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Ա.Մարգարյանիբարբառագիտականհայացքներնամփոփվումևամբողջանումեն
«Գորիսիբարբառը»մենագրությանմեջ։Մարգարյաննառաջինանգամգիտականորեն
քննելևաճառայանականմեթոդիկիրառմամբգրառելէԳորիսիտարածաշրջանիխոս
վածքներըևայն՝իբրևբարբառ,առանձնացրելէՂարաբաղիբարբառից։Հնչյունական
ևքերականականիրողություններըլեզվաբանըքննելէ՝համեմատությանեզրընդունե
լովգրաբարը։Հետազոտությաննյութիշրջանակումներկայացրելենքայլեզվաբաննե
րիտեսակետներևս։

Բա նա լի բա ռեր՝ Ղարաբաղիբարբառ,Գորիսիբարբառ,խոսվածքներ,ընդհան
րություն,տարբերակիչհատկանիշ,զուգադրականմեթոդ։

20-րդ դա րի 70-ա կան թվա կան նե րին ա վե լի է ծա վալ վել հա յե րե նի բար բա-
ռա յին միա վոր նե րի գրառ ման գոր ծըն թա ցը: Բար բա ռա գի տա կան հայտ նի մե-
նագ րութ յուն նե րի թի վը հա մալր վում է ևս մե կով՝ « Գո րի սի բար բա ռը» (1975) 
աշ խա տութ յամբ՝ շնոր հիվ մե ծա նուն լեզ վա բան Ա լեք սանդր Մար գար յա նի: 
Ն րա լեզ վա բա նա կան հա րուստ ժա ռան գութ յան մեջ կար ևոր վում է նաև բար-
բա ռա գի տա կան հա յացք ներն ար ծար ծող և  ամ փո փող հոդ ված ներն ու նշած 
հե տա զո տութ յու նը, որն ար ժե քա վոր է հայ բար բա ռա գի տութ յան բնա գա վա-
ռում։ Մեզ ի րա վունք ենք վե րա պա հել այս նյու թի շրջա նա կում քննե լու և նո-
րո վի գնա հա տե լու բազ մա վաս տակ լեզ վա բա նի՝ հայ բար բա ռա գի տութ յան 
պատ մութ յան մեջ ու նե ցած ներդ րում ներն ու հա յե ցա կե տե րը։

Հայ բար բա ռա գի տութ յան մեջ դեռևս անց յալ դա րասկզ բից մինչև 
40-ա կան նե րը հա մար վել է հայ բար բառ նե րի դա սա կարգ ման ձևա բա նա կան 
սկզբուն քի գե րա կա յութ յան փուլ, ո րին հա ջոր դել է 1969թ.-ին լույ սըն ծա յած 
« Հայ բար բա ռա գի տութ յան նե րա ծութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ Գ ևորգ Ջա-
հուկ յա նի մշա կած բար բառ նե րի դա սա կարգ ման բազ մա հատ կա նիշ սկզբուն-
քը: Հա ճախ բար բա ռա գի տա կան աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի նակ նե րը բար բառ 
են հա մա րել այն պի սի միա վոր ներ, ո րոնք Հ․ Ա ճառ յա նը, Ա․ Ղա րիբ յա նը և Գ․ 
Ջա հուկ յանն ըն դու նել են որ պես են թա բար բառ կամ խոս վածք։ Հարկ է նշել, որ 
Է. Ա ղա յա նը, Հ. Մու րադ յա նը, Մ. Ա սատր յա նը, Ա. Մար գար յա նը և  այլք բար բա-
ռա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի ժա մա նակ հիմք ըն դու նե ցին բար բառ-
նե րի քննութ յու նը Հ. Ա ճառ յա նի՝ ա ռա ջադ րած ձևա բա նա կան, միա հատ կա նիշ 
սկզբուն քով, ո րի կի րառ մամբ էլ գրան ցե ցին լեզ վա կան մի շարք տա րած քա յին 
տար բե րակ ներ ( Մեղրի,Կարճևան,Կաքավաբերդ,Խոյ,Գորիս): Բար բա ռա յին 
նոր միա վոր նե րի գի տա կան մո տեց մամբ գրա ռու մը հատ կան շա կան էր հատ-
կա պես հա յե րե նի բար բա ռա գի տա կան ատ լա սի կազմ ման շրջա փու լում: Ն մա-
նաբ նույթ հե տա զո տութ յուն նե րի ժա մա նակ հա մե մա տութ յան եզր էր ըն դուն-
վում գրա բար յան ի րո ղութ յու նը: Ձ ևա բա նա կան սկզբուն քը հնա րա վո րութ յուն 
էր ըն ձե ռում ո րո շե լու, թե տվյալ բար բա ռը կամ խոս ված քը քե րա կա նա կան ինչ 
յու րա հատ կութ յուն ներ ու նի, մաս նա վո րա պես սահ մա նա կան ե ղա նա կի ներ-
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կա և  անց յալ ան կա տար ժա մա նա կաձ ևե րի ար տա հայտ ման դեպ քում, և  ըստ 
այդմ՝ տվյալ բար բա ռա յին միա վո րը դաս վում էր ՈՒմ, Կը, Ել և Ս ճյու ղե րից մե-
կում: 

