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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  Լիա նա Ս.  Հով սեփ յան 
  Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

ռԱԶՄԱԿԱՆ ԲԱռԱՊԱՇԱՐԸ ՄՈՎՍԵՍ 
ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԵՐԿՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր –  Մով սես  Խո րե նա ցի, « Հա յոց պատ մու-
թյուն», բա ռա պա շար, ռազ մա կան տեր մի նա բա նութ յուն, զին -
վո րա կան պաշ տոն ներ, սպա ռա զի նութ յուն, հան դեր ձանք, 
զի նա մթերք, զի նա տե սակ ներ, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ։

 Մուտք
 Մով սես  Խո րե նա ցու ստեղ ծա գոր ծա կան ժա ռան գութ յու նը մշտա պես 

գտնվել է հայ բա նա սի րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում։  Հատ կա պես 
նրա « Հա յոց պատ մու թյու նը» քննութ յան նյութ է ծա ռա յել տար բեր բնա գա-
վառ նե րի մաս նա գետ նե րի՝ պատ մա բան նե րի, աղբ յու րա գետ նե րի, փի լի սո-
փա նե րի, լեզ վա բան նե րի, գրա կա նա գետ նե րի հա մար, ո րոնք տար բեր հա-
յե ցա կե տե րով ու նպա տակ նե րով զբաղ վել են հայ մա տե նա գրու թ  յան այդ 
նշա նա վոր հու շար ձա նի ու սում նա սի րութ յամբ1։ 

« Պատ մութ յան» լեզ վաո ճա կան ա ռանձ  նա հատ կութ յուն նե րը ևս  չեն վրի-
պել հե տա զո տող նե րի ու շադ րութ յու նից։  Կազմ վել է եր կի հա մա բար բա ռը2, 
հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նը3, դի տարկ վել և գ նա հատ վել են բառ օգ -
տա գործ ման այլ ևայլ կող մե րը։

Իր բո վան դա կա յին հարս տութ յան և կ յան քի տար բեր բնա գա վառ նե րի 
ընդգրկ ման շնոր հիվ  Խո րե նա ցու եր կը պա րու նա կում է բա ռա պա շա րի այն-
պի սի շեր տեր, ո րոնք կա րե լի է խմբա վո րել նաև թե մա տիկ ա ռու մով և 
 դի տար կել որ պես այս կամ այն բնա գա վա ռի տեր մի նա յին հա մա կար գի 
ար տա ցո լում։ Այս հա յե ցա կե տից կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը կա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 14.08.2018։
1 Նշենք այդ ուսումնասիրություններից միայն մի քանիսը՝ Հ. Մանանդյան, Մովսես Խորենացու բառա պա-
շարը, Եր., 1935, Հրանդ Արմեն, Խորե նա ցին և Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը, ՊԲՀ, 1969, N 
1, Վ. Առաքելյան, Խո րե նացու լեզուն և ոճը, ՊԲՀ, 1975, N 2, Վ. Առաքելյան, Ակնարկներ հայոց գրական 
լեզվի պատ մու թյան, Եր., 1981, Գ. Ջա հուկյ ան, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» առաջին գրքի 
անձնանունների լեզ վա կան աղբյուրները, ՊԲՀ, 1981, N 3, Գ. Մուրադյան, Մովսես Խորենացու «Պատ մու-
թյան» լեզվի հունաբան շերտը, ՊԲՀ, 1993, N 1-2, Վ. Համբարձումյան, Մովսես Խորենացու «Տենչայ Սա-
թե նիկ տիկին» հատվածը, ՊԲՀ, N 2, 1995, Օ. Խաչատրյան, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» 
բա ռա պա շա րի 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  Խո րե նա ցու եր կում բա ցա հայ տել նրա ապ րած և ն կա րա գրած ժա-
մա նա կաշր ջան նե րի հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի, աշ խար հա գրա կան և 
 վար չա տա րա ծա կան բա ժան ման, ռազ մա քա ղա քա կան ու դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի, կրո նա կան ու ե կե ղե ցա կան կյան քի, տնտե սա կան 
գոր ծու նեութ յան, ինչ պես նաև գի տութ յան ու մշա կույ թի տար բեր բնա գա-
վառ նե րի հա մար բնո րոշ տեր մի նա յին բա ռեր, հաս կա ցութ յուն ներ և  ար-
տա հայ տութ յուն ներ։ Այդ կար գի հե տա զո տու  թյուն նե րից հի շա տա կե լի է 
 Խո րե նա ցու եր կում ճար տա րա պե տա կան տեր մին նե րի քննու   թյա նը նվիր-
ված հոդ վա ծը4։

 Խո րե նա ցու ժա մա նա կաշր ջա նի լեզ վում ռազ մա կան տեր մի նա հա մա-
կար գի քննու   թ  յան հա  մար նույն պես « Պատ մութ յու նը» զգա լի նյութ է պա-
րու նա կում5, քա նի որ հե ղի նա կը հա ճախ անդ րա դառ նում է ռազ մա քա ղա-
քա կան ի րա դար ձութ յուն նե րին, տե ղե կու թ  յուն ներ է հա ղոր դում ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի և դ րանց հետ ևանք նե րի, զո րա միա վո րում նե րի, զոր քե-
րի տե սակ նե րի ու նրանց ա ռաջ նորդ նե րի, զին վո րա կան պաշ տոն յա նե րի, 
մար տիկ նե րի սպա ռա զի նութ յան ու հան դեր ձան քի, զեն քե րի տե սակ նե րի 
մա սին, տա լիս է ճա կա տա մար տե րի, զո րա շար ժե րի, ռազ մա կան կա ռույց-
նե րի ու ճամ բար նե րի ման րա մասն նկա րագ րութ յուն ներ, բնու թագ րում է 
կռվի մաս նա կից նե րին, դրվա տում է նրանց մար տա կան ու նա կութ յուն նե րը, 
քա ջա գոր ծութ յուն նե րը և  այլն՝ հա ճախ գե ղար վես տա կան հա րուստ պատ-
կե րա վոր մամբ, բայց և ճշգ րիտ ու տե սա նե լի ման րա մաս նե րով։ 

Այս նկա րագ րութ յուն նե րի շնոր հիվ  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված ենք 
գտնում « ռազ մա կան գործ» ի մաս տա յին դաշ տին պատ կա նող բազ մա թիվ 
բա ռեր, տեր մին ներ և  տեր մի նա յին ար ժեք ու նե ցող ար տա հայ տու թյուն ներ, 
ո  րոնք կա րե լի է թե մա տիկ ա ռու մով բա ժա նել մի քա նի խմբե րի՝

1.  Զոր քի (զին վոր նե րի) տե սակ ներ,
2.  Զին վո րա կան կար գա վի ճակ և  պաշ տոն ներ,
 3. Զո րա միա վո րում եր, զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում եր,
4. Ս պա ռա զի նութ յուն, զեն քեր, հան դեր ձանք, զի նամ թերք,
5.  ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ և դ րանց հետ ևանք ներ,
6.  ռազ մա կան շի նութ յուն ներ և  տե ղանք, դիր քա վո րում։

Սկզ բից ևեթ պետք է նշել, որ  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված ռազ մա կան 
տեր մին նե րի զգա լի մա սը ներ կա յաց ված է ոչ միայն նեղ տեր մի նա բա նա-
կան ար ժե քով, այլև սո վո րա կան, ընդ հա նուր լեզ վա կան գոր ծա ծութ յամբ՝ 
կախ ված ո րո շա կի հա մա տեքս տից։ Ա ռան ձին հե տաքրք րու թյուն են ա ռա-
ջաց նում այն բա ռա միա վոր նե րը, ո րոնք թեև իս կա կան ի մաս տով ռազ մա կան 
տեր մին ներ չեն (այդ պատ ճա ռով հա զիվ թե ընդգրկ վեն երբ ևէ կազմ վե լիք 
բուն ռազ մա կան տեր մին նե րի բա ռա րան նե րի մեջ), բայց կար ևոր տե ղե-
կութ յուն ներ են պա րու նա կում  Խո րե նա ցու նկա րագ րած դա րաշր ջան նե րի 

