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Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու ««««Մատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեան» » » » երկի երկի երկի երկի     
ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և 

արևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանությունները    
ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
Եղշատյան ԱմալյաԵղշատյան ԱմալյաԵղշատյան ԱմալյաԵղշատյան Ամալյա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. տրամաբանական գործողություն, ասույթի ժխտում, 

քերականական միջոց, լեզվական արտահայտություն, , , , հայերենագիտություն, 
վերաբերական, , , , կապակցություն        

Ժխտումը տրամաբանական գործողություն է, որի արդյունքում ելակետային 
ասույթից ստացվում է նոր ասույթ՝ ելակետային ասույթի ժխտում։ Հայերենում 
ժխտումը հանդես է գալիս ինչպես բառային, այնպես էլ քերականական միջոցնե-
րով: Ժխտման լեզվական արտահայտությունը տարբեր դրսևորումներ ունի հայե-
րենի տարբեր շրջաններում և բարբառներում:  

Գրիգոր Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում ժխտումը կատարվում է ինչպես բառա-
յին, այնպես էլ բառակազմական և քերականական միջոցներով, որոնցից մենք 
սույն հոդվածում առանձնացրել ենք ոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, մի միավորներով կազմված արտահայ-
տությունները: Վերջիններս գրաբարում կապակցվում էին ոչ միայն բայերին, այլ 
նաև անուն խոսքի մասերին՝ արտահայտելով ժխտականության կամ բացասու-
թյան տարբեր իմաստներ:  

Գ. Նարեկացու ստեղծագործության լեզվական արտահայտության քննու-
թյունը արդիական է այսօր այնքանով, որքանով այն իր համամարդկային էու-
թյամբ աշխարհում գնահատվեց որպես սրբազան գիրք, և այսօր յուրաքանչյուր 
հայերենի ուսուցչի նպատակներից մեկը պետք է լինի ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի համամարդ-
կայնության քննության ուսումնասիրությունն ու ուսուցումը, որն առանց լեզվա-
կան իրակությունների քննության կլինի ինքնանպատակ:  

ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ը այն եզակի գրքերից է, որ իր թարգմանություններն ունի ոչ 
միայն աշխարհի տարբեր լեզուներով, այլ նաև արևմտահայերենով և արևելահա-
յերենով, որոնց լեզվական զուգադրական քննությանն ենք անդրադարձել սույն 
հոդվածում՝ նպատակ ունենալով ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան----ի ընթերցանությամբ ամրապնդել 
ինչպես գեղարվեստական, այնպես էլ լեզվաբանական գիտելիքները հայերենա-
գիտության ուսումնասիրության ոլորտում: 

Հայերենի տարբեր շրջանների և ճյուղերի լեզվաբանական համեմատական 
ուսումնասիրությունը կատարել ենք՝ օգտվելով հետևյալ գրքերից. 

1. Գրիգոր Նարեկացի «Մատեան ողբերգութեան», Երևան, 1985թ.,  
2. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգության», Գրաբարից թարգմանեց 

Մկրտիչ Խերանյանը, Երևան, 1960թ.,  
3. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան ողբերգութեան», Բուէնոս-Այրէս, 
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Գարեգին եպս. Խաչատրյանի թարգմանութեամբ, 1985թ.: 
Ժխտական արտահայտությունների համեմատական քննությունից պարզ է 

դառնում, որ գրաբարում ոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, մի մասնիկները օժտված էին կապակցելիական 
տարբեր հնարավորություններով, որոնք ժամանակակից հայերենի երկու գրա-
կան տարբերակներում գնում են դեպի միօրինականացում: Այսպես՝  

1. ՈչՈչՈչՈչ բառը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կարող էր կապակցվել ե՛ւ գոյականին, ե՛ւ դիմավոր 
ու անդեմ բայերին, ե՛ւ ածականին, ե՛ւ մակբային:  

