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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 

Ներկա ուսումնասիրության համար իբրև բնաբան ընտրված 

Ստեփանոս գրչի վերոբերյալ տողերը թեև գրվել են իր ընդօրի-
նակած ձեռագիր մատյանի առիթով, սակայն սխալված չենք լի-
նի, եթե նույնն ասենք նաև առհասարակ հայերեն ձեռագրերի 

հիշատակարանների մասին: «Ճարտարաբան լողորդ»-ի նման հի-
շատակարանների անհատակ օվկիանոսից հետազոտողներն ամեն 

անգամ կարողանում են դուրս բերել անգին տեղեկություններ, 

նորանոր փաստեր և տվյալներ, որոնց հավաստիությունը վաղուց 

արդեն որևէ կասկած չի հարուցում: Ընդ որում՝ հատկանշելի է, 

որ որքան «ճարտարաբան լողորդ»-ը խորն է սուզվում և խորա-
մուխ լինում քննվող աղբյուրների հազարավոր տողերի մեջ, այն-
քան նրա վարձքն ավելին է լինում՝ «պատուական գանձ»-ի կամ 

որ նույնն է՝ նոր ու արժեքավոր տեղեկությունների տեսքով: 

Ասվածը միանգամայն հաստատվում է տարաբնույթ այն մեծ 

ու փոքր ուսումնասիրություններով, որոնց սկզբնաղբյուրը կամ 

հետազոտության հիմքը ձեռագիր հիշատակարաններն են՝ իրենց 

զանազան տեղեկություններով, մեծ ու փոքր իրադարձություն-
ների, ժամանակի կենցաղին ու գրչությանն առնչվող մանրա-
մասների արժանահավատ նկարագրություններով, լեզվաոճական 

և գեղարվեստական յուրահատկություններով: 

Ներկա աշխատանքը ևս նույնի վկայությունն է: Թվում էր՝ 

նախընթաց տարիներին լույս տեսած հոդվածներն ու գրքերը, 

որոնցում վերհանված են գրավոր այս հուշարձանների լեզվական 
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տարբեր հարցեր, կարող էին սպառել կամ նվազեցնել հիշատա-
կարանների լեզվական քննության անհրաժեշտությունը, մինչ-
դեռ ինչպես ցույց են տալիս մեր պրպտումները, դեռևս վաղ է 

այս մասին մտածել. հիշատակարանների տրամադրած լեզվական 

փաստերն ու տարաբնույթ իրողությունները տակավին ամբող-
ջացված և հանգամանորեն մեկնաբանված չեն: 

Գրավոր այս հուշարձանների երկարամյա մեր քննության ըն-
թացքում այս աղբյուրներից քարտագրել և դասակարգել ենք 

լեզվական բավականաչափ նյութ, որը մեր համոզմամբ օգտակար 

կարող է լինել հայոց լեզվի տարբեր հարցերով զբաղվող մասնա-
գետներին և առհասարակ հայոց լեզվի պատմությամբ հե-
տաքրքրվող անձանց: Հավաքված լեզվական նյութը վերաբերում 

է հայոց լեզվի բոլոր մակարդակներին՝ հնչյունաբանությանը, 

ձևաբանությանը, շարահյուսությանը և իհարկե, բառագիտու-
թյանը: Հիշատակարանների լեզվի ոճական հարցերը ևս մեր 

ուշադրությունից դուրս չեն մնացել: Լեզվական այս իրողու-
թյունների առանձին քննությունը հնարավորություն կտա բա-
ցահայտելու վերջիններիս արտահայտության ձևերն ու առանձ-
նահատկությունները հիշատակագիրների գրավոր խոսքում և 

զուգադրել դրանք հայոց լեզվի պատմության այլ տվյալների 

հետ:  

Ընդսմին հարկ է նկատել, որ քննվող աղբյուրների լեզվական 

նյութի մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում հիշատակա-
գիրների բառապաշարն իր շերտերով, աղբյուրագիտական արժե-
քով և մի շարք այլ առանձնահատկություններով, որոնց վերհան-
մանն ու քննությանն էլ նվիրված է ներկա ուսումնասիրություն-

բառարանը: 

Նշենք, որ ձեռագիր հիշատակարաններից մեր քաղած և պատ-
մական բառագիտության տարբեր տեսանկյուններից որոշակի 

հետաքրքրություն ունեցող բառերի թիվն անցնում է մի քանի 

հազարը: Այդ բառերը դուրս ենք գրել ինչպես հիշատակարանա-
յին տպագիր ժողովածուներից, այնպես էլ բուն ձեռագրերից և 

ձեռագրացուցակներից: Մեր կազմած ընդարձակ բառացանկի 

ժամանակային ընդգրկումը ևս լայն է. դրանում տեղ են գտել 
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ինչպես վաղագույն, այնպես էլ նորագույն, ընդհուպ մինչև Ի. 

դարասկզբին ընդօրինակված մատյանների հիշատակարաններից 

քաղված բառամիավորներ: 

Հետազոտողների դատին ներկայացվող սույն աշխատանքում 

առանձնացրել ենք Թ-ԺԵ. դդ. հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-

րանների բառապաշարին և նրա առանձնահատկություններին 

վերաբերող մի շարք հարցեր, որոնց զգալի մասը, մեր դիտարկ-

մամբ, ընդհանուր է նաև հաջորդող դարաշրջանների հիշատակա-

րանների բառապաշարի համար: Իսկ ժամանակային այս ընտրու-

թյունը պայմանավորված է մի կողմից հայոց լեզվի շրջանաբա-

ժանմամբ, մյուս կողմից՝ հիշատակարանների տպագիր հատորնե-

րի ժամանակային ընդհատումով, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտ 

ենք համարում լրացուցիչ պարզաբանումներ անել: 

Ինչպես հայտնի է, ընտրված ժամանակահատվածը՝ Թ-ԺԵ. դդ., 

անվանի լեզվաբան, ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանի՝ համընդհա-

նուր ընդունելության արժանացած շրջանաբաժանմամբ համընկ-

նում է հայերենի զարգացման նախամիջին, վաղ միջին և մասամբ 

էլ ուշ միջին շրջաններին (այս մասին տե՛ս §2.1)՝ այդպիսով հնա-

րավորություն տալով քննելու առնվազն միջին հայերենի ձևա-

վորմանը նախորդած շրջանից մինչև վերջինիս ավարտն ընկած 

ժամանակահատվածում հիշատակագիրների գրավոր խոսքում 

արձանագրվող փոփոխությունները և վերհանելու դրանք: Ընդ 

որում՝ պետք է ընդգծել այն հանգամանքը, որ թեև գրաբարի հա-

մեմատ նկատվող շեղումների կամ զուտ միջինհայերենյան բա-
ռային դրսևորումների թիվն այստեղ այնքան էլ շատ չէ, այնուա-
մենայնիվ այդպիսի օրինակների առկայությունը գրավոր այս 

աղբյուրներում ցույց է տալիս, որ հիշատակագիրները միշտ չէ, 

որ կարողացել են խուսափել ժամանակի լեզվին բնորոշ բառերի, 

այդ թվում՝ ժողովրդախոսակցական, բարբառային բառերի, փո-
խառությունների կամ օտարաբանությունների գործածություն-
ներից: Նկատելի է, որ քննվող ժամանակահատվածի հիշատակա-
րաններում գործածված և միջինհայերենյան բառաշերտին պատ-
կանող բառերի քանակը շարունակաբար աճել է, որը պետք է բա-
ցատրել լեզվի զարգացման բնականոն ընթացքով: 
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Որպես ժամանակային ստորին շեմ՝ ընտրել ենք Թ. դարը. հենց 

այս շրջանից, իսկ ավելի ստույգ՝ նույն դարի երկրորդ կեսից են 

մեզ հասել առավել ամբողջական և թվակիր հիշատակարանները: 

Ավելի վաղ գրված տասնյակ հիշատակարանների պարագայում 

ժամանակի և գրչավայրի վերաբերյալ ստույգ տեղեկությունները 

հիմնականում բացակայում են, հաճախ դրանք ձեռագրից ձեռա-
գիր անցած և որպես նախագաղափար հիշատակարան ընդօրի-
նակված միավորներ են՝ հետագա գրիչների հնարավոր ընդմի-
ջարկումներով: Այլ խոսքով՝ լեզվական փաստերի և վիճակագրա-
կան տվյալների տեսանկյունից դրանք նվազ վստահելի են: 

ԺԵ. և ԺԶ. դարերը վերոհիշյալ շրջանաբաժանման տեսանկ-
յունից հատկանշվում են որպես ուշ միջին կամ աշխարհաբարաց-
ման շրջան: Հիշատակագիրների շարադրանքներում լեզվական 

այս ընթացքն ըստ հնարավորի ամբողջական քննելուն խոչընդո-
տում է ԺԶ. դ. հիշատակարանների տպագիր ժողովածուների բա-
ցակայությունը1: Չնայած մեր կազմած ընդարձակ բառացանկում 

այս դարի հիշատակարաններից կան բազմաթիվ օրինակներ, այ-
դուամենայնիվ պատկերի ամբողջացման համար առկա նյութը 

դեռևս բավարար չէ: Վստահ ենք, որ առաջիկա տարիներին ինչ-

պես ԺԶ., այնպես էլ հաջորդող դարերի հիշատակարանային ժո-

ղովածուների ամբողջացմամբ և հրատարակմամբ ի հայտ կգան 

լեզվական նոր ու հետաքրքիր տվյալներ, որոնց անդրադառնալու 

առիթներ դեռ կունենանք: Ուստի՝ նպատակահարմար գտանք ուշ 

միջին շրջանի վերջին հարյուրամյակի, այսինքն՝ ԺԶ. դարի բա-

ռանյութը չընդգրկել ներկա քննության մեջ: Մյուս կողմից՝ ԺԵ. 

դարի հիշատակարանների եռահատորյակը հարուստ նյութ է 

տրամադրում միջինհայերենյան բառապաշարին հատուկ տարբեր 

իրողությունների վերաբերյալ, ուստի՝ մեր քննության ժամանա-
կային վերին շեմ ընտրեցինք ԺԵ. դարը, որով մասամբ ամբողջա-
նում է միջինհայերենյան ողջ լեզվաշրջանը: 

 
1 2022 թ. հունվարից ԺԶ. դարի հիշատակարանների հատորների ամբողջաց-

ման և հրատարակության պատրաստման գործը, որ մեկնարկել էր դեռևս 

անցյալ դարի կեսերին (աշխատանքը սկսել է Սամսոն Լալաֆարյանը, ապա 

շարունակել Արմեն Տեր-Ստեփանյանը), վստահվել է տողերիս հեղինակին: 
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*** 

Հայտնի է, որ գրչաշխարհի անխոնջ մշակները ջանք ու եռանդ 

չեն խնայել իրենց աշխատանքը տարատեսակ թերություններից 

ու վրիպակներից զերծ պահելու համար: Հիշատակարաններում 

նրանք հաճախ են նշել, որ ճշգրիտ բնագրեր օրինակելու համար 

երբեմն մեծ դժվարությամբ հայթայթել, համեմատել են մեկից 

ավելի մատյաններ, արել որոշ ուղղումներ և ապա միայն պատ-
վիրատու-ստացողի կամ ընթերցողի դատին հանձնել նորաստեղծ 

գրչագիրը: Ստուգումներն ու սրբագրումները հաստատվում են 

ոչ միայն հիշատակագիրների գրավոր հավաստումներով, այլև 

մատյանների արտաքին և ներքին լուսանցքներում հաճախակի 

հանդիպող նշումներով: Սակայն նույնիսկ ամենաընտիր և բարձ-
րակարգ աշխատանքի պարագայում գրիչները մշտապես ներո-
ղություն են խնդրել գրչությանն առնչվող հնարավոր սխալների 

համար: 

Ներկա հետազոտություն-բառարանը մենք ևս փորձել ենք 

ըստ հնարավորի զերծ պահել վրիպակներից և թերություններից: 

Այդ նպատակով հիշատակարանային ժողովածուներից մեր քա-
ղած բառերը պարբերաբար ստուգել ենք բնագրերով կամ տպա-
գիր հատորների համար սկզբնաղբյուր ծառայած հրատարակու-
թյուններով, ճշգրտել մեզ հետաքրքրող բառերի գրությանն 

առնչվող տարբեր հարցեր, համեմատել, ստուգել մատենագրա-
կան այլ աղբյուրներում դրանց ավելի վաղ կիրառություններն 

ու իմաստային նրբերանգները: Սակայն հեռու ենք այն մտքից, 

որ մեզ հաջողվել է սխալազերծ աշխատանք կատարել: Ուստի՝ 

հայցում ենք ընթերցողների ներողամտությունն ու ակնկալում, 

որ առաջարկների, լրացուցիչ դիտարկումների համար վերջին-
ներս չեն վարանի և հեղինակի ուշադրությունը կհրավիրեն 

նկատված վրիպակների վրա: 

Առանձնահատուկ շնորհակալություն պետք է հայտնենք Մա-

տենադարանի ձեռագրագիտության բաժնի մեր գործընկերներին, 

որոնք նախապես ծանոթացել և իրենց կարծիքն են հայտնել աշ-

խատանքի մասին, արել արժեքավոր դիտարկումներ, ապա և հ-
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րատարակության երաշխավորել այն: Արված դիտարկումների մի 

մասն անպայմանորեն հաշվի ենք առնել: 

Գրքի սրբագրումն իրականացրել է Մատենադարանի մեր գործ-

ընկեր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Անի Առաքել-

յանը, որին ևս մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում:  

Աշխատանքին առնչվող մեթոդաբանական, կառուցվածքային 

և զանազան հարցեր քննարկել ենք գրքի խմբագիրներ՝ Մատե-

նադարանի գլխավոր ավանդապահ, ձեռագրագիտության բաժնի 

վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Գևորգ Տեր-Վար-

դանյանի և բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ հա-

յոց լեզվի պատմության ամբիոնի դոցենտ Նարինե Դիլբարյանի 

հետ։ Շնորհակալությամբ ընդունել ենք խմբագիրների կարևոր 

խորհուրդներն ու դիտարկումները, արել համապատասխան 

շտկումներ, որոնց արդյունքում աշխատանքն ավելի է շահել: 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 

 

ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ 

ԱԲ – Հ. Մ. Աւգերեան, հ. Գ. Ճէլալեան, Առձեռն բառարան հայկազեան 

լեզուի, Վենետիկ, ի տպ․ Ս. Ղազարու, 1865, վերահրատ. Անթիլիաս, 

1988: 

ԱՀԲԲ – Է. Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հտ. 

1-2, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1976: 

ԲԲՀԻ – Հ. Մ. վրդ. Ջախջախեան, Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ 

իտալական, Վենետիկ, ի տպ․ Ս. Ղազարու, 1837: 

ԲՀ – Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը և ծանոթա-

գրությունները Հ. Մ. Ամալյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975: 

ԲՀԼ, 1 – Մ. Սեբաստացի, Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա., 

Վենետիկ, ի տպ․ Ս. Ղազարու, 1749: 

ԲՍՀ – Ն. Բիւզանդացի, Բառագիրք ստորին հայերէնի ի մատենա-

գրութեանց ԺԱ-ԺԷ. դարուց, հրատարակութեան պատրաստեց Մ. 

Մինասեանը, Ժնեւ (հեղինակային հրատ), 2000: 

ԳԱՎԲԱՌ – Հր. Աճառեան, Հայերէն գաւառական բառարան, (Էմինեան 

ազգագրական ժողովածու, հտ. Թ.), Թիֆլիս, 1913: 

ԳԴԲ – Ռ. Ղազարեան, Գրաբարի դարձուածաբանական բառարան, 

Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

ԳՀԲ – Ռ. Ս. Ղազարեան, Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Անթի-

լիաս-Լիբանան, 2006: 

ԳՓ.ԲՀԼ – Գ. Փէշտըմալճեան, Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա. (Ա-

Կ), Կ. Պոլիս, յՕրթագիւղ, ի տպ. Պօղոսի Արապեան, 1844, հ. Բ. (Հ-Ֆ), Կ. 

Պոլիս, յՕրթագիւղ, ի տպ. Պօղոսի Արապեան Ապուչեխցւոյ, 1846: 

ԺՀԼԲԲ – Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հտ. 1-

4 (Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

1969-1980: 

ԼՀ.ԳԲ – Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Գրաբարի բառարան. նոր հայկազյան 

բառարանում չվկայված բառեր, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2010: 

ՀԱԲ – Հր. Աճառեան, Հայերէն արմատական բառարան, հտ. 1-4, 

վերահրատ. Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1971: 
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ՀԱԼԼԲ – Պ. վրդ. Ճիզմէճեան, Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակա-

տար բառարան, Հալէպ-Սուրիա, տպարան Անի, հտ. Ա., 1954, հտ. Բ., 

1957: 

ՀԱՅԲԱՌԲԱՆ – Ս. վրդ. Ամատունի, Հայոց բառ ու բան, Ելեքտրաշարժ 

տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Վաղարշապատ, 1912: 

ՀԲԲ – Հայերէն բացատրական բառարան, հտ. 1-4, կազմեց Ստ. 

Մալխասեանց, Երևան, ՀՍՍՌ պետհրատ., 1944-1945: 

ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԱՌ – Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հտ. Ա-Է. (Հր. 

Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2001-2012: 

ՀԼՆԲ – Գ. արքեպս. Ճէրէճեան, Փ. Կ. Տօնիկեան, Հայոց լեզվի նոր 

բառարան, հտ. Ա., Ա. Տէր Խաչատուրեան, հտ. Բ., Պէյրութ, Կ. Տօնիկեան 

եւ որդիք հրատ., 1992: 

ՀՍԲ – Գ. Ջահուկյան, Հայերեն ստուգաբանական բառարան, խմբա-

գրությամբ և առաջաբանով՝ Վ. Սարգսյանի, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 

2010: 

ՄՀԲ – Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բա-

ռարան, երկրորդ բարեփոխված հրատարակություն, Երևան, ԵՊՀ 

հրատ., 2009: 

ՆԲԳ – Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան, Նորահայտ բառեր գրա-

բարում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007: 

ՆԲՎԱ – Ն. Պողոսյան, Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան 

աղբյուրներում (16-18-րդ դդ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014: 

ՆԲ.ՆՀԲ – Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, սրբագրուած եւ 

ճոխացուած Նորայր Ն. Բիւզանդացու ձեռքով, հրատարակութեան պատ-

րաստեց Մ. Մինասեանը, հտ. Ա-Ե., Ժնեւ (հեղինակային հրատ), 1990: 

ՆՀԲ – Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, երկասիրութիւն երից վարդա-

պետաց յաշակերտութենէ մեծին Մխիթարայ աբբահօր հ. Գ. 

Աւետիքեան, հ. Խ. Սիւրմէլեան, հ. Մ. Աւգերեան, հտ. 1-2, Վենետիկ-

Ս.Ղազար, 1836-1837, վերահրատ. Երևանի համալսարանի հրատ., 

1979: 

ՊԲ. ԴԱՐՁԲԱՌ – Պ. Ս. Բեդիրյան, Հայերեն դարձվածքների ընդարձակ 

բացատրական բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011: 
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ՌՂ.ԳԲ – Ռ. Ս. Ղազարեան, Գրաբարի բառարան, հտ. Ա-Բ., Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 2000: 

ՍԳ. ՆԲՀԼ – Ս. Գաբամաճեան, Նոր բառգիրք հայերէն լեզուի (պատ-

կերազարդ). բառք նախնեաց, նորաբանութիւնք, գաւառական բառք, հան-

րագիտական ծանօթութիւնք, Կ. Պոլիս, տպագրութիւն Ռ. Սագաեան, 

1910: 

 

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐ 

Հիշ. Ե-ԺԲ – Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դարեր, 

աշխատասիրությամբ՝ Ա. Ս. Մաթևոսյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

1988: 

Հիշ. ԺԳ – Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, կազմեց 

Ա. Ս. Մաթևոսյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984: 

Հիշ. ԺԴ – ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, կազմեց 

Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1950: 

Հիշ. ԺԴ, Ա – Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար, մասն 

Ա (1301-1325 թթ.), կազմողներ` Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. 

Ղազարոսյան, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2018: 

Հիշ. ԺԴ, Բ – Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար, մասն Բ 

(1326-1350 թթ.), կազմողներ` Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. 

Ղազարոսյան, Երևան, Մատենադարան, 2020: 

Հիշ. ԺԵ, Ա – ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն 

առաջին (1401-1450 թթ.), կազմեց Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ 

հրատ., 1955: 

Հիշ. ԺԵ, Բ – ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն 

երկրորդ (1451-1480 թթ.), կազմեց Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ 

հրատ., 1958: 

Հիշ. ԺԵ, Գ – ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, մասն 

երրորդ (1481-1500 թթ.), կազմեց Լ. Ս. Խաչիկյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967: 

Հիշ. ԺԷ, Ա – Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1601-

1620 թթ.), հտ. Ա, կազմեցին` Վ. Հակոբյան, Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974: 
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Հիշ. ԺԷ, Բ – Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1621-

1640 թթ.), հտ. Բ, կազմեցին` Վ. Հակոբյան, Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1978: 

Հիշ. ԺԷ, Գ – Հայերեն ձեռագրերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ (1641-

1660 թթ.), հտ. Գ, կազմեց Վ. Հակոբյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984: 

Յովսէփեան 1951 – Գ. Ա. կաթողիկոս [Յովսէփեան], Յիշատակարանք 

ձեռագրաց, հտ. Ա. (Ե. դարից մինչև 1250 թ.), 48 նմանահանու-

թիւններով, Անթիլիաս: 
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ՄՈՒՏՔ 

ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ  

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԸ 

Անկախ գրության ժամանակից և վայրից՝ հայերեն ձեռագրերի 

հիշատակարաններն առաջին հայացքից հաճախ աչքի են ընկ-
նում միօրինակ թվացող իրենց կառուցվածքով, շարադրանքի 

լեզվով և ոճով, գրչական բառապաշարով, հաճախակի կրկնվող 

բառերով ու արտահայտություններով: Գրավոր այս հուշարձան-
ներին ի մոտո անծանոթներին կարող է անգամ թվալ, որ գործ 

ունեն գրական միօրինակ լեզվով, այն է՝ պարտադիր գրաբարով 

շարադրված մեծ ու փոքր գրությունների հետ, որոնց հեղինակ-
ները հմտորեն տիրապետել են այդ լեզվին՝ իր բոլոր դրսևորում-
ներով: Մինչդեռ ինչպես ցույց են տալիս լեզվաբանական 

ուսումնասիրությունները, նման մտայնությունը կարող է միայն 

մասամբ արդարացված լինել. չնայած ձեռագրերի հիշատակա-
րաններն ընդհանուր առմամբ դասելի են գրաբարագիր հուշար-
ձանների շարքին, սակայն բազմակողմ քննությունից պարզ է 

դառնում, որ լեզվի տարբեր մակարդակներում և ոճի հարցերում 

գրավոր այս աղբյուրների լեզուն բավական անմիօրինակ է և հա-
ճախ ուղղակիորեն արտացոլում է հիշատակագիրների լեզվական 

գիտելիքները, որոնք իրենց հերթին երբեմն անթաքույց կերպով 

կրում են ժամանակի պատմական, հասարակական-քաղաքական 

անցուդարձերի և իհարկե, ժողովրդախոսակցական լեզվի ու տար-
բեր բարբառների ազդեցությունը: 

Բառապաշարի քննությանն անցնելուց առաջ անհրաժեշտ ենք 

համարում ամփոփ անդրադառնալ գրավոր այս հուշարձանների 

լեզվական ընդհանուր նկարագրին, գրաբարով հիշատակագրելու 

ավանդույթին, որը հնարավորություն կտա ճիշտ ընկալելու նաև 

հիշատակագիրների բառապաշարին վերաբերող հարցերը, բառա-
գործածությունների կամ բառաստեղծման ընդհանուր տրամա-
բանությունն ու ներքին օրինաչափությունները: 
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Արդ, հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների տրամադրած 

լեզվական հարուստ նյութի, առանձին հետաքրքրություն ունե-
ցող լեզվական որոշ իրողությունների վրա ուշադրություն են 

հրավիրել դեռևս հիշատակարանային ժողովածուների հրատա-
րակիչները 2 ՝ միաժամանակ ընդգծելով քննվող աղբյուրների 

առավելապես գրաբարագիր լինելու փաստը: Ուսումնասիրողնե-
րը ևս հիմնականում հանգել են այն եզրակացության, որ հիշա-
տակարանների լեզուն ընդհանուր առմամբ գրաբար է՝ արտա-
գրաբարյան բազմաթիվ դրսևորումներով3: 

Մեր դիտարկումները թույլ են տալիս ասել, որ այս երևույթը, 

այսինքն՝ գրաբար կամ ավելի հաճախ գրաբարախառն շարա-

դրելը պայմանավորված է ոչ այնքան հիշատակագիրների գրա-
բար գրելու բնական ցանկությամբ և ունակությամբ կամ պար-
զապես միմյանցից ընդօրինակելու տարածված սովորությամբ, 

որքան հիշատակարանների ժանրային առանձնահատկություն-
ներով և այդ առանձնահատկություններից չշեղվելու ավանդույ-
թի ուժով 4 : Քննվող ժամանակահատվածի հիշատակարանային 

տասնյակ օրինակներից երևում է, որ ձեռագիրը գնած կամ ստա-
ցած անձինք երբեմն վճարել են այլ անձանց՝ իրենց անունից 

տվյալ ձեռագրում պատշաճ և գրագետ հիշատակարան գրելու 

նպատակով: Ահա մի օրինակ միայն. 1320 թ. Կիլիկիայում գրված 

հիշատակարանից տեղեկանում ենք, որ «Ութ մանրանկարիչների 

Ավետարան» անվամբ հայտնի մատյանը ստացած Ստեփանոս 

եպիսկոպոս Սեբաստացու անունից այն գրել է Հայրապետ անու-
նով մեկը: Ստեփանոս եպիսկոպոսը մատյանը նվեր էր ստացել 

 
2 Հմմտ. Հիշ. Ե-ԺԲ, ԻԲ, Հիշ. ԺԳ, 5, Հիշ. ԺԴ, XX-XXI, Հիշ. ԺԵ, Ա, LV, Հիշ. 

ԺԷ, Ա, ԻԱ: 
3 Լ. Հովսեփյան, ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն, 

Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1997, էջ 11: Գ. Բ. Ջահուկյան, Բարբառային 

երևույթները հայկական հիշատակարաններում, Երևան, «Վան Արյան» 

հրատ., 1997, էջ 7: Խ. Հարությունյան, ԺԴ-ԺԵ. դարերի հայերեն ձեռագրերի 

հիշատակարանների լեզուն, թեկնածուական ատենախոսություն (անտիպ), 

Երևան, 2014, էջ 148: 
4 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի 

հիշատակարանները, Երևան, Մատենադարան, 2019, էջ 307-317: 
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կիլիկյան Օշին արքայից, ծաղկել տվել այն ժամանակի նշանավոր 

գրիչ և մանրանկարիչ Սարգիս Պիծակին, ապա իր անունից առա-
ջին դեմքով հիշատակագրելու հանձնել հիշյալ Հայրապետին: 

Ընդարձակ և գրագետ շարադրանքով աչքի ընկնող հիշատակա-
րանն ավարտվում է հետևյալ տողով. «Զգծող սակաւ գրոյ յիշա-
տակարանիս՝ զՀայրապետ ողորմելի գրիչ յիշել աղաչեմ» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 408]: 

ԺԶ. եւ հետագա դարերում ավելի է հաճախանում այս երևույ-
թը: Ավելի վաղ ընդօրինակված բազմաթիվ ձեռագրերի նոր 

գնորդներից, փրկագնողներից, նորոգողներից շատերն իրենց 

անունից հիշատակարան թողնելու գործը պատվիրում են այլոց: 

Օրինակ՝ 1502 թ. Բերդակի (Խարբերդի մոտակայքում) Թիլ գյու-
ղում ընդօրինակված Ավետարանը 1571 թ. Սեբաստիայում գնած 

տեր Թորոսի անունից հիշատակարան է գրել Խաչատուր վարդա-
պետը. «.... եւ Աւետարանիս զյետի յիշատակն գրողին՝ Խաչատուր 

վարդապետին, գրեալ լիցի ի գիրն կենդանի եւ յաւիտենական. 

ամէն»,- կարդում ենք վերջինիս հիշատակարանում5: Հատկան-
շական մեկ այլ օրինակ էլ տեսնում ենք ԺԷ. դարի Երևանի և 

երևանամերձ գրչօջախներում գործած, արդյունաշատ գրիչ Գրի-
գոր Երևանցու հիշատակարաններից մեկում: Սուքիաս անունով 

գառնեցի ոմն քահանա Երևանցու ընդարձակ և պատմական տե-
ղեկություններով հարուստ մի հիշատակարանում նշվում է որ-
պես «յարմարօղ եւ շինօղ յիշատակարանի»6: 

Իհարկե, գրաբարով հիշատակագրելու այս ավանդույթի կեն-
սունակությանն ուղղակիորեն նպաստել է նաև այն հանգաման-
քը, որ գրաբարը, որպես գրավոր լեզու, դեռ երկար ժամանակ, 

ընդհուպ մինչև ԺԹ. դար շարունակել է գործառվել7: Հետևաբար 

 
5 Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Ս. Նշանի վանուց ի Սեբաստիա, կազմեց Թ. ար-

քեպ. Գուշակեան, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1961, էջ 36: 
6 Խ. Հարությունյան, «Գրիգոր Երևանցի՝ ժէ. դարի երկրորդ կեսի մի արդ-

յունաշատ գրիչ. Բ. գրչի հիշատակարանները», Բանբեր Մատենադարանի, 

թիվ 30, Երևան, 2020, Մատենադարան, էջ 367-368: 
7 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Երևան, Հայպետհրատ, 

1951, էջ 226: 
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մի կողմից ժանրի լեզվական ավանդույթը, մյուս կողմից դեռևս 

գրաբարի՝ որպես գրավոր լեզվի գերակայությունը իրենց հետքն 

են թողել հիշատակագիրների լեզվի, այդ թվում՝ բառապաշարի 

վրա: Նույնիսկ ինքնատիպ շարադրանքներով և կարծես թե, տա-
րածված ընդհանուր լեզվական կաղապարներից դուրս եկող հի-
շատակագիրները, որոնք միաժամանակ աչքի են ընկնում նաև 

նոր բառերի, ոճական ուշագրավ կապակցությունների գործածու-
թյուններով, որպես կանոն՝ հիմնականում դարձյալ հետևողական 

են ժանրի լեզվի, կառուցվածքի և վերջիններիս բնորոշ այլ 

առանձնահատկությունների հարցում: Ընդ որում՝ պետք է նաև 

արձանագրել, որ ընդօրինակված մատյանի բովանդակությունը 

որևէ ազդեցություն չի ունեցել հիշատակարանի լեզվի վրա. հի-
շատակարանը մշտապես դիտվել է իբրև մատյանի բովանդակու-
թյունից անջատ հեղինակային (իմա՛ գրչական) ինքնուրույն շա-
րադրանք8, թեկուզև հիշատակարանների առանձին, մասնավորա-
պես «փառատրական» հատվածները հիմնականում նույնաբո-
վանդակ են և հաճախ են կրկնվում: 

Գրաբար գրելու և հիշատակարանի կառուցվածքային գծերին 

հետևելու թելադրանքի մասին են վկայում նաև հայ գրչաշխար-
հում տարածված հիշատակարանային պատրաստի կաղապարնե-
րը9, որոնց կիրառումը ևս նպաստել է գրավոր այս հուշարձաննե-
րի կառուցվածքային և լեզվական միաձևությանը՝ առանձին բա-
ցառություններով: 

Մեր համոզմամբ՝ նշյալ ավանդույթով է հնարավոր բացատրել 

այն, որ անկախ դարաշրջանից՝ հիշատակարանների լեզուն հիմ-
նականում զգալի փոփոխություններ չի կրել: Իսկ գրաբարի լեզ-
վահամակարգից և առաջին հերթին քերականությունից գրանց-

 
8 Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 311: 
9 Այս մասին տե՛ս A. Sirinian, “On the Historical and Literary Value of the 

Colophons in Armenian Manuscripts”, Armenian Philology in the Modern Era, 

From Manuscript to Digital Text, ed. by V. Calzolari with the collaboration of 

M. E. Stone, Brill, Leiden-Boston 2014, pp., 76-85, E. van Elverdinghe, 

“Recurrent Pattern Modelling in a Corpus of Armenian Manuscript Colophons”, 

Journal of Data Mining and Digital Humanities, Special Issue, 2017, pp. 1-7, Խ. 

Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 198-217: 
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վող առանձին շեղումները, որոնք վկայված են տարբեր դարաշր-
ջաններում գրված հիշատակարաններում, ավելի շուտ պետք է 

քննել հիշատակագիրների գրաբարի իմացության մակարդակի և 

ոչ թե ժամանակի լեզվին տուրք տալու կամ լեզվական առումով 

անկաշկանդ շարադրելու համապատկերում: Ահա թե ինչու, եր-
բեմն կարող է թվալ, թէ Թ-Ժ. դդ. և ասենք, ԺԷ-ԺԸ. դդ. հիշատա-
կագիրները լեզվի զարգացման առումով գրեթե ժամանակակից-
ներ են. տպավորություն կարող է ստեղծվել անգամ, ասես, լեզվի 

բնականոն զարգացումը շրջանցել է գրիչներին, և նրանք անհա-
ղորդ են մնացել հայերենում տեղի ունեցած լեզվական տարաբ-
նույթ փոփոխություններին: 

Մինչդեռ բնավ այդպես չէ. թեև այս ուղղությամբ լեզվական 

ուսումնասիրությունները դեռևս բավարար չեն, սակայն քանիցս 

առիթ ենք ունեցել համոզվելու, որ միևնույն գրչի այլաբնույթ 

գրվածքներում (ոչ հիշատակարանային) վերջինիս լեզուն համա-
պատասխանում է ժամանակի շնչին և գրված է օրվա կենդանի 

լեզվին համահունչ: Հիշենք, օրինակ, ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի 

նշանավոր գրիչ և ծաղկող, Բարղամ գրչի որդի Միքայելին 

(գրչության տարիները՝ 1660-1701 թթ.): Վերջինիս հիշատակա-
րանների և երկու ստեղծագործությունների լեզվական համեմա-
տական քննությունը ցույց է տվել, որ առաջինում գրիչը, հետևե-
լով հիշատակարանագրության լեզվական ավանդույթին, բացա-
ռապես գրաբարով է շարադրել իր ընդօրինակած ձեռագրերի հի-
շատակարանները, մինչդեռ նույն գրչից մեզ հայտնի չափածո 

երկու փոքրիկ ստեղծագործություններում հեղինակի լեզուն ան-
կաշկանդ է ու բնական՝ ժամանակին ու միջավայրին բնորոշ լեզ-
վական դրսևորումներով10: Նույն շրջանի բեղմնավոր մեկ այլ 

գրչի՝ Գրիգոր Երևանցու հիշատակարաններում կան գրաբարյան 

այնպիսի խրթնաբանություններ, ինչպիսիք են՝ գետահետել, խո-
րափիտ, կաճառակից, մակստացական և այլն, որոնք ոչ միայն 

խորթ են ժամանակի լեզվին, այլև վաղուց արդեն գրաբարյան 

 
10 Մանրամասն տե՛ս Խ. Հարությունյան, Միքայել անվամբ ԺԷ. դարի երկու 

գրիչ, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2016, էջ 110-121: 
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հնաբանություններ են՝ խիստ հազվադեպ գործածությամբ: Միև-
նույն ժամանակ Գրիգոր գրչի շարադրանքում նկատելի են նաև 

գրաբարյան գերճշգրտություններ: Լեզվական նշված իրողու-
թյունների առկայությունը Գրիգոր Երևանցու հիշատակարան-
ներում դարձյալ պայմանավորված է քննվող աղբյուրների ժան-
րային առանձնահատկությամբ և գրաբար ու ըստ հնարավորի 

բարձրաոճ գրելու մղումով և ոչ ժամանակի կենդանի լեզվի թե-
լադրանքով11: 

Նշված գրիչներն ամենևին էլ եզակի չեն այս շրջանի հիշա-
տակագիրների շարքում: Ոմանց շարադրանքներում կարելի է 

նկատել անգամ լեզվական արհեստական ձևեր, անսովոր կա-
ռույցներ12, որոնց առնվազն մի մասը կրկին պայմանավորված է 

նույն մղումով: 
Անկասկած, գրաբարով շարադրելու այս ձգտումը կամ լեզվա-

կան նշյալ ավանդույթը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ 
հիշատակարանների լեզվական ընդհանուր նկարագրի վրա, և 
այս աղբյուրների լեզվին վերաբերող յուրաքանչյուր դրսևորում 
քննելիս անհնար է անտեսել կամ շրջանցել նշյալ փաստը: Թերևս, 
տեղին է հիշել ակադ. Գևորգ Ջահուկյանի այն տողերը, որոնցով 
անվանի լեզվաբանն իր հիասթափությունն է արտահայտել հի-
շատակարանների լեզվական քննությունից սպասվող արդյունք-
ների վերաբերյալ: Կարդում ենք այս առիթով նրա գրածը. 
«Թվում է, թե հայ ձեռագիր հիշատակարանների լեզվի պատմա-
կան ուսումնասիրությունը կարող է շատ նոր նյութեր տալ միջին 
գրական հայերենի ու աշխարհաբարի պատմության, այլև հայե-
րենի բարբառային երևույթների տարածական ու ժամանակային 
բաշխման համար: Սակայն իրականում հիշատակարանների լեզ-
վի ամբողջական համակարգչային մշակումը այս սպասելիքը 

 
11 Խ. Հարությունյան, «Գրիգոր Երևանցի՝ ժէ. դարի երկրորդ կեսի մի արդ-

յունաշատ գրիչ. Բ. գրչի հիշատակարանները», էջ 365-386: 
12 Վ. Խաչատրյան, «Քերականական արհեստական անսովոր իրողություն-

ներ 17-րդ դարի ձեռագրերի հիշատակարաններում (1601-1640 թթ.)», Երի-
տասարդ լեզվաբանների հանրապետական երկրորդ գիտաժողովի զեկուցում-
ներ (Երևան, 2012 թ., հունիսի 14-15), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2012, էջ 

142-156: 
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հարկ եղած չափով չարդարացրեց»13: Ըստ էության՝ լեզվաբանն 
ինքն էլ արձանագրել է, որ այդ ամենը հետևանք է հիշատակա-
րանային ձևավորված ավանդույթի և մշակված «ինքնօրինակ» 
լեզվի 14 , որը, ինչպես ցույց են տալիս մինչ օրս կատարված 
ուսումնասիրությունները, առավելապես արտահայտվում է հի-
շատակագիրների լեզվի հնչյունաբանական և ձևաբանական մա-
կարդակներում15: 

 Գալով բառապաշարի, այդ թվում՝ բառակերտման հարցերին՝ 
պետք է փաստել, որ հայ գրչաշխարհն այս հարցում ևս հետևել 
է ձևավորված լեզվական ավանդույթին 16 . հիշատակագիրների 
բառապաշարը հիմնականում ներդաշնակ է գրաբարին, նորա-
կազմ բառերի տեսանկյունից նույնպես գերակշռում են գրաբա-
րից հայտնի բառակազմական կաղապարները: Ընդ որում՝ նորա-
կերտ բառերը գերազանցապես հորինվել և կիրառվել են ժանրի 
այս կամ այն առանձնահատկության շրջանակներում: Հայտնի է, 
օրինակ, որ գրիչներն իրենց հիշատակարաններում սեփական ան-
վանը կից ավանդաբար գրել են ինքնախարազանող, անձը նսե-
մացնող բառեր՝ այդպիսով փորձելով ցածրացնել և խոնարհեցնել 

 
13 Գ. Բ. Ջահուկյան, Բարբառային երևույթները հայկական հիշատակարաննե-

րում, էջ 8: 
14 Նույն տեղում: 
15 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև Լ. Հովսեփյան, ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հի-

շատակարանների լեզուն, էջ 10-14, Խ. Հարությունյան, «Խոնարհումը XIV-

XV դարերի հիշատակարանների լեզվում», Երիտասարդ լեզվաբանների 

հանրապետական III գիտաժողովի զեկուցումներ (Երևան, 2013 թ., հոկտե-
մբերի 2-3), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, էջ 58-69, նույնի՝ «Հոլո-
վման համակարգը XV դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում», 

Բանբեր Երևանի համալսարանի, բանասիրություն, թիվ 2 (143), 2014, էջ 

123-131, նույնի՝ «XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաննե-
րի լեզվի հնչյունական հիմնական բնութագիրը», Բանբեր Մատենադարա-
նի, թիվ 20 (2014), էջ 175-187 և այլն: 

16 Խ. Հարությունյան, «14-15-րդ դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-
րանների բառապաշարի քննություն», Ջահուկյանական ընթերցումներ, 

Հանրապետական գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան, 2013 թ., 

մայիսի 22-24), Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013, էջ 78-85, Վ. Խաչա-
տրյան, «12-րդ դարի ձեռագրերի հիշատակարանների բառապաշարը», 

Լրաբեր գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 3, «Ճարտարագետ», 

Երևան, 2016, էջ 803-809: 
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իրենց անձը: Արդ, այս երևույթը, որի ակունքը Սուրբ Գիրքն է 
(հմմտ. Ղուկ. ԺԸ. 14), տասնյակ բառերի ստեղծման առիթ է 
տվել: Հայերենի բառարաններին վաղուց ի վեր հայտնի նուաստ, 
փցուն, անարժան, սուտանուն, եղկելի, թշուառ, մեղաւոր, մեղա-
պարտ բառերից բացի՝ բազմաթիվ գրիչներ, հետևելով գրաբարի 
բառակազմության օրենքներին, նույն նպատակի համար հորինել 
են նոր բառեր, ինչպես՝ ամենայնամեղ, բազմաթշուառ, բազմեղ-
կելի, մեղսաբարձ, մեղսակարկամ, մեղսաշաղախեալ, մեղսաթաւալ, 
յոգնամեղաւոր, յոգնայանց և այլն (նշված բառերի գործածու-
թյան օրինակները տե՛ս սույն գրքի «Բառարան» բաժնում): Արդ-
յունքում՝ իմաստային այս դաշտը ժամանակի ընթացքում հարս-
տացել է նորանոր բառերով՝ ձևավորելով հոմանշային ընդարձակ 
շարքեր: Նույնը կարելի է ասել նաև աստվածային Սուրբ Երրոր-
դությանը, ընդօրինակված ձեռագրերին, մատյանները պատվի-
րող-ստացողներին, գրիչների ուսուցիչներին, ժամանակի հոգևոր 
և աշխարհիկ առաջնորդներին տրվող մակդիր-բնորոշումների 
պարագայում: Եվ պատահական չէ, որ հիշատակարաններից 
քարտագրված և հայերենի բառարաններում արձանագրված բա-
ռերի մեծ մասը ածական խոսքի մաս է: Բացառություն չէ նաև 
սույն գրքի վերջում բերվող բառարանը, որում տեղ գտած բառե-
րի շարքում ածականները գերազանցում են մյուս բոլոր խոսքի 
մասերին: 

*** 

Այս ամենով հանդերձ՝ հիշատակագիրների լեզուն խիստ 
դժվար է միօրինակ կոչել. չնայած վերը նշված գրավոր ավան-
դույթի, հիշատակարանային կաղապարների և դրանցում պատ-
րաստի լեզվաոճական կառույցների առկայությանը՝ բազմաթիվ 
հիշատակարաններում վկայված են հայոց լեզվի զարգացման 
տարբեր փուլերին, ինչպես նաև ժողովրդախոսակցական լեզվին 
հատուկ ուշագրավ դրսևորումներ՝ բարբառային տարրեր, լեզվա-
կան տվյալ միջավայրին բնորոշ փոխառություններ, օտարաբա-
նություններ և այլն: Սակավ չեն նաև ուղղագրական մեղանչում-
ներն ու հնչյունական և քերականական ուշագրավ իրողություն-
ները: Այնուամենայնիվ, պետք է արձանագրել, որ գրաբարից 
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շեղվող լեզվական այդ ձևերն ամբողջության մեջ իրենց քանա-
կով և բաշխվածությամբ զգալի փոփոխություններ չեն հաղոր-
դում գրավոր այս հուշարձանների լեզվին: Ուստի՝ դրանք, ինչ-
պես վերը նշել ենք, քննելի են իբրև ընդհանուր լեզվահամակար-
գից առանձնացող երևույթներ: 

Պատկերը, կարծես, մի փոքր այլ է հիշատակարանների շարահ-
յուսական հարցերի քննության համատեքստում: Նախադասու-
թյունների, նրանց կազմում տեղ գտնող տարբեր անդամների շա-
րադասությունն ու շարահյուսական զանազան հարաբերու-
թյուններն ուղղակիորեն առնչվում են հիշատակագիրների լեզ-
վամտածողությանը, որը ժամանակի ընթացքում անփոփոխ մնալ 
չէր կարող: Թեև առայժմ այս ուղղությամբ առանձին ուսումնա-
սիրությունները բացակայում են, և չունենք հիշատակարանների 
շարահյուսական առանձնահատկությունների, գրաբարի շարահ-
յուսության համեմատ արձանագրվող փոփոխությունների ման-
րամասն վերլուծություններ, սակայն ընդհանուր դիտարկումնե-
րը և հետազոտողների վկայակոչած տվյալները17 թույլ են տալիս 
ասելու, որ ԺԳ. դարից ի վեր հիշատակագիրների գրաբար կամ 
գրաբարախառն շարադրանքներում միջին հայերենի կամ նույն 
շրջանում գործառվող բարբառների ազդեցությամբ աստիճանա-
բար նկատվում են որոշ պարզեցումներ նախադասությունների 
կառուցվածքում, շատանում են գրաբարին բնորոշ որոշիչ-որոշ-
յալ կապակցությունների համաձայնություններից շեղումները, 
նախդրային հարուստ կառույցների սահմանափակ, իսկ երբեմն 
էլ անհարկի կիրառությունները, որոնց մի մասը պետք է համարել 
գրաբարյան գերճշգրտություններ: Մեծ թիվ են կազմում նաև 
սխալ խնդրառությունների և հոլովական կիրառությունների 
դրսևորումները: Օրինակներով չծանրաբեռնելով մեր շարադրան-
քը՝ ԺԳ-ԺԵ. դարերի հիշատակարաններից վկայակոչենք ընդա-
մենը մի քանիսը18՝ 

 
17 Առաջին հերթին նկատի ունենք Լ. Հովսեփյանի և Գ. Ջահուկյանի նշված 

աշխատությունները, ինչպես նաև հիշատակարանների լեզվական քննու-
թյանն առնչվող մեր քարտարանի տվյալները: 

18 Տողատակերը չծանրաբեռնելու նպատակով ձեռագրերի հիշատակարաննե-
րի հղումներն այսուհետ նշում ենք շարադրանքում՝ վկայակոչվող օրինակի 
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ա. ենթակայի և ստորոգյալի անհամաձայնություն՝ «.... որք 
առատահոս վտակաւք արբուցանէ (փխ. արբուցանեն) զամենայն 
հաւատացելոց» [Հիշ. ԺԳ, 121, - ընդգծումները մերն են՝ Խ. Հ.], 
«մատունքս հողանայ (փխ. հողանան)» [Հիշ. ԺԳ, 144], «թիւրե-
ցաւ (թիւրեցան) բանք սաղմոսիդ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 5], բ. նախդիր-
ների անհարկի կիրառության դեպքեր կամ աննախդիր կառույց-
ներ՝ «ցանգացող եղեն սուրբ գրոցս ի վասն յիշատակի իւրեանց» 
[Հիշ. ԺԳ, 275], «ի թափուրս ի բարեաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 10], «եւ ի 
ձունին ի մէջն գնացաք» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 328], «փրկեցէ՛ք աններելի 
(փխ. յաններելի) տանջանացն» [Հիշ. ԺԳ, 579], գ. հոլովման ժա-
մանակ գոյական լրացյալի և դերանուն լրացման անհամաձայնու-
թյուն՝ «զհայր Ստեփանոս եղբարք (փխ. եղբարբք) իւրովք՝ հան-
դերձ ամենեքումբք» [Հիշ. ԺԳ, 152], «ծնողաւք իւր (փխ. իւ-
րաւք)» [Հիշ. ԺԳ, 591], դ. հոլովական սխալ կիրառություններ՝ 
«գրել ի վանք (փխ. ի վանս) Անապատիկ» [Հիշ. ԺԳ, 189], «Ի 
հրամանէ (փխ. հրամանաւ) աստուածապատիւ երջանիկ կաթողի-
կոսին Հայոց» [Հիշ. ԺԳ, 190], «Երկար կեանք (փխ. կենաւք) պա-
հէ Աստուած» [Հիշ. ԺԳ, 592] և այլն: 

Նախադասությունների, ինչպես նաև նախադասության ան-
դամների կապակցումներին, գրաբարի տարածված միջոցներից 
բացի, որոշակի ակտիվություն են հանդես բերում նաև ու, թէպէտ 
(որ) շաղկապները, երբ (երբեմն՝ բարբառային եփ ձևով) հարաբե-
րական դերանունը, որոնց գործածությունը սովորական պետք է 
համարել միջինհայերենյան շրջանում19: Ահա մեկ-երկու օրինակ, 
որոնցից առավել ընդարձակներում անթաքույց նկատելի է նաև 
ժամանակի խոսակցական լեզվի ազդեցությունը20. 

 
կողքին և ուղիղ փակագծերում՝ համապատասխան համառոտագրումնե-
րով, որոնցից առաջինը նշանակում է հիշատակարանի ժողովածուն՝ ըստ 

դարաշրջանի, ապա հատորը (ըստ հարկի) և էջը: 
19 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 

լեզուների, հտ. V, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1965, էջ 372-372, 374: Ակնարկ-
ներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ. Ա, խմբ.՝ Է. Բ. Աղայանի, 

Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1972, էջ 457, 463-464: 
20 Ակադ. Գ. Ջահուկյանը ԺԴ-ԺԷ. դդ. հիշատակարաններից առանձնացրել է 

մի քանի տասնյակ ամբողջական կամ համառոտված նմուշներ, որոնց շա-
րադրանքը կրում է ինչպես միջին հայերենի, այնպես էլ առնվազն վաղ աշ-
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«Որ առնեք ինձ ողորմութիւն վասն Աստուծոյ ու վասն ձեր 
հոգոյտ» [Հիշ. ԺԳ, 215], «.... որ պահէ ու չառնէ զիմ պատարագն, 
ի Քրիստոսի դատաստանին վճարէ» [Հիշ. ԺԳ, 216], «Թվ[ին] ՉԿԸ 
(1319) յո[ւ]նիս Դ (4) գնաց մեր հեծելն ի Հաթ, ի թուրքմանն, ի 
ծեծու խանկրվեցաւ, ու շատ մարդ կորեաւ, ու զսիր Կոստանց աս-
պասալարն բռնեցին ի հետ երեկ թուրքն, գտաւ անհոգ եւ ծեծեց 
զԱզոխուտն, զՔաղքիկն, զԹաւրկնոցն, տարաւ զԱկներոյն զա-
մէն ըռզակն ու զՄարտիրոսն ու այլ շատ ծառայք ի հետ: Ի Զ (6) 
աւուրն տարան զՅոհաննէսի իրիցկինն տղաաւքն, ծառա ու զաս-
պասալունս եւ կինն, եւ այլ շատ ծառայք ԲՃԾ (250), ու անասուն 
բազում եւ անհամար սպանին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 397]: «.... դառն եւ 
ի չար ժամանակ էր, եփ գնեցի, վատ էր այն տարին, կարկուտ 
էրեկ այն աւր շ[ա]փաթ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 85]: «Թէպէտ որ չէի վար-
պետ գրի, այլ զփափագն եւ յաւժարութիւն միշտ ունէի» [Հիշ. 
ԺԴ, Բ, 197]: «Ու կուզէր սուլտանն, զոր Ջահան կտրէր, ու շատ 
ջանաց արքայն վասն փրկութեան երկրին ու չկարաց: Եւ յերկ-
րորդ տարին մտանելոյն ամիրիս այլ վայր յերկիրս, բազում հե-
ծելով ու բաբնով ու աւերեցին զերկիրս՝ զլեռն ու զդաշտս ու այ-
րին բազում սպանումն, ու առին անբաւ ծառայս ու առ, ու կու 
կորսնվէր երկիրս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 295]: «Եւ եփ որ ի նաւ մտաք, 
նայ բարիատեացն սատանա յարոյց ի վերա մեր ազգի ազգի չար 
հողմեր, որ զոր Ա. աւրն կերթայաք նաեւ մէկ ալ աւրն ի յետ կու 
բերեր, եւ հանց ալեկոծութեան հանդիպեցաք, որ ճար չունէաք 
զԱստուած, եւ ինքն Քրիստոս Աստուած ողորմեցաւ ու ազատեց 
զմեզ» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 329] և այլն: 

Այսպիսով՝ եթե ի մի բերենք ասվածը, ապա կարող ենք նշել, որ 
դարերի ընթացքում հայկական հիշատակարանագրության ժանրը 
ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ լեզվական առումով ձևավո-
րել է որոշակի ավանդույթներ, որոնց, անկախ ժամանակաշրջանից 
և գրչության վայրից, ամեն կերպ փորձել են հետևել հիշատակա-
գիրները: Բոլորովին այլ հարց է, թե որքանով է դա հաջողվել 
նրանց: Եվ հենց սա է այն առանցքային խնդիրը, որը զբաղեցնում 

 
խարհաբարի կնիքը: Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Բարբառային երևույթները հայկա-
կան հիշատակարաններում, էջ 32-55: 
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է գրավոր այս աղբյուրների լեզվական հարցերով հետաքրքրվող-
ներիս:  

Տարբեր հետազոտողների, այդ թվում՝ մեր ուսումնասիրու-
թյունների հիման վրա՝ կարող ենք վստահորեն ասել, որ գրաբար 
գրելու ձգտումը մեծապես ազդել է հայերեն ձեռագիր հիշատա-
կարանների լեզվական ընդհանուր նկարագրի վրա և ինչ-որ 
առումով արգելք եղել լեզվի հարցում հիշատակագիրների ան-
կաշկանդ ու ժամանակի ոգուն համահունչ արտահայտվելուն: 
Գրաբարին բավարար չտիրապետելը, սակայն գրաբարով շարա-
դրելու մղումը ավելի հաճախ հանգեցրել է գրաբարախառն լեզ-
վով գրված հիշատակարանների, որոնցում միաժամանակ գոր-
ծածված են ինչպես գրաբարին, այնպես էլ ժամանակի լեզվին հա-
տուկ իրողություններ: 

Այս ամենից անմասն չի եղել նաև հիշատակագիրների բառա-
պաշարը: Վերջինիս տարաբնույթ առանձնահատկությունների 
քննությանն էլ նվիրված է ներկա աշխատությունը, որով մաս-
նավորապես փորձել ենք վերհանել Թ-ԺԵ. դդ. գրված հիշատա-
կարանների բառապաշարին բնորոշ շերտերը, քննել և առանձ-
նացնել բառային համապատասխան դրսևորումները, վերլուծել 
հիշատակագիրների բառակազմության եղանակները, ինչպես 
նաև դուրս գրել այն բառերն ու ոճական կապակցությունները, 
որոնք արձանագրված չեն հայերենի բառարաններում կամ որո-
շակի հետաքրքրություն ունեն հայերենի պատմական բառագի-
տության տեսանկյունից: Ընդսմին հարկ է ընդգծել, որ այս տե-
սանկյունից՝ հայերեն հիշատակարանները տարբեր ժամանակնե-
րում սկզբնաղբյուր են եղել հայ բառարանագրության համար, և 
հաջորդ գլխում ներկայացվող քննությունը միայն հաստատում 
է այդ փաստը: 

  



31 

ԳԼՈՒԽ 1 

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅ  

ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆ 

 ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԸ 

Հայ բառարանագրության բազմադարյա պատմությունը լայն 

առումով ընդունված է բաժանել երեք հիմնական փուլերի՝ հին 

շրջան, որն ընդգրկել է հայ գրականության սկզբնավորումից 

մինչև ԺԸ. դարասկիզբ, նոր շրջան՝ ԺԸ. դարասկզբից մինչև ԺԹ. 

դարավերջ, և նորագույն շրջան՝ ԺԹ. դարավերջից մինչև մեր 

օրեր21: Սակայն պետք է նկատել, որ այս բաժանումներն ինչ-որ 

առումով պայմանական են, և նշվածների մեջ կարելի է առանձ-
նացնել նաև այլ ենթափուլեր: Հայ բառարանագրության պատ-
մության քաջագիտակ Գասպար Գասպարյանը վերը նշված հին 

շրջանի մեջ, օրինակ, տարանջատել է նախնական, միջնադարյան 

և տպագիր հայ բառարանների շրջափուլերը, նույնպիսի բաժա-
նումներ ունի նաև մյուս շրջանների համար22: Հայ միջնադարյան 

բառարանագրական հուշարձանների ուսումնասիրության մեկ 

այլ անվանի մասնագետ Հայկ Ամալյանն իր հերթին նույն այդ 

հին շրջանի մեջ առանձնացնում է նախաբառարանային և բառա-
րանային փուլերը՝ իրենց ենթաշրջաններով23 և այլն: 

Մասնագիտական այս բաժանումների հիմքում ընկած են 

տարբեր չափանիշներ և մոտեցումներ, սակայն փաստ է, որ հնուց 

ի վեր բառարանատիպ երկերի կազմումը դյուրացրել է ոչ միայն 

մատենագիրների, այլև աշակերտ-ուսանողների և ընթերցասեր-

ների աշխատանքը: Որոշ դեպքերում կազմվել են անգամ առան-

 
21 Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձվա-

ծաբանություն, բառարանագրություն), Երևան, Երևանի համալսարանի 

հրատ., 1990, էջ 368: 
22 Գ. Կ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, Երևան, ՀՍՍՀ 

ԳԱ հրատ.,1968, էջ 11-12: 
23 Հ. Մ. Ամալյան, Հայ միջնադարյան բառարանագրությունը, Երևան, «ԱՌՏ» 

հրատ., 2007, էջ 12-13: 
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ձին հեղինակների երկերի բացատրական, մեկնողական կամ 

թարգմանական բնույթի բառարաններ, ուսումնական նպատակ-

ներով ստեղծվել են ուղղագրական կամ հոմանիշների բառարան-

ներ, ինչպես օրինակ՝ Արիստակես գրչի անունով հայտնի ուղղա-

գրական24 կամ «Հանդէս բանաստեղծաց» խորագրով հոմանիշնե-

րի բառարանները25 և այլն: Կասկածից վեր է, որ ինչպիսի տեսք 

էլ ունենային միջնադարյան հայերեն բառարանները կամ պարզ 

բառացանկերը, ինչ քանակությամբ էլ բառամթերք պարունա-

կեին, պետք է որ ծանոթ լինեին ժամանակի գրչաշխարհի ներկա-

յացուցիչներին՝ այդ ամենի առաջնահերթ գործածողներին: Այս 

մտքին ենք գալիս ոչ միայն այն պատճառով, որ ժամանակակից 

հայ բառարանագրությանը մատենագրական եզակի վկայու-

թյուններով հայտնի բառերի բազմաթիվ գործածություններ ենք 

արձանագրում հիշատակագիրների շարադրանքում, հայ գրական 

մտքի երևելի դեմքերի հորինած կամ գործածած բառերի նոր կի-

րառություններ գտնում հիշատակարաններում, այլև որովհետև 

այդ նույն բառարանագրական հուշարձանները հիմնականում 

կազմվել, ընդօրինակվել և բազմացվել են այն վանքերի հովանու 

ներքո, որոնցում միաժամանակ կրթություն են ստացել և գրչար-

վեստի հմտություններն են յուրացրել միջնադարյան գրիչները: 

2.5 ենթագլխում փորձել ենք ցույց տալ, թե ինչպիսի ազդեցու-

թյուն են ունեցել գրական երկերը հիշատակագիրների բառապա-

շարի հարստացման գործում, և պետք է նկատի ունենալ, որ բա-

ռարանատիպ հուշարձանները նույնպես իրենց նպաստն են բերել 

այս հարցում: Իրենք՝ հիշատակագիրներն անգամ երբեմն փորձել 

են նույն տրամաբանությամբ մեկնել, բացատրել անհասկանալի 

թվացող բառերը կամ հոմանշային շարքերով իրենց խոսքն ավելի 

ազդեցիկ դարձնել: Այս մասին առավել մանրամասն և ըստ օրի-

նակների կխոսենք հաջորդիվ: 

 
24 Գ. Ջահուկյան, Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և 

միջնադարյան Հայաստանում, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1954, 

էջ 237-239: 
25 Հ. Մ. Ամալյան, Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձան-

ները (V-XV դդ.), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966, 123-132: 
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Ուսումնասիրության այս գլխում մեր ուշադրության կենտրո-
նում են հայերեն ձեռագիր հիշատակարանների և ԺԸ. դարի երկ-
րորդ կեսից ի վեր կազմված հայերեն տպագիր բառարանների 

առնչությունները: Այստեղ մեր խնդիրն է պարզել, թե որքանով 

է ձեռագրերի հիշատակարաններից քաղված բառամթերքը ար-
տացոլվել քննվող ժամանակահատվածի հայ բառարանագրու-
թյան մեջ, և ինչպիսի մոտեցում են ցուցաբերել բառարանագիր-
ները գրավոր այս հուշարձանների նկատմամբ: 

Նման աշխատանք կատարելու հնարավորություն մենք 

ունենք, քանի որ նոր շրջանում, իսկ ավելի ստույգ՝ ԺԸ. դարի 

երկրորդ կեսից ի վեր հայ բառարանագրությունը թևակոխեց 

զարգացման մի նոր փուլ, որը մեզանում բառարաններ կազմելու 

մեթոդաբանության առումով էականորեն տարբերվում էր նա-
խորդ շրջանի հայ բառարանագրական ավանդույթներից: Ամե-
նից էական նորույթն այն էր, որ 1749 թ. Մխիթար Սեբաստացու 

տպագրած նշանավոր «Բառգիրք»-ից26 սկսած՝ բառարաններում 

գլխաբառերին կից տրվող քերականական (խոսքիմասային պատ-
կանելությանը, հոլովմանն ու խոնարհմանն առնչվող նշումներ 

և այլն) ու բացատրական տեղեկություններից զատ՝ վկայակոչ-
վող օրինակները սկսեցին շատ հաճախ արձանագրվել իրենց աղբ-
յուրներով: Մխիթար աբբահոր բառարանը, այլ առավելություն-
ներից բացի, արդարև, հայոց առաջին բնագրային բառարանն է 

համարվում27, որը մեծապես նպաստեց նաև հայ բառարանագրու-
թյան հետագա զարգացմանը: Ճիշտ է, Սեբաստացու բառարա-
նում բոլոր բառերը չէ, որ ունեն սկզբնաղբյուրների համապա-
տասխան նշումներ, սակայն ընդհանուր առմամբ, նշված կարևոր 

նորույթն այդուհետև ոչ միայն ավելացրեց բառարաններում 

գրանցված բառերի նկատմամբ վստահությունը, փաստեց դրանց 

վավերականությունը, այլև լեզվաբանական և աղբյուրագիտա-

 
26 [Մխիթար Սեբաստացի], Բառգիրք հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, ի տպ. Ս. 

Ղազարու, հտ. Ա., 1749, հտ. Բ., 1769: 
27 Գ. Կ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, էջ 75: Մանրա-

մասն տե՛ս նաև Ռ. Ս. Ղազարյան, Նոր հայկազյան բառարանը, Երևան, 

Երևանի համալսարանի հրատ., 1972, էջ 9-19: 
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կան առաջիկա ուսումնասիրությունների համար նոր դուռ բա-
ցեց՝ հետազոտողներին հնարավորություն տալով հայ մատենա-
գրության հարուստ էջերում հեշտորեն փնտրելու, գտնելու և 

հարկ եղած դեպքում քննելու անհրաժեշտ բառերի մատենագրա-
կան վկայությունները: Մխիթար Սեբաստացու բառարանի ըն-
դարձակ առաջաբանում, որ խորագրված է «Բան առ ընթերցօղս 

յաղագս առաջիկայ բառարանիս» (գրել են աբբահոր աշակերտ-
ները), հանգամանալից անդրադարձ է արվում բառարանագրու-
թյան այս սկզբունքին, ընդգծվում է մատենագրական օրինակնե-
րով հավաստանշվող բառերի կարևորությունը: Ավելորդ չենք 

համարում մեծ հայագետի բառարանից որոշ կրճատումներով 

մեջբերել այդ առիթով գրված տողերը. «Եւ ևս՝ յայտ լիցի. զի ի 

մեկնելն մեր զբառս, ի բազում տեղիս ի մէջ բերաք զօրինակ վկա-
յութեանցն. նախ՝ զի հաստատուն ցուցցուք զստուգութիւն մեկ-
նութեանց բառից, և ոչ իբր զեղջերուաքաղ՝ մտացածին երևե-
ցուսցուք....։ Երկրորդ՝ զի առաւել արտայայտեսցի զօրութիւն բա-
ռին, քանզի բազում բառք են, զորս որչափ և մեկնեսցէ ոք, ոչ 

կարէ այնպէս տպաւորել ի միտս ընթերցողաց, որպէս տպաւորէ, 

եթէ ի մէջ ածցէ զօրինակսն: Եւ երրորդ՝ առ ի զգուշացուցանել 

զուսումնասէրսն, զի մի չարաչար վարեսցէ զբառս, զի այլ է իմա-
նալն զբառ ինչ, և այլ է գիտելն զհանգամանս կիրառութեան նո-
րա»28: 

Բառարանի կազմության համար Սեբաստացու նշած 

սկզբնաղբյուրների ցանկը խիստ համեստ է՝ ընդամենը երկսյուն 

մի էջ29, թեև ինչպես կարելի է տեսնել հենց նույն բառարանում, 

միշտ չէ, որ արձանագրված գլխաբառերը քաղված են այդ աղբ-
յուրացանկում նշված մատյաններից: Մյուս կողմից՝ բազում բա-
ռեր էլ, թերևս, «յաղագս քաջայայտ լինելոյ», չունեն մատենա-
գրական վկայություններ: Այս ամենը թույլ է տալիս ենթա-

դրելու, որ բառարանի սկզբում նշված սկզբնաղբյուրները միայն 

 
28 Մխիթար Սեբաստացի, Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա., էջ 7: 
29 Նույն տեղում, էջ 21: 
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մի մասն են մատենագրական այն երկերի, որոնցից օգտվել և բա-
ռաքաղել է հայագիտության մեծ երախտավորը: 

Մխիթար Սեբաստացու «Բառգիրք»-ի աղբյուրների ցանկում 

չկա նաև հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների մասին առան-

ձին նշում, սակայն, ամենայն հավանականությամբ, գրավոր այս 

հուշարձանները, որպես ձեռագիր մատյանի անբաժանելի միա-

վոր, նույնպես չեն անտեսվել: Ահա մեր ենթադրությունը հա-

վաստող օրինակներից միայն մեկը. բառարանում առանց մատե-

նագրական վկայության գրանցված է աստուածախումբ բառը30, 

որը «Յիշատ.» (իմա՛ յիշատակարան) նշումով գրանցված է միայն 

«Նոր հայկազեան բառարան»-ում (այսուհետ՝ ՆՀԲ)31 : Նկատի 

ունենալով այն հանգամանքը, որ Մխիթար աբբահոր գործի շա-

րունակողները ՆՀԲ-ի կազմության ժամանակ իրենց ձեռքի տակ 

են ունեցել ոչ միայն սիրելի ուսուցչի տպագիր բառարանը, այլև 

ըստ ամենայնի, նրա կազմած քարտարանը, ուստի՝ սխալված 

չենք լինի, եթե ասենք, որ երկու բառարաններում էլ նշյալ բառը 

տեղ է գտել հիշատակարանային միևնույն աղբյուրից: Ցավոք, 

առայժմ հնարավոր չէ ճշտել դա, բայց ուշագրավ է, որ քննվող 

բառի մեզ հայտնի առայժմ միակ մատենագրական վկայությունը 

հենց հիշատակարանային է: Այն գործածված է 1295 թ. Թեղենի-

քում Դավիթ գրչի ընդօրինակած Ավետարանի հիշատակարանի 

«փառատրական»32 հատվածում. «Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողոր-

մութեամբ կատարեցի զչորեքվտակեան աստուածախումբ մատե-

նիս՝ ի լուսաւորութիւն մանկանց առագաստի Նոր Սիոնի» (ընդգ-

ծումը մերն է՝ Խ. Հ.) [Հիշ. ԺԳ, 769]: Նկատառելով այն հանգա-

մանքը, որ հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում «փառատ-

րական» հատվածները հաճախ են կրկնվում տարբեր հիշատակա-

գիրների մոտ, աննշան փոփոխություններով անցնում հիշատա-

կարանից հիշատակարան, ուստի՝ բացառված չէ նաև, որ քննվող 

բառի նման մի գործածություն է հանդիպել Սեբաստացուն և 

 
30 Նույն տեղում, էջ 95: 
31 ՆՀԲ, 1, 323: 
32 Այս մասին տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-

րանները, էջ 86-90: 
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ՆՀԲ-ի կազմողներին: Իսկ աղբյուրների ընտրության հարցում 

հայտնի է նշանավոր վարդապետի բծախնդիր մոտեցումը. «Այլ 

յաղագս գրոց, յորոց քաղեալ է մեր զբառս, ծանի՛ր, զի ոչ 

հարևանցի խորհրդով յարձակեցաք ՚ի գրեանս, ժողովել զբառս ՚ի 

նոցանէ, վասն զի ոչ էին մեզ կամք զբառգիրքս զայս լնուլ անխ-

տիր ամենայն բառիւք.... այլ զընտիրսն ՚ի գրոց հաւաքեցաք»33: 

Այս մոտեցումը որդեգրեցին նաև աբբահոր գործը շարունա-
կած Մխիթարյան անխոնջ մշակներ հայր Գաբրիել Ավետիքյանը, 

հայր Խաչատուր Սուրմելյանն ու հայր Մկրտիչ Ավգերյանը, 

որոնք զգալիորեն զտեցին, ընդարձակեցին և հարստացրին միա-
բանության հիմնադրի բառարանը՝ ի հաշիվ նորանոր սկզբնաղբ-
յուների34, կատարելագործեցին բառարանի սկզբունքները, բառա-
հոդվածներն օժտեցին լրացուցիչ տվյալներով, այդ թվում՝ լատի-
ներեն և հին հունարեն համարժեքներով, և իրենց նոր բառարանը 

հրատարակեցին Սեբաստացու «Բառգիրք»-ի առաջին հատորից 

մոտ մեկ դար անց: 

1836 և 1837 թթ. լույս տեսած «Նոր բառգիրք հայկազեան լե-
զուի» երկհատորյակն իրավամբ ոչ միայն ԺԹ. դարի, այլև հայ 

բառարանագրության գլխավոր նվաճումներից է, որը թեև զերծ 

չէ վրիպակներից35, սակայն ցայսօր էլ անփոխարինելի է հայոց 

լեզվի պատմական բառագիտության, ի մասնավորի՝ գրաբարի 

բառապաշարի ուսումնասիրման հարցում36: Արդ, ստվարածավալ 

այս բառարանում տեղ գտած բազմաթիվ գլխաբառեր արձա-

 
33 Մխիթար Սեբաստացի, Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա., էջ 9: 
34 Ըստ Գ. Գասպարյանի՝ ՆՀԲ-ից դուրս են թողնվել Մխիթար Սեբաստացու 

բառարանում արձանագրված բառերի մոտ 15%-ը, որոնք ստուգվել և 

ճշգրտվել են աղբյուրներով: Դրան հակառակ՝ ՆՀԲ-ում աբբահոր բառարա-
նի համեմատ նորությունների թիվը ընդհանուր առմամբ շուրջ 42% է: Ման-
րամասն տե՛ս Գ. Կ. Գասպարյան, Հայ բառարանագրության պատմություն, 

էջ 127: 
35 Խ. Հարությունյան, ««Նոր հայկազյան բառարան»-ի Նորայր Բյուզանդա-

ցու խմբագրությունը», Բանբեր Մատենադարանի, թիվ 27, Երևան, Մատե-

նադարան, 2019, էջ 205-227: 
36 Բառարանի մասին առավել հանգամանալից տե՛ս Ռ. Ս. Ղազարյան, Նոր 

հայկազյան բառարանը, էջ 20-79: 
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նագրված են հիշատակարանային վկայություններով, ինչպես՝ 

աստուածախումբ, արժանասաստ, բիւրական, ձեռահիւս, ներ-
շրջապտոյտ, որոտալիր, վարդապետախօս, տօնանամակ և այլն, 

որոնց կողքին կարելի է տեսնել «Յիշատ.» կրճատ նշումը (նկ. 1): 

Սկզբնաղբյուրների ցանկում այդ նշման վերաբերյալ գտնում 

ենք հետևյալը. «Յիշատ: Յիշատակարանք հին մատենից, և ար-
ձանագրութիւնք՝ յանուն տուողաց ինչ ինչ՝ ի յիշատակ եկեղե-
ցեաց և վանորէից»37: 

Բառարանի տարբեր էջերում մեզ հանդիպել են այսպիսի նշու-
մով տասնյակ բառահոդվածներ, որն իր հերթին ընդգծում է ձե-
ռագիր հիշատակարանների նկատմամբ Մխիթարյան վարդա-
պետների ուշադրությունը: Նկատելի է, որ բառարանագիրներն 

այս պարագայում քարտագրել և բառաքաղումներ են արել հիմ-
նականում իրենց տրամադրության տակ եղած ձեռագիր մատ-
յաններից և նրանց հիշատակարաններից: Ըստ որում՝ բոլոր այն 

դեպքերում, երբ դուրս գրվող բառը վկայված է եղել «հեղինա-
կային» հիշատակարանում38, ապա որպես կանոն՝ բառարանագիր-
ներն այն գրանցել են ոչ թե մեզ արդեն ծանոթ զուտ «Յիշատ.» 

նշումով, այլ տվյալ հեղինակի անունով: Այդպես բառարանում 

տեղ են գտել բազմաթիվ բառեր և բառակապակցություններ Գրի-
գոր Նարեկացու, Ներսես Շնորհալու, Ներսես Լամբրոնացու և այլ 

մատենագիրների երկերից: Այսպես օրինակ, կենդանանորոգ «Որ 

նորոգի ՚ի կենդանութիւն յաստիս կամ ՚ի հանդերձելումն» բա-
ցատրությամբ բառը ՆՀԲ-ում վկայաբերված է Գր. Նարեկացու 

 
37 ՆՀԲ, 1, 16: 
38 Հեղինակային հիշատակարանի մասին տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայե-

րեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 61: 

Նկ. 1, ՆՀԲ, 2, 150 
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«Մատեան»-ի հիշատակարանից39: Նույն կերպ գտնում ենք նաև 

զուգահաւան «Միախոհ, միակամ, միաբան» բառը՝ «Նար. յիշ.» 

նշումով40: Հովհաննես Երզնկացու հեղինակած «Մեկնութիւն քե-
րականութեան» երկի հիշատակարանատիպ գրության մեջ (ա-
ռանձին հրատարակված է նաև ԺԳ. դ. հիշատակարանների ժողո-
վածուում41) գործածված մի շարք բառեր, ինչպես՝ ծովիկ, համե-
ղախաւսութիւն, տոհմ(ն)աւոր և այլն, ՆՀԲ-ում ունեն «Երզն. 

քեր.» նշումը: 

Այս հանգամանքը մասամբ դժվարացրեց մեր հաշվարկը, որով 

մտադրվել էինք պարզել, թե հիշատակարաններից որքան բառ 

կամ բառակապակցություն է արձանագրված քննվող բառարա-
նում: Կարող ենք միայն վստահորեն նշել, որ մեր մոտավոր հաշ-
վարկներով այդ թիվը գերազանցում է մի քանի տասնյակը, և դա 

այն պարագայում, երբ բառարանի կազմության տարիներին 

դեռևս չկային կանոնավոր ձեռագրացուցակներ, հիշատակարա-
նային կամ վիմագրական նյութեր պարունակող ընդարձակ ժո-
ղովածուներ, ինչպես նաև մատենագիտական տարատեսակ օժան-
դակ ցանկեր: Ուստի՝ միանգամայն պարզ է, որ հետագայում ի 

հայտ եկած և այսօր էլ շարունակաբար ի հայտ եկող հիշատակա-
րանային հարյուրավոր բառերի եզակի հիշատակություններ 

պարզապես չէին կարող արձանագրվել ՆՀԲ-ում: Եվ այդ բացը 

եկան լրացնելու հաջորդիվ հրատարակվող բառարանները: 

Հայտնի է, որ ՆՀԲ-ի հրատարակումից մոտ մեկ տասնամյակ 

անց նույն բառարանի համահեղինակներից հայր Մկրտիչ Ավ-
գերյանը որոշ փոքր փոփոխություններով և մեկ հատորով պատ-
րաստել և 1846 թ. լույս է ընծայել ՆՀԲ-ի սեղմ տարբերակը՝ նո-
րակազմ բառարանում թողնելով միայն ՆՀԲ-ից հայտնի գլխա-
բառերն ու նրանց դյուրացված բացատրությունները: Այս բառա-

 
39 ՆՀԲ, 1, 1086: Տե՛ս նաև Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ող-

բերգութեան, առաջաբանը և քննական բնագիրը՝ Հ. Թամրազեանի, Մատե-
նագիրք հայոց, ԺԲ. հատոր, Ժ. դ. Գրիգոր Նարեկացի, Անթիլիաս-Լիբանան, 

2008, էջ 604:  
40 ՆՀԲ, 1, 747: 
41 Տե՛ս Հիշ. ԺԳ, 709-713: 
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րանը հեղինակն անվանել է «Առձեռն բառարան հայկազեան լե-
զուի», որի նպատակը, ինչպես հայտնի է, գործնական-ուսումնա-
կան էր42: Հայագիտության մեջ, սակայն, առավել մեծ տարածում 

է գտել «Առձեռն բառարան»-ի երկրորդ հրատարակությունը (այ-
սուհետ՝ ԱԲ), որը 1865 թ. իրագործել է Մխիթարյան մեկ այլ վար-
դապետ՝ հայր Գրիգոր Ճելալյանը: Այս հրատարակությունը 

շուրջ 5000 բառով գերազանցում է ՆՀԲ-ն43, և դրանով իսկ այն 

մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել. հիշատակա-
րաններից քարտագրված բոլոր բառերը ստուգվել են նաև այս 

բառարանով: ԱԲ-ին աննշան փոփոխություններով կրկնում է 

1910 թ. Կոստանդնուպոլսում Սիմեոն Գաբամաճյանի լույս ըն-
ծայած «Նոր բառգիրք հայերէն լեզուի» բառարանը (այսուհետ՝ 

ՍԳ.ՆԲՀԼ), որը նույնպես գործածել ենք բառերի համեմատու-
թյան ընթացքում: Սակայն, ցավոք, ԱԲ-ում, ապա և ՍԳ.ՆԲՀԼ-

ում տեղ գտած բառերը չունեն մատենագրական համապատաս-
խան օրինակներ, ծանոթություններ, և աղբյուրների բացակայու-
թյան հետևանքով շատ հաճախ դժվար է լինում ստուգել բառի 

գործածության ժամանակը, իմաստը և բառի պատմությանն 

առնչվող այլ հարցեր: 

Նույն խնդրին առնչվել ենք հիշատակարանների բառապաշա-
րի ուսումնասիրության ընթացքում. տասնյակ բառեր ու ոճեր, 

որոնք գրանցված են եղել ԱԲ-ում (ինչպես նաև հետագա մի շարք 

բառարաններում) առանց վկայությունների, մենք գտել և դուրս 

ենք գրել տարբեր ժամանակներում գրված ձեռագիր հիշատակա-
րաններից: Նշենք այդպիսի մի քանի բառ, որոնք տեղ են գտել 

նաև մեր կազմած բառարանում՝ ամենողորմած, այգեգործել, աս-
տուածահուպ, դժուարալուծանելի, խստամբերող, միջակամար, 

պատուաստաշէն և այլն: 

 
42 Առձեռն բառարան հայկազեան լեզուի, յօրինեաց Մ. վրդ. Աւգերեան, Վենե-

տիկ, ի տպ. Ս. Ղազարու, 1846: 
43 Հ. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի համեմատությամբ 562 

լեզուների. ներածություն, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1955, էջ 288: Աճառյանի 

հաշվարկի համաձայն՝ ԱԲ-ն պարունակում է 56140 բառ (չհաշված ոճերը և 

միևնույն բառի տարբերակները): 
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Դատելով ԱԲ-ում արձանագրված բառերի բնույթից՝ թերևս 

սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ չնայած բառարանում 

սկզբնաղբյուրների ցանկ չկա, և գլխաբառերն էլ չունեն մատե-
նագրական վկայություններ, սակայն բացառված չէ, որ հայր 

Գրիգոր Ճելալյանը չի անտեսել նաև ձեռագրերի հիշատակարան-
ները. համենայն դեպս, մեր քարտարանում և կազմած բառացան-
կում արձանագրված տասնյակ բառեր այդ մասին են վկայում44: 

Աղբյուրներ նշող մյուս բառարանը, որում նույնպես առատո-
րեն կիրառվել է ձեռագրական, այդ թվում՝ հիշատակարանային 

հարուստ նյութը, անվանի լեզվաբան Հրաչյա Աճառյանի կազ-
մած և 1926 թ. լույս ընծայած «Հայերէն արմատական բառա-
րան»-ն է: Բառարանի սկզբնաղբյուրների ցանկում կարդում ենք. 

«Յիշատակարաններ զանազան ձեռագրերի, որոնք հրատարա-
կուած են զանազան գրքերում. ամէն անգամ յիշատակելով տեղը. 

ինչ. Հնոց և Նորոց....»45: Նկատենք, որ Աճառյանը մեծապես օգտ-
վել է գրավոր այս հուշարձաններից նաև «Հայոց անձնանուննե-
րի բառարան»-ի կազմության46 և մի շարք այլ աշխատություն-
ների, հոդվածների պատրաստման ընթացքում: Եվ առհասարակ, 

Աճառյանն այն եզակի լեզվաբաններից է, որն ուղղակիորեն 

առնչվել է հայերեն ձեռագրերին, մասնագիտորեն և ամենայն 

մանրամասնությամբ տիրապետել ձեռագրագիտական հմտու-

թյուններին: Ասվածի վառ ապացույցն են նրա գիտական ժառան-

 
44 Նկատենք, որ ԱԲ-ում արձանագրված լրացուցիչ այդ 5000 բառերի մի մասը 

ավելի ուշ ճշտել և տպագրել է Հ. Աճառյանը «Հայերէն նոր բառեր» շարքով, 

տե՛ս Հ. Աճառեան, Հայերէն նոր բառեր հին մատենագրութեան մէջ, [հտ. Ա.], 

Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1913, հտ. Բ., Վենետիկ, տպ. Ս. Ղազար, 1922: 

Սրանից զատ՝ մեծաթիվ բառեր էլ տեղ են գտել ՆՀԲ-ի՝ Ն. Բյուզանդացու 

սրբագրած հինգհատորյակում, որտեղ կան հիշատակարաններին վերաբե-
րող նշումներ: Մի շարք բառեր էլ գտնում ենք Ռ. Ղազարյանի և Լ. Հովհան-
նիսյանի կազմած գրաբարի բառարաններում (համապատասխանաբար՝ 

ՌՂ.ԳԲ և ԼՀ.ԳԲ): 
45 ՀԱԲ, 1, 46: 
46 Հ. Աճառեան, Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. 1-5, Երևան, Երևանի 

պետական համալսարանի հրատ., 1942-1962: 
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գության մաս կազմող Կարինի Սանասարյան վարժարանի, Թավ-
րիզի, Նոր Բայազետի և Թեհրանի ձեռագրացուցակները47: 

Քննվող շրջանի բառարանների շարքում, անկասկած, առանձ-

նանում է Ստեփանոս Մալխասյանցի քառահատոր «Հայերէն բա-

ցատրական բառարանը» (այսուհետ՝ ՀԲԲ), որում ընդգրկված 

հարյուրավոր բառահոդվածներ համեմատել ենք հիշատակագիր-

ների գործածած բառերի և բառակապակցությունների հետ: Թեև 

ՀԲԲ-ում ևս բառերի մատենագրական օրինակներ չեն տրվում, 

սակայն բառարանի կազմության սկզբունքների և աղբյուրների48 

մեր դիտարկումները թույլ են տալիս ասել, որ Մալխասյանցը ոչ 

միայն քաջածանոթ էր գրավոր այս հուշարձաններին, այլև օգտ-

վել է նրանցից ինչպես անմիջական, այնպես էլ միջնորդավորված 

կերպով՝ բառարանների, ձեռագրացուցակների և օժանդակ այլ 

երկերի միջոցով: Առհասարակ, մոտ 120.000 բառ պարունակող 

այս բառարանը, ըստ հեղինակի, կազմված է ողջ հայ մատենա-

գրության հիման վրա՝ ներառելով նաև նախորդիվ լույս տեսած 

մի շարք բառարանների, այդ թվում՝ ՆՀԲ-ի, ԱԲ-ի, ՀԱԲ-ի բա-

ռամթերքը. «Ըստ իմ ծրագրի՝ այս բառարանը (իմա՛ ՀԲԲ - Խ. Հ.) 

պարունակելու է հայերէն լեզուով գրված ու խօսված բոլոր բա-

ռերը մեր մատենագրութեան սկզբից մինչև մեր ժամանակնե-

րը....», - գրել է Ստեփանոս Մալխասյանցը49: 

Ցավոք, պետք է փաստել, որ ԱԲ-ի նման՝ այս բառարանում 

արձանագրված բազմաթիվ բառեր, մատենագրական վկայու-
թյուններ չունենալով, մինչ օրս «անհասցե» են մնում, և խիստ 

դժվար է որոշել, թե նշված երկու բառարաններում տեղ գտած 

գլխաբառերը (հատկապես այն բառերը, որոնք չկան ՆՀԲ-ում) 

երբ և ինչպիսի քերականական կամ իմաստային կիրառություն-
ներով են ավանդվել: Մեր կազմած բառարանում կան տասնյակ 

 
47 Հրաչյա Աճառյանի կազմած ձեռագրացուցակների, նրանցում նկարագրված 

ձեռագրերի քանակի և այլնի մասին առավել հանգամանալից տե՛ս Հ. Ս. 

Անասյան, Հայկական մատենագիտություն, Ե-ԺԸ դդ., հտ. Ա, Ա -Առաքել Սա-
լաձորեցի, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1959, էջ LXXIX: 

48 Հմմտ. ՀԲԲ, 1, Ժ: 
49 ՀԲԲ, 1, Թ: 
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բառեր, որոնք գրանցված են ՀԲԲ-ում, սակայն հնարավոր չի եղել 

պարզել այն աղբյուրը, որտեղից նրանք մուտք են գործել նշյալ 

բառարան. արդյո՞ք միայն ԱԲ-ից: Ահա զույգ բառարաններում 

և միաժամանակ հիշատակարաններում գրանցված մի քանի բա-
ռերի օրինակներ՝ ամենանուշակ, անհոսանուտ, անսայթաքաբար, 

բարեբեղուն, բարձրաքարոզ, զուարթանուն, հարամղել և այլն: 

Մեր բառարանում արտացոլված են նաև այնպիսի բառեր, որոնք, 

կրկին առանց մատենագրական վկայության, առաջին անգամ 

արձանագրված են ՀԲԲ-ում, ինչպես՝ ապառնեայք, արհեստակի-
տուած, բազմատենչ, բազմաքիրտ և այլն: Մալխասյանցը չի 

նշում սրա պատճառը, միայն գրում է՝ «գրաբար բառերն ու նշա-
նակութիւնները լոկ բացատրուած են»50: Սրան հակառակ՝ բառա-
րանի առաջաբանում կարելի է կարդալ ապագա բառարանագիր-
ներին ուղղված մեծ բանասերի ցուցումները, որոնց մեջ պարտա-
դիր ընդգծված է բառերն իրենց վկայություններով դուրս գրելու 

անհրաժեշտութունը51: Ավելին, ահա թե ինչ է գրել Մալխասյան-
ցը 1844-1846 թթ. հրատարակված Գրիգոր Փեշտըմալճյանի բա-
ռարանի52 առիթով. «Փէշտմալճեանի բառարանը աւելի հարուստ 

է բառերով, և բացատրութիւնները աւելի որոշ են, բայց նա չունի 

վկայութիւններ, այնպէս որ չի կարելի իմանալ, թէ այսինչ բառը, 

որ Նոր Հայկազեանում չկայ, արդեօք որևէ հին հեղինակի՞ց է 

հանել յօրինողը, թէ նորաստեղծ գրաբար բառ է 19-րդ դարում 

ստեղծուած»: Նույնը նա կրկնել է նաև ԱԲ-ի առիթով53: 

Անշուշտ, հիշատակարաններից քաղված բառերը միայն լրաց-
նում և վավերացնում են այս բառարաններում տեղ գտած բառա-
հոդվածները, սակայն, ամենայն հավանականությամբ, վերջին-

 
50 ՀԲԲ, 1, ԺԵ: 
51 ՀԲԲ, 1, Ժ: 
52 Գր. Փէշտըմալճեան, Բառգիրք հայկազեան լեզուի, հտ. Ա. (Ա-Կ), Կ. Պոլիս, 

յՕրթագիւղ, ի տպ. Պօղոսի Արապեան, 1844, հ. Բ. (Հ-Ֆ), Կ. Պոլիս, յՕրթա-
գիւղ, ի տպ. Պօղոսի Արապեան Ապուչեխցւոյ, 1846: Բառարանի մասին 

տե՛ս Գ. Կ. Գասպարյան, նշվ. աշխ., էջ 133-139: 
53 ՀԲԲ, 1, Ժ-ԺԱ: 
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ներս ունեցել են նաև այլ գործածություններ, որոնք առայժմ բա-
ռարանագրված և մեզ հայտնի չեն:  

2000 թ. Ժնևի համալսարանի հայագիտության պրոֆեսոր, 

լեզվաբան Մարտիրոս Մինասյանը լույս ընծայեց ԺԹ. դարավեր-
ջի և Ի. դարասկզբի հայ բառարանագրության և աղբյուրագի-
տության նշանավոր դեմքերից Նորայր Բյուզանդացու կազմած 

«Ստորին» հայերենի անավարտ բառարանը ընդամենը 25 օրինա-
կով: Մատենագրական և հատկապես բարբառային բառերի ուշա-
գրավ վկայություններով հարուստ և ցավալիորեն գրեթե մոռաց-
ված այս բառարանի «Անուանք մատենագրաց եւ մատենագրու-
թեանց» բաժնում ձեռագրերի հիշատակարանները նշված են որ-
պես աղբյուր54: Ըստ որում՝ թեկուզ անավարտ, բայց հետաքրքիր 

բառահոդվածներով աչքի ընկնող այս բառարանում հիշատակա-
րաններից գրանցված են բազմաթիվ բառեր և բառատարբերակ-
ներ, ինչպես՝ ախմարամիտ, աղեղրար, աղցալից, աղօնմաղ, ատո-
րամ, ատորք, գիշերհաւ, գրպակաս, խաշար և այլն: 

Առանձնանշելի է, որ հիշատակարանների բառապաշարին 

անդրադառնալիս, հիշատակարաններից բառեր կամ բառակա-
պակցություններ քաղելիս բառարանագիրները մինչև 20-րդ դա-
րի կեսեր հիմնականում օգտվել են մինչ այդ կազմված սահմա-
նափակ թվով ձեռագրացուցակներից, ժամանակի գիտական հան-
դեսների ու պարբերականների էջերում ժամանակ առ ժամանակ 

հրատարակվող ձեռագրերի նկարագրություններից, ինչպես նաև 

բուն ձեռագրերից: Անշուշտ, այդ ամենը բավարար լինել չէր կա-
րող, քանի որ հազարավոր ձեռագրեր դեռևս մնում էին չնկա-
րագրված ու չցուցակագրված՝ այդպիսով անհասանելի լինելով 

գիտական ավելի լայն շրջանակներին: Բնականաբար ձեռագրերի 

հիշատակարանների մեծագույն մասը ևս ուսումնասիրողներին 

հասանելի չէր, եթե նկատի չունենանք առանձին բանասերների 

կամ ազգագրագետների (Ղևոնդ վրդ. Փիրղալեմյան, Գարեգին 

վրդ. Սրվանձտյանց, հ. Ղևոնդ Ալիշան, Երվանդ Լալայան, Ներ-
սես վրդ. Ակինյան և ուրիշներ) անհատական նախաձեռնություն-

 
54 ԲՍՀ, 759: 
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ների շնորհիվ հավաքված հիշատակարանները, որոնք վերջին-
ներս, ըստ հարկի, տրամադրել են ժամանակի տարբեր հետազո-
տողների: 

Հաշվի առնելով գրավոր այս հուշարձանների կարևորու-
թյունն առաջին հերթին իբրև պատմական արժանահավատ 

սկզբնաղբյուրներ՝ 1950-ական թվականներին ՀԽՍՀ Գիտու-
թյունների ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի նախաձեռ-
նությամբ «Նյութեր հայ ժողովրդի պատմության» մատենաշա-
րով սկիզբ դրվեց հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների հա-
վաքման և հրատարակման աշխատանքին, որը հետագայում շա-
րունակվեց Մաշտոցյան Մատենադարանում: Այդ նախաձեռնու-
թյան բարեհաջող ընթացքի շնորհիվ շուրջ չորս տասնամյակի ըն-
թացքում լույս է տեսել ընդհանուր առմամբ հիշատակարանային 

տասնմեկ ժողովածու, որոնք դեռևս չամբողջացած վիճակում 

(ցայսօր անավարտ են ԺԶ., ԺԸ-ԺԹ. դարերը և ԺԷ. դարի վերջին 

քառասնամյակը ներառող ժողովածուները) ընդգրկում են Ե-ԺԵ. 

և ԺԷ. դդ. հիշատակարանները55: Այս հատորներին պետք է գու-
մարել նաև մեծ բանասեր Գարեգին կաթողիկոս Հովսեփյանի 

կազմած և 1951 թ. լույս ընծայված «Յիշատակարանք ձեռա-
գրաց» հատորը [Յովսէփեան 1951]: 

Հիշատակարանների համակարգված հրատարակումը նոր 

խթան եղավ ոչ միայն հայ պատմագիտության, այլև գիտական 

մի շարք ոլորտների, այդ թվում՝ հայոց լեզվի պատմության 

ուսումնասիրման համար: Մասնավորեցնելով մեր խոսքը՝ նշենք, 

որ հրատարակված հիշատակարանները լավ առիթ եղան հատկա-
պես գրաբարին հաջորդած լեզվաշրջաններում լեզվական տար-
բեր իրողությունների, այդ թվում՝ միջին հայերենի ու վաղ աշ-
խարհաբարի հնչյունական, ձևաբանական և շարահյուսական 

մակարդակներում արձանագրված փոփոխությունների վերհան-

 
55 Նկատենք միայն, որ 1988 թ. ի վեր տարբեր պատճառներով ընդհատվել էր 

հիշատակարանների ժողովածուների տպագրության գործը, և 2018 թ. այդ 

աշխատանքները վերսկսվեցին: Հիշատակարանների հավաքման ու հրա-
տարակման պատմության մասին առավել հանգամանալից տե՛ս Խ. Ա. Հա-
րությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 15-36:  



45 

ման և քննության համար: Մեծ ուշադրություն դարձվեց նաև 

հիշատակարանների բառապաշարին, դրանում արձանագրված 

զարգացումներին, ինչպես նաև բառային տարբեր շերտերի դա-
սակարգմանն ու ուսումնասիրությանը: Այս տեսանկյունից 

առանձնանշելի է հատկապես արդի հայ բառարանագրությունը, 

որը, թերևս, ամենից արագ ու պատշաճ կերպով արձագանքեց 

հրատարակված հիշատակարանային ժողովածուներին՝ հայոց 

լեզվի զարգացման տարբեր փուլերին առնչվող բառարաններում 

արտացոլելով գրավոր այդ հուշարձաններից համապատասխան 

վկայություններով դուրս գրված բառերն ու բառակապակցու-
թյունները: 

Հիշատակարանային օրինակներով ամենից հարուստ բառա-
րանը, անկասկած, Ռուբեն Ղազարյանի և Հենրիկ Ավետիսյանի 

կազմած «Միջին հայերենի բառարան»-ն է (այսուհետ՝ ՄՀԲ)56, 

որի երկրորդ՝ բարեփոխված հրատարակությունն ընդգրկում է 

մոտ 20.000 բառահոդված՝ քաղված հիմնականում ԺԲ-ԺԶ. դդ. և 

մասամբ էլ ԺԷ. դարի ինքնուրույն և թարգմանական երկերից57: 

Դրանցից շուրջ 1700-ը մեր հաշվարկով արձանագրված են հիշա-
տակարաններից, ըստ որում՝ մեծ մասն ունի միայն հիշատակա-
րանային վկայություն, ինչպես՝ արագաթիւր, արդիւնաշահ, գրչա-
ւոր, գրողական, գրչապետ, դաշտապարեղ, թերատ, ըռահմաթ, ճա-
հողական, ճաթ, մայրամած, մայրաքոյր, նես, շախռուխի, շլրիլ, որ-
բական, որդեմեռ և այլն: Բառարանում քիչ չեն նաև այնպիսի 

գլխաբառերը, որոնց մատենագրական մեկից ավելի վկայություն-
ների շարքում կան նաև հիշատակարանային օրինակներ, ինչպես՝ 

 
56 Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, հտ. Ա-Բ., 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987: Երկրորդ՝ բարեփոխված հրատարակություն, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009: Միշտ հղել ենք այս երկրորդ հրատարակու-
թյանը։ Բառարանի առիթով արժեքավոր է հատկապես հետևյալ գրախոսու-
թյունը՝ Գ. Տէր-Վարդանեան (Յու. Հ. Վարդանյան), «Ռ. Ս. Ղազարյան, Հ. 

Մ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան. հ. Ա (Ա-Կ), Երևանի համալսա-
րանի հրատարակչություն, Երևան, 1987, 420 էջ», ՊԲՀ, 1988, թիվ 3, էջ 206-

213: 
57 ՄՀԲ, 3: Մեր հաշվարկով՝ բառարանում գրանցված գլխաբառերի ընդհա-

նուր թիվը փոքր-ինչ ավելի է 20.000-ից:  
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աղարկել, արմաղան, ծակծկել, մթղալ, մոխրամածեալ, նետողեան, 

ներկըրար, ողորմասիրտ, ուրախացնել և այլն: 

Նկատելի է, որ բառարանում գրանցված հիշատակարանային 

բառերը, բառատարբերակներն ու ոճական տարբեր կառույցներն 

առնչվում են հիշատակագիրների կենցաղին, ընտանիքին, շրջա-
պատող աշխարհին, արտահայտում են հասարակական տարատե-
սակ հարաբերություններ, անվանում զանազան մասնագիտու-
թյուններ, զբաղմունքներ, այդ թվում՝ առևտրին ու դրամական 

միավորներին վերաբերող հասկացություններ և այլն: Այդ բառե-
րը պատկանում են ինչպես գրական, այնպես էլ բարբառային շեր-
տերին: Մեծ թիվ են կազմում նաև գրաբարյան հնաբանություն-
ները, փոխառություններն ու օտարաբանությունները, որոնց 

առանձին անդրադառնում ենք այս աշխատանքի երկրորդ գլխում: 

ՄՀԲ-ն հիշատակարանային նյութի իր ընդգրկումով, իսկապես գե-
րազանցում է բառարանագրական մյուս հուշարձանները: 

Քննվող գրավոր աղբյուրներից քաղված բառերի քանակով 

ՄՀԲ-ից հետո 2010 թ. հրատարակված Լավրենտի Հովհաննիսյա-
նի «Գրաբարի բառարան»-ն է (այսուհետ՝ ԼՀ.ԳԲ): Մեր հաշվար-
կով՝ այս բառարանում հիշատակարաններից գրանցված են իմաս-
տային տարբեր շերտեր արտացոլող 215 բառ կամ բառատարբե-
րակ, ինչպես՝ այցելական, անարհեստութիւն, աւետահոս, երախ-
տիւ, երկնաբացիկ, երկքառ, խակակոտորել, կայսերանիստ և այլն: 

Բառարանի սկզբնաղբյուրների ցանկում նշվում է, որ քննվել են 

մինչև ԺԵ. դ. հիշատակարանների տպագիր հատորները58: 

 
58 ԼՀ.ԳԲ, 11: 

Նկ. 2, ՄՀԲ, 86 
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2014 թ. Նորայր Պողոսյանի աշխատասիրությամբ լույս տե-
սավ 3000 բառ, բառաձև և դարձվածային միավոր պարունակող 

«Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում» խո-
րագրով բառարանը (այսուհետ՝ ՆԲՎԱ), որն ընդգրկում է ԺԶ--
ԺԸ. դդ. գրավոր մի շարք հուշարձանների, այդ թվում՝ հիշատա-
կարանների (գերազանցապես ԺԷ. դարի) բառամթերքը: Հիշատա-
կարանային օրինակների վկայակոչումով նշյալ բառարանում 

տեղ է գտել մի քանի տասնյակ բառ, բառաձև կամ դարձվածային 

միավոր, որոնց առնվազն մի մասը հայերենի վաղաշխարհաբար-
յան ժամանակաշրջանում ստեղծված և նորագյուտ բառային 

միավոր է: Բառարանի հեղինակ Ն. Պողոսյանն առաջաբանում 

ճիշտ է նկատել, որ նոր բառերի հայտնաբերումն անվերջ գործըն-
թաց է, և հրատարակվող յուրաքանչյուր նոր երկ իր հերթին վե-
րածվում է նոր բառերի, դարձվածքների և լեզվական տարբեր 

իրողությունների սկզբնաղբյուրի59: 

Անկասկած, հենց այդպիսի սկզբնաղբյուր են նաև հայերեն ձե-
ռագրերի հիշատակարանները, որոնք թեև մշտապես եղել են բա-
ռարանագիրների ուշադրության կենտրոնում, դրանցից դուրս են 

 
59 ՆԲՎԱ, 10: 

Նկ. 3, ԼՀ.ԳԲ, 62: 

Նկ. 4, ՆԲՎԱ, 101: 
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գրվել հարյուրավոր բառեր, բառաձևեր, ոճեր ու դարձվածային 

միավորներ, այնուամենայնիվ, դեռևս շատ վաղ է գրավոր այս 

հուշարձաններով ավանդված բառամթերքն ամբողջությամբ 

սպառված համարելը: Ասվածի լավագույն հաստատումը կարող 

են լինել վերջին տարիներին հրատարակված և հրատարակվող 

երկու տասնյակից ավելի այն հոդվածները, որոնք նվիրված են 

տարբեր դարաշրջանների հիշատակարանների բառապաշարին և 

նրանցում արձանագրված նորագյուտ բառերին: Այս տեսանկյու-
նից նախևառաջ պետք է հիշատակել անվանի լեզվաբան Ալեք-
սանդր Մարգարյանի մի հոդվածը՝ վերնագրված «Նորահայտ բա-
ռեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV դդ. հիշատակարաններում»60: 

Արժեքավոր այս հոդվածում նշված շրջանի հիշատակարաններից 

լեզվաբանը ներկայացրել է 500 բառ, որոնք արձանագրված չեն 

եղել մինչ այդ հրատարակված բառարաններում և արդարացիո-
րեն ժամանակին իր մտահոգությունն է հայտնել այս աղբյուր-
ների լեզվական համակողմանի քննության ոչ բավարար մակար-
դակի առիթով: Ավելորդ չենք համարում մեջբերել լեզվաբանի 

խոսքը. «Այդ նյութերը (նկատի ունի հիշատակարանները - Խ. Հ.), 

սակայն ինչ-ինչ պատճառներով լայն ու համակողմանի քննու-
թյան չեն արժանացել….։ Իսկ դա, իհարկե, ներելի չի կարելի հա-
մարել, որովհետև հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններն 

իրենց հերթին ու պարզորոշ հայերենի ոչ միայն այն ժամանակվա 

իրավիճակը, այլև պատմական զարգացման ընթացքը, նրանում 

կատարված տեղաշարժերն ու փոփոխություններն են պատկե-
րում»61: Նկատենք, որ 1993 թ. Ալ. Մարգարյանի հեղինակած 

նշյալ հոդվածում բերվող բառացանկը հիմնականում արտացոլ-
վել է արդեն հետագա բառարանագիրների աշխատանքներում 

(հմմտ. ՄՀԲ և ԼՀ.ԳԲ): Որոշ բառեր կարելի է գտնել նաև այս 

աշխատանքի վերջում դրված բառարանում: 

 
60 Ա. Մարգարյան, «Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV դդ. հի-

շատակարաններում», ՊԲՀ, 1993, թիվ 1-2, էջ 25-42: 
61 Նույն տեղում, էջ 35: 
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Տարբեր դարաշրջանների հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-
րաններում վկայված նորագյուտ բառերին, փոխառություննե-
րին, ոճական տարբեր կառույցներին ու դարձվածքներին նվիր-
ված հոդվածներ են հեղինակել նաև այլ հետազոտողներ, այդ 

թվում՝ տողերիս հեղինակը62, որոնք մշտապես կարևորել են հի-
շատակարանների դերը հայերենի պատմական բառապաշարի 

հարստացման գործում և ընդգծել գրավոր այս հուշարձանների 

բառապաշարի քննության անհրաժեշտությունը: Ու թեև այս 

ուղղությամբ կատարված աշխատանքներն առայժմ հատվածա-
կան բնույթ ունեն և հիմնականում սահմանափակվում են տար-
բեր ժամանակաշրջանների հիշատակարաններում տեղ գտած լեզ-
վական առանձին իրողությունների կամ նորագյուտ բառերի 

քննությամբ, սակայն պետք է արձանագրել, որ դրանք ինչ-որ 

առումով ամուր հող են նախապատրաստել քննվող աղբյուրների 

լեզվին, այդ թվում՝ բառապաշարին նվիրված ավելի ընդգրկուն 

և համակողմանի ուսումնասիրությունների համար: 

 
62 Ահա միայն մի քանիսը՝ Գ. Ջահուկյան, Բարբառային երևույթներ հայկական 

հիշատակարաններում, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1997, Վ. Խաչատր-
յան, «5-11-րդ դարերի ձեռագրերի հիշատակարանների բառապաշարը», 

Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական III գիտաժողովի զեկուցումներ 

(Երևան, 2013 թ., հոկտեմբերի 2-3), Երևան, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2013, 

էջ 39-48, նույնի՝ «12-րդ դարի ձեռագրերի հիշատակարանների բառապա-
շարը», Լրաբեր գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 3, Երևան, Ճարտա-
րագետ, 2016, էջ 803-809, նույնի՝ «Օտար բառերի գործածությունը 13-րդ 

դարի հիշատակարաններում», Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական հա-
մալսարան, Լրաբեր գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 3, Երևան, Ճար-
տարագետ, 2016, էջ 965-971: Խ. Հարությունյան, «Հայ բառարանագրու-
թյունը` ԺԸ դարի երկրորդ կեսից սկսյալ, և հայերեն ձեռագրերի հիշատա-
կարանները. նորահայտ բառեր Ժ-ԺԲ դարերի հիշատակարաններից», ՎԷՄ 

համահայկական հանդէս, թիվ 4, Երևան, 2017, էջ 157-174: Ամբողջական մա-
տենագիտությունն առ 2019 թ. դեկտեմբեր տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան Հա-
յերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 332-350։ Լեզվաբանական բովան-
դակությամբ նյութերն ամփոփված են նույն տեղում,  էջ 350 (Դ): 
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Վերը նշված բառարաններն ու հոդվածներն իրավամբ փաս-
տում են, որ հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները հայերենի 

պատմական բառապաշարի անհուն մի շտեմարան են, որտեղից 

շարունակաբար ի հայտ են գալիս նորանոր բառեր, ոճական տար-
բեր կառույցներ ու դարձվածքներ և արձանագրվում հայերենի 

պատմական զարգացման տարբեր փուլերը ներկայացնող բառա-
րաններում: 

Ձեռագրերի հիշատակարանները մեծապես ծառայել են նաև 

հայերենի հատկանվանական բառարանների կազմությանը: Տար-
բեր ժամանակներում գրված հիշատակարանների շնորհիվ մեզ են 

ավանդվել հազարավոր անձնանուններ, որոնցից շատերը սահ-
մանափակվում են հիշատակարանային եզակի վկայություննե-
րով: Բազմաթիվ տեղանուններ, հատկապես մանրատեղանուններ 

(գյուղանուններ, ավելի փոքր բնակավայրերի անուններ, տարբեր 

տեղանքների, բլուրների, լեռների, վանքերի ու նրանց մերձակա 

տարածքների անուններ և այլն) մեզ հայտնի են միայն հիշատա-
կագրողների շնորհիվ63: Ուստի՝ կարելի է միայն պատկերացնել, 

թե որքան պակասավոր կլինեին հայոց անձնանունների կամ տե-
ղանունների մեծարժեք բառարանները՝ առանց հիշատակարանա-
յին տվյալների ընդգրկման: 

Բնականաբար ներկա աշխատանքը պատրաստելիս, թվարկ-
ված բառարաններից զատ, մեր ձեռքի տակ են եղել նաև հայերե-
նի մի շարք այլ բառարաններ, այդ թվում՝ ստուգաբանական, 

բարբառային, դարձվածաբանական, ինչպես նաև ժամանակակից 

հայերենի, որոնց պարունակած բառամթերքը շատ հաճախ նույն-
պես օգտակար է եղել բառերի ու բառատարբերակների համեմա-
տությունների և բառարանագրված բառերի նորահայտ վկայու-
թյունների քննության տեսանկյունից: Արդի հայերենի բառա-

 
63 Թ. Խ. Հակոբյան, Ստ. Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայաստա-

նի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, հտ. 1-5, Երևան, Երևանի 

համալսարանի հրատ., 1986-2001: 
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մթերքին առնչվող, ինչպես նաև ստուգվող և համեմատվող բա-
ռերի հարցերում անփոխարինելի է եղել նաև Արևելահայերենի 

ազգային կորպուսի՝ «Արևակ»-ի շտեմարանը64, որի շրջանակնե-
րում հնարավոր է եղել ճշտել հիշատակարաններում գործածված 

բառերի արդի կիրառություններին վերաբերող մի շարք տեղե-
կություններ: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով ասվածը՝ թերևս, սխալված չենք լինի, 

եթե նկատենք, որ չկա գրաբարին, միջին հայերենին, վաղ աշ-
խարհաբարին կամ հայերենի հատկանվանագիտությանը նվիր-
ված մի բառարան, որի աղբյուրների ցանկում հիշատակված կամ 

առնվազն բառարանագիրների ուշադրության կենտրոնում եղած 

չլինեին հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները: 

  

 
64 Խոսքը վերաբերում է հետևյալ ծրագրին`  

 http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am. 2009 թ. դրու-
թյամբ Արևակի շտեմարանն ընդգրկել է մոտ 110 մլն բառամթերք` գեղար-
վեստական, գիտական, հրապարակախոսական շարադրանքերից: Ցավոք, 

ներկայում այս շտեմարանը չի թարմացվում: Մեր վերջին մուտքը՝ 

20.07.2022: 
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ԳԼՈՒԽ 2 

Թ-ԺԵ. ԴԱՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ  

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

Հայ բառարանագրության և ձեռագիր հիշատակարանների 

առնչությունների քննությունը ցույց է տալիս, որ գրավոր այս 

հուշարձանների բառապաշարն ամենևին էլ միատարր կամ միա-
շերտ չէ. հինհայերենյան65 բառաշերտից զատ՝ հիշատակարաննե-
րում քիչ չեն նաև միջինհայերենյան կամ վաղաշխարհաբարյան, 

այլև ժողովրդախոսակցական բառաշերտերին պատկանող բառեր 

կամ բառատարբերակներ: Համեմատաբար սակավ, սակայն ուշա-
գրավ օրինակներով հանդիպում են նաև զուտ բարբառային բա-

 
65 Թյուրըմբռնումներից և հնարավոր շփոթից խուսափելու համար անհրա-

ժեշտ ենք համարում հստակեցնել մեր մոտեցումը որոշ հասկացությունների 

վերաբերյալ, որոնք գործածում ենք ներկա աշխատության մեջ. գրաբար կամ 

հին հայերեն (ըստ այդմ նաև՝ գրաբարյան և հինհայերենյան) եզրերը մենք 

գործածում ենք որպես հայերենի գրավոր հնագույն վիճակի ընդհանուր ան-
վանում: Դասական կամ հետդասական եզրերի հարցում առաջնորդվում ենք 

ակադ. Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանմամբ, այսինքն՝ առաջինն ընդգրկել է 

Ե. դարը, երկրորդը՝ Զ-Է. դարերը: Ը-ԺԱ. դարերը լեզվաբանն առանձնանշել 

է որպես նախամիջին շրջան: Այս մասին կխոսենք նաև ստորև: Հմմտ. Գ. Բ. 

Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, 

Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1987, էջ 26: Հայ լեզվաբանության մեջ առաջարկ-
վել են նաև այլ անվանումներ, որոնց ևս ծանոթ ենք. դրանցից այստեղ 

կարևոր ենք համարում նշել մեծավաստակ լեզվաբան Հր. Աճառյանի մոտե-
ցումը, քանի որ սույն աշխատության մեջ երբեմն դիմում ենք նաև նրա գոր-
ծածած եզրերին: Հին հայերենի մեջ անվանի լեզվաբանն առանձնացնում է 

երկու մեծ շրջան՝ մեսրոպյան և հետմեսրոպյան, որոնցից առաջինն ընդգրկել 

է Ե. դարի սկզբից մինչև 460-ական թթ., իսկ երկրորդը՝ 460-ականներից 

մինչև ԺԱ. դար, թեև այս վերջինի հարցում այնքան էլ հստակ չէ ձևակեր-
պումը. արդյո՞ք դրա ներսում այլ ենթաշրջաններ ենթադրվում են, թերևս, 

այո՛, քանի որ հետմեսրոպյան-ը լեզվաբանը բնորոշում է իբրև «զանազան 

շրջաններ» ունեցող, հմմտ. Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, 

էջ 76-77, 107-110: 
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ռեր ու բառաձևեր: Մյուս կողմից, ինչպես ստորև կտեսնենք, հի-
շատակագիրների բառապաշարում առավել մեծ թիվ են կազմում 

այնպիսի բառերը, որոնք դժվար է հայերենի միայն այս կամ այն 

փուլին վերագրելը. գործածության տարածաժամանակային սահ-
մանափակումներ չունենալով՝ այդ բառերը հիմնականում վերա-
գրելի են հայերենի ընդհանուր գործածական կամ համահայերեն-
յան բառաշերտին: 

Նկատառելով այս հանգամանքը՝ ուսումնասիրության այս 

գլուխում փորձել ենք վերհանել հիշատակագիրների բառապա-
շարի բնորոշ գծերը, տարբերակել և ուսումնասիրել բառապաշա-
րի շերտերն ու նրանց առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 

քննել ժողովրդախոսակցական լեզվի և բարբառների ազդեցու-
թյունների դերը հիշատակագիրների բառագործածությունների 

վրա: Այս ամենին զուգահեռ՝ մեր ուշադրության կենտրոնում են 

եղել նաև գրավոր այս հուշարձանների բառապաշարին առնչվող 

մի շարք այլ երևույթներ: Մասնավորապես հետաքրքիր են հիշա-
տակարաններում գործածված եզակի բառերի կենսունակությանն 

ու նրանց գործածության հաճախականությանը վերաբերող հար-
ցերը, հիշատակագիրների գործածած որոշ բառերի սկզբնաղբ-
յուրների պարզումը և այլն, որոնք մշտապես կատարել ենք բա-
ռարանագրական հուշարձանների հետ համեմատությամբ և 

դրանցում նշվող աղբյուրների ճշտմամբ: 
Բառապաշարի քննության և հատկապես դրա շերտերի տա-

րանջատման հարցերում, բնականաբար, անհնար է շրջանցել լեզ-
վի զարգացման ընթացքը և նրա առանձնահատկությունները: 
Ըստ այսմ՝ հայոց լեզվի՝ համընդհանուր ընդունելություն գտած 
ջահուկյանական շրջանաբաժանմամբ առաջնորդվելիս Թ-ԺԵ. դդ. 
հիշատակարանների բառապաշարը պետք է տարանջատել հայե-
րենի պատմության նախամիջին (Ը-ԺԱ. դդ.), վաղ միջին 
(ԺԲ-ԺԴ. դդ.) և մասամբ ուշ միջին կամ աշխարհաբարացման 
(ԺԵ-ԺԶ. դդ) շրջանների66: Ընդ որում՝ դրանցից առաջինը ներկա-

 
66 Գ. Բ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշր-

ջան, էջ 26: Հայոց լեզվի այս պարբերացումը չի նշանակում, իհարկե, որ գրա-
բարն իսպառ դուրս է մղվում գործածությունից կամ դադարում է իր գոյու-
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յանում է որպես հին հայերենի վերջին, իսկ հաջորդ երկուսը՝ որ-
պես միջինհայերենյան շրջափուլեր: Սակայն պետք է հատկանշել, 
որ սույն շրջանաբաժանումը քննվող գրավոր աղբյուրների նկատ-
մամբ կիրառելի է որոշ վերապահումներով: Այս փաստը նկատել է 
դեռևս ակադեմիկոս Գ. Ջահուկյանը՝ արձանագրելով, որ հիշատա-
կարանների ինքնատիպ լեզուն ամբողջությամբ համընթաց չէ հա-
յոց լեզվի գրավոր ու գրական միտումներին67: 

Անվանի լեզվաբանի այս միտքը հաստատվում է նաև քննվող 
աղբյուրներից դուրս բերված բառերի հարցում բառարանագիր-
ների որդեգրած սկզբունքների տարբերությամբ, որն ինչ-որ 
առումով տարակուսանքի մեջ կարող է գցել անգամ հետազոտող-
ներին: Ուշադիր լինելու դեպքում դժվար չէ նկատել, որ շատ հա-
ճախ միևնույն ժամանակաշրջանի հիշատակարաններից, իսկ եր-
բեմն էլ հենց նույն հիշատակարանից քաղված բառերը տեղ են 
գտել հայերենի պատմական բառապաշարն արտացոլող տարբեր 
բառարաններում: Քիչ չեն և այնպիսի դեպքերը, երբ նույն բառը 
գրանցված է ինչպես գրաբարի, այնպես էլ միջին հայերենի բա-
ռարաններում: Օրինակներով դիտարկենք ասվածը. 

ԺԴ. դարի մի հիշատակարանից ՄՀԲ-ում գրանցված են կեն-
սակարօտ եւ դեռաթառամ բառերը68, որոնք միևնույն վկայու-
թյամբ տեղ են գտել նաև ԼՀ.ԳԲ-ում69: Նույն ձևով երկու բառա-
րաններում արձանագրված են նաև սոսկանուն և տկարիմաց բա-
ռերը70: Սխալամիտ բառը երկու բառարաններում դարձյալ քաղ-
ված են հիշատակարաններից, սակայն ԼՀ.ԳԲ-ն այս բառահոդվա-

 
թյունը: Ինչպես նույն տեղում նշում է մեծանուն լեզվաբանը, գրաբարը, իբրև 

գրավոր լեզու, հայերենի զարգացման աշխարհաբար փուլի առնվազն առա-
ջին ենթաշրջանում դեռևս շարունակել է գործառվել: Շրջանաբաժանման 

վերաբերյալ հեղինակն առավել մանրամասն խոսել է այստեղ՝ Գ. Բ. Ջա-
հուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը (համառոտ ուրվագիծ), 

Երևան, «Միտք» հրատ., 1969, էջ 36-68: Նույն տեղում (էջ 6-24) տե՛ս նաև 

հայոց լեզվի այլ պարբերացումների մասին հեղինակի դիտողությունները: 
67 Գ. Ջահուկյան, Բարբառային երևույթներ հայկական հիշատակարաններում, 

էջ 8: 
68 Հմմտ. ՄՀԲ, 166 և 369: 
69 Հմմտ. ԼՀ.ԳԲ, 93 և 152: 
70 Սոսկանուն՝ ՄՀԲ, 709, ԼՀ.ԳԲ, 254, տկարիմաց՝ ՄՀԲ, 761, ԼՀ.ԳԲ, 276: 
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ծի համար ունի նաև Նորայր Բյուզանդացու հայտնի խմբագրու-
թյունից71 քաղված լրացուցիչ մեկ այլ օրինակ72: Հատկանշելի է, 
որ երբեմն էլ միևնույն բառը հանդիպում է երկու բառարաննե-
րում՝ մի դեպքում քաղված հիշատակարանից, մյուս դեպքում՝ 
մեկ այլ աղբյուրից: Օրինակ՝ գթուն բառը ՄՀԲ-ում գրանցված է 
1428 թ. գրված մի հիշատակարանից, մինչդեռ նույն բառը 
ԼՀ.ԳԲ-ին հայտնի է ԺԴ-ԺԵ. դդ. եկեղեցական նշանավոր գործիչ, 
մեծ մտածող և աստվածաբան Գրիգոր Տաթևացու «Մեկնութիւն 
Յովհաննու Աւետարանին» երկից73: Հակառակ երևույթն է թա-
գաւորաշէն բառի պարագայում. ԼՀ.ԳԲ-ում այն տեղ է գտել հի-
շատակարանային եզակի օրինակով, մինչդեռ ՄՀԲ-ում այն քաղ-
ված է Սանահինի վանական համալիրի մի արձանագրու-
թյունից74: 1349 թ. միևնույն հիշատակարանից էլ ԼՀ.ԳԲ-ն քաղել 
է թագաւորատոհմ75, իսկ ՄՀԲ-ն՝ առիւծաբազուկ բառերը76: Ստաց-
վում է՝ նույն աղբյուրը մի դեպքում դիտվել է իբրև հինհայերեն-
յան, մյուս դեպքում՝ միջինհայերենյան գրավոր հուշարձան: 
Ահա մեկ ուրիշ օրինակ՝ յոգներանգ բառը տեղ է գտել ինչպես 
ԼՀ.ԳԲ-ում, այնպես էլ՝ ՆԲՎԱ-ում: Արդ, նշված բառը գրաբարի՞, 
թե՞ վաղ աշխարհաբարի բառային կազմում պետք է դիտել: Իսկ 
մյուս կողմից՝ յոգներանգ բառը գործածված է շատ ավելի վաղ 
ընդօրինակված մի ձեռագրի հիշատակարանում, քան նշված եր-
կու բառարաններին հայտնի օրինակները77: 

Առաջին հայացքից հակասական թվացող այս երևույթի բա-
ցատրությունը, ինչպես վերը նշեցինք, պետք է փնտրել քննվող 

աղբյուրների նկատմամբ բառարանագիրների մոտեցումների 

 
71 ԺԹ. դարավերջի և Ի. դարասկզբի նշանավոր բանասեր, աղբյուրագետ Ն. 

Բյուզանդացին ժամանակին մտադրվել է կազմելու գրաբարի ավելի ընդար-
ձակ բառարան, որի նպատակով խմբագրել է ՆՀԲ-ն: Այդ խմբագրության 

մասին առավել մանրամասն տե՛ս Խ. Հարությունյան, ««Նոր հայկազյան 

բառարան»-ի Նորայր Բյուզանդացու խմբագրությունը», էջ 205-227: 
72 Հմմտ. ՄՀԲ, 704, ԼՀ.ԳԲ, 252: 
73 Հմմտ. ՄՀԲ, 140, ԼՀ.ԳԲ, 84: 
74 Հմմտ. ՄՀԲ, 229, ԼՀ.ԳԲ, 119: 
75 Տե՛ս ԼՀ.ԳԲ, 119: 
76 Տե՛ս ՄՀԲ, 75: 
77 Հմմտ. ԼՀ.ԳԲ, 207, ՆԲՎԱ, 147, Հիշ. ԺԳ, 176: 
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տարբերության մեջ: Ակնհայտ է, որ մի դեպքում նկատի է առն-
վել հիշատակարանների լեզվական ընդհանուր նկարագիրը, այ-
սինքն՝ նրանց առավելապես գրաբարագիր լինելը (ԼՀ.ԳԲ78), իսկ 

մյուս դեպքում՝ հայոց լեզվի ընդունված շրջանաբաժանումը 

(ՄՀԲ79, ՆԲՎԱ80): Այս վերջինը հաստատվում է այլ օրինակներով 

ևս: Մասնավորապես ՄՀԲ-ում արձանագրված են նաև այնպիսի 

բառեր ու բառատարբերակներ, որոնք ԺԲ-ԺԳ. դդ. աղբյուրների 

հիշատակումներով տեղ են գտել նաև ՆՀԲ-ում, ինչպես օրինակ՝ 

ազատազարմ բառը, որը երկու բառարաններին էլ հայտնի է Ստ. 

Օրբելյանի «Պատմութիւն»-ից81: 

Եղբայրիկ գրիչը 1298 թ. իր ընդօրինակած Ավետարանի հիշա-
տակարանում գործածել է մայրագութ բառը: Բայց այդ բառը 

դժվար է սահմանափակել լեզվի որևէ փուլով: Բառարանները 

փաստում են, որ այն հավասարապես գործածական է եղել հայե-
րենի զարգացման ողջ ընթացքում: Ասվածը երևում է նաև աղ-
յուսակային պատկերից՝ 

 

ՄԱՅՐԱԳՈՒԹ 

ՆՀԲ, 2, 201 

ԳՓ.ԲՀԼ, 2, 198 

ԱԲ, 537 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 890 

ՀԲԲ, 3, 248 

ՄՀԲ, 491 

ԺՀԼԲԲ, 3, 471 

ԱՀԲԲ, 2, 962 

 

 
78 Այս տեսանկյունից հատկանշելի է բառարանի առաջաբանի հետևյալ տեղե-

կությունը. «Թեև ըստ ընդունված շրջանաբաժանման՝ գրաբարյան /հին հա-
յերենի/ փուլը ընդգրկում է 5-11-րդ դարերը, սակայն բառարանում ներառել 

ենք նաև ուշ շրջանի գրաբարագիր որոշ սկզբնաղբյուրների նյութը», տե՛ս 

ԼՀ.ԳԲ, 4: 
79 Տե՛ս ՄՀԲ, 3: 
80 Տե՛ս ՆԲՎԱ, 12: 
81 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 5, ՄՀԲ, 15: 
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Նշված օրինակները ցույց են տալիս, որ հիշատակարանների 

լեզվի, այդ թվում՝ բառապաշարի քննության պարտադիր կաղա-
պարումը հայերենի ընդունված շրջանաբաժանման սահմաննե-
րով այնքան էլ արդյունավետ չէ. երբեմն ԺԷ. դարում գրված մի 

հիշատակարան իր ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշ-
ներով կարող է ավելի մոտ լինել հին հայերենի լեզվահամակար-
գին, քան շատ ավելի վաղ, ասենք, ԺԳ. կամ ԺԴ. դարի մեկ այլ 

հիշատակարան: Մյուս կողմից՝ ձգտելով գրաբար շարադրել՝ հի-
շատակագիրները երբեմն միևնույն հիշատակարանում գրաբարի 

բառապաշարին միախառնել են նաև ժամանակի լեզվին և բառ ու 

բանին բնորոշ դրսևորումներ: Ըստ այսմ՝ գրավոր այս հուշար-
ձանների բառապաշարը քննելիս պետք է նկատի ունենալ այն 

հանգամանքը, որ գործ ունենք ոչ թե մեկ, այլ բազմաթիվ «հե-
ղինակների» հետ, որոնք միմյանցից տարբերվում են գրաբարի 

իմացության մակարդակով, իրենց ապրած ժամանակով ու միջա-
վայրով: Այս բոլոր գործոնները, անկասկած, իրենց հետքն են թո-
ղել հիշատակարանների ինչպես լեզվի, այնպես էլ բառապաշարի 

նկարագրի վրա: Ուստի՝ միայն ժամանակային տարանջատմամբ 

բավարարվելը կարող է խաթարել բառապաշարի ընդհանուր նկա-
րագրի վերաբերյալ մեր պատկերացումը: Ընդսմին նկատելի է, որ 

չնայած ներկա ուսումնասիրության համար որպես ժամանակա-
յին վերին շեմ ընտրել ենք ԺԵ. դ., սակայն հարկ ենք համարում 

ընդգծել, որ սույն աշխատանքում վկայակոչվող բազմաթիվ բա-
ռեր, բառատարբերակներ ու ոճական կառույցներ երբեմն նույ-
նությամբ կիրառվել են նաև հետագա դարերի հիշատակարաննե-
րում և գրավոր այլ երկերում: Ուստի՝ այս հարցում մեր նշած ԺԵ. 

