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 Լեզ վա բա նութ յուն

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Ն.Հ.ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆԻ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԲԱՐԲԱՌԸ» 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԲԱՌԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

ՀոդվածումներկայացվածէՆ.Վարդապետյանի«Սյունյացբարբառը»անտիպաշ
խատանքը,որըգտնվումէՀՀԳԱԱՀ.Աճառյանիանվան լեզվիինստիտուտիգրադա
րանում։Ն.ՎարդապետյանըվերանայումէԳորիսիենթաբարբառտերմինըևհայերենի
լեզվականայստարբերակնանվանումէՍյունյացբարբառ։Այսուսումնասիրությունն
արժեքավորներդրումէհայբարբառագիտությանմեջևվստահելինյութկարողէտրա
մադրելՍյունիքիտարածքիխոսվածքներնըստամենայնիուսումնասիրելուհամար։

Բա նա լի բա ռեր` բարբառային իրողություն, քերականություն, ստուգաբանութ
յուն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձեւաբանություն, շարահյուսություն, են
թաբարբառ, հնչյունափոխություն, բարբառային տարբերակ, դարձվածային արտա
հայտություններ:

ՀՀ ԳԱԱ Հ.Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու տի գրա դա րա նում պա տա-
հա բար մեր ձեռքն ըն կավ թեկ նա ծո ւա կան ստվա րա ծա վալ մի ա տե նա խո սութ-
յուն, ո րի հե ղի նա կի ա նու նը՝ Ն.Հ. Վար դա պետ յան, և  աշ խա տան քի վեր նա գի րը՝ 
«Ս յուն յաց բար բա ռը»1, ան հայտ էին մեզ։ Հա մա ցան ցում ա պարդ յուն ո րո նե-
ցինք Ն.Հ. Վար դա պետ յա նին, լեզ վի ինս տի տու տի բազ մամ յա աշ խա տա կից նե-
րից հար ցում ներ կա տա րե ցինք, սա կայն ոչ մի տե ղե կութ յուն չկա րո ղա ցանք 
ստա նալ տվյալ ան ձի մա սին։ 

Ն.Հ. Վար դա պետ յա նի ա նու նը կար դա ցինք Ա. Մար գար յա նի « Գո րի սի բար-
բա ռը»  գրքի ա ռա ջա բա նում։ Ան վա նի լեզ վա բա նը բար բա ռի ու սում նա սի րութ-
յան պատ մութ յու նը և  այդ տա րած քի խոս վածք նե րին նվիր ված հայտ նի աշ-
խա տանք նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո գրում է. « Գո րի սի բար բա ռը հայ բար-
բա ռա գի տա կան մտքի տե սա դաշ տից ըստ էութ յան եր կար ժա մա նակ դուրս է 
մնա ցել և  եր բեք  հա մընդ հա նուր գի տա կան ու սում նա սի րութ յան նյութ չի դար-
ձել։ Ե ղած մեծ պա կա սը ծած կե լու փորձ է ա րել հան գուց յալ Ն. Վար դա պետ յա-
նը «Ս յուն յաց բար բառ» խո րա գի րը կրող իր թեկ նա ծո ւա կան դի սեր տա ցիա յով,  
ո րից և միայն մի քա նի հատ ված ներ են հրա տա րակ վել»2։ Ա պա Ա. Մար գար-
յա նը վկա յա բե րում է  Ն. Վար դա պետ յա նի « Ձայ նա վոր նե րի և  երկ բար բառ նե րի 
հնչյու նա փո խութ յու նը Գո րի սի բար բա ռում» հոդ վա ծը3 և  ա տե նա խո սութ յան 

1 Վարդապետյան Ն.Հ., Սյունյաց բարբառը, ՀՍՍՌ ԳԱ, Հ. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Երևան, 1961, 440 էջ (ձեռագիր)։  Այսուհետև՝  ՆՎՍԲ։

2 Մարգարյան Ա.,  Գորիսի բարբառը, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1975, էջ 17։
3 Վարդապետյան Ն., Ձայնավորների և երկբարբառների հնչյունափոխությունը Գորիսի 

բարբառում, Հայկական պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտի գիտական 
աշխատությունների ժողովածու, N 6, մաս 2-րդ, 1960,  էջ 129-157։



501ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

«Сюникский диалект» ավ տո ռե ֆե րա տը՝ ռու սե րե նով1, ո րոնք  էլ գի տա կան բա-
րեխղ ճութ յամբ նշված են նաև գրքի օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցան կում։

Իր ու սում նա սի րութ յան ա ռա ջա բա նում Ն. Վար դա պետ յա նը գրում է, որ ին-
քը բնիկ սյու նե ցի է՝ Քա րա հունջ գյու ղից։ Աշ խա տան քը գրել է Ս յու նի քի տա-
րած քից իր հա վա քած հա րուստ նյու թի հի ման վրա։ Որ Ա. Մար գար յա նը Ն. Վար-
դա պետ յա նի աշ խա տան քում ներ կա յաց ված հա րուստ բար բա ռա յին նյու թերն 
արժ ևո րել ու  օգ տա գոր ծել է,  կա րե լի է  են թադ րել գրքի 21-րդ  է ջում ներ կա-
յաց ված շնոր հա կա լա կան խոս քից՝ ուղղ ված Տաթ ևի, Շի նու հայ րի, Խն ձո րես կի, 
Խ նա ծա խի, Ձո րա շե նի,  Այ գե ձո րի, Հար ժի սի՝ ի րեն ա ջակ ցած մի շարք բար բա-
ռա խոս նե րին։ Ինչ պես նկա տում ենք, նշված գյու ղե րի մեջ Քա րա հուն ջը չկա։ 
Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ան վա նի լեզ վա բա նը կա րող էր դի մել քա րա հուն-
ջե ցի բար բա ռա կի րի օգ նութ յան, սա կայն չի դի մել, քա նի որ, ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ,  Ա. Մար գար յա նին լիո վին բա վա րա րել են  Ն. Վար դա պետ յա նի՝ 
Քա րա հունջ գյու ղի խոս ված քը ներ կա յաց նող  բազ մա թիվ օ րի նակ նե րը։ 

Ն. Վար դա պետ յա նի «Ս յուն յաց բար բառ» 440-է ջա նոց աշ խա տան քը բաղ-
կա ցած է ա ռա ջա բա նից, ե րեք գլուխ նե րից, գրա բար-բար բառ,  նաև բար բա ռի 
բա ռա պա շա րը ներ կա յաց նող  բա ռա րան նե րից և բ նագ րա յին օ րի նակ ներ պա-
րու նա կող հա վել վա ծից։

Ա ռա ջա բա նում հե ղի նա կը կար ևո րում է հա յե րե նի տա րած քա յին տար բե-
րակ նե րի ու սում նա սի րութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ նշե լով, որ Ս յու նի քի տա-
րած քի լեզ վա կան հա ղոր դակ ցութ յան մի ջո ցը մինչ այդ  ու սում նա սիր ված  չի 
ե ղել, նույ նիսկ տա րած քա յին այդ տար բե րա կին նվիր ված  որ ևէ հոդ ված չի 
գրվել։ Հե ղի նա կը գրում է. « Հա յե րե նի բար բառ նե րի ման րա մասն ու սում նա սի-
րութ յու նը շատ ար ժե քա վոր նյութ կա րող է տալ ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յա նը՝ 
գի տա կան մի շարք հար ցե րի լուծ ման հա մար»2։  Մինչ դեռ հա յե րե նի խոս վածք-
նե րի ու բար բառ նե րի մեծ մա սը ու սում նա սիր ված չէ և սահ մա նա զատ ված չեն 
բարբառ,ենթաբարբառ,խոսվածք հաս կա ցութ յուն նե րը։ Ն. Վար դա պետ յա նը 
նշում է, որ « Մի քա նի տասն յակ բար բառ նե րից մինչև այժմ ու սում նա սիր ված 
են քչե րը միայն»3։  Նա մեկ նա բա նում է  Սյունիքիբարբառ, կամ ինչ պես նախ-
կի նում էր աս վում, Գորիսիենթաբարբառ կամ Գորիսիխոսվածքբար բա ռա գի-
տա կան ըմբռ նում նե րը։ 

