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Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ     
ննններքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտության    

Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... բայակազմություն, կազմությամբ բարդ բայեր, բայի սեռ, 
անցողական բայեր, անանցողական բայեր, միարժույթ բայեր, երկարժույթ բայեր 

Բայի արժութային համակարգը քննելու համար որոշիչ դեր ունեն ոչ միայն 
իմաստաքերականական, այլ նաև կազմության առանձնահատկությունները: 

Բառակազմական յուրօրինակ համակարգ են ներկայացնում բայական հա-
մադրական բարդությունները: Ելնելով մեր՝ արժույթի ուսումնասիրության նպա-
տակներից՝ այս բարդությունների համար հստակ ընդունում ենք երկու բաղադ-
րիչ՝ որպես բաղադրության անմիջական կազմիչներ. դրանցում գերադասը վեր-
ջին բայական բաղադրիչն է, որը բաղադրությունից դուրս ինքնուրույն բայական 
բառույթ է, իսկ նրանից առաջ ընկած բաղադրիչը, անկախ նրա կազմությունից, 
դիտում ենք իբրև մեկ բառային միավոր: 

Բայական համադրական բարդությունները, ըստ նրանց մեջ եղած հիմնա-
կան ձևույթների քանակի, լինում են երկբաղադրիչ (գունազրկել, պատճենահա-
նել, հնչյունափոխել և այլն), եռաբաղադրիչ (էլեկտրալուսանկարել, լուսանկարա-
հանել, ծաղկաշղթայազարդել, կինոդերակատարել, ռադիոլուսանկարել և այլն): 
Նշվածներից գերակշռողը երկբաղադրիչ կազմություններն են։ Բայական բարդու-
թյուններին բնորոշ են ինչպես հոդակապով (գունանկարել, մշուշապատել, 
վճռաբեկել, վտանգազերծել և այլն), այնպես էլ անհոդակապ համադրական հիմ-
քերը (ջրքամել, թերբեռնել, երկպառակտել, բախտորոշել, գործուղել և այլն): Նկա-
տելի է, որ անհոդակապ հիմքերով կազմությունները սակավաթիվ են: 

Բառակազմական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ բարդ բառերի 
առաջացումը լեզվական կաղապարների աստիճանական գործընթաց է, որի ըն-
թացքում բառակապակցության՝ ինքնուրույն գործառույթով օժտված միավորները 
սերտաճում են՝ դառնալով լեզվական մեկ միավոր [1, 4, 6, 12, 15, 16, 18]: Այդպես 
նաև լեզվի զարգացման վաղ շրջանում առկա մի շարք բայական հարադրություն-
ներ վերածվում են համադրական բարդությունների՝ արտահայտության պլանում 
մասնակի փոփոխություններ կրելով կամ չկրելով, ինչպես՝ թափ անցանել - 
թափանցել, շուրջ գալ - շրջագայել, ունկն դնել - ունկնդրել, ձեռն արկանել - 
ձեռնարկել, դատ վարել - դատավարել, գերի վարել - գերեվարել, ակն ածել - 
ակնածել, ակն առել - ակնառել, կէտ դնել - կետադրել [9, 88-89]: 

Ա. Մարգարյանը բայական գերադաս անդամով իսկական բարդությունների 
ներշարահյուսական բարդ ու բազմազան հարաբերությունների արտահայտու-
թյունը բացատրում է բայի՝ բազմազան երևույթների, իրողությունների հետ կապ-
ված լինելու հանգամանքով [15, 147-148]: Հ. Հարությունյանն իրավացիորեն նշում 
է, որ կառավարումը քննելիս պետք է նկատի ունենալ շարահյուսորեն վերլուծելի 
բարդ բայերի կառավարման առանձնահատկությունները, որոնց վերջին բայա-
կան բաղադրիչը, առանձին վերցրած, ինքնուրույն կառավարող բայ է, իսկ նա-
խադաս անվանական բաղադրիչը՝ այդ բայի խնդիրը [10, 113-114]:  
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Կազմությամբ բարդ համադրական բայերը ժամանակակից արևելահայերե-
նի բայական բառապաշարում բազմաթիվ են: Դրանք հիմնականում կազմվում են 
«անուն կամ մակբայ + բայ» ներձևաբանական կաղապարով, որտեղ առաջին բա-
ղադրիչը գործածվում է տարբեր շարահյուսական իմաստներով՝ կախված երկ-
րորդ բաղադրիչ բայահիմքի սեռից և իմաստից:  

1. «Անուն կամ մակբայ + ներգործական սեռի բայեր», որոնք ձևավորում են 
նոր՝ խնդրառությամբ առնվազն միարժույթ անցողական բայեր: Դրանք արտա-
հայտվում են՝  

