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ՆԱԶԻԿ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Բանասիրական գիտ. թեկնածու
ՀՀ  ԳԱԱ  ԼԻ

ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

Գ
ԵՒ ՈՐԳ ՋԱ ՀՈՒ ԿՅԱ ՆԸ, անդ րա դառ նա լով եւ ճշգրտե լով միջ նա դա-
րյան բա ռա րան նե րում տեղ գտած նո րա հայտ որոշ բա ռե րի ստու գա-

բա նու թյուն նե ր եւ կա տա րե լով բա ռաքն նա կան դի տո ղու թյուն ներ, նշում 
է, որ «Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի բա ռա րա նագ րա կան հու շար ձան նե րի 
ուսում նա սի րու թյու նը կա րեւ որ նյութ է տա լիս հա յոց լեզ վի պատ մու թյանն 
ու ստու գա բա նու թյա նը»1։ Աս վածն ան վե րա պա հո րեն վե րագ րե լի է նաեւ 
հո մա նիշ նե րի՝ ԺԲ.-ԺԷ., այ լեւ նույ նա նիշ նե րի՝ ԺԸ. դ. ավանդ ված ձե ռա գիր 
բա ռա րան նե րին (այ սու հե տեւ՝ ՁԲ)2, որոնց մեջ առ կա, բայց եւ գրա բա րի 
տպա գիր բա ռա րան նե րում չար ձա նագր ված բա ռե րը կա րե լի է հա մա րել նո-
րա կազմ։ Այս ՁԲ-նե րը չու նեն բնագ րա յին օրի նակ ներ, հե տեւ ա բար փորձ է 
ար վում այդ բա ռե րի գո յու թյու նը հաս տա տել հա յե րե նի բա ռա կազ մու թյան 

1 Գ .  ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ , Ստուգաբանական դիտողություններ միջնադարյան բառարաններում 
տեղ գտած նորահայտ բառերի մասին. «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1976, 
N 12, Երեւան, էջ 41։

2 Ըստ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրացուցակների` ԺԸ. դ. ավանդված մի 
շարք ձեռագրերում ամփոփված են հոմանիշների առավել ամբողջական բառարանները` 
հետեւյալ խորագրերով` «Նշանաքումն նոյնանշան բառից ըստ դասաւորութեանց մերոց 
տառիս» (ՄՄՁ 566(I), 234բ–279ա), «Հաւաքումն բառից որք նշանակութեամբ նոյն կամ 
մերձաւորք են. Մատթէոսի վ. Բառգիրք հոմանիշ բառից» (ՄՄՁ 3110, 75ա–112ա), «Բառք 
նոյնանշանք՝ժողովեալք ըստ այբուբենից, ի մխիթարեան Մատթէոսի գերերջանիկ 
վարդապետէ» (ՄՄՁ 873 եւ 775, համապատասխանաբար՝ 185ա–220բ եւ 53ա–80ա)։ 
Նշվածներին հարկ է հավելել նաեւ ՄՄՁ 6762 ձեռագրում զետեղված անխորագիր բառարանը 
(101ա–130բ), քանի որ ձեռագրերի համեմատությունից պարզվում է, որ վերջինս եւ ՄՄՁ 
566(I)-ինը որոշ տարբերություններով հանդերձ նույնն են: Այսուհետեւ ձեռագրահամարը եւ 
էջերը տրվում են շարադրանքում՝ փակագծերի մեջ։ Պահպանված է ձեռագիր բառարանների 
ուղղագրությունը:

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ



2019 Գ. ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 65

առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, հե տա գա յում լույս տե սած բա ռա րան նե րով, 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում` նաեւ բնագ րա յին օրի նակ նե րով3, նաեւ պար զել 
եւ մեկ նել բա ռի մաս տա յին զար գա ցում նե րը եւ փո փո խու թյուն նե րը:
Հարկ է նաեւ նշել, որ գե րակշ ռում են բա ղադ րյալ՝ բարդ եւ բար դա-

ծան ցա վոր բա ռե րը։
Զա նա զա նել ուրիշ. այ լազգ. այլ. տար բեր. ազ գի ազ գի. գոյնզ գոյն. երփ-

ներփն. պէս պէս. բազ մա դէմ. բազ մա դի մի. յոգ նա դի մի. բազ մա պի սի. բազ-
մօ րի նակ. բազ մա կերպ. բիւ րա կերպ նույնանիշային շարքում (այսուհետև՝ 
ՆՇ) (ՄՄՁ 6762, 106բ. 566 (I), 243բ) առ կա է «բնիկ հայ» այլ «ուրիշ»4 եւ 
սա րաս «տա րազ, ձեւ, կերպ» ար մատ նե րով5 բա ղադր ված այ լա սա րաս բա-
ռը։ Այն հան դի պում է Հ. Կոս տան դի նու պոլ սե ցու՝ հա յե րեն շա րադր ված 
լա տի նե րեն քե րա կա նու թյան «Յա ղագս մակ բա յի» գլխում։ Նշվում է, որ 
մակ բայ նե րից «ոմանք են այ լայ լա կանք», եւ օրի նակ է բեր վում Secus-ը` 
«տա րա պէս՝ այ լա սա րաս» թարգ մա նու թյամբ6։ Բա ռը վկա յում է Մխի թար 
Սե բաս տա ցին՝ «այ լա ձեւ, կամ այ լով եղա նա կաւ. կամ այ լով կեր պիւ»7, 
հե տա գա յում՝ երկ լեզ վյան բա ռա րան նե րում որ պես գլխա բառ՝ Հ. Ավ գե-
րյա նը8, նաեւ Ա. Խու դա բա շյա նը՝ «Инообразный, различный, разнообразный» 
բա ցատ րու թյամբ9։ Այ լա սա րաս-ն ար ձա նագ րում են Ստ. Մալ խա սյա նը՝ 
«Ուրիշ սա րաս ունե ցող, ուրիշ կեր պի, ուրիշ տե սա կի» բա ցատ րու թյամբ 
եւ «հա զու ա դէպ բառ կամ նշա նա կու թիւն» նշու մով10, Ա. Սու քի ա սյա նը՝ 
«տե՛ս Այ լա կերպ 1 նշան» հղու մով11, Հ. Բար սե ղյա նը՝ (հնց.) նշու մով12։

3 Դրանք քաղելու հնարավորություն է ընձեռում «Գրահավաք» կայքի «հայերեն բնագրերի 
առ ցանց շտեմարանում» հայերեն բառերի որոնումը:

4 ՀՐ . ԱՃԱՌԵԱՆ , Հայերէն արմատական բառարան (այսուհետեւ՝ ՀԱԲ), հտ. 1, Երեւան, 1971, 
էջ 168։ 

5 ՀԱԲ, հտ. 4, Ե., 1979, էջ 185։ 
6 «Քերականութիւն լաթինական հայերէն շարադրեցեալ ի Յոհաննիսէ վարդապետէ Կոս-

տան դինուպօլսեցւոյ», Հռոմ, 1675, էջ 154։
7 ՄԽԻԹԱՐ  ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ , Բառգիրք Հայկազեան լեզուի (այսուհետեւ՝ ԲՀԼ), հտ. 1, Վէնէտիկ, 

1749, էջ 31։
8 «Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական», աշխատ. Հ. Յ. վարդապետէ Աւգերեան, 

Վենէտիկ, հտ. II, 1817, էջ 23։
9 Ա . ԽՈՒԴԱԲԱՇԵԱՆՑ , Բառարան ի հայկական լեզուի ի ռուսաց բարբառ (այսուհետեւ` 

ԽԲՀՌ), հտ. 1, Մոսկուա, 1838, էջ 39:
10 ՍՏ . ՄԱԼԽԱՍԵԱՆՑ , Հայերէն բացատրական բառարան (այսուհետեւ՝ ՄՀԲԲ), հտ. 1, 

Երեւան, 1944, էջ 78: 
11 Ա . ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ , Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան (այսուհետեւ` ՀԼՀԲ), Երեւան, 

1967, էջ 34:
12 Հ . ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , Հայերեն ուղղագրական–ուղղախոսական, տերմինաբանական բառա-

րան, Երեւան,1973, էջ 42։
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Պար տիզ պան. երկ րա գործ. մշակ. այ գէ պան. այ գէ գործ (եթէ մի այն պա-
հա պան է՝ մրգա պահ) ՆՇ-ում (ՄՄՁ 6762, 123ա. 566 (I), 268ա) առ կա ան-
դա պան բա ռը, որ բա ղադր ված է «բնիկ հայ» անդ «արտ» ար մա տով (ՀԱԲ, 
հ. 1, էջ 186) եւ «ար հեստ կամ զբաղ մունք ցույց տվող անուն ներ» ար տա-
հայ տող -(ա)պան ածան ցով13, վկա յում է մի այն ՄՀԲԲ -ն՝ «Ան դե րի պա հա-
պան՝ հսկող» նշա նա կու թյամբ (ՄՀԲԲ, հտ. 1, էջ 104)։ Հա յոց լեզ վի բա ռա-
րան ներն ար ձա նագ րում են ան դա պահ-ը14։ Ուշագ րավ է, որ ան դա պահ եւ 
ան դա պան բա ռե րը` «(հնց.)» նշու մով եւ «հան դա պահ» բա ցատ րու թյամբ, 
ար ձա նագ րում են մի այն Էդ. Աղա յա նը եւ Հ. Բար սե ղյա նը (առա ջին բա ռը 
նաեւ «ան հանձն.» նշու մով)15։
Մի այն ՄՄՁ 6762-ում (240բ)՝ Գոյն. երանգ. (եթէ զա նա զան գու նով իցէ) 

գոյնզ գոյն. գու նակս գու նակս. կամ բազ մա գոյն. բազ մա գոյ նակս. երփ ներփն. 
պէս պէս. յոգ նե րանգ. խայ տա խա րիւն. խայ տաբ ղետ ՆՇ-ում են առ կա խայ-
տա փիտ եւ խայ տա ճը մուկ բա ռե րը՝ եր կուսն էլ բա ղադր ված՝ Հր. Աճա ռյա-
նի վկա յու թյամբ «խա տու տիկ, պի սա կա ւոր» նշա նա կու թյամբ «բնիկ հայ» 
խայտ ար մա տով16։ Աճա ռյա նը փիտ-ը հա մա րում է «ա նյայտ իմաս տով եւ 
առան ձին ան գոր ծա ծա կան բառ» (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 505). բա ռա հոդ վա ծում 
նա ար ձա նագ րում է Վար դան Յու նա նյա նի «Ձեռ բա ծու թիւն» գրքում հան-
դի պող խայ տա փիտ բա ռը` հի շա տա կե լով նաեւ Մ. Ջախ ջա խյա նին (ՀԱԲ, 
ն. տ.)17։ Հ. Վիլ լո տի՝ լա տի նե րեն-հա յե րեն նոր բա ռա րա նում խայ տա-
փիտ-ը վկայ վում է «Multicolor, is. բազ մա գոյն... բազ մե րանգ...» բա ցատ-
րե լիս18: Բառն ունի Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «տե՛ս զԽայ տա խա րիւ. կամ 
զԽայ տաբ ղէտ» հղու մով (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 367–368)։ Խայ տա փիտ-ը վկա յում 