1.1. «ՈչՈչՈչՈչ ++++ գոյականգոյականգոյականգոյական» կապակցությունները ե՛ւ արևմտահայ, ե՛ւ արևելահայ 
տարբերակներում թարգմանվել են գրեթե նույնությամբ, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
հանդարտութեամբհանդարտութեամբհանդարտութեամբհանդարտութեամբ    (ՄՈ1, 250) > ոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբ (ԳեԽ2, 4) // ոչ հեզությամբոչ հեզությամբոչ հեզությամբոչ հեզությամբ (ՄԽ3, 
5), ոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբ (ՄՈ, 251) > ոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտով (ԳեԽ, 5) // ոչ ոչ ոչ ոչ 
անձկությամբանձկությամբանձկությամբանձկությամբ (ՄԽ, 6), ոչ արքայութեաննոչ արքայութեաննոչ արքայութեաննոչ արքայութեանն (ՄՈ, 272) > ոչոչոչոչ    արքայութեանարքայութեանարքայութեանարքայութեան (ԳեԽ, 17) // 
ոչ արքայությանոչ արքայությանոչ արքայությանոչ արքայության (ՄԽ, 29) և այլն: 

ՈչՈչՈչՈչ վերաբերականը հիմնականում կապակցվում է վերացական գոյականնե-
րի հետ: Հատուկ անուններից ոչ վերաբերականին է կապակցվել միայն ՅուդաՅուդաՅուդաՅուդա 
բառը՝ 7-րդ գրքի Քանանու զաւակս և ոչ Յուդայոչ Յուդայոչ Յուդայոչ Յուդայ (ՄՈ, 272) արտահայտության մեջ, 
որը նույնությամբ թարգմանվել է նաև աշխարհաբար, ինչպես՝ Քանանու որդիս և 
ոչ Յուդայիոչ Յուդայիոչ Յուդայիոչ Յուդայի (ԳեԽ, 17), Քանանի զավակս և ոչ Հուդաոչ Հուդաոչ Հուդաոչ Հուդայիյիյիյի    (ՄԽ 29): Հիշյալ դիտարկու-
մը պետք է որ ունենա հեղինակային-գեղարվեստական նպատակ, քանի որ մյուս 
ժխտական արտահայտություններում արդեն հեղինակը հատուկ անունները փո-
խակերպում էր՝ կիրառելով իբրև ածական, ուստի թարգմանիչ հեղինակները 
պետք է պահպանեն հեղինակային նախասիրությունը, ինչպես Մ. Խերանյանը, ի 
տարբերություն Գ. եպս. Խաչատրյանի, օրինակ՝ ոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտական    (ՄՈ, 297) > ոչ նման ոչ նման ոչ նման ոչ նման 
Ղևիի սերունդՂևիի սերունդՂևիի սերունդՂևիի սերունդ (ԳեԽ, 32) // ոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտական (ՄԽ, 56): 

Գոյականներին կապակցվող ոչոչոչոչ վերաբերականը թարգմանական տարբե-
րակներում կարող է վերածվել չչչչ-ի կամ չէչէչէչէ-ի՝ անդեմ կառույցից փոխակերպվելով 
դիմավոր կառույցի, ինչպես՝ ոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմն (ՄՈ, 294) > մէկը մէկը մէկը մէկը 
միւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէց (ԳեԽ, 29) // ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ (ՄԽ, 52): Ոչ Ոչ Ոչ Ոչ 
վերաբերականը հարադրվել է նաև էէէէ բային՝ արտահայտելով չլինելու գաղափար. 
վերջինս Գ. եպս. Խաչատրյանը թարգմանել է կամկամկամկամ բայի ժխտական խոնարհմամբ, 
իսկ Մ. Խերանյանը՝ գրաբարաշունչ չիքչիքչիքչիք բայով, օրինակ՝ ոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւն (ՄՈ, 
290) > չի կայ շարժումչի կայ շարժումչի կայ շարժումչի կայ շարժում    (ԳեԽ, 27) // չիք շարժումչիք շարժումչիք շարժումչիք շարժում (ՄԽ, 48): Օրինակների համեմա-

                                                                 
1 ՄՈ ՄՈ ՄՈ ՄՈ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու Մատեան-ի համահա-

վաք բնագրի էջերը [2]: 
2 ԳեԽԳեԽԳեԽԳեԽ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի՝ Գարեգին 

եպս. Խաչատրյանի կատարած արևմտահայ թարգմանության էջերը [3]: 
3 ՄԽՄԽՄԽՄԽ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի՝ Մկրտիչ 

Խերանյանի կատարած արևելահայ թարգմանության էջերը [4]:  
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տական քննությունից պարզ է դառնում, որ քերականական կաղապարների ավե-
լի բնագրային թարգմանություններ կան արևմտահայ տարբերակում, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
աւծութեամբաւծութեամբաւծութեամբաւծութեամբ (ՄՈ, 312) անդեմ կառույցի թարգմանությունը՝    ոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղով 
(ԳեԽ, 41) // յուղով չէյուղով չէյուղով չէյուղով չէ (ՄԽ, 72): 

