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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կառավարում, գերադաս անդամ, ստորադաս անդամ, 

իմաստային, շարահյուսական և իմաստաշարահյուսական արժույթ, ենթակա-
առություն, կոչականառություն, ստորոգառություն, խնդրառություն, պարագա-
առություն: 

 
20-րդ դարի կեսերից սկսած՝ արժույթի գաղափարն ուրույն տեղ է զբաղեց-

նում բառերի միջև գոյություն ունեցող շարահյուսական կապի տեսության մեջ, 
որի մասին են վկայում գիտական շրջանառության մեջ գտնվող բազմաթիվ հրա-
տարակությունները, արժույթի բառարանները: Արժույթի տեսական և գործնա-
կան քննության մեջ էական ներդրում է կատարվել ռուս, արևմտյան, ինչպես նաև 
հայ լեզվաբանության մեջ: Բազմաթիվ աշխատանքներ են լույս տեսել՝ նվիրված 
ինչպես տեսական հարցերի մշակմանը, այնպես էլ տարբեր խոսքի մասերի ար-
ժութային առանձնահատկությունների քննությանը:  

Արժույթ եզրույթը1՝ որպես բայի՝ նախադասության այլ անդամների հետ կա-
պակցելիության արտահայտությո2, լեզվաբանության մեջ առաջին անգամ գործա-
ծել է ֆրանսիացի լեզվաբան Լ. Տենիերը3: «Կառուցվածքային շարահյուսության 
հիմունքները» աշխատության մեջ հեղինակը նկարագրական-համեմատական 
մեթոդով բազմակողմանիորեն հետազոտել և մշակել է արժույթի տեսությունը՝ իր 
գրքում տեղ գտած խոսքային օրինակները բերելով ավելի քան վաթսուն լեզունե-
րով՝ հունարենով, անգլերենով, ֆրանսերենով, գերմաներենով, ռուսերենով, վրա-
ցերենով, հայերենով և այլն:  

                                                                 
1 Լատիներեն valentia («ուժ») եզրույթը, որի համարժեքը հայերենում վալենտականու-

թյուն-ն է, լեզվաբանությունը փոխառել է քիմիայից, որտեղ այն քիմիական տարրերի 
ատոմի՝ այլ քիմիական տարրերի որոշակի թվով ատոմներ միացնելու հատկությունն է: : : : Քե-
րականական այս երևույթի անվանման համար հայերենում նախկինում գործածվել է վա-
լենտականություն, ներկայում՝ արժույթ եզրույթը:  

2 Լեզվական արտահայտությունների միջև եղած կառուցվածքային կապակցությունները 
առաջին անգամ քննվել են հնդիկ քերական Պանինիի (մ.թ.ա. 480 թ.) «Ասթադհյայի» 
(Astadhyayi) գրքում՝ ըստ սանսկրիտի ձևաբանության, շարահյուսության և իմաստաբանու-
թյան հարցերի [18, 164]: 

3 Ընդունված է արժույթի տեսության հիմնադիր համարել ֆրանսիացի լեզվաբան Լյու-
սիեն Տենիերին, սակայն արժույթի վերաբերյալ դիտարկումներ կարող ենք գտնել նաև վաղ 
եվրոպական հոգելեզվաբանության մեջ: Գերմանացի հոգելեզվաբան Կարլ Բյուլերը, իր 
«Լեզվի տեսություն» (Sprachtheorie) (1934) գրքում լատիներենից օրինակ բերելով Կայուսը 
սպանեց առյուծին (Caius necat leonem) նախադասությունը, նշում է, որ բայը կառավարում է 
մի բարդ կառույց, որտեղ կան բացեր, որոնք պետք է լցվեն Կայուս-ով և առյուծ-ով [18, 164]:  
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Արժույթը բնորոշելու համար Լ. Տենիերը բայը համեմատում է շատ կամ քիչ 
կեռիկներով ատոմի հետ, որն իրեն է ձգում որոշակի թվով ակտանտներ, առանց 
որոնց նա չի կարող լիարժեք լինել: Բայի այդ կեռիկների և համապատասխանա-
բար նրա կողմից կառավարվող ակտանտների թիվը բայի արժույթի էությունն է 
[տե՛ս 11, 250]: Նախադասության կենտրոն համարելով բայական հանգույցը՝ Լ. 
Տենիերը ստորադաս անդամներ է համարում և՛ խնդիրը, և՛ ենթական՝ դրանք ան-
վանելով ակտանտներ, այսինքն՝ գործողության մասնակիցներ, որոնք խոսքում 
կիրառվում են կառուցվածքային և իմաստային որոշակի առանձնահատկություն-
ներով: Այսպես, խոսքում նույն բայը կարող է գործածվել տարբեր արժույթներով, 
ինչպես՝ Ալֆրեդը երգում է և Ալֆրեդը երգում է երգերգերգերգ:::: Օրինակներից պարզ է դառ-
նում, որ երգել երկարժույթ բայը կարող է գործածվել առանց երկրորդ երգ 
արժույթի [տե՛ս 11, 250]: 