1.1. «գոյական + բայ» մասնակաղապարով, ինչպես՝ աղբահանել, բեռնաթա-
փել, թախծապատել, տեղափոխել և այլն: Այս շարքում նկատելի է լույս (լուսա-
զրկել, լուսափայլել և այլն), եզր (եզրապատել, եզրակարել և այլն), զարդ (զարդա-
նախշել, զարդադաջել և այլն), զենք (զինաթափել, զինագրավել և այլն), թև (թևա-
հատել, թևակոխել և այլն), ծաղիկ (ծաղկաթովել, ծաղկանկարել և այլն), հույս 
(հուսատրել, հուսախաբել և այլն), միտք (մտաբերել, մտազննել և այլն), շուրջ 
(շրջադիտել, շրջահոսել և այլն), ջուր (ջրքամել, ջրցողել և այլն) գոյական-բաղադ-
րիչների ակտիվություն: Գոյական բաղադրիչը կարող է լինել. 

1.1.1. ուղիղ խնդիր 1, որը բարդություններում կապակցվում է հիմնականում 
խնդրառությամբ միարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ դիմանկարել2 «դեմքը 
նկարել», էջանշել «էջը նշել», սահմանագծել «սահմանը գծել՝ որոշել», կրոնափո-
խել «կրոնը փոխել տալ», վկայաբերել «որպես վկայություն բերել» և այլն:  

Սակայն բացառիկ դեպքերում «ուղիղ խնդիր + ներգործական սեռի բայ» կա-
ղապարով բարդությունները ձևավորում են անանցողական բայեր: Այս դեպքում 
բայական բաղադրիչը կապակցվում է այնպիսի իմաստով առաջնաբաղադրիչի 
հետ, որով բարդության նոր նշանակությունը չեզոքացնում է բայի անցողական 
իմաստը, և բարդությունը սեռի խնդիր առնելու տեսանկյունից դառնում է արժու-
թազուրկ, ինչպես՝ բնակափոխել «բնակության տեղը փոխել», թևաբախել «թևերը 
շարժել, թափահարել», թեյըմպել «թեյախմությամբ զբաղվել», վշտակրել «վիշտ 
կրել», խոստումնադրժել «խոստումը դրժել, չպահել», ծխարձակել «ծուխ ար-
ձակել», ծլարձակել «ծիլ արձակել», մահասփռել «մահ սփռել, տարածել» և այլն: 
Հմմտ.՝ Եվ նրանք բոլորն էլ, ամեն մեկն իր կողմից դիմանկարում է իր Կոմիտա-
սին (ՊՍ, 129): Այս զորական մտահոգություններից ավելի Ատոմին մտատանջում 
էին ներքին, հոգեկան տարակուսանքները (ԴԴ) 3* և Թպրտում է նա, խոլ թևաբա-
խում իմ ձեռքերի մեջ.... (ՍԿ) *: Եվ ահա արյունով ու արցունքով շաղախված 

                                                                 
1 Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ բարդ բայերի գոյականական լրացման ամենատարբեր շարա-

հյուսական պաշտոններից գերակշում է ուղիղ խնդրի պաշտոնը (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Ժա-
մանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Երևան, 1989թ., էջ 223): 

2 Բայերի սեռի և ներշարահյուսական հարաբերությունների վերլուծությունները կատա-
րել ենք՝ հիմնվելով հետևյալ բառարանների բացատրությունների վրա՝ «Ժամանակակից 
հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Երևան, հ. 1-4, 1969-80թթ., Է. Աղայան, «Արդի հայե-
րենի բացատրական բառարան», Երևան, 1976թ., Ստ. Մալխասեանց, «Հայէրեն բացատրա-
կան բառարան», հ. 1-4, Երևան, 1944-45թթ.: 

3 Այսուհետ ԱՐԵՎԱԿ-ից (http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am) քաղ-
ված օրինակները կուղեկցվեն աստղանիշով *: 
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ձյուն-սառույցների միջից առաջինը նա ծլարձակեց.... (ՍԿ)*:  
1.1.2. Հանգման անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում է 

հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ տար-
րալուծել «մասերի բաժանել», վանկալուծել «վանկերի բաժանել», նպատակամղել 
«նպատակին մղել՝ ուղղել», զինավարժել «զենքի վարժեցնել», էջաբաժանել «էջերի 
բաժանել», հաշվակցել «հաշվին կցել՝ ավելացնել», վաճառահանել «վաճառքի հա-
նել», պաշտոնակարգել «պաշտոնի կարգել՝ նշանակել», շրջադասել «շրջադասու-
թյան ենթարկել» և այլն:  

