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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ  

 

 

 

ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ 

 

 

ՊՐԱԿ Ա. 

ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ 

 

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Ն Յ ՈՒ Թ Ե Ր 

(ԵՐԵՎԱՆ,  25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ – 2020 
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«Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» 

 

Հանրապետական գիտաժողով 

 

(Երևան,  25 հոկտեմբերի, 2019) 

 

 

 

 

Գիտաժողովն իրականացել է  

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության Գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող 

«Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի շրջանակներում 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան - 2020 

 

….. հրատարակչություն 
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Տպագրվում է Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական խորհրդի որոշմամբ 

 

 Խմբագրական խորհուրդ 

 

 Ռուբեն Միրզախանյան` պ.գ.դ. (խորհրդի  նախագահ), Լալիկ 

Խաչատրյան՝ բ.գ.դ.  (գլխավոր խմբագիր), Հռիփսիմե Թորոսյան  

(պատասխանատու քարտուղար), Սրբուհի Գևորգյան՝ հ.գ.դ., Կամո 

Վարդանյան՝ հ.գ.դ., Դավիթ Գյուրջինյան՝ բ.գ.թ., Կարինե Աբրահամյան՝ 

բ.գ..դ., Աննա Աբաջյան՝ բ.գ.դ., Ջուլիետա Գյուլամիրյան՝ մ.գ.դ., Լուսինե 

Մարգարյան՝ բ.գ.դ. 

 

  «Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական 

գիտաժողովի (Երևան, 25 հոկտեմբերի) նյութեր /ՀՊՄՀ Լեզվաբանական 

հետազոտությունների լաբորատորիա/ֈ Խմբագր.  խորհուրդ՝ Ռ. 

Միրզախանյան,  Լ.Խաչատրյան և ուրիշներ – Եր., … հրատ, 2020,  164 էջֈ 

  

Ժողովածուն ընդգրկում է Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Լեզվաբանական 

հետազոտությունների լաբորատորիայի կողմից 2019թ. հոկտեմբերի 25-ին 

Երևանում կազմակերպված «Լեզվաբանական տերմինաբանության 

հարցեր» խորագրով հանրապետական գիտաժողովին ներկայացված զեկու-

ցումները, որոնք վերաբերում են լեզվաբանական տերմինաբանության  

տարաբնույթ հարցերի՝ լեզվաբանական տերմինների բառարանագրություն, 
լեզվաբանական տերմինահամակարգ, տերմինաշինություն, տերմինների 
դասակարգման գործիքներ,  տերմինային պատճենումներ ու թարգմանու-
թյուններ, տերմինագործածություն, տերմինային համարժեքություն, տերմի-
նային աստիճանակարգություն, տերմինային բազմիմաստություն  և այլնֈ 
 

 

 

 

@ Հեղինակային խումբ, 2020 

@      ……….հրատարակչություն, 2020 

@  ՀՊՄՀ Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, 2020 
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ԱՆՆԱ  ԱԲԱՋՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

                             abajyan.anna@ysu.am 

 

ՄԻ ՔԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

  ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Լեզվաբանական տերմինները գիտաբառեր են, որոնք արտացոլում 

են լեզվական իրողություններըֈ Իբրև անվանումներ՝ դրանց բովանդա-

կությունը իմաստային փոփոխություններ է կրում ժամանակի ընթացքումֈ 

Հայերենի լեզվաբանական տերմինների ձևավորման սկիզբը հինգերորդ 

դարն է, երբ թարգմանվեց Դ. Թրակացու ‹‹Քերականութեան արուեստ›› 

աշխատությունըֈ Թարգմանության և մեկնությունների մեջ գործածված 

տերմինները, որոնք հունարենի նմանակությամբ էին կատարվում, միևնույն 

երևույթը բնորոշում են ոչ միևնույն անվանումներովֈ 

1.  Հոլովումը  հունաբան քերականները անվանում են թեքում, անկում, 

իսկ Ս. Սյունեցին թավալական  բառով է այն բնորոշում. ‹‹Դարձեալ 

ասելն եթէ անուն է մասն բանի հոլովական, այսինքն՝ անուն 

թաւալական է մասն բանի1››ֈ 

2. Հոլովման հարացույցի յուրաքանչյուր միավոր կոչվում է հոլովֈ Ուստի 

հոլովումը՝ իբրև թեքում, կատարվում է հոլովների ձևավորումովֈ Հունա-

րենի 5 հոլովի դիմաց թարգմանիչը հայերենի համար ընդունում է 6 հոլով: 

Հոլովների անունները միօրինակ չեն. թարգմանիչը հարացույցը կազմող 

միավորներն անվանում է՝ 

 ա) ուղղական (անուանական եւ պարզ),  

բ) սեռական (ստացական եւ հայրենի),  

գ) տրական (պատուիրական եւ ստացականն՝ ցուցական),  

 դ) առաքական,  

 ե) հայցական (խնդրական), 

 զ) հոշական (առասական)2: 

Անանուն մեկնիչի մոտ հոլովների անուններն այլ են՝ 

ա) ուղղապէս, 

 բ) բաժանական, 

 գ) պատուիրական, 

                                                           

1 Ն. Ադոնց, Արուեստ Դիոնիսեայ քերականի եւ հայ մեկնութիւնք նորին, 

Պետրոգրադ, 1915, էջ 204: 
2 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 17; 

mailto:abajyan.anna@ysu.am
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դ) երթալոյ, 

ե) աղերսական, 

զ) կոչնական3:  

Ինչպես քերականական այլ իրողությունների, այնպես էլ հոլովական 

համակարգի մասին հեղինակն ունի ռացիոնալ դիտարկումներ. այսպես՝  

 ստացական դերանունների համար ի նախդիր + սեռականի ձևեր                       

տարբերակելով՝ ըստ էության առանձնացնում է բացառական 

հոլովի ձևը՝ առանց այն անվանելու: 

 Գրաբարին բնորոշ ներքին հոլովման բառեր է առանձնացնում՝ 

չօգտագործելով տերմինը – առն – առին, անգղ- անգեղ, վագր – 

վագեր, աւր – աւուր: 

 Տարբերում է անեզական և անհոգնական գոյականներ՝ չանվանելով 

դրանքֈ  

 Դաւիթ բառի օրինակով կարևորում է հոլովման ժամանակ վերջից 

ավելացող ձայնավորի դերը, այսինքն՝ արտաքին հոլովման հատ-

կանիշը՝ առանց անվանելուֈ  

Դավիթ մեկնիչը կարևորում է հոլովի իմաստը. առաքականը և 

տրականը ստանում է հունարենի տրականի 2 գործառույթներից մեկի 

անջատումովֈ Մեկնաբանման շեշտը դնում է առաքականի (որ համարժեք է 

գործիականին) վրա, քանի որ ըստ Գ․ Ջահուկյանի գնահատման՝  

տրականը ձևով նման էր սեռականինֈ  

Մովսես Քերթողը հոլովներին  տալիս է հետևյալ անվանումները՝ 

ուղղական, սեռական, տրական, ներգործական, որ նույն գործիականն է, 

աղերսական, որ նույն հայցականն է, կոչական: 

Քերթողը թերահավատ է ուղղականը հոլով անվանելուն: Հայտնի է՝ 

ընդհանուր լեզվաբանական դիտակետում ստոյիկները ուղղականը հոլով 

էին համարում, իսկ պերիպաթետիկները՝ ոչ, քանի որ նրանց մոտեցմամբ 

հոլովն այն ձևն է, որի դեպքում տեղի է ունենում անկում ուղղականիցֈ 

Մովսես Քերթողը ավելի շատ հակված է երկրորդ մոտեցմանըֈ ‹‹Յաղագս 

տառի›› բաժնում նա առանձնացնում է արեգական, անգեղ, աւուր օրինակ-

ները, որ ներքին թեքման միավորներ են. բնականաբար դեռևս նրանց 

անուններ չի տալիս4ֈ Ըստ էության Անանունը և Մովսես Քերթողը 

ճանաչում են ներքին թեքումըֈ  

Գրիգոր Մագիստրոսը- 1) ընդունում է հինգ հոլով հունարենի նման՝ 

միացնելով տրական և առաքական հոլովները, 2) ի տարբերություն 

նախորդների՝ տարբերակում է աննախդիր և նախդրավոր կառույցներ: 

                                                           

3 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 151; 
4 Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 166-167: 
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Աննախդիր է անվանում   ուղղական,  սեռական, տրական և առաքական, 
հայցական,  հոշական հոլովները, նախդրավոր՝  սեռականը, տրականը, 
հայցական, հոշականըֈ 

Ինչպես հետևողական չէ նախդրավոր և աննախդիր անվանու-

ներում, այնպես էլ՝ տրական և առաքական հոլովների բնորոշումներում, 

ըստ էության՝ այն գործիական հոլովն է, որին հեղինակը տարբեր անուններ 

է տալիսֈ Վերոհիշյալ տարանջատումը հունարենի նմանողությամբ իրողու-

թյուն է: Հունարենին նմանեցնելով՝ արհեստական կառույցներ է ստեղծում 

երկակի թվի, սեռի, կարգի արտահայտման համար, ինչը հայերենը չուներֈ 

Հոլովական համակարգի տերմինների մեծ մասի ծագումը կապվում 

է հունական դպրոցի հետ: 

Հոլով – հունարենից է. բառացի նշանակում է անկումֈ Այստեղից էլ 

մյուս անվանումներըֈ 

Ուղղական – նշանակում է ուղիղ + ական, որ ավելացրել է 

թարգմանիչը մյուս հոլովների անունների նման: 

Սեռական – պատճենված է հունարեն սեռ բառից + ական 

վերջածանց5: 

Սեռական հոլովին հոմանիշ է հայրենի տերմինը՝ պատճենված   

հունարեն տերմինից (հայր + ենի)ֈ Հայրենի, քանի որ ցույց է տալիս հայրերի 

նախնիների ծագումը, նմանապես հորից կամ նախնիներից սերված, առաջ 

եկած, հորը կամ նախնիներին հատուկ պատկանող, վերաբերող իր կամ 

առարկաֈ  

Լատինաբան դպրոցի հեղինակները հոլովների թիվը հասցնում են 

տասի: Կարևորում են ոչ միայն ձևը, այլև նրանց իմաստները, հետևաբար 

ձևաբանական իրողությունը հոլովման համակարգում համարում են շարա-

հյուսական մակարդակի հիմքըֈ Որոշ հեղինակներ արդեն զանազանում են 

հոլովական վերջավորություններով և նախդրիվ կառույցներ, կարևորում 

վերջավորություններով կազմվող հոլովները՝ չհասնելով ներքին հոլովման 

իրողության փաստագրմանը, այն է՝ հերթագայություն, ձայնդարձ գիտա-

բառերը անհաղորդ են նրանցֈ Օրինակ՝ Բաղդասար Դպիրը, որը լուրջ 

դիտարկումներ ունի հոլովների մասին, վկայում է միայն վերջավորություն-

ներով կառույցների առավելությունը նախդրավոր կառույցներից: 

Տերմինների գործառույթի հետ կապված՝ հոլովական համակարգի 

վերաբերյալ նշենք հետևյալ դիտարկումները. 

ա) ուղղական հոլովը՝ իբրև բառի ուղիղ ձև, ունի հետևյալ 

անվանումները՝ անվանողական  կամ անվանական, ըստ որում  

                                                           

5 Տե՛ս Ա. Մուրադյան, Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական 

տերմինաբանության ստեղծման գործում, Եր., 1971, էջ 209: 
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անուանողական կամ անուանական կոչում է Ռիվոլան, ուղղական՝ Դպիրը, 

մնացյալը՝ անուանականֈ Այն բառի ուղիղ ձևն է, որից սկսվում է հոլովումըֈ 

Նշենք, որ հոլովումը անվանում են թեքում, խոնարհում, թավալում: 

 Հաջորդ հոլովը սեռականն է, ‹‹զի զայնոսիկ, որք պատկանին այլ 

իւրաքանչիւր էութիւնս››,- բացատրում է Հովհաննես Կոստանդնուպոլսեցի 

Հոլովը6ֈ  

  Երրորդ հոլովը տրականն է, որի իմաստներին որոշ հեղինակներ 

տալիս են որոշակի անվանումներ. այսպես՝  Հովհաննես Հոլովը կոչում է՝  

ա) տրողական, որի տակ հասկանում է  մատուցման խնդրի իմաստը, 

բ) դիմողականք՝ հանգման խնդրի իմաստը, 

գ) ձգտողական՝ ուղղվածության իմաստը: 

Նշյալ երեք հոլովները իրենց տեղը հիմնականում պահպանում են բոլոր 

հեղինակների մոտֈ  

Կոչական  կոչվող հոլովը, որը լատիներենում կար և հայերենում 

կազմվում էր ով + ուղղական կաղապարով, Ռիվոլայի առաջարկած համա-

կարգում  չկաֈ Իսկ Կղեմես Գալանոսի, Խաչատուր Կարնեցու, Վիլլոտի 

հոլովական համակարգերում այն V հոլովն է, Հովհաննես Հոլովի և  Դպիրի 

մոտ՝ ամենավերջինը: Ոսկան Երևանցին այն անվանում է հոշական: 

Հայցական հոլովը, որը կազմվում է ուղղականից զ նախդրով,  IV 

կամ V հոլովն է հարացույցում և տարբեր անուններ ունի՝  

ա) հայցական (Ռիվոլա, Հ. Հոլով, Ո. Երևանցի, Դպիր) 

բ) կրողական  (Գալանոս, Ջուղայեցի, Վիլլոտ, Խաչատուր Կարնեցի) 

  Բացառական հոլովը հանդիպում է երեք տերմիններով՝ 

ա) բացառական (Ռիվոլա, որի համակարգում V հոլովն է, Հ. Հոլով, Մ. 

Սեբաստացի) 

բ) առողական (Կ. Գալանոս, Ջուղայեցի, Խ. Կարնեցի, Վիլլոտ, Շրյոդեր) 

գ) սկզբնական (Ո. Երևանցի, Բ. Դպիր): 

Գործիական հոլով - 

ա) Ըստ Ռիվոլայի՝ այն ձև չունի, ուստի ընդունում է բացառական–

գործիական, բացառական-ներգոյական ածանցումները, այսինքն՝ կազմ-

վում է բացառականի հենքով: 

բ) գործիական, որն ունի ձև և իմաստ /Կ. Գալանոս, Հ. Հոլով, Ջուղայեցի, 

Ո.Երևանցի, Խ. Կարնեցի, Վիլլոտ, Դպիր, Սեբաստացի/ֈ  

Շրյոդերը գործիականը բնորոշվում է  կերպական, եղանակական, առաքա-

կան իմաստներով: 

                                                           

6 Տե՛ս Յ. Կոստանդնուպոլսեցի, Զտութիւն հայկաբանութեան կամ քերականութիւն 

հայկական, Հռոմ, 1674, էջ 132-133: 
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Ներգոյական հոլովը, բացի այս անվանումից (Ջուղայեցի, 

Կոստանդնապոլսեցի, Շրյոդեր), հանդիպում է նաև կայական  (Ոսկան 

Երևանցի, Վիլլոտ, Շրյոդեր), կացողական (Գալանոս, Խաչատուր Կարնեցի),  

կարողական (Վիլլոտ) կամ կացական (Շրյոդեր),  տերմիններով: 

Ռիվոլայի համակարգում այն չկա. նա բացառական-ներգոյական է 

անվանում և նշում, որ այն ձև չունիֈ 

Ներգոյականի կազմությունը ներկայացված է ի նախդրով, տրականով ( այլև 

ում, եղ, եր ձևույթներով), ը, ըն, ընդ բաղադրիչ + տրական կաղապարներովֈ  

Հ. Հոլովը առանձնացնում է ի բանի, ընդ բանում միավորները իր առաջար-

կած համակարգումֈ 

Ո, Երևանցին ներգոյականի համար բերում է օրինակ՝ ըն բանում, ըն պտղոյֈ 
Խ. Կարնեցին միայն ի-ով և եզակի տրականով ու հոգնակի հայցականով (ի 

բանի, բանս) կառույցներն է դնումֈ Վիլլոտը նշում է ի բանի, ի հիման, ի 
բանում, ի հիմանֈ  

Պատմական և պարառական հոլովները, որոնք նախդրիվ կառույց-

ներ են, լատինաբանները ներկայացրել են հետևյալ գիտաբառերով: Ջուղա-

յեցին և Բաղդասար Դպիրը պարառականը անվանում են արտագոյական, 

Վիլլոտը՝ շրջակայականֈ Նշենք, որ Ռիվոլայի և Ոսկան Երևանցու ներ-

կայացրած համակարգերում չկան հիշյալ հոլովներըֈ  

Հոլովն ունի ձև  և բովանդակությունֈ Ձևային դիտակետում իր 

մեկնաբանություններով և ներկայացրած հարացույցով առանձնանում է 

Բաղդասար Դպիրըֈ Նա կարևորում է վերջավորությունների դերը՝ բնակա-

նաբար ներկայացնելով միայն արտաքին հոլովումներըֈ Հերթագայու-

թյունների կամ ձայնդարձի մասին դեռևս որևէ գաղափար չի տրվումֈ  

Հոլովների թվի հարցում լատինաբան քերականները համակարծիք 

չենֈ Ռիվոլան գրաբարում ճանաչում է  5 հոլով, քանի որ հոլովը առանձ-

նանում է ձևի հենքի վրա, Գալանոսը՝ տասըֈ Բացի Ոսկան Երևանցուց, ով 

հոլովական հարացույցում պատմական և պարառական հոլովները չի 

ընդգրկել, մյուսները հետևում են Գալանոսինֈ 

Որոշ հեղինակներ, ինչպես Կ.Գալանոսը, կատարում է իմաստային 

դիտարկում ևս, ինչը մենք արժևորում ենք իբրև հոլովների բազմաստիճան 

քննությունֈ  

Հոլովների քննությունը եռաստիճան մակարդակում (ձև, իմաստ, 

գործառույթ) կատարել է նաև  Ս. Ջուղայեցինֈ 

 Նկատելի է հետաքրքիր մի իրողություն ևս: Վիլլոտը, որ տիրա-

պետում էր գրաբարով մատենագրությանը և իր բառարանում բերել է 

բնագրային միավորներ՝վկայումներ բառիմաստի բացատրության համար, 

բան և հիմն բառերը հոլովելիս որոշ միավորների դիմաց գիծ է դրել, ուստի, 

դժվար չէ նկատել, որ նա կոչական հոլովը վերապահումով է ընդունումֈ  
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Շրյոդերը ներկայացնում է հոլովը՝ իբրև անվանական կարգ, որ գրաբարում 

բնորոշ է անվանը, ածականին և դերանվանըֈ Անդրադառնում է նաև վաղ 

աշխարհաբարին բնորոշ դերանվանական ձևերին և 10 հոլովներով ներ-

կայացնում է գրաբարի, նաև վաղ աշխարհաբարի հարացույցներըֈ  

 Կարևոր քայլ է վերջավորություններով կառույցների գերադասումը 

նախդրիվ կառույցներից: Ներգոյականի համար ը և ըն նախդիրներ + 
տրականի ձև (ում, եղ, եր, ան) կաղապարը նշում է նաև Հ. Աճառյանըֈ 

Հետաքրքիր է, որ Սեբաստացին ը, ըն նախդիրների գործածությունը 

համարում է ոճականֈ Հին հայերենի հոլովման համակարգի քննությունը 

գրաբարագիտության մեջ ներկայացված է տարբեր մոտեցումներով. Հունա-

լատինատիպ հեղինակների աշխատություններում հոլովը և հոլովումը 

ներկայացնող գիտաբառերը հիմնված են հունարենի և լատիներենի՝ 

հոլովական համակարգերի անվանումների վրա՝ մասամբ նրանց հայերեն 

մեկնաբանման, որտեղ մեկնիչը դնում է հոլովի իմաստագործառական 

գործոնըֈ Բառացանկերի ընդգրկման առումով առանձնանում է Վիլլոտի 

աշխատանքը, քանի որ մատենագրական վկայումները թույլ են տալիս 

հեղինակին արտացոլելու տարբեր հոլովումների պատկանող բառերի 

ավելի հարուստ ցանկֈ  

 Հոլովումները նորից տարբեր սկզբունքներով են ներկայանում, այդ 

թվում նաև կանոնավոր-անկանոն հոլովումների մեջ առանձնացված 

բառախմբերն են տարբեր: Կարևորվում է վերջամասնիկ, նախամասնիկ 

(նախդիր) և երկուսի համատեղ գործառույթով հոլովների տարբերակումը: 

Ներքին հոլովման առանձնացում չի կատարվումֈ 

  Ինքնատիպ քերականները հոլովների թվի հարցում դեռևս լրիվ չեն 

ձերբազատվում 10 հոլովիցֈ  Չնայած ամրագրվում է 6 հոլովը ևս՝ մասամբ 

բացառելով պատմական, պարառական, կոչական և ներգոյական հոլով-

ները (Գ. Ավետիքյան, մասամբ՝ Պետերման): Ա. Այտընյանը նույնպես լրիվ 

չի ձերբազատվում պատմական և պարառական հոլովներիցֈ 

Հետագա գրաբարագետների աշխատություններում մնում է ներ-

գոյական հոլովի խնդիրը, որը հարացույցում չի ներառվում, բայց որի 

նախդրիվ կառույցին անդրադարձ  կատարվում է7ֈ  

 Այժմ անդրադառնանք նոր գրական հայերենի  ձևային, իմաստային, 
ձևաիմաստային և պատմական հոլովումներ գիտաբառերինֈ  

Նախ նշենք, որ ձևային, իմաստային և ձևաիմաստային 

հոլովումները գրաբարի համար խիստ մասնակիորեն են գործառվում, որի 

                                                           

7 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Ա. Աբաջյան, Հայերենի հոլովական համակարգի 

ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ, Եր., 2006, էջ 

43-194: 
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մասին Հ. Աճառյանը նշում է, որ գոյականները գրաբարում չունեն նման 

տարբերակում, և նրանց հոլովումը պիտի հիշելֈ Մաքուր ձևային հոլովման 

տակ կարող ենք առանձնացնել ո-ա խառը հոլովումը, ո հոլովման՝ ցի-ով 

(Կողբացի) վերջացող բառերը, այլև հոգի, ոգի, որդի, ոսկի, ձի, դի, թի 

բառերը, ա ներքին հոլովման՝ ըն (ձուկն), ումն – (շարժումն), իւն (արիւն, 

ուրախութիւն) և ուն (տուն) վերջացող բառերը: Այս դեպքում քերականա-

գիտությունը իրավացիորեն փաստում է հոլովական համակարգում գոր-

ծածվող ձևային, իմաստային և ձևաիմաստային տարբերակման իրողու-

թյունը՝ իբրև նոր գրական  հայերենին բնորոշ իրողությունֈ Տարժամանակյա 

քննության դիտակետում ունենք հետևյալ համեմատական պատկերը. 

ա)  ի հոլովում – գրաբարում չուներ ձևաիմաստային տարբերակում, ուստի 

համալրվելով այլ հոլովման բառերով, որ միջին հայերենում անցան այս 

հոլովման, արդարացված արդի  հայերենում կրում է ընդհանրական 

հոլովում անվանումը,  

բ) ո հոլովում – մարմնոյ > մարմնի՝  նոր գրական հայերենում որդւոյ – 

որդու,  

գ)  ու հոլովում – գանձու   >  գանձի՝ նոր գրական հայերենում,  

դ) ի –ա հոլովում – աշակերտի-աշակերտաւ- աշակերտով  > աշակերտի՝ 

նոր գրական հայերենում, 

ե) ի – ա ներքին հոլովում - հարսն – հարսին > հարսի՝  նոր գրական 

հայերենում, 

զ) ո- ա արտաքին հոլովում - այգի – այգւոյ -այգեաւ >  այգու՝ նոր գրական 

հայերենում,  

ե) ա ներքին հոլովում -ձուկն -ձկան >  ձկան՝ ան արտաքին նոր գրական 

հայերենում, 

զ) ան արտաքին հոլովում – աշուն- աշնան  > աշնան՝ նոր գրական 

հայերենում, հանգստեան / հանգստի կամ հանգստյան՝ նոր գրական 

հայերենում, 

է) ա արտաքին  հոլովում - տիտան-տիտանայ > տիտանի՝ նոր գրական 

հայերենում, 

ը) ե ներքին հոլովում -կայսր - կայսեր > կայսրի կամ կայսեր՝ նոր գրական 

հայերենում, աղբիւր – աղբեր > աղբյուրի՝ նոր գրական հայերենում: 

Արդի հայերենի ոչ միայն ի, ու, ան հոլովումներն են գրաբարի 

հոլովման համակարգի հենքի վրա ձևավորվել և ամրակայվել, այլև վա 
հոլովումը աւր բառի հիման վրա, ոջ հոլովումը՝ գրաբարի կին-կնոջ, մի-
միոջ բառերի հիման վրա և ո ներքին հոլովումը՝ հայր, մայր, եղբայր բառերի 

հիման վրաֈ 

Անկանոն կամ զարտուղի հոլովման բառերը ձևավորել են նոր 

հոլովում՝ կանոնավոր կամ անցել են կանոնավոր հոլովման (կին-կնոջ, 

քույր-քրոջ, գյուղ-գյուղի): 
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Առաջարկում ենք արդի արևելահայերենի հոլովման համակարգի համար 

պատմական հոլովում տերմինը հանել, քանի որ՝  

ա) արդի հայերենի հոլովման ողջ համակարգը պատմականորեն 

ձևավորվել է    գրաբարի հենքի վրա, 

բ) եան-ով կառույցները ի հոլովման են անցել /գալստի, փախուստի, 

կորստի/ հանգստյան-ը անցել է ածականների, առավոտյան, 
երեկոյան ձևերը ածականների կամ մակբայների շարքը՝ կախված 

շարահյուսական կիրառությունից, մնացել է միայն ծննդյան-ը՝ իբրև 

տարեդարձ նշանակող միավոր, իսկ ծնունդ, ծննդաբերություն 

նշանակելու դեպքում լեզվում կիրառվում է ծննդի սեռականի ձևը 

/հմմտ. սիրո և սերի, քրոջ և քույրի, Մանուկի և մանկան ևն/, 

 գ)  կայսեր, դստեր ձևերը ոճական առանձնակի տարբերակվա-

 ծություն ունեն: 

Մեկ դիտարկում ևս: Արդի գրական հայերենը չունի մաքուր տեսքով 

դերանվանական հոլովում: Այն կիսով չափ դերանվանական է, կիսով չափ՝ 

անվանական, այլ տերմինաբանությամբ՝ դերանվանաանվանական խառը 

տիպի հոլովում: Դա արտահայտվում է նրանով, որ հարացույցի երկու 

միավոր, տվյալ դեպքում՝ սեռականը և տրականը, կաղապարվում են 

արմատի փոփոխությամբ՝ տարարմատ /սուպլետիվ/ սկզբունքով /ես-իմ-

ինձ/, իսկ մյուսները՝ բացառականը, գործիականը, ներգոյականը` 

անվանատիպ կազմության սկզբունքով /ինձն-ից//ինձան-ից, ինձն-

ով//ինձան-ով, ինձն-ում//ինձան-ում/ֈ Ուստի արդի հայերենի համար 

գիտական առումով ճիշտ է կիրառել ոչ թե դերանվանական, այլ 

դերանվանաանվանական հոլովում տերմինը: 

Այսպիսով, քանի որ արդի հայերենի հոլովման համակարգը 

կազմավորվել է գրաբարի հենքի վրա, այդ պատճառով հոլովման 

հարացույցի անվանումները ձևավորվել են հունալատինատիպ քերակա-

նություններում գործածված տերմինների անմիջական ազդեցությամբ: 

Հետագայում հոլովման հարացույցում տեղ գտած արհեստական հոլովները 

դուրս են եկել, և ստեղծվել է հոլովական հարացույցի միավորների՝ 

գիտական հիմնավորում ունեցող կառույցների ճշգրիտ համակարգ ինչպես 

գրաբարի, այնպես էլ նոր գրական հայերենի համար: Հարացույցի 

յուրաքանչյուր միավորի փոփոխություն լեզուն ինքն է կարգավորել՝  հիմք 

ընդունելով նրանց կրած ձևային փոփոխությունները:  
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А. Абаджян 

Несколько замечаний о терминах системы склонения 

Резюме 

Система склонения современного армянского языка была 

сформирована на основе древнеармянского языка, и термины парадигмы 

склонения были созданы под непосредственным влиянием лексики греко-

латинских грамматических трудов. В дальнейшем искусственные формы 

падежей из парадигмы были исключены, и была создана современная 

научная система склонения как современного, так и древнеармянского языка 

на основе формальных изменений лексических единиц. 

Предлагаем:  а) исключить термин историческое склонение, так как 

вся система склонения современного армянского языка исторически была 

сформирована на основе древнеармянского, б) в современном армянском 

языке использовать термин местоименно-именное склонение вместо 

местоименного склонения, так как современный язык не имеет 

местоименного склонения в чистом виде, оно частично именное, частично 

местоименное. Считаем, что наши предложения делают в диахроническом 

срезе более точными понятными научные термины системы склонения, 

более. Желательно эти изменния сделать и в школьных, и в вузовских 

учебных пособиях.  

Ключевые слова и выражения: термин, внешнее склонение, 
внутреннее склонение, именительный падеж, аблятивный падеж, 
инструментальный падеж, формальное склонение, древнеармянский язык, 
современный армянский язык. 
 

 

A. Abajyan 

Several remarks on the declension system of terms 

Summary 

The declension system of the Modern Armenian language was formed on 

the basis of the Ancient Armenian language, and the terms of the declension 

paradigm were created under the direct influence of the vocabulary of Greek-

Latin grammatical works. In the future, artificial forms of cases from the paradigm 

were excluded, and a modern scientific declension system of both the modern and 

ancient Armenian languages was created, based on formal changes in lexical units. 

We suggest: a) to exclude the term historical declension, because the 

whole declension system of the modern Armenian language has historically been 

formed on the basis of Ancient Armenian, b) to use the term pronominal-nominal  

declension in Modern Armenian instead of pronoun declension, because Modern 

language does not have pronoun declension in pure form, it is partially nominal, 
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partially pronominal. We believe that our proposals in the diachronic section 

make the scientific terms of the declination system more accurate and more 

understandable. It is advisable to make these changes in both school and 

university textbooks. 

Key words and expressionsֈ term, external declension, internal 
declension, nominative case, ablative case, instrumental case, formal declension, 
Ancient Armenian language, Modern Armenian language. 
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                            ԿԱՐԻՆԵ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 

Վալերի Բրյուսովի անվան  

լեզվահասարակագիտական համալսարան  

Բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

linguistics1@brusov.am 

 

Տ ԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  

 

20-րդ դարի վերջը և 21-րդ դարի սկիզբը բնորոշվում են գիտության 

բոլոր բնագավառների, այդ թվում՝ լեզվաբանության բուռն զարգացմամբֈ 

Գիտության այդպիսի փոխակերպումն, ինչպես հայտնի է, սահմանվում է 

որպես անտրոպոցենտրիկ, մարդակենտրոն հարացույցի զարգացումֈ Այս 

ամենը բերում է մի շարք նոր մոտեցումների և հետաքրքիր տեսությունների 

ստեղծմանը, ինչպես նաև արդեն իսկ գոյություն ունեցողների վերաիմաս-

տավորմանն ու վերանայմանը, ինչը լիովին համապատասխանում է 

գիտության զարգացման գործընթացին և ևս մեկ անգամ հաստատում է դրա 

պարուրաձևությունըֈ Այս տեսակետից բացառություն չի կազմում նաև 

լեզվաբանությունը, որը վաղուց ի վեր դիտարկվում է որպես ճանաչողական 

գիտության բաղկացուցիչ մասֈ 

Գիտական հաղորդակցումը, ինչպես հայտնի է, խստիվ տարբերվում 

է սովորական, այսպես կոչված, «կենցաղային հաղորդակցումից», առաջին 

հերթին տերմինների գործածման մեծ քանակովֈ Հետևաբար, գիտության 

զարգացումը տրամաբանորեն հանգեցնում է վերջիններիս ավելացմանն ու 

տերմինաբանությանը վերաբերող բոլոր խնդիրների լուրջ վերանայման 

անհրաժեշտությանըֈ 

Սրա հետ կապված, ըստ մեզ, կարելի է տարբերակել տերմինա-

բանության ուսումնասիրության 3 հիմնական առանցք՝ I տերմինների 

ստեղծումն ու գործածումը մեկ լեզվի շրջանակներում, II տերմինների 

թարգմանության խնդիրը և III տերմինների փոխառությունը մեկ լեզվից այլ 

լեզուներֈ Երեք ոլորտներն էլ հույժ կարևոր են, ինչպես առանձին, այնպես էլ 

իրենց համակցությամբ, քանի որ անշուշտ, սերտորեն շաղկապված են, 

կազմելով անտրոհելի միասնություն և՛ տեսական, և՛ կիրառական 

տեսանկյունիցֈ Փորձենք քննարկել խնդիրների էությունն ու բարդություն-

ները նշված հաջորդականությամբֈ 

I ա Ցանկացած լեզվում հանդիպում ենք օրինակների, երբ միևնույն 

տերմինը օգտագործվում է գիտության տարբեր՝ երկու և նույնիսկ երբեմն 

ավելի բնագավառներումֈ Օրինակ՝ morphologia տերմինն, ինչպես գիտենք, 

Բ. դը Կուրտենեն ներմուծել է լեզվաբանություն բնագիտությունիցֈ Concept 

տերմինն օգտագործվում է ինչպես լեզվաբանության, այնպես էլ տրամա-
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բանության մեջ, Presupposition-ը՝ տրամաբանական իմաստաբանության և 

լեզվաբանության և այլնֈ  

I բ Մյուս կողմից, գոյություն ունի և հակառակ երևույթը, երբ միևնույն 

իրողությունն անվանվում է տարբեր տերմիններով, օրինակ՝ ֆոնեմա-

կենեմա, սեմիոտիկա-սեմիոլոգիա, ինչը ստեղծում է որոշակի շփոթություն, 

տերմինաբանական ապարատի տարբերակայնություն, ինչը գիտության 

մեջ դրական չի համարվումֈ Այս ամենը տեղի է ունենում մեկ լեզվի շրջա-

նակներում և բացատրվում է նույն խնդրի վերաբերյալ տարբեր ժամանակ-

ների գիտնականների, գիտական դպրոցների մոտեցումներովֈ Այսպիսի 

տարաձայնությունները երևի հնարավոր է շտկել, ընդունելով այսօրվա 

վիճակով ամենագործածելի տերմինըֈ  

II Այլ է պատկերը, երբ փորձում ենք վերլուծել տերմինների 

թարգմանության խնդիրըֈ  

ժամանակակից լեզվաբանության մեջ տերմինը ընկալվում է որպես 

լեզվի յուրահատուկ նշան, որն իր մեջ ներառում է իմացության երեք 

տեսակ՝ 1/ լեզվական, 2/ռացիոնալ և 3/բուն մասնագիտական: Եթե 

լեզվական իմաստն առօրյա ճանաչման արդյունք է, իսկ ռացիոնալը 

գիտական, հանրագիտարանային, ապա բուն մասնագիտական բաղադրիչը 

հիմնված է փորձի մասնագիտական ճանաչման վրա11: 

Ընդ որում, երեք բաղադրիչներն էլ սերտորեն կապված են իրար հետ` 

կազմելով անքակտելի միասնություն: Այստեղից հետևում է տերմինի 

կարևորագույն դերը ցանկացած մասնագիտական ոլորտի ընկալման, 

զարգացման ն փոփոխման գործընթացում: Ոլորտային իմաստաբանական 

անվանումների ամբողջությունը, ինչպես գրում է Վ. Լեյչիկը, կազմում է 

«կաղապարող յուրահատուկ մի նշանային համակարգ»2, որն ըստ էության 

ձևավորում է շրջապատող աշխարհի որոշակի զանգվածի լեզվական 

պատկերը: 

Սրա հետ կապված չափազանց կարևոր է դառնում ոչ միայն տերմին-

ների ճիշտ գործածումը, այլև օտարալեզու տերմինների թարգմանելիու-

թյան, ինչպես նաև թարգմանության/ոչ թարգմանության խնդիրըֈ Նշված 

խնդիրը համընդհանուր է բոլոր ոլորտների և լեզուների համար և ունի 

երկարատև պատմությունֈ Այն բավականին խրթին է, բարդ լուծելի, քանի 

որ կապված է ոչ միայն ոլորտային յուրահատկությունների, այլև մի շարք 

հարակից և ոչ հարակից խնդիրների հետֈ 

                                                           

1Голованова Е.И., Конгнитивно-историческое терминоведение: предмет, проб-

лематика, инструментарий. Вопросы когнитивной лингвистики, N2 (015), 2008, էջ 53. 
2 Лейчик Б.М., Терминоведение, предмет, методы, структура. Биалисток, 1998, էջ 43. 
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II ա Սովորաբար տերմիններն ունեն այլ լեզուներում իրենց 

համարժեքները, օրինակ՝ թթվածին – oxygen – кислород, հնչույթ – phoneme 

– фонема, ինչն ունի տարրական բացատրություն՝ տերմինների գերակշռող 

մեծամասնությունը մենիմաստ բառեր ենֈ 

II բ Խնդիրը բարդանում է բազմիմաստ տերմինների դեպքում, երբ 

գիտության տարբեր ոլորտներում դրանք ունեն տարբեր համարժեքներ, 

օրինակ՝ translator – թարգմանիչ և translator – փոխակերպիչ 

(преобразователь)ֈ Այսպիսի դեպքերում թարգմանիչը հանդիպում է մի շարք 

դժվարությունների՝ հետևաբար նա պետք է ունենա ոչ միայն մեկ, այլ մի 

քանի հարակից և նույնիսկ ոչ հարակից ոլորտների գիտելիք, քանի որ 

տերմինի թարգմանությունը ամեն անգամ կախված է կոնկրետ 

համատեքստից, իրադրությունիցֈ 

II գ  Ըստ Ա. Օ. Իվանովի՝ տերմինները կազմում են անհամարժեք 

բառապաշարի մաս, իսկ նրանց թարգմանությունը՝ անհամարժեք բառա-

պաշարի ամենախնդրահարույց շերտ3: Եթե տերմինը նշանակում է իրա-

կություն, որը բացակայում է երկրորդ լեզվում կամ պարունակում է 

դրանում գոյություն չունեցող հավելաիմաստ, ապա թարգմանիչը պետք է 

դժվար որոշում կայացնի՝ օգտագործել թարգմանական հնարներից մեկը 

տերմինի իմաստը ճշգրիտ փոխանցելու համար (նկարագրական թարգ-

մանություն, տառադարձություն, հնչյունադարձություն, բառապատճենում, 

մոտավոր թարգմանություն) կամ փոխառնի այնֈ 

III Այստեղ էլ սկսվում է տերմինաբանության ուսումնասիրության 

երրորդ կարևորագույն առանցքը՝ տերմինների փոխառության խնդիրը, որն 

երևի թե ամենախրթինն էֈ Այս հարցի վերաբերյալ գիտության մեջ կան մի 

շարք մոտեցումներ, կապված տերմինների փոխառության անհրաժեշ-

տության, բարեհնչության և այլ գործոնների հետֈ Ամփոփելով, նշենք, որ 

լեզվաբանական տերմինաբանության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 

որ տերմինների թարգմանության, առավել ևս փոխառման վերաբերյալ 

անհրաժեշտ է ցուցաբերել կշռադատված և տարբերակված մոտեցում, որի 

հիմքում պետք է, ըստ մեզ, լինեն մի շարք գործոններ, որոնցից են՝ 

 թարգմանության անհրաժեշտությունը պայմանավորված 

տերմինի գործածման բարձր հաճախականությամբ մայրենի 

լեզվում դրա համարժեքի բացակայության պարագայում, 

 օտարալեզու տերմինի անբարեհնչությունը մայրենի լեզվի 

հնչյունային համակարգի նկատմամբ,  

  արտաբերման անհարմարությունը՝ պայմանավորված դրա 

բազմավանկությամբ և այլն: 

                                                           

3
 Иванов А.О. Безэквивалентная лексика. Спб ГУ, 2016. 
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Նկատի առնելով վերը նշվածը, մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է մշակել 

հստակ սկզբունքներ, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի ձևավորել 

տերմինաբանության թարգմանության յուրահատուկ համակարգ նախ 

լեզվաբանության, հետագայում այլ ոլորտների համար: 

 

 

К. Абрамян  

К вопросу об актуальных проблемах терминологии 

Резюме 

В статье рассматриваются некоторые вопросы создания и употребления 

терминов в отдельно взятом языке, а также проблемы перевода и 

заимствования терминов в рамках новой антропоцентричной парадигмы 

науки. Особое внимание уделяется случаям употребления и перевода 

многозначных терминов, а также терминов, используемых в различных 

отраслях знания. На сегодняшний день одной из наиболее сложных является 

проблема заимствования терминов. Как следствие, она требует тщательной 

разработки определенных принципов и критериев.  

Ключевые слова и выражения:  термин, переводимость, 
заимствование,  иноязычный термин, многозначность, безэквивалентная 
лексика. 

 

 

K. Abrahamyan  

On some topical problems of terminology        

Summary 

The paper is devoted to the investigation of the main problems of term 

creation and usage in different languages. Cases of term translation and term 

borrowings are also observed within the framework of the new anthropocentric 

paradigm of the science. Special attention is paid to cases of translation and usage 

of polysemantic terms as well as terms used in different spheres of knowledge. 

Nowadays one of the most crucial problems of terminology is the problem of term 

borrowing, therefore it needs special principles and criteria to be worked out and 

applied. 

Key words and expressions: term, translatability, borrowing, foreign 
language term, polysemy, equivalent-lacking wordstock. 
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Շիրակի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

arm5_83_7@mail.ru 

 

ՏԵՔՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ.  

ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ՁԵՎԵՐ ԵՒ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ 

 

Տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կյանքին, տեխնիկային 

բնորոշ հասկացություններ արտահայտող բառը կամ բառակապակցու-

թյունը ընդունված է կոչել տերմին: 

Տերմինները (գիտաբառ, անվանում, արևմտահայերենում՝ եզր, 
եզրույթ)1 մենիմաստ բառեր են հիմնականում (չնայած կա նաև տերմինային 

բազմիմաստություն), որոնց հիմքում ընկած է գիտական սահմանումը: 

Ինչպես դիպուկ նկատել է Էդ. Աղայանը. «տերմինային իմաստը ճշգրտորեն 

սահմանելի հասկացություն է»2: Տերմիններն ամբողջանում են 

տերմինահամակարգերում3, իսկ տերմինների համակարգումը կատարվում 

է ըստ համապատասխան ոլորտի տերմինաբանական բնագավառների, 

գիտակարգերի, մասնագիտությունների, գիտաճյուղերի, ինչպես նաև 

դրանց ներսում, այսինքն՝ ներհամակարգային դասակարգում և 
ենթադասակարգում (Ա.Ա.) է կատարվում: Ցանկացած բնագավառի տեր-

միններ համակարգվում են որոշակի աստիճանակարգությամբ 

(ստորակարգային (հիերարխիկ) դասակարգմամբ) և կարող են 

ներկայանալ ինչպես ամբողջական (մակրո-), այնպես էլ մասնակի, փոքր 
(միկրո-) համակարգերով՝ դասակարգվելով վերևից ներքև կամ հակառակը:  

Եթե տերմինաբանությունն ուսմունք է լեզվում գոյություն ունեցող 

տերմինների ամբողջության ու տերմինահամակարգերի մասին, այս նշա-

նակությամբ տերմինագիտությունն էլ բառագիտության ենթաբաժին է 

                                                           

 Տե'ս  Հ. Պետրոսյան, Հայրենագիտական բառարան, էջ 578: 
1 Ա. Սուքիասյան, Ք. Սուքիասյան, Մ. Ֆելեքյան, Ժամանակակից հայոց լեզու 

(Հնչյունաբանություն, բառագիտություն), Ե., ԵՊՀ հրատ., 2017, էջ 203: 
 Տերմինն ինքնին մենիմաստ է, սակայն, երբ միևնույն տերմինը գործառվում է մի 

քանի համակարգերում (միջհամակարգային տերմիններ-Ա.Ա.), նման դեպքում գործ 

կունենանք արդեն տերմինային բազմիմաստության հետ (օրինակ՝  ասույթ տերմինը 

որպես գրականագիտական, լեզվաբանական (քերականական) և տեքստաբանական 

տերմին): 
2 Էդ. Աղայան,  Լեզվաբանության հիմունքներ, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1987, էջ 432: 
3 Հ. Պետրոսյան, Նշվ. աշխ., էջ 579: 
Տե'ս Հ. Պետրոսյան, էջ 579: 

mailto:arm5_83_7@mail.ru
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դիտվում, երբեմն էլ՝ իբրև ինքնուրույն բնագավառ, լեզվաբանական 

առանձին գիտակարգ կամ գիտաճյուղ: 

Տերմինաբանության զարգացումն ու լեզվի բառապաշարի՝ մասնա-

գիտական նոր բառերով՝ տերմիններով համալրումը անընդմեջ է՝ պայմա-

նավորված գիտական, հասարակական-քաղաքական, մշակութային, մար-

զական բնագավառների առաջընթացով ու զարգացմամբ: Օրինակ՝ ավան-

դական լեզվաբանության մեջ ժամանակակից հայերենի եռաստիճան 

բաժանմամբ ներկայացված  հնչյուն-բառ-նախադասություն համակարգն  

այժմ փոխարինվել է հնչյուն-բառ-նախադասություն-տեքստ քառաստիճան 

համակարգով, քանի որ տեքստը, տեքստաբանությունը (տեքստա-

գիտություն)4, տեքստի ոճագիտությունը դարձել են լեզվաոճագիտական 

ուսումնասիրության առարկա, ինչն էլ իր հերթին ազդել է (և շարունակում է 

ազդել) լեզվաբանական տերմինահամակարգի զարգացման վրա՝ վերջինս 

համալրելով տեքստաբանական, տեքստաոճաբանական նոր տերմիններով 

                                                           

 Տե'ս Գ. Ջահուկյան, Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու, Ե., «Լույս», 1994:  Լ. Եզեկյան, Ա. 

Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան, Հայոց լեզու, դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ 

դասարանի համար, Ե.,  2009:  
 Տեքստը կազմվում է նախադասությունների միջոցով, սակայն տեքստը 

կազմող բուն միավորները առանձին նախադասությունները չեն: Տեքստի կազմում 
առանձնացվում են այնպիսի միավորներ, ինչպիսիք են պարբերությունը, համա-
տեքստը, բարդ շարահյուսական ամբողջությունը և այլն: Բարդ շարահյուսական 
ամբողջությամբ բացահայտվում է տեքստի որևէ մանրաթեմա: Պարբերությունը 
կապակցված տեքստի բաղկացուցիչ մաս է, որը ներկայանում է մեկ կամ մի քանի 
նախադասություններով և բնորոշվում է բովանդակության միասնությամբ ու 
հարաբերական ավարտվածությամբ: Այն իմաստային որոշակի ինքնուրույնություն 
ունենալով՝ հանդես է գալիս որպես տեքստի բաղադրիչ նվազագույն միավոր: Մեկ 
պարբերությունն էլ ինքնին կարող է հանդես գալ որպես տեքստ: Բանավոր 
(խոսքում) տեքստում պարբերություններն առանձնանում են արտասանական 
դադարներով, որոնք ավելի մեծ են, քան նախադասությունների միջև եղած 
դադարները: Պարբերությունների կազմի մեջ մտնող նախադասությունները 
իմաստային և քերականական սերտ կապեր ունեն: Այս ամենն էլ արտահայտվում է 
համապատասխան տերմինների միջոցով, որոնց ամբողջությունն էլ ձևավորում է 

տեքստաբանական տերմինահամակարգը: 
4 Հաշվի առնելով տեքստի ըմբռնման լայն և նեղ մոտեցումները՝ տեքստային 

մակարդակում ևս կունենանք տերմինային նույն զուգահեռը (տեքստաբանություն և 

տեքստագիտություն. առաջին դեպքում կունենանք լեզվաբանական համակարգ, 
երկրորդ դեպքում՝ լեզվի ենթահամակարգ, բաժին ), ինչ  ունենք բառագիտական 

մակարդակում (տերմինաբանություն  և տերմինագիտություն): Հավանաբար նման 

տարակարծություններից զերծ մնալու նպատակով է, որ Թ. Շահվերդյանը գործա-

ծում է տեքստի լեզվաբանություն  տերմինային կապակցությունը: 
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ու տերմինային կապակցություններով կամ էլ եղած տերմինների՝ նոր 

իմաստային կիրառություններով (միջհամակարգային (ներհամակարգա-
յին-Ա.Ա.) տերմիններ): Օրինակ՝ նախադասություն տերմինը գործածվում է 

ոչ միայն քերականական, այլև տեքստագիտական ենթահամակարգում:  

Մինչ տեքստի մասին գիտության՝ տեքստաբանության կամ 

տեքստագիտության հիմնավորվելը՝ լեզվաբանությունն իր հետա-

զոտությունը կենտրոնացրել է նախադասության՝ որպես ամենածավալուն 

միավորի վրա՝ սույն դեպքում նկատի չունենալով շարույթը կամ 

պարբերությունը: Սակայն 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներից արդեն 

տեքստաբանության (տեքստագիտության)՝ որպես լեզվաբանության 

առանձին գիտակարգի (բաժնի) ընդունումը կամ ըմբռնումը առիթ 

հանդիսացավ տեքստաբանական տերմինների կերտման, եղած տերմին-

ների՝ նոր իմաստներով կիրառման, օտարաբան տարբերակները հայեցի 

ձևերով փոխարինելու համար: Տեքստի լեզվաբանության առանցքային 

դրույթն այն է, որ ավարտուն ասույթ արտահայտող հիմնական լեզվական 

միավորը ոչ թե նախադասությունն է, այլ տեքստը. «Վերջինս սկսել են 

դիտելվերշարահյուսական կամ «լեզվի առավելագույն կառուցվածքային 
միավոր, որի մեջ պարունակվում են մյուս բոլոր կառուցվածքային մակար-

դակների միավորները՝ հնչյունը, բառը,ձևույթը և նախադասությունը»5: 
Տեքստագիտության՝ որպես լեզվաբանական նոր ենթահամակարգի 

ի հայտ գալով՝ տերմինաշինությունը (տերմինակերտություն, եզրա-
շինություն), որը տերմինաբանության հարակից բնագավառ է, ևս մտնում է 

զարգացման և հարստացման նոր շրջան: Եղած կամ ստեղծված հայեցի 

տարբերակներին զուգահեռ սկսում են կերտվել նորերը՝ որպես նույնանիշ, 
համարժեք տերմիններ հասկացության, երևույթի բովանդակությունն ավելի 

դիպուկ արտահայտելու համար: Բնականաբար, նորաստեղծ ձևերը երբեմն 

դառնում են նաև հավելյալ ձևեր: Այսպես, կոնտեքստ (լատ. կցում, միացում, 
կապ բառից) ձևին զուգահեռ այսօր տեքստագիտական ենթահամակարգում 

նույն իմաստով գործածվում են հայեցի չորս տարբերակ ևս՝ համատեքստ, 
խոսքաշար, բանահյուսվածք, բնագիր: Զուգահեռ գործածվող նույնանիշ 

ձևերից մեկը՝ ամենադիպուկը, ժամանակի ընթացքում ընդհանրանալով՝ 

ձեռք կբերի համընդհանուր ճանաչում, իսկ մյուսները կվերածվեն հավելյալ 

կամ պասիվ ձևերի:  

Ա. Սուքիասյանը տերմինների հոմանշությունը համարել է ոչ 

հանձնարարելի՝ ի տարբերություն սովորական բառերի, և նկատել, որ 

                                                           

5
 Թ. Շահվերդյան, Ոճագիտություն, Ե., «Լուսակն», 2010, էջ 226: 
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«տերմինաբանական հոմանշությունը ժամանակավոր երևույթ է տերմինա-

բանության զարգացման տվյալ փուլի համար»6: 

  Որպես ավելի ուշ ճանաչված բնագավառ՝ տեքստաբանությունն ու 

տեքստաբանական տերմինները ստվերում են մնացել, այնինչ այս 

բնագավառում կան մեծաքանակ տերմիններ իրենց մակրո- և միկրոհամա-

կարգերով: Եթե տեքստաբանությունը դիտարկենք լեզվի բաժիններից մեկը՝ 

ամենամեծը՝ վերշարահյուսականը կամ գերշարահյուսականը (հնչյուն-
բառ-նախադասություն-տեքստ), ապա տեքստաբանական ենթահամակար-

գում մենք կունենանք այնպիսի տերմիններ, ինչպիսիք են շարույթը, 
պարբերությունը, ենթահիմքը, ասույթը, տեքստը, համատեքստը (կոն-
տեքստ, բնագիր, խոսքաշար, բանահյուսվածք), նախաբերությունն ու 
հետաբերությունը, վերնագիրն ու բնաբանը, առաջաբանը, ներածությունն 
ու վերջաբանը (վերջիններս որպես տեքստի կառուցվածքային տարրեր), 
ցանկ, ամփոփում, ծանոթագրություն, հավելված, տեքստի ոճաբանություն, 
տեքստի լեզվաբանություն, բնագրագիտություն և այլն: 

Տեքստաբանական մակարդակում, ինչպես օրինակներից է երևում, 

բացի բառային տերմիններից՝ կան նաև կապակցական տերմիններ (տերմի-
նային կապակցություն), ինչպես՝ բարդ շարահյուսական ամբողջություն, 
տեքստի լեզվաբանություն, լեզվի առավելագույն կառուցվածքային միա-
վոր), որոնք հիմնականում պատճենումների արդյունք են (օրինակ՝ 
անիսկական (ոչ սեփական) ուղղակի խոսք՝ несобственная прямая речь)7: 

Այսպես՝ ռուսերենից թարգմանված բարդ շարահյուսական ամբողջություն  
տերմինային կապակցությունը և պարբերությունը  իրարից տարբերակված 

լեզվական իրողություններ են ռուսերենում, իսկ հայերենում սրանք 

միմյանցից տարբերակելը երբեմն ոչ միայն բարդ է, այլև անհնար: Բարդ 
շարահյուսական ամբողջությունը համարվում է կառուցվածքաիմաստային 
միավոր, պարբերությունը՝ ոճակառուցվածքային: 

Տեքստաբանական ենթահամակարգում, եթե փորձենք աստիճանա-

կարգորեն ներկայացնել մանրահամակարգը վայրընթաց (վերևից ներքև) 

կամ վերընթաց (ներքևից վերև) դասակարգմամբ, ապա կարող ենք ունենալ 

հետևյալ դասակարգումը. ինչպես՝ տեքստ-համատեքստ-բարդ շարա-

հյուսական ամբողջություն-պարբերություն-նախադասություն (վայր-

                                                           

6 Տե'ս Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1999, էջ 174-175: 
 Համատեքստ տերմինն ավելի ընդգրկուն ու համապարփակ է արտահայտում 

տեքստաբանական նշյալ իրողությունը: 
7 Պ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, Գ. 1, ԵՊՀ հրատ., Ե., 

1990, էջ 90: 
 Տե'ս Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ԵՊՀ հրատ., Ե., 1991, էջ 368: 
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ընթաց) և՝ նախադասություն-պարբերություն-համատեքստ-տեքստ (վերըն-

թաց): Նույն սկզբունքով կարելի է կատարել այլ մանրահամակարգերի 

առանձնացում և ենթահամակարգումներ ևս տեքստաբանական տերմինա-

համակարգում, ինչպես, օրինակ, տեքստի կառուցվածքային տարրերի 

համակարգը՝ բնաբան-վերնագիր-առաջաբան/ներածություն-հիմնամաս-
վերջաբան/ամփոփում-ցանկ-համառոտագրություններ-հավելված 
կամ՝տեքստ-համատեքստ-նախաբերություն-հետաբերություն-ասույթ-
ենթահիմք:  

Տեքստաբանական տերմինների կերտման և կիրառման տեսա-

կետից ուշագրավ է Գ. Ջահուկյանի մոտեցումը: Տեքստ տերմինի փոխարեն 

լեզվաբանը  գործածում է հենք ձևը, իսկ  լիահինույթ, հինույթ (պար-
բերություն), գերպարբերություն (պարբերությունների միացումներ)8, 

ասույթ, լիասույթ նորակազմ տարբերակները ձևակերպում և սահմանում է 

այսպես. «Լիահինույթի անվան տակ մենք հասկանում ենք հենքի (տեքստի) 

բարձրագույն միավորը, այսինքն՝ տեքստը որպես պարբերությունների 

լիակատար ամբողջություն, որով սպառվում է այն ամենը, ինչ ասվում է 

հեղինակի կամ հեղինակների կողմից:  

Պարբերության (հինույթի) և լիահինույթի միջև առկա է մոտավորա-

պես նույն  հարաբերությունը, ինչ պարզ նախադասության (ասույթի) և նա-

խադասությունների ամբողջության (լիասույթի) միջև՝ այն տարբերությամբ, 

որ այս դեպքում այդ հարաբերությունն ավելի բարդ է և բազմակողմանի»9: 

 Գ. Ջահուկյանն իր ուսումնասիրությունները սովորաբար ներկա-

յացնում է կաղապարների կամ բանաձևերի միջոցով: Այս պարագայում ևս 

լեզվաբանը ձեռնպահ չի մնացել և մանրամասն ներկայացրել է տեքստա-

բանական ենթահամակարգի առանցքային մանրահամակարգերից պարբե-

րության կաղապարները, խոսել կաղապար և փոխկաղապարում հասկա-

ցությունների, համասեռ և տարասեռ կաղապարների ու շարույթների 

մասին: Ընդգծվածներն առանձին-առանձին կարելի է դիտել որպես տեքս-

տաբանական տերմիններ, այլ բան է, որ սրանց մեջ կան նաև այնպիսի նո-

րաստեղծ ձևեր, որոնք դառնում են հավելյալ և շատ հաճախ, չգործածվելով, 

դուրս են մնում ակտիվ տերմինահամակարգից (Ա.Ա.)՝ համալրելով պասիվ 
տերմինաշերտը (Ա.Ա.):  

Այսպիսով, լեզվի տերմինահամակարգի զարգացումը կամ նոր 

գիտաբառերով համալրումը պայմանավորված է նաև տվյալ գիտական 

                                                           

8 Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական  ուսումնասիրություններ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ, Հ. 

