեւ / Թա փե լու մօտ չոր աշ նան մէկ տե րեւ», «Ո՜հ կը 
դող դո ջեմ, տժգոյն եմ, տժգոյն, / Փրփ րի ներսս դժոխ քի մ’հան
գոյն» ( Պետ րոս Դու րեան), « Հե րիք օ տար սան դուղք նե րէն ել լեն 
վեր / Ոտ քերդ որ օր մ’ա փե րուս մէջ տաք ցու ցի», «Ան տա րաշ
խար հիկ բոյ սի մ’էր ծղօտ» ( Դա նիէլ Վա րու ժան), «Ե կե ղե ցին 
հայ կա կան մեծ վա րա գոյր մ’է բա նո ւած» ( Վա հան Թէ քէեան), 
« Կից մը տո ւէք, թող փլի, նոր ծառ մ’ա ռէք» ( Զահ րատ): Այս ձե ւը 
հի մա չի քա ջա լե րո ւիր:

Ա նո րոշ յօ դը կը գոր ծա ծո ւի ե զա կի գո յա կա նի բո լոր հո լո-
վա ձե ւե րուն հետ՝ ծառ մը, ծա ռի մը, ծա ռէ մը, ծա ռով մը:

Խօ սակ ցա կա նին մէջ մը ա նո րոշ յօ դի գոր ծա ծու թեան կը 
հան դի պինք նաեւ բան գո յա կա նի յոգ նա կիին հետ, երբ խօ սո-
ղը չ’ու զեր բա ցա յայ տել կամ ի րեն հա մար եւս պղտոր է տո ւեալ 
հաս կա ցու թեան ինք նու թիւ նը: Շատ սո վո րա կան է լսել բա ներ 
մը ը րինք, բա ներ մը ը սաւ, բա ներ մը տե սանք, բա ներ մը խա
ղա ցինք եւ նման ար տա յայ տու թիւն ներ: Կր նայ ու րիշ գո յա կան-
նե րու հետ եւս գոր ծա ծո ւիլ՝ խա ղեր մը խա ղա ցինք, լու րեր մը 
լսե ցինք. ա սոնք ան սո վոր ձե ւեր կը մնան:

Մը յօ դը կարգ մը ա ծա կան նե րու եւ մակ բայ նե րու հետ գոր-
ծա ծո ւե լով ա նոնց կու տայ վե րա բե րա կան ե րանգ մը. շուտ մը 
ե կուր, ա րագ մը ան ցիր, շու տով մը դար ձիր, բա ւա կան մը խօ սե
ցանք, կա մա ցուկ մը դուրս սպրդե ցայ, ա ղէկ մը խայ տա ռա կե ցի, 
սի րուն մը գրէ՛, կո կիկ մը ներ կա յա ցի՛ր, կուշտ մը կե րանք, քիչ 
մը համ բե րու թիւն, շատ մը եր կիր ներ եւ այլն: Նոյ նը կը տես նենք 
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նաեւ ա նե րե ւոյ թին հետ՝ տես նել մը կ’ար ժէ, յոգ նիլ մը յոգ նե ցայ 
որ…, բար կա նալ մը բար կա ցաւ, որ…, եր թալ մը ու նիմ:

Թո ւա կա նի ո րո շեալ նե րուն կամ փո խա նո ւա նա բար գոր ծա-
ծո ւող թո ւա կան նե րու հետ գոր ծա ծո ւե լով կու տայ մօ տա ւո րու թ-
եան գա ղա փար՝ քսան տա րե կան մը կար, եր կու քի լօ մը վեր ցու
ցի, յի սուն նոց մը կար: 

Կը կազ մէ քա նի մը ա նո րոշ դե րա նու նը:
Յա տուկ ա նուն նե րուն կու տայ այդ ա նու նին բնո րոշ յատ-

կա նի շին ընդ հա նուր ի մաս տը: « Տիգ րան Մեծ մը մեր պատ մու
թիւ նը պի տի ձե ւա փո խէր»: « Մեր ե րաժշ տու թիւ նը կա րօտ է նոր 
Կո մի տա սի մը»: 

Խօ սակ ցա կա նին մէջ կայ նաեւ հար ցա կան ե րան գով բա-
ռե րու հետ. ոս տի կա՞ն մը, հե ռա ցա՞ր մը, ը սի՞ր մը …: Կայ նաեւ 
հաս տա տում մը կա տա րող հար ցում մը՝ չէ՞ մը (այդ պէս չէ՞, չէ՞ որ): 
Ա սի կա սո վո րա կան թրքա բա նու թիւն է: Մի ձե ւով ալ կը հան-
դի պի. « Չէ՞ մի ա ռա ջո ւան պէս կը սի րէին ի րար» (Գ րի գոր Զոհ
րապ): Մերժել:

1.8.– Սե ռա կանը՝ փո խա նու ն
Յատ կա ցու ցի չը ը (ն) յօ դը առ նե լով իր յատ կա ցեա լին ի մաս-

տը կը նե րա ռէ ու կը դառ նայ փո խա նուն. այս պէս՝ 
Այս ծա ռին պտու ղը հա մով է, այդ ծա ռե րուն պտու ղը՝ ոչ: 

 > Այս ծա ռի նը հա մով է, այդ ծա ռե րու նը՝ ոչ: 
Ծա ռի նը եւ ծա ռե րու նը սե ռա կան հիմ քով փո խա նուն ներ են, 

ո րոնց մէջ նե րա ռո ւած է պտուղ ան դա մին ի մաս տը: Սե ռա կան 
փո խա նու նը իր կար գին կը հո լո վո ւի ի հո լո վու մով՝ ծա ռի նըծա
ռի նինծա ռի նէնծա ռի նով:

Փո խա նուն ու նե նա լու հա մար ը (ն) յօ դը կը դրո ւի սե ռա-
կան ո րո շեա լին վրայ. ծա ռի նը (ծա ռին ը), ծո վու նը (ծո վուն ը), 
ծա ռե րու նը (ծա ռե րուն ը), աղջ կա նը (աղջ կայն ը). նոյն պէս՝ 
ոյ հո լո վու մի սի րոյ նը բա ռը (սի րոյն ը): Յօ դը ո ւան, ք/ց, իւ/եա, 
ոջ, ինչ պէս եւ ա, օ եւ ե ներ քին հո լո վում նե րուն  ա նո րոշ սե ռա-
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կա նին վրայ կ’ա ւել նայ. գի շե րո ւան՝ գի շե րո ւա նը, Սար գի սենց՝ 
Սար գի սեն ցը, լա ւու թեան՝ լա ւու թեա նը, քրո ջը, շա նը, հօ րը, 
դստե րը: Օ րի նակ ներ՝ «Իր ա փա փայ ու սե րուն վրայ տա րա ծուող 
խիտ մթու թիւ նը, ան թա փանց սե ւու թիւ նը ան տառ նե րունն է» 
(Գ րի գոր Զոհ րապ): « Տէ րը զիս կ’ա ռաջ նոր դէ ա ւե լի ի րա կա նու
թեան, որ մարմ նինն է ու զգա յա րանք նե րու նը»: « Կի նե րը կը 
պա րէին շնոր հա լի ու յան գա ւոր, որ մարմ նինն էր ու բնու թեա-
նը»: «Աս տո ւած այն ա տեն իր քայ լե րը կը դնէ այդ սե մէն ներս, 
երբ մար դիկ պատ րաստ են ըն դու նե լու խա ղա ղու թիւ նով մը, որ 
լռու թեանն է» ( Հա մաս տեղ): « Զինք ու րա խաց նող այդ ա նակն
կա լը թէ՛ եղ բօրն էր, թէ՛ քրո ջը, թէ՛ հօրն ու մօ րը եւ թէ բա րե-
կամ նե րու նը»:

Ու շադ րու թեան ար ժա նի պա րա գայ մըն է, որ այս փո խա-
նուն նե րը ընդ հան րա պէս հան դէս կու գան ստո րո գե լիի դե րով, 
բա ցի ի հո լո վու մի բա ռե րէն, ո րոնք կրնան հան դէս գալ նաեւ 
այլ դե րե րով՝ սրտի նը ը սել, սրտի նը յայտ նել, քսա կի նը  տալ: Կը 
հո լո վո ւին եւ ու նին յոգ նա կի՝ սրտի նըսրտի նինսրտի նէն, սրտի
նով. գրպա նին նե րըգրպա նին նե րուն, գրպա նին նե րէնգրպա
նին նե րով: Միւս հո լո վում նե րու բա ռե րը նոյն ձե ւով կը կազ մեն 
հո լո վա կան ձե ւե րը: Խօ սակ ցա կա նէն ե կած այս կազ մու թիւ նը 
կը տա րա ծո ւի միւս հո լո վում նե րու բա ռե րուն վրայ եւս. ծո վի
նը, քոյ րի նը, հայ րի նը, գի շե րի նը: Այս ձե ւե րը խօ սակ ցա կա նէն 
դուրս չեն ե լած: 

Գ րա կան լե զո ւին մէջ սե ռա կան փո խա նու նի գոր ծա ծու թիւ-
նը շատ սահ մա նա փակ կի րար կու թիւն ու նի: Ու ղիղ ձե ւին կա րե-
լի է հան դի պիլ պար բե րա բար, բայց ոչ թեք ձե ւե րուն: 

1.9.– Գո յա կա նը կա պա կան դար ձո ւած քի մէջ
Գո յա կա նին վեց հո լով նե րը ա ռանձ նա բար չեն կրնար ար-

տա յայ տել այն բո լոր քե րա կա նա կան ի մաստ ներն ու ի մաս տա-
յին ե րանգ նե րը, որ խօս քը ու նի: Ա տի կա կը լրաց նեն կա պա կան 
դար ձո ւածք նե րը: Օ րի նակ՝ ա րե ւե լա հա յե րէ նը ու նի ներ գո յա կան 



Յ. ՉՈԼԱՔԵԱՆ

120

հո լով. ջուր՝ ջրում. ա րե ւե լա հա յը կ’ը սէ «Ջ րում մի ձուկ կայ», իսկ 
ա րեւմ տա հա յը՝ « Ջու րին մէջ ձուկ մը կայ»: Հոս ինչ որ ա րե ւե-
լա հա յը ար տա յայ տեց ջրում ներ գո յա կան հո լո վով՝ ա րեւմ տա-
հա յը ար տա յայ տեց ջու րին մէջ դար ձո ւած քով: Մէջ բա ղադ րի-
չը կապ է, իսկ ջու րին հո լո վո ւած գո յա կա նը՝ կա պի խնդիր: Այլ 
օ րի նակ մը. չափ ու քա նա կի պա րա գան կրնանք ար տա յայ տել 
հո լո վա ձե ւով՝ «Ա լիւ րը հա րիւր քի լո կը կշռէր» կամ կա պա կան 
դար ձո ւած քով մը՝ «Ա լիւ րը հա րիւր քի լո յի չափ կը կշռէր». ընդ-
գ ծու ած նե րը շա րա հիւ սօ րէն նոյն պաշ տօ նը կա տա րե լով հան-
դերձ՝ ու նին ի մաս տա յին տար բե րու թիւն մը: Վե րա բե րու թեան 
ա նուղ ղա կի խնդի րը կ’ար տա յայ տո ւի բա ցա ռա կան հո լո վով՝ 
« Պատ մէ՛ մե զի հայ րե նի քէն», նոյ նը կրնանք ար տա յայ տել նաեւ 
կա պա կան դար ձո ւած քով մը՝ « Պատ մէ՛ մե զի հայ րե նի քի մա-
սին», խօս քին տա լով ի մաս տա յին, ո ճա կան եւ կի րա ռա կան 
իւրա յատ կու թիւն մը:

Կապն ու կա պի խնդի րը միաս նա բար կը կազ մեն կա պա
կան դար ձո ւած քը, որ նա խա դա սու թեան մէջ կը դառ նայ մէկ 
ան դամ:

Մուխի պէս չքացաւ: – Ինչպէ՞ս չքացաւ – մուխի պէս – ձեւի 
պարագայ:

Դասէն ետք հանդիպեցանք իրարու: – Ե՞րբ – դասէն ետք – 
ժամանակի պարագայ:

Տասը վարդ կայ թուփին վրայ: – Ո՞ւր – թուփին վրայ – տեղի 
պարագայ:

Վե րի նա խա դա սու թիւն նե րուն մէջ մու խի, դա սէն, ծա ռին 
հո լո վա ձե ւե րով բա ռե րը ա ռանց պէս, ետք, վրայ կա պե րուն չեն 
կրնար ար տա յայ տել տո ւեալ քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը: 

Կա պը (հո լա վա ռու, ա ռըն թե րադ րու թիւն, նախ դիր, նա խադ-
րու թիւն) ա ռան ձին խօս քի մաս է, խօս քի մէջ ու նի ոչ նիւ թա կան, 
այլ՝ քե րա կա նա կան ի մաստ. հե տե ւա բար նա խա դա սու թեան 
ան կախ ան դամ չի կրնար ըլ լալ, այլ՝ գո յա կա նին (ու դե րա նու-
նին) հետ միա սին կը կազ մէ կա պա կան դար ձո ւած քը:
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Կա պե րը տար բեր հո լո վով կա պի խնդիր ներ կը պա հան-
ջեն: Բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան կա պի խնդիր նե րը ճա նա չե լի 
են՝ փառ քէն բա ցի, տու գան քով հան դերձ. բա ցի կա պը կը պա-
հան ջէ բա ցա ռա կան հո լո վով խնդիր, իսկ հան դերձ կա պը՝ գոր-
ծիա կան հո լո վով խնդիր: Բայց ինչ պէ՞ս ո րո շել կառ քին մէջ եւ 
կառ քին հետ դար ձո ւածք նե րուն գո յա կան կա պի խնդիր նե րուն 
հո լով նե րը: Գո յա կա նին տեղ կը դնենք անձ նա կան դե րա նուն-
նե րու Ա. եւ Բ. դէմ քե րէն ո րե ւէ մէ կը՝ իմ մէջ եւ ին ծի հետ. ու րեմն 
մէջ կա պը կը պա հան ջէ սե ռա կան (իմ, մեր, քու, ձեր), իսկ հետ 
կա պը՝ տրա կան հո լո վով խնդիր (ին ծի, մե զի, քե զի, ձե զի):

1.10.– Գո յա կա նի կամ գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող բա ռե
րու շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե րը

Գո յա կա նը նա խա դա սու թեան մէջ հան դէս կու գայ զա-
նա զան պաշ տօն նե րով: Ան կ’ըլ լայ են թա կայ ու կը մաս նակ ցի 
բարդ ստո րո գի չի կազ մու թեան՝ իբ րեւ ստո րո գե լի: Գո յա կա նը 
իբ րեւ են թա կա յի (գո յա կա նի) լրա ցում՝ կը վերց նէ յատ կա ցու ցի-
չի եւ բա ցա յայ տի չի, մա սամբ նաեւ ո րո շի չի պաշ տօն նե րը, իսկ 
իբ րեւ ստո րո գի չի (բա յի, ստո րո գեա լի) լրա ցում՝ կը կա տա րէ 
խնդի րի ու պա րա գա յի պաշ տօն ներ:

Խն դիր նե րը ցոյց կու տան են թա կա յի գոր ծո ղու թեան հետ 
կա պո ւած կամ գոր ծո ղու թեան մաս նակ ցող նա խա դա սու թեան 
ան դամ նե րը: Կայ ու ղիղ խնդիր, որ ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լայ 
հայ ցա կան հո լո վով ( Մա նու կը կը սի րէ ծնող նե րը) եւ ա նուղ ղա
կի խնդիր ներ, ո րոնք ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լան գո յա կա նի թեք 
հո լո վա ձե ւե րով (Աղ ջի կը հօր մէն գնա հա տո ւե ցաւ: Լու րը հա սաւ 
հայ րի կիս: Հունձք կը ժողվեմ ման գա ղով):

Պա րա գա նե րը ցոյց կու տան են թա կա յի գոր ծո ղու թեան կա-
տար ման տար բեր հան գա մանք նե րը՝ տե ղը, ժա մա նա կը, պատ-
ճա ռը, ձե ւը եւ այլն (Ան կէ սօ րին Դա մաս կոս ժա մա նեց):

Ս տո րեւ կը տրո ւին գո յա կա նի շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե-
րը թէ՛ հո լո վա ձե ւե րով եւ թէ կա պա կան դար ձո ւածք նե րով:
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ա.– Են թա կայ (տէր բա յի) 
1) Են թա կան եւ տե սակ նե րը. են թա կան գո յա կա նին կամ 

գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւած ո րե ւէ բա ռի շա րա հիւ սա կան 
գլխա ւոր պաշ տօն նե րէն մէկն է, դրո ւած կ’ըլ լայ ուղ ղա կան հո լո-
վով, ե զա կի կամ յոգ նա կի, ո րո շեալ կամ ա նո րոշ ա ռում նե րով: 
Են թա կան կը գտնենք ստո րո գի չին ուղ ղե լով ո՞վ, ո րո՞նք, ի՞նչ(ը), 
ին չե՞ր(ը) հար ցում նե րը: 

Բ ժիշ կը ե կաւ: Ո՞վ ե կաւ. – բ ժիշ կը:
Բ ժիշկ նե րը ե կան: Ո րո՞նք ե կան. – բ ժիշկ նե րը: 
Ծա ռը կը ծաղ կի: Ի՞ն չը կը ծաղ կի. – ծա ռը:
Ծա ռե րը կը ծաղ կին: Ին չե՞ րը կը ծաղ կին. – ծա ռե րը:
Մար դը տու նէն դուրս ե լաւ: Մարդ դուրս ե լաւ տու նէն: Սե-

ւե րը յաղ թե ցին: Երկ րոր դը ա ւե լի լաւ մար զո ւած է: Վա զե լը յար
մա րա գոյն մար զա ձեւն է: Գա ցո ղը չի վե րա դառ նար: Ն շա նածդ 
ո՞ւր է: Գ րե լի քը եր կար չէ:

Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Են թա կան կրնայ ըլ լալ բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն կամ 

ո րե ւէ յա րադ րա ւոր բառ կամ դար ձո ւածք. 
Քա րէն Եփ փէ ազ գա յին ճե մա րա նը Հա լէպ կը գտնո ւի: 
Տուն ու տե ղը ան տէր մնաց:
– Են թա կան կրնայ ըլ լալ բազ մա կի, այ սինքն՝ են թա կա յի դե-

րով հան դէս կրնան գալ մէ կէ ա ւե լի ան դամ ներ. 
Շունն ու կա տուն եղ բայ րա ցան: 
Մա սիս, Ա րա գած, Սի փան եւ Նեմ րութ Հայ կա կան լեռ նաշ

խար հի բարձ րա գոյն գա գաթ ներն են:
Բազ մա կի են թա կա նե րը ստո րա կէ տով կը տրո հո ւին. վեր-

ջին եր կու քը սո վո րա բար կը միա նան ու կամ եւ շաղ կապ նե րով:
– Են թա կան չկրկնե լու հա մար կրնայ դե րա նու նով ար տա-

յայ տո ւիլ եւ ի վեր ջոյ զեղ չո ւիլ: Զեղ չո ւած են թա կան կա րե լի է վե-
րա կանգ նել, ո րով հե տեւ ան լռե լեայն կը հասկ ցո ւի: Չեղ չո ւած 
են թա կան կը կո չո ւի լռե լեան են թա կայ: Օ րի նակ՝ «Ա շա կեր տը 
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տուն վե րա դար ձաւ: Ան շատ պար տա կա նու թիւն ներ ու նէր: Ան
մի ջա պէս նստաւ գրա սե ղա նին առ ջեւ: Սեր տո ղու թեան հա մար 
եր կու ժամ ու նէր»: Երկ րորդ նա խա դա սու թեան մէջ ա շա կեր տը 
են թա կան ար տա յայ տո ւած է ան դե րա նու նով, իսկ վեր ջին եր-
կու նա խա դա սու թիւն նե րուն մէջ զեղ չո ւած է, բայց լռե լեայն կը 
հասկ ցո ւի: 

– Կայ նաեւ ա նեն թա կայ նա խա դա սու թիւն, որ են թա կայ 
չու նի, չի կրնար ու նե նալ, թէեւ ստո րո գի չը միշտ Գ. դէմք ու նի.

Եր կա թը տաքտաք կը ծե ծեն: – Ո րո՞նք եր կա թը տաք– տաք 
կը ծե ծեն…

Օ ձին պո չը կտրե լու է:  – Ո՞վ կտրե լու է օ ձին պո չը…
Հոս՝ ստո րո գի չին բա յա կան դէմ քը կա տա րո ղին դէմքն ու 

թի ւը ցոյց կու տայ, բայց ա նոր ո՛վ ըլ լա լը չի յայտ ներ, չի կրնար: 
Ու րեմն՝ նա խա դա սու թիւ նը ա նեն թա կայ է: Ա նեն թա կայ նա խա-
դա սու թիւն նե րը կ’ար տա յայ տո ւին.

– Բա յի ե զա կի Գ. դէմ քով՝ «Ե՞րբ պի տի լուս նայ»: «Կ ’անձ-
րե ւէ»: « Շու տով պի տի ձիւ նէ»: 

–  Բա յի յոգ նա կի Գ. դէմ քով՝ « Ձու կը գլու խէն կը բռնեն»:
– Բա յի բա ղադ րեալ ա պառ նի Գ. դէմ քով՝ « Չա րէն միշտ հե

ռու մնա լու է»: 
Կողմ նա կի են թա կայ կը կո չո ւի դեր բա յա կան դար ձո ւած քի 

մէջ տեղ գտած են թա կան, որ ոչ թէ դի մա ւոր բա յի, այլ՝ դեր բա յի 
լրա ցում է: 

Կողմ նա կի են թա կան եր բեմն կ’ար տա յայ տո ւի սե ռա կան 
հո լո վով: Ան կը գո յա նայ բարդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու-
թիւ նը պար զի փո խա կեր պե լով: Օ րի նակ՝  

 Ս տա ցայ այն նա մա կը, զոր Սար գիս ու ղար կած էր: > 
Ս տա ցայ Սար գի սին ու ղար կած նա մա կը:
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Մենք շատ կը սի րէինք Հա յոց պատ մու թեան գիր քը, որ Սի-
մոն Սի մո նեա նը գրած էր: > Մենք շատ կը սի րէինք Սի մոն Սի-
մո նեա նի գրած Հա յոց պատ մու թեան գիր քը:

Պար զո ւե ցաւ, որ Ար մէ նը ար դա րա ցի է: > Ար մէ նին ար դա-
րա ցի ըլ լա լը պար զո ւե ցաւ:

Բո լորս կը սպա սէինք, որ Ա րամ վե րա դառ նայ: > Բո լորս կը 
սպա սէինք Ա րա մի վե րա դառ նա լուն:

Վե րի՝ Սար գի սին ու ղար կած, Սի մոն Սի մո նեա նի գրած, 
Ար մէ նին ար դա րա ցի ըլ լա լը, Ա րա մի վե րա դառ նա լուն ղեր բա-
յա կան դար ձո ւածք նե րուն մէջ Սար գի սին, Սի մոն Սի մո նեա նի, 
Ար մէ նին, Ա րա մի  ան դամ նե րը սե ռա կան հո լո վով կողմ նա կի 
են թա կա ներ են:

2) Են թա կա յին եւ ստո րո գի չին թի ւով հա մա ձայ նու թիւ նը. 
ե թէ են թա կան ե զա կի է՝ ստո րո գի չը ե զա կի կը դրո ւի, իսկ ե թէ 
յոգ նա կի է՝ ստո րո գի չը յոգ նա կի կը դրո ւի։

Ա շա կեր տը կ’եր գէ: > Ա շա կերտ նե րը կ’եր գեն։
Ծա ռը պի տի ծաղ կի: >  Ծա ռե րը պի տի ծաղ կին:
Աղ բիւ րը ցամ քե ցաւ: > Աղ բիւր նե րը ցամ քե ցան:
Բարդ ստո րո գի չի պա րա գա յին՝ են թա կա յին հետ հա մա-

ձայ նու թիւ նը կ’ըլ լայ էա կան բա յի մի ջո ցով, որ են թա կան կը 
հան գու ցէ ստո րո գե լիին հետ.

Բ ժիշ կը ներ կայ էր: > Բ ժիշկ նե րը ներ կայ էին:
Են թա կա յի եւ ստո րո գի չի թի ւի հա մա ձայ նու թեան հար ցով 

ու շա դիր ըլ լա լու է հե տե ւեալ պա րա գա նե րուն.
– Հա ւա քա կան գո յա կան նե րը եր բեք յոգ նա կի չեն գոր ծա-

ծո ւիր ու իբ րեւ են թա կայ կը պա հան ջեն ե զա կի ստո րո գիչ.
Ազ գա յին վար ժա րան նե րու ա շա կեր տու թիւ նը հա ւա քո ւե-

ցաւ ե կե ղե ցի: 
Գ րո ղի նա մա կա նին շու տով կը հրա տա րա կո ւի: 
Հա գուս տե ղէ նը լո ւա ցա րան տա րո ւե ցաւ:
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– Բազ մա կի են թա կան յոգ նա կի ստո րո գիչ կը պա հան ջէ, 
ո րով հե տեւ այս տեղ են թա կա յի պաշ տօ նը կը կա տա րեն մէ կէ 
ա ւե լի ան դամ ներ. 

Քոյր ու եղ բայր յայտ նի մար զիկ ներ են:
Սո խա կը, դեղ ձա նի կը, ար ծի ւը, բա զէն եւ բո լոր ծի տե րը 

թռչուն ներ են։ 
– Ու շաղ կա պով յա րադ րա ւոր բա ռե րը թէեւ եր կու տար բեր 

հաս կա ցու թիւն նե րէ կազ մո ւած են, բայց մէկ, ե զա կի ու ամ բող-
ջա կան հաս կա ցու թիւն մը կը ձե ւաց նեն, ինչ պէս բառ ու բան, 
տուն ու տեղ, կարգ ու կա նոն, ել ու մուտ եւ այլն: Ա սոնց բա-
ղադ րիչ նե րը ա ռան ձին կրնան գոր ծա ծո ւիլ՝ « Կար գը խան գա րո
ւած է», « Կա նո նը ծա նօթ է», բայց կարգ ու կա նոն կա պակ ցու-
թիւ նը կրնայ ըմբռ նո ւիլ իբ րեւ մէկ, ե զա կի հաս կա ցու թիւն եւ ոչ 
թէ եր կու. այս պա րա գա յին կը պա հան ջէ ե զա կի թի ւով ստո-
րո գիչ: Հե տե ւա բար ու –ով շաղ կա պա ւոր յա րադ րու թեան մէջ, ի 
հա կադ րու թիւն ու –ով շաղ կա պո ւած գո յա կան նե րուն, ձե ւա փո-
խութ եան կ’են թար կո ւի միայն երկ րորդ բա ղադ րի չը (թիւ, յօդ, 
հո լով): Հմմտ. 

Շունն ու կա տուն կը կռո ւին: 
 Կարգ ու կա նո նը խան գա րո ւած է:
Ու-ով շաղ կա պա ւոր յա րադ րու թիւ նը ու –ով շաղ կա պո ւած 

կա պակ ցու թիւն կը դառ նայ, ե թէ ա ռա ջին բա ղադ րիչն ալ նոյն 
ձե ւա փո խու թեան են թար կենք, հե տե ւա բար կը ստա նայ յոգ նա-
կի ստո րո գիչ:

Կարգ ու կա նո նը խան գա րո ւած է:  
Կարգն ու կա նո նը խան գա րո ւած են:

Տուն ու տե ղը քան դո ւե ցաւ:   
Տունն ու տե ղը քան դո ւե ցան: 

Երգ ու պա րը խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծեց:
Երգն ու պա րը խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծե ցին:
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Եր կուքն ալ ա նո րոշ ըլ լա լու պա րա գա յին՝ կա պակ ցու թիւ նը 
կրնայ թէ՛ իբ րեւ մէկ ամ բող ջու թիւն, թէ՛ իբ րեւ եր կու ա ռար կայ 
ըմբռ նո ւիլ ու ըստ այդմ հա մա ձայ նիլ ստո րո գի չին հետ: Հմմտ.

Գոր ծին մէջ համ ու հոտ չմնաց:  
Ծով ու ցա մաք խա ղա ղե ցան: 

Մէգ ու մշուշ պա տեց լեռ նե րը:  
Հարս ու փե սայ մեկ նե ցան: 

Ու –ով շաղ կա պա ւոր յա րադ րու թիւն նե րը կրնան գծի-
կով ա նիս կա կան բար դու թեան վե րա ծո ւիլ. այդ պա րա գա յին՝ 
ա ռանց երկմ տան քի ե զա կի կը գի տակ ցո ւին ու կ’առ նեն ե զա կի 
ստո րո գիչ. 

Մարդ– մար դա սանք չմնաց: 
Ձայն–ծպ տուն չկար: 
Բան– գործ չէր մնա ցած: 
Սէր– միու թիւն չքա ցաւ: 
Համ– հոտ չմնաց:
– Ե զա կի հաս կա ցու թիւն ներ են յոգ նա կի թի ւով ա նուն ու-

նե ցող հրա տա րա կու թիւն նե րը, ինչ պէս՝ « Ծի լեր», « Ցոլ քեր» 
(պար բե րա կան ներ), « Կայ ծեր», «Թ շո ւառ ներ». « Ման կու թիւն 
չու նե ցող մար դիկ», «Ե րեք հրա ցա նա կիր նե րը» (գիր քեր), բազ-
մա կի ան դամ նե րով եր կե րու ա նուն նե րը, ինչ պէս Թու մա նեա նի 
« Շունն ու կա տուն», Հե մին կո ւէ յի « Ծե րու նին եւ ծո վը»: Ա սոնք 
իբ րեւ են թա կայ կը պա հան ջեն ե զա կի ստո րո գիչ.

 « Ծի լեր»ը ա շա կեր տա կան պար բե րա թերթ մըն է: 
« Ման կու թիւն չու նե ցող մար դիկ»ը զիս շատ յու զեց: 
Թու մա նեա նի « Շունն ու կա տուն»ը շատ ըն թեր ցող ներ ու

նի: 
– Կան յոգ նա կի ձե ւով ե զա կի հաս կա ցու թիւն ներ, յատ կա-

պէս յա տուկ տե ղա նուն ներ, ինչ պէս՝ Տե ղեր, Կա լեր, Գո մեր, Խա
չեր՝ գիւ ղեր, Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ ներ, Ա րա բա կան 
Միա ցեալ Է մի րու թիւն ներ՝ պե տու թիւն ներ, Պալ քան ներ՝ լեռ ներ 
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ու երկ րա մա սեր եւ այլն: Ա սոնք իբ րեւ են թա կայ կը պա հան ջեն 
ե զա կի ստո րո գիչ, ինչ պէս՝ 

Տե ղե րը Հա յաս տա նի հին գիւ ղե րէն մէկն է: 
Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րը այ սօր գեր պե տու թիւն 

մըն է: 
– Կրկ նա դիր շաղ կապ նե րով (ե՛ւ…, ե՛ւ, թէ՛…, թէ՛, ո՛չ…, ո՛չ, 

կա՛մ…, կա՛մ) բազ մա կի են թա կա նե րուն ստո րո գի չը կրնայ ու նե-
նալ նա խա դաս, մի ջա դաս եւ յե տա դաս գոր ծա ծու թիւն: Այս պէս՝

Ս տո րո գի չը ե՛ւ…, ե՛ւ, թէ՛… թէ՛, ո՛չ…, ո՛չ, կա՛մ…, կա՛մ շաղ կապ-
նե րու հետ նա խա դաս ըլ լա լու պա րա գա յին սո վո րա բար յոգ նա-
կի կը դրո ւի.

Մեկ նե ցան ե՛ւ ա շա կերտ նե րը, ե՛ւ ու սու ցի չը: 
Մեկ նե ցան թէ՛ ա շա կերտ նե րը, թէ՛ ու սու ցի չը: 
Մի ջա դաս ըլ լա լու պա րա գա յին ստո րո գի չը կը հա մա ձայ նի 

ա ռա ջին են թա կա յին հետ.
Ե՛ւ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան, ե՛ւ ու սու ցի չը: > Եւ ու սու ցիչր 

մեկ նե ցաւ, ե՛ւ …
Թէ՛ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան, թէ՛ ու սու ցի չը: > Թէ՛ ու սու-

ցիչր մեկ նե ցաւ, թէ …
Ո՛չ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան, ո՛չ ու սու ցի չը: > Ո՛չ ու սու-

ցիչր մեկ նե ցաւ, ո՛չ …
Կա՛մ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան, կա՛մ ու սու ցի չը: Կա՛մ ու-

սու ցիչր մեկ նե ցաւ, կա՛մ…
Յե տա դաս ըլ լա լու պա րա գա յին՝ միշտ յոգ նա կի.
Ե՛ւ ա շա կերտ նե րը, ե՛ւ ու սու ցի չը մեկ նե ցան: 
Թէ՛ ա շա կերտ նե րը, թէ՛ ու սու ցի չը մեկ նե ցան: 
Ո՛չ… ո՛չ եւ կա՛մ…, կա՛մ կրկնա դիր նե րու պա րա գա յին հա-

մա ձայ նու թիւ նը կ’ըլ լայ վեր ջին գո յա կա նին հետ.
Ո՛չ ա շա կերտ նե րը, ո՛չ ու սու ցի չը մեկ նե ցաւ:
Ո՛չ ու սու ցի չը, ո՛չ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան:
Կա՛մ ա շա կերտ նե րը, կա՛մ ու սու ցի չը մեկ նե ցաւ:
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Կա՛մ ու սու ցիչր, կա՛մ ա շա կերտ նե րը մեկ նե ցան:
Ո՛չ…, ո՛չ կրկնա դիր շաղ կա պին հետ նա խա դաս ստո րո գի չը 

ժխտա կան ձե ւով կ’ար տա յայ տո ւի, ի հա կադ րու թիւն մի ջա դաս 
եւ յե տա դաս գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին. 

Չ մեկ նե ցան ո՛չ ա շա կերտ նե րը, ո՛չ ու սու ցի չը: 
Չ մեկ նե ցաւ ո՛չ ու սու ցի չը, ո՛չ ա շա կերտ նե րը:
– Բարդ հա մա դա սա կան նա խա դա սու թեան մէջ զեղ չո ւած 

ստո րո գի չը կամ հան գոյ ցը կրնայ հա մա ձայ նիլ կամ չհա մա ձայ-
նիլ նոյ նա կան ստո րո գի չի թի ւին, նաեւ դէմ քին. հա մա ձայ նու-
թիւ նը կը գո յա նայ միայն չզեղ չո ւած հա մա դաս նա խա դա սու թ-
եան մէջ.

Մայ րը՝ հա րա ւի, իսկ զա ւա կը հիւ սի սի ճամ բան բռնեց: 
(բռնեց–բռ նեց)

Ա շա կերտ նե րը պա րե ցին, դաս տիա րա կը՝ նոյն պէս: (պա րե-
ցին– պա րեց)

Շ նի կը տունն էր, իսկ տնե ցի նե րը՝ ծո վա փը: (էր –էին)
– Մէ կէն բարձր քա նա կա կան թո ւա կա նի ան մի ջա կան 

լրացեա լը, ե թէ ա նո րոշ է, ե զա կի գո յա կան կ’ըլ լայ ու են թա կայ 
ըլ լա լու պա րա գա յին կ’առ նէ ե զա կի ստո րո գիչ. 

Յի սուն զի նո ւոր ճա կատ մեկ նե ցաւ: 
Եր կու ա շա կերտ կա խա կա յո ւե ցաւ: 
Հա րիւր տուն վնա սո ւե ցաւ: 
Քա ռա սուն օր ան ցաւ:
Են թա կա յի թի ւը կամ ինք նու թիւ նը շեշ տե լու հա մար կրնայ 

յոգ նա կի գոր ծա ծո ւիլ. ա սի կա ո ճա կան ե րե ւոյթ է. «Քա ռա սուն 
մա նուկ նե՛ր զո հո ւե ցան»:

Տա րա ծո ւած սխա լա խօ սու թիւն ներ են են թա կա յի եւ ստո րո-
գի չի թի ւի հե տե ւեալ ան հա մա ձայ նու թիւն նե րը.

