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Հայոց լեզվի պատմություն 
 

 

Հրաչ Մարտիրոսյան 
 

 

Առաջին դաս 
 

1.1. Հայերենի այբուբենը և հնչույթային համակարգը 
  

1.1.1. Ժամանակակից հայերենի այբուբենն ու հնչույթային համակարգը 
Ժամանակակից հայերենի այբուբենը բաղկացած է 39 տառից` ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ 

հ ձ ղ ճ մ յ ն շ ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ու փ ք և օ ֆ: Որոշ հետազոտողներ (օրինակ` Աճառյան 1984, 

474) այս թվից հանում են և-ը, որը, ըստ էության, տառ չէ, այլ տառակապակցություն: Արդի 

այբուբենը հիմնականում արտացոլում է մաշտոցյան այբուբենը. այն տարբերությամբ, որ 12-

րդ դարից ավելացվել են օ և ֆ տառերը, իսկ ւ տառին փոխարինել է ու-ն, որը Մաշտոցի 

ժամանակ մեկ ձայնավոր արտահայտող տառակապակցություն էր: Այս և հարակից հարցերի 

շուրջ տես § 1.1.2:  

Հնչյունական դասակարգման հարցը քննվել է Աճառյանի (ԱճառԼիակ 6, 1971, 104-217) և 

Աղայանի (1987, 204-222) կողմից, իսկ ժամանակակից հայերենի հնչույթները հանգամանորեն 

ուսումնասիրվել ու դասակարգվել են հետևյալ աշխատանքներում` Ջահուկյան 1974a, 67-80; 

Հ. Զ. Պետրոսյան 1987 s.vv. և հատկապես Ա. Հ. Խաչատրյան 1988 (տես նաև Хачатрян / 

Айрапетян 1971): 

 

Ձայնավորներ (կարմիրով նշված են շրթնայնացած ձայնավորները). 

  

 առաջնային շարք միջին շարք ետին շարք 

վերին բարձրացում ի  ու 

միջին բարձրացում է / ե ը օ / ո 

ստորին բարձրացում   ա 

 

 

Բաղաձայնների դասակարգման հիմնական սկզբունքներն են` 1) ըստ ձայնային 

հատկանիշի, 2) ըստ արտաբերման տեղի, 3) ըստ արտաբերման եղանակի: Աղյուսակում 

փորձել եմ միավորել բոլոր երեք սկզբունքները: Այս ինքնըստինքյան բարդ խնդիրն էլ ավելի է 

բարդանում այն հանգամանքով, որ տարբեր հնչույթների մեկնաբանման հարցերում 

տարաձայնություններ կան: Հետևաբար այս աղյուսակը որոշ չափով պարզեցված ու 

աշխատանքային է և ենթակա է հետագա ճշգրտումների: 
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 I. Ըստ ձայնային հատկանիշի 

բ ա ղ ա ձ ա յ ն ն ե ր ձ ա յ ն ո ր դ ն ե ր 

ձայ- 

նեղ 

պարզ 

խուլ 

շնչեղ 

խուլ 

[III. Ըստ արտաբերման եղանակի] 

թրթռ. միջն. կողմն. ռնգ. 
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երկշրթնային բ պ փ    մ 

ետնալեզվային  գ կ ք     

ա
ռ

ա
ջն

ա
լե

զ
վ

. ատամնային դ տ թ     
ետնատամն.  ձ ծ ց   լ ն 
նախաքմային  ջ ճ չ     
ետնատ./ալվ. զ ս  ռ  ր   
նախաքմային  ժ շ      

շրթնատամնային վ ֆ      

ետնալեզվային  ղ խ      

միջնալեզվային     յ   

կոկորդային  հ      
 

Նկատենք, որ 3-րդ սկզբունքը (ըստ արտաբերման եղանակի) հիմնականում արտացոլված է 

գունային սիմվոլիկայով.  

 

պայթական  պայթաշփական  շփական  հպանցումային  

 

Իսկ ձայնորդների դեպքում սյունակներում ներկայացված են լրացուցիչ դիմագծեր (տես 

ստորև): 

Դիտարկենք դասակարգման սկզբունքները. 

 

I. Ըստ ձայնային հատկանիշի (ըստ ձայնի կամ շնչի մասնակցության) առանձնացնում ենք. 

բուն բաղաձայն` աղմկային (consonant / консонант) 

ձայնեղ (voiced / звонкий) 

պարզ խուլ (unvoiced, voiceless / глухой) 

շնչեղ խուլ (voiceless aspirated / глухой придыхательный) 

ձայնորդ (sonant / сонант) 

 

II. Ըստ արտաբերման տեղի. 

երկշրթնային (bilabial / билабиальный) 

առաջնալեզվային (front, predental, coronal / переднеязычный, корональный) 

ատամնային (dental / зубной) 
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հետնատամնային (postdental / зазубный)1 

նախաքմային (prepalatal / передненëбный, препалатальный) 

շրթնատամնային (labiodentals / губно-зубной) 

միջնալեզվային (dorsal / среднеязычный, дорсальный) 

հետնալեզվային (postdorsal / заднеязычный, постдорсальный)2 

կոկորդային (glottal / гортанный) 

 

III. Ըստ արտաբերման եղանակի.  

պայթական կամ հպական (plosive / взрывной) 

պայթաշփական / հպաշփական (affricate / аффриката, смычно-щелевой) 

շփական (fricative / spirant, фрикативный / спирант / щелевой) 

հպանցումային (occlusive-fricative / смычно-проходный) 

 

Իսկ ձայնորդների դեպքում արտաբերման եղանակին առնչվող լրացուցիչ դիմագծերն 

արտացոլված են սյունակներում. 

թրթռուն (trilled / дрожащий) 

միջնային կամ կենտրոնական (central / центральный) 

կողմնային կամ կողմնական կամ կողքային (lateral / боковой)3 

ռնգային (nasal / носовой): 

 

Ձայնորդների առնչությամբ այլ բարդություններ էլ կան: Ամալյա Խաչատրյանը (1988, 110-

111) աղյուսակ 6-ում բոլոր ձայնորդները (մ, ն, լ, ր, ռ, յ) միավորում է ըստ արգելքի տեսակի 

(այսինքն` ըստ արտաբերման եղանակի) որպես հպանցումային, սակայն աղյուսակ 7-ում 

այդ շարքից դուրս է թողնում ռ թրթռունը: Բայց ձայնորդների նկարագրության մեջ (էջ 186-

190) ր-ն և յ-ն նկարագրում է որպես նեղվածքային / շփական: Ընդունված է ր-ն և ռ-ն համարել 

թրթռուն (համապատասխանաբար` միաթրթիռ և բազմաթրթիռ),4 սակայն Ամ. Խաչատրյանն 

այդպիսին է համարում միայն ռ-ն: Ըստ արտաբերման տեղի` նա ր-ն և ռ-ն համարում է 

ալվեոլային: Հ. Զ. Պետրոսյանը (1987, 82) որպես հպանցումային նշում է միայն մ-ն և ն-ն: 

 

Աղյուսակից օգտվել կարելի է հետևյալ կերպ: Եթե, օրինակ, ուզում ենք պարզել բ-ի 

դիմագծերը, ապա նախ դասակարգման 1-ին սկզբունքի սյունակում գտնում ենք, որ այն 

ձայնեղ բաղաձայն է, ապա հորիզոնական շարքով իմանում ենք, որ, ըստ արտաբերման 

                                                 
1
 Աճառյանը (ԱճառԼիակ 6, 1971, 198-199, 224) հետնատամնայինների համար առաջարկում է 

ծեքական տերմինը: 
2
 Ըստ Ա. Հ. Խաչատրյանի (1988, 110, 167-169, 181-182)` հետնալեզվայինները բաժանվում են երկու 

ենթախմբի` հետքմային պայթականներ (գ, կ, ք) և փափկաքմային կամ կատկային շփականներ (ղ, խ):  
3
 Կողմնային տերմինը վերաբերում է ոչ թե արտաբերման տեղին, այլ` եղանակին. այդպես է 

կոչվում, քանի որ լ ձայնորդի արտասանման ժամանակ օդն անցնում է արտասանական գոտու աջ 

և/կամ ձախ կողմերից (Ա. Հ. Խաչատրյանի 1988, 184-185; հմմտ. Ջահուկյան 1974a, 70): Ըստ այս 

դիմագծի` կողմնային ձայնորդը (լ) հակադրվում է միջնային կամ կենտրոնական ձայնորդներին (յ, ր): 
4
 Հմմտ. Ջահուկյան 1974a, 70; Հ. Զ. Պետրոսյան 1987, 81: 
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տեղի, երկշրթնային է, իսկ մուգ կարմիր (բորդո) գույնը ցույց է տալիս, որ ըստ արտաբերման 

եղանակի բ-ն պայթական է: Այսպիսով` բ-ն երկշրթնային ձայնեղ պայթական է: 

 

1.1.2. Գրաբարի այբուբենն ու հնչույթային համակարգը 
5-րդ դարից մեզ ավանդված մաշտոցյան այբուբենն ունի 36 տառ: Արտացոլում է 

հունական այբուբենի տառերի հաջորդականությունը: Հայկական ու հունական ընդհանուր 

տառերը 22-ն են: ##Նախագիտելիք 4-ում տեսանք այբուբենի աղյուսակը, որտեղ տառերը 

ներկայացված են իրենց անուններով, իրենց արտացոլած հնչույթների միջազգային գիտական 

տառադարձության նշաններով (կապույտ գույնով) և հունական այբուբենի 

համապատասխան տառերով (կարմիր գույնով): Այստեղ նույնը ներկայացնում եմ մի այլ 

աղյուսակով, որտեղ չկան տառերի անվանումները, բայց փոխարենը նշված են տառերի 

թվային արժեքները, և ամբողջ այբուբենը տրված է չորս շարքով` միավորներ, տասնավորներ, 

հարյուրավորներ ու հազարավորներ: 

 

Ա ա a 1 α Ժ ժ ž 10  Ճ ճ č 100  Ռ ռ ṙ 1000 ρ 

Բ  բ b 2 β Ի  ի i 20 ι Մ մ m 200 μ Ս ս s 2000 σ 

Գ  գ g 3 γ Լ  լ l 30  Յ յ y 300  Վ վ v 3000  

Դ  դ d 4 δ Խ  խ x 40  Ն ն n 400 ν Տ տ t 4000 τ 

Ե  ե e 5 ε Ծ  ծ c 50  Շ շ š 500 ξ Ր ր r 5000  

Զ  զ z 6 ζ Կ  կ k 60 κ Ո ո o 600 ο Ց ց c‘ 6000  

Է  է ē 7 η Հ  հ h 70  Չ չ č‘ 700  Ւ ւ w 7000 υ 

Ը  ը ə 8  Ձ  ձ j 80  Պ պ p 800 π Փ փ p‘ 8000 φ 

Թ  թ t‘ 9 θ Ղ  ղ ł 90 λ Ջ ջ ǰ 900  Ք ք k‘ 9000 χ 
 

Եթե, օրինակ, գրաբար տեքստում կարդում ենք` ճակատամարտին մասնակցում էր 

ՍՄԻԲ զինվոր, ապա դա նշանակում է` 2222 զինվոր: Եթե գործ ունենք թվականության հետ, 

ապա ստացված թվին պետք է ավելացնենք 551/552, քանի որ հայոց թվականությունն սկսվում 

է այդ տարուց, որը կոչում ենք հայոց Մեծ թվական: Եթե մի արձանագրություն ասում է` 

այսինչ դեպքը տեղի է ունեցել հայոց :ՌՃԼԲ: թվականին, ապա նախ գտնում ենք դրա թվային 

արժեքը` 1132, ապա դրան գումարում ենք 551/552 և ստանում Քրիստոսից հետո 1683/4 

թվականը:5 

Ժամանակակից հայերենի հնչյունաբանական նկարագրությունը հեշտ է, քանի որ այն 

կենդանի լեզու է և ենթակա է փորձառական (էքսպերիմենտալ) ուսումնասիրության: 

Բնականաբար` նույնը չենք կարող ասել գրաբարի մասին: Հինգերորդ դարում հայերենի 

հնչյուններից շատերը, իհարկե, հազիվ թե էականորեն տարբերվեին իրենց արդի 

դրսևորումներից, թեև դրանց ստույգ հնչողությունը միշտ կմնա մութ: Իսկ որոշ դեպքերում 

                                                 
5
 Տես Ա. Գ. Աբրահամյան 1973, 89-95, 112-114; Գր. Մ. Գրիգորյան 2000, 79-82: 
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վիճահարույց են նույնիսկ հնչույթների էական դիմագծերը: Օրինակ` տեսակետ կա, որ 

հայերենի ձայնեղ պայթականները և պայթաշփականները (բ, գ, դ, ձ, ջ) գրաբարում հնչել են 

որպես շնչեղ ձայնեղ, և այս դիմագիծն ուղղագծորեն արտացոլում է հնդեվրոպական 

համապատասխան հնչույթների (*b
h
, *g

h
, *d

h
 ևն) շնչեղությունն ու պահպանվել է հայերենի 

որոշ բարբառներում: Ակնհայտ է, ուրեմն, որ այս հարցը շատ մեծ նշանակություն ունի ոչ 

միայն հայագիտության, այլև հնդեվրոպաբանության համար:     

Եթե մի կողմ թողնենք բանավիճային ու ոչ էական հարցերը, ապա պետք է արձանագրենք 

գրաբարի ու ժամանակակից հայերենի այբուբենների ու հնչույթային համակարգների 

հետևյալ փոփոխությունները:  

Հինգերորդ դարում ղ-ն կողմնային (lateral) ձայնորդ էր և հնչում էր որպես կատկային [l]: 

Դա հաստատվում է ոչ միայն այբուբենում հուն. λ-ին համապատասխանելու հանգամանքով 

և Պաւղոս/ Պօղոս vs. Παῦλος [Paulos] տիպի բազմաթիվ համադրություններով, այլև 

ստուգաբանական նյութով, հմմտ. հայերեն աղուէս բառը և նրա ցեղակիցները` հուն. ἀλώπηξ 

[alōpeks] ‘աղուես’, սանս. lopāśá- և այլն, որոնք ենթադրում են հնդեվրոպական *Hlō   p   - 

նախաձև: Ինչպես տեսնում ենք, հնդեվրոպական *-l-ի դիմաց ունենք հայերեն -ղ-: 
Միջնադարում հայերենի կատկային l=ղ-ն աստիճանաբար վերածվել է հետնալեզվային 

ձայնեղ շփականի և դարձել է խ խուլի ձայնեղ զույգը` [ɣ]: Մաշտոցի ժամանակ հայերենը 

չուներ [ɣ] հնչույթ և համապատասխան տառ: Այս հարցերի շուրջ տես ՀԱԲ 4, 648-654; Meillet 

1905-06, 237-243; Meillet 1911 (հայ. թարգմ. Մեյե 1978, 75-80); Աղայան 1961; Հ. Մուրադյան 

1982, 206-217; Greppin 1986: 

Մաշտոցի ժամանակ չկար նաև շրթնատամնային ձայնեղ շփական վ-ի խուլ զույգը` f-ն: 

Միայն 12-րդ դարում այբուբեն ներմուծվեց ֆ տառը (Գյուլբուդաղյան 1973, 83-84):  

Հայերեն աւ երկբարբառի մենաբարբառայնացումը լայն տարածում է ստանում 10-րդ 

դարից:6 Այս վաղ փուլում այդ երկբարբառի փոխարեն հաճախ գրել են ո (հմմտ. պաշտոնեայք 
և փառոք ձևերը պաշտաւնեայք-ի և փառաւք-ի փոխարեն), իսկ օ տառն սկսում է հանդիպել 

12-րդ դարից: Հետաքրքիր է, ի դեպ, որ Գրիգոր Մագիստրոսը (11-րդ դար) զարմանում է, թե 

Մաշտոցն ինչու չի առանձին տառ ստեղծել այս <աւ>-ի համար, որ իր ժամանակ 

բաղաձայնից առաջ արդեն օ էր հնչում:7 

Մաշտոցյան այբուբենի ւ տառը հունական այբուբենում համապատասխանում է υ-ին: 

Վերջինս ունի ü արժեքը, հմմտ. Կիւրեղ vs. Κύριλλος տիպի համապատասխանությունները: 

Թրակացու քերականության թարգմանիչը ւ-ն դնում է կարճ ձայնավորների շարքում: 

Ամենայն հավանականությամբ` ւ-ն արտացոլում է ոչ թե շրթնատամնային ձայնեղ շփական 

[v] հնչույթը (սա բառասկզբում հանդես եկող վ-ն է), այլ երկշրթնային ձայնորդ [w]-ն` յ 
կիսաձայնի զույգը: Դա հաստատվում է, մասնավորապես, թիւ–թուոյ տիպի 

հնչյունափոխություններով:8 Հայկական ու ձայնավորի համար Մաշտոցն առանձին տառ չի 

ստեղծել. ու-ն երկնշան (digraph) հնչույթ է, որ ստեղծվել է հունարեն ου [u]-ի օրինակով, որը 

                                                 
6
 Ենթադրվում է, որ գործընթացը սկսվել է ավելի վաղ: Նշենք, այդուհանդերձ, որ հաճախ 

հիշատակվող -աւղ / -ող երկվությունը իրականում, ամենայն հավանականությամբ, ստուգաբանական 

արժեք ունի, ուստի չի կարող նշանակալից դեր խաղալ այս համատեքստում: 
7
 Ա. Ա. Աբրահամյան 1957, 70-78; Գյուլբուդաղյան 1973, 50-51, 114-133. 

8
 Տես, օրինակ, Meillet 1913, 15; Schmitt 2007, 41: 
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նույնպես երկնշան մենաբարբառ է (digraphic monophthong): Բացի ձայնավորային արժեքից` 

ու-ն հանդես էր գալիս նաև որպես [w] կիսաձայն` բաղաձայնի ու ձայնավորի միջև:9 

Ստուգաբանական առումով հետաքրքիր է, որ միջին պարսկ. / պարթև. farr- ‘փառք’ բառը 

հայերենում փոխառվել է փառ-ք տեսքով, քանի որ, ինչպես ասացի, հինգերորդ դարում 

հայերենի հնչույթային համակարգը դեռ չուներ [f] շփական. իսկ նույն արմատի 

ժխտականից` *d š-farr- ‘վատ բախտ/ֆառն ունեցող, դժբախտ, անփառունակ’ կազմությունից, 

հայերենը փոխառել է թշ-ուառ բառը, որտեղ, ինչպես տեսնում ենք, [f] շփականը 

արտացոլված է որպես  երկշրթնային ձայնորդ [w] և գրված է ու:  

Հայտնի է, որ մեր մատենագրության հին փուլերի գրավոր հուշարձանները մեզ են հասել 

հիմնականում ուշ ընդօրինակություններով. բնագրերը չեն պահպանվել: Հինգերորդ և 

հաջորդ դարերի համատեքստում այս կամ այն հնչյունական կամ ուղղագրական 

իրողությունն ուսումնասիրելու համար, ուրեմն, պետք է գործածենք ոչ թե այդ 

հուշարձանները, այլ վաղ շրջաններից մեզ հասած վիմագիր արձանագրությունները և 

հատուկենտ հնագույն ձեռագիր պատառիկները:  

Հայ գրչության հնագույն ու կարևորագույն նմուշներից է Անիի ավերակներից 20 կմ 

հարավ-արևմուտք` Ախուրյանի աջ ափին գտնվող Տեկորի վանքի արձանագրությունը, որ 

թվագրվում է 5-րդ դարի վերջին քառորդով:10 Վանքը հիմա Թուրքիայի տարածքում է` ողբալի 

վիճակում, ուստի ստիպված ենք բավարարվել հին լուսանկարով: Ստորև ներկայացնում եմ 

այն` պատճենված AlbArmPal 2002, 15-ից. նախ` ամբողջականորեն, ապա` հատվածաբար. 

 

 
 

 
 

                                                 
9
 Meillet 1913, 15; Մեյե 1978, 30-31; ԱճառԼիակ 6, 1971, 224-229; Աճառյան 1984, 578-591; Աբեղյան, 

հտ. Ը, 1985, 292-329, 361-366: 
10

 Աճառյան 1984, 476-477; Ղաֆադարյան 1962; Ա. Գ. Աբրահամյան 1973, 80-81; Հասրաթյան apud 

ՔրիստՀայ 2002, 1002-1003; AlbArmPal 2002, 14-15: 
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Այս արձանագրության մեջ գործածված ենք տեսնում մեսրոպյան տառերի հնագույն 

ձևերը, իսկ այնտեղ հանդիպող բարեխաւսութիւն, ամուսնի և այլ բառաձևերում` աւ 
երկբարբառը (որն ավելի ուշ պիտի դառնար օ), ու ձայնավորը և այլ իրողություններ: 
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Գրաբարի աւ երկբարբառը տեսնում ենք նաև հայ գրչության այլ հնագույն նմուշներում: 

Օրինակ` Մաստարայի արձանագրության մեջ (640 թ.) պարզորոշ երևում է ԵՂԲԱՒՐ 
հոլովաձևը:11 «Մլքե թագուհու Ավետարան»-ում (862 թ.) կարդում ենք հետևյալ հատվածը  

Մատթէոս ի.6-ից. Ընդէ՞ր կայք աստ զաւրս ցերեկ դատարկք «Ինչու՞ եք այստեղ ամբողջ օրը 

պարապ կանգնած»:12  

 

 
 

 

 

                                                 
11

 AlbArmPal 2002, 113: 
12

 Լուսանկարը տես AlbArmPal 2002, 121. տեքստը` Զօհրապեան 1805.4, 44; Künzle 1984.1, 52: 
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1.1.3. Գրաբարի երկբարբառների և եռաբարբառների արտասանությունը 
Գրաբարի ընթերցանության համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչ են երկբարբառները և 

եռաբարբառները:13 Սրանք կազմվում են մեկ վանկի սահմաններում ա, ե, ի, ո ձայնավորների 

և յ, ւ ձայնորդների արտասանական սերտ համակցումով: Հետգրաբարյան հայերենում 

վերածվել են երկհնչյունների կամ պարզ ձայնավորի և արտասանվում են որոշակի 

կանոնների համաձայն: Այսպես` աւ երկբարբառն արտասանվում է ո, եա երկբարբառը` յա, 

ոյ երկբարբառը` ույ, եւ և իւ երկբարբառները` յու: Օրինակ` կարաւտ, լեարդ, լոյս, սիւն 
բառերն արտասանվում են կարոտ, լյարդ, լույս և սյուն: Բայց այ երկբարբառը 

հնչյունափոխության չի ենթարկվել, օրինակ` մայր-ն այդպես էլ արտասանվում է:  

Ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ յ կամ ւ ունեցող այս երկբարբառներն ու 

եռաբարբառները հնչյունափոխվում են այն դեպքում, երբ նրանց հաջորդում է որևէ 

բաղաձայն: Իսկ բառավերջում կամ բառամիջում` ձայնավորից առաջ, դրանք հնչում են 

այնպես, ինչպես գրվում են, օրինակ` աւագ, հոյակապ, հովիւ, նաւակ, տեւել, տիւ բառերը 

կարդում ենք, համապատասխանաբար, ավագ, հոյակապ, նավակ, տևել, տիվ: Քանի որ եա-ն 

հնչում է յա, իսկ աւ-ը` ո, ապա տրամաբանական է, որ եաւ եռաբարբառը կդառնա յո:  

Եթե ոյ երկբարբառին հաջորդող բաղաձայնը պատկանում է արմատին, ապա ոյ-ը 

կարդում ենք ույ, բայց երբ բառավերջի ոյ-ին հաջորդում է որևէ հարադիր մասնիկ, ապա ոյ-ի 

հնչման փոփոխություն չկա: Օրինակ` խոյս ‘խույս տալը, խուսափելը’ արմատը հնչում է 

խույս, սակայն խոյ ‘արու ոչխար’ բառի հոգնակի հայցականի (զ)խոյ-ս հոլովաձևը կարդում 

ենք [(ըզ)խոյըս]: Կամ` նոյն բառը կարդում ենք նույն, սակայն Նոյ անվան որոշյալ ձևը` Նոյ-ն 
‘Նոյը’, կարդում ենք [նոյըն]: Նույն կերպ` իւ-ի արտասանությունը մնում է անփոփոխ, եթե 

դրան հաջորդում է հոդ կամ հոգնակերտ, օրինակ` թիւ-ն ‘թիվը’ և թիւ-ք ‘թվեր’ ձևերն 

արտասանվում են [թիվըն] և [թիվք]` ի տարբերություն այսպիսի օրինակների` արիւն 
[արյուն] և բան-իւք ‘խոսքերով’ [բանյուք]: Նկատենք, որ սեռական հոլովի -ոյ 
վերջավորությունը հոդ ստանալու դեպքում հնչում է [ույ], օրինակ` հոգւոյս և մարդոյն 
հոլովաձևերը կարդում ենք համապատասխանաբար [հոգվույս] և [մարդույն]:14  

Բոլոր հնչակապակցությունները ներկայացնում եմ հետևյալ աղյուսակում: V = որևէ 

ձայնավոր (Vowel), C = որևէ բաղաձայն (Consonant), իսկ # նշանակում է բառավերջ: 

Պարզության համար ընտրել եմ այնպիսի բառեր, որոնք կենդանի են նաև արդի հայերենում, 

քանի որ գրաբարյան ձևերի արտասանությունը գործնականում համընկնում է արդի 

հայերենի գրության ձևերի հետ: Երբ գրաբարյան ձևը կենդանի չէ արդի լեզվում, նրա 

արտասանությունը տրված է ուղիղ փակագծերում:  

 

Հնչակապակցություն Օրինակներ 

Գրութ. Արտաս. Գրութ. Արտաս. 

այV այV հայոց հայոց 

այC այC այգի այգի 

                                                 
13

 Meillet 1936, 44-46; ԱճառԼիակ 6, 1971, 143-152, 221-227; Հ. Զ. Պետրոսյան 1987, 201-208; հմմտ. 

նաև Աբեղյան, հտ. Ը, 1985, 292-329, 393-438: Ժամանակակից հայերենի առնչությամբ տես Ամ. 

Խաչատրյան 1988, 65-69: 
14

  Տես ԱճառԼիակ 6, 1971, 238-244, հմմտ. 431-432; Ա. Ա. Աբրահամյան 1957, 72-73: 
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այ# ա# արքայ արքա 

աւV ավV հաւատ հավատ 

աւC (= օC) #օ/ոC 

 

աւձ (= օձ) 
բաւթ (= բօթ) 

օձ 

բոթ 

աւ#  ավ# հաւ հավ 

եաC յա սենեակ սենյակ 

եայC յայ հրեայք /հրյայք/ 

եայ# յա փայտեայ փայտյա 

եաւC յոC արդեաւք արդյոք 

եաւ# յավ յարեաւ հարյավ 

եւV եվV տեւել տևել 

եւC յու առեւծ առյուծ 

եւ# եվ/և արեւ արև 

իւV իվV դիւան դիվան 

իւC յու ձիւն ձյուն 

իւ# իվ թիւ թիվ 

ոյV ոյV խոյակ խոյակ 

ոյC ույC լոյս լույս 

ոյ# ո# երեկոյ երեկո 

ւոյC վույC տեղւոյն /տեղվույն/ 

ւոյ# վո# այգւոյ /այգվո/ 

իայC յայC միայն /մյայն/* 

 

*Ծնթ. Նկատենք, որ իայ եռաբարբառի գոյության և նրա միակ օրինակի` միայն-ի 

հետգրաբարյան /մյայն/ միավանկ հնչման հարցը վիճահարույց է, ուստի այն դնում եմ 

վերապահությամբ: Այդ եռաբարբառի գոյությունն ընդունվում է, օրինակ, Մեյեի (Meillet 1913, 

15) և Աբրահամյանի (1976, 5) կողմից, բայց այն չեն հիշատակում Աճառյանը (բայց 

երկբարբառների շարքում դնում է իա-ն, ԱճառԼիակ 6, 1971, 224), Ավետիսյանն ու 

Ղազարյանը (1992, 6-7): Որոշ հեղինակներ (օրինակ` Jensen 1959, 15-17) ներկայացնում են 

միայն երկբարբառները: Տեսակետ կա, որ միայն-ը երկվանկ է, իսկ մեն < *մեան [մյան] < *մի-
այն տարբերակը` միավանկ (Godel 1970, 2; Schmitt 2007, 42): Հ. Զ. Պետրոսյանը (1987, 201, 204) 

միայն-ը դիտարկում է որպես հետգրաբարյան հայերենի միակ եռաբարբառակերպ /յայ/-ի 

օրինակ` լռելյայն < լռելեայն-ի կողքին:  

 

Նախորդ անգամ հանձնարարված նախավարժանքի պատասխանները 

 
ալեւր ալյուր բեւր բյուր ընտանեաւք ընտանյոք յաւէտ հավետ 

առաւաւտ առավոտ բոյս բույս կոյս կույս յոյս հույս 

առեւծ առյուծ եղբաւր եղբոր հաւ հավ նեարդ նյարդ 

արդեաւք արդյոք եղեամն եղյամ հաւատ հավատ սիւն սյուն 

բաւթ բոթ երեկոյ երեկո հաւտ հոտ քոյր քույր 
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    1.2. Անվանական հոլովում (Nominal declension / Noun inflection) 

 

1.2.1. Գրաբարի հոլովման խմբերը 

Գրաբարի հոլովումը բաժանվում է երկու հիմնական խմբի` արտաքին (ձայնավոր, 

ձայնավորահիմք, վերջադրական) կամ ներքին (բաղաձայն, ձայնորդահիմք, ներդրական), 

անգլերեն` external և internal declension:  

Արտաքին կամ ձայնավոր հոլովման ենթարկվելիս` բառաձևերը կազմվում են հիմքից, 

հոլովիչ (բնակերտ) ձայնավորից և հոլովական վերջավորությունից կամ հոլովակերտից: 

Օրինակ` գործ բառի սեռական-տրական հոլովաձևն է գործոյ, որը կազմված է գործ հիմքից, ո 
հոլովիչից և յ հոլովակերտից: Մյուս թեք հոլովաձևերում էլ հոլովիչ ձայնավորը մնում է 

նույնը` ո, բայց դրան հաջորդում են այլ հոլովակերտներ, գործիականի դեպքում` վ, իսկ 

հոգնակի սեռական-տրականի դեպքում` ց. այսինքն` գործ-ո-վ ‘գործով’, գործ-ո-ց 
‘գործերի(ն)’: Ուղիղ հոլովները` ուղղականը և հայցականը, հոլովիչներ չեն ստանում: Ըստ 

հոլովիչի` այս տիպը կոչում ենք ո-հոլովում:  

Ներքին կամ բաղաձայն հոլովման ենթարկվում են այն բառերը, որոնք վերջանում են ղ, ր 
կամ ն ձայնորդով, որին նախորդում է որևէ բաղաձայն: Այս դեպքում հոլովիչը դրվում է բառի 

ներսում` բառավերջի ձայնորդից առաջ, օրինակ. աստղ, սեռ. հոլ. աստեղ. դուստր, սեռ. 

դստեր. հարսն, սեռ. հարսին:  

Ինչպես արտաքին (ձայնավոր), այնպես էլ ներքին (բաղաձայն) հոլովումները, ըստ մեկ 

կամ երկու հոլովիչ ունենալու հատկանիշի, բաժանվում են երկու ենթախմբի` պարզ և խառն: 

Պարզ հոլովումներն ունեն միայն մեկական հոլովիչ: Արտաքին հոլովումներից պարզ է, 

օրինակ, ո-հոլովումը, որի բոլոր թեք հոլովաձևերն ունեն միայն մեկ հոլովիչ` ո: Նաև, 

օրինակ, ի-հոլովումը, օրինակ` սիրտ, սեռական-տրական սրտ-ի, գործիական սրտ-ի-ւ, 

հոգնակի սեռական-տրական սրտ-ի-ց: Իսկ ներքին հոլովումներից պարզ է, օրինակ, ե(ր)-
հոլովումը, օրինակ` դուստր, դստեր, դստեր-բ, դստեր-ց:  

Խառն հոլովումներն ունեն երկու հոլովիչ, որոնցից առաջինը տեսնում ենք եզակի 

սեռական-տրականում (ո, ա և ո-ա հոլովումների դեպքում` նաև բացառականում), իսկ 

եզակի գործիականում ու հոգնակիի բոլոր թեք հոլովաձևերում հանդես է գալիս երկրորդը: 

Օրինակ` ի-ա արտաքին հոլովման ենթարկվող ամ ‘տարի’ բառի սեռական-տրականն է` ամ-
ի, իսկ գործիականը` ամ-ա-ւ, հոգնակի սեռական-տրականը` ամ-ա-ց: Իսկ ի-ա ներքին 

հոլովման ենթարկվող հարսն բառի թեք հոլովաձևերն են` հարսին, հարսամ-բ, հարսան-ց:     
 

1.2.2. Գրաբարի հոլովները    

Գրաբարի հոլովներն են` ուղղական (nominative), հայցական (accusative), սեռական 

(genitive), տրական (dative), բացառական (ablative), գործիական (instrumental), ներգոյական 

(locative): Ուղղականն ու հայցականը համարվում են ուղիղ հոլովներ, քանի որ արտացոլում 

են բառի ուղիղ ձևը և չունեն հոլովիչներ, իսկ մնացածը` թեք հոլովներ: 

Ուղղական հոլովը չունի հոլովիչ. հոգնակիում ստանում է -ք վերջավորությունը կամ 

հոլովակերտը. գետ ‘գետ’, գետ-ք ‘գետեր’:   
Հայցական հոլովը նույնպես հոլովիչ չի ստանում: Հոգնակի հայցականը ստանում է -ս 

վերջավորությունը: Որոշյալ առմամբ դրվելիս ստանում է զ նախդիր, որը բաղաձայնով 
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սկսվող բառից առաջ հնչում է ըզ-,15 օրինակ` բան-ս ‘(լսեցի) խոսքեր’, զ-բան-ս ‘(լսեցի) 

խոսքերը’:   

Ուղղական և հայցական հոլովների հոգնակի ձևերը ներքին (բաղաձայն) հոլովումների 

դեպքում կազմվում են ոչ թե [եզակի ուղղական + ք/ս] կաղապարով, այլ` [եզակի սեռական-

տրական + ք/ս], այսինքն, ոչ թե †աստղ-ք, այլ` աստեղ-ք. ոչ թե †դուստր-ք, այլ` դստեր-ք, ոչ 

թե †գառն-ք, այլ գառին-ք: Իսկ ա(ն) և ի-ա(ն)2 հոլովումների դեպքում հոգնակի ուղղական-

հայցականում ա և ի հոլովիչներին փոխարինում է ու-ն, օրինակ` ձուկն, ձկան, ձկուն-ք. 

