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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Սիրանուշ Գ. Հովհաննիսյան

ԼԵԶՎԻ ԾԱԳՄԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ*

Խոսելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ լսողի մեջ իր 
սեփական խոսքն արթնացնելը1...

Վ. Օդոևսկի
 
Առաջին հայացքից թվում է, թե սկզբում հարկավոր է սահմանել` 

ի՞նչ է լեզուն, և նոր միայն քննել նրա ծագման հարցը։ Սակայն բա-
վական է որևէ սահմանում ձևակերպելու փորձ անել` հասկանալու 
հա մար, որ անհնար է տրամաբանության սահմաններից ներս տեղա-
վո րել բազմաթիվ գործա ռույթներ ունեցող այս բարդ կառույցը։ 

Անշուշտ, կարելի է սահմանել լեզվի գործառույթներն առանձին առան-
ձին, բայց բոլորն ի մի բերել ու մեկ նախադասությամբ բնութագրել հնա-
րավոր չէ, քանի որ յուրաքանչյուր րոպե այդ գործառույթներն ավելանում 
են։ Լեզուն «իր էությամբ կայուն և միաժամանակ անցողիկ մի բան է»2։ 
Ամեն անհատ, գործածելով լեզուն, ի վիճակի է այն ինչ -որ նոր կերպ 
կիրառել` դրանով ավելացնելով նոր գործառույթ, որը կարող է դուրս 
մնալ եղած սահմանումից։ Այլ կերպ ասած` լեզուն հնարավոր չէ սահ-
մանել, քանի որ այն շարժվում է և ավելին, լեզուն ինքնին շարժում է։ Եվ, 
ինչպես ցանկացած շարժման դեպքում, այնպես էլ այստեղ կարելի է 
միայն ուսումնասիրել նրա հետագիծն ու ընդամենը ենթադրել հետագա 
ընթացքի ուղղությունը, արագությունը, քանզի ներկայում ապրող մարդը 
տեսնում է շարժման միայն մի դրվագը` չիմանալով, թե ինչու՞, ե՞րբ, ինչպե՞ս 
և որտե՞ղ է այն առաջացել։ 

Բազմաթիվ կարծիքներ լեզվի ծագումը կապում են «Աստված» հաս-
կա ցության հետ։ Սա լեզվի ծագման ամենահին ու տարածված տեսու-
թյուն ներից է։ Սակայն հասկանալի է, որ այդպիսով պարզապես շրջանց-
վում է խնդիրը, քանի որ Աստվածաշունչը, իհարկե, հանճարեղ է որպես 
հազարավոր մարդկանց մտքի ու հայացքի խաչման կետ, ձևի ու բովան-
դակության ներդաշնակության լավագույն օրինակ, փիլիսոփա յա կան, 
բնագիտական, բարոյագիտական և այլ ոլորտների` պարզագույնից մինչև 
բարդ հարցեր ու միավորներ ներառող մարդու «ինքնաշեն» գիտություն, 
բայց այն չի կարող լինել հարցերի վերջնական լուծում կամ պատասխան։

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 21.11.2012։
1 Տե՛ս Одоевский В. Русскiя ночи. М., 1913, с. 43.
2 Տե՛ս Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000, с. 70.
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 Լեզուն մարդկային գիտակցության ձևն է3, խոսքը` ուղեղի բազմաթիվ 
գործառույթներից մեկը։ Եվ եթե այն համարենք ընդամենը նշանների 
համակարգ, իսկ լեզվի ծագումը ուսումնասիրելը` «պարզաբանում, թե ինչ 
նշաններ կար մարդու տրամադրության տակ, ինչ նշաններից էր ստիպված 
օգտվել», դրանով, փաստորեն, կընդունենք նաև այն, որ մարդկային 
մտածողությունն ու տրամաբանությունն ընդամենը նշանների համակարգ 
են, ինչը, կարծում ենք, ավելի քան անհեթեթ է: Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի 
մեծ տարածում ստացած այս սահմանումը` «Լեզուն նշանային համակարգ 
է»4, կարծում ենք` միայն ինչ-որ չափով է հաջողված. լեզուն նշանի է վե-
րած վում միայն հաղորդակցական գործընթացի ժամանակ։ Այդ դեպքում 
բառը, որ սովորաբար գիտակցության գոյության և կարգավորման մաս-
նիկ ներից է, դառնում է հաղորդողի մտքի մի մասի նշանը, որն ընդամենը 
փոխադրում է գիտակցության տվյալ հատվածը: Սա նշանակում է, որ 
լեզուն նշան է միայն իր օտարման պահին, քանի որ և՛ դրանից առաջ, և՛ 
հետո կրկին վերածվելու է գոյության ձևի5: Հաղորդակցման ընթացքում 
փո խանցվող արտահայտությունը հաճախ կարող է բոլորովին այլ իմաս-
տով (ենթատեքստով) հնչել, ուստիև խոսակցությանն անտեղյակ մեկը 
հնարավոր է այլ կերպ հասկանա «փոխանցվող նշանը»: Ավելին` միևնույն 
արտահայտությունը կարելի է գործածել և հասկանալ բազմաթիվ 
իմաստներով6: 

Հանրահայտ է, որ մեր խոսքն արտացոլում է մեր մտածելու ձևը, նրա 
միջոցով կարող են հստակ պատկերացում կազմել մեր մեջ կատարվածի 
վերաբերյալ։ Ասվածը վերաբերում է ոչ միայն լեզվական ձևերի ընտրու-
թյանը, խոսքի բովանդակությանը, այլ նաև շարադրանքին. ամենապարզ 
կերպով ասենք` բառերի հաջորդականությանը։ Սա պետք է որ սպասելի 
լիներ. մարդու «արտահայտման» բոլոր ձևերն էլ նրա ներքինն են փոխան-
ցում, ցույց են տալիս նրա մեջ եղած աշխարհը։ Քիչ թե շատ գաղափար 
ունենալով տարբեր տարածաշրջանների բնակիչների հոգեբանական 
առանձնահատկությունների մասին` հեշտությամբ կարելի է գլխի ընկնել, 
թե տվյալ անձը, գոնե մոտավորապես, ո՛ր հատվածի ներկայացուցիչ է։ 
Հեռավոր Արևելքի երկրներում ապրող կինը սարսափում է` լսելով 
Եվրոպայում բնակվող կնոջ ձայնի «բարձրությունը», քանի որ ինքը գրեթե 
շշուկով է խոսում, իսլամական աշխարհում էլ կրոնական հարցեր քննար-
կելը պարզապես բարոյական ու քաղաքավարի չէ, մինչդեռ մյուս կրոնների 
ներկայացուցիչները զարմանքով են դրան նայում։

