ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանալի բառեր – Մովսես Խորենացի, «Հայոց պատմու
թյուն», բառապաշար, ռազմական տերմինաբանություն, զին
վորական պաշտոններ, սպառազինություն, հանդերձանք,
զինամթերք, զինատեսակներ, ռազմական գործողություններ։

Մուտք
Մովսես Խորենացու ստեղծագործական ժառանգությունը մշտապես
գտնվել է հայ բանասիրության ուշադրության կենտրոնում։ Հատկապես
նրա «Հայոց պատմությունը» քննության նյութ է ծառայել տարբեր բնագա
վառների մասնագետների՝ պատմաբանների, աղբյուրագետների, փիլիսո
փաների, լեզվաբանների, գրականագետների համար, որոնք տարբեր հա
յեցակետերով ու նպատակներով զբաղվել են հայ մատենագրության այդ
նշանավոր հուշարձանի ուսումնասիրությամբ1։
«Պատմության» լեզվաոճական առանձնահատկությունները ևս չեն վրի
պել հետազոտողների ուշադրությունից։ Կազմվել է երկի համաբարբառը2,
հաճախականության բառարանը3, դիտարկվել և գնահատվել են բառօգ
տագործման այլևայլ կողմերը։
Իր բովանդակային հարստության և կյանքի տարբեր բնագավառների
ընդգրկման շնորհիվ Խորենացու երկը պարունակում է բառապաշարի այն
պիսի շերտեր, որոնք կարելի է խմբավորել նաև թեմատիկ առումով և
դիտարկել որպես այս կամ այն բնագավառի տերմի նային համակարգի
արտացոլում։ Այս հայեցակետից կատարված ուսումնասիրությունները կա
*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 14.08.2018։
1 Նշենք այդ ուսումնասիրություններից միայն մի քանիսը՝ Հ. Մանանդյան, Մովսես Խորենացու բառապա
շարը, Եր., 1935, Հրանդ Արմեն, Խորենացին և Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը, ՊԲՀ, 1969, N
1, Վ. Առաքելյան, Խորենացու լեզուն և ոճը, ՊԲՀ, 1975, N 2, Վ. Առաքելյան, Ակնարկներ հայոց գրական
լեզվի պատմության, Եր., 1981, Գ. Ջահուկյ ան, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի
անձնանունների լեզվական աղբյուրները, ՊԲՀ, 1981, N 3, Գ. Մուրադյան, Մովսես Խորենացու «Պատմու
թյան» լեզվի հունաբան շերտը, ՊԲՀ, 1993, N 1-2, Վ. Համբարձումյան, Մովսես Խորենացու «Տենչայ Սա
թենիկ տիկին» հատվածը, ՊԲՀ, N 2, 1995, Օ. Խաչատրյան, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության»
բառապաշարի քննություն, Եր., 2016 ևն։
2 Տե՛ս Հայկական համաբարբառ –7, Մովսիսի Խորենացւոյ պատմութիւն Հայոց, հատ 1-3, Եր., 1975–1976։
3 Տե՛ս Խաչատրյան Օ., Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարան, Եր.,1986։
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րող են Խորենացու երկում բացահայտել նրա ապրած և նկարագրած ժա
մանակաշրջանների հասարակական կառուցվածքի, աշխարհագրական և
վարչատարածական բաժանման, ռազմաքաղաքական ու դիվանագիտական
հարաբերությունների, կրոնական ու եկեղեցական կյանքի, տնտեսական
գործունեության, ինչպես նաև գիտության ու մշակույթի տարբեր բնագա
վառների համար բնորոշ տերմի նային բառեր, հասկացություններ և ար
տահայտություններ։ Այդ կարգի հետազոտություններից հիշատակելի է
Խորենացու երկում ճարտարապետական տերմի նների քննությանը նվիր
ված հոդվածը4։
Խորենացու ժամանակաշրջանի լեզվում ռազմական տերմի նահամա
կարգի քննության համար նույնպես «Պատմությունը» զգալի նյութ է պա
րունակում5, քանի որ հեղինակը հաճախ անդրադառնում է ռազմաքաղա
քական իրադարձություններին, տեղեկություններ է հաղորդում ռազմական
գործողությունների և դրանց հետևանքների, զորամիավորումների, զորքե
րի տեսակների ու նրանց առաջնորդների, զինվորական պաշտոնյաների,
մարտիկների սպառազինության ու հանդերձանքի, զենքերի տեսակների
մասին, տալիս է ճակատամարտերի, զորաշարժերի, ռազմական կառույց
ների ու ճամբարների մանրամասն նկարագրություններ, բնութագրում է
կռվի մասնակիցներին, դրվատում է նրանց մարտական ունակությունները,
քաջագործությունները և այլն՝ հաճախ գեղարվեստական հարուստ պատ
կերավորմամբ, բայց և ճշգրիտ ու տեսանելի մանրամասներով։
Այս նկարագրությունների շնորհիվ Խորենացու երկում վկայված ենք
գտնում «ռազմական գործ» իմաստային դաշտին պատկանող բազմաթիվ
բառեր, տերմի ններ և տերմի նային արժեք ունեցող արտահայտություններ,
որոնք կարելի է թեմատիկ առումով բաժանել մի քանի խմբերի՝
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Զորքի (զինվորների) տեսակներ,
Զինվորական կարգավիճակ և պաշտոններ,
Զորամիավորում
ն եր, զինվորական ստորաբաժանում
ն եր,
Սպառազինություն, զենքեր, հանդերձանք, զինամթերք,
Ռազմական գործողություններ և դրանց հետևանքներ,
Ռազմական շինություններ և տեղանք, դիրքավորում։

Սկզբից ևեթ պետք է նշել, որ Խորենացու երկում վկայված ռազմական
տերմի նների զգալի մասը ներկայացված է ոչ միայն նեղ տերմի նաբանա
կան արժեքով, այլև սովորական, ընդհանուր լեզվական գործածությամբ՝
կախված որոշակի համատեքստից։ Առանձին հետաքրքրություն են առա
ջացնում այն բառամիավորները, որոնք թեև իսկական իմաստով ռազմական
տերմի ններ չեն (այդ պատճառով հազիվ թե ընդգրկվեն երբևէ կազմվելիք
բուն ռազմական տերմի նների բառարանների մեջ), բայց կարևոր տեղե
կություններ են պարունակում Խորենացու նկարագրած դարաշրջանների
4 Խաչատրյան Օ., Ճարտարապետական և շինարարական տերմինները Մովսես Խորենացու «Հայոց պատ
մության» մեջ, «Գիտական աշխատությունների ժողովածու», Երևանի ճարտարապետության և շինարարու
թյան պետական համալսարանի հրատ., հատ. II (22), Եր., 2004:
5 Սույն հետազոտության փաստական նյութի համար հիմք են ծառայել Մովսես Խորենացու «Հայոց
պատմության» քննական բնագրի 1991 թ. հրատարակությունը, վերը նշված՝ «Հայկական համաբարբառի»
7-րդ պրակի 1-3 հատորները և Օ. Խաչատրյանի՝ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախա
կանության բառարանը»։
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1. Զորքի (զինվորների) տեսակներ
Բուն զորատեսակներ նշանակող տերմի ններից Խորենացու պատմութ
յան մեջ հանդիպում են հին աշխարհից հայտնի երկու հիմն ական խմբա
6 Հմմտ, օրինակ՝ Աբրահամյան Վալենտինա, Միջնադարյան Հայաստանի զենքերի տեսակները, «Աշխա
տու
թյուններ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի», հատ. II, Եր., 1950, որում հնա
գի
տա
կան պեղումներով հայտնաբերված նյութերի, գրչագիր մատյանների նկարազարդումների, ինչպես նաև
պատմիչների վկայությունների հիման վրա հեղինակը ներկայացնում է միջնադարյան Հայաստանում
կիրառվող զինատեսակները, թեև նշում է նաև, որ ոչ բոլոր դեպքերում կարելի է հանգել ստույգ եզրա
կացությունների։ Տե՛ս նաև՝ Ն.Ա.Արզումանյան, Հայկական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվող «մատեան
գունդ» զորամասը, ՊԲՀ, 1973, N 2։
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զինվորական գործի, մարտական գործողությունների, դրանց մասնակից
ների, սպառազինության, ռազմավարության ու մարտավարության տեխնի
կայի և հարակից իրողությունների վերաբերյալ։
Մասնավորապես դրանք այն մակդիրներն են ու բնութագրումն երը,
որոնցով Խորենացին ներկայացնում է իր հերոսներին՝ դիպաղեղն, կորո
վաձիգ, հաստաղեղն, նիզակակից, քաջաձի, քաջաղեղն, քաջամարտիկ,
կամ՝ զենքի տեսակներին վերաբերող ածականները՝ բոլորատեգ, երկսայ
րի, երեքթևեան, լայնալիճ, զանազան գործողություններ կամ հանգա
մանքներ՝ յեղուզակաբար, մկնդահար ևայլն։
Կան նաև ռազմական տերմի ններ (զենքի տեսակներ և պատերազմական
գործի հետ կապված այլ անվանումն եր), որոնք «Պատմության» մեջ արմա
տական ձևով չեն հանդիպում, բայց պահպանված են բաղադրյալ բառերի
կազմում (օր.՝ վերոնշյալ մկնդահար բառի արմատը՝ մկունդ զինանունը,
առանձին կիրառությամբ չի հանդիպում Խորենացու երկում)։ Այդպիսի կազ
մությունները և նրանց իմաստային կիրառությունները նույնպես ըստ ան
հարժեշտության ներկայացված են համապատասխան թեմատիկ խմբերում։
«Պատմության» մեջ պահպանված ռազմական տերմինաբանության մյուս
առանձնահատկությունն այն է, որ կոնկրետ գործածութուններից կամ բնագ
րից երբեմն հնարավոր չի լինում որոշել նրանց ճշգրիտ իմաստը կամ տար
բերակում մտցնել հոմանիշների միջև։ Այդպիսի կիրառություններից են, օրի
նակ՝ մի շարք զինվորական պաշտոնների (զօրագլուխ, զօրապետ, զօրա
վար), զորամիավորումն երի (գու
մար
տակ, գունդ, վաշտ, ջո
կատ, զօր,
հրոսակ, յեղուզակ) անվանումն երը և այլ բառամիավորներ։ Այս կարգի
բառերի տերմինային արժեքի ճշգրտման համար անհրաժեշտ են ոչ միայն
լեզվաբանական, այլ նաև պատմառազմագիտական մասնագիտական հե
տազոտություններ, որոնք, ցավոք, շատ քիչ են6։
Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ սույն հոդվածում քննված՝ ռազմական
գործին առնչվող բոլոր բառամիավորները չեն, որ կարող են ունենալ ստույգ
տերմինային արժեք և համապատասխանել տերմինաբանության ժամանա
կակից ըմբռնումն երին, սակայն դրանց քննությունը կարևոր է Խորենացու
ժամանակաշրջանում ռազմական գործի և այն արտացոլող բառապաշարի
ուսումն ասիրության տեսակետից։
Ստորև ներկայացվում են Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ վկայ
ված ռազմական տերմի ններն ու տերմի նային արժեք ունեցող բառակա
պակցությունները ըստ առանձնացված խմբերի։
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վորումն երի անվանումն երը՝ հետևակազօր և հ
 եծելազօր՝ իրենց հոմա
նշային տարբերակներով։
Հետևակազօր,
Հետևակ – սրանցից առաջինը՝ հետևակազօր, ունի միայն մեկ վկա
յություն՝ չորիւք բիւրովք հետևակազօրու (46)7։ Ավելի հաճախ է կիրառվել
սրան հոմանիշ հետևակ տարբերակը։ Ընդհանրապես Խորենացու երկում
կա հետևակ բառի 9 կիրառություն, որոնք հիմն ականում ունեն բուն ռազ
մագիտական նշանակություն։ Սրանցից երկուսում բառը կիրառվել է ածա
կանաբար՝ որպես զորատեսակի բնութագրում՝ հետևակ զօրք բառակա
պակցության մեջ՝ ապա զօրաժողով լինի ի վերայ նորա Տիտանեանն
Բել ամբոխիւ հետևակ զօրաց (34), Գորգոնոս իշխան հետևակ զօրուն
(45)։ Երեքը ունեն գոյականական կիրառություն՝ երագ ժողովեցան զօրքն
ամե նայն, նա և Արգամ ... ամբոխ հետևակաւ (169), առեալ զբազմու
թիւն հետևակացն՝ ի կողմն ելանէր (171), առնուլ զամե նայն զօրս
Յունաց ... այլ և զհետևակս պահապանս քաղաքացն (303), իսկ մեկը
գործածված է մակբայական արժեքով՝ զնիզակն իւր ... ձգեալ ի հետևա
կուց՝ խորագոյն նստոյց յերկանաքար արձանին (119) օրինակում. նշա
նակում է «հետևակ գոլով, ի հետիոտս» (ՆՀԲ), այսինքն՝ «
 ոտքի վրա, հե
տիոտն կամ կանգնած տեղից»։ Սա ասվում է շեշտելու համար նետողի
ուժը և կորովը, քանի որ նիզակը ձիարշավ նետելու դեպքում ավելի ուժգին
հարված կստացվեր։ Հմմտ. նաև ՆՀԲ-ի՝ զառիւծ և զայծեամն ի հետևա
կուց ըմբռնէր նա օրինակը։
Զինվորական գործի հետ առնչվում է նաև առաքէ գաղտնագնաց հետ
ևակս (228) օրինակը, բայց հետևակ բառն այս
տեղ նշա
նա
կում է ոչ թե
«հետևակ զինվոր», այլ «հետևող՝ լրտես, հետախույզ, խուզարկու» (տե՛ս
ստորև)։
Հետևակ բառի մյուս կիրառությունը ռազմական տերմի նի արժեք չունի,
այլ նշանակում է պարզապես «հետիոտն»՝ աստ ու
րեմն զմահն ա
սել
Շամիրամայ և զհետևակ փախուստն (56), այսինքն՝ «հետիոտն՝ ոչ ձիով
կամ կառքով»։
Հետևակամարտ – հետևակ բառակազմական հիմքով Խորենացին գոր
ծածել է երկու բարդ բառ, որոնցից մեկը՝ հետևակամարտ, դարձյալ կապ
վում է ռազմական գործի հետ և փաստորեն «հետևակ զինվոր» կամ
«հետևակ կռվող» է նշանակում։ Վկայված օրինակն է՝ հետևակամարտքն
ի վերայ ուսոց ձիոց բերեալք (72)։ Մյուս կազմությունը՝ հետևակագնաց,
Խորենացու երկում ռազմական տերմի նի արժեք չունի և նշանակում է
«հետիոտն, ոտքով գնացող»՝ աւուր միոյ հետևակագնացի առն ճանա
պարհի (40 )։
Հեծելազօր,
Հեծեալ – այս տերմի ններից հեծելազօր-ը վկայված է երկու կիրառու
7 Բնագրային մեջբերումների էջերը նշում ենք փակագծերում՝ ըստ հետևյալ հրատարակության՝ Մովսէս
Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը և ներածությունը Մ. Աբեղեանի եւ Ս. Հարութիւնեա
նի, Նմանահանութիւն, Լրացումները Ա. Բ. Սարգսեանի, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1991։ Քանակա
կան տվյալները բերվում են ըստ վերը նշված՝ Օ. Մ. Խաչատրյանի՝ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմու
թյան» հաճախականության բառարանի, Եր., 1986 և համեմատվում են Խորենացու երկի «Համաբարբառի»
տվյալների հետ։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

թյամբ՝ հինգ հազար հեծելազօրու (45), ևառաքէ յԵրուսաղէմ հանդերձ
հեծելազօրու (133)։ Եվս երկու օրինակ վկայված են հեծեալ հոմանիշով՝
առանց զօր բաղադրիչի (ինչպես և վերը բերված հետևակ տերմի նի դեպ
քում է՝ հետևակազօր-ին զուգահեռ)՝ երկու հազար հեծելովք (46), այլ
միայն հինգ հարիւր հեծելով (133)։
Այրևձի – որպես հեծելազօր տերմի նի երկրորդ հոմանիշ Խորենացու
երկում վկայված է այրևձի տերմի նը մեկ կիրառությամբ՝ անցուցանէ զամ
բարիշտն Յուլիանոս հանդերձ բազմութեամբ այրևձիոյն (271)։
Զորատեսակների ուրիշ այսպիսի մեծ խմբավորումն եր, որոնք տարբեր
վեին իրենց ռազմական տեխնիկայի և առանձնահատուկ մարտական գոր
ծողությունների տեսակետից, այդ ժամանակաշրջանից Խորենացու պատ
մության մեջ վկայված չեն։
Ռազմիկների խմբերի միջև եղած մյուս կարևոր տարբերակումը հիմն
վում է նրանց գործածած հիմն ական զինատեսակների և սպառազինության
վրա։ Այստեղ ևս պետք է նշել, որ Խորենացու երկում վկայված անվանում
ները կարող են ունենալ ինչպես բուն ռազմագիտական տերմի նային նշա
նակություն, այնպես էլ ծառայել երկի գեղարվեստական պատկերավորման
նպատակներին։
Զինանուն հիմքերով կազմված զինվորների տեսակների անվանումն ե
րից Խորենացու երկում վկայված են հետևյալ տերմի նները՝ աղեղնաւոր՝
5 կիրառությամբ, նիզակաւոր՝ 3 կիրառությամբ, սուսերաւոր՝ 2 կիրառութ
յամբ, շերտաւոր, պարսաւոր, տիգաւոր՝ մեկական կիրառությամբ՝ բոլորն
էլ կազմված -աւոր ածանցով՝ «տվյ ալ զինատեսակը կրող՝ ունեցող» նշա
նակությամբ։ Վկայված են հետևյալ բնագրային օրինակները.
Աղեղնաւոր – մյուսների համեմատ աղեղնաւոր տերմինի ավելի հաճա
խական կիրառությունը բացատրվում է նրանով, որ (նետ ու) աղեղը հին
աշխարհի հիմն ական հեռահար զենքն էր, և այդ զենքին քաջ տիրապետելը
կարևոր հատկանիշ էր մարտնչողներին բնութագրելու համար։ Այդ են վկա
յում Խորենացու կիրառած մակդիրների մեջ աղեղ հիմքով կազմված ածա
կանները՝ դիպաղեղն – պարսաւորքն առ հասարակ դիպաղեղունք (72),
հաստաղեղն – քաջ նախարար, կորովաձիգ և հաստաղեղն (32), քաջա
ղեղն – առեալ անձնագեղոյն և քաջաղեղանն արին Վաղարշակայ (31),
ինչպես նաև նախորդ օրինակի կորովաձիգ մակդիրը, որ դարձյալ կապվում
է աղեղի և նետաձգության հետ։ Ինչ վերաբերում է բուն աղեղնաւոր տեր
մինին, ապա այն իր հերթին գրեթե միշտ հանդես է գալիս քաջ կամ կորո
վի ածականների հետ՝ կազմելով յուրատեսակ իմաստային զույգեր, որ եր
ևում է այստեղ բերված օրինակներում՝ արս քաջս և աղեղնաւորս (35),
ժողովէ զբազմութիւն ընտանի արանց քաջաց և աղեղնաւորաց (43),
լինի պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց և աղեղնաւորաց
(177), Վ
 աղարշ մեռանի ի ձեռաց կորովեաց աղեղնաւորաց (200)։
Նիզակաւոր – նիզակ-ը և տէգ-ը կարևոր հարձակողական զինատե
սակներ են եղել (ավելի մանրամասն տե՛ս զինանուններին վերաբերող
հատվածում), որոնց անունով տարբերակվել են և դրանց կրողները։
Նիզակաւոր-ի կիրառություններն են՝ բայց գովեմ զքաջ նահատակն իմ
և զնիզակաւորն (82), արս ընտիրս և քաջս, նիզակաւորս և սուսերաւորս
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(110), զօրագլուխ նիզակաւորացն լեալ անարի ոմն սկայ վառեալ (267)։
Շերտաւոր – վկայված է մեկ օրինակով՝ և պարսաւորքն առ հասարակ
դիպաղեղունք և շերտաւորքն ի սուսեր և ի տէգ նիզակի վառեալ (72)։
Այս տերմի նի բացատրությունը ըստ ՆՀԲ-ի հետևյալն է. «Ունող զգործի
շերտ շերտ կոտորելոյ, ջարդելոյ, որպէս տապարաւոր, սակրաւոր, տիգաւոր
ևն»։ Հետևաբար շերտաւորները տապարի կամ սակրի նման զինատեսակ
կամ գոր
ծիք են ու
նե
ցել։ ՆՀԲ-ի բա
ցատ
րութ
յան մեջ նշված տիգաւորը
չպետք է համարել շերտաւորի համանիշը (թերևս տիգաւորը այստեղ բեր
վում է պարզապես -աւոր ածանցի ընդհանրությամբ), քանի որ Խորենացու
վերոհիշալ հատվածից երևում է, որ շերտավորները զինվեցին սուսերներով
և տեգերով (նիզակներով), հետևաբար դրանք նույնարժեք չէին, ընդ որում՝
«տեգ նիզակին» կռվում ավելի զորավոր էր և գործառական ավելի մեծ
հնարավորություններ ուներ։ Նիզակներով հարվածում էին ինչպես հեռվից,
այնպես էլ մերձավոր ձեռնամարտում։ Ավելի մանրամասն տե՛ս ստորև՝ զի
նատեսակներ նշանակող տերմի նների քննության մեջ։
Պարսաւոր – զինվորների կարգերից կամ տեսակներից հավանաբար
նվազ կարևոր էին համարվում պարսավորները (պարս 8 ունեցողները) և
շերտավորները9։ Այս է պատճառը, որ Տիգրան Մեծի հաղթանակների շնոր
հիվ երկրի հարստացման և զորքի վերազինման մասին խոսելիս Խորենացին
հատուկ կերպով նշում է. «Հետևակամարտքն ի վերայ ուսոց ձիոց բե
րեալք, և պարսաւորքն առ հասարակ դիպաղեղունք, և շերտաւորքն ի
սուսեր և ի տէգ նիզակի վառեալք. այսինքն՝ պարսով (պարսատիկով)
կռվողները դարձան աղեղնավորներ, իսկ շերտավորները ստացան սուսեր
և նիզակ։
Սուսերաւոր – սուսերը ՆՀԲ-ում ներկայացվում է որպես սրի հոմանիշ՝
«նոյն ընդ սուր»։ Սրանք տվյալ ժամանակաշրջանի շատ գործուն և տարածված
զինատեսակներ են եղել, և դրանց անվանումն երը բավական մեծ հաճախա
կանություն ունեն Խորենացու երկում (տե՛ս ստորև)։ Սուսերաւոր-ը վկայված
է երկու օրինակով՝ ի մօտ հասանել սուսերաւորաց՝ և զհուռութսն ի ծով
(56), արս ընտիրս և քաջս, նիզակաւորս և սուսերաւորս (110)։
Տիգաւոր – այս տերմի նը վկայված է Մուրացեան Արգամի ն բնութագրող
տէր տիգաւորաց, այսինքն՝ «նիզակաւոր ռազմիկներ ունեցող» կապակ
ցության մեջ՝ միայն ակնածէին Մուրացենէն Արգամայ, զի այր քաջ էր
և բազմաց տէր տիգաւորաց (171)։
Մերկ – ինչ վերաբերում է մերկ տերմի նին, ապա այդպես կոչվում էին
նետաձիգները (աղեղնավորները), քանի որ նրանք կռվում էին հեռվից և
8 Այլուր վկայված է նաև պարսայակ, պարսատակ, պարսատիկ ձևերով։
9 Շերտ արմատը ինքնին ռազմական տերմինի արժեք չունի, քանի որ, ինչպես տրված է ՆՀԲ-ում, նշա
նակում է «ջարդեալ մասն, կոտորակ փայտի պատառելոյ» և այլն, Խորենացու երկում այն որպես մաքուր
արմատ չի հանդիպում և պահպանվել է միայն շերտաւոր բաղադրության մեջ։ Դժվար է ենթադրել,
թե եղել է շերտ անունով զինատեսակ (ինչպես պար
սաւոր-ի, տիգաւոր-ի և մյուս զինա
տե
սակ
նե
րը
կրողների անվանումների դեպքում է), այլ համապատասխան մարտիկները շերտաւոր էին կոչվում, քանի
որ ունեին «գործի շերտ շերտ կոտորելոյ» (ըստ ՆՀԲ-ի)։ Այս ենթադրության օգտին է խոսում նաև ՆՀԲում Շերտակոտոր գլխաբառի բացատրու
թյան մեջ տրված օրինակը՝ «ի հարկէ տապար ի գործ արկեալ
շեր
տակոտոր առնելով քանդէր (զշիրիմն). Պիտ»։ Հետևաբար ենթադրելի է, որ շերտաւոր-ի ներքին ձևն
է՝ «շերտատող, շերտ-շերտ կոտորող» (ինչպես հնձվոր նշա
նա
կում է «հնձող, հունձ անող»), այսինքն՝
շերտավորներն անվանվում էին ոչ ըստ իրենց զինատեսակի, այլ ըստ գործողության արդյունքի։ Սրանով
էլ շերտավոր-ը տարբերվում է զինանուն հիմ
քերով կազմ
ված՝ զինվորների մյուս տեսակներից, որոնք
անվանվում էին ըստ իրենց գործածած զենքերի։
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Խորենացու երկում վկայված են զգալի թվով անվանումն եր, որոնք բնու
թագրում են մարդկանց՝ զինվորական դասին պատկանելու կամ ռազմա
կան գործով զբաղվելու առումով։ Այդպիսի բառերում ըստ ներքին ձևի
կարելի է տարբերակել երկու իմաստ՝ «զենք կրող՝ ունեցող» և «զորքին
պատկանող՝ զորական՝ զինվորական»։ Այդ երկու իմաստներով վկայված
են զինուոր և զինաւոր բառերը։ Երկրորդ՝ զինաւոր տարբերակը իմաս
տակառուցվածքային տեսակետից առնչվում է ավելի մասնավոր՝ կոնկրետ
զինատեսակ կրող զինվորների անվանումն երին (հմմտ. վերը բերված՝
աղեղնաւոր, նիզակաւոր, պարսաւոր, սուսերաւոր, տիգաւոր տերմի ն
ների շարքը), բայց ունի ավելի ընդլայնված՝ «ընդհանրապես զենք կրող՝
10 Հմմտ. Ստ. Մալխասյանցի «Հայերէն բացատրական բառարանում» ՄԵՐԿ բառի երկրորդ իմաս
տը՝
«Առանց զենքի ու զրահի։ Մերկ զինուորներ։ Մերկ ըմբիշներ»։ Տե՛ս նաև՝ Վ. Աբրահամյանի «Միջնադարյան
Հայաստանի զենքերի տեսակները» աշխատությունում հայ և օտարազգի պատմագրությունից մեջբերված
փաստերը (էջ 49 և հաջ.)։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