1.2. «ՈչՈչՈչՈչ ++++ ածականածականածականածական», «ոչ ոչ ոչ ոչ + + + + մակբայմակբայմակբայմակբայ»    կապակցությունները նույնպես 
թարգմանվել են նույնությամբ, օրինակ՝ ոչ պակասոչ պակասոչ պակասոչ պակաս (ՄՈ, 267) >    ոչ սակաւոչ սակաւոչ սակաւոչ սակաւ (ԳեԽ, 
15) // ոչ պակասոչ պակասոչ պակասոչ պակաս (ՄԽ, 25), ոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչական (ՄՈ, 326) > ոչ շարժուն ոչ շարժուն ոչ շարժուն ոչ շարժուն 
կամ շնչաւորկամ շնչաւորկամ շնչաւորկամ շնչաւոր (ԳեԽ, 50) // ոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավոր (ՄԽ, 88), ոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմ (ՄՈ, 344) > 
ոչ ջոչ ջոչ ջոչ ջերմերմերմերմ (ԳեԽ, 61) // ոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմ (էջ 108), ոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէս (ՄՈ, 270) > ոչ ոչ ոչ ոչ 
բովանդակապէսբովանդակապէսբովանդակապէսբովանդակապէս (ԳեԽ, 15) // ոչ լրիվոչ լրիվոչ լրիվոչ լրիվ (ՄԽ, 27): 

 1.3. «ՈչՈչՈչՈչ + անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ» կապակցությունները արևմտահայ, արևելահայ թարգ-
մանություններում տարբեր արտահայտություններ ունեն, ինչպես՝ «ոչոչոչոչ    + + + + անցյալ անցյալ անցյալ անցյալ 
դերբայ դերբայ դերբայ դերբայ > > > > չչչչ    + + + + հարակատար դերբայհարակատար դերբայհարակատար դերբայհարակատար դերբայ // չչչչ    + + + + վաղակատար դերբայվաղակատար դերբայվաղակատար դերբայվաղակատար դերբայ», , , , օրինակ՝ ոչոչոչոչ 
յայտնեցեալյայտնեցեալյայտնեցեալյայտնեցեալ    (ՄՈ, 310) > > > > չէի յայտնըւածչէի յայտնըւածչէի յայտնըւածչէի յայտնըւած (ԳեԽ, 40) // չէի հայտնվելչէի հայտնվելչէի հայտնվելչէի հայտնվել (ՄԽ, 70), ոչ ոչ ոչ ոչ 
համբարձեալհամբարձեալհամբարձեալհամբարձեալ (ՄՈ, 310) > > > > չէի տարածածչէի տարածածչէի տարածածչէի տարածած (ԳեԽ, 40) // չէի բարձրացրելչէի բարձրացրելչէի բարձրացրելչէի բարձրացրել (ՄԽ, 70) և 
այլն: Օրինակներից պարզ է դառնում, որ նման կառույցներում անցյալ դերբայի 
իմաստն արտահայտվել է արևմտահայ տարբերակում հարակատար, իսկ արևե-
լահայ տարբերակում վաղակատար դերբայներով՝ արտահայտված բաղադրյալ 
ժամանակաձևերով: Այս դրույթը, սակայն, չի տարածվում ոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ է (ՄՈ, 296) 
> չէ գրուածչէ գրուածչէ գրուածչէ գրուած (ԳեԽ, 31) // չի խոչի խոչի խոչի խոսվածսվածսվածսված (ՄԽ, 54) օրինակի վրա, որտեղ երկու դեպքում 
էլ գործածվել է հարակատար դերբայը՝ կրավորական սեռի բայիմաստի պահան-
ջով:  

Եղանակաժամանակային ձևերի պահպանումը նույնպես կարևոր է բնագրի 
թարգմանության ժամանակ, այսպես՝ «ոչոչոչոչ    +    անցյալ դերբայանցյալ դերբայանցյալ դերբայանցյալ դերբայ» կառույցը արևմտա-
հայ թարգմանիչը ներկայացրել է վաղակատար դերբայով կազմված ժամանակա-
ձևով, իսկ արևելահայ թարգմանիչը՝ անկատար ներկա ժամանակաձևով, ինչպես՝ 
ոչ երևեալոչ երևեալոչ երևեալոչ երևեալ (ՄՈ, 331) > > > > չես երևնարչես երևնարչես երևնարչես երևնար (ԳեԽ, 53) // չես երևումչես երևումչես երևումչես երևում (ՄԽ, 93): 