 Հիշենք նաև, որ ժամանակին ինչ- որ բառեր արտասանելը արգելվում 
էր։ Սա մտքին ուղղված ազդակ էր` ոչ թե «մի՛ գործածիր այդ բառը», այլ 
«մի՛ մտածիր դրա մասին»։ Ս.Կացնելսոնն իրավացի է, երբ գրում է, որ 
լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման, այլ նաև մտքի ձևավորման ու 
զարգացման միջոց է, և որ լեզվական ձևն անպայման ուղեկցում է միտքը 

3 Տե՛ս Абрамян Л. Тетрадь Sigma. Размышления на философские темы. Ер., 2008, с. 41:
4  Տե՛ս Соссюр Ф. Де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 53-55.
5 Ասվածը ճիշտ ընկալելու համար բավական է պատկերացնել տարբեր ազգերի 
ներկայացուցիչների հաղորդակցումը. այդ դեպքում լեզուն կողմերից մեկի համար ընդամենը 
նշան է, որով ինչ-որ բան պետք է հաղորդվի:
6 Տե՛ս Лурия А.Р. Письмо и речь. М., 2002, с. 237.
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դեռևս դրա ձևավորման առաջին պահից7, սակայն դժվար է ասել` ուղեկ-
ցու՞մ է, թե՞ դրանք մեկ ամբողջ են. այստեղ կարծես թե ամենահետաքրքիրն 
ու կարևորն է սկսվում, եթե միայն կարողանանք առաջ գնալ8։ 

Լեզվաբանությանը, անշուշտ, հետաքրքրում են լեզվի ծագումը, խոսքի 
ձևավորումն ու դրա գործառույթները, բայց միայն լեզվաբանությունը ան-
զոր է ուսումնասիրել, դիտարկել, բացատրել այդ բոլորը։ Լեզվաբա նու-
թյունը կարող է և պետք է դիտարկի արդեն գոյություն ունեցող լեզվի ու 
խոսքի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, իսկ նրա ծագումը և 
զարգացման հիմքը, չի կարող պարզել առանց բնա գիտության, մասնա-
վո րապես` կենսաբանության, մարդաբանության, հոգեբանության, փի լի-
սո փայության։ 

Մարդուն կենդանիներից էապես տարբեր դարձնողը անընդհատ զար-
գացող ուղեղն է, որի շնորհիվ նա զգում, վերլուծում, կարգավորում, իրեն 
է հարմարեցնում արտաքին աշխարհը։ Ուստի մարդն ապրում է մի քանի 
աշխարհներում։

Գուցե ավելի տարօրինակ ու անհեթեթ է հետևյալը. «Մարդն ապրում է 
լեզվական աշխարհներում»: Ընդունենք` լեզուն հաղորդակցման միջոց է։ 
Հաղորդակցումը տեղեկատվության փոխանցումը և այդ փոխանցված 
տեղեկատվության ընկալումն է։ Մարդը հաղորդակցվում է արտաքին 
աշխարհի հետ, քանի որ այդ աշխարհն անընդհատ տեղեկատվություն է 
փոխանցում, իսկ մարդն ընկալում է տեղեկատվությունը։ Փաստորեն կա-
րելի է ասել, որ արտաքին աշխարհում եղած ցանկացած երևույթ յու-
րատեսակ լեզու է կամ յուրատեսակ լեզվի բաղադրիչ։ Մարդու մեջ կա այլ 
աշխարհ, որտեղ տեղավորված է և դեռ տեղավորվում է արտաքինից 
ստացվող կամ ինքն իր մեջ վերլուծվող տեղեկատվությունը, որը տվյալ 
անհատի ցանկության դեպքում անմիջապես կարող է վերածվել փո խանց-
վող տեղեկատվության: Նշանակում է` մարդու մեջ գոյություն ունեցող 
աշխարհի բաղադրիչները կամ այդ աշխարհն ամբողջությամբ նույնպես 
լեզու է։ Այդ երկու աշխարհները փոխկապակցված են. չլինի արտաքին 
աշխարհը, չի լինի և մարդու մեջ եղած աշխարհը: 

Մարդկային լեզվին անդրադառնալիս կարծես թե ավելի կարևոր է 
քննարկել այն, թե ինչպես է մարդուց տեղեկատվությունն անցնում արտա-
քին աշխարհ։ Արտալեզվական իրականությունն անվանվում է հնչյունի 
միջոցով, և այդ նույն հնչյունի օգնությամբ էլ արտահայտվում է արտա-
լեզ վական իրա կանության էությունը9։ Իհարկե, այդ անցումը տեղի է 
ունենում գլխավորապես հոդաբաշխ կամ անհոդաբաշխ հնչյունների մի-
ջո ցով։ Հետա քրքիր է և գուցե անբացատրելի` ինչու ցանկացած տեղե-
կատվություն մարդու մեջ անմիջապես կամ աստիճանաբար վերածվում է 
հնչյունի, բայց սա փաստ է։ Մարդու մեջ գոյություն ունեցող աշխարհը 
հնչյունային է։ Կարող է թվալ, որ մեր մեջ պատկերներ են ապրում, բայց 
գնանք պար զագույն ճանապարհով` փորձենք սա տեսնել երեխայի խոսքի 

7 Տե՛ս Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1952, с. 110. 
8 Տե՛ս Վուլդրիջ Դ., Ուղեղի մեխանիզմները, Եր., 1971, էջ 295.
9 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Հնչյունը որպես լեզվական միավոր, «Բանբեր Երևանի համալ սա-
րանի», Եր., 1999, N 2, էջ 92։
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զարգացման ընթացքում. նորածինը, որ անծանոթ է աշխարհին, ի վերջո 
ինչ-որ ձայներ է արձակում: Դա նշանակում է, որ նրանում արդեն 
հասունացած զգա ցումն երը, ապրումները ելք են փնտրում: Արտահայտվող 
հնչյունները աս տի ճանաբար հոդաբաշխ են դառնում: Ընդ որում` նրա 
բառապաշարում կա րելի է նկատել ինչպես յուրացրած, այնպես էլ այնպիսի 
բառեր, որ բացակայում են շրջապատում10. բոլոր երեխաներն էլ երբեմն 
բառեր են հորինում: 

 Ոչ ոք չի ստեղծել լեզուն, խոսքն էլ ավելին չէ, քան մարդուն բնորոշ 
հատ կությունը։ Մարդը պետք է խոսեր, որովհետև չէր կարող չխոսել։ 
Լեզուն քաղաքակիրթ հասարակության ձեռքբերումը չէ, ինչպես քաղա-
քա վարության կանոնների համակարգը։ Սա հակասում է Ֆ. Էն գելսի 
առաջադրած այն տեսությանը, թե մարդկային լեզուն հասա րա կության 
ծնունդ է11: Կարծում ենք` հասարակությունն է լեզվի ծնունդ, բայց 
հակառակը` երբեք։ Լեզուն նախամարդուց սկիզբ առած և ժամանակի 
ընթացքում հղկված մի կառույց է։ Ուրեմն այսօրվա մարդու լեզուն 
ժամանակի ծնունդ է։ 