Ինչ պես հայտ նի է, Գ. Ջա հուկ յա նի՝ հա յե րե նի բար բառ նե րի բազ մա հատ կա-
նիշ դա սա կարգ մամբ խնդրո ա ռար կա լեզ վա կան տա րած քա յին տար բե րա կը 
հա մար վում է բար բառ նե րի ար ևել յան խմբակ ցութ յան Ղա րա բաղ- Շա մա խիի 
կամ ծայր հյու սի սար ևել յան միջ բար բա ռախմ բի  Ղա րա բա ղի բար բա ռի Գո րի սի 
խոս վածք։

Վ կա յա բե րե լով Ա. Ղա րիբ յա նի և Ա.Գ րի գոր յա նի տե սա կետ նե րը, ըստ ո րոնց 
Գո րի սի բար բա ռը Ղա րա բա ղի բար բա ռի խոս վածք նե րից է, Ն. Վար դա պետ-
յանն ա ռա ջադ րում է իր տե սա կե տը։ Նա գրում է. « Գո րի սի «են թա բար բա ռի» 
ման րազ նին հե տա զո տութ յու նը մեզ բե րեց այն հա մոզ ման, որ նա ոչ թե Ղա-
րա բա ղի խոս վածքն է կամ են թա բար բա ռը, այլ ո րո շա կիո րեն ձևա վոր ված ու 
մշակված մի ինք նու րույն բար բառ է, ո րը շփման ո րոշ կե տեր ու նի ինչ պես Ղա-

1 Вардапетян Н., Сюникский диалект (автореферат), Ереван,  1962։
2 ՆՎՍԲ,  էջ I։  
3 Նույն տեղում։
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րա բա ղի, նույն պես և Ա րա րատ յան (Եր ևա նի) բար բա ռի հետ»1։  Ա. Մար գար յա-
նը ևս Գո րի սի բար բա ռը հա մա րում է հա յե րե նի ինք նու րույն ու ինք նա տիպ, իր 
սե փա կան հնչյու նա կան հա մա կար գը, բա ռա յին հիմ նա կան ֆոնդն ու քե րա կա-
նա կան կա ռուց վածքն ու նե ցող բար բառ։ Նա գրում է. « Գո րի սի (ի մա՝ Ս յու նի քի) 
և Ղա րա բա ղի (ի մա՝ Ար ցա խի) բար բառ նե րը սե րում են մի եր բեմ նի մի միաս-
նա կան մայր բար բա ռից և  այլ բան չեն, քան նրա եր կու ա ռան ձին ճյու ղե րը, 
ո րոնք ի րենց պատ մա կան կյան քի զար գաց ման ըն թաց քում ձեռք են բե րել միմ-
յան ցից տար բեր ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ և  ինք նո րոշ վել իբրև  ինք նու րույն 
ու ան կախ բար բառ ներ»2 ։

Ն. Վար դա պետ յա նը վե րա նա յում է Գորիսիենթաբարբառ տեր մի նը և հիմք 
ըն դու նե լով  հա յե րե նի լեզ վա կան այս տար բե րա կի տա րած ման սահ ման նե րը՝  
այն ան վա նում է  Սյունյաց բարբառ։ Նա գրում է. «Այս պի սով, նկա տի ու նե-
նա լով, որ քննարկ վող բար բա ռը ընդգր կում է պատ մա կան Ս յու նի քի կենտ րո-
նա կան հատ վա ծը, որ հիշ յալ բար բա ռը այժմ տա րած ված է Գո րի սի, Սի սիա-
նի և մա սամբ Ղա փա նի շրջան նե րում, այլև VIII դա րի քե րա կան Ստ.Ս յու նե ցու 
վկա յութ յունն ու ան վա նու մը, մենք ճիշտ ու նպա տա կա հար մար հա մա րե ցինք 
այդ բար բա ռը կո չել Սյունյաց բար բառ»3։ Հայտ նի է,  որ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին  
իր թվար կած յոթ բար բառ նե րի մեջ  Զան գե զու րի տա րա ծաշր ջա նի լեզ վա կան 
հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոցն ան վա նում  է զՍիւնին։ Պետք է ա սել, որ բար բա-
ռի սահ ման ման հար ցում Գորիսի հատ կա ցու ցի չից  Սյունյացհատ կա ցու ցի չին 
հե տաքր քիր սուբ յեկ տիվ ան ցում է կա տա րում Ա. Մար գար յա նը։ Չ նա յած նե րա-
ծութ յունն սկսում է Գորիսիբարբառը բա ռա կա պակ ցութ յամբ,  սա կայն ստորև 
նշում է Սյունյացբարբառը՝տուրք  տա լով  Ն. Վար դա պետ յա նի  Սյունյացբար
բառ  տեր մի նին. «Ս յուն յաց (ի մա՝ Գո րի սի) բար բա ռի»4։