դ. եզրագիծն ինչ-որ առումով պետք է պայմանական համարել: 

Նկատառելով այս և մի շարք այլ դրսևորումներ, հիշատակա-
րաններից քարտագրված մեծաթիվ բառերի աղբյուրագիտական, 

գործառական առանձնահատկություններ, ինչպես նաև բառա-
րանագրական երկերի հետ համեմատությունները՝ ընտրված ժա-
մանակահատվածի հայերեն հիշատակարանների բառապաշարի 

քննության համար առանձնացրել ենք բառային հետևյալ շեր-
տերը՝  
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ա. համահայերենյան, 

բ. գրաբարյան, 

գ. միջինհայերենյան, բարբառային և ժողովրդախոսակցական: 

Առանձին ուշադրություն ենք դարձրել նաև հիշատակագիր-
ների բառապաշարի վրա մատենագրական երկերի ազդեցություն-
ներին, ինչպես նաև նրանց բառակազմական ունակություննե-
րին: Քննել ենք նաև գրավոր այս հուշարձաններում հանդիպող 

օտար ծագման բառերը, դասակարգել դրանք՝ ըստ փոխատու լե-
զուների:  

Բնականաբար հեռու ենք այն մտքից, որ ներկա ուսումնասի-
րությամբ մեզ հաջողվել է ամբողջությամբ սպառել քննվող ժա-
մանակահատվածում գրված հիշատակարանների բառապաշարին 

վերաբերող հարցերի ուսումնասիրությունը, քանի որ մի կողմից 

քննվող աղբյուրների ծավալը, մյուս կողմից շարունակաբար ի 

հայտ եկող հիշատակարանները 82  հետազոտողներին մշտապես 

ապահովում են նոր ու հետաքրքիր օրինակներով: 

Արդ, անցնենք գրավոր այս հուշարձանների բառապաշարի 

շերտերի և նրանց առանձնահատկությունների քննությանը:   

 
82 Ներկայում հավաքվում, ամբողջացվում և հրատարակության են պատ-

րաստվում ԺԴ. դարի երկրորդ, ինչպես նաև ԺԶ. դարի առաջին հիսնամյակ-
ների հիշատակարանային ժողովածուները, որոնք լույս կտեսնեն առաջիկա 

տարիներին: Համոզված ենք, որ այս հատորներում ևս ի հայտ կգան հայոց 

լեզվի պատմության տեսանկյունից հետաքրքիր ու արժեքավոր երևույթներ՝ 

իրենց վրա հրավիրելով լեզվաբանների ուշադրությունը:  
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2.2. ՀԱՄԱՀԱՅԵՐԵՆՅԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԸ 

Քննվող սկզբնաղբյուրների բառապաշարի վերլուծությունը, 

վիճակագրական բնույթի որոշակի հաշվարկները և բառարանա-
յին համեմատությունները ցույց են տալիս, որ հայերեն հիշատա-
կարանների բառային կազմն ընդհանուր առմամբ արտացոլված 

է գրաբարի համապատասխան բառարաններում (ՆՀԲ, ԱԲ, 

ՆԲ.ՆՀԲ, ՌՂ.ԳԲ, ՆԲԳ, ԼՀ.ԳԲ): Այդ են վկայում նաև Թ-ԺԵ. դա-
րերից մեր առանձնացրած տասնյակ հիշատակարաններում 83 

գործածված հարյուրավոր բառերը, որոնց գերակշիռ մասը, որպես 

հինհայերենյան բառաշերտի միավոր, ավելի վաղ վկայություն-
ներով տեղ է գտել վերոնշյալ բառարաններում: 

 
83 Մեր ընտրանքում միայն թվակիր և գրչության վայրը հայտնի հիշատակա-

րաններ են, որոնք ունեն համեմատաբար ծավալուն շարադրանք: Ժամանա-
կագրորեն վաղագույն միավորը 887 թ. գրչագրված «Լազարյան Ավետա-
րան»-ի հիշատակարանն է [Հիշ. Ե-ԺԲ, 40]: Ժամանակային վերին շեմը 1499 

թվականն է՝ Եկեղյաց գավառում Գրիգոր գրչի ընդօրինակած ձեռագրի հի-
շատակարանով [Հիշ. ԺԵ, Գ, 473-474]: Բառային հաշվարկներից դուրս ենք 

թողել բոլոր տեսակի հատկանունները՝ ներառյալ տերունականները: Ընդ-
հանրապես, վիճակագրական տվյալների կամ հիշատակարանային համա-
բարբառների առկայությունը մեծապես կհեշտացներ մեր աշխատանքը, սա-
կայն դրանց բացակայության պայմաններում բավարարվել ենք մեր կատա-
րած համեստ հաշվարկով, որն ինչ-որ առումով ուրվագծում է հիմնական 

պատկերը: Սակայն տեղյակ ենք, որ Լուվենի կաթոլիկ համալսարանում 

(Բելգիա) պրոֆեսոր Բեռնարդ Կուլիի ղեկավարությամբ ընթանում են հա-
յերեն հիշատակարանների շտեմարանավորման, համաբարբառների կազմ-
ման աշխատանքներ, որոնք սկիզբ են առել դեռևս հոլանդացի հայագետ, 

պրոֆ. Յոս Վեյտենբերգի նախաձեռնությամբ: Հենց այս նախաձեռնության 

արդյունքում են ժամանակին ծնվել ձեռագրագետ Արտաշես Մաթևոսյանի, 

լեզվաբաններ Լիանա Հովսեփյանի և Գևորգ Ջահուկյանի հեղինակած երեք 

գրքերը՝ «Հանդես հայկական հիշատակարանների» ընդհանուր շարքով 

(համապատասխանաբար՝ Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները միջնա-
դարյան հայ մշակույթի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուր, Երևան, «Վան Ար-
յան» հրատ., 1998, ԺԳ. դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն, 

Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1997, Բարբառային երևույթներ հայկական հի-
շատակարաններում, Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1997): Նշված շտեմարա-
նի ամբողջացումն ու արդիականացումը կարող են օգտակար լինել լեզվա-
կան նոր ու հետաքրքիր երևույթների վերհանման գործում: 
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Այս ամենով հանդերձ՝ սխալ և միակողմանի կլինի մեր եզրա-
կացությունը, եթե ասենք, որ քննվող ժամանակահատվածի հի-
շատակարանների բառապաշարն արտացոլում է բացառապես 

գրաբարյան բառաշերտը, քանի որ այս հուշարձանների բառային 

կազմի զգալի մասը, որոշ բացառություններով, նույնությամբ 

կամ հնչյունական տարբեր փոփոխություններով ժառանգորդա-
բար անցել է նաև հայերենի զարգացման հաջորդ փուլերին ու 

բարբառներին, գրանցվել համապատասխան բառարաններում և 

հավասարապես հատուկ է լեզվի մյուս շրջափուլերին կամ տար-
բերակներին: Ձեռագիր հիշատակարաններում ամենից հաճախ 

հանդիպող հարյուրավոր այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են՝ աբեղայ, 

աղաւթք, աղաչել, անարժան, առաջնորդ, աւարտել, Աւետարան, 

աւրինակ, աւրհնել, բերել, գիր, գիրք, գնել, գրել, գրիչ, դառն, 

դժուար, ընդաւրինակել, թիւ, թուական, եկեղեցի, Երրորդութիւն, 

եպիսկոպոս, իշխանութիւն, ծանր, ծնունդն, կաթողիկոս, կոչել, 

կրաւնաւոր, հայրապետութիւն, հովանի, ձեռն, յիշել, յիշատակ, 

մատեան, մեծ, մեղադրել, միջնորդ, նկարել, ննջեցեալ, ողորմել 

(իմ), ողորմութիւն, ուխտ, պաշտաւնեայ, պատուական, սուրբ, 

ստացող, սրբազան, վայելումն, վանք, տալ, տէր, տուն, վարդա-
պետ, փառք, փոքր, քահանայ և այլն, ընտանեկան-ազգակցական 

հարաբերություն արտահայտող բազմաթիվ բառեր` հայր, մայր, 

զաւակ, որդի, դուստր, քոյր, եղբայր, կին, ամուսին, հաւրաքոյր, 

մաւրաքոյր, պապ, տատ և այլն, դերանուններ՝ ես, դու, նա, սա, 

դա, այս, այդ, այն, նոյն և այլն, ինչպես նաև զանազան շաղկապ-
ներ, նախդիրներ, նախադրություններ ընդհանուր են հայերենի 

զարգացման բոլոր փուլերի, բարբառների և առհասարակ, ժո-
ղովրդախոսակցական լեզվի համար: Ուստի, մեր կարծիքով, 

քննվող աղբյուրներում այս կարգի բառերը պետք է դիտվեն 

իբրև համահայերենյան կամ ինչպես անվանի լեզվաբան Էդուարդ 

Աղայանն է բնորոշում, համահայկական84 ընդհանուր, համագոր-

 
84 Տե՛ս Էդ. Բ. Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 

Երևանի համալսարանի հրատ., 1984, էջ 120-121: Նկատենք, որ Վ. Առաքել-



61 

ծածական բառաշերտի միավորներ, որոնք թեև ավանդված են 

դասական կամ հետդասական մատենագրությամբ և հին հայերե-
նի բառապաշարի անբաժանելի մաս են կազմել, սակայն իրենց 

կենսունակության և պատմական բառապաշարի գործուն շեր-
տում լինելու շնորհիվ գործառվել են նաև հետագա գրավոր հու-
շարձաններում կամ ժողովրդախոսակցական լեզվում՝ միաժամա-
նակ գրանցվելով նաև հայերենի տվյալ փուլն ընդգրկող բառա-
րաններում կամ բառացանկերում85: 

Ասվածը լավագույնս երևում է ստորև բերվող հիշատակարա-
նային օրինակներից, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է 

եղել իրենց ծավալով, միմյանցից տարբեր գրչության ժամանակ-
ներով ու վայրերով: Ընդգծվող օրինակներում արտացոլված են 

գրաբարի և արդի հայերենի բառային տարբերությունները՝ ըստ 

նույն շրջանի բառարանների տվյալների: 

Այսպես՝ 887 թ. ընդօրինակված և «Լազարյան Ավետարան» 

անունով հայտնի ՄՄ Հմր 6200 մատյանի հիշատակարանում ընդ-
հանուր առմամբ հաշվել ենք 59 բառ կամ բառաձև86, որոնք գրե-
թե ամբողջությամբ արտացոլված են նաև արդի հայերենի բառա-
րաններում (ԺՀԼԲԲ, ԱՀԲԲ), ինչպես՝ փառք, պատիւ, գրաւղ, աշ-
խատաւոր, արժանաւոր, որդի, իշխան, աւր, արարիչ, թողութիւն և 

այլն: Բացառություն են հանապազ բառը, որը ԺՀԼԲԲ-ում արձա-

 
յանն այս կարգի բառերին համաժողովրդական անվանումն է տալիս, որը 

նույնպես ընդունելի է: Տե՛ս Վ. Առաքելյան, Հինգերորդ դարի հայ թարգմ-
անական գրականության լեզուն և ոճը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1984, էջ 60: 

85 Տե՛ս Հ. Մուրադյանի կազմած տակավին ոչ ամբողջական բառացանկը՝ Ակ-
նարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1972, էջ 173-176: 
86 Առանց հատկանունների՝ հիշատակարանում ընդհանուր առմամբ կիրառ-

ված է 92 բառ և բառաձև, որոնցից մի քանիսը, ինչպես՝ Աւետարան, գրել, դու, 

ես, եւ, սուրբ, կրկնված են քանիցս: Վերևում նշված թիվը վերաբերում է բա-
ռերի մեկական գործածությանը: Հիշատակարանը տե՛ս Հիշ. Ե-ԺԲ, 40, 

Հմր 49:  
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նագրված է «հնց.» (իմա՛ հնացած) նշումով87, և ընթեռնում, ամե-
նեքին բառերը, որոնք այդ ձևերով այլևս գործածելի չեն88: 

1190 թ. գրչագրված ՄՄ Հմր 3795 Տոնապատճառ մատյանի հի-
շատակարանում89 գրիչ Փիլիպոսի գործածած ընդհանուր թվով 

շուրջ 500 բառից (ներառյալ կրկնված բառերը, այդ թվում՝ շաղ-
կապները, դերանունները) ընդամենը 5-ն են, որ տեղ չեն գտել 

ԺՀԼԲԲ-ում՝ արդիւնական, աններհակ, փցուն, անմեղադիր լինել, 

շարագրել, իսկ մի քանի բառ էլ «հնց.» նշումով է արձանագրված 

նույն բառարանում, ինչպես՝ ակն, անծերանալի, ունկն, յաղագս, 

վասն: Բնականաբար, նշյալ բառերը գրավոր տարբեր աղբյուրնե-
րից գրանցված են ՆՀԲ-ում: 

1201 թ. Ավագ վանքում ընդօրինակված ՄՄ Հմր 10359 Ավե-
տարանի հիշատակարանն աչքի է ընկնում իր ծավալով և պեր-
ճախոս շարադրանքով90: Նույն սկզբունքով դրանում հաշվել ենք 
572 բառ, որոնց մեծ մասը միաժամանակ գրանցված է ՆՀԲ-ում և 
ԺՀԼԲԲ-ում: Բացառություն են հետևյալ շուրջ երկու տասնյակ 
բառերը՝ ամենագովելի, անգիւտագործ, աններհակ, աստուածա-
բարբառ, աստուածազաւր, աստուածախառն, աստուածակիր, աս-
տուածամերձ, աստուածապատումն, արտաճառութիւն, բացափայլ, 
լուսայիղձ, հայրաշարժ, հրեշտակակրաւն, միաբուն, յոքնատար-
ժան, չորեքծագեան, չորեքկերպեան, չորեքճառագայթեան, սրտա-
ջան, փցուն, քրիստոսաւանդ: Ըստ որում՝ այս շարքից անգիւտա-
գործ, յոքնատարժան, չորեքճառագայթեան բառերն արձանա-
գրված չեն տպագիր որևէ բառարանում, իսկ սրտաջան-ի այս 
վկայությունն ավելի վաղ է, քան ԼՀ.ԳԲ-ում արձանագրված օրի-

 
87 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հտ. 3, Կ-Մ, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1974, էջ 288: 
88 Հայտնի է, որ ընթեռնուլ-ի համարժեքն արդի հայերենում ընթերցել-ն է, որ 

կազմված է առաջինի կատարյալի հիմքից՝ բայակերտ -ել ածանցի հավելու-
մով (ընթեռնում > ընթերց + ել), իսկ ամենեքին կամ ամենեքեան որոշյալ դե-
րանունների համարժեքն արդի հայերենում ամենքը դերանունն է: Նույն հի-
շատակարանում գործածված է նաև գտանեմ բայը, որը միջնավանկի անկու-
մով (գտանեմ > գտնեմ) արդի հայերենի գործուն բառաշերտում է: 

89 Տե՛ս Հիշ. Ե-ԺԲ, 261-263, Հմր 271: 
90 Տե՛ս Հիշ. ԺԳ, 12-14, Հմր 1: 
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նակը91: Նշյալ հիշատակարանում գործածված ևս 5 բառ՝ անզրաւ, 
գերապանձ (ծ>ձ), համակամ, ճգնասեր, քաջահաւատ, արձանագր-
ված են ԺՀԼԲԲ-ում «հնց.» նշումով: 

1268 թ. Հռոմկլայում նշանավոր գրիչ և մանրանկարիչ Թորոս 
Ռոսլինի ընդօրինակած Ավետարանի հիշատակարանում92 հաշվել 
ենք շուրջ 470 բառ և բառաձև: Դրանցից աստուածապատիւ, բա-
րեպաշտաւնեայ, գերարփի, երախտագործ, երկարելի, զրաւ, հրա-
շատեսակ, մետասան, յանգ ելանել, քաջակրաւն բառերը չկան 
ԺՀԼԲԲ-ում, սակայն նույն բառարանում գրանցված են բարե-
պաշտոն և հրաշատեսիկ բառերը, որոնք վերևում նշված երկու 
բառերի տարբերակներ են: Նշյալ հիշատակարանում գործածված 
բարեպաշտուհի, չարալլուկ բառերն էլ ԺՀԼԲԲ-ում տեղ են գտել 
«հնց.» նշումով: 

1306 թ. Եղեգիսում Սարգիս գրչի ընդօրինակած Ավետարանի 
գլխավոր և երկու փոքրիկ հիշատակարանները միասին93 բաղկա-
ցած են շուրջ 520 բառամիավորից: Բացառությամբ հետևյալ բա-
ռերի՝ անդրութիւն, աստուածամաքուր, աստուածպետական, աս-
տուածունակ, արդիւնանալ, զկնի, կայծակնաճաշակ, կարի, ձմեռ-
նանալ, մարմնութիւն, մեղսակեր, սակս, վաղիւ, քրիստոսազօր, 
քրիստոսատուր, որոնք գրանցված են գրաբարի բառարաններում, 
նշյալ հիշատակարանում գործածված մյուս բառամիավորները 
արտացոլված են ինչպես գրաբարի, այնպես էլ արդի հայերենի 
բառարաններում: ԺՀԼԲԲ-ում «հնց.» նշումով են՝ գուճ (գուճ ան-
կանել), յաղագս, պտղածնութիւն, վասն բառերը, իսկ նույն հիշա-
տակարանում վկայված մեղսակեր բառը նորագյուտ է և գրանց-
ված է սույն գրքի «Բառարան» բաժնում: 

Ցիպնա վանքում (Բզնունյաց գավառ) 1457 թ. Հովհաննես 
գրչի ընդօրինակած Մաշտոցի հիշատակարանի կրճատված տար-

 
91 Հմմտ. ԼՀ.ԳԲ, 260: Նկատենք, որ սրտաջան բառի ավելի վաղ մեկ այլ կիրա-

ռություն արձանագրված է 1198 թ. գրված մեկ այլ հիշատակարանում. տե՛ս 

սույն գրքի վերջում տրվող բառարանում: 
92 Տե՛ս Հիշ. ԺԳ, 359-361, Հմր 293: 
93 Տե՛ս Հիշ. ԺԴ, Ա, 106-108, Հմր 99: 
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բերակում 94  հաշվել ենք շուրջ 280 բառ և բառաձև, որոնցից 
առանձնանում են միայն փծուն և մատնադեդեւ բառերը, որոնք 
գրանցված չեն ԺՀԼԲԲ-ում: Ըստ որում՝ վերջինը չկա նաև ՆՀԲ-
ում,  սակայն արձանագրված է ՄՀԲ-ում և ԼՀ.ԳԲ-ում: Հնչյու-
նափոխության արդյունքում ձևավորված բառատարբերակներ 
են նույն հիշատակարանում գործածված հերպետութիւն (< հայ-
րապետութիւն) և պարնութիւն (<պարոնութիւն) բառերը, որոնց 
կանոնավոր ձևերը գրանցված են ինչպես ՆՀԲ-ում, այնպես էլ 
ԺՀԼԲԲ-ում: 

Չնայած կրկին նույն եղանակով կրճատված, սակայն ավելի 
ընդարձակ է 1462 թ. Կտուց անապատում Խաչատուր քահանայի 
շարադրած հիշատակարանը95, որում հաշվել ենք 900-ից մի փոքր 
ավելի բառ և բառաձև: Ստուգելով և համեմատելով դրանք՝ 
դուրս բերեցինք ամենեքեան, գերագով, հոգիաբուխ, հով[ու]իչ, 
ղաբալ, մատնադէտ, միեղէն, մոլայ, սխալամիտ, քրիստոսահիմն 
բառերը, որոնց մի մասը գրանցված չէ ՆՀԲ-ում, մյուս մասը՝ 
ԺՀԼԲԲ-ում, մի քանիսն էլ կան ՄՀԲ-ում կամ ԼՀ.ԳԲ-ում, և բնա-
կանաբար դուրս գրված այս բառերը համահայկական ընդհանուր 
բառաշերտին պատկանել չեն կարող: Օրինակ՝ սխալամիտ բառը 
ԺԵ. դարի մեկական օրինակով գիտեն ՄՀԲ-ն և ԼՀ.ԳԲ-ն96, նույն 
պատկերն է նաև քրիստոսահիմն բառի պարագայում97: Հոգիա-
բուխ-ն էլ ակնհայտորեն հայերենի բոլոր բառարաններին հայտ-
նի հոգեբուխ բառի տարբերակ է, որն առաջացել է հոգի բառի 
վերջնահանգ ի-ի և ա հոդակապի չձուլվելու հետևանքով: Հիշա-
տակարաններում նշյալ բառը հոգիաբուխ ձևով քանիցս վկայված 
է: Վերոնշյալ բառերի շարքում առանձնանում են ղաբալ (հակա-
ռակ) և մոլայ (շաղախ) բառերը, որոնք միջինհայերենյան շրջա-
նում տարբեր լեզուներից եկամուտ բառեր են ժողովրդախոսակ-

 
94 Տե՛ս Հիշ. ԺԵ, Բ, 80-82, հմր 112: «Փառք»-ի հատվածը հրատարակության մեջ 

դուրս է թողնված: 
95 Տե՛ս Հիշ. ԺԵ, Բ, 180-184, Հմր 225: 
96 Հմմտ. ՄՀԲ, 704, ԼՀ.ԳԲ, 252-253: Վերջինս ունի լրացուցիչ ևս մեկ օրինակ՝ 

քաղված ՆԲ.ՆՀԲ-ից: 
97 Հմմտ. ՄՀԲ, 819, ԼՀ.ԳԲ, 290: Բառիս ավելի վաղ վկայություններ տե՛ս սույն 

գրքի «Բառարան» բաժնում: 
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ցական լեզվում 98  և դարձյալ չեն ունեցել լայն տարածում: 
Քննվող հիշատակարանում վկայված է գրաբ. գազախանամ (մոխ-
րանալ) բայը, որը «հնց.» նշումով գրանցված է նաև ԺՀԼԲԲ-ում: 

Մեր առանձնացրած հիշատակարաններից ամենաընդարձակը 
1347 թ. ղրիմահայ գաղութի նշանավոր Նատեր գրչի ավելի քան 
յոթ տասնյակ սեղմ հիշատակարաններից բաղկացած շարքն է99, 
որում հաշվել ենք շուրջ 2600 բառ և բառաձև, որոնք հիմնակա-
նում արձանագրված են հայերենի ինչպես հին, այնպես էլ նոր 
բառամթերքն արտացոլող բառարաններում: Բացառություն են 
գրաբար մատենագրությամբ ավանդված մի քանի բառ, որոնք, 
ըստ հարկի, հիշատակարաններում գործածված են քերականա-
կան համապատասխան փոփոխություններով: Այդ բառերն են՝ 
ամենեքեան, բազումողորմ, ընթեռնում, մեղսամակարդ, մերձաւո-
րագոյն, պսակակից, տաճարացուցանել, քանանուհի, քրիստոսազ-
գեաց: 

Օրինակների թվարկումն ու հաշվարկները կարելի է դեռ եր-
կար շարունակել. նման հնարավորություն մեզ ընձեռում են հա-
զարավոր հիշատակարաններ, սակայն մեզ հետաքրքրող շրջան-
ներից բերված այս նմուշներն էլ բավական են ցույց տալու հա-
մար, որ գրավոր այս հուշարձանների բառապաշարը ոչ թե զուտ 
գրաբարյան է, այլ նրա հիմքում ընկած է գերազանցապես համա-
հայերենյան բառաշերտը, որը մասնավոր փոփոխություններով 
ընդհանուր և համագործածական է լեզվի զարգացման բոլոր մա-
կարդակներում: Վերոբերյալ 8 հիշատակարանների թվերն ամփո-
փելով՝ տեսնում ենք, որ դրանցում գործածված ընդհանուր շուրջ 
5800 բառերից միայն գրաբարյան բառարաններում արձանագր-
ված բառերի թիվը յոթ տասնյակից մի փոքր է ավելի: Մյուսները 
միաժամանակ տեղ են գտել հայերենի տարբեր շրջափուլերն ար-
տացոլող բառարաններում: Իհարկե, այդ բառերը, ինչպես անց-

 
98 Տե՛ս ՄՀԲ, 451 և 526: Հետաքրքիր է, որ մոլայ բառը մոլ տարբերակով և նույն 

նշանակությամբ գրանցված է Բաղեշում և Խիզանում, հմմտ. ՀԱՅԼԵԶՎ-
ԲԱՐԲԲԱՌ, 4, 72: 

99 Տե՛ս Հիշ. ԺԴ, Բ, 452-466, Հմր 803: Հաշվարկում ներառված չեն հետագա ձեռ-
քով արված հավելագրությունները, որոնք հիշատակարաններում նշված են 

ուղիղ փակագծերում: 



66 

յալում, այնպես էլ հայերենի արդի փուլում, չեն ունեցել և չու-
նեն կիրառության միևնույն հաճախականությունը, այդ պատ-
ճառով էլ դրանք տարբերակելի են՝ ըստ գործուն և ոչ գործուն 
շերտերի: 

Արդ, տեղին է նշելը, որ հայերեն հիշատակարաններում ամե-
նից հաճախադեպ հարյուրավոր բառեր, առանց որոնց դժվար է 
պատկերացնել այս ժանրը, ինչպես՝ անարժան, աղաւթել, աղաչել, 
աւարտել, գիր, գրել, գնել, գրի, եկեղեցի, ընդաւրինակել, թուա-
կան, իշխանութիւն, խնդրել, ձեռն, մատեան, յիշել, յիշատակ, 
նկարել, ննջեցեալ, նորոգել, ողորմել, տուն, վանք, վարդապետ, 
քահանայ և այլն (տե՛ս նաև այս առիթով վերևում բերված բառե-
րը), միաժամանակ հայերենի գործուն շերտի բառամիավորներ են՝ 
ընդհանուր լեզվի զարգացման բոլոր փուլերի և ժողովրդախո-
սակցական լեզվի համար: 

Մյուս կողմից հիշատակարանների բառապաշարում կարելի է 
առանձնացնել նաև ոչ գործուն բառաշերտի բազմաթիվ բառեր 
կամ բառատարբերակներ, որոնք խիստ սահմանափակ կիրառու-
թյուն ունեն և հայտնի են հիմնականում գրավոր մեկ հուշարձա-
նից: Այդ հուշարձաններից էլ վերջիններն անցել են մի բառարա-
նից մյուսը (երբեմն նաև առանց օրինակի վկայակոչման), սա-
կայն այդպես էլ տեղ չեն գտել խոսակցական լեզվում: Ժամանա-
կակից հայերենում գրանցված այդ կարգի բառերին Էդ. Աղայա-
նը տալիս է մեզ համար ընդունելի համագրական անվանումը100: 
Քննվող շրջանի հիշատակարաններում այդ կարգի, այսինքն՝ հա-
մագրական (միայն գրական երկերից հայտնի) բառերի թիվը բա-
վական մեծ է: Ահա դրանցից մի քանիսը՝ աւետագոչ [Հիշ. ԺԳ, 
560], բազմասխալ [Հիշ. ԺԳ, 145], բարձրաբեղուն [Հիշ. ԺԳ, 323], 
բարձրակառոյց [Հիշ. ԺԴ, Բ, 168], բիւրապարտ [Հիշ. ԺԳ, 669], բո-
ցափայլ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 211], գեղեցկագիր [Հիշ. ԺԴ, Ա, 407], զուար-
թամիտ [Հիշ. ԺԳ, 561], ըղձաւէտ [Հիշ. ԺԳ, 789], ծանրամեղ [Հիշ. 

 
100 Էդ. Բ. Աղայան, Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, էջ 121: Հ. Մու-

րադյանը, խոսելով գրաբարից միջին հայերենին այս կարգի բառերի անցնե-
լու ուղու մասին, այն անվանում է «արվեստական» և բացատրում է գրական 

ազդեցությամբ է, տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, 

հտ. Ա., էջ 173: 
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ԺԴ, Բ, 149], միջնորդական [Հիշ. ԺԳ, 538], սիրաշարժ [Հիշ. ԺԴ, 
Ա, 253] և այլն: Ընդ որում՝ նկատելի է, որ արդի հայերենի բառա-
րաններում այս բառերը շատ հաճախ արձանագրված են «հնց.» 
կամ «հզվդ.» (իմա՛ հազվադեպ) նշումով, քանի որ դարձյալ սահ-
մանափակ և միայն գրական երկերում են գործածված: 
  

Նկ. 5, հիշատակարանային կաղապար, ՄՄ Հմր 2335, 181բ 
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Այս առիթով դիտարկենք 1476 թ. հիշատակարանային քաջ 
հայտնի կաղապարի բառային կազմը, որը, ըստ ամենայնի, 
ստեղծվել է գրագետ հիշատակարաններ կազմելու նպատակով և 
ապա՝ օրինակ ծառայել բամաթիվ հիշատակարանների շարադր-
ման համար (նկ. 5)101: 

Քննվող կաղապարը, որում բաց են թողնված միայն հատկա-
նունները, համեմատաբար առանձնանում է իր վարժ շարադրան-
քով և հազվադեպ ու գրաբարատիպ բառերի գործածություննե-
րով: Դրանում հաշվել ենք շուրջ 180 բառ, որոնց մեծ մասը, որ-
պես համահայերենյան բառաշերտի միավոր, արձանագրված է 

ինչպես գրաբարյան, այնպես էլ արդի հայերենի բառարաննե-
րում: Առանձնանշելի են հետևյալ բառերը՝ անապատասուն, աւգ-
նականութիւն, գերահռչակ, եռահիւսակ, երկնայանգէտ (ուղղելի՝ 

երկնահանգէտ), զուգակշիռ, համագոյ, համապայծառ, համագա-
ղափար, հրեշտակաճեմ, յոգնամեղ, վսեմագոյ: Բառարանների հետ 

համեմատությունը պարզում է, որ նշվածներից անապատասուն, 

աւգնականութիւն, գերահռչակ, եռահիւսակ, զուգակշիռ, համա-
գաղափար, համագոյ, յոգնամեղ բառերը եզակի վկայություննե-
րով կամ առանց դրանց գրանցված են նաև ԺՀԼԲԲ-ում102: Որոշ 

բառերի կողքին սպասելի կերպով գտնում ենք նաև «հնց.» կամ 

«հզվդ.» նշումները: Նշվածներից համապայծառ-ը վկայված է 

դեռևս հին հայերենում, հանդիպում է նաև հետագա մատենա-
գիրների շարադրանքներում և ծիսական երկերում103: ԺՀԼԲԲ-ում 

այն արձանագրված չէ, մինչդեռ Էդ. Աղայանն այն գրանցել է իր 

կազմած ԱՀԲԲ-ում: Քննվող բառի գործածության փնտրտուքը 

ժամանակակից հայերենում «Արևակ»-ի շտեմարանի շնորհիվ 

հաստատվեց միանգամից երկու օրինակով՝ գրական երկու երկե-

 
101 Կաղապարը և նրա մասին մանրամասն տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայե-

րեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 201-202: 
102 Բացառությամբ անապատասուն բառի՝ նշյալ բառերը գտնում ենք նաև 

«Արևակ»-ի շտեմարանում: 
103 ՆՀԲ, 2, 19: 
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րից104: Այսպիսով՝ վերոնշյալ բառերի հետ միասին համապայծառ-

ը ևս վերագրելի է հայերենի համագրական բառերի շարքին: 

Երկնայանգէտ բառի առիթով նկատենք, որ, չնայած մատենա-
գրական105, այդ թվում՝ հիշատակարանային106 մի քանի վկայու-
թյուններին, այն ունեցել է սահմանափակ գործածություն և չի 

անցել արդի հայերենին: Համենայն դեպս, այս բառի այլ կիրա-
ռություններ մեզ հայտնի չեն: Քննվող հիշատակարանում գոր-
ծածված վսեմագոյ բառն այս ձևով անհայտ է հայերենի բառա-
րաններին, իսկ հրեշտակաճեմ-ը ԺԵ. դարի մեկ օրինակով գրանց-
ված է միայն ԼՀ.ԳԲ-ում107: 

Ինչ վերաբերում է համահայերենյան բառաշերտին պատկա-
նող հիշատակարանային բառերի իմաստային խմբերին, ապա 

քննվող ժանրի բնույթով պայմանավորված՝ դրանք հիմնակա-
նում ընդգրկում են կենցաղի նկարագրությանը, բնության 

երևույթներին, սեփական անձին և աշխատանքին, մատյանի 

ստեղծմանը, ընտանեկան և ազգակցական հարաբերություննե-
րին, հիշատակվող անձանց, նրանց մասնագիտություններին, 

հոգևոր աստիճանակարգությանը, կրոնական, հասարակական-

քաղաքական իրադարձություններին, եկեղեցական տոներին, 

ժամանակի առաջնորդներին վերաբերող մեծաթիվ բառեր ու ոճա-
կան կապակցություններ: Ստորև իմաստային խմբերով ներկա-
յացնենք գրավոր այս հուշարձաններում համահայերենյան 

առավել հաճախադեպ և հայերենի գործուն բառաշերտին պատ-
կանող միավորների որոշ օրինակներ. 

 
104 Տե՛ս 

http://www.eanc.net/EANC/search/context.php?doc_id=9560&start_sent_no=&

end_sent_no=&found1=9207.4&query=sid=25467&page=1&search_language=

armenian1&interface_language=am&contexts_output_language=armenian1 և 

http://www.eanc.net/EANC/search/context.php?doc_id=9320&start_sent_no=&

end_sent_no=&found1=4557.13&query=sid=25467&page=1&search_language

=armenian1&interface_language=am&contexts_output_language=armenian1  
105 ՆՀԲ, 1, 696: 
106 Տե՛ս Հիշ. ԺԷ, Ա, 596, Հիշ. ԺԷ, Բ, 394, Հիշ. ԺԷ, Գ, 279, 726: 
107 ԼՀ.ԳԲ, 176: Այս բառի այլ վկայություններ տե՛ս սույն գրքի «Բառարան»-ում: 
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ա. կենցաղը, առօրյան բնութագրող բառեր – դառն, դժուար, 

ծանր, խաւար, անբարի, թանկութիւն, սղութիւն և այլն, 

բ. ժամանակի գաղափար արտահայտող բառեր – ամ, առաւաւտ, 

աւր, գիշեր, թիւ, թուական, երեկոյ, ժամանակ, տարի, տիւ, ցերեկ, 

ամառն, ձմեռն, գարուն, աշուն, ամիս և այլն, 

գ. ուտելիք և ըմպելիք – սեխ, ձմերուկ, խնձոր, հաց, կորեկ 

հաց, կորկոտ, գաթայ, գարի, մեղր, միս, ապուր, ջուր, գինի և 

այլն, 

դ. բնության երևույթներ, երկնային լուսատուներ – ցուրտ, 

սառըն, շոգ, արեւ, արեգակն, լուսին, աստղ, քամի, ամպ, անձրեւ, 

շարժ, երաշտ և այլն, 

ե. կենդանանուններ – կով, ոչխար, անասուն, եզն, ջորի, 

ձուկն, գայլ, գառն, աղուէս, առիւծ և այլն, 

զ. սեփական անձին և աշխատանքին առնչվող բառեր – անար-
ժան, նուաստ, մեղաւոր, մեղապարտ, խոշորութիւն, անարհեստ, 

անվարժ, տգեղ, տխմար և այլն, 

է. գրչությանը և ձեռագրակերտմանն առնչվող բառեր – ար-
տագրել, աւարտել, աւրինակ, գծագրել, ընդաւրինակել, կոկել, 

կազմ, կազմել, գիր, գիծ, մատեան, թուղթ, թանաք, ներկ և այլն, 

ը. ընտանիք, ազգակցական հարաբերություններ – հայր, մայր, 

քոյր, եղբայր, որդի, դուստր, կին, ամուսին, մաւրեղբայր, հաւ-
րեղբայր, պապ, տատ, թոռն, սկեսուր, զոքանչ և այլն, 

թ. կյանքի ընթացք և մահ – նորածին, դեռատի, կրտսեր, պա-
տանի, երիտասարդ, ծեր, մահ, ննջել, փոխել, հանգչել և այլն,  

ժ. մասնագիտություն, զբաղմունք – դերձակ, դարբին, հաց-
պան, փռնապան, տնտես, երկրագործ, պղնձագործ, ոսկերիչ, կազ-
մող և այլն, 

ժա. հոգևոր աստիճանակարգություն և կրոնական հասկացու-
թյուններ – դպիր, սարկաւագ, երէց, քահանայ, վարդապետ, աբե-
ղայ, եպիսկոպոս, կաթողիկոս, ուխտ, երդումն, կնքել, հովուել, 

եկեղեցի, միաբան, վանք և այլն, 

ժբ. տոներ (հիմնականում՝ կրոնական) – Ս. Ծնունդ, Ծառզար-
դար (Ծաղկազարդ), Ս. Յարութիւն, Զատիկ, Ս. Աստուածածնի 

Վերափոխումն, Ս. Խաչ (Խաչվերաց) և այլն, 
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ժգ. հասարակական-քաղաքական անցուդարձերին վերաբերող 

բառեր – գրաւել, տիրել, աւերել, արշաւել, հիմնումն, բարգաւա-
ճումն, կործանումն, կողոպուտ և այլն, 

ժդ. հասարակական դիրք, առաջնորդություն – տէր, տանու-
տէր, առաջնորդ, պաշտաւնեայ, իշխան, արքայ, թագաւոր և այլն, 

ժե. առօրյա-խոսակցական զանազան բառեր, հասկացութիւններ 

– աւդ, այգի, անձն, անուն, աստիճան, արտ, բարակ, բարձր, 

բեռն, բոյս, բոց, գող, գործ, դադար, դեղ, երգ, երկար, մարդ, 

ուժեղ, թոյլ, ուրախութիւն, տխրութիւն, փառք և այլն:  

Հասկանալի է, որ իմաստային խմբերի այս բաժանումներով և 

նրանցում բերվող սահմանափակ օրինակներով չի սպառվում հի-
շատակարաններում գործածված համահայերենյան բառերի հա-
րուստ շտեմարանը: Վկայակոչված օրինակների նպատակն ըն-
դամենը քննվող բառաշերտի իմաստային բազմազանության 

ընդգծումն է հատկապես այնպիսի բառերով, որոնց մեծ մասը 

ցայսօր գործուն կերպով  գործածվում է թե՛ բանավոր և թե՛ հատ-
կապես գրավոր խոսքում: 

Այսպիսո՝ ինչպես ցույց են տալիս մեր հաշվումները և բառա-
րանային համեմատությունները, քննվող գրավոր հուշարձաննե-
րում գործածված բառերի գերակշիռ մասը, ավանդված լինելով 

դեռևս գրաբար մատենագրությամբ, հայերենի գործուն բառա-
շերտին պատկանելու շնորհիվ ժառանգորդաբար անցել է նաև 

հայերենի հետագա փուլերին, դիտվել այդ փուլերի ընդհանուր 

բառակազմի միավոր և տեղ գտել լեզվի պատմության տվյալ ժա-
մանակն արտացոլող բառացանկերում: Մեր համոզմամբ՝ ընտր-
ված շրջանների հիշատակարաններում այդ կարգի բառերը քննե-
լի են արդեն ոչ թե զուտ գրաբարյան, այլ ընդհանուր առմամբ 

համահայերենյան բառաշերտի համատեքստում: 

Այս ենթագլխում մենք նշեցինք նաև այնպիսի բառեր, որոնք 

թեև լայն կիրառություն չեն ունեցել և գերազանցապես հայտնի 

են գրավոր հուշարձաններից, այդ թվում՝ հիշատակարաններից, 

սակայն առանձին հեղինակների կիրառությունների շնորհիվ 

գրանցվել են անգամ հայերենի նոր շրջանի բառարաններում:    
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2.3. ԳՐԱԲԱՐՅԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԸ 

Համահայերենյան համագործածական բառերին գործածու-

թյան քանակով հաջորդում են գրաբարի բառապաշարին հատուկ 

և այս շերտին պատկանող բառերը, ոճական կապակցություններն 

ու դարձվածքները, որոնց մեծ մասը մատենագրական տարբեր 

երկերից արդեն իսկ հայտնի է գրաբարի համապատասխան բա-
ռարաններին: Ընդսմին սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հա-
մահայերենյան բառերն ու գրաբարյան բառաշերտը միասին 

կազմում են հիշատակագիրների բառապաշարի հիմնաշերտը, որը 

ժամանակի ընթացքում նշանակալի փոփոխություններ չի կրել: 

Դեռ ավելին, նկատելի է, որ գրաբարի բառակազմն ամրապնդվել 

և նույնիսկ համալրվել է՝ ի հաշիվ գրաբարատիպ նորակազմու-
թյունների կամ անհարկի գրաբարաբանությունների, որոնք առա-
տորեն գործածվել են ոչ միայն քննվող շրջանի, այլև հետսագույն 

դարերի՝ ընդհուպ մինչև ԺԷ-ԺԸ. դդ. հիշատակարաններում: 

Գրաբարյան բառաշերտի մեծաթիվ բառերի գործածությունը 

մեր առանձնացրած ժամանակահատվածի հիշատակարաններում 

կարելի է բացատրել տարբեր գործոններով: Դրանցից առաջինը, 

անկասկած, գրավոր այս հուշարձանների լեզվական ավանդույթն 

է, որին հիմնականում հետևել են հիշատակագիրները՝ փորձելով 

գրաբար շարադրել իրենց տողերը: Գրչական այդ մղումների մա-
սին մանրամասն խոսել ենք «Մուտք» բաժնում և նշել, որ գրա-
բար գրելու ձգտումը շատ հաճախ հանգեցրել է անհարկի գրա-
բարաբանությունների գործածության, գրաբարյան գերճշգրտու-
թյունների և այլն: 

Հաջորդ էական գործոնն այն է, որ քննվող ժամանակահատ-
վածում ժողովրդախոսակցական լեզվի, տարբեր բարբառների և 

ԺԲ. դարից սկսած՝ որոշակի նորմավորման ձգտող կիլիկյան հա-
յերենի կողքին գրաբարը շարունակել է մնալ իբրև մատենագրու-
թյան, մասնավորապես՝ կրոնական և մասամբ պատմագրական 

երկերի հիմնական լեզու108: Ավելին, գրաբարով չգրելու համար 

 
108 Ս. Ղ. Ղազարյան, Միջին հայերեն, գիրք առաջին, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 

1960, էջ 120-127: 
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նույն շրջանի հեղինակները լրացուցիչ պարզաբանումներով 

հանդես գալու անհրաժեշտություն էին տեսնում, իսկ գրաբարի 

բառային, ձևաբանական կամ ոճական օրինաչափություններից 

շեղվող երկերի լեզուն հաճախ որակում էին իբրև «գեղջուկ»: Հի-
շենք, օրինակ, Ժ. դարի մատենագիր և Ամենայն Հայոց կաթողի-
կոս Հովհաննես Դրասխանակերտցուն (898-929 թթ.), որն իր 

պատմության մեջ հիշատակում է Շապուհ Բագրատունու անու-
նով հայտնի երկը՝ վերջինիս լեզուն անվանելով «գեղջուկ բան»: 

Համեմատության համար պետք է արձանագրել, որ Դրասխանա-
կերտցու երկն աչքի է ընկնում քերթողական արվեստին բնորոշ 

գեղեցիկ լեզվով և ոճով109: Ահա թե ինչ է գրում պատմիչը Շա-
պուհ Բագրատունու «Պատմության» վերաբերյալ. «Զի թէպէտ 

ստուգութիւն սահմանական բանի բացատրութեան եւ զբոլորո-
վին բաժանումն ապացուցից ոչ կարացեալ ըստ քերթողական 

հրահանգացն համառաւտաբար ընձեռել, սակայն ըստ իւրումն 

ժամանակի ընտանի գոլով նորա զրուցացն ամենայնի, գեղջուկ 

բանիւ բաւական քեզ տայ պատճառս տեղեկութեան»110: 

ԺԲ. դարի նշանավոր բժշկապետ Մխիթար Հերացին հարկ է 

համարել լրացուցիչ պարզաբանել, թե ինչու է ինքն իր «Ջերմանց 

մխիթարութիւն» անունով հայտնի երկը շարադրել «գեղջուկ և 

արձակ» լեզվով: «Եւ արարի զսա գեղջուկ եւ արձակ բարբառով, 

զի դիւրահաս լիցի ամենայն ընթերցողաց»,- գրել է Հերացին111: 

Ուշագրավ է, որ «գեղջուկ բառ» արտահայտությունը հանդի-
պում է նաև նույն շրջանի ձեռագիր հիշատակարաններում և հա-
վանաբար կրկին միևնույն իմաստով՝ «Բառք գեղջոկ, պարզ ի 

թւականիս Խորոմիս (թերևս «Հռոմեական» կամ «Հոռոմ» բառերի 

 
109 Հմմտ. Ա. Բ. Սարգսյան, «Հովհաննես Դրասխանակերտցու «քերթողական 

արվեստի» շուրջ», ՊԲՀ, 1981, թիվ 2, էջ 164-177: 
110 Յովհաննու կաթողիկոսի Դրասխանակերտցւոյ Պատմութիւն հայոց, առաջա-

բանը եւ բնագիրը՝ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Մատենագիրք հայոց, ԺԱ. հտ., 

Ժ. դ., Պատմագրութիւն, Անթիլիաս-Լիբանան, 2010, էջ 439: 
111 Մխիթարայ բժշկապետի Հերացւոյ Ջերմանց մխիթարութիւն, Վենետիկ, 

տպ. Ս. Ղազարու, 1832, էջ [Զ]: 
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բարբառային տարբերակ է - Խ. Հ.) ՈԻԷ (1178) գրեցաւ գիրս» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 225]: 

Նշված գրավոր հուշարձաններից շուրջ մեկ դար անց ԺԳ. դա-
րի եկեղեցական նշանավոր գործիչ, մատենագիր Հովհաննես 

Երզնկացին երկնային մարմիններին նվիրված իր հայտնի «Վի-
պասանութիւն» աշխատության առաջաբանում դարձյալ պարզա-
բանում է «աշխարհական» լեզվով գրելու պատճառը՝ «Պարզեալ 

գրեցի համառօտ բանիւ եւ աշխարհական խօսիւք վասն դիւրաւ 

հասկանալի լինելոյ ընթերցողաց»112: Գրաբար և «աշխարհական» 

լեզվով գրելու տարբերությունները ցայտուն կերպով երևում են 

նաև ԺԲ. դարի նշանավոր հասարակական-եկեղեցական գործիչ, 

բանաստեղծ, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ներսես Շնորհալու 

(1166-1173 թթ.) տարբեր երկերում: Բանասիրության մեջ վաղուց 

արդեն նկատված է, որ նրա հանելուկների և ժողովրդական ավելի 

լայն շրջանակների համար նախատեսված երկերի ու հրովարտակ-
ների լեզուն զգալիորեն տարբերվում է նույն հեղինակի ծիսական 

բովանդակությամբ երկերի լեզվից113: 

Վերոբերյալ օրինակները վկայում են, որ թեև «աշխարհական» 

կամ «գեղջուկ» լեզուն հասկանալի և դյուրըմբռնելի էր ժողովր-
դի ավելի մեծ շրջանակներին, սակայն ժողովրդախոսակցական 

լեզվին տրված այդ անվանումներն արդեն բացատրում են նույն 

շրջանում վերջինիս հանդեպ եղած վերաբերմունքը: Մյուս կող-
մից՝ գրաբարը, թեև «դիւրահաս» չէր «բազմաց», սակայն դեռևս 

համարվում էր այն բարձրաոճ և վայելուչ լեզուն, որով պետք է 

շարադրվեին հատկապես կրոնական բովանդակությամբ երկերը: 

 
112 [Յովհաննէս Երզնկացի], Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ, 

զլուսաւորացն, որ ի նմա, եւ զհաստատութենէ երկրի, Նախիջեւան, 1792, էջ Թ.: 
113 Հետազօտութիւնք նախնեաց ռամկօրէնի վրայ, ուսումնասիրութիւնք եւ քա-

ղուածքներ, գրեց հ. Ղ. վ. Յովնանեան, մասն Ա., Վիեննա, Մխիթարեան 

տպ., 1897, էջ 34: Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 235: 

Ներսես Շնորհալու շարականների լեզվական առանձնահատկությունների 

մասին տե՛ս Ներսէս Շնորհալու կամ նրան վերագրուող շարականները, առա-
ջաբանը եւ համեմատական բնագիրը՝ Խ. Յարութիւնեանի, Մատենագիրք 

հայոց, հտ. ԻԱ., ԺԲ. դ., Ներսէս Շնորհալի, Գիրք Ա., Երեւան, Մատենա-
դարան, 2018, էջ 966-970: 
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Եվ պատահական չէ, որ լեզվի այս ժանրայնացումը լավագույնս 

արտահայտվում է միջինհայերենյան շրջանում ստեղծված գիտա-
կան-գեղարվեստական և պատմական-կրոնական երկերի միջոց-

ով114: 

Այս առումով բացառություն չեն և քննվող շրջանից մեզ հա-
սած ձեռագիր մատյանները, որոնք գերազանցապես կրոնածիսա-
կան բովանդակություն ունեն, և դրանց հիշատակարանների 

գրաբարագիր լինելը կարող է բացատրվել նաև ա՛յս գործոնով. 

գրիչները պարզապես խուսափել են այդ մատյանների ընդօրի-

նակման ավարտին «գեղջուկ» լեզվով հիշատակագրելուց: Ամե-
նայն հավանականությամբ՝ դա նաև ինչ-որ առումով գիտելիքի 

ու կրթվածության գրավական էր գրիչների համար115: Հիշատա-
կարաններում գործածված հարյուրավոր բառեր, ինչպիսիք են՝ 

ամենագովելի, անգիւտագործ, աններհակ, անտրոհելի, աստուա-
ծաբարբառ, աստուածազաւր, աստուածախառն, աստուածակիր, 

աստուածամաքուր, աստուածամերձ, աստուածապատումն, աստո-

 
114 Քննվող շրջանի մատենագրական երկերի և նրանց լեզվաբանական արժեքի 

մասին տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 226-254, Ս. 

Ղ. Ղազարյան, Միջին հայերեն, էջ 115-134: Ակնարկներ միջին գրական հայե-
րենի պատմության, հտ. Ա, էջ 45-54: Երկի բովանդակությամբ պայմանավոր-
ված՝ լեզվի տարբերակվածությունը նկատել է դեռևս մխիթարյան հայր Ար-
սեն Այտընյանն իր հայտնի «Նախաշաւիղ»-ում, տե՛ս Քննական քերականու-
թիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի հանդերձ ներածութեամբ եւ յա-
ւելուածով, յօրինեաց հ. Ա. վ. Այտընեան, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1866, 

էջ 147: 
115 Դատելով ոչ միայն բուն ձեռագրի ընդօրինակության, այլև հիշատակարան-

ների մեջ լեզվական հնարավոր սխալների համար թողություն խնդրելու 

գրիչների բազմաթիվ թախանձանքներից՝ կարելի է վստահորեն արձանա-
գրել, որ վերջիններս խիստ կարևորել են գրագետ շարադրանքը: Բայց այս 

երևույթը զուտ հայկական չէ. արևմտյան ձեռագրաստեղծման կենտրոննե-
րում, մասնագիտացված գրիչների շրջանում լատիներեն հիշատակարան 

գրելը ինչ-որ առումով ծառայել է իբրև գիտելիքի գրավական: Մանրամասն 

տե՛ս M. Moreton, Pious Voices: Nun-scribes and the Language of Colophons in 

Late Medieval and Renaissance Italy, “Essays in Medieval Studies”, 29, 2014 (1), 

pp. 60-61. Այս գործոնը նպաստել է նաև, որ լատիներենը դեռ երկար մնա 

հիշատակարանագրության ավանդական լեզուն եվրոպական ձեռագրա-
րվեստում, տե՛ս M. Schiegg, Scribes’ Voices: The Relevance and Types of Early 

Medieval Colophons, “Studia Neophilologica” 88 (2016), pp. 136-137. 
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ւածպետական, աստուածունակ, եզաբուն, զուրավաստակ, մար-
տամբոխ, միաբուն, չորեքծագեան, չորեքկերպեան, չորեքճառա-
գայթեան, սուրակոխ, քրիստոսազօր, քրիստոսատուր, քրիստոսա-
ւանդ և այլն, որոնց մի մասն առանձնացրել էինք նախորդ են-
թագլխում, հենց այս մտածողության արդյունք են և ոչ ժամա-
նակի լեզվի բնական արտահայտություն: 

Մեր դիտարկմամբ՝ հիշատակագիրների բառային նկարագրի 

վրա մեծապես ազդել է նաև ինչպես ժամանակի, այնպես էլ ավելի 

վաղ ստեղծված գրական տարբեր երկերի, ծիսական զանազան 

մատյանների բառապաշարը, ընդ որում՝ խիստ հազվադեպ և այն 

մատյանի, որն այդ պահին ընդօրինակել է գրիչը: Այս երևույթի 

մասին առանձին կխոսենք 2.5 ենթագլխում, իսկ այստեղ փաս-
տենք, որ սա ևս լրացուցիչ մի գործոն է հիշատակարաններում 

գրաբարյան բառաշերտի ակտիվ ներկայության: 

Արդ, ամփոփելով մինչ այս ասվածը՝ արձանագրենք, որ մի 

կողմից հիշատակարանագրության լեզվական ավանդույթը և կ-

րոնական երկերի, այդ թվում՝ ընդօրինակված մատյանների գրա-

բարագիր լինելը, մյուս կողմից ժամանակի բարբառների և ժո-

ղովրդախոսակցական լեզվի նկատմամբ ոչ միանշանակ վերաբեր-

մունքը («գեղջուկ բառ», «աշխարհական լեզու»116) որոշիչ դեր 

են խաղացել ոչ միայն հիշատակագիրների լեզվի, այլև նրանց 

բառապաշարի արտահայտման հարցերում: 

*** 

Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Թ-ԺԵ. դդ. հի-

շատակարանների հինհայերենյան բառապաշարը հատկանշվում 

է ինչպես դասական, այնպես էլ հետդասական և նախամիջին 

շրջանների երկերին բնորոշ բառերի և բառակապակցությունների 

հարուստ գործածություններով: Դրանցից առավել ուշագրավ 

դրսևորումներին հարկ ենք համարում առանձին անդրադառնալ: 

 
116 Հատկանշելի է, որ հետագայում ուսումնասիրողները նույնպես այս շրջանի 

հայերենին տվել են նախնյաց ռամկորեն (Ղ. Հովնանյան, Ա. Այտընյան), ստո-
րին հայերեն (Ն. Բյուզանդացի), շիջելափառ նվաղած լեզու (Գ. Զարբհանալ-
յան) և համանման այլ բնորոշումներ: 
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Նախևառաջ հիշատակելի են մատենագրական եզակի վկայու-
թյուններով հայտնի բառերի հիշատակարանային գործածու-
թյունները, որոնք ինչ-որ առումով նոր կյանք են տալիս այդ բա-
ռերին: Ստորև բերվող բառամիավորները մեզ հայտնի են դասա-
կան շրջանի առաջին իսկ (մեսրոպյան շրջան) երկերից117, որոնք 

հիմնականում մեկ օրինակով են գրանցված ՆՀԲ-ում118, ինչպես՝ 

գանձալից [Հիշ. ԺԴ, Ա, 442. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 529], զուրավաստակ 

[Հիշ. ԺԳ, 164. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 751], պարկեշտաժողով [Հիշ. ԺԳ, 

106. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 636], համարահատ [Հիշ. ԺԳ, 437. հմմտ. ՆՀԲ, 

2, 22] և այլն: 

Անհամեմատ ավելի շատ են գրաբարի հետդասական և նախա-
միջին շրջանի երկերից հայ բառարանագրությանը եզակի օրի-
նակներով հայտնի բառերը՝ աղերսահայց [Հիշ. ԺԳ, 218. հմմտ. 

ՆՀԲ, 1, 38], անեղաշէն [Հիշ. ԺԳ, 150. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 138 ], ան-
մոլարապէս [Հիշ. ԺԳ, 576. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 204], առատասեղան 

[Հիշ. ԺԳ, 88. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 295], աւետատու [Հիշ. ԺԳ, 338. 

հմմտ. ՆՀԲ, 1, 394], բազմայարմար [Հիշ. ԺԴ, Ա, 238, հմմտ. ՆՀԲ, 

1, 412], բարձրածայրեալ [Հիշ. ԺԳ, 733. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 463], գե-
ղեցկանուագ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 213. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 538], գեղեցկաս-
տեղն [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 538], դադարանք [ԺԵ, Բ, 

117. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 590], եզաբուն [Հիշ. Ե-ԺԲ, 333. հմմտ. ՆՀԲ, 

1, 646], երկասիրաբար [Հիշ. ԺԴ, Բ, 213. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 689], երկ-
րաթաւալ [Հիշ. ԺԳ, 436. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 700], խոհեմամիտ [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 332. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 959], ծիրանակիր [Հիշ. ԺԳ, 889. հմմտ. 

ՆՀԲ, 1, 1017], կարճակտուր [Հիշ. Ե-ԺԲ, 197. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 1073], 

կենազրաւ [Հիշ. ԺԳ, 791. հմմտ. ՆՀԲ, 1, 1083], հրեշտակացոյց 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 402. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 142], ճառաբար [Հիշ. ԺԳ, 762. 

հմմտ. ՆՀԲ, 2, 172], յարափթիթ [Հիշ. ԺԳ, 733. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 

344], նախածան [Հիշ. ԺԴ, 450. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 389], նորախոց 

 
117 Դասական կամ մեսրոպյան շրջանի բնագրերի մասին տե՛ս Հ. Աճառյան, 

Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 78-78: 
118 Տողատակերը չծանրաբեռնելու նպատակով վկայակոչվող օրինակների 

կողքին, համապատասխան հիշատակարանի էջը նշելուց բացի, տրվում են 

նաև բառերի հղումները ՆՀԲ-ում: 
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[Հիշ. ԺԳ, 194. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 442], ջահապայծառ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

149. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 668], սնութիւն [Հիշ. ԺԴ, Ա, 356. հմմտ. ՆՀԲ, 

2, 726], վայելչաշար [Հիշ. ԺԳ, 431. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 777], տաղան-
դապարտ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 376. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 839] և այլն: 

Նկատելի է, որ վերոնշյալ բառերի հնագույն օրինակներն 

ավանդված են ինչպես ինքնուրույն (անեղաշէն, բազմայարմար, 

բարձրածայրեալ, գեղեցկանուագ, գեղեցկաստեղն, եզաբուն, երկ-
րաթաւալ, զուրավաստակ, խոհեմամիտ, կարճակտուր, հրեշտա-
կացոյց, յարափթիթ, պարկեշտաժողով, սնութիւն, տաղանդա-
պարտ), այնպես էլ թարգմանական (անմոլարապէս, առատասե-
ղան, գանձալից, դադարանք, ծիրանակիր, համարահատ, ճառա-
բար, նախածան, նորախոց, ջահապայծառ, վայելչաշար) մատե-
նագրությամբ: 

Միաժամանակ հարկ է նկատել, որ քննվող աղբյուրներում, 

իսկ ավելի ստույգ՝ մինչև ԺԱ. դարը գրված հիշատակարաննե-
րում, որոնք, անկասկած, դասելի են հինհայերենյան շրջանին, 

գրանցված են նաև մի շարք բառեր, որոնք դեռևս անհայտ են 

հայ բառարանագրությանը, ուստի՝ տեղ են գտել մեր կազմած և 

գրքի վերջում բերվող «Բառարան»-ում: Նշենք դրանցից մի քա-
նիսը միայն՝ ողջախոհակ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91], աներեւակապէս [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 91], արտայայտաբար [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91], բնաբանականութիւն 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 90], եղեռնաթոյն [Հիշ. Ե-ԺԲ, 118], երեւակապէս 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 91], թարգմագրիչ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 73], կամամեղ [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 54], հոգետուիչ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 39], որոմնարկու [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

67], սրբերամ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 110], քահագծագիր [Հիշ. Ե-ԺԲ, 98] և 

այլն: 

Հինհայերենյան բառաշերտի արտահայտությունը գրավոր 

այս աղբյուրներում միայն նշյալ ժամանակաշրջանով (մինչև 

ԺԱ. դ.) և թվարկված բառերով սահմանափակել անհնար է: Նկա-
տառելով հիշատակարանների լեզվական ընդհանուր նկարագի-
րը, ինչպես նաև դրանց գրաբարագիր լինելը՝ միանգամայն սպա-
սելի է նաև հետագա դարերում շարադրված հիշատակարաննե-
րում գրաբարակերտ կամ գրաբարատիպ բառերի գործածու-
թյունը: Ի վերջո, ինչպես արդեն նշել ենք, հիշատակագիրներն 
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ամեն ջանք գործադրել են իրենց հիշատակարաններն ավելի գե-
ղեցիկ և ճոխ լեզվով շարադրելու համար: Ուստի՝ ԺԳ., ԺԴ., ԺԵ. 

և հետագա դարերի հիշատակարաններում հանդիպող հարյուրա-
վոր նորաստեղծ կամ նորահայտ բառերի զգալի մասը թերևս 

պետք է համարել գրաբարաբանություն կամ գրաբարյան հնաբա-
նություն տվյալ լեզվափուլի բառապաշարի կազմում: Այսպես, 

օրինակ, աղախնազաւակ [Հիշ. ԺԳ, 39], աղերսահայց [Հիշ. ԺԳ, 

218], աղտափարատ [Հիշ. ԺԳ, 639-640], աղփաճեմ [Հիշ. ԺԳ, 136], 

բիւրապէս [Հիշ. ԺԳ, 373], գերահանդէս [Հիշ. ԺԳ, 605], դալա-
րարձակ [Հիշ. ԺԳ, 326], հաշտակամ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 192], յոգնախոր-
տիկ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 181, Հիշ. ԺԳ, 614], սողեմտանել [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

196], այլև ԺԷ. դարի հիշատակարաններում հանդիպող գէշաք-
ձիձ, եզահոմել, երջանկամեծար, ձեռնամուծութիւն, ճշգրտախօս, 

յոլովիմաց, տեառնուսոյց119 և համանման բազմաթիվ այլ բառեր, 

մեր համոզմամբ, ոչ թե միջինհայերենյան կամ վաղաշխարհա-
բարյան լեզվափուլերի բառեր են, այլ վերջիններումս գրանցված 

գրաբարաբանություններ, գրաբարյան հնաբանություններ, 

որոնք կերտվել կամ գործածվել են գրաբարի ազդեցությամբ, 

նմանությամբ և ոգով: Ըստ որում՝ նմանօրինակ բառերի գործա-
ծություններով առանձնացող հիշատակարանները, որպես կանոն, 

առանձնանում են նաև իրենց գրաբար կամ խիստ գրաբարախառն 

լեզվով, որը ևս լրացուցիչ փաստարկ է վերոնշյալ բառերը գրա-
բարին հաջորդած լեզվաշրջաններում գրաբարաբանություն հա-
մարելու հարցում: 

Քննվող ժամանակահատվածի գրչական բառապաշարի և նրա-
նում հինհայերենյան բառաշերտի մասին խոսելիս պետք է նկա-
տի ունենալ նաև, որ այն միշտ չէ, որ ներդաշնակ է գրաբարի 

օրինաչափություններին. գրաբարի բառարաններից մեզ հայտնի 

բառերի համեմատությամբ հիշատակարանային գործածություն-
ները երբեմն աչքի են ընկնում տարաբնույթ առանձնահատկու-
թյուններով: Ստորև ծանոթանանք այդ երևույթի հիմնական յու-

 
119 Խ. Հարությունյան, «Գրիգոր Երևանցի՝ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի մի արդ-

յունաշատ գրիչ. Բ. գրչի հիշատակարանները», էջ 375-382: 
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րահատկություններին և ի մասնավորի անդրադառնանք նրանց 

առավել տիպական դրսևորումներին: 

Առաջին հերթին նշելի է այն, որ հիշատակարանները հաճախ 

տրամադրում են արդեն իսկ բառարանագրված բառերի այնպիսի 

տարբերակներ, որոնք վերջիններիս համեմատ ունեն հնչյունա-
կան կամ բառակազմական որոշ տարբերություններ: Այսինքն՝ 

հիշատակագիրները գործածել են մատենագրական երկերից կամ 

բառարաններից մեզ հայտնի բառերի այլ տարբերակներ: Օրի-
նակներով դիտարկենք ասվածը. 

Մատենագրական տարբեր վկայություններով հայտնի և հա-
յերենի տարբեր բառարաններում գրանցված մտառութիւն բա-
ռը1201327 թ. մի հիշատակարանում վկայված է մտառնութիւն 

տարբերակով [Հիշ. ԺԴ, Բ, 23], որի երկրորդ բաղադրիչում ար-
տացոլված է առնում բայի ներկայի հիմքը (հմմտ. «միտ առնուլ»՝ 

խելամտություն): Նույն ձևով՝ բառարաններին հայտնի հողմա-
կոծել(իմ) բայը121 1302 թ. մի հիշատակարանում հանդիպում է 

հողմնակոծել տարբերակով [Հիշ. ԺԴ, Ա, 30]: Ընծայատուր բառը 

(հիմնականում գործածվում է լինիմ բայի հետ)122 1205 թ. հիշա-
տակարաններից մեկում վկայված է վանկի կրճատմամբ՝ ընծա-
տուր ձևով [Հիշ. ԺԳ, 46]: Կրկին վանկի կրճատմամբ է առաջ եկել 

տղական բառատարբերակը, որը մեկ անգամ գործածվել է 1236 թ. 

Սսում գրված մի հիշատակարանում [Հիշ. ԺԳ, 198]: Բառարան-
ներում այս բառը գրանցված է տղայական ձևով123: Տղական բա-
ռատարբերակից բաղադրվել է նաև տղականութիւն բառը, որը 

մեկ վկայությամբ տեղ է գտել միջին հայերենի բառարանում124: 

Այս նույն ձևով հիշատակարաններից մեկում վկայված է սքան-
չապէս բառատարբերակը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 32]: Այս բառի դիմաց բա-

 
120 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 306. ԱԲ, 575. ՌՂ.ԳԲ, 2, 207. ՀԲԲ, 3, 372: 
121 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 117. ԱԲ, 503. ՌՂ.ԳԲ, 2, 84. ՀԲԲ, 3, 128: 
122 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 778. ԱԲ, 311. ՌՂ.ԳԲ, 1, 468. ՀԲԲ, 2, 62: 
123 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 882, ԱԲ, 786, ՌՂ.ԳԲ, 2, 563, ՀԲԲ, 4, 421, ԺՀԼԲԲ, 4, 511: 
124 Տե՛ս ՄՀԲ, 762: Ըստ ամենայնի՝ տղական բառատարբերակը ևս վերագրելի է 

միջինհայերենյան բառաշերտին: 
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ռարաններն ունեն սքանչելապէս բառը125, թեև սքանչ- առաջնա-
բաղադրիչով մի քանի այլ բառեր ևս (սքանչանք, սքանչատես) 

հայտնի են բառարաններին: Առաջնաբաղադրիչի անհնչյունա-
փոխ կազմությամբ է գործածված երկիրպագութիւն բառը [Հիշ. 

ԺԳ, 368], մինչդեռ այն հայտնի է երկրպագութիւն ձևով126:  

Բառատարբերակներ են առաջանում նաև բառակազմության 

ժամանակ նույնիմաստ ածանցների գործածության դեպքում: 

Օրինակ՝ 1129 թ. գրված մի հիշատակարանում վկայված է անս-
պառապէս բառը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 157], որը բառարաններին հայտնի է 

անսպառաբար տարբերակով 127 : Այս նույն կերպ հայերենի մի 

շարք բառարաններին հայտնի վիպասանաբար բառի128 փոխարեն 

1215 թ. Երուսաղեմում գրչագրված մատյանի գրիչն իր պերճա-
խոս հիշատակարանում գործածել է վիպասանապէս տարբերակը 

[Հիշ. ԺԳ, 92]: 

Առավել հաճախ բառատարբերակներ են առաջանում՝ ա հոդա-
կապով կամ նրա բացակայությամբ պայմանավորված: Այսպես, 

դեռևս դասական շրջանի երկերով ավանդված քաղցրուսոյց բա-
ռի129 փոխարեն 1328 թ. հիշատակագիրը գործածել է քաղցրաու-
սոյց հոդակապավոր տարբերակը [Հիշ. ԺԴ, Բ, 29]: Նույն հիշա-
տակարանը գրաբարի խրատտուութիւն բառի 130  դիմաց ունի 

խրատատուութիւն տարբերակը: Գերբնաբար բառը, որ գրանցված 

է գրաբարի բառարաններում131, 1255 թ. Կիլիկիայում ընդօրինակ-
ված ձեռագրի հիշատակարանում հանդիպում է գերաբնաբար 

 
125 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 767. ԱԲ, 743. ՌՂ.ԳԲ, 2, 490. ՀԲԲ, 4, 283. ԺՀԼԲԲ, 4, 353: Այս 

և մի քանի լրացուցիչ օրինակների համար տե՛ս նաև Վ. Խաչատրյան, «5-

11-րդ դարերի ձեռագրերի հիշատակարանների բառապաշարը», էջ 39-48: 
126 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 703. ԱԲ, 281. ՌՂԳԲ, 1, 423. ՀԲԲ, 1, 602. ԺՀԼԲԲ, 1, 598. 

ԱՀԲԲ, 1, 357: 
127 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 237. ԱԲ, 90. ՌՂ.ԳԲ, 1, 142. ՀԲԲ, 1, 176: 
128 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 824. ԱԲ, 764. ՌՂ.ԳԲ, 526. ՀԲԲ, 4, 345: Վերջինը նույն տե-

ղում ունի նաև վիպասանօրէն տարբերակը: 
129 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 976. ԱԲ, 823. ՌՂ.ԳԲ, 2, 619. ՀԲԲ, 4, 542: 
130 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 993. ԱԲ, 397. ՌՂ.ԳԲ, 1, 596. ՀԲԲ, 2, 308: Ժամանակակից 

հայերենում նշյալ բառն արձանագրված է խրատատվություն ձևով՝ ԺՀԼԲԲ, 

2, 592. ԱՀԲԲ, 1, 613: 
131 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 547. ԱԲ, 212. ՌՂ.ԳԲ, 1, 321. ՀԲԲ, 1, 429: 
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տարբերակով [Հիշ. ԺԳ, 278]: Բառարաններից հայտնի բարեբա-
րոյ բառի132 փոխարեն 1336 թ. գրված հիշատակարանում վկայ-
ված է բարիբարոյ անհոդակապ բառատարբերակը [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

245]: Անհոդակապ է նաև ԺԱ. դարով թվագրվող հիշատակարան-
ներից մեկում վկայված ձեռնգիր բառատարբերակը, որը ձեռնա-
գիր, իսկ ավելի հաճախ ձեռագիր տարբերակներով գրանցված է 

հայերենի բառարաններում133: 

Հիշատակագիրների գրավոր խոսքում բառատարբերակներ են 

առաջ գալիս նաև ի-ով վերջավորվող բառերի և ա հոդակապի 

չձուլվելու հետևանքով: Ըստ որում՝ նկատելի է, որ այդ երևույթն 

ավելի հաճախ հանդիպում է հոգի- առաջնաբաղադրիչով բառերի 

դեպքում: Այսպես, գրաբարի բառարաններում գրանցված հոգե-
գումար բառը134 1295 թ. մի հիշատակարանում հանդիպում է հո-
գիագումար տարբերակով [Հիշ. ԺԳ, 756]: Հոգեծաւալ բառի135 դի-
մաց նույն հիշատակագիրը գործածել է հոգիածաւալ տարբերակը: 

ԺԲ. դարով թվագրվող մի հիշատակարանում վկայված հոգէա-
տուր բառը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 324] ՆՀԲ-ում գրանցված հոգետուր բա-
ռի136 աղավաղված ձևն է, քանի որ չի գիտակցվել սկզբնաբաղադ-
րիչ հոգի բառի ի վերջնահնչյունի և ա հոդակապի ձուլմամբ 

ստացված է-ն (<ե): Դրա հետևանքով նշյալ բառում հոդակապը 

փաստորեն կրկնվել է: 

Բառերի այս փոփոխությունների կամ բառատարբերակների ի 

հայտ գալը շատ հաճախ պայմանավորված է լեզվի զարգացման 

որոշ օրինաչափություններով, մասնավորապես հնչյունական 

զարգացումներով: Այդ ճանապարհով գրաբարի բառաֆոնդի 

բազմաթիվ բառեր համապատասխան փոփոխություններով գոր-
ծածվել են նաև միջինհայերենյան և վաղաշխարհաբարյան լեզ-

 
132 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 445. ԱԲ, 172. ՌՂ.ԳԲ, 1, 262. ՀԲԲ, 1, 337: 
133 Հմմտ. ձեռնագիր՝ ՆՀԲ, 2, 152. ԱԲ, 517. ՌՂ.ԳԲ, 2, 108. ՀԲԲ, 3, 164: Որպես 

կանոն՝ բառարաններն այս բառի համար հասցեագրում են ձեռագիր տար-
բերակին (տե՛ս նշումով):  

134 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 110. ԱԲ, 500. ՌՂ.ԳԲ, 2, 79. ՀԲԲ, 3, 121: 
135 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 111. ԱԲ, 501. ՌՂ.ԳԲ, 2, 80. ՀԲԲ, 3, 121: 
136 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 112. ԱԲ, 501. ՀԲԲ, 3, 122: 
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վափուլերում՝ որպես գրաբարից ավանդված բառեր, որոնց մասին 

առավել մանրամասն կխոսենք 2.4.1 ենթագլխում: 

Սույն գրքի վերջում ներկայացվող բառարանում կարելի է 

տեսնել բառերի այսպիսի մի շարք օրինակներ, որոնց տարբերակ-
ները միաժամանակ գրանցված են հայերենի տարբեր բառարան-
ներում: Ավելորդ համարելով այստեղ դրանց առանձին-առանձին 

թվարկումը՝ նկատենք միայն, որ եթե մի կողմ թողնենք չիմացու-
թյան հետևանքով առաջ եկած սխալագրությունները, ապա ընդ-
հանուր առմամբ՝ բոլոր այդ բառատարբերակները հայերենի 

պատմական բառապաշարի անբաժան մասն են և արտահայտում 

են հին հայերենի բառակազմական օրինաչափությունները: 

*** 

Քննվող ժամանակահատվածի վաղ շրջանի հիշատակարաննե-
րում հանդիպում են նաև հունաբան հայերենին հատուկ բառա-
գործածություններ: Հայտնի է, որ Ե. դարի երկրորդ կեսից մինչև 
Ը. դարի առաջին տասնամյակները հայերենը մեծապես ազդվել է 
հունարենից. այս ընթացքում լեզու են մուծվել հունաբան բազ-
մաթիվ կառույցներ, հունարենի նմանողությամբ (ամբողջական 
կամ մասնակի պատճենումներով) ստեղծվել են տասնյակ բառեր, 
որոնց կազմությանը ակտիվորեն մասնակցել են մեծաթիվ նախա-
ծանցներ (ապ-, արտ-, բաղ-, բաց-, գեր-, ենթ-, մակ-, յար-, ներ-, 
շար-, պար-, տար-, տրամ-, փաղ- և այլն): Ընդ որում՝ այդ նա-
խամասնիկների հիմնական մասը (բաղ-, գեր-, ենթ-, հակ-, տրամ- 
և այլն) հինհայերենյան արմատներ են՝ երբեմն հնչյունափոխված 
կամ իմաստի մթագնմամբ137: Հայոց լեզվի պատմության մեջ այս 
շրջանը հատկանշվել է «հունաբան դպրոց», իսկ նրա լեզուն՝ 
«հունաբան հայերեն» անվանումներով138: 

 
137 Գ. Մուրադյան, Հունաբանությունները դասական հայերենում, Երևան, 

«Նաիրի» հրատ. 2010, էջ 34: 
138 Հունաբան դպրոցի և հայերենի վրա վերջինիս ազդեցությունների մասին 

ստեղծվել է հարուստ գրականություն։ Այստեղ նշենք դրանցից մի քանիսը 

միայն՝ Н. Адонцъ, Дионисий Фракıйский и арянские толкователи, Пет-

роградъ, типография императорской академии наукъ, 1915, стр. I-CXVII., Յ. 

Մանանդեան, Յունաբան դպրոցը եւ նրա զարգացման շրջանները. քննական 
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Արդ, հունաբան հայերենի որոշ դրսևորումների արձագանք-
ներ գտնում ենք նաև հիշատակագիրների բառապաշարում: Դա 
մասնավորապես արտահայտվում է վերոհիշյալ նախածանցներով 
կազմված մի շարք բառերի գործածությամբ, որոնք, ըստ մեր 
քարտագրած նյութի, վկայված են քննվող ժամանակահատվածի 
համեմատաբար վաղ շրջանի հիշատակարաններում: Ըստ որում՝ 
առանձնանշելի է, որ բացի հայոց լեզվում համընդհանուր կիրա-
ռություն ստացած բառերից (դերանուն, ենթադրութիւն, հակա-
սութիւն, մակբայ, մակերեւոյթ և այլն), որոնց քննությունը մենք 
զանց ենք առնում, հիշատակարաններում հանդիպում են նաև 
լեզվաբանական տեսանկյունից որոշակի հետաքրքրություն 
ունեցող և ուշագրավ բառեր: Դրանցից մի քանիսին ստորև հարկ 
ենք համարում առանձին անդրադառնալ. 

893 թ. Սևանավանքում ընդօրինակված Մաշտոցի (մեզ է հա-
սել ԺԶ. դարի ընդօրինակումով՝ ՄՄ Հմր 970139) առավելապես 
վարք-հիշատակարան հիշեցնող շարադրանքում 140  Ստեփանոս 
գրիչը գործածել է մակամնալ (մակամնասցէ ձևով) նախածանցա-

 
ուսումնասիրութիւն, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1928, Հ. Աճառյան, Հայոց 

լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 142-168: Ա. Ն. Մուրադյան, Հունաբան դպրո-
ցը և նրա դերը հայերենի քերականական տերմինաբանության ստեղծման գոր-
ծում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1971, Գ. Մուրադյան, Հունաբանությունները 

դասական հայերենում, Երևան, «Նաիրի» հրատ. 2010 և այլն: Աշխատու-
թյունների մասին առավել մանրամասն տե՛ս Ա. Ն. Մուրադյան, նշվ. աշխ., 

էջ 17-43: 
139 Ձեռագրի նկարագրությունը տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի 

անուան Մատենադարանի, հտ. Գ., կազմեց՝ Օ. Եգանեան, խմբագրութեամբ՝ 

Փ. Անթաբեանի, Յ. Քեօսէեանի, Ա. Ղազարոսեանի, Տ. Շահէ քհյ. Հայ-
րապետեանի, ցանկերը կազմեց՝ Վ. Դեւրիկեանը, Երևան, «Մագաղաթ» 

հրատ., 2007, սիւն 1517-1524: Նկատենք, որ ձեռագրի թվագրման հարցում 

առկա է տարբերություն. Ա. Մաթևոսյանը հիշատակարանը հրատարակե-
լիս փակագծում մատյանը թվագրել է ԺԵ. դարով [Հիշ. Ե-ԺԲ, 40], մինչդեռ 

ձեռագրի նկարագրությամբ այն ԺԶ. դար է: 
140 Հմմտ. Ե-ԺԲ, 40-43 և Մայր Մաշտոց, հտ. Ա., գիրք Ա., Ըստ հնագոյն երկաթա-

գիր ձեռագրերի եւ համեմատութեամբ Աստուածաշունչ մատեանի, բնագրական 

եւ կանոնացանկային յաւելուածովք, աշխատասիրութեամբ՝ Գ. Տէր-Վարդա-
նեանի, Սբ. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի հրատ., 2012, էջ 722-734։ 

Ի դեպ, քննվող բառն ունի տարընթերցումներ, տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 733, ծնթ. 

10։  
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վոր բայը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 43], որը մեկ օրինակով գրանցված է նաև 
ՆՀԲ-ում 141 : Նշված բայը ճշգրիտ պատճենումն է հունարեն 
ἐπιμένω «մնալ (ինչ-որ բանի վրա, ինչ-որ տեղում)» բայի 142 , 
միայն ինչպես երևում է, հայերեն կազմության մեջ նախածան-
ցին հաջորդել է ա հոդակապը: Դարձյալ բառապատճենման հետ 
գործ ունենք 1048 թ. մի հիշատակարանում հանդիպող մակա-
զարդ նորագյուտ բառի պարագայում [Հիշ. Ե-ԺԲ, 95]: Այն 
կրկնում է հունարեն ἐπικοσμ- նախածանցավոր կառույցը (ἐπι + 
κοσμ), որն այս ձևով ինքնուրույն կիրառություն չունի, այլ հա-
մապատասխան վերջավորություններով բաղադրում է այլ բա-
ռեր, ինչպես՝ ἐπικοσμ+έω «զարդարանք, պաճուճանք ավելաց-
նել» բայը143, որը հայերենում արտացոլված է զարդարել տարբե-
րակով144: Հունաբանություններ են նաև մակագրութիւն [Հիշ. Ե-
ԺԲ, 169], մակակոչել [Հիշ. Ե-ԺԲ, 241], մակձայնել [Հիշ. Ե-ԺԲ, 
222] բայերը145, որոնցից վերջինը հատկանշվում է նաև նախա-
ծանցից հետո և բաղաձայնով սկսվող բառից առաջ հոդակապի 
բացակայությամբ, ինչն անսովոր է բառակազմական այս եղա-
նակի համար, բայց ոչ եզակի146: Այս նույն երևույթով է բացատ-
րելի մատենագրական տարբեր հուշարձաններում, այդ թվում՝ 
հիշատակարաններում վկայված մակացու բառը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 83], 
որը կազմված է մակ- նախածանցից, կամ բայի անցյալի հիմքից 
(կաց) և -ու վերջածանցից (հմմտ. հուն. ἐπίστημος «հմուտ, խելա-

 
141 ՆՀԲ, 2, 192: Տե՛ս նաև ՆԲԳ, 64: 
142 A Greek-English Lexicon, compiled by H. G. Liddell and R. Scott, revised and 

augmented throughout by Sir H. S. Jones with the assistance of R. Mckenzie, with 

a revised supplement, Oxford University Press, 1996, p. 646. Որպես հոմանիշ 

կամ տարբերակ ἐπιμένω բայի՝ կարող է նկատի առնվել նաև παραμένω բայը, 

որը դարձյալ մոտ է «մնալ» իմաստին: Հունարեն այս բայի համար տե՛ս A 

Greek-English Lexicon, p. 1318. Թերևս սա են նկատի ունեցել ՆՀԲ-ի հեղի-
նակները, երբ մնամ բայի տարբերակների մեջ նշել են հունարեն այս երկու 

բայաձևերը. հմմտ. ՆՀԲ, 2, 286: 
143 A Greek-English Lexicon, p. 640. 
144 ՆՀԲ, 1, 718: 
145 Երեքն էլ բառարանագրված են, տե՛ս ՆՀԲ, 2, 191 և 194: Կա նաև մակաձայնել 

հոդակապավոր տարբերակը: 
146  Տե՛ս Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1987, էջ 163: 
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ցի» 147): Փոխազդեցական հնչյունափոխությամբ՝ երկու կ-երից 
մեկն ընկել է՝ ձևավորելով մեզ արդեն հայտնի բառը (*մակկացու 
> մակացու)148: Ի դեպ, նկատելի է, որ հոդակապավոր ձևը հան-
դիպում է մակակալ տարբերակով149: 

Վաղ շրջանի հիշատակարաններում գործածված են նաև արտ-, 

բաց-, տրամ-, փաղ- նախածանցներով բաղադրված տարբեր հու-
նաբան կառույցներ: Այսպես. հունաբանությունների առատու-
թյամբ աչքի է ընկնում 1187 թ. Հոռոմոսի վանքում (Անի) 

գրչագրված Ժողովածուի հիշատակարանը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 250-251]: 

Մատյանն ընդօրինակող գրիչ Հովհաննեսը գործածել է հունա-
բան այնպիսի կառույցներ, ինչպիսիք են՝ առասութիւն, վերատ-
րել, ըմբաղդատութիւն, յարառոցել, արտաճառութիւն, արտատրել, 

որոնք հիմնականում բառարանագրված են: Բացառություն են 

արտատրել և ըմբաղդատութիւն բառերը, որոնք լրացուցիչ մեկ-
նաբանության կարիք ունեն: 

Առաջինի առիթով պետք է նշել, որ թեև այն արձանագրված 

չէ հայերենի բառարաններում, այնուամենայնիվ, հայ բառարա-
նագրությանը հայտնի են արտատրութիւն գոյականն ու արտա-
տուեալ դերբայը, որոնք նշանակում են «արտահոսութիւն կամ ի 

վերայ բերեալ, ասացեալ»150: Արտատրել բայը կազմված է արտ- 

նախածանցից, տալ բայի տուր արմատական ձևից և բայակերտ -

ել ածանցից (հմմտ. բացատրութիւն - բացատրել, պարգեւատրու-
թիւն - պարգեւատրել, ինչպես նաև վերևում նշված վերատրել 

բայը): Քննվող բայը պատճենում է հունարենից և արտացոլում 

է ἐκδίδωμι «հանձնել, դուրս տալ» բայը151: Ի դեպ, ԱԲ-ում արձա-
նագրված է արտատուեմ բայը152, որից էլ հավանաբար կազմվել է 

վերևում հիշված արտատուեալ դերբայական ձևը (ածականական 

կիրառությամբ): 

 
147 A Greek-English Lexicon, p. 660. 
148 Նույն ձևով են նաև մակացական, մակացող, մակացութիւն և համանման մյուս 

բառերը, հմմտ. ՆՀԲ, 2, 193: 
149 ՆՀԲ, 2, 191: 
150 Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 380. ԱԲ, 146. ՌՂ.ԳԲ, 1, 224. ՀԲԲ, 1, 284: 
151 A Greek-English Lexicon, p. 504. 
152 Տե՛ս ԱԲ, 146: 
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Ինչ վերաբերում է ըմբաղդատութիւն բառին, ապա այն կազմ-
վել է՝ արդեն իսկ նախածանցավոր բաղդատութիւն (σύγκρισις) 

բառին ավելացնելով ընդ- նախածանցը (*ընդբաղդատութիւն), 

որը երկշրթնային բ-ից առաջ նախ կորցրել է նախդրի դ-ն, ապա 

և ն-ն, ըստ արտաբերության տեղի մոտենալով բ-ին, վերածվել է 

երկշրթնային մ-ի (հմմտ. *ընդբռնել > ըմբռնել, ընդբերանել > 

ըմբերանել և այլն): Թերևս, նշյալ բառը կարելի է նույնիսկ «գեր-
հունաբանություն» համարել, քանի որ այն ակնհայտ արհեստա-
կան կառույց է ոչ միայն հայերենի, այլ նաև հունարենի համար: 

Ամենայն հավանականությամբ, բառակազմության ընթացքում 

բաղ- (συν-) նախածանցի «միասին, հետ» իմաստը չի գիտակցվել, 

ուստի՝ բառակերտման ժամանակ նույն բառին հավելվել է նաև 

նույնիմաստ ընդ- նախածանցը153: 

Վերոհիշյալ բաղ- նախածանցով է կազմված նաև 1046 թ. 

Անիում Հովհան Ոսկեբերանի ճառերն ընդօրինակած Գևորգ 

(Գէորգ) գրչի հիշատակարանում վկայված բաղազանել բայը 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 91]: Նույն հիշատակարանում հանդիպում են նաև 

ստորասութիւն, բացափայղ, երեւակապէս, յարառոցումն, տրամա-
կայիլ, փաղառութիւն և այլ հունաբանություններ: 

1192 թ. Մաշկևորի վանքում (Կիլիկիա) Վարդան գրչի ընդ-

օրինակած Ճաշոց մատյանի հիշատակարանում վկայված է տրա-
մախորհուրդ նորահայտ բառը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 266]: Հավանաբար, 

բառը կազմվել է տրամախոհ, տրամախոհական, տրամախոհու-
թիւն բառերի նմանողությամբ 154  և պատճենումն է հուն. 

διαλογισμός «դիտողություն, հաշվարկ, մտածում» բառի155: Առ-
հասարակ, այս հիշատակարանը նույնպես աչքի է ընկնում իր 

 
153 Նախածանցների և դրանց իմաստների մասին մանրամասն տե՛ս Գ. Մու-

րադյան, Հունաբանությունները դասական հայերենում, էջ 35: Նկատելի է, որ 

հուն. συν- նախածանցը հայերենում թարգմանվել է ոչ միայն բաղ- այլև ընդ- 

նախածանցով: Վերջինը, ինչպես հայտնի է, նույն իմաստով նաև նախդրա-
յին գործածություն է ունեցել. տե՛ս ՆՀԲ, 1, 765: Շնորհակալ ենք բ. գ. դ. Գո-
հար Մուրադյանին ընդ-ի այս կիրառության մասին մեզ հուշելու համար: 

154 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 896, ԱԲ, 792. ՌՂ.ԳԲ, 2, 571, ՀԲԲ, 4, 445: 
155 A Greek-English Lexicon, p. 402. 
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յուրատիպ լեզվով ու բառապաշարով, որից մեր բառարանում նե-
րառել ենք նաև այլ բառեր: 

Հունաբանությունների մի մասը (առավել տարածում գտած-
ները), գրական ճանապարհով և մի ձեռագրից մյուսն անցնելով, 

ոչ նույն հաճախականությամբ ժառանգորդաբար գործածվել է 

նաև հայերենի հետագա շրջափուլերում ստեղծված գրական հու-
շարձաններում: Բացառություն չեն նաև հիշատակարանները: 

Ստորև նշենք դեռևս հունաբան մատենագիրների երկերով 

ավանդված որոշ բառեր, որոնք գործածվել են նաև համեմատա-
բար ուշ շրջանի հիշատակարաններում՝ 

անզբաղապէս [Հիշ. ԺԳ, 549], անպարագիծ, տրամագրել [Հիշ. 

ԺԳ, 616], արտողութիւն, մակաքարոզ, մակաւասար, ակներեւակ 

[Հիշ. ԺԳ, 338], բաղանուանել [Հիշ. ԺԳ, 349], համակամ [Հիշ. 

ԺԳ, 83], համապատիւ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 385], մակագաւիթ [Հիշ. ԺԳ, 

863], մակածական [Հիշ. ԺԴ, Ա, 199], մակալեզու [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

234], ներանձնաւորեալ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 429], ներտրամադրել [Հիշ. 

ԺԳ, 789], ներակայան [Հիշ. ԺԳ, 350], ներարհեստ [Հիշ. ԺԳ, 

837], տրամախոհ [Հիշ. ԺԳ, 111, Հիշ. ԺԴ, Բ, 352, 480], տրամի-
մաստ [Հիշ. ԺԳ, 406], տրամարկել [Հիշ. ԺԳ, 626], տրամախոհու-
թիւն [Հիշ. ԺԴ, Բ, 179], տրամահալած [Հիշ. ԺԵ, Ա, 207], տրամա-
դատել [Հիշ. ԺԵ, Բ, 464] և այլն: 

Բերված օրինակների ամենևին էլ ոչ ամբողջական ցանկը, 

կարծում ենք, բավարար է ասելու, որ քննվող ժամանակահատ-
վածի հիշատակարանների բառամթերքում իրենց ուրույն տեղն 

ունեն նաև հունաբան կառույցները: Թերևս, սխալված չենք լինի, 

եթե ասենք, որ հետագա, մասնավորապես ԺԴ-ԺԵ. կամ ավելի հե-
տին դարերի հիշատակարաններում դրանց գործածությունը ոչ 

այլ ինչ է, քան անհարկի և արհեստական դրսևորում՝ գրավոր 

խոսքը ոճավորելու և այն ավելի պերճախոս դարձնելու նպատա-
կադրումով։ 

 Մյուս կողմից նկատելի է, որ թեև դրանց մեծ մասը վաղուց ի 

վեր բառարանագրված և հայտնի է ուսումնասիրողներին, սա-
կայն ինչպես տեսանք, որոշ օրինակներ առանձնանում են իրենց 
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եզակի վկայություններով: Ընդսմին չի կարելի բացառել, որ այդ 

բառերը մատյաններ ընդօրինակած գրիչները ոչ թե կերտել, այլ 

հանդիպել են գրական այնպիսի երկերում, որոնց մասին արդի 

հայ բանասիրությունն ու բառարանագրությունը դեռևս տեղե-
կություններ չունեն: Ինչպես կարելի է տեսնել, որոշ հունաբա-
նություններ էլ իրենց հաջող, բարեհունչ և թերևս, հայերենին ոչ 

այնքան խորթ կառույցներ լինելու շնորհիվ մտել են հայերենի 

հիմնական բառաշերտ (ապացոյց, արտադրել, արտաշունչ, ար-
տասանութիւն, բաղդատումն, ենթադրութիւն, մակերեւոյթ և 

այլն) և հաջողությամբ գործածվում են մինչ օրս: 

*** 

Քննվող շրջանի հիշատակագիրների լեզվում առատորեն գոր-
ծածված են նաև հայերենի տարբեր փուլերին բնորոշ մեծաքանակ 

փոխառություններ և օտարաբանություններ: Մեր ուսումնասի-
րությունը ցույց է տալիս, որ դրանց հիմնական մասը հիշատա-
կագիրների բառապաշար է մտել միջինհայերենյան շրջանում` 

հիմնականում ժողովրդախոսակցական լեզվի միջնորդությամբ 

(խիստ հազվադեպ գրական ճանապարհով), ուստի՝ վերջիններիս 

կանդրադառնանք հաջորդիվ: Իսկ այստեղ նկատենք, որ քննվող 

հիշատակարաններում թեև փոքրաթիվ, սակայն գրաբարի ներ-
քին շրջափուլերին բնորոշ փոխառություններ ևս գրանցված են: 

Մեր առանձնացրած օրինակները հիմնականում գրաբարի նախա-
միջին շրջանում հայերենին անցած փոխառություններ են, որոնց 

մի մասը հանդիպում է նաև միջին հայերենի առաջին շրջանում 

ստեղծված մատենագրական երկերում: Անցնենք դրանցից մի 

քանիսի քննությանը. 
1007 թ. Ադրիանապոլսում Կիրակոս գրչի ընդօրինակած մե-

ծարժեք Ավետարանի հիշատակարանն առանձնանում է հունա-
լատինական ծագման, ավելի ճիշտ՝ հունարենի միջնորդությամբ 
հայերեն մուտք գործած լատիներեն բառերի գործածություննե-
րով, որոնք բացատրվում են մի կողմից գրչավայրով (Ադրիանա-
պոլիսը ժամանակի Բյուզանդական նշանավոր կենտրոններից 
էր), մյուս կողմից՝ հայերենում դրանց իմաստային համարժեքնե-
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րի բացակայությամբ: Հիշատակարանի մի հատվածում կարդում 
ենք. «Եւ ես՝ Յովհաննէս պռոտուսպաթար թագաւորի եւ պռոքսի-
մոս դուկիս Թոթորակնիս ճորտս, որ գրել ետու զսուրբ Աւետա-
րանս իմ հոգեաց յիշատակ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 82]: Նշված օրինակում 
մեր ընդգծած պռոտուսպաթար, պռոքսիմոս և դուկ բառերն ակն-
հայտորեն հայերենին են անցել բյուզանդական շրջանում և 
պատկանում են հիմնականում ռազմական ոլորտին կամ ցույց 
տալիս հասարակական դիրք, պաշտոն: Նշվածներից պռոտուս-
պաթար-ը (πρωτοσπαθάριος) թեև նախապես նշանակել է «թիկ-
նազորի հրամանատար»156, ամենայն հավանականությամբ, այս-
տեղ այն գործածված է որպես բարձրաստիճան անձի տիտղոս, 
որն ավելի բնորոշ է լեզվի այս շրջանին: Պռոքսիմոս-ը (լատ. 
proximus > հուն. πρόξιμος) նշանակում է «տեղակալ, երկրորդ 
սպա, զինվոր»157, իսկ դուկ-ը (լատ. dux > հուն. δούξ)՝ «առաջ-
նորդ, հրամանատար»158. այս ժամանակահատվածում այն նշա-
նակել է նաև «զինվորական կառավարիչ»159: Հատկանշելի է, որ 
այս բառերը գրանցված չեն ՆՀԲ-ում, թեև դրանցից պռոտուս-
պաթար-ը և դուկ-ը հանդիպում են նաև ԺԱ. դարի նշանավոր 
պետական գործիչ, մատենագիր Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավու-
նու երկերում160: Նկատելի է, որ դրանցից առաջինը պռթոյսպա-
թար ձևով վկայված է դեռևս Է. դարի մի հիշատակարանում [Հիշ. 
Ե-ԺԲ, 13]161: Համեմատաբար ուշ վկայություններով պռոքսիմոս 

 
156 E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods (from B. C. 

146 to A. D. 1100), New York, Charles Scribner’s Sons, 1900, p. 959. Լատինե-
րենում այս բառն արտահայտել է նաև «մտերիմ, մերձավոր» իմաստը, տե՛ս 

L. Castiglioni, S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, redatto con la 

collaborazione di A. Brambila e G. Campagna, 4a edizione, a cura di P. Parroni, 

Loescher, Milano, 2007, p. 1125. 
157 E. A. Sophocles, նշվ. աշխ., էջ 934: 
158 L. Castiglioni, S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, p. 399. Տե՛ս նաև E. 

A. Sophocles, նշվ. աշխ., 395: 
159 Գրիգոր Մագիստրոսի մատենագրութիւնը, կազմեց՝ Գ. Մուրադյան, Մատե-

նագիրք հայոց, Ժ. հտ., ԺԱ. դ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 118: 
160 Նույն տեղում, էջ 118-119: 
161 Նշված օրինակները տե՛ս նաև Վ. Խաչատրյան, «5-11-րդ դարերի ձեռա-

գրերի հիշատակարանների բառապաշարը», էջ 46: 
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և դուկ բառերը տեղ են գտել ՄՀԲ-ում162: Մագիստրոսի բառա-
պաշարի մեջ առանձնանում են նաև անթիհիւպատ, պատրկու-
թիւն, կիտօն (< կիտաւնտ) բառերը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 89-90], որոնք 
արձանագրել և մանրամասն ծանոթագրել է մատենագրի երկերի 
քննական բնագրերը կազմած Գ. Մուրադյանը163: 

Քննվող հիշատակարաններում չորիցս գործածված է պռօ-
տօֆրօնդէս / պռոտոֆրոնտէս բառը [Հիշ. ԺԳ, 826, 859. Հիշ ԺԴ, 

Բ, 277, 301], որն արձանագրված է նաև ՄՀԲ-ում, ՀԲԲ-ում և բա-
ցատրված է որպես «առաջին խորհող, խնամակալ. 1. նախաթոռ 

պատրիարք, 2. մեծ վարժապետ, իմաստասեր» 164  (հմմտ. հուն. 

πρωτο + φροντιστής, լատ. procurator): 

Առանձնացված բառերը, ինչպես երևում է, հայերենին հիմնա-
կանում խորթ և օտար միջավայրի ազդեցությամբ գործածված 

հասկացություններ են, որոնք հասկանալիորեն լայն կիրառու-
թյուն չեն ունեցել մեր լեզվում և սահմանափակվել են գործա-

ծության ընդամենը մի քանի օրինակներով: Անշուշտ, դրանց թվին 

են դասվում նաև հիշատակարանային այս վկայությունները: 

Ամփոփելով գրավոր այս աղբյուրներում գրաբարի բառաշեր-
տի արտահայտությանը նվիրված մեր համառոտ քննությունը՝ 

կարող ենք ասել, որ առանձնացված ժամանակահատվածում հի-
շատակագիրների լեզուն ունի հին հայերենի ներքին զարգացում-
ներին բնորոշ մի շարք դրսևորումներ՝ դասական կամ հետդասա-
կան շրջաններից մեզ հայտնի բառերի գործածություններ, դրանց 

բառային տարբերակներ, հունաբանություններ, ինչպես նաև նա-
խամիջին շրջանում հայերեն ներթափանցած որոշ օտարաբանու-
թյուններ: Հատկանշելի է, որ գրաբարը, որպես այս ժանրի լեզու, 

իր ազդեցությունն է ունեցել ոչ միայն հիշատակագիրների բա-
ռապաշարում գրաբարյան բառերի առատության, այլև գրաբա-
րատիպ նոր բառեր կերտելու տեսանկյունից: Ամենայն հավանա-
կանությամբ՝ այս վերջինով էլ պայմանավորված է միջինհայե-

 
162 Համապատասխանաբար՝ ՄՀԲ, 662 և 173: 
163 Գ. Մուրադյան, «Գրիգոր Մագիստրոսի մատենագրութիւնը», էջ 118: 
164 ՄՀԲ, 662. ՀԲԲ, 4, 121: Նկատենք, որ ՆՀԲ-ին հայտնի է այս բառը, սակայն 

մատենագրական որևէ օրինակ նշված չէ, հմմտ. ՆՀԲ, 2, 661: 
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րենյան և վաղաշխարհաբարյան շրջաններում գրաբարաբանու-
թյունների առատությունը քննվող աղբյուրներում: 

Մյուս կողմից՝ անհնար է չնշել և չարժևորել այն կարևոր 

փաստը, որ մատենագրական եզակի վկայություններ ունեցող 

բազմաթիվ բառեր, հիշատակագիրների գրավոր խոսքում վերս-
տին գործածվելով, նոր կյանք և կիրառություն են ստացել: 

Այնուամենայնիվ, հիշատակագիրների գլխավոր ներդրումը 

հայերենի պատմական բառագիտության ասպարեզում եղել և 

մնում է հազարավոր բառերի կերտումը, որոնց զգալի մասը ժա-

մանակի ընթացքում բառարանագրվել և ի սպաս է դրվել հետա-

զոտողներին: Ըստ որում՝ հիշատակագիրների կերտած կամ գործա-

ծած այդ բառերը թե՛ բառակազմական կաղապարների և թե՛ բա-

ղադրիչների արտահայտության տեսանկյունից հիմնականում 

գրաբարատիպ են, որով ավելի է ընդգծվում քննվող գրավոր հու-

շարձաններիս առավելապես գրաբարագիր լինելու հանգամանքը: 
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2.4. ՄԻՋԻՆՀԱՅԵՐԵՆՅԱՆ ԲԱՌԱՇԵՐՏԸ 

Նախքան քննվող շրջանի հիշատակարաններում միջինհայե-
րենյան բառաշերտի արտահայտությանն ու նրա առանձնահատ-
կություններին անդրադառնալը, վկայակոչենք մի քանի նմուշ՝ 

քաղված նույն այդ աղբյուրներից: 

 

ԺԲ. դարով թվագրվող ՄՄ Հմր 3782 ձեռագրի հիշատակարան-
ներից մեկում կարդում ենք Գրիգոր գրչի հետևյալ տողը.  

«Տէ՛ր Աստուած, ի քո միուս անգամ գալստեանն ողորմեա՛յ 

Կիրակոս կաշէգործին եւ ծնողաց իւրոց, որ զհորթվենիս շնորհեց 

գրոցս» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 316]: 

Մեկ այլ Գրիգոր գրիչ 1221 թ. Տարսոնում իր կրկնօրինակած 

Ավետարանի հիշատակարանում գրել է. 

«Զքրիստոսասէր եւ զքաջարին զհայր սորա՝ զսիր Պաղտոյն՝ 

զգնացեալն առ Քրիստոս, յիշեսջիք ի Տէր, ընդ սմին եւ զքոյր 

երանուհոյս՝ զտիկին Ակաց՝ զփոխեալն առ Քրիստոս, եւ զամե-
նայն ազգատոհմն, եւ բարի շառաւեղն ի բարի արմատոյն 

զքրիստոսատուր պատանին՝ զսիր Մանուէլ՝ զգունդստապլ Աս-
տուծոյ քաղաքին Անտիոքայ, զքուերորդի աստուածասէր տիկ-
նոջս, յիշեսջիք ի Տէր» [Հիշ. ԺԳ, 126]: 

Հովհաննես անունով գրիչը 1230 թ. գրում է. 

«Ի թու[ին] Հայոց ՈՀԹ. (1230), յամիս աւգոստոս ԻԵ. (25) 

աւրն, յաւուր կիրակէին եկն առ մեզ Սարգիս հայրն եւ եբեր մեզ 

վատ զրոյց, որ եկեալ Լևոն թագաւորին թագուհի ի Կիպռաւսա 

ի Սելեւկիա, որ տենայր զիր դուստրն, որ էր Հեթում թագաւորին 

թագուհի: Եւ տարան զթագուհին ի Սելեւկիա, եւ անդ ետես 

զմայրն իւր, եւ խաբեց զթագաւորին հայրն՝ զպարոն Կոստնդին, 

եւ մտաւ ի Սելեւկիա, եւ մռտեց հետ իր մաւրն, եւ զպարոնն հա-
նին քաշնաւք բերդէն» [Հիշ. ԺԳ, 166]: 

1271 թ. Գետիկ վանքում Մխիթարիչ գրչի ընդօրինակած Ավե-
տարանի հիշատակարանից քաղվածաբար մեջբերենք մի քանի 

հատված. 
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«Զմիտքս ի վերա կալայ վասն ղորդութեան, վասն զի վար-
դապետք, որ տեսանէին, հաւանէին», «Քրիստոս Աստուած 

ողորմի Մանասի և Սիմոնի պատանեկին, զի երկոսենքն խեղճ 

մեռան անյիշատակ», «Եղբա՛յր, թողութի՛ւն արա, խալատեցայ 

ի ցանկիս, յառաջ Մշակաց այգւոյն է եւ ապա Ցուցել Յիսուս 

զշինուած տաճարին» [Հիշ. ԺԳ, 399-400]:  

Երուսաղեմում 1335 թ. գրիչ Ներսես Կրակցին հիշատակարա-
նային այսպիսի նշումներ է արել. 

«Հազար վա՜յ ինձ եւ ամէն Երուսաղեմացէց քրիստոնէիցս, որ 

զետ նինուէացիքն կու տապինք յահէ անաւրինացս, թէ ոչխարա-
զինիս չար տաւին իւրեանց, զամէն հայ քրիստոնէքս ի մէկ տեղի 

պիտի ժողովեն եւ սպանեն, զի կու հաչեն, թէ՝ Ձեր այասացիքն 

զխատին եւ զդանըշմներն սպանել են ամմէնք, զքէնն ի ձեզ պի-
տի հանէք եւ ամենքս ի դող կանք եւ բաժին մի փախեան դէպ ի 

Հոռոմ գեղանն եւ զառաջիկայն Աստուծոյ յանձին է եւ իւր ծնո-
ղին: 

Ո՜վ եղբարք, ի չար խապրնոյս, որ կու ասեն, թէ՝ սուլտնայ 

տղայն բազում զաւրաւք ի վերայ Սսու կու երթայ. նա միտքս 

խաւրել է, իսկի չգիտեմ, թէ ինչ կու գրեմ եւ այլ, որ իսկի մխիթա-
րիչ չունիմ յեղբարց կամ յորդորող, եւ են ամէն ընկերքս հռոմն-
ցիք. եւ Քրիստոսի յուսոյն մերոյ փառք յաւի-տեանս. ամէն» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 233]: 

Ահա ևս մեկ նմուշ՝ այս անգամ գրված Կիլիկիայում 1337 թ. 

հետագա ստացող Վասիլի ձեռքով.  

«Եւ յետ աւերելոյ զերկիրս անաւրինացն, դարձեալ խաբէու-
թեամբ, թէ՝ Այն զոր եղաւ, եղաւ, սուլտանն ընդ ձեզ սէր է, տո՛ւք 

զմալն ու իառ խասատ մի մալ՝ ի մէնէ, որ էր ԶՃՌ. (600 000) 

դր[ամ], ու տարի մի ի բուն, ինչվի մէկ այլ ապրիլն, ծեծելով ու 

հարամով անցոյց զերկիրս։ Եւ յետ մալին առնելոյն սուլտանին 

ուզեց զբերդերն, զգետին այն դեհին, զոր այլ էր տված։ Նայ՝ ար-
քայն Լեւոն առաքեաց զպարոն Պաղտին մարաջախտն ու զիս՝ 

զանարժան զՎասիլս, առ սուլտանն Եգիպտոսի Նասրն՝ ուզելով 

ամանաթ, որ ինք արքայն երթայր առ ինք վասն փրկութեան երկ-
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րիս։ Նայ, անաւրէնս այս՝ Ալթուն Պուղայս, արգել զմեզ ի Հալպա 

բերդն ի զնդան։ Եւ ինք մտաւ հեծելով յերկիրս ու իառ զՆղիրն։ 

Եւ յետ բազում տանջանացն ի զնդանն, յետ Է. (7) ամսոյն հա-
սեալ վախճան մարաջախտուն, որոյ ողորմեսցի Տէր Յիսուս եւ 

տացէ իր պսակ մարտիրոսական, եւ բերեալ մարմինն ի Հայք։ 

Եւ զիս արգել անաւրէն ամիրայն բոլոր տարի մի։ Ու կուզէր սուլ-
տանն, զոր ջահան կտրէր, ու շատ ջանաց արքայն վասն փրկու-
թեան երկրին ու չկարաց: 

Եւ յերկրորդ տարին մտեալ նոյն ամիրիս այլ վայր յերկիրս, 

բազում հեծելով ու բաբնով ու աւերեցին զերկիրս՝ զլեռն ու 

զդաշտս, ու այրին բազում սպանումն, ու առին անբաւ ծառայս 

ու առ, ու կու կորսնվէր երկիրս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 295]: 

Նշենք մի հատված Գրիգոր Խլաթեցու նշանավոր «Յիշատա-
կարան աղէտից» անունով հայտնի պոեմ-հիշատակարանից. 

 

«Անթիւ ըռզակ էր, զոր տարան, 

Աղէկ ձիան և շատ ուղտան, 

Կին և տըղայքն ի թիւ չանկան, 

Զոր գերեցան և կոխեցան: 

Բայց ողորմած և խըղճական 

Նա սիրտ ունէր՝ Շահըռուխն այն, 

Ասախ արար, հուքմ և հրաման 

Ոչ կոտորել զամենեսեան» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 282]: 

 

Ահա մեկ այլ հատված 1422 թ. Երզնկայում Սիմեոն գրչի ընդ-

օրինակած մատյանի հիշատակարանից. 

«Եւ ով ոք մի՛ իշխեսցէ ի գրոցէս պարապ թուղթ կտրել կամ 

յիշատակարանէս քերել եւ այլ անուն գրել: Եւ ոչ ոք յազգակա-
նաց սոցա մի՛ իշխեսցէ ծախել կամ գրաւկնել կամ ի Սուրբ Աս-
տուածածնիս դռնէս հանել....: Այլ եւ վատութեան գրիս եւ սղա-
լանաց մի՛ մեղադրէք, զի ի խիստ դառն ժամանակի գրեցաւ. զի 

երեկ Աւթմանն ի վերա մեր եւ դառն աւարեց, և ԺԳ. (13) շաբաթ 

ի վերա քաղքիս նստաւ և զվաստակն կերցուց, և ով որ ձեռք ան-



96 

կաւ՝ զոմն սպանեց և զոմն ծառա բռնեց և խիստ խսարեց, ապա 

ի յԱստուծոյ (՞) և ով որ ի յափն ընկաւ, նա բերին ծախեցին, և 

հանց խսարեց, որ մոթ հացն ԸՃ. (800) դրամ եղաւ և մոթ աղն 

ի ՌԲՃ. (1200) դրամ, և ոնց որ յԱնի անկ եղաւ: Նայ ողորմեցաւ 

Աստուած, որ ասաց քաղքին պարոնն, թէ զամէնքս ի դո՛ւրս արէք, 

զինչ որ մարդ կայ, որ ազեխ չունի, և զամէնքս ի դուրս արին.... 

ով ի դուրս ելաւ, նա մարդ կու դնէր ի հետ, որ կու տանէին՝ ի շէն 

աշխարհ հասուցանէին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 289-290]: 

Եթե մի կողմ թողնենք ուղղագրական, հնչյունական, քերա-
կանական, այլև շարահյուսական բնույթի հարցերը, որոնց պար-
զաբանումը մեզ կշեղեր քննվող բուն նյութից165, ապա դժվար չէ 

նկատել, որ թեև հիշատակագիրները փորձել են գրաբար կամ 

նրան հնարավորինս մոտ շարադրել իրենց խոսքը, միշտ չէ, որ 

դա ամբողջությամբ հաջողվել է: Այս ամենի հետևանքով բազ-
մաթիվ հիշատակարաններ ունեն գրաբարախառն լեզու, որում 

միաժամանակ հանդիպում են ինչպես գրաբարի, այնպես էլ ժա-
մանակի, երբեմն էլ զուտ գրչավայրի լեզվին բնորոշ դրսևորում-
ներ: Պատճառների մասին խոսելիս վերևում արդեն նշել ենք, որ 

հին հայերենի համեմատ գրանցված շեղումների հարցում մեծ 

դեր են խաղացել գրաբարի իմացության համեմատաբար ցածր 

մակարդակն ու հիշատակագրողի անձը, նրա կրթությունը 166 : 

Նշյալ գործոններին պետք է գումարել նաև ժամանակի բարբառ-
ների և միջավայրի անխուսափելի ազդեցությունը գրավոր լեզվի 

վրա: Ուստի՝ բնական է, որ ԺԲ-ԺԳ., բայց առավելապես ԺԴ. և 

հետագա դարերի հիշատակարաններում աստիճանաբար ավելա-
նում են լեզվական այնպիսի իրողություններ, որոնք այլևս բա-

 
165 Առաջիկայում մտադիր ենք առանձին անդրադառնալու նաև հիշատակա-

րանների լեզվական նշյալ հարցերի քննությանը: 
166 Եթե վաղ շրջանի հիշատակարաններում ձեռագրեր ընդօրինակում և հիշա-

տակագրում էին հիմնականում եկեղեցական գործիչները, ապա ԺԳ. դարից 

ի վեր այդ «մենաշնորհն» աստիճանաբար նվազում է, և ձեռագիր ընդօրի-
նակողների շարքում կարելի է արդեն տեսնել աշխարհիկ կյանքով ապրող 

անձանց, երբեմն էլ՝ մասնագիտացված գրիչների, որոնք ձեռագրի ընդօրի-
նակությամբ գումար էին վաստակում: Այս հանգամանքը չէր կարող չազդել 

գրչական հիշատակարանների լեզվի վրա: 
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ցատրելի են զուտ միջինհայերենյան կամ ժողովրդախոսակցա-
կան և բարբառային օրինաչափություններով, ինչպես նաև նույն 

շրջանում հասարակական-քաղաքական զարգացումներով: 

Արդ, վերոբերյալ գրաբարախառն օրինակներում գործածված 

կաշէգործ, հորթվենի, սիր, գունդստապլ, քուերորդի, տենալ 

(գրաբ.՝ տեսանել), իր (գրաբ.՝ իւր), մռտել, քաշանք, ղորդութիւն, 

խալատիլ, երկոսենք (գրաբ.՝ երկոքին/երկոքեան), հայնց, իսկի, 

խատ, դանըշման, սպանել (գրաբ.՝ սպանանել), խապար, խաւրել 

(գրաբ.՝ խաւարիլ), մալ, խասատ, ինչվի, հարամ, դեհ, մարաջախտ, 

ամանաթ, ամիրայ, սուլտան, կորսնվել, ըռզակ, աղէկ, ասախ, 

հուքմ, գրաւկնել (գրաբ.՝ գրաւականել), խսարել, հանց, ոնց որ, 

ազեխ բառերը կամ դրանց տարբերակները խորթ են հին հայերե-
նին: Մյուս կողմից՝ դրանք առատորեն վկայված են միջինհայե-
րենյան շրջանում ստեղծված գրավոր տարբեր հուշարձաններում, 

այդ թվում, ինչպես տեսանք, հիշատակարաններում: Անկասկած, 

այդ բառերը նախապես պատկանել են առօրյա-խոսակցական բա-
ռաշերտին, անկաշկանդ կիրառվել բանավոր խոսքում և ապա 

միայն ներթափանցել գրավոր հուշարձաններ: 

Այդ բառերն իրենց ծագմամբ և կազմությամբ ունեն լեզվի 

նշյալ փուլին բնորոշ առանձնահատկություններ, որոնք երևան 

են գալիս նաև հիշատակարանային օրինակներում. ստորև առան-
ձին կխոսվի այդ մասին: Մինչ այդ նկատենք, որ բերված նմուշ-
ներից դուրս գրված օրինակները մեկ անգամ ևս փաստում են, որ 

քննվող հուշարձանները հարուստ են միջինհայերենյան շերտին 

պատկանող տարաբնույթ բառերով: Դա հաստատվում է նաև 

նույն շրջանի բառարաններում գրավոր այս աղբյուրներից քաղ-
ված բառերի քանակով. հիշատակարանների և բառարանների 

առնչությունների մասին խոսելիս նշել ենք, որ միջինհայերեն-
յան բառաշերտն ընդգրկող ԲՍՀ-ն և հատկապես ՄՀԲ-ն աչքի են 

ընկնում հիշատակարանային բառամթերքի առատ օրինակներով: 

Միայն վերջինում գրանցված է 1700-ից ավելի բառամիավոր, 

որոնք հիմնականում քարտագրված են ԺԳ-ԺԵ. դդ. հիշատակա-
րաններից (բառարանում տեղ են գտել նաև ԺԷ դ. հիշատակա-
րաններից քաղված բառեր) և ընդգրկում են մեզ հետաքրքրող 
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ժամանակահատվածը: Ստորև այբբենական կարգով նշենք մի-
ջինհայերենյան շրջանի մի շարք բառեր, որոնք ՄՀԲ-ում արձա-
նագրված են հիմնականում հիշատակարանային, երբեմն էլ լրա-
ցուցիչ այլ օրինակներով. 

աղապատ, աղաւնեկ, աղբօրորդի, աղեղզուգ, աղէկիզիլ, աղիխո-
րով, աղուբէկի, ամենընտիր, ամիրայութիւն, ամոլավար, անաւաղ, 

աներձագ, անթարի, անկոկ, անմեռած, անսլեհ, աշրաֆի, ապրեփեց, 

առթուր, ասպրգործ, արտասուեղ, բազազ, բահադուռ, բարդար, բա-
րակգործ, բարիհամեստ, բարշ, բարձրակումբէթ, բեռ, բէհէշտ, բո-
ռալ, բուխտանասաց, բռունք, բրաջուր, բցուն, բօղչէ, գանձիկ, 

գանձօլօս, գառնարած, գեղակ, գեղուկ, գոճազ, գուբէռնաթօր, 

գուլըստան, գունտուստապլութիւն, գրմրել, գրչողիկ, դաբրել, 

դալալ, դահան, դժարախազ, դուքան, երգարան, երերան, զարմեղ, 

զուտարեան, էլպաշի, էմիրզայ, էստից, ըղրկել, ընկանիլ, ըռահ-
մաթ, ըստեղ, թախթանել, թամուրի, թանթանջիլ, թերատ, ժամագր-
կունք, ժամատեղ, ժառանգապահ, իլղար, իման, լալաբեր, լալոտ, 

լեզատ, լէճէնթա, լուսածաղիկ, լուսընծայ, խաչօրհնեայ, խասատ, 

խատատիլ, խովանդքար, խոտունց, ծաղկողութիւն, ծանդրոց, ծե-
րուկ, կանտիտոս, կապողչէք, կղմնտրաշէն, հալիմ, համ, հարպետ, 

հիքական, ձեռնասնունդ, ձիթահաց, ձմեռ, ղասապ, ղարաչութիւն, 

ճաթ, ճահողական, մազման, մաժխուլ, մառնպան, մօհր, յարալլուկ, 

յերջեւանց, նաղաշել, նեղաչուի, ներկըրար, շաղապ, շառուխի, 

շիք(ի)րոն, շլրիլ, որդեմեռ, ուլուսբէկի, չեմարժան, պաղապանձ, 

պատմեղ, պէմրւաթ, պըսըլէ, պողչայ, ջապիւր, ջիզայ, ջոջ, ջու-
նար, ռայիս, սաղմոսարան, սաղվաթ, սոսկացուցիչ, վայրենագնաց, 

վանց որ, վառանգոշ, տէլէտ, տկարիմաց, տղաեկ, տօրմիթոր, ցնո-
րամիտ, ցրտական, փադշահ, փաթաւայ, փաղերայ, փռմպան, քա-
դա, քաջախոյ, քոր, քվերադուստր, օժարութիւն, օկտիլ, ֆանաք, 

ֆարզհանդայ, ֆրաթ և այլն: 

Առանձնանշելի է, որ հիշատակարաններում վկայված են նաև 

քննվող ժամանակաշրջանի բառաշերտին պատկանող բազմաթիվ 

բառեր, որոնք դուրս են մնացել ոչ միայն ԲՍՀ-ից և ՄՀԲ-ից, այլև 

ցարդ անհայտ են հայերենի այլ բառարանների ևս: Ասվածի վկա-
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յությունն են հիշատակարաններում գործածված նորահայտ բա-
ռերին վերաբերող հոդվածներն167 ու սույն գրքի «Բառարան»-

ում տեղ գտած տասնյակ բառերը: 

Ընդհանուր այս դիտողությունից զատ, հարկ ենք համարում 

մեր քարտագրած և բառարանների ընձեռած նյութերի հիման 

վրա առանձին անդրադառնալ քննվող աղբյուրներում հանդի-
պող և միջինհայերենյան բառաշերտին պատկանող բառերին, 

անել որոշ հստակեցումներ և դասակարգումներ: Նշենք միայն, 

որ ստորև առանձնացվող բառերը հիմնականում հանդիպում են 

նաև նույն շրջանի գրավոր այլ երկերում (բացառությամբ, 

թերևս, կրոնաեկեղեցական բովանդակությամբ երկերի), և դրանց 

համեմատ արտառոց դրսևորումներ չենք նկատել: Այս հանգա-
մանքը մեզ հուշում է, որ հիշատակագիրների գործածած և մեր 

առանձնացրած բառերի առնվազն մի մասը, որոնք հիմնականում 

վկայված են նաև ժամանակի մատենագիրների երկերում, հայոց 

լեզվի այս փուլում ունեցել են համընդհանուր կիրառություն: 

Արդ, քննվող շրջանի հիշատակարաններից առանձնացված և 

հիմնականում բառարանագրված միջինհայերենյան շերտի բառե-
րը կարելի է ներկայացնել ստորև բերվող խմբերով և ենթախմբե-
րով՝ 

 
167 Ալ. Մարգարյան, «Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV դդ. հի-

շատակարաններում», ՊԲՀ, 1993, թիվ 1-2, էջ 25-42: Վ. Խաչատրյան, «Նո-
րահայտ բառեր 13-րդ դարի ձեռագրերի հիշատակարաններում», Ջահուկ-
յանական ընթերցումներ. միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ (Երևան, 

2014 թ., հունիսի 11-12), «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2014, էջ 69-76: Խ. Հա-
րությունյան, «Նորահայտ բառեր և բառերի նոր վկայություններ ԺԴ. դարի 

հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում», Լևոն Խաչիկյան. հարյուրամ-
յակ, նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված 

հայագիտական միջազգային գիտաժողովի (28-30 հունիսի 2018 թ.), Երևան, 

Մատենադարան, 2019, էջ 90-115: Նույնի՝ «Նորայայտ բառեր եւ բառերի 

նոր վկայութիւններ ԺԳ. դարի հայերէն ձեռագրերի յիշատակարաններում», 

Սիոն, ապրիլ-յունիս, 2020, էջ 133-143:  
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2.4.1. ԳՐԱԲԱՐԻՑ ԱՎԱՆԴՎԱԾ ԲԱՌԵՐ 

Լեզվի զարգացման յուրաքանչյուր նոր շրջան հատկապես իր 

ձևավորման փուլում դեռևս ամուր թելերով կապված է նախորդ 

շրջափուլին: Դեռ ավելին, երբեմն նոր լեզվաշրջանի ձևավորման 

նախնական և հին լեզվափուլի վերջին շրջանների հատման գիծը 

լեզվի տարբեր մակարդակների տեսանկյունից այնքան երերուն 

է, որ դժվարություններ է հարուցում նույնիսկ լեզվի շրջանաբա-
ժանման հարցերում: Այս առումով բացառություն չէ նաև բա-
ռապաշարը: 

Անկասկած է, որ հին հայերենին հաջորդած նոր լեզվաշրջանը՝ 

միջին հայերենը, ժառանգել է նախորդ փուլի բառային կազմի մի 

զգալի մասը՝ ներառյալ դեռևս գրաբարից եկող համահայերենյան 

բառաշերտը: Գրաբարից ժառանգված բառերի մի մասը լեզվի 

զարգացման միջինհայերենյան շրջանում կրել է նաև վերջինիս 

բնորոշ տարաբնույթ փոփոխություններ, որոնցից առաջին հեր-
թին պետք է նշել բառերի հնչյունակազմին վերաբերող փոփո-
խությունները: Հայտնի է, որ հին հայերենի հնչյունական համա-
կարգի համեմատ՝ միջին հայերենի տարբեր ձևերում գործել են 

հնչյունական զանազան փոփոխություններ168, որոնք լեզվի այս 

շրջանում հանգեցրել են գրաբարից տարբերվող հնչյունակազ-
մով, սակայն նույնիմաստ բազմաթիվ բառերի (տարբերակների) 

ձևավորմանն ու այդ ձևով նրանց տարածմանը: Դժվար չէ նկա-
տել, որ վերևում ՄՀԲ-ից կամ մեր դուրս գրած օրինակների մեջ 

կան այնպիսի բառեր, որոնք այլ հնչյունակազմով վկայված են 

դեռևս հին հայերենի գրավոր հուշարձաններում և արձանագր-
ված են նույն շրջանին վերաբերող բառարաններում: 

Ստորև քննվող շրջանի հիշատակարաններից ներկայացնենք 

այս կարգի բառերի մի քանի օրինակ՝ փակագծերում հավելելով 

դրանց գրաբարյան համարժեքները և գրչավայրերը (առկայու-
թյան դեպքում): Վերջինը մեզ թույլ կտա առավել հստակ պատ-

 
168 Ընդհանուր դիտողությունների համար տե՛ս Ս. Ղ. Ղազարյան, Միջին հա-

յերեն, էջ 17-20: Առավել մանրամասն տե՛ս նույն աշխատության «Միջին հա-
յերենի հնչյունական համակարգը» գլուխը: 
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կերացնել օրինակում նշված հնչյունակազմով բառերի տարած-
ման աշխարհագրական ընդգրկումները: 

առթուր [< առաթուր. Հիշ. ԺԴ, 567` Շահապոնք (Սյունիք)], 

աղարկել [< ուղարկել. Հիշ. ԺԵ, Բ, 359՝ Վայոց ձոր], աղբար [< 

եղբայր. Հիշ. ԺԴ, Ա, 116, 335, 337` Սիս, ԺԴ, Բ, 46], ապրեցնել 

[< ապրեցուցանել. Հիշ. ԺԵ, Գ, 465], արծել [< արածել. Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 306՝ Անկյունյաց վանք (Կիլիկիա)], բալնիք [< բանալի. Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 234՝ Երուսաղեմ], բունտ [<բունդ. Հիշ. Ե-ԺԲ, 44], բցուն 

[< փցուն. Հիշ. ԺԴ, Ա, 166], գրաւկնել [< գրաւականել. Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 289՝ Երզնկա], դաստռակ [< դաստառակ. Հիշ. ԺԴ, Բ, 226՝ -
Խոզկրտի գյուղ (Կիլիկիա)], դատւոր [< դատաւոր. Հիշ. ԺԵ, Գ, 

293], դուս [< դուրս. Հիշ. ԺԵ, Ա, 658՝ Հերմոնի վանք (Վայոց 

ձոր)], դժարացուցանել [< դժուարացուցանել. Հիշ. ԺԳ, 370՝ Հ-
ռոմ], երկոսենք, երկուքան [< երկոքեան. Հիշ. ԺԳ, 400՝ Գետկա 

վանք, ԺԴ, Բ, 365՝ Ակն բերդ (Կիլիկիա՞)], եփ [< երբ. Հիշ. ԺԴ, Բ, 

85], զրուց [< զրոյց. Հիշ. ԺԵ, Բ, 192՝ Ավագ վանք (Դարանաղյաց 

գավառ)], էգի [< այգի. Հիշ. ԺԵ, Գ, 293], էրել [< այրել. Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 40՝ Կտուց աապատ], ըղորդել, յըղորդել [< ուղղորդել. Հիշ. 

ԺԳ, 813՝ Խորին անապատ (Կիլիկիա), 852՝ Փերճեր (Կիլիկիա)], 

լայքարթ [< լա(յ)քայ. Հիշ. ԺԴ, Բ, 417՝ Սիս], խանիկ [< հանիկ. 

Հիշ. ԺԵ, Ա, 321՝ Բերկրի], խաւրել [< խաւարիլ. Հիշ. ԺԴ, Բ, 233՝ 

Երուսաղեմ], խուսն [< հիւսն. Հիշ. ԺԵ, Ա, 125], կաղմար [< կա-
ղամար. Հիշ. ԺԵ, Ա, 496՝ Ավագ վանք, Եկեղյաց գավառ], հայր-
պետ, հարպետ [< հայրապետ. Հիշ. ԺԳ, 810, ԺԵ, Բ, 190՝ Ավագ 

վանք, Եկեղյաց գավառ], հասնիլ [< հասանել. Հիշ. ԺԴ, Բ, 325, 

329՝ Սուլթանիա (Մուշ)], հաւրքոյր [< հաւրաքոյր. Հիշ. ԺԴ, Բ, 

226՝ Կիլիկիա], մորքուր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 197՝ Երուսաղեմ], ճանբահ 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 78՝ Սիս], ճանչենալ [< ճանաչեմ. Հիշ. ԺԳ, 806՝ Սիս], 

մեռնիլ [< մեռանիլ. Հիշ. ԺԳ, 436՝ Գետկա վանք, ԺԴ, Բ, 491՝ 

Երերան վանք (Սյունիք)], մէր [< մայր. Հիշ. ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց 

ձոր], մին [< մի. Հիշ. ԺԳ, 818՝ Անի], յղարկել, յղրկել [< ուղար-
կել. Հիշ. ԺԳ, 848, ԺԴ, Բ, 233՝ Երուսաղեմ], ուր [< իւր. Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 36], շարգուր [< շարագոյր. Հիշ. ԺԴ, Բ, 226՝ Խոզկրտի գյուղ 
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(Կիլիկիա)], պոման [<պայման. Հիշ. ԺԳ, 510՝ Կիպրոս], սպանեմ 

[< սպանանել. Հիշ. ԺԴ, Բ, 233՝ Երուսաղեմ], տեսնուլ [< տեսա-
նել. Հիշ. ԺԴ, Բ, 329՝ Սուլթանիա (Մուշ)], փատնալ [<փայտանալ. 

Հիշ. ԺԴ, Բ, 365՝ Ակն բերդ (Կիլիկիա՞)], փէտ [< փայտ. Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 361՝ Վայոց ձոր], փռմպան [< փռնապան. Հիշ. ԺԳ, 305՝ Ակնե-
րի վանք (Կիլիկիա)], քուր, քոր, քիր [< քոյր. Հիշ. ԺԳ, 536՝ Կան 

գյուղ (Կարին), ԺԴ, Ա, 79՝ Կիլիկիա՞, ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], 

օժընդակ [< աւժանդակ. Հիշ. ԺԴ, Բ, 326՝ Սուլթանիա (Մուշ)] և 

այլն: 

Նկատելի է, որ բերված օրինակներում ավելի հաճախ հանդի-
պում են ա ձայնավորի հնչյունափոխական դրսևորումները, 

որոնք միջինհայերենյան շրջանին բնորոշ իրողություններ են. 

հայտնի է, որ հին հայերենի կայուն ա ձայնավորն այս շրջանում 

թուլանում է, որի հետևանքով էլ այն հնչյունափոխվում կամ առ-
հասարակ ընկնում է 169 : Թվարկված բառերից ա ձայնավորի 

հնչյունափոխությամբ կամ սղմամբ են վկայված առթուր, արծել, 

բալնիք, գրաւկնել, դաստռակ, խաւրել, կաղմար, հայրպետ/հար-
պետ, հասնիլ, ճանչենալ, մեռնիլ, յղրկել, սպանեմ, տեսնուլ, օժըն-
դակ բառերը: Նույն հչյունափոխությունը երբեմն պատճառ է 

դառնում նաև այլ կարգի փոփոխությունների: 

Այդպես է, օրինակ, նշված փռմպան բառի պարագայում, որը 

վկայված է Ակների վանքում (Կիլիկիա) 1261 թ. գրված մատյանի 

հիշատակարանում. ա-ի անկմամբ պայմանավորված՝ առաջնա-
լեզվային ն-ն, ըստ արտաբերության տեղի մոտենալով պ-ին, վե-
րածվել է երկշրթնային մ-ի (փռնապան > *փռնպան > փռմպան): 

Ուշագրավ է նաև ճանբահ բառը՝ գործածված 1330 թ. Կիլիկիո 

Սիս մայրաքաղաքում ընդօրինակված ձեռագրի հիշատակարա-
նում: Այս օրինակում տեսնում ենք նախ ա-ի անկումը, որի 

հետևանքով խուլ պ բաղաձայնը, մոտենալով ռնգային ն-ին, 

 
169 Ա. Այտընեան, Քննական քերականութիւն, էջ 72-73: Մանրամասն տե՛ս Ս. Ղ. 

Ղազարյան, Միջին հայերեն, էջ 191-198, Հ. Դ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի 

պատմական քերականություն, հտ. I, հնչյունաբանություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1982, էջ 85-90: 
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ձայնեղացել է՝ վերածվելով բ-ի (ճանապարհ > *ճանպարհ > 

*ճանբարհ): Ա-ի անկմանն ու փոխազդեցական այս հնչյունափո-
խությանը (պ > բ) հավանաբար հաջորդել է բառավերջում հ-ից 

առաջ ր-ի կորուստը (*ճանբարհ > ճանբահ): Անշուշտ, սպասելի 

պետք է լիներ նաև երկշրթնային բ-ից առաջ տեսնել մ՝ փռմպան 

բառի նման (հմմտ. նաև բամբասել, ըմբռնել), սակայն հիշատա-
կարաններում ճամբահ ձևով հնչյունական զարգացման օրինակ 

մեզ չի հանդիպել: Փաստորեն, ճանբահ բառի հիշատակարանա-
յին այս վկայությամբ՝ գործ ունենք հայերենի բազմաթիվ բար-
բառներում և ժողովրդախոսակցական լեզվում հաճախակի գոր-
ծածվող ճամբախ (հ > խ անցումով), ճամփա (բ-ի շնչեղ խլացմամբ 

և վերջին հ-ի կորստով) բառատարբերակների170 մի նախնական 

ձևի հետ: 

Առանձնացված օրինակներում կարելի է տեսնել նույն շրջա-
նին հատուկ հնչյունական այլ կարգի փոփոխություններ ևս. 

գրաբ. եղբայր բառում երկբարբառի պարզեցմամբ (այ > ա / է) և 

բառասկզբում ե > ա հնչյունափոխությամբ պայմանավորված՝ 

հիշատակարաններում քանիցս վկայված են աղբար [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

337՝ Սիս, ԺԴ, Բ, 371՝ Կամախ (Անի) և այլն] և աղբէր [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 195, 362՝ Թիֆլիս] բարբառային տարբերակները171: Ըստ որում՝ 

մեկ անգամ չէ, որ նշված բառը նույն աղբյուրներում գործածված 

է նաև միայն երկբարբառի պարզեցմամբ՝ եղբար տարբերակով 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 28՝ Եկեղյաց գավառ, ԺԵ, Ա, 408՝ Երեզ (Մեծ Հայքի 

Տուրուբերան աշխարհ) և այլն]: Այս ձևով բառը հանդիպում է 

նաև բարդություններում թե՛ որպես առաջնաբաղադրիչ և թե՛ 

որպես վերջնաբաղադրիչ, ինչպես՝ եղբարդուստր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

379] և հաւրեղբար [Հիշ. ԺԳ, 123]:  

Երկբարբառի պարզեցմամբ են վկայված նաև քուր, քոր, քիր, 

զրուց, ուր և էրել բառերը (համապատասխանաբար՝ ոյ > ու/ո/ի, 

 
170 Հմմտ. ԳԱՎԲԱՌ, 702-702. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԱՌ, 3, 365-366. ՀԲԲ, 3, 194. ՄՀԲ, 

468 և այլն: 
171 Այ երկբարբառի այս փոփոխությունների մասին մանրամասն տե՛ս Հ. Դ. 

Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հտ. I, էջ 155-161, 

իսկ նշված բառերի մասին նաև՝ էջ 126-127: 
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իւ > ու և այ > է), իսկ վերևում նշված դուս բառում գործ ունենք 

ր հնչյունի կորստի հետ: 

Թեև մեր նպատակից դուրս է հնչյունական հարցերի քննու-
թյունը, և առաջիկայում վերջինին անդրադառնալու այլ առիթ 

ենք ունենալու172, սակայն այստեղ դրանցից մի քանիսի հիշատա-
կումով փորձեցինք մեկ անգամ ևս ընդգծել գրաբարից միջին հա-
յերենին անցած և ժամանակի մատենագիրների, այդ թվում՝ հի-
շատակագիրների լեզվում հնչյունական զանազան փոփոխու-
թյուններով գործածված մեծաթիվ բառերի առկայության փաս-
տը: Հիշատակագիրների գործածած բառերի շարքում հատկանշե-
լի են նաև գրաբարից միջին հայերենին, ապա նաև աշխարհաբա-
րին և արդի հայերենին անցած համահայերենյան մեծաթիվ բա-
ռերը, որոնք նույնպես ենթարկվել են լեզվի տարբեր փուլերին 

բնորոշ հնչյունական փոփոխությունների: 

2.4.2. ՄԻՋԻՆՀԱՅԵՐԵՆՅԱՆ, ԲԱՐԲԱՌԱՅԻՆ  

ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐ 

Բացառիկ հետաքրքրություն ունեցող այս շերտը քննվող 
գրավոր հուշարձաններում, թերևս, ամենից համեստն է: Նշյալ 
երևույթը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ հիշատակագիրները գիտակցել են այս կարգի բառերի ժո-
ղովրդախոսակցական կամ բարբառային լինելը և փորձել են խու-
սափել դրանց գրավոր գործածումից, թեև միշտ չէ, որ հաջողել 
են այդ հարցում: Այս տեսանկյունից առավելապես աչքի են ընկ-
նում մանր հիշատակագրությունները, որոնք, ի տարբերություն 
ընդարձակ և «գլխավոր» անվանումը ստացած հիշատակարան-
ների, համեմատաբար ազատ ու անկաշկանդ լեզվով են գրված: 
Պատճառն այն է, որ ընդարձակ հիշատակարանների վրա գրիչ-

 
172 Հիշատակարաններում հանդիպող հնչյունափոխական դրսևորումների մի 

նախնական խմբավորում արել ենք հետևյալ հոդվածում՝ Խ. Հարություն-
յան, «XIV-XV դարերի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզվի 

հնչյունական հիմնական բնութագիրը», Բանբեր Մատենադարանի, թիվ 20, 

Երևան, 2014, էջ 175-187: Առաջիկայում այս քննության արդյունքները ման-
րամասն ներկայացնելու մտադրություն ունենք: 
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ներն աշխատում, սրբագրում և ապա միայն ներմուծում էին ձե-
ռագիր, մինչդեռ մեկ-երկու տող ունեցող և ավելի հաճախ տվյալ 
պահին ինքնաբուխ գրառված մտքերը ծրագրված լինել չէին կա-
րող, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է գրիչների հոգնածու-
թյանը, ճանճերի կամ լվերի խայթոցներին, թանաքի թանձրանա-
լուն, օրվա մթությանը, տեղի անհարմարությանը, խոնավու-
թյանը, մի խոսքով՝ գրչությանը և նրա հանգամանքներին: Ահա 
մի քանի օրինակ՝ 

«Անմեղադրութիւն խնդրեմ, զի յաւրինակն այնց էր գրած» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 38]: «Աւա՜ղ զայս շոքս ու ճանճերս զաչքս կու հա-
նեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 39]: «Ո՜վ եղբարք, յազգի-ազգի խապրնոցս 

չգիտեմ թէ ինչ կու գրեմ, զի կու ասեն, թէ զԽատի մի տաճկնին 

այասացիք կոտրել են» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 233]: «Վա՜, ի գլխի ցաւէս, 

թէ որպէս նեղիմ, բայց փափաքումն բանիս կու յաղթէ», «Վա՜յ, 

զայս ապլահ և գէշ մարդս, որ երէկ ի մեր գլուխ ելօ (իմա՛ ելաւ)» 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 145]: «Եթէ յոճ չնստի քեզ գիրս, նա պատճառն այն 

է, եղբայր, որ ձիթի տակն էր, և ճրագն լուս պակաս» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 387]: «Ո՛վ եղբայրք, յիշեսջիք յաղաւթս ձեր զախմար գծողս 

զՍիմէոնս, որ աւրս աւագ երեքշաբթի եղաւ, դեռ աչքս կու ցաւի: 

Ահայ ազատեցար շլրած աչկունք, կզացած շլնեկունք, կորացած 

ոտկունք» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 497]: «Ո՜հ, ո՜հ, զի մագաղատս հին է և 

ծիրիկ, զի վերայ մին գրին Գ. (3) անգամ գնայր գրիչն, և ապա 

տըպաւորէր գիրն. աղաչէմ անմեղադի՛ր լերուք» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 13]: 

«Այս թուղթս ու մէկ այլն աննշայ է, զի՛նչ օգուտ է գրելն: Զոր 

ոմանք անգիտաբար ասեն, թէ թանաքն է վատ, ո՛չ, այլ թուղթն» 

[Հիշ. ԺԵ, Բ, 114]173: 

Հիշատակարանային այս տողերը, ինչպես տեսնում ենք, շա-
րադրված են անմիջական և մտերմիկ ոճով՝ ժամանակի ոգուն հա-
մահունչ և առանց լեզվական նախօրոք մշակված կաղապարների, 
ուստի՝ միանգամայն հասկանալի են դրանցում հիմնականում 
բանավոր խոսքին հատուկ բառերի ու քերականական կառույց-

 
173 Մեզ հետաքրքրող շրջաններին վերաբերող մի քանի ուշագրավ օրինակ կա-

րելի է տեսնել նաև այստեղ՝ Գ. Ջահուկյան, Բարբառային երևույթներ հայ-
կական հիշատակարաններում, էջ 32-43: 
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ների հաճախակի կիրառությունները: Ասվածից չի կարելի եզրա-
կացնել, իհարկե, որ այս բառերը կամ քերականական նմանատիպ 
իրողությունները գործածվել են միայն սեղմ հիշատակագրու-
թյուններում, պարզապես վերջիններին անկաշկանդ և մտերմիկ 
լեզուն առավել բնորոշ է, մինչդեռ համեմատաբար ծավալուն և 
որոշակի մշակում ունեցող «գլխավոր» հիշատակարաններում 
միշտ չէ, որ կարելի է լեզվական այս կարգի և քանակի ուշագրավ 
իրողությունների հանդիպել: Բացառություններ, իհարկե, լինում 
են, դրանցից է, օրինակ, ԺԵ. դարի առաջին կեսով թվագրվող և 
Ս. Պետերբուրգում պահվող Գիրք հարցմանց մատյանը, որի հի-
շատակարանը լեզվական տեսանկյունից պայմանականորեն կա-
րելի է բաժանել 2 մասի: Առաջին հատվածը հիմնականում աչքի 
չի ընկնում լեզվական արտառոց դրսևորումներով, մինչդեռ երկ-
րորդ մասում, որտեղ գրիչ Գրիգոր Ախլցխեցին իր դժգոհու-
թյունն ու վրդովմունքն է հայտնում Հերմոնի վանքում տիրող 
վիճակի վերաբերյալ, կարծես գրիչն այլևս չի մտահոգվում իր 
լեզվի, առավել ևս քերականության մասին: Կարող է նույնիսկ 
տպավորություն ստեղծվել, որ հիշատակարանի առաջին և երկ-
րորդ մասերը տարբեր գրիչներ են շարադրել: Քաղվածաբար մեջ-
բերենք մի հատված գրչի տրտունջից. 

«Ու մինչեւ ի գրոց կէսս, որ կու գրէի, միաբանատուն ու սե-
ղանատեղ կայր, յետոյ վանիցս տնտեսն գնաց ու վանից սեղա-
նատեղս աւերեցաւ ու երկպառակութիւնն ի միաբանքս անկաւ, 

որ բամբասանք ու տրտունջն շատացաւ, ու եղան ամէնն ինք-
նագլուխ խցւոր: Ու ամէն խուց ունէին, ու ես՝ ոչ, ու ամէն հաց 

ունէին, ու ես՝ ոչ, ու զվանիցս հացն վերայ իւրեանցն բաժանե-
ցին ու ինձ ոչ տվին, թէ նայ ղարիպ է, նրայ բաժին մի տէք, ու 

ամէնն մոնթ, սպասաւոր ունէին, ու ես՝ ոչ...., ու ամէնն կու երթէին 

ի վարդապետի խուցն, ուտէին ու խմէին, ու ես՝ ոչ, ու վարդա-
պետն զամէն մարդու քաղց գիտենէր ու զիմն՝ ոչ.... զամէն մարդ 

մխիթարէր ու զիս՝ ոչ, ու ես նրայ սրբութեանն համար նստեալ 

էի, կու գրէի՝ սոված ու քաղցած ու գնի ոչ: Տնտեսին գնալն մին 

գիրն Գ. (3) աւր հաց չկերայ, ու ես ուզեցի ոչ, ու մին աւր մինչև 

իրիկուն անաւթի կացի, մին խիար ընկաւ, զէն կերայ ոչ ու մե-
նակ մինչ յիրիկուն գիր կու գրէի: Երբ ի ժամ կու երթայի, եղ-
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բարքն ինձ քէն ին արել, ի հետս խաւսէին ոչ, ու վաղւէնէ մինչ 

յիրիկուն մաւտ վարդապետն գան գիշերուի, ես ի մաւտն էի ոչ, 

ու շաբաթն մէկ հետ զաւրինակն կուզէր վարդապետն, թէ կու եր-
թամ, ու ես լմնել կարէի ոչ....: Աստուծոյ համար, ով որ ղարիպու-
թիւն չէ գնացել, թող այլ չերթայ. զհոգու խոցն ի սատանայէ լե-
զուաւ ասել կարեմ ոչ....» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 657-658]: 

Հիրավի, վրդովմունքի պահին գրված այս հիշատակարանը 
շատ խոսուն օրինակ է ժամանակի կենդանի խոսքի, որ զերծ է 
ամեն տեսակ լեզվական կաղապարներից: Զգալով նեղսրտության 
պահին գրված տողերի խստությունը, դրանցում լեզվական հնա-
րավոր մեղանչումների առկայությունը՝ Գրիգոր գրիչն իր խոսքի 
վերջում ընդգծել է այդ հանգամանքը՝ «յոյժ վշտով գրեցի և դառ-
նութեամբ»: 

Նկատառելով հիշատակարանի այս հատվածի հնչյունական, 
բառային, քերականական և շարահյուսական իրողությունները՝ 
կարող ենք ասել, որ բարբառախառն և անկանոն ձևերի գործա-
ծությամբ Ախլցխեցու այս տողերը լեզվաբանական մեծ հե-
տաքրքրություն ունեն, և թերևս, սխալված չենք լինի, եթե 
նշենք, որ վերջինիս լեզուն մի շարք առումներով մերձենում է 
աշխարհաբարի վաղ շրջանին կամ արդեն իսկ բնորոշ է այս լեզ-
վափուլին, որն իր հերթին բնական պետք է համարել՝ հաշվի առ-
նելով հիշատակարանի գրչության ժամանակը: 

Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ վաղաշխարհաբարյան տար-
րերի առկայությունը հատկապես ԺԵ. դ. հիշատակարաններում 
ոչ միայն զարմանալի չպետք է համարել, այլև միանգամայն օրի-
նաչափ: Տեղին է այստեղ հիշել անվանի լեզվաբան Հր. Աճառյա-
նի մեջբերումը հայր Արսեն Այտընյանից, ըստ որի՝ աշխարհաբա-
րի առաջին նմուշներից պետք է համարել Բջնիի Սուրբ Աստվա-
ծածին եկեղեցու 1358 թվականի արձանագրությունը174:  

 
174 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 441: Արձանագրության 

մասին մանրամասն տե՛ս Ե. Մուշեղյան, «Բջնիի 1358 թ. արձանագրության 

մասին», ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, 1956 (7), էջ 

97-100: 
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Մյուս կողմից՝ նկատելի է, որ քննվող շրջանի ձեռագիր մի 

շարք հիշատակարանների լեզուն թե՛ քերականության և շարահ-
յուսության, թե՛ բառապաշարի հարցերում շատ ավելի անկաշ-
կանդ և համեմատաբար ազատ է, քան նույնիսկ Բջնիի հայտնի 

արձանագրության լեզուն, որը եթե համեմատենք մի քանի տաս-
նամյակ անց գրված Գրիգոր Ախլցխեցու վերոնշյալ հիշատակա-
րանի հետ, ապա գրության լեզվաոճական տարբերություններն 

ակնհայտ են: Իսկ որոշ հիշատակագիրների շարադրանքում ոչ թե 

մասամբ, այլ գրեթե ամբողջությամբ զգացվում է արդեն վաղ աշ-
խարհաբարի շունչը: Այդպիսին է օրինակ 1442 թ․ գրված մի հի-
շատակարան, որից հարկ ենք համարում մեջբերել մի հատված 

միայն․ 

«Յանուն Աստուծոյ, յամի Տեառն ՌՆԽԲ․ (1442) ես՝ ֆրա 

Պետրոսս Սալիթաղեցի՝ որդի Թաւաքալին, հետ Խտրշին որդո 

Մխիթարին շինեցինք զջաղացն ի Թաջադինին հողումն։ Տեղն 

Խտրշին էր եւ առուի տեղս վանիցս։ Մեք զամենայն պիտոյքն, 

այսինքն՝ զքարն, զցիցն, զնաւնն եւ զայլ ամենայն փայտերն, որ 

ի պէտք է շինութեան, զամենայն մեք պատրաստեցինք եւ շինե-
ցինք՝ Բ․ (2) վանիցս, Ա․ (1) Խտրշին։ Յառաջի շինութեանս յետեւ 

զինչ պակասութիւն չլինի, նա Բ․ (2) ըստակին կանկնի, եւ մեք 

Դ․ (4) ըստակին։ Ով որ աւելի խաւսի եւ կամ բան յաւելցնէ, յա-
ւելուցու Աստուած զամենայն հարուածս, զոր ի սմա գրեալ է եւ 

թէ պակասեցուսցեն, պակասեսցին ի գրոյն կենաց․ ամէն»175։ 

Մի քանի տարի անց՝ 1469 թ., Գրիգոր ծաղկողի գրած չափածո 

հիշատակարանում կարդում ենք. 

«Զկորեկն յղարկէ յոլով, 

Որ ծաղկողն ուտէ շուտով, 

Ւ գարունն ելնէ բարով: 

Թալնած ենք ու մէկ չուխով, 

Քաղցած ենք ու մէկ հացով: 

 
175 Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հտ․ Ա․, կազ-

մեց Ս․ Տէր-Աւետիսեան, Վիեննա, Մխիթարեան տպ․, 1970, էջ 70։ 
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Այս երթայր չէ մնալով, 

Աստուա՛ծ, ողորմեա՛յ մեզ խիստ շուտով» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 283]: 

Անկասկած է, որ նման հիշատակարանները, բացի պատմական 

անցքերի, հասարակական կյանքի մասին հետաքրքիր տեղեկու-
թյուններ հաղորդելուց, միաժամանակ լեզվական հարուստ նյու-
թեր են պարունակում: 

Արդ, քննվող շրջանի հիշատակարաններից ստորև նշենք որոշ 

բառերի օրինակներ, որոնք տարբեր բարբառների և ժողովրդա-
խոսակցական կամ աշխարհաբարացման ձգտող լեզվի ազդեցու-
թյամբ մուտք են գործել միջինհայերենյան գրավոր աղբյուրներ, 

այդ թվում՝ հիշատակարաններ, և ընկալվում են իբրև այդ լեզ-
վափուլին հատուկ բառամիավորներ: Առկայության դեպքում՝ 

փակագծերում՝ հիշատակարանային հղումների կողքին, տրվում 

են նաև ձեռագրերի ընդօրինակման վայրերը: Հավելենք միայն, 

որ ներկայացվող բառերը հիմնականում կա՛մ հիշատակարաննե-
րից, կա՛մ միջինհայերենյան այլ աղբյուրներից հայտնի են նաև 

ԲՍՀ-ին և ՄՀԲ-ին, մի մասն էլ, ինչպես ստորև կտեսնենք, միա-
ժամանակ նաև բարբառային բառարաններին. 