Բայերը խմբավորելով ըստ ակտանտների քանակի՝ Լ. Տենիերն առանձնաց-
նում է արժութազուրկ, միարժույթ, երկարժույթ, եռարժույթ և բազմարժույթ բայեր: 
Արժութազուրկ է դիտում միադիմի բայերը՝ հաշվի առնելով, որ դրանք ցույց են 
տալիս գործողություն՝ առանց ակտանտների մասնակցության [11, 251]: Միար-
ժույթ բայեր է համարում անանցողական բայերը, որոնք ցույց են տալիս այնպիսի 
գործողություն, որտեղ կա միայն մեկ ակտանտ [տե՛ս 11, 252], այսինքն՝ գործողու-
թյան կատարման համար պահանջվում է միայն մեկ մասնակից՝ ենթակա: Դրանք 
հիմնականում վիճակային բայերն են:  

Անցողական բայերը առնվազն երկարժույթ են, ինչպես՝ Ալֆրեդը հարվա-
ծում է Բեռնարին նախադասության մեջ հարվածել գործողության կատարման 
համար պարտադիր է Ալֆրեդ ենթակայից անցումը Բեռնար խնդրին [տե՛ս 11, 
255]: Երկարժույթ բայերից բացի՝ խոսքում կիրառվում են նաև եռարժույթ բայեր, 
որոնց գործողությունը կատարելու և կրելու համար պարտադիր է երեք առարկա 
[տե՛ս 11, 267-268]:  

Արժույթի մասին դիտարկումներում, սակայն, Լ. Տենիերը պարագա լրա-
ցումներին՝ սիրկոնստանտներին, չի անդրադառնում. դրանց մասին խոսվում է 
«Բայական հանգույց» գլխում՝ որպես գործողության հանգամանքների, որոնք ար-
տահայտվում են մակբայներով կամ նրանց համարժեքներով [տե՛ս 11, 117]: 

Լեզվաբանության պատմության հետագա ընթացքում արժույթի մասին դի-
տարկումները, հիմնականում հենվելով Լ. Տենիերի վերլուծությունների վրա, կա-
տարվում են տարբեր ելակետերով. 

� ընդլայնվում է արժութակիր միավորի խոսքիմասային պատկանելության 
սահմանը: Այն կարող է լինել նաև բայանուն (գոյական, ածական, մակբայ), քանի 
որ բայանունները նույնպես օժտված են կառավարման եղանակով ստորադաս 
անդամ պահանջելու հատկությամբ: 

� Ընդլայնվում է արժութառության գաղափարը: Ենթակայից ու խնդրից 
բացի՝ արժույթի արտահայտության դրսևորումներ են դիտվում նաև ստորոգելին, 
պարագան և կոչականը: 