2. Զինվորական կարգավիճակ և պաշտոններ

Վէմ համահայկական հանդես

հատուկ պաշտպանական զրահավորում չունեին։ Նրանք կազմել են առան
ձին գնդեր, և զինված են եղել միայն նետ ու աղեղներով։ Այնուամե նայնիվ,
նրանք նույնպես նոր հանդերձավորում ստացան, ինչպես նշվեց վերը՝
մերկքն վահանօք և զգեստուք երկաթեօք պարածածկեալք» (72), այ
սինքն՝ ունեցան վահաններ և երկաթե պաշտպանական զգեստավորում։
Նշենք նաև, որ ՆՀԲ-ում Մերկ բառի բացատրության մեջ նրա ռազմական
տերմի նի իմաստը առանձին ներկայացված չէ։ Սակայն բերվող օրինակնե
րից մեկը (Եղիշեի երկից)՝ Որ մերկ առանց զինու աղեղնաւորք իցեն,
համապատասխանում է մեր բերած մեկնաբանությանը10։
Զինվորական այլ «մասնագիտություններ» կամ պարտականություններ
նշանակող տերմի ններից Խորենացու երկում վկայված են զինակիր, լրտես,
հետայոյզ և սրան հոմանիշ՝ հետևակ։
Զինակիր – այս բառի բացատրությունը ՆՀԲ-ում տրվում է երկու իմաս
տով. առաջինը՝ գոյականական՝ «թիկնապահ կամ արբանեակ, որ կրէ ի
ձեռին զզէն գլխաւորին» և երկրորդը՝ ածականական՝ «Զինազգեաց. սպա
ռազէն, զինաւոր»։ Խորենացու երկում վկայված է միայն առաջին իմաստը՝
4 օրինակով՝ իսկ Բարշամ առաջի զինակրաց նորա պատահեալ՝ մե
ռանի (45), հրամայեաց միում ի զինակրացն՝ կտրել զոտս նորա սրով
(158), Վարդանաւ զինակրաւ արքայի (282), գրգռէր զարքայ Վասակ
զինակիր նորա (286)։
Մյուս՝ լրտես, հետայոյզ և հետևակ հոմանշային տերմի ններն ունեն
մեկական կիրառություն։
Լրտես – վկայված օրինակն է՝ ոչ թողացուցին նմա առաջախաղաց
գունդք և լրտեսք՝ պատաղել զայնու (287)։
Հետայոյզ – կիրառված է այժմյան «հետախույզ» տերմի նի իմաստով՝
որում իրազգած եղեալ արքային Երուանդայ՝ հետայոյզս առաքէ (163)։
Հետևակ – ունի մեկ կիրառություն նույն՝ «հետախույզ» իմաստով։ Այդ
մասին խոսվեց վերը՝ հետևակ համանուն տերմի նի բացատրության մեջ՝
առաքէ գաղտնագնաց հետևակս (228)։
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ունեցող» նշանակությունը։ Զինուոր տարբերակի մեջ ավելի զգալի է
«զինվորական դասին պատկանող» իմաստը, թեև նշանակյ ալի (դենոտա
տի) առումով երկուսն էլ նույնական են։ Ավելի սովորական և ընդհանրա
կան կիրառություն է ունեցել զինուոր տարբերակը (որը և պահպանվել է
մինչև օրս, մինչդեռ զինաւոր-ը դուրս է մղվել գործածությունից)։
Զինուոր – Խորենացու երկում այս տարբերակը վկայված է երկու կի
րառությամբ՝ մի ոմն ի զինուորացն մտեալ եհար զգլուխն Երուանդայ
(173) և՝ հանդերձ զինուորօք իւրեանց եօթն հարիւրովք (321)։
Զինաւոր – այս տարբերակը ունի մեկ վկայություն՝ դար
ձաւ առ գե
րեալ Յոյնսն զինաւորս (290)։ ՆՀԲ-ում զինաւոր տերմի նը, ինչպես նաև
նրանից կազմված զինաւորիմ բայը հղվում են իրենց ավելի սովորական
տարբերակներին՝ զինուոր և զ
 ինուորիմ։ Խորենացու զինաւոր կիրառութ
յունը ՆՀԲ-ի օրինակներում նշված չէ։
Զինուորութիւն – զ
 ինուոր հիմքից կազմված զինուորութիւն հավաքա
կանություն արտահայտող տերմի նը Խորենացու երկում ունի երկու կիրա
ռություն, երկուսն էլ հոգնակիաձև։ Ենթադրելի է շրջասական կիրառութ
յուն՝ վերացականը թանձրացականի փոխարեն՝ «զինվորներ» իմաստով,
հատկապես կարգ զինուորութեանց կապակցության մեջ, որն անշուշտ
նշանակում է «զինվորների կամ զինվորականների (և ոչ թե զինվորութ
յունների) կարգեր՝ տեսակներ»։ Այդ երևում է թվարկման մյուս անդամն ե
րից, որոնք տրված են պարզապես հոգնակի ձևով՝ և առ այսոքիւք պաշ
տօնէիցն զինուորութիւնք, և նահապետքն և նախարարութեանցն11
գունդք և միանգամայն զօրականացն վաշտք (190)։
Ավելի ակնառու է նույն կառուցվածքն ունեցող մյուս օրինակը՝ Օրէնս
իմն հաստատէ ի տան թագաւորության իւրոյ ... Եւ կարգս զինուորու
թեանց, և ն
 ոցունց առաջին ևերկրորդս, ևերրորդս, ևոր ի կարգին
(117). Բնականաբար, այստեղ ևս նկատի են առնվում զինվորների կարգե
րը, ինչպես նշվեց վերը։
Զօրական – պատկանելությունը զինվորական դասին՝ զորքին արտա
հայտ
վում է և 
զօրական տերմի նով։ ՆՀԲ-ում որպես առաջին իմաստ
տրվում է այս բառի հավաքական «զորք» նշանակությունը՝ «զօրաւոր
որեար, կամ դաս զինուորական. զօր. սպայ»։ Այս իմաստով Խորենացու
երկում օրինակ չկա։ Այնտեղ վկայված երկու կիրառությունն էլ ունեն ոչ թե
հավաքական, այլ կոնկրետ՝ պարզապես «զորքին՝ զինվորական դասին
պատկանող անձ» իմաստը, ինչպես վերը նշված օրինակում՝ նախարարու
թեանցն գունդք և միանգամայն զօրականացն վաշտք (190), և մյուսը՝
զօրականք անարիք, սնապարծք, զինատեացք, պղերգք (364) բացասա
կան բնութագրության մեջ։
Մարտիկ – այս տերմի նի՝ «զինվորական դասին պատկանող անձ»
իմաստը Խորենացու երկում հանդիպող երկու օրինակում էլ ընդգծվում է՝
ի հակադրություն «ոչ զինվորական՝ որևէ այլ դասի պատկանող» իմաստի՝
ամբոխիւ մեծաւ և արամբք մարտկօք (200), ինչպես նաև՝ ոչ միայն մար
11 Ոճական նույն՝ վերացականը թանձրացականի փոխարեն, հնարանքն է կիրառված նաև «նախարարու
թեանցն գունդք» արտահայտության մեջ։ Աշխարհաբար տեքստում թարգմանված են ածականներով՝
«զինվորական պաշտոնյաներ», «նախարարական գնդեր» (էջ 205)։
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տիկս, այլ և զռամիկ շինականս (263) կիրառություններում մարտիկ-ը մի
դեպքում հակադրվում է ամբոխ-ին՝ որպես անորոշ կազմ ունեցող բազ
մության, մյուս դեպքում՝ կոնկրետ, ոչ զինվորական հասարակական խա
վին՝ շինականներ-ին։
Մրցօղ – «Հայոց պատմության» մեջ վկայված է մեկ կիրառությամբ՝ դի
մեալ գայ ի վերայ քո Բ
 ել յաւերժիւք քաջօք և ... սկայիւք մրցողօք (34)։
Այս բառը ՆՀԲ- ում չի տրվում որպես առանձին գլխաբառ՝ հավանաբար
համարվելով մրցիմ բայի քերականական ձև, բայց առանձնացված է Օ.
Խաչատրյանի «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականու
թյան բառարանում», ինչպես նաև «Համաբարբառում»12։ Դատելով խոսքա
շարից՝ մրցօղ ձևը կարելի է ընկալել և՛ որպես ժամանակակից առումով
մարզական (սպորտային), և՛ որպես ռազմական տերմի ն, մանավանդ որ
գործածված է յաւէրժիւք քաջօք արտահայտության հետ զուգահեռ, որը
նույնպիսի մի զուգահեռ է հիշեցնում «անմահների գունդ» ռազմական հաս
կացության հետ, որի մեկնաբանություններից մեկն է՝ «մշտապես նույն
թվակազմը պահպանող (համալրվող) գունդ»։ Ըստ այդմ յաւերժիւք քաջօք
արտահայտությունը կարող է նշանակել քաջ մարտիկների զորախումբ, որի
թվաքանակը անփոփոխ է մնում՝ մշտապես համալրվելով նոր մարտիկնե
րով՝ կորուստների փոխարեն։ Պետք է սակայն նշել, որ «անմահների գուն
դը» հատուկ էր Սասանյան Պարսկաստանի բանակին, և դրա վերագրումը
Բելի զորքին կարող է դիտվել պատմական անախրոնիզմ (Խորենացու կամ
հետագա ուսումն ասիրողների կողմից)։
Վաշտկան – զինվորական կարգավիճակ նշանակող՝ վերը նշված ավե
լի ընդհանուր հասկացությունների կողքին Խորենացու «Պատմության» մեջ
հանդիպում են և ավելի մասնավոր անվանումն եր՝ ըստ զինվորական ստո
րաբաժանումն երի։ Այդպիսի տերմի ններից է մեկ անգամ գործածված
վաշտկան-ը՝ հետևյալ օրինակում՝ Բայց Սմբատայ գիշերայն զհետ Երու
անդայ եկեալ սակաւ վաշտկանաւ՝ զդուռն քաղաքին պահէր մինչև ի
գալն Արտաշիսի և զօրացն ամե նեցուն (173)։ Պ
 արզ է, որ այս կիրառութ
յան մեջ վաշտկան տերմի նը չի կարևորում տվյալ ստորաբաժանմանը
պատկանելը, այլ պարզապես նշանակում է «զինվոր, մարտիկ» Այդ է հաս
տատում նաև ՆՀԲ-ի ավելի ընդհանրական բնութագրումը՝ «այր ի վաշտէ,
զօրական, զինուոր»։
Բացի ընդհանրապես զինվորական դասին պատկանելու հատկանիշից՝
Խորենացու երկում պահպանված են նաև կոնկրետ զինվորական պաշտոն
ներ նշանակող տերմի ններ, թեև ինչպես արդեն նշել ենք, դրանց ճշգրիտ
սահմանումն երը դժվար է տալ՝ մասամբ հոմանշային կիրառությունների,
մասամբ կոնկրետ բնութագրումն երի պակասի պատճառով։ Մասնավորա
պես, հոմանշային շարք են կազմում զօրագլուխ, զօրապետ, զօրավար,
ինչպես նաև սալար անվանումն երը, որոնցից առավել հաճախականն է
զօրավար-ը՝ 15 կիրառությամբ, երկրորդ տեղում է զօրագլուխ-ը՝ 6 օրի
նակով, զօրապետ-ը հանդիպում է 3 անգամ, իսկ սալար-ը ունի միայն մեկ
վկայություն։ Մասամբ այս շարքին է հարում նաև սպարապետ տերմի նը՝
ընդհանրապես «զորավար, որևէ զորամիավորման հրամանատար» իմաս
12 Տե՛ս Հայկական համաբարբառ – 7, Մովսիսի Խորենացւոյ «Պատմութիւն Հայոց», գիրք 3-րդ, էջ 443։
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տով։ Սակայն սպարապետ-ի հիմն ական կիրառությունները որոշակի՝
«նշանակովի» զինվորական պաշտոն են մատնանշում։
Սպարապետ – զինվորական բարձր պաշտոն անվանող տերմի ններից
ամե նահաճախականն է՝ 24 կիրառությամբ, սովորաբար «խոշոր զորամիա
վորման հրամանատար» կամ «զորքերի գլխավոր հրամանատար» նշանա
կությամբ, որ լրացնում է զօրագլուխ, զօրապետ, զօրավար հոմանշային
շարքը։ Ընդ որում, տերմի նը այս իմաստներով կիրառվում է ոչ միայն հայ
կական բանակի, այլ նաև այլազգի զորամիավորումն երի հրամանատար
ներին նշանակելու համար, ինչպես՝ յայնմ ժամանակի Պոմպէոս Հռոմա
յեցւոց զօրավար ... զՍկաւրոս սպարապետ իւր յԱսորիս առաքէ՝ տալ
պատերազմ ընդ Տիգրանայ (129), Ընդդէմ նորայ գայ Գաբիանոս սպա
րապետ զօրացն Հռոմայեցւոց (131), սպարապետ կացուցանէ զօրացն
Հայոց և Պարսից (133), ի դառնալն Շապհոյ ի Յունաց՝ առաքեաց զմի
ի սպարապետաց իւրոց և հայ գունդ ընդ նմա (288) ևայլն։
Սպարապետ-ի մյուս՝ «զինվորական բարձրագույն պաշտոնյա, զորքե
րի գլխավոր հրամանատար» նշանակությունը, որը և պահպանվել է ժա
մանակակից հայերենում13, Խորենացու երկում վկայված է հատուկ շեշտու
մով՝ որ միանգամայն սպարապետ էր և ամե նայն Հայոց զօրավար
(262)։ Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ զօրավար տերմի նը ավելի
ընդհանրական իմաստ ուներ, քան սպարապետը, քանի որ զօրավարները
իրենց «ձեռքի տակ» ունեին սպարապետներ (տե՛ս նաև վերը՝ Սկավրոս
սպարապետի մասին վկայությունը «Պատմության» 129 էջում)։
«Զորքերի գլխավոր հրամանատար» նշանակությունը, ըստ երևույթին,
կայունանում է ավելի ուշ, իսկ «Հայոց պատմության» մեջ սպարապետ
բա
ռը միշտ հան
դես է գա
լիս լրաց
յալ
նե
րով, ո
րոնք ցույց են տա
լիս, թե
հատկապես ո՛ր որոշակի զորախմբի հրամանատարն է նկատի առնվում։
Ընդ որում՝ դրանք կարող են նշանակել թե՛ երկրի աշխարհագրական կամ
վարչական բաժանման միավորներ՝ ինքն լինի քրմապետ միանգամայն
և սպարապետ արևմտից (186), Առաջին՝ Բագարատ ասպետ, զօրավար
արևմտեան գնդին, երկրորդ՝ Միհրան առաջնորդ Վրաց և բդեաշխ
Գուգարացւոց, սպարապետ հիւսիսային զօրուն, երրորդ՝ Վահան նա
հապետ Ամատունեաց, զօրավար արևելյ ան գնդին, չորրորդ՝ Մանաճիհր
Նահապետ Ռըշտունեաց, սպարապետ հարաւային զօրուն (262), Գնել
նահապետ Անձևացեաց և սպարապետ Պապայ արևելյ ան զօրուն (307),
և թե՛ որևէ կոնկրետ երկրի ամբողջական պետական միավոր՝ յորում մե
ռաւ և սպարապետն ամե նայն Հայոց Արտաւազդ Մանդակունի (231),
սպարապետն Պարսից եկեալ ի Հայս ... առնու զամուրն Անի (288),
սպարապետ կացուցանէ զօրացն Պարսից և Հայոց (262) ևայլն։
Սպարապետութիւն – նույն տիպի՝ կոնկրետ երկրին վերաբերող կիրա
ռություն ունի և դրանից ածանցյալ սպարապետութիւն կազմությունը 2
օրինակով՝ ի ձեռս տայ նմա զսպարապետութիւն՝ լինել ի վերայ ամե
նայն զօրաց (224), և հրամայեաց տալ ... որում ցանկայրն՝ զսպարա
պետութիւն Հայոց (323)։
13 Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» տրված է միայն այս իմաստը՝ «Պետության
զորքերի ընդհանուր գերագույն հրամանատար», տե՛ս անդ, էջ 1324։
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14 Հմմտ. աշխարհաբար թարգմ.՝ «...և զորավարություն է անում Ներսեհը, որ թագավորեց ինը տարի, և
Որմիզդը, որ նույնպես երեք տարի թագավորեց քաջագործություններով», տե՛ս Մովսես Խորենացի, Հայոց
պատմություն, խմբ., ներած. և ծանոթություն. Ս. Մալխասյան, Երևանի համալս. հրատ., Եր., 1981, էջ 236։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

Սպարապետ-ից բացի որպես խոշոր զորամիավորումն երի հրամանա
տարների անվանումն եր վկայված են
Զօրագլուխ – «Զորքի մի մասի կամ առանձին զօրամիավորման գլուխ՝
հրամանատար» իմաստով հանդիպում է 8 անգամ՝ Եւ քանզի այր քաջ էր
Սմբատ և ծանօթ յառաջագոյն՝ պատուի մեծապես ընդ զօրագլուխսն
Պարսից (163) և զօրագլուխ նիզակաւորացն լեալ անարի ոմն սկայ
վառեալ (267), Զզօրս, որ արձակեցէր ընդ մեզ, առեալ զօրագլխի նո
ցին՝ ի բաց դարձաւ (273), Յանձն առնու և Արկադ առնել զհաշտութիւն,
առաւել յիւրոց զօրագլխացն (163), իւրում տեղակալին հրամայելով
զօրագլխի (332), Իսկ ի ձեռն քաջին և բարեբախտին Ներսիսի Ճիճ
րակացւոյ զօրագլուխ եղելոյ ժողովեալ նախարարացն Հայոց հանդերձ
զօրօք իւրեանց տան ընդ գնդին Պարսից պատերազմ. հարկանեն
զզօրսն, և սպանանէ Ապրսամ Սպանդունի զզօրագլուխն (332)։
Զօրապետ – վկայված է երեք կիրառությամբ՝ ևոր ինչ շուրջ զթագա
ւորութեամբն – զօրաց, զօրապետաց, կողմանց կողմ
ն ակալաց, և որ
նման այսոցիկ (109), հանդերձ զօրապետօքն Բագարատաւ ասպետիւ
և Վահանաւ նահապետիւ Ամատունեաց (266), Եւ ժողովեալ մեծին Վր
թանիսի զամե նայն նախարարս Հայոց, հանդերձ զօրօք և զօրապետօք
(268)։
Զօրավար – ըստ վկայված օրինակների՝ զօրավար-ը փաստացի ավե
լի ընդհանրական և բարձր դիրք էր գրավում, քան նույնիսկ սպարապետ-ը,
քանի որ զօրավար-ը իր զորաբանակում կարող էր ունենալ այլ հրամա
նատարներ, այդ թվում և սպարապետ (տե՛ս վերը՝ սպարապետ գլխաբա
ռի տակ), կամ տվյալ զորահրամանատարը կարող էր համատեղել սպա
րապետ-ի և զօրավար-ի պաշտոնները, ինչպես հետևյալ օրինակում է՝ որ
միագլուխ սպարապետ էր և ամե նայն Հայոց զօրավար (262)։ Զօրավար
տերմի նը վկայված է 15 օրինակով, որոնցից 5-ը վերաբերում են հույների
Անատոլիոս զորավարին (334-bis, 337, 338, 350 էջերում)։ Այլ օրինակներ՝
Դիմումն ի մեզ Պոմպէի Հռոմայեցւոց զօրավարի (94, 129), որ անուա
նեալ կոչի Կոշմ, կին զօրավարին ամե նայն Արեաց (146), խաղայ յաշ
խարհն Պարսից՝... չորս յիւրոցն առնելով զօրավարս (231) ևայլն։
Զօրավարել – Խորենացու երկում վկայված է նաև զօրավար հիմքով
կազմված՝ զօրավարել բայի մեկ կիրառություն, որ կապվում է զորքի մար
տական գործողությունների հետ՝ Քանզի լուեալ էր ... զզօրավարելն
Ներսեհի, որ և թ
 ագաւորեաց ամս ինն, և Որմզդի, որ ապա և ն
 ա թա
գաւորեաց ամս երիս նահատակութեամբ (239), այսինքն՝ թագավորներն
իրենք «զորավարություն են անում»14։
Սալար – ունի ընդամե նը մեկ կիրառություն՝ վասն ո
րոյ՝ մեր ցա
սու
ցեալ՝ սալարի նորա ցլու արբուցուք արիւն (276)։ ՆՀԲ-ում, թեև նշված
օրինակը վերցված է Խորենացուց (սալար ձևով), բառը հղվում է սաղարին, որի բացատրությունն է՝ «զորավար, սպարապետ»։ Բերվում է նաև սա
լար տարբերակից կազմված սպասալար բաղադրությունը՝ «ուստի Սպա

