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ՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ`̀̀̀    
ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ    

    
Առաքելյան Առաքելյան Առաքելյան Առաքելյան Ծովինար Ծովինար Ծովինար Ծովինար     

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... լեզուների ցեղակցություն, քերականական կառուց-

վածք, հիմնական բառաֆոնդ, նախալեզու, լեզվական փոխազդեցություն: 
 
Որպես սույն աշխատանքի արդիականություն՝ կարելի է ներկայացնել ժա-

մանակակից կրթության հիմնախնդիրներից մեկը. այն է՝ բարբառախոս վայրե-
րում օտար լեզուների ուսուցումը, որը ավելի արդյունավետ կլինի պատմահամե-
մատական մեթոդի կիրառությամբ: Մասնավորապես լուսաբանելով հնդեվրոպա-
կան նախալեզվից ավանդված և բարբառներում պահպանված բուն հնդեվրո-պա-
կան բաղադրիչները՝ կարելի է զուգադրական վերլուծության շնորհիվ զգալիորեն 
բարձրացնել օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետությունը:  

Հիմք ընդունելով լեզուների ցեղակցության տեսությունը, ըստ որի, ցեղակից 
են համարվում այն լեզուները, որոնք ունեն քերականական կառուցվածքի և հիմ-
նական բառաֆոնդի այնպիսի ընդհանրություններ, որ հավաստիորեն վկայում են 
նրանց սկզբնական բարբառային մերձավորություն՝ միևնույն սկզբնական լեզվին 
պատկանելու մասին, լեզվաբանները դասակարգել են աշխարհի լեզուները ըստ 
լեզվաընտանիքների [2, 8]: Դասվելով հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին՝ հայե-
րենը նույնպես ունի բուն հնդեվրոպական բաղադրիչներ, որոնց մի մասը պահ-
պանվել են միայն բարբառներում: Այդ բաղադրիչներն առաջին հերթին քերակա-
նական կառուցվածքի տարրերն են՝ բուն քերականական արժեք ունեցող մաս-
նիկները, մասնավորապես վերջավորությունները, որոնք լեզվական փոխազդե-
ցությունների հետևանքով փոխ չեն առնվում. օրինակ՝ հայերեն՝ ես, սեռականը՝ 
իմ, պակասավոր բայի ներկան՝ եմ, ես, է, լատիներեն` ego–mei, sum, es, est: Երկ-
րորդ հերթին դրանք զանազան կարգի ածանցներն են, որոնք համեմատաբար քիչ 
են փոխառվում, օրինակ`under-underground-անդրշիրիմյան: Եվ երրորդ հեթին 
դրանք հիմնական բառաֆոնդի բառերն են, որոնք քիչ են փոփոխվում և մեծմա-
սամբ կայուն են [2, 40], օրինակ՝ հայր բառը հնդեվրոպական նախալեզվի pəter* 
բառն է, որտեղ p-ն կամ հայերենում դարձել է հ, ինչպես, օրինակ, հնդեվրոպա-
կան նախալեզվի penk-ը` հայերենում հինգ կամ սղվել է, օրինակ` սանսկրիտ-pad, 
հունարեն-pous, լատիներեն-pes, անգլերեն-foot, իսկ հայերեն գրաբարյան ձևում` 
ոտն: Այս արմատից է ծագում նաև հետ(ք) արմատը [4, 34]: Հնդեվրոպական 
ուսումնասիրությունների արդյունքում հաջողվել է վերականգնել մոտ երկու հա-
զար բառարմատ, որոնց մեկ երրորդ մասը, ինչպես նշվեց, պահպանված է հայե-
րենում` մասնավորապես բարբառներում, որոնք լեզվի տարածքային տարբերակ-
ներն են[3, 5]: Ուսումանասիրությունները ցույց են տվել, որ բարբառներում` 
որպես բանավոր խոսք, պահպանվել են արմատներ, որոնք նույնիսկ գրաբարում 
չկան [1, 1] և ավելի հին են օր. զգեստ բառում պահպանվել է գրաբարյան զ ածան-
ցը, մինչդեռ բարբառներում պահպանվել է ավելի հին գեստ տարբերակը: Ահա թե 
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ինչու համեմատական ուսումնասիրության համար մենք ընտրել ենք Ղարաբաղի 
բարբառը, որը հայերենի բարբառների շարքում ամենահներից մեկն է, և, ինչպես 
ստորև բերված օրինակները կփաստեն, առավել շատ է պահպանել բուն հնդեվրո-
պական նախալեզվի բաղադրիչները, ուստի զուգադրել ենք հնդեվրոպական լեզ-
վաընտանիքի գերմանական ճյուղին պատկանող անգլերենի հետ`վեր հանելու 
հայերենի բուն հնդեվրոպական բաղադրիչները: Եթե ի նկատի ունենանք մասնա-
գետների (օրինակ` Արմեն Դավթյանի) կատարած ուսումնասիրության արդյուն-
քում շումերերենի և գրաբարի հնչյունային համապատասխանությունը, որոնք 
զգալիորեն ազատ են պատմահամեմատական մեթոդի հայտնաբերած հնչյունա-
յին համապատասխանություններից, ապա անգլերենի և Ղարաբաղի բարբառի 
հնչյունային համապատասպանությունների միջև ևս նկատելի են որոշ ազատու-
թյուններ: Այդ իսկ պատճառով ստորև բերված օրինակների դասակարգման 
ելակետ է համարվել նրանց իմաստային փոփոխությունները լեզուների պատմա-
կան զարգացման ընթացքում:  