Ի տարբերություն ներկայացված օրինակների՝ ոչ կրեսցեսոչ կրեսցեսոչ կրեսցեսոչ կրեսցես    (ՄՈ, 278) > > > > չըկրել չըկրել չըկրել չըկրել 
(ԳեԽ, 20) // չկրելչկրելչկրելչկրել    (ՄԽ, 36) ձևի թարգմանության ժամանակ կատարվել է 
«դիմավոր բայ > անդեմ բայ» փոխակերպում՝ «ոչոչոչոչ    + երկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնի >    չչչչ + անորոշ անորոշ անորոշ անորոշ 
դերբայդերբայդերբայդերբայ» հերթագայությամբ: 

1.4. «ՈչՈչՈչՈչ + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ» կապակցություններում բայը հանդես է գալիս տար-
բեր եղանակաժամանակային արտահայտություններով, որոնք արևմտահայ, 
արևելահայ թարգմանություններում նույնպես տարբեր արտահայտություններ են 
ունենում, ինչպես՝  

ա. «ոչոչոչոչ +    ներկա ներկա ներկա ներկա > չչչչ    +    ներկաներկաներկաներկա», օրինակ՝ ոչ կաշառիոչ կաշառիոչ կաշառիոչ կաշառի (ՄՈ, 249) > չի կաշառուիրչի կաշառուիրչի կաշառուիրչի կաշառուիր 
(ԳեԽ, 4) // չի կաշառվումչի կաշառվումչի կաշառվումչի կաշառվում (ՄԽ, 4), ոչոչոչոչ    գիտեմգիտեմգիտեմգիտեմ (ՄՈ, 274) > չեմ ճանչնարչեմ ճանչնարչեմ ճանչնարչեմ ճանչնար (ԳեԽ, 18) // 
չեմ ճանաչումչեմ ճանաչումչեմ ճանաչումչեմ ճանաչում (ՄԽ, 31) և այլն:  
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բ.    «ՈչՈչՈչՈչ +    ներկա > ներկա > ներկա > ներկա > ոչ ոչ ոչ ոչ + ներկա ներկա ներկա ներկա // չչչչ +    ենթադրական ապառնիենթադրական ապառնիենթադրական ապառնիենթադրական ապառնի»,    օրինակ՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
ընդունիընդունիընդունիընդունի (ՄՈ, 345) > ոչ կընդունիոչ կընդունիոչ կընդունիոչ կընդունի (ԳեԽ, 62) // չի ընդունվիչի ընդունվիչի ընդունվիչի ընդունվի (ՄԽ, 110), ոչ համբարիոչ համբարիոչ համբարիոչ համբարի 
(ՄՈ, 345) > ոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուի (ԳեԽ, 62) // չի ամբարվիչի ամբարվիչի ամբարվիչի ամբարվի (ՄԽ, 110):    Սրանց զուգահեռ 
արևմտահայ տարբերակում հանդիպում են կառույցներ, որոնցում «Բայի մը բա-
ցասական ձևը կը շինուի՝ աներևութին ծայրի լլլլ գիրը րէրէրէրէ----ի փոխելով» [1], օրինակ՝ 
ոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիս (ՄՈ, 309) >    չես դժուարանարչես դժուարանարչես դժուարանարչես դժուարանար (ԳեԽ, 38): 

գ. «ՈչՈչՈչՈչ +    երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի >    չչչչ +    ըղձականըղձականըղձականըղձական ապառնիապառնիապառնիապառնի», օրինակ՝ ոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէ    
(ՄՈ, 269) > չըխաբիչըխաբիչըխաբիչըխաբի    (ԳեԽ, 15) // չխաբիչխաբիչխաբիչխաբի    (ՄԽ, 27), ոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցի    (ՄՈ, 269) > 
չառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտ    ձևերձևերձևերձևեր    (ԳեԽ, 15) // չձևանաչձևանաչձևանաչձևանա    (ՄԽ, 27), ոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէ    (ՄՈ, 269) 
> չանհաւատիչանհաւատիչանհաւատիչանհաւատի (ԳեԽ, 15) // չանհավատիչանհավատիչանհավատիչանհավատի    (ՄԽ, 27): 

