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ՆՆՆՆվազափաղաքշական ձևույթներովվազափաղաքշական ձևույթներովվազափաղաքշական ձևույթներովվազափաղաքշական ձևույթներով    կազմությունները կազմությունները կազմությունները կազմությունները 
հայրեններումհայրեններումհայրեններումհայրեններում 

Խաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան Գուրգեն    
 

Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ բառային միավոր, համանիշ, հոմանիշ,   
-ակ, -եկ, -իկ, -ուկ նվազափաղաքշական ձևույթներ, կրկնակի 
ձևույթներ, միջին հայերեն, գոյական, զուգաձևություն, հնչյունա-
փոխություն, հատկանուն, անձնանիշ, իրանիշ, կենդանանիշ, 
բուսանուն, վերլուծական բարդություն 

Նվազափաղաքշական ձևույթները1՝ որպես «զգացական, փա-
ղաքշական, նվազական, արհամարհական, ոճական և այլ իմաս-
տային երանգներ»2 արտահայտող բառակազմական միջոցներ, 
հայերենին հատուկ են նախագրային շրջանից: Ասվածի լավագույն 
վկայությունները դեռևս հին գրական հայերենից ավանդված մի 
շարք բառերն են, ինչպես՝ աստղիկ (ՆՀԲ, Ա. 320), այծեմնիկ (ՍԳ), 
բարձիկ (ՍԳ), գաղտուկ (ՓԲ), թալուկ (ՆՀԲ, Ա, 791), մանկիկ (ԱԳ), 
մանրիկ (ՍԳ), նաւակ (Ն), վայրիկ (ՓԲ), փոքրիկ (ՄԽ) և այլն, մաս-
նավորապես հատկանունները (Եզնիկ, Ձուիկ, Աստղիկ և այլն) և 
այն բառերը, որոնք տեղ են գտել, այսպես կոչված, վիպասանական 
հայերենից մեզ հասած հայտնի պատառիկներում՝ աչիկ, եղեգնիկ, 
կարմրիկ, տեղեկիկ և այլն (վերջիններս, բնականաբար, 5-րդ 
դարին նախորդող շրջանի լեզվական իրողություններ են3)4: 

Միջին հայերենում նվազափաղաքշական ձևույթների գործա-
ծությունն ավելի է հաճախանում, ինչն առանձնապես նկատելի է 
ժողովրդական բանահյուսության մաս կազմող չափածո ստեղծա-
գործություններում, մասնավորապես՝ հայրեններում: 

                                                                 
1 Հայտնի են նաև նվազափաղաքշական մասնիկներ կամ ածանցներ, 

երանգավորող ածանցներ և այլ անուններով: 
2 Վ.Առաքելյան, Ա.Խաչատրյան, Ս.Էլոյան, Ժամանակակից հայոց 

լեզու, հ. 1, Երևան, 1979, էջ 385:  
3 Նշվ. աշխ., էջ 386: 
4 Դրաց մի մասը վկայված է նաև միջին հայերենում՝ աչկունք, 

կարմրիկ, պատանեկիկ և այլն: 
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Նշված բառակազմական ձևույթները միջին հայերենին այն-
քան են բնորոշ, որ լայնորեն կիրառվում են ոչ միայն բնիկ, այլև 
փոխառյալ բառերի կազմում: Հմմտ. լուսնակ (338), ծոցիկ (59), 
հարսնուկ (641), մարիկ (594), որդեկ (744) և այլն և եարուկ (261), 
թարկիկ (114), յօմրիկ (262), պօյիկ (253), ջուխտակ (260) և այլն: 

Հիշյալ ձևույթներին ժամանակակից հայերենի կտրվածքով 
առանձին-առանձին անդրադարձել է Մ.Աբեղյանը, դիտարկել 
նրանց կապակցելիական հնարավորությունները գոյականների, 
ածականների, թվականների, դերանունների, բայաբների ու բա-
յարմատների հետ՝ ընդհանուր առմամբ նշելով, որ նրանք գոյակա-
նին հաղորդում են նվազական, փաղաքշական կամ նվաստական 
նշանակություն, ածականների նշանակությունը սաստկացնում են, 
թուլացնում կամ ձևափոխում, երբեմն էլ՝ փաղաքշական նշանա-
կություն տալիս5: Անհրաժեշտության դեպքում Մ.Աբեղյանը խո-
սում է նաև հիշյալ ձևույթների բարբառային և ժողովրդախոսակ-
ցական դրսևորումների մասին6, նկատում նվազափաղաքշական 
նշանակությամբ այլ ձևույթներ նույնպես7: Ժամանակակից հայե-
րենի նվազափաղաքշական ձևույթներն ուսումնասիրել են նաև 

                                                                 
5 Մ.Աբեղյան, Հայոց Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965, էջ 238, 257-

258, 268-269: Ի դեպ, միջին հայերենի, մասնավորապես հայրենների՝ մեր 
կողմից ուսումնասիրված բառային միավորների ստվար մասը ավանդվել 
է ժամանակակից արևելահայերենին՝ տեղ գտնելով կա՛մ գրական, կա՛մ 
ժողովրդախոսակցական կա՛մ էլ բարբառային շերտերում: Ասվածի մա-
սին վկայում է Մ.Աբեղյանի հիշյալ աշխատությունը, որտեղ վերը նշված 
էջերում հանդիպում են նվազափաղաքշական ձևույթներով այնպիսի բա-
ռեր, ինչպիսիք են՝ նավակ, գետակ, ձկնակ, դռնակ, լեզվակ, որդյակ, 
օրինակ, նվիրակ, փոխանակ, գիտակ, եղնիկ, ոտիկ, աստղիկ, ձկնիկ, 
քաղաքիկ, կնիկ, պապիկ, ինձիկ, կարմրիկ, ողորմիկ, մեկիկ, մոտիկ, 
անուշիկ, ճնճղուկ, մանչուկ, ողորմուկ, գաղտուկ, պաղուկ, սևուկ, 
տաքուկ, կտրուկ, հարցուկ, նորելուկ, դանկեկ, չախվեկ, ճամբեկ, ակնեկ, 
այգեկ, գոտեկ և այլն:  

6 Անդ՝ էջ 257, 258, 259, 261, 269 և այլն: 
7 Անդ՝ էջ 259, 261, 265 և այլն: 
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Ա.Մուրվալյանը8, Ս.Էլոյանը9 և ուրիշներ: 
Միջին հայերենի նվազափաղաքշական ձևույթներին անդրա-

դարձել է Մ.Մուրադյանը՝ նրանց կենսունակ ածանցների շարքում 
տեղ տալով և բերելով մասնակի օրինակներ10: 

Մեր հոդվածը վերաբերում է հայրեններում տեղ գտած այն գո-
յականներին11, որոնք կազմվել են -ակ, -եկ12, -իկ13, -ուկ նվազափա-

                                                                 
8 Ա.Մուրվալյան, Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երևան, 1955, էջ 305-315: 
9 Վ.Առաքելյան, Ա.Խաչատրյան, Ս.Էլոյան, նշվ. աշխ., էջ 385-389: Ի 