� Առանձնացվում են իմաստային, շարահյուսական, նաև իմաստաշարա-
հյուսական արժույթի դրսևորումներ՝ ըստ գերադաս և ստորադաս միավորների 
իմաստային և շարահյուսական առանձնահատկությունների: 
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Ռուս լեզվաբան Ս. Կացնելսոնը արժույթ հասկացությունը սահմանում է 
որպես «բառերի ընդհանուր կապակցելիական հնարավորություն» [10, 20]՝ ընդ-
գծելով բայի դերակատարությունը: Ռուսերեն խոսքի վերլուծությունից պարզ է 
դառնում, որ արժութակիր միավորներ են նաև կապերն ու նախդիրները [10, 32]: 
Կացնելսոնը նշում է, որ արժույթը բառի իմաստային կարողությունն է, որտեղ 
կան «դատարկ տեղեր», կամ «սյունակներ», որոնք կարիք ունեն լցվելու, ինչպես 
սյունակները՝ հարցաթերթում: Արժութակիր բառը ենթադրում է լրացման հնա-
րավորություն, սակայն, ի տարբերություն Տենիերի, Կացնելսոնն ընդգծում է, որ 
այս դեպքում լրացումը պետք չէ շփոթել ավանդական քերականական լրացում 
(խնդիր) եզրույթի հետ, քանի որ բայի կողմից բացված տեղերը կարող են լրացվել 
ոչ միայն առարկայով, հաճախ նաև՝ հանգամանքներով [10, 21]: Փաստորեն լեզ-
վաբանը բայի պարտադիր լրացումների շարքում ընդունում է ինչպես ենթական և 
խնդիրները, այնպես էլ պարագաները: 

Արժույթը քննելով իմաստային-շարահյուսական տեսանկյունից՝ լեզվաբան-
ները հաշվի են առնում և՛ գերադաս, և՛ ստորադաս անդամների իմաստային ա-
ռանձնահատկությունները:  

Ըստ Մոսկվայի իմաստաբանական դպրոցի ներկայացուցիչ Յու. Ապրեսյա-
նի՝ բայական բառույթի իմաստաբանական և շարահյուսական ակտանտները 
գտնվում են փոխադարձ համապատասխանության մեջ. տվյալ բառույթի յուրա-
քանչյուր իմաստաբանական ակտանտին համապատասխանում է մեկ շարահյու-
սական ակտանտ, իսկ յուրաքանչյուր շարահյուսական ակտանտին՝ մեկ իմաս-
տաբանական [տե՛ս 7, 15]:  

Ա. Գլադիլինի բնորոշմամբ՝ իմաստային արժույթը հանդես է գալիս բովան-
դակության պլանի, իսկ շարահյուսական արժույթը՝ արտահայտության պլանի 
մեջ: Իմաստային ակտանտները պայմանավորված են տվյալ բառիմաստով, իսկ 
շարահյուսականները՝ խոսքային որոշակի բառաձևերով [տե՛ս 4, 81]:  

Արժույթը դիտելով որպես իմաստաշարահյուսական կարգ՝ Ս. Շուստովան և 
Ե. Սմիռնովան գտնում են, որ իմաստային արժույթը բայի՝ տարբեր ակտանտնե-
րի հետ կապակցվելու պոտենցիալ ունակությունն է, իսկ շարահյուսական ար-
ժույթը՝ այդ ունակության կիրառումը [տե՛ս 12]:  

Բառային միավորի արժույթը «Արժույթ. տեսական, նկարագրական և ճանա-
չողական դրույթներ» հոդվածների ծողովածուի մեջ նկարագրվում է իմաստային 
և շարահյուսական հարաբերության մեջ՝ որպես իմաստի և քերականական 
ձևերի կապ [տե՛ս 18, 166; 16, 27; 14, 37; 13, 129, 145]:  

Ա. Ջենսենը իմաստային և շարահյուսական արժույթների տարբերություն-
ները ներկայացնում է արժութազուրկ անձրևել բայի օրինակով: It is raining 
(Անձրևում է) նախադասության մեջ բայը չի պահանջում գործողություն կատա-
րող, սակայն ենթական պարտադիր է՝ անգլերենի շարահյուսական օրենքների 
համաձայն, իսկ իմաստային առումով՝ ձևական. այն իմաստային արժույթի կրող 
չէ [տե՛ս 17]: Մեր կարծիքով, հակառակ երևույթն է տեղի ունենում հրամայական 
նախադասությունների պարագայում. ենթակայի իմաստային արժույթը արտա-
հայտված է բայի մեջ, բայց շարահյուսորեն այն չի իրականանում: Ասվածից կա-
րելի է եզրակացնել, որ որոշ բայերի իմաստային և շարահյուսական արժույթների 
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քանակը կարող է չհամընկնել:  
Բայերի շարահյուսական բնութագիրը մեծ չափով որոշվում է նրանց բառի-