Աճառյանի անվ. ԼԻ, «Ասողիկ», Ե., 2003, էջ 71: 
9 Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 71: 
 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջեր  6; 8: 
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համակարգում ենթահամակարգերի առաջացմամբ, ձևավորմամբ կամ 

առանձնացմամբ, ինչի արդյունքում ստեղծվում են տերմիններ կամ էլ եղած 

տերմինները կիրառվում են նոր ենթահամակարգ(եր)ում՝ ծնունդ տալով 

նոր տերմինների, պատճառ դառնալով հոմանիշ, հավելյալ ձևերի կերտման 

կամ համակարգում ներհամակարգային և ներենթահամակարգային 
տերմինների առաջացման: 

 

        А. Авагян 

Текстологические термины: новые формы  

и дополнительные виды  

Резюме 

В статье представлены термины одной из современных армянских 

языковых систем,  текстологической подсистемы, с их полными, общими 

(макро) системами и конкретными (микро) системами, а также новые  

текстологические виды. Новые термины очень часто становятся синонимами 

или дополнительными значениями существующим в языке эквивалентным 

формам.  

Ключевые слова и выражения: термин, текст, контекст, подтекст, 
абзац, тема и рема, терминологические единства, опора, текстема, анафора и 
катафора, синтагма. 

 

 

A.Avagyan 

Textual terms: new forms and additional types 

Summary 

In the article the terms of modern Armenian language systems, the 

textological subsystem, with their complete, general (macro) systems and specific 

(micro) systems have been presented, as well as new textual types. New terms 

frequently become synonyms or additional meanings to existed in the language 

equivalent forms. 

Key words and expressionsֈ terms, text, context, subtext, paragraph, 
theme and rheme, terminological units, support, texteme, anaphora and cataphore, 
syntagma. 
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ԱՐՄԻՆԵ  ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 

Արցախի պետական համալսարանի ասպիրանտ 

armivarzumanyan@gmail.com 

 

ՏԵՐՄԻՆԱՅԻՆ ԲԱԶՄԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿԱԶՄԱԽՈՍԱԿԱՆ 

ԴԱՐՁՎԱԾՆԵՐՈՒՄ 

 

Բազմիմաստությունը բառային իմաստների զարգացման և իմաս-

տափոխության օրինաչափություն է, որը գործում է նաև տերմինաբա-

նության մեջ: Այստեղ այն կարող է բնորոշվել որպես միևնույն բառ-

տերմինի տերմինային տարբեր նշանակությունների ամբողջություն1: 

Դարձվածի բազմիմաստությունը ևս նրանում մեկից ավելի իմաստ-

ների առկայությունն է: Դարձվածային իմաստի՝ շրջապատող իրականու-

թյունը արտացոլելու յուրահատկությունը պայմանավորված է նրա բաղա-

դրիչների՝ վերաիմաստավորումով նոր հասկացություն արտահայտելու 

հանգամանքով: Որպես հասկացություն արտահայտող միավորներ` բազմ-

իմաստ դարձվածային միավորները մի կողմից ունենում են փոխաբերու-

թյուններով առաջացած նշանակություններ, մյուս կողմից՝ տերմինային 

հասկացությունների նշանակություններ: Այս վերջինները կարող են մաս-

նավորվել և ստանալ տերմինային հատկանիշով բնութագրվող տարբե-

րակված իմաստ: 

Ղարաբաղի բարբառում գերակշիռ են կազմախոսական դարձվա-

ծային միավորները, որոնք նկարագրում են մարդու օրգանիզմում կատար-

վող ֆիզիոլոգիական տարբեր երևույթները: Մարդու մարմնի բոլոր անդամ-

ների ու մասերի անունները մասնակցում են դարձվածների կազմությանը: 

Հատկապես մեծաթիվ են աշկ, պէրան, անգուճ, մաննը, ար ն, թոք, լ զ , 

տ շ, ծըէրք, կըլ խ, փօր, պօրտ, ջան, սըէրտ բառերով բաղադրվածները: 

Սրանց բոլորին բնորոշ է բառային բազմիմաստությունը, որը որոշ 

դեպքերում պահպանվում է նաև նրանցով կազմված դարձվածային 

միավորների դեպքում:  

Դարձվածային բազմիմաստությունը դարձվածի կրկնակի վերա-

իմաստավորման արդյունք է, որը կարող է պայմանավորված լինել լեզվա-

կան և արտալեզվական (օր.՝ ժողովրդական ստուգաբանության աղավա-

ղում կամ պատմական զարգացում) գործոններով2: Կրկնակի վերաիմաս-

                                                           

1 Աղայան Է. Բ., Տերմինագիտություն, Երևան, 1978, էջ 40-42: 
2 Назарян А. Г., Фразеология современного французского языка, Москва, 1987, стр. 

209-210. 
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տավորումը ենթադրում է փոխաբերական նոր իմաստի առաջացում 

դարձվածի սկզբնական իմաստի հիման վրա: Նոր նշանակությունը կարող է 

դուրս գալ տվյալ իմաստային դաշտի սահմաններից՝ շարունակելով 

կապված մնալ նրա հիմնական իմաստի հետ:  

Բազմիմաստությունը բոլոր դարձվածային միավորներին հատուկ չէ: 

Մենիմաստ են հատկապես նախադասության կառուցվածք ունեցողները: 

Մյուս կողմից էլ առավել հազվադեպ են տերմինային բազմիմաստությամբ 

օժտված կազմախոսական դարձվածային միավորները:  

Լեզվաբանության մեջ ընդունված է տարբերակել երեք կարգի 

տերմինային բազմիմաստություն՝ արտահամակարգային, հարահամակար-

գային և ներհամակարգային3 (Էդ. Աղայանն առանձնացնում է արտահամա-

կարգային և ներհամակարգային տերմինային բազմիմաստություն4): 

Արտահամակարգային բազմիմաստության դեպքում տերմինային իմաստ-

ները կիրառելի են տարբեր գիտությունների տերմինահամակարգերում, 

հարահամակարգային  բազմիմաստության դեպքում՝ հարակից գիտու-

թյունների շրջանակներում, իսկ ներհամակարգային բազմիմաստության 

դեպքում ընդհանուր այլ իմաստների հետ կան միևնույն գիտության տեր-

մինահամակարգերին պատկանող իմաստներ: Ուսումնասիրված դարձ-

վածների՝ բառարանում արձանագրված իմաստների մեջ հանդիպել են 

նշված բոլոր տեսակները՝ հարահամակարգայինի մեծամասնությամբ: Սա 

պայմանավորված է նրանով, որ խնդրո առարկա դարձվածային միա-

վորները բաղադրված են իմաստային մեկ խմբի՝ մարմնի մասերի անվա-

նումներ նշանակող բառերով և վերաբերում են մարդու օրգամնիզմում 

կատարվող ֆիզիոլոգիական զանազան երևույթներին: Ուստի պատա-

հական չէ, որ կազմախոսական դարձվածների բազմիմաստությունը վերա-

բերում է հատկապես կենսաբանության, մարդաբանության, բժշկության 

տերմինահամակարգերին: 

Տերմինային բազմիմաստության իրողությունները հոդվածում 

ներկայացրել ենք ըստ հետևյալ խմբերի. 

ա) դարձվածներ, որոնք դրսևորել են տերմինային բազմիմաս-

տություն, 

բ) դարձվածներ, որոնք համատեղում են տերմինային և ընդհանուր 

այլ իմաստներ: 

                                                           

3 Շալունց Ռ. Ն., Տերմինային համանշություն և բազմիմաստություն, Լեզվի և ոճի 

հարցեր, Երևան, 1986, հ. 8, էջ 190: 
4 Աղայան Է. Բ., նշվ. աշխ., էջ 42: 
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Ղարաբաղի բարբառի բառարանում5 աշկ բազմիմաստ բառը տրված է 

«տեսողության գործարան», «տեսողության կարողություն», «բողբոջ» 

նշանակություններով՝ որպես բժշկության, կենսաբանության և 

բուսաբանության տերմինահամակարգերի անդամներ: Աշկ բառով 

կազմված հետևյալ դարձվածները կարող են հանդես գալ տերմինային 

իմաստների համատեղումով: 

Այսպես՝ աշկու գյ լլա դարձվածն ունի 1. աչքի բիբ, 2. տեսողություն, 

տեսողության կարողություն նշանակությունները, որոնք առնչվում են 

կենսաբանության և բժշկության ոլորտներին:  Դարձվածի իմաստը առաջին 

դեպքում բխում է նրա բաղադրիչների բառային իմաստից (դարձվածային 

կապակցություն), երկրորդ դեպքում վերաիմաստավորումն ավելի ուժեղ է 

(դարձվածային միասնություն), իսկ թույլ և ուժեղ վերաիմաստավորվա-

ծությունը դարձվածների բազմիմաստության պատճառներից մեկն է6:  

Աշկ անէլ դարձվածը «սկսել բողբոջել», «սկսել հասունանալ» (պտուղ-

ների մասին) իմաստներով վերաբերում է բուսաբանության ոլորտին: 

Թօք բառը «մարդու և կենդանիների շնչառության գործարան» և 

«լյարդ» իմաստներով կենսաբանության և բժշկության տերմինահամակար-

գերի միավոր է: Այս բառով կազմված դարձվածներից բազմիմաստ է միայն 

թօքէն տալ դարձվածը, որը տերմինային բազմիմաստություն է դրսևորում  

«շնչասպառ հևալ», «ուժեղ հազալ» իմաստներով և առնչվում է բժշկության 

ու կենսաբանության ոլորտների տերմիններին: 

Ղարաբաղի բարբառի բառարանում լ զ  բառը ունի հետևյալ 

իմաստները՝ «ճաշակելիքի և խոսելու գործարան», «որոշ կենդանիների այդ 

գործարանը՝ որպես ուտելիք», «հնչյունական և բառաքերականական 

համակարգի ամբողջությունը՝ որպես հասարակական հաղորդակցման 

միջոց», «բարբառ, ենթաբարբառ, խոսվածք», «միտքը բառերով արտա-

հայտելու եղանակ», «առանց բառերի միտք արտահայտելու համակարգ», 

«գերի», որոնք կենսաբանության, լեզվաբանության, խոհարարության և 

ռազմական ոլորտների տերմինային գործառույթներ ունեն: Նրանով 

բաղադրվածներից բազմիմաստ են լ զ ն կօլ տալ  «համրանալ», «ընկնա-

վորության նոպա ունենալ», լ զ ն պէնվալ  «սկսել խոսել», «խոսելու 

                                                           

5 Բառերի բացատրությունները տե՛ս Սարգսյան Ա. Յու., Ղարաբաղի բարբառի 

բառարան, Երևան, 2019: * Դարձվածների բացատրությունները տե՛ս Սարգսյան Ա. 

Յու, Մինասյան Շ. Մ., Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան, 

Երևան, 2017: 
6 Սարգսյան Ա. Յու., Մինասյան Շ. Մ., Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական 

բառարան, Երևան, 2017, էջ 39: 
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կարողություն ստանալ» դարձվածները, որոնք տերմինային բազմիմաս-

տություն են ներկայացնում բժշկության և կենսաբանության ոլորտներում: 

Տ շ բառի՝ «մարդու և կենդանիների մարմնի առջևի՝ պարանոցից 

ներքև ընկած մասը», «կաթնագեղձերից յուրաքանչյուրը, ստինք» և 

«սարալանջ» իմաստները ունեն կենսաբանության, բժշկության, աշխարհա-

գրության ոլորտների տերմինի արժեք: Դրանով բաղադրված տ շ օտէլ 

դարձվածը «կրծքով կերակրվել»,  «երեխա՝ տհաս լինել» է նշանակում և 

հարաբերվում է բժշկության ու կենսաբանության տերմինահամակար-

գերին: 

Սըէրտ բառը «մարդկանց և կենդանիների արյան շրջանառության 

գործարան», «կրծքավանդակի այն մասը, որի տակ գտնվում է սիրտը»  

իմաստներով տերմինային միավոր է բժշկության և կենսաբանության մեջ: 

Շատ դարձվածներում այս բառամիավորի ֆիզիոլոգիական իմաստը 

ներկայացվում է տարբեր փոխաբերական առումներով: Այսպես,  սըէրտը 
վըէննը կէնալ դարձվածն ունի «սրտի աշխատանքը կանգ առնել» և 

«ինֆարկտ ստանալ նշանակությունները», որոնք կենսաբանության և 

բժշկության տերմինահամակարգերի բառակապակցություններ են: Սըէրտը 
խառնէլ-ը «սրտխառնուք զգալ, փսխելու պատրաստ լինել» իմաստով 

վերաբերում է բժշկությանը, իսկ «սուր բանով սրտին հարվածելով՝ սպանել» 

նշանակությամբ կարող է դասվել իրավաբանական տերմինների շարքը: 

Սըէրտը էրիլ դարձվածի  «տհաճ զգացողություն ունենալ»,  «կրծքավանդակի 

մասում այրող ցավ զգալ» իմաստները առավելապես բժշկությանն են 

առնչվում:  

Բազմիմաստ են նաև վըէննը և ծըէրք բառերը: Վըէննը բառի 

տերմինային իմաստներն են՝ «մարդկանց և կենդանիների ստորին 

վերջույթներից յուրաքանչյուրը», «ոտքի թաթ», «հրազենի շնիկ», «երկարու-

թյան չափ», որոնք վերաբերում են կենսաբանության, բժշկության, ռազմա-

գիտության և տարածաչափության տերմինահամակարգերին: Ծըէրք բառի 

իմաստներն են՝ «մարդու վերին վերջույթներից յուրաքանչյուրը», «ձեռքի 

թաթ», «մարդ՝ իբրև աշխատուժ», որոնք կենսաբանության, բժշկության,  

մարդաբանության և տնտեսագիտության համակարգերի տերմիններ են: 

Ղարաբաղի բարբառի՝ դրանցով բաղադրված վըննըծըէրքա ըղնէլ դարձ-

վածը բազմիմաստ է և նշանակում է  «հաշմանդամ դառնալ, գործունակու-

թյունից զրկվել», «խիստ վախենալուց ուշաթափվել», որոնք առնչվում են 

սոցիոլոգիայի, հոգեբանության և բժշկության մասնագիտական բառա-

պաշարին: 

Մարդու մարմնի մասերի անվանումներից պօրտ բառը բազմիմաստ է 

«մարդու փորի կենտրոնական մասում գտնվող փոսիկ, որն առաջանում է 

պորտալարը կտրելուց հետո», «պորտալար», փոխաբերական «փոր» և 

«սերունդ, ծնունդ» նշանակություններով և բժշկության, կենսաբանության ու 
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հասարակագիտության տերմինային համակարգերի միավոր կարող է 

դառնալ: Օխտը պօրտը  դարձվածի  «նույն ծնողների յոթ սերունդը» և 

«ամբողջ տոհմը, գերդաստանը» իմաստները հասարակագիտության 

ոլորտն են ներկայացնում: 

Ինչպես նշել ենք, մի շարք դարձվածներ համատեղում են տեր-

մինային և ընդհանուր այլ իմաստներ: Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. 

դարձվածի տերմինաբանական իմաստը, դուրս գալով իր գործածության 

բնորոշ ոլորտից, սկսում է գործածվել փոխաբերական առումով, որը 

շարունակում է կապված մնալ տերմինաբանականի հետ: Փոխվում է ոչ 

միայն դարձվածի սկզբնական տերմինային իմաստը, այլև նրա գործա-

ծության ոլորտը, որն արդեն ավելի լայն սահմաններ է ունենում: Դա տեղի է 

ունենում մարդու՝ ընդհանրացումներ և համեմատություններ կատարելու 

մտածական գործունեությամբ պայմանավորված: Այսպես, կլ խը շոռ տալ 

դարձվածն ունի «գլխապտույտ ունենալ» տերմինային իմաստը, որ 

վերաբերում է բժշկության ոլորտին, իսկ մյուս իմաստով՝ «ուղղության 

ընթացքը փոխել», ունի ավելի ուժեղ վերաիմաստավորում և ներկայանում է 

լեզվի համագործածական ոլորտում: Այս դարձվածային միավորում 

օրգանիզմում կատարվող ֆիզիոլոգիական երևույթի բնույթը իմաստով 

շարունակում է կապված մնալ մարդու կատարած գործողության բնույթի՝ 

պտույտ կատարելու հետ:  

Համանման իրողություն է տեղի ունեցել նաև հետևյալ դարձված-

ներում. 

ջանան կէնալ՝  1. կերածը՝ խմածը մարսել, 2. ունեցածը՝ ձեռք բերածը 

վայելել, 

ջանը ըղուվէլ՝ 1. հիվանդանալ, 2. մռայլ տրամադրության մեջ լինել, 

սըէրտը թափէլ՝ 1. փսխել, 2. ապրումները պատմելով թեթևություն 

զգալ, 

կըլխէն ղափաղը յըէր կէնալ՝ 1. ուժեղ գլխացավ ունենալ, 2. խիստ 

ջղայնանալ, 

տ շա կըտըրէլ՝ 1. երեխային այլևս կրծքով չկերակրել, 2. մեկին իր 

հովանավորությունից զրկել, 

աշկէն աղէնքյը//աշկու լ ս՝ 1. տեսողություն, տեսողության կարողու-

թյուն, 2. թանկագին անձ: 

Նշված բոլոր դարձվածների առաջին և երկրորդ իմաստները ներ-

կայացնում են համապատասխանաբար թույլ և ուժեղ վերաիմաստավո-

րումներ: 

Որոշ դարձվածներում էլ տերմինային իմաստը հաջորդում է 

ընդհանուր իմաստներին: Սկզբնական բազմիմաստություն ունենալով և 

կրկնակի վերաիմաստավորում ստանալով՝ այդ դարձվածները ձեռք են 
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բերել տերմինային իմաստ, սակայն  այդ մակարդակում դեռևս բազմիմաս-

տություն չեն դրսևորում: Ղարաբաղի բարբառի կազմախոսական դարձ-

վածների թվում այդպիսի իմաստային զարգացում ունեն մի քանիսը. 

մաննը տալ՝  1. թեթևակի դիպչել, 2. թեթև վնաս հասցնել, 3. Ցուցա-
մատը կոկորդը խրելով՝ փսխում առաջացնել, 

սըէրտը ճաքէլ՝ 1. խիստ վախենալ, 2. ձանձրանալ, 3. ինֆարկտ 
ստանալ, 

վըէննան ծանդըր՝ 1. դանդաղաշարժ, ծանրաքայլ, 2. գալուստը 

անբարեհաջող, 3. հղի: 
Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղի բարբառի կազմա-

խոսական դարձվածներում առկա են տերմինային բազմիմաստության 

լիարժեք և մասնակի դրսևորումներ: Մասնակի դրսևորումներում տեր-

մինային և ոչ տերմինային բազմիմաստության համադրությունը կարող է 

հանգեցնել տերմինային բազմիմաստության վերացման, մյուս կողմից էլ՝ 

ձևավորել տերմինային բազմիմաստության նոր իրողություններ:  

Ղարաբաղի բարբառի կազմախոսական դարձվածների տերմինային 

բազմիմաստության դրսևորումների ուսումնասիրությունը բարբառի 

լեզվական իրողությունները քննելու ևս մի փորձ է:  Լեզվական այս 

միավորները կազմավորվում և կիրառվում են լեզվի նեղոլորտ ու 

ժողովրդախոսակցական բառաշերտերում և ձևավորում նրանով խոսող 

ժողովրդի լեզվական քարտեզը, արտացոլում լեզվամտածողության լայն 

հորիզոնն ու աշխարհաճանաչողությունը: 

 

 

А. Арзуманян 

Явление терминологической полисемии в некоторых соматических 

 фразеологизмах карабахского диалекта. 

Резюме 

Соматические фразеологизмы могут выражать значения, связанные с 

изучением физиологического строения человека и другими смежными 

науками. Являясь образцами терминологической полисемии, значения 

некоторых соматических фразеологизмов карабахского диалекта могут 

относиться к терминологическим системам биологии, медицины, 

социологии и других наук. Выступая в составе некоторых соматических 

фразеологизмов, слова с терминологической полисемией продолжают также 

сохранять свою семантическую связь и многозначность  в составе 

фразеологизма. В диалекте эти фразеологические единицы более образно 

изображают различные физиологические явления, происходящие в 

организме человека. Исследование таких лингвистических единиц позволяет 
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выявить различные пласты языкового мышления и восприятия носителей 

данного диалекта. 

Ключевые слова и выражения: полисемия, термин, соматические 
фразеологизмы, терминологическая система, язык, диалект. 

 

 

A. Arzumanyan 

Polysemy of Terms in Some Karabakh Dialect Somatic Phraseological Units 

Summary 

Somatic phraseological units may have meanings which are related with 

Physiology and other fields of Science. Some Karabakh dialect somatic 

phraseological units denoting parts of human body are examples of polysemous 

terms used biology, medicine, sociology and another science fields. A polysemous 

term occurring in phraseological units preserves the polysemous associative 

meaning. These dialect idiomatic expressions most figuratively depict 

physiological processes in the human body. Their study reveals different layers of 

linguistic thinking and conceptions of a given linguistic society. 

Key words and expressions: polysemy, term, phraseological units, term 
system, language, dialect.  
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ԱՇՈՏ  ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ  

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

ash.galstyan@mail.ru 

 

ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՐՄԻՆԱՅԻՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

     Ժամանակակից լեզվաբանության տերմինաբանության առանձնա-

հատկությունները պայմանավորված են լեզվաբանության առարկայի՝ լեզվի 

ուսումնասիրության հայեցակարգով, կիրառական լեզվաբանության մեջ 

տարբեր մեթոդների գործադրմամբ, լեզվաբանական ուղղությունների նոր 

հասկացությունների ձևավորմամբ և այլն: Սույն աշխատանքի նպատակն է 

ներկայացնել հուշագրության լեզվական քննության տերմինային 

համակարգը, կատարել առաջադիր տերմինների կառուցվածքային (նաև 

իմաստաբանական, հասկացական, գործառական) վերլուծություն: 

         Հուշագրության լեզվական քննության տերմինաբանությունը՝ 

որպես գիտական ուսումնասիրության առանձին բնագավառ, կարելի է 

ասել, առաջին հերթին կապվում է տրամաբանության հետ: Առաջադիր 

ժանրի լեզվական քննությանը բնորոշ  հասկացությունների կազմավորման 

գործընթացը, դրանց մեջ արտացոլված առարկայի կամ երևույթի էական 

հատկանիշները, լեզվական նշանի և հասկացության հարաբերությունը, 

հասկացությունները բնորոշող տերմինների միջև եղած կապերը և 

հարաբերությունները, որոնք մշտապես գտնվում են տերմինաբանության 

հարցերով զբաղվողների ուշադրության ծիրում, անհնար է բավարար 

չափով քննել՝ առանց իսկ հաշվի առնելու տրամաբանությանը վերաբերող 

հարցերի առանձնահատկությունները:  

           Նշենք, որ տերմինները հատուկ գործառությամբ բառեր են, որոնք 

սահմանում են (բնորոշում են) գիտական հասկացություն: Տերմինի և 

հասկացության կապը մեկնաբանվում է նաև այլ տեսանկյուններով՝ ա) 

տերմինը հասկացություն արտահայտող, բ) տերմինը հասկացություն 

նշանակող հատուկ կարգի բառ է: Կարելի է ասել, որ տերմինները գործած-

վում են հատուկ ոլորտներում, և նրանց գլխավոր առանձնահատկությունը 

սահմանողական (բնորոշիչ) գործառությունն է: 

 Քննության առարկա որոշ տերմիններ հուշագրական լեզվական 

քննության դաշտի անդամներ են և տարբերվում են ընդհանուր գործածա-

կան բառերից,  որոնք չունեն սահմանափակ, հաստատապես արձանա-

գրված իմաստ՝ ի տարբերություն տերմինների: Տերմինը ճշգրիտ է, քանի որ 

այն արձանագրում է գիտության կողմից մշակված հատուկ, որոշակի 

հասկացություն: Պատահական չէ, որ տերմին (terminus) բառը նշանակում է 
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«սահման», «եզր», այսինքն՝ անվանման մեջ իսկ ընդգծվում է ճշգրտության՝ 

որպես լեզվական այս կարգի նշանի հատկանիշներից մեկը: Տերմինի մյուս 

հատկանիշներից ճշգրտության հետ անմիջականորեն կապվում է 

մենիմաստությունը: Սակայն հասկանալի է, որ տերմինի մենիմաստության 

պահանջը չպետք է հասցնել ծայրահեղության: Բոլորովին էլ չի պահանջ-

վում, որ տերմինը մենիմաստ լինի լեզվի ամբողջ բառապաշարի սահման-

ներում: Այսպես. հուշագրության լեզվական քննության տիրույթում գործա-

ծական է գեղարվեստական վավերագրություն տերմինային բառակապակ-

ցությունը, որը գործածական է արվեստի այլ ճյուղերում ևս: Այն` իբրև 

կարգախոս, անցյալ դարի սկզբներին առաջ է քաշվել Ռուսաստանի 

նկարիչների միության կողմից, որի անդամները, հետևելով շրջիկ նկարիչ-

ների ավանդույթներին, ձգտել են ստեղծել իրականությունը ճշմարտա-

ցիորեն արտացոլող և ժողովրդին հասկանալի արվեստ: 

Գիտական գրականության մեջ գեղարվեստական վավերա-

գրության, ինչպես ընդունված է ասել,  մետաժանրը1 (բառացի՝ «անդրսեռ»՝ 

ժանր, հմմտ. անդրլեզու) հաճախ անվանում են մեմուարային գրակա-

նություն, որի մեջ մտնում են հիշատակարանը, հուշագրությունը, 

ուղեգրությունը և օրագրությունը, որոնք, ըստ էության գրականագիտական 

տերմիններ լինելով, անցել են լեզվաբանական տերմինահամակարգ: Ս. 

Աբրահամյանն ընդգծում է, որ հաճախ մի բնագավառի տերմինները, 

թափանցելով մի այլ բնագավառ, դառնում են ընդհանուր տերմիններ2:  

Հուշագրության լեզվական քննության համակարգում  կենսունակ են 

դիմանկար3  և նկարագրական խոսք տերմինները: Հայտնի է, որ 

արվեստաբանության տեսական ընդհանրացման համար դիմանկարն 

առանձնացվում է որպես ուսումնասիրության առարկա: Դրա ուսումնա-

սիրությունը նույնքան զգալի է հուշագրութան լեզվական քննության 

տիրույթում: Սակայն, ի տարբերություն գեղանկարչության, հուշագրության 

լեզվում  դիմանկարն անընդհատ փոփոխվող վիճակների լեզվական 

ամբողջություն է: Լինելով հեղինակային խոսքի բազմազան շերտերից՝ 

դիմանկարը գեղարվեստական վավերագրության հեղինակները կերտում 

                                                           

1 Մետա- (հուն. meta-հետո, համար, միջոցով) տերմինը նշանակում է 

կառուցվածքային որոշակի ամբողջություն, որը կարող է այլ կառուցվածքների 

նկարագրության հիմք դառնալ, օրինակ՝ մետալեզու, մետատեքստ, 
մետատեսություն և այլն: Այս ժանրի անգլիագիր տերմինաբանության մեջ 

հուշագրության, օրագրության համար իբրև ընդհանրական հասկացություն 

կիրառվում է non fiction տերմինը: 
2 Հմմտ. Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Ե., 1981, էջ 117: 
3 Հուշագրության ժանրատեսակի մեջ առանձնանում են հուշապատում, հուշանովել, 

հուշադիմանկար, հուշ-դիմանկար տերմինները: 
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են նուրբ դիտողականությամբ և յուրահատուկ մեթոդով: Գեղարվեստական 

վավերագրության ժանրում դիմանկարն ամբողջանում է մի քանի սկզբունք-

ներով, որոնցից էականը թերևս հուշագրի առաջին տպավորությունն է: Այս 

առումով նկատելի են ուշագրավ փաստեր. հուշագիրների մեծ մասը իբրև 

սկիզբ արձանագրում է բնորդի հետ առաջին հանդիպումը, ինչը, որպես 

կարգ, անմոռանալի տպավորություն է թողնում: Հեղինակների հիշողության 

հոսքերում բնորդը նախևառաջ ուրվագծվում է իր արտաքին նկարագրով: 

«Թումանյանին ես առաջին անգամ տեսա հեռվից, Սոլոլակի Սերգեևսկայա 

փողոցում,-հիշում է Դ. Դեմիրճյանը, ապա անմիջապես անցնում բանաս-

տեղծի արտաքին նկարագրությանը:- Արագ, մեծ քայլերով գնում էր նա…: 

Մուգ դեղնագույն վերարկու ուներ հագին, նույն կտորի հաստ 

հետնագոտիով, ահագին մի ձեռնափայտ՝ առանց գլխի: Սև շլյապան 

հովանի էր անում կիսաժպտուն, երազալից դեմքին»4: 

Հուշերում նկարագրական խոսքը հեղինակները հյուսում են՝ 

կիրառելով լեզվաոճական այնպիսի հատուկ հնարներ, որոնք ձևավորում 

են հուշագրական տեքստի դիմապատկերային միջուկը: Հեղինակները 

կերպարագծում են բնորդի դիմանկարը՝ արտաքին բարեմասնությունների 

հաշվառումով՝ երբեմն առանձնացնելով նրա աչքերը, դեմքը, այտերը, 

ժպիտը, հայացքը, կազմվածքը, ձայնը, քայլը, մատները, մորուքը և այլն. 

«Առաջին հանդիպումով շատ հաճելի տպավորություն ստացա 

Թումանյանից… Նրա դեմքը ողողված էր կարծես մի ներքին լույսով: 

Փարթամ մազերով, աչքերը խոր ու խոհուն: Ժպիտը միշտ ներկա էր դեմքի 

վրա»5: 

Հուշագիրների ստվար մասը տևական հիշողության մեջ եղած 

մտապատկերներով ներկայացնում է նաև ծնողների դիմանկարը6, որը  

լավագույնս կերտել է Հովհ. Շիրազը «Մի փետուր իմ արծիվ կյանքից» 

հուշագրության մեջ. «Մայրս հեզ էր, նույնիսկ հեզիկ ու ծայրաստիճան 

ինքնամփոփ ու մենասեր, քնքուշ, ինչպես հով, երկչոտ, ինչպես սարի եղնիկ, 

սիրելի, ինչպես թփերի տակ քաշված լացակումած աչքերով մանուշակ: 

Հայրս նույնպես բարի ու մեղմախոս էր, ինչպես Շիրակի դաշտերի հովերը, 

բայց երբեմն խիստ, ինչպես Արագածի ձմռան շունչը»7: Ինչպես ասում են, 

                                                           

4 Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, Ե., 1969, էջ 22: 
5 Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, էջ 7: 
6 Ըստ անալիտիկ հոգեբանության հիմնադիր Կ. Յունգի՝ հուշագրությունը 

շարադրելիս դուրս են լողում մոր, հոր մասին մտավոր պատկերացումներ, որոնք 

մարդկային հոգեկերտվածքի և փոխհարաբերություններին բնորոշ արքետիպներ են: 

Վերջիններս հիշողություններ են, որոնք ինչ-որ ժամանակ ձևավորվել են, բայց 

հետագայում ճնշվել են կամ մոռացվել: 
7 Հ. Շիրազ, Մի փետուր իմ արծիվ կյանքից, Ե., 1984, էջ 7: 
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այս դիմանկարում համեմատությունները թափվում են «առատության 

եղջյուրից»:  

Հուշագրության լեզվական քննության կառուցվածքային տիրույթում 

գործածական է լեզվական անհատ տերմին-բառակապակցությունը: Լեզվա-

կան անհատը, որ գոյություն ունի լեզվական տարածություններում, որպես 

բազմաչափ կառուցվածք մեզ հետաքրքրում է լեզվաբանության, հոգեբա-

նության և փիլիսոփայության տեսանկյունից:  

Լեզվական տերմին-բառակապակցություններից են լեզվի արտա-

հայտության պլան և լեզվի բովանդակային պլան անվանումները: Այսպես. 

գեղարվեստական վավերագրության ժանրի լեզուն իր լեզվահաղորդակ-

ցային գործառույթով այդուհանդերձ տարբերվում է գեղարվեստական 

լեզվից: Այն ի մասնավորի իրական աշխարհի փոխհարաբերությունների 

հնարավոր արձանագրումն է: Գ. Ջահուկյանը նշում է, որ «լեզվի 

արտահայտության պլանը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նյութական աշխարհի 

դրսևորում, լեզվի բովանդակային կողմը` նյութական աշխարհի արտա-

ցոլում»8: Այս հստակ սահմանազատումը մեծ չափով համապատասխանում 

է նաև գեղարվեստական վավերագրությանը, որտեղ առաջնային 

նշանակություն ունեն հաղորդման տեսության բաղադրիչները լեզվական 

անհատականության գերակա ազդեցությամբ: Տվյալ դեպքում գործ ունենք 

մետաժանրի գեղարվեստական ոճի հետ, որի էական հատկանիշը 

նախևառաջ անհատականությունն է, լեզվական անհատի մտածողության 

իրացումը:  

  Ոճը նույնպես հուշագրության լեզվական քննության  տերմին է: Ոճը  

գրելակերպի ինքնատիպությունն է, գրողի ստեղծագործական անհատա-

կանության դրսևորումը, նրա գեղարվեստական մտածողության առանձնա-

հատուկ ձևը, եղանակը:  

Հուշագրության լեզվական քննությունը աղերսներ ունի նաև 

հոգեբանության հետ: Ժամանակակից լեզվաբանության ուղղությունների 

մեջ առաջնային նշանակություն ունի գեղարվեստական վավերագրության 

բնագրերի հոգելեզվաբանական հիմքերի ուսումնասիրումը, որովհետև 

հետազոտության կիզակետում մարդ-անհատականության լեզվական 

իրացումն է: Լեզվաբանական գրականության մեջ առաջադիր խնդրի որոշ 

տեսակների (հուշագրական և ինքնակենսագրական արձակ) երբեմն 

անվանում են լեզվաբանական անձնաբանություն («лингвистическая 

персонология»)9 տերմինով: Այստեղ հեղինակը հանդես է գալիս իբրև  

                                                           

8 Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի հոլովման համակարգը, Ե., 1967, էջ 17: 
9
 В. Нерознак, Лингвистическая персонология: к определению статуса 

Дисциплины//Язык, Поэтика,   Перевод, М., 1996, էջ 112-116:  
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անհատական և սոցիալական գծերի համադրությամբ անհատականություն, 

որ լիովին կարող է երևալ սեփական նախաձեռնությամբ ստեղծված երկում, 

իսկ երկը պիտի ունենա անցյալի հիշողության հստակ ու ճշգրիտ հիմքեր:  

Հուշագրության լեզվական քննության տերմինահամակարգում 

առանձնանում են հոգելեզվաբանության բնագավառի այլ տերմիններ, 

օրինակ՝ մտածողության եղանակ, փաստարկում, խոսքի հուզա-

զգացմունքային բաղադրիչ, խոսքային ակտիվություն, պատճառա-

կանության շղթա և այլն: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գեղարվեստական 

վավերագրության հեղինակները, որոնք իրականությանը համապատաս-

խան երկխոսության մեջ են մտնում, կարող են բաժանվել երկու խմբի` 

պայմանավորված մտածողության տարբեր եղանակներով՝  

      1) հեղինակներ, որոնք փորձում են ընթերցողին ինչ-որ բան համոզել, 

պատճառահետևանքային կապեր առանձնացնել (պատճառականության 

շղթա), մտնել փաստարկումների տիրույթ` որոշակի աշխարհայացք 

ձևավորելով10,  

    2) հեղինակներ, որոնց մոտ ակտիվանում է խոսքի հուզազգացմունքային 

բաղադրիչը: Այստեղ նկատելի են բնութագրող բառերի (բնութագրիչների) 

առատություն և բնորդների խոսքային ակտիվություն: Հեղինակը երբեմն 

զգացական այդ վիճակները փոխանցում է նույնիսկ նկարագրությունների 

մեջ: Ի դեպ, ցայտուն կերպով մտաբերվում են հենց հուզականորեն 

հագեցած և նշանակալի դեպքերը:  

Հոգելեզվաբանությունը հաճախ է անդրադառնում իրականության 

համակողմանի կառուցման հիմնային հոսքերին (Ջ. Բրուներ և ուրիշներ): 

Իրականության պատկերման յուրահատուկ ձևը հատկորոշվում է 

շարադրույթ (нарратив)11 տերմինով: Այն գրելաոճ է, որով «պատմություն է 

պատմվում»: Շարադրույթը սովորաբար հյուսվում է առաջին կամ երրորդ 

դեմքով և ունի կառուցման որոշակի հիմքեր:  

 Հուշագրական պատումը կարող է ընդգրկել տվյալ պահի համեմատ 

ինչպես նախկինում տեղի ունեցած դեպքեր, այնպես էլ առաջ ընկնել և 

պատկերել դեպքեր, որոնք ունեն կատարվելիք իրադարձությունների 

արժեք: Երբեմն հուշագրական հատվածի վերջաբանը ընթերցողին հուշում 

է, որ հետագա պատումներում մենք դեռ հանդիպելու ենք այդ բնորդին: 

Այսպիսի դեպքի հանգամանքը ենթադրում է ավելի ուշ կատարված 

                                                           

10 Փաստարկման ընթացքում համոզումը այն էական տարրն է, հոգեբանական այն 

վիճակը, որի միջոցով ընթերցողի (ունկնդրի) մոտ ստեղծվում է հավատ հեղինակի 

նկատմամբ և վճռականություն՝ դառնալու վերջինիս համախոհը: 
11 Շարադրույթ եզրը առաջարկվում է մեր կողմից: 
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իրադարձությունների ներմուծում հուշագրության խոսքաշղթայում 

(անախրոնիան անվանվում է պրոլեպսիս փոխառյալ տերմինով): 

Պրոլեպսիսի ժամանակ պատմողն առաջ է ընկնում տվյալ պահի դեպքերից 

և երբեմն ծանուցման ձևով ընթերցողին նախապատրաստում է գալիք 

դեպքերին: Նշենք, որ պատմողի կողմից դեպքերի կանխավ հիշատակումը 

չի արվում ինչ-որ դրվագներ բաց թողնելու նպատակով: Պրոլեպսիսը 

բնորոշվում է իբրև անհամբերության կամ նոստալգիկ սպասման արտա-

հայտության շարադրույթ: Ենթադրվում է, որ պատմողը, նախապես իմա-

նալով ավարտը, ներկայացնում է գալիք դեպքերը՝ դրանով իսկ խախտելով 

հուշագրության ժամանակային սահմանները. «Դեպքը պատահեց… 

Սակայն համբերո՛ղ եղիր, ընթերցո՛ղ, այդ մասին հետո»12: 

Ժամանակակից ճանաչողական լեզվաբանության հիմնահարցերից 

մեկը տիպաբանական հասկացույթների իրացումն է: Հասկացույթ (концепт) 

տերմինով բնորոշվում է մտքի կառուցվածքային միավորը, որ ամրագրված 

է ուսումնասիրվող հուշագրության լեզվատիրույթում:  

Վ. Կարասիկը դիտարկում է որոշակի ընկերային խմբի ներսում 

լեզվական մշակույթ կրող անձի հասկացույթներ, որոնք ըստ էության 

դառնում են անհատի վարքի և արժեհամակարգի բնութագրիչներ13: 

Հասկացույթի կարևոր բաղադրիչներից մեկը բառի իմացական հիշողու-

թյունն է, լեզվական այդ նշանի իմաստային բնութագրությունը, որը 

կապվում է բառի արմատական նշանակության և լեզուն կրողների հոգևոր 

արժեհամակարգի հետ: Այս առումով հուշերում և ուղեգրություններում 

ուշագրավ է մանկություն, հուշ, հիշողություն, ճանապարհորդություն 
(ճամփորդություն), ուղևորություն, հանդիպում հասկացույթների տարա-

ծական դաշտը: 

Ժամանակակից լեզվաբանությունը, բնականաբար, բոլորովին 

անտարբեր չի կարող անցնել մաթեմատիկական տերմինաբանւթյան մեջ 

արձանագրված մի շարք հասկացությունների և սահմանումների կողքով: 

Հայտնի է, որ կաղապար տերմինը փոխառված է մաթեմատիկայից (այն 

փոխառություն է հունարենից), որի բնագավառում հիշյալ տերմինի իմաս-

տային գործածության բնույթը նույնը չէ, ինչ որ լեզվաբանության մեջ, 

որտեղ կաղապարն ավելի վերացական է:  

 Մենք մեր զգայությունների հոսքը կաղապարում (մոդելավորում) 

ենք լեզվական նորմերի և լեզվական կատեգորիաների միջոցով: Աշխա-

տանքում հատուկ առանձնացված են գեղարվեստավավերագրական բնա-

գրերի բառակազմական կաղապարներ, որոնք հատուկ են հուշագրության 

                                                           

12 Վ. Փափազյան, Հետադարձ հայացք, գիրք 1, Ե., 1979, էջ 46: 
13

 В.Карасик, Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волдоград, 2002, էջ 36: 
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լեզվին: 

  Հուշագրության մի հատկություն, որից ծագում է 

հուշագրաթերապիա14 տերմինը: Մասնագետները նշում են, որ հուշեր գրելը 

այսպես կոչված «թերապևտիկ» ազդեցություն կարող է ունենալ: Հայ գրող Վ. 

Ալազանը հիվանդության ծանր շրջանում հոգենյարդաբան պրոֆ. Գրոյի 

խորհրդով զբաղվել է հուշագրությամբ, որը թուլացրել է պրկված նյարդերը, 

առողջություն պարգևել նրան15:   

Ամերիկացի հոգեբան Ջերի Վաքսլերը (2013) փոքր տարիքից 

օրագիր է պահել և գրառել իր մտքերը: Հոգեբանը տարիներ անց հիշում է, 

որ բառերի հորդումը թղթի վրա հանգստացրել է իր խառնված մտքերը, 

խաղաղեցրել իրեն: Հոգեբանը համարում է, որ երբ գրում ես հոգու խորքից, 

բացահայտում ես ինքդ քեզ, ավելի հստակ ես տեսնում ամեն ինչ: Ըստ նրա` 

ճանաչված մարդկանց հուշերը հասարակության մեջ կարող են 

հեղափոխության նման մի բան առաջացնել: Կյանքի պատմություն գրելով` 

ըստ էության կարելի է տեսնել մարդու գործունեության սահմանները, 

հասկանալ նրա էությունը և մտքի կառուցվածքը: Ջ. Վաքսլերը համարում է, 

որ խճճված մտքերը հուշերում ըստ էության ձևավորվում են խճանկարի 

հատվածների պես: «Հուշեր գրելը բուժման միջոց է»,-եզրակացնում է 

հոգեբանը:  

Սույն հոդվածի շրջանակները թույլ չեն տալիս հանգամանորեն 

քննելու տերմինների բառակազմական կաղապարները: Սակայն նկատենք, 

որ հուշագրության լեզվական քննության տերմինային համակարգում 

ակտիվ են համադրական և վերլուծական բարդածանցավոր և երկանդամ 

բաղադրյալ տերմինները: Բարդածանցավոր տերմինների կաղապարում  

գերակշռողը վերջածանցավոր իսկական բարդություններն են: Ավելի 

կենսունակությամբ գործածվում են –ություն և -ույթ վերջածանցները՝ 

հուշագրություն, ուղեգրություն, օրագրություն, շարադրույթ և այլն: 

Երկանդամ բաղադրյալ տերմինների ձևաբանական կաղապարների մեջ  

ավելի կենսունակը և կանոնավորապես դրսևորվողը Ա+Գ (ածական+ 

գոյական) կառույցն է՝ գեղարվեստական վավերագրություն, նկարագրական 

խոսք, լեզվական անհատ, լեզվաբանական անձնաբանություն և այլն:  

                                                           

14 Հուշագրաթերապիա  բառը (անվանումը) առաջարկվում է մեր կողմից: 
15 Սա արտամղման երևույթ է, որն ըստ Զ. Ֆրոյդի, ես-ի (էգոյի) պաշտպանական 

մեխանիզմներից է, որի շնորհիվ գիտակցության ոլորտից ենթագիտակցության 

ոլորտ են մղվում հագեցած բովանդակություններ, հիշողություններ և այլն: Ֆրոյդը 

համարում է, որ արտամղված մտքերը չեն կորցնում իրենց ակտիվությունը 

անգիտակցականում, և դրանց պոռթկման կանխարգելման համար պահանջվում է 

հոգեկան էներգիայի մշտական ծախս (Տե՛ս Զ. Ֆրոյդ, Հոգեվերլուծության 
ներածություն, Ե., 2002, էջ 27): 
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А. Галстян 

Система терминов лингвистического анализа мемуаров  

Резюме 

Терминология лингвистического анализа мемуаров, как отдельная 

область научных исследований, находится в центре внимания специалистов. 

Ряд терминов, включенных в мемуарную литературу – мемуары, путевые 

заметки, дневники и т. д., фактически являясь литературоведческими  

терминами, вошли в систему термиинов лингвистики. Здесь бытуют также 

речевые единицы портрет и описательная речь. 

Двучленные составные термины активны. В морфологических моделях таких 

терминов регулярно появляется структура  прилагательное + 

существительное, как, например, художественная документалистика, 

языковая единица, лингвистическoe самовыражение и др.  

Ключевые слова и выражения: мемуары, лингвистический анализ, 
лингвистический знак, термин, общие и заимствованные термины, 
противоречие, пoнятие, концепт, модель словообразования. 
 

 

 A.Galstyan 

Sistem of terms of linguistic analysis of memoirs 

Summary 

The terminology of linguistic analysis of memoirs, as a separate area of 

scientific research, is in the center of specialists’ attention. A number of terms 

included in memoir literature: memoirs, travel notes, diaries, etc., in fact being 

terms of literary studies, are included in the linguistic terminology system. There 

are also speech units as portrait and descriptive speech. 

Binomial compound terms are active. In the morphological patterns of such terms, 

the structure of adjective + noun regularly appears. For example: artistic 

documentary, linguistic unit, linguistic self-expression and so on. 

Key words and expressions: memoirs, linguistic analysis, linguistic sign, 
term, general and borrowed terms, contradiction, notion, concept, word formation 
model. 
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ՋՈՒԼԻԵՏԱ   ԳՅՈՒԼԱՄԻՐՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր 

gyulamiryan@mail.ru 

 

ՆՈՐ ԲԱՌ -ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Բառաստեղծման գործընթացի պատմությունը ցույց է տվել, որ 

աշխարհում, առանձին վերցրած երկրում, յուրաքանչյուր հասարակության 

մեջ տեղի ունեցող աշխարհաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, կրթա-

մշակութային և այլ ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումներով պայմա-

նավորված՝ փոփոխություններ են տեղի ունենում նաև տվյալ ոլորտների 

բովանդակությունը ներկայացնող բառապաշարումֈ Անառարկելի է, որ 

հասարակությունն ամբողջությամբ վերցրած՝ ակտիվորեն առնչվում և 

փոխկապակցված է գիտության տարբեր ոլորտներին, և, բնականաբար նոր 

հասարակության, հասարակական նոր հարաբերությունների զարգացումն 

ու ձևավորումն ակնկալում է ոչ միայն գիտական արդիական տեխնո-

լոգիաների մշակում և ներդրում տվյալ ոլորտներում, այլև այդ միտում-

ներին համընթաց՝ տվյալ ոլորտները, նրա առանձնահատկություններն ու 

ուղղություններն անվանող, ներկայացնող բառապաշարի ձևավորումֈ  

Ընդամենը մի քանի տասնամյակ ետ գնալով՝ մենք առանց հատուկ 

ջանքերի կարող ենք ամբարել բազում բառեր, արտահայտություններ, 

լեզվարտահայտչամիջոցներ, որոնք կա՛մ նախկինում չեն եղել, կա՛մ ձեռք 

են բերել նոր իմաստներֈ Բնականաբար, որքան կտրուկ են փոխվում 

հասարակական ոլորտները, որքան զարգացումն արագընթաց է տեղի 

ունենում, այնքան առաջանում է գործընթացները, երևույթները նոր 

բառերով անվանելու, ձևակերպելու անհրաժեշտությունֈ  

Այս իմաստով, վերջին 2 տասնամյակներում՝ ինչպես կառուց-

վածքային, այնպես էլ՝ բովանդակային կտրուկ փոփոխություններ տեղի 

ունեցան մասնավորապես հանրակրթության ոլորտում, որի հետևանքով 

առաջացավ այդ փոփոխությունները բնութագրող բառերի և արտահայտու-

թյունների ստեղծման անհրաժեշտությունֈ 

Այսպես, մանկավարժամեթոդական գրականության մեջ և  պրակ-

տիկայում այսօր կիրառվում են գիտությունների նոր ոլորտները բնու-

թագրող բառեր, արտահայտություններ և եզրույթներֈ Օրինակ, մանկավար-

ժության ոլորտում կիրառվում են բազում նորաձևավորված բառեր, արտա-

հայտություններ, ինչպիսիք են․ 

 անձնակողմնորոշիչ կրթություն 

 աշակերտակենտրոն դաս (մոտեցումներ) 

mailto:gyulamiryan@mail.ru
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 ժողովրդավար հարաբերություններ 

 մանկավարժական կարողունակություններ (компетенции) 

 մանկավարժական իմիջ 

 մանկավարժական տեխնոլոգիաներ 

 երեխաների «ռիսկային խումբ» 

 կրթական չափորոշիչներ 

 հոգեբանական կախվածություն 

 համացանցամոլություն 

 թեմատիկ միավորումների ինտեգրում 

 կրթական ոլորտների ինտեգրում 

 գիտական հարցազրույց 

 էկոլոգիական մշակույթ 

 մեդիամշակույթ, մեդիաոլորտ, մեդիակրթություն և այլնֈ 

Քաղաքական-տնտեսական, մշակութային  ոլորտների զարգացման 

գործընթացում տարրական դպրոցը՝ որպես հանրակրթության առաջին 

օղակ և հիմնաքար, առաջինն իր վրա կրեց ինչպես կառուցվածքային, 

այնպես էլ բովանդակային փոփոխությունները․ փոխվեցին ոչ միայն 

կրթության նշված օղակի առարկայական ծրագրերը, այլև ներդրվեցին 

բազմաթիվ նորամուծություններ, որոնք թելադրեցին երևույթների նոր 

անվանումների պահանջ․ որքան էլ նրանց մեջ առկա էին շինծու, երբեմն՝ ոչ 

հայեցի բառեր և արտահայտություններ, այնուամենայնիվ, համակարգն 

ընտելացավ, ընդունեց և սկսեց կիրառել դրանքֈ 

Այսպես, պայմանավորված հանրակրթության տասներկուամյա դառ-

նալու հանգամանքով՝ ծնվեց վաղ կրթություն արտահայտությունը և 

մեկնարկային տարիք բառակապակցությունըֈ Կրթության մեկնարկային 

տարիքի իջեցումը թելադրեց մեթոդների նոր համալիրի ստեղծման և 

ներդրման անհրաժեշտությունֈ Այդ կապակցությամբ մենք վերանայեցինք 

մեր հեղինակությամբ տպագրված «Մայրենիի տարրական ուսուցման 

մեթոդիկա» ուսումնական ձեռնարկը, մշակվեցին և տարրական կրթության 

համակարգում ներդրվեցին մեթոդական նոր մոտեցումները ներկայացնող 

կամ հներն այլ կերպ անվանող եզրույթներֈ 

Նշված ձեռնարկի առաջին հրատարակության մեջ արդեն գործած-

վել են գրաճանաչության կազմակերպման մեթոդական շղթա, հետագայում՝ 

նաև մեթոդական քայլաշար եզրույթները, խոսքի զննականություն, նկար-

բառերի զուգադրում, գրելու պատճենահանման եղանակ, հնչյունային 

լսողություն, ընթերցանության դաշտ  և այլ բառակապակցություններ, 

որոնք առավել տիպական են ներկայացնում գործընթացում իրականացվող 

խնդիրներըֈ 

    Նշենք, որ հատկապես շահեկան փոփոխություններ են կատարվել 

տարրական դպրոցում իրականացվող մայրենիի դասերի կառուցվածքում և 
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բովանդակության մեջֈ Այսպես, մեր հեղինակությամբ տպագրված 

մեթոդիկայի դեռևս առաջին հրատարակության մեջ մենք գործածել ենք 

համակցված դաս եզրույթը և հիմնավորել նրա իմաստը, ներկայացրել 

գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները՝ դարձյալ ստեղ-

ծելով և կիրառելով մեթոդական իրողությունը ներկայացնող մի շարք նոր 

եզրույթներֈ 

Դեռևս մայրենիի ուսուցման մեթոդիկայի առաջին ձեռնարկում 

(հեղինակ՝ Ա․ Տեր-Գրիգորյան) բացատրական ընթերցանության մեթոդի՝ 

չորրորդ՝ պատմել կամ վերարտադրել բաղադրիչում նախատեսված են եղել 

և պրակտիկայում կիրառվել են պատմելու մի շարք տեսակներ, որոնք 

մեծապես նպաստում են նշված կարողության զարգացմանըֈ   Տարրական 

դպրոցում ավանդաբար կիրառվել է  նաև պատմել առաջին դեմքով և 

պատմել 3-րդ դեմքով՝ կարդացածի բովանդակությունը վերարտադրելու 

տեսակներըֈ Տասնամյակներ առաջ, երբ կրթությունն սկսվում էր 7 

տարեկանից, աշակերտները երրորդ դասարանում արդեն տարրական 

գիտելիքներ էին ձեռք բերում բայի դեմքի մասին և հասկանում էին 

պատմելու նշված տեսակի էությունըֈ Սակայն քառամյա կրթությամբ 

սովորող 2-րդ, 3-րդ դասարանցիները դեռևս չեն ըմբռնում, թե ինչ է 

նշանակում պատմել 2-րդ կամ 3-րդ դեմքովֈ Այս դժվարությունը 

հաղթահարելու նպատակով մենք մեթոդիկայում ավելացրինք «պատմել 

որպես մասնակից» (այսինքն՝ բայի 1-ին դեմքով), «պատմել որպես 

ականատես» (այսինքն՝ բայի 2-րդ դեմքով) տեսակները, որոնք նպաստեցին 

կարդացած ստեղծագործությունը 1-ին և 2-րդ դեմքերով պատմելու 

կարողության ձևավորմանը՝ առանց բայի դեմքի մասին գիտելիքների 

յուրացմանֈ Պատմելու տեսակների մեջ ավելացրինք ևս մեկ նոր ՝ 

դատողություններով պատմել արտահայտությունըֈ 

    Մայրենիի տարրական ուսուցման մեթոդիկայում գործածվում է 

նաև կարդալու տեսակ ներկայացնող «կանգառներով ընթերցանություն» 

բառակապակցությունը, որը թեև վերաբերում էր նախկինում գործող 

հատվածաբար կարդալու տեսակին, սակայն ունի մեթոդական բոլորովին 

այլ խնդիրներ լուծելու միտումֈ Մայրենիի մեթոդիկայի դասընթացում մեր 

կիրառած (դեռևս մեր ձեռնարկի 2-րդ հրատարակության մեջ) նոր 

եզրույթների մեջ կարևորում ենք նշել «մեթոդական կառույց», «մեթոդական 

կառույցի օժանդակ բաղադրիչներ» եզրաբառերը, որոնց միջոցով առավել 

որոշակի են ներկայացվող դասագրքի կառուցվածքը, յուրաքանչյուր 

բաղադրիչի նպատակները և իրականացման քայլաշարըֈ 

     Մայրենիի դասագործընթացի կազմակերպման բնույթին վերա-

բերող միջառարկայական կապեր արտահայտությունն ուսանողներին և 

ուսուցիչներին ավելի գործնականորեն ներկայացնելու նպատակով մեթո-

դիկայի դասընթացում ներդրել ենք, և ուսանողներն ամբողջությամբ յուրաց-
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րել ու կիրառում են միջառարկայական զուգադրումներ, եռադրումներ, 

քառադրումներ եզրաբառերը, որոնք առավել ճշգրիտ և մեթոդապես 

կատարյալ են ներկայացնում թեմատիկ տարբեր միավորների ամբող-

ջական ուսումնասիրության գործընթացըֈ 

     Մասնագիտական  բառերի և արտահայտությունների, հապավում-

ների մի հարուստ խումբ այսօր սկսվեց կիրառվել դարձյալ տարրական 

կրթության ոլորտում՝ պայմանավորված հանրակրթության համատարած 

ներառական դառնալովֈ Այսօր մասնավորապես կիրառվում են Կրթական 

կարիքի գնահատում, եռաստիճան գնահատում, ԿԱՊԿՈՒ (երեխաներ, 

հատուկ կարիքներով սովորողներ, ներառական դասարաններ) 

արտահայտությունները, ՏՄՀԱԿ - (տարածքային մանկավարժա-

հոգեբանական աջակցման կենտրոն), ՖՄԴ - (ֆունկցիաների միջազգային 

դասակարգում) և այլ հապավումներֈ 

     Այսպիսով, գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի ոլորտների 

զարգացմանը համընթաց ներկայացվող գիտական մոտեցումներն ու 

գիտության նվաճումները փոփոխություններ են թելադրում մասնա-

գիտական բառապաշարումֈ Մենք, անշուշտ, դեմ ենք մասնագիտական 

եզրաբառերի գործածման ոլորտում բծախնդիր մաքրամոլությանը, սակայն 

կողմ չենք նաև անընդունելի օտարամոլությանը, առավել ևս, որ մեր լեզուն 

ի զորու է ստեղծելու դիպուկ համարժեքներֈ Ցանկալի է, որ մասնա-

գիտական համախումբ ստեղծվի, որը կզբաղվի մանկավարժական ոլոր-

տում կատարվող փոփոխությունները ներկայացնող բառապաշարի հավա-

քագրմամբ, սրբագրմամբ և համապատասխան բառարանի ստեղծմամբֈ 
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Дж. Гюламирян 

О необходимости внедрения новых профессиональных слов-терминов в 

методику преподавания родного языка 

Резюме 

В данной статье автор обоснованно указывает на необходимость 

внедрения новых терминов в курс преподавания методики родного языка. 

