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ԳԻՐՔԸ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ ՀԱՅՐԻԿԻՍ՝ 
ՆՎԵՐ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Հա մե մա տութ յուն ցույց տվող դարձ վա ծա յին միա վոր նե րը1 խոս-

քի պատ կե րա վո րութ յան հի ման վրա ա ռա ջա ցած կա յուն, պատ-
րաս տի վե րար տադ րե լի և  մա սամբ կամ ամ բող ջութ յամբ վե րաի-
մաս տա վոր ված կա պակ ցութ յուն ներ են: ՀԴՄ-նե րի հիմ քում ըն կած 
պատ կե րա վոր հա մե մա տութ յունն ար տա հայ տում է որ ևէ ա ռար կա յի 
ու նրա հատ կա նի շի կամ գոր ծո ղութ յան, այլև հատ կա նի շի հա րա-
բե րութ յու նը մեկ այլ ա ռար կա յի հատ կա նի շի, գոր ծո ղութ յան հիմ նա-
կան կամ ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րի հետ2:

ՀԴՄ-նե րի կազ մութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է ե րեք ան դամ. 
հա մե մա տութ յան ա ռար կան կամ սուբ յեկ տը, հա մե մա տութ յան հե-
նա կե տը, ո րը պատ կե րա վո րութ յան կրողն է, և  այն ընդ հա նու րը, 
ո րը հա տուկ է թե՛ սուբ յեկ տին և  թե՛ հա մե մա տութ յան հե նա կե տին3:

Հմմտ. Ե րե խան (1) ձկան պես (2) լուռ է (3): Ե րե խան (1) լուռ է (3) 
ինչ պես ձու կը (2):

Աղ ջի կը (1) մո մի պես (2) հալ վում է (3): Աղ ջի կը (1) հալ վում է (3) 
ինչ պես մո մը (2):

ՀԴՄ-նե րի կազ մում մշտա կան ան դամ ներ են հա մար վում վեր-
ջին եր կու սը: Այդ պատ ճա ռով էլ ՀԴՄ-նե րը կոչ վում են եր կան դամ 
կա յուն կա պակ ցութ յուն ներ (ռուս.` бинарные устойчивые обороты):

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ՀԴՄ-նե րը կազմ վում են ա ռա վել հա-
ճախ պես և ն ման կա պե րով, այլև` չափ, ինչ պես (որ պես), իբրև, 
ա սես, կար ծես, ոնց որ հա մե մա տա կան բա ռե րով4:
1 Երկարաբանությունից խուսափելու համար այսուհետև մեր ուսումնա սիրու թյան մեջ 
կգործածենք մասնագիտական գրականության մեջ ըն դունված համեմատություն-
դարձվածային միավորներ եզրույթը և վեր ջինիս հապավումը` ՀԴՄ:
2 Հմմտ. Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային ոճաբանություն, Ե., Եր. համալս., 2000, էջ 22:
3 Տե՛ս А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, М., «Высшая 
школа», 1987, էջ 112:
4 Հմմտ. ռուս. как, словно, точно, как будто, что, будто (как гром среди ясного 
небо), անգլ. as….as, like (like a bolt from the blue), ֆրանս. comme, comme si (éclater 
comme une bombe), գերմ. wie, als, als wenn, wie wenn, als ob, gleich (wie ein Donness 
chlag aus heiterem Himmel) և այլն: 
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Հմմտ. քա րի նման լուռ, թռչու նի պես ա զատ, սև  ինչ պես գի շե-
րը, մի բա ժակ ջուր խմե լու չափ հեշտ, չոր ու ցա մաք որ պես կմախք, 
թափ վել ինչ պես ա ռա տութ յան եղջ յու րից, իբրև մո րից նոր ծնված, 
կար ծես ա սեղ նե րի վրա նստած լի նել, ոնց որ պա տին ա սես, ա սես 
ո րոտ պարզ երկն քից և  այլն:

ՀԴՄ-ներն ընդգ ծում են ա ռար կա յի, եր ևույ թի այս կամ այն 
ա ռանձ նա հատ կութ յու նը:

ՀԴՄ-նե րը՝ որ պես պատ րաս տի վե րար տադ րե լի կա ռույց ներ, 
լեզ վի դարձ վա ծա յին կազ մի մեջ ա ռանձ նա կի տեղ ու նեն: 

 Լեզ վի դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի (ԴՄ) հա մա կար գը ձևա վոր-
վում է նրա մյուս մա կար դակ նե րի (բա ռաի մաս տա յին, ձևա բա նա-
կան և  շա րահ յու սա կան) միա վոր նե րի հի ման վրա: Ընդ հան րա պես 
յու րա քանչ յուր ԴՄ ու նի բա ղադ րա մա սա յին հիմք. այն ա ռան ձին 
բա ղադ րիչ նե րից կազմ ված մի ո րո շա կի կա ռույց է, որն ու նի ձևա-
բա նա կան ու շա րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:  Յու րա-
քանչ յուր դարձ ված քի կազ մում առ կա են բա ռա յին ան դամ ներ, այն 
ու նի ձևա բա նա կան-շա րահ յու սա կան կա ռուց վածք, գոր ծա ռա կան-
շա րահ յու սա կան բնու թա գիր:

ՀԴՄ-նե րում ա ռա վել կամ պա կաս չա փով ար տա ցոլ վում են լեզ-
վի մյուս մա կար դակ նե րի հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը:  Լեզ վի ձևույ-
թա բա նա կան մա կար դա կում ՀԴՄ-նե րը հատ կանշ վում են ո րո շա կի 
խոս քի մա սա յին ի մաստ նե րով: ՀԴՄ-նե րի ընդ հա նուր բա ռա քե րա-
կա նա կան ի մաստ նե րով պայ մա նա վոր ված` շա րահ յու սա կան մա-
կար դա կում ո րոշ վում է նրանց ի մաս տա յին-գոր ծա ռա կան դե րը:

Ընդ հան րա պես լեզ վա կան միա վոր նե րի ար տա հայ տած հաս կա-
ցութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յու նը կա տար վում է ի մաս տա բա նութ-
յան տի րույ թում:

ԴՄ-նե րի ի մաս տա բա նա կան մեկ նա բա նութ յու նը, նրանց ի մաս-
տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի քննութ յունն ու հա մընդ հա նուր 
ի մաս տա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի պար զա բա նու մը դարձ վա-
ծա բա նութ յան կար ևո րա գույն հար ցե րից են: 

ՀԴՄ-նե րում առ կա բազ մի մաս տութ յան, հո ման շութ յան և  հա-
կան շութ յան պար զա բա նու մը ի մաս տա բա նութ յան ար դիա կան 
խնդիր  նե րից մեկն է: 
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 Սույն աշ խա տան քի թե մա յի ընտ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
հա յե րե նում հա մե մա տութ յուն-դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի պա կաս 
ու սում նա սիր ված լի նե լով:  Մինչ այս հե տա զո տութ յու նը մե զա նում 
ՀԴՄ-նե րը քննարկ վել են ընդ հան րա պես ԴՄ-նե րին առնչ վող տա-
րաբ նույթ հար ցե րի շրջա նակ նե րում:  Հա յե րե նում ե ղել են անդ րա-
դարձ ներ ՀԴՄ-նե րին վե րա բե րող այն պի սի խնդիր նե րին, ինչ պի սին 
են` պատ կե րա վոր հա մե մա տութ յան դե րը ՀԴՄ-նե րի ձևա վոր ման 
գոր ծում, կա պակ ցութ յուն նե րի ձևա բա նա կան դա սա կար գու մը, կա-
ղա պար նե րը, գոր ծա ռա կան ար ժեք նե րը, ծա գում նա բա նութ յու նը, 
ինչ պես նաև գու նա նուն բա ղադ րի չով ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա յին ու կա-
ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Այս պի սով, ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ՀԴՄ-նե րի ամ բող ջա կան 
կա ռուց ված քա յին-քե րա կա նա կան և  ի մաս տա բա նա կան մեկ նա բա-
նութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն անժխ տե լի է:

Այս ու սում նա սի րութ յան նյութ ենք դարձ րել ժա մա նա կա կից հա-
յե րե նի ՀԴՄ-նե րը (ինչ պես նաև գրա բա րի, մի ջին հա յե րե նի, արև-
մ տա հա յե րե նի, ռու սե րե նի և  այլ օ տար լե զու նե րի այ դօ րի նակ կա-
պակ ցութ յուն նե րը` զուտ որ պես հա մե մա տութ յան եզ րեր):

Աշ խա տան քում բա ցա հայ տել ենք ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-նե րի 
միար ժե քութ յան և  տա րար ժե քութ յան, կա պակ ցե լիութ յան և  գոր-
ծա ռա կան հա ճա խա կա նութ յան հար ցե րը, այդ կար գի կա պակ ցութ-
յուն նե րի դարձ վա ծա յին և  ի դիո մա տիկ հատ կա նիշ նե րի, ի մաս տա-
յին (թե մա տիկ) խմբե րի, տար բե րա կայ նութ յան, հո ման շութ յան ու 
հա կան շութ յան խնդիր նե րը, ինչ պես նաև հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-
նե րի կա ռուց ված քա յին-քե րա կա նա կան ու ի մաս տա յին ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը:

Աշ խա տան քը կա տար ված է լեզ վա բա նա կան հե տա զո տութ յան 
հա մա ժա մա նակ յա, այն է` նկա րագ րա կան մե թո դի ար տա քին և 
 ներ քին մեկ նա բա նութ յան ե ղա նակ նե րով: 

 Կա ռուց ված քա յին վեր լու ծութ յամբ բա ցա հայ տել ենք ՀԴՄ-նե րի 
կա ռուց ված քա յին-քե րա կա նա կան խմբերն ու են թախմ բե րը, նրանց 
հատ կա նիշ նե րը:

Ի մաս տա բա նա կան դա սա կարգ մամբ ա ռանձ նաց րել ու մեկ նա-
բա նել ենք հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք ներն ու հա մե մա տութ յուն-ի-
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դիոմ նե րը, նրանց ի մաս տա յին դաշ տերն ու ի մաս տա յին (թե մա տիկ) 
խմբե րը:

Ն կա րագ րա կան մե թո դի ե ղա նակ նե րից կի րա ռել ենք նաև հա-
կադ րութ յու նը (բա յա կան ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բայ բա ղադ րիչ նե րի 
քե րա կա նա կան կար գե րի հա կադ րութ յուն ներ, հա կան շա յին ՀԴՄ-
ներ), վի ճա կագ րութ յու նը (ՀԴՄ-նե րի քա նա կա յին բնու թագ րում ներ, 
անդ րա դարձ ներ նրանց տա րած ման չա փե րին):

Ա ռան ձին դեպ քե րում օգտ վել ենք հա մե մա տա կան մե թո դից` 
անդ րա դառ նա լով հա յե րե նի պատ մա կան զար գաց ման տար բեր 
շրջան նե րի և  այլ լե զու նե րի ՀԴՄ-նե րին` ժա մա նա կա կից հա յե րե նի 
նույն կար գի կա պակ ցութ յուն նե րի հետ ու նե ցած ընդ հան րութ յուն-
ներն ու տար բե րութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու ա ռում նե րով:

Աշ խա տան քի հիմ նա կան նպա տակն է կա տա րել ՀԴՄ-նե րի ամ-
բող ջա կան վեր լու ծութ յուն, ո րի հա մար անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել, 
նկա րագ րել ու գի տա կա նո րեն մեկ նա բա նել ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված-
քա յին, քե րա կա նա կան և  ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րը:  Հե տա զո տութ յան այս ա ռանց քա յին խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար 
պետք է` 

1. բա ցա հայ տել ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին տի պե րը, ոչ հա-
ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րի կա ղա պար նե րը, ծա վա լա յին ընդգր կում-
ներն ու կազ մը, նրանց բա ղադ րիչ նե րի կա պակց ման ե ղա նակ նե րը,

2. վեր հա նել այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րի քե րա կա նա կան 
և  շա րահ յու սա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև քե րա կա նա կան-
կա ռուց ված քա յին բնու թագ րե րը,

3. ա ռանձ նաց նել ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին տար բե րակ ներն 
ու այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րի ընդ հա նուր ի մաս տա յին-քե րա-
կա նա կան տի պե րը,

4. բա ցա հայ տել ի մաս տա յին այս կամ այն տի պին առնչ վող 
ՀԴՄ-նե րի կա պակ ցա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը,

5. ցույց տալ նրանց ձևաի մաս տա յին փոխ հա րա բե րութ յան 
դրսևո րումն ե րը (բազ մի մաս տութ յուն, հո ման շութ յուն և  հա կան շութ-
յուն),

6. վեր հա նել հա յե րե նի զար գաց ման տար բեր շրջան նե րի ՀԴՄ-
նե րի ի մաս տա կա ռուց ված քա յին և  քե րա կա նա կան ինչ պես ընդ հան-
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րութ յուն նե րը, այն պես էլ յու րա հատ կութ յուն նե րը, 
7. քննել ՀԴՄ-նե րի այ լա լե զու հա մար ժեք նե րը` միջ լեզ վա յին ընդ-

հան րութ յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար:
 Հա մե մա տութ յուն-դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի` որ պես լեզ վի 

դարձ վա ծա յին կազ մում առ կա ա ռանձ նա հա տուկ միա վոր նե րի կա-
ռուց ված քա յին-քե րա կա նա կան քննութ յու նը, ի մաս տա բա նա կան 
մեկ նա բա նութ յու նը դարձ վա ծա բա նութ յան կար ևոր խնդիր նե րից 
են: Ար դի հա յե րե նի ՀԴՄ-նե րի հա մա պար փակ ու սումն ա սի րութ յու-
նը, քննութ յան ա ռար կա յից բխող եզ րա կա ցութ յուն նե րը կա րող են 
նպաս տել դարձ վա ծա բա նութ յան տե սութ յան ամ բող ջաց մա նը:
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ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

 Դարձ վա ծա բա նութ յու նը լեզ վա բա նութ յան հա մե մա տա բար ե րի-
տա սարդ գի տաճ յու ղե րից է (լեզ վա բան նե րը 20-րդ  դա րի 50-60-ա-
կան թթ. են սկսել զբաղ վել դարձ վածք նե րի քննութ յամբ):  Հա մա-
պա տաս խա նա բար թե՛ հայ, թե՛ ար տա սահ ման յան մաս նա գի տա-
կան գրա կա նութ յան մեջ հա մե մա տութ յուն-դարձ վա ծա յին միա վոր-
նե րի կամ հա մե մա տութ յուն-դարձ վա ծա յին ար տա հայ տութ յուն նե րի 
ու սում նա սի րութ յունն սկսվում է ա վե լի ուշ շրջա նից:

 Հա յա գի տութ յան մեջ (հատ կա պես խորհր դա յին շրջա նի լեզ վա-
բա նա կան աշ խա տութ յուն նե րում) ե ղան անդ րա դարձ ներ ՀԴՄ-նե-
րին առնչ վող խնդիր նե րին:

Մ. Ա բեղ յա նը բա ռե րի կա պակ ցութ յուն նե րի նո րի մաս տա վո րու-
մը հա մա րում է դարձ վածք նե րի ա ռա ջաց ման հիմք:

 Մեր ու սում նա սի րած նյու թի տե սանկ յու նից ու շագ րավ է, որ Մ. 
Ա բեղ յա նը պես, նման, չափ «ա նիս կա կան կա պե րին» անդ րա դառ-
նա լիս խո սում է նրանց ար տա հայ տած ի մաստ նե րի և  կա պի խնդրի 
հետ մեկ տեղ նրանց կա տա րած շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րի 
մա սին:  Նա հա ճախ որ պես օ րի նակ ներ բե րում է հենց ՀԴՄ-նե րն 
ա ռանց ան վա նե լու (հմմտ. կտրուկ ինչ պես թու րը, կոտ րած գդա լի 
պես մեջ ընկ նել, ու ռի պես դո ղալ և  այլն)5:

Ա.  Մուր վալ յա նը դարձ վա ծա բա նութ յանն ու բա յա կազ մութ յա նը 
նվիր ված իր ու սում նա սի րութ յան մեջ քննում է հա յոց լեզ վի դարձ-
վածք նե րի հին և  նոր շեր տե րը:  Նա դարձ ված քը լայն ի մաս տով 
ըմբռ նող լեզ վա բան նե րից է: Ըստ նրա՝ «դարձ ված քա յին ա ռանձ նա-
հա տուկ ար տա հայ տութ յուն նե րի և  սո վո րա կան ար տա հայ տութ յուն-
նե րի միջև հա ճախ դժվար է լի նում ո րո շա կի սահ ման դնել, ուս տի 
դրանք ընդ հան րա պես կոչ վում են դարձ վածք ներ», ինչ պես` հինգ 
մա տի պես գի տե նալ, կարկ տի պես վրա տալ:

Ա ռանց ուղ ղա կիո րեն ան վա նե լու` նա բե րում է այն պի սի ՀԴՄ-
5 Մ. Խ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երկեր, հ. Զ, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 1974, էջ 398-399:
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ներ, «ո րոնք այս կամ այն չա փով պահ պա նել են նաև ի րենց 
սկզբնա կան (ուղ ղա կի) ա ռու մը», ինչ պես` մա զի պես (չափ), ջրի 
պես6:

Ա.  Մուր վալ յա նը դարձ վածք նե րը և  ի դիոմ նե րը չի զա տում ի րա րից: 
Ե. Գ ևորգ յա նը, հա յե րե նի դարձ վածք նե րի քննութ յան առն չութ-

յամբ հիմք ըն դու նե լով, որ «ա մեն կա յուն բա ռա կա պակ ցութ յուն 
դարձ վածք չէ, բայց ա մեն դարձ վածք կա յուն բա ռա կա պակ ցութ-
յուն է», խո սում է նաև ՀԴՄ-նե րի մա սին:  Նախ նա նկա տում է, որ 
բազ մա թիվ փո խա բե րութ յուն նե րի ա ռա ջաց ման հա մար հիմք են 
ծա ռա յել պատ րաս տի գոր ծա ծութ յուն ու նե ցող կա յուն հա մե մա տութ-
յուն նե րը (հմմտ. կոտ րած գդա լի պես մեջ ընկ նել հա մե մա տութ-
յու նից ու նենք կոտ րած (ան պոչ) գդալ դարձ ված քը): Ի հա վե լումն 
դրա, հե ղի նա կը կանգ է առ նում հա մե մա տութ յան` որ պես դարձ-
վածք ներ կազ մե լու ո ճա կան հնար նե րից մե կի վրա: Ըստ նրա, ե թե 
«հա մե մա տութ յուն նե րի եզ րե րի միջև ե ղած կապն ան մի ջա պես աչ-
քի է զար նում», ա պա այդ պի սի հա մե մա տութ յուն նե րը պար զա պես 
«մշտա կան գոր ծա ծութ յուն ու նե ցող կա յուն հա մե մա տութ յուն ներ են» 
(հմմտ. ոս կու պես փայ լել, հինգ մա տի պես ի մա նալ): Իսկ ե թե «կա-
յուն հա մե մա տութ յուն նե րի եզ րե րի փո խա դարձ կա պը թաքն ված է, 
իսկ բա ռա կա պակ ցութ յան վերջ նա կան ի մաս տը` սքող ված», ա պա 
գործ ու նենք դարձ վածք նե րի հետ (հմմտ. կատ վի պես մեջ քի վրա 
չընկ նել,  Ղա զա րո սի պես եր գել, ջրի պես ի մա նալ)7: 

 Վ.  Քոս յա նը, մշա կե լով ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա ռա կա-
պակ ցութ յուն նե րի տե սութ յու նը, եր բեմն ա ռանց ան վա նե լու որ պես 
օ րի նակ ներ բե րում է այն պի սի ՀԴՄ-ներ, ինչ պի սին են` մահ վան 
չափ տխուր, ձյու նի պես սառն, մե ռե լի պես գու նա թափ, գա ջի պես 
գու նատ, ձյու նի պես ճեր մակ, կոճ ղի պես հաս տա տուն և  այլն: 

 Այդ պի սի ՀԴՄ-նե րը նա դա սում է ա ծա կա նա կան բա ռա կա-
պակ ցութ յուն նե րի շար քը:

  Բա յա կան բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րի առն չութ յամբ նա նկա-
տում է, որ «ձևի ի մաս տով կա պի խնդիրն ու կա պը մի շարք դեպ-

6 Ա. Ա. Մուրվալյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանություն և բայակազմություն, Ե., 
ՀՍՍՌ ԳԱ, 1959, էջ 16, 22, 27, 47:
7 Ե. Հ. Գևորգյան, Հայերենի դարձվածքները, Ե., ԵՊՀ, 1969, էջ 17, 49, 64:



12

քե րում դարձ ված քա յին բա ռա կա պակ ցութ յուն ներ են կազ մում բա յե-
րի հետ» (հմմտ. կնոջ նման ար տա սուք թա փել, հոր նման սի րել և  
այլն):

Վ.  Քոս յա նը «ձև  ցույց տվող խնդրա յին ան դա մը» ան վա նում է 
«խնդրա յին ձևի լրա ցում», ո րի դե րը կա տա րում են պես, նման կա-
պերն ու նրանց խնդիր նե րը (հմմտ. ե րա զի նման հի շել, աչ քի լույ սի 
պես պա հել // պահ պա նել, հա լած յու ղի պես ըն դու նել և  այլն)8:

Ինչ պես տես նում ենք, Վ.  Քոս յանն ա նուղ ղա կիո րեն անդ րա-
դառ նում է ՀԴՄ-նե րին` որ պես ա մե նից ա ռաջ բա ռա կա պակ ցութ-
յուն նե րի քե րա կա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ ունեցող նե րի:

Ար ժե քա վոր է Ա.  Սու քիաս յա նի և Ս.  Գալստ յա նի ներդ րու մը 
հա  յոց լեզ վի դարձ վա ծա բա նութ յան տե սութ յան և  դարձ վա ծա բա-
նա  կան բա ռա րան ստեղ ծե լու հարցում: Ել նե լով դարձ վածք նե րի 
ի մաս տից ու ձևից, ինչ պես նաև նրանց բա ղադ րիչ նե րի ի մաս տա յին 
կա պե րից՝ նրանք դարձ վածք նե րը բա ժա նում են չորս խմբի՝ դարձ-
վա ծա բա նա կան միակ ցութ յուն, դարձ վա ծա բա նա կան միաս նութ-
յուն, դարձ վա ծա բա նա կան կա պակ ցութ յուն և  դարձ վա ծա բա նա կան 
ար տա հայ տութ յուն9: 

Ա.  Սու քիաս յա նը և Ս.  Գալստ յա նը դարձ վա ծա յին միա վոր նե-
րի շար քում ներ կա յաց րել են հար յու րից ա վե լի ՀԴՄ-ներ՝ նրանց 
դարձ վա ծա յին տար բե րակ նե րով հան դերձ: Ն րանք հա տուկ ու շադ-
րութ յուն են դարձ րել թե՛ բար բա ռա յին (ջա ղա ցի պես սո րոր տա լով 
անց նել - ա րագ-ա րագ կար դալ վեր ջաց նել) ու խո սակ ցա կան (որ-
ձա կի պես ծուղ րու ղու կան չել - իր ա նե լի քը հռչա կել) և  թե՛ գրքա յին 
(փախ չել ինչ պես սա տա նան կրա կից –  սաս տիկ վա խե նալ մի բա-
նից) ՀԴՄ-նե րին: Խնդ րո ա ռար կա դարձ վածք նե րի շրջա նակ նե րում 
նրանք ներ կա յաց րել են ինչ պես գռեհ կա բա նութ յուն նե րը (մի դռան 
շան նման –  հաշտ ու խա ղաղ), այն պես էլ ար հա մար հանք (շան պես 
պոչ պտտեց նել – քծ նել) կամ ծաղ րանք (տեր տե րի չափ գի տե նալ – 
 շատ «ուս յալ» լի նել) ար տա հայ տող կա պակ ցութ յուն նե րը և  այլն:

 Հե ղի նակ նե րը թեև չեն տար բե րա կում ՀԴՄ-նե րը՝ որ պես դարձ-
8 Վ. Ա. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 
1975, էջ 182-183, 431-432:
9 Ա. Մ. Սուքիասյան, Ս. Ա. Գալստյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, 
Ե., ԵՊՀ, 1975, էջ 6-9, 14: 
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վածք նե րի ա ռան ձին շերտ կազ մող կա պակ ցութ յուն ներ, այ նո ւա մե-
նայ նիվ բա ռա րա նում կան զգա լի թվով ՀԴՄ-ներ, ո րոնք անհ րա-
ժեշ տա բար ընդգր կել ենք մեր քննութ յան շրջա նակ նե րում:

Պ.  Բե դիր յա նը նոր խոսք է ա սում ՀԴՄ-նե րի ու սում նա սի րութ-
յան բնա գա վա ռում:  Նա ար դի հա յե րե նի ՀԴՄ-ներն ա ռանձ նաց նում 
է սո վո րա կան հա մե մա տութ յուն նե րից` ըստ նրանց բնո րոշ կա յու-
նութ յան, պատ րաս տի վե րար տադ րե լիութ յան և  վե րաի մաս տա վոր-
ման հատ կա նիշ նե րի: 

 Խո սե լով ՀԴՄ-նե րի «ներ քին կա ռուց ված քի» մա սին` Պ.  Բե դիր-
յանն ա ռանձ նաց նում է հետև յալ կա ղա պար նե րը. ա) ա ծա կան + գո-
յա կան + կապ (սնդի կի նման շար ժուն, բող կի պես ա ռողջ), բ) բայ 
+ գո յա կան + կապ (ա սու պի պես փայ լել, մո լա խո տի նման ա ճել), 
գ) բարդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սութ յան ձևա վո րու մով (տար-
բեր վել ինչ պես եր կին քը երկ րից, խո ղո վա կի պես ըն դու նել, ինչ որ 
լցնում են), դ) նա խա դա սութ յան (մեծ մա սամբ ստո րա դա սա կան) 
ձևա վո րու մով (կար ծես նոր ծնվեց, ա սես  Ման թա շո վի թո ռը լի նի):

Ու շագ րավ են նաև հե ղի նա կի դի տար կում նե րը ՀԴՄ-նե րի ե զա-
կի կա ռույց նե րի վե րա բեր յալ (հմմտ. լուց կու տուփ հի շեց նել, շղթա-
յա կան ռեակ ցիա յի ձևով, ա սես նո տա նե րով)10:

Պ.  Բե դիր յա նը ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ոչ փո խա բե րա կան 
կա յուն բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րին նվիր ված իր աշ խա տան քում 
ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է հատ կաց նում դարձ վա ծա յին 
ար տա հայ տութ յուն նե րին:  Նա նկա տում է, որ դրանք կա յուն հա մե-
մա տութ յուն ներ են և «պարզ ցույց են տա լիս, թե ինչ պես են սո վո-
րա կան բա նաձ ևում նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում դառ նում դարձ վա-
ծա յին միա վոր ներ, պատ րաս տի վե րար տադ րե լի կա պակ ցութ յուն-
ներ»11:

 Դարձ ված քի ծագ մանն անդ րա դար ձել է Ս. Աբ րա համ յա նը:  Նա 
հան գա մա նո րեն խո սել է նաև ԴՄ-նե րի մի ջազ գա յին շեր տի մա սին, 
ո րոնց մեջ հան դի պում են ՀԴՄ-ներ, ինչ պես` կար միր թե լի պես 

10 Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Ե., «Լույս», 
1973, էջ 103-104, 105-106:
11 Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն 
բառակապակցությունները, Ե., ՀՊՄԻ, 1990, էջ 49-51:
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անց նել12:
Ինչ պես տես նում ենք, խնդրո ա ռար կա հար ցը հա յե րե նում 

դարձ վածք նե րի հա մա տեքս տում քննարկ վե լիս փո խադր վել է նաև 
ստու գա բա նա կան վեր լու ծութ յան հար թութ յուն:

Խ.  Բա դիկ յա նը կա տա րում է ար դի հա յե րե նի ԴՄ-նե րի ի մաս-
տա բա նա կան ու քե րա կա նա կան դա սա կար գում. տա լիս է ԴՄ-նե րի 
կա ռուց ված քա յին կա ղա պար ներն ըստ բա ղադ րիչ նե րի քա նա կի և  
ի մաս տա յին փոխ հա րա բե րութ յան, քննում ան վա նա կան, բա յա կան 
և  հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ-նե րը, դրանց բա ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա-
կան կար գե րը, ամ բող ջա կան կա ռույց նե րի ձևա բա նա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն ներն ու շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րը:  Հա մա-
ժա մա նակ յա քննութ յան մե թո դով ա ռաջ նորդ վե լով` հե ղի նա կը բա-
ռե րին հա րա բե րա կից կամ ոչ հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ-նե րի շար քում 
տար բե րում է գո յա կա նա կան, ա ծա կա նա կան, բա յա կան, մակ բա յա-
կան և  ե ղա նա կա վո րող ԴՄ-ներ:

Ու շագ րավ է, որ Խ.  Բա դիկ յա նը բա յա կան ան դա մին որ պես հա-
մե մա տութ յան խնդիր լրաց նող գո յա կա նա կան ԴՄ-նե րի շարքն է 
դա սում այն պի սի ՀԴՄ-ներ, ինչ պի սին են ան պոչ (կոտ րած) գդա լի 
նման,  Թե րա հա վատ  Թով մա սի պես, կա րասն ըն կած մկան պես, 
գառ նազ գեստ գայ լի նման, գե տի ե րեսն ըն կած տա շե ղի նման, ինչ-
պես եր կինք ու եր կիր դարձ վածք նե րը:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րին անդ րա դառ նա լով` հե ղի նա կը նկա-
տում է, որ ե ղուն գի չափ, ծտի աչ քի չափ, ծո վի ա վա զի չափ և  այլ 
ԴՄ-նե րում չափ կա պա կան բա ռը, գո յա կա նի հետ հան դես գա լով, 
հա մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն է ար տա հայ տում` շա տութ յան 
կամ քչութ յան ի մաստ հա ղոր դե լով նրանց:

 Բա յա կան ԴՄ-նե րը ձևա բա նութ յան դի տանկ յու նից քննե լով` հե ղի-
նա կը վեր լու ծութ յան է են թար կում բա յի հատ կա պես ըղ ձա կան և  հար-
կադ րա կան ե ղա նակ նե րով կա ղա պար ված ՀԴՄ-նե րը (Կ յանքդ ջրի 
պես եր կար լի նի:  Մարդ իր վեր մա կի չափ պետք է ոտ քը պար զի):

 Մակ բա յա կան ԴՄ-ներն ու դրանց կա ռուց ված քա յին տի պե րը 
ևս  ման րազ նին քննութ յան են են թարկ վում Խ.  Բա դիկ յա նի մե նագ-
րութ յան մեջ:  Մակ բա յա կան այն պի սի կա ռույց նե րը, ո րոնք պես կա-

12 Ս. Գ. Աբրահամյան, Հայոց լեզու, բառ և խոսք, Ե., «Լույս», 1978, էջ 144:
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պով և ն ման կա պա կան բա ռով են կազմ ված, նա կո չում է հա մե մա-
տա կան (ռուս.` компаративный) ԴՄ-ներ13:

Խ.  Բա դիկ յա նը մեկ այլ աշ խա տութ յան մեջ ման րակր կիտ 
քննութ յան է են թար կում հա մե մա տութ յու նը` որ պես դարձ ված քի 
ար տա հայտ չա կան մի ջոց նե րից մե կը:  Նա հա մե մա տութ յու նը դարձ-
վածք դի տե լու կար ևո րա գույն հատ կա նիշ հա մա րում է ողջ կա պակ-
ցութ յան վե րաի մաս տա վո րու մը: Ըստ նրա՝ հա մե մա տութ յուն-դարձ-
վածք նե րը մեծ մա սամբ լի նում են միա գա գաթ` կազմ վե լով մեկ գո-
յա կա նից ու նման, պես կա պե րից: Ար դի հա յե րե նում միա գա գաթ 
ՀԴՄ-նե րից զատ Խ.  Բա դիկ յա նը տար բե րում է ՀԴՄ-ներ, ո րոնք 
հան դես են գա լիս պարզ նա խա դա սութ յուն նե րում (հմմտ. մի դռան 
շան նման յո լա գնալ, կատ վի նման կռնա կին չգալ), և ՀԴՄ-ներ, 
ո րոնք հան դի պում են բարդ նա խա դա սութ յուն նե րում (հմմտ. տա-
րու բեր լի նել ինչ պես քա մի նե րի բե րանն ըն կած չոր տերև, զգալ ինչ-
պես ձու կը ջրում և  այլն): 

Խ.  Բա դիկ յա նը ՀԴՄ-նե րին անդ րա դառ նում է նաև լեզ վի պատ-
կե րա վոր ման այլ ևայլ մի ջոց նե րի (չա փա զան ցութ յուն, նվա զա սույթ, 
բա ռա խաղ, օք սի մո րոն) տե սանկ յու նից:

Ար ժե քա վոր է հե ղի նա կի ներդ րու մը դարձ վա ծա յին նո րա բա-
նութ յուն նե րի քննութ յան ա ռու մով: Այդ պի սի նո րա բա նութ յուն նե-
րից են Խ.  Բա դիկ յա նի նկա տած ա վա զի վրա շար ված պա տի նման 
քան դել, ոտ քե րը լե գի տի մի չափ մեկ նել և  այլ ՀԴՄ-նե րը14:

Ալ.  Մար գար յա նը ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ռա կազ մութ-
յան, բա ռա րա նագ րութ յան և  դարձ վա ծա բա նութ յան հար ցե րը լու-
սա բա նե լիս հպան ցիկ խո սում է նաև ծո վի պես, հա կա ռա կի պես, 
հո գով չափ, շան նման, ջրի պես, սա րի նման և  այլ ՀԴՄ-նե րի մա-
սին:  Վեր ջին ներս նա դա սում է ան վա նա կան դարձ վածք նե րի այն 
շար քը, ո րոնց վեր ջին բա ղադ րի չը կա պով, իսկ ա ռա ջի նը նրա 
խնդրի` գո յա կա նի որ ևէ հո լո վով է ար տա հայտ վում:

 Բա յա կան դարձ վածք նե րի կա ռուց ված քա յին տի պե րը քննար կե-
լիս հե ղի նակն ա նուղ ղա կիո րեն անդ րա դառ նում է այն պի սի ՀԴՄ-
13 Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., ՀՍՍՀ 
ԳԱ, 1986, էջ 91, 127, 140, 243-244, 261:
14 Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային ոճաբանություն, Ե., Եր. համալս., 2000, էջ 25-26, 
45, 47, 50, 172:
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նե րին, ինչ պի սին են` աչ քի լույ սի պես պա հել, հա լած յու ղի տեղ ըն-
դու նել և  այլն15:

 Հա յե րե նի գու նա նուն նե րին, նրանց լեզ վաո ճա կան ար ժե քին 
նվիր ված իր աշ խա տութ յան մեջ Ս. Գ րի գոր յանն անդ րա դառ նում է 
գու նա նուն նե րին` որ պես դարձ վա ծա կազ միչ միա վոր նե րի:  Նա նկա-
տում է, որ դարձ վածք ներ կազմ վում են հիմ նա կան գույ նե րի ա նուն-
նե րով: Այս առն չութ յամբ հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է նաև այն պի սի 
դարձ վածք ներ, ո րոնք կազմ ված են տվյալ գույ նով օժտ ված որ ևէ 
գո յա կա նի ու կա պի մի ջո ցով (հմմտ. մոխ րի նման գոր շա գույն, ար-
ճի ճի նման գորշ, սա թի պես սև, ձյու նի պես ճեր մակ // սպի տակ, 
կա կա չի պես շիկ նել և  այլն)16:

Ինչ պես տես նում ենք, վե րո հիշ յալ բո լոր դարձ վա ծա յին օ րի նակ-
նե րը ՀԴՄ-ներ են, ո րոնք հատ կանշ վում են որ պես գու նա նուն բա-
ղադ րի չով հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք ներ: 

Լ.  Խա չատր յա նը ժա մա նա կա կից հա յե րե նի կա յուն կա պակ-
ցութ յուն նե րի (ԿԿ) բա ղադ րիչ նե րի բա ռա քե րա կա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րի քննութ յան առն չութ յամբ անդ րա դառ նում է նաև 
գու նա նուն նե րի դարձ վա ծա կազ միչ դե րին: Ընդ ո րում, խոս քը վե-
րա բե րում է այն գու նա նուն նե րին, ո րոնք հան դես են բե րում խոս քի-
մա սա յին տա րար ժե քութ յուն: Լ.  Խա չատր յա նը, ձևա բա նա կան ար-
ժեք նե րի տար բե րակ ման կա պակ ցութ յամբ, ու շադ րութ յուն է դարձ-
նում նաև ՀԴՄ-նե րի խոս քի մա սա յին տե ղա շար ժե րին:  Վեր հա նե-
լով գու նա նուն նե րի դարձ վա ծա կազ միչ ար ժե քը` նա ի րա վա ցիո րեն 
նկա տում է, որ «ոչ փո խա բե րա կան ԿԿ-նե րում գու նա նուն բա ղադ-
րիչ նե րը պահ պա նում են ի րենց գու նա յին–ն շա նա յին ի մաստ նե րը, 
իսկ դարձ վա ծա յին կա պակ ցութ յուն նե րում դրանք, փո խա բե րա կան 
նշա նա կութ յուն ներ ստա նա լով, դա դա րում են գու նա յին-նշա նա յին 
ի մաստ ներ ար տա հայ տե լուց»17:

 Մեզ հե տաքրք րող խնդրի ա ռու մով կար ևոր է հե ղի նա կի ներ-
դրու մը հատ կա պես գու նա նուն բա ղադ րի չով ՀԴՄ-նե րի ու սում նա-

15 Ալ. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., ԵՊՀ, 1990, էջ 317, 321:
16 Ս. Ա. Գրիգորյան, Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը, 
Ե.,«Նաիրի», 1998, էջ 63-64, 116:
17 Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն 
կապակցություններում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 1996, էջ 94-106, 214:
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սի րութ յան բնա գա վա ռում:  Նա ա ռան ձին-ա ռան ձին քննում է խնդրո 
ա ռար կա հար ցը թե՛ գրա բա րում (ըստ «Աստ վա ծաշն չի») և  թե՛ ար դի 
հա յե րե նում:

Լ.  Խա չատր յա նը հան գա մա նո րեն խո սում է ար դի հա յե րե նի այն 
ՀԴՄ-նե րի մա սին, ո րոնք գոր ծած վում են ի րենց նախ նա կան, տվյալ 
դեպ քում` գու նա յին նշա նա կութ յամբ:  Նա նկա տում է, որ հա յե րե նին 
բնո րոշ են հիմ նա կա նում գու նա նուն նե րով այդ պի սի կա պակ ցութ-
յուն նե րը (հմմտ. սև  ինչ պես ա ծու խը, սպի տակ ինչ պես պա տի ծե փը, 
կար միր ինչ պես ար յու նը և  այլն):

Ընդ հան րա պես ՀԴՄ-նե րը նա ի րա վամբ դի տում է որ պես եր-
կան դամ կա յուն կա պակ ցութ յուն ներ:

 Հե ղի նակն ար դի հա յե րե նի մա կար դա կում հա մա ժա մա նակ յա 
կտրված քով լու սա բա նում է գու նա յին հաս կա ցութ յուն ար տա հայ տող 
ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա յին կա ռուց ված քը, նրանց կա ղա պար նե րը, կա-
ռուց ված քա յին տար բե րակ նե րը, ՀԴՄ-նե րի փո խա կեր պու մը (փոխ-
կա ղա պա րու մը):

 Նա նկա տում է ՀԴՄ-նե րի` հա յե րե նի զար գաց ման բո լոր շրջան-
նե րում հան դես գա լու հան գա ման քը` ընդգ ծե լով, որ «այդ ա ռու մով 
բա ռա կա պակ ցա կան ի մաս տա բա նութ յան մար զում կար ևոր վում 
է այ դօ րի նակ կա ռույց նե րի ու սում նա սի րութ յու նը ոչ միայն հա մա-
ժա մա նակ յա, այլև տար ժա մա նակ յա հա յե ցա կե տով, որ պես զի վեր 
հան վեն դրանց ի մաս տա յին-կա ռուց ված քա յին ինչ պես ընդ հան-
րութ յուն նե րը, այն պես էլ յու րա հատ կութ յուն նե րը»18:

«Աստ վա ծաշն չի» հա մա տեքս տում քննե լով գույն նշա նա կող 
ՀԴՄ-նե րը` Լ.  Խա չատր յա նը ման րակր կիտ կեր պով բնու թագ րում է 
գրա բա րի ՀԴՄ-նե րը` ըստ գու նա նուն բա ղադ րիչ նե րի և  ըստ ի մաս-
տա գոր ծա ռա կան ար ժեք նե րի: 

 Նա, մշա կե լով ու զար գաց նե լով հա յե րե նում գու նա նուն բա ղադ-
րիչ նե րով ՀԴՄ-նե րի տե սութ յան հար ցե րը, շեշ տում է, որ «մա տե-
նա գի տա կան եր կե րի ընդ հա նուր տվյալ նե րի հի ման վրա քննութ-
յուն կա տա րե լով` կա րե լի է բա ցա հայ տել գու նա նուն բա ղադ րի չով 
ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա բա նութ յու նը, գոր ծա ռա կան ար ժե քը, դրանց 

18 Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային միա-
վորներն արդի հայերենում, «Բանբեր ԵՊՀ-ի», հ. 1, Ե., Եր. համալս., 1999, էջ 16-20:
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ծա գում նա բա նութ յունն ու կա ղա պար նե րը»19:
 Գու նա նիշ բա ղադ րի չով ՀԴՄ-նե րը հա յե րե նում, ռու սե րե նում և  

անգ լե րե նում հան գա մա նա լից կեր պով լու սա բան վում են Հ.  Ղա զար-
յա նի կող մից:  Հե ղի նա կը զու գա հե ռա բար քննար կում է հա յե րե նի, 
ռու սե րե նի և  անգ լե րե նի գու նա նուն բա ղադ րի չով ԴՄ-նե րի ի մաս-
տա յին, կա ռուց ված քա յին, ձևա բա նա կան, շա րահ յու սա կան և  ո ճա-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը` նրան ցում առ կա ընդ հան րութ յուն-
նե րով և  տար բե րութ յուն նե րով հան դերձ:

 Նա գու նա նու նով ՀԴՄ-նե րի կար ևո րա գույն ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը հա մա րում է նրանց վե րաի մաս տա վոր վա ծութ յու նը: Ըստ 
նրա՝ այդ պի սի ՀԴՄ-նե րը «դարձ վա ծա յին սեր տա ճում ներ են, և 
ն րան ցում փո փո խութ յան կամ օ տար ման են թա կա չեն գու նա նուն-
նե րը, այ լա պես դարձ վածք ներն ընդ հան րա պես կկորց նեն դարձ-
վա ծա յին ի մաս տը և  լա վա գույն դեպ քում կա րող են վե րած վել սո վո-
րա կան շա րահ յու սա կան կա պակ ցութ յուն նե րի» (հմմտ. սև  ուր բա թի 
պես – տ խուր, անտ րա մա դիր):

 Հե ղի նա կը ման րա մաս նո րեն խո սում է գու նա նու նով ՀԴՄ-նե-
րի ձևա բա նա կան ար ժեք նե րի մա սին` դրանք դա սա կար գե լով ե րեք 
խմբի` ա ծա կա նա կան, մակ բա յա կան և  բա յա կան:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը, ըստ Հ.  Ղա զար յա նի, մեծ մա սամբ մե-
նի մաստ են, թեև նրան ցում կան և  բազ մի մաստ կա ռույց ներ (հմմտ. 
as black as ink, մրի պես սև – 1. շատ մութ, 2. կեղ տոտ, 3. մռայլ):

 Նա ըստ ա մե նայ նի կանգ է առ նում գու նա նիշ բա ղադ րի չով 
մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րի քննութ յան վրա (like a bolt from the blue 
- ինչ պես ո րոտ կա պույտ երկն քից):  Գու նա նու նով բա յա կան հա մե-
մա տութ յուն-դարձ վածք նե րի կա ղա պար նե րին անդ րա դառ նա լիս հե-
ղի նա կը նկա տում է, որ «ա ծա կան + գո յա կան + ա նո րոշ դեր բայ» 
կա ռուց ված քա յին տիպն առ կա է թե՛ հա յե րե նում, թե՛ ռու սե րե նում և 
 թե՛ անգ լե րե նում՝ ա նո րոշ դեր բա յի դիր քի տար բե րութ յամբ (հմմտ. 
մրի պես սև  լի նել – быть черным как сажа, be like a red rag to a 
bull - բար կաց նել): 

Հ.  Ղա զար յա նը, դարձ վածք նե րի ձևա վոր ման հար ցում արժ ևո-
19 Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային 
միավորները գրաբարում, «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հ. 1, Վանաձոր, 
«Իրավաբանական կենտրոն-PRESS», 2003, էջ 24:
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րե լով ո ճա կան հնար նե րը, հան գա մա նո րեն խո սում է փո խա բե րութ-
յան և  հա մե մա տութ յան կար ևո րութ յան մա սին20:

Այս պի սով, հան րա գու մա րի բե րե լով ար դի հա յա գի տա կան աշ-
խա տութ յուն նե րում ՀԴՄ-նե րի վե րա բեր յալ տե սա կետ նե րը` կա րե լի 
է եզ րա կաց նել.

1.  Շատ հե տա զո տող ներ ՀԴՄ-նե րի ձևա վոր ման հար ցում կա-
ր ևո րել են պատ կե րա վոր հա մե մա տութ յան դե րը` զու գըն թա ցա բար 
արժ ևո րե լով փո խա բե րութ յան, չա փա զան ցութ յան, բա ռա խա ղի, օք-
սի մո րո նի և  այլ նի նշա նա կութ յու նը (Ե. Գ ևորգ յան, Պ.  Բե դիր յան, Խ. 
 Բա դիկ յան, Լ.  Խա չատր յան, Հ.  Ղա զար յան):

2.  Հա մե մա տութ յու նը դարձ վածք դի տե լու ա մե նա կար ևոր հատ-
կա նիշն են հա մա րել ողջ կա պակ ցութ յան վե րաի մաս տա վո րու մը` 
մատ նան շե լով նաև նրա կա յու նութ յան և  պատ րաս տի վե րար տադ-
րե լիութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նը (Պ.  Բե դիր յան, Խ.  Բա դիկ յան, Հ . 
 Ղա զար յան):

3. Ընդ հան րա պես հա մե մա տութ յուն նե րում տար բե րել են մեծ 
մա սամբ հա մե մա տութ յուն ներ և  հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք ներ 
(Ե. Գ ևորգ յան, Պ.  Բե դիր յան):

4. Բ նու թագ րել են ՀԴՄ-նե րի կա ղա պար նե րը, կա տա րել այ դօ-
րի նակ դարձ վածք նե րի ձևա բա նա կան դա սա կար գում` ա ռանձ նաց-
նե լով հիմ նա կա նում ան վա նա կան և  բա յա կան ՀԴՄ-ներ (Պ.  Բե-
դիր յան, Խ.  Բա դիկ յան, Ալ.  Մար գար յան, Հ.  Ղա զար յան):

5.  Հա տուկ ու շադ րութ յուն են դարձ րել միա գա գաթ ՀԴՄ-նե րին, 
ո րոնք հիմ նա կա նում, ըստ ձևա բա նա կան ար ժե քի, դի տել են իբրև 
մակ բայ ներ (Խ.  Բա դիկ յան, Հ.  Ղա զար յան):

6. ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա յին կա ռուց ված քի վեր լու ծութ յուն կա տա-
րե լիս ըստ ա մե նայ նի քննել են գու նա նուն նե րի դարձ վա ծա կազ միչ 
նշա նա կութ յու նը, գու նա նիշ բա ղադ րի չով ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա բա-
նութ յունն ու կա ռուց ված քա յին դիտ ված քը (Ս. Գ րի գոր յան, Լ.  Խա-
չատր յան, Հ.  Ղա զար յան):

7. ՀԴՄ-նե րը լու սա բա նել են նաև ստու գա բա նա կան ա ռու մով 
(Պ.  Բե դիր յան, Ս. Աբ րա համ յան): 

20 Հ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և 
անգլերենում, Ե., «Ճարտարագետ», 2004, էջ 67, 79, 83, 102-107, 131, 137:
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 Ռուս և  ար տա սահ ման յան լեզ վա բան նե րը ՀԴՄ-ներն ու սում նա-
սի րել են տար բեր տե սանկ յուն նե րից: 

Խնդ րո ա ռար կա դարձ վածք նե րը յու րո վի են մեկ նա բան վում 
Վ. Մ. Օ գոլց ևի աշ խա տութ յուն նե րում:  Հե ղի նա կը կա յուն հա մե մա-
տութ յուն նե րի դարձ վա ծայ նաց մա նը նվիր ված աշ խա տութ յան մեջ 
նշում է, որ դրանք դարձ վածք նե րին պատ կա նե լու տե սանկ յու նից 
պետք է խիստ տար բե րակ վեն ա մե նից ա ռաջ ի րենց ի դիո մա տիկ 
հատ կա նի շի աս տի ճա նով: Ըստ այդմ, նա դարձ վածք նե րի շարքն 
է դա սում այն կա յուն հա մե մա տութ յուն նե րը, ո րոնք տար բեր գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցութ յամբ ցույց չեն տա լիս ի րա կան հա մե մա տա կան 
հա րա բե րութ յուն ներ և  այդ պատ ճա ռով հատ կանշ վում են նրա նով, 
որ ա ռար կա նե րի հա մե մա տութ յու նից նրանց բնո րոշ հատ կա նի շը 
չի եզ րա կաց վում (как банный лист, как пробка (глуп), как зеницу 
ока և  այլն), և ն րանք, ո րոնք լիո վին պահ պա նում են հա մե մա տութ-
յան հա րա բե րութ յուն նե րը, բայց բնո րոշ վում են բա ղադ րիչ նե րի ար-
խաիկ տար րե րով (как птица небесная, как перст և  այլն)21:

 Հե ղի նակն անդ րա դառ նում է թե՛ հա մե մա տա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի ար տա հայտ ման մի ջոց նե րին, թե՛ կա յուն հա մե մա տութ յուն-
նե րի բա ղադ րիչ նե րին` ընդգ ծե լով, որ հա մե մա տութ յուն-դարձ վա-
ծա յին կա պակ ցութ յուն նե րը լեզ վի դարձ վա ծա յին կազ մի մեջ որ պես 
հա տուկ խումբ ա ռանձ նաց նող հիմ նա կան հատ կա նիշ ներն այն հա-
մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն ներն են, ո րոնք ար տա հայտ վում են 
նրանց բնո րոշ յու րա հա տուկ ներ կա ռուց ված քա յին մի ջոց նե րով22: 

Վ. Օ գոլց ևը, քննե լով ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին տի պե րը, 
ռու սե րե նում այ դօ րի նակ ԴՄ-նե րի շարքն է դա սում ոչ միայն հա-
մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն ար տա հայ տող «ինչ պես» ան դա մով 
դարձ վածք նե րը, այլև գո յա կա նի գոր ծիա կան հո լո վով ար տա հայտ-
ված հա մե մա տութ յուն նե րը (стать горой, заливаться соловьем), 
հայ ցա կա նով նախդ րա վոր կա պակ ցութ յուն նե րը (разбиться в 
лепешку, с гулькин нос), ա ծա կա նի (մակ բա յի) հա մե մա տա կան աս-
տի ճա նով (хуже горькой редьки, тише воды, ниже травы) և  ա ծա-
21 В. М. Огольцев, О фразеологизации устойчивых сравнений, Сб. «Вопросы семантики 
фразеологических единиц», ч. I, Новгород, ЛГПИ, 1971, էջ 67, 79:
22 В. М. Огольцев, Способы выражения компаративных отношений и компонентный 
состав устойчивого сравнения, նշվ. ժող., էջ 204:
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կա նա կերտ ա ծանց նե րով (черепашьим шагом, гробовая тишина) 
հա մե մա տութ յուն նե րը:

ՀԴՄ-նե րի առն չութ յամբ նա նշում է նաև, որ շատ դարձ վածք-
ներ հան դես են գա լիս եր կու` հա մե մա տա կան և  փո խա բե րա կան 
ձևե րով:  Նա շեշ տում է, որ փո խա բե րութ յու նը տար բեր վում է բուն 
հա մե մա տութ յու նից նրա նով, որ նրա նում եր բեք ձևա յին ա ռու մով չի 
ար տա հայտ վում ա ռար կա նե րի հա մադր ման հան գա ման քը23:

Վ. Օ գոլց ևը դի տար կում է նաև ռու սե րե նի ՀԴՄ-նե րը` ֆրան սե րե-
նի ՀԴՄ-նե րի զու գադ րութ յամբ:  Նա կանգ է առ նում հատ կա պես պես 
կա պով ձևա վոր ված դարձ վածք նե րի քննութ յան վրա` նշե լով, որ այդ-
պի սի նե րը հա մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն ներն ա վե լի ցայ տուն են 
ար տա հայ տում և  միև նույն ժա մա նակ ա ռա վել տա րած ված են24:

Լ. Ա.  Լե բեդ ևան, ռու սե րե նի օ րի նա կով անդ րա դառ նա լով մշտա-
կան հա մե մա տութ յուն նե րին, դրանց շարքն է դա սում այն կա պակ-
ցութ յուն նե րը, ո րոնք ու նեն բա ռա յին կա յուն կազմ և  ոչ ա զատ կա-
պակ ցե լիութ յուն բա ռա յին մի ջա վայ րի հետ:

 Նա նկա տում է, որ մշտա կան հա մե մա տութ յան բո վան դա կութ-
յան և ն րա գե րա դաս բա ռի միջև սո վո րա բար նկատ վում է ի մաս-
տա յին հա մընկ նում, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ իր քե-
րա կա նա կան կա ռուց ված քում հա մե մա տա կան կա պակ ցութ յու նը 
հան դես է գա լիս որ պես հա մե մա տութ յուն-ստո րա դա սա կան նա խա-
դա սութ յան կրճատ ման արդ յունք, ո րի գե րա դաս բա ռը հա մընկ նում 
է նախ նա կան ստո րոգ յա լին (հմմտ. бежит как на пожар - бежит, 
как бегут на пожар)25:

Լ. Դ. Իգ նատ ևան ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յուն է նվի րել как 
ան դա մով ո րա կա կան-հան գա ման քա յին ի մաստ ու նե ցող ՀԴՄ-նե րի 
(как безумный, как птица, как потерянный և  այլն) հո ման շա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի քննութ յա նը26: 
23 В. М. Огольцев, Структурные типы компаративных фразеологизмов, նշվ. ժող., էջ 
320-322:
24 В. М. Огольцев, Компаративные фразеологизмы русского языка в сопоставлении с 
французскими, Сб. «ВСФЕ», ч. II, Новгород, ЛГПИ, 1972, էջ 112:
25 Л. А. Лебедева, Постоянные сравнения русского языка, Краснодар, КГУ, 1975, էջ 3:
26 Л. Д. Игнатьева, Синонимические отношения фразеологизмов с компонентом «как» 
качественно-обстоятельственной семантики, Сб. «Вопросы фразеологии современного 
русского языка», Челябинск, ЧГПИ, 1975, էջ 60, 74-76:
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 Նա ման րազ նին ու սում նա սի րում է հո ման շութ յուն և  բազ  մի  մաս -
տութ յուն փոխ միաս նութ յու նը, հո ման շա յին շար քի մեջ մտնող ՀԴՄ-
նե րի բազ մա զա նութ յու նը` ձևա բա նա կան և  շա րա հ յու  սա կան ա ռում-
նե րով:

 Հե ղի նա կը как բա ղադ րի չով ՀԴՄ-նե րը, ըստ ո ճա կան գոր ծա-
ռույ թի, դա սում է խո սակ ցա կան ո ճին:

Լ. Իգ նատ ևան թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յամբ քննում է 
ժա մա նա կա կից ռու սե րե նի как դարձ վա ծա կազ միչ ան դա մով ԴՄ-
նե րի կա ռուց ված քա յին և  ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

 Հե ղի նա կը ման րա մաս նո րեն անդ րա դառ նում է ՀԴՄ-նե րի ծա-
վա լա յին ընդգրկ մա նը, կա ռուց ված քա յին տար բե րակ նե րի տի պե-
րին, ընդգ ծում ՀԴՄ-նե րի ան դամ նե րից հատ կա պես как բա ղադ րի-
չի դե րը նրանց ձևա վոր ման մեջ: Ար ժե քա վոր են Լ. Իգ նատ ևա յի դի-
տար կում նե րը ՀԴՄ-նե րի ի մաս տա բա նութ յան ու սում նա սի րութ յան 
բնա գա վա ռում. նա քննում է այդ տի պի դարձ վածք նե րի ի մաս տի և 
ձ ևի միջև փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, նրանց հա մընդ հա նուր ի մաս-
տա բա նա կան առն չակ ցութ յուն նե րը (հո ման շութ յուն, հա կա նշութ յուն 
և  հա մա նու նութ յուն):

 Հե ղի նա կը ՀԴՄ-նե րը հա մա րում է զար գա ցող լեզ վա կան միա-
վոր ներ, ո րոնք «կարծ րա նա լով ձևա յին ա ռու մով, դառ նա լով ձևա-
բա նո րեն և  շա րահ յու սո րեն ան փո փո խե լի` շա րու նա կում են զար-
գա նալ կա ռուց ված քա յին տար բե րակ նե րի տի պե րում և  ի մաս տա յին 
տե ղա շար ժե րի մեջ»27:

Ի. Ա.  Ֆե դո սո վը խո սակ ցա կան ԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին-շա-
րահ յու սա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը քննե լիս կանգ է առ նում 
նաև հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք նե րի վրա:  Նա խո սակ ցա կան 
ԴՄ– նե րի շարքն է դա սում զգա լի թվով ՀԴՄ-ներ՝ և՛ գոր ծիա կա նով 
հա մե մա տութ յուն նե րից, և՛ բուն հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք նե րից, 
և՛ հա մե մա տութ յուն-ստո րա դա սա կան նա խա դա սութ յուն նե րից: 

 Նա նկա տում է, որ ՀԴՄ-նե րի մեծ մասն ու նի բա ցա սա կան հու-
զար տա հայտ չա կան գու նա վո րում (հմմտ. как банный лист, как 

27 Л. Д. Игнатьева, Структурные и семантические свойства фразеологических единиц 
с фразообразуюущим компонентом «как» в современном русском языке, (АКД), 
Ленинград, ЛГПИ, 1976, էջ 6, 10, 15:
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аршин проглотил, глуп как пробка և  այլն)28:
Վ. Պ.  Ժու կո վը ռու սե րե նի ԴՄ-նե րի ի մաս տա բա նութ յու նը քննե-

լիս այդ լեզ վի բո լոր դարձ վածք նե րը, ըստ ի րենց հա մընդ հա նուր 
ի մաս տի դրսևոր ման, բա ժա նում է տար բեր տի պե րի: Ա ռա ջին տի-
պին, ըստ նրա, պատ կա նում են այն դարձ վածք նե րը, ո րոնց ընդ-
հա նուր ի մաս տը կռահ վում է քե րա կա նո րեն գե րա դաս ան դա մից: 
Երկ րորդ տի պին դաս վում են այն դարձ վածք նե րը, ո րոնց ի մաս տը 
չի նա խանշ վում գլխա վոր ան դա մով: 

Այ նու հետև Վ.  Ժու կո վը նկա տում է, որ ա ռանձ նա հա տուկ մի ջա-
կա տիպ են կազ մում եր կու նշված տե սակ նե րի հատ կա նիշ նե րը զու-
գակ ցող հա մե մա տութ յուն - դարձ վածք նե րը29:

Ն. Մ.  Շանս կին բո լոր դարձ վածք նե րը, ըստ կա ռուց ված քի, բա-
ժա նում է եր կու հիմնական տի պե րի` նա խա դա սութ յան կա ռուց ված-
քով (дела-как сажа бела) և  բա ռա կա պակ ցութ յան կա ռուց ված քով 
(как выжатый лимон) դարձ վածք նե րի: 

 Նա ժա մա նա կա կից ռու սե րե նի как հա մե մա տութ յան կա պով 
կազմ վող դարձ վածք նե րի շար քում ա ռանձ նաց նում է այն պի սի նե-
րը, ո րոնք ա ծա կա նով կամ փո խան վա նա բար գոր ծած ված բա ռով 
(ա ծա կան դեր բա յով) են «ա վարտ վում», և  դարձ վածք ներ, ո րոն ցում 
չկան այդ ան դամ նե րը:

Ա ռա ջին խում բը, ըստ հե ղի նա կի, մեծ չէ (հմմտ. как потерянный, 
как вкопанный և  այլն), երկ րորդ խում բը բազ ման դամ է և  շա րու-
նակ լրաց վում է (как две капли воды, как по нотам, как часы, как 
смерть և  այլն)30:

Լ. Պ. Ս մի թը քննութ յան է առ նում հիմ նա կա նում այն կա յուն բա-
ռա կա պակ ցութ յուն նե րը, ո րոնք նրա կող մից ո րո շա կիաց վում են որ-
պես ի դիոմ ներ: Ըստ ո րում, նա ի դիոմ բա ռը կի րա ռում է նեղ ի մաս-
տով` մատ նան շե լով ա մե նից ա ռաջ այն ԴՄ-նե րը, ո րոնք լեզ վա կան 
ան կա նո նութ յուն ներ են. խախ տում են կա՛մ քե րա կա նութ յան, կա՛մ 

28 И. А. Федосов, Структурно-синтаксические признаки разговорных ФЕ в современном 
русском языке, Сб. «Проблемы образование фразеологических единиц», Тула, ТГПИ, 
1976, էջ 84, 85:
29 В. П. Жуков, Семантика фразеологических оборотов, М., «Просвещение», 1978, էջ 34:
30 Н. М. Шанский, Фразеология современного русского языка, М., «Высшая школа», 
1985, էջ 72-73, 84:
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տրա մա բա նութ յան օ րենք նե րը (հմմտ. like water off a duck’s back - 
как с гуся вода, as bolt from the blue - как гром среди ясного неба): 

 Հե ղի նա կը դարձ վա ծա յին կա պակ ցութ յուն նե րի շարքն է դա սում 
մի շարք հա մե մա տութ յուն ներ, ո րոնք հա ճախ հան դի պում են ժո -
ղովրդա խո սակ ցա կան ո ճում, և  ո րոն ցից շա տերն ան ցել են գրա-
կան լեզ վին (հմմտ. as good as gold, as old as the hills, like as two 
peas և  այլն)31: 

Ն. Ն. Ա մո սո վան անգ լե րե նի դարձ վածք նե րի քննութ յան առն-
չութ յամբ խո սում է նաև ՀԴՄ-նե րի մա սին` դրանք ա ռանձ նաց նե լով 
հա տուկ խմբի մեջ` ըստ նրան ցում առ կա հա մա տեքս տա յին կա պե-
րի յու րա հատ կութ յան և  ծագ ման բնույ թի: 

 Զար գաց նե լով դարձ վածք նե րի նեղ ի մաս տով ըմբռն ման տե-
սութ յու նը` Ն. Ա մո սո վան ՀԴՄ-նե րի եր կու տիպ է ա ռանձ նաց նում` 
դար ձույթ (as cold as a key, as old as the hills, as silent as a mouse) և  
ի դիոմ (nice as ninepence, as bold as brass, as warm as a bat):

 Նա ա ռա ջին հեր թին նշում է ՀԴՄ-նե րի մի ամ բողջ շարք, ո րոնք 
հատ կանշ վում են ի դիո մին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով (ընդ-
հան րա կան ի մաս տով, ամ բող ջո վին չպատ ճա ռա բան ված լի նե լով):

Ինչ վե րա բե րում է կա յուն հա մե մա տութ յուն նե րին, նա դրանք 
ո րո շա կիաց նում է որ պես դարձ վա ծա յին բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րի 
տա րա տե սակ ներ32:

Ս. Ի.  Ռոյ զեն զոնն զբաղ վել է գույն նշա նա կող ՀԴՄ-նե րի ու-
սում նա սի րութ յամբ:  Նա ևս, հիմք ըն դու նե լով դարձ վածք նե րի եր-
կու հիմ նա կան տի պե րը, ա ռանձ նաց նում է հա մե մա տութ յուն-դարձ-
վածք ներ և  հա մե մա տութ յուն-ի դիոմ ներ` քննութ յու նը կա տա րե լով 
անգ լե րե նի և  ռու սե րե նի օ րի նակ նե րով: 

Ըստ նրա՝ ա ռա ջին տի պը հատ կանշ վում է ոչ ա զատ, դարձ վա-
ծայ նո րեն կապ ված ի մաս տով ան դա մի առ կա յութ յամբ (հմմտ. as 
white as chalk - белый как мел, as black as coal - черный как сажа): 
 Նա նշում է, որ հա մե մա տութ յուն-ի դիոմ ներն ինչ պես ռու սե րե նում, 
այն պես էլ սլա վո նա կան մյուս լե զու նե րում հազ վա դեպ են (հմմտ. as 
black as night- непроглядная тьма, as black as sin (thunder) - очень 
31 Л. П. Смит, Фразеология английского языка, М., Учпедгиз, 1959, էջ 5, 10, 20, 66, 69:
32 Н. Н. Амосова, Основы английской фразеологии, Ленинград, ЛУ, 1963, էջ 64, 87-88, 
145-146:
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мрачный)33:
Ս.  Ռոյ զեն զո նը քննում է բա յա կան ՀԴՄ-նե րի` այլ տի պի դարձ-

վածք նե րի հետ ու նե ցած կա ռուց ված քա յին-ի մաս տա բա նա կան կա-
պե րը` խո սե լով նաև հա մե մա տութ յան ստեղծ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ այն ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րի մա սին, ո րոնք բնո րոշ են 
կամ ա վան դա բար վե րագր վում են ա ռար կա նե րի և  կեն դա նի էակ-
նե րի մի ամ բողջ դա սի34: 

Ն. Մ.  Սիդ յա կո վան անգ լե րե նի ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի կի-
րա ռութ յան հա ճա խա կա նութ յան հետ կապ ված հար ցե րը քննե լիս 
ընդգ ծում է նաև իր հա մոզ մունքն այն մա սին, որ կա յուն հա մե մա-
տութ յուն նե րը, լի նե լով շատ տա րած ված ո ճա կան հնար ներ, հա վա-
սա րա պես կի րառ վե լով թե՛ պոե զիա յում, թե՛ ար ձա կում, բնո րոշ են 
խո սակ ցա կան ո ճին35:

Ա. Վ.  Կու նի նը, հե տա զո տե լով անգ լե րե նի դարձ վածք նե րի ձևա-
ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու ծա գում նա բա նութ յու նը, 
նրանց բա ղադ րիչ նե րի կա պակ ցա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը, այդ 
տե սանկ յու նից անդ րա դառ նում է նաև ՀԴՄ-նե րին:

 Նա այն միտքն է զար գաց նում, որ ՀԴՄ-նե րին բնո րոշ է ի մաս-
տի երկպ լա նայ նութ յու նը. մե կը հա մե մատ վում է մյու սի հետ: Այդ պի-
սի ի մաս տա յին կա ռուց վածքն ա ռանձ նաց վում է որ պես յու րա հա-
տուկ ի մաստ, ա վե լի ստույգ` հա մե մա տա կան ի մաստ, ո րը դարձ-
ված քի ի մաս տա յին տի պե րից մեկն է36:

Լ. Ի.  Կո վալ յո վան և Ն. Մ. Պ րո խո րո վան քննում են անգ լե րե նի 
կա յուն հա մե մա տութ յուն նե րի ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:

33 С. И. Ройзензон, Сравнительные устойчивые обороты, обозначающие цвет, Сб. 
«Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе», Вологда, 
Северо-западное книжное изд., 1967, էջ 258-260:
34 С. И. Ройзензон, Структурно-семантические связи глагольных компаративных 
фразеологических единиц с фразеологизмами других типов, Сб. «ВСФЕ», ч. II, էջ 141:
35 Н. М. Сидякова, О частности и употребительности компаративных фразеологических 
единиц в английском языке, Сб. «ПФ», էջ 270:
36 А. В. Кунин, Английская фразеология, М., «Высшая школа», 1970, էջ 21:
Ա. Կունինը մի շարք առարկություններ է ներկայացնում Ն. Ամոսովայի դիտարկումների 
վերաբերյալ: Նա դեմ է դարձվածքների մի ստվար քանակություն Ն. Ամոսովայի կողմից 
որպես ՀԴՄ-ներ բացառելուն` զուտ այն պատճառաբանությամբ, թե նրանց բնորոշ չեն 
դարձվածայնորեն կապված իմաստներ: Հեղինակն անհիմն է համարում Ն. Ամոսովայի 
այն պնդումը, որ ՀԴՄ-ներն ունեն անդամների ընդգծված ձևաբանական կառուցվածք: 



26

Ն րանք ՀԴՄ-նե րը ներ կա յաց նում են որ պես ի մաս տա յին բարդ 
ամ բող ջութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է քննել ըստ կա ղա պար նե րի: 
Անգ լե րե նի հա մար նրանք ըն դու նում են եր կու այդ պի սի կա ղա պար` 
հա մե մա տութ յան (as cool as cucumber) և  աս տի ճա նի (better the foot 
slip than the tongue trip)37:

Ու.  Մաք  Մոր դին և Ջ.  Սեյդ լը, անգ լե րե նի օ րի նա կով քննե լով 
ի դիո մը որ պես լեզ վա կան եր ևույթ, այն բնու թագ րում են իբրև բա-
ռե րի մի ամ բող ջութ յուն, ո րի նշա նա կութ յու նը կախ ված չէ այդ բա-
ռե րի ա ռան ձին ի մաստ նե րից:

Ն րանք ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն են դարձ նում հա մե մա տութ-
յուն-ի դիոմ նե րին: Ըստ նրանց՝ այդ հա մե մա տութ յուն նե րը (as black 
as ink, as bright as day, as cold as a stone և  այլն) լե զուն դարձ նում են 
ար տա հայ տիչ և  մատ չե լի38:

Գ. Ք լեյ սերն ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յուն է նվի րել անգ լե րե նի 
հա մե մա տութ յուն նե րին:  Նա դրանք բնու թագ րում է իբրև «պատ-
կե րա վոր, հետ ևա բար և  պոե տիկ ար տա հայ տութ յուն ներ, ո րոնք 
ճշտութ յամբ դրսևո րում և  ցայ տու նո րեն նկա րագ րում են որ ևէ ի րո-
ղութ յուն» (հմմտ. like a bird, like an ocean, like a grave, like a leaf, 
like a landed fish, like a wolf և  այլն)39: 

Ա. Հ.  Նա զար յա նը ֆրան սե րե նի դարձ վածք նե րի քննութ յան հա-
մա տեքս տում ըստ ա մե նայ նի անդ րա դառ նում է ՀԴՄ-նե րին: 

 Նա, ման րակր կիտ քննե լով ֆրան սե րե նի ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված-
քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, նշում է ե րեք կա ղա պար` կազմ ված

ա) ա ծա կա նից ու գո յա կա նից (հմմտ. muet comme une carpe - 
немой как рыба),

բ) բա յից ու գո յա կա նից (հմմտ. courir comme au feu - бежать 
как на пожар),

գ) մակ բա յից ու գո յա կա նից (հմմտ. droit comme une flêche - 
прямо как стрела): 

37 Л. И. Ковалева, Н. М. Прохорова, О семантической природе устойчивых компаративов 
английского языка, Сб. «ВСФЕ», ч. II, էջ 55-56:
38 J. Seidl, W. MC Mordie, English idioms and how to use them , M., Vishaya Shkola, 1983, 
էջ 4, 233:
39 Grenville Kleiser, Similes and their use, New York and London, Funk and Wagnalls, 
1925, էջ 3:
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 Նա ընդգ ծում է այն հան գա ման քը, որ ոչ բո լոր պատ կե րա վոր 
հա մե մա տութ յուն ներն են մտնում լեզ վի դարձ վա ծա յին ֆոն դի մեջ. 
ո րա կա կան տար բե րութ յուն կա ոչ միայն պատ կե րա վոր և  ոչ պատ-
կե րա վոր հա մե մա տութ յուն նե րի, այլև ընդ հան րա պես պատ կե րա-
վոր հա մե մա տութ յուն նե րի և ՀԴՄ-նե րի միջև:

Ըստ նրա՝ ՀԴՄ-նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը ա ռա ջա ցել 
է նրանց հա մե մա տութ յան ան դամ նե րի բա ռա յին ի մաստ նե րի թու-
լաց ման հետ ևան քով:

Ա.  Նա զար յա նը ՀԴՄ-նե րում ա ռանձ նաց նում է հա մե մա տութ-
յուն-դարձ վածք ներ և  հա մե մա տութ յուն-ի դիոմ ներ:  Վեր ջին նե րիս 
հա մար նա կար ևո րում է ընդ հան րա կան ի մաս տը, ո րը «դարձ ված-
քի ան դամ նե րի ի մաստ նե րից չի բխում, և  ո րը կա րե լի է բա ցատ րել 
միայն ստու գա բա նա կան վեր լու ծութ յան օգ նութ յամբ»40:

Ար ժե քա վոր է հե ղի նա կի ներդ րու մը ֆրան սե րե նի պատ կե րա-
վոր հա մե մա տութ յուն նե րի բա ռա րան ստեղ ծե լու գոր ծում: Ա.  Նա-
զար յա նը հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք նե րը սահ մա նե լիս շեշ տը 
դնում է նրանց թե՛ կա յու նութ յան, թե՛ վե րաի մաս տա վոր ման հատ-
կա նի շի վրա41: 

Է. Խ.  Ռոտն ա ռան ձին հոդ ված է նվի րել ռու սե րե նի, գեր մա նե րե-
նի ու ֆրան սե րե նի ՀԴՄ-նե րի ու սում նա սի րութ յա նը: Ըստ նրա, ե թե 
բո վան դա կութ յան դիտ ված քում հա մե մա տութ յու նը մի ա ռար կա յի 
(հաս կա ցութ յան կամ եր ևույ թի) հա մադ րումն է մյու սի հետ, ո րի հետ 
այն ու նի ընդ հա նուր հատ կա նիշ ներ, ա պա ար տա հայ տութ յան դիտ-
ված քում այն մի կա ռույց է` կազմ ված ե րեք ան դամ նե րից. ա ռա ջին 
ան դամն այն ա ռար կան է, ո րի հետ հա մե մա տում են մյուս ա ռար-
կան, երկ րորդն այն ա ռար կան է, ո րի հետ հա մե մա տում են ա ռա-
ջին ա ռար կան, եր րորդն այն հատ կա նիշն է (ո րա կը, գոր ծո ղութ յու-
նը), ո րը դրվում է հա մե մա տութ յան հիմ քում:

 Նա հա մե մա տութ յան շա րույ թա յին կա ռուց ված քի բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն է հա մա րում հա մե մա տութ յան կա պի առ-
կա յութ յու նը: 

40 А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 112, 113-114, 195, 
198, 199:
41 А. Г. Назарян, Образные сравнения французского языка, М., «Наука», 1965, էջ 7:



28

 Դարձ վա ծա յին նյու թի քննութ յու նը Ն. Ա մո սո վա յի նման կա տա-
րե լով հա մա տեքս տա յին մե թո դով` նա «ոչ ա զատ» հա մե մա տութ-
յուն նե րի մեջ ա ռանձ նաց նում է կա յուն և մշ տա կան հա մե մա տութ-
յուն ներ: Ըստ նրա՝ մշտա կան հա մե մա տութ յուն նե րը վե րա բե րում են 
դարձ վա ծա բա նութ յա նը, իսկ կա յուն հա մե մա տութ յուն նե րը` ոչ, թե-
պետ նշում է, որ դրանց միջև սահ մա նը ո րո շա կի չէ:

 Նա ՀԴՄ-նե րում տար բե րում է դարձ վածք ներ և  ի դիոմ ներ:
Ա ռա ջին նե րի մեջ, ըստ նրա, գե րա դաս ան դա մը պահ պա նում 

է իր բա ռա յին նշա նա կութ յու նը (հմմտ. глуп как прoбка, худой как 
щепка, dumm wie Bohnenstroh, Geld wie Heu haben, bête comme un 
chou, maigre comme un clou): Իսկ ի դիոմ նե րում այն ինչ-որ կերպ 
վե րաի մաս տա վոր ված է հան դես գա լիս (հմմտ. нужен как собаке 
пятая нога, поможет как мертвому припарки, гол как сокол, das 
paβt wie der Igel zum Handtuch, se’n soucier comme de l’an quarante, 
s’en soucier comme de colin- tampon):

 Կա ռուց ված քա յին ա ռու մով նա բո լոր ե րեք լե զու նե րում (ռու սե-
րեն, գեր մա նե րեն և ֆ րան սե րեն) ա ռանձ նաց նում է մեծ մա սամբ եր-
կան դամ, այլև` միան դամ ՀԴՄ-ներ42: 

Ի. Ի.  Չեր նիշ ևան գեր մա նե րե նի դարձ վածք նե րի քննութ յան 
հա մա տեքս տում խո սում է նաև ՀԴՄ-նե րը դարձ վա ծա բա նութ յան 
մեջ որ պես ա ռան ձին խումբ ա ռանձ նաց նե լու, ինչ պես նաև նրանց 
ի մաս տա յին, կա ռուց ված քա յին, բա ռաար տա հայտ չա կան յու րա-
հատ կութ յուն նե րի և  հա մե մա տա կան կա պակ ցութ յան դարձ վա ծայ-
նաց ման վե րա բեր յալ:

 Նա ՀԴՄ-նե րի շարքն է դա սում այն կա յուն և  պատ րաս տի վե-
րար տադ րե լի կա պակ ցութ յուն նե րը, ո րոնց դարձ վա ծա յին յու րա-
հատ կութ յու նը հիմն վում է ա վան դա կան հա մե մա տութ յան վրա:

Ըստ նրա՝ կա յուն կամ ա վան դա կան հա մե մա տութ յուն նե րը 
դարձ վածք նե րի ա ռան ձին խմբի մեջ ա ռանձ նաց նե լու հար ցում ա ռա-
ջին հեր թին հիմք են ըն դուն վում նրանց պատ րաս տի վե րար տադ րե-
լիութ յունն ու կա ռուց ված քա յին-ի մաս տա բա նա կան բնու թա գի րը:

Ի.  Չեր նիշ ևան այն տե սա կետն է ա ռաջ քա շում, որ հա մե մա-
42 Э. Х. Ротт, Компаративные фразеологизмы в русском, немецком и французском 
языках, Сб. «Вопросы романо-германского языкознания», Челябинск, ЧГПИ, 1967, էջ 
115-116, 117-118:
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տութ յուն-դարձ վածք նե րը դարձ վա ծա բա նութ յան զար գա ցող խմբե-
րից են. դրանք ա նընդ հատ լրաց վում են նոր դարձ վածք նե րով: Այդ 
միա վոր ներն ու նեն ցայ տուն ար տա հայտ չա կա նութ յուն, քա նի որ 
դեռ թարմ են ու ան սո վոր43: 

Օ. Մ. Ն ևե դոմս կա յա յի թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը 
նվիր ված է ռու սե րե նի և  գեր մա նե րե նի ՀԴՄ-նե րի զու գադ րա կան 
քննութ յա նը:  Հե ղի նա կը համ գա մա նո րեն քննում է ՀԴՄ-նե րը կա-
ռուց ված քա յին-ձևա բա նա կան և  ի մաս տա յին տե սանկ յուն նե րից` 
անդ րա դառ նա լով նրանց սահ ման նե րին և  գոր ծա ծութ յան հա ճա-
խա կա նութ յան հար ցե րին:  Նա խո սում է նաև ՀԴՄ-նե րի կազ մութ-
յա նը մաս նակ ցող ո ճա կան և  ար տա հայտ չա կան մի ջոց նե րի մա սին:

Ար ժե քա վոր են հե ղի նա կի դի տար կում ներն ու եզ րա կա ցութ յուն-
նե րը ՀԴՄ-նե րի հո ման շութ յան, բազ մի մաս տութ յան, հա կան շութ-
յան և  տար բե րա կայ նութ յան հար ցե րի վե րա բեր յալ:

Օ. Ն ևե դոմս կա յան ՀԴՄ-նե րը ձևա բա նո րեն դա սա կար գում է 
ե րեք խմբի` գո յա կա նա կան (ein Gedachtnis wie ein Sieb - голова как 
решето), ա ծա կա նա կան (kalt wie Eis - холодный как лед) և  բա-
յա կան (arbeiten wie ein Pferd - работать как лошадь):  Գո յա կա-
նա կան ՀԴՄ-ներն ա ռանձ նաց նում է այն հի մուն քով, որ «այդ պի սի 
դարձ վածք նե րի հա մե մա տութ յան մա սը գո յա կան բա ղադ րի չով է 
բնո րոշ վում»:

 Կա տա րե լով ռու սե րե նի և  գեր մա նե րե նի ՀԴՄ-նե րի զու գադ րա-
կան քննութ յուն` հե ղի նա կը խո սում է նաև նրանց թարգ մա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին44:

Այս պի սով, ի մի բե րե լով ռուս և  ար տա սահ ման յան այլ դարձ վա-
ծա բան նե րի աշ խա տութ յուն նե րում մեզ հե տաքրք րող հար ցի վե րա-
բեր յալ դի տար կում նե րը` կա րե լի է եզ րա կաց նել.

1.  Շատ ու սում նա սի րող ներ խնդրո ա ռար կա կա պակ ցութ յուն նե-
րը դարձ վա ծա բա նութ յան ա ռան ձին խումբ դի տե լու հար ցում թեև 
կար ևո րել են կա պակ ցութ յան կա յու նութ յու նը, պատ րաս տի վե րար-
տադ րե լիութ յու նը և ոչ ա զատ կա պակ ցե լիութ յու նը (Վ. Օ գոլցև, Լ. 

43 И. И. Чернышева, Фразеология современного немецкого языка, М., «Высшая 
школа», 1970, էջ 48-49, 58:
44 О. М. Неведомская, Компаративные фразеологизмы немецкого языка в сопостав-
лении с русскими, (АКД), Ленинград, ЛГУ, 1973, էջ 4, 11-12:
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 Լե բեդ ևա, Ի.  Չեր նիշ ևա), սա կայն հա մե մա տութ յու նը որ պես դարձ-
վածք դի տե լու կար ևո րա գույն հատ կա նիշ հա մա րել են նրա վե րաի-
մաս տա վոր վա ծութ յու նը (Վ. Օ գոլցև, Ն. Ա մո սո վա, Ա.  Նա զար յան, Է. 
 Ռոտ և  ու րիշ ներ):

2. ՀԴՄ-նե րում ա ռանձ նաց րել են հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք-
ներ և  հա մե մա տութ յուն-ի դիոմ ներ (Վ. Օ գոլցև, Ն. Ա մո սո վա, Ս.  Ռոյ-
զեն զոն, Ա.  Նա զար յան):

Եր բեմն այդ կար գի դարձ վածք նե րում տար բե րել են վե րո հիշ յալ 
տի պե րի հա մե մատ մի ջա կա դիրք զբա ղեց նող ՀԴՄ-ներ (Վ.  Ժու-
կով, Է.  Ռոտ): 

3.  Հան գա մա նո րեն քննար կել են ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին և  
ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը (Վ. Օ գոլցև, Ի.  Ֆե դո սով, 
Ն.  Շանս կի, Լ.  Կո վալ յո վա, Ն. Պ րո խո րո վա, Ա.  Կու նին, Ս.  Ռոյ զեն-
զոն, Ա.  Նա զար յան, Օ. Ն ևե դոմս կա յա): Ընդ ո րում, հատ կա պես ռու-
սե րե նի հա մար կա ռուց ված քա յին տի պեր են ա ռանձ նաց րել` նշե լով 
հիմ նա կա նում հա մե մա տութ յան կա պե րով ՀԴՄ-ներ և  գո յա կա նի 
գոր ծիա կան հո լո վաձ ևով հա մե մա տութ յան ի մաստ ար տա հայ տող 
ՀԴՄ-ներ (Վ. Օ գոլցև, Ի.  Ֆե դո սով, Է.  Ռոտ):

4. Խնդ րո ա ռար կա դարձ վածք ներն ըստ կազ մութ յան հա մա-
րել են եր կան դամ կա պակ ցութ յուն ներ` կար ևո րե լով նրան ցում նաև 
տրա մա բա նա կան սուբ յեկ տի առ կա յութ յան նշա նա կութ յու նը (Ա. 
 Նա զար յան, Է.  Ռոտ):

5. Ըստ խոս քի մա սա յին ար ժե քի` մեզ հե տաքրք րող դարձ վածք-
նե րում տար բե րել են գո յա կա նա կան, ա ծա կա նա կան, բա յա կան և 
 մակ բա յա կան ՀԴՄ-ներ (Ա.  Նա զար յան, Օ. Ն ևե դոմս կա յա): 

6. ՀԴՄ-նե րը դարձ վա ծա բա նութ յան մեջ որ պես ա ռան ձին խումբ 
արժ ևո րե լով` դրանք հա մա րել են կա ռուց ված քա յին տար բե րակ նե-
րի, ի մաս տա յին տե ղա շար ժե րի մի ջո ցով շա րու նակ զար գա ցող, հա -
մալրվող լեզ վա կան կա ռույց ներ (Լ. Իգ նատ ևա, Ի.  Չեր նի շևա):

7.  Կա տա րել են զու գադ րա կան քննութ յուն` հա մե մա տութ յան ծի-
րի մեջ ընդգր կե լով անգ լե րե նի, ռու սե րե նի, գեր մա նե րե նի, ֆրան սե-
րե նի և  այլ լե զու նե րի ՀԴՄ-նե րը, ցույց են տվել նրանց ի մաս տա յին, 
կա ռուց ված քա յին ինչ պես ընդ հան րութ յուն նե րը, այն պես էլ տար բե-
րութ յուն նե րը (Ս.  Ռոյ զեն զոն, Է.  Ռոտ, Օ. Ն ևե դոմս կա յա, Վ. Օ գոլցև): 
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ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ –ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ – 

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

I. ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին տի պե րը

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ ընդ հա նուր առ մամբ 
տար բե րակ վում է ԴՄ-նե րի, այդ թվում նաև ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված-
քա յին եր կու տիպ`

ա) դարձ վածք ներ, ո րոնք հա մընկ նում են բա ռա կա պակ ցութ-
յուն նե րին,

բ) դարձ վածք ներ, ո րոնք հա մընկ նում են նա խա դա սութ յուն նե րին45:
Ըստ ո րում, բա ռա կա պակ ցա կան կա ռուց ված քի ԴՄ-ներն 

ըմբռն վում են որ պես ան վա նո ղա կան, իսկ նա խա դա սութ յան կա-
ռուց վածք ու նե ցող նե րը` հա ղոր դակ ցա կան ար ժե քով կա պակ ցութ-
յուն ներ46:  Փաս տո րեն, ան վա նո ղա կան ար ժե քով ՀԴՄ-նե րը հա րա-
բե րակց վում են բա ռե րի բա ռա քե րա կա նա կան կար գե րին` խոս քի 
մա սե րին47, միա ժա մա նակ շա րահ յու սա կան մա կար դա կում` նա խա-
դա սութ յան կա ռուց ված քա յին դիտ ված քում, հան դես են գա լիս որ-
պես նրա մեկ ան դամ: Իսկ հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րը, ձևա վո-
րու մով լի նե լով նա խա դա սութ յուն ներ, վե րար տադր վում են որ պես 
խոս քի ա վար տուն հատ ված ներ:

45 Հմմտ. А. Д. Райхштейн, Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии, 
М., «Высшая школа», 1980, էջ 14, Н. М. Шанский, Фразеология современного русского 
языка, էջ 72:
46 Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային ոճաբանություն, էջ 10-11:
47 Դարձվածաբանական գրականության մեջ այս իմաստով նշվում է նաև 
«կառուցվածքային կարգեր» (структурные классы) տերմինը (տե՛ս А. В. Кунин, 
Английская фразеология, էջ 326, Э. Х. Ротт, Компаративные фразеологизмы в 
русском, немецком и французском языках, էջ 119):
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Ա.  Բա ռա կա պակ ցա կան (ան վա նո ղա կան) ՀԴՄ-ներ

Ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-նե րը` որ պես վե րաի մաս տա վոր ված, 
պատ   րաս տի վե րար տադ րե լի և  կա յուն կա պակ ցութ յուն ներ, ար տա-
հայ տութ յան դիտ ված քում (ըստ ձևի) հատ կանշ վում են բա ղադ րա-
մա սա յին հիմ քով. կազմ ված են բա ղադ րիչ տար րե րից: Ընդ ո րում, 
այդ կար գի կա պակ ցութ յուն նե րը բնու թագր վում են կա ռուց ված քա-
յին տա րա տե սա կութ յամբ, որ պայ մա նա վոր ված է նրանց բա ղադ-
րիչ նե րի խոս քի մա սա յին պատ կա նե լութ յամբ:  Ժա մա նա կա կից հա-
յե րե նի ՀԴՄ-նե րի շա րահ յու սա կան կա ռուց ված քի բնո րոշ ա ռանձ-
նա հատ կութ յու նը հա մե մա տութ յան կա պե րի առ կա յութ յունն է:

1. Ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-նե րի կա ղա պար նե րը, ծա վա  լա-
յին ընդգր կու մը և  բա ղադ րիչ նե րի կա պակց ման ե ղա-
նակ նե րը 

 Լեզ վա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ դարձ վածք նե րի կա ռուց-
ված քա յին մո դել48 ա սե լով ըն կալ վում է շա րահ յու սա կան այն կա ղա-
պա րը, ո րով ձևա վոր վում են այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րը49:

ԴՄ-նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թացն ա պա հո վող մի քա նի կա-
ղա պար ներ գո յութ յուն ու նեն: 

ՀԴՄ-նե րի կախ յալ կամ հա մե մա տա կան բա ղադ րիչն ար տա-
հայտ վում է կա պա կան կա ռույ ցով50:  Հա մե մա տութ յան մյուս եզ րում 
48 Կաղապարումը` որպես գիտական իմացության մեթոդ, մասնագիտական գրա-
կանության մեջ կարևորվում է նաև ԴՄ-ների իմաստաբանության ուսումնասիրության 
առումով (տե՛ս Л. И. Ковалева, Н. М. Прохорова, О семантической природе устойчивых 
компаративов английского языка, էջ 57):
49 Տե՛ս В. М. Мокиенко, Славянская фразеология, М., «Высшая школа», 1989, էջ 
51, Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային 
միավորներն արդի հայերենում, էջ 18:
50 Հմմտ. ռուսերենում համեմատության արտահայտման ներկառուցվածքային մի 
քանի միջոցներ գոյություն ունեն, դրանք են գոյականի գործիական հոլովը (стать 
горой), նախդիրների հետ հանդես եկող հայցական հոլովը (с гулькин нос), ածականի 
կամ մակբայի համեմատության աստիճանները (хуже горькой редьки) և այլն (տե՛ս 
В. М. Огольцев, Структурные типы компаративных фразеологизмов, էջ 320-322): 
Գոյականի գործիական հոլովով արտահայտված համեմատություններ առկա են նաև 
անգլերենում (տե՛ս И. А. Федосов, Структурно-синтаксические признаки разговорных 
ФЕ в современном русском языке, Сб. «Проблемы образование ФЕ», էջ 84): 
 Ուշագրավ է, որ արևմտահայերենի բառակապակցություններում հայցականը կարող 
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առ կա է այն հատ կա նի շը, ո րի հի ման վրա կա տար վում է հա մե-
մա տութ յու նը. շա րահ յու սա կան փոխ հա րա բե րութ յան ա ռու մով այն 
ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բա ղադ րիչն է:  Վեր ջինս խնդրո ա ռար կա կա-
պակ ցութ յուն նե րում կա րող է նաև բա ցա կա յել (միա գա գաթ ՀԴՄ-
ներ): 

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ՀԴՄ-նե րի կազ մութ յա նը մաս նակ-
ցող կա պերն են պես, չափ, նման հե տադ րութ յուն նե րը, ինչ պես, որ-
պես, իբրև նա խադ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ա սես, կար ծես, ոնց 
որ հա մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն ար տա հայ տող բա ռե րը51:

Ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը կազմ-
վում է պես կա պով և ն ման կա պա կան բա ռով, ո րոնք ա զատ կեր-
պով փո խա րի նում են միմ յանց` ձևա վո րե լով ՀԴՄ-նե րի բա ռա յին 
տար բե րակ ներ: 

 Դի տար կենք ՀԴՄ-նե րի կա ղա պար նե րը` ըստ հեր թա կա նութ յան: 

ա) Ա ծա կան + գո յա կան + կապ կա ղա պա րով ՀԴՄ-ներ

Ընդ հան րա պես ՀԴՄ-նե րի մե ծա մաս նութ յու նը եր կան դա մութ-
յուն ներ (բի նոմ ներ) են` կազմ ված գե րա դաս և  կախ յալ (հա մե մա տա-
կան) բա ղադ րիչ նե րից52:

Այ դօ րի նակ կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րում ձևա վոր վում են կա պա-
կան կա ռույց + ա ծա կան և ա ծա կան + կա պա կան կա ռույց շա-
րահ յու սա կան տար բե րակ ներ:

 Կա պա կան կա ռույց + ա ծա կան կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րում հա-
մե մա տութ յան կա պե րի (պես, չափ, նման) խնդիրն ար տա հայտ վում 
է սե ռա կան հո լո վով:

Հմմտ. տա շե ղի նման թեթև, բող կի պես ա ռողջ, օ ձի պես սա ռը, 
է կատարել կապական կառույցի դեր: Հմմտ. ձիւն ճերմակ նշանակում է ձիւնի պէս 
ճերմակ (տե՛ս Վ. Ա. Քոսյան, Արևմտահայերենի բառակապակցությունները, Ե., ՀՍՍՀ 
ԳԱ, 1986, էջ 69):
51 Վերջիններս գործուն են հատկապես հաղորդակցական ՀԴՄ-ներում: Լեզվաբա-
նական գրականության մեջ դրանք դիտվում են որպես համեմատության շաղկապներ 
(տե՛ս Ս. Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե., «Լույս», 
1969, էջ 232):
52 Տե՛ս А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 113, И. И. 
Чернышева, Фразеология современного немецкого языка, էջ 50, С. И. Ройзензон, 
Структурно-семактические связи глагольных компаративных ФЕ с фразеологизмами 
других типов, էջ 139, K. M. Karapetian, English similes, Yerevan, YU press, 1984, էջ 14:
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կա թի պես ճեր մակ, Ա դա մի չափ ծեր, մե ռե լի պես գու նատ, արծ վի 
պես սրա տես, սա թի պես սև, Ա դա մի պես մերկ, վար դի // գի նու 
պես կար միր53, երկն քի պես կա պույտ, կաղ նու պես ա մուր54, գա ռան 
պես հեզ, աղ վե սի պես խո րա մանկ, ճպու ռի պես շա տա խոս55,  Հո բի 
պես աղ քատ, առ յու ծի պես քաջ, գա զա նի պես ան գութ, պա տի պես 
ա մուր,  Սո ղո մո նի նման ի մաս տուն, գի շե րի պես խորհր դա վոր, շան 
նման հա վա տա րիմ, բյու րե ղի պես մա քուր56, օր վա պես պարզ, մա-
հու պես դա ժան, մոր պես քնքուշ, կյան քի չափ քաղցր, մտքի պես 
սրըն թաց, ջրի պես է ժան,  Ղա զա րո սի նման աղ քատ, ժա մա ցույ ցի 
պես ճշգրիտ, Կ րե սո սի նման հա րուստ, ժայ ռի պես կան գուն և  այլն:

 Նույն այս եր կան դամ կա ռույ ցը (հիմ նա կա նում նրա կախ յալ ան-
դա մը) ու նի ծա վալ ման հնա րա վո րութ յուն57: Այ դօ րի նակ կա ռույց նե-
րում լիի մաստ բա ռե րի քա նա կը հաս նում է հիմ նա կա նում ե րե քի, 
եր բեմն` չոր սի, հմմտ. չծնված ման կան պես ա նեղծ, Հ ռո մի պա պի 
պես անս խա լա կան, ցե րեկ վա լույ սի պես պարզ, ար ևի լույ սի պես 
պարզ, գորդ յան հան գույ ցի պես բարդ, մոր կա թի պես անհ րա ժեշտ, 
երկն քի թռչուն նե րի պես ան հոգ, դա նա յան տա կա ռի պես դա տարկ, 
պա տի ծե փի պես ճեր մակ, ագ ռա վի թևի նման սև, սար յա կի փե-
տու րի պես սև, օխ տը դևի հե քիա թի պես եր կար:

Ինչ պես գի տենք, հա մե մա տութ յան մի եզ րում, այն է` հա մե մա-
տա կան մա սում (ո րը դիտ վում է որ պես հա մե մա տութ յան հե նա-

53 Հմմտ. տարբերակային այդ ՀԴՄ-ների համարժեքներն արևմտահայերենում. 
վարդի` գինիի պէս կարմիր:
54 Հմմտ. գրաբարյան տարբերակը. հզօր իբրև զկաղնի:
55 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն արևմտահայերենում. ճպուռի մը պէս շատախօս:
56 Իբրև համեմատության եզրեր բերենք այս ՀԴՄ-ի համարժեքները ռուսերենում և 
անգլերենում, որոնց բնորոշ է կախյալ բաղադրիչի հետադրական դիրքը (դա առկա է 
նաև մեզանում. մաքուր ինչպես բյուրեղը). 
 чистый как стеклышко // clear as crystal.
  Կառուցվածքային ու իմաստային այսօրինակ ընդհանրություններով հանդերձ, լեզվից 
լեզու դարձվածքներն ի հայտ են բերում նաև տարբերություններ, որոնք դրսևորվում 
են յուրաքանչյուր տեսանկյունից դրանք քննելիս. կառուցվածքային-քերականական, 
բառագիտական, ոճաբանական և հնչյունաբանական (այդ մասին հանգամանորեն 
տե՛ս А. Г. Назарян, Фразеология-достижения и задачи, «Դարձվածաբանության 
խնդիրներ: Գիտաժողովի նյութեր», Ե., «Զանգակ-97», 2003, էջ 11):
57 Հմմտ. Э. Х. Ротт, նշվ. աշխ., էջ 120, А. Г. Назарян, Образные сравнения французского 
языка, էջ 7, Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 105-
106:
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կետ), ան պայ ման առ կա է գո յա կան կամ փո խան վա նա բար գոր-
ծած ված որ ևէ բառ:

Քն նարկ վող կա ռույ ցի շրջա նակ նե րում կա րող է փո խա նու նութ-
յուն ի հայտ գալ, հմմտ. եր կու ան գամ եր կու` չոր սի պես պարզ:

 Վե րը բեր ված բո լոր օ րի նակ նե րը եր կան դամ (ծա վա լու մով կամ 
ա ռանց ծա վա լու մի) ստո րա դա սա կան կա պակ ցութ յուն ներ են:

Ա ծա կան + գո յա կան + կապ կա ղա պա րով հա մաս տո րա դա սա-
կան կա պակ ցութ յուն ներ ժա մա նա կա կից հա յե րե նում քիչ են հան-
դի պում:

Ն րանց կախ յալ ան դա մը բաղ կա ցած է միմ յանց հա մա զոր եր կու 
գո յա կան նե րից.

հմմտ. օդ ու ջրի նման անհ րա ժեշտ, շուն ու կատ վի պես ան-
հաշտ, եր կինք ու երկ րի պես տար բեր, եր կիր ու օվ կիա նի նման 
տար բեր // հե ռու58:

Ա ծա կան + կա պա կան կա ռույց կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րում հա-
մե մա տութ յան կա պե րի (ինչ պես, որ պես, իբրև) խնդիրն ար տա-
հայտ վում է հայ ցա կան հո լո վով59: Այս կա ռույ ցը նա խոր դի շա րահ-
յու սա կան տար բե րակն է. վե րը նշված բո լոր ՀԴՄ-ներն էլ կա րե լի է 
ներ կա յաց նել կա ռուց ված քա յին այս փո փո խա կով:

Հմմտ. քննարկ վող կա ղա պա րով հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. կան գուն 
ինչ պես ժայռ, ա մա յի ինչ պես ա նա պատ, դառն ինչ պես լե ղի60, կար-
միր ինչ պես նու ռը, սև  ինչ պես գի շե րը, կո պիտ ինչ պես ար ջը, չոր 
ու ցա մաք որ պես կմախք, բա րի ինչ պես հրեշ տա կը, կեղ տոտ ինչ-
պես խո զը, գորշ ինչ պես ար ճի ճը // քա րը, փայ լուն ինչ պես ար ծա թը, 
զվարթ ինչ պես թռչու նը, ա մուր ինչ պես քա րը // գրա նի տը, սառն 
ինչ պես քա րը, ա նեղծ ինչ պես մա նու կը, գո ռոզ ինչ պես սի րա մար գը, 
մա քուր որ պես ձյուն, մռայլ որ պես ժայռ, վեհ իբրև ար ծիվ, քաղցր 
որ պես մեղր // շա քար61, սրբա զան իբրև մե ռոն, չար ինչ պես սա-

58 Հմմտ. այսօրինակ ՀԴՄ-ների շարահյուսական հետևյալ տարբերակները. 
անհրաժեշտ ինչպես օդն ու ջուրը, անհաշտ ինչպես շուն ու կատու, տարբեր ինչպես 
երկինք ու երկիր, հեռու ինչպես երկիր ու օվկիան:
59 Տե՛ս Վ. Ա. Քոսյան, Բառակապակցական կաղապարների զարգացումը հայերենում, 
Ե., ՀԽՍՀ ԳԱ, 1990, էջ 310:
60 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն գրաբարում. դառնագոյն քան զլեղի:
61 Հմմտ. տվյալ ՀԴՄ-ի միջինհայերենյան տարբերակը. քաղցր ու անուշ զերդ զշաքար:



36

տա նան, դի մաց կուն իբրև կա տու, լայն ինչ պես աշ խար հը, մա քուր // 
սպի տակ ինչ պես լույ սը62 և  այլն:

Այս կա ռույ ցում ևս  կա րող են լի նել ծա վա լում ներ63.
Հմմտ. պարզ ինչ պես պղտոր գե տը, կար միր ինչ պես նռան հա-

տի կը, կար միր ինչ պես վար դի թեր թը64, պարզ ինչ պես եր կու ան-
գամ եր կու հա վա սար է չոր սի, հար կա վոր ինչ պես ջու րը ծա րա ված 
մար դուն, գու նատ ինչ պես պա տի ծե փը65 և  այլն:

բ)  Բայ + գո յա կան + կապ կա ղա պա րով ՀԴՄ-ներ

Այդ պի սի կա պակ ցութ յուն նե րը ժա մա նա կա կից հա յե րե նի դարձ-
վա ծա յին հա մա կա գում գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յուն են կազ մում:

Ա ռանց գե րա դաս բայ բա ղադ րի չի չի կա րող լի նել բա յա կան կա-
պակ ցութ յուն: Այ դօ րի նակ ՀԴՄ-նե րում և՛ ստո րա դաս, և՛ գե րա դաս66 
բա ղադ րիչ նե րը կա րող են հան դես գալ թե՛ ա ռանց ծա վա լու մի, թե՛ 
ծա վա լու մով:  Վեր ջի նիս դեպ քում կազմ վում են ծա վա լուն շա րահ-
յու սա կան կա ռույց ներ` բազ մա բա ղադ րիչ բա յա կան ՀԴՄ-ներ: Ըստ 
ո րում, բայ + գո յա կան + կապ կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րում ձևա վոր-
վում են կա պա կան կա ռույց + բայ և  բայ + կա պա կան կա ռույց 
շա րահ յու սա կան տար բե րակ ներ:

 Կա պա կան կա ռույց + բայ: Դ րանք ժա մա նա կա կից հա յե րե նում 
մեծ թիվ են կազ մում: Ն րան ցում կա պա կան կա ռույ ցը ձևա վոր վում է 
պես, նման, չափ կա պե րով (ա ռանց ո րոնց ի մաս տա զուրկ է հա մե-
մա տա կան կա պակ ցութ յու նը) և գո յա կա նի սե ռա կան հո լո վով ար-
տա հայտ ված կա պի խնդրով` կազ մե լով շա րահ յու սա կան մեկ միա-

62 Այս ՀԴՄ-ի գրաբարյան փոփոխակն է մաքուր որպէս զլոյս կապակցությունը:
63 Երկանդամ կառույցն ընդլայնող բաղադրիչները մասնագիտական գրականության 
մեջ կոչվում են ծավալիչներ (հմմտ. Э. Х. Ротт, նշվ. աշխ., էջ 120):
64 Հմմտ. այն միջին հայերենում. կարմիր ի վարդին տերևն ի նման:
65 Իրականում այսօրինակ կապակցությունները բարդ ստորադասական նախադա-
սություններից են առաջացել` կորցնելով ստորոգումային հատկանիշը, հանդես գալով 
բառակապակցությունների ձևավորումով (հմմտ. Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն 
բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային միավորները գրաբարում, էջ 22):
66 Առհասարակ ՀԴՄ-ների գերադաս (դոմինանտ) բաղադրիչը մասնագիտական գրա-
կանության մեջ կոչվում է նաև «tertium comparationis» (տե՛ս О. М. Неведомская, Ком-
паративные фразеологизмы немецкого языка в сопоставлении с русскими, АКД, էջ 4):
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վոր67, որն ստո րա դաս վում է գլխա վոր բայ բա ղադ րի չին:  Վեր ջինս 
հիմ նա կա նում լի նում է բա յի ե լա կե տա յին ձևը` ա նո րոշ դեր բա յը68: 

Հմմտ. ա սու պի պես եր ևալ, դա նա կի պես կտրել, մո մի նման 
այր վել, ռում բի պես պայ թել, ծա մո նի պես կպչել, շան նման հոգ նել, 
կրիա յի պես քայ լել, գրաս տի պես բա նել, գայ լի պես լա փել, ծի տի կի 
չափ ու տել69, ձկան պես թպրտալ, սո խա կի նման դայ լայ լել, փայ-
տի պես կանգ նել, ծխի պես անց նել, աղբ յու րի պես բխել, ա ղի պես 
հալ վել, ե զան պես հա մա ռել, թու թա կի պես կրկնել, սա տա նա յի պես 
ստել, գո ղի նման քայ լել, ժա մա ցույ ցի պես աշ խա տել, ժան տախ տի 
նման տա րած վել, հո լի պես պտտվել, խե լա գա րի նման սի րել, մե-
քե նա յի պես աշ խա տել, ե րա զի նման հի շել, քա րի պես լռել, խո զի 
պես ու տել, գա ջի պես գու նատ վել, կա թի պես սպի տա կել, կուպ րի 
պես սևա նալ, հար դի պես ծախ վել, սպուն գի նման կլա նել, շան պես 
հաս կա նալ, ոս կու պես փայ լել,  Ղա զա րո սի պես եր գել, հնդկա հա-
վի պես փքվել, ձնագն դի պես խո շո րա նալ, մա հու չափ հոգ նել, շան 
պես դո ղալ և  այլն:

Այս կա ռույ ցով ՀԴՄ-նե րի մի ջու կա յին կամ գե րա դաս բա ղադ րիչ 
կա րող է լի նել թե՛ հա րա դիր բա յը, թե՛ այն պի սի բա յա կան կա պակ-
ցութ յուն, որն ա ռան ձին էլ դարձ վածք է: 

Հմմտ. թթված նի պես պետք գալ // անհ րա ժեշտ լի նել70, ուղ տի 
նման ոխ պա հել, շան պես քարշ գալ, շան պես պոչ պտտեց նել, 
կատ վի նման մեջ քին չգալ // մեջ քի վրա չընկ նել, սա րի պես թի-
կունք ու նե նալ, որ ձա կի // ա քա ղա ղի պես ծուղ րու ղու կան չել, ջայ լա-
67 Ռուսերենում, անգլերենում, ֆրանսերենում և գերմաներենում կապական կառույցը 
հիմնականում որպես հետադրություն է հարաբերակցվում գերադաս բայական 
անդամին, հմմտ. работать как вол // лошадь, work like a horse, travailler comme un 
boeuf, arbeiten wie ein Pferd:
68 Առանցքային բայ բաղադրիչը կարող է արտահայտվել դիմավոր-եղանակային 
ձևերով: Այդ դեպքում բայական ՀԴՄ-ները` որպես ամբողջական նախադասություններ, 
ձեռք են բերում հաղորդակցական արժեք (հմմտ. Ալ. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից 
հայոց լեզու, էջ 327):
69 Հմմտ. ռուս. есть как птичка, անգլ. eat like a bird:
70 Ինչպես տեսնում ենք, բայական ՀԴՄ-ները կարող են ձևավորվել ածականական 
համեմատություններից` վերջիններիս ավելացնելով անորոշ դերբայ: Հմմտ. քննվող 
կառույցի հետևյալ ծավալումները. սև աղվեսի պես հազվագյուտ դառնալ, հրեշտակի 
պես գեղեցիկ լինել, թռչունի պես ազատ զգալ, մրի պես սև լինել և այլն (հմմտ. С. И. 
Ройзензон, նշվ. աշխ., էջ 146, Հ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով դարձվածքները 
հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում, էջ 83):
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մի պես գլուխն ա վա զի մեջ թա ղել, դա նա կի պես սիր տը խրվել, քա-
րի պես ծան րա նալ սրտին` ու սե րին // ճնշել սիր տը, ե զան պես կող-
քի ընկ նել, թե փի նման վեր տալ, կո վի նման չվա նը պա կաս կա պել, 
շան պես փսխա ծը ու տել, ջա ղա ցի պես սո րոր տա լով անց նել, ջրի 
պես եր կար արև ու նե նալ, այ սօր վա պես միտ քը լի նել, ցե ցի պես 
սիր տը կրծել, նե տե րի պես թա փան ցել մինչև սրտի խոր քը, էն ֆիեի 
պես քի թը քա շել, Պ յու ղա տո սի պես ձեռ քե րը լվա նալ, փյու նի կի պես 
մո խիր նե րից հառ նել և  այլն:

 Դի տարկ վող կա ղա պա րով (կա պա կան կա ռույց + բայ) ՀԴՄ-
նե րում փոք րա թիվ չեն ծա վա լուն կամ բազ մա բա ղադ րիչ ամ բող-
ջութ յուն նե րը71:

 Ծա վա լում նե րով հան դես ե կող բա յա կան ՀԴՄ-ներն72 ի րենց 
հեր թին, ըստ կա ռուց ված քա յին գոր ծո նի, բա ժան վում են հետև յալ 
խմբե րի.

1. ՀԴՄ-ներ, ո րոն ցում միայն կախ յալ բա ղադ րիչն է ծա վալ ված 
(նրանց գե րա դաս ան դա մը կա րող է լի նել ա նո րոշ դեր բայ, հա րա-
դիր բայ կամ բա յա կան դարձ վածք):

Հմմտ. օ ճա ռի պղպջակ նե րի պես պայ թել, ջրից հա նած // ափ նետ-
ված ձկան պես թպրտալ, աշ նան տեր ևի պես դո ղալ73, թո կած կա պի կի 
պես կանգ նել, ղա սաբ խա նի շան պես դո ղալ, մոր կա թի պես ծծել, 
է լեկտ րա կան հո սան քի պես ցնցել, երկն քի թռչուն նե րի պես ապ րել, 
կրա կի բո ցի պես տա րած վել, որս կա նի բա րա կի պես վա զել, սա տա նի 
չար խի պես դառ նալ // պտտվել, պա տի ծե փի պես գու նատ վել, գե տի 
բե րանն ըն կած տա շե ղի պես քշել, օխ տը դևի հե քիա թի պես եր կա-
րել, սև  ամ պի պես չո քել, բա րի լույ սի պես պարզ վել, ա ծան // թխսկան 
հա վի պես կչկչալ, թրջված հա վի // մկան պես կուչ գալ, ա վա զի վրա 

71 Դարձվածաբանական գրականության մեջ երբեմն առանձնացվում են միագագաթ, 
երկգագաթ և բազմագագաթ ԴՄ-ներ` ըստ նրանց անդամների` լիիմաստ բառեր 
լինելու հանգամանքի: Ըստ այդմ, այն ԴՄ-ները, որոնք ունեն մեկ լիիմաստ տարր, 
պայմանականորեն համարվում են միագագաթ, երկու այդպիսի անդամ ունեցողները` 
երկգագաթ, երկուսից ավելի բաղադրիչներով կազմվածները` բազմագագաթ (տե՛ս 
А. И. Смирницкий, Лексикология современного английского языка, М., Изд. лит. на 
иностр. яз., 1956, էջ 212): 
72 Հմմտ. А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 114:
73 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն ռուսերենում և անգլերենում. ռուս. дрожать как осиновый лист, 
անգլ. shake like an aspen leaf (բառացի՝ դողալ ինչպես կաղամախու տերևը):
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շար ված պա տի նման փուլ գալ, ստվա րա թղթե տնա կի պես փուլ գալ, 
կոշտ ոս կո րի նման կո կոր դում մնալ, քար գցած գոր տի պես ձայ նը 
կտրել, հնդիկ ֆա քի րի պես կուրծք ծե ծել, սա ռը ցնցու ղի պես խել քը 
գլու խը բե րել, սուր թրի պես խել քը կտրել և  այլն:

2. ՀԴՄ-ներ, ո րոն ցում միայն գե րա դաս բա յա կան ան դամն է 
ծա վալ ված` մեծ մա սամբ կա մըն տիր (ֆա կուլ տա տիվ) ան դամ ներ ու-
նե նա լու, ընդ մի ջար կում նե րով հան դես գա լու տե սանկ յու նից:

 Դարձ վածք նե րի կա մըն տիր բա ղադ րիչ նե րը նրանց «ա զատ» 
փո փո խա կան ան դամ ներն են, ա ռանց ո րոնց այ դօ րի նակ կա պակ-
ցութ յուն նե րը թե րի են, և  ո րոն ցով ամ բող ջա նում են նրանց կազմն 
ու ի մաս տը: ԴՄ-նե րի կա մըն տիր բա ղադ րիչ նե րի փո խա րեն սո վո-
րա բար գոր ծած վում են մե կը, մի բան և  հա ման ման այլ բա ռեր` ու-
ղիղ կամ թեք ձևե րով74:

Հմմտ. ստվե րի պես հետ ևել մե կին, հյու րի պես պա հել ի րեն, ոչ-
խար նե րի պես հետ ևել մե կին75, ճան ճե րի պես մի բա նի վրա թափ-
վել, ա նա սու նի պես վար վել մե կի հետ, խո ղո վա կի պես ըն դու նել մի 
բան, սա րի պես կանգ նել մե կի թի կուն քին:

ԴՄ-նե րի կազ մում ընդ մի ջար կում ներ են դիտ վում այն ան դամ-
նե րը, ո րոնք կա յուն կեր պով հա րում են տվյալ կա պակ ցութ յա նը, 
նրա դարձ վա ծա յին նշա նա կութ յա նը և  դարձ ված քը դուրս չեն բե-
րում տվյալ ի մաս տի կամ կա ռուց ված քի շրջա նակ նե րից76:

Հմմտ. հետև յալ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը, ո րոնց գե րա դաս ան դամ-
ներն ընդ հատ վում (ընդ մի ջարկ վում) են հա վե լադ րութ յուն նե րով. ու-
րա գի պես միշտ իր կող մը տա շել, մագ նի սի պես դե պի ի րեն ձգել, 
թի թեռ նիկ նե րի նման ան վերջ շուր ջը պտտվել, կրիա յի պես դան
դաղ ըն թա նալ, օ ձի նման հա զար շա պիկ փո խել, մո մի նման ա մեն 
կողմ շուռ տալ, թաշ կի նա կի պես հա ճա խա կի փո խել, սնկի նման 
ա րագ ա ճել, ուր վա կան նե րի նման ան վերջ հե տապն դել77:
74 ԴՄ-ների կամընտիր անդամների մասին հանգամանորեն տե՛ս А. И. Молотков, 
Основы фразеологии русского языка, Ленинград, «Наука», 1977, էջ 87, Պ. Ս. Բեդիրյան, 
Ժամանակակից հայերենի ոչ փոխաբերական կայուն բառակապակցությունները, էջ 54:
75 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն անգլերենում. follow smb. like sheep.
76 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 173:
77 Ընդմիջարկելիություն դրսևորում են նաև ՀԴՄ-ների ստորադաս բաղադրիչները.
 հմմտ. գիշերաշրջիկ լուսնոտի պես դեգերել, ոչխարի հոտի պես (մեկին) հետևել, մի 
դռան երկու շան պես յոլա գնալ:
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3. ՀԴՄ-ներ, ո րոն ցում ծա վալ ված են թե՛ գե րա դաս, թե՛ կախ յալ 
բա ղադ րիչ նե րը. 

հմմտ. ան պետք թաշ կի նա կի պես դեն նե տել, վան դակն ըն
կած // վան դա կում փակ ված գա զա նի պես դե սու դեն վա զել, սուր 
սլաք նե րի պես թա փան ցել մինչև սրտի խոր քը, չնչին տա շե ղի նման 
իր հետ տա նել, ծանր մուր ճի պես հար վա ծել գլխին, խո րա մանկ 
աղ վե սի նման եր կու ոտ քով թա կարդն ընկ նել:

 Բայ + գո յա կան + կապ կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րը կա ռուց ված-
քա յին ա ռու մով հատ կանշ վում են նաև փո խա նուն բա ղադ րիչ նե րով 
հան դես գա լու նե րու նա կութ յամբ: 

 Հա մե մա տենք խնդրո ա ռար կա կա ռույ ցով չծա վալ ված հետև-
յալ հա մե մա տութ յուն նե րը. կաթ վա ծա հա րի // շան թա հա րի պես վեր 
թռչել, խայթ վա ծի պես վեր թռչել, մո լոր վա ծի նման լի նել, մեխ վա ծի 
// բևեռ վա ծի պես կանգ առ նել, մե ռա ծի պես քնել:

Ս տորև բեր վող ՀԴՄ-նե րը հան դես են գա լիս ծա վա լում նե րով.
մե կին իր ու զա ծի պես խա ղաց նել, գլխին կաց նի հար ված ստա-

ցա ծի պես կանգ առ նել, կրա կից փախ չո ղի պես դուրս թռչել, ջա նը 
կրակ ըն կա ծի նման տե ղում հան գիստ չմնալ, խեղդ վո ղի պես ձեռ քը 
փրփու րին գցել, վան դակն ըն կա ծի // վան դա կում փակ վա ծի նման 
դե սու դեն վա զել:

 Բայ + կա պա կան կա ռույց:  Հա ման ման կա ղա պա րով ՀԴՄ-
նե րը, լի նե լով նա խորդ կա ռույ ցի շա րահ յու սա կան տար բե րակ նե-
րը, ըստ ար տա հայ տութ յան դիտ ված քի, հա մա պա տաս խա նում են 
բարդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սութ յա նը:  Վեր ջի նիս փո խա կեր-
պու մից ա ռա ջա ցած շա րահ յու սա կան միա վոր ներ են (ա ռանց ստո-
րոգ ման հատ կա նի շի)78:

Հմմտ. վա խե նալ ինչ պես կրա կից, փոխ վել ինչ պես հե քիա թում 
// ե րա զում, զգու շա նալ // փախ չել ինչ պես վա րա կից // ժան տախ-
տից, թափ վել ինչ պես դույ լից, կանգ նել ինչ պես // որ պես սար, ա ճել 
// տա րած վել ինչ պես սուն կը, լռել ինչ պես կոճ ղը, բաց վել ինչ պես 
78 Բայական ՀԴՄ-ները կարող են դրսևորվել նաև բարդ ստորադասական նախա-
դա սության ստորադաս բաղադրիչի ձևավորումով: Հմմտ. ասես բերանից կրակ թա-
փել, ինչպես ժեռ սարին ապավինել, ինչպես գրաստ քշել և այլն: Այդպիսի կա պակ-
ցությունները, մեծ մասամբ արտահայտվելով բայի դիմավոր-եղանակային ձևերով, 
ձեռք են բերում հաղորդակցական արժեք: Կրկնությունից խուսափելու համար դրանց 
կանդրադառնանք սույն ուսումնասիրության համապատասխան բաժնում:
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վար դը, կա նա չել ինչ պես խո տը և  այլն:
 Վե րո հիշ յալ կա ռույ ցի ծա վա լում ներն են հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. 