դ. «ՈչՈչՈչՈչ    + + + + անցյալ անցյալ անցյալ անցյալ >    չչչչ + անցյալանցյալանցյալանցյալ», օրինակ՝ ոչ կիզերոչ կիզերոչ կիզերոչ կիզեր    (ՄՈ, 263) > չայրեցիրչայրեցիրչայրեցիրչայրեցիր    (ԳեԽ, 
12) // չայրեցիրչայրեցիրչայրեցիրչայրեցիր    (ՄԽ 20), ոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցեր (ՄՈ, 263) > չըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիր (ԳեԽ, 12) // 
չկշտամբեցիրչկշտամբեցիրչկշտամբեցիրչկշտամբեցիր    (ՄԽ, 20) և այլն: 

2. ՉՉՉՉ մասնիկը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կապակցվել է միայն անդեմ և դիմավոր բայե-
րին, որոնք հիմնականում թարգմանվել են դիմավոր կառույցներով, ինչպես՝  

«չչչչ    +    դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ >    չչչչ    + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ», օրինակ՝ չմաղթեցիչմաղթեցիչմաղթեցիչմաղթեցի (ՄՈ, 310) > > > > 
չաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցի (ԳեԽ, 40) // չաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցի (ՄԽ, 70) և «չչչչ + անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ >    չչչչ + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ», , , , 
օրինակ՝ չերկնչիլչերկնչիլչերկնչիլչերկնչիլ (ՄՈ, 251) > երկիւղդ չթափանցէչթափանցէչթափանցէչթափանցէ (ԳեԽ, 5) // չթափանցիչթափանցիչթափանցիչթափանցի երկյուղդ 
(ՄԽ, 7): 

ՉՉՉՉ մասնիկը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կիրառվել է նաև իբրև բառակազմական ձևույթ. 
վերջինս արևմտահայերենում փոխակերպվել է անանանան---- նախածանցի, իսկ արևելա-
հայերենում՝    «չչչչ    +    գրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայ» կաղապարի, օրինակ՝ չէութիւննչէութիւննչէութիւննչէութիւնն    
(ՄՈ, 269) > անգոյանգոյանգոյանգոյ    (ԳեԽ, 15) // չեղյալչեղյալչեղյալչեղյալ    (ՄԽ, 27): 

3. ՄիՄիՄիՄի՛ միավորը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում, ինչպես և գրաբարում, արգելականության 
ցուցիչ էր, որը կիրառվում էր ինչպես հրամայական, այնպես էլ ստորադասական 
եղանակների բայաձևերի և գոյականների հետ:  

3.1. Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի ձևերը հիմնականում թարգմանվում են նույ-
նությամբ, օրինակ՝ միմիմիմի՛    յաւելուրյաւելուրյաւելուրյաւելուր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    աւելցըներաւելցըներաւելցըներաւելցըներ (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    
ավելացնիրավելացնիրավելացնիրավելացնիր4 (ՄԽ, 66), միմիմիմի՛    խոցերխոցերխոցերխոցեր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    խոցերխոցերխոցերխոցեր (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    խոցիրխոցիրխոցիրխոցիր 
(ՄԽ, 66), միմիմիմի՛    դատապարտերդատապարտերդատապարտերդատապարտեր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    դատապարտերդատապարտերդատապարտերդատապարտեր (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    
դատապարտիրդատապարտիրդատապարտիրդատապարտիր (ՄԽ, 66) և այլն:  

3.2. «ՄիՄիՄիՄի՛ + երկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայական», օրինակ՝ միմիմիմի՛    
տացեստացեստացեստացես (ՄՈ, 251) >>>> միմիմիմի՛    տարտարտարտար (ԳեԽ, 5), (ՄԽ, 6):  

3.3. «ՄիՄիՄիՄի՛ +    երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի >    չչչչ +    ըղձականըղձականըղձականըղձական ապառնիապառնիապառնիապառնի», օրինակ՝ միմիմիմի՛ եղէցեղէցեղէցեղէց    

                                                                 
4 ԱվեԱվեԱվեԱվելացնել լացնել լացնել լացնել բայի արևելահայերեն արգելական հրամայականը պետք է լինի մի՛ մի՛ մի՛ մի՛ 

