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ՔերականականՔերականականՔերականականՔերականական    կախվածությանկախվածությանկախվածությանկախվածության    խորքայինխորքայինխորքայինխորքային    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    ևևևև        
նրանրանրանրա    արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    լեզվումլեզվումլեզվումլեզվում    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... նշանային միավոր, քերականական իմաստ, նշանակ-
յալ, նշանակիչ, ստորադասություն, քերականական կախվածություն, տրամաբա-
նական կատեգորիա, քերականական ցուցիչ, բառաձև, շարահյուսական հարաբե-
րություն 

 Ուզում ենք սկսել այն հայտնի դրույթով, համաձայն որի՝ խոսել նշանակում 
է իրերի աշխարհը փոխարինել բառերի աշխարհով․ հետևաբար պիտի ևս մեկ 
անգամ կրկնենք այն աքսիոմատիկ ձևակերպումը, թե բառը՝ որպես նշանային 
միավոր, ճանաչվում և արժևորվում է առաջին հերթին իր անկախ գոյությամբ, որն 
արդյունք է որևէ լեզվով խոսող հանրության յուրաքանչուր անդամի գիտակցու-
թյան մեջ որպես ձևի և իմաստի միասնություն ամրակայված իրողության։ Ակա-
դեմիական քերականագիտության մեջ ընդունված է լեզվի բոլոր բառերը դասա-
կարգել երկու խմբի՝ 1․ նյութակնյութակնյութակնյութական ան ան ան և    2222․․․․ոչոչոչոչ    նյութականնյութականնյութականնյութական (հիմնական և սպասարկու, 
լիիմաստ և թերիմաստ, թեքվող և չթեքվող և այլն) իմաստ ունեցող բառերի, որոնց 
տարբերակման հիմունքը առաջինների համար հասկացություն անվանելն է, իսկ 
երկրորդների համար՝ հասկացություն չանվանելը։ Այս մոտեցումն է հիմնակա-
նում ընկած նաև խոսքի մասերի ժամանակակից գրեթե բոլոր դասակարգումների 
հիմքում։ Հարկ ենք համարում հավելել, որ այս հարցում սպառիչ լուծում գտնելը 
բավականին դժվար է, քանզի այստեղ նույն հարթության վրա մեկտեղվում, հա-
ճախ էլ խաչվում են տարաբնույթ սկզբունքներ՝ իմաստաբանական, ձևաբանա-
կան, խոսքային-գործառական, տրամաբանական-ճանաչողական և այլն, և այլն։ 
Այս հարցում էական դեր են խաղում նաև քերականական ավանդույթը և հաս-
տատված կարծրատիպերը։ Ինչևէ, մի կողմ թողնելով այս վեճը (այն մեր քննու-
թյան ծիրից դուրս է), պետք է անդրադառնանք նշված բառախմբերի հիմքում ամ-
րակայված իրողությունների բնույթին՝ փորձելով հասկանալ այս տարբերակման 
էությունը ճանաչողական-տրամաբանական քննության դիրքերից։  

Մեր պատկերացմամբ՝ հասկացությունները գաղափարներից սերված վերա-
ցարկումներ են, իսկ գաղափարները անցումային օղակ են օբյեկտիվ իրականու-
թյան իրողություների (առարկաներ, երևույթներ, հատկանիշներ) և նրանց անվա-
նող հասկացություների միջև․ այսինքն՝ մենք ունենք օբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվ    իրողությունիրողությունիրողությունիրողություն    ----    նրանրանրանրա    
ճանաչում՝ճանաչում՝ճանաչում՝ճանաչում՝    գաղափարգաղափարգաղափարգաղափար (գաղափարը մեկ առանձին առարկայի ճանաչումն է, որին 
դեռևս հատուկ չէ այն ընդհանրացումը, որն ընկած է հասկացության հիմքում) - 
գաղափարիգաղափարիգաղափարիգաղափարի    ամրակայումամրակայումամրակայումամրակայում    գիտակցությունգիտակցությունգիտակցությունգիտակցություն    մեջմեջմեջմեջ    որպեսորպեսորպեսորպես    հասկացությունհասկացությունհասկացությունհասկացություն----
հասկացությանհասկացությանհասկացությանհասկացության    նշույթավորում՝նշույթավորում՝նշույթավորում՝նշույթավորում՝    նշաննշաննշաննշան, , , , այնայնայնայն    է՝է՝է՝է՝    բառբառբառբառ շղթան։  