4 Խաչատրյան Օ., Ճարտարապետական և շինարարական տերմինները Մովսես Խորենացու «Հայոց պատ-
մու թ յան» մեջ, «Գիտական աշխատությունների ժողովածու», Երևանի ճարտարապետության և շինարա րու-
թ յան պետական համա լ սա րանի հրատ., հատ. II (22), Եր., 2004:
5 Սույն հետազոտության փաստական նյութի համար հիմք են ծառայել Մովսես Խորենացու «Հայոց 
պատմու թյան» քննական բնագրի 1991 թ. հրատարակությունը, վերը նշված՝ «Հայկական համա բար բա ռի» 
7-րդ պրակի 1-3 հատորները և Օ. Խաչատրյանի՝ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հա ճա խա-
կանության բառա րա նը»։
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ՒՆզին վո րա կան գոր ծի, մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, դրանց մաս նա կից-

նե րի, սպա ռա զի նու թ  յան, ռազ մա վա րութ յան ու մար տա վա րութ յան տեխ նի-
կա յի և  հա րա կից ի րո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ։

 Մաս նա վո րա պես դրանք այն մակ դիր ներն են ու բնու թագ րումն ե րը, 
ո րոն ցով  Խո րե նա ցին ներ կա յաց նում է իր հե րոս նե րին՝ դի պա ղեղն, կո րո-
վա ձիգ, հաս տա ղեղն, նի զա կա կից, քա ջա ձի, քա ջա ղեղն, քա ջա մար տիկ, 
կամ՝ զեն քի տե սակ նե րին վե րա բե րող ա ծա կան նե րը՝ բո լո րա տեգ, երկ սայ-
րի, ե րեքթ ևեան, լայ նա լիճ, զա նա զան գոր ծո ղու թ  յուն ներ կամ հան գա-
մանք ներ՝ յե ղու զա կա բար, մկնդա հար և  այլն։

 Կան նաև ռազ մա կան տեր մին ներ (զեն քի տե սակ ներ և  պա տե րազ մա կան 
գոր ծի հետ կապ ված այլ ան վա նումն եր), ո րոնք « Պատ մութ յան» մեջ ար մա-
տա կան ձևով չեն հան դի պում, բայց պահ պան ված են բա ղադր յալ բա ռե րի 
կազ մում (օր.՝ վե րոնշ յալ մկնդա հար բա ռի ար մա տը՝ մկունդ զի նա նու նը, 
ա ռան ձին կի րա ռութ յամբ չի հան դի պում  Խո րե նա ցու եր կում)։ Այդ պի սի կազ-
մութ յուն նե րը և ն րանց ի մաս տա յին կի րա ռու թյուն նե րը նույն պես ըստ ան-
հար ժեշ տութ յան ներ կա յաց ված են հա մա պա տաս խան թե մա տիկ խմբե րում։

« Պատ մութ յան» մեջ պահ պան ված ռազ մա կան տեր մի նա բա նութ յան մյուս 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն այն է, որ կոնկ րետ գոր ծա ծու թուն նե րից կամ բնագ-
րից եր բեմն հնա րա վոր չի լի նում ո րո շել նրանց ճշգրիտ ի մաս տը կամ տար-
բե րա կում մտցնել հո մա նիշ նե րի միջև։ Այդ պի սի կի րա ռութ յուն նե րից են, օ րի-
նակ՝ մի շարք զին վո րա կան պաշ տոն նե րի (զօ րագ լուխ, զօ րա պետ, զօ րա-
վար), զո րա միա վո րումն ե րի (գու մար տակ, գունդ, վաշտ, ջո կատ, զօր, 
հրո սակ, յե ղու զակ) ան վա նումն ե րը և  այլ բա ռա միա վոր ներ։ Այս կար գի 
բա ռե րի տեր մի նա յին ար ժե քի ճշգրտման հա մար անհ րա ժեշտ են ոչ միայն 
լեզ վա բա նա կան, այլ նաև պատ մա ռազ մա գի տա կան մաս նա գի տա կան հե-
տա զո տու թ  յուն  ներ, ո րոնք, ցա վոք, շատ քիչ են6։ 

 Պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ սույն հոդ վա ծում քննված՝ ռազ մա կան 
գոր ծին առնչ վող բո լոր բա ռա միա վոր նե րը չեն, որ կա րող են ու նե նալ ստույգ 
տեր մի նա յին ար ժեք և  հա մա պա տաս խա նել տեր մի նա բա նութ յան ժա մա նա-
կա կից ըմբռ նումն ե րին, սա կայն դրանց քննու թյու նը կար ևոր է  Խո րե նա ցու 
ժա մա նա կա շրջա նում ռազ մա կան գոր ծի և  այն ար տա ցո լող բա ռա պա շա րի 
ու սումն ա սի րութ յան տե սա կե տից։ 

Ս տորև ներ կա յաց վում են  Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ վկայ-
ված ռազ մա կան տեր մին ներն ու տեր մի նա յին ար ժեք ու նե ցող բա ռա կա-
պակ ցութ յուն նե րը ըստ ա ռանձ նաց ված խմբե րի։ 

1.  Զոր քի (զին վոր նե րի) տե սակ ներ
 Բուն զո րա տե սակ ներ նշա նա կող տեր մին նե րից  Խո րե նա ցու պատ մութ-

յան մեջ հան դի պում են հին աշ խար հից հայտ նի եր կու հիմն ա կան խմբա-

6 Հմմտ, օրինակ՝ Աբրահամյան Վալենտինա, Միջնադարյան Հայաստանի զենքերի տեսակները, «Աշ խա-
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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վո րումն ե րի ան վա նումն  ե րը՝ հետ ևա կա զօր և  հե ծե լա զօր՝ ի րենց հո մա-
նշա յին տար բե րակ նե րով։

 Հետ ևա կա զօր,
 Հետ ևակ – ս րան ցից ա ռա ջի նը՝ հետ ևա կա զօր, ու նի միայն մեկ վկա-

յութ յուն՝ չո րիւք բիւ րովք հետ ևա կա զօ րու (46)7։ Ա վե լի հա ճախ է կի րառ վել 
սրան հո մա նիշ հետ ևակ տար բե րա կը։ Ընդ հան րա պես  Խո րե նա ցու եր կում 
կա հե տևակ բա ռի 9 կի րա ռութ յուն, ո րոնք հիմն ա կա նում ու նեն բուն ռազ-
մա գի տա կան նշա նա կութ յուն։ Ս րան ցից եր կու սում բա ռը կի րառ վել է ա ծա-
կա նա բար՝ որ պես զո րա տե  սա կի բնու թա գրում՝ հետ ևակ զօրք բա ռա կա-
պակ ցութ յան մեջ՝ ա պա զօ րա ժո ղով լի նի ի վե րայ նո րա  Տի տա նեանն 
 Բել ամ բո խիւ հետ ևակ զօ րաց (34),  Գոր գո նոս իշ խան հետ ևակ զօ րուն 
(45)։ Ե րե քը ու նեն գո յա կա նա կան կի րա ռութ յուն՝ ե րագ ժո ղո վե ցան զօրքն 
ա մե նայն, նա և Ար գամ ... ամ բոխ հետ ևա կաւ (169), ա ռեալ զբազ մու-
թիւն հե տևա կացն՝ ի կողմ ե լա նէր (171), առ նուլ զա մե նայն զօրս 
 Յու նաց ... այլ և զ հետ ևակս պա հա պանս քա ղա քացն (303), իսկ մե կը 
գոր ծած ված է մակ բա յա կան ար ժե քով՝ զնի զակն իւր ... ձգեալ ի հե տևա-
կուց՝ խո րա գոյն նստոյց յեր կա նա քար ար ձա նին (119) օ րի նա կում. նշա-
նա կում է « հետ ևակ գո լով, ի հե տիոտս» (ՆՀԲ), այ սինքն՝  «ոտ քի վրա, հե-
տիոտն կամ կանգ նած տե ղից»։  Սա աս վում է շեշ տե լու հա մար նե տո ղի 
ու ժը և  կո րո վը, քա նի որ նի զա կը ձիար շավ նե տե լու դեպ քում ա վե լի ուժ գին 
հար ված կստաց  վեր։ Հմմտ. նաև ՆՀԲ-ի՝ զա ռիւծ և  զայ ծեամ ի հետ ևա-
կուց ըմբռ նէր նա օ րի նա կը։ 