մաստի առանձնահատկություններով: Արժույթի յուրաքանչյուր արտահայտու-
թյուն համապատասխանում է բայի մի առանձին իմաստի: 

Թ. Հերբսթը բայի հետ պարտադիր կապակցվող միավորների տարբերակ-
ման համար անգլերենում նպաստող չափանիշ է ընդունում նախադասության 
շարադասությունը՝ լրացումներ համարելով ամրագրված անդամները: Բերում է 
հետևյալ օրինակը՝ At intervals St Anthony lighthouse flashed to his left (Ժամանակ 
առ ժամանակ Սբ. Անտոնի փարոսը առկայծում էր նրա աջ կողմում), և ընդգծված 
անդամները արժույթի դրսևորումներ չի համարում՝ հիմք ընդունելով նրանց դիր-
քի կայուն չլինելու հանգամանքը [15, 3-4]:  

Հայ լեզվաբանության մեջ արժույթի գաղափարին առաջին անգամ անդրա-
դարձել է Է. Աթայանը: Հետևելով Տենիերին՝ նա արժույթը բնորոշում է որպես 
տվյալ շարահյուսական կարգի կապակցող ուժ, բայց կենտրոնական անդամի 
հարցում առաջ է քաշում այլ մոտեցում. արժութային առանձնահատկությունները 
բնորոշ են ոչ միայն բայերին, այլ նաև նրանցից սերված մյուս լիիմաստ բառերին 
[տե՛ս 8, 220]: Այնուհետև հեղինակը անհրաժեշտ է համարում տարբերակել լեզ-
վական և խոսքային արժույթի դրսևորումները: Լեզվական արժույթը բնութա-
գրում է որպես շարահյուսական մի դասի՝ մեկ այլ դասի տարրերը իրեն ձգելու 
հատկություն, իսկ խոսքային արժույթը՝ որոշակի բառի՝ մեկ այլ բառի իրեն ձգելու 
հատկություն: Հենց այս տեսակետը հիմք ընդունելով՝ Աթայանը լեզվական ար-
ժույթը հատուկ է համարում ոչ միայն բային, քանի որ ինչպես բայն է պահանջում 
ստորադաս գոյականներ, այնպես էլ ածականը ենթադրում է գոյականի ստորա-
դասություն, մակբայը՝ բայի [տե՛ս 8, 221]:  

Ժամանակակից հայերենի արժույթի հարցերը համեմատաբար ընդարձակ 
քննված են Գ. Ջահուկյանի կողմից: Խնդրառության և կառավարման իրողություն-
ները քննելուց հետո «Բայերի կապակցելիությունը» գլխում հեղինակը տալիս է 
կապակցելիության երեք կարգի դասակարգում.  

� դասանշային՝ ըստ ենթակայի տարբեր դասային խմբերի,  
� արժութային՝ ըստ առարկայանիշ բառերի ու բառակապակցությունների,  
� ընտրութային՝ ըստ մակբայների [տե՛ս 6, 461]:  
Ըստ նրա՝ արժույթը բայի կապակցելիությունն է ենթակայի, խնդիրների և 

պարագաների հետ, որոնք բնութագրվում են հեղինակային նորակազմություննե-
րով՝ ենթակաառություն, ստորոգառություն, պարագաառություն [6, 466]: Ըստ բա-
յի հետ կապվող միավորների քանակի՝ Գ. Ջահուկյանը նույնպես տարբերում է 
արժութազուրկ, միարժույթ, երկարժույթ, եռարժույթ բայեր՝ կախված նրանց ան-
ցողական և անանցողական լինելու օժտվածությունից:  