Ու սում նա սի րութ յան ա ռա ջին մա սը՝ «Հնչ յու նա բա նութ յուն», նվիր ված է 
բար բա ռի հնչյու նա փո խա կան  բո լոր ի րո ղութ յուն նե րին։ Քնն ված են հնչյու նա-
խո սութ յու նը, ձայ նա վոր նե րի, երկ բար բառ նե րի, բա ղա ձայն նե րի փո փո խութ-
յուն նե րը, ձայ նա վոր նե րի ներ դաշ նա կութ յու նը։ Հնչ յու նա կան յու րա քանչ յուր 
ի րո ղութ յան հա մար հե ղի նա կը բե րում է բազ մա թիվ օ րի նակ ներ՝ վկա յա բե րե լով 
ե զա կի բա ցա ռութ յուն ներն ան գամ։

Ն. Վար դա պետ յա նը կար ծում է, որ քմա յին կամ թեթև ձայ նա վոր նե րի «ծա-
գու մը սեր տո րեն կապ ված է ձայ նեղ բա ղա ձայն նե րի խլաց ման, հին հա յե րե նի 
երկ բար բառ նե րի պար զեց ման և ձայ նա վոր նե րի ներ դաշ նա կութ յան եր ևույթ-
նե րի հետ»5  և վ կա յա բե րում է Ա ճառ յա նի օ րեն քը։ Ա պա նշում է, որ  «Ք մա յին  
ձայ նա վոր նե րի ա ռա ջա ցու մը բխում է բար բա ռի հնչյու նա կան սիս տե մի զար-
գաց ման օ րի նա չա փութ յուն նե րից և  ոչ մի ազ դե ցութ յուն չի կրում օ տար լե զու-
նե րի հնչյու նա կան սիս տեմ նե րից»6։

Ձայ նա վոր նե րի փո փո խութ յուն նե րը են թա վեր նագ րի ներ քո, ա մե նայն 
ման րա մաս նութ յամբ ներ կա յաց նե լով միա վանկ, մե կու կես վան կա նի և բազ-
մա վանկ բա ռե րում ձայ նա վոր նե րի հնչյու նա փո խութ յուն նե րը՝ առ կա բա ցա-

1 ՆՎՍԲ, էջ II։
2 Մարգարյան Ա.,  նշված աշխ., էջ 10։
3 ՆՎՍԲ, էջ IV։
4 Մարգարյան Ա.,  նշված աշխ.,էջ 13։
5 ՆՎՍԲ, էջ 1։
6 ՆՎՍԲ, էջ 13։
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ռութ յուն նե րով հան դերձ, Ն. Վար դա պետ յանն ա ռաջ է քա շում մի ու շագ րավ 
դի տար կում։ Նա գրում է. « Հե տաքրք րութ յան ար ժա նի է բար բա ռի միա վանկ 
բա ռե րի է ձայ նա վո րի հա մե մա տութ յու նը հնդեվ րո պա կան նա խա լեզ վի նույն 
բա ռե րի հետ։ Մեր հա մե մա տութ յու նը ցույց տվեց, որ բար բա ռիս մի շարք բա-
ռեր պահ պա նել են հնդեվ րո պա կան նա խա լեզ վի ե-ն, մինչ դեռ գրա բա րում այն 
ա վանդ վում է հնչյու նա փոխ ված ձևով, այ սինքն՝ ի, ինչ պես g՛enծէնծին,penke
հէնգհինգ,mēmsoմէսմիս,lendhլէնդլինդ,mēdմէտքմիտք,bendh(bh)պէնդ
պինդ,k՛erdıսէրտսիրտ»1։ 

Թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն գրո ղի հա մար բա վա կա նին հա մար-
ձակ այս վար կա ծով նա միան գա մից չի հրա պուր վում։ Գի տակ մար դուն բնո րոշ 
հա մես տութ յամբ նա հա վե լում է, որ լեզ վա կան այս ի րո ղութ յու նը բա ցատ րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է խո րը և բազ մա կող մա նի հե տա զո տութ յուն կա տա րել 
մի կող մից՝ գրա բա րի և հն դեվ րո պա կան նա խա լեզ վի, մյուս կող մից Ս յուն յաց 
բար բա ռի, գրա բա րի, հնդեվ րո պա կան նա խա լեզ վի և ն րա ճյու ղա վո րում նե րի 
հնչյու նա կան ու քե րա կա նա կան հա մադ րութ յան բնա գա վա ռում2։  Պա տա հա-
կան հա մա րե լով այս նմա նութ յու նը՝ նա հա մե մա տում է նաև միա վանկ բա-
ռե րի՝ Ս յու նի քի տա րած քին բնո րոշ  ու օ հնչյունափոխությունը։ «Այստեղ ևս 
հաստատվեց հնդեվրոպական նախալեզվի o ձայնավորի անփոփոխ մնալը, 
ինչպես k՛wōnշօնշուն, ok՛tōoptō-օթ-ութ, pōloհօլ-ուլ, ōsnօնգնը-ունկն, omso-
օս-ուս, ōdօտիլ-ուտել, ko՛ro-սօր-սուր, dōmտօն-տուն, phōlփօլ-փուլ, swopnu-
քօն-քուն, g՛ōnwiծօնգնը-ծունկն, smōlմօլ-մուլ «ծուխ»։ Բացառություն են 
կազմում g՛ul-կօլ-կուլ, g՛uro-ծօռ-ծուռ, mūs-մօկնը-մուկն, psudo-սօտ-սուտ»3։ 

Ա ռա ջադր ված վար կա ծին վե րա բե րող նշված օ րի նակ նե րը ներ կա յաց նե-
լուց հե տո  նա հնչյու նա կան այս հե տաքրք րա կան եր ևույ թի քննութ յու նը հանձ-
նում է ա պա գա հե տա զո տող նե րի ու շադ րութ յա նը՝ բայց և կա տա րե լով նման 
եզ րա հան գում.  «Այս եր ևույ թը ան շուշտ նյութ է տա լիս հետ ևութ յուն ա նե լու, որ 
բար բա ռիս ձայ նա վոր նե րի ծա գու մը չի կա րե լի բխեց նել գրա բա րից, քա նի որ 
հնդեվ րո պա կան նա խա լեզ վի  միա վանկ բա ռե րի ե,օ ձայ նա վոր նե րը բար բա-
ռումս մնում են ան փո փոխ, իսկ գրա բա րում փո փոխ վում են»4։ 

Այս բաժ նի բազ մա թիվ բար բա ռա յին օ րի նակ նե րից ու շադ րութ յան ար ժա-
նի են հատ կա պես ու ձայ նա վո րի հնչյու նա փո խութ յան բաժ նում ներ կա յաց ված 
ՌուբենՈւռուբենՈւռումբէլ անձ նա նու նը։ Կար ծում ենք անձ նան վան այս տար-
բե րա կը կերտ վել է Միքայէլ,Գաբրիէլ,Էմանուէլ և ն ման անձ նա նուն նե րի հա-
մա բա նութ յամբ, ո րոն ցումԷլ-ը նշա նա կում է «աստ ված»։

Ն. Վար դա պետ յա նի՝ գիտ նա կա նի բա րեխղ ճութ յու նը և կա տար վող աշ-
խա տան քի հան դեպ ու նե ցած մեծ պա տաս խա նատ վութ յունն ու պրպտե լու   
հմտութ յու նը հաս տա տե լու հա մար բե րենք մեկ օ րի նակ « Բա ղա ձայն նե րի փո-
փո խութ յուն նե րը» են թա բաժ նից։ Նա գրում է. « Հե տաքրք րութ յան ար ժա նի է 
գրա բար յան բա ռա վեր ջի ն հա վել վա ծա կա նի պահ պան ման եր ևույ թը Ս յուն յաց 
բար բա ռում։ Ըստ մեր ոչ լրիվ թվարկ ման, բար բա ռում կա վաթ սու նից ա վե լի 
բառ, ո րոն ցից մոտ քա ռա սու նը հա րա զա տո րեն պահ պա նել են ն հա վել վա ծա-