հարսն, հարսին, հարսուն-ք:   

Սեռական և տրական հոլովները անվանական հոլովման մեջ ձևով նույնանում են: 

Արտաքին հոլովումների դեպքում կազմվում են բառի ուղիղ ձևի վրա հոլովիչ ձայնավորի և -յ 
վերջավորության հավելմամբ, օրինակ` գործ-ո-յ, Երասխ-ա-յ: Սակայն ի և ու հոլովիչներից 

հետո յ-ն ընկնում է, օրինակ` սրտ-ի, ծով-ու: Հոգնակի թվում հոլովիչից հետո դրվում է ց 
հոլովակերտը, օրինակ` գործ-ո-ց ‘գործերի’, սրտ-ի-ց ‘սրտերի’, ծով-ու-ց ‘ծովերի’:  

Սեռական ու տրական հոլովաձևերը տարբերակվում են դերանվանական հոլովման մեջ, 

օրինակ` ես, իմ (սեռ.), ինձ (տր.). մեք, մեր (սեռ.), մեզ (տր.): Հոգնակիում հաճախ նման 

տարբերակում չկա, օրինակ` նա, նորա, նմա, բայց հոգնակիում` ուղղական նոքա, սեռական-

տրական` նոցա:  
Բացառականը կիրառվում է ի նախդիրով, որը ձայնավորասկիզբ բառից առաջ դառնում է 

յ- և արտասանվում հ-: Հոլովաձևը եզակի թվում  նույնական է սեռական-տրականին` ո, ա և 

ո-ա արտաքին հոլովումներում (ի գործոյ ‘գործից’, յԵրասխայ ‘Արաքսից’, ի տեղւոյ ‘տեղից’): 

Մնացած դեպքերում կազմվում է -է հոլովակերտով: Արտաքին հոլովումներում այն կցվում է 

բառի ուղիղ ձևին, օրինակ` ի սրտ-է, ի ծով-է, յ-ամ-է: Սակայն ու հոլովման որոշ բառերի 

դեպքում ու հոլովիչը պահպանվում է, օրինակ` խրատ, սեռական-տրական խրատ-ու, 

բացառական ի խրատ-ու-է. զարդ, զարդ-ու, ի զարդու-է: Իսկ ներքին հոլովումներում -է 
հոլովակերտը կցվում է սեռական-տրականին, օրինակ` դուստր, դստեր, ի դստեր-է. ձուկն, 

ձկան, ի ձկանէ. հարսն, հարսին, ի հարսն-է < *հարս(ի)ն-է:  
Հոգնակի թվում բացառականը միշտ կազմվում է ի նախդիրից և սեռական-տրական 

հոլովաձևից.  ի բանից ‘խոսքերից’, ի քաղաքաց ‘քաղաքներից’: 

Գործիական հոլովը եզակի թվում արտաքին հոլովումների դեպքում կազմվում է բառի 

ուղիղ ձևի վրա հոլովիչ ձայնավորի և -ւ վերջավորության հավելմամբ, ընդ որում ո հոլովման 

դեպքում այդ վերջավորությունը գրվում է վ, որպեսզի ու ձայնավորի հետ շփոթ չառաջանա, 

իսկ ու հոլովման մեջ ւ վերջավորությունն ընկնում է, որի արդյունքում գործիականը 

նույնանում է սեռական-տրականին. օրինակ` գործ-ո-վ, հոգւ-ո-վ, սրտ-ի-ւ, ծով-ու[ւ], քաղաք-
ա-ւ, տեղե-ա-ւ, Երասխ-ա-ւ: Ներքին հոլովումներում սեռական-տրականին կցվում է բ 
հոլովակերտը. աստեղ-բ, դստեր-բ, ձկամ-բ: 

Հոգնակի թվում եզակի գործիականի հոլովաձևին կցվում է -ք հոգնակերտը. գործ-ո-վ-ք, 

աստեղ-բ-ք:      
 

                                                 
15

 Տես ԱճառԼիակ 6, 1971, 239-240: 
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Ներգոյականի իմաստը եզակի թվում ո, ա և ո-ա արտաքին հոլովումներում կազմվում է ի 
նախդիրով, որը ձայնավորով սկսվող բառից առաջ դառնում է յ- և արտասանվում հ-, և 

հայցական հոլովով. ի գետ ‘գետում’, իսկ մնացած հոլովումներում`  ի + տրական. ի սրտ-ի 
‘սրտում’, յ-ամ-ի ‘տարվա մեջ’: Որոշ բառեր, որ ենթարկվում են ո հոլովման, ներգոյականում 

ստանում են -ի, օրինակ` գիշեր, սեռ. գիշեր-ոյ, ներգ. ի գիշեր-ի ‘գիշերը, գիշերվա մեջ’. անդ, 

սեռ. անդ-ոյ, ներգ. յ-անդ-ի ‘հանդում, արտում’: Իսկ ո հոլովման բառերի մի այլ խումբ, 

հատկապես -ին և -եալ բառավերջեր ունեցողները, ստանում է -ում վերջավորությունը. ի հն-
ում, ի վերն-ում, ի գրեցել-ում: Իսկ ի ձայնավորով վերջացող և ո-ա խառն հոլովման 

ենթարկվող որոշ բառեր ստանում են -ոջ վերջավորությունը. ի կղզւ-ոջ, ի տարւ-ոջ:  

Հոգնակին կազմվում է ի + հայցական կաղապարով. ի գետս ‘գետերում’, ի սիրտ-ս 
‘սրտերում’:  

Ինչպես տեսնում ենք, ներգոյականը հատուկ հոլովաձև չունի: Այդուհանդերձ` անկարևոր 

չէ, որ եզակիում ու հոգնակում առկա են տարբեր հոլովներ (տրական և հայցական) ընդգրկող 

կաղապարներ, և որ որոշ դեպքերում այնուամենայնիվ կան ներգոյական հոլովի 

վերջավորություններ (-ի, -ում, -ոջ): Հետևաբար, հատկապես ուսուցողական նպատակներով, 

նպատակահարմար է ներգոյականը ընդգրկել հոլովական համակարգի մեջ: 

Բոլոր հոլովները կարող են ստանալ հոդ, օրինակ` լեառն-ն (‘լեռը’), լերին-ն, ի լեռնէ-ն, 

լերինք-ն, լերամբք-ն: 

 

Աղյուսակում ներկայացված է ո, ի և ու պարզ արտաքին հոլովումներին ենթարկվող 

երկուական բառ: Ուսումնասիրեք այս երեք հարացույցները:  
 

Եզ. Ու գործ գետ սիրտ բան զարդ ծով 

 Հ (զ)գործ  (զ)գետ (զ)սիրտ (զ)բան (զ)զարդ (զ)ծով 

 ՍՏ գործոյ գետոյ սրտի բանի զարդու ծովու 

 Բ ի գործոյ ի գետոյ ի սրտէ ի բանէ ի զարդուէ ի ծովէ 

 Գ գործով գետով սրտիւ բանիւ զարդու ծովու 

 Ն ի գործ ի գետ ի սրտի ի բանի  ի ծովու 

        

Հոգն. Ու գործք գետք սիրտք բանք զարդք  ծովք 

 Հ (զ)գործս (զ)գետս (զ)սիրտս (զ)բանս (զ)զարդս (զ)ծովս 

 ՍՏ գործոց գետոց սրտից բանից զարդուց ծովուց 

 Բ ի գործոց ի գետոց ի սրտից ի բանից ի զարդուց ի ծովուց 

 Գ գործովք գետովք  սրտիւք  բանիւք զարդուք ծովուք 

 Ն ի գործս ի գետս ի սիրտս ի բանս  ի ծովս 

 

 

Վարժություն. Ժամանակակից հայերենում պահպանվել են գրաբարյան քարացած 

արտահայտություններ, որոնք անվանում ենք գրաբարաբանություններ: Ստորև 

ներկայացնում եմ բոլորին քաջ հայտնի մի քանի այդպիսի նմուշ: Այս դասի հոլովման 

հարացույցների օգնությամբ փորձեք հասկանալ հոլովաձևերն ու դրանց կառուցվածքը և գրել 

դրանք գրաբարյան ուղղագրությամբ. ի խորոց սրտի, ի սրտե, համենայն դեպս, միով բանիվ, 

շնորհիվ:  
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1.3. Բայ (Verb).  

Սահմանական ներկա ժամանակաձևը (present indicative) 
  

1.3.1. Ներկա ժամանակաձևը գրաբարում 
Գրաբարի ներկա ժամանակաձևը կազմվում է հետևյալ կաղապարով. ներկայի բայահիմք 

+ խոնարհիչ + դիմային վերջավորություն: Օրինակ` բեր + -ե- + -մ: Խոնարհիչի դեր կարող են 

կատարել հետևյալ չորս ձայնավորները` ա, ե, ի, ու: Ըստ այդմ ունենք չորս խոնարհման կամ 

լծորդության բայեր: Կա նաև ո լծորդություն, բայց այն ներկայացված է ընդամենը մեկ 

պակասավոր բայով` գոմ ‘լինել, գոյություն ունենալ’, որը կքննենք պակասավոր բայերին 

նվիրված բաժնում:  

 
Եզ. կարդամ բերեմ նստիմ արգելում 
 կարդաս բերես նստիս արգելուս 
 կարդայ բերէ (*-եյ) նստի արգելու 
Հգ. կարդամք բերեմք նստիմք արգելումք 
 կարդայք բերէք (*-եյք) նստիք արգելուք 
 կարդան բերեն նստին արգելուն 

 

Գրաբարյան բայերն ընդունված է հղել ոչ թե ըստ անորոշ դերբայի, այլ` ըստ 

սահմանական ներկայի եզակի թվի 1-ին դեմքի ձևի: Այսինքն` բառարաններում կգտնեք ոչ թե 

բերել ձևը, այլ` բերեմ: Դրա պատճառն այն է, որի լծորդության բայերի անորոշ դերբայն ունի 

ոչ թե -իլ վերջավորությունը, այլ` -ել, ուստի անորոշ դերբայը հղելիս չի հասկացվի, թե ո՛ր 

լծորդությանն է պատկանում տվյալ բայը, ե՞, թե՞ ի: 

 

1 եզ. ներկա կարդա-մ քննե-մ նստ-ի-մ արգելու-մ 

Անորոշ դերբայ կարդա-լ քննե-լ նստե-լ արգելու-լ 

 

Գրաբարում սահմանական եղանակի ներկան իմաստով հիմնականում 

համապատասխանում է արդի հայերենի սահմանական ներկային` բերեմ նշանակում է 

‘բերում եմ’: Դիտարկենք մի հատված Աստվածաշնչի թարգմանությունից (Ա Եզր դ.22-24, տես 

Զօհրապեան 1805.2, 386). 

 
տիրեն ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր գործէք և աշխատիք, բերէք և տայք 

ցկանայս ձեր. <...>. գայ բերէ զամենայն վաստակսն առ կին իւր: 

   

Առաջին բայը` տիրեն-ը, նշանակում է ‘տիրում են’, ուստի տիրեն ի վերայ ձեր կանայք 
ձեր մասը կթարգմանվի այսպես. «ձեզ (վրա) տիրում են ձեր կանայք»: Հաջորդ մասում 

նույնպես ներկայի ձևեր են. զի զամենայն ինչ, զոր գործէք և աշխատիք, բերէք և տայք 
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ցկանայս ձեր. «որովհետև այն ամենը, ինչ չարչարվում16 ու վաստակում եք, բերում տալիս եք 

ձեր կանանց»: Ապա` գայ բերէ զամենայն վաստակսն առ կին իւր «գալիս է ու ամբողջ 

վաստակը բերում իր կնոջը»: 

 
1. Դու կաս և մնաս: 

2. Աստուած կայ և մնայ յաւիտեան:  

3. Փայտակարան յելից կայ Ուտիոյ առ Երասխաւ: 

4. Հրամանի քում մնայ տիւ, զի ամենայն ծառայ քո է:  

5. Բարկութիւն Աստուծոյ մնայ ի վերայ նորա:  

6. Արդարութիւն նորա մնայ յաւիտեան: 

7. Արամ ծնանի զԱրայն գեղեցիկ: 

8. դարձեալ գամ եւ առնում զձեզ առ իս: 

9. Ո՞չ յիշես դու զբանս պատուիրանաց հօրն քոյ, առնուլ քեզ կին յազգէ քումմէ:  

10. Ոչ արկանեն գինի նոր ի տիկս հինս:  

11. Ոչ ոք արկանէ գինի նոր ի տիկս հինս: 
12. Ես մկրտեմ զձեզ ջրով յապաշխարութիւն. բայց որ զկնի[ն] իմ գայ հզաւրագոյն է քան զիս: 

13. Տիրեն ի վերայ ձեր կանայք ձեր. զի զամենայն ինչ, զոր գործէք և աշխատիք, բերէք և տայք 

ցկանայս ձեր. <...>. գայ բերէ զամենայն վաստակսն առ կին իւր: 

 

 

1.3.2. Ներկա ժամանակաձևի հնդեվրոպական ակունքները 
Հայերենի ե խոնարհման բայերի ներկա ժամանակաձևը սերում է հնդեվրոպական 

այսպես կոչված թեմատիկ ներկայից (thematic present), որը կազմվում է բայահիմքից (verbal 

stem), *-e/o- թեմա կամ հիմքային / բնավոր ձայնավորից (theme or stem vowel) և դիմային 

վերջավորություններից. եզակի` *-հ2 (համաբանությամբ` *-mi), *-si, *-ti, հոգնակի` *-me-, *-te-

, *-nti: Դիտարկենք *b
h
er-e/o- թեմատիկ բայը, որ նշանակում է ‘բերել, կրել’.17

 

 

 հնդեվր. հայ. սանս. հուն. գոթ. հ.ե.սլ. 

1-ին դ. *b
h
ér-o-h2 բերեմ bhárāmi φέρω baira berǫ 

2-րդ դ. *b
h
ér-e-si բերես bhárasi φέρεις bairis bereši 

3-րդ դ. *b
h
ér-e-ti բերէ bhárati  φέρει bairiþ beretъ 

1-ին դ. *b
h
ér-o-me- բերեմք bhárāmas(i) φέρομεν bairam beremъ 

2-րդ դ. *b
h
ér-e-te(-) բերէք bháratha φέρετε bairiþ berete 

3-րդ դ. *b
h
ér-o-nti բերեն bháranti φέρουσι ν  bairand berǫtъ 

 

Ինչպես տեսնում ենք, եզակի թվի 1-ին դեմքի ձևում հայերենը հնագույն *b
h
ér-o-h2 

նախաձևի դիմաց ունի ոչ թե †բերու, ինչպես սպասելի էր, այլ` բերեմ, որ ենթադրում է *b
h
ér-e-

mi նախաձև: Դրա պատճառն այն է, որ այդ հնագույն ձևը համաբանորեն փոխարինվել է 

աթեմատիկ (ոչ թեմատիկ) ներկայի եզակի 1-ին դեմքի *-mi վերջավորությամբ (որի մասին 

                                                 
16

 Գրաբարում աշխատեմ-ը (նաև աշխատ առնեմ) ներգործական բայ է` ‘չարչարել, նեղություն 

տալ’ իմաստով, իսկ աշխատիմ-ը` չեզոք բայ, ‘հոգնել, չարչարվել, նեղություն կրել’:  
17

 Meier-Brügger 2003, 45; Fortson 2010, 97-98; Beekes 2011, 260: 
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տես ստորև): Նույնը կատարվել է նաև վեդայական սանսկրիտում, որտեղ †bhárā-ն 

փոխարինվել է bhárāmi-ով: Հաշվի առնենք նաև *-m-ի ներկայությունը հոգնակի 1-ին դեմքում:  

Եզակի 2-րդ դեմքի *b
h
ér-e-si ձևի *-s-ն հայերենում պիտի ընկներ, բայց պահպանվել է 

նորից աթեմատիկ խոնարհման (*es-si > ես) համաբանական ազդեցությամբ:   

Նկատենք նաև, որ 3-րդ դեմքի բերէ < *բերեյ ձևն արտացոլում է *b
h
er-e-ti նախաձևը և 

այդպիսով կրկին ցուցադրում է ձայնավորամեջ դիրքում հնդեվրոպական *-t- պայթականի 

անկումը կամ յ-ի վերածվելը, որը քննել ենք ներածական դասում: 

Հնդեվրոպական նախալեզվում այս թեմատիկ ներկայի կողքին կար նաև աթեմատիկ 

(անբուն) ներկան (athematic present), որը կազմվում էր առանց *-e/o- թեմա ձայնավորի` 

բայահիմքին ուղղակիորեն դիմային վերջավորությունների կցմամբ: Դրա ներկայացուցիչը 

հայերենում եմ ‘լինել’ օժանդակ բայն է.18 

 

 հնդեվր. հայ. խեթ. սանս. հուն. լատ. գոթ. հ.ե.սլ. 
1-ին դ. *h1és-mi եմ  šmi ásmi εἰμί sum im jesmь 

2-րդ դ. *h1és-si ես  šši ási εἶ / ἐσσί es is jesi 

3-րդ դ. *h1és-ti է  š i ásti ἐστί ν  est ist jestъ 

1-ին դ. *h1s-mé- եմք  smás ἐσμέν sumus sijum jesmъ 

2-րդ դ. *h1s-té- էք  sthá ἐστέ estis sijuþ jeste 

3-րդ դ. *h1s-énti են ašan i sánti εἰσί ν  sunt sind sǫtъ 

 

Այս հարացույցի եզակի թվի 3-րդ դեմքում *esti > *եստ արտացոլման փոխարեն ունենք 

*eti > *ei > է, որի պատճառը մի կողմից վերոհիշյալ թեմատիկ բայերի համապատասխան 

դիմային վերջավորության (*b
h
er-e-ti > *բերեյ > բերէ) համաբանական ազդեցությունն է, իսկ 

մյուս կողմից` *esmi > եմ ձևում *-s-ի օրինաչափ անկմամբ ստացված *e(h)- երկրորդային 

հիմքի համաբանական տարածումը:  

 

 

Երկրորդ դաս 

 

2.1. Հայերենի հնչույթային համակարգի  

հնդեվրոպական ակունքները 
 

Այս պարագրաֆն ավելի լավ հասկանալու համար օգտակար կլինի ներածության 

վերընթերցումը: 

Նախ կներկայացնեմ հնդեվրոպական նախալեզվի հնչույթային համակարգից 

հայկականի զարգացումն արտացոլող մի պարզեցված աղյուսակ, ապա դրա հիման վրա 

կփորձեմ հանրամատչելի կերպով բացատրել ընդհանուր պատկերը:   
 

                                                 
18

 Հնդեվրոպական վերակազմության համար տես Meier-Brügger 2003, 43-54; Fortson 2010, 95-96; 

Beekes 2011, 259: 
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 Հ.-ե. Հայ. Հ.-ե. Հայ. Հ.-ե. Հայ. 
labials *p հ-/Ø-, -ւ-, (ս)պ *b պ *b

h
 բ, -ւ- 

dentals *t թ, -ւ-/-Ø-, (ս)տ *d տ *d
h
 դ 

palatals *   ս *ĝ ծ *ĝ
h
 ձ, զ 

labiovelars *k
w
 ք/չ *g

w
 կ/ճ *g

wh
 գ/ջ 

 *s+K ց     

sibilant *s հ-/Ø-, ս(C)     

laryngeals *h1 Ø-/ե- *h2 հ-/ա- *h3 հ-/ա- 

liquids *r (ե/ա)ր-, -ր/ռ-  *l (ե/ա)ղ-, -լ/ղł-   

nasals *m մ *n ն, -մ(P)   

semivowels *i ի՛/Ø-՛ *u ու՛/Ø-՛   

 *i  Ø, (R)ջ  *ṷ գ-, -գ/ւ-, -ւ    

vowels *e ե, ի(N) *a/h2 ա *o ո, ու(N) 

 * / h1 ի *ā/ h2 ա *ō/ h3 ու 

diphthongs *ei է *ai այ *oi է (այ?) 

 *eu ոյ *au աւ (օ) *ou ու (այ?) 
 

 

Հնդեվրոպական մայր լեզուն գիր չի ունեցել: Հետևաբար հնդեվրոպական բառաձևերն ու 

քերականական ձևույթները չենք կարող ներկայացնել իրենց ուղղակիորեն վկայված գրավոր 

ձևերով: Փոխարենը համակարգային համեմատության ենք ենթարկում համապատասխան 

բառային ու քերականական ձևերը բոլոր ցեղակից լեզուներում և այդ ամենի համադրությամբ 

փորձում ենք վերակազմել համապատասխան նախաձևերը` դրանք ներկայացնելով 

աստղանիշերով:  

Օրինակ` համակարգային համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր այն դեպքերում, 

երբ ձևով ու իմաստով միմյանց նման բառերը ցեղակից լեզուներում` սանսկրիտում, 

հունարենում, լատիներենում, թոխարերենում, սլավոնականում ու մյուսներում, սկսվում են 

p- խուլ պայթականով, գերմանական ճյուղի լեզուներում դրան համապատասխանում է f-, 

իսկ հայերենում` հ-: Քանի որ հնչյունաբանորեն ամենահավանական լուծումը *p- > f- > h- 
զարգացումն է, ուստի բնական է, որ հնդեվրոպական նախալեզվի համար պետք է 

վերականգնել պարզ խուլ` *p-, որը ցեղակից լեզուների մեծ մասում p- էլ մնացել է, իսկ 

գերմանական ճյուղում ու հայերենում ենթարկվել է հետագա զարգացման` f- և h-: Ստորև 

բերվող օրինակները ցույց են տալիս, որ քննվող հնչյունական համապատասխանությունները 

սիստեմատիկ են.  
 

իմաստը հնդեվր. սանս. հուն. լատին. հ.ե.սլավ. գերմ. հայ. 

‘հայր’ *ph2t r pitā  πατήρ pater  fater հայր 

‘ոտք’ *pe/od- pád- πούς, ποδός p s, ped-is pěšь  fuoz հետ/ ոտ 

‘հերու’ *perut(i) parut πέρυτι   fjorð (իսլ.)  հերու 
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‘հինգ’ *pénk
w
e páñca πέντε q īnq   pętь finf, funf հինգ 

‘հուն, ուղի’ *pontH- pánthās πόντος pons, -ntis pǫtь  հուն 

‘կրակ’ *p(e)h2ur  πῦρ   fuir հուր 

 

Ծանոթություններ. Տեղի սահմանափակության պատճառով հնարավոր չէ այս աղյուսակում բոլոր 

ցեղակից լեզուների ձևերը հիշատակել: Եթե որևէ վանդակ դատարկ է, ապա տվյալ արմատը տվյալ 

լեզվում չի պահպանվել: Գերմանական ճյուղի տակ տրվում են հին բարձր գերմաներենի ձևերը, 

բացառությամբ *perut-ի, որի դեպքում ներկայացված է հին իսլանդերեն ձևը: Հնդեվրոպական *penk
w
e 

‘հինգ’ արմատը p… 
w
 > k

w
… 

w առնմանությամբ դարձել է *k
w
enk

w
e (որից` լատ. q īnq  , հին իռլ. cóic), 

իսկ հակառակ ուղղությամբ` p…k
w > p…p, *pempe (որից` հին վալիսերեն pimp, գոթ. fimf, հուն. էոլ. 

πέμπε): Հուն. πόντος բառը նշանակում է ‘ծով’: Բառամիջում` բաղաձայնների միջև հնդեվրոպական a 

ձայնավորի դիմաց վերականգնում են այսպես կոչված laryngeal / կոկորդային` *h2, որն այս դիրքում 

բաղաձայնական արտացոլմամբ պահպանվել է միայն խեթա-լուվական լեզուներում, հմմտ. խեթ. 

paḫḫ r ‘կրակ’:  

 

Նույն կերպ կատարվում են նաև մյուս հնչույթների վերակազմությունները: Աղյուսակի 

տվյալների հպանցիկ դիտարկումն էլ ցույց կտա, որ հայերենի, հունարենի ու մյուս լեզուների 

e և o ձայնավորների դիմաց սանսկրիտն ունի a: Հարց է առաջանում` այդ ձայնավորներից 

ո՞րն է արտացոլում նախնական վիճակը,  ինչպե՞ս վերականգնել հնդեվրոպական մայր լեզվի 

համապատասխան ձայնավորը: Մի ժամանակ կարծում էին, թե այս և բազմաթիվ այլ 

դեպքերում սանսկրիտն արտացոլում է հնագույն վիճակը: Սակայն հիմա արդեն 

համընդհանուր ընդունելության է արժանացել այդ ձայնավորների *e և *o 

վերակազմությունը, ու հնդիրանական ճյուղի a արտացոլումն էլ համարվում է այդ 

հնդեվրոպական ձայնավորների հետագա զարգացման հետևանք:  

Դա հաստատվում է նախ այն հանգամանքով, որ *e ձայնավորը ներկայացված է ցեղակից 

լեզուների ճնշող մեծամասնության մեջ, այդ թվում` հնագույն գրավոր աղբյուրներով 

ներկայացված խեթա-լուվական (անատոլիական) լեզուներում. հմմտ. ‘լինել’ բայի եզակի 1-ին 

և 2-րդ դեմքերի ձևերը` խեթ.  šmi և  šši, հուն. εἰμί և εἶ / ἐσσί, լատ. sum և es, գոթ. im և is, հին 

եկեղեց. սլավ. jesmь և jesi, հայերեն եմ և ես և այլն vs. սանսկրիտ ásmi և ási: Հետևաբար 

հնդեվրոպական մայր լեզվի համար պետք է վերականգնել *és-mi ‘(ես) եմ’ և *és-si ‘(դու) ես’ 

նախաձևերը:  

Բացի այդ, *e ձայնավորի առաջնայնությունը ապացուցվում է նաև այն հանգամանքով, որ 

հնդեվրոպական ‘հինգ’ թվականը սանսկրիտում արտացոլված է páñca տեսքով, որից երևում 

է, որ *k
w
 պայթականը ենթարկվել է երկրորդային քմայնացման ու դարձել է [č], իսկ այդպիսի 

քմայնացման համար անհրաժեշտ է, որ այդ պայթականին հաջորդի առաջնային շարքի 

ձայնավոր, այսինքն` e, բայց ոչ a: Հետևաբար ճիշտ է *penk
w
e վերակազմությունը. *-k

w
e > 

սանս. -ca: 

Ուրեմն` հնդեվրոպական *p շրթնային խուլ պայթականը հայերենում ենթարկվել է 

շնչեղացման: Փորձենք տեսնել, թե արդյո՞ք նույնը տեսնում ենք մյուս խուլերի դեպքում: Եվ 

իսկապես, խեթ.  tarš- ‘չորանալ’, սանս. tarṣ- / t  ṣ ant- ‘ծարավ լինել, փափագել’, ավեստ. tarš - 

‘չոր, ցամաք’, հուն. τέρσομαι ‘չորանալ’ և մյուս ձևերի դիմաց հայերենն ունի թառամիմ / 
թարշամիմ ‘թառամել, թոշնել’ բայը: Կարող ենք վերականգնել հնդեվրոպական *ters-/*tr s- 
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‘չոր լինել, չորանալ’ բայարմատ: Հայերենը հնդեվր. *t պայթականն արտացոլել է շնչեղ խուլի 

տեսքով` թ-: 

Նույն կերպ` հնդեվրոպական *k/k
w
 պայթականը հայերենում արտացոլվում է որպես 

շնչեղ  խուլ ք, օրինակ. հնդեվր. *l(e)ik
w
- ‘թողնել, լքել’ > սանս. rec-, ներկա` riṇá ti; հուն. λείπω, 

λιμπάνω; լատ. linq ō, līq ī; հին իռլ. léicid; հայ. լքանեմ, անց. կատ. ե-լիք < հնդեվր. *é-lik
w
-e-t, 

հմմտ. հուն. ἔλιπε:  

Այսպիսով` հնդեվրոպական բոլոր երեք խուլերը` *p/t/k-, հայերենում արտացոլված են 

որպես շնչեղ խուլեր:  

Շարունակենք մեր որոնումները: Հայերեն բերէ ‘բերում է’ բայաձևը` բերեմ բայի եզակի 3-

րդ դեմքը, համեմատելի է ցեղակից լեզուների համապատասխան դիմավոր ձևերի հետ` 

սանս. bhárati, հուն. φέρει, գոթ. bairiþ, հին եկեղեց. սլավ. beretъ և այլն: Ինչպե՞ս վերականգնենք 

հնդեվրոպական նախաձևը: Արդեն գիտենք, որ սանսկրիտի a ձայնավորի վրա հենվել չենք 

կարող: Մնացած բոլոր լեզուներում երկու վանկում էլ ունենք e կամ դրան համադրելի 

ձայնավոր: Հետևաբար երկու վանկն էլ կարող ենք վերականգնել *e ձայնավորով: 

Հնդեվրոպական *p-ի զարգացումը քննելիս տեսանք, որ ձայնավորամեջ դիրքում *-t- 

պայթականն ընկնում է կամ դառնում է -յ-: Ինչ վերաբերում է բառասկզբին, ապա նշված 

ցեղակից ձևերի մեծ մասում, հայերենի պես, ունենք b-, սակայն սանսկրիտն ունի bh-, իսկ 

հունարենը` φ- (= p
h
), հետևաբար հնդեվրոպական նախալեզվում այն վերականգնվում է 

որպես շնչեղ ձայնեղ` *b
h
: 

Այս ամբողջի հաշվառմամբ հայերեն բերէ ‘բերում է’ բայաձևը բխեցնում ենք *b
h
ér-e-ti 

նախաձևից: Արդեն գիտենք, որ նախագրային հայերենում շեշտը եղել է վերջից երկրորդ 

(վերջընթեր) վանկում, հետևաբար տեղի է ունեցել հետևյալ զարգացումը. հնդեվր. *b
h
ér-e-ti > 

հին հայ. *b
h
eréy(i) > բերէ: Ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ գրաբարի է ձայնավորն 

իսկապես հնում եղել է երկբարբառ` ei (այս հարցին կանդրադառնանք այլ առիթով): 

Ուշագրավ է, որ գրաբարի ձայնեղ պայթականները և պայթաշփականները (բ, գ, դ, ձ, ջ) մի 

շարք բարբառներում արտացոլված են որպես շնչեղ ձայնեղներ` բ‘, գ‘, դ‘, ձ‘, ջ‘: Տեսակետ կա, 

որ այս բարբառներն ուղղագծորեն համապատասխանում են հնդեվրոպական հնչույթների 

(*b
h
, *g

h
, *d

h ևն) շնչեղ ձայնեղ դիմագծին:  

Հասկանալի է, որ վերակազմությունները որոշակի չափով պայմանական են: Հնարավոր 

չէ ստույգ կերպով վերականգնել ավելի քան վեց հազար տարվա հնության լեզվական 

միավորների հնչյունական արժեքները: Նույնիսկ առանձին լեզուների դեպքում կան 

դժվարություններ:  

Հետագա դասերին հանգամանորեն կանդրադառնանք հնդեվրոպական բոլոր հնչույթների 

հայկական արտացոլումներին: Սակայն այս փուլում էլ պարագրաֆի սկզբում ներկայացված 

աղյուսակը ուշադիր զննելով կարելի է որոշ պատկերացում կազմել հնչույթային համակարգի 

ընդհանուր առանձնահատկությունների մասին: Աղյուսակի գործածումը հեշտացնելու 

նպատակով նշեմ հետևյալը: Հայերենի հնչյունների մեջ կանաչ գույնով նշանակել եմ 

բառասկզբի դիրքի  արտացոլումները, իսկ կապույտով` մնացած դիրքերինը: Հնդեվրոպական 

*p-ի արտացոլումները` հ-/Ø-, -ւ-, (ս)պ, պետք է կարդալ այս կերպ. բառասկզբի դիրքում 

տալիս է հ- կամ Ø, այսինքն` զրո (վերը տեսանք, որ այն դառնում է հ-, բայց *-o- ձայնավորին 

նախորդող դիրքում ընկնում է, հմմտ. հետ vs. ոտն / ոտ-ք). բառամիջում դառնում է -ւ- /-վ- 
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(հմմտ. հնդեվր. *s ptm  ‘7’ > սանս. saptá, ավեստ. hapta-, հուն. ἑπτά [heptá], լատ. septem և այլն). 

իսկ *s սուլականին հաջորդելիս կորցնում է շնչեղությունը և արտացոլվում որպես -պ- (հմմտ. 

սպառնամ, տես ՀԱԲ 4, 261): 

 

2.2. Անվանական հոլովում (Nominal declension / Noun inflection) 

 

2.2.1. ո և ա պարզ արտաքին հոլովումներ. նախնական ծանոթություն 
Հիշենք` այս հոլովումները կոչվում են պարզ, քանի որ նրանց թեք հոլովաձևերում 

հանդես է գալիս միայն մեկական հոլովիչ, և արտաքին կամ ձայնավորահիմք, քանի որ 

հոլովիչ ձայնավորը կցվում է բառին, ոչ թե դրվում է բառի ներսում (հմմտ. գործ – գործոյ vs. 

դուստր – դստեր): 

 
Եզ. Ու գործ գետ 

 Հ (զ)գործ  (զ)գետ 

 ՍՏ գործոյ գետոյ 

 Բ ի գործոյ ի գետոյ 

 Գ գործով գետով 

 Ն ի գործ ի գետ 

    

Հգ. Ու գործք գետք 

 Հ (զ)գործս (զ)գետս 

 ՍՏ գործոց գետոց 

 Բ ի գործոց ի գետոց 

 Գ գործովք գետովք  

 Ն ի գործս ի գետս 

 

Ա պարզ արտաքին հոլովումը հանդիպում է հիմնականում հատուկ անուններում 

(անձնանուններ և տեղանուններ): 

 
 Եզ.    Հգ. 

Ու Արշակ Վարդան Այրարատ Երասխ Տաշիրք 

Հ (զ)Արշակ (զ)Վարդան (զ)Այրարատ (զ)Երասխ (զ)Տաշիրս 

ՍՏ Արշակայ Վարդանայ Այրարատայ Երասխայ Տաշրաց 

Բ յԱրշակայ ի Վարդանայ յԱյրարատայ յԵրասխայ ի Տաշրաց 

Գ Արշակաւ Վարդանաւ Այրարատաւ Երասխաւ Տաշրաւք 

 

2.3. Բայ.  

Անցյալ անկատար ժամանակաձևը (imperfect) 
  

2.3.1. Անցյալ անկատար ժամանակաձևը գրաբարում 
Անցած դասի ժամանակ սովորեցինք, որ գրաբարի ներկա ժամանակաձևը կազմվում է 

հետևյալ կաղապարով. ներկայի բայահիմք + խոնարհիչ + դիմային վերջավորություն: 



Հրաչ Մարտիրոսյան, Հայոց լեզվի պատմություն 2014 

 

21 

 

Օրինակ` բեր + -ե- + -մ: Անցյալ անկատարը կազմվում է նույն կաղապարով, բայց ներկայի 

դիմային վերջավորությունների (եզակի` -մ -ս -յ, հոգնակի` -մք -յք -ն) փոխարեն հանդես են 

գալիս եզակի -ի -իր -յր և հոգնակի -աք -էիք -էին վերջավորությունները:  

 

 
 Ներկա Անց. անկ. 

Եզ. -մ -(յ)ի 

 -ս -(յ)իր 

 -յ -(յ)ր / -յր 

Հգ. -մք -(յ)աք 

 -յք -(յ)իք 

 -ն -(յ)ին 

 

Եզակի 3-րդ դեմքի դեպքում ե խոնարհիչը դիմային վերջավորության -յ- տարրի հետ 

մեկտեղվելով դառնում է է (ե+յ=է): Սա վերաբերում է ոչ միայն ե խոնարհմանը, այլև` ի-ին: 

Իսկ ու խոնարհման դեպքում ստացվող [ույ]-ը, գրաբարի ուղղագրական կանոնի համաձայն, 

գրվում է ոյ:  
Ստորև համադրական աղյուսակի տեսքով կողք-կողքի ներկայացված են սահմանական 

ներկայի և անցյալ անկատարի հարացույցները բոլոր չորս խոնարհումների համար.  

 
 Ներկա Անց. անկ. Ներկա Անց.անկ. Ներկա Անց.անկ. Ներկա Անց. անկ. 

Եզ. կարդամ կարդայի բերեմ բերէի նստիմ նստէի արգելում արգելուի 

 կարդաս կարդայիր բերես բերէիր նստիս նստէիր արգելուս արգելուիր 

 կարդայ կարդայր բերէ *եյ բերէր նստի նստէր արգելու արգելոյր 

Հգ. կարդամք կարդայաք բերեմք բերէաք նստիմք նստէաք արգելումք արգելուաք 

 կարդայք կարդայիք բերէք *եյք բերէիք նստիք նստէիք արգելուք արգելուիք 

 կարդան կարդային բերեն բերէին նստին նստէին արգելուն արգելուին 

 

Նկատենք, որ ա խոնարհիչի և ձայնավորասկիզբ վերջավորությունների միջև հավելվում է 

-յ- կիսաձայնը (ձայնավորամեջ հորանջ / glade, hiatus), օրինակ` կարդ- + -ա- խոնարհիչ + -յ- + 

-ի = կարդ-ա-յ-ի, որ թարգմանվում է ‘կարդում էի’: Այստեղ նույնպես, ե և ի խոնարհումների 

դեպքում, ստանում ենք ե+յ=է: 

Հեշտ է նկատել նաև, որ անցյալ անկատարի դիմային վերջավորությունների մեջ 

առանցքային դեր է խաղում ի տարրը: Այն բացակայում է միայն հոգնակի 1-ին դեմքի 

վերջավորության մեջ` -աք, որն աղյուսակում պատված է դեղին գույնով: 

Անցյալ անկատարը իմաստով հիմնականում համապատասխանում է աշխարհաբարի 

անցյալ անկատարին (բերէի ‘բերում էի’), սակայն հաճախ գործածվում է նաև պատմական 

ժամանակի իմաստով (գնայր ‘գնաց’ կամ ‘գնում է’, հասանէր ‘հասավ’ կամ ‘հասնում է’) և 

ըղձական ու պայմանական եղանակների անցյալ ժամանակով (թէ գիտէի ‘եթե գիտենայի’): 

Ե խոնարհման բայերը երբեմն, կրավորականի իմաստով գործածվելիս, անցյալ 

անկատարի եզակի 3-րդ դեմքում ունենում են -իւր վերջավորությունը, օրինակ` որոյ անուն 
Փիսակ կոչիւր «որի անունը Փիսակ էր (կոչվում էր Փիսակ)» (Փաւստոս Բուզանդ 3.ի): 
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Գործնական աշխատանք 
 
1. Ի գետս բաբելացւոց, անդ նստէաք և լայաք. որպէս յիշեցաք մեք անդ զՍիովն:

19
  

Այս աստվածաշնչյան քաղվածքում նստիմ և լամ բայերը գործածված են անցյալ 

անկատար ժամանակաձևով: Իսկ յիշեմ բայը դրված է անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով, 

որը դեռ չենք անցել: Փորձեք հասկանալ նախադասությունը: Այս քաղվածքը ձեզ կարող է 

ծանոթ լինել հանրահայտ «Boney M» խմբի «By the Rivers of Babylon» երգի սկզբից. «By the rivers 

of Babylon, there we sat down; yeah... we wept when we remembered Sion»: 

 

2. Թարգմանել 
2.1 Գայր հասանէր յաշխարհն Հայոց, ի գետեզերն Երասխայ:  

2.2 Անցանէր ստիպով ընդ կամուրջ գետոյն Երասխայ: 

2.3 Գային հասանէին յերկիրն Հայոց, յԱյրարատ գաւառ:  

2.4 Փայտակարան յելից կայ Ուտիոյ առ Երասխաւ: 

2.5 Եւ ոչ ոք էր ի նոցանէ որ կարդայր առ իս:  

 

3. Վահագնի ծնունդը (Մովսէս Խորենացի 1.լա) 

 
Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, 

Երկնէր և ծովն ծիրանի. 

Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ. 

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,  

Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր. 

Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ. 

Նա հուր հեր ունէր, 

(Ապա թէ) բոց ունէր մօրուս, 

Եւ աչկունքն էին արեգակունք: 
 

4. Մի քիչ էլ ձեռագիր կարդանք: Մի նախադասություն Մատթեոսի ավետարանից: 

 

 
 

                                                 
19

 Սաղմոս ճլզ.1 (=136.1), տես Զօհրապեան 1805.3, 128: 
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Գործնական աշխատանք 
(թարգմանություններ և ծանոթագրություններ) 

 
1. Ի գետս բաբելացւոց, անդ նստէաք և լայաք. որպէս յիշեցաք մեք անդ զՍիովն:

20
  

Այս աստվածաշնչյան քաղվածքում նստիմ և լամ բայերը գործածված են անցյալ 

անկատար ժամանակաձևով: Իսկ յիշեմ բայը դրված է անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով, 

որը դեռ չենք անցել: Փորձեք հասկանալ նախադասությունը: Այս քաղվածքը ձեզ կարող է 

ծանոթ լինել հանրահայտ «Boney M» խմբի «By the Rivers of Babylon» երգի սկզբից. «By the rivers 

of Babylon, there we sat down; yeah... we wept when we remembered Sion»: 

 

Նախադասությունը կթարգմանվի այս կերպ. 

«Բաբելացիների գետերի մոտ` (այնտեղ) նստում էինք ու լալիս էինք, երբ հիշում էինք 

(բառացի` հիշեցինք) Սիոնը»: 

 

2. Թարգմանել 
2.1 Գայր հասանէր յաշխարհն Հայոց, ի գետեզերն Երասխայ:21  

«Եկավ հասավ Հայոց աշխարհը` Երասխի գետափին»: 

Ուշադրություն դարձրեք, որ այստեղ գայր և հասանէր բայաձևերը թարգմանվում են ոչ թե 

բուն անցյալ անկատարի իմաստով` ‘գալիս էր, հասնում էր’, այլ` ‘եկավ հասավ’:  

Երասխ գետանունը, ինչպես հատկանունների զգալի մասը, հոլովվում է ա պարզ 

արտաքին հոլովմամբ, ուստի սեռականն է` Երասխ-ա-յ, գործիականը` Երասխ-ա-ւ:  
 

2.2 Անցանէր ստիպով ընդ կամուրջ գետոյն Երասխայ:22 

«Շուտափույթ անցավ Երասխ գետի կամուրջը»: 

Գրաբարում ստէպ բառը ոչ միայն ածական ու մակբայ էր, այլև` գոյական. նշանակում էր 

‘շտապանք, աճապարանք’: Այն պատկանում էր ո հոլովման, ուստի գործիական հոլովաձևն է 

ստիպ-ո-վ (նկատենք, որ է ձայնավորը, շեշտից զրկվելով, դառնում է ի, հմմտ. սէր, սեռ. 

սիրով):  

Նույն ո հոլովմանն է պատկանում նաև գետ գոյականը, ուստի սեռական հոլովաձևն է 

գետ-ո-յ:  
Երասխ-ի շուրջ տես նախորդը: 
 

2.3 Գային հասանէին յերկիրն Հայոց, յԱյրարատ գաւառ:
23 

«Եկան հասան Հայոց աշխարհը` Այրարատ գավառը»: 

Սա շատ նման է 2.1 նախադասությանը, միայն թե բայերն այնտեղ դրված են եզակի 3-րդ 

դեմքով, իսկ այստեղ` հոգնակիով: Տեղափոխման իմաստ ունեցող բայերի հետ ի նախդիրը 

                                                 
20

 Սաղմոս ճլզ.1 (=136.1), տես Զօհրապեան 1805.3, 128: 
21

 Ղազար Փարպեցի 3.կէ (1904=1985, 121, տող 27-28): 
22

 Ղազար Փարպեցի 3.հը (1904=1985, 144, տող 2-3): 
23

 Ագաթանգեղոս § 150 (1909=1980, 85): 
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դրվում է հայցական հոլովի վրա` ցույց տալով շարժման ուղղություն (ուղևորման հայցական. 

allative / directive):   
  

2.4 Փայտակարան յելից կայ Ուտիոյ առ Երասխաւ:
24

 

«Փայտակարանը Ուտիքից արևելք է` Արաքսի շուրջը/երկայնքով»: 

Կայ-ը կալ ‘հաստատվել, լինել, գտնվել, կանգնած լինել/մնալ’ բայի եզակի 3-րդ դեմքի 

սահմանական ներկայի ձևն է և նշանակում է ‘կա, է, գտնվում է’: 

Վերը (2.1-2.2 նախադասություններում) տեսանք Երասխ տեղանվան սեռականը` Երասխ-
ա-յ: Իսկ այստեղ գործ ունենք նրա գործիական հոլովաձևի հետ` Երասխ-ա-ւ:  

 Առ նախդիրը գործիական խնդրի հետ արտահայտում է ‘մոտերքը, մոտակայքում’ և այլ 

իմաստներ:  
 

2.5 Եւ ոչ ոք էր ի նոցանէ որ կարդայր առ իս:
25

  

«Նրանցից ոչ ոք չձայնեց ինձ»: 

Գրաբարում կարդամ բայը նշանակել է ինչպես ‘բարձրաձայն կարդալ’, այնպես էլ` 

‘ձայնել, գոչել, աղաղակել; հրավիրել, կանչել; անվանել, հորջորջել’: 

Նա անձնական դերանվան հոգնակիի ձևերն են` ուղղական նոքա, հայցական զ-նոսա, 

սեռական նոցա և այլն: Բացառականի ի նոցանէ ձևը թարգմանվում է ‘նրանցից’:  
 

 

3. Վահագնի ծնունդը (Մովսէս Խորենացի 1.լա)  
 

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, Երկնում էր երկինքը, երկնում էր երկիրը, 
Երկնէր և ծովն ծիրանի. Երկնում էր և ծիրանի ծովը 

Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ. Երկունքը ծովում բռնել էր նաև կարմրիկ 

եղեգնիկը: 

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,  Եղեգան փողից/փողով ծուխ էր ելնում, 
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր. Եղեգան փողից/փողով բոց էր ելնում, 

Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ. Եվ բոցի միջից/միջով վազում էր մի խարտյաշ 

պատանեկիկ: 

Նա հուր հեր ունէր, Նա հուր հեր (մազեր) ուներ, 
(Ապա թէ) բոց ունէր մօրուս, Բոց մորուք ուներ,  

Եւ աչկունքն էին արեգակունք: Եվ աչիկներն էին արեգակներ: 
 

Մովսես Խորենացու գրառած այս թանկագին վիպասանական հատվածում բոլոր բայերը 

գործածված են անցյալ անկատարով. ելանէր ‘ելնում էր’, երկնէր ‘երկնում էր, երկունքի մեջ 

էր’,26 վազէր ‘վազում էր’, ունէր ‘(բռնած) ուներ’: Հիշենք, որ ե և ի խոնարհման բայերն անցյալ 

անկատարում ունեն նույն վերջավորությունները, ուստի այս տեքստում եզակի 3-րդ դեպքի 

                                                 
24

 «Աշխարհացոյց», համառոտ խմբագրություն. տես ՄովսԽորՄատ 1865, 609; Աբրահամյան 1944, 

350; Անասյան 1967, 282 (var. lect. Ուտիայ): 
25

 Ովսեայ է.7, տես Զօհրապեան 1805.3, 441. հմմտ. Brenton 1851, 1075 (Hosea 7.7): 
26

 Գրաբարյան երկնեմ բայը նշանակել է ‘ծննդաբերել, երկունքի ցավերի մեջ լինել’: 
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վերջավորությունը նույնն է (-էր) ինչպես ե-բայերի (ելանեմ, երկնեմ, վազեմ) դեպքում, 

այնպես էլ` ի խոնարհման ունիմ բայի: 

Ինչպես գիտենք, ներգոյական թվի իմաստը եզակի թվում հիմնականում կազմվում է [ի + 

տրական] կաղապարով, իսկ բացառական հոլովաձևը` ի նախդիրով և -է վերջավորությամբ: 

Հետևաբար ի ծովու-ն ներգոյական է (նշանակում է ‘ծովում, ծովի մեջ’). չշփոթել 

բացառականի հետ, որն է` ի ծով-է ‘ծովից’:  

Սակայն ո, ա և ո-ա արտաքին հոլովումներում բացառականի -է վերջավորություն չկա. [ի 

+ տրական] կաղապարը ծառայում է որպես բացառական, մինչդեռ ներգոյականի իմաստն 

արտահայտվում է [ի + հայցական] կաղապարով (ի գետ ‘գետում’): Հետևաբար` ո հոլովման 

պատկանող բոց գոյականի բացառականն է` ի բոցոյ ‘բոցից, բոցի միջով’:  

Տարածված սխալ է աչկունք-ի փոխարեն †աչքունք գրելը: Իրականում այստեղ, ինչպես և 

եղեգն-իկ ու կարմր-իկ կազմություններում, գործ ունենք -իկ փոքրացուցիչ-փաղաքշական 

ածանցի հետ` աչիկ, հոգնակի աչկ-ունք: Իսկ պատանեկիկ կազմության մեջ երկու ածանց 

ունենք` պատանի- + -ակ + -իկ > պատանե(ա)կիկ: 

 

4. Ձեռագրի ընթերցում (Մատթեոսի ավետարանից) 
 

 
 
 

Ես մկրտեմ զձեզ ջրով յապաշխարութիւն. բայց որ զկնի[ն] իմ գայ հզաւրագոյն է քան 
զիս: 

Այդ նախադասությունը Մատթէոս գ.11-ից է:27 Հեշտ է գուշակելը, որ սրանք Հովհաննես 

Մկրտիչի բառերն են Հիսուսի մասին: Թարգմանվում է այսպես. «Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով` 

ապաշխարության համար, բայց նա, որ գալիս է (գալու է, պիտի գա) ինձնից հետո, ինձնից 

ավելի հզոր է»: 

Սահմանական եղանակի ներկան (ինչպես նաև անցյալ անկատարը) գրաբարում հաճախ 

գործածվում էր նաև ստորադասականի փոխարեն (օրինակ` յորժամ արգելուս «երբ 

արգելես»): Քննվող նախադասության մեջ սահմանական ներկայի երկու գործածություն կա: 

                                                 
27

 Զօհրապեան 1805.4, 9; Künzle 1984.1, 6: 
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Դրանցից առաջինը գործածված է հենց ներկայի իմաստով` մկրտեմ ‘մկրտում եմ’: Իսկ 

մյուսը` գայ, այստեղ ունի ապառնիի իմաստ` ‘գալու է, պիտի գա’:  

 
 

Ժխտական խոնարհում 
 

Կարդացեք և համեմատեք հետևյալ երկու նախադասությունները. 

Ոչ արկանեն գինի նոր ի տիկս հինս (Մատթէոս թ.17):  

Ոչ ոք արկանէ գինի նոր ի տիկս հինս (Ղուկաս ե.37): 

 

 

Ստուգաբանական հետազոտություն 

 
Ռուս. бездна ‘անդունդ’ բառը թափանցիկորեն կազմված է без ‘ան-’ նախածանցից և дно 

‘հատակ’ արմատից և այսպիսով ստուգաբանորեն նշանակում է ‘անհատակ’: Սա մեզ 

հուշում է, որ հայերեն անդունդ հոմանիշը նույնպես կարող է կազմված լինել ան- 

նախածանցից, իսկ արմատը հայերենում առանձին չպահպանված *դունդ ‘հատակ’ բառն է: 

Հնդեվրոպական նախալեզվում հեշտորեն գտնում ենք մի արմատ, որը ձևով համադրելի և 

իմաստով նույնական է այդ հայերեն արմատին: Խոսքը հնդեվր. *b
h
ud

h
no- ‘հատակ’ արմատի 

մասին է, որի գոյությունը հաստատվում է դուստր լեզուների տվյալերի օգնությամբ` սանս. 

budhná-, միջ. հնդկ. և պրակրիտ bundha-, ավեստ. b na- (հմմտ. հայ. բուն, որ իրանական 

փոխառություն է), hուն. πυϑμήν, -ένος, լատ. fundus, հին իռլ. bond, հ.բ.գերմ. bodam, անգլ. bottom 

և այլն:  

Ինչպես տեսնում ենք, այս արմատի կազմում կա միանգամից երկու շնչեղ ձայնեղ 

պայթական` *b
h
- և *-d

h
-: Երկուսն էլ հայերենում օրինաչափորեն տվել են ձայնեղ 

արտացոլումներ` բ/դ և դ: Միայն թե հայերենում, լատիներենի, իռլանդերենի և միջին 

հնդկերենի նման կատարվել է դրափոխություն, այսինքն` *-d
h
n- հնչակապակցությունը 

դարձել է -նդ-: Հայերենում {պայթական + *-r- կամ *-n-} հնչակապակցությունն 

օրինաչափորեն ենթարկվում է դրափոխության: Այնուհետև` վաղնջահայերեն *ան-բունդ 
‘անհատակ’ կազմությունը ենթարկվել է նբ…նդ > նդ…նդ առնմանության:  

Ուշագրավ է, որ սանսկրիտը նույնպես ունի ժխտական նախածանցով կազմություն` 

a-budhná- ձևը, որ նշանակում է ‘անհատակ’: Բառասկզբի a-ն ժխտական նախածանց է ու 

ծագում է հնդեվրոպական *n - նախածանցից, որից նաև հայերեն ան- ժխտականն է սերում 

(դա հնչյունապես լիովին օրինաչափ է. հնդեվրոպական վանկարար *n - ն հնդիրանականում 

ու հունարենում դառնում է լիարժեք ձայնավոր` a, մինչդեռ հայերենում ու մյուս լեզուներում 

ռնգային արտացոլումը պահպանված է): Նույնը տեսնում ենք և իրանականում` միջին 

պարսկ. a-bun ‘անհատակ’: Այս հնդիրանական ձևերը ծագում են հնդեվր. *n -b
h
ud

h
no- 

‘անհատակ’ կազմությունից, որը հենց ընկած է հայերեն անդունդ բառի հիմքում:  
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Գործնական առաջադրանք  
(հնչյունաբանություն, ստուգաբանություն) 

 

Կիրառելով այս և նախորդ դասերում ստացած գիտելիքները` գտեք հնդեվրոպական 

*bհrāt r, *bհr wr և *gra(w)an- արմատների արտացոլումները հայերենում: Հայերեն բոլոր երեք 

բառերը ձեզ լավ ծանոթ են: 

 

Գործնական աշխատանք 
(անցյալ անկատար) 

 
Անցած անգամ ուսումնասիրեցինք անցյալ անկատարի գործածությամբ աչքի ընկնող մի 

վիպասանական հատված`նշանավոր «Վահագնի ծնունդը»: Հիմա ներկայացնում եմ այդպիսի 

մեկ այլ վիպասանական հատված, որը գտել է Գրիգոր Մագիստրոսը (11-րդ դար)` 

գեղջուկների մեջ ավանդված (ի գռեհիկս աւանդեալ), և գրանցել է իր ԼԳ28 նամակում (տես 

Կոստանեանց 1910, 86-87): Նա պատմում է, որ Արտաշես Պարթևը, մեռնելուց առաջ, 

տենչանքով ասում է հետևյալ խոսքերը. 

 

Ո՜ տայր ինձ զծուխ ծխանի 
Եւ զառաւօտն նաւասարդի, 
Զվազելն եղանց և զվագելն եղջերուաց. 
Մեք փող հարուաք և թմբկի հարկանէաք, 
Որպէս օրէնն է թագաւորաց: 
 

Փորձեք թարգմանել այս հատվածը: Ուշադրություն դարձրեք, որ անցյալ անկատարն 

այստեղ ներկայացված է տարբեր գործառույթներով:  
 

Ծանոթություններ 

ծխան բառը վկայված է միայն այստեղ: Այն ամենայն հավանականությամբ ծխահան(ք) 
‘ծխնելույզ, ծխի անցք’ (գուցեև` ‘երդիկ’ կամ ‘օջախ’) բառի ամփոփված` կրճատված 

տարբերակն է (ՆՀԲ 1, 1018b; ՀԱԲ 2, 470b):29 Վ. Առաքելյանը (2010, 224, ծնթ. 28) թարգմանում է 

‘թոնիր; բուխարի; օջախ’: 

վագել-ը նույնացվում է վարգիմ ‘վազել, սլանալ, արշավել’ բային (ՀԱԲ 4, 316b): 

 

Հանձնարարված էր կարդալ ու թարգմանել այդ տեքստը` ուշադրություն դարձնելով 

անցյալ անկատարի տարբեր գործառույթներին: Հիմա ներկայացնում եմ մեկնություններ և 

տեքստի թարգմանությունը, ապա` էքսկուրս նաւասարդ բառի և հայոց ամսանունային 

համակարգի վերաբերյալ: 

 

                                                 
28

 Ըստ ՆՀԲ 1, 1018b և 2, 769a-ի` ԽԷ, ԽԹ: 
29

 Քիչ հավանական է այն նույնացնել ծ(ղ)խնի ‘դռան ծխնի’ բառի ծխանի տարբերակին:  
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Այս հատվածում անցյալ անկատարով է դրված երեք բայ.  

1) ա խոնարհման տամ պարզ բայը` եզակի 3-րդ դեմք.  

2) ե խոնարհման հարկանեմ ‘հարվածել’ բայը` հոգնակի 1-ին դեմք.  

3) ու խոնարհման հարում ‘հարվածել’ բայը` հոգնակի 1-ին դեմք: 

 

Երկրորդն ու երրորդը ներկայացնում են նույն հար ‘հարվածել’ արմատը պարունակող 

բայաձևերը` հարկանեմ և հարում (վերջինս վկայված չէ գրաբարի հնագույն փուլերում): 

Դրանք երկուսն էլ այս վիպասանական հատվածում դրված են անցյալ անկատարի բուն 

իմաստով և նշանակում են ‘հարվածում էինք, խփում էինք, զարկում էինք’: Իսկ առաջինը` 

տայր, գործածված է ըղձական անցյալի իմաստով և նշանակում է ‘տար, կտար’:  

Աղյուսակում ներկայացված են այդ երեք բայերի հարացույցները անցյալ անկատարում: 

Քննվող հատվածում հանդիպող ձևերը նշված են երկնագույնով: Այդ հատվածում չկա ի 
խոնարհման բայ: Հիշենք, որ անցյալ անկատարում ե և ի խոնարհումների դիմային 

վերջավորությունները նույնական են: Աղյուսակը լիարժեք դարձնելու համար տալիս եմ նաև 

ի խոնարհման մի բայ` նստիմ:  

 

Եզ. տայի հարկանէի նստէի հարուի 

 տայիր հարկանէիր նստէիր հարուիր 

 տայր հարկանէր նստէր հարոյր 

Հգ. տայաք հարկանէաք նստէաք հարուաք 

 տայիք հարկանէիք նստէիք հարուիք 

 տային հարկանէին նստէին հարուին 

 

Վիպասանական հատվածը կթարգմանվի այս կերպ. 
Ո՜վ կտար ինձ երդիկի ծուխը 

Եվ Նավասարդի առավոտը, 

Եղնիկների վազելն ու եղջերուների վարգելը (սլանալը). 

Մենք փող էինք փչում (բառացի` խփում) ու թմբուկ էինք զարկում, 

Ինչպես թագավորների կարգն է:  

 

Նաւասարդ բառը և հայոց ամսանունային համակարգը 
 

Հայոց հնագույն օրացուցային համակարգի առաջին ամիսը կոչվում էր նաւասարդ: 

Մերձգիտական ասպարեզներում շրջանառվում են այս բառի ծագման տարբեր 

մեկնություններ` «նավ-ա-սար», սարդ միջատաբառ և այլն, որոնք բոլորն էլ անընդունելի են: 

Իրականում բառն անկասկած փոխառված է պարթև. *nava-sard ‘ամանոր’ բառից. հմմտ. սողդ. 

n’wsrδ, առաջին ամսվա անվանումը (Лившиц 1975, 332): Տիպաբանորեն հմմտ. Համշենի 

բարբառի նօր դարի կամ նօյ դայի ‘հունվար’,30 վրաց. axalc’lisa  և այլն: Նմանատիպ կաղա-

պար դիտվում է նաև այլ դեպքերում, օրինակ՝ Սեբաստիա խաչ ‘սեպտեմբեր’՝ Սուրբ Խաչ 
տոնանունից:31  

                                                 
30

 Վարդանյան 2009, 331, 395, հմմտ. 310: 
31

 Գաբիկեան 1952, 242: 
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Գրիգոր Մագիստրոսի գրառած վիպասանական հատվածում (տես վերը)նաւասարդ-ը 

հանդես է գալիս որպես ոչ թե ամսանուն, այլ անվանումը ամանորյա տոնի, որը 

նշանավորվել է եղնիկների ու եղջերուների որսով: Եթե նկատի ունենանք, որ տարեմուտը 

գարնանային գիշերահավասարի օրվան կցելու դեպքում32 նաւասարդ ամիսը 

համապատասխանում է մարտ-ապրիլին, ապա շատ ուշագրավ է, որ հունական աթենական 

օրացույցում այդ նույն ամիսը` մարտ-ապրիլը, կոչվում էր Ἐλαφηβολιών, այսինքն` 

‘եղնիկի/եղջերվի որսի տոնի (ամիս)’, հմմտ. ἐλαφηβολία ‘եղնիկի/եղջերվի որս’, ἐλαφηβόλια 

‘Արտեմիս դիցուհուն նվիրված տոն’: 

Որոշ տվյալներ խոսում են այն մասին, որ հայոց մեջ նույնպես այդ տոնը նվիրված է եղել 

Դիցուհուն:33 Քանի որ օրացույցի շարժականության պատճառով 428 թվականին Նավասարդի 

սկիզբն ընկել է օգոստոսի 11-ին, ապա հավանական է, որ օգոստոսյան Նավասարդի 

առնչությունը Աստվածածնի Վերափոխման տոնին` Խաղողօրհնեքին (օգոստոսի 15-ի 

մերձակա կիրակին), շարունակում է Դիցուհու հնագույն կապը Նավասարդի հետ:34 

Ամսանունների ձևավորման նախնական փուլում օգոստոսի 17-ից մինչև սեպտեմբերի 15 

ընկած ժամանակահատվածին համապատասխանում էր վեցերորդ ամիսը՝ արաց-ը, որի 

անվանումը, ըստ իմ ստուգաբանության, նշանակում է ‘բերքահավաքի (ամիս)’. տես ստորև: 

Ուշագրավ է, որ Ἐλαφηβολιών-ը (9-րդ ամիս) համարվում էր ձմռան վերջին ամիսը: Սա 

հիշեցնում է հայոց օրացույցում ձմռան միջակա ամիսը` մարգաց, որը, ըստ իմ 

ստուգաբանության, նշանակում է ‘վայրի կենդանիների (ամիս)’: 

Այսպիսով` հայկական և հունական ավանդույթներում մարտ-ապրիլ ամիսը 

նշանավորվում էր Դիցուհուն նվիրված տոնակատարությամբ, որի առանցքում ընկած էր 

եղնիկների/եղջերուների որսը: 

Ինչպես իմացանք նախագիտելիքում, հնդեվրոպական մայր լեզվի տրոհման ընթացքում և 

դրան հաջորդող շրջանում (Ք.ա. IV-III հազարամյակներ) հայերենը մերձավորագույն 

հարաբերություններ ուներ հնդիրանական ճյուղի և հունարենի հետ, իսկ ավելի ուշ 

փուլերում` հունարենի (և փռյուգերենի): Մասնավորապես տպավորիչ են հայ-հունական 

բառային ընդհանրությունները երկրագործական իմաստաբանական դաշտում:  

Այս համատեքստում պետք է դիտարկել նաև հայոց օրացուցային համակարգի 

ամենավաղ փուլից եկող ամսանունները.  

քաղ-ո-ց  ‘հնձի ժամանակ’, 5-րդ ամիս (հուլիսի 18–օգոստոսի 16), հմմտ. քաղեմ ‘քաղել, 

քաղհանել, հնձել’ < հնդեվր. * s  l -ne/o- (հմմտ. հուն. σκάλλω  ‘թոխրել, քաղհանել’ < *σκάλ-νω). 

ար-ա-ց  ‘այգեկութ/բերքահավաքի ժամանակ’, 6-րդ ամիս (օգոստոսի 17–սեպտեմբերի 15) 

< վաղնջահայ. *o(h)ar-a- < հնդեվր. *h1os-(a)r-eh2, հմմտ. հուն. ὀπώρα f., լակոն. ὀπάρα ‘ամռան 

վերջ, աշնան սկիզբ; բերքահավաք, միրգ’:  

                                                 
32

 Դա մասնավորապես հաստատվում է քաղոց և արաց ամսանունների օգնությամբ (տես ստորև): 

Հետաքրքիր է, որ վարանդացիները (Ղարաբաղ) Նավասարդը տոնել են որպես «արևամուտ» (Լալայան 

2, 1988, 201): 
33

 Տես Մելիք-Փաշայան 1963, 135-137; Մնացականյան 1977, հատկապես 18-25: Անահիտ/ Աստղիկ 

դիցուհու շուրջ տես Մարտիրոսյան 2014: 
34

 Հմմտ. Մելիք-Փաշայան 1963, 136-137; Բդոյան 1972, 500: 
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հարաւանց ‘ցանքսի (ամիս)’, 9-րդ ամիս (նոյեմբերի 15–դեկտեմբերի 14) < հարաւուն-ք 

‘ցանք, վարուցանք, սերմ, արտ’ < հնդեվր. *h2erh3-uer/n-. հուն. ἄρουρα ‘վարելահող, հերկ, 

արտ’, սանս.  rvárā- ‘վարելահող, բերքատու դաշտ’ (հմմտ. նաև մ. իռլ. arbor, հոգն. arbanna, հ. 

իռլ. սեռ. arbe ‘հացահատիկ’): 

Բացի ամսանուններից` հայ-հունական բառազուգադիպումներ կան նաև տարվա 

եղանակների ու տոների բնագավառի այլ անվանումներում: Դեմետրայի «համբարձման»` 

ստորերկրյայքից վեր ելնելու տոնը կոչվում էր στήνια, այսինքն` ‘ստինքների տոն’: Սա 

կարելի է համեմատել հայկական Համբարձման տոնի` կաթնով-ի նախաքրիստոնեական 

նախատիպի հետ (Մարտիրոսյան 2014): Ուշագրավ է նաև հնդեվր. *g
wh

er-os ‘տաքություն’ (*s-

հիմքով չեզոք) նախաձևից ժառանգված հայ. ջեր, ո-հոլ. ‘տաք` պայծառ եղանակ’ բառը, հմմտ. 

հուն. ϑέρος ‘ամառ, բերքահավաք’, նաև սանս. háras-, որ հավանաբար նշանակում է ‘տապ’: 

Իրանական ազդեցության շրջանում հայկական օրացուցային համակարգ է ներմուծվել 

յոթ իրանական բառ, որոնք հիմնականում արտացոլում են իրանական տոների (ոչ թե բուն 

ամիսների) անվանումներ: Հավանական է, որ դրանք կամ դրանցից մի քանիսը փոխարինել 

են ավելի հին` բնիկ հայկական (չպահպանված) ամսանունները: Այդ դեպքում կարող ենք 

ենթադրել, որ հայոց հնագույն ավանդույթում առաջին ամիսը, հուն. Ἐλαφηβολιών-ի նման, 

կոչվում էր «եղջերվի տոնի (ամիս)», սակայն ավելի ուշ` իրանական ազդեցության փուլում, 

փոխարինվել է նաւասարդ ‘Ամանոր’ բառով: Որ այդ սցենարը հավանական է, հաստատվում 

է մի հստակ օրինակով, երբ ունենք պատմական ուղղակի վկայություն (Անանիա Շիրակացի) 

նմանատիպ բառափոխարինման վերաբերյալ. բնիկ հայկական ծագման հարաւանց 
ամսանունը փոխարինվել է իրանական ծագման ահեկան/ահկի ամսանունով:  

Ամփոփիչ աղյուսակում մուգ կապույտով ներկայացված են հնագույն` բնիկ հայկական 

ամսանունները, բաց նարնջագույնով` իրանական փոխառությունները, սպիտակով` անհայտ 

ծագում ունեցողները: 
 

1 նաւասարդ 7 մեհեկան 

2 հոռի 8 արեգ 

3 սահմի 9 հարաւանց ահեկան 

4 տրէ 10 մարերի 
5 քաղոց 11 մարգաց 
6 արաց 12 հրոտից 

 

Երրորդ դաս 

 

3.1. Հայերենի պայթականները (stops / plosives) 
 

3.1.0 Հնդեվրոպական նախալեզվի պայթականների համակարգը 
Ներածության մեջ և երկրորդ դասի § 2.1-ում ընդհանուր գծերով ծանոթացանք հայերենի  

բաղաձայնական համակարգին ու նրա հնդեվրոպական ակունքներին: Խոսեցինք 

հնդեվրոպական նախալեզվի հնչույթների վերակազմության սկզբունքների մասին: 
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Անդրադարձանք հատկապես հնդեվրոպական նախալեզվի որոշ պայթականների` *p-ին և 

մյուս խուլերին (1-ին շարք), ապա բերեմ բայի օրինակով դիտարկեցինք հնդեվրոպական 

շնչեղ ձայնեղները` *b
h- և այլն (3-րդ շարք):  

Ահա հնդեվրոպական պայթականների և նրանց հայկական արտացոլումների 

ամբողջական աղյուսակը.  

 
շրթնայիններ / labials  ատամնայիններ / dentals քմայն. / palatovelars շրթնաետնալեզվ. / labiovelars 

*p հ-, (ս)պ-, Ø(ո)- -ւ- *t թ- -ւ-, -Ø-, -(ր/ն)դ-  k  ս- (շ-) -ս- (-շ-) *k
w
 ք-, չ(ե/ի)- -ք-, -(ր/ն)գ- 

*b պ- -պ- *d տ- -տ-   ĝ ծ- -ծ- *g
w 

կ-, ճ(ե/ի)- -կ- 

*b
h
 բ- -ւ- *d

h
 դ- -դ-  ĝ

h 
ձ- -ձ-, -զ- *g

wh
 գ-, ջ(ե/ի)- -գ- 

 

Այստեղ խուլերը (*p, *t, *K), ձայնեղները (*b, *d, *G) և շնչեղ ձայնեղները (*b
h
, *d

h
, *G

h
) 

ներկայացված են երեք հորիզոնական շարքերում: Իսկ ուղղահայաց շարքերում 

պայթականները տրված են ըստ արտաբերման տեղի` շրթնայիններ (labials), ատամնայիններ 

(dentals) և ետնալեզվայիններ (velars): Վերջիններս ներկայացվում են հետևյալ երկու 

ենթաշարքերով` քմային ետնալեզվայիններ (palatovelars) և շրթնաետնալեզվայիններ 

(palatovelars): Կարծիք կա, որ հնդեվրոպական նախալեզուն ուներ նաև մաքուր (այսինքն` ոչ 

քմային և ոչ շրթնային) ետնալեզվայիններ` *k, *g, *g
h: Մեծատառերով ներկայացվում են 

ետնալեզվայինները` լայն ընդգրկմամբ, երբ նկատի ունենք մաքուր, քմային և շրթնային 

ետնալեզվայինները` առանց տարբերակման: Օրինակ` *K = *k, *   կամ *k
w
: 

Ø նշանը նշանակում է զրոյական արտացոլում: Կանաչ գույնով ներկայացված են 

բառասկզբնային դիրքում տեղ գտած արտացոլումները, կապույտով` մնացածը: Դիրքը 

երևում է նաև գծիկներից. օրինակ` թ- նշանակում է բառասկիզբ, քանի որ գծիկը տրված է թ-
ից հետո միայն, մինչդեռ -ւ- նշանակում է բառամիջի դիրք, քանի որ գծիկներ կան ինչպես ւ-ից 

առաջ, այնպես էլ` հետո: Իսկ -(ր/ն)դ- նշանակում է, որ թ-ի փոխարեն ունենք -դ-, երբ դրան 

նախորդում է -ր- կամ -ն-: Այսինքն` հնդեվրոպական *t պայթականը հայերենում տալիս է. 

բառասկզբում` թ-, բառամիջում` զրո (եթե միջձայնավորային դիրքում է) կամ -ւ-, իսկ -ր-ից ու 

-ն-ից հետո ձայնեղանում է և դառնում դ: 

Աղյուսակը զգալիորեն պարզեցված է և չի ընդգրկում, օրինակ, *t-ի խուլ` ոչ շնչեղ 

արտացոլումը *s սուլականից հետո (այսինքն` հնդեվրոպական *st > հայերեն ստ):       

Հիշեցնեմ, որ նախալեզվի հնչույթները դրվում են աստղանիշով, քանի որ դրանք 

վերացարկումներ` վերակազմություններ են: Հնդեվրոպական նախալեզուն գիր չի ունեցել, 

ուստի նրա բառերի ուղղակի տեքստային վկայություններ չունենք: Հետևաբար հնչույթներն ու 

բառերը վերականգնում ենք հնդեվրոպական ընտանիքի լեզուների (խեթերեն, սանսկրիտ, 

ավեստերեն, հունարեն, հայերեն, թոխարերեն, լատիներեն, իռլանդերեն, գոթերեն, 

իսլանդերեն, լիտվերեն, եկեղեցասլավոներեն, ռուսերեն և այլն) սիստեմատիկ 

համապատասխանությունների հիման վրա: 

Այս դասից սկսած ավելի հաճախ կգործածվեն լեզվաբանական գրականության մեջ 

ընդունված նշաններ ու լատինատառ համառոտագրություններ: Վերջիններիս 

գործածությունը նպատակահարմար է, քանի որ. 1) դրանք ավելի կարճ են, հստակ ու ոչ 

երկդիմի. օրինակ` եթե արական սեռի համար գրենք «ա», ապա պարզ չի լինի` նշանակում է 

‘արակա՞ն’, թե՞ ‘ածական’. ուստի ստիպված ենք մի տառ ավելի գրելու. իսկ m-ն (masculine) 
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մեկ տառով հստակորեն լուծում է խնդիրը. 2) այս կերպ դուք կարող եք աստիճանաբար 

վարժվել լեզվաբանական օտարալեզու գրականություն կարդալուն: Նշանների ու 

համառոտագրությունների ցանկը կարող եք գտնել գրականության ու նշանների 

փաստաթղթի մեջ: Ø նշանի և աստղանիշի մասին արդեն ասվեց: 

Այս դասին սխեմատիկորեն կներկայացնեմ լեզվական նյութը` օրինակներ 

պայթականների բոլոր երեք շարքերից: Առայժմ ետնալեզվային պայթականների (velars) 

քննարկումից դուրս եմ թողնում քմայինները (palatovelars), ոչ քմայինների երկրորդային 

քմայնացումը, ինչպես նաև այն բանավեճային խնդիրը, թե` արդյո՞ք հնդեվրոպական 

նախալեզուն ուներ մաքուր ետնալեզվայիններ (pure velars), այսինքն` արդյո՞ք քմային *  -ի 

(palatovelar) և շրթնայնացած *k
w
-ի (labiovelar) կողքին կար նաև «մաքուր» *k:  

 

Ծանոթություն Հնդեվրոպական նախալեզվի համար վերականգնվող *h1, *h2 և *h3 հնչույթներն 

այսպես կոչված «կոկորդայիններ» (laryngeals) են: Երբ որևէ կոնկրետ դեպքում հնարավոր չի լինում 

տարբերակել «կոկորդայինը», ապա այն վերականգնում ենք մեծատառով` *H: Այս հնչույթներին 

կանդրադառնանք հետագայում` առանձին պարագրաֆով: Հիմա բավարարվենք մի փոքրիկ 

ծանոթությամբ: Այս հնչույթները բառասկզբում` բաղաձայն առաջ, ինչպես նաև բառամիջում` 

բաղաձայնների միջև, դրսևորվում են ինչպես ձայնավորներ: Նախկինում նրանք վերականգնվում էին 

որպես այսպես կոչված «շվա» (Schwa) ձայնավոր` *ə, իսկ տարբերակմամբ` *ə1, *ə2, *ə3: Օրինակ` 

*ph2t r ‘հայր’ արմատը գրվում էր այսպես` *pət r կամ *pə2t r: Հնդեվրոպական դուստր լեզուների մեծ 

մասում այն դրսևորվում է որպես *pat r (հայերենում` հայր): Բայց սանսկրիտում «շվա»-ն 

արտացոլվում է որպես -i-: 

Եռատարբերակումը լավագույն ձևով ներկայացված է հունարենում, որտեղ այս երեք հնչույթները 

դառնում են համապատասխանաբար` *e, *a և *o: Սա մասամբ առկա է նաև հայերենում` բառասկզբի 

դիրքում (մյուս լեզուներում «կոկորդայինները» այս դիրքում ընկնում են): Հմմտ., օրինակ.  