Հայ լեզվաբաններից Հ. Հարությունյանը, Ս. Գյուլբուդաղյանը, Մ. Ասատրյա-
նը, Ռ. Իշխանյանը արժույթի թե՛ իմաստային, թե՛ քանակական կիրառություննե-
րի շրջանակներում հետևում են ջահուկյանական բնորոշմանը՝ քերականական 
այս երևույթի շուրջ կատարելով մասնավոր ուսումնասիրություններ:  

Հ. Հարությունյանը կառավարումը և արժույթը քննում է իրարից անբաժան՝ 
առաջ քաշելով այն կարծիքը, որ բայերի արժութային դասակարգումն ըստ էու-
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թյան բայերի կառավարման ուսումնասիրությունն է [տե՛ս 5, 50]: Արժույթը դիտե-
լով որպես ընդհանրապես կառավարող գերադաս բառի կարողություն՝ վերա-
գրում է մյուս կառավարող խոսքի մասերին ևս [տե՛ս 5, 21]: Գոյականի և ածակա-
նի կառավարման ծավալուն քննություն կատարելուց բացի՝ գիտնականն անդրա-
դառնում է նաև կապային կառավարմանը: Կապերի հոլովառությունը քննելով 
ըստ արժույթի` նա գալիս է այն եզրակացության, որ դրանք սովորաբար միար-
ժույթ են [տե՛ս 5, 303]:  

Ս. Գյուլբուդաղյանը ևս նշում է, որ ածականը, մակբայը, բայանունը նույն-
պես ունեն արժույթի քերականական կարգ [տե՛ս 2, 23]: 

Մ. Ասատրյանը, բայի խնդրառությունից ավելի լայն համարելով արժույթ 
հասկացությունը, միաժամանակ դրանք նույնացնում է՝ պատճառաբանելով, որ 
բայի արժույթ հասկացությունից կարող ենք բացառել ենթակաառությունը, 
որովհետև հայերենում բոլոր բայերն էլ կարող են ենթակա ունենալ [տե՛ս 1, 90]:  

Գ. Խաչատրյանը վերը թվարկած արժութառություններին առաջին անգամ 
ավելացրել է նաև կոչականառությունը [տե՛ս 4, 26]: Կատարված բոլոր ուսումնա-
սիրությունները վերաբերում են ժամանակակից լեզուների քննությանը: Գ. Խաչա-
տրյանը արժույթի արտահայտությունը քննել է գրաբարի համատեքստում՝ ներ-
կայացնելով վերլուծական բայերի արժույթը [տե՛ս 4]: Ուսումնասիրելով 5-րդ դա-
րի մատենագրությունը՝ հեղինակը անդրադարձել է հարադիր բայերի արժույթին: 
Շարունակելով Գ. Ջահուկյանի տեսական մոտեցումները՝ Գ. Խաչատրյանը են-
թակայի դասային խմբերի առանձնահատկությունները տարածում է նաև խնդիր-
ների վրա՝ ներկայացնելով հարադրավոր բայերի պահանջած սեռի և բնության 
խնդիրների դասային խմբերը [տե՛ս 4]:  

Գ. Խաչատրյանը բայի հետ համադրվող արժութային միավորներից յուրա-
քանչյուրի առկայությունը կապում է նրա իմաստային և/կամ քերականական 
առանձնահատկությունների հետ [տե՛ս 4, 278]: Եվ իրոք, արժույթի հարցում 
պետք է առաջնային համարել գերադաս անդամի կապակցելիության ոչ թե բոլոր 
հնարավորությունները, այլ միայն նրանք, որոնք բխում են ուժեղ և պարտադիր 
կառավարումից: Հայտնի է, որ կապակցելիության սերտության տեսանկյունից 
կառավարումը լինում է ուժեղ և թույլ [տե՛ս 6, 424; 2, 21-22]:  