1 ՆՎՍԲ, էջ 23։
2 ՆՎՍԲ, էջ 24։
3 Նույն տեղում։
4 ՆՎՍԲ, էջ 24։
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կա նը, տասն մեկ բառ կորց րել են այն, իսկ տաս ներ կու բառ ու նեն վեր ջա հանգ 
ն, ո րը գրա բա րում տպա գիր ձևով չի ա վանդ վում։ Թ վենք այդ բո լոր բա ռե րը»1։ 

Բար բա ռի հնչյու նա փո խա կան ի րո ղութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լու ըն թաց-
քում հե ղի նա կը կա տա րում  է ու շագ րավ ստու գա բա նութ յուն ներ։

Անդ րա դառ նա լով բա ղա ձայն նե րի անկ ման եր ևույ թին՝ հե ղի նա կը ներ կա-
յաց նում է մի շարք անձ նա նուն նե րի հնչյու նա փոխ ված ձևե րը, ա պա կա տա-
րում է ու շադ րութ յան ար ժա նի մի բա ցատ րութ յուն։ «Այս վեր ջին հնչյու նա փո-
խութ յամբ պետք է բա ցատ րել Գո րիս աշ խար հագ րա կան ան վան ծա գու մը, ո րը 
մինչև այժմ չի մեկ նա բան վել։ Մեր կար ծի քով, այս ա նու նը ծա գել է Գրիգորիս 
անձ նա նու նից՝ բա ռասկզ բի «Գ րի» հնչյու նախմ բի ան կու մով։ Բար բա ռում այս 
ա նու նը հնչում է Կյօրես ձևով, ո րի հնչյու նա փո խութ յու նը լրիվ հա մա պա տաս-
խա նում է բար բա ռում գոր ծող ձայ նեղ բա ղա ձայն նե րի խլաց ման և ս րա հետ 
կապ ված ձայ նա վոր նե րի քմայ նաց ման օ րի նա չա փութ յուն նե րին»2։ Ա պա ա սե-
լի քը մեկ նա բա նում է մի շարք օ րի նակ նե րի հնչյու նա փո խութ յամբ։ «Այս պի սով, 
Գո րիս աշ խար հագ րա կան ա նու նը ծա գում է Գ րի գո րիս անձ նա նու նից, ո րը 
Ս յուն յաց երկ րի ե պիս կո պո սութ յան հիմ նա դիրն է ե ղել»։ 

Պետք է ա սել, որ Ա. Մար գար յա նը հա մա կար ծիք չէ այս հար ցում և  ա ռա-
ջադ րում է ստու գա բա նութ յան իր տար բե րա կը։ Նա Գորիս տե ղան վան հիմ քը 
հա մա րում  է Գորայք-ը,  ո րի Գորայս  հայ ցա կա նի ձևը դար ձել է Գո րիս, բար բա-
ռա յին տար բե րա կով՝ Կ յո րես3։

Գորիս տե ղա նու նը ստու գա բա նե լուց հե տո հե ղի նա կը խո սում է նաև հա-
րա զատ գյու ղի Քարահունջ տե ղան վան մա սին և բար բա ռի հնչյու նա կան 
օ րենք նե րով բա ցատ րում հետև յա լը. « Քա րա հունջ տե ղան վան ծա գու մը կապ-
ված է քար և գ րա բար յան ունջ (տակ, հա տակ) բա ռե րի հետ։ Սկզ բից ստա նա-
լով Քա րաունջ «քա րա տակ, քա րա հա տակ, քա րա բերդ» ձևը, ո րը լրիվ կեր պով 
հա մա պա տաս խա նում է նաև նրա աշ խար հագ րա կան դիր քին, հե տա գա յում 
այս բա ռի բա ռա մի ջի եր կու ձայ նա վոր նե րի միջև ա վե լա ցել է հ հա գա գը՝ Քա-
րա հունջ»4։  Ի դեպ,  աշ խա տան քում կան բազ մա թիվ տե ղա նուն նե րի բար բա-
ռա յին ձևեր, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել տե ղա նուն նե րի ստու գա բա նութ-
յամբ զբաղ վող նե րին։