դա րա նել (մե կին) ինչ պես կա տուն մկա նը, զգալ ինչ պես իր տա նը, 
ընկ նել որ պես կոտ րած գե րան, հար ձակ վել ինչ պես մե ղու նե րը մեղ-
րի վրա, նա յել ինչ պես թուր քը խո զի մսի վրա, քշել ինչ պես քա մի-
նե րի բե րանն ըն կած չոր տերև, ապ րել ինչ պես մի ու րախ թռչուն, 
թափ վել ինչ պես ա ռա տութ յան եղջ յու րից, հրա պուր վել ինչ պես ե րե-
խան խա ղա լի քով, խա բել ինչ պես ման կա նը իր խա ղա լի քով, ար-
տա ցոլ վել ինչ պես ար ևը մի կա թիլ ջրում, (մե կի հետ) խա ղալ ինչ-
պես կա տուն մկան հետ, պա տել որ պես խա վար գի շեր:

Ինչ պես տես նում ենք, հա ման ման ՀԴՄ-նե րում ծա վալ ման են-
թա կա է հիմ նա կա նում երկ րորդ` ստո րա դաս բա ղադ րի չը: 

 Բա յա կան հա մաս տո րա դա սա կան կա պակ ցութ յուն նե րում ա ռանց -
քա յին բա յա կան ան դա մին հա րա բե րակց վում է եր կու հա մա դաս 
տար րե րից կազմ ված հա մե մա տա կան բա ղադ րի չը.

հմմտ. մուկ ու կատ վի պես ապ րել, օդ ու ջրի պես անհ րա ժեշտ 
լի նել, ապ րել ինչ պես շուն ու կա տու, տար բեր վել ինչ պես եր կիր ու 
օվ կիան:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը հատ կանշ վում են նաև ե զա կի այն պի սի 
կա ռույց նե րով, ո րոնք նե րա ռում են եր կու հա մա զոր ՀԴՄ-ներ.

հմմտ. քա րի պես քաղ վել` հո ղի պես մաղ վել, ջրի նման գնալ` 
ա վա զի նման կանգ նել, սա րի պես կանգ նել` ու ռի պես դո ղալ:

գ)  Կապ + կա պի խնդիր կա ռույ ցով ՀԴՄ-ներ

 Հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք նե րի քե րա կա նա կան կա ռուց ված-
քը դի տար կե լիս նրան ցում նկա տում ենք այն պի սի կա պակ ցութ յուն-
ներ, ո րոն ցում բա ցա կա յում է հա մե մա տութ յան եզ րե րից մե կը, կա-
ռուց ված քա յին ա ռու մով` գե րա դաս ան դա մը: Այդ կար գի կա պակ-
ցութ յուն ներն ան վան վում են միա գա գաթ79, ո րով հետև նրան ցում 
առ կա է լիի մաստ մեկ բա ղադ րիչ:  Վեր ջինս կա րող է լի նել գո յա կան 
կամ փո խան վա նա բար գոր ծած ված որ ևէ բառ, ո րը հան դես է գա լիս 
սպա սար կու կամ թե րի մաստ բա ռի, ՀԴՄ-նե րի պա րա գա յում` հա մե-

79 Հմմտ. Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, էջ 
259-260, Ալ. Ս. Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 317:
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մա տութ յան կա պի հետ:
 Կապ + կա պի խնդիր կա ռույ ցով ՀԴՄ-նե րը մաս նա գի տա կան 

գրա կա նութ յան մեջ եր բեմն կոչ վում են հա տած (կրճա տած) հա մե-
մա տութ յուն-դարձ վածք ներ (усеченные компаративные фразеоло-
гизмы)80: 

Այդ պի սի ՀԴՄ-նե րի ար տա հայ տութ յան պլա նում ա ռա վել կեն-
սու նակ են պես, նման և չափ հե տադ րութ յուն նե րը: 

 Միա գա գաթ81 ՀԴՄ-նե րում կա րող են լի նել չծա վալ ված և  ծա-
վալ ված, ինչ պես նաև փո խա նու նութ յուն նե րով հան դես ե կող կա-
պակ ցութ յուն ներ:  Դի տար կենք դրանք` ըստ հեր թա կա նութ յան: 

Հմմտ. գո յա կա նով և  հա մե մա տութ յան որ ևէ կա պով կազմ ված 
հետև յալ ՀԴՄ-նե րը.  Գա բո սա յի նման, սա րի պես, սա րի չափ82, ծա-
ռի պես, պատ կե րի պես, կմախ քի նման, տախ տա կի պես, չի նա-
րի պես, կո րե կի չափ, մա սու րի չափ, բա լի չափ, մա զի նման, մա զի 
չափ, ծո վի պես, այ ծի նման, բո րե նու պես, ե ղուն գի չափ, աշ խար հի 
չափ, ամ պի չափ, ծտի պես, կրա կի պես, այ սօր վա պես, ջրի պես, 
հո գու չափ, սլա քի պես, փայ տի նման, մրջյու նի պես, բո ւի նման, 
կաթ վա ծի նման, մու րաց կա նի պես, ակն թար թի պես, հսկա յի նման 
և  այլն:

Քն նարկ վող կա ռույ ցի ծա վա լում նե րում83 առ կա են եր կու գո յա-
կա նի և  հա մե մա տութ յան կա պե րի զու գորդ մամբ կազմ ված ՀԴՄ-
ներ. հմմտ. գնդա սե ղի գլխի չափ, քո րո ցի գլխի չափ, ա սե ղի ծայ-
րի չափ, լուց կու տու փի չափ, ծտի աչ քի չափ, թռչու նի կտու ցի չափ, 
գլխի մա զի չափ84, ծո վի ա վա զի չափ85, երկն քի աստ ղե րի չափ, 
80 А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 115-116:
81 Է. Խ. Ռոտն, օրինակ, դրանք համարում է միատարր դարձվածքներ (одноэлементные 
фразеологизмы), իսկ երկբաղադրիչ ՀԴՄ-ները` երկտարր (двухэлементные КФЕ), 
(տե՛ս Э. Х. Ротт, նշվ. աշխ., էջ 119):
82 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն միջին հայերենում. սարին չափ, նույն կերպով և ծովի պես 
ՀԴՄ-ն. ծովին չափ: 
83 Լ.Դ. Իգնատևան այդ կարգի ՀԴՄ-ներն անվանում է բառակապակցություններ 
(հմմտ. как осиновый лист), իսկ մեկ լիիմաստ բառի ու մեկ կապի զուգորդումով 
կազմված ՀԴՄ-ները` կապակցություններ (հմմտ. как полотно), (տե՛ս Л. Д. Игнатьева, 
Структурные и семантические свойства фразеологических единиц с фразообразующим 
компонентом «как» в современном русском языке, АКД, էջ 7):
84 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ի գրաբարյան տարբերակը. բազում քան զհեր գլխոյ:
85 Հմմտ. գրաբարում. իբրև զաւազ ծովու անչափ և անթիւ:



43

օ ճա ռի պղպջակ նե րի // բշտիկ նե րի պես,  Հու դա յի համ բույ րի նման, 
գար նան ծի ծեռ նա կի պես, մա զե րի համ րան քի չափ86:

 Միա գա գաթ ՀԴՄ-նե րի շար քում ա ռանձ նա նում են գո յա կա նով 
և  հա մե մա տութ յան ի մաստ ար տա հայ տող ա սես բա ռով կազմ ված 
հետև յալ կա պակ ցութ յուն նե րը. ա սես ե րա զում, ա սես հե քիա թում, 
ա սես նո տա նե րով:

 Միմ յանց հա մա զոր գո յա կան նե րով ու հա մե մա տութ յան պես 
կա պով են կազմ վել խաղ ու պա րի պես, օդ ու ջրի պես ՀԴՄ-նե րը:

Հմմտ. գո յա կա նի, ա ծա կա նի և  կա պի հա մադ րու մով կազմ ված 
հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. սև  ուր բա թի պես,  Թե րա հա վատ  Թով մա սի 
պես, գառ նազ գեստ գայ լի նման, ուխտ յալ թշնա մու պես, խո րա-
մանկ աղ վե սի պես, դա նա յան տա կա ռի պես, տո րի չել յան դա տար-
կութ յան նման87:

 Գո յա կան նե րի, ա ծա կա նի և  հա մե մա տութ յան հա րա բե րութ յուն 
ար տա հայ տող ա սես, կար ծես, ոնց որ բա ռե րի միա վո րու մով են 
կազմ վել ա սես ո րոտ պարզ // կա պույտ // հստակ // պայ ծառ երկն-
քից, կար ծես մո գա կան // կա խար դա կան գա վա զա նի հար վա ծով, 
ոնց որ ցա մաք ձո րի աղ վես ՀԴՄ-նե րը:

Ս տորև բեր վող ՀԴՄ-նե րը ձևա վոր վել են գո յա կա նի, դեր բա յի և 
 կա պի զու գակ ցու մով. 

թրջված հա վի պես, կոտ րած գե րա նի պես, քա մած լի մո նի 
պես88:

Ինչ պես (որ պես) նա խադ րութ յան, գո յա կան նե րի և թ վա կա նի 
կա պակ ցու մով են ձևա վոր վել ինչ պես մի ծա ռի պտուղ, ինչ պես մի 
սա ջի հաց, որ պես եր կու կա թիլ ջուր, ինչ պես մի դռան շուն ՀԴՄ-
նե րը89:

 Գո յա կա նով, թվա կա նով և  կա պով է կազմ վել մի մար դու պես 

86 Այդպիսի կապակցություններում տարբերակվում են կառույցի գլխավոր բաղադրիչ 
և ծավալիչ հասկացությունները: Հմմտ. դատարկ ու փուչ պարկի պես ՀԴՄ-ում 
պարկի պես-ը գերադաս է դատարկ ու փուչ բաղադրիչի համեմատությամբ: Այս 
հարաբերությամբ ունենք համաստորադասական կապակցություն:
87 Այս խմբի մեջ առանձնանում է ոնց որ համեմատական բառից, ածականից ու 
գոյականից կազմված ոնց որ դառը խոտ ՀԴՄ-ն:
88 Հմմտ. որպես թրջված հավ, որպես կոտրած գերան, որպես քամած լիմոն:
89 Գոյականով, դերանունով և ինչպես նախադրությամբ է ձևավորվել ինչպես մի 
պատկեր ՀԴՄ-ն:
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ՀԴՄ-ն:
Խնդ րո ա ռար կա կա պակ ցութ յուն նե րում ծա վա լուն շա րահ յու սա-

կան միա վոր ներ են ձևա վոր վում նաև եր կու (եր բեմն ե րեք) գո յա-
կան նե րի, դեր բա յի և  կա պի հա մադ րու մով. 

հմմտ. դե զին նստած շան նման, ինչ պես ափ նետ ված ձուկ, 
աղբ յու րի ա կը փա կած վի շա պի նման:

 Միա գա գաթ ծա վա լուն ՀԴՄ-ներ կա րող են կազմ վել նաև գո յա-
կա նի, թվա կա նի, դեր բա յի (հա րա կա տար) ու կա պի զու գոր դու մով.

հմմտ. ինչ պես մի ձու` մեջ տե ղից կի սած, ինչ պես մի խնձոր` եր-
կու կես ա րած:

 Կապ + կա պի խնդիր կա ռույ ցով ՀԴՄ-նե րում կա րող են լի-
նել փո խա նուն բա ղադ րիչ ներ: Այդ կար գի կա պակ ցութ յուն նե րը ևս 
 հան դես են գա լիս ինչ պես ա ռանց ծա վա լում նե րի, այն պես էլ ծա վա-
լում նե րով:

Հմմտ. չծա վալ ված հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. հա կա ռա կի պես90, 
թար սի պես, շան թա հա րի // կաթ վա ծա հա րի պես, խայթ վա ծի պես, 
թքած-կպցրա ծի նման, ու զա ծիդ պես, մո լոր վա ծի պես, սպան վա ծի 
պես, մե ռա ծի պես, բևեռ վա ծի // մեխ վա ծի պես, փշրվա ծի նման:

Հմմտ. հետև յալ ծա վա լուն շա րահ յու սա կան միա վոր նե րը. ջուրն 
ըն կա ծի պես, ջու րը կո խած-հա նա ծի պես, քե ֆը տվա ծի պես, փայտ 
կուլ տվա ծի պես, օ ձից խայթ վա ծի պես, օ ձի կծա ծի պես, ջա նը կրակ 
ըն կա ծի պես, գայ լի բե րանն ըն կա ծի նման, գո ղութ յան մեջ բռնվա ծի 
պես, գլխին կաց նի հար ված ստա ցա ծի պես, մի բան կորց րա ծի պես: 

Ինչ պես տես նում ենք, ՀԴՄ-նե րը դրսևո րում են ներ կա ռուց ված-
քա յին մի շարք յու րա հատ կութ յուն ներ: Այս և  այլ գոր ծոն նե րով պայ-
մա նա վոր ված` այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րը լեզ վի դարձ վա ծա յին 
հա մա կար գում հան դես են գա լիս որ պես տե սա կա րար միա վոր ներ:

Այս պի սով`
1. ՀԴՄ-նե րի մի եզ րում ան պայ ման առ կա է գո յա կան, ո րը հան-

դես է գա լիս հա մե մա տութ յան կա պի հետ` կազ մե լով հա մե մա տա-
կան կա պակ ցութ յան կախ յալ բա ղադ րի չը, մյու սում` կա՛մ ա ծա կան 
(ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի դեպ քում), կա՛մ բայ (բա յա կան ՀԴՄ-նե-
րի դեպ քում): Դ րանք ՀԴՄ-նե րի ա ծա կան կամ բայ (քե րա կա նո րեն) 

90 Հմմտ. ռուսերենում. как на грех (как на зло), անգլերենում. as bad luck would have it.
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գե րա դաս բա ղադ րիչ ներն են:
2. Այ դօ րի նակ կա ղա պա րու մով ՀԴՄ-նե րում կա րող են լի նել թե՛ 

փո խա նու նութ յուն ներ, թե՛ կա ռույց նե րի ծա վա լում ներ:  Վեր ջինս վե-
րա բե րում է ՀԴՄ-նե րի թե՛ կախ յալ, թե՛ գե րա դաս ան դամ նե րին:

3. ՀԴՄ-նե րում չա փա զանց կեն սու նակ են միա գա գաթ կամ 
միա տարր կա ռույց նե րը` կազմ ված լիի մաստ և  թե րի մաստ բա ռե րի 
հա մադ րու մով: Այդ կար գի կա պակ ցութ յուն նե րում ևս  գոր ծուն է փո-
խա նու նութ յու նը:

2. Ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-նե րի քե րա կա նա կան  
հատ կա նիշ նե րը

ա) ՀԴՄ-նե րի ձևա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

ԴՄ-նե րի ձևա բա նա կան ար ժեքն ընդ հա նուր առ մամբ բխում է 
նրանց ի մաս տա յին, բա ռա քե րա կա նա կան և  գոր ծա ռա կան հատ-
կա նիշ նե րից91:

 Քա նի որ յու րա քանչ յուր ԴՄ ու նի դարձ վա ծա յին ընդ հա նուր 
ի մաստ, նրա քե րա կա նա կան ի մաս տը ևս  վե րա բե րում է ողջ կա պակ -
ցութ յա նը, ոչ թե նրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րին92, թեև ԴՄ-նե րի գե-
րա դաս բա ղադ րի չը եր բեմն վճռո րոշ կա րող է լի նել այս հար ցում93:

  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ «ո րոշ 
դեպ քե րում ա ղեր սակ ցութ յուն գո յութ յուն ու նի դարձ վածք նե րի բա-
ղադ րիչ նե րի բա ռա քե րա կա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և 
ն րանց ձևի միջև, սա կայն այդ կապն առ կա է այն տեղ, որ տեղ դարձ-
վածք նե րի քե րա կա նո րեն գե րա դաս ան դամ նե րը ո րո շում են նրանց 
պատ կա նե լութ յու նը այս կամ այն քե րա կա նա կան կար գին»94:

Այս պի սով, ԴՄ-նե րի քե րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րը քննե լիս 
նկա տի է առն վում ողջ շա րահ յու սա կան կա պակ ցութ յու նը, միա-

91 Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, էջ 91-93: 
92 Տե՛ս Л. Е. Кругликова, Фразеологические единицы современного русского лите-
ратурного языка с «цветовыми» прилагательными (АКД), Ленинград, ЛГУ, 1977, էջ 9:
93 Հմմտ. И. С. Козырев, Современный русский язык, Минск, «Вышэйш. школа», 1979, 
էջ 30, Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 135:
94 В. Н. Телия, О лексических компонентах фразы как элементах ее структуры, Сб. 
«ПФ», Вологда, 1967, էջ 219:
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ժա մա նակ չեն ան տես վում նրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի քե րա-
կա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րով հետև «ցան կա ցած 
կա յուն կա պակ ցութ յուն, ինչ քան էլ նրա բա ղադ րիչ նե րը միա ձույլ 
լի նեն, կազմ վում է տվյալ լեզ վի քե րա կա նա կան օ րենք նե րով, և  տե-
սա կա նո րեն կա րե լի է այն են թար կել ձևաի մաս տա յին վեր լու ծութ-
յան: Այս պի սի մո տե ցու մով կա րե լի է ո րո շել ինչ պես ԿԿ-նե րի (կա-
յուն կա պակ ցութ յուն նե րի-Լ.Ա.) բա ղադ րիչ նե րի, այն պես էլ ամ բողջ 
կա ռույ ցի բա ռա քե րա կա նա կան հատ կա նիշ նե րը. բա ռի մաս տը կամ 
հաս կա ցա կան նշա նա կութ յու նը (ու ղիղ կամ փո խա բե րա կան), խոս-
քի մա սա յին ի մաս տը (միար ժեք կամ տա րար ժեք) և  շա րահ յու սա-
կան գոր ծա ռույ թը (տվյալ ար ժե քին հա տուկ կամ փոխ ված)»95:

ՀԴՄ-նե րը քե րա կա նա կան հա յե ցա կե տից հատ կանշ վում են մի 
շարք յու րա հատ կութ յուն նե րով, ո րոնք խարսխ վում են այ դօ րի նակ 
կա պակ ցութ յուն նե րի ար տա քին (կա ռուց ված քա յին) և  ներ քին (բո-
վան դա կա յին) գոր ծոն նե րի վրա:

Ըստ հա մընդ հա նուր քե րա կա նա կան ի մաս տի` ան վա նո ղա կան 
ՀԴՄ-ներն ար տա հայ տում են հատ կան շա յին հաս կա ցութ յուն ներ: 
 Վեր ջին ներս կա րող են վե րա բե րել ա ռար կա յին, հատ կա նի շին կամ 
գոր ծո ղութ յա նը և  կամ ար տա հայ տել ա ռար կա յի փո փոխ վող հատ-
կա նիշ, այն է` շար ժում: Ըստ այդմ, շա րահ յու սա կան ձևա վո րու մով 
որ պես բա ռա կա պակ ցութ յուն հան դես ե կող ՀԴՄ-նե րում ա ռանձ-
նաց վում են հա մա պա տաս խա նա բար ա ծա կա նա կան, մակ բա յա-
կան և  բա յա կան կա պակ ցութ յուն ներ96: Քն նար կենք նրանց քե րա-
կա նա կան` ձևա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը:

Երբ խոս վում է ՀԴՄ-նե րի քե րա կա նա կան փո փո խութ յուն նե-
րի մա սին, նկա տի են առն վում հիմ նա կա նում նրանց գե րա դաս 
բա ղադ րիչ նե րը` չնա յած նրանց եր կու ան դամ ներն էլ (գե րա դաս և 
ս տո րա դաս) քե րա կա նա կան ձևա վո րում ու նեն97. միև նույն ՀԴՄ-ի 
95 Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն 
կապակցություններում, էջ 7-8:
96 ՀԴՄ-ներում հանդիպում են եզակի կապակցություններ, որոնք չունեն անվանո-
ղական արժեք. դրանք երանգավորում են խոսքը: Այդպիսիները հարկ է տարբերակել 
որպես եղանակավորող ՀԴՄ-ներ: Դրանք հիմնականում միագագաթ կառույցներ են: 
Հմմտ. հակառակի պես, թարսի պես, սատանայի պես, քրոջ պես, ախպոր // եղբոր 
պես // նման: 
97 Տե՛ս А. И. Смирницкий, Лексикология современного английского языка, էջ 203-204:
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քե րա կա նա կան ձևե րի կրո ղը, ցու ցի չը հիմ նա կա նում նրա գե րա-
դաս ան դամն է98:

1. Ա ծա կա նի ար ժեք ու նե ցող ՀԴՄ-ներ

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բա ղադ րի չը մեծ մա սամբ 
ա ծա կան է: Այս ա ռու մով կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն նաև հա րա-
կա տար և  են թա կա յա կան դեր բայ նե րը:

Ա ծա կա նին հա րա բե րա կից ՀԴՄ-նե րում առ կա են նաև միա գա-
գաթ կա պակ ցութ յուն ներ, ո րոն ցում չկան գե րա դաս և ս պա սար կու 
բա ղադ րիչ ներ:

Ո րա կա կան ա ծա կան նե րը, դառ նա լով ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս ան-
դամ ներ, ա զատ կի րա ռութ յուն նե րում հան դես ե կող ա ծա կան նե րի 
նկատ մամբ ցու ցա բե րում են թե՛ ընդ հան րութ յուն ներ, թե տար բե-
րութ յուն ներ: Ըստ ո րում, տար բե րութ յուն նե րը վե րա բե րում են դարձ-
վա ծա յին ի մաս տով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում նե րին:

Ինչ պես ա զատ կա պակ ցութ յուն նե րում (ԱԿ), այն պես էլ ՀԴՄ-նե-
րում ա ծա կա նը, դրվե լով գո յա կա նի (տվյալ դեպ քում` հա մե մա տութ-
յան կա պի ու կա պի խնդրի) վրա, հա մե մա տութ յան աս տի ճան ներ 
չի ստա նում. միշտ գոր ծած վում է դրա կան աս տի ճա նով99:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րում ա ռա ջին պլան է մղվում ոչ թե հա-
մե մա տութ յան գոր ծա ռույ թը, այլ ա ծա կա նով ար տա հայտ ված հատ-
կա նի շի սաստ կա կան նշա նա կութ յու նը: Երբ աս վում է գու նատ ինչ-
պես պա տի ծե փը, նկա տի է առն վում մե կի ոչ այն քան պա տի ծե փի 
պես գու նատ լի նե լը, որ քան նրա սաս տիկ գու նա տութ յու նը:

98 Հմմտ. В. П. Жуков, Русская фразеология, М., «Высшая школа», 1982, էջ 212, А. 
М. Чепасова, Л. А. Ивашко, Проблема структурности фразеологического значения, 
Сб. «Фразеологическое значение в языке и речи», Челябинск, ЧГПИ, 1988, էջ 24 –25:
99 Հմմտ. ԱԿ-ներում պես, չափ, նման կապերով լրացում ունենալու դեպքում ածականը 
կազմում է ձևաբանական իմաստ արտահայտող կապակցություն, այն է` որակական 
ածականի հավասարական համեմատական աստիճան (տե՛ս Վ. Ա. Քոսյան, 
Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, էջ 183):
Ռուսերենում, անգլերենում և ֆրանսերենում ածականները դարձվածքների կազմում 
հաճախ կիրառվում են համեմատության աստիճաններով (տե՛ս Л. Е. Кругликова, նշվ. 
աշխ., էջ 12, А. В. Кунин, Английская фразеология, էջ 21, 303, А. Г. Назарян, Фразеология 
современного французского языка, էջ 116): Ֆրանսերենում, օրինակ, համեմատության 
comme կապն այս դեպքում փոխարինվում է plus…que կաղապարով: Հմմտ. ձյունի պես 
սպիտակ ՀԴՄ-ն ֆրանսերենում. blanc comme la neige // plus blanc que la neige.
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Հմմտ. արծ վի պես սրա տես, կա պա րի նման կարծր, մե տաք սի 
պես փա փուկ, առ յու ծի պես քաջ100, կա թի պես սպի տակ, օ ձի պես 
սա ռը, կաղ նու նման ա մուր և  այլն:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բա ղադ րիչն ըստ կազ մութ-
յան կա րող է լի նել պարզ, ա ծան ցա վոր և  բարդ:

Հմմտ. պարզ ա ծա կան նե րով կազմ ված հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. 
լույ սի պես պարզ, տա շե ղի նման թեթև, Ա դա մի պես ծեր, խո զի պես 
գեր, շեղ բի պես սուր, գի շեր վա նման մութ, ժայ ռի նման մռայլ:

 Հետև յալ ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բա ղադ րիչ ներն ա ծան ցա վոր 
ա ծա կան ներ են. սա տա նա յի նման տգեղ, մու միա յի պես ան շարժ, 
ե րե խա յի պես ան մեղ, գա զա նի պես ան գութ, ման կան նման ա նօգ-
նա կան, (Հ ռո մի) պա պի պես անս խա լա կան, ար ծա թի պես փայ լուն, 
վար դի պես թո վիչ, խո զի պես կեղ տոտ:

Ս տորև բեր վող ՀԴՄ-նե րը բա ղադր վել են բարդ ա ծա կան նե-
րով.

ոզ նու պես փշա պատ, բզե զի պես աշ խա տա սեր (գո յա կան + 
բա յա հիմք), ա րա գի լի պես բարձ րա հա սակ, աշ խար հի չափ լայ նա-
սիրտ, կոճ ղի պես պնդա կազմ (ա ծա կան + գո յա կան), արծ վի պես 
սրա տես (ա ծա կան + բա յա հիմք), կա չա ղա կի պես շա տա խոս (մակ-
բայ+ բա յա հիմք):

Ինչ պես նշել ենք, ա ծա կա նի ար ժե քով հան դես ե կող ՀԴՄ-նե-
րում կար ևոր վում է են թա կա յա կան և  հա րա կա տար դեր բայ նե րի 
դե րը101:

Առ հա սա րակ դարձ վա ծա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ դեր բայ 
գե րա դաս ան դա մով դարձ վածք նե րի հար ցում տա րա կար ծութ յուն-
ներ կան:  Մի դեպ քում այ դօ րի նակ բո լոր դարձ վածք նե րը հա մար-
վում են բա յա կան կա պակ ցութ յուն ներ102, մյուս դեպ քում` բա յա կան 
դարձ վածք նե րի մաս նա վոր կի րա ռութ յուն ներ` ո րո շա կի վե րա պա-
հու մով, որ «կան մեծ թվով դեր բա յա կան կա պակ ցութ յուն ներ (մեծ 
մա սամբ հա րա կա տա րով), ո րոնք էլ բուն դեր բա յա կան կա պակ-
ցութ յուն կա ռույցն են ներ կա յաց նում. այս կար գի դարձ վածք նե րը 
100 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն ռուսերենում, անգլերենում և ֆրանսերենում. смелый как лев // 
brave as a lion // brave comme un lion.
101 Տե՛ս Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 155:
102 Ալ. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, էջ 317:
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բա յի ձևա բա նա կան ար ժեք չու նեն, այլ գո յա կա նի, վե րա բե րա կան-
նե րի, մակ բա յի, ա ծա կա նի»103:

Են թա կա յա կան և  հա րա կա տար դեր բայ նե րով կա ղա պար ված 
ՀԴՄ-ներն ա ռա ջա ցել են բա յա կան կա պակ ցութ յուն նե րի հա րա ցու-
ցա յին ձևե րից:

Են թա կա յա կան դեր բա յը, ա ռանց դարձ վա ծայ նո րեն կապ ված 
ի մաս տի, հան դես է գա լիս թե՛ գո յա կա նին, թե՛ ա ծա կա նին հա տուկ 
շա րահ յու սա կան պաշ տոն նե րով:  Նույն այս դեր բա յով104 կազմ ված 
ՀԴՄ-ներն ու նեն նաև ա ծա կա նա կան կի րա ռութ յուն` մատ նան շե լով 
ա ռար կա յի որ ևէ հատ կա նիշ. 

հմմտ. ժա մա ցույ ցի պես աշ խա տող, թա նի ճան ճի պես մեջ ընկ-
նող, ա սու պի պես եր ևա ցող, ճահ ճի պես ներս քա շող, օ ձի պես սո-
ղա ցող, առ յու ծի պես կռվող, կար կու տի նման տե ղա ցող, սպուն գի 
պես կլա նող, կոճ ղի պես լռող, շան պես հաս կա ցող, մո մի նման 
այր վող, մագ նի սի պես ձգող, հար դի պես ծախ վող, ե րա զի նման 
հիշ վող, տա շե ղի նման տա րու բեր վող և  այլն:

Ինչ պես տես նում ենք, որ պես այդ կար գի կա պակ ցութ յուն նե րի 
սե րող կա ղա պա րի գե րա դաս ան դամ ներ կա րող են հան դես գալ 
սե ռա յին տար բեր պատ կա նե լութ յամբ բա յեր: 

Հմմտ. են թա կա յա կան դեր բա յով կազմ ված ՀԴՄ-նե րի ա ծա կա-
նա կան-ո րոշ չա յին կի րա ռութ յուն նե րը.

Կռ վում էին նրանք հե րո սա բար և  բեր դից կար կու տի նման տե-
ղա ցող նե տե րը չէին կա րո ղա նում զսպել նրանց կա տա ղութ յու նը 
(ՐՍ, 393): Ա թոն դուրս ե կավ, տե սավ սե լա վի պես ե կող բազ մութ-
յու նը, ու աչ քե րը մթնե ցին (ՎԱ, 198):

 Փաս տո րեն, ինչ պես նշվում է դարձ վա ծա բա նա կան գրա կա-
նութ յան մեջ, «ո րոշ ԿԿ-նե րի հա րա ցու ցա յին ձևեր, չնա յած հան դես 
են գա լիս նոր խոս քի մա սա յին ար ժե քով, սե րիչ կա ղա պա րի նկատ-

103 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 201: 
104 Ենթակայական դերբային հատուկ են թե՛ հատկանիշի, թե՛ անվան գաղափարները: 
Որպես գործողի անվան կարգ` ենթակայական դերբայը ՀԴՄ-ների կազմում կարող է 
գոյականին հատուկ թեքման ձևեր ունենալ. հանդես գալ եզակի և հոգնակի թվերով 
(հերոսի պես մեռնող // ~ մեռնողներ), գործածվել որոշյալ և անորոշ առումներով 
(թութակի պես կրկնող // ~ կրկնողը), դրվել զանազան հոլովներով` կատարելով 
նրանց հատուկ շարահյուսական պաշտոններ (հողմի նման սուրացող // ~ սուրացողի 
// ~ սուրացողից) և այլն:
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մամբ տա րար ժե քութ յուն չեն ցու ցա բե րում. դրանց նոր ար ժե քը 
պայ մա նա վոր ված է շա րահ յու սա կան նոր գոր ծա ռույ թով, որ կրում 
է ժա մա նա կա վոր բնույթ և  սահ մա նա փակ ված է տվյալ տեքս տի 
շրջա նակ նե րում»105:

 Բա յի հա րա կա տար դեր բա յը մատ նան շում է և՛ բա յա կան գոր-
ծո ղութ յան գա ղա փար, և՛ գոր ծո ղութ յան կա տար ման դրութ յուն, վի-
ճակ: Այն ար տա հայ տում է թե՛ գո յա կա նա կան, թե՛ հատ կան շա յին` 
ա ծա կա նա կան և  մակ բա յա կան նշա նա կութ յուն ներ: Այս պի սի դեպ-
քե րում նույն պես գործ ու նենք բա յա կան կա պակ ցութ յուն նե րի մաս-
նա վոր գոր ծա ծութ յուն նե րի հետ. 

հմմտ. ե րա զի պես ան ցած, մո լա խո տի պես ա ճած, քո թու կի պես 
կանգ նած, գա ջի պես գու նատ ված, սա րի պես կանգ նած,  Նո յի ագ-
ռա վի նման ագ ռա վա ցած, տոպ րա կի նման կախ ված, փնջած մո րիի 
պես պա հած, մո մի նման ա մեն կողմ շուռ տրված, օ ձի նման հա զար 
շա պիկ փո խած, ան պետք թաշ կի նա կի նման դեն նետ ված, աչ քի 
լույ սի պես պա հած 106:

Այս պի սի դեր բա յա կան կա պակ ցութ յուն նե րում ևս  ար տա հայ-
տութ յուն է գտնում բա յի սե ռի քե րա կա նա կան կար գը:  Վե րը բեր-
ված օ րի նակ նե րում առ կա են սե ռա յին տար բեր պատ կա նե լութ յուն 
ու նե ցող բա յե րի հա րա կա տա րով կա ղա պար ված ՀԴՄ-ներ: 

Հմմտ. այդ կար գի կա ռույց նե րի ա ծա կա նա կան-ո րոշ չա յին կի-
րա ռութ յուն նե րը:

Ինչ պե՞ս հայտն վեց այս չքնաղ դեմ քը`  Քա րի պես ըն կած իմ ճա-
նա պար հին (ՀԹ, Գ, 5, 20): Այդ պի սի մի թրջված հա վի նման կուչ 
ե կած չնչին ա րա րա ծի մեջ այն քան կրա կոտ աչ քե՞ր (ՊՊ, 5, 165): 
 Տե սա ամ պի պես մթնած ես նրա դեմ քը ման կուց (ԵՉ, 3, 299):

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գո յութ յուն ու նեն բա յա կան ծա գու մով ո րոշ 
կա պակ ցութ յուն ներ, ո րոնք, դուրս գա լով սե րիչ կա ղա պա րի խոս քի-
մա սա յին ար ժե քի շրջա նակ նե րից, հան դես են գա լիս ի մաս տաար-
ժե քա յին ած. // մկբ. հա մա տե ղու մով107:

Հմմտ. շան պես նվիր ված (1. հա վա տա րիմ-ած., 2. հա վա տար-
105 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 224:
106 Գոյականական կիրառությամբ այդօրինակ ՀԴՄ-ներին բնորոշ են գոյականին 
հատուկ հոլովի, թվի, դիմային առման, որոշյալի և անորոշի քերականական կարգերը:
107 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 235:
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մո րեն-մկբ.), շան // գայ լի պես քաղ ցած // սո ված, քաղ ցած ինչ պես 
գայ լը108 (1. ա նո թի-ած., 2. քաղ ցած վի ճա կում-մկբ.), կա տա ղած շան 
պես (1. ամ բա րիշտ-ած., 2. խիստ զայ րա ցած վի ճա կում-մկբ.):

Հմմտ. -  Դու մի բան տո՛ւր ու տեմ, գե լի պես սո ված եմ (ՍԽՀ, 730): 
Ե րե խա նե րը իս կույն վրա թափ վե ցին քաղ ցած գայ լե րի պես (ՆԴ, 96):

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի ստո րա դաս (հա մե մա տա կան) բա-
ղադ րի չը մեծ մա սամբ փո փո խութ յուն ներ չի կրում: Ն րան ցում կա-
պա կան կա ռույ ցի գո յա կան (կամ փո խա նուն) բա ղադ րի չը, հա մե-
մա տութ յան կա պե րին բնո րոշ հո լո վա ռութ յամբ պայ մա նա վոր ված, 
միշտ դրվում է կա՛մ սե ռա կան (պես, չափ, նման կա պե րի դեպ քում), 
կա՛մ հայ ցա կան (ինչ պես, որ պես նա խադ րութ յուն նե րի պա րա գա-
յում) հո լո վով:

Հմմտ. թռչու նի պես զվարթ, Ա դա մի չափ ծեր, կատ վի նման դի-
մաց կուն, ա մա յի ինչ պես ա նա պատ(ը), դառն ինչ պես լե ղի(ն), սև  
ինչ պես գի շեր(ը):

Ինչ պես եր ևում է բեր ված օ րի նակ նե րից, ա ծա կան + կա պա-
կան կա ռույց ձևա վո րու մով ՀԴՄ-նե րը կա րող են կա ղա պար վել թե՛ 
ո րո շիչ հո դով, թե՛ ա ռանց դրա:  Սա կայն նրան ցում պա տա հում են 
այն պի սի կա պակ ցութ յուն ներ, ո րոնք ա ռանց ո րո շիչ հո դի չեն գոր-
ծած վում. 

հմմտ. հար կա վոր ինչ պես ջու րը ծա րա ված մար դուն:
Այդ կար գի ո րոշ ՀԴՄ-ներ էլ հիմ նա կա նում կի րառ վում են 

ա ռանց ո րո շիչ հո դի. հմմտ. տար բեր ինչ պես եր կիր ու օվ կիան, չոր 
ու ցա մաք որ պես կմախք:

Ս տա ցա կան հո դե րի կի րա ռութ յու նը ՀԴՄ-նե րում գոր ծուն չէ. 
նրանց առ կա յութ յան դեպ քում հա մե մա տա կան կա պակ ցութ յու նը 
կզրկվի դարձ վա ծա յին ար ժե քից, հմմտ. հա յե լու պես պարզ, շան 
պես հա վա տա րիմ: 

Այս և  այլ ՀԴՄ-նե րը չենք կա րող գոր ծա ծել «հա յե լուս // դ  պես 

108 Ս. Ի. Ռոյզենզոնը, անդրադառնալով ածականական և բայական ՀԴՄ-ների 
պատճառահետևանքային կապերին, գայլի պես քաղցած ՀԴՄ-ն համարում է 
ածականական արժեքով կապակցություն, որը հանդես է գալիս որպես պատճառ գայլի 
պես լափել բայական ՀԴՄ-ի համար (տե՛ս С. И. Ройзензон, Структурно- семантические 
связы глагольных КФЕ с фразеологизмами других типов, Сб. «ВСФЕ», ч. II, էջ 142):
 Հմմտ. քաղցած ինչպես գայլը ՀԴՄ-ն ռուսերենում, անգլերենում և գերմաներենում. 
 голодный как волк / hungry as a wolf / hungrig wie ein Wolf. 
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պարզ», «շանս // դ  պես հա վա տա րիմ» ձևե րով և  այլն:
Ե զա կի ՀԴՄ-նե րում է թերևս հնա րա վոր ստա ցա կան հո դե-

րի կի րա ռութ յու նը: Այդ պի սի ՀԴՄ-նե րը նրանց առ կա յութ յամբ չեն 
ի մաս տա փոխ վում և  չեն վե րած վում ա զատ շա րահ յու սա կան կա-
պակ ցութ յուն նե րի.

հմմտ. կյան քի // կյան քիս // կյան քիդ պես թանկ, մոր // մորս // 
մորդ կա թի պես անհ րա ժեշտ:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև ցու ցա կան ս  հո դի գոր ծա ծութ յա նը 
ՀԴՄ-նե րի շրջա նակ նե րում` այս ցու ցա կան դե րան վան նշա նա կութ-
յամբ.

հմմտ. աշ խար հի // աշ խար հիս չափ լայն, ար ևի // ար ևիս լույ սի 
պես պարզ:

Այս բո լոր օ րի նակ նե րը, սա կայն, միև նույն ի մաստ նե րի տար բե-
րակ ներն են:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև ՀԴՄ-նե րի կախ յալ բա ղադ րիչ նե րի 
ե զա կի-հոգ նա կի զու գաձ ևութ յուն նե րին, ո րոնք քե րա կա նո րեն չե զոք 
են109:  Տար բե րա կա յին ՀԴՄ-նե րին հան գա մա նո րեն կանդ րա դառ-
նանք այս ու սում նա սի րութ յան հա մա նուն բաժ նում: Այս տեղ նշենք, 
որ մի քա նի միա գա գաթ կա պակ ցութ յուն նե րում պա տա հում են ան-
վա նա կան (գո յա կա նա կան) այն պի սի բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք կա ղա-
պար վում են միայն հոգ նա կի թվով.

հմմտ. երկն քի աստ ղե րի չափ, մա զե րի համ րան քի չափ:
Ո րոշ ՀԴՄ-նե րի ան վա նա կան ան դամ ներ էլ հան դես են գա լիս 

միայն ե զա կի թվով. խոս քը վե րա բե րում է ան հոգ նա կան գո յա կան-
նե րին. 

հմմտ. լո ղա կի նման կա պույտ, կա թի պես սպի տակ, ար ճի ճի 
նման ա մուր, մեղ րի պես քաղցր, քա ցա խի նման թթու, երկ րագն դի 
նման կլոր, սա տա նա յի պես չար, մե ռո նի պես սրբա զան, թթված նի 

109 Հմմտ. ժամանակակից ֆրանսերենում համաձայնություն կա ՀԴՄ-ների կախյալ 
բաղադրիչների թվի և համեմատության սուբյեկտի միջև (հաշվելի գոյականների 
դեպքում), (տե՛ս А. Г. Назарян, նշվ. աշխ, էջ 116):
Ժամանակակից հայերենի ՀԴՄ-ների` հոգնակի ձև ունեցող գոյականներով ար տա-
հայտված համեմատական անդամները կարող են թվով և՛ համաձայնել, և՛ չհամաձայնել 
համեմատության սուբյեկտին (օրվա պես պարզ փաստեր, ձյուների պես մաքուր մարդ): 
Հմմտ. նաև հետևյալ բնագրային օրինակները. Մի տեսնես` հրեշտակի պես երեխեք են 
(ԲՍ, 189): Ու աղավնի կթռցնեն Ձյուների պես սպիտակ (ԱԻ, 2, 33):
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նման անհ րա ժեշտ,  Հո բի պես աղ քատ, Կ րե սո սի նման հա րուստ, 
Ա դա մի պես մերկ,  Սո ղո մո նի նման ի մաս տուն,  Ղա զա րո սի նման 
աղ քատ և  այլն:

Ան վա նա կան (գո յա կա նա կան) ան դամ նե րը միայն ե զա կի թվով 
են գոր ծած վում նաև միա գա գաթ հետև յալ ՀԴՄ-նե րում.

 Գա բո սա յի նման,  Հու դա յի համ բույ րի նման, ոնց որ ցա մաք ձո-
րի աղ վես, դա նա յան տա կա ռի նման, տո րի չել յան դա տար կութ յան 
պես, որ պես եր կու կա թիլ ջուր,  Թե րա հա վատ  Թով մա սի պես, սա րի 
պես, որ պես գայ թակ ղութ յան քար110:

2.  Բա յի ար ժեք ու նե ցող ՀԴՄ-ներ

Ընդ հան րա պես յու րա քանչ յուր լեզ վի դարձ վա ծա յին հա մա կար-
գում գե րակշ ռում են բա յա կան ԴՄ-նե րը: Այդ կար գի կա պակ ցութ-
յուն նե րի ա ռանց քա յին բայ բա ղադ րի չը հան դես է գա լիս կա՛մ ան-
դեմ-դեր բա յա կան, կա՛մ դի մա վոր-ե ղա նա կա յին ձևե րով: Ա ռա ջին 
դեպ քում բա յա կան այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րը գոր ծած վում 
են ան վա նո ղա կան ար ժե քով, երկ րորդ դեպ քում հա ղոր դակ ցա կան 
ար ժեք են ստա նում` հա մա տե ղե լով բա յա կան ար ժեքն ու հա ղոր-
դակ ցա կան գոր ծա ռույ թը111:  Փաս տո րեն, բա յա կան ԴՄ-նե րը խոս-
քում հան դես են գա լիս կա՛մ իբրև նա խա դա սութ յան մեկ ան դամ, 
կա՛մ որ պես ամ բող ջա կան նա խա դա սութ յուն` ցու ցա բե րե լով գոր ծա-
ռա կան եր կա կիութ յուն:

Այս պես, հինգ մա տի պես գի տե նալ ՀԴՄ-ի գե րա դաս բայ բա-
ղադ րի չը բա յի ե լա կե տա յին ձևով` ա նո րոշ դեր բա յով, ար տա հայ-
տում է գոր ծո ղութ յան ա ռա վել ընդ հա նուր ի մաստ և  զուրկ է ստո-
110 Հմմտ. գրաբարի ՀԴՄ-ների կառուցվածքային առանձնահատկություններից մեկը 
նախդիրների առկայությունն է: Վերջինս բացակայում է ժամանակակից հայերենի 
ՀԴՄ-ներում (քան զգայլ ագահ - գայլի պես ագահ // ագահ ինչպես գայլը, հզօր իբրև 
զկաղնի - կաղնու պես հզոր // հզոր ինչպես կաղնին, քան զգազան անգութ - գազանի 
նման անգութ // անգութ ինչպես գազանը):
111 Տե՛ս А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 99, Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 161, Ալ. Ս. 
Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 325: 
Հմմտ. ռուսերենի որոշ բայական ՀԴՄ-ներում բայը կարող է հանդես գալ անդեմ կամ 
դիմավոր ձևերով, ըստ որում, վերջինս` անդեմ նշանակությամբ: Այդօրինակ ՀԴՄ-
ները դիտվում են իբրև անդեմ նախադասությունների քարացած ձևեր (везет как 
утопленнику), (տե՛ս В. Л. Архангельский, Устойчивые фразы в современном русском 
языке, Ростов н/Д, РУ, 1964, էջ 196):
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րո գու մից:  Դի տար կենք այդ ՀԴՄ-ն  խոս քա յին մի ջա վայ րում, որ տեղ 
օժտ ված է ստո րոգ ման հատ կա նի շով:

-  Ջանս, ես քո հրա վի րած մարդ կան ցից շա տե րին հինգ մա տիս 
պես գի տեմ (ՔԹ, 447): 

Առ հա սա րակ բա յը հատ կանշ վում է քե րա կա նա կան կար գե-
րի ա ռա տութ յամբ: Այս ի մաս տով ա մե նա հա րուստ խոս քի մասն է, 
ըստ ո րում, օժտ ված է հատ կա նիշ նե րով, ո րոնց մի մա սը հա տուկ է 
միայն բա յին (ե ղա նակ, ժա մա նակ, սեռ, կերպ և  այլն):  Բա յի խոս-
քի մա սա յին նշա նա կութ յամբ ար ժե քա վոր վող ՀԴՄ-նե րին հա տուկ 
են բա յին բնո րոշ բա ռա քե րա կա նա կան բո լոր հատ կա նիշ նե րը: Ան-
շուշտ, գո յութ յուն ու նեն նաև ո րո շա կի սահ մա նա փա կում ներ ո րոշ 
քե րա կա նա կան կար գե րում112: 

 Քա նի որ բա յա կան ՀԴՄ-նե րում կան թե՛ ան վա նա կան, թե՛ բա-
յա կան բա ղադ րիչ ներ, նրանց կա րող են բնո րոշ լի նել թե՛ ան վա նը 
հա տուկ առ կա յաց ման, թվի, դի մա յին առ ման, ան ձի և  ի րի, թե՛ բա-
յին բնո րոշ սե ռի, ե ղա նա կի, ժա մա նա կի, դեմ քի ու թվի, հաս տատ-
ման-ժխտման քե րա կա նա կան կար գե րը:

Ինչ պես գի տենք, բա յա կան ՀԴՄ-նե րի մեջ որ պես գե րա դաս 
բա ղադ րիչ ներ եր բեմն հան դես են գա լիս այն պի սի կա պակ ցութ յուն-
ներ, ո րոնք ինք նին դարձ վածք ներ են: Այ դօ րի նակ ո րոշ կա պակ-
ցութ յուն նե րում ան վա նա կան ան դամ ներ կան, ո րոնք միշտ կա-
ղա պար վում են ո րո շիչ հո դով. ա ռանց դրա վեր ջին ներս զուրկ են 
դարձ վա ծա յին ար ժե քից:

Հմմտ. Պ յու ղա տո սի պես ձեռ քե րը լվա նալ, օ ձի պես սիր տը 
կրծել, ջայ լա մի պես գլուխն ա վազ նե րի մեջ թա ղել, սա ռը ցնցու ղի 
պես խել քը գլու խը բե րել, սուր թրի պես խել քը կտրել, քա րի պես 
ճնշել սիր տը, էն ֆիեի պես քի թը քա շել:

Ի հա կադ րութ յուն այդ պի սի կա ռույց նե րի` կան ՀԴՄ-ներ, ո րոնք 
կա ղա պար վում են միայն ա ռանց հո դի:
112 Ժամանակակից ռուսերենի բայական դարձվածքների մի մասը չի կարող կիրառվել 
ինչպես անորոշի ձևով, այնպես էլ դիմավոր բոլոր ձևերով (տարբեր ժամանակներով, 
դեմքերով): Կան նաև այնպիսիները, որոնք կիրառվում են միայն մեկ կամ երկու 
դիմավոր ձևերով` չունենալով անորոշի ձև (տե՛ս А. И. Молотков, Основы фразеологии 
русского языка, էջ 134-135):
Պ. Ս. Բեդիրյանը ժամանակակից հայերենի բայական արժեքով դարձվածքները հա-
մարում է հիմնականում «պակասավոր» (տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 141):
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Հմմտ. ե զան պես կող քի ընկ նել, շան պես պոչ պտտեց նել, 
ա սես բե րա նից կրակ թա փել, հնդիկ ֆա քի րի պես կուրծք ծե ծել:

 Բայ + կա պա կան կա ռույց կա ղա պա րով ՀԴՄ-նե րի հա մե մա-
տա կան ան դամ նե րը կա րող են կի րառ վել ա նո րոշ-ո րոշ յալ զույգ 
ձևե րով` չի մաս տա փո խե լով կա պակ ցութ յուն նե րը (պա տել ինչ պես 
խա վար գի շեր // գի շե րը):

Այդ կար գի կա ռույց նե րի ստո րա դաս բա ղադ րիչ նե րը եր բեմն 
ձևա վոր վում են միայն ո րո շիչ հո դով:

Հմմտ. չփակ չել ինչ պես սա տա նան խա չին, հրա պուր վել ինչ պես 
ե րե խան խա ղա լի քով, նա յել ինչ պես թուր քը խո զի մսին:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի ան վա նա կան ան դամ նե րը մեծ մա սամբ 
ան փո փոխ են մնում, փո փոխ վում են հիմ նա կա նում բայ բա ղադ րիչ-
նե րը113:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի ան վա նա կան ան դամ նե րը կա րող են դեմ-
քով, թվով հա մա պա տաս խա նել բա յի դի մա վոր-ե ղա նա կա յին ձևե-
րին, կա րող են և չ հա մա պա տաս խա նել նրանց:

Հմմտ.  Ջայ լա մի պես գլու խը / գլուխ ներն ա վա զի մեջ է / են թա-
ղում:  Ջայ լա մի պես գլուխդ / գլուխն ա վա զի մեջ ես / է թա ղում:  Թա-
լիս մա նիս / թա լիս մա նիդ / թա լիս մա նի պես պա հում եմ / ես / է: 
 Թաշ կի նա կիս / թաշ կի նա կիդ / թաշ կի նա կի պես փո խում եմ / ես / է: 
Աչ քիս / աչ քիդ / աչ քի լույ սի պես եմ / ես / է պա հում:

 Բայց`  Թու թա կի պես կրկնում եմ / ես / է / ենք / եք / են:  Քա մու 
նման թռչում եմ / ես / է և  այլն:

Ինչ պես եր ևում է վեր ջին օ րի նակ նե րից, ե թե այս կար գի ՀԴՄ-
նե րի ան վա նա կան բա ղադ րիչ ներն ան փո փոխ չմնան, կա պակ ցութ-
յուն նե րը կզրկվեն դարձ վա ծա յին ար ժե քից: 

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի ան վա նա կան մա սի գո յա կա նը դրվում է մեծ 
մա սամբ ե զա կի թվով:  Կա րող է կի րառ վել հոգ նա կի ձևով, հատ կա-
պես երբ հա մե մա տութ յան ա ռար կան հոգ նա կի թվով է գոր ծած ված:

Հմմտ. Աղ ջիկ նե րը բաց վել են վար դի / վար դե րի պես:
Ե րե խա նե րը հալ վում են մո մի / մո մե րի պես114:

113 Հմմտ. Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 141:
114 Հմմտ. ասես բերանը ջուր առնել ՀԴՄ-ն խոսքային միջավայրում:
Իսկ անիրավները, ասես բերանները ջուր առած, դիտմամբ լռում էին (ԲՍ, 151):
Այսպիսի դեպքերում, ինչպես տեսնում ենք, անհրաժեշտ է թվային համաձայնություն:
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Ո րոշ ՀԴՄ-նե րում ան վա նա կան (գո յա կա նա կան) բա ղադ րիչ նե-
րը հան դես են գա լիս միայն ե զա կի թվով.

հմմտ. աչ քի լույ սի պես սի րել, կար միր թե լի պես անց նել, գի-
սա վոր աստ ղի պես փայ լել, ապ րել ինչ պես Աբ րա հա մի գո գում,  Ձե
նով Օ հա նի պես գո ռալ:

 Պա տա հում են ՀԴՄ-ներ, ո րոնց ան վա նա կան ան դամ նե րը կա-
ղա պար վում են միայն հոգ նա կի թվով.