115

սալար. Զօրավար. սպարապետ» բացատրությամբ։ Սպասալարը տրվում է
և առանձին բառահոդվածում՝ «Սաղար սպայից. զօրագլուխ» բացատրու
թյամբ, որին իր հերթին հղվում է սպայասալար-ը (ՆՀԲ, հատոր երկրորդ,
էջ 754-757)։
Բիւրաւոր, բազմաբիւր, բազմաբիւրաւոր – Խորենացու երկում կիրառ
ված են նաև զորամիավորումն երի պետերին կամ հրամանատարներին, կամ
որոշակի թվով զորք ունեցող նախարարներին բնութագրող հետաքրքրական
անվանումն եր՝ բիւրաւոր՝ 3 կիրառությամբ, բազմաբիւր և բազմաբիւրաւոր՝
մեկական կիրառությամբ։ Սրանցից առաջինը՝ բիւրաւոր, ՆՀԲ-ն բացատրում
է որպես՝ «որ ունի ընդ ձեռամբ բիւր մի զօրաց», այսինքն՝ «տասհազարանոց
բանակ ունեցող»։ Բնականաբար մյուս երկու տերմինները բազմաբիւր-ը և
բազմաբիւրաւոր-ը վերաբերում են բազմաթիվ այդպիսի զորամիավորում
ներ ունեցողին։ Հետաքրքրական է նաև կողմ
ն ակալ բիւրաւոր կրկնվող
արտահայտությունը, որը կարող է մեկնաբանվել որպես կայուն կապակ
ցություն՝ պաշտոնի անվանում, կամ որպես իր տրամադրության տակ տա
սը հազարանոց զորք ունենալը կողմ
ն ակալի («կուսակալի, բդեշխի») և
կողմ
ն ակալության («կուսակալության, բդեշխության») համար պարտադիր
հատկանիշ համարելը։ Վկայված օրինակներն են՝ Եւ յարևելից կողմանէ,
զեզերբ հայկական խօսիցս կողմ
ն ակալս բիւրաւորս զերկուս ի ցեղից
տանց նահապետութեանց, զՍիսակեանսդ և որ ի Կադմեայ տանէն (112113), Այս Առան անուանի և քաջ կարգեցաւ կողմ
ն ակալ բիւրաւոր ի
պարթևէն Վաղարշակայ (113), զայրացեալ հրաման տայր զօր յարուցա
նել զբիւրաւորս Ատրպատական նահանգին (137)։ Վերջին օրինակում
զբիւրաւորս վերաբերում է ոչ թե զորավարին, այլ զորքին (տե՛ս ստորև՝ զօր
յարուցանել դարձվածը՝ Զօր(ք) գլխաբառի տակ)։
Բազմաբիւր-ը և բ
 ազմաբիւրաւոր-ը վկայված են մեկական օրինակով՝
Յետ սորա մեծ և անուանի և բազմաբիւր զարևելից հիւսիսոյ կողմանն
կարգէ կողմ
ն ակալութիւն (113), և՝ Ո՞րպիսի հնարիւք լուծանել կարաս
ցուք, ասէ, զկապ սիրոյ պարսկայնոյն և հայկազինն բազմաբիւրաւորի
(74)։
Բացի բուն հայկական զորքում ընդունված՝ զինվորական պաշտոնների
անվանումն երից Խորենացին հիշատակում է նաև հունական զորքի հրա
մանատարներին և պաշտոնյաներին։
Ստրատելատ – Խորենացու երկում վկայված է 9 կիրառությամբ։ ՆՀԲ-ում
այս տերմինը բերվում է նույն բացատրությամբ, ինչ սալար-ը՝ «զօրավար,
սպարապետ»։ Ընդ որում, թեև այս անվանումը տրվում էր բյուզանդական
բանակի հրամանատարներին, ինչպես տեսնում ենք գումարեաց զօր բա
զում ի ձեռն քաջ ստրատելատին Տերենտիանոսի (302) օրինակում, բայց
կան նաև այդ կոչումը կրող՝ հունական մասում ծառայող հայ զորավարներ,
օր.՝ ստրատելատ Գազաւոն և ամե նայն նախարարք Հայոց մասինն
Հունաց (317), Ստրատելատիդ Գազաւոնի և ամե նայն նախարարացդ
մերոց ողջոյն շատ (318), Եւ վասն քո արարաք ստրատելատ զՎարդան
զորդի որդիացելոյ քոյ (335), եկեալ Մեսրոպայ և Վարդանայ ստրա
տելատի՝ գտին զզօրավարն Անատոլ հուպ ի մերս եկեալ սահման (337),
և դարձեալ հաստատելով զթոռն նորա զՎարդան ստրատելատն ի
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տէրութիւն իւրոյ ազգին Մամիկոնէից՝ արձակէ ի Հայս (352), որում
անուն էր Դստրիկ, կին Վարդանայ ստրատելատի (356) ևայլն։
Զիւգոստատ – այս տերմի նը ՆՀԲ-ում արձանագրված չէ։ Խորենացու
երկի աշխարհաբար թարգմանության մեջ նույնպես այս տերմի նը բացա
կայում է։ Հ
 անդերձ իւրովք զիւգոստատօք արտահայտությունը այնտեղ
թարգմանված է «իր գլխավոր մարդկանցով»15։ Հ.Աճառյանի «Արմատական
բառարանում» զիւգոստատ-ը բացատրվում է որպես «զինւորների ռոճիկը
կշռող պաշտօնեայ»։ «Հայոց պատմության» մեջ վկայված է հետևյալ օրի
նակը՝ և մերոյն Արտաշիսի հրամայեաց երթալ ի Պարսս հանդերձ իւ
րովք զիւգոստատօք (190), որը և բերվում է «Արմատական բառարանում»16։

15 Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, խմբ., ներած, և ծանոթություն. Ս. Մալխասյան, Երևանի
համալս. հրատ., Եր., 1981, էջ 204։
16 Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Բ հատոր, Երևանի համալս. հրատ., Եր., 1973, էջ 97։
* Գրիգորյան Խ., Գրիգորյան Զ., Անգլերեն-հայերեն արդի բառարան, «Անկյունաքար» հրատ., Եր., 2010, էջ 438:
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Հետաքրքրական է, որ «զորք, բանակ» իմաստը հայերենում և մի շարք
այլ լեզուներում կապվում է «ուժ, զորություն, հզորություն» հասկացության
հետ (հմմտ. անգլ. Forces «զինված ուժեր»*)։ Ժամանակակից հայերենում
նույնպես «բանակ» իմաստը կարող է արտահայտվել «զինված ուժեր» կա
պակցությամբ, բայց ավելի սովորական և տարածված է հնուց ի վեր եկող
զորք տերմի նը։
Զօր(ք) – Խորենացու երկում վկայված ռազմական տերմի նների մեջ
ամե նահաճախականը այս թեմատիկ խմբին պատկանող զօր(ք) բառն է
(223 կիրառություն), որը հիմն ականում գործածվում է «ամբողջ զորքը, բա
նակ» ժամանակակից տերմի նի արժեքով, բայց ավելի հաճախական է ընդ
հանրապես «մեծաքանակ զորամիավորում» իմաստը։ Ընդ որում, մեծ մա
սամբ վկայված են հոգնակի թվով օրինակներ՝ տարբեր հոլովաձևերով՝
եթէ զօրքն Հռոմայեցւոց ոչ հասին նմա ի թիկունս (170), թողեալ բիւր
մի ի զօրացն ի վերայ աշխարհին՝ ևինքն դառնայ ի Հայս (46), դիմեալ
ի վերայ զօրացն Հայոց (95), կորնչի հանդերձ զօրօքն (104) առ ո
չինչ
համարեալ զբազմութիւն զօրաց նորա (171), տայ պարգևս զօ
րացն
Մարաց և Պարսից (174), ամե նայն զօրացն հրամայեաց ելանել ի վերայ
մեր (302-303) և այլն, թեև կան և եզակի հոլովաձևերով գործածություններ
(մոտավորապես 18%)՝ մինչև հասցէ բովանդակ զօրն (219), հալածականս
առնէ զզօր Պարսից (278), իշխան հետևակ զօրուն (303), օգնեսցէ նմա
զօրու (321), եհաս բազմութիւն զօրուն Հռոմայեցւոց (234) ևայլն։
Զօր հարուցանել – Խ
 որենացու երկում վկայված է և զ
 օր բաղադրիչով
կազմված՝ զօր յարուցանել «զորք հանել» դարձվածային կազմությունը՝
երկու կիրառությամբ՝ Յայնժամ հրաման տալ Արտաշէս՝ զօր յարուցանել
յարևելից և ի հիւսիսոյ (122), զայրացեալ՝ հրաման տայր զօր յարուցա
նել զբիւրաւորս Ատրպատական նահանգին (137)։
Բացի ընդհանրական իմաստ ունեցող զօր//զօրք տերմի նից՝ գրեթե
բոլոր զորամիավորումն երի անվանումն երն ունեն նաև ոչ ռազմական տեր
մինի արժեք և նշանակում են ընդհանրապես «խումբ. դաս. բազմություն»։

Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

3. Զորամիավորումն եր, զինվորական ստորաբաժանումն եր
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Խորենացու երկում հիմն ականում գերակշռում են ռազմական անվանում
ները, բայց կան նաև նշված ընդհանուր իմաստներով գործածություններ։
Զորամիավորումն երի ստորակարգության և նրանց քանակական կազմի
մասին հայ մատենագրության պատմական աղբյուրներում որոշակի տե
ղեկություններ գրեթե չեն պահպանվել։ Կարելի է միայն ենթադրություններ
անել համեմատաբար ավելի մեծ և փոքր խմբավորումն երի մասին։
Գումարտակ – վկայված է երկու օրինակով՝ գոյականական և ածակա
նական կիրառությամբ։ Գոյականաբար նշանակում է «գումարված բազմութ
յուն՝ որպես հավաքական ամբողջություն», ըստ ՆՀԲ-ի՝ «մանաւանդ զօրու,
բանակ, ճակատ»։ Խորենացու օրինակն է՝ և գումարտակ ի Միջերկրայս
առաքեալ հալածականս առնէ զզօրս Պարսից (278)։ Ածականական գոր
ծածությամբ նշանակում է «գումարված, հավաքված, միավորված», որ վկայ
ված է մեկ օրինակով՝ կան ընդ
դէմ նո
րա արք քա
ղա
քին հան
դերձ գու
մարտակ գնդաւ (287)։
Գումարտակ առնել – վկայված է նաև գումարտակ առնել վերլուծա
կան կազմությունը՝ «գումարել, միավորել» իմաստով՝ որ հիմն ականում
վերաբերում է զինված ուժերին՝ միաբանեալ յամե նայն հիւսիսի, հանեալ
զօր բազում, գումարտակ արարեալ՝ խաղայ յաշխարհն Պարսից (231)։
Գումարտակի՝ «զինվորական որոշակի ստորաբաժանում» իմաստը զար
գանում է հետագայում՝ և առկա է ժամանակակից հայերենում17։
Գունդ – բազմիմաստ բառ է, նախնական նշանակությունն է «կլոր՝ բո
լորակ առարկա» և նրանից զարգացած իմաստներ՝ «գնդակ (խաղալիք)»,
«գնդաձև լապտեր», «երկնակամար» և այլն։ Մյուս իմաստն է՝ «մարդկանց,
մասնավորապես զինվորականների խմբավորում»՝ դոյզն գունդ առաքէ
զկնի Շապհոյ (286), կան ընդ
դէմ նո
րա արք քա
ղա
քին հան
դերձ գու
մարտակ գնդաւ (287), ոչ թողացուցին նմա յառաջախաղաց գունդք և
լրտեսք՝ պատաղել զայնու (287), գունդ փոքր է, որ վասն այնր է եկեալ
(299), տան ընդ գնդին Պարսից պատերազմ (332) ևայլն, ընդհանուր
առմամբ՝ 49 կիրառություն։
Բացի ռազմական միավորումից գունդ-ը նշանակում է նաև «մեծ բազ
մություն, ամբոխ, խումբ»՝ նահապետք և նախարարացն գունդք (190),
ինչպես նաև «տոհմ» կամ «սերունդ» (հմմտ.՝ որդիք Ռուբինի ըստ ազգս
իւ
րեանց, ըստ գունդս իւ
րեանց (ՆՀԲ)։ Այս իմաստով Խորենացին ունի՝
հրաման տուր, ասէ, Այրարատեան թագաւորութեան և Ասքանազեան
գնդին (67), զգունդն որ ի Սիսակայ, որ ժառանգեաց զդաշտն Աղուա
նից (113)։
Յառաջախաղաց գունդ – գունդ տերմի նի կիրառությունների մեջ կա
րելի է առանձնացնել յառաջախաղաց գունդ կապակցությունը՝ որպես
որոշակի դիրքավորում և գործառություն ունեցող զորամիավորման ան
վանում, որ վկայված է վերը բերված օրինակներից մեկով՝ ոչ թողացուցին
նմա յառաջախաղաց գունդք և լրտեսք՝ պատաղել զայնու (287)։
Սպայ – Ըստ ՆՀԲ-ի «զօր կամ զօրական, գունդ զօրաց կամ զինուորա
կան ազատաց»։ Նույն բացատրությունը փոխադարձ հղումով տրվում է և
17 Հմմտ.՝ Գումարտակ բառի առաջին իմաստը Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարա
նում»՝ «1. Զորքի ստորաբաժանում, որ բաղկացած է մի քանի վաշտերից (բատալյոն)»։
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18 Տե՛ս Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն , խմբ. ներած. և ծանոթություն, Ս. Մալխասյան, Երևանի
համալս. հրատ., Եր., 1981, ծան. 196։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

 եպուհ գլխաբառի տակ՝ «որ և սպայ, սպահ». իմաստն է՝ «ասպետ. հեծեալ.
ս
ազնուական և ձիաւոր զօրական» ևն, հավաքական իմաստով՝ «սեպուհների
գունդ», թերևս՝ «հեծելազօր»։ Խորենացու երկում վկայված է երկու կիրա
ռությամբ՝ Իսկ ի գնալն Սմբատայ ի Պ
 արսս հասանեն հարկահանք կայ
սեր և սպայ ծանր ի սահմանս հայոց (175), մեծն Թէոդոս ել ի Բիւզանդիոյ
ի Հռովմ կոյս, և մտեալ ի Թեսաղոնիկ հանդերձ սպայիւն... (306)։ Այս
տերմինի կապակցությամբ հետաքրքրական է նշել յ/հ/ր հնչյունական հեր
թագայությունը սպայ / սպար / սպահ (հմմտ. սպայապետ / սպարապետ
/ ասպահապետ), ինչպես նաև հետագա իմաստային զարգացումը ժամա
նակակից հայերենում, ուր տեղի է ունեցել իմաստի նեղացում և մասնավո
րեցում՝ սպա նշանակում է «զինված ուժերի հրամանատարական կազմի
ներկայացուցիչ՝ ի հակադրություն շարքային զինվորների»։
Վաշտ – ենթադրաբար ավելի փոքր զինվորական ստորաբաժանումն եր
են վաշտը և ապա՝ ջոկատը։ ՆՀԲ-ում տրվում է «Գունդ զօրաց առանձին
դրօշու, որ և ԴՐՕՇ ասի» բացատրությունը, այսինքն՝ մի դրոշի տակ միա
վորված զորախումբ։ Վաշտ-ը վկայված է երկու կիրառությամբ, որոնք բեր
ված են նաև ՆՀԲ-ի բառահոդվածում՝ նախարարութեանցն գունդք և
միանգամայն զօրականացն վաշտք (190), որք միանգամայն անազգիք
էին ի վաշտս ևան
ձամբ եր
ևե
լիք (197)։ Վերջին օրինակի առիթով հե
տաքրքրական է բերել Խորենացու երկի աշխարհաբար թարգմանությունը
(«որոնք հեծելազորով աննշան էին, բայց անձամբ երևելի») և համապա
տասխան ծանոթագրությունը18, որից կարելի է ենթադրել, որ նախ՝ վաշտ-ը
հեծյալների կամ հեծելազորի ստորաբաժանում էր, և երկրորդ՝ որ Տիգրանը
հաստատում է կրտսեր նախարարական տներ այն մարդկանցից, որոնք
անձամբ երևելի էին, բայց սեփական վաշտեր (հեծելազոր) չունեին։
Ջոկատ – «Հայոց պատմության» մեջ վկայված է միայն մեկ կիրառութ
յամբ։ ՆՀԲ-ում տրվում է բառի ջոկ արմատի ընդարձակ բացատրությունը՝
մի շարք հոմանիշներով, որոնցից ոչ բոլորն ունեն ռազմագիտական նշա
նակություն։ Բացատրվում է որպես համախմբված բազմություն, որը կարող
է կազմված լինել ինչպես մարդկանցից, այնպես էլ զանազան ընտանի և
վայրի կենդանիներից, նաև հրեշտակներից և այլ հոգևոր էություններից։
Ըստ այդմ ջոկատ-ը բացատրվում է որպես «ջոկ զատուցեալ կամ խումբ ի
ջոկոյ հատեալ. Գունդ, հատուած», և այս իմաստի համար որպես լուսաբա
նություն բերվում է հենց Խորենացուց վերցված օրինակը՝ ծանեաւ Հայկ
զխումբ վառելոյ ջոկատին (35), որում անշուշտ ակնհայտ է ջոկատ տեր
մինի՝ որոշակի զորամիավորման իմաստը՝ «զինված ջոկատի խումբը»։
Բացի պետական կազմավորումն երի՝ կանոնավոր բանակի զինված ու
ժերի և առանձին զորամիավորումն երի անվանումն երից՝ Խորենացու երկում
վկայված են նաև զանազան զինված մեծաքանակ, բայց ոչ կանոնավոր
խմբավորումն երի անվանումն եր։ Դրանք են՝
Հէն – նշանակում է անկանոն զինված ավազակախումբ՝ ծովային կամ
ցամաքային (հիմն ականում հեծյալ), որ գրոհում է մեծ բազմությամբ և
հախուռն հարձակմամբ։ Խորենացու երկում հէն տերմի նը կիրառված է 7
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անգամ, որոնցից չորսում՝ հոգնակի թվով՝ կապակցություններ կազմելով
ասպատակ բառի հետ, ընդ որում երեք օրինակում՝ ասպատակաւ հինից
ձևով՝ Առաքէ զզօրս Թրակացւոց և Գերմանացւոց ասպատակաւ հինից
յերկիրն Պարսից (143), որպէս զի մի՛ ևս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ
հինից ելցեն յաշխարհս Հայոց (178), եւ ասպատակաւ հինից աւարել զաշ
խարհս Պարսից և Ասորեստանեայց (202), իսկ մեկ անգամ՝ և շաղկապով
միացած՝ հոմանշային կիրառությամբ՝ ի մեծամեծ արուեստից և
գիտութեանց ունայնացեալք էին, որպէս հինից և ասպատակաց պա
րապեալք (188)։ Մյուս օրինակներում հէն-ը գործածված է առանձին՝ եզակի
կամ հոգնակի թվով, «ավազակախումբ» կամ «ասպատակ» իմաստով՝ քու
շանաբար հինիւ սմբակակոխ արարեալ զսահմանս Հայոց՝ ծառայեցոյց
ամս երկուս (44), արձակեցաք գունդ հինից յերկիրդ Յունաց (293). մար
դիկ աշխարհիս ի հէն և ի գաղթականս փախստեամբ ամրանան (52)՝
այսինքն՝ «ապաստանում են ասպատակությունների և գաղթականությունների
ժամանակ»։
Հրոսակ – ըստ ՆՀԲ-ի՝ «զօրական յանդուգն յարձակեալ իբրև ասպա
տակաւոր»։ Կիրառված է երկու անգամ, առաջին օրինակը վերագրվում է
Բելի անկանոն զորքին՝ երևեցաւ նոցա բազմութիւն անկարգ հրոսակի
ամբոխոյն Բելայ ցան և ցիր յանդուգն յարձակմամբ ընդ երեսս երկրին
սուրալով (35), երկրորդ օրինակում հրոսակ է անվանվում նաև Հայկի զո
րախումբը՝ ևինքն առաջի և զայլս հրոսակին զկնի իւր կարգեաց (36),
բնականաբար առանց բացասական երանգավորման։ Այստեղից կարելի է
ենթադրել, որ հրոսակի բուն իմաստն է եղել «հարձակվող՝ գրոհող զորա
խումբ19, իսկ բացասական վերաբերմունքը դրսևորվում է միայն հակառա
կորդի հրոսակի նկատմամբ։
Յեղուզակ – ՆՀԲ-ում հղվում է 
Յելուզակ տարբերակին։ Խորենացու
երկում վկայված է 7 կիրառությամբ։ Հիմն ականում նշանակում է «ավազակ,
կողոպտիչ» և ըստ այդմ անարգական անվանում է անհատների կամ ավա
զակախմբերի, ինչպես հետևյալ օրինակներում է՝ լսելով բանից Սմբատայ
յեղուզակի, որ ասէ, թէ որդի է Արտաշէս Սանատրկոյ (163), Վայկուն
ոմն անուն յեղուզակ խռովէր զերկիրն Հայոց, զլեառն ամուր կալեալ,
որ մինչև ցայժմ յանուն յեղուզակին կոչին Վայկունիք (129), սա
կայն
որոշ դեպքերում էլ տերմի նը ձեռք է բերում նաև «հրոսակ, անկանոն զորք»
իմաստը՝ դարձեալ յիւր աշխարհն վասն խուճապանաց յեղուզակին
(129), և յեղուզակն բնաջինջ արարեալ ի լեռնէն (130), եթէ ո՛րպէս մե
ծարեաց Խոսրով զՍահակ ասպետ. և նահատակութիւնք նորին ի յե
ղուզակս ազգին Վանանդացւոց (254, 313), լինէր ... հասանել անդր
ասպետին Սահակայ բովանդակ գնդաւն Խոսրովայ, որով հետամուտ
յեղուզակացն էր (314)։
Յեղուզակաբար – «
Պատ
մութ
յան» մեջ հան
դի
պում է նաև յեղուզակ
հիմքով կազմված յեղուզակաբար մակբայը հետևյալ կիրառությամբ՝ յե
ղուզակաբար արշաւանօք յիշխանութիւն երկոցունց թագաւորութեանցն
Հայոց խռովէին զաշխարհս և անհանգիստ պահէին (313)։
19 Հ. Աճառյանի «Արմատական բառարանում» նույնպես բառի առաջին իմաստն է «ասպատակող զօրք»։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018

Սպառազինություն իմաստային դաշտում միավորվում են հարձակո
ղական ու պաշտպանական զենքերն ու հանդերձանքը։
Զէն – մարտիկների անհատական սպառազինության և զինատեսակների
ընդհանուր, չտարբերակված անվանումն է, որ վկայված է 14 կիրառությամբ,
տարբեր հոլովաձևերով, մեծ մասամբ եզակի թվով՝ զի սահմանք քաջաց,
ասէ, զէնն իւրեանց, որքան հատանէ, այնքան ունի (29), թագ կապեալ
ի գլուխն, և զ
էնն ոսկ
ւով ա
ռա
ջի ե
դեալ (190), ա
ռեալ զզէնն իւր և
զկազմած ձիոյն՝ ի լուղ ... անցանէր ընդ Եփրատ ի բուն զօրսն իւրեանց
(219), մեծապէս հանդերձեաց զինու և զարդու (282) և այլն։ Հոգնակի
թվով վկայված է 4 օրինակ՝ Այսպէս և զկնի այլով զինուք ժամս ոչ սա
կաւս (76), պահպանակաց և զինուց փայլմունք և շողիւնք (72), զէնս
շարժեալ յաջողակաբար (217), զօրքն Յ
 ունաց վառեալ էին ի զէնս ոսկ
ւոյ և արծաթոյ (303)։
Նիզակ – Հին աշխարհի կարևորագույն զինատեսակներից մեկի ան
վանումն է, որ Խ
 որենացու երկում գործածված է 12 անգամ, ընդ որում, 5
օրինակում հանդիպում է տէգ նիզակի կապակցության մեջ՝ որք ի տէգ
նիզակի և յաղեղն և ի սուսեր աջողաձեռնագոյն (65), և շերտաւորքն
ի սուսեր ևի տէգ նիզակի վառեալք (72), շամփրէ զԱժդահակ յընդար
ձակ տէգ նիզակին (82), ի տէգ նիզակաց զմարմի նս երկաքանչիւրոցն
յոշելով (76), ևս մեկ օրինակում դարձյալ հիշատակվում է տէգը՝ նիզակ
բառի որոշիչ բարդության մեջ՝ զնիզակն իւր, ասեն, զբոլորատէգ, որ էր
արեամբ զեռնոց մխեալ (119)։ Մնացած կիրառություններում նիզակ զի
նատեսակը հանդես է գալիս առանց տէգ բաղադրիչի՝ նիզակ անարի ի
ձեռին իւրում աջոյ (36), այնպես երագ յերիվարացն առեալ նիզակօք,
դի ցուրտ յերկիր ընկենուին, ոչ կարելով նոցա յիւրեանց ճակատն
մտանել (303), ուղղեա և զնիզակս իմ ական հզօրիս այսորիկ (267) և
այլն։
Նիզակակից – նիզակի՝ որպես կարևորագույն զինատեսակի նշանա
կությունը արտացոլված է նաև նիզակակից «զինակից, մարտակից, պա
տերազմակից» տերմի նի մեջ՝ վկայված հետևյալ օրինակով՝ կրտսեր եղ
բայր քո և նիզակակից (29)։
Տէգ – ՆՀԲ-ի բացատրության մեջ բերվում են մի շարք հոմանիշներ՝
«արդն. գեղարդն. նիզակ. գայիսոն. մանաւանդ երկաթ նորա սայրասուր
որպէս սլաք կամ փուշ», այսինքն՝ նիզակի երկաթյա մասը, որ հագցվում է
փայտյա կոթին (այդ է վկայում ՆՀԲ-ի բնութագրական օրինակը Բուզանդից՝
փակագծերում տրված բացատրություններով)՝ «Մանուէլ զտէգ նիզակին
(զերկաթն) ի ձեռին կալեալ, և նիզակաւն (բնովն) ի կառափն մատու
ցեալ ծեծէր զարքայն Վարազդատ. 
Բուզ. Ե. 37»։ Խորենացու երկում
հանդիպում է տէգ տերմի նի վեց գործածություն, որոնցից միայն մեկում
բառն ունի պարզ արմատական կառուցվածք՝ քա
րինք և ն
 էտք և տ
 էգք
արձակեալ լինէին (290), իսկ հինգը վկայված են տէգ նիզակի հարադ
րական կազմության մեջ (տե՛ս նիզակ գլխաբառի տակ բերված օրինակնե
րը)։ Տէգ նիզակի կապակցությունը կարելի է բնութագրել նաև որպէս տա