 Զին վո րա կան գոր ծի հետ առնչ վում է նաև ա ռա քէ գաղտ նագ նաց հետ-
ևակս (228) օ րի նա կը, բայց հետ ևակ բառն այս տեղ նշա նա կում է ոչ թե 
« հետ ևակ զին վոր», այլ « հետ ևող՝ լրտես, հե տա խույզ, խու զար կու» (տե՛ս 
ստորև)։

 Հետ ևակ բա ռի մյուս կի րա ռութ յու նը ռազ մա կան տեր մի նի ար ժեք չո ւ  նի, 
այլ նշա նա կում է պար զա պես « հե տիոտն»՝ աստ ու րեմ զմահն ա սել 
 Շա մի րա մայ և զ հետ ևակ փա խուստն (56), այ սինքն՝ « հե տիոտն՝ ոչ ձիով 
կամ կառ քով»։ 

 Հետ ևա կա մարտ –  հետ ևակ բա ռա կազ մա կան հիմ քով  Խո րե նա ցին գոր-
ծա ծել է եր կու բարդ բառ, ո րոն ցից մե կը՝ հետ ևա կա մարտ, դարձ յալ կապ-
վում է ռազ մա կան գոր ծի հետ և  փաս տո րեն « հետ ևակ զին վոր» կամ 
« հետ ևակ կռվող» է նշա նա կում։ Վ կայ ված օ րի նակն է՝ հետ ևա կա մարտքն 
ի վե րայ ու սոց ձիոց բե րեալք (72)։ Մ յուս կազ մութ յու նը՝ հետ ևա կա գնաց, 
 Խո րե նա ցու եր կում ռազ մա կան տեր մի նի ար ժեք չու նի և ն շա նա կում է 
« հե տի ոտն, ոտ քով գնա ցող»՝ ա ւուր միոյ հետ ևա կագ նա ցի առն ճա նա-
պար հի (40 )։ 

 Հե ծե լա զօր,
 Հե ծեալ – այս տեր մին նե րից հե ծե լա զօր-ը վկայ ված է եր կու կի րա ռու -

7 Բնագրային մեջբերումների էջերը նշում ենք փակագծերում՝ ըստ հետևյալ հրատարակության՝ Մովսէս 
Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը և ներածությունը Մ. Աբեղեանի և Ս. Հա րու թիւնեա-
նի, Նմանահանութիւն, Լրացումները Ա.  Բ.  Սարգսեանի, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1991։ Քանա կա-
կան տվյալները բերվում են ըստ վերը նշված՝ Օ. Մ. Խաչատրյանի՝ Մովսես Խորե նա ցու «Հայոց պատ մու-
թյան» հաճախականության բառարանի, Եր., 1986 և համեմատվում են Խորենա ցու երկի «Հա մա բար բառի» 
տվյալների հետ։
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ՒՆթյամբ՝ հինգ հա զար հե ծե լա զօ րու (45), և  ա ռա քէ յԵ րու սա ղէմ հան դերձ 

հե ծե լա զօ րու (133)։ Եվս եր կու օ րի նակ վկայ ված են հե ծեալ հո մա նի շով՝ 
ա ռանց զօր բա ղադ րի չի (ինչ պես և  վե րը բեր ված հետ ևակ տեր մի նի դեպ-
քում է՝ հետ ևա կա զօր-ին զու գա հեռ)՝ եր կու հա զար հե ծե լովք (46), այլ 
միայն հինգ հա րիւր հե ծե լով (133)։ 

Այրև ձի – որ պես հե ծե լա զօր տեր մի նի երկ րորդ հո մա նիշ  Խո րե նա ցու 
եր կում վկայ ված է այրև ձի տեր մի նը մեկ կի րա ռութ յամբ՝ ան ցու ցա նէ զամ-
բա րիշտն  Յու լիա նոս հան դերձ բազ մու թեամբ այրև ձիոյն (271)։

 Զո րա տե սակ նե րի ու րիշ այս պի սի մեծ խմբա վո րումն եր, ո րոնք տար բեր-
վեին ի րենց ռազ մա կան տեխ նի կա յի և  ա ռանձ նա հա տուկ մար տա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի տե սա կե տից, այդ ժա մա նա կաշր ջա նից  Խո րե նա ցու պատ-
մութ յան մեջ վկայ ված չեն։ 

 Ռազ միկ նե րի խմբե րի միջև ե ղած մյուս կար ևոր տար բե րա կու մը հիմն-
վում է նրանց գոր ծա ծած հիմն ա կան զի նա տե սակ նե րի և ս պա ռա զի նութ յան 
վրա։ Այս տեղ ևս  պետք է նշել, որ  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված ան վա նում-
նե րը կա րող են ու նե նալ ինչ պես բուն ռազ մա գի տա կան տեր մի նա յին նշա-
նա կութ յուն, այն պես էլ ծա ռա յել եր կի գե ղար վես տա կան պատ կե րա վոր ման 
նպա տակ նե րին։

 Զի նա նուն հիմ քե րով կազմ ված զին վոր նե րի տե սակ նե րի ան վա նումն ե-
րից  Խո րե  նա ցու եր կում վկայ ված են հետև յալ տեր մին նե րը՝ ա ղեղ նա ւոր՝ 
5 կի րա ռութ յամբ, նի զա կա ւոր՝ 3 կի րա ռութ յամբ, սու սե րա ւոր՝ 2 կի րա ռութ-
յամբ, շեր տա ւոր, պար սա ւոր, տի գա ւոր՝ մե կա կան կի րա ռու թյամբ՝ բո լորն 
էլ կազմ ված -ա ւոր ա ծան ցով՝ «տվյ ալ զի նա տե սա կը կրող՝ ու նե ցող» նշա-
նա կու թ  յամբ։ Վ կայ ված են հետև յալ բնագ րա յին օ րի նակ նե րը.