Это обуславливается последними преобразованиями, осуществляемыми в 

сфере образования. В частности, в данной статье представлены новые 

профессиональные термины, поэтапно внедренные в курс преподавания 
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методики родного языка в ВУЗ-ах за последние два десятилетия, а также 

развернутые комментарии к ним. 

Ключевые слова и выражения: знания, умения, навыки, методическая 
структура, интерактивные методы, читательское умение, рассказывать как 
участник, рассказывать как наблюдатель. 
 

 

J. Gyulamiryan 

About the necessity of introducing new professional word-terms into the 

methodology of native tongue teaching 

Summary 

     In the article the author reasonably highlights the necessity of 

introducing new terms into the teaching course of native tongue methodology. 

This is conditioned by the latest changes made in the sphere of education. 

Particularly, new professional terms are represented in the article. Over the past 

two decades these terms, as well as their explanatory notes, have been stage by 

stage introduced into the teaching course of native tongue methodology in 

universities. 

Key words and expressions: knowledge, abilities, skills, methodological 
structure, interactive methods, reading skills, to tell as a participant, to tell as an 
observer. 
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«ԼԵԶՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

Ամենայն հայոց բանաստեղծը 1916 թ. դիպուկ գրել է. «Լեզուն է ամեն 

մի ժողովրդի ազգային գոյության ու էության ամենախոշոր փաստը, 

ինքնուրույնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու 

հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների 

ամենաճոխ գանձարանը, հոգին և հոգեբանությունը»1: 

Լեզուն նաև աշխարհը ճանաչելու միջոց է, մարդու իմացական 

գործունեության հիմքը, հաղորդակցության կարևորագույն միջոցը, այն 

հզոր գործիքը, որի միջոցով ձևավորվում է ազգային ինքնությունը:  

Լեզուն միաժամանակ քաղաքական ազդեցության զորավոր խթան 

է, մի միջոց, որի օգնությամբ իրականացվում է հանրության կառավարումը: 

Ամեն մի պետության ընդհանուր քաղաքականության մի մասն է լեզվական 

քաղաքականությունը, ինչպես որ կան մշակութային, տնտեսական, 

արտաքին, ներքին և այլ քաղաքականություններ:  

Իսկ ի՞նչ է պետական լեզվական քաղաքականությունը: Պետության 

ռազմավարական որոշումներն են՝ ուղղված տվյալ պետությունում տարած-

ված լեզվի (կամ լեզուների) պահպանմանը, տարածմանը կամ էլ որևէ լեզվի 

(լեզուների) գործածության սահմանափակմանը: Կարող ենք այսպես 

բանաձևել. եթե կա պետություն, պիտի լինի նաև լեզվական քաղաքա-

կանություն: 

Հայաստանի լեզվական քաղաքականության (ժամանակակից 

ընկալմամբ) հիմքերը դարերի խորքերում են2: Այսպես. Հայաստանի կազմի 

մեջ մտցված ծայրագավառների բնակիչներին Արամ թագավորը (մ.թ.ա. 9-

րդ դար) հրամայում է հայերեն սովորել, քանի որ պետության համար 

չափազանց կարևոր էր երկրի բնակչության լեզվական միասնությունը: 

                                                           

1 Տե՛ս Հովհ. Թումանյան, «Հայոց գրական լեզվի խնդիրը» /Երկերի լիակատար 

ժողովածու, հ. 7, Երևան, 1995, էջ 283: 
2 Հմմտ. Ա. Այվազյան, Մայրենի լեզուն և ազգայնականության սկզբնավորումը 

(հայկական և եվրոպական սկզբնաղբյուրների համեմատական քննություն), Երևան, 

2001, էջ 16-19: 
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ՊատմահայրՄովսես Խորենացին այդ առթիվ գրում է. «Հրաման տայ 

բնակչաց աշխարհին՝ ուսանել զխօսս և զլեզուս հայկական»3: 

Վաղնջական ժամանակներում երկրի սահմանները որոշելիս 

կարևոր (երբեմն վճռական) դեր ուներ լեզուն: Խորենացին Հայաստանը 

նույնացնում էր հայախոսության տարածքին, ինչպես երևում է հետևյալ 

խոսքաշարում. «Եւ յարեւելից կողմանէ, զեզերբ հայկական խօսիցս»4: 

Այսինքն՝ Հայաստանը հայերենի ընդգրկած տարածքն էր, երկիր, որտեղ 

հայերեն էր խոսվում: Հնում ազգությունը ևս հաճախ որոշվում էր լեզվի 

միջոցով. հայերենի՝ որպես մայրենի լեզվի գործածությամբ էր որոշվում 

անհատի պատկանելությունը հայությանը5: 

Մեսրոպ Մաշտոցի հանճարեղ գյուտով հայերենի այբուբենի 

ստեղծումը ևս պետական քաղաքականության մեծագույն ձեռքբերումն էր: 

Հայկական պետականության պայմաններում հայերենը պետական լեզվի 

գործառույթներով է օժտված եղել: Լեզվաբաններն իրավացիորեն նշում են, 

որ կիլիկյան հայկական թագավորության շրջանում ևս հայերենը պետական 

լեզվի կարգավիճակ ուներ6: 

Հայոց լեզուն հայերին կապող կարևորագույն միջոցն է եղել միշտ և 

այդ գործառույթն ունի նաև այսօր: 

Նորագույն պատմության մեջ հայկական պետական լեզվա-

քաղաքականության սկզբնավորումը պիտի համարել առաջին հանրա-

պետության կարճատև շրջանը (1918-1920): Այս պատմափուլի ամենա-

նշանակալից իրադարձություններից մեկը հայերենին պետական լեզվի 

կարգավիճակ շնորհելն էր: Հենց այս փաստն է լեզվական քաղաքա-

կանության առկայության ամենանկատելի հիմքը: 

Ռուսական շուրջ հարյուրամյա տիրապետության անմիջական 

հետևանքն էր, որ Հայաստանի պետական մարմիններում անկախության 

սկզբնական շրջանում գործավարության լեզուն գրեթե համատարած 

                                                           

3 Տե՛ս Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, էջ 46 (գիրք Ա, գլուխ ԺԴ): 
4 Տե՛ս Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, աշխատութեամբ Մ. Աբեղեանեւ Ս. 

Յարութիւնեան, Տփխիս, 1913, էջ 112 (գիրք Բ, գլուխ Ը): Հմմտ. աշխարհաբար 

թարգմանությունը՝ «Իսկ արևելյան կողմից, հայերեն խոսակցության վերջի 

սահմաններում» (տե՛ս Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, թարգմանությունը, 

ներածությունը և ծանոթագրություններն ակադեմիկոս Ստ. Մալխասյանցի, Երևան, 

1968, էջ 137): 
5 Հմմտ. «Եվ շատ էլ չէին սխալվում հներում, եթե լեզու ասելով ազգ էին հասկանում» 

(Հովհ. Թումանյան, նշվ. հոդվածը նույն տեղում): 
6 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, II մաս, Երևան, 1951, էջ 235, Ս. Ղ. 

Ղազարյան, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, 2-րդ հրատ., Երևան, 1981, էջ 285-

286: 
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ռուսերենն էր, պաշտոնյաների և զինվորականների զգալի մասը հայերեն 

չգիտեր կամ ուղղակի չէր ուզում գրել կամ խոսել երկրի  լեզվով7: 

Հայաստանյան մամուլը 1918-1920 թթ. հաճախ է անդրադարձել հայերենի 

կիրառության խնդիրներին, դրանց անդրադարձներ են եղել Հայաստանի 

խորհրդարանի և կառավարության նիստերի ընթացքում8: Պատմական 

նշանակալից իրադարձություն էր խորհրդարանի 52-րդ նիստում հայերենը 

պետական լեզու հայտարարելը 1919 թ. դեկտեմբերի 24-ին9: Լեզվի մասին 

օրենքը հրապարակվել է դեկտեմբերի 26-ին: Հայերենը պարտադիր էր 

դառնում պետական ու հասարակական հաստատություններում ու 

բանակում: Հիմնարկությունները պարտավոր էին վեց ամսվա ընթացքում 

միջոցներ ձեռնարկել հայերենը պետական գործավարության պաշտո-

նական լեզու դարձնելու ուղղությամբ: Այլ լեզուների գործածությունը պիտի 

սահմանվեր հատուկ օրենքով10:   

Խորհրդային շրջանում ևս հայերենը պետական լեզվի կարգավիճակ է 

ունեցել11: Այդ փաստն ամրագրված էր հանրապետության 1922, 1936, 1978 

թվականների Սահմանադրության մեջ, սակայն լեզվական հարցերը 

կարգավորված չեն եղել առանձին օրենքով: Հայաստանն ինքնուրույն 

լեզվական քաղաքականություն չէր վարում, բայցև լիովին զրկված չէր այդ 

հնարավորությունից. լեզվին առնչվող յուրաքանչյուր քայլ լեզվա-

քաղաքական բնույթ ուներ12:  

                                                           

7 Տե՛ս Դ. Ս. Գյուրջինյան, Հայոց լեզվի նկատմամբ պետական վերաբերմունքի 

դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1918-1920 թթ., «Վէմ» հանդես, թ. 

4, 2018, էջ 247-248: 
8 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություն-

ներ: 1918-1920, Երևան, 2014,  Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիս-

տերի արձանագրություններ, 1918-1920, Երևան, 2010 (երկու հրատարակություն-

ների կազմող և գլխավոր խմբագիր Ա. Վիրաբյան): 
9
 Քննարկման մասին տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի 

արձանագրություններ, էջ 403-407 (ըստ «Յառաջ» օրաթերթի, թիվ 80,  31 դեկտեմբերի 

1919թ.): 
10 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի օրենքները, Երևան, 1998, էջ 

209: 
11 Այդպիսի կարգավիճակ ունեին հարևան Վրաստանի և մերձբալթյան հանրա-

պետությունների հիմնական բնակչության լեզուները նույնպես: 
12 Հմմտ. «Հայաստանում 1920 թուականի Նոյեմբերի 29-ին խորհրդային նոր 

իշխանութեան վերափոխմամբ որդեգրուած լեզուական քաղաքականութիւնը՝ 

յատկապէս Հայոց լեզուի ուղղագրութեան ոլորտում» (Լ. Գ. Խաչերեան, Հայոց 

համազգային մաշտոցեան համակարգուած միասնական եւ միակերպ 

ուղղագրութեան պատմութիւնը (Ե.-Ի. դարեր), Լոս Անջելըս, 1999, էջ 263): 
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Երկրի օրենսդիր բարձրագույն մարմինը՝ Գերագույն խորհուրդը, 

«Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքն ընդունել է  1993 թ. 

մարտի 30-ին (հանրապետության նախագահը հաստատել է ապրիլի 17-ին): 

Երկրի կենսագործունեության համար կարևորագույն նշանակություն 

ունեցող այս օրենքի 1-ին հոդվածի վերնագիրն է «Հայաստանի Հանրա-

պետության  լեզվական քաղաքականությունը»:  Այս հոդվածում ներկայաց-

ված են ՀՀ լեզվական քաղաքականության հիմնական դրույթները՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, որը 

սպասարկում է հանրապետության կյանքի բոլոր ոլորտները», «Հայաստանի 

Հանրապետության պաշտոնական լեզուն գրական հայերենն է», 

«Հայաստանի Հանրապետությունն աջակցում է իր սահմաններից դուրս 

բնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանմանը և տարածմանը», 

«Հայաստանի Հանրապետությունն իր տարածքում երաշխավորում է 

ազգային փոքրամասնությունների լեզուների ազատ գործածությունը» և 

այլն: 

Տարիներ անց՝ 2011 թ. մայիսի 23-ին կատարված փոփոխությամբ  

«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի 1.1 հոդվածում բացատրվել են օրենքում 

գործածված հիմնական հասկացությունները: Ըստ կարևորության առաջինը 

նկատված պետական լեզվաքաղաքականություն եզրույթն է բացատրվել: 

 Այսպիսով՝ երկրի լեզվավիճակը, պետական իշխանության և 

կառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների և 

կազմակերպությունների լեզվահարաբերությունները կարգավորող օրեն-

քում գործածվել են տարբերակային եզրույթներ, որոնք, նույնաբովանդակ 

լինելով, տարբերվում են միայն իրենց կառուցվածքային տիպով՝ բառա-

կապակցական (լեզվական քաղաքականություն) և բառային (լեզվա-

քաղաքականություն): Լեզվաքաղաքականություն-ն առաջացել է 

բառակապակցության առաջին բաղադրիչի կրճատումից և երկրորդի հետ 

միավորումից (հմմտ. լեզվական ընտանիք – լեզվաընտանիք, լեզվական 

հարաբերություն(ներ) - լեզվահարաբերություն(ներ) և այլն): 

Եզրույթի նշանակությունը: «Լեզվական քաղաքականություն»-ն 

ընդգրկուն հասկացություն է: Մասնագիտական գրականության մեջ 

լեզվաքաղաքականությունը նույնացնում են պետության գործնական 

քայլերին՝ ուղղված «պետական լեզվի կարգավիճակին, նրա գործա-

ռույթներին, հասարակական կյանքի առավել կարևոր ոլորտներում 

պետական լեզվի մենիշխան գործածության պաշտպանությանը, «տեղա-
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կան» լեզուների գործածության կարգավորմանը»13: Լեզվաքաղաքակա-

նության իրագործման հիմնական գործիք է դառնում լեզվի մասին օրենքը: 

 Մեկ այլ մոտեցմամբ լեզվաքաղաքականությունը հասկացվում է 

այսպես՝ «պետության կամ որոշում ընդունելու իրավունք ունեցող 

հասարակական մարմնի բոլոր որոշումները, որոնք ուղղված են մեկ կամ մի 

քանի լեզուների գործածությունը տվյալ տարածքում (իրական կամ 

կարծական) կարգավորելուն»14: Ռուսական լեզվաբանական հանրա-

գիտական բառարանի բացատրությունն ընդհանուր բնույթ ունի. 

«Հասարակության, պետության մեջ լեզվական հարցերը լուծելու գաղափա-

րական սկզբունքների և գործնական միջոցառումների ամբողջությունը»15: 

 Լեզվաքաղաքականությունն այլ կերպ է ընկալվում, երբ վերաբերում 

է պետությունների խմբավորմանը, միավորմանը: Ահա այս մեջբերումը 

ցայտուն ներկայացնում է Եվրոպական խորհրդի  մոտեցումը. «Եվրախոր-

հուրդը զարգացնում է լեզվաքաղաքականությունը հետևյալ նպատակ-

ներով՝ պահպանել և զարգացնել լեզվական ժառանգությունը և Եվրոպայի 

մշակութային բազմազանությունը՝ որպես փոխըմբռնման զարգացման 

աղբյուր և այդպիսով հնարավորություն ընձեռել եվրոպացիներին 

ընդունելու, հասկանալու և հարգելու այլոց տեսակետները, զգացմունքները, 

հավատքն ու սովորույթները»16: 

 Լեզվական քաղաքականություն են իրականացնում նաև հասարա-

կական հաստատություններ, լրատվության միջոցներ, ազգային շրջանակ-

ներ, անգամ երևելի անհատներ, որոնց մեծ ներգործություն ունեն 

հասարակության վրա: Օրինակ՝ «Հյուսիսափայլ» ամսագրի լեզվական 

քաղաքականությունը: Կամ՝ «Սփյուռքահայերի՝ օտար լեզուների փոխա-

ռություններից խուսափելու լեզվաքաղաքականությունը մեծ մասամբ 

պայմանավորված է ազգային ինքնապաշտպանության առողջ մղումով»17: 

 Այսպիսով՝ լեզվաքաղաքականությունը պետության կամ պետու-

թյունների միավորումների կամ էլ հասարակական ազդեցիկ հաստատու-

                                                           

13 Տե՛ս, օրինակ, Беликов В. И., Крысин Л. П., Социолингвистика, Москва, 2001, 

էջ 263: 
14 Տե՛ս «Языковая политика в современном мире», Санкт-Петербург, 2007, էջ 97 

(ֆրանսիացի լեզվաբան Լ.-Ժ. Ռուսսոյի տեսակետն է): 
15 Տե՛ս Лингвистический энциклопедический словарь, Москва, 1990, էջ 616  (Языковая 

политика բառահոդվածը): 
16 Տե՛ս «Եվրախորհրդի լեզվաքաղաքականությունը: Ժամանակակից լեզուների 

ուսուցման ու դասավանդման վերաբերյալ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու», 

Երևան, 2001, էջ 13: 
17 Տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հ. 7, Երևան, 1981, էջ 370 

(Մաքրամոլություն բառահոդվածը):  
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թյունների (երբեմն նաև հզոր անհատների) իրականացրած միջոցների 

համակարգն է, որի նպատակը այս կամ այն լեզվի կարգավիճակի և 

կառուցվածքի պահպանումն է (կամ փոփոխությունը): Ասենք, որ լեզվի 

կարգավիճակը պետության մեջ տվյալ լեզվի ունեցած դերն է այդ 

պետության մեջ կիրառվող այլ լեզուների համեմատությամբ, միա-

ժամանակ՝ այդ նույն լեզվի դերը պետության սահմաններից դուրս՝ 

միջազգային ասպարեզում: Լեզվի կառուցվածքը նրա ներքին կազմությունն 

է (հնչյունական կազմ, ուղղագրություն, բառապաշար, քերականություն), 

ինչպես և լեզվի գոյավիճակային ձևերի հարաբերությունները (մի կողմից՝ 

գրաբար և աշխարհաբար, մյուս կողմից՝ միջին հայերենի առնչակցությունը 

գրաբարին և աշխարհաբարին, ներկայումս՝ արևելահայերենի և 

արևմտահայերենի կարգավիճակների, մերձեցման և փոխներթափանցման 

հարցեր, գրական լեզվի և բարբառների հարաբերակցությունը): 

 Լեզվաքաղաքականության ձևավորման և իրականացման համար 

անհրաժեշտ են մի շարք հիմքեր և պայմաններ: Դրանք են՝ գաղափարա-

խոսական ապահովում, լեզուների փոխհարաբերությունների վարչական 

կարգավորում (կիրառվում են պատիժը և խրախուսումը, բայց առավելա-

բար առաջինը, ինչպես որ Հայաստանում է), լեզվական կանոնի հաստա-

տում (որպես պետական լեզվի պատասխանատու՝ պետությունը ձգտում է 

կանոնարկման, ուստի և միասնականացման կանոններ է թելադրում 

հանրությանը, իսկ հանրությունն անընդհատ փորձում է այլընտրանքային 

լուծումներ գտնել և «շեղվել» կանոնից): 

 Եզրույթի ստեղծման ժամանակը: «Լեզվական քաղաքականություն» 

հասկացությունը համեմատաբար նոր է և կապվում է հանրալեզվա-

բանության մեջ 1970-ականներից գործածված, այնուհետև բացատրական ու 

լեզվաբանական բառարաններում արձանագրված լեզվական շինարարու-

թյուն, լեզվաշինարարություն և լեզվաշինություն եզրույթներին: 

Պատահական չէ, որ լեզվական քաղաքականություն-ը, լեզվաքաղաքակա-

նությունը-ը և հիշյալ միավորները մասնագիտական խոսքում հաճախ 

հանդես են գալիս միևնույն խոսքաշարում:  Հմմտ. «Սկսվել է գրական լեզվի 

գիտակցված մշակման ու նորմավորման գործընթացը, ի հայտ են եկել 

լեզվաշինության և լեզվական քաղաքականության որոշակի միտումներ, 

այսպես կոչված՝ «գրապայքարը», որով հաստատվել է աշխարհաբարի 
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գրավոր գրական լեզվի կարգավիճակը»18 և «Լեզվապլանավորման ձևերն են 

նորմավորումը, լեզվաշինությունը և լեզվաքաղաքականությունը»19: 

 Լեզվական շինարարություն / լեզվաշինարարություն և 

լեզվաշինություն եզրույթները հայերենագիտություն մուտք են գործել 

ռուսերենից (языковое строительство, որը խորհրդային երկրում գիտական 

շրջանառության մեջ է մտել XX դ. 20-30-ական թվականներին): Անգլերենում 

որպես սրանց համարժեք գործածվում Language Planning «լեզվական 

ծրագրում» եզրույթը, որը XX դ. կեսերի ծնունդ է20: Ամերիկյան 

լեզվաբանության մեջ Ջ. Ֆիշմանը 1970 թ. լեզվական պլանավորում-ի21 

փոխարեն գործածեց լեզվական քաղաքականություն՝ այն դիտարկելով 

կիրառական հանրալեզվաբանության շրջանակում22: 

Իսկ հայերենո՞ւմ երբ է սկսել գործածվել լեզվաքաղաքականություն 

բառը: Ըստ Արևելահայերենի ազգային կորպուսի (ԱՐԵՎԱԿ)23 ունեցած 

նյութի՝ ամենավաղ վկայությունը 1980 թվականից է, հանրագիտարանային. 

«Ուսումնասիրում է լեզվաքաղաքականության, լեզվաշինության, լեզվական 

շփումների, ազգի և ազգային լեզվի, երկլեզվության և բազմալեզվության .... 

հարցերը»24: Եթե հաշվի առնենք, որ հանրագիտարանի հիշյալ հատորը 

պատրաստվել է նախորդ տասնամյակում, արտերկրյա գիտական մտքում 

եզրույթի շրջանառման ժամանակը, ապա հայերենում բառույթի ստեղծման 

շրջանը պիտի համարենք 70-ականները: Բառը հայերեն լեզվաբանական 

տպագիր աշխատություններում մինչ այդ չի հանդիպում, չի գրանցվել 

                                                           

18 Տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան». «Սովետական Հայաստան» 

հատորը, Երևան, 1987, էջ 475: 
19 Տե՛ս Հ. Լ. Զաքարյան, Լեզվապլանավորման թույլատրելի սահմանների որոշման 

սկզբունքները / Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր, պրակ 2, Երևան, 

1987, էջ 120: 
20 Տե՛ս Haugen E., Planning for Standard Language in Modern Norway /Antropological 

Linguistics 1959. № 8: Հեղինակը հետագայում լեզվական շինարարությունը համարեց 

լեզվական քաղաքականության մի մասը (տե՛ս Хауген Э., Лингвистика и языковое 

планирование / Новое в лингвистике. — Москва, 1975. Вып. 7: Социолингвистика):  
21 Հայերենագիտության մեջ գործածվել է նաև լեզվապլանավորում տարբերակը: 
22 Տե՛ս Скачкова И. И., Языковая политика и языковое планирование / «Политическая 

лингвистика», 1, 2015, էջ 128: 
23 Տե՛ս www.eanc.net: 
24 Տե՛ս «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հ. 6, Երևան, 1980, էջ 225 

(գործածվել է Հանրալեզվաբանություն բառահոդվածում. Լեզվաքաղաքականություն 

բառահոդված հանրագիտարանը չունի): 
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հայերենի մինչև 1980-ը լույս տեսած բառարաններում՝ բացատրական25, 

ուղղագրական-տերմինաբանական26, լեզվաբանական27: Այս փաստը ևս 

լրացուցիչ վկայում է, որ բառը (եզրույթը) գործածության մեջ չի եղել (կամ 

այնքան հազվադեպ է եղել, որ չի նկատվել): 

Բառարանային մշակումը: Լեզվաքաղաքականություն բառն առաջին 

անգամ բառարանային գրանցում է ստացել 21-րդ դարի սկզբին, Ս. Էլոյանի 

կազմած նորաբանությունների բառարանում, լեզվբ. (լեզվաբանական) 

ոճական նշումով28: Բառը բացատրվել է այսպես՝ «լեզվի նկատմամբ 

տարվող քաղաքականությունը», բնագրային օրինակը 1993 թվականից է, 

«Հայաստանի Հանրապետություն» պաշտոնաթերթից:  

Արդյոք ճի՞շտ էր բառը նորաբանություն համարելը, երբ կար նրա 

հանրագիտարանային գործածության (մոտ երեսուն տարվա) փաստը, շուրջ 

մեկ տասնամյակ գործում էր «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը, որտեղ հիշյալ 

տերմինը գործածվել է իբրև հիմնական հասկացության արտահայտիչ: 

Բառը նորաբանություն համարելը թերևս ճիշտ էր, քանի որ այդ շրջանում 

որպես լեզվաբանական եզրույթ դեռևս նոր է ընկալվել. այդ են վկայում 

սակավաթիվ գործածությունները: 

Բառակապակցական լեզվական քաղաքականություն եզրույթը շատ 

ավելի վաղ է բառարանային գրանցման արժանացել: Առաջին անգամ 

հայտնվել է հայ-ռուսերեն լեզվաբանական բառարանում՝ языковая 

политика համարժեքով29: Երկրորդը ևս լեզվաբանական բառարան է, կրկին 

թարգմանական, եռալեզու30: Այստեղ հայերեն լեզվական քաղաքակա-

նություն եզրույթը ֆրանս. politique linguistique-ի և ռուս. языковая политика-

ի համարժեքն է, ո՛չ գլխաբառ, բայց ներկայացված է «Հայերեն տերմինների 

                                                           

25 Տե՛ս Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի 

բացատրական բառարան, հ. 2, Երևան, 1972,  Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի 

բացատրական բառարան, Երևան, 1976: 
26 Տե՛ս Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական, 

տերմինաբանական բառարան, Երևան, 1973: 
27 Տե՛ս Հ. Զ. Պետրոսյան, Ս. Ա. Գալստյան, Թ. Ա. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական 

բառարան, Երևան, 1975: 
28 Տե՛ս Ս. Էլոյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Երևան, 2002, էջ 

199:  
29 Տե՛ս Մ. Հ. Հարությունյանց, Հայ-ռուսերեն լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1963, 

էջ 101: 
30 Տե՛ս Ա. Հ. Նազարյան, Լեզվաբանական տերմինների ֆրանսերեն-ռուսերեն-

հայերեն ուսումնական բառարան, Երևան, 1993, էջք 393, 620: 
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ցանկում»: Ի դեպ, նշված երկու բառարաններում էլ մենաբառ եզրույթը 

(լեզվաքաղաքականություն) բացակայում է31: 

Գործածությունը: Լեզվաքաղաքականություն եզրույթը հազվադեպ է 

գործածվել լեզվաբանական աշխատություններում, թեպետ վերջին 

տարիներին գործածության որոշակի աշխուժացում է նկատվում32: 

Հանդիպում է նաև մամուլի լեզվում, քանի որ լեզվաքաղաքականության 

հարցերը հանրային հետաքրքրություն են ներկայացնում: Նկատելի է, որ 

հրապարակումները հիմնականում վերաբերում են լեզվի բնագավառի 

պատասխանատու մարմնի (Լեզվի պետական տեսչություն, Լեզվի կոմիտե) 

գործունեությանը, բառը հաճախադեպ է այդ մարմնի ղեկավարների 

խոսքում33:  

Հաճախականությունը: Լեզվաքաղաքականություն և լեզվական 

քաղաքականություն տարբերակների հաճախականությունը պարզելու 

համար կրկին դիմենք ԱՐԵՎԱԿ-ին34: Լեզվաքաղաքականություն բառույթի 

որոնումը որևէ տվյալ չի տրամադրում (քանի որ կորպուսի 75 հազարանոց 

հիմնական բառացանկի միավոր չէ և չի պիտակավորվել), ուստի ստուգում 

ենք ըստ բառաձևերի: Գործածվել է 29 համատեքստում (24 տեքստ), 

                                                           

31 Լեզվաքաղաքականություն եզրույթը տեղ է գտել մեր խմբագրած լեզվաբանական 

մի բառարանում, որ շուտով լույս կտեսնի (Լ. Մ. Խաչատրյան, Լեզվաբանական 

տերմինների ուսումնական բառարան): 
32 Ուշագրավ է «Արդի լեզվաքաղաքականության խնդիրներ» (Մայրենիի օրվան 

նվիրված գիտաժողովի նյութեր) վերնագրով ժողովածուի լույսընծայումը (Երևան, 

2013): Հմմտ. նաև Լ. Մովսիսյան, «Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից 

Ադրբեջանում» («21-րդ դար», թ. 3, 2009, էջ 86), «Գրական լեզվի կանոնարկումը 

լեզվաքաղաքականության առաջնային և հիմնական ուղղություններից է» (Յու. 

Ավետիսյան, Կանոնարկումը որպես լեզվաքաղաքականություն. արևելահայերեն-

արևմտահայերեն առնչություններ / Արդի հայերենի հիմնախնդիրները, Երևան, 

2015, էջ 39): 
33 Հմմտ. Վ. Միրզոյան, «Լեզուաբանութիւն եւ լեզուաքաղաքականութիւն» (Բեյրութ, 

1998), «Լեզվաքաղաքականությունը համապետական գործունեություն է» (Վ. 

Միրզոյան, Լեզվական օրենսդրության տասը տարին, Երևան, 2003, էջ 5),  Լ. 

Գալստյան, «Հայերենը՝ լեզվաքաղաքականության առանցք» («Լեզվաշխարհ», հ. 1, 

1995), «ԿԳՆ-ն չունի լեզվաքաղաքականության ծրագիր. Լ. Միրզոյան» («Երկիր», 

20.02.2019), «Երկրորդ հիմնական խնդիրը, ըստ Ս. Երիցյանի, լեզվաքաղաքա-

կանության պետական ծրագրի ընդունումն է» (www.1in.am/252685.html), «Հայոց 

լեզվի խնդիրների, լեզվաքաղաքականության ու ոլորտի առաջնահերթությունների 

մասին է «Անկախը» զրուցել ՀՀ ԿԳՆ լեզվի կոմիտեի նախագահ Դավիթ 

Գյուրջինյանի հետ» («Անկախ», 13.07.2018): 
34 Դրանք չկան Բ. Կ. Ղազարյանի «Հայոց լեզվի հաճախականության բառարանում» 

(Երևան, 1982): 

http://www.1in.am/252685.html
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որոնցից 22-ը սեռականի ձևեր են: Գրեթե նույնքան է լեզվական 

քաղաքականություն տարբերակի հաճախականությունը՝ 27 համատեքստ 

(17 տեքստ), որոնց մեջ սեռականի ձևերը 12-ն են, 10-ը՝ ուղղականի: Ըստ 

այդմ կարող ենք եզրակացնել, որ բառային և բառակապակցական 

տարբերակները նույնատեսակ՝ նվազ հաճախականություն ունեն: 

Եզրույթի տեղը: Լեզվաքաղաքականություն-ը և լեզվական 

քաղաքականություն-ը գրանցվել են լեզվաբանական բառարաններում, 

սակայն սոսկ այբբենական կարգով՝ առանց նշելու տերմինային որևէ 

ենթահամակարգի պատկանելը, իսկ լեզվաբանական մի աշխատության մեջ 

լեզվական քաղաքականություն-ն ընդգրկվել է լեզվական բաղադրիչ 

ունեցող տերմինաբանական շարքում (ԼԵԶՎԱԿԱՆ ազդեցություն 

/անընդհատականություն / արտահայտություն / երևույթ / ընդհանրություն 

և այլն)35: 

Ի վերջո, ո՞րն է լեզվաքաղաքականություն եզրույթի տեղը հայերենի 

լեզվաբանական տերմինահամակարգում: Հստակ է, որ այն պետք է լինի 

լեզվաբանական միջգիտակարգային ճյուղերի անվանումների շարքում, 

սերտորեն առնչակից հանրալեզվաբանություն եզրույթին: 

 

 

Д. Гюрджинян  

Общая характеристика термина ―Языковая политика‖ 

Резюме 

В статье всесторонне исследуется термин լեզվաքաղաքականություն 

(языковая политика), а также его  вариант в словосочетании (լեզվական 

քաղաքականություն). Рассматриваются следующие вопросы: значение 

(общепринятое и разные интерпретации) и значимость междисциплинарного 

термина, время его образования, сфера и частотность употребления, 

лексикографическая обработка, место в системе лингвистических терминов 

армянского языка и связи с другими терминами (լեզվական շինարարություն 

/ լեզվաշինություն «языковое строительство», լեզվական պլանավորում / 

լեզվապլանավորում «языковое планирование»). 

                                                           

35
 Տե՛ս Լ. Հ. Ղազանչյան, Հայերեն լեզվաբանական տերմինների համակարգային-

կառուցվածքային վերլուծություն / «Լեզվի և ոճի հարցեր», պրակ IV, Երևան, 1977, էջ 

317: Այստեղ ասվում է, որ   «տերմին-անվանումների շարքը կարելի է դասել նաև 

լեզվաբանական ուղղությունների, ուսումնասիրության մեթոդների և 

հայեցակետերի անվանումները», որոնց թվում հիշատակվում են նաև 

լեզվահոգեբանություն-ը և լեզվահնէաբանություն-ը (էջ 255-256): Նույն 

տրամաբանությամբ այստեղ կարող էր լինել նաև լեզվաքաղաքականություն-ը: 
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D. Gyurjinyan  

General characteristic of the term ―Language policy‖ 

Summary 

The article comprehensively explores the term լեզվաքաղաքականու-

թյուն (language policy), as well as its variant in the phrasal form (լեզվական 

քաղաքականություն). The following issues are considered: the meaning 

(generally accepted and various interpretations) and the importance of the 

interdisciplinary term, the time of its formation, scope and frequency of use, 

lexicographic processing, place in the system of linguistic terms of the Armenian 

language and connection with other terms (լեզվական շինարարություն / 

լեզվաշինություն "language construction", լեզվական պլանավորում / 

լեզվապլանավորում "language planning"). 

Key words and expressions: language policy, language construction, 
language planning, օfficial language, state language, sociolinguistics, 
multilingualism, bilingualism, law on language. 
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ՕՏԱՐԱԼԵԶՈՒ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

(բժշկագիտական եզրույթների օրինակով) 

 

Բառակերտման, հատկապես եզրույթաշինության ոլորտում հաճախ են 

բանավեճերը առավելապես փոխառությա՞ն, թե՞ նորակազմության ճանա-

պարհով ընթանալու վերաբերյալֈ Նախ՝ մի փոքր անդրադարձ այս խնդրին, 

որն առնչվում է հանրության ու անհատների լեզվական իրավունքներին ու 

պարտականություններինֈ 

 

Լեզվական իրավունքներ և պարտականություններ 

Այն երկրներում, որտեղ որևէ լեզու օրենքով հռչակված է որպես պետա-

կան (և կամ պաշտոնական), ամեն քաղաքացի պարտավոր է տիրապետել 

այդ լեզվին՝ ելնելով թե՛ իր և թե՛ հատկապես պետության շահերիցֈ Այլ 

լեզվի կամ լեզուների տիրապետելը այդ երկրի քաղաքացու իրավունքն է, 

բայց ո՛չ պարտականությունըֈ 

Տվյալ երկրի քաղաքացին, տիրապետելով պետական լեզվին, իրավունք 

ունի պահանջելու, որ ամեն մի չարգելված և մանավանդ իրեն և կամ 

հանրությանը հրամցվող տեղեկություն մատչելի լինի պետական լեզվով1ֈ 

Հետևաբար պետական մարմինների պարտականությունն է ոչ միայն 

բավարարել քաղաքացու այս իրավունքը, այլև կանխել ոչ պետական 

                                                           

1 Այս տեսակետից մարդու (տվյալ երկրի քաղաքացու) իրավունքների ոտնահարում 

է այն, որ այդ երկրի հանրային վայրերում հայտնվում են պիտակներ, ցուցանակներ 

ու գովազդեր, որոնք մասամբ կամ ամբողջությամբ միայն այլալեզու են, այսինքն՝ 

առկա է ոչ պետական լեզվով տեղեկությունֈ Նույնպիսի ոտնահարում են տվյալ 

երկրի հանրությանը հասցեագրված եթերային ու համացանցային միայն 

օտարալեզու գովազդերը, ֆիլմերը, տեղեկատվական ու զվարճանքի այլ նյութերֈ 

mailto:henvs@mail.ru
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կառույցների ու մասնավոր անհատների կողմից այս իրավունքի ոտնա-

հարումներըֈ  

Տեղեկության՝ պետական լեզվով լինելը ոչ այնքան ձևական, որքան 

բովանդակային պահանջ է, այսինքն՝ ցանկացած տեղեկություն պետք է 

առավելագույնս մատչելի ու հասկանալի լինի քաղաքացունֈ Այս խնդիրը 

ենթադրում է մի քանի մասնավոր պահանջներֈ  

Դրանցից մեկը պետական լեզվի համար պաշտոնապես (օրենքով) 

ճանաչված գրային համակարգի կիրառումն է2ֈ 

Մյուս պահանջը պետական լեզվով (ու համապատասխան գրային 

համակարգով) խոսքի անաղարտության ապահովումն է, որ սահմանված է 

«Լեզվի մասին» օրենքով (հոդված 3, մաս 3)3ֈ  

Այդ պահանջի ամենաակնառու և ամենակոպիտ խախտումը հայերեն 

խոսքի մեջ օտարագիր բառերի ու արտահայտությունների ներմուծումն է 

մանավանդ առանց հայերեն համարժեքը կամ բացատրությունը անմիջա-

պես ներկայացնելուֈ Եթե գործ ունենք անթարգմանելի անունների հետ, 

ապա պարտադիր պիտի լինի դրանց հայերեն տառադարձումըֈ 

Անաղարտության շատ ավելի տարածված խախում է օտարաբանու-

թյունների, այսինքն՝ հայատառ (հայերեն տառադարձված), բայց ոչ հայերեն 

այն բառերի ու արտահայտությունների գործածությունը հայերեն խոսքում, 

որոնք թարգմանելի են և մանավանդ ունեն հայերեն համարժեքներֈ 

Հետևաբար հայերեն խոսքում օտարալեզու թարգմանելի բառի ցանկացած 

գործածություն նույնպես քաղաքացու իրավունքների ոտնահարում էֈ 

Օտարալեզու բառի հայերեն համարժեքի բացակայությունը, առավել ևս 

չիմացությունը արդարացում չէֈ Տեղեկություն տարածողը, եթե բարեխիղճ է, 

ապա պետք է փնտրի գտնի, չգտնելու դեպքում ինքը կազմի հայերեն 

համարժեքը, դրա անկարելիության դեպքում օտարալեզու բառին կից 

(փակագծերում կամ  ծանոթությամբ) ներկայացնի դրա բացատրությունը 

կամ սահմանումըֈ Իսկ անբարեխղճությունը տվյալ պարագայում հետևանք 

է կա՛մ անզորության, կա՛մ ծուլության ու անփութության, կա՛մ 

հիվանդագին օտարամոլությամբ պայմանավորված չկամությանֈ 

                                                           

2 Հետևաբար քաղաքացու իրավունքները կոպտորեն խախտվում են այն դեպքում, 

երբ, օրինակ, Մայր աթոռից կամ որևէ նախարարությունից նրան հղվում է 

լատինատառ կամ սլավոնատառ հայերենով հեռախոսային հաղորդագրությունֈ 

Արդարացում չէ այն, որ դեռ գործածության մեջ կան հայոց գիրը չճանաչող 

հեռախոսներֈ Պետության մեծագույն բացթողումն է այն, որ ժամանակին չի արգելել 

այդպիսի հեռախոսների ներմուծումը և ոչ հայատառ տեղեկության տարածումըֈ 

Ցավոք, հայոց պետությունն այժմ էլ չի փորձում շտկել այդ արատավոր իրավիճակըֈ 
3 Տե՛ս https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=90418 
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Անաղարտության պահանջի խախտման մեկ այլ դրսևորում է ուղղա-

գրական ու քերականական կանոնների անտեսումը, որ երբեմն հանգեցնում 

է թյուրըմբռնումների և նույնիսկ խոսքի անհասկանալիությանֈ  

 

Բառակերտման գործիքակազմը 

Նշված պահանջների ապահովումը ենթադրում է լեզվաշինական 

աշխատանքների մշտական իրականացում և բառակերտման գործիքների 

ստեղծում ու կիրառումֈ 

Գրական հայերենի անաղարտության պահանջի տեսակետից հայերենի 

բառապաշարի կարգավորման ու համալրման գործի թիվ մեկ խնդիրը 

բառակերտման գործակառույցի այն աստիճանի կատարելագործումն է, որ 

սկզբունքորեն ամեն մի նոր հասկացություն հնարավոր լինի արտահայտել 

հայերեն բառային կամ իմաստային նորաբանությամբֈ Այդ խնդրի լուծման 

համար կարևոր են՝  

1. բառակերտման սկզբունքների մշակումը,  

2. բառակազմական բոլոր գործիքների ու հնարքների ի մի 

բերումն ու համակարգումը,  

3. հայերեն էլեկտրոնային ինքնաշխատ բառակերտիչի 

ստեղծումը և դրա առցանց մատչելիության ապահովումը,  

4. ժողովրդական բառակերտման ներուժի կազմակերպված 

իրացումը,  

5. դարավոր բառակերտման արդյունքների ու պաշարների 

հավաքագրումն ու ամփոփումը հատուկ տեղեկատուներում 

(գաղափարագրական բառարան, մասնագիտական թարգմանական 

բառարաններ, օտարաբանությունների հայերեն համարժեքների 

բառարան, նորաբանությունների բառարան և այլն)ֈ 

Ստորև կանդրադառնանք հայերեն բառակերտման սկզբունքներին ու 

չափանիշերին՝ նկատի ունենալով առավելապես գիտական եզրույթա-

բանությունը և կենտրոնանալով մասնավորապես բժշկագիտության լեզվի 

վրաֈ Ճիշտ է, ամեն մի ոլորտ ունի իր լեզվական առանձնահատկու-

թյունները, սակայն գոյություն ունեն եզրույթաշինության համընդհանուր 

սկզբունքներ ու չափանիշեր, որոնք կիրառելի են մշակույթի, գիտության ու 

ճարտարվեստի (տեխնիկայի) բոլոր ոլորտներում4ֈ 

 

                                                           

4 Սույն հոդվածում հարկ չենք համարում կրկնելու Գ. Ջահուկյանի կազմած և 1986 թ. 

ՀԽՍՀ տերմինաբանական կոմիտեի հաստատած հանրահայտ և միանգամայն 

ընդունելի «Հայերենի տերմինակազմության սկզբունքները» (տե՛ս «Տերմինաբա-

նական և ուղղագրական տեղեկատու», Ե., 1988, էջ 25-27)ֈ 



---------------------------------------------------------------------------- 

62 

 

Եզրույթաշինության համընդհանուր չափանիշերը 

Բազմաթիվ են այն չափանիշերը, որոնք հաշվի առնելով ենք ստեղծում 

նոր եզրույթներ կամ գոյություն ունեցող տարբերակներից ընտրում 

մեկնումեկըֈ Ստորև կանդրադառնանք առավել կարևորներինֈ Ըստ այդ 

չափանիշերի՝ նոր կամ նախընտրելի եզրույթը պետք է լինի՝ 

1. արտադրողական (թե՛ բառակազմորեն, թե՛ քերականորեն) 

[օրինակ՝ հայերենում բառակազմորեն անարտադրողական են 

հատկապես ա-ով վերջացող փոխառյալ եզրույթները՝ ի 

տարբերություն դրանց հայերեն համարժեքների. էմոցիա (հույզ) 25, 
դիետա (սննդակարգ), տրավմա (վնասվածք), դոզա (դեղաչափ, 
չափաբաժին) ևն],  

2. օրինաչափ (ենթարկվում է բառակազմական հարացույցի 

տրամաբանությանը, չի խախտում բառային նույնասեռ շարքերի 

                                                           

5
 Համեմատենք էմոցիա և հույզ բառերը: Հույզ-ը ոչ միայն ավելի կարճ է, այլև 

արտադրողական է: Նրանից ինքնաբերաբար կազմվում են ածանցավոր`  

 գոյականներ՝ հուզում, հուզմունք, հուզականություն, հուզվա-
ծություն,  

 ածականներ՝ հուզական, հուզիչ, հուզումնավետ, անհույզ, համա-
հույզ,  

 մակբայներ՝ հուզականորեն, հուզաբար,  

 բայեր՝ հուզել, վերահուզել, հուզականանալ,  
 ինչպես նաև բազմաթիվ բարդություններ՝ հուզալից, հուզումնալից, 

հուզաշատ, հուզազուրկ, հուզաբորբոք, հուզաթաթավ, հուզախառն, հուզա-
խռով, հուզահակ, հուզաշխարհ, հուզավառ, հուզարար, հուզարտա-
հայտչական, հուզումնաբեկ, հուզումնակոծ, հուզակցություն, սաստ-
կահույզ, փոթորկահույզ, մրրկահույզ, մշտահույզ, սրտահույզ, սիրահույզ, 
ծովահույզ, մտահույզ և այլն,  

 որոնք իրենց հերթին կարող են ածանցվել՝ հուզաշատություն, 
հուզարարում, հուզաշխարհային, հուզավառվել, հուզազրկվել, 
հուզարտահայտչականորեն, հուզարտահայտչականացում  և այլն 

(ընդհանուր թվով՝ 45 բառ)5: 

Մինչդեռ էմոցիա-ից գրեթե ոչ մի բառ չի կազմվում, հետևաբար հարկ է լինում 

փոխառել դրա օտարալեզու ածանցյալներ՝ էմոցիոն, էմոցիոնալ, էմոտիվ, որպեսզի 

դրանցից մի կերպ կազմվեն մի քանի նոր բառեր՝ էմոցիոնալացում, 
էմոցիոնալություն, էմոցիոնալորեն, էմպատիա:  

Իսկ հայերեն կազմություններից շատերը և հատկապես բայերը անփոխարինելի 

են: Ուստի օտար բառը նախընտրողը ստիպված է լինում իրար կողքի գործածել, 

օրինակ, էմոցիա-ն և հուզվել-ը: Բայց այդ պատճառով մթագնում է դրանց 

իմաստային կապը, և քողարկվում է ծագումնաբանական առնչությունը՝ հույզ – 
հուզվել:  
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համաձևությունը) [օրինակ՝ եզրույթների իմաստային հետևյալ 

խմբերից յուրաքանչյուրի հայերեն տարբերակները կազմված են 

հայերեն բառային միևնույն կաղապարով, մինչդեռ փոխառյալ 

տարբերակները երբեմն կազմված են ոչ միևնույն կաղապարով. 

վիրաբույժ (խիրուրգ), նյարդաբույժ (նևրոլոգ), հոգեբույժ 
(պսիխիատր), կարծրախտ (սկլերոզ), ծովախտ (морская болезнь, 
seasickness), փղախտ (слоновость, elephantiasis), թոքաբորբ 
(պնևմոնիա), մաշկաբորբ (դերմատիտ), լյարդաբորբ (հեպատիտ), 
զգայաբանություն (էսթեզիոլոգիա), սննդաբանություն 
(դիետոլոգիա), ծերաբանություն (գերոնտոլոգիա), սրտագրություն 
(կարդիոգրաֆիա), ուղեղագրություն (էնցեֆալոգրաֆիա), 
ստինքագրություն (մամոգրաֆիա) ևն], 

3. թափանցիկ՝ ինքնաստուգաբանվող (իր կառուցվածքի և 

բաղադրիչների կազմի շնորհիվ պատճառաբանված) [օրինակ՝ 

հետևյալ հայերեն եզրույթները արդեն ծանոթ բաղադրիչների 

շնորհիվ ի սկզբանե ունեն հասկանալիության որոշակի ներուժ, 

ինչից զուրկ են փոխառությունները՝ որպես հայերենում 

անստուգաբանելի բառեր. սրտաբան (կարդիոլոգ), հոդաբորբ 
(արտրիտ), շերտագրություն (տոմոգրաֆիա), դեղատոմս (ռեցեպտ), 
պատրաստուկ (պրեպարատ), կաթոցիկ (պիպետկա), խթանիչ 
(դոպինգ), թմրադեղ (նարկոտիկ), կոշտուկ (մազոլ), մակաբույծ 
(պարազիտ)  ևն] 6, 

4. ճշգրիտ (չշփոթելով ընդհանուրն ու մասնավորը) [օրինակ՝ 

համանիշ չեն հետևյալ անվանումները. պալարախտ («տուբեր-
կուլյոզ») և  թոքախտ («պալարախտի մի տարատեսակ,,), դողէրոցք 
(«մալարիա») և տենդ («դողէրոցքի մի ախտանիշ»), 

5. խնայողական (հակիրճ, առանց հավելուրդային 

բաղադրիչների) [հմմտ. ախտանիշ (ախտանշան), թերսնում 

                                                           

6 Փոխառություններն ինքնին և ի սկզբանե ոչինչ չեն հուշում և կարող են հասկանալի 

դառնալ միայն համարժեք հայերեն բառերի կամ դրանց բառակապակցական 

բացատրությունների օգնությամբֈ Այսպես՝ նարկոտիկ-ը պետք է հասկանալ ու հիշել 

որպես «թմրեցնող դեղ՝ թմրադեղ», արտրիտ-ը՝ «հոդ(եր)ի բորբոքում՝ հոդաբորբ», 

ֆունգիցիդ-ը՝ «սունկ սպանող նյութ՝ սնկասպան» և այլն: Իսկ եթե երբեմն կարծես թե 

ինչ-որ բան հուշում են, ապա դա կարող է խաբուսիկ լինել: Օրինակ՝ էպիթել–ը 

(«մակհյուսվածք») թվում է թելի տեսակ, մինչդեռ այստեղ թել բաղադրիչը մեզ ծանոթ 

իմաստը չունի, գանգլիոն–ը («հանգույց») թվում է՝ կապ ունի գանգի հետ, մինչդեռ 

այստեղ էլ գանգ բաղադրիչը մեզ ծանոթ իմաստը չունի, դիագնոզ–ը («ախտորոշում») 

հիշեցնում է դիակ բառը, որի հետ ոչ մի կապ չունի, ևնֈ 
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(թերասնում), հաբ (դեղահաբ), պատվաստուկ (պատվաստանյութ), 
հիվանդաթերթիկ (անաշխատունակության թերթիկ) ևն],7 

6. հնարավորինս մենիմաստ (ոչ շատ բազմիմաստ) [օրինակ՝ 

հետևյալ եզրույթները մենիմաստ են՝ ի տարբերություն 

փակագծերում բերված տարբերակների. պատվաստուկ (շիճուկ), 
ատամնալիցք (պլոմբ), հիվանդաթերթիկ (բյուլետեն), հիվանդախուց 
(բոքս), հիվանդասենյակ (պալատ) ևն], 

7. առանց հնչյունական և կամ գրային տարբերակների 

[օրինակ՝ հետևյալ եզրույթները արտասանական կամ գրային 

տարբերակներ չունեն՝ ի տարբերություն փակագծերում 

բերվածների. սննդակարգ (դիետա, ձիետա), թանզիվ (մառլա, 
մառլյա), թութք (հեմոռոյ, գեմոռոյ, գեմառո), ախտահանել 
(դեզինֆեկցել, դիզինֆեկցել, դեզինֆեկտել, դեզինֆիկացնել ևն], 

8. բարեհունչ ու դյուրարտասանելի (լեզվի հնչյունական 

համակարգին համապատասխան ու հարազատ) [օրինակ՝ հետևյալ 

եզրույթները, շնորհիվ  հայերենի հնչյունական համակարգին 

հարազատ լինելու, հայախոսի համար շատ ավելի բարեհունչ ու 

դյուրարտասանելի են, քան դրանց փոխառյալ տարբերակները. 