ավելացրուավելացրուավելացրուավելացրու, սակայն թարգմանիչ հեղինակը կիրառել է անկանոն ձև՝ հանգավորման նպա-
տակով.  Մի՛ ավելացնիր ցավն իմ հեծության և մի՛ տանջիր չարչարվածիս, Մի՛ գանակոծիր 
հարվածյալիս, մի՛ գլորիր ընկածիս..... 
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(ՄՈ, 251) > չմնամչմնամչմնամչմնամ (ԳեԽ, 5) // չլինեմչլինեմչլինեմչլինեմ (ՄԽ, 7), միմիմիմի՛ կտրեցիցկտրեցիցկտրեցիցկտրեցից    (ՄՈ, 271) > չըկտրեմչըկտրեմչըկտրեմչըկտրեմ    
(ԳեԽ, 17) // չկտրեմչկտրեմչկտրեմչկտրեմ    (ՄԽ, 28), միմիմիմի՛ կորուսցէկորուսցէկորուսցէկորուսցէ    (ՄՈ, 311) > չըկորսնցընէչըկորսնցընէչըկորսնցընէչըկորսնցընէ (ԳեԽ, 40) // 
կորուստ չտանիկորուստ չտանիկորուստ չտանիկորուստ չտանի (ՄԽ, 71), միմիմիմի՛    յաղթեսցէյաղթեսցէյաղթեսցէյաղթեսցէ (ՄՈ, 311) > չըյաղթէչըյաղթէչըյաղթէչըյաղթէ (ԳեԽ, 40) // չհաղթիչհաղթիչհաղթիչհաղթի    
(ՄԽ, 71), մի ընկալցիմի ընկալցիմի ընկալցիմի ընկալցի (ՄՈ, 311) > չառնէչառնէչառնէչառնէ    (ԳեԽ, 40) // չառնեչառնեչառնեչառնե    (ՄԽ, 71): Նշված կա-
ռույցը արևմտահայերենում կարող է արտահայտվել նաև լինել լինել լինել լինել բայի ժխտմամբ, 
ինչպես՝ միմիմիմի՛ քամեցիցքամեցիցքամեցիցքամեցից (ՄՈ, 316) > > > > չըլլայ քամեմչըլլայ քամեմչըլլայ քամեմչըլլայ քամեմ (ԳեԽ, 43) // չքամեմչքամեմչքամեմչքամեմ    (ՄԽ, 77), միմիմիմի՛ 
լիցիլիցիլիցիլիցի ինձ երկնել(ՄՈ, 252) > > > > չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ    որ երկնեմոր երկնեմոր երկնեմոր երկնեմ(ԳեԽ, 5) // չլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմ    (ՄԽ, 7), 

3.4. «ՄիՄիՄիՄի՛ +    անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ >    արգելական հրամայական արգելական հրամայական արգելական հրամայական արգելական հրամայական (ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական 
տարբերակտարբերակտարբերակտարբերակ)», օրինակ՝ ....միմիմիմի՛ զանվճար տանջանացն տոյժ... հատուցանելհատուցանելհատուցանելհատուցանել    (ՄՈ, 
252) > տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք վճարել միվճարել միվճարել միվճարել մի՛՛՛՛    տարտարտարտար (ԳեԽ, 5) // տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք 
վճարել միվճարել միվճարել միվճարել մի՛՛՛՛    տա (ՄԽտա (ՄԽտա (ՄԽտա (ՄԽ 7):  

3.5. «ՄիՄիՄիՄի՛ ++++ գոյականգոյականգոյականգոյական» կապակցությունները ե՛ւ արևմտահայ, ե՛ւ արևելահայ 
տարբերակներում թարգմանվել են ոչ ոչ ոչ ոչ վերաբերականով, ինչպես՝ միմիմիմի՛    ի ի ի ի 
բարկութիւնբարկութիւնբարկութիւնբարկութիւն (ՄՈ, 246) > ոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբ (ԳեԽ, 10) // ոչ բարկությամբոչ բարկությամբոչ բարկությամբոչ բարկությամբ (ՄԽ, 1):    

4. Ժխտական արտահայտություններ, որոնց թարգմանական տարբերակնե-
րը եզակի են. 