հմմտ. ճան ճե րի պես խռնվել, ճան ճե րի պես կո տոր վել115, սուր 
սլաք նե րի պես թա փան ցել մինչև սրտի խոր քը, միկ րոբ նե րի նման 
վխտալ, երկ վոր յակ նե րի պես (նման) լի նել, կար ծես փշե րի / ա սեղ
նե րի վրա նստած լի նել:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի բա յա կան ՀԴՄ-նե րը կա րող են կորց-
նել դարձ վա ծա յին նշա նա կութ յու նը` ան ձի ա նու նը ի րի ա նու նով փո-
խա րի նե լու դեպ քում: Շ փո թութ յու նից խու սա փե լու հա մար այդ կար-
գի կա պակ ցութ յուն նե րը կազմ վում են մե կը (ան ձի հա մար), մի բան 
(ի րի հա մար) ան դամ նե րի օգ նութ յամբ:

Հմմտ. մե կին իր ու զա ծի պես խա ղաց նել, մե կի հետ խա ղալ ինչ-
պես կա տուն մկան հետ, ծանր մուր ճի պես հար վա ծել մե կի գլխին, 
ա նա սու նի պես վար վել մե կի հետ, շան պես կապ վել մե կի հետ, մի 
բա նի (վրա) հար ձակ վել ինչ պես մե ղու նե րը մեղ րի վրա, մի բան 
կորց րա ծի նման լի նել116:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը ձևույ թա բա նա կան մա կար դա կում ի հայտ 
են բե րում այն պի սի ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, ո րոնք բնո րոշ են 
միայն բա յին, նրա քե րա կա նա կան կար գե րին:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի խո նարհ ման ձևե րից յու րա քանչ յու րի ընդ-
հա նուր քե րա կա նա կան ի մաս տը նույնն է, ինչ բա յե րի նը` ա զատ կի-
րա ռութ յան մեջ:  Խո սո ղի վե րա բեր մուն քը գոր ծո ղութ յան, ե ղե լութ-
յան նկատ մամբ ար տա հայտ վում է ՀԴՄ-նե րի բայ բա ղադ րիչ նե րի 

Հնարավոր է նաև, որ չլինի այդպիսի համընկնում, հմմտ. թիթեռի պես պտտ(վ)ել 
ՀԴՄ- ի հետևյալ կիրառությունը. Ախար հասկացի՛ր. Որքան ջանում եմ` Էլի մտքերս 
քո շուրջն են պտտում, Պտտում են համառ Ինչպես թիթեռը… (ՊՍ, 6, 258): 
115 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն ռուսերենում և անգլերենում. валиться как мухи, мрут как мухи, 
die / drop like flies.
116 Կան բայական որոշ ՀԴՄ-ներ, որոնք կաղապարվում են թե՛ անձի, թե՛ իրի անվամբ. 
մեկին // մի բանի վրա նայել ինչպես թուրքը խոզի մսի վրա, մեկից // մի բանից փախչել 
ինչպես ժանտախտից:
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հա մա պա տաս խան ձևե րի մի ջո ցով: 
 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րում, ինչ պես և  ընդ հան րա պես բա յե րի դեպ-

քում, ե ղա նա կի քե րա կա նա կան կար գը սերտ միաս նութ յուն է կազ-
մում ժա մա նա կի քե րա կա նա կան կար գի հետ: ՀԴՄ-նե րի բայ բա-
ղադ րիչ նե րի, դրա նով իսկ ամ բող ջա կան դարձ վածք նե րի քե րա կա-
նա կան ձևե րը ո րո շա կի ե ղա նա կա յին ի մաստ ար տա հայ տե լու հետ 
մեկ տեղ ցույց են տա լիս այն ժա մա նա կը, ո րի ըն թաց քում կա տար-
վում է տվյալ ԴՄ-ով նշված գոր ծո ղութ յու նը:

 Բա յա կան ԴՄ-նե րում, այդ թվում նաև ՀԴՄ-նե րում, կեր պի քե-
րա կա նա կան կար գը դրսևոր վում է նրա նում, որ կեր պա յին տար բե-
րութ յուն նե րը (կա տար ված, կա տար վող և կա տա րե լի) վե րա բե րում 
են ողջ ԴՄ-ին: 

 Բա յի ար ժե քով հան դես ե կող ՀԴՄ-նե րի դեմ քի և թ վի քե րա կա-
նա կան կար գե րը ևս  վե րա բե րում են ամ բող ջա կան դարձ վածք նե-
րին, թեև ար տա հայտ վում են միայն նրանց բա յա կան բա ղադ րիչ նե-
րի մի ջո ցով:

Ո րոշ ՀԴՄ-ներ ու նեն խո նարհ ման լրիվ հա րա ցույց, հմմտ. սա-
րի պես կանգ նել ՀԴՄ-ն  ըստ ե ղա նակ նե րի` դրա կան խո նար հու մով, 
միայն ա ռա ջին դեմ քով, ե զա կի թվով:
 Սահ մա նա կան ե ղա նակ -  սա րի պես կանգ նում եմ (ներ կա)
  սա րի պես կանգ նում էի 
 (անց յա լի ան կա տար)
  սա րի պես կանգ նե լու եմ (ա պա կա տար)
  սա րի պես կանգ նե լու էի 

(անց յա լի ա պա կա տար)
  սա րի պես կանգ նել եմ (վա ղա կա տար)
 սա րի պես կանգ նել էի 

(անց յա լի վա ղա կա տար)
  սա րի պես կանգ նե ցի 

(անց յալ կա տար յալ):
Ըղ ձա կան ե ղա նակ –  սա րի պես կանգ նեմ (ա պառ նի)
  սա րի պես կանգ նեի (անց յալ):
Են թադ րա կան ե ղա նակ –  սա րի պես կկանգ նեմ (ա պառ նի)
  սա րի պես կկանգ նեի (անց յալ):
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 Հար կադ րա կան ե ղա նակ –  սա րի պես պի տի կանգ նեմ (ա պառ նի)
  սա րի պես պի տի կանգ նեի (անց յալ):
Հ րա մա յա կան ե ղա նակ –  սա րի պես կանգ նի՛ր 
 (ա պառ նի ժ., երկ րորդ դ.):

Ո րոշ ՀԴՄ-ներ բա յի դի մա վոր ձևե րի մեջ ընտ րութ յան սահ մա-
նա փակ հնա րա վո րութ յուն ներ են ցու ցա բե րում: 

Հմմտ. բա յի ժա մա նա կի քե րա կա նա կան կար գի դրսևո րու մը 
ՀԴՄ-նե րում: 

 Կատ վի նման մեջ քի վրա չընկ նել, սա րի պես թի կունք ու նե նալ 
ՀԴՄ-նե րին ա ռա վել բնո րոշ է ներ կա և  անց յալ ժա մա նակ նե րով 
հան դես գա լը: Իսկ, ա սենք, կար միր թե լի պես անց նել, ջրի նման 
գնալ` ա վա զի նման կանգ նել, ու ռի պես դո ղալ ՀԴՄ-նե րը հիմ նա-
կա նում ներ կա ժա մա նա կով են կի րառ վում, մո մի պես այր վել, ջա հի 
պես վառ վել, ռում բի պես պայ թել ՀԴՄ-նե րը` մեծ մա սամբ անց յալ 
ժա մա նա կով:

 Խոս քա շա րում դի տար կենք մի քա նի ՀԴՄ-ներ` կազմ ված բա յի 
տար բեր դի մա վոր-ե ղա նա կա յին ձևե րով:

 Հող մի պես թռչում է գա լի քը (ԵՉ, 35) (սահ մա նա կան ե ղա նակ, 
ներ կա ժ., ե զա կի թ., եր րորդ դ.):

 Քա ղա քա յին կա ռա վա րութ յու նը թու նոտ որ դի պես կրծե լու է 
ներ սը ա մեն տե րութ յան (ՍՍ, ԻՇ, 153) (ա պա կա տար ժ., եզ. թ., եր-
րորդ դ.):

Ա հա ի՜նչ, ու րեմն նա, ո րից փա խել էր որ պես ժան տախ տից, 
ցույց տվեց այդ քան հե րո սութ յուն (ԱՇ, 4, 388) (անց յա լի վա ղա կա-
տար ժ., եզ. թ., եր րորդ դ.):

 Կայ ծա կի պես դու շան թե ցիր թշնա մուն (ԱԻ, 1, 367) (անց յալ 
կա տար յալ ժ., եզ. թ., երկ րորդ դ.):

 Քաշ վե ցինք զգույշ մենք մի կողմ, որ հոր ձան քը մեզ չճզմե.  Կամ 
չնչին տա շե ղի նման մեզ հան կարծ իր հետ չտա նի (ԵՉ, 3, 16) (ըղ-
ձա կան ե ղա նակ, ա պառ նի ժ., եզ. թ., եր րորդ դ., ժխտա կան խո-
նար հում): 

 Թո՛ղ, ձու թի պես մի՛ կպչի (ՀԼԴԲ, 395) (հրա մա յա կան ե ղա նակ, 
ար գե լա կան հրա մա յա կան, եզ. թ.):



59

Իսկ խխուն ջը այն, որ նստել է տզրու կի նման մեր քթին,  Նա 
կանց նի ինչ պես ստվե րը, Երբ ար ևը հաս նի զե նի թին (ԵՉ, 450) (են-
թադ րա կան ե ղա նակ, ա պառ նի ժ., եզ. թ., եր րորդ դ.):

Իսկ ով փքվում է իր մեծ ա նու նով` ա ռա քի նութ յունն ար տաք սած 
հո գուց`  Նա պի տի ցնդի պղպջա կի պես (ՍՍ, ԻՇ, 312) (հար կադ րա-
կան ե ղա նակ, ա պառ նի ժ., եզ. թ., եր րորդ դ.) և  այլն:

 Դարձ վա ծա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ «բա յա-
կան ԴՄ-նե րի բայ բա ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա կան կար գե րի` սե ռի, 
դեմ քի, ժա մա նա կի, հաս տատ ման-ժխտման, ե ղա նա կի հա կադ-
րութ յուն նե րում դարձ վածք նե րի ի մաստ նե րի և  ի մաս տա փո խութ-
յուն նե րի մի ողջ աշ խարհ կա թաքն ված»117: 

Անդ րա դառ նանք ՀԴՄ-նե րում առ կա այ դօ րի նակ հա կադ րութ-
յուն նե րին:

Ընդ հան րա պես բա յե րի կազ մութ յան ա ռու մով նշենք, որ կան 
ա ծանց ներ, ո րոնք հա տուկ են միայն նրանց: Այդ պի սի բա յա ծանց-
նե րը նե րու նակ են հա կադ րութ յուն նե րով օժ տե լու բա յա կան ՀԴՄ-
նե րը:

 Բազ մա պատ կա կան ա ծանց նե րը (ատ, ոտ, տ, կոտ), դրվե-
լով սկզբնաձ ևի -ել վեր ջա վո րութ յու նից ա ռաջ, կա րող են էլ ա վե լի 
սաստ կաց նել միև նույն ՀԴՄ-ի ի մաս տը, հմմտ. սնդի կի նման կրծել 
– սն դի կի նման կրծո տել, օ ձի պես սիր տը կրծել –  օ ձի պես սիր տը 
կրծո տել, հա վե րի պես մոր թել –  հա վե րի պես մոր թո տել:

Հմմտ.  Մեր ժա մա նակ նե րում հա վե րի պես են մոր թո տում մարդ-
կանց (ԱՇ, 7, 106):

 Բա ղադ րութ յան - քե րա կա նա կան ա ծանց նե րը (ան, են, ն, չ), 
ի րենց տե ղը զի ջե լով պատ ճա ռա կան ցն  ա ծան ցին, քե րա կա նա կան 
նոր ի մաստ են հա ղոր դում ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բայ բա ղադ րիչ նե-
րին, դրա նով իսկ` հա մե մա տա կան կա պակ ցութ յուն նե րին` չե զոք – 
 ներ գոր ծա կան սե ռա յին հա կադ րութ յուն ա ռա ջաց նե լով:

Հմմտ. քա մու նման թռչել –  քա մու նման թռցնել, ա ծու խի պես 
սևա նալ - ա ծու խի պես սևաց նել, կար միր թե լի պես անց նել –  կար-
միր թե լի պես անց կաց նել:

Հմմտ. Հ ռե տոր նե րը կար միր թե լի պես անց կաց նում էին այն 

117 Տե՛ս Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 225:
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միտ քը, որ անվ տանգ երթ ևե կութ յան ա պա հո վու մը պա հան ջում է 
բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հա մա տեղ աշ խա տանք (ՀԼԴԲ, 317):

 Իսկ, ա սենք, շան պես պոչ պտտեց նել // խա ղաց նել (ստո րա-
քար շութ յուն ա նել) ՀԴՄ-ի բայ բա ղադ րի չը, ու նե նա լով պատ ճա ռա-
կան ձևա վո րում, ար տա հայ տում է չե զոք սե ռի ի մաստ:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րում դրա կան-ժխտա կան հա կադ րութ յուն նե-
րը նույն պես հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում:  Բա յա կան ո րոշ 
հա մե մա տութ յուն-դարձ վածք ներ որ պես այդ պի սին ըն դուն վում են 
միայն ժխտա կան ձևով. ջա նը կրակ ըն կա ծի նման տե ղում հան-
գիստ չմնալ (հան գիստ չու նե նալ), շուն ու կատ վի պես յո լա չգնալ 
(հաշտ չլի նել), ուղ տի պո չի պես ո՛չ եր կա րել, ո՛չ կար ճա նալ (գոր ծու-
նեութ յան մեջ ա ռա ջըն թաց չու նե նալ), չփակ չել ինչ պես սա տա նան 
խա չին (հա մա տե ղե լի չլի նել), քա րի պես չլսվել (ու շադ րութ յան չար-
ժա նա նալ):

Հմմտ. Եվ ճիչդ, երբ դու ճչա լու լի նես, -  Քա րի պես չի լսվի (ԵՉ, 
3, 536):

 Կան բա յա կան ՀԴՄ-ներ, ո րոնք ձևա վո րու մով ժխտա կան են, 
իսկ ի մաս տով` դրա կան. կատ վի նման մեջ քին չգալ (1. խու սա փել 
վնա սից, 2. հա մա ռել), կար ծես այս աշ խար հից չլի նել (1. պար զա-
միտ լի նել, 2. ցնծութ յան, ինք նա մո ռա ցութ յան մեջ լի նել):

Հմմտ. Ն րանք կար ծես ի րար չէին տես նում, կար ծես այս աշ-
խար հից չլի նեին, կար ծես մո ռա ցել էին, թե որ տե ղից են ե կել ու 
կար ծես այլևս գնա լու տեղ չու նեին (ԱՍԿ, 301):

Ո րոշ ՀԴՄ-ներ, ըստ ար տա հայ տութ յան պլա նի, դրա կան են, 
իսկ բո վան դա կա յին ա ռու մով` ժխտա կան. նոյ յան ագ ռա վի նման 
լե շով ընկ նել (հա տուկ ա ռա քե լութ յամբ մի տեղ գնալ ու չվե րա դառ-
նալ), սա րի պես կանգ նած` ու ռի պես դո ղալ (գոր ծած վում է կա տա-
կա բան ո ճում, իբրև թե` ցան կա նալ օգ նել, բայց չկա րո ղա նալ), ե զան 
// ե զի պես կող քի ընկ նել (իր ա սա ծից չհրա ժար վել): 

Հմմտ. Ի՞նչ ես ե զի պես կող քի ըն կել (ՌՀԴԴԲ, 28):
Ո րոշ բա յա կան ՀԴՄ-ներ ձևա վոր վել են ո ճա կան հնար նե րից 

մե կի` հա կադ րույ թի հի ման վրա, ո րի դեպ քում դարձ ված քի այս կամ 
այն բա ղադ րի չը, գոր ծած վե լով ժխտա կան ի մաս տով, դարձ վածքն 
ամ բող ջութ յամբ օժ տում է հա կա դիր բո վան դա կութ յամբ. սա զել ինչ-
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պես թամ բը կո վին (ա մեն ևին չսա զել), հեր վա ձյան պես անհ րա-
ժեշտ լի նել (ա մեն ևին անհ րա ժեշտ չլի նել) և  այլն:

 Կատ վի նման թա թե րի վրա ընկ նել // մեջ քի վրա չընկ նել ՀԴՄ-ն 
 գե րա դաս բայ բա ղադ րի չի թե՛ դրա կան, թե՛ ժխտա կան ձևա վո-
րու մով ար տա հայ տում է նույն ի մաստ նե րը. 1. խու սա փել վնա սից, 
վտան գից, 2. հա մա ռել:

 Բա յի սե ռի քե րա կա նա կան կար գը նույն պես կար ևոր վում է 
ՀԴՄ-նե րի ձևի և  բո վան դա կութ յան փոխ հա րա բե րութ յան ա ռու մով: 
Այս ի մաս տով ու շագ րավ է ՀԴՄ-նե րի բայ բա ղադ րիչ նե րի չե զոք-
ներ գոր ծա կան հա կադ րութ յու նը:  Չե զոք սե ռի բա յե րը, ինչ պես գի-
տենք, կրա վո րա կան սե ռի բա յե րի պես մտնում են ա նան ցո ղա կան 
սե ռա դա սի մեջ. ցույց են տա լիս այն պի սի գոր ծո ղութ յուն, ո րի կա-
տար ման հա մար չի պա հանջ վում կրող ա ռար կա118:

 Ի տար բե րութ յուն չե զոք սե ռի բա յե րի` ներ գոր ծա կան և  ներ գոր-
ծա կան- պատ ճա ռա կան բա յերն ընդգրկ վում են ան ցո ղա կան սե ռա-
դա սի մեջ` ար տա հայ տե լով գոր ծո ղութ յուն, որն անց նում է են թա կա-
յից քե րա կա նա կան խնդրին:

ՀԴՄ-նե րում չե զոք-ներ գոր ծա կան հա կադ րութ յուն կա րող է 
ա ռա ջա նալ նրանց չե զոք բայ բա ղադ րի չը ներ գոր ծա կան-պատ ճա-
ռա կա նով փո խա րի նե լով:

Հմմտ. հող մի պես թռչել-հող մի պես թռցնել
գրաս տի պես աշ խա տել-գրաս տի պես աշ խա տեց նել
աղբ յու րի պես հո սել-աղբ յու րի պես հո սեց նել
լո ղա կի պես կապ տել-լո ղա կի պես կապ տեց նել
շան պես սատ կել-շան պես սատ կեց նել
ձնագն դի պես խո շո րա նալ-ձնագն դի պես խո շո րաց նել
տզի պես կպչել-տզի պես կպցնել:
Հմմտ.  Նա տզի պես կպել է այդ գոր ծին, չի ու զում ոչ մի բա նի 

մա սին մտա ծել (ՈՒԴԲ, 664): Ին չո՞ւ դուք վար չա կան կար գով կոլ-
տնտե սութ յուն նե րի մարմ նին դրանց տզի պես կպցրիք (ՔԹ, 462):

 Կան չե զոք բայ բա ղադ րի չով ՀԴՄ-ներ, ո րոնք չու նեն ի րենց ներ-
գոր ծա կա նով հա կադ րութ յուն նե րը. հմմտ. կոշտ ոս կո րի նման կո-

118 Հմմտ. կուպրի պես եռալ, մոմի պես հալվել ՀԴՄ-ների միջինհայերենյան 
տարբերակները` խոնարհված ձևերով, որոնք նույնպես չեզոք են թե՛ ձևավորումով, 
թե՛ դարձվածային իմաստով. Զերդ կուպր եռամ: Զինչ մոմ հալիմ: 
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կոր դում մնալ, կար կու տի պես վրա տալ, միկ րոբ նե րի պես վխտալ, 
ե զան պես հա մա ռել, թրջված հա վի նման կուչ գալ, նա յել ինչ պես 
թուր քը խո զի մսին, կատ վի նման մեջ քի վրա չընկ նել:

 Չե զոք սե ռի բա յե րով կազմ ված ո րոշ ՀԴՄ-ներ, դարձ վա ծա յին 
յու րա հա տուկ ի մաս տով պայ մա նա վոր ված, նե րու նակ են ներ գոր-
ծա կան սե ռի ի մաստ ար տա հայ տե լու:

Հմմտ. նե տե րի պես թա փան ցել մինչև սրտի խոր քը (խոր խո-
ցել), ծանր մուր ճի պես հար վա ծել գլխին (սաս տիկ խո ցել / տան ջել), 
կի նո ժա պա վե նի պես աչ քե րի ա ռա ջով անց նել (ման րա մաս նո րեն 
հի շել), ա ծան հա վի պես կչկչալ (իր ա նե լի քը հռչա կել), ար ճի ճի // 
քա րի պես ծան րա նալ // նստել սրտին // կրծքին (խիստ տան ջել):

Հմմտ.  Տի րեց ծանր լռութ յուն, որ թվում էր` ար ճի ճի պես նստեց 
նրանց կրծքին (ԴԴ, 369):

ԴՄ-նե րի ա ռանձ նա հա տուկ բնույ թից է բխում նաև ներ գոր ծա-
կան սե ռի բա յե րի` դարձ վածք նե րի կազ մում չե զոք սե ռի ի մաստ ար-
տա հայ տե լը:

Հմմտ. եր դու մը ջրի պես խմել (երդ մա նը շատ թեթև վե րա բեր-
վել), օ ձի նման հա զար ան գամ շա պիկ փո խել (տա ռա պել),  Ղա-
զա րո սի նման եր գել (եր կե րե սա նի լի նել), ուղ տի նման ոխ պա հել 
(հի շա չար լի նել), ա սես ինչ-որ բան կորց րած լի նել (մո լոր ված լի նել), 
գրա նի տի // քա րի պես ճնշել սիր տը (տա ռա պել), կար ծես սե փա կան 
մարմ նից // մսից պո կել (չա փա զանց ժլատ լի նել):

Հմմտ. Թ վան շան դնե լիս էլ այն քան ժլատ էր, որ կար ծես սե փա-
կան մարմ նից պո կեր (ԲՍ, 207):

 Ներ գոր ծա կան սե ռի բայ բա ղադ րիչ նե րով ՀԴՄ-նե րում վ  քե րա-
կա նա կան ա ծան ցի ա վե լա ցու մով կա րող է փոխ վել բա յի սե ռը:

 Հայտ նի է, որ կրա վո րա կան սե ռի բա յե րը ցույց են տա լիս գոր-
ծո ղութ յուն, ո րը խնդրից անց նում է են թա կա յին` ի հա կադ րութ յուն 
ներ գոր ծա կան սե ռի: Կ րա վո րա կան ձևա վո րու մով ՀԴՄ-նե րում 
ա ռա վել ցայ տուն են ար տա հայտ ված պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա-
պե րը:

Հմմտ. ե րա զի պես հի շել- ե րա զի պես հիշ վել
տա շե ղի պես քշել- տա շե ղի պես քշվել
թա լիս մա նի պես պա հել- թա լիս մա նի պես պահ վել
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խա րա նի պես դրոշ մել- խա րա նի պես դրոշմ վել
հա լած յու ղի պես ըն դու նել- հա լած յու ղի պես ըն դուն վել
ներք նա շո րի // թաշ կի նա կի պես հա ճա խա կի փո խել-
ներք նա շո րի // թաշ կի նա կի պես հա ճա խա կի փոխ վել
տու նը պո պո քի մի ջի պես պա հել- տու նը պո պո քի մի ջի պես 

պահ վել
շան նման հա լա ծել - շան նման հա լած վել 119:
Հմմտ. Ես էլ շան նման հա լած վում եմ այն խա ղում, որ կյանք է 

կոչ վում (ՎԱ, Գ, 8):
Ո րոշ դեպ քե րում ՀԴՄ-նե րի գե րա դաս բայ բա ղադ րիչ նե րը 

հատ կանշ վում են կա՛մ ներ գոր ծա կա նութ յամբ, կա՛մ կրա վո րա կա-
նութ յամբ:

 Հետև յալ ՀԴՄ-նե րը բնու թագր վում են ներ գոր ծա կան սե ռա-
յին ի մաս տով. գայ լի պես լա փել, ջրի պես գի տե նալ, թու թա կի պես 
կրկնել, օ ձի պես խայ թել, խո զի պես ու տել, շան պես հաս կա նալ, 
ուր վա կան նե րի նման հե տապն դել, (մե կին) իր ու զա ծի պես խա ղաց-
նել, խա բել ինչ պես ման կա նը իր խա ղա լի քով, դա նա կի հար վա ծի 
պես խայ թել (սիր տը):

Հմմտ. Այս խոս քե րը դա նա կի հար վա ծի նման խայ թե ցին  Հեր-
յա նի սիր տը (ԿԶ, 348):

Հ րա պուր վել ինչ պես ե րե խան խա ղա լի քով ՀԴՄ-ն  հատ կա-
նշվում է կրա վո րա կան սե ռա յին ի մաս տով:

Ս տորև բեր վող ՀԴՄ-նե րը կա ղա պար վում են միայն կրա վո րա-
կան վ  սե ռա ծանց ու նե ցող գե րա դաս բայ բա ղադ րիչ նե րով՝ հան դես 
գա լով իբրև կրա վո րա կերպ չե զոք կա ռույց ներ.

յու ղի պես հարթ վել, հար դի պես ծախ վել, քա րի պես քաղ վել` հո-
ղի պես մաղ վել, տո րի չել յան դա տար կութ յան պես (եր բեք) չլցվել:

Հմմտ.  Կա մի վիթ խա րի ա նո րո շութ յուն, Որ տո րի չել յան դա-
տար կութ յան պես Եր բեք չի լցվում (ՊՍ, 2, 106):

119 Ինչպես նշվում է լեզվաբանական գրականության մեջ «Կրավորական սեռի բայերի 
ցույց տված գործողություն կատարողը հաճախ տվյալ նախադասության մեջ որևէ 
ձևով չի արտահայտվում» (տե՛ս Ս. Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի 
քերականություն, էջ 146):
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3.  Մակ բա յի ար ժեք ու նե ցող ՀԴՄ-ներ 

Այս կար գի կա պակ ցութ յուն ներն ու նեն ան վա նո ղա կան դեր: 
 Մակ  բա յա կան ՀԴՄ-նե րը հատ կանշ վում են ո րոշ յու րա հատ կութ-
յուն նե րով, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են ոչ միայն մակ բա յի խոս քի-
մա սա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով, այլև այ դօ րի նակ դարձ-
վածք նե րի ձևաի մաս տա յին բնու թագ րով:

Ու նե նա լով նյու թա կան բո վան դա կութ յուն` մակ բա յը դաս վում է 
չթեք վող խոս քի մա սե րի շար քը:

 Հատ կան շա յին-մակ բա յա կան ի մաս տի ՀԴՄ-նե րը ժա մա նա կա-
կից հա յե րե նում քիչ թիվ չեն կազ մում, սա կայն այ դօ րի նակ կա պակ-
ցութ յուն նե րը կազմ վում են հիմ նա կա նում ա ռանց մակ բայ նե րի մաս-
նակ ցութ յան:  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ այս ի մաս տով 
նշվում է, որ «ե թե բառ-մակ բայ նե րի դեպ քում ուղ ղա կի կապ և  փոխ-
կապ վա ծութ յուն կա նրանց բա ռա կան ու ձևա բա նա կան (մակ բա-
յա կան) նշա նա կութ յուն նե րի միջև, ա պա դարձ վածք նե րի այդ պի սի 
հա մընկ նու մը պար տա դիր չէ»120:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում բուն մակ բայ նե րով կազմ ված ՀԴՄ-
ներ գրե թե չկան: Ե զա կի այդ պի սի օ րի նակ նե րից է նե տի // քա մու 
պես ա րագ տար բե րա կա յին ՀԴՄ-ն121:

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րի հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն 
այն է, որ նրանց ձևա վոր մա նը մաս նակ ցում են գե րա զան ցա պես 
այլ խոս քի մա սեր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՀԴՄ-նե րում որ պես գե րա դաս 
բա ղադ րիչ ներ եր բեմն պա տա հում են այն պի սի բա ռեր, ո րոնք հա-
մա տե ղում են ա ռար կա յի և  գոր ծո ղութ յան հատ կա նիշ նե րի ի մաստ-
նե րը` շա րահ յու սա կան ա ռա վել ծա վա լուն կա ռույց նե րում հան դես 
գա լով կա՛մ իբրև ա ծա կան ներ, կա՛մ իբրև մակ բայ ներ: ՀԴՄ-նե րի 
այդ պի սի բա ղադ րիչ նե րի քե րա կա նա կան ի մաստ նե րը երկ փեղկ-
վում են ա ծա կա նա կա նի և  մակ բա յա կա նի միջև, այլ կերպ ա սած` 
120 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 161:
121 Հմմտ. մակբայ գերադաս բաղադրիչներով կազմված այդպիսի ՀԴՄ-ներն արևմտա -
հայերենում. նետի պէս արագ, վայրկեանի պէս արագ, միջատի մը չափ արագ, սլաքի պէս 
շեշտ: Սակայն այդ կարգի ՀԴՄ-ներն առավել հաճախ կիրառվում են առանց մակբայների 
(միագագաթ կառույցներով) թե՛ արևելահայերենում, թե՛ արևմտահայերենում: Հմմտ. Նա 
կայծակի նման անցնում էր մեկ փողոցից դեպի մյուսը (ԲՍ, 334): Անմիջապես հեռացավ 
սակայն, իր ներկայությունը ավելորդ նկատելով, որ նույն պահուն իսկ դուռը կրկին 
կհնչեր, ձգելով, որ կայծակի պես ներս նետվի կին մը (ՇՇ, 39):
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հա մա տեղ վում են խոս քի մա սա յին տար բեր ար ժեք նե րը122:
Այդ պի սի բա ռեր են`
լուռ -1. լռող, չխո սող, անտր տունջ (ած.), 2. անմ ռունչ կեր պով 

(մկբ.).
1. ձկան // քա րի // գե րեզ մա նի պես լուռ (հա մա ռո րեն լռող) 

մարդ,
2. ձկան // քա րի // գե րեզ մա նի պես լուռ (հա մա ռո րեն ան-

տրտունջ կեր պով) կրել վի րա վո րանք ներ,
ա զատ -1. ինք նիշ խան (ած.), 2. ա զա տո րեն (մկբ.).
1. (դաշ տի) քա մու // թռչու նի // երկն քի թռչուն նե րի պես ա զատ 

(ան հո գութ յամբ ինք նիշ խան) մարդ,
2. (դաշ տի) քա մու // թռչու նի // երկն քի թռչուն նե րի պես ա զատ 

(ան հոգ ա զա տութ յամբ) ապ րել,
տխուր -1. տխրութ յուն ար տա հայ տող (ած.), 2. տրտում կեր պով 

(մկբ.).
1. լաց լի նե լու չափ տխուր (չա փա զանց տխրա լի) խոս քեր,
2. լաց լի նե լու չափ տխուր (խիստ տրտում կեր պով) խո սել,
ու ղիղ -1. հա վա սար կեր պով որ ևէ կողմ ձգվող, շի տակ (ած.), 2. 

ու ղիղ կեր պով (մկբ.).
1. քա նո նի պես ու ղիղ (խիստ ու ղիղ) քայլ,
2. քա նո նի պես ու ղիղ (խիստ ու ղիղ կեր պով) կանգ նել,
1. նե տի սլաց քի պես ու ղիղ (չա փա զանց ու ղիղ) հար ված,
2. նե տի սլաց քի պես ու ղիղ (չա փա զանց ու ղիղ՝ ան շե ղո րեն) թռչել:
Հմմտ. նաև ի մաս տաար ժե քա յին ա ծա կան // մակ բայ հա մա տե-

ղու մով երկ գա գաթ հետև յալ ՀԴՄ-նե րը. կաղ նու նման անդրդ վե-
լի (1. խիստ տո կուն, ան զի ջում - ած., 2. խիստ տո կուն՝ ան զի ջում 
կեր պով – մկբ.), սա րի պես ան սա սան (1. խիստ կա յուն - ած., 2. 
անդրդ վե լիո րեն, հաս տա տուն կեր պով – մկբ.), պա տի // պարս պի 
// ժայ ռի պես ա մուր (1. խիստ ա մուր - ած., 2. խիստ ա մուր կեր պով 
– մկբ.), տկլոր ոնց որ Ա դա մը (1. ան գի տա կից մերկ - ած., 2. ան գի-
տա կից մեր կութ յամբ - մկբ.):
122 «Խոսքիմասային տարարժեքությունն այնպիսի քերականական իրողություն է, 
որ տեղ առկա են արտահայտության պլանում (ձևով) չտարբերակվող, իսկ բովան-
դա կության պլանում (իմաստով) հակադրվող միավորների խմբեր: ԿԿ-ներում խոս-
քիմասային տարարժեքությունը հատկանշվում է ձևավորման համաժամանակյա 
բնույթով» (տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 242-243):
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Հմմտ. ա ծա կան // մակ բայ եր կար ժե քութ յուն ցու ցա բե րող ՀԴՄ-
նե րի հետև յալ ի րա ցում նե րը մակ բա յա կան ար ժե քով.

 Պա տի պես ա մուր շար վե ցե՛ք կան գուն (ԱԻ, 2, 275): Օ՜, սի՛րտ 
իմ, սի՛րտ իմ, տո կա՛ ու կանգ նի՛ր  Ժայ ռի պես ա մուր (ԱԻ, 1, 63):  Մի 
ան գամ, Տկ լոր, Ոնց որ Ա դա մը,  Վա զել էր Ֆ րեյ լի նի ետ ևից – Ին քը 
 Հիլ ֆեր դին գը (ԵՉ, 3, 184):

 Մակ բա յա կան –  պա րա գա յա կան կի րա ռութ յամբ կա րող են հան-
դես գալ բա յա կան (դեր բա յա կան) կա պակ ցութ յուն նե րը: Այդ պի սի 
ՀԴՄ-նե րում իբրև գե րա դաս բա ղադ րիչ ներ հան դես են գա լիս ա նո-
րոշ և հա րա կա տար դեր բայ նե րը:  Վեր ջին ներս ակ տիվ մի ջոց են 
ընդ հան րա պես բա յա կան դարձ վածք նե րը մակ բա յա բար կի րա ռե լու 
մեջ123:

Հմմտ. նե տի նման սլա նալ - նե տի նման սլա նա լով
սո խա կի պես եր գել - սո խա կի պես եր գե լով
խեն թի պես սի րել - խեն թի պես սի րե լով
ձկան պես թպրտալ - ձկան պես թպրտա լով
թրջված մկան պես կուչ գալ - թրջված մկան պես կուչ գա լով
դա նա կի պես կտրել - դա նա կի պես կտրե լով և  այլն:
Հմմտ.  Վա րի չը դա նա կի պես կտրեց խնդրանքս` պատ ճա ռա-

բա նե լով, որ փող չու նի (ՈւԴԲ, 162): - Ս խալ է,- զրնգաց մի ար ծա-
թահնչ յուն ձայն` դա նա կի պես կտրե լով հռե տո րի մտքե րը (ՆԶ, 60):

 Մակ բա յա բար գոր ծած վում են նաև բա յա կան ՀԴՄ-նե րի` հա րա-
կա տար դեր բա յով կա ղա պար ված կա ռույց նե րը:

Հմմտ. քա րի պես ընկ նել- քա րի պես ըն կած
փյու նի կի պես մո խիր նե րից հառ նել- փյու նի կի պես մո խիր նե րից 

հառ նած
ճակն դե ղի պես կարմ րել- ճակն դե ղի պես կարմ րած
խեղդ վո ղի պես ձեռ քը փրփու րին գցել- խեղդ վո ղի պես ձեռ քը 

փրփու րին գցած
ար ձա նի պես կանգ նել- ար ձա նի պես կանգ նած 
մե ռե լի պես գու նատ վել- մե ռե լի պես գու նատ ված և  այլն:
Հմմտ. Ար տոն մե ռե լի պես գու նատ վեց (ՔԹ, 500): Եվ վա զեց 

կպավ պա տին` մե ռե լի պես գու նատ ված (ՆԴ, 78):

123 Հմմտ. Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 276:
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 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը մակ բա յա բար կա րող են գոր ծած վել միա-
ժա մա նակ թե՛ ա նո րոշ դեր բա յի գոր ծիա կան հո լո վաձ ևով, թե՛ հա-
րա կա տար դեր բա յով հան դես գա լով:

Հմմտ. շան պես հոգ նել- շան պես հոգ նե լով // հոգ նած
վան դակն ըն կած գա զա նի պես դե սու դեն ընկ նել - վան դակն ըն-

կած գա զա նի պես դե սու դեն ընկ նե լով // ըն կած
մե ռե լի պես քնել- մե ռե լի պես քնե լով // քնած
լե ռան պես կանգ նել- լե ռան պես կանգ նե լով // կանգ նած
ջայ լա մի պես գլուխն ա վազ նե րի մեջ թա ղել- ջայ լա մի պես 

գլուխն ա վազ նե րի մեջ թա ղե լով // թա ղած:
Այդ պի սի կի րա ռութ յուն նե րի մա սին մաս նա գի տա կան գրա կա-

նութ յան մեջ ի րա վամբ նշվում է, որ նրանք «չնա յած սե րիչ կա ղա-
պար նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րում են ի մաս տաար ժե քա յին հա-
կադ րութ յուն ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանց հետ չեն կազ մում ձևա-
բա նո րեն տա րար ժեք կա պակ ցութ յուն նե րի շար քեր, քա նի որ լիո-
վին ան կախ կա պակ ցա կան միա վոր ներ չեն դիտ վում և  գոր ծա ծա-
կան են միայն խոս քա յին տվյալ ի րադ րութ յան շրջա նակ նե րում»124:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ՀԴՄ-նե րում մեծ թիվ են կազ մում 
ի մաս տա բա նո րեն և  գոր ծա ռա պես մակ բայ նե րին հա րա բե րակց վող 
միա գա գաթ կա ռույց նե րը125:  Թե րի մաստ և  լիի մաստ բա ռե րով կա-
ղա պար ված այ դօ րի նակ ՀԴՄ-նե րը եր բեմն ան վան վում են «նվա-
զա գույն վեր լու ծա կան կա ռույց ներ»` որ պես բա ռա քե րա կա նա կան 
ամ բող ջա կան բնու թա գիր ու նե ցող կա պակ ցութ յուն ներ126: Ն րան-
ցում հա մե մա տութ յան կա պե րի հետ հան դես է գա լիս գո յա կա նը 
կամ փո խան վա նա բար գոր ծած ված որ ևէ բառ (ա ծա կան կամ դեր-
բայ, հատ կա պես` հա րա կա տար դեր բայ):

124 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 225:
 Ուշագրավ է նաև Վ. Պ. Ժուկովի դիտարկումն այս առումով, որ «որոշ բայական 
դարձ վածքների` մակբայականների վերածվելը կատարվում է աստիճանաբար, եր-
կար ժամանակի ընթացքում, ըստ որում, կան բայական դարձվածքներ, որոնց բառա-
քերականական վերածնունդը` մակբայացումը, դեռևս չի ավարտվել. դրանք ներառում 
են բայական և մակբայական զուգահեռ արժեքներ» (հմմտ. как пить дать, как ни в чем 
не бывало), (տե՛ս В. П. Жуков, Семантика фразеологических оборотов, էջ 35-36):
125 Հմմտ. Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 159-160, Ալ. Ս. Մարգարյան, նշվ. աշխ., էջ 
318, Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային ոճաբանություն, էջ 24-25:
126 Հմմտ. А. Н. Кожин, Ю. П. Рухлов, Неполнозначные слова в структуре фразеологизма, 
Сб. «ВСФЕ», ч. I, էջ 38:
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Հմմտ. հո գու չափ, ու րու րի պես, կաթ վա ծի նման, ակն թար թի 
պես, խաղ ու պա րի պես, ստրու կի նման, մու րաց կա նի պես, ան-
կոչ հյու րի պես, գող կատ վի պես, պա հա պան հրեշ տա կի պես, թա-
փա ռա կան շան նման, խո րա մանկ աղ վե սի պես, ա նո թի շան նման, 
դե զին նստած շան պես, աղբ յու րի ա կը փա կած վի շա պի պես, ծովն 
ըն կած մար դու նման, կա րասն ըն կած մկան պես, պո չը կտրած շան 
պես, թրջված մկան պես127: 

 Փո խա նուն ա ծա կան նե րը հա մա տե ղում են հատ կա նի շի և  
ա ռար կա յի գա ղա փա րը` ձեռք բե րե լով գո յա կա նի քե րա կա նա կան 
հատ կա նիշ ներ:  Հա մե մա տութ յան կա պե րի խնդիր ներ դառ նա լով` 
դրանք հո լով վում են ի հո լով մամբ:

Հմմտ. շան թա հա րի պես, կաթ վա ծա հա րի պես և  այլն:
Ի հո լով մամբ է հան դես գա լիս նաև փո խան վա նա բար գոր ծած-

ված հա րա կա տար դեր բա յը128:
Հմմտ. խայթ վա ծի պես, փշրվա ծի նման, բևեռ վա ծի // մեխ վա ծի 

պես, հար բա ծի պես, ջու րը կո խած-հա նա ծի պես, օ ձի կծա ծի պես, 
փայտ կուլ տվա ծի նման, գայ լի բե րանն ըն կա ծի պես, գո ղութ յան 
մեջ բռնվա ծի պես, մի բան կորց րա ծի պես, իր ու զա ծի պես և  այլն:

 Պա տա հում են մակ բա յա կան ՀԴՄ-ներ, ո րոնց գո յա կան բա-
ղադ րիչ նե րը ե զա կի թվով կի րա ռութ յուն չու նեն. հան դես են գա լիս 
միայն հոգ նա կի թվով. հմմտ. ինչ պես ա ռանց ձեռ քե րի, ա սես նո-
տա նե րով129:

 Կան մի շարք ՀԴՄ-ներ, ո րոնք կա ղա պար վում են միայն ե զա կի 
թվով. ծո վի պես, վար դի պես, կաթ վա ծի նման, ակն թար թի պես, 
կրա կի պես, մի մար դու պես, խաղ ու պա րի պես:

Այդ կար գի ո րոշ կա պակ ցութ յուն նե րում էլ ե զա կի-հոգ նա կի 
հա կադ րութ յու նը չե զո քա նում է. դարձ վա ծա յին տար բե րակ ներ են 
կազմ վում. գե տի // գե տե րի պես, ուխտ յալ թշնա մու // թշնա մի նե րի 
պես և  այլն:

 Մակ բա յա կան ո րոշ ՀԴՄ-նե րում կար ևոր վում է ստա ցա կան հո-

127 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ն անգլերենում. like a drowned mouse.
128 Անորոշ դերբայը հոլովվում է ինքնին. որպես գործողության անուն` այն ներառում 
է նաև գոյական անվան հատկանիշներ` հոլովվելով ու անվանական հոլովմամբ. աչք 
թարթելու պես: 
129 Հմմտ. այս ՀԴՄ-ի ռուսերեն համարժեքը. как по нотам.
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դե րի գոր ծա ծութ յու նը: Այ դօ րի նակ կա պակ ցութ յուն նե րը, գոր ծած վե-
լով բա յի դի մա վոր ձևե րի հետ, դեմ քով հա մա ձայ նում են նրանց:

Հմմտ. Ու զա ծիս // Ու զա ծիդ // Ու զա ծի (Ու զա ծին) պես եմ // ես // 
է վար վում:  Քեֆս //  Քեֆդ //  Քե ֆը տվա ծի պես եմ // ես // է գոր ծում: 

 Լիի մաստ և  թե րի մաստ բա ռե րով կազմ ված մակ բա յա կան ՀԴՄ-
նե րում ա ռանձ նա նում են այն կա ռույց նե րը, ո րոնք բարդ ստո րա դա-
սա կան նա խա դա սութ յան ստո րա դաս բա ղադ րի չի ձևա վո րում ու-
նեն, սա կայն ո րոնք խո սող նե րի կող մից դա դա րել են գի տակց վե լուց 
իբրև բարդ նա խա դա սութ յան մա սեր և  կի րառ վում են որ պես կա-
ռուց ված քով ու ի մաս տով լիար ժեք ան վա նո ղա կան ԴՄ-ներ130:

Հմմտ. ինչ պես ափ նետ ված ձուկ, ինչ պես ջու րը սա գի փե տուր-
նե րի վրա յից, ինչ պես երկ րա շարժ // մրրիկ // փո թո րիկ, ինչ պես 
ա ռանց ձեռ քե րի, ա սես ո րոտ պարզ երկն քից և  այլն:

 Գո յա կա նի գոր ծիա կան հո լո վը գոր ծուն է ոչ միայն դեր բայ նե րը, 
այլև գո յա կան նե րը մակ բա յա բար կի րա ռե լու հար ցում: Այն կար ևոր-
վում է նաև միա գա գաթ մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րում, հմմտ. ա սես 
նո տա նե րով, ա սես հրաշ քով, ա սես կա խար դան քով, ա սես մո գա-
կան գա վա զա նով // ~ ի հար վա ծով, շղթա յա կան ռեակ ցիա յի ձևով:

Ու շագ րավ է, որ ՀԴՄ-նե րում այդ պի սի հնա րա վո րութ յամբ օժտ-
ված է նաև գո յա կա նի ներ գո յա կան հո լո վը, ըստ ո րում, նրան ցում 
գո յա կա նը դրվում է հիմ նա կա նում ե զա կի թվով, հմմտ. ա սես հե-
քիա թում, ա սես ե րա զում131:

 Հե տաքր քիր է այն հան գա ման քը, որ ՀԴՄ-նե րում ա ծա կան // 
մակ բայ խոս քի մա սա յին ար ժեք նե րի հա մա տե ղում է առ կա հենց 
միա գա գաթ կա ռույց նե րում, ընդս մին` մեկ գո յա կա նով և  հա մե մա-
տութ յան կա պով ձևա վոր ված կա պակ ցութ յուն նե րում: Այդ պի սի 
ՀԴՄ-նե րում գո յա կա նը հան դես է գա լիս ե զա կի թվով: 

Ձ ևա բա նո րեն եր կար ժեք այ դօ րի նակ ՀԴՄ-նե րը խոս քից դուրս 
հատ կանշ վում են բազ մի մաս տութ յամբ, խոս քա յին մի ջա վայ րում` 
շա րահ յու սա կան տար բեր (ո րոշ չա յին և  պա րա գա յա կան) գոր ծա-
ռույթ նե րով.
130 Հմմտ. А. М. Чепасова, Л. А. Ивашко, Проблема структурности фразеологического 
значения, Сб. «Фразеологическое значение в языке и речи», էջ 28:
131 Նույնը վերաբերում է նաև տրականի` ՀԴՄ-ների մեջ պարագայական իմաստով 
գործածությանը, հմմտ. ինչպես իր տանը:
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կրա կի նման - 1. ա ռույգ, աշ խույժ, շար ժուն, թռվռուն (ած.),
  2. ճարպ կո րեն, շատ ա րագ (մկբ.).
մա զի չափ - 1. շատ փոքր, քիչ, անն շան, չնչին (ած.),
  2. բնավ, բո լո րո վին, ոչ մի կերպ (մկբ.).
 ու րա գի պես - 1. միայն իր մա սին մտա ծող (ած.),
 2. ու րիշ նե րի մա սին չմտա ծե լով, ա մեն ինչ
  ի րեն վերց նե լով (մկբ.).
սա րի պես - 1. վիթ խա րի, հսկա (ած.),
 2. ան հող դողդ, ան սա սան կեր պով (մկբ.).
վար դի պես - 1. չքնաղ, գե ղեց կա դեմ (ած.),
 2. բար վոք, բա րե կե ցիկ կյան քով (մկբ.):
Այս պի սով`
1. Ինչ պես ԴՄ-ներն ընդ հան րա պես, այն պես էլ ՀԴՄ-նե րը մաս-

նա վո րա պես, հա րա բե րակց վում են այս կամ այն խոս քի մա սին՝ 
պայ  մա նա վոր ված ի րենց ի մաս տա յին, գոր ծա ռա կան և  բա ռա քե-
րա  կա նա կան բնու թագ րով: Այս շար քում ա ռա ջին պլան է մղվում 
խնդրո ա ռար կա կա պակ ցութ յուն նե րի ի մաս տա յին գոր ծո նը` ընդ-
հա նուր դարձ վա ծա յին ի մաս տը, ո րով էլ ձևա վոր վում է այս կամ այն 
խոս քի մա սի ար ժե քը:

2.  Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում առ կա են ա ծա կա նա կան, բա-
յա կան և  մակ բա յա կան ՀԴՄ-ներ:  Հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց-
նում ոչ ան վա նո ղա կան ար ժե քով ե զա կի այն կա ռույց նե րը, ո րոնք 
խոս քը ե րան գա վո րող հատ կա նի շով են օժտ ված և  տար բե րակ վում 
են իբրև ե ղա նա կա վո րող ՀԴՄ-ներ:

3.  Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րում որ պես 
քե րա կա նո րեն գե րա դաս բա ղադ րիչ հան դես է գա լիս ա ծա կա նը:

Են թա կա յա կան և  հա րա կա տար դեր բայ նե րով կազմ ված ո րոշ 
կա պակ ցութ յուն ներ խոս քա շա րում կա րող են ու նե նալ ա ծա կա նա-
կան-ո րոշ չա յին կի րա ռութ յուն:

Ա ծա կա նի ար ժե քով ՀԴՄ-նե րում զգա լի կշիռ ու նեն միա գա գաթ 
կա պակ ցութ յուն նե րը:

4.  Գոր ծա ծութ յան մեծ հա ճա խա կա նութ յուն ու նեն բա յի ար ժե-
քով հան դես ե կող ՀԴՄ-նե րը, ո րոնց կա ռուց ված քում մշտա պես 
առ կա է բա յը:  Վեր ջինս աչ քի է ընկ նում քե րա կա նա կան կար գե րի 
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ա ռա տութ յամբ:  Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի ան վա նա կան բա ղադ րիչ նե-
րին բնո րոշ են առ կա յաց ման, թվի, հո լո վի, դի մա յին առ ման, ան-
ձի և  ի րա յին, իսկ բայ լրաց յա լին` սե ռի, դեմ քի, թվի, ժա մա նա կի և  
ե ղա նա կի քե րա կա նա կան կար գե րը:

 Բա յի խոս քի մա սա յին նշա նա կութ յամբ ար ժե քա վոր վող ՀԴՄ-
ներն ի հայտ են բե րում չե զոք-ներ գոր ծա կան, ներ գոր ծա կան-կրա-
վո րա կան, հաս տա տա կան-ժխտա կան և  այլ հա կադ րութ յուն ներ, 
ո րոնք կար ևոր դեր են կա տա րում նրանց դարձ վա ծա յին ար ժե քի, 
ինչ պես նաև վե րաի մաս տա վոր ման հար ցում:

5.  Մակ բա յի ար ժե քով ա ռանձ նա ցող ՀԴՄ-նե րը հիմ նա կա նում 
ձևա վոր վում են ա ռանց մակ բայ նե րի մաս նակ ցութ յան:

 Հա րա կա տար և  ա նո րոշ դեր բայ նե րով կա ղա պար ված ո րոշ կա-
պակ ցութ յուն ներ օժտ ված են մակ բա յա բար կի րառ վե լու հատ կա նի շով: 

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում որ պես մակ բա յա կան ՀԴՄ-ներ 
հան դես են գա լիս մեծ թվով միա գա գաթ կա պակ ցութ յուն ներ, ո րոնք 
ի մաս տա բա նո րեն բնու թագր վում են գոր ծո ղութ յան կամ հատ կա նի-
շի հատ կա նիշ ար տա հայ տե լով: Այ դօ րի նակ կա ռույց նե րում առ կա 
ան վա նա կան և  բա յա կան ան դամ ներն ար տա հայ տում են ի րենց 
ձևա բա նա կան հատ կա նիշ նե րը (թիվ, հո լով, դի մա յին ա ռում և  այլն): 

բ) ՀԴՄ-նե րի շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րը

Ինչ պես բո լոր ԴՄ-նե րը, այն պես էլ դարձ վա ծա յին հա մե մա-
տութ յուն նե րը չեն կա րող գո յութ յուն ու նե նալ ա ռանց ու րիշ բա ռե րի 
հետ ու նե ցած կա պի: ՀԴՄ-նե րը շա րահ յու սա կան մա կար դա կում 
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ են ստանձ նում:

 Տար բեր խոս քի մա սա յին նշա նա կութ յուն նե րով հատ կանշ վող 
ՀԴՄ-նե րը շա րահ յու սա կան մա կար դա կում դրսևո րում են ա ռա վել 
կամ պա կաս ակ տի վութ յուն132:
132 Եզակի են եղանակավորող ՀԴՄ-ները, որոնք շարահյուսական մակարդակում կա-
տարում են միջանկյալ կապակցությունների (նախադասությունների) դեր: Որպես 
միջանկյալ կապակցություններ գործածվող ՀԴՄ-ները նախադասության անդամ չեն 
դառնում, վերջինիս հետ քերականորեն կապված չեն և ունեն խոսքը երանգավորող 
գործառույթ:
Հմմտ. Էս բոլորը քիչ էր կարծես, էնքան արիր, սատանի պես, որ գրեցի մեծիս պարսավ 
(ՀԹԸ, 210):
Նախադասությունների կառուցվածքով ՀԴՄ-ներում ևս կան եղանակավորող կապակ-
ցություններ, որոնք շարահյուսական մակարդակում դիտվում են իբրև միջանկյալ 
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Առ հա սա րակ դարձ վա ծա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ շեշտ-
վում է, որ «ԴՄ-նե րի ո րո շա կի շար քե րի և  բա ռե րի շա րահ յու սա կան 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մընկ նու մը ԴՄ-նե րի` բա ռե րի հետ նույ նա նա լու 
ա պա ցույց չէ, քա նի որ նա խա դա սութ յան այս կամ այն ան դա մի դե-
րում կա րող են հան դես գալ ոչ միայն բա ռերն ու ԴՄ-նե րը, այլև ոչ 
դարձ վա ծա յին բնույ թի ԿԿ-նե րը, նույ նիսկ բա ռե րի ա զատ կա պակ-
ցութ յուն նե րը»133:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ ո րո շա կի 
տեքս տում բա ռի և  դարձ ված քի շա րույ թա յին հա րա բե րութ յամբ է 
կազմ վում բա ռա դարձ վա ծա յին հա մա տեքս տը134:

ԴՄ-նե րի հա մա տեքս տա յին կա պե րի դրսևոր ման ա ռու մով 
մատ նանշ վում են հետև յալ տի պե րը.

1. նեղ հա մա տեքստ, այ սինքն` նա խա դա սութ յուն, 
2. լայն հա մա տեքստ, այ սինքն` ամ բող ջա կան որ ևէ ստեղ ծա գոր-

ծութ յուն կամ ստեղ ծա գոր ծութ յան գլուխ135:
Ան վա նո ղա կան ՀԴՄ-ներն ի րաց վում են նա խա դա սութ յան մեջ 

(նեղ հա մա տեքս տում) և  հան դես են գա լիս որ պես նրա մեկ ան դամ` 
շա րահ յու սո րեն մաս նա վոր վե լով գոր ծա ռա կան այս կամ այն դե րով:

ԴՄ-նե րի և  բա ռե րի գոր ծա ռա կան ընդ հան րութ յունն ար տա-
հայտ վում է նրանց հա մար այս կամ այն խոս քի մա սի բա ռա քե րա-
կա նա կան ընդ հա նուր ի մաս տի առ կա յութ յամբ, ո րի հետ ևան քով էլ 
հա մընկ նում են նրանց շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րը136: 

Անդ րա դառ նանք ՀԴՄ-նե րին բնո րոշ շա րահ յու սա կան կի րա-
ռութ յուն նե րին:

1. Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի շա րահ յու սա կան գոր ծա-
ռույթ նե րը

Ընդ հան րա պես ա ծա կա նա կան ԴՄ-նե րը շա րահ յու սա կան մա-
նախադասություններ` հաղորդակցական արժեքով:
Հմմտ. Անտարակույս, Հասանին առյուծի բաժին է վիճակվել, մոր կաթի պես անո՛ւշ… 
(ՊՊ, 5, 152):
133 Տե՛ս А. В. Кунин, Английская фразеология, էջ 19:
134 Տե՛ս В. П. Жуков, Русская фразеология, էջ 251:
135 Հմմտ. А. В. Кунин, Англо-русский фразеологический словарь, М., «Сов. энцикло-
педия», 1967, էջ 1239:
136 Տե՛ս А. В. Кунин, նշվ. աշխ., էջ 1235:
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կար դա կում հան դես են գա լիս ա ծա կա նին հա տուկ բո լոր գոր ծա-
ծութ յուն նե րով:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը նա խա դա սութ յան կա ռուց ված քա յին 
դիտ ված քում ա մե նից հա ճախ հան դի պում են ո րոշ չի և ս տո րո գե լիի 
գոր ծա ռա կան դե րե րով:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի լրա ցա կան-ո րոշ չա յին գոր ծա ռույթ 
ու նե ցող ՀԴՄ-նե րը խոս քա շա րից դուրս ու նեն ան կախ ար ժեք ներ:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը ո րոշ չի (գո յո րոշ) գոր ծա ռույ թով հան-
դես են գա լիս թե՛ նա խա դաս, թե՛ հե տա դաս դիր քե րում:  Վեր ջինս 
ա ղերս վում է կա՛մ սո վո րա կան, կա՛մ շրջուն շա րա դա սութ յան հետ:

Որ պես ո րո շիչ գոր ծած վող ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը մե զա նում 
մեծ մա սամբ նա խա դաս կի րա ռութ յուն ու նեն137:  Սո վո րա կան շա-
րա դա սութ յամբ հան դես ե կող ա ծա կա նա կան-ո րոշ չա յին ՀԴՄ-նե րը 
դրվում են ո րոշ յա լից ա ռաջ:

Հմմտ. Ն րա գե ղա կար կառ,  Սո սու պես սլա ցիկ մար մի նը  Սարս-
ռուն ոս տու մի ա լիք է դառ նում (ԿԶ, 72):  Նա է միշտ ու րախ տուն 
դար ձող նե րից, ով վար դի նման սի րուն կին ու նի (ԱԻ, 2, 265):  Դու 
լույ սի պես մա քուր մարդ ես (ՔԹ, 421):

Ինչ պես ա զատ կի րա ռութ յան մեջ ա ծա կան նե րի, այն պես էլ 
ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րի պա րա գա յում ո րո շիչ-ո րոշ յա լի կա պակ-
ցութ յան միջև քե րա կա նա կան հա մա ձայ նութ յուն գո յութ յուն չու նի, 
նրանց կա պակ ցութ յու նը առդ րա կան է. ան կախ ո րոշ յա լի թվից, հո-
լո վից, ո րոշ չա յին ՀԴՄ-ն  միշտ ան փո փոխ ձևով է գոր ծած վում:

Հմմտ.  Մի րո յի` գրա նի տի պես ա մուր այդ մար դու պատ մութ յու նը 
1915-1920 թվա կան նե րի արևմ տա հա յութ յան ճա կա տագ րի կար դիոգ-
րամն է (ՎՊ, 458):  Նա ու զում էր համ բե րութ յու նից հա նել ա պա ռա ժի 
նման լուռ, ինքն իր մեջ ամ փոփ ված այդ տղա յին (ԱՍՈ, 511):

 Մեր թընդ մերթ նրա շուր թե րից պոկ վում էին ար ճի ճի պես ծանր բա-
ռեր (ՔԹ, 96):  Բայց սա տա նի պես խո րա մանկ տղա ներ էին (ԲՍ, 43):

Ա ծա կա նա կան միա գա գաթ ՀԴՄ-նե րը խոս քա յին մի ջա վայ րում 

137 Ռուսերենում ածականական-որոշչային ՀԴՄ-ները հետադաս են լինում (տե՛ս Հ. 
Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և 
անգլերենում, էջ 70): Անգլերենում նախադաս որոշչի դերում հանդես եկող ՀԴՄ-ները 
կորցնում են բաղադրամասային բոլոր հատկանիշները և վերածվում բարդ բառերի 
(հմմտ. А. В. Кунин, նշվ. աշխ., էջ 164):



74

նույն պես կա րող են հան դես գալ ո րոշ չա յին դե րով:
Հմմտ. Բ ռի լիան տի, այ սինքն` ա դա ման դի պես բժշկու հի է (ՔԹ, 

167):  Ջա հել, մա րա լի պես աղ ջիկ նե րի ուշ քը գնում է ըն կեր  Մո կաց-
յա նի հա մար (ն. տ., 85):  Մի քա նի սև  փո ղե րի հա մար սա րի պես 
տղա մար դը շուռ ան ցավ (ՊՊ, 5, 51):

Ընդ հան րա պես շրջուն շա րա դա սութ յուն ու նե ցող ո րո շի չը տրոհ-
վող լրա ցում է:  Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է հա յե րե նի ճկուն շա րա-
դա սութ յամբ: Ն րա մի ջո ցով ընդգծ վում, շեշտ վում է ո րո շիչ-ո րոշ յալ 
կա պակ ցութ յու նը: Ո րոշ չա յին ՀԴՄ-նե րի գոր ծա ծութ յու նը հե տա դաս 
դիր քում մե զա նում, նրանց սո վո րա կան շա րա դա սութ յան հա մե մա-
տութ յամբ, գոր ծա ռա կան հա ճա խա կա նութ յուն չու նի138:

Հմմտ. Ու մութ էր շուրջս և  խա վար ան հուն, Իմ խաբ ված սրտում 
մթա մած գի շեր` Ե՛վ պաղ, և՛ ծանր, ծանր որ պես քար (ՎՏ, 96): Ն րա 
դուրս գնա լուց հե տո ներս մտավ մի ծե րու նի` չոր ու ցա մաք որ պես 
կմախք (ՐՍ, 58): Ա տում եմ սե րը` մա հի պես ան գութ (ԱԻ, 2, 53): 

Ո րո շիչն, ինչ պես գի տենք, լրաց նում է են թա կա յին կամ գո յա կա-
նա կան որ ևէ այլ ան դա մի` ար տա հայ տե լով նրա ո րա կա կան ու քա-
նա կա կան հատ կա նիշ նե րը. դրվե լով որ ևէ գո յա կա նա կան ան դա մի 
վրա` ո րո շիչն ար տա հայ տում է նրա ո րա կը, որ պի սութ յու նը, չափն 
ու քա նա կը:

Հմմտ. ո րոշ չա յին միա գա գաթ ՀԴՄ-նե րի կի րա ռութ յուն նե րը` գո-
յա կա նա կան ան դա մի չա փի հատ կան շա յին ի մաս տով. Ու զում է իր 
ա սե ղի ծայ րի չափ ա տա մով իր թշնա մուց վրեժ առ նել (ՊՊ, 5, 122): 
 Մե լիք Մր տոն իր ծո վի չափ կա րո ղութ յու նը փչաց րեց (ն. տ., 184):

Ա ծա կա նի խոս քի մա սա յին ար ժեք ու նե ցող ՀԴՄ-նե րը նա խա-
դա սութ յան մեջ հան դես են գա լիս նաև բա ղադր յալ ստո րոգ յա լի 
կազ մում` ստանձ նե լով ստո րո գե լիի գոր ծա ռույթ:

Հմմտ. ա ծա կա նա կան ՀԴՄ + օ ժան դակ բայ կա ղա պա րով բա-
ղադր յալ ստո րոգ յա լի ի րա ցում նե րը խոս քա յին մի ջա վայ րում:

Եվ ես քեզ հետ եմ` հմայ քիդ գե րի,  Խորհր դա վոր ես գի շե րի 
նման (ՎՏ, 246): Մ յուս նե րը քա րի նման լուռ էին (ԲՍ, 111):  Ծա ռա-
նում են այն հար ցե րը, ո րոնց հան դեպ տի րա ցո ւա կան ին տե լի գեն-
138 Ժամանակակից ֆրանսերենի ածականական ՀԴՄ-ները որոշչային-լրացական 
դերում մեծ մասամբ գործածվում են հետադրական դիրքում, լինում են տրոհվող 
որոշիչ (տե՛ս А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 117):
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ցիա յի միտ քը մո լար ու երկ չոտ դո ղում է, ա հով բռնված տես նում է 
այն, ինչ չկա և  չի տես նում այն, ինչ ակն բախ է ար ևի նման (ՎՏ, 
317): Եվ մեր համր հո գին ծանր էր որ պես քար (ԵՉ, 86):  Ներք ևում 
ջրե րը պա րող  Լե ղի են եր ևի ոնց որ մաղ ձը (ԵՉ, 3, 238):

 Միա գա գաթ ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը նույն պես կա րող են ու-
նե նալ ստո րո գե լիի գոր ծա ռույթ: Այս ա ռու մով մաս նա գի տա կան 
գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ երբ կապն ու կա պի խնդի րը ստո-
րո գե լիա կան վե րա դիր են դառ նում հատ կան շա յին նշա նա կութ յամբ, 
են թադ րում են ոչ թե զեղչ ված լրաց յալ բայ, այլ գո յա կան139:

Հմմտ. Արդ յոք հի շո՞ւմ ես, ան տառ էր, ա ռու, հե քիա թի պես էր, 
ե րա զի նման (ՎՏ, 54): Մ կա նունք ներս այժմ տե՛ս, եր կա թի պես են 
(ԱՇ, 2, 148):  Վայ րի վա րա զի պես էր ան տա ռա պահ  Պա նի նը (ԱԲ, 4):

Ընդ հան րա պես ան վա նա կան բա ղադր յալ ստո րոգ յա լի կազ մում 
կա րող են հան դես գալ թվալ, եր ևալ, լի նել և  այլ վե րա ցա կան բա-
յեր: Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-ներն այդ բա յե րի հետ ևս  կա րող են գոր-
ծառ վել` ան վա նա բա յա կան բա ղադր յալ ստո րոգ յա լի կազ մում հան-
դես գա լով որ պես ստո րո գե լի:

Հմմտ. Ս պա սում են է լի, է լի, և  ա մեն անց նող րո պեն հա վի տե նու թ-
յան պես եր կար է թվում (ԲՍ, 58):  Կան մար դիկ, ո րոնք դրսից ա ղավ  նու 
նման մա քուր են եր ևում, բայց էութ յամբ, գոր ծով անգ ղի հատ  կութ յուն 
ու նեն (ՔԹ, 93): Ե ղի՛ր մա քուր ինչ պես ձյուն (ՍՍ, ԻՇ, 58):

Ա ծա կա նի խոս քի մա սա յին ար ժեք ու նե ցող ՀԴՄ-նե րը, մակ բա-
յա բար հան դես գա լով, կա տա րում են ձևի և  չափ ու քա նա կի պա-
րա գա յա կան գոր ծա ռույթ ներ:  Բա յա կան ան դա մի այ դօ րի նակ լրա-
ցում ներն ընդ հան րա պես բա ժան վում են բուն և  հատ կան շա յին պա-
րա գա նե րի:  Վեր ջին ներս ցույց են տա լիս գոր ծո ղութ յան ձևա յին և 
 չա փի հատ կա նիշ ներ` ար տա հայտ վե լով հատ կան շա յին խոս քի մա-
սե րով` ո րա կա կան ա ծա կան նե րով և  մակ բայ նե րով: Դ րանք ձևի ու 
չա փի պա րա գա ներն են140:

Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը, մակ բա յա բար հան դես գա լով, դառ-
նում են ձևի պա րա գա:

Հմմտ. Շր ջա պա տի մեջ` կա պույտ - կա պու տակ, մե ռե լի նման 

139 Վ. Ա. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, էջ 436:
140 Տե՛ս Ս. Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, էջ 315:
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գու նատ, դա գա ղում … Լ սում էր հող մի մռայլ ող բե րին (ԱԻ, 2, 273): 
Հմմտ. նաև ձյու նի պես ճեր մակ ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-ն բ նագ-

րա յին օ րի նա կում:
 Մի՞ թե գթա ռատ երկն քում չկա բա վա կան անձրև, Որ լվա նրան 

ձյու նի պես ճեր մակ (ՍՍ, ԻՇ, 159):
Այս տեղ այն գոր ծառ վել է իբրև չափ ու քա նա կի պա րա գա 

(«ձյու նի պես ճեր մակ դառ նա լու աս տի ճան» ի մաս տով):
Հմմտ. սար յա կի փե տուր նե րի նման սև ՀԴՄ-ի պա րա գա յա կան 

կի րա ռութ յու նը:
Աչ քե րը փայ լում էին սար յա կի փե տուր նե րի նման սև (ԱԲ, 28):
Ա ծա կա նա կան այս ՀԴՄ-ն  կի րառ վել է մակ բա յա բար` ցույց տա-

լով գոր ծո ղութ յան չա փը («սաս տիկ» ի մաս տով):
Այ դօ րի նակ ՀԴՄ-նե րի մակ բա յա կան կի րա ռութ յուն նե րը սահ-

մա նա փակ վում են միայն տվյալ խոս քա յին մի ջա վայ րում:
Ինչ պես տես նում ենք, ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը, շա րահ յու սա-

կան մա կար դա կում կա պակ ցութ յան մեջ մտնե լով բա յա կան ան-
դամ նե րի հետ, կա տա րում են մակ բա յին բնո րոշ պաշ տոն ներ` ան-
կախ կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից:

ՀԴՄ-նե րի ձևա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը քննե լիս 
ար դեն նշել ենք, որ ո րոշ ՀԴՄ-ներ հա մա տե ղում են ա ծա կա նի և 
 մակ բա յի խոս քի մա սա յին ար ժեք նե րը` շա րահ յու սա կան մա կար դա-
կում կա տա րե լով ի մաս տա գոր ծա ռա կան տար բեր դե րեր: 

Հմմտ.  Քա րի պես լուռ այդ մարդն այլևս չէր կա րող չխո սել (ած./
ո րո շիչ):  Նա քա րի պես լուռ աշ խա տում էր (մկբ./ձևի պ.): Երկն քի 
թռչուն նե րի պես ա զատ մար դիկ ի րենց գոր ծե րով պի տի ա պա ցու-
ցեն, որ կա րող են նաև ճախ րել երկն քի թռչուն նե րի պես (ած./ո րո-
շիչ):  Նա երկն քի թռչուն նե րի պես ա զատ ապ րեց իր կյան քի ա մեն 
մի օ րը (մկբ./ձևի պ.):

Աշ խար հի չափ ՀԴՄ-ն  դիտ վում է որ պես ա ծա կան` «շատ մեծ» 
ի մաս տով` նա խա դա սութ յան մեջ հան դես գա լով ո րոշ չի գոր ծա ռույ-
թով:

 Ծե րու նին աշ խար հի չափ խելք ու նի:
 Նույն ՀԴՄ-ն  հատ կանշ վում է նաև մակ բա յի խոս քի մա սա յին 

ար ժե քով` «սաս տիկ» ի մաս տով հան դես գա լով չափ ու քա նա կի 
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պա րա գա յի պաշ տո նում:
Աշ խար հի չափ ու րա խա ցել է նա:
 Ծո վի չափ ամ բոխ է հա վաք վել (ած./ո րո շիչ):  Ծո վի չափ համ բե-

րա տար է նա:  Ծո վի չափ ար տաս վեց աղ ջի կը (մկբ./չա փի պ.):

2.  Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րը

 Բա յի խոս քի մա սա յին նշա նա կութ յամբ ար ժե քա վոր վող ՀԴՄ-նե-
րը շա րահ յու սո րեն կեն սու նակ են: Ան վա նո ղա կան ար ժեք ու նե ցող 
բա յա կան ՀԴՄ-նե րը նա խա դա սութ յան մեջ կա րող են կա տա րել շա-
րահ յու սա կան տար բեր պաշ տոն ներ: Ա մե նից հա ճախ դրանք հան-
դես են գա լիս ստո րոգ յա լի դե րում, կա րող են լի նել նաև են թա կա, 
ո րո շիչ, հատ կա ցու ցիչ, բա ցա հայ տիչ, խնդիր ներ և  պա րա գա ներ141: 

 Դի տար կենք դրանք ա ռան ձին-ա ռան ձին:
 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը, գոր ծած վե լով բա յի խո նարհ ված բո լոր 

ձևե րով, դառ նում են պարզ ստո րոգ յալ:  Մաս նա գի տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ այս ա ռու մով ընդգծ վում է, որ «բա յա կան դարձ վածք-
նե րի լրաց յալ բա յը, ե ղա նա կա յին ձևե րով դրվե լով, կա րող է ցույց 
տալ ա սույ թի բո վան դա կութ յան հա րա բե րութ յու նը խո սե լու պա հի 
հետ, դրա նով դարձ ված քը ձեռք է բե րում հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք, 
ար տա հայ տում է ար դեն միտք, դա տո ղութ յուն»142:

 Հետև յալ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը հան դես են գա լիս պարզ ստո-
րոգ յա լի շա րահ յու սա կան պաշ տո նում.