Ա ղեղ նա ւոր – մյուս նե րի հա մե մատ ա ղեղ նա ւոր տեր մի նի ա վե լի հա ճա-
խա կան կի րա ռութ յու նը բա ցատր վում է նրա նով, որ (նետ ու) ա ղե ղը հին 
աշ խար հի հիմն ա կան հե ռա հար զենքն էր, և  այդ զեն քին քաջ տի րա պե տե լը 
կար ևոր հատ կա նիշ էր մարտն չող նե րին բնու թա գրե լու հա մար։ Այդ են վկա-
յում  Խո րե նա ցու կի րա ռած մակ դիր նե րի մեջ ա ղեղ հիմ քով կազմ ված ա ծա-
կան նե րը՝ դի պա ղեղն –  պար սա ւորքն առ հա սա րակ դի պա ղե ղունք (72), 
հաս տա ղեղն –  քաջ նա խա րար, կո րո վա ձիգ և  հաս տա ղեղն (32), քա ջ  ա-
ղեղն –  ա ռեալ անձ նա գե ղոյն և  քա ջա ղե ղանն ա րին  Վա ղար շա կայ (31), 
ինչ պես նաև նա խորդ օ րի նա կի կո րո վա ձիգ մակ դի րը, որ դարձ յալ կապ վում 
է ա ղե ղի և  նե տա ձգու թյան հետ։ Ինչ վե րա բե րում է բուն ա ղեղ նա ւոր տեր-
մի նին, ա պա այն իր հեր թին գրե թե միշտ հան դես է գա լիս քաջ կամ կո րո-
վի ա ծա կան նե րի հետ՝ կազ մե լով յու րա տե սակ ի մաս տա յին զույ գեր, որ եր-
ևում է այս տեղ բեր ված օ րի նակ նե րում՝ արս քաջս և  ա ղեղ նա ւորս (35), 
ժո ղո վէ զբազ մու թիւն ըն տա նի ա րանց քա ջաց և  ա ղեղ նա ւո րաց (43), 
լի նի պա տե րազմ ի մէջ եր կո ցունց ազ գացն քա ջաց և  ա ղեղ նա ւո րաց 
(177),  Վա ղարշ մե ռա նի ի ձե ռաց կո րո վեաց ա ղեղ նա ւո րաց (200)։

Նի զա կա ւոր –  նի զակ-ը և  տէգ-ը կար ևոր հար ձա կո ղա կան զի նա տե-
սակ ներ են ե ղել (ա վե լի ման րա մասն տե՛ս զի նա նուն նե րին վե րա բե րող 
հատ վա ծում), ո րոնց ա նու նով տար բե րակ վել են և դ րանց կրող նե րը։ 
 Նի զա կա ւոր-ի կի րա ռութ յուն ներն են՝ բայց գո վեմ զքաջ նա հա տակն իմ 
և զ նի զա կա ւորն (82), արս ըն տիրս և  քաջս, նի զա կա ւորս և  սու սե րա ւորս 
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(110), զօ րագ լուխ նի զա կա ւո րացն լեալ ա նա րի ոմ սկայ վա ռեալ (267)։
 Շեր տա ւոր – վ կայ ված է մեկ օ րի նա կով՝ և  պար սա ւորքն առ հա սա րակ 

դի պա ղե ղունք և  շեր տա ւորքն ի սու սեր և  ի տէգ նի զա կի վա ռեալ (72)։ 
Այս տեր մի նի բա ցա տրութ յու նը ըստ ՆՀԲ-ի հետև յալն է. «Ու նող զգոր ծի 
շերտ շերտ կո տո րե լոյ, ջար դե լոյ, որ պէս տա պա րա ւոր, սակ րա ւոր, տի գա ւոր 
ևն»։  Հետ ևա բար շեր տա ւոր նե րը տա պա րի կամ սակ րի նման զի նա տե սակ 
կամ գոր ծիք են ու նե ցել։ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան մեջ նշված տի գա ւո րը 
չպետք է հա մա րել շեր տա ւո րի հա մա նի շը (թերևս տի գա ւո րը այս տեղ բեր-
վում է պար զա պես -ա ւոր ա ծան ցի ընդ հան րութ յամբ), քա նի որ  Խո րե նա ցու 
վե րո հի շալ հատ վա ծից եր ևում է, որ շեր տա վոր  նե րը զին վե ցին սու սեր նե րով 
և  տե գե րով (նի զակ նե րով), հետ ևա բար դրանք նույ նար ժեք չէին, ընդ ո րում՝ 
« տեգ նի զա կին» կռվում ա վե լի զո րա վոր էր և  գոր ծա ռա կան ա վե լի մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու ներ։  Նի զակ նե րով հար վա ծում էին ինչ պես հեռ վից, 
այն պես էլ մեր ձա վոր ձեռ նա մար տում։ Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս ստորև՝ զի-
նա տե սակ ներ նշա նա կող տեր մին նե րի քննու թյան մեջ։ 

 Պար սա ւոր – զին վոր նե րի կար գե րից կամ տե սակ նե րից հա վա նա բար 
նվազ կար ևոր էին հա մար վում պար սա վոր նե րը (պարս  8 ու նե ցող նե րը) և 
 շեր տա վոր նե րը 9։ Այս է պատ ճա ռը, որ  Տիգ րան  Մե ծի հաղ թա նակ նե րի շնոր-
հիվ երկ րի հարս տաց ման և  զոր քի վե րա զին ման մա սին խո սե լիս  Խո րե նա ցին 
հա տուկ կեր պով նշում է. « Հետ ևա կա մարտքն ի վե րայ ու սոց ձիոց բե-
րեալք, և  պար սա ւորքն առ հա սա րակ դի պա ղե ղունք, և  շեր տա ւորքն ի 
սու սեր և  ի տէգ նի զա կի վա ռեալք. այ սինքն՝ պար սով (պար սա տի կով) 
կռվող նե րը դար ձան ա ղեղ նա վոր ներ, իսկ շեր տա վոր նե րը ստա ցան սու սեր 
և  նի զակ։ 

 Սու սե րա ւոր – սու սե րը ՆՀԲ-ում ներ կա յաց վում է որ պես սրի հո մա նիշ՝ 
« նոյն ընդ սուր»։ Ս րանք տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի շատ գոր ծուն և  տա րած ված 
զի նա տե սակ ներ են ե ղել, և դ րանց ան վա նումն ե րը բա վա կան մեծ հա ճա խա-
կա նութ յուն ու նեն  Խո րե նա ցու եր կում (տե՛ս ստորև)։  Սու  սե րա ւոր-ը վկայ ված 
է եր կու օ րի նա կով՝ ի մօտ հա սա նել սու սե րա ւո րաց՝ և զ հու ռութսն ի ծով 
(56), արս ըն տիրս և  քաջս, նի զա կա ւորս և  սու սե րա ւորս (110)։

 Տի գա ւոր – այս տեր մի նը վկայ ված է  Մու րա ցեան Ար գա մին բնու թագ րող 
տէր տի գա ւո րաց, այ սինքն՝ « նի զա կա ւոր ռազ միկ ներ ու նե ցող» կա պակ-
ցութ յան մեջ՝ միայն ակ նա ծէին  Մու րա ցե նէն Ար գա մայ, զի այր քաջ էր 
և  բազ մաց տէր տի գա ւո րաց (171)։

Մերկ – ինչ վե րա բե րում է մերկ տեր մի նին, ա պա այդ պես կոչ վում էին 
նե տա ձիգ նե րը (ա ղեղ նա վոր նե րը), քա նի որ նրանք կռվում էին հեռ վից 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-
նա կում 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 համա պա տասխան մարտիկները շերտաւոր էին կոչվում, քանի 
որ ունեին «գործի շերտ շերտ կոտորելոյ» (ըստ ՆՀԲ-ի)։ Այս ենթադրության օգտին է խոսում նաև ՆՀԲ-
ում 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 զի նա տե սա կի, 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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ձին գնդեր, և  զին ված են ե ղել միայն նետ ու ա ղեղ նե րով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
նրանք նույն պես նոր հան դեր ձա վո րում ստա ցան, ինչ պես նշվեց վե րը՝ 
մերկքն վա հա նօք և զ գես տուք եր կա թեօք պա րա ծած կեալք» (72), այ-
սինքն՝ ու նե ցան վա հան ներ և  եր կա թե պաշտ պա նա կան զգես տա վո րում ։ 
Ն շենք նաև, որ ՆՀԲ-ում  Մերկ բա ռի բա ցատ րութ յան մեջ նրա ռազ մա կան 
տեր մի նի ի մաս տը ա ռան ձին ներ կա յաց ված չէ։  Սա կայն բեր վող օ րի նակ նե-
րից մե կը (Ե ղի շեի եր կից)՝ Որ մերկ ա ռանց զի նու ա ղեղ նա ւորք ի ցեն, 
հա մա պա տաս խա նում է մեր բե րած մեկ նա բա նութ յա նը10։