Աշ խա տան քի երկ րորդ՝ «Ձ ևա բա նութ յուն» մա սում ներ կա յաց նում է բար-
բա ռի ձևա բա նութ յու նը,  քննում բո լոր խոս քի մա սե րը, հո դը, դրանց բար բա-
ռա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում աշ խա տան քի եր րորդ՝ 
« Բա ռա գի տութ յուն» մա սը, ո րում քննվում են բար բա ռի բա ռա պա շա րի շեր տե-
րը և բա ռե րի ի մաս տա փո խութ յան ձևե րը։ Օ րի նակ՝ լրիվ ի մաս տա փո խութ յուն 
(պա րա նել- պը րա նիլ), ի մաս տի լայ նա ցում նոր ե րանգ նե րով կամ բազ մի մաս-
տութ յուն (հայ, մարդ -«ա մու սին»), ի մաս տի նե ղա ցում (ա պուր «ա նաս նա կեր») 
և  ի մաս տի շրջում (կա պել –ջու րը կա պել «ջու րը ար ձա կել»)5։ 

Ն. Վար դա պետ յա նի ա տե նա խո սութ յան հա վել վա ծում ներ կա յաց ված է 
գրա բա րից-Ս յուն յաց բար բառ բա ռա ցանկ՝ մոտ 1850 բա ռով։ Աշ խա տան քին 

1 ՆՎՍԲ, էջ 71։
2 ՆՎՍԲ, էջ 76-77։
3 Մարգարյան Ա., Գորիսի բարբառը, էջ 3-4։
4 ՆՎՍԲ, էջ 78-79։
5 ՆՎՍԲ, էջ 257-260։
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կից բար բա ռա յին բա ռա րանն ընդգր կում է մոտ 5000 բառ և դարձ վա ծա յին 
միա վոր1։

Բ նագ րա յին օ րի նակ նե րը ներ կա յաց նում են ժո ղովր դա կան եր գեր, Հ. Թու-
ման յա նի «Ան բան Հու ռին» հե քիա թը և « Վես կի Մար գա րի պատ մութ յու նը»։ 
Վեր ջինս բե րել է Սե րո Խան զադ յա նի «Մ խի թար Ս պա րա պետ» գրքից2՝ բար բա-
ռա յին տա ռա դարձ մամբ։

Հա վել վա ծում կան հե տաքր քիր բա ռեր և դարձ վածք ներ, ո րոնք ներ կա յումս 
գոր ծա ծա կան չեն, սա կայն պահ պան վել են Ն. Վար դա պետ յա նի աշ խա տան քի 
շնոր հիվ։  Ն ման օ րի նակ նե րից են՝ « Խուփ սուր- խու փը սրե լու քար, ո րով ոչ թե 
խուփն են սրում, այլ կա տա կի հա մար դնում են ա ռա ջին ան գամ գու թան ե կա-
ծի շա լա կը»3։ « Տէ ղըտ ծօխ ա, տէն նըս տի- հան դի մա նութ յուն, նկա տո ղութ յուն, 
քէզ հու վա ա սում թա՛՛՝ տէ ղըտ ծօխ ա, տէն նըս տի»։ « Հա՛՛ սի- մե ծա րա րա կան 
(կո չա կան) բառ՝ ուղղ ված հար գա լից կա նանց, Ա՛ գու՛լ հա՛ սի, Բօխ ճա հա՛ սի»4։  
Բա ռի բա ցատ րութ յու նը գա ղա փար է տա լիս ժա մա նա կին բնո րոշ անձ նան վա-
նա կան հա մա կար գի մա սին։  Բազ մա թիվ օ րի նակ ներ ու նեն նաև ազ գագ րա-
կան ար ժեք։

Մեր ու շադ րութ յու նը գրա վեց նաև հավուր բա ռի բա ցատ րութ յու նը. «ժա-
մա նակ, պահ, մըն հա վուր տէ ղըտ նըս տի, հէ սա կա՛ էմ»5, այ սինքն՝ «մի պահ 
տեղդ նստիր, հի մա կգամ»,  ո րի հիմ քում, կար ծում ենք, գրա բա յան յաւուր
պատշաճի ար տա հայ տութ յունն է։ 