Գ. Ջա հուկ յա նը, « Հայ բար բա ռա գի տութ յան նե րա ծութ յան» մեջ բազ մա-
հատ կա նիշ դա սա կարգ ման սկզբուն քով դի տար կե լով 120 բար բա ռա յին միա-
վոր, 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 մեջ ա ռանձ նաց նում է նաև Գո րի սը [111]1, բայց իբրև 
ինք նու րույն բար բառ չի ըն դու նել: Հ րաչ յա Ա ճառ յա նը, չնա յած Գո րի սը դա սել է 
ՈՒմ ճյու ղի Ղա րա բա ղի բար բա ռի կազ մում որ պես « Գո րի սի ( Զան գե զուր) են-
թա բար բառ»2, սա կայն « Հա յե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րա նում» և «Ար մա տա-
կան բա ռա րա նում» բար բա ռա յին ձևե րը նշե լիս տար բե րա կել է Ղա րա բա ղը և 
Գո րի սը՝ նշե լով «բահ – Ղրբ. պիհ(ի), Գոր. պ³ հ»3: Իսկ «Քն նու թիւն Ղա րա բա ղի 
բար բա ռին» մե նագ րութ յան մեջ, խո սե լով ձայ նա վո րա կան փո փո խութ յուն նե-
րի մա սին, Հ. Ա ճառ յա նը գրում է. « Գո րի սի բար բա ռով նաև կա՛րալ՝ կա րե նալ», 
«պէ՛պէգյ կամ Գո րի սի բար բա ռով պէ՛պիկ՝ բո կոտն, բո պիկ»4 (ընդգ ծու մը մերն 
է-Ս.Մ.): Հետ ևա բար Հ. Ա ճառ յա նը, թե կուզ վե րա պա հու մով, բայց Գո րի սի տա-
րա ծաշր ջա նի խո սակ ցա կան լե զուն հա մա րել է բար բառ:

Գո րի սը՝ իբրև բար բառ, ա ռա ջին ան գամ գի տա կան քննութ յան է են թար կել 
Ա լեք սանդր Մար գար յա նը: Նա ևս, հաշ վի առ նե լով Ստ. Ս յու նե ցու վկա յութ յու նը, 
ըստ ո րի`Ս յու նիքն ու Ար ցա խը եզ րա յին բար բառ ներ են («...զբառսն ե զե րա-
կանս, որ պէս... զ Սիւ նին եւ զԱր ցա խա յինն...»)5՝ հի շա տակ ված ա ռան ձին, իր 
մե նագ րութ յան մեջ հա մե մա տե լով դրանք, նշում է նախ՝ դրանց լեզ վա կան ընդ-
հան րութ յուն ներն ու յու րա հատ կութ յուն նե րը, ա պա՝ քննել է Գո րի սի տա րա-
ծաշր ջա նի խոս վածք նե րը՝ կար ևո րե լով դրանց տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք դրսևոր վում են լեզ վի տար բեր մա կար դակ նե րում։ Հա վե լենք, որ, ըստ 
խոս ված քա յին տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րի, բար բա ռա կիր նե րը հեշ տութ-
յամբ զա նա զա նում են միմ յանց՝ որ գյու ղից կամ հա մայ քից լի նե լը։

Ինչ պես Ա. Մար գար յանն է գրում, « Գո րի սի բար բա ռը խիստ տե ղայ նաց ված 
բար բառ է»6։ Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ ինչ պես Ղա րա բա ղի և Ա րա-
րատ յան բար բառ նե րը, այն պես և Գո րի սը, ըստ բար բառ նե րի դա սա կարգ ման 
ձևա բա նա կան սկզբուն քի, պատ կա նում է ՈՒմ ճյու ղին: Աշ խար հագ րո րեն Գո-
րի սը տե ղա կայ ված է Ղա րա բա ղի և Ա րա րատ յան տա րած քա յին տար բե րակ-
նե րի միջև, ուս տի, բնա կան է, որ, իբրև բար բա ռա յին գո տի, նրա նում գոր ծուն 
պետք է լի նեն և՛ Ա րա րատ յան, և՛ Ղա րա բա ղի բար բառ նե րին բնո րոշ հնչյու-
նա կան և քե րա կա նա կան ի րո ղութ յուն նե րը: « Գո րի սի բար բա ռը սո վո րա բար 
Ղա րա բա ղի բար բա ռի մեջ է առն վել և դիտ վել իբրև դրա են թա բար բառ նե րից 
մե կը»7: Հար գար ժան լեզ վա բա նը, հա մե մա տութ յան եզր ըն դու նե լով գրա բար-
յան ի րո ղութ յուն նե րը, տա րա ժա մա նակ յա մե թո դի կի րառ մամբ քննել է բար բա-
ռա յին այս միա վո րի հնչյու նա բա նութ յու նը, իսկ « Բա ռա գի տութ յուն» և «Ձ ևա-

1 Տե՛ս Ջահուկյան Գ. Բ., Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 135-136:
2 Աճառյան Հ., Արմատական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1926, էջ 21:
3 Նույն տեղում, էջ 393:
4 Աճառյան Հ., Քննություն Ղարաբաղի բարբառին, Վաղարշապատ, 1899, էջ 61,81:
5 Մարգարյան Ա., Գորիսի բարբառը, Երևան, 1975, էջ 6:
6 Նույն տեղում, էջ 3։
7 Նույն տեղում, էջ 7։
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բա նութ յուն» բա ժին նե րը ներ կա յաց րել է նաև նկա րագ րա կան մե թո դով՝ կար-
ևո րե լով լեզ վա կան տվյալ ի րո ղութ յուն նե րի՝ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում առ կա 
բար բա ռա յին տար բե րակ նե րը։