Զին վո րա կան այլ « մաս նա գի տութ յուն ներ» կամ պար տա կա նութ յուն ներ 
նշա նա կող տեր մին նե րից  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված են զի նա կիր, լրտես, 
հե տա յոյզ և ս րան հո մա նիշ՝ հետ ևակ։ 

 Զի նա կիր – այս բա ռի բա ցատ րութ յու նը ՆՀԲ-ում տրվում է եր կու ի մաս-
տով. ա ռա ջի նը՝ գո յա կա նա կան՝ « թիկ նա պահ կամ ար բա նեակ, որ կրէ ի 
ձե ռին զզէն գլխա ւո րին» և  երկ րոր դը՝ ա ծա կա նա կան՝ « Զի նազ գեաց. սպա-
ռա զէն, զի նա ւոր»։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է միայն ա ռա ջին ի մաս տը՝ 
4 օ րի նա կով՝ իսկ  Բար շամ ա ռա ջի զի նա կրաց նո րա պա տա հեալ՝ մե-
ռա նի (45), հրա մա յեաց միում ի զի նակ րացն՝ կտրել զոտս նո րա սրով 
(158),  Վար դա նաւ զի նակ րաւ ար քա յի (282), գրգռէր զար քայ  Վա սակ 
զի նա կիր նո րա (286)։

Մ յուս՝ լրտես, հե տա յոյզ և  հետ ևակ հո ման շա յին տեր մին ներն ու նեն 
մե կա կան կի րա ռութ յուն։

Լր տես – վ կայ ված օ րի նակն է՝ ոչ թո ղա ցու ցին նմա ա ռա ջա խա ղաց 
գունդք և լր տեսք՝ պա տա ղել զայ նու (287)։

Հե տա յոյզ –  կի րառ ված է այժմ յան « հե տա խույզ» տեր մի նի ի մաս տով՝ 
ո րում ի րա զգած ե ղեալ ար քա յին Ե րո ւան դայ՝ հե տա յոյզս ա ռա քէ (163)։ 

Հետ ևակ – ու նի մեկ կի րա ռութ յուն նույն՝ « հե տա խույզ» ի մաս տով։ Այդ 
մա սին խոս վեց վե րը՝ հետ ևակ հա մա նուն տեր մի նի բա ցատ րութ յան մեջ՝ 
ա ռա քէ գաղտ նա գնաց հետ ևակս (228)։

2.  Զին վո րա կան կար գա վի ճակ և  պաշ տոն ներ
 Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված են զգա լի թվով ան վա նումն եր, ո րոնք բնու-

թագ րում են մարդ կանց՝ զին վո րա կան դա սին պատ կա նե լու կամ ռազ մա-
կան գոր ծով զբաղ վե լու ա ռու մով։ Այդ պի սի բա ռե րում ըստ ներ քին ձևի 
կա րե լի է տար բե րա կել եր կու ի մաստ՝ « զենք կրող՝ ու նե ցող» և « զոր քին 
պատ կա նող՝ զո րա կան՝ զին վո րա կան»։ Այդ եր կու ի մաստ նե րով վկայ ված 
են զի նու որ և  զի նա ւոր բա ռե րը։ Երկ րորդ՝ զի նա ւոր տար բե րա կը ի մաս-
տա կա ռուց ված քա յին տե սա կե տից առնչ վում է ա վե լի մաս նա վոր՝ կոնկ րետ 
զի նա տե սակ կրող զին վոր նե րի ան վա նումն ե րին (հմմտ. վե րը բեր ված՝ 
ա ղեղ նա ւոր, նի զա կա ւոր, պար սա ւոր, սու սե րա ւոր, տի գա ւոր տեր մին-
նե րի շար քը), բայց ու նի ա վե լի ընդ լայն ված՝  «ընդ հան րա պես 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 «Միջ նա դար յան 
Հայաստանի զենքերի տեսակները» աշխատությունում հայ և օտարազգի պատ մա գրու թյունից մեջբերված 
փաստերը (էջ 49 և հաջ.)։
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ու նե ցող» նշա նա կու թյու նը։  Զի նո ւոր տար բե րա   կի մեջ ա վե լի զգա լի է 
« զին վո րա կան դա սին պատ կա նող» ի մաս տը, թեև նշա նակյ ա լի (դե նո տա-
տի) ա ռու մով եր կուսն էլ նույ նա կան են։ Ա վե լի սո վո րա կան և  ընդ հան րա-
կան կի րա ռութ յուն է ու նե ցել զի նո ւոր տար բե րա կը (ո րը և  պահ պան վել է 
մինչև օրս, մինչ դեռ զի նա ւոր-ը դուրս է մղվել գոր ծա ծութ յու նից)։

 Զի նո ւոր –  Խո րե նա ցու եր կում այս տար բե րա կը վկայ ված է եր կու կի-
րա ռու թ  յամբ՝ մի ոմ ի զի նո ւո րացն մտեալ ե հար զգլուխն Ե րո ւան դայ 
(173) և՝ հան դերձ զի նո ւո  րօք իւ րեանց եօթն հա րիւ րովք (321)։

 Զի նա ւոր – այս տար բե րա կը ու նի մեկ վկա յութ յուն՝ դար ձաւ առ գե-
րեալ  Յոյնսն զի նա ւորս (290)։ ՆՀԲ-ում զի նա ւոր տեր մի նը, ինչ պես նաև 
նրա նից կազմ ված զի նա ւո րիմ բա  յը հղվում են ի րենց ա վե լի սո վո րա կան 
տար բե րակ նե րին՝ զի նո ւոր և  զի նո ւո րիմ։  Խո րե նա ցու զի նա ւոր կի րա ռութ-
յու նը ՆՀԲ-ի օ րի նակ նե րում նշված չէ։

 Զի նո ւո րու թիւն –  զի նո ւոր հիմ քից կազմ ված զի նո ւո րու թիւն հա վա քա-
կա նու թ  յուն ար տա հայ տող տեր մի նը  Խո րե նա ցու եր կում ու նի եր կու կի րա-
ռու թյուն, եր կուսն էլ հոգ նա կիաձև։ Են  թա դրե լի է շրջա սա կան կի րա ռութ-
յուն՝ վե րա ցա կա նը թանձ րա ցա կա նի փո խա րեն՝ « զին վոր  ներ» ի մաս տով, 
հատ կա պես կարգ զի նո ւո րու թեանց կա պակ ցու թ  յան մեջ, որն ան շուշտ 
նշա նա կում է « զին վոր նե րի կամ զին վո րա կան նե րի (և  ոչ թե զին վո րութ-
յուն նե րի) կար գեր՝ տե սակ ներ»։ Այդ եր ևում է թվարկ ման մյուս ան դամն ե-
րից, ո րոնք տրված են պար զա պես հոգ նա կի ձևով՝ և  առ այ սո քիւք պաշ-
տօ նէիցն զի նո ւո րու թիւնք, և  նա հա պետքն և  նա խա րա րու թեանցն11 
գունդք և  միան գա մայն զօ րա կա նացն վաշտք (190)։

Ա վե լի ակ նա ռու է նույն կա ռուց վածքն ու նե ցող մյուս օ րի նա կը՝ Օ րէնս 
իմ հաս տա տէ ի տան թա գա ւո րութ յան իւ րոյ ... Եւ կարգս զի նո ւո րու-
թեանց, և  նո ցունց ա ռա ջին և  երկ րորդս, և  եր րորդս, և  որ ի կար գին 
(117). Բ նա կա նա բար, այս տեղ ևս ն կա տի են առն վում զին վոր նե րի կար գե-
րը, ինչ պես նշվեց վե րը։