13 Ա .  ՄՈՒՐՎԱԼՅԱՆ , Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երեւան, 1955, էջ 355։
14 Գ .  ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ ,  Խ .  ՍԻՒՐՄԷ ԼԵԱՆ ,  Մ .  ԱՒԳԵՐԵԱՆ , Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի (այսու-

հետեւ՝ ՆՀԲ), հտ. 1, Վենետիկ, 1836, էջ 131։ Մ .  ԱՒԳԵՐԵԱՆ ,Գ .  ՃԷ ԼԱ ԼԵԱՆ , Առձեռն բառգիրք 
Հայ կազնեան լեզուի (այսուհետեւ՝ ԱԲ), 1865, Վենետիկ, էջ 50։ Մ . ՋԱԽՋԱԽԵԱՆ , Բառգիրք ի 
բար բառ հայ եւ իտալական (այսուհետեւ՝ ՋԲ), Վենետիկ, 1837, էջ 82: Ս .  ԳԱԲԱՄԱՃԵԱՆ , Նոր 
բառագիրք հայերէն լեզուի (այսուհետեւ՝ ԳՆԲՀԼ), Կ. Պօլիս, 1910, էջ 77։

15 ԷԴ . ԱՂԱՅԱՆ , Արդի հայերենի բացատրական բառարան (այսուհետեւ՝ ԱՀԲԲ), Երեւան, 
1976, էջ 52։ Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 56։

16 ՀԱԲ, հտ. 2, Երեւան, 1973, էջ 326։
17 Վ. Համբարձումյանը բառն արձանագրում է «Միայն անվանական… բաղադրյալ հիմքով 

կազմված նոր բառեր (նորակազմություններ)» ենթախմբում Վ. Հունանյանի բառարանի 
երկրորդ տպագրության մեջ (1705 թ.) հետեւյալ դիտարկմամբ` «Անհավանական չէ բնագրի 
խայտափիտ բառի երկրորդ` փիտ բաղադրիչի եւ բիծ արմատական բառի տարբերակներ 
լինելը (տարբերակայնությունը)». Վ .  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ , Լատինաբան հայերենի պատմություն 
(14–18-րդ դդ.), Երեւան, 2010, էջ 206։

18 J.  Vi l l o t t e , Dictionarium Novum Latino-Armenium, Roma, 1714, p. 487.



2019 Գ. ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 67

է ՋԲ-ն (ինչ պես եւ նշում է Հր. Աճա ռյա նը)՝ «Տ. Խայ տաբ ղետ» հղու մով եւ 
աստ ղա նի շով, այ սինքն՝ իբ րեւ «նոր բառ» (ՋԲ, էջք 654 եւ 25)։ Բա ռը երկ-
լեզ վյան եւ երեք լեզ վյան բա ռա րան նե րում հի շա տա կում են Հ. Ավ գե րյա-
նը19 եւ կրկին Մ. Ջախ ջա խյա նը20։ Ա. Խու դա բա շյանն այն ար ձա նագ րում 
է «см. Խայ տա խա րի и Խայ տաբ ղէտ» հղու մով (ԽՀՌԲ, հտ. 1, էջ 490): ՄՀԲԲ-
ում այն վկայ ված է «հա զու ա դէպ բառ» նշու մով21։
Հրա չյա Աճա ռյա նը «զգես տի վրայ գե ղե ցիկ բա նու ածք, պա տի վրայ 

նկա րու ած զար դեր» նշա նա կու թյամբ ճա մուկ ար մա տով բա ղադրված 
խայ տա ճա մուկ-ը «նոր բառ» է դի տում` Ճա մուկ բա ռա հոդ վա ծում առանց 
վկա յու թյան նշե լով. «...խայ տա ճա մուկ (ար դի գրա կա նի մէջ) «գոյնզ գոյն 
զար դե րով, խա տու տիկ» (ՀԱԲ, հտ. 2, էջ 326)22։ Բառն ար ձա նագ րում 
է Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «խայ տա խա րիւ. կամ խայ տա փիտ. ռամկ. 
խա տու տիկ. կամ ալա ճայ» բա ցատ րու թյամբ (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 367), հե-
տա գա յում՝ Հ. Ավ գե րյա նը երկ լեզ վյան բա ռա րա նում23։ Մ. Ջախ ջա խյա-
նը նույն պես այն հա մա րում է «նոր բառ»՝ «Տ. Խայ տա խա րիւ» հղու մով 
(ՋԲ, էջ 654)։ Բառն առ կա է նաեւ Ա. Խու դա բա շյա նի կազ մած երկ լեզ-
վյան բա ռա րա նում (ԽՀՌԲ, հտ. 1, էջ 489–490): ՄՀԲԲ-ն բա ցատ րում է 
«Աչ քի ընկ նող վառ գոյ նե րով, գոյնզ գոյն» (ՄՀԲԲ, հտ. 2, էջ 236)։ Բա-
ռը վկա յում են ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րը (ԱՀԲԲ, 
էջ 560)24։
Չար հե նա բա ռով ՆՇ-ում (ՄՄՁ 566 (I), 265ա–265բ. 6762, 121ա) առ կա 

խար դա ւան-ը Հր. Աճա ռյա նը հա մա րում է «ար մատ առան ձին անգործա-
ծա կան»՝ նշելով՝  «գի տէ մի այն Բառ. երեմ. էջ 139 «կեղ ծա ւոր, պոռ նիկ, 
լլկիչ» նշա նա կու թե ամբ» (ՀԱԲ, հտ. 2, էջ 344)։ Հ. Վիլ լո տը, լա տի նե րեն 
deceptor-ը բա ցատ րե լով «նեն գա ւոր, նեն գա գործ, խա բե բայ, խար դախ», 

19 «Բառարան համառօտ ի գաղղիականէ ի հայ», աշխ. Հ. Յ. վ. Աւգերեան, Վենետիկ, հտ. 
1, 1812, էջ 146։ 

20 Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական», աշխ. Հ. Յ. վ. Աւգերեան, հտ. 2, Վենէտիկ, 
1817, էջ 284։ «Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ», աշխ. Հ. Մանուէլ վ. 
Ջախջախեան, Վենետիկ, 1829, էջք 353, 868, 886։

21 ՄՀԲԲ, հտ. 2, Երեւան, 1944, էջ 237։ 
22 Տե´ս նաեւ ՀԱԲ, հտ. 3, Երեւան, 1977, էջ 180։
23 «Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական», աշխատ. Հ. Յ. վ. Աւգերեան, հտ. 2, 

էջ 284։
24 Տե´ս նաեւ «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան» (այսուհետեւ՝ 

ԺՀԼԲԲ), հտ. 2, Երեւան, 1972, էջ 477։ Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 409։ Պ .  ՎՐԴ .  ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ , 
Հայե րէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 2, Հալէպ, 1957, էջ 522։ 
Ա .  ՏԷՐ  ԽԱՉԱ  ՏՈՒՐԵԱՆ ,  Հ .  ԳԱՆԳՐՈՒՆԻ ,  Փ .  Կ .  ՏՕՆԻԿԵԱՆ , Հայոց լեզուի նոր բառարան, Պէյրութ, 
1968, էջ 236։ Ա .  վրդ. ԿՌԱՆԵԱՆ , Բառգիրք գործնական հայերէնի, Պէյրութ, 1998, էջ 168։
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բա ռա շար քում հի շա տա կում է նաեւ խար դա ւան-ը25։ Մխի թար Սե բաս-
տա ցու բա ցատ րու թյուն ներն են՝ «նեն գա ւոր. կամ դա ւա ճան. կամ խար-
դա խօղ. կամ կեղ ծա ւոր. կամ չա րահ նար» (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 373)։ Խար դա-
ւան բա ռա հոդ վածն ունի Հ. Ավ գե րյա նի երկ լեզ վյան բա ռա րա նը26։ Բա-
ռը հե տա գա յում վկա յում է ԽՀՌԲ-ն՝ բա ցատ րե լով որ պես «Обманчивый, 
плутоватый, хитрый, коварный, лукавый» (ԽՀՌԲ, հտ. 1, էջ 496): Բա ռի «դա-
ւա դիր» նշա նա կու թյու նը՝ «հա զու ա դէպ բառ» նշու մով, հի շա տա կում է 
ՄՀԲԲ-ն (ՄՀԲԲ, հտ. 2, էջ 249)։ Խար դա ւան-ը վկա յում է Պ. Ճիզ մե ճյա նը՝ 
նշե լով նաեւ «խա բե բայ, խար դախ, չա րա րու եստ, մատ նիչ, պատ րիչ» 
հո մա նիշ նե րը27։
Կա րե լի է են թադ րել, որ Չար հե նա բա ռով ՆՇ-ում խար դա ւան-ի առ-

կա յու թյու նը հու շում է ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում 
ար ձա նագր ված խար դա ւանք բա ռի՝ «չա րու թյուն, չա րամ տու թյուն, չա րա-
նեն գու թյուն» ակ նար կող «Մե կին վնա սե լու նենգ ու խար դախ մի ջոց նե րի 
ամ բող ջու թյուն» նշա նա կու թյու նը (ԱՀԲԲ, էջ 571. ԺՀԼԲԲ, հտ. 2, էջ 499)։
ԺԲ.-ԺԳ. դդ. ավանդ ված ՄՄՁ 5596-ում՝ Երգք. պարք. երա ժիշտք. գե ղողք. 