աղէկ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 50, ԺԳ, 222՝ Դրազարկ, 767՝ Խորին անա-
պատ (Կիլիկիա), ԺԴ, Ա, 439], աղմունք [Հիշ. ԺԵ, Ա, 125], այնց 
[Հիշ. ԺԴ, Ա, 38՝ Աղթամար], աստընվոր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 324, 325՝ 
Սուլթանիա (Մուշ)], բանեցնել [Հիշ. ԺԳ, 355՝ Խոր Վիրապ, Սաղ-
մոսավանք, Թեղենիք], ըստեղ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], ը-
տենց [Հիշ. ԺԴ, Բ, 493՝ Երերան վանք (Սյունիք)], թաթխել [Հիշ. 
ԺԵ, Ա, 455՝ Մեծոփավանք (Քաջբերունիք)], թալնել [Հիշ. ԺԵ, Բ, 
283՝ Տայշող/Տշող (Ռշտունիք)], թանաճանճ [Հիշ. ԺԳ, 437՝ Գետ-
կա վանք (Տավուշ)], թարմա [Հիշ. ԺԵ, Գ, 61՝ Վան], թէ չէ [Հիշ. 
ԺԴ, Բ, 328՝ Սուլթանիա], ժուռ [Հիշ. ԺԳ, 478՝ Մուղնի], ինչուր 
[Հիշ. ԺԳ, 780` Կիլիկիա], ինչուի [Հիշ. ԺԳ, 257], իսկի [Հիշ. ԺԳ, 
779՝ Կիլիկիա, ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], լման [Հիշ. ԺԴ, Բ, 267՝ 
Սուրխաթ (Ղրիմ), 445՝ Սիս], լմնել [Հիշ. ԺԵ, Բ, 358՝ Վայոց ձոր], 
խլսել [Հիշ. ԺԵ, Բ, 361՝ Վայոց ձոր], խարման [Հիշ. Ե-ԺԲ, 282՝ 
Սաղմոսավանք], խէչ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 294՝ Կիլիկիա], ծպռտիչ [Հիշ. 
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ԺԳ, 532՝ Այրիվանք], ծրպտել [Հիշ. ԺԳ, 370՝ Հռոմ], կուշտ [Հիշ. 
ԺԴ, Բ, 325՝ Սուլթանիա (Մուշ)], հայնց, [Հիշ. ԺԳ, 278՝ Երկայն 
Մորուի անապատ (Կարի՞ն), ԺԴ, Բ, 328՝ Սուլթանիա (Մուշ)], հայ 
ու չէ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 354], հեմ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 326՝ Սուլթանիա 
(Մուշ)], հէնչանք [Հիշ. ԺԵ, Բ, 359՝ Վայոց ձոր], հէնձ [Հիշ. ԺԵ, 
Բ, 360՝ Վայոց ձոր], հէնց [Հիշ. ԺԵ, Ա, 658՝ Հերմոնի վանք (Վա-
յոց ձոր)], ձարբ [Հիշ. ԺԳ, 196], ճաղ [Հիշ. ԺԳ, 436՝ Գետկա վանք 
(Տավուշ)], ճղտորել [Հիշ. ԺԴ, Ա, 60], մուքերի [Հիշ. ԺԵ, Գ, 82], 
մռտել [Հիշ. ԺԳ, 166], մրափել [Հիշ. ԺԴ, Բ, 329՝ Սուլթանիա 
(Մուշ)], յերջև, յերջեւանց [Հիշ. ԺԴ, Բ, 234՝ Երուսաղեմ], նեյ 
[Հիշ. ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], շիւար [Հիշ. ԺԳ, 188՝ Կիլիկիա՞], 
շիւարել [Հիշ. ԺԵ, Ա, 236], շմոր [Հիշ. ԺԳ, 190՝ Լիմ անապատ], 
շմընդոր [Հիշ. ԺԴ, 550՝ Նախիջևա՞ն], շշմաց(ուցա)նել [Հիշ. ԺԳ, 
884՝ Սանահին], շքիլոն [Հիշ. ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], ոչ ով [Հիշ. 
ԺԴ, Բ, 46, 384], չաք [Հիշ. ԺԵ, Գ, 137], պաստեղ [Հիշ. ԺԳ, 146՝ 
Ավագ վանք], պարզկայ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 256՝ Գլաձոր (Վայոց ձոր)], 
ջոջ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 254], ռահ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 234՝ Երուսաղեմ], սփռնել 
[Հիշ. ԺԵ, Բ, 359՝ Վայոց ձոր], վեղրգտակ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 234՝ Երու-
սաղեմ], վռազել [Հիշ. ԺԵ, Բ, 360՝ Վայոց ձոր], տնվին տեղով 
[Հիշ. ԺԴ, Բ, 308], ցնցըղտել [Հիշ. ԺԳ, 868], փոշիման [Հիշ. ԺԳ, 
522՝ Հաղբատ], քոսակ [Հիշ. ԺԳ, 196], օ՜խ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 329՝ Սուլ-
թանիա (Մուշ)] և այլն: 

Թվարկված բառերից մի քանիսը, իհարկե, իրենց գրական նա-
խաձևերն են ունեցել, սակայն ժամանակի ընթացքում բանավոր 
խոսքում դրանք այնքան են «մաշվել», որ հեռացել են իրենց 
նախնական տարբերակներից: Դրա հետևանքով առաջ եկած նոր 
ձևերը շատ հաճախ լիովին անկախ բառեր են դիտվում: Լավա-
գույն օրինակներից է մինչեւ որ կամ մինչ որ կապակցությունը, 
որը ժամանակի ընթացքում «մաշվել» և վերածվել է ինչուր կամ 
ինչվի բառատարբերակների176: 

Վերևում առանձնացված որոշ բառեր էլ արձանագրված են 
նաև ՆՀԲ-ում, ինչպես՝ լման, մռտել, շիւար / շուար, շմոր, չուխայ, 

 
176 Մանրամասն տե՛ս Հ. Դ. Մուրադյան, Հայոց լեզվի պատմական քերականու-

թյուն, հտ. I, էջ 115-116: 
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պարզկայ, սակայն նկատելի է, որ վերջիններս բառարանում 
գրանցվել են միջինհայերենյան աղբյուրներից և վերագրելի են 
վերջինիս բառաշերտին: Այդ է նաև պատճառը, որ Ն. Բյուզան-
դացին ՆՀԲ-ի իր սրբագրած տարբերակում177 հաճախ պարզապես 
ջնջել է այս կարգի բառերը: Ստորև բերվող նկարում կարելի է 
տեսնել շիւար և շուար բառերի ջնջման օրինակը (նկ. 6): Ի դեպ, 
այստեղ ջնջված բառերի մի մասը, լեզվաշրջանը և գրավոր հու-
շարձանների բնույթը հաշվի առնելով, Ն. Բյուզանդացին գրան-
ցել է «Ստորին հայերենի» իր անավարտ բառարանում178: 

Նկ. 6, Ն. Բյուզանդացու ձեռքով  շուար, շիւար, շուարիմ,  

 շիւարիմ, շուարումն, շիւարումն բառերի ջնջումը 179 

Վերևում ներկայացված օրինակների մի մասը գրանցված է 

նաև հայերենի բարբառներում և ժողովրդախոսակցական լեզ-
վում: Ըստ որում՝ որոշ բառեր մեր օրերում ևս գործածվում են 

ինչպես բարբառներում, այնպես էլ առօրյա-խոսակցական լեզ-
վում: Օրինակ՝ շիւար, շիւարել, վռազել և այլն: Կան նաև առան-
ձին բառերի հետաքրքիր վկայություններ, որոնցից մի քանիսին 

հարկ ենք համարում անդրադառնալ:  

 
177 Բյուզանդացու այս բառարանի մասին մանրամասն տե՛ս Խ. Հարություն-

յան, ««Նոր հայկազյան բառարան»-ի Նորայր Բյուզանդացու խմբագրու-
թյունը», էջ 205-227: 

178 ԲՍՀ, 581, տե՛ս նաև ՄՀԲ, 596: 
179 ՆԲ.ՆՀԲ, 4, 490: 
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Այսպես, Սիմեոն գրիչը 1278 թ. Մուղնու (Արագածոտնի մարզ) 

Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հովանու ներքո իր ընդօրինակած Տոնա-
կան մատյանի հիշատակարաններից մեկում գործածել է ժուռ բա-
ռը՝ գրելով. «Եւ յայսմ աւուր Մարկոս մեզ ձուկն էբեր ժռով և 

բաժակ» [Հիշ. ԺԳ, 478]: Թեև նախադասությունից այնքան էլ 

հստակ չէ, թե ստույգ ինչ է նշանակում մեր ընդգծած բառը, սա-
կայն հասկանալի է, որ այն պատկանում է ուտելիք կամ ըմպելիք 

իմաստային դաշտին: Հայերենի տարբեր, այդ թվում՝ բարբառա-
յին բառարաններում ժուռ բառը գրանցված է՝ «խակ, չհասած 

խաղող», ինչպես նաև դրանից բխող «թթու, մռայլ» և այլ 

իմաստներով180: Մի շարք բառարաններ ունեն նաև ժուր/ժուռ 

բառը՝ «սննդարար հյութ, յուղ, ճարպ, պարարտություն» իմաստ-
ներով181: Ավելի հավանական ենք համարում, որ այստեղ գործ 

ունենք հենց այս վերջին իմաստի հետ, ասել է թե՝ պարարտ կամ 

յուղով պատրաստված ձուկ: Թերևս, այս ենթադրության համար 

լրացուցիչ կռվան կարող է լինել նույն գրչի մեկ այլ սեղմ հիշա-
տակագրություն, որում գրիչն ընդգծում է յուղի բացակայու-
թյունը. «Տէ՛ր, յիշեա՛յ զՏերտէր երկրցին մեր, որ ած (իմա՛ այծ 

կամ այծի մսից պատրաստված ինչ-որ կերակուր, հնարավոր է 

նաև՝ ածիկ կամ մի այլ նշանակությամբ բառ - Խ․ Հ․) եբեր՝ փո-
խանակ ճաշի, և վերարկուն՝ ընկոյզ՝ փոխան եղի» [Հիշ. ԺԳ, 478]: 

Հավելենք, որ ժուր/ժուռ բառի հիշատակարանային այս վկայու-
թյունն արժեքավոր է նաև իր վաղեմության տեսանկյունից. 

փաստորեն, այն քննվող բառի մեզ հայտնի գրավոր հնագույն 

գործածությունն է: 

Առհասարակ, խիստ կարևոր են բարբառային բառարաննե-
րում արձանագրված բազմաթիվ բառերի վաղ կիրառությունների 

 
180 ՀԱՅԲԱՌԲԱՆ, 230-231. ԳԱՎԲԱՌ, 394. ՀԱԲ, 2, 234. ՀԲԲ, 2, 147. ՀԱՅԼԵԶՎ-

ԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 163. ՄՀԲ, 259. ԺՀԼԲԲ, 2, 294 և այլն: 
181 ՀԱՅԲԱՌԲԱՆ, 230. ԳԱՎԲԱՌ, 394. ՀԲԲ, 2, 147. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 163. 

ԺՀԼԲԲ, 2, 294: Ջավախահայերի շրջանում վկայված է անժուր ապուրը, որը 

պատրաստվում է առանց ժրի. տե՛ս Յ. Մալխասեան, «Հայ գեղջուկի ալբո-
մը. ամանեղէններ եւ կարասի, Ազգագրական հանդէս, հտ. Զ., Թիֆլիս, 1900, 

էջ 207: 
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մատենագրական հնարավոր վերհանումները: Եթե մի կողմ թող-
նենք հինհայերենյան կամ միջինհայերենյան շրջանների մատե-
նագիրների երկերում բարբառային բառերի սակավաթիվ վկայու-
թյունները, ապա նկատելի է, որ բարբառային բառարաններում 

տեղ գտած բառերի զգալի մասը գրանցվել է վերջին մեկուկես 

հարյուրամյակի ընթացքում կատարված բառաքննական, բարբա-
ռագիտական նշանակալի աշխատանքների, գրառված տեքստերի, 

ուղեգիրների, բանահավաքների շնորհակալ գործունեության 

շնորհիվ: Սակայն շատ հաճախ դժվար է բառարաններում որևէ 

բարբառից գրանցված, երբեմն էլ մինչ օրս գործառվող բառի 

հնությունը պարզելը՝ դրանց մատենագրական վկայությունների 

բացակայության պատճառով: Եվ ահա առանձին դեպքերում հա-
յերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, ինչպես վերը տեսանք, 

մեզ տրամադրում են նման եզակի հնարավորություն, երբ գրիչ-
ները գործածում են այդ բառերը, ինչպես՝ խարման182 [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

282], հէնչանք183 [Հիշ. ԺԵ, Բ, 359], տենալ184 [Հիշ. ԺԳ, 166] և 

այլն:  

Այս իմաստով հետաքրքիր օրինակ է նաև պաստեղ՝ «մրգա-
հյութով եփած լավաշանման չորացրած ուտելիք» բառի նորագ-
յուտ վկայությունը 1227 թ. Ավագ վանքում (տեղորոշումն անս-
տույգ) գրչագրված Ճառընտիր մատյանի հիշատակարանում: 

Կարդում ենք գրչի խնդրանքն առ Աստված. «Սո՛ւրբդ Աստուծոյ, 

աւգնեա´ Սոսթենէս քահանայի, որ զպաստեղս եբեր մեզ» [Հիշ. 

ԺԳ, 146]: 

Պաստեղ բառը նորագյուտ չէ. այն հայտնի է հայերենի մի 

շարք բառարանների, այդ թվում` բարբառային, որոնց համա-
ձայն՝ պաստեղ-ը վերոնշյալ իմաստով գործածվել է նաև Պոլսի, 

Խարբերդի բարբառներում 185 : Բառին անդրադարձել է նաև 

Աճառյանը և որպես նրա հնագույն վկայություն՝ նշել է ԺԷ. դա-

 
182 ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 298 
183 ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 3, 271: 
184 ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 6, 167: 
185 ՀԱՅԲԱՌԲԱՆ, 551. ԳԱՎԲԱՌ, 898. ՀԲԲ, 4, 55. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 5, 35. 

ԺՀԼԲԲ, 4, 165. ԱՀԲԲ, 2, 148: 
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րի մատենագիր Գր. Դարանաղցու «Ժամանակագրության» մեջ 

կիրառված օրինակը186: Ահա այդ հատվածը. «....ունելով ի ձեռին 

մէկ շարոց եւ երկու տերեւ պաստեղ»187: 

Գալով 1227 թ. նշյալ հիշատակարանին՝ պետք է արձանագրել, 

որ այն ավանդում է պաստեղ բառի առայժմ հնագույն վկայու-
թյունը: Մյուս կողմից նկատելի է, որ պաստեղ-ն առնվազն ԺԵ. 

դարում վկայված է նաև անձնանվանական գործածությամբ188: 

1347 թ. Սսում ընդօրինակված ձեռագրի հիշատակարանում 

երկիցս հանդիպում է հայերենի բարբառային շերտին պատկանող 

(ի) լման «ամբողջ, լրիվ, ամբողջությամբ» բառը, որն ավանդված 

է միջնհայերենյան մատենագրությամբ՝ սկսած ԺԲ-ԺԳ. դարե-
րից189: Նշված հիշատակարանում կարդում ենք. «Զոր եւ մեկնէ 

Հին եւ Նոր կտակարանքս ըստ կարճոյ առ պակասագէտսն եւ 

զկատարեալն պատմի առ այն, որ զլմանն է հալծել եւ կարդացել», 

«զի ոչ կարէր ամենայն ուսումնասէր զամենայն գրենք մեկնիչ ի 

լման զհետ իր ունել» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 445-446]: Քննվող բառը ծա-
գում է բնիկ հայերեն լի արմատական բառից190, և լման ձևով հան-
դիպում է հայերենի հատկապես արևմտյան բարբառներում (Պոլիս, 

Մարաշ, Հաճն և այլն)191: Ուստի՝ վերևում բերված օրինակները 

լրացնում են բառի վկայությունների քանակն ու ընդարձակում 

գործածության աշխարհագրական սահմանները: Սակայն այս բա-
ռը մեր ուշադրությունը գրավեց իր երկու այլ վկայություններով, 

որոնք գտնում ենք Սուրխաթում (Ղրիմ) Տերտեր կամ Տիրացու 

 
186 ՀԱԲ, 4, 31: «Աւելի հնից չէ աւանդուած»,- գրում է անվանի լեզվաբանը: 
187 Ժամանակագրութիւն Գրիգոր վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղցւոյ, 

մէկ նմանատիպ պատկերով, յառաջաբանով եւ յաւելուածներով հրատարա-
կեց Մ. վրդ. Նշանեան, Երուսաղէմ, տպ. Սբ. Յակոբեանց, 1915, էջ 452: 

188 Մանրամասն տե՛ս Խ. Հարությունյան, «Անձնանունները վիմագրերում և 

ձեռագրերի հիշատակարաններում. նորահայտ անձնանուններ վիմագրե-
րից», Սեդրակ Բարխուդարյան-120. գիտական հոդվածների ժողովածու, 

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ., 

2019, էջ 134: 
189  Հմմտ. ԲՍՀ, 262-263. ՄՀԲ, 291: 
190 Հմմտ. ՀԱԲ, 2, 278-280. ՀԲԲ, 2, 204: 
191 ԳԱՎԲԱՌ, 429, ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 234: 
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քահանա Երևանցի անունով հայտնի գրչի ընդօրինակած երկու 

մատյանների չափածո հիշատակարաններում: Ահա այդ հատված-
ները. «Որք.... պատարագէք ի Սուրբ սեղան ու զՊրաւսխաւմէն 

ասէք ի լման, զՏիրացուս յայս անպիտան, դուք յիշեցէ՛ք, թող չեմ 

արժան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 267], «Ինչ որ կարդայք զինքս ի լման, 

զգրիչս յիշեցէ՛ք, թող չեմ արժան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 271]: 

Նշված օրինակներում ուշագրավն այն է, որ գրիչը, ծնունդով 

Երևանից լինելով192, իր հիշատակարաններում երկիցս գործածել 

է արևմտյան բարբառներին հատուկ այս բառը: Ամենայն հավա-
նականությամբ՝ այս երևույթը բացատրելի է միջավայրի ազդե-
ցությամբ. հավանաբար, գրիչը երկար ժամանակ ապրելով Սուր-
խաթում՝ մասամբ ազդվել է նաև տեղի հայ գաղթօջախի բարբա-
ռախոս միջավայրից, որը ձևավորվել էր Անիից, Կիլիկիայից և այլ 

վայրերից Ղրիմ գաղթած հայերից193: Թերևս, դրա արտահայտու-
թյունն է նաև նույն գրչի գործածած կու մասնիկով սահմանա-
կան ներկան՝ կու մնամ ձևով. «Հրոյն անզերծ ես կու մնամ» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 267]: 

Հետաքրքիր է նաև բարբառային թարմայ բառի գրավոր հնա-
գույն վկայությունը Վանում 1484 թ. ընդօրինակված Ավետարա-
նի հիշատակարանում. «Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխոջայ 

Քարիմշէն, որ զարդարեաց զժամատունն Պետրոսի առաքելոյն եւ 

զթարմէն կապեց» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 61]: 

Նկատենք, որ թարմայ կամ թառմայ բառը երկու-երեք իմաստ-
ներով գրանցված է հայերենի տարբեր, այդ թվում՝ բարբառային 

 
192 Տերտեր Երևանցու մասին տե՛ս Ա. Մաթևոսյան, «Երևանի գրչության 

կենտրոնները», Երևանի հոբելյանը. քաղաքի 2750-ամյակի հոբելյանական 

տարեգրություն, կազմող-հեղինակ` Ա. Խաչիկյան, Երևան, «Հայաստան» 

հրատ., 1972, էջ 114: Թ. Խ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (հնագույն 

ժամանակներից մինչև 1500 թ.), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 

1969, էջ 292-295: 
193 Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), հտ. Ա, Սլա-

վոնական աշխարհի և Հյուսիսային Կովկասի հայկական գաղութները, խմբ. 

ՀՀ ԳԱԱ ակադ. Վ. Միքայելյան, Երևան, 2003, էջ 154-197: 
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բառարաններում194, իսկ արդի հայերենում և առօրյա-խոսակցա-
կան լեզվում այն գործածվում է հիմնականում խաղողի ձգվող 

թփերը պահող սյունաշարի կամ ձողերի իմաստով, թեև ըստ 

ԺՀԼԲԲ-ի և ԱՀԲԲ-ի՝ քննվող բառն ունի նաև այլ իմաստներ195: 

Վերոբերյալ հիշատակարանային վաղագույն օրինակում բառը 

կիրառված է նշյալ ժամատան զարդարման կամ նորոգման հա-
մատեքստում, ուստի՝ կարող է և նշանակել նույն ժամատան մի 

հատվածը, իսկ ավելի ստույգ՝ նրա վերնամասը կամ վերնահարկը: 

Հատկանշելի է, որ Վանի բարբառում ավելի ուշ այս բառը 

գրանցված է «տախտակաշեն վերնատուն կամ եկեղեցում կա-
նանց հատկացված վերնահարկ» իմաստներով196, որոնց մի նախ-
նական տարբերակ պետք է համարել սույն հիշատակարանով 

ավանդված բառը: 

Հիշատակարաններում մեծ թիվ են կազմում նաև -իկ / -ուկ 

նվազափաղաքշական ածանցներով կազմված բառերը, որոնք 

խիստ բնորոշ են միջինհայերենյան շրջանին: Քննվող աղբյուր-
ներում այդ բառերը մի կողմից գրչական սովորությամբ սեփա-
կան անձը նսեմացնելու, մյուս կողմից մտերմիկ և անմիջական 

ոճի արտահայտություն են, որոնք միտված են Աստծու ողորմու-
թյանն արժանանալուն, ինչպես նաև ընթերցողի մոտ գութ, գո-
րով և ջերմություն առաջացնելուն, ինչպես՝ գրողիկ [Հիշ. ԺԳ, 

893], թխթիկ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 145], մոխրիկ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 358], պա-
ռաւիկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 252], սակաւիկ [Հիշ. ԺԳ, 228], քաղցրիկ [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 327] և այլն: Այս նույն նպատակով երբեմն անձնանուն-
ները ևս վկայված են նվազափաղաքշական մասնիկներով, ինչ-
պես՝ Ներսիսուկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 234], Յոհանիսուկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

407], Խաչուկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 148] և այլն: 1304 թ. Սարգիս քահա-
նան Հռոմում իր ընդօրինակած մատյանի հիշատակարանում 

 
194 ՄՀԲ, 236. ՀԲԲ, 2, 85. ՀԱԼԼԲ, 2, 377. ԳԱՎԲԱՌ, 351. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 

82: 
195 ԺՀԼԲԲ, 2, 143. ԱՀԲԲ, 1, 419: 
196 ԳԱՎԲԱՌ, 351. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 82: Այս վերջինում բերվող օրինակնե-

րից երևում է, որ բառը կարող է ունենալ նաև առհասարակ վերնահարկ, հար-
կաբաժին իմաստները ևս: 
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շնորհակալություն է հայտնում իր համար կերակուր պատրաս-
տողներին՝ գրելով. «Յիսո՛ւս Քրիստոս, ողորմեա՛.... զՍարգիս քա-
հանա, որ մականուն կոչի Խաչանեցի, եւ զընկեր իւր՝ Յակովբ 

միակեց, որ մեզ զապրիկն եւ զկոտորիկն պատրաստել են» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 83]: 

Բերված օրինակները ցույց են տալիս, որ գրավոր այս հուշար-
ձանները լի են նաև զուտ միջինհայերենյան, բարբառային և ժո-
ղովրդախոսակցական բառերով ու բառատարբերակներով, որոնք 

հիմնականում հայտնի են լեզվի այս փուլի բառաշերտն ընդգր-
կող բառարաններին և բառացանկերին: Ընդ՝ որում ուշագրավ է, 

որ որոշ բառերի կամ նրանց առանձին ձևերի գրավոր հնագույն 

վկայությունները, որոնք միաժամանակ գործառվում են նաև հա-
յերենի արդի բարբառներում կամ անգամ առօրյա-խոսակցական 

լեզվում, մեզ են հասել հենց հիշատակարանների շնորհիվ, ուստի՝ 

այս հարցում քննվող հուշարձաններն առաջնակարգ նշանակու-
թյուն ունեն: Բազմաթիվ հիշատակագիրների շարադրանքներում 

դժվար է նույնիսկ հստակորեն ընդգծել, թե որտեղ է ավարտվում 

գրաբարը և որտեղ սկսում միջին հայերենը, կամ որտեղ է 

ավարտվում միջին հայերենն ու սկսվում աշխարհաբարը: Պատա-
հական չէ, որ գրավոր այս հուշարձաններում, ավելի ստույգ՝ 

առանձին օրինակներում հանդիպող լեզվական տարբեր իրողու-
թյուններ հատկանշվել են իբրև աշխարհաբարի տարրեր197: Ախլց-
խեցի Գրիգոր գրչի վերոբերյալ հիշատակարանն ասվածի լավա-
գույն նմուշներից է: Ահա ևս մեկը՝ գրված 1278 թ. Մուղնու Ս. 

Գևորգ եկեղեցու հովանու ներքո ընդօրինակված մատյանի հի-
շատակարանում.  

«Քրիստո՛ս Աստուած, քո սուրբ թաղմանտ և յարութեանդ 

բարեխաւսութեամբ ողորմեա՛ Մարկոս քահանայի և Յովանիսի, 

որ կոչի Մարազ երեց, և Ելթե, և Աւագտիկնա, ընդ սոցայ և ինձ՝ 

մեղաւոր գրչիս Սիմեոնի: Ողորմածն առատ է. մեզ և ձեզ ողոր-

 
197 Է. Լ. Մկրտչյան, Աշխարհաբարի տարրերը միջնադարի գրական հուշարձան-

ներում, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1980, էջ 62-71: 
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մեսցի: Ա՛յ կարդացող, ասա՛յ բարձր ձայնիւ, յորժամ կարդայս, 

և Քրիստոս քեզ այլ ողորմի և մեզ» [Հիշ. ԺԳ, 477]: 

Վայոց ձորում 1474 թ. գրված այս հիշատակարանում էլ կար-
դում ենք. 

«Զէս տետրս գրելիս խիստ դառնացա, վա՜յ, 

Մէր չունի, Ա.(1) քոյր ունի, էն էլ մեռաւ, վա՜յ, 

Քանի միտս ընկնէր, գրիչս ձեռնէս վեր ընկնէր, 

Խիստ կարաւտ ի ՚ւ չտեսայ, վա՜յ» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 360]: 

Արդարև, հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններն իրենց ան-
հերքելի նպաստն են բերել և բերում հայոց լեզվի պատմության 

տարբեր հարցերի քննությանը. հայ բառարանագրության տվյալ-
ների հիման վրա կարելի է վստահորեն նշել, որ գրավոր այս աղբ-
յուրները զգալիորեն հարստացրել են հայերենի պատմական բա-
ռապաշարը, և հատկապես՝ նրա միջինհայերենյան, բարբառային 

և ինչու չէ, վաղաշխարհաբարյան բառաշերտերը198: Ըստ որում՝ 

գրավոր եղանակով այս շրջանից մեզ ավանդված հիշատակարա-
նային բառերի շարքում զգալի թիվ են կազմում նաև այլ լեզու-
ներից եկամուտ բառերը, որոնք ներկայացված են հաջորդ 

խմբում: 

2.4.3. ՓՈԽԱՌՅԱԼ ԲԱՌԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Քննվող ժամանակահատվածի հայերեն ձեռագրերի հիշատա-
կարաններում առատորեն վկայված են լեզվի զարգացման այս 

ընթացքին բնորոշ փոխառյալ զանազան բառեր և օտարաբանու-

 
198 Տպագիր և անտիպ հիշատակարաններից մեր քաղած բառերը բավարար են 

ասելու, որ ԺԷ-ԺԸ. դդ. ձեռագիր հիշատակարանների ժողովածուների ամ-
բողջանալուն պես գրավոր այս հուշարձաններում կրկին ի հայտ են գալու 

մեծաթիվ նորակազմ կամ նորագյուտ բառեր, բառերի տարբերակներ, ինչ-
պես նաև ժամանակի լեզվին հատուկ մի շարք ուշագրավ իրողություններ: 

Անկասկած, սրան կարող է գումարվել նաև հնատիպ գրքերում թողնված ձե-
ռագիր հիշատակարանների հարուստ բառամթերքն իր ուրույն նմուշ-օրի-
նակներով: 
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թյուններ199, որոնց գործածությունը միանգամայն օրինաչափ և 

սպասելի է՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ բազմաթիվ հիշատա-
կարաններ, ինչպես տեսանք, գրված են ժողովրդախոսակցական 

լեզվին հատուկ ոճով ու բառապաշարով: Մյուս կողմից՝ հատկա-
պես կիլիկյան տարբեր գրչօջախներում գրված մի շարք հիշատա-
կարաններում տեղ են գտել նաև կիլիկյան գրական լեզու ներթա-
փանցած և խիստ սահմանափակ կիրառություն ունեցող զանա-
զան փոխառյալ բառեր կամ եզրեր (տերմիններ), որոնք հիմնա-
կանում վերաբերում են ռազմաքաղաքական կամ առևտրային 

ոլորտներին, ինչպես նաև արտահայտում են պաշտոն կամ հասա-
րակական դիրք: Նկատենք, որ օտար բառերի այս վերջին խմբում 

մեծ թիվ են կազմում հատկապես եվրոպական լեզուներից փոխա-
ռությունները կամ օտարաբանությունները, որոնք ակնհայտո-
րեն հետևանք են եվրոպական ազդեցության: Այսպես, օրինակ՝ 

քննվող շրջանի տարբեր երկերում, այդ թվում՝ հիշատակարան-
ներում գործածված բրինձ, բրվէլէճ, գաբիթլն, գուբեռնաթոր և 

ստորև ներկայացվող մի շարք օրինակներ կարելի է որակել իբրև 

օտարաբանություն, քանի որ նրանց հայերեն համարժեքները 

համաժամանակյա կտրվածքով համընդհանուր տարածում 

ունեին հայերենում, ինչպես՝ արքայազն, արքայորդի կամ իշխան, 

արտօնութիւն կամ նախապատուութիւն, մայրաքաղաք, նահան-
գապետ կամ կառավարիչ և այլն:  

 
199 Փոխառություն և օտարաբանություն եզրերը գործածում ենք լեզվաբանու-

թյան մեջ ընդունված իմաստներով, ըստ որոնց՝ փոխառություն են համար-
վում մի լեզվից անհրաժեշտաբար մյուսն անցած բառերը, ածանցները, բա-
ռակազմական կաղապարները, իսկ օտարաբանություն են մայրենի լեզվում 

առկա բառերի համար անհարկի գործածվող օտար բառերը, հմմտ. Հ. Զ. 

Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 

1987, էջ 613-617 և 626-627: Առանձնանշելի է, որ օտար ծագման բառերի 

տարբեր դասակարգումներ կան, դրանց մեջ առանձնացվում են նաև էկզո-
տիզմները: Այս եզրերի տարբերակման վերջին փորձերից տե՛ս Ա. Քամալ-
յան, «Փոխառություն, օտարաբանություն և էկզոտիզմ (տարբերակման 

փորձ)», Բանբեր Երևանի համալսարանի, բանասիրություն, թիվ 2 (17), 2015, 

էջ 66-80: 
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Գրավոր այս աղբյուրներում փոխառյալ բառերի գործածու-
թյունների մասին ընդհանուր գաղափար կազմելու համար բա-
վական է թերթել ԲՍՀ-ն և ՄՀԲ-ն կամ ծանոթանալ հիշատակա-
րանային ժողովածուների վերջում զետեղված առարկայական 

կամ «Օտար բառեր» անունով ցանկերին, որոնք հարուստ են այս 

շերտի բառերով: Սակայն պատկերն ամբողջությամբ ուրվագծե-
լու նպատակով ավելորդ չենք համարում ստորև թվարկել հիշա-
տակարաններում գործածված փոխառյալ որոշ բառեր և ապա 

միայն անցնել նրանց քննությանը: 

Այսպես, քննվող ժամանակահատվածում հիշատակագիրների 

բառապաշարում գործածված են՝ 

աճապ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 328], ամիրայ [Հիշ. ԺԳ, 421], անմրւաթ 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 282], աջապ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 328], ապլահ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

145], առլեխ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 341], ասախ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 282], բրինձ 

[Հիշ. ԺԳ, 586], բրվէլէճ [Հիշ. ԺԴ, 417], գամիր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 302], 

գանձաւլաւս [Հիշ. ԺԴ, 469], գունդստաբլ / գաւնդաստապլ [Հիշ. 

ԺԳ, 101, 126, 201], գաբիթլն [Հիշ. ԺԴ, Բ, 286], գուբեռնաթոր 

[Հիշ. ԺԴ, 417], գուրդ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 286], դանըշման [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

233], դաւեքար [Հիշ. ԺԵ, Ա, 422], դեհ [Հիշ. ԺԳ, 201, ԺԴ, Ա, 59], 

դիուռնալ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 398], եարաղ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 160], զահմաթ 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 386], զթարկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 324], ըռզակ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

295, ԺԵ, Ա, 282], թախթան [Հիշ. ԺԵ, Ա, 272], թախսուպ [Հիշ. 

ԺԴ, 283], թաղար [Հիշ. ԺԵ, Ա, 439], թամամ [Հիշ. ԺԳ, 61], թամ-
ղաչի [Հիշ. ԺԵ, Ա, 404], իլղար [Հիշ. ԺԵ, Ա, 461], լայեխ [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 392], լիճ [Հիշ. ԺԳ, 327], խալապայ, ղալապայ [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 236, ԺԴ, Բ, 518], խանչալ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 235], խապազ [Հիշ. ԺԳ, 

47, 109], խապար [Հիշ. ԺԴ, Բ, 199], խաս [Հիշ. ԺԵ, Ա, 337], խա-
սատ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 295], խարաճ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 96, 125], խարպզակ 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 67], խրէր [Հիշ. ԺԵ, Ա, 445], հալալ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

125], հաջաթ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 519], հարամ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 295], ղլիճ-
պաղի [Հիշ. ԺԵ, Ա, 366], ճան [Հիշ. ԺԴ, Բ, 327], մանդատորթա-
խուցէս [Հիշ. ԺԳ, 178], մարաջախտ [Հիշ. ԺԳ, 139, 327, 439, 593, 

ԺԴ, Ա, 388, ԺԴ, Բ, 293], մարգիզ [Հիշ. ԺԳ, 583], մէշայ [Հիշ. 
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ԺԵ, Բ, 333], մթխալ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 275], միսալ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 284, 

286], մուլք [Հիշ. ԺԳ, 737, ԺԴ, Ա, 263], մնիրայ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

280], նօմոս [Հիշ. ԺԴ, Բ, 108, 240, 241], ոսպեթալ [Հիշ. ԺԳ, 702], 

ջաբիստր [Հիշ. ԺԳ, 750], ռայիս [Հիշ. ԺԵ, Բ, 67], սեւաստաւսիոս, 

սեւաստիոս [Հիշ. ԺԳ, 418, 583], սինօռ [Հիշ. ԺԳ, 85, 435], սիր 

[Հիշ. ԺԳ, 125, 289, 471, 698, ԺԴ, Բ, 294], սնդեկնոս [Հիշ. ԺԳ, 

442], սնկիլ [Հիշ. ԺԳ, 362], վեսպր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 398], տելետ [Հիշ. 

ԺԳ, 449], տուկ [Հիշ. ԺԳ, 584], տուքան [Հիշ. ԺԵ, Բ, 115], փա-
գախ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 582], փաթաւայ [Հիշ. ԺԵ, Ա, 90], փաշայ [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 279], քարխանաճի [Հիշ. ԺԴ, 576, Հիշ. ԺԵ, Ա, 512], քուշ-
նայ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 29], ֆրա [Հիշ. ԺԴ, Բ, 480-481] և բազմաթիվ 

այլ բառեր: 

Դժվար չէ նկատել, որ նշված օրինակները միմյանցից տարբեր 

են թե՛ ըստ ծագման և փոխատու լեզուների և թե՛ ըստ գործա-
ծության ոլորտների: Ըստ որում՝ ակնհայտ է, որ առանձին բառեր 

ժողովրդախոսակցական լեզվում և բարբառներում իրենց լայն 

տարածվածության և ակտիվ գործածումների շնորհիվ ամրակայ-
վել և մինչ օրս էլ շարունակում են կիրառվել գերազանցապես 

բարբառներում, տարբեր խոսվածքներում կամ առօրյա խոսքում, 

ինչպես՝ թամամ, լայեխ, խանչալ, խապար, հալալ, հաջաթ, հարամ 

և այլն: 

Պետք է փաստենք, որ վերը թվարկված բառերը հիշատակա-
րանային կամ միջինհայերենյան գրավոր այլ հուշարձանների 

վկայակոչումներով հիմնականում հայտնի են բառարաններին 

կամ հայերենին անցած օտար բառեր պարունակող բառացանկե-
րին, որոնցից էլ օգտվել ենք դասակարգումներ կատարելիս: 

Դրանցից առանձնանշելի են հատկապես նշանավոր լեզվաբան 

Հր. Աճառյանի կազմած ցանկերը՝ ըստ փոխատու լեզուների, 

որոնք տեղ են գտել նրա «Հայոց լեզվի պատմություն» երկհա-
տորյակի էջերում, ընդ որում՝ մեզ հետաքրքրող բառերի պարա-
գայում առավելապես ընդգծելի է հենց երկրորդ հատորը: Փոխա-
ռությունների ճշտման հարցում անգնահատելի են եղել նաև 

ՀԱԲ-ը, ՀԲԲ-ն ՄՀԲ-ն, ապա և «Ակնարկներ միջին գրական հա-
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յերենի պատմության» երկհատորյակի առաջին հատորի «Բառա-
գիտություն» բաժինը (կազմող՝ Մ. Հ. Մուրադյան) 200 , որում 

կրկին, ըստ փոխատու լեզուների, մանրամասն անդրադարձ կա 

միջին հայերենին անցած օտար բառերին: Հատկանշելի է, որ բազ-
մաթիվ բառեր, որոնք «Ակնարկներ»-ում բերվում են միջինհայե-
րենյան գրավոր տարբեր հուշարձաններից, միաժամանակ վկայ-
ված են նաև հիշատակարաններում՝ փաստելով տվյալ բառերի 

տարածված և համընդհանուր կիրառելի լինելը ինչպես գրական 

երկերում, այնպես էլ առօրյա-խոսակցական լեզվում: 

Ըստ հարկի՝ առանձին դեպքերում դիմել ենք նաև գերմանացի 

նշանավոր հայագետ Հ. Հյուբշմանի ստուգաբանություններին201՝ 

ճշտելով ոչ միայն մեզ հետաքրքրող բառերի փոխատու լեզունե-
րը, այլև նրանց գործածություններին վերաբերող տեղեկություն-
ներ: Հիշատակարաններում գործածված փոխառյալ բառերին 

անդրադարձել է նաև ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտի գիտաշխատող 

Վ. Խաչատրյանը՝ կատարելով նաև որոշ դասակարգումներ202: 

Արդ, ըստ փոխատու լեզուների՝ քննվող հուշարձաններում 

վկայված օտար ծագման կամ փոխառյալ բառերը կարելի է ներ-
կայացնել հետևյալ խմբերով. 

Ա. Արաբերենից փոխառություններ 

Միջինհայերենյան ժամանակահատվածը հատկանշվում է 

տարբեր լեզուներից, այդ թվում՝ արաբերենից կատարված մեծա-

 
200 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա., էջ 169-296: 
201 H. Hübschman, Armenische Grammatik, I. Theil, Armenische Etymologie, 

Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1897. 
202 Վ. Խաչատրյան, «Միջին հայերենում փոխառված բառերի գործածու-

թյունը ձեռագրերի 15-րդ դարի հիշատակարաններում», Հայերենագիտա-
կան միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 7-9 հոկտեմբերի, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 

«Գիտություն» հրատ. 2015, էջ 160-169: Նույնի՝ «Օտար բառերի գործածու-
թյունը 13-րդ դարի հիշատակարաններում», Հայաստանի ազգային պոլի-
տեխնիկական համալսարան, Լրաբեր գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 

III, Երևան, Ճարտարագետ, 2016, էջ 965-971: Նույնի՝ «Օտար բառերի գոր-
ծածությունը 14-րդ դարի հիշատակարաններում», Հայաստանի ազգային 

պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր գիտական հոդվածների ժողովածու, 

մաս III, Երևան, Ճարտարագետ, 2019, էջ 759-769: 
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թիվ փոխառություններով, որոնք արդյունք են հայ-արաբական 

դարավոր շփումների: Այդ շփումները, ինչպես հայտնի է, սկիզբ 

են առնում դեռևս Է. դարում արաբական առաջին արշավանքնե-
րից203 և տարբեր փոփոխություններով կամ առանձին ամիրայու-
թյունների տեսքով204 շարունակվում առնվազն մի քանի հարյու-
րամյակ՝ այդ ընթացքում անխուսափելիորեն ներգործելով ոչ 

միայն հայոց կենցաղի, այլ նաև հայերենի և ի մասնավորի՝ նրա 

բառապաշարի վրա: Արաբական աշխարհի հետ տարբեր մակար-
դակներով անմիջական փոխհարաբերությունները շարունակ-
վում են նաև Կիլիկիայի հայկական թագավորության գոյության 

ողջ ընթացքում205: 

Բնականաբար, հարյուրամյակներ շարունակ այս ուղղակի 

շփումները, զանազան փոխառնչություններն իրենց ազդեցու-
թյունն են թողել նաև հայերենի բառապաշարի վրա՝ արաբերենից 

հայերենին անցած բազմաթիվ նոր բառերի տեսքով: Ընդ որում՝ 

ինչպես երևում է հայտնի բառացանկերից (Հյուբշման, Աճառ-
յան, Մուրադյան) և բառարանների տվյալներից, եկամուտ բառե-
րը վերաբերում են հասարակական-քաղաքական կյանքի ամենա-
տարբեր ոլորտներին, կրոնական, գրական-գեղարվեստական, գի-
տական բնագավառներին՝ բժշկությունից (հիվանդությունների 

անվանումներ, դեղանուններ, բժշկական նպատակներով գործած-
վող բուսանուններ) մինչև պաշտոն, հասարակական դիրք, զա-

 
203 Տե՛ս Ա. Տեր-Ղևոնդյան, «Հայաստանի քաղաքական ինքնուրույնությունը 

VII դարի 30-90-ական թթ., 1. Հայաստանի քաղաքական վիճակը արաբա-
կան առաջին արշավանքների ժամանակ», Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. 

II, Հայաստանը վաղ ֆեոդալիմի ժամանակաշրջանում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1984, էջ 305-309: 
204 Տե՛ս Ա. Տեր-Ղևոնդյան, «Արաբական ամիրայությունները Հայաստա-

նում», Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. III, Հայաստանը զարգացած ֆեոդա-
լիմի դարաշրջանում (IX դ. կեսերից մինչև XIV դ. կեսերը), Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1976, էջ 58-69: 
205 Մանրամասն տե՛ս Վ. Տեր-Ղևոնդյան, «Իշխանապետությունը և արաբա-

կան աշխարհը», Հայոց պատմություն, հտ. II, միջին դարեր (IV դար - XVII դա-
րի առաջին կես), գիրք երկրորդ (IX դարի կես - XVII դարի առաջին կես), 

Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, էջ 342-348: Նույնի՝ Կիլիկյան Հայաստանը 

և Այյուբյան պետությունները (1171-1260), Երևան, «Տիր» հրատ., 2017: 



124 

նազան տիտղոսներ, կենցաղային բառեր և այլն 206 : Ակտիվ 

շփումների ընթացքում, ըստ հարկի կատարված փոխառություն-
ներից զատ, ժողովրդախոսակցական լեզուն անհարկի յուրացրել 

է նաև արաբերեն մի շարք բառեր, որոնց համարժեքները հայե-
րենն ունեցել է (հմմտ. արաբ. կոլոտ և հայ. կարճ, արաբ. նալաթ 

և հայ. անեծք, նզովք և այլն):  

Նկատենք, որ այս փոխառությունները լայնորեն տարածված 

են եղել ինչպես գրական, այնպես էլ ժողովրդախոսակցական լեզ-
վում, իսկ որոշ բառեր էլ այնքան են ամրապնդվել հայերենում և 

համընդհանուր գործածություն ստացել, որ նույնիսկ հայերենին 

հարազատ կամ առնվազն ոչ խորթ են համարվել: Այս առումով 

բավական է միայն հիշատակել ԺԲ. դարի եկեղեցական նշանավոր 

գործիչ, Տարսոնի եպիսկոպոս, մատենագիր Ներսես Լամբրոնացու 

հայտնի «Թուղթ»-ը՝ ուղղված Լևոն իշխանին (ապագա Հայոց 

թագավոր Լևոն Բ., 1198-1219 թթ.), որում Տարսոնի եպիսկոպոսը, 

ի թիվս այլ դժգոհությունների, իր մտահոգությունն է հայտնում 

հայերեն ներթափանցած օտար (իմա՛ եվրոպական) բառերի գործա-

ծությունների վերաբերյալ և փոխարենը առաջարկում է դրանց 

արաբերեն և պարսկերեն համարժեքները՝ ի պահպանություն 

նախնյաց ավանդույթների: Լամբրոնացին գրում է. «Տո՛ւք պատիւ 

անուանց ամիրայ, և հեճուպ, և մարզպան, և սպայասալար, և այս-

պիսիս, և մի՛ սիր, և պրօքսիմոս, գունդստապլ, և մարաջախտ, և 

ձիաւոր, և լեճ, որ լատինացւոց է օրէն: Արդ, փոխեցէ՛ք դուք զայս 

լատինացի ձևս, և զանուանսն ի պարսիցն և ի հայոցն ձևս և անո-

ւանս ըստ ձեր հարցն, և բարեզարդեցէք զձեր արքունիսդ առաջ-

նոցն սովորութեամբն» (ընդգծումները մերն են՝ Խ. Հ.)207: 

 
206 Տե՛ս H. Hübschman, Armenische Grammatik, p. 261-279. Հ. Աճառյան, Հայոց 

լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 208-213, Ակնարկներ միջին գրական հայերենի 

պատմության, հտ. Ա., էջ 199-220: 
207 «Թուղթ առ քրիստոսազօր իշխողն մեր ինքնակալութեամբ Լևոն, ի նուաստ 

Ներսիսէ, որ ի Տարսոն սրբոյ եկեղեցւոյն պաշտօնեայ», Տեառն Ներսեսի 

Լամբրոնացւոյ Տարսոնի եպիսկոպոսի Ատենաբանութիւն եւ թուղթ եւ ճառք, 

Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1838, էջ 234-235: 
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Ընդգծվածներից ամիրայ, հեճուպ բառերը ծագմամբ արաբե-
րեն են, իսկ մարզպան-ն ու սպայասալար-ը (իմա՛ սպասալար)՝ -
պարսկերեն: Ընդ որում՝ եթե վերջին երկուսը հայերենին անցել 

են ավելի վաղ շրջանում, դասվում են պահլավական փոխառու-
թյունների շարքին208, և սրանցից առնվազն մարզպան-ը՝ ավանդ-
ված է դեռևս դասական մատենագրությամբ209, ապա ամիրայ-ն, 

և հատկապես հեճուպ-ը Լամբրոնացու օրոք համեմատաբար նո-
րամուտ բառեր էին: Ամիրայ «իշխան, պետ, տեր» բառն առաջին 

անգամ հանդիպում է Է. դարի մատենագիր Սեբեոսի «Պատմու-
թիւն» երկում210: Բառի հաջորդ գործածությունը վկայված է Ժ. 

դարի մատենագիր Թովմա Արծրունու և Անանունի «Պատմու-
թիւն տանն Արծրունեաց» երկում211: Ըստ որում` պատմագիրը 

գործածել է ոչ միայն այս, այլև ամիրայապետեմ «իշխել, տիրել» 

բառը, որը ամիրայ բաղադրիչի կրկին վաղագույն օրինակներից 

է, բայց այս անգամ բաղադրյալ բառի կազմում212: 

Անշուշտ, մատենագրական վկայությունները բառի հնության 

միակ փաստարկը չեն, առավել քան հավանական է, որ նշյալ 

բառն ավելի վաղ գործածվել է ժողովրդախոսակցական լեզվում, 

որից հետո միայն անցել գրական լեզվին: Ամիրայ բառի կիրա-
ռությունները հաճախանում և հայերենի համար սովորական են 

դառնում արդեն ԺԱ. և հատկապես ԺԲ. դդ. ընթացքում: Այդ 

 
208 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս I, ՅԵրեւան, Պետական հա-

մալսարանի հրատ., 1940, էջ 272 և 285: 
209 ՆՀԲ-ի տվյալներով՝ սպասալար բառի հնագույն վկայությունը հանդիպում է 

Ժ. դարի մատենագիր Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն հա-
յոց» երկում, հմմտ. ՆՀԲ, 2, 737: 

210 Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի, Երևան, 

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, էջ 164: Հմմտ. ՀԱԲ, 1, 158: 
211 ՆՀԲ, 1, 71: Նկատենք, որ Թովմա Արծրունու և Անանունի երկում, ըստ հա-

մաբարբառի, ամիրայ բառը քանիցս գործածվել է. հմմտ. Հայկական համա-
բարբառ, Թովմա Արծրունի եւ Անանուն, Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, 

կազմող՝ Լ. Ա. Գուլգազարյան, գիրք Ա, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի ան-
վան լեզվի ինստիտուտ, 2018, էջ 67-68, գիրք Բ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառ-
յանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 2019, էջ 19: 

212 ՆՀԲ, 1, 71: Հմմտ. Հայկական համաբարբառ, Թովմա Արծրունի եւ Անանուն, 

Պատմութիւն տանն Արծրունեաց, գիրք Ա, էջ 68: 
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հաստատում են ոչ միայն պատմիչների երկերը, Լամբրոնացին 

ինքն այս «Թուղթ»-ով, այլև ժամանակի գրավոր սկզբնաղբյուր-
ները, մասնավորապես՝ ձեռագրերի հիշատակարաններն ու վիմա-
գրերը: Այս բառի լայն տարածվածության ու համաժողովրդական 

ընդունելության մյուս կռվանը Ամիր և նրանով բաղադրված 

տասնյակ անձնանուններն են, որոնք հիմնականում առատորեն 

հանդիպում են՝ ԺԳ. դարից սկսած213: Ընդսմին հասկանալի է, որ 

Լամբրոնացու համար այս բառն ավելի ընդունելի և ընկալելի էր, 

քան նույն բառի հին ֆրանս. համարժեք սիր բառը (բառի մասին 

տե՛ս «Եվրոպական փոխառություններ» բաժնում): 

Նույնիսկ հեճուպ / հեջուբ «սենեկապետ» բառը, որի մատե-
նագրական վաղագույն վկայությունները գրեթե ժամանակակից 

են Ներսես Լամբրոնացուն214 (ի հեճուկս նույն սենեկապետ հա-
յակազմ բառի, որն ավանդված է դասական շրջանից215), դարձյալ 

ավելի ընդունելի է վերջինիս, քան մի նորամուտ և եվրոպական 

համարժեք բառ: Եթե մի կողմ թողնենք ժամանակի կրոնական 

հակասությունները հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների միջև, որի արդ-
յունք է նաև Լամբրոնացու սույն «Թուղթ»-ը, այլև նրանում հիշ-
յալ բառերին անդրադարձը, ապա ակնհայտ է, որ տարսոնցի 

եպիսկոպոսի առաջարկած բառերը լայն տարածում ունեին ոչ 

միայն ժողովրդախոսակցական, այլև գրական լեզվում և իհարկե, 

հայերենի բարբառներում: Ըստ որում՝ նշելի է, որ արաբերենից 

փոխառյալ տասնյակ բառեր իրենց կենսունակությամբ անցել են 

նաև հայերենի արդի բարբառներին216: 

Հայերենն արաբերենից բառեր փոխառել է ինչպես ուղիղ ճա-
նապարհով, այնպես էլ այլ լեզուների հետ շփումների արդյուն-
քում: Այս պարագայում միջնորդ լեզուներ են եղել հիմնականում 

 
213 Հմմտ. Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, Երևան, Երևանի հա-

մալսարանի հրատ, 1942, էջ 119-138: 
214 Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 85, 87, ՄՀԲ, 423: 
215 ՆՀԲ, 2, 706: 
216 Աճառյանն իր կազմած բառացանկում այդպիսի բառերի դիմաց (բալասան, 

թաս, խումար, խպիպ, հապալաս, ճիտ և այլն) աստղանիշ է դրել, տե՛ս Հ. 

Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 189-207: 
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պարսկերենը, ապա՝ թուրքերենը, որոնք նույնպես, սերտ շփում-
ների մեջ լինելով արաբերենի հետ, նրանից փոխառել են բազմա-
թիվ բառեր: Նշված հանգամանքը մի փոքր դժվարացնում է հա-
յերենին անցած արաբական ծագման բառերի փոխատու լեզուն 

ճշտելու գործը, հատկապես եթե բացակայում են հարակից լեզ-
վական, մասնավորապես՝ հնչյունական տվյալները217: Ահա մի 

օրինակ քննվող աղբյուրներից: 1422 թ. նշանավոր տաղերգու, 

ծաղկող և եկեղեցական գործիչ Մկրտիչ Նաղաշն իր հիշատակա-
րանում գրում է. 

 

«Ողորմելի գերի Նաղաշ, 

Քանի ուտես զաւրըն պըլաշ, 

Զաչքդ բաց ու հատր պաշ, 

Որ չլինիս որթանցըն ճաշ» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 292]: 

 

Հանգավոր այս քառատողում միջնադարյան տաղերգուն գոր-
ծածել է ժամանակի ժողովրդախոսակցական լեզվին բնորոշ պը-
լաշ, հատր, բաշ բառերը, որոնք ակնհայտորեն օտար ծագում 

ունեն: Այդպիսին է նաև նրա Նաղաշ մականունը: Արդ, պըլաշ 

(< balaš «անվճար, ձրի»), հատր (< hādır «պատրաստ»), նաղաշ 

(< naqqāš) բառերն արաբերեն են218, սակայն հանդիպում են նաև 

պարսկերենում և թուրքերենում219: Իսկ ահա պաշ-ը թուրքերեն 

baš «գլուխ» բառն է: 

1466 թ. Ղրիմում գրված հիշատակարանում գրիչը գործածել 

է խազազ «մետաքսի առևտրական» բառը [Հիշ. ԺԵ, Բ, 249], որը, 

ըստ ՄՀԲ-ի, գործածական է ինչպես արաբերենում, այնպես էլ 

թուրքերենում220: Նույն թվականին Մոկաց գավառի Բռնաշեն 

գյուղում ընդօրինակված Ավետարանի հիշատակարանում կար-
դում ենք. «յաշխարհէս խիստ մահրամ եղաւ և յԱստուծոյ փա-
ռաւորեցաւ» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 249]: Մահրամ / մահրում «զուրկ, 

 
217 Այս մասին տե՛ս նույն տեղում, էջ 187-188: 
218 Հմմտ. ՄՀԲ, 654, 395 (տե՛ս հազր բառը), 564: 
219 Հմմտ. նշված բառերը ՄՀԲ-ի տվյալների հետ: 
220 ՄՀԲ, 298: 
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զրկված» բառը ՄՀԲ-ի տվյալներով գործածվում է արաբերենում, 

թուրքերենում և պարսկերենում221: 

Մեր հավաքած բառերը, բերված օրինակները վկայում են, որ 

արաբական փոխառություններով հարուստ միջինհայերենյան 

գրավոր հուշարձաններից են նաև ձեռագիր հիշատակարանները, 

որոնց հեղինակներն իրենց շարադրանքում շատ հաճախ գործա-
ծել են խոսակցական լեզվի միջոցով հայերենին կամ վերջինիս 

տարածքային մի տարբերակին անցած արաբերեն բառեր՝ համա-
պատասխան տառադարձմամբ և հայերենին հատուկ հնչյունա-
կան տարբերակներով: Օրինակ՝ արաբերեն ǰallād «դահիճ, ան-
գութ, արյունարբու մարդասպան» բառը 222  1465 թ. Արճեշում 

գրված հիշատակարանում գործածված է ջալատ, իսկ 1490 թ. Արծ-
կեում գրված հիշատակարանում ճալատ տարբերակներով. «ի 

դառնալն ի տուն մատնեցաւ ի ձեռս արեանարբու ջալատ տաճ-
կաց» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 235], «ի յահէ ճալատէն խոցոտեալ արեանթա-
թախ և ոսկրաբեկ տանջանօք փոխեցաւ ի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 

283]: 

Նկատելի է, որ ձեռագիր հիշատակարաններում փոխառյալ 

այս շերտի բառերի քանակն աստիճանաբար աճում է՝ ԺԳ. դարից 

սկսած և գործածության հաճախականությամբ աչքի են ընկնում 

հատկապես ԺԵ. դարի հիշատակարաններում: Ահա մեկ օրինակ 

1459 թ. նշանավոր բժշկապետ Ամիրդովլաթ Ամասիացու պատ-
րաստած բժշկական ձեռնարկի հիշատակարանից. 

«Ցանկ է գրոցս Ախրապատնին, որ առի ես՝ անպիտան և 

անարժան ծառայս՝ ի յարապ գրոց և ի մինհաճի տուքանէն, որ 

ժողովել է զինքս Մուսի պին-Մայմունն.... և շինեցի զգիրս զայս 

հանց գիր, որ ով որ յատար լինի և կամ յաշեապ լինի, նայ իրենն 

այս գիրքս հերիք է, և ով զինքս կարդայ և ուսնի զամենայն գործն 

բժշկութեանն և զմուֆրատաթ առնուլն, նայ լինի կատարելու-
թեամբ գէտ այս արուեստիս» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 115-116]: 

 
221 ՄՀԲ, 487: 
222 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա., էջ 272, ՄՀԲ, 466, 

666: 
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Ստորև այբբենական կարգով ներկայացնենք բառերի մի հա-
մառոտ ցանկ, որը կազմել ենք քննվող աղբյուրներից դուրս 

գրված արաբական փոխառություններից: Դրանք հիմնականում 

հայտնի են թվարկված բառացանկերին, որոնց համեմատությամբ 

էլ բերվում են օրինակները. 

ախրապատին [«դեղագիրք»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 115. ԺԵ, Գ, 115], 

աճապ [«արդյոք»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 328], ամանաթ [«ավանդ, երաշ-
խիք»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 132], ամիրայ [«իշխան, կուսակալ»՝ Հիշ. ԺԳ, 

421], անմրւաթ [«անգութ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 282. բաղադրված ան- 

ժխտ. նախածանցով], անշաղաւաթ [«անխիղճ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 282. 

ան- ժխտ. նախածանցով], անսլեհ [«անզեն»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 119. ան- 

ժխտ. նախածանցով], ապլահ [«հիմար»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 145], բախիլ 

[«ժլատ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 285], դաւի [«վեճ, պահանջ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 

46, 493. ԺԵ, Ա, 22, 109], դուքան, տուքան [«կրպակ»՝ Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 80. ԺԵ, Բ, 115], ըռահ [«պիտույք»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 166], ըռզակ 

[«ունեցվածք»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 282. ԺԵ, Բ, 274], թախսուպ [«մոլե-
ռանդ»՝ Հիշ. ԺԴ, 283], թամամ [«լրիվ»՝ Հիշ. ԺԳ, 61], թամամել 

[«ամբողջացնել, կատարել»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 110. բայակերտ -ել վեր-
ջածանցով], թամաշայ [«տեսարան, հանդես»` Հիշ. ԺԵ, Ա, 422], 

թասպութիւն [«անհանդուրժողություն»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 353. հայ. -

ութիւն վերջածանցով], թարքիպ [«դեղ պատրաստելու բաղադ-
րատոմս, եղանակ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 115], խալապայ, ղալապայ 

[«խուռն, բազմութիւն»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 236. ԺԴ, Բ, 518. ԺԵ, Ա, 

550], խալիֆայ [«ամիրապետ, տեր»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 517], խապազ 

[«հացագործ»՝ Հիշ. ԺԳ, 47, 109], խաս [«լավորակ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 

337], խարաճ [«հարկ, տուրք»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 250, 262, ԺԵ, Բ, 211], 

խարճ [«ծախքի փող»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 345], խրէր, խրեր [«վճիռ»՝ 

Հիշ. ԺԵ, Ա, 445. ԺԵ, Բ, 12], խսարել [«պաշարել»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 

278, 279. բայակերտ -ել վերջածանցով], կլայ [«բերդ»՝ Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 149, 296. ԺԵ, Ա, 134, 539], կումաշ [«ընտիր կերպաս»՝ Հիշ, 

ԺԵ, Գ, 107, 257], հալալ [«արդար»՝ Հիշ. ԺԳ, 134, 137, 200. ԺԴ, 

Ա, 7, 8, 9], հախ [«իրավունք»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 263], հաճի [«ուխտա-
վոր, մահտեսի»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 279], հասըլ [«արդյունք»՝ Հիշ. ԺԵ, 
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Բ, 173], հէջուպ [«սենեկապետ»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 235], հուքմ, հիւքմ 

[«հրաման, վճիռ»՝ Հիշ. ԺԳ, 735. ԺԵ, Բ, 2], ղամբար [«բոռ»՝ Հիշ. 

ԺԵ, Բ, 334], ղապալ [«վարձակալություն»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 439], մա-
լազ [«երիտասարդ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 27], մեզար [«շուշպա, Ավետա-
րանը փաթաթելու համար կտոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 215], մոլնայ [«մահ-
մեդական կրոնավոր»՝ Հիշ. ԺԴ, 600. ԺԵ, Ա, 601, 602], մուլք 

[«կալվածք»՝ Հիշ. ԺԳ, 737. ԺԴ, Ա, 263. ԺԵ, Ա, 565, 581], յատար 

[«դեղագործ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 115], նայիպ [«կուսակալ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 

294], նաշխ [«զարդանկար»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 629], շաղաւաթ [«գութ, 

գթություն»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 216, 282], շէխ [«մահմեդական կրոնա-
պետ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 279], ոխվ [«եկեղեցուն նվիրված գույք, կալ-
վածք»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 46, ԺԵ, Ա, 580], ջալատ, ճալատ [«անողոք»՝ 

Հիշ. ԺԵ, Բ, 235. ԺԵ, Գ, 283], ջիզայ [«գլխահարկ»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 

372], սապապ [«պատճառ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 402], սլեհ [«զենք»՝ Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 276], սուլտանութիւն [«սուլթանի տիրապետության շրջա-
նը»՝ Հիշ. ԺԳ, 85. հայ. -ութիւն վերջածանցով], տալապ [«պահանջ, 

ցանկություն»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 137], տամահութիւն [«ագահութիւն»՝ 

Հիշ. ԺԵ, Ա, 345. հայ. -ութիւն վերջածանցով], տապաղ [«կենդա-
նիների հիվանդություն»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 500] և այլն: 

Հատկանշելի է, որ որոշ բառեր այնքան են տարածված և յու-

րացված եղել ժողովրդախոսակցական լեզվում, որ հայերենի նա-
խածանցների կամ վերջածանցների հետ կազմել են նաև խառը 

բարդություններ, ինչպես՝ ան + շաղաւաթ «անսիրտ, դաժան», ան 

+ սլեհ «անզեն», խսար + ել «պաշարել», թասուպ + ութիւն «մո-
լեռանդություն», սուլտան + ութիւն «միապետություն» և այլն: 

Ժողովրդական լեզվում հաճախակի գործածումների շնորհիվ 

արաբական փոխառյալ շերտին պատկանող բազմաթիվ բառեր, 

որոնք գտնում ենք նաև հիշատակագիրների շարադրանքներում, 

անցել են նաև արդի բարբառներին՝ ըստ հարկի կրելով նաև 

հնչյունական համապատասխան փոփոխություններ: Դրանցից 

են՝ ամանաթ (Ար., Ղրբ., Թբ., Կր., Վն., Սս. և այլն), թամամ (Ար., 

Թբ., Ղրբ., Պլ., ՆՆ և այլն), թամամել > թամմել // թըմմել (Խրբ., 

Մշ., Ուրմ. և այլն), խաս (Ար., Պլ., ՆՆ, Ջվխ., Կր. և այլն), հալալ 
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(Ար., Ղրբ., Կր., Մշ. և այլն), ջալլատ // ջալլադ // ջալլաթ // ջալադ 

(Ղրբ., Ուրմ., Ար., Թբ., Սս., Վն. և այլն) բառերը223 և այլն: 

Վերևում թվարկված բառերը մեկ անգամ ևս փաստում են, որ 

փոխառյալ այս շերտին պատկանող բառամիավորները բավական 

լայն տարածում են ունեցել ամենատարբեր ասպարեզներում ինչ-
պես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքում: Հիշատակարանների 

պարագայում կարելի է առանձնացնել հատկապես կենցաղին, 

ուտելիք-ըմպելիքին, գյուղատնտեսությանը, գիտությանը, մաս-
նավորապես՝ բժշկությանն ու աստղագիտությանը, բույսերին, 

ռազմական, քաղաքական կյանքին, հասարակական հարաբերու-
թյուններին, շենք-շինություններին (եկեղեցի, վանք), հարկերին 

և տուրքերին վերաբերող բառերը, մյուս կողմից՝ գրեթե չեն հան-
դիպում ընտանիք-ազգական իմաստային դաշտին պատկանող 

բառեր: Նկատենք, որ Աճառյանի ցանկում ևս այս վերջին խում-
բը խիստ աղքատիկ է224: Դատելով քննվող աղբյուրներում արա-
բական ծագման տասնյակ բառերի հաճախակի կիրառություննե-
րից՝ կարելի է ասել, որ դրանք նախևառաջ անկաշկանդ գործած-
վել են ժողովրդախոսակցական լեզվում և բարբառներում: Ուստի՝ 

սխալված չենք լինի, եթե նշենք, որ հայերենում արաբական փո-
խառությունների իրական թիվն ավելին է եղել, քան գրավոր 

տարբեր հուշարձաններով, ներառյալ հիշատակարաններով 

ավանդվածները: Ըստ որում՝ դիտելի է, որ հիշատակագիրների 

խոսքում այս կարգի բառերի գործածումը չունի տարածքային 

սահմանափակում՝ ի տարբերություն եվրոպական փոխառու-
թյունների, որոնք համաժամանակյա կտրվածքով դրսևորում են 

տարածքային առանձնահատկություններ (տե՛ս «Եվրոպական 

փոխառություններ» բաժնում): Այսինքն՝ քննվող շերտի բառերը 

միաժամանակ գործածվել են բուն Հայաստանում, նրանից դուրս 

գտնվող հայ գաղթօջախներում, ինչպես նաև կիլիկյան գրչա-
կենտրոններում ստեղծված մատյանների հիշատակարաններում: 

 
223 Տվյալները ներկայացվում են՝ ըստ ԳԱՎԲԱՌ-ի և ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ-ի: 
224 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 208 (տե՛ս 6-րդ խումբը): 
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Այսպիսով, ամփոփելով մեր խոսքը հիշատակարաններում 

արաբական փոխառությունների արտահայտության վերաբերյալ՝ 

կարող ենք ասել, որ գրավոր այս հուշարձաններն արտացոլում 

են ժամանակի հայ կյանքում տեղի ունեցող հասարակական-քա-
ղաքական իրադարձությունները և վերջիններիս ազդեցություն-
ները հայ ժողովրդի ամենատարբեր շերտերի վրա: Այդ ազդեցու-
թյուններից անմասն չէին կարող լինել նաև ժամանակի լեզուն և 

հատկապես նրա բառապաշարը, որում տեղ են գտել արաբերենից 

անմիջական կամ այլ լեզուների միջնորդությամբ արված բազմա-
թիվ փոխառություններ: Ուսումնասիրվող շրջանների հիշատակա-
րաններն ավանդում են այս շերտին պատկանող տասնյակ բառեր: 

Բ. Պարսկերենից փոխառություններ 

Քննվող ժամանակահատվածի հիշատակարաններում, ինչպես 

և նույն շրջանի գրավոր այլ հուշարձաններում առատորեն վկայ-
ված են նաև իրանական ծագման բառեր, որոնք ունեն գործածու-
թյան բավական ընդարձակ ոլորտներ և հատուկ են ինչպես գրա-
վոր, այնպես էլ բանավոր լեզվին: Հարկ է ընդգծել, որ խոսքը ոչ 

թե պահլավական հնագույն փոխառությունների մասին է, որոնց 

օտար ծագումը հաճախ չի էլ գիտակցվել՝ հայերենին ձուլված և 

վերջինիս բառապաշարին ընտելացած լինելու շնորհիվ, այլ հենց 

միջինհայերենյան շրջանում կամ նրանից էլ մի փոքր վաղ բանա-
վոր և գրավոր ճանապարհներով, անմիջական, ապա և այլ լեզու-
ների (հիմնականում՝ արաբերենի և թուրքերենի) միջնորդու-
թյամբ հայերենին անցած բառերի: Այդ շերտը կամ նրան պատ-
կանող բառերը Հր. Աճառյանը հատկանշում է «նորապարսիկ» 

անվամբ225, որը, թերևս Հ. Հյուբշմանի ավելի վաղ գործածած 

«Neupersische» եզրի226 հայերեն տարբերակն է: 

Փոխառյալ այս բառերը և նրանց արտահայտած իմաստները 

վկայությունն են այն բանի, որ հայ-պարսկական շփումները ինչ-
պես հասարակական-քաղաքական, գիտական-գրական, այնպես 

 
225 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 188: 
226 H. Hübschman, Armenische Grammatik, p. 259. 
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էլ ժողովրդական մակարդակներում չեն դադարել հարյուրամ-
յակների ընթացքում: Իհարկե, այս հարցում էական նշանակու-
թյուն են ունեցել աշխարհագրական դիրքը, երկու ժողովուրդնե-
րի հարևանությունը, ինչպես նաև պատմական իրադարձու-
թյունները, մասնավորապես՝ Հայաստանում պարսից տիրապե-
տությունը: Նշյալ գործոններով կարելի է բացատրել ընդհանրա-
պես հայերենում, նրա գրավոր հուշարձաններում, այդ թվում՝ հի-
շատակարաններում հանդիպող պարսկերեն բառերը կամ նրանց 

տարբերակները: Ահա առանձնացված մի քանի օրինակ քննվող 

աղբյուրներից՝ 

աննշայ [«առանց օսլայի»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 114. հայ. ան- ժխտ. 

նախածանցով], արմաղան [«նվեր, ընծա»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 10], բահա-
դուր [«քաջ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 283], բէհէշտ [«դրախտ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 

514], գունահ [«հանցանք, մեղք»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 108], դանուշման 

[«մուսուլման կրոնավոր, գիտուն»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 601], դաւեքար 

[«գանգատավոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 422], դաստայ [«կապմ կապոց»՝ 

Հիշ. ԺԵ, Բ, 34], դաստէ [«մի ձեռք»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 119], դեհ 

[«կողմ»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 59], թաղթ // թախթ [«գահ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 

113, 138, 217], թախթան [«թալան, ավար»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 272], թար-
խան [«հարկերից ազատ անձ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 337], թուրվանդայ 

[«երախայրիք»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 227], թուրքման [«թուրքմեն»՝ Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 397], լալա [«դայակ, խնամակալ»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 11], խոս-
տակ [«ավատ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 254], խօջայ [«վաճառականի տիտ-
ղոս»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 30, 31], համշիրակ [«հայրենակից»՝ Հիշ. ԺԳ, 6, 

496. ԺԴ, Բ, 428], ճանտր [< ջանդար «թիկնապահ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 

123], մակար [«գուցե»՝ Հիշ. ԺԳ, 354], մօհր [«կնիք»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 

137], նալբանդ [«պայտար»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 80, 293], նշաշտակ (< 

նշաստակ) [«օսլա»՝ Հիշ. ԺԳ, 652], շապաղ [«գութ, ողորմածու-
թյուն»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 10], շիւան [«ողբ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 39], չուխայ 

[«հագուստ»՝ Հիշ. ԺԳ, 306, ԺԴ, Ա, 468 ], պելետիկին [< բալա-
թիկին «մահակ»՝ Հիշ. ԺԳ, 371], պէթար [«վատթար»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 

115], ջվալ [«պարկ»` Հիշ. ԺԵ, Գ, 137], ջուխտ [«զույգ»՝ Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 215], սայար (լինել) [«սատար, աջակից»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 339], փա-
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գախ [«գոմ, ախոռ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 582], փեղամպար [«մարգարե»՝ 

Հիշ. ԺԳ, 131], քարխանա(ճի) [«գործավոր, արհեստավոր»՝ Հիշ. 

ԺԴ, 576. ԺԵ, Ա, 512], քոսակ [«անմազ»՝ Հիշ. ԺԳ, 196], ֆռաշ 

[«սպասավոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 21] և այլն: 

Ըստ որում՝ առանձնանշելի է, որ թվարկվածներից որոշ բառեր 

ակներևաբար կարող են դասվել նաև իրանական հնագույն փո-
խառությունների շարքին, որոնք, սակայն, գրավոր ձևով ավանդ-
վել են միայն միջինհայերենյան մատենագրությամբ: Վերոբեր-
յալ օրինակներից այդպիսին են դեհ, խոստակ, համշիրակ, ջուխտ, 

քոսակ բառերը, որոնք ավելի ուշ գրավոր վկայություն են ստա-
ցել ժողովրդախոսակցական լեզվում և բարբառներում իրենց տա-
րածվածության շնորհիվ227: 

Նկատենք, որ Կիլիկիայում ընդօրինակված ձեռագրերի կամ 

ծագումով կիլիկեցի գրիչների այլուր գրած հիշատակարաննե-
րում ևս կարելի է հանդիպել այս շերտին պատկանող բառեր՝ ինչ-
պես վերոբերյալ թուրվանդայ, մակար, չուխայ և մի քանի այլ բա-
ռեր, որոնք մենք այստեղ չենք նշել: Կիլիկյան հայկական թա-
գավորությունը չի սահմանակցել և երբևէ ենթակա չի եղել Պար-
սից տերությանը, ուստի՝ քննվող բառերի կիրառությունը կիլիկ-
յան գրիչների հիշատակարաններում պետք է ունենա այլ բա-
ցատրություն: Այս հարցին առանձին ուշադրություն է դարձրել 

Մ. Մուրադյանը՝ առաջ քաշելով երեք գործոն՝ 1. բուն Հայաստա-
նից հայության գաղթերը դեպի Կիլիկիա, որի արդյունքում տե-
ղական բառապաշարում հայտնվում են նոր բառեր, 2. առևտրա-
յին հարաբերությունների արդյունքում լեզվական առնչու-
թյուններ, ինչպես նաև 3. քաղաքական հարաբերություններ, 

շփումներ կիլիկյան և պարսկական բարձրաստիճան պաշտոնյա-
ների միջև228: Անտարակույս, սրանք կարևոր կռվաններ են, սա-
կայն պակաս կարևոր չէ և այն փաստը, որ բավական ակտիվ են 

եղել շփումները նաև Կիլիկիայի և Հայաստանի գիտական կենտ-
րոնների միջև, ուսումնականների, գրիչների փոխադարձ այցերը: 

 
227 Հմմտ. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա, 224-225: 
228 Նույն տեղում, էջ 225-226: 
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Իր նշանավոր վանքերով, դրանցում գործող գիտնական վարդա-
պետներով ու գրչօջախներով Կիլիկյան հայկական թագավորու-
թյունը դեպի իրեն է ձգել ժամանակի ուսումնատենչ անձանց, 

թեև հակառակը ևս կարելի է տեսնել, հատկապես, երբ բուն Հա-
յաստանում ծաղկում էին վանական համալսարանները, ինչպես՝ 

Սանահինը, Հաղբատը, Գլաձորը և այլն: Հիշենք, օրինակ, Վար-
դան Արևելցուն, Մխիթար Գոշին, որոնք, ծնունդով Հայաստանից 

լինելով, այցելել են Կիլիկիա, ծանոթացել տեղի գիտական մտքին: 

ԺԳ. դարի երկրորդ կեսի Սկևռայի վանական գրչօջախի նշանա-
վոր գործիչ Գևորգ Սկևռացին, նախնական կրթություն ստանա-
լով ծննդավայր Լամբրոնում, եկել է Հայաստան, ուսանել այս-
տեղ, ապա վերադարձել Կիլիկիա, զբաղվել գիտությամբ, ուսուց-
չությամբ229 և ձեռագրերի ընդօրինակմամբ230: Նույն ուղով է ան-
ցել նաև Վարդան Կիլիկեցի անունով գրիչը, որ ԺԳ. դարավերջին 

ուսանել է Գլաձորի համալսարանում՝ միջնադարյան Հայաստանի 

նշանավոր րաբունապետ Եսայի Նչեցու մոտ: Կիլիկեցի այս գրչի 

հիշատակարանները՝ գրված Գլաձորում և Կիլիկիայում, աչքի են 

ընկնում ժամանակի համար բավական խրթնաբան և ճոռոմաբան 

ոճով, որը կարող է նաև բացատրվել նույն շրջանում և դեռ ավելի 

վաղ դիտվող խրթնաոճ գրությունների հանգամանքով: Ի դեպ, 

այս ոճը Հ. Աճառյանը մեկնում է իբրև պարսկական ազդեցու-
թյուն231: Մեջբերենք մի հատված 1287 թ. Վարդան Կիլիկեցու 

ընդօրինակած մատյանի հիշատակարանից. 

«Զենթադիր արտակերտեալս ի վիս սաւլեն ի Գրիգորէ Նիւ-
սեա արտաշարեալ զտիպն տերունեան ընդ երրեակն հանգէրե-
լով դրախտ իմանալի եւ զսգալի՝ յոգնազան դատողաց, հրա-
մանաւ իմոյ վարժապետիս Եսայեա շարազան պարեցի զգերա-
բուն դրախտս պէսպէսորակ պտղովք՝ ի զմայլունս իմաստից՝ 

ճմլեալ ի խոհեմական իմաստս բանասիրաց լուսափայլ դիտո-

 
229 Մանրամասն տե՛ս Է. Բաղդասարյան, «Գևորգ Սկևռացու «Վարքը»», 

Բանբեր Մատենադարանի, թիվ 7, Երևան, 1964, էջ 399-435: 
230 Հ. Բադալյան, Սկևռայի գրչության կենտրոնը, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 

2010, էջ 23-30: 
231 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 183: 
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ղութեամբ յիսականն լոյս, յորմէ ճաշակ և ճաշակաւղ վերաբե-
րիլ յիմանալի ստեղունսն ի փառս միակին» [Հիշ. ԺԳ, 605]: 

Ժամանակի բազմաթիվ այլ գրիչների փոխայցերը Կիլիկիա և 

բուն Հայաստան, տեղի գրչօջախներում ստացած նրանց կրթու-
թյունը կարող էին իրենց ազդեցությունը թողնել նաև վերջիննե-
րիս բառապաշարի վրա, հատկապես ժողովրդախոսակցական 

բնույթի բառերի պարագայում: Ստորև բերվող երկու օրինակնե-
րը կարևորվում են հատկապես ասվածը հաստատելու տեսանկ-
յունից: Դրանցից առաջինում Հովհաննես Կիլիկեցի գրիչը հայտ-
նում է, որը Սիս մայրաքաղաքից եկել է Վայոց ձոր՝ Եսայի Նչե-
ցու մոտ ուսանելու, իսկ երկրորդում Ներսես աբեղայի հիշատա-
կարանից մի հատված է, որից տեղեկանում ենք «յԱրեւելից աշ-
խարհէն ի Հայոց Մեծաց տանէ» (իմա՛ Հայաստանից) Կիլիկիա 

գալու մասին. 

«Այլ ես՝ թարմատար Յոհան, աշակերտ բանի յաշխարհէն 

Կիլիկեցոց, ծնեալ եւ սնեալ ի մայրաքաղաքն Սիս, եկի յաշ-
խարհս Արեւելից՝ տարաշխարհիկ շրջելով սակս ուսման....։ Եւ 

տեսի ի մերում լսարանիս զայս լուսաւոր եւ թուրվանդայ Մեկ-
նիչս եւ ստացայ զսայ յիշատակ հոգւոյ իմոյ (տպ. իմայ - Խ.Հ.) 

եւ ծնողաց եւ ուսուցչաց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 227]: «Ես՝ նուաստ աբե-
ղայ Ներսէս, թափառական եւ մեղսաներկ ոգի, չոգայ յԱրեւելից 

աշխարհէն ի Հայոց Մեծաց տանէ ի թագաւորանիստ եւ յաստո-
ւածապահ երկիրն Կիւլիկիա՝ ի սուրբ մենաստանն, որ Ակներոյ 

վանք առձայնի, եւ կեցի առ սուրբ եղբարսն, որ ի սուրբ ուխտն, 

իբրեւ ամս երիս....»232: 

Գալով փոխառյալ այս շերտի բառերի հիշատակարանային կի-
րառություններին և նրանց արտահայտությանը՝ պետք է ասել, 

որ քննվող հուշարձաններում հանդիպող վկայությունները որոշ 

բացառություններով հիմնականում կենցաղային և առօրյա-խո-

 
232 Գ. Տէր-Վարդանեան, Դ. Ղազարեան, «Ակների գրչութեան կենտրոնը և 

1331 թուականի նորայայտ Նարեկը», Էջմիածին, 2012, Գ (մարտ), էջ 142: Այս 

օրինակի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրելու համար շնորհակալ ենք Կի-
լիկիայի պատմության քաջագիտակ Սամվել Գրիգորյանին: 
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սակցական բառեր են, որոնք առավելապես հատուկ են ժո-
ղովրդախոսակցական լեզվին և բարբառներին: Իր հերթին այս 

գործոնը կենսունակություն է հաղորդել նշյալ շերտի բազմաթիվ 

բառերի, և պատահական չէ, որ վերը թվարկված բառերից մի քա-
նիսը հայերենի արդի բարբառներում ու խոսակցական լեզվում 

նույնպես կիրառվում են՝ ըստ հարկի համապատասխան հնչյու-
նական փոփոխություններով կամ բառակազմական մասնիկնե-
րով, ինչպես՝ բեթար (Ար., Թբ., Կր., Ղրբ., Մղր., Մշ, Վն և այլն), 

դաստա (Ար., ՆՆ., Ախլք., Շիր., Ղրբ. և այլն), խամ (տարածված է 

բազմաթիվ բարբառներում), խամութիւն (Ար., Կր., Սբ., Բլ.), 

ջուխտ (Ար., Թբ., Ղրբ., Ուրմ., Պլ., Կր. Խրբ., Մշ., Վն. և այլն), 

անփեշակ (Ար., Ղրբ.), քոսակ (Ար., Ղրբ. և այլն) և այլն: 

Ամփոփելով նկատենք, որ «նորապարսիկ» անունը ստացած և 

միջինհայերենյան բառաշերտի մաս կազմող այս բառերն ավանդ-
ված են ժամանակի գրավոր տարբեր հուշարձաններով, որոնց մեջ 

իրենց ուրույն տեղն ունեն նույն շրջանի հայերեն ձեռագիր հի-
շատակարանները:  

Գ. Թուրքերենից փոխառություններ 

Հարյուրամյակների ընթացքում թյուրքախոս ցեղերի (սել-
ջուկներ, մոնղոլ-թաթարներ, Ակ-Կոյունլու, Կարա-Կոյունլու և 

այլ ցեղեր, օսմաններ) հետ հայ ժողովրդի անմիջական շփումնե-
րը, որոնք սկիզբ են առնում դեռևս ԺԱ. դարից, չէին կարող չազ-
դել նաև քննվող ժամանակահատվածի հայերենի և մասնավորա-
պես նրա բառապաշարի վրա: Երկարատև այդ առնչությունների 

ընթացքում հայերենում ձևավորվում է թուրքերենից փոխառված 

բառերի մի ստվար շերտ, որն առնվազն մինչև Ի. դար նկատելի 

հետք է թողել ինչպես գրական (նկատի ունենք առավելապես 

արևմտահայ գրական լեզուն), այնպես էլ ժողովրդախոսակցա-
կան լեզվում և բարբառներում: Ընդ որում՝ հայերեն գրավոր 

տարբեր հուշարձաններում վկայված փոխառյալ այս շերտի բա-
ռերի քանակից դատելով՝ կարելի է ասել, որ նշյալ ազդեցու-
թյունն առավելապես ԺԳ-ԺԴ., բայց հատկապես հետագա դարե-
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րում233: Հիշատակարանային տվյալները նույնպես այս փաստի 

օգտին են խոսում. եթե մի կողմ թողնենք տիտղոսներ նշանակող 

կամ պետական, ռազմական գործին առնչվող սակավաթիվ բառե-
րը, որոնք հանդիպում են ԺԳ. դարի հիշատակարաններում՝ ինչ-
պես աթաբակ [<աթաբէգ «զորահրամանատարի տիտղոս»՝ Հիշ. 

ԺԳ, 140, 182], ասախ [«օրենք»` Հիշ. ԺԳ, 784], բաբան [«պարիսպ 

քանդելու համար նախատեսված քարընկեց, քար նետող մեքե-
նա»՝ Հիշ. ԺԳ, 711, 719], ապա այս աղբյուրներից մեր քարտա-
գրած բառերը հիմնականում ԺԴ. և ԺԵ. դարերից են: Այս հան-
գամանքը ևս կարող է ցուցիչ լինել այն բանի, որ առնվազն 

մինչև ԺԴ. դ. թուրքական ծագման բառերը դեռևս ժողովրդախո-
սակցական լեզվում չունեին կիրառության այն հաճախականու-
թյունը, որը նկատվում է ԺԵ. և հետագա դարերում: Հր. Աճառ-
յանն իր կազմած բառարանի234 և այլ հաշվարկների հիման վրա 

նշում է, որ շուրջ 900-ամյա լեզվական առնչությունների ընթաց-
քում հայերենը և նրա բարբառները մինչև 4000 բառ են փոխա-
ռել թուրքերենից, որոնցից միայն մոտ 200-ն են վաղագույն 

շփումների արդյունք (ցանկում տրվում է 170 բառ)235: Ակնհայտ 

է, որ այս մեծաթիվ փոխառությունների զգալի մասը բաժին է 

ընկնում միջին հայերենի վերջին և աշխարհաբարի վաղ շրջան-
ներին: Ըստ որում՝ փոխառությունների շարքում կան նաև արա-
բերեն և պարսկերեն ծագման բառեր, որոնք հայերեն են ներթա-
փանցել թուրքերենի միջոցով՝ կրելով վերջինիս բնորոշ հնչյու-

 
233 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա, էջ 237:  
234 Խոսքը հետևյալ բառարանի մասին է՝ Հ. Աճառյան, Թուրքերէնէ փոխառեալ 

բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղա-
րաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 

Լազարեան ճեմարան արեւելեան լեզուաց, 1902: Գրքի ընդարձակ առաջա-
բանում մանրամասն ներկայացվում է լեզվական շփումների ընթացքը՝ 

պատմական իրադարձությունների լույսի ներքո, տե՛ս էջ 1-12: Հետագայում 

իր «Հայոց լեզվի պատմություն» աշխատության մեջ ավելի հանգամանալից 

է անդրադառնում այս հարցին: 
235 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 275-279: 
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նական փոփոխություններ (հմմտ. տաւլպանդ «բամբակե նուրբ 

գործվածք»՝ Հիշ, ԺԴ, Բ, 260236): 

Քննվող ժամանակահատվածի հիշատակարաններում փոխառ-
յալ այս շերտը ներկայացված է մի շարք բառերով ու բառատար-
բերակներով, որոնք վերաբերում են հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքին, պետական և ռազմական գործերին, կենցաղին, զա-
նազան հարաբերություններին: Ահա դրանցից մի քանիսը՝ 

աթմաքչի [«հացագործ»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 529], բաշ [«գլուխ»՝ Հիշ. 

ԺԵ, Գ, 10], բէկ [«բարձրաստիճան անձի տիտղոս»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 

236], էլպաշի [«նահանգապետ, ցեղապետ»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 19], էլչի 

[«սուրհանդակ, պատգամավոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 237], թամղաչի 

[«հարկահան, դրոշմ դնող»` Հիշ. ԺԵ, Ա, 404. ԺԵ, Գ, 11], իլղար 

[«սրընթաց»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 461], ղարաչութիւն [«զրպարտութիւն»՝ 

Հիշ. ԺԵ, Գ, 137. հայ. -ութիւն վերջածանցով], ղուրուշ [«դրամա-
կան միավոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 122], մէշայ [«կաղնի, կաղնու ան-
տառ»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 333], նարին [«նուրբ»` Հիշ. ԺԴ, Բ, 517], 

ուլուսբէկի [«ցեղապետ, առաջնորդ»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 173], չաղաթ, 

ջաղաթայ [«չաղաթացի»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 278, 375], պօստանճիպաշի 

[«զինվորական բարձր պաշտոնյա, անվտանգության պատասխա-

նատու»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 13], սուրկուն [«աքսոր»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 389], 

փաթաւայ [«իզուր, ապարդյուն»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 90], փաշայ [«բարձ-
րաստիճան այր, զինվորական»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 279] և այլն: 

Ինչպես վերը նշել ենք, հայերենի բառապաշար մտած օտար 

բազմաթիվ բառեր միաժամանակ հանդիպում են արաբերենում, 

պարսկերենում և թուրքերենում, ուստի՝ երբեմն իսկապես բարդ 

է ստույգ նշել, թե որ լեզվից է այս կամ այն բառը հայերենին 

կամ նրա բարբառներին անցել: Մյուս կողմից անկախ բառերի 

ծագումից՝ ակնհայտ է, որ նրանց մի մասը կարելի է որակել իբրև 

անհարկի փոխառություններ կամ օտարաբանություններ, քանի 

որ շատ հաճախ հայերենն ունեցել է վերջիններիս համարժեքնե-
րը: Սակայն ժամանակի ընթացքում հաստատվելով ժողովրդա-
կան խոսքում և ձեռք բերելով գործածության հաճախականու-

 
236 Հմմտ. ՄՀԲ, 769: 
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թյուն՝ այդ բառերը ներթափանցել են նաև ակտիվ բառապաշար, 

արտացոլվել գրավոր հուշարձաններում:  

Անդրադառնալով թուրքերենից կատարված փոխառություն-
ներին՝ դարձյալ փաստենք, որ հիշատակարանային օրինակները 

նույնպես վկայում են, որ այս շերտն ընդարձակվում է հատկա-
պես ԺԵ. և հետագա դարերի ընթացքում: Միանգամայն պարզ է, 

որ նշյալ խմբին պատկանող բառերը բանավոր խոսքում շատ 

ավելի վաղ էին ընդունելություն գտել, հետո միայն ավանդվել 

մատենագրությամբ: Իբրև ասվածի անուղղակի հաստատում՝ 

պետք է դիտարկել ժամանակի անձնանունները, որոնք կա՛մ ամ-
բողջությամբ, կա՛մ առանձին բաղադրիչներով առատորեն վկայ-
ված են ինչպես ձեռագիր հիշատակարաններում, այնպես էլ վի-
մագրերում (Ալթուն, Գուռջիբէկ, Գուլփաշայ, Խաթունբէգ, Սա-
րիբէկ, Սուլթանբաշ, Սուլթանշահ և այլն):  

Դ. Եվրոպական լեզուներից փոխառություններ  

Քննվող ժամանակահատվածում հիշատակագիրներն իրենց 

շարադրանքներում գործածել են նաև լատիներեն, ֆրանսերեն և 

իտալերեն մի շարք բառեր, որոնք ամենից առաջ վերաբերում են 

պետական, տնտեսական ու ռազմական ոլորտներին և հիմնակա-
նում պաշտոն, հասարակական դիրք նշանակող բառեր են: Ոչ մեծ 

քանակով հանդիպում են նաև կրոնական նշանակության բա-
ռեր 237 : Առանձնանշելի է, որ եվրոպական փոխառյալ բառերի 

գործածությունները հիշատակարաններում ակտիվանում են 

հատկապես ԺԳ-ԺԴ. դարերում և աստիճանաբար նվազում ու 

դուրս են գալիս հիշատակագիրների բառապաշարից ԺԵ. դարի 

ընթացքում: Սա, իհարկե, չի նշանակում, թե այդ բոլոր բառերն 

այլևս չեն գործածվել հայերենում. Աճառյանը հանօբ «մի տեսակ 

բաժակ», առմօռ «պահարան» և մի քանի այլ բառերի օրինակով 

 
237 Հր. Աճառյանը թվարկում է եվրոպական 87 փոխառություն, որոնցից 51-ը 

հենց այս երկու խմբին են վերաբերում. տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատ-
մություն, մաս II, էջ 304: Գ. Զարբհանալեան, Պատմութիւն հայերէն դպրու-
թեան ի պէտս ուսմանց ազգային վարժարանաց, Բ. նոր մատենագրութիւն, Բ. 

տպ. յաւելուածովք, Վենետիկ, ի տպ. Մխիթարեանց, 1905, էջ 77-94: 
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ցույց է տալիս, որ կիլիկյան բարբառներում պահպանվել են կեն-
ցաղային նշանակության եվրոպական մի քանի փոխառություն-
ներ, որոնք, անկասկած, պետք է վերագրել եվրոպական փոխա-
ռությունների ակտիվ ժամանակաշրջանին 238 : Իսկ ահա վար-
չատնտեսական կամ ռազմական ոլորտներին վերաբերող բառերը 

հասկանալիորեն դուրս են եկել կիրառությունից: 

Միանգամայն պարզ է, որ եվրոպական բառերի մուտքը մի-
ջինհայերենյան բառաշերտ նախևառաջ պայմանավորված է մի-
ջերկրածովյան ավազանում Կիլիկիայի հայկական թագավորու-
թյան հիմնումով, որն իր գոյության ողջ ընթացքում (որպես «իշ-
խանապետություն»՝ 1080-1198 թթ., որպես թագավորություն՝ 

1198-1375 թթ.) սերտ հարաբերություններ է ունեցել ժամանակի 

եվրոպական պետությունների, ինչպես նաև եվրոպական իշխա-
նական տների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ: Լինե-
լով ծովափնյա պետություն՝ Կիլիկիայի թագավորությունը 

հայտնվել էր նաև միջազգային առևտրի և բեռնափոխադրումնե-
րի երթուղիներում, որն իր հերթին նշանավորում էր վերջինիս 

դերը Արևմուտքից-Արևելք ձգվող առևտրային հանգույցներում: 

Այս տեսանկյունից հիշատակելի են հատկապես վենետիկցի և ջե-
նովացի վաճառականները, որոնք, որոշակի արտոնություններ 

ստանալով, ակտիվորեն ներգրավված էին կիլիկյան ափերով ծո-
վընթաց առևտրում: Հիշենք թեկուզ այն, որ վենետիկյան իշխա-
նություններն Այասում ունեին նաև իրենց հյուպատոսական 

մշտական ներկայացուցչությունը 239 : Հայր Ղևոնդ Ալիշանն 

 
238 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 303-304: Տե՛ս նաև նույ-

նի՝ Քննություն Կիլիկիայի բարբառի, Երևան, Երևանի համալսարանի 

հրատ., 2003, էջ 286:  
239 Այս հարցին մանրամասն անդրադարձել է հայր Ղևոնդ Ալիշանը, տե՛ս Հայ-

Վենետ կամ յարընչութիւնք հայոց եւ վենետաց ի ԺԳ-Դ եւ ի ԺԵ-Զ դարս, Վե-
նետիկ, ի տպ. Ս. Ղազարու, 1896: Տե՛ս նաև Զ. Գևորգյան, «Կիլիկյան Հա-
յաստանը Միջերկրածովյան առևտրային նավագնացության համակարգում 

(XIII-XIV դդ.)», Ծովի մշակույթը՝ մարդկության մշակույթն է քաղաքակրթու-
թյունների երկխոսությունում: «Այաս» ծովային հետազոտությունների ակումբի 

25-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010 թ. մայիսի 14-16-ը, Երևան, 

«Մուղնի» հրատ., 2011, էջ 28-38: Նույնի՝ «Կիլիկյան հայկական պետու-
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իտալական արխիվներից դուրս է բերել անգամ վենետիկցի մի 

շարք հյուպատոսների (պայլերի) անուններ, մասնավորեցրել Վե-
նետիկի ծերակույտից վերջիններիս տրված լիազորությունները 

Կիլիկիայում240: Սակայն հայկական թագավորության դերն ու 

միջազգային նշանակությունն ավելի մեծացավ Խաչակրաց ար-
շավանքների ընթացքում, երբ Կիլիկիան և նրա մերձակա թագա-
վորությունները տասնամյակներով կարևոր հանգրվան էին դեպի 

Սուրբ երկիր ձգվող ռազմերթերի և ուխտավորների համար: Զանց 

առնելով պատմական մանրամասները241, որոնք մեզ կշեղեին մեր 

ուսումնասիրության բուն նյութից, նկատենք, որ եվրոպական 

ազնվական, զինվորական, հոգևորական, վաճառական խավերի 

ներկայացուցիչների երկարամյա անցուդարձերը Կիլիկիայով, 

տեղում նրանց հաստատվելը, ինչպես նաև գրանցվող խառնա-
մուսնությունները242 չէին կարող ուղղակիորեն չազդել ժամանա-
կի հայկական մշակույթի, արվեստի, կենցաղի, բարքերի և իհար-

 
թյունում հանգրվանած արևմտաեվրոպացի վաճառականական բնակչու-
թյան սոցիալական կազմը», Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողովի զեկուցում-
ներ (Երևան, 2017 թ., նոյեմբերի 28-30), Երևան, «Արմավ» հրատ., 2018, էջ 

107-114: 
240 Հ. Ղ. Ալիշան, Հայ-Վենետ, էջ 36-40: 
241 Կիլիկյան հայկական թագավորության պատմության վերաբերյալ կա հա-

րուստ գրականություն, դրանցից թվարկենք միայն մի քանիսը Հ. Ղ. Ալի-
շան, Սիսուան. համագրութիւն հայկական Կիլիկոյ եւ Լեւոն Մեծագործ, Վենե-
տիկ-Ս.Ղազար, 1885, Г. Г. Микаелян, История Киликийского Армянского 

государства, Ереван, изд. АН Армяанской ССР, 1952, C. Mutafian, La 

Cilicie au carrefour des empires, t. 1-2, Paris, 1988, G. Dédéyan, Les Arméniens 

entre Grecs, Musulmans et Croisés, vol. 1, Aux origines de l'état cilicien: 

Philarete et les premiers Roubeniens. Vol. 2, De l'Euphrate au Nil: Le reseau 

diasporique, Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian, 2003, Լ. Տեր-Պետրոս-
յան, Խաչակիրները և հայերը, հտ. Ա, ուսումնասիրություն և թարգմանություն-
ներ, Երևան, 2005, նույնի՝ Խաչակիրները և հայերը, հտ. Բ, պատմա-քաղա-
քագիտական հետազոտություն, Երևան, 2007 և այլն: Տե՛ս նաև մատենագի-
տությունը մինչև 2000 թ. հրատարակությունների՝ B. A. Tekeyan, 

Bibliography of Cilician Armenia 1500-2000, 2nd revised & augmented edition, 

Quebec, 2001.  
242 Զ. Գևորգյան, «Կիլիկյան Հայաստանում հանգրվանած եվրոպացիների 

ամուսնություններն ու արտամուսնական պայմանագրերը», Բանբեր Մա-
տենադարանի, թիվ 24, Երևան, Մատենադարան, 2017, էջ 8-16: 
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կե, լեզվի վրա: Եվ եթե արվեստում նկատվող եվրոպական ազդե-
ցություններն այսօր առավել արտահայտիչ կերպով ընդգծվում 

են հայկական ձեռագրական մանրանկարչության մեջ243, ապա 

լեզվում գրանցվող ազդեցությունները երևան են գալիս ժամա-
նակի մատենագրության, այդ թվում՝ հիշատակարանների շնոր-
հիվ: Այս առումով կրկին պետք է հիշատակենք Ներսես Լամբրո-
նացու հայտնի Թուղթը (տե՛ս «Արաբական փոխառություններ» 

բաժնում), որում վերջինս դժգոհում է նաև հայոց մեջ «լատինաց-
ւոց» բարքերի տարածումից, հայերենի համար լեզվական խորթ 

բառերի գործածություններից: Ավելորդ չենք համարում կրկին 

մեջբերել նշյալ հատվածը, որից այս առիթով մի ընդարձակ մեջ-
բերում ունի նաև Աճառյանը244. «Տուք պատիւ անուանց ամիրայ, 

և հեճուպ, և մարզպան, և սպայասալար, և այսպիսիս, և մի՛ սիր, 

և պրօքսիմոս, գունդստապլ, և մարաջախտ, և ձիաւոր, և լեճ, որ 

լատինացւոց է օրէն: Արդ, փոխեցէք դուք զայս լատինացի ձևս, 

և զանուանսն ի պարսիցն և ի հայոցն ձևս և անուանս ըստ ձեր 

հարցն, և բարեզարդեցէք զձեր արքունիսդ առաջնոցն սովորու-
թեամբն»245: 

Դիտելի է, որ Լամբրոնացու նշած «լատինացւոց» բառերը կի-
րառվել են ոչ միայն ժամանակի արքունի, այլև կիլիկյան տարբեր 

գրչակենտրոններում ձեռագրաստեղծ գործունեություն ծավա-
լած գրիչների բառապաշարում: Ասել է թե, այդ բառերը լայն տա-
րածում և համընդհանուր ընդունելություն էին գտել ժամանակի 

ոչ միայն բանավոր, այլև գրավոր լեզվում: Ահա տարսոնցի Գրի-
գոր գրչի 1216 թ. հիշատակարանից մի հատված, որում գրիչը 

 
243 Կիլիկյան ձեռագրարվեստում բյուզանդական և եվրոպական ազդեցու-

թյունների մասին մանրամասն տե՛ս S. Der Nersessian, Miniature Painting in 

the Armenian Kingdom of Cilicia from the Twelfth to the Fourteenth Century, 

jointly prepared for publication with S. Agemian, with an Introduction by 

Annemarie Weyl Carr, vol. I., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 

Washington, 1993. 
244 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 298: 
245 «Թուղթ առ քրիստոսազօր իշխողն մեր ինքնակալութեամբ Լևոն, ի նուաստ 

Ներսիսէ, որ ի Տարսոն սրբոյ եկեղեցւոյն պաշտօնեայ», էջ 234-235:  
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գործածել է իտալ. contestabile / connestabile246 «բարձրաստիճան, 

ազնվական այր, ավագ պարոն» (ուշ լատ. comes stabŭli > հին 

ֆրանս. conestable / connétable «արքունական ձիանոցի պատաս-
խանատու, ախոռապետ») բառը հայերեն գունդստապլ տառա-
դարձմամբ. «Իսկ քրիստոսասէր թագաւորն մեր առաքեալ զքե-
ռորդին իւր՝ զԿոստանդին գունդստապլ զաւրաւք սակաւուք» 

[Հիշ. ԺԳ, 101]: Նշված բառը հիշատակարաններում հանդիպում 

է նաև գաւնդաւստապլ տառադարձմամբ [Հիշ. ԺԳ, 201. ԺԴ, Ա, 

480]: Նույն Գրիգոր գրչի մեկ այլ հիշատակարանում վկայված է 

ոչ միայն գունդստապլ-ը, այլև հին ֆրանս. sir / sire «տեր, բարձ-
րաստիճան այր» (< հին ֆրանս. senieur < լատ. senior «ծեր, տա-
րեց ավագ»247) բառը՝ հայերեն սիր տառադարձմամբ. «Զքրիստո-
սասէր եւ զքաջարին հայր սորա՝ զսիր Պաղտոյն՝ զգնացեալն առ 

Քրիստոս յիշեսջիք ի Տէր» [Հիշ. ԺԳ, 125], «զքրիստոսատուր պա-
տանին Մանուէլ՝ զգունդստապլ Աստուծոյ քաղաքին Անտիո-
քայ» [Հիշ. ԺԳ, 126]: Նշված երկու բառերը հանդիպում են այլ 

հիշատակարաններում ևս, որոնք ընդգրկում են մինչև ԺԴ. դարը 

և գրված են կիլիկյան գրչակենտրոններում՝ գունդստապլ [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 389, 390, 480, 495. ԺԴ, Բ, 426, 476 և այլն], սիր [Հիշ. 

ԺԳ, 289, 471, 698. ԺԴ, Ա, 59. ԺԴ, Բ, 294 և այլն]: 

Դարձյալ հայերեն տառադարձմամբ հին ֆրանսերեն փոխա-
ռություն է կիլիկյան բազմաթիվ հիշատակարաններում գործած-
ված մարաջախտ «բարձրաստիճան զինվորական, մարշալ, ազն-
վական» (հին ֆրանս. maréschal «արքունի ձիանոցի խնամատար, 

գլխավոր ձիապան», որից էլ ավելի ուշ՝ «ազնվական, բարձրաս-

 
246 O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, con prefazione F. 

L. Pullè, [v. 1], A-L, Roma-Milano, Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, 

Segati e C., 1907, p. 337. Հմմտ. ՀԱԲ, 1, 595. ՄՀԲ, 150: 
247 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes 

du IXe au XVe siècle, t. septième, Paris, Emile Bouillon, Libraire-Éditeur, 1892, p. 

380, L. Castiglioni, S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, p. 1269. Հմմտ. 

ՀԱԲ, 4, 219. ՄՀԲ, 701: 
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տիճան այր») բառը248: 1274 թ. Սսում ընդօրինակված Ավետարա-
նի հիշատակարանում կարդում ենք Կոստանդին գրչի հետևյալ 

տողը. «Որում Աւշինն տենչացեալ, որ մարաջախտ Հայոց պատ-
վեալ (այսպես – Խ. Հ.), զայս աւետեալ մատեան ստացեալ» [Հիշ. 

ԺԳ, 439]: Ահա 1311 թ. Կիլիկիայի Գերմաղբյուր վանքում ընդ-

օրինակված Ավետարանի հիշատակարանից մի հատված. «.... եւ 

բարեպաշտ իշխանին՝ պարոն Պաղտնին, որ է այժմ մարաջախտ 

Հայոց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 196]: Այս բառի վկայություններ կան նաև 

այլ հիշատակարաններում [Հիշ. ԺԳ, 139, 327, 593. ԺԴ, Ա, 388. 

ԺԴ, Բ, 293 և այլն]: 

Քննվող հուշարձաններում գործածված եվրոպական փոխառ-
յալ այլ բառերից են ՝ 

Լատիներեն – իտալերեն՝ գանձաւլաւս [«կուսակալ»՝ Հիշ. ԺԴ, 

469], գաբիթլ [«քաղաք, մայրաքաղաք»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 286], գու-
բեռնաթոր [«նահանգապետ»՝ Հիշ. ԺԴ, 417], գունթ [«կոմս»՝ Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 32, 476], դիուռնալ [«ցերեկային (ժամ)»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 398], 

միսալ [«պատարագամատույց»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 284, 286], պանք 

[«բանկ»՝ Հիշ. ԺԵ, Ա, 414], վեսպր [«երեկոյան ժամ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 

398], սոմ [«դրամական միավոր»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 374. թերևս, թուր-
քերենից անցած], վիճիլ [«նախատոնակ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 398], վուլ 

[«պապական կոնդակ, կնիք»՝ Հիշ. ԺԳ, 585. հմմտ. հուն. βούλλα], 

տօրմիթոր [«ննջարան»՝ Հիշ. ԺԴ, 517], ֆրա [«եղբայր» (կրոնա-

կան նշանակությամբ)՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 416, 418. ԺԴ, Բ, 480-481]:  

Հին ֆրանսերեն – ֆրանս.՝ անսիզ [«օրենք»՝ Հիշ. ԺԳ, 327], 

բրաջուր [«քարոզիչ»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 416, 493], բրինձ [«արքա-
յազն»՝ Հիշ. ԺԳ, 586], բրընձես [«արքայադուստր»` Հիշ. ԺԳ, 

320], բրվէլէճ [«արտոնություն»՝ Հիշ. ԺԴ, 417], գունդէս [«կոմ-
սուհի»՝ Հիշ. ԺԳ, 323, 593], գուրդ [«բակ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 286], լիճ 

[«վասալ»՝ Հիշ. ԺԳ, 327], կոմս [Հիշ. ԺԳ, 584], մարգիզ [Հիշ. ԺԳ, 

583], ոսպեթալ [«հոսպիտալ»՝ Հիշ. ԺԳ, 702], պայլ [«իշխան, 

ազնվական կամ բարձրաստիճան այր»՝ Հիշ. ԺԳ, 585, 698], պատ-

 
248 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes 

du IXe au XVe siècle, t. cinquième, Paris, F. Vieweg, Libraire-Éditeur, E. Bouillon 

et E. Vieweg, Successeurs, 1888, p. 170. Հմմտ. ՀԱԲ, 3, 275. ՄՀԲ, 500: 
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րոն [«տեր, մեծավոր»՝ Հիշ. ԺԳ, 121, 179], ջաբիստր [«գրքի 

գլուխ»՝ Հիշ. ԺԳ, 750], ջամբռլայ [«սենեկապետ»՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 

506], ջալունջ [«բողոք»՝ Հիշ. ԺԳ, 402], ջանցլեր [«կանցլեր»՝ Հիշ. 

ԺԳ, 238], սէնէհջալ, սինէջալէս [«արքունական տիտղոս, բարձ-
րաստիճան այր»՝ Հիշ. ԺԳ, 630. ԺԴ, Ա, 274], տամ [«տիրուհի»` 

Հիշ. ԺԳ, 320], տուկ [«դուքս»՝ Հիշ. ԺԳ, 584], ումբրուր [«արքա, 

կայսր»՝ Հիշ. ԺԳ, 586]: 

Նշված բառերը հիմնականում հայտնի են մեր նշած ցանկերին 

և բառարաններին, բացառություն են միայն գաբիթլ, գունդէս, 

դիուռնալ, վեսպր բառերը: Դրանցից գունդէս-ը ակնհայտորեն 

միջինհայերեն գրավոր աղբյուրներում հանդիպող գունդ < ֆր. 

comte «կոմս» բառի իգական ձևն է՝ «կոմսուհի» նշանակությամբ, 

ճիշտ այնպես, ինչպես բրինձ < ֆր. prince «իշխան» բառից նույն 

շրջանի հայկական գրավոր հուշարձաններում վկայված է բրըն-
ձես «իշխանուհի» (princesse) բառը249: Ի դեպ, նշված բառը մեկ 

անգամ հանդիպում է նաև 1263 թ. ընդօրինակված Ավետարանի 

հիշատակարանում. «.... որ և զնմանութիւն ծնողին բերելով յին-
քեան զաստուածասէր բրընձեսն զՍպիլ՝ որդւովք իւրովք» [Հիշ. 

ԺԳ, 320-321]: Այսպիսով՝ գունդէս-ը ֆր. comtesse «կոմսուհի» 

բառի հայերեն տառադարձումն է: Միևնույն անձի հիշատակման 

առիթով այն երկիցս գործածված է Հովհաննես արքաեղբոր երկու 

տարբեր հիշատակարաններում: Ահա դրանք՝ գրված համապա-
տասխանաբար 1263 և 1286 թթ.. «.... և զբարեսէրն Կալամառի 

գունդէս Ճաֆուն, որ զմագաղաթ տառիս շնորհեաց կրսերիս իւր» 

[Հիշ. ԺԳ, 323], «զԿալամառի գունդէս Ճաֆուն և Ռամլոյ, և Ֆի-
լիպ և զՄարեմթագ, և զԱկաց՝ ծնընդաւք նոցին եւ զարմիւք յի-
շեցէ՛ք» [Հիշ. ԺԳ, 593]: 

Առանձնացված մյուս բառերը՝ գաբիթլ, դիուռնալ, վեսպր, 

նրանց հետ նաև վերևում նշված տօրմիթոր-ը թեև կրկին դաս-
վում են նույն ժամանակաշրջանի եվրոպական փոխառություն-
ների շարքին, սակայն սրանք կարելի է դիտել որպես հայերենի 

 
249 Հմմտ. Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հտ. Ա., էջ 243, 293, 

ՄՀԲ, 128: 
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լատինաբան շերտի վաղ դրսևորումներ: Հայտնի է, որ ԺԴ. դարի 

սկզբներին լատին քարոզիչների (իմա՛ ունիթորներ կամ ինչպես 

իրենք էին իրենց հայերենով կոչում, «կարգ միաբանողաց») ջան-
քերով փորձ արվեց հայերենը հատկապես իր քերականականու-
թյամբ և շարահյուսական որոշ կողմերով մոտեցնել լատիներե-
նին: Այս ամենից անմասն չմնաց նաև հայերենի բառապաշարը: 

Այդպիսով հատկապես լատիներենից արված թարգմանություն-
ների մեջ ի հայտ եկան քերականական մի շարք արհեստական 

կառույցներ, սահմանումներ, լատիներենից արված փոխառու-
թյուններ: Այս հարցում նշանակալի դեր ունեցավ հատկապես 

Քռնայի դպրոցը250, որի երևելի ներկայացուցիչներից էր Գլաձորի 

համալսարանի նշանավոր րաբունապետ, եկեղեցական հայտնի 

գործիչ Եսայի Նչեցու աշակերտ Հովհաննես Քռնեցին, որը հայտ-
նի է հատկապես իր «Յաղագս քերականին» երկով251: Լեզվական 

այս ընթացքի վերաբերյալ Գ. Զարբհանալյանը գրում է. «Հայե-
րէն գրաբար լեզուն անոնցմէ շատին գրչին տակ ծանր հարուած 

մը ու ազդոյ վէրք մը ընդունեցաւ, և զոր դարմանելու համար՝ 

մեծագոյն դժուարութեանց հարկ եղաւ դիմակայել» 252 : Գուցե 

այս որակումը մի փոքր չափազանցված է, բայց և այնպես նշելի 

է, որ հայերեն ներթափանցեցին նաև մի շարք բառեր, որոնք ըստ 

երևույթին երբեք էլ լայն տարածում չունեցան և մնացին միայն 

մատենագրական մի քանի երկերում: Վերը մեր նշած հիշատա-

 
250 Այս շրջանի հայերենի վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց 

լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 308-310: Վ. Համբարձումյան, Լատինաբան 

հայերենի պատմություն (14-18-րդ դդ.), Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2010, էջ 

103-110, Տ. Սիրունյան, «Վաղ լատինաբանություններ Քռնայի կենտրոնի 

թարգմանական երկերում (XIV դ.)», Հայերենագիտական միջազգային տաս-
ներորդ գիտաժողով, 7-9 հոկտեմբերի, 2015 թ.: Զեկուցումների ժողովածու, 

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015 էջ 321-332: Նույնի՝ «Հովհան-
նես Քռնեցու քերականական երկի սահմանումների լատիներեն նախօրի-
նակները», Բանբեր Մատենադարանի, թիվ 24,  Երևան, 2017, էջ 122-140: 

251 Յովհաննէս Քռնեցի, Յաղագս քերականին, բնագիրը հրատ. պատրաստեց 

Լ. Ս. Խաչիկյանը, ներածությունը Լ. Ս. Խաչիկյանի և Ս. Ա. Ավագյանի, 

Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1977: 
252 Գ. Զարբհանալեան, Պատմութիւն հայերէն դպրութեան, հտ. Բ., էջ 36: 
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կարանային վկայությունները պատկանում են այս կարգի բառե-
րի շարքին: 

Գաբիթլ բառը ուշ լատ. և իտալերեն capitale (< լատ. 

căpitālis253) «գլխավոր քաղաք, մայրաքաղաք» բառն է՝ հայերեն 

տառադարձությամբ: Այն մեկ անգամ հանդիպում է Քռնայում 

1337 թ. «Հռոմէական պատարագամատոյց»-ի հայերեն թարգմա-
նության հիշատակարանում. «Ամենայն օր պատարագ կայ ի 

զգաբիթլն սուրբ պապին, եւ ամենայն գուրդս Հռոմայ գոն» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 286]: Այստեղ կիրառված է նաև հին ֆր. գուրդ (court) 

«արքունիք, ազնվականության համախումբ» բառը, որը համե-
մատաբար ուշ օրինակով հայտնի է նաև ՄՀԲ-ին254: Նույն հիշա-
տակարանում երկիցս հանդիպում է նաև լատ.-իտ. missale «պա-
տարագամատույց ժողովածու» բառը, որը գրեթե մեկ դարով 

ավելի վաղ վկայություն է, քան ՄՀԲ-ում հիշատակված օրինա-
կը255: Կարդում ենք նշված հիշատակարանում. «Եւ արդ, զՄիսալ 

ազգիս Հռոմա առ արգասիւք սորին յարմար» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 284], 

«թարքմանեցաւ Պատարագամատոյց բոլոր տարոյն, որ կոչի Մի-
սալ, ի լատին բարբառոյն ի հայս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 286]: 

1343 թ. Կաֆայում (Ղրիմ) Թադեոս գրչի հիշատակարանում 

գործածված են դիուռնալ և վեսպր բառերը, որոնք համապատաս-
խանաբար վերաբերում են առավոտյան և երեկոյան ժամերգու-
թյուններին. «Թարգմանեցի ի ֆրանգ բառէ ի հայկականս զԺա-
մուց գիրք, որ կոչի Դիուռնալ, այսինքն է ցերեկաին, որք ասին 

Վեսպրն, որ է երէկոյին ժամն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 398]: Դիուռնալ-ը 

միջին լատ.-իտ. diurnale (<diurnale officium) բառից է, որ բառացի 

նշանակում է «ցերեկ կամ նրա մի հատվածը՝ ըստ ժամագրքի»256: 

Այստեղ այն գոյականաբար է գործածված, իսկ երկրորդը` վեսպր-

ը, միջ. լատ.-իտ. vespro (< լատ. vesper «երեկո, գիշեր») բառից 

 
253 L. Castiglioni, S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, p. 173. 
254 Հմմտ. ՄՀԲ, 151 և 817 (քուրդ): 
255 Հմմտ. ՄՀԲ, 521: 
256 Հմմտ. O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, [v. 1], p. 

433. 
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է257: Այստեղ գրիչը գործածել է նաև վիճիլ բառը, որը լատ.-իտալ. 

vigilia բառն է և այստեղ նշանակում է «նախատոնակ»258: 

Ունենալով հայերենում իրենց համարժեքները և այդպես էլ 

լայն տարածում չգտնելով՝ այս կարգի անհարկի բառերը, ավելի 

ճիշտ՝ օտարաբանությունները, գործածությունից շատ արագ 

դուրս մղվեցին:  

Հիշատակարաններում կան նաև մի քանի այլ բառեր, որոնք 

եվրոպական նշյալ լեզուներից հայերեն են մուտք գործել դարձ-
յալ միջինհայերենյան շրջանում և հիմնականում տեղ գտել ժա-
մանակի բառապաշարին վերաբերող ցանկերում և բառարաննե-
րում: 

Քննվող աղբյուրներում (նաև միջին հայերենի գրավոր այլ 

հուշարձաններում) փոխառյալ այս շերտի բառերը գերազանցա-
պես վերաբերում են պաշտոն, տիտղոս, հասարակական դիրք 

իմաստային դաշտին կամ արտահայտում են եկեղեցական տար-
բեր հասկացություններ: Այս խմբի բառերի առկայությունը ժա-
մանակի հայերենում բնական պետք է համարել՝ հաշվի առնելով 

վերը նշված հասարակական-քաղաքական անցուդարձերը, կրո-
նական հարցերն ու նրանց առնչվող դրսևորումները: Այս տե-
սանկյունից ուրույն հետաքրքրություն ունեն նաև նույն շրջանի 

հայոց անձնանունները, որոնք ևս արտացոլում են ժամանակի 

լեզվամտածողությունն ու նրա առանձնահատկությունները: 

Այնպիսի անձնանունների գործածությունը մեզանում, ինչպի-
սիք են ազնվականության մեջ հանդիպող Ատան, Սիրատան (սիր 

բառից և Ատան անձնանունից), Զաբել, Սիպիլ, Ֆիմի և այլն, աս-
վածի թերևս լավագույն օրինակներն են: Եվ այս հարցում դարձ-
յալ անփոխարինելի է հիշատակարանների դերը, որոնք ավան-
դում են տասնյակ նման անձնանուններ: 

 
257 O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, [v. 2], p. 1525. 
258 Բառն ի սկզբանե ցույց է տվել զինվորների հերթապահության ժամերը, հե-

տագայում քրիստոնյաներն այն սկսել են կիրառել նաև «եկեղեցական խոշոր 

տոների նախատոնակ» իմաստով: Տե՛ս O. Pianigiani, Vocabolario 

etimologico della lingua italiana, [v. 2], p. 1530: Հմմտ. ՄՀԲ, 739: 
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Ե. Այլ լեզուներից կատարված փոխառություններ 

Քննվող ժամանակահատվածի հիշատակարաններում համե-
մատաբար քիչ թվաքանակով հանդիպում են նաև միջինհայերեն-
յան շրջանում այլ լեզուներից, մասնավորապես՝ հունարենից, 

վրացերենից, ասորերենից հայերենին անցած բառեր: Դրանց մեջ 

առանձնանշելի են հունարենից արված նոր փոխառությունները, 

որոնք առնչություն չունեն հունաբան հայերենի հետ, որի մասին 

խոսել ենք արդեն 2.3 ենթագլխում: Փոխառյալ այս շերտի մեջ 

մտնում են ԺԱ-ԺԴ. դդ. տարբեր հեղինակների երկերում, ձեռա-
գրերի հիշատակարաններում հանդիպող մի շարք բառեր, որոնք 

ընդհանուր առմամբ աչքի չեն ընկնում կիրառության հաճախա-
կանությամբ: Թերևս սխալված չենք լինի, եթե այս բառերը ևս 

վերագրենք միայն գրավոր խոսքին, այն էլ՝ սահմանափակ գոր-
ծածությամբ: Ահա դրանցից մի քանիսը, որոնք հիմնականում 

հայտնի են նաև նշյալ շրջանի բառացանկերին և բառարաններին 

(ստորև նշվող կիբիկոն, սինօռ, սնդեկնոս բառերը գրանցված են 

նաև ՆՀԲ-ում). 

կիպիկոն [«խորանարդ»՝ Հիշ. ԺԳ, 677. հուն.՝ κυβικός], նօմոս 

[«օրենք»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 108, 240, 241. հուն.՝ νόμος], ջունար 

[«մուշտակ»՝ Հիշ. ԺԴ, 446. հուն.՝ γουνάρια], սինօռ [«սահման»՝ 

Հիշ. ԺԳ, 85, 435. հուն.՝ σύνορον], սնդեկնոս [«սանահայր, կնքա-
հայր»՝ Հիշ. ԺԳ, 442. հուն.՝ σύνταχνος]: 

Հիշատակարաններում մի քանի օրինակով վկայված են նաև 

քննվող շրջանում հայերեն մուտք գործած և ըստ ամենայնի 

դարձյալ եզակի կիրառություններով աչքի ընկած վրացերեն մի 

քանի բառ, ինչպես՝ գամիր [«քաջ, ուժեղ»՝ Հիշ. ԺԴ, Բ, 302], դէ-
փալ [«թագուհի»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 171] մանդատորթախուցէս [«մարզ-
պան, կուսակալ»՝ Հիշ. ԺԳ, 178], մսախուրթախուցես [«պաշտոն-
յա, գլուխ իշխանների, հրամանատար»՝ Հիշ. ԺԳ, 179]: Այս բա-
ռերի գործածությունը պետք է դիտարկել ԺԲ-ԺԳ. դդ. հայ-վրա-
ցական հարաբերությունների համատեքստում, երբ Հայաստանը 

գտնվում էր Վրաց թագավորության հովանավորության ներքո, 

իսկ հայ-վրացական միասնական զորախմբերը միասին կատաղի 
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մարտեր էին մղում մահմեդական տարրերի դեմ259: Պատմական 

այս ընթացքով պայմանավորված՝ վրացերենից հայերենին են ան-
ցել մի շարք բառեր, որոնք հիմնականում վերաբերում են պետա-
կան-քաղաքական ոլորտին, բուսական-կենդանական աշխարհին, 

ինչպես նաև առօրյա-խոսակցական կամ կենցաղային բառաշեր-
տին: Աճառյանն առանձնացրել է ընդհանուր թվով 54 վրացերեն 

բառ 260 , որոնցից երկուսը գ(ա)միր և դէփալ տարբերակներով 

վկայված են նաև մեր քննած աղբյուրներում: Վերևում նշված 

մյուս երկու բառերը վերաբերում են պետական-ռազմական ոլոր-
տին և վկայված են ԺԳ. դարի նշանավոր գրիչ և ծաղկող Իգնա-
տիոս գրչի 1232 թ. Հոռոմոսի վանքում (Անի) ընդօրինակած Ավե-
տարանի (հայտնի է «Բագնայրի Ավետարան» անվամբ) հիշատա-
կարանում: Այս կարգի բառերի կիրառությունն Անիի և նրա մեր-
ձակայքի գրչօջախներում ստեղծված ձեռագրերում միանգամայն 

հասկանալի է, եթե նկատի ունենանք, որ նույն շրջանում հայոց 

երբեմնի մայրաքաղաքում ապրել են մեծաթիվ վրացիներ՝ կազ-
մելով քաղաքի քաղկեդոնական փոքրամասնության կորիզը, իսկ 

բուն քաղաքը գտնվում էր Զաքարյան տոհմի ներկայացուցիչնե-
րի իշխանության ներքո, որոնք նույնպես քաղկեդոնականու-
թյուն էին ընդունել261: Ստորև հիշատակվող Շահնշահն էլ Զա-
քարե Զաքարյանի որդին է՝ Շահնշահ ամիրսպասալարը, որը քա-

 
259 Մանրամասն տե՛ս Հ. Մարգարյան, «Հայ-վրացական զինակցությունը 

թուրք-սելջուկների դեմ պայքարում», Հայոց պատմություն, հտ. II, միջին դա-
րեր (IV դար - XVII դարի առաջին կես), գիրք երկրորդ (IX դարի կես - XVII 

դարի առաջին կես), Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2014, էջ 219-239: 
260 Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, էջ 22-223: 43 բառ և բառա-

տարբերակ էլ (մի մասը գրանցված չէ Աճառյանի կազմած բառացանկում) 

նշում է Մ. Մուրադյանը, տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմու-
թյան, հտ. Ա, էջ 296:  

261 Թ. Խ. Հակոբյան, Անի մայրաքաղաք, Երևանի համալսարանի հրատ., 

Երևան, 1988, էջ 188-191, Կ. Մաթևոսյան, Անի. եկեղեցական կյանքը և ձե-
ռագրական ժառանգությունը, Սբ. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 

հրատ., 1997, էջ 192-202: 
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նիցս հիշատակված է ոչ միայն ժամանակի ձեռագիր հիշատակա-
րաններում, այլև քաղաքի արձանագրություններում262: 

Իգնատիոս գրչի հիշատակարանից քաղվածաբար մեջբերենք 

մի հատված՝ մեզ հետաքրքրող բառերի կիրառությամբ. 

«....սիրեցեալն եւ մեծացեալն յԱստուծոյ մանդատորթախու-
ցես մեծի թագաւորութեանն՝ Շահնշահ, յաջորդեալ զաթոռ թա-
գաւորութեան հաւրն իւրոյ, լուսաւորեալ փարատեաց զմառախ-
ղապատ խաւարն, զոր ի զրկմանէ հաւր նորա մեծացեալ ունէր 

զեկեղեցիս Հայաստանեաց: ....մեծաւ պատուով պատուեցաւ 

ըստ Վրացն բարբառոյ՝ մսախուրթախուցէս, որ ըստ մերումս 

թարգմանի գլուխ իշխեցող եւ հրամանատար ամենայն իշխե-
ցողաց եւ գլխաւորաց տան թագաւորութեան տեառն իւրոյ» 

[Հիշ. ԺԳ, 178-179]: 

Կրկին փոքրաթիվ օրինակներով քննվող աղբյուրներում վկայ-
ված են ասորերենից փոխառյալ մի քանի բառ, ինչպես՝ խաւիծ 

[«ալյուրով պատրաստված կերակուր»՝ Հիշ. ԺԵ, Գ, 171], խիլայ 

[«պարգև, ընծա»՝ Հիշ. ԺԵ, Բ, 285] և այլն: 

Ամփոփելով հիշատակարաններում փոխառյալ բառերի գոր-
ծածություններին նվիրված մեր քննությունը՝ կարող ենք արձա-
նագրել, որ ժամանակի գրավոր այլ հուշարձանների կողքին՝ հի-
շատակարանները ևս ավանդում են բազմաթիվ փոխառություն-
ներ, որոնք հայերենին անցել են իր զարգացման միջին փուլում 

ինչպես գրավոր, այնպես էլ ժողովրդախոսակցական լեզվի միջո-
ցով և վկայությունն են փոխատու լեզուների հետ հայերենի հիմ-
նականում անմիջական առնչությունների: Ըստ որում՝ նկատելի 

է, որ այս շրջանի մի շարք փոխառություններ այնքան կենսու-
նակ գտնվեցին և լայն կիրառություն գտան նաև ժամանակի հա-
յերեն բարբառներում, որ դրանք ժառանգեցին մինչև անգամ ար-
դի հայերենն ու նրա տարածքային տարբերակները: Մյուս կող-
մից՝ փոխառությունների մի մասն էլ, չունենալով գործածության 

հաճախականություն, աստիճանաբար դուրս մղվեց լեզվից՝ ըստ 

 
262 Դիվան հայ վիմագրության, պր. I, Անի քաղաք, կազմեց Հ. Ա. Օրբելի, Երևան, 

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1966, էջ 15, արձ. 54, էջ 20, արձ. 64 և այլն: 



153 

հարկի տեղը զիջելով գոյություն ունեցող կամ նորակազմ հայե-
րեն բառերին: Որոշ փոխառություններ էլ լեզվից, նրա բառապա-
շարից դուրս մղվեցին՝ պարզապես իրենց անվանած առարկաների 

կամ հասկացությունների հնանալուն զուգահեռ (հմմտ. գունդս-
տաբլ, սիր, նօմոս, դէփալ և այլն): 

Ամեն դեպքում հարկ է ընդգծել, որ փոխառյալ բառերը մի-
ջինհայերենյան բառաշերտի ուրույն բաղադրիչն են, նրա գրա-
կան և ժողովրդախոսակցական բառապաշարի անբաժանելի շեր-
տը, որն իր առատ արտահայտությունն է գտնում նաև հայերեն 

ձեռագրերի հիշատակարաններում: Ներկա քննությունը միայն 

հաստատում է այդ փաստը:  
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2.5. ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀԻՇԱՏԱԿԱԳԻՐՆԵՐԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՎՐԱ 

Միջնադարի նշանավոր հայ մատենագիրների, ուսումնական-
ների, աստվածաբան վարդապետների կողքին ապրել, գործել և 

վերջիններիս երկերն են ընդօրինակել ու բազմացրել հայ գրչու-
թյան համեստ ու անխոնջ մշակները՝ գրիչները, որոնցից շատերի 

անունները պահպանվել և մեզ են հասել բացառապես իրենց իսկ 

արտագրած մատյաններում թողած հիշատակարանների շնորհիվ: 

Գրավոր այս հուշարձանների բառային քննությունը ցույց է տա-
լիս, որ առանձին դեպքերում, ի դեմս մատյաններ ընդօրինակած 

հասարակ գրիչների, գործ ունենք ժամանակի զարգացած, գրա-

գետ և շատ հաճախ նաև ուրույն մտածողությամբ օժտված ան-
ձանց հետ, որոնք, բացի գրչության արվեստից (այս եզրույթի 

ամենալայն իմաստով՝ ներառյալ վերջինիս «լեզվա-քերականա-

կան տեսությունը» 263 ), ծանոթ են եղել նաև հայոց պատմու-
թյանը, հայ մատենագրությանը և հայերենի լեզվական օրինա-

չափություններին: Ասել է թե, գրիչներից շատերը լոկ մատյան-
ներ կրկնօրինակողներ չէին: Այս եզրահանգմանն ենք գալիս, երբ 

ուսումնասիրում ենք գրչական այն բազմաթիվ հիշատակարան-
ները, որոնք աչքի են ընկնում գրաբար արհեստավարժ շարադ-

րանքով, նորաստեղծ կամ եզակի բառագործածություններով և 

ըստ հարկի՝ Սուրբ Գրքից կամ տարբեր հեղինակներից արված 

ուղղակի կամ անուղղակի մեջբերումներով: Ըստ որում՝ նշելի է, 

որ թեև խոսքն ավելի շատ վերաբերում է գրչությամբ, ձեռագրա-
կերտմամբ զբաղված եկեղեցու սպասավորներին, տարաստիճան 

հոգևորականներին (դպիր, սարկավագ, քահանա, աբեղա, վար-
դապետ, եպիսկոպոս), որով էլ թերևս բացատրելի են ստորև ներ-
կայացվող բառային որոշ կիրառություններ, այնուամենայնիվ 

գրչությունը մասնագիտության և արհեստի վերածած աշխարհիկ 

 
263 Տե՛ս Լ. Գ. Խաչերյան, «Գրչության արվեստի» լեզվա-քերականական տեսու-

թյունը միջնադարյան Հայաստանում (ուսումնասիրություն և բնագրեր), 

Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1962, էջ 12-14: 
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որոշ գրիչների հիշատակարաններ ևս այս տեսանկյունից երբեմն 

չեն զիջում հոգևորական գրիչների շարադրանքին: 

Արդ, ինչպես ցույց են տալիս բառային մեր պրպտումները, 

որոշ հիշատակագիրներ ոչ միայն քաջածանոթ են եղել հայ մա-

տենագրությանն ու հատկապես հոգևոր գրականությանը, այլև 

առանձին դեպքերում ազդվել են վերջիններիս բառապաշարից և 

իրենց հիշատակարաններում գործածել են այդ երկերում կիրառ-

ված բառեր ու բառակապակցություններ: Ըստ որում՝ գրական 

տարբեր երկերի ազդեցությունը երբեմն նկատելի է նաև նորա-
կերտ բառերի պարագայում, երբ որևէ երկի կամ նրա ինչ-որ մի 

տողի տպավորությամբ գրիչը նոր բառ(եր) է հորինել: Թերևս 

սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այս երևույթը կարող է ինչ-

որ առումով հիշատակագիրների կրթվածության կամ զարգացվա-

ծության ցուցիչներից համարվել: 

Այժմ մի փոքր մանրամասնենք ասվածը, մանավանդ որ մինչ 

օրս հիշատակագիրների բառապաշարին նշյալ տեսանկյունից 

առանձին ուշադրություն չի դարձվել: Ըստ հնարավորի՝ փոր-
ձենք բացահայտել նաև գրական այն երկերը, որոնք առավել կամ 

պակաս չափով ներգործել են հիշատակագիրների լեզվամտածո-
ղության և բառապաշարի վրա: 

Քարտագրելով հիշատակարաններում գործածված հարյուրա-
վոր բառեր և համեմատելով դրանք հայ բառարանագրության 

տվյալների հետ՝ նկատեցինք, որ մեծաթիվ բառեր բառարաններին 

հայտնի են միայն մեկ օրինակով՝ ավանդված գրավոր տարբեր հու-
շարձաններով: Հիշատակարաններում այդօրինակ բառերի նորա-

հայտ գործածությունների հավաքումն ու դասակարգումը հե-
տաքրքիր պատկեր երևան հանեցին: Ինչպես և սպասելի էր, ամե-
նից մեծ ազդեցությունը հիշատակագիրների բառապաշարի վրա 

Սուրբ Գրքից է. հարյուրավոր գրիչներ իրենց հիշատակարաննե-
րում բառացի կամ անուղղակի ձևով նշել կամ մեջբերել են Սուրբ 

Գրքից մեծ ու փոքր հատվածներ, կիրառել բառեր ու դարձվածք-

ներ, որոնք ուղղակիորեն կապվում են վերջինիս հետ, ինչպես՝  
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«.... Աստուած զձեզ յիշեսցէ ի հանդերձեալն գալստեանն իւ-
րում, եւ արասցէ արժանի լսել զերանաւետ զձայնն, որ ասէ` 

Եկա՛յք, աւրհնեա՛լք Հաւր իմոյ, ժառանգեցէ՛ք զպատրաս-
տեալ ձեզ զարքայութիւնն ի սկզբանէ աշխարհի (Մատթ., ԻԵ. 

34)» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 61-62]: 

Մատթեոսի Ավետարանից քաղված այս հատվածը մասնակի 

կրճատումներով և փոփոխություններով շատ հաճախ տեղ է գտել 

այլ հիշատակարաններում ևս: Ստեփանոս գրիչը, օրինակ, 1301 

թ. իր հիշատակարանն ավարտել է հենց այս քաղվածքով [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 6], Կարապետ քահանան իր ստացած մատյանի հիշատա-

կարանում ևս նշել է այն [Հիշ. ԺԴ, Ա, 18], գրիչ Սարգիսը նույն-
պես արձանագրել է ավետարանական այս խոսքը [Հիշ. ԺԵ, Ա, 5] 

և այլն: 

Ահա այլ օրինակներ ևս՝ քաղված հիշատակարաններից. 

«.... յուսալով յողորմածն եւ բարեգութն Աստուած որպէս 

խոստացաւ անսուտ խոստմամբ, թէ` Բախեցէ՛ք, եւ բացցի ձեզ 

(Մատթ., Է. 7). եւ թէ` Ոք եկեսցէ առ իս, ոչ հանից արտաքս 

(Հովհ., Զ. 37)» [Հիշ. ԺԳ, 54]: 

«Եւ արդ, Տէ՛ր իմ Յիսուս, շնորհեա՛ ստացողի սորա ընդգր-
կեալ զսուրբ պատգամս եւ յապագայսն կեալ առաջի քո լուրջ 

երեսաւք եւ լսել ի քէն զքաղցր ձայնն. Ազնիւ ծառայ, բարի եւ 

հաւատարիմ, որով ի սակաւուտ հաւատարիմ գտար, մո՛ւտ 

յուրախութիւն (հմմտ. Մատթ., ԻԵ. 21) եւ շահեսջի՛ր զբա-
զումսն, զի արկ զլումայս ի տեղւոջ քաւարանի» [Հիշ. ԺԳ, 255]: 

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում սուրբգրային այս 

մեջբերումներին մանրամասն անդրադառնալու առիթ ունեցել 

ենք264, ուստի՝ կրկնությունից խուսափելու նպատակով ավելորդ 

ենք համարում դարձյալ խոսել այս երևույթի մասին և նոր օրի-
նակներով ծանրաբեռնել մեր շարադրանքը: Միայն ընդգծենք, որ 

հիշատակագիրների խոսքը հարուստ է նմանօրինակ մեջբերում-

 
264 Առավել հանգամանալից այս մասին տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն 

ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 261-276: 
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ներով, որոնք, անկասկած, իրենց ազդեցությունն են թողել նաև 

նրանց բառապաշարի վրա: 

Գրչական բառապաշարի վրա զգալիորեն ազդել է նաև եկեղե-
ցական գրականությունը. հիշատակագիրները գործածել են ինչ-
պես ծիսական մատյաններից (Ճաշոց, Ճառընտիր, Շարակնոց, 

Մաշտոց և այլն), այնպես էլ եկեղեցու հայրերի ինքնուրույն և 

թարգմանական երկերից հայտնի բառեր, դարձվածքներ կամ հա-

րադիր բարդություններ: 1293 թ. Պարսոմոյ գրչի ընդօրինակած 

Ավետարանի հիշատակարանում գտնում ենք աղաձայն առնել 

«ձայնել, կոչել (աղով)» հարադրությունը. «Յայն սակս երեւեցաւ 

լոյսն ճշմարիտ խաւարելոց անձանց, եւ աղաձայն արար հովիւն 

հոգեւոր հաւտիս» [Հիշ. ԺԳ, 720, ընդգծումը մերն է՝ Խ.Հ.]: Ըստ 

ՆՀԲ-ի՝ հարադիր այս բարդությունը համանման մի կապակցու-
թյան մեջ գործածված է Ճառընտիր մատյանում265: Նույն աղբ-
յուրի համաձայն՝ դարձյալ այս մատյանից է աջագահ «գահի աջ 

կողմը, աջակողմյան» բառը266, որը գտնում ենք ԺԳ. դարի երկ-
րորդ կեսի արդյունաշատ գրիչ Ստեփանոս Իրիցորդու հիշատա-

կարաններից մեկում. «Անփորձ մնալ յաստիս եւ ի հանդերձեալ 

գալստեանն յաջագահ դասուն հանդիպիլ սմայ» [Հիշ. ԺԳ, 419]: 

Նույն աղբյուրի մատնանշումով ՆՀԲ-ն գիտի աւետագոչ «ավե-
տիս, լավ լուր ձայնող, հայտնող» բառը267, որը գործածված է նաև 

1284 թ. Աստվածատուր գրչի ընդօրինակած Ավետարանի հիշա-

տակարանում. «Եւ զամենայն սուրբս քո, որք հաճեցան քեզ զա-

մենեցուն, որ յայսմ աւետագոչ տառիս գծագրել կան» [Հիշ. ԺԳ, 

560]: Գեղազանութիւն «գեղեցկություն, վայելչություն» բառը 

ՆՀԲ-ում գրանցված է «Ճաշոց» մատյանից268, բառի մեկ այլ գոր-
ծածություն գտնում ենք արդեն Ստեփանոս գրչի 1368 թ. ընդ-

օրինակած մատյանի հիշատակարանում [Հիշ. ԺԴ, 486]: Անեղա-

շէն «անեղի՝ Աստծու շինած, աստվածաշեն», արժանընդունակ 

 
265 ՆՀԲ, 1, 32: 
266 ՆՀԲ, 1, 280: 
267 ՆՀԲ, 1, 394: 
268 ՆՀԲ, 1, 535: 
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«արժանավոր, արժանընկալ», արփիահրաշ «արեգակի նման հրա-

շալի» բառերը ՆՀԲ-ին հայտնի են հոգևոր երգերի «Շարակնոց» 

ժողովածուից269, այդ բառերի նոր կիրառություններ գտնում ենք 

ԺԳ-ԺԴ. դդ. հիշատակարաններում [Հիշ. ԺԳ, 150, 433. ԺԴ, Բ, 

90]: Նույն ձևով ընկերատեաց «ընկեր չսիրող, նենգ, նախանձ» 

բառը ՆՀԲ-ում արձանագրված է «Մաշտոց» ծիսամատյանից270, 

1214 թ. ընդօրինակված ձեռագրի հիշատակարանում Գրիգոր 

գրիչը ևս գործածել է այս բառը. «Ապա աստանաւր ամաչեմ ասել 

զազգիս մերոյ զնենգութիւն եւ զըչար կարծիս առ իրեարս, որ ի 

սկզբանէ նախանձոտք եւ ընկերատեացք լեալ են» [Հիշ. ԺԳ, 88]: 

Հայ և ընդհանրական եկեղեցու հայրերի ինքնուրույն և 

թարգմանական երկերից (իմա՛ վերջիններիս թարգմանություն-
ներով) հայ բառարանագրությանը հայտնի մի շարք բառեր ևս 

տեղ են գտել հիշատակագիրների գրավոր խոսքում, կիրառվել 

նրանց հիշատակարաններում: Ըստ ՆՀԲ-ի՝ առատասեղան 

«առատ, ճոխ սեղան ունեցող» բառը վկայված է Դ. դ. նշանավոր 

աստվածաբան Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք պահոց» խորագրով 

հայտնի ճառերի ժողովածուի հայերեն թարգմանության մեջ271: 

Այս բառի հաջորդ գործածությունը հանդիպում է 1214 թ. վերո-
հիշյալ Գրիգոր գրչի հիշատակարանում. «Էր սա քաջ եւ յաղթող 

ի պատերազմի, առատաձեռն, առատասեղան» [Հիշ. ԺԳ, 88]: 

Դ. դ. մեկ այլ նշանավոր եկեղեցական գործչի՝ Հովհան Ոսկե-
բերանի հեղինակած «Մեկնութիւն Թղթոցն Պօղոսի» երկի հայե-
րեն թարգմանությամբ ավանդված է բազմաթոյն «խիստ թունոտ, 

 
269 Համապատասխանաբար՝ ՆՀԲ, 1, 138, 357, 384: 
270 ՆՀԲ, 1, 780: 
271 ՆՀԲ, 1, 295: Հատկանշելի է, որ բառարանի հեղինակները քննվող բառի գոր-

ծածության օրինակը չեն նշել: Ստուգելով քննական բնագիրը՝ պարզվում է, 

որ մեզ հետաքրքրող բառը հանդիպում է միայն ձեռագրերի որոշ խմբում, 

իսկ ավելի ստույգ՝ մի քանի ձեռագրերում այն վկայված է «առատ սեղանոց» 

անջատ, իսկ մի քանիսում «առատասեղանաց» տարբերակներով. հմմտ. Ս. 