1.1.3. Միջոցի անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում է 
հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ սառ-
ցապատել «սառույցով պատել», շուշանազարդել «շուշաններով զարդարել», մո-
մազօծել «մոմով զօծել», խավածածկել «խավով ծածկել», արծաթաջրել «արծաթյա 
լուծույթով պատել», ծխաքողարկել «ծխածածկույթով քողարկել», կացնահատել 
«կացնով կտրել՝ հատել», կետանշել «կետերով նշել», բետոնապատել «բետոնով 
պատել՝ ծածկել՝ սալարկել», զարդագործել «զարդերով հյուսել՝ գործել» և այլն:  

1.1.4. Անջատման անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում 
է հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ իշ-
խանազրկել «իշխանությունից զրկել», աղազերծել «աղից զերծել», կապանքազեր-
ծել «կապանքից ազատել», լծարձակել «լծից արձակել», ձերբազատել «կաշկան-
դումից ազատել» և այլն:  

Բայական բաղադրիչ հիմքերին բառակազմական կաղապարներում լրաց-
նում են տարբեր խնդրային հարաբերություններ: Սակայն կան բայեր, որոնք հիմ-
նականում գործածվում են արտահայտության միևնույն պլանն ունեցող խնդրին 
զուգահեռ: Այսպես՝ միջոցի խնդիր բաղադրիչ ունեցող բարդություններում հաճա-
խադեպ պատել բայով, ըստ մեր հաշվումների, կազմվել են մոտ 120 բարդություն-
ներ, զարդարել բայ-բաղադրիչով՝ մոտ 50 բարդություններ: Անջատման խնդիր 
ունեցող բարդություններում կապակցելիության ակտիվությամբ առանձնանում են 
զրկել և զերծել բայերը: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ սրանք նույնպես միա-
նշանակ չեն և կարող են կապակցվել նաև այլ խնդրային հարաբերությամբ լրա-
ցումների հետ, ինչպես՝ երեսապատել «առարկայի երեսը պատել՝ ծածկել», եզրա-
զարդել «եզրերը զարդարել», գաղտնազերծել «գաղտնիքը ի հայտ հանել» և այլն:  

1.1.5. Տեղի պարագա, որը բարդություններում կապակցվում է հիմնականում 
խնդրառությամբ միարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ հրասուզել «կրակի մեջ 
սուզել», հիմնաշրջել «հիմքից շրջել՝ շուռ տալ», մտապահել «մտքում պահել», ըն-
ծայագրել «ընծայվող իրի վրա մակագրել», գետառաքել «գետի հոսանքով ուղար-
կել՝ փոխադրել», լուսանցանշել «լուսանցքում նշում կատարել», կենտրոնադրել 
«կենտրոնում դնել՝ տեղավորել», մտազննել «մտքում զննել՝ քննել», հայրենավտա-
րել «հայրենիքից վտարել» և այլն:  

Անդրադառնալով բարդ բայերի կառավարմանը՝ Հ. Հարությունյանը նշում է. 
«Նման բայերի նկատմամբ (զօծել և ոսկեզօծել, զերծել և աղեզերծել) պետք է ունե-
նալ տարբերակված մոտեցում. քանի որ նրանց անվանական բաղադրիչն ունի 
տարբեր հոլովական իմաստներ, բայը զրկվում է այդ իմաստով լրացում առնելու 
հատկությունից, հետևաբար հիշյալ բարդ բայերը հանդես են գալիս իբրև բայա-
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կան առանձին միավորներ՝ տարբերվելով վերջին բայական բաղադրիչից արժույ-
թով» [9, 113]:  

 Այսպես՝ բայական գերադաս բաղադրիչով բարդությունները տարբեր ներ-
քին խնդիրներին զուգահեռ պահպանում են այլ իմաստով նույն խնդիրն առնելու 
հատկանիշը, ինչպես՝ 

ա) հանգման անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Որոշակի դարձավ քիմիական 
վերլուծության խնդիրը՝ նյութը տարրալուծել բաղադրիչների և որոշել նրանց ինք-
նությունը (ՀՍՀ, 11, 408): ….չեն կարողացել բոլոր աշխատողների ջանքերը նպա-
տակամղել վերակառուցմանը, ձեռնարկությունների աշխատանքի արդյունավե-
տության, որակի բարձրացմանը, տնտեսական նոր մեխանիզմի արմատավոր-
մանը.…(Գարուն, 1987.07.30.    #90)*: 

բ) Միջոցի անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Հերթափոխի պետը զարմացել և 
ուրախացել էր, տեսնելով, որ ութը վագոնիկ բետոնի շաղախով ահագին տարա-
ծություն էր բետոնապատել (ՍՎ)*: ....գաղութարարները քաղաքները կառուցա-
պատել են ժամանակակից տիպի շենքերով (ՀՍՀ, 9, 44): 

