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Դիմավոր բայով և մասնիկներով բաղադրված կազմությունների ժամա-

նակային տարբերություններն արտահայտվում են դիմաթվանիշ թեքույթների և 

ժամանականիշ մասնիկների, իսկ եղանակային տարբերությունները` եղա-

նականիշների միջոցով, որոնք հայերենի բարբառներում հանդես են գալիս 

դիրքային տարբերակներով: 

Աշխատանքում բարբառային 500 միավորների զուգադրական քննությու-

նից պարզ է դառնում, որ տարածքային տարբերակներում եղանականիշ և ժա-

մանականիշ մասնիկները գործառում են դիրքային բազմաթիվ տարբերակնե-

րով, որոնք հնչյունական փոփոխությունների, սկզբնամասի կամ վերջնամասի 

անկման կամ էլ տարբեր բաղադրիչների համադրման հետևանք են: Հաճախ 

վերոնշյալ փոփոխությունները գործում են միաժամանակ:  
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Դիմավոր բայով և մասնիկներով բաղադրված կազմությունների ժամա-

նակային տարբերություններն արտահայտվում են դիմաթվանիշ թեքույթների և 

ժամանականիշ մասնիկների, իսկ եղանակային տարբերությունները` եղանա-

կանիշների միջոցով, որոնք հայերենի բարբառներում հանդես են գալիս դիր-

քային տարբերակներով: 

Կու եղանականիշ մասնիկը տարածքային տարբերակներում մասնակ-

ցում է սահմանական ներկա ու անցյալ անկատար (արևմտյան խմբակցություն), 

ինչպես նաև սահմանական,ենթադրական ապառնի ու անցյալի ապառնի ժա-

մանակաձևերի կազմությանը: Այն անհնչյունափոխ ձևով գործածվում է Ակնի, 

Արդվին-Թբիլիսիի բարբառներում,Չմշկածագի խոսվածքում: Ձայնավորասկիզբ 

բայերում առկա է կու>կ հնչյունական անցումը, այսպես` կու մընամ «մնում եմ, 

կմնամ», կու մընաս, կու մընա, կու մընանք, կու մընաք, կու մընան, կաղամ, 

կաղաս, կաղա…(ՀԲԱՆ, Չմշկածագ, 28)1:  

Կու եղանականիշ մասնիկի փոփոխակները2 առաջացել են ձայնավո-

րական և բաղաձայնական հնչյունափոխությամբ, սկզբնահնչյունի ձայնեղաց-

մամբ կամ վերջնաձայնավորի անկմամբ: Այսպես՝ Փոքր Ասիայի բարբառա-

խմբի3 Պոլսի (Օրդու, Տրապիզոն) միջբարբառում և Համշենի միջբարբառախմբի 

Համշենի բարբառներում4 կ-ի ձայնեղացմամբ առաջացած գու փոփոխակն է 

գործառում՝ կըրիմ գու «գրում եմ, կգրեմ», կըրիս գու, կըրա գու, կըրիկ գու, կըրէկ 

գու, կըրին գու (ՀԲԱՆ, Տրապիզոն, 99), իսկ արևմտյան խմբակցության Վանի 

միջբարբառում, արևելյան խմբակցության Խոյ-Մարաղայի, Արարատյան բար-

բառախմբերում, Ղարաբաղ-Շամախիի միջբարբառախմբում ու>ը ձայնավորա-

կան փոփոխությամբ առաջացած կը տարբերակն է առկա՝ կը խօսէր «խոսում 

էի, կխոսեի», կը խօսէր, կը խօսէր, կը խօսէնք, կը խօսէք, կը խօսէն (ՀԲԱՆ, Մոկս, 

Խալենց, 288): Ձայնավորասկիզբ բայերին զուգորդվելիս հնչյունական ևս մեկ 

փոփոխություն (ը-ի սղում) է տեղի ունենում, որի արդյունքում կը-ն գործառում 

                                                        
1 Հոդվածում օգտագործված են Հայերենի բարբառագիտական ատլասի ծրագրով հավաքված 

նյութերը, որոնք պահվում են ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտում և ներկա-
յացվում են ՀԲԱՆ հապավմամբ (Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութեր): 

2 Հ. Աճառյանը կու եղանականիշ մասնիկի 14 փոփոխված ձև է նշում բարբառներում և գտնում է, 
որ բոլորն էլ ծագել են կու սկզբնաձևից (տե՛ս Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց 
լեզվի, հ. 4, գիրք Բ, Երևան, 1961,էջ 75):  