    
ԻմաստըԻմաստըԻմաստըԻմաստը    նույնությամբնույնությամբնույնությամբնույնությամբ    պահպանածպահպանածպահպանածպահպանած    բառարմատներբառարմատներբառարմատներբառարմատներ    ևևևև    ձևույթներձևույթներձևույթներձևույթներ....    
rush դուրս ցցվել, 

երևան գալ  
ղաշար  երևացող տեղ 

մի ղաշար տյուս եկ  
plump  գեր փինփինոտել գիրանալ  

խոխան փինփինոտալ ա  
rock  ժայռ  ռոք ժայռ, պատի հիմքի խոշոր քար 

Մըծ ռոքե ըմ տեմ իլալ 
search փնտրել  շրշուղ տալ  փնտրել 

Էս ծյորն էլ շրշուղ անիմ, կյամ  
bad վատ բադա տալ, 

բարբադ անել  
փչացնել, կործանել  
շյորերն էլ բադա յա տվալ, եկալ 

bump բախում, ծանր 
հարված  

բամփել  հարվածել 
 խուխեն կըլխեն բամփալ ա  

chat զրուցել, խոսել քաթ անել պատմել 
Եկ նստե, քաթ անինք  

coil օղակ, պարույր քուլուլ կենալ գալարվել 
Շները քուլուլ ըն կացալ  

cruel դաժան կռո խիստ, կոպիտ, անդրդվելի 
Կռո մարդին համոզելը տժեր ա 

curl թեքել, շեղել, 
ոլորել 

կըռմկըռ զիգզագ, ոլորուն 
Ծոխը կըռմկըռ պիցիրանում ա  

dart կտրուկ շարժում դարթու տալ ուժեղ հրել 
Դարթու ըմ տվալ, տենակը 
ծեռքան խլալ  

ding զրնգոց, զանգի 
հնչյուն,  

դնգդնգալ 
կլոխը դանգ 
անել 

հնչել, անընդհատկրկնել, 
գլուխըտանել 
Հինչըս կլոխս դանգ անում, խրեք 
լացի  

donkey իշուկ դոնգի միամիտ, հիմար 
Դընգը-դոնգի քիչ տյուս տո  
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door դուռ տոռնը դուռ 
Տոռնտ կապ պահե, հըրիվանետ 
կյող մէր ասեր 