 Մե նա կութ յունն էր քա րի պես լռում (ՎՏ, 39): Եղ բայրս գժի պես 
սի րում է նրան (ՍԽՀ, 600): Եվ ար տա սու քը հե ղե ղի նման թափ-
վում էր նրա գու նատ թշե րի վրա (ՐՊ, 38):  Ճա նա պար հին շան պես 
մրսում էի (ՆԴ, 265): Իսկ  Կա րե նը քա րի պես լռել էր (ՔԹ, 308): 
Սր տում մի բան կար, որ քա րի պես նստել էր խղճի վրա (ՍԽՄ, 
557):  Բազ մութ յու նը սպա սում էր, թե ե՞րբ է նա ար ևի պես դուրս գա-
լու (ԱՍԿ, 272):  Վա՛յ նրան, ով որ տուն ու տեղ ու նի, կապ ված է շան 
պես ի րենց տան շե մին (ԱԻ, 2, 63):  Մա նու շը սլա ցավ քա մու պես 
(ՍԽՀ, 762): Ես լե ռան պես ծան րա ցա խղճի վրա (ՆԲ, Գ, 9, 80): 
Եր ջան կութ յու նը ժա մա նա կի պես ան վերջ եր կա րի՜ (ՀՍ, 365):  Շան 

141 Տե՛ս Հ. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 100:
142 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 185:
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նման կսատ կեց նեին, ե թե հա մար ձակ վեր մնալ մեր հա սա րա կութ-
յան մեջ (ՊՊ, 5, 263): 

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը դառ նում են նաև բա ղադր յալ ստո րոգ յալ: 
Դ րանք դեր բա յա կան ՀԴՄ-ներն են, մաս նա վո րա պես ա նո րոշ և  են-
թա կա յա կան դեր բայ նե րով կազմ ված կա պակ ցութ յուն նե րը, ո րոնք 
որ պես բա ղադր յալ ստո րոգ յալ ներ հան դես են գա լիս ա նո րոշ դեր-
բայ + օ ժան դակ բայ կամ են թա կա յա կան դեր բայ + օ ժան դակ 
բայ կա ղա պա րով, ինչ պես նաև կա՛մ դի մա վոր, կա՛մ ե ղա նա կիչ 
բայ + ա նո րոշ դեր բայ կա ռույ ցով:

Հմմտ. Ն րա միակ զբաղ մունքն ա մեն ինչ թու թա կի պես կրկնելն 
է (ա նո րոշ դեր բայ + օ ժան դակ բայ):  Նա շան պես պոչ պտտեց նող է 
(են թա կա յա կան դեր բայ + օ ժան դակ բայ): Այդ հար ցը շա րու նա կում 
էր ցե ցի պես կրծել նրա սիր տը:  Վատ եր ևույթ ներն ան մի ջա պես 
սկսում են մո լա խո տի պես ա ճել (դի մա վոր բայ + ա նո րոշ դեր բայ): 
Այդ նյու թը կա րե լի է և  պետք է ջրի պես գի տե նալ (ե ղա նա կիչ բայ + 
ա նո րոշ դեր բայ):

 Դարձ վա ծա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ «դարձ-
վածք նե րի կա տա րած շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ նե րի քա նակն ու 
բնույ թը ո րոշ վում են նրանց ի մաս տա յին ա ռանձ նա հատ կութ յամբ և 
ն րան ցում այն պի սի քե րա կա նա կան կար գե րի առ կա յութ յամբ կամ 
բա ցա կա յութ յամբ, ինչ պի սին են դեմ քը, ժա մա նա կը և  խո նար հու-
մը»143: Այս դի տար կումն ա ռանձ նա պես հատ կան շա կան է բա յա կան 
ԴՄ-նե րի, այդ թվում և ՀԴՄ-նե րի հա մար:

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րի մեջ ու շագ րավ են դեր բա յա կան կա պակ-
ցութ յուն նե րը, ո րոնք շա րահ յու սա կան տե սա կե տից դեր բա յա կան 
դարձ ված ներ են` կազմ ված ա նո րոշ, են թա կա յա կան և  հա րա կա-
տար դեր բայ նե րով144:

 Բե րենք դեր բա յա կան մի քա նի ՀԴՄ-նե րի ո րոշ չա յին կի րա-
ռութ յուն նե րի145 բնագ րա յին օ րի նակ ներ.

 Կար կու տի պես թափ վող քա րե րի տե ղա տա րա փից մե քե նա յի 

143 Տե՛ս А. М. Чепасова, Семантико-грамматические классы русских фразеологизмов, 
Челябинск, ЧПИ, 1974, էջ 54:
144 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 199:
145 Բայական ՀԴՄ-ների որոշչային և լրացական այլ գործառույթների մասին տե՛ս А. Г. 
Назарян, նշվ. աշխ., էջ 118:
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թափ քը դղրդաց (ՍԽՀ, 618): Ու հե տո  Թա փով ընկ նե լով ճու թին` 
 Զոհ վում է նրա` ձյու թի պես կպչուն Ու ճահ ճի նման ներս քա շող 
հյու թին (ՊՍ, 6, 248):  Հի մա կյան քը մեծ շնչով իր մեջ ա ռած, բու րու-
մով լցված, վար դի նման ծաղ կած էա կը կանգ նած է դե մը (ԿԶ, 574):

 Բա յա կան ՀԴՄ-նե րը, մակ բա յա կան ար ժե քով կի րառ վե լով, նա-
խա դա սութ յան մեջ ստանձ նում են պա րա գա յա կան գոր ծա ռույթ-
ներ:

 Հատ կա պես ու շագ րավ է նրանց հատ կան շա յին-պա րա գա յա-
կան կի րա ռութ յու նը` ձևի պա րա գա յի գոր ծա ռույ թով:

Հմմտ.  Սո փիոն հա լա ծում էր յուր ա մուս նուն` ստվե րի նման հե-
տևե լով նրան ա մեն րո պե, ա մեն վայրկ յան (ԱՇ, 2, 379):  Սան թուր-
յա նը լսում էր` թղթի պես գու նատ ված (ԱՇ, 2, 473):

 Դի տար կենք դեր բա յա կան ՀԴՄ-նե րը` հան գա ման քա յին-պա-
րա գա յա կան կի րա ռութ յուն նե րում146:

 Թեև Աս լանն արթ նա ցավ հինգ ժամ մե ռա ծի պես քնե լուց հե-
տո, բայց գլու խը շա րու նա կում էր պտտվել (ՍԽՀ, 171), (ժա մա նա կի 
պա րա գա):

Ես դուրս եմ վա զում` քեզ ո րո նե լու,  Տես նե լու ցոլքդ գեթ հեռ վից 
հե ռու Եվ հսկե լու քեզ ստվե րի նման (ՎՏ, 66), (նպա տա կի պա րա-
գա):

3.  Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րի շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույթ-
նե րը

 Մակ բա յին հա րա բե րա կից ՀԴՄ-նե րը շա րահ յու սա կան մա կար-
դա կում հան դես են գա լիս մակ բա յին բնո րոշ լրա ցա կան դե րե րով` 
պա րա գա յա կան գոր ծա ռույթ նե րով147: 

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-ներն ա մե նից հա ճախ գոր ծառ վում են որ-
պես ձևի և  չափ ու քա նա կի պա րա գա ներ148: Ընդ ո րում, այդ կար գի 
երկ գա գաթ կա պակ ցութ յուն նե րը (ո րոնք մե զա նում հազ վա դեպ են) 

146 Ի տարբերություն ձևի և չափի պարագաների` հանգամանքային պարագաները 
ցույց են տալիս գործողության հետ կապված հանգամանքները` տեղ, ժամանակ, 
պատճառ, նպատակ և այլն:
147 Տե՛ս K. M. Karapetian, English similes, էջ 17, А. И. Молотков, Основы фразеологии 
русского языка, էջ 140, Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 277:
148 А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 118, Հ. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 105:
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կա պակց վում են միայն բա յե րի հետ, իսկ միա գա գաթ կա ռույց նե րը 
կա րող են կի րառ վել նաև ա ծա կան նե րի հետ149:

 Միա գա գաթ մակ բա յա կան կա պակ ցութ յուն նե րի ա ռու մով մաս-
նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ նշվում է, որ ձևի հա րա բե րութ-
յուն ար տա հայ տող պես կա պը և ն ման ա նիս կա կան կապն ի րենց 
խնդիր նե րով գոր ծած վում են նաև իբրև ձևի պա րա գա ներ, ո րոնք 
ցույց են տա լիս գոր ծո ղութ յան կա տար ման ոչ թե ճիշտ նույն, այլ մո-
տա վոր ձևը, իսկ այդ ար վում է հա մե մա տութ յամբ կամ նմա նութ յան 
բաղ դատ մամբ150:

ՀԴՄ-նե րը, հան դես գա լով ձևի պա րա գա յի պաշ տո նում, մի 
ա ռար կա յի գոր ծո ղութ յու նը հա մե մա տում են մեկ այլ ա ռար կա յի 
գոր ծո ղութ յան հետ151:

Հմմտ. մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը ձևի պա րա գա յի շա րահ յու սա-
կան պաշ տո նում:

Ե կել են ա հա ե րա զի նման,  Շար վել են քո դեմ «հե րոս նե րը» քո 
(ԵՉ, 3, 340): Ոչ մի տեղ ար յան տա քութ յուն չզգա ցի ու կար ծես մո-
գա կան մի գա վա զա նի զո րութ յամբ վե րա կեն դա նա ցա (ՆԴ, 324): 
 Հա ղոր դա լա րե րին նո տա նե րի նման շար վել էին տատ րակ նե րը 
(ԶԽ, 278):  Թով ման հաս կա նում էր, որ իր վեր ջը ե կել է, և դ րա-
նից նա, ա սես հրաշ քով, վե րա կանգ նեց իր կորց րած ու ժե րը (ՍԽՄ, 
607):  Շան թի նման փռեց գե տին (ԱԻ, 2, 104):  Մեկ էլ հան կարծ թփի 
տա կեն մի եղ նիկ  Դուրս ծլկվեց նե տի նման ու թռավ (ԱԻ, 2, 27): 
 Մի քա յելն ար դեն ծտի նման իր տա րած բա նե րը տա նը հասց րած և 
 վե րա դար ձած էր լի նում (ՐՈ, 34):

Հմմտ. մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րի ի րա ցում նե րը` գոր ծո ղութ յան 
ներ քին հատ կա նիշ ար տա հայ տող ձևի պա րա գա յի ի մաս տով:

 Կար ծես ե րա զի մեջ զգաց, որ այն չա սաց, ինչ պի տի ա սեր (ԲՍ, 

149 Հմմտ. А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 118:
150 Հմմտ. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, էջ 398, Ա. Մարգարյան, Արդի 
հայերենի կապերը, Ե., ԵՊՀ, 1955, էջ 81:
151 Գործողության ձև ասելով` հասկանում ենք նրա թե՛ արտաքին, թե՛ ներքին 
հատկանիշները: Ձևի պարագան ճիշտ չէր լինի ընկալել սոսկ իբրև գործողության ձև 
ցույց տվող լրացում. այն կարող է տարբեր կողմերից բնութագրել գործողությունը, 
ինչպես նաև ցույց տալ գործողություն կատարողի վիճակը և այլն: Հմմտ. Լեոնին, որ 
դեռ Երևանում ինձ թվում էր փոքր-ինչ ավելի սեթևեթող աղջիկ, հիմա կանգնած է 
փշրվածի նման (ՎՊ, 158):
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122): Եվ նա ծախ սում էր քեֆն ու զա ծին պես (ՆԴ, 124):  Ծովն ըն կած 
մար դու նման նա մարդ օ ձից կախ ենք ըն կել (ԱԻ, 1, 136):  Վա սա կը 
գո ղութ յան մեջ բռնվա ծի պես կարմ րեց (ԴԴ, 439):

Եր կան դամ մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը ժա մա նա կա կից հա յե րե-
նում հազ վա դեպ են:  Քա մու // հող մի պես ա րագ երկ գա գաթ ՀԴՄ-ն  
այդ կար գի ե զա կի օ րի նակ նե րից է:

Հմմտ.  Մի կող մում ես եմ, մյու սում` Աստ ված,  Վա զում ենք կար-
ծես հող մի պես ա րագ (ՍԽ, 105):

Հմմտ. ար ձա նի պես ու ղիղ152 (երկ գա գաթ) և  փե տու րի պես 
(միա գա գաթ) եր կար ժեք ՀԴՄ-նե րի ի րա ցում նե րը` մակ բա յա կան 
ար ժե քով (հատ կան շա յին - պա րա գա յա կան կի րա ռութ յուն ներ):

Եվ քայ լում էր կրկին մար մար յա ար ձա նի պես ու ղիղ ու ան թեք 
(ԵՉ, 3, 69): Ես փե տու րի պես ե կա (ՆԲ, Գ, 9, 80):

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը խոս քա յին մի ջա վայ րում կա տա րում 
են նաև չափ ու քա նա կի պա րա գա յի գոր ծա ռա կան դեր` ցույց 
տա լով գոր ծո ղութ յան, ե ղե լութ յան չա փը:

Հմմտ.  Պարզ էր, որ ա նե րոջ մա հը մա զի չափ չէր խլրտում նրա 
ազ գակ ցա կան զգա ցում նե րի նիր հը (ԱՇ, 4, 17):

 Չափ ու քա նա կի պա րա գան կա րող է ար տա հայ տել նաև հատ-
կա նի շի դրսևոր ման չա փը, քա նա կը, աս տի ճա նը` դրվե լով ա ծա կա-
նի վրա:

Հմմտ.  Դա եր կինք տա նող սան դուղ քի ա ռա ջին աս տի ճանն էր, 
Արտ յու շա՛, և  դու աշ խար հի չափ եր ջա նիկ էիր (ՎՊ, 288):

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը նա խա դա սութ յան մեջ կա րող են հան-
դես գալ ստո րո գե լիի շա րահ յու սա կան գոր ծա ռույ թով:

Հմմտ.  Մի քա նի ժամ անց նա հար բա ծի պես էր (ՎՊ, 59):
Ինչ պես գի տենք, ո րո շի չը` որ պես գո յա կա նա կան ան դա մի լրա-

ցում, ար տա հայտ վում է տար բեր մի ջոց նե րով, այդ թվում` մակ բայ-
նե րով (դան դաղ աշ խա տանք, ա րագ ար ձա գանք և  այլն): 

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը ևս  կա րող են դառ նալ ո րո շիչ` ստանձ-
նե լով գո յո րոշ գոր ծա ռույթ:

152 Փայտի // քանոնի // արձանի պես ուղիղ տարբերակային ՀԴՄ-ն, ինչպես նշել ենք, 
համատեղում է խոսքիմասային ած. // մկբ. արժեքներ. նրա գերադաս բաղադրիչը ևս 
ձևաբանական մակարդակում ունի ածականի և մակբայի արժեքներ (տե՛ս Է. Աղայան, 
Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ե., «Հայաստան», 1976, էջ 1491):
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Հմմտ. Ու տեա ցոց  Հով հան նես իշ խա նը …  շանթ ու կրակ… զո-
րա վոր ձեռ քե րով, հաղ թան դամ մարմ նով մի մարդ` քա մու նման 
ա րագ, քա ջե րի քա ջը (ԿԶ, 354):

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րի այ դօ րի նակ կի րա ռութ յուն նե րը, սա-
կայն, չու նեն մեծ հա ճա խա կա նութ յուն:

Այս պի սով`
1.  Շա րահ յու սա կան մա կար դա կում ՀԴՄ-նե րը՝ իբրև շա րահ յու-

սույթ ներ, կա պակց վում են նա խա դա սութ յան այլ ան դամ նե րի հետ` 
հան դես գա լով գոր ծա ռա կան տար բեր դե րե րով:

2.  Խոս քի մա սա յին այս կամ այն նշա նա կութ յամբ ա ռանձ նա ցող 
ՀԴՄ-նե րը դրսևո րում են կի րա ռա կան տար բեր հա ճա խա կա նութ-
յուն:  Հան դես գա լով խոս քա յին մի ջա վայ րում` նրանք ու նե նում են 
կախ յալ կամ ան կախ գոր ծա ծութ յուն` ցու ցա բե րե լով ա ռա վել կամ 
պա կաս ակ տի վութ յուն:

3. Ա ծա կա նա կան ՀԴՄ-նե րը նա խա դա սութ յան մեջ կա տա րում 
են ա ծա կան խոս քի մա սին բնո րոշ շա րահ յու սա կան պաշ տոն ներ: 
Ա ռա վել հա ճախ հան դի պում են ո րոշ չի պաշ տո նում, հան դես են 
գա լիս բա ղադր յալ ստո րոգ յա լի կազ մում որ պես ստո րո գե լի:

4. Ան վա նո ղա կան ար ժեք ու նե ցող բա յա կան ՀԴՄ-նե րը խոս քա-
յին մի ջա վայ րում հիմ նա կա նում ու նեն ան կախ գոր ծա ծութ յուն: Ն րանց 
գե րա դաս բայ բա ղադ րի չը, ար տա հայտ վե լով դի մա վոր-ե ղա նա  կա յին 
այս կամ այն ձևով, ձեռք է բե րում նաև հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում բա յա կան ՀԴՄ-նե րը մեծ մա սամբ 
հան դես են գա լիս պարզ և  բա յա կան բա ղադր յալ ստո րոգ յալ նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րով:

5.  Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը նա խա դա սութ յան մեջ կա տա րում 
են մակ բայ խոս քի մա սին բնո րոշ պա րա գա յա կան գոր ծա ռույթ ներ` 
դառ նա լով ձևի և  չափ ու քա նա կի պա րա գա ներ:

 Մակ բա յա կան ՀԴՄ-նե րը կա րող են գոր ծած վել նաև ո րոշ չի և 
ս տո րո գե լիի շա րահ յու սա կան պաշ տոն նե րով:

6. Ա ծա կան // մակ բայ եր կար ժե քութ յուն դրսևո րող ՀԴՄ-նե րը 
նա խա դա սութ յան մեջ հան դես են գա լիս երկ գոր ծա ռույթ դե րով` 
ա ծա կա նի քե րա կա նա կան ի մաս տով կա տա րե լով ո րոշ չի գոր ծա-
ռույթ, մակ բա յի քե րա կա նա կան ի մաս տով` հատ կան շա յին-պա րա-
գա յա կան պաշ տոն ներ:
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Բ.  Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րի կա ռուց ված քա յին-
քե րա կա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

ԴՄ-ներն ի րենց շա րահ յու սա կան կա ռուց ված քով հա մա պա-
տաս խա նում են կա՛մ բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րին, կա՛մ նա խա դա-
սութ յուն նե րին, այ սինքն` ու նեն կա՛մ ան վա նո ղա կան, կա՛մ հա ղոր-
դակ ցա կան ար ժեք:

 Յու րա քանչ յուր հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ153, կազմ վե լով նա խա դա-
սութ յան կա ղա պա րով, նրա նկատ մամբ դրսևո րում է թե՛ ընդ հան-
րութ յուն ներ, թե՛ տար բե րութ յուն ներ: Այ դօ րի նակ ԴՄ-նե րին բնո րոշ 
են ստո րո գու մը` հատ կա նի շի վե րագ րումն ա ռար կա յին ( Գոր ծը հա-
լած յու ղի պես է ըն թա նում), հնչե րան գը, ո րը կար ևոր վում է նա խա-
դա սութ յան ամ բող ջա կա նութ յան, մտքի ա վարտ վա ծութ յան ա ռու-
մով:

Ինչ վե րա բե րում է հա ղոր դակ ցա կան ԴՄ-նե րում ար տա հայտ-
ված ե ղա նա կա վոր ման, ժա մա նա կի, դեմ քի, թվի և  հաս տատ ման-
ժխտման քե րա կա նա կան կար գե րին, ա պա դրանք հան դես են 
գա լիս միայն ստո րոգ ման, հնչե րան գի և մտ քի ա վարտ վա ծութ յան 
պայ ման նե րում154:

Անդ րա դառ նանք ժա մա նա կա կից հա յե րե նի հա ղոր դակ ցա կան 
հա մե մա տութ յուն-դարձ վա ծա յին միա վոր նե րի քե րա կա նա կան-կա-
ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին:

1. Ձ ևա վոր վե լով նա խա դա սութ յուն նե րի կա ղա պա րով` հա ղոր-
դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րը հան դես են գա լիս որ պես մաս նա կիո րեն 
կամ ամ բող ջա բար վե րաի մաս տա վոր ված, կա յուն և  պատ րաս տի 
վե րար տադ րե լի յու րա տե սակ կա ռույց ներ, ո րոնք պատ կե րա վոր 
կեր պով ար տա հայ տում են դա տո ղութ յուն ներ մար դու և ն րան շրջա-
պա տող աշ խար հի, մարդ-աշ խարհ փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ (Ա սես ա ռանց ձեռք լի նի: Ոնց որ գլխիդ սա ռը ջուր լցնեն: 
Ջ րի պես գնում, ա վա զի պես մնում է:  Կար ծես այս աշ խար հից չէ: 

153 Հաղորդակցական ԴՄ-ների մասին տե՛ս Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակակից 
հայերենի դարձվածային միավորները, էջ 293-322, Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից 
հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 180-184, Ալ. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից 
հայոց լեզու, էջ 309-328:
154 Հմմտ. Խ. Գ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 298:
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 Պարզ է, ինչ պես եր կու ան գամ եր կու) և  այլն:
2.  Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րը մեծ մա սամբ ցու ցա բե րում են 

նա խա դա սութ յան կազ միչ նե րի կա յուն շա րա դա սութ յուն.  Ցուր տը 
թրի պես կտրում է:  Թացն էլ չո րի պես վառ վում է:  Փո ղը ջրի պես 
գնում է:  Սա րի պես կանգ նած՝ ու ռի պես դո ղում եմ:  Կար ծես երկն-
քից է ի ջել:

3. Խնդ րո ա ռար կա ՀԴՄ-նե րի` բա յով ար տա հայտ ված ստո րոգ-
յա լը զուրկ է լրիվ հա րա ցույ ցից:

 Բա յը դեմ քի, թվի, ե ղա նա կի և  ժա մա նա կի քե րա կա նա կան կար-
գե րի սահ մա նա փա կում նե րով է հան դես գա լիս:

Ա)  Բա յը միայն մեկ դեմ քով ու թվով է հան դես գա լիս հետև յալ 
ՀԴՄ-նե րում. Կ յանքդ ջրի պես եր կար լի նի:  Մոր կա թի պես հա լալ 
լի նի (3-րդ  դեմք, ե զա կի թիվ): Ջ րի պես եր կար արև ու նե նաս: Ոնց 
որ ուղ տին գդա լով ջրես (2-րդ  դեմք, ե զա կի թիվ): Ոնց որ ոտ քե րիցս 
քար կա խած լի նեն: Ոնց որ քար վերց նեն ու գլխովդ տան: Ոնց որ 
խնձո րը եր կու կես ա նեն (3-րդ  դեմք, հոգ նա կի թիվ): Ոտքդ վեր մա-
կիդ չա փո՛վ մեկ նիր (2-րդ  դեմք, ե զա կի թիվ): Ի րեն այն պես է զգում, 
ինչ պես ձու կը ջրում (3-րդ  դեմք, ե զա կի թիվ):

 Բա յը երկ րորդ և  եր րորդ դեմ քե րով կա րող է ար տա հայտ վել 
հետև յալ ՀԴՄ-նե րում. Ա սես ար շին ես / է կուլ տվել: Ա սես գետ նի 
տակն ան ցար / ան ցավ: Ա սես եր կինք համ բարձ վե ցիր / համ բարձ-
վեց:  Կար ծես այս աշ խար հից չես / չէ:  Կար ծես լուս նից ես / է ի ջել: 
 Կար ծես  Ման թա շո վի թո ռը լի նես / լի նի:

Բ)  Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րում բա յը ե ղա նա կա յին սահ մա-
նա փակ ձևե րով է հան դես գա լիս:

ա)  Միայն սահ մա նա կան ե ղա նա կով` որ պես օբ յեկ տի վո րեն 
գո յութ յուն ու նե ցող գոր ծո ղութ յուն, ե ղե լութ յուն. Ա սես ար շին է կուլ 
տվել:  Կար ծես երկն քից է ի ջել: Ա սես գետ նի տակն ան ցավ: Ա սես 
ջրի տա կը սուզ վեց: Ա սես քա մին տա րավ: Ա սես եր կինք համ բարձ-
վեց: Ա սես գետ նից բուս նեց:

բ)  Միայն ըղ ձա կան ե ղա նա կով. Կ յանքդ ջրի պես եր կա՜ր լի նի:  Մոր 
կա թի պես հա լա՜լ լի նի: Ոնց որ ոտ քե րիցս քար կա խած լի նեն: Ոնց որ 
մար դու գլխին խփեն: Ոնց որ գլխիդ սա ռը ջուր լցնեն: Ոնց որ ուղ տին 
գդա լով ջրես: Ոնց որ պա տին ա սես: Ոնց որ դա նա կով կտրես:
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գ)  Միայն հրա մա յա կան ե ղա նա կով` ար տա հայ տե լով գոր ծո-
ղութ յան կա տար ման հրա ման` հոր դոր. Ոտքդ վեր մա կիդ չա փո՛վ 
մեկ նիր:

դ)  Միայն հար կադ րա կան (եր բեմն են թադ րա կան) ե ղա նա կով. 
Ա մեն մարդ ոտքն իր վեր մա կի չա փով պետք է մեկ նի // ~ կմեկ նի:

Գ)  Բա յի ժա մա նա կա յին ձևե րը մա սամբ են դրսևոր վում հա ղոր-
դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րում. նրան ցում բայն ա ռա վե լա գույ նը եր կու 
ժա մա նա կա յին ձևե րով է դրվում:

ա)  Միայն ներ կա.  Սա րի պես կանգ նած՝ ու ռի պես դո ղում եմ: 
Ինչ պես եր կու ան գամ եր կու հա վա սար է չոր սի:

բ)  Միայն անց յալ.  Կար ծես (մո րից) նոր ծնվեց:  Կար ծես ե րեկ էր:
գ)  Միայն ա պառ նի. Ջ րի պես եր կար արև լի նես: Ոնց որ պա տին 

ա սես: Ոնց որ դա նա կով կտրես: Ոնց որ ուղ տին գդա լով ջրես:
 Բա յը զույգ ժա մա նա կա յին ձևե րով կա րող է կի րառ վել հետև յալ 

ՀԴՄ-նե րում.  Ցուր տը թրի պես կտրում է / էր:  Գոր ծը հա լած յու ղի 
պես է / էր ըն թա նում (ներ կա / անց յա լի ան կա տար): Ոնց որ գլխիդ 
սա ռը ջուր լցնեն / լցնեին: Ոնց որ մար դու գլխին խփեն / խփեին: 
Ոնց որ ոտ քե րիցս քար կա խած լի նեն / լի նեին: Ա սես հե քիաթ լի նի / 
լի ներ (ըղ ձա կան ա պառ նի / ըղ ձա կան անց յալ):

4.  Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րը՝ որ պես պատ րաս տի վե րար-
տադ րե լի նա խա դա սութ յուն ներ, հիմ նա կա նում հաս տա տա կան 
բնույթ ու նեն:

Ն րան ցում պա տա հում են ՀԴՄ-ներ, ո րոնք ձևա վո րու մով հաս-
տա տա կան են, իսկ ար տա հայ տած մտքով` ժխտա կան:  Վեր ջինս 
պայ մա նա վոր ված է դարձ վա ծա յին յու րա հա տուկ ի մաս տով:

Հմմտ. Ոնց որ պա տին ա սես (ո չինչ չի ազ դում):  Կար ծես երկն-
քից է ի ջել (չգի տի որ ևէ հան րա հայտ բան):

Խնդ րո ա ռար կա ՀԴՄ-նե րում եր բեմն հան դի պում են այն պի սի-
նե րը, ո րոն ցում բա ղադ րիչ նե րից մե կը հան դես է գա լիս հա կա ռակ 
ի մաս տով` հա կադ րութ յու նը տա րա ծե լով ողջ դարձ ված քի վրա. Ինչ-
պես թամ բը կո վին է սա զում (ա մեն ևին չի սա զում):  Պարզ է, ինչ պես 
պղտոր գե տը (բո լո րո վին պարզ չէ)155: 

155 Հմմտ. այդօրինակ հետևյալ ՀԴՄ-ները ռուսերենում. Как свинья в апельсинах 
разбирается. Нужен как прошлогодний снег. Нужна как собаке пятая нога.
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Որ պես բուն ժխտա կան դարձ վա ծա յին նա խա դա սութ յուն է հան-
դես գա լիս  Կար ծես այս աշ խար հից չէ ՀԴՄ-ն:

5.  Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րը, ըստ ե րան գի, մեծ մա սամբ 
պատ մո ղա կան են: Ընդս մին, նրան ցով ա վե լի շատ հաս տատ վում է 
այս կամ այն ի րո ղութ յու նը, ե ղե լութ յու նը.  Ցուր տը թրի պես կտրում 
է:  Կար ծես իր մոր գիրկն ըն կավ: Այն պես է նա յում, ինչ պես թուր քը 
խո զի մսի վրա: Ա սես հալ վեց:  Հար դի պես ծախ վում է:  Կար ծես ոտ-
քե րի տա կից քաշ վում է հո ղը և  այլն:

Ն րան ցում հազ վա դեպ են բա ցա կան չա կան նա խա դա սութ յուն-
նե րը, ո րոնք էլ հիմ նա կա նում բա րե մաղ թութ յուն ներ են.  Մոր կա թի 
պես ա նո՜ւշ լի նի: Կ յանքդ ջրի պես եր կա րի՜: Ջ րի պես եր կար արև՜ 
ու նե նաս:

 Հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րի մեջ ե զա կի է Ոտքդ վեր մա կիդ 
չա փո՛վ մեկ նիր դարձ վա ծա յին հրա մա յա կան նա խա դա սութ յու նը, 
որն ար տա հայ տում է գոր ծո ղութ յան կա տար ման հոր դոր:

6.  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ, ըստ կա ռուց ված քա-
յին գոր ծո նի, տար բե րակ վում են պարզ, բարդ, միա կազմ, երկ կազմ, 
լրիվ և  թե րի դարձ վա ծա յին նա խա դա սութ յուն ներ156:

 Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի հա ղոր դակ ցա կան ՀԴՄ-նե րում առ-
կա են նա խա դա սութ յուն-դարձ վածք նե րի գրե թե բո լոր կա ռուց ված-
քա յին տի պե րը:

Կազմությամբ պարզ հաղորդակցական ՀԴՄ-ները համընկնում 
են պարզ ընդարձակ նախադասություններին: Նրանցում ենթական 
եր բեմն կարող է լրացում ստանալ կամ ծավալվել: Ենթակայի այդ-

օրի նակ լրացումները կոչվում են ծավալիչներ (Կարծես մի ծանր քար 
ընկավ ուսերիցս):

Ստորոգյալի ծավալիչը, որը ՀԴՄ-ների պարագայում ընդհան-
րապես դիտվում է որպես մշտական անդամ կամ համեմատության 

հենակետ, կարող է ունենալ իր լրացումը (Փողը թաժա հացի պես 

գնում է: Գործը հալած յուղի պես է ընթանում: Աղբյուրի ջրի պես 
երկարի՜ կյանքդ ):

Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներում պատահում են միակազմ դի-

156 Հմմտ. Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային ոճաբանություն, էջ 11:
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մա վոր նախադասություններ, որոնցում ենթական չկա, և հնա-
րա վոր չէ վերականգնել: Վերջիններս էլ լինում են կա՛մ ձևական 
դիմային նշանակությամբ (Մոր կաթի պես հալալ է: Կարծես երեկ 
էր: Երազի նման էր: Հեքիաթի նման էր), կա՛մ ընդհանուր դիմային 
նշանակությամբ (Ոտքդ վերմակիդ չափո՛վ մեկնիր), կա՛մ անորոշ 
դիմային նշանակությամբ (Ոնց որ ուղտին գդալով ջրես: Ոնց որ 
դանակով կտրես: Ոնց որ պատին ասես: Ոնց որ գլխիդ սառը ջուր 
լցնեն: Ոնց որ ոտքերիցս քար կախած լինեն: Ոնց որ խնձորը երկու 
կես անեն):

Բարդ համադասական նախադասության ձևավորում ունեն 
հետևյալ ՀԴՄ-ները. Սարի պես կանգնած եմ, ուռի պես դողում 
եմ: Ուղտի պոչի պես ո՛չ երկարում է, ո՛չ կարճանում: Քարի պես 
քաղվում, հողի պես մաղվում է: Ջրի պես գնում, ավազի պես մնում 
է:

Ստորև բերվող ՀԴՄ-ներն ունեն բարդ ստորադասական 
նախադասության կառուցվածք.

Իրեն այնպես է զգում, ինչպես ձուկը ջրում: Պարզ է, ինչպես 
երկու անգամ երկու հավասար է չորսի: Պարզ է, ինչպես պղտոր 
գետը: Այնպես է նայում, ինչպես թուրքը խոզի մսի վրա:

Հաղորդակցական ՀԴՄ-ների գերակշիռ մեծամասնությունը, 
սակայն, ձևավորվել է որպես բարդ ստորադասական նախադա-
սության ստորադաս բաղադրիչ:

Հմմտ. Ասես առանց ձեռք լինի: Կարծես փշերի վրա նստած 
լինի: Կարծես (մորից) նոր ծնվեց: Կարծես իր մոր գիրկն ընկավ: 
Կարծես Մանթաշովի թոռը լինի: Ասես հալվեց: Ոնց որ մի խնձոր` 
երկու կես արած: Ասես հեքիաթ լինի և այլն:

Այդօրինակ ՀԴՄ-ները ներունակ են խոսքաշարում դրսևորվելու 
որպես խոսքի ամբողջական հատվածներ: Ըստ որում, նրանք 
հանդես են գալիս բարդ ստորադասական նախադասության մեջ 
որպես ստորադաս բաղադրիչ, որի համեմատ գերադասը չունի 
կայունություն:

Հմմտ. Ու շունչ քաշեց Խջեզարեն, կարծես իր մոր գիրկն ընկավ 
(ՀՇ, 91):

Բարդ ստորադասական ՀԴՄ-ի գերադաս բաղադրիչը կարող 
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է զեղչված լինել: Այս դեպքում ստորադասական նախադասություն-
դարձվածքը հանդես է գալիս որպես թերի նախադասություն157:

Հմմտ. Նրանք ինձ չէին տեսնում: Իսկ ես նրանց` ոնց որ ափիս 
մեջ (ԲՍ, 32):

Խնդրո առարկա ՀԴՄ-ները կարող են կիրառվել 
երկխոսությունների մեջ որպես թերի նախադասություններ:

Հմմտ. – Նադոն Հունոյին նմա՞ն է:
– Ոնց որ մի խնձոր` միջից կես արած (ՊՊ, 5, 333):
Ստորադասական նախադասության ձևավորումով ՀԴՄ-ները 

սովորաբար ունեն ինքնուրույն կիրառություն: Այդօրինակ ՀԴՄ-ների 
մեծ մասը միայն արտաքին կառուցվածքով է ստորադասական, 
իսկ բովանդակությամբ` ոչ: Այդպիսի ՀԴՄ-ները պետք է դիտել 
ինքնուրույն գործածվող դարձվածային նախադասություններ:

Հմմտ. Երևաց երկրորդ շունը, երրորդը, շների հետևից էլ 
Պանինը: Ասես գետնի տակից բուսավ (ԱԲ, 5):

Ասես ոտքերի տակից քաշվում էր հողը (ԱՍՈ, 429):
Կարծես երեկ էր: Եկա, ջահել տղա, կարծում էի` հազար տարի 

պիտի ապրեմ (ԶԽ, 249):
Այսպիսով`
1. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ների ամենակարևոր առանձնա-

հատ կություններն են` ստորոգումը, հնչերանգը և մտքի 
ա վարտվածությունը: Էական նշանակություն ունեն նաև եղա-
նակավորությունը և բաղադրիչների շարադասությունը:

2. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներն ունեն նաև եղանակի, ժա-
մա նակի, դեմքի, թվի և հաստատման-ժխտման քերա կանական 
կարգեր:

3. Ըստ հնչերանգի կամ նպատակադրման` այդ կարգի ՀԴՄ-

157 Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներում զեղչված կարող են լինել ինչպես ենթական, այնպես 
էլ ստորոգյալը. Սարի պես կանգնած՝ ուռի պես դողում եմ (ենթական): Ջրի պես գնում, 
ավազի պես մնում է (ենթական և ստորոգյալի մի մասը): Պարզ հաղորդակցական 
ՀԴՄ-ներում կարող են պատահել կիրառություններ, երբ զեղչված են թե՛ ենթական, թե՛ 
ստորոգյալը, և նախադասությունն արտահայտված է ՀԴՄ-ների համեմատական մասի 
կամ համեմատության հենակետի միջոցով: Դա հատուկ է երկխոսություններին, որոնցում 
հաղորդակցական թերի ՀԴՄ-ն հանդես է գալիս իբրև պատասխանական խոսք: 
 Հմմտ. - Դու հաստատ գիտե՞ս այդ բոլորը: 
 - Հինգ մատիս պես (ԱՍՈ, 352): 
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ները մեծ մասամբ լինում են պատմողական, եզակի դեպքերում` 
հրամայական և բացականչական:

4. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները կարող են լինել միակազմ և 
երկկազմ, պարզ և բարդ, լրիվ և թերի:

5. Խնդրո առարկա ՀԴՄ-ները հիմնականում ունեն ստորա-
դասական նախադասության ձևավորում:
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II. ՀԴՄ-ների տարբերակները

ՀԴՄ-ներին բնորոշ առանձնահատկություններից է հոմանշային 
շարքերով և դարձվածային տարբերակներով հանդես գալը:

Դարձվածային տարբերակները հստակորեն սահմանազատվում 
են դարձվածային հոմանիշներից նրանով, որ նրանք ունեն ձևային 
միևնույն հիմքը, որն անխախտելի է: 

Դարձվածային տարբերակների համար կարևոր է համարվում 
նաև նրանց յուրաքանչյուր շարքում իմաստային նույնության 
պահպանումը158:

Ընդհանրապես մասնագիտական գրականության մեջ դարձ-
վածային տարբերակներ են համարվում այն դարձվածային միավոր-
ները, որոնք տարբերվում են միմյանցից այս կամ այն բառով, 
ձևաբանական կառուցվածքով կամ շարադասությամբ և այլն, բայց 
չեն տարբերվում դարձվածքի ընդհանուր իմաստով159:

ՀԴՄ-ներում առկա են ընդհանրապես դարձվածային տարբերակ-
ներին բնորոշ բոլոր դրսևորումները, որոնք կախված են դարձվածքի 
ձևափոխության բնույթից:

Լեզվաբանական գրականության մեջ առանձնացվում է դարձ-
վածային տարբերակների ընդհանուր առմամբ երեք տիպ` բառային, 
քերականական և քանակային160: 

Դարձվածաբանության մեջ որպես դարձվածային տարբերակներ 
նշվում են նաև ձևույթային փոփոխությունների, հնչյունական հա-

158 Տե՛ս О. М. Неведомская, Компаративные фразеологизмы немецкого языка в 
сопоставлении с русскими, АКД, էջ 8: Հմմտ. նաև Л. Д. Игнатьева, Структурные и 
семактические свойства......, АКД, էջ 7-8:
159 Տե՛ս А. Д. Райхштейн, Немецкие устойчивые фразы, Ленинград, «Просвещение», 
1971, էջ 8:
Դարձվածային տարբերակների մասին տե՛ս Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածային 
ոճաբանություն, էջ 81-86, Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվա ծա-
բանություն, էջ 213-215, Ալ. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, էջ 335-337, 
Լ. Մ. Խաչատրյան, Դ. Ս. Գյուրջինյան, Դիտարկումներ «Աստված» բաղադրիչով 
կայուն բառակապակցությունների շուրջ, «Էջմիածին», Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 
1995, հ. 1, էջ 42-46:
160 Հմմտ. Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային 
միավորներն արդի հայերենում, էջ 19, Л. Д. Игнатьева, նշվ. աշխ., էջ 8-9, А. В. Кунин, 
Английская фразеология, էջ 62, 118:
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վելումների և անկումների հիման վրա առաջացած տարատեսակները.
Բոլորը մի // մեկ մարդու պես, ջրի նման երկար // երկայն արև 

լինել, շան պես քաշ // քարշ գալ, խեղդվողի պես ձեռքը // ձեռը 
փրփուրին գցել և այլն:

Դարձվածային տարբերակների մեջ առանձնացվում են նաև 
դարձ վածքների բաղադրիչների համադրական-հարադրական փո-
խա րինմամբ (փալասի պես կախվել // կախ ընկնել, կարմիր թելի 
պես անցնել // անց կենալ, տզի պես չպոկվել // պոկ չգալ մեկից), 
ժա մանակակից հայերենի և գրաբարյան ձևերով (սպիտակ ինչպես 
ձյունը // սպիտակ իբրև զձիւն, կարմիր ինչպես արյունը // կարմիր 
իբրև զարիւն, գայլի պես ագահ // քան զգայլ ագահ), արևելահայերեն- 
արևմտահայերեն ձևերով (լուսնոտի նման դեգերել // լուսնոտի մը 
պես դեգերիլ, երկու անգամ երկու` չորսի պես պարզ // երկու անգամ 
երկու չորս կ’ընեի պես պարզ, աշխարհի չափ // աշխարհին չափ) 
տարբերակներ:

Դարձվածային տարբերակներ կարող են առաջանալ նաև 
դարձվածքների հեղինակային տարբեր մեկնաբանությունների 
հետևանքով: Ճերմակ // սպիտակ ինչպես ձյունը դարձվածքը, օրի-
նակ, տարբեր հեղինակների մոտ տարբեր ընդմիջարկումների կա-
րող է ենթարկվել: Այդպես առաջանում են այս և այլ դարձվածքների` 
յուրօրինակ հեղինակային-քանակական տարբերակներ: 

Հմմտ. Ճերմակ է նրանց գլխի ալիքը, Ինչպես վաղորդյան ձյունը 
լեռների… (ՀԹ, 2, 247): Միրուքը երկար, մինչև գոտին, սպիտակ, 
ինչպես նորեկ ձյուն (ՀԹ, 4, 87):

Տաշեղի նման // պես ՀԴՄ-ն նույնպիսի հեղինակային-անհա-
տական մեկնաբանությունների և ծավալումների է ենթարկվել 
հետևյալ նախադասություններում.

Քաշվեցինք զգույշ մենք մի կողմ, որ հորձանքը մեզ չճզմե, Կամ 
չնչին տաշեղի նման մեզ հանկարծ իր հետ չտանի (ԵՉ, 3, 60): 
Պղտոր հեղեղի բերանն ընկած տաշեղի պես Լառ-Մարգարը շատ 
ափերի էր զարկվել (ԱԲ, 10): 

Տարբերակներով հանդես եկող ՀԴՄ-ն մտնում է լեզվի մեջ 
որպես իր տարբերակների միագումարություն161:

161 Հմմտ. А. В. Кунин, Англо - русский фразеологический словарь, M., 1967, հ. 2, էջ 1253:
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Դիտարկենք ՀԴՄ-ների դարձվածային տարբերակների հիմ-
նական խմբերն առանձին-առանձին:

Ա. Բառային (հոմանշային) տարբերակներ

Դարձվածային տարբերակների մյուս տիպերի համեմատությամբ 
այս կարգի տարբերակներն առավել տարածվածներն են: Քննվող 
դարձվածքների տարբերակների 70%-ից ավելին կազմում են հենց 
բառային տարբերակները:

1. ՀԴՄ-ների բառային տարբերակներն առաջանում են 
տվյալ դարձվածքի այս կամ այն բաղադրիչը որևէ հոմանիշով 
փոխարինելով` առանց տվյալ իմաստի շրջանակներից դարձվածքը 
դուրս բերելու: Հոմանշային տարբերակներ կարող են ձևավորվել 
համեմա տության կապերի, ինչպես նաև համեմատություն 
արտա հայ տող բառերի փոփոխությամբ: ՀԴՄ-ների բառային 
տարբերակների մեջ ամենաշատն այդօրինակ բաղադրիչների` 
հոմանիշներով փոխարինմամբ ձևավորվածներն են.

Գաբոսայի նման // պես (հաղթանդամ), աշխարհի պես // չափ 
ծեր (չափազանց ծեր), կրակի պես // նման (1. շատ ճարպիկ, 2. 
շատ արագ), կարկուտի նման // պես իջնել (շեշտակի իջնել), սնկի 
պես // նման աճել (արագ բազմանալ), օձի պես // նման սողալ 
(ստորաքարշություն անել), մի դռան շան նման // պես (հաշտ ու 
խաղաղ), որպես // ինչպես ջրի երկու կաթիլ (շատ նման` ներքինով, 
արտաքինով), ասես // կարծես գետնի տակն անցնել (հանկարծակի 
անհետանալ)162, լույսի նման // պես պարզ (շատ պարզ, հստակ), 
ինչպես // ասես ափի մեջ (լավ տեսանելի լինելու մասին) և այլն:

Հմմտ. – Խնդրում եմ, մանվածապատ խոսքերով ամեն ինչ լույսի 
նման պարզ մի՛ համարեք (ՔԹ, 495): Եթե ձեզ համար աշխարհում 
առհասարակ ամեն ինչ լուսավոր է, լույսի պես պարզ, ապա ինձ 
հա մար շատ բաներ մութ են (ն. տ., 495): Նրա սյունազարդ և ըն-
դարձակ սրահից երևում էին, ինչպես ափի մեջ, թե՛ ամրոցը յուր բնա-
կարաններով ու պահականոցներով և թե՛ շրջակա լեռներն ու ձորերն 
իրենց գեղեցիկ կամ անհեթեթ տեսարաններով (Մ, 4): Գարդմանա 
շրջակաները երևում էին այնտեղից` ասես ափի մեջ (ն.տ., 54): 
162 Հմմտ. ռուս. как (словно, точно) сквозь землю провалиться.
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ՀԴՄ-ների հոմանշային տարբերակներն առաջանում են 
նաև կապակցությունների գերադաս անդամների փոփոխության 
հետևանքով.

Աղբյուրի պես խփել // հոսել // բխել // հորդել (առատորեն 
և անվերջ գալ), աչքի բբի պես սիրել // փայփայել // գուրգուրել 
(որպես ամենաթանկագին բան մեծ խնամքով փայփայել), օդ ու ջրի 
պես անհրաժեշտ լինել // պետք գալ (կենսականորեն չափազանց 
անհրաժեշտ լինել), կատվի նման մեջքի վրա չընկնել // մեջքին 
չգալ // թաթերի վրա ընկնել (1. համառել, 2. խուսափել վնասից՝ 
վտանգից), մոլախոտի նման աճել // բազմանալ (արագ բազմանալ), 
օձի պես պաղ // սառն (1. մարմնով շատ սառն, 2. սառնադեմ), ձկան 
պես լուռ // համր // անխոս (համառորեն լռելու մասին), կտավի պես 
ճերմակ // սպիտակ (չափազանց ճերմակ, գունատ), առյուծի պես 
քաջ // խիզախ // համարձակ (չափազանց քաջ), գայլի պես անկուշտ 
// ագահ (չափազանց ագահ) և այլն:

Հմմտ. Տեսար միտքս - գայլի պես անկուշտ, գայլի պես ագահ 
(ՊՍ, 14):

ՀԴՄ-ների հոմանշային տարբերակներ ձևավորվում են նաև 
կապակցությունների համեմատվող մասերի փոփոխություններով.

Կտավի // քաթանի պես գունատ (շատ գունատ), բազուկի // 
ճակնդեղի պես կարմիր (չափազանց կարմիր), կարծես մոգական 
// կախարդական գավազանով (շատ արագ)163, կոտրած // անպոչ 
// պոչատ գդալի պես մեջ ընկնել (իրեն չվերաբերող բաներին 
խառնվել), մի գավաթ // բաժակ ջուր խմելու պես բան լինել 
(շատ հեշտ բան լինել), գիսավոր // պոչով աստղի պես երևալ ու 
անհետանալ (ուշ-ուշ և հանկարծ երևալ ու իսկույն անհետանալ), 
լեռան // սարի պես կանգնել (մեկի) թիկունքին (հզոր պաշտպան 
լինել), գժի // ցնդվածի // խելագարի // խելքը թռցրածի նման վազել 
(անմտաբար՝ մոլեգնած վազել՝ փախչել), խենթի // խելագարի պես 
սիրել (ինքնամոռաց սիրել) և այլն:

Հմմտ. Նա խենթի պես սիրում էր մանավանդ Ասլանի բարձր 
պարիսպներով շրջապատված այգին, որտեղից ամառվա շոգ 
օրերին հաճելի զովություն էր փչում (ՍԽՀ, 501): - Իմացի՛ր, Արևիկը 
163 Հմմտ. կարծես հրաշքով // կախարդանքով ՀԴՄ-ն ֆրանսերենում. comme par 
miracle // magie.
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խելագարի պես սիրում է Քաջանց Գարեգինին (ն. տ., 584):
2. Բառային տարբերակներ կարող են առաջանալ նաև ՀԴՄ-

ների բաղադրիչները փոխարինելով այնպիսի բառերով, որոնց հետ 
նրանք ունեն իմաստային ինչ-ինչ ընդհանրություններ, բայց ազատ 
կիրառություններում չունեն հոմանշային հարաբերություններ: 
Այդպիսին կարող են լինել այն բառերը, որոնք կա՛մ արտահայտում 
են իմաստային միևնույն դիտվածքի հասկացություն, կա՛մ միևնույն 
հատկության (որակի) կրողներն են164.

Դանակի // դաշույնի պես սիրտը խրվել (խոր խոցվել), ասես 
մեխերի // ասեղների վրա նստած լինել (անհանգիստ վիճակում 
լինել), փախչել ինչպես ժանտախտից // վարակից (մեկից // մի 
բանից խուսափել), աղայի // թագավորի պես ապրել (շքեղության 
մեջ ապրել), կարմիր // սև թելի պես անցնել (ցայտուն կերպով 
երևալ), կարծես որոտ պարզ // կապույտ երկնքից (հանկարծակի, 
անսպասելի), դանակի // թրի պես կտրել (1. բուժել, 2. որևէ մեկին 
կամ մի հարց կտրականապես մերժել), ջայլամի պես գլուխն ավազի 
// հողի մեջ թաղել (համառորեն հրաժարվել վտանգի աչքերին 
նայելուց), մահու պես տխուր // դաժան // դժվար (ծանր՝ ճնշող 
հոգեվիճակի մասին) և այլն:

Հմմտ. … – Ա՜խ, այն գիշե՜րը` անսահման երկա՛ր, – Այն լռու-
թյո՜ւնը` մահու պես տխո՛ւր… (ՎՏ, 182): Մահու պես դաժան ձմեռն 
է իջել, Մարել են, մեռել – երգ, ծաղիկ ու բույր… (ն.տ., 181): Մահո՜ւ 
պես դժվար է անլույս սպասումը… (ԵՉ, 67):

Դարձվածքի բաղադրիչների քանակին համապատասխան` 
ձևա վորվում են դարձվածքի առավել կամ պակաս բառային տար-
բերակներ: Երկանդամ ՀԴՄ-ները բնականակաբար թույլ են 
տալիս ավելի քիչ բառային տարբերակներ կազմել, քան նրանց 
ծավալումներով կազմված ՀԴՄ-ներում է հնարավոր:

164 Հմմտ. Л. Д. Игнатьева, նշվ. աշխ., էջ 8, О. М. Неведомская, նշվ. աշխ., էջ 8:
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Բ. Քերականական տարբերակներ

ՀԴՄ-ների քերականական տարբերակներն ի հայտ են գա-
լիս ինչպես այդ կարգի կառույցների բաղադրիչների, այն պես էլ 
ամբողջական կապակցությունների քերականական (ձևաբա նաշա-
րահյուսական) տարբեր ձևավորումներով:

1. ՀԴՄ-ների ձևաբանական տարբերակներն առաջանում են 
դարձվածքների բաղադրիչների ձևաբանական հատկանիշների 
հիման վրա:

Ձևաբանական այդպիսի փոփոխակումը հայերենում կապ-
ված է հիմնականում համեմատելի գոյականի հոլովի և թվի 
զուգաձևության հետ:

ա) ՀԴՄ-ները մեզանում դրսևորում են առավել հաճախ 
հոլովական տարաձևությամբ առաջացած տարբերակայնություն.

Գիշերի // գիշերվա պես խորհրդավոր, մահվան // մահու պես 
դժգույն, արյունի // արյան պես կարմիր, ձյունի // ձյան պես ճերմակ, 
եզի // եզան պես աշխատել, մահի // մահու չափ, ուռի // ուռու պես 
դողալ և այլն:

Հմմտ. Նրա խոսելու ժամանակ մովրովն ուռի պես դողում էր 
(ՊՊ, 303): Ձեն հանելիս, ոտը թափ տալիս ուռու պես դողում էին 
(ՀԼԴԲ, 573):

ՀԴՄ-ների հոլովական զուգաձևություններում համեմատելի 
գոյականը կարող է հանդես գալ անհնչյունափոխ և հնչյունափոխված 
տարբերակներով. 

Սունկի // սնկի նման աճել, շուքի // շքի պես հետևել, թռչունի 
// թռչնի պես ազատ, կարկուտի // կարկտի պես թափվել, տիզի // 
տզի պես կպչել, ձյութի // ձութի // ձթի պես կպչել, փայտի // փետի 
նման տնկվել, սատանայի // սատանի պես և այլն:

Հմմտ. – Սատանայի պես եկավ, մեր խոսակցությունը կտրեց, 
– ասաց աղան (ՐՈ, 56): Սոնա – Վա՜յ… Աշոտ… խիղճդ կտրվի… 
Սատանի պես ո՞նց բուսար առաջս… էստեղ ի՞նչ էիր անում (ԱՍԿ, 371):

Առանձին դեպքերում ՀԴՄ-ների ձևաբանական տարբերակներ 
ստեղծվում են գոյականի տարբեր հոլովաձևերով165.
165 Հմմտ. ոնց որ պատին ասես ՀԴՄ-ն ռուսերենում դրսևորում է հոլովական հետևյալ 
բազմաձևությունները. как об стену (в стену, к стене, от стены) горох.
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Կարծես այս աշխարհից // աշխարհում չլինել և այլն:
ՀԴՄ-ների ձևաբանական որոշ տարբերակներում գոյական 

բա ղադրիչները հանդես են գալիս հոլովված և կապական կա-
ռույցներով.

Կատվի նման մեջքին // մեջքի վրա չընկնել, քարի նման 
ծանրանալ սրտին // սրտի վրա, ասես երազում // երազի մեջ և այլն:

բ) ՀԴՄ-ների ձևաբանական տարբերակներում համեմատելի 
գոյականները կարող են հանդես գալ եզակի-հոգնակի ձևերով.

Երկնքի թռչունի // թռչունների պես ապրել, ոչխարի // ոչ խար-
ների պես (մեկին) հետևել, օճառի պղպջակի // պղպջակների պես 
հօդս ցնդել, ուրվականի // ուրվականների նման (մեկին) հետևել, 
ինչպես քամու // քամիների բերանն ընկած չոր տերև, գլխի մազի 
// մազերի չափ, հեղեղի // հեղեղների պես թափվել, սարյակի փե-
տուրի // փետուրների նման սև, գիշերի // գիշերների պես սև, ձյան 
// ձյուների պես սպիտակ:

Հմմտ. Նրա վերջին ճառագայթները, խաղալով շատրվանից 
բարձրացած ձյունի պես սպիտակ ջրային փոշիների հետ, շողշողում 
էին ծիածանի վառ գույներով (Մ, 133): Ու աղավնի կթռցնեն 
Ձյուների պես սպիտակ (ԱԻ, 33):

Եզակի-հոգնակի ձևերում ՀԴՄ-ների գոյական բաղադրիչների 
թվի քերականական կարգի նշանակությունը չի պահպանվում: 
Վերը բերված բոլոր օրինակներում էլ եզակի-հոգնակի զուգա ձևու-
թյուններն իմաստային և քերականական առումներով չեզոք են:

գ) ՀԴՄ-ների ձևաբանական տարբերակներ առաջանում են 
նաև այլ ուղիներով: Այդպիսին են գոյականի կամ փոխանվանաբար 
գործածված բառի` ստացականություն արտահայտող հոդով և 
առանց հոդի կիրառությունները (մորդ // մոր կաթի պես հալալ լինի, 
ուզածիդ // ուզածի պես), տարբեր ածանցներով կազմված միևնույն 
ածականի կիրառությունները (որպես թափառական // թափառիկ 
շուն), հարաբերական ածականի փոխարինումը գոյականի 
սեռականով (դամոկլյան // Դամոկլեսի սրի պես կախված լինել 
մեկի գլխին), գոյական // ածական երկարժեք բառ - հարակատար 
դերբայ փոխարինումը (գժի // գժվածի պես), անձնական դերանվան 
փոխարինումը ստացական հոդով (աղբյուրի ջրի պես երկար լինի քո 
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կյանքը // կյանքդ), բայական ՀԴՄ-ներում բայ բաղադրիչի չեզոք - 
կրավորակերպ չեզոք զուգաձևությունը (ձյան պես հալչել // հալել // 
հալվել), նույն բայի կիրառությունները պատճառական ածանցով և 
առանց ածանցի (օձի նման ֆշշացնել // ֆշշալ), բազմապատկական 
ածանցով և առանց դրա (հավերի պես մորթոտել // մորթել) և այլն:

2. ՀԴՄ-ների շարահյուսական տարբերակներ կարող են 
առաջանալ կա՛մ բաղադրիչների շարադասական փոփոխու թյուն-
ներով, կա՛մ ողջ կառույցի ձևափոխությամբ:

ՀԴՄ-ների հետևյալ տարբերակները պայմանավորված են 
այդօրինակ կապակցությունների բաղադրիչների շարադասական 
փոփոխություններով. 