3 Եղանակաժամանակային ձևերի տարածական բնութագիրը տալիս օգտվել ենք Գ. Ջահուկյանի 
բարբառային միավորների բազմահատկանիշ վիճակագրական դասակարգումից, ուստի դրանց 
տարածքային նկարագիրը ներկայացվում է` ըստ բազմահատկանիշ դասակարգման (տե՛ս Գ. 
Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 132-136): 

4 Գու եղանականիշ մասնիկը, ըստ Հ. Աճառյանի, գործառում է Տրապիզոնի և Համշենի բարբառ-
ներում (տե՛ս Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 78):  
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է առանց ը վերջնահնչյունի` կասէ ասում էի, կասեի», կասէր, կասէր, կասինք, 

կասիք, կասին (ՀԲԱՆ, Վան, Աղբակ, 322): 

Խլազուրկ բաղաձայնական համակարգերով հատկանշվող Շապին-Կարա-

հիսարի, Եվդոկիայի, Պոլսի միջբարբառներում, Մարզվան-Ամասիայի, Ղրիմ-

Նոր Նախիջևանի, Խարբերդ-Երզնկայի, Ակնի, Արաբկիրի, Սեբաստիայի, Համ-

շենի, Եդեսիայի, Մալաթիայի, Տիգրանակերտի, Մուշի բարբառներում1 գործա-

ռող գը եղանականիշը հնչյունական երկու փոփոխությունների՝ սկզբնահնչյուն 

կ-ի ձայնեղացման, բաղաձայնասկիզբ բայերի դեպքում նաև ձայնավորի փոփո-

խության (ու>ը) հետևանք է, այսպես` գըգըրէմ «գրում եմ, կգրեմ», գըգըրէս, 

գըգըրէ, գըգըրէնք, գըգըրէք, գըգըրէն: Ձայնավորասկիզբ բայերը հնչյունական 

վերոնշյալ փոփոխություններին հավելում են նաև վերջնահնչյուն ը-ի սղման 

հատկանիշը՝ գաբրիմ «ապրում եմ, կապրեմ», գաբրիս, գաբրի, գաբրինք, 

գաբրիք, գաբրին (ՀԲԱՆ, Սեբաստիա, 81): 

Անտիոքի կամ ծայրհյուսիսարևմտյան միջբարբառախմբում գործառող 

գի եղանականիշը (գի սիրիմ «սիրում եմ, կսիրեմ», գի սիրիս, գի սիրէ, գի սիրինք, 

գի սիրիք, գի սիրին2) Գ. Ջահուկյանի կարծիքով առաջացել է կոյ-ից ոյ>ի 

հնչյունական անցմամբ3: Նկատենք, որ հիշյալ տարածքին ոյ>ի հնչյունափոխու-

թյունը հատուկ չէ, հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ գի-ն առաջացել է գ և ի 

հնչյունների համադրմամբ. ի ձայնավորի հավելումը կարող էր տեղի ունենալ 

բայարմատում ի ձայնավոր ունեցող բայերի համաբանությամբ: Որպես հիշյալ 

վարկածը հաստատող փաստարկ` կարելի է նշել Գորիսի խոսվածքը, որտեղ կի 

տարբերակը բաղադրվում է այն բայերին, որոնց բայարմատում առկա է ի ձայ-

նավոր` կի կիրէմ «կգրեմ»,կի կիրէս,կի կիրէ,կի կիրէնք,կի կիրէք,կի կիրէն: Մյուս 

բայերին հարադրվում է կը եղանականիշը, այսպես` կը մընամ «կմնամ» կը մը-

նաս, կը մընա,կը մընանք, կը մընաք, կը մընան (ՀԲԱՆ,Գորիս,Կորնիձոր, 105): 

Բարբառային մեկ այլ տարածքում (Կեսարիա, Կիլիկիա, Գամիրք) գոր-

ծածվում է կա եղանականիշ մասնիկը, այսպես` խոսիմ կա «խոսում եմ, կխո-

սեմ», խոսիս կա, խոսի կա, խոսինք կա, խոսիք կա, խոսին կա4: Կիլիկիայի միջ-

բարբառախմբում և Սվեդիայի բարբառում կա-ն, ենթարկվելով բաղաձայնական 

և ձայնավորական միաժամանակյա փոփոխությունների, գործառում է գօ և գու 

                                                        
1 Հ. Աճառյանը Մուշի բարբառում նշում է կը եղանականիշ մասնիկը (տե՛ս Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., 