hole անցք, հոր կհոլ անցք հողի մեջ 
Խոխան կյողլ ա կացալ կհոլումը  

hoop կապել, միացնել, 
սեղմել 

հոփ տալ միացնել  
Վըննամանս հոփ ա տամ  

horn եղջյուր, պոզ հարու տալ պոզահարել 
Կավը հարու ա տվալ  

lap գրավել, 
տարածվել 

լափու տալ  ալիք տալ  
Ճյուրը լափու ա տամ  

lurk թաքնված սպասել լրկվել թաքնվել 
Տըղըտ լրկված մնա  

ninny հիմարիկ նինիկուկու անճար, ոչինչ չկարողացող մարդ 
Հանցս նենիկուկու ինիս  

own սեփական օնիմ ունեմ 
Երկու ախպեր օնիմ  

sootհe մեղմացնել, 
հանգստացնել 
ցավը 

սուսավ անել լռեցնել, հանգստացնել 
Խուխեն օրորե՛, սուսա՛վ ըրա 

torrent տեղատարափ 
անձրև 

թոռ անձրև  
Թոռը ետ ա կալալ  

towards դեպի թոռնըս  դեպի ո՞ւր  
Թոռնը՞ս քինում  

virile առնական  վիրի վայրի, ուժեղ  
Հանցա վիրի ինի  

who 
 

ո՞վ հո՞ւ 
 

ո՞վ  
Հուվա՞ կյամ  

  
 
ԻմաստայինԻմաստայինԻմաստայինԻմաստային    լայնացմանլայնացմանլայնացմանլայնացման    ևևևև    նեղացմաննեղացմաննեղացմաննեղացման    ենթարկվածենթարկվածենթարկվածենթարկված    բառարմատներբառարմատներբառարմատներբառարմատներ    ևևևև    ձևույթներձևույթներձևույթներձևույթներ    
key բանալի  քիլիդել  փակել 

Տոռնը քիլիդեմ կյամ  
drag  քաշել, հրել  կլպնդրեգի տալ գլխի վրա շուռ գալ  

Մի լյավ կլպնդրեգի ըմ տվալ  
ban արգելել բանդ անել փակել  

էտ ճիրի տեմը բանդ արա 
because որովհետև կոզի  թեկուզ  

Կոզի հարկավեր չի  
crazy  խենթ, գլուխը 

կորցրած  
կզնվել  զայրանալ 

 Մարը կզնվալ ա խուխեն յըրա 
ball փուչիկ, գնդակ  կոմբալ կլոր, փքված, շրջանաձև 

էտ կոմբալը շտղայը՞ս ճարալ  
big մեծ բիքնվել  փքվել շատ ուտելուց  

էնքան կերալ ա, բքնըվալ ա  
char վառել, այրել չըրթան կրակվառիչ 

Հանցա չընթան ինի  
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chat զրուցել, խոսել քաթ անել պատմել 
Եկ նստե, քաթ անինք  

chop ջարդել, փշրել  չոփուր 
ճեպրել-
ճանկռել 

ջրծաղիկ հիվանդությունից հետո 
դեմքին մնացած սպիեր  
Կնեգը կնոխանց ա չոփուր  

chum մոտ ընկեր, 
ընկերանալ 

չամռվել կպչել մեկին, անընդհատ 
ընկերություն առաջարկել 
Խե չամռվա՞լ ըս, հինչըս օզում  

cluster բույլ, խումբ լաստ խոտի դեզ, քարերի կույտ, շերտ 
Քյունում ընք՝ լաստ տինինք 

coo մեղմ, սիրալր 
ձայնով խոսել 

կուլիկապ անել համոզել սիրային հարցերում 
խոստումների, քնքուշ բառերի 
միջոցով  
էտ ըխճկանը կարում չը՞ս 
կուլիկապ անիս  

cook պատրաստել կոկել տարբեր մթերքներ խառնել, 
կոկվել- զարդարվել 
Մեսը լավ չըս կոկալ  

cut հատել, կտրել ցակատ կացին, այս բառի ստուգաբանու-
թյունն է «ցաք-թուփ» և “cut-
հատել”արմատ-ները 
Ցաքատը տիր տըղը  

dart կտրուկ շարժում դարթու տալ ուժեղ հրել 
Դարթու ըմ տվալ, տենակը 
ծեռքան խլալ  

girdle գոտի, գոտկատեղ գըդլ կարճահասակ, մինչև գոտկատեղ 
հասակով 
էտ գըդլ աղջըկան խե ըս օզում  