Բարսեղ Կեսարացի, Գիրք պահոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մուրադյանի, 

Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ., 2008, էջ 69 (տե՛ս ծնթ. 44 և 

46): 
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թունալից» բառը, որն արձանագրված է ՆԲ.ՆՀԲ-ում և ԼՀ.ԳԲ-

ում272: Քննվող բառի ևս մեկ վկայություն գտնում ենք մեր քար-
տագրած բառերի շարքում: Այն գործածել է Ավետիս գրիչը 1355 

թ. ընդօրինակած մատյանի հիշատակարանում. «Որպէս զի աւ-
ժանդակութեամբ ամենազօր ձեռինն ելցուք ի վեր ի միջոյ բազ-

մաթոյն եւ սրատամն ժանեաց սպանողին» [Հիշ. ԺԴ, 413]: Նույն 

մատենագրի մեկ  այլ երկի թարգմանության մեջ գործածված է 

գանձալից «գանձերով լի, հարուստ» բառը273, որը գտնում ենք 

նաև 1322 թ. Հակոբ կրոնավորի ընդօրինակած Ավետարանի հի-

շատակարանում [Հիշ. ԺԴ, Ա, 442]: 

ՆՀԲ-ի համաձայն՝ աղերսահայց «աղերսանքով հայցվող» բա-

ռը ավանդված է Ժ. դարի մատենագիրներ Անանիա Նարեկացու 

և Հովհաննես Դրասխանակերտցու երկերով (վերջինում՝ «աղեր-

սահայց լինել» հարադիր տարբերակով)274, քննվող բառի մեկ այլ 

օրինակ վկայված է 1240 թ. Վանական գրչի հիշատակարանում. 

«Զերեսս ի մայր եդեալ աղերսահայց մաղթանաւք խնդրեմ յամե-

նեցունց» [Հիշ. ԺԳ, 218]: 

Ծիսական տարբեր մատյաններից, եկեղեցու հայրերի ինքնու-

րույն և թարգմանական երկերից հայտնի այսպիսի տասնյակ բա-

ռեր տեղ են գտել սույն գրքի «Բառարան» բաժնում և վկայու-
թյունն են այն բանի, որ գրչաշխարհի ներկայացուցիչները կամ 

առնվազն նրանց մի մասը ուղղակիորեն կամ միջնորդավորված 

ձևով ծանոթ են եղել այս երկերին, ազդվել նրանց բառապաշա-

րից: Ահա ևս մի քանի բառ, որոնք կրկին այս խմբին կարելի է 

վերագրել՝ ամենավրդով, առատամտութիւն, աստուածահաշտ, աս-

տուածաքնար, բարեպտուղ, բարձրաբան, բարձրաբեղուն, դադա-

րանք, թագագլուխ, ծիրանակիր, կենսահրաւէր, կորովիմաստ, 

հանդերձատարած, հրեշտակերամ, ճառաբար, նորախոց, նպաստա-

 
272 ՆԲ.ՆՀԲ, 2, 405. ԼՀ.ԳԲ, 63: 
273 ՆՀԲ, 1, 529: 
274 ՆՀԲ, 1, 38: 
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տու և այլն275: Միաժամանակ նշենք, որ այս երևույթը չպետք է 

արտառոց համարել, եթե նկատի ունենանք, որ հիշատակագիրնե-
րի հիմնական մասը, ինչպես նշվեց, հոգևորականներ էին՝ քաջա-
ծանոթ եկեղեցական գրականությանը: 

Քննվող աղբյուրներից քարտագրված բառերից երևում է, որ 

հիշատակագիրներն ի մոտո ծանոթ են եղել նաև գրական-պատ-
մագրական երկերին, որոշ չափով յուրացրել վերջինների բառա-

պաշարը՝ իրենց շարադրանքներում գործածելով այդ երկերում 

հանդիպող տարբեր բառեր: Այսպես, ըստ ՆՀԲ-ի տվյալների՝ 

պատմահայր Խորենացու գրչին վերագրվող «Վարդավառի» տա-

ղից են հայտնի բարձրածայրեալ «բարձրությանը հասած», եզա-

բուն «բնությամբ միակ, եզակի» և յարափթիթ «մշտապես 

փթթող» բառերը276: Նշված բառերից երկուսը միաժամանակ գոր-
ծածել է 1294 թ. Հովհաննավանքում ձեռագիր ընդօրինակած 

գրիչը. «Որք զուարճանայքդ յայսմ բուրաստանի, որ է համակա-
լոյս եւ ծաղիկ լուսերանգ, բազմախարի եւ յարափթիթ, ծառ ան-
ծայրանալի՝ տունկ եւ ճուղս ունելով բարձրածայրե(ա)լ» [Հիշ. 

ԺԳ, 733]: Եզաբուն բառը գործածվել է ԺԲ. դարով թվագրվող մի 

հիշատակարանի հետևյալ նախադասության մեջ. «Փա՜ռք 

եռանձնեան եւ եզաբուն, համակամ եւ համագոյ, միահեծան եւ 

միայզաւր իշխանութեանն յաւիտեանս. ամէն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 333]: 

1194 թ. Ստեփանոս գրչի ընդօրինակած մատյանի հիշատակա-

րանում գործածված է բերկրաբեր «բերկրանք, ուրախություն բե-
րող» բառը [Հիշ. Ե-ԺԲ, 277], որը, ըստ ՆՀԲ-ի, Թովմա Արծրունու 

«Պատմութիւն»-ից է հայտնի277: 

Նշենք, որ սույն գրքի «Բառարան»-ում տեղ են գտել նաև դա-

սական, հետդասական և միջինհայերենյան շրջանների տարբեր 

մատենագիրների երկերով ավանդված բազմաթիվ բառեր, որոնց 

տվյալների ստուգման հիմնական աղբյուրը դարձյալ ՆՀԲ-ն է 

 
275 Այս բառերի գործածության օրինակները տե՛ս սույն գրքի «Բառարան» բաժ-

նում: 
276 Համապատասխանաբար՝ ՆՀԲ, 1, 463, 646, ՆՀԲ, 2, 344: 
277 ՆՀԲ, 1, 485: 
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(երբեմն՝ ՆԲ.ՆՀԲ-ն, ԼՀ.ԳԲ-ն և ՄՀԲ-ն): Ըստ նշյալ բառարանի 

տվյալների՝ հիշատակագիրները գործածել են նաև Ագաթանգե-
ղոսի (զուրավաստակ), Ղազար Փարպեցու (բազմայարմար, գե-
տասոյզ, հրեշտակացոյց), Եղիշեի (երկրաթաւալ), Եզնիկ Կողբա-

ցու (արարչադիր), Հովհաննես Մանդակունու (տաղանդապարտ), 

Հովհաննես Դրասխանակերտցու (խոհեմամիտ), Գրիգոր Սկևռա-
ցու (բիւրապարտ), Ներսես Շնորհալու (անշարունակ, հաճոյա-

րար), Ներսես Լամբրոնացու (դիւրադրժելի, իրաւախօս), Վարդան 

Արևելցու (դժուարաբեռն, հաւասարատես) և այլ հեղինակների 

երկերից հայտնի եզակի բառեր՝ դրանով իսկ հարստացնելով 

իրենց գրավոր խոսքը: Ասվածը, իհարկե, չի նշանակում, թե այս 

բառերը այլ երկերում չեն գործածվել, սակայն պետք է արձանա-
գրել, որ առայժմ հայ բառարանագրությունը գործածության այլ 

օրինակներ չի տրամադրում, ուստի՝ հիշատակարանային նորա-

հայտ այս վկայություններով միաժամանակ նոր շունչ է հաղորդ-
վել նշյալ բառերին: Այս մասին առավել հանգամանալից խոս-
վում է 4.1 բաժնում: 

Այն, որ գրիչները քաջածանոթ են եղել գրական երկերին, 

երևում է ոչ միայն առանձին բառերից, այլև տարբեր երկերից 

երբեմն որոշ հատվածների ուղղակի մեջբերումներից: Լավագույն 

օրինակներից է 1318 թ. Ներսես քահանա գրչի հիշատակարանը, 

որում գրիչը ընդարձակ և բառացի մեջբերումներ է արել Ներսես. 

Շնորհալու «Յիսուս որդի» նշանավոր պոեմից: Քաղում ենք մի 

հատված գրչական այդ մեջբերումից՝ զուգադրելով պոեմի համա-

պատասխան հատվածի հետ. 
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Հատված Ներսես գրչի  

հիշատակարանից 

Հատված Ներսես Շնորհալու 

«Յիսուս որդի» պոեմից 

«Քանզի սիրոյն արարչական, 

Որ սերմանեալ ի Քեզ բնական, 

Սայ զարթուցիչ ներբաւսա-

կան, 

Հասող յաճումն արդիւնական: 

Զհոգին մթին նսեմական 

Զանկելս ի հողս այս նիւթա-

կան. 

Սայ փոփոխէ լոյս պարզա-

կան, 

Խառնէ ի գունդն անմարմնա-

կան: 

Զմիտս անմաքուր աշխարա-

կան, 

Որ ըստ ծովու ալեաց ծըփան, 

Սայ վեր բերէ հըրոյ նըման, 

Որպէս բընութիւնն է վերնա-

կան....» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 350]: 

«Քանզի սիրոյն արարչական, 

Որ սերմանեալ ի մեզ բնական, 

Սա զարթուցիչ ներբուսական, 

Հասող յաճումն արդիւնական: 

Զհոգին մթին նսեմական 

Զանկեալ ի հողս այս նիւթա-

կան. 

Սա փոփոխէ լոյս պարզական, 

Խառնէ ի գունդն անմարմնա-

կան: 

Զմիտս անմաքուրս աշխարհա-

կան, 

Որ ըստ ծովու ալեաց ծփան, 

Սայ վերբերէ հրոյ նման, 

Որպէս բնութիւնն է վերնա-

կան....»278: 

Ներսես գրչի այս հիշատակարանը մեկ անգամ ևս ցույց է տա-

լիս, թե ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել մատենագրական եր-

կերը հիշատակագիրների բառապաշարի հարստացման և ընդ-

արձակման գործում: 

Այս տեսանկյունից հատկանշելի է, որ գրչական բառապաշարի 

վրա մեծապես ազդել են հատկապես Գրիգոր Նարեկացու նշանա-

 
278 Տեառն Ներսէսի Շնորհալւոյ Ողբերգութիւն վիպասանական ի տառից սրբոց 

(Յիսուս որդի), առաջաբանը եւ բնագիրը՝ Գ. Գասպարեանի, Մատենագիրք 

հայոց, ԻԱ. հտ., ԺԲ. դ., Ներսէս Շնորհալի, գիրք Ա., Երեւան, «Նաիրի» 

հրատ., 2018, էջ 450: 
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վոր «Մատեան ողբերգութեան» պոեմն ու որոշ տաղեր: Եթե մի 

կողմ թողնենք ծիսական մատյաններից և սուրբգրային երկերից 

հայտնի բառերի մեծաթիվ գործածությունները, ապա կարող ենք 

վստահորեն ասել, որ ուրիշ ոչ մի մատենագրի երկ այնքան չի 

ներգործել հիշատակագիրների գրավոր խոսքի և բառապաշարի 

վրա, որքան Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան»-ն ու տաղերը: Ինչ-

պես հայտնի է, Նարեկացու նշյալ երկերն աչքի են ընկնում ոչ 

միայն իրենց գեղարվեստական, աստվածաբանական, փիլիսոփա-

յական արժանիքներով, այլև հայերենի բառապաշարը հարստաց-

նող մեծաթիվ նորակերտ կամ նորահայտ բառերով: Անվանի լեզ-

վաբան Վարագ Առաքելյանը ժամանակին հաշվել է ՆՀԲ-ին 

միայն Նարեկացու երկերից հայտնի բառերի ընդհանուր քանակը 

և պարզել, որ դրանց թիվը հասնում է 700-750-ի279: Այդ բառերի 

մի մասը հետագայում կրկին նոր շունչ է ստացել տարբեր դա-

րաշրջաններում գործած գրիչների նոր կիրառությունների շնոր-

հիվ: Ստորև այբբենական կարգով նշենք ամենևին էլ ոչ ամբող-

ջական ցանկը Գրիգոր Նարեկացու երկերից հայտնի այն բառերի, 

որոնք դուրս ենք գրել հիշատակագիրների շարադրանքներից՝ 

աղէտակոծ [Հիշ. ԺԴ, 579], ամենասխալ [Հիշ. ԺԳ, 224], ամրա-

կառոյց [Հիշ. ԺԳ, 240], անծայրածաւալ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 210], անո-

րոնելի [Հիշ. ԺԴ, Բ, 350], արարչընկալ [Հիշ. ԺԳ, 721], արտալած 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 52], արտաւսրածին [ՄՄ Հմր 7547, 267ա], աւետատու 

[Հիշ. ԺԳ, 338], աւրհնառաք [Հիշ. ԺԴ, Բ, 165], բազմապատկաբար 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 116], բազմասխալ [Հիշ. ԺԳ, 145], բասիր [Հիշ. ԺԳ, 

573], բարձընտիր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 63], գեղեցկագեղ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

414], գեղեցկաստեղն [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28], զուգահաւան [Հիշ. ԺԳ, 

667], լուսազարմ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 155], լուսածնեալ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 56], 

լուսանորոգ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 89, 90], լուսասնունդ [Հիշ. ԺԳ, 301], 

լրապատար [Հիշ. ԺԴ, 482], խրթնածածուկ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 63], կա-

 
279 Վ. Առաքելյան, Գրիգոր Նարեկացու լեզուն և ոճը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

1975, էջ 42-43: 
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ռափիչ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 116], կենդանանորոգ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 308], կեն-

ցաղակցել [Հիշ. ԺԳ, 327], հրապարակիչ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 116], հրեշ-

տականուն [Հիշ. ԺԳ, 162], հոգիաձիր [Հիշ. ԺԴ, 486], ճշմարտա-

ճառ [Հիշ. ԺԳ, 432], մակագաւիթ [Հիշ. ԺԳ, 863], մաղթողական 

[Հիշ. ԺԳ, 212], մանրախոյզ [Հիշ. ԺԳ, 83], յառաջշարժութիւն 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 308], յոգնաթախանձ [Հիշ. ԺԵ, Բ, 132], որդնահար 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 219], սիրաշարժ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 253], սրբամաքուր 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 162], սրբասնունդ [Հիշ. ԺԳ, 618], վերնաթռիչ [Հիշ. 

ԺԴ, 598], տիրածին [Հիշ. ԺԵ, Բ, 168], տիրահաստատ [Հիշ. ԺԳ, 

301], փթթինազարդ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 210], փրկութիւնաբեր [Հիշ. ԺԳ, 

211], քաջագանգուր [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28], քրիստոսահաճոյ [Հիշ. ԺԳ, 

377] և այլն: 

Նկատելի է, որ որոշ բառեր միաժամանակ գործածված են տար-

բեր գրիչների հիշատակարաններում, ինչպես՝ աստուածաձիր 

[Հիշ. ԺԳ, 461, 756], հոգեհանճար [Հիշ. ԺԳ, 349. ԺԴ, Ա, 19, 21], 

հոգիապայծառ [Հիշ. ԺԳ, 304, 490], մաքրակրոն [Հիշ. ԺԳ, 302, 

304. ԺԴ, 643], մղտափարատ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 415. ԺԴ, 482] և այլն: 

Ավելին, Նարեկացու «Մատեան»-ի որոշ տողեր կամ ամբողջա-

կան հատվածներ մեջբերվել են տարբեր գրիչների հիշատակա-

րաններում: Լավագույն օրինակը մեզ տրամադրում է աղթամար-

ցի բեղմնավոր գրիչ Դանիել կրոնավորի 1312 թ. ընդօրինակած 

Ճաշոց մատյանի հիշատակարանը: Ստորև համեմատենք «Մա-

տեան»-ի ԾԶ. գլխից գրչի քաղած հատվածը և հիշատակարանը. 
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Հատված Դանիել գրչի  
հիշատակարանից 

Հատված «Մատեան  
ողբերգութեան» պոեմից  

(Բան ԾԶ.) 

«Սիրտս՝ նանրախորհուրդ, բե-

րանս՝ չարախաւս, ակնս՝ յարա-

տատես, ականջս՝ վրիպալուր, 

ձեռս՝ մահաձիգ, երիկամունքս՝ 

անփորձ, ոտս՝ մոլորաշաւիղ, ըն-

թացս՝ աներկիւղ: Նմանապէս 

այսմ հոգւոյ մասունք խոհա-

կանութիւն հեղեալ. խորհուրդ՝ 

ծուրեալ, կամք՝ անկայուն, չար՝ 

անփոփոխ, բարեմասնութիւն՝ 

սասանեալ, 

անձն՝ տարագիր, միտք նսեմա-

ցեալ, բան ի բարեաց ունայն, 

խաւսք՝ շաղակրութեամբ 

լցեալ....» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 219]: 

«Սիրտս նանրախորհուրդ, բե-

րանս չարախաւս, 

Ակնս յայրատատես, ականջս 

վրիպալուր, 

Ձեռնս մահաձիգ, երիկամունքս 

անփորձ, 

Ոտնս մոլորաշաւիղ, ընթացքս 

աներկիւղ, 

Հետք խոտորնակ, շունչ ծխա-

խառն, 

Գնացք խաւարային, գոյութիւն 

լերդի վիմական, 

Խորհուրդ ծորեալ, կամք անկա-

յուն, 

Չար անփոփոխ, բարեմասնու-

թիւն սասանեալ, 

Անձն տարագիր, աւանդ վաճա-

ռեալ....»280: 

Ընդգծելի է, որ նույն գրիչն աչքի է ընկնում ոչ միայն ընդար-

ձակ հատվածների մեջբերումներով, այլև դրանց ազդեցությամբ 

և ներշնչմամբ նոր բառերի կերտումով, ինչպես՝ գաղձնաբեր 

(հմմտ. գաղձնաւոր 281 ), ունայնասէր (հմմտ. ունայնաբան 282 ), 

դժնատեսակ, պտղահատոյց [Հիշ. ԺԴ, Ա, 218-219] և այլն: 

Ինչպես վերը թվարկված բառերից տեսանք, Դանիել գրիչը 

հայ գրչաշխարհի միակ ներկայացուցիչը չէ, որ քաջածանոթ է 

 
280 Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան, էջ 354-355: 
281 ՆՀԲ, 1, 524: 
282 ՆՀԲ, 2, 549: 



166 

Գրիգոր Նարեկացու բառաշխարհին: Անկասկած, այս փաստը խո-

սում է գրչական միջավայրում միջնադարի նշանավոր եկեղեցա-

կան գործչի և նրա երկերի արժևորման մասին: Գրիչները ոչ 

միայն ընթերցել, ընդօրինակել ու բազմացրել են Նարեկացու 

«Մատեան»-ը, այլև մտապահել են նրանում գործածված բառերը՝ 

ըստ հարկի գործածելով իրենց հիշատակարաններում՝ այն ավելի 

տպավորիչ, ազդեցիկ և գեղեցկահունչ դարձնելու նպատակով: 

Ամփոփելով մեր խոսքը՝ նկատենք, որ բառապաշարի քննու-

թյունը մեզ հնարավորություն է տալիս բացահայտելու ուսյալ և 

բանիմաց բազմաթիվ գրիչների, որոնց դժվար է սոսկ ձեռագիր 

կրկնօրինակողներ անվանել. նրանցից շատերի հիշատակարան-

ներն աչքի են ընկնում ոչ միայն գրագետ շարադրանքով, այլև 

գրական տարբեր երկերից հայտնի բառերի ու արտահայտու-

թյունների գործածություններով, դրանցից ուղիղ կամ անուղղա-

կի մեջբերումներով, որոնք փաստում են գրիչների զարգացվա-

ծությունը և այդ երկերին ծանոթ լինելը: Այս գրիչների շարքում 

են ինչպես հոգևոր տարբեր գործիչներ, այնպես էլ աշխարհիկ 

դեմքեր, որոնք ձեռագրակերտմամբ են զբաղվել ամենատարբեր 

վայրերում: 

Գրագետ և արհեստավարժ գրիչներից շատերի (վերջիններիս 

շատ հաճախ անվանել են նաև «հռետոր», «քաջ յարուեստս 

գրչութեան», «փիլիսոփայ» և այլ մակդիրներով) հիշատակարան-

ները միաժամանակ հատկանշվում են նաև նորաստեղծ բառերով, 

որոնց մասին կխոսենք հաջորդ ենթագլխում:  
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2.6. ՆՈՐԱՍՏԵՂԾ ԿԱՄ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԲԱՌԵՐԸ,  

ԴՐԱՆՑ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԽՈՍՔԻՄԱՍԱՅԻՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հայ բառարանագրության և հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-
րանների առնչությունների մասին խոսելիս նշել ենք արդեն, որ 
գրավոր այս հուշարձանները և հատկապես նրանց հեղինակներն 
իրենց ուրույն ներդրումն ունեն հայերենի պատմական բառա-
պաշարի հարստացման գործում: Ընդ որում՝ որքան էլ բառարա-
նագիրները և նորահայտ բառեր արձանագրող ուսումնասիրող-
ներն իրենց աշխատանքներով ներկայացրել են հիշատակարան-
ներում վկայված նորանոր բառեր կամ բառատարբերակներ, այ-
նուամենայնիվ, պետք է արձանագրել, որ այս ուղղությամբ անե-
լիքները դեռևս սպառված չեն, և բազմաթիվ բառեր առայժմ 
դուրս են տարատեսակ բառացանկերից և բառարաններից: Սույն 
գրքի վերջում ներկայացվող բառարանը ևս չի հավակնում սպա-
ռիչ լինելուն. դրանով փորձել ենք ինչ-որ առումով լրացնել կամ 
ամբողջացնել արված աշխատանքները՝ վստահ լինելով, որ հիշա-
տակարանային հատորների առաջիկա հրատարակությունները 
կրկին ավանդելու են բազմաթիվ նորահայտ բառեր, ուստի և 
գրավոր հուշարձաններիս բառապաշարին անդրադառնալու այլ 
առիթներ ևս ունենալու ենք: 

Հիշատակարանների բառային քննությունը, դրանցում գոր-
ծածված նոր բառերի հավաքումն ու դասակարգումը երևան հա-
նեցին բավական հարուստ և հետաքրքիր պատկեր, որը մեզ թույլ 

է տալիս քննվող հուշարձանների բառապաշարում առանձնացնել 

նորաստեղծ կամ նորագյուտ բառերի շերտը: Այն աչքի է ընկնում 

իր ծավալով և իմաստային բազմազանությամբ: Բավական է 

ասել, որ եթե նկատի ունենանք մինչ օրս բառարաններից և զա-
նազան հոդվածներից մեզ հայտնի հիշատակարանային բառերի, 

ինչպես նաև մեր կազմած բառարանում տեղ գտած բառամիա-
վորների ընդհանուր քանակը, ապա միայն քննվող ժամանակա-
հատվածի հիշատակարաններում այս շերտին պատկանող բառե-
րի թիվը հասնում է մի քանի հազարի, որոնց թվում են նաև սույն 

գրքի «Բառարան»-ում գրանցված բառամիավորները: 
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Հատկանշելի է, որ այդ բառերն ունեն խոսքիմասային բավա-
կան խառը պատկեր, որի մեջ քանակապես առանձնանում է հատ-
կապես ածական խոսքի մասը: Ասվածը փաստվում է նաև զուտ 

թվերով. մի կողմ թողնելով գերադաս տարբեր անդամներ ունե-
ցող հարադիր բարդություններն ու դարձվածային միավորները՝ 

մեր բառարանի ամենաընդարձակ բաժինը կազմող Ա տառի բա-
ռահոդվածներից առանձնացված 184 բառից 20-ը գոյական է, 14-

ը՝ մակբայ, 8-ը՝ բայ, իսկ մնացյալ 142 բառերը ածականներ են: 

Թեև ըստ տառային բաժինների՝ այս թվերը փոփոխվում են, սա-
կայն ածականներն իրենց քանակով մշտապես գերազանցում են 

մյուս բոլոր խոսքի մասերին: Բ տառով սկսվող բառահոդվածների 

բաժնում, օրինակ, նույն հաշվարկի համաձայն՝ գրանցված են 53 

ածական, 7 գոյական և ընդամենը 2 մակբայ, Գ տառի բառահոդ-
վածներում՝ 26 ածական, 10 գոյական, 3 բայ և 3 մակբայ: 

Ածականների այս առատությունը հիշատակագիրների բառա-
պաշարում ինչ-որ առումով պայմանավորված է քննվող հուշար-
ձաններիս բնույթով. չբավարարվելով արդեն իսկ գոյություն 
ունեցող բառերով և դիմելով հայերենի բառակազմության ընձե-
ռած լայն հնարավորություններին՝ գրիչները հորինել են հարյու-
րավոր ածական-որոշիչներ, մակդիրներ՝ իրենց, իրենց առօրյան, 
կենցաղը, ժամանակը նկարագրելու, իրենց գրչագրած մատյան-
ները հավուր պատշաճի ներկայացնելու, մատյանների պատվի-
րատու-ստացողներին գովերգելու, աստվածային Սուրբ Երրոր-
դությանը փառաբանելու նպատակով: Եվ իսկապես, եթե ածա-
կանները դասակարգենք ըստ իրենց իմաստային խմբերի, ապա 
ամենից հարուստը հենց այս խմբերը կլինեն: Ստորև բերենք մի 
քանի օրինակ՝ սույն գրքի «Բառարան» բաժնում տեղ գտած բա-
ռերից. 

ա. Սեփական անձը նսեմացնող, ինքնախարազանող ածական-
ներ – ամենայնամեղ, ամենասխալ, անաղօթ, անբարէվարժ, ան-
կամարար, անփեշ, արատատէր, բազմաթարախ, բազմաթշուառ, 
բազմասխալ, բազմեղկելի, բիւրապարտ, գծօղակ, գրողակ, դիւ-
րադրժելի, երկնահլու, երկրաթաւալ, թարմաւոր, թափաւոր, խա-
ւարաժառանգ, ծանրամեղ, հանապազահիւանդ, փանաքիմաստ և 
այլն: Եթե սրանց ավելացնենք նաև վաղուց հայտնի այնպիսի 
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ածական-մակդիրներ, ինչպիսիք են՝ անարժան, փցուն, մեղա-
պարտ և նման բառեր, ապա այս խումբը, արդարև, շատ ընդգր-
կուն կլինի, 

բ. առօրյան, կենցաղը և ժամանակը հատկանշող ածականներ – 

ահալլուկ, անբարեբեր, արեգակնընթաց, բարեժամանակ, դարա-
յետին, դառնակեց, դիմաշարժ, խռովայեղ, խուճապուտ, հեծեծա-
կենցաղ և այլն, 

գ. մատյանները գովաբանող ածականներ – անգիւտագործ, 

անգլխելի, առաքելագիծ, աստուածաբողբոջ (տառ), աստուածա-
լոյս, աստուածահոտ, աստուածայարմար, աստուածափառ, աստո-
ւածաքնար, արփիածագ, աւետաբուխ, աւետահրաշ, աւետատու, 

աւետահրաւիրակ, աւետանուն, բարձրաբեղուն, գարունագեղ, 

գեղեցկայեղց, գեղեցկանուագ, դիւրալուր, եդեմատունկ, երգա-
բանող, երկնաբողբոջ, իմաստատու, իմաստատիպ, իմաստնապա-
տում, լուսապարփակ և այլն, 

դ. պատվիրատու-ստացողներին, սիրելի ուսուցիչներին գովեր-
գող ածականներ – արիերջանիկ, արժանընդունակ, բազմերախ-
տաւոր, բարեհամբաւեալ, բարիհամբաւ, բոցափայլ, գիշերավաս-
տակ, երրերջանիկ, զմայլասէր, զուարթանուն, ըղձալից, իմաս-
տափափագ, խոհեմիմաց, խոնարհոգի, կրթասէր, հեզանազ, հոգե-
հեզ, հոգիաներկ, ճգնազարդ և այլն, 

ե. աստվածային Սուրբ Երրորդությանը փառաբանող ածական-
ներ – անբաւագութ, անեզաբուն, անզուգակշիռ, աննախանձա-
բաշխ, աշխարհափրկօղ, եզաբուն, եռաբուն, եռազօր, եռահրաշ, 

եռահրաշեան, երկինագործ և այլն: 

 

Ածական-որոշիչներ և մակդիրներ գործածվել են նաև բազմա-
թիվ այլ առիթներով՝ միաժամանակ նպաստելով նորանոր ածա-
կանների կերտմանը: Շարունակելով իմաստային շերտերի բաժա-
նումը՝ առավել ընդարձակներից նշենք ևս երեքը՝ 

զ. վանքը, եկեղեցին, միաբանական համալիրը կամ որևէ շինու-
թյուն հատկանշող ածականներ – ամրակառոյց, ամրապարսպեան, 

անմարտելի, արարչընկալ, եռապարսպեան, լուսաւորչաշէն և 

այլն, 
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է. հոգևոր կամ աշխարհիկ առաջնորդներին գովաբանող ածա-
կաններ – արժանապսակ, արքունապատիւ, արքածին, բարեշօղ, 
բարելոյս, գեղեցկաբողբոջ, գեղեցկագեղ, դշխոյափառ, զուարթա-
բարոյ, զուարճածաղիկ, թագագլուխ, թագաշուք, թագապճնեայ, 
թագաւորաշուք, ծիրանակիր, ծիրանասնունդ, կայսերածին և 

այլն, 
ը. արյունակցական և հոգևոր ընտանիքների անդամներին վե-

րաբերող ածականներ – առաքելագումար, դեռատէգ, լուսազարմ, 
լուսասնունդ, խստաջան, համարձակագումար, հոգիապայծառ և 

այլն: 

Պետք է փաստել նաև, որ նորակերտ կամ նորահայտ ածական-
ներն արդեն իսկ գոյություն ունեցող և տարբեր աղբյուրներից 

հայտնի այլ ածականների հետ միասին կազմում են հոմանշային 
հարուստ շարքեր: Օրինակ՝ ՆՀԲ-ում եզակի վկայությամբ արձա-
նագրված է գիշերաջան «զօրուգիշեր տքնող» բառը283: ԳՀԲ-ն այս 

բառի համար որևէ հոմանիշ չի առաջարկում, մինչդեռ հիշատա-
կարաններում գտնում ենք գիշերավաստակ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28], ցայ-
գաջան [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28] նորաստեղծ բառերը, որոնք լիարժեքորեն 

կարող են հոմանիշ դիտվել վերոնշյալ գիշերաջան բառին: Մի 

փոքր ընդարձակելով վերջինիս «զօրուգիշեր տքնող» իմաստը՝ 
խստաջան [Հիշ. ԺԳ, 336], ճգնաջան [Հիշ. ԺԳ, 215], յոգնաջան 

[Հիշ. ԺԳ, 626] նորահայտ բառերը ևս կարող են ընդգրկվել հո-
մանշային միևնույն շարքում: 

Հիշատակարաններում հաճախ են գործածվում նաև «դեռատի, 
պատանի, երիտասարդ» իմաստներն արտահայտող բառեր, որոնք 

նույնպես ձևավորում են հոմանշային հարուստ շարք: Ահա ամե-
նից հաճախ հանդիպող բառերից մի քանիսը (ոչ բոլորն են նո-
րաստեղծ կամ նորահայտ)՝ դեռաբողբոջ [Հիշ. ԺԴ, Ա, 390], դե-
ռաբոյս [Հիշ. ԺԴ, Ա, 349], դեռաբուսիկ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 257], դեռա-
թառամ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 140. վաղ հասակում վախճանված], դեռահաս 
[Հիշ. ԺԳ, 137], դեռատէգ [Հիշ. ԺԳ, 178], թերակատար [Հիշ. ԺԴ, 
Բ, 490. վաղ հասակում վախճանված], ծաղկածին [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

 
283 ՆՀԲ, 1, 555: 
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497], կարճահասակ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 371], կիսաւրեայ (ժամանակաւ, 

տիաւք) [Հիշ. ԺԴ, Բ, 249. վաղ հասակում վախճանված], նորա-
բողբոջ [Հիշ. ԺԳ, 137], նորաբոյս [Հիշ. ԺԴ, Ա, 299], նորածաղիկ 
[Հիշ. ԺԳ, 765], վարդափթիթ [Հիշ. ԺԴ, Բ, 140], տղամանուկ [Հիշ. 
ԺԳ, 817], տղատիպ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 128] և այլն: 

Հիշատակագիրների շարադրանքներում մեծ թիվ են կազմում 
նաև նորաստեղծ կամ նորահայտ գոյականները, բայերը, մակբայ-
ները, խիստ հազվադեպ նաև թվականները, որոնք թեև ընդհա-
նուր քանակով զիջում են ածականներին, սակայն կրկին աչքի են 

ընկնում իրենց իմաստային բազմազանությամբ: Մասնավորա-
պես նշյալ խոսքի մասերին պատկանող և մեր կազմած բառացան-
կում գրանցված բառերի մի մասը կարելի է ներկայացնել իմաս-
տային հետևյալ խմբերով. 

ա. գրքին, գրչությանը, գրչօջախին և ձեռագրաստեղծմանն 

առնչվող բառեր – անապատիկ, անփեշրութիւն, աչքապակի, ար-
տաշարել, արտատրել, աւարտագծել, աւետարանագլուխ, բանա-
քաղութիւն, գրչիկ, դեղիչ, թարգմագրիչ, թեթգութ, իրագրու-
թիւն, լմնել, խազագիծ, ծրպտել, կաղմար, ցանկագրել և այլն, 

բ. ընտանիքին, ազգակցական հարաբերություններին առնչվող 

բառեր – դստրեկ, եղբայրորդի, եղբայրորդեակ, եղբայրուկ, եղ-
բարդուստր, կողածին, հայրապապ, մայրապապ, մարմնակից և 

այլն,  
գ. կենցաղին և առօրյա կյանքի տարբեր երևույթներին 

առնչվող բառեր՝ էմնութիւն, զուարճումն, թուահամարութիւն, 
խարման, կենցաղակցել, հասկիկ հասկիկ և այլն, 

դ. կրոնական կյանքին առնչվող բառեր – ադոնայութիւն, ախ-
տաբուժել, անմոլարապէս, անուղղագործ, բանապետ, բանապե-
տութիւն, բնալուծում, երգակից, եռանձնականություն, ընդհան-
րել, ընծայատրել, խաչընկալ, խոստովանորդ, համեղբայր և այլն, 

ե. պետական-քաղաքական ոլորտին առնչվող բառեր – ենթա-
կանալ, երկրակալութիւն, թագակալութիւն, թագապահ, թագա-
պահութիւն, թագաւորեղբայր, թագորդի, խոստակ և այլն: 

Ինչպես ածականների, այնպես և մյուս խոսքի մասերի համար 

կարելի է, իհարկե, առանձնացնել ավելի փոքր իմաստային 
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խմբեր՝ մեկական, երկուական կամ երեքական բառերով, սակայն 

կարծում ենք՝ այսքանն էլ բավական է հիշատակարաններում 

վկայված նորաստեղծ կամ նորագյուտ բառերի իմաստային հա-
րուստ պատկերն ուրվագծելու համար: Իսկ եթե փորձենք ընդ-
հանրացնել, ապա պետք է ասենք, որ անկախ խոսքիմասային 

պատկանելությունից՝ հիշատակագիրների գործածած մեծաթիվ 

նորակազմ բառերի շարքում առավել հարուստ են կրոնական 

կյանքի տարբեր դրսևորումներին, ձեռագրաստեղծմանն ու մատ-
յաններին, ընտանեկան-ազգակցական հարաբերություններին և 

կենցաղին վերաբերող իմաստային խմբերը: Հասկանալի է, որ 

նշված հանգամանքը նախևառաջ պայմանավորված է քննվող 

աղբյուրների բնույթով: 

Իրենց խոսքն ազդեցիկ ու տպավորիչ դարձնելու, խոսքին գե-
ղարվեստականություն հաղորդելու և այն ոճավորելու նպատա-
կով գրիչները երբեմն մեկ նախադասության մեջ դիմել են հոմա-
նիշ տարբեր բառերի գործածությանը: Հայտնի է, որ նույնիմաստ 

կամ իմաստով մոտ բառերի ընտրությունն ու կիրառությունը 

ինչ-որ առումով ոճի և անհատականության հարց է, և պատահա-
կան չէ, որ այն լեզվի ոճագիտության ուսումնասիրության 

առարկաներից է284: Արդ, հայ գրաշխարհում քիչ չեն այնպիսի 

գրիչները, որոնց հիշատակարաններում կարելի է հանդիպել այս-
պիսի հոմանշային շարքերի: Օրինակ՝ 1334 թ. Կիրակոս գրչի հի-
շատակարանում կարդում ենք. 

«Զմեղաւք դատապարտեալս եւ զանարհեստ գծող տառիս 

աղաչեմ, պաղատիմ, խնդրեմ, աղերսեմ, հառաչեմ, գոչեմ, 

ձայնեմ, մաղթեմ մեղաց թողութիւն խնդրեցէ՛ք ի Հաւրէ մերմէ եւ 

ի Տեառնէ Յիսուսէ Քրիստոսէ. ամէն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 182]: 

1389 թ. ընդօրինակված մատյանի հիշատակարանում հոման-
շային ազդեցիկ շարքեր է գործածել Կարապետ գրիչը՝ նկարա-
գրելով արյունռուշտ Լենկ Թեմուրի հրոսակների դժնի ու անխնա 

 
284 Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, Երևանի համալսարանի 

հրատ., 2007, էջ 197: 
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գործողությունները. դիմելով հոմանիշ բառերի իմաստային որո-
շակի հաջորդականության՝ գրիչը փորձել է ընթերցողի մոտ աս-
տիճանական սաստկացման զգացողություն ստեղծել: Աղաղակել, 

աղմկել բայերի համար Կարապետ գրիչը կիրառել է հետևյալ հո-
մանիշները. «Եւ թէ ոք ընդդիմանայր նոցա անառիկ դղեկաւ, 

վաղվաղակի անդր ժամանէին իբրև զբազմութիւն մարախոյ, բո-
լորէին, ճչէին, գոչէին, ոռնային, բառաչէին, հաջէին, հառաչէին, 

խխընջէին, որոտային, զդհաւլս դմդըմէին, զնաղարայսն հարկա-
նէին», շարունակելով հիշատակարանը՝ նա ավերել իմաստն ար-
տահայտել է հետևյալ բառերով. «զչարխն լարէին, զնետսն տե-
ղային, ռըմբաքարսն հոլովէին, զբլգիհոնն ձգէին, զմճնեղ մեքե-
նայից/// նէին և յերկնուստ ///սէին, փակէին, քանդէին, քարայա-
տակէին, փորէին, փոս հատանէին, կռփէին, կռանէին, զամաց հա-
զարաց շինուածս՝ միաւրեա անհետ կորուսանէին»: Իսկ վախենալ 

բային իբրև հոմանիշներ հետևյալ բառերն է գործածել. «Իսկ նո-
քա, որ ի ներքս ամրոցին էին, տապէին, տագնապէին, թուլանա-
յին, սարսէին, սարսափէին, ծարաւէին, նքթէին, նքողէին, երկիւ-
ղիւ երկնչէին» [Հիշ. ԺԴ, 578, ընդգծումները մերն են` Խ. Հ.]: 

Դժվար չէ նկատել, որ յուրաքանյուր հաջորդ բառը սաստկաց-
նում է նախորդի իմաստը285 և խոսքին ազդեցիկություն հաղոր-
դում: Եվ եթե մինչ այս բերված օրինակներում գործ ունեինք բա-
յերի հետ, ապա 1488 թ. Հովհաննես գրչի հիշատակարանում միմ-
յանց կողքի գործածված են մերձիմաստ ածականներ, որոնք 

ընդգծում են մարդկային բացասական հատկանիշները. 

«....յարիցեն մարդք արհամարհողք, ժպիրհք, յանդուգն, ան-
սուրբք, աննուերք, ուսումնատեացք, արծաթասէրք, անձնասէրք, 

քան աստուածասէրք, ծոյլ, դատարկակեացք, չարաճճիք, որպէս 

առ մեզ և ի մէնջ է ուսանել: Զի փոխանակ բարոյ չարք եղաք, 

ամբարտաւանք, ամբարհաւաճք, վէսք, սնափառք, ստախաւսք, 

նենգաւորք, բամբասողք, շոգմոգք, հայհոյիչք, մարդահաճոյք, 

 
285 Այս երևույթի համար մանրամասն տե՛ս Թ. Շահվերդյան, Դասական գրա-

բարի շարահյուսական ոճաբանություն, Երևան, «Հայաստան» հրատ., 2007, 

էջ 175: 
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կեղծաւորք, արատաւորք, նախանձոտք, երախտամոռացք, եղ-
բայրատեացք, մանաւանդ թէ աստուածատեացք իսկ» [Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 112]: 

Հովհաննես գրչի հիշատակարանի այս հատվածը մեզ հիշեց-
նում է պատմահոր հայտնի «Ողբ»-ը, որում մատենագիրը ևս ար-
ձանագրում է առաքինությունների անկումը. «....Կրօնաւորք կեղ-
ծաւորք, անձնացոյցք, սնափառք, պատուասէրք, քան թէ աստո-
ւածասէրք: Վիճակաւորք հպարտք, դատարկակացք, զրաբանք, 
ծոյլք, ատեցողք արուեստից և վարդապետական բանից, սիրողք 
վաճառաց և կատակերգութեանց: Աշակերտք հեղգք առ ուսումն 
և փոյթք առ ի վարդապետել, որք նախ քան տեսութիւնն աստո-
ւածաբանք: Ժողովրդականք վէսք, ստահակք, մեծախօսք, անվաս-
տակք, արբեցողք, վնասակարք, փախչող ի ժառանգութենէ»286: 

Այսպես ահա գրիչները ջանք ու եռանդ չեն խնայել իրենց հի-
շատակարանները գրագետ շարադրելու հարցում, իսկ երբեմն էլ 
հոգ են տարել անգամ անհասկանալի թվացող բառերը բացատրե-
լու, պարզաբանելու մասին: Բազմաթիվ գրիչներ աչքի են ընկել 
բառերի բացատրություններով և ստուգաբանություններով: 
1309 թ. իր գրչագրած մատյանի հիշատակարանում Տիրատուր 
գրիչը բացատրել-ստուգաբանել է սեփական անունը. «Յիշեցէ՛ք 
յաղօթս ձեր զմեղուցեալ անձն իմ՝ զՏիրատուրն՝ Տէրն տա» [Հիշ. 
ԺԴ, Ա, 157]: 1334 թ. Վարդան Լորեցի անունով գրիչն իր պատ-
կերացմամբ մեկնել է «Շնահաւոր» անունը287՝ որպես «հաջողու-
թյուն»: Գրչի հիշատակարանում կարդում ենք. «Սաապէս քաջ 
եւ ամենիմաստս՝ Շնահաւոր, որ եւ թարգմանի Աջողումն, զոր յա-
ռաջ իւր աջողեալ մասն դորա» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 187]: Թաթար ցեղա-
նունն է փորձել բացատրել միջնադարյան Հայաստանի նշանա-
վոր գործիչ և ուսումնական Վարդան Արևելցին՝ գրելով. «զոր 

 
286 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն հայոց, քննական բնագիրը եւ Ներածու-

թիւնը՝ Մ. Աբեղեանի եւ Ս. Յարութիւնեանի, նմանահանութիւն, լրացումները 

Ա. Բ. Սարգսեանի, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1991, էջ 364: 
287 Այս հիշատակարանում վկայված Շնահաւոր անունը միջնադարյան հայկա-

կան աղբյուրներում տարածված Շնորհաւոր անձնանվան աղավաղված 

տարբերակներից է. տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. 

Դ., Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1948, էջ 171: 
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ինչ կրեցաքս յազգէն Նետողաց, զորոց անուանսն կոչէ սուր եւ 
թեթ<ե>և, զի թերեւս Թաթարն սուր և թեթեւ ասի ըստ լծորդաց 
փոփոխման և կամ տուր տար, որ է Տաթար, քան զի հարին ան-
յագապէս և տարան աներկիւղապէս զորդիս Սիոնի ի ստրկութիւն 
գերութան» [Հիշ. ԺԳ, 245]: 1269 թ. Հռոմում ձեռագիր ընդօրի-
նակած Մարգարե գրիչը տարբեր, այդ թվում՝ իր բարբառին հա-
տուկ բառերով փորձել է բացատրել պելետկինին «մահակ» բառի 
իմաստը. «....եւ այլք առեալ զբազմահնար և զդժւարաբեռն պե-
լետկինին, զոր ի մերում գաւառին լախտ անըւանեն, և յայլ տե-
ղիս՝ սառլեխ, եւ այլք մահակ....» [Հիշ. ԺԳ, 371]: 

Անշուշտ, նշված օրինակներն ու առանձնահատկությունները 
հետաքրքիր և կարևոր են, սակայն այստեղ մեզ ավելի շատ հե-
տաքրքրում են բառակազմական հմտություններ դրսևորած և 
նոր բառեր կերտած գրիչները, որոնք հարստացրել են ինչպես սե-
փական հիշատակարանները, այնպես էլ հայերենի բառապաշարը: 
Լեզվաբան Ա. Մարգարյանն արդարացիորեն «նորարար» է ան-
վանել այս գրիչներին288: 

Որպես ամփոփում այս հատվածի՝ ավելորդ չենք համարում 
հիշատակել բառաստեղծմամբ աչքի ընկած մի շարք գրիչների, 
որոնցից են՝ Թորոս Արևելցին [Հիշ. ԺԳ, 313-314], Հովհաննեսը 
[Հիշ. ԺԳ, 337-338], Գեորգ Լամբրոնացին [Հիշ. ԺԳ, 349-355], 
Ավետիսը [Հիշ. ԺԳ, 415-419], Վարդան Կիլիկեցին [Հիշ. ԺԳ, 604-
606], Կիրակոսը [Հիշ. ԺԳ, 755-757], Վահրամը [Հիշ. ԺԳ, 837-
838], Դավիթը [Հիշ. 889-891], Հովհաննեսը [Հիշ. ԺԴ, Ա, 289-
291], Նատերը [Հիշ. ԺԴ, Բ, 349-351] և ուրիշներ, որոնց հիշա-
տակարաններից քաղել և սույն աշխատության վերջում ներկա-
յացվող բառարանում գրանցել ենք մեծաթիվ նոր բառեր ու բա-
ռատարբերակներ:  

 
288 Ա. Մարգարյան, «Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV դդ. հի-

շատակարաններում», էջ 36: 
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ԳԼՈՒԽ 3 

ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Հիշատակարաններում վկայված են նորակերտ կամ նորահայտ 

մեծաթիվ բառեր, որոնք աչքի են ընկնում բառակազմական տար-
բեր եղանակներով և կաղապարներով: Դրանց քննությամբ փոր-
ձել ենք հնարավորինս ամբողջական պատկերացում տալ մի կող-
մից հիշատակագիրների բառակազմական ունակությունների, 

բառակերտման ժամանակ վերջիններիս ամենից հաճախ կիրառած 

բաղադրիչների, մյուս կողմից՝ նորաստեղծ կամ նորահայտ բառե-
րի բառակազմական կաղապարների և նրանց կառուցվածքի վե-
րաբերյալ: 

Նկատենք, որ հիշատակարաններով ավանդված լինելը դեռևս 

բավարար պայման չէ, որ բառերը հեղինակած կամ հորինած լի-
նեն նույն հիշատակարանների գրիչները: Բոլորովին բացառված 

չէ, որ մեր դուրս գրած բառերը կամ դրանց մի մասն ավելի վաղ 

և գրավոր այլ աղբյուրներում արդեն իսկ կիրառված լինեն: Դեռ 

ավելին, հիշատակագիրների խոսքում կարող են գրանցված լինել 

այլ աղբյուրներից մեզ անհայտ և գրավոր այլ կիրառություն 

այդպես էլ չունեցած բառեր, որոնք, օրինակ, գործածական են 

եղել նաև բանավոր խոսքում: Չունենալով այս մասին անհրա-
ժեշտ և բավարար փաստեր՝ մենք թե՛ այս գլխում և թե՛ ողջ 

ուսումնասիրության մեջ շատ հաճախ միաժամանակ գործածում 

ենք նորակերտ կամ նորահայտ եզրերը: Մյուս կողմից՝ չենք կա-
րող հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ առայժմ միայն հիշա-
տակարաններով է ավանդված դուրս գրված բառերի մեծ մասը, 

ուստի՝ հիշատակագիրների դերն այս հարցում խիստ կարևոր է: 

Անտարակույս է, որ նրանցից շատերը նաև հմուտ բառաստեղծ-
ներ են: 

Արդ, ուսումնասիրելով հավաքված հարուստ բառանյութը՝ 

կարող ենք հենց սկզբից արձանագրել, որ հիշատակագիրներն 
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ազատորեն օգտվել են հայերենի ընձեռած բառակազմական լայն 

հնարավորություններից, երբեմն էլ աչքի ընկել ուրույն մտածո-
ղությամբ և բառաստեղծմամբ: Նորահայտ բառերը գերազանցա-
պես բաղադրյալ կառույցներ են՝ կազմված ինչպես բառաբարդ-
ման, այնպես էլ ածանցման եղանակներով, հետևաբար քննու-
թյունն էլ պետք է կատարենք՝ ըստ այդ եղանակների: Նկատենք 

միայն, որ ուսումնասիրության այս հատվածում ներկայացվող 

բոլոր բառերը գրանցված են սույն գրքի վերջում ներկայացվող 

«Բառարան»-ում, ուստի՝ շարադրանքը չծանրաբեռնելու նպա-

տակով դրանց աղբյուրները չենք նշել: 

3.1. ԲԱՌԱԲԱՐԴՈՒՄ 

Արմատների (իմա՛ հիմնական ձևույթների) կամ առանձին բա-
ռերի բաղադրությամբ նոր բառեր կազմելու եղանակը հայտնի է 

բառաբարդում անվամբ 289 , որն իր տարատեսակներով ամենից 

տարածվածն է հիշատակագիրների կերտած բառերում: Ընդ 

որում՝ հատկանշելի է, որ նորակերտ կամ նորահայտ բարդու-
թյունները քննվող աղբյուրներում ունեն ինչպես համադրական, 

այնպես էլ վերլուծական կազմություններ, որոնցից առավել բե-
ղունը համադրական տիպն է: 

3.1.1. ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Համադրական են կոչվում արմատների կամ առանձին բառերի 

միությամբ կազմված բարդությունները: Հետևելով անվանի լեզ-
վաբան, գրաբարի բառակազմության քաջագիտակ Լիանա Հով-
սեփյանի մեթոդաբանությանն ու կաղապարների համար նրա 

առաջարկած պայմանական նշանների սկզբունքին290՝ համադրա-
կան եղանակով հիշատակագիրների կազմած կամ նրանց հիշա-

 
289 Մ. Աբեղյան, Երկեր, հտ. Զ, Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1974, էջ 135: Ա. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառա-
կազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանագրություն), էջ 47: 

290 Տե՛ս Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմությունը, էջ 56: 
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տակարաններում առաջին անգամ գործածված բառերի հիմնա-
կան կաղապարները կարելի է արտահայտել SjS կամ SS նշաննե-
րով, որոնցում S-ը արմատ է կամ առանձին բառ, իսկ j-ն՝ հոդա-
կապ: Այսինքն՝ այս հիմնակաղապարներն ունեն արմատ (կամ 

բառ) + հոդակապ + արմատ (կամ բառ) և արմատ (կամ բառ) + 

արմատ (կամ բառ) կառույցները: Բառաբարդման ժամանակ S-ը 

կարող է լինել հնչյունափոխված կամ քերականորեն նշույթա-
վորված, ըստ այդմ՝ առաջինի դեպքում այն կունենա S, իսկ երկ-
րորդի դեպքում՝ Sf պայմանանշանները: 

Հարկ է նաև ընդգծել, որ առանձին դեպքերում կարող են որոշ 

դժվարություններ առաջանալ բարդության բաղադրիչների 

հստակեցման հարցում: Օրինակ՝ եռաբաղադրիչ աստուածածնա-
ներկ բառի վերջին՝ ներկ բաղադրիչը կարող է դիտվել թե՛ որպես 

ինքնուրույն գոյական, և թե՛ որպես ներկեմ բայի ներկայի հիմք: 

Առաջինի պարագայում կաղապարը կլինի SjSfjS, իսկ երկրորդի 

պարագայում՝ SjSfjSf: Նման դեպքերում առաջնորդվել ենք բա-
ղադրիչի արտահայտած իմաստով. ըստ այդմ՝ նշյալ օրինակում 

վերջնաբաղադրիչը դիտել ենք բայական հիմք, այսինքն՝ «Աստ-
վածածնով ներկված»: Արդյունքում կաղապարը կունենա հետև-
յալ տեսքը՝ SjSfjSf: 

Հիշատակագիրների կերտած կամ նրանց շարադրանքներում 

վկայված նորագյուտ բառերն այս հիմնակաղապարների (SjS, SS) 

և նրանց ենթակաղապարների միջոցով ներկայացնելու պարագա-
յում կստացվի հետևյալ պատկերը. 

1. SjS – ամենատարածված կաղապարն է, որով հիշատակա-
գիրները նոր բառեր են կերտել: Իր ենթակաղապարների հետ 

միասին, որոնք ստորև կտեսնենք, բառակազմության այս եղա-
նակը ընդգրկում է մեր «Բառարան»-ում տեղ գտած բարդ բառե-
րի հիմնական մասը: Այս արդյունքը միանգամայն սպասելի էր, 

քանի որ նշյալ հիմնակաղապարը դեռևս գրաբարում ուներ գե-
րակշիռ մեծամասնություն, և ինչպես ՆՀԲ-ի տվյալների հիման 
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վրա հաշվարկել է Լ. Հովսեփյանը, այն իր ենթակաղապարներով 

կազմում է գրաբարի բարդությունների 67,2%-ը291: 

Այս կաղապարով են կազմված մեր բառարանագրած հետևյալ 

բառերը՝ 
այլագունդ, աջագահ, առատագիր, առատակազմ, առատասե-

ղան, աստուածալոյս, աստուածալուր, աստուածախումբ, աստուա-
ծահաճ, աստուածահաշտ, արժանապսակ, արտօսրախարշ, բանա-
պետ, բոլորասեռն, գարունագեղ, դեռատէգ, դժուարաբառ, դժուա-
րայարկ, դրուատազարդ, եզաբուն, եղեռնաթոյն, եռանդնահոս, 
երգակից, զուարճածաղիկ, թագաշուք, իմաստապաճոյճ, իրատիպ, 
իւրագին, լիաշնորհ, խազագիծ, խաւարաժառանգ, խռովայեղ, ծա-
ղիկազուարթ, կականալուր, կահաձեւ, կողափակ, կորովաբաց, հայ-
րածաւալ, հայրապապ, հաւատահաստատ, հոգիածաւալ, յոգնաթ-
շուառ, յոգնիմաստ, յոգնահամ, յոգնապատիւ, յոգնասխալ, շնոր-
հագիծ, չարագէշ, սալասիրտ, վարձակից, ցոփազրոյց, փառա-
զուարճ, քաղցրամիտ, քայլայեղ, քառահիմն: 

1.1. SjS – այս ենթակաղապարը ներկայանում է առաջին բա-
ղադրիչի հնչյունափոխմամբ: Դրանով են կազմված հետևյալ բա-
ռերը՝ 

անձկափափագ, բազմաթշուառ, բազմաթոյն, բազմասեռ, բարե-
ժամանակ, բարելոյս, բարեճաշակ, բարեպտուղ, երկնահլու, երկնա-
պատում, զուգաջան, թուածին, խստաջան, խրթնայայտ, կենահրա-
ւէր, կուրաբաց, հոգեհեզ, հոգեմաքուր, մշտասերտ, մտայօդ, յատ-
կաթիւ, սնաջան, սրբերամ, տիրապսակ: 

1.2. SjSf – նշված ենթակաղապարը ևս հաճախադեպ է նորա-
հայտ բառերում, այն ներկայանում է քերականական ձևավորում 
ունեցող երկրորդ բաղադրիչով: Ընդ որում՝ հիմնականում գործ 
ունենք բայահիմքերի կամ հոգնակերտ մասնիկի հետ: Այս եղա-
նակով են կազմված հետևյալ բառերը՝ 

անձնակիր, անձնատատան, աշխատամատոյց, ապականադիր, 

աստուածաբողբոջ, բազմապատ, բարձրաբան, գաղձնաբեր, գթա-
կամք, գիշերահալած, գիշերավաստակ, գորովադատ, դժոխաքակ, 

դիմաշարժ, եթերածին, երանգաներկ, երկինագործ, զմայլասէր, 

 
291 Նույն տեղում, էջ 95: 
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իմաստատու, իշխանատու, ինքնավաստակ, խառնաճանաչ, խեթա-
հայեաց, կականաչու, կամալիր, հայրատուր, հասարակադիր, հեզա-
խաղաց, հեշտակարծ, հոգիատար, հողամած, մանրամատոյց, մշտա-
բոյժ, մշտադաւան, յաւէտաշարժ, պահակաց, պակասագէտ, պիտա-
կագործ, քաղցրաբարք: 

1.3. SjSf – նախորդի ենթակաղապարներից է՝ առաջնաբաղադ-
րիչի հնչյունափոխությամբ: Այս կաղապարն ունեն հետևյալ բա-
ռերը՝ անդնդահոս, բազմածիր, բազմատենչ, բազմաքիրտ, երկնա-
բողբոջ, կարկտածին, հանդիսարկու, մաքրաբնակ: 

1.4. SfjSf – այս կաղապարով բարդության երկու բաղադրիչ-
ներն էլ ունեն քերականական ձևավորում: Ընդ որում՝ քննվող 
աղբյուրներում նշյալ կաղապարն ավելի շատ հանդիպում է այն 
բարդ բառերում, որոնց առաջին բաղադրիչը մեղք բառի հայցա-
կան հոլովաձևն է (>մեղս)՝ մեղսաբարձ, մեղսակարկամ, մեղսա-
կեր, մեղսատար: Այս ենթակաղապարն ունի նաև կայսերակալ 
բառը: 

Նույն ենթակաղապարի տեսակներից են նաև հետևյալները՝ 

SfjS - մեղսաթարախ, SjSf - ձեռնասնոյց: 
1.5. Սակավաթիվ օրինակներով հանդիպում են նաև եռաբա-

ղադրիչ բարդություններ՝ հետևյալ կաղապարներով՝ SjSjSf – մե-
ծաշահավաճառ, SjSfjSf – աստուածածնաներկ, SjSjS – բարեզար-
դայոյս, SjSSf – անկիւնատիեզերք: 

Առանձնանշելի է, որ նոր բարդություններ են կազմվել նաև 
ածանցավոր սկզբնահիմքերից, որոնց սկզբից կամ վերջից ավելա-
ցել են նոր արմատներ կամ առանձին բառեր, ինչպես՝ աւետարան 
+ ա + քարոզ, թագաւոր + ա + շուք, եզ + ա + խորհուրդ, որոնցում 
ընդգծված -արան-ը, -աւոր-ը և -ուրդ-ը վերջածանցներ են՝ աւե-
տարան, թագաւոր և խորհուրդ սկզբնահիմքերի կազմում: Բառա-
կազմական նոր քայլի ընթացքում այս սկզբնահիմքերին ավելա-
ցել են համապատասխանաբար քարոզ արմատական բառն ու 
շուք և եզ արմատները: Ըստ էության՝ բառաբարդման այս ճա-
նապարհով ձևավորվել են բարդածանցավոր բառեր՝ ի տարբերու-
թյուն բարդ բառերի, որոնց կազմում ածանցներ չկան կամ որպես 
այդպիսին չեն գիտակցվում լեզվի տվյալ փուլում: Հետևելով Լ. 
Հովսեփյանի նույն սկզբունքին՝ բառակազմական կաղապարնե-
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րում ածանցները նշում ենք a, իսկ հնչյունափոխված ածանցները՝ 
a պայմանանշաններով: Ըստ այդմ՝ վերոբերյալ աւետարանաքա-
րոզ, թագաւորաշուք բառերը կունենան հետևյալ կաղապարները՝ 
(Sa)jS, իսկ եզախորհուրդ-ը՝ Sj(Sa): Փակագծում նշվածը սկզբնա-
հիմքն է, որին հոդակապով ավելացել են նոր բաղադրիչները: 

Ստորև մեր բառարանագրած օրինակներից նշենք այսպիսի 

կազմությամբ աչքի ընկնող որոշ օրինակներ՝ 

1.6. Sj(Sa) – բարձրաբեղուն, եզախորհուրդ 

1.7. Sj(Sa) – բարեբեղուն, մանկակոչութիւն 

1.8. Sj(Sfa) – հիասլացիկ, աստուածակրող 

1.9. (aS)jS – անգիւտագործ, անբաւագութ, անքողաբորբ 

1.10. (aS)jSf – անեղաշէն, անծայրածաւալ, աննախանձաբաշխ 

1.11. (aS)jSf – անբարէվարժ, առանձնակիր, անկիզափորձ 

1.12. (Sa)jS – արքունապատիւ, գեղեցկայեղց292, շքեղագեղ 

1.13. (Sa)jSf – աւետարանաքարոզ, գեղեցկաբողբոջ, գեղեցկափ-
թիթ, կայծակնաճաշակ, կայծակնաքարոզ: 

 

Ավելի քիչ, հաճախ մեկական օրինակներով են հանդիպում 

աղյուսակում ներկայացվող կաղապարները և նրանց համապա-
տասխանող կազմությունները՝ 

 

ԿԱՂԱՊԱՐ ԲԱՌ ԿԱՂԱՊԱՐ ԲԱՌ 

(Sa)jSf փցնածին Sj(aS) լուսապարփակ 

(Sj)Sa բնալուծում (Saa)jSf լուսաւորչաշէն 

(Sa)Sa գաղտներեւակ (Sj)Saa լուսալրանալ 

(Sa)jSfa 
վերջնաստա-
ցութիւն 

Sj(Sa) դիւրադրժելի 

(Sf)aSf արարընկալ293 Sj(Saja) բարեխորհրդաբար 

(Sa)jSa կերպարագրել Sj(Sa) ծիրանասնունդ 

(Sa)jS թագաւորաշուք   

 
292 յեղց-ը մեկ արմատ դիտելու դեպքում, հմմտ. ՀԱԲ, 3, 395: 
293 Վերջին բաղադրիչում ունենք ընդ + կալ կազմությունը, որտեղ ընդ-ը ածան-

ցի արժեք ստացած նախդիր է: 
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Վերոնշյալ կաղապարներում կարելի է ընդգծել բառակազմա-
կան ավելի մանր քայլերը՝ ցույց տալով, թե ինչպես են բաղադր-
վել դրանք: Այսպես օրինակ՝ փցնածին բառը նախևառաջ կազմ-
ված է փիծ (>փից) արմատական բառից և -ուն վերջածանցից 

(փիծ + ուն > փծուն): Ապա փցուն կամ փծուն բառին, որը 

քննվող աղբյուրներում ունի ինքնուրույն և հաճախադեպ կիրա-
ռություն, հոդակապով միացել է ծնանիմ բայի կատարյալի հիմ-
քը կամ բայարմատը (ծին), որոնք այս դեպքում նույնացել են, և 

ձևավորել բառացի «ի ծնե փցուն» կամ «փծուն բաներ ծնող, ան-
պիտան բաներ ստեղծող» իմաստները: Բառակազմական այս 

քայլերը կաղապարման միջոցով կունենան հետևյալ տեսքը՝ 

[(փց)ն]ա(ծին) կամ [(S)a]j(Sf): Նույն ձևով բնալուծում բառի բա-
ռակազմական քայլերը կունենան հետևյալ կաղապարը՝ 

(S)j[(S)a], որտեղ S-երը բուն և լոյծ արմատների հնչյունափոխ-
ված տարբերակներն են: Գաղտներեւակ բառի բառակազմական 

քայլերի կաղապարը հետևյալն է՝ [(գաղտ)ն](երեւ)ակ կամ 

[(S)a](S)a: 

Շարադրանքը չծանրաբեռնելու նպատակով զանց ենք առ-
նում բառակազմական այս քայլերի առանձին թվարկումները, 

որոնք ընդհանուր առմամբ նոր բան չեն ավելացնում: Պարզա-
պես նկատելի է, որ գրիչները հիմնականում ծանոթ են եղել բա-
ռաստեղծման նրբություններին և հմտորեն օգտվել դրանցից՝ ա 

հոդակապի միջոցով հորինելով նորանոր բառեր ու բառատարբե-
րակներ294: 

2. SS – այս հիմնակաղապարն ունեն անհոդակապ բարդու-
թյունները: Այն իր ենթակաղապարներով ընդհանուր առմամբ 

զգալիորեն զիջում է վերը թվարկված հոդակապավոր բարդու-
թյուններին: Ըստ որում՝ այս դեպքում ևս պատկերն օրինաչափ 

է. Լ. Հովսեփյանի ընտրանքում նույնպես այս խմբի բառերն աչ-

 
294 Հմմտ. Ա. Մարգարյան, «Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV 

դդ. հիշատակարաններում», էջ 39: 
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քի չեն ընկնում իրենց առատությամբ295: Մեր քարտագրած բա-
ռերի շարքում այս հիմնակաղապարով են բաղադրված արիերջա-
նիկ, աւագորդի, բարիհամբաւ, դալարարձակ, երանհոգի, նուաս-
տանուն և մի քանի այլ բառեր: 

2.1. Մի շարք բառեր էլ կազմում են նշված հիմնակաղապարի 

տարբեր ենթակաղապարներ, ինչպես՝ SS – եղբարդուստր, մարմ-
նաղէտ, SSf – արքածին, պակասիմաց, խակկոտոր, SSf – բազմիմաց, 

բարձընտիր, տնհատ, SfS – աչքապակի, եղբօրթոռն: 

Նկատենք, որ նախորդի նման այս հիմնակաղապարում ևս կա-
րող են լինել ածանցավոր սկզբնահիմքեր, ինչպես՝ 

S(Sfa) – երդբնակութիւն 

S(Sa) – աստուածարդիւնական, նորհասու 

S(Sa) – բազմերախտաւոր, բազմեղկելի 

(Sa)Sf – խոհեմիմաց 

Վերոբերյալ օրինակները փաստում են, որ հիշատակարաննե-
րում վկայված նորահայտ բառերում բառաբարդումը լայն տա-
րածում է ունեցել, իսկ նոր բառեր հորինողներն ու դրանք կիրա-
ռության մեջ դնողներն էլ ունեցել են համապատասխան գիտե-
լիքներ՝ հաջողությամբ գործածելով նորաստեղծ այդ բառերն 

իրենց շարադրանքներում: Նույնը կարելի է ասել նաև ածանց-
ման մասին, որին կանդրադառնանք ստորև, սակայն մինչ այդ 

տեսնենք, թե բառաբարդման ժամանակ խոսքիմասային ինչ 

պատկանելություն են ունեցել բաղադրիչները և ինչ նոր խոսքի 

մասեր են կերտվել դրանցով: 

3.1.2. ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԽՈՍՔԻՄԱՍԱՅԻՆ  

ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Բարդ կամ բարդածանցավոր բառերի քննությունը ցույց է 

տալիս, որ հիշատակագիրները նոր բառեր են կերտել հիմնակա-

 
295 Լ. Հովսեփյան, նշվ. աշխ., էջ 120: Ըստ գիտնականի՝ շուրջ 800 բառ է հաշ-

վարկվել, որը կազմել է ընտրանքի 11%-ը: 
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նում գոյական, ածական, բայ, մակբայ, խիստ հազվադեպ՝ դերա-
նուն և թվական խոսքի մասերից: Ընդհանուր առմամբ բաղադ-
րիչների խոսքիմասային պատկանելության պարզումը դժվարու-
թյուններ չի հարուցում, միայն երբեմն, երբ համընկնում են բա-
յահիմքերն ու առանձին կիրառություն ունեցող բառամիավոր-
ները, կարող են որոշ բարդություններ առաջանալ: Նման դեպ-
քերում կրկին առաջնորդվել ենք տվյալ բարդության իմաստով 

և կազմության ներքին տրամաբանությամբ: Այսպես, նահատա-
կասէր բառի երկու արմատներն էլ, առանձին վերցրած, գոյական 

են և ունեն ինքնուրույն կիրառություն: Սակայն այս բարդու-
թյան մեջ սէր բաղադրիչը բայարմատ է և գործածված է «նահա-
տակ սիրող» իմաստով, իսկ բարդության ներսում առկա է 

խնդրային հարաբերություն: Ըստ այսմ՝ նշյալ բառի խոսքիմա-
սային կաղապարը կլինի՝ Գ + Բ296, որոնց բաղադրմամբ այս դեպ-
քում կազմվել է ածական խոսքի մաս: Այսպիսի դեպքերում, երբ 

բարդության երկրորդ բաղադրիչը բայանուն է կամ բայարմատ, 

կարելի է ասել, որ բարդության մեջ առաջին բաղադրիչն էլ հիմ-
նականում հայցական հոլովով դրված ուղիղ խնդրի պաշտոն է 

ստանում: Հայերենի բառաբարդմանն անդրադառնալիս այս 

երևույթը նկատել է դեռևս նշանավոր լեզվաբան Անտուան Մե-
յեն297: Ասվածի լավագույն օրինակն էլ, թերևս, տալիս են -ք հոգ-
նակերտով բաղադրիչները, քանի որ բարդության ներսում տեղի 

է ունենում ք > ս հերթագայում՝ մեղք - մեղսասէր, բանք - բան-
սարկու և այլն: 

Այս նույն կաղապարով (Գ + Բ) են կազմված նաև անեղաշէն 

(անեղ-ը գոյականացել է), անձնատատան, ապականադիր, աւետա-
րանաքարոզ, արքածին, գիշերահալած, գիշերավաստակ, դալարար-
ձակ (դալար-ը գոյականացել է), երանգաներկ, երկինագործ, իմաս-

 
296 Բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելությունը նշելու համար գործա-

ծել ենք վերջիններիս անվան առաջին տառերը՝ Գ - գոյական, Բ - բայ, Ա - 

ածական, Մ - մակբայ, Թ - թվական, Դ - դերանուն: 
297 Ա. Մեյե, Հայագիտական հետազոտություններ, կազմեց, ֆրանսերենից 

թարգմանեց և ծանոթագրեց Մ. Մինասյան, խմբագրությամբ Գ. Ջահուկյա-
նի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1978, էջ 88: 
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տատու, խաչընկալ, կարկտածին, կամալիր, կականաչու, կայծակ-
նաճաշակ, կայծակնաքարոզ, կայսերակալ, հոգիատար, հոգետուիչ, 

մեղսաբարձ, մեղսակարկամ, մեղսակեր, մեղսատար, որոմնարկու, 

պիտակագործ և բազմաթիվ այլ բառեր: Ընդհանուր առմամբ 

նկատելի է, որ Գ + Բ կաղապարն ամենից գործունն է հիշատա-
կագիրների բառաստեղծման համակարգում: Եվ սա տրամաբա-
նական է, քանի որ այն ամենից բեղունն եղել է դեռևս գրաբա-
րում298 և հաջողությամբ գործում է նաև ժամանակակից հայերե-
նում299:  

Նորահայտ բառերի շրջանում բեղմնավոր հաջորդ կաղապարը 

Ա + Գ-ն է, որի արդյունքում ևս ստեղծվում է ածական խոսքի 

մաս, ինչպես՝ աջագահ, առատասեղան, աւագորդի, արքունապա-
տիւ, բարիհամբաւ, բազմաթոյն, բարեժամանակ, բարելոյս, բարե-
ճաշակ, բարեպտուղ, դժուարաբառ, դժուարայարկ, երանհոգի, 

զուարճածաղիկ, խաւարաժառանգ, խստաջան, նուաստանուն, 

սնաջան, սրբերամ, ցոփազրոյց, քաղցրաբարք, քաղցրամիտ և 

այլն: Ինչպես կարելի է նկատել, բարդության ներսում առաջա-
նում է որոշիչ-որոշյալ հարաբերություն: 

Նորաստեղծ բառերում հաճախադեպ են նաև ածականակերտ 

Ա + Բ և Մ + Բ կաղապարները, որոնցով կազմված են հետևյալ 

բառերը՝ առատակազմ, առատագիր, անծայրածաւալ, անկիզափորձ, 

աննախանձաբաշխ, բազմապատ, բազմիմաց, գեղեցկաբողբոջ, դե-
ռատէգ, հեզախաղաց, հեշտակարծ, խոհեմիմաց, խառնաճանաչ, 

խեթահայեաց, մանրամատոյց, մաքրաբնակ, պակասագէտ և այլն: 

Այս դեպքում գերադաս անդամը բայն է (իմա՛ բայահիմքը), իսկ 

ածականը կամ մակբայը բարդության ներսում հանդես են գալիս 

որպես լրացումներ:  

Բառակազմական բեռնվածությամբ աչքի ընկնող խոսքիմա-
սային հաջորդ կաղապարը Գ + Գ-ն է: Այս կաղապարով կրկին 

կերտվել են հիմնականում ածականներ, ինչպես՝ թագաշուք, թա-
գաւորաշուք, եղեռնաթոյն, շնորհապատիւ, սալասիրտ և այլն: Սա-

 
298 Նույն տեղում, էջ 154: 
299 Ա. Ս. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձ-

վածաբանություն, բառարանագրություն), էջ 132: 
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կավաթիվ դեպքում այս կաղապարը տվել է նաև գոյականներ՝ 

արքահայր, աչքապակի: 

Մեր քարտագրած բառերում համեմատաբար ընդարձակ վեր-
ջին խումբը կազմում են Ա + Ա կաղապարով կազմված բառերը՝ 

չարագէշ, բարձրաբեղուն, բարեբեղուն, բազմեղկելի և այլն: 

Կան նաև մի շարք բառեր, որոնք ունեն առանձին կաղապար-
ներ, ինչպես՝ Դ + Գ (այլագունդ, իւրագին), Դ + Բ (ինքնավաս-
տակ), Թ + Բ (քառահիմն) և այլն: Եռաբաղադրիչ մի քանի բառեր 

էլ ունեն հետևյալ պատկերը՝ Ա + Գ + Բ (մեծաշահավաճառ), Գ + 

Բ + Բ (աստուածածնաներկ), Ա + Գ + Գ (բարեզարդայոյս): 

Թեև բերված օրինակները չեն ընդգրկում մեր բառարանում 

գրանցված բոլոր բառերը, սակայն կարծում ենք՝ այսքանն էլ բա-
վական է նշյալ բառաշերտին պատկանող բառերի բաղադրիչների 

խոսքիմասային պատկանելության մասին պատկերացում կազմե-
լու համար: Ըստ էության՝ նոր բառերը կերտվել են հայերենի 

ամենագործուն կաղապարներով, որոնք հաջողությամբ կիրառել 

են հիշատակագիրները: 

Ընդսմին պետք է նկատել, որ նորաստեղծ բառերի (նկատի 

ունենք նաև բառարանագրվածները) բաղադրիչների առանձնա-
ցումը և դրանց դասակարգումը երևան է հանում ևս մեկ ուշա-
գրավ երևույթ: Հավաքված նյութը մեզ թույլ է տալիս ասել, որ 

հիշատակագիրների կերտած հարյուրավոր բառերի շարքում որոշ 

բաղադրիչներ (առանձին բառեր կամ արմատներ) առանձնանում 

են իրենց բառակազմական բեռնվածությամբ: Այլ խոսքով՝ որոշ 

բաղադրիչներ համեմատաբար հաճախադեպ են նորակազմու-
թյուններում և առհասարակ գրչական բառապաշարում: 

Ստորև նշենք այդ բաղադրիչներից առավել շատ գործածու-
թյուն ունեցողները, որոնք թե´ առանձին, և թե´ բարդության 

կազմում լայն կիրառություն ունեն ինչպես քննվող, այնպես էլ 

հետագա շրջանների հիշատակարաններում300՝ 

 
300 Վկայակոչվող որոշ բառեր հիմնականում հիշատակարանային օրինակնե-

րով հայտնի են տարբեր բառարաններին, իսկ մյուսները տեղ են գտել մեր 

կազմած բառարանում: 
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Յոգն – այս արմատն ինքնուրույն կիրառություն չունի, հիմ-
նականում հանդես է գալիս բառաբարդման ժամանակ301՝ գործած-
վելով միայն որպես բարդության առաջին բաղադրիչ՝ յոգնախոր-
տիկ, յոգնամեղաւոր, յոգնապատիւ, յոգնապարտ, յոգնայանց, 

յոգնասխալ, յոգնատոչոր, նաև անհոդակապ՝ յոգնարի, յոգնարկ, 

յոգնեղկելի և այլն: Թերևս, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ 

այս բաղադրիչով բարդություններն առավելապես գրաբարյան 

բառաշերտին են պատկանում: Համենայն դեպս, այդպես է 

երևում նաև մեր կատարած հաշվարկից. ՆՀԲ-ում յոգն- առաջ-
նաբաղադրիչով բարդված գլխաբառերի թիվը 127 է, ՄՀԲ-ում՝ 16, 

ՆՎԲԱ-ում՝ 12: Ըստ որում՝ մեր կարծիքով, նշյալ 16 և 12 բառերն 

էլ, կամ առնվազն դրանց կեսից ավելին, ինչպես՝ յոգնադրուատ, 

յոգնահառաչ, յոգնահոծ, յոգնամեղ, յոգնազեղուն, յոգնաշաւիղ 

կամ յոգնաբոյլ, յոգնահրաշ, յոգնայարգ, յոգնաշխատ և այլն, ոչ 

թե զուտ միջինհայերենյան կամ վաղաշխարհաբարյան բառեր են, 

այլ՝ հիշյալ ժամանակաշրջանների երկերում կիրառված գրաբա-
րաբանություններ: 

Նշենք, որ այս բաղադրիչով բառերը գրչական խոսքում գե-
րազանցապես գործածված են իբրև մակդիրներ՝ հատկանշելու 

իրենց (հիմնականում բացասական նրբերանգներով ինքնախա-
րազանման համատեքստում՝ յոգնեղկելի, յոգնայանց, յոգնամեղ 

և այլն), իրենց ուսուցիչներին, մատյանի պատվիրատու-ստացող-
ներին (դրական նրբերանգներով՝ յոգնաբեղուն, յոգնայարգ, յոգ-
նահրաշ և այլն): 

Բազում (>բազմ) – հոմանիշ է յոգն- արմատին: Առանձին կի-
րառությունից զատ՝ ակտիվորեն մասնակցում է նաև բառաբարդ-
մանը՝ դարձյալ հանդես գալով իբրև բարդության առաջին բա-
ղադրիչ, և գրիչների լեզվում էլ խիստ հաճախադեպ է՝ բազմեղ-
կելի, բազմիմաց, բազմահամբարեան, բազմաճաշակ, բազմապատ, 

բազմասեռնութիւն, բազմաքիրտ և այլն: 

 
301 Ածանցմամբ հանդիպում է յոգնակի բառում, որը հիշատակարաններում 

սահմանափակ գործածություն ունի՝ «....յոգնակի սիրով գրեցի զսա» [Հիշ. 

ԺԴ, 526]: 
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Նկատենք, որ եթե յոգն և բազմ արմատները գրաբարում հա-
վասարապես ակտիվորեն մասնակցել են բառակազմությանը 

(հմմտ. ՆՀԲ, ԱԲ, ՆԲ.ՆՀԲ, ԼՀ.ԳԲ), ապա միջինհայերենյան շրջա-
նում և հատկապես արդի հայերենում դրանցից առավել կենսու-
նակ է բազմ-ը, իսկ յոգն-ը գրեթե չի մասնակցում նորակազմու-
թյուններին302: 

Շնորհ – հիշատակարաններում տարածված է ոչ միայն այս 

բառի ինքնուրույն գործածությունը (ինչպես՝ «Եւ առ զշնորհս 

զայս մեծ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 42], «Շնորհաւքն Քրիստոսի ես՝ Եղիայ.... 

ստացա....» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 62] և այլն), այլև առատորեն վկայված է 

զանազան բարդություններում, ըստ որում՝ թե՛ նախադաս, թե՛ 

վերջադաս՝  

ա. բարդության սկզբում՝ շնորհանուն, շնորհագիծ, շնորհագով 

շնորհակիր, շնորհաներկ, շնորհանուէր, շնորհաշարժ, շնորհապա-
տիւ և այլն, 

բ. բարդության վերջում՝ մեծաշնորհ, ամենաշնորհ, երանաշ-
նորհ, բազմաշնորհ, բարեշնորհ, առաքելաշնորհ, առատաշնորհ, 

աստուածաշնորհ և այլն: 

Մեղ(ք/ս) – ստույգ վիճակագրություն չկա, բայց կարելի է 

վստահորեն ասել, որ գրիչների լեզվում ամենատարածված բառ-

բաղադրիչներից է և հանդես է գալիս ինչպես առանձին, այնպես 

էլ բարդություններում՝ որպես առաջին կամ վերջին բաղադրիչ. 

ա. բարդության սկզբում՝ մեղապարտ, մեղսամակարդ, մեղսա-
թաւալ, մեղսաքաւիչ, մեղադիր, մեղսասէր և այլն: 

բ. բարդության վերջում՝ ամենամեղ, ամենայնամեղ, բազմա-
մեղ, յոգնամեղ, կամամեղ, ծանրամեղ և այլն: 

 
302 Է. Աղայանի բառարանում յոգն (արդի ուղղագրությամբ՝ հոգն) արմատով 

արձանագրված են հոգնառատ, հոգնախումբ, հոգնաչար, հոգնապանծ բառերը 

[ԱՀԲԲ, 1, 886], որոնք, թերևս, հնաբանություններ կարելի է համարել: Այդ-
պես են վարվել ժամանակակից հայոց լեզվի ակադեմիական բառարանի 

կազմողները՝ այդօրինակ բառերի կողքին նշելով հնց., այսինքն՝ հնացած, 

հմմտ. հոգնաթախիծ (հնց.), հոգնադեմ (հնց.), իսկ այլ դեպքերում հղում են 

բազմ-ով կազմություններին [ԺՀԼԲԲ, 3, 368]: 
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Գրիչների լեզվում հաճախադեպ են նաև նույն արմատից 

ածանցմամբ կազմված հետևյալ բառերը՝ մեղաւոր, անմեղադիր, 

անմեղադրութիւն: 

Հոգի – բառիս կիրառությունը տարածված է հիշատակարան-
ներում. բացի պարզ (հոգի) և ածանցավոր (հոգեկան, հոգեւոր, 

հոգեւորական, հոգեղէն) կազմություններից, որոնք առատորեն 

վկայված են գրավոր այս հուշարձաններում, նշյալ բառը մաս-
նակցում է նաև իսկական բարդությունների կազմությանը՝ հան-
դես գալով հիմնականում որպես առաջին, իսկ երբեմն էլ՝ վերջին 

բաղադրիչ: Ըստ որում՝ նախադաս դիրքում հոդակապին միանա-
լիս արմատի ի ձայնավորը ոչ միշտ է հնչյունափոխվում (ի + ա 

> ե)՝ այդպիսով երբեմն առաջացնելով զուգաձևություններ, ինչ-
պես՝ հոգիաբուղխ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 64] // հոգեբուղխ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 71], 

հոգիանորոգ [Հիշ. Ե-ԺԲ, 67] // հոգենորոգ [Հիշ. ԺԴ, 393] և այլն: 

Նշենք այս բաղադրիչի կիրառության որոշ օրինակներ՝ 

ա. բարդության սկզբում՝ հոգեզարդ, հոգեզուարթ, հոգեկե-
ցոյց, հոգեշնորհ, հոգեշունչ, հոգեպատում, հոգեսէր, հոգէկիր, 

հոգէշուք, հոգէշահ, հոգէպահ, հոգիազգեաց, հոգիախաւս, հո-
գիահրաշ, հոգիապայծառ և այլն, 

բ. բարդության վերջում՝ բարէհոգի, բարիհոգի, հեզահոգի, մե-
ծահոգի, սրբահոգի և այլն: 

Ամփոփելով բառաբարդման ժամանակ բաղադրիչների խոսքի-
մասային պատկանելության, բառակազմական կաղապարների և 

գրչաշխարհում առավել տարածված բառային բաղադրիչների 

մասին մեր խոսքը՝ մեկ անգամ ևս արձանագրենք, որ գրիչների 

կերտած բառերի շարքում գերակշռում են ածականները՝ անկախ 

բառակազմության եղանակից (տե՛ս § 2.6): 

3.1.3. ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ (ՀԱՐԱԴԻՐ) ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Բաղադրիչների հարադրումով կազմված բարդություններն 

ընդունված է կոչել հարադիր կամ վերլուծական: Բարդություն 

կազմելու այս տեսակը, որը լայն տարածում ուներ դեռևս գրա-
բարում, առատորեն գործածված է նաև տարբեր դարաշրջանների 
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ձեռագիր հիշատակարաններում գերազանցապես բայական հա-
րադրությունների տեսքով303: Ըստ որում՝ ինչպես երևում է սույն 

գրքի վերջում բերվող «Բառարան»-ից, գրավոր այս հուշարձան-
ներում վկայված մեծաթիվ հարադիր բարդությունների մեջ 304 

նորակերտ կամ նորահայտ կազմությունները բավական շատ են: 

Միևնույն ժամանակ պետք է ընդգծել, որ խոսքը հաճախ ոչ թե 

բոլորովին նոր կազմությունների, այլ գրաբար բնագրերից հայտ-
նի հարադիր այնպիսի բարդությունների մասին է, որոնցում ամ-
բողջությամբ կամ քերականական ձևավորումով փոփոխվել են 

բարդությունները կազմող բաղադրիչները, ինչպես նաև՝ ընդար-
ձակվել նոր բաղադրիչների հավելումների հաշվին: Օրինակ՝ 

ՆՀԲ-ում ջան գլխաբառի ներքո գրանցված է ջան դնել անվանա-
բայական հարադրությունը, որի հետ մեկտեղ նշված են նաև ջան 

տանել, ջան յանձին ունել հարադրությունները305: ԳԴԲ-ն նոր 

օրինակներով ընդարձակել է այս հարադրությունների շարքը՝ 

ջան ի մտի դնել, ջան ի վերայ դնել, ջան յանձին տանել306: Ձեռա-
գիր հիշատակարանների շնորհիվ այս շարքը համալրվում է նաև 

զջան ի յանձն առնուլ, ջան ի սրտի դնել բարդություններով: 

Իհարկե, հիշատակագիրների շարադրանքներում հանդիպում 

են նաև իսկապես նորաստեղծ կամ եզակի կազմություններ, 

որոնք մինչ այս պահն անհայտ են հայ բառարանագրությանը, 

բայց և այնպես հատկապես հարադիր կապակցությունների պա-
րագայում բարդություններ կազմող բայերը հիմնականում մեզ 

արդեն հայտնի առնել, արկանել, դնել, լինել բայ-բաղադրիչներն 

 
303 Հատկանշելի է, որ գրաբարի բայական հարադիր բարդությունները հաճախ 

միաժամանակ դիտվել են որպես դարձվածքներ և քննվել կամ բառարա-
նագրվել ըստ այդմ: Ասվածը փաստվում է ԳԴԲ-ի օրինակով:  

304 Մեր գործընկեր Քնար Հարությունյանի հաշվարկով՝ միայն Ե-ԺԱ. դդ. հի-
շատակարաններում գործածված է 104 դարձվածք, տե՛ս Ք. Հարություն-
յան, «Դարձվածքները Ե-ԺԱ. դարերի հիշատակարաններում», Երիտա-
սարդ լեզվաբաններ. գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» 

հրատ., 2016, էջ 72-79: 
305 ՆՀԲ, 2, 670: 
306 ԳԴԲ, 247: Այստեղ նշված է նաև ջան առաջի դնել հարադրությունը, որ 

գրանցված է նաև ՆՀԲ-ում (տե՛ս նույն տեղում): 
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են, որոնք միաժամանակ գրաբարի, մինչև անգամ ժամանակակից 

հայերենի հարադիր բայական բարդություններում հանդիպող 

ամենատարածված բաղադրիչներն են 307 : Այսպես, հիշատակա-
րաններում վկայված են անլուր լինել, արտալած առնել, արհա-
մարհանս առնել, դնել ի հող, զերեսս ի մոխիրն դնել, ընծատուր 

լինել, թաւալ արկանել, թիւնաձիգ լինել, ի դիմի առնել, խակկո-
տոր լինել, խնամ արկանել, խոյզ լինել, ծփակոծ լինել և հարադիր 

այլ բայեր, որոնք կազմված են վերը նշված բայ-բաղադրիչներով: 

Հիշատակագիրների գործածած բայական նորահայտ հարադիր 

բարդությունները գերազանցապես կազմված են գոյական + բայ, 

երբեմն էլ՝ բայ + գոյական կաղապարներով կամ նրանց ենթատե-
սակներով, որոնցում գոյականը շատ հաճախ քերականական 

ձևավորում ունի: Երկբաղադրիչ բարդություններից բացի՝ գոր-
ծածված են նաև եռաբաղադրիչ բարդություններ, նախդրավոր 

կապակցություններ: Արդ, ստորև ըստ համապատասխան դրսևո-
րումների՝ քննենք մեր բառարանում տեղ գտած հարադիր բայե-
րը: 

1. Գոյական + բայ – այս կաղապարով ձևավորված բայական 

հարադրություններն ամենաշատն են մեր բառացանկում: Դրան-
ցում գոյականը հիմնականում եզակի հայցական հոլովով է՝ եր-
բեմն արտահայտված զ նախդրով: Հոգնակի թվով գոյականի գոր-
ծածությունն այս կաղապարում սակավ, բայց դարձյալ վկայված 

է: Առանձնանշելի է, որ բարդության ներսում առկա է խնդրային 

հարաբերություն. կապակցության մեջ գոյականը հիմնականում 

(բայց ոչ միշտ. հմմտ. ելանել, լինել, անկանել բայերով բաղադր-
ված հարադրությունները) ուղիղ խնդրի պաշտոնով է հանդես 

գալիս, ինչպես՝ արհամարհանս առնել, զանձն դնել, զանձն պարս-
պել, առիթ լինել, գերի բերել, դաս ասել, թալան զարկել, թաւալ 

արկանել, լար արկանել, խնամ արկանել, խոյզ լինել, ծնրիկ կրկել, 

կարծիս անկանել, կարօտ գտանել, զկեանս վարել, հաւաքումն առ-

 
307 Հմմտ. Լ. Ս. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, 

Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 54-58: Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից 

հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանագրու-
թյուն), էջ 86: 
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նել, միջնորդութիւն առնել, մուխ տալ, նախանձ կալնուլ, նպաստ 

առնել, պատիւ շինել, պարզութիւն առնել, սինօռ կտրել, զսուտն 

ածել, վճիռ առնել, տարակոյս առնել, տարաշխարհ ելանել, տուն 

դնել, փոյթ հնարել, քարաջարդ առնել, օթարան առնել: 

Երկու օրինակով հանդիպում են բայ + գոյական (հայց. հոլո-
վով դրված) կաղապարի օրինակներ՝ ծեծել երեսս, ընկալուլ 

զվախճան: 

Երկիցս վկայված են հոգնակի ուղղականով գոյական + բայ 

կաղապարով կազմված օրինակներ, որոնք հավանաբար սխալա-
գրություն են՝ առաջացած խնդրառության և հոլովակազմության 

չիմացության հետևանքով, ինչպես հաճոյք գտանել, նախատինք 

լինել (փխ. հաճոյս գտանել, նախատինս լինել. հմմտ. նախատ լի-
նել308): 

Գոյականն այս կաղապարներում (գոյական + բայ, բայ + գո-
յական) կարող է հանդես գալ նաև այլ հոլովաձևերով՝ բարդու-
թյան ներսում կրկին առաջացնելով համապատասխան խնդրային 

հարաբերություններ, ինչպես՝ արեամբ կատարել, դնել նշանիւ: 

Գործիական հոլովով դրված գոյականներից առաջինը (արեամբ) 

նշյալ կապակցության մեջ ունի ձևի պարագայի, իսկ երկրորդը 

(նշանիւ)՝ միջոցի անուղղակի խնդրի պաշտոն: 

Այս հիմնակաղապարները կարող են ընդարձակվել նաև ի հա-
շիվ հարադիր բարդության կազմ մուտք գործող բայական կամ 

գոյականական անդամի տարաբնույթ լրացումների: Օրինակ՝ ջան 

դնեմ երկբաղադրիչ հարադիր բարդության հետ մեկտեղ հիշա-
տակարաններում գործածված են նաև ջան ի սրտի դնել (հմմտ. 

ջան ի մտի դնել309) և զջան ի յանձն առնուլ (հմմտ. ջան յանձին 

ունել 310 ) բազմաբաղադրիչ հարադիր բայերը: Նույն ձևով է 

կազմված նաև սէր երդմամբ դնել եռաբաղադրիչ հարադրու-
թյունը, որում երդմամբ-ը բայական անդամի լրացում է՝ միջոցի 

անուղղակի խնդրի պաշտոնով: Ահա ևս մեկը՝ անմխիթար սգով 

լնուլ. այս հարադրության կազմում միջոցի անուղղակի խնդրի 

 
308 ԳԴԲ, 219: 
309 ԳԴԲ, 247: 
310 Նույն տեղում: Տե՛ս նաև ՆՀԲ, 2, 670: 
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պաշտոնով դրված սգով (<սուգ) գոյականն իր հերթին ունի որո-
շիչ լրացում (անմխիթար): 

2. Բայ + ի(յ) նախդիր + հայցական հոլովաձևով գոյական – 

մեր բառացանկում քանակային առումով աչքի ընկնող հարադիր 

բարդությունների հաջորդ խումբը ձևավորված է այս կաղապա-
րով: Նկատենք, որ այն տակավին գրաբարի ամենաբեղուն կաղա-
պարներից էր311: Ահա մի քանի օրինակ՝ ածել ի տիկնութիւն, ածել 

յողորմ, անկանել ի սուր, գալ ի ձեւ, դնել ի հող, ընկենուլ ի գործ, 

հակել ի ծերութիւն, կալ յուսումն, ելանել ի կատարումն, տանել 

ի կատարումն, հասանել ի հարսացու, համոզել ի խաղաղութիւն: 

Նկատելի է, որ նշյալ կաղապարը խիստ կայուն չէ, և գոյակա-
նը նախդրով հանդերձ կարող է դրվել բայից առաջ՝ ձևավորելով 

ի(յ) նախդիր + հայցական հոլովաձևով գոյական + բայ կաղապա-
րը, ինչպես՝ ի գուժ անկանել, ի դող կալ, ի ծառայութիւն վարել, 

ի կապ բերել, ի կարգ հաւասարել, ի ձեռն բերել, ի վճարն հասանել, 

ի միաւորութիւն խառնել, ի յիշումն ածել, ի սէր բորբոքել, ի սէր 

եռալ, ի սէր կապել, ի սուր անցանել, ի քարշ տանել, յանկ եւ յա-
ւարտ հանել, յուղի անկանել: 

Այս կաղապարում գոյականը հանդիպում է նաև հոգնակի 

թվով, ինչպես՝ անկանել ի հոգս, ի թիկունս հասանել, ի ծունկս 

անկանել, ի կապանս ըմբռնել, ի քիթս ածել: Մեկ օրինակում, 

թերևս կրկին սխալագրության հետևանքով հոգնակի գոյականը 

հայցական հոլովի փոխարեն դրված է ուղղական հոլովով՝ ի կար-
ծիք ձգել (փխ. ի կարծիս ձգել): 

Մեր քարտագրած օրինակներում հազվադեպ գործածված են 

այս կաղապարով եռաբաղադրիչ կապակցություններ, որոնցում 

գոյականն ունի որոշիչ լրացում, ինչպես՝ կատարել ի մի կազմ, 

հասանել ի վերջին գիծ: 

Այս կարգի կազմություններ են նաև զերեսս ի մայրն դնել, 

զերեսս ի մայր մածնուլ, զերեսս ի մոխիրն դնել, զմահ յանձն առ-

 
311 Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, էջ 66-67: 
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նուլ հարադիր բարդությունները, որտեղ բաղադրիչները բայա-
կան անդամի լրացումներ են ուղիղ խնդրի պաշտոնով: 

3. Բայ + ի(յ) նախդիր + տրական հոլովաձևով գոյական – մեր 

բառացանկում որոշ հարադրություններ ունեն այս կազմու-
թյունը՝ կալ ի պահեստի, կալ ի դիմի, նստել յայրութեան, ի դիմի 

առնել, ի մտի բերել: 

Առանձին դեպքերում բարդության գոյական բաղադրիչը կա-
րող է ունենալ նաև լրացումներ կամ դրված լինել նախադրու-
թյան հետ՝ գալ ի ծերութեան ժամանակի, դնել ի ներքոյ հարկի, 

դնել ի ներքոյ ոտից, ըմբռնել ի ձեռն մահու:  

Հիշատակելի է մեկ օրինակով վկայված ի յուսոյն ունայն դառ-
նալ հարադիր բարդությունը, որում գոյականը (յոյս) հանդես է 

եկել բացառական հոլովով, իսկ բայական բաղադրիչն ունի իր 

լրացումը (ունայն): 

4. Բայ + ընդ նախդիր + գործիական հոլովաձևով գոյական – 

այս կաղապարի ընդամենը մի քանի նորահայտ դրսևորում ենք 

գրանցել մեր բառացանկում՝ անկանել ընդ լծով հարկի, շարադա-
սել ընդ գրով, մտանել ընդ հնազանդութեամբ: Մեկ օրինակում 

էլ բայը վերջնաբաղադրիչի դիրքում է՝ ընդ թուով արկանել: Իսկ 

ահա ընդ բռամբ ածել հարադրության մեջ ընդ նախդիրը հանդես 

է եկել առաջնաբաղադրիչի դիրքում: 

Առանձին կաղապար չառանձնացնելու նպատակով նշենք ևս 

երեք բարդություն, որոնք բաղադրված են ընդ նախդրով՝ ընդ 

կրունկն հարկանել, ընդ հուր եւ սուր խաղալ, ընդ օրինակ դնել: 

Երեք օրինակներում էլ գործ ունենք ընդ + անորոշ հայցական + 

բայ կաղապարի հետ: Երկրորդ օրինակի ներսում գոյական բա-
ղադրիչները միմյանց կապված են համադասական շաղկապով: 

5. Ածական + Բայ – այս կաղապարով կազմված մի քանի նո-
րահայտ հարադրություններ ենք արձանագրել քննվող աղբյուր-
ներում: Դրանք են՝ անլուր լինել, անմոռաց արձանացուցանել, 

բնաջինջ տանել, գանալիր առնել, ընծատուր լինել, թիւնաձիգ լի-
նել, ըղձազերծ անել, խակկոտոր լինել, ծփակոծ լինել, կարգապա-
տառ առնել, կարկառ մնալ, հեղձամուղձ լինել, հրապարակախաղ 
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առնել, նախաժաման լինել, շնորհապատիւ առնուլ, սրախոց առ-
նել, վայելուչ առնել, վարձատու լինել, ուխտազանց լինել, քարա-
յատակ առնել: 

Ինչպես նշյալ օրինակներն են փաստում, այս կաղապարում 

ածականը հիմնականում գոյականացած է, իսկ բայական բաղադ-
րիչի դերում առավել հաճախ հանդես է գալիս լինել բայը312: Ըստ 

որում՝ ածականը բարդության մեջ կարող է դրվել հոլովաձևով 

կամ նախդիր ստանալ, ինչպես՝ զանձնուէր մատուցանել, ի բաց 

փախչել, ի դերեւ համարել բարդություններում: 

6. Դերբայ + բայ – քննվող աղբյուրներում մի քանի օրինակով 

հանդիպում են նաև այս կաղապարով հարադիր բարդություն-
ներ, որոնք անհայտ են հայերենի բառարաններին՝ գտանել պատ-
ժեալ, կալ դեգերեալ, վերաւարտեալ լինել, որսացեալ լինել: Եթե 

մի կողմ թողնենք առաջին օրինակը, ապա մյուս երեքը դժվար է 

նույնիսկ զուտ հարադրություն համարելը: Ըստ էության՝ ինչ-
պես ճիշտ նկատել է Լ. Հովսեփյանը, այս ձևերը շատ ավելի բա-
ղադրյալ ժամանակներին են մոտենում, քան կարող են ինքնու-
րույն հարադիր կառույցներ համարվել313: 

Ինչպես երևում է վերոբերյալ դասակարգումներից, հիշատա-
կարաններում հարադիր բարդություններն ունեն բավական ան-
միօրինակ պատկեր, սակայն իրենց կազմությամբ հիմնականում 

հարազատ են գրաբարի բառակազմությանը, և վերջինիցս շեղվող 

արտառոց օրինակներ մեզ չեն հանդիպել: Անշուշտ, ինչպես 

մյուս, այնպես էլ այս պարագայում, դժվար է պնդել, որ մեր ար-
ձանագրած բայական հարադիր բարդությունները հեղինակել և 

առաջին անգամ գործածել են հիշատակագիրները, սակայն բա-
ռարանների հետ համեմատությունը մեզ թույլ է տալիս առայժմ 

դրանք վերագրել հենց հիշատակագիրներին: Հատկանշելի է, որ 

նշված օրինակներից շատերն ունեն դարձվածաբանական արժեք, 

 
312 Հմմտ. Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, 

էջ 76: 
313 Նույն տեղում, էջ 82: 
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քանի որ հաճախ հարադիր բարդությունը կազմող բաղադրիչնե-
րի միացումով մի նոր իմաստ է առաջ եկել, ինչը, ըստ էության, 

ընկած է նաև դարձվածքների բնորոշման հիմքում314: Ահա մի 

քանի օրինակ՝ ածել ի տիկնություն «կնության տալ, ամուսնաց-
նել», զանձն պարսպել «մեկուսացնել, հեռու պահել» (չեզոք 

իմաստով գործածությունը ևս հնարավոր է՝ մեկուսանալ տարբե-

րակով), դնել ի ներքոյ ոտից «հնազանդեցնել, ենթարկել», մտա-
բեր առնել «հուշել, համոզել», ընկալնուլ զվախճան «վախճան-
վել», տանել ի կատարումն «ավարտել, եզրափակել», քարայատակ 

առնել «քանդել, ավերել» և այլն: 

Մինչ այստեղ մենք խոսեցինք բայական, ավելի ճիշտ՝ անվա-
նաբայական հարադրությունների մասին, սակայն նկատելի է, որ 

հիշատակագիրները վերլուծական եղանակով կազմել են (կամ 

նրանց շարադրանքներում արձանագրել ենք) նաև զուտ անվա-
նական հարադիր բարդություններ, որոնք իրենց կազմում բայ-

բաղադրիչ չունեն: Միևնույն ժամանակ պետք է փաստել, որ 

իրենց քանակով և կազմության տեսակներով վերջիններս զգա-
լիորեն զիջում են անվանաբայական հարադրություններին: Մեր 

բառարանում անվանական հարադրությունների թիվը մեկ 

տասնյակից մի փոքր է ավելի, իսկ առհասարակ, տարբեր բառա-
րաններում հիշատակարաններից գրանցված այս բարդություն-
ների ընդհանուր թիվը դարձյալ խիստ փոքրաթիվ է՝ հասնելով 

հազիվ մի քանի տասնյակի: Հարադիր բայերի համեմատությամբ 

անվանական հարադրությունների սակավաթիվ լինելը, թերևս, 

բացատրելի է դեռևս գրաբարից եկող օրինաչափությամբ, որտեղ 

հիմնականում կրկին նույնպիսի պատկեր է315՝ ի տարբերություն 

 
314 Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, դարձվա-

ծաբանություն, բառարանագրություն), էջ 301, Խ. Գ. Բադիկյան, Ժամանակա-
կից հայերենի դարձվածային միավորները, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986, 

էջ 43: 
315 Լ. Հովսեփյան, Գրաբարի բառակազմության վերլուծական տիպը, էջ 95-96: 
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ժամանակակից հայերենի, որը բավական հարուստ է անվանական 

տարատեսակ հարադիր կառույցներով316: 

Ստորև ներկայացնենք քննվող բարդությունների որոշ օրի-
նակներ, որոնք ցայժմ անհայտ են հայ բառարանագրությանը՝ 

այսօրէ յետ, արկղ գրեանց, արկեղ տուն, բերումն զաւակի, բե-
րումն ժամանակի, գլուխ ըստ մարմնոյ, ի վաղուց ժամու, ինքն 

իւրովի, կենակից մարմնոյ, կորնթարդ երկնից, մէկ հետ մէկի, 

նիստ կայանի, ուր եւ ուր, սեռ ըստ սեռի: 

 

Նշված անվանական հարադրություններում, ինչպես կարելի է 

նկատել, բաղադրիչներն ունեն խոսքիմասային խառը պատկեր, 

իսկ բարդությունների ներսում բաղադրիչների կապակցումը տե-
ղի է ունեցել տարբեր եղանակներով՝ բաղադրիչներից մեկի հո-
լովմամբ, նախդիրների և շաղկապների գործածությամբ: Այսպես՝ 

գոյական + գոյական կաղապարով են կազմված արկղ գրեանց, ար-
կեղ տուն, բերումն զաւակի, բերումն ժամանակի, կենակից մարմ-
նոյ, կորնթարդ երկնից նիստ կայանի անվանական հարադրու-
թյունները, որոնցում բաղադրիչներից մեկը դրված է սեռական 

հոլովով, իսկ բարդության ներսում առկա է հատկացուցիչ-հատ-
կացյալի հարաբերություն: Ըստ որում՝ կենակից և կորնթարդ 

ածականներն այս բարդություններում հանդես են եկել փոխան-
վանաբար՝ իբրև գոյական, թեև դրանցից առաջինն ունի նաև 

ինքնուրույն կիրառություն՝ «ամուսին, կին» իմաստով: 

Մեկական օրինակներով հանդիպում են մակբայ + գոյական՝ (ի 

վաղուց ժամու. հմմտ. ի վաղուց հետէ317), դերանուն + դերանուն՝ 

(ինքն իւրովի) կաղապարներով կազմված հարադրություններ: 

Շաղկապով է բաղադրված ուր եւ ուր հարադրությունը, իսկ ահա 

գլուխ ըստ մարմնոյ, սեռ ըստ սեռի անվանական հարադրու-
թյունները բաղադրված են ըստ նախդրով, բարդության հոլով-
ված բաղադրիչն էլ դրված է տրական հոլովով: Այսօրէ յետ հա-

 
316 Հմմտ. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բառակազմություն, 

դարձվածաբանություն, բառարանագրություն), էջ 65-84: 
317 ՆՀԲ, 2, 773: 
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րադրությունը մակբայ + նախադրություն կապակցման դրսևո-
րում է: Նախադրությամբ է բարդված նաև մէկ հետ մէկի հարա-
դիր բարդությունը: 

Այսպիսով, եթե ամփոփենք հիշատակարաններում վկայված 

նորաստեղծ կամ նորահայտ վերլուծական բարդությունները, 

ապա պետք է արձանագրենք, որ հիշատակագիրների շարա-
դրանքներում դրանք հաճախադեպ են: Առավելապես գործած-
ված են բայական հարադրությունները, որոնք աչքի են ընկնում 

իրենց քանակով, կազմության տարատեսակներով: Անվանական 

հարադրությունները չունեն գործածության նույն հաճախակա-
նությունը, ընդհանուր առմամբ նրանց թիվը չի գերազանցում 

մի քանի տասնյակը՝ ներառյալ մեր կազմած բառարանում արձա-
նագրված օրինակները: 
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3.2. ԱԾԱՆՑՈՒՄ 

Նոր բառեր կերտելու նպատակով հիշատակագիրները հաճախ 

օգտվել են նաև հայերենի տարբեր ածանցներից, կազմել ածան-
ցավոր բառեր: Ըստ հիմնական ձևույթի նկատմամբ ունեցած դիր-
քի՝ ածանցավոր այդ կազմությունները կարող են լինել նախա-
ծանցավոր՝ aS, վերջածանցավոր՝ Sa, կամ երկուսը միասին՝ aSa, 

որոնցում S-ը դարձյալ հիմնական ձևույթն է (արմատ, արմատա-
կան բառ), իսկ a-ն՝ բառակազմական ձևույթը՝ ածանցը: Նկա-
տենք, որ ածանցավոր կազմություններում ածանցների քանակը 

կարող է մեկից ավելի լինել: 

Հիշատակագիրների գործածած նորահայտ կամ նորաստեղծ 

բառերում հանդիպում են այս կաղապարների տարբեր տեսակ-
ներ: Ընդ որում՝ զուտ նախածանցավոր կազմություններն իրենց 

քանակով զիջում են վերջածանցավոր կազմություններին: Մյուս 

կողմից՝ քիչ չեն նաև միաժամանակ սկզբից և վերջից ածանց 

ստացած կազմությունները: Ըստ խմբերի ստորև ներկայացնենք 

նշված կազմությունների համապատասխան օրինակներ, որոնք 

գրանցված են մեր կազմած բառարանում318. 

1. նախածանցավոր բառեր. գերազանցապես միարմատ բառեր 

են՝ երբեմն արմատի քերականական ձևավորումով: Ածանցի և 

արմատի միջև կարող է նաև հոդակապ լինել՝ 

aS – անլի, անփեշ, գերալուր, տարատրոհ, տարատուն, տրամի-

մաստ 

aS – վերնակէտ, վերնաքաղաք, վերնահանդէս 

aSf – անզրուց, անշար, գերահոս 

ajS – գերահանդէս, համադէպ, մակաքարոզ 

ajSf – նախաստաց, գերահոս 

 

 
318 Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ նախորդ բաժնի որոշ բառերի նման այս-

տեղ նշվող բառերից մի քանիսը հիմնականում հիշատակարաններից, խիստ 

հազվադեպ նաև այլ աղբյուրներից գրանցված են տարբեր բառարաննե-
րում, որոնք կարելի է տեսնել գրքի վերջում տրվող բառացանկում: 
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2. վերջածանցավոր բառեր. այս կազմություններում առավել 

տարածված են մեկ կամ երկու վերջածանցով բառերը, և մեր 

դուրս գրած օրինակներից միայն գրչողական բառում է վկայված 

եռածանց կազմություն: 

Sa – ադոնայութիւն, ազգապար, ախղաւոր, աղքութիւն, անա-

պատիկ, գեղել, զուարճումն, թափաւոր, ծաւալուտ, կոստղել, շա-

հարան, սակաւուն, վրդովուտ, վստահալի 

Sa – տղական 

Sa – հրօրէն, տիրային 

Saa – արփաւորեալ, եղանակաւետ, պատճառաւորապէս, փոխա-

նակորդ 

Saa – աստուածայնուստ, ուշմութիւն, փցկութիւն 

Saaa – գրչողական 

Sfa – խոստովանորդ 

Sfaa – տեսողակ 

Saja – արգասաւորաբար, եզունակապէս 

Saja – ուշմաբար 

Sja – արփիապէս, ճառաբար, որդիապէս, սքանչապէս 

Sja – միջաբար 

 

3. Մի շարք բառերում գործածված են թե՛ նախածանցներ և 

թե՛ վերջածանցներ: Այս դեպքում անհրաժեշտություն է առաջա-
նում պարզել քայլերի, այսինքն՝ ածանցների հավելման հերթա-
կանությունը: Այդ նպատակով բառակազմական վերջին քայլից 

առաջ սկզբնահիմք ծառայած բաղադրիչը ներքոբերյալ օրինակ-
ներում առնում ենք փակագծերի մեջ: Սկզբնահիմքի որոշման 

հարցում էլ հիմք ենք ընդունել բառարանների տվյալները: Այս-
պես, անպատճառապէս բառի կաղապարը հետևյալն է՝ (aS)ja: 

Սկզբնահիմքը նախածանցավոր անպատճառ բառն է (aS), որին 

վերջին քայլում հոդակապով միացել է մակբայակերտ - պէս վեր-
ջածանցը: Ստորև այս սկզբունքով ներկայացնենք մեր քարտա-
գրած բառերից մի քանիսը՝ 

a(aSa) – ըմբաղդատութիւն 
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a(Sfa) – անհոսանուտ, անշարժունակ, անշարունակ, ներգրու-
թիւն, ներցուցող 

a(Saja) – անմոլարապէս 

a(Saja) – անպիտակաբար 

a(Sfaaja) – անփոխանորդապէս 

a(Sa) – անգլխելի 

(ajS)ja – գերաբնաբար 

aj(Sa) – մականորոգ, տրամախորհուրդ 

aj(Sfa) – արտատրել, գերափրկանք, վերագծող, վերալուծու-
թիւն 

aj(Sa) – համագրական, համախմբարան 

aj(Saa) – գերալրանալ 

(aSf)ja – անսայթաքաբար, անսպառապէս 

(aaS)ja – աններհակաբար 

(ajS)ja – արտայայտաբար 

(ajS)ja – համալրաբար 

(ajS)a – արտալուծել, շարակածութիւն 

(ajSf)a – տարաբերուն 

(aS)ja – անպատճառապէս 

(aSa)ja – աներեւակապէս 

 

Առանձնանշելի է, որ ածանցմամբ կազմված այս բառերի հիմ-
նական մասը կրկին ածական է: Ոչ շատ, բայց հանդիպում են նաև 

մակբայ և գոյական խոսքի մասեր: 

Հիշատակագիրների կերտած կամ նրանց հիշատակարաննե-
րում հանդիպող նորահայտ բառերի կազմությանն առավել հա-
ճախ մասնակցող նախածանցներն են՝ ան-, գեր-, արտ-, վեր-, 

խիստ հազվադեպ՝ մակ-: Ահա մի քանի օրինակ՝ 

ան-՝ անաղօթ, անբարէվարժ, անբաւագութ, անբուսաբեր, ան-
գիւտագործ, անգլխելի, անեղաշէն, անզուգակշիռ, անկիզափորձ, 

անկրտսերութիւն, անմարտելի, անմոլարապէս, աննախանձա-
բաշխ, աննշայ, անշար, անորոնելի, անսաղմոս, անտեղափոխ, ան-
փեշ և այլն, 
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գեր-՝ գերաբնաբար, գերալրանալ, գերահանդէս, գերահոս, գե-
րափրկանք, 

արտ-՝ արտալուծել, արտատրել, արտայայտաբար, արտաշարել, 

վեր(ին > ն)-՝ վերագծող, վերալուծութիւն, վերնախնամող, 

վերնաքաղաք, վերնահանդէս, վերնակէտ, 

մակ-՝ մականորոգ, մակաքայլող, մակաքարոզ: 

Վերջածանցներից բառակազմությանն առավել հաճախ մաս-
նանցում են -ակ, -ական, -աւոր, -(ա)բար, -(ա)պէս, երբեմն էլ՝ -

ութիւն ածանցները: Ահա մի քանի օրինակ՝ 

-ակ՝ ակնադիտակ, ակներեւակ, ողջախոհակ, աստուածահոսակ, 

-ական՝ ակնապարարական, աստուածարդիւնական, մեծամտա-
կան, յիսուսական, յորջորջական, տղական, 

-(ա)բար՝ անխայաբար, աններհակաբար, անպիտակաբար, ան-
սայթաքաբար, արգասաւորաբար, արտայայտաբար, բարեխորհր-
դաբար, 

-(ա)պէս՝ աներեւակապէս, անմոլարապէս, անպատճառապէս, 

անսպառապէս, արփիապէս, պատճառաւորապէս, 

-աւոր՝ աղխաւոր, ամակաւոր, 

-ութիւն՝ ադոնայութիւն, աղքութիւն, անկրտսերութիւն, 

առատամտութիւն, բնաբանականութիւն, դպրապետութիւն, 

եռանձնականութիւն, երդբնակութիւն: 

 

Հիշատակարաններում արձանագրված նորագյուտ բառերի 

կազմությանը նվիրված մեր քննության արդյունքներն ամփոփե-
լով՝ կարելի է ասել, որ հիշատակարանների հեղինակները կամ 

տվյալ բառերը կերտողները տիրապետել են հայերենի բառակազ-
մության առանձնահատկություններին ու նրբություններին և 

նոր բառեր են ստեղծել ինչպես ամենագործուն, այնպես էլ ոչ 

այնքան գործուն կաղապարներով՝ նոր ու հետաքրքիր բառերով 

հարստացնելով ոչ միայն իրենց հիշատակարանները, այլև առ-
հասարակ, հայերենի բառապաշարը: Ահա թե ինչու հայերեն ձե-
ռագրերի հիշատակարանները եղել և շարունակում են մնալ հա-
յերենի բառապաշարի ամենից հարուստ շտեմարաններից, իսկ հի-
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շատակագիրները՝ այդ շտեմարանի պահապաններն ու հարստաց-
նողները: 

Ինչպես երևում է վերևում ասվածից, նորակազմ կամ նորա-
հայտ բառերի շարքում առավել հաճախադեպ են համադրական 

հոդակապավոր, ապա և անհոդակապ բարդությունները՝ բառա-
կազմական իրենց ենթակաղապարներով: Մյուս կողմից՝ մեր բա-
ռացանկում և հայերենի տարբեր բառարաններում հիշատակա-
րաններից դուրս գրված նորագյուտ բառերի կազմում ընդհանուր 

առմամբ սակավաթիվ են հարադիր (վերլուծական) բարդություն-
ները, որոնց մեջ որոշակի հաճախականությամբ աչքի են ընկնում 

բայական հարադրությունները: Անվանական հարադիր կառույց-
ներն այս տեսանկյունից էականորեն զիջում են բայական հա-
րադրություններին: 

Դուրս գրված բառերում կազմության հաջորդ բեղուն եղա-
նակը ածանցումն է: Ըստ որում՝ այս եղանակով կազմված բառե-
րի շարքում համեմատաբար մեծ թիվ են կազմում վերջածանցա-
վոր բառերը, հետո միայն՝ նախածանցավորները: 
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ԳԼՈՒԽ 4 

ԲԱՌԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

4.1. ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐՎԱԾ ԲԱՌԵՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ  

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ  

ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄ 

Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում գործածված մե-
ծաթիվ բառեր թեև նորաստեղծ չեն, սակայն տարբեր առումնե-
րով որոշակի արժեք և հետաքրքրություն ունեն ինչպես հայ բա-
ռարանագրության, այնպես էլ պատմական բառագիտության տե-
սանկյունից: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ եթե 

հիշատակագիրների գործածած բազմաթիվ բառեր գրանցված չեն 

ՆՀԲ-ում, ապա դրանց մի մասը կարելի է գտնել ԱԲ-ում, ՀԲԲ-

ում կամ էլ՝ միայն նրանցից մեկում: Մյուս կողմից՝ հիշատակա-
րանային վկայությամբ հարյուրավոր բառեր, անհայտ լինելով 

այս բառարաններին, արձանագրվել են բացառապես ՄՀԲ-ում, 

ԼՀ.ԳԲ-ում, երբեմն էլ՝ ՆԲՎԱ-ում: 

Քննվող գրավոր հուշարձաններում հանդիպող այս կարգի 

բառերին առաջինն անդրադարձել է Ա. Մարգարյանը ԺԴ-ԺԵ. 

դդ. ձեռագիր հիշատակարանների բառային-բառապաշարային 

հարցերի մասին խոսելիս319: Անվանի լեզվաբանը պատմական բա-
ռագիտության հարցերով զբաղվողների և բառարանագիրների 

ուշադրությունն է հրավել այն հանգամանքի վրա, որ ապագա-
յում կազմվելիք բառարանների համար մեծ կարևորություն 

ունեն ՆՀԲ-ում չարձանագրված, սակայն այլ բառարաններում 

տեղ գտած բառերը: 

Նկատելի է, որ այս ուղղությամբ շարունակական քննու-
թյունը երևան է հանում մեկ այլ հետաքրքիր երևույթ. հիշատա-
կարաններում գործածված մի շարք բառեր, որոնք անհայտ են 

 
319 Ա. Մարգարյան, «Նորահայտ բառեր հայերեն ձեռագրերի XIV-XV դդ. հի-

շատակարաններում», էջ 39: 
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անցյալի գրավոր ժառանգության բառամթերքն արտացոլող բա-
ռարաններին, կարելի է գտնել արդեն ժամանակակից հեղինակ-
ների երկերում և արդի հայերենի համապատասխան բառարան-

ներում: Այդպիսով կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ գործ 

ունենք արդի հայերենի բառապաշարի տարրերի հետ: 

Գրավոր այս հուշարձաններում մեծ թիվ են կազմում նաև 

այնպիսի բառերը, որոնք թեև հատուկենտ օրինակներով հայտնի 

են բառարաններին, սակայն նրանց հիշատակարանային նորա-
հայտ վկայությունները տարբեր առումներով լրացնում և հարս-
տացնում են բառարաններում արձանագրված եզակի այդ օրի-
նակները: Ըստ որում՝ խոսքն այստեղ ոչ թե բառերի իմաստային 

նոր կիրառությունների (իհարկե, սակավաթիվ դեպքերում նա՛և 

իմաստային), այլ առաջին հերթին նոր վկայությունների հաշվին 

այդ բառերի գործածության ժամանակագրական և, ինչու չէ, աշ-
խարհագրական սահմանների ընդլայնման մասին է: ՆՀԲ-ում, 

ՄՀԲ-ում կամ ԼՀ.ԳԲ-ում եզակի օրինակներով գրանցված հար-
յուրավոր բառեր հիշատակարանների շնորհիվ ոչ միայն վավե-
րացվում, այլև հարստանում են նոր կիրառություններով և միա-
ժամանակ ձերբազատվում դիպվածային (օկազիոնալ) բառեր 

որակվելու խնդրից: Եվ ավելին, մեր քարտագրած բառերի առ-
նվազն մի մասը հիշատակարանից հիշատակարան անցնելու և 

գրավոր նորանոր գործածությունների շնորհիվ ոչ միայն դիպվա-
ծային համարվել չի կարող, այլև ժամանակի քննությունը բռնե-
լով՝ մուտք է գործել անգամ արդի հայերենի բառաշերտ՝ արձա-
նագրվելով այս շրջանի երկերում և բառարաններում, ինչպես 

օրինակ՝ ահասարսափ320 [Հիշ. ԺԴ, Ա, 87], անբարեբեր321 [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 304], բազմաթերթ322 [Հիշ. ԺԳ, 890, ԺԴ, Ա, 210], բազմահրաշ323 

[Հիշ. ԺԳ, 211], բազմափթիթ324 [Հիշ. ԺԴ, Ա, 482] և այլն: Օրի-
նակ՝ միայն վերջին բառը, որի հնագույն վկայությունն առայժմ 

 
320 Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 1, 30. ԱՀԲԲ, 1, 19: 
321 Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 1, 80: 
322 Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 1, 259. ԱՀԲԲ, 1, 153: 
323 Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 1, 262. ԱՀԲԲ, 1, 155: 
324 Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 1, 266. ԱՀԲԲ, 1, 159: 
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գտնում ենք ԺԴ. դարի նշված հիշատակարանում, կիրառված է 

նաև հայ արձակագիր Պ. Պռոշյանի «Շահեն» վեպում. «սիրահար-
ների կյանքի վարձերով ապացուցված է, որ մայիսվան առավո-
տադիմին թռչնոց դայլայլիկն և բազմափթիթ վարդի սքանչելահ-
րաշ բացվիլը տեսնող ու լսող պատանիները չեն կարող սառը 

մնալ դեպի աստվածային անխնա պարգևը – դեպի սերը»325: Բա-
ռի մերօրյա ևս մեկ գործածություն հանդիպում է արդեն ռուս 

նշանավոր բանաստեղծ Օ. Մանդելշտամի բանաստեղծություննե-
րից մեկի հայերեն թարգմանության մեջ326: 

Հիշատակարաններում առանձին կարևորություն են ստանում 

այն բառերի նորահայտ վկայությունները, որոնք առանց համա-
պատասխան օրինակների տեղ են գտել ԱԲ-ում և ՀԲԲ-ում: «Ան-
հասցե» այդ բառերն առնվազն հիշատակարանների շնորհիվ, 

փաստորեն, ունենում են մատենագրական վկայություններ և 

վավերացվում: 

Ի վերջո, տարբեր դարաշրջաններում և լեզվի զարգացման 

տարբեր փուլերում բառերի նոր կիրառությունները դրանց իսկ 

կենսունակության լավագույն գրավականն են, և մեր համոզ-
մամբ՝ նորահայտ այն վկայությունները, որոնք ճշտում-լրաց-
նում են բառերի պատմությունը կամ ժամանակագրորեն ընդլայ-
նում են նրանց գործածության սահմանների մասին մեր պատկե-

րացումները, պատշաճ կերպով պետք է առանձնանշվեն և 

արժևորվեն: 

Այժմ ընդամենը մի քանի բառի օրինակով և նրանց հիշատա-
կարանային նորահայտ վկայություններով քննենք վերևում աս-
վածը և տեսնենք, թե բառերի պատմության տեսանկյունից ինչ-

 
325 Տվյալը՝ ըստ «Արևակ»-ի՝ 

http://www.eanc.net/EANC/search/context.php?doc_id=9079&start_sent_no=&

end_sent_no=&found1=402.78&query=sid=54068&page=1&search_language=

armenian1&interface_language=am&contexts_output_language=armenian1: 
326 Տվյալը՝ ըստ «Արևակ»-ի՝ 

http://www.eanc.net/EANC/search/context.php?doc_id=9849&start_sent_no=&

end_sent_no=&found1=2488.1&query=sid=30308&page=1&search_language=

armenian1&interface_language=am&contexts_output_language=armenian1: 
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պիսի տեղեկություններ կարող են հաղորդել դրանց նոր կիրա-
ռությունները: 

Այսպես, աշխարհածաւալ բառն արձանագրված է հայերենի մի 

շարք բառարաններում327, և նրանցից միայն ԺՀԼԲԲ-ն է 2 օրինակ 

մատնանշում Ա. Իսահակյանի և Հ. Մանանդյանի երկերից: 

«Արևակ»-ի էլեկտրոնային շտեմարանում որոնումն ի հայտ է բե-
րում նշյալ բառի ևս մի քանի գործածություն գիտական, գեղար-
վեստական երկերում և հրապարակախոսական ելույթներում, բո-
լորն էլ՝ Ի. դարի: Փաստացի կարող է տպավորություն ստեղծվել, 

որ գործ ունենք ոչ վաղ անցյալում ստեղծված կամ գործածու-
թյան մեջ մտած մի բառի հետ, որի ավելի վաղ օրինակներ բառա-
րաններում մեզ չի հանդիպում: Մյուս կողմից՝ տարակուսանք է 

առաջացնում այն հանգամանքը, որ առնվազն ԱԲ-ում, նրա հետ 

նաև ՀԲԲ-ում, առանց մատենագրական վկայության գրանցված 

է աշխարհածաւալ-ը, ինչը, սակայն, նոր բան չի ավելացնում բա-
ռի ստեղծման կամ գործածության ժամանակի մասին մեր ունե-

ցած տեղեկություններին: 

Բառաքննական աշխատանքների ընթացքում մեզ հաջողվեց 

գտնել այս բառի գործածության առայժմ հնագույն օրինակը ԺԴ. 

դարի մի հիշատակարանում: Այն գործածվել է 1315 թ. Արտազ 

գավառի Սուրբ Թադեոս վանքի հովանու ներքո Ռստակէս գրչի 

ընդօրինակած մատյանի հիշատակարանում. «....տիեզերալոյս եւ 

աշխարհածաւալ, բարիախորհ եւ վերադիտող, պարիսպ ամրու-
թեան հանուրց եկեղեցեաց, եւ բերդ հաստատուն քահանայից եւ 

ամենայն քրիստոնէից տէր Զաքարիայի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 292]: 

Անշուշտ, սույն օրինակը չի հավակնում լինել աշխարհածաւալ 

բառի առաջին և հնագույն գործածությունը, սակայն փաստելի 

է, որ առայժմ նշված հիշատակարանի այս նորահայտ վկայու-
թյան շնորհիվ հաստատվում է միջնադարյան աղբյուրներում 

քննվող բառի կիրառությունը: 

ԱՀԲԲ-ում առանց աղբյուրի վկայակոչման գրանցված է բազ-
մատենչ «1. շատ տենչեր ունեցող, 2. շատերին տենչալի, 3. շատ 

 
327 ԱԲ, 100. ՍԳ.ԲՆՀԼ, 145. ՀԲԲ, 1, 195. ԺՀԼԲԲ, 1, 151. ԱՀԲԲ, 1, 90: 
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տենչեր արտահայտող» ածականը328: Հետաքրքիր է, որ բառն ար-
ձանագրված չէ ժամանակակից հայերենի այլ բառարաններում, 

այդ թվում՝ արևմտահայերենի: Մյուս կողմից՝ մի շարք բառա-
րաններում գրանցված են բազմատենչիկ, բազմատենչալի բառե-
րը329, բայց ոչ բազմատենչ-ը: «Արևակ»-ի շտեմարանում գտանք 

բազմատենչ բառի ընդամենը մեկ վկայություն՝ ժամանակակից 

բանաստեղծուհի Անահիտ Թարյանի «Հավատո հանգանակ» բա-
նաստեղծության հետևյալ տողում. «Չապրածս կյանքն այն լուռ 

ինձ է տրվում, / Իմ առջև բացած հոգին բազմատենչ....»330: Եզակի 

այս վկայությունը, այսպիսով, արդարացնում է բառի գրանցումը 

ԱՀԲԲ-ում, թեև կրկին անհայտ է մնում աղբյուրը, որից ԱՀԲԲ-ն 

կազմող Էդ. Աղայանը քաղել է սույն բառը: Մեր որոնումը ցույց 

է տալիս, որ բազմատենչ բառը վկայված է շատ ավելի վաղ՝ 1215 

թ. Երուսաղեմում Հակոբ գրչի ընդօրինակած Ճառընտրի հիշա-
տակարանում. «Գրեցաւ գիրս գերահրաշ եւ ամենապայծառ, լու-
սայիղձ եւ բազմատենչ, յոքունց փափագելի» (Հիշ. ԺԳ, 92): 

Այսպիսով՝ բազմատենչ բառի հիշատակարանային վկայու-
թյունն առայժմ ժամանակագրորեն վաղագույնն է, ուստի և՝ այն 

տեղ է գտել մեր կազմած բառարանում: 

Բանաքաղութիւն (արդի ուղղագրությամբ՝ բանաքաղություն) 

բառն անհայտ է ՆՀԲ-ին, այն արձանագրված չէ նաև ԱԲ-ում, 

ԼՀ.ԳԲ-ում, ՄՀԲ-ում, մյուս կողմից՝ այն կա ՀԲԲ-ում, ԺՀԼԲԲ-

ում և ԱՀԲԲ-ում331: Նկատենք, որ բանաքաղ ածականը, որից էլ 

ածանցմամբ կազմվել է բանաքաղութիւն գոյականը, ավանդված 

է դեռևս Ե. դարի մատենագրությամբ332: ԺՀԼԲԲ-ում քննվող բա-
ռը գրանցված է գրող, հրապարակախոս Ղազարոս Աղայանի եր-
կերից բերված մի վկայությամբ, իսկ մյուս երկու բառարաննե-

 
328 ԱՀԲԲ, 1 158: 
329 Տե՛ս օրինակ, ԱԲ, 161, ՀԲԲ, 1, 311 և այլն: 
330 http://eanc.net/EANC/search/context.php?doc_id=9161&start_sent_no=&end_se

nt_no=&found1=578.22&query=sid=5853&page=1&search_language=armenia

n1&interface_language=am&contexts_output_language=armenian1  

(առ 20.07.2022): 
331 ՀԲԲ, 1 328. ԺՀԼԲԲ, 1, 281. ԱՀԲԲ, 1, 168: 
332 ՆՀԲ, 1, 436: 
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րում օրինակներ նշված չեն: Նկատենք նաև, որ «Արևակ»-ի շտե-
մարանում բանաքաղութիւն բառի գործածության մոտ մեկ 

տասնյակ օրինակ ենք գտնում՝ դարձյալ գերազանցապես Ի. դա-
րից: 

Մեր որոնումները ցույց են տալիս, որ բանաքաղութիւն բառի 

մեզ հայտնի առայժմ վաղագույն վկայությունը ԺԲ. դարից է: 

Այն գործածված է Հաղբատում ընդօրինակված և նշված դարով 

թվագրվող մի ձեռագրի հիշատակարանում, որտեղ Գրիգոր անու-
նով գրիչը, խոսելով Քրիստափոր Մրգուզ անունով մեկ այլ գրչի 

կատարած աշխատանքի մասին, գրում է. «....յոր սուղ ինչ աշխա-
տեցաւ բանաքաղութեամբ եւ տունտուութեամբ համբակի միում 

Քրիստափորի Մրգուզ գրչի եւ անվարժ գրողի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 315]: 

Այսպիսով պարզվում է, որ նոր շրջանի բառարաններից հայտ-
նի բանաքաղութիւն (բանաքաղություն) գոյականը վկայված է 

առնվազն ԺԲ. դարից, իսկ բառի գործածության վաղագույն այս 

օրինակը, որպես նորահայտ վկայություն, տեղ է գտել գրքի վեր-
ջում ներկայացված բառարանում: 

Կանխահրավեր՝ «նախօրոք հրավիրված» ածականը «հզվդ.» 

(հազվադեպ - Խ. Հ.) նշումով և առանց մատենագրական օրինակի 

հայտնի է արդի հայերենի ակադեմիական և Էդ. Աղայանի բառա-
րաններին333: Նկատենք, որ «Արևակ»-ի շտեմարանում կանխահ-
րավեր-ի գործածության օրինակ չենք գտել: Կանխահրաւէր ձևով 

բառն արձանագրված է նաև ավելի վաղ հրատարակված բառա-
րաններում334, որոնցում կրկին մատենագրական վկայություններ 

չկան: 

Այսպիսով, մի շարք բառարաններ արձանագրում են քննվող 

կանխահրաւէր բառի գոյությունը միայն, սակայն չեն հաղոր-
դում, թե ե՛րբ և ի՛նչ աղբյուրում է այն գործածված. արդյոք գրա-
բարյա՞ն, միջինհայերենյա՞ն, թե՞ վաղաշխարհաբարյան շերտին 

է պատկանում այն կամ գուցե ԺԷ-ԺԸ. դարերի նորակազմ մի 

բա՞ռ է: Այս վերջինի ենթադրության հիմքերը, անշուշտ, ունենք` 

 
333 ԺՀԼԲԲ, 3, 42. ԱՀԲԲ, 1, 687: 
334 ԱԲ, 420. ՍԳ.ՆԲՀԼ, 692. ՀԲԲ, 2, 384: 
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նկատի ունենալով ԺԷ-ԺԸ. դդ. ստեղծված բազմաթիվ բառերը, 

հատկապես` լատինաբան հայերենի ազդեցությամբ335: Բայց այս-
տեղ դարձյալ օգնության ձեռք է մեկնում հիշատակարանը: 1183 

թ. Կարինի Խաչկա վանքում Հայրապետ գրչի ընդօրինակած Ավե-
տարանի հիշատակարանում կարդում ենք. «....քառահոլով գե-
տոցն կանխահրաւէր կոչման բաժանել չորից վտակաց....» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 237]: Ընդ որում՝ հատկանշելի է, որ միևնույն հիշատակա-
րանում գրիչը գործածել է նաև նախահրաւէր բառը` իբրև հոմա-
նիշ կանխահրաւէր-ի. «....զուգակշիռ աւետեաւք լուսոյ համաբո-
լոր տիեզերաց նախահրաւէր պատմաբանութեամբ քարոզեալ» 

[ն.տ.]: Այս հիշատակարանի շնորհիվ, փաստորեն, հաստատվում 

է բառիս վկայությունը՝ առնվազն ԺԲ. դարի օրինակով: 

Չբավարարվելով կանխահրաւէր-ի մատենագրական վկայու-
թյան այս բացահայտումով` փորձեցինք պարզել, թե որտեղից է 

այն հայտնի մեր բառարանագրությանը, մասնավորապես ԱԲ-ին, 

և ինչու այն արձանագրված չէ ՆՀԲ-ում: 

Որոնումները ցույց տվեցին, որ կանխահրաւէր-ը գործածված 

է ԺԲ. դարի գործիչ Սարգիս Կունդի «Մեկնութիւն Յովհաննու 

Աւետարանին» երկում, որից էլ, ենթադրաբար, այն անցել է ԱԲ-

ին և տարածվել մյուս բառարաններում` առանց մատենագրական 

վկայության: ՆՀԲ-ի աղբյուրացանկում Կունդի անունը նշված 

 
335 Ահա այդպիսի բառերի մի քանի օրինակ` թոռաժառանգ, իրաւափառ, իշ-

խանաշուք, ծաղրատեղ, կամայագործ, հրեշտակավարք և այլն, տե՛ս Վ. 

Համբարձումյան, Լատինաբան հայերենի պատմություն, էջ 206: 

Նկ. 7, ՄՄ Հմր 6264, 286ա, 1183 թ., Կարին, Խաչկա վանք 
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չէ, որով էլ պետք է բացատրել քննվող բառի բացակայությունը 

բառարանից: Դա նկատել և ավելի ուշ արձանագրել է նաև Ն. 

Բյուզանդացին ՆՀԲ-ի խմբագրած տարբերակում336։ 

Այսպիսով՝ կանխահրաւէր բառը հաստատվում է մատենագրա-
կան միանգամից երկու համաժամանակյա վկայությամբ: 

Հայերենի մի շարք բառարաններում կանխահրաւէր-ի նման 

արձանագրված են բազմաթիվ «անհասցե» բառեր, ինչպես` 

անդնդահոս, աստուածահուպ, արեգակնածաւալ, բազմաթարախ, 

բազմայարմար, երկրահուպ, երկրամած, զուարթամիտ, ինքնամիտ, 

լուսասնունդ, լրապատար և այլն, որոնց մատենագրական վկա-
յություններն առայժմ ավանդում են ձեռագրերի հիշատակարան-
ները, և ըստ այդմ` արտացոլված են մեր կազմած բառարանում՝ 

համապատասխան բառարանների նշումներով: Ըստ որում` խոս-
քը վերաբերում է ոչ միայն առանձին բառամիավորներին, այլև 

բառակապակցություններին և հարադրավոր տարբեր կառույցնե-
րին: Օրինակ` արդի հայերենի մի շարք բառարաններից հայտնի 

է սուր (սրի) անցնել դարձվածքն իր տարբերակներով` սրի անցց-
նել, սուրե անցնիլ, սրից անցնել337 և այլն: Հետաքրքիր է, որ բա-
ռարանների օրինակները քաղված են հիմնականում գեղարվես-
տական գրականությունից, այսինքն` գրողներն այս դարձվածք-
ները գործածել են ստեղծագործության լեզվին որոշակի երանգա-
վորում հաղորդելու նպատակով: Ահա այդպիսի մի վկայություն 

նաև Րաֆֆու նշանավոր «Կայծեր» վեպից. «....և երկուսը միասին 

սկսեցին անխնա կերպով ասպատակել, ավերակ դարձնել Վանի, 

Մուշի, մինչև Դիարբեքիրի նահանգները, և ամեն տեղ, որտեղ 

հայ կար, սրից անցկացնել»338: 

Այս կառույցը հայերենի գրաբարյան, միջինհայերենյան և 

վաղաշխարհաբարյան բառարաններում արձանագրված չէ, բայց 

դրա վկայությունը` ի սուր անցանել «սրի քաշվել, կոտորվել» 

 
336 ՆԲ.ՆՀԲ, 3, 1050: 
337 ՀԲԲ, 4, 250. ԱՀԲԲ, 2, 1347. ՀԼՆԲ, 2, 827. ՀԼԴԲ, 537. ՊԲ.ԴԱՐՁԲԱՌ, 1217. 

ԱՐԵՎՄՏԲԱՌ, 328: 
338 Րաֆֆի (Հակոբ Մելիք-Հակոբյան), Կայծեր, հտ. 2, Երկերի ժողովածու. տա-

սը հատորով, հտ. 5, Երեւան, Հայպետհրատ, 1963, էջ 304: 
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իմաստով գտնում ենք Գրիգոր Խլաթեցու «Յիշատակարանք աղէ-
տից» նշանավոր պոեմում` գրված 1422 թ. «....այս ամենայն ի 

սուր անցան, գերեզմանի չարժանացան» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 284]: 

Հիշատակարաններն ավանդում են նաև հայ բառարանագրու-
թյանը եզակի օրինակներով հայտնի բազմաթիվ բառերի լրացու-
ցիչ այլ գործածություններ, որոնք ոչ միայն հարստացնում են 

այդ բառերի պատմությունը, այլև հաճախ գործածության ժամա-
նակային փոփոխություններ մտցնում արդեն իսկ բառարանագր-
ված բառերի հարցում: 

Այսպես, սրտաջան «սիրով, նվիրումով» բառը ԼՀ.ԳԲ-ում մեկ 

օրինակով արձանագրված է 1352 թ. մի հիշատակարանից 339 , 

մինչդեռ նույն բառի ավելի վաղ գործածությունը գտնում ենք 

1198 թ. մեկ այլ հիշատակարանում [Հիշ. Ե-ԺԲ, 302]: Յոգնատո-
չոր «ոգևորված, մեծափափագ» ածականը ԺԴ. դարի վկայու-
թյամբ դարձյալ արձանագրված է նույն բառարանում340, սակայն 

բառիս ավելի վաղ կիրառությունը գտնում ենք Գէորգ գրչի 1113 

թ. հիշատակարանում [Հիշ. Ե-ԺԲ, 142]: 

Աղերսահայաց բառը մեկ օրինակով գրանցված է ՄՀԲ-ում ԺԷ. 

դ. մի հիշատակարանից341, սակայն ԺԴ. դարասկզբում այն արդեն 

իսկ գործածված է հիշատակարանային հետևյալ տողում. «Արդ, 

ես՝ ի թափուրս ի գործոց բարեաց եւ լցեալս ամենայն յանցա-
նաւք, զերեսս ի մայրն եդեալ՝ աղերսահայաց մաղթանաւք 

խնդրեմ յամենեցունց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 191]: ՄՀԲ-ի օրինակի հա-
մեմատ342 շուրջ երկու դարով ավելի վաղ է աստուածահաճ բառի 

նորահայտ վկայությունը [Հիշ. ԺԳ, 854]: Դարձյալ նույն բառա-
րանում նշված օրինակի համեմատությամբ343 գրեթե երկու դա-
րով վաղ է գրակապ բառի նորագյուտ վկայությունը [Հիշ. ԺԳ, 

693, 701]: Խոշորագիծ բառը 1451 թ. միևնույն հիշատակարանից 

 
339 ԼՀ.ԳԲ, 260: 
340 ԼՀ.ԳԲ, 207: 
341 ՄՀԲ, 28: 
342 ՄՀԲ, 81: 
343 ՄՀԲ, 153: 
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վկայակոչում են թե´ ԼՀ.ԳԲ-ն և թե´ ՄՀԲ-ն344: Մեր որոնումները 

ցույց են տալիս, որ խոշորագիծ բառն ավանդված է ավելի քան 

երկու դարով ավելի վաղ` 1207 թ. [Հիշ. ԺԳ, 60]: Նշված բառա-
րաններում ԺԵ. դարի նույն օրինակի վկայակոչումով գրանցված 

է տկարիմաց բառը, որի գրեթե երկու դարով վաղ մի այլ օրինակ 

գտնում ենք 1285 թ. հիշատակարանում [Հիշ. ԺԳ, 581]: 

Լուսաւորչաշէն բառը ՆԲՎԱ-ում գրանցված է ԺԷ-ԺԸ. դդ. 