4.1. դիմավոր բայի ժխտումը վերագրվում է խնդրին, ինչպես՝ ոչ փառաւորիսոչ փառաւորիսոչ փառաւորիսոչ փառաւորիս 
երգով (ՄՈ, 255) > երգերով չէերգերով չէերգերով չէերգերով չէ որ կըփառաւորիս (ԳեԽ, 7), երգով չէերգով չէերգով չէերգով չէ որ փառավոր-
վում ես (ՄԽ, 11): 

4.2. Գրաբարյան «անձնական դերանունանձնական դերանունանձնական դերանունանձնական դերանուն + անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ» անկանոն ձևը արևե-
լահայ և արևմտահայ թարգմանական տարբերակներում փոխարինվել է կանո-
նավոր ձևերով. «դերանուն դերանուն դերանուն դերանուն +    անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ >    չչչչ    +    դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ»,    օրինակ՝ մեղս ինչ 
մեք չունելմեք չունելմեք չունելմեք չունել    (ՄՈ, 302) >    մեղք չունինքչունինքչունինքչունինք    (ԳեԽ, 35) // մեղք    չունենքչունենքչունենքչունենք (ՄԽ, 62):  

4.3. ««««ՈՈՈՈչչչչ    + + + + դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ +    գոյական գոյական գոյական գոյական > > > > զերծզերծզերծզերծ    +    դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ + գոյականգոյականգոյականգոյական»»»»,    օրի-
նակ՝ ոչ ես գրաւելոչ ես գրաւելոչ ես գրաւելոչ ես գրաւել ախտիցախտիցախտիցախտից (ՄՈ, 303) > > > > զերծ եսզերծ եսզերծ եսզերծ ես կիրքէկիրքէկիրքէկիրքէ (ԳեԽ, 36) // զերծ եսզերծ եսզերծ եսզերծ ես որևէ որևէ որևէ որևէ 
ախտիցախտիցախտիցախտից    (ՄԽ, 63): Այս օրինակում առկա է նաև խնդրառության փոփոխություն, 
ինչպես՝ ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել բայաձևը պահանջել է տրական հոլովով արտահայտված 
խնդիր, իսկ փոխակերպված զերծ ես զերծ ես զերծ ես զերծ ես արտահայտությունը պահանջել է բացառա-
կանով խնդիր՝ հանգման խնդիր > անջատման խնդիր հակադրամիասնության 
փոխակերպմամբ: 

4.4. Խոսքում ընդունված կրավորական > ներգործական փոխակերպման 
փոխարեն թարգմանություններում կատարվել է կրավորական > չեզոք փոխա-
կերպում, ինչպես՝ «ոոոոչ չ չ չ +    կրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայ>    չչչչ    +    չեզչեզչեզչեզոք սեռի բայոք սեռի բայոք սեռի բայոք սեռի բայ»,    օրինակ՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
կրինկրինկրինկրին նենգութիւնք (էջ 302) > > > > նենգութեան նշաններ չկան չկան չկան չկան մեջդ (էջ 34) // չկանչկանչկանչկան նեն-
գություններ (էջ 61): 

Արևմտահայ թարգմանական տարբերակում կիրառվել է նաև ժխտական 
խոնարհում > դրական խոնարհում հակադիր փոխակերպումը, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
պարգևեաց պարգևեաց պարգևեաց պարգևեաց աչաց նոցա լոյս    ((((ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) >    այն ատեն միայն անոնց աչքերուն լոյսը    
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պարգևեցպարգևեցպարգևեցպարգևեց    ((((ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ նախ զհաւատոցն    գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) > > > > երբ նա 
անոնցմէ հաստատ հաւատքի    գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25):     

Ժխտական կառույցների թարգմանությունները առնչվում են նաև խոսքի-
մասային փոխակերպումներին, ինչպես քթթել ականքթթել ականքթթել ականքթթել ական հարադիր բայը ե՛ւ 
արևմտահայերենում, ե՛ւ արևելահայերենում փոխակերպվել է ակնթարթակնթարթակնթարթակնթարթ գոյա-
կանի, վերջինս էլ իր արտահայտությունն է գտել թարգմանություններում՝ «ոչոչոչոչ +    
անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ >    ոչ ոչ ոչ ոչ +    գոյականգոյականգոյականգոյական» փոխակերպմամբ, , , , օրինակ՝ ոչ քթթելոչ քթթելոչ քթթելոչ քթթել մի ական առ 
նուազութիւն (ՄՈ, 294) > ոչոչոչոչ իսկ ակնթարթ մը մէկը միւսէն երբէք նըւազածնըւազածնըւազածնըւազած    (ԳեԽ, 
29) // ոչ ոչ ոչ ոչ էլ մի ակնթարթ նույնիսկ մեկ-մյուսից նվազ նվազ նվազ նվազ երբևիցե (ՄԽ 52): Սրան 
հակառակ՝ ոչ խնդասոչ խնդասոչ խնդասոչ խնդաս (ՄՈ, 302) կազմությամբ պարզ բայը թե՛ արևելահայերենում, 
թե՛ արևմտահայերենում թարգմանվել է հարադիր բայով, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ խընդութիւն 
կըկըկըկը պատճառէ պատճառէ պատճառէ պատճառէ քեզ (ԳեԽ, 34) // քեզ ուրախություն չի պատճառումչի պատճառումչի պատճառումչի պատճառում (ՄԽ, 61): 