էջ 76):   
2  Տե՛ս Հ. Աճառյան, Քննություն Առտիալի բարբառի, Երևան, 1953,էջ 164-165: 
3 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 104: 
4 Ն. Մկրտչյան,Անատոլիայի նորահայտ հայ բարբառները և բանահյուսությունը,Երևան, 2006, էջ 84: 
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հնչյունական տարբերակներով, այսպես` գօ սիյիմ «սիրում եմ, կսիրեմ», գօ 

սիյիս, գօ սիյէ, գօ սիյինք, գօ սիյէք, գօ սիյին (ՀԲԱՆ, Զեյթուն, 110): 

Արևմտյան տարածքի բարբառներում շարունակական ներկայի և անցյալ 

անկատարի իմաստները դրսևորվում են կոր, էր, դար, ունի//գունի, հայէ, հայ-

կակ ժամանականիշ մասնիկների միջոցով: Կոր-ը, Ա. Այտընյանի կարծիքով, 

թուրքական ծագում ունի: Նա այն առաջացած է համարում yor ձևից` պատճա-

ռաբանելով, թե հայերենում եա, եու և այլն հնչյունակապակցություններով բա-

ռեր չլինելու պատճառով տաճկերեն y–ն դարձել է կ1: Հ. Աճառյանը մերժում է 

Ա. Այտընյանի նշած y>կ հնչյունական անցումը, քանի որ թուրքերենից փոխառ-

յալ բառերի մեջ բառասկզբում շատ են yo, yu և այլ հնչյուններ, և առաջ է քաշում 

կոր-ի ծագման հետևյալ վարկածը. «Ռոտոսթոյի բարբառում կոր սովորական 

ձևի հետ կան նաև կօ և օր ձևերը: Համշենի բարբառում էլ կա ունի և գունի: Այս 

վերջինը բնականաբար կազմված է կը և ունի մասնիկների գումարից: Եթե այս-

պես է, կարող ենք նաև կարծել, որ կոր ձևացած լինի կը մասնիկի և օր մասնիկի 

գումարից: Արդեն Կարնո բարբառում էլ …հետադաս կը մասնիկը, որ շաղկապի 

հետ միանալով, տալիս է կօր ձևը»2: 

Պոլսի միջբարբառի Ռոդոսթոյի և Պարտիզակի խոսվածքներում գօր 

մասնիկի սկզբնահնչյուն գ-ի անկմամբ առաջացած օր փոփոխակն է գործառում, 

այսպես` գը գարթամ օր «կարդում եմ», գը գարթաս օր, գը գարթա օր…. (ՀԲԱՆ, 

Պարտիզակ, 284): 

Համշենի բարբառի Մալայի, Զեֆանոսի խոսվածքներում շարունակա-

կան ժամանակաձևերի իմաստն արտահայտվում է ունի//գունի ժամանականիշ-

ների հետադաս գործառությամբ` բէրիմ գունի «բերում եմ», բէրիս գունի, բէրէ 

գունի կամ գուդիմ ունի «ուտում եմ», գուդիս ունի, գուդէ ունի: Ունի մասնիկը 

ունեմ բայի եզակի 3-րդ դեմքի ձևային արտահայտությունն է3, իսկ բաղաձայնա-

սկիզբ բայերին զուգորդվող գունի ձևը, ըստ Հ. Աճառյանի, առաջացել է ընդհան-

րական ներկայի գը և ունի մասնիկների համադրմամբ` բերիմ գը+ունի>բերիմ 

գունի4: 

Հայէ ժամանականիշ մասնիկի դիրքային տարբերակները գործառում են 

արևմտյան խմբակցության բարբառներում: Հայէ (հայ) ձևը կիրառվում է Ասլան-

                                                        
1  Տե՛ս Ա. Այտընյան, Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, 

Վիեննա, 1965, էջ 76: 
2 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 4, գիրք Բ, էջ 108: 
3 Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 1953, էջ 184: 
4 Տե’ս Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 108: 
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բեկի բարբառում և Նիկոմեդիայի խոսվածքում, այսպես` գը գարթամ հայէ «կար-

դում եմ», գը գարթաս հայէ, գը գարթա հայէ, գը գարթանք հայէ, գը գարթաք 

հայէ, գը գարթան հայէ, գուդէյի հայէ, գուդէյիր հայէ… (ՀԲԱՆ, Նիկոմեդիա, 304): 