հնդեվր. *h1reg
w
os- ‘մթություն’ > հայ. երեկոյ և հուն. ἔρεβος (vs. գոթ. riqis և այլն). 

հնդեվր. *h2lo/ō   p   - ‘աղվես’ > հայ. աղուէս և հուն. ἀλώπηξ [al peks] (vs. սանս. lopāśá-, իրան. 
*ra paśa-):   

 

3.1.1 Հնդեվրոպական խուլերի արտացոլումը հայերենում 
Հնդեվրոպական *p, *t, *k/k

w  (խուլ / voiceless) շարքը հայերենում հիմնականում 

ենթարկվում է շնչեղացման.  

● բառասկզբում` ձայնավորից առաջ, արտացոլվում է որպես հ (ո ձայնավորից առաջ` Ø = 

զրո), թ, ք. իսկ բաղաձայնից առաջ (այսինքն` #pCV-
35 ևն)` Ø (զրո).  

● բառամիջում` -ւ- կամ Ø (զրո). 

● -ր-ից ու -ն-ից հետո ձայնեղանում է. 

● *s սուլականից հետո *p և *t խուլերը հանդես են գալիս ոչ շնչեղ տարբերականերով` պ 
և տ, իսկ *sk-ն տալիս է ց: 

Ահա հնչույթաբանական ընդհանուր աղյուսակի (§ 2.1) համապատասխան հատվածը. 

                                                 
35

 Հիշենք, որ C = բաղաձայն (consonant), V = ձայնավոր (vowel): 
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Հ.-ե. Հայ. 
*p հ-/Ø-, -ւ-, (ս)պ, -(ր/ն)բ 

*t թ, -ւ-/-Ø-, (ս)տ, -(ր/ն)դ 

*   ս 

*k
w
 ք, չ(ե/ի), -(ր/ն)գ 

 

 

Հնդեվր. *p 

 

ա) Հնդեվրոպական *p-ն բառասկզբի դիրքում տալիս է Ø (= զրո, այսինքն` ընկնում է), երբ 

նրան հաջորդում է *-o- ձայնավոր, և հ-, երբ նրան հաջորդում է այլ ձայնավոր: Հատկապես 

դիտարժան է հնդեվրոպական ‘ոտք’ արմատի արտացոլումների հակադրությունը` հետ(ք) vs. 

ոտ(ն) / ոտ(ք): Հիշենք § 2.1-ի աղյուսակը (այդ պարագրաֆում տես նաև քննարկումն ու 

ծանոթագրությունները). 
 

իմաստը հնդեվր. սանս. հուն. լատին. հ.ե.սլավ. գերմ. հայ. 

‘հայր’ *ph2t r pitā  πατήρ pater  fater հայր 

‘ոտք’ *ped-/*pod- pád- πούς, ποδός p s, ped-is pěšь  fuoz հետ / ոտ 

‘հերու’ *perut(i) parut πέρυτι   fjorð (իսլ.)  հերու 

‘հինգ’ *pénk
w
e páñca πέντε q īnq   pętь finf, funf հինգ 

‘հուն, ուղի’ *pontH- pánthās πόντος pons, -ntis pǫtь  հուն 

‘կրակ’ *p(e)h2ur  πῦρ   fuir հուր 

 

Ուշադրություն դարձրեք, որ հայերենի արտացոլմանը մոտ է նաև գերմանական ճյուղի f- 
շփականը:  

Հնդեվրոպական *p-ի անկումը *-o- ձայնավորին նախորդելիս երևում է նաև հետևյալ 

դեպքում. *polio-/*polieh2 > հուն. πολιός, իգ. πολιάς ‘սպիտակագորշ (մազերի և ծովի փրփրուն 

ալիքների վերաբերյալ)’ և հայերեն ալի-ք, սեռ. ալե-ա-ց ‘ալիք’, ‘սպիտակ մազ’:  Հին հայերեն 

*(p)olíya- նախաձևը (վերջընթեր շեշտով) դարձել է *alíya- (նախաշեշտ բաց վանկի *-o- > -a- 
անցումով):36  

  

բ) Հնդեվրոպական *pCV- (այսինքն` *p- + որևէ բաղաձայն + որևէ ձայնավոր) 

բառասկզբնային հնչակապակցության մեջ *p-ն ընկնում է: 

*pr  /o H  t- > հայ. երաստանք ‘հետույք’, հուն. πρωκτός ‘anus’: 

*pre(i)sg
w
u- > hայ. երէց, սեռ. երիցու ‘մեծ, ավագ; քահանա’, հուն. πρέσβυς ‘ծերունի, 

դեսպան, նախագահ’. *p-ի անկումից հետո *r-ից առաջ օրինաչափորեն ե- հենարանային 

ձայնավոր (նախահավելված) է հավելվել, քանի որ հայերենում բառը չէր կարող սկսվել ր-ով. 

*ptel- ‘թեղի, Ulmus’ > հայ. թեղի, հուն. πτελέα [pteléa] ‘թեղի’: 

                                                 
36

 Տես ՀԱԲ 1, 93; Martirosyan 2013, 92: 
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*pter-om ‘փետուր, թև’ > հայ. թեր(-թ) ‘ծաղկի, տերևի կամ խմորեղենի թերթ’, հուն. πτερόν 

‘փետուր, թռչնի կամ չղջիկի թև’. հմմտ. նաև *pet-r- > խեթ. pattar, թեք. հոլ. pattan- ‘թև, 

փետուր’, սանս. pátra- ‘թև, փետուր, տերև’, հ.բ.գերմ. fedara, անգլ. feather ‘փետուր’ և այլն. 

այստեղ է պատկանում նաև հայ. փետուր բառը, սակայն հնչյունական հարաբերակցությունը 

անհստակ է:  

 

գ) Հնդեվրոպական *sp հնչակապակցության մեջ, բառասկզբում թե բառամիջում, *p-ն 

արտացոլվում է որպես պարզ` ոչ շնչեղ պ.   
*sp

(h)
r (H)-n- ‘ոտքով խփել, ոտքով տրորել` կոխել’ > հայ. սպառնամ ‘սպառնալ’, լատ. 

sp rnō, -ere ‘ոտքով հրել, արհամարհել’, հին իսլ. sperna, հ.բ.գերմ. spurnan ‘ոտքով խփել, 

ոտքով տրորել` կոխել’, Engl. spurn ‘ոտքով խփել, ոտքով տրորել` կոխել’; հմմտ. նաև սանս. 

sphar
i
 (ներկա. sphuráti) ‘ոտքով հրել’, ավեստ. spar- ‘ոտքով խփել, կոխել’, լիտվ. spìrit ‘ոտքով 

խփել’, խեթ. išparr a - ‘ոտքով տրորել, կոխել’ և այլն:  

*spel- > հայ. առա-սպել (հոգն. սեռ.տր. առասպել-ա-ց) ‘առասպելական պատմություն, 

առած, առակ’; գերմ. *spella- ‘ավանդված պատմություն, առասպել’, որից` գոթ. spill 

‘առասպել’, հին իսլ. spjall ‘պատմություն, խոսք, կախարդական` հմայական խոսք’, հին 

անգլ. spell ‘պատմություն, խոսք, քարոզ, լուր’, անգլ. spell ‘կախարդական` հմայական խոսք’ 

(հմմտ. նաև god-spell, բառացի ‘բարի լուր, ավետիս, ավետարան’): 

դ) Երբ հնդեվրոպական արմատը բառասկզբում ցուցաբերում է *p- vs. *sp- երկվություն 

(այսպես կոչված s-mobile = շարժական *s-), հայերենը երբեմն, դեռ մինչև վերջ չճշտված 

հանգամանքներում, ունի փ-: Օրինակ. 

*(s)peud- > հայ. փոյթ, ո-հոլ. ‘ջանք, աշխատասիրություն, շտապողություն’, փութամ 
‘շտապել’, հուն. σπουδή ‘փութաջանություն, շտապողություն’, σπεύδω ‘շտապել, ջանալ’, 

մանիք. պարթև. pwd- ‘շտապել, վազել’, միջ. պարսկ. և նոր պարսկ. pō - ‘to run’: 

Հնդեվրոպական *-d-ի դիմաց հայերենում ակնկալվում էր տ, սակայն ունենք թ: Այդ խնդրի 

շուրջ տես ստորև` *t-ի բաժնում:  

 

ե) Հնդեվրոպական *p-ն -ր-ից հետո ձայնեղանում է և դառնում -բ-. 

*skórp-i-, սեռ. * s  r p-i-ós > հայ. քարբ, ի-հոլ. ‘քարբ, արքայօձ’, հուն. σκορπίος m. ‘կարիճ; մի 

ծովային ձուկ’, σκορπίς, -ίδος f. ‘մի ծովային ձուկ’: 
*(s)ker(-p)- ‘կտրել’ > հայ. քեր(թ/ծ)- և քերբ/փ- ‘to scratch, chop, carve’, Gr. κείρω ‘կտրել, 

սափրել, հնձել, ավերել’, հ.բ.գերմ. sceran ‘կտրել’, հին անգլ. sceorfan ‘քերել, քերծել’, լիտվ. 

skiriù, skìrti ‘անջատել’, kerpù,  ir  pti ‘կտրել, կոտորել’, լատվ. cìrpt ‘սափրել’ և այլն; հմմտ. նաև 

լատ. carpō, -ere ‘քաղել, հավաքել’:  

 
զ) Հնդեվրոպական *p-ն բառամիջում արտացոլվում է որպես -ւ- /-վ-. 

*h2lo/ō   p   - ‘աղվես’ > հայ. աղուէս, սեռ. աղուես-ու, հուն. ἀλώπηξ [al peks], սանս. lopāśá-, 

իրան. *ra paśa-: Հիշենք, որ ղ-ն հնում հնչել է լ: 
*Hrĝipió- > հայ. արծուի, սեռ. արծուոյ ‘արծիվ’, սանսկրիտ r  ip á- ‘արծիվ’, ավեստերեն 

ərə ifiiō- ‘արծիվ’ և հուն. αἰγυπιός ‘անգղ’:  
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*k
w
rep- կամ *prep- > հայ. երեւիմ  ‘երևալ’, հուն. πρέπω ‘նկատելի լինել, աչքի ընկնել’:37 

*h1epi ‘առ, վրա’ > հայ. եւ ‘և, նաև, ևս’, սանս. ápi (մակբայ) ‘նաև, ի հավելումն’, հուն. ἔπι, ἐπί 
‘առ, վրա, մոտ’ և այլն: 

*s ptm  ‘յոթ’ > հայ. ե(ա)ւթն ‘յոթ’, սանս. saptá, ավեստ. hapta-, հուն. ἑπτά [heptá], լատ. septem 

և այլն).  

*h3eui-peh2- ‘ոչխարապահ’ > հայ. հովիւ, թեք. հոլ. հովու-ա- ‘հովիվ’, սանս. avi-pā-lá- 

‘հովիվ’:  

*dap-n- > հայ. տաւն, ի-հոլ. ‘տոն, տոնախմբություն’, հին իսլ. tafn ‘զոհաբերության 

կենդանի’, լատ. damnum n. ‘ֆինանսական կորուստ, տուգանք’ < *dapno- և միջ. իռլ. dúan 

‘բանաստեղծություն’ < *dapnā. հմմտ. նաև հուն. δαπάνη f. ‘ծախս’, լատ. daps, -pis f. 

‘զոհաբերական կերակուր, տոնական ճաշկերույթ’ և այլն: 

 

Հնդեվր. *t 

 

ա) Հնդեվրոպական *t-ն բառասկզբի դիրքում տալիս է թ-, եթե նրան հաջորդում է 

ձայնավոր. 

*ters-/*tr s- ‘չոր լինել, չորանալ’ > հայ.  թառամիմ / թարշամիմ ‘թառամել, թոշնել’, խեթ.  

tarš- ‘չորանալ’, սանս. tarṣ- / t  ṣ ant- ‘ծարավ լինել, փափագել’, ավեստ. tarš - ‘չոր, ցամաք’, 

հուն. τέρσομαι ‘չորանալ’ և այլն: 

*t(o)rs- ‘չորանոց, չորացնելու ձող’ > հայ.  թառ ‘հավերի ձող` թառ, պտուղ կախելու ձող’, 

հուն. ταρσός ‘պանիր չորացնելու հյուսվածք’, τρασιά, ταρσιή ‘հացահատիկ, թուզ, պանիր կամ 

աղյուս չորացնելու տեղ` հյուսվածք’, հ.բ.գերմ. darra ‘միրգ չորացնելու սարք’: 

Այս արտացոլումը դիտվում է նաև ուշ հնդեվրոպական և ենթաշերտային ծագման 

բառերում:  

*t(a)rp-ā =*t(a)rp-eh2 > հայ. թարփ/բ ‘ձուկ որսալու կողով; վանդակաձև հյուսվածք’, հուն. 

τάρπη ‘հյուսված մեծ կողով’:  

*t
(h)

  ō i  o- ‘թուզ’ > հայ. թուզ, ո-հոլ. ‘թուզ; vulva’, հուն. σῦκον, τῦκον ‘թուզ; vulva’, լատ. fīc s 

‘թուզ’:  

*tumbo- > հայ. թումբ ‘գետապատնեշ’, հուն. τύμβος ‘թումբ, գերեզմանաթումբ’: 

 

Երբ բառասկզբում ունենք *pt-, ապա *p-ն ընկնում է, իսկ *t-ն արտացոլվում է որպես թ-. 

*ptel- ‘թեղի, Ulmus’ > հայ. թեղի, հուն. πτελέα [pteléa] ‘թեղի’. 

*pter- ‘փետուր, թև’ > հայ. թեր(-թ) ‘ծաղկի, տերևի կամ խմորեղենի թերթ’, հուն. πτερόν 

‘փետուր, թռչնի կամ չղջիկի թև’. 
 

բ) Հնդեվրոպական *tCV- (այսինքն` *t- + որևէ բաղաձայն + որևէ ձայնավոր) 

բառասկզբնային հնչակապակցության մեջ *t-ն ընկնում է. 

                                                 
37

 Վերակազմության այս երկու տարբերակների քննության շուրջ տես ՀԱԲ 2, 49; Clackson 1994, 99, 

165-166; Beekes 2010.2, 1230-1231: Ջահուկյանը (1987, 145, 184; 2010, 224a) հիշատակում է միայն *prep-ը: 
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*tr i  s ‘երեք’ > հայ. երեք ‘երեք’, սանս. tráyas, ավեստ. ϑrāiiō, հուն. τρεῖς, լատ. tr s, լիտվ. trỹs, 

եկեղեցասլավ. trije, f./n. tri և այլն, բոլորը` ‘երեք’: Հայերեն բառում կատարվել է * i   > *e 
կրճատում (contraction): Բառասկզբի *t-ի անկումից հետո *r-ից առաջ օրինաչափորեն ե- 
հենարանային ձայնավոր (նախահավելված) է հավելվել, քանի որ հայերենում բառը չէր 

կարող սկսվել ր-ով (հմմտ. և վերը` *p-ի տակ` *pre(i)sg
w
u- > հայ. երէց): Հնդեվրոպական 

թվականի հայցական ձևից` *trins > հայ. երիս:   

 
գ) Հնդեվրոպական *st հնչակապակցության մեջ, բառասկզբում թե բառամիջում, *t-ն 

արտացոլվում է որպես պարզ` ոչ շնչեղ տ.   
* p st / n- > հայ. ստին, սեռ. ստեան ‘ստինք’, սանս. stána-, ավեստ. fštāna-, հուն. στήνιον, 

բոլորն էլ` ‘կնոջ կուրծք, ստինք’: 

*ste/oibo- կամ *ste/ibeh2 > հայ. ստէպ, ո և ի-ա հոլ. ‘շտապողություն, փույթ; հաճախ, 

հաճախադեպ’, ստիպեմ ‘շտապեցնել, ստիպել, հարկադրել’, հուն. στείβω ‘ոտքով տրորել, 

կոխոտել, հաճախ քայլելով պնդացնել’, στοιβή f. ‘լցվածք, բարձ’, στίβος m. ‘հետք, արահետ, 

բանուկ` տրորած ճանապարհ’:38 

*stl nā = *stl n h2 ‘սյուն, հենասյուն’ > հայ. առա-ստաղ, հոգն.սեռ. -ա-ց ‘առաստաղ’, հուն. 

στήλη ‘սյուն, կոթող’, հ.բ.գերմ. stollo ‘սյուն, հենարան’: Հայերեն բառը կազմված է առ(ա)- 
նախածանցով, հմմտ. վերը` առա-սպել (*p- բաժնում): Հիշենք նաև, որ ղ-ն հնում հնչել է լ: 

*st > ստ արտացոլումն առկա է նաև այն դեպքերում, երբ *s-ն սերում է ոչ թե 

հնդեվրոպական *s սուլականից, այլ այդպիսին դարձել է երկրորդաբար` քմային 

ետնալեզվայիններից: 

*pr  /o H  t- > հայ. երաստանք ‘հետույք’, հուն. πρωκτός ‘anus’: 

*d
h
ugh2-t r ‘դուստր’ > հայ. դուստր (սեռ. դստեր), սանս. duhitár-, հուն. ϑυγάτηρ, անգլ. 

daughter, լիտվ. d  t   և այլն: Ծնթ. Հնդեվրոպական ետնալեզվայինները *-u- ձայնավորից հետո 

դառնում են քմային, հմմտ. նաև *leuko- > լոյս: 
 

դ) Երբ հնդեվրոպական արմատը բառասկզբում ցուցաբերում է *t- vs. *st- երկվություն 

(այսպես կոչված s-mobile = շարժական *s-), հայերենում կարող ենք ունենալ թ-. 

*(s)te/o(i)g
w
o- > հայ. թեկն / թէկն (սեռ. թիկան, հոգն. թիկունք) ‘թև, ուս, թիկունք’, հին իռլ. 

toíb, tóeb ‘կողմ’, եկեղեցասլավ. stegno ‘ազդր’ և այլն:  

 

ե) Հնդեվրոպական *t-ն -ն-ից ու -ր-ից հետո ձայնեղանում է և դառնում -դ-.  

*h2énHt-ieh2 ‘շեմք’ > հայ. դր-անդի, -եա-ց ‘շեմք, նախադուռ’, ավեստ. ąiϑiiā- f.pl.tant. ‘դռան 

կողափայտեր’, հմմտ. սանս. ā tā- f.pl. ‘դռան շրջանակ, կողափայտեր’, լատ. antae f.pl. 

‘որմնասյուներ’, հին իսլ. ǫnd ‘նախասենյակ, միջանցք’:  

*h1enter-h2 n. pl. (պարզեցված տեսքով` *enter-a) > հայ. ընդեր-ք, սեռ. ընդեր-ա-ց ‘աղիքներ, 

փորոտիք’, հուն. ἔντερα n.pl. ‘intestines, bowels’ (հմմտ. վաղնջահայ. *inder-a-), ռուս. ятро n., pl. 

ятра ‘աղիքներ, ձվեր, ամորձիք’, ядро ‘միջուկ, ամորձի’ < սլավ. * ęt/drо, սանս. ántara- 

‘ներքին, ներսի’, āntrá- n. ‘աղիք’: 

                                                 
38

 ՀԱԲ 4, 273-274; Martirosyan 2013, 116: 
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*b
h
r -ti- > հայ. բարդ, ի-հոլ. ‘խոտի կամ հացաբույսերի դեզ’, սանս. prá-bhr ti- f. 

‘զոհաբերություն’, bhr t - f. ‘պահպանում, աջակցություն’, լատ. fors, fortis f. ‘բախտ’, գերմ. Ge-

burt ‘ծնունդ’ և այլն: Հնդեվր. *b
h
er- ‘բերել’ բայից (որից ժառանգել ենք հայ. բերեմ բայը) *-ti- 

ածանցով կազմված բայանուն է: Նկատենք, որ *-ti- ածանցի դեպքում բայարմատը կորցնում է 

իր հիմքային ձայնավորը և հանդես է գալիս զրոյական ձայնդարձով. այսինքն` ունենք ոչ թե 

†b
h
er-ti- նախաձև (որը կտար հայ. †բերդ), այլ` *b

h
r -ti- (որից օրինաչափորեն ստացել ենք 

բարդ):  
NB! † նշանը նշանակում է գոյություն չունեցող կամ անհնար ձև:  

*Hi ek
w
r -t ‘լյարդ’ > հայ. լեարդ (սեռ. լերդ-ի, լերդ-ո-յ) ‘լյարդ’, սանս.  á r t ‘լյարդ’ և այլն 

(մանրամասն տես ստորև` *k
w
-ի բաժնում):  

*mr to- ‘մահկանացու’ > հայ. մարդ, սեռ. մարդ-ո-յ, հուն. βροτός m., f. ‘մարդ; մահկանացու’. 

հմմտ. հնդեվր. *n -mr to- ‘անմահ’ > հուն. ἄ-μβροτος ‘անմահ(ական), աստվածային’, սանս. 

am  ta-, ավեստ. YAv. aməš  a- ‘անմահ’: Հմմտ. նաև  լիարժեք ձայնավորով *morto- ձևը, որից` 

սանս. márta- m., ավեստ. marəta- m. ‘մարդ, մահկանացու’, հուն. μορτός· ἄνθρωπος, θνητός 

‘մարդ’ (Հեսիքիոս):  

 

զ) Հնդեվրոպական *t-ն բառամիջում արտացոլվում է որպես.  

1) -ւ- (երբ գտնվում է ձայնավորի ու բաղաձայնի միջև): 

*h2(e)lh1-tr- ‘աղացող’ > հայ. աղաւրի ‘ջրաղաց; աղացող կին; ատամ’, հուն. ἀλετρίς [aletrís] 
‘աղացող կին’, իրան. *a/ārθra- ‘ջրաղաց’: 

*h2rh3trom n. ‘արոր’ > հայ. արաւր, ո-հոլ. ‘արոր’, հուն. ἄροτρον [árotron] n., լատ. arātr m n., 

միջ. իռլ. arathar, վալիս. aradr, հին իսլ. arðr: 

*ph2tr-ós (‘հայր’ բառի սեռականը) > հայ. հաւր (hօր) ‘հոր’, հուն. πατρός, լատ. patris ‘հոր’ 

(սեռական հոլով): 

*meh2tr-ós (‘մայր’ բառի սեռականը) > հայ. մաւր (մօր) ‘մոր’, հուն. μητρός, լատ. mātris ‘մոր’: 

 

2) -յ- կամ ընկնում է (ձայնավորամեջ դիրքում).  

*b
h
h2-ti- > հայ. բայ, ի-հոլ. ‘խոսք’, հուն. φάσις, φάτις [p

h
átis] f. ‘հայտարարություն, լուր, 

համբավ’: Սա կազմված է *b
h
eh2- (*b

h
ā-) բայարմատի զրոյական ձայնդարձի (*b

h
h2-) հենքի 

վրա` բայանուններ կերտող *-ti- ածանցով: Այդ բայարմատից են` հայ. բամ ‘ասել, խոսել’, 

բամբասեմ ‘չարախոսել, վատաբանել, զրպարտել’, հուն. φημί ‘ասել’ և այլն: 

*b
h
ér-e-ti ‘բերում է’ (սահմ. եղանակ, եզակի թիվ, 3-րդ դեմք) > հայ. *b

h
eréy(i) > բերէ ‘բերում 

է’, սանս. bhárati, հուն. φέρει, գոթ. bairiþ, եկեղեցասլավ. beretъ և այլն, բոլորը նշանակում են 

‘բերում է’ (տես ներածություն և երկրորդ դաս` § 2.1): 

*pat r ‘հայր’ > հայ. հայր, հուն. πατήρ [pat r], լատ. pater, թոխար. pāca/ r, անգլ. father և այլն, 

բոլորը` ‘հայր’: 

*peruti > հայ. հերու ‘անցյալ տարի’, հուն πέρυσι, դոր. πέρυτι [péruti], սանս. parut, բոլորն էլ 

նշանակում են ‘անցյալ տարի’: 

*māt r = *meh2t r ‘մայր’ > հայ. մայր, սանս. mātár, հուն. μήτηρ (դորիական μάτηρ [mát r]), 

լատ. māt r, հ.բ.գերմ. muoter, անգլ. mother, թոխար. māca/ r և այլն, բոլորը` ‘մայր’: 
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* H i  nh2ter-ih2- ‘տագերակին’ > հայ. նէր / ներ, ի կամ ի-ա հոլ. (թեք հոլովահիմք` ներ-) 

‘տագերակին’, սանս.  ātar- < * H i n h2tér-, պարսկ.  ārī   * āϑr-ī-, հուն. ἐνάτηρ, սեռ. εἰνάτερος, 

լատ. հոգն. ianitrīc s, լիտվ.   nt  (17-րդ դ.), ìnt , եկեղեցասլավ. jętry, սեռ. jętrъv  և այլն:  
*k

w
 t  or s ‘չորս’ > հայ. չորք ‘չորս’, սանս. catvā ras, ավեստ. caϑβārō, հուն. τέσσαρες, լատ. 

quattuor, հին իռլ. ceth(a)ir, գոթ. fidwor, եկեղեցասլավ. č t r , լիտվ. keturì: Հայերեն բառը 

հավանաբար սերում է *k
w
etores տարբերակից` *-  -ի տարնմանական կորստով, ինչպես հուն. 

τέτορες (դոր., հս-արմ.) տարբերակը: 

Այս արտացոլումը դիտվում է նաև ուշ` ենթաշերտային ծագման հետևյալ բառում.  

հայերեն սայլ, ի և ո-հոլ. ‘սայլ; Սայլի համաստեղություն (Մեծ Արջ և Փոքր Արջ)’ և փռյուգ. 

կամ թրակ. σάτιλλα· πλειὰς τὸ ἄστρον «սայլի համաստեղություն» (Հեսիքիոս):39  

 

3) -թ- (բառամիջում` այլ բաղաձայնից հետո). 

*s ptm  ‘յոթ’ > հայ. ե(ա)ւթն ‘յոթ’, սանս. saptá, ավեստ. hapta-, հուն. ἑπτά [heptá], լատ. septem 

և այլն):  

*(s)peud- > հայ. փոյթ, ո-հոլ. ‘ջանք, աշխատասիրություն, շտապողություն’, փութամ 
‘շտապել’, հուն. σπουδή ‘փութաջանություն, շտապողություն’, σπεύδω ‘շտապել, ջանալ’, 

մանիք. պարթև. pwd- ‘շտապել, վազել’, միջ. պարսկ. և նոր պարսկ. pō - ‘to run’: 

Հնդեվրոպական *-d-ի դիմաց հայերենում ակնկալվում էր տ, սակայն ունենք թ: Այդ խնդիրը 

կարող է լուծվել, եթե հայերենը բխեցնենք *-to- ածանցով կազմված ձևից. *(s)peud-to- > 

*p
h
oy(t)t

h
o- (բաղաձայնական կուտակման պարզեցում և *-t- > -թ-):  

 

Հնդեվր. *k/k
w 

 

ա) Հնդեվրոպական *k/k
w-ն բառասկզբում (եթե նրան չի հաջորդում *e, *i կամ *i ) տալիս է 

ք-. 

*kakkV- ‘արտաթորել, կղկղել’ > հայ. քակոր ‘թրիք, աթար’, հուն. κάκκη ‘կղկղանք’, κακκάω 

‘կղկղել’, միջ. իռլ. cacc f. < PCelt. *kak ā ‘կղկղանք’ և այլն: Հմմտ. նաև մեկ *-k-ով` հայ. քաք 
‘կղկղանք’, լատ. cacār  ‘կղկղել’, ռուս. какать, գերմ. kacken ‘կղկղել’ և այլն: Մանկական բառ է. 

նմանահունչ ձևեր կան նաև ոչ հնդեվրոպական լեզուներում: 

*kar(-n)- > հայ. քար (քար-ի, քար-ի-ւ/քարամ-բ, քարին-ք, քարան-ց, քարամ-բ-ք) ‘քար’, 

բրետոն. karn ‘մեծ քար’, karrek ‘ժայռ, քարափ’, վալիս. carn ‘քարակույտ’, carrog ‘քարոտ գետ’ 

< * arrā ā, կոռն. carn ‘քարակույտ’, carrek ‘ժայռ’, հին իռլ. carrac ‘քարափ’, carn ‘քարե 

գերեզման’ և այլն:  

*k
w
oi-neh2 ‘պատիժ, վրեժ’ > հայ. քէն (սեռ. քին-ու) ‘վրեժ, ոխակալություն, նախանձ’, հուն. 

ποινή [poin ] f. ‘փրկագին, տուգանք, պատիժ, վրեժ’, ավեստ.  a nā- f. ‘պատիժ, վրեժ’, մանիք. 

մ.պրս. և պարթ.   n [k/qyn] ‘ատելություն, ոխ, վրեժ’, եկեղեցասլավ. cěna f. ‘գին, արժեք’, ռուս. 

цена f. ‘գին, արժեք’, լիտվ. káina f. ‘գին, օգտակարություն’, լատվ. cìens m. ‘պատիվ, հարգանք’ 

և այլն: 

                                                 
39

 Եթե փորձեինք վերականգնել հնդեվրոպական նախաձև (թեև այս արմատը հազիվ թե 

հնդեվրոպական ծագում ունենա), ապա դա կունենար այս տեսքը` *  ati-lih2-: Երբեմն այս բառերին է 

կցվում նաև հուն. σατίνη ‘կառք’ բառը: 
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բ) Հնդեվրոպական *k
(w)

CV- (այսինքն` *k
(w)

- + որևէ բաղաձայն + որևէ ձայնավոր) 

բառասկզբնային հնչակապակցության մեջ * k
(w)

-ն ընկնում է. 

*k
w
rep- կամ *prep- > հայ. երեւիմ  ‘երևալ’, հուն. πρέπω ‘նկատելի լինել, աչքի ընկնել’ (տես 

վերը` *t-ի տակ): 

 

գ) Հնդեվրոպական *sK հնչակապակցությունը, բառասկզբում թե բառամիջում, 

արտացոլվում է ոչ թե որպես սկ, ինչպես սպասելի է *sp > սպ և *st > ստ արտացոլումների 

կողքին, այլ դառնում է մեկ հնչույթ` պայթաշփական ց.   
*skelH- ‘ճեղքել’ > հայ. ցելում ‘ճեղքել, պատռել’, լիտվ. skeliù, skélti ‘ճեղքել’, հին իսլ. skilja 

‘անջատել’, գոթ. skilja ‘մորթել’, խեթ. iš alla-
i
 / iš all- ‘ճեղքել, պատռել’ < *sk(o)lH-: Այս 

արմատի զրոյական ձայնդարձից կազմվել է ռնգային ներկա` *(s)kl -ne/o-, որից ունենք հայ. 

քաղեմ ‘քաղել, հավաքել (խոտ, հունձ ևն)’ և հուն. σκάλλω  ‘թոխրել, քաղհանել’ < *σκάλ-νω: Այս 

դեպքում հայերենը հանդես է գալիս «շարժական» s-ի անկումով, ուստի` *k > ք (տես ստորև):  

*s   r-no- ‘կղկղանք, թրիք’ > հայ. բրբռ. ցեռ ‘լույծ արտաթորանք’, հմմտ. հին իսլ. skarn թրիք, 

գոմաղբ’ < գերմ. *skarna-, խեթ. ša  ar, սեռ. ša naš ‘կղկղանք, թրիք’, ավեստ. sairiia- ‘թրիք’, 

հուն. σκῶρ, σκατός n. ‘կղկղանք’, ռուս. сор ‘կեղտ, աղբ’ և այլն: 

*skeid- > հայ. ցտեմ (*ցիտ-)  ‘կտրել, կտրտել, ճեղքել (մաշկը` դանակով, եղունգներով ևն)’, 

լատ. scindō, scidī, scissum ‘ճեղքել, պատռել, բաժանել’, լիտվ. s   dži  ‘անջատել, բաժանել’, 

լատվ. šķiêst ‘ցրել, ցանել; կտրել’ և այլն: Հմմտ. նաև հուն. σχίζω ‘ճեղքել, կտրել, բաժանել’` 

խնդրահարույց բառասկզբով: 

*h2  /o i s-sk- > հայ. այց ‘այց, տեսություն, քննություն’, հայցեմ ‘խնդրել, աղաչել; փնտրել’, 

հ.բ.գերմ. eisca ‘հարց’, հին անգլ.  sc  ‘հարց, որոնում’, եկեղեցասլավ. iskati ‘փնտրել’, ռուս.  

искать ‘փնտրել’, սանս. icháti ‘ցանկանալ, փնտրել, ջանալ’, լատ. a r scār  ‘խնդրել, աղաչել’: 

*pr   -ske/o- (sk-ներկա) > հայ. հարցանեմ, 3եզ.անց.կատ. եհարց ‘հարցնել, որոնել, 

հետաքննել’, վեդ. սանս. pr ccha  mi, միջ. պրս. p rsīdan ‘հարցնել’, լատ. poscō ‘խնդրել, 

պահանջել; խնդրել ձեռքը’ և այլն: Հայ. եհարց ‘հարցրեց’ ձևը սերում է հնդեվրոպական 

թեմատիկ անցյալ անկատարի (thematic imperfect) եզակի 3-րդ դեմքից` * -pr  -s  -et, հմմտ. 

սանս. ápr cchat: (Հնդեվրոպական *e/a/o ձայնավորները հնդիրանական լեզուներում բոլորն էլ 

դառնում են a):  Նկատենք նաև հայ. հրամայական հա՛րց ‘հարցրու՛’ vs. սանս. pr cchá: 

*Hh3(o)sk-ieh2 (պարզեցված` *He/osk-iā) > հայ. հացի, եա-հիմք (սեռ. հացւոյ, հացեաց) 

‘հացենի’, հին իսլ. askr, հ.բ.գերմ. asc, հին անգլ. æsc ‘հացենի’, ալբ. ah ‘հաճարի’, գուցե նաև 

հուն. ὀξύα [oxúa], -η ‘հաճարի; նիզակ’:40
  

 

դ) Երբ հնդեվրոպական արմատը բառասկզբում ցուցաբերում է *K- vs. *sK- երկվություն 

(այսպես կոչված` s-mobile = շարժական *s-), հայերենում *s-ի անկումով տարբերակից ունենք 

*K- > ք, ընդ որում երբեմն դրա կողքին կարող ենք ունենալ նաև *sK- > ց-ով տարբերակ. 

*(s)kl -ne/o- > հայ. քաղեմ ‘քաղել, հավաքել (խոտ, հունձ ևն)’ և հուն. σκάλλω  ‘թոխրել, 

քաղհանել’ < *σκάλ-νω: Հմմտ. արմատի լրիվ ձայնդարձից` *skelH- ‘ճեղքել’ > հայ. ցելում 
‘ճեղքել, պատռել’, լիտվ. skeliù, skélti ‘ճեղքել’ և այլն (տես վերը): 

                                                 
40

 Գուցե հմմտ. նաև խեթ. ḫaš š i - n., ḫašši  a- c. ‘մի ծառ ու նրա պտուղը’: 
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*skórp-i-, սեռ. * s  r p-i-ós > հայ. քարբ, ի-հոլ. ‘քարբ, արքայօձ’, հուն. σκορπίος m. ‘կարիճ; մի 

ծովային ձուկ’, σκορπίς, -ίδος f. ‘մի ծովային ձուկ’: Տեսակետ կա, որ այս բառերն ածանցված են 

*(s)ker(-p)- ‘կտրել’ բայից:  

*(s)ker(-p)- ‘կտրել’ > հայ. քեր(թ/ծ)- և քերբ/փ- ‘to scratch, chop, carve’, Gr. κείρω ‘կտրել, 

սափրել, հնձել, ավերել’, հ.բ.գերմ. sceran ‘կտրել’, հին անգլ. sceorfan ‘քերել, քերծել’, լիտվ. 

skiriù, skìrti ‘անջատել’, kerpù,  ir  pti ‘կտրել, կոտորել’, լատվ. cìrpt ‘սափրել’ և այլն; հմմտ. նաև 

լատ. carpō, -ere ‘քաղել, հավաքել’: 

 
ե) Հնդեվրոպական *k

(w)
-ն -ն-ից ու -ր-ից հետո ձայնեղանում է և դառնում -գ-.  

