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Մարգարյան Ինգա 
(Հայաստան, Գորիսի պետական համալսարան) 

 
ԲԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 
Հասարակության քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական կյանքի 

վերափոխման, գիտության, մշակույթի և այլնի զարգացմամբ պայմանավորված՝ ի 
հայտ են գալիս նորաբանություններ, նոր կազմություններ, իմաստափոխական նոր 
իրողություններ մեր լեզվի գրական, խոսակցական և տարբեր շերտերում: 

Կենդանի լեզուն բարդ, զարգացող ու կատարելագործվող մի համակարգ է, որի 
շարունակական փոփոխության արտահայտություններից մեկն էլ բառային կազմի 
համալրումն է նոր միավորների հաշվին: Նորաբանություններ են դիտվում լեզվական 
այն իրողությունները, որոնք փոխառվում կամ ստեղծվում են լեզվի զարգացման 
տվյալ փուլում կենսունակ բառակազմական եղանակներով կամ էլ բառերի 
իմաստների փոփոխության ու զարգացման ճանապարհով՝ նոր առարկաներ, 
երևույթներ, հասկացություններ արտահայտելու համար, և որոնց նորաստեղծ լինելը 
գիտակցվում է խոսողի կողմից: 

Լեզվաբանության մեջ տարբերակվում են ինչպես նորաբանություն և նոր բառ 
հասկացությունները, այնպես էլ՝ բառային և իմաստային նորաբանություններ 
հասկացությունները1: Բառային նորաբանությունները ձևով և իմաստով նորակազմ 
բառեր են, որոնք առաջին անգամ են գործածվում լեզվում, ինչպես՝ լրազամբյուղ, 
տեսակապ, տեսազանգ, ապրանքանյութական, անվանաքարտ և այլն, իսկ 
իմաստային նորաբանությունները լեզվում գոյություն ունեցող բառերի ձեռք բերած 
նոր, թարմ իմաստներն են՝ ձայնադարան, դիմահարդար, ինքնագլոր, ձևաչափ, 
ընդմիջում և այլն: Բառերի իմաստային փոփոխությունները հիմնականում տեղի են 
ունենում բառագործածության գործընթացում և գլխավորապես փոխաբերական ու 
փոխանվանական գործածությունների, դրանց զանազան դրսևորումների հետևանք 
են2:Ինչ վերաբերում է նորաբանությանը՝ նոր բառ դառնալու կամ նորի վերածվելու 
պայմանին, պետք է նշել անհրաժեշտ գործոնը` գործածության 
հաճախականությունը: Այսինքն՝ «որքան հաճախ գործածվի տվյալ նորաբանությունը, 
որքան մեծ կարիք ու պահանջ լինի տվյալ բառի ամենօրյա գործածության, այնքան 
կմեծանա այդ նորաբանության նոր բառ դառնալու հավանականությունը»3: 

Քննվող նորակազմությունները մեծ մասամբ բարդություններ են, որոնք 
առանձնանում են տարբեր կաղապարներով: Հոդվածում ընդգրված առանձին 
նորաբանությունների մասին թերևս կարող են լինել առարկություններ, բայց 
ակնհայտ է դրանց իմաստային նորաբանություն լինելը: Այդ պնդումը արվում է 
                                                             
1Տե՛ս Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 485: 
2Է. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987, էջ 359: 
3Փ. Մեյթիխանյան, Նորաբանության, նոր բառի և նոր իմաստի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ, 
ՊԲՀ, Ե., 1990, 3(43), էջ 49: 
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ելնելով հետևյալ դրույթներից. ա) այն իմաստներով, ինչ գտել ենք մերօրյա 
կիրառություններում, դրանց վերաբերյալ նշված բառարաններում որևէ 
բացատրություն չկա, այդ իմաստները բացակայում են, բ) մերօրյա իմաստային 
կիրառություններն ընդամենը դիպվածային երևույթներ չեն, այլ շատ կայուն և 
հետևողական գործածվում են համապատասխան ոլորտներում, իսկ դա նշանակում 
է, որ եթե այսօր կազմենք նոր բառարաններ, դրանք պետք է ամրակայվեն:  