Ա. Ղարիբյանի կարծիքով, այն ծագել է հա է բառերի կապակցությունից1: 

Քեսաբ-Սվեդիայի բարբառի Արամոյի, Քեսաբի, Պոլսի միջբարբառի Ադա-

փազարի խոսվածքներում հայէ նախամասնիկի վերջնահնչյունի անկմամբ 

առաջացած հայ փոփոխակը գործառում է ձայնավորասկիզբ բայերի դեպքում, 

այսպես` ուտիմ հայ «ուտում եմ», ուտէս հայ, ուտէ հայ, ուտէնք հայ, ուտէք հայ, 

ուտէն հայ (ՀԲԱՆ, Նիկոմեդիա, Ադափազար, 306), իսկ բաղաձայնասկիզբ բայե-

րին զուգորդվում է հա դիրքային տարբերակը, որը հայ>հա հնչյունական անց-

ման հետևանք է, այսպես՝ հա գարտում «կարդում եմ», հա գարտուս, հա գար-

տու, հա գարտունք, հա գարտուք, հա գարտուն (ՀԲԱՆ, Քեսաբ, 1): 

Հա ժամանականիշի սկզբնահնչյունի անկմամբ է առաջացել ա փոփո-

խակը2: Վերջինս գործածվում է Եդեսիայի և Մալաթիայի բարբառներում` գը-

բաքնէմ ա «համբուրում եմ», գըբաքնէս ա, գըբաքնէ ա, գըբաքնէնք ա, գըբաքնէք 

ա, գըբաքնէն ա կամ գէչնամ ա «իջնում եմ», գէչնաս ա, գէչնա յա, գէչնանք ա, 

գէչնաք ա, գէչնան ա:  

Ա>ը ձայնավորական փոփոխությամբ առաջացած ը տարբերակը առկա 

է Արաբկիրի բարբառում և Սևերեկի խոսվածքում, այսպես` գըկըրիմ ը «գրում 

եմ», գըկըրիս ը, գըկըրէ ը, գըկըրինկ ը, գըկըրիկ ը, գըկըրին ը (ՀԲԱՆ, Սևերեկ, 

82): Հ. Աճառյանը կարծում է, որ Արաբկիրի բարբառում առկա ը եղանականիշը 

ծագում է ահավասիկ, ահա ձևերից:3 

Ապառնի ժամանակի իմաստների (սահմանական և հարկադրական) 

արտահայտման համար տարածքային տարբերակներում գործածվում են պի-

տիմ բայը և պիտի եղանականիշ մասնիկը: Արևելյան խմբակցության Արարատ-

յան (Երևան, Լոռի, Շամշադին-Դիլիջան), Արդվին-Թբիլիսիի բարբառներում, 

Ղարաբաղ-Շամախիի բարբառախմբի Շաղախի, Հավարիկի, Հադրութի խոս-

վածքներում, Ղազախ-Կիրովաբադի միջբարբառում ապառնիության իմաստ են 

արտահայտում պիտիմ բայը կամ նրա փոփոխակները, որոնք, հարադրվելով 

անորոշ դերբային, նաև խոնարհվում են:  

                                                        
1 Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 185: 
2  Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 186: 
3 Տե՛ս  Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 107: 
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Ըստ Հ. Աճառյանի` պիտիմ բայը անհնչյունափոխ ձևով պահպանված է 

Թիֆլիսի բարբառում (պիտիմ սիրի «պիտի սիրեմ», պիտիս սիրի, պիտի սի-

րի…), իսկ Ղարաբաղի բարբառում այն ունի պէտըմ ձևը (պէտըմ ա սիրիմ 

«պիտի սիրեմ», պէտըմ ա սիրիս, պէտըմ ա սիրի…)1: Սակայն, ըստ ՀԲԱ-ի 

ծրագրով հավաքված նյութերի, Ղարաբաղի բարբառի խոսվածքներում ևս, ինչ-

պես Թիֆլիսի խոսվածքում, պիտիմ բայը գործածվում է անհնչյունափոխ ձևով, 

այսպես` կիրիլ պիտէմ «պիտի գրեմ», կիրիլ պիտէս, կիրիլ պիտի, կիրիլ պիտէնք, 

կիրիլ պիտէք, կիրիլ պիտէն (ՀԲԱՆ, Ղարաբաղ, Թալիշ, 107): 

