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ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻ    ԿՐԿՆԱՍԵՌԿՐԿՆԱՍԵՌԿՐԿՆԱՍԵՌԿՐԿՆԱՍԵՌ    ԲԱՅԵՐԸԲԱՅԵՐԸԲԱՅԵՐԸԲԱՅԵՐԸ....    
ՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆՍԵՌԱՅԻՆ    ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐ    ԳՐԱԲԱՐԳՐԱԲԱՐԳՐԱԲԱՐԳՐԱԲԱՐ----ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ՀԱՅԵՐԵՆՀԱՅԵՐԵՆՀԱՅԵՐԵՆՀԱՅԵՐԵՆ    

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ    
    Զաքյան Զաքյան Զաքյան Զաքյան Հրանուշ Հրանուշ Հրանուշ Հրանուշ     

    բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, բ. գ. թ., դոցենտ, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտԳյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտԳյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտԳյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Գրաբար, միջին հայերեն, կրկնասեռություն, ձևաի-
մաստային տարբերություններ, հնչյունական փոփոխություններ, իմաստային նոր 
առումներ: 

 
Կրկնասեռությունը բայի հասկացության ծավալում քերականական տարբեր 

սեռերի նշանակությունների համատեղումն է` առանց բառական-քերականական 
լրացուցիչ փոփոխությունների [1,672]:  

Այն բնորոշ է հայերենի բայական համակարգին պատմական զարգացման 
բոլոր շրջաններում1:  

Ըստ տարժամանակյա քննության արդյունքների [տե՛ս 4] ` հին հայերենն 
ունի ներգործական և չեզոք սեռերի նշանակություններ համատեղող շուրջ 500 
կրկնասեռ բայեր, որոնց մի մասը ձևաիմաստային փոփոխություններով կամ 
առանց դրանց շարունակում է գործածվել նաև միջին հայերենում:  

Երկրորդ խմբում բուն միջինհայերենյան կրկնասեռ բայերն են, որոնք կարե-
լի է քննել երկու դիտվածքով` 

ա/ սեռային տեղաշարժեր գրաբար-միջին հայերեն ժամանակահատվածում, 
բ/կրկնասեռության ձևավորում միջինհայերենյան նորակազմության շրջա-

նակներում: 
Մեր խնդրո առարկան առաջին ենթախմբերի բայերն են, որոնք, գրաբարում 

գործածության մեծ հաճախականություն ունենալով հանդերձ, կրկնասեռ չեն, 
այսինքն` քերականական երկրորդ սեռով գործածությունը պայմանավորող նշա-
նակություն(ներ)ը ձեռք են բերել հայերենի պատմական զարգացման երկրորդ 
շրջանում2: 

Ինչպես գիտենք, հին հայերենում նբ, չբ կրկնասեռությունը կարող էր արտա-

                                                                 
1 Արդի հայ քերականագիտության մեջ կրկնասեռությունը կապվում է ներգործական և 

չեզոք սեռերի նշանակությունների համատեղման հետ /մեր լեզվի այս շրջանում առանց 
բայի լրացուցիչ փոփոխությունների կարող են համատեղվել ներգործական և չեզոք սեռերը 
[տե՛ս 1, 720], թեև որոշ ուսումնասիրողներ ընդունում են նաև կբ, չբ կրկնասեռությունը: 

2 Քննությունը կատարելիս մենք ուսումնասիրել ենք ինչպես հայերենի պատմական 
զարգացման տարբեր շրջանների բառամթերքն ամփոփող բառարանների նյութը /ՆՀԲ, ԳԲ, 
ՄՀԲ և այլն/, այնպես էլ բնագրային համաբարբառներ և սկզբնաղբյուրներ:  

Միջին հայերենի կրկնասեռ բայերին անդրադառնալիս ուսումնասիրել ենք ինչպես 
ՄՀԲ-ն, որը կազմվել է 200-ից ավելի բնագրային աղբյուրների հարուստ նյութի հիման վրա, 
այնպես էլ միջինհայերենյան շուրջ 30 բնագրեր: 



– 36 – 

հայտվել ոչ միայն համադրականությամբ (սինիթետիկ կրկնասեռություն), այլև ե-
ի սեռային զուգահեռությամբ3:  