Սրանք գործածության առումով հավասարազոր չեն. առավել գործուն ու 
հաճախադեպ են գոյական+գոյական, բայ կամ բայարմատ+գոյական կաղապարները: 

Գոյական+գոյական կաղապարով առավելապես ձևավորվում են հոդակապով 
իսկական բարդություններ, որոնց առաջին բաղադրիչը հիմնականում լրացնում է 
երկրորդին՝ արտահայտելով սեռական հոլովաձևի իմաստ, ինչպես՝ լրազամբյուղ 
(լուրերի ամբողջություն) («Այսօրվա մեր լրազամբյուղը սպառվեց» (Հ2, Հայլուր)), 
գաղտնաբառ (գաղտնի կոդավորում, համարժեք է ռուս. пароль և անգլ. password 
բառերի նշանակությանը) («Մուտքագրեք ձեր գաղտնաբառը և սպասեք հրահանգի» 
(Գովազդային թերթոն)), հաշմասայլակ (հաշմանդամների համար նախատեսված 
սայլակ) («Էլեկտրական կարգավորումներով նորագույն հաշասայլակներ՝ Segway-ի 
ստեղծողներից» (Համացանց)):  

Նորակազմ երկբաղադրիչ բարդություններում առկա է նաև բաղադրիչների 
որոշիչ-որոշյալ հարաբերությամբ կազմություններ. միջնորդավճար=միջնորդային 
վճար (որևէ գործարքի համար նախատեսված գումարի վճարման չափ) («Բանկը 
իրավունք է ստանում գանձել տուգանքի, տոկոսների, վարկի, սպասարկման 
միջնորդավճարի գումարը» (Գովազդային թերթոն)): 

Պետք է նշել, որ այսպիսի կազմություններում նկատվում է որոշ ձևույթների 
բառակազմական ակտիվացում: Այպես՝ տոկոս(ա)-, քարտ(ա)- արմատները, որպես 
առաջնաբաղադրիչ, բավական հաճախադեպ են. վերջին շրջանում այս 
բաղադրիչներով նորակազմությունների առաջացումը կապված է հատկապես 
բաժնետիրական ընկերությունների, ֆինանսական կազմակերպությունների և այլ 
ձեռնարկությունների զարգացման ու տարածման պայմաններում ստեղծված նոր 
իրողությունները նոր բառերով արտահայտելու անհրաժեշտությամբ: Այսպես՝ 
տոկոսագումար«….սահմանված տոկոսագումարը հաշվարկվում է միայն 
օգտագործված գումարի համար» (Գովազդային թերթոն), տոկոսադրույք«Տարեկան 
անվանական տոկոսադրույք» (Գովազդային թերթոն), քարտատեր«….քարտատիրոջը 
փոխանցվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը գանձելուց հետո» 
(Գովազդային թերթոն),  քարտատեսակ«….վճարային համակարգի ամենանորաձև 
քարտատեսակը» (Գովազդային թերթոն), անվանաքարտ (վերջնաբաղադրիչ) «Բանկի 
աշխատողները պարտավորվում են կրել նախատեսված անվանաքարտերը» 
(Գովազդային թերթոն), տարբեր ոլորտներում առավելապես գործածվում է 
անվանաքարտ նորակազմության փոխառյալ բառապատճենումը՝ beyj: 
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Բայ կամ բայարմատ+գոյական կաղապարով ստեղծված 
նորակազմություններում երբեմն բայ բաղադրիչը, բացի բայական իմաստից, կարող է 
դրսևորել նաև այլ խոսքիմասային իմաստ. տեսակապ (տեսասարքերի միջոցով 
ստեղծվող կապ)4 «Տեսակապի միջոցով կարող եք կապ հաստատել տարբեր 
երկրներում ապրող ձեր հարազատների հետ» (Հեռուստատեսային գովազդ), 
տեսազանգ (տեսակապի ազդանշան) «Zangi տեսազանգի միջոցով կարող եք 
փոխանակել ձեր մտքերը» (Հեռուստատեսային գովազդ), սահմանաչափ 
(սահմանված չափ) («Սահմանաչափը՝ 2500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար» 
(Գովազդային թերթոն)), հարդարաջուր (հարդարվելու կամ հարդարանքի ջուր) 
«Հարդարաջուր Լանսելոտ տղամարդկանց համար» (Ֆաբերլիկ): 