Պիտիմ բայը տարածքային տարբերակներում ենթարկվում է բաղաձայ-

նական, ձայնավորական հերթագայությունների, հնչյունների, վերջնավանկերի 

և սկզբնավանկերի անկման: Ձայնավորի փոփոխությամբ (ի>ը) առաջացած 

պըտիմ տարբերակը գործառում է Երևանի խոսվածքում, այսպես` աշխատէլ 

պըտէմ «պիտի աշխատեմ», աշխատէլ պըտէս, աշխատէլ պըտի…2:  

Բաղաձայնի փոփոխության (պ>բ) հետևանք են Հադրութի խոսվածքում 

գործառող բիդիմ (աղալ բիդըմ «պիտի աղամ», աղալ բիդըս, աղալ բիդի, աղալ 

բիդըք, աղալ բիդըք, աղալ բիդըն) բայը3, ինչպես նաև Մեղրիի բարբառում առկա 

մէտիլ, մատիլ (պ>մ) եղանականիշները4, այսպես` մատիլ բիրիմ «պիտի բերեմ», 

մատիլ բիրիս, մատիլ բիրի, մատիլ բիրիք, մատիլ բիրիք, մատիլ բիրին (ՀԲԱՆ, 

Մեղրի, Կարճևան, 21):  

Գորիսի, Կաքավաբերդի խոսվածքներում գործառող պէտըմա փոփոխա-

կը պէտըմ հնչյունական տարբերակի և ա օժանդակ բայի համադրման հետևանք 

է: Նկատելի է, որ հիշյալ կառույցը, զուգադրվելով դիմավոր բայաձևերին, եղա-

նականիշի արժեք է ձեռք բերել` պըէտմա կիրէմ «պիտի գրեմ», պըէտմա կիրէս, 

պըէտմա կիրի, պըէտմա կիրէնք, պըէտմա կիրէք, պըէտմա կիրէն (ՀԲԱՆ, 

Գորիս, Քարահունջ, 101):  

Մի շարք փոփոխությունների (հնչյունափոխություն, համադրում) հե-

տևանք է Նախիջևանի Ազնաբերդ բնակավայրի խոսվածքում գործածվող վերո-

նշյալ եղանականիշ մասնիկի բիդըմա տարբերակը` բիդըմա մընա «պիտի մնա», 

բիդըմա մընաս, բիդըմա մընա, բիդըմա մընանք, բիդըմա մընաք, բիդըմա 

մընան (ՀԲԱՆ, Ազնաբերդ, 25):  

                                                        
1 Տե՛ս Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 134: 
2 Ա. Գրիգորյան, Հայ բարբառագիտության դասընթաց, Երևան, 1957, էջ 220: 
3 Ա. Պողոսյան, Հադրութի բարբառը, Երևան, 1965, էջ 181: 
4 Տե՛ս Է. Աղայան, Մեղրու բարբառը, Երևան, 1954, էջ 198: 
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Մուշի, Վանի, Կարինի, Սեբաստիայի, Ասլանբեկի, Կեսարիայի, Ղրիմ-

Նոր Նախիջևանի, Պոլսի, Համշենի, Ղարաբաղի (Հադրութ Շաղախ-Քեյվան, Ղա-

րադաղ, Դզմար) բարբառներում պիտիմ բայի վերջնահնչյունի անկմամբ առա-

ջացած պիտի փոփոխակն է գործածվում: Պիտի եղանականիշ մասնիկի սկզբ-

նավանկի ի>ը հնչյունափոխությամբ առաջացած պըտի տարբերակը գործած-

վում է Երևանի խոսվածքում, օրինակ` պըտի մընամ «պիտի մնամ», պըտի մը-

նաս, պըտի մնա… (ՀԲԱՆ, Երևան, 23), իսկ Մեղրու (Կուրիս, Ագարակ, Գու-

դեմնիս, Կաքավաբերդ) և Շամախիի (Սաղյան) խոսվածքներում առկա պէտա 

փոփոխակը ի>է ձայնավորական փոփոխության հետևանք է, այսպես՝ պէտա 

խըմիմ «պիտի խմեմ», պէտա խըմիս, պէտա խըմի:  