Վէմ համահայկական հանդես

4. Սպառազինություն. զենքեր, հանդերձանք, զինամթերք
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րածված ոճական դարձույթ՝ «մասը ամբողջի փոխարեն»։
Բոլորատէգ – տէգ արմատով կազմված է և բոլորատէգ բարդությու
նը, ըստ ՆՀԲ-ի՝ «
որոյ տէգն կամ սայրն է բո
լորակաձև, այսինքն գունտ
բրգաձև» և բերվում է հետևյալ օրինակը Խորենացուց՝ զնիզակն իւր,
ասեն, զբոլորատէգ, որ էր արեամբ զեռնոց մխեալ, ձգեալ ի հետևա
կուց՝ խորագոյնս նստոյց յերկանաքար արձանին (119)։ Սա նշանակում
է, որ եղել են տեգերի (նիզակի երկաթե ծայրապանակների) տարբեր ձևա
վորում ունեցող տեսակներ20։
Գեղարդն – ՆՀԲ-ի բացատրությունը հանգում է հետևյալ հոմանշային
շարքին՝ «նիզակ. տէգ. աշտեայ. սուին. գայիսոն»։ Այսինքն՝ գեղարդը նույն
պես պատկանում է հեռահար՝ ձեռքով նետելու զինատեսակների թվին։
Բուն գեղարդը նիզակի վերին սրածայր հարվածող մետաղյա մասն է, որ
հագցվում է փայտյա կամ եղեգնյա կոթին21։ Խորենացու երկում հանդիպում
է մեկ գործածությամբ՝ վա
նեալ սրով և 
գե
ղար
դեամբ զհզօր ազգսն
զայնոսիկ (200)։
Մկունդ – ինչպես արդեն նշել ենք22, մկունդ զինանունը առանձին կի
րառությամբ չի հանդիպում Խորենացու երկում, այլ վկայված է մկնդահար
բարդության կազմում՝ «Պատմության» երկրորդ գրքի Ե գլխի վերնագրում՝
Պատերազմ Մորփիւղիկեայ և մկնդահար մահ (107)։ ՆՀԲ-ում մկունդ
գլխաբա
ռը նախ տրվում է հղումով՝ «որ և ՍՈՒԻՆ, ՍԸՎԻն», այնու
հետև
բացատրվում է հեռահար զենքերի հոմանշային անվանումն երով՝ «գեղարդն
մեծ. նիզակ. աշտէ. կամ տէգ նիզակի. մական կամ ձող բոլորատէգ. ևն»։
Սուին – ՆՀԲ-ում բացատրվում է որպես «տէգ, և ժանևոր երկաթ ի ծայր
ձողոյ», այսինքն՝ ունի նույն կառուցվածքը և գործառությունը, ինչ որ գե
ղարդն-ը կամ տէգ նիզակի-ն։ Խորենացու օրինակն է՝ Եւ մօտ ան
ցեալ
աջողեցաւ ձգել զսուինն, քանզի էր կորովի և երկայնաձիգ, հեռի զաշ
տէսն արձակեալ, որպէս ի թռիչս սրաթև հաւուց (107)։
Աշտէ – հեռահար զինատեսակ նշանակող տերմի նների թվին է պատ
կանում նաև 2 անգամ հանդիպող աշտէ-ն։ ՆՀԲ-ում որ
պես գլխա
բառ
տրվում է Աշտեայ ձևը իր հնչյունական տարբերակներով՝ «որ և աշտէ,
ասի և աշտէն» և հետևյալ բացատրությամբ՝ «նիզակ. արդն. տէգ. գեղարդն
փոքր ձգելի ի բացեայ»։ Հետևաբար աշտէ-ն ունի նույն գործածությունը,
ինչ նիզակ-ը կամ տէգ-ը, բայց դրանցից տարբերվում է իր փոքր չափերով։
Վկայված օրինակներն են՝ հեռի զաշտէսն արձակեալ, որպէս ի թռիչս
սրաթև հաւուց (107), հարեալ աշտէիւ զքաջն՝ սատակէին (107)։
Աղեղն – երկրորդ կարևոր հեռահար զինատեսակն է եղել նետ ու աղե
ղը։ Խորենացու երկում դրանք հանդիպում են առանձին-առանձին կիրառ
ված։ Սրանցից աղեղ-ը վկայված է երեք օրինակով՝ արք կորովիք էին
յաղեղն և ի սուսեր (36), ևորք ի տէգ նի
զա
կի և 
յա
ղեղն ևի սու
սեր
աջողաձեռնագոյն (65), դիպեցուցանէ աղեղամբ ընդ մէջ թիկանցն (229)։
Օրինակներից կարելի է եզրակացնել, որ բուն զինատեսակը Խորենացին
համարում է աղեղ-ը, թվելով մյուս զենքերի շարքում (նիզակ և սուսեր)։
20 Հմմտ.՝ Աբրահամյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի զենքերի տեսակները. էջք 60, 63, որտեղ պատ
կերված են հնագիտական պեղումն երով հայտնաբերված՝ նիզակի երկաթյա ծայրերը։
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 58 և հաջ։
22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 2։
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23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 4։
24 Տես Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, հատոր Դ, Եր.,
2007, էջ 151։
25 Խորենացու երկի աշխարհաբար թարգմանության 45-րդ ծանոթագրության մեջ «լիճ» տերմինը բացա
տրվում է որպես կորացված աղեղով և նրա երկու ծայրերի միջև ձգված լարով կազմված տարածություն։
Որքան մեծ է այդ տարածությունը, այնքան ավելի մեծ ուժ է պահանջվում լարը քաշելու համար, ուստի
լայնալիճ աղեղ կարող էին գործածել միայն շատ ուժեղ մարդիկ (տե՛ս Մովսես Խորենացի, Հայոց
պատմություն, խմբ., ներած. և ծանոթութիւն. Ս. Մալխասյան, Երևանի համալս. հրատ. 1981, ծանոթ. 45,
էջ 328)։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

Այդ է վկա
յում նաև դիպեցուցանէ աղեղամբ կապակցությունը, որի
իմաստն է «դիպցնում է աղեղով»։ Հմմտ. նաև վերը նշված աղեղնաւոր
տերմի նը 5 կիրառությամբ՝ «տվյ ալ զինատեսակը կրող՝ ունեցող» նշանա
կությամբ տերմի նների շարքում23։ Ինչ վերաբերում է նէտ տերմի նին, ապա
աղեղ բառի հետ նրա զուգադիր կիրառությունը հավանաբար սկսվում է
ավելի ուշ և ծավալվում է ժամանակակից գրական հայերենում ու բազմա
թիվ բարբառներում՝ հաճախ բաղադրիչների միաձուլումով՝ նետուաղեղ,
նետ-անեղ, նետանեղ, նետվանեղ, նետվանիղ և այլ հնչունական տար
բերակներով24։
Լայնալիճ25 – փոխանվանաբար՝ աղեղ տերմի նի իմաստով կիրառված
ենք գտնում նաև նրա մակդիրներից մեկը, որը խոսքաշարում փոխարինում
է լայնալիճ աղեղ բառակապակցությանը՝ Զայս իմացեալ աղեղնաւորին
Հայկայ՝ յառաջ վարէ զինքն, մօտ հասանէ յարքայն, լի քարշէ զլայնա
լիճն, դիպեցուցանէ զերեքթևեանն կրծից տախտակին (36)։
Նետ – Խորենացու երկում առանձին հանդիպում է 7 կիրառությամբ։
Վկայված օրինակներից 4-ը վերաբերում են մարտիկների հանդերձանքին
և մարտական գործողություններին՝ և ինքն վառեալ վերտ պահպանա
կօք, ուր ոչ գծէին նետք (230), նետք և տ
 էգք ար
ձա
կեալ լի
նէին, և
խոցոտեալ մերքն յապուշ դառնային (290), եւ պարսկական զօրուն շուրջ
զքաղաքաւն հրամայեաց ընթանալ և նետիւք խոցոտել զ’ի վերայ
պարսպին (290), ի վերայ պատուարին եւթնևտասն այր նետիւք հարեալ
վերուստ ի վայր հոսեաց միմեանց զկնի (308)։
Նետը և աղեղը կիրառվում էին ոչ միայն պատերազմական գործողութ
յուններում, այլև որսորդության ժամանակ։ «Հայոց պատմության» մեջ ու
նենք այդպիսի կիրառությունների վերաբերյալ երեք վկայություն՝ Սա ...
կեցեալ ամս երեսուն մեռաւ յորսի՝ նետի ուրուք դիպեալ փորոտեացն
(161), երէոյ կամելով ձգել՝ նմա պատահեաց նետն (284), ոմն Վարաժ
անուն պատանի լեալ, աջող յորս եղջերուաց և այծեմանց և վարազուց,
դիպաձգութեամբ նետից կորովի (42)։
Երեքթևեան – կիրառված է «նետ» իմաստով՝ փոխանվանաբար (հատ
կանիշը առարկայի փոխարեն)՝ «եռաթև նետ», որի ծայրապանակը իր
առանցքի շուրջը՝ սուր ծայրից դեպի հիմքը լայնացող երեք շեղբ ուներ։
Վկայված օրինակն է՝ լի քարշէ զլայնալիճն, դիպեցուցանէ զերեքթ
ևեանն կրծից տախտակին (36)։
Ինչպես տեսնում ենք, հետաքրքրական փոխանվանական գործածութ
յամբ աղեղ և նետ տերմի նները փոխարինված են իրենց հատկանիշները
բնութագրող բառերով։ Սա է այն օրինակներից մեկը, երբ Խորենացու եր
կում ճշգրիտ տերմի նը կիրառվում է և գեղարվեստական նպատակներով։
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Սլաք –ըստ ՆՀԲ-ի՝ «սայր. սայրասուր բերան կամ ծայր զինուց»։ Ընդ
հանրապես կարող է նշանակել նաև «ձգելի զէն երկաթի, նետ, նիզակ,
տէգ»։ Խորենացու «Պատմության» մեջ կիրառված է մեկ անգամ որպես
նետ տերմի նի հոմանիշ26 հետևյալ օրինակում՝ լի քարշէ զլայնալիճն ...
և 
շեշտ ընդ մէջ թի
կանցն թա
փան
ցիկ լեալ՝ յեր
կիր հարս
տի սլաքն
(36)։
Պարսատիկ – հեռահար զինատեսակներից է նաև պարսատիկը, որը
սակայն Խորենացու երկում հիշատակվում է ոչ թե ռազմական գործողութ
յունների նկարագրության մեջ, այլ համեմատության հիմք է ծառայում ցույց
տալու համար ամբարտակի ամրությունը և կուռ կառուցվածքը, որից նույ
նիսկ չէր կարելի պարսատիկի մի քար պոկել՝ ոչ իբր պարսատկաց քար
մի արժանաւոր ի շինուածոյ ամբարտակին խլել ոք զօրեսցէ (52)։
Պարսաքար – այս տերմի նը նույնպես կիրառվում է ոչ թե նկարագրե
լու համար մարտական գործողությունը, այլ որպէս օրինակ անվրեպ նշա
նառության՝ Օգնեա ինձ, Աստուած, որ զԴաւթեան պարսաքարն դիպե
ցուցէր ճակատու խրոխտացելոյն Գողիաթու, ուղղեա և զնիզակս իմ
ական հզօրիս այսորիկ (267)։
Հեռահար զինատեսակներից բացի Խորենացու երկում վկայված են նաև
մերձավոր ձեռնամարտի ժամանակ կիրառվող անհատական զենքերի զգա
լի թվով անվանումն եր։ Դրանցից ամե նահաճախականն են սուր և ս
 ուսեր
տերմի նները՝ յուրաքանչյուրը 14-ական գործածությամբ։ Սրանք ՆՀԲ-ում
ներկայացված են որպես հոմանիշներ։
Սուսեր – ըստ ՆՀԲ-ի՝ «
նոյն ընդ սուր», ուս
տի և 
բա
ցատ
րութ
յու
նը
տրվում է սուր գլխաբառի տակ (տես ստորև)։ Խորենացու երկում վկայված
օրինակներից են՝ արք կորովիք էին յաղեղն ևի սուսեր (36), որք ի տէգ
նիզակի և յաղեղն և ի սուսեր աջողաձեռնագոյն (65), և շերտաւորքն ի
սուսեր և ի տէգ նիզակի վառեալք (72), սուսերաւ զերամակս փղացն
պուղէր (225), զի էր վերացուցեալ զձեռն՝ ածել ումեք սուսերաւ (230),
արարեալ սուսերաւ կիսակտուր զգլուխ նորա (307) և այլն։
Սուր – ՆՀԲ-ում բացատրվում է որպես «երկաթ սրեալ ի հատանել», և
բերվում են մի շարք նման գործառույթ ունեցող զենքերի և գործիքների
անվանումն եր՝ վաղակ, վաղակաւոր, դաշոյն, նրան, ինչպես նաև դանակ
և կտրոց։ Խորենացու երկում սուր-ը և սուսեր-ը կիրառվում են որպես բուն
ռազմական տերմի ններ՝ մերձավոր ձեռնամարտի ժամանակ կիրառվող զի
նատեսակների անուններ։ Սուրը և ս
 ուսերը մարտիկները կրում էին իրենց
մարմն ի վրա՝ գոտիներին ամրացրած ձախ կողմից՝ գօտևորեալ զմէջսն,
և յահեկէ զսուրն երկսայրի (36)։ Այլ օրինակներ՝ սուր ի կող ընկերի իւ
րոյ ձգելով՝ ջանային տիրել ի վերայ միմեանց (33), արք յաղթանդամք
բերանոյ սրոյ դիպեալ տապալ յերկիր կործանէին (36), երկուք ոմանք
ի նոցանէ սրով կատարեցան արիաբար ի վերայ հայրենի օրինացն
(119), վանեալ սրով և գեղարդեամբ զհզօր ազգսն զայնոսիկ (200), զո
մանս կոտորեալ սրով (307) ևայլն։
Երկսայրի – սուր զինատեսակի հետ կապված՝ Խորենացու երկում
26 Նետի և սլաքի իմաստային առնչության համար հմմտ. նաև ռուս. стрела «նետ» և стрелка «սլաք» (ժա
մացույցի ևն) զույգը։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

վկայված է նաև երկսայրի կազմությունը, որը գործածված է մեկ անգամ
փոխանվանաբար՝ «երկսայրի սուր» իմաստով՝ ի ճահ դիպեցուցանէր
զերկսայրին, ևընդ մէջ կտրէր զայրն և զ
 ոյգ ընդ պարանոցին զգլուխ
երիվարին (231). Հմմտ. նաև վերը նշված՝ երեքթևեան և լայնալիճ բա
ղադրությունների փոխանվանական կիրառությունները նետ և աղեղ ան
վանումն երի փոխարեն։
Բերան սրոյ – սուր տերմի նի հետ է կապված նաև բերան սրոյ կա
պակցությունը՝ որպես տվյալ զինատեսակի մասի անվանում, որ վկայված
է մեկ գործածությամբ՝ արք յաղթանդամք բերանոյ սրոյ դիպեալք՝ տա
պալ յերկիր կործանէին (36)։ Այս օրինակը ևս կարելի է մեկնաբանել կա՛մ
որպես փոխանվանական կիրառություն՝ «մասը ամբողջի փոխարեն», կա՛մ
դարձվածային արտահայտություն՝ «սրի բերանն ընկնել»։
Սակր – հղվում է սակուր ձևին թե՛ ՆՀԲ-ում՝ «նոյն ընդ սակուր», թե՛
Հ.Աճառյանի «Արմատական բառարանում» և բացատրվում որպես «տապար»
(ՆՀԲ) կամ «պատերազմական տապար» (Աճ.)։ Հ.Աճառյանը բառը ծագած է
համարում հ.-ե. *seq «կտրել» արմատից։
Խորենացու երկում վկայված երեք կիրառությունից երկուսում հանդես
է գալիս որպես զինատեսակի անվանում՝ հարկանի յումեմ
ն է սակերբ
զգլուխն (236), ըստ իւրում անզգամութեան սակրով վճարի (307), իսկ
մեկում՝ որպես պաշարողական գործողություններում կիրառվող՝ պարիսպ
ների հիմքերը քանդող գործիք։ Եւ Յունացն մատուցեալ մեծաւ բռնու
թեամբ յե
ցու
ցին ի պա
րիսպն զկո
չե
ցեալ էշսն։ Եւ է այս գոր
ծի մե
քե
նայից անուաւոր, յերից երից արանց մղելով տարեալ և ի ներքուստ
կացնովք և սակրօք երկբերանովք և կտցաւոր մրճովք՝ փորել զհի
մունսն (290)։
Էշ – վ
 երի օրինակից պարզ է դառնում, որ Էշ-ը պաշարողական մեքե
նա կամ հարմարանք է, որի օգնությամբ խարխլում էին պարիսպների հիմ
քերը և փլուզված պարսպից ներխուժելու հնարավորություն ստեղծում։
Նույն օրինակում կիրառված են նաև պաշարողական «տեխնիկային»
պատկանող գործիքների անվանումն եր, որոնք կարող են բուն զինատեսակ
չլինել, բայց կիրառվում են մարտական որոշ գործողություններում։ Դրանք
են՝
Կացին – հիմն ականում ծառայում է որպես փայտահատի գործիք, բայց
վերը բերված օրինակում ցույց է տրված նրա գործածությունը ռազմական
նպատակներով՝ պարսպի հիմքերը քանդող՝ խարխլող գործիք՝ ... ևի ներ
քուստ կացնովք և սակրօք երկբերանովք և կտցաւոր մրճովք՝ փորել
զհիմունսն (290)։
Կտցաւոր մուրճ – ըստ վերը բերված օրինակի՝ կտցաւոր մրճովք՝ փո
րել զհիմունսն (290), են
թադ
րե
լի է մուր
ճի տե
սակ, ո
րի մի կող
մը կեռ
կտուցի է նմանվում։ Ի դեպ, այդպիսի գործիք ունեն և ժամանակակից
ատաղձագործները։
Երկբերան սակր – երկկողմանի կամ երկսայրի սակր է, որ զինատեսակ
լինելուց բացի կիրառվում է կարծր նյութերը փշրելու կամ, տվյալ դեպքում,
պարիսպների հիմքերը քանդելու համար ։
Վաղակաւոր – ՆՀԲ-ի բացատրությունն է՝ «վաղր. ազգ սուսերի կամ
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դանակի»։ Ի թիվս այլ հղումն երի՝ ՆՀԲ-ում նշվում է և Խ
 որենացու կիրա
ռության էջը, բայց առանց տեքստը մեջբերելու։ «Արմատական բառարա
նում» տրվում է «կարճ թուր, մի տեսակ դաշոյն, խարբ» իմաստը։ Խ
 որենացու
երկում վկայված է մեկ օրինակով՝ այլ նա ի վաղակաւորն հաստատեալ
զաջն, ... յիւր տունն անցեալ գնայր (331-332)։
Վաղր – և՛ ՆՀԲ-ում և՛ «Արմատական բառարանում» տրվում է փոխա
դարձ հղումով Վաղակաւոր-ին։ Խորենացու երկում վկայված միակ օրի
նակն է՝ իսկ մի ոմն ի զի
նո
ւո
րացն մտեալ ե
հար վա
ղերբ զգլուխն
Երուանդայ (173)։
Ասպազէն – զինատեսակների իմաստային դաշտում կարելի է առանձ
նացնել և մարտական երիվարների սպառազինությանը վերաբերող ասպա
զէն տերմի նը, որ «Պատմության» մեջ հանդիպում է մեկ կիրառությամբ՝ հա
նեալ յասպազինէն զներդեայ քեմխտապատ պարանն և կորովութեամբ
ձգեալ յետուստ կողմանէ՝ ճահ դիպեցուցանէ յուս ձախակողմանն և
յանութ աջակողմանն (230)։
Պարան – ասպազենի մաս է կազմում հատուկ նյութից որոշակի եղա
նակով պատրաստված՝ ջլերից հյուսված կաշեպատ (ներդեայ, քեմխտա
պատ) պարանը, որ կիրառվում է մարտական գործողությունների ժամա
նակ՝ հակառակորդին ցանցելու, կաշկանդելու կամ գերելու համար (տե՛ս
վերի օրինակը)։
Ներդեայ – այս տերմի նը կիրառված է երկու անգամ՝ առաջինը ածա
կանաբար, որպես մակդիր լրացում պարան գոյականի (զներդեայ քեմխ
տապատ պարանն), երկրորդը՝ փոխանվանաբար՝ լրացյալի փոխարեն՝
ահեակ ձեռամբն ի ներդեայն աճապարեալ սկային, և սաստկութեամբ
ուժով յիւրեաւ ցանցեալ՝ ի ճահ դիպեցուցանէր զերկսայրին (231)։
Կազմած – ասպազէն-ի հոմանիշ կարելի է համարել նաև կազմած
տերմի նը՝ «մարտական ձիերի սարքուկարգ» իմաստով, որ վկայված է
հետևյալ օրինակում՝ ա
ռեալ զզէնն իւր և զ
կազ
մած ձիոյն՝ ի լուղ լայ
նատարած և խորայատակն անցանէր ընդ Եփրատ ի բուն զօրսն իւ
րեանց (219)։
Քննվող իմաստային դաշտում առանձին խումբ են կազմում մարտիկ
ների անհատական հանդերձանքին ու պաշտպանական զրահավորմանը
վերաբերող տերմի նները։ Դրանք են՝
Վահան – անձնական պաշտպանության միջոցներից առավել կարևոր
էր վահանը, որով ոչ միայն կարողանում էին պաշտպանվել թշնամու հար
վածներից, այլև հետ մղել հարձակվողի զենքը և նույնիսկ զորքի ճակա
տամասում կազմել վահանափակ պարիսպ։ Խորենացու երկում վկայված
4 կիրառություններն են՝ և նիզակ անարի ի ձեռին իւրում աջոյ, և
յահեկումն վահան (36), ի պղնձապատ վահանացն նշոյլք զլերամբ փայ
լատակէին իբրև յամպոյ մեծէ (304), մերկքն վահանօք և զգեստուք
երկաթեօք պարածածկեալք (72), իբր պարսպաւ պատեաց վահանօք
զճակատն Պապայ (303)։
Ի տարբերություն վահանի, որը մարտիկները կրում էին իրենց ձախ
ձեռքին (տե՛ս վերի օրինակը), պաշտպանական մյուս միջոցները ամրացվում
կամ հագցվում էին մարմն ի համապատասխան մասերին։
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27 «Кольчуга. От кольцо или заимств. из польск. Kolczuga»: Տե՛ս М.Фасмер, Этимологический словарь
русского языка, Москва, изд. “Прогресс”, 1986, т. II, с. 299.
28 Տես Հայկական համաբարբառ – 7, Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 3-րդ, Եր., 1976, էջ
422։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