գ) Անջատման անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Նրա նպատակն էր բարոյական 
արատներից ձերբազատել մարդկային հասարակությունը.... (ՀՍՀ, 3, 301): ....Հա-
յաստանի քաղաքացու պատիվն արատավորելու համար Ա. Երիցյանին և Ա. Ի-
գիթյանին ընդմիշտ որակազրկել մրցավարական գործունեությունից և հեռացրել 
ՀՖՖ համակարգից (Առաւօտ, 2008.07.04    )*:  

դ) Տեղի պարագա, օրինակ՝ Հրաժեշտի պահին կուշտ ծիծաղեցին, Քլինգզո-
րը այդ ամենը մտապահեց իր սրտի խորքում (ՀՀ)*: Նա առաձնանում էր շատերից 
թատերական արվեստի բնականությամբ ու անմիջականությամբ, որի շնորհիվ 
լայն հանդիսատեսը նրան սիրում ու մտապահում էր իր հուզաշխարհում (Ազգ, 
2003.12.24)*: 

Բառաբաղադրիչների սերտաճման հետևանքով կազմությամբ բարդ մի շարք 
բայեր ներքին խնդրին զուգահեռ առնում են լրացում՝ արտահայտված նույն բա-
ռով կամ հոմանիշ բառով, օրինակ՝ վիրակապել «վերքը կապել», ախտորոշել «հի-
վանդությունը որոշել», զինավառել «զինել, զենք ու զրահ հագցնել», խաչակնքել 
«խաչով կնքել», ծխապատել «ծխով պատել»: Օրինակ՝ .....ծնկի եկած Արևհատը 
վիրակապում էր վերքը (ԶԽ)*: .....Ուրսուլան բնազդաբար ճշգրիտ ախտորոշեց հի-
վանդությունը (ԳՄ)*: Խորամանկ Մերուժանը.....շատ զինվորների էր զինավառել 
իր զենքով ու համազգեստով..... (ՍՀ)*: Եպիսկոպոսը ձեռքի խաչով սկսում է խա-
չակնքել նավամատույցում հավաքվածներին (ԳՄ)*: Նա արբեցուցիչ ծխանյութով 
ծխապատել է մարդկանց աչքերը (ՆԳ)*: 

1.1.6. Ձևի պարագա, ինչպես՝ մտաստեղծել «մտքով ստեղծել»: 
1.1.7. Կան բարդություններ, որոնց ներշարահյուսական գործառույթների 

որոշումը երկբայության տեղիք կարող է տալ, որի պատճառը բառաբաղադրիչնե-
րի իմաստի մթագնումն է: Այս մասնակաղապարում գոյական բաղադրիչը բազմի-
մաստ է, կարող է հանդես գալ մեկից ավելի իմաստային նրբերանգներով, ինչպես՝  

ա) ուղիղ խնդիր և անջատման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ թունազերծել 
«1.թույնը հեռացնել, 2.թույնից անվնաս դարձնել», գնազրկել «1.գինը կոտրել, 
2.գնից զրկել», շղթայազերծել «1. շղթաները՝ կապանքները քանդել, 2. շղթաներից 
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ազատել», ձևալուծել «1. ձևից գցել, 2. ձևը խախտել», 
բ) ուղիղ խնդիր և միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ հուսավառել «1. հույ-

սեր վառել, 2. հույսերով լցնել», դիապատել «1. դիակը պատել՝ պատանքների մեջ 
փաթաթել, 2. դիակներով պատել», նշագծել «1. նշաններ դնել, 2. նշաններով՝ կե-
տերով գծել», 

գ) ուղիղ խնդիր և տեղի պարագա, ինչպես՝ արմատահատել «1. արմատները 
կտրել, 2. արմատից կտրել», 

դ) միջոցի անուղղակի խնդիր և ձևի պարագա, ինչպես՝ խաչակնքել «1. խա-
չով կնքել, 2. խաչի նշանով կամ խաչաձև նշանով կնքել՝ օրհնել», 

ե) նպատակի պարագա և տեղի պարագա, ինչպես՝ հիշատակագրել «1. 
հիշելու համար գրել, 2. հիշատակարանի մեջ մտցնել»: 

1.2. «Ածական + բայ» մասնակաղապարում զգալի թիվ են կազմում թերի, 
ամուր, բարի, բռնի, գեղեցիկ, երկար, խոր, մաքուր, նոր, նուրբ ածականներով 
կազմությունները, որոնք հանդես են գալիս մակբայական խոսքիմասային 
նշանակությամբ4: Ածական բաղադրիչը կարող է լինել. 