Էվոլյուցիոն տեսությունը բավական մոտ է խնդրի լուծմանը, բայց ան-
կատար։ Նախամարդու լեզուն, պետք է ենթադրել, եղել է պարզ` 
այնպիսին, ինչպիսին իրեն շրջապատող միջավայրն ու իր միտքն է եղել, 
և կարծես թե համոզիչ չէ աշխարհի ծագման վերաբերյալ Մեծ պայթյունի 
համաբանությամբ լեզվի անակնկալ առաջացման մասին Վ. ֆոն Հում-
բոլդտի տեսությունը։ Կարծում ենք նաև, որ լեզուն առաջացել է մեկ ան-
հոդաբաշխ հնչյունից` այն հնչյունից12, որ նախա մարդ  կանցից մեկն առա-
ջին անգամ, ինչ -որ մի բանից տպավորված, արտաբերել է13: Հակված ենք 
մտածելու, որ այդ հնչյունը ոչ թե ուղղված էր ինչ -որ մեկին, այլ պարզապես 
նախամարդու պարզագույն ներաշխարհում կատարված առաջին վեր-
լուծությունն էր` արտաքինից ստացված տեղե կատ վության առաջին մաս-
նավորեցումն ու անվանումը։ Կարծում ենք նաև, որ այդ հնչյունը ան-
հոդաբաշխ էր` գուցե նման այն հնչյուններին, որ ամեն պահի կարելի է 
լսել կենդանիներից։ Այս առումով ճիշտ են լեզվի ծագման բնաձայնական 
տեսության հետևորդները: Նշանակություն չունի` մարդն ապրում էր 
միայնա՞կ, թե՞ բազմաթիվ իր նմանների հետ։ 

Ավելին` Հերդերը կարծում էր, որ նույնիսկ մեկ մարդը կարող էր լեզու 
ստեղծել14, և նա իրավացի էր: Մարդն արտաբերելու էր այդ հնչյունը, ոչ թե 
նրա համար, որ ուզում էր մի բան հաղորդել իր տեսակին, այլ նրա համար, 
որ իր մեջ արդեն եղած տպավորությունը կամ զգացումը «ելք» էր պա հան-
ջում` ճիշտ այնպես, ինչպես հասունացած միրգը չի սպասում քաղող 

10 Տե՛ս Иванов В. В. Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к будущему. М., 2004, с. 
123-127.
11 Տե՛ս Энгельс Ф. Диалектика природы. М., 1953, с. 135:
12 Անհոդաբաշխ հնչյունից լեզվի ծագման մասին մեր պնդումը կարող ենք համեմատական 
համարել Ռուսսոյի տեսությանը` լեզուն ծագել է երաժշտությունից։ Տե՛ս Руссо Ж.-Ж. 
Избранные сочинения. Т. 1, М., 1961, с. 221-225:
13 Այս հայտարարության համար բավարար հիմք ենք համարում այն, որ «հնչյունի բո վան-
դակությունը տպավորության ծնունդ է»։ Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Հնչյունը որպես լեզվական 
միավոր, նույն տեղում, էջ 93։
14 Տե՛ս Гердер И. Избранные сочинения. М.-Л. 1959, с. 134.
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ձեռքի, այլ պոկվում է ճյուղից ոչ թե նրա համար, որ գուցե մեկն ուզում է 
ուտել, այլ, որովհետև հասունացել է` որքան պետք է։ Սա կարելի է հաս-
կա նալ, եթե հիշենք, որ նույնիսկ այսօրվա քաղաքակիրթ մարդը երբեմն չի 
կա րողանում զսպել իր ապրումն ու ինչ -որ բան է արտաբերում։ «Չկա րո-
ղացա լռել, ասացի....» -ից սկսած մինչև «Քիչ էր մնում ճչայի» կամ «Ուրա-
խու թյունից բացականչեցի» արտահայտությունները, որ ոչ մեկիս խորթ 
չեն, հենց այդ են ապացուցում։ 

Առաջին հնչյունը, մեր խորին համոզմամբ, ոչ թե մարդկային հա րա-
բերության հնչյունական արտահայտություն էր, այլ իրականության ինչ -որ 
հատվածի անվանում կամ պարզապես առանձնացում ընդհանուրից։ Այդ 
հնչյունը, ինչ խոսք, տեղեկատվության կրող էր, բայց ոչ թե մի մարդուց 
մյուսին փոխանցվող, այլ մարդու ներքին աշխարհի ինչ -որ հատված 
պարունակող հնչյուն։ Իհարկե, կարծում ենք, որ եթե հնչյունն արտաբերող 
նախամարդը ոչ թե միայնակ լիներ, այլ իր նմանների կողքին, ապա 
ներկաներն էլ այդ հնչյունը կընկալեին։ Ու նույնիսկ այդ դեպքում տվյալ 
հնչյունը չէր լինի հաղորդակցում իրականացնող, քանի որ առաջին 
անգամ էր արտաբերվում. այդ հնչյունը այն արտաբերող նախամարդու 
համար կլիներ անվանող, իսկ մյուս ներկաների համար` նոր տեղե կատ-
վություն, որ ստացվում է արտաքին աշխարհից. չէ՞ որ սեփական անձից 
դուրս եղած ամեն ինչ արտաքին աշխարհ է, ներառյալ` մյուս բոլոր 
մարդիկ։ 

Լեզուն նախ` եղել է անվանման, ապա՝ հաղորդակցման միջոց։ Սրան 
հանգելու համար ավելի պարզ կարող ենք մտածել. մի բանի մասին մեկ 
ուրիշին պատմելու համար նախ պետք է այն անվանել։ Ուրեմն, երբ 
նախամարդն արտաբերեց առաջին հնչյունը, դրանով անվանում էր իր 
մեջ արդեն ապրող, գոյություն ունեցող իրականությունը կամ նրա մի 
մասը։ Յուրաքանչյուր ելք պահանջող ապրումի հետ ծնվեց մի նոր հնչյուն-
անվանում։ Կասկածից վեր ենք համարում, որ մարդկային լեզուն իր ձևա-
վորման նախնական շրջանում բաղկացած է եղել առանձին հնչյուններից, 
որ մարդը ամեն անգամ ակամա արտաբերել է։ 

Կապված ճանաչողության հետ` զարգացավ նաև մարդու լեզուն, այ-
սինքն` բովանդակությունից ծնվեց բովանդակություն։ «Արտալեզվականն 
արտացոլվում է լեզվական բովանդակության մեջ և դրանով իսկ նոր 
արտահայտություն է գտնում` ի հայտ է գալիս` արտահայտվում է նրա-
նում»15 ձևակերպումը հիմք է տալիս բացատրելու լեզվի` ներկայիս բարդ 
կառուցվածքը, որը բավիղ է ընդհանրապես լեզվի ծագումը հաս կա նալու 
ճանապարհին։ Մարդը տեսավ ավելի շատ, ընկալեց ու վերլուծեց ավելի 
շատ, ընդլայնվեց նրա ներքին իրականությունը, մարդը սկսեց ոչ միայն 
զգալ, այլ նաև մտածել, ու ավելացան նաև լեզուն բաղադրող հնչյունները։ 
Այդ անվանող հնչյունները աստիճանաբար վերածվեցին հաղորդակցություն 
իրականացնող միավորների։ 