եկեղեցական նշանավոր գործիչ, Պոլսի հայոց պատրիարք Հով-
հաննես Կոլոտի թղթերից345, մինչդեռ ԺԵ. դ. մի հիշատակարա-
նում ավանդված է այս բառի ավելի վաղ մի գործածություն. 

«Գրեցաւ.... ընդ հովանեաւ լուսազարդ Սուրբ Կարապետիս եւ 

լուսաւորչաշէն Սուրբ Խաչիս» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 13]: Տխմարամիտ բա-
ռը նույն բառարանում գրանցված է 1497 թ. մի հիշատակարանից 

(նշվ. «Աղաւն. Միաբանք, 196»346): Քննությունը երևան հանեց 

նշյալ բառի մեկ դարով ավելի վաղ վկայություն. «Սաստիկ աղա-
ւաղեալ թիւրեցաւ բանք Սաղմոսիդ ի ձեռն տխմարամիտ գրչաց 

եւ անփութութեամբ ուսումնաւորաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 5]: Ասել է 

թե, այս վերջին երկու բառերը ոչ թե վաղաշխարհաբարյան, այլ 

միջին հայերենի ուշ շրջանի բառաշերտին են պատկանում: 

Օրինակների թվարկումը կարելի է շարունակել, սակայն կար-
ծում ենք՝ այսքանն էլ բավական է բառերի նորահայտ վկայու-
թյունների արժևորման համար: Նշվածներին անպայման պետք է 

հավելել նաև բառերի այն խումբը, որոնք տարբեր երկերից եզակի 

օրինակներով արձանագրված են բառարաններում, իսկ հիշատա-
կարաններն ավանդում են նրանց գործածության հետսագույն և 

լրացուցիչ օրինակներ՝ ընդարձակելով տվյալ բառերի գործածու-
թյան ժամանակային սահմանները: Նախորդիվ նկատել ենք, որ 

շատ հաճախ այս կարգի բառերը բառարաններում տեղ են գտել 

գրական, պատմագրական, կրոնածիսական բովանդակությամբ 

երկերից, և նրանց հիշատակարանային նոր կիրառություններից 

 
344 Հմմտ. ԼՀ.ԳԲ, 138 և ՄՀԲ, 327: 
345 ՆԲՎԱ, 90: 
346 ՆԲՎԱ, 201. հմմտ. Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի, աշխատասիրեց 

Մ. եպս. Աղաւնունի, Երուսաղէմ, տպ. Սբ. Յակոբեանց, 1929, էջ 196: 
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կարող ենք որոշակի պատկերացում կազմել հիշատակագիրների 

կրթվածության, նրանց զարգացվածության մասին: 

Եթե ամփոփենք վերոբերյալ օրինակները, ապա կարող ենք 

վստահորեն ասել, որ հիշատակագիրների գործածած բառերի մեջ 

զգալի թիվ են կազմում ոչ միայն նորաստեղծ կամ նորագյուտ 

բառերը, այլև արդեն իսկ հայ բառարանագրությանը հայտնի 

բառերի նորահայտ վկայությունները, որոնք, ինչպես տեսանք, 

իրենց կարևորությամբ չեն զիջում նորակերտ կամ նորահայտ 

բառերին: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ գրքի վերջում ներ-
կայացվող բառարանում որոշակի սկզբունքով արտացոլել ենք 

նաև նորահայտ այդ վկայությունները՝ համապատասխան սեղմ 

նշումներով և բառարաններին արվող հղումներով: Այս մասին 

առավել մանրամասն կխոսենք «Բառարան» բաժնում:  
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4.2. ԲԱՌԱՅԻՆ ՍՐԲԱԳՐՈՒՄՆԵՐ ՏՊԱԳԻՐ  

ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Սկզբնաղբյուրների, այդ թվում՝ ձեռագրերի հիշատակարան-
ների հրատարակությունը պահանջում է առավելագույն ուշադ-
րություն, զգուշություն, բազմակի ստուգումներ, անհասկանալի 

թվացող հատվածների ճշտումներ կամ համապատասխան ծանո-
թագրություններ՝ հետագայում հնարավոր տարատեսակ շփոթնե-
րից խուսափելու նպատակով: Այս գիտակցումով էլ դեռևս անց-
յալ դարակեսին մեկնարկել է հայերեն ձեռագրերի հիշատակա-
րանային ժողովածուների պատրաստման և հրատարակման գոր-
ծը, որը հաջողությամբ շարունակվում է նաև մեր օրերում: Այսօր 

արդեն հետազոտողների սեղանին է դրված հիշատակարանային 

ժողովածուների տասներկու ստվար հատոր՝ ներառյալ Կիլիկո կա-
թողիկոս Գարեգին Ա. Հովսեփյանի (1867-1952) պատրաստած ժո-
ղովածուն347: Ինքնին պարզ է, որ նման մեծածավալ նյութերի 

հրատարակության պատրաստումը բավական բարդ և միաժամա-
նակ գնահատելի ու շատ շնորհակալ գործ է, որն անկասկած, 

պետք է շարունակվի՝ ամբողջացնելով հիշատակարանային մեր 

ժառանգությունը: 

Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ թեև հրատա-
րակված այդ հատորները հիմնականում ճշգրիտ կերպով արտա-
ցոլում են հիշատակարանային բնագրերը, այնուամենայնիվ 

սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ պատճառներով դրանցում գրանցվել և 

գրանցվում են տարաբնույթ վրիպակներ, որոնք աննկատ չեն 

մնում հետազոտողների շրջանում348:  

 
347 Տպագիր և անտիպ հիշատակարանների մատենագիտությունն առ 2019 թ. 

տե՛ս Խ. Ա. Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները, էջ 

334-338: 2020 թ. լույս է տեսել նաև ԺԴ. դարի հիշատակարանների երկրորդ 

հատորը, տե՛ս Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, ԺԴ դար, մասն Բ 

(1326-1350 թթ.), կազմողներ` Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազա-
րոսյան, Երևան, Մատենադարան, 2020: 

348 ԺԴ. դարի հիշատակարանների Ա. հատորի հրատարակության առիթով 

վերջերս այս հարցը կրկին ակտիվ քննարկվեց ունեցավ գրախոսականների 

տեսքով, տե՛ս Լ. Յովսէփեան, Դ. Ղազարեան, «Դիտարկումներ հայերէն 

ձեռագրերի ԺԴ. դարի առաջին քառորդի յիշատակարանների հատորի առի-
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Ուսումնասիրության այս հատվածում անդրադառնալու ենք 

բառային մեր պրպտումների ընթացքում նկատված որոշ վրի-
պակների, որոնք կարող են թյուրիմացության և «կեղծ» բառերի 

գոյության պատճառ լինել` մոլորության մեջ գցելով նաև հետա-
զոտողներին: Նկատենք միայն, որ տպագիր սկզբնաղբյուրնե-
րում, մատենագրական երկերում բառային այսպիսի ճշտումները 

բոլորովին նորություն չեն, դրանք օգտակար են հատկապես բնա-
գրերի ճիշտ մեկնաբանման և առանձին հատվածների հստակեց-
ման համար: Ի շարս այստեսակ աշխատանքների՝ բավական է հի-
շել, թեկուզ, ԺԹ. դարի նշանավոր բնագրագետ, բառարանագիր 

Նորայր Բյուզանդացու «Նախնիք»-ը349 , որը, անկասկած, այս 

ուղղությամբ համահավաք լավագույն գործերից է: Արժեքավոր 

են նաև Նորայր Բյուզանդացու ուղղում-նշումները ՆՀԲ-ում, որ-
տեղ բառարանագետը պարզապես ջնջել է իր ճշտած բառերի 

սխալ ձևերը և դրանց կողքին գրել ճիշտ տարբերակները: Օրի-
նակ՝ ՆՀԲ-ում Եղիշեի «Պատմութիւն»-ից արձանագրված զրադե-
շական բառը350 Ն. Բյուզանդացին իր սրբագրած տարբերակում 

ջնջել, ուղղել և դարձրել է զրադաշտական (նկ. 8)351: 

 

 

 

 

 

 
թով», Բանբեր Մատենադարանի, 28, Երևան, Մատենադարան, 2019, էջ 390-

406: Կ. Մաթևոսյան, «Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների հրատա-
րակության հարցի շուրջ», Բանբեր Մատենադարանի, 29, Երևան, Մատենա-

դարան, 2020, էջ 451-467: Գ. Տէր-Վարդանեան, «Աւաղելի մի թիւրընկալ-
ման առիթով», Բանբեր Մատենադարանի, 31, Երևան, Մատենադարան, 

2021, էջ 350-364: 
349 Ն. Ն. Բիւզանդացի, Նախնիք, հրատարակութեան պատրաստեց Մ. Մինա-

սեանը, Ժնեւ, 1996: 
350 ՆՀԲ, 1, 752: 
351 ՆԲ.ՆՀԲ, 2, 752: 
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Պետք է նշենք, որ քննական-սրբագրական բնույթի աշխա-
տանքներ արվել են ոչ միայն մատենագիրների երկերի բնագրե-
րում և դրանց հրատարակություններում կամ բառարաններում, 

այլև սկզբնաղբյուրներ համարվող այլ կարգի գրավոր հուշար-
ձաններում ևս: Այս տեսանկյունից արժեքավոր են հատկապես 

լեզվաբան, վիմագրագետ Սուրեն Ավագյանի բառային պրպտում-
ներն ու բառաքննությունները ձեռագիր հիշատակարանների 

Նկ. 8, ՆՀԲ-ում զրադեշական բառի ջնջումը և զրադաշտական բառով 
փոխարինումը Ն. Բյուզանդացու ձեռքով 
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հետ միանգամայն համադրելի սկզբնաղբյուրներ համարվող վի-
մագրերի հրատարակություններում352: 

Ինչ վերաբերում է հիշատակարանային տպագիր հատորներին, 

ապա պետք է ասել, որ դրանցում նույնպես տեղ են գտել բառա-
յին տարբեր կարգի վրիպակներ: Դրանց մի մասն ունի զուտ ուղ-
ղագրական արժեք և բառագիտության տեսանկյունից առանձին 

հետաքրքրություն չունի (օրինակ՝ բնագրում՝ փափաք, հարապե-
տութիւն, սասկագին, տպագրում՝ փափագ, հայրապետութիւն, 

սաստկագին և այլն: Նկատենք, որ այս կարգի հարցերի քննու-
թյունը կարող է որոշ տեղեկություններ հաղորդել հնչյունական 

տարբեր իրողությունների վերաբերյալ): Մի մասն էլ տառերի 

սխալ ընթերցման, սխալ բառանջատման հետևանքով առաջ եկող 

վրիպակներ են, որոնք հաճախ նորաստեղծ բառերի տպավորու-
թյուն կարող են թողնել, հատկապես երբ բառը կամ նրա առան-
ձին բաղադրիչներն այլ կիրառություններով արդեն իսկ վկայ-
ված են կամ անհասկանալի են վերծանողին: Ըստ որում՝ սխալնե-
րը կարող են վերաբերել ինչպես հասարակ բառերին, այնպես էլ 

հատուկ անուններին: Տեղին է հիշել Ֆրեդերիկ Կոնիբիրի կազ-
մած ձեռագրացուցակի անվանացանկում տեղ գտած «Սուղկուզ» 

գոյություն չունեցող անձնանվան օրինակը (իրականում՝ «սուղ 

կուզէ»), որն առաջ է եկել հիշատակարանի սխալ ընթերցման և 

տվյալ հատվածի թյուրըմբռնման հետևանքով353: Այս վրիպակը 

ժամանակին նկատել և դրան առանձին անդրադարձել է Հ. Աճառ-
յանը354: 

Տպագիր հիշատակարաններում հնարավոր վրիպակների 

ճշտումը, բնականաբար, պահանջում է բնագրով ստուգում: Մա-
տենադարանյան ձեռագրերի պարագայում այս հարցը լուծվել է 

 
352 Ս. Ա. Ավագյան, Վիմական արձանագրությունների բառաքննություն, Երևան, 

Երևանի համալսարանի հրատ., 1978, նույնի՝ Վիմագրական պրպտումներ, 

Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 1986:  
353 A Catalogue of the Armenian Manuscripts in the British Museum, by F. C. 

Conybeare, London, 1913, pp. 122, 388. 
354 Հ. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հտ. Ա., Երևան, Պետական 

համալսարանի հրատ., 1942, էջ XII: 
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առանց դժվարությունների. անհրաժեշտության դեպքում մշտա-
պես հնարավորություն ենք ունեցել մեզ հետաքրքրող բառերը 

Մատենադարանի ձեռագրատանը ճշտելու355: Օրինակ՝ ԺԵ. դարի 

մի հիշատակարանում կարդում ենք. «Եւ կայ ի սմա տնկեալ ծառ՝ 

դասք առաքելոց, գունդք մարգարէիցն, ջունդք մարտիրոսացն, 

փայլմունք վարդապետացն, գումարք հայրապետացն» [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 65]: Թավով ընդգծված բառը Մատենադարանի Մայր ցուցա-
կում տպագրված է գունդք ձևով356: Բնագրով ստուգումը (ՄՄ 

Հմր 993, 768ա) ցույց տվեց, որ տպագիր հիշատակարանի գրու-
թյունը համապատասխանում է բնագրին, թեև ամենայն հավա-
նականությամբ ջ տառի գրությունն այս բառում գրչական վրի-
պակ է, և պետք էր իսկապես սպասել գունդք հոգնակի բառաձևը: 

Խնդիրը բոլորովին այլ է Հայաստանից դուրս գտնվող ձեռա-
գրական մյուս հավաքածուներում պահվող մատյանների հիշա-
տակարանների պարագայում: Երբեմն միայն այս կամ այն տար-
բերակով է հնարավոր եղել ձեռք բերել անհրաժեշտ ձեռագրի հի-
շատակարանի լուսանկարը, ուստի՝ առավել հաճախ մեզ հե-
տաքրքրող հիշատակարանի, բառի ստուգման միակ հնարավոր 

աղբյուրը այն նույն ձեռագրացուցակները կամ հիշատակարան-
ներ պարունակող երկերն են, որոնցից միաժամանակ օգտվել են 

նաև հիշատակարանների ժողովածուներ կազմողները: Առանձին 

դեպքում այս մակարդակում արված ստուգումներն էլ բավարար 

են լինում խնդրահարույց բառերի կամ հատվածների ճշտման 

հարցում (հմմտ. ստորև բերվող օրինակներից ապաւինել, հաշտա-
կամ բառերը), սակայն հիմնականում բնագրի առկայությունը 

պարտադիր է, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ որոշ 

 
355 Առիթն օգտագործելով՝ ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել ձեռա-

գրատան աշխատակից մեր գործընկերներին՝ գլխավոր ավանդապահ և Ձե-
ռագրագիտության բաժնի վարիչ Գևորգ Տեր-Վարդանյանի գլխավորու-
թյամբ՝ անհրաժեշտ ձեռագրերը մեզ տրամադրելու և ձեռագրերի սպասար-
կումը կազմակերպելու համար: 

356 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, հտ. Գ, 

սիւն 1719: 
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դեպքերում վրիպակները հիշատակարանային ժողովածուներ են 

ներթափանացում հենց ձեռագրացուցակներից: 

Այսպես, օրինակ, 1334 թ. մի հիշատակարանում գործածված է 

յարահրուն բառը. «Եւ եւս զհռետոր յարահրուն տէլէտին՝ զՆա-
տեր կնքաւորն....» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 186]: Նշված բառն իր իմաստով 

այս նախադասության մեջ ներդաշնակ չէ, մյուս կողմից այն նաև 

անհայտ է հայերենի բառարաններին: Ձեռագիրը պահվում է 

ամերիկյան հավաքածուներից մեկում, և նրա նկարագրությունը 

մեզ հասանելի է Ավետիս Սանջյանի արժեքավոր ցուցակով, որից 

էլ օգտվել են ԺԴ. դարի հիշատակարանների Բ. հատորի կազմող-
ները: Արդ, ստուգելով աղբյուրի արժեք ստացած ձեռագրացու-
ցակը՝ համոզվեցինք, որ նույն ձևով բառը հանդիպում է նաև 

այստեղ357: 

Այսպիսով՝ սպառվում են ստուգման հնարավորությունները, 

քանի որ ձեռագիրը տեսնելու և հիշատակարանը ստուգելու հնա-
րավորություն չունենք: Մեզ մնում է միայն դատողություններ 

անել բառի մասին՝ առաջին հերթին հիմնվելով վերջինիս իմաստի 

և բառակազմության վրա: Ըստ այսմ՝ առավել հավանական ենք 

համարում, որ քննվող բառը սկզբնապես եղել է ոչ թե յարահրուն, 

այլ յարահուն, որ նշանակում է «ներհուն, իմաստուն, խորաք-
նին»358, և լիովին ներդաշնակ է վերոնշյալ հատվածի իմաստային 

կողմին: Բառում ավելորդ ր-ի առկայությունը հնարավոր է բա-
ցատրել կա՛մ նկարագրության և հիշատակարանի արտագրու-
թյան ժամանակ թույլ տրված սխալով, կա՛մ գրչական սխալով: 

Երկու պարագայում էլ սխալագրությունը պարզելու համար 

անհրաժեշտ է բնագրով ստուգում: Բոլոր դեպքերում, ր-ի գրու-
թյունը համարում ենք ավելորդ՝ բառը սրբագրելով յարահուն 

ձևով: 

Խնդիրն առավել բարդ է, երբ կասկածելի թվացող բառն ինչ-

պես իմաստային, այնպես էլ կազմության տեսանկյունից գոյու-

 
357 A Catalogue of Medieval Armenian Manuscripts in the United States, by A. K. 

Sanjian, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1976, p. 

618. 
358 ՀԲԲ, 3, 397: 
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թյան իրավունք ունի՝ որպես իմաստակիր միավոր, և միայն բնա-
գրի առկայությամբ է հնարավոր ճշտել կասկածելի բառի ստու-
գությունը (հմմտ. ստորև բերվող օրինակներից ողջախոհակ, ար-
ժանահայց բառերը): Օրինակ՝ 1341 թ. մի հիշատակարանում 

վկայված է նորահայտ մտարթուն բառը հետևյալ հատվածում. 

«հանճարեղ, մտարթուն եւ ժրագլուխ ըստ սողոմեան (թերևս, սո-
ղոմոնեան,- Խ.Հ.) հրամանին փափագեալ այսմ կտակի» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 375]: Հիշատակարանների ժողովածուում այս հիշատակարանը 

տեղ է գտել Փարիզի ազգային գրադարանում պահվող հայերեն 

ձեռագրերի ցուցակից, որտեղ ևս, ինչպես պարզվում է, բառը 

հանդիպում է նույն ձևով359: Բառակազմության տեսանկյունից 

բառը խնդրահարույց չէ (հմմտ. մտաբաց, մտաբեղուն, մտադիր 

և այլն), նույնը կարելի է ասել նաև իմաստային կողմի վերաբեր-
յալ՝ բառը մեկնելով իբրև «մտքով արթուն, գիտակից»: Ընդ 

որում՝ ինչպես կարելի է նկատել, այս իմաստով բառը լիովին ներ-
դաշնակ է նաև վերոնշյալ նախադասությանը: Ուստի՝ չբացառե-
լով սույն բառի գոյությունը (այս պատճառով էլ այն տեղ է գտել 

մեր բառացանկում)՝ այնուամենայնիվ, ավելի հավանական ենք 

համարում նույն տեղում մշտարթուն բառի գրությունը՝ «միշտ 

արթուն» նշանակությամբ: Վերջինս նաև արձանագրված է հա-
յերենի որոշ բառարաններում360: 

Քննվող ժամանակահատվածի հիշատակարաններից դուրս 

ենք գրել այս կարգի ավելի քան հինգ տասնյակ բառ և բառաձև, 

որոնք դեռևս ստուգելու և դրանց վավերականությունը պարզե-
լու հնարավորություն չենք ունեցել: Այդ պատճառով նշյալ բա-
ռերը հիմնականում արտացոլված չեն ներկա աշխատանքում: 

Մյուս կողմից՝ հարկ է ընդգծել, որ մի շարք բառեր էլ ճշտվել և 

ըստ հարկի՝ տեղ են գտել գրքի վերջում ներկայացվող բառարա-
նում: 

 
359 R. H. Kévorkian, A. Ter-Stépanian, avec le concours de Bernard Outtier et de 

Guévorg Ter-Vardanian, Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de 

France, Catalogue, Bibliothèque nationale de France, Paris, 1998, col. 129. 
360 ՀԲԲ, 3, 351. ԺՀԼԲԲ, 3, 551. ԱՀԲԲ, 2, 1022: 



222 

Ստորև ավելորդ չենք համարում նշել բառային ճշտումների 

առավել ուշագրավ մի քանի օրինակ, ապա ներկայացնել այլ վրի-
պակների սրբագրումներ, որոնք կարող են օգտակար լինել հիշա-
տակարաններով կամ նրանց բառամթերքով հետաքրքրվողներին: 

ԱՂՋԱԽՈՀԱ՞Կ, ԹԵ՞ ՈՂՋԱԽՈՀԱԿ 

Աղջախոհակ բառը վկայված է 1046 թ. Գէորգ գրչի հիշատա-
կարանի հետևյալ նախադասության մեջ. «....աղջախոհակ այղոց 

ոմանք (ուղղելի է՝ ոմանց - Խ. Հ.) յոքունց բացատրեաց երեւա-
կապէս....» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91]: 

Հայ բառարանագրությանն անհայտ է նշյալ բառը, սակայն 

բաղադրյալ բառի երկու եզրերն էլ արձանագրված են հայերենի 

բառարաններում: Աղջ-ը «մութ, խավար» (ինքնուրույն կիրա-
ռությամբ ավանդված չէ, հմմտ. աղջաղջ, աղջամուղջ, աղջա-
մղջություն և այլն 361 ), իսկ խոհ (<խորհ)-ը «խոկում, մտած-
մունք» իմաստներով (հմմտ. խոհական, մտախոհ և այլն) հավա-
նական են դարձնում աղջախոհակ բառի գոյությունը «դժվարի-
մաց, խրթին» նշանակությամբ: Ավելին, կարծես թե նշյալ իմաս-
տով բառի առկայությունը միանգամայն ներդաշնակ է նաև հա-
մատեքստին: Ուստի՝ հանգամանքի բերումով հնարավորություն 

չունենալով նախապես տեղում ստուգելու բնագիրը՝ աղջախո-

 
361 Աղջ արմատին անդրադարձել են տարբեր հետազոտողներ, այդ թվում՝ Հր. 

Աճառյանը (բխեցնում է արջն «սև» արմատից` համարելով կովկասյան փո-
խառություն. տե՛ս ՀԱԲ, 1, 335-6), Գ. Ջահուկյանը (չի ընդունում Աճառյանի 

ստուգաբանությունը, բխեցնում է հնխ. *aghl- «մութ, ամպ, խավար» արմա-
տից, տե՛ս ՀՍԲ, 39), Հ. Մարտիրոսյանը (վկայակոչելով արմատի ստուգա-
բանության նախորդ փորձերը՝ առավել հավանական է համարում Մեյեի 

ստուգաբանությունը, որն իր հերթին արմատը բխեցնում է *alghi- ձևից. 

տե՛ս H. Martirosyan, Etymological Dictionary of the Armenian Inherited 

Lexicon, Leiden-Boston, Brill, 2010, pp. 37-39, Ըստ Մեյեի՝ աղջ արմատի 

կրկնությամբ և մ-ի միջարկումով է կազմված աղջամուղջ բառը, տե՛ս Ա. Մե-
յե, Հայագիտական հետազոտություններ, էջ 154: Արմատին անդրադարձել է 

նաև Վ. Համբարձումյանը՝ աղտամուտ / աղջամուղջ բառի առիթով, տե՛ս Վ. 

Համբարձումյան, Հայերենի բառաքննական և ստուգաբանական ուսումնասի-
րություններ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 129-133: 
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հակ-ը ներառել էինք մեր արձանագրած նորագյուտ բառերի շար-
քում և հոդվածներից մեկում ներկայացրել որպես նորաստեղծ 

բառ362: Ավելի ուշ այս բնագիրը ստուգելու հնարավորություն 

ունեցանք, և պարզվեց, որ այնտեղ գործածված է ոչ թե աղջախո-
հակ, այլ՝ ողջախոհակ բառը: Ստորև ներկայացվող լուսանկարի 

երկրորդ տողի սկզբնամասում կարելի է տեսնել բնագրի այն 

հատվածը, որտեղ հստակ ընթերցվում է ողջախոհակ-ը: 

 

Նկատենք, որ բնագրով ճշտված ողջախոհակ բառը ևս նորա-
հայտ է: Այն լրացնում է ինչպես ողջ և խոհ (<խորհ) բաղադրիչ-
ներով կազմված բառերի (հմմտ. ողջախոհ, ողջախոհաբար, ողջա-
խոհագոյն և այլն), այնպես էլ նորահայտ բառերի շարքը և տեղ 

է գտել մեր բառարանում՝ «ողջամիտ, պարզորոշ, խոհեմ» նշանա-
կությամբ: 

ԱՊԱՒՐԻՆԵ՞Լ, ԹԵ՞ ԱՊԱՒԻՆԵԼ 

1216 թ. մի հիշատակարանում կարդում ենք. «....թէպէտ եւ ոչ 

կատարեալ յարհեստըս, սակայն ապաւրինեալ յԱստուած եւ յա-
ղաւթս` ձեռս եդեալ կատարեցի» [Հիշ. ԺԳ, 99]: 

Ուշադիր ընթերցելիս միանգամից նկատվում է նախադասու-
թյան իմաստային անհարթություն, որը հարուցում է «ապաւրի-
նեալ» անցյալ դերբայը: 

 
362 Խ. Հարությունյան, «Հայ բառարանագրությունը` ԺԸ. դարի երկրորդ 

կեսից սկսյալ», էջ 162-163: 

Նկ. 9, ՄՄ, Հմր 988, 283բ, 1046 թ., Անի 
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*Ապաւրինել (կամ *ապաւրինիլ) բայն անհայտ է հայ բառա-
րանագրությանը, թեև կառուցվածքով, կարծես թե, դարձյալ 

խնդրահարույց չէ: Այս տեսանկյունից հետաքրքիր է ենթադրյալ 

այս բառի հետ համեմատել անօրինեմ և անօրինիմ բայերը363, 

որոնք հոմանիշ են *ապաւրինեմ կամ *ապաւրինիմ բայերին և 

դրանցից տարբերվում են միայն ժխտական նախածանցով: Այլ 

խոսքով՝ իմաստային և կառուցվածքային տեսանկյունից քննվող 

բառի առկայությունը միանգամայն արդարացված է: Խնդիրը 

վերջինիս կիրառությունն է նշյալ նախադասության մեջ, ավելի 

ճիշտ՝ նրա իմաստային անհամապատասխանությունն այստեղ: 

Հիշատակարանային ոճի թելադրանքով սպասելի էր ոչ թե «ա-
պաւրինեալ», այլ «ապաւինեալ» դերբայական ձևը, որը և հաս-
տատվում է, երբ այս նախադասությունը ստուգում ենք 

սկզբնաղբյուր ծառայած հրատարակությամբ364: 

ԱՆՂԱՏԱՑԵԱ՞Լ, ԹԵ՞ ԱՆՔԱՏԱՑԵԱԼ 

1181 թ. Հոռոմոսի վանքում Հովհաննես գրչի ընդօրինակած 

Ավետարանի հիշատակարանում կարդում ենք. «Արդ զայսպիսի 

աստուածային իրագործութիւն տեսեալ՝ անղատացեալս յամե-
նայնի Յովհաննէս….» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 232]: 

Անցյալ դերբայով վկայված անղատացեալ բայաձևը ենթադ-
րում է *անղատանալ բայի գոյությունը, որը բառարաններով չի 

հաստատվում: Մյուս կողմից՝ անհասկանալի են թվում նաև բա-
ռիմաստն ու կազմությունը: Մեզ հետաքրքրող ձեռագիրը, որի 

հիշատակարանում էլ գործածված է քննվող բառը, պահվում է 

Մխիթարյան հայրերի վենետիկյան ձեռագրապահոցում և ունի 

համապատասխան նկարագրություն՝ հիշատակարանի վերար-
տադրմամբ: Նկատենք, որ այստեղից էլ այն տեղ է գտել հիշա-
տակարանային ժողովածուում: Արդ, ստուգելով սկզբնաղբյուրը՝ 

պարզեցինք, որ գործ ունենք տպագրական վրիպակի հետ. ձեռա-

 
363 Տե՛ս ՆՀԲ, Ա, 257. ԲԲՀԻ, 1, 167. ԱԲ, 98 և այլն: 
364 Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հտ. Ա., կազմեց 

Ս. Տէր-Աւետիսեան, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 1970, էջ 37: 
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գրացուցակում նշյալ բառը տպված է անքատացեալ ձևով365, որ 

նշանակում է «ցանկանալ, կարոտել»366: 

ԱՌՆԱԿԻ՞Ց, ԹԵ՞ ՏԱՒՆԱԿԻՑ 

1244 թ. մի հիշատակարանում կարդում ենք հետևյալ տողը. 

«Տեսականաւն եւ գործնականաւն զարդարել զբարս եւ զմշտնջե-
նաւորին առնակից լինել, որում պարգեւողին փառք յաւիտեանս. 

ամէն» [Հիշ. ԺԳ, 232]: 

Մեր կարծիքով, վերոնշյալ նախադասության մեջ ընդգծված 

հարադիր բարդությունը՝ *առնակից լինել, սխալագրության կամ 

սխալ ընթերցման հետևանք է, որի պատճառ կարող էր լինել բնա-
գրի այդ հատվածի վնասված լինելը: Ա. Մաթևոսյանն այս հիշա-
տակարանը քաղել և ԺԳ. դ. հիշատակարանային ժողովածուում 

է ներառել Գ. Հովսեփյանի կազմած «Յիշատակարանք ձեռա-
գրաց» ժողովածուից և հայր Ղ. Ալիշանի «Հայապատում» 

ուսումնասիրությունից: Առաջինում մեզ հետաքրքրող հատվա-
ծում գրված է «առ անակից (?)»[Յովսէփեան 1951, 956], երկրոր-
դում՝ այն կարծես թե բացակայում է367: Ըստ ամենայնի՝ Գ. Հով-
սեփյանի կասկածելի ընթերցումը բազմափորձ ձեռագրագետ Ա. 

Մաթևոսյանը փորձել է ի մի բերել և հստակեցնել, որի արդյուն-
քում և առաջ է եկել *առնակից լինել հարադիր բարդությունը: 

Ձեռագրի ներկայիս գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն 

չունենալով և հատվածի ստուգությունը պարզելու հնարավորու-
թյունից զրկված լինելով՝ մեզ մնում է միայն որոշ դատողու-
թյունների հիման վրա պարզել այս հատվածը: Թեև նշված հա-

 
365 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենե-

տիկ, հտ. Ա., յօրինեց հ. Բ. վ. Սարգսեան, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1914, սիւն 

395: 
366 ՆՀԲ, 1, 254: 
367 Հայապատում. պատմութիւն Հայոց, յօրինեաց հ. Ղ. վ. Ալիշան, հտ. Գ., Վենե-

տիկ-Ս. Ղազար., 1901, էջ 2-4: Այս հիշատակարանը հատվածաբար նշված է 

նաև «Սիսուան»-ում, որտեղ դարձյալ մեզ հետաքրքրող հատվածը չկա, տե՛ս 

հ. Ղ. վ. Ալիշան, Սիսուան. համագրութիւն հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մե-
ծագործ, էջ 76: 
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րադիր բարդության անվանական մասի (առնակից) կազմու-
թյունը միանգամայն հնարավոր է (հմմտ. առնաձև, առնամոլի, 

առնանման և այլն), սակայն այն մի կողմից անհայտ է հայերենի 

բառարաններին, մյուս կողմից՝ քննվող նախադասության մեջ 

այնքան էլ պարզ չէ իմաստը, որ կարող էր արտահայտել ենթադր-
յալ բարդությունը: Առաջնորդվելով հատվածի իմաստային կող-
մով, ինչպես նաև առկա տառերի քանակով և լինել հարադիր բա-
յով՝ հավանական ենք համարում, որ այս հատվածում նախապես 

գրված եղել է տաւնակից լինել հարադրությունը: Առաջարկվող 

բարդությունը հայտնի է ՆՀԲ-ին և հայերենի այլ բառարաննե-
րի 368 : Հավանաբար ձեռագրում այդ հատվածը վնասված կամ 

դժվարընթեռնելի է եղել՝ թույլ չտալով հստակորեն ընթերցել բա-
ռը, որի հետևանքով էլ ենթադրաբար առաջացել է այս շփոթը: 

ՀԱՇՏ ԱԿԱ՞ՄԲ, ԹԵ՞ ՀԱՇՏԱԿԱՄ 

1248 թ. Հռոմկլայում Կիրակոս (Կիւրակոս) գրչի ընդօրինա-
կած Ավետարանի հիշատակարանի չափածո հատվածում կար-
դում ենք հետևյալ տողը. «Եւ յի´ս նայեա, Տէ´ր, հաշտ ակամբ» 

[Հիշ. ԺԳ, 241]: 

Նշված նախադասության մեջ խնդրահարույց է թավով ընդգծ-
ված հատվածը, քանի որ ավելի վաղ գրված հիշատակարաններից 

մեզ արդեն հայտնի է կաղապարային այս նախադասությունը, 

որտեղ վերջին մասում հանդիպում է ոչ թե հաշտ ակամբ (այ-
սինքն՝ «հաշտ, խաղաղ աչքով»), այլ հաշտակամ («հաշտություն, 

խաղաղություն կամեցող»):  

Մեզ հետաքրքրող նախադասությունն առաջին անգամ հան-
դիպում է Կոզմա գրչի՝ 1166 թ. կրկին Հռոմկլայում ընդօրինակած 

Ավետարանի հիշատակարանում` «Ցի´ս հայեաց, Տէ´ր հաշտա-
կամ» ձևով [Հիշ. Ե-ԺԲ, 192]: Մյուս վկայությունը գտնում ենք 

կիլիկյան հայտնի գրիչ և մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլինի 1256 թ. 

հիշատակարանում` և դարձյալ գրեթե նույնպիսի բովանդակու-

 
368 ՆՀԲ, 2, 901. ԱԲ, 794. ԳԲ, 2, 574. ՀԲԲ, 4, 452: 
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թյամբ՝ «Եւ յի´ս նայեա, Տէ´ր հաշտակամ» [Հիշ. ԺԳ, 286]: Նկա-
տառելով վերջին երկու նախադասություններում գործածված 

հաշտակամ բառը՝ առնվազն կասկածելի է թվում հաշտ ակամբ-ը, 

որով ակնհայտորեն այլ իմաստ է ստացվում369: 

Ա. Մաթևոսյանի նշման համաձայն՝ սույն հիշատակարանն 

ինքը քաղել է Գ. Հովսեփյանի կազմած «Յիշատակարանք ձեռա-
գրաց» ժողովածուից: Ստուգելով այս աղբյուրը՝ միանգամայն 

պարզ է դառնում, որ հաշտ ակամբ-ը առաջ է եկել Հովսեփյանի 

միջամտության հետևանքով. այդ մասին է վկայում տողատակի 

համապատասխան ծանոթագրությունը [Յովսէփեան 1951, 981]: 

Բանն այն է, որ անվանի բանասերն իր հերթին հիշատակարանը 

վերցրել է Ա. արք. Սյուրմեյանի ձեռագրացուցակից, որտեղ մեզ 

հայտնի նախադասության քննվող հատվածում տպված է հաշտա-
կամ բառը370: Մնում է միայն ենթադրել, որ նշյալ բառն անհայտ 

է եղել Գ. Հովսեփյանին մատենագրության մեջ վկայված չլինե-
լու պատճառով, որն էլ իր հերթին առաջ է բերել նոր ենթադրու-
թյուն՝ հաշտ ակամբ տարբերակով: Իբրև այս վարկածի համար 

կռվան՝ կարելի է ընդգծել նաև այն, որ վերևում մեր հիշատակած 

Կոզմա գրչի 1166 թ. ձեռագիրը Հովսեփյանի այս ժողովածուում 

արձանագրված չէ, իսկ մյուս՝ 1256 թ. ռոսլինյան ձեռագիրը, 

բնականաբար, դուրս է «Յիշատակարանք ձեռագրաց»-ի այս հա-
տորի ժամանակային սահմաններից: 

Այսպիսով՝ կիլիկյան երեք տարբեր գրիչների հիշատակարան-
ներում միանման այս կաղապարի առկայությունը հուշում է, որ 

առնվազն Հռոմկլայում այն գործուն է եղել, իսկ հաշտակամ ածա-
կանը հայտնի է եղել ժամանակի գրիչներին: 

 
369 Մաշտոցյան Մատենադարանում են այսօր պահվում Կոզմա գրչի և Ռոսլի-

նի ընդօրինակած նշյալ Ավետարանները (համապատասխանաբար՝ ՄՄ Հմր 

7347 և ՄՄ Հմր 10450): Բնականաբար, տեղում վերստուգեցինք մեզ հե-
տաքրքրող հատվածը՝ բացառելով որևէ թյուրըմբռնում: 

370 Տե՛ս Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի եւ Անթիլիասի ու մասնաւորաց, 

հտ. Բ., կազմեց Ա. արք. Սիւրմէեան, Հալէպ, տպ. Ա. Տէր-Սահակեան, 1936, 

էջ 6ա: 
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ՅԱՐՄԱՐԱՀԱ՞ՅՑ, ԹԵ՞ (Յ)ԱՐԺԱՆԱՀԱՅՑ 

1171 թ. Եդեսիայում գրչագրված Ավետարանի հիշատակարա-
նում կարդում ենք. «....յիշեսջի՛ք ի սուրբ եւ յարմարահայց մաղ-
թանս ձեր զգրող սորին զՅովհաննէս եւ զհայրն իմ զՄանուկ քա-
հանայ, եւ զմայր իմ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 200]: 

Ընդգծված յարմարահայց բառն այս ձևով արձանագրված չէ 
հայերենի բառարաններում՝ չնայած որ բաղադրյալ բառի կա-
ռուցվածքն ինքնին խնդրահարույց չէ. վերջինիս բաղադրիչները 
ծանոթ են բազմաթիվ այլ բառերից: Օրինակ՝ յարմարագիր «յար-
մար եւ աջող ի գրութիւն», յարմարակարգ «ունակ դիպող եւ վա-
յելուչ կարգի»371, յարմարագործ «հարմար, լավ ստեղծված»372, 
աղերսահայց «աղերսիւ հայցողական, աղերսական» 373  և այլն: 
Ենթադրաբար *յարմարահայց-ն էլ պետք է նշանակի «պատեհ 
կամ հարմար պահին հայցվող»: Սակայն բնագրի հետ համեմա-
տությունը երևան հանեց, որ այստեղ գործ ունենք ոչ թե յարմա-
րահայց, այլ արժանահայց բառի հետ, որն ընդունել է հաջորդող՝ 
«մաղթանս» բառաձևի ի(յ) նախդիրը (ներգոյական հոլովի իմաս-
տի արտահայտման համար): 

 

 
371 ՆՀԲ, 2, 348 
372 ԼՀ.ԳԲ, 204: 
373 ՆՀԲ, 1, 38: 

Նկ. 10, ՄՄ, Հմր 313, 267բ, Եդեսիա, 1171 թ. 
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Արժանահայց բառը «ըստ արժանւոյն հայցօղ կամ հայցեալ. 

ուստի եւ ընդունելութեան արժանի» մեկնությամբ Ժ. դարի եր-
կու վկայությամբ հայտնի է ՆՀԲ-ին374: Վերը բերվող լուսա-
նկարում կարելի է տեսնել բառի գործածությունը (տե՛ս երկրորդ 

սյունակի երկրորդ և երրորդ տողերը): 

ՔԱՀԱԿԻ՞Ց 

Նշված բառը վկայված է ԺԱ. դարով թվագրվող մի պատառի-
կում: Ահա մեզ հետաքրքրող հատվածը. «ի ձեռն քահակցի իւր 

միածնի, փառակցի նորոգաւղին յաւիտենից յաւիտեանս. ամէն» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 133]: 

Իբրև նորագյուտ բառ՝ այն տեղ է գտել նաև Վ. Խաչատրյանի 

մի հոդվածում375: Սակայն այս բառի իսկությունը մեզ կասկածելի 

թվաց նախ իր կազմությամբ, ապա և իմաստով: Պատառիկը տե-
ղում ստուգելով՝ համոզվեցինք, որ հմուտ ձեռագրագետ Ա. 

Մաթևոսյանը միասին է կարդացել պատառիկի Աա երեսի ի ձեռն 

քահա /// և Աբ երեսի /// կցի իւր տառաշարքը, որի հետևանքով 

ստացվել է *քահակից բառը: Սակայն ինչպես ցույց են տալիս 

պատառիկի եզրահատումը և տառերի չափն ու դիրքը, պատառի-
կը նախապես երկսյուն է եղել, որն ավելի ուշ եզրահատվել է ձե-
ռագրի կազմի չափով՝ որպես պահպանակ գործածելու նպատա-
կով: Ըստ այսմ՝ բառի քահակից ընթերցումը, մեր կարծիքով, հա-
մոզիչ չէ: Ամենայն հավանականությամբ, կտրված հատվածում 

եղել է քահանայ բառը՝ «ի ձեռն քահանայի///» ձևով (հմմտ. «ի 

ձեռն Կոստանդեա իրիցու» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 221], «ի ձեռն սուրբ հայ-
րապետին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 465] և այլն): 

 
374 ՆՀԲ, Ա, 355: 
375 Վ. Խաչատրյան, «5-11-րդ դարերի ձեռագրերի հիշատակարանների բառա-

պաշարը», էջ 44: 
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Ամփոփ ձևով ներկայացնենք ևս մի քանի ճշգրտում՝ 

Գանագործել փխ. գունագործել376 - «.... ի հաւաքեալ սակս այ-
նորիկ յոքնակի եւ մեծ ջանիւ, աշխատութեամբ, եւ գանագործել 

ոգւով չափ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 309]: 

Թերևս, «ջանք թափել, ճիգ գործադրել» իմաստն է՝ գուն 

«ջանք, ճիգ» արմատից377: 

Զոռայր փխ. գոռայր378 - «....եկն առ ստորոտով Սուրբ լերինն, 

զոռայր ընդդէմ սպարապետին Հայոց Ռուբինայ եւ լսէր խստա-
գոյն պատասխանիս իսմանէ (ուղղելի՝ ի նմանէ - Խ.Հ.)» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 236]: 

Գոռամ բայի անցյալ անկատար ձևն է: 

Կռահիւսակ փխ. եռահիւսակ - «....որ եւ մեծաւ փափագանաւք 

եւ կռահիւսակ սրտիւ ստացաւ զսուրբ Աւետարանս ի յարդար ըն-
չից իւրոց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 85]: 

 
376 Հմմտ. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադարանի, 

հտ. Ե., կազմեց՝ Եգանեան Օ., խմբագրութեամբ` Քեօսէեան Յ., Ղազարո-
սեան Ա., Հայրապետեան տ. Շահէ քհյ., ցանկերը կազմեց` Դեւրիկեան 

Վ., Երեւան, 2009, սիւն 409: 
377 Տե՛ս ՀԱԲ, 1, 592: 
378 Հմմտ. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Թ., կազմեց Ն. ար-

քեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1979, էջ 350: 

Նկ. 11, եզրահատված պատառիկ, ՄՄ Հմր 7048, պհպ. Աա 
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Թեև բնագիրը ստուգելու հնարավորություն չունենք379, սա-
կայն առավել հավանական ենք համարում այստեղ եռահիւսակ 

բառի գրությունը, որն արձանագրված է նաև հայերենի բառա-
րաններում380: 

Համազնշեալ փխ. համաշնչեալ 381  - «....աստուածիմաստ 

բղխեալ ազգի-ազգի որակ բանիցս ի մի համազնշեալ առ որս գե-
րագոյն գտաւ քան յոգնիմասացն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 319]: 

Մեղապար փխ. մեղապարտ382 - «....քո սուրբ թաղմամբդ եւ յա-
րութեամբդ ողորմեա՛ Հայրուկի մեղապար գրչի եւ եղբարց իմոց» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 324]: 

Ումեճանակ փխ. նումեճանակ383 - «....պատիրագործ իրառնու-
թիւնսն ումեճանակ հարստամիտ այրն, որ Շաւնաւն յորջորջիւր 

մասամբ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 187]: 

Նումեճանակ բառը հայտնի է նաև հայերենի բառարաննե-
րին384: 

Պողավա[պա]տիկ փխ. պողովատիկ - «....աստուածազարդ բա-
նիւ իբրեւ զսուսեր պողավա[պա]տիկ ի վերայ ազդեր» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 290]: 

Ուղիղ փակագծերի մեջ առնված պա տառակապակցությունը 

տարակուսանքի առիթ տվեց: Ստուգելով հիշատակարանների ժո-
ղովածուի աղբյուրը՝ պարզեցինք, որ ձեռագրի նկարագրության 

մեջ մեզ հետաքրքրող բառն արտացոլված է պողավա(պա)տիկ 

ձևով385: Ըստ ձեռագիրը նկարագրող Ն. արքեպս. Պողարյանի՝ հի-

 
379 Ձեռագրացուցակում նկարագրությունը միայն համառոտ ձևով է. տե՛ս Մայր 

ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Ը., կազմեց Ն. արքեպս. Պողա-
րեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1977, էջ 277: 

380 ՆՀԲ, 1, 661. ԱԲ, 263. ՀԲԲ, 1, 565 և այլն: 
381 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենե-

տիկ, հտ. Բ., յօրինեց հ. Բ. վ. Սարգիսեան, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1924, սիւն 

850: 
382 Նույն տեղում, սիւն 64: 
383 A. K. Sanjian, A Catalogue of Medieval Armenian Manuscripts in the United 

States, p. 619. 
384 ՆՀԲ, 2, 452. ԱԲ, 625. ՀԲԲ, 3, 484. ԼՀ.ԳԲ, 217. 
385 Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Է., կազմեց Ն. արքեպս. 

Պողարեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1974, էջ 414: 
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շատակարանում բառը գրված է եղել պողավա(պա)տիկ ձևով, 

որում անհարկի ավելացրած պա տառակապակցությունն ինքը 

կոր փակագծերի մեջ է առել: Հիշատակարանի վերջին հրատարա-
կության ժամանակ այս փակագծերի իմաստը չի ըմբռնվել և փո-
խարինվել է վնասված հատվածները վերականգնելու նշանակու-
թյուն ունեցող ուղիղ փակագծերով: Հավելենք, որ պողովատ 

«պողպատ» և նրանից բաղադրված պողովատիկ «պողպատ, պող-
պատե սուր» բառերը վաղուց հայտնի են և գրանցված հայերենի 

բառարաններում386: 

Առավել հետաքրքիր է այս բառի գրության եղանակը. հայտնի 

է, որ պողովատ բառը պահլավական փոխառություն է՝ ենթադր-
յալ *pōlavāt կամ *pōlāpat ձևից387, և եթե այս բառը հիշատակա-
գրի սովորական վրիպակ չէ, ապա պողավատ բառատարբերակը 

կարող է այդ փոխառության վաղ ձևի արտահայտություն լինել: 

 

Բառային այս կարգի ճշտումները ցույց են տալիս, որ տպագիր 

հիշատակարաններում վրիպակներ, սխալագրություններ կարող 

են առաջանալ տարբեր պատճառներով՝ պարզ անուշադրու-
թյունից մինչև սկզբնաղբյուր ծառայած հրատարակությունից388 

եկող սխալներ: Ահա թե ինչու գրավոր այս հուշարձանների հրա-
տարակությունը (առանձին կամ նկարագրությանը կից389) հա-

 
386 ՆՀԲ, 2, 658. ԱԲ, 699. ՀԲԲ, 4, 113: 
387 ՀԱԲ, 4, 96:  
388 Ինչպես հայտնի է, բազմաթիվ հիշատակարաններ տպագրվել են տարբեր 

ուղեգրություններում, ժողովածուներում, օրագրային բնույթ ունեցող երկե-
րում, գիտական հանդեսներում, պարբերականներում կամ մամուլում: Քիչ 

չեն նաև հիշատակարաններ պարունակող անտիպ երկերը: Հիշատակա-
րանների ժողովածուների հրատարակության ժամանակ, ձեռագրերից 

զատ, այս նյութերը նույնպես հաճախ ծառայում են իբրև սկզբնաղբյուրներ, 

հատկապես այնպիսի դեպքերում, երբ բուն ձեռագիրը կորսված է, կամ բա-
ցակայում են նրա մասին տեղեկությունները: 

389 Թերևս, սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այս տեսանկյունից բնագրերի 

(իմա՛ նկարագրություններին կից հիշատակարանները) հրատարակության 

ամենից արդյունավետ ուղին Մատենադարանի Ձեռագրագիտության բաժ-
նում ձեռագրերի նկարագրության եղանակն է: Բաժնի համակարգված աշ-
խատանքի շնորհիվ այնպես է ստացվում, որ յուրաքանչյուր ձեռագրի նկա-
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տուկ ուշադրություն է պահանջում: Ընդ որում՝ ավելորդ չենք 

համարում ընդգծել այն, որ հիշատակարանների հրատարակու-
թյան ժամանակ բնագրում առկա գրչական սխալները, հնչյունա-
կան, բառային և քերականական բոլոր դրսևորումները պետք է 

արտացոլվեն այնպես, ինչպես բնագրում են վկայված: Անհնա-
րինության դեպքում պարտադիր պետք է լինեն համապատաս-
խան ծանոթագրություններ: Միևնույն ժամանակ ուղիղ փակագ-
ծերում ([]) առնված վերականգնումներից պետք է հստակ լինի՝ 

վերականգնումն արվել է բնագրային մասի վնասված մասն ար-
տացոլելո՞ւ, թե՞ հիշատակագիրների թույլ տված լեզվական 

սխալները լրացնել-ճշտելու նպատակով: 

Վերոնշյալ խնդիրներին առավել մանրամասն մտադիր ենք 

անդրադառնալ հիշատակարանների լեզվական քննության առի-
թով, սակայն համոզված ենք, որ բառային ճշտումների համա-
տեքստում մեր այս դիտարկումն ավելորդ չէ, քանի որ նշվածի 

անտեսումով ևս «կեղծ» բառեր են առաջանում: 

  

 
րագրություն «Մայր ցուցակ»-ի հերթական հատորում հրատարակվելուց 

առաջ երկիցս, երբեմն էլ երիցս բնագրով ստուգվում և վերստուգվում է՝ նվա-
զեցնելով սխալների և վրիպակների հավանականությունը: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ամփոփելով ուսումնասիրությունը՝ կարող ենք արձանագրել, 

որ հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները պարունակում են 

հարուստ բառանյութ և շարունակում են մնալ հետազոտողների, 

տվյալ դեպքում՝ բառարանագիրների, ինչպես նաև պատմական 

բառագիտության հարցերով զբաղվող մասնագետների ուշադրու-
թյան կենտրոնում: Հատկանշելի է, սակայն, որ չնայած վերջին 

տարիներին լույս տեսած բառարաններում և առանձին բառա-
ցանկեր պարունակող հոդվածներում տարբեր դարաշրջանների 

հիշատակարանային նյութերից գրանցվել են մեծաթիվ նորագ-
յուտ բառեր, այնուամենայնիվ գրավոր այս հուշարձանների բա-
ռամթերքը տակավին սպառված չէ: 

Անկասկած է, որ մի կողմից հիշատակարանների ժանրային 

ձևավորված ավանդույթը, իսկ մյուս կողմից գրավոր խոսքի ընդ-
հանուր առմամբ պահպանողական բնույթը զգալիորեն ազդել են 

հիշատակագիրների շարադրանքի վրա, և վերջիններս, անկախ 

ժամանակից, ըստ հնարավորի ձգտել են գրաբարով շարադրել 

իրենց հիշատակարանները: Այս ամենի արդյունքում քննվող 

աղբյուրների լեզուն, այդ թվում՝ նրանց բառապաշարը հիմնա-
կանում գրաբարատիպ կամ գրաբարախառն է ստացվել՝ ինչ-որ 

առումով հակադրվելով նաև հայերենի զարգացման բնականոն 

ընթացքին: Ահա թե ինչու հին հայերենի տարբեր մակարդակնե-
րից շեղումները և միջինհայերենյան շրջանին կամ ժողովրդախո-
սակցական լեզվին բնորոշ ուղղագրական-հնչյունական, քերա-
կանական, լեզվաոճական ձևերի կամ բառերի կիրառությունները 

հիշատակագիրների գրավոր խոսքում առաջին հերթին դիտում 

ենք որպես գրաբարի ոչ բավարար իմացության, ապա և ժամա-
նակի կենդանի խոսքի և բարբառների բնական ազդեցության 

հետևանք: Ընդ որում՝ նկատելի է, որ թեև այդ ազդեցությունը 

ժամանակի ընթացքում միմիայն աճել է, և արձանագրվել են 

հետգրաբարյան լեզվափուլերին բնորոշ զանազան իրողություն-
ներ, այնուամենայնիվ որակական առումով դրանք էապես չեն 
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փոխել հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզվական ընդ-
հանուր նկարագիրը: 

Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ասել, որ քննվող դարաշրջան-
ների հիշատակագիրների բառապաշարը բավական անմիօրինակ 

է. հայերենի շրջանաբաժանման տեսանկյունից՝ այն հնարավոր 

չէ բնորոշել իբրև լեզվական միայն կոնկրետ մի փուլի արտահայ-
տություն, և ինչպես նշել ենք աշխատանքում, նույնիսկ բառա-
րանագիրներն այս հարցում միասնական սկզբունք չեն որդեգ-
րել: Մենք փորձել ենք տարանջատել այն բառաշերտերը, որոնք 

այս կամ այն չափով առանձնանում են մեզ հետաքրքրող ժամա-
նակաշրջանի հիշատակագիրների գրավոր խոսքում: Ըստ այսմ՝ 

հատկանշել ենք համահայերենյան, գրաբարյան և միջինհայե-
րենյան բառաշերտերը և ներկայացրել դրանց առանձնահատկու-
թյունները՝ որոշ դեպքերում ավելի մանրամասն քննելով դրանք: 

Մասնավորապես, հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել ոչ միայն 

գրաբարյան, այլև միջինհայերենյան իրողությունների, այդ 

թվում՝ բարբառային, ժողովրդախոսակցական և փոխառյալ բա-
ռերի դրսևորումներին քննվող շրջանի հիշատակարաններում: 

Գրչաշխարհի ներկայացուցիչների բառապաշարի քննու-
թյունը վերհանեց նաև մեկ այլ ուշագրավ երևույթ, որն առայժմ 

առանձին ուշադրության չէր արժանացել հետազոտողների կող-

մից: Խոսքը հիշատակագիրների բառապաշարի վրա գրական 

տարբեր երկերի հնարավոր ազդեցության մասին է: Ինչպես ցույց 

են տալիս մեր քննության արդյունքները, միջնադարյան գրիչ-
ների մի մասը քաջածանոթ է եղել ոչ միայն Սուրբ Գրքին, այլև 

հայ մատենագրությանը: Հիշատակարաններում Սուրբ Գրքից 

արվող մեծաթիվ մեջբերումներից զատ՝ որոշ գրիչներ աչքի են 

ընկնում նաև գրական տարբեր երկերում եզակի օրինակներով 

գործածված բառերի նոր կիրառություններով, իսկ երբեմն էլ 

առանձին հատվածներ քաղում այդ նույն երկերից և միահյու-
սում սեփական հիշատակարաններին: Այս տեսանկյունից 

առանձնանում են հայ միջնադարի լավագույն մտածողներից 

աստվածաբան և եկեղեցական գործիչ սուրբ Գրիգոր Նարեկացու 

երկերը և հատկապես նրա «Մատեան ողբերգության» պոեմը, 
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որոնցում կիրառված տասնյակ բառեր, ոճեր, մինչև անգամ ամ-
բողջական հատվածներ տեղ են գտել տարբեր գրիչների հիշատա-
կարաններում: Նույն երևույթը հանդիպում է նաև մատենագրա-
կան այլ երկերի պարագայում: Երբեմն էլ այդ երկերի ազդեցու-
թյամբ հիշատակագիրներն իրենք էլ նոր բառեր են կերտել: 

Հիշատակարանների բառապաշարն առանձնանում է նաև նո-
րահայտ կամ նորաստեղծ բառերի կիրառություններով: Բառա-
րանային նյութի հիման վրա վիճակագրական որոշ տվյալներ 

վկայակոչելով՝ արդեն իսկ ընդգծել ենք, որ քննվող գրավոր հու-
շարձանները և դրանց հեղինակները, անկասկած, իրենց ներդ-
րումն են ունեցել հայերենի բառապաշարի հարստացման գոր-
ծում: Հազարավոր նորագյուտ բառեր համալրել և շարունակում 

են համալրել բառարանները կամ բառարանային բնույթի երկերը: 

Ասվածի լավագույն օրինակը նաև ներկա ուսումնասիրությունն 

է՝ իր բառարանով, որում տեղ է գտել 1000-ից ավելի նորահայտ 

բառ կամ եզակի օրինակներով արդեն իսկ հայտնի բառերի նոր 

վկայություններ: 

Նորահայտ կամ նորաստեղծ բառերի գերակշիռ մասը ածա-
կաններ են, որոնք, իբրև տարատեսակ մակդիրներ, գործածվել են 

հիմնականում կենցաղը, առօրյան, պատմական դեպքերն ու դեմ-
քերը բնորոշելու նպատակով: Սրանով էլ պայմանավորված է այն 

հանգամանքը, որ մի շարք բառեր դիպվածային (օկազիոնալ) 

բնույթ ունեն և սահմանափակվում են տվյալ կիրառությամբ 

միայն: Իսկ որոշ բառեր էլ, որոնք իրենց կազմությամբ դյուրըն-
կալ են և դիպուկ, անցնում են հիշատակարանից հիշատակարան 

և նոր կիրառություններ ունենում: 

Մեր առանձնացրած բառերը կազմության առումով հիմնակա-
նում ունեն գրաբարատիպ կաղապարներ: Ամենից տարածվածը 

«արմատ + արմատ» կամ «արմատ + հոդակապ + արմատ» կա-
ղապարներն են կամ դրանց ենթատեսակները, որոնք հաջողու-
թյամբ գործածվում են նաև ժամանակակից հայերենում: Դիտելի 

է, որ բառաբարդման եղանակն ամենից ավելի ակտիվն է բառա-
կազմության ընթացքում: 
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Ուսումնասիրության մեջ առանձնացրել և արժևորել ենք ոչ 

միայն նորաստեղծ բառերը, այլև բառերի նորահայտ վկայու-
թյունները՝ ընդգծելով վերջիններիս դերը պատմական բառագի-
տության տեսանկյունից: Մեծ տեղ ենք հատկացրել նաև այն բա-
ռերին, որոնք, առանց մատենագրական վկայությունների, տեղ 

են գտել հայերենի տարբեր բառարաններում: Արդյունքում հնա-
րավոր է եղել ճշտել կամ հստակեցնել տասնյակ բառերի գործա-
ծության ժամանակը՝ առնվազն հիշատակարանային նյութի հի-
ման վրա: 

Քարտագրված, ապա և բառարանագրված բառերի շարքում 

նկատվել են նաև որոշ վրիպակներ, որոնցից առավել հատկանշա-
կան մի քանի օրինակի սրբագրումով ընդգծել ենք գրավոր այս 

հուշարձանների հրատարակմանն առնչվող սուբյեկտիվ և օբյեկ-
տիվ գործոնները: 

Այսպիսով՝ ինչպես փաստվում է ներկա ուսումնասիրությամբ 

և նրան հաջորդող բառարանով, հայերեն ձեռագիր հիշատակա-
րանները լեզվաբանական հետաքրքրություն ներկայացնող տար-
բեր իրողություններով խիստ հարուստ գրավոր հուշարձաններ 

են, որոնք, որպես «գանձ պատուական» առատ նյութերով շարու-
նակելու են վարձատրել «ճարտարաբան լողորդ»-ներին: 
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THE LEXICON OF THE COLOPHONS OF ARMENIAN 

MANUSCRIPTS OF THE 9TH-15TH CENTURIES 

SUMMARY 

Our study reveals that the colophons of Armenian manuscripts 

contain rich lexical material and continue to remain in the spotlight of 

researchers, lexicographers as well as specialists engaged in the study 

of issues of historical lexicology. It should be noted, however, that 

although the lexicological works and articles containing separate 

glossaries published in recent years have registered numerous 

newfound words from colophon materials of various periods, 

nevertheless, the lexical material of this written monuments can no 

way be considered as exhausted.  

Undoubtedly, on the one hand, the genre-based tradition of the 

Armenian colophons, and on the other hand, the conservative nature 

of the written speech in general, significantly influenced the narration 

of scribes, and the latter, regardless of the time, strove as best as 

possible to write their colophons in Old Armenian (known also as 

Grabar). As a result of all this, the language of the examined sources, 

including their lexicon, turned out to be mainly Old Armenian-type or 

mixed-Old Armenian, in a way contradicting the normal process of the 

development of Armenian. It is known that the chosen period, i.e., the 

9th-15th centuries, coincides with the intermediate, early middle and 

partly late middle periods of the development of the Armenian 

language, which, virtually, should have provided an opportunity to 

reveal the registered changes in the written speech of the scribes at 

least from the period before and until the end of the formation of the 

Middle Armenian language. However, as it has been mentioned, the 

written speech of the scribes is mostly of Old Armenian-type.  

That is the reason why the deviations from different levels of Old 

Armenian and the usage of orthographic-phonetic, grammatical, 

lexical-stylistic forms or words typical of the Middle Armenian period 

or colloquial language in the written speech of the scribes are first of 
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all observed by us as a result of insufficient knowledge of Old 

Armenian, then also of the natural influence of live speech and 

dialects. At that, it is noticeable that this influence has only increased 

over time, but the general linguistic description of the colophons of 

Armenian manuscripts has not changed significantly in terms of 

quality. 

All this enables us to state that the lexicon of the colophons of the 

studied periods is quite divers: from the viewpoint of the distribution 

of Armenian, it is impossible to characterize it as an expression of only 

a certain language stage. Even lexicographers have not adopted a 

common principle in this regard. We have tried to separate the word 

layers that stand out more or less in the colophons of the period we are 

interested in. Accordingly, we have distinguished the word layers of 

the Panarmenian language, Old Armenian and Middle Armenian and 

presented their peculiarities, in some cases examining them in more 

detail. In particular, we have paid special attention not only to the Old 

Armenian, but also to the Middle Armenian realities, including the 

expression of the dialectal, colloquial and borrowed words in the 

colophons of the period under consideration. 

The examination of the lexicon of the representatives of the 

scribe’s world revealed another remarkable phenomenon, which had 

not yet received special attention among the researchers. It is about the 

possible influence of different literary works on the lexicon of 

copyists. As the results of our examination indicate, some of the 

medieval scribes were well acquainted not only with the Holy Book, 

but also with the Armenian literature. In addition to the numerous 

quotations from the Bible in the colophons, some scribes stand out also 

with new usages of words applied in unique examples in various 

literary works, and sometimes take separate excerpts from the same 

works and weave them into their own colophons. From this viewpoint, 

the works of St. Gregory of Narek – one of the illustrious thinkers of 

the Armenian Middle Ages, theologian and ecclesiastical figure, stand 

out and especially his poem “Book of Lamentations”, from where 

dozens of words, styles and even complete passages are included in 
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the colophons of various scribes. The same phenomenon occurs in 

other bibliographic works, too. Sometimes, under the influence of 

these works, the authors of the colophons themselves came up with 

new word formations.  

The lexicon of colophons is also distinguished by the usage of 

newfound or newly created words. Referring to some statistical data 

based on the lexical material, we have already emphasized that the 

written monuments under consideration and their authors, 

undoubtedly, have contributed to the enrichment of the Armenian 

vocabulary. Thousands of newfound words have been and continue to 

be added to dictionaries or dictionary-type works. The best example 

of this is also the current study with its glossary, which contains more 

than 1000 newfound words or new evidence of already known words 

with unique examples.  

Most of newfound or newly created words are adjectives, which, 

as various epithets, have been used mainly to describe everyday life, 

mode of life, historical events and figures. The circumstance is 

conditioned with this fact that a number of words are incidental 

(occasional) in nature and are limited only to that certain usage. And 

some words, which are easy to understand and fit in their composition, 

pass from colophon to colophon and have new usages. 

It should be noted that the words we have singled out mainly have 

Old Armenian-type patterns in terms of composition. The most 

common are “root + root” or “root + joint (ա/a) + root” templates or 

their subtypes, which are also used successfully in Modern Armenian. 

It can be observed that the method of word combination is the most 

active in word formation process. 

In the study, we have singled out and evaluated not only the newly 

created words, but also the newfound evidence of words, emphasizing 

their role from the viewpoint of historical lexicology. We have 

allocated a place for those words which, without bibliographic 

evidence, have been recorded in various Armenian dictionaries. As a 

result, it turned out possible to specify or clarify the period of usage of 

dozens of words, at least on the basis of colophon material. 
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Among the words catalogued and then lexicographed, several 

errors were noticed as well, through proofreading some of the most 

characteristic examples of which we have emphasized the subjective 

and objective factors related to the publication of these written 

monuments. 

Thereby, as it is evidenced by the current study and the glossary 

that follows it, the Armenian handwritten colophons present very rich 

written monuments with various realities of linguistic interest, which 

as an “honorable treasure” will continue to pay “eloquent swimmers” 

with abundant materials. 
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ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ390 

Ա. ՁԵՌԱԳՐԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐ 

1. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադա-
րանի, հտ. Գ., կազմեց՝ Օ. Եգանեան, խմբագրութեամբ՝ Փ. Անթա-
բեանի, Յ. Քեօսէեանի, Ա. Ղազարոսեանի, Տ. Շահէ քհյ. Հայ-
րապետեանի, ցանկերը կազմեց՝ Վ. Դեւրիկեանը, Երեւան, 

«Մագաղաթ» հրատ., 2007: 

2. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան Մատենադա-
րանի, հտ. Ե., կազմեց՝ Եգանեան Օ., խմբագրութեամբ` Քեօ-
սէեան Յ., Ղազարոսեան Ա., Հայրապետեան տ. Շահէ քհյ., 

ցանկերը կազմեց` Դեւրիկեան Վ., Երեւան, «Նաիրի» հրատ., 

2009: 

3. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հտ. Ա., յօրինեց հ. Բ. վ. Սարգիսեան, Վենետիկ-Ս. Ղա-
զար, 1914: 

4. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հտ. Բ., յօրինեց հ. Բ. վ. Սարգիսեան, Վենետիկ-Ս. Ղա-
զար, 1924: 

5. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հտ. Զ., յօրինեց հ. Ս. վրդ. Ճեմճեմեան, Վենետիկ-Ս. 

Ղազար, 1996: 

6. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հտ. Ը., յօրինեց հ. Ս. վրդ. Ճեմճեմեան, Վենետիկ-Ս. 

Ղազար, 1998: 

7. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի եւ Անթիլիասի ու մասնաւո-
րաց, հտ. Բ., կազմեց Ա. արք. Սիւրմէեան, Հալէպ, տպ. Ա. Տէր-

Սահակեան, 1936: 

 
390 Կրկնությունից և ծավալի անհարկի մեծացումից խուսափելու նպատակով 

ուսումնասիրության մեջ վկայակոչված գրականության այս ցանկում նե-
րառված չէ «Համառոտագրությունների ցանկ»-ում նշված գրականությունը, 

որը տրված է գրքի սկզբնամասում: 
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արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1974: 

9. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Ը., կազմեց Ն. 

արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1977: 

10. Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հտ. Թ., կազմեց Ն. 

արքեպս. Պողարեան, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1979: 
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Ա., կազմեց Ս. Տէր-Աւետիսեան, Վիեննա, Մխիթարեան տպ., 

1970: 

12. Conybeare F. C., A Catalogue of the Armenian Manuscripts in the 

British Museum, London, 1913. 

13. Kévorkian R. H., Ter-Stépanian A., avec le concours de Bernard 
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Bibliothèque nationale de France, Catalogue, Bibliothèque nationale de 
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14. Sanjian A. K., A Catalogue of Medieval Armenian Manuscripts in the 
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Ս. Ղազար., 1901: 
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Երևանի համալսարանի հրատ., 1984: 

7. Աղաւնունի Մ. եպս., Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի, 
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ԲԱՌԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Մինչ բուն բառարանին անցնելը, հարկ ենք համարում երկու 

խոսք ասել վերջինիս կազմության սկզբունքների մասին: 

Ուսումնասիրության մեջ առիթ ունեցել ենք նշելու, որ հայե-
րեն ձեռագրերի հիշատակարանները եղել և շարունակում են 

մնալ բառարանագիրների ուշադրության կենտրոնում: Մեր խոս-
քերի հավաստիքը կարելի է գտնել հայերենի պատմական բառա-
պաշարի տարբեր շերտերն արտացոլող մեծ ու փոքր բառարան-
ներում, ինչպես նաև գրավոր աղբյուրներիս բառապաշարին 

նվիրված հոդվածներում: Սրանով հանդերձ՝ տակավին վաղ է հի-
շատակարանների ամբարած և պատմական բառագիտության տե-
սանկյունից որոշակի հետաքրքրություն ունեցող բառամթերքը 

սպառված համարելը: Որպես ասվածի օրինակ՝ կարելի է դիտար-
կել նաև սույն ուսումնասիրություն-բառարանը, որը նույնպես 

չի հավակնում սպառիչ լինելուն առանձնացված ժամանակա-
հատվածի հիշատակարանների բառապաշարի քննության տե-
սանկյունից: Պատճառն այն է, որ աշխարհասփյուռ ձեռագրական 

մեծ ու փոքր հավաքածուներում, մասնավոր անձանց մոտ պար-
բերաբար ի հայտ են գալիս հայերեն նոր ձեռագրեր, որոնք իրենց 

հետ բերում են նաև նոր հիշատակարաններ: Մեծաթիվ հիշատա-
կարաններ էլ տարբեր ժամանակներում տպագրվել են հայկական 

և արտասահմանյան գիտական հանդեսներում, ուղեգիրների եր-
կերում, մամուլում, ձեռագրացուցակներում և այլուր, սակայն 

տարբեր պատճառներով դեռևս տեղ չեն գտել հիշատակարանա-
յին ժողովածուներում: Արդյունքում ավելանում է ոչ միայն հի-
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շատակարանների թիվը, այլև նրանց տրամադրած լեզվական 

նյութը391: 

Այս ամենով պայմանավորված՝ ներկա աշխատանքում երբեմն 

օգտվել ենք ոչ միայն տպագիր ժողովածուներից, այլև վերոնշյալ 

հրատարակություններից կամ առանձին ձեռագրերից, դրանցից 

քաղել, ուսումնասիրել և սույն բառարանում զետեղել մեզ հե-
տաքրքրող նյութը: Ըստ այսմ՝ առանձին բառահոդվածներում 

հղումները ոչ թե հիշատակարանային ժողովածուներին են, այլ 

տպագիր այլ նյութերին: Դրանցից են SIRINIAN 2004-ը392, Երու-
սաղեմի և Մխիթարյան միաբանության վենետիկյան ձեռագրա-
ցուցակների որոշ հատորներ393: 

Բառարանում նախ տրվում է գլխաբառը, որին հաջորդում է 

բառի խոսքիմասային պատկանելությանը վերաբերող համապա-
տասխան նշումը՝ ընդունված համառոտագրությունների 

սկզբունքով՝ 

ա. – ածական 

գ. – գոյական 

դերբ. – դերբայ 

 
391 Հիշատակարանային հատորների լրամշակման և դրանց հրատարակման 

հեռանկարների և անելիքների առումով մանրամասն տե՛ս Գ. Տէր-Վարդա-
նեան, «Լեւոն Խաչիկեանի սկզբունքները եւ Մատենադարանի հայերէն ձե-
ռագրերի Մայր ցուցակի պատրաստման ներկայ ընթացքն ու հեռանկարնե-
րը», Լևոն Խաչիկյան. հարյուրամյակ, նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի 

ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի 

(28-30 հունիսի 2018 թ.), Երևան, Մատենադարան, 2019, էջ 35-64։ 
392 A. Sirinian, “Da Drazark a Roma: una pagina di storia ciliciana nel colofone del 

manoscritto Arch. Cap. S. Pietro B 77”, in Bnagirk‘ yišatakac‘, documenta 

memoriae dall’Italia e dall’Armenia. Studi in onore di Gabriella Uluhogian, a 

cura di V. Calzolari, A. Sirinian, B. L. Sekiyan, Bologna, Alma Mater Studiorum 

- Università di Bologna, 2004, pp. 67-95. 
393 Վնտկ ցուց., Զ. - Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխի-

թարեանց ի Վենետիկ, հտ. Զ., յօրինեց հ. Ս. վրդ. Ճեմճեմեան, Վենետիկ-Ս. 

Ղազար, 1996: Վնտկ ցուց., Ը. - Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենա-
դարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հտ. Ը., յօրինեց հ. Ս. վրդ. Ճեմճեմեան, 

Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1998: Եղմ ցուց., Է. - Մայր ցուցակ ձեռագրաց Սրբոց 

Յակոբեանց, հտ. Է., կազմեց Ն. արքեպս. Պողարեան, տպ. Սբց Յակո-
բեանց, Երուսաղէմ, 1974: 



259 

թ. – թվական 

մ. – մաբայ 

ն. բ. – ներգործական բայ 

չ. բ. – չեզոք բայ 

Անստույգ նշանակության բառերի դեպքում գործածել ենք 

անստ. նշ. կապակցությունը, երբեմն բառիմաստը փորձել ենք 

կռահել նախադասության ընդհանուր մտքից, այդ պատճառով 

մի քանի բառի բացատրության կողքին դրել ենք (՞) նշանը: Նվա-
զական, փաղաքշական բառերը, որոնք հիմնականում ձևավոր-
ված են -ակ, -իկ և -ուկ վերջածանցներով, ունեն նվզկ. համառո-
տագրումը: Փոխաբերական նշանակության համար գործածել 

ենք փխբ. հապավումը: Եթե բառը վկայված է ուղղագրական շե-
ղումով, աղավաղված կամ վնասված գրությամբ, ապա գլխաբա-
ռում նշել ենք բառի գրության ճիշտ կամ վերականգնված տար-
բերակը, մինչդեռ հիշատակարանային վկայությունն անփոփոխ 

ենք թողել: Աւ եւ օ բառերի ուղղագրական հաճախադեպ խառ-
նաշփոթից խուսափելու համար գլխաբառերը միշտ նշել ենք օ 

գրությամբ, իսկ բնագրական վկայությունը դարձյալ թողել ենք 

անփոփոխ: Խոսքիմասային սակավաթիվ փոխանցումների պարա-
գայում նշել ենք ինչպես բուն, այնպես էլ այլ կիրառությամբ 

արձանագրված խոսքի մասը:  

Բառարանը պարունակում է 1364 բառահոդված, որոնց թվում 

են ինչպես առանձին բառեր, այնպես էլ դարձվածային միավոր-
ներ: Դրանցից 923-ը արձանագրված չեն տպագիր բառարաննե-
րում, իսկ մնացյալ 441-ը տարբեր առումներով լրացնում են 

պատմական բառագիտության տվյալները, հարստացնում եզակի 

օրինակներով բառարանագրված բառերի վկայությունները (ման-
րամասն տե՛ս § 4.1.): Ընդ որում՝ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, 

որ նախկինում արդեն իսկ բառարանագրված այդ 440 բառերի 

նորահայտ վկայությունները՝ գլխաբառերով հանդերձ, մեր բա-
ռարանում տեղ են գտել հետևյալ երեք հիմնական սկզբունքների 

համաձայն՝ 
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Ա. բառեր, որոնք բառարաններում վկայված են մեկ օրինակով, 

և ձեռագրերի հիշատակարանները տրամադրում են դրանց լրա-
ցուցիչ վկայություններ: Այս դեպքում գլխաբառին հաջորդում 

են բացատրությունը, հիշատակարանային օրինակը, ապա հա-

ջորդ տողում նշվում է այն բառարանը, որում արձանագրված է 

այդ մեկ վկայությունը: Օրինակ՝  

Բ. Բառեր, որոնք բառարանագրությանը հայտնի են ավելի ուշ 

վկայություններով, մինչդեռ հիշատակարաններն ավանդում են 

դրանց վաղ կիրառության օրինակներ: Այս դեպքում նույն 

սկզբունքով նախ տրվում է գլխաբառը, բառի բացատրությունը, 

ապա հիշատակարանային օրինակը, իսկ տակը՝ այն բառարանը, 

որի վկայակոչած եզակի օրինակից ավելի վաղ է հիշատակարա-
նային օրինակը: Այսպես՝ 

 

Գ. Բառեր, որոնք բառարաններում գրանցված են առանց մա-
տենագրական օրինակների, իսկ հիշատակարաններն ավանդում, 

վավերացնում են այդ օրինակները: Այս պարագայում բառահոդ-
վածի ներքևում նշվում են այն բառարանները, որոնցում բառն 

ընդամենը արձանագրված է: Այսպես՝ 

ԱՂԷՏԱԿՈԾ, ա., աղետալի, աղետավոր. «Ի 

յայսպիսի դառն եւ աղէտակոծ ժամանակիս 

ես՝ նուաստս ի գրչաւորաց Կարապետ 

քահանայ, սկսայ զգիրքս» [Հիշ. ԺԴ, 579]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 24: 

ՀԱՄԱՐԱԳՐԵԼ, ն. բ., համարակալել. «Զսակաւ 

աշխատողս զՍուքիաս, որ համարագրեցի ճապաղ 

ցանկով եւ յառաջնացանկով, զի ծերացեալ էի, 

յիշեցէք ի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 936]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 400: 
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Որոշ բառեր հիշատակարաններում գործածված են բառարան-
ներին անհայտ իմաստներով: Այս դեպքում բառերի նորիմաստ 

կիրառությունները մենք ընդգծել ենք *-ով: Այսպես՝  

 

Այլ դեպքերում, երբ հիշատակարանային բառերը դրսևորել են 

որոշ առանձնահատկություններ բառարաններում գրանցված 

բառերի համեմատ, ապա տվյալ բառահոդվածի ներքևում կրկին 

արվել են համապատասխան նշումներ: 

Նկատենք, որ մեր բառարանում գրանցված մի շարք բառեր 

տեղ են գտել ավելի վաղ մեր հրատարակած հոդվածներում: Որոշ 

բառեր էլ, որոնք մենք քաղել ենք հիշատակարաններից, համե-
մատելով տպագիր բոլոր նյութերի հետ, գրանցված ենք գտել 

նաև Ալ. Մարգարյանի 1994 թ. և Վ. Խաչատրյանի 2014 թ. հոդ-
վածներում: Սակայն հաշվի առնելով ներկայացվող աշխատանքի 

բառարանային բնույթը (գլխաբառ, խոսքիմասային պատկանե-
լությանը վերաբերող նշում, բառի բացատրություն, համեմատու-
թյուն տպագիր բառարանների և այլ աղբյուրների հետ)՝ հիշա-
տակարաններից մեր քարտագրած այդ բառերը ևս ներառել ենք 

սույն բառարանում: 

 

ՀԱՅՐԱՊԱՊ, գ., հորական պապը, հոր հայրը. 

«Այժմ, որք օգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք.... եւ զհայրապապ 

իմ՝ զԻքնատիոս.... զմայրապապ իմ՝ Մանուել» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 288, 347]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 40. ԺՀԼԲԲ, 3, 286. ԱՀԲԲ, 1, 

     813: 

*ԴԵՂԻՉ, գ., ծաղկող, նկարող. «ԶԽաչիկ պատուական 

քահանա յիշեցե՛ք ի Տէր, որ առիթ եղեւ դեղելոյս, եւ 

զԳրիգոր՝ դեղիչ սորա» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 283]: 

♦Հմմտ. ՀԲԲ, 1, 504: 
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- Ա - 

ԱԴՈՆԱՅՈՒԹԻՒՆ, գ., աստ-

վածություն. «Փա՜ռք արդար եւ 

սեռնեռակն ադոնաութեան» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 30, հմմտ. Հիշ. ԺԳ, 295]: 

*ԱԶԱՏԱՄԱՅՐ, ա., ազատ 

կամ ազնվական իշխանական 

ծագում ունեցող մայր ունեցող. 

«Առջիք զսա ազատամայր որդիք 

լուսոյ աւազանին մաքրագործի 

դասք սրբազգեստից եւ ընթերց-

ջիք յարժանախումբ ձեր սուրբ 

հանդէսդ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 103]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 5: 

ԱԶԳԱԶԳԻ, ա., տեսակ-տե-

սակ, զանազան (գրբ. ազգի ազ-

գի). «Ոչ էր արժամանակս ձեռն-

տու այսմ արհեստի ի բազում եւ 

ազգազգի վշտաց ի ներքին եւ 

յարտաքին թշնամեաց» [Հիշ. ԺԳ, 

801]: 

ԱԶԳԱՊԱՐ, մ., համընդհա-
նուր կերպով, միասնաբար. «Ո՜վ 

սիրալիրք վերծանողք բոլոր ազ-
գապարն ննջեցելովք, առ որո եւ 

դուք ընկալջիք» [Հիշ. ԺԳ, 605]: 

ԱԶԳ ՈՒ ՏԱԿ, բրբռ., գ., տոհմ, 

գերդաստան. «Արդ, եթէ իմոց 

կամ յաւտարաց կամ էլ ազգեց 

զէս գիրս խափանել ջանայ ու զէս 

եկեղեցիս եւ ընդ հարկիւ անել 

ջանայ, մեր ազգի ու տակի մե-

ղաց տէր եղիցի» [Հիշ. ԺԳ, 906]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 11.  

ԺՀԼԲԲ, 1, 9. ԱՀԲԲ, 1, 7. ՀԱՅ 

ԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 1, 7: 

ԱԽՏԱԲՈՒԺԵԼ, ն. բ., ախտե-
րից բուժել, ապաքինել, դարմա-
նել. «Մկրտելով յԱմլորդւոյն, առ-
նելով զհրաշս աստուածավայե-
լուչս ընդ հոգւոց եւ զմարմնոց 

ախտաբուժելով» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

63]: 

ԱԾԵԼ 

- ԱԾԵԼ Ի ԳՐԻ, գրել, գրառել, 

շարադրել. «Բայց զո՞ր ածեմ 

աստ ի գրի, զառ եւ աւար եւ զա-
րոյննի, կամ զհամարքն ծառայի» 

[Հիշ. ԺԳ, 362]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 21: 

- ԱԾԵԼ Ի ՏԻԿՆՈՒԹԻՒՆ, կնու-

թյան տալ, ամուսնացնել. «Արդ, 

գրեցաւ սա հրամանաւ եւ ծա-

խիւք մեծազգի եւ բարեպաշտու-

հի տիկնոջն տիկին Կեռանի.... 

ածեալ ի տիկնութիւն շքեղաշուք 

պարոնին, պարոն Ճոֆրէ» [Հիշ. 

ԺԳ, 329]: 

- ԱԾԵԼ ՅՈՂՈՐՄ, ողորմել, 

գթալ. «Աղաւթիւք ձեր առ Տէր 

մաղթէք, մաքուր վարուք յողո՛րմ 

ածէք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 172]: 

ԱԿՆԱԴԻՏԱԿ, ա., ականավոր, 

ակնառու. «Եւ արդ, գրեցաւ սա ի 
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յակնադիտակ եւ ի հռչակաւոր 

մայրաքաղաքս Հռոմ» [Հիշ. ԺԳ, 

218, նման՝ Հիշ. ԺԳ, 275]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 23. վկայու-

թյունն անստույգ: 

ԱԿՆԵՐԵՒԱԿ, ա., ակնհայտ, 

ակներև. «Գերադրական կաթո-
ղիկէ ակներեւակ, առգասաւոր 

աստուածաւանդ բան բաղձա-
նաց» [Հիշ. ԺԳ, 338]: 

ԱԿՆԱՀԱՅԵՑՈՒԹԻՒՆ 

- ԱԿՆԱՀԱՅԵՑՈՒԹԻՒՆ ԱՌ-
ՆԵԼ, նայել, խնամել, հոգ տանել. 

«ԶԱւտարշահն, որ յետ մեր անց-
մանս մեր յիշատակ լինի եւ Աւե-
տարանիս ակնահաեցութիւն ար-
նէ. որք աւգտիք, յիշեցէ՛ք ի Տէր» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 454]: 

ԱԿՆԱՊԱՐԱՐԱԿԱՆ, ա., ակ-
նապարար, ակնահաճո. «Ըստ 

հոլովման ընթացից ամանա-
կաց/// աւրակշիռն մղտափա-
րատն, ակնապարարական արե-
ւու ստեղծականն արուսեկի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 415]: 

ԱՀԱԼԼՈՒԿ, ա., վախից լլկված, 

սարսափահար. «Որ ետ կարո-
ղութիւն տկարիս հասանել ի 

զրաւ մատենիս յայսմ ահալլուկ 

տարիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 433]: 

ԱՀԱՍԱՐՍԱՓ, ա., զարհուրե-
լի, ահարկու. «Յորմէ լուսեղի-
նացն դաս, ահասարսափ դողու-

թեամբ պարածածկեալ, թեւա-
պարին հիասլացիգ երագու-
թեամբ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 87]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 1, 30.  

ԱՀԲԲ, 1, 19: 

ԱՂԱԽՆԱԶԱՒԱԿ, ա., աղախ-
նուց ծնված, աղախնորդի, հա-
գարացի. «Քանզի յոյժ զաւրա-
ցեալ եղեն կատաղի եւ անաւրէն 

ազգ աղախնազաւակ որդոց Հա-
գարու» [Հիշ. ԺԳ, 39]: 

ԱՂԱՁԱՅՆ 

- ԱՂԱՁԱՅՆ ԱՌՆԵԼ, ձայնել, 

կոչել (աղով). «Յայն սակս երե-
ւեցաւ լոյսն ճշմարիտ խաւարե-
լոց անձանց, եւ աղաձայն արար 

հովիւն հոգեւոր հաւտիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 720]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

32: 

ԱՂԲԵՐԱԲՈՒԽ, ա., աղբյուրից 

բխող. «Իսկ երկիր բուսաբողբոջ 

աղբերաբուխ գետահետեալք 

լայնածաւալ մեծ յորդութեանց» 

[Հիշ. ԺԳ, 797]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

35: 

ԱՂԵՐՍԱՀԱՅԱՑ, ա., աղերսա-

լի հայացքով, թախանձալի. 

«Արդ, ես՝ ի թափուրս ի գործոց 

բարեաց եւ լցեալս ամենայն 

յանցանաւք, զերեսս ի մայրն 

(այսպես) եդեալ՝ աղերսահա-



264 

յաց մաղթանաւք խնդրեմ յամե-

նեցունց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 191]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 28: 

Հմմտ. հաջորդի հետ: 

ԱՂԵՐՍԱՀԱՅՑ, ա., աղերսան-

քով հայցվող, աղերսական. «Զե-

րեսս ի մայր եդեալ աղերսահայց 

մաղթանաւք խնդրեմ յամենե-

ցուց» [Հիշ. ԺԳ, 218]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

38: 

ԱՂԷՏԱԿՈԾ, ա., աղետալի, 

աղետավոր. «Ի յայսպիսի դառն 

եւ աղէտակոծ ժամանակիս ես՝ 

նուաստս ի գրչաւորաց Կարա-

պետ քահանայ, սկսայ զգիրքս» 

[Հիշ. ԺԴ, 579]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ. ԳԲ, 

24: 

ԱՂԽԱՒՈՐ, ա., գ., ունեցված-
քի, կահ-կարասու տեր, գուցե 

նաև գերդաստա՞նի առաջնորտ. 

«Ես՝ Հասան Ջալալ Դաւլոյ.... չո-
գա յարեւելս առ արքայն նետո-
ղաց, եւ ի կողմն հիւսիսոյ՝ տոհ-
միւ աղխաւորն իմով անձամբս 

վասն խաղաղութեան եկեղեց-
ւոյ» [Հիշ. ԺԳ, 311]: 

ԱՂՏԱՓԱՐԱՏ, ա., աղտերը 

մաքրող, մաքրագործող. «Իբր ի 

թմբրական քունոյ ընդոստուցեալ 

տաղտապմամբ՝ ի սքանչելի պա-
տուիրանս նորա ուշմաբար նա-

յեցեալ եւ աղտափարատ լու-
սովս հըրճըւեալ» [Հիշ. ԺԳ, 639-

640]: 

ԱՂՓԱՃԵՄ, ա., ուսումնական, 

բանիմաց, խելացի. «Առ ոտս 

աղփաճեմ եւ աստուածարդիւ-

նական վարդապետիս Վանա-

կանի, որ փայլէ ի ժամանակիս 

որպէս զաստղ առաւաւտու» 

[Հիշ. ԺԳ, 136]: 

ԱՂՔՈՒԹԻՒՆ, գ., ունեցվածք, 

կարողություն, ինչք. «Պաճուճեցի 

ներքոյ եւ արտաքոյ, ընտելուզեալ 

քարամբք պատուականաւք եւ 

լուսափայլ մարգարտօք՝ ըստ 

աղքութեան իմում» [Հիշ. ԺԳ, 

684]: 

ԱՄԱԿԱՒՈՐ, ա., վաստակա-

վոր, երախտաւոր. «Փառք եռանձ-

նեա, անեզաբուն, համակեր-

տող.... անկէտ ամակաւորին» 

[Հիշ. ԺԳ, 614]: 

ԱՄԵՆԱԲԱՐԵԱՑԱՊԱՐՏ, ա. 

(գերդր. աստ.), ամենից շատ բա-

րիքներ անող, ամենաերախտա-

վոր. «Իսկ նախասացեալ կրաւ-

նաւորն եւ ամենաբարեացա-

պարտն Ստեփաննոս.... կամե-

ցաւ ստանալ իւր գանձ անկո-

ղոպտելի» [Հիշ. ԺԳ, 482]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

37: 
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ԱՄԵՆԱԲԱՐԵԳՈՐԾ, ա. (գերդր. 

աստ.), բարի գործերով բոլորից 

առատ, բազում բարիքներ անող. 

«Յիշեցէք եւ զամենաբարեգործ եւ 

զքրիստոսասէր դշխոյ արքայիս 

մեր մերոյ» [Հիշ. ԺԳ, 571]: 

ԱՄԵՆԱԳՈՎՈՒԹԻՒՆ, գ., ամե-
նաբարձր գովասանությունը, 

գովքը. «Ի թագաւորութեանն հա-
յոց երկրորդի Կոստանդեա, որդի 

Քրիստոս հանգուցելոյն ամենա-
գովութեանց արժանաւորին, մեծ 

եւ հզաւրին եւ ամենամեծ ջամբ-
լին Հայոց՝ պարոն Հեթմոյ» [Հիշ. 

ԺԴ, 477]: 

ԱՄԵՆԱԸՆՏԻՐ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից ընտիր, ընտրա-
գույն. «Որդի քրիստոսարեալ եւ 

ամենաընտիր, երջանիկ եւ բարե-
պաշտ իշխանաց իշխանին եւ 

թագապահին» [Հիշ. ԺԳ, 641]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 61: 

ԱՄԵՆԱԽՆԱՄՈՂ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենքին և ամեն ինչում 

խնամող, ամենախնամ. «Շնոր-
հիւ ամենախնամող ողորմու-
թեան Աստուծոյ յանկեալ աւար-
տեցաւ մատեանս» [Հիշ. ԺԳ, 

250]: 

ԱՄԵՆԱԿԵՆՑԱՂԱԿԱՆ, ա. 

(գերդր. աստ.), ամենից կենցա-
ղային. «Ամենակենցաղական 

կենաց կցորդակիցք» [Հիշ. ԺԳ, 

667]: 

ԱՄԵՆԱՅՆԱՄԵՂ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամեն ինչում մեղավոր, 

բազմամեղ. «Զամենայնամեղս 

Գրիգորես յիշել աղաչեմ» [Հիշ. 

ԺԳ, 822]: 

ԱՄԵՆԱՆՈՒՇԱԿ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից անուշ, ամենաա-
նուշ. «Յամենանուշակ արքայու-
թեանն անդադար փառաւորել 

զամենասուրբ Երրորդութիւնն 

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն» 

[Հիշ. ԺԳ, 435]: «Գծագրեցաւ վսե-
մական, անբաղդատելի, ամե-
նանուշակ, աստուածահրաշ.... 

մշտահոս վտակս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

342]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 27. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 44. ՀԲԲ, 1, 64: 

ԱՄԵՆԱՌԱՔԻՆԻ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից առաքինի, խիստ 

ազնիվ կամ ամեն ինչում առաքի-
նի. «Զհոգիասէր սրբազանն եւ 

զմաքրափայլեալն ի վարս պար-
կեշտութեան զամենառաքինի 

Յոհաննէս» [Հիշ. ԺԳ, 176]: 

ԱՄԵՆԱՍԽԱԼ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից սխալ, սխալա-
շատ. «Ձեռամբ Թորոս ամենաս-
խալ եւ բազմաբիծ դատապար-
տի» [Հիշ. ԺԳ, 224]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

66: 

ԱՄԵՆԱՎՐԴՈՎ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից ավելի վրդով-
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ված, խռովահույզ. «Յիշեսջիք.... 

զմեծ հռետորն Ներսէս վարժիչ իմ 

ամենավրդովս անձին» [Հիշ. ԺԳ, 

554]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

67: 

ԱՄԵՆՈՂՈՐՄԱԾ, ա. (գերդր. 

աստ.), ամենից ողորմող, ամե-
նագութ, բազումողորմ. «Ամենո-
ղորմած, անոխակալ, անյիշա-
չար, քաղցր եւ երկայնամիտ» 

[Հիշ. ԺԳ, 307]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 29. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 47, ՀԲԲ, 1, 67: 

ԱՄՊՐՈՊԱՄԱԾ, ա., 1. ապա-
մած, 2. փխբ. Դառն, դժվար. 

«Յայսմ ամպրոպամած եւ ի 

վրդովուտ ժամանակի՝ ի սոյն 

ամի, յորում կարգեցաք զթուա-
կանս» [Հիշ. ԺԳ, 40]: 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ 

- ՅԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ԶՈՒԳԵԼ, 

ամուսնանալ. «Զուգեալ յամուս-
նութիւն բարի թագաւորին Հեթ-
մոյ՝ ծնաւ զյաղթող թագաւորս 

մեր Լեւոն» [Հիշ. ԺԳ, 570]: 

ԱՄՐԱԿԱՌՈՅՑ, ա., ամուր կա-
ռուցված, անառիկ. «Գրեցի զսա 

յամրակառոյց եւ յաշխարհա-
մուտ դղեակս Հոռոմկլայ» [Հիշ. 

ԺԳ, 240]: 

♦Մեկական վկայությամբ՝  

ՆՀԲ, 1, 75. ԺՀԼԲԲ, 1, 59: 

ԱՄՐԱՊԱՐՍՊԵԱՆ, ա., ամուր 

պարիսպներ ունեցող, ամրապա-
րիսպ. «Կորստական եղեն յամ-
րապարսպեան բարձրաբերձ վի-
մարդեան աշտարակիս» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 291]: 

ԱՅԳԵԳՈՐԾԵԼ, չ. բ., այգեգոր-
ծությամբ զբաղվել. «Որք աշխա-
տութեամբ այգեգործեն ի սմա 

ընթերցմամբ եւ ընդունելու-
թեամբ, վայելեն ի պտղոյ սորա» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 326]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 33. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 53. ՀԲԲ, 1, 74: 

ԱՅԼԱԳՈՒՆԴ, ա., այլ գնդի 

կամ խմբի պատկանող. «Աս-
տուածազարդ բանիւ իբրեւ զսու-
սեր պողավապատիկ (տպ. այս-
պես) ի վերայ ազդեր անմուտ լի-
նել զայլագունդն դասու» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 290]: 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ 

- ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԳՏԱՆԵԼ, այ-
ցելել. «Ի վերջնում գիշերին, ի ծա-
գել մեծի եւ աներեկ առաւաւ-
տին.... այցելութիւն գտանել 

առաջի ահաւոր բեմին եւ անա-
չառ դատաւորին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

194]: 

ԱՅՍՕՐ 

- ԱՅՍՕՐԷ ՅԵՏ, մ., այսուհետ, 

այսօրվանից հետո. «Այսօրէ յետ 

Աւետարանիս ոչ ով դաւեքար չել-
նի՝ ո՛չ իմոց, եւ ո՛չ աւտարաց» 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 422]: 
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ԱՆԱՂՕԹ, ա., չաղոթող, 

առանց աղոթքի. «Ընդ նոսին եւ 

Մարտիրոս քահանայիս, որ ան-
կարքս եմ ի կարքաւորաց, անա-
ղաւթ յաղաւթաւորաց, անսաղ-
մոսս ի սսաղմոսերգաւղաց, 

անարժանս յարժանաւորաց, 

ծոյլս եւ անաւղաւթս ի ժրաւո-
րաց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 131]: 

ԱՆԱՊԱՏԻԿ, գ., փոքր, չնչին 

անապատ (սեփական անձը խո-
նարհեցնելու գրչական սովորու-

թյան համաբանությամբ). 

«Շնորհիւ Տեառն սկսա եւ ողոր-
մութեան նորին կատարեցի 

զկեանսաբեր սուրբ Աւետարանս 

ի փառաւոր աւրինակէ.... ի 

նուաստ անապատիկս Բարջան-
ճա» [Հիշ. ԺԳ, 116]: 

ԱՆԲԱԺԱՆԵԱԼ, դերբ., անբա-

ժանելի, անտարրալուծելի. 

«Աւրհնեալ փառաւորեսցի ամե-

նասուրբ Երրորդութիւնն՝ անբա-

ժանեալ ի ներկայս եւ յապառնին 

եւ յանսպառ յաւիտենին. ամէն» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 41]: 

ԱՆԲԱՐԵԲԵՐ, ա., 1. բարիքից 

հեռու, բարիք չբերող, 2. անբարի. 

«Գրեցաւ աստուածազարդ Ճա-

ռընտիրս.... յանբարեբեր եւ դառն 

ժամանակի, յորում նեղիմք յա-

նաւրինաց յամենայն կողմանց» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 304]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 1, 80: 

ԱՆԲԱՐԷՎԱՐԺ, ա. բարի վար-
քագծից զուրկ, անբարեկիրթ. «Ա-
նուն առանց արդեանց, միայն 

կեղծաւոր եւ անբարէվարժ կա-
ցեալ կրոնաւոր» [Հիշ. ԺԳ, 33]: 

ԱՆԲԱՒԱԳՈՒԹ, ա., անսպառ 

գութ ունեցող, գթառատ, բազու-
մողորմ. «Որ անբաւագութ շնոր-
հաւք ողորմութեան Քո ետուր 

զաւրութիւն յամենայնի տկար եւ 

սարտուցեալ անձին» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 163]: 

ԱՆԲՈՒՍԱԲԵՐ, ա., բույս 

չտվող, անպտղաբեր. «Իսկ դու, 

եղբայր մեր, մշակդ մորենէց եւ 

աղտաղտ անբուսաբեր վայրաց 

անոյշ մեզ ճաշակ» [Հիշ. ԺԳ, 

332]:  

ԱՆԳԻՒՏԱԳՈՐԾ, ա., աննման, 

անըստգյուտ, կատարյալ. «Ի 

յայսմ ժամանակի գրեցաւ.... 

սուրբ Աւետարանս.... վսեմական 

աստուածաբանութիւն, անգիւ-
տագործ եւ անհամեմատ» [Հիշ. 

ԺԳ, 12, 15]: 

ԱՆԳԼԽԵԼԻ, ա., անհատնելի, 

խիստ ցանկալի, թանկագին. «Որ 

ոք ըղձմամբ սմա փափաքի, զի 

ասէ գանձ անգլխելի, որ յարա-
ժամ փարթամասցի» [ԺԵ, Ա, 

318]: 

*ԱՆԴՆԴԱՀՈՍ, ա., անդունդը 

հոսող, խորունկ. «Զոր բազում 
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ծախիւք եւ աշխատութեամբ բե-
րեալ զնիւթ քարանց սորա ի վե-
րա մկանանց անդնդահոս ծո-
վուն» [Հիշ. ԺԴ, 40]: 

♦Հմմտ. ԱԲ, 51. ՀԲԲ, 1, 106.  

ԼՀ.ԳԲ, 33, ԱՀԲԲ, 1, 52: 

ԱՆԵԶԱԲՈՒՆ, ա., ի բնե անե-
զական. «Փա՜ռք եռանձնեա, 

անեզաբուն, համակերտող, ան-
շարժ.... բիւրաճաճանչ լուսոյ, 

անբաւ մարդասիրի.... Սուրբ Եր-
րորդութեանն եւ միասնական 

աստուածութեանն» [Հիշ. ԺԳ, 

614, 863]: 

ԱՆԵՂԱՇԷՆ, ա., անեղի՝ Աստ-
ծու շինած, աստվածաշեն. 

«Գանձք աստուածայնւոյն ամ-
բարեալք յերկինս յանեղաշէն 

բնակութիւնս անճառ լուսոյն» 

[Հիշ. ԺԳ, 150]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

138: 

ԱՆԵՐԵՒԱԿԱՊԷՍ, մ., ան-
հայտ, անմեկնելի ձևով, 

աներևութաբար. «Աներեւակա-
պէս հոլովմամբ զանհասութիւն 

խորհոցն Աստուծոյ իմաստիւք 

իջմամբ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91]: 

ԱՆԶՈՒԳԱԿՇԻՌ, ա., անհամե-
մատելի. «Փառք անբաւանդակե-
լի եւ անսահման տէրութեան, որ 

է.... լիութիւն անթերանելի, ան-
զուգակշիռ մեծի, անքանակ կեր-
պի» [Հիշ. ԺԳ, 596]: 

ԱՆԶՐՈՒՑ, ա., անխոս, անկաս-

կած կամ առանց որևէ հանդիմա-
նության. «Թէ գեղս էլնէ ի տե-
ղացս, Աւետարանս էլ առնում 

անզրուց» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 193]: 

ԱՆԼԻ, ա., ոչ լի, դատարկ, 

ունայն. «Արդ, համբուրեմ ըզձեր 

ոտվիս, մեզ մի՛ դընէք անլի բա-
նիս, մի՛ բամբասէք զայս եղկե-
լիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 325]: 

ԱՆԼՈՒՐ 

- ԱՆԼՈՒՐ ԼԻՆԵԼ, չլսել, անտե-
սել. «Ոչ կարացի անլուր լինել 

խնդրողին, խոշոր եւ մացառոտ 

ձաբըռտեցի զսուրբ գիրս զայս» 

[Հիշ. ԺԳ, 805]: 

ԱՆԽԱՅԱԲԱՐ, մ., անխնայա-
բար, անխնա կերպով. «Տապա-
լեցին ՚ւ յատակեցին, անխայա-
բար խոցոտեցին, զարիս սըրոյ 

ճարակ տըւին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 274]: 

ԱՆԾԱՅՐԱԾԱՒԱԼ, ա., ան-
հուն, անեզր, անսահման. 

«Յայսմ անծայրածաւալ ծովէս 

բաժանեալ վտակք աստուա-
ծաին գետոցն առ ի յարբուցումն 

գեղեցկաշէն բուրաստանին» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 210]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

36: 

ԱՆԿԱՄԱՐԱՐ, ա., կամքը չկա-
տարող (իմա՛ Աստծու), անհնա-
զանդ. «Նմա գոհութիւն եւ փառս 

տայցեմ, մեղաւոր եւ անկամա-
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րար ծառայս անհրահանկ եւ շա-
ղակրէտ լեզուաւս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

313]: 

ԱՆԿԱՆԵԼ 

- ԱՆԿԱՆԵԼ ԸՆԴ ԼԾՈՎ ՀԱՐԿԻ, 

հարկատու դառնալ, հարկի բեռի 

տակ ընկնել. «Ի նեղ եւ ի դառն 

ժամանակիս, որ անգաւ ազգս 

հայոց ընդ լծով հարկի, եւ չկայ 

յոյս ապաւինի եւ ոչ տեղի 

ապաստանի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 260]: 

- ԱՆԿԱՆԵԼ Ի ԲԱՆՍ ՎԱՃԱՌԵ-
ԼՈՅ, զրույցի բռնվել, բանակցել, 

համոզել. «Իսկ բրինձն իբրեւ 

ետես, թէ ոչինչ շահի այնու, ան-
կաւ ի բանս վաճառելոյ, զոր հա-
ւանեալ պարոն Լեւոն եւ իշ-
խանքն, ետուն գանձ» [Հիշ. ԺԳ, 

586]: 

- ԱՆԿԱՆԵԼ Ի ՀՈԳՍ, հոգսերի 

մեջ ընկնել, մտահոգվել. «Տէր 

Մխիթար ի հոգս անկեալ պտուղ 

պտուղ զայս հաւաքեալ» [Հիշ. 

ԺԳ, 596]: 

- ԱՆԿԱՆԵԼ Ի ՍՈՒՐ, սրի քաշ-
վել, սրով սպանվել. «Յիշատակ 

ինձ եւ ծնողաց իմոց եւ եղբարց 

իմոց ի Քրիստոս կատարելոց, որ 

անգան ի սուր, որոնց Քրիստոս 

Աստուած ողորմեսցի» [Հիշ. ԺԳ, 

425]: 

ԱՆԿԻԶԱՓՈՐՁ, ա., հրկիզման 

փորձի չենթարկված, անկիզելի. 

«Յորմէ յամենից յամենայն ժամ 

փայլէ շար շինուածոյ ոսկէքա-
րեան երեւելի, անկիզափորձ 

բարձրաքերակ իմաստնոյ ճար-
տարապետի հիման սորա հաս-
տատութիւն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 290]: 

ԱՆԿԻՒՆԱՏԻԵԶԵՐՔ, գ., տիե-
զերքի անկյունները, աշխարհի 

չորս կողմերը. «Զոր Հոգին Սուրբ, 

սատար ի բարձանց թելադրեալ, 

խուսեցաւ չորիւք աւետարան-
չաւքն.... արբուցանելով զչորեսին 

անկիւնատիեզերս» [Հիշ. ԺԳ, 

815]: 

ԱՆԿՐՏՍԵՐՈՒԹԻՒՆ, գ., կրտսեր 

չլինելը (տարիքով կամ աստի-
ճանով). «Փա՜ռք անէին.... ի զաւ-
րութիւն, ի մեծութիւն եւ յանկրսե-
րութիւն, միաբան, կարկնաձեւ 

բոլորի միեղէն աստուածու-
թեան» [Հիշ. ԺԳ, 820]: 

ԱՆՀՈԳ 

- ՅԱՆՀՈԳՍ ԿԱԼ, ապահով, 

առանց անհանգստության լինել. 

«Եւ մինչ կայր անդ յանհոգս, 

տուկն յունական ազգին.... ժողո-
վեալ զզաւրս իւր» [Հիշ. ԺԳ, 584]: 

ԱՆՀՈՍԱՆՈՒՏ, ա., անհոսելի, 

հաստատուն. «Փա՜ռք եռանձ-
նեա, անեզաբուն.... անհոսա-
նուտ կաին» [Հիշ. ԺԳ, 614]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 72. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 106. ՀԲԲ, 1, 143: 

ԱՆՁԱՆՁՐԱԿԱՆ, ա., անձան-
ձիր կերպով, առանց ձանձրանա-
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լու. «Այլ տալ գիտնոցն անխնա-
յական, եւ յաւրինակ անձանձրա-
կան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 8]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

57: 

ԱՆՁԿԱՓԱՓԱԳ, ա., խիստ 

փափագելի, տենչալի, անձկալի. 

«Փա՜ռք եւ գոհութիւն, աւրհնու-
թիւն եւ պատիւ, անձկափափագ 

եւ արտաւսրածին երկրպագու-
թեամբ» [ՄՄ Հմր 7547, 267ա, 

1375 թ.]: 

ԱՆՁՆ 

- ԶԱՆՁՆ ԴՆԵԼ, անձնվիրա-
բար գործել, ջանք թափել,  հոգի 

դնել. «Քաջ հովիւքն եւ հաւատա-
րիմքն յամենայն տանն Աստու-
ծոյ, զի զանձինս դնէին ի վերա 

ժողովրդեանն, որպէս գտանես 

յիւրաքանչիւր մատեանս» [Հիշ. 

ԺԳ, 576]: 

- ԱՆՁՆ ԴՆԵԼ Ի ՇԱՐՍ ՀԻՒՍ-
ՄԱՆ, նվիրվել շարահյուսելուն, 

գրելուն. «Վասն այսորիկ չհա-
մարձակեցայ ես զնոյն անձամբ 

անձին դնել ի շարս Աստուածա-
շունչ գրոցս հիւսման» [Հիշ. ԺԳ, 

386]: 

- ԶԱՆՁՆ Ի ԳՈՐԾ ԱՐԿԱՆԵԼ, 

նախաձեռնել, գործել. «Զանձն ի 

գործ արկի եւ եռեալ, յաւդեալ, 

յարմարեալ, յաւրինեալ, տա-
ռատպեալ գծագրեցի եւ բովան-
դակեցի» [Հիշ. ԺԳ, 677]: 

- ԶԱՆՁՆ Ի ՄԱՀ ԴՆԵԼ, 1. 

կյանքը վտանգել. «Զի այնչափ 

սիրեաց զքրիստոնեայս եւ զեկե-
ղեցիս Հայաստանեայց մնալ 

հաստատուն, մինչ զի զանձն իւր 

եդ ի մահ բազում անգամ» [Հիշ. 

ԺԳ, 417]: «Բազում անգամ 

զանձն ի մահ եդ, աւրինակ 

եղեալ Փրկչին Յիսուսի» [Հիշ. 

ԺԳ, 573]: 2. Սպանվել, նահա-
տակվել. «Հակառակ կալով 

մարմնոյ եւ մեղաց, ոմանք զան-
ձինս ի մահ եդին, որպէս 

զվկայսն երանելիս» [Հիշ. ԺԳ, 

528]: 

- ԶԱՆՁՆ ՃԳԱՆՑ ՏԱԼ, անձը 

փորձությունների ենթարկել, չար-

չարվել. «Մեծամեծ ճգանց տալով 

զանձն վասն փրկութեան քրիս-

տոնէիցս» [Հիշ. ԺԳ, 435]: 

- ԶԱՆՁՆ ՅԱՇԽԱՏԱՆՍ ԴՆԵԼ, 

ջանալ, փութալ. «Զանպիտան 

գծող եւ զստացաւղ սուրբ տա-

ռիս եւ զեղբաւրորդիս իմ՝ զՅով-

հաննէս սարկաւագ, որ զանձն ի 

յաշխատանս եդ ջանակից լինել 

մեզ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 322]: 

- ԶԱՆՁՆ ՊԱՐՍՊԵԼ, ինքն իրեն 

սահմանափակել, հեռու պահել, 

իր անձը մեկուսացնել. «Որ տա 

զաւրութիւն յինքն հայեցողաց ի 

ներհակ եկամտիցն պարսպել 

զանձինս» [Հիշ. ԺԳ, 456]: 
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- ՏԱԼ ԶԱՆՁՆ Ի...., անձը նվի-
րել, ենթարկել ինչ-որ բանի. 1. 

«Որով իմ հայեցեալ ի յեռափա-
փաք սէր նոցա, որ առ Աստուած, 

ետու զանձն յաշխատութիւն, եւ ի 

ծերացեալ ժամանակի.... գրեալ 

աւարտեցի զսա» [Հիշ. ԺԴ, 66]: 2. 

«Յորովայնէ մաւր նուիրեալ Աս-
տուծոյ, տուեալ զանձն ի կրթու-
թիւն գրոց» [Հիշ. ԺԴ, 99]: 3. «Ի 

հուր սիրոյն հանապազ բորբոքի 

աւր ըստ աւրէ աճմամբ տալ 

զանձն ի հպատակութիւն խրա-
տուց արանց աստուածայսգես-
տից» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 205]: 

ԱՆՁՆԱԿԻՐ, ա., անձամբ 

կրող. «Ինքն ըստ անձնակիր 

խառնման ի սրբագործ հարա-
զատ սէրն.... երկնաքաղաքացին 

Ներսէս» [Հիշ. ԺԳ, 440]: 

ԱՆՁՆԱՏԱՏԱՆ, ա., անձը 

տատանող, տանջող. «Ըղձա-
ցեալ այս մատենի, եւ անձնա-
տատան աշխատութեամբ եւ 

քրտնաջան ջանիւք.... ետու գծագ-
րեալ զսա ի նեղ եւ ի դառն ժա-
մանակիս» [Հիշ. ԺԳ, 496]: 

ԱՆՁՆՈՒԷՐ 

- ԶԱՆՁՆՈՒԷՐ ՄԱՏՈՒՑԱՆԵԼ, 

նվիրվել. «Յորոց էր մի սրբակ-

րաւն եւ պարկեշտ վարուք առա-

քինի քահանա Յովսէփ, որ մա-

տոյց զանձնուէր ի պաշտաւնն 

Աստուծոյ» [Հիշ. ԺԳ, 528]: 

ԱՆՄԱՐՏԵԼԻ, ա., անգրավելի, 

անմատչելի, անառիկ. «Զանառ 

դղեակն անմարտելիս, որ ըստ 

իմոյ անուանս եդի Սմբատկլայ 

քաջ ամրոցիս» [Հիշ. ԺԳ, 232]: 

ԱՆՄԵՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ,     գ., 

առանց մեղադրանքի. «Ըզսակաւ 

առոգելս իմ բաւ է, անմեղադրու-
թեամբ ընգալարուք զհանգէտէր 

գրաւղի» [Հիշ. ԺԳ, 230]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

202: 

ԱՆՄՈԼԱՐԱՊԷՍ, մ., անմոլար 

կերպով, անշեղորեն. «Եւ մեզ 

ճանապարհորդեալ, զի անմոլա-
րապէս ընթասցուք, թերեւս ար-
ժանի լիցուք (տպ. լիցուց) հա-
սանել ի նոցա կայանս» [Հիշ. 

ԺԳ, 576]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

204: 

ԱՆՄՈՌԱՑ 

- ԱՆՄՈՌԱՑ ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱ-
ՆԵԼ, անմոռանալի անել, հա-
վիտյան հիշելի դարձնել. «Կամէր 

անմոռաց արձանացուցանել 

զինքեանն յիշատակ բարի ի 

Քրիստոս նուիրաւք եւ պատարա-
գաւք» [Հիշ. ԺԳ, 570]: 

ԱՆՆԱԽԱՆՁԱԲԱՇԽ, ա., 

առանց նախանձի բաշխող, 

առատապես շնորհող. «Խնդրել 

զխնդրուածս ի մի Տեառնէն, զի 

յամենայնին է յառատաձիր եւ 
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ամենեցուն աննախանձաբաշխ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 291-292]: 

ԱՆՆԵՐՀԱԿԱԲԱՐ, մ., առանց 

ներհակության, անհակառակա-
բար. «Դարձեալ ի յաղերս եւ ի 

թախիծ յերես անկեալ աղաչեմ 

զամենեսեան, որք պատահիք 

այսմ տառի, աններհակաբար յի-
շէք զիս՝ զանարժան Աւետիս» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 235]: 

ԱՆՆՇԱՅ, ա., առանց նշայի, 

չօսլայած. «Խոշորութեան գրոյս 

չմեղադրել, զի թուխթս յաննշա 

է» [Հիշ. ԺԳ, 377]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 60: 

ԱՆՇԱՀԱՒՈՐ, ա., առանց շա-
հի, անօգուտ. «Ի բարեխաւսու-
թիւն ծառայից նորա առ մեզ 

դարձուցանել զերեսս ողորմու-
թեան Քրիստոսի ի վերայ անկշ-
ռելի պարտուց իմոց.... վասն ան-
շահաւոր տարաշրջութեանս» 

[Հիշ. ԺԳ, 245]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

61: 

ԱՆՇԱՐ, ա., անարվեստ, հա-
մեստ, պարզ. «Գրեցի վատթար 

ձեռաւս ես անշար ըզգիրս յիշա-
տակիս» [Հիշ. ԺԳ, 232]: 

ԱՆՇԱՐԺՈՒՆԱԿ, ա., անշար-
ժուն, հաստատուն (նկատի ունի 

Սուրբ Երրորդությունը). «Փառք 

հզաւրի եւ.... փառաց փառաւորի 

եւ անմահի, եզակի եւ եռակի, 

պարզի եւ անշարժունակի» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 409]: 

ԱՆՇԱՐՈՒՆԱԿ, ա., շարունա-
կություն չունեցող, ճյուղեր կամ 

ծայրեր չտվող, չտարածվող. 

«Փա՜ռք ամէնատեառն՝ տուողի 

զկեանս.... եզակի եւ եռահիւսակ, 

պարզ եւ անշարունակ, անբա-
ժանելի եւ անորիշ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

194]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

214: 

ԱՆՈՐՈՆԵԼԻ, ա., փնտրելու 

համար անհնար, անփնտրելի. 

«Որ փչմամբ ենթակացաւ անո-
րոնելի իմացմամբ եւ անհասա-
նելի ի հանուրց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

350]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

218: Հմմտ. ԺՀԼԲԲ, 128: 

ԱՆՊԱՏՃԱՌԱՊԷՍ, մ., ան-
պատճառաբար, անպատճառ 

կերպով. «Զի որպէս ըստ բնու-
թեանն էակութեան պատճառ 

անպատճառապէս եւ սկիզբն 

անժամանակապէս» [Հիշ. ԺԳ, 

567]: 

ԱՆՊԻՏԱԿԱԲԱՐ, մ., անար-
ժանորեն, զուր տեղը. «Գրեցաւ 

սա ձեռամբ Յովանիսի անպի-
տակաբար կոչեցեալ քահանայ» 

[Հիշ. ԺԳ, 525]: 

ԱՆՈՒՂՂԱԳՈՐԾ, գ., ոչ ուղիղ, 

այսինքն՝ ոչ ճիշտ գործ, մեղք, 
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հանցանք. «Եւ այս ամենայն 

վասն մեղաց մերոց, զի ոչ դառ-
նամք եւ ապաշխարեմք զանուղ-
ղագործս (տպ. զանուղ[ղ]ա 

գործս) մեր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 118]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 61: 

ԱՆՍԱՂՄՈՍ, ա., սաղմոս չա-
սացող, չիմացող. տե՛ս ԱՆԱՂՕԹ-

ի օրինակը: 

*ԱՆՍԱՅԹԱՔԱԲԱՐ, մ., առանց 

սայթաքելու, անփորձանք կեր-
պով. «Ծայրալիր պարապմամբ 

ըստ առաջնորդականին, որ տա-
նի յուղիղ ուղեւորութիւն առաջ-
նորդեալսն, անսայթաք[ա]բար 

հասաք ի նպատ[ա]կակէտ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 409]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 89. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 131. ՀԲԲ, 1, 175: 

ԱՆՍՊԱՌԱՊԷՍ, մ., անսպա-
ռաբար, անվերջանալիորեն. 

«Արտաքս հեղոյր անսպառա-
պէս» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 157]: 

ԱՆՎԵՐԱՆԱԼԻ, ա., անդառ-
նալի, անամոքելի, չվերացող. 

«Բայց յայսմ ամի անվերանալի 

տրտմութիւն հասաւ, զի իշխա-
նաց իշխանս մեր Ամիր-Հասան 

մահուամբ փոխեցաւ ի Քրիս-
տոս» [Հիշ. ԺԳ, 676]: 

ԱՆՎԵՐԾԱՆԵԼԻ, ա., անըն-
թեռնելի կամ դժվար կարդաց-
վող. «Այլեւ գտաք յայլ Պատմու-

թիւնն մի հնագոյն եւ անվերծա-
նելի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 86]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 179, 

տե՛ս նաև ժամանակակից հա-
յերենի բառարաններում:  

ԱՆՏԵՂԱՓՈԽ, ա., առանց տե-
ղափոխության, հաստատուն. 

«Ո՞ւր գտանիցեմ տեղի անկաս-
կած աղքատութեան իմոյ ստա-
ցուածոյ՝ մնալ անտեղափոխ ի 

նոյն յարակայութեամբ» [Հիշ. 

ԺԳ, 702]: 

ԱՆՓԵՇ, ա., անարհեստ, ան-
վարժ. «Զբազմամեղ Թեօֆիլէ՝ 

անփեշ գրիչ եւ զծնողսն եւ զեղ-
բարսն եւ զզաւակսն իմ յիշեցէք ի 

Տէր» [Հիշ. ԺԳ, 941]: «Վասն խո-
շորութեան եւ անփեշ գրիս.... 

աղաչեմ զամենիսեան առ ով եւ 

հանդիպի սա, ողորմութիւն հայ-
ցել ի Քրիստոսէ» [ն.տ.]: 

ԱՆՓԵՇՐՈՒԹԻՒՆ, գ., անար-

հեստություն, անհմտություն. 

«Անփեշրութեան գրիս մի մե-

ղադրէք, զի այդքան էր կար մեր» 

[Հիշ. ԺԳ, 835]: 

ԱՆՓՈԽԱՆՈՐԴԱՊԷՍ, մ., ան-

փոխարինելի կերպով, անփոփո-

խելիորեն. «Ազդմունք զաւրու-

թեանց անփոխանորդապէս վեր 

առաքին` նկատելով զէապէս եւ 

զանզուգականն բարի զնմա-

նեալն զմեզ» [Հիշ. ԺԳ, 110]: 
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ԱՆՔՈՂԱԲՈՐԲ, ա., անթա-
քույց ջերմությամբ. «Եւ ուշեղ 

մանկունս առ իմաստապատար 

րաբունին եւ քաջ րետորն՝ Բար-
սեղ, որ անքողաբորբ եւ մեկին 

բաժակաւ զծարաւեալսն կենաց 

Բանին միշտ արբուցանէ» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 386]: 

ԱՆՕՐՀԱՍԻ, ա., օրը դեռևս 

չհասած, անժամանակ. «Զի մահ 

սորա անօրհասի, էր պատուհաս 

վասն իմ չարի» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 519]: 

ԱՇԽԱՏ, արմատ (աշխա-
տանք, աշխատել, աշխատ առ-
նել). «Զոր իւրային աշխատն ջա-
նիւ եւ Հոգւոյն ազդմամբ, տուեալ 

զգիրս զայս մանկանց եկեղեց-
ւոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 290]: 

♦Հմմտ. ՀԱԲ, 1, 216. այստեղ՝ 

ինքնուրույն գործածությամբ: 

ԱՇԽԱՏԱՄԱՏՈՅՑ, ա., հոգ-
նություն բերող, հոգնեցնող. «Ի 

ժամանակի յորում նոյն աս-
տուածասէր թագաւոր դարձեալ 

լինէր ի մեծ եւ յաշխատամատոյց 

ճանապարհէն, որ առ խանն 

աւագ» [Հիշ. ԺԳ, 284]: 

ԱՇԽԱՐՀԱԾԱՒԱԼ, ա., աշ-
խարհում տարածված, աշխար-
հասփյուռ (համբավը). «Տիեզե-
րալոյս եւ աշխարհածաւալ, բա-
րիախորհ եւ վերադիտող, պա-
րիսպ ամրութեան հանուրց եկե-
ղեցեաց» [Հիշ. ԺԴ, 114]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 100. 

ՍԳ.ԲՆՀԼ, 145. ՀԲԲ, 1, 195. 

ԺՀԼԲԲ, 1, 151. ԱՀԲԲ, 1, 90: 

ԱՇԽԱՐՀԱՓՐԿՕՂ, ա., աշ-
խարհը փրկող. «Զորոյ զաս-
տուածեղէն զանքննելի աշխար-
հափրկաւղ մարդեղութիւն յԱս-
տուածն բանի յառաջադէմքն աս-
տուածաբանիցն որպէս ականա-
տեսք եւ սպասաւորք աստուա-
ծագործ իրացն վճարման» [Հիշ. 

ԺԳ, 849]: 

ԱՉՔԱՊԱԿԻ, գ., ակնոց. «Եւ 

զի յաչաց լուսոյ նուազել էի ըստ 

մարմնոյ, որպէս եւ հոգւոյ, եւ 

գտի հայթայթել աչքապակի, որ 

աւգնական եղեւ բնական վատե-
լոյն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 339]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 70: 

ԱՊԱԳԷՏ, ա., տգետ, անտեղ-
յակ. «Կոչօղին զօրութեանն ան-
հաւատ եղեալ եւ անկարութիւն 

զաւրութեան իմոյ ապագէտ փա-
ռաց սնոտեաց մեծարանօք եւ 

հեշտութեան ցանկութեամբ» 

[Հիշ. ԺԳ, 858]: 

ԱՊԱԿԱՆԱԴԻՐ, ա., ապակա-
նություն դնող, տարածող. «Ա-
ռաքելով զնոսայ երկուս երկուս.... 

զոր ոմն ապականադիր բան-
սարկուին, ապա եդեալ դրուակ 

եւ մատանի» [Հիշ. ԺԳ, 890, ԺԴ, 

Ա, 210]: 
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ԱՊԱՌՆԵԱՅՔ, գ., հետո, ապա-
գայում եկողներ, գալիք սերունդ. 

«Գրել ետու զաստուածապա-
տում սուրբ Աւետարանս ի վայե-
լումն կենաց ինձ եւ իմոցն եւ յի-
շատակ բարի ապառնեացն» 

[Հիշ. ԺԳ, 322]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 206: 

ԱՊՐԻՇՄԳՈՐԾ, գ., մետաքսա-
գործ. «Եւ զՍտեփաննոս ապ-
րիշմգործն յիշեսցէք» [Հիշ. ԺԳ, 

256]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

73: 

ԱՋԱԳԱՀ, ա., գահի աջ կողմը, 

աջակողմյան. «Անփորձ մնալ 

յաստիս եւ ի հանդերձեալ գալս-

տեանն յաջագահ դասուն հան-

դիպիլ սմայ» [Հիշ. ԺԳ, 419]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

280: 

ԱՌԱՆՁՆԱԿԻՐ, ա., առանձին 

կրող, առանձնական. «Զծնունդն 

հայրական առանձնակիր ըն-

թադրեալ հնչեցուցեր ի լսելիս 

համասեռից» [Հիշ. ԺԳ, 890]: 

ԱՌԱՋՆԱՇԷՆ, ա., առաջինը 

կառուցված. «Ի նահանգիս Վա-
ղարշապատ քաղաքիս, ուր է Կա-
թողիկէն առաջնաշէն՝ մայր եկե-
ղեցեաց, եւ հանգստարան սուրբ 

կուսանացն երանելեացն Հռիփ-
սիմեանց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 169]: 

ԱՌԱՏԱԳԻՐ, ա., առատորեն 

գրված. «Որով եւ ձեզ պարգեւ 

բարեաց, յառատագիրն տացի 

շնորհաց» [Հիշ. ԺԳ, 651]: 

ԱՌԱՏԱԿԱԶՄ, ա., հարուստ, 

փարթամ. տե՛ս ՎԵՐՆԱՀԱՆԴԷՍ-ի 

օրինակը: 

ԱՌԱՏԱՄՏՈՒԹԻՒՆ, գ., իմաստ-

նություն, խելացիություն. «Ընդ 

որոյ քաջութիւնն եւ առատամ-
տութիւնն զարմացեալ կոչեաց 

զնա իւր յորդեգրութիւնն» [Հիշ. 

ԺԳ, 585]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

294: 

ԱՌԱՏԱՍԵՂԱՆ, ա., առատ, 

ճոխ սեղան ունեցող. «Էր սա քաջ 

եւ յաղթող ի պատերազմի, առա-
տաձեռն, առատասեղան» [Հիշ. 

ԺԳ, 88]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

295: 

ԱՌԱՔԵԼԱԳԻԾ, ա., առաքյալ-
ների կողմից գծված, գրված. «Եւ 

գրեցաւ ի ՈԽԷ. (1198) թուիս.... 

առաքելագիծ մատենիս» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 294]: 

ԱՌԱՔԵԼԱԳՈՒՄԱՐ, ա., առա-
քելախումբ, առաքյալների շուրջ 

խմբված կամ նրանց նվիրված. 

«Արդ, ո´վ սուրբ ճգնազգեաց 

կրաւնաւորք եւ առաքելագումար 

դասք քահանայից» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

142, ԺԳ, 396, 538, 852, նման՝ Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 169]: 
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♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 50: 

ԱՌԱՔԵԼԱՉԱՓ, ա., առաքյալ-
ներին հավասար, առաքելան-
ման. «Նմանաւրինակ եւ մերս 

աշխարհի եւ ազգի հայր լուսաւո-
րութեան եւ հաւատոց ծագեալ 

փայլեաց առաքելաչափ մեծ Լու-
սաւորիչն Գրիգորիոս» [Հիշ. ԺԳ, 

568]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

299: 

ԱՌԻԹ 

- ԱՌԻԹ ԼԻՆԵԼ, միջնորդել, 

հորդորել (ձեռագրի ընդօրինակ-
մանը, վաճառքին). «Աղաչեմ յի-
շել ի Տէր զՎարդան, որ առիթ 

եղեւ սմայ, եւ զստացող սորա 

զՍտեփաննոս քահանայ» [Հիշ. 

ԺԳ, 539]: «Յիշեցէ՛ք յաղաւթս ձեր 

զծերունի հոգեւոր հայրն մեր՝ 

զՍտեփանոս սրբասնեալ կրաւ-
նաւորն, որ առիթ եւ միջնորդ 

եղեւ այսմ գործոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

119]: 

ԱՌՈԳԱՊՏՈՒՂ, ա., աղբյուրից 

սնված, իմա՛ փարթամ, աշխույժ. 

«Որպէս զնորատունկս ձիթենոյ 

զաստուածատուր եւ զառոգապ-
տուղ զաւակսն զկորովանի» 

[Հիշ. ԺԳ, 441]: 

ԱՆԲՆԱԿ 

- ԱՆԲՆԱԿ ԱՌՆԵԼ, բնակիչնե-
րից զրկել, ամայացնել. «Ի ձեռն 

սրիկայից արանց եւ արաբացւոց 

եւ թուրքաց գերէր միշտ եւ աւերէր 

եւ անբնակ առնէր» [Հիշ. ԺԳ, 

718]: 

ԱՆԾԱՅՐԱՆԱԼԻ, ա., անծայր, 

խիստ բարձր, փխբ. անհասա-

նելի.  «Որք զուարճանայքդ յայսմ 

բուրաստանի, որ է համակալոյս 

եւ ծաղիկ լուսերանգ, բազմա-
խարի եւ յարափթիթ, ծառ ան-
ծայրանալի՝ տունկ եւ ճուղս 

ունելով բարձրածայրե(ա)լ» 

[Հիշ. ԺԳ, 733]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԻՉ, գ., աստ-
վածաբան. «Հաւաքեալ ի լուսա-
զարդ եւ յարփիափայլ բանից 

աստուածաբանչացն՝ Գրիգորի 

Աստուածաբանին եւ Ոսկէբերա-
նին եւ այլոցն» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 556]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԲՈՂԲՈՋ, ա., 

Աստծու կողմից ստեղծված, հո-
րինված, աստվածագործ. «Փա՜ռք 

.... որ ետ կարողութիւն անար-
հեստ եւ փցուն գրչի հասանել ի 

վերջին գիծ աստուածաբողբոջ 

տառիս» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 99]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԼՈՅՍ, ա., Աստծու 

լույսով լցված, Աստծու լույսը բո-
վանդակող. «Ողորմութեամբ 

Տեառն սկսայ եւ կարողութեամբ 

Նորին կատարեցի զաստուածա-
լոյս սուրբ Աւետարանս ի գաւա-
ռիս Արճիշոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 266]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԼՈՒՐ, ա., Աստ-
ծուց լսված, աստվածային. «Զոր 
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ընկալեալ աստուածալուր վար-
դապետութենէ երկնաւոր հո-
վուապետաց սրբոց աւետարան-
չացն» [Հիշ. ԺԳ, 266, ԺԴ, Բ, 125]:  

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 81: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԽՈՒՄԲ, ա., Աստ-
ծով խմբված կամ Աստծու շուրջ 

համախմբող. «Շնոր[հ]իւ Տեառն 

սկսա[յ] եւ ողորմութեամբ կա-
տարեցի զչորեքվտակեան աս-
տուածախումբ մատենիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 769]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԱՆԵՐԿ, ա., 

Աստուածածնով ներշնչված (՞). 

«Այլեւ հանդէպ աչացդ սորին յե-
րես անկեալ աղաչեմ յիշել առ 

Տէր ի կուսածաղիկ մատունսդ 

աստուածածնաներկ՝ զՆերսէս 

սպասաւոր բանի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

398]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԿՐՈՂ, ա., Աստ-
ծուն իր մեջ կրող, աստվածային 

պատվիրաններին հետևող, 

աստվածասեր. «Ըստ մայրենի 

ծննդեան՝ դստեր մեծի, քաջի եւ 

իմաստնոյ աստուածակրող Ջա-
լալին Հայոց մեծաց պարոնին» 

[Հիշ. ԺԳ, 608]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

325: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՃ, ա., Աստծուն 

հաճելի, աստվածահաճո. «Ստա-
ցա զսա գանձ պատուական եւ 

յիշատակ հոգոյ եւ ի վարժումն 

մանկանց եկեղեցոյ եւ բերի զսա 

յաստուածահաճ ուխտս մեր» 

[Հիշ. ԺԳ, 854]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 81: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՇՏ, ա., Աստծու 

հետ հաշտեցնող. «Արդ, աղաչեմ 

զամենեսեան, որք յիշեսջիք ջեր-
մեռանդ սրտիւք եւ քաղցրագութ 

կամաւքս, անմոռաց մտաւք եւ 

աստուածահաշտ աղաւթիւք» 

[Հիշ. ԺԵ, Բ, 132]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

325: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀԱՐԿԻ, ա., Տիրա-
մեծար, աստվածապատիվ. «Կա-
ցին ի մէջ մեծահարկի տանուտէ-
րացն եւ աստուածահարկի քա-
հանայիցն Խլաթա եւ Դանջա-
նայ» [Հիշ. ԺԳ, 46]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՈՍԱԿ, ա., նվզկ., 

Աստծուց հոսած, աստվածա-
բուխ. «Շնորհիւն Աստուծոյ սկսա 

եւ ողորմութեամբ նորին կատա-
րեցի զաստուածահոսակ, աղ-
բիւրահոս եւ չորեքվտակեան գե-
տոցն» [Հիշ. ԺԳ, 835]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՈՏ, ա., աստվա-

ծային բուրմունք կամ շունչ ունե-

ցող, աստվածաբույր. «Որք դի-

պիք այսմ աստուածահոտ վտա-

կացս քառաբղխմամբ ծաւալ-

մամբ ընդհանուր տիեզերս, որ 

լուսաւորէ զհոգի ծանուցելոցն, 
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զնա յիշեցէ՛ք զգրիչս եւ զնկա-

րիչս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 350]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՈՒՊ, ա., Աստ-
ծուն հպված կամ Աստծուն մոտ 

եղած. «Յընթեռնուլն զսա մի մի 

ծունր կրկնէք լի ու անբիծ հաւա-
տով առաջի աստուածահուպ 

նշխարացտ Յովանու» [Հիշ. ԺԳ, 

658]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 124. 

 ՍԳ.ՆԲՀԼ, 182. ՀԲԲ, 1, 244: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՁԻՐ, ա., աստվա-
ծաշնորհ, աստվածապարգև. «Եւ 

զովացաք աստուածայձիր ամե-
նայլի բարեաւք սեղանոյս» [Հիշ. 

ԺԳ, 461]: «Հետեւեցայ այսմ աս-
տուածաձիր բժշկարանիս եւ կա-
րի իմն առաւել փափականաւք եւ 

ջերմեռանդ սրտիւ ետու գրել 

զսա»: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

326: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՂԹԱՆ, ա., առ 

Աստված մաղթող, աղոթալի. 

«Հոգւոյն Սրբոյ աւժանդակեալ 

կատարեցի զաստուածամաղ-
թան եւ տիրապետում տառս 

մարգարէից» [Հիշ. ԺԳ, 442, 

նման՝ ԺԳ, 572]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՐԿ, ա., Աստծու 

հարկի տակ գտնվող. «Սայ ճրագ 

լուսոյ առաջնորդական արքայա-
կան ճանապարհին, տարող ի 

մուտս սրբութեան սրբոցս աս-

տուածայարկ խորանին» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 289]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՐՄԱՐ, ա., 

Աստվածային, վայելուչ. «Եւ արդ, 

շնորհիւ Աստուծոյ սկսայ եւ 

ողորմութեամբ նորին կատարե-
ցի զտառս աստուածայարմար 

(տպ. աստուածայրմար), զգե-
ղեցիկ, զպատուական, զանգին 

մարգարիտս» [Հիշ. ԺԳ, 594]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 54: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅՆՈՒՍՏ, ա., աստ-
վածային. «Այսպէս փառաւոր լի-
ցի յաստուածայնուստ յաշխար-
հի իբր զարեգակն ծագեալ նուա-
զեցուցանել զլոյս ճրագաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 417]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՆՈՒԱԳ, ա., Աստ-
ծու խոսքերը հնչեցնող, աստվա-
ծախոս. «Յոր եւ համարձակ կա-
րասցէ կարդալ զաստուածայ-
նուագ մարգարէին բանս» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 206]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՊԱՏՈՒԵԱԼ, ա., 

Աստծուց պատիվ կամ շնորհներ 

ստացած, աստվածապատիվ. 

«Հոգէշուք ալեաւքն ծաղկեալ 

սուրբ ծերունին աստուածապա-
տուեալ արհիեպիսկոպոսն տէր 

Գրիգոր» [Հիշ. ԺԳ, 350]: «Յիշես-
ջիք աղաւթիւք զաստուածապա-
տուեալ հայրն զՍտեփանոս» 

[Հիշ. ԺԳ, 431]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՌՈՅԳ, ա., Աստ-
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ծով առույգացած. տե՛ս ԱՌԱՔԵ-
ԼԱԳՈՒՄԱՐ-ի օրինակը: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍՈՒՐԲ, ա., աստ-
վածային սրբությամբ օժտված, 

սուրբ. «Գրեցաւ սուրբ տառս նո-
րակերտ տաճարին, որ յանուն 

աստուածասուրբ Հոգոյն կանգ-
նեցաւ ի գաւղն Տիրոջ» [Հիշ. ԺԳ, 

591]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՍՏԱՑ, ա., Աստ-
ծուց ստացված, աստվածաշ-
նորհ. «Գրեցաւ մատեանս այս 

աստուածաստաց եւ հոգիանո-
րոգ, ձեռամբ իմով Կիրակոսի» 

[Վնտկ ցուց., Ը., 512, 1155 թ.]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՓ, ա., աստ-
վածային տուփ, այն է՝ քառակու-
սու կամ աղյուսակի խորշը (տե՛ս 

տուփ, ՆՀԲ, 2, 893). «Ապա 

յազդմանէ Հոգւոյն շարժեալ ի 

գանձս աստուածունակ, աս-
տուածատուփ կամարս եւ սիրա-
հարեալ իմացական մթերս» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 139]: «Արդ, յանգե-
լումն ժամանակիս, որ աւարտե-
ցաւ աստուածատուփ տումարս 

ի մեծ թվոյ Կենարարին ի ՌԳՃԼԶ 

(1336)» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 185]: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՐԴԻՒՆԱԿԱՆ, ա., 

սուրբ գործերում արդյունավոր, 

աստվածաշնորհ. տե´ս ԱՂՓԱ-
ՃԵՄ-ի օրինակը: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՓԱՌ, ա., Աստծով 

փառավորված. «Զաստուածա-

փառ եւ զաշխարհալոյս սուրբ 

Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 426]: 

«Արդ, ես՝ աղախին Քրիստոսի 

Ռըզուքանս, ստացայ զաստուա-
ծափառ եւ զաշխարհալոյս զկեն-
սունակ սուրբ Աւետարանս» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 26]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆԲԳ, 

21: 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՔՆԱՐ, ա., աստ-

վածային քնարի նմանվող, աստ-

վածային խոսքը քարոզող. «Արդ, 

որ ոք պատահիք այսմ աստուա-

ծաքնար մատենի սուրբ ընթեր-

ցուածոցս, յիշեցէ՛ք ի բարին 

Քրիստոս զհայրն Զաքարիաս» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 484]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

331: 

ԱՐԱՏԱՏԷՐ, ա., արատ ունե-

ցող, արատավոր. «Արատատէր 

եւ բծկան ծառայակից հողս Յո-

հանէս վեհիցդ աստուածամեր-

ձից պաղատիմ, ի բարի յիշմանց 

ձեր մի՛ տարագրէք զեղկելիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 817]: 

*ԱՐԱՐԱԾԱՊԱՏՈՒՄ,    ա.,  

արարվածի (իմա՛ կատարվածի, 

եղածի) մասին պատմող. «Յոր-
ժամ ընթեռնոյք զարարածապա-
տում պատմութիւնս, ասացէ՛ք 

Տէր Աստուած, ողորմեսցի հաւր 

Ստեփաննոսի» [Հիշ. ԺԳ, 429]: 
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♦Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 339. ՀԲԲ, 1, 

254: 

ԱՐԱՐՉԱԴԻՐ, ա., Արարչից 

դրված, Աստծուց հաստատված. 