Գլխանոց – կիրառված է մեկ անգամ։ ՆՀԲ-ի բացատրության մեջ փո
խա
դարձ հղումներ կան գլխապան բառի հետ՝ բացատրված որպես
«սաղավարտ» կամ «պահպանակ գլխոյ»՝ Խորենացու երկից վերցված վկա
յությամբ՝ եւ ինքն գլխանոց ագուցեալ երկաթի՝ նշանաւորօք վերջիւք
«նշանակիր (թերևս՝ զարդարուն) ծայրերով» (35)։
Պահպանակ – ու
նի 4 կի
րա
ռութ
յուն, ո
րոն
ցից մե
կում նշվում են և
մարմն ի պաշտպանվող մասերը՝ պահպանակս բարձից և բազկաց
(«ազդրերի//սրունքների և բազուկների պահպանակներ»)։ Մյուս օրինակ
ները հետաքրքրական են նրանով, որ հայտնում են պահպանակների որա
կը՝ ի նոցայն պահպանակաց և զինուց փայլմունք և շողիւնք (72), և
ինքն վառեալ վերտ պահպանակօք, ուր ոչ գծէին նետք (230), և թե ինչ
նյութից են պատրաստված եղել՝ հոլովք ի ջղեայ ևի կաշեայ պահպա
նակաց զգեստուն զկարծրութիւն վիմաց բերէին երևոյթս (303)։
Վերտ – կ
 իրառված է մեկ անգամ՝ որպես պահպանակ-ի մակդիր (տե՛ս
վերի օրինակը)՝ ըստ Հ. Աճառյանի «Արմատական բառարանի»՝ «շղթայի
պէս հիւսուած (զրահ)» իմաստով։ Ժամանակակից հայերենում սրան հա
մապատասխանում է օղազրահ տերմի նը։ ՆՀԲ-ում նույնպես տրվել է նման
բացատրություն՝ «ոլորեալ, հիւսեալ, շարամանեալ»։ ՆՀԲ-ի բառահոդվա
ծում տրված թուրքերեն թարգմանությունը՝ զինճիլլամէ, հալգա հալգա,
այսինքն՝ «շղթայաձև, օղակ-օղակ», իր հերթին թույլ է տալիս բխեցնելու
հայերեն «օղազրահ» իմաստը։ Հմմտ. նաև ռուս. кольчуга27 «օղազրահ»
համարժեքը։
Տախտակ պղնձի – պաշտպանական զրահավորման մաս են կազմում
մարտիկների կուրծքը և թիկունքը պաշպանող պղնձե շերտերը՝ տախտակս
պղնձիս՝ թիկանց և լանջաց (35)։ Այս տերմի նը վկայված է մեկ կիրառութ
յամբ։
Սպառազինություն իմաստային դաշտին են պատկանում նաև վառել
բառից ածանցյալ վառեալ, վառելի(ք) և վառուած տերմի նները։
Վառեալ – ՆՀԲ-ում տրված է ինքնուրույն գլխաբառ՝ «Որպէս սպառա
զէն» բացատրությամբ և հղումով՝ «Տ. ՎԱՌԵԼ ըստ բ’ նշ.»։ Վ
 առել բառի
առաջին իմաստը ՆՀԲ-ում բերվում է Վառեմ գլխաբառի տակ «լուցանել,
բորբոքել զհուր կամ զճրագ» բացատրությամբ և մի շարք օրինակներով,
որոնք ռազմագիտական նշանակություն չունեն։ Վառեմ բառահոդվածից
հետո առանձին ենթագլխաբառով տրվում են վառել//վառիլ ձևերը՝
«հանդերձել զինու, զարդու, կազմել, պատրաստել. և Քաջալերել կամ ար
ծարծել զոգի ի պատերազմ. և Գոտևորիլ» ռազմագիտական իմաստներով։
Վառեալ բառի կիրառությունները Խորենացու «Հայոց պատմության» հա
մաբարբառում28 ըստ իմաստների տարբերակված չեն. այսպես՝ տարբեր
օրինակներում վառեալ նշանակում է՝ 1.«Կրակ տված, հրկիզված»՝ հուր ի
դրունս և յամե նայն կողմանս վառեալ ... լինէին (290), 2. Փոխաբերական
իմաստով՝ «տարփալից, կրքով համակված»՝ ըստ շամբշութեան առն կնա
մոլոյ ցանկութեամբ վառեալ ի Կղեոպատրայ դշխոյն Եգիպտացւոց
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(136), ի բանսն որ զնմանէ՝ որպէս ի տեսութիւն շամբշութեամբ վառեալ
էր (49), 3. Բուն ռազմագիտական նշանակությամբ՝ «Զինված, սպառազեն,
զրահավորված, մարտական հանդերձանքով»՝ Եւ տեսեալ Հայկին զՏի
տանեանն կուռ վառեալ (36), ի սուսեր ևի տէգ նիզակի վառեալք (72),
և ինքն վառեալ վերտ պահպանակօք (230), և զօրագլուխ նիզակաւո
րացն լեալ անարի ոմն սկայ վառեալ (267), զօրքն Հունաց վառեալ էին
ի զէնս ոսկւոյ և արծաթոյ (303)։
Վառելիք – ՆՀԲ-ում տրվում է առանձին ենթագլխաբառով՝«զէն,
զրահ, սպառազինութիւն» բացատրությամբ, որին համապատասխանում է
Խորենացու երկում կիրառված մեկ օրինակ՝ այր սրտեայ էր ևանդամովք
երկար... ամրացեալ պղնձով և երկաթով և այլովք ընտիր վառելովք29
(107),
«Համաբարբառում» այս կիրառությունները պետք է տրվեին առանձին
գլխաբառերով, ընդ որում՝ ռազմագիտական արժեք ունեն միայն 3-րդ խմ
բի մեջ ընդգրկված օրինակները։
Վառուած – ըստ ՆՀԲ-ի բացատրության՝ «վառիլն զինու, սպառազի
նութիւն»։ Խորենացու երկում վկայված մեկ կիրառության մեջ վառուած-ը
պարզապես նշանակում է «զենքուզրահ»30՝ Պարսից փորձ առեալ զսաստ
կութիւն սկային և կուռ վառուածոցն՝ բազում վիրօք պատեալ զձին՝
սատակեցին նետաձգութեամբք. որոյ զարկուցեալ յերկիր ընկենոյր
զարքայն (225)։ Նույն օրինակը համառոտված բերվում է և ՆՀԲ-ում։

5. Ռազմական գործողություններ և դրանց հետևանքներ
Ռազմական գործողություններ իմաստային դաշտում, բնականաբար,
ամե նամեծ հաճախականությունն ունի պատերազմ տերմի նը, որ վկայված
է 123 գործածությամբ։ Ընդհանրապես ռազմական տերմի նների մեջ սա ըստ
օրինակների քանակի երկրորդ տեղում է՝ ամե նահաճախական՝ 223 կիրա
ռություն ունեցող զօր(ք) տերմի նից հետո։ Այդ գործածությունների մեջ կա
րելի է առանձնացնել որոշ իմաստային երանգներ, որոնց բոլորի մեջ առկա
է «զինված առճակատում» իմաստույթը։
Պատերազմ – ամե նահաճախական իմաստն է «մեծամասշտաբ զինված
ընդհարում հակառակորդ պետությունների կամ էթնիկական կազմավո
րումների միջև, ինչպես նաև երկրի ներսում՝ կենտրոնական իշխանության
և տարբեր հասարակական խմբավորումների միջև», ընդ որում՝ «Հայոց
պատմության» մեջ պատերազմները անվանվում են մարտնչող կողմերի
կամ նրանցից մեկի անունով՝ Այլ պատերազմ Հայոց ընդ զօրս Հռոմա
յեցւոց (135), պատերազմ ընդ Մակեդոնացիս (102), լինի պատերազմ ի
մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց (177), Յաղագս պատերազմի ն Արշակայ
ընդ նախարարս իւր (291, 253) ևայլն։
Խորենացու երկում պատերազմները հաճախ անվանվում են նաև պե
29 Աշխարհաբար թարգմանությամբ՝ «այլ ընտիր սպառազեններով» (տես Մովսես Խորենացի, Հայոց
պատմություն, խմբ. ներած. և ծանոթություն, Ս.Մալխասյան, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 1981, էջ 149։
30 Հմմտ. նաև վերը նշված՝ նույն (-ած ձևույթով) կառուցվածքն ունեցող՝ կազմած ձիոյն տերմինը «ձիու
սարքուկարգ» գոյականական կիրառությամբ՝ առեալ զզէնն իւր և զկազմած ձիոյն՝ ի լուղ ... անցանէր ընդ
Եփրատ (219) օրինակում։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

տության գլուխ կանգնած այրերի կամ զորահրամանատարների անունով՝
պատերազմ Շապհոյ ընդ Կոստանդեայ (270), ասէ Եւագարոս. «Փոքր
Աղեքսանդրի և Դարեհի պատերազմն առ Արտաշիսի բաղդատեալ...»
(124)։ Որոշ կիրառություններում չեն հիշատակվում կոնկրետ պատերազմող
կողմերը, այլ տրվում է պատերազմական իրադրությունը, խռովյալ իրա
վիճակը՝ պատերազմ զմեզ շուրջ պաշարէ, և Մակաբէ ոչ փրկէ (360),
ձանձրացեալ լինէին յաշխատութենէ հանապազորդ պատերազմացն
(310), վասն պէս պէս պատերազմացն, որ կուռ միմեանց զկնի ի վերայ
գային (11), կամ նկատի է առնվում ընդհանրապես պատերազմական գոր
ծը՝ և խորհրդական չէ ի միջի, որ խրատէր և յարմարէր ի պատերազմ
(360), և կամ ընդգծվում է կռվի ընթացքը, տևականությունը՝ վասն որոյ
երկարեալ քարշէր գործ պատերազմի ն՝ մինչև ի ժամս ձիգս (82) և այլն։
Մի շարք օրինակներում պատերազմ տերմի նը հանդես է գալիս մարտ
բառի ոճական հավելադրությամբ՝ մարտ պատերազմի՝ «պատերազմական
կռիվ» կամ «պատերազմական հակամարտություն» իմաստով՝ ընդդիմա
ցան նմա՝... ի մարտ պա
տե
րազ
մի ընդ նմա գրգռե
լով (24), իսկ ի
գրգռել միւսանգամ զօրացն Հայոց ի մարտ պատերազմի ընդ տիկնոջն
Շամիրամայ (50)։ Նույնպիսի ոճական հավելադրություն է պատերազմ-ի
գործածությունը ճակատ տերմինի հետ՝ «հակամարտություն, առճակատում»
իմաստով՝ Սմա ճակատու պատերազմի ի դիմի հարեալ Արամ, հալա
ծական ... արկանէ (45)։ Ավելի հաճախական է տալ պատերազմ բայական
հարադրությունը (6 կիրառությամբ)՝ զՍկաւրոս սպարապետ իւր յԱսորիս
առաքէ՝ տալ պատերազմ ընդ Տիգրանայ (129), լինել զօրավիգն օգնակա
նութեան առ ի տալ ընդ միմեանս պատերազմ (315), ետուն պատերազմ
ընդ Ռուփոսի եպարքոսի (189) և այլն։ Սրանցից բացի «Համաբարբառում»
առանձին՝ Տամ պատերազմ գլխաբառով նշված են ևս երեք կիրառություն՝
Պոմպէոս ... զՍկաւրոս սպարապետ իւր յԱսորիս առաքէ՝ տալ պատե
րազմ ընդ Տիգրանայ (129), Սանատրուկ թագաւորեալ՝ զօրս ժողովէ ...
իջանել տալ պատերազմ ընդ որդիսն Աբգարու (159), լինել զօրավիգն
օգնականութեան առ ի տալ ընդ միմանս պատերազմ (315)։
Անհամեմատ սակավ են պարզ բայական կիրառությունները (պատե
րազմել) ընդամե նը 18, որ «Համաբարբառում» խմբավորված են երեք բա
ռահոդվածի տակ՝
Պատերազմել – սատակի ամե նայն զօրօքն հանդերձ ի պատերազ
մելն ընդ Տիգրանայ (131), բազում կարգս ուղղութեան գործեաց, պա
տերազմելով ընդ Պոնտացիս (118),
Պատերազմիմ – և զօրքն ընդ միմեանս պատերազմէին ևընդ Պ
 արսս
(325), պատերազմեցաք ընդ քեզ ի հարկէ ևոչ ի կամաց (318)։
Պատերազմեալ – իսկ Պոմպեյի պատերազմեալ ընդ Միհրդատայ՝
տեսանէ սաստիկ ընդդիմակացութիւն և ահագին մարտս (130), և
պատերազմեալ՝ սաստկապէս վտանգին (184),
«Պատմության» մեջ արտացոլված են նաև պատերազմական ծավալուն
գործողությունների հետ կապված այլ տերմի ններ, որոնցից առավել հա
ճախականն են ճակատ-ը և մարտ-ը։
Ճա
կատ – 
բազմիմաստ բառ է, որի իմաստային կիրառությունները

129

տարբերակված չեն ո՛չ Խորենացու «Պատմության» «Համաբարբառում, ո՛չ
«Հաճախականության բառարանում»։ Վերջինում առանց իմաստային դաս
դասման նշված է բառի 27 կիրառություն։ Սրանցից «դեմքի մաս» իմաստով
արձանագրված է 2 օրինակ, որոնց բնականաբար չենք անդրադառնում։
Բազմիմաստություն է դրսևորվում նաև ռազմական տերմի նի արժեքով
Ճակատ բառի կիրառությունների մեջ՝ 1. Ճակատամարտ, 2. Զորքի առա
ջամաս՝ ուղղված դեպի հակառակորդը, 3. Ավելի լայն իմաստով՝
«պատերազմ»։ Սրանցից առավել հաճախական են առաջին իմաստով կի
րառությունները՝ Զի թէպէտ և ծերագոյն էր՝ երիտասարդապէս յարդա
րեաց և մ
ղեաց զճա
կատն (184), այս իմաստով մի շարք օրինակներ են
վկայված տեղի ճակատուն՝ կապակցությամբ՝ «ճակատամարտի վայր»
իմաստով՝ զտեղի ճակատուն շինէ դաստակերտ (37) անուանեաց ...
զտեղի ճակատուն Երուանդավան (172) ևայլն։ Երկրորդ՝ «զորքի առա
ջամաս» իմաստով նույնպես վկայված են մի շարք կիրառություններ՝ խոր
հէր ի միջոցի ամբոխին ամրանալ, մինչև հասցէ բովանդակ զօրն, զի
միւսանգամ ճակատ հօրինեսցէ («ճակատ կազմի») Եւ յառաջեալ զճա
կատն իւր՝ իբրև զարծուի յերամս կաքաւուց խոյանայր (171), Եւ իբրև
հանդէպ ճակատուն Երուանդայ ելին նշանք Արտաշիսի (171). սրանց մի
մասը հոգնակի թվով է՝ Եւ ի խառնակել այսպիսի ճակատուց՝ պատա
հեն Արտաշիսի արք քաջ Տաւրացիք (172) ևայլն։ Երրորդ իմաստով վկայ
ված օրինակներից են՝ յետ վճարելոյ ճակատուն որ ընդ արևելեայս՝
խաղայ նոյն զօրութեամբ զկողմամբք Ասորեստանի (45), ինչպես նաև
ճակատ պատերազմի ոճական հավելադրությամբ երկու կիրառություն՝
սմա ճակատու պատերազմի ի դիմի հարեալ Արամ (45) և՝ պատահէ
հիւսիսականացն ճակատու պատերազմի (230)։
Տալ ճակատ – այս վերլուծական կազմությամբ տերմինը («ճակատամարտ
տալ, ճակատամարտել» իմաստով) Խորենացու «Պատմության» «Համաբար
բառում» ներկայացված է երկու գլխաբառի տակ՝ առաջինը՝ ընդհանուր ճա
կատ բառահոդվածում՝ երեք օրինակով՝ նախադաս բայական բաղադրիչով՝
ետ ճակատ ընդ Պարսից արքային, և յաղթեալ՝ դարձաւ ի Հռոմ (218),
դարձեալ ետ ճակատ ընդ զօրս Հռոմայեցւոց կրկին, աստի ևանտի Եփ
րատու (ն.տ.), և տուեալ ճակատ՝ երկոքին կողմանքն պարտեցան (270), և
երկրորդը՝ ճակատ տուեալ առանձին գլխաբառով բերված են ևս չորս կի
րառություն՝ ճակատ տուեալ ընդ Բակուր բդեշխի՝ սատակէ զնա (263),
իսկ քաջին Տրդատայ երագապէս և բ
 ազում ճակատս տուեալ ... իւրով
անձամբ առնէր զյաղթութիւնն (225) ևայլն։
Սրանցից բացի վկայված են նաև պարզ բայական կիրառություններ,
որոնք «Համաբարբառում» տրված են երկու գլխաբառի տակ՝
Ճակատեմ – զայս իբրև լսէր Երուանդ՝ հանէր ընդ առաջ զբազմու
թիւն զօրացն, և ճակատէր ոչ հեռի յիւրմէ բանակէն (171),
Ճակատիմ – ամե նեքին կազմեալ զինու հանդերձ, իբր թէ ի պա
տերազմ ճակատիցին (191)։
Մարտ – վկայված է 28 կիրառությամբ։ ՆՀԲ-ի բացատրությունն է՝
«Րազմ (sic). պատերազմ. ճակատամարտ. կագ. կռիվ. և ագոն»։ Օրինակ
ների մեծ մասում ընկալվում է որպես պատերազմական առանձին դրվագ՝
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

մեկանգամյա բախում՝ մարտն երկոցունց կողմանց մնայր անպարտելի
(36), եթէ ձերով մարտիւ առից զայս քաղաք՝ զամե նեսեան զձեզ արա
րից ազատս (290)։ Թ
 եև առկա են և մարտ տերմի նի հոգնակի թվով կի
րառություններ, բայց դարձյալ նկատի են առնվում առանձին մարտական
գործողություններ՝ այժմ մարտք ի ներքուստ և արհաւիրք արտաքուստ,
արհաւիրք ի հեթանոսաց և մարտք ի հերձուածողաց (360)։ Վկայված
են կիրառություններ մարտ խռովութեան, մարտ պատերազմի կապակ
ցություններով՝ եղև խռովութիւն ընդ նա ևընդ քաղաքացիսն, և մ
 արտ
խռովութեան (382-383), ի մարտ պատերազմի ընդ նմա գրգռելով (24),
իսկ ի գրգռել միւսանգամ զօրացն Հայոց ի մարտ պատերազմի (50) և
այլն, ինչպես նաև մեկական օրինակ վերլուծական կառուցվածք ունեցող
մարտ առնել և մ
 արտ դնել հարադրական բայերով, որոնք համաբարբա
ռում բերվում են որպես առանձին գլխաբառեր.
Մարտ առ
նել – իսկ ես Աժ
դա
հակ խտրոց ընդ մէջ ան
կեալ՝ յիս
զայնպիսի ընկալայ զհարձակումն, մարտ ընդ սքանչելւոյն առնելով
դիւցազինն (76)։
Մարտ դնել – թողեալ զՈվսիոս զօրավիգն Հերովդի, մարտ դնել
ընդ Երուսաղեմի ի վերայ Անտիգոնի՝ ինքն ի ձմերոց գնայ յԵգիպտոս
(136)։
Մարտնչել – մարտ արմատով կազմված մարտնչել բայը վկայված է 8
կիրառությամբ, որոնցից 6-ը՝ անորոշ դերբայով՝ ևի մարտնչելն ի բազում
պատերազմունս յաղթէ (235), եւ ի մարտն
չել քա
ջացն ընդ ամ
րո
ցին՝
անձնատուրք եղեն մարդիկ ամրոցին (173) ևայլն, իսկ երկուսը՝ բայի
դիմավոր ձևերով՝ որ
պէս
զի խառ
նեալ ընդ զօրս մեր՝ մար
տի
ցես ընդ
նոսա (276), դիմէ ի վերայ այնոցիկ որք ընդ այրին մարտնչէին (315)։
Կռիւ – լրացնում է «զինված հակամարտություն, բախում» իմաստով
տերմի նների շարքը։ ՆՀԲ-ում տրվում է իմաստային լայն ընդգրկումով՝
«Վէճ. կագ. մաքառումն. մարտ. պատերազմ. հակառակութիւն բանիւ և
գործով կամ զինու»։ Այս բառով, ի տարբերություն նույն դաշտի մի շարք
այլ տերմի նների, մարտական գործողությունների որոշակի հատկանիշներ
չեն մատնանշվում։ «Հաճախականության բառարանում» հիշատակվում է
5 կիրառություն, սակայն «Համաբարբառում» վկայված օրինակները 4-ն են՝
և հզօր կռուոյ եղելոյ՝ զբազումս ի Պարսիցն սպանանեն (287), Յաղագս
ընդ Ասորեստանեայս կռուոյն և յաղթութեանն (45), և զՅուշկապարեաց
կռիւս ի վերայ Պերիթեայ հարսանեացն (195), Ք
 աջ ա
րանց է յար
ձակ
դաշտի և յազատ տեղւոջ կռուել, և կանանց գործ է արգելուլ փակել
զինքեանս յերկիւղէ առ հանդերձեալ կռիւսն (290)։
Կռուել – վերջին օրինակում ընդգծված է նաև նույնարմատ կռուել բա
յը, որ վկայված է ևս մե
 կ օրինակով՝ ընդ վիշապացն ասէին յերգին կռո
ւել նմա և յաղթել (86)։
Ասպատակ – ըստ ՆՀԲ-ի բացատրության՝ «ձիարշավ հարձակվող» (Որ
ձիով արշաւէ. յարձակօղ երիվարաւ)։ Այս իմաստը վկայված է 5 օրինակով
(թեև «Հաճախականության բառարանում» նշվում է 6), որոնցից չորսում՝
կապակցություններ են կազմված հէն բառի հետ՝ ասպատակաւ հինից31։
31 Օրինակները տե՛ս սույն հոդված, էջ 119՝ Հէն գլխաբառի տակ։
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Ասպատակ առնել – այս հարադրավոր բայը վկայված է մեկ կիրառութ
յամբ՝ Ընդ որ առաւել հպարտացեալ զօրացն Հայոց և Պարսից՝ աս
պատակ ևս ի Յոյնս արարին (185)։
Ասպատակել – ՆՀԲ-ի բացատրությունն է՝ «Երիվարօք ի վերայ յար
ձակիլ, արշաւել, ձիարշաւ լինել»։ Խորենացու երկում վկայված է 4 կիրա
ռությամբ32, որոնցից 2-ը՝ անորոշ դերբայով՝ չտայ թոյլ զօրացն Հայոց
անցանել ընդ Եփրատ և ասպատակել յԱսորիս (132), յասպատակելն
Պերոզի ընդ ասորիս ի կողմանս Պաղեստինացւոց (197), և 2-ը՝ անցյալ
դերբայով՝ ասպատակեալ ձևով։ Եւ ընդ գաւառն ասպատակեալ՝ զհիւր
կանեանսն առեալ աւերէին (135), և մերն Տիգրան ի Միջերկրեայս աս
պատակեալ և ի կալանս ըմբռնեալ... (197)։
Արշաւանք – ՆՀԲ-ում գլխաբառը դրված է եզակի ձևով՝ Արշաւան (որ
և Արշաւք) մի շարք նշանակություններով՝ «ընթացք. դիմեցումն. յարձա
կումն. ասպատակութիւն. վազք՝ որպիսի և իցէ», որոնցից ռազմագիտա
կան արժեք ունեն «յարձակումն» և «ասպատակութիւն» իմաստները։ Ըստ
«Հաճախականության բառարանի» ունի 6 կիրառություն («Համաբարբառում»
վկայված է 4-ը), այդ թվում՝ Խորենացու երկի գլուխների վերնագրերում (և
համապատասխանաբար՝ ցանկերում)՝ Առաջին արշաւանք Խոսրովու յԱ
սորեստան, որով համարէր օգնել Արտաւանայ (98, 207), որ ինչ յաւուրս
սորա ի հիւսիսականաց ազգաց արշաւանք ի մեզ (266, 251), Յաղագս
թագաւորեցուցանելոյ Շապհոյ զԱրշակ և արշաւանաց ի Յոյնս (277),
յեղուզակաբար արշաւանօք ... խռովէին զաշխարհս և անհանգիստ
առնէին (313)։
Արշաւանս առնել – վերլուծական կազմության այս բայը նույնպես վկայ
ված է վերնագրում՝ Յաղագս թագաւորելոյ Տիգրանայ միջնոյ ... և ար
շաւանս առնելոյ ի Պաղեստինէ (94, 127)։
Արշաւել – «Համաբարբառում» առանձնացված է երեք գլխաբառ՝ Ար
շաւել, Արշաւեալ և Արշաւեմ, որ ավելորդ է, որպես գլխաբառ պետք էր
տալ միայն անորոշ դերբայը (կամ միայն առաջին դեմքը, ինչպես ընդուն
ված է գրաբարի բառարանագրության մեջ)։ Վկայված օրինակներն են՝ Եւ
Պերոզ արքայ Պարսից ի Հռոմեացւոց իշխանութիւնն արշաւեաց (197),
Վասն որոյ համարձակաբար արշաւեալ ի մեզ Արտաշրի և զզօրս
Յունաց փախստական արարեալ, գերելով զյոլով մասն աշխարհիս՝
յաւէր դարձուցանէ (214-215), ի գաղտնի հրամանէ Շապհոյ Պարսից
արքայի, արշաւեալ ի միջոց աշխարհիս հասանէին մեծաւ ամբոխիւ
(266)։ Արշաւել բառի չորրորդ կիրառությունը ռազմագիտական արժեք չու
նի և վերաբերում է որսորդությանը։
Յարձակումն – սրընթաց նպատակաուղղված մարտական գործողութ
յուն հակառակորդ զորամիավորման կամ որոշակի անձանց խմբավորման
դեմ՝ յանդուգն յարձակմամբ ընդ երեսս երկրին սուրալով (35)։
Սովորաբար ակտիվ պատերազմական գործողությունների սկզբնական
փուլն է, որ կարող է ծավալվել և հ
 ասցնել հաղթանակի կամ հետ մղվել և
32 Օ. Խաչատրյանի կազմած՝ «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարա
նում» ճիշտ նշված է 4 կիրառություն, բայց Համաբարբառում բերված օրինակներից երկուսը կրկնված են,
և ստացվել է 6 վկայություն, որ անճշտություն է։
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կամ հակահարձակմամբ կասեցվել հակառակորդ կողմից. այսպես՝
Յարձակումն ի մեզ Ալանաց և պարտումն (177, 97), յանդուգն յարձակ
մամբ յառաջեալ բախէին (171), և ահս պակուցանողս տարազուք յար
ձակմանցն սկայազունքն զմիմեամբ արկանէին (36)։
«Հաճախականության բառարանում» հարձակում-ի համար նշված է 12,
իսկ համապատասխան՝ յարձակել բայի համար՝ 11 կիրառություն։
Յարձակիմ – «Համաբարբառում» կիրառման օրինակները խմբավորված
են Յարձակեալ, Յարձակել, Յարձակիմ բառահոդվածների մեջ՝ ի մերոյս
վերայ շահատակեալ յարձակէր տէրութեանս (76)
Յարձակեալ – Եւ յարձակեալ Սպանդարատ և հերձեալ զխումբն ...
յերկիր կործանէր զքաջն (304).
Յարձակել – Յաղագս յարձակելոյն Տիգրանայ ի վերայ զօրացն Հռո
մեացւոց (130, 94) ևայլն։
Խազմ – ՆՀԲ-ի բացատրությունը տրվում է գրեթե նույն հոմանշային
շարքով, ինչ մարտ տերմի նի դեպքում է՝ «Ռազմ, պատերազմ. մարտ. կռիւ.
և կագ. բանակռուութիւն. հակառակութիւն»։ Խորենացու երկում հանդիպում
է երկու կիրառությամբ՝ «թշնամություն, հակամարտություն, պատերազմա
կան իրավիճակ» իմաստով՝ Եւ այսպէս համբաւեալ զնմանէ ի վերայ
երկրիս Հայոց, և հաւանեցուցեալ զամե նեսեան՝ դադարեցուցանէ
զխազմն (50), ոչ ինչ էր այնուհետև բան և խորամանկութիւն, որ զայս
պիսիս առագաստէր զչարութիւն, այլ յայտնի այնուհետև գրգռէր
խազմն (81)։
Աղմուկ – վկայված է 9 կիրառությամբ՝ հիմնականում «խռովություն,
ապստամբություն, անհնազանդություն, դիմակայություն, ընդդիմություն»
իմաստով, որ վերաբերում է երկրի ներքին քաղաքական-հասարակական
իրավիճակին և հանգեցնում է զինված ընդհարումների։ Վկայված օրինակ
ների մի մասում առկա է ոճական հավելադրություն՝ աղմուկ շփոթի կամ
շփոթից, աղմուկ խռովության կապակցությունների տեսքով՝ ոչ գիտեմ
ասել յո՛րպիսի ազդմանէ, ահագին իմն աղմուկ լեալ շփոթից (123), աղ
մուկ խռովութեան լեալ ի թագաւորութեանն Փիլիպպոսի (208), Աստ ի
մէջ անցեալ քոյր նոցա Աստղիկ՝ համոզեալ դադարեցուցանէ զաղմուկն
(24), աղմկաւ և բազում խռովութեամբ մնացեալ աշխարհս մեր յանիշ
խանութեան ամս երիս, աւերեալ ամայանայր (333)։
Աղմկեմ – վկայված է և աղմկել բայը մեկ կիրառությամբ՝ ներգործա
կան իմաստով՝ «խառնել, վրդովել, խռովություն հարուցել»՝ և ընդդիմա
ցեալ թագաւորին՝ աղմկէր զերկիրն և մերձ առ լերամբն ոչ թողացու
ցանէր այլում պարապել գործոյ (228)։
Շփոթ – վկայված է հիմնականում աղմուկ շփոթից կապակցություն
ներով (տե՛ս վերի օրինակները)։ Սակավ կիրառություններով հանդիպում
է և առանձին, ըստ ՆՀԲ-ի՝ «շփոթութիւն, խառնակութիւն, խռովութիւն, աղ
մուկ, վրդով, պղտորումն» իմաստներով՝ քանզի շփոթ իմն ամբոխից լեալ
այր զարամբ ելանէին տիրել աշխարհիս (87), ոչ ինչ այնուհետև կաս
կած շփոթից ուստէք ունէր (46)։ Ընդհանուր առմամբ՝ վկայված է 7 կի
րառությամբ։
Նույն արմատով բայական կիրառությունները նույնպես վերաբերում են
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երկրում ծագած խռովություններին կամ խառնակ պատերազմական իրա
վիճակին՝ հետևյալ օրինակներով՝
Շփոթեմ – Յետ մահուանն Սանատրկոյ արքայի շփոթի իմն թագա
ւորութիւնն (161), վախճանեալ Փիլիպոսի և շփոթեալ թագաւորութիւնն
Հռոմայեցւոց (210), շփոթեալ լինէր թագաւորութիւնն Յունաց. և զօրքն
ընդ միմեանս պատերազմէին և ընդ Պարսս (325)։
Խռովություն – բազմիմաստ բառ է, որ Խորենացու երկում ևս հանդես
է գալիս տարբեր իմաստային կիրառություններով (վկայված է 23 օրինա
կով), որոնց միայն մի մասն ունի ռազմագիտական նշանակություն (հմմտ.
վերի օրինակները՝ աղմուկ խռովութեան բառակապակցությամբ), այսինքն՝
վերաբերում են կողմերի միջև այն տարաձայնություններին (ապստամբութ
յուն և այլն), որոնք հանգեցնում են մարտական գործողությունների։ Այդ
պիսի օրինակներից են՝ Աբգարու ոչ յաջողեցաւ խորհուրդն ապստամ
բութեան. զի խռովութիւն անկեալ ի մէջ ազգականաց իւրոց, թագա
ւորութեանն Պարսից՝ զօր ժողովեալ անդր չուէր ի համոզել և ի դա
դարեցուցանել զնոսա (145), Ընդ այնոսիկ ապա ժամանակս հարեաւ
խռովութիւն արքային Պարսից Շապհոյ ի հիւսիսականաց ազգաց (277),
եղև խռովութիւն ընդ նա և ընդ քաղաքացիսն, և մարտ խռովութեան,
և յաղթեալ ինքնակալին՝ սատակեաց ի քաղաքացեացն արս հնգետա
սան հազար (306-307), և խռովութեամբ մեծաւ եկեալ յԱրտաշատ Ար
տաշես արքայ՝ դարձեալ արձակեաց զորդի իւր զՄաժան մեծաւ գնդաւ,
և զբազումս յազգէն Մուրացեան սպանանել հրամայեաց (160) և այլն։
Գոռ – ՆՀԲ-ի բացատրությամբ՝ «գոռումն, գոչումն, դղորդ», ինչպես
նաև՝ որպես ռազմական տերմի ն՝ «յոյզք, գրգիռ մարտի», վկայված է մեկ
կիրառությամբ՝ և յայնմ հետէ դադարեալ խաղաղէր երկիրն, նուաճեալ
ընդ ձեռամբ Վաղարշակայ, և Մակեդոնացւոցն դադարէր գոռն (107)։
Ապստամբութիւն–«Հաճախականության բառարանում» և «Համաբարբա
ռում» նշված է այս բառի 7 կիրառություն, որոնցից միայն մեկում են բացա
հայտորեն ակնարկվում պատերազմական գործողություններ՝ ընդ որ խստա
ցեալ Աբգարու, խորհի ապստամբութիւն և պատրաստութիւն պատե
րազմի (144)։
Ապստամբ – Խորենացու երկում առկա են ապստամբ հիմ
քով (ըստ
Հ.Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի»՝ «իշխանության դէմ
կանգնած անհնազանդ, ըմբոստ») մի շարք կազմություններ՝ ապստամբու
թիւն, ապստամբել, ապստամբեալ, ապստամբող, ապստամբեցուցանել,
որոնց մեջ «ռազմական՝ պատերազմական գործողություններ» կամ «զին
ված առճակատում» իմաստները կարող են բացահայտ ձևով արտահայտ
ված չլինել։ Դրանք դրսևորվում են այն դեպքերում, երբ ապստամբությու
նը հանգեցնում է ռազմական գործողությունների՝ ապստամբների կողմից
կամ ապստամբների դեմ։ Այդ իմաստն առկա է նշված բառի՝ ըստ «Հաճա
խականության բառարանի» 6 կիրառություններից երկուսում՝ Եւ եղև ընդ
նոյն ժամանակս հասանել Ադրիանոսի ի Պաղեստինէ և սատակել
զապստամբսն (189), ինչպես նաև՝ կործան յերկիր զարկուցանէ զապս
տամբն (229)։
Ապստամբել – «Համաբարբառում» այս բառը վկայված է ընդամե նը 14
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Վէմ համահայկական հանդես