վահանաբորբ (թիրեոիդիտ), սրտագիր (կարդիոգրամա), 
սրտամկան (միոկարդ), նշիկ (տոնզիլիա), դողէրոցք (մալարիա), 
թութք (հեմոռոյ), վնասվածք (տրավմա), մայրերակ (աորտա), 
դեղատոմս (ռեցեպտ), թարախուտ (աբսցես), հակաթույն 
(անտիտոքսին) ևն], 

                                                           

7 Մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված է այն դրույթը, որ փոխառության 

փոխարեն նորակազմությունների կիրառումը խնայողության միջոց է: Այդ կերպ 

լեզուն և մեր հիշողությունը ազատագրվում են տասնյակ հազարավոր օտար 

բառերից, որոնք ունեն արմատների արժեք և առանձին-առանձին հիշվելու կարիք: 

Մինչդեռ նորակազմությունները, բաղադրվելով հայտնի կաղապարներով, հայտնի 

արմատներից ու ածանցներից, ինքնըստինքյան հասկանալիության շնորհիվ 

հիշողությունը ծանրաբեռնում են աննշան չափով: Բացի դրանից՝ հայերեն բառը 

որքան թափանցիկ է, այնքան լավ է տպավորվում և արագ յուրացվում: Մինչդեռ դրա 

օտար համարժեքը, ինքնըստինքյան հասկանալիության հատկությունից 

միանգամայն զուրկ լինելով, յուրացվում է ոչ թե տրամաբանորեն, այլ զուտ 

մեխանիկորեն և հավելյալ ջանքերի հաշվին: Հասկացություննրի թիվը ձգտում է 

անվերջության, և պարզապես անհնար է բոլորն անվանել ինքնուրույն արմատի 

արժեք ունեցող բառերով ու հիշելֈ Մինչդեռ, օրինակ, հայերենի մի քանի հազար 

արմատով ու մի քանի տասնյակ ածանցով կարելի է կազմել մի քանի կվադրիլիոն 

բաղադրյալ եզրույթֈ 
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9. ինքնատիպ ու տպավորիչ (շփոթելի համանուններից ու 

հարանուններից զերծ) [օրինակ՝ հետևյալ եզրույթները համանուն-

ներ չունեն՝ ի տարբերություն փակագծերում բերված տարբերակ-

ների. հաբ (կոճակ), լորձենաբորբ (կատար) ևն. շփոթելի 

հարանուններ են՝ նևրիտ – նեֆրիտ, միոզ – միկոզ, օտիտ – օստիտ – 
օրխիտ ևն]8, 

10. ներդաշնակ (արտահայտչականության ու պայմանակա-

նության առումներով) [օրինակ՝ հայերենում չափից ավելի արտա-

հայտիչ է քիթկոկորդականջաբան  եզրույթը, և չափից ավելի պայ-

մանական՝ դրա փոխառյալ ԼՈՌ  համարժեքը; ներդաշնակ է բեկա-
բույժ եզրույթը, չափից ավելի արտահայտիչ՝ դրա մարմնածռումնա-
բույժ տարբերակը, և չափից ավելի պայմանական՝ դրա փոխառյալ 

օրթոպեդ  համարժեքը]ֈ 

Եզրույթաշինությունը (ընդ որում՝ փոխառյալ եզրույթների հայացումը) 

պետք է՝ 

 կատարվի հնարավորինս աստիճանական ու սահուն 

ընթացքով, առանց լեզվական համակարգում և հասարա-

կության մեջ ցնցումներ առաջացնելու, 

 թույլ տա զուգաձևությունների (հատկապես բառակազմական 

տարբերակների) չափավոր առկայություն՝ չխոչընդոտելու 

համար լեզվի բնականոն զարգացմանը, ավելի կատարյալ 

ձևերի առաջացմանը9. օրինակ՝ դողէրոցք (տենդախտ, ճահ-
ճատենդ), բեկաբուժություն (ոսկրահարդարություն, մարմնա-
ծռումնաբուժություն), թոքախտ (ծյուրախտ, հյուծախտ, 
բարակացավ)10,  

 ձգտի ավանդույթի և նորացման ներդաշնակության, այսինքն՝ 

ոչ միայն հաշվի առնի ավանդույթը, այլև լինի առաջահայաց և 

կողմնորոշվի լեզվի բնականոն զարգացման դրական 

միտումներով (օրինակ՝ խրախուսի գրային արտասանության 

տարածումը, շեշտափոխական հնչյունափոխության սահ-

մանափակումը, բառակազմական ոչ իմաստակիր մասնիկ-

                                                           

8 Շփոթելի համանունության ու հարանունության մասին տե՛ս նաև ծանոթություն 6-

ումֈ 
9 Հմմտ. լեզվաբանական մի եզրույթի կատարելագործման ընթացքը՝ անկատար 
երկրորդ (դերբայ) > զուգընթացական > համընթացական > համակատարֈ 
10 Բառակազմական տարբերակները կարող են նաև իմաստային որոշ ճշգրտմամբ 

վերածվել ինքնուրույն եզրույթների (օրինակ՝ հղիանալ – հղանալ, ցուցում – 
ցուցմունք, հատկանիշ – հայտանիշ)ֈ 
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ների անկումը, անկանոնությունների նվազումը, լեզվի ինքնա-

մաքրումը), 

 հաշվի առնի եզրույթաշինության համաշխարհային փորձը՝ 

հարմարեցնելով դա սեփական խնդիրների լուծմանըֈ Ընդ 

որում՝ որևէ երկրորդ լեզու չպետք է միակ չափանիշի, առավել 

ևս ընդօրինակման միակ աղբյուրի կամ արտոնյալ միջնորդի 

դեր կատարի հայերենի եզրույթաշինության զարգացման ու 

կատարելագործման համարֈ 

 

Եզրույթների հայերեն թարգմանության սկզբունքները 

Հայերենում եզրույթաշինությունը առավելապես կատարվում է այլ 

լեզուներում արդեն ստեղծված եզրույթների թարգմանության ձևովֈ 

Թարգմանությունը մի լեզվով արտահայտված տեղեկույթը մեկ այլ լեզվի 

փոխադրելն էֈ 

Գիտական եզրույթների թարգմանության խնդիրներ ծագում են 

հատկապես այն դեպքում, երբ հարկ է լինում լրացնելու եզրույթաբանական 

բացը, այսինքն՝ տվյալ լեզվով ստեղծելու նոր եզրույթ՝ աչքի առաջ 

ունենալով մեկ այլ լեզվով համարժեքըֈ Այդ գործողությունը կարող է 

կատարվել մի քանի կերպֈ  

1. Վերցնել հասկացությունը և արտահայտել տվյալ լեզվովֈ Այս դեպքում 

միանգամայն ինքնուրույն միավոր է ստեղծվում՝ ըստ բնօրինակի 

նշանակելիիֈ Օրինակ՝ բուժառու (պացիենտ < լատ. patiens «տառապող, 
վիրավոր, հիվանդ»), թրջոց (կոմպրես < ֆր. compresse «սեղմում»), 
կազմախոսություն (անատոմիա < հուն. ἀναηομή «վերահերձում»), բկաբորբ 
(անգինա < լատ. angere «սեղմել»), դեղատոմս (ռեցեպտ < լատ. receptum 

«երաշխիք, վերստացում»), դողէրոցք (մալարիա < իտ. malaria «վատ օդ»), 
ախտանիշ (սիմպտոմ < հուն. ζύμπηωμα  «համանկում»), ախտադադար / 
ախտանահանջ (ռեմիսիա < լատ. remissio «վերադարձ»), սննդակարգ 
(դիետա < հուն. δίαιηα «կենսակերպ»), հիվանդաթերթիկ (բյուլետեն < ֆր. 
bulletin  «տեղեկագիր»), համաճարակ (էպիդեմիա < հուն. ἐπιδημία 
«մակամբոխություն», էպիզոոտիա < հուն. ἐπίζῷον «մակկենդանի»), 
բեկաբուժություն (օրթոպեդիա < հուն. ὀρθόπαιδεία «ուղղավարժում») ևնֈ Սա 

համարժեք է նորամուծությանը՝ ինքնուրույն, անկախ կազմությանը՝ առանց 

այլ լեզվի ձև նկատի ունենալուֈ Միջլեզվական այսպիսի փոխա-

դրությունների համար կարող են օգտագործվել նաև լեզվի հին բառերը՝ 

վերաիմաստավորվելով (օրինակ՝ թութք (հեմոռոյ < հուն. άιμορροίς 
«արյունահոսում»), պատվաստում (վակցինացիա < լատ. vaccinatio 
«կովայնացում»)ֈ  

2. Ինքնուրույն միավոր ստեղծել ըստ բնօրինակի նշանակությանֈ 

Օրինակ՝ հուզակցություն (էմպաթիա < հուն. ἐμπάθεια  «հարազգացմունք»), 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AE
https://ru.wiktionary.org/wiki/ango#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/receptum#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=add%3D(mal%E2%80%99aria)&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B1#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/bulletin#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%80%CF%81%CE%B8%CF%8C%CF%82#Ancient_Greek
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/vaccination#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%90%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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թթվածնաքաղց (հիպօքսիա < հուն. hypoxia «ցածրթթվածնություն»), 
համախտանիշ (սինդրոմ < հուն. ζσνδρομή  «համաշարժում, կուտակում»), 
դիահերձարան (անատոմիկում < լատ. anatomicus «վերահերձում»), 
առողջաբանություն (հիգիենա < հուն. ὑγιεινός «առողջություն»), 
շնչարգելություն (ասթմա < հուն. ἆζθμα «ծանրաշնչություն»), սակավարյու-

նություն (անեմիա < հուն. ἀναἷμα «անարյունություն»), հերթափոխ (սմեն < 
ռուս. смена «փոփոխություն»), հայտածում (պրայավկա < ռուս. проявка 
«երևակում») ևնֈ 

3. Ստեղծել մի այլ լեզվից ընդօրինակված միավոր՝ ըստ բնօրինակի 

ստուգաբանական ձևի (իմաստային կաղապարի)ֈ Օրինակ՝ հակաթույն 
(անտիտոքսին), համայնաճարակ (պանդեմիա), վնասվածքաբանություն 
(տրավմատոլոգիա), լնդաբորբ (գինգիվիտ), քթաբորբ (ռինիտ), նշիկաբորբ 
(տոնզիլիտ), հավելվածաբորբ (ապենդիցիտ), հոդաբորբ <արթրիտ, հոդախտ 
<արթրոզ ևնֈ Այս դեպքում բնօրինակ ձևի բոլոր բաղադրիչները կարող են 

նույնությամբ թարգմանվել, սակայն բաղադրվել բառակազմական նոր 

կաղապարով, օրինակ՝ սրտամկան (միո+կարդ «մկան+սիրտ»), 
քիթկոկորդականջաբան (օտո+ռինո+լարինգո+լոգ «ականջա + քթա + 

կոկորդա+բան»)ֈ Կարող է նաև բառակազմական կաղապարը պահպանվել, 

սակայն բաղադրիչները նույնությամբ չթարգմանվեն, օրինակ՝ փոխպատ-

վաստում (տրանս+պլանտ+ացիա «անդր+տնկ+ում»), դիազննում 
(աուտ+ոպս+իա «ինքնա+դիտ+ում»), աճառանյութ (խոնդր+ին «կռճիկ+ենի»)ֈ 
Եվ, վերջապես, կարող է լինել այնպես, որ թե՛ բառակազմական կաղապարը 

չպահպանվի, թե՛ բաղադրիչները նույնությամբ չթարգմանվեն, օրինակ՝ 

ցավազրկող (ան+ալգետ+իկ «ան+ցավ+իչ»)ֈ Կարևորը ստուգաբանական ձևի 

պահպանումն է, այսինքն՝ իմաստային կաղապարի նույնությունըֈ 

4. Սիավոր ստեղծել (պատճենել) մի այլ լեզվական համակարգի 

բնօրինակ միավորի բառակազմական կաղապարով11ֈ Օրինակ՝ հականեխիչ 
(անտիսեպտիկ), նյարդախթանիչ (նեյրոստիմուլյատոր), մկանահատում 
(միոտոմիա), ախտածագում (պաթոգենեզ), վերորովայն (էպիգաստր), 
մակաբույծ (պարազիտ), ներարկում (ինյեկցիա), անհիշություն (ամնեզիա), 
նյարդուռուցք (նևրոմա), դիաթույն (трупный яд), վերլուծում (անալիզ < 

հուն. ἀνά- «վեր» + λσζις «լուծում»), մարմնակրթանք (физкультура), ջեռակ 
(грелка) ևնֈ 

5. Փոխառել (տառադարձել) մի այլ լեզվի միավորը մասնակիորեն 

(էներգափոխանակում, էլեկտրասրտագրություն, օրգանհամակարգ, հակա-
հիգիենիկ, սանիտարական ևն) կամ ամբողջությամբ՝ փոխառող լեզվի 

                                                           

11 Տե՛ս նաև О. Ахманова, Словарь лингвистических терминов. М., 1969, էջ 188ֈ Հ. 

Պետրոսյան և այլք, Լեզվաբանական բառարան, Եր., 1975, էջ 257ֈ 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/anatomicus
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%91%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%86%CF%83%CE%B8%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%E1%BC%B7%CE%BC%CE%B1#Ancient_Greek
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
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հնչյունական համակարգին հարմարեցնելով (հիպնոս < հյուպնոս, փսիխոզ 
< փսյուխոսիս ևն) կամ չհարմարեցնելով (կոլապս, հիգիենա, պլազմա, կոմա 
ևն)ֈ Այս վերջինը (չհարմարեցված փոխառությունը) ամենաանցանկալի 

դեպքն է, քանի որ ամենից ավելի է խաթարում լեզվի անաղարտությունը՝ 

առաջ բերելով լեզվական համակարգի վերասերման վտանգֈ  

Եզրույթաշինության ընթացքում երբեմն ծագում են առանձնահատուկ 

խնդիրներ, որոնցից մի քանիսին կանդրադառնանք ստորևֈ 

 

Մեղմասություն, բառարգել և կեղծ ամոթխածություն 

Ինչպես հայտնի է, լեզվի սեփական միջոցներով ստեղծված բառերը 

սովորաբար լինում են թափանցիկ, ինքնաստուգաբանվող, այսինքն՝ այդ 

լեզուն կրողի համար ի սկզբանե հասկանալիֈ Մինչդեռ փոխառյալ օտար 

բառերը զուրկ են այդ հատկությունիցֈ Բայց այդ թերությունը երբեմն 

դառնում է նրանց միակ առավելությունըֈ Դա լինում է այն դեպքում, երբ 

սեփական բառերը իրենց ներքին կառուցվածքի թափանցիկության ու 

ինքնըսինքյան հասկանալիության պատճառով դառնում են քննադատու-

թյան ենթակա, մինչդեռ, ինչպես նկատել է Հ. Աճառյանը, դրանց համարժեք 

«օտար բառերը հալած յուղի տեղ ընդունվում են մեր մեջ, որովհետև մեր 

ժողովուրդը ամենևին չի կարող թափանցել այդ օտար բառերի ներքին 

կազմության մեջ»12ֈ Իսկապես, օտար բառը շատ ավելի պայմանական է, 

քան սեփական նորակազմությունըֈ Նրան կարող է կպչել ցանկացած, 

թեկուզ բնօրինակից տարբեր ու սխալ իմաստֈ Իսկ սեփական նորա-

կազմության ներքին ձևը թույլ չի տալիս այդպիսի ազատություն ու 

կամայականությունֈ Հետևաբար սեփական նորակազմությունները ավելի 

պատճառաբանված են և նվազ պայմանականֈ Նրանց արտահայտչա-

կանությունը, որ մեծ առավելություն է, երբեմն դառնում է նրանց 

«թշնամին»ֈ  

Այսպես, բժշկագիտական որոշ եզրույթների հայերեն պատճենումները 

(միզաբան, սեռաբան, սեռախտաբան, կնաբույժ, բերանաբույժ ևն) իրենց 

թափանցիկության ու անկեղծության պատճառով երբեմն բարդույթավորում 

ու խրտնեցնում են տվյալ բնագավառի մասնագետներին, և նրանք 

մեղմասության նկատառումով նախընտրում են գործածել օտարալեզու 

տարբերակները (ուրոլոգ, սեքսոլոգ, սեքսոպաթոլոգ, գինեկոլոգ, ստոմա-
տոլոգ ևն), քանի որ դրանք գոնե ոչ մասնագետներից թաքցնում են իրենց 

բուն իմաստը՝ ներկայանալով ինչ-որ անորոշ ընդհանուր ու խորհրդավոր 

նշանակությամբֈ Իսկ հայերեն տարբերակները, կեղծ ամոթխածությունից 

                                                           

12 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 7, Ե., 2005, էջ 105-

106ֈ 
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ելնելով, ենթարկվում են բառարգելի (տաբու)ֈ Երբեմն էլ մասնագետները 

օտարալեզու եզրույթներով պարզապես «տերմինակոխ» են անում 

հաճախորդինֈ 

Կարծիք կա, իբր բժշկագիտության ոլորտում հատուկ նշանակություն 

ունի հատկապես հիվանդությունների անունները թաքցնելու խնդիրըֈ Դա 

արվում է լատիներեն անունները լատինատառ գրելու միջոցովֈ Այդ 

նպատակին երբեմն ծառայում են օտարաբանությունները՝ որպես յուրա-

տեսակ ծածկագրերֈ Բայց դրանք ծածկագիր են ոչ միայն հատուկ դեպ-

քերում, այլև ընդհանրապես. դրանք բացվում են միայն տվյալ բնագավառի 

խոր մասնագետների համար և սովորաբար փակ կամ մշուշոտ են մնում ոչ 

մասնագետների հսկայական բազմությունների համարֈ 

Իսկ ընդհանուր առմամբ, համեմատելով եվրոպական լեզուներից 

փոխառված մի շարք բառեր ու դրանց համարժեք հայերեն հին կամ 

նորակազմ բառերը, Հ. Աճառյանը եզրակացնում է, որ մեծ մասամբ հայերեն 

բառերը ոչ միայն չեն զիջում օտար ձևերին, այլև հաճախ գերազանցում են 

իրենց ճշգրտությամբ, տրամաբանվածությամբ ու պատճառաբանվա-

ծությամբֈ Օրինակ՝ ռեստորան (ֆր. restaurant) բառացի նշանակում է 

«կազդուրիչ, վերականգնող», տվյալ դեպքում՝ «վերականգնարան», ռուս. 

столовая նշանակում է «սեղանատուն», մինչդեռ հայերեն ճաշարան բառը 

շատ ավելի պատշաճ է սնվելու տեղ ցույց տալու համար և «ներկայացնում է 

առարկայի կատարյալ պատկերը»ֈ Կոնցերտ (իտ. concerto) բառացի 

նշանակում է «1. մրցություն, 2. համաձայնություն», իսկ համերգ՝ «միասին 

երգ ու նվագ»ֈ Ֆորմա (форма) «համազգեստ» բառացի նշանակում է «ձև» (ֆր. 

uniform «համաձև»-ից), մինչդեռ համազգեստ՝ «միասնական զգեստ»ֈ Նույն 

կերպ անհամեմատ ճշգրիտ ու միանշանակ է դասընթաց բառը կուրս (cours) 

օտար համարժեքի համեմատ13ֈ Նմանատիպ օրինակներ՝ որքան ասեսֈ Նաև 

դա է պատճառը, որ օտարազգի հայագետներ Ֆեյդին ու Սոլտեքսը 1970-

ականներին նշել են. «Մենք վստահ ենք, որ բառերի ճշգրիտ իմաստը տվող 

մի լեզու եթե կա, ապա դա հայերենն է»14ֈ Ֆեյդին էլ ավելացրել է. «…. Իմ 

գիտցած լեզուների մեջ հայերենը բացառիկ է…. նախ՝ որպես զարմանալի 

տրամաբանական լեզու, ապա նաև` իր ճկունությամբ, նոր բառեր կազմելու 

դյուրությամբ» (նույն տեղում): 

Այսքանից հետո Հ. Աճառյանը իրավացիորեն քննադատել է եսասեր ու 

ծույլ գիտնականներին՝ գրելով. «Գիտնականները փնտրում են իրենց 

հեշտությունըֈ Անշուշտ դժվար է նրանց համար սովորել յուրաքանչյուր 

                                                           

13 Նույն տեղումֈ Տե՛ս նաև Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 2-րդ մաս, Ե., 

1951, էջ 486-488ֈ 
14 https://hy.wikiquote.org/wiki/Ֆրեդերիկ_Ֆեյդի 
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ազգի լեզվով ichtiologia, meteorologia և այլ բառերֈ Մի ընդհանուր գիտական 

ձև փրկում է նրանց նեղությունիցֈ Բայց նրանք իրենց սահմանափակ 

շահերի համար նկատի չեն առնում հասարակ ժողովրդի ահռելի բանակը, 

որ այդ «գիտական» [օտար] բառերից ոչինչ չի հասկանում, բայց իսկույն կամ 

քիչ մտածումով ըմբռնում է, երբ ասում են ձկնագիտություն, 
օդերևութաբանություն և այլն» (նույն տեղում, էջ 103-104)ֈ Ազգային 

գիտական եզրույթաբանություն ստեղծելը դժվար գործ է, մեծ ջանքեր է 

պահանջում, բայց առանց այդ ջանքերի հնարավոր չէ զարգացնել ազգային 

գիտությունը, մանավանդ հայագիտությունըֈ Իսկ, օրինակ, անգլամերիկյան 

անգլալեզու գիտությունը անընդմեջ զարգանում է հարյուրհազարավոր 

նորանոր եզրույթներովֈ Նրա հետ մրցակցում են ֆրանսալեզու, գերմա-

նալեզու, ռուսալեզու, ճապոնալեզու, չինալեզու, պարսկալեզու և այլ 

գիտական հանրություններֈ Մեր՝ հայերիս նյութական հնարավորու-

թյունները թվում են փոքրֈ Սակայն անցյալի հարուստ ժառանգությունը, 

մտավոր ներուժը (որով սիրում ենք պարծենալ) և լեզվի կատարելությունը 

մեծապես փոխհատուցում են այդ բացըֈ Մնում է պետական սրտացավ 

վերաբերմունքի պակասը լրացնել, և շատ բան իր տեղը կընկնիֈ 

 

Ազգային արժանապատվության և ինքնասիրության խնդիրը 

Լեզվի մաքրության ձգտումը նաև ազգային արժանապատվության 

խնդիր էֈ Հ. Աճառյանը «Հայոց լեզվի պատմության» 2-րդ գրքում (Ե., 1951) 

պատմում է (էջ 471-475), թե ինչպես էին Պոլսում մշակում գրական 

աշխարհաբարըֈ Այդ մշակման մի կարևոր մասը լեզվի մաքրումն էր 

թուրքական ու եվրոպական փոխառություններիցֈ Դրդապատճառներից 

մեկը ազգային արժանապատվությունն էրֈ Խնդիրն այն է, որ ինքնա-

վարություն պահանջող հայկական համայնքին թուրքերը ծաղրում էին 

հայերենը թուրքերեն բառերով խճողելու համար, իսկ հույները հանդի-

մանում էին հունարեն բառեր գողանալու համարֈ Եվ 19-րդ դարում 

հայերենի մաքրման այնպիսի մի հետևողական շարժում սկսվեց, որ 

գրական արևմտահայերենը իր անաղարտությամբ դարձավ նույնիսկ իր 

մաքրությամբ աչքի ընկնող չեխերենի հետ մրցակցող լեզու (էջ 576)ֈ 

Ազգային արժանապատվության հետ առնչվող մի դրվագ էլ Հ. 

Աճառյանը պատմում է գուսան բառի վերաստուգաբանությանը նվիրված իր 

մի հոդվածում, որ վերատպվել է «Հայերեն արմատական բառարանի» 

վերջում (հ. 4, Ե., 1979, էջ 629-630)ֈ Պատմում է, որ ակադ. Սահակ 

Կարապետյանը առաջարկեց «վերացնել աշուղ բառը և նրա փոխարեն 

գործածել գուսան»ֈ Հ. Աճառյանը դա համարել է շատ տեղին ու գեղեցիկ 

առաջարկություն և իր հոդվածով հիմնավորել գուսան բառի հայկական 

ծագումըֈ Իսկ այդ առաջարկի առիթն այն էր, որ Մոսկվայում բազմազգ 

համերգ-փառատոնի մեկնելուց առաջ Հայաստանի ղեկավարները հայ 
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երգասացներին պատվիրել են հանդես գալ գուսան անունով՝ տարբերվելու 

համար ադրբեջանցի աշուղներիցֈ 

 

Ամբոխավարություն և չարամիտ ձեռնավարություններ (մանիպու-

լյացիա) 

Խորհրդային տարիներին արտաքին կայսերապաշտական ուժերի ու 

նրանց հայ գործակալների կողմից արվում էր ճիշտ հակառակը, ինչ 

Պոլսումֈ Մեզ քննադատում, հեգնում ու ծաղրում էին ոչ թե փոխա-

ռություների առատության, այլ այսպես կոչված «միջազգային բառերը» 

թարգմանելով հայացնելու համարֈ Նպատակը պարզ էրֈ «Միջազգային 

բառ» կեղծ գիտական պիտակով պայքար էր տարվում ազգային լեզուների 

անաղարտության դեմ՝ այդ լեզուները օտարաբանություններով խճողելու 

միջոցով կենսունակությունից զրկելու, ռուսերենին նմանեցնելու և ի վերջո 

ռուսերենով փոխարինելու համարֈ Ոչ ռուս ազգերին ռուսախոս դարձնելու 

և ռուսացնելու քաղաքականությունը և ջանքերը մենք՝ արևելահայերս, մեր 

մաշկի վրա զգացել ենք ռուսական կայսրության կազմի մեջ մտնելուց 

անմիջապես հետոֈ Դրա մասին բազմիցս վկայել է Խաչատուր Աբովյանը, որ 

սկզբնապես ողջունել էր «ռսի օրհնված ոտի» մուտքը Հայաստանֈ Խնդիրն 

այն է, որ կայսրություններն այս հարցում իրարից շատ չեն տարբերվումֈ 

Իրենց հպատակ ազգերին հռոմեացիները լատինացնում էին, բյուզան-

դացիները՝ հունացնում, արաբները՝ արաբացնում, թուրքերը՝ թրքացնում, 

ռուսները՝ ռուսացնում, ֆրանսիացիները՝ ֆրանսախոս դարձնում, 

անգլիացիները՝ անգլախոս դարձնում և այլնֈ Մենք՝ հայերս, կորուստներ 

տվեցինք թե՛ Թուրքիայում՝ թրքախոս դառնալով, թե՛ Ռուսաստանում՝ 

ռուսախոս դառնալով15ֈ Բարեբախտաբար կարողացանք թեկուզ փոքր 

հատվածներով պահպանել հայախոսությունը և հայ մնալֈ Ազգապահ-

պանության այդ սուրբ գործում իր կարևոր դերն է ունեցել և ունի մայրենիի 

անաղարտության ձգտումըֈ Սա պետք է նկատի ունենալ մանավանդ հիմա, 

երբ սկսվել է մեր լեզվի վրա հերթական հարձակումը այս անգամ 

աշխարհակալ դառնալու հավակնություններ ունեցող անգլերենի կողմիցֈ 

Մայրենիի անաղարտության դեմ պայքարն ընթանում է մի կողմից՝ 

«միջազգային բառ» ամբոխավարական պիտակով օտար փոխառություն-

ները գովազդելով, մյուս կողմից՝ «մաքրամոլություն» պիտակով անաղար-

տության շարժումը վարկաբեկելով և նվաստացնելովֈ Հ. Աճառյանը նկատել 

                                                           

15 Մեկընդմիշտ պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր լեզու ամբողջ ախարհի 

հարստությունն է, համաշխարհային մշակույթի մի բաղկացուցիչըֈ Ահա թե ինչու են 

Եվրոպայի առաջադեմ ու առողջ ուժերն այժմ ջանքեր գործադրում լեզվական ու 

մշակութային բազմազանությունը պահպանելու համարֈ 
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է, որ «իրապես միջազգային բառ չկա» (նույն տեղում՝ էջ 103), և դա 

ընդամենը ամբոխավարական կեղծիք է, որով հետաքրքրված են ծույլ 

գիտնականները և հատկապես ընկերավար (սոցիալիստ) գործիչները (նույն 

տեղում՝ էջ 104)ֈ Եթե այս կեղծիքի տրամաբանությունը շարունակենք, ապա 

ստիպված պիտի ասենք, որ եթե կան միջազգային բառեր, ապա դրանց 

ամբողջությունը կլինի «միջազգային լեզու»ֈ Իսկ քանի որ տվյալ յուրա-

հատուկ լեզվով հաղորդակցվողների բազմությունը, որպես կանոն, մի 

առանձին ազգ է, ուրեմն կա նաև «միջազգային ազգ»ֈ Ահա թե ինչ 

անհեթեթության է հասցնում «միջազգային բառ» հակագիտական 

հորջորջումըֈ 

Մասնագիտական եզրույթաբանության հետևողական հայացման 

հակառակորդները երբեմն չարամտորեն ստեղծում են միտումնավոր 

անհաջող, կեղծ նորաբանություններ և հրամցնում իբրև զավեշտ՝ 

վարկաբեկելու համար հայերենացման գործընթացըֈ Բժշկության ոլորտում 

այդպիսի կեղծ նորաբանություն է թմրաքուն բառը՝ իբր որպես անեստեզիա 

օտարաբանության համարժեքֈ Դրա հեղինակները խաղում են այն հանգա-

մանքի վրա, որ ոչ բոլորը գիտեն անեստեզիա-ի իրական համարժեքի՝ 

անզգայացում բառի մասին, որի մյուս ածանցյալներն են՝ անզգայացնել, 
անզգայացնող, անզգայաբան, անզգայաբանություն ևնֈ Այլ ոլորտների 

համար էլ են հորինվում այդպիսի չարամիտ կեղծ «նորաբանություններ»ֈ 

Օրինակներ չենք բերում՝ դրանք ավելորդ անգամ չտարածելու համարֈ 

Պարզապես պետք է զգուշանալ այդպիսի կեղծ բառերի առիթով հրահրվող 

սադրանքներից, որ պարբերաբար տեղ են գտնում հատկապես դեղին 

մամուլում, և անհողդողդ շարունակել հայերենի անաղարտության 

պահպանման նվիրական գործըֈ 

 

Եզրույթաշինական հնարքներ 

Հաճախ են դեպքերը, երբ տարբեր լեզուների հոմանիշ բառերը մասամբ 

են համընկնում իրենց ծավալով (իմաստով)ֈ Երբեմն մի լեզվի մեկ բառի 

իմաստը մյուս լեզվում ծածկվում է մեկից ավելի բառերով (օրինակ՝ 

համաճարակ = էպիդեմիա, էպիզոոտիա), կամ նույնն է, թե մի լեզվի մեկից 

ավելի բառեր մյուս լեզվում արտահայտվում են միևնույն բառով (օրինակ՝ 

էպիդեմիա, էպիզոոտիա = համաճարակ)ֈ Սա լեզուներից մեկի աղքատու-

թյան կամ մյուսի հարստության նշան չէ, քանի որ տարբեր լեզուների միջև 

նման անհամապատասխանությունների քանակը շատ չի շեղվում միջինիցֈ 

Տվյալ օրինակի դեպքում հայերեն համաճարակ բառը իր իմաստի 

ընդհանրականության շնորհիվ արտահայտում է թե՛ էպիդեմիա «մարդ-

կանց  համաճարակ», թե՛ էպիզոոտիա «անասունների համաճարակ» 

բառերի իմաստըֈ Այդ նրբիմաստների տարբերակումը կարող է կատարվել 
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շարահյուսական մակարդակում՝ բառակապակցություններով, թեև խոսքա-

շարը սովորաբար չեզոքացնում է դրա կարիքըֈ 

Օտարալեզու բազմիմաստ եզրույթի թարգմանության դեպքում հաճախ 

հարկ է լինում, ընդհակառակը, որոշ իմաստներ արտահայտելու տարբեր 

բառերովֈ Օրինակ՝ պարտիա = 1. խմբաքանակ, 2. կուսակցություն, 3. 
մրցախաղ, 4. դերերգֈ Դա երբեմն պարտադրված քայլ է, եթե չկա այդ բոլոր 

իմաստները միաժամանակ արտահայտող մեկ ընդհանուր բառ, կամ 

գործնականում դրա կարիքը չկաֈ  

Սկզբնաղբյուր լեզվում մեկ բառով արտահայտված տարբեր իմաստ-

ների բառային տարբերակումը նպատակահարմար է, երբ գործ ունենք 

միմյանցից հստակորեն տարբեր եզրույթների հետ, որոնք մեկ ընդհանուր 

բառով արտահայտելու դեպքում կարող են շփոթությունների տեղիք տալ, 

կամ եզրույթի թարգմանությունը ստացվում է այնքան սովորական բառ, որ 

չի ստանում եզրույթի արժեք կամ չի տեղայնանում նոր բնագավառումֈ 

Օրինակ՝ ակսելերացիա բառացի նշանակում է «արագացում»ֈ Բժշկա-

գիտության (կենսաբանության) ոլորտում գործածվում է օրգանիզմի զար-

գացման արագացումը նշելու համարֈ Բայց արագացում-ը եզրույթ է 

մեխանիկայում, ինչպես նաև համընդհանուր գործածության բառ էֈ Այդ 

պարագայում վերցվում է տարածված բառի քիչ հանդիպող կամ հնացած մի 

տարբերակ և դարձվում եզրույթֈ Տվյալ դեպքում այդպիսին է երագում բառըֈ 

Տարբերակման համար կարող են կիրառվել նաև այլ հնարքներֈ 

Օրինակ՝ դիստիքոս նշանակում է «երկու տողից բաղկացած բանաստեղ-

ծություն»ֈ Երկտող բառը զբաղված էֈ Այդ պատճառով դիստիքոս-ը 

թարգմանվում է երկատողֈ Փաստորեն երկտող և երկատող բառերը ձևի 

առումով տարբերվում են միայն հոդակապի առկայությամբ / բացակայու-

թյամբֈ Նմանատիպ օրինակներ են նաև արջորս «արջ որսացող», արջաորս 
«արջի որս», խմորհունց «խմոր հունցող սարք», խմորահունց «խմորից 

հունցված» և այլ բառազույգերֈ 

Տարբերակիչ դեր երբեմն կարող են ստանձնել բառակազմական ոչ 

իմաստակիր այլ կազմիչներ ևս, օրինակ՝ գրաբարյան –ն հիմքակազմիչը՝ 

սերմացան «սերմ ցանող սարք» և սերմնացան «սերմ ցանող մարդ»: 

Տարբերակման մեկ այլ միջոց է հոմանիշ ածանցներով բառակազմական 

փոփոխակների իմաստային տարամիտումը և վերածումը ինքնուրույն 

բառերի (եզրույթների)ֈ Այդպես են առաջացել քաղաքային – քաղաքական, 

ձևային – ձևական տարբերակումներըֈ 

Բառային տարբերակումը երբեմն կարող է ինքնըստինքյան բխել լեզվի 

բառակազմական ճկունությունիցֈ Օրինակ՝ այլ լեզուներում միևնույն 

եզրույթը (դերմատոլոգ, նևրոլոգ) կարող է նշանակել թե՛ «տվյալ երևույթի 
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մասնագետ՝ գիտակ՝ տեսաբան», թե՛ «համապատասխան բժիշկ»16ֈ 

Հայերենը հնարավորություն է ընձեռում դրանք տարբերակելու՝ մաշկաբան 

և մաշկաբույժ, նյարդաբան և նյարդաբույժ ևնֈ Անգամ տարբերակվում են 

սեռաբան (սեքսոլոգ) և սեռախտաբան ու սեռախտաբույժ (սեքսոպաթոլոգ) 
բառերըֈ 

Բառակազմական տարբերակները երբեմն կարող են ունենալ ոճական 

տարբերակումֈ Օրինակ՝ թոքախտ, ծյուրախտ հոմանիշներից առաջինը 

չեզոք գիտական նշանակություն ունի, բժշկագիտական եզրույթ է, իսկ 

երկրորդը ավելի հուզական երանգ ունի և բնորոշ է գեղարվեստական ոճինֈ 

Ուստի երկուսն էլ ընդունելի բառեր են՝ նույն իմաստով, սակայն տարբեր 

գործառությամբֈ 

 

Ամփոփում 

Օտարալեզու եզրույթների յուրացման գլխավոր սկզբունքը դրանց 

հնարավորինս հայերենացումն է՝ թարգմանությունըֈ Դա նախ և առաջ 

մարդու իրավունքների խնդիր էֈ Օտար բառերի անհարկի գործածությունը 

նշանակում է հայախոս լեզվական հանրության անդամների իրավունքների 

ոտնահարում, քանի որ պարտադրում է յուրացնել այլ լեզվական հանրու-

թյանը, նրա լեզվին պատկանող բառեր, որոնք հայերենում անվերլուծելի ու 

անստուգաբանելի են, զուրկ են հայերեն բառերին բնորոշ թափանցի-

կությունից, ինքնըստինքյան հասկանալիության բնական հատկությունիցֈ  

Մյուս կարևոր սկզբունքը հայերեն գրավոր խոսքը բացառապես 

մաշտոցյան գրային համակարգով արտահայտելն է՝ անթարգմանելի օտար 

տարրերը այդ համակարգով տառադարձելու պարտադիր պահանջովֈ 

Օտարալեզու եզրույթների հայերենացման ընթացքում կիրառելի են 

հայերեն եզրույթաշինության համընդհանուր չափանիշերը, որոնցից 

կարևորներն են նոր կամ նախընտրելի եզրույթի բառակազմական արտա-

դրողականությունը (սերողունակությունը), հայերեն բառակազմական 

հարացույցների օրինաչափություններին ենթակա լինելը, ճշգրտությունը, 

թափանցիկությունը (ինքնաստուգաբանելիությունը), խնայողականությունը 

(հնարավորինս հակիրճությունը), հնարավորինս մենիմաստությունը, շփո-

թելի համանուններից ու հարանուններից զերծ լինելը, արտասանական - 

գրային (այդ թվում՝ տառադարձական) տարբերակներ չունենալը, բարե-

հունչությունն ու դյուրարտասանելիությունը, ինքնատիպ ու տպավորիչ 

                                                           

16 Կան նաև բառային լրիվ կամ մասնակի տարբերակման դեպքեր, օրինակ՝ 

պսիխոլոգ (հոգեբան), պսիխիատր (հոգեբույժ), նևրոլոգ (նյարդաբան և 

նյարդաբույժ), նևրոպաթոլոգ (նյարդաբույժ, նյարդախտաբան, նյարդախտաբույժ)ֈ 
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լինելը, արտահայտչականության ու պայմանականության առումներով 

ներդաշնակությունըֈ 

О. Закарян, Г. Сукиасян 

Принципы перевода иностранных терминов на армянский язык 

(на примере медицинских терминов). 

Основной принцип усвоения иноязычных терминов — по 

возможности их арменизация. 

Другим важным принципом является выражение армяноязычного 

текста исключительно по Маштоцской письменной системе с обязательным 

требованием транслитерации непереводимых иноязычных элементов 

средствами этой системы. 

При арменизации иноязычных терминов применимы общие 

критерии армянского терминостроения, в  соответствии с которыми новый 

или предпочитаемый термин должен быть продуктивным, регулярным 

(соответствующим словообразовательным парадигмам и правилам 

армянского языка), прозрачным (самоэтимологизируемым), точным, 

экономичным  (по возможности кратким), по возможности однозначным, без 

запутывающих омонимов, без произносительных и письменных вариантов, 

благозвучным и легко произносимым, своеобразным и впечатляющим, 

гармоничным с точки зрения выразительности и условности. 

 Ключевые слова и выражения: термин, словообразование, перевод, 
арменизация, неологизм, заимствование, варваризм, медицина. 
 

 H. Zakaryan, H. Sukiasyan 

Principles of translatin of foreign terms into Armenian 

(on the example of medicine terms) 

The main principle of appropriation of foreign terms is their possible 

Armenization. 

The next important principle is to express the written Armenian Language 

purely through the Mashtots writing system, with the obligatory requirement of 

transliterating untranslatable foreign words and elements with that system. 

When Armenizing foreign terms, the general criteria of the Armenian 

terminology are applicable, according to which a new or preferred term should be 

productive, regular (subject to derivational paradigms and rules of the Armenian), 

transparent (self-explanatory), precise, effective (as brief as possible), having single 

meaning (if possible), without confusing homonyms, without pronunciation-

written options, euphonical  (easy to pronounce),  peculiar and impressive,  

harmonious  in terms of expressiveness and conventionality.  

Key words and expressions: term, word formation, translation, armenization, 
neologism, borrowing, barbarism, medicine. 
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ   ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա 

hripsimehtorosyan@yahoo.com 

 

ՊԱՐՍԿԵՐԵՆԻ ԲԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ՀՈՄԱՆՇԱՅԻՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԸ 

 

Տերմինը բառ է կամ բառակապակցություն, որն արտահայտում է 

տնտեսական, քաղաքական, գիտական, մշակութային կյանքին, տեխնի-

կային և այլ բնագավառներին բնորոշ հասկացություններ1: Պարսկերենի 

տերմինների ուսումնասիրության սկիզբը անմիջականորեն կապված է 

20−րդ դարի երկրորդ տասնամյակում Իրանում սկսված կրթական բարե-

փոխումների փուլի հետ:  1935 թվ. բացվում է առաջին ակադեմիան՝ Իրանի 

Ֆարհանգեսթանը: Ֆարհանգեսթանի գործունեությունը հիմնականում 

ուղղված էր պարսկերենի բառապաշարի մաքրմանը օտար բառերից, 

պարսկերեն համարժեքների ու հատկապես տարբեր ոլորտներին առնչվող 

պարսկերեն տերմինների  ստեղծմանը:  

Իսլամական հեղափոխությունից հետո վերոնշյալ հարցերով սկսում 

է զբաղվել Լեզվի և գրականության ակադեմիան՝ (Farhangestān-e zabān va 

adab) Հասան Հաբիբիի տնօրինությամբ2: Բացի լեզվի և գրականության 

ակադեմիայից, տերմինաբանության հարցերով զբաղվում են ևս երկու 

կառույցներ՝ Ստանդարտիզացիայի ազգային կազմակերպությունը 

(Sāzemān-e meli-ye estāndārd) և Համալսարանական մամուլի կենտրոնը 

(Markaz-e našr-e dānešgāhi): Ստանդարտիզացիայի ազգային 

կազմակերպությունը հիմնականում զբաղվում է տեխնիկական տերմին-

ների թարգմանությամբ և հաշվետու է Լեզվի և գրականության ակա-

դեմիային: Համալսարանական մամուլի կենտրոնը պատասխանատու է 

ակադեմիական գրքերի և բառարանների հրատարակության համար: Նոր 

տերմինների կազմման և ընտրության հարցում կենտրոնի հրատարակած 

գրքերը վստահելի աղբյուրների թվում են: 

Պարսկերենի լեզվաբանական տերմինների ուսումնասիրություն 

հայրենական գիտնականների կողմից դեռևս իրականացված չէ: Իրանում 

լեզվաբանական տերմինների հետազոտության ուղղությամբ ուսումնա-

սիրություններ են կատարում Նեսրին Ջաֆարին, Իսֆահանի համալսա-

                                                           

1 Խաչատրյան Լ., Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 2008,  էջ 177: 
2 Fathi B., Terminology planning evaluation: the case of Persian language, Universitat 

Pompeu Fabra, Barcelona, 2017, էջ  137: 

mailto:hripsimehtorosyan@yahoo.com
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րանի լեզվաբաններ Ֆազլոլլահ Բադրիզադեն և Մանիժեն Յոհնային: Ն. 

Ջաֆարիի աշխատանքը նվիրված է լեզվաբանական տերմինների կառուց-

վածքային քննությանը: Ֆ. Բադրիզադեն և Մ. Յոհնային ուսումնասիրում են 

լեզվաբանական տերմինների հոմնշության հարցերը3: 

Պարսկերենի լեզվաբանական տերմիններին կարելի է ծանոթանալ 

ոչ միայն լեզվաբանական4 և երկլեզվյան՝ պարսկերեն և հայերեն, 

պարսկերեն − ռուսերեն,  պարսկերեն − անգլերեն, այլև պարսկերենի 

բացատրական բառարանների օգնությամբ: 

Հոդվածում տեղ գտած բայական տերմինների քարտագրման 

համար օգտվել ենք մի քանի բառարանից. Պարսկերեն և հայերեն 

բառարան5, Персидско-русский словарь6, The Ayranpur progressive Persian-

english dictionary7, Farhangnāme-ye fārsi8, Farhang-e soxan9, Loğatnāme-ye 

dehxoda10: 

Պարսկերենի բայական տերմինների համակարգին հատուկ տեր-

մինները հիմնականում պարսկերեն աղբյուրից են: Պարսկերեն տերմին-

ներին զուգահեռ օգտագործվում են նաև դրանց արաբերեն տարբերակները՝ 

ստեղծելով հոմանշային զույգեր: Հոդվածում հիմնականում կանդրադառ-

նանք այդ հոմանշային զույգերին: 

Պարսկերենում բայն ունի երեք հիմնական ժամանակաձև՝ ներկա, 

անցյալ, ապառնի: Ներկա ժամանակի համար օգտագործվում են  hāl (حال) և 

mozāre’  (مضارع ) ձևերը: Ներկա անկատարի համար՝ hāl-e sāde  (حال سادي)  կամ 

mozāre (مضاري),    ըղձական ապառնիի համար hāl-e/mozāre’-ye eltezāmi / حال)

(  مضاري التشامی : Բայի անկատար ժամանակը բնորոշվում է exbāri  

(اخباری) տերմինով: Վերջինս ունի նաև այլ իմաստներ, vajh-e exbāri  ( ًوج

(اخباری - սահմանական եղանակ, jomle-ye exbāri  (جملً اخباری) − պատմողական 

նախադասություն: Eltezāmi տերմինն առանձին կիրառվում է ստորա-

դասական եղանակը ցույց տալու համար: Mozāre’ տերմինը Արյանփուրի 

                                                           

3 Сухорукова А. В., Структурный анализ персидских лингвистических терминов, 

Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 

Филология. Социальные коммуникации, Том 26 (65), № 1. ч. 1, 2013,  էջ 424: 
4 Bahmani M., Rašidi N., Farhang-e tousifi-ye estelāhāt-e zabānšenasi, Tehrā, 1397. 
5 Նալբանդյան Գ., Պարսկերեն և հայերեն բառարան, Երևան, 1987: 
6 Рубинчик Ю., Персидско-русский словарь, в 2-ух томах, Тегеран, 1994. 
7 The Ayranpur progressive Persian-english dictionary, Tehran, 1391. 
8 Sadri Afšāri Ğ., Hokmi N., Hokmi N., Farhangnāme-ye fārsi, Vāžegān va e’lām, jeld-e 

sevom, Tehrān, 1389. 
9 Anvari H., Farhang-e  bozorg-e soxan, Tehrān, 1381. 
10 Dehxoda A’. A., Loğatnāme, jeld-e dahom, Tehrān, 1373. 
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բառարանում ունի նաև ապառնի ժամանակի իմաստ11: Ապառնին նշելու 

համար պարսկերենում գործածվում է āyande-mostaqbal (  مستقبل –آیىدي )    զույգը: 

Անցյալ ժամանակի նշանակությունն է արտահայտում māzi-gozašte   ( ماضی– 

 զույգը: Անցյալ կատարյալ ժամանակի  համար māzi-ye/gozašte-ye sāde (گذشتً  

( گذشتً سادي  –ماضی  سادي )    ինչպես նաև māzi-ye motlaq ( ماضی  مطلق)   : Սոխան 

բառարանում անցյալ կատարյալի համար կա ևս մեկ տարբերակ՝ fe’el-e 

lahze-i ( ي ای فعل لحظ) 12:  Վաղակատար ժամանակի համար պարսկերենում կա 

māzi-ye/gozašte-ye naqli ( گذشتً وقلی / ماضی ) ,  որ համապատասխանում է 

հայերենի ներկա վաղակատարին, և māzi-ye/gozašte-ye ba’id ( گذشتً بعید/ ماضی )  

՝ անցյալ վաղակատար: Բայի ժամանակային շարունակականությունը ցույց 

տալու համար ևս գործածվում են մեկից ավել տերմիններ՝ estemrāri – 

tadāvomi – malmus (ملموص  –تداومی  –استمزاری :)   Պարսկերենում բայի ժամանակ 

եզրույթին համապատասխանում է zamān−e fe’el   (سمان فعل) ձևը: Եթե 

անհրաժեշտ է նշել՝ բայի որ ժամանակաձևի մասին է խոսքը, ապա 

ժամանակի անվանումից առաջ դրվում է ժամանակ` կամ zamān կամ 

fe’el−բայ տերմինը, ինչպես, zamān−e āyande/ fe’el−e āyande   (: فعل  –سمان آیىدي

(آیىدي  Fe’el−բայ տերմինը գործածվում է նաև շարահյուսության մեջ՝ 

նշանակելով բայով արտահայտված ստորոգյալ13: Կրկնությունից 

խուսափելու համար fe’el−ի փոխարեն ստորոգյալի նշանակությամբ 

կիրառվում է  mosnad  (مسىد) կամ gozāre  (گشاري) ձևը: 

Բայի անկատար ժամանակը բնորոշվում է     exbāri ( اخباری)  

տերմինով: Վերջինս ունի նաև այլ իմաստներ, vajh-e exbāri  (وجً اخباری) - 

սահմանական եղանակ, jomle-ye exbāri   (جملً اخباری) − պատմողական 

նախադասություն:  

Բայի անցողականություն−անանցողականություն նշանակող 

տերմինները նույնպես հանդես են գալիս հոմանշային զույգերով: 

Անցողական բայերի համար գործածելի է fe’el-e gozāra ( فعل گذارا)   -fe’el-e 

mot’adi   (عدیفعل مت) զույգը, իսկ անանցողական բայերի համար fe’el-e nāgozār   (

( فعل واگذار  -fe’el-e lāzem   (فعل السم ) զույգը: 

Հոմանշային զույգերով են հանդիպում նաև կանոնավոր−անկանոն, 

պակասավոր բայերը նշող տերմինները, ինչպես, fe’el-e bā qā’ede ( فعل با قاعدي )    

– fe’el–e qiās ( فعل قیاص )   ` կանոնավոր բայերի համար, fe’el-e bi qā’ede  ( فعل بی

                                                           

11 The Ayranpur progressive Persian-english dictionary, էջ 1330: 
12 Farhang-e soxan, էջ  5371: 
13 Сухорукова А. В., Внутринаучная полисемия в персидской лингвистической 

терминологии, էջ 100: 

https://www.academia.edu/10447235/. 

Հասանելի է կայքում 8.02.2020-ի դրությամբ: 
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(قاعدي – fe’el–e samā’i ( فعل سماعی )   ` անկանոն բայերի համար և պակասավոր 

բայերի համար՝ fe’el-e jāmed (فعل جامد)  - fe’el-e nāqes ( فعل واقص  ): 

Bon-setāk-riše-māde  հոմանշային շարքը ունի (مادي  –ریشً  –ستاک  –به )  

հիմք իմաստը, ինչպես բայի հիմք՝ bon-e fe’el (  به فعل)   ,    անցյալի հիմք՝ bon-e 

mā’zi (به  ماضی)   : Այս հոմանշային շարքից առավել գործածական է bon 

տերմինը: 

Օժանդակ բայի համար ևս առկա է հոմանշային շարք՝ fe’el-e komaki 

(  فعل کمکی) - fe’el-e mo’in (   فعل  معیه)   -fe’el-e hamkard ( فعل ٌمکزد )   - fe’el-e yār فعل )  

( یار  :  Բայական հանգույցի համար կան fe’el-e rabti ( فعل ربطی )   -fe’el-e ā’m فعل )  

( عام   ձևերը:  

Hamkard եզրույթը գործածվում է նաև բայական ուրիշ տերմինի 

համար՝ fe’el-e hamkard va morakab  (فعل ٌمکزد و مزکب) ` նշանակելով հարադիր 

բայեր: 

Վերոբերյալ օրինակների հիման վրա կարելի է պարսկերենի 

բայական համակարգի հոմանշային տերմինները ըստ կազմության 

բաժանել պարզ և բաղադրյալ խմբերի: Պարզ կազմություն ունեցող 

տերմինները կազմված են մեկ արմատից, ինչպես,    fe’el ( فعل )    , vajh ( وجً )   , 

sarf ( صزف )   , mosnad ( مسىد)   , gozāre (گشاري )  և այլն: Բաղադրյալ բայական 

տերմինները բաղկացած են երկու կամ ավել բաղադրիչներից, որոնք 

կապված են իզաֆեթային կապով, օրինակ, fe’el-e yār ( فعل یار )   , bon-e mā’zi   (

( یبه ماض , vajh-e exbāri ( وجً اخباری )   ,  mozāre’-ye eltezāmi   (مضارع التشامی  ) և այլն: 

Այսպիսով, պարսկերենի բայական համակարգի տերմինները 

կազմությամբ պարզ կամ բաղադրյալ կազմություններ են, որոնց հիմնական 

մասն ունի իր հոմանշային զույգը: Բայական տերմինների հոմանշությունը 

պայմանավորված է արաբերեն և պարսկերեն ձևերի միաժամանակյա 

կիրառությամբ:  

 

Р. Торосян 

՚Синонимические термины глагольной системы персидского языка 

Резюме 

В статье рассматриваются синонимические термины глагольной 

системы персидского языка. Термины глагольной системы персидского 

языка могут иметь простую или сложную структуру. Глагольные  термины 

одновременно используются формами персидской и арабской языков 

выступая  синонимическими рядами.   

Ключевые слова и выражения:  глагольная система, термины 
глагольной системы персидского языка, глагольные простые термины, 
глагольные сложные термины, синонимические термины. 
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H.  Torosyan 

Synonymous terms of verbal structure of farsi 

Summary 

The synonymous terms of verbal structure of Farsi are discussed in this 

article. The terms of verbal system of Farsi can have simple and copound 

structrure. The verbal terms are used with forms of Farsi and Arabic and form 

synonymous series. 