1.2.1. չափի պարագա, ինչպես՝ նորազարդել «նորից՝ վերստին զարդարել», 
թերակշռել «թերի՝ պակաս կշռել», լիակշռել «լրիվ՝ առանց պակասի կշռել» և այլն,  

1.2.2. ձևի պարագա, ինչպես՝ ամրափակել «ամուր փակել», բռնագանձել 
«հարկադրաբար գանձել՝ ստանալ», գեղագծել «գեղեցիկ գծել», մաքրակարել 
«մաքուր կարել», լիաբեռնել «լիովին բեռնել», խորաքննել «խոր կերպով քննել», 
նրբատաշել «նուրբ կերպով տաշել» և այլն,  

1.2.3. նպատակի պարագա, ինչպես բարենորոգել «նորոգել՝ լավացնելու 
նպատակով», բարեփոխել՝ «լավացնելու՝ բարվոքելու նպատակով փոփոխություն 
մտցնել» և այլն, 

1.2.4. ածական բաղադրիչը կարող է հադես գալ նաև փոխանվանական կի-
րառությամբ՝ ուղիղ խնդրի նշանակությամբ, ինչպես՝ նորակերտել «նորը՝ նոր 
բանը կերտել», խորաչափել «խորությունը չափել» և այլն: 

1.3. «Մակբայ + բայ5» մասնակաղապարում կապակցելիության լայն հնարա-
վորությամբ առանձնանում են ժամանակակից արևելահայերենի ակտիվ բառա-
պաշարի որոշ մակբայներ, ինչպես՝ առաջ, հետ, կանուխ, կես, կրկին, շուրջ6: 

                                                                 
4 Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ նման կազմություններում մակբայի գործառույթով հանդես եկող 

ածականները գալիս են փոխարինելու մակբայներին, (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 223): 
5 Անդրադառնալով բարդ բայերին՝ Գ. Ջահուկյանը նշում է. «Բայական այն բառակա-

պակցությունները, որոնց կաղապարը հաճախակի ընդօրինակվում է բարդությունների մեջ 
առանց գործառական փոփոխության, առաջին հերթին «մակբայ+բայ» կապակցություններն 
են» (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 222): 

6 Մ. Աբեղյանը ձևական նշանակությամբ մակբայներով (առաջ, դեմ, հետ, կանուխ, կես, 
կրկին, մեջ, շուրջ) բաղադրված մի շարք կազմություններ ներկայացնում է որպես առաջա-
դիրներով բաղադրություններ  (տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965, էջ 207-
220): Գ. Ջահուկյանը գտնում է, որ սրանցից առաջ-ը և հետ-ը կարելի է դիտել նաև ածանցա-
կերպներ (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 223): Ս. Էլոյանի կարծիքով, այս կազմություն-
ները ավելի շատ բարդ բառերի տպավորություն են թողնում և դեռևս չի կարելի ածանցա-
վորներ համարել (տե՛ս Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Ե., 1963): 
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Մակբայ բաղադրիչը կարող է լինել. 
1.3.1. տեղի պարագա, ինչպես՝ առաջադրել «առաջ քաշել», հետադրել «մի 

բառից հետո դնել», շրջափակել «չորս կողմից փակել՝ պարփակել» և այլն,  
1.3.2. ժամանակի պարագա, ինչպես՝ կանխանկատել «կանխապես՝ նախ-

օրոք նկատել», կանխորոշել «նախապես որոշել, սահմանել» և այլն,  
1.3.3. ձևի պարագա, ինչպես՝ արագագրել «արագ գրել», գաղտնագրել 

«գաղտնի դարձնել» և այլն, 
1.3.4. չափի պարագա, ինչպես՝ կիսածալել «կիսով չափ՝ ոչ լրիվ ծալել», 

կրկնավաճառել կրկին՝ երկրորդ անգամ վաճառել», ավելագրել «գրավոր կերպով 
ավելացնել» և այլն: 

1.4. «Դերանուն + բայ» մասնակաղապարով կազմությունները քանակապես 
քիչ են: Սահմանափակ է նաև դերանունների տարբեր տեսակների մասնակցու-
թյունը բառակազմական այս կաղապարներում: Բացարձակ ակտիվությամբ աչքի 
է ընկնում ինքն անձնական դերանունը: Դերանուն բաղադրիչը կարող է լինել.  