guide ուղեցույց գիդալ իմանալ 
Գյուդում չում թա հինչ ում անում  

hour ժամ հովուր անել սպասել 
Մի հովուրան կիկյան 

kill սպանել քուլվել կործանվել 
Քյուլիմ կլյոխտ  

lame կաղալ լըմլամել ծամծմել 
Կռեգ չոնիմ, լմլամում ում  

languid թույլ, դանդաղ լանգու-լանգու 
ման կյալ 

այս ու այն կողմ թեքվելով՝ ման 
գալ 
Հարփածը լընգը-լանգու յա անում  

leg ոտք կաղլեգ կաղող մարդ 
Խե կղլգի՞ ըս տամ 

let թույլ տալ լեթված բարձիթողի, անդաստիարակ 
մարդ 
Ըչկաթող ըրած խոխան լեթվալ ա 

lop թուլացած կախվել լապր թուլացած կախված մաշկ 
Պառավի լապրերը կախ ըն ըլալ 
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loss կորուստ, վնաս լոսված կորած, մաշված  
Վընըմանես տակը լոսվալ ա 

pass ուղի, անցնել փասպարք տեղեկատվության տարածում 
Հյուր անավ ըս փասպարք ըրալ  

pate գլուխ ափաթը օնել գլուխը տանել, զզվացնել, 
գյուղապետ, վարչապետ 
Ափաթս կալած ըս պահում  

petty չնչին, աննշան պիծի փոքր, գաճաճ 
Մեր տան պիծինը Համոն ա  

plots դավադրություն պլոթուն վատ պահվածք, 
անախորժություն, 
Էն հուվա՞ պլոթուն անում  

spot հետք, կետ, նշան փոտ դնել հեղինակության վրա ազդել 
Տու էս մարթին ինչ փո՞տս  
տընում  

push հրում փուշփուշ փուշփուշ անել-մարդուն 
հրահրել որևէ գործողության 

rag սկանդալ խռեգ տալ վռնդել, ուժով տեղահան անել 
Մին տրան խռեգ տուր թող ռադ 
ինի 

tall բարձրահասակ  կըզտըլ ցածրահասակ  
Էտ կըզտըլն ա մնացալ օզիմ  

thumb բութ մատ հըմբարել մատերով հաշվել  
Միչև քանենն ըս կարում 
հըմբարիս  

thump ուժեղ հարված  տմբլա թմբուկ  
Էնա տմբլատ թխելավ կյամըն  

tool մշակելու գործիք տուլաշ անմշակ մարդ  
Էն տուլաշն ա մնացալ, վեր օզիմ  

 
Այս և բազմաթիվ այլ օրինակներ ցույց են տալիս հնդեվրոպական նախալեզ-

վից ցեղակից լեզուներին անցած և լեզուների պատմական զարգացման ընթաց-
քում հնչյունափոխության և իմաստային լայնացումների ու նեղացումների են-
թարկված բառարմատների և ձևույթների ստուգաբանությունը: Այն կարող է ոչ 
միայն հետագա լեզվաբանական ուսումնասիրությունների առարկա դառնալ, այլ 
նաև գործնականում խթանել օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետության 
բարձրացմանը բառային և քերականական միավորների համեմատական վերլու-
ծության շնորհիվ:  
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лексика, праязык, языковая интерференция. 
Актуальность данной статьи заключается в раскрытии истинно индоевро-

пейских компонентов армянского языка путем сравнительного анализа словесных 
и грамматических единиц английского языка и карабахского диалекта. Рассмот-
ренные в статье несколько десятков слов и словосочетаний отчетливо показывают 
звукоизменения, смысловые расширения и сужения общихиндоевропейских 
корней в карабахском диалекте. Данное исследование может послужить стимулом 
для дальнейших лингвистических изысканий.  
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: linguistic affinity, grammatical structure, basic vocabulary, proto-

language, language transfer. 
The purpose of this article is twofold. Firstly, it sets out to examine the Proto-Indo-

European stems that are preserved in the Nagorno-Karabakh dialect of Armenian 
through the historical dimension of language evolution. Accordingly, quantitative data 
was collected through the comparative analysis of the same stems in English to highlight 
the close relationship of Armenian to Germanic languages. Secondly, the study is not 
only aimed at data reporting, but also at finding beneficial outcomes in the subject area 
and implementing them in further linguistic research.  
     