Միջին հայերենը մեծ դեր է կատարում բայական նոր ձևերի առաջացման, 
բայական յուրաքանչյուր ձևով քերականական որևէ կոնկրետ իմաստ արտահայ-
տելու միտումի ամրացման և տարածման գործում: Հայերենի զարգացման այս 
շրջանը բնորոշվում է բայաձևերի պարզեցմամբ և ներգործական, կրավորական 
ու չեզոք սեռերի ձևական անջատումով: 

Միջին հայերենում ու/վ սեռային ածանցի գործածության մեջ մտնելով` քե-
րականական նպատակներով կատարվող ե-ի լծորդափոխության նշանակությու-
նը ևս փոխվում է. ի լծորդը սկսում է գործադրվել նաև սեռի փոփոխություն առաջ 
բերելու նպատակով` ներգործականի և կրավորականի հանդեպ արտահայտելով 
միջին նշանակություն [1,306]: 

Գրաբարում ներգործական սեռի մի խումբ բայեր հայերենի պատմական 
զարգացման երկրորդ շրջանում ձեռք են բերում չեզոք սեռի նշանակություն(ներ)` 
դրանք արտահայտելով ի լծորդ ունեցող տարբերակով4, օրինակ` ճեղքելճեղքելճեղքելճեղքել գրաբա-
րում ներգործական սեռի բայը միջին հայերենում ունի ճղքելճղքելճղքելճղքել----ճղքիլճղքիլճղքիլճղքիլ    նբ//չբ տարբե-
րակները` ճեղքել և ճեղքվել նշանակություններով. Որպէս ձեռաց գործն կտրելն և 
ճղքելն և խաբելն: Եւ այն տեղերն, որ այն ցաւն կայ, ճղքի և ջուր ելնէ (ՆՀԲ, 178, 
ԳԲ, 126, ՄՀԲ, 475):  

ԿտրատելԿտրատելԿտրատելԿտրատել ներգործական սեռի բայը միջին հայերենում պահպանել է 
գրաբարյան նշանակությունը` մանր կտորների բաժանել ինչպես նշված, այնպես 
էլ կտրտելկտրտելկտրտելկտրտել ձևով. Առ սրկևիլ աղեկ և կտրտէ փայտէ դանկով, իսկ կտրատիլկտրատիլկտրատիլկտրատիլ և 
կտրտիլկտրտիլկտրտիլկտրտիլ միջինհայերենյան նորակազմությունները համապատասխանաբար 
ունեն չեզոք սեռի կտրատվել և միանգամայն նոր` խիստ ցավել նշանակություն-
ները. Մարմինն լինի թոյլ և կտրտի միսն: Լերդն որ ցաւ դիպի և կտրատի և արիւն 
թքանէ (ՆՀԲ, 1131, ԳԲ, 678, ՄՀԲ, 391)5: 

Նկատենք, որ միջինհայերենյան բառաշերտի մեջ մտող գրաբարյան բառերը 
(այդ թվում նաև կրկնասեռ բայերը) հաճախ հանդես են գալիս ոչ միայն գրաբա-
րին անծանոթ իմաստային առումներով, այլև հնչյունափոխված զանազան ձևե-
րով [6,39]:  

ՓաթութելՓաթութելՓաթութելՓաթութել բայը գրաբարում նբ է և ունի փաթաթել, պատել իմաստները 

                                                                 
3 Հին հայերենում ե-ի լծորդների փոփոխությունը կատարվում էր քերականական նպա-

տակներով. ներկայի հիմքից կազմվող ժամանակներում ներգործական սեռի բայերի խո-
նարհման ձևերում նշված փոփոխությամբ արտահայտվում էր կրավորական (որոշ դեպ-
քերում նաև չեզոք) սեռի իմաստ: 

4 Այս տարբերակները իմաստային առումով սովորաբար արտահայտում են գործողու-
թյան ուղղվածության փոփոխություն: 

5 Այս նոր նշանակությունները, ըստ էության, բայերի առաջնային իմաստների զարգա-
ցումներն են` հաճախ պայմանավորված փոխաբերական գործածությամբ: 
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(ՆՀԲ, 923, ԳԲ, 588): Միջին հայերենում հանդիպում են ինչպես փաթուտել//փաթուտել//փաթուտել//փաթուտել//    
փաթթուիլփաթթուիլփաթթուիլփաթթուիլ (չեզոք սեռի), այնպես էլ փաթթել//փաթթիլ փաթթել//փաթթիլ փաթթել//փաթթիլ փաթթել//փաթթիլ նբ -չբ ձևային տարբերակ-
ները. Զփակն կտաւով փաթթէ: Ինքն բուս է. որ ի մօտն ծառ լինի` ի յայն փաթթի 
(ՄՀԲ, 777): 