Պիտի եղանականիշ մասնիկի սկզբնահնչյունի ձայնեղացմամբ առաջա-

ցած բիդի փոփոխակը առկա է Սեբաստիայի, Ասլանբեկի, Ղրիմ-Նոր Նախիջևա-

նի, Պոլսի բարբառներում, Ղարաբաղի (Հադրութ, Շաղախ-Քեյվան, Ղարադաղ, 

Դզմար) խոսվածքներում, այսպես` բիդի խըմըցընիմ «պիտի խմեցնեմ», բիդի 

խըմըցընիս, բիդի խըմըցընի, բիդի խըմըցընիք, բիդի խըմըցընիք, բիդի խըմը-

ցընին1: Համշենի բարբառում ևս գործառում է բիդի եղանականիշ մասնիկը, որի 

սկզբնահնչյունը դիմային թեքույթի համաբանությամբ եզակի 1-ին դեմքում 

փոխվում է մ-ի, այսպես` կըրի մինի «պիտի գրեմ», կըրիս բիդի, կըրա բիդի, 

կըրիկ բիդի, կըրէկ բիդի, կըրին բիդի (ՀԲԱՆ, Տրապիզոն, 99): Վերոնշյալ ձևա-

փոխությունը չի գործում հարկադրական անցյալի դեպքում` կըրէյը բիդի «պիտի 

գրեի», կըրէյդը բիդի, կըրէր բիդի, կըրակը բիդի, կըրէկը բիդի, կըրէյնը բիդի 

(ՀԲԱՆ, Տրապիզոն, 99): 

Հիշյալ ժամանակաձևերի եզակի 1-ին դեմքում, ըստ Հ. Աճառյանի, գոր-

ծառում է բէրիմ իդի կառույցը. վերջինիս առաջացումը նա բացատրում է հե-

տևյալ կերպ. «…ապառնիի պիտի մասնիկի նախաձայն բ, միանալով առաջին 

դեմքի մ վերջավորության հետ, դարձել է մ…, ապա երկու մ միանալով` վերած-

վել է մեկի…, ավելի ուշ այդ դ ազդվելով մ-ից` վերածվել է ն (էշտօմ ինի)…»2:  

Խարբերդ-Երզնկայի, Մարաշ-Զեյթունի, Բեյլանի, Եվդոկիայի, Մալա-

թիայի բարբառներում գործածվում է պիտի (բիդի) եղանականիշ մասնիկի վերջ-

նահնչյունի անկմամբ առաջացած պիդ (բիդ) ձևը, այսպես` պիդ ուդիմ «պիտի 

ուտեմ», պիդ ուդէս, պիդ ուդէ (ՀԲԱՆ, Երզնկա, 5):  

                                                        
1 Տե՛ս Ա. Սարգսյան, Շաղախի ենթաբարբառը Հադրութի ենթաբարբառի միջավայրում, 

Ստեփանակերտ, 2009, էջ 67: 
2 Հ. Աճառյան, նշվ. աշխ., էջ 141: 
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Պիդ>պի հնչյունափոխությամբ Շապին-Կարահիսարի բարբառում, Համ-

շենի Օրդուի խոսվածքում գործածվում է պի փոփոխակը` պի գըրէմ «պիտի 

գրեմ», պի գըրէս, պի գըրէ…: Այն, համադրվելով ձայնավորասկիզբ բայերին, 

գործառում է առանց վերջնահնչյունի` պուդէմ «պիտի ուտեմ», պուդէս, պուդէ, 

պուդէնք, պուդէք, պուդէն ( ՀԲԱՆ, Շապին-Կարահիսար, 3):  

Լեհահայ բարբառում, Օրտուի խոսվածքում, Հաջընի, Զեյթունի բարբառ-

ներում պի>բի հնչյունական անցման հետևանքով առաջացած բի եղանականիշ 

մասնիկն է գործածվում (բի մընօմ «պիտի մնամ», բի մընօս, բի մընօ, բի մընօնք, 

բի մընէք, բի մընօն), որը դարձյալ ձայնավորասկիզբ բայերին զուգորդվելիս 

կորցնում է վերջնահնչյուն ի ձայնավորը՝ բասեմ «պիտի ասեմ», բասես, բասէ, 

բասենք, բասէք, բասեն (ՀԲԱՆ, Հաջըն, 93): Արարատյան բարբառի խոսվածքնե-

րում (Լոռի, Շամշադին-Դիլիջան), Ղազախ-Կիրովաբադի միջբարբառում պի-

տիմ բայի սկզբնավանկի անկմամբ և բաղաձայնական տ>դ անցումով առա-

ջացած դէմ տարբերակն է գործառում, այսպես` նըստիլ դէմ «պիտի նստեմ», 

նըստիլ դէս, նըստիլ դի, նըստիլ դէնք, նըստիլ դէք, նըստիլ դէն1: Հիշյալ կազ-

մությամբ հարկադրական ժամանակաձևեր Ա. Ղարիբյանը նշում է Շամշադինի, 

Ղազախի, Դիլիջանի խոսվածքներում, որոնցում գործառող դէմ եղանականիշը 

առաջացած է համարում §…հարկադրական եղանականիշի մնացորդ §տ¦-§դ¦ 

հնչյունից և օժանդակ բայից¦2: 