‒ Ե զա կի գո յա կա նը յոգ նա կի ստո րո գի չին հետ: Ա սի կա կը 
պա տա հի մաս մը, մէկ մա սը, կէ սը, եւ նման բա ռե րու պա րա գա-
յին, երբ կա պակ ցու թեան մէջ հան դէս կու գան յոգ նա կի գո յա-
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կա նի լրա ցեալի դե րով.
Չը սել՝ Գիր քե րուն մէկ մա սը կոր սո ւած են:
Ը սել՝ Գիր քե րուն մէկ մա սը կոր սո ւած է
կամ՝ Գիր քե րէն ո մանք կոր սո ւած են:
Չը սել՝ Ներ կա նե րուն կէ սը տե ղեակ չէին խնդի րէն:
Ը սել՝ Ներ կա նե րուն կէ սը տե ղեակ չէր խնդի րէն:
Երբ ե զա կի են թա կան ու նի հետ կա պով կա պա կան դար-

ձուածք՝ կը տրո ւի յոգ նա կի ստո րո գիչ:
Չը սել՝ Ա մէն օր իր մօր հետ այ գի կ’եր թան:
Ը սել՝ Ա մէն օր իր մօր հետ այ գի կ’եր թայ
Կամ՝ Մայ րը եւ ինք ա մէն օր այ գի կ’եր թան:
Չը սել՝ Իր գոր ծըն կեր նե րէն Ե ւա Էլ վըր սի հետ կազ մա կեր

պած են գաղ թա կան հա յե րու փա խուս տի մի ջոց ներ:
Ը սել՝ Իր գոր ծըն կեր նե րէն Ե ւա Էլ վըր սի հետ կազ մա կեր

պած է գաղ թա կան հա յե րու փա խուս տի մի ջոց ներ:
Կամ՝ Ինք եւ իր գոր ծըն կեր Ե ւա Էլ վըրս  կազ մա կեր պած են 

գաղ թա կան հա յե րու փա խուս տի մի ջոց ներ:
Մե ծա մաս նու թիւն գո յա կա նը ե զա կի է, բայց յա ճախ սխալ-

մամբ կը գոր ծա ծո ւի յոգ նա կի ստո րո գի չին հետ.
Չը սել՝ Ա շա կեր տու թեան մե ծա մաս նու թիւ նը դա սը սոր ված 

չէին:
Ը սել՝ Ա շա կեր տու թեան մե ծա մաս նու թիւ նը դա սը սոր ված 

չէր:
Գ րա կա նու թեան մէջ եր բեմն կը հան դի պինք թի ւի հա մա-

ձայ նու թեան խախ տում նե րու. « Հա սած էր ջու րե րը հա ւա քե լու 
ե ղա նա կը, պա հը», «Ո րո՞ւն պէտք՝ այս քան գիր քե րու բե ռը, ե թէ 
չըլ լայ հա ւատ քը, կիր քը»: Եր կու նա խա դա սու թիւն ներն ալ ու-
նին ե զա կի ստո րո գիչ, բայց՝ բազ մա կի են թա կա ներ: Թե րեւս 
կա րե լի է ար դա րաց նել այս ան հա մա ձայ նու թիւ նը, ե թէ բազ մա-
կի են թա կա նե րը ըմբռ նո ւին իբ րեւ բա ցա յայ տեալ ու մաս նա ւո-
րող բա ցա յայ տիչ. ե ղա նա կը՝ պա հը, հա ւատ քը՝ կիր քը: Այս պի սի 
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պա րա գա նե րու՝ բու թը իր փրկա րար դե րը կը կա տա րէ:

3) Են թա կա յին եւ ստո րո գի չին դէմ քով հա մա ձայ նու թիւ
նը. գո յա կան են թա կան միշտ Գ. դէմք է (ե թէ դի մո րոշ յօդ չու նի), 
հե տե ւա բար ստո րո գի չին հետ կը հա մա ձայ նի միայն Գ. դէմ-
քով՝ «Ե կե ղե ցին հայ կա կան ծննդա վայրն է հոգ ւոյս» (Վա հան 
Թէ քէեան): « Բայց լոյսն իմ հոգ ւոյս քիչքիչ կը մա շի»: « Համ-
բոյր ներ կու գան հո վէն ու ծո վէն» ( Մի սաք Մե ծա րենց): « Հո վեր 
կ’անց նին ու ցո րեան ներս յու շիկյու շիկ կ’արթն նան» ( Դա նիէլ 
Վա րու ժան): 

Ն կա տի ու նե նալ հե տե ւեալ պա րա գա նե րը.
– Ե թէ գո յա կան են թա կան գոր ծա ծո ւած է ս  եւ դ դի մո րոշ յօ-

դե րով՝ ստո րո գիչն ալ հա մա պա տաս խա նա բար կը գոր ծա ծո ւի 
Ա. եւ Բ. դէմ քով. 

Ու սու ցիչ ներս նե րո ղա միտ կը գտնո ւինք այդ ա շա կեր տին 
հան դէպ (ս՝ մենք): 

Ա շա կերտ ներդ պար տա ւոր էք հե տե ւիլ կար գա պա հու թեան 
(դ՝ դուք): 

Ս տո րագ րեալս կը դի մեմ ձե զի (ս՝ ես): 
– Ան հա մա ձա նու թիւն կը գո յա նայ ինք նա նո ւա նո ղա կան 

նա խա դա սու թեան մէջ, ուր եր րորդ դէմ քի են թա կա յին ստո րո-
գի չը կրնայ ա ռա ջին ու երկ րորդ դէմ քի ըլ լալ՝ հա մա ձայ նե լով 
անձ նա կան դե րա նու նով ար տա յայ տո ւած ստո րո գե լիին հետ. 

Յա կո բը ես եմ: 
Տիգ րա նը դո՞ւն ես: 
Դա սա րա նին ա ռաջ նա կար գե րը դուք ե ղաք: 
Փնտ ռած ներդ մենք ենք: 
Հոս բո լոր են թա կա նե րը Գ. դէմ քով են, բայց ստո րո գիչ նե-

րը՝ Ա. եւ Բ.: Ա սի կա ըն դու նո ւած ձեւ է: Քե րա կա նօ րէն հա մա-
ձայ նո ւած կեր պը կի րա ռա կան տար բե րու թիւն մը ու նի՝ «Ես Յա
կոբն եմ»: « Դուն Տիգ րանն ես»: 

4) Են թա կայ–ս տո րո գիչ շա րա դա սու թիւ նը. այ սինքն՝ են-
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թա կա յի նա խա դաս ըլ լա լը, օ րի նա կան կը հա մա րո ւի ու միշտ ալ 
կը պահ պա նո ւի բնա կան խօս քի պայ ման նե րուն մէջ.

Կեան քի նա ւակն հետք չթո ղուց իր ե տին,
Մո ռա ցու մը ա ռաւ ինձ մէ ա մէն բան.
Հին ե րազ ներս ամ պե րու պէս կ’ան հե տին,
Յի շա տակն ալ կ’անց նի եր գի մը նման ( Ռու բէն Որ բե րեան):
Են թա կան ստո րո գի չէն ետք կը դրո ւի միայն հե տե ւեալ պա-

րա գա նե րուն. 
– Երբ հե ղի նա կի խօսք նա խա դա սու թիւ նը կը յա ջոր դէ հե-

րո սի ուղ ղա կի խօս քին կամ մի ջա դաս կ’ըլ լայ. 
– Վա ղը ար ձա կուրդ է,– յայ տա րա րեց տնօ րէ նը: 
– Ո՞վ է հա յե րէ նի ու սուց չու հիդ,– հար ցուց մայ րի կը ին ծի,–  

ի՞նչ է ա նու նը:
Հասկ նա լի է, որ հե ղի նա կի խօս քին նա խա դաս ըլ լա լու պա-

րա գա յին ՝ միշտ են թա կան նա խա դաս է.
Տ նօ րէ նը յայ տա րա րեց. « Վա ղը ար ձա կուրդ է»:
Նոյնն է հե րո սի ա նուղ ղա կի խօս քի պա րա գա յին.
Տ նօ րէ նը յայ տա րա րեց, որ վա ղը ար ձա կուրդ է:
– Հար ցա կան դե րա նուն նե րով նա խա դա սու թիւն նե րուն մէջ՝ 

սո վո րու թեան ու ժով. 
Որ քա՞ն կ’ար ժէ լո լի կը: 
Ո՞ւր կը գտնո ւի Աղ թա մա րի կղզին: 
Ինչ պէ՞ս է մեր բա րե կա մը: 
Ո՞ւր գնաց մեր տղան: 
Ո՞վ է Ս կիւ տա րի Սո խա կը: 
Ի՞նչ է յան գը:
– Երբ խօ սո ղին միտ քին մէջ կ’ընդգ ծո ւի ոչ թէ են թա կան, 

այլ՝ ա նոր կա տա րած գոր ծո ղու թիւ նը, ա նոր վի ճա կը կամ դրու-
թիւ նը. «Ու կը փո թի ծո վակն հոգ ւոյս մեղ մա վար» ( Մի սաք Մե
ծա րենց): « Պի տի դառ նայ կռի ւէն տղաս յաղ թա կան»: «Այն քան 
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կ’յոր դի, կը կատ ղի դաշ տը յուռ թի, / որ պի տի հոն ա րա ծող ու լը 
խեղ դի» ( Դա նիէլ Վա րու ժան):

Կա րե լի է ը սել, որ ար ձա կի մէջ են թա կա յի յե տա դաս գոր-
ծա ծու թեան սահ մա նա փա կում ներ չկան, եւ այդ պի սի շրջա դա-
սու թեան շատ կը հան դի պինք նկա րագ րա կան ու մա նա ւանդ 
հրա պա րա կա շունչ գրու թիւն նե րու մէջ: Ա հա ւա սիկ հա տո ւած 
մը, ուր բո լոր ստո րո գիչ նե րը կը նա խոր դեն են թա կա յին. « Կայ 
Լու սա ւոր Աչ քե րով Օ տա րա կա նը: Կայ գրա գէ տը: Եւ կայ Շա
ւար շի հա յու թիւ նը…: Նոյ նը կ’ը նէ ի տա լա ցին: Նոյ նը կ’ը նէ գեր
մա նա ցին: Ցե ղը կրկին երկ նե լու ճիգն էր իր մե ծա գոյն հո գը» 
( Վե հա նոյշ Թե քեան): 

– Երբ նա խա դա սու թիւ նը օժ տո ւած է բա յա կան լրա ցու մով 
մը, եւ այս լրա ցու մը տրա մա բա նա կան շեշ տի բե րու մով կ’իյ նայ 
նա խա դա սու թեան սկիզ բը, ա պա ստո րո գիչ –են թա կայ շա րա-
դա սու թիւ նը պար տա դիր է. օ րի նակ՝

Տ ղան տուն դար ձաւ: > Տո՛ւն դար ձաւ տղան:
Բոյ սե րը չոր ցան սաս տիկ ծա րա ւէն: > Սաս տիկ ծա րա ւէ՛ն 

չոր ցան բոյ սե րը:
Հայ րի կը ե րեւ ցաւ կէ սօ րին: > Կէ սօ րի՛ն ե րեւ ցաւ հայ րի կը:
Զ բօ սաշր ջի կը կը նա յէր Մա սի սին: > Մա սի սի՛ն կը նա յէր 

զբօ սաշր ջի կը:
– Բա յա կան լրա ցում նե րէն միայն ու ղիղ խնդիրն է, որ են-

թա կա յին հետ չի կրնար փո խա րի նել իր դիր քը. «Տ նօ րէ նը գնա
հա տեց ա շա կեր տը»: Են թա կան՝ տնօ րէ նը, ուղ ղա կան հո լո վով, 
ստո րո գի չէն ա ռաջ է, իր կա յուն դիր քին մէջ, իսկ ա շա կեր տը 
ստո րո գի չին լրա ցումն է, ո րով հե տեւ ինք կը կրէ են թա կա յին 
գնա հա տե լու գոր ծո ղու թիւ նը: Շր ջա դասու թեամբ՝ «Ա շա կեր տը 
գնա հա տեց տնօ րէ նը», դե րե րը կը փո խո ւին, նա խա դա սու թեան 
միտ քը կը փո խո ւի: Այ սու հան դերձ նման շրջա դասու թիւն քիչ չէ 
գրա կա նու թեան մէջ եւ ար տօ նե լի է, ե թէ ի մաս տէն ըն կա լե լի են 
ի րենց սո վո րա կան տե ղե րը փո խա րի նած են թա կան եւ ու ղիղ 
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խնդի րը. « Ծա ղիկ նե րէն յու շիկ թեր թեր կը թա փէ / Բու րում նե
րով օ ծուն հո վիկն ի րի կո ւան» ( Մի սաք Մե ծա րենց): Տ րա մա բա-
նու թիւ նը կը հաս նի օգ նու թեան. հոս ոչ թէ թեր թերն են, որ հո-
վիկ կը թա փեն, այլ հո վիկն է, որ թեր թեր կը թա փէ:

Ան շուշտ նա խա դաս ու ղիղ խնդի րը եր բեք հարց չի ստեղ-
ծեր, երբ լռե լեան են թա կան կը հասկ ցո ւի յե տա դաս ստո րո գի-
չով.

Զաւ կի մը շնորհն ան գամ, ո՜վ Տէր, զլա ցար
Ին ծի ընդ միշտ, եւ այդ մա սուն քը սի րոյս
Ար գի լե ցիր փա կանք նե րու տակ ան յոյս,
Եւ զիս իմ մէջ սպա նե ցի՜ր չա րա չար… ( Վա հան Թէ քէեան):
– Ս տո րո գիչ –են թա կայ շրջա դա սու թիւ նը յա տուկ է մա նա-

ւանդ բա նաս տեղ ծա կան խօս քին՝ գլխա ւո րա բար չա փի ու յան-
գի նպա տակ նե րով.

Հո գի նե րուն կ’իջ նէ ե րազ մը բու րեան, 
Ի՜նչ հեշ տին է մթնշաղն այս սա տա փէ ( Մի սաք Մե ծա րենց): 
– Հե քիաթ նե րը կամ ա ւան դազ րոյց նե րը սո վո րա բար կը 

սկսին ստո րո գի չով. կար ու չկար, ե ղեր է չէ ե ղեր մարդ մը ու իր 
կի նը: Հոս նոյ նիսկ թի ւի ան հա մա ձայ նու թիւն կրնայ պա տա հիլ 
ստո րո գի չի եւ են թա կա յի մի ջեւ: 

բ.– Ա նո ւա նա կան նա խա դա սու թեան գլխա ւոր ան դամ 
Ա նո ւա նա կան նա խա դա սու թեան գլխա ւոր ան դա մը միշտ 

գո յա կան մըն է ու սո վո րա բար դրո ւած կ’ըլ լայ ուղ ղա կան հո լո-
վով, ե զա կի կամ յոգ նա կի. Օ րի նակ՝ «Ակն թարթ մը: Խուլ ճիչ 
մը կնոջ փո րո տի քին մէջ» ( Շա հան Շահ նուր): «Ե կե ղե ցիի մը 
բա կը, / Բա կին մէջ սե ղան ներ / Եւ սե ղան նե րուն կա նանչ ծած
կոց նե րուն վրայ / Մե տա ղեայ պնակ ներ» (Իգ նա Սա րըաս լան): 

Նոյն հո լո վով դրո ւած կ’ըլ լայ նաեւ ան դէմ նա խա դա-
սու թեան գե րա դաս ան դամ ա նե րե ւոյ թը. «Եր թա՜լ տգէտ, 
խուլ, հա մըր, կոյր յա ւի տեան...: / Ուխ տագ նաց եր թալ 
ա փերն հե ռա կայ, / Դէ պի ու ղին  Երջան կու թեան մշտա
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կայ...: Զոյգ եր թալ՝ քո՜յր ձեռ քըդ ձեռ քի մէջ դը րած/  
Անր ջան    քին ու Սի րոյն պէս Աք սո րո ւած...»  ( Ռու բէն Սե ւակ):

գ.– Կո չա կան
Կո չա կա նը միշտ գո յա կան մըն է՝ յա տուկ կամ hա սա րակ 

ա նուն, կամ գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւած ո րե ւէ բառ, ո րուն կը 
դի մէ խօ սո ղը: Կր նայ դրո ւիլ նա խա դա սու թեան մէջ ո րե ւէ տեղ: 
Ան նա խա դա սու թեան միւս ան դամ նե րէն ստո րա կէ տով կը 
բաժ նո ւի, նա խա դա սու թեան ան դամ չի նկա տո ւիր: Կո չա կա նը 
ան պայ ման շեշտ կը ստա նայ, եր բեմն՝ եր կար.

Կ ռո՛ւնկ, ուս տի՞ կու գաս, ծա ռայ եմ ձայ նիդ:
Կ ’անձ րե ւէ, տղա՛ս, ա շու նը թաց է:
Ին չո՞ւ ապ շած ես, լճա՛կ:
Կո չա կա նին կրնան ըն կե րա նալ ձայ նար կու թիւն ներ, ո րոնք 

ստո րա կէ տով կը տրո հո ւին ան կէ.
 Հե րոս տղաս հոն զար նո ւած է սրտէն, / Ա՜խ, հա՛րս, ճրա գը 

մա րէ՜ : 
Այ, ով, ջան ձայ նար կու թիւն նե րը ուղ ղա կի կը կա պո ւին կո-

չա կա նին ու ա նոր շեշ տը կամ եր կա րը կը ստա նան.
Կը գրէ մայրս. «Ո՛վ իմ որ դեակս պան դուխտ»:
Հէ՜յ, ջա՛ն Ե րե ւան, օ րերդ անց նին ծա փով ու եր գով:
Ա՜յ իմ պա ռաւ, ա՜յ իմ Ան նա, / Մեր գլխուն ալ թող որ տե

ղայ:
Կո չա կա նը կրնայ եր կան դամ ըլ լալ, բա ղադ րեալ ա նուն կամ 

լրա ցու մով մը օժ տո ւած: Այդ պա րա գա յին՝ շեշ տը կը դրո ւի ա ռա-
ջին բա ռին վրայ.

 Ծե րա նում ենք, Պա րո՛յր Սե ւակ:
Երկն քի՛ աստ ղեր, հոգ ւոյս մէջ ին կէ՛ք:
Վայ րի՛ ծա ղիկ, ա նունդ ի՞նչ է: 
Քեզ, հա՛յ լե զու, կը սի րեմ մրգաս տա նի մը նման:
Կո չա կա նը կրնայ բազ ման դամ ըլ լալ, գլխա ւոր ան դա մի 

լրա ցում նե րով. շեշ տը կը դրո ւի վեր ջըն թեր բա ռին վրայ.
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Իմ մայ րե նի քաղց րի՛կ բար բառ, ող ջո՜յն քեզ:
Կո չա կա նի իմ յատ կա ցու ցի չը շեշտ չի ստա նար.
Իմ թան կա գի՛ն, իմ սրտա կի՛ց, / Ես քեզ եր բեք չեմ մո ռա ցել: 
Բազ ման դամ կո չա կա նի շեշ տադ րու մի պա րա գա յին՝ իմ 

յատ կա ցու ցի չի դիր քը հա շո ւի չ’առ նո ւիր.
Մե լա մաղ ձո՛տ լճակ իմ, քեզ հետ ըլ լամ մտե րիմ:
Վե րի օ րի նա չա փու թիւն նե րէն ան կախ՝ շեշտ կը ստա նայ 

բա ղադ րեալ կո չա կա նի նա խա դաս գլխա ւոր ան դա մը.
Յի շում եմ դէմ քը քո ծեր, մա՛յր իմ ա նուշ ու ան գին:
Ափ մը ցո րեան ծո ցե րուդ մէջ / Թող որ ցա նեմ, հա՛րսս              

ա ղո ւոր:
Կո չա կան ան դա մը կրնայ կրկնո ւիլ.
Լո րի՛կ, լո րի՛կ, այս տա րի / Արտս ցա ներ եմ գա րի:
Անձ րե՛ւ, անձ րե՛ւ, ցա՛ծ ա րի, / Բուս ցո՛ւր ցո րեն ու գա րի:
Կո չա կան ան դա մը կրնայ կրկնո ւիլ տար բեր բա ռե րով կամ 

կազ մո ւած ըլ լալ մէ կէ ա ւե լի ա ռար կա նե րով.
Հա յո՛ց աշ խարհ, հա յո՛ց եր կիր, հա յո՛ց հող, / Լայն աշ խար

հում քո գրկի մէջ ապ րեմ թող:
Է՜հ, մնա՛ք բա րով, Աս տո՛ ւած եւ ա րե՛ւ, / Որ կը պլպլաք իմ 

հոգ ւոյս վե րեւ:
Կո չա կա նը կրնայ բա ցա կան չա կան ե րան գով ալ ար տա սա-

նո ւիլ, հե տե ւա բար շեշ տի փո խա րէն կը ստա նայ եր կար.
Ափ մը մո խի՜ր ա ճիւ նիս հետ, հայ րե նի՜ տուն:
Կամ նոյ նիսկ պա րոյկ, երբ դի մոր դը իր դի մու մին զար ման-

քի, ա նակն կա լի, յան դի մա նան քի ե րանգ մըն ալ տայ.
Տ ղա՞ս… դո՞ւն ես:

դ.- Յատ կա ցու ցի չ
Յատ կա ցու ցի չը կ’ար տա յայ տէ յատ կա ցեալ գո յա կա նին 

պատ կա նե լու թիւ նը, յատ կա ցու մը, վե րա բե րու մը, սե րումն ու 
ծա գու մը եւ կը պա տաս խա նէ ո րո՞ւ, ո րո՞նց, ին չի՞ կամ ի՞նչ բա
նի, ին չե րո՞ւ հար ցում նե րուն. ա շա կեր տին ձե ռա գի րը, ծա ռե րուն 
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ստո ւե րը, տան խո հա նո ցը, քրոջ ար դու զար դը, տղոց խա ղը, Կի
լի կիոյ քար տէ զը, Ա նիին հա մա կար գի չը, քննու թեան ար դիւն քը:

Յատ կա ցու ցի չը հա յե րէ նի մէջ կրնայ ար տա յայ տել մէ կէ 
ա ւե լի ի մաստ ներ: Օ րի նակ՝ Հա մաս տե ղի գիր քը յատ կա ցու ցիչ– 
յատ կա ցեալ ար տա յայ տու թեան մէջ Հա մաս տե ղի յատ կա ցու ցի-
չը՝

– կր նայ վե րա բե րիլ իր գրած գիր քին, քա նի որ ան գրող է, 
ու րեմն՝ հոս ծա գու մը, ուր կէ՛ սե րած ըլ լա լը ցոյց կու տայ.

– կր նայ վե րա բե րիլ ի րեն պատ կա նող, իր սե փա կա նու թիւ-
նը նկա տո ւած գիր քին, որ ինք գրած չէ, հոս՝ պատ կա նե լու թիւ նը 
ցոյց կը տրո ւի.

– կր նայ ըլ լալ իր մա սին գրո ւած գիրք է. հոս վե րա բե րու թիւն 
ցոյց կու տայ:

Յատ կա ցու ցի չը կրնայ բազ մա կի ըլ լալ, այ սինքն յատ-
կացեա լը կրնայ մէ կէ ա ւե լի յատ կա ցու ցիչ ներ ու նե նալ՝ նստա-
սե նեա կին, խո հա նո ցին, նա խա սե նեա կին ու շքա մուտ քին 
լամ բե րը:

Նոյն նա խա դա սու թեան մէջ յատ կա ցու ցիչ նե րը կրնան աս-
տի ճա նա ւո րո ւած ըլ լալ, այ սինքն՝ յա ջոր դա բար ի րա րու յատ կա-
ցու ցիչ ե ղող յատ կա ցու ցիչ նե րը: Ա սոնք կա յուն են ու չեն շրջո ւիր՝ 
« Հա լէ պի Ճե մա րա նին ա շա կեր տու թեան մար զա կան խում բե-
րու մրցում նե րուն յայ տա գի րը ար դէն պատ րաստ է»: Հոս հինգ 
յատ կա ցու ցիչ կայ. Ա. կար գի՝ մրցում նե րուն յայ տա գի րը, Բ. 
կար գի՝ խում բե րու մրցում նե րուն յայ տա գի րը, Գ. կար գի՝ ա շա-
կեր տու թեան խում բե րու մրցում նե րուն յայ տա գի րը, Դ. կար գի՝ 
Ճե մա րա նի ա շա կեր տու թեան խում բե րու մրցում նե րուն յայ տա
գի րը, Ե. կար գի՝ Հա լէ պի Ճե մա րա նի ա շա կեր տու թեան խում
բե րու մրցում նե րուն յայ տա գի րը…: Խու սա փիլ այս պի սի կու տա-
կում ներ ստեղ ծե լէ:

Յատ կա ցու ցի չը նա խա դա սու թեան երկ րոր դա կան ան դամ 
է, հե տե ւա բար են թա կա յի խում բին ա ռա ջին կար գի լրա ցում է՝ 
գիր քին խո րա գի րը. բայց իր կար գին կրնայ ու նե նալ երկ րոր-
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դա կան կար գի լրա ցում ներ եւ լրա ցում նե րու լրա ցում ներ՝ յատ-
կա ցու ցիչ, ո րո շիչ եւ բա ցա յայ տիչ. վեր ջին գիր քին խո րա գի րը, 
գրո ղին վեր ջին գիր քին խո րա գի րը, յայտ նի գրո ղին վեր ջին 
գիր քին խո րա գի րը, յայտ նի գրո ղին՝ Յա կոբ Պա լեա նի վեր ջին 
գիր քին խո րա գի րը եւ այլն: 

Յատ կա ցու ցի չը, որ պէս օ րէնք, կը դրո ւի յատ կա ցեա լէն 
ա ռաջ. « Կեան քի նա ւակն հետք չթո ղուց իր ե տին» ( Ռու բէն Որ
բե րեան): «Երկն քի՛ աստ ղեր, հոգ ւոյս մէ՛ջ ըն կէք»: «Ը սիր մա հո-
ւան դուռն ինձ պի տի ժպտիս»: «Աս տու ծոյ ծաղրն է աշ խարհն 
ալ ար դէն» ( Պետ րոս Դու րեան):

Յատ կա ցեալ– յատ կա ցու ցիչ շրջուն շա րա դա սու թիւ նը յա-
տուկ է հրա պա րա կա խօ սա կան ու մա նա ւանդ բա նաս տեղ ծա-
կան խօս քին՝ տրա մա բա նա կան շեշ տը յատ կա ցեա լին վրայ բե-
րե լու հե տե ւան քով կամ տա ղա չա փա կան պար տադ րան քով.

Դու որ ճակ տիս վարդն ու բոցն ա չե րուս,
Խ լե ցիր թրթռումս շրթանց, թռիչն հոգ ւոյս:
Ան շուշտ ինձ կեանք մը պա հած ես ետ քի,
Կեանք մ’ան հուն շո ղի, բոյ րի, ա ղօթ քի... ( Պետ րոս 

Դուրեան):
Ար ձա կի մէջ ա ւե լի նո ւազ կը հան դի պի յատ կա ցեալ– յատ-

կա ցու ցիչ շրջա դա սու թիւ նը: Այս պէս՝ « Դա րաս լաց ճա ռա գայթ-
նե րը Բա նին ո ղո ղեր էին հրա պա րա կը»: «Ա մե նա տես աչ քը 
վի պա գի րին կը նկա րագ րէ ա մէն ման րա մաս նու թիւն»: «Ա նոր 
փոյ թը չէ գո յա վի ճա կը Ս փիւռ քի գրո ղին» ( Վե հա նոյշ Թե քեան):

Յատ կա ցու ցի չը կրնայ շրջա դա սո ւիլ գլխա ւոր նա խա դա-
սութ եան մէջ իբ րեւ յա րա բե րեալ՝ ստո րա դաս նա խա դա սու թ-
եան յա րա բե րա կա նին. « Դառն պի տի ըլ լայ ճա կա տա գի րը այն 
մար դուն, որ միայն ո րոմ կը ցա նէ»: «Ո՞ւր մնա ցին խոս տում-
նե րը մեր թեկ նա ծո ւին, որ ար դէն հա սաւ Ազ գա յին Ժո ղո վի իր 
ա թո ռին»:

Յե տա դաս յատ կա ցու ցիչ նե րը կը բաժ նո ւին բու թով, ե թէ 
ստո րա կէ տով տրո հո ւե լու վի ճա կի մէջ չեն. « Մեր տան բա կին 
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ու փո ղո ցին բար տի նե րը կը խշշան» > « Բար տի նե րը մեր տան 
բա կին ու փո ղո ցին՝ կը խշշան»:

Նա խա դաս յատ կա ցու ցի չը կը տրո հո ւի բու թով միայն, երբ 
ա նոր եւ յատ կա ցեա լին մի ջեւ կան այլ բա ռեր. «Տ ղուն՝ աղջ կան 
պա տու հա նին գա մո ւած հա յեաց քը չէր շե ղեր»: Սո վո րա կան 
շա րա դա սու թեամբ պի տի ըլ լար՝ «Աղջ կան պա տու հա նին գա մ
ո ւած տղուն հա յեաց քը չէր շե ղեր»:

ե.- Ս տո րո գե լի (ստո րո գե լիա կան վե րա դիր)
Բարդ ստո րո գի չը ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լայ եր կու կամ ա ւե լի 

ան դամ նե րով. մէ կը էա կան բայն է, իսկ միւ սը՝ նիւ թա կան ի մաս-
տով ո րե ւէ բառ, բայց ոչ՝ դի մա ւոր բայ: Բա յա կան մա սը կը կո չ-
ուի հան գոյց, իսկ նիւ թա կան մա սը՝ ստո րո գե լի: 

Ս տո րո գե լիի դե րով հան դէս կու գայ նաեւ գո յա կա նը կամ 
գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւող ո րե ւէ բառ՝ ուղ ղա կան, սե ռա կան, 
տրա կան, բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րով.

Դուն բժիշկ ես: Գեղ գե ղան քը կա քա ւի երգն է:
Դ գա լը թէ յի է: 
Հայ րիկս որ սի էր: 
Եր կուքս ալ նոյն խում բէն ենք: 
Տ ղան շնորհ քով է: 
Ուղ ղա կան ստո րո գե լին թի ւի եւ դէմ քի կա պո ւա ծու թիւն չու-

նի հան գոյ ցին (էա կան բայ) հետ, ոչ ալ են թա կա յին: Սո վո րա-
բար ե զա կի կը դրո ւի.

Բա րե կամ ներս բժիշկ են։ 
Զա ւակ ներս ար հես տա ւոր են։
Տիգ րա նը եւ Ա նին գրող են:
Ա սոնք ա զա տօ րէն կրնան եւ յոգ նա կի դրո ւիլ. 
Բա րե կամ ներս բժիշկ ներ են։
Բայց գո յա կան ստո րո գե լի նե րը ան պայ ման յոգ նա կի են, 

ե թէ ու նին լրա ցում.
Ա նոնք յար գո ւած վար պետ ներ են։
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Դուք հե րոս զի նո ւոր ներ էք: 
Ա նոնք յա ռա ջա դէմ ա շա կերտ ներ են: 
Սար գիսն ու Ա ւե տի սը հմուտ բժիշկ ներ են:
Բարդ ստո րո գի չը տրա մա բա նա կան շեշտ ստա նա լով 

կ’անց նի են թա կա յէն ա ռաջ.
Այս բաժ նի պա տաս խա նա տուն ես եմ: > Ե՛ս եմ այս բաժ նի 

պա տաս խա նա տուն:
Գ րի չը տղունն է: > Տ ղո՛ւնն է գրի չը:
Նոյ նիսկ կրնայ պա տա հիլ, որ հան գոյ ցը գայ նա խա դա սութ-

եան սկիզ բը, իսկ ստո րո գե լին՝ վեր ջը. «Է՛ նաեւ տա կէն անց նող 
ջու րը, վրա յէն եր կու ուղ ղու թեամբ եր թե ւե կող ան ցոր դը» ( Մով-
սէս Պ չաք ճեան. Ի մա՛՝… Նաեւ տա կէն անց նող ջուրն է, վրա-
յէն եր կու ուղ ղու թեանբ եր թե ւե կող ան ցորդն է): « Կար գա պահ 
կու սակ ցա կան ներ էին –  ե՛ն տա կա ւին – հայրս ու մայրս» (Վ
րէժ Ար մէն): Ս տո րո գե լին կրնայ գալ նա խա դա սու թեան սկիզ-
բը, հան գոյ ցը՝ ա մէ նէն վեր ջը՝ «Դ ժո՛խք մեր կեան քը ը րինք [որ 
դուն դրախտ մը ըլ լաս]» ( Վա հան Թէ քէեան, ի մա՛՝ Մեր կեան քը 
դժոխք ը րինք):

Ս տո րո գե լին կրնայ ար տա յայ տո ւիլ նաեւ մա սին եւ վրայ կա
պե րով. 

Խօս քը կար գա պա հու թեան մա սին էր: 
Հի ւան դը ոտ քի վրայ է:

զ.- Բա ցա յայ տի չ (բուն բա ցա յայ տիչ)
Բա ցա յայ տի չը կրնայ միան դամ կամ բազ մա կի ըլ լալ, բա-

ղադ րեալ ա նուն մը կամ բա ռա կա պակ ցու թիւն մը, ո րուն միայն 
գլխա ւոր ան դա մը թի ւով, դէմ քով ու հո լո վով կը հա մա ձայ նի բա-
ցա յայ տեա լին հետ. «Ըն կերս՝ Նա րե կը, յայտ նի աս մուն քող է»: 
«Ըն կեր ներս՝ Յա կոբն ու Սար գի սը, ո՞ւր մնա ցին»: « Պետ րոս 
Դու րեան՝ Ս կիւ տա րի սո խա կը, վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղծ է»: 
« Տիգ րան Չու խա ճեան՝ մեր ա ռա ջին օ փե րա յին հե ղի նա կը, 
ծնած է Կ. Պո լիս»:
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Ա. կամ Բ. դէմ քի դե րա նուն նե րով ներ կա յա ցո ւած բա ցա -
յայտեա լին հետ գո յա կան բա ցա յայ տի չը կը հա մա ձայ նի դի մո-
րոշ յօ դե րով.

Մենք՝ ներ կա ներս, պի տի բո ղո քենք ան տար բե րու  թեան 
դէմ:

Ես՝ նո ւաստս, փոր ձե ցի բա ժին ու նե նալ այս աշ խա տան  քին 
մէջ:

Դուն՝ ա ռաջ նա կարգդ, պար տա ւոր ես օգ նել ըն կեր նե րուդ:
Դուք՝ բժիշկ ներդ, տէ՞ր էք Հի փոք րա թի եր դու մին:
Ա նուն– մա կա նու նով ար տա յայ տո ւած բա ցա յայ տի չը արդէն 

չի մտներ այս կա նո նին մէջ: Այս պա րա գա յին՝ դէմ քի ան հա մա-
ձայ նու թիւ նը ըն դու նե լի է. 

Ես՝ Սեդ րաք Մա սո յեան, կը վկա յեմ, որ…
Ս տո րագ րեալ ներս՝ Կա րէն եւ Ար սէն Յա կո բեան, կը յայտ

նենք, որ…
Թի ւի ան հա մա ձայ նու թիւն կրնայ գո յա նալ, երբ բա ցա յայ-

տի չը ու թիւն ա ծան ցով հա ւա քա կան գո յա կան մըն է.
Մենք՝ հո գա բար ձու թիւնս, պատ րաստ չենք այդ գոր ծին:
Դուք՝ հո գե ւո րա կա նու թիւնդ. …
Ն ման պա րա գա նե րու նա խընտ րե լի է ը սել հե տե ւեալ ձե ւով.
Մենք՝ հո գա բար ձու թեան կազ մի ան դամ ներս… կամ 

Դուք՝  հո գե ւո րա կան ներդ…:
Բա ցա յայ տի չը կը դրո ւի բա ցա յայ տեա լի հո լո վով.
Ըն կեր ներս՝ Յա կոբն ու Սար գի սը, ո՞ւր մնա ցին: – յոգ նա կի, 

Գ. դէմք, ուղ ղա կան հո լով, են թա կայ:
Ան շատ կը հաւ նէր Գ րի գոր Զոհ րա պը՝  մեր նո րա վէ պի իշ-

խա նը: –  ե զա կի, Գ. դէմք, հայ ցա կան հո լով, ու ղիղ խնդիր:
Սալ բիին՝ մեծ քրոջս տա րե դարձն է այ սօր: –  ե զա կի,                       

Գ. դէմք, սե ռա կան հո լով, յատ կա ցու ցիչ:
Տ ղոց՝ ա շա կերտ նե րուս, ու շա դիր ե ղէք: – յոգ նա կի, Գ. դէմք, 

տրա կան հո լով, յանգ ման ա նուղ ղա կի խնդիր:
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Ա նոնց մէ՝ մօ րաք րոջս աղ ջիկ նե րէն, նա մակ ստա ցայ: – 
յոգ նա կի, Գ. ղէմք, բա ցա ռա կան հո լով, ան ջատ ման ա նուղ ղա-
կի խնդիր:

Իր մով՝ պա րոն Մկր տի չեա նով հպարտ էինք բո լորս: –  
ե զակի, Գ. դէմք, գոր ծիա կան հո լով, մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդիր:

Բա ցա յայ տի չէն ա ռաջ կրնան գալ այ սինքն, ու րեմն, օ րի-
նակ, ինչ պէս, ի մա, այս է, այն է բա ռե րը, ո րոնց մէ ա ռաջ ստո-
րա կէտ, ա պա բութ կը դրո ւի.– Մենք, այ սինքն՝ հո գա բար ձու թ
եան կազ մի ան դամ ներս…

է.- Ո րո շիչ
 Ո րո շի չը կրնայ ար տա յայ տո ւած ըլ լալ գո յա կա նի ուղ ղա-

կան, սե ռա կան, բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րով: Ո րո-
շի չի դե րով հան դէս ե կող գո յա կա նը միշտ ե զա կի ա նո րոշ է:

– Ուղ ղա կա նը կ’ար տա յայ տէ ո րո շեա լին կո չու մը, պաշ տօ-
նը, զբա ղու մը, ո՛վ կամ ի՛նչ ըլ լա լը՝ օ րիորդ Սի րար փի, վի պա սան 
Րաֆ ֆի, դե րա սան եղ բայրս, ու սուց չու հի Սիլ վան, Եփ րատ 
գետ, Մա սիս սար, Ա նի քա ղաք, Զօ րա վար Անդ րա նիկ… կամ 
ի՛նչ պէս ըլ լա լը, քար սիրտ, մայր ե կե ղե ցի, տօն օր եւ այլն:

– Սե ռա կա նը կ’ար տա յայ տէ ի՛նչ բա նի ծա ռա յե լը, ին չի՛ հա-
մար օգ տա գոր ծո ւի լը՝ թէ յի դգալ, ճա շի պնակ, սուր ճի բա ժակ, 
դու ռի բա նա լի…: 

Այս ի մաս տով գո յա կա նի սե ռա կան հո լո վը եւ յա րա բե րա-
կան ա ծա կա նը շատ կը մօ տե նան ի րա րու՝ հա յու աչ քեր – հայ
կա կան աչ քեր, մօր սէր – մայ րա կան սէր, զի նո ւո րի տա րազ – 
զի նո ւո րա կան տա րազ: 

– Բա ցա ռա կա նը կ’ար տա յայ տէ ին չէ ըլ լա լը՝ քա րէ տուն, 
փայ տէ շե րեփ, կա շիէ գօ տի, ար ծա թէ դգալ…

– Գոր ծիա կա նը կ’ար տա յայ տէ ինչ պէ՛ս ըլ լա լը կամ ին չո՛վ 
պատ րաս տո ւած ըլ լա լը՝ շնորհ քով մարդ, հա մով զրոյց, թա նով 
ա պուր, հա ւով հե րի սա, թուխ ծա մե րով աղ ջիկ, մե տաք սէ բա-
րակ զգեստ նե րով պա րու հի: « Լե մո նի ծա ղիկ նե րով – մա նի-
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շա կա գոյն անձ րեւ նե րով / Օ գոս տոս մը կը ճռո ւո ղէր Ե գէա կա
նին վրայ» (Իգ նա Սա րըաս լան): 

Գո յա կան ո րո շիչ նե րը ընդ հան րա պէս կա յուն տեղ ու նին, 
յե տա դաս գրե թէ չեն գոր ծա ծո ւիր՝ քար սիրտ, մայր ե կե ղե ցի, 
ձմեռ ե ղա նակ, տօն օր, փայ տէ դգալ, բուր դէ գուլ պա ներ, օ ղով 
աղ ջիկ, փող կա պով մարդ: Գո յա կա նի ու ղիղ ձե ւով ո րո շիչ– յա-
տուկ ա նուն ո րո շեա լը կրնայ դիր քը փո խել, դերն ալ. Քե ռի Թո
րո սէն – Թո րոս քե ռիէն, ա մու Սար գի սէն – Սար գիս ա մո ւէն, եղ
բայր Սար գի սէն – Սար գիս եղ բօր մէն: Այս պի սի կազ մու թիւն ներ 
են Գայլ Վա հան, բայց Ա շոտ Եր կաթ, քե սապ ցի Գա րե գին, բայց 
Եզ նիկ Կող բա ցի:

ը.– Ու ղիղ խնդիր
 Կը կո չո ւի նաեւ սե ռի խնդիր24: Ու ղիղ խնդի րը նա խա դա-

սութեան այն ան դամն է, որ ուղ ղա կիօ րէն իր վրայ կը կրէ են-
թա կա յին գոր ծո ղու թիւ նը, ո րուն հե տե ւան քով կը փո խո ւի, կը 
ստեղ ծո ւի կամ կը յայտ նո ւի ան: Այլ խօս քով՝ են թա կան գոր ծո-
ղու թիւ նը ուղ ղա կի կը կա տա րէ ու ղիղ խնդի րին վրայ: Այս տե-
սակ նա խա դա սու թեան ստո րո գի չը միշտ ար տա յայ տո ւած է 
ներ գոր ծա կան (եւ պատ ճա ռա կան) սե ռի բա յով25: 
24 Սեռի խնդիր եզրոյթը տրուած է ներգործական եւ կրաւորական բայերու 

խնդիրներուն, երբեմն՝ միայն ներգործական բայի խնդիրին: Վերջինը 
այժմ կը կոչուի ուղիղ խնդիր, ի հակադրութիւն անուղղակի խնդիրներուն 
(բնութեան խնդիր), որոնք կ’արտայայտուին թեք հոլովաձեւերով: Ուղիղ 
խնդիր եզրոյթը նկատի ունի բառին ուղիղ ձեւը, որ կը յարմարի գոյականի 
հայցականին, բայց ոչ դերանունի, որ ուղղականէն տարբեր ձեւ ունի 
հայցականին մէջ ու թեք ձեւ է: Մենք եւս կը գործածենք սփիւռքահայ 
վերջին քերականութիւններու մէջ այս ընդհանրացած անուանումը, 
հակառակ այն փաստին, որ ան լիովին չի յարմարիր արեւմտահայերէնի 
այդ շարահիւսական պաշտօնին:

25 Արեւելահայերէնի մէջ անձ ցոյց տուող գոյականները կ’ըլլան տրական 
հոլովով ուղիղ խնդիր, իսկ ոչ անձ ցոյց տուող գոյականները՝ հայցական 
հոլովով ուղիղ խնդիր՝ գնահատեց աշակերտին, գնահատեց աշխատանքը: 
Արեւմտահայ գրական լեզուն չի հակադրեր անձի ու իրի անունները եւ 
ուղիղ խնդիրը միշտ հայցական հոլովով կ’արտայայտէ՝ գնահատեց 
աշակերտը, գնահատեց աշխատանքը, մինչ խօսակցական լեզուին մէջ 
ատիկա կը գործէ մեծ մասամբ՝ գնահատեց աշակերտին: Խօսակցական 
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Ներ գոր ծա կան եւ կրա ւո րա կան բա յե րով կազ մո ւած նա խա-
դա սու թիւն նե րը փո խա կեր պե լի են.