կիրառությամբ (թեև «Հաճախականության բառարանում» նշված է 15-ը),
որոնք բաշխված են ապստամբեալ, ապստամբել, ապստամբեմ, ապս
տամբող, ապստամբեցուցանեմ գլխաբառերի միջև։ Այդ օրինակներից
միայն մեկում է խոսվում ապստամբների դեմ ուղղված պատերազմի մասին՝
յորժամ առից պարապումն ի պատերազմէն Սպանիացւոց ապստամ
բողաց յինէն՝ քննեալ հատուցից նոցա զարժանն (154)։
Խորենացու երկում արտացոլված են նաև բուն պատերազմական ընդ
հարումն երին նախորդող գործողություններ արտահայտող տերմի ններ,
որոնք վերաբերում են զորահավաքին, ինչպես նաև հակառակորդի դիր
քերի կամ բնակավայրի պաշարմանը։
Զօրաժողով – ըստ ՆՀԲ-ի՝ «ժողովումն զօրաց. կամ վայր ժողովելու
զօրաց»։ Խորենացու երկում կիրառված է առաջին իմաստով։ «Համաբար
բառում» ներկայացված է երեք առանձին գլխաբառերով՝ Զօրաժողով լեալ,
Զօրաժողով լինիմ, Զօրաժողով եղեալ։ Վկայված կիրառություններն են՝
Ապա զօրաժողով լինի Տիտանեանն Բել ամբոխիւ հետևակ զօրաց, գայ
հասանէ ի հիւսիսի, յերկիրն Արարադայ (34), մեծազօրն Նաբուգոդո
նոսոր ... ի Վերիացւոց աշխարհն զօրաժողով լեալ հասանէր և վանեալ
վկանդեալ ընդ ձեռամբ նուաճէր (114), Բ
 այց Կարոս ... զօրաժողով
եղեալ, ետ ճակատ ընդ Պարսից արքային, և յաղթեալ՝ դարձաւ ի Հռոմ
(218)։
Զօր հարուցանել – ՆՀԲ-ում այս կապակցությունը արձանագրված չէ,
սակայն նշվում է «Հայոց պատմության» հաճախականության բառարանում»։
«Պատմության» մեջ վկայված է 2 կիրառությամբ՝ «զորք հանել» իմաստով՝
Յայնժամ հրաման տայ Արտաշէս՝ զօր հարուցանել յարևելից և ի հիւ
սիսոյ բազում յոյժ (122), Սա ... զայրացեալ հրաման տայր զօր հարու
ցանել զբիւրաւորս Ատրպատական նահանգին (137)։
Պաշարումն – վկայված է մեկ օրինակով՝ Եւ եղև ընդ նոյն ժամանակս
հասանել Ադրիանոսի ի Պաղեստինէ և սատակել զապստամբսն պա
շարմամբ ի քաղաքի մի փոքր (189)։
Նույն հիմքով բայական կիրառություններից Խորենացու երկում առկա
է 5 օրինակ, որոնցից մեկը ռազմագիտական արժեք չունի։
Պաշարել – մարտական գործողությունների հետ կապված օրինակնե
րից են՝ որ զԵրուսաղէմ պաշարեաց առ Եզեկիայիւ Հրէից առաջնորդաւ
(70), և հասեալ ի դրունս Վաղարշապատու պաշարէին (266), պատե
րազմ զմեզ շուրջ պաշարէ (360) ևայլն։
Նվաճողական գործողություններին ի հակակշիռ ձեռնարկվող գործո
ղությունների մեջ առանձնացվում են ընդդէմ հիմքով մի խումբ տերմի ններ՝
համադրական և վերլուծական բառակազմությամբ, որոնք առանձին գլխա
բառերով ներկայացված են «Համաբարբառում»՝
Ընդ
դէմ եր
թալ – 
ներկայացված է մեկ կիրառությամբ՝ Եւ Ժողովեալ
զզօրս Հայոց՝ ընդդէմ երթայ զօրացն Յունաց (127)։
Առանձին գլխաբառերով տրվում են նաև Ընդ
դէմ կալ, Ընդդէմ կամ,
Ընդդէմ կացեալ բառահոդվածները՝ համապատասխան օրինակներով՝
Ընդ
դէմ կալ –ոչ ոք էր, որ օգ
նէր Ար
շա
մայ՝ ընդ
դէմ կալ հռո
մա
յեցւոց (139)։ Ս
 ա ե
կեալ ևընդ
դէմ կա
ցեալ՝ չտայ թոյլ զօ
րացն 
Հա
յոց
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անցանել ընդ Եփրատ (132), Տրդատ միայն ընդդէմ կացեալ՝ չեթող ոք
մտանել յապարանսն (218)։
Ընդդիմակաց – վկայված է երկու օրինակով՝ զՍիղոն թողեալ ընդ
դիմակաց Հայոց մերձ ի յԵփրատ ... դառնայ յԵրուսաղեմ (136), Սա ի
մէջ սկայից քաջ և երևելի լեալ, և ընդդիմակաց ամե նեցուն (32)։
Ընդդիմակաց լինիմ – ևս մեկ օրինակ վկայված է ընդդիմակաց լինիմ
հարադրությամբ՝ թէ որպէս Կասիոս ընդդիմակաց եղև Տիգրանայ (132,
95)։
Ընդդիմակացութիւն – գոյականական կիրառությամբ «Դիմադրութ
յուն» իմաստով (ըստ ՆՀԲ-ի՝ «ընդդէմ կալն, դիմամարտութիւն») վկայված
է մեկ անգամ հետևյալ օրինակում՝ Իսկ Պոմպեյի պատերազմեալ ընդ
Միհրդատայ՝ տեսանէ սաստիկ ընդդիմակացութիւն (130)։
Ընդդիմամարտ լինել – այս հարադրավոր կազմությունը նույնպես
վկայված է մեկ օրինակով՝ սաստկապէս նահատակեալ քաջութեամբ
ընդդիմամարտ լինէր Գնել նահապետ Անձևացեաց (307)։
Ընդդիմանալ – ավելի հաճախական կիրառություն ունի ընդդիմանալ
բայը՝ ըստ «Հաճախականության բառարանի»՝ 16 վկայություն, որոնք
«Համաբարբառում» բաշխված են ընդդիմանալ, ընդդիմանամ և ընդդի
մացեալ բառահոդվածների միջև։ Բնորոշ կիրառություններից են՝ ընդդի
մանալ պատերազմաւ կապակցությամբ կազմված օրինակները՝ ժողո
վեաց զօրս՝ ընդդիմանալ պատերազմաւ (237), ընդդիմանան Արշակայ
պատերազմաւ (291), ընդդիմացեալ թագաւորին՝ աղմկէր զերկիրն (228),
Իսկ Շապուհ եկեալ ի Տիգրանակերտ, դարձեալ աղխեցին ընդդիմա
նալ նմա (289) ևայլն։
Պատերազմական լայնածավալ գործողությունների մեջ կարելի է
առանձնացնել որոշակի դրվագներ, որոնց անվանումն երը նույնպես
Խորենացու երկում գտել են զգալի թվով կիրառություններ. այստեղ առա
ջին հերթին պետք է հիշատակել հաղթանակ և պարտություն հասկա
ցությունների հետ կապված բառամիավորները։ Սրանց մեջ ամե նամեծ հա
ճախականությունն ունեն յաղթել և յաղթութիւն տերմի նները՝ առաջինը
24 և երկրորդը 18 կիրառությամբ։
Յաղթել – հե
տաքրք
րա
կան է, որ ՆՀԲ-ում այս բա
ռը բա
ցատր
ված է
առաջին հերթին իր հականիշով՝ պարտել «պարտության մատնել», այնու
հետև՝ նուաճել, տիրել և այլն։ Խորենացու երկի «Համաբարբառում» առան
ձին գլխաբառերով տարբերակված են անորոշ և անցյալ դերբայները, իսկ
յաղթեմ բառահոդվածի մեջ՝ դիմավոր ձևերը։ Բնորոշ կիրառություններից
են՝ ետ ճակատ ընդ Պարսից արքային և յաղթեալ՝ դարձաւ ի Հռոմ
(218), սակայն յաղթեալ Հայոց գնդին՝ փախստական առնեն զզօրս
Պարսից (268), ընդ վիշապաց ասէին յերգին կռուել և յաղթել (86), որ
յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց (178) ևայլն։
Յաղթութիւն – վկայված է 24 կիրառությամբ։ Այս տերմի նի կիրառութ
յուններում հետաքրքրական է յաղթութիւն ստացեալ կապակցությունը՝
մի շարք օրինակներով՝ և 
մեք եղիցուք յաղթութիւն ստացեալք (35),
զյաղթութիւն ստացեալ՝ մեռանի ի վերայ այսպիսեաց (172), այլ վկա
յություններից են՝ ողջ լեր ամե նայն յաղթութեամբ (29), ի փախուստ
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յորդորեաց զթշնամիսն, և ի յաղթութիւն զՀայոց գունդն զօրացոյց
(267), մեծաւ յաղթութեամբ պսակեալ, ի բարեկենդանութեան կատա
րէր աւուրս (296) ևայլն։
Յաղթանակ – ՆՀԲ-ում առանձնացված երկու հիմն ական իմաստներից՝
«վարձ և պսակ յաղթութեան» և «յաղթութիւն», Խորենացու օրինակը հա
մապատասխանում է վերջինին՝ այլ սա մեծամեծ յաղթանակօք պանծա
ցեալ՝ ի յիւրոց զօրացն խողխողի (126)։
Պարտություն իմաստային ենթադաշտը նույնպես ներկայացված է զգա
լի թվով վկայություններով՝
Պարտութիւն – վկայված երկու օրինակներն են՝ արք դիպեալ արանց՝
ոչ ոք զպարտութիւն յանձն առնոյր (292), և ի պարտութիւն մատնեալ
գնդին Շապհոյ, դառնայ անդրէն ի Մծբին (287)։
Պարտումն – նույն՝ «պարտություն» իմաստով վկայված է նաև պար
տումն տերմի նը՝ 8 կիրառությամբ՝ «Պատմության» չորս գլուխների վեր
նագրերում և համապատասխան ցանկերում (իրականում 4 կիրառություն)՝
Այլ պատերազմ Հայոց ընդ զօրս Հռոմայեցւոց և պարտումն Սիղոնի և
Բենդիդեայ (135, 94), յարձակումն Ալանաց ի մեզ և պարտումն (177, 97),
պարտումն Շապհոյ և ակամայ հնազանդութիւն (234, 99), Պարտումն
Շապհոյ ի Տիգրանակերտի (287, 252)։
Պարտիմ – կրավորական սեռի այս բայով՝ «պարտվել, պարտություն
կրել» իմաստով վկայված է երկու օրինակ՝ երկոքին կողմանքն պարտե
ցան (270) ևամբարձ զձեռս իւր յերկինս, անխոնարհելի պահելով ի
խնդրուածս ... մինչև պարտեցաւ երկրորդն Ամաղեկ (304),
Պարտեալ – նույն բայի պարտեալ անցյալ դերբայով «Համաբարբառում»
առանձնացված է երեք կիրառություն՝ պարտեալ ի մարտն և սրտմտու
թեամբ մեծաւ ննջեալ՝ երևեցաւ նմա ի քուն խաչ աստեղեայ յերկնից
(226), պատերազմաւ պարտեալ Արշակ ի Խոսրովայ՝ վախճանի հիւան
դութեամբ (315), քանզի էր պարտեալ ի հօրէ նորա (301)։
Խորենացու «Պատմության» մեջ կիրառված են նաև հաղթանակ և
պարտություն իրադրությունների հետ կապված մի շարք հետևանքների
անվանումներ։
Հաղթանակի հետևանքներից են հետևյալ իրակությունները՝
Նուաճել – գործածվում է մի շարք իմաստներով, որոնց մեջ ռազմագի
տական արժեքին համապատասխանում են ՆՀԲ-ի՝ «ընդ լծով արկանել.
տիրել. իշխել» բացատրությունները, թեև երկի բնագրում կան նաև իմաս
տային այլ նրբերանգներ և փոխաբերական կիրառություններ։ Վկայված 22
կիրառությունները «Համաբարբառում» խմբավորված են նուաճեալ, նուա
ճել, նուաճեմ, նուաճիմ գլխաբառերի տակ։ Բնորոշ օրինակներից են՝ ոչ
այնչափ ի սպանանել զնա ևի հալածել փութայր, քան թէ ի նուաճել
կամ զբռամբ ածել (49), և նուաճեալ զնոսա ընդ իւրով ձեռամբ՝ խաղայ
յարևելս (185), Արտաշիսի նուաճեալ զցամաքս միջոցաց ծովուցն երկո
ցունց՝ լնու զՈվկիանոս բազմութեամբ նաւաց (123), զնախարարսն նո
ւաճելով՝ ի դէն մազդեզանց զաշխարհս դարձուցանէ (301), յետ մեռա
նելոյ Պերոզի նուաճեաց զՀայս և արձակեաց զՏիգրան (197) ևայլն։
Արտահալածել – վկայված է մեկ կիրառությամբ՝ զորքի նոր հանդեր
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ձանքի հետ կապված դրվագում՝ բա
ւա
կան էր տե
սիլն միայն, ևոր ի
նոցայն պահպանակաց և զինուց փայլմունք և շողիւնք՝ զթշնամիսն
արտահալածել (72)։
Կոտորել – բազմիմաստ բառ է, որ Խորենացու երկում բավական մեծ
հաճախականություն ունի որպես ռազմական տերմի ն (26 կիրառությամբ)։
«Համաբարբառում» համապատասխան օրինակների թվարկումով որպես
առանձին գլխաբառեր տրվում են բառի մի շարք հարացուցային ձևեր և
բայանուններ՝ կոտորեալ, կոտորել, կոտորեմ, ինչպես նաև՝ կոտորած,
կոտորումն։ Այսպես՝ կա
մե
ցայ առ
նուլ զզօրս իմ և 
գալ կո
տո
րել զՀ
րեայսն, որ խաչեցին զնա (152), հարեան ազգ յազգի վերայ նախարա
րութիւնք կոտորել զմիմեանս (258), միահաղոյն զարս և կանայս հան
դերձ մանկամբ հրամայեաց կոտորել (295), ահագին իմն աղմուկ լեալ
շփոթից և բազմութեան զօրացն զմիմեանս կոտորեալ (123), զոմանս
կոտորեալ սրով և զոմանս փախստեայս արարեալ (307) ևայլն։
«Հաճախականության բառարանում» առանձնացված են կոտորել՝ 26,
կոտորած՝ 4, կոտորեալ՝ 4 և կոտորումն՝ 3 կիրառությամբ գլխաբառերը։
Կոտորած – վկայված 4 օրինակներից մեկը ռազմագիտական արժեք
չունի, այլ ծիսական՝ ի մահուանն Արտաշիսի բազում կոտորածք լինէին
ըստ օրինի հեթանոսաց (191)։ Մյուս օրինակները կապված են մարտական
գործողությունների հետ՝ և անդ էր տեսանել կոտորած անհնարին
գնդին Երուանդայ և զօրաց Միջագետաց (171), Եւ Շապհոյ զմնացեալսն
ի կոտորածէն գերեալ՝ չուէ ի Պարսս (290)։
Կոտորումն – «Համաբարբառում» վկայված է 3 գործածությամբ33՝ Կո
տորումն ազգին Մանդակունեաց յԱրտաշրէ (217), լսէ Սմբատ ... զգոյժ
կոտորման որդւոց նորա (162), որոյ աղագաւ և ոչ ի կոտորման նորա
դիպեցաւ (295)։
Ան
կած – բ
ազմիմաստ բառ է, որ «Պատմության» մեջ կիրառված է
«ավար, ռազմավար» իմաստով հետևյալ 2 օրինակներում՝ և Կադմեայ
թոռին իւրում բազում ինչս յանկածէ պատերազմի ն պարգևէ (37), հան
դերձ բազում ընչիւք յանկածէ պատերազմի ն (131)։
Աւար – ՆՀԲ-ում բացատրվում է նախորդ բառով՝ «Անկած պատերազ
մի»։ Վկայված է մեկ անգամ պարզ արմատական ձևով՝ և զաւարն ամե
նայն նմա թո
ղու (183), ինչպես նաև աւարել բայով, աւար առեալ վեր
լուծական կապակցությամբ և աւարումն բայանուն գոյականով։
Աւարել – այս բայաձևը հանդիպում է երկու կիրառությամբ՝ առաջինը՝
երկրորդ գրքի ցանկում և բուն բնագրում (իրականում կրկնվում է նույն
օրինակը)՝ Խաղալն Արտաշիսի յարևմուտս ... և աւարել ընձեռել Հայոց
զպատկերս կռոց (94, 122), իսկ երկրորդը՝ եւ ասպատակաւ հինից աւա
րել զաշխարհս Պարսից և Ասորեստանեայց (202),
Աւարումն – բայանվանական այս ձևը հանդիպում է երկու անգամ՝
ցանկում և բնագրում՝ Աւարումն Կասբից և գրգռումն ընդ Սմբատայ
զարմիցն Արտաշիսի և ընդ միմեանս (97, 182)։
Աւար առեալ34 – այս կապակցությամբ նույնպես վկայված է երկու օրի
33 «Հաճախականության բառարանում» նշված է 2 կիրառությամբ։
34 «Համաբարբառում» գլխաբառը վրիպակով տպված է Աւար արեալ, բայց օրինակները ճիշտ են բերված։
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35 Այս տերմինի կիրառությունը կարելի է կապել ինչպես հաղթանակի, այնպես էլ պարտության հետ՝
նայած թե երևույթը ում տեսակետից է գնահատվում։
36 Այս բառահոդվածում հաշվառված են միայն ինքնուրույն կիրառությունները՝ առանց դարձվածների
(գերի առնել և այլն), որոնք բերվում են ստորև՝ առանձին բառահոդվածներում։
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նակ՝ Եւ ապա աւար առեալ զգանձն Երուազայ ... բերէ Արտաշիսի (175),
ստէպ ստէպ զայս օրինակ աւար առեալ զամե նայն երկիրն յապակա
նութիւն դարձուցանէր (203)։
Առումն – Խորենացու երկում որպես ռազմական տերմի ն գործածված է
առնուլ բայի բազմաթիվ իմաստներից մեկով՝ «գրավել, տիրել», որ հան
դիպում է հետևյալ օրինակներում՝ Երուանդայ պատերազմ ընդ Արտա
շիսի եւ փախուստ, եւ առումն քաղաքի նորին և մ
 ահ (170), Առումն քա
ղաքաց և քանդումն ամրոցաց (365), Առումն Տիգրանակերտի և բնա
բարձ քանդումն (289)։
Քանդումն – հակառակորդի տարածքի գրավումը հանգեցնում է և այս
հետևանքին, ինչպես նշվում է վերի օրինակներում՝ Առումն քաղաքաց և
քանդումն ամրոցաց (365), Առումն Տիգրանակերտի և բնաբարձ քան
դումն (289)։
Քանդել (Քանդեալ) – վկայված է և դերբայական կիրառությամբ մեկ
օրինակ՝ եհաս հրաման ի Շապհոյ արքայէ, զի քանդեալ աւերեսցեն
զամրութիւն ամե նայն քաղաքաց (300)։
Աւերումն35 – նմանատիպ հետևանքի է վերաբերում և այս տերմի նի կի
րառությունը՝ աւերումն աւանաց և հրդեհումն շինուածոց (365)։
Աւերել (Աւերեալ) – աւերել բայի անցյալ դերբայով վկայված է հետև
յալ օրինակը՝ Եւ ինքն շինէր զԵրուսաղեմ, զաւերեալն ի Վեսպասիանոսէ
և ի Տիտոսէ և յիւրմէ (189)։
Գերի 36 – վկայված է 7 օրինակով, որոնց մեջ կարելի է տարբերակել
երկու իմաստ՝ 1. «Գերված անձ», եզակի կամ հոգնակի թվով՝ հանդերձ
պատանեկօք և բազմութեամբ գերեացն որչափ թէ աւելի քան զբիւր
մի (83), որ
պէս թե յերկ
նից ծա
գեաց նո
ցա փրկիչ, իբր նե
ղե
լոց և
գերեաց (189) և 2.«Գերիների բազմություն» հավաքական իմաստով, եզա
կի թվով՝ Տիգրան հրաման տայ … նստուցանել զգերին Հրէից ... ի քա
ղաքն Շամիրամայ (135), ի յԱլկի նստուցեալ զբազմութիւն գերւոյն (183),
Առեալ գերի բազում և ի հրէից՝ նստի շուրջ զՊտղոմայիդ քաղաքաւ
(129), զամե նայն միահամուռ ածէ գերի սաստիկ յԱրտաշատ (182) ևայլն։
Գերել – ըստ ՆՀԲ-ի՝ «Գերի կամ ի գերութիւն վարել. ըմբռնել կալա
նաւորել ի պատերազմի...»։ «Հաճախականության բառարանի» տվյալներով
Խորենացու երկում վկայված է 15 կիրառությամբ, որոնք «Համաբարբառում»
բաշխված են Գ
 երեալ, Գերել, Գերեմ, Գերիմ և Գերող բառահոդվածների
միջև՝ Եւ Շապհոյ զմնացեալսն ի կոտորածէն գերեալ՝ չուէ ի Պարսս
(290), դարձաւ առ գերեալ Յոյնսն զինաւորս և ասէ (290), հրամայեցին
արձակել զգերեալս (264), գերեցին և այն Հրեայսն որք յԱրտաշատ և ի
Վաղարշապատ (300) և այլն, ընդ որում օրինակների մի մասում առկա է
նաև «բռնագրավել, ավար առնել» իմաստը, որ վերաբերում է ոչ թե մարդ
կանց, այլ ունեցվածքին՝ գանձին և նույնիսկ թագավորների ոսկորներին՝
առ
նու զա
մուրն և գ
 ե
րէ զա
մե 
նայն գանձս ար
քու
նի որ ի նմա, այլ և
զոսկերս թագաւորացն (288), ինչպես նաև տարածքներին՝ վասն որոյ
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աւերեալ գերեաց զաշխարհս մեր (293), գերելով զյոլով մասն աշխար
հիս՝ յաւեր դարձուցանէ (215)։ Հմմտ. նաև ստորև՝ գերի առեալ կապակ
ցությամբ կիրառությունների մեջ՝ զՄարիսացւոց քաղաքն գերի առեալ
(135) օրինակը։
«Համաբարբառում» ինքնուրույն գլխաբառերով առանձնացված են անո
րոշ դերբայը՝ գերել, դիմավոր ձևերը՝ ներգործական և կրավորական սե
ռերով՝ գերեմ և գ
 երիմ գլխա
բա
ռե
րի տակ և գ
 երեալ անցյալ դերբայը՝
տարբեր կիրառություններով։ Առանձին ներկայացված են նաև գերի ածեմ,
գերի վարեմ և գերի առեալ վերլուծական կառուցվածքները։
Գերի ածեմ – վկայված օրինակներն են՝ զերկիրն Կասբից աւերեալ՝
առաւել քան զԱրտազեան՝ գերի ածէ ի Հայս (183), ինչպես նաև վերը
նշված՝ ածէ գերի սաստիկ յԱրտաշատ (182) կապակցությունը՝ շրջուն
շարադասությամբ։
Գերի առեալ – զՄարիսացւոց քաղաքն գերի առեալ, թագաւոր կա
ցուցանէին զԱնտիգոնոս (135), և զբազում գերի առեալ ի կողմանցն
Մծբնայ (263). տե՛ս նաև արդեն նշված՝ առեալ գերի բազում և ի Հրէից
օրինակը՝ դարձյալ շրջուն շարադասությամբ (129))։
Գերի վարեմ – այս օրինակը նույնպես վերաբերում է տարածքների
գրավմանը՝ Գունդք անցեալ ընդ Դանուբ գետ զբազում գաւառս գերի
վարեցին (214)։
Գերութիւն – վկայված է երկու իմաստով՝ 1. «Գերում, գերեվարում» և
2. «Գերիների բազմություն»։ «Հաճախականության բառարանում» և «Հա
մաբարբառում» առանց իմաստային տարբերակման նշված է 16 կիրառութ
յուն։ Առաջին իմաստով վկայված օրինակներից են՝ Գերութիւն Հիւրկանու
քահանայապետի և այլ բազմութեան Հրէից (132), զՀրեայսն խաղա
ցուսցեն ի գերութիւն (300), ի գերութիւն վարեցաւ Սեդեկիա (360), պա
տերազմեալ՝ ի գերութիւն ըմբռնեցաւ (103) ևայլն։ Երկրորդ իմաստով
վկայված օրինակներն ավելի առատ են՝ յորում և Տիգրան միջին յԱրշա
կունեաց նստոյց զհասարակ առաջնոյ գերութեանն Հրէից (199), զոր
կացուցեալ էր Աղեքսանդրի ի վերայ գերութեանն վերիացւոց աշխար
հին (121), Հ
 ամոզէ զՄանաճիհր արձակել զգերութիւն ռամկին (264) յայն
սակս եկն ընդ գերութիւնն, զի խրատեսցէ զնոսա պինդ ունել զօրէնս
քրիստօնեութեան (300), թագաւորն Հայոց Տիգրան զգերութիւն հրէից
նստուցեալ յԱրմաւիր ... խաղայ գնայ յԱսորիս (131) ևայլն։
Պատանդ – ըստ ՆՀԲ-ի բա
ցատ
րութ
յան՝ 
«անձն տո
ւեալ ի գրաւ առ
ապահովութեան»։ Պատանդներ կարող էին առնվել թե՛ որպես հետևանք
հաղթական ռազմական գործողությունների, թե՛ իրավադիվանագիտական
հարաբերությունների բերումով։ Ի տարբերություն գերիների, որոնք լիովին
իրավազուրկ էին, պատանդները կարող էին օգտվել անձի որոշ ապահո
վությունից, քանի դեռ պատանդատուն կատարում էր հանձն առած պար
տավորությունը։ Խորենացու երկի «Համաբարբառում» բերվում է տերմինի
կիրառության 11 օրինակ37, ինչպես՝ մի ի հարիւրոց յամենեցունց պիտա
նեացն առնու պատանդս (200), Տրդատ անտի ըստ հայրենի օրինի պա
տանդս առեալ դառնայ (231), նուաճեաց և զազգս նախարարացն, պա
37 «Հաճախականության բառարանում» նշված է 13։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