«Պարսպեալ զանձինս եւ բնաւո-
րական արարչադիրն հետեւել 

սահմանի» [Հիշ. ԺԳ, 658]: «Որ 

տայ զաւրութիւն յինքն հայեցո-
ղաց եւ ի չար եկամտիցն պարս-
պել զանձինս եւ արարչադիրն 

հետեւել սահմանի» [Վնտկ ցուց., 

Զ., 503, 1237 թ.]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

340: 

ԱՐԱՐՉԸՆԿԱԼ, ա., Արարչին 

ընկալած, աստվածակիր. «Մերձ 

ի մեծ եւ ի հռչակաւոր մայրաքա-
ղաքս Սիս՝ յաստուածաբնակ 

ուխտս Մեծայր, առ ոտս ամե-
նաւրհնեալ արարչընգալ Տիրու-
հոյ եւ Աստուածածնի» [Հիշ. ԺԳ, 

721]: 

ԱՐԳԱՄԵԾԱՐ, ա., մեծահարգ, 

պատվելի. «Արգամեծար, աշ-
խարհալուր, գերահռչակ, բա-
ղադրական տառ տենչանաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 338]: 

ԱՐԳԱՍԱՒՈՐԱԲԱՐ, մ., արգա-
սալի կերպով, արդյունապես. 

«Մանաւանդ զոր առ իմանալի 

հոգիս արգասաւորաբար հա-
մանգամայն ցանկալ տայր բար-
ւոյ» [Հիշ. ԺԳ, 482]: «Յորս արգա-
սաւորաբար ըստ չափոյ գոյից 

անճշդելի մատակարարէր» 

[ն.տ.]:  

ԱՐԴԻՒՆԱԽՆԱՄՕՂ, ա., արդ-
յունավոր կերպով խնամող, արդ-
յունատու. «Ոչ ի նիւթս հայելով, 

այլ ի յարդիւնախնամօղն արա-
րածոց եւ պարգեւատուն ամե-
նայն հայցօղաց» [Հիշ. ԺԳ, 668]: 

ԱՐԴԻՒՆԱԿՐԵԱԼ, դերբ., արդ-
յունքները կրող (իմա՛ ուսանող, 

գիտնական). «Ի յիշատակ ան-
ձին բարեաց եւ պատճառին առ 

արդիւնակրեալքն յիմաստունող 

գրութեանցս» [Հիշ. ԺԳ, 406]: 

ԱՐԵԳԱԿՆԱԾԱՒԱԼ, ա., արե-
գակի նման լույս սփռող, տարա-
ծող. «Գտաք գանձ անպակաս, 

զաստուածագիծ տառս՝ զարդա-
րեալ մեծածախ, արփիահրաշ, 

արեգակնածաւալ լուսափայլ 

մտաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 147]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 134.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 198. ՀԲԲ, 1, 260: 

ԱՐԵԳԱԿՆԱԿՈԽ, ա., արեգա-
կի լույսով լուսավորված. «Բռնա-
դատեալ արարիք խիւս ի խորշա-
կահար հասկաց, սակայն զի 

արեգակնակոխ էր եւ լուսով կեն-
դանի» [Հիշ. ԺԳ, 308]: 

ԱՐԵԳԱԿՆԱՔԱՏԱԿ, ա., արե-
գակի նման. «Ելեալ ծագէր զլոյսն 

աստուածագիտութեան արեգակ-
նաքատակ ծաւալմամբ յաշ-
խարհս Հայոց» [Հիշ. ԺԳ, 351]: 
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 ♦Գրանցված՝ ԱԲ, 135.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 198. ՀԲԲ, 1, 260: 

ԱՐԵԳԱԿՆԸՆԹԱՑ, ա., լուսա-
վոր ընթացք ունեցող, արեգակ-
նաշավիղ, պայծառ. «Բայց ի ժա-
մանակս մեր եւ ի վերջ եկեալ 

արեգակնընթաց եւ լուսնայար-
մար ժամանակիս ըստ չափու եւ 

առաւել յայտնէ Աստուած զողոր-
մութիւն իւր առ նուազեալ եւ կո-
րուսեալ զազգս Հայոց» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 325]: 

ԱՐԵԳՆԱԾԱԳ, ա., արեգակի 

լույսը ծագող, լուսավառ, պայ-
ծառ. «Առ գրեցաւ.... Մաշտոցս.... 

յարեգնածագ եւ հրեշտակացոյց 

Սուրբ ուխտին Ղազարու» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 402]: 

ԱՐԵՆԳՈՒՓ, ա., արյան գուփ, 

արյունալի. «Յորում ամի առաւ 

մայրաքաղաքն Անի, արենգուփն 

կորուստն անթիւ հոգւոց» [Հիշ. 

ԺԳ, 193]: 

ԱՐԺԱՆԱԽՈՒՄԲ, ա., արժա-
նավորների համախումբ. «Արդ, 

հայցէ յամենեցունց, որք լուսաւո-
րիք ի սուրբ պատուիրանէս, յիշել 

յարժանախումբ ձեր սուրբ հան-
դէսս» [Հիշ. ԺԳ, 121]: «Յերես ան-
կեալ հայցեմ յարժանախումբ 

սրբոց դասուէ, զիս եւ զծնողսն 

իմ եւ զերախտաւորսն յիշման 

արժանի արարէք» [Հիշ. ԺԳ, 798]: 

«Աղաչեմ ի նոյն յարժանախումբ 

դասուէ յիշել ի Տէր զԱւագտիկին 

աղախին Տեառն» [Հիշ. ԺԳ, 930]: 

«Ընթերցջիք յարժանախումբ ձեր 

սուրբ հանդէսդ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

103]: 

ԱՐԺԱՆԱՊՍԱԿ, ա., ըստ ար-
ժանվույն պսակ կրող, արժանա-
վոր. «Յարքայութեան հզաւր եւ 

աստուածասէր ժառանգաւորին 

իշխանութեանս Հայոց՝ ծիրանա-
ծին, արժանապսակ թագաւորին 

Երկրորդին Լեւոնի» [Հիշ. ԺԳ, 

440]: 

ԱՐԺԱՆԱՏՈՒԵԱԼ, դերբ., ար-

ժանի, արժանաշնորհ. «Ի հայրա-

պետութեանս տեառն Կոստան-

դեայ եւ արժանատուեալ կաթո-

ղիկոսին գրեցաւ գիրքս ձեռամբ 

մեղաւոր եւ ախմար գրչի՝ Թորո-

սի» [Հիշ. ԺԳ, 175]: 

ԱՐԺԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ, ա., ար-

ժանավոր, արժանընկալ. «Յորոյ 

արարչագործ խնամոցն միշտ 

բարեգործին բոլոր եղականքս, 

որ եւ ի ձեռն արժանընդունակ 

սպասաւորաց իւրոցն» [Հիշ. ԺԳ, 

433]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

357: 

ԱՐԻԵՐՋԱՆԻԿ, ա., շատ երջա-
նիկ, քաջերջանիկ. «Զբազմազան 

եւ զարիերջանիկ վարդապետն 

պատուեալն ծերութեամբ.... 
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զստացաւղ սուրբ մատենիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 781]: 

ԱՐԻՒՆ 

- ԱՐԵԱՄԲ ԿԱՏԱՐԵԼ, սպան-
վել. «Զոր յանուն քո աւարտեցաւ 

զգերապայծառ սրբոց քոց զճառս 

վկայական հանդիսից, զնահա-
տակութիւն ճգնութեան մարտից 

արեամբ կատարելոցն» [Հիշ. ԺԳ, 

150]: «Բայց առաւել աղաչեմք 

զձեզ ոչ մոռանալ ի յիշումն բա-
րեաց.... եւ զկատարեալ արեամբ 

եղբայր նորին Հեթում» [Հիշ. ԺԳ, 

441]: «Ընդ նմին եւ զհարազատն 

իմ Տարսաիճն՝ արեամբ կատա-
րեալ» [Հիշ. ԺԳ, 927]: 

ԱՐԿՂ 

- ԱՐԿՂ ԳՐԵԱՆՑ, գրապահոց, 

գրադարան. «Եւ ապա մտեալ եւ 

յարկեղս գրեանցն, որ ի Հաղ-
բատ, զամենայնն որոնեաց եւ 

ապա հուսկ քան զամենայն 

գրեանսն ի ներքոյ եգիտ թարգ-
մանչագիր Սաղմոսարան» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 111]: 

ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ 

- ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՍ ԱՌՆԵԼ, ար-
համարհել, անտեսել. «Զի արհա-
մարհանս առնել տայ աղցաւոր 

վայելից ի տարատրոհ կայա-
նիս» [Հիշ. ԺԳ, 499]: 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԻՏՈՒԱԾ, ա., արհես-
տավարժ, վարպետորեն ստեղծ-
ված. «Հոգ տարեալ սուրբ մագա-

ղաթի եւ գեղապանծ գրով, ար-
հեստակիտուած ոլորակաւք, 

բազմապայծառ զարդարուք.... 

վերընծայեաց սրբոյ տաճարիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 433]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 272: 

ԱՐՈՒԵՍՏԱՐԿՈՂ, ա., գ., ար-
վեստով, հմտորեն ստեղծող, 

արարող. «Ո՜վ սիրելիք, ամաչես-
ցէ ոչ բնութիւն զանգուածոյս սակ 

ճարտարութեան արուեստարկո-
ղին» [Հիշ. ԺԳ, 437]: 

ԱՐՏԱԼԱԾ 

ԱՐՏԱԼԱԾ ԱՌՆԵԼ, հալածել, 

դուրս քշել. «Զանկարգ ճամար-
տակելն արտալած արարեալ՝ 

անպատուհաս ես մնացից յահեղ 

մրրկէ աստի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 52]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

376. հմմտ. նաև արտահալած 

առնել ՆՀԲ, 1, 377: 

ԱՐՏԱԼՈՒԾԵԼ, ն. բ., տրոհել, 

անջատել, հալածել. «Յորոյ յահէ 

փախուցեալ, պակեան գունդք 

հոյլից հերձուածողական դա-
սուցն արտալուծեալ կորստա-
կան եղեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 290]: 

ԱՐՏԱՀԵՂՈՒԼ, ն. բ., դուրս հե-
ղել, արտահոսել. «Իմանալ տեղի 

յադինայ զիմաստութիւն եւ ի 

նմանէ արտահեղուլ վտակաց 

քառից» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 237]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 145. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 216. ՀԲԲ, 1, 282. 

ԱՀԲԲ, 1. 144: 
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ԱՐՏԱՅԱՅՏԱԲԱՐ, մ., հայտ-
նապես, բացահայտ. «Վերբերա-
կան արտայայտաբար զանուրջս 

եւ զդժուար իմաստս անհասից 

թեւոց մտաց մտաւորաց» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 91]: 

ԱՐՏԱՇԱՐԵԼ, ն. բ., գրել, ար-
տագրել. «Զենթադիր արտակեր-
տեալս ի վիս սաւլեն ի Գրիգորէ 

Նիւսեա արտաշարեալ զտիպն 

տերունեան ընդ երրեակն» [Հիշ. 

ԺԳ, 605]: 

ԱՐՏԱՏՐԵԼ, ն. բ., դուրս բերել, 

ասել, ի մի բերել. «Տեղեակ բոլոր 

իմաստից էից՝ հոգւով արտատ-
րեաց զընդհանուրսս» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 251]: 

ԱՐՏՕՍՐԱԽԱՐՇ, ա., արցուն-
քախեղդ, աղեկտուր. «Յիշեսջիք.... 

այլեւ զվշտանգեալ եւ զաղեկո-
ծեալ, զսրտակսկիծ, զարտաւս-
րախարշ, զհառաչական եւ հեծե-
ծակենցաղ զծնողս նորա եւ 

զբնաւին սեռս իւր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

498]: 

ԱՐՓԱՒՈՐԵԱԼ, ա., լուսավոր-
ված, պայծառացած. «Որք ճշմա-
րիտն լուսոյ անընդմիջաբար 

հպմամբ ի ճահ արփաւորեալք 

լոյս աշխարհի յանսուտ բերա-
նոյն բաղանուանեցան» [Հիշ. 

ԺԳ, 349]: 

♦Հմմտ. արփաւորեմ՝ ՆՀԲ, 1, 

383: 

ԱՐՓԻԱԾԱԳ, ա., արևի լույսը 

ծագեցնող, լույս տվող, լուսաշող. 

«Այսմ աստուածազարդ բուրաս-
տանի, լուսաշաւիղ տումարի, 

երկնաչու շաւղի, տիեզերածաւալ 

վտակի, արփիածագ շառաւեղի» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 138]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 148. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 219. ՀԲԲ, 1, 287. 

ՀԱԼԼԲ, 1, 547. ԺՀԼԲԲ, 1, 250. 

ԱՀԲԲ, 1, 147: 

ԱՐՓԻԱՀՐԱՇ, ա., արեգակի 

նման հրաշալի. «Եւ ցուցանեն 

հոգոյ աչաց զարփիահրաշ լու-
սոյն ճառագայթ, երկնաւոր բա-
րեացն ցանկացողացդ» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 90]: Տե՛ս նաև ԱՐԵԳԱԿՆԱ-
ԾԱՒԱԼ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

384: 

ԱՐՓԻԱՆՇՈՅՂ, ա., արևի լույս 

ունեցող, լուսանշույլ, պայծառ. 

«Ուստի յերեքերեւեան լուսոյն 

գերահրաշ արփիանշոյղ փաղ-
փիցն արտաթորմանէ» [Հիշ. ԺԳ, 

349]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 148. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 220. ՀԲԲ, 1, 287. 

ՀԱԼԼԲ, 1, 548: 

ԱՐՓԻԱՊԷՍ, մ., արփիի նման, 

արեգակնաբար. «Որով զաւրա-
ւոր զաւրութեամբ վերափայլի 

արփիապէս ի մէջ համագումար 

բարձակցաց տանս Թորգոմայ» 

[Հիշ. ԺԳ, 470]:  
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ԱՐՔԱԾԻՆ, ա., արքայից 

ծնված, արքայածին. «Զսիրողն 

Աստուծոյ եւ զսպասաւորն ամե-
նայն ծառայից նորա զարքածին 

բամբիշն Ֆիմի.... յիշեցէք ի Քրիս-
տոս» [Հիշ. ԺԳ, 412]: 

ԱՐՔԱՅԱՀԱՅՐ / ԱՐՔԱՀԱՅՐ, 

գ., արքայի հայր, թագավորա-

հայր. «Ես՝ Յոհանն եպիսկոպոս, 

նուաստ ծառայ Աստուծոյ, որդի 

մեծին Կոստանդեա թագապահի 

եւ արքայահաւր Հայոց» [Հիշ. 

ԺԳ, 322, նման՝ Հիշ. ԺԳ, 590]: 

«Որդի մեծին եւ քրիստոսասիրին 

Կոստանդեայ արքայհաւր Հա-

յոց» [Հիշ. ԺԳ, 511]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

61: 

ԱՐՔՈՒՆԱՊԱՏԻՒ, ա., արքու-
նի պատիվ ունեցող. «Ի հռչակա-
ւոր մենաստանիս Նորավանս 

կոչեցելոյ, յարքունապատիւ գա-
հոյս հայրապետութեան» [Հիշ. 

ԺԳ, 678]: 

ԱՒԱԳՈՐԴԻ, գ., ավագ, մեծ 

որդի. «Եւ զԼեւոն աւագորդի Հեթ-

մոյ Հայոց մեծ արքայի, տարաւ 

ծառա ’ւ եդ ի բանդի» [Հիշ. ԺԳ, 

362]: 

*ԱՒԱՆԴ, գ., օրենք, կարգ. 

«Որք յայսմ ամի աքսորեցին զմեզ 

ի կղզւոջն Կիպրոսի, վասն ոչ 

հնազանդելոյ աւանդիցն Քաղ-

կեդոնի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 164]: 

♦Հմմտ. աւանդադիր` ՆՀԲ, 1, 

390: 

ԱՒԱՐՏԱԳԾԵԼ, ն. բ., գրելն 

ավարտել, ավարտագրել. «Շնոր-
հիւն Աստուծոյ աւարտագծեցաւ 

եդեմաբուխ, աստուածաին եւ 

անմահական աղբիւրս Մաթեո-
սեան Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 

494]: 

ԱՒԱՐՏԱԳՈՐԾԵԼ 

- ԱՒԱՐՏԱԳՈՐԾԵԱԼ ԼԻՆԵԼ, 

ավարտվել, վերջին հասնել. «Ա-
ւարտագործեալ եղեւ սուրբ եւ 

կենսաբեր Աւետարանս Քրիստո-
սի Յիսուսի Աստուծոյ մերոյ» 

[Հիշ. ԺԳ, 266]: «Աւարտագոր-
ծեալ եղեւ աստուածախաւս եւ 

կենսատու սուրբ Աւետարանս» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 190]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 62: 

ԱՒԵՏԱԲՈՒԽ, ա., ավետիս 

բխող, ավետիս տարածող. 

«Զստացող սուրբ աւետաբուխ 

աւետարանիս՝ զԴաւիթ կուսակ-
րաւն աբեղայս, հանդերձ ծնո-
ղաւք եւ ազգականաւք, աղաչեմ 

յիշել» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 223]: 

ԱՒԵՏԱԳՈՉ, ա., ավետիս, լավ 

լուր ձայնող, հայտնող. «Եւ զա-
մենայն սուրբս քո, որք հաճեցան 

քեզ զամենեցուն, որ յայսմ աւե-
տագոչ տառիս գծագրել կան» 

[Հիշ. ԺԳ, 560]: 
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♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

394: 

ԱՒԵՏԱՀՐԱՇ, ա., ավետման 

հրաշքն ազդարարող, այդ հրաշքի 

մասին վկայող. «Շնորհիւն 

Տեառն ամենակալի եւ Նորին 

աւգնականութեամբ աւարտեցաւ 

աւետահրաշ եւ հոգիազարդ Աւե-
տարանս ի թուականիս Հայոց 

ՉՁԱ. (1332)» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 147]: 

ԱՒԵՏԱՀՐԱՒԻՐԱԿ, ա., դեպի 

ավետիսը հրավիրող, ավետա-
բեր. «Որ ստացաւ զաւետահրա-
ւիրակ եւ զտիեզերաքարոզ Սուրբ 

Աւետարանս յիշատակ բարեաց 

անձին եւ ծնաւղաց եւ հարազա-
տաց իւրոց» [Հիշ. ԺԳ, 446]: 

ԱՒԵՏԱՆԱՄԱԿ, գ., ավետիս 

բերող նամակ, ավետագիր. «Ա-
ւետանամակ արձանագրու-
թեամբ կարգաւ ետուն աշխար-
հի» [Հիշ. ԺԳ, 849]: 

ԱՒԵՏԱՆՈՒՆ, ա., ավետալի, 

ավետող անունն ունեցող (իմա´ 

Ավետարան). «Քանզի սկսեալ 

կատարեցի զգիրս աւետանուն ի 

թուականիս Հայոց ՉԿԶ (1317)» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 336, 505, ԺԴ, Բ, 63]: 

ԱՒԵՏԱՏՈՒ, ա., ավետիս 

տվող, ավետիչ. «Գրեցաւ մա-
տեանս աստուածունակ, քառագ-
րական, աւետատու Աւետարան, 

յուսադրական (տպ. յուսագրա-
կան) մեր փրկանաց» [Հիշ. ԺԳ, 

338]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

394: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԳԼՈՒԽ, գ., Ավե-
տարանի գլուխ, բաժին. «Եւ է սա 

աւետարանագլուխ Սրբոյն Ղու-
կասու» [Հիշ. ԺԳ, 673]: 

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱՔԱՐՈԶ, ա., 

Ավետարանը քարոզող. «Եւ արդ, 

այսմ աստուածախաւս եւ աւետ-
րանաքարոզ սուրբ կտակիս ցան-
կացող եղէ ես՝ մեղուցեալ եւ սու-
տանուն միայնակեաց Բարսեղ՝ 

որդի Ստեփանոսի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

89]: 

- Բ - 

ԲԱԶՄԱԹԱՐԱԽ, ա., շատ թա-
րախ ունեցող, թարախալից. 

«Գրեցաւ.... ձեռամբ Գրիգորի 

Սուքիասանց՝ ի վայելումն բազ-
մաթարախ հոգոյ իմոյ եւ ծնողաց 

իմոց»: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 156.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 233. ՀԲԲ, 1, 304: 

ԲԱԶՄԱԹԵՐԹ, ա., բազում 

թերթիկներ (իմա՛ ծաղկաթեր-
թեր) ունեցող. «Մաթէոս զմար-
դեղութեանն ցուցանելով զկերպ, 

որպէս վարդս բազմաթերթ 

կարմրագունակ» [Հիշ. ԺԳ, 890, 

ԺԴ, Ա, 210]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 304.  

ԺՀԼԲԲ, 1, 259. ԱՀԲԲ, 1, 153: 

ԲԱԶՄԱԹՇՈՒԱՌ, ա., շատ 
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թշվառ, ողորմելի, աղքատ. «Այղ 

եւ ազգին միշտ նետողի, ակնկա-
լեալ թե հասանի բազմաթշուառն 

եւ կատաղի, որ կաշառաւք յոլով 

պատրի» [Հիշ. ԺԳ, 500]: «Կա-
տարեցաւ գիրս ի մեծ թուիս ՉԽԶ 

(1297), ի բազմաթշուառ ժամա-
նակի» [Հիշ. ԺԳ, 812, 872]: «Զա-
մենամեղ եւ զբազմաթշուառս 

Ստեփանոս գրիչ յիշեսջիք ի Տէր, 

եւ Աստուած զձեզ. ամէն» [Հիշ. 

ԺԳ, 868]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 63: 

ԲԱԶՄԱԹՈՅՆ, ա., խիստ թու-
նոտ, թունալից. «Որպէս զի աւ-
ժանդակութեամբ ամենազօր ձե-
ռինն ելցուք ի վեր ի միջոյ բազ-
մաթոյն եւ սրատամն ժանեաց 

սպանողին» [Հիշ. ԺԴ, 413]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

63: 

ԲԱԶՄԱԾԻՐ, ա., մեծ շրջան 

կատարող կամ բազում գծեր 

ունեցող. «Վասն զի այլայլի ի 

գալ արփոյն եւ բազմածիրք աս-
տեղացն, եւ ի մանկութենէ 

փախստեայ ընթանայ ծերու-
թիւն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 73]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 157.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 234, ՀԲԲ, 1, 306: 

ԲԱԶՄԱՀԱՄԲԱՐԵԱՆ, ա., լե-
ցուն, առատորեն ամբարյալ. 

«Զանծախ, անվաճառ գանձս 

մեծութեան զբազմահամբա-

րեան գումարս դրութեան, որ 

աւանդեալ ունի յինքեան զըն-
թերցմունս տաւնից տէրունակա-
նաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 484]: 

ԲԱԶՄԱՀՐԱՇ, ա., շատ հրա-
շալի. «Որ բազմահրաշ իմաստու-
թեամբ զարդարեցէր Քրիստոս 

Աստուած զտապանակ ուխտիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 211]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 307. 

ԱՀԲԲ, 1, 155. Մեկ վկայու-

թյամբ՝ ԺՀԼԲԲ, 1, 262: 

ԲԱԶՄԱՃԱՇԱԿ, ա., բազմիցս 

ճաշակած, համեղ. «Զբազմաճա-
շակս այս խորիսխ, որ քաղցր է, 

քան զմեղր բերանոյ» [Հիշ. ԺԳ, 

569]: 

ԲԱԶՄԱՅԱՐՄԱՐ, ա., խիստ 

հարմար, ամենահարմար. «Եւ 

աւարտեցաւ սա.... ի գեղեցկա-
տիպ կղզիս Աղթամար, որ է տե-
ղի ապաստանի, ընդ հովանեաւ 

ամենայաղթ եւ բազմայարմար 

Սուրբ Խաչի եւ Սուրբ Նշանի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 238]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 

1 412: 

ԲԱԶՄԱՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ, գ., 

բամիցս կամ շատ ուժեղ ներգոր-
ծում, ազդեցություն. «Բայց է՛ իմն 

թէպէտ ոչ ունելով յեռից, որ կոչիդ 

կենդանագոյութիւն, սակայն վասն 

բազմաներգործութեան իմիք ունե-
լով սակս այնորիկ զնա գաղափա-
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րելով» [Եղմ ցուց., Է, 246]: 

ԲԱԶՄԱՊԱՏ, ա., թերևս 

խրթին, դժվարըմբռնելի մտքերով 

պատված. «Սովաւ ուսան մար-
դիկ զբազմապատ իմաստութիւն 

խորոցն Աստուծոյ եւ իմացան, 

եթէ իմ իմիք շնորհաց արժանա-
ւորք եղեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 63]: 

ԲԱԶՄԱՍԵՌ, ա., խիստ ան-

խառն, մաքրամաքուր (տե՛ս նաև 

հաջորդ բառը). «Այս բազմասեռ 

սքանչելի նահատակացս բարե-
խաւսութեամբ ողորմեսցի Տէր 

մեր Յիսուս Քրիստոս ստացողի 

սորա» [Հիշ. ԺԴ., Բ, 461]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԺՀԼԲԲ, 

1, 265: 

ԲԱԶՄԱՍԵՌՆՈՒԹԻՒՆ, գ., ըստ 

կիրառության տրամաբանության 

և նախադասության իմաստի, 

թերևս, արտահայտում է «խիստ 

անխառնություն, անաղարտու-

թյուն, մաքրություն» իմաստները: 

Դեռևս գրաբարից հայտնի է սեռ-

նութիւն գոյականը՝ «հստակու-

թյուն, մաքրություն» իմաստով, 

իսկ այստեղ հավանաբար այդ 

նույն բառի գերադրական 

իմաստն է. «Ապա եւ համասպ-

րամն Մարկոս թողեալ զներկաիցս 

բազմասեռնութիւնս, առիւծաբար 

յարձակեալ ի վերա դ[ր]ժողին»  

[Հիշ. ԺԳ, 890, ԺԴ, Ա, 211]: 

ԲԱԶՄԱՍԽԱԼ, ա., սխալա-

շատ. «Եւ որք հանդիպիք այսմ 

Աւետարանիս կամ օրինակէք 

կամ ընթեռնուք, յիշեսջիք զիս՝ 

զբազմասխալս զՎասիլ» [Հիշ. 

ԺԳ, 145]: «Յիշեսջիք.... ընդ նմին 

եւ զբազմասխալ եւ զմեղսաներկ 

զիմս անձն» [Հիշ. ԺԳ, 519]: «Ո-
ղորմեսցի Քրիստոս Աստուած 

հոգեւոր եղբարց մերոց.... եւ 

բազմասխալ գրողի գրոյս, եւ որք 

ասեն՝ ամէն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 143]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

415: 

ԲԱԶՄԱՎԱՅԵԼՈՒՉ, ա., շատ 

վայելուչ, ընտիր. «Յոքնախումբ 

եւ բազմավայելուչ ծաղկաւք եւ 

անուշութեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 85]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 161. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 239. ՀԲԲ, 1, 310. 

ՀԱԼԼԲ, 1. 590, ԱՀԲԲ, 1, 158: 

ԲԱԶՄԱՏԵՆՉ, ա., շատ ցան-
կալի, խիստ փափագելի. «Գրե-
ցաւ գիրս գերահրաշ եւ ամենա-
պայծառ, լուսայիղձ եւ բազմա-
տենչ, յոգունց փափագելի հոգե-
ւոր մատեանքս» [Հիշ. ԺԳ, 92]: 

«Գրեցաւ գերահրաշ եւ ամենա-
պայծառ, լուսայիղձ եւ բազմա-
տենչ գիրս Սաղմոսաց» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 308]: 

♦Գրանցած՝ ԱՀԲԲ, 1, 158: 

ԲԱԶՄԱՓԹԻԹ, ա., առատո-
րեն ծաղկած, բազում սաղարթ-
ներ տված. «Արդ, որք հանդիպիք 
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այս բազմափթիթ բուրաստանիս 

հոգեւոր, յիշեցէ՛ք ի սուրբ աղաւթս 

ձեր զԱստուածատուրն» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 482]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԺՀԼԲԲ, 

1, 266: 

ԲԱԶՄԱՒԷՆ, ա., անստ. նշ., «Ի 

վրդովմանց ժամանակի, նեղ եւ ի 

դառն վայրկենի, ի յաւերման 

բազմաւինի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 336]: 

ԲԱԶՄԱՔԻՐՏ, ա., շատ 

քրտնած, շատ աշխատած, դժվար 

և հոգնեցնող գործեր կատարած. 

«Եւ ժտէ զսրբազնամաքրութիւն 

ձեր յիշել զսոյն բազմաքիրտն 

զաշխատեալ ի վերայ ազգիս մե-
րոյ» [Հիշ. ԺԳ, 571]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 312: 

ԲԱԶՄԵՂԿԵԼԻ, ա., խիստ եղ-
կելի, թշվառ. «Եւ ամենամեղ եւ 

բազմեղկելի Մխիթարայ ազա-
տումն արասցէ Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 908]: 

ԲԱԶՄԵՐԱԽՏԱՒՈՐ, ա., բա-
զում երախտիք ունեցող, բազմե-
րախտ. «Յիշեսջիք զբազմերախ-
տաւորն ի վերայ մեր զվարդա-
պետ Սամուէլն» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 447]: 

ԲԱԶՄԻՄԱՑ, ած., բազում, 

բազմահնար. «Նա զօրէնսն 

Քրիստոսի ոչ ծանեաւ եւ բազմի-
մաց հնարիւք զերծեաց զազգս 

մեր յամենայն կարասեաց» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 232]: 

ԲԱՂԱՆՈՒԱՆԵԼ, չ. բ., անվա-
նակցել, համանվանել. տե՛ս ԱՐ-
ՓԱՒՈՐԵԱԼ-ի օրինակը: 

ԲԱՆԱՊԵՏ, գ., խոսքի և ամեն 

ինչի տեր և ստեղծող (իմա՛ Աս-
տուած). «Նա եւ զլուսայիղծ 

վարդապետութեան բանապե-
տին վերնոյ, արեգականն արդա-
րութեան երեւեցեկոյ ազդեցու-
թեամբ Հոգւոյն Սրբոյ» [Հիշ. ԺԳ, 

295]: 

ԲԱՆԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, գ., ուս-
մունք, վարդապետություն. «Բայց 

եւս յաւէտ քան զհանուրցն առա-
քելական բանապետութիւնքն 

սակս ստուգապէս յինքեանս 

ունելով» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 213]: 

ԲԱՆԱՔԱՂՈՒԹԻՒՆ, գ., այլ 

աղբյուրներից քաղելը, ծաղկա-
քաղ. «Որ սուղ ինչ աշխատեցաւ 

բանաքաղութեամբ եւ տուն-
տուութեամբ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 315]: 

♦Գրանցված՝ ՍԳ.ՆԲՀԼ. 250, 

ՀԲԲ, 1, 328. ԺՀԼԲԲ, 1, 281, 

ԱՀԲԲ, 1, 168: 

ԲԱՐԱՔԱՐ, գ., հաստ կամ մեծ 

քար (՞). «Նայեւ կարկիչ պիղծ 

բերանի, եւ բարաքար ի ճակա-
տի, որք հաւանի Քաղկեդոնի եւ 

հայհոյողք են Քրիստոսի» [Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 319]:  

ԲԱՐԲԱՌԱԿԱՆ, ա., աղաղա-
կան, գոչելի. «Գըթութեամբ քով 

Հայրական ընկալ զմաղթանս 

բարբառական» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

385]: 
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♦Հմմտ. բար «հաստ»՝ ԲՀ, 50. 

ՀԱԲ, 1, 418: 

ԲԱՐԵԲԵՂՈՒՆ, ա., պտղաբեր, 

բեղմնավոր. «Որոց հրամանաւ եւ 

խնամաւք աւարտումն եղեւ ոգե-
շահ եւ բարեբեղուն եւ հոգիա-
ւանդ կանոնացս» [Հիշ. Ե-ԺԲ: 

119]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 172. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 254. ՀԲԲ, 1, 337: 

ԲԱՐԵԶԱՐԴԱՅՈՅՍ, ա., բարե-
զարդ, վայելչագեղ, «Զմեծ հայր 

բարեզարդահոյս Կեռանի յիշե-
ցէք յաղաւթս» [Հիշ. ԺԳ, 418]: 

ԲԱՐԵԺԱՄԱՆԱԿ, ա., բարի, 

պատեհ կամ հարմար ժամա-
նակ. «Որք տրփան ի նոյն տեն-
չանս երկուց առաջարկութեանց, 

զոր աստուաստ բարեժամանա-
կիս եւ առ յապագայիցն համա-
տելոց եւ ճեմարանաց որոճա-
լով» [Հիշ. ԺԳ, 163]: 

ԲԱՐԵԼՈՅՍ, ա., բարի լույս 

ունեցող, բարեհամբույր. «Որք 

աւրինակէք եւ գրէք, մանաւանդ 

թէ սոյն բարելոյս արքայս աղաչէ 

թախանձանաւք» [Հիշ. ԺԳ, 571]: 

ԲԱՐԵԽՈՀ 

- ԲԱՐԵԽՈՀ ԱՌՆԵԼ, բարեմիտ 

դարձնել, հոժարեցնել, համոզել. 

«Ըղձից փափագումն յորդորէ 

զամենեսեան եւ բարեխոհ առնէ 

ի գութ եւ ի սէր աստուածային եւ 

ի գործս բարութեան» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

239]: 

ԲԱՐԵԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ, մ., բարի 

խորհրդով, բարի ցանկությամբ. 

«Որ բարեխորհրդաբար համե-
մատութեամբ զսուրբ կոյսն Աս-
տուածածին.... ողորմեա՛ Վարդե-
մաւր Կողբացւոյ» [Հիշ. ԺԳ, 211]: 

ԲԱՐԵՀԱՄԲԱՒԵԱԼ, ա., բարի 

անուն կամ համբավ ձեռք բերած, 

բարեհամբավ. «Զբարեհամբա-
ւեալ քահանայքն զՍիմէոն եւ 

զՍիոն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 315]: «Զբա-
րեհամբաւեալ ճգնաւոր եղբայր 

մեր՝ զՆորոգէս կրաւնաւոր քահա-
նայ, ըզստացող գրոցս» [Հիշ. 

ԺԳ, 467]: 

ԲԱՐԵՃԱՇԱԿ, ա., քաղցրա-
համ, քաղցրաճաշակ. «ԶՅով-
հաննէս Միջնաղբերցի, որ մեծաւ 

յուսով մասնակից եղեւ սուրբ եւ 

բարեճաշակ բուրաստանիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 48]: 

ԲԱՐԵՇՕՂ, ա., պայծառ, լու-
սավոր. «Հայցեցէք յառատա-
պարգեւ Տեառնէն յաղագս մեծա-
պատիւ իշխանաց իշխողիս մե-
րոյ Կոստանդեայ եւ բարեշաւ-
ղաց որդւոց իւրոց» [Հիշ. ԺԳ, 

255]: 

ԲԱՐԵՊՏՈՒՂ, ա., բարի և լավ 

պտուղ տվող, արդյունավոր. 

«Բայց աստուածատունկ բու-

րաստանք, եւ դրախտ հոգելիցք, 

եւ իմաստութեան տունկք, հա-
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նապազ կանաչեալք եւ յաւէտ 

ծաղկալիցք եւ բարեպտուղք են» 

[Հիշ. ԺԳ, 521]: «Միաւորեալ 

Քրիստոսիւ ի մի զբարեպտուղ 

արքայս մեր ծաղկեցուցին» [Հիշ. 

ԺԳ, 569]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

455: 

ԲԱՐԷԲԱԽՏԻՉ, ա., բարի 

բախտ շնորհող, բախտավորող. 

«Զանյայտ գանձիս յայտնիչ 

զՎարդան գանձապահ, որ փար-

թամանայք հոգով, յիշատակես-

ջիք ի բարէբախտիչն ի Տէր» [Հիշ. 

ԺԳ, 424]: 

ԲԱՐԻՀԱՄԲԱՒ, ա., բարի 

համբավ ունեցող, բարեհամբավ. 

«Յիշել աղաւթիւք ի Տէր զարժա-

նաւորսն ամենայն բարեաց յի-

շատակի.... եւ զհայրազատ եղ-

բայրն իւր զբարիհամբաւ պա-

րոնն Թորոս» [Հիշ. ԺԳ, 318]: 

ԲԱՐՁԸՆՏԻՐ, ա., բարձրա-

գահ, գահի գլխին եղող, գահին 

ընտրված. «Եւ բարձընտիր պա-

հեսցէ զթագաւորութիւնն իւր, եւ 

թշնամիսն իւր զերեւելի եւ զանե-

րեւոյթ յամաւթ եւ հալածական 

արասցէ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 63]: 

ԲԱՐՁՐԱԲԱՆ, ա., բարձր, մեծ 

բաների մասին խոսող, մեծա-
բան. «Գրեցաւ սուրբ եւ աստուա-

ծաին տառք բարձրաբան սուրբ 

աւետարանչացն ձեռամբ անար-
ժան եւ յետնորդ քահանայի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 177]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

462: 

ԲԱՐՁՐԱԲԵՂՈՒՆ, ա., պտղա-
բեր, բեղմնավոր, բերրի. «Աւար-
տեցաւ աստուածատունկս այս 

հոգիաբողբոջ.... ուղէշս բարձրա-
բեղունս եւ սաղարթս գեղեցկա-
տեսիլ» [Հիշ. ԺԳ, 323]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

462: 

ԲԱՐՁՐԱԲԼՈՒՐ, ա., բարձր 

բլուր, գագաթ ունեցող, բարձրա-
գագաթ. «Տապանն Նոյեան՝ 

մայրն երկրորդի սեռի մարդկու-
թեանս, հանգուցեալ ի բարձրաբ-
լուր գագաթն Մասեաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 557]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԺՀԼԲԲ, 

1, 299: 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՐՈՎ, ա., մ., մեծա-
փափագ ձևով, տենչալիորեն. 

«Այլ եթէ ոք բարձրագորով 

հմտանա եւ պանծա հասանել 

առաւել քան զունելիս.... յոյժ հե-
ռի եւ թափուր գտցի ի բնաւ 

իմաստիցն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 349]: 

ԲԱՐՁՐԱԾԱՅՐԵԱԼ, ա., խիստ 

բարձր, հնարավոր բարձրու-

թյանը հասած. տե՛ս ԱՆԾԱՅՐԱ-
ՆԱԼԻ-ի օրինակը: 
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♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

463: 

ԲԱՐՁՐԱԿԱՆ, ա., հնչեղ, 

բարձրաձայն. «Գոչէ բողոք գէտ 

բարձրական, գորովական» [Հիշ. 

ԺԴ, 466]: 

ԲԱՐՁՐԱՔԱՐՈԶ, ա., բարձրա-
ձայն քարոզող. «Համաւրէն հա-
ւատացելոց կեցուցիչ, բարձրա-
քարոզ ի վերին զաւրութենէն ընթ-
հանիւր տիեզերաց» [Հիշ. ԺԳ, 

636]: «Աստանաւր յանգ ելեալ 

կատարեցաւ տառս աստուածա-
շունչ բարձրաքարոզ սուրբ մար-
գարէին Եսայեա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

87]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 180.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 265. ՀԲԲ, 1, 349: 

ԲԱՐՁՐԱՔԵՐԱԿ, ա., շատ 

բարձր. տե՛ս ԱՆԿԻԶԱՓՈՐՁ-ի 

օրինակը: 

*ԲԱՑԱՎԱՅՐ, ա., բացօթյա, 

բաց. «Գրեցի զսայ բազում աշ-
խատութեամբ ի բացավայր 

սահմանս, որ անուն Պազար կո-
չի» [Հիշ. ԺԳ, 438]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 473: 

ԲԵՌՆԱԲԱՐՁՕՂ, ա., գ., բեռ-
ներ բարձող, բեռնակիր. «Ազա-
տեցուցիչք արեանառու զարմից, 

լծադիրք եւ բեռնաբարձաւղք, կո-
րացուցիչք աւտարաց ազգաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 326]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 185.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 272. ՀԲԲ, 1, 360.  

ՀԱԼԼԲ, 1, 666: 

ԲԵՐԿՐԱԲԵՐ, ա., բերկրանք 

պարգևող. «Բազում բաղձանաւք 

եւ բերկրաբեր սրտիւ եկի բերել 

մաւր իմոյ հաւատոյ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

277]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 

1 485: 

ԲԵՐՈՒՄՆ 

- ԲԵՐՈՒՄՆ ԶԱՒԱԿԻ, ծննդա-
բերություն. «Յորոց ոչ միայն 

եհաս ի բերումն զաւակի, այլ 

մահ տարաժամ, եւ դեռաբոյս 

փոխեցան ի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 

242]: 

- ԲԵՐՈՒՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ, ժա-
մանակի պատահմունքով, հան-
գամանքների բերումով. «Եւ ըստ 

բերման ժամանակիս, հեռացու-
ցեալ էին զԱւետարանս ի Սուրբ 

Նախավկաէն» [Հիշ. ԺԳ, 565]: 

ԲԵՒՐԲԵՒՐ, ա., բյուրավոր, 

բազում. «Ձեռամբ թարմատար 

եւ բեւրբեւր մեղապարտ եւ 

տխմար գրողիս Յակոբ» [Հիշ. 

ԺԳ, 447]:  

ԲԻՒՐԱՃԱՃԱՆՉ, ա., բյուր ճա-
ճանչներ ունեցող, շողշողուն. 

տե՛ս ԱՆԵԶԱԲՈՒՆ-ի օրինակը: 

ԲԻՒՐԱԶԱՆ, ա., բազմազան, 

տարատեսակ. «Բերելով յին-
քեանս զոստն ուղեշարձակ, զտե-
րեւն բոցափայլ, զծաղիկն բիւրա-
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զան, զպտուղն քաղցրահամ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 211]: 

ԲԻՒՐԱՊԱՐՏ, ա., բյուր 

պարտքեր ունեցող, փխբ. բազ-
մամեղ. «Բազմաբիծ, յոգնամեղ 

բիւրապարտ ոգւոյ՝ Թորոսի գրո-
ղի սորա» [Հիշ. ԺԳ, 669]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

669: 

ԲԻՒՐԱՊԷՍ, մ., բյուր, բազում 

անգամ. «Եւ յիշողացդ իսկ այս-
պիսի, ձեզ բիւրապէս վայելս 

տացի» [Հիշ. ԺԳ, 373]: 

ԲՆԱԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, գ., 

բնական բանականություն, իմա-
ցություն, քննախոսություն. 

«Քանզի ոչ է դժուարին բանաս-
տեղծաց.... բնաբանականու-
թեամբ եւ ուսումնականութեամբ 

աստուածաբանել» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

90]: 

ԲՆԱԼՈՒԾՈՒՄ, գ., բնության 

լուծմունք, մեկնություն (դավա-

նաբանական, փիլիսոփայական 

նշանակությամբ). «Եւ ես՝ Մար-

գարէ վարդապետս՝ տրուպս ի 

սպասաւորաց բանին, սկսայ 

զբնալուծումս յԱրեւելից գա-

ւառն» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 508]: 

ԲՆԱԲՈՅՍ, ա., բնական, բնա-

տուր. «Ընդդեմ ախտից բնաբոյս 

մարտ եդեալ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 281, 

ԺԴ, Ա, 65]: 

♦Մեկ վկայութեամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

494: 

ԲՆԱՋԻՆԻՋ 

- ԲՆԱՋԻՆՋ ՏԱՆԵԼ, ամբող-
ջությամբ տանել, իսպառ գողա-
նալ. «Եւ զխաշն եւ զանասուն եւ 

զամենայն չորքոտանիս ամենե-
ւին բնաջինջ տարան» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 324]: 

ԲՈԼՈՐԱՊՃՆՈՂ, ա., շուրջ բո-
լորը զարդարող. «Ծաղկաւք բո-
լորապճնող յարփից էից դիմա-
նալի տեսութիւնս» [Հիշ. ԺԳ, 43]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 193.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 284. ՀԲԲ, 1, 382: 

ԲՈԼՈՐԱՋԱՀԵԼ, ն. բ., բոլորին 

լուսավորել, ուսուցանել, կրթել. 

«Ի սպառուած գրոյս յորժամ բո-
լորաջահիք աւգտութեամբ իբե-
նիազն իմաստէս՝ եւ դուք ի հա-
մայնն ընկալջիք ի բառացի 

Տեառնէն. ամէն» [Հիշ. ԺԳ, 605]: 

ԲՈԼՈՐԱՍԵՌՆ, ա., ամեն տե-
սակ. «Մինն միայն ընդրեալ եւ 

զատեալ բոլորասեռն բաղձա-
նաւք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 210]: 

ԲՈԾՈՐ, գ., տաճիկ. «Իսկ բո-
ծորն այն, զոր յառաջագոյն կան-
խեցաք, ասացաք, իբրեւ ետես 

զջերմեռանդ սէր մեր.... զգինն եւս 

առաւել աճեցոյց» [Հիշ. ԺԳ, 45] 

«Զի Ե. հազար դրամ խնդրէր բո-
ծորն այն, որ է տաճիկ» [Հիշ. ԺԳ, 

46]: 
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♦Գրանցված՝ ԲՀ, 57. ՀԱԲ, 

1 462: Հմմտ. ԲՍՀ, 115: 

ԲՈՑԱՓԱՅԼ, ա., հրափայլ, 

պայծառ. «Յիշեսցի աղաչեմ եւ 

զհոգեւոր դաստիարակ սորա 

զբոցափայլ (այսքան)» [Հիշ. ԺԳ, 

483]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

510: 

ԲՈՒՆՏ, ա. (հմմտ. գրաբ. 

բունդք, խնդբունդ), անհարթ, 

անհամաչափ, տգեղ. «Ընթեր-
ցաւղք, որ զվերնագիրդ է արա-
րեալ, մի՛ նզովէք զգրաւղն, ձեր 

կամք է, որ զբունտ է գրեալ» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 44]: 

ԲՈՒՌՆ 

- ԸՆԴ ԲՌԱՄԲ ԱԾԵԼ, գրավել, 

տիրել. «Որք յաշխարհէն արեւե-
լից եկեալ ընդ այլ ազատացն 

ընդ բռամբ ածին զանառիկ 

բերդս Լամբրուն» [Վնտկ ցուց., 

Զ., 504, 1237 թ.]: 

ԲՈՒՍԱԲՈՂԲՈՋ, ա., ծաղկած, 

բողբոջած բույսերով, փթթուն. 

տե՛ս ԱՂԲԵՐԱԲՈՒԽ-ի օրինակը: 

- Գ - 

ԳԱԲԻԹԼ, գ., մայրաքաղաք 

(իտալ. capitale). «Ամենայն օր 

պատարագ կայ ի զգաբիթլն 

սուրբ պապին, եւ ամենայն 

գուրդս Հռոմայ գոն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

286]: 

ԳԱԼ 

- ԳԱԼ Ի ՁԵՒ, ձևացնել, կեղծել. 

«Եկին ի ձեւ այս բարեկամքս 

վշտակցութեան՝ խառնեալ թու-
նիւք սատանայի մոլորութեան» 

[Հիշ. ԺԳ, 388]:  

ԳԱՂԱՓԱՐ 

- ԳԱՂԱՓԱՐ ԱՌՆՈՒԼ / ԴՆԵԼ, 

ընդօրինակել, գրչագրել, գաղա-
փարել. «Եթէ գաղափար առնու-
ցուք, զգրիչս եւ զստացիչս.... ան-
մոռաց յիշմամբ թողութիւն հայ-
ցեցէ´ք մեղաց մերոց» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

193]: «Որք հանդիպիք տեսու-
թեամբ կամ գաղաբար դնելով.... 

աղաչեմ յիշել ի Տէր» [Հիշ. ԺԳ, 

470]: «Արդ, աղաչեմ լուսերամ 

հանդիպողքդ սմայ տեսութեամբ 

կամ գաղափար դնելով» [Հիշ. 

ԺԳ, 715]: «Արդ, աղաչեմք զամե-
նեսեան, որք աւկտիք ի սմանէ 

ուսմամբ կամ գաղափար առնե-
լով, սրտի մտաւք յիշատակեսցիք 

զստացաւղք սորա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

309, նման՝ Հիշ. ԺԴ, Ա, 165, 467 և 

այլն]: 

ԳԱՂՁՆԱԲԵՐ, ա., մոլախոտ 

տվող, գաղձնավոր. «Եւ ոչ սրտիւ 

բարիոք, տնկագործին չարաչար 

պտղահատոյց այգի, գաղձնա-
բեր որթ՝ որդնահար, պարտէզ՝ 

փշաբեր, հասկ՝ ունայնաբոյս, 

փուշ՝ դժնատեսակ, ծաղիկ՝ ծու-
րեալ եւ թառամեալ, գոյն՝ տգեղ, 
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տիպ՝ տմարդի, գեղ՝ ծանակեալ 

եւ գեղեցկութիւն բարոյ նուա-
զեալ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 219]: 

ԳԱՂՏՆԵՐԵՒԱԿ, ա., գաղտնի, 

թաքուն, չերևացող. «Այլ՝ գիտո-
ղին զգաղտներեւակսն, նմա 

առաջի արկեալ հեղից զանձն իմ 

մաղթանաւք» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 92, 

218, Հիշ. ԺԵ, Գ, 178]: 

ԳԱՆԱԼԻՐ 

- ԳԱՆԱԼԻՐ ԱՌՆԵԼ, գանահա-
րել. «Միայն զսա գտեալ ի բարի 

գործոց, չարաչար խոցոտեաց, 

պատառեաց, գանալիր արար» 

[Հիշ. ԺԳ, 370]: 

*ԳԱՆՁԱԳԻՆ, ա., գանձով, այ-
սինքն՝ գումարով գնած. «Եւ ես 

Ազիզս, տվի իմ գանձագին սուրբ 

Աւետարանս ընծայ եւ նուէրք ի 

սուրբ եկեղեցիս Նորագեղոյ՝ յի-
շատակ մեր ննջեցելոցն եւ կեն-
դանեացն» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 232]: 

♦Հմմտ. գանձագին՝ ՆՀԲ, 1,  

29. ՀԲԲ, 1, 412: 

ԳԱՆՁԱԼԻՑ, ա., գանձերով 

լեցուն, հարուստ. «Անթերի հա-
ւատով ապաւինեալ ի գանձալից 

յագարակս, որ է լի աստուածաին 

եւ ան[պ]ակաս գանձիւ» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 442]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

529: 

ԳԱՐՈՒՆԱԳԵՂ, ա., գարնան 

պես գեղեցիկ. «Յանկ ելեալ 

աւարտեցան գերադրական եւ 

գարունագեղ, հոգիաբուխ եւ 

շնորհաբաշխ.... սուրբ Աւետա-
րանս» [Հիշ. ԺԳ, 772]: 

*ԳԱՒԱՌԱՏԷՐ, ա., գ., գաւառ 

ունեցող, ազդեցիկ իշխանավոր. 

«Երկիրս Հայոց, որ ի նահանգիս 

Կիլիկոյ, որում տիրէին քրիստո-

սապսակ թագաւորք՝ սերեալք ի 

յՌօբինանց զարմէ, եւ իշխանք 

գաւառատէրք ի նոցունց ազգակ-

ցութենէ» [Հիշ. ԺԳ, 718]: 

ԳԴԱԿԿԱՐ, գ, գդակ կարող 

արհեստավոր. «Զհոգեւոր եղ-
բայրն մեր՝ զԱմիրշահն զգդակ-
կարն ծնողօք եւ եղբարբք եւ զա-
ւակաւք յիշեցէք ի Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 887]: «Եւ արդ, ես՝ մեղացեալ 

ծառայս Աստուծոյ Ստեփան 

գդակկարս, ստացա զկտակս 

զայս սուրբ» [Հիշ. ԺԳ, 922]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 136: 

ԳԵՂԱԶԱՆՈՒԹԻՒՆ, գ., տա-

րատեսակ գեղեցկություն, վայել-

չություն. «Տաճար երկնանման՝ 

գեղապաճոյճ, կամարաձեւ, գըմ-

բեթայարկ, սրբագործ վիմաւք, 

ոսկեզաւծ գեղազանութեամբ» 

[Հիշ. ԺԴ, 486]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

535: 

ԳԵՂԱՀՐԱՇ, ա., հրաշալի գե-

ղեցկություն ունեցող, հրաշագեղ. 
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«Ծաղկովք բազմափայլ եւ անծո-

րելի, գեղով գեղահրաշ եւ յոյժ 

անձկալի» [Հիշ. ԺԳ, 549]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 419. 

ԺՀԼԲԲ, 1, 379. ԱՀԲԲ, 1, 225: 

ԳԵՂԱՆՁՆԵԱՅ, ա., գեղեցիկ, 

վայելուչ արտաքինով. տե՛ս ԶՈ-
ՒԱՐԹԱԲԱՐՈՅ-ի օրինակը: 

ԳԵՂԵԼ, ն. բ., գեղեցկացնել, 

հղկել, կոկել. «Արդ, յիշեսջիք.... եւ 

զՎարդան քահանայ, որ զթուղթս 

գեղեաց» [Հիշ. ԺԳ, 788]: 

ԳԵՂԵՑԿԱԲՈՂԲՈՋ, ա., գեղե-
ցիկ բողբոջած, գեղեցկատես, 

երիտասարդ. «Եւ յաջորդէ զաթոռ 

նորա գեղեցկաբողբոջ պատա-
նին` շառաւէղ նորին` Շահնշահ, 

որ բացայայտի` թագաւոր թա-
գաւորաց» [Հիշ. ԺԳ, 105]: 

ԳԵՂԵՑԿԱԳԵՂ, ա., գեղեցկա-
տես. «Երկու արեգակնանման, 

գեղեցկագեղ հարազատ զաւա-
կացն իւրոց Պեշքենայ եւ Իւանէի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 457]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

536: 

ԳԵՂԵՑԿԱԳԻՐ, ա., գեղեցիկ 

կամ վայելուչ կերպով գրող. «Զոր 

էր գրեալ արագ եւ գեղեցկագիր 

գրչի եւ բազմերանկ ծաղկաւք 

զարդարեալ յոգնահանճար նկա-
րակերտի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 407]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

536: 

ԳԵՂԵՑԿԱՅԵՂՑ, ա., գեղեց-
կությամբ լեցուն, գեղեցիկ. 

«Ստացայ զլուսազարդ եւ զգե-
ղեցկայեղց մատեանս արգասա-
ւոր ասացեալ եւ յարդարեալ գոր-
ծակցութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 473]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 136: 

ԳԵՂԵՑԿԱՆՈՒԱԳ, ա., գեղե-
ցիկ, հաճելի եղանակ ունեցող, 

գեղեցկալուր. «Գրեցաւ գերար-
փիս այս, գերագոյն գերակա-
տար, գերալուր եւ գերայզանց, 

գեղեղաշէջ եւ գեղեցկայնուագ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 213]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

538: 

ԳԵՂԵՑԿԱՍՏԵՂՆ, ա., գեղե-
ցիկ ստեղներ, ելուստներ ունե-
ցող. «Ի գեղեցկաստեղն ոստոց 

ընձիւղեալ պտուղք` գովեալ եւ լի 

հաւատովք եւ կատարեալք ամե-
նայն գործովք առաքինութեան» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 28]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

538: 

ԳԵՂԵՑԿԱՓԹԻԹ, ա., գեղեցիկ 

ձևով ծաղկած. «Զծաղկածին 

ծառս գեղեցկափթիթ բուրաս-
տանաց եկեղեցւոյ ոռոգելով» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 289]: 

ԳԵՏԱԶԱՆ, մ., գետի նման, 

գետաբար (՞). «Ամենեքեան կո-
չելով, աղաղակելով, բայելով, 
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կռնչելով գետազան սովամահ 

մեռանէին» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 256]: 

ԳԵՏԱՍՈՅԶ 

- ԳԵՏԱՍՈՅԶ ԼԻՆԵԼ, գետում 

խորտակվել, խեղդվել. «Բա-
զումք, փախստական եղեալ ի 

նոցանէ, գետասոյզ եղեալ ի մեծն 

գետն Ջահան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 47]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

540: 

ԳԵՐԱԲՆԱԲԱՐ, մ., բնությունը 

գերազանցող, գերաբնական 

կերպով. «Իմանալի աչաց տե-
սութեամբ պայծառապէս եւ 

գերբնաբար արտափայլեալ եւ 

բովանդակն զինքն Աստուծոյ ըն-
ծաեալ» [Հիշ. ԺԳ, 278]: «Ան-
սկիզբն եւ անկատարած գերա-
բնաբար բարոյն» [Հիշ. ԺԳ, 466]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 138. վկայու-

թյունը՝ անստույգ, գրանցված՝ 

ԱԲ, 210. ՍԳ.ՆԲՀԼ, 315. ՀԲԲ, 1, 

426: 

ԳԵՐԱԼՈՒՐ, ա., հանրահռչակ, 

գերհայտնի. «Գրեցաւ գերարփիս 

այս գերագոյն, գերագունակ, գե-

րալուր եւ գերազանց» [Հիշ. ԺԳ, 

727]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 138: 

ԳԵՐԱԼՐԱՆԱԼ, չ. բ., հագենալ, 

լիանալ, առատանալ. «Աստուա-

ծաշունչ կտակարանացն իմաս-

տիւք գերալրացեալ իբրեւ զարե-

գակն փայլէր յաշխարհի» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 20]: 

ԳԵՐԱՀԱՆԴԷՍ, ա., հույժ 

երևելի, մեծահանդես. «Զարիա-
կանն գերահանդէս եւ զներած-
մունք բնաւին յընթացս ի վերնա-
կառոյց իմաստութեանն» [Հիշ. 

ԺԳ, 605]: 

ԳԵՐԱՀՈՍ, ա., հորդ և առատ 

հոսող. «Որ ետ զաւրութիւն իմո 

տկարութեանս նաւել ընդ այս-
պիսի յորդեռանդ եւ գերահոս 

անբաւ խորոցս» [Հիշ. ԺԳ, 529]: 

ԳԵՐԱՓՐԿԱՆՔ, ա., թերևս 

ամենափրկիչ, ազատիչ. «Աւե-
տիս աբեղայն ի Նկարենոյ վա-
նիցն, բազում աշխատութեամբ 

շրջեալ ի գերափրկանք ճանա-
պարհ, հանդիպեցաւ ի սուրբ 

ուխտս Նախավկայս» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 389]: 

ԳԵՐԻ 

- ԳԵՐԻ ԲԵՐԵԼ, գերել, գերեվա-
րել. «Ես՝ ուսթայ Ատոմս, թափե-
ցի զԱւետարանս ի յանաւրինաց, 

զոր էր գերի բերեալ զպիղծ 

բռնաւորն Էզտինշէրն» [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 22]: 

- ԳԵՐԻ ՈՒՆԵԼ, գերության մեջ 

պահել, գերեվարել. «Զորդիս եղ-
բօրն իմոյ՝ զբարեպաշտ թագա-
ւորի Հեթմոյ՝ զանդրանիկն Լեւոն, 

որ էր պարոն Հայոց, գերի ունի 

ամ մի է» [Հիշ. ԺԳ, 343]: 
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ԳԹԱԿԱՄՔ, գ., գութ, գթա-
սրտություն. «Որք հանդիպիք այս 

տառի, բարի եւ գթակամաւք 

խնդրեցէք յԱստուծոյ թողութիւն 

մեղաց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 141]: 

ԳԻԾ 

- ՀԱՍԱՆԵԼ Ի ՎԵՐՋԻՆ ԳԻԾ, 

ավարտել ընդօրինակումը, գրչու-

թյունը. «Փառք.... Հաւր եւ Որդոյ 

եւ Սուրբ Հոգւոյն, որ արժանի 

արար զփցուն եւ զփանաքի գրիչս 

հասանել ի վերջին գիծս» [Հիշ. 

ԺԳ, 677]: «Որ ետ զօրութիւն 

տկարութեան իմոյ հասանել ի 

վերջին գիծ աստուածային տա-
ռիս» [Հիշ. ԺԳ, 682]: 

ԳԻՇԵՐԱՀԱԼԱԾ, ա., գիշերը 

հալածող. «Դառն եւ չարաչար 

մահուամբ ի ձեռաց անօրինի 

սրամոյն գիշերահալած դողալով 

սարսափմամբ ի յահէ ճալատէն» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 283]: 

ԳԻՇԵՐԱՎԱՍՏԱԿ, ա., գիշերը 

ջանացող, տքնող, հսկողական. 

«Որ էր խստակրօն ցայգաջան եւ 

գիշերավաստակ ծնրադրող, 

առաւել քան զմիանձունս քա-
րանձաւաց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 28]: 

ԳԻՐ 

- ՇԱՐԱԴԱՍԵԼ ԸՆԴ ԳՐՈՎ, 

գրել, արձանագրել. «Որք վայելէք 

եւ զմայլիք ի սմանէ, զորս շարա-
դասեցաք ընդ գրով, յիշեսջի´ք ի 

Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 47]: 

ԳԼԽԱՀԱՄԱՐ, գ., գրքի, մատ-
յանի առանձին բաժնի կամ գլխի 

համարը, կարգը. «Զի թէ յանցն 

իւր տեղւոջ ոչ է եդեալ գլխահա-
մար իւրաքանչիւր գրոց» [Հիշ. 

ԺԳ, 774]: «Զգլխահամարսն ոչ 

գիտեմ ով է խնդրել» [Հիշ. ԺԳ, 

804]: «Աշխատեցաւ ի բովանդակ 

Աստուածաշունչ գիրս եւ պայծա-
ռացոյց նախադրութեամբ եւ 

գլխահամարով, զի դիւրաւ գտա-
նիցեն բանի խնդրաւղքն, զինչ 

կամիցին» [Հիշ. ԺԳ, 808]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 143:  

ԳԼՈՒԽ 

- ԳԼՈՒԽ ԸՍՏ ՄԱՐՄՆՈՅ, 

ամուսին, կողակից. «Իսկ ըստ 

մարմնոյ գլուխ նորին եւ այր մեծ 

իշխանն Գրիգոր զարդարեալ 

պճնէ զսա ոսկւով եւ արծաթով, ի 

յիշատակ հոգւոյ սուրբ ամուս-

նոյն իւրոյ՝ Ասփային» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 214]: 

ԳԾՕՂԱԿ, գ., նվզկ., գրչակ, 

ապաշնորհ գրիչ. «Զբիւր քանքա-

րաց պարտականս եւ զտառա-

պեալս, զմեղաւք լցեալ գծաւ-

ղակս՝ զՍարգիս սուտանուն քա-

հանա, աղաչեմ յիշել ի սուրբ յա-

ղօթս ձեր» [Հիշ. ԺԳ, 929]: 

♦Ավելի վաղ, քան ԼՀ.ԳԲ, 86: 

ԳՈՌՈՒՆ, գ., գոռոց, աղաղակ, 

գոչյուն. «Զի մինչ աւուրըն չոր-
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րորդին գոռունն գայր անդընդա-
յին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 288]: 

ԳՈՐԾ 

- ԸՆԿԵՆՈՒԼ Ի ԳՈՐԾ, գործի 

լծվել, մեկնարկել. «Պատկառելի 

շուք երեսացդ դարձեալ գրաւեաց 

զիս ահիւ, մինչ զի մոռանալ զիմ 

խամութիւն տխմարութեանս եւ 

ընկենուլ զիս ի գործս, որ առաւել 

ծանր է քան զիս» [Հիշ. ԺԳ, 648]:  

ԳՈՐՈՎԱԴԱՏ, ա., մ., գորո-
վանքով դատող. «Պաղատեմ մի 

զտառապեալս եւ զեղկելիս հա-
րազատական բերանով գորովա-
դատ պատժել» [Հիշ. ԺԳ, 515]: 

ԳՈՒԺ 

- Ի ԳՈՒԺ ԱՆԿԱՆԵԼ, տագնա-
պել, ահաբեկվել. «Եւ ի գուժ ան-
կեալ աղաչեմք եւ յոգնահառաչ 

ձայնիւ պաղատիմք» [Հիշ. ԺԳ, 

792]: 

ԳՈՒՆԱԳՈՐԾԵԼ, չ. բ., ջանք 

թափել, դժվարությամբ անել, 

ստեղծագործել. «Ի հաւաքեալ 

սակս այնորիկ յոքնակի եւ մեծ 

ջանիւ, աշխատութեամբ, եւ գու-
նագործել (տպ. գանագործել) 

ոգւով չափ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 309]: 

ԳՈՒՆԱՏԵՍԻԼ, ա., երփնե-
րանգ, գույնզգույն. «Բերելով 

զտիպ ըստ գարնանաին ծաղկա-
թագ, գունատեսիլ, երփներփն 

բերելով զհոտ անուշութեան» 

[Հիշ. ԺԳ, 889, ԺԴ, Ա, 210]: 

ԳՏԱՆԵԼ 

- ԳՏԱՆԵԼ ՊԱՏԺԵԱԼ, պատըժ-
ված գտնվել, պատիժ ստանալ. 

«Եւ ամաչեալն աստ սատանայ 

իւրն ստութեան գտաւ պատժեալ 

ի Քրիստոսէ մարդկան փոխ-
ման» [Հիշ. ԺԳ, 387]: 

ԳՐԱԿԱՊ, գ., ձեռագրի թերթե-
րը և պրակակարերը կապող, 

կարող, երբեմն նաև՝ կազմող. 

«Տէր Աստուած, Յիսուս Քրիս-
տոս, ողորմեա՛ ստացողի սորա 

Բարսեղ գրակապու» [Հիշ. ԺԳ, 

693]: «ԶԳրիգոր գրակապն յիշես-
ջիք ի Քրիստոս Յիսուս» [Հիշ. ԺԳ, 

701]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 153: 

ԳՐԱՆԱՒՈՐ, ա., անստ. նշ., 

«Չորեկլծին մաճակալաց, գրա-
նաւոր երկիր հերկեն սերմանելով 

զբանն կենաց» [Հիշ. ԺԳ, 338]: 

ԳՐԱՒԵՐ, ա., գիրը ավերող, 

գրչակ, անարհեստ. «Ծրեցաւ 

Մեկնութիւնս Գործոց ձեռամբ 

փցուն եւ անպիտան, ախմար եւ 

գրաւէր, բազմաբիծ եւ յոքնամեղ 

Յովասաբի» [Հիշ. ԺԳ, 679]: 

ԳՐԿԱԿ, գ., նվզկ. գիրկ բառի, 

գրկիկ. «Որդեակ իմ Գէորգ առաք 

ի գրկակս մեր, ձգեց զձեռն իւր 

տղայաբար» [Հիշ. ԺԳ, 478]: 

ԳՐՈՂԱԿ, գ., նվզկ., գրողիկ, 

գրչակ, անարհեստ. «Նաեւ զսու-
տանուն գրողակս Աւշին եւ 
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զծնաւղս իմ եւ իմոցն յիշատակել 

աղաչեմ» [Հիշ. ԺԳ, 754]: 

ԳՐՉԱԿԱՆ, ա., գրչարվեստին 

բնորոշ, գրչությանը հատուկ. 

«Դարձեալ աղաչեմ յիշեցէ՛ք 

զԽաչատուր գրագիր, որ ի սմանէ 

աւկտեցաք ի գրչական արուես-
տից սակաւ մի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 46]: 

«Արդ, ես՝ նուաստ եւ անարժանս 

ի քահանայս եւ տխմարս ի յար-
հեստ գրչական» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

184]: «Իսկ սա թէպէտ տըհաս գո-
լով գրչական արհեստիս, այլ 

յաւժարական կամաւք մոռացաւ 

զկար մարմնոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

462]:  

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 479: 

ԳՐՉԻԿ, գ., նվզկ. գրիչ բառի, 

փխբ. անարժան, անարհեստ 

գրիչ, գրչակ. «Զմեղապարտ 

գրչիկս յիշեա՛ ի Տէր, ո՛վ սրբա-
զան ընթերցող» [Հիշ. ԺԳ, 701]: 

«Ախմար գրչիկս վարժեալ ի սմա 

իմաստութեամբ եւ հոգեւոր 

ուրախութեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 938]: 

«Ձեռամբ սուտանուն գրչկայ՝ 

Ստեփաննոս Յերկայնի» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 19]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 89: 

ԳՐՉՈՂԱԿԱՆ, ա., գրչին կամ 

գրչարվեստին հատուկ, գրչա-
կան. «Զայս մատենի սադարս 

գրչողական, զի թէպէտ արհես-
տիս պարապական, սակայն ի 

մեղաց ոչ զատական» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 385]: 

- Դ - 

ԴԱԴԱՐԱՆՔ, գ., խաղաղու-

թյուն, հանդարտություն, փորձու-

թյուններից զերծ. «Բայց մնաց 

փոքր ի շատէ երկիրն Գաւաշից ի 

դադարանք» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 117]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

590: 

ԴԱԼԱՐԱՐՁԱԿ, ա., կանաչ 

սաղարթներ արձակած, դալա-
րազարդ. «Զերկուսինդ ապրե-
ցուսցէ Տէր Յիսուս կենդանու-
թիւնն ձեր.... յոռոգումն սննդեան 

դալարարձակ, տնկաբողբոջ շա-
ռաւեղեալ ոստոցդ» [Հիշ. ԺԳ, 

326]: 

ԴԱՍ 

- ԴԱՍ ԱՍԵԼ, դասավանդել, 

դասախոսել. «Ըստ շնորհի յաջո-
ղելոյն Աստուծոյ հասեալ ի վար-
դապետական աթոռ՝ ասել դաս 

եւ մեկնել զգիրս աստուածա-
շունչ» [Հիշ. ԺԳ, 707]: 

ԴԱՐԱՅԵՏԻՆ, ա., անստ. նշ., 

վատթար (՞). «Շնորհիւն Աստու-
ծոյ սկսա եւ ողորմութեամբ նո-
րին կատարեցի զսուրբ եւ զկեն-
սաբեր Աւետարանս ի դարայե-
տին թուիս Հաոց ՉՀԵ (1326)» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 5]: 

ԴԱՌՆԱԿԵՑ, ա., դառը և դժ-
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վարին կենցաղով ապրող, 

վշտակյաց. «Ես՝ Յոհան գրողս, 

անբաժինս յուրախութեան ժա-
մանակէս եւ դառնակեցս բնու-
թեամբ» [Հիշ. ԺԴ, 411]: 

*ԴԵՂԻՉ, գ., ծաղկող, նկարող. 

«ԶԽաչիկ պատուական քահանա 

յիշեցե՛ք ի Տէր, որ առիթ եղեւ դե-
ղելոյս, եւ զԳրիգոր՝ դեղիչ սորա» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 283]: 

♦Հմմտ. ՀԲԲ, 1, 504: 

ԴԵՌԱՏԷԳ, ա., պատանի, նո-
րաբույս. «Բարենշան նորին շա-
ռաւեղն պա(յ)ազատն եւ մնա-
ցորդն ազգիս, դեռատէգն եւ նո-
րաբողբոջն, սիրեցեալն եւ մեծա-
ցեալն» [Հիշ. ԺԳ, 178]: 

*ԴԵՐԱՆՈՒՆ, ա., իբր կամ լոկ 

անուն ունեցող, փխբ. անարժան. 

«Ձեռամբ անարժանիս Մկրտչիս 

եւ դերանուն կրաւնաւորիս, որ 

սպասաւոր եմ լեալ բանիս միայն 

անւամբ ու ոչ ըստ գործիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 824]: 

ԴԵՐԵՒ 

- Ի ԴԵՐԵՒ ՀԱՄԱՐԵԼ, անպի-
տան համարել, անտեսել. «Որք 

աւգտիք ինչ ի սմանէ կարդալով 

կամ յաւրինակելով, մի ի դերեւ 

համարել զբազում աշխատու-
թիւնս իմ ի սմայ» [Հիշ. ԺԳ, 466]: 

ԴԷՄ 

- Ի ԴԻՄԻ ԱՌՆԵԼ, դեմքը շրջել, 

երես թեքել, անտեսել. «Յահեղ 

աւուր դատաստանի, յորժամ 

բազմիս ի մեծ բեմի արդարա-

դատ քո աւրինի, ոչ արասցէս ի 

մեր դիմի, այլ շնորհաւք քո հրա-

մանի մեր յանցանացն ամենայ-

նի, լե՛ր դու քաւիչ յայս աշխար-

հի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 322]: 

ԴԺՆԱՏԵՍԱԿ, ա., դաժան, 

անտանելի, խորշելի. տե՛ս 

ԳԱՂՁՆԱԲԵՐ-ի օրինակը: 

ԴԺՆԴԱԿԱԹՈՅՆ, ա., խիստ 

թունավոր, գերթունալի. «Արգե-
լեալ բանտի՝ ի մէջ չարաշունչ, 

մահաբուրիչ, դժընդակաթոյնն 

սողնոց» [Հիշ. ԺԳ, 351]: 

ԴԺՈԽԱՔԱԿ, ա., դժոխքից ան-

ջատող, բաժանող. «Իսկ իմ ամե-

նամեղ հոգոյ եւ անիմաստ գրչա-

ւորի Պաւղոսի, դեգերելով ի 

դրունս դժոխաքակ» [Հիշ. ԺԳ, 

482]: 

ԴԺՈՒԱՐԱԲԱՌ, ա., դժվար 

հասկանալի, խրթին. «Բազում 

աշխատանաւք աշխատեցայ ի 

Դատաստանագիրքս ծերացեալ 

մտաւք եւ ձեռաւք ի հին եւ ի 

դժւարաբառ եւ յանհասկանալի 

գրոց» [Հիշ. ԺԳ, 328]: 

ԴԺՈՒԱՐԱԲԵՌՆ, ա., ծանր, 

ծանրաբեռ. «Եւ այլք առեալ 

զբազմահնար եւ զդժւարաբեռն 

պելետկինին, զոր ի մերում գա-
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ւառին լախտ անըւանէն» [Հիշ. 

ԺԳ, 371]: 

♦Նույն աղբյուրից մեկ վկա-
յությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 616 և ՄՀԲ, 

168: 

ԴԺՈՒԱՐԱԳՈՒՆԱԿ, ա., նույն-
քան դժվար. «Վասն զի յորս թե-
ւակոխէ մտացն յօժարութիւն, 

մոռացումն առնէ դժուարագու-
նակ կրից եկելոց» [Հիշ. ԺԴ, 610]: 

ԴԺՈՒԱՐԱԼՈՒԾԱՆԵԼԻ, ա., 

դժվար մեկնելի, խրթին. «Զոր լու-
սաւորեալ բացայայտէ զբազում 

խրթին եւ դժուարալուծանելի եւ 

անյայտ իմաստս ծածկեալս» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 360]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 242.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 372, ՀԲԲ, 1, 513: 

ԴԺՈՒԱՐԱՅԱՐԿ, ա., դժվարա-
մատույց, բարձրադիր. «Ի սրբա-
փայլ լերինս Հայր Մակար կոչե-
լոյ, յանապատս դժուարայարկ 

Ծիծռանքար կոչելոյ՝ ի ծերպս եւ ի 

քարանձաւս վիմաց» [Հիշ. ԺԳ, 

77]: 

ԴԻՄԱՇԱՐԺ, ա., ընդդեմ, հա-

կառակ շարժվող, ընդառաջ. 

«Ըստ դիմաշարժ փոփոխմանց 

ժամանակի այժմ առաջնորդ աս-
տուածապահ ուխտիս Սկեւռա-
յի» [Հիշ. ԺԳ, 850]: 

ԴԻՈՒՌՆԱԼ, գ., օրվա ցերեկա-
յին հատված՝ ըստ Ժամագրքի 

(լատ.-իտ. diurnale <diurnale 

officium). «Թարգմանեցի ի 

ֆրանգ բառէ ի հայկականս 

զԺամուց գիրք, որ կոչի Դիուռ-
նալ, այսինքն է ցերեկաին, որք 

ասին Վեսպրն, որ է երէկոյին 

ժամն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 398]: 

ԴԻՒՐԱԴՐԺԵԼԻ, ա., հեշտորեն 

դրժող, դյուրախաբ. «Կարաւտ եմ 

սատարութեան աղաւթից, ար-
գահատեցէ՛ք յիշել զդիւրադրժելի 

գրիչ առ ներհակս բարոյն Սի-
մէոն» [Հիշ. ԺԳ, 800]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

630: 

ԴԻՒՐԱԼԻՐ, ա., հեշտալիր, հա-
ճելի, դյուրընթեռնելի. «Զլուծումն 

ես գրեցի, եւ զդիւրալիր ընթեռնե-
լոյն զձեռագիրն նա գրեց» [Հիշ. 

ԺԵ, Գ, 327]: 

ԴՆԵԼ 

- ԴՆԵԼ Ի ՆԵՐՔՈՅ ՀԱՐԿԻ, 

հարկատու դարձնել. «Առաքեաց 

հաստատեաց զկամս Չարմա-
ղանին աւրինաւք խնայել հնա-
զանդեալսն եւ դնել ի ներքոյ 

հարկի» [Հիշ. ԺԳ, 246]: 

ԴՇԽՈՅԱՓԱՌ, ա., թագուհու 

փառք և համբավ ունեցող. «Եւ 

առաջի իւր զՔրիստոս տեսանե-
լով ինքն եւ աստուածազարդ կո-
ղակիցն իւր՝ արքայաշուք դշխո-
յայափառն Վախախ» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 133]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 172: 
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ԴՈՂ 

- Ի ԴՈՂ ԿԱԼ, ահ ու սարսափի 

մեջ լինել, դողալ, վախենալ. «Եւ 

ամենքս ի դող կանք, եւ բաժին մի 

փախեան դէպ ի Հոռոմ գեղանն» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 233]: 

ԴՊՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, գ., այն 

ժամանակահատվածը, երբ մեկը 

վարում է դպրապետի պաշտոնը, 

նրա դպրապետ լինելու օրոք. «Ի 

թագաւորութեանն Հայոց Լեւոնա, 

ի կաթողիկոսութեանն տէր Յա-
կոբա, ի դպրապետութեանն մեծ 

վարժապետին իմոյ, անլուսաւոր 

կենացս լուսաւորչի՝ Եսայեա» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 162]: 

ԴՍՏՐԵԿ, գ., նվզկ. դուստր 

բառի, դստրիկ. «Ի յիշատակ.... 

սիրելի դստրեկի իմոյ՝ Թայիկ 

թագոհո» [Հիշ. ԺԳ, 179]: 

*ԴՐԺԵԼ, ն. բ., հեռացնել, 

դուրս բերել. «Եւ մի ոք իշխեսցէ 

դրժել զսա ի Կաթողիկեէս եւ ի 

Սուրբ Նշանէս, զի մի պատժեսցի 

սոցունց» [Հիշ. ԺԳ, 73]: 

ԴՐՈՇՄԱԾ, գ., պատկեր, գիծ. 

«Յոքներանգ ծաղկանց պճնա-

պաճոյճ յաւրինուածով,   ոսկե-

գիր դրոշմածիւք, զտէրունական 

անուանս փառազարդեալ, վե-

րընծայեաց սրբոյ տաճարիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 434]: 

ԴՐՈՒԱՏԱԶԱՐԴ, ա., դրվա-

տանքով զարդարված. «Եզակ եւ 

եռանձնեայ աստուածութեանն, 

որում դրուատազարդ եւ շնորհա-
նուէր երկրպագութիւն» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 251]: 

- Ե - 

ԵԴԵՄԱՏՈՒՆԿ, ա., եդեմում 

տնկված, դրախտային. «Արդ, ով 

սուրբ ճգնազգեաց կրաւնաւորք 

եւ առաքելագումար դասք քահա-
նայից, յորժամ վայելէք ի քաղց-
րաճաշակ, եդեմատունկ, աս-
տուածառոյգ վտակաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 396, նման՝ ԺԴ, 585, 852]:  

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

646: 

ԵԶԱԲՈՒՆ, ա., բնությամբ 

եզակի, միակ. «Փա՜ռք եռանձ-
նեան եւ եզաբուն, համակամ եւ 

համագոյ, միահեծան եւ միայ-
զաւր իշխանութեանն յաւի-
տեանս. ամէն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 333]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

646: 

ԵԶԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, ա., մեկ 

խորհրդի շուրջ խմբված, միա-
բան, համախոհ. «Ամէներջանիկ 

եղբայրս ընդ իս ոչ միայն յարա-
կիցք, այլ եւ միաշունչք եւ եզա-
խորհուրդք, համագումարք եւ 

զուգահաւանք» [Հիշ. ԺԳ, 667]: 

ԵԶՈՒՆԱԿԱՊԷՍ, ա., եզակի, 
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եզական. «Փա՜ռք արդար եւ սեռ-

նեռակն ադոնաութեան.... հա-

մաբոլոր եզունակապէս եւ միաս-

նական աստուածութեան» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 30]: 

ԵԹԵՐԱԾԻՆ, ա., եթերից՝ երկն-
քից ծնված, աստվածաստեղծ. 

«Զի եւ ձեզ ողորմեսցի ողորմածն 

Աստուած, ամէն, զի ամենայն 

եթերածին կարօտ է ողորմու-
թեանն Աստուծոյ» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 

322]: 

ԵՂԱՆԱԿԱՒԵՏ, ա., եղանա-
կավոր, երգվող. «Արդ, գրեցաւ 

եղանակաւետս տառիկ, ձեռամբ 

սուտանուն գրչաւորի՝ Վասլի» 

[Հիշ. ԺԳ, 468]: 

ԵՂԱԲԵՐ, գ., (բրբռ.) յուղա-

բեր. «Զոր ի ձեռն Թորոսի հրա-

մաեցիք վասն եղաբերից կա-

նանցս գրել ձեզ» [Հիշ. ԺԳ, 326]: 

ԵՂԲԱՅՐԱԿԻՑ, գ., միաբանա-

կից. «ԶՀասան զեղբայրակիցն 

մեր յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս, ո՛վ եղ-

բարք» [Հիշ. ԺԳ, 836]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 557. 

ԺՀԼԲԲ, 1, 548. ԱՀԲԲ, 1, 322: 

ԵՂԲԱՅՐՈՐԴԻ, գ., եղբոր որդի. 

«Թողութիւն հայցէք.... եւ զեղբայ-

րորդին զՍտեփաննոսն» [Հիշ. 

ԺԳ, 795]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 182: 

ԵՂԲԱՅՐՈՐԴԵԱԿ, գ., նվզկ. 

եղբորորդի բառի. «Եւ ընդ նմին 

յիշեայ զպատանի եղբայրոր-

դեակն իմ զՈւմեկ, որ է Աստուծոյ 

եւ մարդկան հաճոյ» [Հիշ. ԺԳ, 

613]: 

ԵՂԲԱՅՐՈՒԿ, գ., նվզկ. եղ-
բայր բառի. «Եւս եւ զսնընդակից 

եղբայրուկն իմ եւ զլերդակից որ-
դեակն զՍտեփանոս վանական 

քահանայ» [Հիշ. ԺԳ, 850]: «Եւ 

զհեզիկ եւ զսիրելի հոգեւոր եղ-
բայրուկն իմ զՍտեփանոս վա-
նական քահանայն.... աղաչեմ յի-
շել» [Հիշ. ԺԳ, 851]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

850: 

ԵՂԲԱՐԴՈՒՍՏՐ, գ., եղբոր 

դուստրը. «Յիշեսջի՛ք ի Տէր զեղ-
բայրն իմ՝ զՈսկէտունկն.... եւ 

զկուսակրաւն զեղբարդուստրն 

իմ՝ զԹաճն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 379]: 

ԵՂԲՕՐԹՈՌՆ, գ., եղբոր թոռը. 

«Յիշեցէք ի Քրիստոս զեղբաւր-
թոռն զՍտեփանոս քահանային՝ 

զՓոխան» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 540]: 

*ԵՂԲՕՐՈՐԴԻ, գ., եղբոր զա-
վակ, այստեղ՝ դուստր. «Թագազ-
նեա դշխոյ նորին Կեռան, որ ի 

նախապատմեալսն զարմից եւ 

եղբաւրորդի է ստացողի գրոցս 

Աւշնի» [Հիշ. ԺԳ, 440]: 

ԵՂԵԳՆԱԳԻԾ, ա., մ., եղեգնյա 

գրչով. «Ներփանաք եւ փցունս ի 

գրչաց Դանիէլ սուտանուն կրաւ-
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նաւոր, եղեգնագիծ դրոշմեցի 

զսա իմով մեղսամած մա-
տամբս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 118]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 182.  

ԼՀ.ԳԲ, 100:  

*ԵՂԵԳՆԱԿՈԽ, ա., եղեգնով 

կոխած, եղեգնյա գրչով գրված, 

եղեգնագիծ. «Ես` տառապեալ 

գրաւղս Բարսեղ, զտիւն ամե-
նայն տքնեալ ի վերայ փայտեղէն 

տախտակի, եղեգնակոխ արաւ-
րով.... ընդ միմեանս շարայարեցի 

զբանս կենսաբեր սրբոյ Աւետա-
րանիս» [Հիշ. ԺԳ, 115]: 

♦Հմմտ. ԱԲ, 260. ՍԳ.ՆԲՀԼ, 

406. ՀԲԲ, 1, 558. ԱՀԲԲ, 1, 323: 

ԵՂԵՌՆԱԹՈՅՆ, ա., թունալի, 

խիստ թունոտ. «Եւ անդ նեղեալ 

յեղեռնաթոյն ոմանց առաջնոր-
դաց՝ ոչ ժամանեցի ի կէտ կա-
տարման» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 118]: 

ԵՆԹԱԴԻՐ, ա., մ., կարգով, 

հերթականությամբ. «Զենթադիր 

արտակերտեալս ի վիս սաւլեն ի 

Գրիգորէ Նիւսեա արտաշարեալ 

զտիպն տերունեան» [Հիշ. ԺԳ, 

605]: 

ԵՆԹԱԿԱՆԱԼ, չ. բ., ենթակա 

կամ իշխանության տակ լինել, 

ենթարկվել. տե՛ս ԱՆՈՐՈՆԵԼԻ-ի 

օրինակը: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 659: 

ԵՊԵՐԱՆՔ 

- ԵՊԵՐԱՆՔ ԴՆԵԼ, քամահրել, 

այպանել. «Այլ եթէ խիստ գիտ-
նաւորն ես, եպերանս մի դնել» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 151]: 

ԵՌԱԲՈՒՆ, ա., երիցս նույն 

բնությունն ունեցող, եռաբնույթ. 

«Փառք եզական, եռաբուն, միա-
կամ, անսկիզբն եւ անքնին տէ-
րութեանն յաւիտեանս» [Հիշ. ԺԳ, 

674]: 

ԵՌԱԶՕՐ, ա., երեքի զօրու-

թյուն ունեցող (իմա՛ աստվածա-

յին Սուրբ Երրորդություն). 

«Փա՜ռք Քեզ՝ Հայր եւ Որդի եւ 

Սուրբ Հոգի, եռազաւր եւ զուգակ-
շիռ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 345]: 

ԵՌԱՀԻՒՍՈՒՄՆ, գ., երեքի 

միահյուսում, եռամիություն. «Ե-
ռայհիւսմամբ կարկաչահոս ձայ-
նիւ ոռոգեցին յոլորտս եկեղեց-
ւոյ» [Հիշ. ԺԳ, 931]: 

ԵՌԱՀՐԱՇ, ա., երիցս հրաշա-

լի, Սուրբ Երրորդությամբ փառա-

վորված. «Շնորհիւն Տեառն ամե-

նակալի եւ նորին աւգնականու-

թեամբ աւարտեցաւ եռահրաշ եւ 

հոգիազարդ Աւետարանս» [Հիշ. 

ԺԳ, 655, 757, ԺԴ, Ա, 104]: «Եռահ-

րաշ անբաժանելի եւ անքակ տէ-

րութեանն վաել է փառք» [Հիշ. 

ԺԳ, 735]: «Եռահրաշ եւ անբա-

ժանելի Սուրբ Երրորդութեանն 

փառք յաւիտենից յաւիտեանս» 

[Հիշ. ԺԳ, 835, 911]: 
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♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

661: 

ԵՌԱՀՐԱՇԵԱՆ, ա., եռահրաշ. 

«Մշտաբարբառ ներբողենիւ, գո-
վաբանեալ եռահրաշեան յաւրի-
նուածովք երգեն զփառս» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 87]: 

ԵՌԱՆԴՆԱՀՈՍ, ա., եռանդուն 

կերպով հոսող, եռանդը շարժող. 

«Յեռանդնահոս փափագմանէ 

նախագրեալ տեառն Դաւթայ, 

հարկեալ իմ ի շքեղաշուք հրամա-
նէ նորին, ետու զսա ի ձեռն նո-
րա» [Հիշ. ԺԳ, 499]: 

ԵՌԱՆՁՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, գ., 

եռանձնություն, երեք անձ (իմա´ 

Սուրբ Երրորդություն). «Եւ ան-
պատում բղխելոյն ի Նմանէ Հոգ-
ւոյն Սրբոյ անանջատական էու-
թեան եւ միապետ եռանձնակա-
նութեան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 62]: 

ԵՌԱՊԱՐՍՊԵԱՆ, ա., երիցս 

պարսպապատ, եռաշարք պա-
րիսպ ունեցող. «Աւերեաց.... եւ 

զեռապարսպեանն Տրապօլիս, 

զոր առ Ալֆի սուլտանն Մելիք 

Մնսուր ի թուին ՉԼԸ (1289)» [Հիշ. 

ԺԳ, 718]: 

ԵՌԱՋԱՀԵԱՆ, ա., երիցս լու-
սավորյալ, եռաջահ. «Մշտապայ-
ծառ, եռաջահեան համաբնու-
թեան եւ եզական լուսոյն» [Հիշ. 

ԺԳ, 466]:  

ԵՌԵՐՋԱՆԻԿ, ա., երիցս երջա-

նիկ. «Զաստուածապատում եւ 

զերկնաձիր, զմշտընջենաբուխ եւ 

զյաւետախաղաց շնորհս Հոգ-
ւոյն Սուրբ, եռերջանիկ եւ երանե-
լի աւետարանիչքն» [Հիշ. ԺԳ, 

379]: 

ԵՏԵԿԵԱՆ, ա., ետ եկած, հա-
րություն առած (՞). «Փառք ար-
դար եւ սեռնական էութեանն, 

Հաւր համալրաբար, եւ Որդւոյ, որ 

ետեկեան, եւ Հոգւոյն տառի» 

[Հիշ. ԺԳ, 295]: 

ԵՐԱՆԱՀՐԱՇ, ա., երանելի և 

հրաշալի. «Կաքաւելովն ետ հա-
տանել զգլուխ երանահրաշ մար-
գարէին» [ՄՄ, Հմր 8356, 65ա, 

1322 թ.]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 266.  

ՍԲ.ՆԲՀԼ, 419. ՀԲԲ, 1, 572.  

ԺՀԼԲԲ, 1, 567: 

ԵՐԱՆԳԱՆԵՐԿ, ա., գունա-
ներկ, գունագեղ. «Շատ եւ յոլով 

ծախիւք, զարդարելով խորհրդա-
կան նկարակերպութեամբ՝ ոս-
կիազարդ եւ երանգաներկ գու-
նովք» [Հիշ. ԺԴ, 486]: 

ԵՐԱՆՀՈԳԻ, ա., հոգուն երա-
նություն պարգևող, երանավետ. 

«Սիրել ի գնալ երանհոգի քուն, 

քան աշխատիս նման իշուն» 

[Հիշ. ԺԳ, 97]: 

ԵՐԳԱԲԱՆՈՂ, ա., երգվող, եր-
գեցիկ. «Գրեցաւ երգաբանող 

սուրբ Շարակնոցս ի յերկիրս Մո-
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կաց ի սուրբ ուխտս, որ կոչի 

Ծպատ» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 340]: 

ԵՐԳԱԿԻՑ, գ., միմյանց հետ 

երգող, փխբ. զրուցող, համա-
խոհ. «Եւ երգակցաւքն, որ է Եւսե-
բի եւ Կարպիանոս, կատարեալ 

յանգ հանի զամենայն լիապէս 

կարողութեամբն Աստուծոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 63]: 

ԵՐԴԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ, գ., նույն 

տանիքի տակ, համատեղ բնակ-
վելը. «Մտացս տեսմամբ էանա 

յամենայնի վտանգեալ եւ յերդբ-
նակութեան յարկիս նկատեալ ի 

խորոց» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 201]: 

ԵՐԵՍ 

- ԶԵՐԵՍՍ Ի ՄԱՅՐՆ ԴՆԵԼ, 

խնդրել, աղաչել. «Արդ, ես՝ թա-
փուր ի գործոց բարեաց եւ լցեալ 

ամենայն յանցանաւք, զերեսս ի 

մայրն եդեալ, աղերսահայցմամբ 

մաղթանաւք խնդրեմ յամենե-
ցունց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 191]: 

- ԶԵՐԵՍՍ Ի ՄԱՅՐ ՄԱԾՆՈՒԼ, 

խոնարհվել, ծնկի իջնել. «Այլ եւ 

ես՝ թարմատար եւ անարիս ի 

սարկաւագս եւ անարհեստս ի 

գրիչս Մոմիկ, զերեսս ի մայր մա-
ծուցեալ աղաչեմ սղալանաց եւ 

խոշորութեանն անմեղադիր լի-
նել» [Հիշ. ԺԳ, 679]: 

- ԶԵՐԵՍՍ Ի ՄՈԽԻՐՆ ԴՆԵԼ, 

խնդրել, թախանձել. «Արդ, ես՝ 

տառապեալ կազմող սորա, զե-

րեսս ի մոխիրն դնեմ ընթերցո-
ղացդ եւ աղաչեմ յիշել ի մեղաց 

թողութիւն զիս» [Հիշ. ԺԳ, 451]: 

«Եւ զձ///ան դարձեալ աղաչեմ 

զձեզ եւ զերեսս ի մոխիր դնեմ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 371]: 

ԵՐԵՒԱԿԱՊԷՍ, մ., բացա-
հայտ, հասկանալի. «Ողջախո-
հակ այղոց ոմանց յոքունց բա-
ցատրեաց երեւակապէս, պար-
զատէս, զըղձալի իմաստս հոգ-
ւոյն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91]: 

ԵՐԿԱԶԳԻ, ա., երկու ազգից 

սերող. «Զի զՌոբէն, որ երկազգի, 

փռանկն եւ հայկազնի, առեալ 

ածեն ի Տարսոն Կիլիկէի, զի Տէր 

լիցի այսմ աշխարհի» [Sirinian 

2004, 76]: 

ԵՐԿԱՍԻՐԱԲԱՐ, մ., ստեղծա-
գործաբար, ջանասիրաբար. «Տէր 

Ներսէս մականուամբ Կլայեցի 

հմտասիրացն հետեւելով պա-
րուց երկասիրաբար ընթերձ-
մամբ աշխատեալ ի մատեանս» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 213]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

689: 

ԵՐԿԱՐԱՄԵԱՅ, ա., երկար 

կամ շատ տարիներ տևող, բազ-
մամյա. «Ընթերցմամբ կամ աւ-
րինակով յիշել աղաւթիւք զստա-
ցող սորա զպարոն Ֆռանկ եւ 

խնդրել երկարամեա կեանք ի 

Քրիստոսէ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 44]: «Եւ 
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զամենայն ազգայինսն իմ եւ 

զորդին՝ Գրիգոր երկարամեայ լի-
նել յերկրի» 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 591. 

ԺՀԼԲԲ, 1, 586. ԱՀԲԲ, 1, 348: 

ԵՐԿԱՐԵԼԻ, ա., երկար, երկա-
րատև. «Թագաժառանգ Հայոց 

սեռի, պահեա՛ կենաւք երկարելի, 

հանդերձ եղբարբք իւրաւք բարի» 

[Հիշ. ԺԳ, 415]: 

ԵՐԿԻՆԱԳՈՐԾ, ա., երկնաս-
տեղծ. «Ծառ հայրական երկինա-
գործ՝ տերեւախիտ, լայնասա-
ղարթ եւ ծաղկաւետ» [Հիշ. ԺԳ, 

653]: 

ԵՐԿԻՐ 

- ՅԵՐԿԻՐ ԱՆԿԱՆԵԼ, երկրա-
մած լինել, աղերսել. «Արդ, յեր-
կիր անկեալ աղաչեմ զամենե-
սեան ոգէհեծ պաղատանաւք» 

[Հիշ. ԺԳ, 547]: 

ԵՐԿՆԱԲԱՑԻԿ, ա., երկինքը 

բացող. «Յիշեսջիք ի սուրբ եւ երկ-
նաբացիկ աղաւթս ձեր զստացող 

տառիս» [Հիշ. ԺԳ, 616]: 

♦Աւելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 192.  

ԼՀ.ԳԲ, 107: 

ԵՐԿՆԱԲՈՂԲՈՋ, ա., երկնային 

զորությամբ բողբոջած կամ 

երկնքում բողբոջած, հղացած. 

«Աւարտեցաւ հոգիահրաշ եւ վա-
յելուչ երկնաբողբոջ բուրաս-
տանս ի Սուրբ Հոգոյն յառաջա-
ցեալ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 277]: 

ԵՐԿՆԱԳՈՒՆԱԿ, ա., երկնա-

նման. «Զնոյն եւ երկնագունակ, 

ծովանմանն նարդոս զազգի 

մրցմունս նահատակութեան զա-
ռաքինեացն բերելով զհանդէս» 

[Հիշ. ԺԳ, 889, ԺԴ, Ա, 210]: «Զինչ 

եւ երկնագունակ, ծովանմանն 

նարդոս զՂուկաս առեալ 

զկերպ» [Հիշ. ԺԳ, 890]: 

ԵՐԿՆԱՀԼՈՒ, ա., երկնքին 

հնազանդվող, աստվածավախ. 

«Յարազուարճ, երկնահլու, 

մշտազուարթ, աստուածազան 

ներկատուն բանիցս ի փոքու մա-
տենիս եղե ջանացող գծել մեղա-
պարտ գրիչս Թեօֆիլէ» [Հիշ. ԺԳ, 

941]: 

ԵՐԿՆԱՄՈՒՏ, ա., երկինք մըտ-

նող. «Զստացող սուրբ Աւետա-
րանիս զսրովբեանման եպիսկո-
պոս զտէր Դաւիթ, եւ զաստուա-
ծազարդ քահանայ զՊետրոս 

սրբազան, երկնամուտ նորա-
տուր մանկունս Նորոյ Սիովնի» 

[Հիշ. ԺԳ, 499]: 

ԵՐԿՆԱՆԿԱՏ, ա., երկնքը 

նկատող, երկնատես. «Որք 

զմտացս աչս անաղաւտ եւ վճիտ 

ունիցին երկնանըկատ դիտմամբ 

առ էականն լոյս» [Հիշ. ԺԳ, 278]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 192: Վկայու-

թյունը՝ անստույգ: 

ԵՐԿՆԱՊԱՏՈՒՄ, ա., երկնա-
յին անցքերի մասին պատմող, 
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նրանց վերաբերյալ նյութեր բո-
վանդակող. «Գրեցաւ տառս աս-
տուածային երկնապատում 

սրբոյս Դիոնէսիոսի Արիսպա-
գացւոյ՝ հետեւողի սրբոյն Պաւ-
ղոսի առաքելոյն» [Հիշ. ԺԴ, 456]: 

ԵՐԿՈՒԱՄԵԱՆ, ա., երկու տա-
րեկան. «Որ էր ծաղկեալ երիտա-
սարդական հասակաւն եւ ունէր 

Ա. (1) զաւակ արու՝ երկուամե-
նից» [Հիշ. ԺԴ, 493]: 

ԵՐԿՈՒՔԱՆ, թ., երկուսն էլ 

(գրաբ.՝ երկոքին, երկոքեան). 

«Մէկ ամի երկուքանն փոխեցան 

ի Քրիստոս յոյսն մեր» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 365]: 

ԵՐԿՐԱԲՆԱԿ, ա., երկրի վրա 

կամ մայր հողում բնակվող. «Որք 

ոչ զերկրաբնակս, այլեւ զիմա-
նալեացն զհրանիւթիցն զպարսն 

զարմացուցին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 185]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 1, 599.  

ԺՀԼԲԲ, 1, 596. ԱՀԲԲ, 1 , 355: 

ԵՐԿՐԱԹԱՒԱԼ, ա., գետնա-
քարշ. «Արդ, երկրաթաւալ դիմաւք 

աղաչեմ զպատահեալսդ, յիշե-
ցէ՛ք ի սրբամատոյց յաղաւթս 

ձեր» [Հիշ. ԺԳ, 436]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

700: 

ԵՐԿՐԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ, գ., իշխա-
նություն, տիրակալություն. «Ի 

յերկրակալութեանն պարոն Թա-
դային, ի գեղն, որ կոչի Չիկբակ, 

ընդ հովանեաւ Սրբոյն Սարգսի 

զաւրավարին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 237]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 193: 

ԵՐԿՐԱՀՈՒՊ, ա., դեպի գետին 

խոնարհված, երկրամած. «Երկ-
րահուպ դիմաւք հայցեմ ի հան-
դիպողացդ ողորմութիւն խնդրել 

ի Քրիստոսէ յանեղ աւուրն հա-
մառաւտի ընդ ամենայն սուրբս 

իւր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 127]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 280.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 443. ՀԲԲ, 1, 600.  

ԺՀԼԲԲ, 1, 597. ԱՀԲԲ, 1, 356: 

ԵՐԿՐԱՄԱԾ, ա., գետնամած, 

դեպի գետին խոնարհված. 

«Վասն որոյ առ ոտս անկեալ 

երկրամած դիմօք, ես՝ մեղուցեալ 

ըՍպիլս, աղաչեմ զերամս եպիս-

կոպոսաց» [Հիշ. ԺԴ, 585]: 

♦Որպես գոյական մեկ վկա-
յությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 701: 

ԵՐՋԱՆԿԱՋՈԿ, ա., առանձ-
նակի երջանիկ, զվարթ. «Ունա-
կացեալ դպրութեամբ մանրա-
մատոյց մասամբ ջամբեցուցանէ 

երջանկաջոկ մանկանց» [Հիշ. 

ԺԳ, 837]: 

ԵՐՐԵՐՋԱՆԻԿ, ա., երիցս եր-

ջանիկ, գերերջանիկ. «Խնդրեաց 

զայս առնել հարկեցուցիչ հրա-

մանաւ ի յերրերջանիկ եւ ի լու-

սաբան րաբունապետէս Գէոր-

գայ» [Հիշ. ԺԳ, 751, 832]: «Զոր 
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արարեալ է սրբոց հարցն աս-

տուածամերձից եւ ի մի ժողո-

վեալ երրերջանիկ վարդապետն 

Վարդան» [Հիշ. ԺԳ, 754]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

704: 

ԵՐՓՆԱՓԱՅԼՈՒՆ, ա., փայլ-

փըլուն, գույներով պայծառա-
ցած. «Աշխատութեամբ ժողո-
վեալ.... ի զանազան երփնայ-
փայլուն ծաղկոցած» [Հիշ. ԺԳ, 

875]: 

ԵՐՓՆԵՌԱՆԴ, ա., եռանդուն, 

բազմեռանդ. «Երփնեռանդն եւ 

յորդառատ յորդորակաւք յաւրի-
նեալ հանգոյն տեառն Յովհան-
նու Ոսկէբերանի» [Հիշ. ԺԳ, 626]: 

ԵՐՓՆԱԶԱՆՑ, ա., բազմա-
գույն, երփներանգ. «Զոր, ըստ 

աւրինի երփնազանց եւ պայծա-
ռացուցիչ ծաղկանց, ի միասին 

հաւաքեալ է» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 245]: 

ԵՒԹՆԿՐԿԻՆ, ա., յոթնապա-
տիկ, յոթ անգամ. «Արդ, որպէս 

սոքա պայծառացուցին ծաղ-
կաւք.... եւթնկրկին առաւել պայ-
ծառացուսցէ յիւր յարքայութիւնն, 

եւ նմա փառք յաւիտեանս ամէն» 

[Հիշ. ԺԳ, 142]: 

- Զ - 

ԶԱՆԱԶԱՆԱԼՈՒՐ, ա., զանա-
զան անձանցից լսված, հանրա-

հայտ. «Սա է էրանութիւն այն, զի 

ունի սա ամբարեալ զգանձս պա-
տուականս զանազանալուրս յա-
նառիկ ամրոց իւր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

45]: 

ԶԱՆՑԱՐԱՐԵԱԼ, ա., մեղսա-
գործ, մեղապարտ, «Յիշեսջիք ի 

մաքրափայլ աղաւթս ձեր.... զարս 

եւ զկանայս, զծերս եւ զտղայս, 

զկենդանիս եւ զհանգուցեալս 

զպատուեալս եւ զզանցարա-
րեալն» [Հիշ. ԺԴ, 518]: 

ԶՄԱՅԼԱՍԷՐ, ա., զմայլություն 

սիրող, զվարթասեր. «Արդ, որ 

հանդիպիք սմա տարազաւ իւիք, 

յիշեցէ՛ք.... զհարազատ եղբայրսն 

քահանայք՝ զՅակոբ եւ զշնորհա-
զարդ նկարիչն՝ զԹորոս՝ զհեզա-
հոգիքն եւ զմայլասէրքն» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 434]: 

ԶՈՒԱՐԹԱԲԱՐՈՅ, ա., բնու-

թյամբ զվարթ, վայելուչ բարք 

ունեցող, աշխույժ. «Զքաջազաւր 

իշխանն իշխանաց եւ զուարթա-
բարոյն եւ զգեղանձնեայն Կոս-
տանդին» [Հիշ. ԺԳ, 441]: «Զթա-
գաժառանգն բարեմիտ եւ զշնոր-
հալի զամենիմաստ անդրանիկն՝ 

զպարոն Հեթում՝ զզուարթադէմն 

եւ զուարթաբարոյն» [Հիշ. ԺԳ, 

572]: 

♦Գրանցված՝ ՍԳ.ՆԲՀԼ, 471. 

ՀԲԲ, 2, 31. ՀԱԼԼԲ, 2, 312. 

ԺՀԼԲԲ, 2, 52, ԱՀԲԲ, 1, 381: 



310 

ԶՈՒԱՐԹԱՆՈՒՆ, ա., բարի 

անուն ունեցող, քաղցրանուն. 

«Հրամանաւ եւ արդեամբ ազ-
նուազարմ եւ իշխանաշուք, վեհի-
մաստ եւ զուարթանուն րաբունո 

Ստեփանոսի» [Հիշ. ԺԳ, 559]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 297. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 471. ՀԲԲ, 2, 32: 

ԶՈՒԱՐՃԱԾԱՂԻԿ, ա., զվար-
ճալի, ծաղկանման. «Որպէս վա-
յել էր իւրում զուարթ և զուարճա-
ծաղիկ ալեացն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 293]: 

ԶՈՒԱՐՃՈՒՄՆ, գ., ուրախու-

թյուն, զվարճանք. «Ստացաւ զսա 

յիշատակ իւր եւ ծնողաց իւրոց եւ 

ի զուարճումն մանկանց իւրոց» 

[Հիշ. ԺԴ, 63]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 298.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 472: 

ԶՈՒԳԱՀԱՒԱՆ, ա., նույնը հա-
վանող, համախոհ. տե՛ս ԵԶԱ-
ԽՈՐՀՈՒՐԴ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

747: 

ԶՈՒԳԱՋԱՆ, մ., հավասար, 

նույնքան ջանքով. «Եւ բնաւին 

դասք առաքելոցն, որ զուգաջան 

եւ յորդահոսան գետաւրէն 

շնորհս բղխեցին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

160]: 

ԶՈՒՐԱՎԱՍՏԱԿ, ա., զուր կամ 

դատարկ գործով զբաղված, 

անպտուղ. «Քանզի եմք սբա-
ղեալք յագարակի զուրավաս-

տակ պատճառանաւ, հինգաթեւ 

եզանց լծորդութեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 

164]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

751: 

- Է - 

ԷՄՆՈՒԹԻՒՆ, գ., առատու-

թյուն, լիություն. «Արար բազում 

խաղաղութիւն եւ աջողումն 

մարդկային, էր էմնութիւն և էժ-
նութիւն, ամենեւին անգողու-
թիւն» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 280]: 

♦Բրբռ. ըմեն, ըմմեն, էմմեն 

«ամենը, ամենքը» ձևերից, 

տե՛ս ՄՀԲ, 219. ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲ-
ԲԱՌ, 2, 43: Սխալ է ՄՀԲ-ի «Է-
րէմնութիւն» բառահոդվածը: 

- Ը - 

ԸՂՁԱԶԵՐԾ 

- ԸՂՁԱԶԵՐԾ ԱՆԵԼ, ըղձից, 

փափագից զրկել. «Որ զաւրա-

ցոյց զտկարս առ ի հասումն վեր-

ջագիծ տառիս, զի այնպէս ծփեի, 

զոր աւրինակ՝ ոք յովկիանու կո-

հակսն ծփակոծ լինի եւ ըղձա-

զերծ անել յայնման» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

65]: 

ԸՂՁԱԼԻՑ, ա., ըղձալի, փա-
փագելի. «Արդ, սմին.... առատա-

շնորհ մատենի.... ցանկացող 

եղեալ ըղձալից եւ փափագմամբ 
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սուրբ սիրով արժանապատիւ 

քահանայ ոմն» [Հիշ. ԺԳ, 102]: 

♦Միևնույն վկայությամբ՝  

ՆՀԲ, 1, 716. ՄՀԲ, 218: 

ԸՂՁԱՒԵՏ, ա., տենչալի, ըղ-
ձալի. «Փափագմամբ եւ ըղձա-
ւետ տենչանօք խոկայր միշտ 

գտանել զերկնաւորն թագաւո-
րութիւն» [Հիշ. ԺԳ, 789]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

761: 

ԸՄԲԱՂԴԱՏՈՒԹԻՒՆ, գ., (ընդ 

+ բաղդատություն կազմու-

թյունից) բաղդատություն, հա-
մեմատություն. «Յոքումբք ըմ-
բաղդատութեամբ, յարառոցեալ 

արտաճառութեամբ պատկանա-
բար յատկութեամբ զիմաստս 

ամենայն գոյից մարմնոց եւ ան-
մարմնոց» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 251]: 

ԸՄԲՌՆԵԼ 

- ԸՄԲՌՆԵԼ Ի ՁԵՌՆ ՄԱՀՈՒ, 

մահվան ձեռքն ընկնել, մահա-
նալ, վախճանվել. «Ես՝ Ջալիլայ 

խաթունս, որ ի ժամ մանգու-
թեան եւ ի տղայական հասակի 

ըմբռնեցայ ի ձեռն մահու, եւ ժա-
մանեցին պահանջողք հոգոյ 

իմոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 328]: 

ԸՆԴԳՐԱՒԵԼ, ն. բ., գրավել, 

տիրել. «Որ զաշխարհ ամենայն 

վասն մեղաց մերոց ընդգրաւե-
ցին» [Հիշ. ԺԳ, 676]: 

ԸՆԴՀԱՆՐԵԼ, ն. բ., ընդհան-

րացնել, ամփոփել. «Զորս ընդ-
հանրեաց ի քիչ տեղիս՝ զգիտու-
թիւնս անճառելիս» [Հիշ. ԺԳ, 

232]: 

ԸՆԾԱՏՈՒՐ 

 - ԸՆԾԱՏՈՒՐ ԼԻՆԵԼ, ընծայել, 

շնորհել. «Եւ որ յիւր հալալ ար-
դեանցն ընծատուր եղեւ մեծա-
նունն տէր Բարսիղ` շնորհելով 

ընծա ի սուրբ պատուիրանս 

Ժ.(10) դահեկան, յիշեսցի ի Տէր» 

[Հիշ. ԺԳ, 46]: 

ԸՆԾԱՅԱՏՐԵԼ, ն. բ., նվիրել, 

ընծայել. «Տիրատուր էրեց ընծա-
յատրեց ի սուրբ պատուիրանս 

Աստուծոյ դրամ Ճ. (100), յիշել» 

[Հիշ. ԺԳ, 46]: 

ԸՆԿԵՐԱՏԵԱՑ, ա., ընկեր չսի-
րող, մարդատյաց. «Ապա աս-
տանաւր ամաչեմ ասել զազգիս 

մերոյ զնենգութիւն եւ զըչար 

կարծիս առ իրեարս, որ ի սկզբա-
նէ նախանձոտք եւ ընկերա-
տեացք լեալ են» [Հիշ. ԺԳ, 88]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

780: 

*ԸՆԿԵՐԵԼ, ն. բ., ծանոթացնել, 

մերձեցնել, ընկերացնել, նաև ըն-
կերակցել. «Յիշեսջիք զմեղաւորս 

եւ զվարդապետսն իմ.... ընդ 

նմին՝ զսրբասնեալ քահանայ՝ 

զՅոհանէս, որ ընգերեաց ինձ ի 

գործն Աստուծոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

339]: 
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ԸՆԿՐԿԵԼ 

- Ի ՅԵՏՍ ԸՆԿՐԿԵԼ, նահանջել, 

զիջել. «Փառամոլքըն տիրեցին, 

ուղիղքն ի յետս ընկրկիցին» [Հիշ. 

ԺԳ, 776]: 

- Թ - 

ԹԱԳԱԳԼՈՒԽ, ա., թագապ-
սակ, փխբ. փառապսակ. «Գծի 

սակաւ գիծս զայս լուսաւոր յա-
ղարկաւոր յաստեացս, սրբոյ քա-
հանայից եւ երջանիկ կրաւնաւո-
րաց եւ թագագլուխ հայրապե-
տաց» [Հիշ. ԺԳ, 720]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

788: 

ԹԱԳԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ, գ., թագ 

ունենալը, թագավորելը. «Ի թա-

գակալութեան Հեթմոյ՝ որդոյ Լե-

ւոնի՝ առն բարեպաշտի եւ աս-

տուածասիրի» [Հիշ. ԺԳ, 762]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

118: 

ԹԱԳԱՇՈՒՔ, ա., թագով շքե-

ղացած, թագազարդ, թագապ-

սակ. «Յորոց մի էր ի նոցանէ մեծ 

սպարապետն տանն Աւագին, 

որդւոյ Իւանէ մեծ աթաբէկին, որ 

կոչէր անուն նորա Ամիր Հասան, 

որդի մեծին Պռոշա թագաշուք իշ-

խանին» [Հիշ. ԺԳ, 682]: 

ԹԱԳԱՊԱՀ, գ., թագը պահող, 

անհրաժեշտության դեպքում 

թագավորին փոխարինող պաշ-

տոնյա. «Որդի քրիստոսասէր եւ 

բարեպաշտ իշխանաց իշխողին՝ 

Կոստանդեա թագապահի եւ ար-

քայահաւր Հայոց» [Հիշ. ԺԳ, 281]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 229. վկայու-

թյունն անստույգ: 

ԹԱԳԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ, գ., թագ 

պահելը. «Թագապահութեան 

Հայոց խաղաղարար եւ բարե-
համբաւ արքայորդոյն՝ տեառն 

Հեթմոյ՝ որդւոյ Լեւոնի» [Հիշ. ԺԳ, 

660]: 

ԹԱԳԱՊՃՆԵԱՅ, ա., թագով 

պճնված, թագազարդ, թագա-

պսակ. «Այժմ թագապճնեայ ընդ 

համասեռսն ինքեան գեղապարէ 

զեռահիւսակն նուագ երիցն» 

[Հիշ. ԺԳ, 418]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 72: 

ԹԱԳԱՒՈՐԱՇՆՈՐՀ, ա., թա-
գավորի շնորհներ ունեցող. «Եւ 

յետ աստուածասէր եւ երկիւղա-
լից թագաւորայշնորհ պարոն 

Բիւրթելին եւ Վախախին, որ ի 

Քրիստոս փոխեցան» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 491]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

119: 

ԹԱԳԱՒՈՐԱՇՈՒՔ, ա., թագա-
վորի շուք ունեցող, թագավորան-
ման. «Եւ այս զաւրավարս քաջ՝ 

Ամատայս, էր նիզակակալ եւ կո-
րովաձիգ ասպարապետ ի դրան 
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թագաւորաշուք իշխանաց Բիւր-
թելին եւ Վախախին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

492]:  

ԹԱԳԱՒՈՐԵՂԲԱՅՐ, գ., թագա-
վորի եղբայր. «Զստացող բազ-
մահանճար եւ նրբաբան իմաս-
տիցս՝ զՍմբատ թագաւորեղ-
բայրս եւ գունդուստապլս Հա-
յոց» [Հիշ. ԺԳ, 230]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 73.  

ԺՀԼԲԲ, 2, 120. ԱՀԲԲ, 1, 411: 

ԹԱԳՈՐԴԻ, գ., թագավորի որ-
դի (թագաւորորդի բառից 

կրճատումով). «Յայսմ ամսոյ 

նահատակեցաւ թագորդին՝ պա-
րոն Թորոս եւ սպանաւ եղբաւրէ 

իւրմէ» [Հիշ. ԺԳ, 808]: 

ԹԱԼԱՆ 

- ԹԱԼԱՆ ԶԱՐԿԵԼ, թալանել, 

կողոպտել. «Ի դառն եւ ի վշտա-
բեր ժամանակի, յորում ամի եւ 

ըստ մեղաց մերոց թալան զար-
կին զԱրճէշ քաղաք» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

249, 320]: 

*ԹԱՆԱՔ, գ., գիր, տառ. «Արդ, 

խոշորութիւն թանաքիս մի՛ մե-
ղադրէք, զի կար մեր այս էր»: 

ԹԱՐԳՄԱԳՐԻՉ, գ., թարգմա-
նիչ, գրիչ. «Եւ ես անարժանս եւ 

տգէտս եւ մեղաւոր թարգմա-

գրիչս Յովսէփ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 73]: 

ԹԱՐՄԱՒՈՐ, ա., հետին, ավե-
լորդ, թարմատար. «Արդ, ես՝ 

նուաստ եւ թարմաւոր ոգիս, յոգ-

նամեղ եւ անարժանս ի քահա-
նայս Թորոս փիլիսոփա, ցանկա-
ցող եղէ սուրբ եւ կեսնաբեր Աւե-
տարանիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 11-12]: 

ԹԱՒԱԼ 

- ԹԱՒԱԼ ԱՐԿԱՆԵԼ, Թավալ 

գցել, գետին տապալել. «Թաւալ 

ի փողոցն արկին զմարմին մեր 

պատրիարգին» [Հիշ. ԺԴ, 600]: 

*ԹԱՓԱՌՆԱԿԻ, ա., թափա-
ռական. «Մոլորական շրջէի տա-
րաշխարհիկ ի վերա ամենայն 

երկրի, որոշեալ ի ծանաւթից եւ 

յազգականաց իմոց, վայրապար 

եւ թափառնակի վարիւք, որպէս-
զի ոչ էի հաճոյ յաչս իմաստնոց» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 353]: 

♦Հմմտ. թափառնակի մ.՝ 

ՆՀԲ, 1, 802 և այլ բառարան-
ներ: 

ԹԱՓԱՒՈՐ, ա., թափուր, սին, 

դատարկ. «Սարգիս սոսկանուն 

եպիսկոպոս եւ գործովք թափա-
ւոր ի յամենայնի բարութենէ, 

ցանկապատառս, որ եւ ստացայ 

զսա» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 363]: 

ԹԵԹԳՈՒԹ, գ., թարգման կամ 

մեկնիչ. «Ներարհեստիւ թարք-
մանութեամբ, վարժեալն ուս-
մամբ լատինացո, արտասանեալ 

ֆրատէր (տպ. ֆրա տէր) Պետ-
րոս, րոտեմ ընդ այս զթեթգութ, 

դասեալ ընդ կարգն եմ ընդ սմա» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 284]: 
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♦Գրանցված՝ ԲՀ, 118. ՀԱԲ, 

2, 168: 

ԹԻԿՆԱԴԱՐՁՕՐԷՆ, մ., թի-
կունքը դարձրած, անդրադարձ 

կերպով, թերևս՝ կրկին, դարձյալ. 

«Ով ակն լուսոյ ի նախկին լու-
սոյն գոյացեալ եւ թիկնադարձօ-
րէն ի նոյն պատշաճեալ» [Եղմ 

ցուց., Է, 246]: 

ԹԻԿՈՒՆՔ 

- Ի ԹԻԿՈՒՆՍ ՀԱՍԱՆԵԼ, օգ-
նության գալ, սատարել, աջակ-
ցել. «Ոչ ոք էր, որ ի թիկունս հա-
սանէր նւաստագունից» [Հիշ. 

ԺԳ, 545]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԳԴԲ, 

118: 

ԹԻՒ 

- ԸՆԴ ԹՈՒՈՎ ԱՐԿԱՆԵԼ, հաշ-
վել, թվարկել. «Ի նեղ եւ ի դառն 

ժամանակիս, յորում ոչ կարեմ 

ընդ թւով արկանել զնեղութիւն եւ 

զտարաբեկութիւն ազգիս Հա-
յոց» [Հիշ. ԺԳ, 481]: 

ԹԻՒՆԱՁԻԳ 

- ԹԻՒՆԱՁԻԳ ԼԻՆԵԼ, թույն 

ձգել, թունավորել. «Եւ սա ըստ 

նմին աւրինակի, յորժամ թիւնա-
ձիգ լինիմք ի սա, եւ սա աղաւթէ 

վասն մերո փրկութեան եւ ասէ. 

Տէ՛ր մի՛ համարիր սոցա զայս 

մեղս» [Հիշ. ԺԳ, 738]: 

ԹՈՒԱԾԻՆ, ա., թիվ ծնող, 

թվաբեր. «Կատարեցի զլուսաժո-

ղով ամենանոյշ վարդապետու-
թիւն տեառն Յոհաննու Ոսկէբե-
րանի, ի շրջաբերութեան թուածին 

անուիս Հայկազեան տոհմիս» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 305]: 

ԹՈՒԱՀԱՄԱՐՈՒԹԻՒՆ, գ., թվա-
հաշիվ, թվական, տարի. «Արդ, 

յամի ութերորդի քառասներորդի 

երկերիւրերորդի հազարերորդի 

թուահամարութեանս անժամա-
նակ Որդւոյ Աստուծոյ գալս-
տեան» [Հիշ. ԺԳ, 244]: 

- Ժ - 

ԺԱԽԱՀՈՏ, ա., բրբռ., ժահա-

հոտ, գարշահոտ. «Այս արեգակն 

զժախահոտ եւ զխոնաւուտ 

վայրս սարաւատեալ ցամաքե-

ցուցանէ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 294]: 

*ԺՈՂՈՎ, գ., Զորք, զորա-

խումբ, բանակ. «Յարձակեալ 

ապա քաջն Թորոս ի վերայ ժողո-

վոյն Յունաց, զբազումս եսպան 

եւ զյոլով սեւաստիաւս գերի տա-

րեալ ի դղեակն» [Հիշ. ԺԳ, 585]: 

ԺՐԱՒՈՐ, ա., ժիր, աշխույժ, 

ջանասեր. տե՛ս ԱՆԱՂՕԹ-ի օրի-
նակը: 

- Ի - 

ԻՄԱՍՏԱՏՈՒ, ա., իմաստու-

թյուն տվող. «Գրել ետու զեռա-
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փափաք եւ իմաստատու, հոգէ-

նիւթ եւ աստուածարեալ բանքս 

սրբոյն Դանիէլի մեծ վարդապե-

տին» [Հիշ. ԺԳ, 641]: 

ԻՄԱՍՏՈՒՆՈՂ, ա., իմաստա-
լի. տե՛ս ԱՐԴԻՒՆԱԿՐԵԱԼ-ի օրի-
նակը: 

ԻՄՆ 

- ԻՄԻՔ-ԻՄԻՔ, տեսակ-տե-
սակ, զանազան. «Սովաւ ուսան 

մարդիկ զբազմապատիկ իմաս-
տութիւն խորոցն Աստուծոյ եւ 

իմացան, եթէ իմիք-իմիք շնորհաց 

արժանաւորք եղեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

477]: 

♦Հմմտ. իմ իմիք ՆՀԲ, 1, 846: 

ԻՄԱՍՏԱՊԱՃՈՅՃ, ա., իմաս-
տով զարդարուն, իմաստապա-
տում, իմաստալից. «Արդ, այս 

աւրհնութենաբեր եւ հոգէհրաւէր, 

յուսալիր եւ իմաստապաճոյճ, 

անգին եւ անկորուստ, աստուա-
ծաին եւ պատուական Գործոց 

սրբոց առաքելոցս սիրաբար 

ցանկացա ես՝ տէր Խաչատուր» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 331]: 

ԻՄԱՍՏԱՊԱՏԱՐ, ա., իմաս-
տով լեցուն, ներհուն. տե՛ս ԱՆ-
ՔՈՂԱԲՈՐԲ-ի օրինակը: 

ԻՄԱՍՏԱՏԻՊ, ա., իմաստուն, 

իմաստալից. «Գրեցաւ իմաստա-
տիպ տառս սուրբ Մաշթոցի յա-
նապատիս, որ կոչի Արիձոր» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 239]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

267: 

ԻՄԱՍՏԱՓԱՓԱԳ, ա., իմաս-
տություն տենչող, իմաստասեր. 

«Ի վայելումն ընթերցասէր եւ 

իմաստափափաք անձին նորա, 

եւ արձան անջինջ յիշատակի իւր 

եւ ծնողաց իւրոց եւ ամենայն 

զարմից» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 506]: 

ԻՄԱՍՏՆԱՊԱՏՈՒՄ, ա., իմաս-
տուն(ներ)ի պատմած, հեղինա-
կած, շարադրած (հմմտ. իմաս-
տապատում). «Աստանաւր 

յանգ ելեալ կատարեցաւ տառս 

այս իմաստնապատում, որ կոչի 

Քերական, արարեալ եւ մեկնեալ 

զսա մեծ վարդապետն Հայոց 

Վարդանայ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 510]: 

ԻՆՉԵՒԻՑԷ, ա., ինչ տեսակ, 

որևէ. «Որք հանդիպիք սմա յինչե-
ւիցէ պէտս՝ աղաչեմ աղերսա-
նաւք յիշեսջիք սրտի մտաւք զտէր 

Գրիգոր ստացող» [Հիշ. ԺԳ, 214]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 158.  

ԺՀԼԲԲ, 2, 314. ԱՀԲԲ, 1, 490: 

ԻՆՉՑԵՂ, մ., ինչպես, ինչ ձևով 

որ. «Այնկից ընդ այն թող հայնց 

գրէ զԿաթողիկէիցն ու զԱռա-
քելքն, զինչցեղ գրած է» [Հիշ. ԺԳ, 

749]: 

ԻՆՔՆ 

- ԻՆՔՆ ԻՒՐՈՎԻ, մ., յուրովի, 

ինքնուրույնաբար. «Ես ինքն իւ-
րովի համառաւտեցի ըստ իմում 
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կարի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 153]: 

ԻՆՔՆԱԴԷՄ, մ., դեմ առ դեմ, 

երես առ երես. «Նաեւ որ անընդ-
միջաբար եւ ինքնադէմ ընդ 

մարդկան խաւսեցեալ, եւ կամ 

գործեալ եղեւ ի մէջ մարդկան ի 

մարմնացեալ Բանէն Աստուծոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 469]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

126: 

*ԻՆՔՆԱՆՄԱՆ, ա., միանման, 

համանման. «Այլ եդ զնա ի տեղ-
ւոջ ինքնանման, որ է միջասահ-
ման, այսինքն՝ զդրախտն ասեմ 

յեդեմ ընդ արեւելս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

419]: 

♦Հմմտ.՝ ՆՀԲ, 1, 860: 

ԻՆՔՆԱՎԱՍՏԱԿ, ա., սեփա-
կան աշխատանքով վաստակած. 

«Զայս ձեռահիւս տառս տալ քեզ 

պատարագ յինքնավաստակ եր-
կոց» [Հիշ. ԺԳ, 544]: 

ԻՇԽԱՆԱՏՈՒ, ա., իշխանու-

թյուն տվող. «Որ ետ զաւրութիւն 

տկարութեանս իմոյ հասանել ի 

յեզր շնորհաբաշխ և իշխանատու 

աստուածաշունչ տառիս» [Հիշ. 

ԺԵ, Բ, 154]: 

ԻՋԱԿ, գ., փոքր երես, էջ. 

«Նոյնպէս եւ հողմդ հանդարտ՝ 

ուրանօր զնստումն իսկապէս 

իջակօք առ համահաւասարդ յա-
ւէտ առձայնեալ» [Եղմ. ցուց., Է, 

246]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 169: 

ԻՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, գ., իր գրելը 

(նկատի ունի ձեռագրի ընդօրի-
նակումը). «Որ յորդորեաց զմեզ 

ձեռնարկել ի գործ այսինչ իրա-
գրութեան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 509]: 

ԻՐԱՏԻՊ, ա., իր նման, յուրա-
տիպ. «Զհայրենի պարգեւսն 

վատնեաց եւ զպատկերնտ իրա-
տիպ աղտեղեաց» [Հիշ. ԺԳ, 724]: 

ԻՐԱՒԱԽՕՍ, ա., ճշմարտա-
խոս. «Շնորհիւ առատապարգե-
ւին Քրիստոսի գրեցաւ իրաւա-
խաւս գիրքս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 115]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

871: 

ԻՒՐԱԳԱԼՈՒՍՏ, ա., իր գա-
լուստն ազդարարող, իր գալստ-
յան. «Յաղագս այսր սափեար եւ 

Տեառնն աւրինադրելով անձանձ-
րանալի սպասել իւրագալուստ 

աւուրն, զի արթուն եւ պատրաստ 

կարասցուք կեալ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

428]: 

ԻՒՐԱԳԻՆ, ա., իր արժեքն 

ունեցող, արժանավոր. «Եւ մի 

ըստ մեղս մեր տալ մեզ, այլ ի 

մեղս եւ յանաւրէնութիւնս վերա-
կացու իւրագին ծառայիցս լիցի» 

[Հիշ. ԺԳ, 418]: 

*ԻՒՐԱԽՕՍ, ա., իր մասին խո-
սող, վկայող. «Շնորհիւ առատա-
պարգեւին Քրիստոսի գրեցաւ իւ-
րախաւս Սուրբ գիրքս, որ աւե-
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տող հնչմամբ, քառավտակ հոս-
մամբ արբուցանէ զբանականս» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 54, 193]: 

- Լ - 

ԼԱՅՔԱՐԹ, գ., թղթի սլացիկու-

թյունը ապահովող նյութ (գրաբ.՝ 

լայքա). «Եւ զեղբայր մի, որ 

զլայքարթն թղթիս շնորհեաց յիշել 

ի Տէր աղաչեմ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 417]: 

ԼԱՐ 

- ԼԱՐ ԱՐԿԱՆԵԼ, ծուղակը 

գցել, խաբել. «Արդ, կամ զազիր 

մեղաւք եւ ի տարակուսի, զի սա-
տանայ ընդրելոցն լար արկանէ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 370]: 

ԼԻԱԼԱՊՏԵՐ, ա., լույսով, ճրա-
գով լի. «Լիալապտեր ջահիցդ շի-
ջեալ հողս եւ ունայնս Բարսեղ եւ 

ապէկար գծաւղս Ստեփանոս 

պաղատիմք յիշման արժանի առ-
նել» [Հիշ. ԺԳ, 649]: 

ԼԻԱՇՆՈՐՀ, ա., առատ շնորհք-
ներ ունեցող, շնորհալի. «Այր ոմն 

լիաշնորհ հասու լեալ Հին եւ Նոր 

տառից եւ կտակարանաց աս-
տուածայնոց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 149]: 

ԼԻԶԱՋԻՆՋ, ա., լիզելով ջնջած, 

բնաջնջած. «Ոչ Կիլիկոյս եւեթ 

ասեմ գաւառ անվնաս պահել ի 

լիզաջինջ հինից նետողացն» 

[Հիշ. ԺԳ, 322]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 198: 

ԼՄՆԵԼ, ն. բ., լցնել, լրացնել. 

«Թէ պակաս հանդիպի, մին այլ 

աւրն լմնեսցի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 284]: 

♦Ավելի վաղ, քան. ՄՀԲ, 291: 

*ԼՈՒԾՈՂԱԿԱՆ, ա., խրթին 

մտքեր լուծող, մեկնողական. 

«Իբր յոյժ տեղեակ գոլոյ իւր լու-
ծողական մեկնութեամբ յայտնե-
ցելոցն եւ անյայտ եւ ծածուկ 

մնացելոցն» [Հիշ. ԺԳ, 707]: 

ԼՈՒՆՊԱՐՏ, գ., Լոմբարդիա, 

մարզ Իտալիայի հյուսիսում. 

«Քննեալ գտի ի գրեանս հռչա-
կաւոր ուխտի Սրբոյն Պաւղոսի ի 

քաղաք անդ՝ զՄեկնութիւն Յայտ-
նութեանս ի լունպարտ բարբառ, 

ի նոյն գիր, որով վարին 

Փռանկքն» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 229]: 

ԼՈՒՍԱԲԱՆ, ա., հստակ և 

հասկանալի ձևով խոսող, բա-
ցատրող, մեկնող. տե՛ս ԵՐՐԵՋԱ-
ՆԻԿ-ի օրինակը: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 358., 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 581. ՀԲԲ, 2, 212. 

ՀԼՆԲ, 784: 

ԼՈՒՍԱԶԱՐՄ, ա., լուսեղեննե-
րի՝ աստվածային լույսով կամ 

գիտելիքներով լուսավորվածների 

զարմին պատկանող. «Ո՜վ դասք 

լուսազարմից մանկունք սուրբ 

եկեղեցոյ, սուրբ հարք եւ եղ-
բարք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 155]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

897: 

ԼՈՒՍԱԼՐԱՆԱԼ, չ. բ., լույսով 
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լցվել, պայծառանալ. «Յորմէ 

ոգիակենդան վերանորոգ գեր-
փայլեալ ի ծագմանէ էականն 

լուսոյ լուսալրացեալ եւ յորդիս 

լուսոյ եղեալ» [Հիշ. ԺԳ, 445]: 

ԼՈՒՍԱԾՆԵԱԼ, ա., լույսից 

ծնված, լուսածին, պայծառ. 

«Ուստի եւ տեսեալ սորա անճառ 

փրկագործութեան խորհուրդ ոմն 

ի լուսածնեալ զարմից անուն պա-
րոն Ամիր-Դօլ» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 56]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

897: 

ԼՈՒՍԱՀՌՉԱԿ / ԼՈՒՍՈՅՀՌ-
ՉԱԿ, ա., հանրահռչակ. «Բարե-
խաւս ունելով զկայծակնամա-
քուր եւ զաստուածաբան մարգա-
րէս զԵսայիս եւ զմեծն զտէր Եփ-
րեմ եւ լուսահռչակն զՅոհան, եւ 

պայծառն Կիւրեղ» [Հիշ. ԺԳ, 

752]: «Զլուսոյհռչակն զՅոհան» 

[Հիշ. ԺԳ, 833]: 

ԼՈՒՍԱՅԱՐՄԱՐ, ա., լույսով 

հարմարված, լույս ունեցող, լու-
սալի. «Որ սկսեալ յանգ ելաւ 

գրութիւնս լուսայարմար հաւա-
քումն սուրբ Աւետարանիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 381]: «Որ ըստ սկսանելն 

յանկ ելեալ եհաս գրութիւն լու-
սայարմար հաւաքումն սուրբ 

Աւետարանիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 132]: 

ԼՈՒՍԱՅԵՂՑ / ԼՈՒՍԱՅԵՂՁ, 

ա., լույսով լցված, լուսառատ, 

լուսաշաղախ. «Որ է կատարումն 

ընթերցուածոց տաւն սրբոց 

առաքելոցն, որդոցն Որոտման, լի 

եւ լի, հոյծ եւ պատարուն, լուսա-
յեղծ եւ բազմաժողով» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 278]: «Ցանկացաւղ եղէ այժմ 

լուսայեղձ եւ կենսագիր կտա-
կիս» [Հիշ. ԺԳ, 814]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 898: 

ԼՈՒՍԱՊԱՐՓԱԿ, ա., լույսով 

պարփակված, լուսեղեն. «Արդ, 

աւարտեցաւ լուսապարփակ եւ 

աստուածային սուրբ մատեանս 

այս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 66]: 

ԼՈՒՍԱՍՆՈՒՆԴ, ա., լույսով 

սնված, լուսապայծառ. «Վասն 

որոյ աղաչեմ զձեզ, ո՜վ աստուա-
ծասէրք, լուսասնունդք եւ տիրա-
հաստատք սրբազան մանգունք 

առագաստի» [Հիշ. ԺԳ, 301]: 

«Արդ, աղաչեմ զամենեսեան 

զլուսասնունդ մանկունսդ Սիով-
նի յիշել ի Տէր զստացող սուրբ 

Աւետարանիս» [Հիշ. ԺԴ, 643]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

899: 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱՇԷՆ, ա., Գրիգոր 

Լուսավորչի հիմնած, կառուցած. 

«Գրեցաւ.... ընդ հովանեաւ լու-
սազարդ Սուրբ Կարապետիս եւ 

լուսաւորչաշէն Սուրբ Խաչիս» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 13]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՆԲՎԱ, 90: 

ԼՈՒՍՆԱՅԱՐՄԱՐ, ա., լուսնի 

լույսով վայելչացած, լուսնային. 
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տե՛ս ԱՐԵԳԱԿՆԸՆԹԱՑ-ի օրինա-
կը: 

ԼՐԱՊԱՏԱՐ, ա., լիառատ, 

լիուլի. «Որ ըստ լրապատարն եւ 

լուսակիրն էութեան մղտափա-
րատն նշուլից ակնապարարն 

ականն արեւու» [Հիշ. ԺԴ, 482]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

907: 

ԼՐԱՊԱՏԻՒ, ա., պատվով 

լրացյալ, պատվալից. «Փառք.... 

Հոգոյն Սրբոյ ելողի, անթերի եւ 

լրայպատիւ ընդ Հաւր եւ ընդ յՈր-
դոյ յանճառ փառսն» [Հիշ. ԺԳ, 

476]: 

- Խ - 

ԽԱԶԱԳԻԾ, գ., խազեր գծող, 

գրիչ, ընդօրինակող. «ԶՍարգիս 

գրիչս յիշեայ ի Տէր, ո՛վ խազա-
գիծք, եւ Քրիստոս զձեզ յիշէ յիւր 

անսպառ բարիսն. ամէն, ամէն» 

[Հիշ. ԺԳ, 615]: 

ԽԱԿԿՈՏՈՐ 

- ԽԱԿԿՈՏՈՐ ԼԻՆԵԼ, 1. դեռևս 

չհասունացած, պատանի տարի-
քում կոտորվել, 2. սպանվել, կո-
տորվել. «Զուսուցիչն իմ զԿոս-
տանդին քահանայ, զանհաս եւ 

զանհամեմատ գրիչ, որ եւ ման-
կագոյնս խակկոտոր եղեւ» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 112]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 230: 

ԽԱՆԻԿ, գ., (գրաբ. հանիկ) 

մոր կամ հոր մայրը, տատ. «Յի-
շեցէ՛ք.... խանկայ իւրոյ Խութլու 

Մելիքի» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 321]: 

ԽԱՉԱՀԱՆՈՒԱԾ, ա, Քրիստո-
սին խաչը հանած. «Որ զայս ծա-
խէ եւ կամ գրաւէ, զպատիճն զՈւ-
դայի առցէ եւ զխաչայհանուա-
ծացն. ամէն, եղիցի, եղիցի» [Հիշ. 

ԺԵ, Գ, 66]: 

*ԽԱՉԸՆԿԱԼ, գ., խաչն ընդու-
նող, խաչակիր. «Խաչընգալքն 

փութով գնան յԵրուսաղէմն վեր-
նական» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 250]: 

ԽԱՌԻՃ, ա., խառը, զանա-
զան. «Զի ի մէջ այլասեռից, որ 

անուանին ֆռանգք, եւ այլ խա-
ռիճք ազգք՝ պելետք, եւ ասորիք, 

եւ յոյնք, շատ վաստակաւ գրեցի 

զսա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 153]: 

ԽԱՌՆԱԽՈՐԱՆ, գ., խառը 

հաշվարկներով աղյուսակ (այս-
տեղ՝ տոմարական աղյուսակ). 