ԿոտորելԿոտորելԿոտորելԿոտորել բայը գրաբարում նբ է` կոտրատել, կտրել, ջարդել, կտոր-կտոր 
անել, բաժանել նշանակություններով (ՆՀԲ, 1117, ԳԲ, 669): Միջին հայերենում 
գործածության մեջ են մտնում կոտրելկոտրելկոտրելկոտրել և կտորելկտորելկտորելկտորել6 բայերը` գրաբարյան նշված 
իմաստներով. Առնում զքարն և կոտրեմ ատամունքդ: Քացախն և մեղրն յիրար 
խառնէ’, սև բողկն կտորէ’, ի ներս ձգէ: Զուգահեռ գործածվող չեզոք սեռի կոտրիլկոտրիլկոտրիլկոտրիլ 
նորակազմ տարբերակը ունի կոտորվել, ջարդվել իմաստները Որոյ ոսկորն 
կոտրի, կապեն: Շատ ոտք, շատ գլուխ կոտրաւ (ՄՀԲ, 383): 

ԺողովելԺողովելԺողովելԺողովել բայը ևս գրաբարում նբ է` հավաքել, խմբել, ամփոփել, քաղել, 
ընդունել, համախմբել, կուտակել, կենտրոնացնել, բովանդակել, մտաբերել, 
հավանեցնել, տարիները գումարել նշանակություններով: Միջին հայերենում 
բայը կրկնասեռ է` ժողվելժողվելժողվելժողվել-նբ-ժողովել, հավաքել, ժողվիլժողվիլժողվիլժողվիլ-չբ-ժողովվել, հավաքվել, 
ամփոփվել նշանակություններով (ՆՀԲ, 837, ԳԲ, 504, ՄՀԲ, 259). Զամէնն ի մէկ 
տեղ ժողվէ: Կէսն սարերովն գան, ժողվին ի մէկ բուրաստան (ԿԵ, 153):  

ԶնդանելԶնդանելԶնդանելԶնդանել    բայը միջին հայերենում գործածվում է զնտանելզնտանելզնտանելզնտանել----զնտանիլզնտանիլզնտանիլզնտանիլ (նբ-
բանտարկել. չբ-բանտարկվել), խափանելխափանելխափանելխափանել բայը` խաբանելխաբանելխաբանելխաբանել----խաբանիլխաբանիլխաբանիլխաբանիլ (նբ- 
խաթարել, չբ-խաթարվել), շարժելշարժելշարժելշարժել    բայը` ժաժելժաժելժաժելժաժել----ժաժիլժաժիլժաժիլժաժիլ (նբ-շարժել, ցնցել, չբ-
շարժվել, ցնցվել), կտրելկտրելկտրելկտրել    բայը` կտելկտելկտելկտել----կտրիլկտրիլկտրիլկտրիլ (նբ-կտրել, չբ-կտրվել, դադարել, 
զրկվել), ձայնելձայնելձայնելձայնել բայը` ձենելձենելձենելձենել//ձէնէլձէնէլձէնէլձէնէլ----ձէնիլձէնիլձէնիլձէնիլ (նբ, չբ ձայն տալ, կանչել, հրավիրել) 
տարբերակներով և այլն7: 

Հայտնի է, որ գրաբարյան բառերի հնչյունափոխված ձևերը շատ դեպքերում 
պայմանավորված են ոչ միայն բարբառային տարբերակվածության կամ հին 
օրինաչափությունների քայքայման և նորերի առաջացման հանգամանքներով, 
այլև հեղինակի կրթական մակարդակով, ոճական ինքնատիպությամբ, երբեմն` 
հանգավորմամբ կամ ուղղակի վրիպակներով: Դրանց մեծ մասը, խիստ կենսու-
նակ լինելով ժամանակի ժողովրդախոսակցական լեզվում և բարբառներում, գրա-
կան լեզվին սովորաբար չի փոխանցվել:  