նու ագք. տաղք. գե ղա պարք. շո լիճք. նու ա գա րանք. փող. քնար. ջնար. սրինք. 
մրմունջք. շունչ. հնչմունք. ցուցք. կա ցուրդ. տա ւիղ. սռինչ. օրհ նու թիւն. եր գե-
ցիկք. եր գա ձայն. փա ռա բա նու թիւնք. գո վու թիւն. բա րե բա նու թիւն Աս տու ծոյ 
յա րու ցե լոց Իւ րոց հո մա նի շա յին շար քում (այ սու հե տեւ՝ ՀՇ. 222ա–222բ) 
է հան դի պում ձայ նա ռիկ բա ռը, որի կազ մու թյա նը դառ նա լով` կա րե լի է 
հա վա նա կան հա մա րել եւ ըն դու նել ձայն առ նել «ձայ նել, ձայն հա նել»28 
դարձ վա ծա յին մի ա վո րի հա մադ րա կան գրու թյու նը՝ հա վել վող-իկ ածան-
ցով՝ ձայ նա ռիկ՝ «ձայ նող, ձայն ար ձա կող» նշա նա կու թյամբ, այ սինքն՝ 
«եր գող»։ Հարկ է նաեւ նկա տի առ նել ՆՀԲ-ում՝ ձայ նեմ բա ռա հոդ վա ծում, 
«Ս. Եփ րե մի Մա տե նագ րու թիւնք»-ից քաղ ված «Խնդրե աց ձայ նող (եր-
գիչ, կամ քնա րա հար)» բնագ րա յին վկա յու թյու նը (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 147), 
այ լեւ առանձ նաց ված բա ռի՝ եր գե ցիկ-ի հա մա բա նու թյամբ ցո յա կան 
հիմք+իկ ածանց, այս դեպ քում՝ առ ար մատ+իկ ածանց հա վա նա կան 

25 J.  Vi l l o t t e , Dictionarium Novum Latino-Armenium, p. 194.
26 «Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական», աշխ. Հ. Յ. վ. Աւգերեան, հտ. 2, էջ 288։ 

Տե´ս նաեւ՝ «Բառարան հայերէն եւ անգղիական», աշխատ. ի Յ. Պրէնտեան անգղիացի 
ասպետէ. Վ. Ա., Ձեռնտւութեամբ Հ. Յ. վարդապետի Աւգերեան, հտ. Բ, Վէնէտիկ, 1825, 
էջ 161: 

27 Պ .  ՎՐԴ . ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ , Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 2, էջ 534։
28 ՆՀԲ, հտ. 2, Վենետիկ, 1837, էջ 145։ Ռ .ՂԱԶԱՐԵԱՆ ,  Գրաբարի դարձուածաբանական 

բառարան (այսուհետեւ` ԳԴԲ), Երեւան, 2012, էջ 184։



2019 Գ. ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 69

կազ մու թյու նը։ Բա ռը «երգ ու պա րի, երաժշ տու թյան ձայն» նշա նա կու-
թյամբ (թեեւ նույն ՀՇ-ում) ար ձա նագ րել է նաեւ Ն. Պո ղո սյա նը, սա կայն 
ԺԶ․-ԺԸ. դդ. վա ղաշ խար հա բա րյան աղ բյուր նե րում29:
Պա տիւ. մե ծա րանք. ըն դու նե լու թիւն ՆՇ-ում (ՄՄՁ 566 (I), 267բ. 6762, 

122բ) նե րառ ված յար գու թիւն-ը վկա յում է Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «տե՛ս 
զՅար գանք» հղու մով (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 709)։ Բա ռը բա ղադր ված է ըստ 
Հր. Աճա ռյա նի «օտար փո խա ռյալ» «առան ձին ան գոր ծա ծա կան» արգ 
«յարգ, ար ժէք, ար ժա նիք» ար մա տի յարգ ձեւ ով (ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 301) եւ 
-ութիւն վեր ջա ծան ցով։ Այն «յար գանք ըստ ամե նայն նշա նա կու թե ան» 
բա ցատ րու թյամբ որ պես «նոր բառ» եւ «....նոր շի նու ած ըլ լա լը» ար-
ձա նագ րում են ՋԲ-ն (ՋԲ, էջք 25, 1029) եւ ԳՆԲՀԼ-ն (ԳՆԲՀԼ, էջք Ը, 981)։ 
Բառն առ կա է Հ. Ավ գե րյա նի երկ լեզ վյան բա ռա րա նում՝ Cómpliment բա-
ռի բա ցատ րու թյան մեջ30։ Յար գու թիւն բա ռի «Почтенiе, уваженiе, честь…» 
նշա նա կու թյունն է վկա յում նաեւ ԽՀՌԲ-ն31։ Վ. Համ բար ձու մյա նի հա-
վաստ մամբ -ութիւն ածան ցով նո րա կազմ այս բառն առ կա է ԺԸ. դ. «լա-
տի նա բան հա յե րե նում»32։ Յար գու թիւն-ը «հին բառ կամ նշա նա կու թիւն» 
նշու մով է տրվում ՄՀԲԲ-ում33, այ լեւ «տե՛ս Հար գանք 1 նշան.» հղու մով՝ 
ՀԼՀԲ-ում (ՀԼՀԲ, էջ 377) եւ ԱՀԲԲ-ում (էջ 843), իսկ ԺՀԼԲԲ-ում՝ «Հար գե լի 
լի նե լը, հար գո յա պատ վու թյուն» իմաս տով34։ Բա ռը «մե ծա րանք» նշա նա-
կու թյամբ վկա յում են արեւմ տա հա յե րե նի բա ռա րան նե րը35։
Մի այն ՄՄՁ 566 (II)-ում Պի տա ռու թիւն. վկա յու թիւն ՀՇ-ն ավարտ վում 

է նմա նա բե րու թիւն բա ռով (294բ)՝ բա ղադր ված «օտար փո խա ռյալ» նման 
(ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 458), «բնիկ հայ» բեր (ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 440) ար մատ նե րով եւ 
-ութիւն վեր ջա ծան ցով։ Հա մա ցան ցա յին որո նում ների տվյալ նե րով բառն 
առ կա է Գ. Ավե տի քյա նի «Մեկ նու թիւն չո րեք տա սան թղթոյ երա նե լոյն 
Պօ ղո սի առա քե լոյ» աշ խա տա սի րու թյան «Զայս պի սի նմա նա բե րու թիւն 

29 Ն .  ՊՈՂՈՍՅԱՆ , Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում (16–18-րդ դդ.), 
Երեւան, 2014, էջ 127:

30 «Բառարան անգղիերէն եւ հայերէն, աշխատ. ի Հ. Յ. վարդապետէ Աւգերեան, հտ. Ա, 
էջ 172։

31 ԽՀՌԲ, հտ. 2, Մոսկուա, 1838, էջ 194:
32 Վ .  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ , Լատինաբան հայերենի պատմություն, էջ 226։
33 ՄՀԲԲ, հտ. 3, Երեւան, 1944, էջ 398։ 
34 ԺՀԼԲԲ, հտ. 3, Երեւան, 1974, էջ 320։
35 Պ .  ՎՐԴ . ՃԻԶՄ ԷՃԵԱՆ , Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 2, 

էջ 1072։ Ա .  ՏԷՐ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ ,  Հ .  ԳԱՆԳՐՈՒՆԻ ,  Փ .  Կ .  ՏՕՆԻԿԵԱՆ , Հայոց լեզուի նոր բառարան, 
էջ 577։ Գ .  ՃԷՐԷՃԵԱՆ ,  Փ .  Կ .  ՏՕՆԻԿԵԱՆ ,  Ա .  ՏԷՐ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ , Հայոց լեզուի նոր բառարան, 
հտ. 2, Պէյրութ, 1992, էջ 293: Ա .  վրդ. ԿՌԱՆԵԱՆ , Բառգիրք գործնական հայերէնի, էջ 317։
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առա քե ալ ինք նին առա կա բա նէ ստորեւ...» նա խա դա սու թյան մեջ36, Հո-
մե րո սի «Իլի ա կան»-ի՝ Ե. Թո մա ճյա նի «ի հել լե նա կա նէ» թարգ մա նու թյան 
մեջ՝ «Նմա նա բե րու թիւն տե րեւ ոց առ կե անս մարդ կան յա ճա խե ալ է եւ 
ի գիրս»37։ Այն «յա ռաջ բե րելն զնմա նու թիւն կամ զօ րի նակ ինչ» բա-
ցատ րու թյամբ որ պես «նոր բառ» է ար ձա նագ րում ՋԲ-ն (ՋԲ, էջ 1076), 
ՄՀԲԲ-ն՝ նույն նշա նա կու թյամբ, բայց եւ «հա զու ա դէպ բառ» նշու մով 
(ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 467): Հ. Բար սե ղյա նի կազ մած բա ռա րա նում այն «հնց.» 
նշու մով է38։
ԺԲ.-ԺԳ. դդ. ավանդ ված ՄՄՁ 5596-ում որ ջա սու զե ալ բառն առ կա է 

Պա րու նա կե ալ հե նա բա ռով39 ՀՇ-ում (218ա)։ Այն բա ղադր ված է որջ, սոյզ 
ար մատ նե րով (ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 587, հ. 4, էջ 241) եւ -եալ վեր ջա վո րու-
թյամբ40։ Որ ջա սոյզ-ը վկա յում են գրա բա րի տպա գիր բա ռա րան նե րը՝ «դա-
րա նե ալ» (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 537. ԱԲ, էջ 657)41, այ լեւ ՄՀԲԲ-ն՝ «որ ջի մէջ սուզ-
ված, որ ջա մուտ եղած» նշա նա կու թյամբ եւ «հա զու ա դէպ բառ» նշու մով 
(ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 589)։ Բա ռը «սու զու ած, ծած կու ած» բա ցատ րու թյամբ 
վկա յում է նաեւ Ն. Պո ղո սյա նը ԺԶ.-ԺԸ. դդ. վա ղաշ խար հա բա րյան աղ-
բյուր նե րում` ԺԷ. դ. ավանդ ված ՄՄՁ 2019-ում՝ «Պա րու նա կե ալ- քո ղա սու-
զե ալ, ծած կե ալ, ող ջա սու զե ալ» ՀՇ-ում42։
Եր գիչ. եր գե ցիկ. նու ա գա ծու. քնա րա հար. ջնա րա հար. (եթէ կին է) պա-

րան ձիկ43. կա քա ւիչ. խա ղա լիք ՆՇ-ն (ՄՄՁ 566 (I) 246ա) եզ րա փակ վում է 

36 «Մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց երանելոյն Պօղոսի առաքելոյ», աշխատ. Հ. Գաբրիէլի 
Աւետիքեան Կոստանդնուպօլսեցւոյ, հտ. III, Վէնէտիկ, 1812, էջ 171։

37 «Հոմերոսի Եղիական», թարգմ. ի հելլէնականէ Հ. Եղիա Վ. Թոմաճեան, հտ. Ա., Վենետիկ, 
1843, էջ 623։

38 Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 708։
39 Հարկ է նշել, որ ԺԳ. դ. ավանդված ՄՄՁ 4612-ում, ԺԴ. դ. ավանդված ՄՄՁ 530-ում, 1654-