Key words and expressions: verbal system, terms of verbal system of Farsi, 
verbal simple terms, verbal compound terms, synonymous terms.  
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ԳՈՅԱԿԱՆԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ  ՆԵՐԿԱՊԱԿՑԱԿԱՆ 

 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԻՊԵՐԸ 

 

Դարձվածքները լեզվի բառապաշարի մի մասն են կազմում, ուստի 

նրանց կազմությունն էլ ընդհանուր առմամբ ունի նույն բնույթը, ինչ որ 

համագործածական բառերը: Դարձվածքների կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունը նրա տարակազմ, ոչ միաբաղադրիչ լինելն է: Դարձվածային 

միավորը անպայմանորեն կազմված է լեզվական առանձին տարակազմ 

բաղադրիչներից1: Պ.Բեդիրյանը գրում է. «Դարձվածքը բառերի կայուն, 

պատրաստի վերարտադրելի, վերաիմաստավորված կապակցություն է, ուր 

բաղադրիչ բառերի ինքնուրույնությունը ձևական է, շարահյուսական կապը՝ 

մթագնած»2: Եզրակացվում է, որ դարձվածքը ամենից առաջ բառակա-

պակցություն է3: Ընդունված է բառակապակցություն համարել տվյալ լեզվի 

օրինաչափություններով իրացված երկու կամ ավելի լիիմաստ բառերի 

կապակցությունը, որի հիմքում ընկած է բաղադրիչների կապակցման 

ստորադասական եղանակը: Որոշ լեզվաբաններ (Ն.Շանսկի, Պ.Բեդիրյան) 

ընդունում են նաև միաբառ դարձվածքներ, որոնց քննությունը մեր հոդվածի 

նպատակներից դուրս է4:  

Փորձ ենք արել ժամանակակից հայերենի փաստական հարուստ 

նյութի հիման վրա քննել գոյականական դարձվածային միավորների 

ներկապակցական հարաբերությունների տիպերը: Աշխատել ենք գոյակա-

նական դարձվածային միավորների բաղադրիչները ներկայացնել ըստ 

իմաստային դաշտերի և հնարավորինս տալ նրանց ձևաբանական և շարա-

հյուսական վերլուծությունը: Ինչպես նշեցինք, դարձվածքների կառուցված-

քային հատկանիշն է նրանց՝ մեկից ավելի բաղադրիչ անդամներից հոդա-

վորված լինելը, որոնք կարող են ունենալ տարբեր փոխհարաբերություններ 

և բաղադրիչների կապակցության տարբեր եղանակներ՝ ստորադասական, 

                                                           

1 Տե՛ս Խ.Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., 1986, 

էջ 67: 
2 Պ.Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվաբանություն, Ե., 1973, էջ 5: 
3 Այդ մասին տե՛ս Ա.Մուրվալյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանություն և 

բայակազմություն, Ե., 1959, էջ 18-20: 
4 Պ.Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվաբանություն, Ե., 1973, էջ 5: 
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համադասական և համաստորադասական: Ելնելով մեր հոդվածի շրջանակ-

ներից՝ կատարել ենք գոյականական դարձվածային միավորների բաղա-

դրիչների կապակցության ստորադասական եղանակի քննություն: 

Բաղադրիչների ստորադասական հարաբերության դեպքում դարձ-

վածքի կազմիչներից մեկը շարահյուսորեն գերադաս է մյուսի նկատմամբ: 

Որպես կանոն, վերջին անդամն է հանդես գալիս գերադաս բաղադրիչի 

արժեքով, քանի որ դրա վրա է կենտրոնացված տվյալ անվանման տեր-

մինաբանական էությունը5: Հայտնի է, որ բաղադրյալ դարձվածային 

միավորների հատկանշական ձևերից մեկը բաղադրիչների անտեղա-

փոխելիությունն է: Բաղադրիչները միմյանց հետ կապված են որոշակի 

հաջորդականությամբ: Սա ամենից առաջ պայմանավորված է ստորա-

դասության առկայությամբ6: 

Ըստ բաղադրիչ անդամների քանակի՝ գոյականական դարձվածային 

միավորները լինում են երկանդամ, եռանդամ, քառանդամ (երբեմն ավել): 

Երկբաղադրիչ գոյականական դարձվածային միավորները գերա-

կշռող են ժամանակակից հայերենում: Գերադաս (միջուկային) անդամը 

գոյական է կամ փոխանվանաբար գործածված այլ խոսքի մաս, իսկ ստորա-

դաս անդամները՝ այլ խոսքի մասեր: Նման կաղապարով դարձվածային 

միավորը նախադասության կազմում ունի նույն գործառությունը, ինչ 

գոյականական առանձին բառաձևը, օժտված է այդ խոսքի մասին հատուկ 

քերականական կարգերով7: Նշենք, որ հայերենում այսպիսի կաղապար-

ների իմաստային միջուկը երկրորդ բաղադրիչն է, իսկ առաջինը նրա 

լրացումն է: Այս դեպքում առաջին բաղադրիչը մասնավորեցնում է երկրորդ 

բաղադրիչի արտահայտած իմաստը՝ նրան բնութագրելով այս կամ այն 

տեսանկյունից, և նեղացնում է նրանով արտահայտված հասկացության 

ծավալը: 

Ըստ ստորադաս բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության և 

քերականական ձևավորության՝ հայերենի գոյականական երկանդամ 

դարձվածային միավորներն ունեն մի քանի ենթատեսակներ: Քննենք 

գոյական + գոյական կառույցի մի քանի մանրակաղապարներ: 

Գոյական (եզակի ուղղական) + գոյական (եզակի ուղղական) 
Վերոնշյալ կաղապարով գոյականական դարձվածային միավորների 

մեջ զգալի տեղ են գրավում որոշիչ-որոշյալի շարահյուսական հարաբե-

                                                           

5 Տե՛ս Լեզվի և ոճի հարցեր, IV, Ե., 1977, էջ 320: 
6 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 319: 
7 Տե՛ս Խ.Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., 1986, 

էջ 94: 
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րությամբ բաղադրիչ անդամներ ունեցող դարձվածային միավորները: 

Առաջին բաղադրիչը, լրացնելով երկրորդ բաղադրիչին, արտահայտում է 

վերջինիս ցույց տված առարկայի այս կամ այն հատկանիշը: Երկրորդ 

բաղադրիչը իմաստային տեսակետից գերադաս է առաջինի նկատմամբ և 

ցույց է տալիս հասկացությունների այն շրջանակը, որին պատկանում են 

ամբողջ դարձվածքով արտահայտված ավելի նեղ ծավալով հասկացու-

թյուններ՝ ծաղիկ հասակ, ապառաժ քար, դդում գլուխ: Այս դեպքերում 

բաղադրիչներից մեկն է հիմնականում նրբիմաստավորվում, իսկ մյուսը 

կապակցության մեջ է մտնում իր սովորական իմաստով: Տվյալ դեպքում 

որոշիչ բաղադրիչը նրբիմաստավորված է և դարձվածքի դոմինանտ բառն 

է8: Խ.Բադիկյանը վերոնշյալ կաղապարի մեջ է դասում նաև արյուն քրտինք 

կապակցությունը: Համաժամանակյա մոտեցմամբ նշված կապակցության 

բաղադրիչները կազմված են համազոր անդամներից: Անվանական հարակ-

ցական հարադրություն է՝ բաղադրիչների իմաստաբանական առնչակից 

հարաբերությամբ, և գրվում է գծիկով: 

Գոյական (եզակի սեռական) + գոյական (եզակի ուղղական) 
Այս ենթատիպի բաղադրիչներն իրար նկատմամբ գտնվում են 

հատկացուցիչ-հատկացյալ, երբեմն որոշիչ-որոշյալ շարահյուսական կապի 

մեջ: Հատկացուցիչ-հատկացյալ կապակցությամբ գոյականական դարձ-

վածային միավորներ՝ կարապի երգ, անարգանքի սյուն, մեխի գլուխ, կատվի 
դրախտ, ծտի կաթ, մատի փաթաթան և այլն: Վկայված դարձվածքները 

սերտաճումներ են: Դարձվածքների երկու բաղադրիչների հիմնական 

իմաստները լրիվ չեզոքացել են: Նշված կաղապարով մի շարք դարձ-

վածային միավորներ դարձվածային միասնություններ են. բաղադրիչներից 

մեկը ինչ-որ չափով պահել է իր հիմնական իմաստը՝ առյուծի բաժին, եզան 
համառություն, արջի ծառայություն, գայլի ախորժակ և այլն: Ուսումնա-

սիրվող կաղապարի մեջ ընդգրկվող դարձվածային միավորների առաջին 

բաղադրիչները կարող են բնութագրել առարկան մի քանի հատկանիշների 

տեսակետից: Դրանք կարող են պատկանել 

ա. կենդանիների և տվյալ կենդանուն ավելի բնորոշ հատկանիշն 

արտահայտող իմաստային դաշտին և բնութագրել գերադաս անդամը 

ներկայացնող առարկան այդ հատկանիշների տեսանկյունից՝ արջի 
ծառայություն, գայլի ախորժակ, շան հոտառություն, առյուծի բաժին, էշի 
հարսանիք, ձիու ուժ, եզան համառություն, կատվի դրախտ, կարապի երգ: 

բ. Մարմնի մասերը ներկայացնող բառերի իմաստային դաշտին և 

բնութագրել գերադաս անդամը նրանց բնորոշ հատկանիշների տեսանկյու-

                                                           

8 Տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Ե., 1973, էջ 89-

93: 
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նից: Դրանք սոմատիկ դարձվածքներ են և բավական կենսունակ են՝ քթի 
ծակ, բերանի ծամոն, երեսի մեռոն, սրտի սյուն, մատի փաթաթան, ձեռքի 
թաշկինակ9:  

գ. Մարդկանց հատուկ անունների իմաստային դաշտին և բնութա-

գրել գերադաս անդամը ներկայացնող առարկան տվյալ տեղանվանը կամ 

անձնանվանը բնորոշ հատկանիշի տեսանկյունից՝ Ձենով Օհան, Կոլում-
բոսի ձու, Գասպարյանի շարադրություն: 

դ. Այս ենթատիպի մեջ են մտնում նաև աստված և սատանա բառերով 

ձևավորված դարձվածքները՝ աստծու մաղ, աստծու աջ, աստծու պատիժ, 
աստծու տուն, սատանի կծիկ, սատանի բուրվառ, սատանի գերեզման, 
սատանի խելք: Օրինակները վկայում են, որ վերոնշյալ կաղապարում 

կենսունակ են հատկացուցիչ-հատկացյալ հարաբերությամբ բաղադրիչներ 

ունեցող դարձվածային միավորները: Ստորադաս բաղադրիչներով այս 

դարձվածքների սերտաճումներում իմաստային միջուկը երկրորդ անդամն 

է՝ հատկացյալը, առաջին բաղադրիչը՝ հատկացուցիչը. այն ցույց է տալիս 

գոյականով արտահայտված հատկացյալի վերաբերումը, պատկանելու-

թյունը մի այլ առարկայի, որը ներկայացնում է հատկացուցիչը: 

Գոյական (եզակի սեռական) + գոյական (հոգնակի ուղղական) 
Այս մանրակաղապարով գոյականական դարձվածային միավորները 

հիմնականում ունեն օտար ծագում և կենսունակ չեն՝ Սիամի երկ-
վորյակներ, Շահրազադեի հեքիաթներ, շամպայնի տոնավաճառներ, 
Բերենիկեի վարսեր10: Նշված մանրակաղապարում դարձյալ ակտիվ է 

բաղադրիչների հատկացուցիչ-հատկացյալ հարաբերությունը: 

Ածական+գոյական կաղապարով գոյականական դարձվածային 

միավորների բաղադրիչները կապված են որոշիչ-որոշյալ հարաբերությամբ: 

Առաջին բաղադրիչն արտահայտում է առարկայի որևէ հատկանիշ, մտնում 

է տարբեր իմաստային դաշտերի մեջ, երկրորդը՝ այն առարկան, որն ունի 

առաջին բաղադրիչով արտահայտված հատկանիշը: Ամբողջ կառույցը 

գոյականական է: Ածական+գոյական դարձվածային միավորների բառա-

իմաստային առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք գրեթե զուտ դարձ-

                                                           

9 Ե.Գևորգյանը գրում է, որ մարմնի անդամների անուններով կազմված 

դարձվածքները հայերենի դարձվածքների կազմում գերակշիռ տեղ ունեն: Շատ 

դարձվածքներ են կազմվում հետևյալ բառերով՝ վիզ (18), մազ (18), մատ (21), ատամ 

(30), փոր (30), ականջ (51), քիթ (54), լեզու (56), երես (70), բերան (78), ոտք (92), ձեռք 

(123), աչք (149), գլուխ (180), սիրտ (185): 
10 Ծագումը և իմաստները տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Հայերեն թևավոր խոսքեր, բառարան, 

Ե., 2007: 
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վածային սերտաճումներ են11: Պ.Բեդիրյանը գրում է, որ շարահյուսական 

կտրվածքում ածական բաղադրիչը այստեղ գոյականի նկատմամբ 

ստորադաս դիրք է գրավում, մինչդեռ դարձվածաբանական տեսանկյունից 

այն (ածականը) դոմինանտ է, ուստի և հավասարապես գլխավոր12: 

Որակական ածական + գոյական (եզակի ուղղական) 
Ուսումնասիրվող կաղապարի մեջ ընդգրկվող դարձվածային միա-

վորների առաջին բաղադրիչները կարող են բնութագրել առարկան մի քանի 

հատկանիշների տեսակետից: Դրանք կարող են պատկանել 

ա. գունային դաշտին և բնութագրել գերադաս անդամը ներկայացնող 

առարկան գույնի տեսակետից՝ սև ագռավ, սև աղվես, սև օր, սպիտակ ջարդ, 
սպիտակ դրոշակ, կարմիր օր, կարմիր արև, կապույտ արյուն, կապույտ 
երազ, կապույտ ցավ, կանաչ հասակ13: Բերված օրինակները վկայում են, որ 

նույն ածականը զուգորդումներ է կազմում տարբեր իմաստային դաշտերի 

պատկանող գոյականների հետ: Այս երևույթը բացատրվում է ածականի 

լայն ընդգրկմամբ, որը հնարավոր է դարձնում միևնույն ածականի 

զուգորդումը տարբեր գոյականների հետ: 

բ. Հատուկ անունների իմաստային դաշտին և նշել անձի այս կամ այն 

ներքին հատկանիշը: Ծագում են գրական աղբյուրներից՝ աղքատ Ղազարոս, 
անհավատ Պիղատոս, մատնիչ Հուդա, Ձախորդ Փանոս, Ձենով Օհան, Քեֆչի 
Հասան, Քաջ Նազար14: 

Որոշ լեզվաբաններ (Խ.Բադիկյան) նշված կաղապարով դարձվածք-

ների շարքին են դասում նաև ան- ժխտական նախածանցով ձևավորված 

ածականներ պարունակող դարձվածային միավորները՝ անպոչ գդալ, 
անջուր ջրաղաց, անատամ գդալ, անդուռ բերան, անծուխ կրակ, անշուն 
գյուղ: Մինչդեռ վկայված ածականները հարաբերական են և արտահայտում 

են հատկանիշի ունենալու-չունենալու հարաբերություն: Այս տեսակետը 

գալիս է մեր քերականներից (Ս.Աբրահամյան, Հ.Օհանյան): 

Հարաբերական ածական + գոյական (եզակի-հոգնակի ուղղական) 
Նշված մանրակաղապարով գոյականական դարձվածային միավոր-

ները բավական կենսունակ են և ունեն օտար ծագում: Բաղադրիչները 

                                                           

11 Տե՛ս Խ.Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., 

1986, էջ 98: 
12 Տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Ե., 1973, էջ 

204:  
13 Տե՛ս Ե.Գևորգյան, Հայերենի դարձվածքները, Ե., 1969, էջ 94:  
14 Ծագումը և իմաստները տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Հայերեն թևավոր խոսքեր, բառարան, 

Ե., 2007:  
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կապված են որոշիչ-որոշյալ հարաբերությամբ: Հայերենին են անցել 

տարբեր սկզբնաղբյուրներից՝ 

1. Հին Հունաստանի և Հռոմի բանահյուսություն, կրոն ու մշակույթ՝ 

աքիլլեսյան գարշապար, դանայան տակառ, ատտիկյան աղ, գորդյան 
հանգույց, տորիչելյան դատարկություն, ավգյան ախոռներ, բաքոսյան 
պարեր, հերակլեսյան սյուներ և այլն, 

2. պատմական դեպքեր և իրադարձություններ՝ պյորոսյան հաղթանակ, 
կոլումբոսյան ձու15: 

Դասական թվական + գոյական (եզակի ուղղական) 
Նշված ենթախմբի մեջ առաջին բաղադրիչը կարող է պատկանել 

դասի, կարգի իմաստային դաշտին և ցույց տալ որոշվող առարկայի 

կարգային որևէ հատկանիշ՝ առաջին ջութակ, առաջին քար, առաջին 
ծիծեռնակ, երկրորդ երիտասարդություն, երկրորդ սերունդ, հինգերորդ 
անիվ, հինգերորդ զորասյուն, յոթերորդ երկինք, ութերորդ հրաշալիք, 
իններորդ ալիք16: Այս և նախորդ ենթակաղապարները վկայում են որոշիչ-

որոշյալ կաղապարի ներկապակցական հնարավորությունների մասին և 

ավելի ճկուն են դարձնում դարձվածային միավորների բաղադրիչ 

անդամների կապակցական տեխնիկան: Հավելենք, որ որոշիչ-որոշյալ 

կապակցությամբ բաղադրիչներ ունեցող կաղապարներում առաջին 

բաղադրիչը մի ընդհանուր իմաստային դաշտ է ներկայացնում, որը կարելի 

է անվանել հատկանիշի դաշտ:  

Քանակական թվական + գոյական (եզակի ուղղական) 
Սրանց թիվը սահմանափակ է: Գոյականական երկանդամ դարձ-

վածային միավորների մի շարք որոշիչ բաղադրիչներ մտնում են քանակ 

ցույց տվող թվականների իմաստային դաշտի մեջ: Դարձվածքի հիշյալ 

բաղադրիչը կարող է արտահայտել առարկայի վերաիմաստավորված 

քանակական հատկանիշ՝ մի քայլ, երկու քայլ, չորս քայլ, երկու խոսք, երկու 
բառ, երկու տող, չորս պատ, չորս կողմ:  Միևնույն որոշյալը (գոյականով 

արտահայտված)՝ որպես դարձվածքի գերադաս բաղադրիչ, հանդես է եկել 

տարբեր դարձվածքներում և բնորոշվում է տարբեր քանակական 

թվականներով արտահայտված որոշիչներով, որը և վկայում է գոյականի 

իմաստային ընդգրկման և լայն կապակցելիության մասին: 

                                                           

15 Ծագումը և իմաստները տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Հայերեն թևավոր խոսքեր, բառարան, 

Ե., 2007: 
16

 Առաջին թվականը փոխաբերական իմաստով գործածվելիս արտահայտում է 

բազմաթիվ իմաստներ: Ժողովուրդը դրանով նշում է որևէ գործում ամենագլխավոր 

անձին, գործը նախաձեռնողին, նաև որևէ գործի սկիզբը: 
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Հարակատար դերբայ + գոյական (եզակի ուղղական) 
Այսպիսի կառույցների իմաստաքերականական առանձնահատկու-

թյունն այն է, որ կառույցի գերադաս անդամ լինել-չլինելը պայմանավորված 

է կապակցության բաղադրիչ անդամների շարադասությամբ: Քննվող 

երկանդամ գոյականական դարձվածային միավորներում հարակատար 

դերբայն ունենում է նախադաս շարադասություն, հետևաբար գերադաս 

անդամը գոյականն է: Բաղադրիչների փոխհարաբերության տեսակետից 

սրանք չեն տարբերվում ածական+գոյական կառուցատիպից. դրսևորում են 

որոշիչ-որոշյալ հարաբերություն: Խ.Բադիկյանը գրում է, որ ենթակայական 

դերբայը ավելի առարկայական է, իսկ հարակատարը ավելի շատ հատ 

կանիշ է մատնանշում՝17 կոտրած տաշտակ, հալած յուղ, տաշած քար, 
թրջված մուկ, բրդած մածուն, անցած էտապ, մոռացված անկյուն, չգրված 
օրենք: 

Գոյական (եզակի ուղղական)+ենթակայական դերբայ 
Այս մանրակաղապարում գերադաս անդամը դերբայն է, որովհետև 

կառույցի վերջին բաղադրիչն է, և ընդգծում է մարդու այս կամ այն ներքին 

հատկանիշը: Նշված կառույցի դարձվածային միավորները բաղադրիչների 

քերականական հարաբերության տեսակետից ևս հարում են ածական + 

գոյական կառուցվածքային տիպին՝ քարավան կտրող, մատաղ ուտող, շուն 
խաղացնող, աղվես նալող, ճանճ քշող: Այս ենթատիպում դոմինանտ 

անդամը գոյականն է: Իհարկե միշտ չէ, որ վերոնշյալ կառուցատիպում 

ենթակայական դերբայը կառույցի գերադաս անդամն է, ինչպես՝ հարվածող 
բռունցք, ապտակող ձեռք, ծագող աստղ:  

Դերանուն + գոյական կաղապարը կենսունակ չէ: Դերանունը սովո-

րական պայմաններում բազմազան հարաբերությունների մեջ է մտնում 

գոյականի հետ, բայց դարձվածքներում գոյականի հետ նրա գործածու-

թյունը նվազում է, քանի որ որպես դարձվածքի բաղադրիչ հանդես են գալիս 

առարկայի, հատկանիշի տարբերակված իմաստ արտահայտող խոսքի 

մասեր, իսկ դերանունը արտահայտում է առարկայի կամ հատկանիշի ընդ-

հանուր, չտարբերակված հատկանիշ: Այդ է պատճառը, որ գոյականական 

երկանդամ դարձվածային միավորներում դերանունների գործածությունը 

խիստ սահմանափակ է: Կարելի է առանձնացնել մեկ-երկու մանրա-

կաղապար: 

Անձնական դերանուն (սեռական)+գոյական (տարբեր հոլովներ)՝ իր 
խելքով, իր արևով, իր օրում, իր գլխի(ն): 

Փոխադարձ դերանուն + գոյական (սեռական հոլով)՝ իրար գլխի: 

                                                           

17 Խ.Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., 1986, էջ 

102: 
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Ցուցական դերանունով՝ միևնույն կտավից, էն գլխից, այս թվի՞ն: 
Հարցական դերանունով՝ ի՞նչ սրտով, ի՞նչ երեսով, ո՞ր խաչից, ո՞ր 

օրվա: 
Որոշյալ դերանունով՝ ամբողջ ձայնով, ամբողջ հասակով, ամեն 

գույնի18: 
Գոյականական դարձվածային միավորների ներկապակցական 

հարաբերությունների ստորադասական եռանդամ կառուցատիպերը: Ինչ-

պես գիտենք, գոյականը՝ որպես լրացյալ, կապակցելիության տեսակետից 

բավական լայն հնարավորություններ ունի: Գոյականի լրացում կարող են 

լինել տարբեր խոսքի մասեր: Նման դարձվածային միավորների մեջ 

գոյականով արտահայտված գերադաս անդամը ամենատարբեր փոխ-

հարաբերությունների մեջ է մտնում իրեն լրացնող բաղադրիչների հետ: 

Նշված կառուցատիպերը հիմնականում արտահայտում են որոշչի և 

հատկացուցչի իմաստային հարաբերություններ: Այս տիպի կառույցներում 

գերադաս՝ մոդելավորող անդամը հիմնականում արտահայտվում է 

գոյականով և, ինչպես միշտ, դրվում է կառույցի վերջում19: 

Գոյական (սեռական)+գոյական (գործիական)+գոյական (ուղղական) 
Եռանդամ գոյականական դարձվածքներ, որոնց երկրորդ կախյալ 

բաղադրիչի և գերադաս անդամի միջև առկա է որոշչական հարա-

բերություն, իսկ առաջին և երկրորդ գոյականական կախյալ անդամների 

միջև առկա է հատկացական հարաբերություն: Այս կառույցում հատ-

կացական կապակցության բաղադրիչները միասին են կապակցվում գերա-

դաս անդամին: Տվյալ դեպքում գերադասին լրացնող ամբողջ կառույցը 

որոշչական է՝ գառան մորթով գայլ, սիրամարգի փետուրներով ագռավ… 
Գոյական (սեռական) + ածական + գոյական (ուղղական) 
Բաղադրիչների փոխհարաբերության տեսակետից այս կառույցի՝ 

որակական ածականով արտահայտված կախյալ բաղադրիչի և գերադաս 

անդամի միջև նախորդ ենթատեսակի նման առկա է որոշչական հարա-

բերություն, իսկ կախյալ գոյականական բաղադրիչի և գերադաս անդամի 

միջև՝ հատկացական հարաբերություն: Այս դեպքում կառույցի կախյալ 

անդամները անմիջականորեն լրացնում են գերադաս անդամին՝ աչքի 
արդար յուղ (աչքի յուղ, արդար յուղ), հոտի քոսոտ ոչխար (հոտի ոչխար, 
քոսոտ ոչխար), մեդալի հակառակ երես (մեդալի երես, հակառակ երես), 

                                                           

18 Օրինակները տե՛ս Պ.Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածա-

բանություն, Ե., 1973, էջ 95:   
19 Խ.Բադիկյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Ե., 1986, էջ 

104: 
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Եվրոպայի սրբազան քարեր (Եվրոպայի քարեր, սրբազան քարեր): Տվյալ 

դեպքում գերադաս անդամին լրացնող ամբողջ կառույցը որոշչական է: 

Որակական-հարաբերական ածական+գոյական (սեռական, գործիա-
կան) + գոյական (ուղղական) 

Այս դեպքում գոյականի սեռական հոլովով դրված կախյալ բա-

ղադրիչի և գերադաս անդամի միջև առկա է կա՛մ որոշչական, կա՛մ 

հատկացական հարաբերություն: Ածականական առաջին և գոյականական 

երկրորդ կախյալ անդամների միջև առկա է որոշչական հարաբերություն: 

Շարահյուսական նման կաղապար ունեցող դարձվածային միավորների 

համար բնորոշն այն է, որ կախյալ բաղադրիչները միմյանց հետ կապված են 

որոշչական հարաբերությամբ և որպես մեկ կառույց լրացնում են գերադաս 

անդամին՝ գարե հացի հյուր, վերին արտի ցորեն, ցամաք ձորի աղվես… 
Թվական + գոյական (ուղղական, սեռական) + գոյական (ուղղական) 
Թվականական և գոյականական կախյալ անդամների միջև առկա է 

որոշչական հարաբերություն: Ամբողջ կառույցը նույնպես որոշչական է և 

լրացնում է գերադաս անդամին՝ մի մատ մեղր, մի կտոր հաց, մի բուռ 
կորեկ, մի կաթ արյուն, մի տան ճրագ, մի աքլորի բեռ, երկու տիրոջ ծառա, 
յոթ ծովի մերան, յոթ գութանի տեր: 

Գոյական (եզակի սեռական)+ դասական-քանակական թվական + 
գոյական (ուղղական) 

Եռանդամ այս կառուցատիպի կախյալ անդամ թվականի և գերադաս 

անդամի միջև առկա է որոշչական հարաբերություն, իսկ սեռական հոլովով 

գոյականական կախյալ անդամի և գերադաս անդամի միջև՝ հատկացական 

հարաբերություն: Շարահյուսական այս կաղապարում կախյալ բաղադրիչ-

ներից յուրաքանչյուրն անմիջականորեն կապակցված է գերադաս բա-

ղադրիչին՝ մեդալի երկու երես (մեդալի երես, երկու երես), տան չորս պատ 
(տան պատ, չորս պատ), սայլի հինգերորդ անիվ (սայլի անիվ, հինգերորդ 
անիվ), ծովի իններորդ ալիք (ծովի ալիք, իններորդ ալիք): 

Գոյական (տարբեր հոլովներ) + հարակատար դերբայ + գոյական 
(ուղղական) 

Նկարագրված կաոուցատիպում հարակատար դերբայով արտա-

հայտված կախյալ անդամի և գերադաս անդամի միջև առկա է որոշչական 

հարաբերություն: Կառույցի կախյալ գոյականը դրված է տարբեր հոլով-

ներով, և նրա շարահյուսական արժեքը պայմանավորված է հարակատար 

դերբայի խնդրառական հատկությամբ: Բաղադրիչների փոխհարաբե-

րության տեսակետից կախյալ անդամները միասին են կապվում գլխավոր 

բաղադրիչին: Այդ բաղադրիչները ամբողջ կառույցի որոշիչ մասն են 

կազմում՝ կարասն (տ.պ.) ընկած մուկ, մոխիրներից (տ.պ.) հառնած փյունիկ, 
կաթ (ուղ.խ.) թափած կատու, բեղից (անջ.խ.) ընկած բրինձ, ատամները 
(ուղ.խ.) հանած գայլ: 
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Գոյական (սեռական) + գոյական (հայցական)+ ենթակայական դերբայ 
Այս կառուցատիպի՝ ենթակայական դերբայով արտահայտված գերա-

դաս անդամի և հայցական հոլովով դրված գոյականական կախյալ անդամի 

միջև առկա է խնդիր-խնդրառու փոխհարաբերություն: Գոյականական 

բաղադրիչը կողմնակի ուղիղ խնդրի արժեքով է հանդես գալիս կառույցի 

դերբայի խնդրառության պահանջով. դարձվածքների դերբայները անցո-

ղական բայեր են: Սեռական հոլովով կախյալ անդամի և կողմնակի ուղիղ 

խնդրի միջև առկա է հատկացական հարաբերություն: Այս կաղապարում 

կախյալ անդամները միասին են կապակցվում գերադաս անդամին: 

Շարահյուսական նման կառույց ունեցող դարձվածային միավորների 

համար բնորոշն այն է, որ կարող են հանդես գալ նաև ածականական 

արժեքով, որը պայմանավորված է ենթակայական դերբայի երկակի 

արժեքով՝ կատվի աչքերը փակող, գայլի բերան կապող, աչքի սուրմա 
թռցնող, մածնի աման լպստող: 

Կառուցվածքային տեսակետից առանձնակի դիրքում են քառանդամ 

գոյականական դարձվածքները: Նրանց բաղադրիչների միջև առկա են 

զանազան շարահյուսական հարաբերություններ: Անկենսունակ կառույց-

ներ են: Բերենք մի քանի օրինակ՝ փոթորիկ մի բաժակ ջրում (գերադաս 
անդամը նախադաս է), գառան մորթի հագած գայլ, ջրի երեսն ընկած 
տաշեղ, մի կտոր հացի տեր (գերադաս անդամը գոյականի ուղղական 
հոլովն է), մութ տեղը լույս տվող, պատառի մեծ կտորին վազող, սեղանի 
վերին գլխին նստող (գերադաս անդամը ենթակայական դերբայն է՝ և՛ 
ածականական, և՛ գոյականական իմաստներով), յոթ դռան հաչող շուն, 
հազար մաղով անցկացրած կորեկ (գերադաս անդամը գոյականի 
ուղղական հոլովն է), հազար մաղից հաց կերած (գերադաս անդամը 
հարակատար դերբայն է՝ և՛ ածականական, և՛ գոյականական իմաստ-
ներով): 

Ամփոփենք: Գոյականական դարձվածային միավորների ներ-

կապակցական հարաբերությունների ստորադասական տիպերի համառոտ 

քննությունից գալիս ենք այն համոզման, որ կենսունակ են երկանդամ 

դարձվածային միավորներն իրենց բազմազան մանրակաղապարներով, 

որոնց բաղադրիչների միջև հատկապես առկա է որոշչական 

հարաբերությունը: 

 

 

       Г. Халатян 

Типы соединительных отношений субстантивных фразеологических единиц 

Резюме 

В нашей статье выполнен анализ подчинительной связи компонентов 

единиц субстантивных фразеологических оборотов. Мы обратили внимание 
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на то, что в современном армянском языке превалируют двухкомпонентные 

именные (субстантивные) фразеологические единицы. Конструкция 

существительное +существительное имеет  несколько подвидов: сущ. (ед. 

число, имен. падеж.) + сущ. (ед.число, имен. падеж),сущ. (ед.ч.,род.пад.) 

+сущ.(ед.ч., им.пад.) и т.д. Существительное также сочетается с 

прилагательным: качественое прилагательное + существительное 

(ед.ч.,им.пад.), относительное прилагательное + существительное (ед./мн 

ч.,им.пад.).Сочетаясь с числительным, местоимением, страдательным 

причастием прошедшего времени и субъектным причастием, 

существительное составляет двучленные фразеологические единицы. 

Существуют также трехчленные и четырехчленные субстантивные 

фразеологические единицы. Отметим, что в составе данных единиц, в 

основном, присутствует связь согласованного и несогласованного 

определения с определяемым словом. 

Ключевые слова и выражения: субстантивные фразеологические 
единицы, двухкомпонентные именные фразеологические единицы, 
трехчленные фразеологические единицы, четырехчленные фразеологические 
единицы, подчинительное сочетание, сочетание с определением, сочетание с 
дополнением. 
 

G. Khalatyan  

Types of correlation in nominal idiomatic units 

Summary 

In our article we carried out the analysis of the subordinate correlation in 

the units of nominal idiomatic expressions. We noticed that two-component 

nominal idiomatic expressions prevail in modern Armenian. The noun+noun 

structure has a number of types: noun (singular, nominative case) +noun (singular, 

nominative case); noun (sing.,genitive case) +noun (sing. nomin.case) and so on. 

The noun is also combined with the adjective: qualitative adjective + noun (sing. 

nomin.case); relative adjective + noun (sing.or plur.,nomin.case). In combination 

with the numeral, the pronoun, with the past participle or subjective participial 

construction the noun makes up two-component idiomatic units. Besides, there 

are three-component and four-component nominal idiomatic expressions. It 

should be noted that the ties used in these expressions are mainly attributive. 

Key words and expressions: idiomatic units, nominal idiomatic 
expressions, subordinate correlation, two-component idiomatic expressions, three-
component idiomatic expressions, four-component idiomatic expressions, 
attributive ties.  
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 Լեզվական յուրաքանչյուր մակարդակ կամ կառուցվածք բնութա-

գրվում է ստորակարգային հատկանիշով, որ նշանակում է՝ տվյալ մակար-

դակի կառուցվածքային միավորները միմյանց նկատմամբ կարող են ցուցա-

բերել կախումնային հարաբերություններֈ Այդ հատկանիշը պայմանավոր-

ված է տվյալ մակարդակի, լայն առումով՝ համակարգի և նրա միավորների 

ներքին կապերի բնույթով, նրանց ներքին էությամբֈ  

 Կախումնային հարաբերություն կամ աստիճանակարգություն 

կարելի է ցույց տալ նաև լեզվաբանական տերմինահամակարգի շրջանակ-

ներում՝ քննելով լեզվաբանական տերմինների իմաստային հարաբերակ-

ցության խնդիրները (այսպիսի մոտեցման դեպքում զանց ենք առնում 

տերմինների կառուցվածքային գործոնը)1ֈ 

 Էդ.Աղայանը, բնութագրելով տերմինաբանական ստորակարգու-

թյան էությունը, հանգում է այն տեսակետին, որ ստորակարգություն կարելի 

է ցույց տալ ինչպես տարբեր տերմինահամակարգերի միջև, այնպես էլ 

միևնույն տերմինահամակարգի ներսումֈ Օրինակ, լեզվաբանական տեր-

մինաբանությունը, ամբողջությամբ վերցրած, լեզվաբանության տերմին-

ների համակարգն է, որին  ստորադասվում է հայերենագիտության տերմին-

ների ամբողջությունը՝ որպես նրա մի մասը, որպես առանձին մանրա-

համակարգֈ Եվ եթե հայերենագիտության մանրահամակարգը դիտենք իբրև 

ինքնուրույն համակարգ, ապա կարող ենք ասել, որ նրան կստորադասվեն 

հնչյունաբանությունը, բառագիտությունը, քերականությունն իրենց մանրա-

համակարգերով2ֈ Մյուս կողմից՝ սրանցից յուրաքանչյուրի ներսում ևս 

                                                           

1 Լեզվաբանական տերմինների կառուցվածքային քննությունը տե՛ս Ղազանչյան 

Լ.Հ., Հայերենի լեզվաբանական տերմինների համակարգային-կառուցվածքային 

վերլուծություն (Լեզվի և ոճի հարցեր, 4, Ե., 1977)ֈ   
2 Էդ.Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություոն, Եր., 1984, էջ 332ֈ  
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կարելի է ցույց տալ ստորակարգային հարաբերություններ, որոնք գործում 

են տվյալ մանրահամակարգի տերմինային շրջապատում՝ վեկտորական 

տարբեր՝ վարընթաց և վերընթաց ուղղություններովֈ  

 Տվյալ տերմինահամակարգի կամ ենթահամակարգի ներսում 

տերմինները չեն բնութագրվում միայն ստորակարգային (ստորադասական) 

հարաբերություններով. տվյալ հարթության շրջանակներում կարելի է ցույց 

տալ նաև համադասական հարաբերություններ, այլ կերպ ասած՝ եթե  որևէ 

տերմին նախորդի նկատմամբ ցուցաբերում է ստորադասական (ուղղա-

հայաց) կապեր, ապա միաժամանակ (ոչ բոլոր դեպքերում) իր շրջապատի 

տերմինի նկատմամբ կարող է ցուցաբերել նաև համադասական (հորիզո-

նական) կապերֈ 

 Ըստ այդմ՝ ստորակարգության յուրաքանչյուր աստիճանում, բացի 

տվյալ տերմինահամակարգի ամենաընդհանուր, գերադաս աստիճանից, 

տերմինը կարող է ճյուղավորվել համադաս տերմինների, որոնք, բոլորը 

միասին, ստորադասվում են մի այլ տերմինի, բայց առանձին-առանձին 

միմյանց նկատմամբ հավասարազոր են, համադաս3ֈ 

 Այդ դիտանկյունից փորձենք ներկայացնել լեզվաբանական տեր-

մինների համակարգում դրսևորվող ստորակարգային հարաբերություն-

ները վարընթաց պլանով4ֈ  

 Լեզվաբանական տերմինների վարընթաց ստորակարգությունը 

կունենա հետևյալ շարակարգային պլանըֈ Լեզվաբանական տերմինա-

համակարգի գերադաս տերմինային միավորը քերականություն եզրույթն էֈ 

Վերջինս գերադաս է ձևաբանություն և շարահյուսություն տերմինների 

նկատմամբ, որոնք համադաս և համազոր ենֈ 

 Դիտարկենք ձևաբանություն և շարահյուսություն ենթահամակար-

գերի տերմինների ամբողջությունն ու ցույց տանք դրանցից յուրաքանչյուրի 

ներսում դրսևորվող ինչպես ստորակարգային, այնպես էլ համադասական 

հարաբերություններըֈ 

 Ձևաբանական տերմինների ենթահամակարգը ներառում է ձևաբա-

նության բնագավառի տերմինների ամբողջությունը, ինչպես՝ ձևաբանու-
թյուն - խոսքի մաս  - թեքվող խոսքի մաս (գոյական, ածական, թվական, 
դերանուն, բայ) - չթեքվող խոսքի մաս (մակբայ, կապ, շաղկապ, 

                                                           

3   Էդ.Աղայան, նշվ. աշխ., էջ 334ֈ 
4
 Տերմինաբանական ստորակարգության մասին տե՛ս նաև՝ Հ. Պետրոսյան, 

Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 578-580: Л. М. Хачатрян, М.В. Мирумян, 

Структура макросистемы лингвистических терминов, Международная научно-

практическая конференция. "Глобализация науки: проблемы и перспективы", 22 Мая, 

2017, էջ 39-44, г. Краснодар. 



---------------------------------------------------------------------------- 

94 

 

վերաբերական, ձայնարկություն) - հոլովում - հոլովատիպ (արտաքին,  
ներքին, անկանոն կամ զարտուղի) - ներքին թեքում - արտաքին թեքում - 
հոլով (ուղղական, սեռական, տրական…)  - հոլովական իմաստ - թվի կարգ 
(եզակի և հոգնակի) -  առման կարգ (որոշյալ, անորոշ) - խոնարհում 
(դրական և ժխտական) - դեմք (առաջին, երկրորդ և երրորդ) -  ժամանակ 
(ներկա, անցյալ և ապառնի) - եղանակ (սահմանական, հրամայական, 
ըղձական …) - սեռային առում (անցողական և անանցողական) - սեռ 
(ներգործական, կրավորական և չեզոք) և այլն:  

 Եթե ձևաբանական տերմինների ենթահամակարգում փորձենք 

ցույց տալ տերմինների աստիճանակարգության դրսևորումները, ապա 

կունենանք աստիճանակարգության հետևյալ գծային  պլանըֈ  

  Ձևաբանությանը ստորադասվում է քերականական կարգ տերմինը, 

վերջինիս՝ հոլովական համակարգ և խոնարհման համակարգ տերմինները,  

որոնք միմյանց համադաս ենֈ Համադաս տերմիններից յուրաքանչյուրին 

ստորադասվում են համապատասխանաբար  հոլովում և  խոնարհում 

տերմինները, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս ու համազոր ենֈ  

 Համազոր տերմիններից յուրաքանչյուրն ունի իր տերմինային 

միկրոհամակարգը, որտեղ կարելի է ցույց տալ համադասական և 

ստորադասական հարաբերություններֈ  

 Այսպես, հոլովում տերմինին ստորադասվում են հոլովական 
համակարգ-հոլովաձև տերմինները, որոնք համադաս են միմյանց 

նկատմամբ, հոլովական համակարգը ներառում է հոլովման համակարգ 
(հոլովումներ)  և հոլովների համակարգ (հոլովներ) տերմինները, որոնք 

երկուսն էլ ստորադասվում են նրան, իսկ միմյանց նկատմամբ համադաս 

են. հոլովման համակարգին ստորադասվում են ներքին հոլովում – 
արտաքին հոլովում տերմինները, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս են. 

նրանց ստորադասվում է հոլովաձևեր տերմինը, որ գերադաս է ուղղական, 
սեռական, տրական, հայցական, բացառական, գործիական, ներգոյական 

տերմինների նկատմամբ. վերջիններս համադաս են միմյանց նկատմամբֈ 

  Խոնարհում տերմինին ստորադասվում են խոնարհման համա-

կարգի միկրոթեմայի տերմինները՝ դեմք, թիվ, եղանակ, ժամանակ, սեռ, 

որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս ենֈ Դեմք տերմինը, ստորադասվելով 

խոնարհում տերմինին, գերադաս դիրք է գրավում առաջին դեմք, երկրորդ 

դեմք, երրորդ դեմք տերմինների նկատմամբ, որոնք միմյանց համադաս են, 

թիվ տերմինը ստորադասվում է խոնարհում տերմինին, միաժամանակ ունի 

իրեն ստորադաս անդամներ՝ եզակի թիվ, հոգնակի թիվ, որոնք միմյանց 

համադաս են, եղանակ տերմինը, ստորադասվելով խոնարհում տերմինին, 

գերադաս է սահմանական, ըղձական, հարկադրական, ենթադրական և 
հրամայական  եղանակների նկատմամբ, որոնք միմյանց նկատմամբ 

համադաս են, ժամանակ տերմինը ստորադասվում է խոնարհում 
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տերմինին, միաժամանակ գերադաս է ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակ 

տերմինների նկատմամբ, որոոք միմյանց նկատմամբ համադաս են, սեռ 

տերմինը ստորադասվում է խոնարհում տերմինին, միաժամանակ գերա-

դաս է անցողական սեռադաս և անանցողական սեռադաս տերմինների  

նկատմամբ, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս են, անցողական 
սեռադասը ստորադասվում է սեռ տերմինի նկատմամբ, միաժամանակ 

գերադաս է ներգործական և պատճառական սեռեր տերմինների 

նկատմամբ, անանցողական սեռադաս տերմինը ստորադասվում է սեռ 

տերմինին, միաժամանակ գերադաս է կրավորական և չեզոք սեռեր  
տերմինների նկատմամբֈ 

 Հոլովում և խոնարհում տերմիններն  ստորադասվում են թեքում 

տերմինին, վերջինս, գերադաս լինելով հոլովում և խոնարհում տերմինների 

նկատմամբ, ստորադասվում է ձևաբանություն տերմինին, ձևաբանություն 

տերմինը, համազոր լինելով շարահյուսություն տերմինին, նրա հետ 

միասին ստորադասվում է քերականություն տերմինինֈ 

Շարահյուսական տերմինների ենթահամակարգը ներառում է 

բառակապակցության և նախադասության ոլորտին վերաբերող տերմին-

ների ամբողջությունը, ինչպես՝ նախադասություն (պարզ և բարդ, համառոտ 
և ընդարձակ, համադասական և ստորադասական և այլն) - 
բառակապակցություն (ազատ և կայուն, գոյականական, ածականական, 
բայական և այլն) - ենթակա - ստորոգյալ (պարզ և բաղադրյալ) - 
կապակցություն (համադասական և ստորադասական), համաձայնություն - 
խնդրառություն (ուղիղ խնդիր՝ բուն ուղիղ խնդիր, ներքին ուղիղ խնդիր, 
արտաքին ուղիղ խնդիր. անուղղակի խնդիր՝ հանգման, մատուցման, 
անջատման, վերաբերության…), առդրություն - պարագայական լրացում 
(ժամանակի, տեղի, պայմանի, պատճառի, նպատակի, հիմունքի, զիջման, 
ձևի, չափ ու քանակի…) և այլն:  

 Շարահյուսական տերմինների ենթահամակարգում տերմինների 

աստիճանականությունը կունենա հետևյալ գծային պլանըֈ 

Շարահյուսություն տերմինը, ստորադասվելով քերականություն 

տերմինին, գերադաս է նախադասություն և բառակապակցություն տերմին-

ների նկատմամբ, նախադասություն տերմինն իր հերթին գերադաս է  պարզ 
և բարդ, համառոտ և ընդարձակ, բազմաբարդ, համադասական և 
ստորադասական նախադասություն տերմինների նկատմամբ, որոնք 

միմյանց համադաս ենֈ Բառակապակցություն տերմինը, ստորադասվելով 

շարահյուսություն տերմինին, գերադաս է ազատ և կայուն բառակապակ-
ցություն, գոյականական, ածականական, բայական բառակապակցություն 
տերմինների նկատմամբ, որոնք համադաս են միմյանցֈ  

Նախադասության անդամներ տերմինը, ստորադասվելով շարա-
հյուսություն տերմինին, միաժամանակ գերադաս է  ենթակա և ստորոգյալ 
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տերմինների նկատմամբ, որոնք միմյանց համադաս են, իր հերթին 

ստորոգյալ տերմինը, ստորադասվելով նախադասության անդամներ 

բաղադրյալ տերմինին, գերադաս է պարզ ստորոգյալ և բաղադրյալ ստորո-
գյալ տերմինների նկատմամբ, որոնք համադաս ենֈ   

 Կապակցություն տերմինն ստորադասվում է շարահյուսություն 
տերմինին,  միաժամանակ գերադաս է համաձայնություն, առդրություն, 
խնդրառություն և պարագաառություն տերմիններին,  որոնք միմյանց 

նկատմամբ համադաս ենֈ Խնդրառություն տերմինը ստորադասվում է 

կապակցություն տերմինին,  միաժամանակ գերադաս  է ուղիղ խնդիր և 
անուղղակի խնդիր բաղադրյալ տերմիններին, որոնք համազոր ու 

համադաս ենֈ  
Ուղիղ խնդիր տերմինը ստորադասվելով խնդրառություն 

տերմինին, միաժամանակ գերադաս է  բուն ուղիղ խնդիր, ներքին ուղիղ 
խնդիր, արտաքին ուղիղ խնդիր տե՚րմիններինֈ Անուղղակի խնդիր տերմինն 

ստորադասվում է խնդրառություն տերմինին, միաժամանակ գերադաս է    
հանգման՝ մատուցման՝ անջատման՝ վերաբերության անուղղակի խնդիր 
տերմիններինֈ  

Պարագաառություն տերմինը, ստորադասվելով խնդրառություն 
տերմինին, միաժամանակ գերադաս է ժամանակի՝ տեղի՝ պայմանի՝ 
պատճառի՝ նպատակի՝ հիմունքի՝ զիջման՝ ձևի՝ չափ ու քանակի պարագա 
տերմիններին, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս ու համազոր են և 

այլն:  
 Հնչյունաբանական  մակարդակի միավորների հասկացական 

անվանումներն են կազմում՝ հնչյունաբանական տերմինների միկրո-
համակարգը. հնչյուն, հնչույթ, ձայնավոր, բաղաձայն, ձայնորդ, պայթական, 
շփական, պայթաշփական, ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ, հնչյունափոխություն, 
առնմանություն, տարնմանություն, հնչյունի անկում, հնչյունի հավելում, 
դրափոխություն, ներդաշնակում, ձայնդարձ, հերթագայություն, ամփոփում, 
համաբանություն, շեշտ,  վանկ, տողադարձ ուղղագրություն, ուղղախոսու-
թյուն, գրաբանություն, պատկերագրություն, գաղափարագրություն, 
հնչյունագրություն, տառադարձություն,  տառագրություն և այլն: 

 Ցույց տանք հնչյունաբանական մակարդակի ներսում աստիճանա-

կարգության դրսևորումներըֈ Հնչյունաբանական տերմինների ենթա-
համակարգի  առաջնային՝ ելակետային տերմիններն են՝ հնչյուն, հնչույթ, 
որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս ենֈ Հնչյուն տերմինին ստորա-

դասվում են ձայնավոր, բաղաձայն, ձայնորդ տերմինները, որոնք դարձյալ 

միմյանց համադաս ենֈ Բաղաձայն տերմինն իր հերթին գերադաս դիրք է 

գրավում պայթական, շփական, պայթաշփական, ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ  
տերմինների նկատմամբ, որոնք միմյանց համադաս ենֈ Հնչյունա-
փոխություն տերմինը, ստորադասվելով հնչյուն տերմինին, միաժամանակ 
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գերադաս դիրք է գրավում առնմանություն, տարնմանություն, հնչյունի 
անկում, հնչյունի հավելում, դրափոխություն, ներդաշնակում, ձայնդարձ, 
հերթագայություն, ամփոփում, համաբանություն տերմինների նկատմամբ, 
որոնք իրենց հերթին համադաս ու համազոր հարաբերություն են ցուցա-

բերումֈ Հնչյուն տերմինին ստորադասվում են շեշտ, վանկ, տողադարձ,  
ուղղագրություն, ուղղախոսություն տերմինները, որոնք համադաս են, 
հնչյուն տերմինին ստորադասվում է նաև գրաբանություն տերմինը, որ 

միաժամանակ գերադաս դիրք է գրավում պատկերագրություն, գաղա-
փարագրություն, հնչյունագրություն, տառադարձություն, տառագրություն 
տերմինների նկատմամբֈ 

 Բառագիտական տերմինների ենթահամակարգը ներառում է բառի 

բառակազմական և իմաստաբանական  միկրոհամակարգերը:                                     

 Բառակազմական միկրոհամարգը ներառում է բառակազմության  

բնագավառին հատուկ տերմիններ, ինչպես՝ բառակազմություն -
բառաբարդում -  ածանցում -  հապավում - կոնվերսիա - հիմնական ձևույթ 
- արմատ - կախյալ արմատ - ազատ արմատ - անվանական արմատ - 
բայարմատ - ստուգաբանական արմատ - փոխառյալ արմատ - ածանց - 
նախածանց - վերջածանց - միջածանց - համածանց- ածանցակերպ - 
բառակազմական քայլ - բառակազմական նշանակություն – 
բառակազմական պատճառաբանվածություն և այլն: 

 Բառագիտական տերմինների ենթահամակարգում աստիճանա-

կարգությունը հետևյալ դրսևորումն ունի. այդ միկրոհամակարգի գերադաս 

տերմիններն են բառակազմությունն ու իմաստաբանությունը, որոնք 

միմյանց նկատմամբ համադաս ենֈ Այդ տերմիններից յուրաքանչյուրն ունի 

իր տերմինային շրջապատը, որտեղ գործում են համադասական և 

ստորադասական հարաբերություններֈ  

 Բառակազմական միկրոհամակարգի գերադաս տերմինն է 

բառակազմությունը, որին ստորադասվում են -բառաբարդում -  ածանցում -  
հապավում - կոնվերսիա  տերմինները, որոնք համադաս են, բառա-

կազմությանը ստորադասվում է ձևույթ տերմինը, որին էլ ստորադասվում 

են հիմնական և երկրորդական ձևույթներ տերմիններըֈ Հիմնական ձևույթը 

գերադաս դիրք է գրավում արմատ - կախյալ արմատ - ազատ արմատ - 
անվանական արմատ - բայարմատ - ստուգաբանական արմատ - 
փոխառյալ արմատ  տերմինների նկատմամբ, երկրորդական ձևույթ 

տերմինին համադաս է ածանց տերմինը, որին ստորադասվում են 

նախածանց - վերջածանց - միջածանց - համածանց- ածանցակերպ 
տերմիններըֈ Բառակազմություն տերմինին ստորադասվում են 

բառակազմական քայլ - բառակազմական նշանակություն – բառակազմա-
կան պատճառաբանվածություն բաղադրյալ տերմինները, որոնք իրենց 

հերթին համադաս են միմյանց նկատմամբֈ 
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 Իմաստաբանական միկրոհամակարգը  ներառում է բառիմաստին 

վերաբերող  տերմինների ամբողջությունը՝ իմաստաբանություն - բառական 
իմաստ - իմաստափոխություն - բառիմաստի ընդլայնում - բառիմաստի 
նեղացում - բառիմաստի անցում - ուղղակի իմաստ - փոխաբերական 
իմաստ - համըմբռնում - փոխաբերություն - փոխանունություն - 
մենիմաստություն - բազմիմաստություն - հոմանշություն - հականշություն 
- համանունություն և այլն:  

 Իմաստաբանական միկրոհամակարգում  աստիճանակարգությունը 

հետևյալ դրսևորումն ունի. այդ միկրոհամակարգի գլխավոր տերմիններն 

են բառական իմաստ - իմաստափոխություն  տերմինները,  որոնք միմյանց 

նկատմամբ համադաս ենֈ Իմաստափոխություն տերմինը, ստորադասվելով 

իմաստաբանություն տերմինին, գերադաս դիրք է գրավում մի կողմից՝ 

բառիմաստի ընդլայնում - բառիմաստի նեղացում - բառիմաստի անցում  
տերմինների, մյուս կողմից՝ ուղղակի իմաստ - փոխաբերական իմաստ - 
համըմբռնում - փոխաբերություն - փոխանունություն - մենիմաստություն - 
բազմիմաստություն  տերմինների, երրորդ կողմից՝ հոմանշություն - 
հականշություն – համանունություն տերմինների նկատմամբֈ Վերջին երեք 

խմբերի տերմինային մանրահամակարգերի բաղադրիչ տերմինները յուրա-

քանչյուր մանրահամակարգի ներսում ցուցաբերում են համադասական 

հարաբերություններֈ 

 Մինչ այժմ մենք դիտարկեցինք լեզվի կառուցվածքային 

մակարդակների տերմինահամակարգերի (տերմինային ենթահամակար-

գերի) ներսում աստիճանակարգության վարընթաց դրսևորումներն ու 

տերմինային շրջապատում արձանագրված համադասական հարաբերու-

թյուններըֈ 

 Լեզվաբանական տերմինների ենթահամակարգերում կարելի է 

ցույց տալ նաև աստիճանակարագության այլ ուղղվածություն՝ վերընթաց 
ստորակարգություն, որի դեպքում աստիճանակարգության ստորին 

աստիճանում գտնվող տերմինից կարելի է բարձրանալ վեր՝ ցույց տալով, 

որ տվյալ ենթահամակարգի յուրաքանչյուր հաջորդ տերմին նախորդի 

նկատմամբ գերադաս դիրք է գրավումֈ Այդպես գնալով՝ կարելի է հասնել 

տվյալ ենթահամակարգի գերադաս տերմինային անդամինֈ  
 Այսպես, բայական համակարգում եղանակ, ժամանակ, դեմք, թիվ  
տերմինները, միմյանց նկատմամբ համադասական հարաբերություն 

ցուցաբերելով, միաժամանակ ստորադասվում են խոնարհման համակարգ 

բաղադրյալ տերմինին, վերջինս իր հերթին ստորադասվում է խոնարհում 
տերմինինֈ Մյուս կողմից՝ խոնարհումը,  համադաս լինելով հոլովումին, 

նրա հետ միասին ստորադասվում է թեքում ընդհանուր գերադաս 

տերմինին, վերջինս էլ՝ ձևաբանություն տերմինին. վերջինս համադաս է 
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շարահյուսություն տերմինին, որի հետ միասին ստորադասվում է  

քերականություն տերմինինֈ   

 Այդ ուղիով կարելի է ցույց տալ նաև հոլովում, թեքում, 
ձևաբանություն, շարահյուսություն տերմինային ենթահամակարգերի 

ներսում աստիճանականության վերընթաց դրսևորումները՝ ստորին 

սանդղակի տերմինից հասնելով տերմինային ենթահամակարգի վերին 

աստիճանինֈ 

 Այսպիսով, լեզվաբանական տերմինների ամբողջությունը, որպես 

ինքնուրույն տերմինահամակարգ, բաժանվում է ենթահամակարգերի, 

որոնց ներսում ընդգրկված տերմինները միմյանց նկատմամբ ցուցաբերում 

են աստիճանակարգության տարբեր կարգի դրսևորումներ՝ վարընթաց և 

վերընթաց (ուղղահայաց), մյուս կողմից` որոշ կարգի տերմիններ իրենց 

տերմինային շրջապատով ենթահամակարգի ներսում ցուցաբերում են 

համադասական (հորիզոնական ուղղվածության) հարաբերություններֈ 

 

 

 

Л. Хачатрян, М. Мирумян 

Вопросы субординации лингвистических терминов 

армянского языка 

Резюме 

В статье рассматриваются вопросы терминологической 

субординации. Показывается, что терминологическая субординация 

выявляется и внутри разных систем, и внутри одной системы – в 

подсистемах. 

Согласно данному подходу, совокупность лингвистических 

терминов, как самостаятельная система,  разделяется на подсистем, где 

действуют подчинительные отношения. Термины внутри подсистем могут 

иметь сочинительные (горизонтальные) отношения. 

Терминологическая субординация зависит от данной системы и 

внутренных связей ее компонентов. 

Ключевые слова и выражения: терминология лингвистическая, 
терминологическая субординация, терминологическая система, подсистема, 
подчинительное отношение, горизонтальная субординация, языковой 
уровень.   
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L. Khachatryan, M. Mirumyan 

Issues of Armenian linguistic term-subordination 

Summary 

Issues of linguistic term-subordination are discussed in this article. It is 

shown that the term-subordination can be surveyed as well in different term-

systems as in the same term-system -  in its subsystems. 

According to this attitude, the whole linguistic terms, as an independent 

term-system, are divided into subsystems, which have subordinate relations. Some 

terms which are in the subsystem sometimes can show coordinate (horizontal) 

relations. 

The term-subordination depends on the following system and on its  

internal relations. 