Միջին հայերենում կրկնասեռ դարձած բայերի նբ և չբ իմաստները կարող են 
                                                                 

6 Կոտր-ը և կտոր-ը կոտոր արմատի զանազան ձայնադարձներից են (տե’ս, ՀԱԲ, Բ, 641): 
7 Եւ զինչ եպիսկոպոս և աբեղայ և երէց կայր` զամէնն զնտանեցին Ու աղէկ կտրիճ մըն 

որ կայ, գայ, ի քո ներքև զնտանի (ՄՀԲ, 208), Խաբանէ զամէն անդամսն ի յիւր գործոյն: 
Դեղեաց զնա և մեռաւ, և ամենայն խորհուրդ խաբանեցաւ (ՄՀԲ, 298): Քանի զալիկն ժաժէ` 
նա փոշին ի վայր լցուի: Նա չէ պատեհ, որ ժաժի ի դեհաց դեհ ու թոյլ կենայ ի վերայ ձիոյն 
առանց պատճառաց (ՄՀԲ, 255), Զդանակն եղիր ի վերայ շապկին, թէ կու կտեմ, որ չի կայ 
ճար Լայ սրտիկդ ու զիս ուզէ, չկտրի աչերդ ի լալու (ՄՀԲ, 390): Ու ղրկեն թեղ ու ձենեն 
զշուշանն, որ է ի մեջ դաշտին (ԿԵ, 139): Թագաւոր մի կայր ֆռանկաց, Գաղանիոս կու 
ձէնէին (ՄՀԲ, 84):  
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արտահայտվել ոչ միայն հնչյունական մասնակի փոփոխություններով, այլև լծոր-
դությամբ և կազմությամբ զանազանվող, հաճախ մեկից ավելի ձևային տարբե-
րակներով8:  

ԶրուցելԶրուցելԶրուցելԶրուցել (նբ-ավանդաբար պատմել, ավանդել, բացատրել, խոսակցել, զրույց 
անել (ՆՀԲ, 754, ԳԲ, 452)) բայը միջին հայերենում գործածվում է զրուցելզրուցելզրուցելզրուցել----նբ-
բամբասել, չարախոսել, ետևից խոսել, զրուցնելզրուցնելզրուցնելզրուցնել-չբ-խոսել, խոսակցել, զրույց անել, 
խխխխաբելաբելաբելաբել (նբ-դիտավորությամբ ուրիշին մոլորեցնել, կեղծել, ծաղրել (ՆՀԲ, 910, ԳԲ, 
547)) բայը` խաբեխաբեխաբեխաբենալնալնալնալ` նբ-խաբել, խաբրիլխաբրիլխաբրիլխաբրիլ-չբ- խաբվել տարբերակներով (ՄՀԲ, 
211, 298) և այլն. Հետ այն մարդուն մի’ նստիր, որ ելնէ զքեզ զրուցէ (ՖրԴ, 469): 
Զլեզուին ծանրութիւնն կու տանի և քաղցր զրուցնել կու տայ (ԱԱԱԱ, 36): 
Զէնէհար հետ ղարիպին զրուցէ անուշ (ՀՔՊՏ, 14), Եթէ ոք որ բօլօճ լինի ի ծածուկ և 
խաբենայ ու կին առնու: Եւ վաճառականն խաբրեցաւ (ՄՀԲ, 298) և այլն: 

Ու լծորդության` կրկնասեռ դարձած բայերը միջին հայերենում ոչ միայն 
ձեռք են բերում չեզոք սեռի նշանակություն(ներ), այլև կրում են լծորդական 
փոփոխություն, օրինակ` կալուլկալուլկալուլկալուլ    բայը (գրաբարում` նբ-բռնել, արգելել) միջին 
հայերենում հանդիպում է կալնելկալնելկալնելկալնել----կալնիլկալնիլկալնիլկալնիլ (նբ-փակել, խցել, չբ-փակվել), թթթթողուլողուլողուլողուլ    
բայը (գրաբարում` նբ- թողնել, արտոնել, նույն վիճակում պահել, ձեռքից գցել, 
զանց առնել, լքել, ներել, շնորհել, մեղքերին քավություն տալ)` թողնուլթողնուլթողնուլթողնուլ----նբ- 
թողնել, հեռացնել, թողելթողելթողելթողել----նբ- բաց թողնել, արձակել. թողանիլթողանիլթողանիլթողանիլ-չբ-թողնվել, լնուլ լնուլ լնուլ լնուլ 
բայը (գրաբարում` նբ- լցնել, լրացնել, լիացնել, տարածել)` լնալլնալլնալլնալ-նբ-լցնել, լնանիլլնանիլլնանիլլնանիլ----
չբ-լցվել տարբերակներով (ՄՀԲ, 354, 247, 291)9 և այլն:  