Ա. Մար գար յա նը հնչյու նա կան-հնչու թա բա նա կան մա կար դա կում նշում է 
4 տար բե րա կիչ հատ կա նիշ՝ ձայ նա վոր նե րի քա նա կը, երկ բար բառ նե րի առ կա-
յութ յու նը, քմա յին բա ղա ձայն նե րի գոր ծա ծութ յու նը և ձայ նա վոր նե րի հնչյու նա-
փո խութ յան տար բե րութ յուն նե րը: Ղա րա բա ղի բար բա ռում ձայ նա վոր նե րը 10-
14-ն  են, իսկ Գո րի սում՝ ի նը, այ սինքն՝ գոր ծա ծա կան են գրա կան լեզ վին բնո րոշ 
ա, օ, ու, է, ի, ը հնչույթ նե րը և հետ նա լեզ վա յին նե րի քմա յին տար բե րակ նե րը՝ 
³ , û , õá  (օր.՝ í³É  , ñûÍ  , õá½õáÉ  ): Հարկ է հա վե լել, որ Ս յու նիք-Ար ցախ բար-
բա ռա յին գո տում ³ , û , õá քմա յին նե րը ինք նու րույն հնչույթ ներ են, քա նի որ 
հա մա ժա մա նակ յա հա յե ցա կե տով ևս ս տեղ ծում են հնչյու նա կան հա կադ րութ-
յուն ներ, այս պես՝ գալ-կ³ լ, կալ-կալ, ձոր-ծû ր, ծոր-ծօր, գոմ-կ õá մ, կում-կում 
և այլն1։ Ն մա նաբ նույթ օ րի նակ ներ հան դի պում ենք նաև խնդրո ա ռար կա մե-
նագ րութ յան մեջ, սա կայն հե ղի նա կը հնչյու նա կան ի րո ղութ յու նը ՝իբրև այդ պի-
սին, չի դի տար կել2։ Մար գար յա նը ըէ-ն  ինք նու րույն հնչույթ չի հա մա րել, քա նի 
որ այն միայն «...ա ռան ձին գյու ղա կան խոս վածք նե րում ո րոշ բա ռե րի մեջ մա-
քուր է-ի...»3 փո խա րեն է լսվում, գտնե լով, որ չու նի հնչույ թա յին ար ժեք և  ի մաս-
տա տար բե րա կիչ դեր: Սա կայն, ինչ պես Ժ. Մի քա յել յանն է գրում, «Եր կու տե-
սակ է-ի ար տա սա նութ յու նը հա տուկ է ոչ միայն «ա ռան ձին», այլ գրե թե բո լոր 
գյու ղե րին ու Գո րիս քա ղա քին։․․․Ե տին շար քի բաց ըէ-ն հան դի պում է գրա բար-
յան խուլ, շնչեղ խուլ բա ղա ձայն նե րի և ձայ նորդ նե րի մոտ...»4, իսկ ա ռաջ նա-
յին փակ է-ն` գրա բար յան ձայ նեղ նե րից ա ռա ջա ցած խու լե րից հե տո, այս պես` 
բե րան>պէր³ ն, դեզ>տէզ, բայց` կեղ>կըէղ, պճեղն>պըճըէղնը5 և այլն: Մի 
խումբ միա վանկ բա ռե րում այս հնչյու նը հա մա պա տաս խա նում է գրա բար-
յան ի-ին (օր.՝ միտ(ք)>մէտը//մէտկը//մ

<
¿թկը, պինդ>պէնդ//պ

<
¿նդ, քիթ>քէթ//

ք
<
¿թ և այլն6): Համամիտ լի նե լով Ժ. Մի քա յել յա նին` կար ծում ենք, որ ըէ/

<
¿ 7-ն, 

լինելով է-ի դիրքային տարբերակ8 և գործառվելով արդի ժամանակափուլում 
ևս, հարկ է դիտարկել որպես առանձին հնչյուն, չնայած սակավ են դրանցով 
կազմված իմաստային զույգերով օրինակները՝ Ï էրան «գերան»-կ

<
¿րան 

«ուտել բայի անցյալ կատարյալ», տէզ «դեզ»- տ
<
¿զ «տիզ», Ï էտ «գետ»-կ

<
¿տ 

«ճանճի տեսակ»9: Նշենք նաև, որ Գորիսի խոսվածքներում Մարգարյանը չի 
առանձնացնում ոչ միայն բաց հնչում և ստորին դիրք ունեցող 

<
¿ -ն, այլև 

<
³ -ն, 

<
o

1 Այդ մասին տե՛ս նաև Միքայելյան Ժ․, Գորիսի խոսվածքի հնչյունա-հնչույթաբանական 
մի քանի առանձնահատկություններ, Առանձնատիպ ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական 
գիտությունների», Ե., 1980, № 8, էջ 44։

2 Օրինակների մասին տե՛ս Մարգարյան Ա․, նշվ․ աշխ․, էջ 25։
3 Մարգարյան Ա․, նշվ. աշխ., էջ 23:
4 Միքայելյան Ժ., նշվ․ աշխ․, էջ 42:
5 Օրինակները տե՛ս նաև նույն տեղում:
6 Է-ով տարբերակները տե՛ս Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 49:
7 Այս և մյուս բարբառային հնչույթներն ու օրինակները նշել ենք նոր տառադարձման, որի 

մասին տե՛ս Աղաբեկյան Մ., Հանեյան Ա., Ուռուտյան Ռ., Հայերենի հնչատարբերակների 
տառադարձման նոր համակարգը, Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, պրակ 3, Երևան, 
2010, էջ 5-21:

8 Խաչատրյան Ա., Ժամանակակից հայերենի հնչույթաբանություն, Երևան, 1988, էջ 34:
9 Օրինակները տե՛ս նաև Միքայելյան Ժ., նշվ. աշխ., 1980, էջ 45:
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-ն1, որոնք լծորդական շարքեր են ձևավորում նույն ձայնավորների գրական և 
քմային տարբերակներով (³ -ա-