Ներ գոր ծա կան    Կ րա ւո րա կան
Մա նու կը կը սի րէ ծնող նե րը: > Ծ նող նե րը կը սի րո ւին                  

մա նու կին կող մէ: 
Ջու րը ծած կեց ար տե րը: > Ար տե րը ջու րով ծած կո ւե ցան:
Ու ղիղ խնդի րը կը դրո ւի հայ ցա կան հո լո վով ու կը պա տաս-

խա նէ ստո րո գի չին տրո ւած զո՞վ, ի՞ն չը եւ ին չե՞ րը հար ցում նե րուն.
Թշ նա մին կը գե րէ մա նուկ նե րը: – Թշ նա մին զո՞վ կը գե րէ:
Կա տուն կը քա կէ կծի կը: –  Կա տուն ի՞նչ կը քա կէ:
Բա նաս տեղ ծը կը հրա տա րա կէ իր ժո ղո վա ծուն: 
Պատ ճա ռա կան բայն ալ կը պա հան ջէ սե ռի խնդիր.
Ն կա րի չը պաս տա ռը ամ րա ցուց պա տին: –  ամ րաց նել
Մար դիկ վի րա ւո րը հի ւան դա նոց հաս ցու ցին: – հասց նել
Բա նա կը թշնա մին հե ռա ցուց ճա կա տէն: – հե ռաց նել
Մայ րի կը կա թը խմցուց փոք րի կին: – խմց նել
Շա րա դա սօ րէն՝ ու ղիղ խնդի րը միշտ են թա կա յէն ետք կու 

գայ: Շր ջա դա սու թիւ նը նե րե լի չէ, ո րով հե տեւ նա խա դա սու թեան 
ի մաս տը կը փո խո ւի. հմմտ.՝ «Տ նօ րէ նը գնա հա տեց ու սու ցի չը» 
> «Ու սու ցի չը գնա հա տեց տնօ րէ նը»: Ն ման շրջա դա սու թիւն նե-
րե լի է միայն այն պա րա գա յին, երբ են թա կայ–ս տո րո գիչ հա մա-
ձայ նու թիւ նը միտ քը յստակ կը դարձ նէ. « Տու նը վար պետ նե րը 

լեզուի այդ տարրը ոմանք կը վերագրեն արեւելահայերէնի ազդեցութեան: 
Բայց ատիկա կար ի սկզբանէ. հ. Արսէն Այտընեան անձնական դերանունի 
Ա. դէմքի եզակի հայցականի զիս ձեւին քով փակագծի մէջ կը դնէ իս եւ 
ինծի ձեւերը ու աստղանիշով տողատակ բացատրութեան մէջ կը նշէ 
անոնց «ռամիկ» երեւոյթ ըլլալը: Այս ալ ցոյց կու տայ, որ տրականաձեւ 
ուղիղ խնդիրը կար նաեւ արեւմտահայերէնի մէջ, ինչպէս որ տակաւին կը 
գոյատեւէ: Ներկայիս անոր գործածութիւնը անցած է նաեւ գրականին: Կան 
գրողներ, որոնք ոչ թէ պատահաբար, այլ օրինաչափօրէն ներգործական 
բայի խնդիրը կը դնեն տրական հոլովով. «Ռումբի ձայները կը վախցնէին 
իրեն», «Չարաճճի տղաներու քարերը կը նեղացնէին կատուներուն», 
«Խումբի դասախօսը կ’ուզէ «ձեռ առնել» իրեն»: «Սիրվարդ հօրաքոյրս կը 
սիրէր ինծի» (Անուշ Նագգաշեան):
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կա ռու ցե ցին»: Ա մէն պա րա գա յի՝ լաւ է խու սա փիլ նման շրջա-
դա սու թե նէ, ե թէ յա տուկ ո ճի հարց չկայ: 

Ն կա տի ու նե նալ նաեւ հե տե ւեալ պա րա գա նե րը.
– Ա նո րոշ ու ղիղ խնդի րը միշտ ստո րո գի չէն ա ռաջ է. «Որ բը 

տուն շի նեց»: « Հունձք կը ժողվեմ ման գա ղով»: «Ամպ տո ւիր 
ա չացս, հեւք տո ւիր սրտիս»: 

Ա նո րոշ ու ղիղ խնդի րը չի շրջա դա սո ւիր, առ նո ւազն շատ 
խորթ է զայն յե տա դաս դարձ նե լը՝ որ սոր դը բռնեց ձուկ, որ բը 
շի նեց տուն, ման գա ղով կը քա ղեմ հունձք: Ա նո րոշ ու ղիղ խնդի-
րի նմա նո ղու թեամբ գո յա կան– ներ գոր ծա կան բայ յա րադ րու-
թիւն ներն ալ այդ պէս են՝ ա ռիթ տալ, աչք տնկել, գլուխ հա նել, 
ձեռք բե րել, ցոյց տալ եւ այլն:

– Ո րո շեալ ու ղիղ խնդի րը, ըն դու նո ւած է ը սել, որ սո վո րա կան 
շա րա դա սու թեամբ ստո րո գի չէն ետք կու գայ, բայց ի րո ղա պէս 
այդ պէս չէ գո նէ գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թեան մէջ. ա ւե լի 
շատ կը հան դի պի նա խա դաս: Յե տա դաս օ րի նակ ներ՝ «Ա մէն 
Կա ղան դի կը տես նէինք Տոգ սա նը»: « Ձիւ նը գո ցեր էր տա նիք
նե րուն ա կօս նե րը» ( Յա կոբ Օ շա կան): «Ան տար բե րու թ եան մը 
ե րա խին կը նե տենք մեր հո գե կան մար գա րիտ նե րը» ( Վե հա նոյշ 
Թե քեան): Նա խա դաս օ րի նակ ներ՝ «Ա մէն տու նէ տաս նոց մը, 
պի լիթ, մեծ ճանկ մը չա միչ, ինչ որ տա յին՝ կ’առ նէր»: « Ժող ված 
ու տե լիք նե րը կը ծա խէր»: « Տաս նոց նե րը ճի տէն կախ տոպ րա
կին մէջ կը տե ղա ւո րէր»: « Տոգ սան իր ապ րե լու կեր պը չփո-
խեց» ( Յա կոբ Օ շա կան): 

– Ե թէ ստո րո գի չը ու նի նաեւ ա նուղ ղա կի խնդիր, ա պա ու-
ղիղ խնդի րը, ստո րո գի չին հա մե մատ՝ նա խա դաս, իսկ ա նուղ-
ղա կի խնդի րը սո վո րա բար յե տա դաս կ’ըլ լայ. 

Ու սու ցի չը դա սը կը բա ցատ րէ ա շա կերտ նե րուն: 
Սար գիս գիր քը յանձ նեց գրա դա րա նին: 
Բուժ քոյ րը պուպ րի կը տո ւաւ մա նու կին: 
Ես լու րը հա ղոր դե ցի բա րե կա միս:
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Նոյնն է պա րա գան, ե թէ ու ղիղ խնդի րին վրայ ա ւել նայ պա-
րա գայ մը. «Շ պա րը իր կեղ ծի քը չէր տա րա ծած ա նոր վրայ»: 
«Ա տոմ սոր ված ու լսած գա ղա փար նե րը կը թա փէր հե ղե ղի 
պէս»: «Ս պա սու հի նե րը բա րիք նե րով բեռ նա ւոր ափ սէ նե րը կը 
բե րեն ներս»: «Ան վա ւեր ա մուս նու թիւն կա տա րած են ի րենց 
սի րած կի նե րով» ( Յա կոբ Պա լեան): 

- Ա նուղ ղա կի խնդի րը տրա մա բա նա կան շեշ տով կրնայ նա-
խոր դել ու ղիղ խնդի րին. « Մենք ծրագ րո ւած ան տար բե րու թեան 
մը ե րա խի՛ն կը նե տենք մեր հո գե կան մար գա րիտ նե րը» ( Վե
հա նոյշ Թե քեան): «Ու գրգան քի՛ս կան չէի ու ղե ւոր ներ պար տա
սուն» ( Մի սաք Մե ծա րենց): «Ա նոր նա խան ձոտ բնա ւո րու թեա՛ն 
կը վե րագ րէին այս տա րօ րի նակ մե նա կե ցու թիւ նը» ( Յա կոբ 
Պա լեան):

Նոյնն է պա րա գան, ե թէ ու ղիղ խնդի րին վրայ ա ւել նայ պա-
րա գայ մը. «Ա նի կա իր կուրծ քի խցի կին մէջ փա կեր էր ա նոր 
պատ կե րը»: « Տան փոք րի կը տե րեւ նե րուն մէջ մոռ ցած էր 
զայն» ( Հա մաս տեղ): 

– Բայց կրնայ պա տա հիլ, որ այ լա սեռ խնդիր նե րը հա մա-
տեղ տրո ւին՝ ստո րո գի չէն ա ռաջ կամ վերջ. «Ես լու րը բա րե կա
միս հա ղոր դե ցի», կամ «Ես հա ղոր դե ցի լու րը բա րե կա միս»: Հոս 
տրա կան hո լո վով ա նուղ ղա կի խնդի րը չի կրնար նա խոր դել ու-
ղիղ խնդի րին, ո րով հե տեւ կը դառ նայ յատ կա ցու ցիչ ու կը պա-
հան ջէ նոր ա նուղ ղա կի խնդիր՝ Ես բա րե կա միս լու րը հա ղոր դե
ցի… Ո րո՞ւն: Խն դիր նե րու կու տա կու մէն պէտք է խու սա փիլ, այ-
լա պէս պէտք է ընդ մի ջո ւած ըլ լայ ստո րո գի չով՝ «Ես բա րե կա մի՛ս 
հա ղոր դե ցի լու րը» կամ «Ես լու րը հա ղոր ղե ցի բա րե կա միս»:

– Նոյն նա խա դա սու թեան մէջ ու ղիղ խնդի րի հետ կրնան ըլ-
լալ հայ ցա կան հո լո վով այլ պա րա գա ներ եւս. «Տ նե ցի նե րը Տոգ-
սա նը բռնի սե ղա նին գլու խը նստե ցու ցին»: «Տ նե ցի նե րը հիւ րը 
տու նը պա հե ցին»:
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Սո վո րա կան շա րա դա սու թեամբ՝ ու ղիղ խնդիրն ու ա նուղ-
ղա կի խնդիր նե րը, կամ ու ղիղ խնդիրն ու պա րա գա նե րը ստո-
րո գի չով կը բաժ նո ւին: Տ րա մա բա նա կան շեշ տով, չա փա ծոյ 
խօս քի պար տա ւո րու թեամբ կամ ո ճա կան տա րաբ նոյթ նպա-
տակ նե րով՝ ա նոնք ա զա տօ րէն կրնան տե ղա փո խո ւիլ կամ                             
կու տա կո ւիլ: Պէտք է խու սա փիլ խօս քը ծան րաց նող կամ շփոթ-
ներ ստեղ ծող կու տա կում նե րէ:

թ.– Ա նուղ ղա կի խնդիր ներ (բնութիան խնդիր)
1) Յանգ ման ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն է, ո րուն 

կը յան գի, կը մօ տե նայ, կ’առն չո ւի գոր ծո ղու թիւ նը, ո րուն կ’ուղ-
ղո ւի գոր ծո ղու թիւ նը, որ սո վո րա բար չէ զոք սե ռի բայ է: Յանգ-
ման ա նուղ ղա կի խնդի րը կը պա տաս խա նէ ստո րո գի չին վրայ                 
դրո ւած ո րո՞ւն, ո րո՞նց կամ ին չի՞ն, ին չե րո՞ւն հար ցում նե րուն եւ 
դրո ւած կ’ըլ լայ միշտ տրա կան հո լո վով։

Նա մա կը հա սաւ Զա ւէ նին։ ‒ Նա մա կը ո րո՞ւն հա սաւ – Զա-
ւէ նին:

Հան դի պե ցայ ըն կե րոջս:
Տ ղան կը նմա նի իր մօր:
Օգ նե ցէ՛ք աղ քատ նե րուն: 
Ճամ բոր դը նա յե ցաւ Մա սի սին։ ‒ Ճամ բոր դը ին չի՞ն նա յե-

ցաւ – Մա սի սին:
Հե տե ւի՛ր ցու ցում նե րուն: 
Ըն տե լա ցայ շրջա պա տիս:
Յանգ ման խնդիր ներ կ’ըլ լան նաեւ վրայ, նկատ մամբ, հան

դէպ, դէմ կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե րը, սո-
վո րա բար՝ ստո րո գի չէն յե տա դաս.

Ա նոնք յար ձա կե ցան թշնա միին վրայ:
Բո լո րը ընդվ զե ցան նոր օ րէն քին դէմ:
Ս խալ վա րո ւե ցար ըն կե րոջդ հան դէպ:
Յանգ ման ա նուղ ղա կի խնդի րը սո վո րա բար ա ծա կան ստո-

րո գե լիով բարդ ստո րո գի չէն ա ռաջ կը դրո ւի.
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Ներ կա նե րուն ծա նօթ չէր:
Ը սածդ ի րա կա նու թեան մօ տիկ է:
Կր նայ շրջա դա սո ւիլ.
Ծա նօթ չէր ներ կա նե րուն: 
Ը սածդ մօ տիկ է ի րա կա նու թեան:

2) Մա տուց ման ա նուղ ղա կի խնդիր. կը պա տաս խա նէ ստո-
րո գի չին վրայ դրո ւած ո րո՞ւն կամ ին չի՞ն հար ցում նե րուն. այն ան-
դամն է, ո րուն բան մը կը տրո ւի կամ կը հա ղոր դո ւի, կը մա տու-
ցո ւի, բայց յանգ ման խնդի րէն կը տար բե րի ա նով, որ յանգ ման 
խնդի րը գլխա ւո րա բար չէ զոք բա յի լրա ցում է, իսկ մա տուց ման 
խնդի րը՝ ներ գոր ծա կան բա յի՝ տալ, յանձ նել, մա տու ցել, ը սել, 
նո ւի րել, հա ղոր դել եւ այլն: Հե տե ւա բար այս նա խա դա սու թիւն-
նե րը ու նին եր կու խնդիր՝ ու ղիղ խնդիր ու ա նուղ ղա կի խնդիր. 

Տ նօ րէ նը գնա հա տա գի րը յանձ նեց ա շա կեր տին:
Բե մա վա րը լու րը հա ղոր դեց ներ կա նե րուն:
Տ ղան մա տա նի մը նո ւի րեց աղջ կան:
Հայ րը գաղտ նի քը փո խան ցեց տղուն:
Եր կու խնդիր կ’ու նե նան նաեւ ներ գոր ծա կան նե րէ կազ-

մուած պատ ճա ռա կան բա յե րը.
Մայ րը կաթ խմցուց փոք րի կին: (խմել՝ խմցնել ) 
Ու սու ցի չը հա տո ւա ծը կար դալ տո ւաւ ա շա կերտ նե րուն: 

(կար դալ՝ կար դալ տալ)
Մա տուց ման ա նուղ ղա կի խնդի րը սո վո րա բար յե տա դաս է, 

իսկ ու ղիղ խնդի րը՝ նա խա դաս: Շր ջա դա սու թեամբ ա նուղ ղա-
կի խնդի րը նա խա դաս գա լով՝ կը ստա նայ տրա մա բա նա կան 
շեշտ. Հայ րը գաղտ նի քը փո խան ցեց տղուն > Հայ րը տղո՛ւն փո
խան ցեց գաղտ նի քը:

3) Ան ջատ ման ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն է, որ մէ 
կ’ան ջա տո ւի, կը սկսի, կը բխի, կը ծա գի կամ սկիզբ կ’առ նէ 
գոր ծո ղու թիւ նը. կը պա տաս խա նէ որ մէ՞ եւ ի՞նչ բա նէ հար ցում-
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նե րուն եւ միշտ ար տա յայ տո ւած կ’ըլ լայ բա ցա ռա կան հո լո վով։ 
Ե թէ տրա կա նով դրո ւած խնդիր նե րը ցոյց կու տան յան գում, 
մա տու ցում, հպում, ձու լում եւ այլն (վե րի եր կու քը), ան ջատ ման 
խնդիր նե րը ցոյց կու տան ան ջա տում, հե ռա ցում եւ այլն: Ան-
ջատ ման խնդի րը սո վո րա բար յե տա դաս է.

Ան հրա ժա րե ցաւ այդ պաշ տօ նէն:
Սրտ նե ղած մար դը հե ռա ցաւ բա րե կամ նե րէն:
Ա նոնք կը սե րին Արծ րու նեաց տոհ մէն:
Լաւ լու րեր չեն հաս նիր մեկ նող նե րէն:
Տ րա մա բա նա կան շեշտ ստա նա լով կրնայ նա խա դաս ըլ լալ.
Բա րե կամ նե րէ՛ն հե ռա ցաւ:
Մեկ նող նե րէ՛ն լաւ լու րեր չեն հաս նիր:

4) Մաս նա կան ու ղիղ խնդիր. hայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ 
խնդի րը եր բեմն կրնայ ար տա յայ տո ւիլ բա ցա ռա կան հո լո վով: 
Ա սի կա կը կո չո ւի մաս նա կան ու ղիղ խնդիր, ո րով հե տեւ ու ղիղ 
խնդի րը ար տա յայ տո ւած է ոչ թէ ամ բող ջու թեամբ, այլ մաս նա կի 
կեր պով.

Բո լորս այդ ջու րէն խմե ցինք:
Այդ հա ցէն հրամ ցու ցինք բո լո րին:
Այդ գիր քէն ես ալ գնե ցի:

5) Բաղ կա ցու թեան ա նուղ ղա կի խնդիր. ցոյց կու տայ, թէ 
ի՛ն չէ կազ մո ւած է կամ բաղ կա ցած է այդ ան դա մը: Կ ’ար տա յայ-
տո ւի բա ցա ռա կան հո լո վով:

 Ըն տա նի քը կազ մո ւած է ու թը հո գիէ:
Տ նա կը փայ տէ կա ռու ցո ւած է:
Գի նին խա ղո ղէն կը պատ րաս տեն:
Բաղ կա ցու թեան ա նուղ ղա կի խնդի րը յա ճախ կրա ւո րա կան 

բա յե րէ կազ մո ւած ըլ լա լով՝ կը շփո թո ւի ներ գործ ման ա նուղ ղա-
կի խնդի րին հետ: «Տ նա կը փայ տէ կա ռու ցո ւած է» նա խա դա սու-
թիւ նը թէեւ ձե ւով կը փո խա կեր պո ւի ներ գոր ծա կա նի, բայց ա նի-
մաստ կը դառ նայ՝ « Փայ տը կա ռու ցած է տնա կը», մինչ «Տ նա կը 
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կա ռու ցո ւած է հօրս կող մէ» նա խա դա սու թիւ նը կը փո խա կեր-
պուի՝ « Հայրս կա ռու ցած է տնա կը»:

6) Վե րա բե րու թեան ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն 
է, ո րուն կը վե րա բե րի խօս քը կամ ո րուն մա սին բան մը կ’ը ս-
ուի կամ կը պատ մո ւի։ Կ ’ար տա յայ տո ւի բա ցա ռա կան հո լո վով, 
նաեւ մա սին, վե րա բե րեալ, նկատ մամբ, հան դէպ, վրայ, շուրջ 
կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե րով. կը պա-
տաս խա նէ որ մէ՞, ո րոնց մէ՞, ո րո՞ւ մա սին, ին չի՞ վե րա բե րեալ, ի՞նչ 
ա ռի թով հար ցում նե րուն:

Վե րա բե րու թեան խնդիր կ’առ նեն գլխա ւո րա բար ա սա-
ցա կան եւ մտա ծա կան բա յե րը՝ ը սել, խօ սիլ, պատ մել, զրու ցել, 
գան գա տիլ, բամ բա սել, դա տել, մտա ծել:

Փան ջու նին պատ մեց իր քա ջա գոր ծու թիւն նե րէն (քա ջա
գոր ծու թիւն նե րուն մա սին):

Պատ մէ՛ ին ծի հայ րե նի քէն (հայ րե նի քի մա սին):
Ու սու ցի չը խօ սե ցաւ հայ գրա կա նու թեան շուրջ (գրա կա

նու թեան վե րա բե րեալ): 
Քա ղա քա գէ տը խօ սե ցաւ պա տանդ նե րուն մա սին: 
Ո ճի րին վե րա բե րեալ նոր տո ւեալ ներ կան: 
Խօ սակ ցա կա նին մէջ լայ նօ րէն կը գոր ծա ծո ւի վրայ կա պով 

վե րա բե րու թեան ա նուղ ղա կի խնդի րը՝ իմ վրաս կը խօ սին, քու 
վրադ խօ սե ցանք, խնդի րի մը վրայ վի ճե ցանք: Օ տա րա բա նու-
թիւն է. չգոր ծա ծել:

7) Հա մե մա տու թեան ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն է, 
որուն հետ ենթական որոշ յատկանիշներով կը համեմատուի: 
Կ ’ար տա յայ տո ւի բա ցա ռա կան հո լո վով եւ քան կա պով կազ -
մուած կա պա կան դար ձո ւած քով.

Մեծ Մա սի սը Ա րա գա ծէն բարձր գա գաթ է: 
Ա ռիւ ծը եղ նի կէն ու ժեղ է: 
Մեծ Մա սի սը բարձր է, քան Ա րա գա ծը: 
Ա ռիւ ծը ա ւե լի ու ժեղ է, քան եղ նի կը: 
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8) Մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն է, ո րուն մի-
ջո ցով կը կա տա րո ւի գոր ծո ղու թիւ նը։ Կը պա տաս խա նէ ստո-
րո գի չին ուղ ղո ւած ին չո՞վ կամ ի՞նչ բա նով, որ մո՞վ կամ ո րոնց մո՞վ 
հար ցում նե րուն: Կ ’ար տա յայ տո ւի գոր ծիա կան հո լո վով եւ մի ջո
ցով, շնոր հիւ կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե-
րով: Սո վո րա բար յե տա դաս է:

Հունձք կը ժող վեմ ման գա ղով։
Դէզ եմ շի ներ խուր ձե րով։
Ան ման կու թե նէն ի վեր կը զբա ղի ե րաժշ տու թեամբ:
Ան մար դոց սիր տե րը գրա ւեց ա ղօթ քով:
Ձեր ը սե լի քը մի՛ ար տա յայ տէք բո ղո քի մի ջո ցով:
Այդ գոր ծը յա ջո ղե ցաւ հօրս շնոր հիւ:
Կր նայ նա խա դաս գոր ծա ծո ւիլ տրա մա բա նա կան շեշ տով 

մը. 
Ե ղեգ նեայ գրչով եր գե ցի փառ քեր:
Հա ւատ քո՛վ պի տի յաղ թես։
Ան ա ղօթ քո՛վ գրա ւեց մար դոց սիր տե րը:
Մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդի րը չշփո թել ձե ւի պա րա գա յին 

հետ, որ նոյն պէս կ’ար տա յայ տո ւի գոր ծիա կան հո լո վով, բայց 
կը պա տաս խա նէ ինչ պէ՞ս հար ցու մին. 

Ան համ բե րու թեամբ տա րաւ այս փոր ձու թիւ նը: 
Հարս նե ւոր նե րը եր գով ու պա րով հե ռա ցան:

9) Ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդիր. միշտ կը դրո ւի կրա-
ւո րա կան սե ռի բա յե րու պա հան ջով: Ան կը ստեղ ծո ւի ներ գոր-
ծա կան նա խա դա սու թեան կրա ւո րա կա նի փո խա կեր պու մով: 
Ներ գոր ծա կան նա խա դա սու թեան ու ղիղ խնդի րը կը դառ նայ 
են թա կայ, իսկ են թա կան՝ ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդիր: 
Կ րա ւո րա կան բա յի են թա կան ինք կը կրէ մէկ ու րի շի գոր ծո ղու-
թիւ նը.

Ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդի րը կ’ար տա յայ տո ւի.
ա) Բա ցա ռա կան հո լո վով. 
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Զօ րա վա րը սի րո ւե ցաւ իր ժո ղո վուր դէն: 
Չ խա բո ւիս ա նոր սուտ խօս քե րէն: 
Ան պար տո ւե ցաւ թշնա մի նե րէն: 
բ) Ան ձե րու պա րա գա յին մեծ մա սով հան դէս կու գայ կող

մէն, նաեւ ձե ռամբ, շնոր հիւ կա պե րով.
Տ նօ րէ նը մեր ժեց դի մումս: > Դի մումս մեր ժո ւե ցաւ տնօ րէ-

նին կող մէ:
Վար պե տը կա ռու ցեց կա մուր ջը: > Կա մուր ջը կա ռու ցո ւե ցաւ 

վար պե տին ձե ռամբ:
Ժո ղո վուր դը բա րե զար դեց հրա պա րա կը: > Հ րա պա րա կը 

բա րե զար դո ւե ցաւ ժո ղո վուր դին շնոր հիւ:
գ) Գոր ծիա կան հո լո վով. 
Բա կը ո ղո ղո ւե ցաւ ջու րով:
 Լե ռը ձիւ նով ծած կո ւե ցաւ: 
Գոր ծիա կան հո լո վով ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդի րը 

պէտք չէ շփո թել մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդի րին հետ (Հունձք կը 
ժո ղվեմ ման գա ղով), քա նի որ կայ կրա ւո րա կան բա յը ու փո-
խա կեր պու մով ներ գործ ման ա նուղ ղա կի խնդի րը կը դառ նայ 
են թա կայ՝ « Ջու րը ո ղո ղեց բա կը»: « Ձիւ նը ծած կեց լեռ նե րը»:

Ներ գոր ծման ա նուղ ղա կի խնդի րը սո վո րա բար յե տա դաս է՝ 
«Ոճ րա գոր ծը կը փնտռո ւէր ոս տի կա նու թեան կող մէ»:

Տ րա մա բա նա կան շեշտ ստա նա լու պա րա գա յին կրնայ նա-
խա դաս ըլ լալ՝ «Ոս տի կա նու թեա՛ն կող մէ կը փնտռո ւէր ոճ րա
գոր ծը»: 

10) Սահ մա նա փակ ման ա նուղ ղա կի խնդիր. այն ան դամն 
է, ո րով կը սահ մա նա փա կո ւի են թա կա յի գոր ծո ղու թիւ նը կամ 
ո րե ւէ յատ կա նիշ: Կ ’ար տա յայ տո ւի բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան 
հո լով նե րով ու կա պա կան դար ձո ւած քով.

Տե սո ղու թե նէն չի բո ղո քեր: 
Բ նա ւո րու թեամբ հօ րը քա շած է:
Կ ’ու զէի խել քով մօ րը նմա նէր: 
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Լաւ է կոյր ըլ լալ աչ քով, քան կոյր խել քով:
Կ ’ար տա յայ տո ւի նաեւ մէջ կա պով շի նո ւած կա պա կան 

դար ձո ւած քով. « Սար գի սը աշ խա տան քի մէջ լաւ է»:

ժ.– Պա րա գա ներ
1) Տե ղի պա րա գայ. կը պա տաս խա նէ ստո րո գի չին ուղ -

ղուած ո՞ւր եւ ուր կէ՞ հար ցում նե րուն։ Սո վո րա կան շա րա դա սութ -
եամբ ստո րո գի չէն նա խա դաս է: Գո յա կա նը տե ղի պա րա գայ 
կ’ըլ լայ հայ ցա կան, տրա կան եւ բա ցա ռա կան հո լով նե րով: 

Հայ ցա կան հո լո վով տե ղի պա րա գան կ’ար տա յայ տէ այն 
տե ղը, դէ պի ուր կը կա տա րո ւի գոր ծո ղու թիւ նը՝ «Եղ բայրս Ե րե-
ւան մեկ նե ցաւ»: « Հայրս տուն կը վե րա դառ նայ»: Կամ ուր որ կը 
կա տա րո ւի գոր ծո ղու թիւ նը՝ « Յով հան նէս Թու մա նեան ծնած է 
Լո ռիի Դ սեղ գիւ ղը»: « Կա մա ւոր նե րը հա ւա քո ւե ցան Կիպ րոս»: 
Տ րա կան հո լո վով տե ղի պա րա գան կ’ար տա յայ տէ այն տե ղը, 
ուր կը յան գի գոր ծո ղու թիւ նը՝ « Գիր քը դրի սե ղա նին», «Ա թո ռին 
նստի՛ր»։ Բա ցա ռա կան հո լո վով տե ղի պա րա գան կ’ար տա յայ-
տէ այն տե ղը, ուր կէ սկիզբ կ ‘առ նէ գոր ծո ղու թիւ նը՝ « Հայրս գոր-
ծէն վե րա դար ձաւ»: « Հա լէ պէն լաւ լու րեր կը հաս նին»: «Եօ թը 
աղ բիւ րէ ջուր կը բե րէին»: «Ծա ղիկ նե րէն» յու շիկ թեր թեր կը 
թա փէ բու րում նե րով օ ծուն հո վիկն ի րի կո ւան»:

Գոր ծիա կան հո լո վով տե ղի պա րա գան յա տուկ չէ ա րեւմտա-
հա յե րէ նին: « Մայր Ա րաք սի ա փե րով քայ լա մո լոր գնում եմ» ( Ռա
ֆա յէլ Պատ կա նեան): Ա սի կա ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ բա ցա ռա-
կա նով կ’ար տա յայ տո ւի՝ գե տէն անց նիլ, այս ճամ բա յէն եր թալ, 
մօ տէն նա յիլ եւ այլն: 

Տե ղի պա րա գան կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ վրայ, մէջ, դէ պի, 
մին չեւ, մի ջեւ, քով, տակ, դէ պի, ներս, շուրջ տեղ ցոյց տո ւող կա-
պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե րով.

Տա սը տանձ կայ ծա ռին վրայ։ 
Ձկ նիկ մը կ’ե րե ւի ջու րին մէջ։ 
Բարձ րա ցէ՛ք դէ պի գա գա թը։ 
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Եղ բայրս ու ես կը վա զէինք մին չեւ տուն:
Ե թէ նոյն նա խա դա սու թեան մէջ քա նի մը տե ղի պա րա գա-

ներ ըլ լան՝ նախ կը դրո ւի ել ման տե ղի պա րա գան, ա պա ժա-
ման ման  պա րա գան. «Աջ կող մէն նեղ ա րա հետ մը կը բաժ նո ւէր 
մայ րու ղիէն ու կ’իջ նէր ձոր»: «Հ րա պա րա կէն մին չեւ քա ղա քին 
մուտքր կը հրթի ռա կո ծո ւէր»:

Տե ղի պա րա գա նե րը սո վո րա բար կը նա խոր դեն ստո րո գի-
չին ու շփո թե լի չեն նոյ նիսկ ե թէ շրջա դա սու թիւն ըլ լայ՝ «Խն դի
րին անդ րա դար ձայ ե րե կո յեան հան դի պու մին»: 

Տե ղի մաս նա ւո րող բա ցա յայ տիչ նե րը կը շա րա դա սուին 
տրա մա բա նա կան շար քով, կը տրո հո ւին ստո րա կէտ նե րով. 
« Ներ կա յա ցու մը տե ղի պի տի ու նե նայ Սօս Սարգ սեա նի ա նուան 
Հա մազ գա յի նի թատ րո նին մէջ (1), Ե րե ւան (2), Ա մի րեան փո-
ղոց (3), թիւ 26 (4)»:

2) Ժա մա նա կի պա րա գան. կը պա տաս խա նէ ե՞րբ եւ եր
բուը նէ՞ հար ցում նե րուն։ Գո յա կա նով ժա մա նա կի պա րա գան 
կ’ըլ լայ հայ ցա կան, տրա կան, բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո-
լով նե րով.

Ա մա ռը կը հան դի պինք։ Այս առ տու մեկ նե ցաւ: Կի րա կի 
ձիւ նեց: Ա մէն օր գոր ծի կ’եր թար:

Կէ սօ րին ճա շի հրա մէ՛։ Կէս գի շե րին վե րա դար ձաւ: Ե րե-
կոյեան հան դի պու մին անդ րա դար ձանք խնդի րին:

Առ տո ւը նէ քեզ կը փնտռեմ: Եր կու օ րէ քեզ չեմ տե սած: Այս 
ձե ռա գի րը 10րդ դա րէն կու գայ:

Գի շե րով ճամ բայ ե լանք։ Օր ցե րե կով կա տա րեց ա րար քը:
Ժա մա նա կի պա րա գան կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ ա տեն, ժա

մա նակ, ետք, ի վեր ջոյ, վրայ, մին չեւ, մօտ, օ րոք, ի վեր, ա ռաջ, 
մէջ, ըն թաց քին ժա մա նակ ցոյց տո ւող կա պե րով կազ մո ւած կա-
պա կան դար ձո ւածք նե րով. « Վազ քի ա տեն մար զի կը սայ թա քե
ցաւ»: «Ա նոր պա տաս խա նին վրայ գոր ծի լծո ւե ցայ»։ « Մին չեւ 
առ տու կը տքար խեղճ տղան»: « Տա րի ներ ա ռաջ դպրո ցը մար
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զա դաշտ չու նէր»: « Կեան քի մէջ ա տի կա մէկ ան գամ կը պա տա
հի»:

Ժա մա նա կի մաս նա ւո րող բա ցա յայ տիչ նե րը կը շա րա դաս-
ուին տրա մա բա նա կան շար քով, կը տրո հո ւին ստո րա կէտ նե-
րով. «Ս. Պ սա կի ա րա րո ղու թիւ նը տե ղի պի տի ու նե նայ Կի րա կի 
(1), 10 Ապ րիլ 2016 (2), կէ սօ րէ ետք ժա մը 4–ին (3): 

Տե ղի եւ ժա մա նա կի պա րա գա նե րը հա մա տեղ ըլ լա լու պա-
րա գա յին՝ սո վո րա բար կը դա սո ւի նախ տե ղը, ա պա՝ ժա մա նա-
կը. « Սիա ման թո ծնած է Ակն, 1878–ին»: « Հա տո րը հրա տա-
րա կո ւած է Պէյ րութ, 1970-ին, « Սե ւան» հրա տա րակ չա տան 
կող մէ»: Հ րա ւի րա տոմ սե րը սո վո րա բար հա կա ռակ շար քը կ’օգ-
տա գոր ծեն. «Ս. Պ սա կը տե ղի պի տի ու նե նայ Ուր բաթ, 22 Դեկ
տեմ բեր 2017ին, ե րե կո յեան ժա մը 4ին, Ս. Պօ ղոս  ե կե ղեց ւոյ 
մէջ, Այն ճար»:

3) Ձե ւի պա րա գայ. կը պա տաս խա նէ ստո րո գի չին տրո ւած 
ինչ պէ՞ս հար ցու մին. կ’ար տա յայ տո ւի.