Ածանցմամբ ստեղծված նորակազմություններից գերակշռող են 
վերջածանցավոր ձևերը: Սրանցից բառակերտման ակտիվությամբ առավել 
կենսունակ է -ային ածանցը, որով կազմված նոր բառերը հիմնականում գործածվում 
են բանկային ոլորտի գրություններում՝ հաշվարկադրամարկղային 
(«Հաշվարկադրամարկղային գործառույթներ իրականացնող» (Գովազդային 
թերթոն)), միջբանկային («Արտարժույթի միջբանկային շուկաներում ձևավորված 
փոխարժեքների հիման վրա» (Գովազդային թերթոն)), պարտքային («Կարող են 
ներդրումներ իրականացվել նաև միջազգային պարտքային և բաժնային 
արժեթղթերում» (Գովազդային թերթոն)), արտարժույթային («Արտարժույթային 
քարտերի համար սահմանված միջնորդավճարները գանձվում են» (Գովազդային 
թերթոն)):  

Հանդիպում են նաև այլ վերջածանցներով  բարդություններ ևս՝ 
ապրանքանյութական («Ապրանքանյութական պաշարների կառավարում» 
(Գովազդային թերթոն)), քարտապան («Քարտի վրա նշված են Քարտապանի անունը, 
ազգանունը….» (Գովազդային թերթոն)), ժամաբաշխում, վարկարժանություն 
(«Հաճախորդի վարկարժանության գնահատում» (Գովազդային թերթոն)): 

Լեզուն նոր բառեր կերտում է իր գոյության բոլոր շրջաններում, որն էլ տվյալ 
լեզվի կենսունակության վկայությունն է: Նոր բառերի և իմաստների երևան գալը 
ակնհայտ անհրաժեշտություն է՝ պայմանավորված նոր հասկացությունների 
անընդհատ առաջացմամբ և դրանք անվանելու անհրաժեշտությամբ5: 

Ի տարբերություն բառային նորաբանությունների՝ իմաստային 
նորաբանությունների հիմքում ընկած է իմաստափոխությունն իր դրսևորումներով՝ 
բառիմաստի ընդլայնում, նեղացում, շրջում: Սա պայմանավորված է հետևյալ 
հիմնական գործոններով՝ իմաստափոխության հանգեցնում են տվյալ լեզվի ներքին 
զարգացումները և բառը, կապված օտար լեզվական միավորի իմաստի 

                                                             
4Ա. Գալստյան, Ս. Գալստյան, Գ. Հովսեփյան, Ա. Սահակյան, Լ. Սահինյան, Նոր բառեր, Բ պրակ, Ե., 
2016, էջ 177-178: 
5Ն. Հովակիմյան, «Նորաբանություն» հասկացության ըմբռնումը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ, 
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2002, N1, էջ 146: 
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ազդեցությամբ, ստանում է իմաստային զարգացում, այն է՝ կատարվում է իմաստի 
պատճենում6: 

Քննվող իմաստային նորաբանությունները հիմնականում առանձնանում են 
բառիմաստի նեղացմամբ: 

Պատիճ- նշանակել է «մի քանի բույսերի երկար ու նեղ պտուղը, որ երկու մասի 
է բաժանվում և իր մեջ ամփոփում է սերմերը, պատյան, փխբ.որևէ բանի հաստ շերտ՝ 
ծածկույթ»7, այսօր գործածական է նաև «լվացքի բուրումնավետ հեղուկ միջոց» 
իմաստով. «Սպիտակ հագուստի անթերի ճերմակությունը կապահովեն Persil-ի 
հեղուկ երկգույն պատիճները» (Արմենիա TV): 