Նյութական իմաստից զուրկ բառերի դեպքում բառ - նշանների սերումը բա-
ցատրելը ավելի դժվար է, քանի որ սրանց, հատկապես քերականական իմաստով 
բնութագրվող միավորների հանդես գալը պայմանավորված է օբյեկտիվորեն գո-
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յություն ունեցող իրողությունների անվանումների փոխադարձ հարաբերություն-
ներն արտահայտելու անհրաժեշտությամբ, որը, մեր կարծիքով, սուբյեկտիվ 
բնույթ ունի և զուտ հոգելեզվաբանական քննության տիրույթում կարող է բացա-
հայտվել։  

Վերադառնալով բառերի առաջին խմբին՝ նշենք, որ սրանց իրազեկումները 
պայմանավորված չեն խոսող անհատի՝ մարդու կամքով, սրանք գոյություն ունեն 
օբյեկտիվորեն և մարդու գիտակցության միավորներն են դառնում նրա աշխար-
հաճանաչմամբ միայն․ նրանք կան, գոյություն ունեն, սակայն քանի դեռ մարդը 
դրանք չի ճանաչել, դրանք մարդու համար գոյություն չունեն, հետևաբար չեն գի-
տակցվում նրա կողմից որպես օբյեկտիվ իրողություններ։ Սակայն օբյեկտիվ 
իրականության իրողությունների ճանաչումը ինքնանպատակ չի կարող լինել․ 
աշխարհաճանաչումը ենթադրում է իրականում գոյություն ունեցող իրերի և 
երևույթների ճանաչում-արժևորում մարդու կենսոլորտի տարածաժամանակային 
սահմաններում:  

Այսպես կոչված քերականական իմաստով բնութագրվող բառերի գոյությու-
նը մարդու կամքի արտահայտության դրսևորում է․ իրականության մեջ չկան այն 
նշանակյալները, որոնք ընկած են այդ նշանակիչների հիմքում․ դրանք ստեղծ-
վում են մարդու կամքով, և դրանք աշխարհի ճանաչման իրական բանալիներն են 
խոսող սուբյեկտի՝ բանական արարածի դիրքերից։ Այդ իսկ պատճառով նյութա-
կանությամբ բնութագրվող բառախմբերը մարդկային ճանաչողության դիրքերից 
երկրորդական դեր ունեն ոչ նյութական, հատկապես քերականական նշանակու-
թյամբ բառերի համեմատությամբ, քանզի վերջիններիս շնորհիվ է իրականանում 
օբյեկտիվ իրողությունների ներքին կապերի բացահայտման, ճանաչման և 
արժևորման վերը նշված գործընթացը։ Այս առումով հետաքրքիր դիտարկում է 
կատարում ֆրասիացի լեզվաբան Լ․Տենիերը՝ գրելով․ «Քանի որ կոնկրետից դե-
պի վերացականը գնացող այս շարժումը (նկատի ունի ոչ նյութական իմաստ 
ունեցող բառերի ծագումը լիիմաստ բառերից) կարող էր տեղի ունենալ միայն 
մշակութային երկարատև զարգացման արդյունքում, թերիմաստ բառերը, ի վերջո 
իրենցից ներկայացնում են լեզվի առավել զարգացած և հետաքրքիր միավորներ, 
որոնք առավելագույնս են ենթարկվել մարդկային մշակույթի ազդեցությանը» (3, 
95)։ Հեղինակը, հաստատելով լիիմաստ բառերի իմաստային և քերականական 
գերակայության դրույթը, միաժամանակ չի բացառում թերիմաստ բառերի քերա-
կանական գերակայության հնարավորությունը, դա բացատրելով այդ բառերի՝ 
նախկինում ունեցած լիիմաստությամբ (3, 70)։  

Գրեթե նույն կերպ է հարցին մոտենում Մանվել Ասատրյանը: Իր «Ժամանա-
կակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր» աշխատության մեջ բերելով «Լար-
զական դարգուհիները զաշորեն գանդեցին սիբացող սանգիչներին» քերականո-
րեն ճիշտ, բայց կեղծ նախադասության օրինակը՝ գրում է, որ թեպետ դրանում 
չկան բառային իմաստ ունեցող միավորներ, բայց և այնպես ամեն մի հայի համար 
պարզ է նրա ընդհանուր իմաստը, այն է` ինչ-որ հատկանիշ ունեցող մեկից ավելի 
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իգական սեռի արարածներ ինչ-որ ձևով անցյալում ինչ-որ գործողություն են 
կատարել ինչ-որ հատկանիշ ունեցող էակների նկատմամբ (2, 12): 