«Վասն այսր հարկի՝ եւ զխառնա-
խորանս ամսոցդ առընթեր, զի 

զխառնուրդս տաւնից ամսովքն 

ծանեայց» [Հիշ. ԺԳ, 867]: 

ԽԱՌՆՃԱՆԱՉ, մ., այս ու այն 

կողմ, շփոթ կերպով. «Բազումք 

թողեալ զմենաստանս եւ զանա-
պատ՝ խառնճանաչ շրջելով տա-
րադէմ եղեալ աւտար աշխարհիկ 

փախստական լինէին» [Հիշ. ԺԳ, 

798]: 

ԽԱՐՄԱՆ, գ., կալ, կալատեղ. 
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«Գրեցի զսա յանապատս քա-
րանձաւի, որ է մերձ ի վանս Սաղ-
մոսի՝ ըստ չափոյ խարմանի ճա-
նապարհի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 282]: 

♦Գրանցված՝ ՀԱՅԼԵԶՎ-
ԲԱՐԲԲԱՌ, 2, 298: 

ԽԱՒԱՐԱԺԱՌԱՆԳ, ա., խա-
վարը ժառանգած, խավարա-
միտ. «Ես՝ ունայնացեալս ի գոր-
ծառնութենէ կանուխ ժամանե-
լոյն յոյժ խաւարաժառանգ եւ 

պարապնդեալս մեղօք Ներսէս 

անպիտան գրիչ» [Հիշ. ԺԳ, 167]: 

«Ես՝ ունայնացեալ եւ յոյժ խաւա-
րաժառանգս եւ պարապնդեալս 

մեղաւք Վահրամ սարկաւագս 

մարթացից ճառել զթշուառու-
թիւն» [Հիշ. ԺԳ, 838]: 

ԽԱՒԱՐԱԽՈՒՂ, ա., խավար 

խուց ունեցող, խավարչտին, 

մթին. «Վասն որոյ եւ ես՝ Յոհան-
նէս, ծանրանաւեալս մեղաւք, խա-
ւարախուղ տաղաւարաւ բազ-
մավրդով դիզեալ անկարգու-
թեամբ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 290]: 

ԽԱՒԱՐԱՓԱՐԱՏ, ա., խավա-
րը փարատող, լուսավորող. «Ան-
գիտութեան մթով պատելոց 

ճրագ լուսատու եւ խաւարափա-
րատ» [Հիշ. ԺԳ, 713]: 

ԽԵԹԱՀԱՅԵԱՑ, ա., դժկամ, 

խեթ հայացք ունեցող, խոժոռա-
հայաց. «Տապացա եւս եթէ կի-
զեալ եղէ բոլորովին անձամբ 

խեթահայեաց արեգականն» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 291]: 

ԽԵՒԵՆՈՏ, ա., անհարթ, խեղ-
ված. «Թէպէտ եւ անվարժ էի յար-
հեստէ գրոյս եւ ունի մարմին խե-
ւենոտ՝ իջվածոյ ի գլխոյ յաչս եւ 

յայլ ամենայն անդամս» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 496]: 

ԽՆԱՄ 

- ԽՆԱՄ ԱՐԿԱՆԵԼ, հոգ տա-
նել, խնամել. «Յիշեսջիք աղաւ-
թիւք եւ զպատուելի քահանան 

Թորոս, որոյ այժմ խնամ արկ 

զստացաւղ գրոյս» [Հիշ. ԺԳ, 

456]:  

ԽՈԽՈՄ, ա., ջրոտ, խոնավ. «Ո 

մշակտ մորենեաց եւ վիմաց, եւ 

կամ աղտատ եւ խոխոմ գետնոյ 

եւ ցամաքեալ երկրի ցաւաւք եւ 

ժամանակաւք» [Հիշ. ԺԳ, 308, 

310]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 384. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 627. ՀԲԲ, 2, 280: 

Հմմտ. ՆՀԲ, 1, 957. ՀԱԲ, 2, 386:  

ԽՈՀԵՄԱՄԻՏ, ա., խոհեմ, 

իմաստուն. «Զխոհեմամիտ եւ 

զհսկող ճգնաւորն Քրիստոսի 

զՍահակ՝ ստացող սուրբ տա-
ռիցս յիշեցէ՛ք» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 332]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

959: 

ԽՈՀԵՄԻՄԱՑ, ա., բանիմաց, 

իմաստուն, ներհուն. «Սրբազան 

եւ առաքինի, վեհիմաստ եւ հան-
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ճարեղ, կորովամիտ եւ խոհեմ-

իմաց, սրբասէր կրաւնաւոր քա-
հանայն տէր Յովհաննէս» [Հիշ. 

ԺԴ, 485]: 

ԽՈՅԶ 

- ԽՈՅԶ ԼԻՆԵԼ, փնտրել, որո-
նել. «Խոյզ իսկ եղեալ գտի զքրիս-
տոսազգեաց երջանկին» [Հիշ. 

ԺԳ, 281]: 

ԽՈՅՐԱԲԱՐՁ, ա., խույրը 

կրող, խույրադիր. «Եւ հրեշտա-
կանմանն տէր Սարգիս ճգնաւոր 

եւ մահդասին կրօնօոր եւ աբե-
ղայն խոյրաբարձ եւ վակասա-
ւորն» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 428]: 

ԽՈՆԱՐՀԱՏԵՍԱԿ, ա., հեզա-

բնույթ, հեզատեսակ. «Գրեցաւ 

տառս աստուածապատում, եդե-
մաբուղխ.... խոնարհատեսակ եւ 

շուշանափայլ» [Հիշ. ԺԳ, 861]: 

ԽՈՆԱՐՀՈԳԻ, ա., խոնարհ հո-
գի ունեցող, հեզ, պարկեշտ. «Յի-
շեսջիք ի Տէր եւ զբնակիչս մե-
ծահռչակ սուրբ ուխտին Սուրբ 

Յակոբայ.... զխոնարհոգի կրաւ-
նաւորքն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 311]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

327: 

ԽՈՇՄՏԵԱԼ, ա., խրթին, 

խճողված, դժվար. «Նա շատ աշ-
խատեցաւ ի վճ[ար]ոյ սորա, զի 

էր յոյժ խոշմտեալ, եւ աւուրք չա-
րութեան, սովու եւ փախստեան» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 269]: 

ԽՈՇՈՐԱԳԻԾ, ա., խոշոր տա-
ռերով գրված, խոշորագիր. «Եւ 

գրեցաւ սա ձեռամբ Կարապետի 

մեղապարտի եւ խոշորագիծ գրչի 

ի ծերութեան եւ ի տկարութեան 

ժամանակի` խաւարեալ աչաւք» 

[Հիշ. ԺԳ, 60]: «Ստացայ զգիրքս 

զայս.... երկու դիտաւորութեամբ. 

մի՝ զի ընթերցեալ աւգտեցայց ի 

սմանէ, վասն որոյ եւ խոշորագիծ 

ետու գրել ի ծերութեան ժամա-
նակի» [Հիշ. ԺԳ, 664]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 327. 

ԼՀ.ԳԲ, 138: 

ԽՈՇՈՐԱՆՔ, գ., խոշորություն, 

մեծություն. «Դարձեալ աղաչեմ 

եւ արտասուալի դիմաւք զգար-
շապար ոտից ձերոց համբուրեմ, 

զի խոշորանաց եւ սխալանաց 

գրոյս անմեղադի՛ր լերուք» [Հիշ. 

ԺԵ, Բ, 399]: 

ԽՈՇՈՐԱՏԱՂՈՒՄՆ, գ., խոշոր 

տառերով գրելը. «Արդ, մելինա-

գիծ շաղաշար յարմարեցաւ Աւե-

տարանս խոշորատաղմամբ ձե-

ռակերտեալ փանաք եւ ունայն 

վարդապետի Ռամանոսի» [Հիշ. 

ԺԳ, 462]: 

ԽՈՇՈՐԱՏԵՍԱԿ, ա., սովորա-
կանից մեծ, խոշոր. «Գրեցաւ աս-
տուածայհարց, սուրբ հարց մեր, 

սուրբ կրաւնաւորացն, խոշորա-
տեսակ եւ անյարմար գծիւ, ձե-
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ռամբ ամենամեղ եւ անպիտան 

գրողի» [Հիշ. ԺԳ, 546]: 

ԽՈՍՏԱԿ, գ., ավատ, պայմա-
նով մեկին տրված հող, կալվածք 

(պհլ. նույնանիշ xwāstag բա-
ռից). «Ելանէ ընդ առաջ նոցա եւ 

առնէ սէր ընդ նոսա, եւ դարձուս-
ցէ եւ սփռէ ի վերայ երկրին տնով 

եւ խոստակաւք» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

254]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՀԲԲ, 2, 

286: 

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՐԴ, գ., խոստո-
վանող անձը, ապաշխարողը. 

«Ըստ կարի գծագրեցի զսա.... ի 

յիշատակ.... վարդապետացն մեր 

եւ խոստովանորդեցն և ինձ՝ 

նուաստ գրչիս Վարդան խաբո-
ղիս....» [Հիշ. ԺԴ, 504]: 

ԽՈՒՃԱՊՈՒՏ, ա., տագնապ-
ներով լի, խուճապային. «Գրեալ 

եղեւ ի դառն եւ խուճապուտ եւ ի 

կականման ժամանակի» [Հիշ. 

ԺԳ, 234]: 

ԽՌՈՎԱՅԵՂ, ա., խռովահույզ, 

խռովալի. «Մեծահաւատ լեալ 

իբրեւ զԱբրահամ յայսմ խռովա-
յեղ ժամանակի՝ ետ գրել զսա յու-
րախութիւն սրտի իւրոյ» [Հիշ. 

ԺԳ, 234]: 

ԽՍՏԱՄԲԵՐՈՂ, ա., խստու-

թյանը համբերող, աննկուն, դի-
մացկուն. «Փոխանակ առաքե-
լոցն առաքէ զոմն սուրբ, զԳրիգո-

րիոս ասեմ զբազմաչարչարն, 

զխստամբերողն, զխարազնազ-
գեցն (տպ. խարազնազդեցն)» 

[Հիշ. ԺԳ, 304]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 395.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 646. ՀԲԲ, 2, 305:  

ԽՍՏԱՋԱՆ, ա., խստությամբ 

ապրող, խստակենցաղ. «Վասն 

զի ի մանգական տիոց ի վեր 

մաքրակրաւն վարիւք եւ խստա-
ջան առաքինութեամբ կեցեալ 

էր» [Հիշ. ԺԳ, 336]: 

ԽՏՏՂԱԿԱՆ, ա., ուրախական, 

բերկրալի. «Կապեալքն ի կին եւ 

յորդիս եւ ի սորին խտտղական 

փաթեթս, յանկարծակ իբրու ի 

քնու զգաստացեալք, յետս թող-
լով զամենայն, ընթացան զկնի 

կոչմանն Աստուծոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

65]: 

ԽՐԹՆԱԾԱԾՈՒԿ, ա., խրթին, 

ոչ մատչելի, սքողված. «Զի եւ սո-
վաւ եւ ի ձեռն սորին լուսաւորին 

հաւատացեալք ի խրթնայծածուկ 

եւ ի մառախլապատ մեղաց սե-
ւութենէ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 63, 477]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

994: 

ԽՐԹՆԱՅԱՅՏ, ա. խրթին, 

դժվարիմաց, խրթնածածուկ. 

«Արդ, աղաչեմ զամենեսեան, որք 

հանդիպիք այսմ խրթնայայտ 

կտակիս, յիշեսջիք զառաջասա-
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ցեալ ուսուցիչն իմ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

255]: 

ԽՐԹՆԱՅԱՏԱԿ, ա., խորունկ, 

դժվարահաս. «Անցեալ ընդ լայ-

նատարած եւ խրթնայատակ 

հայրածաւալ վտակացս այժմ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 192]: 

ԽՐԹՆԱՏԵՍԱԿ, ա., տհաճ, 

անշուք. «Զոր նախատըւպեաց 

զԻւրոյն գալստեան եւ զմերն 

փրկութեան խորհուրդ, ընդ 

աղաւտ եւ խրթնատեսակ կեր-

պիւ, զոր յետոյ մարգարէիւքն բա-

ցափայլեաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 419-

420]: 

♦Մեկական վկայությամբ՝  

ՆՀԲ, 1, 994. ՄՀԲ, 338: 

- Ծ - 

ԾԱԳ 

- ԾԱԳԷ Ի ԾԱԳ, մի ծայրից 

մյուսը, ծայրից ծայր. «Շինեն 

զվանքս ծագէ ի ծագ, նորոգեն 

կղմնտրաշէն եւ կրամած զսուրբ 

Յակոբայ գումբեթս» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

581]: 

ԾԱԽԱՒՈՐԵԼ, չ. բ., գումար 

ներդնել, ծախսել. «Այլ եւ սա շի-
նեաց վկայարան եւ կատարեաց 

ի յայսմ ամի, եւ բազում ընչիւք 

ծախաւորեցաւ ի նմա» [Հիշ. ԺԳ, 

536]: 

*ԾԱԾԿԵԼ, ն. բ., ըմբռնել, ամ-

փոփել, մտապահել. «Թեպէտ եւ 

մեք ոչ կարէաք ծածկել ի մեզ զա-
մենայն լուսաւոր բանս նորա» 

[Հիշ. ԺԳ, 363]: 

ԾԱՂԻԿԱԶՈՒԱՐԹ, ա., ծաղիկ-
ներով զվարթացած, պայծառ. 

«Արդ, ցանկացող եղեւ այսմ աս-
տուածազարդ եւ պայծառա-
տունկ, ծաղիկազուարդ հոյգեւոր 

երգարանիս ընտիր, բարիանուն 

կրաւնաւորն՝ Գրիգոր անուն» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 75]: 

ԾԱՂԿԱԹԱԳ, ա., թագի պես 

ծաղկած, ծաղկազարդ. տե՛ս 

ԳՈՒՆԱՏԵՍԻԼ-ի օրինակը: 

*ԾԱՂԿԱԾԻՆ, ա., փխբ. դեռա-
հաս, պատանի. «Իսկ նախնի 

աւրհասականն մեր՝ պատահեալ 

նմա ի ծաղկածին ժամանակին 

եւ ի վարդափթիթ տեսակին, յո-
րում վայելչանայր ամենայն մեր-
ձակայից» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 497]: 

*ԾԱՆՐԱՄԵՂ, ա., ծանր մեղ-
քեր ունեցող, նաև՝ բազմամեղ. 

«Տէ՛ր Աստուած, ողորմեա՛ ծաղ-
կողի սմին Սիմէ՝ ծանրամեղի, եւ 

ծնողաց իւրոց. ամէն» [Հիշ. ԺԳ, 

170]: «Եւ արդ, եղբարք եւ ես՝ 

ծանրամեղս Կարապետ, ի բա-
զում աւուրց ցանկացող եղէ 

գրոցս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 149-150]: «Եւ 

յորժամ լսէք մեղաւոր կամ ծան-
րամեղ, մի՛ կարծէք, թէ վասն խո-
նարհութեան է» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 150]: 



324 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1008: 

ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ 

- Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ ՎԱՐԵԼ, 

գերեվարել, առգրավել. «Զայլս 

բազումս, հանդերձ հայրապե-
տաւն մերոյ եւ ամենայն սպա-
սիւք եկեղեցոյ, ի ծառայութիւն 

վարեցին» [Հիշ. ԺԳ, 700]: 

ԾԱՒԱԼՈՒՏ, ա., ծավալուն, 

առատահոս. «Եւ հետեւեալ զկնի 

հետոցն այնոցիկ՝ զթակոյկ ստո-
մանեացն լցեալ յայնմ ծաւալուտ 

աղբիւրէն ըստ իւրաքանչիւր կա-
րի» [Հիշ. ԺԳ, 43]: 

ԾԵԾԵԼ 

- ԾԵԾԵԼ ԵՐԵՍՍ, կոծել, ողբալ. 

«Էր աշխարհ ամենայն ի տարա-
կուսանք, լային դառնապէս, ող-
բային, կոծէին, զմոխիրն ընդ 

գլխով արկանէին, ծեծէին երեսս 

իւրեանց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 260]: 

ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ 

- ՀԱԿԵԼ Ի ԾԵՐՈՒԹԻՒՆ, մեծա-
նալ, ծերանալ. «Հակեալ իմ ի ծե-
րութեան եւ նուազեալ յամենայն 

զգայարանաց, որպէս գործոյս 

իսկ երեւի» [Հիշ. ԺԳ, 804]: «Եւ ես 

թէպէտ վասն ի ծերութիւն հակե-
լոյ եւ նուազութեան աչաց եւ 

բթութեան զգայարանաց» [ն.տ.]: 

- ԳԱԼ Ի ԾԵՐՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱ-
ՆԱԿԻ, հասակ առնել, ծերանալ. 

«Բայց գրեցաւ սա իմով ձեռամբ՝ 

Ստեփան նուաստ գրչի, մակա-
նուն Գոյնէրերիցանց, ի ծերու-
թեան եկեալ ժամանակի» [Հիշ. 

ԺԳ, 696]: 

ԾԻՐԱՆԱԿԻՐ, ա., ծիրանի՝

թագավորական հագուստ կրող. 

«Եւ լուսատեսիլ մարգարտա-
փայլ բեղմնաւորեալ ծիրանակիր 

թագաւորականաւ զհոլանս երկ-
նի եւ ծովու» [Հիշ. ԺԳ, 889]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1017: 

ԾԻՐԱՆԱՍՆՈՒՆԴ, ա., ծիրա-
նիներով սնված, ծիրանածին (ի-
մա՛ թագավորաշուք). «Յորում 

ժամանակի աստուածասէր եւ 

բարէփառ կայսերածին եւ ծիրա-
նասնունդ տիկինն աստուածա-
պահ քաղաքին Սաիտոյ տամ Ֆի-
մի» [Հիշ. ԺԳ, 320]: 

ԾՆՐԻԿ 

- ԾՆՐԻԿ ԿՐԿԵԼ, ծնկի ընկնել, 

խոնարհվել (հմմտ. գրաբ.՝ ծունր 

կրկնել). «Երբ լի սրտանց ծնրիկ 

կրկիս, սիրով հոգւոյդ յԱստուած 

հպպիս, յայնժամ յիշեա՛ դու զեղ-

կելիս եւ զբազմամեղ ողորմե-

լիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 499]: 

ԾՆՕՂՓՈԽԱՆ, գ., ծնողին փո-

խարինող, խնամակալ. «Ի յիշա-

տակութիւն բարի հոգւոյ եւ ծնօ-

ղաց իւրոց՝ Աստուածատրուն եւ 

Խաթուն Մէլիքին, եւ ծնօղփոխան 
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բազմերախտ քեռոյն իւր» [Հիշ. 

ԺԵ, Գ, 9]: 

ԾՈՎԱԿԵՆՑԱՂ, ա., ծովային, 

ծովի ալիքների նման ծփվող 

(իմա՛ կյանքի ծով մեղքերը). «Ո´վ 

արարիչ իմ Տէր.... ձեռնատո՛ւ լեր 

ծփելոյս, ծովակենցաղ ընկլուզե-
լոյս» [Հիշ. ԺԳ, 132]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 410. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 673. ՀԲԲ, 2, 349. 

ԺՀԼԲԲ, 2, 695. ԱՀԲԲ, 1, 657:  

ԾՈՎԱՀԱՆՃԱՐ, ա., անսահ-

ման հանճարեղ, բազմաշնորհ. 

«Նաեւ զծովահանճար Մեկնու-
թիւն սորա զտասն Թղթոցն 

սրբոյն Պաւղոսի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

220]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

145: 

ԾՈՒՆԿ 

- Ի ԾՈՒՆԿՍ ԱՆԿԱՆԵԼ, չոքել, 

ծնկի գալ. «Ի ծունկս անկեալ 

աղաչեմ սրտի մտաւք յիշել զիս և 

զծնողսն իմ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 257]: 

ԾՌՊՏԻՉ, գ., ծուռ ու մուռ, ան-

հարթ գրող (ձաբռտել-ից). 

«Աւրհնեալ է Աստուած, որ աւրհ-

նէ զտէր Մխիթար վարդապետ՝ 

ծռպտիչ գրոցս» [Հիշ. ԺԳ, 532]: 

ԾՐՊՏԵԼ, ն. բ., գծագրել, 

խզբզել. «Իսկ ես՝ բազմավրդովս 

Մարգարէս, որ աշխատեալ 

ծրպըտեցի զգիրս զայս ի խնդրոյ 

եղբօրն մերոյ Կարապետին» 

[Հիշ. ԺԳ, 370]: 

ԾՓԱԿՈԾ 

- ԾՓԱԿՈԾ ԼԻՆԵԼ, Ալեկոծվել. 

տե՛ս ԸՂՁԱԶԵՐԾ ԱՆԵԼ-ի օրինա-
կը: 

- Կ - 

ԿԱԶՄ 

- ԿԱՏԱՐԵԼ Ի ՄԻ ԿԱԶՄ, Ամ-
փոփել մեկ կազմի մեջ, կազմել 

(իմա՛ մատյանը). «Կատարեցաւ 

Էակաց գիր եւ Դիոնէսիոսն ի մի 

կազմ, ձեռամբ Վարդանա Կիլի-
կեցո, յիշել յաղաւթս աղաչեմ» 

[Հիշ. ԺԳ, 604]: 

ԿԱԼ 

- ԿԱԼ ԴԵԳԵՐԵԱԼ, պանդըխ-

տության մեջ լինել, թափառել, 

դեգերել. «Որոյ հրամանաւ գրեցի 

զսայ մեղապարտ Մատթէոս, որ 

դեգերեալ կայի առ ոտս սորա» 

[Հիշ. ԺԳ, 551]: 

- ԿԱԼ Ի ԴԻՄԻ, ընդդիմանալ, 

դիմադրել. «Ոչ ոք կարաց կալ ի 

դիմի նոցա ի գլխաւորաց, քան զի 

ի Տեառնէ է այս վրէժխնդրու-
թիւն» [Հիշ. ԺԳ, 233]: 

- ԿԱԼ ՅՈՒՍՈՒՄՆ, ուսանել. 

«Կատարեցաւ սա ի Վիրապն, 

մինչ կաաք մեք ի յուսման, ի 

թուին ՉԺԵ (1266)» [Հիշ. ԺԳ, 

346]: «Ետու գրել զսա ձեռամբ 
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արքեպիսկոպոսին Բջնոյ՝ տէր 

Գրիգոր կոչեցեալ՝ մականուն 

Խապար, որ կայր յուսումն կրթու-
թեան առ մեր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 156]: 

- ԿԱԼ Ի ՊԱՀԵՍՏԻ, արգելքի, 

փակի տակ գտնվել, թաքնվել. 

«Եկն բնակեցաւ ի հռչակաւոր 

քաղաքն Խլաթ եւ Բ. ամ կայր ի 

պահեստի, եւ ոչ ոք գիտաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 45]: «Մի ապստամբեսցին 

բնակիչք բերդին, յորում ի պա-
հեստի կայր մանկիկ մի փոքրիկ 

ապստամբին Վահրամայ» [Հիշ. 

ԺԳ, 435]: 

- ԿԱԼ Ի ՎԱՐԺՍ, ուսանել, սո-
վորել. «Եւ զեղբարքս մեր, որ ի 

միասին կամք ի վարժս տառից» 

[Հիշ. ԺԳ, 537]: 

ԿԱԿԱՆԱԼՈՒՐ, ա., լալահա-
ռաչ, ողբաձայն. «Արդ, ես՝ յոգ-
նամեղ եւ ամենաթշուառ եւ յե-
տինս ի գծողս անկեալ ի յերկիր 

սրտահառաչ, կականալուր ձայ-
նիւ պաղատեմ» [Հիշ. ԺԳ, 515]: 

ԿԱԿԱՆԱՉՈՒ, ա., ողբ բարձ-
րացնող, ողբալի. «Որ մի անգամ 

ի բարւոջ եղելում մասին արտա-
կայիլ ի կականաչուք շուայտու-
թեան կենցաղոյս» [Հիշ. ԺԳ, 

110]: 

ԿԱՀԱՁԵՒ, ա., մ., ալիքաձև 

(՞). «Ընդ համատարած ծովուն 

ծփանաց նաւարկեալ, որ բար-
կացայտ ալեօքն լեռնացեալ կա-

հաձև դաշտանան անդընդա-

պտոյտ խորոցն» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 

233]: 

ԿԱՂՄԱՐ, գ., գրչատուփ, թա-
նաքաման. (գրաբ. կաղամար). 

«Ո՜վ եղբայր, անմեղադի՛ր լերուք, 

զի աւրս յետի չորեքշաբթի է, 

զկաղմարն ի վեր թափեցաւ, մուր 

դարձաւ: Նա ես փոխեցի զկաղ-
մարն, որ գրոցս տէրն աւր մի 

զմեզ մէկ հացիւ չյիշեց» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 496]: 

ԿԱՄԱԼԻՐ, ա., մ., կամքով, 

ցանկությամբ լի, ցանկալի. «Ի 

Տեառնէ առձեռնեսցի կամալիր 

եւ սրտավայել ըստ երկուց մա-
սանց՝ հոգեկանին եւ մարմնա-
կանի» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ԿԱՄԱՄԵՂ, ա., կամավոր կեր-
պով մեղք գործած. «Կամամե՛ղ 

արա յաւժար գտեալ ամենայնի 

[ե]ւ աւտար գոլով ի բարիս ար-
դարութեան ուղագեղ» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 54]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

148: 

ԿԱՅԾԱԿՆԱՃԱՇԱԿ, ա., կայ-

ծակը ճաշակած (իմա՛ Եսայի 

մարգարե, հմմտ. Եսայի,  Զ.,  6). 

«Ես՝ Առաքեալ նուաստ աշա-

կերտ եւ սպասաւոր ուսման բա-

նի, փափագաւղ եղեալ մատենի 

սրբոյ եւ կայծակնաճաշակ մար-
գարէին Եսայայ» [Հիշ. ԺԳ, 169]: 
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♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

357. աղբյուրը չի համապա-
տասխանում: 

ԿԱՅԾԱԿՆԱՔԱՐՈԶ, ա., կայ-
ծակով քարոզող (հմմտ. կայ-
ծակնաճաշակ). «Շնորհիւ եւ 

ողորմութեամբն ամենախնամ 

Աստուծոյ յանկ եղեալ կատարե-
ցաւ մատեանս սուրբ եւ կայծակ-
նաքարոզ մարգարեին Եսայեայ» 

[Հիշ. ԺԳ, 390]: 

ԿԱՅՍԵՐԱԾԻՆ, ա., կայսրից 

ծնված, թագավորածին. տե՛ս ԾԻ-
ՐԱՆԱՍՆՈՒՆԴ-ի օրինակը: 

ԿԱՅՍԵՐԱԿԱԼ, կայսրություն 

ունեցողին հատուկ, կայսերա-

կան. «Գրեցի անարժան ձեռաւք 

իմով.... ի կայսերակալ բռնակա-
լութիւն ազգին նետողաց Ուսուփ 

խանին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 124]: 

*ԿԱՅՍՐԱԿԱՆ, ա., գ., գլխա-
վոր, առաջնորդ. «Ի բռնակալու-
թեան ազգին Նետողաց, որոյ 

կայսրականին Ապաղա խան 

անուն ճանաչիւր» [Հիշ. ԺԳ, 515]: 

ԿԱՆԽԱՀՐԱՒԷՐ, ա., նախա-

հրավեր, վաղօրոք հրավիրված. 

«Քառահոլով գետոցն կանխահ-
րաւէր կոչման բաժանել չորից 

վտակաց» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 237]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 420. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 692. ՀԲԲ, 2, 384. 

ԺՀԼԲԲ, 3, 42, ԱՀԲԲ, 1, 687: 

ԿԱՊ 

- Ի ԿԱՊ ԲԵՐԵԼ, կապել, ձեռա-
գիրը կազմել. «Աղաչեմ վասն 

Աստուծոյ անմեղադի՛ր լերուք 

վասն պնդելոյս, զի շատ աշխա-
տութիւն հասաւ յիս, ապա կա-
րացի ի կապ բերել» [Հիշ. ԺԳ, 

216]: 

ԿԱՊԱՆՔ 

- Ի ԿԱՊԱՆՍ ԸՄԲՌՆԵԼ, բռնել, 

ձերբակալել. «Պատրանաւք կո-
չեալ զԼեւոն, ըմբռնեաց ի կա-
պանս երկու որդւովքն՝ Թորոսիւ 

եւ Ռուբենաւ» [Հիշ. ԺԳ, 584]: 

ԿԱՌԱՓԻՉ, ա., կառափող, 

գլխատող. «Ստացայ զսա գրչու-
թեամբ ինձ հրապարակիչ, դսրո-
վիչ եւ կառափիչ ի կենդանու-
թեանս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 116]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1057: 

ԿԱՏԱՐ / ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ 

- ԵԼԱՆԵԼ Ի ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ, 

ավարտել. «Եւ այլ գրեցաւ ի մայ-
րաքաղաքն Եզնկա, բայց ի կա-
տարումն ոչ ել, զի այլազգիք 

մահմետականք ասպատակեցին 

ի գաւառն» [Հիշ. ԺԳ, 672]: «Որ 

ետ կարողութուն ինձ՝ մեղա-
պարտ եւ տրուպ գրչիս, յանգ եւ ի 

կատար ելանել գրոյս Առակաց 

Սողովմոնի եւ Պատմութեանն 

Յոբա Արդարոյն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

292]: 

- ՏԱՆԵԼ Ի ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ, 
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ավարտել, վերջացնել. «Որ ար-
ժանի արար զողորմելի մեղա-
ւորս զՍտեփանոս տանել ի կա-
տարումն զաստուածեղէն գիրս» 

[ՄՄ Հմր 8356, 110ա, 1322 թ.]: 

ԿԱՐԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ, գ., ուժ, 

զորություն (՞). «Իբրև զհարսն 

նախախաւսեալ յարդարելով 

վերստին եւ զեդեալն կարակեր-
պութիւնն կրկին շնորհելով» [Հիշ. 

ԺԳ, 625]: 

ԿԱՐԳ 

- Ի ԿԱՐԳ ՀԱՒԱՍԱՐԵԼ, հավա-
սարեցնել, ներդաշնակեցնել. 

«ԶԱռաջին Եզրասն գրեցի եւ 

զԵրկրորդս յաւժարեցայ ի կարգ 

այլ աստուածաշունչ բանիցդ 

հաւասարել» [Հիշ. ԺԳ, 386]: 

ԿԱՐԳԱՊԱՏԱՌ 

- ԿԱՐԳԱՊԱՏԱՌ ԱՌՆԵԼ, 

կարգընկեց անել, անարգել. «Ա-
րար թալան զերկիրս Գեղարքու-
նի, զեկեղեցիքս՝ կողոպտեաց, 

զքահանայքն՝ կարգապատառ 

արար» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 401]: 

ԿԱՐԾԱԳՈՅՆ, ա. (կարծր 

արմատից՝ ր-ի անկմամբ), 

դժվարագույն, ծանրագույն. 

«Պատմութիւն կարծագոյն տան-
ջանաց եւ սքանչելի չընաշխար-
հիկ վարուց սըրբոցն» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 299]: 

ԿԱՐԾԻՔ 

- ԿԱՐԾԻՍ ԱՆԿԱՆԵԼ, կարծել, 

մտածել. «Մի կարծիս անկանիս, 

եթէ թիւր է աւրինակն եւ կամ ի 

գրելոյն է սխալն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

112]:  

- Ի ԿԱՐԾԻՔ ՁԳԵԼ, կարծիք 

հնչեցնել, քննադատել. «Զմտաւ 

ածեալ, զի թէ զՅայտնութիւն 

Յովհաննու ի կարծիք ձգեցին 

վասն այսպիսի զարհուրական 

բանից յետ նորոյ շնորհացս, որ-
չա՜փ զայն, որ եւս առաւել է» 

[Հիշ. ԺԳ, 386]: 

ԿԱՐԾՐԱՊԻՆԴ, ա., ամուր, 

պինդ, աներեր. «Մաքուր եւ 

կարծրապինդ քաջացեալ հոգե-

ւոր եղբարք» [Հիշ. ԺԳ, 651]: 

*ԿԱՐԿԱՌ 

- ԿԱՐԿԱՌ ՄՆԱԼ, ձեռքերը 

պարզած մնալ, սպասել, հուսալ 

(հմմտ. կարկառեմ). «Յիշեսջիք 

զվերագրեալքս ի Տէր նաեւ զա-

նուանս զհարազատքս ուշիմս, եւ 

կարկառք մնամք աղաւթից ձե-

րոց» [Հիշ. ԺԳ, 199]: 

ԿԱՐԿՏԱԾԻՆ, ա., կարկուտ 

ծնող, կարկտաբեր. «Իբրեւ 

զամպ կարկտածին լցեալ բար-

կութեամբ կայծակամբ եւ ահա-

բեկեալ դողացուցանէր երկիրս 

Հայոց» [Հիշ. ԺԳ, 702]: «Որ եւ 

սաստկագոյն քան զայլ գոռոզնն 

գոռայր, իբրեւ զամպ կարկտա-



329 

ծին ի վերայ մերոյ աշխարհիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 718]: 

*ԿԱՐՃԱՀԱՍԱԿ, ա., հասա-

կով, այստեղ՝ տարիքով փոքր, 

պատանի կամ երիտասարդ. «Որ 

զողորմիս հանէք դեռաբոյս եւ 

կարճահասակ շառաւեղին իմոյ՝ 

տէր Յովանիսին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

371]: 

ԿԱՐՄՐԱԳՈՒՆԱԿ, ա., կարմ-
րագույն. տե՛ս ԲԱԶՄԱԹԵՐԹ-ի 

օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1075: 

ԿԱՐՈՂԱՊԵՏ, ա., ամենից 

ավելի հզոր, ամենակարող. «Աս-
տուած, որ կարողապետն է յա-
մենայնի, եւ ցուցանէ իւրաքան-
չիւր զբաղձանս սրտից» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 11]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 414: 

ԿԱՐՕՏ 

- ԿԱՐՕՏ ԳՏԱՆԵԼ, կարոտ լի-

նել, կարոտանալ. «Աստուածա-

յին սիրովն վառեալ, միշտ ի վեր 

ունելով զաչս հոգւոյն, ցանկայր 

կարաւտ գտանել աւուրն պարե-

նի, եւ զբաղձանս իւր յայսմ հաս-

տատէր» [Հիշ. ԺԳ, 564]: 

ԿԵԱՆՔ 

- ԶԿԵԱՆՍ ՎԱՐԵԼ, ապրել, 

կենցաղավարել. «Եւս առաւել 

հարազատին իւրոյ տեառն Ստե-

փաննոսի...., վարելով զկեանս 

իւր հեզութեամբ եւ խոնարհու-

թեամբ, ըստ սրբոց առաքելոցն 

վերափոխի առ Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 656]: 

ԿԵՆԱԶՐԱՒ, ա., կյանքին վերջ 

տվող, մահաբեր. «Ըստ որում և 

ես իսկ՝ շնորհօք վերնաին, բարուք 

ստորնաին.... կերպիւ կենաբաշխ, 

ոգով կենազրաւ» [Հիշ. ԺԳ, 791]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1083: 

ԿԵՆԱՀՐԱՒԷՐ, ա., կյանքի կո-
չող, հրավիրող, կենսահրավեր. 

«Որք մշտասահ կայլակաւք կե-
նահրաւէր պայմանաւ զկիպիկոն 

ձեւ եւ դեմետրէի ոռոգեալ դաշ-
նաւորեցին» [Հիշ. ԺԳ, 677]: 

ԿԵՆԱԿԻՑ 

- ԿԵՆԱԿԻՑ ՄԱՐՄՆՈՅ, ամու-
սին, կին. «Իսկ զգիրքս զայս 

զաստուածային մատեանս նախ 

ստացեալ էր գունդստապլն Հա-
յոց Սմպատ, որ էր նոյն՝ Պաղտին 

մարաջախտիս մարմնոյ կենակ-
ցին՝ հեզահոգի եւ ամենապար-
կեշտ տիկնոջն Մարիունին մեծ 

հայր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 389]: 

ԿԵՆՍԱԳԻՐ, ա., կյանքի մա-
սին գրված կամ պատմող. «Աս-
տուածատուր քահանայ ցանկա-
ցող եղեալ այսմ լուսայիղձ եւ 

կենսագիր [մատեանիս]» [Հիշ. 

ԺԳ, 410]: 
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♦Գրանցված՝ ՍԳ.ՆԲՀԼ, 719.  

ՀԲԲ, 2, 425. ՀԱԼԼԲ, 2, 700.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 105. ԱՀԲԲ, 1, 718: 

ԿԵՆՍԱՀՐԱՒԷՐ, ա., կյանքի 

կոչող, հրավիրող (տե՛ս նաև կե-
նահրաւէր). «Երեւեցաւ մարմ-
նով անբովանդակելի բնու-
թեամբ կեցուցանել կամեցեալ 

նմանեաւն զնմանս, ի ձեռն 

առաքելոցն կենսահրաւէր քարո-
զութեան» [Հիշ. ԺԳ, 104]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1088: 

ԿԵՆՍԱՊԱՐԳԵՒ, ա., կյանք 

պարգևող, կենսատու. «Ընդ հո-
վանեաւ ամենազաւր աջոյն Յի-
սուսի եւ սուրբ խորանիս Սուրբ 

Սիովնի, եւ կենսապարգեւ Սրբոյ 

Նշանիս» [Հիշ. ԺԳ, 499]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1088: 

ԿԵՆՑԱՂԱԿՑԵԼ, չ. բ., միևնույն 

կենցաղով ապրել. «Որք իբրեւ 

զմի մարմին բանական յերկուց 

առ ի մի կերպարան շինեալ կեն-
ցաղայկցելով իբրեւ հարա-
զատք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 205]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 2, 426: 

ԿԵՐՊԱՐԱԳՐԵԼ, ն. բ., պատ-
կերագրել, կերպար, պատկեր 

գծել, նկարել. «Տիրական պատ-
կերին եւ մեզ կերպարագրող, զոր 

Հոգւոյն Սրբոյ ամէնիմաստ կո-
չի» [Հիշ. ԺԳ, 549]: 

ԿԻՍԱԾՐՈՂ, գ., կեսը գրող, 

մատյանի մի մասն ընդօրինա-
կող. «Եւ զվերջին կիսայծրող եւ 

կազմաւղ սուրբ Աւետարանիս 

որդի խոճա Եմինին.... յիշեցէ՛ք ի 

Տէր» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 274]: 

*ԿՈՂԱԾԻՆ, գ., կին, կողակից. 

«Յերեսս անկեալ աղաչեմ զըն-
թերցողսդ եւ զլսողսդ, յիշատակի 

արժանի առնել զիս եւ զկողա-
ծինն իմ» [Հիշ. ԺԳ, 479]: 

ԿՈՂԱՓԱԿ, գ., կողային մասը 

փակող, այսինքն՝ ձեռագրի կազ-
մի դռնակը՝ Ա. եւ Բ. փեղկերի 

միջև. «Ետու վերստին նորոգել 

զսուրբ Աւետարանս ի յարդար 

արդեանց իմոց, կազմութեամբ եւ 

կողափակ» [Հիշ. ԺԳ, 930]: «Որ 

վերստին նորոգել ետ զսուրբ 

Աւետարանս կազմութեամբ եւ 

կողափակ արծաթապատ, նկա-
րակերպ զարդիւք» [ն. տ.]: 

ԿՈՂՈՊՏԵԼԻ, ա, կողոպտվող, 

կողոպտման ենթակա. «Ետուն 

զգանձս կողոպտելիս եւ ստա-
ցան զանկողոպտելիս՝ սուրբ 

Աւետարանս, յիշատակ իւրեանց 

եւ ծնաւղացն» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 455]: 

ԿՈՍՏՂԵԼ, ն. բ., տախտակե 

կազմի վրա կոստղեր՝ մետաղյա 

կլոր գլխիկներով գամեր ամրաց-

նել. «Զի բազում աշխատու-

թեամբ աշխատեցաւ եւ կոստղեց 
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զԱւետարանս զայս» [Հիշ. ԺԳ, 

828]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 382: 

ԿՈՐՆԹԱՐԴ 

- ԿՈՐՆԹԱՐԹ ԵՐԿՆԻՑ, երկ-

նակամար. «Զի իբրեւ զարեգակն 

փայլեաց ի կորնթարթն երկնից, 

ընդ որոյ թեւօք բազումք տարբա-

նան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 48]: «Եւ փայլէ 

ի մէջ տիեզերաց իբրեւ զարե-

գակն ի կորընթարթն երկնից» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 276]: 

ԿՈՐՈՎԱԲԱՑ, ա., լայնաբաց, 

քաջատես. «Սրատեսիցդ եւ կորո-
վաբացդ զաչացս կոյրքս ոգւով 

Բարսեղ եւ Ստեփանոս պաղա-
տիմք յիշել զմեզ ի բարին Քրիս-
տոս» [Հիշ. ԺԳ, 650]: 

ԿՈՐՈՎԱՆԻ, ա., կորովի, քաջ. 

տե՛ս ԱՌՈԳԱՊՏՈՒՂ-ի օրինակը: 

ԿՈՐՈՎԻՄԱՍՏ, ա., ճարտար, 

քաջագիտակ. «Զյոգնախումբ եւ 

զկորովիմաստս սրբոյն Բարսղի» 

[Հիշ. ԺԳ, 490]: «Զսրբասէր եպիս-

կոպոսն եւ զկորովիմաստ րա-

բունն զտէր Ստեփանոս» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 14]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1121: 

ԿՈՒՐԱԲԱՑ, ա., կույր աչքերը 

բացող, տեսողություն պարգևող. 

«Ախտահալած եւ կուրաբաց, եւ 

յարուցիչ գոլ մեռելոց» [Հիշ. ԺԳ, 

653]: 

ԿՍԿԾԱԿՈԾ, ա., կսկծալի, ող-
բալի. «Եւս առաւել կսկսակոծ եւ 

չարավէր խոցեալս ի յորսաւղէն 

ամէնամեղ անձն Պետրոսի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 201]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

389: 

ԿՐԹԱՍԷՐ, ա., ուսումնասեր. 

«Կատարեցաւ Պատճառ տաւնից 

ի լրումն բաղձանաց Գրիգորի 

վարդապետի, ի վայելումն ան-

ձինն կրթասիրի» [Հիշ. ԺԳ, 350]: 

«Մեծանուն հռետորն Վարդան 

վարդապետն՝ վարժելով զբա-

զումս ի կրթասիրաց ի գիտութիւն 

աստուածաշունչ կտակարա-

նաց» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 83]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

1133: 

ԿՐԻՑԱՊԱՆ, ա., վիշտ, չարչա-
րանք կրող, տառապյալ. «Մե-
ղաւք մեռեալ կրիցապանս, Մե-
լիքզատա անմերձ յարգանս» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 364]: 

ԿՐՈՒՆԿ 

- ԸՆԴ ԿՐՈՒՆԿՆ ՀԱՐԿԱՆԵԼ, 

ենթարկեցնել, հնազանդեցնել. 

«Ընդ կրունկն հարեալ զիշխան 

աշխարհիս այսորիկ, ճոխաբար 

հետեւելով ընդ երկնաչու պողո-
տայն.... զտհաս եւ զանիմաստ 
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համբակս ժողովէ ի փարախս 

իմաստութեան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 29]: 

ԿՑՈՐԴԱԿՑԵԼ, ն. բ., կցել, 

կցորդել. «Հաղորդակից սրբոյն 

եղեալ եւ ընդ Հոգին Սուրբ միա-
ցեալ, Հաւր եւ Որդւոյ կցորդա-

կցեալ» [Հիշ. ԺԳ, 631]: 

- Հ - 

ՀԱԶԻՒ ՀԱԶԻՒ, մ., մեծ դժվա-
րությամբ, ջանադրաբար. «Հա-
զիւ հազիւ մեծաջան տենչիւ ոչ 

կարէին յեղաշրջել զկամսն նո-
րա» [Հիշ. ԺԳ, 832]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 458. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 757. ՀԲԲ, 3, 10: 

ՀԱՃԱՏԿԱՏԱՐ ա., (արաբ. 

haget. կարիք, պետք), կարիքները 

հոգացող, խնդրանքը կատարող, 

խնդրակատար. «Գնեց զինքն իւր 

արդար ընչաւք ու պատարագեց 

յաւժար կամաւ ի վայելումն հա-

ճատկատար Աստուածածնիս» 

[Հիշ. ԺԴ, 70]: 

ՀԱՃՈՅԱՐԱՐ, ա., հաճույքը, 

կամքը կատարող, կամակատար. 

«Սոքայ էին բարեպաշտ ծնողաց 

զաւակ եւ յազնուական ազգաց 

եւ տոհմից, կամարարք եւ հաճո-

յարարք Արարչին ամենայն եղա-

կանաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 351]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

11: 

ՀԱՃՈՅՔ 

- ՀԱՃՈՅՔ ԳՏԱՆԵԼ, հաճել, 

հավանել. «Զի գոյին եւ ի Բաբե-
լովնի, որք հաճոյք գտան Աստու-
ծոյ նոքաւք դաստիարակեալք» 

[Հիշ. ԺԳ, 386]: 

ՀԱՄԱԲԱՅ, գ., Ավետարաննե-
րի սկզբում և ստորին լուսանցք-
ներում գրվող բնագրային 

նշումներ, համաբարբառ. «Խոշո-
րութեանն անմեղադի՛ր լիք, զի 

այսչափ էր կարն, բայց յաւրի-
նակս վստա՛հ լիք, մանաւանդ ի 

համաբայքն, որ գիտէ զի ընտիր 

է» [Հիշ. ԺԳ, 297]: «Գրեցաւ սուրբ 

Աւետարանս.... ի ստոյգ եւ յըն-
տիր աւրինակէ, եւս առաւել հա-
մաբայիցն, զի գաղափար սորին 

ի հռչակաւոր անապատին էր 

գրած» [Հիշ. ԺԴ, 399]: 

ՀԱՄԱԲԱՌ, գ., համաբար-
բառ. «Իմով արժանութեամբս 

կատարեալ զամենայն. նախ՝ 

զբանս լուսաւորս.... հինգերորդ՝ 

զհամաբառն ծաղկնովն, ոսկովն, 

գրովն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 63]: 

ՀԱՄԱԳՐԱԿԱՆ, ա., կարգով և 

համաչափորեն ձևով գրված, շա-
րագրական. «Ի քառառաջս հա-
մագրական, հանգունատիպ գիծ 

աստուածաբան շաղկապանաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 338]: 

ՀԱՄԱԴԷՊ, ա., նման դիպ-

ված, համանման, նույնատիպ. 
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«Կարծեմ եւ այլ համադէպ սորա 

աղէտիցն զաւառումն մեծին Ուռ-

հայոյ» [Հիշ. ԺԳ, 629]: «Բայց 

կարծեմ, ո՜վ եղբարք, ամենեցուն 

համադէպ զկսկիծ վերջնոյս Տրա-

պաւլսոյ համարել» [Հիշ. ԺԳ, 

630]: 

ՀԱՄԱԼՐԱԲԱՐ, ա., տիեզերա-

լուր, ամենալսելի. «Փա՜ռք ար-

դար.... անիմանալի Հաւր, հա-

մալրաբար Որդւոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

30. ԺԴ, Բ, 168]: Տե՛ս նաև ԵՏԵ-

ԿԵԱՆ-ի օրինակը: 

ՀԱՄԱԽՄԲԱՐԱՆ, գ., հա-
մախմբման տեղ, ժողովածու. 

«Զխնկելի յիշատակս երկրպա-
գելի փրկագործութեանն Յիսուսի 

կարգաւ ի Տաւնանամակ հա-
մախմբարանն յընթերցուած 

անդր համառաւտեալ» [Հիշ. ԺԳ, 

849]: 

ՀԱՄԱԿԱԼՈՅՍ, ա., ամբողջո-

վին լույսով լցված, առատալոյս. 

«Որք զուարճանայքդ յայսմ բու-

րաստանի, որ է համակալոյս եւ 

ծաղիկ լուսերանգ, բազմախարի 

եւ յարափթիթ.... յիշեսջիք զսրբա-

զան եպիսկոպոսն» [Հիշ. ԺԳ, 

733]: «Իրագործեցաւ սուրբ Աւե-

տարանս տիեզերաքարոզ՝ լու-

սաիղձ եւ շնորհաձիր, որ եւ բու-

րաստան աստուածախումբ եւ 

համակալոյս ծաղիկ» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 79]: 

ՀԱՄԱԿԵՐՏՈՂ, ա., միասին 

կերտող, արարչակից. տե՛ս ԱՆԵ-
ԶԱԲՈՒՆ-ի օրինակը: 

ՀԱՄԱՀԱՆԴԷՍ, ա., միևնույն 

վայրում հավաքված, համա-
խումբ. «Եւ թեպէտ կրսեր էաք ի 

լսարան համահանդիսիս եւ 

անարուեստ գոլով գծոյ գրոյ, այլ 

յաւժարութեամբ սրտիւ, միայն 

յուսացեալ յԱստուած, ի ձմեռ-
նա[յ]ին յաւուրս գրեցաւ» [Հիշ. 

ԺԳ, 136]: 

ՀԱՄԱՐԱԳՐԵԼ, ն. բ., համա-
րակալել. «Զսակաւ աշխատողս 

զՍուքիաս, որ համարագրեցի 

ճապաղ ցանկով եւ յառաջնա-
ցանկով, զի ծերացեալ էի, յիշեցէք 

ի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 936]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 400: 

ՀԱՄԱՐԱՀԱՏ, գ., քննություն 

անելը, հաշիվ տեսնելը. «Ընկալ-
ցին եւ նոքայ առանց տարժա-
մանց ի համարահատին ժամա-
նակի զիւրեանց ըղձիցն լրումն, 

ամէն» [Հիշ. ԺԳ, 437]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

22: 

ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԳՈՒՄԱՐ, ա., 

համարձակներից կազմված, 

խմբված. «Որք յիշեն եւ նոքա 

գրեսցին, բարեխաւսութեամբ 
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սուրբ Աստուածածնին եւ ամե-

նայն համարձակագումար 

սրբոցն երկնաւորաց եւ երկրաւո-

րաց» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 434]: 

ՀԱՄԱՔԱՆԱԿ, ա., նույն քա-

նակն ունեցող, նույնքան, համա-

չափ. «Որք համաքանակ քառակի 

գետոցն ոռոգողացն զդրախտն 

ծաւալեալ յոգիս հաւատացելոց» 

[Հիշ. ԺԳ, 182]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 30.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 275. ԱՀԲԲ, 1, 806: 

ՀԱՄԵՂԲԱՅՐ, գ., հարազատ 

եղբայր. «Շնորհօքն Աստուծոյ եւ 

Սուրբ Ստեփաննոսին եւ Եղեգեց 

տանուտերացն մեք՝ Իգնատիոս 

ու Ստեփաննոս համեղբարս, 

տուաք զմեր հօր՝ տէր Մատթէոսի 

ձեռագրած Գանձատետրս ի ձեռն 

տէր Եղիշայ արհիեպիսկոպո-

սին» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 85]: 

ՀԱՄՈԶԵԼ 

- ՀԱՄՈԶԵԼ Ի ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ, 

հարթել, խաղաղեցնել, հաշտեց-

նել. «Ապա ի մէջ անցեալ՝ արի եւ 

արթուն թագաւոր Հայոց Հեթումն 

համաւզեաց (տպ. համաւզեած) 

ի խաղաղութիւն զաղմկեալ աշ-

խարհս ամենայն» [Հիշ. ԺԳ, 773]: 

ՀԱՅԱԿՈՅՏ, ա., հայերի կույտ, 

հայախումբ. «Ի կատարումն 

պսակման հայակոյտ ազնւա-

կան ազգաց եւ ազանց» [Հիշ. 

ԺԳ, 326]: 

ՀԱՅԱՆՈՑ, գ., հայաբնակ, հա-
յերով բնակեցված վայր. «Վասն 

որոյ հանեալ զմնացեալսն ի 

գեղջէն եւ փոխանակ նոցա կա-
ցոյց քրիստոնեայս եւ արար հա-
յանոց» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 108]: 

ՀԱՅՐԱԾԱՒԱԼ, ա., Հայր Աստ-
ծու ծավալած, ընդարձակած. 

տե՛ս ԽՐԹՆԱՅԱՏԱԿ-ի օրինակը: 

ՀԱՅՐԱՊԱՊ, գ., հորական 

պապը, հոր հայրը. «Այժմ, որք 

օգտիք ի սմանէ, յիշեսջիք.... եւ 

զհայրապապ իմ՝ զԻքնատիոս.... 

զմայրապապ իմ՝ Մանուել» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 288, 347]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 40.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 286. ԱՀԲԲ, 1, 813: 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԳՈՒՄԱՐ, ա., հայ-
րապետներից կազմված կամ գու-
մարված. «Որ եւ զտառս հայրա-
պետագումար բանիցն եւ զի-
մաստայեղձ կտակս ստացա 

ինձ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 461]: 

ՀԱՅՐԱՏՈՒՐ, ա. Հորից (իմա՛ 

Աստծուց) տրված. «Ջերմ սիրով 

եւ բազում աշխատութեամբ 

ստացա զհոգեշունչ եւ քրիստո-
սաւանդ, հայրատուր սուրբ 

տառքս» [Հիշ. ԺԳ, 342]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

34: 

ՀԱՅՐԵՆԱԳԱՒԱՌ, գ., հայրե-



335 

նի գավառ, հայրենիք. «Վասն 

բազմանալոյ անաւրինաց եւ 

հարկապահանջութեան ի վերայ 

մեր փախստական եղեա ի հայ-

րենագաւառէս մերմէ երթեալ 

բնակեցաք յերկիրն Վրաց» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 284]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 41.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 286:  

*ՀԱՅՐԵՆԱՇԷՆ, ա., հոր կող-

մից շինված. «Իսկ նա եկեալ խա-

ւարեալ աչաւք ի հայրենաշէն 

վանս իւր, զոր հայրն իւր՝ բարե-

պաշտն մեծն Մլեհ շինեալ էր» 

[Հիշ. ԺԳ, 88]: 

ՀԱՆԱՊԱԶԱՀԻՒՆԴ, ա., մըշ-

տապես հիվանդ, անառողջ. 

«Զտառապեալսս եւ զհանապա-

զահիւանդ անձս Խաչատուր՝ 

ծնողիւք մերովք յիշել առաջի բեմ-

բին Քրիստոսի» [Հիշ. ԺԳ, 896]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

163: 

ՀԱՆԳԱՄԻՏ, ա., վայելուչ, լավ 

միտք ունեցող (՞). «Որպէս ճշմա-

րիտ Բան նորա զայսոսիկ զան-

բաւելի եւ զանառ ի հանգամ-

տաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա 410]: 

ՀԱՆԳԵՏԱԳԻՐ, ա., գրությամբ 

նույնը, նույնաբովանդակ. «Չո-
րից գլխոց հանգետագրաց, միա-
տարազ (տպ. միասարազ) շա-

րայարեալ տրամաբանաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 338]: 

ՀԱՆԳԻՏԱՊԱՏՈՒԵԱԼ, ա., հա-
վասարապես հարգված, նույն 

պատվին արժանացած, համա-
պատիվ. «Եւ Ստեփանոս՝ աշա-
կերտ իմ՝ հանգիտապատուեալ 

Յուսեփա եւ Նիկոդիմոսի՝ աշա-
կերտացն Քրիստոսի» [Հիշ. ԺԳ, 

463]: 

ՀԱՆԴԵՐՁԱՏԱՐԱԾ, ա., հան-

դերձները տարածած, փռած. 

«Զգալն յաւաննակաւ յԵրուսա-

ղէմ՝ եբրայեցոց մանկանցն հան-

դերձատարած ոստովքն» [Հիշ. 

ԺԳ, 798]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

41: 

ՀԱՆԴԻՍԱՐԿՈՒ, գ., հանդես 

բերողը, ցուցադրողը, հանդիսա-

դիր. «Եւս առաւել ի հանդիսար-

կուք յատենականսն բնախաւ-

սել» [Հիշ. ԺԳ, 604]: 

ՀԱՆՃԱՐԱՍԷՐ, ա., հանճարեղ 

բաներ սիրող, իմաստասեր. «Եւ 

ասացից.... երրորդ՝ սակաւ ինչ 

պատուէր հանճարասիրացդ 

աւանդեցից» [Հիշ. ԺԳ, 707]: 

ՀԱՆՐԱԼՈՅՍ, ա., հանրու-

թյանը լուսավորող, ուսուցանող. 

«Զստացող հանրալոյս կտակիս՝ 

զաստուածասէր եւ զմեծապա-
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տիւ պատրոն Աստուածատուրն» 

[Հիշ. ԺԳ, 29]: 

ՀԱՇՏԱԿԱՄ, ա., հաշտություն 

կամեցող, խաղաղասեր. «Ցի´ս 

հայեաց, Տէ´ր հաշտակամ» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 192]: 

ՀԱՇՏԵՆԱԽՈՑ, ա., աշտեով 

խոցված, նիզակահար. «Արդ, 

զայսքանս եւ զայսպիսի նետա-
հարեալս եւ հաշտենախոցս, տի-
գահարս եւ վաղակավիրաւորս.... 

աղաչեմ» [Հիշ. ԺԳ, 371]: 

ՀԱՍԱՆԵԼ 

- Ի ՎՃԱՐՆ ՀԱՍԱՆԵԼ, վերջին 

հասնել, ավարտել. «Որ աւգնա-
կան եղեւ սկիզբն առնել գծա-
գրութեան մատենիս եւ ի վճարն 

հասանել» [Հիշ. ԺԳ, 844]: 

- ՀԱՍԱՆԵԼ Ի ՀԱՐՍԱՑՈՒ, 

ամուսնանալու տարիքի հասնել. 

«Արարաք սայ իշատակ զաւա-
կացն մերոյ՝ Մամին եւ Ազզին, որ 

ի հարսացու հասել կոչեցան ի 

Քրիստոս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 130]: 

ՀԱՍԱՐԱԳԻՐ, գ., անստ. նշ. 

«Զպայծառն, զգովելին եւ զուրա-
խալին կայ ի ցանգս գրոց, եւ թէ 

կամիս գի՛տ ի հասարագիրն եւ 

ուրախացի՛ր» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 354]: 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԴԻՐ, ա., հասա-
րակայնորեն դրված, ընդհանու-
րի համար հաստատված. «Ոչ էր 

ժամանել ի կատարումն սորա ի 

ձեռն հասարակադիր հայրենա-

կան հնչմանն հողմոյն մահու» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 367]: 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԽՆԱՄ, ա., հասա-
րակության կամ ժողովրդի մա-
սին հոգ տանող, խնամող. «Որք 

ի հասարակախնամ բարեաց սո-
ցա ընդ ամենեսեան եւ մեք` մեր 

աշակերտաւք բազում եւ անթիւ, 

գութս բարեաց գտաք ի սոցանէ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 457-458]: 

ՀԱՍԿԻԿ ՀԱՍԿԻԿ, մ., նվզկ. 

հասկ-հասկ կրկնավոր բարդու-

թյան. «Լուր զմտաւ ածէի զայն 

աղքատսն, որ յաւուրս հնձոցն 

հասկիկ հասկիկ կու ժողովեն եւ 

ամբարեն, որ ի ձմեռնային ժա-
մանակն սովամահ չկորնչին» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 361]: 

ՀԱՐԱՄՂԵԼ, ն. բ., դրդել, մղել, 

հրահրել. «Ապա ի շատ ժամա-
նակաց հարամղեալ ի վարդա-
պետէն Գրիգորի՝ ընդդիմանայաք 

իրաւամբք» [Հիշ. ԺԳ, 308]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 480.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 791. ՀԲԲ, 3, 66:  

ՀԱՐԱՒԱՍԻՔ, գ., հարավային 

քամի. «Գարնան ընդոստ որոտ-
մամբ հարաւասիք աւդով սա-
ղարթաւորեալ պտղաբերեցին 

զանտաստանս ոգւոց» [Հիշ. ԺԳ, 

677]: 

*ՀԱՐԿԱԿԻՑ, ա., միևնույն 

հարկի տակ ապրող, նույն միա-
բանությանը պատկանող. «Արդ, 
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փոխեցի զսա ի յաւգտութիւն պի-
տանացուած իրաց պէսապէս 

աւանդից՝ ի զգուշութիւն ինձ եւ 

համաշունչ հարկակցի եղբաւր՝ 

Խաչատրոյ վարդապետի» [Հիշ. 

ԺԳ, 830]: 

ՀԱՒԱՍԱՐԱՏԵՍ, ա., հավա-
սար նայող, արդար. «Որ են սո-
քայ բարիք ի բարերարէն բարէ-
գործեալք, առատատուրս առ 

հեղս եւ աղքատս, եւ մատակա-
րարք հաւասարատեսք եւ տեսողք 

շնորհացն Յիսուսի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

358]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

75: 

ՀԱՒԱՏԱՀԱՍՏԱՏ, ա., հավա-
տը հաստատուն պահող, հավա-
տի մեջ անխախտ. «Զոր աւետա-
րանականն ուսուցանեն բանք 

մինչ ի կատարած անպակաս եւ 

անյաւելուած հաւանութեամբ, 

հաւատահաստատ կարգաւք ի 

նոյն հարելով յառաքելաւանդն 

(տպ. յառաքելասանդն, – Խ. Հ.) 

քարոզութիւն» [Հիշ. ԺԳ, 105]: 

ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ 

- ՀԱՒԱՔՈՒՄՆ ԱՌՆԵԼ, հա-
վաքել, մեկտեղել. «Կամեցայ հա-
ւաքումն առնել սրբոցն բանից, 

որ վասն աղաւթից եւ ժամակար-
գութեան արարեալ էին յառաջա-
գոյն» [Հիշ. ԺԳ, 714]: «Կամեցայ 

հաւաքումն առնել համառաւտա-

բար մեկնութեան սրբոյ Պատա-
րագիս» [Հիշ. ԺԳ, 714, 762]: 

ՀԵԶԱԽԱՂԱՑ, ա., հանդարտ 

գնացող, հոսող, հեզագնաց. «Ա-
ւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերա-
լոյս, հեզախաղաց եւ քառա-

վտակ աղբեւրս եդեմական, աւե-
տեաց բանակս այս յուսոյ մե-
րոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 194]: 

ՀԵԶԱՆԱԶ, ա., հեզաբարո, 

նուրբ. «Եւ զհեզանազն Մարկ-
րուն յիշեցէ՛ք ի Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 412]: «Զողորմածն, զհեզա-
նազն, բարէբարոյ, զաղքատա-
սէրն.... զճշմարիտ ժառանգն Հա-
յաստան աշխարհիս Զապիլ թա-
գուհի» [Հիշ. ԺԳ, 417]: 

♦Գրանցված՝ ՀԱԼԼԲ, 2, 832.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 332. ԱՀԲԲ, 1, 852: 

ՀԵԾԵԾԱԿԵՆՑԱՂ, ա., ողբալի, 

կսկծալի կենցաղ ունեցող. տե՛ս 

ԱՐՏՕՍՐԱԽԱՐՇ-ի օրինակը: 

ՀԵՂՁԱՄՈՒՂՁ 

- ՀԵՂՁԱՄՈՒՂՁ ԼԻՆԵԼ, խեղդ-

վել, հեղձամահ լինել. «Բայց հէքն 

եւ ամբարտաւանն սատանայ 

հեղձամուղձ եղեալ ընդ այն եւ 

ինքն անգաւ յիւր փառացն» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 370]: 

ՀԵՇՏԱԿԱՐԾ, ա., հեշտ կարծ-
վող. «Ճշմարտիւ թագաւորեաց ի 

վերայ մարմաջեցուցանաւղ եւ 

գունակ գունակ հեշտակարծ 
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ախտից առաթուր կոխելով» 

[Հիշ. ԺԳ, 751, 832]: 

ՀԵՍՏՕՂ, ա., անհնազանդ, 

ամբարտավան. «Այսպէս եւ 

ամենայն մարտիկք հեստաւղք 

կամաց ստեղծողին ապերախտ 

գտան առ բարերարն» [Հիշ. ԺԳ, 

857]: «Որ եւ ես ամենայն իրօք 

հեստող եղէ Տեառն իմոյ կա-
մաց» [Հիշ. ԺԳ, 858]: 

*ՀԵՏԱԶՕՏ, ա., հետազոտելի, 

քննելի. «Փա՜ռք անպարագիծ 

Էին, այն, որ ոչ են հետազաւտ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 88, 90]: 

ՀԵՏԱԶՕՏԱԲԱՐ, մ., քննաբար, 

զննաբար. «Հետազաւտաբար 

բացայայտեալ արտաճառեցին 

ընդ ոլորտս տիեզերաց աւետիս 

ցնծութեան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 20]: 

ՀԵՏԵԼ, ն. բ., եզրահատել, 

հղկել, կոկել. «Յիշեսջիք ի Տէր եւ 

զԹորոս քահանայ, որ յուղղելն եւ 

ի հետելն աշխատեցաւ» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 55]: «Յիշել աղաչեմ եւ զա-
շակերտն իմ՝ զՄկրտիչ՝ սպասա-
ւորն իմ եւ զհետող մագաղա-
թիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 73]: 

ՀԷՆՉԱՆՔ, դ. բրբռ., այսքան, 

այսչափ. «Թողութիւն արարէ՛ք, 

ո՛վ եղբարք, մատս մանկաղով 

կտրել ի, հէնչանք կարացի գրել» 

[Հիշ. ԺԵ, Բ, 359]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՀԱՅ-
ԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 3, 271: 

ՀԻԱՍԼԱՑԻԿ, ա., հրաշալի,  

հիանալի կերպով սլացող, արա-
գասլաց. տե՛ս ԱՀԱՍԱՐՍԱՓ-ի 

օրինակը: 

ՀԻՄՆԱՐԿՈՒ, գ., հիմքը գցող, 

հիմնադրող. «Արդ, յաւարտումն 

յաստուածային սուրբ սեբերիս 

եղեւ.... ի սուրբ մենաստանին, որ 

յանուն Երաշխաւոր Սուրբ Աս-
տուածածնին, որոյ առաջնորդ եւ 

հիմնարկու գոլով հայրն Պետ-
րոս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 511]: 

ՀԻՆԳԱԹԵՒ, ա., հինգթևանի, 

հնգաթև. տե՛ս ԶՈՒՐԱՎԱՍՏԱԿ-ի 

օրինակը: 

♦Գրանցված (հնգաթև 

ձևով)՝ ԺՀԼԲԲ, 3, 361. ԱՀԲԲ, 1, 

880: 

ՀԻՒՐԱՏԵՍ, ա., հյուրընկալ, 

հյուրերին ընդունող, հյուրատան 

պատասխանատու. «Վասիլ հիւ-
րատեսն յիշեսցի ի Քրիստոս» 

[Հիշ. ԺԳ, 47]: «Տէր Աստուած, յա-
րութիւն կենաց պարգեւեսցէ Կոս-
տանդայ ծերունոյ եւ հիւրատե-
սի» [Հիշ. ԺԳ, 394]: «Աղաչեմ յի-
շել ի Տէր.... զԿոստանդին հիւրա-
տեսն» [Հիշ. ԺԴ, 109]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

103: 

ՀՆՏԱԿԵՐ, ա., հունտ ուտող, 

ընդեղենակեր. «Հնտակեր եւ խո-
տաբուտ կենաւք հր(ե)շտակա-
ցան եւ անդէն հագեցան ի քարա-
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ժայռ ձորակին» [Հիշ. ԺԳ, 678]: 

ՀՈԳԵԶԱՆ, ա., հոգին խան-
դավառող, հոգելից, հոգեպա-
րար. «Շնորհիւ Տեառն շարադրե-
ցի զհիւսումն հոգէզան 

խնդրուածութեանս (տպ. [դ]-
րուածութեանս)» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

404]: 

ՀՈԳԵԶՈՒԱՐԹ, ա., զվարթ հո-
գի ունեցող, պայծառ, ուրախ. «Ի 

խնդրոյ երից համաշունչ եղբարց 

մերոց՝ Բարսղի հոգեզուարթ եւ 

բարեբուն քահանայի» [Հիշ. ԺԳ, 

239]:  

ՀՈԳԵՀԱՆՃԱՐ, ա., հանճարեղ 

հոգի ունեցող. «Խումբք հռետո-
րաց, ճարտարաց, բանասիրաց, 

հոգեհանճար գիտնականաց, 

աստուածուսոյց փիղիսոփայից» 

[Հիշ. ԺԳ, 349]: «Յիշեսջի՛ք ի մաք-
րամատոյց յաղաւթս ձեր զվե-
րագրեալս ի սմա հոգեհանճար 

եւ զգերիմաստ րաբունապետն 

իմ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 21]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

111: 

ՀՈԳԵՀԵԶ, ա., հոգով խոնարհ, 

պարկեշտ. «Հոգեհեզ եւ հաւա-
տարիմ նաղաշին՝ Հայրապետին, 

որ բազում աշխատանաւք նա-
ղաշեաց զԱւետարանս» [Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 77]: 

ՀՈԳԵՀՐԱՒԷՐ, ա., հոգին հրա-
վիրող, գրավող, հոգեղեն. «Արդ, 

ցանկացեալ այս աւրհնութեա-
նաբեր եւ հոգեհրաւէր յուսալիր 

եւ իմաստապաճոյճ տառիս, ես՝ 

եղկելի եւ յոգնամեղս սուտանուն 

չկրաւնաւոր Ստեփաննոս» [Հիշ. 

ԺԴ, 489]: Տե՛ս նաև ԻՄԱՍՏԱՊԱ-
ՃՈՅՃ-ի օրինակը: 

ՀՈԳԵՂԲԱՅՐ, գ., հոգևոր, կրո-
նակից եղբայր. «Յորժամ յիշա-
տակարանս կարդայք, զԱւետիսն 

եւ զՍտեփանոս հոգեղբայր մեր 

յիշեսջիք ի Քրիստոս» [Sirinian 

2004, 80]: 

ՀՈԳԵՄԱՔՈՒՐ, ա., մաքուր հո-
գի ունեցող, ազնիվ. «Ի բոլոր 

սրտէ աղաչեմ յիշել ի Տէր զպա-
տուելի, զաստուածահաճոյ եւ 

հոգէմաքուր զառաջնորդ սուրբ 

ուխտիս Մաշկեւորի՝ զրաբունին 

Յովաննէս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 9]: «Ըստ 

այնմ յիշատակել ի հոգեմաքուր 

յաղօթս ձեր զպատուական տա-
նուտէր զՏիրացու եւ զԱղբրաց, եւ 

թողութիւն խնդրել յանցանաց 

նոցա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 490]: «Հրա-
մանաւ եւ արդեամբք սրբափայլ 

եւ հոգեմաքուր կրօնաւորի՝ Մար-
կոսի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 136]: 

ՀՈԳԵՏԱՒԻՂ, ա., հոգուց 

հնչող, հոգենվագ (ակնարկվում 

է Դավիթ մարգարեի տավիղը, 

սաղմոսերգ). «Հոգէտաւիղ 

նուագաւք սակս զերկիր վայելչա-
ցեալ ծաղկապաճոյճ գունիւ՝ զե-
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ղեալ եւ լցեալ զհովիտ լեռնա-
կանս» [Հիշ. ԺԳ, 43]: 

ՀՈԳԵՏՈՒԻՉ, ա., հոգի տվող, 

հոգեշնորհ. «Գրեալ ի մատենիս 

յայսմ զսուրբ եւ զտենչալի եւ 

զհոգետուիչ բանքս» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

39]: 

*ՀՈԳԵՏՈՒՆ, գ, օթևան, կա-
ցարան մարդկանց համար. «Եւ 

այլ ոմն եկեղեցի շինէ, յորում 

պատարագի Քրիստոս, կամ աւ-
տարանոց հոգէտուն, յորս ճա-
նապարհորդք հանգիցեն» [Հիշ. 

ԺԳ, 782]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

432: 

ՀՈԳԵՑՕՂ, ա., հոգի շաղ 

տվող, հոգեշնորհ, հոգետու. «Որ 

փայլէ ի ժամանակիս որպէս 

զաստղ առաւաւտու եւ ի կող-

մանց հիւս[ի]ւսոյ, նահանգիս 

Թորգոմա` ամպ հոգէցաւղ, հա-

նապազ հոսելով զաստուածա[յ-

]ինսն զբանաւորաց ոռոգանէ եր-

կիր» [Հիշ. ԺԳ, 136]: 

ՀՈԳԵՓԹԻԹ, ա., հոգին փըթ-

թեցնող, զվարթացնող. «Արդ, 

սմին այսմ հոգեփթիթ եւ լուսա-
զարդ ծաղկոցիս ցանկացաւղ 

եղեալ ըղձալի փափաքմամբ եւ 

սիրով անիմաստ հոգիս՝ Վա-
հան»: 

ՀՈԳԻԱԲՈՂԲՈՋ, ա., հոգին 

ծաղկեցնող, զվարթացնող. «Ա-

ւարտեցաւ աստուածատունկս 

այս հոգիաբողբոջ, քառավտակ 

սուրբ Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 

801]: «Ո՛վ պատուական եղբարք 

եւ հարք, յորժամ ընթեռնուք զհո-

գիաբողբոջ աստուածաշունչ 

Աւետարանս.... յիշեցէ՛ք ի ձեր 

սուրբ աղաւթքտ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

301]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ. ԳԲ, 

173: 

ՀՈԳԻԱԳՈՒՄԱՐ, ա., Սուրբ 

Հոգով միաբանված, հոգեգու-

մար. «Ի ձեռն աստուածասէր եւ 

բարեպաշտ թագաւորաց եւ հո-

գիագումար միաբանելոց հարց 

եւ հայրապետաց» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ՀՈԳԻԱԾԱՒԱԼ, ա., Սուրբ Հո-

գով ծավալվող, հոգեծավալ. «Ա-

ռատահոս վտակաւք հոգիածա-

ւալ շնորհիւն լրապէս ուռճացոյց 

զամաի երկիր բնութեանս մերոյ» 

[Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ՀՈԳԻԱՁԻՐ, ա., հոգեշնորհ. 

«Արդ, աղաչեմք զկնի եկեալ մեր 

զեղբարսդ սիրովն Քրիստոսի, 

որք պատահիք հոգիաձիր տառիս 

եւ հանդիպիք աւգտութեան ինչ 

իւիք» [Հիշ. ԺԴ, 486]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

114: 
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*ՀՈԳԻԱՆԵՐԿ, ա., Սուրբ Հո-

գով լցված, ներշնչված. «Մանա-

ւանդ յաղագս հոգիաներկ եւ 

բազմաշնորհ, պատուական եւ 

աստուածարեալ ընտրեալ եղբօր 

մեր ըստ հոգոյ» [Հիշ. ԺԳ, 667]: 

ՀՈԳԻԱՊԱՅԾԱՌ, ա., հոգով 

պայծառ, լուսավոր. «Եւ արդ, 

աղաչեմ եւ մաղթեմ զձեզ, ո՜վ 

ամենամաքուր եւ հոգիապայծառ 

սուրբ դասք քահանաից եւ միայ-

նակեցաց» [Հիշ. ԺԳ, 304]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

114: 

ՀՈԳԻԱՍՏԻՆ, ա., հոգեսնունդ. 

«Ո՛վ հարսն Յիսուսի...., հոգիաս-
տին սնեալ կաթամբ եւ սնեալն 

գեղեցկածաղիկ աստուածա-
զարդ բուրաստանին» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 266]: 

ՀՈԳԻԱՏԱՐ, ա., Սուրբ Հոգին 

պարունակող, հոգիունակ. «Արդ, 

որք վայելէք ի լրոյ հոգիատար 

Մեկնութեանս եւ կամ գաղափա-
րէք, յիշեսջիք ի Քրիստոս Յիսուս 

զթարգմանող սորա» [Հիշ. ԺԳ, 

641]: 

ՀՈԳԻՈՒՆԱԿ, ա. Սուրբ Հոգին 

ունեցող (տե՛ս նաև Հոգիա-
տար). «Այսմ համաձայն եւ զու-
գաբան, հոգիունակ եւ շնորհա-
ռատ սուրբ վարդապետս Սար-
գիս» [Հիշ. ԺԳ, 626]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

114: 

ՀՈՂ 

- ԴՆԵԼ Ի ՀՈՂ, հողին հանձնել, 

թաղել. «Աւանդեց Տիրամայրն 

զոգին ու ի պատարագին ժամն 

եդաւ ի հող» [Հիշ. ԺԳ, 669]: 

ՀՈՂԱՄԱԾ, ա., գետին խո-

նարհված, երկրամած, երկրա-

հուպ. «Աղաչեմք հողամած երե-

սաւք զաստուածատիպ սուրբ 

հայրդ հանուրց» [Հիշ. ԺԳ, 443. 

ԺԴ, Ա, 463]: 

ՀՈՂԻԿ, գ., նվզկ. հող բառի, 

փխբ. ոչնչություն, անարժան. 

«Յիշեցէ՛ք զամենամեղ հողիկս՝ 

պիտականուն Խաչատուր կրաւ-

նաւոր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 289]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 433.  

ԼՀ.ԳԲ, 173: 

ՀՈՂՄՆԱԿՈԾԵԼ, ն. բ., հողմա-

կոծել. «Եւ ես զաւրէն հողմնակո-

ծեալ եւ տատանեալ ալեաց ծո-

վու, միշտ ի տապ եւ յար ի տագ-

նապ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 30]: 

ՀՈՄԱԶՆԵԱՅ, ա., ազգակից, 

ցեղակից, արյունակից. «Գտի 

զքրիստոսազգեաց երջանկին 

տեառն Ներսէսի Լամբրոնեցւոյ 

զհոմազնեա իսկ մեր եւ արեա-

նառուի տեսութիւն» [Հիշ. ԺԳ, 

281]: 
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ՀՈՄԱՆՈՒԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, գ., 

միևնույն անվամբ գրվելը, հա-
մանունություն. «Արդ, գրեցաւ 

սա ի նահանգիս Փռուգիոյ, ի գա-
ւառս Եռապաւլեաց, որ այժմ մա-
կանուամբ կոչի հոմանւանա-

գրութիւն Չմշկիկ Յովանէս թա-
գաւորին» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 381]: 

ՀՈՐԹՎԵՆԻ, գ., հորթի կաշի՝ 

իբրև գրչության նյութ, մագա-
ղաթ. «Ողորմեա´յ Կիրակոս կաշէ-
գործին եւ ծնողաց իւրոց, որ 

զհորթվենիս շնորհեց (այսպես) 

գրոցս» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 316]: 

♦Հմմտ. ՀԲԲ, 3, 136 «հորթի 

միս». ԺՀԼԲԲ, 3, 383, ԱՀԲԲ, 1, 

897 «հորթի կաշի»: 

ՀՈՒՐ 

- ԸՆԴ ՀՈՒՐ ԵՒ ՍՈՒՐ ԽԱՂԱԼ, 

հրի և սրի ճարակ դառնալ, վախ-
ճանվել. «Ոմանք զանձինս ի մահ 

եդին, որպէս զվկայսն երանելիս, 

որք ընդ հուր եւ ընդ սուր խաղա-
ցին» [Հիշ. ԺԳ, 528]: 

- Ի ՀՈՒՐ ՄԱՏՆԵԼ, կործանել, 

սպանել. «Եւ զոչ արժանսն ի հուր 

մատնեալ, հոգւոյ մարմնովն ի 

մահ հովուեալ» [Հիշ. ԺԳ, 632]: 

ՀՐԱԲՈՅՍ, ա., հրից բուսած, 

հրեղեն. «Զաւդեղէն հաստատու-
թիւնդ պայծառացոյց հրաբոյս 

ծաղկաւք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 160]: 

ՀՐԱԶԱՆ, ա., հրեղեն. «Կենաց 

շտեմարանապետն է Աստուած 

մխել իմով մեղսալից ձեռաւքս ի 

հրազան եւ ի տնաւրինաւոր բան 

տէրունատուր նամակիս» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 391]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 142. 

ԺՀԼԲԲ, 3, 387. ԱՀԲԲ, 1, 900:  

ՀՐԱԶԻՆԵԱՅ, ա., հրով զինյալ, 

հրեղեն. «Աւն անդր ի վեր ելանել 

եւ հրազինեա լուսափայլիցն 

վսեմաց պարառոցիլ» [Հիշ. ԺԳ, 

639]: 

ՀՐԱԹԵՐԹԵԱՆ, ա., հրե կամ 

կարմիր թերթերով. «Նորափթիթ 

հրաթերթեան եւ բոցանշան յա-
րաճաւճեալ» [Հիշ. ԺԳ, 43]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 508.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 839. ՀԲԲ, 3, 142.  

ԱՀԲԲ, 1, 900: 

ՀՐԱՇԱԲԱՆ, ա., հրաշքներ 

պատմող, հրաշապատում. «Արդ, 

որք հանդիպիք փառաւոր եւ հրա-
շաբան մեկնութեան սրբոյ աւե-
տարանիս» [Հիշ. ԺԴ, 463]: 

♦Գրանցված՝ ԲԲՀԻ, 900. ԱԲ, 

509. ՍԳ.ՆԲՀԼ, 842. ՀԲԲ, 3, 145. 

ԺՀԼԲԲ, 3, 390. ԱՀԲԲ, 1, 903: 

ՀՐԱՇԱՀՈՍԱՆ, ա., հրաշալի 

կերպով հոսող, առատահոս. 

«Փա՜ռք եզակի անճառելոյ, եռա-
հիւսակ դաւանութեանն.... հրա-
շահոսան եւ հիացուցանող զաւ-
րութեան փառս վեր առաքեմ ի 

ներկայս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 217, 374. 

ԺԴ, Բ, 11, 81]: 
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ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԼՈՒՐ, ած., ամե-

նքին հայտնի, հանրահայտ. «Ո՜վ 

աստուածարեալ հարք եւ եղ-
բարք, զի եւ ինձ հասցէ մասն 

յայդմ հրապարակալուր թողու-
թեանցդ ձերով խնդրւածքով» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 418]: 

♦Հմմտ. հրապարակալուր  

առնել՝ ՆՀԲ, 2, 137. ԱԲ, 511.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 844: Գրանցված՝ ՀԲԲ, 

3, 147: 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽԱՂ 

- ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽԱՂ ԱՌՆԵԼ, 

ծաղրել, ծանակել, խայտառա-
կել. «Զնազելի տիկնայս եւ զա-
ղախնայս եւ զկրօնաւորեալ կու-
սանսն՝ զդստերս մեծատանց եւ 

զաղքատաց, հրապարակախաղ 

առնէին» [Հիշ. ԺԳ, 629]: 

ՀՐԱՏԱԳՆԱՑ, ա., հրի գնա-
ցած, թերևս հրո ճարակ դարձած. 

«Ի սուր սուսերի մատնեցին 

զազգն քրիստոնէից, զիշխանսն 

մեծամեծս, եւ զռամիկ ժո-
ղովրդականս եւ զհրատագնաց 

տարս» [Հիշ. ԺԳ, 228]:  

ՀՐԵՇՏԱԿԱՆՈՒՆ, ա., հրեշ-
տակի անուն ունեցող. «Ով գե-
րապատուեալդ յԱստուծոյ եւ ի 

մարդկանէ, հրեշտականուն 

եպիսկոպոս տէր Միքայէլ մեծին 

Անտիոքու» [Հիշ. ԺԳ, 162]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 141. ԱԲ, 513. 

ՀԲԲ, 3, 151: 

ՀՐԵՇՏԱԿԱՃԵՄ, ա., հրեշ-
տակ(ներ)ի ճեմած կամ այցելած 

վայր. «Ի նահանգիս Տարբերու-
նի, որ այժմ Բերկրի կոչի, ի սուրբ 

եւ ի հրեշտակաճեմ յանապատիս 

Եղեվանք» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 312]: 

«Գրեցաւ.... ի հրեշտակաճեմ եւ ի 

ներքսագոյն կղզիս, որ կոչի 

Կտուց» [ԺԵ, Գ, 13]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

176: 

ՀՐԵՇՏԱԿԱՑՈՅՑ, ա., հրեշ-
տակ(ներ)ի ցույց տված. տե´ս 

ԱՐԵԳՆԱԾԱԳ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

141: 

ՀՐԵՇՏԱԿԵՐԱՄ, ա., հրեշտակ-
ների համախումբ, հրեշտակների 

հավաքատեղիի համբավ ունե-
ցող. «Զարձանացեալ խորհուրդն 

իւր նախ ծանուցեալ բարէմիտ եւ 

հրեշտակերամ եղբայրությանս 

եւ գերագոյն գլխոյն» [Հիշ. ԺԳ, 

482]: «Եռափափագ սիրով ետ 

գրել ինձ մեղապարտ, ախմար եւ 

փանաքի գրչի՝ Մոմկայ ի հրեշ-
տակերամ մենաստանիս Նորա-
վանից» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 133]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

141: 

ՀՐԿԻԶՆԱՆԱԼ, չ. բ., այրվել, 

հրկիզվել. «Տէր Յիսուս ամենա-
կալ ի հրախաղաց ամբով Քո գալ 

ճառագայթիցն ցոլանալ ճա-
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ճանճ լուսոյն ախոանալ, յայն-
ժամ հրէից հրկիզնանալ, ուրացո-
ղաց կոծումն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 340]: 

ՀՐՕՐԷՆ, մ., հուր կերպով, 

հրաբար, փխբ. տենչաբար. «Եւ 

հրօրէն վառեալ ի սէր այս մատե-
նի եւ ետու գրել զսա յիշատակ 

հոգոյ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 213] 

- Ձ - 

ՁԱԳԱՁՈՒ, ա., տգեղ, անհա-
մաչափ. «Գրիտ պակասութիւնդ 

շատ է, բայց դուք թողութիւն 

արէք, ծեր եմ եւ ձեռս ի դողման 

ու աչօք բնաւ չեմ տեսնուլ, այնոր 

համար գիրդ ձագաձու է» [Հիշ. 

ԺԵ, Գ, 531]: 

ՁԵՌԱՍՆՈՒՆԴ, ա., ձեռքից 

սնված, ձեռնասուն. «Նաեւ միւս 

սիրելի եւ ձեռասնունդ հոգեւոր 

որդեկի իմոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 268]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 445: 

ՁԵՌԻԿ, գ., նվզկ. ձեռ բառի, 

փոքր ձեռք. «Ձեռիկս կու մրսէր ի 

գրելն» [Հիշ. ԺԴ, 474]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 3, 410: 

ՁԵՌՆ 

- Ի ՁԵՌՆ ԲԵՐԵԼ, ճարել, 

գտնել, ձեռք բերել. «Զի բազում 

աշխատանս կրեցի մինչ ի ձեռն 

բերի զաւրինակերս եւ ստոյգե-
ցի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 186]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 168.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 413. ԱՀԲԲ, 1, 920: 

ՁԵՌՆԱՍՆՈՅՑ, ա., ձեռքից 

սնված, խնամածության ներքո 

եղած (սան, աշակերտ). «Իմ 

սրտի կամաւ եւ յաւժարութեամբ 

տուաք զգիրքս զայս ըստ հոգոյ 

որդոյն իմոյ եւ ձեռնայսնոյց 

աշակերտին՝ Մարտիրոս աբե-
ղային» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 185]: 

ՁԻՒՆԱԹԱԹԱԽ, ա., ձյան մեջ 

թաթախված, ձնախառն. «Եւ մեք 

փախուցեալ դառն սրտիւք եւ լա-
լոտ աչօք, ձիւնաթաթախ և տա-
ռապանօք, անկեալ ի յօտար եր-
կիր, ի տեղիս տեղիս» [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 282]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 176. 

ԺՀԼԲԲ, 3. 421, ԱՀԲԲ, 1, 926: 

ՁԻՒՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ն. բ., 

թերևս ձյան նման փայլեցնել, 

մաքրել. «Ըստ յունական ձայնի 

ձիւնացուցեալ զներքին մարդն» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 187. ԺԴ, 453]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 176: 

- Ճ - 

ՃԱՀՈՂԱՍԱՑ, ա., տեղին և 

պատեհ ասված. «Ճահողասած 

պիտառաբան, մակաքարոզ ար-
տողութեան արձանագրեաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 338]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

181: 

ՃԱՆՏՐ, գ., ջանդար, ճան-
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տար, զինակից. «Ո՜վ եղբարք, ի 

ճառիս գրելն դող եւ տաքութիւն 

ունէի, նա եկին ի Մսրայ ճանտ-
րէր սուլտնայ թղթովն ու մուղա-
տամ կու փնթռին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

123]: 

♦Տե՛ս ջանդար՝ ՄՀԲ, 668: 

ՃԱՌՀԱՄԱՐ, գ., ճառի հերթա-
կան կարգահամար. «Զճառհա-
մարք Կանոնացս ի վերջքն տե՛ս» 

[Հիշ. ԺԳ, 665]: 

ՃԱՌԱԲԱՐ, մ., ճառելու ձևով, 

մեկնողաբար. «Յաստուածապե-
տական առատաձիր պարգե-
ւացն յամենեսեան առ ճառաբար 

տարածանի ըստ զանազան տա-
րազու պարգեւացն» [Հիշ. ԺԳ, 

762]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

172: 

ՃԱՐԱԿ 

- ՀՐՈՅ ՃԱՐԱԿ ԱՌՆԵԼ, այրել, 

ոչնչացնել. «Ի սուր սուսերի մա-
շեալ զբնակիչս գաւառիս եւ զքա-
ղաքս եւ զգեաւղս հրոյ ճարակ 

արարեալ, եւ անթիւ բազմութիւն 

մարդկան ի գերութիւն վարեալ» 

[Հիշ. ԺԳ, 456]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

174, նույն ընդ ԳԴԲ, 191: 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԻԾ, ա., ճարտար 

գրող, հմուտ գծող. «Զի ի վաղուց 

ժամու ցանկացեալ էի այսմ ան-
գիւտ մարգարտիս եւ ամենալաւ 

աւրինակիս, որ կոչի Գրիգոր 

Մուրղանեցւոյ` ճարտարագիծ 

գրչի եւ անյաղթ գիտնականի» 

[Հիշ. ԺԳ, 163]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 527. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 87. ՀԲԲ, 3, 204. 

ԱՀԲԲ, 1, 939: 

ՃԳՆԱԶԱՐԴ, ա., ճգնությամբ 

զարդարված, ճգնավոր. «Ի 

խնդրոյ.... ճգնազարդ եւ միաս-
նունդ եղբարց Հանիսի եւ Մատ-
թէոսի» [Հիշ. ԺԳ, 239]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 528. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 872, ՀԲԲ, 205. ԱՀԲԲ, 

2, 940: 

ՃԳՆԱՋԱՆ, ա., ճգնավոր, 

ճգնակյաց. «Յովհաննիսի Սիւ-
նակեցի եւ անյաղթ ճգնաջան մե-
նաւորի, տէրունեան նշանին 

բարձողի ողորմեսցի Քրիստոս» 

[Հիշ. ԺԳ, 215]: 

ՃԳՆԱՏԵՍԱԿ, ա., ճգնակեցու-

թյամբ ապրող, ճգնակյաց, 

ճգնող. «Զարդարեալ ամենայն 

առաքինութեամբ հոգւոյն արու-
թեամբ՝ տեսականաւն եւ գործ-
նականաւն, ճգնատեսակ, սրբա-
սէր եւ կուսակրօն քահանայ Աս-
տուածատուր անուն» [Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 340]: «Ցանկացող եղեալ աս-
տուածային պատուիրանիս քա-
հանայ ումն կրաւնաւոր ճգնայ-
տեսակ տէր Կոստանդ» [Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 480]: 
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ՃԵՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, գ., իմաս-
տաբանություն, փիլիսոփայու-

թյուն. «Մեծաւ փափաքմամբ 

յղձայի զաստ հաւաքեալ 

գրեանքս՝ զԱռակքս Սողոմոնի, 

հանդերձ Սիրաքայ խրատովքս եւ 

Զիմաստս հարիւրոցն ճեմաբա-
նութիւն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 270]: 

ՃՂՏՈՐԵԼ, ն. բ., փչացնել, 

աղավաղել. «Թերեւս զերծուսցէ ի 

հեղգանալոյ, եւ ոչ թէ կարիս ինչ 

ունելով առ այս ճղտորել գիրս, 

զայս մի ոք վարկցի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

60]: 

♦Գրանցված՝ ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐ-
ԲԱՌ, 3, 401: 

ՃՇՄԱՐՏԱՃԱՌ, ա., ճշմարիտ 

պատմող, ճշմարտապատում. 

«Շարագրեցաւ պատմութիւն 

սուրբ հայրապետին Ներսիսի եւ 

իւրոց նախնեացն ճշմարտաճառ 

եւ անսուտ պատմութեամբ» 

[Հիշ. ԺԳ, 432]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

183: 

ՃՇՄԱՐՏԻՄԱՑ, ա., ճմարիտ, 

ստույգ. «Նաեւ ընդ քառահոլով 

տիեզերս վկայ ճշմարտութեան 

աւանդիցն գտանելով` ճշմարտի-

մաց դաւանմամբ զՄիածին Աս-

տուծոյ» [Հիշ. ԺԳ, 104]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

184: 

ՃՈԽԱԼ, չ. բ., խայտալ, բերկ-
րել. «Ի քեզ իսկ են հայցուածք մեր 

աւուրն, յորում պսակաւորքն ճո-
խան, եւ եղկելիքն նուաղին» 

[Հիշ. ԺԳ, 84]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

185: 

- Մ - 

*ՄԱԽԱՆԱԼ, չ. բ., զայրանալ, 

վրեժխնդիր լինել. «Անպատմելի 

ոճիրս գործեաց յանաւրինացն 

զաւրս, ընդ որո մախացեալ սրա-
խոց եւ կտըտամահ արարին» 

[Հիշ. ԺԳ, 417]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

185: 

ՄԱԿԱԳԱՒԻԹ, ա., լայնատա-
րած, ընդարձակ. «Յորում փի՜ռ 

տարածեաց մակագաւիթ կանո-
նաւ յարեւելեան կողմանց եւ ի 

լերանց հիւսիւսոյ» [Հիշ. ԺԳ, 

863]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

190: 

ՄԱԿԱՆՈՐՈԳ, ա., վերստին 

նորոգված. «Նովին երաշխաւո-
րութեամբ աւարտեալ եղեւ.... յա-
ռաջնորդութեան տանս Սիսակա-
նի տէր Հայրապետայ եւ տէր Յո-
հանէսի, մականորոգ սուրբ տա-
ճարացս, եւ յիշխանութեան Տար-
սայիճին» [Հիշ. ԺԳ, 515]: 

ՄԱԿԱՔԱՅԼՈՂ, ա., որևէ բանի 
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վրայով քայլող, փխբ. առավել, 

գերազանցող. «Մակաքայլողն 

ստորնայնոյս, եւ որ ի սմա բերի 

Սիմէոն հոգելից ծեր եւ անբիծ 

քահանայ» [Հիշ. ԺԳ, 689]: 

ՄԱԿԱՔԱՐՈԶ, գ., ինչ-որ բանի 

մասին ասված խոսք, քարոզ. 

տե՛ս ՃԱՀՈՂԱՍԱՑ-ի օրինակը: 

ՄԱԿՅՈՐՋՈՐՋԵԼ, ն. բ., մա-
կանվանել, կոչել. «Նաեւ սուրբ 

րաբունապետն իմ Գրիգոր մակ-
յորջորջեալ Բջնեցի» [Հիշ. ԺԳ, 

823]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

186:  

ՄԱՀ 

- ԶՄԱՀ ՅԱՆՁՆ ԱՌՆՈՒԼ, մա-
հից չվախենալ, խիզախել. «Բայց 

քաջս այս եւ արիս ի բարեփառու-
թիւն եւ ի յողջախոհութիւն զմահ 

յանձն առեալ եւ անկեալ ի մէջ 

անաւրինաց» [Հիշ. ԺԳ, 455]: 

- Ի ՄԱՀ ՀՈՎՈՒԵԼ, մահվան 

ուղեկցել, սպանել, կյանքին վերջ 

տալ. տե՛ս Ի ՀՈՒՐ ՄԱՏՆԵԼ-ի օրի-
նակը: 

ՄԱՀԱԲՈՒՐԻՉ, ա., մահա-
բույր, մահաշունչ. տե՛ս ԴԺՆԴԱ-
ԿԱԹՈՅՆ-ի օրինակը: 

ՄԱՀԱԿԱԾԵԾ, ա., մահակով 

ծեծված. «Մահակածեծս եւ ան-
դամ-անդամ յոշածս, վիրաւոր եւ 

խղխայթեալ ոգիս.... աղաչեմ եւ 

խնդրեմ» [Հիշ. ԺԳ, 371]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 3, 465.  

ԱՀԲԲ, 2, 957: 

ՄԱՂԹՈՂԱԿԱՆ, ա., մաղ-
թանքներ պարունակող. «Մաղ-
թողական աղաւթիւք սուրբ 

ճգնաւորին քո Քրիստոս Աս-
տուած բարեխաւսութեամբ» 

[Հիշ. ԺԳ, 212]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

199: 

ՄԱՅՐԱԳՈՒԹ, ա., մայրական 

գորով ունեցող. «Քրիստոս Աս-
տուած.... ողորմութիւն արա Խա-
չատուր քահանայի, որ տարա-
ժամ առ քեզ կոչեցէր, եւ որբ մնա-
ցաք ի նորա մայրագութ խնամա-
կալութենէ» [Հիշ. ԺԳ, 819]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 201. ավելի  

վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 491: 

ՄԱՅՐԱՊԱՊ, գ., մորական 

պապը, մոր հայրը. տե՛ս ՀԱՅՐԱ-
ՊԱՊ-ի օրինակը: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 249: 

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԱՆԱԼ, չ. բ., 

մայրաքաղաքի վերածվել, մայ-
րաքաղաքի աշխուժությամբ և 

եռուզեռով լցվել. «Եդի զսա ի հո-
յակապ մայրաքաղաքացեալ 

սուրբ անապատս Արքայկաղնիս, 

ի յիշատակ մեղաւոր հոգւոյ 

իմոյ» [Հիշ. ԺԳ, 431]: 

ՄԱՆԴՐԱՄԵՍ, գ., անստ. նշ., 

ինչ-որ ուտելիք. «Որ հաց եբեր 

վեց ժամուն, որ էր լօշ, մանդրա-
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մես, պանիր եւ ձկուն» [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 87]: 

ՄԱՆԿԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ, գ., մա-
նուկների կոչ, մանկահրավեր. 

«Ըստ Զեբեդեայ որդոյ, զսիրելին 

ունի յատկութիւն մանկակոչու-
թեան» [Հիշ. ԺԳ, 568]: 

ՄԱՆՐԱԳԾԻԿ, ա., նվզկ. ման-
րագիծ բառի, մանր տառերով 

գրված. «Ի թվին ՉՁԸ (1337), ի 

յաւգոստոս ԼԱ (31)ն գրեցաւ 

վերջին մանրագծիկս» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 289]: 

ՄԱՆՐԱԽՈՅԶ, ա., մանրա-

զնին. «Ուստի որք ճաշակենն 

իմաստութեամբ, մանրախոյզ 

քննութեամբ, քաղցրանայ ի քիմս 

նոցա առաւել» [Հիշ. ԺԳ, 83]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

207: 

ՄԱՆՐԱՄԱՏՈՅՑ, ա., սակաւ, 

քիչ-քիչ մատուցվող. տե՛ս ԵՐՋԱՆ-
ԿԱՋՈԿ-ի օրինակը: 

ՄԱՇ 

- ԱՌՆԵԼ Ի ՄԱՇ, սպառել, մա-
շել. «Զի ել ոմն՝ անուն Դամուր-
տաշ եւ արար զազգս մեր ի մաշ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 332]: 

ՄԱՍՆԱԲԱՆԵԼ, ն. բ., մասնա-
վորեցնել, առանձնացնել. «Եւ որ 

զի սմա մասնաբանեալսն յիշա-
տակէ ցաւակցաբար ասելով 

զՏէր ողորմեայն, Որդին Աստու-
ծոյ բարեբունն Աստուած.... ըստ 

առատ ձրիցն իւրոց վարձս վաս-
տակաւորի տացէ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

186]: 

ՄԱՏՆԱԴԵԴԵՒ, ա., դողդոջուն 

մատներ ունեցող. «Լերդահատոր 

եղբայր հոգեւոր մատնադեդեւ եւ 

փրցնագիր գըծողիս Գրիգորի» 

[Հիշ. ԺԴ, 627]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 498.  

ԼՀ.ԳԲ, 189: 

ՄԱՏՆԱՂԵՐՍ, ա., աղերսա-
կան ձևով մատները պարզած. 

«Բազմահառաչ պաղատանաւք, 

մատնաղերս պաղատանաւք 

մաղթեմ ալեաւք աղերսելով՝ հա-
ւատով գթա յիս վասն սիրոյն 

Քրիստոսի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 143]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

498: 

ՄԱՏՆԱՏԱՏԱՆ, ա., ոչ 

վստահ, դողդոջուն, երկչոտ. «Յե-
րես անգեալ մոխրաթաւալ դի-
մաւք եւ մատնատատան մաղ-
թանաւք աղաչեմ զամենիսիան» 

[Հիշ. ԺԳ, 773]: 

ՄԱՐԳԱՐԷԱԽՕՍ, ա., մարգա-
րեի ասած, ավանդած. տե՛ս 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՀԻՄՆ-ի օրինակը: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 500: 

ՄԱՐԳԱՐԷԱՇԷՆ, ա., մարգա-
րեի կառուցած, հորինած (իմա՛ 

Եսայի մարգարե). «Աւարտեցաւ 

քրիստոսահիմն մարգարէաշէն 

այս տառս սուրբ եւ աստուա-
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ծաին երգարանս» [Հիշ. ԺԳ, 874]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 

189: 

ՄԱՐԴԱՏԱՏԱՆ, ա., անորոշ, 

կասկածելի. «Քաղաքն եւ երկիրս 

ամէն այսր անտր փախեան, լուր 

մարդատատան մնաց, եւ մեք ի 

տեղս հաստատուն կացաք վասն 

Սուրբ Նշանի սիրոյս» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 342]: 

ՄԱՐԴԵՂԱՆԱԼ, չ. բ., մարդ 

դառնալ, մարմնանալ. «Գրեցի 

զսա ի դառն եւ յետին ժամանա-
կիս, ի մարդեղայնալոյն Քրիս-
տոսի Աստուծոյ, յուսոյն մերոյ 

ՌԳՃԼԷ (1337)» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 296]: 

ՄԱՐՄՆԱԿԻՑ, գ., կին, կողա-
կից. «Յիշեսջիք ի սուրբ աղաւթս 

ձեր.... զՆերսէս դպիր եւ զմարմ-
նակիցն իւր` զՄարեմթագ» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 151]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 227. այս  

իմաստով՝ մեկ վկայություն: 

ՄԱՐՄՆԱՂԷՏ, ա., մարմնին 

դառնություն և կսկիծ պատճա-
ռող, աղետալի. «Եւ զի յոյժ հեռի 

եաք յազգէ եւ եղբարց մարմնա-
ղէտ արեան մերձաւորաց, որով 

վախճանեալքն յիշատակին» 

[Հիշ. ԺԳ, 313]: 

ՄԱՐՄՆԱՏԱՆՋ, ա., մարմինը 

տանջող. «Գրեալս բազմամաստ 

անդամաւք մարմնոյս եւ մա-
սամբք հոգւոյս ի մարմնատանջ 

եւ ի հոգեկորոյս ախտիցս վիրա-
ւորեալս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 219]: 

♦Միևնույն վկայությամբ՝  

ՆՀԲ, 2, 228. ՄՀԲ, 503: 

ՄԱՔՍՈՒԹԻՒՆ, գ., մաքսավո-
րություն, վաճառականություն. 

«Զսրբազան պվէտիկոսն Գրիգոր 

Նարիկեցի՝ ոսկէգործ եւ մաքսու-
թեանս ճարտարապետ» [Հիշ. 

ԺԳ, 597]: 

ՄԱՔՐԱԲՆԱԿ, ա., մաքուր 

վարք ունեցողներով, այսինքն՝ 

հոգևորականներով բնակեցված. 

«Ստացան զսա գանձ հոգեւոր.... 

ի պէտս մաքրաբնակ անապա-
տին եւ ցանկալի մենանոցին» 

[Հիշ. ԺԳ, 678]: 

ՄԱՔՐԱԶԱՏԵԼ, ն. բ., սրբել, 

մաքրազտել, մաքրագործել. «Ոչ 

միայն բանիւ, այլեւ գրով 

մշտնջենաւոր այսմ յաւիտենի 

արձանացուցանել հաճեցաւ, 

զորս մաքրազատեաց իջմամբ ի 

սուրբ Վերնատանն` երկրորդելով 

ի հոգիս նոցա» [Հիշ. ԺԳ, 104]: 

ՄԵԾԱՇԱՀԱՎԱՃԱՌ, ա., շա-
հավետ, օգտաբեր. «Իսկ այսր 

աղագաւ հոգի ի մտի եդեալ աշ-
խատասէր ջանիւ մեծաշահավա-
ճառ արուեստիւ արտաշնչու-
թեան կարծիւք համարձակին» 

[Հիշ. ԺԳ, 797]: 

ՄԵԾԱՄԱՍՆԵԱՆ, ա., մեծ կամ 

հիմնական մաս. «Աստանօր 
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յանգ ելեալ կատարեցաւ աս-

տուածախօս մատեանս ի մեծա-

մասնեան բարժնի մասին Եւրո-

պիոյն» [Հիշ. ԺԳ, 368]: 

ՄԵԾԱՄՏԱԿԱՆ, ա., մեծա-

միտ, փառասեր, մեծամիտին 

հատուկ. «Իսկ յանուանէ վասն 

այն ոչ գրեցի, զի մի փառասիրա-

կան ախտն եւ մեծամտական 

անվարձ զնոսա հանցէ եւ աստէն 

փոխարէն լինիցի նոցա» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 462]: 

ՄԵԾԱՎԻՇՏ, ա., մեծ վիշտ 

ունեցող. «Այլ յոմանց, որ երկրա-
յին սիրովն վառեալ էին, յորդորե-
ցայ եւ մեծավիշտ եւ տառապա-
նաւք ծանու զսկսեալս կատարե-
ցի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 152]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 3, 508.  

ԱՀԲԲ, 2, 990: 

ՄԵԾԱՏԵՆՉ, ա., հույժ փա-

փագելի, տենչալի. «Յոյժ փա-

փագանաւք եւ մեծատենչ ըղձ-

մամբ ետ ծրագրել զաստուածա-

շունչ Նոր կտակարանս» [Հիշ. 

ԺԳ, 278]: «Որ ի յարմատոց բա-

րեաց գտաւ գերազանց բարու-

նակ.... եւ մեծատենչ եւս, որ առ 

Տէր հրով սիրոյն փափաքմամբ 

միշտ վառեալ» [Հիշ. ԺԳ, 573]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 507. վկայու-

թյունն անստույգ: 

ՄԵԾԱՐԱՆԱՇՆՈՐՀ, ա., մեծա-
րանքների արժանացած, մեծա-
պատիվ. «Ի վարժապետութեան 

Տանս Արեւելից մեծարանաշնորհ 

հռետորի Եսաեայ՝ հօր եւ ուսուց-
չի վերասացեալ առնս Աստուծոյ 

սուրբ րաբունապետիս Կիրիոնի» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 49]: 

ՄԵԾԱՓԱՓԱԳՈՒՄՆ, գ., ուժեղ 

ցանկություն, տենչում. «Եւ ցան-
կացեալ այսմ աստուածային 

փարթամ գանձուցս եւ ջերմե-
ռանդ սիրով Հոգոյն Սրբոյ եւ մե-
ծափափաքմամբ ստացաւ զսա 

յիշատակ հոգոյ իւրոյ եւ ծնո-
ղացն» [Հիշ. ԺԴ, 587]: 

ՄԵԾՈՂՈՒԹԻՒՆ, գ., մեծ կամ 

մեծահոգի լինելը, մեծավորու-

թյուն, մեծահոգություն. «Ոմանք 

մեծողութեամբ եւ բարեպաշտու-
թեամբ զգանձս իւրեանց յեղլով ի 

դուռն եկեղեցւոյ հաճոյ եղեն Աս-
տուծոյ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 490]: 

ՄԵԾՕՐԵԱՅ, գ., մեծ օրը, 

թերևս նկատի է առնված ահեղ 

դատաստանի օրը. «Եւ ոչ հա-
սեալ ի նաւահանգիստն ախոր-
ժելի, այլ կամք ալեկոծեալ ի մէ-
ծաւրէի, եւ ակն ունիմ ձեռնա-
տուողին մեծին Պետրոսի» [Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 239]: 

ՄԵԿՆՈՂՕՐԷՆ, մ., մեկնելու, 

բացատրելու ձևով, մեկնողա-
բար. «Իսկ որ ընդ երիցն լծորդել 
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իցէ մեկնողօրէն, անցաք վստա-
հութեամբ» [Հիշ. Ե-ԺԴ, 271]: 

«Ազդեցին մեզ մեկնողօրէն վար-
դապետութեամբ հարքն սուրբ, 

որ են վարդապետք եկեղեցւոյ 

սրբոյ Քրիստոսի» [Հիշ. ԺԳ, 717]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

244: 

ՄԵՂՄԱՇԱՐԺԵԱՆ, ա., մեղմ, 

մեղմաշարժ, հանդարտ. «Որք 

կարապետաբար քողածածուկ 

մեղմաշարժեան ազդեցութեամբ 

հնչեցուցեալ ընդ տիեզերս առ 

հասարակ [լցին] զաշխարհս» 

[Վնտկ ցուց., Ա., 460, Ժ. դ.]: 

ՄԵՂՍԱԲԱՐՁ, ա., մեղքերը 

բարձող, իր վրա վերցնող. «Եւ եւս 

յաւէտ ի սուրբ եւ մեղսաբարձ 

Գառինն Աստուծոյ անմահ զե-
նումն տալ հանգիստ եւ թողու-
թիւն բնաւից» [Հիշ. ԺԳ, 594]: 

ՄԵՂՍԱԹԱՐԱԽ, ա., մեղքերի 

մեջ թաթախված (մեղսաթա-
թախ բառի նմանությամբ). «Ձե-
ռամբ անարժան եւ մեղսաթա-
րախ անձին, որ Անկուկ վերակո-
չիմ» [Հիշ. ԺԴ, 637]: 

ՄԵՂՍԱԿԱՐԿԱՄ, ա., մեղքե-
րից կարկամած, կծկված, մեղա-
պարտ. «Յոյժ փափագմամբ 

գրեցի ինչ ինչ մեղսակարկամ ձե-
ռամբ իմով» [Հիշ. ԺԳ, 643]: 

ՄԵՂՍԱԿԵՐ, ա., մեղքերի մեջ 

թաթախված, մեղսակիր. «Ետ 

գրել զսա եւ ծաղկեալ ոսկէզարդ 

տնաւրինակաւք ի ձեռն իմոյ մեղ-
սակերն եւ անպիտան կրաւնա-
ւորի Սարգսի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 107]: 

ՄԵՂՍԱՇԱՂԱԽ, ա., մեղքերով 

շաղախված, մեղքերի մեջ թա-
թախված, բազմամեղ. «Ուղիղ 

սրտիւ Աստուած ողորմի ասել 

մեղսաշաղաղխ հոգոյ իմոյ եւ 

ծնողաց իմոց» [Հիշ. ԺԳ, 829]: 

«Մեղսաշաղախ անձին ստա-
ցողս յիշեցէ՛ք Գ. (3) Տէր ողորմա-
յիւ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 394]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 509: 

ՄԵՂՍԱՇԱՂԱԽԵԱԼ, ա., մեղ-
սաշաղախ. «Գրեցաւ եղանակա-
ւոր տետրս, որ կոչի Մանըր-

ուսումն ի թվին ի ՉՀԹ (1330), ձե-
ռամբ մեղսաշաղախեալ եւ 

անարժան, սուտանուն գրչի՝ Վա-
սիլ սարկաւագի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

78]: 

ՄԵՂԱՍԱՏԱՐ, ա., մեղքին սա-
տարող, մեղսագործ. «Բայց զի 

յարայտեսութիւն մեղասատար 

սեւակիս յարայտեւելով յայլմէ 

յայլ» [Հիշ. ԺԳ, 437]: 

ՄԵՐԵՂԷՆ, ա., մերային, մե-
րական. «Յիշեսջիք ծնաւղաւք ի 

մեղաց թողութիւն եւ այլ մերեղէն 

եղբարքս՝ զՀրեշտակապետացս 

քահանայքս եւ զկրաւնաւորս» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 119]: «Եւ այս ոչ յիմ-
մէ զաւրութենէ.... այլ մերեղէն եղ-
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բարց աղաւթիւք» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

150]: 

ՄԵՐՈՆԱԿԻՑ, ա., մեզ կից, մե-
րային, մերական. «Նայ մեր մե-
րոնակից եւ սնընդակից եղբայր՝ 

Աւաքն, շարժեալ ի սէր նորայ, մեք 

եւս առաւել յորդորեցաք զնայ, որ 

գնեաց զգիրքս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 370]: 

ՄԷԿ 

- ՄԷԿ ՀԵՏ ՄԷԿԻ, մեկ-մեկ, մե-
կը մյուսի հետևից. «Զննջեցելոցն 

մէկ հետ մէկի, հետ զամէն գլխոյ 

իր գրեցի» [Հիշ. ԺԴ, 403]: 

ՄԷԿԷԼ, դ., մեկ այլ, ուրիշ, մյուս. 

«Ո՜վ բարի ընթերցող, զթուխթս 

շրջէ, ի մէկէլ յերեսն զԳործքն կար-
դա» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 352]: 

ՄԻԱՄՈՒԽ, ա., խորագույն, 

ներքնագույն. «Միամուխ խո-
րոցն Աստուծոյ՝ Պաւղոս առա-
քեալ յիւրումն աշխարհալուր 

տումարի գրէ» [Հիշ. ԺԳ, 181]: 

ՄԻԱՅՆԱՄԵՂԱՒՈՐ, ա., լոկ 

մեղավոր, մեղքերի մեջ միայնակ. 

«Նայ եւ զիս՝ զբազմամեղ գրիչս 

զԲարսեղ միայնամեղօորս, որ 

չեմ իսկ արժանի յիշման, այլ յու-
սամ ի սուրբ աղաւթս ձեր» [Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 205]: 

ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ 

- Ի ՄԻԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ԽԱՌՆԵԼ, 

միավորել, ի մի բերել, ամփոփել. 

«Զրկին եւ զերեքկին բանիցն եր-
կարութիւն ի միաւորութիւն 

խառնեցաք» [Հիշ. ԺԳ, 708]: 

ՄԻԳԱՍՈՒԶԻՉ, ա., մշուշով 

պատված, դժվարիմաց, խրթին. 

«Աստանաւր հանդիպեալք այսմ 

խրթնայայտիչ (՞) եւ միգասուզիչ 

լուսարանիս, յիշեսջիք» [Հիշ. ԺԳ, 

554]: 

ՄԻՋԱԲԱՐ, մ., միջից, միջա-
պես. «Զի թէ որ ի քառորակ նիւ-
թոյս միջաբար շաղկապի ի մերս 

ասեմ իշխանականս» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 349]: 

ՄԻՋԱԿԱՄԱՐ, գ., երկնակա-
մարի, երկնքի մեջտեղը. «Երկ-
նայնւոյն (տպ. երկնայւոյն) 

մտիւքն ի միջակամարն երկնի 

ճախր առեալ թեւածութեամբ, 

արագութեամբ, աւդավարու-
թեամբ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 91]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 565. 

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 938. ՀԲԲ, 3, 334: 

ՄԻՋՆԱԼՑԻԿ, ա., մեջը լցված. 

«Բոցանշան յարաճաւճեալ եւ 

միջնալցիկ, երկայնահաս, լայ-
նատարած բազկաւք առ բար-
ձունս արձակեալ» [Հիշ. ԺԳ, 43]: 

ՄԻՋՆԱԿՏՈՒՐ, գ., կետադրա-

կան նշան, միջակետ. «Եւ գրեցաւ 

սա յընտիր եւ ի ստոյգ աւրինակէ 

եւ ամենայն արհեստիւ լի եւ պա-

տարուն՝ բան եւ տնհատ, հրա-

ման եւ ստորատ, միջնակտուր եւ 

վերնակէտ» [Հիշ. ԺԳ, 16, 19]: 
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ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ 

- ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆԵԼ, 

միջնորդել, համագործակցել. «Եւ 

կալա միջնորդ զՅոհաննէս Մշե-
ցին՝ զեղբայրն իմ հոգեւոր, որ 

առնէր միջնորդութիւն ընդ իս եւ 

ընդ երկու գրագիր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

134]: 

ՄԻՏՔ 

- ԶՄԻՏՍ Ի ՎԵՐԱՅ ԿԱԼՆՈՒԼ, 

խելքը գլուխը հավաքել, սթափ-
վել, հավաքվել. «Զմիտքս ի վերա 

կալայ վասն ղորդութեան, վասն 

զի վարդապետք, որ տեսանէին 

հաւանէին» [Հիշ. ԺԳ, 399]: 

- Ի ՄՏԻ ԲԵՐԵԼ, գլխի ընկնել, 

մտաբերել, մտածել. «Եւ դարձոյց 

զամենեսեան զմերձակայսն 

զազգն մոգուց յիսմաէլեան 

աւանտն եւ զկայսերական յաւել 

ի վերա քրիստոնէից, զոր ոչ ոք ի 

նախնեացն բերեալ ի մտի» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 295-296]: 

ՄԻՐԱԹ, ա., ժառանգություն, 

կտակ. «Որ ոչ ոք իշխէ խորել ի 

սոցանէ միրաթով կամ այլ ինչ 

պատճառ դնելով» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

265]: «Մի´ վստահանա ձեռն ար-

կանել ի սուրբ Աւետարանս, զի 

մի´ ծախեսցի, մի´ գրաւեսցի, մի´ 

միրաթ լիցի եւ մի այլ ինչ պատ-

ճառանաւք հանցէ զսա յեկեղե-

ցոյն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 453]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

521: 

ՄՂՏԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ն. բ., խա-
վարեցնել, մթեցնել. «Զի մի մռայլ 

ինչ նսեմութեան զճաճանչ նշոլից 

նորա մղտացուսցէ» [Հիշ. ԺԳ, 

418]: 

ՄՂՏԱՓԱՐԱՏ, ա., մթությունը 

փարատող, խավարը ցրող. տե՛ս 

ԱԿՆԱՊԱՐԱՐԱԿԱՆ-ի և ԼՐԱՊԱ-
ՏԱՐ-ի օրինակները: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 

2, 286: 

ՄՆԱԼ 

- ՄՆԱՑԵԱԼ Ի ՄԱՐՄՆԻ, կեն-
դանի մնացած, ողջ. «Յիշել առա-
ջի գըթածին Քրիստոսի, զի 

զննջեցեալսն ընկալցի ի սիրե-
լեացն իւր խորանս եւ զարդէն 

մնացեալսն ի մարմնի յերկար 

կենդանութեամբ եւ անտրտում 

խնդութեամբ պահեսցէ» [Հիշ. 

ԺԳ, 323]: 

ՄՇՏԱԲՈՅԺ, ա., միշտ բժշկող, 

մշտանորոգ. «Ի գերունակ եւ 

մշտայբուժ ծաւալմանէն, որոյ 

անչափելի լուսոյն ճառագայ-
թիւք» [Հիշ. ԺԳ, 596]: 

ՄՇՏԱԴԱՒԱՆ, ա., միշտ դա-
վանելի, հավիտյան երկրպագե-
լի. «Փառք եռահիւսակ մշտադա-
ւան Սուրբ Երրորդութեան, յաւի-
տեանս. ամէն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 401]: 

ՄՇՏԱԾԱՐԱՒ, ա., միշտ ծա-
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րավ, անհագ. «Մշտածարաւք 

աստուածահոսք եւ յորդաբուխ 

վտակացս, որք արբէք ի սմանէ.... 

յիշել հայցեմ» [Հիշ. ԺԳ, 512]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 350.  

ԺՀԼԲԲ, 3, 550. ԱՀԲԲ, 2, 1021: 

ՄՇՏԱԿԱՐՕՏ, ա., մշտապես 

կարոտելի, ցանկալի, բաղձալի. 

«Բազմազան եւ գունակ-գունակ 

ելով Հոգւոյն Սրբոյ շնորհն, զոր 

իմանալապէս ձրի պարգեւեալ 

տա մշտակարաւտ բնութեան սե-
ռիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 198]: 

ՄՇՏԱՍԱՀ, ա., մշտապես սա-
հող. տե՛ս ԿԵՆԱՀՐԱՒԷՐ-ի օրի-
նակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

526: 

ՄՇՏԱՍԵՐՏ, ա., միշտ սերտ, 

մոտ ամեն պահի. «Շնորհաւք 

ամենախնամ եւ մշտասէրտ զաւ-
րութեամբ Հոգւոյն Աստուծոյ» 

[Հիշ. ԺԳ, 406]: 

ՄՇՏՆՋԵՆԱԺԱՌԱՆԳ, ա., հա-
վիտենականությունը ժառան-
գող, մշտնջենական. «Եւ բուռն 

հարեալ զմշտնջենաժառանգն՝ 

կամեցաւ ստանալ զաւակ ի 

Սիովն եւ ընտանիս յԵրուսաղէմ» 

[Հիշ. ԺԳ, 677]: 

*ՄՈԽՐԱՍԷՐ, ա., մոխիր սի-
րող, փխբ. անարժան, ստոր. 

«Բայց ես մանաւանդ զանձնէ 

ասեմ, զոր գիտեմս միայն զկիրս 

եւ զկամս ստորաքարշս՝ անյա-
գաւրէն եղեալ մոխրասէր յաւուրս 

իմ» [Հիշ. ԺԳ, 247]: 

ՄՈՎՍԻՍԱՒԱՆԴ, ա., Մովսես 

մարգարեի ավանդած, մովսիսա-

դիր. «Զհին աւրինադրութեանցն 

լցեալ մովսիսաւանդ պատուի-

րանին» [Հիշ. ԺԳ, 798]: 

ՄՈՒԽ 

- ՄՈՒԽ ՏԱԼ, կրակը թեժաց-

նել, գործին զարկ տալ. «Այս 

խրատներս այլ ի հետ պողպատ 

շինելուն եւ մուխ տալուն էր գրած 

ի նոյն իմաստասիրացն պար-

սից» [Հիշ. ԺԳ, 299]: 

*ՄՈՒՐՀԱԿԱԳԻՐ, գ., երաշխա-

վորագիր գրող, հավաստագրող. 

«Եւ խոստմանցս այս մուրհակա-

գիրս կացոյց զՄաթէոս, զՄար-

կոս, զՂուկաս, զՅոհաննէս եւ 

զվկայս ածեալ զառաքեալս» 

[Հիշ. ԺԳ, 772]: 

ՄՍԱԽՈՒՐԹԱԽՈՒՑԵՍ, գ., 

(վրաց.) պաշտոնյա, զորահրա-

մանատար. «....մեծաւ պատուով 

պատուեցաւ ըստ Վրացն բար-

բառոյ՝ մսախուրթախուցէս, որ 

ըստ մերումս թարգմանի գլուխ 

իշխեցող եւ հրամանատար ամե-

նայն իշխեցողաց եւ գլխաւորաց 

տան թագաւորութեան տեառն 

իւրոյ» [Հիշ. ԺԳ, 179]: 
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ՄՏԱԲԵՐ 

- ՄՏԱԲԵՐ ԱՌՆԵԼ, հուշել, հա-
մոզել. «Յաղագս փափագանաց 

նոցա ի վեր քան զկարն, արարին 

մտաբեր (տպ. մտաբերին) ինձ, 

որով մակագրեցի զսա» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 145]: 

ՄՏԱՅՕԴ, ա., մտքերն իրար 

կապող, իմաստալի. «Իրահա-
մարձակք ոմանք մտայօդ իմաց-
մամբ տարագրեցին զուղիղն եւ 

զուղղորդն» [Հիշ. ԺԳ, 260]: 

ՄՏԱՆԱԼ, չ. բ., մտքին դնել, 

մտադրվել, հղանալ. «Մտացայ 

զսա յիշատակ ինձ եւ իմոցն փո-
խեցելոցն առ Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 279]: 

ՄՏԱՆԵԼ 

- ՄՏԱՆԵԼ ԸՆԴ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒ-
ԹԵԱՄԲ, հնազանդուել. «Եկին եւ 

կալան զկողմանսդ նախասա-
ցեալ եւ մտին ընդ հնազանդու-
թեամբ կայսէրն Յունաց» [Հիշ. 

ԺԳ, 584]: 

ՄՏԱՐԹՈՒՆ, ա., մտքով ար-
թուն, զվարթ, աշխույժ. «Արդ, ի 

յայսմն վերջացեալ ժամանակիս 

կին մի հոգեսէր, որոյ անուն Թաճ 

յորջորջի, տղայական տիով եւ 

հանճարեղ, մտարթուն եւ ժրա-

գլուխ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 375]: 

ՄՕՐՔՕՐՈՐԴԻ, գ., մորաքրոջ 

որդի. «Արա՛ ողորմութիւն տաւ-
նողացս.... եւ մաւրքաւրորդւոյն 

իմոյ՝ Կոստանդին աբեղին» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 122]: 

ՄՕՐՓՈԽԱՆ, գ., խորթ մայր. 

«Զիմ հայրիկ հարազատիկ եւ 

զմաւրփոխան իմ եւ զամենե-
սեան յիշեսջիք ի Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 222]: 

- Յ - 

ՅԱԳԱՃՈՒՄՆ, գ., հագագում, 

ձայնում, կանչում. «Երանութեան 

լուր յագաճմունս յարգունելով 

վերծանական դրուատանաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 338]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

313: 

ՅԱՆԿ 

- ՅԱՆԿ ԵՒ ՅԱՒԱՐՏ ՀԱՆԵԼ, 

ավարտել. «Գոհութիւն մատու-
ցանեմ ամենակարողին Աստու-
ծոյ, որ ետ կարողութիւն տկարա-
ցելոյ բնութեանս յանկ եւ յա-
ւարտ հանել զգրութիւն սուրբ եւ 

ցանկալի Աւետարանիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 725]: 

ՅԱՌԱՋԱՀՆՉԵԼ, ն. բ., վաղ 

հնչեցնել, նախօրոք հնչեցնել, 

ազդարարել. «Զաստուածական 

պատգամս առաւել քան զյոքունց 

յառաջահնչեալ քարոզչացն 

առաքելական գնդի գերակայու-
թեան շնորհի արժանացեալ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 289]: 

ՅԱՌԱՋԱՐԿՈՒ 

- ՅԱՌԱՋԱՐԿՈՒ ԼԻՆԵԼ, առաջ 
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նետվել, համարձակվել. «Քրիս-
տոս Աստուած, բարեխաւսու-
թեամբ սուրբ վկայիս ողորմեա´ 

Վարդան վարդապետի, որ յառա-
ջարկու). տե՛ս ՀԱՄԱՐԱԳՐԵԼ-ի 

օրինակը: 

ՅԱՏԿԱԹԻՒ, ա., հատուկ կամ 

խորհրդանշական թիվ ունեցող 

(իմա՛ երեք). «Փա՜ռք զուգափառ 

եւ համապատիւ տէրութեան, 

եռատրոհ եւ յատկաթիւ անձնա-
ւորութեան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 385]: 

ՅԱՐԱԹՈՐ, ա., միշտ թորվող, 

վճիտ, մաքրամաքուր. «Տարածե-
ցաւ ընդ ամենայն ոլորտս տիե-
զերաց չորս առաջս բաժանելով 

ըստ յարաթոր եւ ականակիտ 

քառայհոլով եդեմաբուխ վտա-
կացն դրախտին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

63]: 

ՅԱՐԱՓԹԻԹ, ա., մշտապես 

ծաղկող. տե՛ս ՀԱՄԱԿԱԼՈՅՍ-ի 

օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

344: 

ՅԱՐԳՈՒՆԵԼ, չ. բ., հարգանք 

ունենալ. տե՛ս ՅԱԳԱՃՈՒՄՆ-ի 

օրինակը: 

♦Հմմտ. յարգուն ՆՀԲ, 2, 345: 

ՅԱՒԷՏԱԲԱՂՁԱՆՔ, գ., Հա-
վիտյան տենչալը, մշտական 

սպասում. «Ո՜վ նորագոյն հրա-
շիցս եւ յաւետաբաղձայնացս 

քառահոլով ընթերակայք» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 210]: 

ՅԱՒԷՏԱԼՈՅՍ, ա., մշտապես 

լուսավորող, միշտ պայծառ. 

«Յանկ ելեալ աւարտեցան.... 

աւետաբեր եւ յաւետալոյս, քա-
ռահոսան եւ քառամանեակ.... 

սուրբ Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 

772]: 

ՅԱՒԷՏԱՀՈՍ, ա., մշտահոս. 

«Շնորհք ամենազաւրին Աստու-
ծոյ յաւէտահոս բղխմամբ յամե-
նայն արարածս տարածանի» 

[Վնտկ ցուց., Զ., 503, 1237 թ.]: 

ՅԱՒԷՏԱՅԵՂՁ, ա., միշտ խեղ-
դող, հավիտյան տենչալի. «Յոր-
ժամ յաւետայեղձ բաղձանաւք 

առնոյք ի զանազան դեղոց 

զբժշկութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ.... 

յիշեսջիք ի մաքրափայլ յաղաւթս 

ձեր զՎարդան» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ՅԱՒԷՏԱՇԱՐԺ, ա., հավիտյան 

շարժման մեջ գտնվող, մշտա-
շարժ. «Փա՜ռք եռանձնեա, անե-
զաբուն.... մշտաշարժ, յաւէտա-
շարժ, անակ Էին» [Հիշ. ԺԳ, 614]: 

ՅԱՒԷՏԱՌՈԳ, ա., մշտապես 

առույգ, մշտազվարթ. «Որ նորո-

գաւղ է աշխարհիս, յաւէտառոգ 

տաւնախմբիս» [Հիշ. ԺԳ, 138]: 

ՅԱՒԷՐԺԱԽԱՂԱՑ, ա., հավերժ 

շարժվող, ընթացքի մեջ եղող, 

մշտահոս. «Ի գթութիւն Հօր ամե-

նակալին եւ յաւերժախաղաց 

պարգեւս Որդւոյն Միածնի Յի-
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սուսի Քրիստոսի Տեառն մերոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 308]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 402: 

ՅԵՂՂԱՀՈԾԵԼ, ն. բ., հեղեղել, 

լցնել (այստեղ՝ գրել), շարադրել. 

«Դարձեալ աղաչեմ յիշման ար-
ժանի առնել եւ զճգնազգեստ 

աբեղայն՝ զԳրիգոր եւ զծնաւղսն 

իւր, քանզի եղեւ առիթ պատճառք 

այսմ լուսաւոր տառի յեղղահո-
ծել զսա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 391]: 

ՅԵՏԱՀՐԱՇ, ա., հրաշալի, 

փառավոր. «Աստանաւր եւ յե-
տահրաշ ծագումն լուսոյ անմա-
հութեան փառաց էականին 

Հաւր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 87]: 

ՅԵՏԸՆԿԵՑԻԿ, ա., հետ ընկած, 

անտեսված, չարժևորված. «Այս 

Պատմութիւն գիւտ նշխարաց 

Լուսաւորչին մերոյ, որ է այսմ 

աւուր յիշատակի, վասն սակա-
ւաբանութեան իբր յետընկեցիկ 

իմն գոլով, վասն որոյ յարմա-
րեալ միացուցի ի սա» [Հիշ. ԺԳ, 

933]:  

ՅԻՇԱՏԱԿԻԿ, գ., նվզկ. յիշա-
տակ բառի, փոքր հիշատակա-
րան. «Այլ որք գաղափարէք, 

գրեսջիք զսակաւ յիշատակիկս 

մեր ի վերջք գրոցս» [Հիշ. ԺԴ, 

592]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 554: 

ՅԻՇՈՒՄՆ 

- Ի ՅԻՇՈՒՄՆ ԱԾԵԼ, հիշել, 

մտաբերել. «Անդ սկիզբն արա-
րաք եղբարց ոմանց ասել զգիրս 

աստուածաշունչս եւ ի յիշումն 

ածաք զխնդիրս պատկառելի եղ-
բարցն» [Հիշ. ԺԳ, 707]: 

♦Հմմտ. ԼՀ.ԳԲ, 206: 

*ՅԻՍՈՒՍԱԿԱՆ, ա., տնօրինա-
կան. «Որ եւ Ներսէս հռետոր կո-
րովաբան, յիսուսական տեսա-
րանացն խոհեմ տեսաւղ անվրի-
պական» [Հիշ. ԺԳ, 491]: 

ՅՂՈՐԴԵԼ, ն. բ., հղկել, ուղղել. 

«ԶՎանական քահանայ, որ աշ-
խատեցաւ ի յղորդեալն, յիշեցէ՛ք 

ի Քրիստոս, ամէն, ո՛վ պատուա-
կան եղբարք» [Հիշ. ԺԳ, 785]: 

ՅՈԳՆԱԳՈՒՆԱԿ, ա., բազմա-

պիսի, տարատեսակ. «Գրեցաւ 

գերահրաշ եւ ամենապայծառ, 

լուսայիղձ եւ բազմատենչ գիրս 

սաղմոսաց յոգնագունակ բայիւք 

եւ ճոխական իմաստիւք» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 308]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

363: 

ՅՈԳՆԱԴԻՄԻ, ա., տարատե-
սակ, բազմապիսի, զանազան. 

«Անդորր առնելով ի յոգնադիմի 

վշտաց» [Հիշ. ԺԳ, 351]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 412: 

ՅՈԳՆԱԹՇՈՒԱՌ, ա., խիստ 

թշվառ, բազմաչարչար. «Ի յիշա-
տակ վաւերական յոքնաթշուառ 
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եւ թարմատար անձինս եղկելւոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 229]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 559: 

ՅՈԳՆԱԻՄԱՍՏ, ա., բազմ-

իմաց, իմաստուն. «Եւ ապա 

խնդիր արարեալ յոգնաիմաստ 

գրչի եւ գտեալ քահանայ մի» 

[Հիշ. ԺԳ, 44]: 

ՅՈԳՆԱԼՈՅՍ, ա., շատ լուսա-
վորյալ, բազմիմաց. «Դրուատ ի 

սուրբ առաքեալն եւ աւետարա-
նիչն Յոհանէս.... Գէորգեայ մեծի 

եւ յոքնալոյս վարդապետի ասա-
ցեալ Սկեւռացոյ» [Հիշ. ԺԳ, 548]: 

ՅՈԳՆԱԽՈՐՏԻԿ, ա., բազմա-
տեսակ խորտիկներով լեցուն. 

«Սեղան ամենալի եւ յոգնախոր-
տիկ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 181]: «Աստա-
նաւր յանգ եղեալ աւարտեցաւ 

սուրբ աւետաբեր քառակմամբ եւ 

քառանիւթ եւ քառագիր Աւետա-
րանս.... սեղան ամենալի, յոքնա-
խորտիկ եւ աղբիւր անսպառ» 

[Հիշ. ԺԳ, 614]: 

ՅՈԳՆԱՀԱՄ, ա., բազմահամ, 

տարատեսակ ուտելիքներով լի. 

«Արդ, որք վայելէք յայսմ սեղան-
ւոյ յոգնահամ բարեաց, աղեր-
սարկու մաղթանաւք աղաչեմ յի-
շել ի Տէր զհոգեւոր եւ զմարմնա-
ւոր երախտաւորսն մեր» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 444]: 

ՅՈԳՆԱՀԱՄԵԱՆ, ա., 1. առատ 

բազմատեսակ ուտելիքներով. 

«Արդ, հայցեմք ի ճաշակողացդ 

յայսմ յոքնահամեան սեղանոյ.... 

յիշատակի արժանի առնել» [Հիշ. 

ԺԳ, 846]: «Որք հանդիպիք ընթեռ-
նուլ եւ մտաւք ճաշակեալ յայսմ 

յոգնահամեան սեղանոյս, որք է 

ի պէտս կրթութեան մանկանց 

Նոր Սիովնի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 330]: 

ՅՈԳՆԱՀԱՌԱՉ, ա., աղերսա-
կան, բազմահառաչ, տե՛ս Ի 

ԳՈՒԺ ԱՆԿԱՆԵԼ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

364: 

ՅՈԳՆԱՄԵՂԱՒՈՐ, ա., շատ 

մեղքեր ունեցող, բազմամեղ. 

«Կատարեցաւ սուրբ Աւետա-
րանս ձեռամբ յոգնամեղաւոր/// 

ի գաւառս, որ կոչի Լոմպարտք» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 228]: 

ՅՈԳՆԱՅԱՆՑ, ա., բազմամեղ, 

հոգնամեղ. «Զշարագծող սուրբ 

Աւետարանիս զյոքնայանց պար-
տաւորս Աւետիս.... յիշեսջի՛ք» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 219]: 

ՅՈԳՆԱՇԱՏ, ա., շատ-շատ, 

բազում. «Յոյժ բաղձանաւք եւ 

յոգնաշատ մեծաւ աշխատու-
թեամբ ստացայ զսա ի լուսաւո-
րութիւն եւ ի բերկրումն մանկանց 

եկեղեցւոյ եւ յիշատակ ինձ, և ծ-
նողաց իմոց» [Հիշ. ԺԳ, 814]: 

ՅՈԳՆԱՉԱՐՉԱՐ, ա., շատ 

չարչարված, բազմաչարչար. 

«Յերկրպագութիւն Սուրբ աջոյն 
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եւ աթոռակալին յոգնաչարչար եւ 

բազմերանեան երախտաւոր 

սուրբ հաւրն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 407]: 

«Փոխանակ բազմերանգ ծաղ-
կանց զյոգնաչարչար նահա-
տակքն, որք ոչ զերկրաբնակս այ-
լեւ զիմանալեացն զհրանիւթիցն 

զպարսն զարմացուցին» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 185]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

365: 

ՅՈԳՆԱՊԱՏԻՒ, ա., բազմա-
պատիվ, վայելուչ. «Մի զմի-
մեամբք ելանելով ի գործս բա-
րեաց յոգնապատիւ վաստակոյ՝ 

մտեալ ի հանգիստն յաւիտեա-
նից» [Հիշ. ԺԳ, 720]: 

ՅՈԳՆԱՊԱՐՏ, ա., բազում 

պարտքեր ունեցող, պարտական. 

«Գրեցաւ Շարակնոցս այս սա-
տարութեամբ Աստուծոյ, ձեռամբ 

յոգնապարտ քանքարո եւ փանա-
քի գրչի Գրիգոր քահանայի» [Հիշ. 

ԺԳ, 639]: 

ՅՈԳՆԱՋԱՆ, ա., բազմաշ-
խատ. «Ի պէտս ժամանակի 

յայտնեաց առ ի լցումն տարփո-
ղաց.... յոքնաջան վաստակաւք եւ 

բազմաքիրտ տքնութեամբ» [Հիշ. 

ԺԳ, 626]: «Յոգնաջան աշխատու-
թեամբ եւ գիշերական տքնու-
թեամբ, զգիրս աստուածային ի 

վերայ բազկաց իւրոց բարձեալ` 

մեկնէր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 29]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

365: 

ՅՈԳՆԱՍԽԱԼ, ա., բազմա-
սխալ, մեղսաշատ. «Եւ իմոյ մեղ-
սաշատ եւ յոգնասխալ եւ ծոյլ 

անձին սրտի մտաւք թողութիւն 

խնդրեսցէ ի Քրիստոսէ» [Հիշ. 

ԺԳ, 490]: 

ՅՈԳՆԱՏԱՐԺԱՆ, ա., շատ 

տանջանքով, բազմաչարչար. 

«Բազում աշխատութեամբ եւ 

յոգնատարժան երկաւք, քաջա-
հաւատ յուսով եւ քրիստոսասէր 

բաղձանաւք ետու գրել զսուրբ 

Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 13]: 

ՅՈԳՆԱՏԵՆՉ, ա., շատ ցան-

կալի, մեծափափագ. «Որոյ յոք-

նատենչ ըղձից փափաքմամբ 

նախայիշատակեալ տէրս Սի-

մէոն մեծածախ պատրաստու-

թեամբ հոգ տարեալ սուրբ մա-

գաղաթի» [Հիշ. ԺԳ, 433]: «Որում 

յոքնատենչ ըղձիւք բաղձացեալ 

քաջահանճար փիլիսոփայն եւ 

բանիբուն ճարտարն» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 20, նման՝ ԺԴ, Ա, 305]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 506.  

ՍԳ.ՆԲՀԼ, 992. ՀԲԲ, 3, 413.  

ՀԱԼԼԲ, 2, 1083: 

ՅՈԳՆԱՏՈՉՈՐ, ա., մեծափա-
փագ, խիստ տոգորված. «Յոյժ 

բաղձանաւք եւ յոգնատոչոր տեն-
չանաւք, մեծաւ աշխատութեամբ 
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ստացայ զսայ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 142. 

ԺԴ, Ա, 127. ԺԴ, Բ, 119]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 

207: 

ՅՈԳՆԱՐԻ, ա., հույժ արի, քա-
ջարի, խիզախ. «Փա՜ռք եռանձ-
նեա, անեզաբուն.... ինքնաբաւ 

փառացն, յոքնարի զաւրու-
թեանն» [Հիշ. ԺԳ, 614]: 

ՅՈԳՆԱՐԿ, ա., առատորեն 

գցված, բացված. «Արդ, հայցեմք 

ի ճաշակողացդ յայսմ սեղանոյ 

յոքնարկն եւ ախորժահամ մա-
տենիս յիշատակել զմեզ ի մաղ-
թանս ուղիղս» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 205]:  

ՅՈԳՆԵՂԿԵԼԻ, ա., խիստ եղ-
կելի, բազում հանցանքներ գոր-
ծած. «Ձեռամբ յոգնեղկելի եւ 

անարժան կրաւնաւորի՝ Աբրա-
համ պիտակ անուն վարդապե-
տի» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 265]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

556: 

ՅՈԳՆԵՐԱՆԳ, ա., բազմ-
երանգ, գույնզգույն. «Առ ի 

պատճառ յոքներանգիս, բազմ-

անկար սուրբ կտակիս» [Հիշ. ԺԳ, 

176]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ,  

207. ՆԲՎԱ, 147: 

ՅՈԳՆԵՐԱՆԵԱԼ, ա., շատ երա-
նելի, բազմերջանիկ. «Յիշելոյ եւ 

Աստուած ողորմոյ արժանի առ-
նէք զյոքներանեալ, սրբազան եւ 

զհեզահոգի վարդապետն Սար-
գիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 414]: 

ՅՈԳՆԵՐՋԱՆԻԿ, ա., խիստ եր-
ջանիկ, երանելի. «Արդ, ըստ նոյն 

ապացուցի աստուածայնոց 

իրաց հետեւեալ յոգներջանիկ եւ 

արդիւնական վարդապետն 

Ստեփանոս» [Հիշ. ԺԳ, 278]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

366: 

ՅՈԳՆՈՒՆԱԿ, ա., բազում բա-
ների ունակ. «ԶՄկրտիչ՝ զոքնու-
նակս մեղաց եւ ծառա չարաչար 

տերանց ախտիցն ասեմ, որ 

Քրիստոսիւ ազատեցայ» [Հիշ. 