Ժխտականության արտահայտությունը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում ավելի քան բազմա-
զան է, որոնցից մենք առանձնացրել ենք ավելի ուշագրավները՝ ուսումնասիրելով 
դրանց ձևային արտահայտությունները ինչպես գրաբարում, այնպես էլ արևելա-
հայերենում և արևմտահայերենում: Ժխտական խոնարհմամբ հեղինակը բնութա-
գրել է ինչպես աստվածային, այնպես էլ մարդկային էությունները: Հետաքրքիր է, 
որ աստվածային էությունը բնութագրող ժխտական բայը կարող է վերագրվել 
մարդկային էությանը, և հակառակը, մարդկային էությունը բնութագրող ժխտա-
կան բայը կարող է վերագրվել աստվածային էությանը:  

Ժխտականության թարգմանական դրսևորումները նույնպես բազմազան են, 
որոնց միջոցով թարգմանիչ հեղինակները ձգտել են ժամանակակից ընթերցողին 
ներկայացնել հեղինակի սրտի խռովքը:  

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Հ. Արսէն Վ. Այտընեան, Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ 
արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1866թ., 502 էջ:  

2. Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1985թ., 1124 էջ : 

3. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան, Բուէնոս-Այրէս, տպ. 
ՍՏ. Տէօքմէճեան, 1948թ., 1002 էջ:  

4. Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Երևան, Հայպետհրատ, 1960թ., 
411 էջ: 
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Восточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводы    
отрицатеотрицатеотрицатеотрицательных выражений в льных выражений в льных выражений в льных выражений в ««««Книге скорбиКниге скорбиКниге скорбиКниге скорби»»»»    Г. НарекациГ. НарекациГ. НарекациГ. Нарекаци    

 Петросян ЛилитПетросян ЛилитПетросян ЛилитПетросян Лилит    
Егшатян АмалияЕгшатян АмалияЕгшатян АмалияЕгшатян Амалия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: логическое действие, отрицание высказывания, граммати-

ческое средство, лингвистическое выражение, арменология, субъективная модаль-
ность, сочетание    

Выражение отрицания в «Книге скорби» более чем разнообразно. Среди всего 
множества мы отобрали наиболее примечательные примеры, изучив их форменные 
выражения как в грабаре, так и в восточноармянском и западноармянском языках. 
С помощью отрицательного спряжения автор охарактеризовал как божественную, 
так и человеческую сущность. Особенный интерес представляет то, как с помощью 
отрицательного глагола, определяющего божественную сущность, может быть оп-
ределена сущность человеческая, и наоборот.  

Проявления отрицания в переводах также многообразны. Посредством них 
авторы-переводчики стремились представить читателю слово автора, исходящее из 
глубин его сердца.  

    
    
    

The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations”     
by Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenian    

    PetrPetrPetrPetrosyan Lilitosyan Lilitosyan Lilitosyan Lilit    
Yeghshatyan AmalyaYeghshatyan AmalyaYeghshatyan AmalyaYeghshatyan Amalya        

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: logical action, sentence negation, grammatical means, linguistic 

expression, Armenian studies, modifier, word combination    
Negation has an imposing variety of forms in the “Book of Lamentations”, but the 

analysis of the most notable ones attempted in this article focuses on the study of 
structural peculiarities of negation in Old Armenian as well as in Western and Eastern 
Armenian. Through negative verb conjugation, the author characterizes both divine and 
human nature. Interestingly enough, a negative verb specifying divine nature can be 
ascribed to human nature; conversely, a negative verb specifying human nature can be 
ascribed to divine nature. 

The translation of negative forms gives rise to an overwhelming variety of 
interpretations through which translator-authors strive to share their heartfelt thoughts 
with their readers.  
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