<
³ ), օր.` 

<
³ման, խըմ

<
o ր և այլն: Գրաբարյան 

երկբարբառները մի շարք բարբառային տարածքներում, այդ թվում և Գորիսում 
չեն պահպանվել և վերածվել են պարզ ձայնավորների: Սակայն Ղարաբաղի 
բարբառում, ինչպես վկայում են Կ. Դավթյանը և Ա. Պողոսյանը, գործառում են 
ըէ, ըի ըօ, ուէ, ուի, ոււ, օը երկբարբառները2, այնինչ Հ. Աճառյանը նշում էր էյ-ը, 
օյ-ը, ուա-ն, օր.՝ ղէյնը «եղունգ», կըրօյնը«կրունկ», թըթուաշ «թթվաշ» և այլն3: 
Մարգարյանը Գորիսի տարածքային տարբերակների հնչունահնչույթային 
համակարգերում գրաբարյան ուա և ուե հնչյունակապակցություններում 
նշում է ու>վ անցումը (օր․՝ չուան>չըվան//չուվան, կռուել>կըռվէլ4), իսկ Ժ. 
Միքայելյանը գտնում է, որ բաղաձայն+ու+ ձայնավոր հնչյունական դիրքում 
վ, ու, ւ հնչյուններից հանդես է գալիս ւ-ն, և «Գորիսի խոսվածքում առկա է վ, 
ու, ւ հնչյունների ենթահնչույթային»5 հարաբերություն։ Հավելենք, որ ո և ե 
ձայնավորների բառասկզբում դրսևորվող փոփոխությունը երկբարբառային չէ. 
այս հնչյունափոխությունն ընդհանրապես հատուկ է Ղարաբաղի բարբառին: 
Համեմատելով քմային բաղաձայնների առկայությունը ուսումնասիրվող 
բարբառային գոտում՝ Մարգարյանը վկայում է, որ Ղարաբաղի բարբառը 
հարուստ է քմային բաղաձայններով (գյ/· , կյ, քյ, հյ, դյ, լյ, ծյ), բայց Գորիսի 
տարածաշրջանում դրանցից գործածական են գյ, կյ, քյ հնչյունները, հմմտ. 
Ղրբ.՝ ծաղէգյ-Գոր.՝ ծաղիկ//ծաղէգ, ÕûÏ  -կû ղ// ÕûÏ  , կըռէ ù -կէռիք, ըրիÑ
նակ-ըրէքնակ//իրիքն³ կ, հան¹ -հանդ, կ Í³  ակ-կէծակ(ն)ը, õáÉ  -լ õá և այլն6: 
Սակայն · , Ï , ù  հնչյունները հազվադեպ են Տաթև, Սվարանց, Տանձատափ, 
Բարձրավան խոսվածքներում, որոնք Ալ. Մարգարյանը դասել է խոսվածքների 
հինգերորդ խմբում: 

«Գորիսի բարբառը» աշխատության մեջ Մարգարյանը, հանգամանալից և 
մանրամասնորեն քննության ենթարկելով խոսվածքներին բնորոշ հնչյունական 
անցումները և փոփոխությունները, երբեմն անդրադարձել է նաև նախաձևերին: 
Բարբառագետական հետազոտությունների համար արժեքավոր և էական 
տեղեկություններ են պարունակում ինչպես վերհանված հնչյունափոխական 
իրողությունները (անկում, հավելում, կրկնություն, դրափոխություն), այնպես և 
լեզվաբանի` հիշատակած հնչյունական օրենքները, որոնցից է ձայնավորների 
ներդաշնակությունը, այսպես` երդումն> )ÝÁ(õÙáõñÃá  , երեկոյ> õÝá·õáÇñ  // 

õÝá·õáõñá  , ավելուկ> õÏáõÉáõíá//õÏáõÉáí)Ç//(õÏáõÉáÁí   և այլն: Հա վե լենք, 
որ բար բա ռա յին օ րի նակ նե րը ձևա վոր վել են հե տըն թաց առն մա նութ յամբ: 
Մար գար յա նը, սա կայն, չի նշում Ա ճառ յա նի հնչյու նա կան օ րեն քի մա սին, որն ար-
դի ժա մա նա կա փու լում ևս գոր ծառ վում է և՛ Ղա րա բա ղի, և՛ Գո րի սի բար բա ռա-
յին միա վոր նե րում: Տե ղին է անդ րա դառ նալ այն հան գա ման քին, որ հե ղի նա կը 
հնչյու նա կան-հնչու թա բա նա կան տար բե րա կիչ ի րո ղութ յուն նե րից է հա մա րել 

1 Այս մասին տե՛ս նաև Միքայելյան Ժ., նշվ. աշխ., 1980, էջ 39:
2 Դավթյան Կ., Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային քարտեզը,Երևան, 1966, էջ 20: Պողոս-

յան Ա., Հադրութի բարբառը, Երևան, 1965, էջ 11:
3 Աճառյան Հ., Քննություն Ղարաբաղի բարբառին, Վաղարշապատ, 1899, էջ 14:
4 Տե՛ս Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., 72:
5 Միքայելյան Ժ., նշվ. աշխ., 1980, էջ 47:
6 Օրինակները տե՛ս Աճառյան Հ., նշվ. աշխ., 1899, էջ 19-33: Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., 

319-334:
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քննվող բար բառ նե րում նույն ձայ նա վոր նե րի կրած տար բեր փո փո խութ յուն-
նե րը. հմմտ. պէրց-պ³ րց (<բարձ)1, որում ա>³ >է հաջորդական անցումն է, 
այսպես՝ զարթուն> զ³ րթ õá ն (Գոր.)>զէրթու/ õá ն(Ղրբ.), բարակ>պ³ ր³ կ 
(Գոր.)> պէրակ (Ղրբ.), գազար> ñ³½³Ï   (Գոր.)>կէզար(Ղրբ.), դառնալ>տ³
ռն³ լ (Գոր.)>տէ/

<
¿ռնալ(Ղրբ.) և այլն: Հնչ յու նա կան այս եր ևույ թը Ա ճառ յա նի 

օ րեն քի դրսևո րումն է Ս յու նիք-Ար ցախ տա րա ծաշր ջա նի բար բա ռա յին գո տում 
և, կար ծում ենք, տե ղին է կար ևո րել և փաս տել, որ Գո րի սի խոս վածք նե րում, 
ինչ պես «Կռ զե նի, Հա վա րի կի, Մեղ րու և  այլ բար բառ նե րում …առ կա է օ րեն քի 
երկ րորդ՝ ան ցու մա յին շրջա նը, իսկ Ղա րա բա ղի, Խո յի- Մա րա ղա յի, Վա նի՝ եր-
րորդ շրջա նը»2: Ըստ Ա. Մար գար յա նի` էա կան է նաև այն, որ Ղա րա բա ղի և 
Գո րի սի «բար բառ նե րը պատ կա նում են ձայ նե ղա զուրկ եր կաս տի ճան բա ղա-
ձայ նա կան հա մա կարգ ու նե ցող բար բառ նե րի խմբին, հա վա սա րա պես շեշ-
տը կրում են բա ռե րի վեր ջըն թեր վան կի վրա, շատ հա ճախ հատ կանշ վում են 
հնչյուն նե րի միա տե սակ և միան ման փո փո խութ յուն նե րով»3:

Ա. Մար գար յա նը իր մե նագ րութ յան մեջ օգ տա գոր ծել է տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նում ըն դուն ված տա ռա դար ձութ յու նը ոչ միայն Գո րի սի բար բա ռի 
հնչյու նա կան հա մա կար գե րը և հնչ յու նա փո խա կան եր ևույթ նե րը ներ կա յաց-
նե լու հա մար, այլև «Ն մուշ ներ» բաժ նում` յու րա քանչ յուր խոս ված քից բար բա-
ռա յին նյու թի օ րի նակ բե րե լիս, նաև տար բեր բա ռա րան նե րում և բա ռա ցան-
կե րում՝ «Գ րա բա րից- Գո րի սի բար բառ, Բար բա ռա յին բա ռե րի բա ռա րան, Փո-
խառ յալ բա ռե րի բա ռա րան, Ռու սե րե նից փո խառ յալ բա ռե րի ցանկ»4, ո րոնք, 
զե տեղ ված «Երկ րորդ բա ժին» վեր նա տա ռութ յամբ հա վել վա ծում, ար ժե քա վոր 
են նաև հա մա ժա մա նակ յա կտրված քով Գո րի սի խոս վածք նե րը քննութ յան են-
թար կե լիս: Հե տա զո տե լով Գո րի սի բար բա ռի հնչյու նա կան հա մա կար գե րը՝ նա 
պատ մա հա մե մա տա կան մե թո դի կի րառ մամբ կա տա րել է բար բա ռա յին ի րո-
ղութ յան հա մե մա տում գրա բա րի հետ՝ որ պես գրառ ված հնա գույն լեզ վա տար-
բե րա կի: Հա մե մա տութ յան եզր ըն դու նե լով գրա բար յան բա ռաձ ևը` ման րա-
մաս նո րեն ներ կա յաց րել է յու րա քանչ յուր բա ղա ձայ նի կամ ձայ նա վո րի` խոս-
վածք նե րում կրած փո փո խութ յուն նե րը` հա մա պա տաս խա նա բար ըստ դիր քի 
և  ըստ շեշ տա ռութ յան, նաև տվել է մաս նա վոր հնչյու նա փո խութ յան դեպ քե-
րը, ո րոնք ևս  ա ռան ձին խոս վածք նե րի յու րա հատ կութ յուն ներ է հա մա րել, ինչ-
պես`«ջուխտ>ճօխտ (ո րոշ գյու ղե րում նաև ճû խտ)»5 և այլն: 

Մեզ թույլ տա լով խո նար հա բար կար ծիք հայտ նել մե ծար գո լեզ վա բա նի 
բար բա ռա գի տա կան հա յացք նե րի ար դիա կա նութ յան մա սին` գտնում ենք, որ 
հա մա ժա մա նակ յա կտրված քով նրա նշած բար բա ռա յին ո րոշ հնչա տար բե-
րակ ներ մաս նա վո րա պես Գո րիս քա ղա քի խոս ված քում կի րա ռում են տա րեց, 
եր բեմն էլ մի ջին սերն դի բար բա ռա խոս նե րը: 

Ինչ պես վկա յում է Ալ. Մար գար յա նը, Գո րի սի և Ղա րա բա ղի բար բառ նե րի 
ձևա բա նա կան մա կար դա կի տար բե րութ յուն նե րը 7-ն  են: Հան գա մա նո րեն ու-
սում նա սի րե լով Գո րի սի բար բա ռի ձևա բա նութ յու նը (մե նագր քութ յան մեջ` էջ 

1 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 8:
2 Միքայելյան Ժ., Վասպուրականի խոսվածքների քմային ձայնավորները, Երևան, 2009, 

էջ 65:
3 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 10:
4 Տե՛ս Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 311-561: 
5 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 59:
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117-237)` նա նկա տում է, որ հիշ յալ եր կու բար բա ռա յին գո տու ձևա բա նա կան 
հա մա կար գե րում առ կա քե րա կա նա կան տար բե րութ յուն նե րը բա վա րար են 
Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի հա ղոր դակց ման լե զուն հա մա րել բար բառ, այլ ոչ թե` 
են թա բար բառ:

Դի տարկ ված ան վա նա կան զու գա բա նութ յուն նե րը ե րեքն են. սե ռա կան-
տրա կան հո լո վաձ ևե րում Ղա րա բա ղի ըէ/է թե քույ թի դի մաց Գո րի սում գոր-
ծառ վում է ի-ին, ին չը հա տուկ է նաև մի խումբ բա ռե րի և ա նո րոշ դեր բա յին, 
ո րոնք, սա կայն, Ղա րա բա ղի բար բա ռա յին միա վոր նե րում են թարկ վում են ու 
հո լով ման, ինչ պես՝ պատէն//պատու (Ղրբղ), բայց՝ պատի(Գոր.), մօկունէն//
մուկնէն//մօկնու, բայց՝մօկնի(ն), օտէլու, բայց՝օտէլի և  այլն: Ու-ի հնչյու նա կան 
հա կադ րութ յու նը դրսևոր վում է նաև գրա բար յան -ու թիւն վեր ջա վո րութ յու նը 
ու նե ցող բա ռե րի սե ռա կան հո լո վաձ ևե րում, հմմտ. հըստօթո՛ւնու(ն) (Ղրբ.)-
հըստութո՛ւնի(ն) ( Գոր.)1: Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ Ղա րա բա ղի 
բար բա ռում ընդ հան րա կան է սե ռա կա նի՝ ն կամ ը հո դա ռութ յու նը, (օր.՝ ծա
ռէնճօղնը,աշկէն ըռաչէն,քըվօրըխօխան), իսկ Գո րի սի խոս վածք նե րում այն 
մաս նա վոր բնույթ է կրում, օր.՝ հըրըվանի(ն)տօն,ըմանի(ն)տակը և  այլն: Չ նա-
յած հար գար ժան լեզ վա բա նը իբրև տար բա կիչ հատ կա նիշ չի դի տար կել գրա-
բար յան -ու թիւն վեր ջա ծան ցի հնչյու նա կան փո փո խութ յու նը՝ ու>օ//է, բայց, 
կար ծում ենք, որ այդ ի րո ղութ յա նը ևս պետք է անդ րա դառ նալ, քա նի որ Ղա-
րա բա ղի խոս վածք նե րում քննվող վեր ջա ծան ցը ու նի -օթուն//- õÝáÃû  //-էթուն 
ձևերը, իսկ Գորիսում՝-օթուն//- õÝáÃû  //-ութուն//- õÝáõÃá   տարբերակները, 
ինչպես՝ մեծութիւն>մըծէթուն(Ղրբ.)//մըծօթուն( Գոր.), ընկերութիւն>հընգըրօ
թուն//հընգըրէթուն(Ղրբ.)//հինգիր õÝáÃû  (Գոր.), նաև փոխառյալ արմատից 
բաղադրված`դինջութուն//դինջէթուն//դինջöթին//դինջ õÝáÃû  (Ղրբ.)2//դինջ

õÝáÃû   (Գոր.) և այլն: Կար ծում ենք, այս հնչյու նա փո խութ յու նը, որ դրսևոր-
վում է ձևա բա նա կան մա կար դա կում՝ ձևույ թի կազ մում, ևս զու գա բա նութ յուն 
պետք է ըն դու նել:

Քն նե լով ձևա բա նութ յան ա ռանց քը կազ մող բա յա կան հա մա կար գե րում 
առ կա տար բե րութ յուն նե րը` Մար գար յա նը նկա տել է, որ Գո րի սի բար բա ռում 
ևս ներ կա և  անց յալ ան կա տար ժա մա նա կաձ ևե րը կազ մա վոր վում են -ում 
վեր ջա վո րութ յամբ դեր բա յով և  օ ժան դակ բա յով, սա կայն օ ժան դակ բա յի խո-
նար հաձ ևե րը հնչյու նա փոխ ված տար բե րակ նե րով ա ռանձ նա նում են: Որ պես 
բար բա ռա յին միա վոր նե րի բա յա կան տար բե րա կիչ հատ կա նիշ է ըն դու նել 
ա պառ նի (ա պա կա տար) դեր բա յի ար տա հայ տութ յու նը: Այն Ղա րա բա ղի բար-
բա ռում ու նի -ա կան վեր ջա վո րութ յու նը, իսկ Գո րի սում՝ -ու/ õá , ինչպես՝ ըպրէլու 
վէմ, փիդին³ լ õá վի, կյիրըլական ըս: Սակայն Հ. Աճառյանը այս դերբայի 
համար տալիս նաև -ացուք վերջավորությունը, որը քիչ գործածական է, օր.՝ 
«կրըլա՛ցուք ըմ, կրըլա՛ցուք ի»3: Տեղին է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղի և 
Հադրութի խոսվածքներում առկա է նաև -ա/³ ն վերջավորությամբ ապառնի 
դերբայ, որով ևս կազմում են սահմանական եղանակի ապառնի և անցյալի 
ապառնի, օր.՝ կըրթիլանըմ,կըրթիլանի//կըրթիլանըմ É³É   և այլն4:

1 Նույն տեղում, էջ 9:
2 Օրինակները տե՛ս նաև Դավթյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 217:
3 Աճառյան Հ., նշվ. աշխ., 1899, էջ 172:
4 Սարգսյան Ա. Յու., Շաղախի ենթաբարբառը Հադրութի ենթաբարբառի միջավայրում, 

Ստեփանակերտ, 2009, էջ 54:
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Հա վե լենք, որ Ղա րա բա ղի և Հադ րու թի բար բառ նե րում կի րարկ վում է 
ըն թա ցակ ցա կան դեր բայ, ո րով ար տա հայ տում են սահ մա նա կան ե ղա նա-
կի շա րու նա կա կան ներ կա և  անց յալ ժա մա նա կաձ ևե րը, օր.՝ խըսէլավ ըմ,
խըսէլավ ի1: Այ նինչ Ա. Մար գար յա նը այն իբրև բա յա կան զու գա բա նութ յուն 
չի դի տար կել՝ հա մա րե լով ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո լո վաձև, քա նի որ 
«նման գոր ծա ծութ յուն նե րը զուտ ո րոշ բա յե րի բա յա կան-բա ռա յին ի մաս տով 
պայ մա նա վոր վող մաս նա վոր դեպ քեր են և բա վա րար հիմք չեն տա լիս այդ-
պի սի դեր բայ ճա նա չե լու հա մար»2: Հիշ յալ ժա մա նա կաձ ևե րը Ար ցա խի տա-
րա ծաշր ջա նի բար բառ նե րում գոր ծուն են նաև ար դի փու լում: Հարկ է ա ռանձ-
նաց նել նաև այն, որ Գո րի սի խոս վածք նե րում սահ մա նա կան ե ղա նա կի անց-
յա լի վեր լու ծա կան ժա մա նա կաձ ևե րը կազ մում են դեր բա յից և  օ ժան դակ բա յի 
անց յա լի խո նար հաձ ևե րից, օր.՝ կանչումի,մընացալիր,նըստէլու(վ)էր,կաղ
նած ին և  այլն: Իսկ Ղա րա բա ղի և Հադ րու թի բար բա ռա յին միա վոր նե րում 
այս ձևե րին զու գա հեռ տա րա ծում ու նեն ան կա տար, հա րա կա տար, ա պա-
կա տար դեր բայ նե րի ներ կա յի ձևե րի և É³É   բառ-մասնիկի հարադրությամբ 
կազմությունները, օր.՝ յէշ õá մըմ É³É  , նըստածըս É³É  , «կըրթիլականըմ 