դեպ, Ս.Էլոյանը ժամանակակից հայերենի համար նշում է նաև -լիկ, -ուշ, 
-լուկ, -ուլ և այլ նվազափաղաքշական ձևույթներ (էջ 387): 

10 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Երևան, 
1972, էջ 254-256:  

11 Որոշ բառեր այդպիսիք ենք համարվել պայմանականորեն, ինչպես՝ 
քիլակ, որը կարող է գրաբարյան քիլ  [«բթամատից մինչև ցուցամատի 
ծայրը եղած բացվածքը») Հ. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, 
հ. 4, Երևան, 1976, էջ 578] չափի միավորի փաղաքշական տարբերակը 
լինել՝ Բերեն զքո ամէն չարիքն Ու չափեն կապիճ ’ւ ի քիլակ (868): 

12 -Եկ ձևույթը միջին հայերենում ավելանում է ոչ միայն ձայնավորա-
հանգ, այլև բաղաձայնահանգ բառերի, ինչպես՝ ակն – ակնեկ (642), ահ – 
ահեկ (684), չուխա(յ) – չուխեկ (621), չախու – չախուեկ (644), որդեկ (741) և 
այլն, ինչը վկայում է, որ -եկ նվազափաղաքշական՝ 

ա) մի դեպքում ի-ով վերջացող բառերի բառավերջի ի ձայնավորի և      
-ակ ձևույթի պատմական հնչյունափոխության հետևանք է (-եակ > -եկ), 
ինչպես՝ գօտի՝ գօտեակ > գօտեկ (650), եգի՝ եգեակ > եգեկ (659), որդի՝ 
որդեակ > որդեկ (741), տարի՝ տարեակ > տարեկ (116) և այլն: 

բ) Մյուս դեպքում՝ բաղաձայնով վերջացող բառերին ավելացած -իկ 
ձևույթի հնչյունային տարբերակ (-իկ > -եկ//-էկ): Միջին հայերենի ի-ե 
փոփոխության մասին նշում է Մ.Մուրադյանը՝ բերելով մի շարք բառեր, 
որոնցում այդ փոփոխությունը հանդիպում է տարբեր դիրքերում 
լուսաիղձ//լուսաեղձ, պիղծ//պեղծ, Մագիստրոս//Մագեստրոս, ուղիղ//ուղեղ 
(Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, Երևան, 1972, 
էջ 81): Սրանց կարելի է ավելացնել նաև ի լծորդության հնչյունափոխու-
թյունը ե-ի՝ ունիմ – ունեմ, խօսիմ – խօսեմ, կամիմ – կամեմ (հմմտ. նաև 
Ես յետի նէֆէս եմ եկել (45) և Քու սիրուն ես հոս իմ եկեր (640) և այլն: 
Վերոնշյալ -իկ > -եկ փոփոխությունը միջին հայերենում ավարտուն 
երևույթ չէ. զուգահեռաբար պահպանվել են բազմաթիվ սկզբնաձևեր 
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ղաքշական ձևույթներով14: 
Լեզվական նյութը քաղել ենք Ա.Մնացականյանի «Հայրեններ» 

մենագրությունից (Երևան, 1985)՝15 ուսումնասիրելով համադրու-
թյան, համեմատության և նկարագրական մեթոդներով: Ծանոթա-
գրությունների բաժնում տեղ ենք տվել նաև ուսումնասիրվող լեզ-
վական միավորների՝ սկզբնաղբյուրներում տեղ գտած տարբերակ-
ներին: 

Լեզվական փաստերը վկայում են, որ հայրեններում նվազա-
փաղաքշական ձևույթները գերազանցապես կարող են կապակց-
վել միջին հայերենի ակտիվ բառաշերտը ներկայացնող թե՛ 
նյութական, թե՛ ոչ նյութական իմաստ արտահայտող բառերի 

                                                                                                                                                    
նույնպես, ինչը տվյալ հնչյունափոխության տեղայնացված լինելու մասին 
է վկայում, ինչպես՝ ահիկ (82)//ահեկ (684), բընիկ (82)//բունեկ (663), 
դանկիկ (743)//դանկեկ (659), երեսիկ (235)//երեսեկ (242), կոճկիկ 
(73)//կոճկեկ (129), շապկիկ (256)//շապկեկ (661), ոտնիկ (776)//ոտնեկ 
(290), այլև ոտեկ (290), սրտիկ (54)//սրտեկ (189), տօշկիկ (92)//տոշկէկ (91), 
օրիկ (46)//օրեկ (150) և այլն: 

Թերևս բացառություն են ա(յ)  և ու ձայնավորահանգ բառերը, որոն-
ցում նույնպես կատարվել է -իկ > -եկ հնչյունափոխություն, ինչպես՝ 
ճամփա(յ) – ճանփիկ (83)//ճանփեկ (147), չուխա(յ) – չուխեկ (621), չախու – 
չախուեկ (644), (147): 

13 Այլ աղբյուրներում -իկ ձևույթը հանդիպում է -իգ հնչյունափոխու-
թյան ենթարկված: Հմմտ. սարկաւագիգ//սարկաւագիկ՝ ԶՍտեփանոս 
սարկաւագիգս յիշեցէք ի Քևիստոս: .... զԹորոսիկ սարկաւագիկս պահեա 
խաղաղութեամբ (ՄՀԲ, 690): 

14 Միջին հայերենում, -ակ, -իկ, -ուկ, -եկ ձևույթներից բացի՝ կան 
հոմանիշ այլ միավորներ նույնպես, որոնցից են՝ -եակ, -նակ և այլն, 
սակայն հաշվի առնելով դրանց տարածվածության սահմանափակ 
ոլորտը և նույնպիսի էլ գործածության հաճախականությունը՝ սույն հոդ-
վածում դրանցով կազմությունները քննության չենք առնում: Բավարար-
վենք մեկ-երկու օրինակով՝ դրացնակ (755) (հմմտ. վրացնակ – 
Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 248), ջրնակ (766), աղջընակ (760), արեգեակ (782), 
լուսնէակ (232):  

15 Հիշյալ երկից քաղված լեզվական նյութը տրվում է փակագծերում 
զետեղված էջանշումով:  



 
– 12 – 

հետ16, բնական է, ի հայտ բերելով կապակցելիության տարբեր 
հնարավորություններ: 

Առանձնապես աչքի են ընկնում գոյականների հետ կապակցե-
լիության լայն հնարավորությամբ՝ ավելանալով գոյականների 
իմաստային տարբեր շերտեր ներկայացնող բառախմբերի: 

Առաջին հերթին պետք է նշել -իկ ձևույթի ակտիվությունը և՛ 
տարբեր խոսքի մասերի հետ կապակցվելու, և՛ հաճախակի գոր-
ծածության առումներով: -Իկ ձևույթն առավելապես կապակցվում 
է իմաստային տարբեր խմբեր ներկայացնող հատուկ և հասարակ 
գոյականների, մասնավորապես՝ 

1.1. Անձնանիշ հատկանունների, որպիսիք հայրեններում հաճա-
խադեպ չեն՝ Գագիկ (50), Գորգիկ (909), Յակովիկ > Յակովկա (602)17: 