Կրկին ենթադրում ենք, որ մարդկային առաջին հարաբերությունները 
պարզ բնույթ են ունեցել ոչ միայն այն պատճառով, որ մարդը դեռ չի 

15 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Բովանդակության և արտահայտության հակադրման հարաբե-
րականությունը լեզվում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1988, էջ 34։
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ունեցել ներկայիս մարդու բարդ, մտածելու ընդունակ ուղեղը և զարգացած 
գիտակցությունը, այլև հատկապես այն պատճառով, որ քիչ է ճանաչել 
իրեն շրջապատող և իր մեջ եղած աշխարհը։ Մեր հեռավոր նախնիների 
համար առաջնային պետք է որ լիներ գոյության խնդրի պարզագույն և 
առաջին դրսևորումը` ներկայումս հասարակ թվացող վտանգներից խու-
սա փելը։ Ուստի լեզուն համապատասխանաբար սկզբում իրականացրել է 
պարզագույն հաղորդակցում, ապա զարգացել ու բարդացել է, ինչպես 
մարդկային հարաբերությունները։ Բայց կա տարբերություն. եթե մարդը 
իր ծագման օրից մինչև այժմ կարող է համակարգել, ուղղորդել, հնից 
ազատել և նորը մտցնել այդ հարաբերությունների մեջ, ապա լեզուն չի 
ենթարկվում մարդու գիտակցությանը. այն ինքնուրույն է փոփոխվում` 
կախված մարդու մտածելակերպի ու մարդկային հարաբերությունների 
փոփոխությունից։ 

Լեզվի բարդությունը հենց պատմական երկար ճանապարհ անցած 
լինելու փաստով ենք բացատրում։ Կարծում ենք, որ լեզվի առաջացման 
հիմքը գլխավորապես` զգացումը կամ ընդհանրապես ապրումն է, իսկ 
գլխավոր բաղադրիչը` անհոդաբաշխ հնչյունը, որ անվանում է այդ 
զգացումը կամ ապրումը։ Եվ երբ ասում ենք, որ մարդկային լեզուն կարող 
է անվանել բառացիորեն ամեն ինչ, «մարդկային լեզու» արտահայտությու-
նը պետք է ներառի նաև անհոդաբաշխ հնչյունը։ Սա չի կարելի համարել 
բնաձայնական տեսության16 կողքին կանգնած գաղափար, քանի որ 
բնաձայնություններն ամեն դեպքում հոդաբաշխ հնչյունների կույտեր են, 
որոշ դեպքերում` նույնիսկ տեղավորված խոսքի մասերի սահմանների 
մեջ, այսինքն` մասնավորված, կանոնավոր բառեր։ Մինչդեռ` բարդ զգա-
ցումն երը և ապրումները, ինչպես նաև բարդ հարաբերությունները սովո-
րաբար «բառերով հնարավոր չի լինում պատմել», ավելին` օվկիանոսից 
այն կողմ մեկի ապրած սերը կամ աղքատությունը հասկանալու համար 
բոլորովին էլ կարևոր չեն բառերը։ Մեկը կարող է սիրել օտարալեզու 
երգը` նույնիսկ չհասկանալով բառերը, որ այդ դեպքում նրա համար պար-
զապես հնչյունների կույտեր են, ուստի, եթե առանց երաժշտության 
ուղեկցության կամ առանց համապատասխան ելևէջների արտաբերվեն, 
նույն տպավորությունը չեն ծնի, մինչդեռ առանց բառերի արտահայտված 
նույն երաժշտությունը կամ համապատասխան ելևէջները կարող են նույն 
կամ գոնե նման տպավորության ծնունդ տալ։ 

Բայց տարօրինակ է, որ մարդը ոչ թե անհոդաբաշխ, այլ հոդաբաշխ 
հնչյունների միջոցով է անվանում և հաղորդակցվում։ Բանն այն է, որ հո-
դա բաշխ հնչյուններով ինչ -որ բան անվանելը` ներառյալ որևէ հարաբե-
րու թյուն, արագ է ընթանում։ Հաղորդակցություն կոչվածն ընդամենը 
հարաբերության անվանումն է, իսկ արագությունը` ինչ -որ բանի հասնելու 
կարճ ճանապարհ փնտրելը, կարծես թե սա մարդու բնավորությունն է, 
բնությունից տրված մի բան։ 

Հետաքրքիր է, որ մարդկային լեզուն սկիզբ է առնում մի կետից, 
անընդհատ պտտվում այդ կետի շուրջն ու կրկին հանգում այդ կետին։ Մի 
ակամա արձակված հնչյունից առաջացած լեզվին նույնիսկ կատարելապես 

16 Տե՛ս Лейбниц Г. Сочинения. Т. 2. М., 1983, с. 52.

ԼԵ
Զ
 Վ

Ա
 Բ
Ա

 Ն
Ո
Ւ
 Թ

ՅՈ
ՒՆ



92

տիրապետելով` մարդը, միևնույն է, գործածում է նաև այդ անհոդաբաշխ 
հնչյունները` դրանք դարձնելով կամ համարելով հոդաբաշխ լեզվի մաս-
նիկ (նկատի ունենք, օրինակ, ձայնարկությունները), իսկ մարդկային ապ-
րումն երի ու զգացումների գերագույն դրսևորումն է երաժշտությունը։ 
Երաժշտության միջոցով մարդը կարող է պատմել այն, որ «բառերով չի 
լինի նկարագրել»։ 

Իսկ հոդաբաշխ հնչյունային լեզուն, անկողմնակալ մո տեցմամբ, ինչ -
որ բան պատկերելու ամենապարզ և արագ միջոցն է։ Ինչ- որ մեկն առանց 
մեծ ջանքերի կամ հակառակը` անասելի դժվարությամբ կա րող է սովորել 
օտար լեզուն, հասկանալ և խոսել։ Բայց քանի՞ օրինակ կա րե լի է բերել, 
երբ նոտաների տվյալ ներդաշնակությունը ինչ- որ մեկը չի կա րո ղանում 
լսել, և վերջապես` մեզնից քանի՞սն է ընդունակ իր մեջ ապ րող աշխարհն 
օտարել նոտաների միջոցով։ 

Ինչ խոսք, մարդկային լեզուն անբացատրելիության աստիճանի բարդ 
է, և այդ բարդությունը ուղղակիորեն կապված է մարդու ներքին աշխարհի 
պարունակության և արտաքին աշխարհից ստացված տեղեկատվության 
հետ։ Երբ որևէ նոր երևույթ է հայտնվում մեզ շրջապատող աշխարհում, 
դրա անվանումն անմիջապես կամ աստիճանաբար դառնում է լեզվի մի 
մասը, իսկ երբ այդ երևույթը ինչ- ինչ պատճառներով դուրս է գալիս 
կենցաղից, ապա դրա անվանումը նույնպես լեզվի ակտիվ մասնիկների 
շարքից դուրս է մղվում` մնալով պարզապես լեզվի «հիշողության» մեջ 
միայն նրա համար, որ երբևէ եղել է դրանով անվանված երևույթը։ 