Ուժեղ կառավարման դեպքում ստորադաս անդամի առկայությունը կարող է 
պայմանավորված լինել գերադաս անդամի քերականական և/կամ իմաստային 
առանձնահատկություններով, ուժեղ են համարվում ոչ միայն խնդիր հայցական-
ները, այլ նաև խնդիր տրականները (հարգել ում), բացառականները (վախենալ 
ինչից), գործիականները (հպարտանալ ինչով), ներգոյականները (հմտանալ 
ինչում):  

Թույլ կառավարման դեպքում ստորադաս անդամի առկայությունը պայմա-
նավորված չէ գերադաս անդամի քերականական և/կամ իմաստային առանձնա-
հատկություններով: Թույլ է համարվում տրական, բացառական, գործիական կամ 
ներգոյական հոլովներով արտահայտված խնդիրների և պարագաների, ինչպես 
նաև ուղիղ և թեք հոլովներով արտահայտված որոշիչների և հատկացուցիչների 
կառավարումը: Արժույթի արտահայտության տեսանկյունից հետաքրքրություն 
չեն ներկայացնում հատկապես այն իրողությունները, որոնք համընդհանուր են, 
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ուստի և թույլ կառավարման դրսևորումներ: Այսպես՝ հայերենի բոլոր բայերը, 
անկախ սեռից, կարող են ստանալ մի միջոցի խնդիր, որը տվյալ դեպքում թույլ 
կառավարման արտահայտություն է, օրինակ՝ Ինձ խենթի պես հարբեցրիր Սիրու 
գինով հոգեթով… (ԱԻ, 214): 

Հաճախ ենթատեքստում միջոցի խնդրի քերականական իմաստը այնքան է 
ընկալելի, որ այն բառային արտահայտություն չի էլ ստանում: Այդպես է, օրինակ, 
այն դեպքերում, երբ գործողության կատարման միջոց են ծառայում հանրահայտ 
առարկաներ: Նա քարը նետեց ջուրը: Ես նայում էի նրան: Նա բարձրացավ այդ 
բլրակի վրա: Նա ամբողջությամբ կերավ խնձորը և նմանատիպ նախադասու-
թյուններում ավելորդ է, համապատասխանաբար, ձեռքով, աչքերով, ոտքով, 
բերանով խնդիրների գործածությունը: Հակառակ դեպքում դրանք ունեն ոճական 
կամ այլ արժեք, ինչպես՝ Նա քարը վիրավոր ձեռքով նետեց ջուրը: Ես թաց աչքե-
րով նայում էի նրան և այլն: 

Արժույթի տեսանկյունից ուսումնասիրելի են ուժեղ կառավարմամբ կա-
պակցվող քերականական զույգերը, այն է՝ բոլոր խոսքային իրավիճակներում 
առկա կամ ենթադրվող կապակցությունները:  

Ուժեղ կառավարումը պայմանավորված է երեք հանգամանքով.  
1. գերադաս անդամի քերականական հատկանիշով՝ տվյալ դեպքում բայա-

սեռով: 
Սեռի քերականական կարգի պահանջով ներգործական և կրավորական բո-

լոր բայերը պարտադիր խնդրառությամբ առնվազն միարժույթ են. ինչպես՝ Լապ-
տերների հեզ լույսը կըգրկեմ.... (ՎՏ, 171):    Ցնծության ձայնից, ծափերի զարկից 
Շարժվում են, դողում պատեր ու օճորք….... (ՀԹ, 68):  

Ի տարբերություն սրանց՝ ներգործական սեռի որոշ բայեր օժտված են 
կրկնակի ուղիղ խնդիր    պահանջելու կարողությամբ, օր.՝ Ես տառապանքս բախտ 
եմ համարում Եվ ծիծաղում եմ ձեր բախտի վրա (ՎՏ): Խընջույք է սարքել Թըմկա 
տիրուհին, Ցերեկ է արել խավար գիշերը (ՀԹ, 136): Նման խնդրառությամբ օժտ-
ված են հատկապես ներգործականներից սերված պատճառական ածանցով բայե-
րը, օրինակ՝ Հայրն օղի է խմեցնում պատանի որդուն [3, 38]:::: 