ում, 5919-ում (նաեւ հետագա դարերից ավանդված գրչագրերում) Պատրուակեալ հենաբառն 
է (համապատասխանաբար` էջք 170բ, 60բ, 254ա, 204բ)։ Վերը նշված Պարունակեալ 
հենաբառը թերեւս սխալագրություն է, քանի որ, ըստ Հր. Աճառյանի, նաեւ «2. որեւէ ծածկոց, 
վարագոյր» իմաստով պատրուակ բառից կազմված պատրուակել-ը «ծածկել, քօղարկել» 
նշանակությունն ունի (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 54)։ ՄՄՁ 566 (I)-ում առկա են եւ´ Պատրուակեալ, եւ´ 
Պարունակեալ հենաբառերով տարբեր ՆՇ-ներ (համապատասխանաբար էջք 268ա եւ 268բ)։

40 Թեեւ ԺԵ.-ԺԷ. դդ. միջին գրական հայերենի դերբայները քննելիս Ս. Անթոսյանի 
դիտարկմամբ անցյալ դերբայը «ածական-որոշչի կիրառությամբ» առանձնանում է 
Հովհաննես Թլկուրանցու տաղերում («Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության», 
հտ. Ա, Երեւան, 1972, էջ 372), բայց եւ քննությունից պարզորոշ է, որ անցյալ դերբայն 
«ածական-որոշչի կիրառությամբ» արդեն առանձնանում է ԺԲ.-ԺԳ. դդ. ավանդված ՁԲ-
ներում: 

41 Ռ .  ՂԱԶԱՐԵԱՆ ,  Գրաբարի բառարան, հտ. 2, Երեւան, 2000, էջ 350։
42 Ն .  ՊՈՂՈՍՅԱՆ , Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում, էջ 162։
43 ՆՀԲ-ն նշում է՝ պարանցիկք. ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 628։



2019 Գ. ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 71

պա րա ռու բա ռով44. վեր ջի նիս կազ մու թյանն անդ րա դառ նա լով՝ նույն պես 
կա րե լի է հա վա նա կան հա մա րել եւ ըն դու նել պար առ նուլ «պա րել, պար 
բռնել, պար գալ» (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 625. ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 55)45 դարձ վա ծա յին 
մի ա վո րի հա մադ րա կան գրու թյու նը՝ -ու վեր ջա ծան ցի հա վե լու մով՝ պա-
րա ռու՝ «պա րող, պար բռնող» նշա նա կու թյամբ (ինչ պես, օրի նակ, ավա-
րա ռու, կտա կա ռու, վաշ խա ռու, մտա ռու բա ռե րը)։ Հարկ է նաեւ փաս տել, 
որ բա ղադ րու թյան երկ րորդ՝ առու բա ղադ րի չը ՆՀԲ-ն բա ցատ րում է «Իբր 
Առօղ. հա ղորդ»46՝ հղե լով՝ «տե´ս ի բառն ԱՐԵ Ա ՆԱ ՌՈՒ, այ սինքն արե նա-
կից» (ՆՀԲ, հտ. 1, էջ 312)։ Հե տեւ ա բար պա րա ռու-ն եւս կա րե լի է բա ցատ-
րել որ պես «պա րա կից», այ սինքն՝ «պա րի մաս նա կից կամ պա րըն կեր», 
ինչ պես որ պա րա կից-ը վկա յում են հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան-
նե րը (ՆՀԲ, հտ. 2, 627. ԱՀԲԲ, էջ 1200)47։
Մխի թար Սե բաս տա ցին հի շա տա կում է պա րա ռու թիւն բա ռը՝ «պա րա-

ռումն. կամ պա րումն. որ է կա քա ւումն ի պարս եր գօք ցնծու թե ան» բա-
ցատ րու թյամբ (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 922)։ Այն վկա յում է նաեւ ՄՀԲԲ-ն՝ «պար 
առ նե լը, պար բռնե լը» բա ցատ րու թյամբ եւ «հին բառ կամ նշա նա կու-
թիւն» նշու մով (ՄՀԲԲ, հ. 4, էջ 79)։
Մի այն ՄՄՁ 873-ում (189բ)՝ Գե ղե ցիկ հե նա բա ռով ՆՇ-ում է վկայ ված 

սքան չա գեղ բա ռը։ Հա յե րե նի բա ռա րան նե րը հի շա տա կում են սքան չե լա-
գեղ-ը (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 766. ԱԲ, էջ 743. ՄՀԲԲ, հտ. 2, էջ 283): Խ. Գալ ֆա յա-
նի խմբագ րու թյամբ հրա տա րակ ված «Յան գա րա նում» նշվում են -գեղ-ով 
ավարտ վող գո յա կա նա կան եւ ածա կա նա կան ար մատ նե րով բազ մա թիվ 
կազ մու թյուն ներ, ինչ պես՝ ամօ թա գեղ, գու նա գեղ, երկ նա գեղ, զար դա գեղ, 
հռչա կա գեղ եւ այլն48։ Այն պես որ սքանչ եւ «բնիկ հայ» գեղ ար մատ նե րով 
(ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 288. ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 532) բա ղադր ված սքան չա գեղ-ը մի-
ան գա մայն ըն դու նե լի կազ մու թյուն է, որ ար ձա նագ րում են նաեւ ար դի 

44 ՄՄՁ 6762-ում՝ պարարու տարբերակն է (106ա): 
45 Տե´ս նաեւ` ԳԴԲ, էջ 243: 
46 Այդպես են բացատրվում կաշառառու («առօղ զկաշառ». ՆՀԲ, հտ. 1, էջ 1052), 

աւանդառու («առօղ զաւանդ ինչ ի պահել». ՆՀԲ, հտ. 1, էջ 390), հարկառու («որ հարկս 
առնու». ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 64) եւ այլ բառեր։

47 Տե´ս ՄՀԲԲ, հտ. 4, Երեւան, 1945, էջ 77. ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, Երեւան, 1980, էջ 185)։ Նաեւ՝ 
Պ .  ՎՐԴ . ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ , Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 2, էջ 1218։ 
Ա .  ՏԷՐ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ ,  Հ .  ԳԱՆԳՐՈՒՆԻ ,  Փ .  Կ .  ՏՕՆԻԿԵԱՆ , Հայոց լեզուի նոր բառարան, էջ 711։ 
Գ .  ՃԷՐԷՃԵԱՆ ,  Փ .  Կ .  ՏՕՆԻԿԵԱՆ ,  Ա .  ՏԷՐ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ ,  Հայոց լեզուի նոր բառարան, հտ. 2, 
էջ 691: Ա .  ՎՐԴ . ԿՌԱՆԵԱՆ , Բառգիրք գործնական հայերէնի, էջ 387։

48 «Յանգարան կամ բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի», խմբագրեաց Խորէն 
Վ. Գալֆայեան, Թէոդոսիա, 1862, էջ 134–135։
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հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րը՝ ՆՀԲ-ում, ԱԲ-ում, ԲՀԼ-ում (հտ. 
1, էջ 1030), այ լեւ ՄՀԲԲ-ում առ կա սքան չե լա գեղ-ի կի րա ռու թյու նը ար դի 
հա յե րե նի հա մար հա մա րե լով ան հանձ նա րա րե լի (ԱՀԲԲ, էջ 1349. ԺՀԼԲԲ, 
հտ. 4, էջ 353)։ Ուրեմն եւ կա րե լի է փաս տել, որ ար դի հա յե րե նում հանձ-
նա րա րե լի սքան չա գեղ-ը հի շա տակ վում է ԺԸ. դ. ավանդ ված ՁԲ-ում։
Լե զու ա նի. լե զու ա գար. ցո փա բան. բա ջաղ կոտ. շա տա խօս. ղո ղան ջօղ. 

բար բա ջօղ. զրա բան. զրա խօս. շա ղակ րատ. տե´ս զշա տա խօսն ՆՇ-ում (ՄՄՁ 
6762, 109բ. 566 (I), 248ա) առանձ նա նում են վայ րա խօս, ցո փա խօս բար-
դու թյուն նե րը, որոնց երկ րորդ բա ղադ րի չը «խօսք, խօ սած կամ ասած 
բա նը» նշա նա կու թյամբ խօս ար մատն է (ՀԱԲ, հտ. 2, էջ 433–434)։

Վայ րա խօս բա ռը հի շա տա կում է Մխի թար Սե բաս տա ցին «տե՛ս զՎայ-
րա պա րա խօս» հղու մով՝ վեր ջինս բա ցատ րե լով «վայ րա պար խօ սօղ. կամ 
ունայ նա բան. կամ դա տար կա բան. եւ կամ բար բան ջօղ» (ԲՀԼ, հտ. 1, 
էջ 1042)։
Հր. Աճա ռյա նը վայր-ը հա մա րում է «....ըն դար ձակ զար գա ցում կրած 

բառ...», չոր րորդ՝ «վա րը, ցա ծը, տա կը, ներ քեւ» իմաս տից հե տո նշե լով, 
որ «...նիւ թա կան ցած րու թե ան գա ղա փա րին հե տեւ ում է բա րո յա կան 
ստո րու թե ան, հե տեւ ա բար նաեւ դա տար կու թե ան եւ ունայ նու թե ան գա-
ղա փա րը»` հա մե մա տու թյան եզ րե րից առա ջար կե լով նաեւ «ընդ վայ րա-
խօս» բա ռը (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 300–301): Ակն հայ տո րեն շեշտ վում է «բա րո-
յա կան ստո րու թյու նը», որից էլ բխեց վում է ունայն եւ դա տարկ լի նե լը: 
Տվյալ կազ մու թյան մեջ «բա րո յա կան ստո րու թյա նը» հա վել վող խօս-ն 
ասես առա վել ար տա հայ տիչ է դարձ նում ան ձի «դա տարկ կամ ունայն» 
լի նե լը։ Գրա բա րի բա ռա րան նե րը վկա յում են վայ րա խօ սու թիւն-ը «շաղ-
փաղ փու թիւն», «փճա խօ սու թիւն» նշա նա կու թյուն նե րով (ՆՀԲ, հտ. 2, 
էջ 779. ԱԲ, էջ 747)։ Վայ րա խօս-ը վկա յում են ՄՀԲԲ-ն՝ «Տ. Ընդ վայ րա բան» 
հղու մով՝ վեր ջինս էլ «դա տար կա խօս, ունայ նա խօս» բա ցատ րու թյամբ 
(ՄՀԲԲ, հտ. 4, 296) եւ Հ. Բար սե ղյա նը՝ (հզվդ.) նշու մով եւ «ընդ վայ րա-
բան» բա ցատ րու թյամբ49։

«Մեղկ, թոյլ, թու լա մորթ, թու լա միտ, շաղ փաղփ» իմաստ նե րով ցոփ 
ար մա տով (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 464) բա ղադր ված ցո փա խօս-ը հի շա տա կում 
են Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «տե՛ս զՑո փա բան» հղու մով եւ այն բա ցատ-
րե լով՝ «նա՝ որ ցոփ է բա նիւք. կամ դիւ րա սահ լե զու աւ. կամ վայ րա-
բան. կամ առաս պե լա բան. եւ կամ շաղ փաղ փա բան։ Ռամկ. ափեղ ցփեղ 