Դանակի պես սիրտը խրվել // խրվել սիրտը, մոմի նման ամեն 
կողմ շուռ տալ // շուռ տալ ամեն կողմ:

Ամբողջական կառույցների ձևափոխությամբ են պայմա-
նավորված ՀԴՄ-ների հետևյալ տարբերակները. 

Ռումբի պես պայթել // ասես ռումբ պայթել, մի դռան երկու 
շան պես // ոնց որ մի դռան երկու շուն, փայտ կուլ տվածի նման 
լինել // կարծես փայտ կուլ տված լինել, շանթահարի պես // կարծես 
շանթահար և այլն: 

Հմմտ. Դահճապետը շանթահարի պես ամբողջ մարմնով 
դողաց (ՐՍ, 419): Գոհար իշխանուհին, որ յուր պատասխանը 
տվել էր միայն որդու համարձակախոսությունից գրգռված և ոչ թե 
թագուհուն վշտացնելու մտքով, հիշեց նորից յուր խոսքերը և մնաց 
կարծես շանթահար (Մ, 15):

ՀԴՄ-ների շարահյուսական տարբերակներ կարող են առա-
ջանալ նաև երկգագաթ կապակցություններում կապական կառույց 
+ գերադաս բաղադրիչ // գերադաս բաղադրիչ + կապական 
կառույց կաղապարների փոփոխություններով.

Շուն ու կատվի պես ապրել // ապրել ինչպես շուն ու կատու, 
սնկի պես աճել // աճել ինչպես սունկը, փոթորկի պես անցնել // 
անցնել ինչպես փոթորիկ, երեխայի նման վարվել (մեկի հետ) // 
վարվել ինչպես երեխայի (երեխաների) հետ և այլն:

Հմմտ. Երեխի նման խաբեցին ինձ շատ, Երազուն ու խենթ 
երեխի նման, Երեխի նման վարվեցին ինձ հետ, Մի խորթ ու օտար 
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երեխի նման (ՀԹ, 56): Նրանք սովոր են բոլորի հետ վարվել, 
ինչպես երեխաների հետ (ՎԱ, 219):

ՀԴՄ-ների շարահյուսական տարբերակները, սակայն, այս կամ 
այն բաղադրիչի ընդգծման, շեշտման հետ կապված չեն:

Գ. Քանակային տարբերակներ

ՀԴՄ-ների քանակային տարբերակներն առաջանում են նրանց 
համառոտ և ծավալուն կազմերի դեպքում. դարձվածքը փոփոխվում 
է իր քանակական կազմով` դուրս չգալով նույն կառուցվածքի 
շրջանակներից.

Մագնիսի պես ձգել // ~ դեպի իրեն, ջրի երկու կաթիլի պես 
նման լինել // ~ իրար, վարազի պես // վայրի ~, աստղի պես ցոլալ // 
հեռավոր ~, սրի պես կտրել // հատու ~166:

Հմմտ. Հանկարծ լռությունը սրի պես կտրեց աղմուկը (ԴԴ, 513): 
– Երկիրը չենք տալիս, ու էսպես էլ կպատասխանեք արքային, – 
հատու սրի պես կտրեց Առաքելը (ն. տ., 156):

Երբեմն բառային հավելումը կարող է ամբողջի և մասի, 
ընդհանուրի և մասնավորի, վերացականի ու կոնկրետի փոխհա-
րաբերություններ արտահայտել.

Սև ինչպես սարյակը // սարյակի փետուրը, գունատ ինչպես 
պատը // պատի ծեփը, կարմիր ինչպես վարդը // վարդի թերթը, 
ապրել ինչպես թռչունը // երկնքի թռչունը, պարզ ինչպես լույսը // 
ցերեկվա լույսը, խայթվածի պես // օձից ~ և այլն:

Հմմտ. Քեռի Ղուկասը խայթվածի պես վեր ցատկեց (ՆԶ, 49): 
Օձից խայթվածի պես նա ետ է դառնում և հարցական խստությամբ 
նայում իր քրոջը (ն. տ., 240):

ՀԴՄ-ների քանակային բոլոր տարբերակներում ևս կարևորվում 
է դարձվածային տարբերակների յուրաքանչյուր շարքում իմաս-
տային նույնականության պահպանումը:

ՀԴՄ-ների դարձվածային տարբերակների թվարկված բոլոր 
տիպերը, ինչպես տեսանք, վերաբերում են դարձվածքի ձևին, որն 
ընդունակ է ենթարկվելու մասնակի փոփոխությունների, բայց` ո՛չ 
166 Հմմտ. աճել ինչպես սունկը // ~ անձրևից հետո ՀԴՄ-ն ռուսերենում և անգլերենում. 
расти как грибы (после дождя), spring up like mushrooms (over night).
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դարձվածքի բովանդակությանը, որը, անկախ ձևափոխու թյուն-
ներից, միշտ մնում է նույնը:

Այսպիսով`
1. Լեզվաբանական գրականության մեջ առանձնացվում է 

ՀԴՄ-ների տարբերակների հիմնականում երեք տիպ` բառային, 
քե րականական և քանակային: Երբեմն նշվում են ՀԴՄ-ների 
ձևույ թային և այլևայլ զուգաձևությունների հիմունքով առաջացած 
տարբերակներ:

2. ՀԴՄ-ների տարբերակները դուրս չեն գալիս դարձվածքի 
տվյալ իմաստի շրջանակներից. ձևը ենթարկվում է մասնակի 
փոփո խությունների, իսկ բովանդակությունը մնում է գրեթե նույ-
նական:

3. ՀԴՄ-ների տարբերակներից յուրաքանչյուրը, առանձին 
վերցրած, անկախ լեզվական միավոր է: Տարբերակային ՀԴՄ-ն, 
իր փոփոխակումներով հանդերձ, լեզվի մակարդակում հանդես է 
գալիս որպես մեկ ամբողջություն:
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 

ժԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

I. Անվանողական ՀԴՄ-ների իմաստային խմբերը
Երբ խոսվում է այս կամ այն կապակցության դարձվածային 

իմաստի մասին, որը դարձվածքների որոշակի խմբի ամենավե-
րա  ցական, առավել ընդհանրական իմաստն է, պետք է անպայ-
ման նկատի ունենալ նաև կայուն կապակցությունների (ԿԿ) բա-
ղա դրիչների մասնակի կամ ամբողջական վերաիմաս տավորումը: 
Վերջինս կապակցությունը դարձվածք դիտելու կարևորագույն պա-
հանջներից մեկն է: Այս առումով հարկ է ընդգծել, որ «դարձվածքները 
բավականին բարդ, երբեմն հակասական միավորներ են: Դրանք մի 
կողմից ունեն ամբողջական նշանակություն (նրանց բաղադրիչները 
կարծես մի տեսակ լուծվում են կառույցի ընդհանուր իմաստի մեջ), 
մյուս կողմից՝ շատ դարձվածքների բաղադրիչներ հաճախ լիովին 
չեն զրկվում ազատ կառույցներում դրսևորած իմաստներից, հան-
դես են գալիս բառական ուղիղ նշանակություններով, որի հե-
տևանքով էլ ԿԿ-ները բովանդակային պլանում դառնում են պատ-
ճառաբանված»167: Այսպիսի հայեցակետը հատկանշական է նաև 
ՀԴՄ-ների համար: 

Լեզվաբանական գրականության մեջ ընդհանրապես առանձ-
նաց  վում է ՀԴՄ-ների երկու տիպ՝ համեմատություն-դարձվածք 
և հա   մեմատություն-իդիոմ168: Վերջինիս բնորոշ է ընդհանրական 
իմաս  տը, որը ԴՄ-ների առանձին բաղադրիչների իմաստներից չի 
167 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի 
կայուն կապակցություններում, էջ 67: 
168 Հմմտ. Н. Н. Амосова, Основы английской фразеологии, էջ 145-146, В. М. Огольцев, 
О фразеологизации устойчивых сравнений, Сб. «ВСФЕ», ч. I, էջ 67, 79, А. Г. Назарян, 
Фразеология современного французского языка, էջ 199:



101

բխում: Իսկ համեմատություն-դարձվածքներին հատուկ է դարձ-
վածայնորեն կապված իմաստով անդամի169 առկայությունը: Այդ-
պիսին կարող է լինել ՀԴՄ-ների կախյալ (համեմատական) բաղա-
դրի չը170: 

Ժամանակակից հայերենի ՀԴՄ-ներում համեմատաբար սա-
կավ են իդիոմները (հատկաբանությունները). մեզանում գերա-
կշռում են համեմատություն-դարձվածքները, որոնք էլ կքննենք 
իմաստաբանության դիտանկյունից: 

Առհասարակ ԴՄ-ների բովանդակային դիտվածքում առանձ-
նացնում են դարձվածային և քերականական իմաստներ171:

Ի տարբերություն ԴՄ-ների առանձին, առավել որոշակի իմաստ-
ների՝ դարձվածային իմաստը նրանց ընդհանրական իմաստն է, 
որով համախմբվում են ԴՄ-ները՝ հարաբերակցվելով այս կամ այն 
խոսքի մասին172:

Այսպիսով, դարձվածային նյութի քննությունն ավելի նպատա-
կա հարմար է կատարել ըստ ԴՄ-ների յուրօրինակ շարքերի կամ 
խմբերի173, որոնք տարբերակվում են իմաստային-քերականական 
առանձնահատկություններով:

Անդրադառնանք ածականական, բայական և մակբայական 
ՀԴՄ-ների իմաստաբանությանն առանձին – առանձին:

169 Բառի՝ դարձվածայնորեն կապված կամ ոչ ազատ իմաստը կապակցության 
կազմում և նրա շնորհիվ ձեռք բերված իմաստն է (տե՛ս О. С. Ахманова, Словарь 
лингвистических терминов, М., «Сов. энциклопедия», 1969, էջ 164, 503): 
170 Հմմտ. С. И. Ройзензон, Сравнительные устойчивые обороты, обозначающие цвет, 
Сб. «ПФ», էջ 258:
171 Դարձվածային և քերականական իմաստների կողքին կարևորվում է նաև 
դարձվածակազմիչ իմաստի առկայությունը (տե՛ս Л. Е. Кругликова, Структура 
лексического и фразеологического значения, М., МГПИ, 1988, էջ 5):
172 Հմմտ. А. Г. Гюльмагомедов, О специфике фразеологического значения, Сб. 
«Вопросы лексической и фразеологической семантики», Ростов н/Д, РГПИ, 1979, էջ 
86, В. П. Жуков, Русская фразеология, էջ 144:
173 Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է, որ ՀԴՄ-ները, ըստ իրենց 
համընդհանուր իմաստների դրսևորման, առանձնահատուկ միջակա դիրք են 
զբաղեցնում այն դարձվածքների համեմատությամբ, որոնց ընդհանրական կամ 
դարձվածային իմաստը նախանշվում կամ չի նախանշվում քերականորեն գերադաս 
անդամի միջոցով (տե՛ս В. П. Жуков, Семантика фразеологических оборотов, էջ 34):
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Ա. Ածականական ՀԴՄ-ների իմաստաբանությունը 

Ածականը բնութագրվում է հատկանշային բովանդակությամբ, 
որ ներառում է բազմազան նշանակություններ՝ անձի արտաքին 
(գեղեցիկ-տգեղ), ներքին (բարի-չար) հատկանիշներ, նյութական 
կարողության առումով բնութագրումներ (հարուստ-աղքատ), 
առարկաների գունային (սև-սպիտակ), համի (դառը-քաղցր) և այլ 
հատկանիշներ, երևույթների, վերացական հասկացությունների 
բնորոշումներ (պարզ-բարդ) և այլն: 

Ածականական ՀԴՄ-ները հիմնականում պահպանում են այդ 
խոսքի մասին հատուկ իմաստային հատկանիշները:

Ածականական ՀԴՄ-ներում առանձնացվում են իմաստային 
առանձին խմբեր կամ ենթախմբեր:

1. Անձի հատկանիշ և դրա գնահատականի բարձր աստիճան174 
ցույց տվող ՀԴՄ-ներ, հմմտ. բողկի պես առողջ, Հռոմի պապի պես 
անսխալական, հրեշտակի պես բարի:

2. Իրի հատկանիշ և դրա գնահատականի բարձր աստիճան 
ցույց տվող ՀԴՄ-ներ. հմմտ. արճիճի // քարի նման գորշ, քանոնի 
պես ուղիղ: 

3. Երևույթի՝ վերացական հասկացության հատկանիշ և դրա 
գնահատականի բարձր աստիճան արտահայտող ՀԴՄ-ներ. հմմտ. 
երկու անգամ երկու՝ չորսի պես պարզ, կյանքի պես թանկ, մահու 
պես դաժան:

1. Անձի հատկանիշ ցույց տվող ՀԴՄ-ներ

Դրանք վերաբերում են մարդու ինչպես արտաքինին, այնպես էլ 
ներքին աշխարհին, նրա էությանը: 

ա) Անձի արտաքին հատկանիշ արտահայտող ՀԴՄ-ներ

Այդօրինակ համեմատություն-դարձվածքների մեծ մասում կախ  յալ 
բաղադրիչը հանդես է գալիս հատկանիշի ակտիվացման գործառույթով՝ 
174 ԴՄ-ների բովանդակային կառուցվածքի մեջ դարձվածային իմաստի հետ 
կարևորվում է նաև հուզարտահայտչական նշանակության, դրական կամ բացասական 
գնահատականի առկայությունը (հմմտ. И. И. Чернышева, Фразеология современного 
немецкого языка, էջ 52-53, Խ. Գ. Բադիկյան, Դարձվածայի ոճաբանություն, էջ 12): 
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սաստկական նշանակություն հաղորդելով ածական գերադաս 
բաղադրիչին, հմմտ. հրեշտակի պես գեղեցիկ, օձի պես սառը, տարբեր 
ինչպես երկինք ու երկիր, առյուծի // եզան // վարազի // ցուլի // փղի պես 
ուժեղ, խոզի պես գեր, տաշեղի նման թեթև, թղթի պես բարակ // նուրբ, 
չոփի // ծղոտի պես նիհար, Ադամի չափ ծեր, սատանայի նման տգեղ, 
եզան պես առողջ, արագիլի նման բարձրահասակ, թղթի // կավճի // 
մագաղաթի // մեռելի // պատի ծեփի // քաթանի պես գունատ, կոճղի 
նման ամուր // պնդակազմ և այլն: 

Այս բոլոր ՀԴՄ-ներում ածական գերադաս անդամներով նշված 
հատկանիշներին կարելի է հավելել խիստ, շատ, չափազանց, 
անչափ և սաստկական իմաստի այլ բառեր175. ածականական ՀԴՄ-
ների պարագայում դրական կամ բացասական գնահատականն 
իրացվում է՝ մեծ մասամբ սաստկական իմաստ (համեմատության 
սուբյեկտի հատկանիշի գնահատականի բարձր աստիճան) հա ղոր-
դելով այդօրինակ կապակցություններին: 

Հմմտ. Նա հիշեց իրենց նշանդրեքի առավոտը, երբ սև շորեր 
հագած, մեռելի պես գունատ Արևիկը կծկվել էր ակումբի մոտի 
քարե նստարանին ու այնպես ջարդված էր երևում, ասես ընկել էր 
քարի տակ (ՍԽՀ, 586): Արագածի հարավային լանջի գյուղերում 
ո՞վ չէր ճանաչում Դավոյին՝ կոճղի նման ամուր կազմվածքով այդ 
քուրդ որսորդին (ՎԱ, 119): 

Անձի հատկանիշ արտահայտող ՀԴՄ-ների թեմատիկ այս 
խմբում հանդիպում են նաև այնպիսի կապակցություններ, որոնցում 
չկան գերադաս և սպասարկու բաղադրիչներ176. հմմտ. վարդի պես 
(շատ գեղեցիկ), կմախքի պես (չափազանց նիհար), թքած-կպցրածի 
նման (խիստ թուլակազմ), ինչպես մի պատկեր // նախշ ու նկար 
(անչափ գեղեցիկ, չքնաղ), Գաբոսայի նման, ժայռի // լեռան // սարի 
պես (1. հաղթահասակ, վիթխարի, 2. շատ պնդակազմ): 

Հմմտ. Մին էլ հսկան՝ էն սարի պես, Վրա նստեց – մե՜ծ, ահարկու 
(ՀԹ, 2, 146): 
175 Տե՛ս А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 198, Н. Н. Амосова, Основы английской 
фразеологии, էջ 146, K. M. Karapetian, English similes, էջ 14:
176 Ընդհանրապես ՀԴՄ-ներում կարևոր է նաև չափազանցության դերը, որի միջոցով 
սաստկացվում է այս կամ այն հատկանիշը՝ մեծացվելով կամ փոքրացվելով: Վերջինս 
հանդես է գալիս որպես չափազանցություն-նվազեցում (նվազասույթ կամ լիտոտա), 
(տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 108-109):
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բ) Անձի ներքին հատկանիշ՝ վիճակ արտահայտող ՀԴՄ-ներ

Իմաստաբանական տեսանկյունից մեր ուսումնասիրած ՀԴՄ-
ների մեծ մասը (շուրջ վաթսունը) պատկանում է հենց իմաստային 
այս դաշտին: 

Ընդհանրապես դարձվածքներով ավելի ցայտուն, վառ ու 
պատկերավոր են արտահայտվում մարդու ներաշխարհը, հոգեբա-
նական վիճակներն ու խառնվածքը: Լեզվի դարձվածային նյութի 
այդ ներունակությունը խիստ բնորոշ է նաև ՀԴՄ-ներին:

Այս դեպքում հատկանշային բովանդակությամբ ՀԴՄ-ների ներ-
գործողը (սուբյեկտը) մարդն է, որը կարող է լինել ազնիվ, անազնիվ, 
հավատարիմ, խելացի, հիմար, միամիտ, խորամանկ, չար, բարի, 
հեզ, մեծամիտ, խիզախ, վախկոտ, դաժան, սառնասիրտ և այլն: 

Այս ենթախմբի ՀԴՄ-ները ևս ցույց են տալիս հիմնականում 
հատկանշային հասկացության գնահատականի բարձր աստիճան, 
հմմտ. թռչունի պես ազատ, նորահարսի պես խոնարհ, կաչաղակի 
նման շատախոս, գիշերվա նման խորհրդավոր, երեխայի // մանկան 
նման անեղծ // անմեղ, աղվեսի պես խորամանկ, սիրամարգի պես 
գոռոզ, նապաստակի նման վախկոտ, քարի // սառույցի պես սառն, 
գազանի նման անգութ, գերեզմանի // ձկան // քարի պես լուռ, էշի 
պես հիմար // անխելք, ոզնու պես փշապատ, ժայռի նման մռայլ, 
երեխայի պես թույլ, Սողոմոնի նման իմաստուն, ձյան // բյուրեղի 
պես մաքուր, սնդիկի պես շարժուն, գայլի // խոզի նման ագահ, շան 
պես հավատարիմ, աղավնու // գառան նման հեզ // մեղմ, առյուծի 
պես քաջ: 

Հմմտ. Աղավնի էր նրա անունը, և աղավնու նման էլ մեղմ, 
քնքուշ աղջիկ էր (ՎԱ, 86): Նա արժանավոր մարդ է, երդվում եմ, 
Շատ խոր հմուտ գիտության գաղտնիքների մեջ, առյուծի պես քաջ 
(ՍՍ, ԻՇ, 145): 

Միագագաթ ՀԴՄ-ներից շատերը ևս մատնանշում են անձի 
ներքին հատկանիշ. հմմտ. կրակի պես (շատ ճարպիկ, եռանդուն), 
օճառի պղպջակների պես (խիստ դատարկամիտ), գառնազգեստ 
գայլի նման (շատ երկերեսանի), դառը խոտի պես (չափազանց 
անհետաքրքիր), բորենու // ուրուրի նման (խիստ դաժան, անգութ), 
ոսկու պես (շատ բարի, ընկերասեր) և այլն: 
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Այսօրինակ կառույցով ՀԴՄ-ների մի մասն էլ դրսևորում է անձի 
ներքին-հոգեբանական վիճակի իմաստ. հմմտ. ինչպես առանց 
ձեռքերի (անօգնական), ջուրն ընկածի պես, թրջված հավի նման, 
կարասն ընկած մկան պես, կոտրած գերանի պես (վշտաբեկ), սև 
ուրբաթի պես (1. լուռ, 2. տխուր): 

Այդպիսի ՀԴՄ-ները հավասարապես կարող են վերաբերել թե՛ 
անձին, թե՛ գործողությանը՝ ցուցաբերելով խոսքիմասային տարար-
ժեքություն:

Ընդհանրապես ածականն ու մակբայն արտահայտում են 
հատկանիշի ընդհանուր գաղափար: Իսկ անձի (ներքին) վիճակ 
արտահայտող ՀԴՄ-ների իմաստային իրացումները կատարվում 
են խոսքային միջավայրում՝ ըստ լրացյալի խոսքիմասային արժեքի. 
հմմտ. ապառաժի նման լուռ (մարդ), ապառաժի նման լուռ (նստել), 
գլխին կացնի հարված ստացածի պես (մարդ), գլխին կացնի 
հարված ստացածի պես (անշարժանալ) և այլն: 

ՀԴՄ-ների միջոցով անձի բնութագիրը կարող է տրվել նաև ըստ 
նրա նյութական կարողության, դրության: 

Համեմատենք ՀԴՄ-ների հետևյալ հականշային զույգը. 
Կրեսոսի նման հարուստ (հմմտ. ռուս. богат как Крез, անգլ. as rich 
as Croesus), Հոբի պես աղքատ (ռուս. беден как Иов, անգլ. as poor 
as Jov): 

2. Իրի հատկանիշ ցույց տվող ՀԴՄ-ներ

Այդօրինակ հատկանշային ՀԴՄ-ները բնութագրում են առար-
կա ները (իրերը) տարբեր տեսանկյուններից՝ ըստ ձևի, մեծության, 
համաձայն համի, գունային և որակական այլևայլ հատկանիշների: 
Այդպիսի ՀԴՄ-ների մեծ մասին ևս բնորոշ է նրանց արտահայտած 
հատկանշային հասկացության սաստկական նշանակությունը, 
հմմտ. բյուրեղի պես մաքուր, դառն ինչպես լեղի, թղթի պես բարակ 
// նուրբ, մեղրի // շաքարի պես քաղցր, արճիճի // քարի նման գորշ, 
մազի պես բարակ, մետաքսի նման փափուկ, քանոնի պես ուղիղ, 
տաշեղի // փետուրի նման թեթև, փղոսկրի // արծաթի պես փայլուն:

Հմմտ. Շապիկը նոր էր, շատ բարձր, փղոսկրի պես փայլուն 
օձիքով (ՆԴ, 275): 
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Գոյականի և կապի համադրմամբ կազմված հետևյալ ՀԴՄ-ներն 
ու նրանց ծավալումները ևս տարբեր առումներով են հատկանշում 
առարկաները. լեռան պես, ծառի պես, սարի պես // չափ (շատ մեծ, 
խոշոր), մասուրի չափ, գնդասեղի գլխի չափ, թռչունի կտուցի չափ, 
լուցկու տուփի չափ, ծտի աչքի չափ, ասեղի ծայրի չափ, կորեկի 
չափ, եղունգի չափ (շատ փոքր, աննշան) և այլն: 

Հմմտ. Մենք պատերազմի ժամանակ մի եղունգի չափ հացով 
ենք ապրել (ՈւԴԲ, 189):

3. Երևույթի և վերացական հասկացության հատկանիշ 
ցույց տվող ՀԴՄ-ներ

Այդ կարգի ՀԴՄ-ները կապվում են երևույթների և վերացական 
հասկացությունների հետ՝ դրսևորելով նրանց հատկանիշների 
գնահատականի բարձր աստիճան. արևի լույսի // օրվա պես պարզ, 
ջուր խմելու չափ // պես հեշտ, սև աղվեսի պես հազվագյուտ, գորդ-
յան հանգույցի պես բարդ, հայելու պես պարզ, մյուռոնի // մեռոնի 
պես սրբազան, կյանքի պես // չափ քաղցր, մահու // մահվան չափ 
տխուր // դժվար // դաժան, մոր կաթի // թթվածնի // օդի նման 
անհրաժեշտ և այլն: 

Հմմտ. Ա՜խ, հայրենաշունչ ձեր հորովելը Կյանքի չափ քաղցր է և 
սիրավետ (ՀՍ, 90): Տխուր էր տեսարանը, մահվան չափ տխո՜ւր էր 
(ՐՍ, 452): Եթե բանը մնաց կամավոր համաձայնության, հողատեր-
աղան այն գյուղացուց, որին հողն օդի նման անհրաժեշտ է, 
կվերցնե իր ուզածին չափ արենդ (ՎՏ, 380):

ՀԴՄ-ների վերոհիշյալ խմբավորումը չի կարելի բացարձա-
կաց նել: Նշված խմբերի դարձվածքները կապված են միմյանց 
հետ. միևնույն ՀԴՄ-ն, լինելով բազմիմաստ, կարող է հանդես գալ 
միաժամանակ մի քանի իմաստային խմբերում 177:

Համեմատենք ապառաժի // ժայռի // քարի // գրանիտի // 
կաղնու // կոճղի // երկաթի // կապարի // պողպատի նման ամուր // 
դիմացկուն // կարծր // հաստատուն // պինդ // ուժեղ տարբերակային 
ՀԴՄ-ները, որոնք կարող են արտահայտել անձի և՛ արտաքին-
ֆիզիկական, և՛ ներքին-հոգեկան հատկանիշներ:
177 Հմմտ. Л. Д. Игнатьева, Структурные и семантические свойства…., էջ 13:
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Հմմտ. Ջահել ժամանակս մեջքս կաղնու նման պինդ էր (ՎԱ, 
136): Կաղնու նման կարծր նրա կամակորությունը կաղնու պես էլ 
բոցավառվեց (ԱՍՈ, 544): 

Գիշերի պես խորհրդավոր, սառույցի պես սառն, օճառի 
պղպջակների պես, օվկիանի պես // նման անեզր // անհուն, ոզնու 
պես փշոտ // փշապատ, արևի // արևների նման պայծառ // լուսավոր 
// հուր և մի շարք այլ ՀԴՄ-ներ խոսքաշարում հնարավորություն 
ունեն կապակցվելու ինչպես անձ, այնպես էլ երևույթ և վերացական 
հասկացություն ցույց տվող բառերի հետ: 

Հմմտ. Վերջապես մայրը համոզվեց, որ Ռուբիկը վատ տղա չէ: 
Այո՛, մի քիչ չարաճճի է, ոզնու պես փշոտ, սակայն հոգով բարի (ԲՍ, 
116): Ձգում եմ ոզնու պես փշապատ մտքերս, բայց նրանք վերստին 
կծկվում-գնդվում են (ՊՍ, 6, 198): Թռչում էր անհագ` դեպի արևը, և 
ինքն էլ պայծառ` նման արևին (ԱԻ, 2, 85): Ու կլինես դու իմ անբիծ 
հարսնացուն` Արևների նման պայծառ, լուսավոր (ԵՉ, 76): Օ՜, 
թովչություն արնահուն երգի ու կյանքի, –… Երգ ` արևի՛ նման հուր, 
կյանքի՛ պես անգին (ԵՉ, 3, 466): 

Աշխարհի չափ, ծովի չափ, սարի չափ (շատ մեծ) հոմանշային 
շարքի ՀԴՄ-ները կարող են վերաբերել և՛ իրերին, և՛ երևույթներին 
ու վերացական հասկացություններին:

Հմմտ. Հեռվից աչքին ընկան արևի տակ հուրհրացող ցորենի` 
սարի չափ շեղջերը (ՀԼԴԲ, 518): – Բա ո՞նց, մեծին չլսողի ոտքը 
քարին շատ կառնի. հլա սպասի՜ր… Սարի չափ բեռ է վերցրել իր 
մեջքին, թող քաշի (ՍԽՀ, 461): – Մարդուց դուրս եկած աղջիկ է, ո՞վ 
կիմանա նրա սարի չափ ցավը (ն. տ., 522):

Բառաիմաստային լայն կապակցելիությամբ օժտված են հատ-
կա պես գունանուն բաղադրիչով ՀԴՄ-ները:

Գունանունները մասնագիտական գրականության մեջ ենթարկ-
վել են համակողմանի քննության. ուշադրություն են դարձրել հատ-
կապես նրանց իմաստային կառուցվածքին, լեզվաոճական ար ժե-
քին, դարձվածակազմիչ դերին178:

178 Տե՛ս Л. Е. Кругликова, Фразеологические единицы современного русского лите ра тур-
ного языка с «цветовымы» прилагательными, (АКД), С. А. Григорян, Семанити ческое 
поле цветообозначений армянского языка, (АКД), Е., ЕГУ, 1989, նաև` Ս. Ա. Գրիգորյան, 
Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը, Ե., «Նաիրի», 1998:
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Հետաքրքրություն են ներկայացնում գունանիշ բաղադրիչով 
դարձվածքներին և հատկապես ՀԴՄ-ներին նվիրված ուսումնասի-
րու թյունները179, որոնցում տարաբնույթ հարցադրումներ ու մեկ նա -
բանություններ են կատարվել: Գունանուններն արտահայ տում են 
գունային հասկացություն. նրանց իմաստային գլխավոր հատ կա-
նիշը գույն ցույց տալն է:

Դարձվածքների կազմությանն առավելապես մասնակցում են 
հիմնական գույների անունները կամ միջուկ գունանունները180:

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ ՀԴՄ-ներում գունանունները 
մեծ մասամբ կիրառվում են ուղիղ իմաստներով` պահպանելով 
իրենց գունային-նշանային իմաստները: Դրանցում միջուկ գունա-
նունները կապակցվում են «այնպիսի կապական կառույցների հետ, 
որոնց անվանական բաղադրիչի բառիմաստային դաշտին ամ-
րագրված է տվյալ միջուկի գունային այս կամ այն երանգը»181:

ՀԴՄ-ներում գունանունների թե՛ ուղղակի, թե՛ փոխաբերական 
կիրառությունների դեպքում վերաիմաստավորված է համարվում 
ողջ համեմատական կապակցությունը:

Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-իդիոմների ընդ-
հա նուր իմաստը չի պայմանավորվում նրանց բաղադրիչների 
ա ռան  ձին իմաստներով: Նրանք հատկանշվում են լրիվ վերա-
իմաս  տավորմամբ: Գունանուններով համեմատություն-իդիոմները 
մեզա նում հազվադեպ են, հմմտ. կարմիր թելի պես // սև թելի պես 
(համաբանություն` ցայտուն, պատկերավոր), կանաչ ինչպես խոտը 
(երիտասարդ, անփորձ), սև ուրբաթի պես (1. տխուր, 2. լուռ), սև 

179 Տե՛ս С. И. Ройзензон, նշվ. աշխ., Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. հոդվածը, «Մխիթար Գոշ», 
հ. 1, նշվ. հոդվածը, «Բանբեր ԵՊՀ-ի», հ. 1, Մ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով 
դարձվածքները ֆրանսերենում և դրանց համարժեքները ռուսերենում ու հայերենում, 
«Դարձվածաբանության խնդիրներ»:
180 Լեզուների գունային համակարգում տարբերակվում են գունանվան միջուկ 
և եզրային անդամներ հասկացությունները: Հայերենի գունային համակարգում 
միջուկներ են դիտվում սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, կապույտ և դեղին 
գունանունները: Գունային ենթադաշտի եզրային անդամներից են մութ, խավար, 
ճերմակ և այլ ածականները (այդ մասին մանրամասնորեն տե՛ս С. А. Григорян, 
նշվ. աշխ., էջ 18-19, Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի 
հայերենի կայուն կապակցություններում, էջ 95-97):
181 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածային 
միավորներն արդի հայերենում, էջ 17:
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աղվեսի պես (հազվագյուտ), սև ինչպես գիշեր, սև ինչպես մահ182 
(մռայլ, սարսափելի, ահազդու):

Հմմտ. Հիմա ոսկի ասածը սև աղվեսի պես մի բան է (ՊՊ, 172): 
Օ՜, թշվա՜ռ վիճակ, կո՜ւրծք սև ինչպես մահ (ՍՍ, ԻՇ, 276):

Հայերենին առավել բնորոշ են գունանուններով համեմատու-
թյուն-դարձվածքները: Վերջիններիս հատուկ է մասնակի վերա-
իմաս տավորումը. դրանցում կախյալ կամ համեմատական բաղա-
դրիչն է ձեռք բերել դարձվածայնորեն կապված նշանակություն: 
Գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածքներն արտա-
հայ տում են գունային նշանակության սաստկական իմաստ183:

Հմմտ. կաթի պես սպիտակ, ձյութի պես սև, կարմիր ինչպես 
նուռը, կապույտ ինչպես երկինքը, զմրուխտի պես կանաչ, դեղին 
ինչպես մաղձը և այլն:

Գործառապես ունենալով լայն ընդգրկումներ` գունանուն բա-
ղադրիչով ածականական ՀԴՄ-ները կարող են վերաբերել թե՛ 
անձերին (մեծ մասամբ արտաքինին), թե՛ իրերին, թե՛ երևույթներին 
ու վերացական հասկացություններին:

Սև գունանունով համեմատություն-դարձվածքները կարող են 
առնչվել մարդու դեմքին, ձեռքերին, աչքերին, մազերին, հա գուս-
տին, ինչպես նաև կենդանիներին և զանազան իրերին` մատ-
նանշելով նրանց չափազանց սևությունը:

Հմմտ. ածուխի // գիշերվա // սաթի // ձյութի // մրի // կուպրի // 
մազութի // ագռավի // սարյակի // ագռավի փետուրի // սարյակի 
փետուրի պես // նման սև184:

Հմմտ. Բայց նրա գեղեցկության ամբողջ կախարդող հմայքը 
խոշոր, ածուխի պես սև աչքերի մեջ էր (ՍԽՀ, 204): Ես տեսնում էի և՛ 
թափանցիկ, լուսավոր աչքերը` գիշերվա պես սև բիբերով, և՛ քիթը, 
և՛ շրթունքները (ՄԱ, Գ, 6): Նրա` սաթի պես սև աչքերը կարմրել 
182 Հմմտ. սև ինչպես կուպր ՀԴՄ-ի` հեղինակային-անհատական կիրառությունը` 
«սարսափելի ծանր» իմաստով (իդիոմատիկ նշանակությամբ). 
 Օ՜, ծանր է անթափանց մղձավանջը այս` սև, Ինչպես կուպր, ինչպես ծանրասև 
վարագույր (ՊՍ, 6, 19):
183 Տե՛ս С. И. Ройзензон, նշվ. աշխ., էջ 260-261, Լ. Մ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 16:
184 Հմմտ. անգլերենի as black as jet / midnight / coal / ink ՀԴՄ-ները, որոնք հատկանշում 
են տարբեր օբյեկտներ, մազեր` մատնանշելով դրանց մուգ կամ կեղտոտ լինելը (տե՛ս 
J. Seidl, W. Mc Mordie, English idioms and how to use them, էջ 233-234):
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էին (ԱՇ, 2, 162): Հին, արդեն մորուքները ճերմակող զինվորների 
կողքին կանգնած էին նաև երիտասարդներ` ձյութի պես սև մազ-
մորուքով (ՍԽՄ, 558): Մեծ եղբոր գլուխը պատած էր կուպրի 
նման սև և կոշտ մազով (ԱԲ, 292): Մազերը` սև ինչպես գիշեր, 
մարմինը` լույս մի ցերեկ (ՀՇ, 14): Մազերը ագռավի փետուրի պես 
սիփսև - ահա Նատալյայի կերպարանքը (ԱՇ, 2, 167): Մի օր նա 
բահը ձեռքին այգում ջուր էր կապում, մեկ էլ տեսնում է երկու օձ` 
մինը սիրո՜ւն, չալտի՜կ, մյուսը` կուպրի պես սև (ՎԱ, 544): Բայց երբ 
մարդ են ուղարկում ձիու ետևից, պարզվում է, որ ագռավի պես սև 
հովատակ է և ոչ թե աշխետ զամբիկ (ՊՍ, 3,189): 

Սպիտակ (ճերմակ) գունանունով ՀԴՄ-ներով ընդգծվում է 
մարդու մազերի, մաշկի, ինչպես նաև իրի, կենդանու և երևույթի 
չափազանց, սաստիկ սպիտակությունը:

Հմմտ. ձյունի // կավճի // լույսի // թղթի // կաթի պես // նման 
սպիտակ // ճերմակ:

Ողական ամրոցը շրջապատող ծառազարդ բլուրները մխում էին 
ձյունի պես ճերմակ գոլորշիներով (ՐՍ, 17): Հուզմունքից դողում էր 
ձյունի պես ճերմակ նրա մորուքը (ՍԽՀ, 463): Բայց ձյունի պես 
ճերմակ ձիուն հետևում էր այն սև ձին (ՀՇ, 90): Մի անգամ նա 
տեսավ Մաշոյին` ձյունի նման սպիտակ շորերով, մազերի մեջ` 
թառամած մանուշակներ (ԱԲ, 71): Լույսի պես սպիտակ դեմքին 
խաղում էր ժպիտ մի վերին (ԵՉ, 3, 76): Անզսպելի ցանկությամբ 
նա նայում էր մերթ գեղեցկուհու ուռուցիկ կրծքին, մերթ թղթի պես 
ճերմակ պարանոցին (ԱՇ, 4, 88): Բայց որոնց ներսը եթե մարդ 
քննի, Կաթի պես ճերմակ մի լ յարդ կգտնի (ՍՍ, 75):

Համեմատենք թղթի185 // կտավի // քաթանի // մագաղաթի // 
մարմարի // կավճի // գաջի // պատի // պատի ծեփի պես սպիտակ 
// ճերմակ // գունատ ՀԴՄ-ները, որոնք մեծ մասամբ մատնանշում 
են մարդու դեմքի և շրթունքների չափազանց գունատությունը:

Հմմտ. Նա դժվարությամբ էր շնչում, դեմքը թղթի պես գունատ 
էր (ԱՇ, 2, 399): Բայց մոմե այդ գունատ գուսանի թղթի պես 

185 Ուշագրավ է, որ ռուսերենում белый как полотно ՀԴՄ-ն վերաբերում է մարդու 
չափազանց գունատ դեմքին, իսկ հայերենում թղթի պես ճերմակ ու անգլերենում as 
white as a sheet ՀԴՄ-ներն ունեն և՛ «չափազանց գունատ», և՛ «չափազանց սպիտակ» 
իմաստները:
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ճերմակ շուրթերից Հորդում էր երգը հանկարծ ամպրոպի, որոտի 
պես թափով (ԵՉ, 3, 69): 

Կարմիր գունանվանն արդի հայերենում իմաստաբանորեն 
հարում են մի շարք գոյականներ` արյուն, կրակ, գինի, նուռ, վարդ, 
մարջան, ճակնդեղ և այլն:

Այս գունանունով ՀԴՄ-ները վերաբերում են մարդու արտա-
քինին (այտերին, շրթունքներին), իրերին և երևույթներին186: 

Հմմտ. Բայց մերթընդմերթ նրա` մարջանի նման կարմիր 
շրթունք ներն արտասանում էին այդ խոսքերը. «Ա՜խ, որքան ազնիվ 
էր նա, ա՜խ, որքան սիրում էի նրան…» (ՐՍ, 472): Շապիկը նոր էր` 
շատ բարձր, փղոսկրի պես փայլուն օձիքով և արյան պես կարմիր 
փող կապով (ՆԴ, 275): Վաշինգտոնի իմ տունը շրջապատել են 
նռան պես կարմիր «Մուստանգ» մեքենաներ (ԱՀ, Գ, 2, 8):

Կապույտ գունանունով կազմված համեմատություն-դարձվածք-
ները ևս ունեն գործառական հաճախականություն` արտահայտելով 
գունային հասկացության սաստկական իմաստ:

Հմմտ. երկնքի // լողակի (լեղակի) // ծովի պես // նման կա պույտ187:
Հմմտ. Կապույտ աչքեր ուներ, երկնքի պես կապույտ (ՎՀ, 

26): Խեղդամահ էր` լեղակի պես կապույտ իր լեզուն բերանից 
կախած (ԵՉ, 3, 66): Որքան համարձակ և ճշգրիտ էին դառնում իմ 
պատասխանները, այնքան զինվորական բլուզով ուսուցչի դեմքը 
պայծառանում էր, և գգվանքն ավելանում ծովի նման կապույտ 
աչքերի մեջ (ՎԱ, 162):

Այսպիսով`
1. Ածականական ՀԴՄ-ների մեջ ընդգրկվում են անձերին, 

իրերին, երևույթներին և վերացական հասկացություններին վերա-
բերող ՀԴՄ-ներ:

186 Հմմտ. անգլերենում as red as a fire (հայ. կրակի // բազուկի // ճակնդեղի պես կարմիր) 
ՀԴՄ-ով բնութագրվում է մարդու` ամոթից, զայրույթից, շփոթմունքից կարմրած դեմքը, 
իսկ as red as blood / rose / cherry (հայ. կարմիր ինչպես արյունը / վարդը / կեռասը) 
տարբերակային դարձվածքներով հատկանշվում են մարդու այտերը և զանազան իրեր 
(տե՛ս Հ. Ղազարյան, նշվ. աշխ., էջ 34, 66):
187 Հետաքրքիր է, որ կապույտ (անգլ. blue) գունանունը չի գործառվում անգլերենի` 
գունանուն բաղադրիչով համեմատություն-դարձվածքների կազմության ժամանակ` 
չնայած հաճախակի հանդիպող գույներից է (տե՛ս С. И. Ройзензон, նշվ. աշխ., էջ 262): 
Մեզանում համեմատաբար քիչ են գործածվում կանաչ և դեղին գունանուններով ՀԴՄ-
ները, հմմտ. խոտի // զմրուխտի պես կանաչ, հակինթի // մաղձի // ոսկու պես դեղին:
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2. Ածականական ՀԴՄ-ների ներքին այդպիսի դասակարգումը 
հա րաբերական է. իմաստաարժեքային այս տեսակին պատկանող 
շատ ՀԴՄ-ներ, լինելով բազմիմաստ, կարող են ընդգրկվել մի 
քա նի խմբերի մեջ` վերաբերելով թե՛ անձերին, թե՛ իրերին, թե՛ 
երևույթներին ու վերացական հասկացություններին:

3. Բազմիմաստության տեսանկյունից հատկանշական են գու-
նա նուն բաղադրիչով ՀԴՄ-ները:

Բ. Բայական ՀԴՄ-ների իմաստաբանությունը

Բայական ՀԴՄ-ները կարելի է դիտարկել ոչ միայն բաղա դրիչ -
ների քանակական, այլև հասկացական բովանդակության հայե-
ցակետից:

Բայը դասվում է հատկանիշ ցույց տվող խոսքի մասերի շարքը: 
Եթե հատկանշային խոսքի մասերից ածականն ու մակբայն 
արտահայտում են անփոփոխ հատկանիշ, դերանունները` հատկա-
նիշ ներ` առանց դրանք կոնկրետացնելու, ապա բայը դրսևորում 
է փոփոխվող հատկանիշ: Փաստորեն, իմաստաբանորեն բայը 
բնութագրվում է հատկանիշի ընթացայնության առումով:

Չպետք է մոռանալ, որ «դարձվածքների անդամներն առաջին 
հերթին այս կամ այն խոսքի մասին պատկանող բառեր են, որոնք 
դարձվածքների կազմում ենթարկվում են որակական, քանակական, 
իմաստային և քերականական փոփոխությունների»188: 

Առհասարակ բայական ԴՄ-ները կազմվում են երկու` ան վա նա-
կան և բայական մասերից: Բայական ՀԴՄ-ների գերադաս բաղա-
դրիչն անպայման բայ է, իսկ կախյալ բաղադրիչը դրսևորվում է 
կապ+կապի խնդիր կառույցով:

Ընդհանրապես բայական ՀԴՄ-ներում հաճախ գերադաս բա-
ղադրիչներն իմաստային առումով անփոփոխ են մնում, իսկ կախյալ 
(համեմատական) անդամները կարող են` 

1. սաստկական նշանակություն հաղորդել գործողությանը` ար-
տահայտելով գործողության արդյունավետության բարձր աստիճան,

2. հանդես գալ փոխաբերական իմաստով` արտահայտելով 
188 Տե՛ս А. М. Чепасова, Л. А. Ивашко, Проблема структурности фразеологического 
значения, Сб. «Фразеологическое значение в языке и речи», էջ 18: 
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հիմնականում գործողության ընթացք՝ ձև189:

1. Բայական ՀԴՄ-ներ, որոնց կախյալ բաղադրիչներն 
ար տա  հայտում են գործողության արդյունավետության 
(բարձր կամ ցածր) աստիճան

Այդօրինակ ՀԴՄ-ների համեմատական անդամը բայի արտա-
հայ տած գործողությանը հաղորդում է սաստկական իմաստ` հան-
դես գալով չափ ու քանակի մակբայի գործառույթով: Այդպիսի 
ՀԴՄ-ներով նշված գործողության իմաստին կարելի է ավելացնել 
շատ, խիստ, սաստիկ, չափազանց սաստկական իմաստի բառերը, 
ինչպես նաև մասի և ամբողջի տեսանկյունից հատկանիշի չափը 
ցույց տվող ամբողջովին, բոլորովին, լիովին մակբայները:

Ելնելով գլխավոր բաղադրիչի իմաստային կառուցվածքից` 
կարող ենք առանձնացնել ժամանակակից հայերենի այս կարգի 
բայական ՀԴՄ-ների մի քանի խմբեր:

ա) Տարածության մեջ շարժում ցույց տվող ՀԴՄ-ներ. 

թափվել ինչպես առատության եղջյուրից (անչափ շատ թափվել), 
հեղեղի // գետի // աղբյուրի նման հոսել (չափազանց շատ հոսել) և այլն:

Հմմտ. Սկսվել են աննկարագրելի բարբարոսություններ ու չա-
րա  գործություններ, մարդկանց արյունը հեղեղի նման հոսում է (ՍՊ, 
ԿՊ, 88):

բ) Տարբեր ֆիզիկական գործողություններ ցույց տվող ՀԴՄ- 
ներ. 

գրաստի // ձիու // եզի // էշի պես աշխատել // բանել (չափազանց 
շատ աշխատել), յոթ մարդու չափ ուտել (խիստ շատ ուտել), խոզի 
պես ուտել // լափել (շատ-շատ ուտել), ծտի // ծիտիկի նման ուտել 
(շատ քիչ ուտել) և այլն:

Հմմտ. – Բա ըտե՞նց հաց կուտեն, էդ հո ծիտիկի նման ես ուտում 
(ՄԱ, 71):

189 А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 198-199:
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գ) Մտավոր-հոգևոր գործողություններ արտահայտող ՀԴՄ-ներ. 

ուռու // ուռի պես դողալ (խիստ երկյուղ կրել), մագնիսի պես 
ձգել // քաշել (լիովին գրավել), փախչել ինչպես ժանտախտից // 
վարակից, վախենալ ինչպես սատանան խնկից // կրակից (մեկից՝ 
մի բանից խիստ՝ շատ-շատ վախենալ)190, շան պես կապվել (մեկի՝ մի 
բանի հետ շատ կապվել՝ մտերմանալ), ճպուռի պես շաղակրատել 
(շատ խոսել), մահու չափ ատել (սաստիկ ատել), խելագարի պես 
սիրել (շատ-շատ սիրել), կրակի պես վախենալ, շան պես դողալ 
(անչափ վախենալ), օձի պես խայթել (սաստիկ խոցել), կայծակի 
նման շանթել (խիստ վիրավորել), եղբոր պես սիրել, հոր պես 
սիրել (շատ սիրել), հնդկահավի պես փքվել (շատ գոռոզանալ), 
ուրախանալ // հրապուրվել ինչպես երեխան խաղալիքով (խիստ՝ 
շատ-շատ ուրախանալ) և այլն:

Հմմտ. Անծանոթը նայում էր հեռացող-մոտեցող աղջկա ոտ-
քերին, ուրախանում, ինչպես երեխան` խաղալիքով (ԶԽ, 45):

դ) Առարկայի վիճակն իբրև եղելություն՝ գործընթաց ար-
տահայտող ՀԴՄ-ներ.

 մի կաթիլ ջրի պես աներևութանալ (լիովին անհետանալ), շան 
պես հոգնել, մահու չափ հոգնել (սաստիկ հոգնել), տերևի պես 
դողալ, ղասաբխանի շան պես մրսել (սաստիկ մրսել), ջրի նման 
երկարել, օխտը դևի հեքիաթի պես երկարել (շատ-շատ երկարել), 
թրջված հավի // մկան նման սրթսրթալ (սաստիկ մրսել), կուպրի 
// ձյութի // ածխի պես սևանալ (շատ սևանալ), քաթանի // կավճի 
// պատի ծեփի պես գունատվել (չափազանց գունատվել), ձյան // 
կաթի // լույսի պես սպիտակել (խիստ սպիտակել), լեղակի պես 
կապտել (շատ-շատ կապտել), մաղձի // ոսկու պես դեղնել (խիստ 
դեղնել), զմրուխտի // խոտի պես կանաչել (շատ կանաչել), արյան 
// վարդի // նորահարսի // բազուկի // ճակնդեղի պես կարմրել 
(սաստիկ կարմրել) և այլն:

Հմմտ. – Սպանեցիր, Մացա՛կ ապեր,– ճակնդեղի պես կարմրեց 
Գրիգորը (ՆԶ, 22):

190 Հմմտ. ռուս. бежать как от чумы, как черт ладана бояться, անգլ. avoid smb./ 
sth. like the plague.
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Բայի խոսքիմասային նշանակությամբ արժեքավորվող ՀԴՄ-ների 
իմաստային այս բոլոր խմբերում էլ համեմատական կամ կախյալ 
բաղադրիչը ոչ թե նոր իմաստ է արտահայտում, այլ գերադաս բայ 
բաղադրիչով արտահայտված ընթացային հատկանիշն օժտում է 
սաստկական նշանակությամբ:

2. Բայական ՀԴՄ-ներ, որոնց կախյալ բաղադրիչները 
ցույց են տալիս գործողության ձև՝ ընթացք

Ընդհանրապես դարձվածաբանական գրականության մեջ 
նշվում է, որ «դարձվածային իմաստ արտահայտելու համար կա-
ռույցի բոլոր բաղադրիչների վերաիմաստավորում պարտա դիր չէ. 
եթե ԿԿ-ների մեկ բաղադրիչն է հանդես եկել վերաիմաս տավորված-
դարձվածային նշանակությամբ (միաբևեռ ԴՄ), երկուսը (երկբևեռ 
ԴՄ), երեքը (եռաբևեռ ԴՄ) և այլն, ապա նման կառույցների ներ-
սում իմաստային ինքնուրույնություն են ցուցաբերում այն բա ղա-
դրիչները, որոնք հարադրվում են վերաիմաստավորված դարձ-
վածային բաղադրիչներին»191:

Ինչ վերաբերում է բայական միաբևեռ ՀԴՄ-ներին (унилате-
раль ные КФЕ), ապա նրանց համեմատական բաղադրիչները 
կորց  նում են իրենց իմաստները` հանդես գալով բոլորովին նոր 
նշա նակություններով: Այդօրինակ ՀԴՄ-ների գերադաս բաղա-
դրիչ ները պահպանում են իրենց բառարանային (ուղղակի կամ 
փոխաբերական) իմաստները, իսկ կախյալ անդամները դրսևորում 
են մակբայական իմաստներ` հիմնականում նշելով այս կամ այն 
գոր ծողության ձևը: Ժամանակակից հայերենի բայական ՀԴՄ-նե-
րում ավելի մեծ հաճախականություն ցուցաբերում են հենց միաբևեռ 
կամ միակողմ վերաիմաստավորմամբ կապակ ցություն ները, որոնք 
ևս ենթարկվում են թեմատիկ դասակարգման. 

ա) Տարածության մեջ շարժում ցույց տվող ՀԴՄ-ներ.

շան նման քարշ գալ (անգործ թափառել), կրիայի պես քայլել 
(շատ դանդաղ քայլել), վանդակում փակված գազանի պես դեսուդեն 
191 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կա-
յուն կապակցություններում, էջ 63: 
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ընկնել (անելանելի վիճակում դեսուդեն ընկնել), նապաստակի 
պես վազել (շատ արագ վազել), կարկուտի պես տեղալ // թափվել 
(իրար հետևից և արագորեն տեղալ, թափվել), քամու // կայծակի 
// հողմի // ծտի պես թռչել // սլանալ // սուրալ (շատ արագ թռչել), 
պարկի պես ընկնել (ուժասպառ ընկնել), խայթվածի պես վեր 
թռչել (իսկույն՝ հանկարծ՝ անակնկալի եկած վեր թռչել), որսկանի 
բարակի պես վազել (անընդհատ դեսուդեն ընկնել), քարի պես 
ընկնել (ամբողջ մարմնով գետին տապալվել), գնդակի պես թռչել 
(շատ արագ թռչել), գողի նման քայլել (զգուշությամբ քայլել), 
սատանի չարխի // հոլի պես պտտվել (1. անընդհատ շարժման 
մեջ լինել, 2. իր շուրջը պտտվել), խենթի // խելագարի պես վազել 
(անմտաբար՝ մոլեգնած վազել՝ փախչել), ստվերի նման ներս մտնել 
(աննկատելի ներս մտնել), կրակից փախչողի պես դուրս թռչել 
(արագ՝ անմտաբար դուրս թռչել), գիշերաշրջիկի // լուսնոտի պես 
դեգերել (ինքնամոռացության մեջ շրջել՝ դեգերել), թիթեռնիկի // 
թիթեռնիկների նման շուրջը պտտվել (ոգևորությամբ անվերջ մեկի՝ 
մի բանի շուրջը պտտվել) և այլն:

Հմմտ. Ջավահիրը թեթև թիթեռնիկի նման պտտվում էր յուր 
սկեսուրի շուրջը և նորա հրամաններն էր կատարում (ՐՊ, 27):

բ) Տարբեր ֆիզիկական գործողություններ (մարդու ֆիզի-
կա կան, ֆիզիոլոգիական գործունեություն, ֆիզիկական գոր-
ծո ղություններ տարբեր առարկաների նկատմամբ և այլն) ար-
տահայտող ՀԴՄ-ներ.

գայլի պես լափել (ագահորեն ուտել), մոր կաթի պես խմել (մեծ 
ախորժակով խմել), մեռելի պես քնել (շատ խորը քնել), ստվերի 
// շուքի պես հետևել (մեկին անընդհատ հետապնդել), դարանել 
(մեկին) ինչպես կատուն մկանը (մեկին ուշադիր դարանել` սպասելով 
հարմար առիթի` նրան բռնելու կամ նրա վրա հարձակվելու համար), 
գետի բերանն ընկած տաշեղի // քամու բերանն ընկած տերևի 
պես քշել (թեթևորեն քշել), առյուծի պես կռվել (քաջաբար կռվել), 
սիրամարգի պես պճնվել (ճոխությամբ զարդարվել), մեքենայի պես 
աշխատել (լիակատար բեռնվածությամբ աշխատել), ժամացույցի 
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պես աշխատել (ճշգրիտ` անընդհատ` անդադար աշխատել)192 և այլն: 
Հմմտ. – Դու դեռ կտեսնես: Այնպես կարգի բերեմ, որ բոլորդ 

ժամացույցի պես աշխատեք (ԶԽ, 282):

գ) Մտավոր-հոգևոր գործողություններ (մարդու մտավոր-
հոգևոր գործունեություն, մարդու հոգևոր ներգործությունը մեկի 
վրա, հոգևոր դրություն և այլն) արտահայտող ՀԴՄ-ներ. 

հինգ մատի // ջրի պես գիտենալ (հանգամանորեն՝ շատ վարժ 
գիտենալ), երազի նման հիշել (աղոտ կերպով հիշել), շան պես 
հասկանալ (շատ արագ կողմնորոշվել), թութակի պես կրկնել 
(մեխանիկորեն կրկնել), սոխակի պես երգել (վարպետորեն և գեղեցիկ 
երգել), հալած յուղի պես ընդունել (անվերապահորեն ընդունել), աչքի 
լույսի պես սիրել // փայփայել (որպես ամենաթանկագին բան սիրել՝ 
փայփայել), շան // սատանայի պես ստել (անամոթաբար ստել), 
խաբել ինչպես մանկանը իր խաղալիքով (միամտացնելով խաբել), 
սպունգի // խողովակի պես կլանել (անմիջապես ընդունել տեսածը՝ 
լսածը), ոչխարի (հոտի) պես (մեկին) հետևել (կուրորեն ընդօրինակել), 
քար գցած գորտի պես լռել (հանկարծակի լռել), կոճղի // գերեզմանի 
// քարի // ձկան պես լռել (համառորեն և շարունակ լռել), զգալ 
ինչպես ձուկը ջրում (անկաշկանդ զգալ իրեն), զգալ ինչպես փշերի // 
ասեղների // մեխերի վրա (անհանգիստ զգալ իրեն), զգալ ինչպես իր 
տանը (շատ լավ զգալ իրեն), զգալ ինչպես ափ նետված ձուկը (շատ 
վատ զգալ իրեն), այսօրվա պես հիշել ( պարզ կերպով հիշել) և այլն:

Հմմտ. Սուրենն այսօրվա պես հիշում է առաջին ծանոթությունն 
այդ երևելի մարդու հետ (ԲՍ, 41): 

192 Հետաքրքիր է Վ. Մ. Մոկիենկոյի դիտարկումը` մեքենայի պես աշխատել (работать 
как заведенная машина) և ժամացույցի պես աշխատել (работать / идти как часы) 
ՀԴՄ-ների առնչությամբ, որ առաջինի մեջ բացասական գնահատական է առկա (այն 
բնութագրվում է որպես մեխանիկորեն կատարվող գործողություն), իսկ երկրորդը 
հատկանշվում է դրական գնահատականի առկայությամբ` ցույց տալով ռիթմիկորեն 
կատարվող գործողություն (տե՛ս В. М. Мокиенко, Загадки русской фразеологии, М., 
«Высшая школа»,1990, էջ 35-36):
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դ) Առարկայի վիճակն իբրև գործընթաց՝ եղելություն դրսևո րող 
ՀԴՄ-ներ (կյանքի սկիզբ, ընթացք և ավարտ, զանա զան վի ճակներ, 
զգացողություններ, հույզերի արտաքին դրսևո րումներ և այլն).

ապրել ինչպես շուն ու կատու (իրար հետ անհաշտ ապրել), 
ապրել ինչպես Աբրահամի գոգում, աղայի // թագավորի պես ապրել 
(ճոխ ու անհոգ կյանք վարել), մի տան պես ապրել (ապրել իբրև 
հարազատներ), երկնքի թռչունների պես ապրել (անհոգ կյանքով 
ապրել), շան նման սատկել (աղքատության ու մենակության մեջ 
մեռնել)193, փոխվել ինչպես երազում // հեքիաթում (աննկատելի արագ 
և հիմնովին փոխվել), ժանտախտի նման տարածվել (արագորեն՝ մեծ 
ընդգրկումով տարածվել), սնկի պես աճել (մեծ արագությամբ աճել), 
մոմի պես հալվել (արագորեն հալվել՝ հյուծվել), քարի // արձանի 
պես կանգնել (անշարժ դիրքով կանգնել), կաթվածահարի // օձից 
խայթվածի // գլխին կացնի հարված ստացածի պես կանգ առնել 
(հանկարծակի կանգ առնել), երազի // ծխի նման անցնել (շատ շուտ 
և աննկատ անցնել իբրև անձկալի մի բան) և այլն:

Հմմտ. Եվ մանկության օրերը երազի նման գալիս ու անցնում 
էին նրա հիշողության մեջ որպես իր մոտից անցնող գետի սրընթաց 
հոսանքը (ՐՈ, 129):

Ժամանակակից հայերենի դարձվածքների, այդ թվում` ՀԴՄ-
ների ճնշող մեծամասնությունը կազմող բայական դարձվածքների 
մեջ համեմատաբար սակավ են իդիոմները: Վերջիններիս բնորոշ 
է լրիվ իմաստային փոխակերպումը` անկախ բաղադրիչների 
առանձին իմաստներից:

Մասնագիտական գրականության մեջ նույնիսկ նշվում է, որ 
«եթե համեմատության գերադաս անդամն ինչ-որ կերպ (հեգնաբար, 
չափազանցությամբ, հականշորեն) վերաիմաստավորված է, ապա 
մեր առջև իդիոմ է»194:

Առհասարակ իդիոմների ընդհանրական իմաստի առաջացումը 
խարսխվում է նրանց բաղադրիչների իմաստային թուլացման 
գործոնի վրա:

193 Հմմտ. ռուս. умереть (подохнуть) как собака, անգլ. die like a dog.
194 Տե՛ս Э. Х. Ротт, Компаративные фразеологизмы в русском, немецком и французском 
языках, Сб. «Вопросы романо-германского языкознания», էջ 118:
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Անշուշտ, ՀԴՄ-ների ամբողջական վերաիմաստավորումն195 օժ-
տում է նրանց թե՛ կառուցվածքային, թե՛ իմաստային ամբողջակա-
նությամբ:

Համեմատենք իդիոմատիկ հատկանիշով առանձնացող բայա-
կան հետևյալ ՀԴՄ-ները.