Որոշ դեպքերում չեզոք սեռի` ի լծորդով արտահայտվող տարբերակը ոչ թե 
գործողության ուղղվածության փոփոխություն է ցույց տալիս, այլ ունի միանգա-
մայն նոր նշանակություն, օրինակ` զարկանելզարկանելզարկանելզարկանել    բայը միջին հայերենում հանդի-
պում է զարկելզարկելզարկելզարկել////////զարկիլզարկիլզարկիլզարկիլ տարբերակներով: ԶարկելԶարկելԶարկելԶարկել ներգործական սեռի բայը բացի 
գրաբարյան խփել, հարվածել նշանակությունից (Թէ չոք զմարդ զարկէ, 
զջղախոտն ծեծէ’ և քամէ, զջուրն խմել տո’ւր) ունի նաև խփել (կնիքի մասին) 
իմաստը (...զիմ մօհր ի վերայ եմ զարկեր), իսկ զարկիլզարկիլզարկիլզարկիլ    չեզոք սեռի նորակազմու-
թյունը` միանգամայն նոր իմաստ` ուղղություն բռնել, դիմել, գնալ (Նա 

                                                                 
8 Սովորաբար վերջիններիս կողքին ոչ միայն շարունակում են գործածվել բայերի գրա-

բարյան տարբերակները (Ի չորս բաժանէր առաջս, և լնոյր զերկիր (ՄԳ Ա, 152): Մի’ մոլորիլ 
ու զքեզ խաբել (ՀՔՊՏ, 194): Կամ խաբած է զինքն դրամով (ՀՔՊՏ, 277): Սուտ կենցաղոյս ես 
խաբեցայ, Եկեալ ի ձեռս քո անկայ (ՀՔՊՏ, 61) և այլն): Ինչպես ցույց է տալիս տարժամանակ-
յա քննությունը, հիմնականում հենց նրանք էլ անցնում են արդի հայերենին:  

9 Զի խծկէ և կալնէ զգաղտ շնչահանն մարմնոյն: Կալնիլն երակացն և շնչայհանացն : Այն 
մարդուն, որ դիւու չորրոդն է դիպեր, թողնու և խալսի: Թողում զքեզ ի բաց (ՀՔՊՏ, 254): 
Բռնելու եմ, չեմ թողնելու (ՆՔ, 235), Այսպես թողանի մեղքն` որ մեղաւորն ունի (ԳՏԳ ՔՁ, 
320), …դեղէր զտունն ու չամչնայր ու երբ կու աւելեն, այլ կու լնայր: Եւ թէ զխողովակն դնես, 
որ քաղցուն ընդ այն ի կարասն լնանի (ՄՀԲ, 291) և այլն: 
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յԱնթաքիա զարկէր, թէ պեհ եմ յետ վերուցեր (ՆՔ, 284)) (ՆՀԲ, 720, ԳԲ, 433, ՄՀԲ, 
201): 

ԲռնելԲռնելԲռնելԲռնել բայը գրաբարում նբ է, ունի ափի մեջ առնել, ձեռքում պահել, նշանա-
կությունները (ՆՀԲ, 517, ՄՀԲ, 300): Միջին հայերենում բայի հասկացության 
ծավալն ընդլայնվել է` ի հաշիվ ներգործական սեռի փակել, ծածկել, ամրացնել, 
պնդացնել, պատրաստել իմաստների և չեզոք սեռի` միանգամայն նոր նշանա-
կություն` արմատակալել, կպչել (ծառերի մասին) (ՄՀԲ, 127). Յորժամ տնկես, 
աղէկ բռնէ (ԳՎ., 53): 