1.2. անձնանիշ հասարակ գոյականների, ինչպիսիք են՝ 
աղջկունք (939)18, դստրիկ (57), եարիկ (69), երիկ (347), կնիկ (425) 19, 
հարիկ (672), մանկիկ (80), մանկտիկ (531), մարիկ (152), մորկան 

                                                                 
16 Ահավասիկ մեկական օրինակ՝ ասվածը հիմնավորելու համար՝ 

գոյականով` գրկիկ (79), ածականով` աղկիկ (297), թվականով` էօթնիկ 
(776), դերանունով` ինձիկ (124) և մակբայով` տարպիկ (83), կապով` 
դէմիկ (43), շաղկապով` հինչուկ (99), վերաբերականով` իսկիկ (924) և 
ձայնարկությամբ` երնէկ (395//էրնէկ (253//իրնիկ (118): Ի դեպ, երանի 
բառից բացի՝ ՆՀԲ-ն ունի երանիկ բառահոդվածը (ածական)՝ «երանեակ» 
բացատրությամբ: 

Փաստորեն նվազափաղաքշական ձևույթները չեն կապակցվում միայն 
բայերի հետ: Դրա փոխարեն՝ նրանք կապակցվում են բայաբների ու 
բայարմատների հետ (Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 257), որոնք անկախ գոր-
ծածությունից զուրկ ձևույթներ են (գէտ – գիտակ – 448) կամ բաղադրյալ 
կազմություններ (կանկուն – կանկնուկ – 265): 

17 Անձնանուններից բացի՝ գոյություն ունեն նաև տեղանուններ, ինչ-
պիսիք են մերօրյա մի շարք լեռնագագաթների անունները՝ Արճիշակ, 
Արորակ, Բերդակ, Գանձակ, Գետիկ, Դարանակ, Երնջակ, Լորտնուկ, 
Հացիկ, Մարմարիկ և այլն, որոնցից մի քանիսը վկայվում են վաղ 
շրջաններից: 

18 Հմմտ. աշխիկ (675): 
19 Հմմտ. կնկեան (778): 
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(764)20, պապիկ (716), որոնց մեծ մասն անվանում է ազգակցակա-
նություն: 

-Իկ ձևույթից բացի՝ անձնանիշ հասարակ գոյականների հետ 
կապակցվել են նաև՝ 

ա) -եկ ձևույթը՝ որդեկ (741), 
բ) -ուկ ձևույթը՝ եարուկ (53)21, հարսնուկ (85), մանուկ (58), 

մանչուկ (147), մարդուկ («ամուսին» իմաստով) (693), մարդուկ 
(«մարդ» իմաստով) (336), պապուկ (704), պառւուկ («սկեսուր» 
իմաստով) (729)22, քուրուկ (751), 

գ) -ակ ձևույթը՝ կեսրակ (642)23: 
1.3. բուսանունների՝ ուռիկ (678), վարդիկ (730), որոնց շարքում 

հաճախակի գործածություն ունի գրաբարից ավանդված ծաղիկ 
բառը՝ ծաղիկ (67): Վերջինիս հոգնակին հայրեններում արտա-
հայտվում է ոչ միայն գրաբարին բնորոշ ծաղկունք (70) – ծաղկանց 
(209), այլև միջինհայերենյան ծաղկունաց (71) ձևերով24: 

-Իկ ձևույթից բացի՝ բուսանուն է կազմել նաև -ակ նվազափա-
ղաքշականը՝ ըռահնակ (684): 

 
                                                                 

20 Հմմտ. տղական /«երեխայի»/՝ Թէ տղական բերանն ցաւի՝ օծես, օգտի 
(ԱԱ): 

21 Հմմտ. յարուկ (299): 
22 Մ.Աբեղյանը պառվուկ բառն ուսումնասիրում է ոչ բարբառային 

բառերի շարքում (նշվ. աշխ., էջ 268): 
23 Հմմտ. կիրսակ (719):  
24 Մի շարք բառերում նվազափաղաքշական ձևույթների իմաստը ժա-

մանակին մթագնել է, և նրանք սկսել են գործածվել միայն ածանցավոր 
ձևով՝ դեռևս գրաբարից սկսած, ինչպես՝ եղուկ, ծաղիկ և այլն: Սրան հա-
կառակ՝ ուշ բառը, օրինակ, գրաբարում գործածվում էր ինքնուրույն, 
մինչդեռ միջին հայերենում գործածվում է ուշիկ (342) ածանցավոր ձևով: 
Անհրաժեշտության դեպքում այդ բառերը կարող են ստանալ նոր նվազա-
փաղաքշական ձևույթ՝ զուգահեռաբար պահպանելով նաև սկզբնաձևերը: 
Հմմտ. – Ո՛չ քուկն եմ՝ ի վար գալու, Ո՛չ օտար ծաղիկ՝ գընալու (44) և – Ո՛ւչ 
մարդ եմ՝ վար գնալու, Ո՛ւչ շուշան եմ ծաղկէկ՝ գնալու (670): Սոխախովդ ի 
վար կու գի, Լուկ մէկ մի ուշիկ ձայն էած (342) և Զուխախովն ի վայր կու 
գի, Ու մէկ մի ուշկիկ ձայն էած (375): 
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1.4. ժամանականիշ գոյականների՝ ամսիկ (663), ժամիկ (132), 
պահիկ (64), օրիկ (61): 

-Իկ ձևույթից բացի՝ ժամանականիշ գոյականի հետ 
կապակցվել է նաև -ակ ձևույթը՝ կազմելով տարեկ (116) գոյականը: 

1.5. Կենդանանիշ գոյականների՝ եղնիկ (319), ճուտիկ (736), 
մըրտմիկ (167)25, որսիկ (79)26, պուլպուլիկ (122), օձիկ (326): 

Սրանից բացի՝ հանդիպում են նաև -ուկ և -ակ ձևույթներով 
կազմված, համապատասխանաբար, ձագուկ (269)27 և վարճինակ 
(327) կենդանանիշ գոյականները: 

1.6. Ազգություն ցույց տվող սակավաթիվ գոյականների՝ 
արապիկ (514), հնտիկ (514), տաճիկ (567): 

1.7. Շնչավոր (անձնանիշ կամ կենդանանիշ) առարկաների 
մաս անվանող գոյականների՝ աչիկ – աչկունք (308), ափիկ (778), 
բազկիկ (651), դնչիկ (56)28, թևիկ (53)29, ձեռիկ – ձեռկունք (57), 
ճակտիկ (686), մազիկ (63), ոտիկ – ոտկաց (689), ոտնիկ (776), 
տօտիկ (775), տоտկիկ (599): 

Սրանցից բացի՝ մարմնի մաս անվանող գլուխ բառից նոր 
գոյական է կերտվել -ակ ձևույթով՝ գլխակ (65): 

1.8. Իրանիշ թանձրացական գոյականների՝ ամպիկ (682), 
անձնիկ (131)30, անտոնիկ (763)31, արիւնիկ (152), արևիկ (672), 
արտիկ (800), բամպկիկ (208), բաղարիկ (249)32, բարձիկ (92), 

                                                                 
25 ՄՀԲ-ն ունի մրտեմնիկ «Բաղի նման ջրային փոքր թռչուն. մրտիմ» 