1.4.1. ուղիղ խնդիր, ինչպես՝ ինքնակատարելագործել «ինքն իրեն կատարե-
լագործել», ինքնամեղադրել «ինքն իրեն մեղադրել» և այլն: Այս մասնակաղապա-
րով ձևավորվում են անդրադարձ բայեր: 

1.4.2. Ձևի պարագա, ինչպես՝ ինքնաբեռնաթափել «ինքնաշխատ կերպով 
բեռնաթափել», ինքնագործել «անձամբ՝ ձեռքով սարքել՝ պատրաստել» և այլն: Այս 
մասնակաղապարով ձևավորվում են ներգործական սեռի բայեր: Հանդես են 
գալիս նաև այլաշրջել, այլափոխել բայերը:  

1.5. «Թվական + բայ» մասնակաղապարով ձևավորված բարդությունները 
արտահայտում են հանգման խնդրի հարաբերություն, ինչպես՝ երկփեղկել «երկու 
մասի բաժանել», երկպառակտել «հակառակորդ կողմերի բաժանել», երկճեղքել 
«ճեղքելով երկու մասի բաժանել»: 

1.6. «Բայարմատ + բայ» մասնակաղապարը ենթադրում է բառաբաղադրիչ-
ների և՛ համադասական, ինչպես՝ թողլքել «թողնել ու լքել», լցամղել «ճնշումով 
լցնել ու մղել», կշռադատել «մտքում կշռել՝ դատել՝ քննել» և այլն, և՛ ստորադասա-
կան հարաբերություն՝ արտահայտված ձևի պարագայի իմաստով, ինչպես՝ 
հյուսակցել «հյուսելով կցել», պճնազուգել «պճնելով զուգել», ոլորապնդել 
«ոլորելով պնդացնել՝ ամրացնել», փորագրել «փորելով նկարել՝ գրել», մաքրազտել 
«մաքրելով զտել» և այլն: 

2. «Անուն կամ մակբայ + չեզոք սեռի բայեր»,    որոնք ձևավորում են նոր՝ 
խնդրառությամբ արժութազուրկ կամ առնվազն միարժույթ անանցողական բայեր: 

Բայական համադրական բարդությունների ստեղծման գործում չեզոք սեռի 
բայերը ներգործականների համեմատությամբ բավական պասսիվ են: Այսպիսի 
կապակցությունների մեջ են մտնում հիմնականում միարժույթ չեզոք սեռի այն 
բայերը, որոնք ուժեղ և պարտադիր կառավարմամբ պահանջում են բնության 
խնդիրներ կամ պարագաներ: Դրանք արտահայտվում են՝  

2.1. «Գոյական + բայ» մասնակաղապարով: Գոյական բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.1.1. ենթակա, ինչպես՝ արյունահոսել «արյուն հոսել», թքահոսել «թուքը 
հոսել», ծառածաղկել «ծաղկել՝ ծաղիկներ տալ», ծաղկափթթել «ծաղիկները փթթել՝ 
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բացվել» և այլն: Այս կազմություններում բաղադրիչների միջև գործում է ստորո-
գումային հարաբերակցություն:  

2.1.2. Հանգման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ եզրահանգել «որևէ եզրակացու-
թյան հանգել» և այլն, 

2.1.3. միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ լուսարբել «լույսով արբենալ», 
լուսափայլել «լույսով փայլել», զինամրցել «զենքերով մենամարտել», զուգապարել 
«զույգերով պարել», հեռախոսազանգել «հեռախոսով զանգ տալ», ձիարշավել 
«ձիով արշավել» և այլն,  

2.1.4. տեղի պարագա, ինչպես՝ ժայռամագլցել «մագլցելով ժայռն ի վեր 
բարձրանալ», լեռնամագլցել «լեռներ մագլցել» և այլն, 

2.1.5. ձևի պարագա, ինչպես՝ հրապարակախոսել «հրապարակավ խոսել», 
հրահոսել «հրի պես հոսել», հրափայլել «հրի՝ կրակի նման փայլել» և այլն: 

2.2. «Ածական + բայ» մասնակաղապարում ածական բաղադրիչը կարող է 
լինել (այստեղ ածականները հանդես են գալիս մակբայական խոսքիմասային 
նշանակությամբ). 

2.2.1. ձևի պարագա, ինչպես՝ դատարկաշրջել «պարապ-սարապ թրև գալ», 
գեղաճեմել «գեղեցկորեն ճեմել», թերաճել «թերի կերպով աճել», մաքրափայլել 
«մաքրությամբ փայլել» և այլն: 

2.3. «Մակբայ + բայ» մասնակաղապարում մակբայ բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.3.1. տեղի պարագա, ինչպես՝ առաջադիմել «առաջ գնալ», հետադիմել 
«դեպի հետ դիմել» և այլն,  

2.3.2. ժամանակի պարագա, ինչպես՝ կանխագոյանալ «նախօրոք գոյանալ», 
կանխազգուշանալ «նախօրոք զգուշանալ» և այլն, 