անպետք թաշկինակի պես դեն նետել (ավելորդ համարելով՝ 
լքել), դանակի // թրի պես կտրել (բուժել), էնֆիեի պես քիթը քաշել 
(շատ հեշտ հաղթահարել), խելքը թրի նման կտրել (շատ լավ 
հասկանալ), մոմի նման այրվել (ողջ կյանքում ուրիշներին լավություն 
անել), մոմի պես հատնել (մեկի նկատմամբ նվիրվածություն ցու ցա-
բերել), ռումբի պես պայթել (ցնցող ազդեցություն թողնել), ձկան 
պես թպրտալ (անելանելի՝ նեղ դրության մեջ լինել), աղի պես 
հալվել (1. ամոթից կարմրել, խիստ ամաչել, 2. անհայտ՝ ուրիշ-
ներին անիմանալի լինել, 3. մոռացման տրվել), ուղտի պոչի նման 
ո՛չ երկարել, ո՛չ կարճանալ (կյանքում իր գործունեության մեջ 
առաջ ընթաց չունենալ), ասես ոտքի տակ ձու լինել (շատ դանդաղ 
քայլել), վարդի նման բացվել (շատ գեղեցկանալ), ջայլամի պես 
գլուխն ավազի // հողի մեջ թաղել (համառորեն հրաժարվել վտանգի 
աչքերին նայելուց), ծամոնի պես ծամել (սաստիկ քննադատության 
ենթարկել) և այլն:

Հմմտ. Հիմա էլ աշխատանքից ուշանամ կամ գործի չգնամ, 
Ռազմի՛կ ջան, ինձ ու կնկանս կգցեն բերանները, ծամոնի պես 
կծամեն (ՔԹ, 274):

Համեմատություն-իդիոմներում պատահում են նաև այն պիսի-
ները, որոնցում բաղադրիչներից մեկը (գերադաս կամ կախյալ), 
անկախ խնդրո առարկա համեմատական կապակցություններից, 
ինքնին դարձվածք է:

Հմմտ. եզան պես կողքի ընկնել (համառել), շան նման (մեկի) 
ոտքը // ոտքերը լիզել (շողոքորթել), Պյուղատոսի պես ձեռքերը 

195 ՀԴՄ-ներում վերաիմաստավորում երբեմն կատարվում է բառախաղի (каламбур) 
և հակադրույթի (антифраза) հիման վրա: Բառախաղը հիմնականում ձևավորվում 
է հանգավորման միջոցով` կազմվելով զուգադիր մասերից, հմմտ. քարի պես քաղ-
վել` հողի պես մաղվել, ջրի պես գնալ` ավազի պես մնալ և այլն: Հակադրույթն 
արտահայտվում է դարձվածքի բաղադրիչների և ողջ կապակցության` ուղղակի 
իմաստին հակադիր իմաստով կիրառության մեջ, հմմտ. պղտոր գետի պես պարզ 
լինել, սազել ինչպես թամբը կովին և այլն:
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լվանալ (չեզոք դիրք գրավել), խեղդվողի պես ձեռքը փրփուրին 
գցել (փրկության վերջին՝ անհուսալի միջոցին դիմել), օձի // ցեցի 
պես սիրտը ուտել // կրծել (կասկածամտել), սառը ցնցուղի պես 
խելքը գլուխը բերել (սթափեցնել), ստվարաթղթից պատրաստված 
տնակի պես փուլ գալ (հույսերը հօդս ցնդել), օճառի պղպջակների 
պես պայթել (լիակատար անհաջողություն կրել), նոյյան ագռավի 
նման լեշով ընկնել (խսկց.- հատուկ նպատակով մի տեղ ուղարկվել 
և չվերադառնալ), Նոյի ագռավի նման ագռավանալ (շատ ուշանալ, 
մի ուրիշ տեղ կողմնակի բաներով զբաղվել), դամոկլյան սրի նման 
կախված լինել (մեկի) գլխին (միշտ սպառնացող վտանգի տակ լինել), 
կոշտ ոսկորի նման կոկորդում մնալ (անլուծելի հարց լինել) և այլն:

Հմմտ. Հայաստանը մի կոշտ ոսկորի նման մնացել էր նրա 
կոկորդում (ՐՍ, 90):

Ժամանակակից հայերենում առկա են գունանուն բաղադրիչով մի 
քանի բայական համեմատություն-իդիոմներ: Ընդհանրապես իդիոմ-
ներում գունանուն բաղադրիչները չեն պահպանում իրենց գունային-
նշանային իմաստները: Այդօրինակ կապակցությունների ընդհանուր 
իմաստը կախված չէ նրանց բաղադրիչների առանձին իմաստներից 
(իմաստների գումարից), պայմանավորված չէ նրան ցով:

Հմմտ. սև աղվեսի պես դառնալ // երևալ (շատ հազվադեպ այ-
ցելել), սև ամպի պես չոքել (որպես մեծ վտանգ սպառնալ), կարմիր 
թելի նման անցնել196 (որպես հիմնական գաղափար ցայտուն կեր-
պով երևալ):

Հմմտ. Այդ գաղափարը կարմիր թելի նման անցնում է մեր գրա-
կանության միջով սկզբից մինչև մեր օրերը (ՎՏ, 295): 

Ժամանակակից հայերենի բայական համեմատություն-իդիոմ-
ների մեծ մասին բնորոշ է մտավոր-հոգևոր գործողություններ 
արտահայտելու ներունակությունը. 

կատվի նման մեջքի վրա չընկնել, եզան պես կողքի ընկնել 
(համառել, իր ասածից չհրաժարվել), խելքը թրի նման կտրել 
(շատ լավ հասկանալ), մոմի պես հալվել (մեկի նկատմամբ նվիր-
վա ծություն ցուցաբերել ), կարծես այս աշխարհում չլինել, կարծես 
մորից նոր ծնվել (ցնծության մեջ լինել), ասես բերանից կրակ 

196 Պատճենում է. հմմտ. ռուս. проходить красной нитью.
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թափել (զայրացած խոսել), երդումը ջրի պես խմել (երդմանը շատ 
թեթև վերաբերվել), որձակի պես ծուղրուղու կանչել (իր անելիքը 
հռչակել), ջաղացի պես սորոր տալով անցնել (արագ - արագ 
կարդալ վերջացնել), ջրի նման սռռացնել (սահուն կարդալ), օձի 
նման հազար շապիկ փոխել (խիստ տանջվել), Ղազարոսի պես 
երգել (երկերեսանիություն անել), ածան հավի նման կչկչալ (իր 
անելիքը հռչակել) և այլն:

Մի քանի բայական իդիոմատիկ արտահայտություններ ցույց են 
տալիս ֆիզիկական կամ հոգևոր ներգործություն ինչ-որ մեկի վրա. 

ինչպես գրաստ քշել (շատ աշխատեցնել), դանակի պես կտրել 
(բուժել), սառը ցնցուղի պես խելքը գլուխը բերել (սթափեցնել), 
մոմի նման ամեն կողմ շուռ տալ, իր ուզածի պես խաղացնել (մեկին 
ստիպել իր ուզածի պես վարվել), ոսկու պես հալել, գլուխն ածել 
(շատ լավ հասկացնել), բերանը գցել, ծամոնի պես ծամել (սաստիկ 
քննադատության ենթարկել) և այլն:

Որոշ համեմատություն-իդիոմներ արտահայտում են հասարա-
կական կյանքին վերաբերող գործողություններ (առաքինի կամ 
ոչ առաքինի արարքներ, հանրօգուտ կամ հակահասարակական 
գործունեություն). 

մոմի նման այրվել, ջահի պես վառվել (ողջ կյանքում բարիք 
գործել), ուրագի պես միշտ իր կողմը տաշել (շարունակ միայն իր 
մասին մտածել), փյունիկի պես մոխիրներից հառնել (վերածնվել), 
նոյյան ագռավի նման լեշով ընկնել (հատուկ առաքելությամբ որևէ 
տեղ ուղարկվել և չվերադառնալ) և այլն:

Խնդրո առարկա կապակցություններից մի քանիսն էլ արտա-
հայտում են ինչ-որ բանի ավարտ` բացասական արդյունքով. 

ստվարաթղթե տնակի // ավազի վրա շարված պատի պես փուլ գալ 
(հույսերը հօդս ցնդել), օճառի պղպջակների պես պայթել (լիակատար 
անհաջողություն կրել), թացն ու չորն իրար պես վառվել (տուժել):

Բայական ՀԴՄ-ներն ունեն գործածության ամենալայն ոլորտն 
ու գործառական ամենամեծ հաճախականությունը:

Ընդհանրապես թե՛ դարձվածքների, թե՛ իդիոմների առումով 
կարևորվում է համատեքստի դերը. միայն խոսքային միջավայրում 
է համոզիչ ու վառ դրսևորվում կայուն կապակցությունների մեծ 
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մասի արտահայտած իմաստը197:
Որպես այս դատողության ապացույց վկայենք բայական ՀԴՄ-

ների իրացումները խոսքաշարում` համեմատության սուբյեկտի` 
անձ կամ իր, երևույթ կամ վերացական հասկացություն լինելու 
տեսանկյունից:

1. ՀԴՄ-ներ, որոնցում համեմատության առարկան (սուբյեկ-
տը) անձ է.

 ապրել ինչպես շուն ու կատու, զգալ ինչպես ձուկը ջրում, 
հինգ մատի պես գիտենալ, մոմի նման այրվել, մոմի պես հատնել, 
շան պես պոչ խաղացնել, շան պես քարշ գալ, շան պես հոգնել, 
ապրել ինչպես Աբրահամի գոգում, կարծես ասեղների վրա նստած 
լինել, ջայլամի պես գլուխն ավազի մեջ թաղել, կաչաղակի պես 
շաղակրատել, գրաստի պես բանել, ոչխարի (հոտի) պես (մեկին) 
հետևել, խեղդվողի պես ձեռքը փրփուրին գցել, խելագարի պես 
սիրել, մեռելի պես քնել, մոմի նման ուզած ձևը տալ, ինչպես ժեռ 
սարին ապավինել, հալած յուղի պես ընդունել, նայել ինչպես 
թուրքը խոզի մսի վրա, տունը պոպոքի միջի պես պահել, ուղտի 
նման ոխ պահել, օձի պես սողալ, գողի նման քայլել, երազի նման 
հիշել, հյուրի պես պահել (իրեն), հնդիկ ֆաքիրի պես կուրծք ծեծել, 
երեխայի պես հրճվել, շան պես հասկանալ, կնոջ չափ փափկասիրտ 
լինել, մի մարդու պես ոտքի կանգնել, մի տան պես ապրել, մահու 
չափ հոգնել և այլն:

Հմմտ. Սրանից քսան կամ քսանհինգ տարի առաջ, իմ լավ 
միտքս է, մեր գյուղերումն երկու դրացի մի տան պես էին ապրում 
(ՊՊ, 111): Դու ապառնիից մահու չափ հոգնել Եվ ապառիկ ես 
ընդամենն ուզում (ՊՍ, 2, 37): 

2. ՀԴՄ-ներ, որոնցում համեմատության առարկան (սուբյեկ-
տը) իր է.

 տոպրակի պես կախվել (հագուստը), հարդի պես ծախվել 
(ապրանքը), թեփի նման վեր տալ (պտուղը):
197 Հմմտ. Л. Э. Бинович, Немецко - русский фразеологический словарь, М., ГИС, 
1956, էջ 7:
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Հմմտ. Ծառի պտուղը թեփի նման վեր է տվել (ՀԼԴԲ, 235):

3. ՀԴՄ-ներ, որոնցում համեմատության առարկան (սուբյեկ-
տը) երևույթ է կամ վերացական հասկացություն.

 ռումբի պես պայթել, սնկի պես աճել, երևալ ինչպես ափի մեջ, 
օճառի պղպջակների պես պայթել, հեղեղի // գետի // աղբյուրի 
պես հոսել, դանակի // դաշույնի պես սիրտը խրվել, սուր սլաքների 
պես թափանցել մինչև սրտի խորքը, երազի նման անցնել, փոխվել 
ինչպես հեքիաթում, մի գավաթ // բաժակ ջուր խմելու պես (հեշտ) 
բան լինել, կարմիր թելի պես անցնել, ժանտախտի նման տարածվել, 
մոլախոտի նման աճել, կինոժապավենի պես աչքերի առաջով 
անցնել, արտացոլվել ինչպես արևը մի կաթիլ ջրում, օխտը դևի 
հեքիաթի պես երկարել, ստվարաթղթե տնակի պես փուլ գալ, սև 
ամպի պես չոքել, բարի լույսի պես պարզվել, էլեկտրական հոսանքի 
պես ցնցել, կայծակի պես շանթել, արճիճի պես ծանրանալ սրտի // 
հոգու վրա և այլն:

Հմմտ. Վերջին խոսքերը կայծակի պես շանթեցին Մերուժանի 
քարացած սրտին (ՐՍ, 595): Մի միտք արճիճի պես ծանրացել էր 
նրա հոգու վրա (ԱՇ, 3, 368):

Այդպիսի դասակարգումը, սակայն, չի կարելի բացարձակացնել. 
մի շարք բայական ՀԴՄ-ներում համեմատության առարկայի դերում 
կարող են հանդես գալ թե՛ անձ, թե՛ իր և թե՛ երևույթ ու վերացական 
հասկացություն ցույց տվող բառեր: Համեմատենք հետևյալ ՀԴՄ-
ները. մի կաթիլ ջրի պես անհետանալ, ասես երկինք համբարձվել, 
ասես գետնի տակն անցնել, ասես ջրի տակը սուզվել, աղի պես 
հալվել, օդ ու ջրի // թթվածնի // մոր կաթի պես անհրաժեշտ լինել, 
տարբերվել ինչպես երկինքը երկրից // սևն սպիտակից, մագնիսի 
պես (դեպի իրեն) ձգել // քաշել և այլն:

Հմմտ. Եվ այդ ուսերը մագնիսի պես ձգեցին, տարան բժշկին 
(ՎՊ, 262): Ոտքերը դժվարությամբ էր շարժում, գետինը մագնիսի 
պես նրան քաշում էր (ԿԶ, 471): – Այդ ձեռագիրը մագնիսի պես 
ձգում է իրեն, – շուրջը նայելով ասաց աշխատակիցը (ՄՊ, Գ, 5, 16):

Ստորև բերվող ՀԴՄ-ները նշում են և՛ անձի, և՛ առարկայի 
կատարած գործողություն.



124

ժամացույցի պես աշխատել, մեքենայի պես աշխատել, սատանի 
չարխի պես դառնալ, հոլի պես պտտվել և այլն:

Հմմտ. Նա արխալուղը հանել էր, գլխարկը դեն գցել ու հոլի պես 
պտտվելով` կուտակներից քարեր էր վերցնում ու թեքելով նետում 
(ՍԽՄ, 640): Ամբողջ սենյակը հոլի պես պտտվեց նրա գլխին (ՔԹ, 
475):

Հետևյալ ՀԴՄ-ներում համեմատության առարկան կարող է 
լինել թե՛ անձ, թե՛ երևույթ կամ վերացական հասկացություն. 

կրիայի պես ընթանալ, ստվերի // շուքի պես հետևել, գնդակի 
պես թռչել, ուրվականների նման հետապնդել // հալածել, հեքիաթի 
մանկան նման աճել, փյունիկի պես մոխիրներից հառնել, ծտի // 
ծտերի նման // պես թռչել և այլն:

Հմմտ. Նա ծտի նման թռավ թախտից (ՆԴ, 71): – Թռա՜ն այդ 
օրերը ծտերի պես (ԴԴ, 802):

Հմմտ. նաև ձյունի նման հալվել, թափվել ինչպես առատության 
եղջյուրից, սառը ցնցուղի պես խելքը գլուխը բերել, երևալ ինչպես 
ափի մեջ, խոտի պես կանաչել, կարկուտի պես տեղալ // թափվել, 
հեղեղի պես թափվել ՀԴՄ-ները, որոնցում սուբյեկտը կարող է լինել 
և՛ իր, և՛ երևույթ:

Հացի գնդիկները կարկտի պես էին տեղում նրա պարանոցի 
վրա (ԱՇ, 3, 26): Լեռան կատարից համազարկերը կարկուտի պես 
տեղում են ներքև (ԿԶ, 40):

Այսպիսով`
1. Բայական ՀԴՄ-ներն օժտված են անվանողական տարբեր 

հնարավորություններով. այդօրինակ դարձվածքները ենթարկվում 
են թեմատիկ դասակարգման` պայմանավորված գերադաս բաղա-
դրիչի իմաստով:

2. Բայիմաստը բովանդակում է առարկայի փոփոխային հատ-
կանիշի ամենատարբեր դրսևորումները` ա) շարժում տարա ծու թյան 
մեջ, բ) զանազան ֆիզիկական գործողություններ, գ) մտա վոր-հոգևոր 
գործողություններ, դ) առարկայի վիճակն իբրև գործընթաց և այլն:

3. Ըստ բաղադրիչների ձուլվածության աստիճանի` տարբե րակ-
վում են բայական համեմատություն-դարձվածքներ և համեմա տու-
թյուն-իդիոմներ:
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4. Ընդհանրապես համեմատություն-դարձվածքներում վերա-
իմաս տա վորման ենթարկվում է կախյալ բաղադրիչը: Վերջինս մի 
դեպքում զուտ ակտիվացնում կամ սաստկացնում է գերադաս բայ 
բաղադրիչի արտահայտած գործողության իմաստը, մյուս դեպքում 
որակական նոր բնութագիր է հաղորդում բայական անդամին:

Բայական համեմատություն-իդիոմներին բնորոշ են ամբող ջա-
կան վերաիմաստավորումն ու ընդհանրական նշանակությունը:

5. Բայական ՀԴՄ-ներն օժտված են կապակցական լայն 
հնարավորություններով: Վերջիններս տարբերակվում են նաև ըստ 
համեմատության սուբյեկտի` անձ կամ իր, երևույթ կամ վերացական 
հասկացություն լինելու հանգամանքի: Անշուշտ, կան նաև ՀԴՄ-
ներ, որոնցում սուբյեկտը կարող է լինել և՛ անձ, և՛ իր, որևէ երևույթ 
կամ վերացական հասկացություն:

Գ. Մակբայական ՀԴՄ-ների իմաստաբանությունը

Մակբայի խոսքիմասային արժեքով հանդես եկող ՀԴՄ-ները198 
ևս, ինչպես ածականական ու բայական ՀԴՄ-ները, դասվում են 
ոչ հաղորդակցական դարձվածքների շարքը: Մակբայական ՀԴՄ-
ները ժամանակակից հայերենում գերակշիռ մեծամասնությամբ 
միա գագաթ կապակցություններ են:

Հմմտ. մահու չափ (ազդու, հուզիչ, սարսափելի, ազդվել, հուզ-
վել, սարսափել և այլն), ծովի պես (հոսուն, հորդառատ, քրտնել, 
ար ցունք թափել և այլն):

Այդօրինակ կապակցությունները, միանալով որոշ ածականների 
ու բայերի, ժամանակի ընթացքում նրանց հետ մեկտեղ ձեռք են 
բերել կայունություն և դարձել ինքնուրույն դարձվածքներ199:

Հմմտ. հետևյալ միագագաթ մակբայական կապակցությունների 
կիրառությունները` ածականական և բայական ՀԴՄ-ների կազմում 
կախյալ բաղադրիչների դերով. խոզի պես գեր, խոզի պես ուտել, 

198 Մակբայական ԴՄ-ներում մակբայ բաղադրիչի առկայությունը պարտադիր չէ: Ինչ 
վերաբերում է մակբայական համեմատություն-դարձվածային միավորներին, ապա 
«բուն մակբայներով համեմատություն-դարձվածքներ հայերենում չունենք» (տե՛ս Պ. 
Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 105):
199 Տե՛ս А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 115:
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մահու չափ տխուր, մահու չափ ատել և այլն:
Ինչպես տեսնում ենք, այդպիսի կապակցությունները ածականի 

և բայի իմաստային կառուցվածքի մեջ էական փոփոխություն չեն 
մտցնում, այլ պարզապես սաստկացնում են նրանց արտահայտած 
իմաստները200: Իսկ հետևյալ ՀԴՄ-ները, որոնք հատկանշվում են 
մակբայի խոսքիմասային արժեքով, լիովին վերաիմաստավորված 
են. ջուրն ընկածի պես, թրջված հավի նման (վշտաբեկ), ասես 
որոտ պարզ // պայծառ // կապույտ երկնքից201 (անսպասելի, 
հանկարծակի), կարծես մոգական գավազանի հարվածով (արագ, 
հեշտորեն, հրաշքով), ջրի պես (1. սահուն, բերանացի, 2. շռայլորեն), 
շան նման (չարքաշաբար), սև ուրբաթի պես (1. տխուր, 2. լուռ), 
կարմիր թելի պես (ցայտուն կերպով), ջանը կրակ ընկածի նման 
(եռանդուն կերպով), ինչպես ջուրը սագի փետուրների վրայից202 
(առանց որևէ ներգործության) և այլն: 

Հմմտ. Տիգրանն զգաց, որ դրանք ոչ թե մնում էին հիշողության 
մեջ, այլ այնպես էին կորչում, ինչպես ջուրը սագի փետուրների 
վրայից (ԱՍՈ, 494):

Հատկանշային (մակբայական) ՀԴՄ-ները բոլոր մակբայների 
նման ենթարկվում են իմաստային դասակարգման203: Իմաստային-
քերականական այդ խմբին պատկանող ՀԴՄ-ները տարբերակվում 
են ըստ ձևի և չափ ու քանակի իմաստների:

1. Ձևի մակբայական ՀԴՄ-ներ

Ձևի մակբայական ՀԴՄ-ները մի առարկայի գործողության 
հատկանիշը համեմատում են մեկ այլ առարկայի գործողության 
հատկանիշի հետ` այս տեսակետից հանդես գալով ձևի մակբայների 
իմաստային երկու ենթախմբում:

200 Հմմտ. В. П. Жуков, Семантика фразеологических оборотов, էջ 119, Русская фра-
зеология, էջ 148, А. Г. Назарян, Фразеология современного французского языка, էջ 187:
201 Հմմտ. ռուս. как гром среди ясного неба, անգլ. like a bolt from the blue.
202 Հմմտ. ռուս. как с гуся вода, անգլ. like water off a duck’s back. 
203 Մասնագիտական գրականության մեջ առանձնացվում են առհասարակ մակ բա-
յական ԴՄ-ների տարբեր` որակական, որակաքանակային, քանակային, գործողու-
թյան համատեղության, միջոցների և այլ շարքեր (տե՛ս В. П. Жуков, նշվ. աշխ., էջ 235):
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ա) Գործողության արտաքին (գործողության ընթացքի) ձև 
ցույց տվող ՀԴՄ-ներ. 

ասես որոտ պարզ // կապույտ երկնքից (հանկարծակի), 
կարծես մոգական գավազանի հարվածով (հեշ տորեն, արագ), 
քամու բերանն ընկած տերևի պես, գետի // հեղեղի բերանն ընկած 
տաշեղի պես (թեթևորեն), կրակի պես (ճարպկորեն), խայթվածի // 
շանթահարվածի պես (հանկարծ, իսկույն), կաթվածի նման (շատ 
արագ), մեռածի պես (1. խիստ դանդաղ, 2. շատ հոգնած), ջրի պես 
(սահուն), խաղ ու պարի պես (հեշտորեն), բևեռվածի // մեխվածի 
պես (անշարժ կերպով), քամու // հողմի // մրրիկի պես, կայծակի 
նման, ծտի պես (սրընթաց) և այլն:

Հմմտ. Նա քամու պես վազում էր դեպի շոգեքարշը (ԲՍ, 64):

բ) Գործողության կատարման (ներքին) որակական հատ-
կանիշ ցույց տվող ՀԴՄ-ներ.

 ինչպես որ քեֆը տա // քեֆը տվածի պես (կամայականորեն), 
այսօրվա պես (որոշակիորեն), մահու չափ (ահավոր կերպով), 
մի դռան շան պես (բարեկամաբար), առյուծի պես (քաջաբար), 
մրջյունի // մեղվի նման (ժրաջան կերպով), խելագարի // խենթի 
պես (անգիտակցաբար), կարասն ընկած մկան պես (անելանելի 
վիճակում), անոթի շան նման (հոգնած, չարչարված վիճակում), 
որպես կոտրած գերան (ընկճված վիճակում), ուխտյալ թշնամու 
պես (թշնամաբար), ինչպես ափ նետված ձուկ (նեղ՝ վատ վի ճա-
կում), մուրացկանի պես (չարքաշաբար), օդ ու ջրի պես (կեն սա-
կանորեն), ինչպես փշերի // ասեղների վրա (անհանգիստ կերպով), 
ժամացույցի պես (ճշգրիտ կերպով), փշրվածի նման (ընկճված 
վիճակում), մեքենայի նման (մեխանիկորեն), մի մարդու պես 
(միասնական, միահամուռ)204, բորենու պես (դաժանաբար) և այլն: 

Հմմտ. Ժամանակը բորենու պես Կծամի ձանձրույթը (ԱՇ, Գ, 4, 
43):

Ձևի մակբայական ՀԴՄ-ների այսօրինակ դասակարգումն 
ան շուշտ հարաբերական է. նրանցում պատահում են կապակ-

204 Հմմտ. ռուս. как один (человек) // все как один, անգլ. as one man.
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ցություններ, որոնք օժտված են թե՛ արտաքին-ձևային, թե՛ ներքին-
որակական հատկանիշներ արտահայտելու հնարավորությամբ. 
կաթ վածահարի պես, շանթահարի պես, գլխին կացնի հարված 
ստա ցածի պես (կանգ առնել), խորամանկ աղվեսի պես (ժպտալ), 
գողության մեջ բռնվածի պես (նայել) և այլն:

Հմմտ. Հասմիկը գողության մեջ բռնվածի պես վեր նայեց (ՆԶ, 
87):

Ածականական ՀԴՄ-ների իմաստային առանձնահատկու-
թյուն ները քննելիս արդեն նկատել ենք, որ կան ՀԴՄ-ներ, որոնք 
կարող են կիրառվել ոչ միայն որպես ածականներ, այլև իբրև 
մակ բայներ` իրենց իմաստային կառուցվածքի մեջ ներառելով այն 
առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ են մակբայի քերա-
կանական կարգին205:

Այդօրինակ ՀԴՄ-ները հանդես են գալիս խոսքիմասային եր-
կար ժեք գործառույթով206. հմմտ. քանոնի պես ուղիղ (մատներ), 
քարի // ժայռի // սառույցի պես սառն (հայացք), թրջված հավի 
նման (մարդ), ապառաժի // քարի // գերեզմանի // ձկան պես լուռ 
(մարդ), քանոնի պես ուղիղ (քայլել), քարի // ժայռի // սառույցի պես 
սառն (նայել), թրջված հավի նման (ցնցվել), ապառաժի // քարի // 
գերեզմանի // ձկան պես լուռ (դիտել) և այլն:

Հմմտ. ապառաժի // քարի // ձկան նման // պես լուռ 
տարբերակային ՀԴՄ-ների խոսքիմասային իրացումները` մակբայի 
և ածականի արժեքներով.

Նա ուզում էր համբերությունից հանել ապառաժի նման լուռ այդ 
տղային (ԱՍՈ, 511), (ած.): Մային գլուխը կախ մնում էր իր բանին 
քարի պես լուռ ու անտարբեր (ՆԴ, 52), (մկբ.): Իսկ Մային ձկան 
պես լուռ իր բանին էր (ն.տ., 56), (մկբ.):

205 Այս առումով ուշագրավ է Պ. Ս. Բեդիրյանի այն դիտարկումը, որ «ծայրահեղ 
դեպքերում համեմատությունների մեջ կարող են հանդես գալ այնպիսի բառեր, որոնք 
գտնվում են ածականի ու մակբայի «սահմանագլխին» և խոսքային միջավայրում, 
նայած լրացյալին, կարող են դիտվել իբրև ածականներ կամ մակբայներ» (տե՛ս Պ. Ս. 
Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 105):
206 Ած. // մկբ. կապակցությունների մասին հանգամանորեն տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, 
նշվ. աշխ., էջ 233 – 237:
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2. Չափ ու քանակի մակբայական ՀԴՄ-ներ

Հայտնի է, որ չափի մակբայները ցույց են տալիս գործողության 
կամ այլ հատկանիշի չափը: Նրանք ևս ենթարկվում են իմաստային 
ներքին խմբավորման:

Ժամանակակից հայերենում հանդիպում են հիմնականում չափի 
իմաստը հատկանիշի սաստկացումով արտահայտող ՀԴՄ-ներ:

Հմմտ. ծովի պես (շատ-շատ), հոգու չափ (չափազանց), գետի 
նման (անչափ շատ), ամպի չափ (շատ-շատ), ջրի նման (չափազանց 
շատ), աշխարհի չափ (սաստիկ, անչափ) և այլն:

Հմմտ. Ծերունին ու ազին աշխարհի չափ կուրախանան (ՀԼԴԲ, 
49):

Այսպիսով`
1. Մակբայական ՀԴՄ-ներում պարտադիր չէ մակբայ բաղա-

դրիչի առկայությունը: Այդօրինակ դարձվածքները մեծ մասամբ 
միա գագաթ կապակցություններ են:

2. Որոշ երկանդամ ՀԴՄ-ներ դրսևորում են թե՛ ածականական, 
թե՛ մակբայական հատկանիշներ` բնութագրվելով խոսքիմասային 
տարարժեքությամբ (երկարժեքությամբ) 

3. Մակբայական ՀԴՄ-ների մի մասը ցուցաբերում է իդիո մա-
տիկ հատկանիշներ: Այդօրինակ ՀԴՄ-ներում առանձին խումբ 
են կազմում այն կապակցությունները, որոնք, դրվելով ածա կան-
ների կամ բայերի վրա, արտահայտում են հատկանիշի կամ գոր-
ծողության դրսևորման բարձր աստիճան` որակական որևէ փո-
փոխություն չմտցնելով ածականի և բայի բովանդակության մեջ:

4. Հատկանշային-մակբայական ՀԴՄ-ները հիմնականում ար-
տա հայտում են ձևի և չափ ու քանակի իմաստներ: Վերջիններս 
իրենց հերթին ենթարկվում են ներքին խմբավորման: Ձևի իմաս-
տով մակբայական ՀԴՄ-ները ցուցաբերում են մի դեպքում` գործո-
ղության արտաքին-ձևային, մյուս դեպքում` ներքին-որակական 
հատկանիշներ:

Չափի իմաստ արտահայտող ՀԴՄ-ներում հաճախակի հանդի-
պում են չափի իմաստը հատկանիշի սաստկացումով դրսևորող 
դարձվածքներ:
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II. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ների  
իմաստաբանությունը

Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներին բնորոշ են ընդհանրապես ԴՄ-
ներին հատուկ բոլոր հատկանիշները` կայունությունը (իմաստային, 
գործառական, բառային կազմի կայունություն), պատրաստի 
վերարտադրելիությունը և վերաիմաստավորումը:

Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները խոսողի կողմից պատրաստի կեր-
պով վերարտադրվում են որպես խոսքի ամբողջական հատ ված ներ:

Առհասարակ նախադասություն-դարձվածքները վերաիմաս տա-
վորման առումով ամենաամբողջականն են207:

Ինչ վերաբերում է հաղորդակցական ՀԴՄ-ներին, ապա նրան-
ցում պատահում են և՛ լրիվ, և՛ մասնակի վերաիմաստավորմամբ 
կառույցներ:

Ստորև բերվող հաղորդակցական ՀԴՄ-ները հատկանշվում են 
ամբողջական վերաիմաստավորմամբ.

Սարի պես կանգնած՝ ուռի պես դողում եմ (Օգտագործվում է 
կատակաբան ոճում, իբրև թե ուզում եմ օգնել, բայց չեմ կարող, 
ի վիճակի չեմ): Կարծես մի ծանր քար // բեռ ընկավ ուսերից // 
սրտից (Ծանր հոգսերից, ճնշող հոգեվիճակից ազատվեց): Ոնց որ 
մի բաժակ ջուր խմես (Չափազանց պարզ, հեշտ է): Ասես առանց 
ձեռք լինի (Անօգնական, անպաշտպան է): Ինչպես թամբը կովին 
է սազում (Ծիծաղելի է երևում // Ամենևին չի սազում): Ոնց որ 
պատին ասես (Ոչինչ չի ազդում): Ոնց որ ոտքերիցս քար կախած 
լինեն (Հոգնած վիճակում եմ // Գլուխս ծանրացել է): Փողը ջրի 
պես է գնում (Փողն աննկատելի և արագ ծախսվում է): Կարծես 
մորից նոր ծնվեց: Կարծես իր մոր գիրկն ընկավ (Երանության մեջ 
ընկավ): Ոնց որ գլխիդ սառը ջուր լցնեն (Ասվում է` 1. մեկի կամ մի 
բանի անսպասելի հայտնվելու մասին, 2. մարդու` անակնկալներից 
հանկարծակի հիասթափվելու մասին): Ոնց որ գլխիդ // մարդու 
գլխին խփեն: Ոնց որ քար վերցնեն ու գլխովդ տան (Ասվում է մեկի 
անսպասելիորեն հիասթափվելու մասին): Ասես երազ // հեքիաթ 

207 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 181:
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լինի: Երազի // հեքիաթի նման է (Անհավատալի է):
Հմմտ. Համարյա քառասուն տարի է անցել: Հեքիաթի նման է 

(ԶԽ, 34):
Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներում հանդիպում են նաև միաբևեռ 

կամ միակողմ վերաիմաստավորումով տարբերակվող ՀԴՄ-ներ:
Հմմտ. Իրեն այնպես է զգում, ինչպես ձուկը ջրում (Որևէ տեղ 

իրեն շատ լավ է զգում): Պարզ է, ինչպես երկու անգամ երկու 
(հավասար է չորսի): Ցերեկվա լույսի պես պարզ է (Չափազանց 
պարզ ու որոշակի է): Այնպես է նայում, ինչպես թուրքը խոզի մսի 
վրա (Ատելությամբ, զզվանքով է նայում) և այլն:

Հմմտ. Առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ նա իր արհամար-
հանքը չէր թաքցնում և այնպես էր նայում ինձ վրա, ինչպես թուրքը 
խոզի մսի վրա (ՀԼԴԲ, 19):

Մասնագիտական գրականության մեջ լայն առումով դարձ-
վածքների շարքն են դասվում նաև առածներն ու ասացվածքները, 
թևավոր խոսքերը, անեծքներն ու մաղթանքները208: Հաղորդակ-
ցական ԴՄ-ները դարձվածաբանական գրականության մեջ նույնիսկ 
բաժանվում են երկու` ոչ առածային և առածային ենթախմբերի: Այս 
առումով շեշտվում է, որ «առածները լեզվի դարձվածային կազ  մից 
հանելու օբյեկտիվ պատճառներ չկան, քանի որ նրանք օժտ ված 
են ԴՄ-ներին բնորոշ հիմնական կառուցվածքային հատ կանիշ-
ներով»209:

Այս և նման հիմնավորումներին հակադրվող մոտեցումներ ևս 
գոյություն ունեն210:

Այնուամենայնիվ, չպետք է անտեսել այն, որ հաղորդակցական 
ԴՄ-ների, այդ թվում և ՀԴՄ-ների մի մասը կազմվել է ժողովրդական 

208 Տե՛ս Л. Э. Бинович, Немецко - русский фразеологический словарь, էջ 4, А. И. Смир-
ницкий, Лексикология английского языка, էջ 16, Ա. Մ. Սուքիասյան, Ժամանա կակից 
հայոց լեզու, Ե., Եր. համալս., 1999, էջ 304, Հ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով 
դարձ վածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում, էջ 113:
209 Տե՛ս А. Г. Назарян, նշվ. աշխ., էջ 61 – 63, 132:
210 Հմմտ. Մ. Հակոբջանյան, Ժամանակակից ֆրանսերենի կենդանուններով կազմված 
ամենագործածական առածներն ու ասացվածքները և դրանց համարժեքները 
հայերենում, «Դարձվածաբանության խնդիրներ: Գիտաժողովի նյութեր», էջ 38–39, 
Л. М. Васильев, О семантической эквивалентности фразеологизма слову (Уфа), Сб. 
«Проблема тождества фразеологических единиц», Челябинск, ЧГПИ, 1990, էջ 20:
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լեզվամտածողությամբ, հատկապես` առած - ասացվածքների հի-
ման վրա: 

Մասնագիտական գրականության մեջ այս առումով նշվում է. 
«Առածներն իրենց այլաբանական իմաստով մոտենում են դարձ-
վածքներին, ընդհանրացնող իմաստով` հեռանում: Որ պես զի ա ռած-
ասացվածքները դարձվածքներ կոչվեն, նրանք պետք է «ձեր բա-
զատվեն» ընդհանրացնող իմաստից, ապա և ազատ ձևա վորում 
ձեռք բերեն: Խոսքային միջավայրում առած-ասաց վածքները կա-
րող են անգամ միևնույն ձևավորումով այնպես օգտագործվել, որ 
կորցնեն իրենց ընդհանրացնող իմաստը և կրկին ընկալվեն իբրև 
դարձվածքներ»211:

Հմմտ. Ուղտի պոչի պես ո՛չ երկարում է, ո՛չ կարճանում (Առաջ-
ըն թաց չկա): Ոնց որ գալիս է, այնպես էլ գնում է (Ամեն ինչ իր 
ավարտն ունի): Ոնց վարպետն է, այնպես էլ գործն է (Կա տար -
ված աշխատանքը համապատասխանում է կատարողի կարո-
ղություններին): Ամեն մարդ ոտքը իր վերմակի չափով պետք է մեկնի 
(Մարդ իր հնարավորությունների սահմաններում պետք է գործի): 
Ինչպես ուղտին գդալով ջրես (Շատ քիչ է, չի բավականացնում)212:

Հմմտ. – Դա նույնն է, ինչպես ուղտին գդալով ջրես (ՔԹ, 158): 
Որոշ հաղորդակցական ՀԴՄ-ներ էլ առաջացել են բարեմաղ-

թություն- օրհնանքների հիման վրա. հմմտ. Մոր կաթի պես հալալ լինի 
(Լիովին արժանի ես, բարով վայելես): Ջրի պես երկար արև ունենաս: 
Կյանքդ աղբյուրի ջրի պես երկար լինի (Մեկին երկար կյանքի` 
արևշատության մաղթանք. ասվում է սովորաբար ջուր բերողին):

Հմմտ. – Կյանքդ երկար լինի ջրի պես, բալա՜ն կծեմ (ՍԽՀ, 665):
Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները կարելի է ենթարկել թեմատիկ 

դասակարգման: Այս առումով նրանք կարող են բովանդակել 
տարաբնույթ դատողություններ.

211 Հմմտ. Պ. Ս. Բեդիրյան, նշվ. աշխ., էջ 54 – 55, 184:
212 Մասնագիտական գրականության մեջ ասացվածքը բնութագրվում է որպես խոսքը 
կենդանի, արտահայտիչ դարձնող լեզվական միջոց (Տե՛ս В. Л. Архангельский, 
Устойчивые фразы в современном русском языке, էջ 166): Առածները «փաստում 
են մարդկանց հատկանիշներն ու երևույթները` տալով գնահատական» (տե՛ս А. Д. 
Райхштейн, Немецкие устойчивые фразы, էջ 73):
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1. Անձի արտաքին - ֆիզիկական տեսքի կամ վիճակի մասին.

Ասես շամփուր է կուլ տվել213 (Անշարժ և ուղիղ դիրքով է 
կանգնել): Ոնց որ ոտքերիցս քար կախած լինեն (Հոգնած վիճակում 
եմ): Ոնց որ խնձորը երկու կես անեն: Ասես մի խնձոր եք` միջից կես 
արած (Շատ նման եք իրար) և այլն:

Հմմտ. – Կարլենս այնքան նման է քեզ, որ ասես մի խնձոր եք` 
միջից կես արած (ՆԶ, 235):

2. Անձի հոգևոր հատկանիշների, հոգեբանական վիճակների 
մասին.

Ասես Մանթաշովի թոռը լինի (Մեծամիտ է): Ոնց որ պատին 
ասես (Ոչինչ չի ազդում, անտարբեր է): Ասես առանց ձեռք լինի 
(Անօգնական վիճակում է): Կարծես ասեղների // փշերի վրա նստած 
լինի (Անհանգիստ, նյարդային վիճակում է): Ոնց որ գլխիդ սառը 
ջուր լցնեն: Ոնց որ գլխիդ խփեն (Ասվում է հանկարծ հիասթափվելու 
մասին): Կարծես մորից նոր ծնվեց (Ասվում է մարդու` ցնծության 
մեջ լինելու մասին): Կարծես մի ծանր քար // բեռ ընկավ ուսերից 
// սրտից (Ծանր հոգսերից ազատվեց)214: Ասես հալվեց (Ասվում է 
մարդու` հուզմունքից իրեն կորցնելու մասին) և այլն:

Հմմտ. Ընկավ աղջիկը հովվի կրծքին, ասես հալվեց համբույրից 
(ՀՇ, 91):

3. Որևէ երևույթի հանկարծակիության, անսպասելիության 
կամ անհավանականության մասին. 

Ասես գետնից // գետնի տակից բուսնեց215 (Հանկարծակի 
հայտնվեց): Ասես երազ // հեքիաթ լինի (Անհավատալի է): Ասես 
երկինք համբարձվեց: Ասես գետնի տակն անցավ: Ասես ջրի 
տակը սուզվեց: Ոնց որ դանակով կտրես: Ասես քամին տարավ 
(Հանկարծակի ան հետացավ) և այլն:

Հմմտ. Ժամապահին ասես քամին տարավ (ՌՀԴԴԲ, 131):

213 Հմմտ. ռուս. Как будто аршин проглотил, անգլ. As stiff (straight) as a poker.
214 Հմմտ. ռուս. Как гора с плеч свалилась.
215 Հմմտ. ռուս. Как (словно) из - под земли вырос.
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4. Որևէ գործընթացի կամ բնության երևույթի ընթացքի 
մասին. 

Փողը թաժա հացի պես է գնում: Փողը ջրի պես է գնում (Դրամն 
արագ ծախսվում է): Հալած յուղի պես է գնում (Առանց արգելքների 
և դժվարությունների է ընթանում): Ցուրտը թրի պես // նման կտրում 
// կտրատում է (Սաստիկ ցուրտ է ) և այլն:

Հմմտ. Ծնկահար ձյուն. ցուրտն էլ հո թրի նման մարդի երես է 
կտրատում (ՀԹԸ, 322):

Այսպիսով`
1. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները բնութագրվում են որպես 

կայուն, պատրաստի վերարտադրելի և վերաիմաստավորված 
արտահայտություններ:

Նրանցում առկա են թե՛ ամբողջությամբ, թե՛ մասնակիորեն 
վերաիմաստավորված կամ միաբևեռ ՀԴՄ-ներ:

2. Նախադասություն-դարձվածքները և առած-ասացվածքները՝ 
որպես խրատական բնույթի դիպուկ արտահայտություններ, ունեն 
իմաստագործառական աղերսներ:

3. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները ենթարկվում են թեմատիկ 
դա  սակարգման` արտահայտելով մարդու և նրան շրջապատող 
աշ  խարհի հետ կապված զանազան հատկանիշներ, հարա բերու-
թյուններ:
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III. ՀԴՄ-ների իմաստային հարաբերությունները

Մասնագիտական գրականության մեջ ըստ բառակապակցական 
իմաստային հարաբերությունների՝ առանձնացվում են բազմիմաստ, 
հոմանիշ, հականիշ և համանուն դարձվածքներ:

Դարձվածաբանական իմաստաբանության կարևորագույն 
խնդիր ներից մեկն էլ ինչպես ԴՄ-ների ներսում (ներկապակցական 
իրո ղություններ), այնպես էլ նրանց միջև (միջկապակցական իրողու-
թյուններ) առկա իմաստային տարաբնույթ հարաբերությունների, 
այլև նրանցում գործող իմաստային փոփոխությունների բացա-
հայտ ման հարցն է:

Այս առումով Վ. Ի. Գավրիսի դիտարկումն առավելագույնս 
ցայ  տուն է արտահայտում հարցի նշանակությունն ու արդիա կա-
նու  թյունը. «Իմաստային փոփոխությունների համակարգը, ԴՄ-
ների իմաստազատման ընդլայնման ուղով, հանգեցնում է բազ մի-
մաստության, հականշության և համանունության առաջաց մանը, 
ինչպես նաև ԴՄ-ների հետագա իմաստային ընդլայնման ի հայտ 
գալուն, հետևաբար և` ԴՄ-ների իմաստային նույնականության 
խախտմանը»216:

Ա. ՀԴՄ-ների բազմիմաստությունը

Լեզվական դինամիկ գործընթացների մեջ կարևորվում են ԴՄ-
ների իմաստային փոփոխություններն ու զարգացումները, այդ թվում` 
ԴՄ-ների բազմիմաստությունը: Բառերի և դարձվածքների հա մար 
ընդհանուր այդ երևույթը` բազմիմաստությունը, մեկից ա վելի իմաստ-
ների համատեղումն է լեզվական մեկ միավորի սահ ման ներում:

Դարձվածաբանության մարզում բազմիմաստ միևնույն դարձ-
վածքը հանդես է գալիս իմաստային ճյուղավորումներով, որոնց 
միջև առկա է իմաստային ընդհանրություն: Ի տարբերություն բա-
ռերի` դարձվածքները մեծ մասամբ մենիմաստ են: Համա պա-

216 Տե՛ս В. И. Гаврись, К вопросу о первичном и вторичном фразообразовательных 
процессах, Сб. «Вопросы словообразования и фразообразования в германских 
языках», М., МГПИ, 1980, էջ 137:
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տասխանաբար ՀԴՄ-ներում ևս բազմիմաստությունն առկա է 
առան ձին դեպքերում217:

Հմմտ. Օձի պես սառը – 1. մարմնով շատ սառը, 2. սառը՝ 
անարտահայտիչ դեմքով:

Սև ուրբաթի պես – 1. տխուր, 2. լուռ, անխոս:
Երկնքի թռչունների պես ապրել – 1. անհոգ ապրել, 2. 

թափառական կյանք վարել:
Աղի նման ջրում հալվել – 1. մոռացման տրվել, 2. սաստիկ 

ամաչել, 3. անտեսանելի՝ ուրիշներին անիմանալի լինել:
Ռումբի պես պայթել – 1. ցնցող ազդեցություն թողնել, 2. հան-

կարծակի ուժեղ պոռթկում լինել, իրարանցում առաջանալ:
Կարծես երկնքից է իջել – 1. արտահայտում է զարմանք կամ 

զայրույթ նրա նկատմամբ, ով չգիտի որևէ հանրահայտ բան, 2. 
անսպասելի հայտնվել:

Ինչպես // կարծես // ասես երազում // երազի մեջ – 1. ասվում է 
անիրական լինելու մասին:

Հմմտ. Եվ Ռուբենը, ինչպես երազում, այժմ առաջին անգամ 
էր տեսնում ասես բանտարկված ծառերը (ԿԳ, Գ, 4, 32): Իսկ ես… 
իսկ ես, կարծես երազի մեջ, Ինձ զգում եմ ինչ-որ վանքի գավթում` 
Լեցուն խեղվածներով ու մուրացողներով… (ՊՍ, 2, 170):

2. Ասվում է ինքն իր մեջ ամփոփված լինելու մասին:
Հմմտ. Հասմիկը քայլում էր ասես երազի մեջ (ՆԶ, 436):

1. Բազմիմաստություն և փոխաբերություն: 
Վերաիմաս տա վորումը համեմատություն - կայուն 
կապակցություններում

Բազմիմաստությունն անշուշտ ենթադրում է կայուն կապակ-
ցու թյան բաղադրիչների իմաստային կապերի թուլացում և կրկնա-
կի վերաիմաստավորում: Զուգընթացաբար կարելի է խոսել դարձ-
վածքների իմաստների բաղադրամասային հիմքի մասին, քանի որ 
դարձվածքների իմաստներն անշուշտ պայմանավորվում են նրանց 

217 Հմմտ. О. М. Неведомская, Компаративные фразеологизмы немецкого языка 
в сопоставлении с русскими (АКД), էջ 14, Հ. Ղազարյան, Գունանիշ բաղադրիչով 
դարձվածքները հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում, էջ 67:
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բաղադրիչների ընդհանուր նշանակությամբ:
Լեզվում նորանոր իմաստների դրսևորման, իմաստազատման 

բարդ գործընթացում կարևոր դեր ունի փոխաբերությունը: Այս 
ա ռումով արժևորվում են լեզվական կառույցի բաղկացուցիչ տար-
րերի փոխաբերական իմաստային առումները:

Լեզվաբանական փոխաբերությունը ենթադրում է մեկ բառի 
սահմաններում գլխավոր իմաստի կողքին ածանցյալ իմաստների 
առկայություն: Վերջիններիս իրացումը կատարվում է խոսքային 
միջավայրում:

Հմմտ. լույս բառն ունի մի շարք ուղղակի և փոխաբերական 
իմաստներ. 1. որևէ մարմնի արձակած ճառագայթային էներգիան, 
որն ընկալվում է աչքով և տեսանելի դարձնում շրջապատող աշ-
խարհը, 2. լուսաբաց, 3. ցերեկ (ուղղակի իմաստներ), 4. քաղաքա-
կրթություն, 5. պայծառ ու գեղեցիկ, չքնաղ, 6. սպիտակ, ճերմակ 
(փոխաբերական իմաստներ):

Լույս բառի փոխաբերական իմաստային առումները դրսևորվում 
են նրանով կազմված կայուն կապակցություններում. լույս դառնալ - 
չափազանց գեղեցիկ լինել, լույսը պատերովը տալ – շատ գեղեցիկ 
լինել, լույսի կտոր // լույսի պես – 1. մարմնով շատ սպիտակ, 2. շատ 
գեղեցիկ:

Կրակ բառն ունի մի շարք ուղղակի և փոխաբերական իմաստ-
ներ. 1. հուր, բոց, 2. խարույկ, օջախ, 3. այրվող նյութից հե տո մնա-
ցած ածուխը (հիմնական իմաստներ), 4. ոգևորություն, եռանդ, ավ-
յուն, 5. դաժանություն, խստություն (փոխաբերական իմաստ ներ):

Կրակ բառի փոխաբերական իմաստները վերաիմաստավորված 
ձևով արտահայտվում են կայուն կապակցություններում:

Հմմտ. Կրակ կտրել – 1. զայրանալ, բորբոքվել, 2. խիստ տա-
քանալ, աշխուժանալ:

Կրակի նման – 1. շատ եռանդուն, աշխույժ, ճարպիկ.
Կրակի նման է գործում (ՀԼԴԲ, 333):
2. Չափազանց արագ.
– Ձիդ նստի՛ ու առանց ժամանակ կորցնելու….. կրակի նման 

թռի՛ Աշտարակ (ՊՊ, 196):
3. Մոլեգին, կատաղի.
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Առաջինը զուսպ էր,….. երկրորդը շուտ հուզվում էր,….. կրակի 
նման լափում մինչև վերջին շյուղը և հանգչում, հանդարտվում, 
դառնում խոնարհ գառ (ԱԲ, 292):

Այդօրինակ հիմունքներով առաջացել են նաև ասես բերանից 
կրակ թափել ՀԴՄ-ի` 1. «զայրացած խոսել» և 2. «կրակոտ ճառ 
արտասանել» իմաստները: Այս ամենով հանդերձ, սակայն, բառերի 
փոխաբերական կամ երկրորդական իմաստներն էականորեն 
տարբերվում են նրանց դարձվածայնորեն կապված իմաստներից, 
որովհետև «եթե փոխաբերական նշանակությունը կարող է 
դրսևոր վել թե՛ ազատ, թե՛ կայուն կապակցությունների մեջ, ապա 
դարձվածայինը` միայն կայուն կապակցություններում, եթե փոխա-
բերական նշանակությունը դուրս չի գալիս տվյալ իմաստային 
դաշտի սահմաններից կամ զուգորդության շրջանակներից, ապա 
դարձվածայինը կարող է դուրս գալ այդ շրջանակներից` երբեմն 
անճանաչելիության աստիճանի»218:

Այս վերջին դիտարկման առումով ուշագրավ են ափ բառի 
դարձվածայնորեն կապված կամ «ոչ ազատ» իմաստները (ինչպես) 
ափի մեջ կայուն կապակցության մեջ. 

1. Շատ պարզ, տեսանելի. 
Նրա սյունազարդ և ընդարձակ սրահից երևում էին, ինչպես 

ափի մեջ, թե՛ ամրոցը յուր բնակարաններով և թե՛ շրջակա լեռներն 
ու ձորերն իրենց գեղեցիկ կամ անհեթեթ տեսարաններով (Մ, 4):

2. Հասկանալի, բացահայտ.
Բայց իմ ափը ի՞նչ է տալիս: Ինքդ գիտես, որ մի ափը Մինչև 

անգամ ծափ չի տալիս: Ախր ի՞նչ կա այդ ափի մեջ: Կուզե՞ս դառնամ 
մարդ` ափի մեջ (ՊՍ, 1, 348):

2. Բազմիմաստություն և համանունություն:  
ՀԴՄ-ների բազ մի մաստությունը և խոսքիմասային 
տարարժեքությունը

Լեզվաբանական գրականության մեջ նշվում է, որ ընդհանրապես 
դարձվածքների իմաստային համակարգվածությունը դրսևորվում 
է նրանց միջև հոմանշության, հականշության և համանունության 
218 Տե՛ս Պ. Ս. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, էջ 88:
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առնչակցություններով: Իսկ այդ կապերի հարաբերակցությունն 
ու բնույթը որոշվում են դարձվածքների մենիմաստությամբ և 
բազմիմաստությամբ219:

Հոմանշության և բազմիմաստության, այլև հականշության և 
բազ միմաստության աղերսներին կանդրադառնանք սույն ուսում-
նասիրության համապատասխան բաժիններում:

Հետաքրքրություն են ներկայացնում բազմիմաստությանն ու 
հա մանունությանն առնչվող հարցերը, որոնք, սակայն, դարձ վածա-
բա նության մարզում այնքան տարածված և մշակված չեն, որքան 
բառագիտության ոլորտում:

Մասնագիտական գրականության մեջ շատ են տարակար ծու-
թյունները բազմիմաստության և համանունության վերաբերյալ:

Համանունությունն ու բազմիմաստությունը լեզվական տար-
բեր երևույթներ դիտելով` նկատենք, որ բազմիմաստ ՀԴՄ-նե-
րում խոսքիմասային տարբեր առանձնահատկությունները չեն 
տար րա լուծում միևնույն ՀԴՄ-ն դարձվածային համանունների, 
ավե լին, դարձվածաբանական գրականության մեջ նշվում է, որ 
«դարձվածքի ձևաբանական տարարժեքությունը մասամբ կապված 
է ամբողջական կառույցի բազմիմաստության հետ, բխում է դրանից 
և պայմանավորված է դրանով»220:

ՀԴՄ-ներում խոսքիմասային տարարժեքությունը դրսևորվում 
է ածական // մակբայ երկարժեք հարաբերություններով, որոնք 
երևան են գալիս խոսքաշարում` նայած խոսքային իրադրությանը` 
հանդես բերելով հիմնականում որոշիչ // պարագա շարահյուսական 
գործառույթներ:

Հմմտ. վարդի պես ՀԴՄ-ն ունի` 1. շատ գեղեցիկ, 2. 
ապահովված՝ բարվոք կյանքով (ապրել՝ պահել) իմաստները և, 
ըստ այդմ, կարող է հանդես գալ ածական // մակբայ արժեքների 
համատեղումով:

Ծառի պես - 1. հսկա, վիթխարի, 2. հաստատուն.
ծառի պես մարդ (ած.), ծառի պես կանգնել (մկբ.):

219 Հմմտ. Л. Д. Игнатьева, Структурные и семантические свойства фразеологических единиц 
с фразообразующим компонентом «как» в современном русском языке (АКД), էջ 15:
220 Տե՛ս Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի 
կայուն կապակցություններում, էջ 219: 
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Մազի չափ - 1. չնչին, աննշան, 2. բնավ, բոլորովին.
մազի չափ հարգանք (ած.), մազի չափ չհարգել (մկբ.):
Սարի չափ - 1. շատ մեծ, 2. չափազանց շատ.
սարի չափ անհանգստություն (ած.), սարի չափ անհանգստանալ 

(մկբ.):
Եղունգի չափ - 1. չնչին, աննշան, 2. բոլորովին, բնավ.
եղունգի չափ հաց (ած.), եղունգի չափ չհարգել (մկբ.):
Կաղնու պես // նման - 1. չափազանց ամուր՝ պինդ.
Ջահել ժամանակս մեջքս կաղնու պես էր, ու կռներումս նրա 

ճղների չափ ուժ կար (ՎԱ, 136), (ած. / ստորոգելի):
2. Հաստատուն.
- Հարյուր տարի էն ծմակի կաղնու պես կանգնած էի (ն. տ., 

195), (մկբ. / ձ. պ.):
3. Անդրդվելի.
Ինչ արեցին, ոչ ոք չկարողացավ պարի հրապարակ քաշել 

Տիգրանին, սա կանգնել էր կաղնու նման (ԱՍՈ, 469), (մկբ. / ձ. պ.):

3. Բազմիմաստություն և խոսքային միջավայր

Բազմիմաստության հարցերին անդրադառնալիս հարկ է 
ուշադրություն դարձնել բազմիմաստ դարձվածքի կիրառություն-
ներին. խոսքում բազմիմաստ դարձվածքը յուրաքանչյուր դեպքում 
հանդես է գալիս իր իմաստներից որևէ մեկով:

Հմմտ. դանակի պես կտրել ՀԴՄ-ն բազմիմաստ է, ունի` 1. «որևէ 
հարց կամ մեկին կտրականապես մերժել», 2. «բուժել» իմաստները:

Հմմտ. 1. – Սխալ է, – զրնգաց հանկարծ մի արծաթահնչյուն 
ձայն` դանակի պես կտրելով հռետորի մտքերը (ՆԶ, 60):

2. Իմ տատն ասում է` եթե հիվանդը կենդանի ձուկ կուլ տա, 
կկտրի դանակի պես (ՎԱ, 24):

Հոլի պես պտտվել ՀԴՄ-ն ևս մեկից ավելի իմաստային 
առումներով է հանդես գալիս. 

 1. Իր շուրջը արագ պտույտ գալ. 
Նա արխալուղը հանել էր, գլխարկը դեն գցել ու հոլի պես 

պտտվելով` կուտակներից քարեր էր վերցնում ու թեքելով նետում… 
(ՍԽՄ, 640):
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2. Անընդհատ շարժման մեջ լինել, կրակ կտրել.
Սուսաննա – (Կոտրված ժպիտով) Կեսուր է, մայր չի, որ սիրտը 

ցավի, ասի` հոլի պես շարունակ պտտվում է, երակների լայնացում 
ունի, թողնեմ մի քիչ հանգստանա (ԱՍԿ, 375):

Մոմի պես հալվել ՀԴՄ-ն իմաստային հետևյալ ճյուղավորում-
ներով է հանդես գալիս.

1. Մեկի նկատմամբ նվիրվածություն ցուցաբերել.
Հալվում էին սրտերն ամեն մոմի պես (ՀԹ, 4, 42): 
Սոֆիկ – Ուտող–ուրացող: Ամբողջ տնով մոմի պես առաջդ հալ-

վենք, ու դու մեր արածը թափես ջուրը ու ձերոնց գովե՞ս (ՈւԴԲ, 496):
2. Նիհարել, հյուծվել.
– Երեխաս մոմի պես հալվում է, աստված սիրես, Դավի՛թ, 

իմացի՛ր նրա ցավը (ԱՇ, 4, 322):
Արսենը հատնում էր վառած մոմի պես221 (ԴԴ, 281):
Հմմտ. նաև կատվի նման // պես մեջքի վրա չընկնել // թաթերին 

ընկնել տարբերակայնություն ցուցաբերող ՀԴՄ-ի իմաստներն ու 
նրանց իրացումները խոսքային միջավայրում.