*erk
w
-o- ‘երգ’ > հայ. երգ, ո-հոլովում ‘երգ, նվագ’ և սանս. arká- ‘երգ, հմայական երգ’: Այս 

հայ-հնդարիական զուգաբանությունը այսպես կոչված թեմատիկ *-o- ձայնավորով ածանցվել 

է հնդեվրոպական *erk
w
- ‘երգել, պաշտամունքային երգեցողություն կատարել’ բայարմատից. 

հմմտ. խեթ. ār  -
zi
, arku- ‘երգել’, թոխ. Ա yärk, Բ yarke ‘պաշտամունք’, սանս. árcati ‘երգել, 

շողալ’ և այլն:   

*penk
w
e ‘հինգ’ > հայ. հինգ, սանս. páñca, ավեստ. paṇca, միջին պարսկ. panǰ, հուն. πέντε 

[pénte], լատ. q īnq  , գոթ. fimf և այլն, բոլորն էլ նշանակում են ‘հինգ’: 
 

զ) Բառամիջում ձայնավորին հաջորդող դիրքում ունենք *k
w > ք արտացոլման հետևյալ 

վստահելի օրինակը. 

*l(e)ik
w
- ‘թողնել, լքել’ > հայ. լքանեմ, սանս. rec-, ներկա` riṇá ti; հուն. λείπω, λιμπάνω; լատ. 

linq ō, līq ī; հին իռլ. léicid: Նկատենք, որ լատիներենի qu և հունարենի π [p] արտացոլումները 

հստակ մատնանշում են, որ հնդեվրոպական արմատն ունեցել է շրթնաետնալեզվային 

(labiovelar) *-k
w
- : Հայերեն անցյալ կատարյալ եզակի թիվ 3-րդ դեմք ե-լիք ‘թողեց, լքեց’ ձևը 

ժառանգվել է հնդեվր. *é-lik
w
-e-t ձևից, որից նաև` հուն. ἔλιπε: 

Բայց ունենք նաև *k
w > Ø.  

*Hi ek
w
r(-t), սեռ. *Hi   

w
n-ós n. ‘լյարդ’ > հայ. լեարդ (սեռ.` լերդ-ի, լերդ-ո-յ) ‘լյարդ’, սանս. 

yákr-/yakn- n. (RV+), ուղղ.հայց.եզ.  á r t (AV) ‘լյարդ’, ավեստ.  a arə n. ‘լյարդ’, պրս. ǰigar 

‘լյարդ’, հուն. ἦπαρ, -ατος n. ‘լյարդ’ և այլն: Հայերեն բառն արտացոլում է այս արմատի 

հնատիպ ուղղականը` *Hi ek
w
r -t և այսպիսով ուղղագծորեն համադրելի է սանս.  á r t ձևին: 

Միակ խնդիրը բառասկզբի լ-ն է (մանրամասն` Martirosyan 2010, 307): 

 
Այս երկու օրինակները թույլ են տալիս վարկածայնորեն ենթադրել, որ բառամիջում հնդեվր. *kw-ն ընկնում է 

միջձայնավորային դիրքում` *(H)i ekwr -t > *ye(w)art > լեարդ, իսկ արմատի վերջում արտացոլվում է որպես ք` *likw- 
> լիք:     

 

է) Կրկնավոր *kk > կ. 

*h3(o)k
w
- n. ‘աչք’ > հայ. ակն, լիտվ. akìs, եկեղեցասլավ. oko n., սանս. á ṣi- n., լատ. oculus m. 

և այլն (հմմտ. երկակի թվի ձևը` *h3(o)k
w
-ih1 ‘երկու աչքերը’  > հայ. աչ-ք ‘աչքեր’, հուն. ὄσσε 

‘երկու աչքերը’, եկեղեցասլավ. oči ‘երկու աչքերը’): Հայերեն բառի -կ-ն համատեղելի չէ 

հնդեվրոպական *-k
w
-ի հետ: Խնդիրը կարող ենք լուծել, եթե ենթադրենք, որ մեր բառն 

արտացոլում է -կն ածանցով տարբերակ (հմմտ. արմուկն, ձուկն, մուկն, ունկն և այլն): 

Արմատի կազմի *-k
w
- պայթականը, գումարվելով այդ ածանցի -կ-ին, կարող էր ստեղծել 
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կրկնավոր *-kk-, որն էլ կարող էր դառնալ ոչ թե ք, այլ` կ: Այսինքն` *Hk
w
kon > *ákk(u)n > ակն: 

Հետաքրքիր է, որ նման ձև կա նաև հունարենում` ὄκκον· ὀφθαλμόν ‘աչք’ (Հեսիքիոս): 

Սա կարող է հաստատվել մեկ այլ օրինակով. 

*kakkV- ‘արտաթորել, կղկղել’ > հայ. քակոր ‘թրիք, աթար’, հուն. κάκκη ‘կղկղանք’, κακκάω 

‘կղկղել’, միջ. իռլ. cacc f. < PCelt. * a  ā ‘կղկղանք’ և այլն (հմմտ. վերը` քաք):  
 

 

3.1.2 Հնդեվրոպական ձայնեղների արտացոլումը հայերենում 
 

Հնդեվրոպական *b, *d, *g/g
w
 ձայնեղ (voiced) պայթականները ցեղակից լեզուների մեծ 

մասում արտացոլվում են առանց զգալի փոփոխությունների, սակայն հայերենում կորցնում 

են ձայնեղության հատկանիշը և դառնում է պ, տ, կ պարզ խուլեր: Նմանատիպ արտացոլում 

գտնում ենք նաև գերմանական ճյուղում: 

Ըստ այլ մեկնության` այս հնդեվրոպական շարքը վերականգնվում է 

ձայնածերպայնացած խուլ պայթականների (glottalized voiceless stops) տեսքով` *p’, *t’, *k’: 

Այս դեպքում հայկական ու գերմանական ճյուղերը պահպանել են հնագույն 

արտասանությունը, իսկ մյուսները կատարել են տեղաշարժ` ձայնեղացել են: Ուշագրավ է, որ 

այս շարքի պայթականներից մեկը` *b շրթնայինը, հազվագյուտ է. հանդիպում է մի քանի 

արմատների կազմում, որոնցից մի քանիսը, ի դեպ, բնաձայնական կամ հնչաիմաստային է: 

Սա տիպաբանորեն ներդաշնակում է այն հանգամանքին, որ աշխարհում կան «գլոտալներ» 

ունեցող լեզուներ, որոնցում բացակայում է այդ շարքի շրթնային անդամը` *p’-ն:41  

Ահա հնչույթաբանական ընդհանուր աղյուսակի (§ 2.1) համապատասխան հատվածը. 

 

Հ.-ե. Հայ. 
*b պ 

*d տ 

*ĝ ծ 

*g
w
 կ, ճ(ե/ի) 

 

 

Հնդեվր. *b 

 

*bul/r-bul-, *bum-bul/r- ‘բողբոջ, պղպջակ, աչքի բիբ’ > հայ. պղպուջ, ի-ա հոլ. ‘պղպջակ’ 

(հավանաբար < *p łp łǰa- < *b l-b l-i  h2), բրբռ. *պու(մ)պուլ ‘կոկոն, բողբոջ, աչքի բիբ’, 

*պումբուռն ‘կարկուտ’, *պուրպուջ ‘պղպջակ’, լիտվ. b m b ras, b m b las ‘բողբոջ, գունդ’, 

                                                 
41

 Տես Гамкрелидзе/Иванов 1984.1, 6-21, 35-45; Kortlandt 2003, 20-25, 126-128. ընդհանուր քննարկման 

շուրջ` Salmons 1993; Szemerényi 1996, 54-56; Meier-Brügger 2003, 124-126; Fortson 2010, 59-60; Beekes 2011, 

128-129, 130-131:   
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b mb lỹs ‘պղպջակ’, bùmbulis ‘աչքի բիբ’, b r b las ‘պղպջակ’, հուն. βομβυλίδας· πομφόλυγας 

‘պղպջակներ’ (Հեսիքիոս) և այլն: Հնչաիմաստային բառեր են:42 

*pibeti (սովորաբար մեկնաբանվում է որպես կրկնավոր ներկա` *pi-ph3-e-) > հայ. *(հ)իպեմ 
> ըմպեմ ‘խմել, ըմպել’, սանս. píbati, լատ. bibō, հին իռլ. ibid ‘խմել’: 

*ste/oibo- կամ *ste/ibeh2 > հայ. ստէպ, ո և ի-ա հոլ. ‘շտապողություն, փույթ; հաճախ, 

հաճախադեպ’, ստիպեմ ‘շտապեցնել, ստիպել, հարկադրել’, հուն. στείβω ‘ոտքով տրորել, 

կոխոտել, հաճախ քայլելով պնդացնել’, στοιβή f. ‘լցվածք, բարձ’, στίβος m. ‘հետք, արահետ, 

բանուկ` տրորած ճանապարհ’: 

 

Հնդեվր. *d 
 

*deh2i   r- (*dāi   r-) ‘տագր, ամուսնու եղբայրը’ > հայ. տա(յ)գր, ր-հոլ., սանս. devár-, հուն. 

δᾱήρ m. հայց. -έρα, լատ. l vir, հ.բ.գերմ. zeihhur, եկեղեցասլավ. děv r-ь, diẽv ris, ռուս. деверь և 

այլն: 

*d   m  ‘տասը’ > հայ. տասն, սանս. dáśa, ավեստ. dasa, հուն. δέκα, լատ. decem, հին իռլ. 

deich, գոթ. taihun, եկեղեցասլավ. d sętь, լիտվ. dẽšimt:  

*dap-n- > հայ. տաւն, ի-հոլ. ‘տոն, տոնախմբություն’, հին իսլ. tafn ‘զոհաբերության 

կենդանի’, լատ. damnum n. ‘ֆինանսական կորուստ, տուգանք’ < *dapno- և միջ. իռլ. dúan 

‘բանաստեղծություն’ < *dapnā. հմմտ. նաև հուն. δαπάνη f. ‘ծախս’, լատ. daps, -pis f. 

‘զոհաբերական կերակուր, տոնական ճաշկերույթ’ և այլն: 

*d m, սեռ. dém-s ‘տուն’ > հայ. տուն, սեռ. տան ‘տուն’, սանս. dám-, հուն. δῶ n. ‘տուն’, δῶμα 

n. ‘տուն, տաճար’, δεσ-πότης ‘տանտեր, տեր’ (հմմտ. սանս. dám-pati-, ավեստ. də ṇg pati-). հմմտ. 

նաև սանս. dáma- m. ‘տուն’, հուն. δόμος m. ‘տուն, սենյակ’, լատ. domus f. ‘տուն, տնային 

տնտեսություն’, եկեղեցասլավ. domъ ‘տուն’, ռուս. дом և այլն: [Հայերեն բառն ածանցված է 

կամ հնդեվր. ուղղական հոլովից` *dōm , կամ էլ հայցականից` *dom-m ]:  

*ps(e)ud-os- > հայ. սուտ, ո-հոլ., հուն. ψεῦδος n.,  (նաև ψύδος) ‘սուտ’: 

 

 

Հնդեվր. *g/g
w
 

 

*g l h2-eno- ‘կաղին’ > հայ. կաղին, ո-հոլ., հուն. βάλανος. հմմտ. լատ. glāns, -andis, 

սերբախորվ. žȅl d, ռուս. желудь ևն, բոլորը` ‘կաղին’: 

*g
w
én-(e)h2, սեռ. *g

w
n-éh2-s ‘կին’ > հայ. կին, սեռ. կնոջ, գործ. կն-ա-ւ / կանամ-բ, հոգն. 

կանայ-ք ‘կին’, սանս. jáni- f., հին ավեստ.  ə ni- f., միջ. պրս. zan ‘կին’ ևն. vs. սանս. gnā - f. 

‘աստվածային կին, տիկին’, հին ավեստ. gənā- f. ‘կին’, հուն. γυνή, սեռ. γυναικός, հին իռլ. ben, 

սեռ. mná, գոթ. qino f. < *g
w
en-eh2-n-, եկեղեցասլավ. ž na, ռուս. жена, լուվ.   āna- ‘կին’ և այլն: 

Հայ. կանայ- հիմքի համար հմմտ. հուն. γυναι-κ- [gunai-k-]:   

*g
w
ou- ‘կով, ցուլ’ > հայ. կով ‘կով’, սանս. gaúḥ ‘կով, ցուլ’, լատվ. gùovs ‘կով’, եկեղեցասլավ. 

gov-ę-do և այլն:  
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 Հմմտ. Асатрян 1988, 162, 164, 170: 
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*h1reg
w
-e/os- > հայ. երեկ(ոյ) ‘երեկո’, սանս. rájas- n. ‘օդ, երկնքի ու երկրի միջև ընկած 

տարածությունը’ (հոմանիշը` antári ṣa-), հուն. ἔρεβος [érebos] n. ‘ստորերկրյա խավար’, գոթ. 

riqis/z n. ‘մթություն, մթնշաղ’, հին իսլ. røkkr n. ‘մթություն’ < գերմ. *rekwiz-: 

 

Հմմտ. նաև հին ենթաշերտային հետևյալ բառամիավորը. 

*g  m/b
h
uri eh2 ‘կամուրջ’ > հայ. կամուրջ, ի-ա հոլ., հուն. γέφῡρα [gép

h
ūra] ‘կամուրջ’: 

 
 

3.1.3 Հնդեվրոպական շնչեղ ձայնեղների արտացոլումը հայերենում 
 

Հնդեվրոպական *b
h
, *d

h
, *g

h
 շնչեղ ձայնեղները (voiced aspirates) դառնում են բ, դ, գ 

ձայնեղներ: 

Ահա հնչույթաբանական ընդհանուր աղյուսակի (§ 2.1) համապատասխան հատվածը. 

 

Հ.-ե. Հայ. 
*b

h
 բ, -ւ- 

*d
h
 դ 

*ĝ
h
 ձ, զ 

*g
wh

 գ, ջ(ե/ի) 

 
 

Հնդեվր. *b
h
 

 *b
h
eh2- (*b

h
ā-). հայ. բամ ‘ասել, խոսել’, բամբասեմ ‘չարախոսել, վատաբանել, զրպարտել’, 

հուն. φημί ‘ասել’, լատ. fārī ‘ասել’, fāma ‘հռչակ, ռուս. եկեղեցասլավ. bajati ‘առակներ 

պատմել’ և այլն: 

 *b
h
r ĝ

h
-u-/*b

h
r ĝ

h
-(e/o)nt-. հայ. բարձր, սեռ. բարձ-ու, բարձան-ց ‘բարձր’, խեթ. parku- ‘բարձր’, 

սանս. br hánt- ‘լայն, բարձր’, ավեստ. bərə aṇt- ‘բարձր’, Oss. bærzond ‘high’, միջ. պարսկ. buland 

‘բարձր’, գերմ. Burgund և այլն: 

 *b
h
er-e-. հայ. բերեմ, 3եզ. անց. կատ. ե-բեր ‘բերել, կրել, պտուղ տալ’, սանս. bhárati, հուն. φέρω, 

լատ. f rō, գոթ. bairan ‘բերել, կրել’ և այլն: Հայ. ե-բեր ‘բերեց’ < *é-b
h
er-et, հմմտ. սանս. á-bhar-at, 

հուն. ἔ-φερ-ε: Այս բայից է ածանցված հաջորդ կազմությունը: 

 *b
h
r -ti. հայ. բարդ, ի-հոլ. ‘խոտի կամ հացաբույսերի դեզ’, սանս. prá-bhr ti- f. ‘զոհաբերություն’, 

bhr t - f. ‘պահպանում, աջակցություն’, լատ. fors, fortis f. ‘բախտ’, գերմ. ge-burt և այլն: 

 *tri-b
h
i- ‘երեք’. հայ. երե-ք բառի գործիական հոլով` երի-ւ, սանս. հոգն.տր.բցռ. tribhyás. հմմտ. 

հայ. գործիական հար-բ ‘հորով’ < *ph2tr -b
h
i-, որից.` սանս. հոգն.տր. pit  -bhyas: Ինչպես 

տեսնում ենք, հնդեվր. *-b
h
- պայթականի բնականոն արտացոլումը հայերեն բ-ն է, սակայն 

ձայնավորամեջ դիրքում այն դառնում է -ւ-: Վերջինի համար հմմտ. հաջորդը:  
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 *h3b
h
el- 1. ‘ավել (ավլելու գործիքը)’ և 2. ‘հավելել’. հայ. աւել(-) և հուն. ὀφέλλω (երկու 

իմաստներն էլ առկա են հայերենում ու հունարենում):  

  

Հնդեվր. *d
h
 

 *d
h
eh1- (*d

h
 -) ‘դնել, անել’. հայ. դնեմ (արմատը` *դի-), սանս. dhā-, հուն. τίϑημι ‘դնել, անել’, 

լատ. con-dere (f -cī) ‘հիմնել, սարքել, անել’, հ.բ.գերմ. tuon ‘անել’, լիտվ. d  ti ‘դնել’, լատվ. dêt 

‘ձու դնել’ (հմմտ. հայ. բարբառ. ձու դնել) և այլն:  

 *d
h
u(o)r- ‘դուռ’. հայ. դուռն, սեռ. դրան, հոգն. դուր-ք, սեռ. դր-ա-ց; սանս. dvā r-, հոգն.հայց. 

dúras, ավեստ. duuar- ‘դարպաս’, միջ. պարսկ. dar, պարթ. bar, հուն. ϑύρα, լատ. foris, թոխ. Բ 

twere գոթ. daur, անգլ. door, լիտվ. dùrys ‘դուռ’, եկեղեցասլավ. dvьrь, dvorъ և այլն: 

 *d
h
ugh2-t r ‘դուստր’. հայ. դուստր, սեռ. դստեր, սանս. duhitár-, հուն. ϑυγάτηρ, անգլ. daughter, 

լիտվ. d  t   և այլն: 

  

Հնդեվր. *g
h
/g

wh
 

 *h1  og
wh

-. հայ. գոգ- (պակասավոր բայ) ‘ասել’, լատ. vov ō ‘հանդիսավոր երդում տալ’, սանս. 

vāghát- ‘երգիչ, քուրմ’, óhate 3pl. ‘գովել, հայտարարել’, óhas- n. ‘գովք’, հուն. εὔχομαι 

‘հայտարարել, հանդիսավորապես խոստանալ, աղոթել’ և այլն: 

 *g
(w)h

 lĝ
h
-. հայ. գեղձ-ք ‘գեղձեր’, սլավ. *ž l a, լիտվ. gẽl ž on s:  

  

Ամփոփում 
Այսպիսով. 

I. հնդեվրոպական խուլերը` *p/t/K-, ի տարբերություն մյուս շարքերի, բառի կազմում 

ունեցած տարբեր դիրքերում տալիս են բազմազան արտացոլումներ. սակայն «ազատ» 

դիրքերում դրանք հիմնական արտացոլվում են որպես հ/թ/ք շնչեղ խուլեր. 

II. հնդեվրոպական *b/d/G- ձայնեղները` որպես պ/տ/կ պարզ խուլեր.  

III. հնդեվրոպական *bհ/d
h
/G

h
- շնչեղ ձայնեղները` որպես բ/դ/գ ձայնեղներ: 

Ներկայացնենք ամփոփիչ պարզեցված աղյուսակ` հնդեվրոպական մի շարք լեզուների 

տվյալների համադրությամբ. 

 

հնդեվրոպ. սանսկրիտ հունարեն գերմանական հայերեն 

*p *t *k
(w) p t k p t k/p f þ χ

(w)
 հ թ ք 

*b *d *g
(w) b d g b d g/b p t k

(w) 
պ տ կ 

*b
h
 *d

h
 *g

(w)h bh dh gh p
h
 t

h
 k

h
/p

h 
b d g

(w)
 բ դ գ 
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Նոր վարժություններ 
 

1. Ուշադիր ուսումնասիրեք տրված նյութը և անցած դասի § 3.1 ընդարձակ պարագրաֆը: 

Այդ ամենի օգնությամբ փորձեք հասկանալ` ինչքանո՞վ է հետևողական {պայթական + *-r- 

կամ *-n-} հնչակապակցության դրափոխությունը: Կա՞ն արդյոք շեղումներ: Հնարավո՞ր է 

ձևակերպել հստակ ու հետևողական կանոն. այնպես, որ այդ ամբողջ նյութի մեջ 

օրինաչափությունից շեղումներ չլինեն: 

Ուշադրություն. եթե այս հարցի պատասխանը չգտնեք, ապա այս գործնական 

աշխատանքի և հատկապես § 3.1-ի նյութը լավ չեք յուրացրել: Կրկին ուսումնասիրեք նյութը և 

փորձեք ընդհանուր հայացքով դիտարկել այն:  

 

2. Հայերեն սար բառի բնիմաստն է ‘գլուխ, սարի գլուխ’: Կարո՞ղ եք այս տեղեկության և 

վերը ներկայացված դասանյութի օգնությամբ գուշակել, թե հայերեն ո՛ր բառի առաջին 

(ստուգաբանական) բաղադրիչի դերում է հանդես գալիս այդ արմատը (կամ դրա ցեղակիցը)` 

մի փոքր հնչյունափոխված վիճակում:  

 

Հարց. 

Հնդեվրոպական *pontH- ‘հուն, ուղի’ արմատը (որից` սանս. pánthās, հուն. πόντος, լատ. pons, -

ntis, եկեղեցասլավոներեն pǫtь և այլն) հայերենում արտացոլված է հուն  ‘գետանցի ճամփա, 

հուն’ բառի մեջ: Ո՞ր հնչյունական արտացոլումն է խախտվել այստեղ, և ժամանակագրական 

ի՞նչ եզրակացությունների հիմք կարող է լինել դա:   

 

 3.2. Անվանական հոլովում (Nominal declension / Noun inflection) 

 

3.2.1. ի և ու պարզ արտաքին հոլովումներ. նախնական ծանոթություն 
Հիշենք` այս հոլովումները կոչվում են պարզ, քանի որ նրանց թեք հոլովաձևերում 

հանդես է գալիս մեկական հոլովիչ ձայնավոր. առաջինի դեպքում` ի, երկրորդի դեպում` ու: 

Ի տարբերություն ո, ա և ո-ա հոլովումների` այստեղ բացառականը կազմվում է ոչ թե 

[ի+սեռական/տրական] կաղապարով, այլ ունի հատուկ վերջավորություն` -է.  

 

 
Եզ. Ու սիրտ բան զարդ ծով 

 Հ (զ)սիրտ (զ)բան (զ)զարդ (զ)ծով 

 ՍՏ սրտի բանի զարդու ծովու 

 Բ ի սրտէ ի բանէ ի զարդուէ ի ծովէ 

 Գ սրտիւ բանիւ զարդու ծովու 

 Ն ի սրտի ի բանի  ի ծովու 

      

Հոգն. Ու սիրտք բանք զարդք  ծովք 

 Հ (զ)սիրտս (զ)բանս (զ)զարդս (զ)ծովս 

 ՍՏ սրտից բանից զարդուց ծովուց 
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 Բ ի սրտից ի բանից ի զարդուց ի ծովուց 

 Գ սրտիւք  բանիւք զարդուք ծովուք 

 Ն ի սիրտս ի բանս  ի ծովս 

 

Արդի արևելահայերեն մուտք են գործել գրաբարյան քերականական ձևեր` քարացուկներ, 

որոնք անվանում ենք գրաբարաբանություններ: Այդպիսի որոշ նմուշների օգնությամբ կարող 

եք հեշտությամբ հասկանալ հետևյալ նախադասությունը (Ղուկաս դ.4).  
Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ Աստուծոյ: 
 

Ոչ հացիւ միայն կեցցէ մարդ, այլ ամենայն բանիւ որ ելանէ ի բերանոյ Աստուծոյ (Մատթէոս 

դ.4): 
 

3.3. Բայ.  

Առաջին ապառնի ժամանակաձևը (subjunctive present) 
  

3.3.1. Առաջին ապառնի ժամանակաձևը գրաբարում 
Ստորադասական եղանակի առաջին ապառնի ժամանակաձևը ա և ե խոնարհումներում 

կազմվում է ներկայի բայահիմքից` -իցեմ/-իցես/-իցէ ևն վերջավորություններով, ընդ որում ա 
խոնարհման դեպում ա հոլովիչը պահպանվում է, իսկ վերջավորության -ի- ձայնավորը 

դառնում է -յ-: Իսկ ի և ու խոնարհումներում ներկայի հիմքին ավելանում են 

համապատասխանաբար -իցիմ/-իցիս/-իցի և -ուցում/-ուցուս/-ուցու վերջավորությունները: 

Առաջին ապառնի ժամանակաձևը իմաստով համապատասխանում է արդի 

արևելահայերենի ըղձական, պայմանական և հարկադրական եղանակների ապառնի 

ժամանակներին. օրինակ` բերիցեմ կարող է նշանակել ‘բերեմ’, ‘կբերեմ’ կամ ‘պիտի բերեմ’:   

Ստորև համադրական աղյուսակի տեսքով կողք-կողքի ներկայացված են սահմանական 

ներկայի և ստորադասական եղանակի առաջին ապառնու հարացույցները բոլոր չորս 

խոնարհումների համար.  

 
 Ներկա 1-ին ապ. Ներկա 1-ին ապ. Ներկա 1-ին ապ. Ներկա 1-ին ապ. 

Եզ. մնամ մնայցեմ բերեմ բերիցեմ նստիմ նստիցիմ առնում առնուցում 

 մնաս մնայցես բերես բերիցես նստիս նստիցիս առնուս առնուցուս 

 մնայ մնայցէ բերէ *եյ բերիցէ նստի նստիցի առնու առնուցու 

Հգ. մնամք մնայցեմք բերեմք բերիցեմք նստիմք նստիցիմք առնումք առնուցումք 

 մնայք մնայցէք բերէք *եյք բերիցէք նստիք նստիցիք առնուք առնուցուք 

 մնան մնայցեն բերեն բերիցեն նստին նստիցին առնուն առնուցուն 
 

 

Փորձեք հասկանալ հետևյալ նախադասությունները (անծանոթ բայերը կարող եք գտնել 

Հայկազյան բառարանի օգնությամբ, տես nayiri.com կայքում). 
 

Յորդւոց քոց` զորս ծնանիցիս, առնուցուն և առնիցեն կուրտս (ՆՀԲ 1, 1126a): 
 

1. Նա կին կո՛յս յազգէ իւրմէ առնուցու:  

2. Եւ մարդ ոք, որ առնուցու զկին եղբօր իւրոյ` պղծութիւն է: 
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3. Առնուցու՛ն զամենայն ինչ` որ ի տան քում է: 

4. Յորդւոց քոց` զորս ծնանիցիս, առնուցուն և առնիցեն կուրտս: 

5. Զի գիտէր Աստուած, թէ յորում աւուր ուտիցէք ի նմանէ, բանայցեն աչք ձեր, եւ լինիցիք իբրեւ 

զաստուածս` ճանաչել զբարի եւ զչար: 

 

 

Գրաբարյան առաջին ապառնի ժամանակաձևը 
(նախադասությունների թարգմանությունները) 

 
1) Յորդւոց քոց` զորս ծնանիցիս, առնուցուն և առնիցեն կուրտս:

43
  

յորդւոց-ը կազմված է այսպես. ի + որդւոց (= որդի + -ո-ց), այսինքն` որդի բառի հոգնակի 

բացառականն է և նշանակում է ‘որդիներից’. 

զորս-ը որ դերանվան հոգնակի հայցականն է և նշանակում է ‘որոնց’. 

ծնանիցիս-ը ծնանիմ բայի առաջին ապառնի ժամանակաձևի եզակի 2-րդ դեմքն է, ուստի 

կարող է նշանակել ‘ծնես’, ‘կծնես’ կամ ‘պիտի ծնես’. 

առնուցուն-ը առնում ‘առնել, գրավել, խլել’ բայի առաջին ապառնի ժամանակաձևի հոգնակի 

3-րդ դեմքն է, կարող է նշանակել ‘առնեն’, ‘կառնեն’ կամ ‘պիտի առնեն’. նույն կերպ` առնեմ 
‘անել, կատարել, վերածել, շինել’ > առնիցեն: 

Նախադասությունը կթարգմանվի այսպես. 

«Քո որդիներից, որոնց պիտի ծնես, կտանեն ու ներքինի կդարձնեն»: 
 

 

2) Զի գիտէր Աստուած, թէ յորում աւուր ուտիցէք ի նմանէ, բանայցեն աչք ձեր, եւ 

լինիցիք իբրեւ զաստուածս` ճանաչել զբարի եւ զչար:
44

 

«Որովհետև Աստված գիտեր` այն օրը, երբ ուտեք դրանից, ձեր աչքերը կբացվեն, և դուք 

կլինեք ինչպես աստվածներ` կճանաչեք բարին ու չարը»:  
 

 

Չորրորդ դաս 

 

4.1. Հայերենի պայթականների համակարգի որոշ 

առանձնահատկություններ 

 

4.1.1 Դրափոխություն (metathesis) 
Մի քանի շաբաթ շաբաթ առաջ հանձնարարել էի հետևյալ առաջադրանքը. «Գտեք 

հնդեվրոպական *bհrāt r, *bհr  r և *g
w
ra   )an- արմատների արտացոլումները հայերենում: 

Հայերեն բոլոր երեք բառերը ձեզ լավ ծանոթ են»: Երկրորդ դասում իմացանք, որ 

հնդեվրոպական *n -b
h
ud

h
no- ‘անհատակ’ կազմությունից (հմմտ. սանսկրիտ a-budhná- 

‘անհատակ’ ևն) հայերենն ունի անդունդ բառը: Հնդեվր. *b
h
ud

h
no- ‘հատակ’ արմատն 

                                                 
43

 Յովհան Ոսկեբերանի «Մեկնութիւն Եսայեայ մարգարէի» (ՆՀԲ 1, 1126a): 
44

 Ծննդոց գ.5, տես Զեյթունյան 1985, 155:  
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արտացոլված է հետևյալ ժառանգներում` սանս. budhná-, միջ. հնդկ. և պրակրիտ bundha-, լատ. 

fundus, հին իռլ. bond, հ.բ.գերմ. bodam, անգլ. bottom և այլն: Վաղնջահայերեն *ան-բունդ 
‘անհատակ’ կազմությունը ենթարկվել է նբ…նդ > նդ…նդ առնմանության: 

Այս արմատի կազմում կա միանգամից երկու շնչեղ ձայնեղ պայթական` *b
h
- և *-d

h
-: 

Երկուսն էլ հայերենում օրինաչափորեն տվել են ձայնեղ արտացոլումներ` բ/դ և դ: Այդպիսի 

դեպքերում սանսկրիտում առաջինը կորցնում է շնչեղությունը, ուստի †bhudhná- ձևի 

փոխարեն այնտեղ գտնում ենք budhná-: Դա, այսպես կոչված, Գրասմանի հնչյունական 

օրենքն է, որը հայերենում չի գործում:  

Ինչպես տեսնում ենք, հայերենում կատարվել է դրափոխություն, այսինքն` *-d
h
n- 

հնչակապակցությունը դարձել է -նդ-: Նույնը կատարվել է նաև լատիներենում, 

իռլանդերենում և միջին հնդկերենում: 

Այսինքն` հնդեվրոպական շնչեղ ձայնեղ պայթականին հաջորդող ռնգային ձայնորդը 

փոխում է դիրքը` գալիս է պայթականից առաջ: Հեշտ է պատկերացնել, որ նույնը կարող է 

լինել նաև մյուս ձայնորդների դեպքում: Եվ իսկապես, *   b
h
ro- նախաձևից սերող սանսկրիտ 

ś bhrá- ‘շողուն, գեղեցիկ’ և իրանական *subra- (որից` խոտաներեն suraa- ‘մաքուր’) բառերի 

կողքին հայերենում ունենք սուրբ, ո-հոլ. ‘մաքուր, սուրբ’ բառը, որտեղ նույնպես կատարվել է 

դրափոխություն:  

Այսպիսի դրափոխություն հաճախ ենք հանդիպում նաև հայոց լեզվի զարգացման ավելի 

ուշ փուլերում (օրինակ` ակռայ ‘ատամ’ > որոշ բարբառներում` առկա/առղա), և ոչ միայն 

պայթականների դեպքում (օրինակ` սովորել > սորվել):  
Դառնանք առաջադրանքի հնդեվոպական *bհrāt r բառին: Արդեն տեսանք, որ *bհr 

հնչակապակցությունը ենթարկվում է դրափոխության: Իսկ նախորդ դասերից արդեն 

գիտենք, որ հնդեվրոպական *-t- պայթականը ձայնավորամեջ դիրքում դառնում է -յ- (հիշենք 

*māt r > մայր և մյուս օրինակները): Հետևաբար *bհrāt r նախաձևը հայերենում կդառնար 

*րբայր:  

Սակայն § 3.1-ում արդեն տեսանք, որ հայերենում բառը չի կարող սկսվել ր-ով, ուստի 

նման դեպքերում ե- կամ ա- հենարանային ձայնավոր (նախահավելված) է հավելվում: 

Օրինակ` հնդեվր. *tr i  s ‘երեք’ > հայ. երեք ‘երեք’, հմմտ. սանս. tráyas, ավեստ. ϑrāiiō, հուն. 

τρεῖς, լատ. tr s, լիտվ. trỹs, ռուս. три և այլն, բոլորը` ‘երեք’: Հայերեն բառասկզբի *t-ի անկումից 

հետո *r-ից առաջ օրինաչափորեն ե- է հավելվել: Ուստի քննվող բառի *րբայր արտացոլումն 

էլ դարձել է *ե-րբայր: Արդեն այս քայլից, ինչպես նաև *bհrāt r նախաձևի` անգլ. brother և ռուս. 

брат բառերի հետ ունեցած նմանությունից հեշտ է գուշակել, որ գործ ունենք մեր եղբայր 
բառի հետ (հմմտ. նաև սանս. bhrā tar-, հուն. φράτηρ, լատ. frāt r և այլն, բոլորը նշանակում են 

‘եղբայր’). *երբայր-ը երկու -ր-երից առաջինի տարնմանությամբ դարձել է եղբայր: Այդպիսի 

դրափոխության համար հմմտ. ֆրանս. corridor ‘միջանցք’, բրբռ. colidor, ռուս. коридор, հայ. 

բրբռ./խսկց. կոլիդոր/կալիդոր: 

Այս վերլուծությունից հետո շատ ավելի հեշտ կդառնա հասկանալ առաջադրանքի մյուս 

բառը` *bհr ur (*b
h
reh1ur), որտեղ նույնպես կատարվել է. 1) *bհr- > րբ- դրափոխություն, 2) 

նախահավելվածային` հենարան ձայնավորի հավելում (բայց այս դեպքում` ա-), 3) երկու -ր-
երից առաջինի տարնմանություն: Այսինքն` *րբեւր > *արբեւր > աղբեւր/աղբիւր ‘աղբյուր’: 

Ինչպես արդեն գիտենք, հնդեվրոպական *bհ շնչեղ ձայնեղ պայթականը հունարենում 
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արտացոլվում է որպես շնչեղ խուլ φ (= p
h
), հիշենք, օրինակ, *b

h
éreti ‘բերում է’ > հայ. բերէ, 

սանս. bhárati, հուն. φέρει, գոթ. bairiþ, հին եկեղեց. սլավ. beretъ և այլն, բոլորի իմաստն է` 

‘բերում է’: Հետևաբար հուն. φρέαρ [p
h
réar] ‘աղբյուր’ բառը հայերեն աղբեւր ‘աղբյուր’ բառի 

ճշգրիտ ցեղակիցն է: 

Անցնենք վերջին արմատին` *g
w
ra   )an- (վերակազմությունը տալիս եմ պարզեցված 

տեսքով): Բառասկզբի *g
w
r հնչակապակցությունը դրափոխությամբ տալիս է րկ, բառասկզբի 

ր-ից առաջ հավելվում է հենարանային ե- ձայնավորը, և ստանում ենք երկան(-ք) բառը, հմմտ. 

սանս. grā van- m. ‘ճզմող քար’, լիտվ. gìrna, gìrnos, հ.եկղց.սլավ. žrьny, ռուս. жернов ‘աղաց, 

երկանք’, հին իսլ. kvern ‘ձեռնաղաց’ և այլն: 

 

Գործնական աշխատանք 

Անցած շաբաթ ձեզ հանձնարարել էի հետևյալը. 