Մարդկային լեզուն, ընդհանուր առմամբ, մեկն է` հնչյունային, բայց այն 
միասնական չէ. մարդկանց մի խումբը խոսում է այս լեզվով, մյուսը` մեկ 
այլ։ Այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ մարդիկ միատեսակ չեն մտածում։ 
Նախամարդկանց մի խումբը իրականության տվյալ հատվածին այս 
անվանումը կտար, մյուս խումբը, որ առաջինից հեռու էր ապրում, նույն 
հատվածն այլ կերպ կանվաներ։ Գուցե նույնիսկ նույն խմբի տարբեր 
անդամներ տարբեր կերպ անվանեին նույն հատվածը, եթե իրենցից մեկն 
արդեն ինչ -որ անվանում տված չլիներ։ Երբ արդեն կար անվանումը, 
մյուսն այլևս չէր վերլուծում անվանման և իրից ստացած իր տպավորության 
համապատասխանությունը, որովհետև վտանգներով լի աշխարհում ապ-
րող մարդու համար, ինչպես արդեն նշել ենք, առաջնայինը բոլորովին այլ 
հարցեր էին, ոչ թե իր ներսում կատարվող գործընթացները վերլուծելը։ 

Ժամանակակից մարդու դեպքում էլ, սակայն, նույնն է` օտար լեզուն 
սովորելիս ոչ ոք չի մտորում, թե ինչու է տվյալ երևույթն անվանվում այս-
պես, այլ ոչ թե այլ կերպ, որքան էլ իր համար տարօրինակ լինի նման 
անվանումը։ Անվանումը կլիներ տարբեր, կապված այն բանի հետ, որ 
իրարից հեռու ապրող մարդկային խմբերի անդամների միջև կարող էին 
տարբեր լինել նաև հարաբերությունները, ուստիև կարող ենք ասել, որ 
տարբեր կլինեին նաև այդ հարաբերությունների լեզվական արտահայ-
տությունները։ 

Հետաքրքիր է, որ մարդկային ուղեղը սովոր է լեզվի վերածել բա ռա-
ցիորեն ամեն ինչ` ժեստերը, դիմախաղը, վարվելակերպն ու պա հե լաձևը, 
ինչի օրինակ են դրանց վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատությունները և 
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ուսումնասիրությունները: Մարդը կարող է մի բան ասել լեզվով, բայց 
մյուսը, վերլուծելով վերը նշվածները, կարող է հասկանալ նրա իրական 
մտքերը կամ, հակառակը, սխալ մեկնաբանելով դրանք` սխալ հասկանալ 
խոսողին։ Ժեստերի ու դիմախաղի լեզուն համարվում է մարդկային 
հնչյունական լեզուն լրացնող լեզու17։ Խոսողի համար գուցե այդպես էլ 
կա, բայց ընկալողի համար քիչ այլ է։ Երբ խոսողն ինչ- որ բան է ուզում 
հաղորդել ընկալողին, իր ասելիքը ձևակերպում է նախ` լեզվական 
միջոցներով, ապա, երբ ինչ -որ բան «չի տեղավորվում» լեզվական ձևերի 
մեջ, մարդը փոխանցում է ժեստի կամ դիմախաղի միջոցով. այդ դեպքում 
խոսողի մեջ առաջին պլանում գործում է ոչ թե գիտակցությունը, այլ են-
թա գիտակցությունը, որն ակտիվանում է, երբ գիտակցության ազդե ցու-
թյունը թուլանում է (ամենավառ օրինակը քնած մարդն է, որը գիտակցական 
վիճակում չէ, փոխարենը աշխատում է ենթագիտակցությունը)18։ 

Այսպես, օրինակ, մարդը կարող է քաղաքավարության թելադրանքով 
լեզ վական միջոցներով չարտահայտել իր հակակրանքը կամ անհամա-
ձայ նությունը, բայց ժեստերն ու դիամախաղը հեշտությամբ կմատնեն 
իրեն։ Մարդն ասում է. «Ես ամեն ինչ արեցի», խոսքին զուգահեռ` բա-
ցասաբար տարուբերում է գլուխը կամ ժխտում ցույց տվող մեկ այլ ժեստ 
է անում, այսինքն` խոսքն ու ժեստն ակնհայտորեն հակասում են իրար։ 
Աշխարհում գոյություն ունեցող ամեն ինչ և աշխարհն ինքը լեզու է` այն էլ 
հնչյունական։ Ցանկացած երևույթ մարդու գիտակցության մեջ անմիջապես 
վերածվում է հնչյունական լեզվի. նոր տպավորությունը անվանում է ստա-
նում, իսկ արդեն եղածը` միանում իր անվանմանը։ Սա վայրկյանից կարճ 
ժամանակամիջոցում է կատարվում, դրա համար մարդը չի կարող տվյալ 
պահին զգալ կատարվածը։ Ու գիտակցության մեջ մնում են միայն 
նշաններ. գիտակցությունը նշաններով ամբողջացող ու նրանց միջոցով 
կազմակերպվող իրական աշխարհ է: Այդ դեպքում գործ ունենք երկկող-
մանի նշանի հետ` արտաքին իրականության հատվածն արտացոլող նշան` 
պատկերի կամ տպավորության կամ միաժամանակ երկուսի տես քով, և 
այդ պատկերի կամ տպավորության կամ միաժամանակ երկուսի 
անվանումը` լեզվական միավորը հնչյունի կամ հնչյունների տեսքով։ Այս-
տեղից էլ` «լեզուն նշանների համակարգ է» հիմնական սահմանումը, որ 
հեղափոխիչ էր, որտեղ, սակայն, «նշան» ասվածը խիստ հարաբերական 
է19: Լեզվական նշանն ունի իմաստ` բովանդակություն, ընդ որում` 