2. Գերադաս անդամի բառիմաստային հատկանիշով: Միայն իմաստային 
տեսանկյունից ուժեղ կառավարմամբ առանձնանում են չեզոք սեռի բայերը և բա-
յանունները, որոնք առնում են բնության խնդիրներ և պարագաներ, որոնցից 
նրանց համար արժույթի արտահայտության միջոց են այնպիսիք, որոնք պարտա-
դիր ենթադրվում և պահանջվում են բոլոր խոսքային իրավիճակներում: Լրացում-
ներն արտահայտվում են տարբեր հոլովաձևերով կամ կապական կապակցու-
թյամբ: 

Բայիմաստի պահանջով չեզոք սեռի բայերը պարտադիր խնդրառությամբ 
նույնպես առնվազն միարժույթ են, օրինակ՝ Ձեր թովչանքին չեմ դիմանա, Ծավի 
աչե˜ր, ծով աչե˜ր... (ԱԻ, 214): Չեզոք սեռի մի շարք բայեր էլ երկարժույթ են, 
օրինակ՝ Նըրան իր տեսքով, հասակով, ասին, Չի հասնի չըքնաղ հուրին Իրանի 
(ՀԹ, 133): 

Գերադաս անդամի բառիմաստի պահանջով պարտադիր խնդրառությամբ 
են օժտված նաև մի շարք բայանուն գոյականներ, ածականներ, մակբայներ, որոնք 
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խոսքում հանդես են գալիս՝ կապակցվելով որևէ խնդիր լրացման հետ, օրինակ՝ 
Եվ չկա ինձ ազատում    անվախճան այս գիշերից....(ՎՏ, 261): Ու անտեղյակ մահին-
չարին՝ Հավքերն ուրախ սեր կերգեն (ԱԻ, 216): Ծով է իմ վիշտն անափ ու խոր, 
լիքն ակունքով հազարավոր....(ՀԹ, 19): 

3. Գերադաս անդամի քերականական և իմաստային հատկանիշներով:  
Բայի իմաստաքերականական հատկանիշների պահանջով ներգործական և 

կրավորական սեռի մի շարք բայեր, սեռի խնդրից բացի, ենթադրում և պահան-
ջում են մեկ կամ երկու բնության խնդիր նույնպես: Այսպես` թեև զուգել և զրկել 
բայերը ներգործական սեռի են և խնդրառությամբ` երկարժույթ, սակայն, կախ-
ված բառիմաստից, դրանցից մեկը պահանջում է գործիականով արտահայտված 
բնության խնդիր, մյուսը` բացառականով: Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը 
ալվան Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով (ՀԹ, 62): Գիտությունը կնոջը չի 
զրկում կանացիությունից: 

Ներգործական սեռի մի շարք բայեր եռարժույթ են, որոնց մեջ նույնպես բնու-
թյան խնդիրները հանդես են գալիս տարբեր հոլովներով, օրինակ՝ Աղջիկնե-
րը սափորներով գինի բերեին հնձաններից.... (ԱԲ, 257): 

Այսպիսով՝ երկարժույթ և եռարժույթ ներգործական և կրավորական սեռի 
բայերի կաղապարում ուղիղ և ներգործող խնդիրները կայուն են, անուղղակի 
խնդիրները՝ փոփոխական՝ հոլովական տարբեր արտահայտություններով: 

Ուժեղ կառավարումն առկա է նաև պարագայական որոշ կապակցություն-
ներում, հատկապես ընթացականությամբ օժտված բայերի դեպքում, որոնց գոր-
ծողության կատարման համար պարտադիր է տեղի պարագան: Այս դեպքում 
կարևոր դերակատարում ունի բայիմաստը, քանի որ բայը ցույց է տալիս գործո-
ղություն շարժման մեջ, իսկ շարժումը կատարվում է տեղի և ժամանակի մեջ: Քա-
նի որ բայի քերականական արտահայտության մեջ առկա է ժամանակի իմաստը, 
ժամանակի պարագան պարտադիր չի լինում, ի տարբերություն տեղի պարագա-
յի, որը, չունենալով քերականական արտահայտություն, խոսքում հանդես է գա-
լիս պարտադիր կառավարման պահանջով [տե՛ս 4, 24]: Տեղի պարագան մենի-
մաստ չէ և տարբեր բայական բառակապակցություններում կարող է գործածվել 
տարբեր նրբիմաստներով՝ արտահայտվելով տարբեր հոլովաձևերով և կապային 
կապակցություններով, օրինակ՝ Հետո թևը ջարդված հավքի պես Սոնան ամաչ-
կոտ դուրս թռավ հնձանից, մի անգամ էլ շորորաց այգու շաղոտ խոտերի վրա և 
ներսը թողեց լաջվարդ շապիկի բույրը (ԱԲ, 74):  