- Գոր ծիա կան հո լո վով.
Շ նորհ քով խօ սի՛ր: 
Սի րով մտիկ ը րինք իր բա նա խօ սու թիւ նը:
Հ պար տու թեամբ խօ սե ցաւ իր զաւ կին մա սին:
Լաց ու կո ծով չենք կրնար գո յա տե ւել:
Համ բե րու թեամբ աշ խա տի՛ր: 
Գ րա կան օ րի նակ՝ « Յոյ զով մե ռաւ ան, յուշ քով կ’ապ րի 

դեռ» ( Մի սաք Մե ծա րենց): «Եւ աշ խար հի չորս ծա գե րուն / ծիա-
ծա նի եօ թը գոյ նե րով / ծաղ կե ցանք ե րակե րակ» (Իգ նա Սա-
րըաս լան): Չշ փո թել մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդի րին հետ. « Ցուրտ 
հո ղը մեր ար ցուն քով թրջե ցինք»: «Թմ բու կին ձայ նով գի նով
ցանք / սրին գին շուն չով վե րա ցանք» (Իգ նա Սա րըաս լան):

Ձե ւի պա րա գան նա խա դաս ըլ լա լու պա րա գա յին՝ միւս 
խնդիր ներն ու պա րա գա նե րը սո վո րա բար յե տա դաս կ’ըլ լան. 
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«Հ պար տու թեամբ խօ սե ցաւ իր զաւ կին մա սին»: « Բուռն շար-
ժու մով մը նե տո ւե ցաւ սե նեա կին կեդ րո նը»:

– Տ րա կան եւ հայ ցա կան հո լով նե րով: Ա սոնք ի րա կա նու թ-
եան մէջ զեղ չո ւած դեր բա յով դեր բա յա կան դար ձո ւածք ներ են.

Ներս մտաւ՝ զէն քը ձեռ քին (ա ռած):
Գա ւա զա նը ձեռ քը (բռնած)՝ ե րեւ ցաւ դրան մէջ:
Բա հը ու սին (դրած)՝ գիւղ կ’իջ նէր:
Ոտ քը աս պան դա կին (դրած)՝ սպա սեց:
Այս ձե ւի պա րա գան նա խա դա սու թեան միւս ան դամ նե րէն 

բու թով կը բաժ նո ւի:
– Ձե ւի պա րա գան կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ պէս, նման, իբ րեւ, 

որ պէս, ինչ պէս կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք-
նե րով. «Ա ռիւ ծի պէս կը մռնչէր»: «Իբ րեւ բա րե կամ մօ տե ցայ 
ա նոր»: 

4) Չափ ու քա նա կի պա րա գայ. կ’ար տա յայ տո ւի թո ւա-
կան նե րու եւ չա փա կան միա ւոր ներ ցոյց տո ւող գո յա կան նե րու 
տար բեր հո լով նե րու զու գոր դու մով: Կը պա տաս խա նէ ստո րո-
գի չին տրո ւած քա նի՞, քա նիի՞, քա նիէ՞ն, քա նիո՞վ, քա նի՞ ան գամ, 
որ քա՞ն հար ցում նե րուն: Սո վո րա բար նա խա դաս է.

Ե րեք ան գամ հան դի պե ցանք ի րա րու։ Ե րեք ան գա մով 
մեծ ցաւ: Ե րեք ան գա մէն ձա խո ղե ցաւ: Ե րեք ան գա մին ալ ձա
խո ղե ցաւ:

Լո լի կը 100 դրամ գնե ցի: 100 դրա մի լո լիկ գնե ցի: Լո լի կը 
100 դրա մէն գնե ցի: 100 դրա մով լո լիկ գնե ցի:

5) Պատ ճա ռի պա րա գայ. կը պա տաս խա նէ ստո րո գի չին 
տրո ւած ին չո՞ւ հար ցու մին: Կ ’ար տա յայ տո ւի բա ցա ռա կան հո լո-
վով, ինչ պէս նաեւ պատ ճա ռաւ, պատ ճա ռով, հե տե ւան քով, ձեռ
քէն, ե րե սէն կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե րով։ 
Սո վո րա բար նա խա դաս է:
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Ժ խո րէն փա խաւ։
 Ձանձ րոյ թէն հի ւան դա ցաւ։
Գոր ծէն յոգ նե ցաւ:
Սաս տիկ տա քէն քրտնե ցաւ:
Հի ւան դու թեան պատ ճա ռաւ կի սատ թո ղուց ու սու մը։ 
Պա տե րազ մին պատ ճա ռով հե ռա ցաւ երկ րէն։ 
Գոր ծա տի րոջ ձեռ քէն շատ քա շեց: 
Ըն կե րոջ ե րե սէն բանտ ին կաւ: 
Բա ցա ռա կան հո լո վով պատ ճա ռի պա րա գան չշփո թել ներ-

գործ ման ա նուղ ղա կի խնդի րին հետ, ո րուն ստո րո գի չը միայն 
կրա ւո րա կան բայն է.

Վա խը լե զուն բռնեց: > Վա խէն լե զուն բռնո ւե ցաւ:

6) Պայ մա նի պա րա գայ. կը պայ մա նա ւո րէ գոր ծո ղու թիւ նը, 
կ’ար տա յայ տո ւի գո յա կա նի եւ ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո-
լո վով, ինչ պէս նաեւ պա րա գա յին եւ պայ մա նով կա պե րով կազ-
մո ւած դար ձո ւածք նե րով.

Նե րե լով սիր տեր պի տի գրա ւես:
Չ բա ցա կա յե լով յար գան քի պի տի ար ժա նա նաս:
Լաւ աշ խա տե լու պա րա գա յին՝ կը յա ջո ղիս:
Կը յօ ժա րիմ՝ խոս տումդ կա տա րե լու պայ մա նով:
Կ ’ըն կե րա նամ քե զի՝ շու տով վե րա դառ նա լու պայ մա նով: 
Հա ւա սա րա պէս նա խա դաս ու յե տա դաս կրնայ դա սո ւիլ:

7) Հի մուն քի պա րա գայ. ցոյց կու տայ այն հան գա ման քը, 
ո րուն հի մուն քով կը կա տա րո ւի գոր ծո ղու թիւ նը, հիմք կը դառ-
նայ այդ գոր ծո ղու թեան կա տար ման։ Կ ’ար տա յայ տո ւի գո յա կա-
նի բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան հո լով նե րով.

Տա րա զէն յայտ նի էր ա րաբ ըլ լա լը:
Քա լո ւած քէդ կը ճանչ նամ քեզ։ 
Ին ծի տրո ւած ի րա ւուն քով ես կը զգու շաց նեմ ձեզ։ 
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Տ նօ րէ նի թե լադ րու թեանբ ներ կա յա ցայ քննու թեան:
Դպ րո ցի հո գա բար ձու թեան ո րո շու մով կրթա թո շա կը ա ւել

ցաւ:
Հի մուն քի պա րա գան կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ ըստ, շնոր հիւ, 

հի ման վրայ, հի մամբ, ա ռի թով, հա մա ձայն, հա մե մատ կա պե-
րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք նե րով. «Ըստ մե ծե րու՝ 
այս տեղ սրբա վայր մըն է»: «Ա նոր շնոր հիւ յա ջո ղու թեան կրցայ 
հաս նիլ»: «Այս ա ռի թով ե ղան նո ւի րա տո ւու թիւն ներ»:

8) Հա կա ռակ հի մուն քի կամ զիջ ման պա րա գայ. կը հա-
կադ րո ւի հի մուն քի, պատ ճա ռի եւ պայ մա նի պա րա գա նե րուն. 
ցոյց կու տայ այն հան գա ման քը, ո րուն հա կա ռակ կը կա տա րուի 
կամ չի կա տա րո ւիր գոր ծո ղու թիւ նը։ Կ ’ար տա յայ տո ւի հա կա
ռակ, ի հե ճուկս կա պե րով կազ մո ւած կա պա կան դար ձո ւածք-
նե րով. « Հա կա ռակ ու նե ցած ա րիւ նա հո սու թեան՝ վէր քը խոր 
չէր»։ «Ի հե ճուկս մեր կամ քին՝ ան հե ռա ցաւ այս կող մե րէն»։

Կր նայ ըլ լալ նա խա դաս, մի ջա դաս ու յե տա դաս.
Հա կա ռակ ձիւ նին ու բու քին՝ գիւ ղա ցին լեռ բարձ րա ցաւ:
Գիւ ղա ցին լեռ բարձ րա ցաւ՝ հա կա ռակ ձիւ նին ու բու քին:
Գիւ ղա ցին, հա կա ռակ ձիւ նին ու բու քին, լեռ բարձ րա ցաւ:
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Բ.– ԱԾԱԿԱՆ

2.1.– Ա ծա կա նը իբ րեւ խօս քի մաս
Ա ծա կան (ա ծա կան ա նուն) կը կո չո ւին գո յա կա նին (անձ 

կամ իր) յատ կու թիւ նը կամ վե րա բե րու թիւ նը ցոյց տո ւող բա ռե-
րը: Օ րի նակ՝ կար միր խնձոր (յատ կու թիւն), զի նո ւո րա կան տա
րազ (վե րա բե րու թիւն):

Յատ կա նիշ կամ յատ կու թիւն (որ պի սու թիւ նը) ցոյց տո ւող 
ա ծա կա նը կը կո չո ւի ո րա կա կան ա ծա կան, ինչ պէս՝ ճեր մակ 
գլխարկ, լայն փէշ, եր կար ճամ բայ, բարձր շէնք, հիւ րա սէր 
մարդ, հե զաճ կուն աղ ջիկ ներ:

Վե րա բե րու թիւն ցոյց տո ւող ա ծա կա նը կը կո չո ւի յա րա բե
րա կան ա ծա կան: Յա րա բե րա կան ա ծա կան նե րը մեծ մա սով 
կ’ար տա յայ տեն գո յա կա նին ուր կէ՛ կամ ին չէ՛ սե րած կամ ծա գած 
ըլ լա լը, ինչ պէս՝ դաշ տա յին ծա ղիկ, հայ կա կան պար, ժո ղո-
վրդա յին հա ւաք, ար ծա թեայ դգալ: 

Ա ծա կա նը չու նի բա ռա կազ մա կան յա տուկ բնու թա գիր: Ըստ 
կազ մու թեան՝ կ’ըլ լայ պարզ, ա ծան ցա ւոր ու բարդ՝ լաւ, ու ժեղ, ու
ժաս պառ: Բարդ ա ծա կան նե րը կը կազ մո ւին իս կա կան բար դու-
թեամբ՝ բազ մա թիւ, գե ղեց կա դէմ, յար գար ժան. կրկնա ւոր ներ 
ա ծա կան նե րով՝ սեւսեւ աչ քեր, լայնլայն փո ղոց ներ, մութմութ 
ամ պեր, ծանրծանր քա լո ւածք. կրկնա ւոր ներ գո յա կան նե րով՝ 
փունջփունջ ծա ղիկ ներ, շա րանշա րան հիւ րեր, խումբխումբ 
մա նուկ ներ, բուռբուռ հաս կեր, հնչիւ նա փո խո ւած կրկնա ւոր նե-
րով՝ կասկար միր, ճեփճեր մակ, յա րադ րա ւոր նե րով՝ ազ գա յին
քա ղա քա կան խնդիր ներ, հայա րա բա կան յա րա բե րու թիւն ներ, 
բաց կանաչ լաթ, վառ կարմիր ներկ, մուգ կանաչ տերեւ: 

Ա ծա կա նա կերտ ժխտա կան նա խա ծանց ներ են. 
Ան.–  ան տուն, ան խելք, ան սիրտ, ան գին, ան յի շա չար…: 
Դժ.– դժ գոհ, դժբախտ, դժկամ: 
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Տժ.– տժ գոյն: 
Ապ.–  ա պեր ջա նիկ, ա պուշ: 
Տ.– տ գեղ, տգէտ, տհաճ, տհաս, տմոյն, տմար դի: 
Չ.– չ տես, չու նե ւոր, չբեր: 
Ա ծա կա նա կերտ վեր ջա ծանց ներ են. 
Ա գին.– սր տա գին, թան կա գին, ջերմագին…: 
Ա նի.– լե զո ւա նի, ա նո ւա նի, եօթգլ խա նի…: 
Ատ.– պո չատ, կի սատ, քնատ…: 
Ա ւէտ.– հո տա ւէտ, բու րում նա ւէտ, հանգս տա ւէտ...: 
Ա կան.– գործ նա կան, մարմ նա կան, պատ մա կան, մար զա

կան, հայ կա կան…: 
Է.– լու սէ, ոս կէ, եր կա թէ…: 
Եղ.– հա մեղ, ու ժեղ, հնչեղ, թիկ նեղ…: 
Կան.– լալ կան, չխօս կան: 
Կոտ.– վախ կոտ, պար ծեն կոտ, մտած կոտ…: 
Ուն.– հա սուն, խօ սուն, հո սուն, հնչուն…: 
Ոյ.– հա ճոյ, ան բա րոյ, հե զա բա րոյ…: 
Ով.– գի նով, ու ժով, հա մով: 
Ոտ.– մ րոտ, ցե խոտ, երկ չոտ, ա րե ւոտ, մտած կոտ…: 
Ու.–  ազ դու, վար ձու: 
Կան այլ վեր ջա ծանց ներ եւս, ո րոնք թէ՛ գո յա կան ներ եւ թէ 

ա ծա կան ներ կը շի նեն, ինչ պէս՝ (ա)բան, (ա)գար, (ա)գործ, (ա)
պան, ակ/իկ/ուկ, ա րար, ա րէն/ե րէն, ա ւոր, ա ցի, ա ցու, եալ, 
ե ղէն, ե նի, ե լի, իչ, իք, ող, ո տի, որդ, ո ւած/ած. ուչ (տե՛ս՝1.1.):

Յա րա բե րա կան ա ծա կան նե րը, բո լորն ալ, ա ծան ցա ւոր են: 
Յա րա բե րա կան ա ծա կան ներ կը շի նեն հե տե ւեալ վեր ջա ծանց-
նե րը. 

Ա կան.– պատ մա կան, գրա կան, բժշկա կան, տեղա կան…: 
Ա յին.– լեռ նա յին, դաշ տա յին, քա ղա քա յին, ժո ղովր դա յին…: 
Ա ւոր.–  իշ խա նա ւոր, ակ նո ցա ւոր, համ բա ւա ւոր…: 
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Եայ.– փայ տեայ, եր կա թեայ, միօ րեայ, միա մեայ…: 
Եան.– լի բա նա նեան, ա մե րի կեան, ձա խա կող մեան…: 
Ե ղէն.– ձիւ նե ղէն, լու սե ղէն, ոս կե ղէն…:
Շա րա հիւ սօ րէն՝ ա ծա կա նը գո յա կա նի լրա ցում է եւ կը կա-

տա րէ ո րո շի չի պաշ տօն. կը պա տաս խա նէ ինչ պի սի՞ հար ցու-
մին, երբ գո յա կա նը ա նո րոշ է (կար միր խնձոր, ա ւե րակ շէնք 
մը, պար տա սուն ճամ բորդ ներ) եւ ո՞ր հար ցու մին, երբ գո յա կա նը 
ո րո շեալ է (կար միր խնձո րը, ա ւե րակ շէն քը, պար տա սուն ճամ
բորդ նե րը):

Ձե ւա բա նօ րէն ա ծա կա նը չթե քո ւող խօս քի մաս է՝ մեծ մար
դիկ, պա լա տա կան պաշ տօ նեայ: Բայց ան խօս քի մէջ կրնայ 
ձեռք ձգել նաեւ յատ կա նի շը կրո ղին ի մաս տը ու գոր ծա ծո ւիլ գո-
յա կա նա բար. 

Կար միր խնձո րէն գնե ցի: > Կար մի րէն գնե ցի: 
Նոր գիր քե րուն կողք ան ցու ցի: > Նո րե րուն կողք ան ցու ցի:
Ա ռա ջա դէմ ա շա կերտ նե րը գնա հա տո ւե ցան: > Ա ռա ջա-

դէմ նե րը գնա հա տո ւե ցան: 
Գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւե լով՝ ա ծա կա նը կը ստա նայ յօդ, 

կ’ու նե նայ թիւ ու կը գոր ծա ծո ւի գո յա կա նի բո լոր հո լով նե րով. 
Փո խա նուն ա ծա կան նե րը կ’են թար կո ւին ի հո լո վու մին՝ 

կար միր՝ կար մի րիկար մի րէկար մի րով: 

2.2.– Ո րա կա կան եւ յա րա բե րա կան ա ծա կան նե րու տար
բե րու թիւն նե րը

ա.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը հա մե մա տե լի յատ կա նիշ ցոյց 
կու տայ, իսկ յա րա բե րա կա նը՝ ոչ: Օ րի նակ՝ լաւ գործ, ա ւե լի 
լաւ գործ, նո ւազ լաւ գործ, լա ւա գոյն գոր ծը, ա մե նա լաւ գոր ծը, 
ա մէ նէն լաւ գոր ծը, բայց՝ տե ղա կան գործ:

Ո րա կա կան ա ծա կան նե րու հա մե մա տու թեան աս տի ճան նե-
րը.

1) Դ րա կան աս տի ճա նը` ա ծա կա նի ու ղիղ ձեւն է, ա ռար-
կա յի յատ կա նի շը կ’ար տա յայ տէ ա ռանց հա մե մա տու թեան՝ լաւ 
գործ, խի զախ ա րարք, գե ղե ցիկ տե սա րան:
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2) Բաղ դա տա կան աս տի ճա նը՝ կ’ըլ լայ ե րեք տե սակ. ցոյց 
կու տայ ա ռար կա յի մը այս կամ այն յատ կա նի շին ա ռա ւել, 
նուազ կամ հա ւա սար ըլ լա լը այլ ա ռար կա նե րու նոյն յատ կա նի-
շին նկատ մամբ:

– Ա ռա ւե լա կան բաղ դա տա կա նը. կրնայ կազ մո ւիլ եր կու 
ձեւով՝ քան կապով եւ բացառական հոլովով.

Այս գոր ծը ա ւե լի լաւ է, քան միւ սը:
Այս գոր ծը միւ սէն ա ւե լի լաւ է:
Այս կա ռոյց նե րուն մէջ ա ւե լի մակ բա յը ա ւե լադ րու թիւն է, կա-

րե լի է չգոր ծա ծել. «Այս գոր ծը լաւ է, քան միւ սը», «Այս գոր ծը միւ
սէն լաւ է»: Ան անհ րա ժեշտ կը դառ նայ, երբ հա մե մա տե լի մէկ 
եզ րը բա ցա կայ է. «Ա ւե լի գե ղե ցիկ տեսք ու նի այ սօր», «Ա ւե լի լաւ 
կը լսէ», «Ա ւե լի խիստ վար մունք ու նի»:

Ա ռա ւե լա կան բաղ դա տա կա նի մէկ տե սա կը կը կազ մո ւի 
ա ծա կա նի կրկնու թեամբ, ուր ա ռա ջի նը կը դրո ւի բա ցա ռա կան 
հո լո վով. գէ շէն գէշ դէպք, ստո րէն ստոր նկա րա գիր, եր բեմն սե-
ռա կան հո լո վով, եր կուքն ալ փո խա նո ւա նա բար՝ « Գէ շին գէ շը 
կայ, լա ւին՝ լա ւը»: Նոյ նը կրնայ ար տա յայ տո ւիլ նաեւ ա ւե լի բա-
ռով եւ քան կա պով, ա ռանց ա ծա կա նի կրկնու թեան՝ «Ա ւե լի քան 
լաւ է»:

– Նո ւա զա կան բաղ դա տա կա նը. կրնայ կազ մո ւիլ եր կու ձե-
ւով. 

Այս գոր ծը նո ւազ լաւ է, քան միւ սը:
Այս գոր ծը միւ սէն նո ւազ լաւ է:
– Հա ւա սա րա կան բաղ դա տա կա նը. 
Այս գոր ծը միւ սին չափ լաւ է:
Այս գոր ծը միւ սին պէս լաւ է:
Այս գոր ծը այն քան լաւ է, որ քան միւ սը: 
Այս գոր ծը նոյն քան լաւ է, որ քան միւ սը:
Հա մե մա տու թիւ նը կրնայ ար տա յայ տո ւիլ ոչ միայն եր կու 

ա ռար կա նե րու միեւ նոյն յատ կա նի շին, այ լեւ միեւ նոյն ա ռար կա-
յին եր կու եւ ա ւե լի յատ կա նիշ նե րուն մի ջեւ: 
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Այս գոր ծը ա ւե լի տպա ւո րիչ է, քան գե ղե ցիկ:
Այս գոր ծը նո ւազ տպա ւո րիչ է, քան գե ղե ցիկ:
Այս գոր ծը նոյն քան տպա ւո րիչ է, որ քան գե ղե ցիկ:
Այս գոր ծը գե ղե ցիկ ըլ լա լուն չափ ալ տպա ւո րիչ է:

3) Գե րադ րա կան աս տի ճա նը. ու նի կազ մու թեան քա նի մը 
ձեւ.

 Ա մէ նէն բա ռա ձե ւը ա ծա կա նին դրա կան աս տի ճա նին հետ՝ 
ա մէ նէն ու ժեղ մար զի կը, ա մէ նէն ա րա գա վազ կեն դա նին, ա մէ
նէն խի զախ ա րար քը: Ա սի կա ա մէ նէն ըն թա ցիկ եւ սո վո րա կան 
ձեւն է. ա մէ նէն բա ռա ձե ւին եր բեմն կը փո խա րի նէ բո լո րէն բա-
ռա ձե ւը:

- Ա մէն բա ղադ րի չով կազ մո ւած իս կա կան բար դու թիւ նը՝ 
ա մե նա լաւ գոր ծը, ա մե նա չար ո գին, ա մե նա խիստ հսկի չը, ա մե
նա գէշ վար մուն քը: Բար դու թեան մէջ կը մտնեն միայն բա ղա-
ձայ նով սկսող ա ծա կան նե րը: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի հա մար խորթ 
կը մնայ ձայ նա ւո րով սկսող ա ծա կան նե րու բար դու թիւ նը՝ ա մե
նաու ժեղ, ա մե նաաղ քատ. պէտք է ը սել ա մէ նէն ու ժեղ, ա մէ նէն 
աղ քատ:

Ա մէ նըն տիր ան յօ դա կապ բար դու թիւ նը կազ մո ւած է ըն
տիր բա յա հիմ քով ու կը նշա նա կէ բո լո րին կող մէ ընտ րո ւած ու 
պէտք չէ շփո թել ա մէ նէն ըն տիր (ա մե նաըն տիր) գե րադ րա կա-
նին հետ: Բայահիմքերու հետ ամեն- բաղադրիչը կը կազմէ բան 
մը ընող կամ բան եղած իմաստով ածականներ՝ ամենագէտ, 
ամենատես, ամենակալ, ամենակար, ամենահաճ եւ այլն26:

Ա մէ նէն եւ ա մե նա բա ղադ րիչ նե րով կազ մո ւած գե րադ րա-
կա նին լրա ցեա լը միշտ ո րո շեալ գո յա կան մըն է՝ ա մէ նէն գե ղե
ցիկ տու նը, ա մե նա գե ղե ցիկ տու նը: Սխալագրութիւն է ամենայ 
գրելաձեւը՝ ամենայ գեղեցիկ, ամենայ լաւ:
26 Աւանդական ուղղագրութեան մէջ բազմաթիւ տարբերակներով հանդէս 

եկող ամէնամենա եւ նման բառերու այս տառափոխութեան մասին 
մեր մօտեցումը տե՛ս. Յակոբ Չոլաքեան, Աւանդական ուղղագրութիւն 
(կանոնակարգ եւ խնդիրներ), էջ 36-40: 
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 Ա գոյն ա ծան ցով կազ մու թիւն նե րը՝ լա ւա գոյն դա սա րան, 
բարձ րա գոյն նիշ, խստա գոյն օ րէնք, յո ռե գոյն վար մունք եւ այլն: 
Շատ ա ծա կան նե րու հետ չի գոր ծեր:

 Գեր նա խա ծան ցով հա զո ւա գիւտ կազ մու թիւն ներ՝ գերհ
զօր պե տու թիւն, գերզ գա յուն անձ նա ւո րու թիւն, գեր յոգ նած մար
մին, գեր մարդ կա յին ճիգ: Ա սոնք բա ցար ձակ յատ կա նիշ ցոյց 
կու տան ու հա մե տա տու թեան մէջ չեն դրո ւիր:

Ա ծա կա նի դրա կան աս տի ճա նէն ա ռաջ կա րե լի է դնել 
խիստ, յոյժ, կա րի, չա փա զանց, շատ բա ռե րը.  խիստ-ը ա ւե-
լի յատուկ է ա րե ւե լա հա յե րէ նին, իսկ կա րի-ն  ար դէն գրե թէ 
մոռ   ցուած է: Այս բա ռե րը ա ծա կա նին կու տան գե րադ րա կան 
աս տի ճա նի ի մաստ՝ խիստ կա րե ւոր հարց, չա փա զանց ծանր 
պա հա րան, յոյժ յե տամ նաց գա ղա փար, շատ հին սո վո րու թիւն 
...: Այս տեղ ա ռար կան հան դէս չի գար ու րի շի մը հա մե մա տու թ-
եամբ, այդ պատ ճա ռով ալ ա նու նը կրնայ դրո ւիլ ո րո շեալ եւ յոգ-
նա կի ձե ւե րով. յոյժ կա րե ւոր հարց է, այս յոյժ կա րե ւոր հար ցը, 
յոյժ կա րե ւոր հար ցեր, այս յոյժ կա րե ւոր հար ցե րը: 

Բազ մա կի ո րո շիչ նե րուն մէջ դրա կանն ու գե րադ րա կա նը 
կրնան հա մա տեղ ըլ լալ. «Ա նոնց ա մե նա գէշ, զզո ւե լի, ա մե-
նասխալ, վա տա ռողջ եւ ա մէ նէն ա ւե լի ան բա րո յա կան գիրքն 
է ան» ( Շա հան Շահ նուր): 

բ.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը յատ կա նի շը կը տես նէ ա ռար կա-
յին մէջ, յատ կա նի շը ա ռար կա յէն դուրս գո յու թիւն չու նի՝ խե լա ցի 
մարդ, ու շիմ տղայ, ան միտ հար ցում, կար միր խնձոր, իսկ յա րա-
բե րա կան ա ծա կա նը ցոյց կու տայ եր կու ա ռար կա նե րու յա րա-
բե րու թեամբ ար տա յայ տո ւող յատ կա նիշ մը՝ դաշ տա յին ծա ղիկ, 
կիպ րա կան գի նի, ոս կեայ ա պա րան ջան: 

գ.– Ո րա կա կան ա ծա կան նե րը կրնան ստա նալ փա ղաք-
շա կան-նո ւա զա կան եւ սաստ կա կան ա ծանց ներ, իսկ յա րա բե-
րա կան նե րը՝ ոչ: Այս պէս՝ իկ, ուկ ա ծանց նե րը փա ղաք շա կան 
ի մաստ մը կը հա ղոր դեն բա ռե րուն՝ փոքրփոք րիկ, ա ղո ւոր
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աղո ւո րիկ, քնքուշքնքու շիկ, թուխթու խիկ, սեւսե ւուկ, ծերծե
րուկ, կար միրկարմ րուկ, գէրգի րուկ: Հա մե մա տա բար սահ մա-
նա փակ բա ռե րու պա րա գա յին կը հան դի պին բար բա ռա յին եւ 
խօ սակ ցա կան ծա գում ու նե ցող միւս ա ծանց նե րը. կակ՝ մեծ 
 մեծ կակ. կեկ՝ թանձրթանձր կեկ,  մանրմանր կեկ, լայնլայն
կեկ, խո շորխո շոր կեկ, քաղցր քաղցր կեկ. ու լիկ՝ սեւսե ւու լիկ, 
խենթխեն թու լիկ. ե լուկ՝ նո րնո րե լուկ. լիկ՝ թուխթխլիկ, շէկ
լիկ, պզտլիկ, նեղ լիկ, հաստ լիկ, կաղ լիկ, աջ լիկ, ձախ լիկ. լուկ՝ 
կարճկարճ լուկ. շի՝ լայն շի. աշ՝ թթութթո ւաշ. ղի՝ մեծ ղի. տիկ՝ 
մանտր տիկ: Այս բո լոր ա ծանց նե րը յատ կա նի շին կու տան փա-
ղաք շա կան, նո ւա զա կան եւ սաստ կա կան նշա նա կու թիւն ներ 
յատ կա նի շը ինք ի րեն հետ կամ հա կա նիշ յատ կա նի շին հետ 
հա մե մա տու թեան մէջ դնե լով:

Ա ւուն ա ծան ցը գոյ նե րուն կու տայ նո ւա զա կան նշա նա կու-
թիւն մը՝ դեղ նա ւուն, կա նա չա ւուն, կարմ րա ւուն, կապ տա ւուն: 
Նոյ նը կ’ը նէ ո րակ ա ծան ցը՝ սե ւո րակ, դեղ նո րակ, կարմ րո րակ, 
կապ տո րակ. ճիշդ դե ղին կեկ, կարմր կեկ, կա պուտ կեկ բա ռե րուն 
պէս: Ո րակ բա ղադ րի չը կայ նաեւ վա տո րակ, բարձ րո րակ բա-
ռե րուն մէջ, ո րոնք կ’ըմբռ նո ւին իբ րեւ իս կա կան բար դութեան 
բա ռեր:

Ին ա ծան ցին սաստ կա կան նշա նա կու թիւ նը ար դէն խամ-
րած է ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ՝ դիւ րին, դժո ւա րին, խո րին, 
նրբին: Այլ ա ծանց ներ ա ւե լի լաւ կ’ար տա յայ տեն այդ ի մաս տը՝ 
մեծ կակ, թանձր կեկ, մանտր կեկ, նեղ լիկ եւ այլն: 

դ.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը կրնայ կրկնա ւոր կազ մել, բայց 
յա րա բե րա կա նը՝ ոչ: Օ րի նակ՝ ծանրծանր շար ժում ներ, մեծմեծ 
խօս քեր, բայց՝ մար զա կան շար ժում ներ, բա րե կա մա կան խօս
քեր։ Ա սոնք կրնան մակ բա յա բար եւս գոր ծա ծո ւիլ՝ ձե ւի պա րա-
գա յի պաշ տօ նով՝ մեծմեծ խօ սիլ, ծանրծանր մտա ծել, լուռլուռ 
կե նալ: 
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Հն չիւ նա փո խո ւած կրկնա ւոր ա ծա կան նե րը ու նին սաստ կա-
կան-ա ռա ւե լա կան նշա նա կու թիւն՝ սեփսեւ, կասկար միր, դեփ
դե ղին, ճեփճեր մակ, կափկա նաչ եւ այլն: Հոս յատ կա նի շը կու 
գայ իր ա ռա ւե լա գոյն սաստ կու թեամբ ու կը հա կադ րո ւի նո ւա-
զա կան-փա ղաք շա կան տար բե րակ նե րուն՝ կասկար միր խնձոր 
> կարմ րուկ խնձոր, կարմ րա ւուն խնձոր, կարմր կեկ խնձոր:

ե.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը կրնայ ու թիւն ա ծան ցով գո յա-
կան կազ մել, իսկ յա րա բե րա կա նը՝ ոչ. քաջ՝ քա ջու թիւն, ու րախ՝ 
ու րա խու թիւն, տխուր՝ տխրու թիւն, գե ղե ցիկ՝ գե ղեց կու թիւն: 
Ա կան, ա յին, ա ւոր ա ծանց նե րով կազ մո ւած յա րա բե րա կան-
նե րէն ո մանք կրնան գի տակ ցո ւիլ իբ րեւ գո յա կան՝ թա ղա կան, 
զին ո ւո րա կան, թա գա ւոր, իշ խա նա ւոր ու կրնան նոր գո յա կան-
ներ կազ մել՝ զի նո ւո րա կանզի նո ւո րա կա նու թիւն, հո գե ւո րա
կանհո գե ւո րա կա նու թիւն, թա ղա կանթա ղա կա նու թիւն, բա նա
կանբա նա կա նու թիւն եւ այլն:

զ.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը սո վո րա բար հա կա նիշ կ’ու նե-
նայ, իսկ յա րա բե րա կա նը՝ ոչ: Օ րի նակ՝ կարճ ու բարձր, հաստ 
ու բա րակ, նեղ ու լայն, գե ղե ցիկ ու տգեղ, չար ու բա րի, խո րա
մանկ ու միա միտ, խո նարհ ու հպարտ եւ այլն, բայց՝ գի շե րա յին 
– ցե րե կա յին, երկ նա յին –  երկ րա յին յա րա բե րա կան նե րը տար-
բեր հաս կա ցու թիւն նե րէ ա ռա ջա ցած են ու պայ մա նա կա նօ րէն 
կրնան հա կա նիշ նկա տո ւիլ: 

է.– Ո րա կա կան ա ծա կա նը կրնայ գոր ծա ծո ւիլ նաեւ իբ րեւ 
մակ բայ, այ սինքն կը դառ նայ նաեւ բա յի լրա ցում, բայց յա րա բե-
րա կա նը՝ ոչ: Օ րի նակ՝ լաւ սոր վե ցայ, ազ նիւ վա րո ւե ցայ, բարձր 
խօ սե ցայ, ցած ը սի եւ այլն:

Ն կա տե լի է կարգ մը յա րա բե րա կան ա ծա կան նե րու փո-
խան ցու մը ո րա կա կան նե րու: Ա նոնք հետզ հե տէ կորսն ցու ցած են 
յա րա բե րու թեան կամ վե րա բե րու թեան ի մաս տը եւ վե րա ծուած 
են ո րա կա կան ա ծա կա նի՝ ստա նա լով ա նոր հա մե մա տութ եան 
բո լոր աս տի ճան նե րը, ինչ պէս՝ բա նա կան, գործ նա կան, դիւ թա
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կան, դի ւա յին, ջղա յին, դժո խա յին, գլխա ւոր, ա հա ւոր, վտան
գա ւոր եւ այլն: 

2.3.– Ա ծա կա նին շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե րը
Ա ծա կա նը խօս քի մէջ կը կա տա րէ հե տե ւեալ պաշ տօն նե րը.
ա.– Ո րո շիչ. ա ծա կան խօս քի մա սին շա րա հիւ սա կան գլխա-

ւոր պաշ տօ նը. ո րա կա կան ա ծա կա նը գո յի յատ կու թիւ նը, իսկ 
յա րա բե րա կա նը գո յի վե րա բե րու թիւ նը ցոյց կու տայ. շքեղ պա
լատ, խո նարհ աղ ջիկ, լի բա նա նեան գի նի, դաշ տա յին ծա ղիկ: 
Ա նո րոշ լրա ցեա լին ո րո շի չը կը պա տաս խա նէ ինչ պի սի՞, իսկ 
ո րո շեալ լրա ցեա լին ո րո շի չը՝ ո՞ր հար ցու մին. խո նարհ աղ ջիկ՝ 
ինչ պի սի՞ աղ ջիկ. խո նարհ աղ ջի կը՝  ո՞ր աղ ջի կը:

Ո րո շի չը կրնայ բազ մա կի ըլ լալ: Բազ մա կի ո րո շիչ նե րը, ե թէ 
հա մա սեռ են, ի րար մէ կը տրո հո ւին ստո րա կէ տով կամ շաղ կա-
պով՝ քաղցր, հիւ թեղ, բու րում նա ւէտ ու կար միր խա ղող: Ան-
հա մա սեռ ըլ լա լու պա րա գա յին՝ նախ յա րա բե րա կա նը կը դրուի, 
ա պա՝ ո րա կա կա նը. լի բա նա նեան կար միր գի նի, փայ տէ 
բարձր սան դուղ քը, լեռ նա յին հո տա ւէտ ծա ղիկ ներ:

Սո վո րա կան շա րա դա սու թեամբ, իբ րեւ օ րէնք, ո րո շի չը 
ո րոշեա լէն նա խա դաս է. ինչ պէս ցոյց կու տան վե րի բո լոր օ րի-
նակ նե րը: Ան լրա ցումն է զինք յա ջոր դող գո յա կան լրա ցեա-
լին եւ ոչ թէ նա խոր դին. տան նախ կին բնա կիչ նե րը, նախ կին 
տան բնա կիչ նե րը, ա րե ւոտ բա կին ան կիւ նը, բա կին ա րե ւոտ 
ան կիւ նը: 

Գե ղա րո ւես տա կան խօս քի մէջ, յատ կա պէս բա նաս տեղ-
ծութեան մէջ, յե տա դաս ո րո շի չը, կա րե լի է ը սել, ա ւե լի կը հան-
դի պի: Յե տա դաս կամ շրջուն ո րո շի չը խօս քը ա ւե լի քնա րա կան 
կը դարձ նէ ու չա փա ծոյ խօս քին ա ւե լի յար մար կը թո ւի: Գո յա-
կան ո րո շիչ նե րը չեն շրջա դա սո ւիր. կը շրջա դա սո ւին գլխա ւո-
րա բար ա ծա կան ո րո շիչ նե րը. « Սի րում եմ մեր եր կին քը մուգ, 
ջրե րը ջինջ, լի ճը լու սէ» (Ե ղի շէ Չա րենց): « Փառք ու մե ռել շատ 
ու նի / Եր կիրն իմ հին, ա լե ւոր, ո րուն ես թոռն եմ վայ րի, / Խո
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կում նե րով բեղմ նա ւոր, ե րազ նե րով օ րօ րուն» ( Լե ւոն Զա ւէն 
Սիւր մէ լեան):

Բազ մա կի ո րո շիչ նե րը շրջուն խօս քի մէջ կրնան ի րար մէ հե-
ռա նալ, մին՝ նա խա դաս, իսկ միւ սը յե տա դաս դրո ւե լով. « Մէյ 
մէկ պտուղ գոյնզ գոյն՝ ամ բողջ բա ռերդ ա հա» ( Վա հան Թէ
քէեան): « Պի տի բա նայ ծառն այս մեծ իր բա զուկ ներն ու հո գին, 
/ Գր կած իր մէջ պա պե րուս ա րե ւոտ շուն չը ան մահ» ( Լե ւոն Զա
ւէն Սիւր մէ լեան):

Յա րադ րա ւոր ա ծա կան նե րու բա ղադ րիչ նե րը սո վո րա բար 
շրջա դա սու թեան չեն են թար կո ւիր ու չեն տրո հո ւիր՝ բաց մոխ-
րա գոյն տա րազ, մուգ շա գա նա կա գոյն մա զեր, վառ կար միր 
կեր պաս, ազ գա յին-կրօ նա կան դաս տիա րա կու թիւն:

Ո րո շի չը ո րո շեա լին կը կա պո ւի ա ռանց քե րա կա նա կան 
ո րե ւէ մի ջո ցի, բայց կան հա մա ձայ նու թեան իւ րա յա տուկ հե-
տեւեալ պա րա գա նե րը.