2.3.3. ձևի պարագա, ինչպես՝ կիսաժպտալ «կիսով չափ ժպտալ», հանկար-
ծախոսել «հանպատրաստից խոսել, հանկարծ խոսել» և այլն: 

2.4. «Դերանուն + բայ» մասնակաղապարում դերանուն բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.4.1. հանգման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ ինքնախոսել «ինքն իր հետ 
խոսել» և այլն, 

2.4.2. ձևի պարագա, ինչպես՝ ինքնահոսել «ինքն իրեն հոսել», ինքնաճել 
«ինքն իրեն աճել» և այլն, 

2.4.3. միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ ինքնահրապուրվել՝ «ինքն իրենով 
հրապուրվել» և այլն: 

2.5. «Բայարմատ + բայ» մասնակաղապարում բառաբաղադրիչները կա-
պակցվում են և՛ համադասական, ինչպես՝ թափառաշրջել «թափառել, շրջել», և՛ 
ստորադասական հարաբերությամբ՝ արտահայտված ձևի պարագայի իմաստով, 
ինչպես՝ կքանստել «կքելով՝ ծնկները ծալելով նստել», լողամրցել «լողալով մրցել» 
և այլն: 

3. Կրկնասեռ բայերը, համադրական բարդության բաղադրիչ դառնալով, այդ 
կազմությունների մեջ ևս պահպանում են բայիմաստից բխող տվյալ սեռի քերա-
կանական կարգի արտահայտությունը: Այսպես՝ կոծել կրկնասեռ բայով բա-
ղադրված բախտակոծել «իր բախտի վրա լաց լինել, ողբալ» բայը չեզոք սեռի է՝ 
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ողբալ չեզոք իմաստի արտահայտությամբ, իսկ ռմբակոծել «ռումբերով կոծել՝ 
հարվածել», գանակոծել «սաստիկ ծեծել, գանահարել» բայերը ներգործական՝ 
բախել, խփել իմաստի արտահայտությամբ: Նայել կրկնասեռ բայով բաղադրված 
թերանայել բայը ևս կրկնասեռ է, թերի նայել չեզոք և թերի քննել ներգործական 
իմաստներով: Նմանապես շրջել կրկնասեռ բայի թափառել իմաստն է արտա-
հայտված թափառաշրջել, զբոսաշրջել բայերում, ուստի նրանք չեզոք սեռի են, իսկ 
այլաշրջել, հիմնաշրջել ներգործական սեռի բայերում արտահայտված է շուռ տալ 
ներգործական իմաստը: Խոսել կրկնասեռ բայով ևս հանդիպում ենք թե՛ ներգոր-
ծական, ինչպես՝ գրախոսել, կատակախոսել և այլն, թե՛ չեզոք սեռի բայերի, ինչ-
պես՝ արագախոսել, բարոյախոսել և այլն: 

Բայական համադրական բարդությունների քննությունից պարզվում է, որ 
դրանց կազմության մեջ ավելի հաճախադեպ են գոյականները, մակբայները և 
ածականները: Դերանունները այս շարքում հազվադեպ են՝ չնայած այն հանգա-
մանքին, որ բառակապակցություններում դրանք հաճախադեպ և բազմազան հա-
րաբերություններ ունեն բայերի հետ:  

Բայական գերադաս բաղադրիչները իրարից տարբերվում են գործառական 
և կապակցելիության տարբեր աստիճաններով: Համադրական բարդություններ 
են կազմվում այն բայերով, որոնք իրենց առաջնաբաղադրիչի հետ համադրվելու, 
մի ընդհանուր գործողություն արտահայտելու հատկություն ունեն: Կապակցե-
լիության ակտիվությամբ առանձնանում են ներգործական սեռի բայերը, որոնց 
համեմատությամբ չեզոք սեռի բայական բարդությունները սակավ են: Հատկա-
նշական է, որ ներգործական սեռի բայերը ոչ միայն մեծ թվով գերազանցում են չե-
զոքներին, այլև, պայմանավորված իրենց անցողականությամբ, խնդրառությամբ 
առնվազն միարժույթ են: Վերջիններս էլ ոչ թե հավասար, այլ տարբեր քանակով 
են մասնակցում բայական բարդությունների ստեղծմանը: Գործուն են ներգործա-
կան սեռի հետևյալ բայերը՝ բերել, գծել, գրել, դնել, երգել, զարդարել, զերծել, զրկել, 
թափել, հատել, հանել, նկարել, նշել, որոշել, պատել, փոխել, որոնք հիմնականում 
կապակցվում են արտահայտության միևնույն պլանն ունեցող (նույն շարահյու-
սական պաշտոնը) խնդիրների հետ: Այս բայերի և նրանց հետ պարտադիր և 
ուժեղ կառավարմամբ կապակցվող խնդիրների հաճախակի գործածությունից և 
սերտ կապից առաջացել են մեկ բառային արժեք ունեցող բարդություններ: 