«Ուշադիր ուսումնասիրեք տրված նյութը (անդունդ, եղբայր և մյուս բառերի վերաբերյալ) 

և անցած դասի § 3.1 ընդարձակ պարագրաֆը: Այդ ամենի օգնությամբ փորձեք հասկանալ` 

ինչքանո՞վ է հետևողական {պայթական + *-r- կամ *-n-} հնչակապակցության 

դրափոխությունը: Կա՞ն արդյոք շեղումներ: Հնարավո՞ր է ձևակերպել հստակ ու 

հետևողական կանոն. այնպես, որ այդ ամբողջ նյութի մեջ օրինաչափությունից շեղումներ 

չլինեն»:  

Դիտարկենք նյութը: Տեսանք դրափոխության ենթարկված  հետևյալ օրինակները. 

*bհr ur ‘աղբյուր’ > աղբեւր, սեռ. աղբեր ‘աղբյուր’. 

*n -b
h
ud

h
no- ‘անհատակ’ > անդունդ, ո-հոլ. ‘անդունդ’. 

*bհrāt r ‘եղբայր’ > եղբայր, սեռ. եղբաւր ‘եղբայր’. 

*g
w
ra   )an- ‘աղաց’ > երկան(-ք) ‘ջաղացք, ջաղացքի քար’. 

*   b
h
ro- ‘շողուն, գեղեցիկ, մաքուր’ > սուրբ, ո-հոլ. ‘մաքուր, սուրբ’: 

Ուրեմն` օրինակներ ունենք հնդեվրոպական ձայնեղների (*g
w) և շնչեղ ձայնեղների (*bհ, 

*d
h) մասնակցությամբ, ընդ որում` ինչպես բառասկզբում, այնպես էլ բառամիջում (թեև 

վերջին վանկի ձայնավորի օրինաչափ անկումից հետո դրափոխված հնչյունները հայտնվել 

են բառավերջում): 

Սակայն վերը հիշատակված *tr i  s ‘երեք’ > հայ. երեք ‘երեք’ դեպքում, ինչպես տեսնում 

ենք, դրափոխություն տեղի չի ունեցել: Այսինքն` *tr- բառասկիզբը չի շրջվել ու *rt- չի դարձել, 

այլ *t-ն ընկել է և *r-ն հայտնվել է բառասկզբում, որից հետո հավելվել է ձեզ արդեն քաջ 

ծանոթ ե- հենարանը` նախահավելվածը (ինչպես եղբայր, երկանք և այլ բառերում), քանի որ 

հայերենում բառը չէր կարող սկսվել ր-ով: 

Ստացվում է, որ հնդեվրոպական խուլերը, ի տարբերություն ձայնեղների ու շնչեղ 

ձայնեղների, հայերենում չեն ենթարկվում դրափոխության: 3-րդ դասի § 3.1-ից հեշտությամբ 

կարող ենք գտնել այս օրինաչափությունը հաստատող այլ օրինակներ. 

*pr  /o H  t- > հայ. երաստանք ‘հետույք’ (հմմտ. հուն. πρωκτός ‘anus’). 

*pre(i)sg
w
u- > hայ. երէց, սեռ. երիցու ‘մեծ, ավագ; քահանա’ (հմմտ. հուն. πρέσβυς ‘ծերունի, 

դեսպան, նախագահ’). 

*k
w
rep- կամ *prep- > հայ. երեւիմ  ‘երևալ’ (հմմտ. հուն. πρέπω ‘նկատելի լինել, աչքի 

ընկնել’): 
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Դրափոխություն չկա նաև բառամիջում: Միայն թե այս դեպքում պայթականը ոչ թե 

ընկնում է, այլ դառնում է -ւ- (-w-): Այլ կերպ` օրինակ *-tr- հնչակապակցությունը դառնում է -
ւր-. 

*h2(e)lh1-tr- ‘աղացող’ > հայ. աղաւրի ‘ջրաղաց; աղացող կին; ատամ’, հուն. ἀλετρίς [aletrís] 
‘աղացող կին’, իրան. *a/ārθra- ‘ջրաղաց’. 

*h2rh3trom n. ‘արոր’ > հայ. արաւր, ո-հոլ. ‘արոր’, հուն. ἄροτρον [árotron] n., լատ. arātr m n., 

միջ. իռլ. arathar, վալիս. aradr, հին իսլ. arðr. 

*ph2tr-ós (‘հայր’ բառի սեռականը) > հայ. հաւր (hօր) ‘հոր’, հուն. πατρός, լատ. patris ‘հոր’ 

(սեռական հոլով). 

*meh2tr-ós (‘մայր’ բառի սեռականը) > հայ. մաւր (մօր) ‘մոր’, հուն. μητρός, լատ. mātris ‘մոր’: 

Տեսանք նաև *-pn- > -ւն- անցման օրինակ. 

*dap-n- > հայ. տաւն, ի-հոլ. ‘տոն, տոնախմբություն’, հին իսլ. tafn ‘զոհաբերության 

կենդանի’, լատ. damnum n. ‘ֆինանսական կորուստ, տուգանք’ < *dapno- և միջ. իռլ. dúan 

‘բանաստեղծություն’ < *dapnā. հմմտ. նաև հուն. δαπάνη f. ‘ծախս’ և այլն: 

Դասընթացի ընթացքում, իհարկե, կտեսնենք և այլ օրինակներ: 

Ձևակերպենք կանոնը. 

Հնդեվրոպական *-r- և *-n- ձայնորդները ձայնեղ (*g, *d, *g/g
w
) և շնչեղ ձայնեղ (*bհ, *d

h
, 

*g
(w)հ) պայթականներին հաջորդելիս ենթարկվում են դրափոխության, իսկ խուլերի (*p, *t, 

*k/k
w
) դեպքում` ոչ: 

 

4.1.2 Հնչյունական շեղումներ. բնաձայնական բառեր  
§ 3.1 ընդարձակ պարագրաֆի նյութից իմանում ենք, որ հայերեն պ/տ/կ պարզ խուլերը 

սերում են  հնդեվրոպական *b/d/G- ձայնեղներից, ոչ թե *p/t/K խուլերից: Դա նշանակում է, որ 

սանսկրիտի, հունարենի, լատիներենի և մյուս լեզուների p/t/k-ի դիմաց հայերենի բնիկ 

բառերում չենք կարող ունենալ պ/տ/կ: 

Սակայն ինչպե՞ս վարվենք, օրինակ, հետևյալ թռչնանունների հետ. 

հայ. կկու vs. սանս. kokilá-, հուն. κόκκυξ, լատ. c c l s, անգլ. cuckoo, ռուս. кукушка և այլն. 

հայ. յոպոպ vs. հուն. *epop- (ἔποψ, -οπος), լատ. upupa, անգլ. hoopoe և այլն. 

հայ. տատրակ (բրբռ. նաև *տե/իտրակ) vs. սանս. tittirá- ‘կաքավ’, հուն. τέτραξ, -ακ/γος 
‘ցախաքլոր ևն’, ռուս. тетерев ‘ցախաքլոր’ և այլն:  

Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ունենք անհամապատասխանություններ ինչպես 

պայթականների (պ/տ/կ vs. p/t/k), այնպես էլ ձայնավորման հարցերի առնչությամբ: Պատճառն 

այն է, որ այս թռչնանուններն ունեն բնաձայնական ծագում: Կկու և յոպոպ բառերի 

դեպքերում նման անվանումներ կան նաև ոչ ցեղակից լեզուներում:45    

 

 

                                                 
45

 Տես ՀԱԲ 2, 601b; 3, 406; 4, 381: Տատրակ-ի մանրամասն քննության շուրջ տես Martirosyan 2010, 

604-606: 
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4.2. Անվանական հոլովում (Nominal declension / Noun inflection) 

 

4.2.1. ի-ա խառն արտաքին հոլովում. նախնական ծանոթություն 
Մենք արդեն անցել ենք բոլոր պարզ արտաքին հոլովումները` ո, ա, ի և ու: Անցնենք 

խառն արտաքին հոլովումներին: Այսօր կդիտարկենք ի-ա խառն արտաքին հոլովումը:  

Հիշենք. պարզ հոլովումները թեք հոլովաձևերում ունեն մեկական հոլովիչ: Օրինակ` 

սիրտ բառը պատկանում է ի պարզ արտաքին հոլովման, քանի որ ունի հետևյալ 

հոլովաձևերը` սեռ.-տր. սրտ-ի, գործ. սրտ-ի-ւ, հոգն. սեռ.-տր. սրտ-ի-ց և այլն: Ուշադրություն. 

հոգն. ուղղ. սիրտ-ք և հայց. սիրտ-ս ձևերում ի հոլովիչը հանդես չի գալիս, քանի որ սրանք 

ուղիղ հոլովներն են: Հոլովիչ ձայնավորները հանդես են գալիս միայն թեք հոլովաձևերում: 

Պետք է հիշենք նաև, որ եզակի բացառականը հոլովումների մեծ մասում (բացի ո, ա և ո-ա 
արտաքին հոլովումները) ունի իր ուրույն վերջավորությունը` -է: 

Իսկ ահա խառը հոլովումներում հանդես է գալիս երկու հոլովիչ ձայնավոր: Եզակի 

սեռական-տրականում ունենում ենք մի հոլովիչ ձայնավոր, իսկ եզակի գործիականում և 

հոգնակիի բոլոր թեք հոլովաձևերում` մեկ այլ: Ի-ա հոլովման դեպքում առաջինի դերը 

խաղում է ի հոլովիչը, իսկ երկրորդինը` ա-ն: Դիտարկենք ի-ա հոլովման պատկանող ամ 
‘տարի’ և հովիւ ‘հովիվ’ բառերի հարացույցները: Համեմատության համար երրորդ 

սյունակում բերում եմ հարացույցը սիրտ բառի, որը պատկանում է ի պարզ հոլովման.  
 

  ի-ա հոլովում ի հոլովում 

Եզ. Ու ամ հովիւ սիրտ 

 Հ (զ)ամ (զ)հովիւ (զ)սիրտ 

 ՍՏ ամի հովուի սրտի 

 Բ յամէ ի հովուէ ի սրտէ 

 Գ ամաւ հովուաւ սրտիւ 

 Ն յամի  ի սրտի 

     

Հգ. Ու ամք հովիւք սիրտք 

 Հ (զ)ամս (զ)հովիւս (զ)սիրտս 

 ՍՏ ամաց հովուաց սրտից 

 Բ յամաց ի հովուաց ի սրտից 

 Գ ամաւք հովուաւք սրտիւք  

 Ն յամս  ի սիրտս 

 

Նկատենք, որ ավանդական արտասանությամբ /հովվավ/ հնչող հովուաւ հոլովաձևում 

արտացոլված են [v/w] հնչույթի գրության միանգամից բոլոր երեք ձևերը` 1) բառասկզբում, 

ինչպես նաև բառամիջում` ո ձայնավորից հետո` վ. 2) ձայնավորից առաջ` ու, 3) մնացած 

դեպքերում` ւ: 

 

4.2.2. ի-ա խառն արտաքին հոլովման հնդեվրոպական ակունքները 
Սա գրաբարի ամենազորեղ հոլովումներից մեկն է: Սրան են պատկանում մեծ 

քանակությամբ բառեր` ինչպես բնիկ, այնպես էլ փոխառյալ ծագման: Դրանցից 
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հնագույնները` բնիկ բառերը, սերում են հնդեվրոպական *-a/ā-հիմք ունեցող նախաձևերից, և 

հենց այդ հիմքերն էլ հայերենում շարունակվում են ա-հոլովիչի տեսքով: Այդ պատճառով 

համեմատական լեզվաբանության տեսանկյունից գրաբարյան այս հոլովումը համարվում է 

ա-հոլովում, իսկ այդ հոլովման պատկանող բառերը դիտարկվում են որպես ա-հիմքեր (a-

stems): 

Դիտարկենք աղյուսակում ներկայացված բառերը` ամ և հովիւ: 

 

ամ, ա-հիմք ‘տարի, տարիք’ 

Հնդեվրոպական ‘ամառ; տարի’ իմաստով արմատի համար վերականգնվում է հետևյալ 

հարացույցը` ուղղական հոլով *s(e)m-eh2-, սեռական` *sm h2-ós: Այստեղից են սերում հայ. ամ, 

ա-հիմք ‘տարի, տարիք’ (հմմտ. ամանոր, միամեայ, վաղեմի < *վաղի-ամի ևն), սանս. sámā- 

‘տարի, սեզոն’, ավեստ. ham- ‘ամառ’, հին իռլ. sam ‘ամառ’ և այլն: Դրանից են ածանցվել նաև 

հայ. ամառն և հ.բ.գերմ. sumar ‘ամառ’ բառերը: Հայ. ամ և սանս. sámā- ձևերը շարունակում են 

հնդեվր. *sm (H)-ā- (= *sm (H)-eh2-) ‘տարի’ իգական նախաձևը,46 որից երևում է, որ հայերեն ամ 
բառի հնագույն ձևը, երբ հայերենում շեշտը վերջընթեր (այսինքն` վերջից երկրորդ) վանկի 

վրա էր, եղել է *áma-: Ապա անշեշտ վերջնաձայնավորի օրինաչափ անկումով (apocope) 

ստացվել է ամ ձևը, բայց հին -ա- հիմքը արտացոլված է մնում թեք հոլովահիմքում` 

գործիական հոլով ամա-ւ, հոգնակի սեռական ամա-ց և այլն:  

 

հովիւ, ա-հիմք ‘հովիվ’ 

Հնդեվրոպական նախալեզվում կար ոչխարի մի հնագույն անվանում` *Ho  i-/ *h3eui-, որի 

ժառանգներն են` սանս. ávi-, սեպագիր լուվերեն hā  i-, հուն. ὄ ς, լատ. ovis, ռուս. ов-ца և այլն, 

բոլորն էլ նշանակում են ‘ոչխար’: Հայերենում այդ արմատի օրինաչափ արտացոլումը կլիներ 

*հովի- ‘ոչխար’: Հայերենում չի պահպանվել այդպիսի արմատ` անկախ գործածությամբ, բայց 

այն առկա է հովիւ բառի մեջ, որը ստուգաբանորեն նշանակում է ‘ոչխարապահ’ և սերում է 

*He/ovi-pā- ‘ոչխար արածեցնող’ հնագույն բաղադրությունից:  

Դրա երկրորդ բաղադրիչն է հնդեվրոպական *pā- (*peh2-) ‘արածեցնել, պաշտպանել’ 

բայարմատը, որի ժառանգներն են ռուս. пасти, հին եկղց. սլավ. pasti ‘արածեցնել’, լատ pāscō 

‘արածեցնել’, խեթ. paḫš- ‘պաշտպանել’ և այլն: Սա նույնպես հայերենում չի պահպանվել 

անկախաբար: Եթե պահպանվեր, պիտի *հա- հիմքն ունենար (հիշենք մեզ արդեն քաջ ծանոթ 

*pat r > հայ. հայր և մյուս անհերքելի օրինակները): Բայց քանի որ քննվող բաղադրության մեջ 

այս բայարմատը հանդես է գալիս որպես երկրորդ բաղադրիչ, ապա *p-ն հայտնվել է 

բառամիջում` միջձայնավորային դիրքում, ուստի օրինաչափորեն դարձել է -ւ- (տես § 3.1.1):  

*He/ovi-pā- ‘ոչխար արածեցնող’ հնագույն բաղադրությունը համեմատելի է սանսկրիտ 

avi-pā-lá- ‘հովիվ’ բառի հետ, հմմտ. և սանսկրիտ go-pā - ‘նախրապան’, բառացի` ‘կովապահ, 

կովարած’: Այդ բաղադրությունը հնագույն հայերենում օրինաչափորեն տվել է *howíwa- 
‘ոչխարապահ’: Կրկին հիշենք, որ հնում հայերենի շեշտը վերջընթեր (այսինքն` վերջից 

երկրորդ) վանկի վրա էր: Բառավերջին -ա- ձայնավորը, անշեշտ լինելով, ընկել է (apocope), 

բայց այն դեռ երևում է բառի գրաբարյան թեք հոլովահիմքում` գործիական հովուա-ւ, հոգն. 

սեռ.-տր. հովուա-ց և այլն:  

                                                 
46

 Տես ՀԱԲ 1, 143; Martirosyan 2010, 45; 2013, 101: 
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Այսպիսով` հովիւ բառը հնդեվրոպական խորքից եկող բաղադրության հոյակապ ու 

եզակի նմուշներից է: 

Դիտարկենք մի նախադասություն հովիւ բառի հոգնակի գործիականով. 
զհաւտ հանդերձ հովուաւք յափշտակեցին:47

  

 
Մինչև շարունակելը` մի ուշագրավ դիտարկում: Հնդեվրոպական «կոկորդայինները» (laryngeals) 

բոլոր լեզուներում ընկել են, բացի խեթա-լուվական լեզուներից ու հայերենից: Հայերեն *հովի- ‘ոչխար’ 

և լուվերեն hā  i- ‘ոչխար’ համապատասխանությունը դրա վկայություններից մեկն է: Քանի որ խեթա-

լուվական լեզուները վաղուց մեռել են, հայերենը, փաստորեն, այդ հնչույթը պահպանած միակ 

կենդանի լեզուն է: (Որոշ վեճեր կան ալբաներենի շուրջ):  

 

Ինչպես տեսանք` հնդեվրոպական *pā- (*peh2-) ‘արածեցնել, պաշտպանել’ արմատը 

հայերենում անկախաբար չի պահպանվել: Այստեղ անշուշտ կմտածեք պահել բայի մասին: 

Այո, սա էլ է այդ հնդեվրոպական արմատից, սակայն ոչ որպես բնիկ հայկական բառ, այլ` 

իրանական փոխառություն: Դա երևում է ինչպես բառասկզբի պ-ից, այնպես էլ բառամիջի -հ-
ից: Իրանական կազմության նախաձևն է` *pātra- > *pāϑra- > pāhr-: Այս *pātr- կազմությունը 

հայերենում պիտի տար *հաւր-, որն իսկապես էլ դիտարկելի է մի այլ բառի կազմում` 

հաւրան ‘այծի կամ ոչխարի հոտ’:48 

 

4.3. Բայ.  

Արգելական հրամայական ժամանակաձևը (prohibitive) 
 

Գրաբարի արգելական հրամայականը կազմվում է ներկայի 2-րդ դեմքի ձևից, ընդ որում 

եզակի թվում -ս դիմային վերջավորության փոխարեն հանդես է գալիս -ր մասնիկը, իսկ 

հոգնակին ամբողջովին համընկնում է ներկայի համապատասխան ձևին: Դիտարկենք լամ, 

քննեմ, նստիմ և արգելում բայերի հարացույցները.  
  

մի՛ լար մի՛ քններ մի՛ նստիր մի՛ արգելուր 

մի՛ լայք մի՛ քննէք մի՛ նստիք մի՛ արգելուք 

 

Ասվածն ավելի պարզ դարձնելու և միաժամանակ սահմանական ներկան ամրապնդելու 

նպատակով ստորև կողք-կողքի ներկայացնում եմ ներկայի ու արգելականի հարացույցները. 

 

 Ներկա Արգել. Ներկա Արգել. Ներկա Արգել. Ներկա Արգել. 

Եզ. լամ  քննեմ  նստիմ  արգելում  

 լաս մի՛ լար քննես մի՛ քններ նստիս մի՛ նստիր արգելուս մի՛ արգելուր 
 լայ  քննէ  նստի  արգելու  

Հգ. լամք  քննեմք  նստիմք  արգելումք  

 լայք մի՛ լայք քննէք  մի՛ քննէք նստիք մի՛ նստիք արգելուք մի՛ արգելուք 
 լան  քննեն  նստին  արգելուն  

                                                 
47

 Յովբ իբ.2, տես Cox 2006, 167 («They seized the flock together with the shepherds»): 
48

 Այս բառերի ստուգաբանական մանրամասների շուրջ տես ՀԱԲ s.vv.; Martirosyan 2010, 401, 419: 
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Հայերեն մի արգելական մասնիկը սերում է հնդեվրոպական *meh1արգելական մասնիկից, 

որի մյուս ժառանգներն են` սանս. mā , ավեստ. mā, հուն. μή [m ], ալբ. mo, թոխ. mā:49 

 

 

4.3. Դերանուն (Pronoun) 

 
Անձնական դերանուն (Personal pronoun) 

 

Եզ. Ու ես դու նա 

 Հ (զ)իս (զ)քեզ (զ)նա 

 Ս իմ քո նորա 

 Տ ինձ քեզ նմա 

 Բ յինէն ի քէն ի նմանէ 

 Գ ինեւ քեւ նովաւ 

 Ն յիս  ի քեզ ի նմա 

     

Հգ. Ու մեք դուք նոքա 

 Հ (զ)մեզ (զ)ձեզ (զ)նոսա 

 Ս մեր ձեր նոցա 

 Տ մեզ ձեզ նոցա 

 Բ ի մէնջ ի ձէնջ ի նոցանէ 

 Գ մեւք, մեաւք ձեւք, ձեաւք նոքաւք 

 Ն ի մեզ ի ձեզ ի նոսա 

 

 

Անդրադարձ դերանուն (Reflexive pronoun) 

 
ինքն ‘self’, իւր ‘his own, etc.’ 

 

Sg N ինքն – 

 Acc (զ)ինքն – 

 G ինքեան իւր 

 D ինքեան իւր 

 Abl յինքենէ յիւրմէ 

 I ինքեամբ իւրե(ա)ւ, իւրեամբ 

 Loc յինքեան յիւր 

    

Pl N ինքեանք իւրեանք 

 Acc (զ)ինքեանս (զ)իւրեանս 

 G ինքեանց իւրեանց 

                                                 
49

 ՀԱԲ 3, 316a; Martirosyan 2013, 91: 
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 D ինքեանց իւրեանց 

 Abl յինքեանց յիւրեանց 

 I ինքեամբք իւրեամբք 

 Loc յինքեանս յիւրեանս 

 
Ստացական դերանուն (Possessive pronoun) 

 

Sg N իմ ‘my’ մեր ‘our’ քո, քոյ ‘your’ ձեր ‘(pl.) your’ 

 Acc (զ)իմ (զ)մեր (զ)քո, (զ)քոյ (զ)ձեր   

 G իմոյ մերոյ քոյ, քոյոյ ձերոյ 

 D իմում մերում  քում, քոյում, քոյոյ ձերում 

 Abl յիմմէ ի մերմէ ի քում(մ)է, ի քոյոյ ի ձերմէ 

 I իմով մերով քով, քոյով ձերով 

      

Pl N իմք մերք քոյք ձերք 

 Acc (զ)իմս (զ)մերս (զ)քոյս (զ)ձերս   

 G իմոց մերոց քոց, քոյոց ձերոց 

 D իմոց մերոց քոց, քոյոց ձերոց 

 Abl յիմոց ի մերոց ի քոց, ի քոյոց ի ձերոց 

 I իմովք մերովք քովք, քոյովք ձերովք 

 

Sg N նորա ‘his/her/its’ նոցա ‘their’ իւր ‘his/her own’ 

 Acc (զ)նորա (զ)նոցա իւր 

 G նորայոյ նոցայոյ իւրոյ 

 D նորայում նոցայում իւրում 

 Abl ի նորայոյ ի նոցայոյ յ-իւրմէ 

 I նորայով նոցայով իւրով 

     

Pl N նորայք նոցայք իւրք 

 Acc (զ)նորայս նոցայս  իւրս 

 G նորայոց, նորայից նոցայոց, նոցայից իւրոց 

 D նորայոց, նորայից նոցայոց, նոցայից իւրոց 

 Abl ի նորայոց, ի նորայից ի նոցայոց, ի նոցայից յ-իւրոց 

 I նորայովք, նորայիւք նոցայովք, նոցայիւք իւրովք 

 

 
1. Մի՛ մոռանար զիս:  

2. Մի՛ մոռանար զմեզ:  

3. Զհաղորդութիւն մի՛ մոռանայք: 

4. Ոչխար ես, մի՛ քններ զհովիւն: 

5. Դուք մի՛ քննէք զգործսն իմ: 

6. Մի երկնչիր, զի ընդ քեզ եմ: 

7. Մի՛ արգելուք զդոսա գա՛լ առ իս: 

8. Մի՛ առնուցուս կին ի դստերաց Քանանացւոց.  
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9. Կին առ քերբ իւրով մի՛ առնուցուս:  
10. Եւ առ ի պտղոյ նորա, եկեր եւ ետ առն իւրում ընդ իւր, եւ կերան: 
11. Եւ գնա՛ց Տուբիա կնաւ իւրով և որդւովք իւրովք հանդերձ առ հռագուէլ աներ իւր: 

12. Մի՛ սիրէք զաշխարհս, և մի՛ որ ինչ յաշխարհի է. եթե ոք սիրէ զաշխարհ, ո՛չ է ի նմա սէր հօր: 

 

 

4.4. Գործնական աշխատանք 

 

4.4.1. Ընթերցանություն 
 
Մի՛ սիրէք զաշխարհս, և մի՛ որ ինչ յաշխարհի է. եթե ոք սիրէ զաշխարհ, ո՛չ է ի նմա 

սէր հօր:
50

 

 

Այս նախադասության մեջ ներկա են այս դասի քերականական բոլոր թեմաները` 

արգելական հրամայական, ի-ա հոլովում և անձնական դերանուն: 

Սիրեմ բայի սահմանական ներկայի հոգնակի 2-րդ դեմքն է սիրէք. արգելական մասնիկի 

և նշված ձևի համադրությամբ կազմվում է արգելականի հոգնակին` մի՛ սիրէք:   

Գիտենք, որ ներգոյական հոլովի իմաստը գրաբարում արտահայտվում է ի նախդրի և 

տրական հոլովի համադրությամբ: Աշխարհ բառը պատկանում է ի-ա խառը հոլովման, ուստի 

նրա սեռական-տրականը կլինի աշխարհի, իսկ ներգոյականը` ի + աշխարհի = յաշխարհի 
‘աշխարհում, աշխարհի մեջ’: 

Նույն կերպ` նա դերանվան սեռականն է նմա, իսկ ներգոյականը` ի նմա ‘նրա մեջ’:  

Այսպիսով` վերոբերյալ նախադասությունը կթարգմանվի այս կերպ. 

«Մի՛ սիրեք այս աշխարհը, ոչ էլ այն, ինչ աշխարհում է. եթե մեկը սիրում է աշխարհը, նրա 

մեջ չկա Հոր սերը»:  

 

Կարդացեք և թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները. 
 

Մի՛ սիրեր զչար խօսել: 

Ոչխար ես, մի՛ քններ զհովիւն:  
Դուք մի՛ քննէք զգործսն իմ: 

Մի՛ արգելուք զդոսա գա՛լ առ իս:  
 

4.4.2. Ձեռագրային ընթերցանություն 
Ձեռագրերում և հնատիպ գրականության մեջ սովորություն է եղել համառոտագրելու 

որոշ բառեր: Այդպիսի դեպքերում բառերի վրա դրվել է հատուկ նշան` այսպես կոչված 

պատիվ կամ դուր:51 Ահա հաճախ համառոտագրվող բառերի մի խումբ. 

 

                                                 
50

 Ա Յովհաննու բ.15-16; տես Զօհրապեան 1805.4, 348; հուն. և լատին. տեքստերը` Nestle/ Aland 2002, 

617: 
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 ՀԱԲ 1, 687a; Աբրահամյան 1973, 195-200; Պետրոսյան 1987, 325-327; Գր. Գրիգորյան 2000, 44: 
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ա՟ծ աստուած ն՟ք նոքա 
ա՟մ ամենայն ս՟բ սուրբ 
ե(ղ/է՟)մ Երուսաղէմ տ՟ր տէր 
իէ՟ղ Իսրայէղ տ՟ն տեառն 
յ՟ս Յիսուս ք՟ս Քրիստոս 

 

Կարդանք Մատթէոս բ.3-5 հատվածը,52 որտեղ գործածված են այդ նշաններից շատերը, 

նա անձնական դերանվան տարբեր հոլովաձևեր. հարցանեմ բայի եզակի 3-րդ դեմքի անցյալ 

անկատարը և ծնանիմ բայի եզակի 3-րդ դեմքի առաջին ապառնին: Նախ փորձեք կարդալ 

ձեռագիրը, ապա ձեր ստացած արդյունքը համեմատեք ձեռագրից հետո տրված գրառման 

հետ և թարգմանեք. 
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 Զօհրապեան 1805.4, 7; Künzle 1984.1, 3: 
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Եւ իբրև լուաւ արքայ Հերովդէս` խռովեցաւ, և ամենայն Երուսաղէմ ընդ նմա. և ժողովեալ 

զամենայն քահանա(յա)պետսն և զդպիրս ժողով(ը)րդեանն, հարցանէր ի նոցանէ, թէ ու՞ր 
ծնանիցի Քրիստոսն: Եւ նոքա ասեն ցնա. <...>: 

 
Թավ (թաւ) կոչվող նշանը հնագույն շրջանում դրվել է ձայնավորի (12-13-րդ դարերից` 

բաղաձայնի) վրա` նրա հնչեղությունն ավելի թանձրացնելու, հաստացնելու նպատակով: 

Ավելի ուշ այն դրվել է աւ-ի վրա` ցույց տալու համար, որ պետք է հենց աւ կարդալ, ոչ թե օ:53 

Մեր այս ձեռագրում հենց այս վերջին նպատակով է դրված: 

 
 

Հինգերորդ դաս 

 

5.1. Հնդեվրոպական ետնալեզվայինների արտացոլումը հայերենում 

 
քմայն. / palatovelars շրթնաետնալեզվ. / labiovelars 

 k  ս- (շ-) -ս- (-շ-) *k
w
 ք-, չ(ե/ի)- -ք-, -(ր/ն)գ- 

 ĝ ծ- -ծ- *g
w 

կ-, ճ(ե/ի)- -կ- 

 ĝ
h 

ձ- -ձ-, -զ- *g
wh

 գ-, ջ(ե/ի)- -գ- 

 

Հնդեվրոպական քմայնացած ետնալեզվայինները (palatovelars: *  , *ĝ, *ĝ
h
) հայերենում 

արտացոլվում են հիմնականում որպես սուլական բաղաձայններ՝ ս, ծ, ձ: Սա կոչվում է 

առաջին քմայնացում: Հաջորդող ձայնավորն այս քմայնացման մեջ դեր չի խաղում:  

*d   m  ‘տասը’ > հայ. տասն, սանս. dáśa, ավեստ. dasa, հուն. δέκα, լատ. decem, հին իռլ. 

deich, գոթ. taihun, հ.եկղ.սլավ. d sętь, լիտվ. dẽšimt. 

*drá   -r (> *dra  r -) n. ‘արտասուք’ > հայ. արտաւսր (չհոլովվող), pl. արտասու-ք, 

սեռ.տր.հոգն. արտասու-ա-ց ‘արտասուք’, հուն. δάκρυ n., հ.վ.գ. zahar (նաև trahan) և այլն. 

*s     r -h2 f. ‘mother-in-law’. հայ. սկեսուր, -ա-, սանս. Skt. śvaśr  -, պարսկ. x sr , լատ. socrus, 

հ.վ.գ. swigar, հ.եկղ.սլավ. svekry և այլն: Հայ. սկեսուր և հուն. ἑκυρά ձևերն ածանցված են 

*s      r-(e)h2 նախաձևից (*-ur-ը գալիս է ‘father-in-law’ անվանումից՝ *s      r-o-: սանս. śváś ra-, 

ավեստ. x
v
asura-, հուն. ἑκυρός, լատ. socer, լիտվ. šẽš ras և այլն. 

*ĝon - n. ‘ծունկ’ > հայ> չհոլովվող ծունր, pl. ծունգ-ք, -աց, սանս.  a  n -, միջ. պարսկ.  ān g, 

հուն. γόvυ, սեռ. *γόνϝ-ατος, լատ. g n , գոթ. kniu և այլն. (նկատենք Ագուլիսի բարբառի c    ə 
ձևը). հայ. *ծ(ու)նգ-ա- հոգնակին հավանաբար արտացոլում է հնդեվր. չեզոք հոգնակի *ĝonṷ-

h2 նախաձևը. 

*ĝ
h
 i-ōm > հայ. ձիւն, սեռ. jean ‘ձյուն’, հուն. χιών ‘ձյուն’, ավեստ.  iiā , հայց.  iiąm ca  ‘ձմեռ’, 

լատ. hiems ‘ձմեռ’ և այլն:   

 

Իսկ շրթնալեզվայինները (labiovelars: *k
w
, *g

w
, *g

wh
) և/կամ մաքուր ետնալեզվայինները 

(pure velars: *k, *g, *g
h
) առաջնային *e և *i ձայնավորներին և *i   կիսաձայնիn նախորդելիս 

քմայնանում են և արտացոլվում որպես չ, ճ, ջ: Սա էլ կոչվում է երկրորդ քմայնացում: 

                                                 
53

 ՀԱԲ 2, 163a; Աբրահամյան 1973, 182; Պետրոսյան 1987, 57: 
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*penk
w
e ‘հինգ’ > հայ. հինգ, սանս. páñca, ավեստ. paṇca, միջին պարսկ. panǰ, հուն. πέντε 

[pénte], լատ. q īnq  , գոթ. fimf և այլն, բոլորն էլ նշանակում են ‘հինգ’. 

*k
w
et(  )ores ‘չորս’ > հայ. չորք ‘չորս’, սանս. catvā ras, ավեստ. caϑβārō, հուն. τέσσαρες, լատ. 

quattuor, հին իռլ. ceth(a)ir, գոթ. fidwor, եկեղեցասլավ. č t r , լիտվ. keturì:  

* i  /o  - > հայ. չուեմ, անց. կատ. չոգայ, սանս. cyav-, հին ավեստ. š a  ait , հուն. σεύομαι և 

այլն.  

*h3(o)k
w
-ih1 n.dual (այսինքն` չեզոք սեռ, երկակի թիվ) ‘երկու աչքերը’  > հայ. աչ-ք (սեռ. աչ-

ա-ց, աչ-ի-ց) ‘աչքեր’, հուն. ὄσσε ‘երկու աչքերը’, եկեղեցասլավ. oči ‘երկու աչքերը’. իսկ եզակի 

թվով` հայ. ակն, լիտվ. akìs, եկեղեցասլավ. oko n., սանս. á ṣi- n., լատ. oculus m. և այլն: Հայերեն 

բառը հավանաբար արտացոլում է կրկնավոր բաղաձայն` *Hk
w
kon > *ákk(u)n > ակն, հմմտ. 

հուն. ὄκκον· ὀφθαλμόν ‘աչք’ (տես ##3.1.1). 
*g

wh
er-os n. (չեզոք սեռ) ‘տաքություն’. հայ. ջեր, ո-հոլ. ‘ջերմ, տաք; տաքություն; տաք 

եղանակ’, սանս. háras- ‘տապ, բոց’, հուն. ϑέρος ‘ամառ’; *g
wh

er-mo-. հայ. ջերմ, ո-հոլ. ‘ջերմ, 

տաք; տաքություն; տաք եղանակ’, հուն. ϑερμός ‘տաք’, հմմտ. սանս. gharmá- m. ‘տապ, 

տաքություն’, լատ. formus ‘warm’ և այլն. 

*g
wh

iH-(s)leh2. հայ. ջիլ, ջիղ, ի-հոլ., ի-ա հոլ., հ.եկ.սլավ. žila, ռուս. жила, լիտվ. gýsla ‘երակ’, 

հմմտ. լատ. fīl m ‘թել’. 

Վերի օրինակներից երևում է, որ հունարենում ունենք հետևյալ պատկերը. *k
w
e- > հուն. τε- 

և *g
wh

e- > ϑε-:   

Առայժմ քննարկումից դուրս եմ թողնում այն վիճահարույց տեսակետը (հմմտ. օրինակ 

Olsen 2011, 27), թե հնդեվրոպական մաքուր և շրթնային ետնալեզվայինները հայերենում 

քմայնանում են հետևյալ բաշխմամբ. 

 
*k – *g + *g

h
 – 

*k
w
 + *g

w
 – *g

wh
 + 

 

ը) Հնդեվրոպական *k/k
w-ն *e, *i ձայնավորներից և *i   կիսաձայնից առաջ քմայնանում է և 

արտացոլվում որպես չ. 
 

NB! Կա նաև մի «երրորդ քմայնացում»՝ ատամնային պայթական + *i , օրինակ՝ հնդեվր. 

*med
h
i o- ‘մեջ, միջև, մեջտեղը’ > հայ. մէջ, սեռ. միջոյ, սանս. mádhya-, ավեստ. maiδiia- (հմմտ. 

ավեստ. maiδiiāiriia- ‘հինգերորդ սեզոնային տոնը’ < ‘տարվա մեջտեղը’, պարթ. *maδ ār- > հայ. 