– Կրկ նա ւոր ո րո շիչ նե րու ո րո շեա լը միշտ յոգ նա կի է՝ մեծ
մեծ խոս տում ներ, փունջփունջ ծա ղիկ ներ, ծու ռու մուռ ճամ բա
ներ, լայնլայն փո ղոց ներ, շա րանշա րան մար գա րիտ ներ, եր
կարբա րակ հար ցում ներ:

– Երբ ո րո շի չը բազ մա զա նու թիւն կ’ար տա յայ տէ՝ ո րո շեա-
լը յոգ նա կի է. բազ մա թիւ խնդիր ներ, ան հա մար ա ռա ջադ րանք
ներ, այ լա զան գոր ծեր, բա զում հար ցեր, գոյնզ գոյն ծա ղիկ ներ:

– Ե թէ բազ մա կի ո րո շիչ նե րը կը վե րա բե րին տար բեր 
ո րոշեալ նե րու՝ վեր ջին նե րը յոգ նա կի կը դրո ւին. լաւ ու գէշ օ րեր 
տե սած մեր ժո ղո վուր դը, լայն ու ըն դար ձակ սե նեակ ներ, կար-
միր ու սպի տակ մե խակ ներ եւ այլն:

բ.– Ս տո րո գե լի. «Օ րե րը կարճ են»: « Սե ւու թեան մէջ աչ քե
րը դե ղին են» ( Զահ րատ): «Ա մէն բա նի սկիզբն ու վերջն է յայտ-
նի/ Բա ցի միայն ճամ բա նե րէն աշ խար հի» ( Զա րեհ Խ րա խու նի): 

գ.– Ա ծա կա նը՝ փո խա նուն. ա ծա կա նը խօս քի մէջ կրնայ 
ձեռք ձգել նաեւ յատ կա նի շը կրո ղին ի մաս տը. օ տար մար դիկ՝ 
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օ տար ներ, կա պոյտ եր կին քը՝ կա պոյ տը, չե ղած բա նին՝ չե ղա
ծին, ան ցեալ ժա մա նա կի՝ ան ցեա լի, ազ գա կից մար դոց՝ ազ
գա կից նե րու, եւ գոր ծա ծո ւիլ գո յա կա նա բար՝ կա տա րե լով գո-
յա կա նի շա րա հիւ սա կան բո լոր պաշ տօն նե րը, ըլ լալ են թա կայ, 
ստո րո գե լի, խնդիր ներ, պա րա գա ներ, կա պի խնդիր եւ այլն. «Եւ 
օ տար ներ կշտա նան մեր լիա ռատ սե ղա նէն» ( Մու շեղ Իշ խան): 
« Կի կօ աչ քե րուն ակ նոց է ա ռեր / Հի մա կա պոյ տը կա պոյտ կը 
տես նէ» ( Զահ րատ), «Ո րուն առ ջեւ ծնկա չոք կու գայ իմ ազգս 
ամ բողջ / Հա ղոր դո ւիլ ան ցեա լին հաց ու գին ւով կեն սա ռողջ» 
( Վա հան Թէ քէեան), «Ա հա այս պի սի նա հան ջող ազ գա կից նե-
րու մէջ ին կաւ Փիէռ» ( Շա հան Շահ նուր):
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Գ.– ԹՈՒԱԿԱՆ

3.1.– Թո ւա կա նը (թո ւա կան ա ծա կան, թո ւա կան ա նուն)  
իբ րեւ խօս քի մաս

Թո ւա կա նը գո յա կա նին թի ւը եւ կար գը ցոյց տո ւող խօս քի 
մաս է: Եր կու տե սակ է՝ քա նա կա կան եւ դա սա կան: Քա նա կա-
կան թո ւա կան նե րը կ’ըլ լան բա ցար ձակ, բաշ խա կան, կո տո րա
կա յին եւ մաս նա կան:

Բա ցար ձակ թո ւա կան նե րը ցոյց կու տան ա ռար կա յին քա-
նա կը թի ւե րով, ինչ պէս՝ տասն չորս գրա սե ղան, քա ռա սուն 
ա շա կերտ, հինգ հա րիւր զի նո ւոր, հա զար տող եւ այլն: Կը պա-
տաս խա նեն քա նի՞  հար ցու մին:

Բա ցար ձակ թո ւա կան նե րը ի րենց կազ մու թեամբ կ’ըլ լան 
պարզ, ա ծան ցա ւոր, կցա կան եւ յա րադ րա ւոր:

Պարզ բա ցար ձակ թո ւա կան ներն են մէկ, եր կու, ե րեք, չորս, 
հինգ, վեց, եօ թը (եօթ), ու թը (ութ), ի նը (ինն), տա սը (տաս), 
քսան, հա րիւր, հա զար, մի լիոն, մի լիառ: Ա ռա ջին չորս թո ւա-
կան նե րը թէեւ ար դի հա յե րէ նին մէջ պարզ կը գի տակ ցո ւին, 
բայց պատ մա կա նօ րէն ա ծան ցա ւոր բա ռեր են (մի, երկ, եր, 
չոր): Գ րա բա րի եօթն, ինն, տասն թո ւա կան նե րու վեր ջա վան կի 
ն ի ան կու մէն ետք ան գիր ըը մնա ցած է բա ռա վեր ջին եւ գրո ւե-
լու պար տա ւո րո ւած՝ եօ թը, ի նը, տա սը: Ո մանք կը մեր ժեն հա յե-
րէ նի (գրա բա րի) այս խորթ ձե ւը ու կը գրեն եօթ, ութ, ինն, տաս, 
ն-ն միայն ի նը թո ւա կա նին վե րա պա հե լով, թէեւ բո լորն ալ կ’ար-
տա սա նեն ը-ով: Ներ կա յիս շատեր կը գրեն ը-ով: Ութ թո ւա կա-
նը եօ թը, ի նը, տա սը թո ւա կան նե րու շար քին կ’իյ նայ հա մա բա-
նու թեան տակ եւ կ’ար տա սա նո ւի ու կը գրո ւի ու թը: Եօթ, ութ, 
ինն, տաս տար բե րակ նե րը կը գոր ծա ծո ւին յատ կա պէս էա կան 
բա յե րէն, ալ շաղ կա պէն եւ մը/մըն յօ դէն ա ռաջ՝ ես թիւ եօթ եմ, 
թիւ տաս է, թիւ ինն է, եօթ ալ ա ւել ցո՛ւր, տաս ալ ա ւել ցո՛ւր, տաս 
մը ա ւել ցո՛ւր, տաս մըն ալ, ութ մըն ալ: Ան գամ բա ռէն ա ռաջ եր-
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կու ձե ւերն ալ կան՝ եօ թը ան գամ գնաց ե կաւ/եօթ ան գամ գնաց 
ե կաւ: Բա ցա ռո ւած չէ նաեւ ն -ով գոր ծա ծու թիւ նը՝ եօթ ան գամ, 
եօ թը ան գամ, եօթն ան գամ. նոյն ձե ւով՝ նաեւ տա սը թո ւա կա-
նը: Լե զո ւա կան ե րե ւոյթ նե րու կի րա ռա կան տար բե րու թիւն նե րը 
ճիշդ չէ երկ ձե ւու թիւն նկա տե լը, կա րե լի չէ մեր ժել ձե ւե րէն մէկ-
նու մէ կը:

Ա ծան ցա ւոր բա ցար ձակ թո ւա կան ներն են սուն ա ծան ցով 
կազ մո ւած տաս նաւորնե րը՝ ե րե սուն, քա ռա սուն, յի սուն, վաթ
սուն, եօ թա նա սուն, ութ սուն, ի նի սուն (ինն սուն): 

Կ ցա կան բար դու թեան թո ւա կան նե րը կը կազ մո ւին տաս-
նա ւոր-միա ւո րի կցու մով՝ քսան մէկ, քսա ներ կու, քսա նե րեք, 
ե րե սուն չորս, ե րե սուն հինգ, քա ռա սուն վեց եւ այլն: Վե րո յի շեալ                
թո ւա կան նե րու ը-ը կը մնայ, ինչ պէս՝ քսա նեօ թը, քսա նու թը, 
քսա նի նը: « Տասն» բա ղադ րի չէն ետք բո լոր միա ւոր նե րէն ա ռաջ 
կը լսո ւի «ը»: Ո մանք կը գրեն՝ տաս նը մէկ… տաս նըի նը: Թե լադ-
րե լի է գրել տասն մէկ, տաս ներ կու, տաս նե րեք, տասն չորս եւ 
այլն: Ի նի սուն հիմ քը կը մնայ նոյ նու թեամբ՝ ի նի սուն մէկ, ի նի
սունեօ թը, ի նի սու նու թը, ի նի սու նի նը (ինն սուն տար բե րա կը 
գոր ծա ծող նե րը՝ ինն սուն մէկ, ինն սու նեօ թը եւ այլն):

Հին ցած ու դուրս դրո ւած ձեւ է եւ շաղ կա պով տաս նա ւոր-
միա ւոր կցու մը՝ տաս նեւ մէկ, քսա նեւ հինգ, քա ռա սու նեւ մէկ:

Յա րադ րա ւոր բար դու թիւն են հա րիւ րէն վեր բա ցար ձակ        
թո ւա կան նե րը՝ հա րիւր մէկ, հա րիւր եր կու, հա րիւր ե րե սուն
հինգ, հա զար հա րիւր վաթ սու նեօ թը, եր կու հա զար հա րիւր ինն
սուն վեց, եր կու մի լիոն քսա նու թը հա զար հա րիւր մէկ եւ այլն: Ու-
շադ րու թի՛ւն, այս պի սի թո ւա կան նե րուն մէջ տաս նա ւոր-միա ւոր 
թո ւա կան նե րը կցա կան կը մնան՝ եր կու մի լիոն հա րիւր քսան
հինգ:

Բար դու թեան իւ րա յա տուկ տե սակ կը կազ մեն մօ տա ւոր             
թո ւա կան մը ցոյց տո ւող գծի կով տրո ւող տար բեր թո ւա կան-
նե րը՝ հինգվեց հո գի, 1012 քի լօ, 5060 ծառ, 100120 տա րի 
ա ռաջ: 
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Ա րեւմ տա հա յե րէ նի  մէջ կը գոր ծա ծո ւին մի լիոն  եւ մի լիառ 
(ա րե ւե լա հա յե րէն՝ մի լիարդ) եւ պի լիոն թո ւա կան նե րը: Եր կի լիոն 
բա ռը քիչ կը հան դի պի: Զե րո բա ռը ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ու նի 
զրո ձե ւը:

Քա նա կա կան թո ւա կան նե րը կը գրո ւին նաեւ թո ւան շան-
նե րով: Թո ւան շան նե րը կը գրենք հա մա տեղ, ի րա րու կից՝ 12, 
130, 2367: Տա սը հա զա րէն վեր թո ւան շան նե րը դիւ րին կար-
դա լու հա մար բա ցա տով կամ մի ջա կէ տով կը բաժ նենք՝ թի ւե րը 
ա ջէն ե րեք-ե րեք բաժ նե լով. 10 000 կամ 10.000, 120 867 կամ 
120.867, 1 897 002 կամ 1.897.002: Ո մանք ստո րա կէտ կը դնեն. 
մեր ժել: 

Բաշ խա կան քա նա կա կան թո ւա կան ները ու նին կազ մու թ-
եան եր կու ձեւ.

– Ա կան ա ծան ցը կ’ա ւելց նենք բա ցար ձակ թո ւա կա նին վրայ՝ 
մէ կա կան, եր կու քա կան, ե րե քա կան, չոր սա կան, հին գա կան, 
վե ցա կան, եօ թա կան, ու թա կան, ին նա կան, տա սա կան, քսա
նա կան, յի սու նա կան... ի նի սու նա կան (ինն սու նա կան): Եր կու 
թո ւա կա նը բաշ խա կա նը կը կազ մէ եր կուք հիմ քի վրայ՝ եր կու
քա կան. եր կո ւա կան ձե ւը մեր ժե լի կը մնայ: Եօթ նա կան, տաս
նա կան ձե ւե րը դուրս դրո ւած են: Ա կան ա ծան ցով բաշ խա կան 
թո ւա կա նը գո յա կա նի լրա ցում է ո րո շի չի շա րա հիւ սա կան պաշ-
տօ նով. « Մէ կա կան տետ րակ տալ ա շա կերտ նե րուն»: 

– Բա ցար ձակ թո ւա կա նի կրկնու թեամբ՝ մէկմէկ, կամ մէ
կիկմէ կիկ, եր կուեր կու, վեցվեց, եօ թըեօ թը, հա րիւրհա
րիւր...: Ա սոնք կը գոր ծա ծո ւին իբ րեւ բա յի լրա ցում ու հան դէս 
կու գան իբ րեւ չափ ու քա նա կի պա րա գայ՝ եր կուեր կու բաժ նե
ցէ՛ք, տա սըտա սը մտէ՛ք ներս: Մէ կիկմէ կիկ մօ տե ցէ՛ք սե ղա նին: 
Երկեր կու ձե ւը շա տոնց դուրս մնա ցած է շրջա նա ռու թե նէ:

Մէյ մէկ կրկնա ւո րը ու նի մէ կա կան բաշ խա կա նի կի րա-
ռու թիւ նը եւ լիո վին տար բեր է մէկմէկ բաշ խա կա նէն. « Մէյ 
մէկ պտուդ բա ռերդ զոր շրթանցս վրայ եմ դրեր» ( Վա հան                                      
Թէ քէեան): Կը գրո ւի ան ջատ:
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Հա րիւ րէն վեր յա րադ րա ւոր քա նա կա կան բա ցար ձակ                 
թո ւա կան նե րը բաշ խա կան կ’ըլ լան կցա կան ձե ւով.

ե րեք հա րիւր (300)՝ քա նա կա կան > ե րեք հա րիւ րա կան 
(300ա կան)՝ բաշ խա կան

վեց հա զար (6000)՝ քա նա կա կան > վեց հա զա րա կան (6000
ա կան)՝ բաշ խա կան:

Կո տո րա կա յին քա նա կա կան թո ւա կան նե րը մէկ բա ցար-
ձակ թո ւա կա նէն ա ւե լի փոքր են եւ ցոյց կու տան միա ւո րի մը 
քա նի՛  հա ւա սար մա սե րէ կազ մո ւած ըլ լա լը. կը կազ մո ւին քա նա-
կա կան հա մա րի չէ մը եւ դա սա կան յայ տա րա րէ մը՝ մէկ եր րորդ, 
չորս հին գե րորդ...: Մէկ երկ րոր դը ու նի յա տուկ բառ՝ կէս, մէկ 
չոր րոր դը ու նի՝ քա ռորդ: Ե րեք չոր րոր դը կ’ար տա յայ տո ւի նաեւ 
ե րեք քա ռորդ ձե ւով: 

Կո տո րա կա յին թի ւե րը ա ծա կա նա բար կը գոր ծա ծո ւին  մաս, 
բա ժին, հա տո ւած, շերտ եւ նման բա ռե րու հետ, ինչ պէս տա սը 
տասն հին գե րորդ մա սը, հինգ վե ցե րորդ բա ժի նը եւ այլն:

Կո տո րակ թո ւան շան նե րը կը գրենք ստո րա կէ տով. Կո տո-
րակ թուանշանները կը գրենք ստորակէտով.

4,7՝ չորս ամբողջ եօթը տասնորդական, 
7,07՝ եօթը ամբողջ եօթը հարիւրերորդական
6,002՝ վեց ամբողջ երկու հազարերորդական:
Կո տո րա կա յին թի ւե րուն հա մար միշտ ստո րա կէ տը գոր-

ծա ծել՝ 7,007, իսկ բա ցար ձակ թի ւե րը ճիշդ կար դա լու հա մար՝ 
մի ջա կէ տը՝ 77.000: Թո ւա կան նե րու մէջ գոր ծա ծո ւող ստո րա կէ-
տէն եւ մի ջա կէ տէն ետք բա ցատ չենք ձգեր: 

Մաս նա ւո րող թո ւա կա նը կը կազ մո ւի նոց ա ծան ցով, կը 
դրո ւի ո րե ւէ թո ւա կա նի վրայ՝ կազ մե լով ո րե ւէ մէկ բա նի միա ւո-
րը (օ րի նակ՝ թղթադ րա մի) ու ար ժէ քը (գի նը) ցոյց տո ւող թո ւա-
կան. մէկ նոց, եր կուք նոց, հինգ նոց, ութ նոց, տաս նոց, հա րիւր
նոց: Հա րիւ րէն վեր թո ւա կան նե րու պա րա գա յին այս թո ւա կան-
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նե րու գրու թիւնն ալ կը տար բե րի. այս պէս՝ հինգ հա րիւր թո ւա-
կա նէն ու նինք հինգ հա րիւր նոց եւ հինգ հա րիւր նոց: Կը կցենք, 
երբ կը հասկ նանք հինգ հա րիւր նոց թղթադ րա մը կամ այդ քան 
ար ժող ապ րան քա տե սակ մը, մինչ հինգ հա րիւր նոց կ’ը սենք՝ 
ու կը հասկ նանք իւ րա քան չիւ րը հա րիւր ար ժող հինգ ա ռար կայ 
կամ հինգ հատ հա րիւր նոց թղթադ րամ: Վեր ջի նին պա րա գա-
յին կրնանք հատ բա ռը ա ւելց նել՝ հինգ հատ հա րիւր նոց:

Դա սա կան թո ւա կան նե րը ա ռար կա յին կար գը ցոյց կու 
տան: Կը պա տաս խա նեն քա նիե րո՞րդ հար ցու մին: Դա սա կան 
թո ւա կան նե րը կը կազ մո ւին.

– Մէկ բա ցար ձակ թո ւա կա նը դա սա կան ձեւ չու նի. ա նոր 
փո խա րէն կը գոր ծա ծո ւի ա ռա ջին բա ռը: Տաս նա ւոր նե րուն եւ 
ա ւե լի բարձր թո ւա կան նե րուն հետ կը դրո ւի մէ կե րորդ, որ այ լա-
պէս ան կախ գոր ծա ծու թիւն չու նի՝ տասն մէ կե րորդ, քսան մէ կե
րորդ, հա րիւր մէ կե րորդ:

– Րորդ ա ծան ցով՝ երկ րորդ, եր րորդ, չոր րորդ: Տաս-
նաւորնե րուն եւ ա ւե լի բարձր թո ւա կան նե րու հետ նոյ նու թեամբ 
կը դրո ւին՝ տաս ներկ րորդ, տաս ներ րորդ, տասն չոր րորդ, փո-
խան ա րե ւե լա հա յե րէ նի տաս ներ կո ւե րորդ, տաս նե րե քե րորդ, 
տասն չոր սե րորդ ձե ւե րուն: Շա տեր սկսած են գոր ծա ծել ա րե-
ւե լա հայ տար բե րա կը, ինչ պէս տասն մէ կե րորդ, այդ պէս ալ՝ 
տաս ներ կո ւե րորդ, տաս նե րե քե րորդ, տասն չոր սե րորդ: Երկ ձե-
ւու թիւն կը տես նենք եր բեմն միեւ նոյն հե ղի նա կին քով. «Ե լեկտ
րա կա նու թիւ նը կտրո ւած է. տաս ներկ րորդ յարկ»: « Մով սէս 
Պ չաք ճեան… քսա նե րե քե րորդ գլխուն մէջ կը գրէ» ( Վե հա նոյշ 
Թե քեան):

Գ րա բար մե տա սա նե րորդ բա ռը ար դէն չի գի տակ ցո ւիր իբ-
րեւ դա սա կան թո ւա կան. կը գոր ծա ծո ւի վեր ջին ի մաս տով՝ «մե
տա սա նե րորդ պա հուն»:

բ) Միւս բո լոր դա սա կան նե րը կը կազ մո ւին ե րորդ ա ծան-
ցով՝ հին գե րորդ, վե ցե րորդ, եօ թե րորդ (եօթ նե րորդ), ու թե րորդ, 
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ին նե րորդ, տա սե րորդ (տաս նե րորդ), տասն հին գե րորդ, քսա
նե րորդ, քսան վե ցե րորդ…: 

Հա րիւր եւ հա զար թո ւա կան նե րով յա րադ րա ւոր քա նա կա-
կան նե րը դա սա կան կ’ըլ լան կցա կան ձե ւով, որ պէս զի զա տո-
րո շո ւին յա րադ րա ւոր ձե ւով գրո ւող կո տո րա կա յին թո ւա կա նէն. 
այդ պէս ալ կ’ար տա սա նո ւին՝ դա սա կան նե րը միա սին, կո տո-
րա կա յին նե րը՝ ան ջատ:

ե րեք հա րիւր (300)՝  քա նա կա կան 
ե րեք հա րիւ րե րորդ (300րդ)՝ դա սա կան
ե րեք հա րիւ րե րորդ (0,03 կամ 3/100)՝ կո տո րա կա յին (հա-

րիւ րէն ե րեք մա սը)
վեց հա զար (6000)՝  քա նա կա կան
վեց հա զա րե րորդ (6000րդ)՝  դա սա կան
վեց հա զա րե րորդ (0,006 կամ 6/1000)՝ կո տո րա կա յին (հա-

զա րէն վեց մա սը):

 Դա սա կան թո ւա կան նե րու թո ւան շա նա յին գրու թիւ նը կը 
կա տա րո ւի քա նի մը ձե ւով. 

- Ա րա բա կան թո ւան շա նին գծի կով կա պել րդ, որ կը կար-
դա ցո ւի րորդ կամ ե րորդ՝ 2րդ, 100րդ, 254րդ...: Ա ռա ջին բա ռը 
ո մանք կը կրճա տեն 1ին ձե ւով, որ կրնայ կար դա ցո ւիլ մէ կին: 

- Հա յե րէն տա ռե րով: Հա յե րէ նի գի րե րը ժա մա նա կին կը 
գոր ծա ծո ւէին իբ րեւ թո ւան շան: Այ բու բե նը կը բաժ նո ւի չորս 
սիւ նակ նե րու, Ա-Թ՝ կը ներ կա յաց նեն միա ւոր նե րը, Ժ-Ղ՝ տաս-
նա ւոր նե րը, Ճ-Ջ՝ հա րիւ րա ւոր նե րը, իսկ Ռ-Ք՝ հա զա րա ւոր նե-
րը: Տա սը հա զա րը կը կո չո ւէր բիւր, որ ներ կա յիս կը գոր ծա ծո-
ւի բազ մա թիւ ի մաս տով: Հա յե րէն պարզ ու գլխա գիր գի րե րու 
թուա կան գոր ծա ծու թիւ նը այժմ կը սահ մա նա փա կո ւի միայն 
դա սա կան թո ւա կան նե րը գրե լու պա րա գա յով: Իբ րեւ դա սա կան 
թո ւա կան hա յե րէ նի գլխա գիր նե րը կը գոր ծա ծենք հե տեւեալ 
պա րա գա նե րուն.
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– Գիր քի մը հա տո րը, գլու խը եւ մա սը նշե լու հա մար, սո-
վո րա բար բո լո րը գլխա գիր, ա ռան ձին տո ղի վրայ. Ա. ՀԱՏՈՐ,                    
Բ. ԳԼՈՒԽ, Ե. ՄԱՍ: 

– Կար գը կամ դա սա րա նը նշե լու հա մար՝ Դ. կարգ, Ժ. դա
սա րան:

– Բա ղադ րեալ յա տուկ ա նուն նե րու բա ղադ րիչ հան դի սա-
ցող թո ւա կան նե րը՝ Բ. աշ խար հա մարտ, Ա. Հա մաշ խար հա յին  
պա տե րազմ, Ա. տիե զե րա կան ժո ղով, Գա րե գին Ա. կա թո ղի
կոս, Լե ւոն Զ. թա գա ւոր:

– Կարգ մը օ րա նուն նե րու հա մա ռօ տագ րու թեան մէջ՝                     
Բշբ. (Եր կու շաբ թի), Գշբ. (Ե րեք շաբ թի), Դշբ. ( Չո րեք շաբ թի), 
Եշբ. ( Հինգ շաբ թի): 

Դա սա կան թո ւա կա նը կը նշո ւի մի ջա կէ տով: Վի մա կան ար-
ձա նագ րու թիւն նե րու եւ կոն դակ նե րու մէջ օգ տա գոր ծո ւող տա-
րե թի ւե րը ցայ սօր կը գրո ւին ա ռանց մի ջա կէ տի. « Տո ւաւ Կոն
դակս ի 15ն Ապ րի լի յա մի Տեառն 2009 եւ ի թո ւին հա յոց ՌՆԾԸ 
ի Մայ րա վանս Սր բոյ Էջ միած նի ընդ հա մա րաւ 513»:

Պարզ գի րե րը կը գոր ծա ծո ւին յա ջոր դա կան տո ղե րով բան 
մը թո ւե լու հա մար: Այս պա րա գա յին կը գոր ծա ծո ւին նաեւ ա րա-
բա կան թո ւան շան նե րը: Եր կու պա րա գա յին ալ մի ջա կէտ կամ 
կոր գիծ կ’ա ւել նայ, ինչ պես՝ բ. կամ բ), 2. կամ 2), ո րոնք կը կար-
դա ցո ւին երկ րորդ: 

Լա տին թո ւան շան նե րը իբ րեւ դա սա կան թո ւա կան քիչ ան-
գամ կը հան դի պին սփիւռ քա հայ ի րա կա նու թեան մէջ, գլխա ւո-
րա բար հրա տա րա կու թեան մը հա տոր նե րը նշե լու հա մար.

I – 1 II – 2  III – 3  V – 5 X – 10 
L – 50  C – 100 D – 500  M – 1000
I թո ւան շա նը V եւ X թո ւան շան նե րէն ա ռաջ դրո ւե լով մէկ թիւ 

կը պակ սեց նէ, իսկ վեր ջը դրո ւե լով կրնայ ա ւելց նել մին չեւ ե րեք 
միա ւոր.
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IV – 4 VI – 6  VII – 7  VIII – 8 
IX – 9 XI –11  XII – 12            XIII –13
X (10) թո ւան շա նը L (50) ու C (100) թո ւան շան նե րէն ա ռաջ 

դրո ւե լով մէկ տաս նեակ կը պակ սեց նէ, իսկ վեր ջը դրո ւե լով 
կրնայ ա ւելց նել մին չեւ ե րեք տաս նեակ.

XL – 40 LX – 60 LXX – 70 LXXX – 80
XC – 90  CX – 110 CXX – 120  CXXX – 130
C (100) թո ւան շա նը D (500) եւ M (1000) թո ւան շան նե րէն 

ա ռաջ դրո ւե լով մէկ հա րիւ րեակ կը պակ սեց նէ, իսկ վեր ջը դրո-
ւե լով կրնայ ա ւելց նել մին չեւ ե րեք հա րիւ րեակ.

CD – 400 DC – 600 DCC – 700  DCCC – 800 
CM – 900  MC – 1100  MCC – 1200  MCCC – 1300
 
3.2.– Թո ւա կա նին շա րա հիւ սա կան պաշ տօն նե րը
ա) Ո րո շիչ. թո ւա կա նին գլխա ւոր պաշ տօ նը ա ծա կա նին պէս 

ո րո շիչ ըլ լալն է: Ան խօս քի մէջ ցոյց կու տայ ա ռար կա յին թի ւը 
կամ քա նա կը, բաշ խու մը, ար ժէ քը եւ կար գը: Կը պա տաս խա նէ 
ա ռար կա յին տրո ւած քա նի՞, քա նի ա կա՞ն, քա նի նո՞ց եւ քա նի ե
րո՞րդ հար ցում նե րուն. 

Բա ցար ձակ թո ւա կան՝ եր կու ծառ, քսա նե րեք ա շա կերտ, 
հա րիւր հինգ մարդ…

Կո տո րա կա յին թո ւա կան՝  քա ռորդ ժամ, կէս մեթր, մէկ ամ
բողջ հին գե րորդ մա սը...

Բաշ խա կան թո ւա կան՝ ե րե քա կան մա տիտ, տա սա կան 
տետ րակ…

Մաս նա կան թո ւա կան՝ տաս նոց թղթադ րամ, հինգ նոց ապ
րանք… 

Դա սա կան թո ւա կան՝ հին գե րորղ դա սա րա նը, հա րիւ րե
րորդ հար ցու մը…

Թո ւա կան ո րո շի չը ա ծա կան ո րո շիչ նե րէն ա ռաջ կը դրո ւի՝ 
հինգ ե րի տա սարդ լեռ նագ նաց ներ, տա սը ա ռա ջա դէմ ա շա
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կերտ ներ, Ա. հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ, Ե փե սո սի Գ. տիե-
զե րա կան ժո ղով, եր րորդ փա ռա ւոր յաղ թա նա կը, մեր ա ռա ջին 
ա նակն կալ հան դի պու մը: Եր բեմն շար քը այլ է՝ Հաշ խար հա յին 
Ա. պա տե րազմ. Նա խընտ րե լի է՝ Ա. հա մաշ խար հա յին պա տե
րազմ: 

– Եր կու տա րա սեռ թո ւա կան նե րու պա րա գա յին՝ դա սա կա-
նը քա նա կա կա նէն ա ռաջ կը դրո ւի՝ ա ռա ջին եր կու ձիա ւոր նե
րը: 

բ) ստո րո գե լի. Ժա մը վեց է: Ա շա կեր տու թեան թի ւը հինգ 
հա րիւր է: Դպ րո ցա կա նը ին նե րորդ է:

գ) Չափ ու քա նա կի պա րա գայ. թո ւա կա նը սո վո րա բար 
չափ ցոյց տո ւող գո յա կան նե րու հետ կազ մած կա պակ ցու թիւն-
նե րով կը դառ նայ չափ ու քա նա կի պա րա գայ՝ ե րեք ան գամ 
կրկնել, ե րեք քի լո մեթր քա լել, հա րիւր քի լո բարձ րաց նել եւ այլն:

դ) Թո ւա կա նը՝ փո խա նուն. ձե ւա բա նօ րէն թո ւա կա նը չթե-
քո ւող խօս քի մաս է՝ հինգ ծառ, հին գե րորդ շարք: Բայց ան 
ա ծա կա նին պէս խօս քի մէջ կրնայ լայ նօ րէն գոր ծա ծո ւիլ փո խա-
նո ւա նա բար, երբ լրա ցեալ գո յա կա նին ի մաստն ալ կը նե րա ռէ: 
Գո յա կա նա բար գոր ծա ծուե լով թո ւա կա նը կը ստա նայ յօդ, կ’ու-
նե նայ թիւ ու կը գոր ծա ծո ւի գո յա կա նի բո լոր հո լով նե րով: Օ րի-
նակ՝ Եր կու հա տը ընտ րե ցի: > Եր կու քը ընտ րե ցի: Վաթ սուն հա
տէն տասն հինգ հա տը հա նէ՛: > Վաթ սու նէն տասն հին գը հա նէ: 
Հա րիւր նոց թղթադ րամ նե րը ա ռանձ նա ցո՛ւր: > Հա րիւր նոց նե րը 
ա ռանձ նա ցո՛ւր: Եր րորդ խա նու թին առ ջեւ > եր րոր դին առ ջեւ: 
Երկ րորդ մար զի կին հա սա կը > երկ րոր դին հա սա կը: 

Փո խա նո ւա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին եր կու թո ւա-
կա նը կը կազ մո ւի ք մաս նի կի յա ւե լու մով՝ եր կու քը՝ եր կու քիներ
կու քէներ կու քով, մինչ ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ ա տի կա կը կազ-
մո ւի ս մաս նի կի յա ւե լու մով՝ եր կու սը, եր կու սին, եր կու սից, եր
կու սով: 
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Փո խա նո ւա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին ը յօ դի գոր-
ծա ծու թիւ նը նա խա պայ ման կը հան դի սա նայ՝ մէ կը, եր կու քը, 
ե րե քը, չոր սը, հին գը, վե ցը: Եօ թը, ու թը, ի նը, տա սը թո ւա կան-
նե րը ձայ նա ւո րա յանգ ըլ լա լով՝ պէտք է ն ս տա նան՝ եօ թըն, ու
թըն, ի նըն, տա սըն, բայց բա րեհն չու թեան հա մար կը գոր ծա-
ծո ւի նոյն ձե ւը. հմմտ.՝ « Վեց մա տի տէն հին գը բաժ նե ցի ըն կեր
նե րուս» > « Տա սը մա տի տէն եօ թը բաժ նե ցի ըն կեր նե րուս»: Ալ 
եւ ու շաղ կապ նե րէն եւ էա կան բա յէն ա ռաջ ը-ը ն կը դառ նայ՝ 
հինգն ալ, վեցն ու եօ թն ալ, փնտռած ներդ այս ե րեքն են: 

Ա կան ա ծան ցը կլոր տա րե թի ւե րուն կու տայ այդ շրջա գի-
ծին մէջ մօ տա ւոր թո ւա կան մը՝ «քսա նա կան թո ւա կան նե րուն 
մեծ թի ւով հայ կա կան դպրոց ներ բա ցո ւե ցան Սու րիոյ մէջ»: Կը 
գոր ծա ծո ւի փո խա նո ւա նա բար՝ «1920-ա կան նե րուն մեծ թո ւով 
դպրոց ներ բա ցո ւե ցան Սու րիոյ մէջ»: 

Բո լոր փո խա նուն թո ւա կան նե րը կը հո լո վո ւին ի ընդ հա նուր 
հո լո վու մով՝ քսան՝ քսա նիքսա նէքսա նով, իսկ յոգ նա կի նե րը ու 
հո լո վու մով՝ քսա նա կան նե րը՝ քսա նա կան նե րունքսա նա կան նե
րէնքսա նա կան նե րով: Մէկ թո ւա կան փո խա նու նը կը հո լո վո ւի 
ի-ով՝ մէ կիմէ կէնմէ կով, իսկ ա նո րոշ դե րա նու նը՝ ու-ով՝ մէ կուն: 
Մէ կէն բա ցա ռա կա նը ու նի նաեւ մակ բա յա կան գոր ծա ծու թիւն՝ 
յան կարծ. « Մէ կէն ներս մտաւ», «մէ կէն ի մէկ ներս մտաւ»: Ա րե-
ւե լա հա յե րէ նը՝ միան գա մից:

Փո խա նուն թո ւա կա նը խօս քի մէջ կրնայ ու նե նալ գո յա կա նի 
բո լոր պաշ տօն նե րը, թէ՛ ան կա խա բար, թէ՛ իր րեւ կա պի խնդիր.