 Զօ րա կան –  պատ կա նե լութ յու նը զին վո րա կան դա սին՝ զոր քին ար տա-
հայտ վում է և  զօ րա կան տեր մի նով։ ՆՀԲ-ում որ պես ա ռա ջին ի մաստ 
տրվում է այս բա ռի հա վա քա կան « զորք» նշա նա կութ յու նը՝ « զօ րա ւոր 
ո րեար, կամ դաս զի նո ւո րա կան. զօր. սպայ»։ Այս ի մաս տով  Խո րե նա ցու 
եր կում օ րի նակ չկա։ Այն տեղ վկայ ված եր կու կի րա ռու թյունն էլ ու նեն ոչ թե 
հա վա քա կան, այլ կոնկ րետ՝ պար զա պես « զոր քին՝ զին վո  րա կան դա սին 
պատ կա նող անձ» ի մաս տը, ինչ պես վե րը նշված օ րի նա կում՝ նա խա րա րու-
թեանցն գունդք և  միան գա մայն զօ րա կա նացն վաշտք (190), և մ յու սը՝ 
զօ րա կանք ա նա  րիք, սնա պարծք, զի նա տեացք, պղերգք (364) բա ցա սա-
կան բնու թագ րութ յան մեջ։

 Մար տիկ – այս տեր մի նի՝ « զին վո րա կան դա սին պատ կա նող անձ» 
ի մաս տը  Խո րե նա ցու եր կում հան դի պող եր կու օ րի նա կում էլ ընդգծ վում է՝ 
ի հա կադ րութ յուն  «ոչ զին վո րա կան՝ որ ևէ այլ դա սի պատ կա նող» ի մաս տի՝ 
ամ բո խիւ մե ծաւ և  ա րամբք մարտ կօք (200), ինչ պես 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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ՒՆտիկս, այլ և զ ռա միկ շի նա կանս (263) կի րա ռութ յուն նե րում մար տիկ-ը մի 

դեպ քում հա կադր վում է ամ բոխ-ին՝ որ պես ա նո րոշ կազմ ու նե ցող բազ-
մութ յան, մյուս դեպ քում՝ կոնկ րետ, ոչ զին վո րա կան հա սա րա կա կան խա-
վին՝ շի նա կան ներ-ին։

Մր ցօղ – « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ վկայ ված է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ դի-
մեալ գայ ի վե րայ քո  Բել յա ւեր ժիւք քա ջօք և ... սկա յիւք մրցո ղօք (34)։ 
Այս բա ռը ՆՀԲ-  ում չի տրվում որ պես ա ռան ձին գլխա բառ՝ հա վա նա բար 
հա մար վե լով մրցիմ բա յի քե րա կա նա կան ձև, բայց ա ռանձ նաց ված է Օ. 
 Խա չատր յա նի « Մով սես  Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ   մութ յան» հա ճա խա կա նու-
թ  յան բա ռա րա նում», ինչ պես նաև « Հա մա բար բա ռում»12։  Դա տե լով խոս քա-
շա րից՝ մրցօղ ձևը կա րե լի է ըն կա լել և՛ որ պես ժա մա նա կա կից ա ռու մով 
մար զա կան (սպոր տա յին), և՛ որ պես ռազ մա կան տեր մին, մա նա վանդ որ 
գոր ծած ված է յա ւէր ժիւք քա ջօք ար տա հայ տու թյան հետ զու գա հեռ, ո րը 
նույն պի սի մի զու գա հեռ է հի շեց նում  «ան մահ նե րի գունդ» ռազ մա կան հաս-
կա ցու թյան հետ, ո րի մեկ նա բա նու թյուն նե րից մեկն է՝ «մշ տա պես նույն 
թվա կազ մը պահ պա նող (հա մա լր  վող) գունդ»։ Ըստ այդմ յա ւեր ժիւք քա ջօք 
ար տա հայ տու թյու նը կա րող է նշա նա կել քաջ մար տիկ նե րի զո րա խումբ, ո րի 
թվա քա նա կը ան փո փոխ է մնում՝ մշտա պես հա մալր վե լով նոր մար տիկ նե-
րով՝ կո րուստ նե րի փո խա րեն։  Պետք է սա կայն նշել, որ  «ան մահ նե րի գուն-
դը» հա տուկ էր Սա սան յան Պարսկաստանի բա նա կին, և դ րա վե րագ րու մը 
 Բե լի զոր քին կա րող է դիտ վել պատ մա կան ա նախ րո նիզմ ( Խո րե նա ցու կամ 
հե տա գա ու սումն ա սի րող նե րի կող մից)։

 Վաշտ կան – զին վո րա կան կար գա վի ճակ նշա նա կող՝ վե րը նշված ա վե-
լի ընդ հա  նուր հաս կա ցութ յուն նե րի կող քին  Խո րե նա ցու « Պատ մութ յան» մեջ 
հան դի պում են և  ա վե լի մաս նա վոր ան վա նումն եր՝ ըստ զին վո րա կան ստո-
րա բա ժա նումն ե րի։ Այդ պի սի տեր մին նե րից է մեկ ան գամ գոր ծած ված 
վաշտ կան-ը՝ հետև յալ օ րի նա կում՝  Բայց Սմ բա տայ գի շե րայն զհետ Ե րու-
ան  դայ ե կեալ սա կաւ վաշտ կա նաւ՝ զդուռն քա ղա քին պա հէր մինչև ի 
գալն Ար տա շի սի և  զօ րացն ա մե նե ցուն (173)։  Պարզ է, որ այս կի րա ռութ-
յան մեջ վաշտ կան տեր մի նը չի կար ևո րում տվյալ ստո րա բա ժան մա նը 
պատ կա նե լը, այլ պար զա պես նշա նա կում է « զին վոր, մար տիկ» Այդ է հաս-
տա տում նաև ՆՀԲ-ի ա վե լի ընդ հան րա կան բնու թագ րու մը՝  «այր ի վաշ տէ, 
զօ րա կան, զի նո ւոր»։ 

 Բա ցի ընդ հան րա պես զին վո րա կան դա սին պատ կա նե լու հատ կա նի շից՝ 
 Խո րե նա ցու եր կում պահ պան ված են նաև կոնկ րետ զին վո րա կան պաշ տոն-
ներ նշա նա կող տեր մին ներ, թեև ինչ պես ար դեն նշել ենք, դրանց ճշգրիտ 
սահ մա նումն ե րը դժվար է տալ՝ մա սամբ հո ման շա յին կի րա ռութ յուն նե րի, 
մա սամբ կոնկ րետ բնու թագ րումն ե րի պա կա սի պատ ճա ռով։ Մաս նա վո րա-
պես, հո ման շա յին շարք են կազ մում զօ րագ լուխ, զօ րա պետ, զօ րա վար, 
ինչ պես նա և  սա լար ան վա նումն ե րը, ո րոն ցից ա ռա վել հա ճա խա կանն է 
զօ րա վար-ը՝ 15 կի րա ռու  թյամբ, երկ րորդ տե ղում է զօ րագ լուխ-ը՝ 6 օ րի-
նա կով, զօ րա պետ-ը հան դի պում է 3 ան գամ, իսկ սա լար-ը ու նի միայն մեկ 
վկա յու թյուն։  Մա սամբ այս շար քին է հա րում նաև սպա րա պետ տեր մի նը՝ 
ընդ հան րա պես « զո րա վար, որ ևէ զո րա միա վոր ման հրա մա նա տար» ի մաս-
12 Տե՛ս Հայկական համաբարբառ – 7, Մովսիսի Խորենացւոյ «Պատմութիւն Հայոց», գիրք 3-րդ, էջ 443։
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տով։  Սա կայն սպա րա պետ-ի հիմն  ա կան կ  ի րա  ռու թյուն նե րը ո րո շա կի՝ 
«ն շա նա կո վի» զին վո րա կան պաշ տոն են մատ նա նշում։