17 Ժեստերի հետ կապված տեսությունը առաջ քաշեց Վ. Վունդտը իր զեկույցներից մեկում։ 
Տե՛ս Воронин С. Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании. Л., 1990, 58-66։ Բայց 
ժեստը կամ դիմախաղը չենք կարող համարել լեզվի ծագման աղբյուր կամ ելակետ, քանի 
որ դրանք աստիճանաբար դառնում են վերահսկելի, ճնշվում են գիտակցության կողմից 
այնպես, ինչպես խոսքը։ Մինչդեռ ընդհանրապես լեզուն ցանկացած վերահսկողությունից ի 
վերջո դուրս գալու հատկություն ունի։
18 Տե՛ս Фрейд З. Проблемы метапсихологии. М., 2009, с. 166-167: Ենթագիտակցության 
ակտիվության և նույնիսկ մեկ քայլ գիտակցությունից առաջ լինելու մասին Ֆրեյդի հանճա-
րեղ տեսությունը թույլ է տալիս ինչ-որ տեղ բացատրել իրականության էության, որ անզեն 
աչքին դեռ անհասանելի է, և մարդկային ներաշխարհի միջև հնչյունի էության միջոցով 
ստեղծվող կապը։
19  Սոսյուրը բաց էր թողել այն օղակը, որ հետո լրացվեց Ֆրեգեի կամ Օգդենի և Ռիչարդսի 
առաջադրած եռանկյունիների շնորհիվ։ Տե՛ս Тондл Л. Проблемы семантики. М., 1975, с. 29. 
Սակայն Ֆրեգեի եռանկյունին նույնիսկ կարելի է համարել լեզվական նշանի տարրական 
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բովանդակությունը ստեղծում է իրեն արտահայտող ձևը։ Ձևն ու բովան-
դակությունը միանում և ապրում են գիտակցության մեջ. ձևն անհրաժեշտ 
է գիտակցության համար։ Ասում ենք` մարդկային լեզուն մեկն է` հնչյու նա-
յին, բայց կազմված է տարբեր մաս  լեզուներից, ուրեմն պետք է նշենք 
նաև, որ այդ մասերից յուրաքանչյուրը առանձին- առանձին նույնպես 
բաղկացած է մասերից կամ բաժանված է մասերի։ Սա կարելի է հետևյալ 
կերպ պատկերել. 

 

Առանձին լեզուներ

Մարդկային լեզու

Արտաքին աշխարհ

Հնչյուն

 Հոծ գծերից ներս այն աղբյուրն է, որից տեղեկատվություն է ստացվում, 
իսկ «արտաքին աշխարհ» հասկացությունը ներառում է նաև մարդու մեջ 
եղած աշխարհը։ Շրջանագիծն ունի սահմաններ, որոնք կետագծով են 
արտահայտված, այսինքն` մարդկային լեզուն ձևավորված ամբողջություն 
է, բայց նրա սահմանները ճկուն են. կարող են տեղավորել ցանկացած 
քա նակով տեղեկատվություն։ Սեկտորների սահմանները նույնպես կետա-
գծված են, քանի որ լեզուներն իրարից մեկուսացած չեն. մեկը կարող է 
ազդել մյուսի վրա կամ մեկից կարող է ինչ -որ երևույթ անցնել մյուսին։ 
Իսկ կենտրոնում հնչյունն է։ 

Պատկերացնենք մի անցում` արտաքին աշխարհը վերածվում է 
հնչյունի, հնչյունը դառնում է լեզու։ Մարդկային լեզու ասվածը հենց այդ 
հնչյունն է որ կա, իսկ հաղորդակցումն իրականանում է ոչ թե այդ 
ընդհանուրի, այլ մասնավորված լեզուների միջոցով, որովհետև լեզուները 
տարբեր են. մարդը չի կարող հասկանալ կամ ինչ -որ բան հաղորդել իր 
լեզուն չիմացող մեկին։ Հնչյունները նույնն են (մի կողմ ենք թողնում 
հնչյունի նրբերանգներն ու դրանց հետ կապված իմաստային փոփո խու-
թյունները)20, իսկ դրանցից կազմված լեզուները` ոչ։ Ավելին, այդ մաս-
նավորված լեզուներն էլ ունեն տարբեր դրսևորումներ` բարբառ, գրական 
լեզու, սրանք էլ իրենց հերթին ունեն մասնավոր արտահայտություններ։

մոդել` ոչ թե սկիզբ, այլ լեզվական նշանի հիմնական բանաձև։ Վերջերս Լ. Աբրահամյանն 
առաջարկեց լեզվական նշանի ևս մեկ եռանկյունի, որը արդեն երեք օղակների միջև եղած 
հարաբերությունների ընդգծման հատուկ ազդանշան կարող ենք համարել։ Տե՛ս Абрамян Л., 
նույն տեղում, էջ 43։
20  Տե՛ս Звегинцев В. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях, часть 1, 
М., 1964, с. 136-142.
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Այսինքն` մարդկային լեզուն անընդհատ ճյուղավորվում է. 
յուրաքանչյուր, թեկուզ մասնավորված լեզու դեռ ունի դրսևորման ձևեր` 
կապված միջավայրի, պայմանների, իրադրության, հոգեվիճակի և այլ 
գոր ծոնների հետ։ Սոցիալական դիմակների21 հետ միաժամանակ փո փոխ-
վում է միևնույն անհատի լեզուն, ընդ որում փոփոխությունը տեղի է ունե-
նում տարաժամանակյա և համաժամանակյա. անհատի ձևավորման ըն-
թաց քում նրա լեզուն փոփոխվում է։ Ամենապարզ օրինակներից է այն, որ 
մարդը մանուկ հասակում թոթովում է, տարրական բառապաշարից 
«օգտվում», ավելի ուշ նրա խոսքը դառնում է հստակ, իսկ բառապաշարը` 
հա րուստ։ Եվ տարբեր միջավայրերում նույն անհատի լեզուն, անկասկած, 
տարբեր է, երբեմն նույնիսկ` անճանաչելի։ 

Երկրորդ դեպքում մարդը ոչ թե փոխում է իր լեզուն, որովհետև իրադ-
րությունից կախված` ինքն արդեն ուրիշ կերպ է մտածում, այլ որպեսզի 
հասկանալի լինի տվյալ իրադրության մեջ. օրինակները բազմաթիվ են, 
բայց ակներև է հետևյալը. բարբառակիր աշակերտը դպրոցում ուսուցչու-
հու հետ ոչ թե բարբառով է խոսում, այլ լեզվի գրական դրսևորմամբ22, 
դպրոցի իր ընկերների հետ ոչ թե իր ընտանիքի բառապաշարով է խոսում, 
այլ «ընկերների լեզվով», ընտանիքում նույն աշակերտը խոսում է արդեն 
«ընտանիքի լեզվով»։ Անշուշտ, մյուսներին նա կփոխանցի նաև իր «ընտա-
նի քի լեզվից» ինչ -ինչ տարրեր, ու ինքն էլ կվերցնի մյուսների լեզվից ինչ-
որ բան։ Ուրեմն` անհատական լեզուների սահմանները պատկերացնենք 
կե տա գծված, բայց իր ամբողջության մեջ լեզուն, ամենայն հավանակա-
նու թյամբ, ճնշվում է։ 

Դիտարկենք մեկ այլ, ավելի լուրջ շարժ. բոլոր լեզուների «դժբախ տու-
թյուն» ժարգոնը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ տարբեր բարբառների, օտար 
լեզուների, գրական լեզվի և այլ լեզվական դրսևորումների ամենատարբեր 
տար րերի` ձևով կամ բովանդակությամբ աղավաղված տեսակների ամ-
բող ջություն։ Լեզուն կյանքի հոգևոր բովանդակությանը արտաքին ձև է 
տալիս, ինչը թույլ է տալիս իրեն դառնալ հանրությանը հասանելի23:

Մարդկային լեզուն ոչ միայն տարանջատված է միավորների, այլև երկ-
փեղկված է: Այդ «ընդհանրապես լեզու»- ն ունի երկու իրար չզիջող, նույն 
գործառույթներն ունեցող, առաջացման գրեթե նույն ճանապարհն անցած, 
իրար գրեթե համարժեք երկու տարբերակ` գրավոր և բանավոր։ 
Դրսևորումները ակնհայտորեն տարբեր են. բանավոր խոսքը ամբողջանում 
է հնչյունի ձայնային ալիքների միջոցով, իսկ գրավորը` նույն հնչյունի 
կետերի բազմությամբ արտահայտված պատկերներով։ Բավական է հիշել, 
որ մարդկային լեզուն ի սկզբանե կազմված է եղել հնչյուններից. 
պատկերագիր, վանկագիր, հնչյունական գիր և այլն։

Իր զարգացման համեմատաբար բարձր փուլում մարդկության 
մեծագույն զանգվածը գործածել է հնչյունական գիրը` որպես գրավոր 

21 Անձի հոգեբանության մանրամասն վերլուծությունն այս տեսանկյունից տե՛ս Психология 
личности. Под ред. Соляренко А. М., М., 2001, իսկ մասնավորապես հոգեբանական 
դիմակների մասին` Бурбо Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой. Киев, 2009:
22 Տե՛ս Виноградов В. Избранные труды. М., 1978, с. 288-290:
23 Տե՛ս Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях, часть 1, 
М., 1964, с. 170.
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լեզվի արտահայտություն։ Սա բոլորովին էլ պատահական չենք կարող 
համարել. պարզապես մարդու ուղեղն ու գիտակցությունը զարգացան ու 
փոր ձեցին պարզել նույնիսկ ամենաբարդ կառույցների բաղադրիչները, 
հաս կացան, որ իրն անվանող բառը իրականում կազմված է հնչյունից։ 
Ավե լին ասած` գրավոր լեզուն բանավորի պատճենն է։ Արդեն գիտակ-
ցության մեջ գոյություն ունեցող լեզուն արտահայտություն է ստանում 
կետերի միջոցով։ Կրկին հետաքրքիր անցում է կատարվում. գիտակցու-
թյան մեջ ոչ շոշափելի գոյությամբ ապրող լեզուն դառնում է շոշափելի: 

 Ստացվում է հետևյալը. տեղեկատվությունը զգայարանների միջոցով 
ընկալվում է, վերլուծվում և անվանվում, անվանումը դառնում է լեզու, 
լեզուն հնչյունների տեսքով օտարում է մարդու ներքին տեղեկատվու-
թյունը։ Այդ օտարված տեղեկատվությունը կարող է անցնել նույն ճա-
նապարհը, ինչ որ այն, որից առաջացավ ինքը, և կարող է վերածվել մեկ 
այլ շոշափելի տեղեկատվության։ Երբ բանավոր հաղորդակցում է տեղի 
ունենում, լեզվի վերածված տեղեկատվությունը դառնում է նոր 
տեղեկատվություն, որ պետք է կրկին լեզվի վերածվի։ Այս պարագայում 
նկատի ունենանք երկու դեպք. 

Առաջին` երբ մարդը լսում է օտար, իր համար անհասկանալի լեզու, 
ապա արտաբերվող հնչյունները նրա մեջ առաջ են բերում զանազան 
տպավորություններ կամ զգացումներ, որոնք էլ, ինչպես արդեն ասվել է, 
վաղ թե ուշ անվանվում են հնչյունների միջոցով։ Ու եթե նույնիսկ բացա-
ռենք որևէ տպավորության առաջացումը, ապա չենք կարող չընդունել, որ 
մարդու մեջ անընդհատ մտքեր են ծնվում, նույնիսկ երբ իրեն անհաս կա-
նալի մի բան է լսում։ Եթե նույնիսկ մարդը մտածի` «Ոչինչ չեմ հասկանում», 
ապա փաստ է, որ անհասկանալի միտքը, միևնույնն է, միտք ծնեց։ Եթե 
փոխանցվող տեղեկատվությունը հասկանալի է, ապա այն անպայման 
ընկալողի մեջ, կա՛մ դրան ի պատասխան, կա՛մ որպես շարունակություն, 
միտք կառաջացնի։ 

Երկրորդ` նկատի ունենք հետևյալը. երբ հասկանալի լեզվով է 
ստացվում տեղեկատվությունը, ապա արտասանված ցանկացած բառ 
մտնում է գիտակցության մեջ ու գտնում այն հասկացությունը, որ ինքն 
անվանում է. մարդը գիտի` ինչի մասին է խոսում իր խոսակիցը։ Գիրը 
իրականում մարդկային հնչյունական լեզուն և այլ լեզուներ համադրողն 
է։ Գիրը` որպես բովանդակություն, պարունակում է հնչող լեզուն, և արտա-
հայտություն է գտնում գունային լեզվի դրսևորումներից մեկի միջոցով 
(գծերի ու կետերի)։ Եթե բանավոր հնչյունային լեզուն ապահովում է 
մարդկանց` միմյանց հետ հաղորդակցվելու արագությունը, ապա գրային 
լեզուն հաղթահարում է ժամանակն ու տարածությունը որպես արգելք։  
Եվ եթե բանավոր հնչյունային լեզուն ուղղակիորեն անվանում էր իրա -
կանության տվյալ հատվածը, ապա գիրը ոչ թե անվանում է այդ հատ-
վածը, այլ նշանակում, ցույց է տալիս դրա անվանումը։ 

 Բանավոր լեզուն իրականության նշանն է և՛ գիտակցության մեջ, և՛ 
գիտակցությունից դեպի այլ գիտակցություն ընկած ճանապարհին, իսկ 
գրավոր լեզուն բանավոր լեզվի նշանն է մի ժամանակակետից մյուսին և 
տարածության մի կետը մյուսին միացնող ճանապարհին։ 
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 Գրավոր լեզուն նույնպես տարբեր դրսևորումներ ունի. յուրաքանչյուր 
մասնավոր բանավոր լեզու ունի իրեն հատուկ գրավոր դրսևորումը, որ 
նույնքան անհասկանալի կարող է լինել տվյալ բանավոր լեզուն չիմացող 
անհատի համար։ Սա մեկ անգամ էլ ապացուցում է, որ մարդիկ ոչ թե 
տարբեր լեզուներով են խոսում, այլ տարբեր կերպ են ընկալում ու 
վերլուծում իրականությունը։ Չէ՞ որ «ա» հնչյունը, եթե վստահենք կենսա-
բա նությանը, նույն ճանապարհն է անցնում ու նույն որակով է հասնում 
գիտակցությանը, մինչդեռ նույն հնչյունը նույն կերպ չեն գրում տարբեր 
ազգերի ներկայացուցիչները։ Գրավոր լեզուն ունի էական մեկ տարբե րու-
թյուն և մի այնպիսի գործառույթ, որ չունի բանավոր լեզուն։ Գրավոր 
լեզուն, միացնելով տարածության և ժամանակի տարբեր կետերը, այդ պի-
սով հաղորդակցություն է իրականացնում տարբեր ժամանակներում ու 
տարբեր վայրերում ապրած քաղաքակրթությունների միջև։ Այն կամուրջ 
է, որով ոչ միայն դեմ առ դեմ կանգնած մարդկանց մտքերը կարող են փո-
խանակվել, այլ մարդկության պատմության մի շրջանից կարող է մյուս 
շրջա նին ցանկացած տեղեկատվություն փոխանցվել` կամուրջ ստեղծելով 
մարդկության մի հատվածի և մյուսի միջև։ 