Երկ րոր դը ա ւե լի լաւ մար զո ւած է: Են թա կայ:
Ես դա սա րա նիս երկ րորդն եմ: Ս տո րո գե լի: 
Ե րե քին տա րա զը գե ղե ցիկ է: Յատ կա ցու ցիչ:
Ես ա ռա ջի նը հաւ նե ցայ: Ու ղիղ խնդիր: 
Թիւ եօ թին հե տե ւի՛ր: Ա նուղ ղա կի խնդիր:
1920-ա կան նե րուն ե րաշտ ե ղաւ: Ժա մա նա կի պա րա գայ:
Երկ րոր դին մէջ ջուր ա ւել ցո՛ւր: Կա պա կան դար ձո ւածք, տե-

ղի պա րա գայ:
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Դ.– ԴԵՐԱՆՈՒՆ

4.1.– Անձ նա կան դե րա նուն ներ
Անձ նա կան դե րա նուն նե րը ու նին դէմք, թիւ՝ ե զա կի եւ յոգ-

նա կի, եւ վեց հո լո վա ձեւ: Դէմ քը ե րեք հատ է. խօ սո ղը կամ խօ-
սող նե րը՝ Ա. դէմք (ես, մենք), խօ սա կի ցը կամ խօ սա կից նե րը՝ 
Բ. դէմք (դուն, դուք), եր րորդ ան ձը կամ ան ձե րը՝ Գ. դէմք (ինք, 
ի րենք, եւ ան, ա նոնք): Ու նին դե րա նո ւա նա կան հո լո վում. յոգ-
նա կիի եւ բո լոր թեք ձե ւե րուն հիմ քե րը կը տար բե րին ե զա կի 
ուղ ղա կա նէն:  Այս պէս՝ 

         Ա. դէմք            Բ. դէմք 
Ուղղ. ես մենք դուն դուք
Հայց. զիս մեզ քեզ ձեզ
Սեռ. իմ մեր քու ձեր
Տր. ին ծի մե զի քե զի ձե զի

Բցռ. ինձ մէ մեզ մէ քեզ մէ ձեզ մէ
  Գործ. ինձ մով մեզ մով քեզ մով ձեզ մով

         
Գ. դէմք

Ուղղ.     ան    ա նոնք    ինք  ի րենք
Հայց.   զայն  զա նոնք   զինք զի րենք
Սեռ.   ա նոր  ա նոնց    իր   ի րենց
Տր.     ա նոր  ա նոնց   ի րեն ի րենց
Բաց.   ան կէ  ա նոնց մէ   իր մէ ի րենց մէ
Գործ.    ա նով  ա նոնց մով   իր մով ի րենց մով
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Ն կա տի ու նե նալ
ա.– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ զիս, մեզ, քեզ, ձեզ, զինք, զի

րենք, զայն, զա նոնք հայ ցա կան ձե ւեր են ու ձե ւա բա նօ րէն կը 
հա կադ րո ւին տրա կան ձե ւե րուն՝ ին ծի, մե զի, քե զի, ձե զի, ի րեն, 
ի րենց, ա նոր, ա նոնց: Հայ ցա կան ձե ւե րը նա խա դա սու թեան մէջ 
գլխա ւո րա բար հան դէս կու գան ու ղիղ խնդի րի, իսկ տրա կան 
ձե ւե րը՝ յանգ ման եւ մա տուց ման ա նուղ ղա կի խնդի րի պաշ տօն-
նե րով: Այ սու հան դերձ, գրա կա նու թեան մէջ կը հան դի պինք կա-
մայ թէ ա կա մայ կա տա րո ւած սխա լա խօ սու թիւն նե րու, ուր հայ-
ցա կա նի փո խա րէն կը տրո ւի տրա կան, իսկ տրա կա նի փո խա-
րէն՝ հայ ցա կան: Օ րի նակ՝ « Չեմ ճանչ ցած քե զի» (քեզ), « Քե զի 
չեմ տե սած» (քեզ), «Ինձ կը մե ղադ րես որ ա՛լ չեմ գրեր» (զիս), 
«Ու խա չեա լը միշտ պահ պա նեց ին ծի» (զիս). «Ե րազ ը սի քեզ» 
(քե զի), «Թշ նա միս իսկ մեզ նման ու րի շի դուռ չձգես» (մե զի): 

բ.– Ին ծի տրա կա նը, ի հա կադ րու թիւն ինձ մէ եւ ինձ մով ձե-
ւե րուն, կը գրո ւի ծ -ով: Մեր ժե լի է ո մանց պա հած ին ձի ձե ւը:

գ.– Ին ծի տրա կա նին փո խա րէն ինձ ձե ւը լայ նօ րէն կ’ե րե ւի 
հի նե րուն եւ նո րե րուն քով. « Կեա՛նք, խնա յէ՛ իմ տղուս օր մը ըլ լալ 
ինձ նման»: « Զի ե թէ միշտ եւ միայն եր գած եմ ես ինձ հա մար, 
/ Զիս սփո փած եմ նաեւ՝ մտա ծե լով թէ խո ցո ւած /  Հո գիս կրնայ 
իր եր գով սփո փել սիր տը ո մանց» ( Վա հան Թե քէեան): Նոյն 
հե ղի նա կին գրո ւած քին մէջ եր կու ձե ւերն ալ կը հան դի պին եր-
բեմն. «Ին ծի հետ էիր իմ ու րա խու թեան եւ իմ տխրու թեան օ րե
րուն» « Տուր ինձ խա ղա ղու թիւնն ի րա կան» ( Հա մաս տեղ): Ինձը 
նկա տել հին ցած ձեւ. թե լադ րե լի է խու սա փիլ ան կէ:

դ.– Ըստ իս հնա ձեւ քա րա ցած ար տա յայ տու թիւն մըն է՝ ըստ 
ին ծի նշա նա կու թեամբ: Դեռ կը գոր ծա ծո ւի:

ե.– Ան կէ եւ ա նով, իր մէ եւ իր մով ձե ւե րուն հո մա նիշ ա նոր մէ 
եւ ա նոր մով, ի րեն մէ եւ ի րեն մով ձե ւե րը մեր ժե լի են:

զ.– Ինք դե րա նու նի ո րո շիչ յօ դով գոր ծա ծու թիւ նը՝ ին քը, 
մեր ժե լի կը մնայ, թէեւ շատ կը հան դի պի: Յօ դը ա ւե լորդ է:
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է.– Ա. եւ Բ. դէմ քի ե զա կի եւ յոգ նա կի սե ռա կան ձե ւե րը ու նին 
նաեւ ի մին, մե րին, քու կին, ձե րին խօ սակ ցա կան-բար բա ռա յին 
ձե ւե րը՝ ի մին մայ րի կը, մե րին Պո լի սը, քու կին մեծ մա ման, ձե
րին Սա նու ցը: Գ րա կան լե զուն կը մեր ժէ այս ձե ւե րը իբ րեւ սե ռա-
կան հո լո վա ձեւ՝ ա նոնց վե րա պա հե լով ո ճա կան գոր ծա ծու թիւն 
մը միայն:

ը.– Ա. եւ Բ. դէմ քի անձ նա կան դե րա նուն նե րուն հետ, գոր-
ծո ղի գա ղա փա րը շեշ տե լու հա մար, եր բեմն ինք դե րա նու նը 
կը գոր ծա ծենք ս  եւ դ դի մո րոշ յօ դե րով. «Այն պէս պի տի զգամ, 
որ ես ինքս ալ կամ կա նան չին, կա պոյ տին, բա նին ու վան կին, 
բո լո րին, բո լո րին մէջ, ինչ պէս Դուն Ինքդ կաս» ( Հա մաս տեղ): 
Ա սոնց յոգ նա կին ալ կայ՝ մենք ինք ներս, դուք ինք ներդ. յա տուկ 
են ա րե ւե լա հա յե րէ նին:

4.2.– Անձ նա կան դե րա նուն նե րու շա րա հիւ սա կան իւ րա
յատ կու թիւն նե րը
Շա րա հիւ սօ րէն՝ անձ նա կան դե րա նուն նե րը խօս քի մէջ 

հան դէս կու գան գո յա կան ա նու նի բո լոր դե րե րով: Ա հա ւա սիկ 
քա նի մը օ րի նակ.

Ես դպրոց կ’եր թամ: Ես` ուղղ. հո լով, են թա կայ:
Զիս վա ղը կը տես նես: Զիս` հայց. հո լով, ու ղիղ խնդիր:
Իմ գիրքս կողք չու նի: Իմ` սեռ. հո լով, յատ կա ցու ցիչ գիրքս 

յատ կա ցեա լին:
Մայրս ին ծի նա մակ ղրկեր է: Ին ծի` տր. հո լով, յանգ ման 

ա նուղ ղա կի խնդիր:
Ինձ մէ մի՛ խռո վիր: Ինձ մէ` բցո. հո լով, ան ջատ ման ա նուղ-

ղա կի խնդիր:
Ինձ մով հպար տա նա լու ա ռիթ կ’ու նե նաս: Ինձ մով` գործ. 

հո լով, մի ջո ցի ա նուղ ղա կի խնդիր:
Մեր գնած տու նը նո րո գե ցինք: Մեր՝ կողմ նա կի են թա կայ, 

սեռ. հո լով:
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Գ րա կան օ րի նակ ներ. «Իմ մէկ հա տի՛կս հի մա, որ կը դի տես 
զիս վհատ / Հա յե լիին ջրհո րէն, / Քե զի նման ու քեզ մով կը նա
յիմ ես ալ վրադ / Եր կա րօ րէն, ծան րօ րէն…: Ե՞ս ար դեօք քեզ, թէ 
դուն զիս կը մեղք նանք ա ւե լի, / Երբ զի րար լուռ կը դի տենք… / 
Հա յե լիին ջրհո րէն մինչ կը նա յիս դուն ին ծի, / Ու կը նա յիմ ես 
իր մէջ…» ( Վա հան Թէ քէեան): « Դուն ին ծի հետ մնա ցիր ու բու
ժե ցիր վէր քերն իմ՝ թշնա մի նե րէն ստա ցած: Ին ծի սոր վե ցու ցիր, 
որ նե րեմ ա նոնց: Միայն Քեզ մով, Տէ՜ր, Քեզ մով է, որ կը դառ
նամ լրիւ ու կա տա րեալ» ( Հա մաս տեղ): 

Կա պա կան դար ձո ւածք նե րու մէջ անձ նա կան դե րա նուն նե-
րը հան դէս կու գան գրե թէ բո լոր հո լով նե րով՝ ձեր մասին, ըստ 
ձեզի, ձեզմէ բացի, ձեզմով հանդերձ եւ այլն: 

Են թա կա յին ու ստո րո գի չին թի ւով ու դէմ քով հա մա ձայ
նու թիւ նը անձ նա կան դե րա նուն նե րու պա րա գա յին բա ցար ձակ 
օ րէնք է. Ես կը գրեմ: Դուք կը խօ սիք: Ա նոնք կը պա րեն:

Հոս նկա տի ու նե նալ հե տե ւեալ պա րա գա նե րը.
– Ե թէ բազ մա կի են թա կա յին մէջ մէ կը Ա. դէմք է՝ ստո րո-

գի չը կը գոր ծա ծո ւի Ա. դէմ քով. « Սար գի սը եւ ես պտոյ տի գա-
ցինք»։ « Սար գի սը, դուն եւ ես հա մա ձայն կը գտնո ւինք»։ «Տ նօ-
րէ նը, ու սուց չա կան կազ մը եւ մենք՝ ա շա կերտ ներս, պտոյ տի 
գա ցինք»:

– Ե թէ բազ մա կի յոգ նա կիին մէջ Գ. դէմ քին հետ կայ նաեւ 
Բ. դէմք՝ ստո րո գի չը Բ. դէմ քով կը գոր ծա ծո ւի. « Սար գի սը, Նու-
պա րը եւ դուն բա ցա կայ էիք»: « Դուք, ձեր դրա ցի ներն ու թա-
ղե ցի նե րը շա բա թօ րեակ կազ մա կեր պե ցիք»:

– Հա մա դաս նա խա դա սու թեան են թա կան կրնայ չհա մա-
ձայ նիլ իր զեղ չո ւած ստո րո գի չին հետ, ե թէ ան ա ռա ջին հա-
մա դա սի հա մե մա տու թեամբ տար բեր դէմք ու թիւ ու նի. « Դուն 
ա զա տօ րէն խօ սե ցար, իսկ ես՝ կմկմա լով» (խօ սե ցար՝ դուն –
ես…): «Ա նոնք հրա ւի րո ւած են, դուք եւս» (հրա ւի րո ւած են՝ 
ա նոնք– դուք…):
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4.3.– Ինք եւ ան դե րա նուն նե րուն կի րա ռա կան տար բե
րու թիւն նե րը

Ան եւ ինք դե րա նուն նե րը Գ. դէմ քի ա ռար կան կը փո խա
րի նեն, բայց նոյ նա նիշ չեն, ու նին ի մաս տա յին եւ կի րա ռա կան 
տար բե րու թիւն ներ, իւ րա քան չիւ րը իր ո լոր տը ու նի: Այս պէս.

ա) Երբ խօ սո ղի տե սա դաշ տին մէջ մէկ Գ. դէմ քի ա ռար կայ 
կայ՝ ան կ ՚ար տա յայ տո ւի միայն ան դե րա նու նով. «Ան կաղ
նի ծառ մըն է»: «Ա նոնք Հայ կա կան պա րի գա գաթ ներն են»: 
« Մարոն կ’եր գէ: Ան շնոր հա լի աղ ջիկ մըն է: Ա նոր ձայ նը հա ճե
լի է: Ա մէն մարդ զայն լսել կ’ու զէ, ա նով կը հմա յո ւի»: 

բ) Հար ցը կը փո խո ւի, երբ խօ սո ղի տե սա դաշ տին մէջ Գ. 
դէմ քի երկ րորդ ա ռար կայ մը կը յայտ նո ւի: Այդ պա րա գա յին Գ. 
դէմ քի ա ռար կա նե րը խօ սո ղին հետ ու նե ցած ի րենց տա րա ծա
կան յա րա բե րու թեամբ եր կու տե սակ կ’ըլ լան, ա ռաջ նա յին կամ 
մեր ձա ւոր՝ ինք, եւ յե տին կամ հե ռա ւոր՝ ան. « Հայ րը շատ մտա
հոգ էր իր (են թա կա յին՝ հօր) տղուն հա մար: Երբ ինք (են թա կայ՝ 
հայ րը) կը մտա ծէր բան մը ը նել՝ ան (տղան) տուն ե կաւ»: «Ա շա
կերտ նե րը դի մե ցին ու սու ցիչ նե րուն եւ խնդրե ցին ա նոնց մէ (ու
սու ցիչ նե րէն), որ դի տեն ի րենց (են թա կա յին՝ ա շա կերտ նե րուն) 
պատ րաս տած ցու ցա հան դէ սը»: « Դե րա կա տա րը տա րեց կին 
մըն է, որ Փա րիզ ե կած է իր (են թա կա յին՝ կնոջ) տղոց ե տե ւէն, 
բայց ի րեն (կնոջ) շատ խորթ էր այս մի ջա վայ րը եւ ինք (կի նը) 
ալ՝ ա նոր (մի ջա վայ րին)»: « Մաշ տոց գի տէր, թէ ժո ղո վուր դը յօ
ժար էր իր ( Մաշ տո ցի՝ են թա կայ) գիւ տին հա մար եւ ու րա խու
թեամբ պի տի ըն դու նո ւէր ա նոր (ժո ղո վուր դին) կող մէ»: 

Նոյն տրա մա բա նու թեամբ ալ Գ. դէմ քի առն չա կից, ա նոր 
կա պո ւած ա ռաջ նա յին ա ռար կան կ’ար տա յայ տո ւի ինք դե րա
նու նի հո լով նե րով. «Ան իր օգ նա կան նե րուն հետ ի ջաւ Սա մո
սատ քա ղա քը»: «Ու սու ցի չը իր գրի չը դրաւ սե ղա նին»: 

Ա սոնք ինք դե րա նու նի հիմ նա կան դիր քերն են, ուր ան դե
րա նու նի գոր ծա ծու թիւ նը սխալ պի տի նկա տո ւի, ո րով հե տեւ 
շփո թի դուռ կը բա նայ:
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գ) Ինք դե րա նու նը կա րե լի է գոր ծա ծել նաեւ, երբ կը փո խա-
րի նէ ոչ թէ նա խա դա սու թեան են թա կան, այլ՝ ու րիշ գո յա կան 
ան դամ մը, ո րուն ճիշդ քո վը դրո ւած պէտք է ըլ լայ: Օ րի նա չա-
փօ րէն պէտք է ըլ լար ան դե րա նու նը, բայց այս զար տու ղու թիւ նը 
շփոթ չի ստեղ ծեր: Օ րի նակ՝ «Այս լե ռը կը խորհր դան շէ մեր ազ-
գը իր հին պատ մու թեամբ, իր սփիւռ քով ու իր հայ րե նաբ նակ 
ժո ղո վուր դով»: Հոս իր դե րա նու նը կը փո խա րի նէ ոչ թէ լե ռը են-
թա կան, այլ՝ ազ գը, ո րուն կից դրո ւած է ան: Սա ալ կը նշա նա-
կէ, որ ինք դե րա նու նը կրնայ եր բեմն փո խա րի նել ան-ը, երբ 
զգա ցա կան ու տրա մա բա նա կան մեր ձա ւո րու թիւն մը ձեռք բե րէ 
խօ սո ղին հա մար, կամ ա նոր խօս քին մէջ դառ նայ ա ռաջ նա յին, 
բայց ա տի կա պէտք չէ շփոթ ստեղ ծէ ու կա պո ւի այլ ա ռար կա յի 
մը, ո րուն չի վե րա բե րիր: 

4.4.– Փո խա նո ւա նա կան կամ ստա ցա կան դե րա նուն
Անձ նա կան դե րա նու նի սե ռա կան հո լո վը յօ դա ռու թեամբ 

կրնայ գոր ծա ծո ւիլ իբ րեւ փո խա նուն, ար տա յայ տե լով նաեւ իր 
լրա ցեա լին ի մաս տը. Իմ գիրքս կա պոյտ է > Իմս կա պոյտ է. 
հոս իմս բա ռը փո խա նուն է, ո րով հե տեւ կը նե րա ռէ նաեւ գիր քը 
ի մաս տը: Հոս ստա ցո ղը եւ ստա ցեա լը ե զա կի են: Իմ գիր քերս՝ 
ի մին ներս. հոս ստա ցո ղը՝ ե զա կի, ստա ցեա լը յոգ նա կի է: Անձ-
նա կան դե րա նու նի բո լոր սե ռա կան ներն ալ կ’ու նե նան ստա ցա-
կա նու թեան այս զոյգ ձե ւե րը: « Ձե րին նե րը հան գիստ են ե ղեր»: 
«Ես միայն մե րին նե րուն մա սին չէի…Ամ բողջ հա յու թիւ նը     
մե րին ներն են» (Վ րէժ Ար մէն):

Փո խա նո ւա նա կան դե րա նուն ներն են. 
Իմս (ի մինս)ի մին ներս, մե րը (մե րի նը)մե րին նե րը, 
Քուկդ (քու կինդ)քու կին ներդ, ձե րը (ձե րի նը)ձե րին նե րը, 
Ա նո րը (ա նո րի նը)ա նո րին նե րը, ա նոն ցը (ա նոն ցի նը)ա

նոն ցին նե րը
Ի րը (ի րե նը)ի րեն նե րը, ի րեն ցը (ի րեն ցի նը)ի րեն ցին նե րը: 
Փա կա գի ծի մէջ նշո ւած ձե ւե րը քիչ գոր ծա ծու թիւն ու նին: 
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Իբ րեւ փո խա նուն գոր ծա ծո ւող անձ նա կան դե րա նուն նե րը 
կը կո չո ւին նաեւ ստա ցա կան դե րա նուն: 

Ս տա ցա կան դե րա նուն նե րը կը հո լո վո ւին. ու նին չորս հո լո-
վա ձեւ.

Ուղղ.հայց. իմս  ի մին ներս
Սեռ.տր.  Ի մի նիս ի մին նե րուս
Բցռ.  ի մի նէս            ի մին նե րէս
Գործ.  ի մի նովս ի մին նե րովս
Ս եւ դ յօ դե րը կրնան փո խա րի նո ւիլ ը ո րո շիչ յօ դով՝ իմս/ի մը, 

քու կին ներդ/քու կին նե րը: Ի մաս տա յին խախ տում չ’ա ռա ջա նար:
Պէտք է նշել, որ յատ կա ցու ցիչ յատ կա ցեալ ձե ւը խօս քի մէջ 

ա ւե լի գոր ծա ծա կան է, քան փո խա նուն սե ռա կա նի ձե ւե րը:

4.5.– Անդ րա դարձ դե րա նուն 
Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ դե րա նուն նե րուն անդ րա դար ձը 

կ’ար տա յայ տո ւի եր կու ձե ւով.
– Անձ նա կան դե րա նուն նե րուն ուղ ղա կան ձե ւե րը ա զա տօ-

րէն կրնան գոր ծա ծո ւիլ ի րենց հո լո վա կան բո լոր ձե ւե րուն հետ 
(բա ցի ուղ ղա կա նէն)՝ անդ րա դարձ ի մաստ մը ձեռք բե րե լով. ես 
զիս, ես իմ, ես ին ծի, ես ինձ մէ, ես ինձ մով, նոյն պէս յոգ նա կին՝ 
մենք մեզ, մենք մեր, մենք մե զի, մենք մեզ մէ, մենք մեզ մով: Նոյն 
ձե ւով նաեւ՝ դուն եւ դուք դե րա նուն նե րը: Ինք եւ ի րենք նոյն պէս 
ա զա տօ րէն գոր ծա ծո ւե լով միւս հո լո վա ձե ւե րուն հետ՝ կը կազ-
մեն ամ բող ջա կան շար քեր: ինք զինք, ինք իր, ինք ի րեն, ինք 
իր մէ, ինք իր մով: Այս ձե ւե րը ար դէն կցա կան ձե ւով կը գրո ւին՝ 
ինք զինք, ին քիր/ինք նիր, ին քի րեն/ինք նի րեն, ինքիր մէ/ինք նիր
մէ, ին քիր մով/ինք նիր մով: Երկրորդ՝  նով տարբերակը քիչ կը 
հանդիպի. «Աշ խարհ ին քիր մով կը զբա ղէր, դուռդրա ցի ա մէնքն 
ալ ի րենց հա մար կ’ապ րէին» ( Ռու բէն Զար դա րեան): « Ծե րու նի 
վար դա պե տը ին քիր մէ ե լած կնոջ ա մուս նոյն կը հարց նէ» ( Մեղ
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րիկ եպս. Բա րի քեան): Յոգ նա կի ձե ւերն են՝ ի րենք զի րենք, 
ի րենք ի րենց, ի րենք ի րենց մէ, ի րենք   ի րենց մով27: Հայ ցա կա նի 
մէջ մենք զմեզ, դուն զքեզ, դուք զձեզ գրա բա րա ձեւ տար բե րակ-
նե րը նոն քան գոր ծա ծա կան են. « Շա րան շա րան հա յե լի նե րուն 
առ ջեւ կե ցած մենք կը դի տենք մենք զմեզ» ( Զա րեհ Խ րա խու նի):

Ան եւ ա նոնք նման վեր լու ծա կան ձե ւեր չեն կազ մեր: 
– Վե րի ինք զինք ձե ւը հիմք կը դառ նայ անդ րա դարձ դե րա-

նուն նե րու ան կախ շար քի մը. կ’ար տա յայ տէ ե զա կի Գ. դէմ քը: 
Ս եւ դ դի մո րոշ յօ դե րով ան ձեռք կը բե րէ Ա. եւ Բ. դէմ քե րու 
դե րա նու նի ի մաստ: Կը հո լո վո ւի, չու նի ուղ ղա կան եւ սե ռա կան 
հո լով նե րու գոր ծա ծու թիւն.

 Ա. դէմք  Բ. դէմք Գ. դէմք
ուղղ. .................. ..................  .................
հայց. ինք զինքս ինք զինքդ  ինք զինք  
                           (ա ռանց ը յօ դի)
սեռ. .................. ..................   ....................
տր. ինք զին քիս ինք զին քիդ   ինք զին քին
բցռ. ինք զին քէս ինք զին քէդ   ինք զին քէն
գործ. ինք զին քովս ինք զին քովդ   ինք զին քով

Գոր ծիա կան հո լո վը ու նի ին քիր մովս, ին քիր մովդ, ինք նիր
մով ա ւե լի գոր ծա ծա կան տար բե րակ նե րը: 

Գ րա կան օ րի նակ ներ՝ « Հի մա ինք զինքս պոլ սա հայ կը 
զգամ» ( Վա հէ Պէր պէ րեան): « Դուն այն քան վար ժո ւած ես յան
ցա ւոր զգա լու …ինք զինքդ թե րա ցած նկա տե լու…, որ կը լռես» 
( Վե հա նոյշ Թե քեան): « Տա կա ւին բո լո րո վին ինք զին քիս չեմ 
ե կած» ( Զա րեհ Որ բու նի): « Նա յէ՛ ան գամ մը հա յե լիին մէջ, գա նէ՛ 
ինք զին քիդ վրայ» ( Շա հան Շահ նուր): «Ձ գե ցէ՛ք խեղ ճը ու ինք-
27 Կարօ Առաքելեան եզակի ձեւերը կու տայ ն-ով՝ ինքնիր, ինքնիրեն, 

ինքնիրմէ, ինքնիրմով, իսկ յոգնակի ձեւերը կցական գրութեամբ՝ իրենք
զիրենք, իրենքիրենց, իրենքիրենցմէ, իրենքիրենցմով. տե՛ս նոյնին 
Դիւրին հայերէն, 3, Պէյրութ, 2006, էջ 13:
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զին քին գայ ան գամ մը ( Յա կոբ Մն ձու րի): Դար ձո ւածք նե րու մէջ 
շատ կը հան դի պի՝ ինք զինք տես նել, ինք զինք գտնել, ինք զին
քին գալ, ինք զին քին նա յիլ, ինք զին քէն ել լել, ին քիր մով տա րո ւիլ  
եւ այլն:

Ա սոնց յոգ նա կին կը կազ մո ւի նի յոգ նա կեր տով եւ ս, դ, ն 
յօ դե րով՝ ինք զինք նիս, ինք զինք նիդ, ինք զինք նին: Կը հո լո վո ւին 
ու հո լո վու մով. ինք զինք նիսինք զինք նուսինք զինք նէսինք զինք
նովս: Գ րա կան լե զուն թէեւ կը խու սա փի այս յոգ նա կի ձե ւե րէն, 
բայց չէ կրցած ամ բող ջո վին թօ թա փել զա նոնք. «Ինք զինք նուս 
հետ կրնանք ըլ լալ ա ռանց ար տա քին ո րե ւէ մի ջամ տու թեան» 
( Գե ղամ Բար սե ղեան): « Պէտք չու նէինք են թար կե լու ինք զինք-
նիս այդ կար գի դիպ լո մա տիկ խա ղե րու» ( Լե ւոն Շանթ): « Բայց 
քիչ մը զսպե ցէ՛ք ինք զինք նիդ, տի կի՛ն, մա նուկ չէք» ( Շա հան 
Շահ նուր): «Ինք զինք նիդ կրնաք հայ չզգալ՝ ը սի ի րենց ան ցած 
օր» ( Վահ րամ Մա ւեան):

 4.6.– Փո խա դարձ դե րա նուն
Փո խա դարձ դե րա նուն ներն են զի րար եւ մէկզ մէկ: Կը գոր-

ծա ծո ւին գոր ծո ղու թեամբ փո խա դար ձա բար կա պո ւած ա նուն-
նե րու փո խա րէն:

ուղղ. ........................  ................ 
հայց. ի րար, զի րար              մէկզ մէկ
սեռ.  ի րա րու              մէկզ մէ կու
տր.  ի րա րու             մէկզ մէ կու
բցռ. ի րար մէ            մէկզ մէ կէ 
գործ. ի րար մով            մէկզ մէ կով 
Մէկզ մէկ դե րա նու նը քիչ գոր ծա ծու թիւն ու նի: Կայ նաեւ մի

մեանց փո խա դարձ դե րա նու նը, որ գրա բա րեան սե ռա կան-
տրա կան քա րա ցած ձեւ է եւ ա րե ւե լա հա յե րէ նի մէջ հան դէս կու 
գայ յատ կա ցու ցի չի եւ ա նուղ ղա կի խնդի րի պաշ տօն նե րով:

Փո խա դարձ դե րա նուն նե րը յոգ նա կի են, ե զա կի թիւ չու-
նին: Նոյն պէս չու նին ուղ ղա կան հո լով, հե տե ւա բար խօս քի մէջ 
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չեն կրնար գոր ծա ծո ւիլ ուղ ղա կան հո լո վի պաշ տօն նե րով: Փո-
խա դարձ դե րա նու նը կը մտնէ կա պա կան դար ձո ւածք նե րու 
մէջ, հան դէս կու գայ յատ կա ցու ցի չի, ու ղիղ խնդի րի, ա նուղ-
ղա կի խնդիր նե րու եւ պա րա գա նե րու պաշ տօն նե րով: «Ո րո շե
ցինք ա ւե լի յա ճախ տես նել զի րար / գնաց – դ րան մէկ կող մը 
ես – դ րան միւս կող մը ինք – / ար դէն իսկ զի րար մոռ ցեր էինք»: 
« Դուն ալ գի տես ես ալ գի տեմ – կեանքն ի րար մով կը սի րեն» 
( Զահ րատ): «Այս պէս մենք Կը բաժ նո ւինք կը բաշ խո ւինք ի րա-
րու… / Կը տա րա ծո ւինք ի րա րու մէջ» ( Զա րեհ Խ րա խու նի):

4.7.– Ցու ցա կան դե րա նուն ներ
Ըստ ի մաս տի՝ ցու ցա կան դե րա նուն նե րը կ’ըլ լան ա ռար կա-

յա նիշ, ա ծա կա նա նիշ, թո ւա կա նա նիշ եւ մակ բա յա նիշ:
Ցու ցա կան դե րա նուն նե րը կը կազ մեն ե րեք շարք՝ ի րենց 

հիմ քին մէջ ու նե նա լով ս, դ, ն  ար մատ նե րը: Ցու ցա կան դե րա-
նուն նե րը ա ռար կան, յատ կա նի շը, քա նա կը ցոյց կու տան խօս-
քին մէջ ա նոնց ու նե ցած կար գին կամ խօ սո ղին ու խօ սա կի ցին 
հետ ու նե ցած ա նոնց տա րա ծա կան հե ռա ւո րու թեան վրայ:

Ա ռար կա յա նիշ ցու ցա կան դե րա նուն նե րը քա նի մը շարք են.
1) Ա սի կա, ա տի կա, ա նի կա. սա կայն ա սոնց ե զա կի ու ղիղ 

ձե ւե րը կրնան փո խա րի նո ւիլ այս, այդ, այն, աս, ատ, ան շար-
քե րով, իսկ ա սի կա բա ռը՝ նաեւ սա բա ռով:

Ցու ցա կան դե րա նուն նե րը ու նին դե րա նո ւա նա կան հո լո-
վում՝ հե տե ւեալ յա րա ցոյ ցով. 
ուղղ. ա սի կա

այս. սա, աս
ա սոնք ա տի կա

այդ,  ատ
ա տոնք ա նի կա

այն, ան
 ա նոնք   

հայց. ա սի կա ա սոնք ա տի կա  ա տոնք զայն, ա նի կա զա նոնք

սեռ. ա սոր ա սոնց ա տոր ա տոնց ա նոր ա նոնց

տր. ա սոր ա սոնց ա տոր ա տոնց ա նոր ա նոնց

բցռ. աս կէ ա սոնց մէ ատ կէ ա տոնց մէ ան կէ ա նոնց մէ

գործ. ա սով ա սոնց մով ա տով ա տոնց մով ա նով ա նոնց մով
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Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Ե զա կի ուղ ղա կան տար բե րա կա յին ձե ւե րուն մէջ ա մէ նէն 

շատ ու սո վո րա կան գոր ծա ծու թիւն ու նի ա սի կա, ա տի կա, ա նի
կա շար քը. «Պզ տիկ եր ջան կու թիւն մը չէր ա տի կա» (Անդ րա նիկ 
Ծա ռու կեան): «Ա տի կա մեր գիտ ցած Ա ւե տա րա նի սուրբ է ջե րէն 
մէ կը չէր»: «Ա սի կա հա յե րէն լրա գիր է, ո րո շե ցի»: «Ա սի կա մեծ 
հրաշք էր» (Մկր տիչ Մար կո սեան): «Ա նի կա մէկ մէկ կը ճանչ նար 
/ Փո շիի հա տիկ նե րը հին Մէհ մէտ Պէյ փո ղո ցին» ( Զահ րատ):

– Այս, այդ, այն շար քը ու նի եր կու կի րար կու թիւն՝ ա ծա կա նա-
կան եւ գո յա կա նա կան: Իբ րեւ ա ռար կա յա նիշ ու նի չա փա զանց 
քիչ գոր ծա ծու թիւն, սահ մա նա փակ պա րա գա նե րու կը փո խա-
րի նէ ա սի կա, ա տի կա, ա նի կա ա ռար կա յա նիշ շար քը. «Այս այն 
լեռն է / Որ ա մէ նուս բի բին խորն է բե ւե ռո ւած» ( Զա րեհ Խ րա
խու նի): « Սա այն հողն է, հո ղակ տոր մնա ցոր դը, ո րուն վրայ հա
յու սե փա կան իշ խա նու թիւ նը վերջ էր գտեր 1045 թո ւա կա նին: 
Չ մոռ նանք այս ալ» (Վ րէժ Ար մէն): Կ ’ըն կե րա նայ հար ցա կան 
դե րա նուն նե րու. այս ո՞ւր մնա ցիք, այդ ի՞նչ կ’ը նես, այդ որ քա՞ն 
ա ռիր, այս ինչ պէ՞ս կ’ըլ լայ: Ա ծա կա նա կան գոր ծա ծու թիւ նը իր 
գլխա ւոր ո լորտն է. կը մատ նան շէ ա ռար կա յին ընդ հա նուր յատ-
կա նի շը՝ այս գիր քը, այդ գիր քը, այն գիր քը: Կը հա մա պա տաս-
խա նէ ա րե ւե լա հա յե րէ նի այս, այդ, այն շար քին ու կը կա տա րէ 
ո րո շի չի պաշ տօն. «Այս լե ռը մեծ / Ան մա հու թեան սան դուխն է» 
( Զա րեհ Խ րա խու նի): «Այս բո լո րին վրայ ար ծիւ մը կը սա ւառ
նէր»: «Այս անգ լիա ցի ե րի տա սար դը հայ կա կան գի տու թիւն նե
րու սի րա հար է» ( Ռո պէր Հատ տէ ճեան): «Ա շու նը ու շա ցած էր 
այս տա րի» ( Յա կոբ Մն ձու րի): 

– Աս, ատ, ան շար քը դար ձեալ ու նի եր կու կի րար կու թիւն՝ 
ա ծա կա նա կան եւ գո յա կա նա կան: «Ատ ար տը բա նամ նէ պի տի 
կար գես ին ծի»: «Ան զաւ կի պէս կը նա յէր Տոգ սա նը, կ’ա զա տէր 
զա նի փո ղոց նե րէն» ( Յա կոբ Օ շա կան): «Աս պի տի չապ րի» ( Յա
կոբ Մն ձու րի): 
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– Սա բա ռը գրա բա րի սա, դա, նա շար քէն մնա ցած ա ռան-
ձին դե րա նուն է: Ու նի գո յա կա նա կան կի րար կու թիւն. « Սա այն 
հողն է, հո ղակ տոր մնա ցոր դը, ո րուն վրայ հա յու սե փա կան իշ
խա նու թիւ նը վերջ էր գտեր 1045 թո ւա կա նին»: « Սա նո րա գոյն 
գե րեզ մա նա տունն է Ե րե ւա նի, բայց պարզ գե րեզ մա նա տուն մը 
չէ» (Վ րէժ Ար մէն): Ա ւե լի կ’ե րե ւի իբ րեւ ա ծա կա նա նիշ. « Հի մա, 
սա պա հուս, երբ այս տո ղե րը կը գրեմ» (Մկր տիչ Մար կո սեան): 
«Անդն դա յին, խլաց նող լռու թիւն մը կը տի րէր բնու թեան մե կու
սա ցած սա ան կեան մէջ» ( Նու պար Ա կի շեան), « Սա ի րի կո՜ւնն 
ըլ լա յի ես. / Եւ հպէի ճակ տին ա մէն ան ցոր դի» ( Մի սաք Մե ծա
րենց): 

– Ա սոնց մով չեն սահ մա նա փա կո ւիր ա ռար կա յա նիշ ցու ցա-
կան դե րա նուն նե րու ուղ ղա կան տար բե րա կա յին շար քե րը: Խօ-
սակ ցա կան լե զո ւին մէջ լայ նօէն գոր ծա ծո ւող ա սի, ա տի, ա նի 
շար քը եր բեմն իր ար տա յայ տու թիւ նը կը գտնէ նաեւ գրա կան 
լե զո ւին մէջ: Ու նի միայն գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն:

– Ուղ ղա կան եւ հայ ցա կան հո լով նե րը կը նոյ նա նան. միայն 
եր րորդ շար քը ու նի զայն եւ զա նոնք հայ ցա կա նի յա տուկ ձե ւե-
րը. « Տան փոք րի կը տե րեւ նե րուն տակ մոռ ցած էր զայն» ( Հա
մաս տեղ): «Ո՞վ պի տի ըլ լար ստոյգ մա հը յանձն առ նո ղը՝ զայն 
տեղ հասց նե լու հա մար» (Ա րամ Հայ կազ): Զա նի կա եւ զա նի 
ձե ւե րը մեր ժե լի են ու դուրս դրո ւած գրա կա նէն. «Օր մը միայն 
դպրոց գնաց. պա տո ւե լին փախ ցուց զա նի»: «Ան զաւ կի պէս կը 
նա յէր Տոգ սա նը, կ’ա զա տէր զա նի փո ղոց նե րէն» ( Յա կոբ Օ շա
կան): «Եւ չգիտ ցաւ զա նի կա մին չեւ որ անդ րա նիկ որ դին ծնաւ: 
Ա նոր ա նու նը Յի սուս դրաւ» ( Ղու կա սի ա ւե տա րան):

– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ ա սոնց սե ռա կան-տրա կա նը կը 
կազ մո ւի այս, այդ, այն ար մա տա կան ձե ւե րուն վրայ որ մաս-
նի կը յա ւե լե լով` աս+որ, ատ+որ, ան+որ: Ա սոնք յա ռա ջա ցած են 
գրա բար-մի ջին հա յե րէն-աշ խար հա բար հե տե ւեալ զար գա ցու-
մով` այս > այ սոր> ա սոր, այդ>այ դորա դոր> ա տոր, այնայ նոր> 
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ա նոր28 ու կը հա մա պա տաս խա նեն ա րե ւե լա հա յե րէ նի սրա, 
դրա, նրա ձե ւե րուն: «Ե րա նի ա նոր ա նու նը գիտ նար»: « Հե լե
նան ա նոր նոր ա նուն մը տո ւաւ» ( Հա մաս տեղ):

Խօ սակ ցա կա նը ու նի սե ռա կան-տրա կան սւոր ձևը սւոր 
նա յէ՛, որ լրիւ մեր ժե լի է գրա կա նին կող մէ:

Սե ռա կան հո լո վը կրնայ գոր ծա ծո ւիլ փո խա նո ւա նա բար. կը 
ստա նայ յօդ. «Ով ա մէ նէն բնա կան խնդու քը ու նե նայ՝ այս ծրա
րը ա նորն է» ( Ֆի լիփ Զա քա րեան): 

– Ե զա կի բա ցա ռա կան եւ գոր ծիա կան ձե ւե րը ու նին ա սոր
մէ, ա սոր մով, ա տոր մէ, ա տոր մով, ա նոր մէ, ա նոր մով ձե ւե րը, 
զորս գրա կա նը յա ջո ղած է շար քէ դուրս դնել. օ րի նա կան ձե ւերն 
են աս կէ, ատ կէ, ան կէ  եւ ասով, ատով, անով: Բացառականին 
մէջ կ-ն հան դէս կու գայ իբ րեւ յա ւե լադ րու թիւն: «Ալ ատ կէ ետք 
ինչ ե ղայ չեմ գի տեր» ( Յա կոբ Մն ձու րի): « Վեր ջին ան գամ զինք 
տե սած էին ան կէ տաս նա մեակ մը ա ռաջ»:

– Ա ռար կա յա նիշ ցու ցա կան դե րա նուն նե րու յոգ նա կին ու-
նի ա սոնք, ա տոնք, ա նոնք շար քը. չու նի տար բե րա կա յին ձե ւեր: 

Գ րա բա րէն մնա ցած հնա բա նու թիւն է այ սու ցու ցա կա նը, 
որ կը հա մա պա տաս խա նէ ա սի կա ցու ցա կան դե րա նու նի ա սով 
գոր ծիա կան ձե ւին: Այս գի րով ձե զի կը դի մեմ > Այ սու ձե զի կը 
դի մեմ: Կը գոր ծա ծո ւի պաշ տօ նա կան գրագ րու թեան մէջ: 

2) Ա ռար կա յա նիշ են նաեւ այս տեղ, այդ տեղ, այն տեղ, հոս, 
հոս կէ, հոն, հոն կէ տեղ ցոյց տո ւող դե րա նուն նե րը: 

Այս տեղ, այդ տեղ, այն տեղ ու նին գո յա կա նա կան կի րա ռու-
թիւն ներ` յօդ կ’առ նեն, կը հո լո վո ւին ե զա կի եւ յոգ նա կի հո լո-
վում նե րով. « Հա սանք այդ տե ղի կա յա րա նը»: « Հար ցու ցի այդ-
տե ղին ա նու նը»: «Այն տե ղէն ա ւե լի դժո ւար է ե ղեր Հա յաս տան 
խօ սի լը»: «Այն տե ղե րը ծա նօթբա րե կամ չու նէի»:

Ուղղ,հայց. այս տեղ  այս տե ղե րը

28 Յու. Ավետիսյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական 
քերականություն, Երևան, 2007, էջ 109:
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Սեռ.տր.  այս տե ղի  այս տե ղե րուն
Բցռ.   այս տե ղէն  այս տե ղե րէն
Գործ.  այս տե ղով  այս տե ղե րով
Հոս եւ հոն հայ ցա կան հո լո վի գոր ծա ծու թիւն ու նե ցող դե-

րա նուն նե րը ու նին հոս կէ, հոն կէ բա ցա ռա կան քա րա ցած ձե-
ւերն ալ: Շար քը կը գոր ծա ծո ւի բա յե րու հետ, տե ղի պա րա գա յի 
պաշ տօ նով: Հոդ եւ հոդ կէ ձե ւե րը շար քէ ե լած են գրե թէ. « Հոն 
հե ռուն, ա հա, Մա սի սի կո ղէն / Քու ակդ նո րէն / Բ խած կը սու
րայ» ( Վա հան Թէ քէեան): « Հո՛ն է միայն, որ կրնայ գտնել ա մէն 
հայ կրկին / Խա ժա մու ժին մէջ օ տար կորսն ցու ցած իր հո գին» 
( Մու շեղ Իշ խան): « Մենք որ քան ալ տա րան ջա տո ւինք – հոս հոն 
ցրո ւինք մաս առ մաս / Օրհ նեալ մա սի պնա կին շուրջ կը միա
նանք յա ւի տեան» ( Զա րեհ Խ րա խու նի): « Հո՛ս, բայց Հո՜ն ե ղայ ես 
շա րու նակ, / Հո՛ն, բայց Հոս ամ բող ջո վի՜ն չե ղայ բնաւ…» ( Զա րեհ 
Մել քո նեան):

Մեր ժե լի են խօ սակ ցա կա նէն ե կած հոս տեղ, հոն տեղ ձե ւե-
րը:

Աստ դե րա նու նը՝ այս տեղ, դար ձեալ հնա բա նու թիւն է. կը 
հան դի պի տա պա նա քա րե րու վրայ եւ պաշ տօ նա կան գրու թիւն-
նե րու մէջ՝ «Աստ հանգ չի...»:

Ա ծա կա նա նիշ ցու ցա կան դե րա նուն նե րը քա նի մը շարք 
են.