49 Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 860։
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խօ սիլ» (ԲՀԼ, հտ.1, էջ 1156), Էդ. Աղա յա նը՝ «Նույնն է՝ Ցո փա բե րան» 
(ԱՀԲԲ, էջ 1480), «Ժա մա նա կա կից հա յոց լեզ վի բա ցատ րա կան բա ռա-
րան»-ը՝ «Տե՛ս Ցո փա բե րան» (ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, էջ 564), ՀԼՀԲ-ն՝ «տե՛ս Զազ-
րա բան» հղում նե րով (ՀԼՀԲ, էջ 639) եւ Հ. Բար սե ղյա նը50։ Ցո փա խօ սու թիւն 
բա ռը՝ «Տ. Ցո փա բա նու թիւն» բա ցատ րու թյամբ, ունեն ՆՀԲ-ն (ՆՀԲ, հտ. 
2, էջ 918), ԱԲ-ն (ԱԲ, էջ 80) եւ Մ. Ջախ ջա խյա նը (ՋԲ, էջ 1416), այ լեւ 
ՄՀԲԲ-ն՝ «հին բառ կամ նշա նա կու թիւն» նշու մով (ՄՀԲԲ, հտ. 4, էջ 472)։
Ինչ վե րա բե րում է ղո ղան ջօղ եւ բար բա ջօղ բա ռե րին, ապա ըստ 

Հր. Աճա ռյա նի՝ «նոր գրա կան լե զուի մէջ մի այն «զան գա կի ձայն» նշա-
նա կող ղո ղանջ-ը նա խա պես ունե ցել է «լա ցի ձայն», իսկ ղո ղան ջել-ը՝ նաեւ 
«հա ջել (շան), հայ հո յել, տրտնջալ» (ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 172), «բնա ձայ նա կան 
բառ» բար բաջ-ը՝«ցնդա բա նու թիւն, պա ռա ւա կան ան միտ խօս քեր» (ՀԱԲ, 
հտ. 1, էջ 419) իմաստ նե րը։ Տվյալ ՆՇ-ում «շաղ փաղ փել, շա ղակ րա տել» 
նշա նա կու թյամբ ղո ղան ջեմ եւ բար բա ջեմ բա յե րի են թա կա յա կան դեր բայ-
նե րի առ կա յու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել Ս. Ան թո սյա նի այն դի տարկ-
մամբ, որ մի ջին հա յե րե նում լայն կի րա ռու թյուն ունե ցող ող-օղ վեր ջա վո-
րու թյուն նե րով են թա կա յա կան դեր բա յը ԺԵ.-ԺԷ. դդ. «...հան դես է գա լիս 
ան կախ, որ պես գո յա կան....»51, ուս տի հա վա նա կան է դրա գոր ծա ծու-
թյու նը նաեւ ԺԸ. դ.։
Փո խա ռյալ վարժ «կրթու թիւն, դաս տի ա րա կու թիւն, ուս մունք. վարժ-

ված, հմուտ, փոր ձա ռու» («= Պհլ. varż «գի տու թիւն, իմաս տու թիւն, խո-
հա կա նու թիւն....») ար մա տով (նշա նա կու թյուն նե րը ման րա մասն տե´ս 
ՆՀԲ, հտ. 4, էջ 321)52 եւ -ակ իրա նա կան ածան ցով53 բա ղադր ված վար-
ժակ բառն է առ կա Աշա կերտ. դե ռա վարժ. դե ռա կիրթ. ուսում նա կան ՆՇ-ում 
(ՄՄՁ 6762, 102ա. 566 (I), 236բ)։ Մխի թար Սե բաս տա ցին այն վկա յում 
է ոչ մի այն «վար ժօղ. կամ կրթօղ», այ լեւ «Իսկ մերթ վար ժե ցե ալ. կամ 
կրթե ցե ալ. եւ կամ հմուտ» նշա նա կու թյուն նե րը (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 1054)։ Կա-
րե լի էր հա վա նա կան հա մա րել, որ այն բա ռա րան նե րում «կրթա կան... 
եւ ճգնող», «ուսում նա կան» նշա նա կու թյուն նե րով առ կա վար ժա կան-ի 
(ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 793–794. ԱԲ, էջ 753) սխալ գրու թյունն է, եթե վար ժակ-ը՝ 

50 Անդ, էջ 917։
51 «Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության», հտ. Ա, էջք 314, 376–377:
52 Պարսկերեն ورذيدن  «մարզել, վարժեցնել», 1»  ورذيدہ. մարզված. 2. փորձված». 

Գ .  ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ , Պարսկերեն-հայերեն բառարան, Երեւան, 1987, էջ 638։
53 Գ .  ՋԱՀՈՒԿՅԱՆ , Հայերեն ստուգաբանական բառարան (այսուհետեւ` ՋՀՍԲ), Երեւան, 

2010, էջ 794։
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«հա զու ա դէպ բառ» նշու մով, բայց եւ «Վար ժեց նող, ուսու ցա նող, կրթող» 
հա կա ռակ իմաս տով վկայ ված չլի ներ ՄՀԲԲ-ում (ՄՀԲԲ, հտ. 4, էջ 311)։ 
Հարկ է նաեւ հի շա տա կել ԺԴ. դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա-
րան նե րում ար ձա նագր ված «սո վո րող» իմաս տով վար ժող (ք)-ը54։ Հե տեւ-
ա բար կա րե լի է հա վա նա կան հա մա րել «աշա կերտ, սան» նշա նա կու-
թյամբ վար ժակ-ի` հա յե րե նում գոր ծած ված լի նե լը։
Հր. Աճա ռյա նը տա րա բախտ-ը հա մա րում է «նոր բառ» (ՀԱԲ, հտ. 1, 

էջ 389)՝ բա ղադր ված «օտար փո խա ռյալ» տար (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 381)55 մաս-
նի կով եւ «բա րի կամ չար պա տահ մունք. 2. յա ջո ղու թիւն. 3. ճա կա տա-
գիր» նշա նա կու թյուն նե րով բախտ (ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 389–390)56 ար մա տով։ 
Բա ռը վկա յում են Հ. Վիլ լո տը57, Մ. Չամ չյան ցը («...ցա ւա կից լի նէր ոգ ւով 
չափ՝ տա րա բախտ վի ճա կի հօ տին իւ րոյ...»)58, այ լեւ Մխի թար Սե բաս տա-
ցին իբ րեւ «ան բախտ. կամ դժբախտ» (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 1102)։ Չար հե նա-
բա ռով ՆՇ-ում (ՄՄՁ 566 (I), 265ա–265բ. 6762, 121ա) «դժբախտ» նշա նա-
կու թյամբ առ կա տա րա բաղդ բա ռի «նոր շի նու ած ըլ լա լը»-ն է հա վաս տում 
նաեւ ԳՆԲՀԼ-ն (ԳՆԲՀԼ, էջ 1278)։ Տա րա բաղդ տար բե րա կը հի շա տա կում 
են Մխի թար Սե բաս տա ցին59, Մ. Բժշկյան ցը60. ՄՀԲԲ-ն այն հղում է «ան-
բախտ» բա ցատ րու թյամբ տա րա բախտ-ին (ՄՀԲԲ, հտ. 4, էջ 381), որը կի-
րառ վում է ար դի հա յե րե նում (ԱՀԲԲ, էջ 1416. ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, էջ 456)։
ԺԴ. դ. ավանդ ված ՄՄՁ 2371-ում մո լար. սխալ. խա բե բա. հրա պու րող 

ՀՇ-ի հե նա բա ռը Տա րա տո ղա կան-ն է (286)։ Հր. Աճա ռյա նը տա րա տո ղել 
բա յը նշում է «ուղիղ շարք (մար գա րիտ նե րի, շղթա յի, բազ մա կան նե-
րի, խօս քի կամ բա ռե րի)» իմաս տով տող բա ռա հոդ վա ծում՝ վեր ջի նիս 

54 Լ .  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Գրաբարի բառարան, Երեւան, 2010, էջ 264։
55 Հր. Աճառյանը վկայում է, որ այն «Գործածւում է նաեւ «....չ, ապ» առումներով....»՝ 

միաժամանակ նշելով. «Յետոսկեդարեան շրջանին այս երկրորդ գործածութիւնն աւելի 
ընդարձակուելով եւ տարածուելով՝ տար դարձաւ մասնիկ՝ համապատասխան յն. δια- եւ 
παρα- մասնիկներին», եւ որպես օրինակ բերելով տարբերել, տարաձայնութիւն, տարօրինակ 
բառերը. ՀԱԲ, ն. տ.։

56 Հր. Աճառյանի վկայությամբ՝ «....յետինները սխալ գրչութեամբ գրում են բաղդ, որ 
ընդունուած է նաեւ արդի գրականում, բայց հիմա հետզհետէ ջնջուելու վրայ է». ՀԱԲ, հտ. 1, 
էջ 389։

57 J.  Vi l l o t t e , Dictionarium Novum Latino-Armenium, էջ 385։
58 «Պատմութիւն Հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ ցամ Տեառն 1784...», Յօրինեալ ի Հայր 

Միքայէլ վարդապետէ Չամչեանց կոստանդինուպօլսեցւոյ..., Վենէտիկ, 1786, հտ. Գ, էջ 718։
59 «Քերականութիւն գրաբառի լեզուի Հայկազան սեռի», Շարադրեցեալ աշխատասի րու-

թեամբ Մխիթարայ Սեբաստացւոյ, Վէնէտիկ, 1730, էջ 575։
60 «Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան եւ յայլ կողմանս բնակեալս ի Հայկազանց սերելոց 