Բայական բարդությունների ներշարահյուսական քննությունը ցույց է տա-
լիս, որ այստեղ արտահայտվում են երբեմնի ինքնուրույն բառերի ամենատարբեր 
շարահյուսական հարաբերություններ: Բայ բաղադրող հիմքով իսկական բարդու-
թյունների ներշարահյուսական առանձնահատկությունների մասին Մ. Աբեղյանը 
նշում է, որ այսպիսի բարդություններով դրսևորվում են ամեն տեսակ հարաբե-
րություններ, որ կարող են արտահայտվել բայական գերադաս անդամի և նրա 
լրացման միջև, և որքան էլ բարդության բաղադրիչների շարահյուսական կա-
պակցության ձևն անհետանում է, շարահյուսական հարաբերության զգացումը 
մնում է [1, 201-207]: Բաղադրության կազմում հանդես եկող բայական գերադաս 
անդամը իրեն ստորադասվող բաղադրիչի նկատմամբ պահպանում է այնպիսի 
շարահյուսական հարաբերություններ, ինչպիսիք նա ունի սովորական բառակա-
պակցություններում։ Հետազոտվող բայերի մեծ մասը, առաջանալով «անցողա-
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կան բայ + խնդիր» և «անցողական բայ + պարագա», «անանցողական բայ + 
խնդիր» և «անանցողական բայ + պարագա» հարաբերությամբ մասնակաղապար-
ներով, դրսևորում է շարահյուսական տարաբնույթ հարաբերություններ և քերա-
կանական զանազան իմաստներ:  

Դառնալով այս կամ այն համադրական բարդության գերադաս բաղադրիչ՝ 
ներգործական և չեզոք սեռի բայերը պահպանում են իրենց ներհատուկ սեռի քե-
րականական կարգի արտահայտությունը, որն արդեն վերաբերում է ողջ բարդու-
թյանը: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965թ.: 
2. Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, գիրք I, Երևան, 1962թ.: 
3. Աղայան Էդ., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 

1967թ.: 
4. Աղայան Էդ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984թ.: 
5. Աղայան Է., «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Երևան, 1976թ.: 
6. Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Երևան, 1957թ.: 
7. Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, h. 1, 2, Երևան, 1971թ., 

1973թ.: 
8. Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1963թ.: 
9. Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, 2000թ.: 
10. Հարությունյան Հ., Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1983թ.: 
11. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, 

Երևան, 1974թ.: 
12. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառա-

կազմություն, Երևան, 1989թ.: 
13. Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Երևան, 2010թ.: 
14. Մալխասեանց Ս., «Հայէրեն բացատրական բառարան», հ. 1-4, Երևան, 

1944-1945թթ.: 
15. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1990թ.: 
16. Մուրվալյան Ա., Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երևան, 1955թ.: 
17. Սևակ Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 1955թ.: 
18. Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա 

հարստացման միջոցները, Երևան, 1982թ.: 
19. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, 2, Երևան, 1836-1837թթ.: 
20. «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Երևան, հ. 1-4, 

1969-1980թթ.:  
21. ԱՐԵՎԱԿ (http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am: 
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ՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններ    
1. ՊՍ – Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 5, Երևան, 

1974թ.: 
2. ՀՍՀ, 3 – Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, 1977թ.: 
3. ՀՍՀ, 9 – Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 9, Երևան, 1983թ.: 
4. ՀՍՀ, 11 - Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 11, Երևան, 1985թ.:  
5. ԴԴ – Դերենիկ Դեմիրճյան, ՍԿ – Սիլվա Կապուտիկյան, ՍՎ – Սասուն 

Վարդանյան, ՀՀ – Հեսսե Հերման, ԶԽ – Զորայր Խալափյան, ՊՍ – Պարույր 
Սևակ, ՍՀ – Սարգիս Հարությունյան, ՆԳ – Նիկոլայ Գոգոլ: 
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В современном армянском языке сложные глаголы играют важную роль с по-
зиции валентности. Глаголы с присоединением именных частей речи в основном 
сохраняют первичное значение залога глагола. Эти глаголы выражают разные син-
таксические значения внутри глагола, задаваемые залогом и значением.  
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Compound verbs play an important role from the point of view of valency in 
Modern Armenian verb formation. Complex verbs predominantly preserve the 
grammatical voice category of their principal verbal component, expressing various 
syntactic relations derived from the verb meaning.  
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