1) Այս, այդ, ան, աս, ատ, ան եւ սա ցու ցա կան դե րա նուն նե-
րը, ինչ պէս տե սանք, կրնան ա ռար կա յա նիշ կի րար կու թիւն ու-
նե նալ, ա սի կա ա տի կա, ա նի կա շար քին փո խա րէն գոր ծա ծո ւիլ 
սահ մա նա փակ կի րար կու թեամբ, բայց ա նոնք գլխա ւո րա բար 
ու նին ա ծա կա նա նիշ կի րար կու թիւն եւ ցոյց կու տան ա ռար կա յի 
ընդ հա նուր յատ կա նի շը: 

Այս ա ծա կա նա նիշ ցու ցա կա նի նշա նա կու թիւ նը ու նի սոյն 
բա ռը, որ իբ րեւ հնա բա նու թիւն կը մնայ գրա բա րի սոյն, դոյն, 
նոյն շար քէն: Ու նի ա ծա կա նա կան կի րար կու թիւն՝ սոյն նա մա
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կը, սոյն դի մում նա գի րը: Կը գոր ծա ծո ւի միայն պաշ տօ նա կան 
գրագ րու թեան մէջ:

Նոյն ցու ցա կա նը գո յա կա նին վրայ կը դրո ւի նա խա պէս 
նշուած յատ կա նի շը ցոյց տա լու հա մար. « Կար պի սը նոյն ա ռա
ւօտ մեկ նող տղայ մըն էր» (Անդր. Ծա ռու կեան):

Նոյն դե րա նու նը կը գոր ծա ծո ւի նաեւ գո յա կա նա բար՝ Նոյն 
մա տի տը գոր ծա ծէ:> Նոյ նը գոր ծա ծէ: « Նոյ նը ը րած չէի՞ն գիւ ղին 
բնա կիչ նե րը» ( Նու պար Ա կի շեան):

 Գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին կ’ու նե նայ թիւ՝ 
ե զա կի եւ յոգ նա կի ու կը հո լո վո ւի.

նոյ նը, նոյ նին, նոյ նէն, նոյ նով.
նոյ նե րը, նոյ նե րուն, նոյ նե րէն, նոյ նե րով:
Միեւ նոյն դե րա նու նը նոյն դե րա նունն է, ուր գա ղա փա րը կը 

շեշ տո ւի: Ու նի նոյն գոր ծա ծու թիւն նե րը:
Միւս ցու ցա կա նը կ’ար տա յայ տէ յա ջոր դու թիւն: Ու նի ա ծա-

կա նա կան գոր ծա ծու թիւն, ո րո շի չի դե րով. միւս գիր քը, միւս շէն
քը: « Բա րի լու րը կ’ի մաց նէր միւս խում բե րուն» ( Ֆի լիփ Զա քա ր
եան): « Միւս ե րե քը դեռ ե րի տա սարդ էին» ( Նու պար Ա կիշեան): 
Ու նի նաեւ գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն, կը ստա նայ յօդ, կ’ու-
նե նայ ե զա կի եւ յոգ նա կի ու կը հո լո վո ւի. միւ սը, միւ սին, միւ սէն, 
միւ սով. « Քա նի մը անվ նաս բա ռեր կ’ա ւե լաց նենք ու կ’անց նինք 
միւ սին» ( Նու պար Ա կի շեան):  Յոգ նա կին երկ ձեւ է՝ միւ սեր/միւս
ներ: Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ շատ բա ռե րու պա րա գա յին ն-ն 
կոր սո ւե լու վրայ է: Շատերու համար ա ւե լի տի րա կան է միւս ներ 
տար բե րա կը՝ « Մե ծե րը եւ միւս նե րը» (Անդ րա նիկ Ծա ռու կեան): 

Միւս դե րա նու նը եր բեմն կը նոյ նա նայ յա ջորդ ա ծա կա նին 
հետ:

Միւս դե րա նու նին հո մա նիշ է մէ կալ բա ռը: Օ րի նակ՝ «Ատ 
չեմ ու զեր, մէ կա լը բեր»: Գ րա կա նը կը մեր ժէ ա նոր գոր ծա ծու
թիւ նը:
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2) Այս պի սի, այդ պի սի, այն պի սի, նոյն պի սի. խօս քին մէջ 
նա խա պէս յի շո ւած մաս նա ւոր յատ կա նիշ ցոյց տո ւող դե րա նուն-
ներն են: Հան դէս կու գան ո րո շի չի պաշ տօ նով, կը պա տաս-
խա նեն ինչ պի սի՞  հար ցու մին: «Այդ պի սի խօսք մըն ալ Շա հան 
Շահ նու րը ու նի»: «Այս պի սի գիր քեր շատ ըն թեր ցող ներ կ’ու նե
նան»: « Կիրթ վա րո ւե ցէ՛ք, որ պէս զի նոյն պի սի վար մուն քի ար
ժա նա նաք»:

Կր նան գոր ծա ծո ւիլ գո յա կա նա բար՝ այս պի սին, այս պի
սի նե րը. «Այդ պի սի նե րը շու տով կը յար մա րին նոր մի ջա վայ
րի»:  « Ժո ղովր դա յին ռա միկ լեզ ո ւի մէջ այս պի սի նե րը կ’ան
ո ւան ո ւին դդում գլուխ, եր կա րա կանջ... » ( Լե ւոն Շա ռո յեան): 
Այս պի սով հո լո վա կան ձե ւը ու նի մակ բա յա կան կի րա ռու թիւն՝ 
«Այս պի սով մեր գոր ծը ա ւար տին կը հաս նի»: Յոգ նա կին ու նի 
իր հո լո վա կան բո լոր ձե ւե րը՝ այս պի սի նե րը, այս պի սի նե րուն, 
այս պի սի նե րէն, այս պի սի նե րով:

Խօ սակ ցա կա նէն կու գայ դե րա նու նի տրա կան հո լով + պէս 
կա ռոյ ցով կա պա կան դար ձո ւածք նե րը փո խա նո ւա նա բար գոր-
ծա ծե լը, սո վո րա բար՝ յոգ նա կի, ին ծի պէս նե րը, ձե զի պէս նե րը, 
ա սոր պէս նե րը… « Հան դի սա տես ներ պէտք է ա սոնց պէս նե-
րուն» (Գ րի գոր Զոհ րապ): Ներ կա յիս չեն գոր ծա ծո ւիր:

3) Այ սինչ, այ դինչ, այ նինչ դե րա նուն նե րը ա նո րոշ կեր պով 
կը մատ նան շեն լրա ցեալ ան ձի կամ ի րի յատ կա նի շը կամ ինք-
նու թիւ նը՝ այ սինչ կամ այ նինչ գիր քը, այ սինչ մար դը, այ նինչ 
հաս տա տու թիւ նը: Կը գոր ծա ծո ւի նաեւ գո յա կա նա բար, կ’ու նե-
նայ յոգ նա կի  ու կը հո լո վո ւի՝ այ սին չը՝ այ սին չինայ սին չէնայ
սին չով, այ սինչ նե րը՝ այ սինչ նե րունայ սինչ նե րէնան սինչ նե րով: 
«Ե կե ղե ցին ո՛չ Կա թո ղի կո սին, ո՛չ Ա ռաջ նոր դին, ո՛չ հո գե ւոր հո
վի ւին, ո՛չ այ սին չին կամ այ նին չին կը պատ կա նի»:

Մակ բա յա նիշ ցու ցա կան նե րը քա նի մը շարք են: Այս պէս. 
1) Այս պէս, այդ պէս, այն պէս դե րա նուն նե րը ու նին մակ բա-

յա կան նշա նա կու թիւն, կը գոր ծա ծո ւին բա յե րու հետ, ձե ւի պա-
րա գա յի պաշ տօ նով: Նոյն պէս դե րա նու նը նոյն պէս կը պատ կա-
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նի այս խում բին, բայց կը փո խա րի նէ նա խա պէս յի շո ւած ձե ւի 
պա րա գայ մը. «Ա ռա ջին վի րա ւո րը այս պէս կը քա լէր, երկ րոր
դը՝ նոյն պէս»: 

Այս պէս, այդ պէս, այն պէս շար քին հո մա նիշ է ա սանկ, 
ա տանկ, ա նանկ շար քը, որ թէեւ մեր ժո ւած է գրա կա նէն, բայց 
գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թեան մէջ տա կա ւին կը հան դի-
պի. « Բայց թե րեւս ա սանկ ա ւե լի լաւ է. գլխուս վե րե ւէն ուղ ղա կի 
պի տի հե տե ւիս գրի չիս» (Վ րէժ Ար մէն):

Ծա նօթ.- այս պէս, այդ պէս, այն պէս եւ ա սանկ, ա տանկ, 
ա նանկ հո մա նիշ դե րա նո ւա նա կան շար քե րը խօ սակ ցա կա-
նին մէջ ու նին նաեւ ա ծա կա նա կան-ո րոշ չա յին նշա նա կու թիւն 
ու կը փո խա րի նեն վե րի այս պի սի, այդ պի սի, այն պի սի շար քը. 
Այս պէս/ա սանկ տուն մը ի՞նչ կ’ար ժէ = Այս պի սի տուն մը (ո րո-
շիչ): Ու նին փո խա նո ւա նա կան գոր ծա ծու թիւն եւս՝ այս պէս նե րը, 
ա սանկ նե րը…: Գ րա կա նին մէջ՝ այս պի սի նե րը:

2) Այս քան, այդ քան, այն քան, նոյն քան եւ այս չափ, այդ չափ, 
այն չափ, նոյն չափ շար քե րը հո մա նիշ են, թէ՛ թո ւա կա նա նիշ-ա-
ծա կա նա նիշ են եւ թէ մակ բա յա նիշ: Ա ռա ջին պա րա գա յին կը 
կա տա րեն ո րո շի չի դեր՝ այս քան տա րի, այդ քան համ բե րու թիւն, 
այն քան խնամք: Երկ րորդ պա րա գա յին կը գոր ծա ծո ւին բա յե րու 
եւ ա ծա կան նե րու հետ, չա փի պա րա գա յի պաշ տօ նով՝ այս քան 
գրել, այդ քան տգեղ ա րա րած, այն քան շատ տետ րակ: Նոյն քան 
եւ նոյն չափ հո մա նիշ են ու կ’ար տա յայ տեն նա խա պէս յի շո ւած 
չա փի պա րա գայ մը: Ան չափ (ան սահ ման) բա ռը ա ծա կան է, 
չշփո թել այն չափ դե րա նու նին հետ:

Այս պէս, այս քան, այս չափ, այս տեղ դե րա նուն նե րը կրնան 
փո խա րի նո ւիլ սա պէս, սա քան, սա չափ, սա տեղ դե րա նուն նե-
րով, ո րոնք ու նին ո ճա կան գոր ծա ծու թիւն:

4.7.– Հար ցա կան դե րա նուն ներ
Հար ցա կան դե րա նուն նե րը ըստ քե րա կա նա կան ընդ հա-

նուր ի մաս տի՝ տար բեր խում բե րու կը պատ կա նին: Ա նոնք կ’ար-
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տա յայ տեն հար ցում ան ձի եւ ի րի, յատ կա նի շի, թի ւի ու քա նա-
կի, գոր ծո ղու թեան, գոր ծո ղու թեան տե ղի, ժա մա նա կի, ձե ւի եւ 
նպա տա կի մա սին եւ միշտ պա րոյ կով կամ հարց ման նշա նով 
կը գրո ւին:

Հար ցա կան դե րա նուն ներն են.
– Ո՞վ եւ ո րո՞նք՝ ան ձի, իսկ ի՞նչ եւ ին չե՞ր ի րի մա սին հար-

ցում կ’ը նեն, կը հո լո վո ւին, ու րեմն հան դէս կու գան գո յա կա նա-
բար ու կ’ու նե նան գո յա կա նին բո լոր պաշ տօն նե րը: «Ո՞վ է վար
պետն ու ո՞վ աշ կեր տը խո նարհ / Պա պե նա կան մեր մե ծաս քանչ 
բար բա ռին» ( Մու շեղ Իշ խան): «Ինչ դժո ւար է երբ մարդ ձեռ քը 
ա ղեր սա գիր մը ու նի / Ու չի գի տեր ո րո՞ւ յղէ, ո րո՞ւ տայ»: « Պա
ղա տա գին հարց տո ւեր է ո՞վ կ’առ նէ ո՞վ կը կար դայ» ( Զար հատ): 
« Հա շո ւե յար դար. Ի՞նչ մնաց. կեան քէն ին ծի ի՞նչ մնաց» ( Վա հան 
Թէ քէեան):

Ուղղ. ո՞վ     ո րո՞նք, ով քե՞ր  ի՞նչ   ին չե՞ր
Հայց. զո՞վ    ո րո՞նք, ով քե՞ր  ի՞նչ   ին չե՞ր
Սեռ. ո րո՞ւ     ո րո՞նց    ին չի՞, ի՞նչ բա նի ին չե րո՞ւ
Տր. ո րո՞ւ     ո րո՞նց    ին չի՞, ի՞նչ բա նի ին չե րո՞ւ
Բցռ. որ մէ՞ ո րոնց մէ՞ ին չէ՞ ին չե րէ՞
Գործ. ո՞ր մէ կով  ո րոնց մո՞վ ին չո՞վ ին չե րո՞վ
Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Ա րեւմ տա հա յե րէ նի խօ սակ ցա կա նը մեծ մա սով չու նի հայ-

ցա կան հո լո վով ան ձի ու ղիղ խնդիր: Խօ սակ ցա կա նը կ’ը սէ՝ «Ես 
կը սի րեմ մայ րի կիս», մինչ գրա կա նը կառ չած է հայ ցա կան հո-
լո վով ու ղիղ խնդի րին՝ «Ես կը սի րեմ մայ րիկս»: Խօ սակ ցա կա նը 
կը հարց նէ «Ես ո րո՞ւն կը սի րեմ», իսկ գրա կա նը՝ «Ես զո՞վ կը 
սի րեմ»: Խօ սակ ցա կան եւ գրա կան այս տար բե րակ նե րուն մէջ 
քե րա կա նու թեան պար տա կա նու թիւնն է գրա կան ձե ւին պահ-
պա նու մը:

Այ սու հան դերձ զո՞վ հայ ցա կա նը գրա կա նին հա մար ան փո-
խա րի նե լի հար ցում է հայ ցա կան հո լո վով ար տա յայ տո ւած ան-
ձի մա սին: Յոգ նա կին չկայ: Դպ րո ցի մէջ հայ ցա կան հո լո վով 



ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

197

յոգ նա կին ալ ե զա կի հար ցու մով կը փնտռեն. «Ու սու ցի չը կը սի
րէ ա շա կերտ նե րը: – Ու սու ցի չը զո՞վ կը սի րէ»: Ո րո՞նք հար ցու մը 
յոգ նա կի են թա կա յի մա սին է, հե տե ւա բար ու ղիղ խնդի րի հար-
ցում ըլ լա լու պա րա գա յին շփոթ կ’ա ռա ջա նայ ու ղիղ խնդի րի եւ 
են թա կա յի մի ջեւ: Ով քե՞ր հար ցու մը հո մա նիշ է ո րոնք-ին. ան ալ 
նոյն ան պա տե հու թիւ նը ու նի գրա կա նին հա մար: Դի տել տանք, 
որ խօ սակ ցա կա նին մէջ ո՞վ հար ցու մի յոգ նա կին յա ճախ նոյ նին 
կրկնա ւորն է՝ ո՞վ գնաց, ո՞վո՞վ գա ցին, բայց եր բեք չէ լսո ւած զո՞վ
զո՞վ ձե ւը: Ո՞վո՞վ կրկնա ւոր հար ցա կա նը խօ սակ ցա կա նին մէջ 
նոյ նիսկ կը փո խա րի նէ ո րո՞նք յոգ նա կին, կ’առ նէ յոգ նա կի ստո-
րո գիչ, բայց կը հա մա ձայ նի ե րեք դէմ քե րուն հետ ալ.

Ո՞վ-ո՞վ պի տի մաս նակ ցինք խա ղին (Ա. դէմ քով մաս նա-
կից ներ կան):

Ո՞վ-ո՞վ պի տի մաս նակ ցիք խա ղին (Բ. դէմ քով մաս նա կից-
ներ կան, բայց չկայ Ա. դէմք):

Ո՞վ-ո՞վ պի տի մաս նակ ցին խա ղին (միայն Գ. դէմ քի մաս-
նա կից ներ կան):

Կ ցա կան այս յոգ նա կին դպրո ցին մէջ գոր ծա ծո ւե լով հան-
դերձ՝ գրա կան ար ձա գանգ չու նի:

– Ի՞նչ դե րա նու նը նաեւ հար ցում է ա ռար կա յի ընդ հա նուր 
յատ կա նի շի մա սին՝ ի՞նչ ծառ, ի՞նչ դպրոց եւ այլն:

– Ի՞նչ ը նել եւ ի՞նչ ըլ լալ հար ցում են բա յի մա սին:
– Ո՞ր եւ ինչ պի սի՞ դե րա նուն նե րը հար ցում կ’ը նեն գո յա կա նի 

յատ կա նի շի մա սին, ա ռա ջի նը՝ ո րո շեալ, իսկ երկ րոր դը ա նո րոշ 
գո յա կա նի պա րա գա յին. ո՞ր զի նո ւո րը տե սար, ինչ պի սի՞ զի նո ւոր 
տե սար: 

– Ո՞ րը եւ ո՞ր մէ կը ե զա կի հար ցա կան դե րա նուն նե րը ու նին 
գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն: Կը հո լո վո ւին ու հո լո վու մով: 
Ա ւե լի գոր ծա ծա կան է երկ րոր դը թէ՛ ան ձի, թէ՛ ի րի հա մար. «Ո՞ր 
մէ կը ա ռաջ ան ցաւ». են թա կայ, ուղ ղա կան։ «Ո՞ր մէ կը հաւ նե
ցար». ու ղիղ խնդիր, հայ ցա կան: Ու նի հո լո վա կան բո լոր ձե ւե րը 
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ո՞ր մէ կը, ո՞ր մէ կուն, ո՞ր մէ կէն, ո՞ր մէ կով: Վեր ջի նը կը փո խա րի նէ 
նաեւ ո՞վ դե րա նու նին գոր ծիա կա նը:

– Քա նի՞, քա նիե րո՞րդ, քա նիա կա՞ն հար ցում կ’ը նեն թի ւի մա-
սին, ու նին ո րո շի չի պաշ տօն՝ քա նի՞ փո ղոց, քա նիե րո՞րդ փո ղո
ցը, քա նիա կա՞ն մա տիտ: Ա ռա ջին եր կու քը կրնան գոր ծա ծո ւիլ 
գո յա կա նա բար, յօդ կը ստա նան, կը հո լո վո ւին:

քա նի՞ն, քա նիի՞, քա նիէ՞ն, քա նիո՞վ
քա նի նե՞ րը, քա նի նե րո՞ւ, քա նի նե րէ՞, քա նի նե րո՞վ 
քա նիե րո՞ր դը, քա նիե րոր դի՞ն, քա նիե րոր դէ՞ն, քա նիե րոր

դո՞վ: 
– Որ քա՞ն, որ չա՞փ, ինչ քա՞ն, ինչ չա՞փ դե րա նուն նե րը հար ցում 

կ’ը նեն քա նա կի ու չա փի մա սին: Հո մա նիշ են: Ա մէ նէն գոր ծա-
ծա կա նը ա ռա ջինն է: Կը գոր ծա ծո ւի ո րո շի չի եւ չափ ու քա նա-
կի պա րա գա յի պաշ տօ նով՝ որ քա՞ն ապ րանք ա ռիր, որ քա՞ն շատ 
ապ րանք ա ռիր, որ քա՞ն կը քնա նաս: Կր նայ գոր ծա ծո ւիլ գո յա-
կա նա բար, յօդ ստա նալ ու հո լո վո ւիլ ե զա կի ձե ւով՝ որ քա՞ նը, որ
քա նի՞ն, որ քա նէ՞ն, որ քա նո՞վ:

– Ո՞ւր, ուր կէ՞ դե րա նուն նե րը հար ցում կ’ը նեն գոր ծո ղու թեան 
տե ղի մա սին, հան դէս կու գան տե ղի պա րա գա յի պաշ տօ նով՝ 
ո՞ւր մնա ցիր, ուր կէ՞ կու գաս: Ո՞ր տեղ եւ ո՞ւր տեղ դե րա նուն նե րը 
ա ւե լորդ ու ան տե ղի կազ մու թիւն ներ են. գոր ծա ծել միայն ո՞ւր:

– Յո՞ դե րա նու նը հնա բա նու թիւն է, յո՞ եր թաս ար տա յայ տու-
թե նէն դուրս չկայ:

– Ե՞րբ, եր բո ւը նէ՞ դե րա նուն նե րը հար ցում կ’ը նեն գոր ծո-
ղու թեան ժա մա նա կի մա սին, հան դէս գա լով ժա մա նա կի պա-
րա գա յի պաշ տօ նով՝ «Ե՞րբ բխե ցաւ աղ բիւրն ա ռատ իր ա կէն» 
( Մու շեղ Իշ խան): «Եր բո ւը նէ՞ նո ւի րա տու նե րը այս սկզբուն քով 
կը գոր ծեն» ( Գան ձա սար):

– Ինչ պէ՞ս հար ցա կա նը հար ցում կ’ը նէ գոր ծո ղու թեան ձե-
ւի մա սին, հան դէս գա լով ձե ւի պա րա գա յի պաշ տօ նով՝ ինչ պէ՞ս 
գրել, ինչ պէ՞ս ա ղօ թել, ինչ պէ՞ս դի մա ւո րել Նոր տա րին:
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– Ին չու՞ հար ցա կա նը հար ցում կ’ը նէ գոր ծո ղու թեան կա-
տար ման պատ ճա ռի ու նպա տա կի մա սին, հան դէս գա լով 
պատ ճա ռի եւ նպա տա կի պա րա գա նե րով՝ «Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ զիս սի
րե ցիր, / Փոք րի՛կ աղ ջիկ, քե զի մե՜ղք էր» ( Ռու բէն Սե ւակ): «Ին չո՞ւ, 
ապ շած ես, լճա՛կ» ( Պետ րոս Դու րեան): «Ին չո՞ւ ա նունդ այս տեղ 
չկա րե նամ գրել ես» ( Վա հան Թե քէեան):

Բա ցա կան չա կան նա խա դա սու թեան մէջ հար ցա կան դե րա-
նուն նե րը եր բեմն եր կար կ’առ նեն կամ շեշտ եւ ոչ պա րոյկ. «Ի՜նչ 
պէտք, ի՜նչ պէտք սա կայն ը սել այս բո լո րը, որ բազ մա թիւ ան
գամ ներ կրկնո ւած ըլ լա լու տժգու նու թիւ նը ու նի» ( Շա հան Շահ
նուր), « Գիր քե րու մէջ կան ի՜նչ վեհ զգա ցում ներ, խոր հուրդ ներ» 
( Վա հան Թէ քէեան): «Հ րա շա գործ ի՛նչ կո րով մին չեւ ա փերն այս 
օ տար / Քեզ կը պա հէ դեռ կան գուն» ( Մու շեղ Իշ խան): Ա սի կա 
կը կո չո ւի ճար տա սա նա կան հար ցում:

Ա նուղ ղա կի հարց ման պա րա գա յին շեշտ կը դրո ւի. « Հար
ցուց, թէ ի՛նչ է ա նունս». ո մանք հոս եւս պա րոյկ կը դնեն: 

Գե ղա րո ւես տա կան գրա կա նու թեան մէջ յա ճախ հար ցա-
կան դե րա նուն նե րը կը գոր ծա ծո ւին ա ռանց պա րոյ կի. « Դար
ձեալ պէտք չէ որ գիտ նաս / Քա նի տա րի քա նի ա միս քա նի օր 
/ Ա պա թէ ոչ այդ բո լո րին հա շիւն ինչ պէս պի տի տաս» ( Զահ
րատ): Ա սի կա ո ճա կան ե րե ւոյթ է: Պա րոյ կը ան պայ ման դնել:

Ո մանց հա մար հարց է, թէ պա րոյ կը ո՛ւր պէտք է դրո ւի բա-
ղադ րեալ հար ցա կան նե րու պա րա գա յին, ար մա տի՞ն, թէ վեր-
ջին վան կին վրայ. քա նի ՞ե րորդքա նիե րո՞րդ, ի՞նչ պէսինչ պէ՞ս, 
ո՞ր քանոր քա՞ն:  Ը սենք, որ պարզ հար ցա կան նե րու հարց ման 
ե րան գը բնա կան կեր պով դիր քի տե ղա փո խու թիւն կ’ու նե նայ 
հո լո վա կան ձե ւե րու պա րա գա յին. ի՞նչ՝ ին չի՞, ին չե՞ր, ին չե րո՞վ, 
ո՞ւր՝ ուր կէ՞, ո՞ր՝ ո րո՞ւն, որ մէ՞, ո րո՞նք, ո րոնց մո՞վ  եւ այլն: Հարց կը 
ստեղ ծո ւի միայն, երբ պարզ հար ցա կա նը կցա կան բար դութ-
եան, մա սամբ նաեւ ա ծան ցու մի մէջ կը մտնէ: Յայտ նի է, որ 
հար ցա կան նե րէն կցա կան բար դու թիւն նե րը դեռ ոչ շատ ա ռաջ 
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ար տա սա նո ւած ու գրո ւած են ի՞նչ պէս, ի՞նչ պի սի, ի՞նչ չափ, ի՞նչ 
քան, ո՞ր քան յա րադ րա ւոր ձե ւե րով: Կ ցա կան բար դու թիւն նե րու 
բա ղադ րիչ նե րու կցու մը կ’ըլ լայ բնա կան կեր պով, ա ռանց հնչիւ-
նա փո խու թեան (մէջ տեղ՝ մէջ տեղ, մինչ իս կա կան բար դու թեան 
մէջ հնչիւ նա փո խու թիւ նը առ կայ է՝ մէջանցք՝ մի ջանցք). այդ պէս 
ալ կազ մո ւած են ի՞նչ պէս, ի՞նչ պի սի, ի՞նչ չափ, ի՞նչ քան, ո՞ր չափ, 
ո՞ր քան եւ այլն: Այս տեղ թրքա բա նու թիւն տես նե լու կա րիք չկայ: 
Ա ռո գա նու թեան տե ղը կը փո խո ւի, երբ կցա կա նը ժա մա նա կի 
ըն թաց քին  միա ձոյլ  դառ նայ, ինչ պէս ե ղած է ինչ պէ՞ս, ինչ պի
սի՞ բա ռե րու պա րա գա յին, բայց ոչ տա կա ւին չափ եւ քան բա-
ղադ րիչ նե րու պա րա գա յին՝ ի՞նչ չափ, ի՞նչ քան, ո՞ր չափ, ո՞ր քան…: 
Ա ծան ցա ւոր նե րէն միայն քա նի՞ հար ցա կա նով կազ մո ւած նե-
րը տա կա ւին գլուխ կը ցցեն՝ քա նի ՞ե րորդ, քա նի ՞ե րոր դա կան, 
քանի ՞ա կան,  մինչ դեռ նման հարց չկայ քա նի նո՞ց հար ցա կա նի 
պարա գա յին, ուր պա րոյ կը տե ղը փո խած է ար դէն: 

Մենք եւս հա մա ձայն ենք պա րոյ կին վեր ջին վան կին վրայ 
դրո ւե լուն, ո րոշ վե րա պա հու թիւն մը պա հե լով հան դերձ վե րի 
քա նի մը պա րա գա նե րուն նկատ մամբ:

4.9.– Յա րա բե րա կան դե րա նուն ներ
Երբ հար ցա կան դե րա նուն նե րը դադ րին հար ցում ը նե լէ ու 

բարդ նա խա դա սու թեան մը մէջ ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը 
կա պեն գլխա ւոր նա խա դա սու թեան մէկ ան դա մին՝ կը դառ նան 
յա րա բե րա կան դե րա նուն: Յա րա բե րա կան դե րա նուն ներն են 
որ, ով (որ), ինչ (որ), ուր (որ), ուր կէ (որ), երբ, եր բոր, որ չափ 
(որ), որ քան (որ), ինչ քան (որ), ինչ պէս (որ) 29:

Ո՞ր տու նը սի րե ցիր: > Սի րե ցի այն տու նը, որ լայն պա տու
29 Միայն քանի՞ հարցական դերանունը կը բաժնուի այս ընդհանուր 

օրինաչափութենէն ու կը դառնայ շաղկապ՝ քանի, քանի որ, «այնքան ատեն 
որ», «որովհետեւ» իմաստներով՝ պատճառի եւ հիմունքի պարագայական 
պաշտօններ տալով ստորադաս նախադասութիւններուն. «Քանի չէ եկած՝ 
իր գործերը կը յետաձգենք»: «Քնացաւ, քանի որ յոգնած էր»:
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հան ներ ու նի:
Ո՞ր հար ցա կան դե րա նու նը երկ րոր դին մէջ դար ձած է յա-

րա բե րա կան. ան «որ լայն պա տու հան ներ ու նի» ստո րա դա սա-
կան նա խա դա սու թիւ նը կա պած է «սի րե ցի այն տու նը» գլխա ւոր 
նա խա դա սու թեան տու նը ան դա մին՝ «տու նը, որ լայն պա տու
հան ներ ու նի»:

Գլ խա ւոր յա րա բե րա կան դե րա նունն է որ. ու նի ե զա կի եւ 
յոգ նա կի ու կը հո լո վո ւի30:

Ուղղ. որ   ո րոնք
Հայց. զոր   զորս 
Սեռ. ո րու   ո րոնց
Տր. ո րու   ո րոնց
Բցռ. որ մէ   ո րոնց մէ
Գործ. ո րով/որ մով  ո րոնց մով
Ն կա տի ու նե նալ, որ
– Մեր ժե լի է որ մէ ձե ւին փո խա րէն ո րուն մէ ձե ւը:
–  Շա րա հիւ սօ րէն՝ յա րա բե րա կան դե րա նու նը, ստո րա դա-

սա կան շաղ կապ նե րու պէս, կա պակ ցող դեր ու նե նա լով հան-
դերձ, իբ րեւ դե րա նուն կ’ար տա յայ տէ գլխա ւոր նա խա դա սու-
թեան մէկ ան դա մին՝ յա րա բե րեա լին ի մաս տը: « Փառք ըլ լայ 
ա նոնց, ո րոնց ա րիւ նով սրբա ցաւ հայ րե նի հո ղը» նա խա դա-
սու թեան մէջ յա րա բե րա կան դե րա նու նը ստո րա դաս նա խա-
դա սու թիւ նը կը կա պէ գլխա ւոր նա խա դա սու թեան յա րա բե ր-
եա լին՝ ա նոնց ան դա մին, ու կը փո խա րի նէ զայն ստո րա դաս 
նա խա դա սու թեան մէջ՝«ո րոնց ա րիւ նով սրբա ցաւ հայ րե նի հո
ղը»: Յա րա բե րա կա նով սկսած ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը 
կը լրաց նէ յա րա բե րեա լին ի մաս տը: Յա րա բե րա կա նը թի ւով կը 

30  Որ բառը նաեւ ստորադասական շաղկապ է, ստորադաս նախադասութիւնը 
կը կապէ գլխաւորին՝ «Ըսաւ, որ վաղը դպրոց չկայ», կամ կը փոխարինէ 
որպէսզի շաղկապը՝ «Գիրքը բացի, որ (որպէսզի) մէջբերումս ընդ
օրինակեմ»: Որ շաղկապը չի կրնար յարաբերեալ ունենալ, չ’ունենար թիւ 
ու հոլով, նախադասութեան անդամ չի կրնար ըլլալ: 
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հա մա ձայ նի յա րա բե րեա լին, որ կ’ար տա յայ տո ւի գո յա կա նով 
կամ դե րա նու նով.

Տե սայ հայ րե նա կից ներս, ո րոնք շա տոնց գաղ թեր էին: 
Փառք ա նոնց, ո րոնց ա րիւ նով սրբա ցաւ հայ րե նի հո ղը:
Յա րա բե րեա լը կրնայ ըլ լալ ե րեք տե սակ.
ա) Կա յուն յա րա բե րեալ, որ ան փո փոխ կը մնայ դեր բա յա-

կան դար ձո ւած քի փո խա կեր պո ւած նա խա դա սու թեան մէջ: 
Տե սայ հայ րե նա կից ներս, ո րոնք շա տոնց գաղ թած էին:

> Տե սայ շա տոնց գաղ թած հայ րե նա կից ներս:
բ) Ձե ւա կան յա րա բե րեալ, որ կ’ար տա յայ տո ւի ան, ա նոնք, 

ինք, ի րենք, այն, այն չափ, այն պէս, այն պի սի, այն տեղ, այն քան 
դե րա նուն նե րով, ո րոնք թէեւ ու նին բա ռի մաստ, բայց ա ռար-
կան, ա նոր յատ կա նի շը կամ գոր ծո ղու թեան ձե ւը կու տան ընդ-
հա նուր կեր պով, ա ռանց մաս նա ւո րե լու: Այդ դե րը կը կա տա րէ 
ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը. «Ու սու ցի չը գոհ է այն ա շա կեր
տէն…». ո՞ր ա շա կեր տէն… «որ միշտ պար տա ճա նաչ է»։ «Որ 
պար տա ճա նաչ է» ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը կը լրաց նէ 
այն յա րա բե րեալ ո րո շի չին ի մաս տը: Ս տո րա դաս նա խա դա-
սու թիւ նը փո խա կեր պե լու ա տեն ձե ւա կան յա րա բե րեա լը ար դէն 
ա ւե լորդ կը դառ նայ՝ տե ղը զի ջե լով բուն ո րո շի չին. Ու սու ցի չը 
գոհ է այն ա շա կեր տէն, որ միշտ պար տա ճա նաչ է: > Ու սու ցի չը 
գոհ է միշտ պար տա ճա նաչ ա շա կեր տէն:

գ) Լ ռե լեան յա րա բե րեալ, որ բա ռա ցի չէ ար տա յայ տո ւած, 
սա կայն ըն կա լե լի է ստո րա դաս նա խա դա սու թեան ի մաս տէն. 
« Տուն գա ցի, երբ ար դէն կ’անձ րե ւէր»։ Երբ յա րա բե րա կա նին 
յա րա բե րեա լը չկայ, բայց «Ե՞րբ տուն գա ցի» հար ցու մին կը պա-
տաս խա նէ «երբ ար դէն կ’անձ րե ւէր» ստո րա դաս նա խա դա սու-
թիւ նը, որ կը փո խա րի նէ բա ցա կայ յա րա բե րեա լը՝ ժա մա նա կի 
պա րա գա յի պաշ տօ նով:

– Որ յա րա բե րա կան դե րա նու նի ե զա կի եւ յոգ նա կի հո լո վա-
կան ձե ւե րը նա խա դա սու թեան ան դամ կ’ըլ լան ու կը կա տա րեն 
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գո յա կա նի բո լոր պաշ տօն նե րը. «Այս այն լեռն է / Որ ա մէ նուս 
բի բին խորն է բե ւե ռո ւած…»: «Այս այն լեռն է / Որ մէ որ քան կը 
հե ռա նանք՝ այն քան կը զգանք թէ իրն ենք / Ո րուն որ քան կը մօ
տե նանք այն քան կը զգանք թէ ինչ ենք» (Զա րեհ  Խ րա խու նի):

– Որ յա րա բե րա կա նով ստո րա դաս նա խա դա սու թիւ նը 
կրնայ ըլ լալ միայն յե տա դաս ու մի ջա դաս: Յե տա դաս ըլ լա լու 
պա րա գա յին կը տրո հո ւի ստո րա կէ տով, իսկ մի ջա դաս ըլ լա լու 
պա րա գա յին՝ ստո րա կէտ նե րով: Այս պէս՝ « Կը յար գո ւի այն մար
դը, որ պա տո ւով կը ծա ռա յէ հայ րե նի քին»: « Նա մա կը, զոր 
ստա ցայ, 12 Դեկտ. 1998 թո ւա կիր էր»: 

– Յա րա բե րա կան– յա րա բե րեա լի շա րա դա սու թեան առըն-
չութ եամբ պէտք է նկա տի ու նե նալ հե տե ւեալ պա րա գա նե րը.