Բարբառային մեկ այլ տարածքում` Ակնի, Վանի (Շատախ, Մոկս, Ոզմ) 

բարբառներում, Խարբերդի, Ադափազարի, Վանի (Աղբակի Բժգներդ, Խոշաբի 

Զենիս, Քռեր) խոսվածքներում, կիրառվում է տի (տը)-ն, որը պիտի եղանակա-

նիշ մասնիկի երկրորդ վանկն է: Այն կցվում է բաղաձայնասկիզբ բայերին (տը 

սիրէ «պիտի սիրեմ», տը սիրէս, տը սիրէր, տը սիրէնք, տը սիրէք, տը սիրէն). 

ձայնավորասկիզբ բայերի դեպքում գործածվում է միայն սկզբնահնչյունը՝ տու-

զիմ «պիտի ուզեմ», տուզիս, տուզի, տուզինք, տուզէք, տուզին3:  

Արևմտյան խմբակցության Պոլսի միջբարբառի Նիկոմեդիայի, Չմշկածա-

գի, Խարբերդ-Երզնկայի բարբառի Խարբերդի խոսվածքներում, Ակնի, Արաբ-

կիրի բարբառներում, Բասենի խոսվածքում տի եղանականիշ մասնիկի դի (դը) 

փոփոխակն է գործածվում` այս տարածքին հատուկ խուլերի ձայնեղացման 

օրենքի համաձայն, այսպես` դի սիրիմ «պիտի սիրեմ», դի սիրէս, դի սիրէ, դի 

սիրիք, դի սիրէք, դի սիրէն (ՀԲԱՆ, Խարբերդ, 6): 

                                                        
1 Բ. Մեժունց, Շամշադին-Դիլիջանի խոսվածքը, Երևան, 1989, էջ 82:  
2 Տե°ս Ա. Ղարիբյան, նշվ. աշխ., էջ 208:   
3 Մ. Մուրադյան, Շատախի բարբառը, Երևան, 1962, էջ 19: 
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Տիգրանակերտի բարբառում գործածվում է մըն եղանականիշ մասնիկը1, 

ինչպես` մըն ձախիմ «պիտի ծախեմ», մըն ձախիս, մըն ձախէ, մըն ձախինք, մըն 

ձախէք, մըն ձախին: Ա. Հանեյանը մըն եղանականիշի ծագման հետևյալ վար-

կածն է առաջ քաշում. նախ պիտի-ից կազմվել է բըդ ձևը, որի հետևանքով բա-

ղաձայնասկիզբ բայերի մոտ արտասանական դժվարություն է առաջացել: Այդ 

խնդրի հաղթահարման համար դ-ն փոխվել է ն-ի (բըդ>բըն): Ապա տեղի է ունե-

ցել վերջին քայլը` բ-ի մասնակի առնմանումը ն-ի կողմից, որով բ-ն հնչյունա-

փոխվել է մ-ի` առաջացնելով մըն մասնիկը2: Հավանաբար մըն մասնիկը անցնել 

է զարգացման միևնույն ուղին, ինչ որ Տրապիզոնի բարբառում գործածվող մինի 

եղանականիշ մասնիկը, որից հետո վերջնահնչյուն ի ձայնավորի անկման և ի>ը 

ձայնավորական փոփոխության հետևանքով ստացել մըն ձևը:  

Բարբառային մի շարք միավորներում ապառնիության իմաստ արտա-

հայտող մասնիկները երկու տարբեր բաղադրիչների համադրման հետևանք 

են3: Այսպես՝ Վանի բարբառի Ոզմի և Մոկսի, Սասունի Հազզո խոսվածքներում 

գործառող կըպա (կըպա կըրիմ «պիտի գրեմ», կըպա կըրիս, կըպա կըրի) և 

գըմդի (գըմդի կըրըմ «պիտի գրեմ», գըմդի կըրըս, գըմդի կըրա….) եղանականիշ 

մասնիկները կը և պիտի մասնիկների համադրության արդյունք են: Առտեալի 

բարբառի Սուչավայի խոսվածքում գործածվող բիդօր (բիդօր գըրիմ «պիտի 

գրեմ», բիդօր գըրիս, բիդօր գըրէ… ) եղանականիշը պիտի և որ բաղադրիչների 

միացման հետևանք է:  