ԱրգելելԱրգելելԱրգելելԱրգելել (արգելուլ) բայը գրաբարում ներգործական սեռի է` խափանել, 
զսպել, կաշկանդել, բանտարկել իմաստներով (ՆՀԲ, 345, ԳԲ, 204): Միջին հայրե-
նում կրկնասեռ է. ունի արգիլելարգիլելարգիլելարգիլել ձևը և նբ-արգելել, թույլ չտալ, չբ- կտրվել, 
դադարել, կանգնել իմաստները. Արգիլէ զհիւանդն ի քուն լինելոյ: Թէ արգիլի 
քրտինքն և չյորդի ջուրն: Իմ եարին դռնէն անցնէք, պահիկ մի հոն արգիլեցէք 
(ՄՀԲ, 85): 

ՈւսանելՈւսանելՈւսանելՈւսանել    բայը գրաբարում ունի որևէ բան սովորել, ուսում առնել, հմտանալ, 
իմանալ, տեղեկանալ նշանակությունները, իսկ միջին հայերենում` ուսնիլուսնիլուսնիլուսնիլ-նբ-
սովորել, չբ- մի բանի վարժվել, ընտելանալ. Յորժամ հաստատես և ուսնիս զայս 
…որ բնութիւնդ ի յամէն ցեղ ջուրն ուսնի (ՆՀԲ, 555, ԳԲ, 361, ՄՀԲ, 621): 

ԵփելԵփելԵփելԵփել բայը գրաբարում ունի նբ-հում կերակրանյութը եռացնելով ուտելի 
դարձնել, միջին հայերենում նաև մարսել, դադարել, վերացնել (Տքնութիւնն 
արգիլէ զբնութիւն ի կերակրոյն յեփելոյ: Որ ի յաչքն քաշեն և եփէ զցաւն), իսկ 
չեզոք սեռի եփիլեփիլեփիլեփիլ բայը` հասունանալ իմաստը(Ինչուր ելունդն հասնի և եփի) (ՆՀԲ, 
705, ԳԲ, 5, ՄՀԲ, 195): 

ԿարգելԿարգելԿարգելԿարգել բայը գրաբարում ունի կարգավորել, ուղղել, սահմանել, նշանակել, 
որևէ գործի դնել, գրել, շարադրել նշանակությունները, իսկ միջին հայերե-
նում`նաև` կարգելկարգելկարգելկարգել-նբ-ամուսնացնել, կարգիլկարգիլկարգիլկարգիլ-չբ-ամուսնանալ (Զքուրվտին ինք 
կարգէ ի պատեհվոր տեղ, հայնց զետ վայլէ իր ազգին: Սուրբ Սարգսին կիրակին 
ես` Անդրէասըս կարգւեցայ) (ՆՀԲ, 1066, ԳԲ, 639, ՄՀԲ, 364)10 և այլն: 

Ինչպես տեսնում ենք, վերոհիշյալ բոլոր բայերը գրաբարում ներգործական 
սեռի են և կրկնասեռ են դառնում` ձեռք բերելով չեզոք սեռի բայիմաստներ:  

Կրկնասեռ բայերի տարբերակման հարցը միջին հայերենում ավելի է բար-
դանում, երբ խոսքը վերաբերում է գրաբարում չեզոք սեռի բայերի` հայցական հո-
լովով լրացում ընդունելու հանգամանքին. արդյոք նման կիրառությունը հի՞մք է 
բայը կրկնասեռ համարելու համար, թե՞ ոչ: 

 Հայտնի է, որ միջին հայերենի հատկանիշներից մեկը խնդրառական ան-

                                                                 
10 Կարգել բայի ամուսնացնել նշանակությունը իմաստային զարգացման արդյունք է, 

քանի որ ամուսնությունը, ըստ էության, եկեղեցական կարգ է: Եփել բայի նոր նշանակու-
թյուններն էլ կապված են բնիմաստի հետ ` պատրաստել, կարգավորել :  
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միօրինակությունն է: Բազմաթիվ բայեր, գրաբարյան խնդրառությունը պահպա-
նելով հանդերձ, միաժամանակ ձեռք են բերում այլ ձևով խնդիր ստանալու հատ-
կություն, օրինակ` հայցական հոլովը հայերենի պատմական զարգացման այս 
շրջանում անհամեմատ ավելի շատ խնդրային իմաստներով է կապվում լրացյալ 
բայերի հետ, քան գրաբարում. անգամ որոշ դեպքերում համատեղում է ուղիղ և 
անուղղակի խնդիրների իմաստները, ավելին` գրաբարի համեմատ ունի նաև 
պարագայական կիրառության ավելի լայն շրջանակ [8,112]: 