Ձայնադարան - «ձայնապնակներ պահելու տեղ», այսօր գործածական է նաև 
որպես էլեկտրոնային ծրագիր. «Ձայնադարան հեռախոսային ծրագիր, որտեղ կարող 
եք ձեր ցանկացած երգը ներբեռնել այս համակարգում» (Արմնյուզ): 

Ընդմիջում (ընդմիջում անել) - «որևէ կարգի գործողության՝ աշխատանքի ևն 
ժամանակավոր դադար՝ ընդհատում, բացթողում, աշխատանքի՝ գործողության 
դադարի տևողությունը, խոսքը կտրել, ընդհատել, շարքի՝ գծի, ուղու ևն խախտում՝ 
խանգարում», այժմ, պայմանավորված հատկապես երկարաժամ աշխատանքային 
ծանրաբեռնվածությամբ, կիրառվում է նաև  որպեսսննդի ընդունման, հանգստի 
ժամանակահատված, համարժեք է ռուս. перерыв բառին. «Աշխատանքային ժամերը՝ 
09:00-20:00, ընդմիջում՝ 12:00-13:00» (Հայտարարություն): 

Ինքնագլոր - «ինքն իրեն գլորվող, ինքն իրեն գլորվելով», այժմ նշանակում է 
ոտքերով շարժման մեջ դրվող փոխադրական միջոց երեխաների համար, համարժեք 
է ռուս.самакат բառին. «Հավաքիր բաժակները և ստացիր նվեր վարսահարդարիչ, 
ինքնագլոր, դպրոցական պայուսակ» (Շահումային կտրոն): 

Ընդմիջում, ինքնագլոր և այլ բառեր կան մեր լեզվի բառապաշարում, երբեմն 
նաև այդ իմաստներով գործածվում են, բայց բառարաններում տվյալ 
նշանակությունները ամրագրված չեն: 

Մարում - Մարել, մարվել բայաձևերը համապատասխանաբար նշանակել են 
«հանգցնել, թուլանալ, ոչնչացնել, հանգչել, ցնդել, նվաղել, պարտքը փակել և այլն», 
այսօրմարում գոյականական կազմութնունը նշում է բանկային համակարգերին 
հատուկ կոնկրետ գործառույթի անվանում, իսկ պարտքը փակել, մարել իմաստով 
գործածությամբ առավել կենսունակ է վճարել բայը. «Ամսական պարտադիր 
մարումներ» (Գովազդային թերթոն): 

Հաշվեհամար - «որևէ բանի ընդհանուր հաշվառում, հաշվետվություն, 
մարդահամար»,վերոբերյալ հիմունքով այս բառը բնորոշում է թվանշաններից 
կազմված կոդ, որը նախատեսված է դրամային փոխանցումների համար. 

                                                             
6Լ. Մելքոնյան, Իմաստային նորաբանությունները ժամանակակից հայերենում, Կանթեղ, Գիտական 
հոդվածների ժողովածու, Ե., 2009, N3, էջ 72: 
7Բառերի բացատրությունները ներկայացնում ենք ըստ Ստ. Մալխասյանցի «Հայերեն բացատրական 
բառարան»-ի, «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան»-ի և Է. Աղայանի«Արդի 
հայերենի բացատրական բառարան»-ի: 
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«Դրամական միջոցները Քարտապանի հեռախոսազանգի ընդունման պահին Բանկի 
կողմից սահմանված փոխարժեքով փոխարկվում և փոխանցվում են Քարտապանի 
հաշվեհամարին» (Գովազդային թերթոն): 

Ձևաչափ–գործածվել է տերմինային արժեքով որպես տպագրական8 ոլորտի 
բառ, այսօր նաև «գործունեության շրջանակ» իմաստով. «Արմենիա TV-ին այս 
ձևաչափով դուք դեռ չեք տեսել» (Արմենիա TV), «Վճարելու նոր եղանակ, խնայելու 
նոր ձևաչափ» (Գովազդային թերթոն): 