ի նախնեաց Անի քաղաքին», Շարագրեալ... Հ. Մինասայ Բժշկեանց, Վենետիկ, 1830, էջ 335։
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հա մար նշե լով. «=Թւում է խալ դե ան շրջա նի բառ» (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 415)61։ 
ՆՀԲ-ն տա րա տո ղումն բա ցատ րում է «Ի բաց հե ռա ցումն ի տո ղէ. ի կար-
գէ. օտա րա նալն» (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 855)։ Տա րա տող-ի հա մար ար ձա նագր-
վում է նաեւ «բա ժա նող» նշա նա կու թյու նը62։ Մխի թար Սե բաս տա ցին տա-
րա տո ղա կան-ի հա մար նշում է «տա րան ջա տա կան. կամ բա ժա նո ղա կան. 
եւ կամ տրո հա կան։ Իսկ մերթ վտա րո ղա կան. կամ տա րագ րո ղա կան. եւ 
կամ մեր ժո ղա կան» իմաստ նե րը (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 1106)։ Ստե փա նոս Մալ-
խա սյան ցը «հա զու ա դէպ բառ» նշու մով առանձ նաց նում է տա րա տո ղա-
կան-ի «Տա րա տո ղող, տա րա տող ված, շար քից դուրս ձգող, շար քից դուրս 
ձգված, տա րագր ված» նշա նա կու թյու նը՝ մի եւ նույն նշու մով ար ձա նագրե-
լով տա րա տել, տա րա տո ղել բա յե րը եւ մի ա ժա մա նակ ման րա մաս նե լով 
դրանց «հե ռաց նել, տա րագ րել, վտա րել» իմաստ նե րը (ՄՀԲԲ, հտ. 4, 
էջ 384)։ Նույն նշու մով տա րա տո ղել եւ տա րա տումն բա ռե րը հի շա տա կում 
է Հ. Բար սե ղյա նը63։ Նկա տի առ նե լով ՀՇ-ում ընդգրկ ված մյուս բա ռե րը՝ 
կա րե լի է հա վա նա կան եւ ըն դու նե լի հա մա րել ար դի հա յե րե նի բա ռա-
րան նե րում հրա պու րիչ-ի հա մար նշված «խո րա ման կու թյամբ՝ խաբ կան-
քով՝ պատ րո ղա կան խոս քե րով (դե պի մի վատ բան) ձգող, «մո լո րեց նող» 
«մի վատ բան անե լու թե լադ րող» նշա նա կու թյուն նե րը (ԱՀԲԲ, էջ 905. 
ԺՀԼԲԲ, հտ. 3, էջ 392) տա րա տո ղա կան-ին վե րագ րե լը, քա նի որ ի վեր ջո 
դրանք հան գեց նում են «տա րան ջատ ման, բա ժան ման», այ լեւ «հե ռա նա-
լու, օտա րա նա լու»։
Դպրա տուն. դպրոց. հա մալ սա րան. ուսում նա րան. դա սա տուն ՆՇ-ում 

(ՄՄՁ 566 (I), 241բ. 6762, 105բ) առ կա ուսում նա րան բա ռը վկա յում է 
Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «տե ղի ուս ման, որ եւ ասի դպրոց» բա ցատ-
րու թյամբ (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 865)։ Հր. Աճա ռյա նը այն նշում է «նոր բա ռե-
րի» շար քում (ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 610). ըստ Հր. Աճա ռյա նի՝ բա ղադր ված է 
առան ձին ան գոր ծա ծա կան ուս «սո վո րե լը» «բնիկ հայ» բա ռով (ՀԱԲ, ն. 
տ.), ըստ Գ. Ջա հու կյա նի՝ «հ.-ե. * men-/mn ածան ցից՝ նա խոր դող -ու հիմ-
քա յին տար րով (հ.-ե. *-eu/u)» ծա գած -ումն» (ՋՀՍԲ, էջ 812) եւ «իրան. 
–a-δan(a) ածան ցա կեր պից (-a- հիմ քա կազմ տարր- + dana-(«տեղ»)» 

61 Տող-ի ստուգաբանությանն անդրադարձել է Էդ.Աղայանը՝ հանգելով այն 
եզրակացության, որ «....հայերեն տող եւ տաղ բառերը ծագում են հնխ. *del- արմատից....». 
մանրամասն տե´ս ԷԴ .  ԱՂԱՅԱՆ , Բառաքննական եւ ստուգաբանական հետազոտություններ, 
Երեւան, 1974, էջ 137–140։

62 Լ .  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ , Գրաբարի բառարան, էջ 273։
63 Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 889։
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ծա գած -արան (ՋՀՍԲ, էջ 800) ածանց նե րով։ Բառն առ կա է նաեւ «Գու-
մար բարձ րա գոյն հրո վար տա կաց եւ ար ձա նագ րու թե անց, վե րա բե-
րե լոց առ հայ կա կան Լա զա րե ան ճե մա րանն արեւ ե լե ան լե զու աց որ ի 
Մոս կով» գրքում64։ ԳՆԲՀԼ-ն հա մա րում է «նոր շի նու ած»՝ «վար ժա րան» 
նշա նա կու թյամբ (ԳՆԲՀԼ, էջ 1097)։ ԽՀՌԲ-ն հի շա տա կում է «Училище, 
школа; лицей, семинарія; учебное заведеніе» նշա նա կու թյուն նե րով (ԽՀՌԲ, 
հտ. 2, էջ 297)։ ՄՀԲԲ-ն «Ուսում առ նե լու տեղ, հիմ նարկ, որ տեղ աշա-
կերտ նե րին ուսում են տա լիս» նշա նա կու թյանն առադ րում է «դպրոց. 
(գործ է ած վում սո վո րա բար ստո րին եւ միջ նա կարգ դպրոց նե րի հա-
մար)» իմաս տը (ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 608)։ Ար դի հա յե րեն բա ցատ րա կան 
բա ռա րան նե րում առաջ նա յին է «Միջ նա կարգ կամ տար րա կան մաս-
նա գի տա կան ուսում նա կան հաս տա տու թյուն» նշա նա կու թյու նը (ԱՀԲԲ, 
էջ 1499. ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, էջ 611), հե տեւ ա բար կա րե լի է նշել, որ բա ռը 
որո շա կի ո րեն իմաս տա փոխ վել է։
Քննվող ՁԲ-նե րից ՄՄՁ 566 (I)-ը, 3110-ը, 6762-ն առանձ նա նում են 

այն պի սի բա ռա շար քե րով, որոնք ընդգր կում են հաս կա ցու թյու նը տե սա-
կա յին տար բե րակ մամբ65, ինչ պես, օրի նակ, Ականց տե սակք, Գո ղոյ տե-
սակք, Չար եւ պէս պէս տե սակք չա րի եւ այլն:
Գո ղոյ տե սակք. գող. աւա զակ. զօ վօղ. հէն. աս պա տակ. ելու զակ. ական 

հատ(ա)նօղ. (եթէ ծո վու իցէ) նա ւար տակ կամ աւա զակ ծո վու բա ռա շար-
քում (ՄՄՁ 6762, 105ա. 566 (I), 240բ) առանձ նա նում են աս պա տա կիչ, մե-
նա զէն եւ նա ւար տակ բա ռե րը։

«Ձի ով ար շա ւանք կամ յար ձա կում. 2. ձի ով ար շա ւող կամ յար ձա-
կու ող» նշա նա կու թյուն նե րով «օտար փո խա ռե ալ» աս պա տակ բա ռով 
(«Իրան. *aspataka- ձեւ ից». ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 272–273) եւ իչ վեր ջա ծան ցով 
(ըստ Գ. Ջա հու կյա նի՝ ծա գում է «հ.-ե. *kiā-ից (*-k-+*-iā-)՝ նա խոր դող *-ī- 
(-ի) հիմ քա յին ձայ նա վո րով») (ՋՀՍԲ, էջ 807) բա ղադր ված աս պա տա-
կիչ-ը Մխի թար Սե բաս տա ցին հի շա տա կում է գրա բա րի քե րա կա նու թյան 
մեջ66: Հ. Ավ գե րյա նի կազ մած երկ լեզ վյան բա ռա րա նում այն գլխա բառ 

64 «Գումար բարձրագոյն հրովարտակաց եւ արձանագրութեանց, վերաբերելոց առ 
հայկական Լազարեան ճեմարանն արեւելեան լեզուաց որ ի Մոսկով», Ս. Պետերբուրգ, 1839, 
էջ 13։

65 Նույնարմատ բարդություններով կազմված հոմանիշների շարքերում չբացառվող 
իմաստային այլ, օրինակ՝ տեսակի եւ սեռի (անտառ եւ ծառ), ընդհանուրի եւ մասնավորի 
հարաբերությունների (խաղ-դերախաղ) մասին նշում է Ա. Սուքիասյանը. տե՛ս Ա .  ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ , 
Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երեւան, 1971, էջ 170–172։

66 «Քերականութիւն գրաբառի լեզուի հայկազան սեռի», էջ 522։
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է67: Հ. Ավ գե րյա նը բա ռը նշում է նաեւ անգ լե րեն Invader եւ Invasive բա ռե-
րը թարգ մա նե լիս68։ Մ. Ջախ ջա խյա նը, թարգ մա նե լով Incrociatóre բա ռը, 
այն բա ցատ րում է նաեւ որ պես աս պա տա կիչ69։ Հե տա գա յում բա ռը «Տե´ս 
Աս պա տա կա ւոր» հղու մով ար ձա նագ րում են ՋԲ-ն եւ ԽՀՌԲ-ն. առա ջինն 
իբ րեւ «հէն ձի ա ւոր» (ՋԲ, էջ 210), երկ րոր դը՝ «На разбой, на добычу ходящiй; 
солдатъ, который ходитъ на грабежъ» նշա նա կու թյամբ (ԽՀՌԲ, հտ. 1, էջ 152)։ 
Բա ռը վկա յում են ՄՀԲԲ-ն եւ ԺՀԼԲԲ-ն՝ իբ րեւ «Աս պա տա կող, ձի ա վոր հրո-
սակ, աս պա տակ» (ՄՀԲԲ, հտ. 1, էջ 237. ԺՀԼԲԲ, հտ. 1, էջ 187)70, նաեւ 
Պետ րոս վրդ. Ճիզ մե ճյա նը՝ իբ րեւ ածա կան՝ «այն որ կաս պա տա կէ»71։ 
ՀԼՀԲ-ում աս պա տա կիչ-ին հո մա նիշ է դիտ վում օկու պանտ-ը (ՀԼՀԲ, էջ 84)։

Մե նա զէն-ը բա ղադր ված է «բնիկ հայ» մի «մի, մէկ» եւ փո խա ռյալ զէն 
«զէնք, զրահ» («= Պհլ. .... zēn, պա զենդ. zīn, զնդ. zaēna «զէնք». ՀԱԲ, հտ. 
2, էջ 93) ար մատ նե րով։ Ըստ Հր. Աճա ռյա նի՝ առա ջին ար մա տը «ածանց-
ման մէջ ներ կա յա նում է» նաեւ մեն- ձեւ ով, որը «գոր ծած ւում է ածանց նե-
րի սկիզ բը» (ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 316–317)։ ՆՀԲ-ում եւ «Հայ կազ նե ան լե զուի» 
առ ձեռն բա ռա րա նում առ կա է մե նա զի նե ալ բա ռը՝ «Տ. Մեկ նա կա զէն» հղու-
մով եւ «որ պէս մի այ նակ սպա ռա զէն, կամ թե թեւ ա զէն» նշա նա կու թյամբ 
(ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 250. ԱԲ, էջ 556)։ Եր կու բա ռա րան ներն էլ մեկ նա կա զէն-ը 
բա ցատ րում են «ինք նագ լուխ զի նե ալ/ զի նու որ». ՆՀԲ-ն մեկ նում է նաեւ 
«սրի կայ. զօ րա կան. ըստ յն. μονόζωνος. մի ա գօ տե ալ կամ մե նա գօ տե ալ. (որ 
պէս պէս մեկ նի)» (ՆՀԲ, հտ. 2, էջ 243), իսկ ԱԲ-ն՝ տաճ կե րեն՝ «չէ թէ ճի» (ԱԲ, 
էջ 553). չէ թէ ճի-ն բա ռա րան նե րը բա ցատ րում են որ պես «աս պա տակ»72, չէ-
թէ-ն՝ նաեւ «2. ավա զա կա խումբ, հրո սա կա խումբ»73։ Այն պես որ կա րե լի է 
ըն դու նե լի հա մա րել մե նա զէն-ը Գո ղոյ տե սակք բա ռա շար քում ընդգր կե լը։
Մե նա զէն-ը «տե´ս զՄի ա գօ տի» հղու մով վկա յում է Մխի թար Սե բաս-