Մարդը խոսում է, մարդը խոսում է երազներում և իրականում, մարդը 
խոսում է նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չի խոսում24։ Այսպես, պետք չէ 
խճճվել եղած առասպելների մեջ կամ առավել ևս` հնարել նորերը, քանի 
որ մարդկության գերագույն նվաճումներից մեկի` գիտության շնորհիվ 
վաղ թե ուշ հնարավոր է բացատրել ցանկացած, նույնիսկ անբացատրելի 
թվացող երևույթը։ Կարծում ենք, որ ցանկացած ուսումնասիրություն 
սկսում է ֆիզիկական մակարդակից, իսկ երբ տեղի է ունենում ուսումն ա-
սիրության անցումը մետաֆիզիկական մակարդակի, նշանակում է, որ 
ուսումնասիրության օբյեկտն իսկ փոխել է իր գոյության հարթակը։ Եթե 
ուսումնասիրվում է լեզվի ոչ միայն գործնական դերը, այլ նաև սկսում է 
դրա արժևորումը որպես առանձին իրականություն, նշա նակում է` լեզվի 
տարրական գործառույթը լրացվել է եթե ոչ գոր ծա ռույթ ների մի ամբողջ 
համակարգով, ապա գոնե մեկ անփոխարինելի արժեքով։ Մեր տեսակետը 
պետք է որ տեղ թողնի մտածելու, թե լեզուն դեռ կստանա նոր որակներ ու 
գործառույթներ` համապատասխան մարդկային մտքի զարգացմանը, 
օբյեկտիվ իրականության փոփոխություններին, համա պատասխան այս 
երկուսի համադրմանը։ Խոսքը մարդու սովորություններից է, որ թե լա-
դրվում է նրա ներքին աշխարհի, շրջակա միջավայրի այս կամ այն 
իրադրության կողմից. եթե միայնակ մարդը կարող լիներ առանձին գո-
յատևել, ապա գուցե չխոսեր, բայց համախմբվել էր պետք, իսկ համա-
խմբվելու համար` իրար հասկանալ։ Սակայն ամեն դեպքում լեզուն` որպես 
հասարակական երևույթ, սահմանվեց բավական ուշ, և սա կապում ենք 
նրա հետ, որ մարդկությունը սոցիալական ճանաչողության հասավ իր 
պատմության միայն վերջին ժամանակներում, երբ փոխվեց նրա հայացքը 
ճանաչողության միևնույն օբյեկտների հանդեպ։ 

 Ժամանակին Հումբոլդտը խոսում էր լեզվի մասին, բայց ըստ էության՝ 
ուրվագծում այլ խնդրի լուծում. ոչ թե լեզվի նախատրամադրվածությունը 
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կար մարդու մեջ, այլ խոսքի։ Ի տարբերություն լեզվի` խոսելը պարզապես 
սովորություն է, չնայած ուղեղն ունի դրա համար պատասխանատու երկու` 
մեկ ակտիվ և մեկ «քնած» (գուցե նույնիսկ ավելի) կենտրոն, բայց կա ևս 
մեկ կենտրոն` երաժշտության կենտրոնը, որ պատասխանատու է 
հնչյունների տարբերակման ու վերլուծման համար։ Ստացվում է` մարդը 
ոչ թե սովորել է խոսել, այլ այսպես ասած` վարժվել է։ Ահա թե ինչու 
նորածինը միայն անհոդաբաշխ հնչյուններով է արտահայտում իր առաջին 
զգացումները, կամ ինչու մեկը ուշ է կարողանում խոսել, մյուսը ավելի 
արագ է յուրացնում խոսքը։ Նույն մանուկը, ասենք` զարմանում է, երբ 
պարզվում է, որ «Չիպոլինո» անունն ընդամենը` «սոխ» բառի փաղաքշա-
կան ձևն է, ահա թե ինչու նույնիսկ ամենակիրթ ու ընդարձակ բառապա-
շար ունեցող մեկը երբեմն «խոսքեր չի գտնում»: 

Չկա լավ կամ վատ լեզու, չկա ներդաշնակ կամ ոչ ներդաշնակ լեզու, 
բոլոր լեզուները հավասար են ու բոլորն էլ ամբողջանում են միևնույն 
հնչյունների երբեմն տարբեր դրսևորումներից։ Ինչ -որ մեկին դուր չի 
գալիս այս կամ այն լեզուն, և այդ մեկը ոչ թե այդ դեպքում քննարկում է 
տվյալ լեզվի քերականությունը, բառապաշարի հարստությունը և այլ 
նման հարցեր, այլ ենթագիտակցաբար պարզապես գնահատում է այդ 
լեզվի հնչողությունը։ Դա նույնն է, թե մեկը ինչ- որ երաժշտություն լսի ու 
չսիրի այն կամ հակառակը: 

Մարդկային լեզուն մարդու գոյության գրավականն է, իսկ լեզվի 
գոյության հիմքում ինքը` շրջակա աշխարհն է: Առայժմ անհայտ են այս 
երեքի` մարդու, աշխարհի ու լեզվի առաջացման պայմաններն ու պատ-
ճառ ները, սակայն երբ պարզվի առաջին երկուսի հանդես գալու ժամա-
նակը, հաջորդ վայրկյանին հնարավոր կլինի ավելի առարկայորեն խոսել 
նաև լեզվի ծագման մասին:

Summary
THE PARADOX OF THE LANGUAGE’S ORIGIN

 
 Siranush G. Hovhannisyan

The article touches upon one of the eternal problems of linguistics, origin of 
language. The problem is placed on the platforms of anthropology, philosophy- 
human and objective reality, human and society, thus shows that this is not 
purely linguistical problem. There is an idea that language is a form of human 
consciousness and an existence of reality for inner world. Finally, there is a con-
clusion that mobility of language is a serious barrier for clear definition of human 
language. 

The article is summarized in thought that explanation of language origin will 
be possible if ever will be described and explained the origin of human. 