Նյութական և ոչ նյութական իմաստներով բնութագրվող բառախմբերի այս-
պիսի ընկալումը մեզ տրամաբանորեն պետք է հասցներ նաև դրանց՝ լեզվի կա-
ռուցվածքային համակարգում ունեցած քերականական դերի վերագնահատմա-
նը, մասնավորապես՝ խոսքի շղթայում՝ շարահյուսական մակարդակում, դրանց 
կարգավիճակի ճշգրտման պահանջին։ Խոսելով քերականական իմաստների ար-
տահայտության ձևերի էության մասին՝ Է. Աղայանը գրում է. «Մարդկային մտա-
ծողությունն իր զարգացման ընթացքում օբյեկտիվ իրականությունը, կեցությունն 
արտահայտում է տրամաբանական կատեգորիաների մեջ, իսկ այդ կատեգորիա-
ներն էլ իրենց արտահայտությունն են գտել լեզվի մեջ՝ ստանալով ինքնուրույն 
որակ և հանդես գալով որպես մտածողության յուրաքանչյուր շարժումն արտա-
հայտող լեզվական կատեգորիաներ: Հենց այն հանգամանքը, որ այդ կատեգորիա-
ներն առաջացել են պատմականորեն և հանդիսանում են աշխարհի ճանաչման 
«հանգուցային կետերը», պայմանավորել է տարբեր լեզուների մեջ տարբեր 
ածանցական ու հարաբերական իմաստների առաջացումն ու զարգացումը» [1, 
458]:  

 Ընդունված ճշմարտություն է այն, որ այս շարահյուսական միավորները 
(կապեր և շաղկապներ) նախադասության անդամ չեն, ինչը նշանակում է, որ 
դրանք քերականական կապի մեջ չեն կապակցության այլ անդամների հետ, 
թեպետ հենց քերականական հարաբերություն ձևավորող տարրեր են։ Մեր ներ-
կա քննության նպատակը քերականական ստորադասության տրամաբանական – 
ճանաչողական էության բացահայտումն է, հետևաբար այստեղ մենք նախ կխո-
սենք կապերի և ստորադասական շաղկապների մասին, սակայն մինչ դա քննելը 
ևս մեկ անգամ անդրադառնանք «ստորադասություն», «քերականական կախվա-
ծություն» հասկացություններին և հիշեցնենք, որ այդ հարաբերությունը գերադա-
սի և ստորադասի հարաբերություն է, ինչը պարզ մաթեմատիկական լեզվով՝ ան-
հայտի բացահայտումն է հայտնիի միջոցով․ տվյալ դեպքում հայտնին միշտ գե-
րադասն է, ինչի հարաբերությամբ էլ որոշվում է անհայտի պաշտոնը կամ՝ ստո-
րադաս անդամը․ անհայտը՝ մաթեմատիկական լեզվով՝ իքսը (X), կապակցու-
թյան մեջ նշանակվում է հարցով, օրինակ՝ կարմիր ծաղիկ - ինչպիսի՞ ծաղիկ, 
որտեղ ծաղիկը գերադասն է, իսկ կարմիրը՝ իքսը, այսինքն՝ ստորադաս անդամը։ 
Այժմ փորձենք նույն մոտեցումը կապ-կապի խնդիր կապակցության վրա՝ սեղանիսեղանիսեղանիսեղանի    
վրավրավրավրա-ինչի՞ վրա․ ստացվում է, որ կապը ոչ միայն անդամ է, այլև նույնիսկ գերա-
դաս անդամ է, ինչն ակնառու է։ Նույն մոտեցմամբ փորձենք արժևորել ստորադա-
սական շաղկապները՝ Եկա, որորորոր ասեմեմեմեմ- …., որորորոր ի՞նչ անեմեմեմեմ/ նույնն է, թե՝ ինչու եկա/, 
կամ՝ որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի հիշենենենեն- որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի ի՞նչ անենենենեն, որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև ատումումումում    եմեմեմեմ    ––––    որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև    ի՞նչ 
եմեմեմեմ անումումումում, , , , կասեմ, , , , երբերբերբերբ    գամ----    ….,    երբերբերբերբ    իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անեմեմեմեմ, , , , կտամ,    եթեեթեեթեեթե    խոստովանեսեսեսես----…., …., …., …., եթեեթեեթեեթե    
իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անեսեսեսես, , , , և այլն։ Սրանք բուն խոսքային իրադրության հարցրադրումներ են, 
որոնք լավագույնս բացահայտում են կապակցության անդամների ներքին շարա-
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հյուսական հարբերությունները։  
 Այժմ մի քայլ ևս առաջ գնանք և նույն բանաձևը փորձենք կիրառել բառա-