(էջ 541): 
26 Հմմտ. օրսիկ (303) 
27 Հմմտ. ծագուկ (107): 
28 Հմմտ. տնչիկ (197), դընջիկ (242): 
29 Մարմնի մաս ասելով՝ նկատի ունենք շնչավոր (անձնանիշ և 

կենդանանիշ) գոյականներին առնչվող գոյականները: Հմմտ. Թևիկն ի 
շըլնին ձգէ Ու գանգտիկ անեն հին ու նոր (53) և Թևիկ շահէնի առի, Լուկ 
հասա ի յեզր ծովուն (71): Կերթար, ճոճկտէր վզիկն, Կու շողէր շամամն ի 
ծոցին (89) և Պիւլպիւլն ի վարդին սիրուն Զիւր վզիկն ի դէմ կու բերէ (272): 

30 Հմմտ. անձկանց (125): 
31 Իմա՛ անտունիկ: 
32 Ենթադրում ենք, որ բաղարջիկ («անթթխմոր հացիկ») բառն է: 
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բերդիկ (333), բունիկ (671), բռնիկ (627), գըրիկ (681), գըրկիկ (56), 
դեղիկ (514), եղիկ (673), երդիկ (44), ընտիկ (297)33, թելիկ (279), 
թէպրիկ (55)34, թխտիկ (54), թըփիկ (343), ժամիկ (237), լէշիկ (780), 
ծնրիկ (86), ծովիկ (801), ծոցիկ (57), կաթիկ (66), կածիկ (212), կաւիկ 
(273), կտիկ (743), հայրենիկ (295), հատիկ (67)35, հացիկ (661), հովիկ 
(641), ղումաշիկ (764), ճոթիկ (619), մանիկ (795)36, մոմիկ (88), մրճիկ 
(150), մըսիկ (152), նաշիկ (780), նաւիկ (801), նետիկ (190), շաղիկ 
(98), պաշրիկ (58), պտիկ (217), ջրիկ (647), տալիկ (340), տակիկ 
(253), տօշկիկ (92), ցանկիկ (661), ցօղիկ (464), փարչիկ (226), 
փետրիկ (599), փերթիկ (617), փնճիկ (106), փշիկ (649), քաղքիկ 
(801), քարիկ (424), քոքիկ (636)37: 

Սրանցից բացի՝ 
ա) -եկ ձևույթով կազմվում են չուխեկ (621)38, ակնեկ (642), 

չախուեկ (644), գօտեկ (650), եգեկ (659)39,    մատնեկ (375)40, 
բ) -ուկ ձևույթով41՝ կարմունճուկ (648), իրքուկ (621), պլպլուկ 

(208)42, 
գ) -ակ ձևույթով՝ գետակ (642), գ) -ակ ձևույթով՝ գնդակ (823), 

լեզւակ (235)43, լեռնակ (709)44, զանկակ (213), էղըղնակ (749), 
կթխակ (185), ձորակ (742), նուիրակ (869), շրջանակ (823), 

                                                                 
33 Փոքր հունդ: 
34 Հմմտ. թպրիկ (242): 
35 Հմմտ. խատիկ (793): 
36 ՄՀԲ-ն չունի:  
37 Հանդիպում են սրանց հոգնակի կազմությունները նույնպես՝ 

լեռկունք (548), փողոցկունք (261): 
38 Հմմտ. չուխէկ (627): 
39 Փոքրիկ այգի: 
40 ՄՀԲ-ն ունի մատնիկ: 
41 Մ.Աբեղյանը նշում է, որ -ուկ ձևույթով կազմվում են նաև հիվանդու-

թյան անուններ՝ գորտնուկ, ջրջրուկ և այլն (Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ, էջ 269): 
42 Պլպլուկ՝ կոկոն: 
43 Հմմտ. լեզուակ (255): 
44 Հմմտ. լեռնակ-լեռնակ (654): 
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տապլակ (918)45, տնակ (212) իրանիշ թանձրացական 
գոյականները: 

1.9. Իրանիշ վերացական գոյականների հետ՝ ահիկ (99)46, 
առիկ (750)47, բանիկ (56), գանգտիկ (53), ղատրիկ (55), թարկիկ 
(109), ժամանկիկ (262), խաբրիկ (123)48, խաթրիկ (95), հաւատիկ 
(276), հոտիկ (341), ձայնիկ (182), մահիկ (250), մտքիկ (583)49, յօմրիկ 
(262), պագիկ (79)50, պոյիկ (56), տեղիկ (223), փայիկ (635), քնիկ 
(635)51: 

Սրանցից բացի՝ իրանիշ վերացական գոյականներից բառեր 
են կազմվել նաև՝ 

ա) -եկ ձևույթով՝ ահեկ (684),  
բ) -ուկ ձևույթով՝ թալուկ (147), խելքուկ (518), խօսքուկ (763), 

տեղուկ (657), ցաւուկ (719),  
Նվազափաղաքշական ձևույթներով կազմված որոշ գոյական-

ներ, որոնք ներկայացնում են իմաստային տարբեր դաշտեր, հան-
դես են եկել ոչ թե առանձին, այլ իբրև վերլուծական բարդության 
բաղադրիչ, մասնավորապես՝ իբրև հարադիր: Դրանցից են՝ 
գանգտիկ, գրկիկ, թարկիկ, խուշկիկ, ծնրիկ, հարցուկ, մտիկ, 
վարձկունք, տօտիկ, քնիկ և այլն: Նշված բառերի մի մասը մաս-
նակցել է վերլուծական բայերի կազմությանը, մի մասն էլ հանդի-
պում է դարձվածքային միավորների կազմում: Օրինակ՝ զարևուն 
թարկիկն է տվեր (109), գանգտիկ անեն (53), գըրկիկ ածեր (56), 
խուշկիկ առնէ (387), ծնրիկ դնես (86), հարցուկ լինի (514)52// 
հարցուկս ելան (388), մտիկ արա (501), ի մտիկ բերիր (220), մըտիկ 

                                                                 
45 Կոստանդին Երզնկացին գործածում է տապլ (արաբ. «թմբուկ») ձևով: 
46 Հմմտ. ախիկ (649), ահեկ (766): 
47 ՄՀԲ-ն չունի: 
48 Հմմտ. խապրիկ (744): 
49 Հմմտ. մտիկ (900): 
50 Հմմտ. պաքիկ (166): 
51 Հմմտ. քնակ (710): 
52 Հմմտ. Խելօք մի հարցուկս եղայ, Թէ ունիմ ես առ քեզ կարիք (856) և 

Կիրսակն ալ հարսմունք ըրեր. – Հարսնո՛ւկ, քու ո՞րտեղն է ցաւեր (719): 
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դըրէք (900)53, վարձկունք արայ (298), տօտիկ անեմ (775), քնիկն է 
տարեր (635) և այլն54: 