Քեսաբ-Սվեդիայի բարբառում գործառում է բըր մասնիկը: Ըստ Ա. Ղա-

րիբյանի` նախապես բիդօր ձևից առաջացել է բըր փոփոխակը, այնուհետև բ>մ 

փոխազ-դեցական հնչյունափոխությամբ` մըր եղանականիշը 4, այսպես՝ բըր 

կըրիմ «պիտի գրեմ», բըր կըրիս, բըր կըրէ, բըր կըրինք, բըր կըրիք, բըր կըրին 

(ՀԲԱՆ, Սվեդիա, 280): Քեսաբի խոսվածքում առկա է բըր և մըր եղանականիշ-

ների զուգահեռ գործածություն, այսպես` բըր մընամ//մըր մընամ «պիտի մնամ», 

բըր մընաս//մըր մընաս, բըր մընա//մըր մընա…(ՀԲԱՆ, Քեսաբ, 1): 

Վերոբերյալից երևում է, որ եթե արևելյան խմբակցության բարբառների 

մի հատվածում (Արարատյան (Երևան, Լոռի, Շամշադին-Դիլիջան), Արդվին-

Թբիլիսիի բարբառներ, Ղարաբաղ-Շամախիի (Շաղախ, Հավարիկ, Հադրութ) 

                                                        
1 Այս մասնիկի ծագման և այլ վայրերում գործածության հարցերը Հ. Աճառյանի համար անորոշ են 

(Հ. Աճառյան, նշվ.աշխ., էջ 145): 
2 Ա. Հանեյան, Տիգրանակերտի բարբառը, Երևան, 1978, էջ 146: 
3 Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, նշվ.աշխ., էջ 214: 
4 Տե՛ս Ա. Ղարիբյան, նույն տեղում:  
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բարբառախումբ, Ղազախ-Կիրովաբադի միջբարբառ) գործառում է պիտիմ բայը, 

որը, պահպանելով բայական նշանակությունը, նաև խոնարհվում է, ապա 

արևմտյան խմբակցությունում, ինչպես նաև արևելյան խմբակցության մյուս 

մասում այն կորցրել է իր բայական իմաստը և ձեռք բերել եղանականիշ մասնի-

կի արժեք, իսկ գործողության իմաստը արտահայտվում է դիմավոր բայաձևով:  

Բարբառային նյութի զուգադրական քննությունից պարզ է դառնում, որ 

հայերենի տարածքային տարբերակներում եղանականիշ և ժամանականիշ 

մասնիկները գործառում են դիրքային բազմաթիվ տարբերակներով, որոնք 

հնչյունական փոփոխությունների, սկզբնամասի կամ վերջնամասի անկման 

կամ էլ տարբեր բաղադրիչների համադրման հետևանք են: Հաճախ վերոնշյալ 

փոփոխությունները գործում են միաժամանակ:  

 

Г. Г. Геворгян  

Соображения о функциональных проявлениях частиц образующих  

время и наклонение 

 

Временные различия модально-временных конструкций выражаются с 

помощью окончаний личных форм и показателей времени, а модальные разли-

чия-показателей наклонений, которые в ареальных вариантах армянского языка 

имеют разные позиционные варианты. 

В работе сравнительный анализ 500 диалектных единиц показывает, что в 

ареальных вариантах армянского языка частицы образующих время и наклонение 

функционируют много позиционными вариантами, которые являются результа-

том фонетических изменений, падением начальных или конечных частей, или 

сочетания различных ингредиентов. Часто эти изменения функционируют в то же 

время. 

 

G. G. Gevorgyan  

Observations on the Functional Expression of Mood-Indicating  

and Tense-Marking Particles 

 

The tense differences of a structure combined by a personal verb and particles 

are expressed through the verb endings and tense marking particles, while the mood 

differences are expressed through mood indicating particles which are implemented in 

the territorial variants of the Armenian dialects.  
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In this article through the comparative study of the 500 dialect units, it proves 

out that in the dialectic variants the mood-indicating and tense-marking particles 

function with a lot of positional variants, which are the result of sound interchange, the 

fall of the front and the back parts of the words or the coordination of different units. 

The above mentioned interchanges often occur simultaneously.  
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