Լեզվական միավորների իմաստափոխական գործընթացում, հատկապես 
վերջին  տասնամյակներում, գերիշխող է օտար լեզվական միավորների ազդեցության 
գործոնը, ինչի արդյունքում իմաստային նորաբանություններից շատերը 
առավելապես փոխաբերական անցմամբ իմաստային պատճենումներ են՝ 
բառիմաստի նեղացմամբ: 

Դիմահարդար (դիմահարդարում) - «դերասանի դեմքը հարդարող, գրիմ անող 
(գրիմյոր) (թատր.)», այժմ համարժեք է մեքափ փոխառյալ բառին (անգլ. make up)՝ 
նշանակելով դեմքի հարդարանքով, գեղեցկությամբ զբաղվողների մասնագիտություն. 
«Հաղթողները կստանան 50 տոկոս զեղչ՝ դիմահարդարման ծառայությունից օգտվելու 
դեպքում» (Համացանց):  

Ապրանքանիշ - «Ապրանքի վրա դրված պիտակ, որի վրա նշված են 
արտադրության տեղը, որակը ևն», այսօրվա շուկայական բազմազանության 
պայմաններում համարժեք է բրենդ բառին (անգլ. brend)` նշանակելով բարձրորակ 
ապրանքատեսակ. «Զառա ապրանքանիշը ներկայացնում է իր նոր աշուն-ձմեռ 
հավաքածուն» (Հեռուստատեսային գովազդ): 

Քարտ - «ստանդարտ չափերով ու ձևով՝ որոշակի նպատակի համար 
պատրաստված և գրառումների սահմանված կարգն ունեցող՝ թղթի կամ 
ստվարաթղթի թերթ՝ գրադարանային քարտ, կուսակցական քարտ, խաղաթուղթ, 
մթերային կամ հացի քարտային սիստեմի փաստաթուղթ, որով համապատասխան 
խանութից հաց կամ մթերքներ են ստանում», այժմյան իմաստն է՝ պլաստիկից 
պատրաստված քարտեր, որոնք նախատեսված են բանկային տարբեր գործառույթներ 
իրականացնելու համար: Այն գործածվում է նաև պատճենյալ նորակազմ 
բառակապակցությամբ, ինչպես բանկային քարտ՝ ռուս. банковская карта և անգլ. bank 
card. «Բանկային քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմանագիրը համարվում 
է կնքված» (Գովազդային թերթոն): 

Կան այնպիսի իմաստային նորաբանություններ, որոնց իմաստափոխությունը 
նկատելի է միայն կայուն բառակապակցությունների մեջ, այսինքն՝ բառը նոր իմաստ 
է ստանում միայն որոշակի բառային միջավայրում, ինչպես՝ 

                                                             
8Հ. Բարսեղյան, Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական տերմինաբանական բառարան, Ե., 1973, էջ 
609: 
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Լիկվիդացիոն  -(լիկվիդացիոն գներ), նշանակում է «ապրանքատեսակը 
սպառելու համար նախատեսված վերջնական գին» «….շտապքե՛ք, մեր խանութ-
սրահում գործում են լիկվիդացիոն գներ» (Գովազդային հայտարարություն) 

Կաթվածահար - (երթևեկությունը կաթվածահար անել), նոր իմաստն է 
«ավտոճանապարհային կանոնների խախտման հետևանքով առաջացած 
խառնաշփոթ». «57-րդ համարը սպասարկող միկրոավտոբուսի բախման հետևանքով 
այսօր Երևանում երթևեկությունը կաթվածահար է եղել» (Արմենիա TV): 

Զանգել - (ձեռքին զանգել, ձեռքի վրա զանգել), խոսակցական-ժարգոնային 
երանգավորում ունեցող այս կապակցությունը տարածված է բանավոր լեզվում, բայց 
մուտք է գործել նաև հետուստատեսություն՝ ապահովելով համապատասխան 
միջավայրի շունչ. «Ես կարող եմ համարը տալ, դուք զանգեք ձեռքին ու 
պայմանավորվեք համդիպման համար» (Հեռուստատեսություն, սերիալ): 

Ամփոփելով բառային և իմաստային նորաբանությունների մասին ասվածը՝ 
կարող ենք եզրակացնել. 

1. Հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական կյանքի 
վերափոխմամբ, գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի զարգացմամբ 
պայմանավորված՝ ի հայտ են գալիս նորաբանություններ, նոր կազմություններ, 
իմաստափոխական նոր իրողություններ մեր լեզվի բառային կազմի տարբեր 
շերտերում: 

2.  Այն իմաստներով, ինչ գտել ենք մերօրյա կիրառություններում, դրանց 
վերաբերյալ նշված բառարաններում որևէ բացատրություն չկա, այդ իմաստները 
բացակայում են: 

3.  Մերօրյա իմաստային կիրառություններն ընդամենը դիպվածային 
երևույթներ չեն, այլ շատ կայուն և հետևողական գործածվում են համապատասխան 
ոլորտներում, իսկ դա նշանակում է, որ եթե այսօր կազմենք նոր բառարաններ, դրանք 
պետք է ամրակայվեն: 

4. Նորաբանությունների հիմնական մասը, կապված գործածության 
ոլորտով, տերմինային արժեք է ստանում: 

5. Նորաբանությունների ստեղծումը, իմաստափոխությունը 
պայմանավորված են ներլեզվական գործընթացներով և օտար լեզվական 
միավորների ազդեցությամբ: 

6. Իմաստային նորաբանությունները հիմնականում առանձնանում են 
բառիմաստի նեղացմամբ: 

7. Մի շարք բառերի իմաստային փոփոխությունները նկատելի են միայն 
կայուն բառակապակցությունների մեջ: 
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Inga Margaryan – The Lexical and Semantic Neologisms in The Modern Armenian 
Summarizing what is said about literal and semantic neologisms, we can conclude: 
1.    With the transformation of the political, economic, social life, due to the development 

of science, technology, culture, there are emerging neologisms, new forms, new semantic 
realities in different layers of our language's vocabulary. 

2.    There is no explanation in the dictionaries mentioned in today's applications, these 
meanings are absent.  

3.    Modern semantic applications are not just episodical, but very stable and consistent 
in relevant fields, which means that if we create new dictionaries today, they should be 
strengthened. 

4.    The principal part of the neologisms, in terms of use, gets a term value. 
5.    Creation of neologisms, semantic change are due to the interlingual processes and the 

influence of foreign language units. 
6.    Semantic neologisms are essentially distinguished by the narrowing of the word 

meaning. 
7.    Semantic changes in a number of words are only perceptible in the idioms. 
 
 
Инга Маргарян – Лексические и семантические неологизмы в современном 

армянском языке 
Обобщая изложенное о лексических и семантических неологизмах можно 

заключить: 
1. изменение общественной, политуческой, экономической жизни, развитие 

науки, техники, культуры обусловило появление неологизмов, новообразований, 
переосмысления новых реалий в различных слоях лексического состава нашего языка. 

2. В указанных словарях нет толкования неологизмов в тех значениях, в которых 
они сегодня употребляются, они в словарях отсутствуют. 

3. Применение в современных значениях вовсе не случайные явления, они 
устойчиво и последовательно употребляются в соотвействующих сферах, а это значит, что 
при составлении новых словарей, они должны быть в них зафиксированы. 

4. Основная часть неологизмов в своих сферах использования становится 
терминами. 

5. Создание неологизмов, переосмыслений обусловлено внутриязыковыми 
процессами влиянием иноязычных единиц. 

6. Семантическим неологизмам в основном свойствено сужением значения 
слова. 

7. Семантические изменения ряда слов выявляются лишь в устойчивых 
словосочетаниях. 

 
 
  
 