É³É  »3: Քերականական տարբերակիչ իրողություն կարելի է ընդունել այն, որ, 
ի տարբերություն Ղարաբաղի, Գորիսի տարածաշրջանի բարբառային գոտում 
նշված ժամանակաձևերը գործառում են իբրև երկրորդական բաղադրյալ 
ժամանակաձևեր, օր.՝ մընումա(ի) É³É  //մընասա É³É  //մընալիսա(ի) É³É   
«մնալիս է եղել», նըստածէմ (ի) É³É  «նստած եմ եղել», կընչէլուվա (ի) É³É  // 
կընչէլուինի «կանչելու լինի»: Ս յու նիք-Ար ցախ տա րած քի քննվող բար բառ նե րի 
ձևա բա նա կան մա կար դա կի զու գա բա նութ յուն են նաև վա ղա կա տար և հա-
րա կա տար դեր բայ նե րի կի րար կութ յուն նե րը, թեև Ա. Մար գար յա նը չի ա ռանձ-
նաց րել դրանք: « Վա ղա կա տար ներ կան խոս քի մեջ ար տա հայ տում է նաև 
վա ղա կա տար անց յա լի և  անց յալ կա տար յա լի ի մաստ ներ»4 Ղա րա բա ղի, Հադ-
րու թի, նաև Կա պա նի բար բա ռա յին միա վոր նե րում, օր.՝ խըմալըմ «խմել եմ, 
խմել էի, խմե ցի»: Քե րա կա նա կան բազ մի մաս տութ յուն ու նեն նաև հա րա կա-
տա րով կա ռույց նե րը, քա նի որ Ղա րա բա ղում գոր ծա ծա կան են վա ղա կա տար-
հա րա կա տար ժա մա նա կաձ ևեր, ինչ պես՝ մըրսածըս É³É  «մրսելէիր,մրսած
էիր»,քօն Í³É  ըմ É³É  «քնելէի,քնածէի,նաև՝քնածեմեղել»: Իսկ Գո րի սի 
բար բա ռա յին գո տում հա րա կա տա րը սահ մա նա փակ կի րա ռութ յուն ու նի, ընդ 
ո րում` այս խոս վածք նե րում առ կա է անց յալ կա տար յա լի հա մադ րա կան ձև և 
վե րոնշ յալ ժա մա նա կաձ ևե րը, ու նե նա լով ա ռան ձին դրսևո րում ներ, մե նի մաստ 
են, ինչ պես՝ վաղ.` կէրալէմ, հար.`սարքածա,անց. հար.՝ սարքածին, անց. 
կատ.՝«կընչէցի, ù (ին)³ ցիր,հըսավ,մըծացան»5: 

Ձ ևա բա նա կան տար բե րութ յուն նե րից են նաև հար կադ րա կան ե ղա նա կի 
պի տի ե ղա նա կի չի բէդ մա//պէտ մա//պէդ մա (Ղրբ.), պի տի//պէ տի ( Գոր.) բար-
բա ռա յին տար բե րակ նե րը, օր.՝ բէդմաասիս, բայց՝ պէտիասէս//ասիլպէտէս 
և  այլն: Մար գար յա նը նշում է նաև ար գե լա կան հրա մա յա կա նի կազ մա վո րու-

1 Պողոսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 166:
2 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 180:
3 Սարգսյան Ա. Յու., նշվ. աշխ., էջ 54:
4 Նույն տեղում, էջ 55:
5 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 192,194:
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մը Ղա րա բա ղում՝ մըէրմըէք,մըէլ//մէլ,միք//մէքյ, Գո րի սում՝ (մ)իլ, (մ)իքժխտա-
կան բառ-մաս նիկ նե րով, օր.՝ մը ռա՛նալ մըէր-մը ռա՛նալ մըէք, շի՛նի միլ//մէլ-շի՛նի 
միք//մեքյ, օ տո՛ւմ  իլ-օ տո՛ւմ  իք և  այլն1:

Հե ղի նա կը մե նագ րութ յան մեջ ու սում նա սի րել և  եր ևան է հա նել նաև 
խնդրո ա ռար կա բար բա ռում և  են թա խոս վածք նե րում գոր ծառ վող բա ռա պա-
շա րա յին տար բե րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ա ռանձ նաց նում է բար բա ռա յին 
հա րուստ բա ռա ֆոն դում կի րառ վող տար բեր բա ռա շեր տե րը, հա յե րե նին հա-
տուկ բա ռա կազ մա կան ե ղա նակ նե րը, ի մաս տա փո խութ յան եր ևույթ նե րը: 

Վաս տա կա շատ լեզ վա բա նը, Գո րի սը դի տար կե լով իբրև բար բառ, նկա-
տել է, որ այն միա տարր չէ, և Գո րի սի շրջա նի գյու ղե րի խոս վածք նե րը, մի 
ընդ հա նուր ամ բող ջութ յուն կազ մե լով, միմ յան ցից տար բեր վում են, ուս տի և  
ա ռանձ նաց րել է 8 խումբ2: « Գո րի սի բար բա ռը» աշ խա տութ յան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ դա սա կար գել է այդ տա րա ծաշր ջա նի խոս վածք նե րը՝ ըստ դրանց լեզ-
վա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի, ա պա ներ քին զու գադ րա կան մե թո դով 
հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում անդ րա դար ձել է դրանց, այս պես՝ հող>վէղ
(Գոր.,Քրհ., Վշ․)//վօղ(Խնձ.,Քրշ., Հլձ․), մայր>մէր(Գոր.,Վշ․,Քրհ., Հլձ․,Սվ.,Խնծ., 
Տեղ) // մար(Խնձ.,Քրշ.), փող>փօղ(Գոր.,Տթ.,Հլձ.)//փուղ(Շնհ.), բերան>պէրա/
³ ն (Գոր.,Վշ․, Տթ.) //պիրան (Շնհ., Հլձ.), վերայ>յիրա/³ //յըրա/³ (Գոր., 
Վշ․, Վղտ., Խնձ., Տեղ, Կրձ.)//վիրա/³ (Քրհ., Տթ., Սվ., Հրժ., Հլձ․), կամ՝ լըսէ՛ք//
լըսէ՛ցէք(Գոր.,Վշ․), բայց՝ լըսէ՛ցաք (Խնձ., Տեղ, Հլձ., Հրժ.)//լիսէ՛ց³ ք//լի՛սէք(Շնհ., 
Հլձ.),սարումը, ասում էս (Գոր.,Տեղ, Խնձ.), բայց՝ սարըմը, ասըմ էս (Խզն., 
Վղտ., Խնծ.) և այլն:

Ար ժա նա հարգ լեզ վա բա նի տա րի նե րի մաս նա գի տա կան պրպտուն աշ խա-
տան քի արդ յունք են ինչ պես լեզ վա բա նա կան աշ խա տութ յուն նե րը, այն պես 
և հայ բար բա ռա գի տութ յան բնա գա վա ռում ար դեն իսկ ըն դուն ված « Գո րի սի 
բար բա ռը»: Բ նա կան է, որ բար բա ռա գի տա կան նմա նաբ նույթ ու սում նա սի-
րութ յու նը կա րող է լի նել վի ճա հա րույց և հա մա ժա մակ յա հա յե ցա կե տում ևս 
զերծ չէ նոր հար ցադ րում նե րից, քա նի որ Գո րի սի բար բա ռը հա յե րե նի կեն դա նի 
բար բառ նե րից է: Մե նագ րութ յան մեջ վկայ ված բար բա ռա յին ձևե րի քննութ յու-
նը նշա նա կա լից ու էա կան է խնդրո ա ռար կա տա րած քա յին տար բե րա կի լեզ վի 
պատ մա կան զար գա ցու մը ու փո փո խութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լիս և ն կա րագ-
րե լիս:

Կար ծում ենք՝ ոչ միայն տա րի նե րի հետ ևո ղա կան հե տա զո տութ յան, այլև 
սի րո ար գա սիք է այս մե նագ րութ յու նը, քա նի որ միայն հա րա զատ ծննդա վայ րի 
սի րո շնոր հիվ է հնա րա վոր հաղ թա հա րել բա զում խո չըն դոտ ներ և սե րունդ նե-
րին ա վան դել բար բա ռա յին մնա յուն մի գան ձա րան: Պա տա հա կան չէ, որ Ա լեք-
սանդր Մար գար յա նը բնա բան է ընտ րել Ակ սել Բա կուն ցի տո ղե րը՝ «Այդ քան գե-
ղե ցիկ և հն չեղ էր Կ յո րե սի լե զուն: Նա մի չքնաղ գորգ էր՝ նախ շե րով և վարդ 
ծա ղիկ նե րով մի հին գորգ…»:

1 Օրինակները տե՛ս Դավթյան Կ., նշվ. աշխ., էջ 183-184, Սարգսյան Ա. Յու., նշվ. աշխ., էջ 
75, Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 9-10:

2 Մարգարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 10-11:
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Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒն 

1. Ա ղա բեկ յան Մ., Հա նե յան Ա., ՈՒ ռուտ յան Ռ., Հա յե րե նի հնչա տար բե րակ նե րի տա-
ռա դարձ ման նոր հա մա կար գը, Հա յե րե նի բար բա ռա գի տա կան ատ լաս, պրակ 3, Եր-
ևան, 2010:

2. Ա ճառ յան Հ., Ար մա տա կան բա ռա րան, հ. Ա, Եր ևան, 1926:
3. Ա ճառ յան Հ., Քն նութ յուն Ղա րա բա ղի բար բա ռին, Վա ղար շա պատ, 1899:
4. Դավթ յան Կ., Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի բար բա ռա յին քար տե զը,Եր ևան, 1966: 
5. Խա չատր յան Ա., Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի հնչույ թա բա նութ յուն, Եր ևան, 1988:
6. Մար գար յան Ա., Գո րի սի բար բա ռը, Եր ևան, 1975:
7. Մի քա յել յան Ժ․, Գո րի սի խոս ված քի հնչյու նա-հնչույ թա բա նա կան մի քա նի ա ռանձ-

նա հատ կութ յուն ներ, Ա ռանձ նա տիպ ՀՍՍՀ ԳԱ «Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե-
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.МАРГАРЯАНА - СВЕТЛАННА МАНУЧАРЯН 
- Диалектические взгляды Ал. Маргаряна обобщены и представлены в монографии 
«Диалект Гориса». Впервые, с научной точки зрения Маргарян изучил и применил 
метод Атчаряна, записал диалекты Гориса и отделил его от диалекта Карабаха. 
Лингвист исследовал фонетические и грамматические реалии, сравнивая их с 
грабаром (древний армянский).

В рамках этого исследования были также представлены взгляды других 
лингвистов.

Ключевые слова: Диалект Карабаха, диалект Гориса, говоры, общность, 
разлучительный признак, сопоставительный метод.

DIALECTICAL VIEWPOINTS OF ALEKSANDR MARGARYAN - SVETLANNA 
MANUCHARYAN - Al. Margaryan՛s dialectic views are summed up and presented in «Goris՛s 
dialect» monograph.

For the first time, Margaryan scientifically examined and applying Atcharyan՛s method 
recorded the sub-dialects of Goris and separated it from Karabakh՛s dialect. The linguist 
examined the phonetic and grammatical realities by comparing with grabar (old Armenian). 
Within the framework of this research the views of other linguists were presented as well.

Key words: Karabakh՛s dialect, Goris՛s dialect, idioms, universality, distinctive feature, 
metod of composition.