տա ցին՝ մի ա գօ տի-ն բա ցատ րե լով՝ «...նա, որ մի այ նակ ընդ դէմ ումէք 
զի նա հա րի» (ԲՀԼ, հտ. 1, էջք 643, 653)։ Բա ռը՝ «թե թեւ ա զէն» նշա նա կու-
թյամբ, մեկ ան գամ գոր ծած ված է Միքայել Չամչյանցի «Պատ մու թիւն 

67 «Բառարան համառօտ ի հայէ ի գաղղիական», հտ. 2, էջ 90։ 
68 «Բառարան անգղիարէն եւ հայերէն», հտ. Ա, էջ 482։
69 «Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ», էջ 353։
70 Տե´ս նաեւ՝ Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 118։
71 Պ .  ՎՐԴ . ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ , Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 1, Հալէպ, 

1954, էջ 457։
72 ՍՈՒՔԻԱՍ  ՍՕՄԱԼԵԱՆ , Համառօտ բառարան ի տաճկերենէ յանգղիական եւ ի հայ բար-

բառ, Վենետիկ, 1843, էջ 136։
73 ՊԵՏՐՈՍ  ԶԷՔԻ  ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ , Մեծ բառարան օսմաներէնէ հայերէն, Կ. Պոլիս, 1912, էջ 282։
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Հա յոց» աշ խա տու թյան մեջ՝ «...Վա սակ եւ Սա հակ վե հա զունք Սիւ նե-
աց, մե նա զէն գրո հիւ յաջ եւ յա հե ակ թեւ ար կուք...»74։ Հե տա գա յում այն 
վկա յում է Ստ. Մալ խա սյան ցը՝ «հա զու ա դէպ բառ» եւ «Տ. Մեկ նա կա զէն» 
նշում նե րով (ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 303), մեկ նա զէն-ի՝ «Պարզ՝ թե թեւ զին ված 
(զի նու որ, ար շա ւա խումբ), թեթեւազէն» բա ցատ րու թյամբ (ՄՀԲԲ, հտ. 3, 
էջ 297)։ ՀԼՀԲ-ն նույն պես բա ռը նշում է հղու մով՝ «Տ. Մեկ նա զեն»՝ վեր-
ջինս հա մա րե լով ռազ մա կան եզ րույթ, այ լեւ «հազ վա դեպ գոր ծած վող 
բառ» (ՀԼՀԲ, էջք 449, 452) ։
Ուշադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ նույն գրչագ րե րում՝ Զօր հե նա բա-

ռով ՆՇ-ում (ՄՄՁ 6762, 107բ. 566 (I), 244բ), տրված են հա մա պա տաս-
խա նա բար մեկ նա զէնք եւ մե նա կա զէնք բա ռե րը. առա ջի նը, ինչ պես ար դեն 
նշվել է, առ կա է ՆՀԲ-ում եւ ԱԲ-ում, իսկ ՄՀԲԲ-ն Մեկ նա զէնք-ը բա ցատ-
րում է «Աս պա տա կող հրո սակ» (ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 297)։ Նկա տի առ նե լով 
բա ռա րա նա յին տվյալ նե րը, այ լեւ մե նա կա զէնք-ի՝ բա ռա րան նե րում վկայ-
ված չլի նե լը՝ գրչագ րե րում մեկ նակ-ի` մե նակ գրու թյու նը կա րե լի է սխա-
լագ րու թյուն հա մա րել։
Ինչ վե րա բե րում է նա ւար տակ-ին, ապա բա ռին անդ րա դար ձել է 

Հր. Աճա ռյա նը՝ նշե լով՝ «ՆԱ ՒԱՐ ՏԱԿ «ծո վա հէն». ունի մի այն ՀՀԲ, առանց 
վկա յու թե ան։ Իր աղ բիւրն է ան շուշտ Վար դան Յու նա նե ան, Ձեռ բա-
ծու թիւն 1671, էջ 327, ուր Յու նա նե ա նի շի նած նո րա կերտ բա ռե րի մէջ 
կայ նաեւ նա ւար տակ՝ վե րի նշա նա կու թե ամբ» (բա ռի կազ մու թյան մա-
սին տե´ս ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 436)75։ Ուրեմն հայ իրա կա նու թյան մեջ, բա ցի 
Հր. Աճա ռյա նի նշած՝ Մխի թար Աբ բա յի բա ռա րա նից, նա ւար տակ-ը՝ իբ րեւ 
«գո ղոյ տե սակք» եւ «(եթէ ծո վու իցէ)» մեկ նա բա նու թյամբ, առ կա է նաեւ 
ԺԸ. դ. ավանդ ված ՁԲ-ում76։
Բա ռը հի շա տակ վում է նաեւ ՄՀԲԲ-ում՝ «հա զու ա դէպ բառ» նշու-

մով եւ «Նա ւով աս պա տա կու թիւն գոր ծող, ծո վա հէն» բա ցատ րու թյամբ 
(ՄՀԲԲ, հտ. 3, էջ 446), ՀԼՀԲ-ում՝ «Նա վար տուկ, տե՛ս Ծո վա հեն» (ՀԼՀԲ, 
էջ 482), նույն բա ցատ րու թյամբ եւ նույն նշու մով` Հ. Բար սե ղյա նի կազ-
մած բա ռա րա նում77։

74 «Պատմութիւն Հայոց», հտ. Գ, էջ 120։
75 Մխիթար Սեբաստացին բացատրում է «աւազակ ծովու, զոր եւ կոչեմք հէն....». ԲՀԼ, հտ. 

2, Վէնէտիկ, 1769, էջ 220։
76 Լատինաբան հայերենում «աւարառու ծովագնաց» նշանակությամբ նաւարտակ-ն 

արձանագրում է նաեւ Վ. Համբարձումյանը (եւ դարձյալ Վ. Յունանեանի «Ձեռբածութիւն»-
ից). Վ .  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ , Լատինաբան հայերենի պատմություն, էջ 233։

77 Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 699։
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Բնա կա րա նաց մա սունք. խուց. խուղ. սե նե ակ. վեր նա տուն. ներք նա տուն. 
շտե մա րան. մա ռան. վեր նա յարկ. դստի կոն. գա ւիթ. սրահ. միջ նա տուն բա-
ռա շար քում (ՄՄՁ 6762, 103բ. 566 (I), 238բ–239ա) առ կա է վեր նա գա ւիթ 
բա ռը՝ բա ղադր ված «բնիկ հայ» վեր «վե րեւը, վե րի ծայ րը» (ՀԱԲ, հտ. 4, 
էջ 329) ար մա տով եւ գա ւիթ «տան, ապա րան քի կամ տա ճա րի բակ կամ 
նա խա սե նե ակ» (ՀԱԲ, հտ. 1, էջ 528) բա ռով։ Մա կա գա ւիթ-ը իբ րեւ «վե րին 
գա ւիթ» բա ցատ րե լիս վեր նա գա ւիթ բառն է գոր ծա ծում Մխի թար Սե բաս-
տա ցին (ԲՀԼ, հտ. 1, էջ 602)։ «Վե րեւի գա վիթ, վեր նաս րահ» նշա նա կու-
թյամբ ար ձա նագ րում են ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան եւ հո մա նիշ նե-
րի բա ռա րան նե րը (ԱՀԲԲ, էջ 1385. ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, էջ 402. ՀԼՀԲ, էջ 606)78։
Մի այն ՄՄՁ 3110-ի նույն բա ռա շար քում է առ կա ներք նա գա ւիթ բա ռը 

(79բ)։ Այն հի շա տակ վում է Գ. Լու սի նյա նի կազ մած երկ լեզ վյան բա ռա-
րա նում՝ «Vestibule, ա. ան դաս տակ, ներք նա գա ւիթ....» բա ռա հոդ վա ծում79։ 
Բա ռը «ներք նա բակ» բա ցատ րու թյամբ վկայ վում են ՄՀԲԲ-ն (ՄՀԲԲ, հտ. 
3, էջ 459), ԺՀԼԲԲ-ն (ԺՀԼԲԲ, հտ. 4, էջ 32), ՀԼՀԲ-ն (ՀԼՀԲ, էջ 487), իսկ 
ԱՀԲԲ-ն՝ որ պես «ներ քին գա վիթ» (ԱՀԲԲ, էջ 1070)։ Ամե նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ ներք նա գա ւիթ-ը կազմ վել է մյուս գրչագ րե րում առ կա վեր նա-
գա ւիթ բա ռի հա մա բա նու թյամբ՝ բա ղադ րե լով «բնիկ հայ» ներ «մէջ» ար-
մա տը («որ հնե րի մօտ առան ձին չէ գոր ծա ծու ած. որից ունինք ի ներքս 
«ներ սը»». ՀԱԲ, հտ. 3, էջ 443) եւ գա ւիթ բա ռը։
Քնար. ջնար. եւ պէս պէս տե սակք եր գա րա նաց եւ նու ա գա րա նաց. կի-

թառ. փան թեռ. բամ բիռ. տա ւիղ. տաս նա ղի. եր գե հօն, թմբուկ. սրինգ. 
ծնծղայ. փող. քա նոն. հա սա րա կօ րէն կո չեն գոր ծի եր գոց ՆՇ-ում (ՄՄՁ 566 
(I), 277բ–278ա. 6762, 129բ) առ կա է եղեգ նա փող-ը։ Եղէգն (ՀԱԲ, հտ. 
2, էջ 19) եւ փող «նեղ անցք» (ՀԱԲ, հտ. 4, էջ 512) ար մատ նե րով բա-
ղադր ված բառն ար ձա նագ րում է Մխի թար Սե բաս տա ցին՝ «...փող ինչ 
շի նե ալ յե ղե գա նէ, զոր եր գե լով հար կա նեն. ռամկ. նայ» (ԲՀԼ, հտ. 1, 
էջ 239)։ Հ. Վիլ լո տը լա տի նե րեն calamus-ը թարգ մա նում է «եղեգ նե այ 
շուի. եղեգ նա փող»80, երկ լեզ վյան բա ռա րան նե րում՝ Գեւ որգ Դպիր Պա-
լա տա ցին պարս կե րեն նայ-ը` «եղեգ նա փող. սրինգ»81, Մ. Ջախ ջա խյա նը 

78 Տե´ս նաեւ Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 872։ Պ .  ՎՐԴ .  ՃԻԶՄԷՃԵԱՆ , Հայերէն աշխարհաբար 
լեզուի լիակատար բառարան, հտ. 2, էջ 1328։

79 ԳՈՒԻՏՈՆ  ԼՈՒՍԻՆԵԱՆ , Նոր բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ, հտ. I, Փարիզ, 1900, 
էջ 792։

80 J.  Vi l l o t t e , Dictionarium Novum Latino-Armenium, p. 89.
81 «Բառարան պարսկերէն ըստ կարգի հայկական այբուբենից ի Գէորգեայ Դպրէ Տէր 

Յոհաննէսեան Պալատցոյ», Կ. Պօլիս, 1826, էջ 319։



80 ՆԱԶԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 2019 Գ. 