Նվազափաղաքշական ձևույթներ են ստացել նաև միջինհայե-
րենյան որոշ անվանական վերլուծական բարդությունների բա-
ղադրիչները, ինչպես՝ եղիկ մեղրիկ (673), ձնիկ ’ւ եղեմիկ (197): 
Մինչդեռ որոշ վերլուծական բարդությունների բաղադրիչները 
(հող և//ու մոխիր, նետ և//ու աղեղ և այլն), գործածվելով նվազա-
փաղքշական ձևույթներով՝ ածանցմամբ, հանդես են եկել որպես 
բառային անկախ միավորներ, ինչպես՝ Տիլպէ՛ր, քո հողիկդ եմ ես, 
Քո մոխրիկն՝ որտեղ կու կոխես (94): Նետիկ մը գոգուն ունէր, 
Էղըղնակ մը թևտըկերուն (749): 

Վերը բերված լեզվական փաստերի մեծագույն մասը վկայում 
է, որ նվազափաղաքշական ձևույթ ստանում են գերազանցապես 
բաղաձայնով վերջացող բառերը: Դա առաջին հերթին կարող է 
պայմանավորված լինել հայերենի արտասանական բազայով. կից 
ձայնավորների գործածությունը հայերենի խիստ բնորոշ բառա-
կազմական յուրահատկություններից չէ դեռևս գրական հայերենի 
առաջին շրջանից: 

Ձայնավորահանգ բառերի առումով նկատելի է հետևյալ օրի-
նաչափությունը. եթե ձայնավորահանգ բառին ավելանում է 
միևնույն կամ տարբեր ձայնավորով սկսվող նվազափաղաքշական 
ձևույթ, ապա սովորաբար բառավերջի ձայնավորն ընկնում է, 
ինչպես՝ կթղա/յ/ + -ակ =կթխակ (185), հոգի + -իկ = հոգիկ (212), 
ճամփա/յ/ + -իկ//-եկ//-ուկ = ճանփիկ (83)//ճանփեկ (147)//ճամբուկ 
(801), մանի55 + -իկ = մանիկ (795), չախու + -ուկ = չախուկ (721), 

                                                                 
53 Խոսելով նայել հասկացության մասին՝ Մ.Մուրադյանը նրա արտա-

հայտման միջոցների շարքում նշում է նաև մտիկ անել և մտիկ դնել վեր-
լուծական բայերը (Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, 
հ. Ա, Երևան, 1972, էջ 257): 

54 Երբեմն վերլուծական բարդության բաղադրիչները հանդես են գալիս 
ընդմիջարկված՝ Հարցուկ դու ընդէ՞ր լինիս, Ու ասես, թէ բան կու գիտէ 
(619): Մըտիկ լեռներուն արէք, Խելօքի ասած մասալ է (221): Գրկիկ իւր 
վզին ածի, Թէ պագնեմ իւր սրտի կամով (79):  

55 Հմմտ. Ավետիք Իսահակյան, «Ալագյազի մանիներ», որի ընդգծված 



 
– 18 – 

պզտի (58) + -իկ = պզտիկ (82), տղա/յ/ + -ակ = տղակ (ՄՀԲ, 762):  
Նվազափաղաքշական ձևույթները բազմիմաստ են գրական 

հայերենի բոլոր (այդ թվում նաև միջինհայերենյան) շրջաններում: 
Ավելանալով բառերին՝ նրանք կազմում են նոր բառ, սակայն չեն 
փոխում բառային հիմնական իմաստները56, այլ հաղորդում են 
որևէ երանգ, մինչդեռ ավելանալով անկախ գործածությունից 
զուրկ ձևույթներին՝ կազմում են նոր իմաստակիր միավորներ: 
Ասվածը ներկայացնենք -ուկ ձևույթի դրսևորած իմաստային 
առանձնահատկություններով, որը՝ 

ա) Մի դեպքում ավելանում է բառային միավորների՝ նրանց 
հաղորդելով նվազական իմաստ, որով, ըստ էության, 
կազմում է՝ 
– կա՛մ կայուն հատկանիշի նոր աստիճան ցույց տվող 
նոր ածական, ինչպես՝ բարակ + ուկ = բարկուկ (375)` 
«շատ բարակ»,  

– կա՛մ նոր չափի առարկա ցույց տվող նոր գոյական, 
ինչպես՝ կարմունճ + ուկ = կարմունճուկ (711)]` «փոքր 
կամուրջ»: 

Վերը նշված երկու դեպքում էլ -ուկ ձևույթի միջոցով կազմվում 
են իրենց սկզբնաձևերի հետ հոմանշային հարաբերության մեջ 
գտնվող նոր բառային միավորներ: 

բ) Մյուս դեպքում ավելանում է բառային միավորների՝ նրանց 
հաղորդելով ընդամենը փաղաքշական լրացուցիչ երանգ: 
Այսպես՝ կարմիր ածականը արիւն առարկայի կայուն հատ-
կանիշներից (տվյալ դեպքում արտաքին հատկանիշ) մեկն 
է, հետևաբար -ուկ ձևույթով կազմված կարմրուկ-ը նոր 
իմաստակիր միավոր չէ. կարմիր բառին ընդամենը հա-
ղորդվում է փաղաքշական երանգ՝ Ու զայս իմ կարմրուկ 
արիւնս Ատ ճերմակ շլինքդ մի՛ առնուլ (173: Զայս իմ 
կարմրուկ արիւնս Ի գետինն ի վայր վաթեցին (605): 

                                                                                                                                                    
անդամը ևս վկայում է մանիկ բառի (Ա՜յ եար, կանչեմ խայերէն մանիկ մի 
- 795) ածանցավոր լինելու մասին: 

56 Ս.Էլոյան, նշվ. աշխ., էջ 385: 
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Փաստորեն այս դեպքում -ուկ ձևույթի միջոցով կազմվում 
են համանշային նոր միավորներ: 

գ) Երրորդ դեպքում ավելանում է կա՛մ բառային միավորների, 
կա՛մ անկախ գործածությունից զուրկ հիմնական ձևույթ-
ների՝ նրանց հետ միասին ցույց տալով քերականական 
իմաստ (գերազանցապես՝ առարկայի դրություն, վիճակ՝ 
որպես ավարտված գործողության հետևանք)՝ -ած ձևույթին 
զուգահեռ դառնալով հարակատար (երբեմն` ենթակայա-
կան) դերբայի արտահայտման միջոց57: Այսպես՝ կանգուն 
բառին և կտուր ձևույթին ավելանալով՝ -ուկ ձևույթը նրանց 
հաղորդում է դերբայական նշանակություն58: Օրինակ՝ Զիմ 
եարն այլ կանկնուկ («կանգնած») տեսայ (265): Իմ եարն ալ 
պառկուկ («պառկած») տեսայ (708): .... Զէտ սրած կտրուկ 
(«կտրող»)59 դանակ՝ Անողորմ ի սըրտիկս էած (199)60: 

Այս դեպքում ձևավորվում են քերականական նոր միավորներ: 
դ) Մեկ այլ դեպքում ունի սոսկ բառակազմական դեր. 