Key words and expressions: linguistic terminology,  linguistic term-
subordination, linguistic term-system, subsystem, coordinate relation, horizontal 
subordination, linguistic leve. 
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 ԼՈՒՍԻՆԵ  ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Արցախի պետական համալսարան 

Բան. գիտ. թեկն., դոցենտ 

margaryan.lusine@yandex.ru 

  

  ԱՐՑԱԽԻ ՏԵՂԱՆՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  

 

  Արցախի տեղանվանգիտության տերմինային համակարգին բնորոշ 

իրողությունների   քննությունը կարևորվում է  տեղանվան՝ որպես աշխար-

հագրական միավորի առանձնահատկությունների ճանաչողության, ապա 

դրանց վերլուծության  տեսանկյունով: Է. Մ. Մուրզաևը  նշում է, որ 

տեղանվանական տերմինային համակարգը դեռևս  լիապես ձևավորված 

չէ1, այն կարելի է բնութագրել  որպես  բաց ու հընթացս լրացվող և ամենից  

առաջ  պայմանավորված է տեղանվանգիտության՝ որպես  զարգացող  

գիտակարգի ընթացքով, տեղանվանական ուսումնասիրությունների շրջա-

նակների ընդլայնմամբ: Տերմինաշինության հարցերի լուսաբանումն  էլ 

առնչվում է պատմաաշխարհագրական իրողություններին, ինչը ենթադրում 

է  արտալեզվական գործոնների հաշվառում: 

Տեղանունները  որպես աշխարհագրական տերմիններ  ընդունելը  

վիճարկելի է, և տարակարծություններ կան այդ հարցի շուրջ: Է. Աղայանը 

հատուկ անունները տերմին չի համարում և  տերմինաբանության ու 

անվանակարգության մասին խոսելիս նկատի առնելով անվանակարգու-

թյան բնույթը՝ հատուկ անունները հայտնապես տերմիններ չի համարում2: 

Մյուս կողմից՝ տեղանունը  տեղանվանագիտական համակարգի 

առանցքային  միավորն է,  որի կազմությունը, իմաստային առանձնահատ-

կությունը տեղանվան բնութագիր  ու սահմանում են դառնում: Իբրև անուն՝ 

տեղանունը հասկացութային արժեք  չունի, ունի  անվանողական  արժեք, 

որը տվյալ դեպքում նրա ճշգրիտ  սահմանումն է: Տեղանունն աշխար-

հագրական անուն  է, իսկ դրանց  ամբողջությունը՝  անվանակարգությունը, 

կազմում է այդ  բնագավառի  տերմինաբանության կարևոր  մաս:  Թեպետ 

վիճարկելի է  տեղանվան՝  տերմին լինելու փաստի ընդունումը, բայց նրա 

փոխառնչությունը տեղանվանական տերմինահամակարգին, նրա 

կարևորությունը և   անհրաժեշտությունը  այդ համակարգը   բնութագրելու  

համար միանշանակ է: Իրականում տեղանունը միջանկյալ դիրք  ունի 

անվան և տերմինի սահմանագծում: Անուն է՝ իմաստային բեռնվածք չունե-

                                                           

1 Мурзаев Э. М., Очерки топонимики, Москва, 1974, էջ 19. 
2 Աղայան Է., Տերմինագիտություն, Երևան, 1978, էջ 23:  
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նալով և տերմինի ընդհանրական հասկացութային արժեքը չունենալով, 

տերմին է,  որովհետև նրա  ձևավորման հիմքերը ճշգրտորեն սահմանելի 

են: Լեզվական բոլոր իրողությունները, որոնցով հատկանշվում է տերմինը, 

բնութագրական է    նաև տեղանվանը, մյուս կողմից՝  հատկանուն լինելու 

փաստը այդ իրողությունների մեկնաբանման  այլ հիմք  է ապահովում:     

Հայտնի է, որ միևնույն տերմինը տարբեր նշանակություններ կարող 

է  ունենալ կամ էլ հակառակը՝ տարբեր տերմիններով նույն նշանա-

կությունը կարող է  արտահայտվել: Եթե լեզվաբանական քննության բառա-

գիտական համակարգում դա կբնութագրվեր մի կողմից՝  համանունություն 

տարբեր  տերմինահամակարգերի միավորներով, մյուս կողմից՝ բազմա-

նունություն՝  նույն  տերմինահամակարգում, ապա  տեղանվան  համա-

նունությունը  համաժամանակյա դիտվածքում է տարբերակելի, տեր-

մինային բազմանունությունը՝  տարաժամանակյա:  Ինչպես՝  Ակնաղբյուր  

անվամբ գյուղ  կա Ասկերանի շրջանում, նույնանուն գյուղ ունի  նաև 

Հադրութի շրջանը, բայց տարաժամանակյա կտրվածքով քննելով՝  

տեսանելի է, որ Ասկերանի Ակնաղբյուրը Ղարաբուլաղ-ի վերանվանումն է, 

Հադրութի  շրջանի Ակնաղբյուրը՝ Աղբուլաղ-ի: Այն, որ միևնույն եզրույթը 

տարբեր գիտակարգերի տերմինային համակարգերում կարող է հանդես 

գալ՝ դրսևորելով համանունություն, և դա օրինաչափ է լեզվական 

համակարգում,  ապա տեղանվանական համակարգում նույն երևույթի 

առաջացման հիմքերը տարբեր են, և նույնականությունը  բնակավայրի կամ 

տեղանքի նույնական ընկալման, նույնական նկարագրի արդյունք է:  

Բառային միավորից աշխարհագրական տերմին՝ տեղանուն, 

առաջացման պայմաններն են՝  բառիմաստի նեղացմամբ հասարակ անվան 

հատկացում, ապա և՝ հատկանվան տերմինացում՝ մասնագիտացում: 

Արդյունքում՝ տեղանունը բառիմաստի նեղացման երկու  դրսևորումների  

ամբողջացումն  է: Տեղանվան   բառային իմաստը մթագնված է, երկրորդվող, 

բայց և վերջինս կարող է դառնալ փաստարկ՝ ստուգաբանության, տեղան-

վան ծագման պատճառները բացահայտելու տեսանկյունից: Որպես օրինակ 

նշենք՝ Արցախի բնականվանակազմության մեջ շեն-ը ակտիվ տեղանվանա-

կազմիչ տերմին է: Այն հիմնականում հանդես է գալիս տեղանվանական 

բարդություններում՝ որպես երկրորդ բաղադրիչ: Արցախի  

բնականվանացանկում՝ հին ու նոր, շեն-ով բաղադրված շուրջ 4.5 տասնյակ  

բնականուն  կա: Այդ  բնականունների իմաստային   քննությամբ կարող ենք  

հասատատել, որ մի շարք բնականուններում շեն-ի բնակավայր   
մինչտեղանվանական նշանակությունն աստիճանաբար մթագնվել է, ու    

բարդությունը բաղադրիչներով վերլուծելը կամ բացատրելը դառնում է  

աննպատակահարմար, ինչպես՝ Խոնաշեն, Բերդաշեն, Մաճկալաշեն, 
Սխտորաշեն, Սարուշեն, Սպիտակաշեն. այս դեպքում այն իբրև  

տերմինացած բառամիավոր է ընկալվում, մինչդեռ Մադաթաշեն, Մյուրի-
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շեն, Սարգսաշեն, Մարտունշեն, Սեյդիշեն, Վազգենաշեն, Մխիթարաշեն և  

այլ բնականուններում վերականգնելի է գյուղ մինչտեղանվանական 

նշանակությունը, այսինքն՝ նշյալ անձանց կողմից հիմնադրված կամ նրանց 

պատվին անվանակոչված գյուղ:     

  Բառամիավորի տերմինացման ճանապարհն այս դեպքում ակտիվ 

գործածությամբ ու իմաստափոխությամբ է պայմանավորված: Բարբառային 

բառաշերտում շեն բառի իմաստային նեղացումը` գյուղ  նշանակությամբ` 

մի կողմից, մյուս կողմից` ապանյութականացումը ապահովել են միավորի 

ակտիվ գործածությունը: Նշյալ դեպքում, բնականաբար, բառարմատը  

տերմինային միավորի  արժեք է ստացել բառիմաստի նեղացմամբ:  Հատ-

կանշելի է՝ եթե շեն եզրն առդրվում է հատկանվանը/ անձնանուն, 

մականուն, տոհմանուն/, այդ դեպքում շեն-ը՝ որպես բառարմատ   

գիտակցելի է  մնում  ու պահպանում է իր բառական  նշանակությունը, իսկ 

եթե  հասարակ  անվանն  է  բաղադրվում, ապա մեծանում է նրա  բառական 

իմաստի՝ ածանցականի վերածվելու՝ ապանյութականանալու հնարա-

վորությունը: Այդպիսի միավորներ են նաև ավան-ը, կերտ-ը, ապատ-ը, 

շատ-ը  և  այլն:  Այդ բառարմատներով բաղադրված տեղանունների 

քննության դեպքում կարևորվում  է բառի տերմինային և ոչ տերմինային 

նշանակությունների համալիր ուսումնասիրությունը: Հաճախ ապատեր-

մինացմամբ  բացահայտվում է  բնականվան  անվանադրման հիմքը, որը  

համաժամանակյա  կտրվածքով այլևս  դիտարկելի չէ:   

Այսպես՝  Խնապատի ստուգաբանությունը.   apat- ը  Հր. Աճառյանը 

բացատրում է շէն, շէն տեղ  նշանակությամբ3: Նույն կերպ է մեկնաբանում 

Գ. Ջահուկյանը4: Լ. Հովհաննիսյանը,  իրանական  այս փոխառյալ  եզրի  

որակական և գործառական  բնութագիրը  տալով, նշում է  անկախաբար  

չկիրառվող  արմատների   խմբում` հիմնավորելով, որ  նրանով կազմված  

կառույցներում  գիտակցվում են  շեն, տեղ, վայր  նշանակությունները:  Եվ  

նշում է, որ  ապատ-ը  գրաբարում և այժմ էլ տեղանվանակերտ ձևույթ է5: Գ. 

Ղափանցյանը բառի նախնական իմաստը մեկնաբանում է որպես ջրային 
տարածք, ապա՝ բնակության վայր: Բառի  հականիշն  է անապատը՝ անջուր 
տարածք6:  

                                                           

3 Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ.1, 1926, էջ 227: 
4 Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, 2010,  էջ 67: 
5 Հովհաննիսյան Լ., Հայերենի իրանական փոխառությունները, Հայկ. ԽՍՀ ԳԱ 

հրատ, Ե., 1990, էջ 128: 
6 Капанцян Гр., Историко-лингвистические  работы, T II,  Изд. Акад. Наук Арм. ССР, 

Ереван, 1956, стр. 160. 
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Իր  նախնական իմաստով ապատ-ն առկայացած է Խնապատ  
բնականվան մեջ: Այն, որ  բնականվան իմաստն աղերսվում է  ջրային 

տարածքին, հավաստում են պատմաաշխարհագրական տեղեկությունները: 

Սլավա  Սարգսյանը  թե՛ տեղում կատարած  ուսումնասիրությունների և  

թե՛ արխիվային նյութերի տվյալների7 հիման վրա փաստում է, որ  

նախկինում` 9-17-րդ դդ., գյուղն անվանվում էր Ջրվեր նաև Ջրհոր8:  

Բանահավաք Լևոն Հարությունյանն էլ  նշում է, որ գյուղի հին ու հայալեզու 

անունն է Ջրավեր` կազմված ջուր և վայր բաղադրիչներից: Իսկ  Խնապատը 

Խոնապատի աղավաղված տարբերակն է համարում9: Խոն-ը մեկնաբանում  

է ցած, ներքև, դաշտային, տափաստանային նշանակություններով, 

այսինքն` ցածում գտնվող: Եվ նշում, որ հինավուրց խոն բառի 

փոխաբերական իմաստներն են`թաց, խոնավ, ջրաշատ: Խոնապատ` 

այսինքն` ջրավայր: 
Պատմական տեղեկանքն էլ վկայում է, որ Խնապատը ջրային 

տարածք, ջրառատ բնակավայր նշանակությունն  ուներ: Ու ապատ  
արմատն  իր նախնական իմաստով  է   վկայվել  այդ  բնականվան մեջ, 

մինչդեռ  համաժամանակյա կտրվածքով այն տեղանվանակերտ միավոր է՝ 

տեղանվանական տերմին: Սա փաստում է, որ տեղանվանական համա-

կարգում   լեզվական միավորների իմաստափոխությունն  օրինաչափ է, և 

տեղանվան նկարագրության մեջ էլ  հատկանշվում է  տեղանվան՝  իբրև 

աշխարհագրական տերմին լինելու փաստը: Իսկ տեղանվան ծագումը 

բացահայտելու և լեզվաբանորեն քննության ենթարկելու համար պետք է 

նախ և առաջ միավորի ապատերմիանցում, ապա՝ բառական նշանա-

կության քննություն:  

  Տեղանվանագիտական համակարգի  մեջ մտնող տերմինային միա-

վորների վերլուծությունը, մեկնաբանությունը հնարավորություն են տալիս 

վերհանելու  տեղանվան առաջացման պայմանները և նրան բնորոշ  

հատկանիշները:   

Համապատասխան օրինակներով կփորձենք ներկայացնել տեղան-

վանական տերմինահամակարգի միավորները՝ նրանց մեկնաբանությամբ 

բացահայտելով տեղանունների առաջացման պատճառները, տերմինա-

շինության հիմքերը:  

                                                           

7 ՀՊՊԿԱ, ֆ.57, ց.1., գ.3, թ.113 
8 Սարգսյան Սլ., Արցախ. պատմաշխարհագրական ճշգրտումներ,  «Հայ Էդիթ», Ե., 

1996, էջ 67: 
9  Հարությունյան  Լ., Նշխարներ Արցախի բանահյուսության, Չորրորդ գիրք, 

«Դիզակ Պլյուս», Ստեփանակերտ, 2009, էջ 49: 
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Այսպես՝ տեղանվանական տերմինային համակարգի միավորների  

առանցքային/նվազագույն/ ցանկն է տրվում՝ ըստ այբբենական դասա-

վորվածության. 

 Անձնանուն հիմքով տեղանուններ. իբրև տեղանվան հիմք հանդես  

են գալիս մարդկանց անունները, ազգանունները, մականունները, ինչպես՝ 

Մադաթաշեն (Եղել է գեներալ, ռուսական բանակի փառաբանված զորավար 

Վալերիան Մադաթովին պատկանող  անասնագոմերի տեղը. այստեղից էլ 

առաջացել է այժմյան անվանումը: Ի դեպ, գյուղի մյուս՝  ոչ իրավաբանական 

անվանումը, որով հիմնականում անվանում են շրջակա  գյուղերը, դարձյալ 

կապվում է նույն անձի հետ. այս դեպքում Գոմեր՝ Կյումեր),  Մարգուշևան 

(Մինչև 1952թ. գյուղը կոչվել էր  Մարգուշևան. հիմնադրվել էր 1906թ. և 

կոչվել տեղի հողատեր Ավան Յուզբաշովի դստեր` Մարգուշայի անունով10),  

Սեյդիշեն (Պետք է լինի Սեյտիշեն. Սեյտին` Սեյտի բեկը,  Հասան Ջալալի 

իշխանի տոհմի շառավիղներից է11), Հարությունագոմեր (Բնակիչները Վանք 

գյուղից են տեղափոխվել և  ի պատիվ նրանցից ամենահեղինակավորի` 

Հարությունի, այն կոչել է Հարությունագոմեր կամ Հարությունաշեն)12, 

Ղազարահող(տեղափոխվել են Առաջաձորից 1700թ., իրենց ղեկավար 

Ղազարի անունով էլ կոչվել է այդ բնակավայրը13), Մարտունի (Մինչև 19-րդ 

դարասկիզբն այս բնակավայրը կոչվել է Խոնաշեն, որից հետո  

վերանվանվել և կոչվել է Նիկոլաևկա, հետո նորից`  Խոնաշեն, իսկ 1925թ. 

Ալ. Մյասնիկյանի ողբերգական մահից հետո/ նրա հեղափոխական 

ծածկանունը եղել է Մարտունի/ նրա հիշատակի հավերժացման խորհրդով 

բնակավայրն անվանել են Մարտունի14), Մխիթարաշեն (Անվանումը 

կապված է Մխիթար  Սպարապետի հետ: Մի ժամանակ կոչվել է նաև 

Ըրկըթալի: Արցախի հին բնակավայրերից է: Այս գյուղի մոտակայքում Մխ. 

Սպարապետի gլխավորած զորքը ջախջախել է պարսիկների մեծաքանակ 

զորքին)15. այս տեղանունները  հիմնականում հուշարձան տեղանուններ  

են:    

 Տոհմանուն հիմքով կազմվում են հիմնականում մանրատեղանուն-

ները, հատկապես մշակովի տարածքներ կամ արոտավայրեր նշող   

տարածքների անունները, որոնք մինչև խորհրդային կարգերի հաս-

                                                           

10 Մելքումյան Ս.  Ա.,  Լեռնային Ղարաբաղ, Ե., 1990,էջ 160: 
11 Բ. Ուլուբաբյան, Խաչենի իշխանությունը  X-XVI դդ., Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ, Ե., 

1975, էջ 351-354,  Սարգսյան Սլ., Արցախ. պատմաշխարհագրական ճշգրտումներ, 

‹‹Հայ Էդիթ›, Ե., 1996, էջ 67:  
12 Տե՛ս Մելքումյան Ս.Ա.,  նշվ.աշխ., էջ 187: 
13 Տե՛ս նույնը, էջ 175: 
14 Տե՛ս  նույնը, էջ  200: 
15 Տե՛ս  նույնը, էջ  141: 
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տատումը մատնանշում էին այդ տարածքների պատկանելությունը:  

Ինչպես՝ Հըրբեդանց բաղ. այդպես են անվանում Ասկերանի շրջանի 

Ակնաղբյուրի գերեզմանոցը. այդ տարածքը  մինչև  խորհրդային կարգերի 

հաստատումը եղել է  այգի և պատկանում էր  Հայրապետյանների տոհմին: 

Կամ՝ Լազգյուն գյօռ, որը Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր գյուղի մի 

թաղամասի անունն է. անվանումն առաջացել է այն պատմությունից,  թե 

ինչպես հայկական  գյուղում ապրող մի լեզգի  մահանում է և նրան չեն 

թույլատրում հուղարկավորել գյուղի հայկական գերեզմանոցում, դին 

հանձնում են լեզգու  տան բակի ծայրին: Այդ  ժամանակահատվածից  էլ այդ  

թաղամասը կոչվել է Լազգյուն գյօռ: 

Աշխարհագրական անունների գոյականացում. սա օրինաչափ է 

տեղանվանագիտական համակարգում. տեղանունը գոյական է: Այն բոլոր 

տեղանունները, որոց մինչտեղանվանական իմաստը հատկանշային է, 

դառնալով տեղանուն, առարկայանում է. ինչպես՝   Ծաղկաշատ, Քոլատակ, 
Ջրակուս, Ստեփանակերտ, Կուսապատ: 

Ապատեղանվանացում.  սա  այն երևույթն է, երբ աշխարհագրական 

անունը՝ տեղանունը, դառնում է հասարակ անուն՝ հատկանվան 

հասարակացում.  ինչպես՝ Գիշի  գյուղանունից՝  Արցախում տարածված 

Գիշի գինին, Կատարո  վանքի անունից՝  Արցախի  Կատարո գինին:  Եթե   

այս  դեպքերը  դեռևս   սակավ են, ապա   հակառակ երևույթը  օրինաչափ  է  

տեղանվանակազմության մեջ. Ինչպես՝ ազոխ/խակ խաղող իմաստով/-

Ազոխ, գոմեր-Գոմեր, մոխրաթաղ-Մոխրաթաղ, շոշ/ոստ/-Շոշ, թբղլու/ 

ծառատեսակ/ -Թբլղու  և այլն:  

Բառիմաստի փոխաբերացման հիմքով ձևավորված տեղանուններ: 

Այս  տեղանուններում այլևս  գիտակցելի չեն փոխաբերական իմաստները. 

այդ  տեղանուններն ընկալվում են որպես  աշխարհագրական իրողություն-

ներ, և միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ  է անվանադրան հիմքը 

բացահայտել, մեկնաբանությունը փոխաբերացված իմաստին է նույնանում:  

Ինչպես՝ Դրախտիկ, Ծակուռի,  Քարին տակ, Քարագլուխ, Սղնախ, Շոշ:  

Դրախտիկը՝  Տըրախտիկը,  անվանվել է գեղատեսիլ դիրք, մաքուր օդ, 

զուլալ ջրեր  ունենալու, դրախտավայր  լինելու ընկալումը հիմք ընդունելով՝ 

դրախտ-պարտեզ16: Հ. Խաչատրյանն էլ գյուղը գեղարվեստորեն բնութագրել 

է՝ այստեղից  են սկսվում և այստեղ են գալիս երազանքի բոլոր 

աշխարհապողոտաները17:  Ծակուռին բարբառում հյուղակն է, նեղ  անցքը 

                                                           

16 Հիւբշման Հ.,  Հին հայոց տեղւոյ անունները: Հայոց աշխարհին պատմական 

տեղեկագրութեան մասին ուսումնասիրութիւններով /Թարգմ.` Հ. Բ. Պիլէզիկճեան. - 

Վիեննա: Մխիթարեան տպարան, 1907, էջ 337:  
17 Խաչատրյան Հ., Վաչագան, §Զանգակ¦, Ե., 1998, էջ 87: 
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կամ ճեղքը18: Ծակուռի բնակավայրի տեղադրությունը բառիմաստի 

փոխաբերացման ընկալում է. այն գտնվում է Վանեսա սարի ստորոտի  

ձորի երկու լանջին, ու կարծես  ձորի  անցքն է բացում19: Սղնախը Արցախի 

հնագույն բնակավայրերից է. գյուղանունն առաջացել է  սղնախ(փխռ.  
թրք.)` ամրոց, ամրություն բառից, իրականում՝ բերդամրոց20: 

Երկրորդային տեղանուն կամ տեղանունը՝ նոր տեղանվան հիմք:  

Արցախի տեղանվանացանկում սա պատմական իրողության լեզվական 

արձանագրում է իրականում. ինչպես՝  Նոր Այգեստանը  Այգեստանի 

հիմքից, Նոր Բրաջուրը  կորսված Բրաջուրի  փոխարեն, նույն կերպ նաև 

Նոր Մարաղան  Մարաղայից,  Նոր Կարմիրավան, Նոր  Հայկաջուր, Նոր 
Ղազանչի: Այդպիսի տեղանունների թիվը հասնում է մոտ 14-ի, և դրանք 

պատմական  հին  բնակավայրերի  անունների  կրկնությամբ  են ստեղծվել:  

Երկրորդային տեղանուններ կարող են դիտվել  նաև համանուն  այն 

տեղանունները, որոնց  անվանադրումը  տարաժամանակյա կտրվածքով է  

դիտարկելի, ինչպես՝  Խնածախը՝ Սյունյաց նույնանուն բնակավայրից, 

Մյուս  Հաբանդ գավառանունը՝  Սյունաց  նույնանուն գավառից: 

Ժողովրդական ստուգաբանություն. ամենատարածված երևույթն է 

տեղանունների բնութագրության, տեղանունների ծագումը  պարզելու 

գործընթացում: Հաճախ են տեղանունները  մեկնաբանվում բառիմաստի 

ուղղակի ընկալմամբ՝ երկրորդելով նրա տեղանվանական նշանակությունը: 

Երևույթն առավել տեսանելի է օտարահունչ տեղանունների մեկնաբանու-

թյուններում՝ պատճենային թարգմանությամբ: Ինչպես՝ Ղարաբաղը  

թարգմանաբար  մեկնաբանել են սև այգի21, Ղարաբուլաղը՝  սև  աղբյուր. 

Ղարաբուլաղի ստուգաբանությունը  փաստաթղթային աղբյուրներում  

տրված է օտարահունչ այդ  բարդության բաղադրիչների բառական 

իմաստների  վերլուծությամբ:  Սերգեյ  Մելքումյանը  նշում է, որ գյուղ-

անունն առաջացել է  գյուղի  մոտ գտնվող  մեծ  աղբյուրի անունից  ու 

անորոշ հայտնում, թե,  չգիտես  ինչու,  այն կոչվել է  Սև  աղբյուր22: Սև  աղբ-

յուր մեկնությամբ է բնականունը նշում նաև Մակար  Բարխուդարյանցը23: 

Դիզափայտը  մեկնաբանվում է դիզված փայտ. Հ. Հյուբշմանը  Հին 
հայոց  տեղւոյ  անունները  աշխատության  մեջ նշում է. «Դիզափայտ.  Լեռ  

Արցախ   նահանգի մեջ».  Մեկնուած  է  իբր  փայտի  կոյտ  կամ  ուր  փայտ  

                                                           

18 Սարգսյան Ա. Յու, Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Ե., 2013, էջ 296: 
19 Բարխուդարյանց  Մ. Եպս., Արցախ, «Ամարաս», Ե.,  1996, էջ 48: 
20 Տե՛ս Սարգսյան Ա. Յու, նշվ. աշխ., էջ 665: 
21 Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, էջ 2: 
22 Տե՛ս  Մելքումյան Ս.Ա., նշվ. աշխ., էջ 127: 
23 Տե՛ս Բարխուտարեանց Մ., նշվ. աշխ., էջ 93: 



---------------------------------------------------------------------------- 

108 

 

դիզուած է՝  դիզ՝  կույտ և  փայտ  բառերէ: Փայտի  կոյտը հայ.  ըլլալու էր   

փայտադէզ,  իսկ դէզափայտ նշանակելու է կուտափայտ: Ժողովրդական 

ստուգաբանությամբ՝  օտար  անուն մը  ձեւշրջուած»24: Շահմասուր 

գյուղանունը՝ շահի մահը սրով. իբր շահին  տեղացիները սպանել են նրա 

անվայել արարքի համար, և բնակավայրը դրանից հետո կոչվել է այդպես25, 

Թաղավարդը՝  վարդերի թաղ26:  

Հականշություն.  աշխարհագրական անունները հաճախ  կազմվում 

են հականշային հիմքով, տեղագրական բնույթն  է   դառնում լեզվական այդ  

իրողության դրսևորման հիմք. ինչպես՝ Վերին Հոռաթաղ-Ներքին Հոռաթաղ, 

Գյունե Ճարտար-Ղուզե  Ճարտար: Գրեթե բոլոր  բնակավայրերում բնական 

ճանապարհով առաջացած այսպիսի  տարբերակում առկա է, բայց  այն   

փաստաթղթային վավերացում չի ստանում և մանրատեղանվան  կաղա-

պարում է գիտակցելի:  Իբրև  բնականուն՝  փաստաթղթային-իրավաբա-

նական վավերացում ունեն Վերին Սզնեք-Ներքին  Սզնեք, Վերին  Հոռաթաղ 
- Ներքին Հոռաթաղ  բնականունները:  

  Հապավում/համառոտագրություն. բառաբարդման այս եղանակը 

շատ տարածված է աշխարհագրական անունների գրության ժամանակ: Այն 

առավելապես գործածվում է երկրանունները նշող պաշտոնական գրու-

թյուններում: Ինչպես՝  ԼՂՀ,  ԱՀ, ՀՀ, ինչպես  նաև առանձին դեպքերում, երբ 

անհրաժեշտություն է լինում կրճատ գրելու բնականունը. ինչպես՝ Ն. 

Հոռաթաղ, Հ. Թաղլար: Քիչ են այն տեղանունները, որոնք  առաջացել են 

կրճատումով: Օրինակ՝ Ռև  բնականունը կրճատմամբ, հապավմամբ  է  

առաջացել: Մի կողմից՝  այն մեկնաբանվում է Ռևոլյուցիա  բառի կրճատ 

գրությամբ/ Ամիջանյան, Բաղդասարյան, Ս. Աբրահամյան, Բաղրամյան, 

իսկ մյուս կողմից, ըստ Ս. Բարսեի/ Սամսոն  Բարսեղյանի` «Լեռնային 

Ղարաբաղի աշխարհագրություն» գրքի հեղինակ/, այս գյուղի բնակիչները 

գաղթել են  Ատրպատականի կամ Պարսկահայքի Ըռհավա բնակավայրից և 

իրենց նոր բնակավայրը կոչել հնի անունով:   Է. Եսայանը  հաստատում է, 

որ պատմական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից  պարզվում է, որ 

Ռև գյուղանունը Արև  հայերեն բառն է. նույնանուն գյուղ կար Վանա լճի 

շրջակայքում: 1828թ.  Թուրքմենչայ ավանում կնքված ռուս-պարսկական 

պայմանագրով հայերին թույլատրվել է վերաբնակություն հաստատել 

Ռուսիո կայսրությանն անցնող ցանկացած տարածքում և Ըռհև  

բնակավայրի հայերը, հաստատվելով Արցախի  Խաչենի մելիքության այդ 

լեռնադիր վայրում,  իրենց նոր բնակավայրն անվանեցին հնի անունով` 

                                                           

24 Տե՛ս Հ. Հիւբշման, նշվ. աշխ., էջ  336: 
25 Տե՛ս  Մելքումյան Ս.Ա., նշվ. աշխ., էջ 185: 
26 Առուստամյան  Գ., Թաղավարդ, Ե., 1995,  «Արևիկ», էջ 73: 
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Ըռհև, որ  արցախյան բարբառային արտասանությամբ դարձավ ` Ռև27: Իսկ 

Սլ. Սարգսյանը բնականվան մեկնաբանության երկու վարկած է  հավա-

նական համարում՝ երևալ, երևացող   նշանակաություններից  կամ էլ արև 
բառից՝  արեգդեմ նշանակությամբ՝ հիմք ընդունելով գյուղի տեղադրու-

թյունը28: Բոլոր մեկնաբանություններում էլ ներկայիս  բնականունը կրճատ-

ման, հապավման արդյունք է: 

Հիբրիդ  տեղանուն/անվանում: Աշխարհագրական անուններում 

հաճախադեպ է  նաև կիսապատճենման երևույթը, երբ բարդ տեղանվան մի 

բաղադրիչը թարգմանվում է, մյուսը՝ պահպանվում: Այսպես են առաջանում 

հիբրիդ տեղանունները. ինչպես՝ Մադաթքենդ - Մադաթաշեն, 

Մխիթարաքենդ - Մխիթարաշեն, Բուդաղաձոր- Բուդաղդերե, Խաչին տափ-

Խաչինյալը: 

Արցախի բնականավանակազմությանը առավելապես  բնորոշ է  

պատճենումը, որովհետև տարբեր պատմաշրջաններում Արցախի տեղան-

վանական համակարգը քաղաքական պատճառներով փոփոխություն-

ների(վերանվանումների)  է  ենթարկվել: Տերմինային պատճենումներն 

իրականացվել են՝ քաղաքական կողմնորոշումները լեզվական տարբեր 

հնարներով վերաձևելով. 

ա/ իմաստային պատճենումով՝ լրիվ կամ մասնակի. ինչպես՝   Քարագլուխ- 

Դաշբաշի,  Քարագլուխ-Դաշբուլաղ, Մեղրագետ-Բալլուջա, Գետք-Չայլու, 

Քարուտ-Դաշլի, Նորաշենիկ-Թազաքենդ, Սպիտակաջուր-Աղբուլաղ,  

Ղարաբուլաղ-Ակնաղբյուր /Ակն-Մեծ աղբյուր/, Աղավնատուն-Ղուչիլար/. 

բ/ հնչյունական նմանողության  համապատասխանությամբ, ընդ  որում՝  

հնչյունի հավելումով, կրճատումով, փոփոխությամբ. ինչպես՝ Հաթամաշեն - 
Խաթամլար, Միջնավան-Մինջևան, Մարիամաձոր-Մամեդաձոր, Դալք-

Դալլաքլի, Արտաշավի-Արտաշևի, Հախնազար-Ախնազար, Հայկազյան-

Կազյան, Հոչանց-Գոչաց, Մամարք-Մամար, Հալե-Գալ, Մշենի-Միշնի, 

Շամք- Շամքենդ, Չորմանք-Չորման, Քարեգահ-Կարիկահա: 

Ի դեպ, ադպիսի անվանումներն առավելապես շատ են Քաշաթաղի 

և Շահումյանի շրջաններում, և ներկայիս հայկական տարբերակները 

պատմական անունների  վերականգնումներն են, որոնք  օտարացվել էին, 

ինչպես  նկատելի է, լեզվական-հնչյունական խմբագրումներով: Երբեմն էլ 

վերանվանումների հետևանքով առաջանում են տեղանուններ, որոնք 

պատմականորեն չհիմնավորված գեղարվեստական բնորոշումներ են. 

ինչպես՝ Այգեստան, Վարդաշատ, Կաքավաձոր, Բերքաձոր, որոնք թեև  

աշխարհագրական նկարագիր ունեն, բայց  տեղագրական ընդհանրական  

                                                           

27 Եսայան Է., Արհմիություններ, 01-15 սեպտեմբերի, 2012: 
28 Սարգսյան Ս., Արցախի բնակավայրերը, Ե., 2019, էջ 36: 
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հատկանիշներ  են  արտահայտում, որոնցով կարող է բնութագրվել յուրա-

քանչյուր բնակավայր:  

Հատկանշելի է, որ առավել  կայուն  ու կենսունակ են այն 

տեղանունները, որոնք տեղագրական ուրույն նկարագիր ունեն, պատմա-

կան հիմք  ունեն: 

Հուշարձան տեղանուններ. սա այն դեպքն է, երբ  տարածքի 

անվանակոչման հիմքում նշանավոր անձանց, երևույթների, դեպքերի 

հիշատակումն է. տեղանուն, որ ի պատիվ որևէ նշանավոր իրողության կամ 

անձի է տրվել. ինչպես՝ Մարգուշևան, Մադաթաշեն, Իվանյան, Սեյդիշեն, 

Մարտունի, Դադիվանք  և այլն/ տե՛ս  անձնանուն  հիմքով տեղանուններ/ 

Մակրոտեղանվանագիտություն: Մեծ և ընդարձակ տարածքների 

աշխարհագրական անուններն են այս  ճյուղի ուսումնասիրության առարկա  

դառնում: Եվ դրանք հիմնականում չունեն որևէ սահմանային գիծ: 

Սովորաբար մակրոտեղանուններ են նշվում աշխարհամասերի, մայր-

ցամաքների, օվկիանոսների, սարահարթների անունները: Արցախի 

տեղանվանագիտական համակարգի մակրոտեղանուն պայմանականորեն 

կարելի է նշել հենց  տարածաշրջանի անվանումը՝  Արցախը, Ղարաբաղը:  

Ջրանուն.  ջրանուն  հիմքով տեղանուններ: Որևէ  բնակավայրում  

մեծ  աղբյուրի  առկայությունը կամ տարածքի ջրառատ լինելը  դառնում է  

անվանադրման հիմք, և քիչ չեն այն տեղանունները, որոնց հիմքում 

աշխարհագրական այդ  նկարագրությունն է. ինչպես՝ Վարանդա գետը  

նույնական է գավառանվանը, Խոնաշեն գետանունը՝ Խոնաշեն 

բնակավայրին/ներկայիս Մարտունին/ Խաչեն գետը նունանուն մելիքու-

թյան, իշխանության   ու նաև  բնակավայրի, Ամարասը, Կարկառը հին 

բնակատեղիների անվանումներ  էին նաև,  գյուղի  Ակն  աղբյուրի  անունից՝ 

Ակնաղբյուրը, Սպիտակ քարաշեն մեկ այլ աղբյուրից մյուս Ակնաղբյուրը / 

Աղբուլաղը/: Բացի այդ՝ ունենք Ջրակուսը, Կուսապատը, Խնապատը. 

սրանք  էլ բնականուններ են, որոնց  ծագումը կապվում է աշխարհա-

գրական բնութագրին. տվյալ դեպքում ջրառատությունն  է հիմքը:  

Սուբստրատ(ենթաշերտ): Լեզվական այս իրողությունը նույնպես 

բնութագրական է  Արցախի տեղանվանական համակարգին: Ն. Դիլբար-

յանը նշում է, որ տեղանվանագիտական գրականության մեջ ենթաշերտն 

ավելի լայն՝ ցեղակցական բնույթից  անկախ ըմբռնում ունի29:       

Պատմական իրողությունների մշտակա փոփոխությունները, այլա-

լեզու ցեղերի ներբնակումները Արցախի տեղանվանական համակարգի 

                                                           

29 Դիլբարյան Ն., Խեթալուվական ենթաշերտը հայկական հնագույն տեղանուն-

ներում, Ջահուկյանական ընթերցումներ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 

«Ասողիկ» հրատ., Ե., 2016,  էջ 37-38: 
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բնութագրին որոշակիորեն ազդել են. անկախության շրջանի առաջին 

տարիներին Արցախի աշխարհագրական անվանակարգության մեջ 

սուբստրատային տարրերը խիստ ցայտուն էին. գրեթե բոլոր բնակա-

վայրերը վերանվանված էին. դրանք կա՛մ հիբրիդ տեղանուններ էին, կա՛մ 

օտարալեզու կազմություններ. ինչպես՝ Դամուրչիլար-Ջրաղացներ, 

Չանախչի/Ավետարաանոց/, Ղարաբուլաղ/Ակնաղբյուր/, Շուշիքենդ-Շոշ, 

Մադաթքենդ-Մադաթաշեն, Ղըզղալա-Բերդաշեն, Մեծ Թաղլար-Մեծ 

Թաղեր, Հադրութ-Միջագետք, Արփագյադուկ-Արփագետիկ: 

Տարաժամանակյա ուսումնասիրություն: Տարաժամանկյա  ուսումնասիրու-

թյամբ  բացահայտվում է տեղանվան պատմությունը, նրա կրած  փոփոխու-

թյունները ժամանակի ընթացքում. ինչպես՝  Ակնաղբյուր- Ղարաբուլաղ-

Ակնաղբյուր, Ուրտեխե- Արձախ- Աղվանք- Առան- Ղարաբաղ-Արցախ  և 

այլն: Տարաժամանակյա դիտվածքում մենք ունենում ենք բազմանու-

նություն, և ժամանակի հոլովույթում եզրերից մեկը անկենսունակ է 

դառնում:   

Տեղանվանական զուգաբանություն: Տեղանվանագիտության մեջ  տեղան-

վանազուգաբանությունը  բացահայտում է աշխարհագրական անուններում 

առկա  մասնիկներ, որոնք  բնորոշ են տվյալ տարածքին: Ինչպես՝ Ննգի, 
Հաղորտի, Գիշի, Հացի, Կաղարծի.  այդ  տարածքի նշյալ բնականունների  ի-

ով վերջավորվելը  հնարավոր է այնպիսի երևույթի  արտահայտություն է, որ 

կարող է  տեղանվանական համակարգի մի հետաքրքիր շերտի կամ 

իրողության մեկնաբանման պատճառ դառնալ:     

Հետաքրքրական է -ք հոգնակերտ-տեղանվանակերտ մասնիկի 

գործառությունը: Թե՛ սեպագիր  արձանագրության մեջ  նշված և հայերեն 

գրադարձված երեք  անուններում՝ Հարճլանք,  Պիանք, Պարսկանք,  և թե՛  

գրավոր  մյուս  աղբյուրներում վկայված  արցախյան մյուս 3  գավառա-

նուններում՝ Մեծ  Կողմանք/Մեծ Կուանք, Մեծ Իրանք/Մեծ Առանք, 

Վայկունիք,  ընդհանրական  մեկ  հատկանիշ  է առանձնանում՝ -ք  մասնիկի 

առկայությունը: Հատկանշելի  է, որ դեռևս հնագույն ժամանակներում 

ցեղանվան, անձնանվան  կամ աշխարհագրական այլ անունների և  

հոգնակերտ մասնիկների բաղադրությամբ կերտվում էին հայոց տեղանուն-

ներ:  Եվ այն, որ արձանագրության մեջ, գրավոր  աղբյուրներում  վկայված  

նշյալ անուններում,  որոնք  Արցախի  պատմական  12 գավառներից  են,  

առկա է հոգնակերտի՝ որպես տեղանվանակազմիչ միավորի գործածու-

թյուն, կարևոր է  նրանով, որ հաստատում է  արցախյան  հատվածի՝  որպես  

հայոց ամբողջի  աներկբա մասը  լինելու  փաստը: Արցախի բնականուն-

ներում հոգնակերտ մասնիկի   տեղանվանակերտության այդ հատկանիշը 

պահպանվել է, և արդեն նոր կազմություններում -եր/-ներ հոգնակերտները 

գիտակցվում են որպես  տեղանվանակերտ մասնիկներ, ինչպես՝ Հողեր, 

Թաղեր, Գոմեր, Ջրաղացներ, Խոփեր, Անձավներ, Եզնագոմեր, 
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Հարությունագոմեր, Սողոմոնագոմեր, Պողոսագոմեր:  Հին հայերենյան -ք  

հոգնակերտը, որը նաև  Արցախի բարբառում  կենսունակ հոգնակերտներից 

է, նոր բնականուններում չի առկայանում: Սա  պայմանավորված է նրանով, 

որ այսօր ոչ թե բնական, այլ փաստաթղթային-իրավաբանական 

ճանապարհներով են  բնականվանումներն առաջանում, և բարբառային    

իրողությունները գրեթե անթափանց են մնում նոր տեղանվանա-

կոչումներում:  

Տեղանիշ աշխարհագրական տերմիններն առավելապես  

տարածված ու բնութագրական են Արցախի տեղանվանական 

համակարգին: Այդ  տերմինների առանձնահատկությունն այն է, որ 

մատնանշում են աշխարհագրական օբյեկտի բնույթը: Հատկապես այդ  

եզրույթները  հանդես  են գալիս  տեղանվանական բարդություններում.  

այդպիսիք  են՝ տարածքանիշ հիմքով տեղանունները՝ Իշխանաձոր, 

Ակնաղբյուր, Սարալանջ, Խանձաձոր, Վանք, Ծովատեղ  և  այլն: 

Ցեղանուն հիմքով տեղանուններ:  Վայկունիք, Հաբանդ, 

Ծաւդք/Սոդք, Քաշաթաղ, Հաթերք, տեղանունների՝ ցեղանունից ծագման 

մասին հասատումներ կան պատմաբանների և  լեզվաբանների  կողմից: 

Այսպես՝  այն, որ  Վայոց  ձորի  և Վայկունիքի   հիմքը  վայ  ցեղանունն է, 

լիակատար  համոզմունքով հաստատում է Բաբկեն Հարությունյանը30: 

Վայկունիքը  պատմական վավերագրերում  վկայված է Վայկունիք, 

Վակունի, Վակունիք,  Վաղունի, Վայկունի  հնչատարբերակներով: 

Նախնական ձևը Վայկունիք-ն  է:  Հյուբշմանը   նշում է, որ  Խորենացին  

լաւագոյն ըրած  կըլլա, եթե  Վայկոյն  դնէր, վասնզի  Վայկուան+իքէ  միայն 

Վայկնիք կրնար  յառաջ  գալ:  Վայկուանիք  ՝  աւելի  Վայկ  և  ուանի   

մասնիկ31:  

Վայկունիք տեղանունը  բառակազմական հետևյալ  վերլուծությունն 

ունի.Vay-k-uni-k´, որտեղ vay/վայ-ը ցեղանուն է, k-ն ցեղային պատ-

կանելություն  նշող  հնդեվրոպական  մասնիկ, ինչպես՝  Հայ-կ, Արմեն-ակ, 

Մանդա-կ  և  այլն: Uni-ն  ուրարտական  տեղանվանիշ   մասնիկ է, իսկ   k´-

ն հոգնակիի  նշանն է,  որը  նաև  հայկական  տեղանվանակերտ  մասնիկ է:  

  Հաբանդ  տեղանվան էթնիկական ծագման  համոզումն ունի  Ա. 

Ղարագյոզյանը: Այդ անվանումը նա կապում է Բալկաններից  թրակիա-

ցիների  և հեռավոր  էվբեա /Աբանտիդա/ կղզուց Էվբեացիների   Հայաստան  

տեղաշարժման հետ32: Այս տեսակետը շրջանառել է նաև Բ. Հարութ-

                                                           

30 Հարությունյան Բ., «Վայոց  ձոր»  տեղանվան ստուգաբանության  հարցի  շուրջ, 

ԼՀԳ, 1967, հ.9, էջ  85-96 
31 Տե՛ս  Հ. Հիւբշման, նշվ. աշխ., էջ 227: 
32 Карагезян  А.,  Сюник,  Нахчаван  и  Гохтн, Ереван, 2002, էջ 25-26, 30. 
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յունյանը33: Ծաւդք/ Սօդք-ը Գ. Ղափանցյանը բխեցնում է sodi ցեղանունից34: 

Երեմյանը նույնպես հավանական է համարում Ծօդք/Սօդքի  ծագումը  

էթնիկական անունից: Քաշաթաղը35` khaŝ – քաշ ցեղանունից  առաջացման 

վարկածն է պնդում Գր. Ղափանցյանը:       

Նա Քաշաթաղը բխեցնում է մ.թ. ա. 15-րդ դարի խեթական 

արձանագրություններում հիշատակվող gаљga,  kaљka  ժողովրդի  անունից, 

որոնք ապրում էր վերին Եփրատից մինչև Ազզի երկիրն ընկած  

շրջաններում36: Ստեփանոս Օրբելյանն էլ համակարծիք է տեղանվան 

էթնիկական ծագման  վարկածին: Իր   ուսումնասիրության մեջ  Քաշաթաղ 

գավառը  մեկնաբանվում է ` թաղ/квартал/ քաշերի /քաշ ցեղանունից/37: 

Արցախի տեղանվանագիտության տերմինային համակարգի քննու-

թյունը հնարավորություն է տալիս  մեկնաբանելու տեղանունների՝  որպես  

լեզվական իրողությունների  առաջացման պայմաններն ու պատճառները, 

ինչպես նաև գիտականորեն դասակարգելու դրանք և հիմնավոր  վերլուծու-

թյուններ կատարելու:      

 

 
Л. Маркарян   

Терминологическая  система Арцахской топонимологии 

Резюме 

Изучение реалий, характерных топонимической  терминологической 

системе  Арцаха, важно с точки зрения познания  и  анализа  особенностей 

топонима -  как географической единицы. 

Aнализ и интерпретация терминологических единиц, входящих в 

топонимологическую систему, дают возможность выявить условия 

возникновения топонима и его характерные черты.   

Соответствующими примерами приводится ключевой 

(минимальный) список единиц топонимической терминологической 

системы по алфавитному порядку, и их интерпретацией раскрываются 

причины возникновения топонимов  и основания терминостроения.  

                                                           

33 Հարությունյան Բ., Մեծ  Հայքի  Սյունիք  աշխարհն   ըստ  <<Աշխարհացոյց>>-ի, 

ՊԲՀ, 2003, թիվ 1, էջ 231: 
34 Капанцян Гр., Историко-лингвистические  работы, К начале истории  армян,  Изд. 

Акад. Наук Арм. ССР, Ереван, 1956, էջ 130 
35 Տե՛ս  Капанцян  Гр., նշվ. աշխ.,   էջ 135: 
36 ИЛЗТДА, стр.67-68, ХКА, стр.131-134. 
37 Օրբէլեան  Ստեփանոս, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1911, էջ 617: 
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Список включает следующие термины: антропоним, субстантивация  

географических   названий, детопонимизация, метофорические  названия, 

вторичный топоним, народная  этимология, антоним, аббревация, гибридные  

назвзния,  мемориальные  имена, макротопонимия, гидроним, субстрат, 

диахроническое  изучение географических  названий, топоизоглосса, 

индикатор, патронимическое  название и т.д. 

Ключевые слова и выражения: Арцахская топонимология, 
антропоним, субстантивация  географических   названий, детопонимизация, 
метофорические  названия, вторичный топоним, народная  этимология, 
антоним, аббревация, гибридные  назвзния, мемориальные имена, 
макротопонимия, гидроним, субстрат, диахроническое  изучение 
географических  названий, топоизоглосса, индикатор, патронимическое  
название. 
 

 

L. Margaryan 

Terminological System of Artsakh Toponymology 

Summary 

The study of realities peculiar to the toponymic terminological system of 

Artsakh is important from the viewpoint of comprehension and analysis of the 

features of toponym as a geographical unit. 

The analysis and interpretation of terminological units included into 

toponymological system make it possible to identify the conditions of the 

emergence of a toponym and its characteristic features. 

Relevant examples provide a key (minimal) list of units of a toponymic 

terminological system in alphabetical order, and their interpretation reveals the 

causes of toponym occurrence and the foundations of the terminology. 

  The list includes the following terms: anthroponym, substantiation of 

geographical names, detoponimization, metaphorical names, secondary toponym, 

folk etymology, antonym, abbreviation, hybrid names, memorial names, 

macrotoponymy, hydronym, substrate, diachronic study of geographical names, 

topoisogloss, indicator, patronymic name and others. 
Key words and expressions: toponymology of Artsakh,  anthroponym, 

substantiation of geographical names, detoponimization, metaphorical names, 
secondary toponym, folk etymology, antonym, abbreviation, hybrid names, 
memorial names, macrotoponymy, hydronym, substrate, diachronic study of 
geographical names, topoisogloss, indicator, patronymic name. 
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ՄԱՐԳՈՒՇ  ՄԻՐՈՒՄՅԱՆ 

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Մանկ. գիտ. թեկն.,  դոցենտ 

mirumyan1951@mail.ru 

 

ՀԱՅԵՐԵՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

Տերմինը բառ է կամ բառակապակցություն, որն արտահայտում է 

հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, գիտական, մշակութային 

կյանքին, արվեստին, տեխնիկային և այլ բնագավառներին բնորոշ ճշգրիտ 

մասնագիտական հասկացություններ:  

Լեզվի բառային կազմում տերմինները բառերից առանձնանում են 

հետևյալ բնութագրական գծերով. 

   ա) այն հասկացության անուն է,  

բ) նրա իմաստը գիտականորեն սահմանելի է,  

գ) բովանդակային պլանը միշտ ձգտում է մենիմաստության, 

դ) հիմնականում գոյականական արտահայտություն ունի,  

ե) զերծ է հուզական երանգավորումից:   

Տերմիններն ուսումնասիրող գիտակարգը կոչվում է տերմինա-
բանություն. նրա նպատակն է՝ մշակել տերմիններն ուսումնասիրող գիտա-

կարգի տեսությունը, դասակարգել տերմիններն ըստ ձևակազմական 

բաղադրիչների և ըստ բովանդակության, մեկնաբանել նրանց բառա-

կազմական, իմաստաբանական և գործառական առանձնահատկություն-

ները, բացահայտել նրանց  ծագման աղբյուրները, տերմինային համա-

կարգի համալրման սկզբունքներն ու միջոցները և այլնֈ 

Յուրաքանչյուր լեզվում տերմիններն ամբողջանում են տերմինա-
համակարգերում: Տերմինների համակարգումը կատարվում է ըստ որո-

շակի բնագավառների, գիտաճյուղերի, գիտակարգերի, մասնագիտություն-

ների և այլն:  

Ըստ այդմ էլ զանազանում են տարբեր բնագավառների տերմիններ`  

քաղաքական - ընդդիմություն, քվե, կուսակցություն, քաղաքական 

դաշտ, քարոզարշավ, ընտրատեղամաս, հեղափոխություն…, 

 տեխնիկական  - համակարգիչ, էկրան, ալգորիթմ, հաշվողական 

տեխնիկա, մեքենական թարգմանություն...,  

մարզական - պտտաձող, ծանրաձող, թռիչք բարձրություն, թենիս, 

եռացատկ, գնդի հրում, մարաթոնյան վազք…,  

մաթեմատիկական - ինտեգրալ, գումարում, ածանցյալ, քառակուսի 

արմատ, խորանարդ արմատ, քառակուսի հավասարում…., 

ֆիզիկայի - ուժ, ամպեր, հերց, ազատ անկում, լույսի արագություն, 

ձգողականության ուժ, պինդ՝ հեղուկ՝ գազային  մարմին…, 

mailto:mirumyan1951@mail.ru
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   բժշկական -  բջիջ, հյուսվածք, թաղանթ, նյարդաբորբ, մկան ..., 

 քիմիական - ջրածին, ծծմբական թթու, վալենտականություն…, 

 փիլիսոփայական  - պրագմատիզմ, վոլյունտարիզմ, մատերիա, 

սուբյեկտ, աշխարհայացք, գիտակցություն, ագնոստիցիզմ…, 

պատմագիտական - դասակարգ, հեղափոխություն, տնտեսական 

կացութաձև, դասակարգային պայքար, կապիտալիզմ…, 

աշխարհագրական - զուգահեռական, միջօրեական, հյուսիսային  

բևեռ, կղզի, թերակղզի, ծով, օվկիանոս, մայրցամաք, նեղուց…, 

գրականագիտական - վեպ, պատմվածք, բալլադ, պոեմ, դրական 

հերոս, քնարերգություն, կերպար, դիպաշար, տաղաչափություն…, 

լեզվաբանական - լեզու, ձևույթ, ձայնավոր, արմատ, խոսքի մաս, 

հոլով, ածանց, վերջավորություն, բաղաձայն, երկհնչյուն և այլն: 

 Յուրաքանչյուր բնագավառի տերմինների ամբողջությունը կազմում 

է այդ մարզի տերմինահամակարգը:  
 Առանձին վերցրած՝ յուրաքանչյուր տերմինահամակարգ կազմում է 

առանձին բնագավառի տերմինների ամբողջությունը, որ սակայն բաղ-

կացած է միմյանցից անանջատ միավորներիցֈ Այն կազմված է տարբեր 

համակարգերից և ենթահամակարգերից, որոնց միջև գործում են ենթա-

կարգային (կազմահարկային)  հարաբերություններֈ 

 Գիտության առանձին ոլորտի  տերմինների ամբողջությունը կազ-

մում է տերմինաբանական համակարգ, իսկ տերմինաբանական համակար-

գերի ամբողջությունը կազմում է տվյալ գիտության տերմինաբանական 
մակրոհամակարգըֈ 

 Տերմինաբանական տարբեր մակրոհամակարգերի միջև յուրա-

հատուկ տեղ է զբաղեցնում լեզվաբանական տերմինահամակարգը, որ 

ներառում է բառեր ու բառակապակցություններ, որոնք լեզվաբանության 

մեջ գործառվում են արտահայտելու համար մասնագիտական լեզվական 

հասկացություններ, լեզվական փաստեր,  քերականական  կարգեր, տվյալ 

գիտակարգի մասնագիտական իրակություններ, երևույթներ և այլնֈ 

 Օրինակ, լեզվաբանության տերմինահամակարգը կազմում են լեզվի 

կառուցվածքային մակարդակների միավորների անվանումները՝  հնչյունա-
բանական, բառագիտական, բառակազմական, քերականական՝ ձևաբանա-
կան և շարահյուսական տերմինները, որոնցից յուրաքանչյուրն իր տեր-

մինային շրջապատով կազմում է առանձին  տերմինային ենթահամակարգֈ 
 Մեզ հետաքրքրում են լեզվաբանական տերմինահամակարգի 

կառուցվածքի և իմաստաբանության հարցերը. ինչպիսի՛ ենթահամակար-

գեր կարելի է առանձնացնել այդ համակարգում, ինչպիսի՛ հարաբերու-

թյուններ են գործում լեզվաբանական տերմինների մակրո- և միկրոհամա-

կարգերի միջև և այլնֈ  
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 Վերլուծելով լեզվաբանական տերմիների կառուցվածքն ու 

իմաստները՝ կարելի է առանձնացնել լեզվաբանական տերմինների երեք 

խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմում է յուրահատուկ համակարգ 

(միկրոհամակարգ). 