1. Համառել, իր ասածից երբեք հետ չկանգնել.
Կատվի նման երբեք մեջքի վրա չընկնելով` այդ պահին Կարոն 

էլի ժպտաց՝ չնայած հիմար ու թեթև մի ժպիտով (ԱՍՈ, 488):
2. Խուսափել վնասից՝ վտանգից.
Իսկ ջրերը, Հար տանջվելով անքնության բիրտ ձեռքից, Բար-

ձունքներից ցած են նետվում Ինքնասպանի մոլուցքով, Բայց կատվի 
պես Միշտ ընկնում են իրենց ճկուն թաթերին (ՊՍ, 6, 179):

Խոսքաշարում ՀԴՄ-ների իմաստային դրսևորումների առումով 
կարևորվում է նրանց զուգորդելիությունն իմաստներն առավել 
որոշակիացնող բառերի հետ:

Ընդհանրապես մասնագիտական գրականության մեջ բազ-
մի մաս տության չափանիշներից մեկն էլ համարվում է այն, որ 
դարձվածքներն օժտված են բառաիմաստային լայն կապակ-
ցելիության հնարավորություններով222:
221 Դարձվածքի տարբերակայնությունը չի խոչընդոտում նրա բազմի մաստությանը 
(տե՛ս В. П. Жуков, Русская фразеология, էջ 197):
222 Հմմտ. Л. Д. Игнатьева, նշվ. աշխ., էջ 11, В. П. Жуков, նշվ. աշխ., էջ 195:
 Կախված իր իմաստներից` դարձվածքի` խոսքի մեջ այլ բառերի հետ կապակցվելու 
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Բազմիմաստ ՀԴՄ-ի իմաստը նախադասության մեջ կարող են 
տարբերակել`

ա) Առանձին բառերը.
Ինչպես սար // սարի պես (կանգնել) – 1. որպես հզոր պաշտպան՝ 

հովանավոր (հանդես գալ), 2. Անհողդողդ՝ հաստատուն (մնալ):
Հմմտ. 1. Ամեն մի բանվորի, ծառայողի թիկունքին սարի պես 

կանգնած է, նրանց համար ցանկացած պահին կյանքը չի խնայում 
(ՔԹ, 316):

2. Արևի նման ճակատը պայծառ, Նայում էր խրոխտ` կանգնած 
ինչպես սար (ՀԹԸ, 251):

Քարի նման // պես – 1. պինդ, ամուր, 2. ծանր, 3. լուռ, 
անտարբեր, 4. անխիղճ, անզգա:

Հմմտ. 1. Պակաս օրի հետ Միմիայն մի գանձ` Քարի նման ուժ 
Տվավ ինձ հերս (ՀԹ, 2, 249):

2. Սիմոնը նստել էր դարպասի քարին, և քարի նման հոգսը 
ծանրացել էր նրա սրտին (ԱԲ, 93):

3. Մային գլուխը կախ մնում էր իր բանին քարի պես լուռ ու 
անտարբեր (ՆԴ, 52): 

4. Բայց քարի պես, ժեռ քարի պես բեկի սիրտն անզգա Ասես 
չէր էլ ուզում լսել լացն ու մորմոքն աղջկա (ՀՇ, 29):

բ) Ամբողջական նախադասությունները.
Հմմտ. վերը բերված սարի պես (կանգնել) ՀԴՄ-ի երրորդ` «մեծ 

կույտ կազմած (կանգնել)» իմաստային առումը, որն ստորև նշվող 
օրինակում բացահայտվում է միայն կից նախադասության շնորհիվ:

– Խոտ շատ ունենք, – ժպտաց անտարբերությամբ Տիգրանը` 
մտրակը պարզելով դեպի խոտի դեզերը: – Է՜, սարի պես կանգնած 
են (ՆԶ, 79):

Այսպիսով` ՀԴՄ-ների բազմիմաստությունը հատկանշվում է 
հետևյալ առանձնահատկություններով.

1. Հաճախ բաղադրամասային պատճառաբանվածություն ունի. 

կերպը Ա. Ի. Մոլոտկովը համարում է նրա բազմիմաստության դրսևորման լեզվական 
ցուցիչներից մեկը: Հմմտ. ինչպես ջուրը սագի փետուրներից (ռուս. как с гуся вода, 
անգլ. like water off a duck’s back) – 1. (ինչ-որ մեկին) միևնույն է, 2. (ինչ-որ մեկի 
վրայից) արագ անհետանում է (տե՛ս А. И. Молотков, Основы фразеологии русского 
языка, էջ 123):
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այս կամ այն ՀԴՄ-ի այլևայլ իմաստները որոշելիս որպես հիմք են 
ընդունվում նաև այդօրինակ լեզվական կառույցի բաղադրիչներն ու 
նրանց իմաստները:

2. Երբեմն հանգեցնում է նրանցում խոսքիմասային տեղաշար-
ժերի. քննվող դարձվածքներում առաջանում են ձևաբանական 
տարարժեքություն, շարահյուսական բազմագործառույթ դրսևորում-
ներ. այսպիսի դեպքերում միևնույն ՀԴՄ-ն չի վերածվում երկու 
իրարից անկախ համանունների, եթե դարձվածքի իմաստային 
առումների միջև տարբերությունն աննշան է:

3. Իմաստաբանորեն փոխկապակցված է նրանց հոմանշության 
և հականշության հետ. միևնույն ՀԴՄ-ն այլ ՀԴՄ-ների հետ հոմա-
նշային կամ հականշային հարաբերությունների մեջ մտնում է ոչ թե 
ամբողջությամբ, այլ իր առանձին իմաստներով:

4. Բազմիմաստ ՀԴՄ-ների իմաստային տարբերություններն 
իրաց վում են խոսքաշարում` մեծապես կախված լինելով այդ 
իմաստ ները որոշակիացնող առանձին բառերից, հարակից նախա-
դասություններից, մի խոսքով` խոսքային միջավայրից:

Բ. Հոմանշությունը ՀԴՄ-ներում

ՀԴՄ-ների առանձնահատկություններից մեկն էլ (միջկապակ-
ցա կան) հոմանշային հարաբերությունների մեջ մտնելու կարողու-
թյունն է: Նրանցում քիչ են այն դարձվածքները, որոնք չունեն 
դարձ վածային հոմանիշներ:

Ընդհանրապես մասնագիտական գրականության մեջ հոմա-
նիշներ են համարվում միևնույն հասկացությունն արտահայտող 
այն բառերը, որոնք տարբեր են ձևական կողմով, իսկ իմաստային 
կողմով կա՛մ նույնական են, կա՛մ ունեն նրբերանգային, հուզար-
տահայտչական կամ ոճական և գործառական տարբերություններ223:

Դարձվածաբանական գրականության մեջ դարձվածային հո-
մա ն շության տարբեր, այլև միմյանց լրացնող սահմանումներ գո-

223 Տե՛ս Վ. Դ. Առաքելյան, Ա. Հ. Խաչատրյան, Ս. Ա. Էլոյան, Ժամանակակից հայոց 
լեզու, հ. 1, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 1979, էջ 201, Է. Բ. Աղայան, Ընդհանուր և հայկական 
բառագիտություն, Ե., ԵՊՀ, 1984, էջ 67:
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յություն ունեն224: Առավել հիմնավորը և ամբողջականը մեր կար-
ծիքով հետևյալ սահմանումն է. «Դարձվածային հոմանիշներ 
են այն տարակազմ և նույնակազմ դարձվածային միավորները, 
որոնք ունեն միևնույն նշանակությունը` միավորների ձևային պատ-
ճառաբանվածության անհամապատասխանությամբ և իմաստային 
նրբերանգների, ոճական-գործառական պատկանելության ու կա-
պակ ցելիության հնարավոր տարբերություններով հանդերձ»225:

Այսպիսով, ինչպես բառային, այնպես էլ դարձվածային հոմա-
նիշներին հատուկ են`

ա) տարբեր ձև, ընդհանուր նշանակություն ունենալը,
բ) իմաստային ու ոճական տարբեր երանգներ արտահայտելը:

1. Հոմանիշ ՀԴՄ-ների դասակարգումն ըստ իմաստային 
և ոճական- գործառական հատկանիշների

Դարձվածաբանական գրականության մեջ այս առումով առանձ-
նացվում են հոմանիշների երեք հիմնական տիպեր.

1. տարբեր կառուցվածքով, բայց մեկ ընդհանուր անդամով 
հոմանիշ դարձվածքներ կամ հոմանշային տարբերակներ,

2. տարբեր բառային կազմով հոմանիշ դարձվածքներ կամ բուն 
հոմանիշներ,

3. ոճական հոմանիշներ226:
Հոմանշային տարբերակները հաճախ միևնույն իմաստն են 

արտահայտում` հանդես գալով որպես դարձվածային նույնա-
նիշներ:

Հմմտ. աղբյուրի պես հոսել // հորդել // խփել // եռալ // բխել 
(առատորեն և անվերջ գալ), դանակի // դաշույնի պես սիրտը խրվել 
(խոր խոցվել), խենթի // խելագարի պես սիրել (չափազանց շատ՝ 
ինքնամոռաց սիրել):
224 Հմմտ. Ս. Գ. Աբրահամյան, Հայոց լեզու, բառ և խոսք, էջ 158, Ա. Մ. Սուքիասյան, 
Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Ե., Եր. համալս., 1971, էջ 270, А. И. 
Молотков, Основы фразеологии русского языка, էջ 163, А. Г. Назарян, Образные 
сравнения французского языка, էջ 8:
225 И. И. Чернышева, Фразеология современного немецкого языка, էջ 81:
226 Տե՛ս О. М. Неведомская, Компаративные фразеологизмы немецкого языка в 
сопоставлении с русскими (АКД), էջ 7, М. И. Фомина, Русская лексика и фразеология, 
ч. 1, М., МПИ, 1965, էջ 25 - 27, И. И. Чернышева, նշվ. աշխ., էջ 91:
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Բուն դարձվածային համանիշները, որոնք կազմվում են տար-
բեր բառային միջոցներով, ունենում են իմաստային և հուզար-
տահայտչական տարբերություններ:

Հմմտ. Ասես գետնի տակն անցավ, ասես ջրի տակը սուզվեց, 
ասես քամին տարավ, ասես երկինք համբարձվեց, ոնց որ դանակով 
կտրես (անհետացավ, չքացավ, չքվեց): 

Տերևի նման թպրտալ, ուռու պես դողալ, շան պես վախենալ 
(սաստիկ վախենալ):

Քամու նման թռչել, կայծակի նման սլանալ, հողմի պես սուրալ 
(շատ արագ թռչել, սլանալ, սուրալ):

Դանակի // դաշույնի պես սիրտը // ականջը խրվել, նետի նման 
ցցվել սրտում, սուր սլաքների պես թափանցել մինչև սրտի խորքը, 
ծանր մուրճի պես հարվածել գլխին, օձի պես խայթել, կայծակի պես 
շանթել, գանգի մեջ ասես ասեղներ տնկվել // ցցվել («խոր խոցվել» 
ընդհանուր իմաստով):

Հմմտ. Ամեն մի բառդ մի դաշույնի պես ականջս է խրվում 
(ՍՍ, 327): Վերջին խոսքն այնպիսի մաղձոտ ձայնով արտասանեց 
փոքրիկ երիտասարդը, որ նետի նման ցցվեցավ մեծափառ 
Պարթևի սրտում (ՐՍ, 83): Նրա ականջների մեջ դեռ զարկում էին 
մոր կծու խոսքերը և սուր սլաքների նման թափանցում էին մինչև 
սրտի խորքը (ն.տ., 360): Ծանր մուրճի պես հարվածեց այդ ամենը 
նրա գլխին (ԴԴ, 168): Այս էր արտահայտում նրա դիվային ժպիտը, 
որ օձի պես խայթեց Միքայելին (ԱՇ, 4, 343): Վերջին խոսքերը 
կայծակի պես շանթեցին Մերուժանի քարացած սրտին (ՐՍ, 535): 
Մխիթարի գանգի մեջ ասես ասեղներ ցցվեցին (ՍԽՄ, 548):

Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ առկա են «շատ խոր խոցվել» 
ընդհանուր իմաստով հոմանիշ ՀԴՄ-ներ, որոնց միջև կան 
իմաստային-աստիճանական տարբերություններ:

Իսկ, ասենք, ուռու պես դողալ, շան պես վախենալ հոմանշային 
զույգը դրսևորում է հուզարտահայտչական տարբերություններ:

Դարձվածային ոճական հոմանիշներն առանձնանում են լեզվի 
գործառական տարբեր ոճերում ունեցած կիրառությամբ:

Հմմտ. Գիսավոր աստղի պես փայլել (գրք.), պոչով աստղի պես 
երևալ (խսկց.) - ուշ-ուշ երևալ: 
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Ապուշի պես (արհմրհ.), տավարի պես (գռհկ.) - հիմարաբար:
Աղբյուրի պես գալ (համագործած.), վարար գետի նման հոսել, 

թափվել ինչպես առատության եղջյուրից (գրք.), սելավի պես գալ 
(բրբ.) - առատորեն և անվերջ գալ:

Հմմտ. Գալիս է նավթը, գալիս աղբյուրի պես (ԱՇ, 7, 75): Մեր 
կյանքում ռազմական փողի նման թնդում էին Գամառ-Քաթիպայի 
ազատ երգերը, վարար գետի նման հոսում էին Րաֆֆու վեպերը՝ 
անընդհատ խորհրդավոր (ՀԹ, 476): Աթոն դուրս եկավ, տեսավ 
սելավի պես եկող բազմությունը, ու աչքերը մթնեցին (ՎԱ, 198): 

2. ՀԴՄ-ների հոմանշային շարքերը

Ինչպես բառային, այնպես էլ դարձվածային հոմանիշների 
շարքերը համաժամանակյա (սինխրոնիկ) լեզվական իրողություններ 
են, որոնք կազմված են երկու կամ ավելի դարձվածքներից: Թե՛ 
բառային, թե՛ դարձվածային հոմանիշների համար «հոմանշային 
շարք» տերմինից բացի կիրառվում են նաև «հոմանիշների փունջ» 
կամ «հոմանիշների բույն» տերմինները227:

ՀԴՄ-ների դեպքում դարձվածային հոմանիշների շարքերը 
քանակական ընդգրկումներով կարող են տարբեր լինել` ներառելով 
երկուսից մինչև տասնհինգ, երբեմն ավելի ՀԴՄ-ներ: Քննվող 
դարձվածքների հոմանշային շարքերի մեջ մեծամասնություն են 
կազմում երկու, երեք և չորս դարձվածքներ ընդգրկողները: Մեր 
տվյալներով առավել շատ հոմանիշ ՀԴՄ-ներ ունեցող շարքերից 
է «պնդակազմ» ընդհանուր իմաստով միագագաթ հոմանիշ 
դարձվածքների հետևյալ շարքը. 

Երկաթի պես, պողպատի պես, գրանիտի նման, պատի պես, 
պարսպի նման, կոճղի նման, կաղնու պես, ծառի պես, ցուլի պես, 
առյուծի պես, փղի նման, ժայռի պես, սարի պես, լեռան նման, 
Գաբոսայի նման (15 դարձվածք):

Իր ընդգրկունությամբ աչքի ընկնող հոմանիշ ՀԴՄ-ների շար-
քերից է նաև որպես նվազասույթ հանդես եկող «չափազանց փոքր» 
ընդհանուր իմաստով ՀԴՄ-ների հետևյալ փունջը. 

Ասեղի ծայրի չափ, քորոցի գլխի չափ, մազի չափ, եղունգի չափ, 
227 Տե՛ս Ա. Մ. Սուքիասյան, նշվ. աշխ., էջ 135:
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թռչունի կտուցի չափ, ծտի աչքի չափ, կորեկի չափ, մասուրի չափ, 
բալի նման // չափ, լուցկու տուփի չափ (10 դարձվածք): 

«Անմտաբար, մոլեգնած» ընդհանուր իմաստով հետևյալ 
հոմանշային շարքը ներառում է ինը հոմանիշ ՀԴՄ-ներ.

Գժի պես, ցնդվածի պես, խենթի պես, խելագարի պես, կրակից 
փախչողի պես, խայթվածի պես, կայծակնահարի պես, շանթահարի 
պես, սպանվածի պես (վազել, փախչել, դուրս գալ, ցատկել տեղից, 
վեր թռչել և այլն):

3. Հոմանշություն և բազմիմաստություն

Լեզվական այս երկու երևույթներն ակնառու ընդհանրություններ 
ունեն: Դարձվածքների` հոմանշային հարաբերությունների մեջ 
մտնե  լու հնարավորությունն զգալիորեն առնչվում է նրանց բազմ-
իմաս  տության հետ:

Բազմիմաստ դարձվածքի իմաստային տարբերակները գոր ծած-
վում են ինչպես միևնույն, այնպես էլ տարբեր հոմանշային շարքերում:

Հոմանշային հարաբերությունների մեջ մտնում են ինչպես 
մենիմաստ, այնպես էլ բազմիմաստ ՀԴՄ-ները: Ինչքան իմաստներ 
ունի տվյալ ՀԴՄ-ն, այնքան հոմանշային շարքեր կարող է կազմել:

Հմմտ. ջրի պես դարձվածքը բազմիմաստ է, ունի` 1. «շատ վարժ, 
անգիր», 2. «անխնա, շռայլորեն», 3. «առատորեն» իմաստները:

Իր առաջին իմաստով այն մտնում է հետևյալ հոմանշային 
շարքի մեջ.

Ջրի պես, հինգ մատի պես, փրփուրի պես, Հայր մերի պես, 
Ավե տարանի պես (գիտենալ, իմանալ, ճանաչել):

Իր երկրորդ իմաստով այն հոմանիշ է թաժա հացի պես (փող 
ծախսել) դարձվածքին, իսկ երրորդ իմաստով` աղբյուրի պես, գետի 
պես, հեղեղի պես (հոսել, բխել, հորդել) դարձվածքներին:

Լույսի պես ՀԴՄ-ն ունի` 1. «մարմնով սպիտակ», 2. «շատ 
գեղեցիկ», 3. «շատ պարզ, ակնհայտ» իմաստները և համապա տաս-
խանաբար հադես է գալիս երեք տարբեր հոմանշային շարքերում:

Հմմտ. 1. Լույսի պես, կաթի պես, բամբակի նման, ձյան պես 
(սպիտակ), փրփուրի պես (ճերմակ):

2. Լույսի պես, հրեշտակի պես, ինչպես մի պատկեր, ինչպես 
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նախշ ու նկար:
3. Լույսի պես, օրվա պես, արևի պես, երկու անգամ երկու` 

չորսի պես (պարզ):
Կրակի նման ՀԴՄ-ն ունի` 1. «շատ ճարպիկ, աշխույժ», 2. 

«չափազանց արագ» իմաստները, որոնցով էլ առանձին-առանձին 
հոմանշային շարքեր է կազմում:

Հմմտ. 1. Կրակի նման, կատվի նման (ճարպիկ):
2. Կրակի նման, ծտի պես, քամու նման, կայծակի նման, հողմի 

պես (սլանալ, թռչել):
Ծտի պես դարձվածքը, բացի «շատ արագ» իմաստից, ունի նաև 

«շատ թեթև» նշանակությունը, որով էլ այն համանիշ է տաշեղի 
նման, հովի պես, փետուրի պես (թեթև) ՀԴՄ-ներին և այլն:

4. Հոմանիշ ՀԴՄ-ների դասակարգումն ըստ 
ձևաբանական արժեքի

Դարձվածային հոմանիշների մեջ առանձին խումբ են կազմում 
տրամաբանական հասկացություն արտահայտող դարձվածային 
միավորները:

Դարձվածքի ձևաբանական արժեք ասելիս նկատի է առնվում 
նրանով արտահայտված հասկացությունը` խոսքիմասային պատ-
կա նելությունը. դարձվածքն այս կամ այն խոսքի մասին համարժեք 
է առաջին հերթին իր արտահայտած իմաստով:

Ըստ ձևաբանական արժեքի` հայերենում հանդիպում են մեծ 
մասամբ ածականական, բայական և մակբայական հոմանիշ ՀԴՄ-
ներ228:

ա) Ածականի արժեք ունեցող հոմանիշ ՀԴՄ-ներ

Դրանք հանդես են գալիս հիմնականում կապական կառույց + 
ածական կամ ածական + կապական կառույց տարբերակներով:

Հմմտ. 1. Կոճղի՝ գերեզմանի պես լուռ, քարի պես լուռ՝ սառն, 
228 Հազվադեպ են եղանակավորող հոմանիշ ՀԴՄ-ները: Դրանք խոսքը երանգավորող 
համեմատություն-դարձվածքներն են, որոնք հանդիպում են կապ + կապի խնդիր 
կառուցատիպով:
 Հմմտ. Հակառակի պես, թարսի պես, սատանայի պես:
 Ախպոր պես, եղբոր նման և այլն:
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ձկան պես լուռ՝ համր:
2. Կարմիր ինչպես վարդը, կարմիր ինչպես հուրը, բոսոր ինչ-

պես արյունը:
3. Հին ինչպես աշխարհը, երկրագնդի պես հին, Ադամի չափ 

ծեր:
Ինչպես տեսնում ենք, ածականական հոմանիշ ՀԴՄ-ների կա -

ռուց վածքային տարբերակներ հանդիպում են նաև միևնույն հո-
մանշային շարքում:

Ածականական հոմանիշ ՀԴՄ-ներն արտահայտում են մարդ-
կանց և իրերը բնութագրող հասկացություններ:

Հմմտ. 1. Ինչպես ջրի երկու կաթիլ, ինչպես մի խնձոր` երկու կես 
արած, ինչպես մի սաջի հաց, ինչպես մի ծառի պտուղ (ներքինով` 
արտաքինով իրար շատ նման):

2. Ածուխի պես սև, կուպրի նման սև, մրի պես սև, սաթի պես սև, 
սարյակի թևի նման սև, ագռավի պես սև, մազութի պես սև, խեժի 
պես սև (գերազանցապես ասվում է դեմքի, ձեռքերի, հագուստի 
չափազանց սև լինելու դեպքում):

Հոմանիշ ՀԴՄ-ների այս փնջում առկա են սև գունանիշ ածա-
կանով դարձվածքներ: Ածականական ՀԴՄ-ների շատ հոմա նշա-
յին շարքեր կազմվում են հենց գունանուն բաղադրիչով դարձ-
վածքներով:

բ) Բայի արժեք ունեցող հոմանիշ ՀԴՄ-ներ

Դրանք հանդես են գալիս բայ + գոյական + կապ կա ռուցա-
տիպով, ինչպես նաև բարդ ստորադասական նախադասության 
ձևավորումով (առանց ստորոգման հատկանիշի):

Հմմտ. Սպունգի պես ծծել, խողովակի պես ընդունել, ծծանի 
պես կլանել (արագ՝ անմիջապես յուրացնել):

Ծխի պես անցնել, երազի նման անէանալ, միրաժի պես չքանալ 
(աննկատելի և արագ անցնել, անէանալ):

Կարծես այս աշխարհում չլինել, ասես մորից նոր ծնվել 
(ցնծության մեջ լինել):

Փոխվել ինչպես երազում, շուռ գալ ինչպես հեքիաթում (արագ և 
հիմնովին փոխվել):



150

Տարբերվել ինչպես սևն սպիտակից, հեռու լինել ինչպես 
երկինքը երկրից (չափազանց տարբեր լինել):

Բայական ՀԴՄ-ները, ինչպես առհասարակ բայական կապակ-
ցությունները, ծավալման ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, 
քան մյուս ՀԴՄ-ները: Բայական ՀԴՄ-ների հոմանշային շարքերում 
հանդիպում են ինչպես երկբաղադրիչ, այնպես էլ բազմաբաղադրիչ 
ՀԴՄ-ներ:

Հմմտ. Հոլի պես պտտվել, որսկանի բարակի պես վազել, 
սատանի չարխի պես դառնալ (անընդհատ շարժման մեջ լինել): 

Ուզածի պես խաղացնել, մոմի նման ամեն կողմ շուռ տալ (մեկին 
ստիպել իր ուզածի պես վարվել):

Կոտրած գդալի պես մեջ ընկնել, թանի ճանճի նման մեջտեղ 
ընկնել (խառնվել իրեն չվերաբերող գործերին):

Իրեն զգալ ինչպես մոր փորում, ապրել ինչպես Աբրահամի 
գոգում (լիության մեջ ապրել):

գ) Մակբայի արժեք ունեցող հոմանիշ ՀԴՄ-ներ

Հայերենում մեծ մասամբ առկա են լիիմաստ և թերիմաստ բա-
ռերից կազմված մակբայական հոմանիշ ՀԴՄ-ներ, այլ կերպ ասած` 
այդ կարգի միագագաթ ՀԴՄ-ներ (аднавершинные КФЕ): Կարող 
են պատահել այս կառույցի ծավալումներով մակբայական հոմանիշ 
ՀԴՄ-ներ:

Հմմտ. Մոլորվածի նման, սպանվածի պես, բայց՝ մի բան 
կորցրածի պես, ջուրն ընկածի պես (վշտաբեկ, ընկճված):

Աշխարհի չափ, ծովի պես, բայց` մազերի համրանքի չափ, 
երկնքի աստղերի չափ, ծովի ավազի չափ (անչափ, անքանակ):

Մակբայական հոմանիշ ՀԴՄ-ներն առավել արտահայտիչ են 
դարձնում գործողությունների հատկանիշները` պատկերավորու-
թյուն տալով խոսքին:

Այսպիսով`
1. Դարձվածային հոմանիշների շարքը համաժամանակյա 

(սինխ րոնիկ) իրողություն է: ՀԴՄ-ների հոմանշային փունջը 
կազմվում է երկու և ավելի (մինչև տասնվեց) դարձվածքներից:

2. ՀԴՄ-ներին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն այն է, 
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որ կարող են ունենալ հոմանշային զույգեր կամ շարքեր:
3. Հոմանիշ ՀԴՄ-ներում առանձնանում են` ա) հոմանշային 

տարբերակները, որոնք մեծ մասամբ համընկնում են նույնանիշ-
ներին, բ) բուն համանիշները, որոնք դրսևորում են նրբիմաստային 
ու հուզարտահայտչական տարբերություններ, գ) միմյանց նկատ-
մամբ ոճական-գործառական տարբերություններ դրսևորող ոճա-
կան հոմանիշները:

4. Ժամանակակից հայերենում ավելի շատ հանդիպում են ածա-
կանական, բայական և մակբայական հոմանիշ ՀԴՄ-ներ:

Գ. Հականշությունը ՀԴՄ-ներում

Ըստ իմաստային (միջկապակցական) հարաբերությունների` 
ՀԴՄ-ներում առանձնացվում են նաև հականշային կապակցու թյուն-
ներ: Դարձվածային հականշությունը հոմանշության համեմատու-
թյամբ ավելի քիչ տարածված և առավել պակաս հետազոտված լեզ-
վական երևույթ է: 

Թե՛ բառերի, թե՛ դարձվածքների իմաստաբանական այս խումբը 
հատկանշվում է իմաստային բևեռայնությամբ. հականշության 
համար անհրաժեշտ է հասկացական հակադրություն: 

 Հմմտ. հյուսիս – հարավ, արևելք - արևմուտք, բարձրանալ – 
իջնել, ծտի թևով – կրիայի քայլերով, լեզու առնել – լեզուն բռնվել, 
խոզի պես ուտել– ծտի չափ ուտել, առյուծի պես քաջ – նապաստակի 
նման վախկոտ:

Ե՛վ հականիշ բառերը, և՛ հականիշ դարձվածքները ձևով տար-
բեր (կամ մասամբ տարբեր) են լինում, սակայն կարևորը նրանցում 
առկա իմաստային հակադրությունն է:

ՀԴՄ-ների հականշությունը ոչ թե նրանց առանձին բաղա դրիչ-
ների, այլ նրանց ընդհանուր իմաստային հակադրության հետևանք 
է229:

Հմմտ. քամու նման (չափազանց արագ) - կրիայի պես (չա-
փազանց դանդաղ), աշխարհի չափ (անչափ, անքանակ) - եղունգի 
չափ (չնչին, աննշան), մետաքսի պես (չափազանց փափուկ) - քարի 

229 Տե՛ս Л. Д. Игнатьева, Структурные и семантические свойства ФЕ….., էջ 12:
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պես (չափազանց կարծր), սարի չափ (շատ մեծ, վիթխարի) - թռչունի 
կտուցի չափ (շատ փոքր), ինչպես երկինք ու երկիր (չափազանց 
տարբեր) - ինչպես մի ծառի պտուղ (չափազանց նման), գայլի պես 
լափել (չափազանց շատ ուտել) - ծտի չափ ուտել (շատ քիչ ուտել), 
կարծես մորից նոր ծնվել (երանության՝ ցնծության մեջ զգալ իրեն) - 
թրջված մկան պես լինել (վշտաբեկ լինել):

1. Հականիշ ՀԴՄ-ների դասակարգումն ըստ 
ձևաբանական արժեքի

Ընդհանրապես թե՛ բառերի, թե՛ դարձվածքների հականշային 
շարքի անդամների միևնույն խոսքիմասային պատկանելությունն 
անհրաժեշտություն է:

Ժամանակակից հայերենում առկա են ածականական, բայական 
և մակբայական հականշային ՀԴՄ-ներ:

ա) Ածականի արժեք ունեցող հականիշ ՀԴՄ-ներ

Ածականին հարաբերակից ՀԴՄ-ներն ամենից առաջ իմաս-
տային առումով են փոխարինում նրան230:

Ածականի արժեք ունեցող հականիշ ՀԴՄ-ները կարող են 
հանդես գալ`

1. ածական + գոյական + կապ կաղապարով (կապական կա-
ռույց + ածական կամ ածական + կապական կառույց շարա հյու-
սա կան տարբերակներով) և նրա ծավալումներով.

հմմտ. կաթի պես ճերմակ - ածուխի պես սև, խոզի պես գեր - 
կմախքի պես նիհար, տաշեղի նման թեթև - քարի պես ծանր, խոզի 
նման կեղտոտ - բյուրեղի պես մաքուր, դառն ինչպես լեղի – քաղցր 
որպես շաքար, արևի // ցերեկվա լույսի պես պարզ - գորդյան 
հանգույցի պես բարդ, գունատ ինչպես պատի ծեփը – կարմիր 
ինչպես վարդի թերթը և այլն,

230 Հմմտ. հետևյալ հականշային զույգերը (հայերենում, ռուսերենում և անգլերենում).
 Կրեսոսի պես հարուստ- Հոբի պես աղքատ  նապաստակի պես վախկոտ- առյուծի պես քաջ 
 богат как Крез – беден как Иов  трусливый как заяц – храбрый как лев
 as rich as a Croesus - as poor as Jov  timid as a hare – bold / brave as a lion.
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2. գոյական + կապ կաղապարով և նրա ծավալումներով.
հմմտ. կորեկի չափ - սարի չափ, վարդի պես - սատանայի նման, 

շուն ու կատվի պես - մի դռան երկու շան նման, սև ուրբաթի պես - 
երկնքի թռչունների պես, ծտի աչքի չափ - աշխարհի չափ և այլն:

բ) Բայի արժեք ունեցող հականիշ ՀԴՄ-ներ

Բայական ՀԴՄ-ների լրացյալն անպայման բայ է231: Այդօրինակ 
ՀԴՄ-ների հականշային զույգերում հանդիպում են բայ + գոյական 
+ կապ կաղապարով և նրա շարահյուսական տարբերակներով 
ՀԴՄ-ներ:

Հմմտ. քաթանի պես գունատվել – նորահարսի պես շառագունել, 
ջահի պես վառվել – ուրագի պես միշտ իր կողմը տաշել, տարբերվել 
ինչպես երկինքը երկրից – ջրի երկու կաթիլի պես նման լինել (իրար), 
կարծես փշերի վրա նստած լինել – կարծես մոր գիրկն ընկնել, 
ստվերի պես հետևել – փախչել ինչպես ժանտախտից և այլն:

գ) Մակբայի արժեք ունեցող հականիշ ՀԴՄ-ներ

Ինչպես նշվել է, ժամանակակից հայերենում բուն մակբայներով 
ՀԴՄ-ներ չկան: Որոշ ՀԴՄ-ներ շարահյուսական կիրառության մեջ, 
նայած լրացյալին, կարող են դիտվել կա՛մ իբրև ածականներ, կա՛մ 
իբրև մակբայներ:

Հմմտ. քորոցի գլխի չափ – աշխարհի չափ (ուրախություն), (ած.)
քորոցի գլխի չափ – աշխարհի չափ (ուրախանալ), (մկբ.)
դառն ինչպես լեղի – շաքարի նման քաղցր (խոսք), (ած.)
դառն ինչպես լեղի – շաքարի նման քաղցր (խոսել), (մկբ.)
կրակի նման – կրիայի նման (ընթացք), (ած.)
կրակի նման – կրիայի նման (ընթանալ), (մկբ.) և այլն:

231 Հմմտ. հետևյալ համարժեք հականշային զույգերը (հայերենում, ռուսերենում և 
անգլերենում).
 կրիայի պես ընթանալ – քամու պես թռչել   ծիտիկի չափ ուտել– խոզի պես լափել 
 как черепаха идти – как ветер лететь   есть как птичка– есть как свинья
 slow as a snail – go/ run like the wind   eat like a bird – eat like a hog.
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2. ՀԴՄ-ների հականշային շարքերը

Առհասարակ ԴՄ-ների հականշային շարքերին անդրադառ-
նալիս հարկ է դրանք քննարկել հոմանշային շարքերի հետ զուգ ըն-
թաց. հականիշ դարձվածքները մյուս դարձվածքների հետ մտնում 
են հոմանշային հարաբերությունների մեջ` կազմելով հակա նշա-
հոմանշային յուրատեսակ շարքեր:

ՀԴՄ-ներում տարբերակվում են հականշային երկանդամ և 
բազմանդամ շարքեր: Վերջիններս ավելի հատկանշական են ՀԴՄ-
ների համար, ինչն էլ պայմանավորված է այդօրինակ դարձ վածք-
ների` հոմանիշներով հարուստ լինելու հանգամանքով:

Ինչպես բոլոր դարձվածքների, այնպես էլ ՀԴՄ-ների հակա նշա-
յին շարքն ընդգրկում է նվազագույնը երկու անդամ:

Հմմտ. դառն ինչպես լեղին – քաղցր ինչպես մեղրը, ավանակի 
պես անխելք – Սողոմոնի նման իմաստուն, կոճղի նման կարճա-
հա սակ – չինարի պես բարձրահասակ, տաշեղի նման թեթև – կա-
պարի պես ծանր, օխտը դևի հեքիաթի պես երկար – երազի պես 
ան ցողիկ, կարծես այս աշխարհում չլինել – թրջված հավի նման 
լինել, մի դռան շան նման յոլա գնալ – ապրել ինչպես շուն ու կատու, 
մոմի նման ուզած ձևն ընդունել – կատվի նման մեջքի վրա չընկնել, 
սոխակի պես գեղգեղալ – ագռավի պես կռռալ, սնկի նման աճել – 
ձյան պես հալվել:

Ի տարբերություն ՀԴՄ-ների հականշային երկանդամ շարքերի` 
արդի հայերենում առավել մեծ թիվ են կազմում քննարկվող 
դարձվածքների բազմանդամ շարքերը: Այս հանգամանքը կապված 
է ՀԴՄ-ների դարձվածային հոմանիշների, ինչպես նաև նրանց 
դարձվածային տարբերակների առատության հետ:

Հմմտ. Ձյունի պես ճերմակ, կաթի // փրփուրի // բամբակի պես 
սպիտակ – Ածուխի // մազութի // ձյութի // կուպրի // մրի // գիշերի 
պես սև:

Արյան // վարդի // վարդի թերթի պես կարմիր – Քաթանի // 
կտավի // կավճի պես գունատ:

Գնդասեղի գլխի չափ, թռչունի կտուցի չափ, լուցկու տուփի չափ, 
ասեղի ծայրի չափ – Աշխարհի չափ, ծովի ավազի չափ, մազերի 
համրանքի չափ, սարի չափ:
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Կարծես մի ծանր քար // բեռ ընկնել ուսերից // սրտից, ասես 
կրծքից մի բան պոկվել // քար ընկնել – Քարի // կապարի // արճիճի 
պես ծանրանալ ուսերին // սրտին, ասես մարդ սպանած լինել:

Քամու նման թռչել // սուրալ, հողմի պես սլանալ – Կրիայի պես 
դանդաղ ընթանալ // քայլել, ասես ոտքի տակ ձու լինել:

Շան նման չարչարել, ինչպես գրաստ քշել, էշի // ձիու պես 
աշխատեցնել – Վարդի // փնջած մորիի պես պահել, աչքի լույսի 
պես պահպանել:

Կաչաղակի նման շաղակրատել, ճպուռի պես շատախոսել – 
Քար գցած գորտի պես ձայնը կտրել, ձկան // քարի // գերեզմանի 
պես լռել:

Ջանը կրակ ընկածի նման լինել, հոլի նման պտտվել, անիվի 
պես դառնալ, սատանի չարխի պես պտույտ գալ – Մումիայի նման 
անշարժանալ, փայտ // շամփուր կուլ տվածի նման լինել, քարի պես 
արձանանալ, արձանի նման կանգնել:

(Զգալ) ինչպես ձուկը ջրում, ինչպես հավը հավաբնում – (Զգալ) 
ինչպես ափ նետված // ջրից հանած ձուկը, ինչպես թռչնակը 
վանդակում:

Ասես գետնի տակն անցավ, ասես երկինք համբարձվեց – Ասես 
գետնի տակից բուսնեց, ասես երկնքից հայտնվեց:

3. Հականիշ ՀԴՄ-ների դասակարգումն ըստ կազմության 
և իմաստային առանձնահատկությունների

Դարձվածաբանական գրականության մեջ իմաստային հա կա-
դրություն արտահայտող դարձվածքները կազմության տեսանկ-
յունից հատկանշվում են իրենց բառային կազմի, շարահյուսական 
կառուցվածքի ընդհանրություններով և տարբերություններով232:

Հականիշ ՀԴՄ-ներում իմաստային հակադրությունը կարող է 
դրսևորվել`

ա) գերադաս անդամների միջոցով.
հմմտ. մոմի պես փափուկ - կապարի նման կարծր, Հոբի 

232 Հմմտ. О. М. Неведомская, Компаративные фразеологизмы….., էջ 8-9, Ս. Գ. 
Աբրահամյան, Հայոց լեզու, բառ և խոսք, էջ 162, Լ. Մ. Խաչատրյան, Խոսքիմասային 
տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, էջ 65:
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պես աղքատ - Կրեսոսի նման հարուստ, առյուծի պես քաջ - նա-
պաստակի նման վախկոտ, ստվերի պես հետևել - փախչել ինչպես 
ժանտախտից, մումիայի պես անշարժանալ - սնդիկի պես շարժվել 
և այլն,

բ) կախյալ (համեմատական) բաղադրիչներով.
հմմտ. խոզի պես ուտել - ծտի պես ուտել, հյուրի պես զգալ 

(իրեն) - զգալ ինչպես իր տանը, շան պես ապրել - վարդի պես 
ապրել, օդ ու ջրի // թթվածնի // մոր կաթի պես անհրաժեշտ 
լինել - հերվա ձյան պես անհրաժեշտ լինել, օրվա պես պարզ - 
պարզ ինչպես պղտոր գետը և այլն: 

Իրենց կազմում ընդհանուր բառ ունեցող233 հականիշ ՀԴՄ-նե-
րում ընդհանուր բաղադրիչը կարող է հանդես գալ քերականական 
տարբեր ձևերով.

հմմտ. քարի պես ծանրանալ սրտին // ուսերին – ասես մի ծանր 
քար ընկնել սրտից // ուսերից, ասես գետնի տակից բուսնել – ասես 
գետնի տակն անցնել, զգալ ինչպես ձուկը ջրում – զգալ ինչպես ջրից 
հանած ձուկը և այլն:

Ժամանակակից հայերենի ՀԴՄ-ներում երբեմն և՛ գերադաս, և՛ 
կախյալ բաղադրիչները միաժամանակ կարող են հականշություն 
արտահայտել.

հմմտ. հավիտենության չափ երկարատև – ակնթարթի պես 
անցողիկ, օրվա պես պարզ – գիշերվա նման մութ, հրեշտակի պես 
գեղեցիկ – սատանայի պես տգեղ:

Հականիշ ՀԴՄ-ները կարող են նաև իրենց բառային կազմով 
միան գամայն տարբեր լինել` հակադրություն արտահայտելով 
զուտ իրենց ընդհանուր իմաստներով` անկախ բառային ուղղակի 
հակադրություններից234:

Հմմտ. մոմի նման ուզած ձևն ընդունել (մեկի ուզածի պես 
վարվել, ենթարկվել) – եզան պես կողքի ընկնել (իր ասածը 
պնդել, համառել), ասես ասեղների վրա նստած լինել (նյարդային՝ 

233 Ժամանակակից հայերենում եզակի օրինակներից է թռչունի պես ապրել – 
վանդակում փակված թռչունի պես ապրել ՀԴՄ-ների հականշային զույգը, որտեղ 
որոշիչն է միայն իմաստային հակադրություն մտցնում:
234 Հմմտ. А. М. Эмирова, Об антонимических противопоставлениях в сфере фразео-
логии, Сб. «ВСФЕ», ч. I, , էջ 175, Ս. Գ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 162:
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անհանգիստ վիճակում լինել) – կարծես մոր գիրկն ընկնել (հանգիստ՝ 
անհոգ լինել), ցուրտը թրի նման կտրել (սաստիկ ցուրտ լինել) – 
բոլորած թոնրի նման լինել (սաստիկ շոգ լինել), մոմի պես այրվել 
(ողջ կյանքում հանուն ուրիշների բարօրության ապրել) – ուրագի 
պես միշտ իր կողմը տաշել (միշտ միայն իր մասին մտածել, ամեն 
ինչ իրեն վերցնել, ընկերոջ և մյուսների մասին չմտածել), հեղեղի 
պես թափվել (առատորեն հորդել, չափազանց շատ թափվել) – ասես 
դանակով կտրել (միանգամից կտրվել՝ դադարել), մի կաթիլ ջրի պես 
անհետանալ (հանկարծակի անհետանալ) – ասես երկնքից ընկնել 
(հանկարծակի հայտնվել) և այլն:

Մասնագիտական գրականության մեջ իմաստային առումով 
առանձնացնում են`

ա) լիարժեք հականիշներ, որոնց բնորոշ են բառային իմաս-
տի լրիվ հակադրությունը, առարկայական միանման հարաբերակ-
ցությունը և ոճական միևնույն առանձնահատկությունը, սակայն 
դրանք, որպես կանոն, շատ չեն.

հմմտ. հավիտենության պես երկարատև – ակնթարթի պես 
անցողիկ, հրեշտակի նման գեղեցիկ – սատանայի նման տգեղ, 
օրվա պես պարզ – գիշերվա պես մութ,

բ) նշված կողմերից որևէ մեկով տարբերվող հականիշներ, 
որոնք ավելի մեծ թիվ են կազմում235.

հմմտ. տզի պես կպչել (խսկց.) – փախչել ինչպես սատանան 
խնկից (գրք.), նման լինել ինչպես մի սաջի հաց (ժող.) – տարբերվել 
ինչպես երկիր ու օվկիան (գրք.), խոզի պես կեղտոտ (խսկց.) – 
բյուրեղի պես մաքուր (գրք.), ջանը կրակ ընկածի նման (բրբ.) – 
փետի նման (բրբ.), ծտի նման թռչել (խսկց.) – կրիայի պես քայլել 
(խսկց.) և այլն:

4. Հականշություն և բազմիմաստություն

Ընդհանրապես յուրաքանչյուր դարձվածք հոմանիշ կամ հա-
կանիշ է համարվում մեկ այլ դարձվածքի ոչ թե ամբողջությամբ 
վերցրած, այլ իր առանձին իմաստով236:
235 Հմմտ. О. М. Неведомская, նշվ. աշխ., էջ 9:
236 Մենիմաստ ՀԴՄ-ն կարող է ունենալ մեկ հականիշ ՀԴՄ: Եթե ՀԴՄ-ն բազմիմաստ 
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Այսպես, սարի պես կանգնել // ~ ինչպես սարը դարձվածքը 
բազմիմաստ է. իր առաջին` «պաշտպանել» իմաստով այն հակա-
նիշ է Պիղատոսի նման ձեռքերը լվանալ (չեզոք դիրք գրավել) 
դարձվածքին, իսկ երկրորդ` «հաստատուն՝ ուժեղ լինել» իմաստով 
հականիշ է երեխայի // մանկան նման թույլ // անզոր // անօգնական 
լինել // զգալ իրեն (խիստ թույլ լինել) դարձվածքին:

Հմմտ. 1. Այդքան ասլան – բալասիներ, և թիկունքում սարի պես 
կանգնած Աբոն, որի կինը հարկադրված չէ ուրիշ շատերի պես 
ամեն օր մտատանջվել, թե վաղվա ճաշի համար որտեղից ինչ ձեռք 
բերի (ԱՍԿ, 6-7):

Զարմանդուխտի նամակը նրան պարզ հայտնել էր, որ ինքը 
որդիական պարտավորությունից Պիղատոսի նման ձեռքերը լվացել, 
մի կողմ էր կանգնել, ծնող, ազգական բոլորեքյան կոտորվել են ու 
իրանց համար գլուխը մահու տալու բնական պարտավորությունից 
ազատել (ՊՊ, 5, 61):

2. Կանգնեց Դավիթ, ինչպես սարը, Գըրգուռ սարը մեգ-մշուշում 
(ՀԹ, 4, 38):

Փոքրիկ երեխայի նման նա անզոր է զգում իրեն (ԱՍՈ, 26):
Բազմիմաստ ՀԴՄ-ի` յուրաքանչյուր իմաստի համար առանձին 

հականիշ ունենալու հատկությունը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
կաղապարով.

Միևնույն ՀԴՄ-ի իմաստային կառուցվածքում a, b, c-ն տարբեր 
նշանակությունների ցուցիչներ են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 
հականիշը:
է, յուրաքանչյուր իմաստի համար կարող է ունենալ տարբեր հականիշներ: Չի 
բացառվում, որ իմաստներից ոչ բոլորի համար նույն ՀԴՄ-ն ունենա հականիշներ:
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Հմմտ. Լույսի պես – 1. մարմնով շատ սպիտակ, 2. շատ գեղեցիկ, 
3. շատ պարզ.

1. լույսի պես (սպիտակ) – ածխի // մազութի // մրի // ձյութի պես 
(սև),

2. լույսի պես (գեղեցիկ) – սատանայի նման (տգեղ),
3. լույսի պես (պարզ) – գորդյան հանգույցի պես (բարդ):
Ծառի պես – 1. հսկա, վիթխարի, 2. պնդակազմ.
1. ծառի պես (վիթխարի) – կոճղի նման (կարճահասակ),
2. ծառի պես (պնդակազմ) – թքած-կպցրածի նման (թուլակազմ):
Վարդի պես – 1. գեղեցկադեմ, 2. բարեկեցիկ կյանքով (պահել, 

ապրել).
1. վարդի պես (գեղեցիկ) – սատանայի պես (տգեղ),
2. վարդի պես (պահել) – շան պես (չարչարել): 
Սև ուրբաթի պես – 1. տխուր, 2. լուռ, անխոս.
1. սև ուրբաթի պես (տխուր) – թռչունի պես (զվարթ),
2. սև ուրբաթի պես (լուռ) – կաչաղակի պես (շաղակրատ):
Կրակի նման – 1. շատ աշխույժ, եռանդուն, շարժուն, 2. 

չափազանց արագ, 3. կատաղի, մոլեգին.
1. կրակի նման (շարժուն, աշխույժ) – արձանի պես, փայտ կուլ 

տվածի պես (անշարժ, անկենդան),
2. կրակի նման (արագ) – կրիայի նման, մեռածի նման ( խիստ 

դանդաղ),
3. կրակի նման (կատաղի) – գառան // աղավնու նման (հեզ) և 

այլն:

5. Հականիշ ՀԴՄ-ները խոսքային միջավայրում

Հականշային երկանդամ և բազմանդամ շարքերի անդամ նե-
րից յուրաքանչյուրը կարող է օժտված լինել տարբեր հուզար տա-
հայտչականությամբ և գործառվել խոսքի ինչպես նույն, այնպես էլ 
տարբեր ոճերում:

Հմմտ. փետի նման (բրբ.) – ջանը կրակ ընկածի նման (բրբ.)
ծտի նման թռչել (խսկց.) – կրիայի պես քայլել (խսկց.)
փետի նման տնկվել (բրբ.) – հոլի պես պտտվել (խսկց.)
մեռելի պես սփրթնել (խսկց.) – նորահարսի պես շառագունել (գրք.):
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Հմմտ. 1. Չատին էլ եկավ` Անճոռնի ու մեծ, Էն Փետի նման 
մեջտեղը տնկվեց (ՀԹԸ, 164):

Սուսաննա – (Կոտրված ժպիտով) Կեսուր է, մայր չի, որ սիրտը 
ցավի, ասի՝ հոլի պես շարունակ պտտվում է, երակների լայնացում 
ունի, թողնեմ մի քիչ հանգստանա (ԱՍԿ, 375):

2. Լուսաստղն էլ մեռելի պես սփրթնել էր ու արևի երկյուղից 
գլուխ էր առել փախչում (ՊՊ, 5, 102):

– Շնորհակալություն, տե՛ր Մամիկոնեից, – շառագունեց Գնելը 
նորահարսի պես (ՍԶ, 6, 136):

Գեղարվեստական երկերում առավել ցայտուն են երևում հա-
կանշային ՀԴՄ-ների հուզարտահայտչական տարբեր գունա վո-
րումները: Ստորև բերվող բնագրային օինակներում ակնառու է 
խնդրո առարկա դարձվածային հականիշների բազմերանգությունը:

1. Ինչպե՞ս. նա ամբողջ օրը խանութում արյուն-քրտինք թափի, 
շան պես չարչարվի, իսկ կնիկն անառակությո՞ւն անի… (ԱՇ, 4, 151):

Ամեն կողմից նշանավոր այդ բեյն առանձնացած ապրում էր 
տանը, ինչպես իշխանը դղյակում (ԱԲ, 192):

2. Ճղճղացին, ինչպես (անմիտ) Կաչաղակներ լեզվագար (ՀԹ, 
2, 188):

… Եվ արժե՞ միթե, երբ գիտեմ, որ ես Կարող եմ հիմա Կոճղի 
պես լռել (ՊՍ, 6, 73):

3. Սաքոն մի կաթիլ ջրի պես Երևանու մեջ աներևութացավ 
(ՊՊ, 319):

 – Ինչո՞ւ ծառ տնկենք,– կարծես գետնի տակից բսնելով` մեջ 
ընկավ Յոթծովիմերանը (ՆԶ, 265):

Այսպիսով`
1. Ժամանակակից հայերենում հանդիպում են ածականական, 

բայական և մակբայական հականշային ՀԴՄ-ներ:
2. Ըստ կազմության ` տարբերակվում են` ա) իրենց բառային 

կազմում հականիշ (թե՛ գերադաս, թե՛ ստորադաս) անդամ ունեցող, 
բ) իրենց բառային կազմով լիովին տարբեր հականշային ՀԴՄ-ներ:

3. Իմաստային դիտվածքում առանձնացվում են լիարժեք և ոչ 
լիարժեք հականիշ ՀԴՄ-ներ:

4. Հականիշ ՀԴՄ-ները, հոմանշային հարաբերությունների մեջ 
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մտնելով այլ ՀԴՄ-ների հետ, կազմում են յուրօրինակ հակա նշա-
հոմանշային շարքեր:

5. Հականշային ՀԴՄ-ները բնութագրվում են խոսքի ինչ պես 
նույն, այնպես էլ տարբեր ոճերում հանդես գալու հնարավորու-
թյուններով և հուզարտահայտչական տարբեր գունավորումներով:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. ՀԴՄ-ներն ստորադասական (երբեմն համաստորադասական) 

կա յուն, պատրաստի վերարտադրելի և մասամբ կամ ամբող-
ջությամբ վերաիմաստավորված կապակցություններ են, որոնք 
հատկանշվում են պատկերավոր համեմատություն արտա հայտելու 
հանգամանքով:

2. ՀԴՄ-ների ձևավորմանը մասնակցում են պես, նման, չափ, 
ինչպես (որ պես), իբրև, ասես, կարծես և ոնց որ բառերը: Այս 
շարքում առավել կենսունակ են պես և նման կապերը: 

3. Ըստ շարահյուսական կառուցվածքի` ՀԴՄ-ներում տարբե-
րակ վում են բառակապակցության ձևավորումով և որ պես ամ-
բողջական նախադասություն հանդես եկող կապակցու թյուն ները:

Որպես բառակապակցություն կաղապարված ՀԴՄ-ները բնու-
թա  գրվում են ոչ հաղորդակցական կամ անվանողական արժեքով, 
իսկ նախա դասության ձևավորումով ՀԴՄ-ները` հաղորդակցական 
գործա ռույթով: 

4. Ինչպես ԴՄ-ներն ընդհանրապես, այնպես էլ ՀԴՄ-ները 
մաս նավորապես, հարաբերակցվում են այս կամ այն խոսքի մա-
սին, որ խարսխվում է նրանց իմաստային, գործառական և բառա-
քերականական բնութագրի վրա: Այս շարքում առա ջին պլան է 
մղվում խնդրո առարկա կապակցությունների իմաս տային գործոնը` 
ընդհանուր դարձվածային իմաստը, որով էլ ձևավորվում է այս կամ 
այն խոսքի մասի արժեքը:

Ժամանակակից հայերենում առկա են ածականական, բայական 
և մակբայական ՀԴՄ-ներ: Հետաքրքրություն են ներկայացնում ոչ 
ան վանողական արժեքով եզակի այն կառույցները, որոնք խոսքը 
երան գավորող հատկանիշով են օժտված և հարաբերակից են 
վերա բերա կաններին: 

5. Ժամանակակից հայերենի ՀԴՄ-ներում առանձնանում են 
խոս քի  մասային երկարժեք (ածական // մակբայ) կապակցու թյուն-
ները, որոնք շա րահյուսական մակարդակում կատարում են իմաս-
տագործառական տարբեր (որոշչային և պարագայական) դերեր:

6. Խոսքիմասային այս կամ այն նշանակությամբ առանձնացող 
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ՀԴՄ-նե րը դրսևորում են կիրառական տարբեր հաճա խա կա-
նություն: Հանդես գալով խոսքային միջավայրում` նրանք ունե նում 
են կախյալ կամ անկախ գործածություն` ցուցաբերելով առա վել կամ 
պակաս ակտիվություն:

7. Ժամանակակից հայերենի ՀԴՄ-ների շարահյուսական 
առանձ  նա հատկությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ շարահյուսական որոշակի պայմաններում իրացվող այդօրինակ 
կապակցություններում առաջին պլան են մղվում նրանց քերա կա-
նական իմաստները` անկախ նրանց կառուցվածքային հատ կա-
նիշներից:

8. ՀԴՄ-ներին բնորոշ է դարձվածային տարբերակներ ունենալը: 
Դարձվածային տարբերակները նույն դարձվածքների տարա տե-
սակներն են` բառերի, բառաձևերի, շարահյուսական կա  ռուց  վածքի 
և բաղադրիչների քանակական մասնակի փոփո խու թյուն ներով:

9. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները հանդես են գալիս որպես նա-
խադասություն-դարձվածքներ՝ հիմնականում ունենալով ստո րա-
դասական նախադասության ձևավորում:

Դրանք խոսքային հատուկ պայմաններում են հանդես գալիս 
որպես խոսքի ամբողջական և ինքնուրույն հատվածներ:

10. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ներն ունեն եղանակի, ժամանակի, 
դեմքի, թվի և հաստատման-ժխտման քերականական կարգեր, 
որոնք ընտրության մեջ սահմանափակ հնարավորություններ են 
ընձեռում:

11. ՀԴՄ-ների իմաստաբանության ուսումնասիրությունը ցույց 
է տալիս, որ այդօրինակ դարձվածքները ներունակ են արտա-
հայտելու դրական կամ բացասական գնահատական: Ըստ որում, 
համեմատություն-դարձվածքների շրջանակներում այդ գնահատա-
կանը մեծ մասամբ ունի սաստկական նշանակություն:

12. ՀԴՄ-ների իմաստային-քերականական ուսումնասիրությունը 
հնա  րավորություն է ընձեռում բացահայտելու նրանց իմաստային և 
քերականական հատկանիշների փոխադարձ կապն ու փոխ պայ-
մա նավորվածությունը, ընդհանրապես արդյունավետ է դարձ նում 
այդօրինակ կապակցությունների դարձվածային իմաս տի, վերջինիս 
ունեցած սաստկական նշանակության և իմաս տաբանական այլևայլ 
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խնդիրների պարզաբանումը:
ա) Ածականական ՀԴՄ-ներն արտահայտում են անձի, առար-

կայի, երևույթի կամ վերացական հասկացության հատկանիշ:
բ) Բայական ՀԴՄ-ները բնութագրվում են ընթացային-հատ-

կա նշա յին իմաստով. բայիմաստը բովանդակում է առարկայի 
փոփոխային հատ կանիշի ամենատարբեր դրսևորումները (շար ժում 
տարածության մեջ, ֆիզիկական գործողություն, մտա վոր ու հոգևոր 
գործողություններ, առար կայի վիճակն իբրև գործ ընթաց և այլն):

գ) Մակբայական ՀԴՄ-ներն արտահայտում են գործողության 
կամ հատկանիշի որևէ հատկանիշ: Նրանք առավել հաճախ դրվում 
են բայերի վրա` ցույց տալով գործողության հատկանիշ:

13. Հաղորդակցական ՀԴՄ-ները բնութագրվում են որպես 
կա յուն, պատրաստի վերարտադրելի և վերաիմաստավորված 
արտա հայ տություններ` իմաստաբանորեն ենթարկվելով թեմատիկ 
դասակարգման:

14. ՀԴՄ-ների բազմիմաստությունը լեզվի իմաստային փոփոխու-
թյուն ների և իմաստային զարգացումների դրսևորումներից է, որը 
ենթադրում է մեկից ավելի իմաստների համատեղում մեկ ՀԴՄ-ի 
շրջանակներում և այդ իմաստների միջև համատեղող, միավորող 
ընդհանուր տարրի առկայություն: 

Ժամանակակից հայերենում մեր կողմից ուսումնասիրված քա-
ռա սուն յոթ բազմիմաստ ՀԴՄ-ներից երեսունինը հանդես են գալիս 
երկու, յոթը` երեք, մեկը` չորս իմաստներով: Նրան ցից քսան-
մեկը միագագաթ ՀԴՄ-ներ են, որոնց մի մասը հա մա տեղում 
է ածական // մակբայ խոսքիմասային արժեքները, քսա ներեքը 
բայա կան կապակցություններ են, մեկը` ածա կա նական, երկուսը` 
հաղորդակցական:

15. ՀԴՄ-ներին բնորոշ առանձնահատկություններից մեկն էլ 
այն է, որ կարող են ունենալ հոմանշային զույգեր կամ շարքեր:

Ժամանակակից հայերենի` մեր կողմից ուսումնասիրված ութ -
սուն երկու ՀԴՄ-ների հոմանշային շարքերից երեսունչորսն ընդ-
գրկում են երկու ՀԴՄ, երեսունմեկը` երեք, տասը` չորս, յոթը` հինգ 
կամ վեց ՀԴՄ: Հանդիպում են բազմանդամ շարքեր. տասնյոթ 
հոմանշային շարքերից հինգը ներառում են յոթ ՀԴՄ, չորսը` ինը, 



165

յոթը` տասը և մեկը` տասնվեց ՀԴՄ:
16. Թե՛ բառային, թե՛ դարձվածային հականիշները հատկա-

նշվում են իմաստային բևեռայնությամբ:
17. ՀԴՄ-ների հոմանշությունն ու բազմիմաստությունը, հակա-

ն շու  թյունն ու բազմիմաստությունը, հականշությունն ու հոմանշու-
թյունը փոխկապակցված են. որքան իմաստներ ունի տվյալ ՀԴՄ-ն, 
այնքան հո մանշային և հականշային շարքեր կարող է կազմել:

18. Ժամանակակից հայերենում առկա են ՀԴՄ-ների ածա կա-
նա կան, բայական և մակբայական հոմանշային և հականշային 
շար քեր, որոնց բաղադրիչները, փոխհարաբերության մեջ մտնելով 
միմյանց հետ, կազմում են յուրօրինակ հականշահոմանշային 
շարքեր:
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