Ս պա րա պետ –  զին վո րա կան բարձր պաշ տոն ան վա նող տեր մին նե րից 
ա մե նա հա ճա խա կանն է՝ 24 կի րա ռութ յամբ, սո վո րա բար « խո շոր զո րա միա-
վոր ման հրա մա նա տար» կամ « զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար» նշա նա-
կութ յամբ, որ լրաց նում է զօ րագ լուխ, զօ րա պետ, զօ րա վար հո ման շա յին 
շար քը։ Ընդ ո րում, տեր մի նը այս ի մաստ նե րով կի րառ վում է ոչ միայն հայ-
կա կան բա նա կի, այլ նաև այ լազ գի զո րա միա վո րումն ե րի հրա մա նա տար-
նե րին նշա նա կե լու հա մար, ինչ պես՝ յայնմ ժա մա նա կի  Պոմ պէ ոս Հ ռո մա-
յեց ւոց զօ րա վար ... զՍ կաւ րոս սպա րա պետ իւր յԱ սո րիս ա ռա քէ՝ տալ 
պա տե րազմ ընդ  Տիգ րա նայ (129), Ընդ դէմ նո րայ գայ  Գա բիա նոս սպա-
րա պետ զօ րացն Հ ռո մա յեց ւոց (131), սպա րա պետ կա ցու ցա նէ զօ րացն 
 Հա յոց և  Պար սից (133), ի դառ նալն  Շապ հոյ ի  Յու նաց՝ ա ռա քեաց զմի 
ի սպա րա պե տաց իւ րոց և  հայ գունդ ընդ նմա (288) և  այլն։

Ս պա րա պետ-ի մյուս՝ « զին վո րա կան բարձ րա գույն պաշ տոն յա, զոր քե-
րի գլխա վոր հրա մա նա տար» նշա նա կութ յու նը, ո րը և  պահ պան վել է ժա-
մա նա կա կից հա յե րե նում13,  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է հա տուկ շեշ տու-
մով՝ որ միան գա մայն սպա րա պետ էր և  ա մե նայն  Հա յոց զօ րա վար 
(262)։ Այս տե ղից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ զօ րա վար տեր մի  նը ա վե լի 
ընդ հան րա կան ի մաստ ու ներ, քան սպա րա պե տը, քա նի որ զօ րա  վար նե րը 
ի րենց « ձեռ քի տակ» ու նեին սպա րա պետ ներ (տե՛ս նաև վե րը՝ Ս կավ րոս 
սպա րա պե տի մա սին վկա յութ յու նը « Պատ մութ յան» 129 է ջում)։ 

« Զոր քե րի գլխա վոր հրա մա նա տար» նշա  նա կութ յու նը, ըստ եր ևույ թին, 
կա յու նա նում է ա վե լի ուշ, իսկ « Հա    յոց պատ մութ յան» մեջ սպա րա պետ 
բա ռը միշտ հան դես է գա լիս լրաց յալ նե րով, ո րոնք ցույց են տա լիս, թե 
հատ կա պես ո՛ր ո րո շա կի զո րախմ բի հրա մա նա տարն է նկա տի առն վում։ 
Ընդ ո րում՝ դրանք կա րող են նշա նա կել թե՛ երկ րի աշ խար հա գրա կան կամ 
վար չա կան բա ժան ման միա վոր ներ՝ ինքն լի նի քրմա պետ միան գա մայն 
և ս պա րա պետ արևմ տից (186), Ա ռա ջին՝  Բա գա րատ աս պետ, զօ րա վար 
արևմ տեան գնդին, երկ րորդ՝  Միհ րան ա ռաջ նորդ Վ րաց և բ դեաշխ 
 Գու գա րաց ւոց, սպա րա պետ հիւ սի սա յին զօ  րուն, եր րորդ՝  Վա հան նա-
հա պետ Ա մա տու նեաց, զօ րա վար ար ևելյ ան գնդին, չոր րորդ՝  Մա նա ճիհր 
 Նա հա պետ  ռըշ տու նեաց, սպա րա պետ հա րա ւա յին զօ րուն (262), Գ նել 
նա հա պետ Անձ ևա ցեաց և ս պա րա պետ  Պա պայ ար ևելյ ան զօ րուն (307), 
և  թե՛ որ ևէ կոնկ րետ երկ րի ամ բող ջա կան պե տա կան միա վոր՝ յո րում մե-
ռաւ և ս պա րա պետն ա մե նայն  Հա յոց Ար տա ւազդ  Ման դա կու նի (231), 
սպա րա պետն  Պար սից ե կեալ ի  Հայս ... առ նու զա մուրն Ա նի (288), 
սպա րա պետ կա ցու ցա նէ զօ րացն  Պար սից և  Հա յոց (262) և  այլն։

Ս պա րա պե տու թիւն –  նույն տի պի՝ կոնկ րետ երկ րին վե րա բե րող կի րա-
ռութ յուն ու նի և դ րա նից ա ծան ց  յալ սպա րա պե տու թիւն կազ մութ յու նը 2 
օ րի նա կով՝ ի ձեռս տայ նմա զսպա րա պե տու թիւն՝ լի նել ի վե րայ ա մե-
նայն զօ րաց (224), և հ րա մա յեաց տալ ... ո րում ցան կայրն՝ զսպա րա-
պե տու թիւն  Հա յոց (323)։ 

13 Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» տրված է միայն այս իմաստը՝ «Պետության 
զոր քերի ընդհանուր գերագույն հրամանատար», տե՛ս անդ, էջ 1324։
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ՒՆՍ պա րա պետ-ից բա ցի որ պես խո շոր զո րա միա վո րումն ե րի հրա մա նա-

տար նե րի ան վա նումն եր վկայ ված են
 Զօ րագ լուխ – « Զոր քի մի մա սի կամ ա ռան ձին զօ րա միա վոր ման գլուխ՝ 

հրա մա նա տար» ի մաս տով հան դի պում է 8 ան գամ՝ Եւ քան զի այր քաջ էր 
Սմ բատ և  ծա նօթ յա ռա ջա գոյն՝ պա տո ւի մե ծա պես ընդ զօ րագ լուխսն 
 Պար սից (163) և  զօ րագ լուխ նի զա կա  ւո րացն լեալ ա նա րի ոմ սկայ 
վա ռեալ (267), Զ զօրս, որ ար ձա կե ցէր ընդ մեզ, ա ռեալ զօ րագլ խի նո-
ցին՝ ի բաց դար ձաւ (273),  Յանձն առ նու և Ար կադ առ նել զհաշ տո ւ  թիւն, 
ա ռա ւել յիւ րոց զօ րագլ խացն (163), իւ րում տե ղա կա լին հրա մա յե լով 
զօ րագլ խի (332), Իսկ ի ձեռն քա ջին և  բա րե բախ տին Ներ սի սի Ճիճ-
րա  կաց ւոյ զօ րագ լուխ ե ղե լոյ ժո ղո վեալ նա խա րա րացն  Հա յոց հան դերձ 
զօ րօք իւ րեանց տան ընդ գնդին  Պար սից պա տե րազմ. հար կա նեն 
զզօրսն, և ս պա նա նէ Ապր սամ Ս պան դու նի զզօ րագ լուխն (332)։

 Զօ րա պետ – վ կայ ված է ե րեք կի րա ռութ յամբ՝ և  որ ինչ շուրջ զթա գա-
ւո րու թեամբն –  զօ րաց, զօ րա պե տաց, կող մանց կողմ ա կա լաց, և  որ 
նման այ սո ցիկ (109), հան դերձ զօ րա պե տօքն  Բա գա րա տաւ աս պե տիւ 
և  Վա հա նաւ նա հա պե տիւ Ա մա տու նեաց (266), Եւ ժո ղո վեալ մե ծին Վր-
թա նի սի զա մե նայն նա խա րարս  Հա յոց, հան դերձ զօ րօք և  զօ րա պե տօք 
(268)։