ա) Կա րե լի չէ կա յուն յա րա բե րեալն ու յա րա բե րա կա նը բաժ-
նել այլ բա ռե րով կամ հե ռաց նել ի րար մէ: Կա րե լի չէ ը սել «Այդ 
գրի չը տո՛ւր Հ րայ րին, որ նո ւէր ստա ցած էիր»: Հոս յա րա բե րեա-
լը կը դառ նայ Հ րայ րին, բայց Հ րայ րը չէ, որ նո ւէր ստա ցած էիր, 
այլ՝ գրի չը: Պէտք է վե րա շա րադ րել նա խա դա սու թիւ նը, որ պէս-
զի ճիշդ յա րա բե րեա լը գայ յա րա բե րա կա նին քով. «Հ րայ րին 
տո՛ւր այդ գրի չը, որ նո ւէր ստա ցած էիր»: 

Յա րա բե րա կա նը կրնայ դրո ւիլ յե տա դաս կա պով կա պա-
կան դար ձո ւած քին քով, ո րով հե տեւ կա պը ա ռան ձին նա խա-
դա սու թեան ան դամ չէ, այլ՝ կա պա կան դար ձո ւած քը ամ բող-
ջու թեամբ առ նո ւած. « Կե ցայ ըն կե րոջս քով, որ շատ յու զո ւած 
էր»: Հոս յա րա բե րեա լը ըն կե րոջս քով կա պա կան դար ձո ւածքն 
է, ո րուն գլխա ւոր ան դամն է ըն կե րոջս բա ռը: Նոյն պէս՝ կրնայ 
ընդ մի ջո ւիլ էա կան բա յով. «Այս այն լեռն է / Որ ա մէ նուս բի բին 
խորն է բե ւե ռո ւած…»:

բ) Են թա կա յի դե րով որ յա րա բե րա կա նը յա ճախ կ’ե րե ւի յոգ-
նա կի յա րա բե րեա լին կից, այլ խօս քով՝ ե զա կի ուղ ղա կա նը յա-
ճախ կ’ար տա յայ տէ յոգ նա կի յա րա բե րեա լը եւ կը պա հան ջէ յոգ-
նա կի բայ–ս տո րո գիչ. « Հո գի նե րուն վշտա ցած, ա նո՛նց, որ սէր 
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յու սա ցին / Եւ չգտան եւ ա նոնց, որ շատ սի րո՛վ հիւ ծե ցան» ( Վա
հան Թէ քէեան): Այս ան հա մա ձայ նու թիւ նը ի մաս տա յին բար դու-
թիւն ներ չի ստեղ ծեր: Ա հա ւա սիկ Շա հան Շահ նու րէն հա տո ւած 
մը, ուր յոգ նա կի յա րա բե րեա լին քով տեղ մը՝ յոգ նա կի, տեղ մը 
ե զա կի յա րա բե րա կան դրո ւած է. «Ե ղան հա յեր, ո րոնք ի րենց 
մոր թը փրկե լու հա մար վճա րե ցին ոս կի. ե ղան ու րիշ ներ, ո րոնք 
տո ւին հա ւատք, կու սու թիւն. ե ղան ա նոնք, ո րոնք լքե ցին տուն, 
տեղ, եր կինք. ե ղան դեռ վա տեր, որ ու րա ցան ազգ ու լե զու, եւ 
հե րոս ներ, որ տո ւին ա րիւն, կեանք, օր ու ա րեւ»: 

գ) Իբ րեւ յա րա բե րեալ դրո ւած յոգ նա կի դե րա նուն նե րն ու 
կո չա կան բա ռե րը են թա կա յի դե րով յա րա բե րա կա նը միշտ 
ե զա կի կը պա հան ջեն. «Է՜հ, մնաք բա րով Աս տո ւած եւ ա րեւ, / 
Որ կը պլպլաք իմ հոգ ւոյս վե րեւ... ( Պետ րոս Դու րեան): « Դուք՝ 
որ մո ռա ցում նե րու ա նա պակ գի նին կը ստեղ ծէք / Եւ մեր ա մէ
նօ րեայ հա ցը յա ւեր ժա կան» ( Դա նիէլ Վա րու ժան):

դ) Ա րեւմ տա հա յե րէն խօ սակ ցա կա նը չու նի զոր եւ զորս հայ-
ցա կան ձե ւե րը: Գ րա կան լե զուն եր բեմն տեղ կու տայ ա նոնց. 
« Կար ու րիշ մը, զոր Պետ րոս ան մի ջա պէս սի րեց (Շ. Շահ նուր): 
Հոս զոր յա րա բե րա կա նը հայ ցա կան հո լո վով ու ղիղ խնդիրն է 
սի րեց ստո րո գի չին: Սա ալ Դանիէլ Վա րու ժա նէն. « Դո՛ւն, խաչ
բուռն այս, զոր իմ ձեռ քով եմ հիւ սեր, ըն դու նէ՛, Մայր»: Այժմ 
ա սի կա ա ւե լի շատ ու ղիղ ձե ւով կը գոր ծա ծեն, ո րով հե տեւ որ ձե-
ւը ա ռանց ի մաս տա յին շփոթ ստեղ ծե լու կը կա տա րէ նաեւ հայ-
ցա կա նի դե րը՝ թէ՛ ե զա կի, թէ՛ յոգ նա կի հայ ցա կա նին հա մար:

Ձիւ նը, որ ա ռա տօ րէն կը տե ղայ... > ուղ ղա կան, կը տե ղայ 
ստո րո գի չի են թա կայ.

Ձիւ նը, որ շատ կը սի րեմ… > hայ ցա կան, կը սի րեմ ստո րո-
գի չի ու ղիղ խնդիր:

Գ րա կա նը՝ « Ձիւ նը, զոր շատ կը սի րեմ…»:
Ա շա կերտ նե րը, որ մեկ նե ցան… > ուղ ղա կան, մեկ նե ցան 

ստո րո գի չի են թա կայ:
Հի ւանդ նե րը, որ բժիշ կը քննեց… > հայ ցա կան, քննեց ստո-
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րո գի չի ու ղիղ խնդիր:
Գ րա կա նը՝ « Հի ւանդ նե րը, զորս բժիշ կը քննեց…»:
Լե զո ւի մէջ ո րոշ տար րեր թէեւ ի մաս տա զա տիչ դեր չեն կա-

տա րեր, զուտ ձե ւա կան ար ժէք ու նին, բայց սո վո րու թեան ու ժով 
կը գո յա տե ւեն ու մեզ կը կա պեն լե զո ւա կան հին ո րա կի մը: Զոր 
եւ զորս ձե ւե րը ա նոնց շար քին կը պատ կա նին. չեն խան գա րեր:

ե) Գոր ծիա կան հո լո վը՝ ո րով կամ որ մով. ա ռա ջի նը՝ ա ռար-
կա յի, իսկ երկ րոր դը՝ ան ձի հա մար կը գոր ծա ծո ւի. լե զուն, ո րով 
գրե ցի. ա շա կեր տը, որ մով հպարտ է դպրո ցը… : Ո մանք կը 
մեր ժեն որ մով ձե ւը, որ յա տուկ է նոր լե զո ւին: Ան ձի եւ ի րի ա ռու-
մը հա յե րէ նին խորթ չէ (ո՞վ –  ի՞նչ, ոե ւէ –  ո րե ւէ): Չի խան գա րեր. 
ե րանգ մը կ’ա ւելց նէ:

զ) Ո մանք որ յա րա բե րա կա նը ը ո րո շիչ յօ դով կը գոր ծա ծեն՝ 
Ձիւ նը, ո րը ա ռա տօ րէն կը տե ղայ: Մեր ժե լի է: Ո մանք նոյ նը կը 
գոր ծա ծեն ո րը որ ձե ւով. Ձիւ նը, ո րը որ ա ռա տօ րէն կը տե ղայ. 
ա րեւմ տա հա յե րէ նի հա մար չա փա զանց տգեղ եւ ա նի մաստ 
ա ւե լոր դա բա նու թիւն է: Ո մանք անձ նա նիշ յա րա բե րա կա նը կը 
փո խա րի նեն ով որ-ով. Մար դը, ով որ բա րե ւեց: Դար ձեալ խորթ 
ձեւ մը. պէտք է ը սել՝ մար դը, որ բա րե ւեց:

Որ յա րա բե րա կա նը կրնայ ըն կե րա նալ միւս յա րա բե րա կան-
նե րուն՝ ով (որ), ինչ (որ), ուր (որ), ուր կէ (որ), երբ, եր բոր, որ չափ 
(որ), որ քան (որ), ինչ քան (որ), ինչ պէս (որ): Ա սոնք սո վո րա բար 
յա րա բե րեալ չեն ու նե նար: Բա ցի եր բոր կցա կա նէն՝ միւ սե րը յա-
րադ րա ւոր են: Որ –ի կրկնու թիւ նը յա ճա խա դէպ է ա րեւմ տա հա-
յե րէ նի մէջ, բայց պար տա դիր չէ: «Եր բոր բա ցո ւին դռներն յու սոյ 
/ Ու մեր երկ րէն փախ տայ ձմեռ, / Եր թամ տես նել…» ( Նա հա
պետ Ռու սի նեան): « Կամ երբ ըլ լան՝ հե ռու մնան մեր այս պզտիկ 
աշ խար հէն», «Երբ ա մուս նա ցաւ՝ Կի կօ խոր հե ցաւ» ( Զահ րատ): 
«Ուր ժամ ու զանգ՝ հոն Պա տա րագ»: 

Շա րա դա սօ րէն՝ այս յա րա բե րա կան նե րը ու նին նա խա դաս 
ու յե տա դաս գոր ծա ծու թիւն ներ եւ տար բեր պաշ տօն ներ.
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Ով որ՝ միայն նա խա դաս դիր քով, են թա կայ. «Ով որ քաջ է՝ 
ինչ կը սպա սէ»: 

Ինչ որ՝ են թա կա յի եւ ու ղիղ խնդի րի պաշ տօն նե րով. «Ինչ 
որ գնաց ու րի շին՝ վե րա դար ձաւ ա նուշ ցած» ( Վա հան Թէ քէեան): 
« Տա յի ինչ որ ու զէիր / Ինչ որ կրնաս դեռ ու զել» ( Զահ րատ)31:

Միւ սե րը ու նին ստո րո գե լիի, տե ղի, ժա մա նա կի, ձե ւի եւ 
չափ ու քա նա կի պա րա գա յա կան գոր ծա ծու թիւն ներ: «Ուր որ է՝ 
կու գայ»: «Ուր կէ (որ) ան ցար՝ ան կէ դար ձի՛ր»: «Որ քան կրնաս՝ 
համ բե րէ՛»: «Ինչ պէս (որ) կ’ու զէ՝ այն պէս թող ըլ լայ»: «Կ ’ը նենք 
այն պէս, ինչ պէս (որ) պայ մա նա ւո րո ւած ենք»: Այն պէս... ինչ պէս 
(որ), այն քան... որ քան (որ), հոն… ուր (որ), ուր կէ որ… հոն յա-
րա բե րա կան նե րուն մէջ այն պէս, այն քան, հոն ցու ցա կան նե րը 
ձե ւա կան յա րա բե րեալ ներ են. բարդ նա խա դա սու թիւ նը պար-
զի փո խա կեր պե լու ա տեն յա րա բե րա կա նին հետ ա նոնք եւս կը 
կոր սո ւին. «Ինչ պէս (որ) կ’ու զէ՝ այն պէս թող ըլ լայ» > «Ու զա ծին 
պէս թող ըլ լայ»: «Կ ’ը նենք այն պէս, ինչ պէս (որ) պայ մա նա ւո ր
ուած ենք» > « Մեր պայ մա նա ւո րո ւա ծին պէս կ’ը նենք»:

Ուր, ուր կէ եւ երբ յա րա բե րա կան նե րը մի ջա դաս եւ յե տա-
դաս գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին սո վո րա բար կ’ու նե նան ի րենց 
կա յուն յա րա բե րեալ նե րը.

Այն տու նը, ուր ան ցաւ ման կու թիւնս, փլա տակ է այ սօր:
Այս է այն լե ռը, ուր կէ բիւր ա կեր կը բխին:
Այս առ տու, երբ արթն ցայ, ձիւն կը տե ղար:
Ան որ եւ ա նոնք որ (ո րոնք) կա պակ ցու թիւն նե րը խոր քին 

մէջ յա րա բե րեալ– յա րա բե րա կան կա պակ ցու թիւն ներ են, հան-
դէս կու գան նա խա դաս ստո րա դա սին սկիզ բը.

«Ան որ կ’ըն դօ րի նա կէ՝ զե րո պի տի ստա նայ» ( Զե րո պի տի 
ստա նայ ան, որ կ’ըն դօ րի նա կէ): «Ա նոնք որ (ո րոնք) կ’ըն դօ րի
նա կեն՝ զե րո պի տի ստա նան»: 

31 Ինչ որ անորոշ դերանուն է նաեւ, հանդէս կու գայ որոշիչի դերով՝ ինչ որ 
մարդ, ինչ որ ան ցորդ, խորթ է ա րեւմ տա հա յե րէ նին հա մար: 
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Ա սոնք՝ ան որ, ա նոնք որ, ի րենց մի ջեւ ստո րա կէտ չեն                
առ ներ:

4.10.– Ո րո շեալ դե րա նուն ներ
Ա ծա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն ու նին ա մէն (ա մէն մէկ, ա մե

նայն, ի րա քան չիւր), բո լոր, ամ բողջ (ողջ, հա մայն, ա րար, բո
վան դակ):

Ա մէն (ա մէն մէկ, ա մե նայն, իւ րա քան չիւր) դե րա նու նը կը 
գոր ծա ծո ւի ե զա կի ա նո րոշ լրա ցեա լի հետ՝ ա մէն ա շա կերտ, 
ա մէն օր, ա մէն եր կիր, ա մէն մարդ, ա մէն տեղ:

Բո լոր դե րա նու նը կը գոր ծա ծո ւի յոգ նա կի ո րո շեալ լրա ցեա-
լի հետ՝ բո լոր ա շա կերտ նե րը, բո լոր օ րե րը, բո լոր եր կիր նե րը, 
բո լոր մար դիկ:

Ամ բողջ (ողջ, հա մայն) դե րա նու նը կը գոր ծա ծո ւի բուն հա-
ւա քա կան գո յա կան նե րուն կամ հա ւա քա կան ի մաստ ձեռք բե-
րած ո րո շեալ լրա ցեա լի հետ՝ ամ բողջ ա շա կեր տու թիւ նը, ամ
բողջ օ րը, ամ բողջ եր կի րը, ամ բողջ մարդ կու թիւ նը: Ողջ-ը, իբ-
րեւ ամ բողջ, ա ռա ւե լա պէս ա րե ւե լա հա յե րէ նին յա տուկ է:

Օ րի նակ ներ՝ « Հա շի ւով պի տի ը նես ա մէն բան / Ա մէն ինչ 
հա շի ւով / Ա մէն օր ա մէն վայր կեան հա շի ւով պի տի մեռ նիս» 
( Զա րեհ Խ րա խու նի): « Բո լոր տու նե րը ի րա րու կը նմա նին / Բո-
լոր տնե ցի ներն ի րա րու» ( Զահ րատ): « Գե ղին բո լոր ե րի տա-
սարդ նե րը իր հրա պոյր նե րէն կը դո ղա յին» «Իր բո լոր վա յելք-
նե րը… այս գո ցո ւած ա դա ման դին տպա ւո րու թիւ նը կը թո ղէին» 
(Գ րի գոր Զոհ րապ): «Ա րար աշ խարհ կ’ել լէ վրան կը խնդայ» 
( Զահ րատ):

Հի նե րը ա մէն դե րա նու նը կը գոր ծա ծէին նաեւ յոգ նա կի 
լրա ցեա լի հետ. «Ա մէն հա սակ նե րը ու ա մէն տա րիք նե րը կան 
հոս»: «Աշ խարհ քը կը կո ղոպ տէր զին քը յափ րաց նե լու հա մար 
ա մէն ճո խու թիւն նե րով» (Գ րի գոր Զոհ րապ):  Ներ կա յիս ա նոր 
կի րա ռա կան դաշ տը միայն ե զա կի լրա ցեա լին  ըն կե րա նալն է:
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Գ րա բա րի ա մե նայն-ի գոր ծա ծու թիւ նը նո ւա զա գոյ նի ի ջած 
է, սահ մա նա փա կո ւե լով հնա ձեւ ո րոշ ար տա յայ տու թիւն նե րու 
ծի րէն ներս՝ ա մե նայն տեղ մա հը մի է, ա մե նայն սրբոց, ա մե
նայն ազ նո ւու թեամբ, ա մե նայն սրտով…:

Գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն ու նին ա մէ նը, ամ բող ջը, 
(ա մէն քը), բո լո րը, ա մէն մէ կը (ա մէն ոք, իւ րա քան չիւ րը, իւ րա
քան չիւր ոք), ա մէն ինչ: «Ա պա թէ ոչ այդ բո լո րին հա շիւն ինչ պէս 
պի տի տաս»: «Այս բո լո րը գա ցէք ը սէ՛ք չար բա նե րուն եւ ը սէք / 
Որ չըլ լայ թէ պա տա հին» ( Զահ րատ): Են թա կա յի դե րով հան դէս 
գա լու պա րա գա յին՝ բո լո րը եւ ա մէն քը կը պա հան ջեն յոգ նա-
կի ստո րո գիչ, իսկ միւ սե րը՝ ե զա կի. « Բո լո րը (ա մէն քը) ե կան»: 
«Ա մէ նը (ամ բող ջը) այս է»: «Ա մէն մէ կը (ա մէն ոք, իւ րա քան չիւ րը, 
իւ րա քան չիւր ոք) բան մը ը սաւ»: «Ա մէն ինչ կա րե լի է»:

Գո յա կա նա բար գոր ծա ծո ւե լու պա րա գա յին՝ ո րո շեալ դե րա-
նուն նե րը կը հո լո վո ւին: Ու հո լո վու մին կ’են թար կո ւին ա մէ նը եւ 
ա մէն մէ կը (ա մէ նը, ա մէ նուն, ա մէ նէն, ա մէ նով), իսկ ի հո լո վու-
մին կ’են թար կո ւին ամ բող ջը, իւ րա քան չիւ րը, ա մէն քը, ա մէն ինչ 
դե րա նուն նե րը: Ա մէն ոք եւ իւ րա քան չիւր ոք դե րա նուն նե րը չեն 
հո լո վո ւիր:

Ս եւ դ դի մո րոշ յօդ կը ստա նան բո լորս, ա մէնքս, բո լորդ, 
ա մէնքդ. կը պա հան ջեն յոգ նա կի ստո րո գիչ հա մա պա տաս խան 
դէմ քով. « Բո լորս ներ կայ ե ղանք հան դի սու թեան»: « Բո լորդ 
ներ կայ ե ղէք հան դի սու թեան»: «Ո՞վ պի տի հարց նէ մե զի այս 
գի շեր ո՞ւր եւ ին չո՞ւ / Քա նի որ բո լորս ալ նոյն հար ցու մէն կը 
փախ չինք»: « Դուք բո լորդ պի տի մեռ նիք / աշ խարհ Կի կո յի պի
տի մնայ» ( Զահ րատ):

Ա մէն մէկս, ա մէն մէկդ, իւ րա քան չիւրս, իւ րա քան չիւրդ դե-
րա նուն նե րու պա րա գա յին ս  եւ դ յօ դե րը ա նոնց կու տան քե-
րա կա նա կան կրկնակ ի մաստ՝ ե զա կի Գ. դէմ քի եւ յոգ նա կի Ա. 
եւ Բ. դէմ քե րու: Ա ռա ջին պա րա գա յին ս  եւ դ կ ’ըմբռ նո ւին իբ-
րեւ ցու ցա կան յօդ ու կը ստա նան ե զա կի Գ. դէմ քով ստո րո գիչ, 
իսկ երկ րորդ պա րա գա յին կ’ըմբռ նո ւին իբ րեւ դի մո րոշ յօդ ու կը 
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ստա նան յոգ նա կի Ա. եւ Բ. դէմ քե րու ստո րո գիչ.
Իբ րեւ ցու ցա կան յօդ    Իբ րեւ դի մո րոշ յօդ՝ յոգ նա կի
Ա մէն մէկս բան մը ը սաւ:    Ա մէն մէկս բան մը ը սինք: 
Ա մէն մէկդ բան մը ը սաւ:    Ա մէն մէկդ բան մը ը սիք:
                                        Ա մէն մէկդ բան մը ը սէ՛ք:
Իւ րա քան չիւրս կը վճա րէ իր պարտ քը: 

Իւ րա քան չիւրս կը վճա րենք մեր պարտ քը:
Իւ րա քան չիւրդ կը վճա րէ իր պարտ քը: 

Իւ րա քան չիւրդ կը վճա րէք ձեր պարտ քը:
Իւ րա քան չիւրդ վճա րե ցէ՛ք ձեր պարտ քը:

Կը թո ւի, թէ բո լորս եւ իւ րա քան չիւրս, բո լորդ եւ իւ րա քան
չիւրդ զոյ գե րը կը նոյ նա նան ի մաս տով. բայց նա խա դա սու թիւ նը 
տե ղի պա րա գա յով մը օժ տե լու պա րա գա յին՝ տե ղի պա րա գան 
տար բեր ի մաստ մը պի տի ար տա յայ տէ: « Բո լորս տեղ մը գա
ցինք» նա խա դա սու թեան մէջ տեղ մը տե ղի պա րա գան նոյն տե-
ղը կը հասկց նէ, բայց երբ ը սենք «Ա մէն մէկս տեղ մը գա ցինք», 
տեղ մը տե ղի պա րա գան տար բեր տեղ մը կը հասկց նէ:

4.11.– Ա նո րոշ դե րա նուն ներ
Ա ծա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն ու նին՝ այլ, ու րիշ, ո րոշ, ինչ

ինչ, ոե ւէ, ո րե ւէ, ո րե ւէ մէկ, ոե ւէ մէկ, քա նի մը:
Այլ, ու րիշ, ո րոշ դե րա նուն նե րը կը դրո ւին ե զա կի ու յոգ նա-

կի ա նո րոշ լրա ցեա լէ ա ռաջ՝ այլ խնդիր, այլ խնդիր ներ, ու րիշ 
պա րա գայ, ու րիշ պա րա գա ներ, ո րոշ հարց մը, ո րոշ հար ցեր: 
Այլ դե րա նու նի գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թեան քա րա ցած միակ 
ձեւն է եւ այլն կա պակ ցու թիւ նը եւ այ լոց գրա բա րա ձեւ սե ռա կան-
տրա կա նը՝ ու րիշ նե րու:

Ինչինչ դե րա նու նը կը դրո ւի յոգ նա կի ա նո րոշ եւ ո րո շեալ 
լրա ցեա լէ ա ռաջ՝ ինչինչ նկա տո ղու թիւն ներ, ինչինչ նկա տո ղու
թիւն նե րը: 

Ոե ւէ եւ ո րե ւէ դե րա նուն նե րը կը դրո ւին ե զա կի ա նո րոշ 
լրա ցեա լի հետ: Ոե ւէ դե րա նու նը ան ձի, իսկ ո րե ւէ դե րա նու նը 
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ա ռար կա յի լրա ցում կ’ըլ լան՝ ոե ւէ անձ, ո րե ւէ հարց: Ո մանք կը 
մեր ժեն ա սոնց ի մաս տա յին տար բե րու թիւ նը: Ն ման տար բե րա-
կում հա յե րէ նը ու նի, ի՞նչ՝ ի րի, ո՞վ՝ ան ձի, ո րով՝ ի րի, որ մով՝ ան-
ձի: Ո րե ւէ մէկ եւ ոե ւէ մէկ դե րա նուն նե րը ա ծա կա նա բար չգոր-
ծա ծել, ո րով հե տեւ այդ դե րը լա ւա գոյնս կը կա տա րեն ո րե ւէ եւ 
ոե ւէ դե րա նուն նե րը:

Օ րի նակ ներ՝ «Ա նոր լե զո ւա կան եւ բա նաս տեղ ծա կան ինչ 
ինչ յատ կու թիւն նե րէն խա բո ւե լով ծած կո ւած թոյ նը չնշմա րեց» 
( Շա հան Շահ նուր): «…Որ ու րիշ ձեռք մը կար ծես զա նի վա ռեց 
գաղտ նօ րէն» ( Վա հան Թէ քէեան): «Ան ցաւ քա նի մը շա բաթ»: 
« Լու ծե լի այլ խնդիր ներ կան տա կա ւին»: «Ե թէ ու րիշ ո րե ւէ բան 
չտես նեմ, ոե ւէ մէ կուն չհան դի պիմ ու վաղն իսկ վե րա դառ նամ 
Մոնթ րէալ՝ լիա ցած եմ» (Վ րէժԱր մէն): 

Քա նի մը ա նո րոշ դե րա նու նը ու նի ա ծա կա նա կան գոր ծա-
ծու թիւն, կը գոր ծա ծո ւի միշտ ե զա կի  լրա ցեա լի հետ՝ քա նի մը 
հո գի, քա նի մը սե ղան, քա նի մը խօսք, քա նի մը տո ղով, բայց 
եր կու քին միջեւ այլ բառ մտնե լու պա րա գա յին՝ լրա ցեա լը կը 
դրո ւի յոգ նա կի՝ քա նի մը տաս նեակ հրթիռ ներ, քա նի մը գու նա
գեղ նկար ներ: Վե րա ցա կան ծա գու մով բա ռե րը սո վո րա բար կը 
դրո ւին յոգ նա կի՝ քա նի մը անդ րա դարձ ներ, քա նի մը սկզբունք
ներ, քա նի մը նկա տո ղու թիւն ներ, քա նի մը շեշ տադ րում ներ: 
Մի քա նի ձե ւը ա րե ւե լա հա յե րէն է. գոր ծա ծող ներ կան. նոյ նիսկ 
գո յա կա նա բար՝ մի քա նին/մէկ քա նին. կը պա հան ջէ յոգ նա կի 
ստո րո գիչ մի քա նին հե ռա ցան, մի քա նին փճա ցան: Չի քա ջա-
լե րո ւիր:

Գո յա կա նա կան գոր ծա ծու թեամբ հան դէս կու գան մէ կը, մի 
ոմն, ո մանք, մէկ քա նին, մէկն ու մէ կը, ո րե ւէ մէ կը, ոե ւէ մէ կը, 
ո րե ւէ բան, ու րի շը, ու րիշ մը դե րա նուն նե րը: 

Մէ կը ա նո րոշ դե րա նու նը կը հո լո վո ւի ու հո լո վու մով՝ մէ կը՝ 
մէ կունմէ կէնմէ կով:  Ո րե ւէ մէ կը ի րի, իսկ ոե ւէ մէ կը ան ձի հա-
մար կը գոր ծա ծո ւին: Ո րե ւէ բան ա նո րոշ ա ռու մով դե րա նուն է, 
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կը հո լո վո ւի ի հո լո վու մով: Ո րե ւէ բան մը ը սե լը սխա լա խօ սու-
թիւն է:

 Ո մանք յոգ նա կի դե րա նու նը կը հո լո վո ւի ց -ով՝ ո մանքո
մանց. ո մանց մէ եւ ո մանց մով հո լո վաձ ւե րը գրե թէ գոր ծա ծու-
թիւն չու նին. կ’ար տա յայ տո ւին կա պա կան դար ձո ւածք նե րով՝ 
ո մանց կող մէ, ո մանց մի ջո ցով: 

Ու րիշ դե րա նու նը կը հո լո վո ւի ի հո լո վու մով՝ ու րիշ՝ ու րի շի
ու րի շէու րի շով, յոգ նա կին ու-ով՝ ու րիշ ներ՝ ու րիշ նե րուու րիշ նե
րէու րիշ նե րով: 

Օ րի նակ ներ՝ « Մէ կուն հար ցու ցեր են թէ ի՛նչ կը հասկ նայ 
պա տո ւաւոր կին ը սե լով»: « Սա կայն կար ու րիշ մը, զոր Պետ րոս 
ան մի ջա պէս սի րեց» ( Շա հան Շահ նուր): « Զիս սփո փած եմ նաեւ՝ 
մտա ծե լով թէ խո ցո ւած / Հո գիս կրնայ իր եր գով սփո փե՜լ սիր տը 
ո մանց…» ( Վա հան Թէ քէեան): «Թշ նա միս իսկ մեզ նման ու րի-
շի դուռ չձգես» (Մ. Իշ խան): «Ու րիշ ներ կրնա յին ը սել որ «այս
քան օր» ապ րե ցան, ին քը պի տի ը սեր «այս քան գի շեր» (Գ րի գոր 
Զոհ րապ): «Ե թէ ու րիշ ո րե ւէ բան չտես նեմ, ոե ւէ մէ կուն հետ 
չհան դի պիմ ու վաղն իսկ վե րա դառ նամ Մոնթ րէալ՝ լիա ցած եմ» 
(Վ րէժԱր մէն):

Մէկն ու մէկս, մէկն ու մէկդ, մէկս կամ միւսս, մէկդ կամ 
միւսդ դե րա նուն նե րու պա րա գա յին ս  եւ դ յօ դե րը ա նոնց կու 
տան քե րա կա նա կան կրկնակ ի մաստ՝ ե զա կի Գ. դէմ քի եւ յոգ-
նա կի Ա. եւ Բ. դէմ քե րու: Ա ռա ջին պա րա գա յին ս  եւ դ կ ’ըմբռ-
նուին իբ րեւ ցու ցա կան յօդ ու կը ստա նան ե զա կի Գ. դէմ քով 
ստո րո գիչ, իսկ երկ րորդ պա րա գա յին կ’ըմբռ նո ւին իբ րեւ դի մո-
րոշ յօդ ու կը ստա նան յոգ նա կի Ա. եւ Բ. դէմ քե րու ստո րո գիչ.

Իբ րեւ ցու ցա կան յօդ     Իբ րեւ ղի մո րոշ յօդ՝ յոգ նա կի
Մէկն ու մէկս թող եր թայ:      Մէկն ու մէկս եր թանք:
Մէկն ու մէկդ թող եր թայ:      Մէկն ու մէկդ գա ցէ՛ք:
Մէկս կամ միւսս կը կար դայ:    Մէկս կամ միւսս կը կար դանք:
Մէկդ կամ միւսդ թող եր թայ:     Մէկդ կամ միւսդ կար դա ցէ՛ք: 
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Ն ման պա րա գայ մը ու նին մէկս եւ մէկդ, ոե ւէ մէկս եւ ոե ւէ 
մէկդ դե րա նուն նե րը: Կը պա հան ջեն ե զա կի ստո րո գիչ՝ « Մէկս 
թող հե ռա նայ այս տե ղէն», « Մէկդ թող հե ռա նայ այս տե ղէն», 
բայց հրա մա յա կա նը՝ յոգ նա կի. « Մէկդ հե ռա ցէ՛ք այս տե ղէն»:

Ոմն դե րա նու նը ու նի ա ծա կա նա կան գոր ծա ծու թիւն՝ ան ծա-
նօթ ան ձի մը իբ րեւ վե րա դիր. ոմն Սար գիս, ոմն ան ցորդ, ոմն 
պաշ տօ նեայ, ոմն հայ րե նա կից (անձ): Հո մա նիշ է ա րե ւե լա հա-
յե րէն ինչ որ ա նո րոշ դե րա նու նին, բայց կը գոր ծա ծո ւի միայն 
ան ձի հա մար: Եր բեմն կ’ար տա յայ տէ հեգ նա կան ի մաստ:

Մի ոմն գրա բա րա ձեւ դե րա նու նը՝ մէ կը, ու նի գո յա կա նա-
կան սահ մա նա փակ գոր ծա ծու թիւն, բայց չու նի հո լո վա կան ձե-
ւեր: Կը դրո ւի նո ւի րա տու նե րու ցան կի մէջ՝ ան յայտ կամ ա նու նը 
բա ցա յայ տել չու զող ան ձի մը հա մար՝  « Մի ոմն նո ւի րեց 100 
տո լար»: 

Եր բե ւէ ու նի մակ բա յա կան գոր ծա ծու թիւն. «Եր բե ւէ չեմ տե
սած զինք»: Ա ւե լի յա տուկ է ա րե ւե լա հա յե րէ նին. կայ նաեւ եր բե
ւի ցէ:

4.12.– Ժխ տա կան դե րա նուն ներ
Ժխ տա կան դե րա նուն ներն են ոչ ոք, ոչ մէկ, ոչ մէ կը, ո չինչ, 

ոչ մէկ բան: Ոչ ոք՝ ան ձի, ո չինչ՝ ի րի հա մար կը գոր ծա ծո ւին: 
Օ րի նակ ներ՝ «Ոչ մէկ սե րունդ խոր հե ցաւ զայն ջնջել»: «Ա սոնք 
ո չինչ կրցեր են քան դա կել մի սին վրայ, ա նոնք ո չինչ կրցեր են 
քան դա կել մի սով» ( Շա հան Շահ նուր): «Ա՜խ, եօթն օ րէն ա ւե լի 
հիւր չպա հես ո՛չ ո քի» ( Մու շեղ Իշ խան): « Բա րե բախ տա բար ոչ 
ոք ա ռար կեց»: « Ռո ման տիկ մըն ես, ու րիշ ո չինչ»: «Ո չինչ, դուն 
իմ մա սիս մի մտա ծեր» (Վ րէժԱր մէն):

Ժխ տա կան դե րա նուն նե րը ո րո շեալ դե րա նուն նե րու հա կա-
նիշ ներն են եւ ու նին քե րա կա նա կան միեւ նոյն յատ կա նիշ նե րը՝ 
ոչ ոք –  ա մէն ոք, ոչ մէկ բան –  ա մէն բան, ոչ մէկ –  ա մէն մէկ, ոչ 
մէ կը –  ա մէն մէ կը, ո չինչ –  ա մէն բան: 

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի մէջ բան մը ժխտե լու հա մար ժխտա կան 
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դե րա նու նին հետ հաս տա տա կան բայ կը գոր ծա ծո ւի՝ ոչ ոք կար, 
ոչ մէ կը կար, ո չինչ կար, ոչ մէկ բան կար: «Ոչ ոք կը հա մար ձա
կէր աչք նե տել կամ դար պաս ը նել ա նոր» (Գ րի գոր Զոհ րապ): 
«Ոչ ոք կը հե ռա նայ»: «Ոչ ոք, ո չինչ կը խան գա րէ մեր ան դոր րը» 
(Վ րէժ Ար մէն): Ա րեւմ տա հա յե րէն լե զո ւամ տա ծո ղու թեան խորթ 
է ա րե ւե լա հա յե րէ նի կրկնա կի ժխտա կա նը՝ ոչ մէ կը չկար կամ 
չկար ոչ մէ կը: Բայց եր բեմն կը պա տա հին խախ տում ներ. «Եւ ոչ 
մէ կուն բան չի տար» ( Զահ րատ Խ րա խու նի):

Ժխ տա կան դե րա նուն նե րը կը հո լո վո ւին.
Ոչ մէ կը՝ ոչ մէ կուն, ոչ մէ կէն, ոչ մէ կով: Օ րի նակ՝ «Ոչ մէ կէն 

նե ղո ւած եմ»: «Ոչ մէ կուն բար կա ցայ»:
Ոչ մէկ բան՝ ոչ մէկ բա նի, ոչ մէկ բա նէ, ոչ մէկ բա նով: Օ րի-

նակ՝ «Ոչ մէկ բա նի կա րօտ եմ»: «Ոչ մէկ բա նէ զրկո ւած եմ»:
Ո չինչ՝ ո չին չի, ո չին չէ, ո չին չով: Օ րի նակ՝ «Ո չին չէն սկսաւ»: 

«Ա սի կա ան կէ ո չին չով կը տար բե րի»:
Ոչ ոք ու նի ոչ ո քի, ոչ ո քէ ձե ւե րը: Օ րի նակ՝ « Խա ղը ոչ ո քի 

վեր ջա ցուց»: «Ոչ ո քէ օգ նու թիւն ստա ցաւ»:
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