ավելանում է ոչ թե անկախ գործածություն ունեցող որևէ 
բառի, այլ անկախ գործածությունից զուրկ որևէ հիմնական 
ձևույթի՝ վերջինիս հետ կազմելով նոր բառ, ինչպես՝ 
ծածուկ, փափուկ, մնացուկ և այլն: 

 
 
 

                                                                 
57 Հմմտ. Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 269: 
58 Ս.Անթոսյանը նշում է, որ -ուկ վերջավորությամբ հարակատարը 

միջին հայերենում սահմանափակ կիրառություն ունի. առավելապես 
գործածվում է Մշո, Վանի, Մոկաց և մի շարք այլ բարբառներում ու խոս-
վածքներում, մասամբ և արևմտահայերենում (Ակնարկներ միջին գրա-
կան հայերենի պատմության, հ. Ա, Երևան, 1972, էջ 310):  

59 Հմմտ. Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 269: 
60 Դիժար հիւընդուկ եմ ես (266) նախադասության ընդգծված անդամը, 

որը հանդիպում է նաև հիւնդուկ (659), հիւընտուկ (682) տարբերակներով, 
տվյալ համատեքստում կարող է նշանակել և՛ «հիվանդիկ», և՛ «հիվան-
դացած»:  
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Հայրեններում ընդունված է նվազափաղաքշական ձևույթների 
կրկնակի գործածությունը61 նույնպես, որը գալիս է դեռևս խոսակ-
ցական գրաբարից (օրինակ՝ պատանեկիկ, տեղեկիկ, նաւակիկ)62: 
Նկատենք, որ հայրեններում առանձին գործածվում են և՛ ածանցա-
վոր սկզբնաձևերը, և՛ դրանցից կրկնակի ածանցվածները: Ընդ 
որում, մի քանի բառերում կրկնվել է միևնույն նվազափաղաքշա-
կան ձևույթը (տվյալ դեպքում՝ -իկ): Օրինակ՝ տօտիկ63 (775)// 
տоտկիկ (599), փոքրիկ (47)//փոքըրկիկ (271): Մինչդեռ բազմաթիվ 
դեպքերում սկզբնաձևերի և նրանցից ածանցված նոր բառերի 
նվազափաղաքշական ձևույթները տարբեր են: Հանդիպում են -ակ 
+ -ուկ, -ակ + -իկ, -իկ + -ուկ համադրություններ, ինչպես՝ մէկ (342) 
//մէկիկ (908), պզտիկ (82)//պզտիկուկ (107), ջուխտակ (208)// 
ջըխտըկուկ (764), օղակ (312)//օղկիկ64 (218): 

Միևնույն տրամաբանությամբ են կատարվում այն ածանցում-
ները, որոնցում նվազափաղաքշական ձևույթներն ավելանում են 
ոչ թե ածանցավոր կազմություններին, այլ -ակ, -ուկ կամ -իկ վերջ-
նահանգով սկզբնաձևերին, որոնցում հիշյալ հնչակապակցություն-
ներն ածանցներ չեն: Այսպես՝ 

ա) Մի դեպքում սկզբնաձևի վերջնահանգը և ավելացող 
ձևույթը նույն կազմությունն ունեն՝ -իկ + -իկ, ինչպես՝ 
շապիկ (256)//շապկիկ (256)65: 

բ) Մյուս դեպքում սկզբնաձևի վերջնահանգը և ավելացող 
ձևույթը կազմությամբ տարբեր են՝ -ակ + -իկ, -ուկ + -իկ և 

                                                                 
61 Մ.Աբեղյանը սրանք անվանում է «կրկնակ նվազականներ» 

(Մ.Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 269), Ա.Մուվալյանը՝ «կրկնակի նվազափա-
ղաքշական մասնիկներ» (Ա.Մուրվալյան, նշվ. աշխ., էջ 315): 

62 Միանգամայն ճիշտ է նկատվել, որ նվազափաղաքշական ձևույթ-
ներն «առավել բնորոշ են լեզվի խոսքային մակարդակին» և գեղարվես-
տական գրականությանը (Ս.Էլոյան, նշվ. աշխ., էջ 385, 387):  

63 Լոռու խոսվածքում առայսօր գործածական է տոտիկ ածանցավորի 
տոտո սկզբնաձևը: 

64 Հմմտ. Աստղերն այլ կոճակ արէք, Զիս ի ներս ողկիկ շարեցէք (268), 
որտեղ բերված զուգաձևը նշանակում է «կոճակի օղակիկ» (ՄՀԲ, 607): 

65 Հմմտ. շապկեկ (661):  
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այլն: Օրինակ՝ լաչակ, բայց՝ լաչկիկ (228), դանակ, բայց՝ 
դանկիկ (302)66, շալակ, բայց՝ շալկիկ (525), պռուկ, բայց՝ 
պռկիկ (208), բազուկ, բայց՝ բազկիկ (213) և այլն: 

Նշված բոլոր դեպքերում նկատելի է մի ընդհանրություն. 
կատարվում է վերջնահանգ ի, ա, ու ձայնավորների սղում67: 

Ուսումնասիրողների կողմից միանգամայն տեղին է նկատվել, 
որ միջին հայերենին հատուկ են լեզվական միավորների անմիօրի-
նակությունը, զուգաձևերի առատությունը68. աչքի են ընկնում 
հատկապես թեքույթները և հոգնակերտ ձևույթները, ինչը գերա-
զանցապես պայմանավորված է դրանց համանշությամբ: Եվ քանի 
որ համանիշ (հոմանիշ) են նաև նվազափաղաքշական ձևույթները, 
ապա հայրեններում առկա է դրանց զուգահեռ գործածության 
միտում ոչ միայն միևնույն և տարբեր խոսքի մասերի սահմաննե-
րում, այլև միևնույն բառի կազմության առումով: Օրինակ՝ -ուկ 
ձևույթով կարելի է կազմել և՛ գոյականներ (ճամբուկ /801/, եարուկ 
/53/69, հարսնուկ /85/), և՛ ածականներ (տաքուկ /661/, նորուկ /661/, 
ճահիլուկ /668/), և՛ մակբայներ (գաղտուկ /123/, հեռուկ /658/, 
տկուկ-տկուկ /248/): 

Ասվածին հակառակ՝ որոշ դեպքերում նկատելի են կապակցե-
լիության սահմանափակություններ: Օրինակ՝ միջին հայերենում 
ընդունված չէ դերանունների կազմությունը -ակ և -եկ ձևույթնե-
րով, ժամանականիշ գոյականների կազմությունը՝ -ակ և -ուկ 
ձևույթներով: -Ակ ձևույթով, որը սահմանափակ կիրառություն 
ունի, գերազանցապես կազմվում են գոյականներ և այլն: 

                                                                 
66 Հմմտ. դանկեկ (659): 
67 Այս ճանապարհով են առաջացել -կեկ, -կիկ, -կուկ, -կակ նվազափա-

ղաքշականները այն բառերում, որոնցում վերջնահանգ -ակ, -իկ, -ուկ, -էկ, 
-եկ հնչյունակապակցությունները արմատի բաղադրիչներ չեն: Օրինակ՝ 
մեծիկ – մեծկեկ, սևուկ – սևկակ, ջուխտակ – ջըխտըկուկ, օղակ – օղկիկ:   

68 Առանձնանում են մի շարք համանշային և հոմանշային զույգեր, 
ինչպես՝ տоտկիկ (599)//ոտնիկ (776)//տօտիկ (775), թխտիկ (54)//գըրիկ 
(681), փերթիկ (617), ճոթիկ (619), քոքիկ (636)//տակիկ (253), հացիկ (661)// 
բաղարջիկ (249) և այլն: 