« Ծերք» բազ մի մաստ բա ռի բա ցատ րութ յան մեջ մեր ու շադ րութ յու նը գրա-
վեց «մեկ խա ղա կես» ի մաս տը՝ «յէկ մըն ծերք խաղ ա նենք» (332)։ Բար բառ նե-
րում հիմ նա կա նում հայտ նի են միօյին,միթայլա օ տա րա բա նութ յուն նե րը։

Ժո ղովր դա խոսկ ցա կան հա յե րե նում և բար բառ նե րում լայ նո րեն տա րած-
ված ջրիճամփա դարձ ված քը բա ռա րա նում հան դի պում է ճըղացիճընհապա 
հե տաքր քիր ձևով. « Մեր տօ նը քէզ հէ տի ճը ղա ցի ճըն հա պա յա տա՛ ռա՛լ» (էջ 
356)։

« Մըթ կին դօ նը ինգ նիլ –մտքի խորքն ընկ նել, եր կար մտա ծել»։ Մաս նա գետ-
նե րին մտա ծե լու տե ղիք է տվել դօն բա ռը, ո րի մա սին  ե ղած կար ծիք նե րը հա-
մադ րե լով՝ իր ստու գա բա նութ յունն է ա ռա ջադ րում Լ. Հով հան նիս յա նը6։ 

Այս պի սով, Ն. Վար դա պետ յա նի «Ս յուն յաց բար բա ռը» աշ խա տան քը ար ժե-
քա վոր ներդ րում է հայ բար բա ռա գի տութ յան մեջ և վս տա հե լի նյութ կա րող է 
տրա մադ րել Ս յու նի քի տա րած քի խոս վածք ներն ըստ ա մե նայ նի ու սում նա սի-
րե լու հա մար։ Ն ման ա տե նա խո սութ յան տպագ րութ յու նը ևս մեկ ար ժե քա վոր 
ու սում նա սի րութ յամբ կհա մալ րի բար բա ռա գի տա կան գրա կա նութ յան ներ կա-
յիս շար քը։

1 ՆՎՍԲ, էջ 261։
2 ՆՎՍԲ, էջ 208-211։
3 ՆՎՍԲ, էջ 330։
4 ՆՎՍԲ, էջ 348։
5 Նույն տեղում։
6 Տե՛ս Հովհաննիսյան Լ., Բարբառային մի քանի բառերի քննություն, «Պատմա-բանա սի-

րական հանդես», 1999, N 2-3, էջ 283։ Նյութին անդրադարձել է Շ.Մինասյան,  Ղարաբաղի 
բարբառի ուսումնասիրությունը «Պատմա-բանասիրական հանդեսի» էջերում, ԱրՊՀ  Գիտա-
կան ընթերցումներ, Ստեփանակերտ, 2018, էջ 34։
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ Н.ВАРДАПЕТЯНА «СЮНИКСКИЙ 
ДИЕЛЕКТ» - АЙКАНУШ МЕСРОПЯН - В статье рассматривается неопубликованная 
работа Н. Вардапетяна «Сюниксий диалект», которая находится в библиотеке 
Института языка им. Г. Ачаряна НАН РА. Н. Вардапетян пересматривает термин 
горисский говор, и этот лингвистический вариант армянского языка называет 
сюникским диалектом. Это исследование является ценным вкладом в армянскую 
диалектологию и может предоставить надежный материал для изучения диалектов 
Сюникской области.

Ключевые слова: диалектное явление, грамматика, фонетика, лексикология, 
морфология, синтаксис, поддиалект, чередование звуков, диалектный аналог, 
фразеологизмы.

THE CIALECTICAL VALUE OF STUDY OF THE «DIALECT OF SYUNIK» BY 
N.VARDAPETYAN - HAYKANUSH MESROPYAN  - The article discusses the unpublished 
work «Dialect of Syunik» by N. Vardapetyan, which is located in the library of the Institute of 
the language of them. G. Acharyan NAS RA. N. Vardapetyan revises the term Goris dialect, 
and this linguistic variant of the Armenian language is called the Syunik dialect. This study 
is a valuable contribution to the Armenian dialectology and can provide reliable material for 
studying dialects of Syunik region.

Key words: dialectal phenomena, grammatica, etymology, phonetics, lexicology, 
morphology, syntax, subdialect, sound interchange, dialectal analogue, phraseologism.