ԺԴ, 641]: 

ՅՈՅՍ 

- Ի ՅՈՒՍՈՅՆ ՈՒՆԱՅՆ ԴԱՌ-
ՆԱԼ, սպասելիքները չարդարա-
նալ, հուսալքվել. «Զի ի յուսոյն 

ունայն չդարձան, որք աղերսիւ 

յԱստուած յեցան» [Հիշ. ԺԳ, 387]: 

ՅՈՐԴԱՀԵՂ, ա., առատա-
բուխ, հորդառատ. «Արդ, այս հո-
գի խաղայ յորդահեղ շնչմամբ ի 

գունդ աւետարանչացն սրբոց» 

[Հիշ. ԺԳ, 182]: 

ՅՈՐԴԱՅՈՐՁԱՆ, ա., հորդա-
ռատ, առատահոս. «Հոգին 

Սուրբ մարդասիրաբար սակս կե-
նաց ամենից իւրային յորդայոր-
ձան հոսանաւքն առատագոյն 

լցեալ» [Հիշ. ԺԴ, 536-537]: 

ՅՈՐՋՈՐՋԱԿԱՆ, ա., հայտնի, 
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համբավելի, անվանելի. «Յանա-
պատիս մերձ ի Խիզան, Սուրբ 

Խաչ անուն յորջորջական, որք 

հանդիպիք այս մատենի Ներսէս 

անուն մեղաւորի» [Հիշ. ԺԴ, 551]: 

ՅՈՒՍԱՊԱՏ, ա., հուսով պատ-

ված, հուսալիր. «Եւ յուսապատ 

պաղատանօք հայցէ յամենայն 

սրբազան ընթերցողացդ յիշել 

յաստուածունակ աղօթս ձեր» 

[Հիշ. ԺԳ, 86]: 

ՅՈՔՆԱԹՇՈՒԱՌ, տե՛ս ՅՈԳ-
ՆԱԹՇՈՒԱՌ: 

ՅՈՔՆԱԼՈՅՍ, տե՛ս ՅՈԳՆԱ-
ԼՈՅՍ: 

ՅՈՔՆԱՋԱՆ, տե՛ս ՅՈԳՆԱ-
ՋԱՆ: 

ՅՈՔՆԱՅԱՆՑ, տե՛ս ՅՈԳՆԱ-
ՅԱՆՑ: 

ՅՈՔՆԱՏԵՆՉ, տե՛ս ՅՈԳՆԱ-
ՏԵՆՉ: 

ՅՈՔՆԱՐԻ, տե՛ս ՅՈԳՆԱՐԻ: 

ՅՈՔՆԱՐԿ, տես՛ ՅՈԳՆԱՐԿ: 

ՅՈՔՆԵՐԱՆԳ, տե՛ս ՅՈԳՆԵ-
ՐԱՆԳ: 

ՅՈՔՆԵՐԱՆԵԱԼ, տե՛ս ՅՈԳՆԵ-
ՐԱՆԵԱԼ: 

ՅՈՔՆՈՒՆԱԿ, տե՛ս ՅՈԳՆՈՒ-
ՆԱԿ: 

- Ն - 

ՆԱԽԱԺԱՄԱՆ 

- ՆԱԽԱԺԱՄԱՆ ԼԻՆԵԼ, նա-
խապես, վաղ ժամանել (այս-
տեղ՝ անժամանակ, շատ վաղ). 

«Յետ աստեացս վճարման՝ յի-
շատակ անջնջելի ինքեան եւ նա-
խաժաման եղեալ ի Քրիստոս 

ծնողաց եւ եղբարց» [Հիշ. ԺԳ, 

350]: 

ՆԱԽԱԽԱՒՍԵԼ, ն. բ., նախա-
պես, ավելի վաղ խոսել, ասել. 

«Իբրեւ զհարսն նախախաւսեալ՝ 

յարդարելով վերստին» [Հիշ. ԺԳ, 

625]: 

ՆԱԽԱԾԱՆ, ա., նախապես 

ծանոթ, վաղ տեղյակ. «Ինքն, որ 

գաղտնեաց է նախածան, ըզքեզ 

ընդրեաց ի մէջ մարդկան» [Հիշ. 

ԺԴ, 450]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

389: 

ՆԱԽԱՅԻՇԱՏԱԿԵԱԼ, ա., նա-
խապես կամ ավելի վաղ հիշված 

(այստեղ՝ վերոհիշյալ). «Աղա-
չեմ ընդ նախայիշատակեալս 

Վարդան վարդապետ՝ հոգացող 

այսր մատենի.... յիշման բարւոյ 

արժանաւորէք» [Հիշ. ԺԳ, 310]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

392: 

ՆԱԽԱՆՁ 

- ՆԱԽԱՆՁ ԿԱԼՆՈՒԼ, նախան-
ձել. «Որ նախանձ կալեալ յա-
ղագս քրիստոնէից եւ ըստ նա-
խանձոյ նոցա եկն ազգն Նետո-
ղաց եւ գերեաց զաշխարհս ամե-
նայն» [Հիշ. ԺԳ, 598]: 

ՆԱԽԱՇԻՆՕՂ, ա., առաջինը 



362 

կառուցած. «Զի թերեւս բարե-
գութն Աստուած գթասցի ողորմել 

ինձ, եւ ես նախաշինաւղ ցանկա-
պատիս նաեւ՝ Սարգիս կրաւնա-
ւոր քահանաի փոխելոյն առ 

Քրիստոս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 428]: 

♦Նույն եզակի վկայությամբ՝ 

ՆԲԳ, 76. ԼՀ.ԳԲ, 210: 

ՆԱԽԱՍՏԱՑ, ա., գ., նախօրոք, 

ավելի վաղ ստացող (այստեղ՝ 

նկատի է առնված առաջին ստա-
ցողը). «Եւ վայելողք լուսազար-
դիս, աղաւթեցէ՛ք նախաստացիս 

համադասիլ լուսերամից» [Հիշ. 

ԺԳ, 176]: 

ՆԱԽԱՏԻՆՔ 

- ՆԱԽԱՏԻՆՔ ԼԻՆԵԼ, նախա-
տինքի կամ պարսավանքի են-
թարկվել. «Եւ արդ, բազում զգու-
շութեամբ զանձինս հոգասցուք, 

զի մի նախատինք դրացեաց լի-
ցուք» [Հիշ. ԺԳ, 535]: 

ՆԱՀԱՏԱԿԱՍԷՐ, գ., նահա-
տակներին, նրանց վարքը սիրող,. 

«Ո՛վ նահատակասերք (այս-
պես), զստացողքս եւ զծնողսն 

մեր յիշեսջի´ք ի Քրիստոս» [Հիշ. 

Ե-ԺԲ, 285]: 

ՆԱՂԱՇ, ա., ծաղկող, նկարող. 

«Յիշեսջիք ի Քրիստոս.... եւ զԸն-
ձեր նաղաշն» [Հիշ. ԺԳ, 256]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 564: 

ՆԱՂԱՇՈՒԹԻՒՆ, գ., նկարա-
զարդություն, ծաղկում. «Եւ 

զներքս եկեղեցոյն զարդարեցին 

քանդակով, նաղաշութեամբ ձե-
ւացուցին զպատկեր Ամենա-
փըրկչին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 353]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

564: 

ՆԱՇՍՏԱԿԵԼ, ն. բ., (պրսկ. 

nišasta «օսլա») օսլայել, նիշայել. 

«Արդ, ես՝ Աղուտ, ետու կրկին 

նաշըստակել զքարտէզս եւ կազ-
մել յիշատակ ինձ եւ ամուսնոյ 

իմոյ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 401]: 

ՆԵՐԱԾՈՒՄՆ, գ., կրթում, 

ուսուցանում, ներածելը. տե՛ս 

ԳԵՐԱՀԱՆԴԷՍ-ի օրինակը: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 452. 

ԺՀԼԲԲ, 4, 26. ԱՀԲԲ, 2, 1062: 

ՆԵՐԱԿԱՅԱՆ, գ., կանգ առնե-
լու տեղ, կայան. «Որ ունէր զվե-
րատեսչութիւն այցելականն 

դիտման.... ներակայան ունելով 

զամուրն Բջնի» [Հիշ. ԺԳ, 350]: 

ՆԵՐԳԱՀ, ա., ներքին, տեղի. 

«Իմաստութեան բուն բարելի, 

աստուածաբան ներհմտալի, 

ներգահ դասուց հանգանակի, որ 

ի տուէ հանգիստ չունի» [Հիշ. ԺԵ, 

Բ, 206]: 

ՆԵՐԳՐՈՒԹԻՒՆ, գ., ներսը 

գրված (իմա՛ գրքի). «Այղ նա 

բռնադատէ զիս աստանաւր թա-
խիծ սրտիս յողորմելիս յամել 

պատմութիւն, զի յանցելում ամի, 

ներգրութեան այսր մատենի, յա-
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ղագս ծովացեալ մեղաց մերոց» 

[Հիշ. ԺԳ, 35]: 

ՆԵՐՏԵՍԱՆԵԼ, չ. բ., ներսից 

երևալ. «Աճմամբ հոգւոյն գովեալ 

որդի, ւ’ իւթով գոյիւ ներտեսանի» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 188]: 

ՆԵՐՏՆՕՐԻՆԵԼ, ն. բ., հոգալ, 

հարմարեցնել, կարգավորել. 

«Որք ի յանցնիւր դարս եւ ի ժա-
մանակս զփրկականն իրագոր-
ծութիւն ներտնաւրինեցեալ Բա-
նին Աստուծոյ զաստուածային 

առատաձիր պարգեւացն մեզ» 

[Հիշ. ԺԳ, 349]: 

ՆԵՐՑՈՒՑՈՂ, գ., ցույց տվող, 

սովորեցնող, ուսուցիչ. «Գրու-
թեան տառիս ներցուցողի 

զփաստս տաւնից եղեւ նպաստ 

ոմն ի գրչաց» [Հիշ. ԺԳ, 352]: 

ՆԵՐՔՍԱԲԱՆԱԿ, գ., ներսում 

գտնվող բանակ, զորք. «Գործակ-
ցութեամբ աստուածապաշտից 

ոմանց հայկազանց ներքսաբա-
նակաց յետ սուղ ինչ աւուրց զա-
մուրս յինքեանս գրաւէին» [Հիշ. 

ԺԳ, 435]: 

ՆԻՍՏ 

- ՆԻՍՏ ԿԱՅԱՆԻ, նստավայր, 

աթոռանիստ. «Որ ունէր զվերա-
տեսութիւն այցելականն դիտ-
ման քահանայականն կատարո-
ղութեան Այրարատեան նահան-
կիս, նիստ կայանի ունելով զա-
մուրն Բջնի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 20]: 

ՆՄԱՆԱՍԱՐԱՍ, ա., նմանօրի-
նակ, նույնպիսի. «Երկրորդա-
կանն սոքա ժամանեալք գահու 

կամ որպէս ի դէպ է ասել՝ նմա-
նասարաս պատուոյ բարգաւա-
ճեալ ճոխութեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 

349]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

432: 

ՆՇԱՆ 

- ԴՆԵԼ ՆՇԱՆԻՒ, գրել, ընդ-
օրինակել. «Եւ զայն ուրոյն եմ 

եդեալ նշանիւ, եւ որ յաւժարի 

ուսանիլ կամ աւրինակել, հա-
մարձակ լիցի, զի երկոսեանն 

ճշմարիտ են» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 5]: 

ՆՇԱՆԱԳԾԵԼ, ն. բ., նշաննե-
րով գծել, ուրվագծել. «Ի Տեառն 

տնաւրինականացն բաժին մի 

նկարեալ էին եւ զկէսն նշանա-
գծեալ, եւ զյոլովս թողեալ զտե-
ղի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 407-408]: 

♦Գրանցված՝ ԱՀԲԲ, 2, 1076: 

ՆՇԴԵՀԱԿԻՑ, ա., պանդխտա-
կից. «Նշդեհակից մեզ էր եւ ցա-
ւակից ամենայնի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

73]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

424: 

ՆՈՐԱԹԱՐԳՄԱՆ, ա., նոր 

թարգմանված. «Եւ քրտնաջան 

աշխատութեամբ եւ տառապա-
նաւք ստացայ զկտակս զայս նո-
րայթարգման զաւակ ի Սիոն եւ 
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ընդանեակ յԵրուսաղէմ» [Հիշ. 

ԺԳ, 627]: 

ՆՈՐԱԽՈՑ, ա., նոր խոցված. 

«Սայպէս եւ որ մերձ յիմանալիսն 

եւ յԱստուած անմիջակ եւ անքակ 

պնդակացեալք նորախոց իսկա-
պէս գիտակք ըստ առաքելոյն» 

[Հիշ. ԺԳ, 194]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

442: 

ՆՈՐԱԾԱՂԻԿ, ա., նոր ծաղ-
կած, դեռափթիթ, պատանի. «Եւս 

առաւել յիշատակ.... նորածաղիկ 

եղբաւրն Մարտիրոսի» [Հիշ. ԺԳ, 

765]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

216: 

ՆՈՐԱԿԱԶՄ, ա., նոր կառուց-
ված, նորաշեն. «Ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Գէորգեայ աջիս՝ նորա-
կազմ տաճարիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

176, 282]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

216: 

ՆՈՐԱԿՆՈՒՆՔ, ա., նոր 

կնքված, օծված. «Ողորմի ասէք 

ուղիղ սրտիւ Մելքիսէդ գծողի եւ 

նորակնունք Մելքիսեթ ծաղկողի» 

[Հիշ. ԺԵ, Բ, 34]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

577: 

ՆՈՐՈԳԸՆԾԱՅ, ա., նոր օծ-
ված, նորընծա. «Սա սկիզբն եւ 

պատճառ լինելով բարեաց՝ նո-

րոգընծայ առաքեալ՝ պարգեւեաց 

սուրբ ուխտին Հաղբատայ ի վա-
յելումն մանկանց նորա» [Հիշ. 

ԺԳ, 571]: 

ՆՈՐՀԱՍՈՒ, ա., ինչ-որ բանի 

նոր հասածու եղած, նորահաս. 

«Որ է ի պէտս տգիտաց եւ այր 

նորհասու գիտնականաց եւ 

ամենայն մանկանց սուրբ եկե-
ղեցոյ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 364]: 

ՆՈՒԱԳԱՐԱՆԵԼ, ն. բ., նվագել, 

հնչեցնել. «Յորժամ ի վեր ամ-
բառնայք զկառկառեալ ձեռս ձեր 

եւ.... քաղցրաբարբառ ձայնիւ 

Պռաւսխումէ նուագարանէք եւ 

զԱրարիչն ընդ արարածս հաշ-
տեցուցանէք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 145]: 

ՆՈՒԱՍՏԱՆՈՒՆ, ա., նվաստ 

անուն ունեցող, անարժան. «Ես՝ 

նուաստանուն Մխիթար կոչե-
ցեալ Եզնկայեցի, գնալով ի 

մայրն իմաստից Գլաձոր» [Հիշ. 

ԺԴ, 104]: 

ՆՈՒԱՍՏԿՐՏՍԵՐ, ա., հետին, 

անարժան. «Նւաստկրսեր հողս 

ձեր Յոհանէս եպիսկոպոս եւ րա-
բուն արքաեղբայր.... գրեցի 

զսուրբ Աւետարանս» [Հիշ. ԺԳ, 

593-594]: 

ՆՊԱՍՏ 

- ՆՊԱՍՏ ԱՌՆԵԼ, նպաստել. 

«Զնա ես ինքնին ինձ նպաստ 

կորստեան իմում արարի» [Հիշ. 

ԺԳ, 370]: 



365 

ՆՊԱՍՏԱՏՈՒ, ա., նպաստ 

տվող, օգուտ բերող. «Արդ, այսմ 

բիւր բարութեանց առիթ եւ 

նպաստատու բարեաց եռափա-
փագ սիրով ցանկացեալ արժա-
նապատիւ պարոն Ազատ» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 139]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

453: 

ՆՍՏԵԼ 

- ՆՍՏԵԼ ՅԱՅՐՈՒԹԵԱՆ, այ-
րիանալ, սգալ ամուսնու կորուս-
տը. «Եւ յետ փոխելոյ նորա յաս-
տեացս, սա նստէր յայրութեան՝ 

պարապեալ աղաւթից եւ պա-
հոց» [Հիշ. ԺԳ, 330]: 

ՆՐԲԱԲԱՆ, ա., նրբախոս, 

նուրբ և հաճելի լեզվով խոսող. 

տե՛ս ԹԱԳԱՒՈՐԵՂԲԱՅՐ-ի օրի-
նակը: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 488.  

ԺՀԼԲԲ, 4, 50. ԱՀԲԲ, 2, 1088: 

- Շ - 

ՇԱՀԱՐԱՆ, գ., շահույթ (իմա՛ 

ստացած ձեռագիր). «Ծաղկող 

գրոյս ի զարդարանս, Յովանիսի 

գոլ շահարանս, յիշատակի միշտ 

յաւիտեանս» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 364]: 

ՇԱՀԸՆԿԱԼ, ա., շահ, օգուտ 

ստացող, ընդունող. «Յարայտե-
ւելով յայլմէ յայլ՝ շահընկալ զիս 

ցուցանէ» [Հիշ. ԺԳ, 437]: 

ՇԱՂԱԿՐՈՒԹԻՒՆ, գ., դատար-

կաբանություն, զազրախոսու-

թյուն. «Միտք՝ նսեմացեալ, բան ի 

բարեաց ունայն, խաւսք՝ շաղակ-
րութեամբ լցեալ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

219]:  

ՇԱՏԱԼԾԵԱԼ, ա., բազում 

դժվարություններով լծված, փոր-
ձանքներով լի. «Էր թըւականն յա-
րաբարդեալ ամս ութ հարիւր՝ հո-
լով անցեալ, երեսուն ու վեց ի 

նոյն յանկեալ ժամանակաց շա-
տալըծեալ» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 286]: 

ՇԱՏԱՀԱՋ, ա., շատ հաչող, 

անտեղի խոսող. «Մի՛ մեղադրէք, 

շատահաջ մարդ կէր մաւտ յիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 480]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

589: 

ՇԱՐ 

- ՇԱՐ ՏԱԼ, շարել, գրել տալ. 

«Զի խիստ հաղթեց ցավն մարմ-
նոյս եւ ի ձեռացս ի դողալուս, այլ 

չեմ կարել տալ շար գրոյս» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 329]: 

ՇԱՐԱԳԾՈՂ, գ., գրիչ, շարքով 

գրող. տե´ս ՅՈԳՆԱՅԱՆՑ-ի օրի-
նակը: 

ՇԱՐԱԶԱՆ, մ., հերթագայու-

թյամբ, շարքով. «Հրամանաւ իմոյ 

վարժապետիս Եսայեա շարա-
զան պարեցի զգերաբուն 

դրախտս պէսպէսորակ պտղովք» 

[Հիշ. ԺԳ, 605]: 

ՇԱՐԱԿԱԾՈՒԹԻՒՆ, գ., շարքով 
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գրելը, շարագրելը. «Գրեցաւ.... 

բացայայտ շարունակեալ անվ-
րէպ շարակածութեամբ, գեղեց-
կադիր եւ ամենայարմար հա-
մանման բաղաձայնութեամբ» 

[Հիշ. ԺԳ, 92]: 

ՇՂԱԴԷՏ, ա., շեղ դիտող, 

սխալ ուղի բռնած, մոլորված. 

«Որպէս զի մի շղադէտ եւ զաւ-
տարս դատաւղ դատեցայց, քան 

զի ի Քրիստոս Յիսուս ոչ ծառայ 

եւ ազատ» [Հիշ. ԺԳ, 49]: 

ՇՆՈՐՀԱԳԻԾ, ա., շնորհներով 

գծված, գրված. «Աստուածա-
բաշխ շնորհիւ շնորհաւորեալ 

շնորհագիծ սուրբ Աւետարանս, 

որ տա աւետիս Արամաեան 

տոհմին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 213]: 

ՇՆՈՐՀԱԳՈՎ, ա., գովելի 

շնորհներ ունեցող, շնորհալի. «Եւ 

զսիրելի եւ զուշիմ համբակքս մեր 

եւ զշնորհագով աշակերտել ման-
կունքս, որ բազում աշխատեցան 

ի սպասաւորութիւն եւ ի կոկել 

քարտիզիս՝ տէր Աւագ եւ Սարգիս 

յիշեալ լիցին» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 234]: 

ՇՆՈՐՀԱԿԻՐ, ա., շնորհներ 

կրող, շնորհալի, շնորհազարդ. 

«Ո՜ աստուածընկալ եւ շնորհա-
կիր սուրբ տէր Խաչատուր, զդա-
տապարտեալս մեղաւք՝ զԹումայ 

գծողս յիշեա» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 332]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

599: 

ՇՆՈՐՀԱՆՈՒՆ, ա., շնորհնե-
րով անուն հանած, շնորհներ 

ունեցող. «ԶՀոգուոյն Սրբո շնոր-
հաբաշխութիւն ի մեզ շնորհա-
նուն գեղեցիկ մարգարիտս այս 

յականց պարունականաց քրիս-
տոսատուր պարգեւաւք» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 213]: 

ՇՆՈՐՀԱՊԱՏԻՒ 

- ՇՆՈՐՀԱՊԱՏԻՒ ԱՌՆՈՒԼ, 

շնորհներով պատել, շնորհաբաշ-
խել. «Շնորհապատիւ առնուլ սո-
վաւ զփառս անտրտում» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 54]: 

ՇՆՈՐՀԱՆԵՐԿ, ա., շնորհնե-
րով ներկված, պատված, շնոր-
հալի. «Յիշեսջիք եւ զշնորհաներկ 

քահանայն եւ զամէնիմաստ 

առաջնորդ անապատիս` զՀայ-
րապետ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 503]: 

ՇՆՈՐՀԱՆՈՒԷՐ, ա., շնորհներ 

նվիրող, շնորհապարգև (տե´ս Դ-

ՐՈՒԱՏԱԶԱՐԴ-ի օրինակը): 

ՇՆՈՐՀԱՇԱՐԺ, ա., շնորհներ 

շարժող, բացահայտող. «Հար-

կեալ ի շնորհաշարժ ալեացն եւ 

պատկառեալ յաստուածապա-

տիւ պատկերէն՝ գծագրեցի զսա 

ըստ իմում կարի» [Հիշ. ԺԳ, 271]: 

ՇՐՋԱՊԱՐԵԼ, ն. բ., թերևս՝ 

շրջապատել, շուրջբոլորը բռնել. 

«Որ եւ խղճի որդանց անհան-
գիստ մտաց, եւ շրջապարեալ ըն-
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դելեաց ի հեռատակ ճիւռաղաց» 

[Հիշ. ԺԴ, 568]: 

ՇՔԵՂԱԳԵՂ, ա., շքեղ, սքանչե-
լի գեղեցկություն ունեցող. 

«Հանդերձ պատուե[ա]լ եւ 

ծաղ[իկ] շքեղագեղ(՞) եւ գեղեց-
կատես եւ բարի զաւակաւքն» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 26]: 

- Ո - 

ՈԳԵԴԱՐՁՈՒՄՆ, գ., ոգու 

դառնալը, քաջալերվելը, հոգե-

դարձ. «Եւ եղեւ կործանումն նո-
րա մեծ, բայց քրիստոնէից սակաւ 

ինչ հանգիստ եւ ոգեդարձումն» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 279]: 

ՈԳԵՀԵԾ, ա., հոգեհառաչ, 

աղերսալի. «Եւ մեզ վասնզի 

խնդիր է առ սրբութիւնդ մատու-
ցանել մաղթանս ոգեհեծ պաղա-
տանաւք» [Հիշ. ԺԳ, 71]: «Արդ, ես 

յոքնամեղս Պետրոս արտա-
սուաւք եւ ոգեհեծ պաղատանաւք 

անկանիմ առ ոտս ձեր» [Հիշ. ԺԳ, 

79]: «Արդ, յերկիր անկեալ աղա-
չեմ զամենեսեան ոգեհեծ պա-
ղատանաւք, որք կարդայք եւ աւգ-
տիք ի սմանէ կամ գաղափար 

առնուք, յիշեսջիք» [Հիշ. ԺԳ, 547]: 

ՈԳԻԱԿԵՆԴԱՆ, ա., ոգով կեն-
դանի, աշխույժ. տե՛ս ԼՈՒՍԱԼՐԱ-
ՆԱԼ-ի օրինակը: 

ՈՂՈՄԱՆԵԱԿ, գ., մանյակ 

(հմմտ. քառամանեակ). «Այս 

չորք աւետարանիչք՝ լցեալ ի նուս 

չորից ողոմանեկաց, բառնան 

զերկնային բանաւոր տապա-
նակ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 237]: 

ՈՂՈՐՄԱԳՈՒԹ, ա., գթասիրտ, 

ողորմող. «Ողորմագութ գորով-
մամբ յիշման արժանի արասջիք 

զտարժանեալ մեղաւք զհոգի իմ» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 71]: «Քաղցրատես եւ 

ողորմագութ պարոնէքս մեր՝ 

Ազիզպէկն եւ Վախախն սկսան 

շինել վանս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 352-

353]: 

♦Գրանցված՝ ԱՀԲԲ, 2, 1132: 

ՈՂՈՐՄԱՂԻ, ա., աղիողորմ, 

աղերսական. «Սուգ ժամանեաց 

ողորմաղի, որով ողբոց եմ ար-
ժանի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 405]: 

ՈՂՋԱԽՈՀԱԿ, ա., ողջախոհ, 

ողջամիտ. տե՛ս ԵՐԵՒԱԿԱՊԷՍ-ի 

օրինակը: 

*ՈՍԿԵԳԻՐ, ա., գ., ոսկով գրող. 

«Աւարտեցաւ սուրբ եւ տիեզերա-
լոյս վարդապետութիւնս Քրիս-
տոսի.... ձեռամբ նուաստ եւ ոս-
կէգիր գրչապետի Բարդաղի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 285]: 

*ՈՍԿԵՆԿԱՐ, գ., ոսկող, ծաղ-
կող. «ԶԻգնատիոս մեղաւոր՝ ոս-
կենկար սուրբ Աւետարանիս յի-
շեա՛ ի սուրբ աղաւթս քո, ո՜վ Տէր 

իմ» [Հիշ. ԺԳ, 192]: 

ՈՍԿԻԱՃԱՃԱՆՉ, ա., ոսկու 

պես փայլատակող, ոսկեշող. «Եւ 
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հանդիպեալ այսմ ոսկիաճա-
ճանչ բուրաստանի եւ գեղեց-
կանկար երաժշտական տառի, 

որ եւ ըստ արժանւոյն սիրեաց 

յոյժ» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 340]:  

ՈՍԿԵՔԱՐԵԱՆ, ա., ոսկյա քա-
րին հատուկ կամ ոսկեքարին 

նման. տե՛ս ԱՆԿԻԶԱՓՈՐՁ-ի օրի-
նակը: 

ՈՍԿԻՓՈՐ, գ., Ոսկեփորիկ. 

«Փա՜ռք.... որ ետ մեզ կարողու-
թիւն հասանել ի յետին գիծ ոսկի-
փոր տաւնականիս յաստուա-
ծաբնակ ուխտս, որ կոչի Կալուց 

վանք» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 380]: 

ՈՍՏԱՆԻՈՒԹԻՒՆ, գ., իշխա-
նություն, տիրապետություն, վե-
րակացություն. «Այլ աւարտեալ 

սա ի թուիս Հայոց ՉԻԵ (1276), 

յամսեանն Մեհեկի Ը. (8), ի տիե-
զերակալութեանն Ղուպիլա ղա-
նին եւ յոստանիութեան Ապաղա 

ղանին» [Հիշ. ԺԳ, 462]: 

ՈՏՆ 

- ԱՌ ՈՏՆ ԿՈԽ ԼԻՆԵԼ, ոտնա-
կոխ լինել, ասպատակության 

ենթարկվել, ավերվել. «Ի սոցա 

յարձակմանէն եւ ի պատերազ-
մելն ընդ միմեանս բազում գա-
ւառք, գեղք եւ աւանք եւ վանո-
րայք եւ եկեղեցիք առ ոտն կոխ 

եղեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 324]: 

- ԴՆԵԼ Ի ՆԵՐՔՈՅ ՈՏԻՑ, ոտքի 

տակ դնել, ենթարկել, հնազան-

դեցնել. «Զամենայն թշնամիսն 

իւր, եդեալ ի ներքոյ ոտից նորա, 

առնել ընդ նոսա զոր ինչ եւ կա-
մեսցի» [Հիշ. ԺԳ, 573]: 

ՈՐԱԾԻՆ, ա., որից (իմա՛ այդ 

բանից) ծնված. «Այլ եւ յաղագս 

թշուառացուցիչ եւ վասն դառնու-
թեան ժամանակիս, զորածին չա-
րիքն մեր յաճախեալ ի վերա 

մեր» [Հիշ. ԺԳ, 665]: 

ՈՐԱԿՈՐԱԿ, ա., տեսակ-տե-
սակ, բազմապիսի. «Լուսատուք 

ոգւոց յաւէտ հոգիընկալք եղեն, 

եւ գանձս պատուականս եւ որա-
կորակ իրողութիւնս վերծանու-
թեան տա սա տպելով» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 198]: 

♦Հմմտ. «որակ որակ»՝ ՄՀԲ, 

613: 

ՈՐԴԻԱՊԷՍ, մ., որդու նման, 

որդիաբար. «Դարձեալ, կրկին 

անգամ աղաչեմ յիշել առ Քրիս-
տոս.... զկողակիցն իւր՝ զԴուխ-
թարն, որ բազում երախտիք 

ունին ի վերայ նորա որդիայպէս» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 219]: 

ՈՐԴՆԱՀԱՐ, ա., որդի կերած, 

որդի հարվածած. «Գաղձնաբեր 

որթ՝ որդնահար, պարտէզ՝ փշա-
բեր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 219]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

530: 

ՈՐՈՄՆԱՐԿՈՒ, ա., 1. որոմ 

գցող, որոմ ցանող, 2. փխբ. բան-
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սարկու. «Անհետ առնելով զխո-
հերս պղծահամբաւս որոմնար-

կուս երևութիցն նոցին» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 67]: 

ՈՐՍԱՑԵԱԼ 

- ՈՐՍԱՑԵԱԼ ԼԻՆԵԼ, բռնվել, 

ձերբակալվել. «Վասն որոյ եւ յըն-
թանուր Յունաց բնակչաց աշ-
խարհին որսացեալ եղեւ, որով եւ 

սպանաւ արդար արքայն» [Հիշ. 

ԺԳ, 583]: 

ՈՒԶԵԼԻ, ա., ցանկալի, փա-
փագելի. «Ահա Թովմայ վարդա-
պետ անուն բարի զքո խնդիրքս 

զուզելի կատարեցի ըստ իմում 

կարի» [Հիշ. ԺԳ, 600]: 

ՈՒԼՆԱԳՈՂ, գ., ուլունք կամ 

առհասարակ, թանկարժեք քարեր 

գողացող. «Ես ճայրատեալ եւ 

ըստ արտուղել իբրեւ զուլնա-
գողս, զիս յինքեանս խաբելով, ոչ 

սգամ վնասակար խառնուա-
ծոյն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 287]: 

ՈՒԽՏԱԶԱՆՑ 

- ՈՒԽՏԱԶԱՆՑ ԼԻՆԵԼ, ուխտը 

չպահել, դրժել. «Առին սիրով 

զբերդն Թիլ եւ ուխտազանց 

եղեալ դաշանցն՝ կոտորեցին 

զորս գտին անդ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

47]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 542: 

ՈՒՂԵՇԱՐՁԱԿ, ա., ճյուղերն 

արձակած, փարթամ. տե՛ս ԲԻՒ-
ՐԱԶԱՆ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

229: 

ՈՒՂՂԱԳԵՂ (ուղագեղ ձևով), 

ա., ճշմարիտ, վայելուչ. տե՛ս ԿԱ-
ՄԱՄԵՂ-ի օրինակը: 

♦Գրանցված՝ Խաչատրյան, 

2013, 45: 

ՈՒՂՂԱԿՑԵԼ, չ. բ., հետևել, 

միանալ. «Հանապազ զարտու-
ղեալ գտանէի զիս ի շաւղաց նո-
ցին եւ բնաւին յետնոց, ի շնորհս 

ոչ կարէի ուղղակցիլ, վասն այն 

յուսով եւ հաւատով ստացա 

զսուրբ Աւետարանս» [Հիշ. ԺԴ, 

424]: 

ՈՒՂՂԱՊԱՏՈՒՄ, ա., ճշմարիտ 

պատմող, ճշմարտախոս. «Զեր-
ջանիկ րաբունն, զուսուցիչ եւ 

զվարժապետն, զմաքուր անձն եւ 

զպայծառ հոգի, զուղղապատում 

եւ ճշմարտախաւսն բանին կե-
նաց» [Հիշ. ԺԳ, 490]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

547: 

ՈՒՂՂԱՊԵՏԵԼ, ն. բ., ճիշտ 

առաջնորդել, արդար ղեկավա-
րել. «Կամաւ դիմեաց յաթոռ Հռո-
մա, ուղապետեաց մեզ անբոյ-
սիր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 314]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

547: 

*ՈՒՂՂԻՉ, գ., ընդօրինակու-
մից հետո մատյանն ուղղողը, 

սրբագրիչը. «ԶՄխիթար Քոյրայ-
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րեցի յիշեա՛ ի Քրիստոս, աղաչեմ, 

զուղղիչ» [Հիշ. ԺԳ, 68]: «Մեղաց 

թողութիւն հայցեցէք ի Տեառնէ 

ստացողի սորա Ստեփանոսի եւ 

ուղղչի, որ բազումս աշխատե-
ցայ» [Հիշ. ԺԳ, 451]: 

ՈՒՂՂՈՂ, գ., տե՛ս նախորդը. 

«Նաեւ զուղղող սորա զՅոհան-
նէս եպիսկոպոս եղբայր սորա եւ 

զմերսն յիշեցէք ի Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 648]: 

ՈՒՂԻ 

- ՅՈՒՂԻ ԱՆԿԱՆԵԼ, ճանա-
պարհ ընկնել, գնալ. «Զանձն 

յԱստուած ապաստանեալ, Նո-
րին յուսովն յուղի անկեալ» [Հիշ. 

ԺԳ, 505]: 

ՈՒՆԱՅՆԱԲՈՅՍ, ա., սին, ան-

պտուղ. տե՛ս ՊՏՂԱՀԱՅՏՈՅՑ-ի 

օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 

2, 549: 

ՈՒՆԱՅՆԱՍԷՐ, ա., ունայնու-
թյուն, դատարկություն սիրող, 

տգետ. «Յամենայն կենդանա-
կան մասանց առաքինութեանց 

վրիպեալս, ունայնասէր մտաւք 

մոլորեալ եւ հեղգութեամբ հոգւոյ 

անպատշաճ ցանկութեամբ հե-
ղեալս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 218]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 3, 601. 

ԺՀԼԲԲ, 4, 597. ԱՀԲԲ, 2, 1494: 

ՈՒՇՄԱԲԱՐ, մ., ուշիմ կերպով, 

ուշիմորեն. «Ի սքանչելի պա-

տուիրանս նորա ուշմաբար նա-
յեցեալ» [Հիշ. ԺԳ, 639]: 

ՈՒՇՄՈՒԹԻՒՆ, գ., ուշադրու-

թյուն, ուշիմություն. «Որք աշխա-
տասիրաբար ուշմութեամբ ըն-
թեռնոյք, ուղղածուծ զանծախս 

ծասկումն առնել» [Հիշ. ԺԳ, 641]: 

ՈՒՐ ԵՒ ՈՒՐ, մ., այստեղ-այն-
տեղ, այս ու այն կողմ. «Ի սուր 

սուսերի մաշեցէին զազգս մեր, 

ուր եւ ուր մնացեալ ի (տպ. մնա-
ցեալի) յամրոցնիս սակաւ ի հա-
ւատացելոցս Աստուծոյ» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 496]: 

ՈՒՐԲԱԹԱԶԵԼ, գ., պահքի լու-
ծումը ուրբաթ օրը. «Եւ զի սուտ է, 

որ ուրբաթազել առնէ, եւ զի բարի 

է զատկի մատաղ եւ այլ մատաղ, 

զոր առնեն» [Հիշ. ԺԳ, 64]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 559: 

ՈՔՆՈՒՆԱԿ, տե՛ս ՅՈԳՆՈՒ-
ՆԱԿ: 

- Չ - 

ՉԱՐԱԳԷՇ, ա., չար, անպի-
տան, տգեղ. «Կամօք իմովք 

սպանի զնայ եւ չարագէշ լեզը-
ւաւս խոցոտեցի զեղբայրն» [Հիշ. 

ԺԳ, 370]: 

ՉԱՐԱԼԾԵԼ, ն. բ., չարիքով լծել. 

«Զի որք հոգովն են ըստ Պաւղո-
սի՝ չարալծեալ ունին զամենայն» 

[Հիշ. ԺԳ, 604]: 

ՉԵՄԱՐԺԱՆ, ա., անարժան, 
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անպիտան. «Որք ընթեռնոյք եւ 

լսէք, մեղաց թողութիւն խնդրեցէ՛ք 

ի Քրիստոսէ.... եւ Յոհաննէս մե-
ղաւորի, սուտանուն եւ չեմար-
ժան (տպ. չեմ արժան) քահա-
նայի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 154]: «Քրիս-
տոս Աստուած, ողորմեա՛ բազմ-

ամեղ գրողիս՝ Յոհանիսի, սու-
տանուն, չեմարժան (տպ. չեմ 

արժան) հողիս» [ն.տ.]: 

ՉՈՐԳԻՐ, ա., չորս նշանից 

կամ տառից բաղկացած (գրաբ. 

չորեքգրեան). «Չորք չորգիր 

անուան Երրորդութեանն՝ Հայր, 

Որդի, Հոգի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 426]: 

ՉՈՐԵՔՃԱՌԱԳԱՅԹԵԱՆ, ա., 

չորս կողմից ճառագող. «Կատա-

րեցաւ ամենագովելի եւ գերահռ-

չակելի, գերակատար եւ գերա-

պանծ, գերապաճոյճ.... աստուա-

ծապատում սուրբ Աւետարանս 

չորեքճառագայթեան» [ՄՄ Հմր 

7547, 267ա, 1375 թ., հմմտ. Հիշ. 

ԺԳ, 12]: 

ՉՈՐԵՔՔԱՌԵԱՅ, ա./գ., թե-

րևս, քառյակ՝ իբրև մեկ ամբող-

ջություն վերցվող չորս առարկա 

(իմա՛ չորս ավետարանիչների 

Ավետարանները). «Ինքն ամե-

նազաւրն Քրիստոս.... շարժեաց 

զանկարաւղ մատունս ձեռաց 

իմոց գրեալ զսուրբ չորէքքառեայ 

գլուխ Աւետարանիս ի պայծա-

ռութիւն կայթողիկէ եկեղեցոյ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 206]: 

ՉՈՐՍՊԱՏԻԿ, ա., քառապա-
տիկ. «Աշխատութեամբ ջան 

եդեալ ստացա զամենայն գիրս 

Աստուածաշունչ.... եւ զամենայն 

նուրբ գրեանսն, կրկին, եւ երեք եւ 

չորեքպատիկ» [Հիշ. ԺԳ, 701]: 

ՉՈՒԽԱԿԱՐ, գ., չուխա կարող, 

չուխայագործ. «Զմեղայպարտ 

գծողս յիշեսջիք ի Քրիստոս եւ 

զծնողսն իմ՝ զՖռանկ չուխա-
կարն» [Հիշ. ԺԳ, 492]: 

ՉՔՆԱՂԱՏԻՊ, ա., չքնաղա-
կերպ, սքանչելի. «Որ է գանձ ծած-
կեալ բազմաբեղուն եւ չքնաղա-
տիպ մարգարիտ եւ ակն լուսա-
տու» [Հիշ. ԺԳ, 442, նման՝ 572]: 

- Պ - 

ՊԱԼԱՇ, մ., ա., անվճար. «Ո-

ղորմելի գերի Նաղաշ, քանի 

ուտես զաւրըն պըլաշ, զաչքդ բաց 

ու հատր պաշ, որ չլինիս որթան-

ցըն ճաշ» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 292]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

634: 

ՊԱԿԱՍԱԳԷՏ, ա., պակաս գի-

տելիքներ ունեցող, ոչ այնքան 

խելացի. «Զոր եւ մեկնէ Հին եւ 

Նոր Կտակարանքս ըստ կարճոյ 

առ պակասագէտսն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

445]: 
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ՊԱԿԱՍԻՄԱՑ, ա., սակավ 

հայտնի. «Որ ըստ իս՝ են պակա-
սիմաց ուսումնասիրաց ան-
ձանց» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 315]: 

ՊԱՀԱԿԱՑ, գ., տվյալ պահին 

մի որևէ գտնվող, ժամանակավոր 

կենվոր, վարձաբնակ. «Իսկ հան-
դերձ այսոքիւք եւ կանայք պա-
տուականք եւ պարկեշտ պառա-
ւունք կան բնակեալ ի տունս, աղ-
քատք եւ աղքատացեալք վասն 

Քրիստոսի, գետնախիշտք եւ 

պահակացք» [Հիշ. ԺԳ, 369]: 

ՊԱՅԹԱՐՆՈՒՄՆ, գ., պայտե-
լը, ձիու ոտքերին պայտ խփելը. 

«Եւ խնդրեաց արքայէն, եւ ետ 

թարգմանել երեք գիրս՝ վասն 

ձիոյ պայթարնման, եւ վասն թրի 

շինելոյ, եւ վասն արեգական եւ 

լուսնի արուեստին» [Հիշ. ԺԳ, 

299]: 

ՊԱՅԾԱՌԱԲՈՐԲ, ա., պայծառ 

լուսավորվող, լուսավառ. «Պայ-
ծառաբորբ զաւրութիւն անճառ 

ճառագայթից յայտնեալ առ 

ազգս մարդկան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

87]: 

ՊԱՅԾԱՌԱՏՈՒՆԿ, ա., պայ-
ծառ տունկ ունեցող, զվարթա-

փթիթ. տե՛ս ԾԱՂԿԱԶՈՒԱՐԹ-ի 

օրինակը: 

ՊԱՆԴԽՏԱՄԱՀ 

ՊԱՆԴԽՏԱՄԱՀ ԼԻՆԵԼ, օտա-
րության մեջ մահանալ. «Այլ եւ 

զաւրիորդ մանկունքն իմ՝ զպա-
տանեակն իմ՝ զՅոհաննէս, եւ 

զեղբայրն իմ՝ զՄելիտոն, որ 

պանդխտամահ եղեն ու յաւտար 

շիրմի թաղեցան» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 

360]: 

ՊԱՍՏԵՂ, գ., մրգահյութով 

եփած լավաշանման չորացրած 

ուտելիք. «Սուրբդ Աստուծոյ, 

աւգնեա´ Սոսթենէս քահանայի, 

որ զպաստեղս եբեր մեզ» [Հիշ. 

ԺԳ, 146]: 

♦Գրանցված՝ ՀԱՅԲԱՌԲԱՆ, 

551. ԳԱՎԲԱՌ, 898. ՀԱԲ, 4, 31. 

ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲԲԱՌ, 5, 35. 

ԺՀԼԲԲ, 4, 165: Նշյալը վաղա-
գույն վկայությունն է: 

ՊԱՏԱԲԱՇԽ, ա., շուրջբոլորը 

բաշխող, առատաբաշխ. «Զի 

պատաբաշխ բարւոյն նախկի, 

բիւրապատիկ չար հատուցի՝ 

ըստ կամս աւետման Բիլիարի» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 336]: 

ՊԱՏԻՒ 

- ՊԱՏԻՒ ՇԻՆԵԼ, պատվել, 

հարգել. «Աղեկ պատիւ է շինել 

Վահան Միհրանա եւ իւր զաւ-
րացն» [Հիշ. ԺԳ, 481]: 

ՊԱՏՃԱՌԱՒՈՐԱՊԷՍ, մ., պատ-
ճառաբար. «Երրեակն անձնաւո-
րութիւն պատճառ է պատճառա-
ւորապէս յոչէից յանգոյից բոլոր 

էիցս ամենից» [Հիշ. ԺԳ, 567]: 

ՊԱՏՃԱՌՆԱՄԱԿ, գ., Տոնա-
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պատճառ բովանդակող մատ-
յան. «Կամաւք եւ յաւժարու-
թեամբ յանկ ելեալ կատարեցաւ 

Պատճառնամակս տաւնից՝ ի 

լրումն բաղձանացն Գրիգորի 

վարդապետի» [ՄՄ Հմր 3082, 

476ա, 1267 թ.]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 68.

հմմտ. ՏՕՆԱՆԱՄԱԿ:  

ՊԱՏՈՒԱՍՏԱՇԷՆ, ա., պատ-
վաստով հյուսված, պատվաստ-
ված «Իւրաքանչիւր ոք յիւրում 

բուրաստանի տարեալ անգեաց 

զպատուաստաշէն ծաղիկս» 

[Հիշ. ԺԳ, 43]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 686. ՍԳ.  

ՆԲՀԼ, 1133, ՀԲԲ, 4, 71: 

ՊԱՏՈՒԵԼԱԳՈՅՆ, ա., գերադր. 

պատուելի բառի՝ ամենապատ-
վելի, թանկարժեք. «Գանձս այս 

բազմազեղուն եւ մարգարիտ 

պատուելագոյն, յանմահական 

ծովէ հոգոյն պարգեւ տուաւ մեզ 

ի վեհոյն» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 139]:  

ՊԱՐԱՌՈՑԵԼ, ն. բ., շրջապա-
տել. տե՛ս ՀՐԱԶԻՆԵԱՅ-ի օրինա-
կը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

629: 

ՊԱՐԳԵՒԱՏՈՒՈՂ, ա., պարգև 

տվող, պարգևատու. «Զմեծ նա-
խախնամութիւն բարերարին Հօր 

եւ զգութ Միածնին Որդւոյ եւ 

զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ ընկա-

լեալ ազգք մարդկան յաննա-
խանձ պարգեւատուողէն» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 301]: 

ՊԱՐԶԱԲԱՌԵԼ, ն. բ., պարզա-
բանել, բացատրել. «Սա կերպա-
րան է առեւծի եւ մեկնութեամբ 

պարզաբառի ցասուն(՞) ի 

մարդն նշանի» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 46]: 

ՊԱՐԶԱՏԵՍ, մ., ա., դյուրաոճ, 

մատչելի, ակնհայտ. տե՛ս ԵՐԵ-
ՒԱԿԱՊԷՍ-ի օրինակը: 

ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ 

- ՊԱՐԶՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆԵԼ, պար-
զեցնել, մեկնել. «Վասն որոյ 

խնդրեաց ի մէնջ պարզութիւն 

առնել մեկնութեան նորին եւ 

լնուլ զթերին» [Հիշ. ԺԳ, 707]: 

ՊԱՐԷՆԻԿ, գ., նվզկ. պարէն 

բառի, սակավ, քիչ պարեն. 

«Տա(յ)ին աւր ըստ աւրէ զպարէ-
նիկն ի պէտս կերակրոյ վատ-
շուեր մարմնոյս» [Հիշ. ԺԳ, 219]: 

ՊԱՐԾԵԼԻ, ա., գովելի, պան-
ծալի. «Եւ մանաւանդ առաւել 

տենչմամբ սրտի սիրելով զհայ-
րենի եւ պարծելի բնիկ Հայկա-
զանց աշխարհն՝ զՏունն Արեւե-
լից» [Հիշ. ԺԳ, 570]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

648: 

ՊԱՐԿԵՇՏԱԺՈՂՈՎ, ա., պար-
կեշտ, սրբակրոն անձանց ժողով, 

համախումբ. «Այսմ գործառնու-
թեան բարւոյ սկիզբն եղեւ ի գե-
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րադրական սուրբ ուխտին, որ 

կոչի Այրից վանք.... եւ յանգեցաւ 

ի պարկեշտաժողով մենաստա-
նիս Դեղձանոյ» [Հիշ. ԺԳ, 106]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

636: 

ՊԱՐԿԵՇՏՈՒՀԻ, ա., պարկեշտ 

կին. «Եւ կին ոմն պարկեշտուհի 

եւ սգաստ, որոյ անուն Տալիթա» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 127]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

637: 

ՊԱՐՈՒՊԵՏ, ա., իմաստուն, 

խոհուն(՞). «Պարուպետիցդ 

սուրբ հարցդ եւ եղբարցդ հողս 

Յոհաննէս եպիսկոպոս արքաեղ-
բայր գրող սորա պաղատիմ յիշել 

զմեզ» [Հիշ. ԺԳ, 594]: «Երջանիկ 

պարուպետաց պարակցեալ եւ 

աչալուրջ տեսլեամբ Արքային մե-
ծի զըւարճացեալ» [Հիշ. ԺԳ, 640]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 649: 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՕՐԷՆ, մ., պար-

տական կերպով, պարտավորա-

բար. «Որք գումարիք ի դուռն 

յայդմ քաւարանի, յաղագս քա-

ւութեան մեղաց, իբրեւ պարտա-

կանաւրէն եւ տրիտուր փոխարէն 

վճռի յիշեսջիք զստացողք սորա» 

[Հիշ. ԺԳ, 105]: 

ՊԵՐՃԱԶԱՐԴ, ա., պերճորեն 

զարդարված, գեղեցկազարդ. 

«Գերահրաշ փայլմամբ (տպ. 

գերահրաշփայլմամբ) զարդա-

րեաց սուրբ զեկեղեցի եւ պերճա-

զարդ պճնեալ զարդարեաց 

զմանգունս Նոր Սիոնի» [Հիշ. 

ԺԳ, 772]: 

♦Գրանցված՝ ԱԲ, 695. ՍԳ. 

ՆԲՀԼ, 1146. ՀԲԲ, 4, 95. ԺՀԼԲԲ, 

4, 200. ԱՀԲԲ, 2, 1213: 

ՊԵՐՃԱՆԴԱՄ, ա., հաղթան-
դամ. «Եւ այլքն պերճանդամ 

գնացին յաշխարհն իւրեանց» 

[Հիշ. ԺԳ, 463]: 

ՊԵՐՃԱՎԱՐԺ, ա., պերճորեն 

վարժված, բարեկիրթ. «Մեղաց 

թողութի՛ւն խնդրեցէք.... եւ եղ-
բայր ըստ հոգւոյ Ստեփանոսի եւ 

պերճավարժ Յովաննիսի» [ՄՄ 

Հմր 8356, 110ա, 1322 թ.]: 

ՊԷՍՊԷՍՈՐԱԿ, ա., զանազան, 

տարատեսակ. տե՛ս ՇԱՐԱԶԱՆ-ի 

օրինակը: 

ՊԸԼԱՇ, տե՛ս ՊԱԼԱՇ 

ՊԻՏԱԿԱԳՈՐԾ, ա., գործով 

անարժան, անպիտան. «Արդ, ես, 

զայս տեսեալ, վերջինս ի բնա-
ւից.... պիտակագործ անուանեալ 

Երեմիայ յորջորջեալ» [Հիշ. ԺԳ, 

751]: 

ՊԻՏԱՌԱԲԱՆ, ա., ճշմարիտ, 

հստակ ասված. տե՛ս ՃԱՀՈՂԱ-
ՍԱՑ-ի օրինակը: 

ՊՂԾԱՀԱՄԲԱՒ, ա., վատա-
համբավ, տխրահռչակ. տե՛ս 

ՈՐՈՄՆԱՐԿՈՒ-ի օրինակը: 
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♦Գրանցված՝ Խաչատրյան 

2013, 46: 

*ՊՆԴԱԿԱԼ, չ. բ., պինդ, ամուր 

կենալ. տե՛ս ՆՈՐԱԽՈՑ-ի օրինա-
կը: 

ՊՆԴԱԿՐՕՆ, ա., խստակրոն, 

խստակյաց. «Որք ուղիղ մտաւք, 

հոգեւորական աչաւք յար 

պշուցեալ ի նա հային արտաս-
ւաթոր ակամբ, բազկատարած 

խնդրուածաւք, ոգեկեցոյց աղաւ-
թիւք, պնդակրաւն ճգնութեամբ» 

[Վնտկ ցուց., Զ., 504, 1237 թ.]: 

ՊՏՂԱՀԱՏՈՅՑ, ա., պտուղնե-
րը հատուցող, արգասաբեր. տե՛ս 

ԳԱՂՁՆԱԲԵՐ-ի օրինակը: 

ՊՕՏԱՏ, գ., բյուզանդական 

ոսկի դրամ. «Ապա դատաւոր քա-
ղաքին ձեռն յառաջ տարեալ զուր 

պատճառանաւք բանս ի վերայ 

եդեալ, թէ հինգ հարիւր պաւտատ 

մնաց ինձ առ Աստուածատուրն» 

[Հիշ. ԺԳ, 45]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 132: 

- Ջ - 

ՋԱՀԱՊԱՅԾԱՌ, ա., ջահի 

նման պայծառ, լուսապայծառ. 

«Աստուածառաք քաղաքավարու-
թեամբ ջահապայծառ ի դրանց 

խորանացն Աստուծոյ» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 149]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

668: 

ՋԱՆ 

- ՋԱՆ Ի ՍՐՏԻ ԴՆԵԼ, մտա-
դրվել, ջանալ. «Եւ ջան ի սրտի 

դրի եւ ձեր սուրբ աղաւթիւք զԸն-
թերցուածս եւ զՋուրաւրհնէքն եւ 

զՈտնլուային ի գլուխ հանի» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 197]: «Զջան ի սրտի 

դրի եւ ձեր աղաւթիւք սուրբ 

տառքս ի գլուխ հանի» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 231]: 

- ՋԱՆ ՏԱՆԵԼ, ջանք գործա-
դրել, ջանալ, տքնել. «Եւ իմ ըստ 

կարի ջան տարեալ գրեցի եւ պա-
տուական երանգաւք եւ յոսկւոյ 

սրբոյ զարդարեցի զսա» [Հիշ. 

ԺԳ, 234]: 

- ԶՋԱՆ Ի ՅԱՆՁՆ ԱՌՆՈՒԼ, 

ջանալ. «Զջան ի յանձն առի եւ 

գրեցի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 196]: «Եւ 

զջան ի յանձն առի եւ գրեցի 

զպատմութիւնս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

230]: 

ՋԵՌ, ա., ջերմ, ջերմեռանդ. 

«Ջեռ փափաքմամբ հոգւով ի լի, 

շատ ջանք ունի յամէն բարի» 

[Հիշ. ԺԳ, 668]: 

ՋՈԿԱԴԱՍԵԼ, ն. բ., առանձ-
նացնել, ըստ խմբերի դասակար-
գել. «Ընդ նոսին ջոկադասիլ ընդ 

աջմէ փեսային Քրիստոսի ընդ 

աւդիսն» [Հիշ. ԺԳ, 741]: 

ՋՈԿՍ ՋՈԿՍ, մ., առանձին-ա-
ռանձին, մաս-մաս. «Ոչ թողին ոչ 

մի ինչ ի վերա անձանց քրիստո-
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նէից, այլ զանասունս տաւարաց, 

ջոկս ջոկս առեալ, տարան» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 358]: 

- Ս - 

ՍԱԴԱՐ, գ., ծաղիկ, երիցուկի 

մի տեսակ (՞). տե՛ս ԳՐՉՈՂԱ-
ԿԱՆ-ի օրինակը: 

♦Հմմտ. ՀԲԲ, 4, 167. ՀԱԲ, 4, 

153: 

ՍԱԼԱՍԻՐՏ, ա., կարծրասիրտ, 

անհողդողդ. «Զսալասիրտ եւ 

զապառումքս զԲարսեղ եւ զՍտե-
փանոս յիշեսջիք աղաւթիւք» [Հիշ. 

ԺԳ, 651]: 

ՍԱԿԱՒԱԳԻՐ, ա., սակավ, 

կարճ գրված, սեղմ. «Նաեւ 

անարժանութիւնս արժանի արա-
րէք յիշատակի, որ զսակաւագիր 

յիշատակարանս գրեցի» [Հիշ. 

ԺԳ, 815]: 

ՍԱԿԱՒՈՒՆ, ա., սակավ, քիչ, 

կարճ. «Կատարեալ ի սակաւուն 

զերկայն ժամանակաց վաստակ 

եւ զարդիւնս ելից, եւ յայսմ ամի 

փոխեցաւ առ Քրիստոս» [Հիշ. 

ԺԳ, 571]: 

ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՐԳԵԼ, ն. բ., տա-
րանջատել, սահմանազատել. 

«Որ կամեցաւ եւ ներգործեաց 

զերկիր եւ սահմանակարգեաց 

զերկինս յերկրէ, խով ի ցամաքէ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 369]: 

*ՍԱՂԱՐԹ, գ., հովանի, փխբ. 

հովանավորություն. «Սակաւ մի 

հովանացեալ էաք ընդ սաղարթ 

իշխանութեամբ նորա» [Հիշ. ԺԳ, 

682]: 

ՍԱՂԱՐԹԱՌԵԱԼ, ա., սա-
ղարթներ առած, փթթած. «Կա-
տարեցի գեղեցիկ, աստուածաին 

բուրաստանտ, յորում ծառա-
տունկք քառադէմք, բողբոջք սա-
ղարթառեալ ըստ գարնանաին 

եղանակացն շարադրութեան» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 211]: 

ՍԱՆՏՐՈՂ, գ., մատյանի էջերը 

հարդարող, հարմարող. «Ո՜վ 

սուրբ ընթերցող Աւետարանիս 

սրբոյ, յիշեա՛ զբազմամեղ Աւե-
տիսս՝ զնկարող եւ զսանտրող 

այսմ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 432]: 

ՍԱՐՈՒԾԻԿ, գ., գործիք, սարք. 

«Տէր Աստուած ողորմեսցի գա-
ւառապետին՝ Մրվան դարբնի, որ 

սարուծիկն մեր զուգէր, եւ այլ 

զինչ եւ տանս պէտք էր՝ ան-
տրտում աշխատէր» [Հիշ. ԺԳ, 

136]: 

ՍԵՂԱՆԱՏԵՂ, գ., սեղանա-
տուն. «Եւ յայսմ ամի, ի դառն եւ 

ի վիշտ ժամանակիս, շինեաց 

յերկիրն յայն վանք նոր ի հիմանէ 

եւ գումբեթաձեւ եկեղեցի, եւ 

կարգաւորեաց ի նմա.... պայծառ 

ժամատեղաւք, եւ անթերի սեղա-
նատեղաւք, զոր աչաւք մերովք 

տեսաք» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 375]: 
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♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 694: 

ՍԵՌ ԸՍՏ ՍԵՌԻ, ա., տեսակ-

տեսակ, զանազան. «Դըժրանք 

փորձից ազգի ազգի, զի սով եւ 

սուր սեռ ըստ սեռի, եւս եւ խու-
ճապ Պարթեւ տոհմի» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 336]: 

ՍԵՌՆԱԿԱՆ, ա., անապական, 

անխառն, մաքուր. տե՛ս ԵՏԵ-
ԿԵԱՆ-ի օրինակը: 

ՍԵՌՆԵՌԱԿ, ա., նույնը նա-
խորդի հետ. տե՛ս ԱԴՈՆԱՅՈՒ-
ԹԻՒՆ-ի օրինակը: 

ՍԵՐՏ ՍՐՏԻՒ, մ., ամբողջ 

սրտով, սիրահոժար կերպով. 

«Հայցեմ.... սրտի մտաւք եւ բա-
զում հառաչմամբ եւ արտա-
սուաւք յիշել զմեզ սերտ սրտիւ ի 

բարին Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 281]: 

ՍԷՐ 

- Ի ՍԷՐ ԲՈՐԲՈՔԵԼ, փափագել, 

տենչալ. «Իմաստուն այրս Փո-
խանակ միշտ եւ հանապազ բոր-
բոքէր ի սէր սուրբ եւ տիեզերա-
քարոզ քառաւտակ սուրբ Աւե-
տարանացս» [Հիշ. ԺԳ, 685]: 

- Ի ՍԷՐ ԵՌԱԼ, փափագել, 

տենչալ. «Արդ, Յակովբս այս յե-
ռեալ ի սէր սրբութեան, ետ գրել 

զսա» [Հիշ. ԺԳ, 816]: «Զի հանա-
պազ եռայր ի սէր Սուրբ Հոգոյն 

եւ փափաքէր սայ Աստուածաին 

գանձուցս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 515]: 

- Ի ՍԷՐ ԸՄԲՌՆԵԼ, սիրահար-

վել, փափագել. «Արդ, ես՝ Ստե-
փանոս սուտանուն քահանա, 

ըստ մանկական անհաստատ 

յածման խորհրդոց ըմբռնեցա ի 

սէր այսմ անպէտ եւ պիտանի 

գրոցս» [Հիշ. ԺԳ, 466]: 

- Ի ՍԷՐ ԿԱՊԵԼ, սիրահարվել, 

գերվել. «Զի ես ի սէր քո կապե-
ցայ, մի թէ լինի ինձ յապագայ» 

[Հիշ. ԺԳ, 504]: «Յորմէ կապեալ ի 

սէր բանից սորին, մոռացայ զիմս 

տկարութիւն եւ ապաւինեցայ ի 

Հոգին Սուրբ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 360]: 

- Ի ՍԷՐ ՎԱՌԵԼ, սիրահարվել, 

անձկալ, փափագել. «Եւ տեսայ 

զցանկալի մատեանս զայս եւ 

յոյժ տոչորմամբ սրտի իմոյ վա-
ռեցա ի սէր նորա եւ ցանգայի՝ թէ 

լինէր հնար զսա գաղափարել» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 443]: 

- ՍԷՐ ԵՐԴՄԱՄԲ ԴՆԵԼ, երդ-
մամբ հաշտություն դնել, հաս-
տատել, հաշտվել. «Վասն որոյ 

յայսմանէ Խլիճ Ասլան եւ ի հա-
րուածոցն Աստուծոյ նեղեալ, 

ամաւթով դարձաւ յաշխարհն 

իւր, սէր երդմամբ եդեալ ընդ մե-
ծին Թորոսի» [Հիշ. ԺԳ, 585]: 

ՍԻՆՕՌ 

- ՍԻՆՕՌ ԿՏՐԵԼ, սահմանն 

անցնել, այն հատել. «Իշխանն 

տաճկաց դաւաճանութեան կա-
մաւք յեզր սահմանաց աշխար-
հիս զարքայն կոչէր ի պատճառս 
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սինաւռ կտրելոյ» [Հիշ. ԺԳ, 435]: 

ՍԻՐԱԼՈՒՐ, ա., քաղցրալուր, 

լսելու համար սիրելի. «Փա՜ռք 

ողորմածին Հաւր եւ սիրալուր Որ-
դոյն երևելու եւ բխողական Հո-
գոյ» [Հիշ. ԺԳ, 459]: 

♦Հմմտ. ՄՀԲ, 702: 

ՍԻՐԱՅԵՂՁ, ա., սիրով լի, սի-
րառատ. «Ըստ իւրեանց ծնաւ-
ղագութ բարուցն եւ սիրայեղձ 

կամացն այնքան հոգացան առ 

մեզ զգործ սիրոյն» [Հիշ. ԺԳ, 

519]: «Զոր բազում ըղձիւք եւ սի-
րայեղձ փափագանօք թարգմա-
նեալ ետ զսա» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 368]: 

♦«Սիրայեղց» ձևով մեկ 

վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 715: 

ՍԻՐԱՏԱՐԱՓ, ա., սիրառատ, 

սիրատենչ. «Եւ ետուն գրել զսա 

եռափափագ եւ սիրատարափ 

ոգով» [Հիշ. ԺԴ, 602]: 

ՍԻՐՏ 

- ՍԻՐՏ ԱՌՆՈՒԼ, ոգևորվել, 

ոգեշնչվել, խիզախել. «Եւ արդ, 

գրեցի զսա վասն հաստատու-
թեան սրբոյ եկեղեցւոյ.... եւ 

զսիրտ բանիցն առեալ՝ եդի հա-
մառաւտաբար» [Հիշ. ԺԳ, 329]: 

♦Հմմտ. ՊԲ.ԴԱՐՁԲԱՌ, 1155: 

ՍԿԶԲՆԱԳՐՈՂ, գ., սկզբնա-
կան հատվածի գրողը. 

«Սկզբնագրող սուրբ Աւետարա-
նիս զյառաջասացեալ գերա-
հռչակ գրիչն Գրիգոր` տրամա-
խոհ եւ անհամեմատ յարուեստս, 

յիշատակի արժանի արարէք» 

[Հիշ. ԺԳ, 111]: 

ՍԿԶԲՆԱՐԿԱՆԵԼ, ն. բ., 

սկզբնավորել, մեկնարկել, սկսել. 

«Ստացայ զսուրբ գիրս զայս, 

սկզբնարկեալ (տպ. սկզբնա-
կեալ) ի ձեռն սնընդակցի եղ-
բաւր Գրիգորի ումեմն գեղեցիկ 

գրչի» [Հիշ. ԺԳ, 850]: 

ՍՆԱԱՐԴԻՒՆ, ա., սին արդ-
յունք ունեցող, անարդյունք, 

անպտուղ. «Աստուածասէր ոմն՝ 

յազատ տոհմէ Ազատ անուն, 

խորհեալ զխորհուրդ ազնուա-
կան ի Վերին շնորհաց եւ տեսեալ 

զներկայս ունայն եւ սնաար-
դիւն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 139]: 

ՍՆԱՋԱՆ, ա., սին ջանք անող, 

զրաջան. «Այսորիկ դարձեալ զա-
նազանք եւ պէսպէսք շահաւորք եւ 

սնաջանք երկարաձգեալք եւ հա-
մառօտեալք» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 38]: 

ՍՆՈՒԹԻՒՆ, գ., դատարկու-

թյուն. «Զի սընութիւն մերոյս ազ-
գի պտղաբերի յիմաստս բանի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 356]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

726: 

ՍՈՂԵՄՏԱՆԵԼ, չ. բ., սողալով 

մտնել, սողոսկել. «Այլ գաղտա-
գողի իբրեւ զօձ՝ սողեմտին եւ 

աւերեցին տեղիս ի գաւառաց 

նորա» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 196]: 

ՍՈՒԳ 

- ԱՆՄԽԻԹԱՐ ՍԳՈՎ ԼՆՈՒԼ, 



379 

սգալ, ողբալ. «Վասն որոյ եւ ես՝ 

Կոստանդին՝ նուաստ եւ յետինս 

յորդիս եկեղեցոյ, անմխիթար 

սգով լցայ ընդ մահն իմոյ արեա-
նառու, սիրելի եւ համազգի եղ-
բաւրն» [Հիշ. ԺԳ, 529]: 

ՍՈՒՂԱՄԱՍՆԵԱՅ, ա., սակավ 

մասերով բաղադրված, սակա-
վամաս. «Ո՛վ ամենիմաստ եւ 

բազմերգելի, չընչին եւ սուղա-
մասնեա առասութեանցս, առ-

լցեալ անբաւիւք զարմազան աս-
տուածակերտ հրաշիւք» [Հիշ. Ե-

ԺԲ, 251]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 247: 

ՍՈՒՏ 

- ԶՍՈՒՏՆ ԱԾԵԼ, ստել, խաբել. 

«Առ սատանայ, որ զմեզ քարշէ 

յախտս զանազան, իսկ նա 

զսուտն ածէ ներհակ ճշմարտու-
թեան» [Հիշ. ԺԳ, 387]: 

ՍՈՒՐ 

- Ի ՍՈՒՐ ԱՆՑԱՆԵԼ, կոտոր-
վել, սրի քաշվել. «Այս ամենայն ի 

սուր անցան, գերեզմանի չարժա-
նացան» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 284]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 250. 

ԺՀԼԲԲ, 4, 351. ԱՀԲԲ, 2, 1347: 

ՍՊԻՏԱԿԱՀՈՎԻՏ, ա., սպի-
տակ հովիտ ունեցող. «Կամեցայ 

յաւրինել սպիտակահովիտ հիւ-
թիս՝ սեաւաթիւր թեւով ներար-
հեստիւ շարամանեալ ի լուսաւո-
րութիւն մտաց» [Հիշ. ԺԳ, 837]: 

ՍՐԱԽՈՑ 

- ՍՐԱԽՈՑ ԱՌՆԵԼ, սրով սպա-
նել, սրահարել. «Ընդ որո մախա-
ցեալ սրախոց եւ կտըտամահ 

արարին յոլով նիզակակցաւք 

համազնէիւք նորին» [Հիշ. ԺԳ, 

417-418]: 

ՍՐԱՄՈՅՆ, ա., սուր ձևով, 

սրընթաց (՞). «Որ դառն եւ չարա-
չար մահուամբ ի ձեռաց անօրի-
նի սրամոյն գիշերահալած դո-
ղալով սարսափմամբ ի յահէ ճա-
լատէն խոցոտեալ արեանթա-
թախ եւ ոսկրաբեկ տանջանօք 

փոխեցաւ ի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 283]: 

ՍՐԲԱՀՈԳԻ, ա., 1. Սուրբ Հո-
գով լցված, սրբակենցաղ, 2. 

առաքինի. «Եւ զմեծաշուք զեղբօր 

որդին իւր զԹորոս սրբահոգի քա-
հանայն» [Հիշ. ԺԳ, 250]: «Ընդ 

արժանաւոր յիշատակի յիշես-
ջիք.... եւ զԿարապետ սրբահոգի 

վանական» [Հիշ. ԺԳ, 251]: «Ա-
ղաչեմ յիշել զսրբահոգի եւ զա-
ռաքինաջան եւ ողջախոհ մայրն 

իւրեանց՝ Զապիլ թագուհի» [Հիշ. 

ԺԳ, 318]: «Զպարկեշտագեղ եւ 

սրբահոգի տիկինն իւր՝ տիկին 

Ռիթայն՝ դուստր սուրբ արքային» 

[Հիշ. ԺԳ, 330]: «Եւ զազգայինս 

Թորոս կոչի՝ զքահանայն սրբա-
հոգի» [Հիշ. ԺԳ, 761]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

760: 

ՍՐԲԱԶՆԱՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ, գ., 
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սրբազան մաքրություն, առաքի-
նություն. «Մանաւանդ թէ սոյն 

բարելոյս արքայս աղաչէ թա-
խանձանաւք եւ ժտէ զսրբազնա-
մաքրութիւն ձեր յիշել» [Հիշ. ԺԳ, 

571]: 

ՍՐԲԱԼԻ, ա., սուրբ գործերով 

լեցուն, սրբակրոն. «Նաեւ յիշման 

արժանի առէք.... եւ զճգնաւոր Սի-
մէոն սրբալի» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 229]: 

ՍՐԲԱՍՆՈՒՆԴ, ա., սրբակրոն, 

սրբակենցաղ. «Այսպիսեաւ երա-
նելի ըղձիւք առ ստացումն աս-
տուածաշունչ տառիցս վառեալ 

սրբասնունդ պատանին Խաչա-
տուր» [Հիշ. ԺԳ, 618]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

761: 

ՍՐԲԵՐԱՄ, ա., սուրբ խորհրդի 

շուրջ հավաքված. «Արդ, հայցեմ 

ամենեցուն սրբերամից լուսազ-
գեստից կրոնաւորացդ.... լինել 

ինձ աւժանդակ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 110]: 

ՍՐՈՎԲԷԱՄԵԾԱՐ, ա., սերով-
բեների կողմից մեծարված. 

«Այսմ աստուածազարդ բուրաս-
տանի.... այսահալած բարբառի, 

սրովբէամեծար տաւնի, յաւար-
տումն ժամի, յանբարի ամանա-
կի եւ յանլոյս վայրի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

138]: 

ՍՐՍՌԱԼԻ, ա., վախով լի, սար-
սափելի, ահազարհուր. «Ո՜ 

սրսռալի եւ դառն ժամանակիս, 

զի յազդմանէ չարին յարուցեալ 

անաւրինաց ի վերայ քրիստո-
նէից» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 496]: 

*ՍՐՏԱԽՈՑ, ա., խոցված սիրտ 

ունեցող, վշտահար. «Եւ սրտա-
խոց եւ լալագին մայրն՝ Փոքրտի-
կին, անջատեալ ի հայրական 

խնամոցն յաղագս մահուն, որ 

որբացոյցն զմեզ ի տիս մանկու-
թեան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 147]: 

ՍՐՏԱԿՍԿԻԾ, ա., կսկծալի, 

աղեխարշ. տե՛ս ԱՐՏՕՍՐԱԽԱՐՇ-

ի օրինակը: 

ՍՐՏԱՅՈՐԴՈՐ, ա., սրտին 

հորդորող, թելադրող. «Գոհացա-
րուք եւ դուք սրտայորդոր մտաւք 

զԱստուծոյ, զի որպէս հաւատամ, 

դարձուսցէ զիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

181]: 

ՍՐՏԱՋԱՆ, ա., լիասիրտ, հո-
ժար. «Քաջապինդ հաւատով եւ 

սրտաջան արութեամբ հասին ի 

Պաղեստին» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 302]: 

«Արդ, այսմ աստուածապատում 

եւ քրիստոսաւանդ տառիս ցան-
կացող եղեա ես.... մեծաւ փա-
փաքանաւք եւ սրտաջան յաւժա-
րութեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 13]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ. ԳԲ, 

260: 

ՍՐՏԱՎԱՅԵԼ, մ., սրտահաճո և 

սրտահոժար կերպով. տե՛ս ԿԱ-
ՄԱԼԻՐ-ի օրինակը: 

ՍՐՏԱՑԱՒԱԲԱՐ, մ., սրտացա-



381 

վորեն. «Աղաչեմ զսպասաւորք 

սուրբ եկեղեցոյդ, սրտացաւա-
բար պահել զգիրքս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

220]: «Եւ այնոքիկ, որ սրտացա-
ւաբար խնամարկու լինին սուրբ 

Աւետարանիս, նա վարձատրին ի 

Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ» 

[Հիշ. ԺԵ, Բ, 22]: «Զի նախախնա-
մութեամբ եւ սրտացաւաբար 

պահեսցին զսուրբ գիրքս» [Հիշ. 

ԺԵ, Բ, 160]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

764: 

ՍՔԱՆՉԱԱՐԺԱՆ, ա., սքանչե-
լիքների, հրաշքների արժանի, 

հրաշալի. «Եւ կանգնեաց զսքան-
չաարժան եկեղեցին ի մայրաքա-
ղաքին Մամուեստիա՝ զարդա-
րեալ ազգի ազգի նկարօք» [Հիշ. 

ԺԳ, 788-789]: 

ՍՔԱՆՉԱՊԷՍ, մ., հիանալի 

կերպով, սքանչելապես. «Անա-
րատ պահելով զկուսութիւն՝ 

սքանչապէս ծնաւ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

32]: 

- Վ - 

ՎԱԽՃԱՆ 

- ԸՆԿԱԼՈՒԼ ԶՎԱԽՃԱՆ, 

սպանվել. «Որ եւ ի ձեռն այնմ 

գազանի Աստուածատուրն այն 

ընկալաւ զվախճան, եւ յափշտա-
կեցին զստացուածս նորա, եւ ոչ 

մնաց եւ ոչ մի ինչ, բայց այս 

գիրքս» [Հիշ. ԺԳ, 45]: 

ՎԱՂՈՒՑ 

- Ի ՎԱՂՈՒՑ ԺԱՄՈՒ, երկար 

ժամանակ, վաղուց. տե´ս ՃԱՐ-
ՏԱՐԱԳԻԾ-ի օրինակը: 

ՎԱՅԵԼՈՒՉ 

- ՎԱՅԵԼՈՒՉ ԱՌՆԵԼ, գեղեց-
կացնել, ճոխացնել. «Գեղազար-
դել զսա ներքոյ եւ արտաքոյ եւ 

ամենեւին վայելուչ առնել զսա 

յուրախութիւն մանկանց Նորոյ 

Սիովնի» [Հիշ. ԺԳ, 240]: 

ՎԱՅԵԼՉԱԶՈՒԱՐԹ, ա., վայել-
չագեղ, պայծառ. «Եթող զգեղեց-
կազարդ եւ զվայելչզուարթ եղ-
բարս իւր զԱսպետ եւ զԿոստան-
դին եւ զԼոյսն եւ փափագեաց յա-
ւիտենական կենացն» [Հիշ. ԺԳ, 

97]: 

ՎԱՅԵԼՉԱԾԻՆ, ա., վայելուչ 

կերպով ծնված. «Ի յայսմ կենաց 

աղբերէ եւ յորդառատ բարեաց 

հոսմանէ բաժանեալ ի չորս 

վտակս վայելչածինս ճշմարիտ 

լուսոյն ճառագայթիւք» [Հիշ. ԺԴ, 

Ա, 161]: 

ՎԱՅԵԼՉԱՇԱՐ, ա., վայելուչ 

կերպով շարված, գրված. «Թարգ-
մանեցաւ լուսազարդ եւ վայելչա-
շար ճառս այս ի յունականէն ի 

մերս» [Հիշ. ԺԳ, 431]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

777: 

ՎԱՅՐԱՇՈՒՐՋ, ա., այս ու այն 

կողմ շրջող, տարբեր վայրեր 
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գնացող, թափառական. «Եւ էր 

տեղիս աղմուկ, եւ ես մտաւք 

պոռնիկ եւ վայրաշուրջ, եւ խե-
լաւք անկար» [Հիշ. ԺԳ, 821]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 269: 

ՎԱՏԱՏԵՍԵԱԼ, ա., վատա-
տես. «Գրեցաւ փոքրիկ Գանձա-
րանս ձեռամբ Խաչատուր անար-
ժան քահանայի ի ծերութեան 

ժամանակիս, որ էի ԿԸ. (68) 

ամաց, աչքս վատատեսեալ էր» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 52-53]: 

ՎԱՐՁԱԿԻՑ, ա., հաղորդակից, 

մասնակից. «Զնոյն զկենացն 

աւետիս վարձակիցս եւ հաղորդս 

հոգեւորական ընթրեացս եւ աս-
տուածային սեղանոյս արասցէ 

զամենայն ազգատոհմն» [Հիշ. 

ԺԳ, 441]: 

ՎԱՐՁԱՏՈՒ 

- ՎԱՐՁԱՏՈՒ ԼԻՆԵԼ, վարձա-
հատույց լինել, վարձատրել. «Ո-
րոյ վարձատու լիցի Տէր ի շնորհս 

իւր» [Հիշ. ԺԳ, 245]: 

ՎԱՐՍՏԱԿԱՆ, ա., մ., գաղթա-
կան, օտարացած, բնակավայրից 

հեռու. «Ի ժողովոյն իւրեանց 

պղծի զձեզ արտաքսեն վարըս-
տական» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 239]: 

ՎԵՀԻՄԱՍՏ, ա., ներհուն, 

իմաստուն. «Հրամանաւ.... վեհ-
իմաստ եւ զուարթանուն րաբու-
նո Ստեփանոսի» [Հիշ. ԺԳ, 559]: 

«Աստուածային ճոխութեանս 

անձկացեալ փափաքմամբ.... վե-

հիմաստ քահանայ Աստուծոյ՝ 

Գրիգոր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 372]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 

265: 

ՎԵՍՊՐ, գ., երեկոյան ժամ, 

գիշեր (միջ. լատ.-իտալ. vespro 

< լատ. vesperus). տե՛ս 

ԴԻՈՒՌՆԱԼ-ի օրինակը: 

ՎԵՐԱԳԾՈՂ, գ., վերստին 

գծող, կրկին գրող. «Ընդ նմին եւ 

զեղկելիս, վերագծող այսմ տա-
ռիս.... ձեռամբ անարժանիս 

Մկրտչիս» [Հիշ. ԺԳ, 824]:  

*ՎԵՐԱԴԻՏՈՂ, գ., կրկին նա-
յող, ստուգող, սրբագրիչ. «Յիշե-
ցէք եւ զվերադիտաւղ սուրբ Աւե-
տարանիս՝ զպատուական քա-
հանայն զԹորոս զնաւմիկոսն, եւ 

զգծաւղսն իւր, զի յոյժ աշխատե-
ցաւ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 14]: 

ՎԵՐԱԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ, գ., վեր-
լուծություն. «Յորդառատ արտա-
սուաւք եւ անդադար աղաւթիւք 

առեալ ի տուչութեանցն Աստու-
ծոյ, զվերալուծութիւն այսմ աս-
տուածատուր գանձուցս, որ ոչ 

ուրեք գտաւ յառաջնոցն հոգաց-
ւող սմա» [Հիշ. ԺԳ, 626]: 

ՎԵՐԱՒԱՐՏԵԼ 

- ՎԵՐԱՒԱՐՏԵԱԼ ԼԻՆԵԼ, 

ավարտվել, վերջանալ. «Արդ, վե-
րաւարտեալ եղեւ սայ ի թուաբե-
րութեանս ըստ յաբեթական տու-
մարիս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 63, 378]: 

«Արդ, վերաւարտ[եա՞լ] եղեւ սայ 
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ի թուաբերութեանս Հայոց ՉՀԳ 

(1324), ընդ հովանեաւ Սուրբ զի-
նաւորի Սարգսի, ի մայրայքաղա-
քիս Նախիջեւան» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

478]: 

ՎԵՐԱՍՏԱՆԱԼ, ն. բ., կրկին, 

վերստին ստանալ. «Յոյժ պա-
ղատանաւք հայցեմք եւ մեք, որ 

զքոյ վերաստացաք զգիրս, աղա-
չեա՛յ վասն մեր զՏէրն Քրիստոս» 

[Հիշ. ԺԳ, 412]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

809: 

ՎԵՐԾԱՆԱԿԱՆ, ա., վերծանե-
լի. տե՛ս ՅԱԳԱՃՈՒՄՆ-ի օրինա-
կը: 

*ՎԵՐՆԱԳԻՐ / ՎԵՐՋԱԳԻՐ, գ., 

վերջում կամ վերևում գրված գիր, 

հիշատակարան. «Ով սուրբ ըն-
թերցողք սուրբ կտակիս, յորժամ 

դիպիք վերջագրիս, յիշեցէ՛ք ի Տէր 

Յիսուս զՅակոբ գրիչս» [Հիշ. ԺԳ, 

738]: «Ո՛վ ընտրեալ եւ պատուա-
կան սուրբ ընթերցողքդ սուրբ 

կտակիս, աղաչեմ յորժամ դիպիք 

վերնագրիս, յիշեցէ՛ք ի Տէր Յիսուս 

Քրիստոսի թողութիւն մեղաց 

զՅակոբ գրիչ» [ն. տ.]: 

ՎԵՐՆԱԹՌԻՉ, ա., վերև թռչող, 

երկնառաք. «Յորժամ հանդիպիք 

այս աստուածաշունչ տառիս, յի-
շեսջի՛ք ի վերնաթռիչ յաղօթս ձեր 

զվերջին ստացող գրոցս» [Հիշ. 

ԺԴ, 598]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

213: 

ՎԵՐՆԱԽՆԱՄՈՂ, գ., վերադի-
տող, առաջնորդ. «Եւ սոքա երե-
քեան՝ վերնախնամողն եւ պարոն 

Գորգն եւ տիկին Էլթիկն, ինքնա-
յօժար կամօք նուիրեցին զվանքս 

կարգին քարոզողացն Սրբոյն Դօ-
մինիկոսի տուրք յաւիտենական: 

Արդ, վերոասացեալ վերախնա-
մողն եղեւ պատճառ բազում բա-
րութեան» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 415]: 

ՎԵՐՆԱԿԷՏ, գ., կետադրական 

նշան, վերջակետ. տե՛ս ՄԻՋՆԱԿ-
ՏՈՒՐ-ի օրինակը: 

ՎԵՐՆԱՀԱՆԴԷՍ, ա., վերին, 

բարձրակա. «Վերնահանդէս 

լոյսն իմաստութեան առատա-
կազմն յաւրինէ ի լուսաւորեալս 

պէս պէս որակս» [Հիշ. ԺԳ, 604]: 

ՎԵՐՆԱՔԱՂԱՔ, գ., վերին քա-
ղաք, Երուսաղեմ. «Երկին կազ-
մեալ եւ վերնաքաղաք բնակետղ 

հոգեղինաց, որ հիմնաւորեալ 

սկըզմամբ ի ոմն կենդանի, որ 

եդաւ ի հիմունսս» [Հիշ. ԺԳ, 625]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 1, 

814: 

ՎԵՐՋՆԱՍՏԱՑՈՒԹԻՒՆ, գ., 

վերջին ստանալը. «Եւ մատեան 

յիշատակիս, որ գրեցաւ ի վերջ-
նաստացուութեանս, ի տեառն 

Սարգսէ արհիեպիսկոպոսէ, էր 

յաբեթական թիւ ՉՁԶ (1337)» 
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[Հիշ. ԺԴ, Բ, 302]: 

ՎԻՊԱՍԱՆԱՊԷՍ, մ., վիպա-
սանական ձևով, վիպասանա-
բար. «Գրեցաւ.... հոգեւոր մա-
տեանքս` աստուածային տառիս` 

գերափայլեալ, գերազարդ, վի-
պասանապէս արտաճառեալս» 

[Հիշ. ԺԳ, 92]: 

ՎԿԱՅԱՊԱՏՈՒՄ, ա., վկանե-
րի, սրբերի մասին պատմող. 

«Աստանաւր աւարտեցաւ քրիս-
տոսաշնորհ վկայապատում մար-
գարտաշար տառս այս ի թվակա-
նիս Հայոց ՊԿԲ. (1413)» [Հիշ. 

ԺԵ, Ա, 160]: 

ՎՃԻՌ 

- ՎՃԻՌ ԱՌՆԵԼ, վճռել, որոշել. 

«Վարատեցայ, մանաւանդ թէ 

արտաքսեցայ եւ առի վճիռ հատ-
ման յաղագս աղտեղացեալ 

մարմնոյս» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 291]: 

- ՎՃԻՌ ՏԱԼ, հրաման արձա-
կել, հրամայել. «Վասն զի քրիս-
տոնեայ էր Պայիտուն, էտուն 

վճիռ քակել զեկեղեցիս Քրիստո-
սի» [Հիշ. ԺԳ, 773]: 

ՎՍԵՄԱԳՈՅ, ած., ի բնե, ինք-
նին վսեմ. «Փա՜ռք եռակի, եռա-
հիւսակ դաւանութեան, համա-
գաղափար, զուգակշիռ, վսեմա-
գոյ, ինքնագոյ, անեղի եւ մշտնջե-
նաւորի» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 11]: 

ՎՍԵՄԱԽՈՐ, ա., իմաստուն, 

վսեմամիտ, վսեմախոհ. տե՛ս 

ՏՐԱՄԻՄԱՍՏ-ի օրինակը: 

ՎՍԵՄԱՃԵՄ, ա., վեհաշուք, 

մեծաշուք. «Արդ, որ աւգտիք եւ 

վայելէք յուսով յաստուածային 

մատենէս, ո՛վ վսեմաճեմ երաստ 

աստուածասէր խմբից, յերես 

անկեալ աղաչեմ մեղաց թողու-
թիւն հայցեցէ՛ք» [Հիշ. ԺԴ, 536]: 

ՎՍԵՄԱՊԱՅԾԱՌ, ա., վսեմա-
շուք, վսեմապանծ. «Կատարեցաւ 

տառ մատենիս.... առ ոտս սուրբ 

եւ վսեմապայծառ վարդապետիս 

Յովասաբիս» [Հիշ. ԺԳ, 436]: 

ՎՍՏԱՀԱԼԻ, ա., վստահու-

թյամբ լի, վստահալից. «Եւ սուրբ 

գրեանս, որ ի կարգի, յուսով յԱս-
տուած վստահալի գրել սկսայ 

կարգ ըստ կարգի» [Հիշ. ԺԳ, 

532]: 

ՎՐԴՈՎՈՒՏ, ա., վրդովյալ, 

խռովված. տե՛ս ԱՄՊՐՈՊԱՄԱԾ-

ի օրինակը: 

ՎՐԻՊԱԼՈՒՐ, ա., սխալ կամ 

վատ լսող. «Սիրտս՝ նանրախոր-
հուրդ, բերանս՝ չարախաւս, 

ակնս՝ յարատատես, ականջս՝ 

վրիպալուր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 219]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

835: 

- Տ - 

ՏԱԼ 

- ՏԱԼ ԿԵՐԱԿՈՒՐ ՀԱՑԻ, կե-
րակրել, սնել. «Յիշեալ լիցին կա-
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մօք բարերարին Յիսուսի Քրիս-
տոսի Տեառն մերոյ բարեսէր 

քրիստոնեայքն, որ տան մեզ կե-
րակուր հացի» [Հիշ. ԺԳ, 372]: 

ՏԱՂԱՆԴԱՊԱՐՏ, ա., տա-
ղանդով պարտական. «Ընդ նմին 

եւ զտաղանդապարտս բազում 

քանքարաց՝ զսուտանուն երէցս 

զՍարգիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 376]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

839: 

ՏԱՂՏԱՊՈՒՄՆ, գ., չարչա-
րանք, տանջանք. տե՛ս ԱՂՏԱՓԱ-
ՐԱՏ-ի օրինակը: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 368: 

ՏԱՊ ՏԱՊԱԿ, ա., խիստ շոգ, 

այրող, կիզիչ. «Մի անտես առ-
նէք.... նաեւ պապակելոյս ի տապ 

տապակի գեհենոյս» [Հիշ. ԺԳ, 

464]: 

ՏԱՊԱՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ, գ., 

տապանի կառուցում, տապա-
նագործություն. «Նախ, պատա-
րագաւն Հաբելի եւ յուսադրու-
թեամբն Ենովսայ, ապաշխարու-
թեամբն Ենովքա, տապանարա-
րութեամբն Նոյի, հաւատալովն 

Աբրաամու, պատարագելովն 

Իսահակայ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 419]: 

ՏԱՌԱԳԾՈՂ, գ., տառերը 

գծող, գրիչ. «Եւ արդ, աղաչեմ 

զընթերցողսդ եւ զհանդիպողքդ 

այսմ աստուածային մատենի յի-
շել.... ընդ նմին եւ զտառագծող 

սորա» [Հիշ. ԺԳ, 863]: 

ՏԱՌԱՁԵՒՈՒԹԻՒՆ, գ., տառե-
րի ձև, գրություն, շարադրանք. 

«Շնորհիւ Աստուծոյ սկսայ եւ Նո-
րին կարողութեամբ աւարտեցի 

զվերագրեալ տառաձեւութեան 

սուրբ գրեանքս Դատաստանի եւ 

Կանոնաց Հռոմայ սուրբ եկեղեց-
ւոյն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 279]: 

ՏԱՌԱՊԵԼԻԿ, ա., տառապած, 

տանջված. «Զվերջացեալս մե-
ղաւք յիշեսջիք զՈհան զտառա-
պելիկս, այլ եւս յիշեսջիք ի Քրիս-
տոս Յիսուս Տէր մեր» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

327]: 

ՏԱՐԱԲԵՂՈՒՆ, ա., տարբեր 

վայրերում գործունեություն ծա-
վալած, աստանդական. «Ըստ 

հոգւոյ հայրն մեր Գէորգ րաբու-
նի, որ զտարաբեղուն եւ զվտա-
րանդի կեանս մեր հաւաքել հան-
գոյց» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ՏԱՐԱԲԵՐՈՒՆ, ա., տարուբեր-
վող, տատանվող. «Իբրեւ ի ծով 

անձինս յանհուն, վտանգիս յա-
լեաց տարաբերուն» [Հիշ. ԺԳ, 

97]: 

ՏԱՐԱԿՈՅՍ 

- ՏԱՐԱԿՈՅՍ ԱՌՆԵԼ, տարա-
կուսել, վարանել, կասկածանքի 

մեջ գցել. «Սակս այսորիկ, որոց 

ոչ գոյր լուծումն, տարակոյս առ-
նէր մտաց, եւ որոց կրկին էր, 

ձանձրութիւն ընթերցողին» [Հիշ. 

ԺԳ, 708]: 
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ՏԱՐԱՇԽԱՐՀ 

- ՏԱՐԱՇԽԱՐՀ ԵԼԱՆԵԼ, հե-
ռանալ (կյանքից), մահանալ, 

վախճանվել. «Յիշեսջի՛ք ի Քրիս-
տոս զսուտանուն քահանայ 

զԳէորգ եւ զառաջինգիծն զՅովա-
նէս, որ տարաշխարհ ելաւ ի յայս 

կենացս» [Հիշ. ԺԳ, 21]: 

ՏԱՐԱՇՐՋՈՒԹԻՒՆ, գ., այս ու 

այն կողմ շրջել, պանդխտել. 

«Քանզի այսու ակնկալութեամբ 

ընդոստուցաք զմեզ.... վասն ան-
շահաւոր տարաշրջութեանս» 

[Հիշ. ԺԳ, 665]: «Որ ի չքաւոր աղ-
քատութենէ իմմէ բաւական արա-
րին զնիւթ եւ զծախս, այլ կարծր 

տաժանմամբ տարաշրջութեամբ 

գաւառաց անըմբերելի նշդեհու-
թեամբ» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ԼՀ.ԳԲ, 

273: 

*ՏԱՐԱՊԱՏԿԱՆ, ա., սխալ 

ուղղություն բռնած, սխալական. 

«Վատնիչ գանձուց տէրունական 

եւ ամենիւ տարապատկան, այլեւ 

վատիցն ընդունական» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 385]: 

ՏԱՐԱՏՐՈՀ, ա., տարբեր մա-
սերի բաժանված, իրարից ան-
ջատված. տե՛ս ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՍ 

ԱՌՆԵԼ-ի օրինակը: 

ՏԱՐԱՏՈՒՆ, գ., օտար, ոչ հա-
րազատ տուն. «Զանպիտանս եւ 

զանարժանս, [ե]ւ մեղսասէր 

անձն անթորանս, քաղցեալ հո-
գիս ի տարատանս, բարցի քա-
րամբ ի յապաստանս» [Հիշ. ԺԵ, 

Գ, 364]: 

ՏԱՐՏԱՄԵԼԻ, ա., կասկածելի, 

մտահոգիչ. «Գրեցի անարժան 

ձեռաւք իմովք.... բազում 

պանդխտութեամբ եւ անհան-
գիստ եւ դժուարին եւ տարտա-
մելի աւուրբք» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 22]: 

ՏԱՐՐԱՄԱԾ, ա., զանազան 

տարրերից բաղկացած, խտա-
ցած. «Զոր յառաջագոյն ի ձեռն 

անմարմին եւ տարրամած եղու-
թեանց բարձանց եւ ստորնագու-
նից խորհրդածեաց, եւ ոչ ոք 

գտաւ խորհրդածու եւ ճանաչող» 

[Հիշ. ԺԳ, 625]: 

ՏԵԱՌՆԱՏՈՒՐ, ա., Տիրոջ 

տված, աստվածատուր. «Ես եւ 

ամուսին իմ՝ Մամքան, եւ տեառ-
նատուր մանուկս իմ՝ Աթաբէկ, 

չոգաք ընդ արեւելս հիւսիսոյ» 

[Հիշ. ԺԳ, 311]: 

ՏԵՂԵԱԿ 

- ՏԵՂԵԱԿՍ ԱՌՆԵԼ, տեղե-
կացնել, իրազեկել. «Հաճեցաւ եւ 

ի մենջ աւրհնութիւնս ընդունել եւ 

առնել զմեզ տեղեակս իւրոց աս-
տուածութեանն» [Հիշ. ԺԳ, 575]: 

♦Նույն աղբյուրից՝ ՆՀԲ, 2, 

864. ԳԴԲ, 265: 

ՏԵՂԻ 

- ՏԵՂԻ Ի ՏԵՂՈՒՈՋԷ, մ., տե-
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ղից տեղ. «Այղ փոփոխելով տե-

ղի ի տեղուոջէ, գրեթէ եւ մեք եւս 

ի բարուց ի բարս եւ խորհրդոց ի 

խուրհուրդս լինեաք յեղափո-

խեալ» [Հիշ. ԺԳ, 351]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 399: 

ՏԵՆԱԼ (բրբռ.), ն. բ., տեսնել. 

«Եկեալ Լեւոն թագաւորին թա-

գուհի ի Կիպռաւսա ի Սելեւկիա, 

որ տենայր զիր դուստրն» [Հիշ. 

ԺԳ: 166]: 

♦Գրանցված՝ ՀԱՅԼԵԶՎԲԱՐԲ-

ԲԱՌ, 6, 167: 

ՏԵՍՈՂԱԿ, գ., աչքով կամ 

մտքով տեսնելու ունակություն 

ունեցող, տեսողունակ. «Պարզ 

գոլով տեսողակին գերամբարձ 

զաւրութեամբն» [Հիշ. ԺԳ, 604]: 

ՏԵՏՐԱՓՈԽ, գ., տետրերի (ի-
մա՛ ձեռագրի պրակ) փոփոխու-

թյուն, հետևառաջություն. «Ընդ 

այս միաւորեա՛յ, ի յաւրինակն 

տետրափոխ էր լեալ, եւ այս 

ճառս յետեւյառաջ էր անցեալ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 39]: 

ՏԻԱԶԱՐԴ, ա., որոշակի տա-
րիքի հասած (հմմտ. մանուկ 

տիով), տարիքով զարդարված, 

հասուն. «Ցանկալի եւ գովելի 

ոմն բարի մանուկ՝ տիազարդ եւ 

շնորհալի ի համայն նմանիս իւր՝ 

Յովհաննէս կոչեցեալ» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 497]: «Յիշեսջիք ի մաքրափայլ 

եւ ի մեղսաքաւիչ յաղաւթս ձեր 

զյիշատակեալս ի սմա զտիա-
զարդն Յովհաննէսն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

498]: 

ՏԻԳԱՀԱՐ, ա., տեգով խոց-
ված. տե՛ս ՀԱՇՏԵՆԱԽՈՑ-ի օրի-
նակը: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 411.  

ԺՀԼԲԲ, 4, 497. ԱՀԲԲ, 2, 1441: 

ՏԻԿՆԱԶԳԻ, ա., տիկնոջ ազ-
գական. «Յայսմ ամի վախճանե-
ցաւ ի Քրիստոս վարդապետն իմ 

Յովհաննէս տիկնազգի, որում 

ողորմեսցի Քրիստոս» [Հիշ. ԺԳ, 

56]: 

ՏԻՐԱԾԻՆ, ա., Տիրոջը՝ Քրիս-
տոսին, ծնած. «Ո՜վ սուրբ Կոյս 

տիրածին, յիշեա՛յ զքո անարժան 

ծառայս» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 168]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

876: 

ՏԻՐԱԿՈՐԾԱՆ, ա., Աստծու 

կործանած, անընդունելի. «Զո-
րոց Տէր բանայ զաչս ներքին 

մարդւոյն գիտել եւ ճանաչել 

զտիրակործան եւ զապականելի 

կենցաղոյս վայելս» [Հիշ. ԺԳ, 

470]: 

ՏԻՐԱՀԱՍՏԱՏ, ա., Տիրոջ կող-
մից հաստատված, աստվածա-
յին. տե՛ս ԼՈՒՍԱՍՆՈՒՆԴ-ի օրի-
նակը: 

ՏԻՐԱՅԻՆ, ա., Տիրոջը հա-
տուկ, տիրական. «Ի պատկերէս 
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մեր տիրային Տէր ճանաչի ան-
հասն յերկին, մարմին եւ բան եւ 

հոգիս մին երիս եւ մի ի բոլորին» 

[Հիշ. ԺԵ, Գ, 65]: 

ՏԻՐԱՊՍԱԿ, ա., Աստծու կող-
մից պսակված, Տիրոջով հաս-
տատված. «Ի թագաւորութեան 

տիրապսակ արքային Օշնի» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 385]: 

ՏԻՐԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, գ., տի-
րոջը սպանելը. «Այլք յոլովք զի-
նուորական գնդէ, զորս աւելորդ 

էր յիշատակելն, որք միաբանեալ 

էին յեղեռն խորհրդոյ տիրա-
սպանութեանն» [Հիշ. ԺԳ, 434]: 

ՏԻՐՈՒԹԻՒՆ 

- ՏԻՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌՆԵԼ, 1. տեր 

լինել, սեփականել 2. հոգ տանել, 

խնամել (աշխրհբ.՝ տիրություն 

անել). «Եւ ոչ ոք ունի իշխանու-
թիւն յորոց իմոց կամ փեսայից, 

տիրութիւն առնել սմա կամ գրա-
ւել» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 344]: «Որք տի-
րութիւն առնեն եւ զեկեղեցիս ի 

լուսի պահեն եւ զգրիանքն յեկե-
ղեցիս պահեն» [ն.տ.]: 

ՏԽՄԱՐԱԳԻՐ, ա., թերություն-

ներ ունեցող, սխալագիր. «Աղա-
չեմ անմեղադիր լինել վերջին 

ճառիս, զի աւրինակ տխմարա-
գիր էր եւ ես անարհեստ էի» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 166]: «Ի թուի ՉԿԱ (1312) 

գրեցաւ գիրս Պորփերի.... ձեռամբ 

սուտանուն եւ տխմարագիր գրչի 

մեղաւորի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 230-321]: 

ՏԽՄԱՐԱՄԻՏ, ա., հիմար, ան-
միտ. «Սաստիկ աղաւաղեալ թիւ-
րեցաւ բանք Սաղմոսիդ ի ձեռն 

տխմարամիտ գրչաց եւ անփու-
թութեամբ ուսումնաւորաց» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 5]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՆԲՎԱ, 

201: 

ՏԽՄԱՐԱՏԱՆՋ, ա., տխմար և 

տանջալի. «Որք հանդիպիք 

տխմարատանջ գրոյս, զսխա-
լեալն եղբայրաբար ուղղեցէ՛ք» 

[Հիշ. ԺԳ, 729]: 

ՏԽՐԱԼԼՈՒԿ, ա., տխրալի, 

տխրամած. «Ի դառն եւ ի 

տխրալլուկ աւուրս, յորում նեղիմ 

յընդանեաց՝ իբր ի թշնամեաց» 

[Հիշ. ԺԳ, 643]: 

ՏԿԱՐԻՄԱՑ, ա., իմացությամբ 

տկար, սակավամիտ. «Թէ հաւա-
նիս սակաւ բանիցս՝ Աստուծոյ 

շնորհ, որ այսչափ ետ զօրութիւն 

տկարիմաց մտացս» [Հիշ. ԺԳ, 

581]: 

♦Ավելի վաղ քան՝ ՄՀԲ, 761. 

ԼՀ.ԳԲ 276: 

ՏԿԱՐՈԳԻ, ա., ոգով տկար, 

խեղճ, նվաստ. «Ընդ որս եւ զիս՝ 

զփցուն, սակաւագիծ, տկարոգի 

եւ արժանացեալ մեծ իմն աստի-
ճանի քահանայութեան ասեմ 

կարգի Գրիգոր» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 215]: 

ՏՂԱԿԱՆ, ա., տղայական, 
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պատանեկան. «Եւ զաւակաց նո-
ցա փոխեալ ի Քրիստոս տղա-
կան հասակաւ» [Հիշ. ԺԳ, 198]: 

ՏՂԱՄԱՆՈՒԿ, ա., պատանի, 

դեռատի. «Արդ, որք պատահիքդ, 

յիշեցէ՛ք զամենեսեան.... եւ 

զտղամանուկ ըզՍարգիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 817]: 

ՏՂԱՏԻՊ, ա., տղայական, 

մանուկ. «Զստացողական վկա-
յական մատենիս յիշեսջի՛ք ի 

Քրիստոս եւ զտղատիպ հասակի 

ստընդեայս Կոստանդ սարկա-
ւագ» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 128]: 

ՏՆԿԱԲՈՂԲՈՋ, ա., տունկերը 

բողբոջած, ծիլեր արձակող, տե՛ս 

ԴԱԼԱՐԱՐՁԱԿ-ի օրինակը: 

ՏՆՀԱՏ, գ., կետադրական 

նշան, երբեմն կետ կամ ստորա-
կետ. տե՛ս ՄԻՋՆԱԿՏՈՒՐ-ի օրի-
նակը: 

ՏՈՒԸՆՋԵՆԱՆԱԼ, չ. բ., լուսա-
նալ, լուսավորվել. «Եւ զխաւարս 

մեր լուծական զգալի աչաց մեր 

մարմնական, պայծառ լուսովն 

արեգական տուընջենացան 

սեռս ամենայն» [Հիշ. ԺԵ, Գ, 44]: 

ՏՈՒՆ 

- ԱՐԿԵՂ ՏՈՒՆ, ձեռագրա-
տուն, մատենադարան, գրապա-
հոց. «Եւ հրամանաւ արքայի 

մտա յարկեղս տանն, ուր հաւա-
քեալ կային սուրբ Կտակարանքն, 

եւ թէպէտ եւ պատահեցայ բազմ-

աց եւ զանազանից, այլ ընդ սա 

հաճեցայ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 407]: 

- ՏՈՒՆ ԴՆԵԼ, հաստատել, 

հիմնել. «Յորում եւ դնէ ինքեան 

տուն իշխանութեան, եւ տիրէ 

լեռնակողմանցն» [Հիշ. ԺԳ, 583]: 

ՏՈՒՆՏՈՒՈՒԹԻՒՆ, գ., տուն 

տալը, թելադրություն. «Յոր սուղ 

ինչ աշխատեցաւ բանաքաղու-
թեամբ եւ տունտուութեամբ 

համբակի միում Քրիստափորի 

Մրգուզ գրչի եւ անվարժ գրողի» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 315]: 

ՏՐԱՄԱԽՈՐՀՈՒՐԴ, ա., իմաս-
տուն, շրջահայաց. «Ո՜վ հարսն 

Յիսուսի տրամախորհուրդ, գե-
ղագեղեալ առաքելական եւ 

մարգարէական լուսափայղեալ 

ակամբք» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 266]: 

ՏՐԱՄԱՐԿԵԼ, ն. բ., համեմա-
տել, քննել. «Զայս այսպէս տրա-
մարկեալ հաստատէին, զի եկե-
ղեցի բարձրասցի եւ ամրապա-
հեստ մնասցէ» [Հիշ. ԺԳ, 626]: 

ՏՐԱՄԻՄԱՍՏ, ա., իմաստուն, 

ներհուն, բանիմաց. «Զոր թելա-
դրութեամբ տրամիմաստ վար-
դապետին մերո Դաւթա արա-
րեալ է վսեմախորն եւ մեծ գլուխ 

հանուրց Հայաստանեայց եկե-
ղեցւո տէրն Յակոբ» [Հիշ. ԺԳ, 

406]: 

ՏՐԻՆՏՈՒՐ / ՏՐԻՑՏՈՒՐ, գ., 

փոխադարձ հատուցում, տրի-
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տուր. «Զորոյ փոխարէնն Տէր հա-
տուսցէ զտրինտուր իւրն եւ իւրա-
յոցն աստ եւ հանդերձեալսն, 

ամէն» [Հիշ. ԺԳ, 773]: «Այլոց 

քաղցելոց մատակարարել զբանն 

այսց տրիցտուր» [Հիշ. ԺԳ, 756]: 

ՏՕՆԱԶԱՐԴ, ա., տոնականո-
րեն զարդարված. «Գրեցաւ եւ 

զրաւ առեալ աւարտեցաւ տօնա-
զարդ եւ աստուածամեծար Սուրբ 

Գիրքս ի թուաբերութեան հայկա-
զեան տօմարիս ՊԿ. (1411)» 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 122]: 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐ, գ., տոնը կա-
տարող անձնավորությունը 

«Որովք ի ժողովս քրիստոսասի-
րաց աստուածեղէն տաւնքն 

պայծառանան եւ վկայասէր 

տաւնակատարքն մեծապէս 

խնդութեամբ բերկրին» [Հիշ. ԺԳ, 

849]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 452.  

ԺՀԼԲԲ, 4, 524. ԱՀԲԲ, 2, 1455: 

ՏՕՆԱՀԱՒԱՔ, ա., տոների 

հավաքում պարունակող, տոնա-
խումբ. «Ուստի իբրեւ ի նախնի 

հետեւողաց մեծացն զաւրինակն 

ընկալեալ զտաւնահաւաք տա-
ռից» [Հիշ. ԺԳ, 849]: 

ՏՕՆԱՆԱՄԱԿ, գ., տոների վե-
րաբերյալ գրություններ, Տոնա-
պատճառ մատյան. «Եւ քանզի 

ունի սա զբոլոր մասունս տօնից 

տէրունականաց.... եւ զՏաւնա-

նամակս սրբոց առաքելոցն» 

[Հիշ. ԺԵ, Ա, 246]: Տե՛ս նաև ՀԱ-
ՄԱԽՄԲԱՐԱՆ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

901: 

- Ր - 

ՐԱՍԴՈՒՆ, ա. (պարսկ. ռաստ-
սոհուն «ճշմարտախոս» բա-
ռի՞ց), իմաստուն, ներհուն. «Ա-
ռեալ իւր հաւր զԴօմինիկոս րաս-
դուն թարքման թէպէտ եւ բութ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 285]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

770: Հմմտ. ՀԱԲ, 4, 443. ՀԲԲ, 4, 

453: 

- Ց - 

ՑԱՅԳԱՋԱՆ, ա., մինչև առա-
վոտ կամ գիշերվա ժամերին 

տքնող, ջանադիր. տե՛ս ԳԻՇԵՐԱ-
ՎԱՍՏԱԿ-ի օրինակը: 

ՑԱՅԳԱՑԱՆԿ, ա., մինչև լու-
սաբաց. «Այլ դու, ո՛ անդրանիկ 

ոգւոյ իմոյ, քրիստոսընկալ եւ 

ուսումնասէր սիրելի, ցայգա-
ցանկ աղաւթական եւ ցերեկա-
վարժ ժիր մշակ» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

111]: 

♦Ավելի վաղ՝ քան ՄՀԲ, 772.  

ԼՀ.ԳԲ, 279: 

ՑԱՆԿԱԳՐԵԼ, ն. բ., կազմել, 

գրել, մատյանի ցանկերը. «Յիշե-
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ցէ՛ք ի Քրիստոս, աղաչեմ, ըզզա-
նապատս ի բարեաց զԱւագ 

դպիրս, որ զսուրբ Աւետարանս 

ցանկագրեցի մեծ սիրով ի յընդիր 

օրինակէ մեծ վարդապետին Ե-
սայեա» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 67]: 

ՑԱՆԿԱՊԱՏԱՌ, ա., կրոնա-
կան կարգերն անտեսող, պատ-
ռող, անարժան. տե՛ս ԹԱՓԱՒՈՐ-

ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

909: 

ՑԵՐԵԿԱՎԱՐԺ, ա., ցերեկը 

վարժվող, սովորող. տե՛ս ՑԱՅ-
ԳԱՑԱՆԿ-ի օրինակը: 

ՑՈՓԱԶՐՈՒՑ, ա., դատարկա-
բան, պոռոտախոս, ցոփախոս. 

«Զի էին ինքնահաճք եւ ինքնա-
հաւանք, ցոփազրուցք, շաղակ-
րատողք, այլոց արհամարողք եւ 

զինքեանս յարգող» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 

302]: 

ՑՐՈՒԱՑԱՆԿ, գ., ցրված ցանկ, 

նկատի ունի Ավետարանի ստո-
րին լուսանցքների համաբար-
բառները․ «Ծաղկեցի զսուրբ Աւե-
տարանս եւ զցրուացանգն գրեցի 

եւ կազմեցի» [Հիշ. ԺԴ, 602]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 775: 

- Փ - 

ՓԱԽՉԵԼ 

- Ի ԲԱՑ ՓԱԽՉԵԼ, խուսափել, 

հեռու մնալ. «Զբարեսէրքն գովեն 

զի յորդորին ի բարեգործութիւնն, 

եւ չարասէրքն՝ նախատեն, զի ի 

բաց փախչին ի չարութենէն եւ 

յանիրաւ գործոյն ամաչեն» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 388]: 

ՓԱՆԱՔԻՄԱՍՏ, ա., տկարա-
միտ, տգետ. «Զփանաքիմաստ եւ 

զփցուն գրիչս Վարդան յիշել ի 

բարի մաղթեմ» [Հիշ. ԺԳ, 937]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 486: 

ՓԱՌԱԶՈՒԱՐՃ, ա., Փառքով 

(իմա՛ Աստծու) զվարճացած, 

խանդավառ. «Եւ որք ի յայժմու 

ներկաիս բնակեալ են ի Տունս, 

փառազըւարճ քահանայք, ան-
բիծք եւ անարատք» [Հիշ. ԺԳ, 

368]: 

ՓԱՌԱԿԵՆՑԱՂ, ա., փառա-
վոր, երանելի կենցաղ ունեցող. 

«Ի վեց հազարերորդի չորեքհա-
րիւրերորդի իննսներորդի եւ չորք 

թուի ելանելոյն Ադամա ի փա-
ռակենցաղ դրախտէն» [Հիշ. ԺԳ, 

714, 762]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

933: 

ՓԱՏՆԱԼ, չ. բ., փայտանալ. 

«Զի ծեր էի, ու աչքս վատել էր, ու 

ձեռս փատցել, ու անվարժ էի ի 

գիրս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 365]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 782: 

ՓԹԻՆԱԶԱՐԴ, ա., փթթա-
զարդ, ծաղկափթիթ. «Ոռոգելով 

զստեղնեալսն փըթինազարդ 
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ծաղկանց ի կեանսացուցանել 

զսրբասիրաց անձինս» [Հիշ. ԺԳ, 

889]: 

ՓՇԱԲՈՒՍԻԿ, ա., նվզկ. փշա-
բույս բառի, փուշ տվող. «Բաժա-
նեալ ի քառառաջս արբուցանե-
լով զփշաբուսիկս երկիր» [Հիշ. 

ԺԳ, 189]: 

ՓՈԽԱՆԱԿՈՐԴ, ա., փոխարի-
նող, ժառանգորդ, հավակնորդ 

(իմա՛ գահի). «Յիշեցէք եւ.... 

զպարոն Հեթում զզուարթադէմն 

եւ զզուարթաբարոյն, որ փոխա-
նակորդն է եւ գաւազան մերոյս 

արքայի թագաւորութեանն» [Հիշ. 

ԺԳ, 572]: 

♦Հմմտ. ՀԲԲ, 4, 509: 

ՓՈՅԹ 

- ՓՈՅԹ ՅԱՆՁԻՆ ՈՒՆԵԼ, 

խնամքով վերաբերվել, հոգ տա-
նել. «Իսկ որ ոք ընթերցցի զսա 

հանապազ եւ փոյթ յանձին ունի-
ցի, բազում աւգտութիւնս գտցէ ի 

սմա» [Հիշ. ԺԳ, 467]: 

- ՓՈՅԹ ՀՆԱՐԵԼ, ջանալ, մի-
ջոց փնտրել. «Եւ զի թէպէտ եւ այս 

անուն կամացն ջատագով եղեն 

մեզ, սակայն հայր մեր Աբրահամ 

առաւել քան զառաւելս հնարէր 

փոյթ» [Հիշ. ԺԳ, 46]:  

ՓՈՅԹԸՆԹԱՑ, ա., արագըն-
թաց, արագահոս. «Եւ շրջապա-
տել զլեառն Արարատեան՝ հա-
սուցին զջուրն յորդառատ վըտա-

կաւք փոյթընթաց յԵղիվարդ» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 141]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

954: 

*ՓՈՔՐՈԳԻ, ա., համեստ, խո-
նարհ. «Ոչ ձանձրանայր կամ մե-
ծամտէր առ մեր ախմարու-
թիւնս...., այլ փոքրոգի եղեալ՝ 

քաղցրութեամբ ուսուցանէր զա-
մենայն» [Հիշ. ԺԳ, 363]: 

ՓՌՆԱՎԱՌ, ա., փռնապան, 

հացթուխ. «Այլեւ արիական 

ճգնաւորքս՝ բարձողք խաչին 

Քրիստոսի եւ հետեւողք լուսաշա-
ւիղ ճանապարհացն Տեառն.... 

Վարդան փռնավառն» [Հիշ. ԺԳ, 

368]: 

ՓՐՑՓՐՑՈՒՆ, ա., փծուն, ան-
պիտան, «Զփափաքմամբ փըրց-

փըրցուն, զանարժան գծողս՝ 

զՄխիթար Անեցի, միշտ բարի 

յիշման արժանի առնել» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 439]: «Անարժան այսմ 

գործոյս, մանաւանդ անարհեստ, 

սղալոտ, փրցփրցուն գրչաւ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 200]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

794: 

ՓՑԿՈՒԹԻՒՆ, գ., աղավաղում, 

տգեղություն. «Փցկութեան գրիս 

մի՛ մեղադրէք, զի այդքան էր կա-
րողութիւն իմ» [Հիշ. ԺԳ, 834]: 

ՓՑՆԱԾԻՆ, ա., անպիտան 

կամ անարժան բաներ ծնող կամ 
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ի ծնե փցուն, պակասավոր. «Որ 

տրամադրեաց զմատունս վեր-
ջացելոյ տկար ոգոյ Վարդանայ 

աննման մեղապարտի, հասանել 

ի գիծս վերջին փցնածին կած-
նաւ» [Հիշ. ԺԳ, 715]: 

ՓՑՆԱՄԱՏ, ա., անպիտան 

կամ վատ գիր ունեցող. «Ձե-
ռամբ նուաստ եւ փցնամատն 

գրչի Յակոբա» [Հիշ. ԺԳ, 735, 737, 

911]։ «Ձեռամբ յոգնամեղի եւ 

փցնամատն գրչի՝ կրաւնաւորի» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 8, 300]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 794: 

ՓՑՆԱՄԻՏ, ա., տխմար, հի-
մար, անմիտ. «Արդ, ես, զայս տե-
սեալ, վերջինս ի բնաւիցս, փցնա-
միտ աշակերտս սորին Գէոր-
գեայ» [Հիշ. ԺԳ, 751]: 

ՓՕՌՆԱԿ, գ., անստ. նշ., ինչ-

որ զորամիավորում. «Որ եւ գունդ 

մի ի զաւրացն հատեալ, զորս 

փաւռնակ կոչէին՝ հինգ հազար 

տուն, եւ եկեալ հասին յերկիրն 

Քաջբերունւոյ, եւ բազում աւար 

եւ գերի առին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 254]: 

♦Հմմտ.՝ ՀԱԲ, 4, 517. ՀԲԲ, 4, 

515. ՄՀԲ, 790: 

- Ք - 

ՔԱԿՏԱԿԵԼ, ն. բ., քակտել, 

քանդել, ավերել. «Զսպասք եկե-
ղեցեաց՝ զխաչերն ոսկի եւ ար-
ծաթ կոտորեցին, զսուրբ Աւետա-

րաննին եւ զմարգարէականսն 

քակտակեցին եւ գերիվարեցին» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 401]: 

ՔԱՀԱԳԾԱԳԻՐ, ա., գ., նը-

վաստ, անարժան գրիչ, վատ գիր 

ունեցող. «Ողորմեա՛ եղկելի հոգ-
ւոյ իմում Ստեփանոսի՝ անար-
ժան քահանայի եւ փանաքի 

արուեստաւորի եւ յետի քահա-
գծագրի» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 98]: 

ՔԱՂԱՔԱՒԱՆ, գ., քաղաքան-
ման ավան. «Հայրապետն եւ իւր 

եղբայրն` Դալարն, շատ աշխա-
տեցան ի քաղաքաւանն Մուշ» 

[Հիշ. ԺԳ, 46]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 4, 697. 

ԱՀԲԲ, 2, 1546: 

ՔԱՂՑՐԱԲԱՐՔ, ա., քաղցր, վա-
յելուչ բարք ունեցող, քաղցրաբա-
րո. «Դարձեալ աղաչեմ յիշել ի 

Տէր զբարի եւ զհաւատարիմ, 

զհեզահոգի եւ զքաղցրաբարք 

սարկաւագն Նիկաւլ» [Հիշ. ԺԴ: 

508]: 

ՔԱՂՑՐԱՀՈՍԱՆ, ա., քաղցր, 

մեղմ հոսք ունեցող, քաղցրահոս. 

«Աղբիւրացուցանէ Փրկիչն զկե-
նաց աղբիւր փրկութեան մերոյ 

անապակ, քաղցրահոսան եւ շա-
հաւետ բխեալ չորիւք վտակաւք» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 144]: «Նա միայն 

յերկնէ որոտացեալ անձրեւածին 

ցաւղով առատաբուխ ցայթմամբ 

քաղցրահոսան վտակաւք» [Հիշ. 

ԺԴ, Ա, 289]: 
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♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 797: 

ՔԱՂՑՐԱՄԻՏ, ա., բարեմիտ. 

«Շնորհիւն Աստուծոյ աւարտա-
գծեցաւ.... հրամանաւ բարիար-
մատ եւ քաղցրամիտ պատրոնին 

Վաղտանկա» [Հիշ. ԺԳ, 494]: 

ՔԱՂՑՐԱՇԱՌԱՒԻՂ, ա., բարի 

և լավ ժառանգ. «Տեսանելով 

զորդիս որդոց աստուածասէր եւ 

քաղցրաշառավեղին իւրոյ պատ-
րոն Վաղտանգին» [Հիշ. ԺԳ, 

494]: 

ՔԱՅԼԱՅԵՂ, ա., արագաքայլ. 

«Ի հովիտս դաշտացն քայլայեղ 

արագութեամբն ժամանեալ» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 152]: 

*ՔԱՆԴԱԿԵԼ, ն. բ, դրոշմել, 

գրել, ընդօրինակել. «Զի անմո-
ռաց յիշատակ կարգեաց եւ քան-
դակեալ ետ զսուրբ Աւետարանս 

ի հալալ վաստակոց իւրոց» [Հիշ. 

ԺԳ, 736]: 

ՔԱՆՈՆՈՂ, գ., քանոնով տո-
ղատող. «Յիշեսջիք ի Քրիստոս.... 

զՏիմաւթ պատուական քահա-
նայ՝ զքանոնող քարտիս» [Հիշ. 

ԺԳ, 658]: 

ՔԱՆՔԱՐԱՊԱՐՏ, ա., քանքա-
րի կամ տաղանդի համար պար-
տական. «Նաեւ զքանքարա-
պարտս բազում տաղանդից՝ 

զՍարգիս նուաստ երէցս յիշես-
ջիք՝ զգծող սակաւ գրոյս» [Հիշ. 

ԺԴ, Բ, 376]: 

ՔԱՋԱՎԱՍՏԱԿ, ա., ճգնու-

թյամբ վաստակած, տքնաջան. 

«Զտուողացն աւրինակ հանդիսի 

ճգաց զքաջայվաստակ վկայիցն 

զբարձողացն սիրով զտիրականն 

զխաչ զհամայհրեշտակ ճգնաւո-
րացն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 205]: 

ՔԱՋՀՄՈՒՏ, ա., խիստ հմուտ, 

արհեստավարժ. «Զոր քաջ-
հմուտն աւրինաց, ճոխն իմաս-
տութեամբ եւ փարթամն գիտու-
թեամբ մեծն եւ երեւելին Փիլոն 

տեսեալ զայս» [Հիշ. ԺԳ, 837]: 

ՔԱՋՈԼՈՐԱԿ, ա., ազդեցիկ 

ձայնեղանակով. «Ժողովեաց 

զյոգնիմաստ տառքս տաղից, 

ներբողինից, քաջոլորակաց ըստ 

Հոմերի չափոց եւ ոչ ըստ աշ-
խարհի» [Հիշ. ԺԳ, 608]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

989: 

ՔԱՋՍՊԱՀԻԿ, ա., քաջ, խի-
զախ, քաջապահ. «Յիշխանու-
թեան այսմ նահանգի աւրհնե-
լոյն եւ բարեպաշտին, գեղեցկա-
ծաղիկ երիտասարդին եւ քաջս-
պահիկ մենամարտին՝ Էլիկումին 

եւ եղբարց իւրոց» [Հիշ. ԺԳ, 678]: 

ՔԱՌԱԲՂԽՈՒՄՆ, գ., քառա-
բուղխ հոսելը, դեպի չորս կողմ 

բղխելը. տե՛ս ԱՍՏՈՒԱԾԱՀՈՏ-ի 

օրինակը: 

ՔԱՌԱԳԻԾ, ա., չորեքգրյան, 

քառագիր. «Ըստ քառադէմ պահ-
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պանութեան ի վեր եւ ի վայր, յաջ 

եւ յահեակ եւ կամ ըստ քառագիծ 

անուան Երրորդութեանն» [Հիշ. 

ԺԳ, 182]: 

ՔԱՌԱԳՐԱԿԱՆ, ա., չորս գրու-

թյուն ունեցող, քառագիր (իմա՛ 

չորս ավետարանիչների գրած). 

տե՛ս ԱՒԵՏԱՏՈՒ-ի օրինակը: 

ՔԱՌԱՀԻՄՆ, ա., չորս հիմք 

ունեցող, չորս սյուների վրա 

հիմնված (իմա՛ Ավետարան). 

«Աւարտեցաւ քառահիմն եւ 

առաքելախօս, մարգարէաշէն, 

հոգիաբուխ այս տառ» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 652]: 

ՔԱՌԱՀՈՍԱՆ, ա., չորս հոսք 

ունեցող (իմա՛ Ավետարան). 

տե՛ս ՅԱՒԷՏԱԼՈՅՍ-ի օրինակը: 

ՔԱՌԱՆԿԻՒՆԱԿ, ա., քառա-
կողմ. «Յաղագս քարոզութեան 

չորս անգեան աշխարհիս, երիս 

երիս քառանգիւնակ զԵրրորդու-
թիւնն եդեալ պահապան» [Հիշ. 

ԺԳ, 890. ԺԴ, Ա, 210]: 

ՔԱՌՈԼՈՐՏ, գ., տիեզերքը չորս 

կողմից շրջապատող տարածու-

թյունը. «Եւ այսպէս սոքաւք 

սփռեալ տարածեցաւ ընդ քառո-
լորտս տիեզերաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 

63]: 

ՔԱՌՈՐԱԿ, ա., չորս մասից 

բաղկացած, քառամաս. տե՛ս ՄԻ-
ՋԱԲԱՐ-ի օրինակը: 

ՔԱՌՈՒՆԱԿ, ա., չորս մասից 

բաղկացած կամ չորս ճյուղ 

(այստեղ՝ վտակ) ունեցող. 

«Լցուցիչ զքառունակ գետն, որ 

փոխանակ ծառոյ մրգաբերի 

պատմաւղ զծառն կենսունակ 

զԿոյսն Տիրածին» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

185]: 

♦Հմմտ. ՆՀԲ, 2, 994: 

ՔԱՏԱԿԱՆ, ա., նման. «Որ եւ 

յոյժ ի վեհագոյնեն ունի զդի-
մակն զքատական անսկիզբն լու-
սոյն եւ ունի զդրութիւնն ի նախ-
կի բաղդատելոյն» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

350]: 

ՔԱՐԱԴԱՇՏ, ա., քարերով 

առատ, քարքարոտ տարածք. «Ե-
լին զհետ նորա եւ եկին հանդէպ 

աստուածապահ կղզւոյն Աղթա-
մարայ, մեծ բերդին Մանաճիհրի, 

որ է քարադաշտ» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 

176]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 4, 718: 

ՔԱՐԱԿԱՏՈՂ, գ., անստ. նշ., 

հիմնադիր(՞). «Ես, որ տրուպ եղ-
բայր սորա, անսխալ եդի ի հայս 

բառբար, լուսաւորել զաչս հոգո 

քարակատող եղեալ ընդ մեզ» 

[Հիշ. ԺԴ, Բ, 314]: 

♦Հմմտ. ԲՀ, 331. ՀԲԲ, 4, 560: 

ՔԱՐԱՅԱՏԱԿ 

- ՔԱՐԱՅԱՏԱԿ ԱՌՆԵԼ, քան-
դել, ավերել. «Յայսմ ամի եկն 

անօրէն ղանն Թամուր Լանկ կո-
չեցեալ ի քաղաքն Վասպուրա-
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կան, եւ առ զդղեակն Վասպու-
րական եւ քարայատակ արար, 

զոմանս գերեաց, զոմանս 

գահավիժեաց» [Հիշ. ԺԴ, 573]: 

ՔԱՐԱՅԱՏԱԿԵԼ, ն. բ., քանդել, 

հիմնահատակ ավերել. «Փա-
կէին, քանդէին, քարայատակէին, 

փորէին, փոս հատանէին, 

կռփէին, կռանէին, զամաց հա-
զարաց շինուածս միաւրեա ան-
հետ կորուսանէին» [Հիշ. ԺԴ, 

578]: 

ՔԱՐԱՋԱՐԴ 

- ՔԱՐԱՋԱՐԴ ԱՌՆԵԼ, քարով 

ջախջախել, քարով սպանել. 

«Զհրաշագործ եպիսկոպոսունսն 

սրոյ բերան տային, զսրբասնեալ 

քահանայսն քարաջարդ զգլուխսն 

առնէին» [Հիշ. ԺԴ, 578]: 

ՔԱՐԽԱՆԱՅ, գ., գործարան, 

գործավայր. «Ի գաւառիս, որ կո-
չի Աճանա, ի քարխանաս, որ է 

Պղնծահանք, ընդ հովանեաւ Աս-
տուածածնիս եւ Սրբոյն Գրիգորի 

Հայոց Լուսաւորչիս» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 

167]: 

♦Գրանցված՝ ՀԲԲ, 4, 562: 

ՔԱՐՇ 

- Ի ՔԱՐՇ ՏԱՆԵԼ, քարշ տալ, 

գլորել, թավալեցնել. «Երբեմն 

ըմբռնեալ ժանեաւքն իւրովք ի 

քարշ տանի ընդ երկիր եւ ընդ 

աղբ թաւալեցուցանէ զեղկելիս» 

[Հիշ. ԺԳ, 370]: 

ՔԱՐՏՈՒՂ, ա., գրագիր, գրիչ. 

«Րաբունոյ Կիրակոսի, եւ Յովան-
նէս քարտուղի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 322]: 

«Ձեռամբ.... Յոհանիսի Մանգա-
սարենց քաջ քարտողի» [Հիշ. ԺԵ, 

Ա, 587/ծնթ.]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՆԲՎԱ, 

216: 

ՔԵՆԵԿԱԼ, գ., կնոջ քրոջ՝ քենու 

ամուսինը. «Եւ զքենեկալն իմ 

Նուրադին ղասապն, եւ զքենին 

իմ զԲէլգա Մէլիքն» [Հիշ. ԺԴ, 

428]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՄՀԲ, 

808: 

ՔԵՐԹՈՂՕՐԷՆ, ա., քերթողա-
բար, ճարտասանօրէն. «Հռչակե-
ցուցանէ ընդ ոլորտս տիեզերաց 

հոգիահրաշ այս աստուածաբա-
նութիւն, որ քերթողաւրէն ստու-
գաբանութեամբ կոչի Աւետա-
րան» [Հիշ. ԺԳ, 433]: «Ո՜վ ընթեր-
ցողք, յիշման արարէ՛ք արժանի 

զաշխատող սորա, որ քերթողո-
րէն արարի անխոտորնակ» [Հիշ. 

ԺԳ, 895]: 

ՔԵՐՈՎԲԷԱԳՈՒՆԴ, ա., քերով-
բեների գնդից բաղկացած, քե-
րովբեագումար. «Քաւչապետ քե-
րովբէագունդ բանակ բիւրուց 

լուսեղինաց» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 87]: 

ՔԻԹ 

- Ի ՔԻԹՍ ԱԾԵԼ, շտապեցնել, 

զզվեցնել, քթից բերել. «Ա՜յ վայ, ի 
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քիթս ածին աւրինակիս տէրքս» 

[Հիշ. ԺԳ, 914]: 

ՔՈՂԱԾԱԾՈՒԿ, ա., քողով 

ծածկված. տե՛ս ՄԵՂՄԱՇԱՐ-
ԺԵԱՆ-ի օրինակը: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1010: 

ՔՈՒՐԱԴՈՒՍՏՐ, գ., քրոջ դուս-

տըր. «Յանուն Աստուծոյ, որ եկին 

Գուգիկն եւ իւր քուրադուստրն՝ 

Գոհարազիզն, եւ միաբան եղեն 

Սուրբ Աստուածածնին եւ իւր 

սպասաւորացն» [Հիշ. ԺԳ, 108]: 

ՔՈՒՐՈՒԹԻՒՆ, գ., քույր լինելը, 

քրոջ նման վերաբերմունքը. «Զի 

ծնաւղք սորա մեզ բազում եղ-
բայրութիւն եւ քուրութիւն ցուցին, 

եւ յամենայն պէտս մեր աւգնա-
կան եղեն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 462]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 4, 758.  

ԱՀԲԲ, 2, 1581: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱԳՈՅ, ա., Քրիստո-
սի գոյությունը հավաստող, նրա 

մասին վկայող. «Գրեցաւ տառս 

աստուածային եւ երիցս երա-
նեալ սրբոյն Պաւղոսի՝ քրիստո-
սագոյ անաւթ, Տարսոնացի փող, 

ի Հոգւոյն Սրբոյ առլցեալ բազմ-

ամասնեայ շնորհաւք» [Հիշ. ԺԴ, 

Բ, 194]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱԶՕՐ, ա., Քրիստո-
սի զորությամբ օժտված. «Ո՛վ 

աստուածընկալ քրիստոսազաւր 

փայտ սուրբ, յորժամ ծագիս յա-

րեւելից եւ պայծառացուցանես» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 286]: «Քրիստոսա-
զաւր Սուրբ Նշանիս հովանեաւ 

տաղաւարեալ եւ յայսմ տեղւոջ 

ընկալեալ զաւծումն քահանայու-
թեան» [Հիշ. ԺԳ, 817]: «Ի վայե-
լումն անձին իւրոյ եւ իւրոց զար-
միցն, քրիստոսազաւր իշխա-
նացն՝ մեծ Ամիր Պուրթելին եւ 

Պաւղտային» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 252]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1016: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՀԱՃՈՅ, ա., Քրիս-
տոսին հաճելի, աստվածահաճո. 

«Զամեներջանիկ եւ զսրբասէր 

եպիսկոպոսն մեր զտէր Սարգիս, 

հանդերձ քրիստոսահաճոյ որդ-
ւովն իւրով» [Հիշ. ԺԳ, 377]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1016: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՀԱՆԳԷՏ, ա., 

Քրիստոսին նմանվող, քրիստո-
սատեսակ. «Ո՜վ, պատուական 

հովիւ քաջ բանաւոր հաւտի քրիս-
տոսահանգէտ քաղցր եւ բարի» 

[Հիշ. ԺԳ, 443. ԺԴ, Ա, 463]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՀԻՄՆ, ա., Քրիս-
տոսի գործերի վրա հիմնված, 

նրա գործերի մասին վկայող. «Ա-
ւարտեցաւ քրիստոսահիմն եւ 

առաքելախաւս, մարգարէաշէն, 

հոգիաբուխ այս տառս ի թուա-
բերութիւն հայկազեան սեռիս 

տումարի» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 459]: 



398 

«Աւարտեցաւ քրիստոսահիմն, 

առաքելաշէն, մարգարէախաւս 

այս կտակ յամի ութհարեւրորդի 

վացսներորդի եւ իններորդի թը-
ւականութեան Հայկազեան ազ-
գիս տոմարի» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 245-

246, ԺԵ, Ա, 249]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ՄՀԲ, 819. 

ԼՀ.ԳԲ, 290: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՀՐԱՄԱՆ, ա., 

Քրիստոսի հրամանները, այ-
սինքն՝ պատվիրանները պարու-
նակող. «Աստանոր զարթոյց Տէր 

զշնորհս ողորմութեան ի սիրտ 

առն բարեպաշտի, ողորմածի եւ 

աղքատասիրի՝ Վարդերի, որ 

ստացաւ զքրիստոսահրաման 

բանս զսրբոց աւետարանչացն 

յիշատակ իւր» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 132]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՅԱՅՏ, ա., Քրիս-
տոսի մասին հայտնող, Քրիստո-
սի դրոշմը կրող. «Զքրիստոսա-
յայտ տնաւրէնութեան բացայայ-
տութիւն առաքելական եւ աւե-
տարանական թղթովք» [Հիշ. ԺԳ, 

442]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՊԱՀ, ա., Քրիստո-
սի պահած, նրա հովանավորու-

թյունն ունեցող. «Յիշեսջիք եւ 

զեղբաւրորդի նորին զարժանա-
պատիւ, աստուածասէր քահա-
նայն զԹորոս, եւ զքրիստոսա-
պահ որդի իւր՝ զՍտեփաննոս» 

[Հիշ. ԺԳ, 270]: 

♦Ավելի վաղ, քան՝ ԼՀ.ԳԲ, 

291: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՍԵՒԵՌ, ա., Քրիս-
տոսին իր վրա սևեռող, քրիստո-
սընկալ. «Սկսայ եւ կատարեցի 

ողորմութեամբն Քրիստոսի.... 

ընդ հովանեաւ Սուրբ Փրկչիս եւ 

մաւր իւրոյ Աստուածածնին եւ 

կենսունակ եւ քրիստոսասեւեռ 

սուրբ Խաչիս» [Վնտկ ցուց., Զ., 

505, 1237 թ.]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԱՓԱՓԱԳ, ա., քրիս-
տոսասեր. «Փա՜ռք.... որ ետ կա-
րողութիւն տկար բնաւորութեան 

մերոյ հասանել ի վերջ սուրբ Աւե-
տարանիս.... ի խնդրոյ աստուա-
ծապատիւ եւ քրիստոսափափաք 

սրբասէր աբեղային Մարտիրո-
սին» [Հիշ. ԺԵ, Ա, 338]: 

ՔՐԻՍՏՈՍԸՆԾԱՅ, ա., Քրիս-
տոսի ընծայած, քրիստոսա-
պարգև. «Ի յիշատակ հոգւոյ 

սուրբ ամուսնոյն իւրոյ՝ Ասփա-
յին, եւ երկարութիւն կենաց իւր եւ 

քրիստոսընձայ զաւակաց իւրոց» 

[Հիշ. ԺԴ, Ա, 214]: 

ՔՐԻՍՏՈՍՈՒՐԱՑ, ա., Քրիս-
տոսին ուրացած. «Այսպէս ընդ 

ամենայն աշխարհ տարածեցաւ 

նեղութիւն քրիստոսուրաց ազ-
գին» [Հիշ. ԺԳ, 701]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1017: 

ՔՐՏՆԱԽՈՆՋ, ա., քրտնաջան. 
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«Եւ ետ գրել զսա ի յարդար եւ 

քրտնախոնջ վաստակոց եւ ոչ 

ամենեւին ի պարգեւաց այլոց» 

[Հիշ. Ե-ԺԲ, 312]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1018: 

ՔՐՏՆԱՎԱՍՏԱԿ, ա., քրտին-
քով վաստակած. «Ետ գրել զայս 

աստուածամերձ արանց պատ-
մութիւնս ի հալալ արդեանց եւ 

քրտնավաստակ աշխատու-
թեանց իւրոց» [Հիշ. ԺԵ, Բ, 172]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 4, 756.  

ԱՀԲԲ, 2, 1580: 

ՔՐՔՄԱԶԱՐԴԵԼ, ն. բ., քրքու-
մով զարդարել. «Քրքմազարդեալ 

անուշահոտութեամբ կենաւք ի 

կեանս» [Հիշ. ԺԳ, 861]: 

- Օ - 

ՕԴԱԿԱՌ, ա., օդում՝ երկնքում 

գտնվող, սավառնող. «Նա եւ 

յաւժանտակ առեալ զընթացս 

աւդայկառաց լուսաւորացդ, որ 

անբերան շարժմամբ զաւրհնա-
ռաք բարեբանութիւն մատուցա-
նեն» [Հիշ. ԺԳ, 895]: 

ՕԹԱՐԱՆ 

- ՕԹԱՐԱՆ ԱՌՆԵԼ, օթևան 

տրամադրել, հյուրընկալել. «Որ-
պէս եւ աստուածահաճոյ հայրս՝ 

Ներսէս միայնակեց.... Հոգւոյն 

շնորհաց աւթարան առնել 

զմշակսն» [Հիշ. ԺԴ, Ա, 326]: 

ՕՁԱՆՄԱՆ, ա., օձի նման, 

օձատիպ. «Մինչ ի յայս տեղս 

եաք, նա Պապիաւսն եկն եւ եբեր 

մեզ աւձանման, չգիտեմ ուստի» 

[Հիշ. ԺԳ, 277]: 

♦Մեկ վկայությամբ՝ ՆՀԲ, 2, 

1026: 

ՕՐ 

- ՕՐ ԱՌ ՕՐ, մ., օր օրի, օրեցօր. 

«Միաբանեցի յաւժար կամաւք 

մարդասպանին ի կորուստ ան-
ձին իմոյ եւ աւր առ աւր նորոգ 

ուրախացուցի զնա» [Հիշ. Ե-ԺԲ, 

174]: 

♦Գրանցված՝ ԺՀԼԲԲ, 4, 793: 

ՕՐԻՆԱԿ 

- ԸՆԴ ՕՐԻՆԱԿ ԴՆԵԼ, ընդօրի-
նակել, գաղափարել. «Արդ, որք 

ընթեռնոյք եւ կամ ընդ աւրինակ 

դնէք, հաստատուն մտօք հաւա-
տացէ՛ք ստուգութեան բանիցդ եւ 

ցանկուցդ» [Հիշ. ԺԴ, Բ, 407, 408]: 

ՕՐԷՆՍԱՊԱՏՈՒՄ, ա., օրենք-
ները պատմող կամ մեկնող. 

«Արդ, խնդրեմք եւ ի ձեզէ հեղի-
նակէ եւ աւրէնսապատում եկե-
ղեցւոյ մանկունք...., յիշեսջիք 

զԳրիգոր գրիչ» [Հիշ. ԺԳ, 164. ԺԵ, 

Գ, 470]: 

 



 

ԽԱՉԻԿ Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀԱՅԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ 

(Թ-ԺԵ. ԴԱՐԵՐ) 

Գիրք Ա. 
ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԸ 

(ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՌԱՐԱՆ) 

 
 

KHACHIK A. HARUTYUNYAN 

THE LANGUAGE OF THE ARMENIAN COLOPHONS  

(9TH - 15TH CENTURIES) 

Book 1 

THE LEXICON OF THE COLOPHONS  

(EXAMINATION AND VOCABULARY) 

 
Սրբագրումը՝ Անի Առաքելյանի 

Համակարգչային ձևավորումը և էջադրումը ՝  Անահիտ Խանզադյանի 

Շապիկի ձևավորումը՝ Մարտիրոս Տոլմաճեանի 

Հրատարակչական խմբագիր՝ Հայկ Համբարձումյան 

 

Տպագրված է «ՔՈՓԻ ՓՐԻՆԹ» ՍՊԸ տպարանում 

Ք. Երևան, Ներսիսյան 1 

Չափսը՝ 60×84 1/16: Տպ. մամուլը՝ 25,5 

Տպաքանակ՝ 150
 

Մատենադարան 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի  

հրատարակչական բաժին 
ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 53 

Հեռ. (010) 513000 
publishing.matenadaran@gmail.com  

 