69 Հմմտ. յարուկ (299): 
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Առավել հաճախադեպ են երկու տարբերակով զուգա-
ձևությունները: Այսպես՝ որոշ բառեր զուգահեռաբար կազմվել են՝ 

1. թե՛ -իկ և -ակ ձևույթներով՝ բերնիկ (56)//բերնակ (242)70, 
լուսնիկ (173), լուսնակ (338)71, ծիծեռնիկ (47)//ծիծեռնակ 
(780), ձկնիկ (157)//ձկնակ (339), տնիկ (776)//տնակ (257), 
քնիկ (635)//քնակ (710), 

2. թե՛ -իկ և -ուկ ձևույթներով՝ գառնիկ (655)//գառնուկ (741), 
ծառիկ (654)//ծառուկ (613), կաքւիկ (804)//կաքւուկ (208)72, 
հաւիկ (89)//հաւուկ (61), ճնճղիկ (611)//ճնճղուկ (193), 
մորճիկ (76)73//մորճուկ (56), ողորմիկ (114)//ողորմուկ (49)74, 
տեղիկ (223)//տեղուկ (657), 

3. թե՛ -իկ և -եկ ձևույթներով՝ բընիկ75 (82)//բունեկ (663), 
երեսիկ (56)//երեսեկ (242), կոճկիկ (73)//կոճկեկ (129), հոգիկ 
(212)//հոգեկ (156)76, ոտնիկ (776)//ոտնեկ (290), սրտիկ 
(54)//սրտեկ (189), օրիկ (46)//օրեկ (150), 

4. թե՛ -ուկ և -ակ ձևույթներով՝ դդմակ (644)//թթմուկ (705)77: 
Զուգաձևություններ են նկատվում նաև կրկնակի ածանցման 

                                                                 
70 Հմմտ. բէրնակ (253): 
71 Հմմտ. նաև լուսնէակ (232), լուսինկայ (666), լիւսնակ (783): 
72 Հմմտ. կագվուկ (261): 
73 Միջինհայերենյան աղբյուրներում՝ մասնավորապես հայրեններում, 

մորճ («նոր բուսած՝ նորատունկ դալար ծառ» (ՄՀԲ, 528)) գոյականը և 
նրա՝ նվազափաղաքշական ձևույթներով հոմանիշները գերազանցապես 
գործածվում են փոխաբերաբար: Հմմտ. Հա՜յ իմ մազտ ուռի մուրճիկ, 
Չորանա՛ս, թէ զիս մոռանաս (153): Մորճիկ մի էրետ ինձ բարև, Իմ ամէն 
խոցըս նորեցաւ (190): Եկին ու խապար բերին «Քո սիրած մորճն զքեզ 
մոռցաւ» (76): 

74 Եթե ողորմիկ-ը բացառիկ գործածություն ունի, ապա ողորմուկ-ը 
գործածվել է և՛ մակբայաբար, և՛ ածականաբար, և՛ իբրև փոխանուն: 
Հմմտ., համապատասխանաբար, Կու լայ, ողորմուկ կու լայ (83): 
Ողորմուկ ձանիկ մի կու գայ (660) և Եկեք զողորմուկս տեսէք (196): 

75 Հմմտ. բունիկ (766), պոնիկ ( 776): 
76 Հմմտ. հոգւոյս հոգեկ (239): 
77 ՄՀԲ-ն չունի: 
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դեպքում: Այսպես՝ -իկ ձևույթով ածանցված պզտիկ (82) բառին մի 
դեպքում ավելանում է նույն -իկ ձևույթը (-իկ + -իկ), մյուս դեպքում 
ձևույթները տարբեր են (-իկ + -ուկ): Հմմտ. պզտիկիկ (495) և 
պզտիկուկ (107): 

Հազվադեպ են երեք տարբերակով զուգաձևությունները՝ 
տարբեր լուծումներով՝ -իկ//-եկ//-ուկ, -իկ//-ակ//-ուկ, -իկ//-եկ//        
-եակ, ինչպես՝ Ճանփիկ (83)78//ճանփեկ (147)//ճամբուկ (801), դռնիկ 
(776)//դռնակ (49)//դռնուկ (720), որդիկ (662)//որդեկ (641)//որդեակ 
(596): 

Ինչպես նկատելի է, զուգաձևությունների մեջ նույնպես ավելի 
հաճախադեպ է -իկ ձևույթը, որը ներունակ է համադրվելու 
մնացած բոլոր նվազափաղաքշականների հետ: 

Ամփոփենք: Միջին հայերենում, մասնավորապես հայրեննե-
րում նվազափաղաքշական ձևույթների (-ակ, -եկ, -իկ, -ուկ և այլն) 
գործածությունն ավելի է հաճախանում, ինչը պայմանավորված է 
նրանով, որ դրանք առավել տիպական են հայերենի խոսակցական 
մակարդակին և չափածո ստեղծագործություններին: Հիշյալ 
ձևույթները հիմնականում կապակցվում են ակտիվ բառաշերտի 
թե՛ բնիկ, թե՛ փոխառյալ բառերի հետ՝ ավելանալով բոլոր խոսքի 
մասերին (բացառություն են բայերը), ինչպես նաև բայարմատների 
ու բայաբների: Տարբեր խոսքի մասերի հետ կապակցվելու և 
հաճախակի գործածության առումներով առանձնանում է -իկ-ը, 
որն առավելապես կապակցվում է իմաստային տարբեր խմբեր 
ներկայացնող և՛ հատուկ ու հասարակ, և՛ անձնանիշ ու իրանիշ, և՛ 
շնչավոր ու ոչ շնչավոր բազմաթիվ գոյականների հետ: 

Նվազափաղաքշական ձևույթ գերազանցապես ստանում են 
բաղաձայնահանգ լեզվական միավորները, ինչն առաջին հերթին 
պայմանավորված է հայերենի արտասանական բայով (կից ձայնա-
վորների գործածությունը խորթ է հայերենին): Ասվածի օգտին է 
նաև այն փաստը, որ ձայնավորահանգ բառերի վերջին ձայնավորը 
սովորաբար ընկնում է:  

Ավելանալով բառերի՝ հիշյալ ձևույթները կազմում են նոր 

                                                                 
78 Հմմտ. ճամբիկ (767): 
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բառեր, սակայն գերազանցապես չեն փոխում նրանց բառային 
հիմնական իմաստները, այլ հաղորդում են որևէ երանգ, մինչդեռ 
ավելանալով անկախ գործածությունից զուրկ ձևույթների՝ կազ-
մում են նոր իմաստակիր միավորներ (բառեր կամ բառաձևեր): Այդ 
ձևույթներով կազմված մի շարք բառեր իրենց սկզբնաձևերի հետ 
կազմում են հոմանշային կամ համանշային զույգեր (կարմիր –
կարմրուկ, չախու – չախուկ): Հայրեններում ընդունված է նաև 
նույն կամ տարբեր նվազափաղաքշական ձևույթների կրկնակի 
գործածությունը, որի շնորհիվ հոմանշային և համանշային 
դաշտերը ծավալվում են (օղ – օղակ – օղկիկ, փոքր – փոքրիկ – 
փոքըրկիկ): 