Կառավարման եղանակով կապակցություններում կարևոր դեր է խաղում 
նաև երկրորդական անդամի բառիմաստը, օրինակ՝ Եկեք մեծ եղեռնի զոհերի հի-
շատակին սաղարթախիտ անտառներ աճեցնենք ամենուրեք՝ Սևանի ափին, Շի-
րակի դաշտում, Զանգեզուրի բարձունքներում, Արագածի լանջերին, հայկական 
ողջ հողի վրա (Գրական թերթ, , , , 1995.03.19 //12): 

Արժույթի արտահայտության միջոց են ծառայում գործողության կատարման 
տեղի քերականական իմաստ արտահայտող պարագաները: 

Այսպիսով, արժույթի գաղափարը, վերագրվելով բային և մյուս խոսքի մասե-
րին, քննվում է լեզվական և խոսքային մակարդակներում՝ որպես գերադաս ան-
դամի իմաստաքերականական հատկանիշներով պայմանավորված լրացումա-
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ռություն, որը դրսևորվում է խնդրառության և պարագաառության տեսքով: Ինչ 
վերաբերում է ենթակա-ստորոգյալ և կոչական-ստորոգյալ զույգերին, ապա այս-
տեղ համաձայնությունը ուղեկցվում է փոխկառավարմամբ [տե՛ս 4, 14]: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ արժույթի տեսության հետա-
գա զարգացումը տարբեր լեզվաբանների կողմից կատարվում է տարբեր տե-
սանկյուններով: 

Ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝ արժութակիր անդամի պաշտոնով 
կարող են հանդես գալ նաև բայանուն գոյականը, ածականը, մակբայը, կապը: 

Ըստ գերադաս անդամի հետ կապակցվող միավորների բնույթի, այն է՝ շա-
րահյուսական գործառույթի՝ տարբերակվում են ենթակաառություն, կոչականա-
ռություն, ստորոգառություն, խնդրառություն և պարագաառություն: 

Ըստ գերադաս և ստորադաս միավորների իմաստային և շարահյուսական 
առանձնահատկությունների՝ առանձնացվում են իմաստային, շարահյուսական, 
նաև իմաստաշարահյուսական արժույթի դրսևորումներ: 
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Исследования свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие теории ва-
лентности разными учеными видится по-разному.  

С точки зрения семантики, валентность проявляют отглагольные существи-
тельные, прилагательные, наречия, предлоги. 

С точки зрения характера связи между главными и зависимыми компонента-
ми, выделяют валентность, проявляемую подлежащим, обращением, сказуемым, 
дополнением и обстоятельством.  

С точки зрения семантических и синтаксических особенностей, выделяются 
семантические, синтаксические и семантико-синтаксические проявления валент-
ности. 
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syntactic and semantic-syntactic valency, subject-adjunction, vocative-adjunction, 
predicate-adjunction, object-adjunction, adverbial-adjunction. 

Research studies show that further development of valency theory is carried out by 
different linguists from different perspectives.  

According to a part of speech a word belongs to, a verbal noun, adjective, adverb, 
particle can also have a valency function.  

According to the nature of subordinate members; that is, according to their 
syntactic function, adjuncts can be of the following types: subject-adjunction, vocative-
adjunction, predicate-adjunction, object-adjunction, adverbial-adjunction. 

According to the semantic and syntactic characteristics of principal and 
subordinate members, valency may have the following manifestations: semantic, 
syntactic and semantic-syntactic. 
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