տանդս առնլով յամենեցունց (277), արտասահմանել զնա հրամայէ և
սրոյ զամենայն պատանդսն մատնել (293) ևայլն։
Ձերբակալ առնել – կիրառված է դարձյալ հաղթական ռազմական գոր
ծողությունների նկարագրությունների մեջ՝ ըստ «Հաճախականության բա
ռարանի» 9 գործածությամբ, որոնք «Համաբարբառում» ներկայացված են
բայական հարադրավոր կառույցների տեսքով՝ ձերբակալ առնել / առնեմ
/ արարեալ գլխաբառերի տակ, ինչպես՝ Խաղալն Արտաշիսի յարևմուտս
և ձերբակալ առնել զԿրիւսոս (94, 122), կոտորէ անհնարին զզօրս Հայոց
և ձերբակալ առնէ զարքայն նոցա (138), զորդի Ալանաց արքային ձեր
բակալ արարեալ զօրացն Հայոց՝ ածեն առ Արտաշէս (177) ևայլն։
Պարտության հետևանքների հետ կապված հասկացություններից կի
րառման ամե նամեծ հաճախությունն ունի փախուստ տերմի նը, որով Խո
րենացու երկում վկայված է բավականին հարուստ բառափունջ՝ տարբեր
խոսքի մասերով, քերականական ձևերով և բառակազմական կառուցված
քով, որոնք առանձին գլխաբառերով արտացոլված են նաև «Հաճախակա
նության բառարանում» և «Համաբարբառում»՝ փախչել/փախչիմ/փախչող՝
փախստական անկանեմ/արկանեմ, փախստական առնեմ/արարեալ,
փախստական վարել/լինել/լինիմ, փախստեայ, փախստեայս արկանեմ/
առնեմ/արարեալ, փախուցանեմ/ փախուցեալ։ Սրանց մեծ մասը կապ
վում է մարտական գործողությունների նկարագրությունների հետ։
Փախուստ – ՆՀԲ-ի՝ բացատրությունն է՝ «փախչելն, խոյս տալ»։ Ըստ
վկայված օրինակների՝ հակամարտող կողմերից մեկը դիմում է փախուս
տի՝ պարտվելով կամ խուսափելով առճակատումից։ Վկայված է կիրառման
բավական մեծ հաճախությամբ՝ 20 օրինակով՝ ոչ այս
պի
սի կիրս կրեաց
Դարեհ ի Սկիւթացւոցն փախուստն (126), որ ի ժամանակի փախստենէն
Շապհոյ գնացեալ ի դուռն կայսեր նահատակեցաւ (308), և զերծանել
Արտաշիսի փախստեամբ (161) ևայլն։
Ի փախուստ դառնալ/դարձուցանել – փախուստ տերմի նի կիրառութ
յունների մեջ զգալի թիվ են կազմում նշված կապակցություններով օրի
նակները՝ Եւ մնացեալ զօրքն ի փախուստ դառնային (172), և սատակեցաւ
նա և զ
 օրն, և մնացեալքն ի փախուստ դարձան (219) և ճակատ տուեալ՝
ի փախուստ դարձուցանէ՝ թափելով ի նմանէ զԱսորեստան (208), ի
փախուստ զՇապուհ դարձուցին, յաւարի զամե նայն երկիրն առեալ
(234) և այլն։
Փախստական – թեև «Համաբարբառում» 4 կիրառությամբ առանձնաց
ված է ինքնուրույն բառահոդվածով՝ ի տարբերություն այլ կազմություննե
րի, որոնց բառահոդվածները գլխաբառում տրվում են բայական հարադրի
հետ միասին (փախստական անկանեմ/ առնեմ/ արկանեմ ևայլն), բեր
ված 4 օրինակները նույնպես ունեն նույն կառուցվածքը՝ բայական հարադ
րով՝ եկին փախստական առ մեզ (70), անցին ի սմանէ փախստականք
յԱգռաս (58), ինքն գնաց փախստաական ի Տաւրոս Կիլիկեցւոց (244), և
բոլոր ընտանեօքն գնաց փախստական ի Յոյնս (295)։ Սրանից հետևում
է, որ փախստական տերմի նը Խորենացու երկում հանդիպում է միայն
բայական հարադրությունների մեջ։ Ստորև բերում ենք մեկական օրինակ
յուրաքանչյուր բայական հարադրով։
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Փախստական անկանիմ – Թողեալ զթագաւորութիւնն՝ փախստա
կան անկանէր ի Կրետէ (55)։
Փախստական առնեմ – Սակայն յաղթեալ Հայոց գնդին՝ փախստա
կան առնեն զզօրս Պարսից (268)։
Փախստական արկանել – Որում ի դիմի հարեալ վանէ, փախստա
կան արկանելով ի կղզի ինչ ասիական ծովուն (46)։
Փախստական լինել – Սակայն բազմութեանն յաղթեալ՝ փախստա
կան լինի Միհրդատ ի կողմանս Պոնտոսի (130)։
Փախստական վարել – Փախստական վարելով զնա յԱսորեստան՝
հանեն առ եզերբ սահմանացն Ատրպատականի (211)։
Փախստեայ – ՆՀԲ-ում բացատրության մեջ հղում է տրվում Փախս
տական-ին։ Սակայն «Պատմության» մեջ դրանց կիրառությունները միայն
մասամբ են համընկնում։ Ինչպես նշվեց՝ փախստական-ը միշտ հանդես է
գալիս բայական հարադրություններում, իսկ փախստեայ տերմի նը կարող
է գործածվել և առանձին՝ գոյականի կամ ածականի արժեքով՝ ոչ փախս
տեայ՝ համբաւաբեր Լիւդացւոցն թողեալ (125), Յորում և Տրդատայ
վիրաւորեալ երիվարն՝ ոչ աճապարեաց ընդ փախստեայսն (219), Բ
 այց
ամբարշտին Մեհրուժանայ վիրաւորեալ ձին՝ ոչ կարաց երագել ընդ
փախստեայսն (305)։
Կան նաև կիրառություններ բայական հարադիրներով՝
Փախստեայս առնեմ – յանկարծակի անկեալ ի բանակն, զոմանս
կոտորեալ սրով, և զոմանս փախստեայս արարեալ (307)։
Փախստեայս արկանեմ – Յոլովաձեռն գնդաւ զհետ մտեալ՝ փախս
տեայս արկանէ յամուր այրս ի գաւառին Մանանաղւոյ (314)։
Հալածել – գրեթե նույնպիսի հաճախական գործածություն ունեն և
հալածել (18 կիրառությամբ), հալածանք (8 կիրառությամբ) տերմի նները,
ինչպես և հալածական ածականով կազմված բայական հարադրություն
ները՝ հալածական առնել (9) / արկանել (1) / լինել (1)։ Սրանցից ոչ բոլորն
ունեն ռազմագիտական նշանակություն։ Այդ գործողությունները կարող են
կատարվել նաև անձնական, դասային-դասակարգային, կրոնական և այլ
շարժառիթներով, բայց զգալի թվով կիրառություններ կան և բուն ռազմա
կան գործի առումով, ընդ որում, այստեղ ևս կարող են լինել մեկնաբա
նություններ գործողի և կրողի (հաղթողի և պարտվողի) տեսակետներից։
Ռազմական գործ իմաստային դաշտին կարելի է վերագրել հետևյալ օրի
նակները՝ ոչ այն
չափ ի սպա
նա
նել զնա ևի հա
լա
ծել փու
թայր, քան
թէ ի նուաճել կամ զբռամբ ածել (49), և հետամուտ եղեալ հալածեաց
զզօրսն Հռոմայեցւոց մինչև ի սահմանս Կեսարու (184), հալածեաց զՏե
րենտիանոս հանդերձ զօրօքն (307), իբրև գիտացին նախարարքն Հայոց
... եթէ ... գունդ փոքր է որ վասն այնր է եկեալ՝ միաբանեալ հալածե
ցին զնոսա (299) ևայլն։
Անկումն – ՆՀԲ-ի բացատրությամբ՝ «Անկանիլն ըստ ամե նայն նշ. իբր
Կործանումն. վայրաբերումն. զրկումն, վրիպումն, մահ, պատահումն» ևն։
Ռազմական գործի տեսակետից վկայված է մեկ կիրառությամբ՝ ոչ փոքր
հարուածս եհաս զօրացն իւրոց և բազմաց անկումն մեծամեծաց (231)։
Անկանել – Խորենացու երկում վկայված է 44 կիրառությամբ՝ բազմա
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38 Հմմտ. աշխարհաբար թարգմանությունը՝ «դուք, տիգրանակերտցիներդ, որ առաջինն եք, ոչ թե քաջու
թյամբ, այլ իմ ուղևորության ճանապարհի վրա,,,», Սովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, խմբ., ներած,
և ծանոթություն. Ս. Մալխասյան, Եր., 1981, էջ 263-264։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

զան իմաստներով, որոնցից ռազմագիտական արժեք ունեն երկուսը՝
1. «կործանվել, զոհվել, կյանքից զրկվել» և 2. «փախչելով՝ ապավինել,
ապաստանել»։
Առաջին իմաստով վկայված են հետևյալ օրինակները՝ զբլուրն, ուր
քաջամարտկօքն անկաւ Բել՝ անուանեաց Հայկ Գերեզման (37), դիա
կապուտս առաքէ ... խնդրել ի մէջ դիականցն անկելոց զըղձալին իւր
և զտարփածուն (49), ի հարկանելոյ զօրուն և ի բազում անկելոց նա
խարարացն՝ զանգիտեաց ինքեամբ յատուկ մարտնչել ընդ Շապհոյ
(234), բազումք ի մեծամեծ նախարարացն անկան ի պատերազմի ն
(268)։
Երկրորդ իմաստով նույնպես վկայված են մի շարք օրինակներ՝ Եւ յայն
մանէ խնդրէր Սահակ փախչել յԱրշակայ և անկանել առ Խոսրով (312),
փախուցեալ աղխիւ իւրով անկանի առ Արտաշիր թագաւորն Պարսից
(222), ինքն առ արքայն Շապուհ փութացեալ անկանի (263), Եւ Միհր
դատայ արհամարհութիւն կրեալ ի քեռւոյն իւրմէ Տիգրանայ՝ ապս
տամբութեամբ անկանի առ Կեսար (132) ևայլն։
Անձնատուր լինել – պարտություն իմաստային ենթադաշտին է առնչ
վում նաև Խորենացու երկում մեկ կիրառությամբ վկայված անձնատուր
լինել կապակցությունը, որի բացատրությունն է ըստ ՆՀԲ-ի՝ «անցանել ի
կողմն օտարաց, մտանել ի հնազանդութիւն»։ Օրինակը վերաբերում է Ար
տագերս ամրոցի անկմանը՝ անձ
նա
տուր ե
ղեն ի կա
մաց ևոչ ի բռնու
թենէ (300)։
Զէնընկեց – կիրառված է մեկ անգամ՝ զէնընկեց լինել կապակցութ
յամբ։ Ըստ ՆՀԲ-ի՝ «ընկենուլ զզէնս»՝ «զենքերը վայր դնել» իմաստով՝
Յորմէ զարհուրեալ աւազակացն՝ զէնընկեց լինելով ի ձեռն եկին (308),
այսինքն՝ «զենքերը վայր դնելով՝ անձնատուր եղան»։
Մարտական առանձին գործողությունների մեջ կարելի է հիշատակել
նաև հետևյալ տերմի նները՝
Շահատակութիւն – վկայված է մեկ կիրառությամբ՝ «համարձակություն,
քաջություն»38 իմաստով՝ եթէ դուք Տիգրանակերտեայք, որ առաջին էք,
ոչ շահատակութեամբ ասեմ, այլ ի մտէ ուղևորութեանս, ընդդէմ կա
ցէք ինձ՝ ի ձէնջ ուսցին ևայլք զդոյն առնել (288)։
Շահատակել – նույնարմատ բայական կազմություն է, որի 6 կիրառու
թյունները համաբարբառում բաշխված են երեք գլխաբառերի միջև՝ Շահա
տակել, Շահատակեալ, Շահատակեմ։ Վկայված օրինակներում նշանակում
է «առաջ ընթանալ, հանդգնաբար արշավել, նախահարձակ լինել», ըստ
ՆՀԲ-ի՝ «Նահատակիլ նախագրաւ հարձակմամբ. Համարձակ արշաւել. յար
ձակիլ. յառաջ խաղալ. սուրալ»։ Բնորոշ օրինակներից են՝ իսկ երրորդն
զվիշապ անարի սանձեալ՝ ի մերոյս վերայ շահատակեալ յարձակէր
տէրութեանս (76), յերկուս ճեղքէ զամբոխ թշնամեացն, սկայաբար շա
հատակելով (230), և թաղեաւ կաճեայ բոլորով ամենևիմբ պարածած
կեալ, շահատակէր ի մէջ զօրացն (267) ևայլն։
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Նետաձգութիւն – ն
 ետ ու աղեղի գործածության հետ է կապված նե
տաձգութիւն տերմի նը՝ 6 կիրառությամբ՝ քանզի էր պատանին նշաւակ
ի նետաձգութիւն կորովութեան «պատանին անվանի էր կորովի նետա
ձգությամբ» (121), այլ սա ծածկեաց նետաձգութեամբն և ստուերացոյց
զարեգակն, ձեռագործ գիշեր զմիջօրէիւ արարեալ (125), բազում վիրօք
պատեալ զձին՝ սատակեցին նետաձգութեամբք (225) ևայլն։
Դիպաձգութիւն – վկայված է մեկ օրինակ՝ «անվրեպ նետաձգություն»
իմաստով՝ ոմն Վարաժ անուն պատանի լեալ ... դիպաձգութեամբ նե
տից կորովի (42)։
Հարկանել39 – ՆՀԲ-ում տրված է մեկ հիմնական գլխաբառով՝ Հարկա
նեմ, որին հաջորդում են երկու տասնյակ ենթագլխաբառեր՝ բազմազան
իմաստներով և վերլուծական կառուցվածքի դարձվածային բառամիավոր
ներով, որոնցից մի շարք օրինակներ կիրառված ենք գտնում Խորենացու
երկում նաև ռազմական գործի հետ կապված, հատկապես հետևյալ իմաստ
ներով՝ «կոտորել զմարդիկ, և զանասուն. ջարդել, սպանանել, սատակել»40.
ի լինել մարտի՝ հարկանի զօրն Արայի, մեռանի և Արայ ի պատերազմի
ի մանկացն Շամիրամայ (49). Մի ոմն ի զինուորացն մտեալ եհար վա
ղերբ զգլուխն Երուանդայ (173), տան ընդ գնդին Պարսից պատերազմ.
հարկանեն զզօրսն, և սպանանէ Ապրսամ Սպանդունի զզօրագլուխն
(332), հարեալ աշտէիւ զքաջն՝ սատակէին և զզօրսն առաջի արկեալ՝
ի փախուստ դարձուցանէին (107) ևայլն։
Հարկանել ի դիմի – «Պատմության» մեջ կիրառված է երկու օրինակով՝
«ընդդիմանալ, հակառակվել, դիմակայել, դիմադրել, դիմագրավել» իմաս
տով՝ որում ի դիմի հարեալ վանէ, փախստական արկանելով ի կղզի
ինչ ասիական ծովուն (46), Գաբիանոս ոչ իշխեաց ի դիմի հարկանել
Տիգրանայ, դառնայ յԵփրատայ յԵգիպտոս (131)։
Հարուած – այս բառի բազմաթիվ իմաստային նրբերանգներից Խորե
նացու երկում որպես ռազմական տերմի ն կիրառված է «կոտորած, վնաս,
կորուստ կռվի մեջ» նշանակությամբ. հմմտ. վերը՝ անկումն գլխաբառի
տակ նշված օրինակը՝ ոչ փոքր հարուածս եհաս զօրացն իւրոց և բազ
մաց անկումն մեծամեծաց (231)։ Խորեացու երկում վկայված է նաև բառի
մեկ այլ կիրառություն «աստվածային պատիժ»՝ ոչ ռազմական տերմի նի
իմաստով՝ հասին նմա հարուածք ի Տեառնէ (232)։ «Հաճախականության
բառարանում» հարուած բառի դիմաց նշվում է 1 կիրառություն՝ անկախ
իմաստից։