Լեզվական միավորների՝ միջին հայերենին հատուկ ան-
միօրինակությունն առկա է նվազափաղաքշական ձևույթների 
առումով ևս. տարածված են երկու (հազվադեպ՝ երեք) տարբերա-
կով (-իկ//-ակ, -իկ//-ուկ, -իկ//-ակ//-ուկ և այլն) զուգաձևություն-
ները, որոնցում կապակցելիական ակտիվությամբ դարձյալ 
առանձնանում է -իկ ձևույթը:  

Զուգաձևություններ են առկա նաև կրկնակի ածանցման 
դեպքում: 

    
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԱԱ – Ամիրդովլաթ Ամասիացի 
ԱԳ – Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց 
ՄԽ – Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց 
ՄՀԲ – Ռ.Ղազարյան, Հ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի 

բառարան 
Ն – Գրիգոր Նարեկացի, Մատեան ողբերգութեան 
ՆՀԲ – Գ. Աւետիքեան, Խ. Սիւրմելեան, Մ. Աւգերեան, Նոր 

բառգիրք հայկազեան լեզուի 
ՍԳ – Գիրք Աստուածաշունչք Հին և Նոր կտակարանաց 
ՓԲ – Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց 
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УменьшительноУменьшительноУменьшительноУменьшительно----ласкательные морфемы в айренахласкательные морфемы в айренахласкательные морфемы в айренахласкательные морфемы в айренах    
Хачатрян ГургенХачатрян ГургенХачатрян ГургенХачатрян Гурген    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слослослословававава:::: лексические единицы, омоним, синоним, уменьшительно-

ласкательные морфемы  -ակ [-ак], -եկ [-ек], -իկ [-ик], -ուկ [-ук], двойные 
морфемы, среднеармянский язык, существительное, корреляты, фонетические 
чередования, оним, антропоним, зооним, фитоним, составные сложные слова 

Использование уменьшительно-ласкательных морфем -ակ [-ак], -եկ [-ек],  
-իկ [-ик], -ուկ [-ук] в среднеармянском языке, в частности, в айренах, особенно 
активизируется, что обусловлено типичностью этих форм для народно-
разговорного языка. Указанные морфемы, присоединяясь к лексемам разных 
частей речи (за исключением глаголов), а также к глагольным корням и 
основам, прежде всего, связываются с наиболее употребительным пластом как 
исконно армянской, так и заимствованной лексики. 

 С точки зрения частотности присоединения к разным частям речи и 
употребительности, особо выделяется морфема -իկ [-ик], который примыкает 
к лексемам из различных лексико-семантических разрядов существительных – 
имен собственных и нарицательных, со значением лица или предмета, одушев-
ленных и неодушевленных. 

Уменьшительно-ласкательные морфемы получают преимущественно те 
лексемы, которые заканчиваются на согласный, что, прежде всего, обуслов-
лено фонологической системой армянского языка – два следующих друг за 
другом гласных не особенно свойственны армянскому языку. В пользу послед-
него утверждения говорит тот факт, что в подобных случаях конечный глас-
ный звук перед данными морфемами обычно выпадает.  

Несмотря на то, что с помощью этих морфем образуются новые слова, 
однако в своем большинстве эти морфемы не меняют основного значения этих 
лексем, но привносят добавочный оттенок. Уменьшительно-ласкательные 
морфемы, присоединяясь к корням, лишенным независимого употребления, 
образуют новые семантические единицы.  

Целый ряд слов, образованных с помощью данных морфем, со своей 
начальной формой составляют синонимическую или омонимическую пары: 
կարմիր – կարմրուկ [кармир – кармрук], չախու – չախուկ [чаху – чахук].  

В айренах встречается также присоединение к одному и тому же слову 
двух одинаковых или разных уменьшительно-ласкательных морфем, благодаря 
чему расширяется поле синонимов и омонимов (օղ – օղակ – օղկիկ [ог – огак –
огкик], փոքր – փոքրիկ – փոքրկիկ [покр – покрик – покркик]). 

Неоднотипность языковых форм среднеармянского языка присуща также 
системе уменьшительно-ласкательных морфем; наибольшее распространение 
получили двувариантные, реже – трехвариантные параллельные формы: -իկ//-ակ, 
-իկ//-ուկ, -իկ//-ակ//-ուկ [-ик//-ак,-ик//-ук, -ик//-ак//-ук] и другие варианты, 
среди которых особой активностью вновь выделяется морфема -իկ [-ик].  
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DiminutiveDiminutiveDiminutiveDiminutive----Morpheme Formations in “Hayrenner”Morpheme Formations in “Hayrenner”Morpheme Formations in “Hayrenner”Morpheme Formations in “Hayrenner”    
Khachatryan GourgenKhachatryan GourgenKhachatryan GourgenKhachatryan Gourgen    

SummarySummarySummarySummary    
Key wKey wKey wKey words: ords: ords: ords: word unit, synonym, homonym, morphemes -ակ, -եկ, -իկ -ուկ, 

(double) diminutive morphemes, Middle Armenian, noun, comparability, sound 
interchange, person, non-person, botanical name, analytical complexity 

In Middle Armenian, more specifically in “Hayrenner”, the diminutive 
morphemes (-ակ, -եկ, -իկ, -ուկ, etc.) are used more frequently because they are 
more characteristic of spoken Armenian and verse. The abovementioned 
morphemes are mainly combined with both native and borrowed words of the 
active vocabulary and are added to all parts of speech (except for verbs), including 
verb-roots and verb-stems. The diminutive morpheme “իկ” stands out for its 
combinability with different parts of speech and its frequency of use. This 
morpheme is primarily added to different semantic categories of nouns representing 
different classes: proper / common; animate / inanimate; person / non-person. 

Diminutive morphemes are predominantly added to consonant-rhyming units; 
this is first and foremost conditioned by the pronunciation specificity of the 
Armenian language (the use of vowels in close succession is not characteristic of 
Armenian). Another fact worth mentioning is that the final vowel in vowel-
rhyming words is usually dropped.  

Being attached to words, the abovementioned morphemes form new words 
but, in most cases, they do not change the primary meanings of those words; they 
simply add connotative meanings. However, when added to bound morphemes they 
form new meaningful units: words (free morphemes) and bound morphemes. 

A considerable number of words formed with the help of those morphemes 
together with their base-forms make synonym and homonym pairs (կարմիր –
կարմրուկ, չախու – չախուկ): In “Hayrenner” the repetition of the same or 
different diminutive words is a common occurrence due to which the synonym and 
homonym pairs are extended (օղ – օղակ – օղկիկ, փոքր – փոքրիկ – փոքըրկիկ). 

The non-uniformity of linguistic units characteristic of Middle Armenian 
holds true for diminutive morphemes as well. Two – variant (rarely three) 
comparability patterns (-իկ//-ակ, -իկ//-ուկ, -իկ//-ակ//-ուկ, etc.) have frequent 
occurrences of which the morpheme “-իկ” stands out for its marked combinability. 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    02.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 թ.թ.թ.թ.    
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