*marear > մարեր-ի ամսանունը), լատ. medius, գոթ. midjis և այլն:   
 

 

5.2 Անվանական հոլովում 

 
5.2.1 (ւ)ո պարզ արտաքին և ո-ա խառն արտաքին հոլովումներ 

 

Համեմատության համար տրված է նաև ի-ա խառն արտաքին հոլովման հարացույցը: 
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ամ ‘year’, հովիւ ‘shepherd’; որդի ‘son, child’, հոգի ‘soul, spirit’;  

տեղի ‘place, site’, այգի ‘vineyard; vine’ 

 

        

Sg N ամ հովիւ որդի հոգի տեղի այգի 

 Acc (զ)ամ (զ)հովիւ (զ)որդի  (զ)հոգի (զ)տեղի (զ)այգի 

 GD ամի հովուի որդւոյ հոգւոյ տեղւոյ այգւոյ 

 Abl յամէ ի հովուէ յորդւոյ  ի հոգւոյ ի տեղւոյ, -ւոջէ յայգւոյ 

 I ամաւ հովուաւ (որդւով ) հոգւով տեղեաւ այգւով (!) 

 Loc յամի  յորդի, -ւոջ  ի տեղի, -ւոջ յայգի, -ւոջ 

        

Pl N ամք հովիւք որդիք հոգիք տեղիք այգիք 

 Acc (զ)ամս (զ)հովիւս (զ)որդիս (զ)հոգիս (զ)տեղիս (զ)այգիս 

 GD ամաց հովուաց որդւոց հոգւոց տեղեաց այգեաց 

 Abl յամաց ի հովուաց յորդւոց ի հոգւոց ի տեղեաց յայգեաց 

 I ամաւք հովուաւք որդւովք հոգւովք տեղեաւք այգեաւք 

 Loc յամս    ի տեղիս յայգիս 

 
 

Հատուկ անուններ (Proper names) 
 

Proper names (names of persons and geographical names) mostly follow the following pattern:  

 

 Sg Pl 

N Արշակ Վարդան Այրարատ Երասխ Տաշիրք 

Acc (զ)Արշակ (զ)Վարդան (զ)Այրարատ (զ)Երասխ (զ)Տաշիրս 

GD Արշակայ Վարդանայ Այրարատայ Երասխայ Տաշրաց 

Abl յԱրշակայ ի Վարդանայ յԱյրարատայ յԵրասխայ ի Տաշրաց 

I Արշակաւ Վարդանաւ Այրարատաւ Երասխաւ Տաշրաւք 

 

Հունական ծագման հատկանուններ 
 

Հերակլէս, սեռ. Հերակլեայ; Հոմերոս, սեռ. Հոմերայ; Ղուկաս, սեռ. Ղուկայ; Ասիա, սեռ. Ասիայ; Յուդա, 

սեռ. Յուդայ և այլն:   

Ծնթ. Հունարեն omega [ω] տառը հայերենում արտացոլվում է որպես ով, հմմտ. Ἰακώβ > Յակովբ,  Σηλώμ 

> Սելովմ: Հունարեն բառասկզբի Ῥ-ն դառնում է Հռ-, հմմտ.  Ῥούθ > Հռութ: 

 

 

Պարզ և խառն ներքին ն հոլովումներ 
 

ձուկն ‘fish’, երդումն ‘oath’; անուն ‘name’; տուն ‘house’  

 

Sg N ձուկն երդումն անուն տուն 

 Acc (զ)ձուկն (զ)երդումն (զ)անուն (զ)տուն 
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 GD ձկան երդման անուան տան 

 Abl ի ձկանէ յերդմանէ յանուանէ ի տանէ 

 I ձկամբ երդմամբ անուամբ տամբ 

 Loc ի ձկան   ի տան 

      

Pl N ձկունք երդմունք անուանք տունք 

 Acc (զ)ձկունս (զ)երդմունս (զ)անուանս (զ)տունս 

 GD ձկանց երդմանց անուանց տանց 

 Abl ի ձկանց յերդմանց յանուանց ի տանց 

 I ձկամբք երդմամբք անուամբք տամբք 

 Loc    ի տանս 

 

գառն ‘lamb’, լեառն ‘mountain’; հարսն ‘bride, daughter-in-law’, մատն finger’ 
 

Sg N գառն լեառն հարսն մատն 

 Acc (զ)գառն (զ)լեառն (զ)հարսն (զ)մատն 

 GD գառին լերին հարսին մատին 

 Abl ի գառնէ ի լեռնէ ի հարսնէ  ի մատնէ 

 I գառամբ լերամբ հարսամբ մատամբ 

 Loc  ի լերին   

      

Pl N գառինք լերինք հարսունք մատունք 

 Acc (զ)գառինս (զ)լերինս (զ)հարսունս (զ)մատունս 

 GD գառանց լերանց հարսանց մատանց 

 Abl ի գառանց ի լերանց ի հարսանց ի մատանց 

 I գառամբք լերամբք հարսամբք մատամբք 

 Loc  ի լերինս  ի մատունս 

 

 

Note անձն, in-/an-stem ‘person, ipse; soul, spirit; body’ (Bible+) vs. միանձն, in-/an-/un-stem ‘monk’, lit. ‘qui 

est une personne seule’ (not in the Bible):  

 

Sg N անձն միանձն 

 Acc (զ)անձն (զ)միանձն 

 GD անձին միանձին 

 Abl յանձնէ ի միանձնէ 

 I անձամբ միանձամբ 

 Loc յանձին  

    

Pl N անձինք միանձունք 

 Acc (զ)անձինս (զ)միանձունս 

 GD անձանց միանձանց 

 Abl յանձանց ի միանձանց 

 I անձամբք միանձամբք 

 Loc յանձինս  
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Պարզ ներքին (ե)ր և (ե)ղ հոլովումներ 
 

Sg N դուստր աստղ 

 Acc (զ)դուստր (զ)աստղ 

 GD դստեր աստեղ 

 Abl ի դստեր-է յ-աստեղ-է 
 I դստեր-բ աստեղ-բ 

 Loc ի դստեր յ-աստեղ 

    

Pl N դստեր-ք աստեղ-ք 

 Acc (զ)դստեր-ս (զ)աստեղ-ս 

 GD դստեր-(ա-)ց աստեղ-(ա-)ց 

 Abl ի դստեր-(ա-)ց յ-աստեղ-(ա-)ց 

 I դստեր-բ-ք, 
դստեր-ա-ւ-ք 

աստեղ-բ-ք,  
աստեղ-ա-ւ-ք 

 Loc ի դստեր-ս յ-աստեղ-ս 

 

 

Անկանոն հոլովում (irregular declension) 
 

հայր ‘father’, մայր ‘mother’, եղբայր ‘brother’; քոյր ‘sister’; 

այր ‘man, husband’, տէր < *տի-այր ‘master, lord; God, Lord’ 

 

Sg N հայր մայր եղբայր քոյր այր տէր կին 

 Acc (զ)հայր (զ)մայր (զ)եղբայր (զ)քոյր (զ)այր (զ)տէր (զ)կին 

 GD հաւր մաւր եղբաւր քեռ առն տեառն կնոջ 

 Abl ի հաւրէ ի մաւրէ յեղբաւրէ ի քեռէ յառնէ ի տեառնէ ի կնոջէ 

 I հարբ մարբ եղբարբ քերբ արամբ տերամբ կնաւ, 

կանամբ 

 Loc ի հաւր       

         

Pl N հարք եղբարք մարք քորք արք տեարք կանայք 

 Acc (զ)հարս (զ)եղբարս (զ)մարս (զ)քորս (զ)արս (զ)տեարս (զ)կանայս 

 GD հարց եղբարց մարց քերց արանց տեարց,  

տերանց 

կանանց 

 Abl ի հարց յեղբարց ի մարց ի քերց յարանց ի տեարց 

ի տերանց 

ի կանանց 

 I հարբք եղբարբք մարբք քերբք արամբք տերամբք կանամբք 

 

nominative hayr ‘father’ from PIE *ph2t r = Skt. pitā , Gr. πατήρ, Lat. pater  

genitive hawr from PIE *ph2tr-ós = Gr. πατρός, Lat. patris 

instrumental har-b from *ph2tr -b
h
i-, cf. Skt. dative plural pit  -bhyas 

 

PIE nom. *s   s-ōr ‘sister’ > Arm. k‘o r (*- hō- > *-e(h)u- > -oy-), gen. *s   sr-ós > k‘eṙ, instr. *s   sr -b
h
i > k‘er-b 
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nominative ayr < PIE *h2n r ‘man’: Gr. ἀνήρ 

genitive aṙ  < *árno- < *anro- (metathesis) < PIE *h2nr-ós: Gr. ἀνδρός.  
 
կին, gen. կնոջ, instr. կնաւ / կանամբ, pl. կանայք ‘woman; wife’ < PIE *g

w
én-(e)h2, gen. *g

w
n-éh2-s ‘woman’: 

Skt. jáni- f., OAv.  ə ni- f., YAv. jaini- f. ‘woman, wife’, MPers. zan ‘wife’, etc. vs. Skt. gnā - f. ‘divine female, 

mistress, lady’, OAv. gənā- f. ‘woman’, YAv. ɣənā- f. ‘woman’ (Indo-Iran. *ǰanH-s, gen. *gnaH-s), Gr. γυνή, gen. 

γυναικός, voc. γύναι < *γυναικ, Boeot. βανά f. ‘wife, woman’, OIr. ben, gen. mná ‘woman, wife’, Goth. qino f. 

‘wife’ < *g
w
en-eh2-n-, OCS ž na ‘woman, wife’, CLuw.   āna- ‘woman’, etc. For PArm. *kan-ay-, cf. Gr. γυναι-κ-.   

Some other case forms in later sources: GDPl կանաց and կնոջանց, ISg կնոջաւ and կնոջով. 
 

Sg N աւր բարձր ձեռն 

 Acc (զ)աւր (զ)բարձր (զ)ձեռն 

 GD աւուր բարձու ձեռին 

 Abl յաւրէ ի բարձուէ ի ձեռանէ 

 I աւուրբ բարձամբ, բարձու ձեռամբ, ձեր-բ 

 Loc յաւուր  ի ձեռին 

     

Pl N աւուրք բարձունք ձեռք 

 Acc (զ)աւուրս (զ)բարձունս (զ)ձեռս 

 GD աւուրց բարձանց ձեռաց 

 Abl յաւուրց ի բարձանց ի ձեռաց 

 I աւուրբք բարձամբք ձեռաւք 

 Loc յաւուրս ի բարձունս ի ձեռս 

 

աւր, gen. աւուր ‘day; time, days, age, life’ from IE *Heh2m-ōr (*āmōr > PArm. *amur > *a
w
mur > *awur), 

cf. Gr. ἦμαρ, Arc. ἆμαρ, -ατος n. ‘day’, ἡμέρα, Dor., etc. ἀμέρα ‘id.’.  

բարձր, gen. բարձ-ու, pl. բարձանց ‘high, elevated’ from IE *b
h
r ĝ

h
-u-, *b

h
r ĝ

h
-(e/o)nt-: Hitt. parku- ‘high’, 

Skt. br hánt- ‘large, wide, abundant, lofty, high, strong, dense, loud’, YAv. bərə aṇt- ‘rising high, high, loud’, Oss. 

bærzond ‘high’, MPers. buland ‘high, big’, Germ. Burgund, etc.  
ձեռն, pl. ձեռ-ք ‘hand’ from PIE *ĝ

h
es-r- ‘hand’: Hitt.   ššar,  išš r-,  išr- ‘hand’, Gr. χείρ, Dor. χήρ, gen. 

χειρός, Dor. χηρός f. ‘hand’, Toch. A tsar, Toch. B ṣar ‘hand’, Alb. dórë, -a f. ‘hand’.    

 
1. Բերէին նոցա ուղտուք և իշովք և ջորւովք և եզամբք կերակուրս և ոչխարս բազումս: 
2. Երանի՛ աղքատաց հոգւով, զի նոցա է արքայութիւն երկնից:  

3. Իսկ Արշակայ երկոտասան բիւրու դարձեալ: 

4. … հանդերձ մարեմաւ, մա՛րբն յիսուսի և եղբարբք նորա 

 

Հոլովման տիպերի համադրական աղյուսակ 
 

Արտաքին հոլովում Ներքին հոլ. Անկանոն հոլովում 
գետ սիրտ ծով ամ ձուկն աստղ հայր քոյր այր կին բարձ-ր 
գետ-ո-յ սրտ-ի ծով-ու ամ-ի ձկան աստեղ հաւր քեռ առն կն-ոջ բարձ-ու 
գետ-ո-վ սրտ-ի-ւ ծով-ու ամ-ա-ւ ձկամ-բ աստեղ-բ հար-բ քեր-բ արամ-բ կն-ա-ւ բարձ-ա-մ-բ 
գետ-ք սիրտ-ք ծով-ք ամ-ք ձկուն-ք աստեղ-ք հար-ք քոր-ք ար-ք կան-այ-ք բարձ-ուն-ք 
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Գրաբարի հոլովման համակարգի ամբողջական պատկերը 

 

Արտաքին (ձայնավոր) հոլովում Ներքին (բաղաձայն) հոլովում 

Պարզ հոլովում Խառն հոլովում Պարզ հոլովում Խառն հոլովում 

ո գործ 
գործ-ո-յ 
ի գործ-ո-յ 
գործ-ո-վ 
գործ-ք 
գործ-ո-ց 
ի գործ-ո-ց 
գործ-ո-վ-ք 

ի-ա ամ 
ամ-ի 

յ-ամ-է 
ամ-ա-ւ 
ամ-ք 
ամ-ա-ց 
յ-ամ-ա-ց 
ամ-ա-ւ-ք 

ա(ն) ձուկն 

ձկան 

ի ձկան-է 

ձկամ-բ 

ձկուն-ք 

ձկան-ց 

ի ձկան-ց 

ձկամ-բ-ք 

ի-ա(ն)1 գառն 

գառին 

ի գառ[ի]ն-է 

գառամ-բ 

գառին-ք 

գառան-ց 

ի գառան-ց 

գառամ-բ-ք 

(ւ)ո որդ.ի 
որդ.ւ-ո-յ 
յ-որդ.ւ-ո-յ 
որդ.ւ-ո-վ 
որդ.ի-ք 
որդ.ւ-ո-ց 
յ-որդ.ւ-ո-ց 
որդ.ւ-ո-վ-ք 

(ւ)ո-(ե)ա տեղ.ի 
տեղ.ւ-ո-յ 
ի տեղ.ւ-ո-յ  
տեղ.ե-ա-ւ 
տեղ.ի-ք 
տեղ.ե-ա-ց 
ի տեղ.ե-ա-ց 
տեղ.ե-ա-ւ-ք 

 ի-ա(ն)2 հարսն 
հարսին 
ի հարս[ի]ն-է 

հարսամ-բ 
հարսուն-ք 
հարսան-ց 
ի հարսան-ց  
հարսամ-բ-ք 

ի սիրտ 
սրտ-ի 
ի սրտ-է 
սրտ-ի-ւ 
սիրտ-ք 
սրտ-ի-ց 
ի սրտ-ի-ց 

սրտ-ի-ւ-ք 

 ե(ր) դուստր  
դստեր 
ի դստեր-է 
դստեր-բ 
դստեր-ք 
դստեր-(ա-)ց 
ի դստեր-(ա-)ց 

դստեր-բ-ք, 
/ -(ա-)ւ-ք 

  

ու ծով 
ծով-ու 

ի ծով-է 
ծով-ու[-ւ] 
ծով-ք 
ծով-ու-ց 
ի ծով-ու-ց 
ծով-ու[ւ]-ք 

ե(ղ) աստղ  
աստեղ 
յ-աստեղ-է 
աստեղ-բ 
աստեղ-ք 
աստեղ-(ա-)ց, 
յ-աստեղ-(ա-)ց, 

աստեղ-բ-ք, 
/ -(ա-)ւ-ք 

ա Երասխ 
Երասխ-ա-յ 
յ-Երասխայ 
Երասխ-ա-ւ 
Տաշիր-ք 

Տաշր-ա-ց 
ի Տաշր-ա-ց 
Տաշր-ա-ւ-ք 
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5.3 Բայ. 

Ներկայի հիմքից կազմվող ժամանակները 

  

Նախորդ չորս դասերին անցանք ներկայի հիմքից կազմվող բայաձևերը` սահմանական 

եղանակի ներկան ու անցյալ անկատարը, ստորադասական եղանակի առաջին ապառնին և 

հրամայական եղանակի արգելականը:  

Բայի ներկայի հիմքը որոշելու համար պետք է նրա անորոշ դերբայից անջատել 

դերբայական վերջավորությունը: Այսինքն` մնալ բայի ներկայի հիմքն է` մն-, բերել բայինը` 

բեր-, նստել (նստիմ) բայինը` նստ-, թողուլ բայինը` թող-: 

Բոլոր չորս խոնարհումների բերված օրինակները պարզ բայեր են: Բայց բայերը կարող են 

լինել և ածանցավոր: Հիշել. այս դեպքում էլ է պահպանվում ներկայի հիմքը որոշելու ձևը. 

հանում ենք անորոշ դերբայի վերջավորությունը, մնացածը, այդ թվում նաև` բայածանցը, 

ներկայի հիմքն է: Այսինքն` մոռանալ բայի ներկայի հիմքը ոչ թե †մոռ-ն է, այլ` մոռան-ը: 

Նույն կերպ` անցանել, ծնանել (ծնանիմ) և առնուլ բայերի ներկայի հիմքերն են` անցան-, 

ծնան- և առն-: Բացի ռնգային բայածանցներից (-ան- և -ն-), կան նաև -աչ-, -նչ- և -չ- 
բայածանցներ, օրինակ` ճանաչեմ, մարտնչիմ, փախչիմ: 

Այսպիսով` ներկայի հիմքն ընդգրկում է ոչ միայն բայի հիմքը, այլև` բայածանցը, 

այսինքն` մոռան-, անցան-, ծնան-, առն-, ճանաչ-, մարտնչ-, փախչ-: 

Շատ կարևոր է այս նյութը հենց սկզբից ամրապնդելը: Այլապես անցյալ կատարյալի 

հիմքի վրա կազմվող ժամանակաձևերն անցնելիս կարող եք խառնաշփոթի մեջ ընկնել: 

 

5.3.1 Ա խոնարհում 

Ստորև բերվող աղյուսակում ներկայացնում եմ միայն ա խոնարհումը` կողք-կողքի 

բերելով մեկ պարզ (մնամ) և մեկ ածանցավոր (մոռանամ) բայերի հարացույցները ներկայի 

հիմքից կազմվող բոլոր չորս ժամանակաձևերի համար: 

 

 Ներկա Անց. անկատար 1-ին ապառնի Արգելական 

 պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. 

Եզ. մնամ մոռանամ մնայի մոռանայի մնայցեմ մոռանայցեմ   

  մնաս մոռանաս մնայիր մոռանայիր մնայցես մոռանայցես մի՛ մնար մի՛ մոռանար 

 մնայ մոռանայ մնայր մոռանայր մնայցէ մոռանայցէ   

Հգ. մնամք մոռանամք մնայաք մոռանայաք մնայցեմք մոռանայցեմք   

 մնայք մոռանայք մնայիք մոռանայիք մնայցէք մոռանայցէք մի՛ մնայք մի՛ մոռանայք 

 մնան մոռանան մնային մոռանային մնայցեն մոռանայցեն   

 

 

Վարժություններ 

Կարդացեք և փորձեք թարգմանել մնամ և մոռանամ բայերի գործածությամբ հետևյալ 

նախադասությունները: Բայական ժամանակաձևերն անընդհատ ստուգեք վերի աղյուսակի 

հարացույցների օգնությամբ: Միաժամանակ աշխատեք ուշադրություն դարձնել անձնական 

դերանունների հոլովաձևերին ու ամրապնդել դրանք: Հիշեցնեմ, որ անձնական դերանվան 

հարացույցները տրված են 4-րդ դասի 4.3 պարագրաֆում: 
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1. Դու կաս և մնաս: 

2. Աստուած կայ և մնայ յաւիտեան:  

3. Բանայցեն աչք ձեր: 

4. Մի՛ մոռանար զմեզ:  

5. Զհաղորդութիւն մի՛ մոռանայք: 

 

 

5.3.2 Ե խոնարհում 

Այժմ դիտարկենք ե խոնարհումը` կողք-կողքի բերելով մեկ պարզ (սիրեմ) և մեկ 

ածանցավոր (անցանեմ) բայերի հարացույցները ներկայի հիմքից կազմվող բոլոր չորս 

ժամանակաձևերի համար: 

 

 

 Ներկա Անց. անկատար 1-ին ապառնի Արգելական 

 պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. 

Եզ. սիրեմ անցանեմ սիրէի անցանէի սիրիցեմ անցանիցեմ   

  սիրես անցանես սիրէիր անցանէիր սիրիցես անցանիցես մի՛ սիրեր մի՛ անցաներ 

 սիրէ  անցանէ սիրէր անցանէր սիրիցէ անցանիցէ   

Հգ. սիրեմք անցանեմք սիրէաք անցանէաք սիրիցեմք անցանիցեմք   

 սիրէք անցանէք սիրէիք անցանէիք սիրիցէք անցանիցէք մի՛ սիրէք մի՛ անցանէք 

 սիրեն անցանեն սիրէին  անցանէին սիրիցեն  անցանիցեն   

 

    

Վարժություններ 
Կարդացեք անցանեմ բայի գործածությամբ հետևյալ նախադասությունները: Նախ 

փորձեք թարգմանել դրանք ինքնուրույն, ապա ստուգեք ձեր կատարածը տրված 

թարգմանությունների օգնությամբ:  
 

1. Դու անցանես այսօր առ սահմանօք Մովաբու ի Սէիր:  
«Այսօր դու Մովաբի սահմաններով կանցնես (բառացի` անցնում ես) Սեիր»: 

2. Եւ անցանէր խաղայր նա ի վերայ որդւոցն Ամոնայ եւ անդ գտանէր ձեռն հզաւր:  

«Ապա նա անցավ գնաց Ամոնի որդիների մոտ և այնտեղ գտավ հզոր ձեռք (ուժ)»: 
3. Ո՞վ անցանիցէ յայնկոյս ծովու:  
«Ո՞վ կանցնի ծովի այն կողմը»: 
4. Եւ արդ` այժմ տէր` մի՛ անցաներ զբանիւք նորա, այլ հաստատեա՛ զնոսա ի սրտի 

քում: 
«Արդ, տե՛ր, մի՛ անտեսիր նրա խոսքերը, այլ հաստատիր դրանք քո սրտում»: 
 
 

5.3.3 Ի խոնարհում 

Այժմ դիտարկենք ի խոնարհումը` կողք-կողքի բերելով ներկայի հիմքից կազմվող բոլոր 

չորս ժամանակաձևերի հարացույցները: Որպես պարզ բայ ներկայացված է նստիմ-ը, իսկ 

որպես ածանցավոր` մեռանիմ-ը (արգելական հրամայականի համար) և ծնանիմ-ը (մնացած 

երեք ժամանակաձևերի համար): 
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 Ներկա Անց. անկատար 1-ին ապառնի Արգելական 

 պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. 

Եզ. նստիմ ծնանիմ նստէի ծնանէի նստիցիմ ծնանիցիմ   

  նստիս ծնանիս նստէիր ծնանէիր նստիցիս ծնանիցիս մի՛ նստիր մի՛ մեռանիր 

 նստի ծնանի նստէր ծնանէր նստիցի ծնանիցի   

Հգ. նստիմք ծնանիմք նստէաք ծնանէաք նստիցիմք ծնանիցիմք   

 նստիք ծնանիք նստէիք ծնանէիք նստիցիք ծնանիցիք մի՛ նստիք մի՛ մեռանիք 

 նստին ծնանին նստէին ծնանէին նստիցին ծնանիցին   

 

 

Վարժություններ 
 

1. Այլ մարդ աշխատութեամբ ծնանի:
54 

«Բայց մարդը ծնվում է դժվարությամբ»:  

Նկատենք, որ ծնանիմ կարող է նշանակել ինչպես ‘ծնում եմ’, այնպես էլ` ‘ծնվում եմ’:  

 
2. Արամ ծնանի զԱրայն գեղեցիկ:

55 
«Արամը ծնում է (ծնունդ է տալիս, սերում է) Արա Գեղեցիկին»: 

 
3. Եւ էր Սարա ամուլ եւ ոչ ծնանէր:

56 

«Եվ Սարան ամուլ էր ու չէր ծնում (երեխա չէր ունենում)»:  
 

4. Եւ Սարա կին Աբրամու ոչ ծնանէր նմա:
57

 

«Եվ Սարան` Աբրա(հա)մի կինը, նրա համար երեխա չէր ծնում»: 

Չորրորդ դասի § 4.4-ից արդեն գիտենք, որ նմա-ն նա անձնական դերանվան տրական 

հոլովաձևն է և նշանակում է ‘նրան, նրա համար’: 
 

5. Ծիծաղեցաւ Սարրա ընդ միտս իւր եւ ասէ, թէ` Արդարեւ ծնանիցի՞մ, զի ահա ես 

պառաւեալ եմ:
58 

«Սառան ծիծաղեց իր մտքում ու ասում է` Մի՞թե իսկապես կծնեմ. պառավել եմ»: 
 

6. Ամենայնի մարդոյ մի՛ հայիր ի տեսակն. և ի մէջ կանանց մի՛ յաճախեր (var. 

յամենար), քանզի ի հանդերձից ծնանիցի (var. ելանէ / յառաջ գայ) ցեց, և ի կանանց 

չարիք:
59

 

«Ամեն մարդու տեսքին մի՛ նայիր. և շատ մի՛ լինիր կանանց մեջ. քանզի շորից կծնվի ցեց, 

իսկ կանանցից` չարիք»: 

                                                 
54 Յովբ ե.7. տես Cox 2006, 73 («But a human being is born with hardship): 
55 Մովսէս Խորենացի 1.ե (1913=1991, 19):  
56 Ծննդոց ժա.30. տես Զեյթունյան 1985, 196:  
57 Ծննդոց ժզ.1. տես Զեյթունյան 1985, 212: 
58 Ծննդոց ժը.13. տես Զեյթունյան 1985, 220:  
59 Սիրաք խբ.12-13. հմմտ. Զօհրապեան 1805.4, Յաւելուած 36; Սեբաստացու Աստուածաշունչ 1773, 

716a և Աստուածատուրեան 1895 s.vv.: 
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Հանդերձ բառը պատկանում է ի հոլովման, ուստի նրա հոլովաձևերն են. եզակի 

սեռական-տրական` հանդերձ-ի, գործիական` հանդերձ-ի-ւ, հոգնակի սեռական-տրական 

հանդերձ-ի-ց և այլն: Մեր նախադասության մեջ ունենք բացառական հոլով` ի հանդերձից, որ 

նշանակում է ‘շորից, զգեստից’: 

Մի քիչ կրկնենք արգելական հրամայականը: Այս նախադասության մեջ արգելականով են 

դրված ի խոնարհման հայիմ և ե խոնարհման յաճախեմ պարզ բայերը, իսկ որպես վերջինիս 

ձեռագրային տարբերակ` նաև ա խոնարհման յամենամ ածանցավոր բայը. մի՛ հայի-ր, մի՛ 
հաճախե-ր, մի՛ յամենա-ր: Իսկ 8-րդ նախադասության մեջ ունենք ի խոնարհման 

ածանցավոր բայի օրինակ` մի՛ մեռանի-ր: 

Իսկ ծնանիցի-ն, իհարկե, ծնանիմ ածանցավոր բայի 1-ին ապառնիի եզակի 3-րդ դեմքն է: 
 

7. յորում աւուր հասեալ են երկունք ծննդականի եւ ոչ կարէ ծնանել:60 

«այն օրը, երբ հասել է ծննդկանի երկունքը, բայց չի կարողանում ծննդաբերել»: 

Հիշենք, որ ներգոյականը եզակի թվում կազմվում է [ի + տրական] կաղապարով` ի + 

որում աւուր «որ օրում, որ օրվա մեջ»: 

Հիշենք նաև, որ անորոշ դերբայը -ել վերջավորությունն է ստանում ոչ միայն ե, այլև ի 
խոնարհման բայերի դեպքում: Հետևբար` սահմանական ներկայի ծնանիմ և մյուս ձևերի 

կողքին ունենք ծնանել անորոշ դերբայը: 
 

8. Առաջին թագաւորքն Արշակունիք, որք գիտէինն զմեզ ով էաք կամ ուստի էաք. այլ 
զի դու քանզի չես Արշակունի, գնա յաշխարհէս, և մի՛ մեռանիր ի ձեռաց իմոց:

61 

«Առաջին թագավորները գիտեին, թե ովքեր էինք մենք և որտեղից էինք. բայց դու, քանի որ 

Արշակունի չես, հեռացի՛ր այս աշխարհից և մի՛ մեռիր իմ ձեռքից»: 

Նկատենք, որ -ն հոդը գրաբարում կարող է դրվել նաև բայերի վրա, հատկապես որ 
հարաբերական դերանվամբ բարդ նախադասություններում (relative clause): Այստեղ -ն հոդը 

որոշյալություն է հաղորդում որ-ով արտահայտված մասին` «Առաջին թագաւորքն 

Արշակունիք»-ին (թեև այստեղ մեկ հատ -ն արդեն կա` թագաւորքն): Դրանով ընդգծվում է. 

առաջին թագավորները` նրանք, ովքեր գիտեին, գիտեցողները:  
Ըստ էության դա ցուցական+հարաբերական կառույցին է համարժեք` {Այն թագավորները, որոնք 

գիտեին}ը: Ցուցական դերանունը երբեմն զեղչված է լինում, ու հոդը կարծես նրան է փոխարինում:  

Այլ օրինակ. Այլ այս ամենայն եղեւ զի լցցի որ ասացաւն ի տեառնէ (Մատթէոս ա.22) «Բայց 

այս ամենը եղավ, որպեսզի կատարվի/լցվի/իրականանա այն, ինչ ասվեց (այն ասվածը)»: 

Հոդն այստեղ, կարծես, փոխարինում է զեղչված «այն»-ին:  

 

                                                 
60 Եսայի լէ.3. տես Զօհրապեան 1805.3, 381: 
61 Փաւստոս Բուզանդ 5.լէ (1883=1984, 203): Հմմտ. Մալխասյանցի թարգմանությունը (1987, 367): 

Անգլերեն թարգմանությունը. “The first Aršakuni kings knew who we were and whence [we came], but you, 

since you are no Aršakuni, go from this realm, lest you die by my hand!” (Garsoïan 1989, 218-219): 
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Հավելված 
Եմ պակասավոր բայը 

 

 Ներկա Անց. անկ. 1-ին ապ. 

Եզ. եմ էի իցեմ 

 ես էիր իցես 

 է էր իցէ 

Հգ. եմք էաք իցեմք 

 էք էիք իցէք 

 են էին իցեն 
 

 

Աղյուսակից տեսնում ենք, որ այս բայի բոլոր ձևերը նույնական են ե խոնարհման բայերի 

համապատասխան ժամանակաձևերի վերջավորություններին: Դա ավելի պարզորոշ կերպով 

ցուցադրելու համար կողք-կողքի ներկայացնենք ե խոնարհման սիրեմ բայի և եմ բայի 

հարացույցները ներկայում, անցյալ անկատարում և առաջին ապառնիում. 

 

 Ներկա Անց. անկատար 1-ին ապառնի 
 սիրեմ եմ սիրեմ եմ սիրեմ եմ 
Եզ. սիրեմ եմ սիրէի էի սիրիցեմ իցեմ 

  սիրես ես սիրէիր էիր սիրիցես իցես 

 սիրէ  է սիրէր էր սիրիցէ իցէ 

Հգ. սիրեմք եմք սիրէաք էաք սիրիցեմք իցեմք 

 սիրէք էք սիրէիք էիք սիրիցէք իցէք 

 սիրեն են սիրէին  էին սիրիցեն  իցեն 
 

 

5.3.4 Ու խոնարհում 

Այժմ դիտարկենք ու խոնարհումը` կողք-կողքի բերելով մեկ պարզ (արգելում) և մեկ 

ածանցավոր (առնում) բայերի հարացույցները ներկայի հիմքից կազմվող բոլոր չորս 

ժամանակաձևերի համար:  

 

 Ներկա Անց. անկատար 1-ին ապառնի Արգելական 

 պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. պարզ ածանց. 

Եզ. արգելում առնում արգելուի առնուի արգելուցում առնուցում   

  արգելուս առնուս արգելուիր առնուիր արգելուցուս առնուցուս մի՛ արգելուր մի՛ առնուր 

 արգելու առնու արգելոյր առնոյր արգելուցու առնուցու   

Հգ. արգելումք առնումք արգելուաք առնուաք արգելուցումք առնուցումք   

 արգելուք առնուք արգելուիք առնուիք արգելուցուք առնուցուք մի՛ արգելուք մի՛ առնուք 

 արգելուն առնուն արգելուին առնուին արգելուցուն առնուցուն   
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Վարժություններ 
 

1. դարձեալ գամ եւ առնում զձեզ առ իս:
62  

«դարձյալ կգամ ու կառնեմ ձեզ ինձ մոտ»:  

Բայերը դրված են սահմանական ներկայով և բառացի նշանակում են` ‘գալիս եմ’, ‘առնում 

եմ, վերցնում եմ, տանում եմ’: 

 
2. Եւ մի՛ առներ զայդ անզգամութիւն. <…>. և արդ` խօսեա՛ց ընդ արքայի, և ո՛չ 

արգելու զիս ի քէն:
63

  

«Եվ մի՛ անի այդ անզգամությունը. <...>. հիմա` խոսի՛ր արքայի հետ, և նա ինձ քեզնից չի 

արգելափակի» (բառացի թարգմանությամբ):  

Խօսեաց-ը խօսիմ բայի հրամայականն է: Այդ ժամանակաձևը դեռ չենք անցել: 

Անձնական դերանվան հարացույցները տրված են 4-րդ դասի 4.3 պարագրաֆում: Այնտեղ 

կարող եք տեսնել, որ զիս-ը ես դերանվան եզակի թվի հայցականն է (‘ինձ’), իսկ ի քէն-ը` դու 
դերանվան եզակի բացառականը (‘քեզնից’): 

Ոչ արգելու-ն արգելում բայի սահմանական ներկայի եզակի 3-րդ դեմքն է` ժխտական 

խոնարհմամբ: Նշանակում է ‘չի արգելում’, սակայն այս համատեքստում, բնականաբար, 

պետք է թարգմանվի ‘չի արգելի’: 

 
3. Եւ հայրն ո՛չ արգելոյր զնա. և ո՛չ երբէք ասէր, թէ ընդէ՞ր արարեր զայդ:

64
  

«Եվ հայրը նրան երբևէ չէր սանձում ու չէր ասում` ինչու՞ արեցիր այդ»:  

Արարեր-ը առնեմ ‘անել’ բայի անցյալ կատարյալի եզակի թվի 2-րդ դեմքն է և նշանակում 

է ‘արեցիր’: 

 
4. և ա՛յլ ընկերք նոցա, որ արգելուին զգործ տաճարին:

65
  

«և նրանց մյուս ընկերները, որ խոչընդոտում էին տաճարի գործը»:  

 
5. Կին առ քերբ իւրով մի՛ առնուցուս:

66 

«Կին չառնես իր քրոջ հետ մեկտեղ»:  

Նկատենք, որ, չնայած մի արգելական մասնիկին, բայն այստեղ ոչ թե արգելական 

հրամայական է (որի դեպքում կլիներ մի առնուր), այլ` առաջին ապառնի: 

Քերբ-ը անկանոն հոլովման պատկանող քոյր բառի եզակի գործիականն է: 
 

6. Մի առնուցուս կին ի դստերաց աստի Քանանացւոց:
67

  

                                                 
62 Յովհաննու ժդ.3. տես Զօհրապեան 1805.4, 217; Künzle 1984.1, 264a: 
63 Բ Թագաւորութեանց ժգ.12-13. տես Զօհրապեան 1805.2, 95; Brenton 1851, 417:  
64 Գ Թագաւորութեանց ա.6. տես Զօհրապեան 1805.2, 128; Brenton 1851, 440 (“And his father never at 

any time checked him, saying, Why hast thou done thus?”): 
65 Ա Եզր է.1. տես Զօհրապեան 1805.2, 397: 
66 Ղևտական ժը.18. տես Զօհրապեան 1805.1, 232 (var. lect. առ քե՛ռբ իւրով); Brenton 1851, 153 (“Thou 

shalt not take a wife in addition to her sister”): 
67 Ծննդոց իը.1. տես Զեյթունյան 1985, 271; Brenton 1851, 35 (“Thou shalt not take a wife of/from the 

daughters of the Chananites”): 
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«Քանանացիների դուստրերից կին չառնես»:  

 
7. Եւ մարդ ոք, որ առնուցու զկին եղբօր իւրոյ` պղծութիւն է:

68
  

«Իսկ եթե մի մարդ իր եղբոր կնոջն առնի, պղծություն է»:  
 

8. Նա` կին կո՛յս յազգէ իւրմէ առնուցու:
69

  

«Նա պիտի իր ազգից (տոհմից) կույս կին առնի (կնության)»:  
 

9. առնուցու՛ն զամենայն ինչ` որ ի տան քում է:
70

  

«Կառնեն կտանեն ամեն ինչ, որ քո տանն է»:  

 
10. Մի՛ արգելուր զբան:

71 

«Մի արգելիր խոսքը»:  

 
11. Մի՛ արգելուք զդոսա գա՛լ առ իս:

72
  

«Մի՛ արգելեք դրանց գալ ինձ մոտ»:  
 

12. ո՞չ յիշես դու զբանս պատուիրանաց հօրն քոյ` առնուլ քեզ կին յազգէ քումմէ:
73

   

«չես հիշու՞մ քո հոր պատվիրանի խոսքերը` կին առնել քո ազգից (տոհմից)»:  

 

Ե խոնարհման բայերի արգելականի կրավորական ձևերը կազմվում են ե/է- > ի 
փոխարկմամբ. 
 