իտա լե րեն cennamélla-ն՝ իբ րեւ «եղէգ նա փող»82։ Այն հի շա տակ վում է 
նաեւ «յի տա լա կան բար բա ռոյ» թարգ մա նա կան «Կրթու թիւն ապաշ խա-
րո ղի» աշ խա տու թյան մեջ83: Երաժշ տա կան գոր ծի քի ան վա նումն առ կա 
է ԽՀՌԲ-ում՝ «Флейта, свирѣль» (ԽՀՌԲ, հտ. 1, էջ 345), ՄՀԲԲ-ում` «Եղէ գի 
փող» (ՄՀԲԲ, հտ. 2, էջ 558) բա ցատ րու թյամբ։ Ար դի հա յե րե նի բա ցատ-
րա կան բա ռա րան նե րը նույն պես վկա յում են բա ռը որ պես՝ «2. Եղեգ նյա 
փող (հին երաժշ տա կան գոր ծիք)։ 3. Նույնն է՝ Եղեգ նաս րինգ» (ԱՀԲԲ, 
էջ 323), «Եղեգ նաս րինգ, շվի» (ԺՀԼԲԲ, հտ. 1, էջ 549)։ Այն հի շա տա կում 
են Հ. Բար սե ղյա նը84 եւ Ա. վրդ. Կռա նյա նը85։
Այս պի սով, քննու թյամբ պարզ վում է, որ հո մա նիշ նե րի՝ ԺԲ-ԺԷ. եւ 

նույ նա նիշ նե րի՝ ԺԸ. դ. ավանդ ված ՁԲ-նե րում առ կա, բայց եւ գրա բա-
րի տպա գիր բա ռա րան նե րում չվկայ ված բա ռե րից շուրջ մեկ տաս նյա-
կը վկայ ված է մի այն այդ ՁԲ-նե րում, մեկ տաս նյա կից ավե լին՝ ար ձա-
նագրված Հ. Վիլ լո տի, Մխի թար Սե բաս տա ցու, նաեւ Մխի թա րյան հայ րե-
րի՝ ԺԹ. դ. հրա տա րա կած երկ լեզ վյան եւ երեք լեզ վյան բա ռա րան նե րում, 
քե րա կա նա կան եւ պատ մա կան տար բեր աշ խա տու թյուն նե րում (ասել է՝ 
դրանք գոր ծա ծել են ժա մա նա կից նե րը). ըստ բա ռա րա նա յին տվյալ նե րի՝ 
այդ բա ռե րի մի մա սը նույն կամ իմաս տա յին այլ նրբե րանգ նե րով պահ-
պան վել է հա յոց լեզ վի արեւ ե լա հայ եւ արեւմ տա հայ տար բե րակ նե րում։

Р Е З Ю М Е

Геворк Джаукян, рассматривая и уточняя предлагаемые этимологии не-
которых «недавно найденных» слов, засвидетельствованных в средневековых 
словарях, отмечает, что изучение лексикографических памятников средневеко-
вой Армении дает важный материал для истории армянского языка и этимоло-
гии. Сказанное безоговорочно можно отнести к рукописным словарям сино-
нимов XII–XVIII веков. В них нет текстуальных примеров, поэтому делается 
попытка установить существование рассматриваемых слов словообразованием 
армянского языка, словарями, опубликованными позднее, и, по мере возмож-
ности, текстуальными примерами.

82 «Համառօտ բառարան յիտալականէ ի հայ եւ ի տաճիկ», էջ 111։
83 «Կրթութիւն ապաշխարողի», Վէնէտիկ, 1751, էջ vij:
84 Հ .  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ , նշվ. բառ., էջ 281։
85 Ա . ՎՐԴ . ԿՌԱՆԵԱՆ , Բառգիրք գործնական հայերէնի, էջ 107։



2019 Գ. ՆՈՐԱԿԱԶՄ ԲԱՌԵՐ ՁԵՌԱԳԻՐ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 81

Рассмотрены слова aylasaras, andapan, khaytaphit, khaytatshəmuk, khardavan, 
dzaynarik, hargutyun, nmanaberutyun, vorjasuzyal, pararu, skanchagegh, vayrakhos, 
tsophakhos, varzhak, tarabakht, taratoghakan, usumnaran, aspatakich, menazen, 
navartak, vernagavit, nerknagavit, yeghegnaphogh.

Выясняется, что переписчики создавали или добавляли слова, которые 
употребляли современники: некоторые слова засвидетельствованы только в ру-
кописных словарях, другие — в словарях Дж. Виллотта, Мх. Себастаци (XVIII 
век), отцов-мхитаристов (XIX век) и по словарным данным некоторые из этих 
слов сохранены в восточноармянском и западноармянском вариантах армян-
ского языка.

S U M M A R Y

Gevorg Jahukyan, reviewing and refi ning the proposed etymologies of some 
“recently found” words testifi ed in medieval dictionaries, notes that the study of 
lexicographic monuments of medieval Armenia provides important material for the 
history of the Armenian language and etymology.

This can be unconditionally attributed to manuscript dictionaries of synonyms 
of the XII–XVIII centuries. There are no textual examples in these dictionaries; 
therefore an attempt is made to confi rm the existence of words by structures of the 
Armenian language formation, dictionaries published later and textual examples as 
far as possible.

The words aylasaras, andapan, khaytaphit, khaytatshəmuk, khardavan, dzay-
narik, hargutyun, nmanaberutyun, vorjasuzyal, pararu, skanchagegh, vayrakhos, 
tsophakhos, varzhak, tarabakht, taratoghakan, usumnaran, aspatakich, menazen, nav-
artak, vernagavit, nerknagavit, yeghegnaphogh are considered.

Considering the aforementioned words, it turns out that scribes created or add-
ed words that were used by contemporaries: some of these words are testifi ed only 
in manuscript dictionaries, some in the dictionaries of J. Villotte, Mkh. Sebastatsi 
(XVIII century), members of the Mekhitarist Congregation (XIX century) and ac-
cording to dictionary data, some of these words are preserved in Eastern Armenian 
and Western Armenian languages.



 ԷՋՄԻԱԾԻՆ 

ՍԱՄՎԵԼ  ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵՏՈՒՄ ԱՓՀԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՏԱՆՏԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ
(1915 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍ — 1917 Թ. ՀՈՒԼԻՍ)

Ա
ՌԱՋԻՆ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի սկզբնա կան փու լում լրջո րեն 
քննարկ վում էր Ալեք սանդ րե տում Ան տան տի զոր քե րի ափ հան ման 

նա խա գի ծը: Սա կայն 1915 թ. փետր վա րին բրի տա նա կան կա ռա վա րու-
թյու նը որո շեց ափ հա նու մը կազ մա կեր պել Դար դա նե լում, իսկ Կի լի կի ան 
ռազ մա կա լե լու գործ նա կա նում պատ րաստ նա խա գիծն ինչ-ինչ պատ-
ճառ նե րով մի կողմ դրվեց1: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, պա տե րազ մի հե տա գա տա րի նե րին բազ միցս ամե-

նա տար բեր նա խագ ծեր առաջ քաշ վե ցին Ալեք սանդ րե տի ծո վա ծո ցում 
Ան տան տի երկր նե րի կամ հայ կա կան կա մա վո րա կան զո րա մա սե րի մի ջո-
ցով մե ծա ծա վալ կամ դի վեր սի ոն գոր ծո ղու թյուն ներ ծա վա լե լու նպա տա-
կով: Այն թուր քե րին հար վա ծե լու ամե նա հար մար վայրն էր եւ կա րող էր 
ունե նալ վճռո րոշ նշա նա կու թյուն Օս մա նյան կայս րու թյա նը վերջ նա կան՝ 
ջախ ջա խիչ հար ված հասց նե լու գոր ծում: Ռազ մա վա րա կան այդ նպա տա-
կադ րու մը օրա կար գա յին էր պա տե րազ մի ողջ ըն թաց քում, սա կայն ան-
հաշտ մրցակ ցու թյունն Ան տան տի դաշ նա կից նե րին թույլ չտվեց վճռա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ ծա վա լել Կի լի կի ա յում:
Դի տար ժան է այն փաս տը, որ Ալեք սանդ րե տի ծո վա ծո ցում ափ հա-

նում կա տա րե լու նա խագ ծե րի քննար կում նե րի ժա մա նակ ոչ մի կաս-
կած չի եղել հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա վա նա կա նու թյան վե րա բե րյալ: 
Բրի տա նի ա յի, Ֆրան սի ա յի, Ռու սաս տա նի բո լոր ռազ մա կան ու քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րը հակ ված էին կար ծե լու, որ թուր քերն ի վի ճա կի չէ-
ին խո չըն դո տել Կի լի կի ան գրա վե լու Ան տան տի փոր ձե րին: Նրանք նույ-
նիսկ վստահ էին, որ դա կհան գե ցի Օս մա նյան կայս րու թյան անձ նատ-
վու թյա նը: Սա կայն այդ ռազ մա վա րա կան մտադ րու թյունն այդ պես էլ 
իրա կա նու թյուն չդար ձավ: Կայ սե րա պե տա կան նկրտում ներն ու մի մյանց 

1 Ս. ՊՈՂՈՍՅԱՆ , Ալեքսանդրետում Անտանտի զորքերի ափհանման խնդիրը (1914 թ. սեպ-
տեմ բեր – 1915 թ. մարտ), ՎԷՄ, 2017, թիվ 3 էջ 26–42։