 ա) առաջին համակարգը վերաբերում է լեզվի մակարդակներին  

(կառուցվածքային տերմիններ),  

 բ) երկրորդ համակարգը վերաբերում է ոճագիտությանը 

(գործառական տերմիններ),  

 գ) երրորդ համակարգը կազմում են տեսական բնույթի տերմինները 

(լեզվաբանական տերմիններ)ֈ  

 Յուրաքանչյուր տերմինահամակարգ տրոհվում է իմաստային-
թեմատիկ խմբերի, որոնք կարելի է անվանել ենթահամակարգ(եր)ֈ Այդ 

ենթահամակարգերը միասին ձևավորում են լեզվաբանական տերմինա-

համակարգը, որ կոչվում է լեզվաբանական տերմինների մակրոհամակարգֈ  
 Յուրաքանչյուր տերմին մյուս տերմինների նկատմամբ գտնվում է 

ներքին կապերի մեջ և տերմինահամակարգում զբաղեցնում է որոշակի 

աստիճան` բնութագրվելով համադասական և  ստորադասական կապերովֈ 

Այդ կարգի կապերը ձևավորում են տերմինային դաշտը կամ տերմինա-
բանական դաշտըֈ Լեզվի յուրաքանչյուր մակարդակի տերմիններ իրենց 

տերմինաբանական շրջապատով կազմում են առանձին տերմինաբանա-

կան ենթահամակարգ (կամ միկրոթեմա). հնչյունային, բառային, բառակազ-
մական, քերականական, ձևաբանական և շարահյուսականֈ  
 Տերմինային ենթահամակարգերը մակրոհամակարգի նկատմամբ 

ցուցաբերում են ենթակարգային հարաբերություններ. այդպիսի հարա-

բերություն կարելի է ցույց տալ նաև միևնույն ենթահամակարգի կամ 

միկրոհամակարգի ներսում՝ նրանց միավորների միջև: 

  Այսպես, բայի սահմանական եղանակի տերմիններն առանձին 

միկրոհամակարգ են կազմում, որի նկատմամբ գերադաս դիրք է գրավում 

խոնարհման համակարգը, վերջինս համարվում է  միկրոհամակարգ բայա-

կան ենթահամակարգի նկատմամբ, բայական ենթահամակարգը համար-

վում է ձևաբանության մանրահամակարգ. ձևաբանականը մանրա-

համակարգ է և միաժամանակ՝ քերականության ենթահամակարգ, քերա-
կանականն իր հերթին համարվում է համակարգ և այլնֈ 

 Ըստ լեզվական մակարդակների ցույց տանք առանձին համա-

կարգերի և ենթահամակարգերի միջև առկա ստորադասական 
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հարաբերությունները և փորձենք բացահայտել նրանց հարաբերակ-

ցությունը լեզվաբանական տերմինների մակրոհամակարգի նկատմամբ1ֈ  

 Այսպես, հնչյունաբանական մակարդակի միավորների հաս-

կացական անվանումներն են կազմում՝ հնչյունաբանական տերմինների 
ենթահամակարգը. հնչյուն, հնչույթ, ձայնավոր, բաղաձայն, ձայնորդ, 
պայթական, շփական, պայթաշփական, ձայնեղ, խուլ, շնչեղ խուլ, 
հնչյունափոխություն, առնմանություն, տարնմանություն, հնչյունի անկում, 
հնչյունի հավելում, դրափոխություն, ներդաշնակում, ձայնդարձ, հերթա-
գայություն, ամփոփում, համաբանություն, շեշտ, վանկ, տողադարձ ուղղա-
գրություն, ուղղախոսություն, գրաբանություն, պատկերագրություն, գաղա-
փարագրություն, հնչյունագրություն, տառադարձություն և այլն: 

Բառագիտական տերմինների ենթահամակարգը ներառում է բառի 

բառակազմական և իմաստաբանական  միկրոհամակարգերը:                                     

 Բառակազմական միկրոհամակարգը ներառում է բառակազ-

մության  բնագավառին հատուկ տերմիններ, ինչպես՝ բառագիտություն - 
բառակազմություն -բառաբարդում -  ածանցում -  հապավում - կոնվերսիա 
- հիմնական ձևույթ - արմատ - կախյալ արմատ - ազատ արմատ - 
անվանական արմատ - բայարմատ - ստուգաբանական արմատ - 
փոխառյալ արմատ - ածանց - նախածանց - վերջածանց - միջածանց - 
համածանց- ածանցակերպ - բառակազմական քայլ - բառակազմական 
նշանակություն - բառակազմական պատճառաբանվածություն և այլն : 

 Իմաստաբանական միկրոհամակարգը  ներառում է բառիմաստին 

վերաբերող տերմինների ամբողջությունը՝ բառագիտություն- 
իմաստաբանություն-բառական իմաստ-իմաստափոխություն - բառիմաստի 
ընդլայնում - բառիմաստի նեղացում - բառիմաստի անցում- ուղղակի 
իմաստ-փոխաբերական իմաստ - համըմբռնում- փոխաբերություն- 
փոխանունություն-մենիմաստություն -բազմիմաստություն - հոմանշություն 
- հականշություն - համանունություն և այլն:  

Քերականական տերմինների համակարգը ներառում է լեզվի այդ 

համակարգի անվանումները, որոնք վերաբերում են  քերականական 

իմաստների հասկացական անվանումներին (այնպես էլ ձևաբանական և 

                                                           

1 Տերմինաբանական ստորակարգության մասին հանգամանորեն տե՛ս Էդ.Աղայան, 

Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984, էջ 330-334: Հ.Պետրոսյան, 

Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 578-580: Л. М. Хачатрян, М.В. Мирумян, 

Структура макросистемы лингвистических терминов, Международная научно-

практическая конференция. "Глобализация науки: проблемы и перспективы", 22 Мая, 

2017, էջ 39-44, г. Краснодар. 
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շարահյուսական ենթահամակարգերին), ինչպես՝ քերականական իմաստ - 
հոլովական իմաստ –բառահարաբերական մասնիկ - հոլովամասնիկ - 
հոլովիչ - արտաքին թեքման մասնիկ - ներքին թեքման ցուցիչ - 
հոգնակիանիշ ցուցիչ – խոնարհիչ - դիմաթվային ցուցիչ - եղանակիչ - հիմք 
- արմատական հիմք - ցոյական հիմք - սեռանիշ ցուցիչ - դերբայական 
մասնիկ և այլն: 

 Ձևաբանական ենթահամակարգը ներառում է ձևաբանության 

բնագավառի տերմինների ամբողջությունը, ինչպես՝ ձևաբանություն - 
խոսքի մաս  - թեքվող խոսքի մաս (գոյական, ածական, թվական, դերանուն, 
բայ) - չթեքվող խոսքի մաս (մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական, 
ձայնարկություն) - հոլովում - հոլովատիպ (արտաքին,  ներքին, անկանոն 
կամ զարտուղի) - ներքին թեքում - արտաքին թեքում - հոլով (ուղղական, 
սեռական, տրական…) - հոլովական իմաստ - թվի կարգ (եզակի և հոգնակի) 
-  առման կարգ (որոշյալ, անորոշ) - խոնարհում (դրական և ժխտական) - 
դեմք (առաջին, երկրորդ և երրորդ) -  թիվ - ժամանակ (ներկա, անցյալ և 
ապառնի) - եղանակ (սահմանական, հրամայական, ըղձական …) - սեռային 
առում (անցողական և անանոցողական) - սեռ (ներգործական, 
կրավորական և չեզոք) և այլն:  

Շարահյուսական կարգը  ներառում է բառակապակցության և 

նախադասության ոլորտին վերաբերող տերմինների ամբողջությունը, 

ինչպես՝ նախադասություն (պարզ և բարդ, համառոտ և ընդարձակ, 
համադասական և ստորադասական և այլն) - բառակապակցություն (ազատ 
և կայուն, գոյականական, ածականական, բայական և այլն) - ենթակա - 
ստորոգյալ (պարզ և բաղադրյալ) - կապակցություն (համադասական և 
ստորադասական), համաձայնություն - խնդրառություն (ուղիղ խնդիր՝ բուն 
ուղիղ խնդիր, ներքին ուղիղ խնդիր, արտաքին ուղիղ խնդիր. անուղղակի 
խնդիր՝ հանգման, մատուցման, անջատման, վերաբերության…), 
առդրություն - պարագայական լրացում (ժամանակի, տեղի, պայմանի, 
պատճառի, նպատակի, հիմունքի, զիջման, ձևի, չափ ու քանակի…) և այլն:  

 Լեզվաբանական տերմինների յուրաքանչյուր համակարգ (կամ 

ենթահամակարգ) վերաբերում է լեզվական առանձին մակարդակի և 

բնորոշվում է որոշակի տերմինների քանակով, որոնք ամբողջացնում են 

որոշակի միկրոթեմա:  

 Մյուս կողմից,  ինչպես նկատելի է, յուրաքանչյուր ենթահամակարգ 

լեզվական մեկ մակարդակի լեզվաբանական հասկացություններ է 

պարունակում:  

 Վերոբերյալ տերմինային ենթադաշտերի (միկրոթեմաների) 

ամբողջությունը կազմում է լեզվի կառուցվածքային մակարդակների 

միավորների տերմինային համակարգըֈ 
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 Բ. Լեզվաբանական տերմինների ենթահամակարգերը չեն 

սահմանափակվում միայն լեզվական կառուցվածքի մակարդակների 

արտացոլումով. այսպիսի մոտեցումով լեզվաբանական տերմինա-

համակարգի շրջանակները արհեստականորեն կնեղացնենք: Հարցն այն է, 

որ լեզվական կառուցվածքից դուրս կան որոշակի բաժիններ, որոնք 

ամբողջացնում են լեզվի էությունը, հետևաբար այդ բաժինների 

տերմինային միավորները նույնպես մտնում են լեզվաբանական տերմինա-

համակարգի մեջ2:  

 Այդ բաժիններն են խոսքը, բնագիրը (տեքստը), լեզվի տարբերակ-
ները, լեզվի ոճերը և այլն: 

 Խոսք բաժնի տերմինային ենթահամակարգին են վերաբերում՝ խոսք 
- խոսքի տեսակները (գրավոր և բանավոր, ներքին և արտաքին, հակիրճ և 
ընդարձակ, մտածական և զգացական, պատկերավոր, քաղաքավարական, 
հեղինակային, հարցուպատասխանական…) - խոսքային գործունեություն 
(նրա հոգեֆիզիկական մեխանիզմները)  և այլն:   

 Բնագիր (տեքստ) բաժնի տերմինային ենթահամակարգը ներառում 

է՝ տեքստ - տեքստի տեսակները (գրավոր և բանավոր, արձակ կամ 
չափածո) - տեքստի հատված - պարբերույթ - պարբերույթի կապակցման 
միջոցներ (բառատեսակների, բառատարբերակների ընտրություն, շաղ-
կապների, հակադրությունների և հնչյունային միջոցների գործադրում…) - 
բանասիրական տեքստ – գիտական տեքստ - պատմագիտական տեքստ և 

այլն 

 Լեզվի տարբերակները բաժանվում են հասարակական, տարած-
քային և գործառական տեսակների, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իրեն 

բնորոշ հասկացություններն ու դրանց համապատասխան տերմինները:  

Այսպես՝ հասարակական տարբերակներ - արգո - ժարգոն - 

ծածկալեզու - մասնագիտական լեզու - պաշտամունքային լեզու և այլն, 

տարածքային տարբերակներ-բարբառագիտություն-բարբառ- ենթաբարբառ 

–խոսվածք - բարբառագիտական տարածք - բարբառագրություն- 

բարբառագիտական ատլաս -բարբառային բառարան  և այլն, գործառական 
տարբերակներ կամ լեզվի ոճեր - առօրյա-խոսակցական - վարչա-

գործարարական - գիտական - հրապարակախոսական - գեղարվեստական: 

                                                           

2 Լեզվաբանական տերմինները միաժամանակ կարող են հանդես գալ մեկից ավելի 

միկրոհամակարգերում՝ ցուցաբերելով բազմագործառույթայնությունֈ Այդ մասին 

տե՛ս, մասնավորաբար, Л. М. Хачатрян, М.В. Мирумян, Вопросы 

полифункциональности лингвистических терминов, European Journal of Humanities 
and Social Sciences, ―East West‖ Association for Advanced Studies and Higher Education, 
GmbH. Vienna,  N 3, 2017,  Էջ 23-27. 
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 Ոճաբանական տերմինները ներառում են լեզվի պատկերավորման 
և արտահայտչականության ենթահամակարգերի հասկացությունները՝ 

մակդիր - փոխաբերություն - համեմատություն - չափազանցություն – 
նվազաբերություն - համըմբռնում - անձնավորում - դիմառնություն – 
աստիճանավորում - շրջասույթ - կրկնություն - հակադրություն - 
պարադոքս - զեղչում - ճարտասանական հարց և այլն: 

 Հետևաբար խոսքի, բնագրի (տեքստի), լեզվի տարբերակների և  
լեզվի գործառական ոճերի տերմինները լեզվի կառուցվածքային մակար-

դակների ենթահամակարգերի հետ ամբողջացնում են հայերենագիտության 

տերմինների մակրոհամակարգըֈ 

 
 Գ.  Լեզվաբանական տերմինների մակրոհամակարգում լեզվի 

կառուցվածքային և գործառական տերմինների ենթահամակարգերից բացի 

գոյություն ունեն նաև տերմիններ, որոնք վերաբերում են լեզվաբանության 
տեսական հասկացություններինֈ  Այդ տերմիներն արտակառուցվածքային 

բնույթի են, որոնք կազմում են երկու ենթահամակարգ՝ լեզվաբանական 
հետազոտության մեթոդներ և լեզուների դասակարգման սկզբունքներֈ 
 Լեզվաբանական մեթոդների ենթահամակարգը ներառում է այն 

տերմինները, որոնք վերաբերում են լեզուների ուսումնասիրման մեթոդ-

ներին ու նրանց գործադրած մեկնաբանության եղանակներինֈ Դրանցից են՝ 

լեզվաբանական վերլուծություն – լեզվաբանական մեթոդ- համեմատական - 
պատմական մեթոդ (պատմական նույնության սահմանում, նախաձևերի 
վերականգնում, բացարձակ և հարաբերական ժամանակագրություն, 
ստուգաբանական վերլուծություն) - պատմահամեմատական մեթոդ 
(պատմական նույնություն և տարբերություն, ներքին վերականգնում, 
բարբառագրություն, տեքստաբանական միջոցներ) - զուգադրական մեթոդ 
(զուգադրական հիմունքի սահմանում, զուգադրական մեկնաբանություն)- 
նկարագրական մեթոդ – վիճակագրական մեթոդ և այլնֈ 

 Լեզուների դասակարգման ենթահամակարգի տերմինները ներա-

ռում են այն հասկացությունները, որոնք վերաբերում են աշխարհի լեզու-

ների դասակարգման սկզբունքներին, լեզվաընտանիքներին, լեզվա-

ճյուղերին, լեզուների ձևաբանական և շարահյուսական տիպերինֈ Ինչպես՝ 

լեզուների արեալային դասակարգում – լեզուների գործառական դասա-
կարգում – լեզուների ծագումնաբանական դասակարգում (նախալեզու, 
լեզվաընտանիք, հնդեվրոպական լեզվաընտանիք, ալթայան լեզուներ, 
ուրալյան  լեզուներ, Ամերիկայի (հնդկացիական) լեզուներ…) – լեզուների 
տիպաբանական դասակարգում (կցական, թեքական, անջատական, 
ներմարմնավորյալ լեզուներ, ձևաբանական տիպաբանություն, շարահյու-
սական տիպաբանություն)  և այլնֈ 
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 Այլ մոտեցումով՝ լեզվաբանական տերմինների մակրոհամակարգը 

կարելի է բաժանել երկու մասի՝ տերմիններ, որոնք վերաբերում են լեզվի 

կառուցվածքային մակարդակներին (կառուցվածքային տերմիններ), և 

տերմիններ, որոնք վերաբերում են լեզվի արտամակարդակային կողմին 

(արտակառուցվածքային տերմիններ)ֈ 

 Արտամակարդակային տերմինները բաժանվում են երկու մասի՝ 

գործառական և տեսականֈ Գործառական տերմինները վերաբերում են 

ոճաբանության ենթահամակարգին, իսկ տեսական տերմինները՝ լեզվաբա-

նական գիտության ենթահամակարգինֈ 

Ի վերջո, լեզվաբանական տերմինների ենթահամակարգերն ու 

միկրոհամակարգերը (կառուցվածքային, գործառական և տեսական բաժա-

նումներով), միավորվելով իրենց լեզվական-հասկացական նշանակություն-

ներով, ձևավորում են լեզվաբանական տերմինների մակրոհամակարգը 
կամ լեզվի տերմինահամակարգը, որ կազմում է լեզվի մասին գիտության 

առանցքըֈ 
 

 

М. Мирумян  

Система лингвистических терминов армянского языка 

Резюме 

 В статье рассматриваются вопросы структуры лингвистических 

терминов армянского языка. Показывается, что макросистема лингвис-

тических терминов состоит из микросистем. Выявляются те отношения, 

которые реализуются в макро- и микросистемах лингвистических терминов. 

 Выделяются группы лингвистических терминов, каждая из которых 

составляет особенную микросистему; 

 а. первая система касается структурных уровней языка (уровневые 

термины языка), 

 б. вторая система имеет функциональный характер (стилистические 

термины), 

  в. третью систему составляют теоретические термины (лингвис-

тические термины). 

 В статье показывается, что языковые микросистемы по отношению к 

макросистемам находятся в подчинительных отношениях. 

 Ключевые слова и выражения: терминология лингвистическая, 
макросистема, микросистема, структура макросистемы, структурные 
термины, функциональные  термины, внеструктуральные термины. 
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M. Mirumyan 

The system of Armenian linguistic terms 

Summary 

 The issues of structure of  Armenian linguistic terms’s system are 

analyzied in this article. It is showed that the macrosystem of linguistic terms 

consists of microsystems.  The connections between the macro- and microsystems 

of linguistic terms are discovered. 

 There are separated  groups of linguistic terms which form their own  

microsystem. 

 The first system refers to language structural levels (level terms)  

 The second level has functional character (stylistics terms) 

 The third system consists of theoretical terms (linguistic terms). 

It is showed in article that the language microsystems have subordinate 

relations over the macrosytems. 

 Key words and expressions: language terminology, microsystem, 
macrosystem, the structure of macrosystem, structural terms, extrastructural 
terms, functional terms. 
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ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ԲՆԱԿԱՆ ԼԵԶՎԻ 

ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 

 

Ձևային գոյաբանությունը դիտարկվում է ոլորտային տերմինա-

բանության, բառամթերքի համակարգայնացման խնդրի շրջանակումֈ Այս 

մոտեցմամբ Protégé գործիքի միջոցով կառուցվում է ժամանակակից 

գրական արևելահայերենի վերլուծական կազմությունների HyMorph 

գոյաբանությունը, որի տրամաբանական-հասկացական համակարգն ապա 

օգտագործվում է շարահյուսական կախվածությունների մեթոդով տեքստի 

մեքենական վերլուծությունն իր հիմքում ունեցող «Հայերենի ծառադարան» 

նախագծում բազմաբառ արտահայտությունները (MWEs, Multiword 

Expressions) ծանոթագրելու համարֈ 

 

ՄՈՒՏՔ. ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ձևային գոյաբանությունը (ձևական համակարգի գոյաբանություն, 

ֆորմալ օնտոլոգիա, formal ontology, формальная онтология) իմաստային 

նկարագրության եղանակ է՝ իրական կեցության (իրական աշխարհի) մոդել, 

իմացության, գիտելիքի պատկերման ստորակարգություն (հիերարխիա), 

որում արտացոլված է դիտարկվող իրականության վերացական-ընդհան-

րական կառուցվածքըֈ Այս իմաստով ձևային գոյաբանությունը հավակնում 

է համակարգելու առհասարակ իրական կեցության կատեգորիաներըֈ 

Ավանդական բառարանագրությունը և տերմինագիտությունը նման 

նկարագրության հարուստ փորձ ունեն, քանի որ գաղափարագրական 

բառարանների, գանձարանների (թեզաուրուսների) հիմքում լեզվաբանները 

կամ փիլիսոփաները այսպես թե այնպես սինոպտիկ ինչ-որ սխեմա են 

դնում՝ հասկացությունների որոշակի ստորակարգություն, դասակարգումֈ 

Տերմինարաններում, մասնագիտական գանձարաններում, քարտարան-

ներում, դասիչներում վերջինիս դերը ստանձնում են առարկայական, 

ոլորտային տրամաբանական-հասկացական սխեմաներըֈ 

Ձևային գոյաբանությունների անհրաժեշտությունը բխում է իրական 

աշխարհի ընդհանրական կամ էլ նրա առանձին մասերի, ամեն մի իրական 

mailto:m.yavrumyan@langcom.am
mailto:adanielyan@ysu.am
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կեցության վերաբերյալ իմացությունը, գիտելիքը համակարգելու, համար-

ժեք փոխանցելու և հավաք պահպանելու կարիքիցֈ 

Ձևային գոյաբանություններն իրենք ևս դասակարգվում են՝ ըստ 

իմացության, գիտելիքի ձևայնացման մակարդակի, ընդգրկման աստիճանի, 

կիրառման նպատակիֈ Ըստ ընդգրկման գոյաբանությունները լինում են 

ընդհանրական, խնդրային և ոլորտայինֈ Ըստ կիրառելիության՝ նկարա-

գրական, վերին մակարդակի, առարկայական (մասնագիտական) և 

կիրառական1ֈ 

Առարկայական գոյաբանությունները նկարագրում են առար-

կայական առանձին տիրույթների (բժշկություն, մեքենաշինություն և այլն) 

հասկացությունները, տերմիններըֈ Դրանց կիրառման բնագավառների 

սահմանափակում, ըստ էության չկա, հնարավոր է ստեղծել ցանկացած 

ոլորտի գոյաբանությունֈ 

Կարևոր մեկ առանձնահատկություն. պետք է հստակ տարբերակել 

աքսիոմատիկ տեսությունների նմանությամբ ստեղծվող ձևային գոյա-

բանությունները զուտ լեզվաբանականներից, որոնցում ամրագրվում է 

կապը աշխարհի պատկերում հասկացությունների համակարգի և բնական 

լեզվում այդ հասկացություններն արտահայտող միավորների միջևֈ 

Լեզվաբանական գոյաբանությունների հիմնական առանձնահատկությունը, 

այսպիսով, այն է, որ դրանք հասկացությունների համակարգին հարա-

բերակցում են բառային իմաստներ ու իմաստային շարքեր (հոմանիշներ, 

հականիշներ, ընդհանուր կամ մասնավոր անուններ և այլն)ֈ Պիտի նշել, որ 

ժամանակակից գոյաբանությունները հիմնականում համատեղում են 

աքսիոմատիկ ու լեզվաբանական մոտեցումներըֈ 

Ձևային գոյաբանություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է թվարկել 

դասերը, որոնք արտացոլում են ոլորտի կամ բնագավառի երևույթներն ու 

օբյեկտները, հարաբերակցել դրանք միմյանց որոշակի կապերով և անվանել 

(համադրել բառի հետ)ֈ Այս ամենի համար օգտագործվում են տարբեր 

մեթոդներ՝ դասակարգում, նախատիպերի որոնում, միջլեզվական համար-

ժեքներ և այլնֈ Ամենաքննարկվողն այստեղ դասերի և դրանք հարա-

բերակցող հատկանիշների (որպես հարաբերություններ) քանակի հարցն էֈ 

Այս առումով հնարավոր է խնայողական և ոչ խնայողական մոտեցումֈ 

Առաջինը ենթադրում է դասերի սահամանափակ քանակ, որոնց հարա-

բերակցությամբ հնարավոր է նկարագրել շատ ավելի բարդ հասկա-

ցություններֈ Ոչ խնայողական մոտեցման դեպքում ձևային գոյաբանու-

թյունը կարող է ունենալ տեսականորեն անսահմանափակ դասերի քանակֈ 

                                                           

1 Соловьев В.Д., Добров Б.В., Иванов В.В., Лукашевич Н.В. 2006, Онтологии и 

тезаурусы. Казань. Москва. 
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Հոդվածում գոյաբանությունն ընկալվում է որպես առարկայական 

որևէ տիրույթի տրամաբանական-հասկացական համակարգ, որում 

արտացոլված են ոլորտային տերմինների (որպես հասկացությունների 

դասեր) միջև ստորակարգային կապերըֈ Այսինքն՝ այն սահմանվում է 

այնպես, ինչպես ընդունված է ինֆորմատիկայում, որտեղ կիրառվում է 

ընդգրկուն կամ մեծածավալ շտեմարաններում տվյալների դասակարգման 

(համակարգայնացման) խնդիրը լուծելու համար2ֈ 

Այսպիսով, ձևային գոյաբանության կառուցումը հնարավոր է 

դիտարկել ոլորտային տերմինաբանության, բառամթերքի կամ մասնա-

գիտական բառապաշարի համակարգայնացման խնդրի շրջանակում, 

որպես այն հնարավոր դարձնող եղանակներից կամ գործիքներից մեկըֈ 

Հենց այս մոտեցումն է կիրառվել շարահյուսական կախվածությունների 

մեթոդով նախադասության վերլուծությունն իր հիմքում ունեցող «Հայերենի 

ծառադարան» նախագծի3 շրջանակում ժամանակակից գրական 

արևելահայերենի վերլուծական կազմությունների բաղադրիչները 

ծանոթագրելու խնդիրը լուծելու համարֈ 

 

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԶԱՄԱԲԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԾԱՌԱԴԱՐԱՆՈՒՄ» 

«Հայերենի ծառադարան» նախագծի նպատակը արդի գրական 

հայերենի շարահյուսական ծառերի այնպիսի ծավալով բանկի4 կամ 

ծառադարանի (treebank) կառուցումն է, որը հնարավոր է դարձնում 

հայերենի մեքենական մշակումը և մեքենական մշակման գործիքների, 

մասնավորապես՝ իմաստային-շարահյուսական առանձին, ինքնաշխատ 

                                                           

2 Gruber TR. 2009, Ontology, Encyclopaedia of Database Systems. Springer-Verlag. էջ  

2574-2576. Лапшин В.А. 2010, Онтологии в компьютерных системах. Москва: 

Научный мир. Митрофанова, О.А., Азарова, И.В. 2010, Компьютерное представление 

значений. В кн.: Прикладная и компьютерная лингвистика / Под. ред. И С. Николаева, 

О. В. Митрениной, Т. М. Ландо. М.: ЛЕНАНД, էջ  59-93. 
3 Նախագիծն իրականացվել է ՀՕՖ «Գիտության և կրթության հայկական ազգային 

հիմնադրամի» (ԳԿՀԱՀ, ANSEF) Lingu-4595 և Lingu-5008, ինչպես նաև ISTC Research 

Grant դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակում, YerevaNN (https://yerevann.com/) 

հետազոտական լաբորատորիայի հետ համագործակցությամբ և ֆ.մ.գ.թ. Հրանտ 

Խաչատրյանի համաղեկավարությամբֈ Նախագծի տարբեր փուլերում ծրագրում 

ընդգրկված են եղել Գոռ Առաքելյանը (ԵՊՀ, YerevaNN), Մարտին Միրաքյանը (ՀԱՀ, 

YerevaNN)ֈ Ծրագրի մասին հանգամանորեն տե՛ս https://armtreebank.yerevann.com/ֈ 

Համացանցային հղումների հասանելիությունը ստուգվել է 02.02.2020 թ.ֈ 
4 Տեսական առումով բանկը դիտարկվում է իբրև լեզվաբանական համապատաս-

խան տեղեկությամբ համալրված տվյալների համախումբֈ 

http://ansef.org/
https://istc.am/?page_id=18534
https://yerevann.com/
https://armtreebank.yerevann.com/
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վերլուծիչների (parser) ստեղծումը՝ կիրառելով ալգորիթմական մոդելներ ու 

խոր ուսուցման նեյրոնային ցանցեր5ֈ Նախագծի շրջանակում 2017-ից 

կառուցվում է արդի գրական արևելահայերենի UD_Armenian-ArmTDP 

բանկը, որի 2.5 տարբերակում լեզվաբանորեն ծանոթագրվել է 2 502 

նախադասություն և 52 265 բառանիշ (թողարկվել է 2019 թ. նոյեմբերին)ֈ 

Նախագծի շրջանակում ձևայնացվել է արդի գրական արևելահայերենի 

քերականությունը6 համաձայն Universal Dependencies (UD) – 

«Համընդհանուր կախվածություններ» կաղապարների7ֈ UD նախագիծը 

բնական լեզվի մշակման բնագավառում տիպաբանական ուղղվածություն 

ունի, 2019 թ. նոյեմբերի դրությամբ այն ներառում է շարահյուսական 

ծառերի նույն սկզբունքով ծանոթագրված և լեզվաբանորեն համադրելի 157 

բանկ՝ աշխարհի 90 լեզուներով8ֈ Լեզվական տվյալների համադրելիությունն 

                                                           

5 Տվյալահենք (data-driven) կիսաինքնավար ուսուցման (semi-supervised learning) 

COMBO նեյրոնային ցանցի հիմքով ստեղծված հայերենի մեքենական մշակման մի 

գործիքի մասին տե՛ս https://github.com/Armtreebank/End-to-end-Parser, գործիքի 

առցանց փորձնական տարբերակը հասանելի է https://parser.yerevann.com/ կայքումֈ 

Նախագծի շրջանակում նմանատիպ մեկ այլ լուծման մասին հանգամանալից՝ Gor 

Arakelyan, Karen Hambardzumyan and Hrant Khachatrian, 2018, Towards JointUD: Part-

of-speech Tagging and Lemmatization using Recurrent Neural Networks. In Proceedings of 
the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal 
Dependencies. էջք 180-186. https://www.aclweb.org/anthology/K18-2018.pdf. 
6 Ձևայնացման սկզբունքները համառոտագրված են http://universaldependen-

cies.org/hy կայքէջումֈ Ամբողջական նկարագրությունները առանձին հղումների 

տեսքով հասանելի են նույն էջիցֈ Հայերենի քերականության ձևայնացման 

ընթացքում ուղենշային են եղել հետևյալ աշխատանքները՝ Ջահուկյան Գ.Բ. 1974, 

Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Երևանֈ Աբրահամյան Ս.Գ., 

Պառնասյան Ն.Ա., Օհանյան Հ.Ա. 1974, Ժամանակակից հայոց լեզու, հատոր 2, 

ձևաբանություն, Երևանֈ Պետրոսյան Հ.Զ. 1987, Հայերենագիտական բառարան, 

Երևանֈ Ջահուկյան Գ.Բ., Աղայան Է.Բ., Առաքելյան Վ.Դ., Քոսյան Վ.Ա. 1980, Հայոց 

լեզուֈ Ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, դարձվածաբա-

նություն, 1-ին մաս, Ա պրակ, Երևանֈ Իշխանյան Ռ. 1986, Արդի հայերենի 

շարահյուսությունֈ Պարզ նախադասություն, Երևանֈ 
7 Տե՛ս Joakim Nivre, Marie-Catherine de Marneffe, Filip Ginter, Yoav Goldberg, Jan Hajič, 

Christopher D. Manning, Ryan McDonald, Slav Petrov, Sampo Pyysalo, Natalia Silveira, 

Reut Tsarfaty, Daniel Zeman 2016, Universal Dependencies v1: A Multilingual Treebank 

Collection. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources 
and Evaluation (LREC'16), էջ 1659-1666. Նախագծի կայքը՝  https://universaldepen-

dencies.orgֈ 
8 Zeman, Daniel; Nivre, Joakim; Abrams, Mitchell; et al., 2019, Universal Dependencies 2.5, 

LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), 

https://github.com/Armtreebank/End-to-end-Parser
https://parser.yerevann.com/
https://www.aclweb.org/anthology/K18-2018.pdf
https://universaldependencies.org/
https://universaldependencies.org/
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ապահովվում է շնորհիվ այն բանի, որ դրանք UD-ում ծանոթագրվում են 

կախվածությունների բացահայտման մեթոդով. շարահյուսական ամբող-

ջական կառույցների (նախադասությունների) վերլուծությունը հիմնվում է 

(բայ-)ստորոգյալի գերադասության և նախադասության բայակենտրոն 

կառուցվածքի մասին պատկերացումների վրաֈ Ընդ որում, վերլուծության 

ենթակա նվազագույն միավորներն առանձնացվում են խոսքաշարի 

(տեքստի) գծային մասնատման կամ տրոհման (անդամատման), այսինքն՝ 

տեքստի (գրավոր խոսքի) գրանշանային (գրույթային) վերլուծության 

միջոցովֈ Տեքստի անդամատման կառուցվածքային այս մակարդակում 

բացահայտվող նվազագույն միավորները (հատույթները), որոնք 

խմբավորվում են վերջավոր դասերում (type), բառանիշներն են (token), իսկ 

վերլուծության հաջորդ՝ ձևաբանական և շարահյուսական մակար-

դակներում լեզվաբանական ծանոթագրումը շատ հաճախ կախված է 

բառանիշների առանձնացման կամ այլ կերպ ասած՝ տեքստի բառա-

նիշավորման (tokenization) սկզբունքներից9ֈ Տեքստի «բառակենտրոն» 

վերլուծության մեքենական մոդելներում բառանիշավորումը հիշեցնում է 

բառի սահմանների խնդիրը, որի շուրջ 1950-60-ականների լեզվաբանական 

բանավեճը10 հանգեց բառի զուտ ձևային սահմանման՝ որպես գրավոր 

խոսքաշարում բացատով առանձնացված տեքստային միավոր, բառաձև11ֈ 

Մոտեցումը գրեթե նույնն է տեքստի մեքենական մշակման համա-

կարգերում՝ թե որքանով են կիրառելի բացատը և/կամ տրոհության կետա-

դրական նշանները գրանշանների ընդհատական շարքերում լեզվական 

արժեք ունեցող ընդհատումներ նշելու և բառանիշների սահմանները 

                                                                                                                                           

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, http://hdl.handle.net/11234/1-

3105. 
9 Հանգամանալից տե՛ս Յավրումյան Մ. 2019, Տեքստի մեքենական 

հատույթավորումը արևելահայերենի շարահյուսական ծառերի UD_Armenian-

ArmTDP բանկում, Բանբեր Երևանի համալսարանի 3 (30), էջ 52-65ֈ «Հայերենի 

ծառադարան» նախագծի շրջանակում YerevaNN հետազոտական 

լաբորատորիայում Գոռ Առաքելյանի կողմից մշակվել է արևելահայերեն տեքստերի 

հատույթավորման մեքենական մոդուլ, որի առցանց տարբերակը հասանելի է 

https://armtreebank.yerevann.com/tokenization/process/ հասցեովֈ 
10 Տե՛ս բանավեճը խթանած՝ Смирницкий А.И. 1952, К вопросу о слове (Проблема 

«отдельности слова»). В кн.: Вопросы теории и истории языка в свете трудов И.В. 

Сталина по языкознанию. М., 1952. էջ 182-203, նաև՝ Смирницкий А.И. 1954, К 

вопросу о слове (Проблема тождества слова). В кн.: Труды Института языкознания АН 

СССР. Том IV. М., էջ 3-49. 
11 Հմմտ. Кузнецов П.С. 1964. Опыт формального определения слова // Вопросы 

языкознания, №5, էջ 75-77. 

http://hdl.handle.net/11234/1-3105
http://hdl.handle.net/11234/1-3105
https://armtreebank.yerevann.com/tokenization/process/
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հուշելու համարֈ Բառանիշներն ապա դիտարկվում են որպես հանգույցներ, 

որոնք մեկ ամբողջական շարահյուսական միավորի (նախադասության) 

սահմաններում միավորվում են կախվածության շղթաների միջոցովֈ 

Մոդելը փաստորեն բառանիշը հակադրում է «շարահյուսական բառին», 

ինչի արդյունքում առաջանում է «բազմաբառ բառանիշների» (multiword 

tokens) մասին պատկերացումը, երբ մեկ բառանիշը համապատասխանում է 

մի քանի (շարահյուսական) բառերիֈ Երբեմն անհրաժեշտ է լինում անել 

հակառակը և մի քանի բառանիշ միավորել մեկ շարահյուսական բառում 

(հմմտ. գծիկով կամ անջատ գրվող բառերը, օրինակ՝ մեկ-մեկ, թև ու 
թիկունք, որոնք թեև շարահյուսական մեկ բառ են, բայց երեքական 

բառանիշ՝ { մեկ }{ - }{ մեկ }, { թև }{ ու }{ թիկունք }, կամ վեց բառանիշանոց 

{ մ }{ . }{ թ }{ . }{ ա }{ . } համառոտագրությունը և այլն)ֈ Այսպիսի դեպքերի 

նկարագրության համար, երբ բառանիշների կապակցությունը արտա-

հայտում է մեկ բառային իմաստ, ներմուծվում է «բազմաբառ արտա-

հայտությունների»12 (MWE, multiword expressions) և «բազմանիշ շարա-

հյուսական բառի» (multitoken words) մասին պատկերացումըֈ Այսպիսի 

բառանիշները UD մոդելի շարահյուսական մակարդակում ծանոթագրվում 

են կախվածության հատուկ՝ բառակազմական արժեք ունեցող և 

կապակցության բաղադրիչների ինքնուրույնության և իմաստային 

սերտաճման տարբեր աստիճաններ արտացոլող կապերի միջոցովֈ 

UD մոդելը բազմաբառ արտահայտությունները շարահյուսորեն 

ծանոթագրելու կախվածության երեք հատուկ կապ ունի՝ fixed, flat, 

compoundֈ Եվս մեկը՝ goeswith, կիրառվում է հիմնականում բազմանիշ 

բառերը նկարագրելու համար, օրինակ՝ բացատով տրոհումները պաշտո-

նական փաստաթղթերում՝ ո ր ո շ ու մ, որը վեց բառանիշ էֈ 

Որպես fixed13 են ծանոթագրվում կապակցությունները, որոնք 

համաժամանակյա կտրվածքում թե՛ խոսքի մեջ, թե՛ խոսքից դուրս 

շարահյուսորեն վերլուծելի չեն կամ բաղադրիչներից որևէ մեկի գերադաս 

լինելն ակնհայտ չէ, կապակցությունն արտահայտում է մեկ բառիմաստ, 

իմաստային կենտրոնը կապակցությունից դուրս է (արտակենտրոն, 

                                                           

12 Բնական լեզվի մշակման համակարգերում բազմաբառ արտահայտությունների 

մասին հանգամանալից՝ Ivan A. Sag, Timothy Baldwin, Francis Bond, Ann Copestake, 

Dan Flickniger, 2002, Multiword Expressions: A Pain in the Neck of NLP. In CICLing 2002: 
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, էջ 1-15. http://lingo.stan-

ford.edu/pubs/WP-2001-03.pdf. 
13 Հայերենի ծառադարանում շարահյուսական այս կախվածության վիճակագրական 

տվյալները տե՛ս https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-

fixed.htmlֈ 

https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-fixed.html
https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-fixed.html
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էկզոցենտրիկ կապակցություններ են)14ֈ Այսպիսի կազմությունները 

քարացած կայուն կապակցություններ են, որպես կանոն ձևական 

(սպասարկու) բառեր, ինչպես օրինակ՝ ի դեպ, ամեն ոք, որտեղ որ է, ի 
վերուստ և այլնֈ Տարբեր լեզուներում նկարագրությունը համադրելի 

պահելու համար, ամեն դեպքում, UD մոդելում գերադաս է համարվում 

կապակցության առաջին հանգույցը, երկրորդ և հաջորդող հանգույցները 

եզրային (ծայրային) ենֈ 

 
Նկ. 1. fixed կախվածության օրինակ15ֈ 

 

Կախվածության flat16 կապը ևս կիրառվում է բառային մեկ իմաստ 

արտահայտող արտակենտրոն կապակցություններ նկարագրելու համար, 

որոնց շարահյուսական վերլուծությունը, ըստ էության, կամայական է և 

որոնք, ի տարբերություն նախորդ խմբի, սպասարկու ֆունկցիայով հանդես 

չեն գալիս, իսկ բաղադրիչները համաժամանակյա կտրվածքում 

քերականացված (անտրոհելի) չենֈ Հայերենի ծառադարանում այս կապն 

օգտագործվում է անձնանունները (Արտաշես Մելիք-Ադամյան), բաղադրյալ 

մականունները և տիտղոսները (Խոսրով Գ Կոտակ, Մխիթար սպարապետ), 

ամսաթվերը (2 մայիսի 2019), տարատեսակ համարակալումները (517-Ա), 

բարդ թվականները (չորս հազար հինգ հարյուր) նկարագրելու համարֈ Այս 

տիպի կապակցությունների արտակենտրոն լինելը կառուցվածքում 

գերադաս հանգույց է դարձնում առաջին անդամը, բաղադրության մյուս 

բաղադրիչները համարվում են եզրայինֈ 

 
Նկ. 2. flat կախվածություններֈ 

 

                                                           

14 Տե՛ս Блумфилд Л. 1968, Язык. Москва: «Прогресс», էջ 184-195. 
15 Օգտագործվել է արտապատկերման Annodoc (http://spyysalo.github.io/annodoc/) 

մոդուլըֈ 
16 Հայերենի ծառադարանում շարահյուսական այս կախվածության վիճակագրական 

տվյալները տե՛ս https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-

flat.htmlֈ 

http://spyysalo.github.io/annodoc/
https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-flat.html
https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-flat.html
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Կախվածության երրորդ կապը՝ compound17-ը, UD մոդելում 

կիրառվում է ներկենտրոն (էնդոցենտրիկ) կապակցությունները նկարա-

գրելու համար ու այս առումով հակադրվում է նախորդ երկուսինֈ Ներ-

կենտրոնությունը ենթադրում է, որ բաղադրիչների իմաստն ընդգրկվում է 

բաղադրության իմաստի մեջ, կարելի է հստակ տարորոշել իմաստային 

կենտրոնը, որը կառուցվածքային առումով կապակցության գերադաս 

հանգույցն է, և որի բաշխումն ընդհանուր է ամբողջ կապակցության 

բաշխման հետֈ 

 
Նկ. 3. compound կախվածություններֈ 

 

Հայերենի վերլուծական բառակազմությունը, ներառյալ մեքենական 

բառանիշավորմամբ առաջացող կապակցությունները (բառը տրոհող 

պարույկ, բացականչական նշան, շեշտ, միության, անջատման գծիկներ, 

ենթամնա, ապաթարց), UD-ի շարահյուսական մակարդակում նկարա-

գրելու համար անհրաժեշտ էր նախ համակարգված պատկերել հայերենի 

բառակազմական համակարգի նկարագրության ամբողջ կամ առնվազն 

բուհական դասագրքերում ընդունելի հասկացակազմը18, և ապա փորձել 

հարաբերակցել դրանք «Հայերենի ծառադարանում» բազմաբառ արտա-

հայտությունների ծանոթագրման համար կիրառվող կախվածություններինֈ 

Խնդիրը մեկ հետազոտական և մեկ կիրառական նպատակ ուներ. հայերենի 

վերլուծական բառակազմության ձևայնացում, որի ընթացքում պետք էր 

պահպանել ոլորտում ընդունելի մոտեցումներն ու կիրառվող հաս-

կացակազմը (ավանդույթի անընդհատականության խնդիրը) և հայերենի 

բառակազմության, որպես բառագիտության ուսումնասիրության առար-

կայի ձևային գոյաբանության կառուցում՝ ոլորտի տերմինաբանությունը, 

բառամթերքը համակարգված ու ամփոփ ներկայացնելու համարֈ Այն, 

արդեն որպես ուղեցույց, օգտագործվելու էր տեքստերի կորպուսում 

հանդիպող բազմաբառ արտահայտությունները կախվածությունների 

մեթոդով ծանոթագրելիս որոշումներ ընդունելու համարֈ 

                                                           

17 Հայերենի ծառադարանում շարահյուսական այս կախվածության վիճակագրական 

տվյալները տե՛ս https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-

compound.htmlֈ 
18 Ուղենշային է եղել՝ Աղայան Է.Բ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, 

Երևան, 1984ֈ 

https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-compound.html
https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/hy_armtdp-dep-compound.html
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ HyMorph ԳՈՅԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԵՋ 

Ձևային գոյաբանության կառուցումը ենթադրում է նախ և առաջ 

բնագավառի հիմնական հասկացությունների ընտրություն, որոնք հանդես 

են գալու որպես ձևային գոյաբանության դասերֈ Նախագծում այս խնդիրը 

համեմատաբար հեշտ էր լուծվում, որովհետև ընդունվում էր բառա-

կազմության դասագրքային հասկացակազմը, որն արդեն իսկ ենթադրում է 

ստորակարգային ու համակարգված ներկայացումֈ Անհրաժեշտ էր միայն 

համադրել տարբեր մոտեցումներն ու ձևայնացնել դրանք ձևային 

գոյաբանության խմբագրիչումֈ Որպես այդպիսին ընտրվեց Սթենֆորդի 

համալսարանում մշակվող Protégé խմբագրիչը (առցանց տարբերակը)19, 

որի միջոցով ստեղծվեց HyMorph գոյաբանությունը20ֈ HyMorph-ն իր 

էությամբ ոլորտային գոյաբանություն է, որում համակարգված է ժամա-

նակակից գրական արևելահայերենի վերլուծական բառակազմության 

հասկացակազմը ստորակարգային դասերի տեսքովֈ 

Ինչպես և բնորոշ է ցանկացած գոյաբանության ինֆորմատիկայում, 

HyMorph-ը մեքենաընթեռնելի է (հստակ ձևաչափ, որը կարող է մշակել 

համակարգիչը) և ծառայում է կոնկրետ նպատակի կամ ստեղծված է 

կոնկրետ խնդիր լուծելու համարֈ Այս առումով այն արժեքավոր է ավելի 

շատ կիրառելիության, քան ամբողջականության կամ ընդգրկունության 

տեսանկյունից (թեև պարունակում է հայերենի վերլուծական բառակազմու-

թյան ամբողջ հասկացակազմը, օրինակներով)ֈ HyMorph գոյաբանությունը 

կառուցված է տվյալների փոխանակման OWL (Web Ontology Language) 

ստանդարտով, տվյալները հնարավոր է արտածել նաև RDF (Resource 

Description Framework) լեզվով21ֈ 

Ինչպես ժամանակակից բոլոր գոյաբանությունները, HyMorph-ը 

բաղկացած է նմուշներից, հասկացություններից, հատկանիշներից և 

հարաբերություններիցֈ 

Նմուշները կամ միավորները (անգլ.՝ instances, individuals, ռուս.՝ 

экземпляры, индивиды) իրական կեցության օբյեկտներ են, գոյաբանության 

հիմնական բաղադրիչներըֈ Գոյաբանությունը կարող է չունենալ օբյեկտներ, 

սակայն դրա հիմնական նպատակը հենց օբյեկտների դասակարգումն էֈ 

                                                           

19 Տե՛ս https://protege.stanford.edu/ֈ 
20 Ձևային գոյաբանությունն առցանց հասանելի է https://webprotege.stanford.edu/ 

հարթակում գրանցված օգտատերերի համարֈ Այն հնարավոր է ներբեռնել 

https://github.com/myavrum/HyMorph պանակումֈ 
21 Տե՛ս համապատասխանաբար https://www.w3.org/OWL/ և https://www.w3.org/RDF/ֈ 

https://protege.stanford.edu/
https://webprotege.stanford.edu/
https://github.com/myavrum/HyMorph
https://www.w3.org/OWL/
https://www.w3.org/RDF/
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HyMorph-ում նմուշները վերլուծական բաղադրությունների օրինակներ 

են22ֈ 

Հասկացությունները կամ դասերը (անգլ. concepts, classes, ռուս.՝ 

понятия, классы) օբյեկտների վերացական, ընդհանրական խմբեր ենֈ 

Դրանք կարող են պարունակել նմուշներ, դասեր, կամ էլ բաղկացած լինել և՛ 

մեկից, և՛ մյուսիցֈ Գոյաբանությունում դասերը ստորակարգային տաք-

սոնոմիայի տեսք ունենֈ HyMorph-ում դասեր են վերլուծական բաղա-

դրությունների խմբերը և ենթախմբերը (կրկնավոր, հատվածական, 

հարադրական բաղադրություններ, կայուն բառակապակցություններ և 

այլն)ֈ 

Հատկանիշը գոյաբանությունում օբյեկտին (նմուշին) վերագրվող 

հատուկ ու բնորոշ բնութագրերի ցանկ է, որն անվանվում և սահմանվում է 

(հմմտ. էական, բավարար հատկանիշների մասին պատկերացումը)ֈ 

Հատկանիշներն օգտագործվում են օբյեկտների կամ դասերի միջև 

հարաբերությունները որոշելու համարֈ HyMorph-ում որպես հարաբերու-

թյուն է դիտարկվում վերլուծական կազմության բաղադրիչների բառային 

ինքնուրույնության, այլ կերպ՝ բաղադրության կազմության եղանակի ու 

միջոցի (hasGrammaticalMeaning) և բառային իմաստի (hasLexicalMeaning) 

բնութագրերով օբյեկտների փոխադարձ հարաբերակցումըֈ Դասերի միջև 

հարաբերությունն արտացոլում է ամբողջի և այն կազմող մասերի 

հարաբերակցությունը (ամբողջ և մաս)23ֈ 

Դասերը HyMorph գոյաբանության մեջ ստանում են 

նույնականացնող հղում (IRI, Internationalized Resource Identifier), ապա 

ծանոթագրվում են (Annotations), այսինքն՝ անվանվում են (rdfs:label), 

սահմանվում (skos:definition), տրվում է սահմանման աղբյուրը 

(rdfs:isDefinedBy), այնուհետև նշվում է վերին (ծնող) դասը (Parents), եթե 

այդպիսին կա, և նշվում են հատկանիշները (hasGrammaticalMeaning, 

hasLexicalMeaning), որոնց հենքով հարաբերակցվում (Relationships) են 

օբյեկտներըֈ 

                                                           

22 Սույն հոդվածը տպագրության ընդունելու պահին այն պարունակում էր 273 

օրինակֈ 
23 Ժամանակակից գրական հայերենի վերլուծական բաղադրությունների HyMorph 

ձևային գոյաբանությունը ներկայացված է Հավելված 1-ումֈ 
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Նկ. 1. «Վերլուծական բաղադրություններ» դասի նկարագրությունը 

HyMorph գոյաբանության մեջֈ 

 

Այսպիսով, օբյեկտների հարաբերակցումը HyMorph-ում 

կառուցվում է երկու՝ վերլուծական բաղադրության բաղադրիչների բառային 

ինքնուրույնության և բաղադրության՝ բառային մեկ իմաստ արտահայտելու 

հատկանիշների հենքովֈ 

Եթե կախվածության վերոնշյալ երեք՝ fixed, flat, compound 

տեսակներն ընդունենք որպես ձևային գոյաբանության դասեր, ապա 

հատկանիշները, որոնց հենքով դիտարկվելու է օբյեկտների հարաբերակ-

ցումը UD մոդելում, երկուսն ենֈ Ավելի պարզ ասած՝ բազմաբառությունը 

ծանոթագրվում է՝ հաշվի առնելով կապակցության արտակենտրոն կամ 

ներկենտրոն լինելու՝ կապակցության մեջ հստակ տարորոշելի իմաստային 

կենտրոն ունենալու կամ չունենալու հանգամանքըֈ 
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Համադրելով օբյեկտների հարաբերակցման այս երկու մոտեցում-

ները, compound կախվածությունը «Հայերենի ծառադարանում» օգտագործ-

վում է առավելապես անվանական հարադրությունները նկարագրելու 

համարֈ 

Կրկնավոր բաղադրությունների ծանոթագրման համար compound 

կախվածությունը մասնավորեցվում է compound:redup ենթատեսակով, 

փոփոխական կրկնությունների դեպքում փոփոխված բաղադրիչը ձևա-

բանական մակարդակում ծանոթագրվում է Echo պիտակով (որպես 

արձագանքող բաղադրիչ)ֈ Զուգադրական բայերի ծանոթագրման համար 

ներմուծվում է կախման compound:svc ենթատեսակըֈ Հարադրավոր բայերի 

նկարագրության համար կիրառվում է կախվածության compound:lvc 

հարաբերությունըֈ 

Հայերենի վերլուծական կազմությունների մնացած բոլոր դեպքերի 

ծանոթագրման համար կիրառվում է flat կախվածությունը, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ բաղադրությունը քերականացված է կամ սպասարկու 

գործածություն ունի, որը ծանոթագրվում է որպես fixed24ֈ 

Հայերենի վերլուծական կազմությունների նման ձևայնացումը 

առաջին հայացքից կարող է պարզեցված թվալ, թեև UD կաղապարները 

լեզվաբանական դիտանկյունից դրանք շատ ավելի մանրամասն նկարա-

գրելու հնարավորություն են ընձեռում՝ հիմնական կախվածությունների 

ենթատեսակներ ներմուծելու ճանապարհով, ինչը հայերենի դեպքում 

մասամբ կիրառվել է բայական հարադրությունների նկարագրման համար25ֈ 

Պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ ծառադարանների կառուցվածքը 

լեզվաբանական բազմամակարդակ նկարագրության հնարավորություն է 

ստեղծում, իսկ անասելի մեծ ծավալներով տվյալների մեքենական 

մշակման մինչ այս անհասանելի լուծումները երբեմն ավելորդ են դարձնում 

լեզվական տվյալների լեզվաբանական առկա ավանդույթին համահունչ 

ծանոթագրման անհրաժեշտությունըֈ 

 

 

                                                           

24 Օրինակներ և ծառադարանում կախվածությունների հաճախականության 

վերաբերյալ վիճակագրությունը տե՛ս  

https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/index.htmlֈ 

Նշենք միայն, որ Հայերենի ծառադարանի 2.4 տարբերակում (52 995 բառանիշ) 

compoud շարահյուսական կապը հանդիպում է 100 անգամ, compund:lvc^560, 

compund:svc^38, compund:redup^67, fixed^448, flat^523ֈ Goeswith կապը կիրառվել է 68 

անգամֈ 
25 UD մյուս այլ լեզուների համար այս կապերի հնարավոր ենթատեսակների մասին 

հանգամանալից՝ https://universaldependencies.org/ext-dep-index.html։ 

https://universaldependencies.org/treebanks/hy_armtdp/index.html
https://universaldependencies.org/ext-dep-index.html
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

HyMorph ձևային գոյաբանության ստեղծման փորձը օգտակար 

կարող է լինել առկա գիտելիքը առարկայական նոր տիրույթ համա-

կարգված ներմուծելու հետազոտական և/կամ կիրառական խնդիրը լուծելու 

համարֈ Բացի այդ, արդիական է բնական լեզվի մշակման ոլորտում 

հայերեն տերմինների, մասնագիտական բառամթերքի գանձարան 

ստեղծելու խնդիրը, որի հիմքում, ելնելով տերմինաստեղծության, ինչպես 

նաև տերմինաբանության կանոնարկման խնդիրներից, ցանկալի է դնել 

ոլորտի ձևային գոյաբանությունֈ 

 

Հավելված  

Ժամանակակից գրական արևելահայերենի վերլուծական 

բաղադրությունների HyMorph ձևային գոյաբանությունը 

 Բառակազմություն 

o Բառերի տեսակը ըստ կազմության 

 Բաղադրյալ բառեր 

 Համադրական բաղադրություններ 

 Հապավական բաղադրություններ 

 Վերլուծական բաղադրություններ 

o Կայուն բաղադրություններ 

 Բաղադրական կայուն բառակապակցություններ 

 Երկանդամ ածականական 

 Դարձվածային կայուն բառակապակցություններ 

o Կրկնավոր բաղադրություններ 

 Բառակրկնության եղանակը 

 Կրկնավոր հարադրություններ 

o Բայական կրկնավոր բաղադրություն 

 Անորոշ դերբայի գործիականով 

 Դրական և ժխտական ձևերի հարակցությամբ 

 Հարակատար դերբայով կրկնավոր բաղադրություն 

o Բառակապակցային կրկնավոր բաղադրություն 

 Հարակցական կրկնավոր բաղադրություն 

 Նախդրական կրկնավոր բաղադրություն 

 Շաղկապական կրկնավոր բաղադրություն 

 Բառակրկնության իմաստը 

 Անորոշություն-զանազանություն 

 Առանձնություն 

 Բազմակիություն 
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 Բաշխականություն 

 Հավաքականություն-միասնություն 

 Սաստկություն-ամբողջականություն 

 Փաղաքշանք-նվազականություն 

 Կրկնվող բառի փոփոխության տեսակը 

 Անփոփոխ կրկնություն 

 Փոփոխական կրկնություն 

o *-C 

o C>Մ 

o V>+Մ 

o Ա>ՈՒ 

o Վանկային 

o Հատվածական բաղադրություններ 

 Անդամների քերականական հարաբերությամբ 

 Համադասական հատվածական բաղադրություններ 

 Ստորադասական հատվածական բաղադրություններ 

 Փոխադարձության իմաստով հատվածական բաղադրություններ 

 Բաղադրիչ-անդամների կազմությամբ 

 Ածականական կապակցություն հատվածական բաղադրություն 

 Բարդածանցավոր բառերով հատվածական բաղադրություն 

o Հարադրական բաղադրություններ 

 Անվանական հարադրություններ 

 Բաղադրիչների իմաստաբանական հարաբերակցության 

o Առնչակից 

o Հականիշ 

o Հոմանիշ 

o Քանակի մոտավորության 

 Թվականների կապակցական հարադրություն 

 Թվականների հարակցական հարադրություն 

 Բաղադրիչների կապակցման եղանակի 

o Կապակցական անվանական հարադրություն 

o Հարակցական անվանական հարադրություն 

o Շաղկապական անվանական հարադրություն 

 Բայական հարադրություններ 

 Զուգադրական բայեր 

o Ազատ բայական հարադրություն 

o Կայուն բայական հարադրություն 

 Հոմանիշ բայերի հարակցությամբ 

 Մերձիմաստ բայերի հարակցությամբ 
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 Միմյանց զուգորդող (համաժամանակյա) կամ հաջորդող 

գործողություն ցույց տվող բայերի հարակցությամբ 

 Հարադրավոր բայեր 

o Բուն հարադրավոր բայեր 

o Հավելադրական հարադրավոր բայեր 

 Պարզ բառեր… 

 

 

М. Яврумян, А. Даниелян 

Формальная онтология как инструмент классификаций  понятий в системах  

обработки естественного языка 

Резюме 

 Построение формальной онтологии рассматривается в рамках задачи 

систематизации терминологии и унификации разрозненных данных 

отдельных предметных областей. При помощи редактора Protégé строится 

формальное описание аналитических конструкций восточно-армянского 

языка – формальная онтология HyMorph, логико-понятийная система 

которой используется для аннотирования многословных выражений (MWEs, 

Multiword Expressions) в проекте «Банк синтаксических деревьев армянского 

языка». 