Օրինակ` գրաբարում չեզոք սեռի մի խումբ բայեր միջին հայերենում ունեն 
նաև նման կիրառություններ. Այնպէս յանդիմանեաց զստութին նոցա (ՆՄԺԱՎ, 
3): Վիճէին ընդ միմեանս զբարւոք մարտն (ՆՄԺԱՎ, 214): Փափաքէ հետ ջրոց և 
չկարէ խմել (Գր., 45): Թագաւորն զարմացաւ զկարմիրն: Խոսրանք չունի, ծառայէ 
առանց լեզու և չկարէ զիր ցաւն գանկտել (ՄՀԲ, 133) և այլն:  

Այս բայերը կրկնասեռ չենք համարել, քանի որ վերջիններս, հայցական 
հոլովի հետ արտահայտելով խնդրա-պարագայական յուրատեսակ նշանակու-
թյուններ, բնիմաստի նկատմամբ անցման գաղափար արտահայտող իմաստային 
նրբերանգ առաջ չեն բերում, այսինքն` չունեն ներգործական սեռի հատկանիշ: 

Այսպիսով, ինչպես վկայում է համապատասխան փաստական նյութի 
ուսումնասիրությունը, գրաբարում քերականական մեկ (ներգործական) սեռ ունե-
ցող շուրջ երկու տասնյակ բայեր (ինչպես ե, այնպես էլ ու լծորդության պատկա-
նող), միջին հայերենում ձեռք բերելով քերականական երկրորդ (չեզոք) սեռով 
բայի գործածությունը պայմանավորող նշանակություն(ներ) և դրանք արտահայ-
տելով ի լծորդ ունեցող տարբերակով, դառնում են կրկնասեռ: 

 Կրկնասեռությունը պայմանավորող իմաստները կարող են լիովին տար-
բերվել գրաբարյան նշանակություններից կամ ուղղակի արտահայտել գործողու-
թյան ուղղվածության փոփոխություն: 

Միջինհայերենյան նորակազմությունները արտահայտվում են ոչ միայն 
հնչյունական մասնակի փոփոխություններով, այլև լծորդությամբ և կազմությամբ 
զանազանվող ձևային տարբերակներով, որոնց կողքին սովորաբար շարունակում 
են գործածվել գրաբարյան ձևաիմաստային տարբերակները11: 

 
  

                                                                 
11 Ինչպես վկայում է միջին հայերենում կրկնասեռություն ձեռք բերած բայերի ձևաի-

մաստային կառուցվածքների գրաբար - միջին հայերեն – արդի հայերեն համադրական 
քննությունը, արդի հայերենում կրկնասեռությունը նույն, երբեմն նաև նոր նշանակություն-
ներով պահպանել է յոթ բայ (բռնել, զարկել, ուսանել, կտրել, եփել, զրուցել, ժողովել11), մյուս-
ները ապրել են կրկնասեռության չեզոքացում նոր բառաձևի անջատման հիմունքով, ինչ-
պես, օրինակ` կարգելկարգելկարգելկարգել    բայը, որը արդի հայերենում ներգործական սեռի բայ է` որևէ աշխա-
տանքի նշանակել, որոշել, սահմանել, ձեռնադրել, ամուսնացնել նշանակություններով, իսկ 
չեզոք, ինչպես նաև կրավորական սեռի նշանակություններն արտահայտվում են կարգվելկարգվելկարգվելկարգվել    
բայով և այլն: 
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двойной залог, видо-семантические различия, чередование звуков, новые семанти-
ческие значения.    

Группа глаголов, имеющая в древнеармянскомязыке грамматическую одноза-
логовость, в среднеармянском языке приобретает грамматический второй залог, 
обуславливающий употребление глагола. 

Эти глаголы по сравнению с глаголами древнеармянского языка имеют видо-
семантические различия, в частности, различаются спряжением, структурой или 
частичным чередованием звуков, а также новыми семантическими значениями. 
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In Old Armenian Grabar a group of verbs having one voice, acquiring the II voice 

in Middle Armenian become double voice. They often have differences in form and 
meaning as compared with Old Armenian Grabar. They vary in verb ending, verb 
forming and partial sound changes, as well as in new meanings.    
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