ձևերի վրա՝ դրանց ներքին քերականական հարաբերություները բացահայտելու 
նպատակով՝ 1. գրքերերերեր-ինչեեեե՞՞՞՞րրրր 2. գրքիիիի-ինչիիիի՞՞՞՞, 3. գրքինինինին- ինչիիիի՞՞՞՞նննն, 4. գրքից-ինչիիիի՞՞՞՞ցցցց 5. 
գրքովովովով-ինչոոոո՞՞՞՞վվվվ, 7. գրքումումումում-ինչոոոո՞՞՞՞ւմւմւմւմ, 8. գիրքըըըը- ի՞նչըըըը, 9. գրումումումում եմեմեմեմ- ի՞նչ եմեմեմեմ անումումումում,,,,    
10.կկկկգրեմեմեմեմ----ի՞նչչչչ    կկկկանեմեմեմեմ, , , , 11. պիտիպիտիպիտիպիտի    գրեմգրեմգրեմգրեմ----    ի՞նչ    պիտիպիտիպիտիպիտի    անեմեմեմեմ, 12. , 12. , 12. , 12. գրեմեմեմեմ----ի՞նչ    անեմեմեմեմ, , , , 13.    
գրելելելել----իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անելելելել, , , , 14. գրողողողող    իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անողողողող, 15. գրելոելոելոելոււււ-ի՞նչ անելուելուելուելու, 16. գրածածածած-ի՞նչ արածածածած, 
16. գրելիսելիսելիսելիս-ի՞նչ անելիսելիսելիսելիս և այլն։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր ձևերում հայտնի են 
քերականական ցուցիչները, մինչդեռ բառիմաստային հատկանիշով բնութա-
գրվող միավորները անհայտ են՝ իքս են, նույնն է թե՝ ստորադասված են առաջին-
ներին։  

Խնդրո առարկա հարցին վերաբերող լեզվաբանական ուսումնասիրություն-
ներից մեզ համար ուշագրավ էր Վիլմոս Էյջըլի և Կլաուս Ֆիշերի հեղինակած 
«Կախվածության քերականություն և արժույթի տեսություն» հոդվածը (4, 227), 
որում հեղինակները, մեջբերելով Peter and Pual have read Laura’s books (have or ’s) 
«Փիթերը և Փոլը կարդացել են Լաուրայի գիրքը» նախադասութունը, նշում են, որ 
բառաձևերի թեքույթները կառուցվածքային գերադասության ցուցիչներ են (կար-
դացելացելացելացել    ենենենեն    Լաուրայիիիի)))), իսկ բառերը (Լաուրա, Փիթեր, Փոլ, գիրք և կարդալ)՝ 
բառային գերադասության նշաններ են։ Մենք ևս կիսում ենք այս տեսակետը, սա-
կայն պետք է հավելենք, որ չի կարող լինել զուտ կառուցվածքային գերադասու-
թյուն առանց բովանդակային միջուկի, որը թերևս չի բացահայտվում արտահայ-
տության պլանի մակերեսային դրսևորման մեջ, սակայն պարտադիր կերպով 
առկա է ներքին ձևի մեջ՝ խորքային կառույցում, ինչի բացահայտումն էլ, մեր կար-
ծիքով, առաջիկա ուսումնասիրությունների նյութ կարող է դառնալ:  

Քննությունը ցույց է տալիս, որ լեզվի՝ ոչ նյութական արժեք ներկայացնող 
միավորները (բառեր և քերականական մասնիկներ) իրենց գոյությամբ պայմանա-
վորված են բանական արարածի կամքով, ինչն էլ պատճառ է դառնում դրանց կա-
ռուցվածքային-քերականական գերակայության՝ նյութականությամբ բնութա-
գրվող բառային միավորների նկատմամբ: Վերջիններիս բովանդակության պլանի 
հիմքում ընկած հասկացությունների գոյությունն ինքնակա է և պայմանավորված 
չէ անհատի կամքով: Խոսքային գործունեության շրջանակում սրանք ստորադաս-
վում են նախորդներին, և այդ ստորադասման արտահայտամիջոցները՝ թե′ բա-
ռային, թե′ թեքույթային, քերականորեն գերադասվում են կապակցվող միավորին:  