Ключевые слова и выражения:  формальная онтология, HyMorph, 
систематизация понятий, многословное выражение, обработка естественного 
языка, синтаксически аннотированный корпус армянского языка 

 

 

M. Yavrumyan, A. Danielyan 

Formal ontology as a conceptualization tool in natural language 

 processing systems 

Summary 

This article views formal ontology as an enabling framework, modality or 

tool that may foster the systematization of domain-specific terminology and 
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ՀՆՉՈՒՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

(«Հնչույթ» տերմինի կիրառական արժեքայնությունը) 

 

 Տերմիններն ընդհանուր առմամբ մեկ հասկացական իմաստ ար-

տահայտող բառեր են և պատկանում են միայն մեկ գիտաճյուղի: Սակայն 

գաղտնիք չէ, որ ժամանակի ընթացքում որոշ տերմինների իմաստային 

դաշտն ընդլայնվել է՝ սկիզբ դնելով տերմինային բազմիմաստությանը: 

Վերջին երևույթի առաջացման պատճառներից մեկը տերմինի ոչ 

միանշանակ գործածությունն է համապատասխան գիտաճյուղում, երբ նրա-

նով նշանակվում են իրականության տարբեր իրողություններ: Այդ երևույթը 

դրսևորվել է նաև լեզվաբանության մեջ կամ առնվազն լեզվաբանության 

առանձին ոլորտներում, օր.՝ հնչույթաբանության մեջ, որը, մեր կարծիքով, 

բացատրվում է այդ գիտակարգի նկատմամբ գրեթե ողջ 20-րդ դարի 

ընթացքում եղած մեծ հետաքրքրությամբ: Շուրջ հարյուր տարվա 

ընթացքում (1880-1980) մշակվել են հնչույթաբանական բազմաթիվ հա-

յեցակարգեր և առաջարկվել են հնչույթի զգալիորեն տարբեր ըմբռնումներ, 

որոնցում «հնչույթ» տերմինի կիրառական բազմազանությունը, ըստ 

էության, հանգեցրել է այդ տերմինի բազմիմաստ գործածության: 

Օրինաչափ է, երբ հայեցակարգային տարբերություններով 

հատկանշվող տեսությունները (օր.՝ ձայնաբանական-արտաբերական, գոր-

ծառական, բաշխական, երկատումային, երկաստիճան ևն) սկզբունքորեն 

տարբեր կերպ են մեկնաբանում հնչույթաբանության առանցքային 

իրողությունները, ինչպիսիք են հնչույթը, հնչույթի և նրա կիրառական 

տարբերակի (հնչյուն, այլահնչակ, հնչակ ևն) հարաբերակցությունը, հնչույ-

թաբանական և հնչյունաբանական գիտակարգերի փոխհարաբերության 

բնույթը և այլն: Սակայն ուշագրավ է, որ վերոհիշյալ երևույթների վերաբեր-

յալ էականորեն տարբեր պատկերացումներ են արտահայտվել նաև հիմնա-

կան, այն է՝ հնչույթի բնորոշման հարցում ելակետային ընդհանրությամբ 

հատկանշվող տեսություններում, ինչպիսիք են Պրահայի և Մոսկվայի գործ-

առական հնչույթաբանությունները: Հասկանալի է, որ ինչպես ընդհանուր, 

այնպես էլ տարբեր պատկերացումները չէին կարող որևէ կերպ 

չարտացոլվել կիրառվող տերմինաբանության մեջ, որովհետև ինչպես որ 

անմիջական և ուղղակի կապ գոյություն ունի գիտական հայեցակարգի և 

այն ներկայացնող հասկացությունների համակարգի միջև, այնպես էլ պիտի 
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փոխադարձ կապ լինի հասկացական համակարգի և նրա տերմինային 

արտահայտության միջև:  

Գործառական հնչույթաբանության վերոհիշյալ երկու տեսություն-

ների տերմինային համակարգերի նույնիսկ մասնակի քննությունը այդ 

առումով երևան է հանում ոչ միանշանակ պատկեր, որը կարելի է 

դիտարկել այդ դպրոցների երկու նշանավոր հնչույթաբանների՝ Ն. Ս. 

Տրուբեցկոյի (Պրահա) և Ա. Ա. Ռեֆորմատսկու (Մոսկվա) հայացքների 

զուգադրական քննության միջոցով՝ առաջինի դեպքում հիմք ընդունելով 

«Հնչույթաբանության հիմունքներ», իսկ երկրորդի դեպքում՝ «Լեզվա-

բանության ներածություն» աշխատությունները: Իհարկե, պիտի նկատի 

ունենալ, որ նույնիսկ առանցքային իրողությունների վերաբերյալ 

միմյանցից զգալիորեն տարբեր են նաև այդ դպրոցներից յուրաքանչյուրի 

ներկայացուցիչների պատկերացումները, որոնց անդրադառնում ենք ըստ 

անհրաժեշտության:  

Հաշվի առնելով, որ երկու հնչույթաբանական դպրոցների աշխա-

տություններում էլ կիրառվել են զգալի թվով տերմիններ, որոնց բոլորի 

համակողմանի զուգադրական քննությունը հնարավոր չէ մեկ զեկուցման 

սահմաններում, մենք առանձնացրել ենք դրանցից միայն մեկը՝ ամենից 

էականը, որի քննությունը, մեր կարծիքով, կարող է ընդհանուր լույս սփռել 

առհասարակ այդ տեսությունների տերմինահամակարգերի վրա: Դա 

«հնչույթ» տերմինն է: 

«Պրահացիները» հնչույթը բնորոշում են որպես՝ ա) լեզվի հնչյունա-

կան համակարգի հիմնական հնչույթաբանական միավոր, բ) «հնչույթաբա-

նական հակադրության» նվազագույն անդամ, որը «հնարավոր չէ տրոհել 

մեկը մյուսին հաջորդող ավելի փոքր հնչույթաբանական միավորների», գ) 

«հնչույթաբանորեն էական հատկանիշների ամբողջություն» կամ «փունջ», դ) 

ձևույթների և բառերի կազմում իմաստատարբերակիչ գործառույթ 

իրականացնող միավոր, ե) վերացարկված միավոր, որն իրացվում է իր 

խոսքային տարբերակների միջոցով: Այս բնութագրերից (դրանք ձևա-

կերպումների մասնակի տարբերություններով հանդիպում են ՊՀԴ-ի ներ-

կայացուցիչներից շատերի մոտ1) մասնակիորեն շեղվող կարծիքներ են 

հայտնել Լ. Նովակը և Բ. Տռնկան: Լ. Նովակը նույնպես, հնչույթները 

բնորոշելով որպես «նվազագույն բաղադրիչներ, որոնք չեն կարող ենթարկ-

վել հետագա տրոհման, և որոնք առանձնացվում են տվյալ լեզվի բոլոր 

ներքին գործառույթների փոխադարձ հատման (взаимопересечение/-я) 

շնորհիվ՝ պրոյեկցված այդ նույն լեզվի ձևի վրա», հնչույթային բնութագրից 

                                                           

1 Տե՛ս Й. Вахек, Лингвистический словарь пражской школы, М., 1964, էջ 230-234,- Н. 

С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 2000, էջ 39-44: 
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դուրս է թողնում «հնչույթաբանական հակադրությունների» գաղափարը, 

որովհետև, հիմնվելով լեզվական հակադրությունների մասին սոսյուրյան 

կանխադրույթի վրա (հմմտ. «…լեզվում կան միայն տարբերություններ»2), 

կարծում է, որ հակադրությունները բնորոշ են առհասարակ լեզվի ներքին 

կառուցվածքին և ոչ թե միայն հնչույթաբանությանը3: Լ. Նովակն իր 

սահմանումը համարել է «ամբողջությամբ լեզվաբանական», ի տար-

բերություն ինչպես «Պրահայի լեզվաբանական խմբակի» իր գործընկերնե-

րի, այնպես էլ ուրիշների կողմից հնչույթին տրված բնորոշումների, որոնք, 

նրա կարծիքով, պարունակում են ոչ լեզվաբանական տարրեր4: 

Ըստ Բ. Տռնկայի՝ հնչույթը չի կարող բառային հակադրության 

նվազագույն անդամ համարվել, որովհետև այն նվազագույն միավոր չէ, այլ 

բաղկացած է տարբերակիչ հատկանիշներից: Հետևաբար, բառերի կազմում 

միմյանց հակադրվում են տարբերակիչ հատկանիշները, այլ ոչ թե 

հնչույթները (հմմտ. «Վճռականորեն պիտի առարկել Տրուբեցկոյին (հնչույթի 

նրա բնորոշման առնչությամբ), որովհետև հնչույթաբանական հիմնական 

բաղադրիչները ռելևանտ (տարբերակիչ) հատկանիշներն են, որոնց տրոհ-

վում են հնչույթները, և որոնք իրենք երբեմն կարող են տարբերակել 

բառերը, այլ ոչ թե հնչույթները, որոնք իրենցից ներկայացնում են այդ հատ-

կությունների համակցություններից կազմավորված հանրագումարային 

ամբողջ … »5): 

Հնչույթը բնորոշող վերոհիշյալ հատկանիշներն ընդհանուր առմամբ 

առկա են նաև ՄՀԴ-ի ներկայացուցիչների մոտ: Այսպես, Ա. 

Ռեֆորմատսկին հնչույթները բնորոշում է որպես «լեզվի հնչյունական 

կառույցի նվազագույն միավորներ, [որոնք] ծառայում են լեզվի իմաստակիր 

միավորների՝ ձևույթների, բառերի կազմավորմանը և տարբերակմանը»6ֈ Մ. 

Վ. Պանովը, ըստ էության, կրկնելով Ա. Ռեֆորմատսկուն (հմմտ. «Հնչույթը 

նվազագույն հնչյունաբանական միավոր է, որը ծառայում է լեզվի իմաստա-

կիր միավորների (ձևույթների և բառերի) տարբերակման և նույնա-

կանացման համար»7), ի վերջո հնչույթ է համարում «դիրքայնորեն հեր-

թագայվող հնչյունների շարքով ներկայացված գործառական հնչյունաբա-

նական միավորը»8: Այս սահմանումը ևս սկզբունքորեն չի հակասում 

                                                           

2 Ֆերդինանդ դը Սոսյուր, Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Եր., 2008, էջ 184: 
3 Л. Новак, Проект нового определения фонемы // «Пражский лингвистический 

кружок», М., 1966, с. 97: 
4 Նույն տեղում: 
5 Տե՛ս «Основные направления структурализма», М., 1964, էջ 64: 
6 А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, с. 211: 
7 М. В. Панов, Современный русский язык. Фонетика, М., 1979, с. 94: 
8 Նույն տեղում, էջ 106: 
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նախորդներին: Ավելին՝ նախորդների հետ նույն տրամաբանության մեջ է՝ 

մի տարբերությամբ, որ հնչույթը բնորոշում է հարացուցության մեջ իր տար-

բերակների հետ գործառական կապի տեսանկյունից: «Մոսկվացիների» 

պատկերացումները, սակայն, տարբերվում են հնչույթի բնութագրական 

հատկանիշներից մեկի՝ նրա իմաստատարբերակիչ գործառույթի առումով: 

Եթե, օրինակ, ձևույթների և բառերի կազմում հնչույթների տարբերակիչ 

հակադրություններ ձևավորելու գործառույթը Ա. Ռեֆորմատսկին վերագ-

րում է նրանց իմաստային կողմին (հմմտ. «… լեզվի իմաստակիր 

միավորների կազմավորման և տարբերակման համար հնչույթները լեզվի 

համակարգում պիտի հակադրվեն մեկը մյուսին»9. հմմտ. скот «անասուն, 

տավար» - кот «կատու» (сø), волօк [во՛лок] «խուլ անտառամիջի սայլուղի» - 

волк «գայլ (оø)», убор «հնցծ. հագուստ, հանդերձ» - бор I. «փշատերև 

անտառ» (уø), пара «զույգ» -пар «գոլորշի» (аø) ևն), ապա, ըստ Ռ. 

Ավանեսովի, այն վերաբերում է «բառաձևերի հնչյունական պատյանների 

տարբերակմանը»10: Այսպիսի ձևակերպումով Ռ. Ավանեսովը հարում է 

հնչույթի ըմբռնումին ըստ Լ. Շչերբայի11 և առհասարակ՝ ըստ «լենինգրադ-

ցիների»՝ այդպիսով մոսկովյան հնչույթաբանական հայեցակարգի 

դիրքերից ընդառաջ քայլ անելով դեպի «լենինգրադյանը»12: 

Չնայած որ Ա. Ռեֆորմատսկին նույնպես հնչույթը համարում է 

այլևս անտրոհելի բաղադրիչ, բայց և այնպես, նրա կարծիքով, հնչույթը « … 

ոչ թե պարզագույն, այլ բարդ երևույթ է, որովհետև կազմված է հնչույթից 

դուրս ինքնուրույնաբար գոյություն չունեցող, բայց հնչույթի միասնության 

մեջ միաժամանակ համագոյակցող հատկանիշների շարքից»13: Այս 

բնորոշումով ևս Ա. Ռեֆորմատսկին միանում է այն «պրահացիներին» (Ն. 

Տրուբեցկոյ, Յ. Վահեկ և ուրիշներ), որոնք լեզվական կառույցի նվազագույն 

միավոր էին համարում հնչույթը, այլ ոչ թե հնչույթաբանական հատկանիշը: 

Եվ իսկապես էլ, լեզվում՝ որպես կառուցվածքի բաղադրիչ, իրական կերպով 

                                                           

9 А. А. Реформатский, նշվ. աշխ., էջ 211: 
10 Р. И. Аванесов, Фонетика современного русского литературного языка, М., 1956, с. 

21: 
11 Հմմտ. «… կենդանի խոսքում արտաբերվում է բազմազան հնչյունների զգալիորեն 

ավելի մեծ քանակություն, քան սովորաբար մենք դա կարծում ենք, որոնք տվյալ 

լեզվում միավորվում են համեմատաբար ոչ մեծ թվով հնչյունական տիպերի մեջ՝ 

ունակ տարբերակելու բառերն ու նրանց ձևերը» (Л. В. Щерба, Фонетика 

французского языка, М., 1953, с. 19),- ընդգծ. իմն է՝ Վ. Պ.: Ավելի ուշ հնչույթի 

այդպիսի ըմբռնում արտահայտել են նաև ուրիշները (հմմտ., օրինակ, Ю. С. 

Степанов, Основы общего языкознания, М., 1975, էջ 76): 
12 Տե՛ս Реформатский А. А., Из истории отечественной фонологии, М., 1970, էջ 82-86: 
13 Նույն տեղում, էջ 212: 
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գոյություն ունի հնչույթը, բայց ոչ՝ հնչույթաբանական հատկանիշը, 

որովհետև իբրև միավոր՝ հնչույթը առկա է ոչ միայն ձևույթի և բառի 

կազմում, որոնց բաղադրմանն ու տարբերակմանը նա մասնակցում է, այլև 

դրանցից դուրս՝ առանձնաբար՝ 1) իբրև որևէ լեզվի հնչույթային համակար-

գի բաղադրիչ, 2) իբրև միահնչույթ ձևույթի կամ միահնչույթ բառի հնչյունա-

կան պատյան (հմմտ. հյ. -ի՝ ապր-ի. ըղձ. ապառնի, եզ. թ., 3-րդ դ., սահմ. եղ. 

ցուցիչ, կամ՝ ի արտաքին հոլովման ցուցիչ՝ գրք-ի, պատ-ի. ռս. -a. եզ. անվն. 

հոլ. և քեր. սեռի ցուցիչ՝ իգական (книг/-а, рук/-а), եզ. սեռ. հոլ. ցուցիչ (стол/-а 

«սեղանի»). – հիմն. ձևույթ՝ «էակ» նշանակությամբ, օր.՝ մանրէ բառի 

կազմում. բառ՝ «է՛» - որպես կոչական ձայնարկություն): Մի բան, որը չի 

կարելի ասել հնչույթների տարբերակիչ հատկանիշների մասին: Հնչույթնե-

րի տարբերակիչ հատկանիշները գոյություն ունեն հարացուցության մեջ, 

ուր և նրանք կարող են հերթագայվել, բայց ինքնին գոյություն չունեն շարա-

կարգության մեջ, օր.՝ ձևույթի կամ բառի կազմում14: Շարակարգության մեջ 

կան միայն հնչույթները՝ որպես կառուցվածքային ամբողջություն, հետևա-

բար հակադրություն են կազմում հենց հնչույթները, այլ ոչ թե նրանց 

տարբերակիչ հատկանիշները: 

Գործառական հնչույթաբանության երկու դպրոցներն էլ հնչույթի և 

նրա որոշակի՝ ֆիզիկական, նյութական ներկայացուցչի հարաբերակ-

ցությունը դիտում են ըստ լեզվական և խոսքային պլանների՝ հնչույթը 

վերագրելով լեզվին, իսկ նրա ֆիզիկական ներկայացուցիչը (վերջինը 

հնչույթաբանական տարբեր հայեցակարգերում նշանակվում է տարբեր 

տերմիններով՝ հնչյուն, այլահնչակ, ենթահնչույթ ևն)՝ խոսքին: Ընդ որում, Ն. 

Տրուբեցկոյը այդ հանգամանքը հատուկ շեշտում է, ի տարբերություն 

ինչպես Պրահայի դպրոցի իր գործընկերների, այնպես էլ ՄՀԴ-ի 

ներկայացուցիչների: Եվ դա առիթ է տվել Ն. Տրուբեցկոյին քննադատելու 

այն բանի համար, որ նա առաջադրել է հնչույթաբանությունը և հնչյունաբա-

նությունը խստորեն տարանջատելու տեսակետը, բայց իր հնչույթա-

բանական դատողությունները կառուցել է հնչյունաբանական նյութի վրա15: 

Իրականում Ն. Տրուբեցկոյը արտահայտվել է ոչ թե հօգուտ հնչյունա-

բանության և հնչույթաբանության միջև կապի խզման, այլ այդ երկու 

գիտակարգերի ուսումնասիրության ոլորտների հստակեցման, որովհետև 

                                                           

14 Օրինակ՝ թույլ՝ չեզոքացման դիրքում ռուսերենի [д]-ի ձայնեղության հատկանիշը 

փոխարինվում է խլության հատկանիշով՝ հնչյունաբանորեն տալով [т], որին Ն. 

Տրուբեցկոյը տալիս է արխիֆոնեմա (архифонема՝ գերհնչույթ) անվանումը և 

նշանակում է [Т]-ով. հմմտ. пруд  [прут] «(արհեստական) լճակ»՝ прут [прут]-ի  հետ 

«ճիպոտ» հակադրության մեջ: 
15 Տե՛ս Общее языкознание (под общ. ред. А. Е. Супруна), Минск, 1983, էջ 294-295: 
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նման մոտեցումը կնպաստի այդ երկու գիտակարգերի ավելի խոր 

ուսումնասիրությանը: Ավելին, նա ընդունել է ոչ միայն հնչույթաբանության 

և հնչյունաբանության միջև «որոշակի կապի» «անխուսափելիության», այլև 

«անպայմանորեն անհրաժեշտության» փաստը16: 

  Ըստ ՊՀՏ-ի և մասնավորապես՝ Ն. Տրուբեցկոյի «Հիմունքների», 

հնչույթը վերացական միավոր է, որը գոյություն ունի իր խոսքային 

իրացումների՝ սուբստրատների տեսքով: Հնչույթի խոսքային իրացումները 

նրա հնչարտաբերական դրսևորումներն են՝ որպես հնչաշղթայով 

պայմանավորված իրակություններ: Դրանց Ն. Տրուբեցկոյը տալիս է «հնչույ-

թի տարբերակներ (կամ հնչյունական տարբերակներ)» անվանումը17: Թե-

պետև խոսքում արտաբերվող հնչյունները որոշակի հնչույթի ներկայացու-

ցիչներն են՝ «հնչույթի նյութական խորհրդանիշները»18, դրանք, այնու-

ամենայնիվ, չի կարելի նույնացնել հնչույթի հետ, որովհետև, ի տար-

բերություն հնչույթի, որի «բովանդակության պլանը»19 ներառում է միայն 

հնչույթաբանական հատկանիշներ, հնչույթի խոսքային՝ «հնչյունական 

տարբերակի» «բովանդակության պլանը», հնչույթաբանական հատկանիշ-

ներից բացի, ներառում է նաև ոչ հնչույթաբանական հատկանիշներ, որոնք 

տվյալ լեզվում տարբերակիչ գործառույթ չունեն: Օր., բաղաձայնների 

քմայնացումը, որը ռուսերենում ունի հնչույթաբանական արժեք, որովհետև 

հետնաքմայնացումքմայնացում հակադրությամբ այդ լեզվում տարբերակ-

վում են բառային իմաստներ (հմմտ. кон [kon]«խաղաշրջանակ» - конь 

[kon]«նժույգ», мат [mat] «I. շխմտ. մատը, II. մայր հայհոյելը» - мать [mat’] 

«մայր», лук [luk] «սոխ» - люк [l’uk] «1. դռնակ (ներս թափանցելու համար), 2. 

դիտանցք» ևն), հայերենում ունի միայն հնչյունաբանական արժեք, այն է՝ 

չունի տարբերակիչ նշանակություն: Հետևաբար, հնչույթի տարբերակի 

«բովանդակության պլանը» ավելի լայն է. այն բովանդակում է և՛ հնչույ-

թաբանական (տարբերակիչ), և՛ ոչ հնչույթաբանական (ոչ տարբերակիչ) 

հատկանիշներ: Ուստի, «ինչպես հնչույթաբանորեն էական, այնպես էլ ոչ 

                                                           

16 Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 22: 
17 Նույն տեղում, էջ 44: 
18  Նույն տեղում, էջ 43: 
19 Հնչույթի «բովանդակության պլան» ասելով մենք նկատի ունենք նրա ներքին 

կառուցվածքը՝ որպես հնչույթաբանական հատկանիշների գումար: Այլապես, 

հնչույթը միակողմանի միավոր է կամ առնվազն նրան հնարավոր չէ վերագրել 

բովանդակություն կամ իմաստ այն նշանակությամբ, որը գործածվում է, օրինակ, 

ձևույթների և բառերի համար: Բայց կան լեզվաբաններ, որոնք հնչույթին վերագրում 

են բովանդակային կողմ՝ այդպիսին համարելով նրա տեղեկատվական գործառույթը 

հնչաշղթայում (տե՛ս М. Ф. Березин, Б. Н. Головин, Общее языкознание, М., 1979, էջ 

130-133): 
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էական հատկանիշների ամբողջությունը», որի միջոցով իրացվում է 

հնչույթը, Ն. Տրուբեցկոյը համարում է և՛ «լեզվի հնչյուն», և՛ «խոսքի 

հնչյուն»20: Այսինքն՝ այնպիսի հնչյուն, որը ներառում է միաժամանակ թե՛ 

լեզվական և թե՛ խոսքային պլանին բնորոշ հատկանիշներ: 

Ըստ «մոսկվացիների» նույնպես «տվյալ լեզվի հնչույթների բովան-

դակությունը նրանց կազմում իմաստատարբերակիչ հատկանիշների 

ամբողջությունն է, որի շնորհիվ տարբեր լեզուների հնչյունները՝ որպես 

հնչույթներ, տարբեր են»21: 

Ասվածից ակնհայտ է դառնում, որ հնչույթի հասկացական կողմի 

քննությունը անխուսափելիորեն ներառում է նաև նրա կիրառական 

տարբերակների, հետևաբար նաև այն դիրքերի քննությունը, որում 

հանդիպում են այդ տարբերակները: Եթե նկատի չունենանք հնչույթի 

«անհատական», «ոճական», «ոճականորեն ռելևանտ (= էական)» տարբե-

րակները՝ որպես հնչույթաբանական տեսանկյունից ոչ կարևոր 

դրսևորումներ, ապա «պրահացիները» առանձնացնում են հնչույթի հիմնա-
կան և երկրորդական, համակցային (комбинаторный) և կամընտրական 

(факультативный) տարբերակներ: ՄՀԴ-ի ներկայացուցիչները հնչույթների 

խոսքային դրսևորումներն առանձնացնում են միաժամանակ երկու տիպի 

չափորոշիչների կիրառումով՝ ըստ ուժեղ և թույլ դիրքերի և ըստ այդ 

դիրքերում նրանց երկու կարգի գործառույթների՝ ընկալողական (перцеп-

тивный) և նշանակային (сигнификативный): Նշանակայնորեն ուժեղ և թույլ 

դիրքերում հանդես եկող հնչույթների խոսքային իրացումները, ըստ 

«մոսկվացիների», հնչույթների տարբերակներն են (варианты), իսկ 

ընկալողականորեն ուժեղ և թույլ դիրքերում հանդես եկողները՝ տարա-
տեսակները (вариации): Հնչույթի այդ բոլոր դրսևորումներին Մ. Պանովը 

տալիս է այլահնչակներ (аллофоны) տերմինային անվանումը22: Հնչույթների 

տարբերակները պատկանում են երկու կամ ավելի հնչույթների հակա-

դրությանը, որը կարող է իրացվել նշանակայնորեն ուժեղ դիրքում (հմմտ. д-

ն՝ давать = [давать] բառի կազմում) և, ընդհակառակն, չեզոքացվել նշանա-

կայնորեն թույլ դիրքում (հմմտ. д-ն՝ год = [гот]  «տարի» բառի կազմում), իսկ 

տարատեսակները պատկանում են միևնույն հնչույթին, «նրանք չեն 

շոշափում իմաստը և սովորաբար չեն նկատվում խոսողների կողմից» 

(հմմտ. т-ն՝ том = [тоом] «հատոր», д-ն՝ дом=[до]ом «տուն» բառի կազմում)23: 

                                                           

20  Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 43: 
21 А. А. Реформатский, Введение .... , էջ 212: 
22  Տե՛ս М. В. Панов, նշվ. աշխ., էջ 118: 
23 Տե՛ս А. А. Реформатский,  նշվ. Աշխ., էջ 216: 
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Պրահայի և Մոսկվայի հնչույթաբանական տեսություններում «հըն-

չույթ» տերմինի հասկացական արժեքայնության մասին ընդհանուր 

պատկերացում կարող է տալ, օրինակ, ռուսերենի պայթական [г] և շփական 

[γ] հնչյունների հարաբերակցության տերմինային բնորոշումը: Ինչպես 

«պրահացիների», այնպես էլ «մոսկվացիների» գնահատմամբ դրանք 

միևնույն հնչույթի՝ <Г>-ի տարբերակներն են, բայց ՊՀՏ-ի մեջ դրանք 

համարվում են «հնչույթի կամընտրական տարբերակներ» (հմմտ. «Եթե այս 

կամ այն լեզվում երկու հնչյուն հանդիպում են միևնույն դիրքում և կարող են 

փոխարինել մեկը մյուսին՝ այդ դեպքում չփոխելով բառի իմաստը, ապա 

այդպիսի հնչյունները համարվում են մեկ հնչույթի կամընտրական տարբե-

րակներ»24), իսկ ՄՀՏ-ի մեջ՝ հնչույթի տարատեսակներ (вариации) (հմմտ. 

«Տարատեսակները չեն շոշափում իմաստը …. դրանք «նույնի» անմեղ 

նրբերնագներն են …. »)25, որոնք հանդիպում են, օր., ռուսերենի го՛род 

[(г/γ)орът], гóсподи [(г/γ)oспъд’ѝ], богáтый [бᴧ(г/γ)атj], бóга [бо(г/γ)ᴧ], иногдá 

[ѝнᴧ(г/γ)да], когдá [кᴧ(г/γ)да] և որոշ այլ բառերի կազմում: Այստեղ գործ 

ունենք ոչ թե նույն երևույթի տարբեր տերմինային նշանակման հետ, այլ 

հնչույթային գնահատման տեսանկյունից բոլորովին էլ ոչ միանշանակ 

իրողության հետ: Ըստ «մոսկվացիների»՝ [г]-ն և [γ]-ն ռուսերենի <Г> 

հնչույթի, համապատասխանաբար, հիմնական և ոչ հիմնական տարբերակ-

ներն են, ինչպիսին որ [и]-ի և [ы]-ի հարաբերակցությունն է՝ որպես <И> 

հնչույթի դիրքային տարբերակներ26: ՄՀՏ-ի համաձայն [γ]-ն <Г> հնչույթի 

նշանակայնորեն ուժեղ, իսկ ընկալողականորեն թույլ տարատեսակն է27, 

սակայն եթե [и]-ն և [ы]-ն գտնվում են լրացուցիչ բաշխման հարաբերության 

մեջ, որովհետև չեն կարող հանդես գալ նույն դիրքում, ապա [г]-ն և [γ]-ն 

այդպիսի հարաբերության մեջ չեն գտնվում. նրանք հանդես են գալիս 

միևնույն դիրքում, որը բնորոշ է հակադրական բաշխման մեջ գտնվող 

հնչյուններին (այսինքն՝ տարբեր հնչույթների հնչյունական ներկայացուցիչ-

ներին), բայց բառային իմաստներ չեն տարբերակում: Հնչյունների 

նմանօրինակ հարաբերակցությունը դեսկրիպտիվ հնչույթաբանության մեջ 

ստացել է ազատ փոփոխակում (/հերթագայություն) (свободное варирование 

/чередование) անվանումը, որը համաժամանակյա հայեցակերպում 

ընդհանրություն ունի Ն. Տրուբեցկոյի կողմից «համակցային» որակված 

տարբերակի հետ, սակայն գործնականում հնչույթի համակցային տարբե-

րակի ըմբռնումն ըստ Ն. Տրուբեցկոյի ավելի լայն է, քան ազատ փոփոխակի 

                                                           

24 Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 51: 
25 А. А. Реформатский, նշվ. աշխ., էջ 216: 
26  Նույն տեղում, էջ 214-215: 
27 Տե՛ս М. В. Панов, նշվ. աշխ., էջ 117: 
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ըմբռնումն ըստ դեսկրիպտիվ հնչույթաբանության: Այդպիսի համակցային 

տարբերակները, հնչյունա-հնչույթային հարաբերակցություն խորհրդանշե-

լուց բացի, իրականացնում են նաև սահմանազատիչ գործառույթ (հմմտ. 

«Նրանց գործառույթը կայանում է նրանում, որ նրանք ազդանշանում են 

ուրիշ լեզվական բաղադրիչի առկայությունը անմիջական շրջապատում, 

այսինքն՝ կամ որոշակի հնչույթի առկայությունը, կամ բառի (կամ ձևույթի), 

կամ էլ միաժամանակ մեկի և մյուսի»28): Այդպիսի համակցային 

տարբերակները իրենցից ներկայացնում են «անցումային դեպքեր» և 

«գտնվում են լեզվի և խոսքի միջև ինչ-որ տեղ»29:  

Սկզբունքորեն արդի գրական ռուսերենի [г] և [γ] հնչյունների 

հարաբերակցության նույնպիսի պատկերացում ունի նաև Ռ. Ավանեսովը, 

բայց այն տարբերությամբ, որ «[γ]-ն պիտի որակել իբրև [x] հնչույթի 

տարբերակ», որը հանդիպում է եկեղեցական ծագման մի քանի բառերում: 

Դիրքով պայմանավորված՝ այդ հնչույթը կարող է արտաբերվել մերթ՝ իբրև 

խուլ, մերթ՝ իբրև ձայնեղ, մերթ՝ իբրև հպական, մերթ էլ՝ իբրև շփական: Դա 

նշանակում է, որ [γ]-ն և [x]-ն «հանդես են գալիս այնպիսի պայմաններում, 

ուր չեն տարբերվում հպականները ([г],[к]) և շփականները ([γ], [x]), խուլերը 

([к], [х]) և ձայնեղները ([г], [γ])»30: Ըստ էության, նույն երևույթը նկատի ունի 

Լ. Շչերբան՝ խոսելով «գրական ռուսերենի արտասանության մեջ» մինչև իր 

օրերը պահպանված «ձայնեղ [x]-ի» մասին31: Բարբառներում մինչև 

«թուլացածների անկման ժամանակը» գոյություն ունեցող [γ]-ն [x]-ի 

«հարաբերակիցը», այսինքն՝ լծորդակիցն է համարել Վ. Իվանովը32: 

Հնչույթի հիմնական տարբերակի ընդունման և բնորոշման հարցում 

նույնպես պատկերացումները նույնական չեն: Ն. Տրուբեցկոյը այդպիսի 

տարբերակում չունի, բայց այն կա «պրահացիների» «Ստանդարտացված 

հնչույթաբանական տերմինաբանության նախագծում»33: Այդպիսին 

տարբերակել է նաև Բ. Տռնկան:  Վերջինս հնչույթի «հիմնական տարբերակը 

երկրորդականից տարբերելու ընդհանուր չափանիշ» է համարել «ոչ թե 

առավելագույն տարբերակման դիրքում հնչույթների հանդես գալու կարո-

ղությունը, որքանով որ այդ դիրքում կարող է գտնվել երկու տարբերակ, այլ 

հնչյունական միջավայրից անկախության առավել բարձր աստիճանը»34: 

                                                           

28 Н. С. Трубецкой, նշվ. աշխ., էջ 300: 
29 Նույն տեղում, էջ 301: 
30 Р. И. Аванесов, Фонетика …. , с. 168-169: 
31 «Грамматика русского языка», т. I, Фонетика и морфология, М., 1953, с. 52: 
32 В. В. Иванов, Историческая фонология русского языка, М., 1968, с. 326:  
33 Տե՛ս Й. Вахек, Лингвистический словарь пражской школы, М., 1964, էջ 41: 
34 Й. Вахек, նշվ. աշխ., էջ 41: - Հնչույթի հիմնական տարբերակի (ըստ Լ. Շչերբայի՝ 

հիմնական նրբերանգի) առանձնացման հարցում նման մոտեցում է արտահայտել 
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Հնչույթի հիմնական տարբերակի մասին խոսում են նաև ՄՀԴ-ի 

ներկայացուցիչները: Ըստ «մոսկվացիների»՝ հնչույթը իր հիմնական տար-

բերակով իրացվում է «բացարձակ ուժեղ դիրքում», իսկ այդպիսին համար-

վում է ինչպես նշանակայնորեն, այնպես էլ ընկալողականորեն ուժեղ 

դիրքը, օր.՝ а ձայնավորին նախորդող դիրքը ռուսերենի <д> և <т> 

հնչույթների համար: Հմմտ. [д]ам «տամ, կտամ»  [т]ам «այնտեղ». այդ 

դիրքում [д]-ն և [т]-ն իմաստատարբերակիչ գործառույթն իրականացնում 

են՝ պահպանելով իրենց ձայնաբանական և արտաբերական բնութագրերը35: 

Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը՝ կարելի է ասել, որ նույնիսկ 

գործառական հնչույթաբանության երկու դպրոցների ներկայացուցիչների 

աշխատություններում «հնչույթ» տերմինը չի ունեցել միանշանակ 

գործառական կիրառություն: Այդ երևույթը, ըստ էության, ոչ այլ ինչ է, եթե 

ոչ տերմինային բազմիմաստություն կամ տերմինային բազմիմաստության 

տանող միտում: 

 

 

В. Петросян 

Терминологическая полисемия по прикладной фонологии 

Резюме 

  Термины (научные слова) в целом однозначны, но нередко, 

употребляясь для обозначения отличных друг от друга реалий, они 

приобретают новые понятийные значения. Многочисленные теретические 

разработки по фонологии с разным восприятием фонемы в течение 20-го века 

привели также к появлению понятийной многозначности термина. Причем, 

это явление прослеживается не только в теориях, придерживающихся разных 

концепций, но и в рамках принятия одинаковой концепции, каковы, 

например, фонологические учения Праги и Москвы. 

Ключевые слова и выражения: терминологическая многозначность, 
Пражская функциональная фонология, Московская фонологическая школа, 
свободное варирование. 

   
 

 

                                                                                                                                           

նաև ԼՀԴ-ի հիմնադիր Լ. Շչերբան (տե՛ս Л. В. Щерба, Русские гласные в 

качественном и количественном отношении //նույնի՝ Избранные работы по 

языкознанию и фонетике, т. I, Л., 1958, էջ 133), որը հնչույթաբանական միանգամայն 

այլ հայեցակարգի կրող էր: 
35 Տե՛ս М. В. Панов, նշվ. աշխ., էջ 117: 
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V. Petrosyan 

The Policemy of Terminology according to applied Phonology 

Summary  

Terms (scientific words) are largely mono-semantic words. However, it is 

not a rare occurrence for them to obtain new meanings when used to denote 

different realties. The emergence of various phonological theories throughout the 

20th century, often with different understanding of the phoneme, led to the 

polysemy of the term itself.  

Moreover, this phenomenon may be observed not only in various theories 

advocating different phonological concepts, but in those following the same one, 

such as phonological studies of the Prague School and Moscow School.  

Key words and expressions: polysemy of terms, the Prague functional 
phonology, Moscow Phonological School, phoneme, allophones, free variation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------- 

150 

 

ИННА  САРКИСЯН 

Армянский государственный педагогический  

университет им. Хачатура Абовяна 

Доктор педагогических наук, профессор 

innasargsyan@gmail.com 

 

ВОПРОСЫ  ТЕРМИНОЛОГИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ИНОСТР АННЫМ 

ЯЗЫКАМ, БИЛИНГВОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

       В настоящее время делаются серьезные попытки создания современной 

теории методики обучения иностранным языкам, отражающей новые 

тенденции в науки и актуальные веяния времени. Однако факт 

неупорядоченности и нечеткости как отдельных ее терминов, так и всей 

терминологической системы в целом очевиден. В методической науке уже 

давно возникла серьезная проблема терминологической неупорядоченности, 

неточности, а нередко и хаотичности1. 

         Не вызывает сомнений очевидный факт, что общение специалистов в 

различных областях знания в какой-то мере носит кодовый характер: 

передача и восприятие научной информации основывается на общем знании 

говорящим и слушающим определенной терминосистемы. А термины имеют 

некоторое сходство с единицами искусственных кодов, так как в этом случае 

мы можем наблюдать однозначное соответствие между содержанием и 

выражением. Поэтому задачей лингвистов является выработка такого кода, 

который бы наилучшим образом способствовал общению ученых как в 

устной, так и письменной форме.  

         Данная проблема стоит, в первую очередь, перед сравнительно новыми 

теориями методической науки, которые, к сожалению, пока еще не имеют 

четко сформировавшейся терминосистемы. Это относится и к 

билингвологической теории, и к теории межкультурной коммуникации, и к 

теории поликультурного обучения и воспитания, и к теории обучения 

иностранным языкам, активное развитие которых обусловливает приток все 

новых и новых терминологических единиц, которые четко не 

систематизированы. 

                                                           

1 Саркисян И.Р. Спорные вопросы терминологии в теории билингвального обучения 

(в свете определения статуса языков в РА). Ж-л ―Русский язык в Армении‖, 2006,  N 1. 

с. 3-6. 

mailto:innasargsyan@gmail.com
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         Мы неоднократно обращались к данным вопросам, призывая ученых – 

методистов и лингвистов прийти к общему знаменателю2. 

         В настоящей статье мы решили обратиться к рассмотрению 

сравнительно новых терминов, которые, недавно появившись, уже активно 

функционируют в теории билингвологии.     

 Сейчас делаются серьезные попытки создания современной теории 

многоязычия (билингвальная теория, трилингвальная теория 
полилингвальная/мультилингвальная теория), отражающей актуальные 

проблемы билингвизма, трилингвизма и многоязычия в аспектах структурно-

типологическом и функционально-речевом: первый аспект принципиально 

историчен, он устанавливает в исследуемых языках то, что зарождается и 

формируется в результате взаимовлияния контактируемых языков на разных 

уровнях; второй аспект имеет большое значение для выработки 

рекомендаций в области культуры речи и практической стилистики. Здесь в 

билингвологической науке возникает проблема терминологической 

неупорядоченности, неточности, а нередко и хаотичности. 

 Термин  –  это то же слово, тот же лингвистический знак, но 

употребляющийся в определенной сфере человеческой деятельности. 

Поэтому известное высказывание выдающегося русского ученого Д. И. 

Менделеева о том, что нет термина без науки, как нет науки без термина, 

отражает эту взаимосвязь, без которой невозможно рассмотреть проблему 

термина вообще. 

 Уже в 60-х годах прошлого столетия было четко сформировано 

мнение о том, что термин должен быть принципиально однозначным3. 

Нельзя не согласиться, что синонимичные и полисемантичные отношения в 

терминологии нарушают идеальную организованность любой термосистемы, 

так как затрудняют общение между специалистами, создавая тем самым 

помехи прогрессу науки4.  

                                                           

2 Саркисян И.Р. Дискуссионные вопросы терминологических систем современных 

теорий билингвального обучения, межкультурной коммуникации и поликультурного 

обучения и воспитания. Современные тенденции в развитии методики преподавания 

русского языка. Коллективная монография. Москва, 2017, с. 450-455. 
3 Будагов Р.А. Введение в науку о языке. М., 1965, с. 18, 33, 36; А.А. Реформатский. Что 

такое термин и терминология // Вопросы терминологии. М., 1961, с. 7 и далее. 
4 Кулебякин В.С., Климовицкий Я.А. Работы по построению научно-технической 

терминологии в СССР и советская терминологическая школа. - В кн. 

Лингвистические проблемы научно-технической терминологии.  М., 1970, с. 11- 40. 
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 Данная проблема стоит, как было отмечено выше, в первую очередь, 

перед сравнительно молодыми отраслями языкознания: билингвологической 

теорией, теорией межкультурной коммуникации. 

Так, например, в вышеуказанных теориях некоторые термины имеют 

синонимы. Подобное явление синонимии терминов редко встречается в 

теориях других наук. Даже в одной научной работе по билингвологии, 

межкультурной коммуникации, лингвострановедению и лингводидактике 

можно использовать термины-синонимы, что ярко свидетельствует о 

терминологической неупорядоченности: билингвизм - двуязычие, 
полилингвизм – полиязычие, мультилингвизм, двойная оппозиция - 
бинарная оппозиция, тройная оппозиция - тернарная оппозиция и т. д. 
 В пределах одной статьи невозможно дать полный литературный 

обзор интересующей нас проблемы, привести все противоречия и выделить 

спорные вопросы. Поэтому мы решили ограничиться лишь некоторыми 

примерами, которые, на наш взгляд, наглядно иллюстрируют 

терминологическую неупорядоченность данных теорий. 

Не секрет, что в настоящее время проблемы межкультурной 

коммуникации приобретают большую актуальность. Поэтому перед 

специалистами стоит серьезная проблема пересмотра и уточнения 

терминологического аппарата.  

Мы решили обратиться к рассмотрению сравнительно новых 

терминов, которые, недавно появившись, уже активно функционируют в 

различных теориях. Речь идет о терминах ―аккультурация‖ и 

―инкультурация‖. На наш взгляд, термин ―аккультурация‖ часто (особенно в 

лингводидактике) используется не по назначению. Следует также отметить 

множество трактовок данного термина, которых в методической и 

культурологической литературе очень много, и каждый раз авторы вносят в 

содержание термина свою личную интерпретацию и свое понимание данной 

лексической единицы. Получается, что термин многозначен (!!!), что 

неприемлемо для любой науки.  

Совершенно очевидно, что данные трактовки термина не отражают 

того понятия аккультурации, которое вкладывается в этот термин, например, 

применительно к методике обучения РКИ, в процессе которого 

взаимовлияние культур не происходит5. Если же говорить о контактах, то 

они, скорее всего, носят виртуальный характер. На самом деле происходит 

                                                           

5 Дешериев Ю.Д.  К методологии теории билингвизма и методике билингвистических 

исследований. – В кн. Методы билингвистических исследований. М., АН СССР, 1976, 

с.13. 
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всего лишь одностороннее проникновение в культуру страны изучаемого 
языка (в данном случае – России) при условии, что направленность уроков 

РКИ носит страноведческий характер. 

Мы предложили другую формулировку понятия ―аккультурация‖ 

применительно к методике обучения РКИ:  

 аккультурация - процесс усвоения личностью, 

сформировавшейся в одной культуре, элементов культуры 

страны изучаемого языка; процесс восприятия другой 

культуры в условиях тесного взаимодействия с ней. 

Аккультурация может быть как односторонней, так и 

двусторонней (билатеральной)6. 

На наш взгляд, такое понимание термина наиболее точно отражает 

процесс аккультурации, особенно в аспекте лингвострановедческого подхода 

к методике обучения иностранных языков.  

Однако здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой синонимии, 

поскольку существует более точный термин, который, на наш взгляд, 

грамотнее и корректнее раскрывает суть того явления, которое методисты-

русисты пытаются достичь на уроках РКИ – инкультурация, то есть процесс 

освоения индивидом норм общественной жизни и культуры.  

Данная формулировка в тех или иных вариациях появляется в 

различных лексикографических произведениях. Здесь имеется в виду как 

родная культура, так и культура страны изучаемого языка. При этом не 

происходит взаимовлияние культур. Не происходит и потеря национальной 

идентичности, как это имеет место в некоторых случаях аккультурации. 

Более того, словообразовательная модель термина ―инкультурация‖ ближе 

русскому читателю, нежели ―аккультурация‖, поскольку латинский префикс  

ак-  не ассимилирован русским языком. 

Термин "инкультурация" был введен М. Херсковицем. Одновременно 

К. Клакхон ввел аналогичный по смыслу термин "культурализация", который 

обозначал и процесс приобщения к культуре, и результат этого процесса. При 

этом во многих определениях термин ―культурализация‖ практически 

дублирует термин ―инкультурация‖, поэтому в современной научной 

литературе они, а также термины ―социализация‖ и ―этнокультурация‖ 

(вхождение индивида в конкретную форму культуры) нередко используются 

как синонимы, что мы рассматриваем как негативный фактор, поскольку, как 

говорилось выше, терминологический аппарат любой науки не должен иметь 

                                                           

6 Саркисян И.Р., Григорян В.А. Методика преподавания иностранных языков. 

Учебный словарь-справочник. Ереван, 2015, с. 11. 
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в своем составе синонимичных или многозначных терминов, ибо точность 

любой науки определяется, в первую очередь, точностью ее терминологии.   

Если обратиться к билингвологической теории обучения 

иностранным языкам, то там также встречаются очевидные факты 

сосуществования терминов-синонимов (билингвизм – двуязычие), терминов-

полисемантов (полное и частичное двуязычие, полный билингвизм - 
массовый билингвизм и т. д.).  

До настоящего времени не достигнуто единообразие при 

определении проблемы взаимодействия языков. Разные авторы, стоящие у 

истоков развития билингвологии, употребляли различные синонимичные 

термины: смешанный язык (Г. Шухардт), взаимное влияние языков (Л.В. 

Щерба), взаимодействие языков (Ю.Д. Дешериев), межъязыковые контакты 

(В.В. Мартынов),  языковые контакты (А. Мартине) и др.  

Эти и многие другие аналогичные синонимичные термины были 

предложены еще в середине XX в., однако продолжают активно и 

бессистемно функционировать до настоящего времени, что опять-таки, к 

сожалению, говорит о несовершенстве терминологического аппарата 

билингвологии. 

 Позже У. Вайнрайх так сформировал явление билингвизма: два или 

более языков будут считаться находящимися в контакте, если они 

поочередно употребляются одними и теми же людьми‖7.  

Вопросам языковых контактов посвящены работы и др. ученых (Е.М. 
Верещагин, В.Ю. Розенцвейт, А.А. Леонтьев, Е.Хауген, И. Эпштейн, У. Фриз и 

др.), которые так и не пришли к общему знаменателю в вопросах 

терминологии.  

 Проблемы двуязычия, его отдельные аспекты широко разраба-

тываются и в современной лингвистике. Авторы, исследующие эти вопросы, 

предлагают разнообразные классификации и определения билингвизма.  

В специальной литературе имеется множество различных 

определений как общего, так и частного характера. При этом при 

определении двуязычия в основу выделения его формы и типов ставятся 

разные признаки: время и способ становления двуязычия, степень 
распространенности двуязычия, характер контактируемых языков, степень 
владения вторым языком и др. 
 Начиная с середины 50-х годов понимание этого явления весьма 

различно: от определения его как ―более или менее свободного владения 

                                                           

7 Weinreich U. Languagees in Contact: on the Description of Fonetic Interference. – World, 

1957, vol. 13, No. 1, p.1. 
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наряду с родным и другим языком‖ до представления его как ―свободное 
владение или просто владение двумя языками‖ . 

 У. Вайнрайх определяет двуязычие ―как практику альтернативного 
употребления двух языков, а многоязычие – двух, трех и более языков‖. Р. 

Холл считает двуязычием ―эффективное владение одним или многими 
языками‖8. По мнению Фишмана, двуязычие – это ―находящее выражение 
умение вступать в общение через посредство более чем одного языка‖ 9. В. Ю. 

Розенцвейг пишет: ‖Под двуязычием обычно понимается владение двумя 
языками и регулярное переключение с одного языка на другой в зависимости 
от ситуации общения‖10. Он же считает двуязычием одинаковое и 
продвинутое владение двумя языками. 

Интересна точка зрения В.А. Аврорина, который считает, что 

двуязычием следует признать одинаково свободное владение двумя языками. 

Он пишет: ‖Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания 
второго языка приближается вплотную к степени знания первого‖11. 

В научной литературе встречаются случаи, когда двустороннее 

двуязычие, при котором каждый из народов владеет языком другого, 

называют термином ―обоюдное двуязычие‖. В данном синонимическом ряду 

в анализируемой литературе нередко встречается и термин ―паритетное  
двуязычие‖. 

Нередко продуктивный, чистый, непосредственный, координа-
тивный, активный, полный билингвизм с одной стороны выделяются и 

противопоставляются рецептивному, смешанному, опосредованному, 
субординативному, неполному, пассивному билингвизму только по 

дифференциальному признаку без какого-либо указания их категориального 

признака, лежащего в основе разграничения и осмысления всех указанных 

разновидностей двуязычия, что также свидетельствует о неточности 

билингвологической терминосистемы. 

Так, например В.А. Ицкович и Б.С. Шварцпопф разграничивают 

активное и пассивное двуязычие. Г.А. Бертагаев также выделяет активный и 
пассивный билингвизм. При этом под  активным билингвизмом 

                                                           

8 Hall R. Bilingualizm applied linguistics/ Zeitschrift fur Ponetic und allgemeine. 

Sprachwissenschaft, 1952, v. 6, H.1/2, p. 161. 
9 Fishman I. The implication of bilinguism for language learning/ Trends in language 

teaching.  Ed. by A. Valton, 1966,  p. 122-123. 
10 Розенцвейг Ю.В. Основные вопросы теории языковых контактов. В сб. Новое в 

лингвистике. 1972, вып. 6, с. 10. 
11 Аврорин В.А. Двуязычие и школа. - В кн. Проблемы двуязычия и многоязычия.  М., 

1972, с. 51. 
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подразумевается ―владение вторичным языком в его устной форме‖. М.А. 

Бертагаев дифференцирует типы билингвизма на индивидуальный, 
групповой, массовый, сплошной. Ф.П. Филин рассматривает вопросы, 

связанные с неполным, частным и полным, абсолютным билингвизмом. В 

результате своих исследований он приходит к выводу, что явление 

абсолютного полного двуязычия – крайне редкое явление. Поэтому он 

считает, что, высказываясь о степени владения вторым языком не только 

отдельным индивидом, но и целым коллективом, нельзя ―придерживаться 

слишком жестких формулировок‖. Л.В. Щерба выделил чистое и смешанное 
двуязычие. Этот тип двуязычия рассматривают Ю.Д.  Дешериев, Е.М. 

Верещагин. 

Мы считаем, что уточнение терминов для выделения типов 

двуязычия необходимо проводить по  следующим основным 

признакам:характер компонентов двуязычия; степень владения ими;характер 

связи двуязычия с мышлением; степень распространенности;метод 

распространения;характер распространения; форма функционирования. 

 В связи с вопросами терминологии билингвологической теории 

следует отметить, что понятие ―носитель литературного языка‖ также еще не 

нашло в науке общепринятого определения. 

Обращаясь к вопросам  билингвологической терминологии, нельзя 

обойти вниманием термин ―интерференция‖. За последние годы на 

страницах научной и научно-методической литературы, касающейся 

вопросов билингвизма, проблема интерференции не раз являлась предметом 

обсуждения. Однако до сих пор некоторые вопросы терминологического 

плана по данной проблеме остаются спорными. Так, например, одним из 

наиболее спорных вопросов является понимание сущности интерференции, 

относительно чего высказывалось много различных точек зрения, все 

разнообразие которых колеблется между узким и широким пониманием этого 

явления.  

Сторонники первой точки зрения считают, что под интерференцией 

следует понимать лишь перенос норм родного языка на другой в процессе 

речи.  

Согласно другой точки зрения, интерференция включает отклонение 

от норм контактирующих языков. Здесь имеют место все виды и типы 

сближения и взаимодействия языков.  

Другое мнение по данному вопросу выразил исследователь В.М. 

Панькин: термин ―интерференция‖ более точно трактуется теми авторами, 

которые используют его для обозначения результатов взаимодействия 
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языков12, например, К.З. Закирьянов вводит пять (!) определений 

интерференции13. 

В связи с тем, что в билингвологии отсутствует единое понимание 

сущности интерференции, Э.М. Ахунзянов считает, что перенос норм одного 

языка на другой целесообразно называть термином ―трансференция‖. 

Употребление этого термина, по мнению автора, внесет ясность и избавит от 

тех разногласий, которые существуют в понимании сущности 

интерференции14. 

Исследователь А.Е. Карпинский считает необходимым разграничить 

все виды переноса с родного языка на неродной и с неродного народной. 

Отклонения от норм, возникающие в речи билингва под влиянием неродного 

языка, автор предлагает называть термином ―интеркаляция‖15. 

Мы привели лишь некоторые точки зрения по проблеме термина 

―интерференция‖. Тема продолжает обсуждаться в научной и научно-

методической литературе. Однако проблема остается нерешенной, и на 

сегодняшний день имеется много различных трактовок и определений 

лингвистической интерференции. 

 Примеров подобных противоречий и казусов терминов 

билингвологии, межкультурной коммуникации, лингвострановедения и 

лингводидактики очень много.  

Таким образом, факт неупорядоченности и нечеткости как отдельных 

терминов, так и всей терминологической системы билингвологической 

теории, теории межкультурной коммуникации и лингвострановедения  

очевиден. 

Сейчас на этапе новых языковых отношений и языкового 

строительства для лингвистов и методистов Республики Армения решение 

многообразных и сложных проблем языкового контактирования 

(билингвального, полилингвального) представляет не отвлеченный 

академический, а насущный, практический интерес.  

В настоящее время перед учеными стоит важнейшая и актуальнейшая 

задача уточнения, четкой систематизации, а также принятия единой 

                                                           

12 Панькин В.М. Русский язык в национальном общении. Проблемы интерференции // 

Вопросы языкознания, 1986, N 2. 
13 Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция. Уфа, 1984. 
14 Ахунзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция. Казань, 1984. 
15 Карлинский А.Е. О двух типах проявления  взаимодействия языков. 

Психологический и лингвистический аспекты проблемы языковых контактов. 

Калинин, 1978. 
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общепринятой терминологии для обозначения тех или иных явлений 

билингвологии, нуждающихся в пересмотре и определенной коррекции. 

 

Ի.  Սարգսյան 

Օտար լեզուների դասավանդման, երկլեզվության ուսմունքի և 

միջմշակութային հաղորդակցության արդի տեսությունների 

տերմինաբանության խնդիրները 

Ամփոփում 

           Այժմ լուրջ փորձեր են կատարվում օտար լեզուների դասա-

վանդման, երկլեզվության ուսմունքի և միջմշակութային հաղորդակցության 

արդի տեսությունների տերմինաբանության ստեղծման ասպարեզներում: 

Դրանք արտացոլում են առկա խնդիրները կառուցվածքային – տիպաբա-

նական և ֆունկցիոնալ-խոսակցական տեսանկյուններից: Սակայն  այդ 

գիտությունների տերմինաբանության մեջ գոյություն ունի ակնհայտ 

խառնաշփոթ: Լեզվական հարաբերությունների զարգացման և լեզվի 

կառուցման արդի փուլում ՀՀ-ի լեզվաբանների և մեթոդաբանների համար 

լեզվաբանական, այդ թվում և տերմինաբանական բազմաբնույթ և բարդ 

խնդիրների լուծումը հանդիսանում է ոչ թե վերացական ակադեմիական 

հետաքրքրություն, այլ անմիջական գործնական անհրաժեշտություն: 

           Բանալի բառեր և արտահայտություններ. երկլեզվության ուսմունքի 
տեսություն, տերմինաբանական համակարգ, տերմինների անճշտություն, 

երկլեզվություն, բազմալեզվություն: 

 

I. Sargsyan 

Questions of terminology of modern theories of methods of teaching foreign 

languages, bilinguology and intercultural communication 

Summary 

       At present serious attempts are being made to create modern theories of 

bilingual science, intercultural communication, and methods of teaching RFL that 

reflect current problems in the aspects of structural-typological and functional-

speech origin. However, the fact of ambiguity and vagueness of both individual 

terms and the entire terminological system is obvious. 

At the stage of new linguistic relations and language construction for linguists and 

methodologists of the Republic of Armenia solving diverse and complex problems 

of linguistic contacting is not of abstract academic interest, but of immediate 

practical interest. 

Key words and expressions: bilingual theory, terminological system, 
inaccuracy of terms, bilingualism, multilingualism. 
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