մի՛ սիր-եր ‘մի սիրի’ մի՛ սիր-իր ‘մի սիրվիր’  

մի՛ սիր-էք ‘մի սիրեք’ մի՛ սիր-իք ‘մի սիրվեք’ 

 
 

                                                 
68 Ղևտական ի.21. տես Զօհրապեան 1805.1, 236; Brenton 1851, 156 (“Whoever shall take his brother’s 

wife, it is uncleanness”): 
69 Ղևտական իա.13. տես Զօհրապեան 1805.1, 237; Brenton 1851, 157 (“He shall take for a wife a virgin 

of his own tribe”): 
70

 Եսայի լթ.6. տես Զօհրապեան 1805.3, 386; հմմտ. Brenton 1851, 873: 
71

 Սիրաք դ.23. տես Զօհրապեան 1805, 4, Յաւ. 7: (“Refrain not to speak”, բառացի` “Do not refrain 

[from] the speech”).  
72

 Matthew 19.14; see Զօհրապեան 1805.4: 43; հմմտ. Nestle/Aland 2002, 53: (“Do not forbid / hinder them 

to come to me”). 
73 Տովբիթ զ.16. տես Զօհրապեան 1805.2, 519; հմմտ. Brenton 1851, App. 28 (Tobit 6.15: “Dost thou not 

remember the precepts (literally, the words of commandments) of thy father, to take a wife of thine own kindred?”): 
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Անցյալ կատարյալ (Aorist) 

 
լամ ‘to weep, cry’, մոռանամ ‘to forget’ 

սիրեմ ‘to love’, անցանեմ ‘to pass; to pass away, pass over’ 

նայիմ ‘to look at’, ծնանիմ ‘to beget, give birth, bring forth a child; to be begotten, born’ 

թողում ‘to let, permit; to forsake; to leave, desert; to free, release’, ջեռնում ‘to be warm, get warm; to burn’ 

 

լամ ‘to weep, cry’  

pres. լ, aor. լաց 

սիրեմ ‘to love’ 

pres. սիր, aor. սիրե(ա)ց 

նայիմ ‘to look at’  

pres. նայ, aor. նայեց 

թողում ‘to let, permit’ 

pres. թող, aor. թող 

Sg                                          Sg Sg Sg 

լացի սիրեցի նայեցայ թողի 

լացեր սիրեցեր նայեցար թողեր 

(ե)լաց սիրեաց նայեցաւ (ե)թող 

Pl Pl Pl Pl 

լացաք սիրեցաք նայեցաք թողաք 

լացէ/իք սիրեցէ/իք նայեցայք, -արուք թողէ/իք 

լացին սիրեցին նայեցան թողին 
 

մոռանամ ‘to forget’ 

pres. մոռան, aor. մոռաց 

անցանեմ ‘to pass’ 

pres. անցան, aor. անց 

ծնանիմ ‘to beget’  

pres. ծնան, aor. ծն 

ջեռնում ‘to get warm’ 

pres. ջեռն, aor. ջեռ 

Sg Sg Sg Sg 

մոռացայ անցի ծնայ ջեռայ 
մոռացար անցեր ծնար ջեռար 

մոռացաւ (է)անց ծնաւ ջեռաւ 

Pl Pl Pl Pl 

մոռացաք անցաք ծնաք ջեռաք 

մոռացայք, -արուք անցէ/իք  ծնայք, -արուք ջեռայք, -արուք 

մոռացան անցին ծնան ջեռան 
 

Verbal affixes: present -(a)n (violet) vs. aorist - /ac‘ (red) 

Personal endings: active -i etc. (blue) vs. mediopassive -ay etc. (green) 
 

i-stem aorist 
 

ճանաչեմ ‘to know, perceive’, երկնչիմ ‘to fear’, զարթնում ‘to awake’ 

 

ճանաչեմ ‘to know’ 

pres. ճանաչ, aor. ծանի 

երկնչիմ ‘to fear’ 

pres. երկնչ, aor. երկի 

զարթնում ‘to awake’ 

pres. զարթն, aor. զարթի 

Sg Sg Sg 

ծանեայ երկեայ զարթեայ 
ծանեար երկեար զարթեար 

ծանեաւ երկեաւ զարթեաւ 
Pl Pl Pl 

ծանեաք երկեաք զարթեաք 

ծանեայք երկեայք զարթեայք 

ծանեան երկեան զարթեան 
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 մնամ սիրեմ նայիմ  թողում 
Sg   մնացի սիրեցի նայեցայ թողի 

 մնացեր սիրեցեր նայեցար թողեր 

 մնաց սիրեաց նայեցաւ (ե)թող 

Pl մնացաք սիրեցաք նայեցաք թողաք 

 մնացէ/իք սիրեցէ/իք նայեցայք, -արուք թողէ/իք 

 մնացին սիրեցին նայեցան թողին 

     
Sg   մոռանամ  անցանեմ ծնանիմ  ջեռնում  
 մոռացայ անցի ծնայ ջեռայ 

 մոռացար անցեր ծնար ջեռար 

 մոռացաւ (է)անց ծնաւ ջեռաւ 

Pl մոռացաք անցաք ծնաք ջեռաք 

 մոռացայք, -արուք անցէ/իք  ծնայք, -արուք ջեռայք, -արուք 

 մոռացան անցին ծնան ջեռան 
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Ի նեղութեան իմում աղաղակեցի առ տէր աստուած իմ. և լուաւ ինձ յորովայնէ 

դժոխոց աղաղակի իմում (Յովնան բ.3, տես Զօհրապեան 1805.3, 476): 

 

 
The suppletive verb ուտեմ / կերայ ‘to eat’  

 

Present Imperfect Subj. pres. Aorist 

Sg Sg Sg Sg 

ուտեմ ուտէի ուտիցեմ կերայ 

ուտես ուտէիր ուտիցես կերար 

ուտէ ուտէր ուտիցէ կերաւ, եկեր 

Pl Pl Pl Pl 

ուտեմք ուտէաք ուտիցեմք կերաք 

ուտէք ուտէիք ուտիցէք կերայք 

ուտեն ուտէին ուտիցեն կերան 
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The irregular verb լսեմ, aor. լուայ ‘to հear, listen to’  
 

Present act. Present med. Imperfect Subj. pres. act. Subj. pres.med. Aorist 

Sg Sg Sg Sg Sg Sg 

լսեմ լսիմ լսէի լսիցեմ լսիցիմ լուայ 

լսես լսիս լսէիր լսիցես լսիցիս լուար 

լսէ լսի լսէր լսիցէ լսիցի լուաւ 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl 

լսեմք լսիմք լսէաք լսիցեմք լսիցիմք լուաք 

լսէք լսիք լսէիք լսիցէք լսիցիք լուայք 

լսեն լսին լսէին լսիցեն լսիցին լուան 
 

 

The irregular verb տամ, aor. ետու / տուայ ‘to give, bestow’  
 

Present  Imperfect Subj. pres. act. Subj. pres.med. Aorist act. Aorist med. 

Sg Sg Sg Sg Sg Sg 

տամ տայի տայցեմ տայցիմ ետու տուայ 

տաս տայիր տայցես տայցիս ետուր տուար 

տայ տայր տայցէ տայցի ետ տուաւ 

Pl Pl Pl Pl Pl Pl 

տամք տայաք տայցեմք տայցիմք տուաք տուաք 

տայք տայիք տայցէք տայցիք ետուք տուայք 

տան տային տայցեն տայցին ետուն տուան 
 

 

The irregular suppletive verb լինիմ / եղանիմ ‘to be, become; to happen’ 
 

Present Imperfect Subj. pres. Aorist 

Sg Sg Sg Sg 

լինիմ լինէի լինիցիմ եղէ 
լինիս լինէիր լինիցիս եղեր 

լինի լինէր լինիցի եղեւ 

Pl Pl Pl Pl 

լինիմք լինէաք լինիցիմք եղաք, եղեաք 

լինիք լինէիք լինիցիք եղէք 

լինին լինէին լինիցին եղեն 
 

The verb յառնեմ (stems: pres. յառն, aor. յարի, impv. արի) ‘to (a)rise, get up, wake’ 

Present Imperfect Subj. pres. Aorist Subj. aor. Imperative Cohortative 

Sg Sg Sg Sg Sg Sg Sg 

յառնեմ յառնէի յառնիցեմ յարեայ յարեայց   

յառնես յառնէիր յառնիցես յարեար յարիցես արի յարիջիր 

յառնէ յառնէր յառնիցէ յարեաւ յարիցէ   

Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 

յառնեմք յառնէաք յառնիցեմք յարեաք յարիցուք   

յառնէք յառնէիք յառնիցէք յարեայք յարիջիք արիք յարիջիք 

յառնեն յառնէին յառնիցեն յարեան յարիցեն   
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Բացառություններ. 

ածեմ, 1sg.aor. ած-ի (ոչ †ած-եց-ի);   

բերեմ, 1sg.aor. բեր-ի (ոչ †բեր-եց-ի); 

հանեմ, 1sg.aor. հան-ի (ոչ †հան-եց-ի); 

նստիմ, 1sg.aor. նստ-այ  (ոչ †նստ-եց-այ). 
 

բանամ, 1sg.aor.act. բաց-ի, med. բաց-այ. 
 

բառնամ (< *բարձ-նամ), 1sg.aor. բարձ-ի;  

դառնամ  (< *դարձ-նամ), 1sg.aor. դարձ-այ: 

 

 

Թվական (Numeral) 

 

 PIE Vedic Avestan Greek Armen. Latin OIr. Gothic OCS Lith. 

2 *d  o(h1) dvā (u) duua δύο երկու duօ dáu twai dъva dù 

3 *tr i  s  tráyas ϑrāiiō τρεῖς երեք tr s trí þreis trije trỹs 

4 *k
w
 t  or s catvā ras caϑβārō τέσσαρες չորք quattuor ceth(a)ir fidwor č t r  keturì 

5 *pénk
w
e páñca paṇca πέντε հինգ q īnq    cóic fimf pętь penkì 

6 *s    s ṣá  xš  aš ἕξ, ϝέξ վեց sex sé saihs š stь š šì 

7 *s ptm  saptá hapta- ἑπτά եւթն septem secht sibun s dmь septynì 

8 *H o   t- aṣ ā (u) ašta ὀκτώ ութ octō ocht ahtau osmь ašt onì 

9 *h1neun náva nauua ἐννέα ինն novem noí niun d vętь devynì 

10 *d   m  dáśa dasa δέκα տասն decem deich taihun d sętь dẽšimt 

 

1. մի 10. տասն  11. մետասան 21. քսան եւ մի 100. հարիւր, -եւր 

2. երկու 20. քսան  12. երկոտասան 22. քսան եւ երկու 200. երկերիւր 

3. երեք 30. երեսուն  13. երեքտասան 23. քսան եւ երեք 300. երեքհարիւր 

4. չորք 40. քառասուն  14. չորեքտասան 24. քսան եւ չորք 400. չորեքհարիւր 

5. հինգ 50. յիսուն  15. հնգետասան 25. քսան եւ հինգ 500. հինգհարիւր 

6. վեց 60. վաթսուն  16. վեշտասան 26. քսան եւ վեց  600. վեցհարիւր 

7. եւթն, եաւթն 70. եւթանասուն  17. եւթնեւտասն 27. քսան եւ եւթն 700. եւթնհարիւր 

8. ութ 80. ութսուն  18. ութեւտասն 28. քսան եւ ութ 800. ութհարիւր 

9. ինն 90. իննսուն  19. իննեւտասն 29. քսան եւ ինն 900. իննհարիւր 

10. տասն 100. հարիւր, -եւր  20. քսան 30. երեսուն 1000. հազար 

 
 

N մի երկու (rare: երկուք) երեք չորք 

Acc (զ)մի (զ)երկուս (զ)երիս (զ)չորս 

G միոյ, միոջ երկուց երից չորից 

D միում երկուց երից չորից 

Abl ի միոջէ, ի միոյ յերկուց յերից ի չորից 

I միով երկուք, երկոքումբք (coll.) երիւք չորիւք 

Loc ի միում, ի միոջ    
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Sg N հինգ վեց եւթն ութ ինն 

 Acc (զ)հինգ (զ)վեց (զ)եւթն (զ)ութ (զ)ինն 

 GD հնգի վեցի եւթան ութի ըննի 

 Abl ի հնգէ ի վեցէ յեւթանէ յութէ յըննէ 

 I հնգիւ վեցիւ եւթամբ ութիւ ըննիւ 

       

Pl N հինգք վեցք եւթանք ութք ինունք 

 Acc (զ)հինգս (զ)վեցս (զ)եւթանս (զ)ութս (զ)ինունս 

 GD հնգից վեցից եւթանց ութից ըննից, ինունց 

 Abl ի հնգից ի վեցից յեւթանց յութից յըննից, յինունց 

 I հնգիւք,  

հնգաւք 

վեցիւք եւթամբք ութիւք ըննիւք, ինումբք 

 

Օրինակներ. հաց երկուց աւուրց. ի բերանոյ երկուց և երից վկայից. հանդերձ երիւք հեծելովք 

 
1. Կերաւ եւ արբ եւ յարեաւ գնաց: 

2. Եւ զարծաթն իմ եբեր: 

3. Ընդէ՞ր արարեր զայդ: 

4. Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին եւ զերկիր: 

5. Դու՛ արարեր զերկինս և զերկիր:  

6. Յաւուր յորում արար Աստուած զերկինս եւ զերկիր: 

7. Արար երկուս քերովբէս ոսկիս:  

8. Առ ընդ իւր երկուս ծառայս: 

9. Եւ առ ի պտղոյ նորա, եկեր եւ ետ առն իւրում ընդ իւր, եւ կերան:  

10. Եւ բացան աչք երկոցունց, եւ գիտացին, զի մերկ էին:  

11. Եւ ասէ. Լուայ զձայն քո ի դրախտի աստ եւ երկեայ, քանզի մերկ էի եւ թաքեայ:  

12. Հզօր ձեռամբ եհան զմեզ տէր յերկրէն եգիպտացւոց:  

13. Եւ էր Նոյ ամաց հինգ հարիւրոց, եւ ծնաւ Նոյ երիս որդիս. զՍէմ, զՔամ եւ զՅաբէթ:   

14. Եւ որդիք յուդայ. է՛ր, և աւնան, սելովմ: երե՛ք սոքա ծնան նմա ի դստերէն շաւայ քանանացւոյ.  

15. Եւ գնա՛ց Տուբիա կնաւ իւրով և որդւովք իւրովք հանդերձ առ հռագուէլ աներ իւր: 

16. Եւ ո՛չ ծանեան զխորհուրդս աստուծոյ:  

17. Եւ զճանապարհս տեառն ո՛չ ծանեաք:  

18. Զարթեայ եւ դարձեալ ննջեցի:  

19. Եւ զարթեաւ ի քնոյ իւրմէ:  

20. Հայեցաւ նա ի բարձանց ի սրբութենէ իւրմէ. տէր յերկնից յերկիր հայեցաւ:  

21. Եւ երեւեցաւ նմա տէր ի գիշերին յայնմիկ եւ ասէ. Ես եմ Աստուած հաւր քոյ (Աբրահամու):  

22. Եւ սիրեաց Իսահակ զԵսաւ, զի որս նորա կերակուր էր նմա, եւ Ռեբեկա սիրէր զՅակոբ: 

23. Ծիծաղեցաւ Սարրա ընդ միտս իւր եւ ասէ, թէ` Արդարեւ ծնանիցի՞մ, զի ահա ես պառաւեալ եմ: 

24. Եւ հարցին արք տեղւոյն զՌեբեկայ կնոջէ նորա, եւ ասէ. Քոյր իմ է, քանզի երկեաւ ասել, թե կին 

իմ է:  

25. Աստ յարևմուտս շարժեալ ի վերայ առաջնոյն չորիւք բիւրովք հետեւակազօրու և երկու հազար 

հեծելովք` հասանէ ի կողմանս Կապադովկացւոց, ի տեղի մի, որ այժմ ասի Կեսարիա: 

26. Զիարդ հալածիցէ մի զհազարս, եւ երկու (var. lect. երկուք) շարժիցեն զբիւրս. եթէ ոչ ա՟ծ 

վաճառեաց զնոսա եւ տ՟ր մատնեաց զնոսա: 
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Երկրորդ ապառնի ժամանակաձևը (Subjunctive aorist) 
 

մնամ ‘to remain, stay, wait’, մոռանամ ‘to forget’ 

սիրեմ ‘to love’, անցանեմ ‘to pass; to pass away, pass over’ 

հայիմ ‘to look, observe’, ծնանիմ ‘to beget, give birth, bring forth a child; to be begotten, born’ 

թողում ‘to let, permit; to forsake; to leave, desert; to free, release’, ջեռնում ‘to be warm, get warm; to burn’ 

 

մնամ ‘to remain, wait’ 

pres. մն, aor. մնաց 

սիրեմ ‘to love’ 

pres. սիր, aor. սիրե(ա)ց 

հայիմ ‘to look, observe’  

pres. հայ, aor. հայեց 

թողում ‘to let, permit’ 

pres. թող, aor. թող 

Sg                                          Sg Sg Sg 

մնացից սիրեցից հայեցայց թողից 

մնասցես սիրեսցես հայեսցիս թողցես 

մնասցէ սիրեսցէ հայեսցի թողցէ 
Pl Pl Pl Pl 

մնասցուք սիրեսցուք հայեսցուք թողցուք 

մնասջիք սիրեսջիք հայեսջիք թողջիք 

մնասցեն սիրեսցեն հայեսցին թողցեն 
 

մոռանամ ‘to forget’ 

pres. մոռան, aor. մոռաց 

անցանեմ ‘to pass’ 

pres. անցան, aor. անց 

ծնանիմ ‘to beget’  

pres. ծնան, aor. ծն 

ջեռնում ‘to get warm’ 

pres. ջեռն, aor. ջեռ 

Sg Sg Sg Sg 

մոռացայց անցից ծնայց ջեռայց 

մոռասցիս անցցես ծնցիս ջեռցիս 

մոռասցի անցցէ ծնցի ջեռցի 

Pl Pl Pl Pl 

մոռասցուք անցցուք ծնցուք ջեռցուք 

մոռասջիք անցջիք  ծնջիք ջեռջիք 

մոռասցին անցցեն ծնցին ջեռցին 
 

 

i-stem subjunctive aorist 

ճանաչեմ ‘to know, perceive’, երկնչիմ ‘to fear’, զարթնում ‘to awake’ 

 

ճանաչեմ ‘to know’ 

pres. ճանաչ, aor. ծանի 

երկնչիմ ‘to fear’ 

pres. երկնչ, aor. երկի 

զարթնում ‘to awake’ 

pres. զարթն, aor. զարթի 

Sg Sg Sg 

ծանեայց երկեայց զարթեայց 

ծանիցես երկիցես զարթիցես 

ծանիցէ երկիցէ զարթիցէ 
Pl Pl Pl 

ծանիցուք երկիցուք զարթիցուք 

ծանիջիք երկիջիք զարթիջիք 

ծանիցեն երկիցեն զարթիցեն 
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Հրամայական (Imperative) 

 

աղամ ‘to grind’  

pres. աղ, aor. աղաց 

սիրեմ ‘to love’ 

pres. սիր, aor. սիրե(ա)ց 

հայիմ ‘to look, observe’  

pres. հայ, aor. հայե(ա)ց 

թողում ‘to let, permit’ 

pres. թող, aor. թող 

active 
Sg                                          

active 

Sg 

 active 

Sg 

աղա սիրեա  թող 

Pl Pl  Pl 

աղացէք սիրեցէք  թողէք 
mediopassive 

Sg 

mediopassive 

Sg 

 

Sg 

mediopassive 

Sg 

աղացիր սիրեաց հայեաց թողիր 
Pl Pl Pl Pl 

աղացայք, -արուք սիրեցայք, -արուք հայեցայք, -արուք թողայք, -արուք 

 

 

հեռանամ ‘to go away’ 

pres. հեռան, aor. հեռաց 

տեսանեմ ‘to see’  

pres. տեսան, aor. տես 

սկսանիմ ‘to begin’  

pres. սկսան, aor. սկս 

ջեռնում ‘to get warm’ 

pres. ջեռն, aor. ջեռ 

 active 

Sg 

  

 տես   

 Pl   

 տեսէք   

 

Sg 

mediopassive 

Sg 

 

Sg 

 

Sg 

հեռացիր տեսիր սկսիր ջեռիր 

Pl Pl Pl  Pl  

հեռացայք, -արուք տեսայք, -արուք սկսայք, -արուք սկսայք, -արուք 

 

 

i-stem imperative 
 

ճանաչեմ ‘to know, recognize, perceive, conceive’, երկնչիմ ‘to fear, be afraid of’, 

մարտնչիմ ‘to fight, combat, make war’, զարթնում ‘to awake’ 

 

ճանաչեմ ‘to know’ 

pres. ճանաչ, aor. ծանի 

երկնչիմ ‘to fear’ 

pres. երկնչ, aor. երկի 

մարտնչիմ ‘to fight’ 

pres. մարտնչ, aor. մարտի 

զարթնում ‘to awake’ 

pres. զարթն, aor. զարթի 

Sg Sg Sg Sg 

ծանիր երկիր մարտիր զարթիր 

Pl Pl Pl Pl 

ծանեայք, -երուք երկեայք, -երուք մարտեայք, -երուք զարթեայք, -երուք 

 



Հրաչ Մարտիրոսյան, Հայոց լեզվի պատմություն 2014 

 

80 

 

Հորդորական հրամայական (Cohortative) 

 

մնամ ‘to remain, wait’ 

pres. մն, aor. մնաց 

սիրեմ ‘to love’ 

pres. սիր, aor. սիրե(ա)ց 

հայիմ ‘to look, observe’  

pres. հայ, aor. հայեց 

թողում ‘to let, permit’ 

pres. թող, aor. թող 

Sg 

մնասջիր 

Sg 

սիրեսջիր 

Sg 

հայեսջիր 

Sg 

թողջիր 

Pl Pl Pl Pl 

մնասջիք սիրեսջիք հայեսջիք թողջիք 
 

գողանամ ‘to steal’ 

pres. գողան, aor. գողաց 

տեսանեմ ‘to see’  

pres. տեսան, aor. տես 

ծնանիմ ‘to beget’  

pres. ծնան, aor. ծն 

ջեռնում ‘to get warm’ 

pres. ջեռն, aor. ջեռ 

Sg 

գողասջիր 

Sg 

տեսջիր 

Sg 

ծնջիր 

Sg 

ջեռջիր 

Pl Pl Pl Pl 

գողասջիք տեսջիք ծնջիք ջեռջիք 
 

i-stem cohortative 
 

ճանաչեմ ‘to know’ 

pres. ճանաչ, aor. ծանի 

մարտնչիմ ‘to fight’ 

pres. մարտնչ, aor. մարտի 

զարթնում ‘to awake’ 

pres. զարթն, aor. զարթի 

Sg Sg Sg 

ծանիջիր մարտիջիր զարթիջիր 
Pl Pl Pl 

ծանիջիք մարտիջիք զարթիջիք 

 

 

Անցյալ դերբայ (Past participle) 
 

մնամ ‘to remain, wait’  

pres. մն, aor. մնաց 

սիրեմ ‘to love’ 

pres. սիր, aor. սիրե(ա)ց 

խաւսիմ ‘to speak, talk’ 

pres. խաւս, aor. խաւսեց 

թողում ‘to let, permit’ 

pres. թող, aor. թող 

  

մնացեալ 

 

սիրեցեալ, սիրեալ  

 

խաւսեցեալ, խաւսեալ 

 

թողեալ 
 

մոռանամ ‘to forget’ 

pres. մոռան, aor. մոռաց 

անցանեմ ‘to pass’ 

pres. անցան, aor. անց 

ծնանիմ ‘to beget’  

pres. ծնան, aor. ծն 

ջեռնում ‘to get warm’ 

pres. ջեռն, aor. ջեռ 

 

մոռացեալ 

 

անցեալ 

 

ծնեալ 

 

ջեռեալ 

 
The p.p. is often used as a main verb, e.g. arareal ‘having done’ > ‘he did’, instead of arar (aor.) or aṙn r (impf.). 

 

 

1. Իսկ Արշակայ երկոտասան բիւրու դարձեալ: 

2. Եւ էր եփեալ Յակոբայ թան, եւ եկն Եսաւ ի դաշտէ նքթեալ: 

3. Որդեակ, յիշեա՛ զի մահ ոչ յամեսցէ: 

4. Այսուհետև ե՛ղբարք, յորժամ ի մի վայր ժողովիցիք ուտել, միմեանց մնասջի՛ք: 

5. Արդ, լուր, որդեակ, ձայնի իմում եւ արի գնա ի Միջագետս առ Ղաբան եղբայր իմ ի Խառան: 

6. Եթէ մոռացայց զքեզ Երուսաղէմ, մոռասցի՛ զիս աջ իմ: 

7. Անարատ և սուրբ պահեա՛ զանձն քո: 
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8. Եւ հայեցեալ ետես զբանակ Աստուծոյ բանակեալ: 

9. Այլ ասէր Շապուհ. թէ ձեր սրտի մտօք էր տուեալ զերդումն, զիարդ կարէր ըստ հաւանութեան 

ելանել երդմանցն և կամ փախչել:74
  

 

 

                                                 
74

 “But Šapuh said: If the oath had been given by you wholeheartedly, how was it possible to break this oath 

according to the agreement and flee?” (P‘awstos Buzand 4.16 [1883=1984: 107
L11f

]; transl. Garsoïan 1989: 147): 
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Texts 

 

God instructs Moses 
 

Խօսեցաւ տէր ընդ Մովսիսի` և ասէ. խօսեա՛ց ընդ որդիսդ Իսրայելի` և ասասցե՛ս ցնոսա: Սու՛րբ 

եղերուք. զի ես սուրբ եմ տէր աստուած ձեր: Իւրաքանչիւր ի հօրէ և ի մօրէ իւրմէ երկնչիջի՛ք: Եւ 

զշաբաթս իմ պահեսջի՛ք. զի ե՛ս եմ տէր աստուած ձեր: Մի՛ երթայցէք զհետ կռոց. և աստուածս 

ձուլածոյս մի առնիցէք ձեզ: Ե՛ս եմ տէր աստուած ձեր: 

 

Moses on Mount Sinai 
Եւ ել մովսէս ի լեառնն. և ծածկեաց ամպն զլեառնն: Եւ եմուտ մովսէս ի մէջ ամպոյն, և ել ի լեառնն. և 

է՛ր մովսէս ի լերին անդ զքառասուն տիւ և զքառասուն գիշեր: Եւ դարձաւ մովսէս` էջ ի լեռնէ անտի: 

Մինչդեռ իջանէր մովսէս ի լեռնէն սինայ, և երկոքին տախտակքն ուխտի ի ձեռս մովսիսի էին:   

 

The Flood 

1. 
Եւ եղեւ ջրհեղեղ զքառասուն տիւ եւ զքառասուն գիշեր ի վերայ երկրի: Եւ ծածկէր ջուրն զամենայն 

լերինս բարձունս, որ էին ի ներքոյ երկնից:Հնգետասան կանգուն բարձրացաւ ջուրն ի վեր եւ 

ծածկեաց զամենայն լերինս: Եւ բարձրացաւ ջուրն ի վերայ երկրի աւուրս հարիւր յիսուն:Եւ ած 

Աստուած հողմ ի վերայ երկրի, եւ դադարեաց ջուրն: Եւ արգելաւ անձրև յերկնից, եւ նուազէր ջուրն 

յետ հարիւր յիսուն աւուր:  

2. 
Եւ նստաւ տապանն յեւթներորդում ամսեանն ի քսան եւ եւթն ամսոյն ի լերինս Արարատայ: Եւ ջուրն 

երթայր եւ նուազէր մինչեւ ի տասներորդ ամիսն: Իսկ յամսեանն մետասաներորդի, որ աւր առաջին 

էր ամսոյն, երեւեցան գլուխք լերանց: Եւ եղեւ յետ քառասուն աւուր եբաց Նոյ զպատուհան 

տապանին, զոր արար:  …>: Եւ եղեւ ի վեցհարիւրորդի եւ ի միում ամի կենաց Նոյի, յամսեանն 

առաջնում, որ աւր մի էր ամսոյն, նուաղեաց ջուրն յերեսաց երկրի: Եւ եբաց Նոյ զձեղուն տապանին, 

զոր արար: Եւ ետես, զի նուաղեալ էր ջուրն յերեսաց երկրի: Իսկ յամսեանն երկրորդի, որ աւր քսան 

եւ եւթն էր ամսոյն, ցամաքեցաւ երկիր: 

 

3. 
Եւ եղեւ յետ քառասուն աւուր եբաց Նոյ զպատուհան տապանին, զոր արար, եւ արձակեաց 

զագռաւն, եւ ել եւ անդրէն ոչ դարձաւ մինչեւ ցցամաքել ջրոյն յերկրէ: Եւ արձակեաց զաղաւնին 

զհետ նորա տեսանել, թէ ցածուցեա՞լ իցէ ջուրն յերեսաց երկրի: Եւ չգտեալ աղաւնւոյն հանգիստ 

ոտից իւրոց դարձաւ անդրէն առ նա ի տապան անդր, զի ջուր դեռ ունէր զամենայն երեսս երկրի: Եւ 

ձգեաց զձեռն եւ ընկալաւ զնա եւ առ զնա անդրէն առ իւր ի տապանն անդր: Եւ դադարեաց եւս 

աւուրս եւթն, եւ դարձեալ արձակեաց զաղաւնին ի տապանէ անտի: Եւ դարձաւ առ նա աղաւնին ընդ 

երեկս եւ ունէր տերեւ ձիթենւոյ շիւղ ի բերան իւրում: Եւ գիտաց Նոյ, թէ ցածուցեալ են ջուրքն յերկրէ: 

Եւ դադարեաց աւուրս եւթն եւս, եւ դարձեալ արձակեաց զաղաւնին: Եւ ոչ եւս յաւել դառնալ առ նա: 

 

4. 
Եւ խաւսեցաւ տէր Աստուած ընդ Նոյի եւ ասէ. Ել ի տապանէ այտի դու եւ կին քո եւ որդիք քո եւ 

կանայք որդւոց քոց ընդ քեզ եւ ամենայն գազանք, որ են ընդ քեզ, եւ ամենայն մարմին ի թռչնոց 

մինչեւ ցանասունս: Եւ զամենայն սողուն զեռուն երկրի հան ընդ քեզ, եւ զեռասցեն ի վերայ երկրի: 

Եւ աճեցէք եւ բազմացարուք ի վերայ երկրի: Եւ ել Նոյ եւ կին նորա եւ որդիք նորա եւ կանայք որդւոց 

նորա ընդ նմա: Եւ ամենայն գազան եւ ամենայն սողուն շարժուն եւ ամենայն թռչուն յերկրէ ըստ 

ազգի իւրեանց ելին ի տապանէ անտի: 
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Esau and Jacob 

1. 
Եւ էր Եսաւ այր հմուտ որսոյ վայրագ, եւ Յակոբ` այր առանց պաճուճանաց ընտասուն: Եւ սիրեաց 

Իսահակ զԵսաւ, զի որս նորա կերակուր էր նմա, եւ Ռեբեկա սիրէր զՅակոբ: Եւ էր եփեալ Յակոբայ 
թան, եւ եկն Եսաւ ի դաշտէ նքթեալ: Եւ ասէ Եսաւ ցՅակոբ. Տուր ինձ ճաշակել ի շիկաթանէդ 

յայդմանէ, զի նքթեալ եմ: Վասն այնորիկ կոչեցաւ անուն նորա Եդոմ: Եւ ասէ Յակոբ ցԵսաւ. 

Վաճառեա ինձ այսաւր զանդրանկութիւնս քո: Եւ ասէ Եսաւ. Ահաւասիկ ես երթամ ի վախճանել, եւ 

առ իմէ՞ իցեն ինձ այն անդրանկութիւնք: Եւ ասէ ցնա Յակոբ. Երդուիր ինձ այսաւր: Եւ երդուաւ նմա, 

եւ վաճառեաց Եսաւ զանդրանկութիւնս իւր Յակոբայ: Եւ Յակոբ ետ Եսաւայ հաց եւ թան ոսպնեայ: 
Կերաւ եւ արբ եւ յարեաւ գնաց: Եւ անարգեաց Եսաւ զանդրանկութիւնն:  

 

2. 
Եւ պահէր Եսաւ ոխս Յակոբայ վասն աւրհնութեանցն, զոր աւրհնեաց զնա (Իսահակ) հայր իւր, եւ 

ասէր Եսաւ ի մտի իւրում. Մերձեսցին աւուրք կարեաց հաւր իմոյ, զի սպանից զՅակոբ զեղբայր իմ: 

Ազդ եղեն Ռեբեկայ բանքն Եսաւայ որդւոյ իւրոյ երիցու, եւ յղեաց կոչեաց զորդի իւր զկրտսեր 

զՅակոբ եւ ասէ ցնա. Ահա Եսաւ եղբայր քո սպառնայ սպանանել զքեզ: Արդ, լուր, որդեակ, ձայնի 

իմում եւ արի գնա ի Միջագետս առ Ղաբան եղբայր իմ ի Խառան: Եւ բնակեսցես ընդ նմա աւուրս 

բազումս, մինչեւ անցցէ սրտմտութիւն բարկութեան եղբաւր քոյ ի քէն, եւ մոռասցի, զոր ինչ արարեր 

նմա, եւ ապա առաքեցից կոչեցից զքեզ անտի, գուցէ անզաւակիցիմ յերկոցունց ի ձէնջ ի միում 

աւուր: 
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Հավելված 

 

Ձեռագրերի ընթերցում 

 

 

          
 

 

Մի՛ դատիք` զի մի դատիցիք: Զի որով դատաստանաւ դատիք` դատելո՛ց էք. և որով չափով չափէք` 

չափեսցի՛ ձեզ: Զի՞ տեսանես զշիւղ (var. lect. զշիղ) յական եղբաւր քոյ, և ի քում ական զգերանդ ո՛չ 

նշմարես (var. lect. տեսանես): Կամ զիա՞րդ ասես ցեղբայր քո, թող հանի՛ց զշիւղդ յականէ քումմէ. և 

ահաւադիկ ի քու՛մ ականդ գերա՛ն կայ: Կե՛ղծաւոր` հա՛ն նախ զգերանդ յականէ քումմէ, և ապա՛ 
հայեսցես հանել զշիւղն յականէ եղբաւր քոյ: Մի՛ տայք զսրբութիւն` շանց. և մի՛ արկանէք 

զմարգարի՛տ ձեր առաջի խոզաց, զի մի՛ առ ո՛տն կոխիցեն զնոսա, և դարձեալ երգիծուցանիցե՛ն 

զձեզ: Խնդրեցէ՛ք` և տացի՛ ձեզ, հայցեցէ՛ք` և գտջի՛ք, բախեցէ՛ք` և բացցի՛ ձեզ: Զի ամենայն որ 

խնդրէ` առնու՛, և որ հայցէ` գտանէ՛, և որ բախէ` բացցի՛ նմա: Ո՞ իցէ ի ձէնջ մարդ` ցոր խնդրիցէ 

որդի իւր հաց, միթէ քա՞ր տայցէ նմա. և կամ խնդրիցէ ձուկն, միթէ ա՞ւձ տայցէ նմա: Արդ` եթէ դուք 
որ չարքդ էք` գիտէք պարգևս բարիս տա՛լ որդւոց ձերոց, ո՛րչափ և՛ս առաւել հայրն ձեր որ յերկինս 

է տացէ բարիս ա՛յնոցիկ որ խնդրեն զնա: Զամենայն զոր միանգամ կամիջիք` թէ արասցեն ձեզ 

մարդիկ` ա՛յնպէս և դու՛ք արարէ՛ք նոցա. զի ա՛յս իսկ են աւրէնքն և մարգարէք:  
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