6. Ռազմական շինություններ և տեղանք, դիրքավորում
Ըստ իրենց ռազմավարական (ստրատեգիական) և գործառական նշա
նակության ռազմական շինությունները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝
այսպես կոչված «մշտական» և ժամանակավոր։ Առաջիններից ամե նակար
39 Խորենացու երկի «Համաբարբառում» և «Հաճախականության բառարանում» բերվում է Հարել գլխա
բառը՝ փխ. Հարկանել։ ՆՀԲ-ում Հարել ձևը հղվում է Հարկանել-ին («իմա կամ ընթերցիր հարկանել»), իսկ
միակ օրինակը բերվում է ուշ շրջանի գործերից՝ Գր. Հր. համառոտագրությամբ՝ ենթադրաբար վերագրվե
լով Գրիգոր Նարեկացուն կամ Սկևռացուն (տես ՆՀԲ, հատոր երկրորդ, էջ 10-11)։
40 Տե՛ս ՆՀԲ, հատ. երկրորդ, էջ 63, միջին սյունակի ներքևից 2-3 տողերը։
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

ևորներն են ամրոց-ը՝ ամուր և բ
 երդ համանիշներով, որոնք ռազմական
նպատակներից բացի ծառայել են նաև որպես բնակատեղի՝ քաղաք-ամրոց,
դղյակ, միջնաբերդ և այլն։
Ժամանակավոր շինությունները, ի տարբերություն քաղաք-ամրոցների՝
ունեն մարտավարական նշանակություն, հիմնվում են ըստ անհրաժեշտութ
յան՝ ռազմական գործողությունների ընթացքում և մն այուն չեն։ Խորենացու
երկում այս երկու տիպի շինությունների անվանումն երն էլ կիրառված են։
Բնականաբար ավելի մեծ հաճախականություն ունեն առաջին տիպի կա
ռույցներ նշանակող տերմի նները։
Ամուր – «Պատմության» մեջ ամուր տերմի նը վկայված է 15 կիրառու
թյամբ, ընդ որում դրանց մեծ մասը կապվում է կոնկրետ բնականունների
հետ՝ առնու զամուրն Անի (288) ի Մասադան յամուրն թողեալ զընտա
նիսն՝ ինքն ի Հ
ռոմ փու
թայր հա
սա
նել (135), հրաման տայ Սմբատայ՝
երթալ յամուրն Բագարան (175), հանդերձ գանձիւք անկաւ յամուրն
Արտագերից (299), ի գե
տոյն Ե
րաս
խայ մինչև ցա
մուրն, որ ա
սի Հ
նա
րակերտ (113) ևայլն։
Ամրոց – այս տերմի նը նույնպես Խորենացու երկում հանդիպում է 15
վկայությամբ։ Ընդհանրապես այն ավելի լայն իմաստային կիրառություններ
ունի, քան ամուր-ը։ ՆՀԲ-ում բերվում են ամրոց հասկացության մի շարք
նրբիմաստներ, որոնց մեջ նշվում են նաև բնական թաքստոց-ապաստա
րանների անվանումն եր՝ տարբեր բնագրերից քաղված օրինակներով, ինչ
պես՝ յանձաւախիտ ամրոցս մայրեաց, յամրոցս քարանձաւին, ամրոց
անմատոյց՝ փախուցելոցն պատսպարան ևայլն։ «Պատմության» մեջ հիմ
նականում համընկնում են ամուր և ամրոց տերմի նների իմաստները և
կիրառությունները՝ եմուտ նա յամուրն Անի (201), գերեալ զդստերս Սմ
բատայ՝ պահէ յամրոցին յԱնի ոչ վատթարապես (164)։ Սակայն ամրոց
տերմի նի վկայությունները նվազ կոնկրետ են, ոչ միշտ են կապվում տվյալ
բնականվան հետ (ինչպես ամուր տերմի նի դեպքում է), այլ ունեն ավելի
ընդհանրական նշանակություն՝ առումն քաղաքաց և քանդումն ամրոցաց
(365), արս քաջս թող
լով ի վե
րայ ամ
րո
ցին (162), Եւ ի մարտն
չել քա
ջացն ընդ ամրոցին՝ անձնատուրք եղեն մարդիկ ամրոցին, և բացին
զդուռն քաղաքին (173) ևայլն։
Ամրութիւն – ՆՀԲ-ում տվյալ բառի բազմազան կիրառությունների մեջ
առանձնացվում է նաև թանձրացական նշանակությունը ռազմագիտական
առումով՝ որպես «տեղի ամրանալոյ կամ պահպանութեան, վայր անառիկ,
դղեակ, պարիսպ, ապաստան» ևն։ Խորենացու երկում վկայված է երեք
կիրառությամբ, որոնցից նշված իմաստով են հետևալ օրինակները՝ և ինքն
գնաց ապստամբեալ ի կողմանս ամրութեանն Մարաց (195), եհաս հրա
ման … զի քանդեալ աւերեսցեն զամրութիւն ամե նայն քաղաքացն (300)։
Հատկապես երկրորդ օրինակոմ ամրություն-ը կարելի է մեկնաբանել նաև
որպես պարիսպ, պատնեշ կամ պաշտպանական այլ կառույցներ։ Մյուս կի
րառությունը պարզապես բնութագրում է տվյալ շինությունը՝ ոչ ինչ կա
րէին առնել վասն անմատչելի ամրութեանն (300)։
Ամրանալ – ամուր հիմքից է կազմված նաև ամրանալ բայը, որի ռազ
մական նշանակությունը ՆՀԲ-ում տրվում է առանձին ենթագլխաբառի
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տակ՝ «Ապաստան լինել յամուր տեղիս. յապահովի նստել. ապավինիլ»։
«Պատմության» մեջ վկայված օրինակը վերաբերում է Հայկի և Բելի ճա
կատամարտի դրվագին՝ մասնավորապես զորքերի դիրքավորմանը՝ ար
քայն Տիտանեան զարհուրեցաւ և ի նոյն բլուր ... ելանէր, քանզի խոր
հէր ի մէջ ամբոխին ամրանալ, մինչև հասցէ բովանդակ զօրն (36)։
Բերդ – տերմի նը վկայված է 11 կիրառությամբ։ Ըստ ՆՀԲ-ի բացատ
րության՝ «Շինուած բարձրապարիսպ ի վերնակողմն քաղաքի՝ իբրև ամ
րութիւն … կամ ուրույն շինեալ աւան անառիկ՝ հանդերձ զօրօք և զինուք»։
Ինչպես տեսնում ենք, բացատրության մեջ շեշտվում է շինության ռազմա
կան նշանակությունը։ Բերդ-ը համանիշ է ամրոց և ամուր տերմի ններին,
մասնավորապես այդ են վկայում Խորենացու երկում միևնույն Արտագերս
շինության՝ ամուր և բ
 երդ անվանումն երը՝ որ եկեալ նստան շուրջ զբեր
դաւն Արտագերից (300), հանդերձ գանձիւք անկաւ յամուրն Արտագերից
(299), ինչպես նաև հետևյալ օրինակում՝ միևնույն շինությունը բերդ և
ամուր կոչելը՝ և ընթացեալ իւրով արամբք ի դուռն ամրոցին՝ ունի
զբերդն, կապելով զամե նայն արս, որ ի ներքս (229)։
Բերդերը ռազմական նշանակությունից բացի ունեցել են նաև կալանա
վայրի գործառույթ41, որ հաստատվում է և Խ
 որենացու երկում տեղ գտած
մի շարք կիրառություններով՝ և զբազումս ի նախարարաց կանացն կա
լեալ ի բերդս բերդս տայր պա
հել (301), ընդ իւր ունելով զԽոսրով՝
դնել յԱնուշն կոչեցեալ բերդին (321), զկնի մահուանն Արտաշրի լուծեալ
պահեցաւ արձակ յԱնուշն կոչեցեալ բերդի (329)։ Բերդ տերմի նի «բանտ»
իմաստը տարածված է և ժամանակակից հայերեն խոսակցական լեզվում։
Պարիսպ – «մշտական» պաշտպանական կառույցների մեջ պետք է նշել
և այս տերմի նը՝ ըստ ՆՀԲ-ի բացատրության՝ «քաղաքորմ, պատուար քա
ղաքի. և ... բարձր որմ բերդի կամ ապարանի. ևս և պատնէշ պաշարման»։
Վկայված է բավական մեծ հաճախականությամբ՝ ըստ «Հաճախականության
բառարանի»՝ ունի 19 կիրառություն։ Սակայն «Համաբարբառում» Պարիսպ
գլխաբառի տակ բերվում է ընդամե նը 17 օրինակ. ընդ որում դրանցից մե
կը ոչ թե պարիսպ գոյականի բառաձևն է, այլ պարսպել բայի, որը այս
բառահոդվածում ընդգծված տրվում է որպես պարիսպ-ի բա
ռաձև, թեև
առանձին ներկայացված է համաբարբառի բառացանկում պարսպեալ և
պարսպեմ գլխաբառերի օրինակներում (տե՛ս ստորև)։ Բնորոշ կիրառութ
յուններից են՝ և դ
րունս պղնձիս կանգ
նէր ի մի
ջո
ցի պարս
պին (165),
յաղագս ... շինելոյ զաւանն Բասենոյ և պատեալ պարսպաւ զՆոր քա
ղաք (199, 98) ևայլն։
Պարիսպ տերմի նը կիրառված է նաև որպես պաշտպանական նկատա
ռումներով կամ հանգրվանի նպատակով մարտական գործողությունների
տարածքում տեղակայված «ժամանակավոր» կառույցի անվանում՝ իբր
պարսպաւ պատեաց վահանօք զճակատն Պապայ (303), (հմմտ. նաև
ստորև բերվող՝ առագաստ տերմի նի օրինակը՝ Իսկ Արտաշիսի հասեալ
ի յԵրուանդայ շրջապատեալ առագաստն, ի կաշեայ և կտաւեայ պարս
պին, էջ ևի խորանի նորա բնակեցաւ զայն գիշեր (172)։
Պարսպեմ – վկայված է 7 կիրառությամբ՝ Պարսպէ զբլուրն ... կտրեալ
41 Հիշենք թեկուզ հռչակավոր Անհուշ//Անուշ//Անդմըշն բերդը։
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42 Տե՛ս Աղայան Էդուարդ, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Մանմար» հրատ., Եր., 2014, էջ 157։
43 Հոմանիշ է և ճամբար տերմինին, որ նույնպես կիրառված է «Պատմության» մեջ մեկ օրինակով (տե՛ս
ստորև)։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

զքա
րինս մինչև ի յա
տակն բլրոյն (165), և 
պարս
պեաց կրկին պարս
պով և պատուարաւ (160), փոքրագունիւք պարսպեալ որմովք (46)։
Պարսպեալ տերմի նը կիրառված է նաև փոխաբերաբար՝ բնական ամրութ
յունների կամ պատնեշների վերաբերյալ՝ պատկերավորման նպատակնե
րով, ինչպես՝ ի բարձրագագաթանց պարսպեալ լերանց (36), ևանձե
ռագործ պարսպեալ Նեղոսիւ (344)։
Որմ(ն) – պաշտպանական կառույցների մեջ հիշատակվում է և որմ կամ
որմն տերմի նը՝ ընդհանուր առմամբ 4 կիրառությամբ՝ եւ զդաստակերտն,
զոր շինեաց ... փոքրագունիք պարսպեալ որմովք (46), Տնկէ և մայրի
մեծ և որմովք ամրացուցանէ (166), ի հայկազնոյն Տիգրանայ հոծեալ և
յարմարեալ որմունքն, քակեալ ընկեցին (290) ևայլն։
Պատուար – «Պատմության» մեջ վկայված է 4 կիրառությամբ՝ ըստ
ՆՀԲ-ի՝ հետևյալ իմաստով՝ «պատնէշ և որպիսի և իցէ ամրութիւն քաղաքի
և տեղւոյ՝ շրջապատեալ ի ձև որմոյ», այսինքն՝ հոմանիշ է պարսպին և
որմի ն։ Վկայված օրինակներից են՝ անդնդալիր հաստատեաց զհիմունս
պատուարին (339), պարսպեաց կրկին պարսպով և պատուարաւ (160),
ի վերայ պատուարին եօթնևտասն այր նետիւք հարեալ՝ վերուստ ի
վայր հոսեաց միմեանց զկնի (308)։
Բանակ – այս տերմի նը ժամանակակից հայերենում ունի «որևէ պե
տության զինված ուժերի ամբողջությունը» կամ «ընդհանրապես զորք»
հիմն ական իմաստները42, այսինքն՝ նկատի է առնվում անձնակազմը։ Մինչ
դեռ հին հայերենում, մասնավորապես Խորենացու ժամանակաշրջանում
բանակ իմաստը առավելապես կապվում է զորքերի տեղակայման վայրի
և զորաշարժերի հետ, հմմտ. ՆՀԲ-ի բացատրությունը՝ «Միաբան բազմու
թիւն զօրու՝ ի չու, ի ճակատու, ևի կայանս. որպէս և կարաւան ուղևորաց.
և տեղի իջևանելոյ, դադարք»43։ Նույն իմաստի հետ է կապվում և բանակել
բայը (տե՛ս հաջորդիվ)։
Խորենացու երկում վկայված է բանակ տերմի նի 8 կիրառություն՝ ի
ձեռն թարգմանաց ձայնէ ի բանակն Արտաշիսի (178), արագ հասուցա
նելով ի բանակն իւր (179), ելանէ ի խանս կարգեալս ի բանակէն իւր
մէ ի քաղաքն իւր (172), ճակատէր ոչ հեռի յիւրմէ բանակէն (171), յան
կարծակի անկեալ ի բանակն (307), գնաց և Խոսրով ի բանակէն իւրմէ
առ ծովուն Գեղամայ (315) ևայլն։
Բանակել – ՆՀԲ-ի բացատրությունն է՝ «բանակ հարկանել, իջևանիլ,
ագանիլ, նստիլ», որ հաստատում է բանակ-ի՝ վերը նշված իմաստները
(«տեղակայված զորք» կամ «զորքի տեղակայում, դիրքավորում»)։ Վկայված
7 օրինակներից են՝ անդ զափամբ մօրին մեծի բանակի ի տեղւոջ (109),
անցանէ ընդ գետն մեծ Կուր, և բանակի առ եզերբ գետոյն ի հիւսիսոյ.
և հասեալ Արտաշէս բանակի ի հարաւոյ (177), նսեմաւ ի վերայ դիա
կանցն բանակէին (172) ևայլն։
Ճամբար – «Պատմության» մեջ կիրառված է մեկ օրինակով, հոմանիշ
է բանակ-ին՝ «զորքերի տեղակայման կամ դադարի վայր» իմաստով՝ Եւ
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ճամբարն Երուանդայ էր բացագոյն ի քաղաքէ նորին աւելի քան երեք
հարիւր ասպարիսաւ ի հիւսիսոյ, ի վերայ գետոյն Ախուրեան (171)։
Զօրանիստ – նույնպես նշանակում է «զորքերի կամ կայազորի տեղա
կայման վայր» (ըստ ՆՀԲ-ի բացատրության՝ ա., գ. «ուր է նիստ և կայան
զօրաց»), որ կարող է համընկնել նաև որևէ բնակավայրի հետ։ Վկայված է
մեկ օրինակով՝ ածականական կիրառությամբ՝ որպես զորքերի նստավայր
ծառայող գավառի որոշիչ՝ գայ հասանէ յաշխարհն Միջագետաց, պա
տահէ Աբգարու ի զօրանիստ գաւառին Բուգնան, այսինքն՝ «Բուգնան
զորանիստ գավառում» (144)։ Ի տարբերություն բանակ-ի և 
ճամբար-ի,
որոնք զորքերի ժամանակավոր տեղակայմանն են ծառայում՝ զորաշարժե
րի կամ մարտական գործողությունների ընթացքում, զօրանիստ-ը կարող
է լինել տվյալ ժամանակաշրջանում հիմն ական զորակայան։
Ճակատ – այս տերմի նին մանրամասն անդրադարձանք նախորդ՝
«Ռազմական գործողություններ և դրանց հետևանքներ» հատվածում, որ
տեղ առանձնացված են երեք իմաստային կիրառություն՝ 1. Ճակատամարտ,
2. Զորքի առաջամաս՝ ուղղված դեպի հակառակորդը, 3. Ավելի լայն իմաս
տով՝ «պատերազմ»44։ Որոշ կիրառություններում կարելի է առանձնացնել
և ռազմագիտական առումով չորրորդ իմաստը՝ զորքի դիրքավորում կամ
տեղակայում, որ կապվում է վերոբերյալ բանակ, ճամբար հասկացություն
ների հետ։ Այս իմաստով վկայված է 6 կիրառություն Ուր միւսանգամ միա
բանեալ թշնամեացն՝ յօրինեցին ճակատ (200), ընդ հուպ դար
ձեալ
մերոցն զհետ նոցա, ... ելին ևի զօրացն պար
սից հա
մատիք նո
ցա և
խաղացին ի մէջ ճակատուցն (303), մտին ի մէջ ճակատուցն առաջնոր
դութեամբ սպարապետին իւրեանց Սմբատայ ասպետի (303), այնպէս
երագ յերիվարացն առեալ նիզակօք, դի ցուրտ յերկիր ընկենուին, ոչ
կարելով նոցա յիւրեանց ճակատն մտանել (ն.տ.), իբր պարսպաւ պա
տեաց վահանօք զճակատն Պապայ (ն.տ.) և այլն։ Բերված բոլոր օրինակ
ներում ճակատ տերմի նը մատնանշում է հակառակորդ զորքերի դիրքա
վորումը։
Ճակատ առ ճակատ – մարտական գործողությունների ընթացքում զոր
քերի դիրքավորանն է վերաբերում նաև ճակատ տերմի նի կրկնությամբ
կազմված ճակատ առ ճակատ դարձվածը՝ վկայված մեկ կիրառությամբ՝
Եւ խմբեցաւ պատերազմն ի դաշտն, որ կոչի Ձ
 իրաւ և մ
 ատեան ճակատ
առ ճակատ («մոտեցան ճակատ-ճակատի») (303)։
Թև – այս տերմի նը նույնպես կապվում է զորքերի դիրքավորման հետ՝
ի հակադրություն ճակատի՝ որպես կենտրոնական գրոհող զորամասի։
ՆՀԲ-ում թև բազմիմաստ բառի իմաստների մեջ առանձնացված է և նրա
ռազմական նշանակությունը՝ թեւ բանակի ենթագլխաբառում՝ «կողմն և
կողմն գնդի զօրաց» բացատրությամբ։ Այս իմաստով «Պատմության» մեջ
կիրառված է մեկ անգամ՝ մարտական գործողությունների նկարագրության
մեջ՝ Իսկ նախարարքն Հայոց, որ յաջ և յահեակ թեւսն էին, ի նա խառ
նեալ միանային (171)։
Առագաստ – այսպես կոչված «շարժական՝ ժամանակավոր» կառույց
նե
րի մեջ պետք է նշել 5 օ
րի
նա
կով վկայ
ված առագաստ բազմիմաստ
44 Տե՛ս սույն հոդված, էջ 128։
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Լիանա Ս. Հովսեփյան - գիտական հետաքրքրությունների բնա
գավառներն են ընդհանուր լեզվաբանության, հայոց լեզվի պատ
մության, հայերենի տիպաբանական բնութագրի, լեզվական կառուց
վածքի ձևային նկարագրության, մեքենական թարգմանության, հա
մակարգչային լեզվաբանության խնդիրները։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժ (ԺԶ) տարի, թիվ 3 (63), հուլիս-սեպտեմբեր, 2018
Վէմ համահայկական հանդես

բառի ռազմական իմաստով մեկ կիրառությունը՝ որպես շրջափակող միջո
ցի՝ Իսկ Արտաշիսի հասեալ ի յԵրուանդայ շրջապատեալ առագաստն՝
ի կաշեայ և կտաւեայ պարսպին, էջ ևի խորանի նորա բնակեցաւ զայն
գիշեր (172)։
Վահանափակ – այս տերմի նը նույնպես կիրառված է «շարժական՝ ժա
մանակավոր» մարտական պաշտպանական կառույցի իմաստով՝ ըստ
ՆՀԲ-ի՝ «վահանապատ պատնէշ»։ Վկայված է մեկ օրինակով՝ Իսկ յորժամ
պարսիկքն զմերն շրջէին՝ նոքա ի վահանափակն Յունաց իբր յամուր
քաղաք մտանէին, առ ոչ ինչ վնասելոյ (303)։
Դիտանոց – ռազմական կառույցի կամ բնական բարձր դիրքավորման
հետ է կապվում և մեկ օրինակով վկայված դիտանոց տերմի նը՝ հետևյալ
կիրառությամբ՝ իսկ 
Բել հեզ և 
հան
դարտ ամ
բո
խիւ մե
ծաւ ի ձախ
մէ
ջուրցն ի վերայ ոստոյ միոյ, իբրև ի դիտանոցի (35)։
Խորան – հին հայերենի այս բազմիմաստ բառը, որ ներկայումս ավելի
շատ ճարտարապետական և եկեղեցական տերմի նի արժեք ունի, Խորե
նացու երկում ներկայացված է իր նախնական՝ «վրան, ժամանակավոր
կտավե կամ մորթե տաղավար» իմաստով, որը և նշվում է ՆՀԲ-ում։ Խո
րան-ի ռազմական նշանակությունը պայմանավորված էր զորքի տեղակայ
ման վայրում ժամանակավոր կացարանի գործառույթով։ «Պատմության»
մեջ խորան-ը ունի երեք կիրառություն, որոնցից ռազմագիտական նշանա
կություն ունեն միայն երկուսը՝ արդեն հիշատակված՝ էջ և ի խորանի
նորա բնակեցաւ զայն գիշեր (172), ինչպես նաև՝ թողլով նոցա զգանձս
և խորանս, միայն կենդանի փախուցեալ մազապուր (126) օրինակներում։
Այս երկրորդ օրինակում խորան-ները («վրանները»)՝ գանձի հետ միասին
դիտվում են որպես հնարավոր ռազմավարի մաս։
Այսպիսով, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մեջ կիրառված՝
ռազմական բառապաշարի ուսումն ասիրությունը հանգեցնում է այն եզրա
կացության, որ քննված ոչ բոլոր բառամիավորներն են կիրառվել զուտ տեր
մինային արժեքով: Բայց իրենց բազմիմաստությամբ պայմանավորված այլ
ևայլ գործածություններով դրանք կարող են լինել նաև տվյալ ժամանա
կաշրջանի ընդհանուր բառամթերքի արտահայտություն, ուստի արժեքավոր
տեղեկություններ են պարունակում Խորենացու նկարագրած ժամանակա
շրջանում ռազմական գործի և այն արտացոլող տերմինահամակարգի հարս
տության և կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին։
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Summary
THE MILITARY VOCABULARY IN “HISTORY OF ARMENIA” OF
MOVSES KHORENATSI
Liana S. Hovsepyan
Key words – Movses Khorenatsi, History of Armenia, vocabulary, military terms, military functions, armament, ammunition, equipment, weapons, military operations.

The article examines Old Armenian military terms used by Movses Khorena
tsi in his «History of Armenia». In this article the terms used in the text of the
«History» are distributed into six semantic groups: 1.Types of troops and soldiers,
2. Military status and functions, 3. Units and subdivisions of forces, 4. Armament:
types of weapons, ammunition, equipment, 5. Military operations and their results, 6. Military constructions and locality, disposition of troops.
The military vocabulary in Khorenatsi’s «History» gives notion on military
technic and military affair in his epoch.

Резюме
ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В «ИСТОРИИ АРМЕНИИ»
МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ
Лиана С. Овсепян
Ключевые слова – Мовсес Хоренаци, «История Арме
нии», словарный запас, военная терминология, воинские
долж
но
сти, вооружение, снаряжение, боеприпасы, виды
оружия, военные действия.

В статье рассматривается военная лексика древнеармянского языка,
отраженная в тексте «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци. Выделенные из
текста слова и словосочетания, относящиеся к военной терминологиии, рас
пре
де
ле
ны по следу
ющим семантическим полям: 1. виды войск и
военнослужащих; 2. статус военнослужащих и воинские долж
ности; 3.
войсковые соединения, подразделения войск; 4. вооружение։ виды оружия,
снаряжение, боеприпасы; 5. военные действия и их последствия; 6. военные
сооружения и местность, расположение войск.
Военная лексика в «Истории» Хоренаци дает представление об уровне
военной техники и состоянии военного дела в описываемую им эпоху.
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