Վերը բերված օրինակում առկա են և՛ գերադաս, և՛ ստորադաս, և՛ պարզ, և՛ 
բաղադրյալ կառուցվածքների անդամներ: Գերադաս և ստորադաս անդամներն 
ունեն և՛ բառային, և՛ կառուցվածքային (քերականական) կերպեր: Սա բնորոշելու 
համար Տենիերը պարզ և բաղադրյալ, գերադաս ու ստորադաս անդամներն ան-
վանում է կորիզ: Պարզ բառի դեպքում, օրինակ՝ read, բառային և քերականական 
կերպերը միավորված են մեկ կազմության մեջ: Անջատ բառերը կամ բառաձևերը, 
ինչպիսիք են՝ have read (կարդացել են) կամ Laura’s (Լաուրայի), ունեն կառուց-
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վածքային գերադաս (եմեմեմեմ կամ իիիի), որը պարունակում է գլխավորապես քերականա-
կան տեղեկատվություն, և բառային գերադաս (կարդալ կամ Լաուրա), որը պա-
րունակում է հիմնականում բառային տեղեկատվություն:  

Տենիերի կախյալ քերականությունն, այսպիսով, իր մեջ ներառում է ժամա-
նակակից կառուցվածքային քերականության բոլոր տարրերը. կապակցության 
գաղափարը համապատասխանում է հանգույցի գաղափարին, կորիզի կառուց-
վածքային գերադասը քերականական իմաստ ունեցող բաղադրիչն է, որն էլ հենց 
գլխավորն է, բառային գերադասը՝ միջուկը: Եթե կապակցության անդամը պարզ 
կազմություն ունի, ապա գլխավորն ու միջուկը համընկնում են:  

«Բաղադրյալ բառերով պայմանավորված հիմնական կառույցի որակական 
ընդլայնման կարգավորումը փոխակերպման հիմնական հարաբերության հիմ-
քում է ընկած։ Հիմնական կառույցի քանակական ընդլայնման կարգավորումը, 
պայմանավորված մի շարք պարզ ու բաղադրյալ առանցքային բառերով, հանգույ-
ցի հիմնական հարաբերության հիմքում է ընկած: Երբ կապը (կախյալությունը) 
գերադասի և ստորադասի միջբառային հարաբերությունն է, hանգույցը հա-
մակցման միջբառային հարաբերությունն է: Հանգույցը քանակական երևույթ է, 
որը կարելի է համեմատել ավելացման կամ բազմապատկման հետ» (3, 324): Այն 
գործում է կամ հանգույցով (Փիթերն ուուուու Փոլը) կամ առանց հանգույցի (եկա, տեսա, 
հաղթեցի): 

Ամփոփելով՝ կարող ենք փաստել, որ ստորադասության հարաբերությունն 
արտահայտության երկու մակարդակ է ենթադրում՝ ա) բառային, բ) թեքույթային: 
Այս երկու մակարդակները լեզվի կառուցվածքային ստորակարգության թելա-
դրանքով տարարժեք են և′ լեզվական, և′ խոսքային-գործառական բնութագրերով: 
Մեր դիտարկման արդյունքում դրանք «հայտնվում են» նույն հարթակում՝ համա-
ձայն ճանաչողական-գործառական արժեքի: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
և´ բառային, և´ թեքույթային միավորները գերադաս դիրքում են ոչ միայն կա-
ռուցվածքային հարաբերության մեջ, այլ նաև բովանդակային հարթության վրա: 
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Статья посвящена изучению глубинного характера грамматической зависи-
мости и его языковому выражению. Эта зависимость по-новому интерпретируется в 
рамках структурной грамматики, согласно которой главным признается граммати-
чески определяемый компонент. В настоящей статье мы исходили из данной 
позиции, опираясь при этом на методологию математической лингвистики. Прове-
денное исследование привело нас к такому заключению, согласно которой показа-
тели подчинительной связи находятся в главной позиции не только в структурном, 
но и в содержательном плане. 
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The article is concerned with the relationship between the deep nature of 
grammatical dependency and its linguistic manifestation. In modern structural grammar, 
this relationship is being investigated from a new angle, according to which the 
constituent part having a grammatical meaning is identified as dominating from the 
structural perspective. Our research is based on this perspective, grounding it on the 
methodology of mathematical linguistics. This study has brought us to a conclusion that 
markers of subordination are dominating not only in structural but also in semantic 
relationship. 

 

    