 Զօ րա վար – ըստ վկայ ված օ րի նակ նե րի՝ զօ րա վար-ը փաս տա ցի ա վե-
լի ընդ հան  րա կան և  բարձր դիրք էր գրա վում, քան նույ նիսկ սպա րա պետ-ը, 
քա նի որ զօ րա վար-ը իր զո րա բա նա կում կա րող էր ու նե նալ այլ հրա մա-
նա տար ներ, այդ թվում և ս պա րա պետ (տե՛ս վե րը՝ սպա րա պետ գլխա բա-
ռի տակ), կամ տվյալ զո րահ րա մա նա տա րը կա րող էր հա մա տե ղել սպա-
րա պետ-ի և  զօ րա վար-ի պաշ տոն նե րը, ինչ պես հետև յալ օ րի նա կում է՝ որ 
միագ լուխ սպա րա պետ էր և  ա մե նայն  Հա յոց զօ րա վար (262)։  Զօ րա վար 
տեր մի նը վկայ ված է 15 օ րի նա կով, ո րոն ցից 5-ը վե րա բե րում են հույ նե րի 
Ա նա տո լիոս զո րա վա րին (334-bis, 337, 338, 350 է ջե րում)։ Այլ օ րի նակ ներ՝ 
 Դի մում ի մեզ  Պոմ պէի Հ ռո մա յեց ւոց զօ րա վա րի (94, 129), որ ա նո ւա-
նեալ կո չի  Կոշմ, կին զօ րա վա ր  ին ա մե նայն Ա րեաց (146), խա ղայ յաշ-
խարհն  Պար սից՝... չորս յիւ րոցն առ նե լով զօ րա վարս (231) և  այլն։

 Զօ րա վա րել –  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է նաև զօ րա վար հիմ քով 
կազմ ված՝ զօ րա վա րել բա յի մեկ կի րա ռութ յուն, որ կապ վում է զոր քի մար-
տա կան գոր ծո ղո ւ թ յուն նե րի հետ՝  Քան զի լո ւեալ էր ... զզօ րա վա րելն 
 Ներ սե հի, որ և  թա գա ւո րեաց ամս ինն, և Որմզ դի, որ ա պա և  նա թա-
գա ւո րեաց ամս ե րիս նա հա տա կու թեամբ (239), այ սինքն՝ թա գա վոր ներն 
ի րենք « զո րա վա  րութ յուն են ա նում»14։

 Սա լար – ու նի ըն դա մե նը մեկ կի րա ռութ յուն՝ վասն ո րոյ՝ մեր ցա սու-
ցեալ՝ սա լա րի նո րա ցլու ար բու ցուք ա րիւն (276)։ ՆՀԲ-ում, թեև նշված 
օ րի նա կը վերց ված է  Խո րե նա ցուց (սա լար ձևով), բա ռը հղվում է սա ղար-
ին, ո րի բա ցատ րութ յունն է՝ « զո րա վար, սպա րա պետ»։  Բեր վում է նաև սա-
լար տար բե րա կից կազմ ված սպա սա լար բա ղա  դրութ յու նը՝  «ուս տի Ս պա-

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. Մալ խասյան, Երևանի համալս. հրատ., Եր., 1981, էջ 236։
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սա լար.  Զօ րա վար. սպա րա պետ» բա ցատ րութ յամբ։ Ս պա սա  լա րը տրվում է 
և  ա ռան ձին բա ռա հոդ վա ծում՝ « Սա  ղար սպա յից. զօ րագ լուխ» բա ցա տրու-
թյամբ, ո րին իր հեր թին հղվում է սպա յա սա լար-ը (ՆՀԲ, հա տոր երկ րորդ, 
էջ 754-757)։

 Բիւ րա ւոր, բազ մա բիւր, բազ մա բիւ րա ւոր –  Խո րե նա ցու եր կում կի րառ-
ված են նաև զո րա միա վո րումն ե րի պե տե րին կամ հրա մա նա տար նե րին, կամ 
ո րո շա կի թվով զորք ու նե ցող նա խա րար նե րին բնու թագ րող հե տաքրք րա կան 
ան վա նումն եր՝ բիւ րա ւոր՝ 3 կի րա ռութ յամբ, բազ մա բիւր և  բազ մա բիւ րա ւոր՝ 
մե կա կան կի րա ռութ յամբ։ Ս րան ցից ա ռա ջի նը՝ բիւ րա ւոր, ՆՀԲ-ն  բա ցատ րում 
է որ պես՝  «որ ու նի ընդ ձե ռամբ բիւր մի զօ րաց», այ սինքն՝ « տաս հա զա րա նոց 
բա նակ ու նե ցող»։ Բ նա կա նա բար մյուս եր կու տեր մին նե րը բազ մա բիւր-ը և 
 բազ մա բիւ րա ւոր-ը վե րա բե րում են բազ մա թիվ այդ պի սի զո րա միա վո րում-
ներ ու նե ցո ղին։  Հե տա քրքրա կան է նաև կողմ ա կալ բիւ րա ւոր կրկնվող 
ար տա հայ տութ յու նը, ո րը կա րող է մեկ նա բան վել որ պես կա յուն կա պակ-
ցութ յուն՝ պաշ տո նի ան վա նում, կամ որ պես իր տրա մադ րութ յան տակ տա-
սը հա զա րա նոց զորք ու նե նա լը կողմ ա կա լի (« կու սա կա լի, բդեշ խի») և 
 կողմ ա կա լութ յան (« կու սա կա լու թյան, բդեշ խութ յան») հա մար պար տա դիր 
հատ կա նիշ հա մա րե լը։ Վ կայ ված օ րի նակ ներն են՝ Եւ յար ևե լից կող մա նէ, 
զե զերբ հայ կա կան խօ սիցս կողմ ա կալս բիւ րա ւորս զեր կուս ի ցե ղից 
տանց նա հա պե տու թեանց, զ Սի սա կեանսդ և  որ ի  Կադ մեայ տա նէն (112-
113), Այս Ա ռան ա նո ւա նի և  քաջ կար գե ցաւ կողմ ա կալ բիւ րա ւոր ի 
պարթ ևէն  Վա ղար շա կայ (113), զայ րա ցեալ հրա ման տայր զօր յա րու ցա-
նել զբիւ րա ւորս Ատր պա տա կան նա հան գին (137)։  Վեր ջին օ րի նա կում 
զբիւ րա ւորս վե րա բե րում է ոչ թե զո րա վա րին, այլ զոր քին (տե՛ս ստորև՝ զօր 
յա րու ցա նել դարձ վա ծը՝  Զօր(ք) գլխա բա ռի տակ)։ 

 Բազ մա բիւր-ը և  բազ մա բիւ րա ւոր-ը վկայ ված են մե կա կան օ րի նա կով՝ 
 Յետ սո րա մեծ և  ա նո ւա նի և  բազ մա բիւր զար ևե լից հիւ սի սոյ կող մանն 
կար գէ կողմ ա կա լու թիւն (113), և՝ Ո՞ր պի սի հնա րիւք լու ծա նել կա րաս-
ցուք, ա սէ, զկապ սի րոյ պարս կայ նոյն և  հայ կա զինն բազ մա բիւ րա ւո րի 
(74)։ 

 Բա ցի բուն հայ կա կան զոր քում ըն դուն ված՝ զին վո րա կան պաշ տոն նե րի 
ան վա նումն ե րից  Խո րե նա ցին հի շա տա կում է նաև հու նա կան զոր քի հրա-
մա նա տար նե րին և  պաշ տոն յա նե րին։

Ստ րա տե լատ –  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է 9 կի րա ռութ յամբ։ ՆՀԲ-ում 
այս տեր մի նը բեր վում է նույն բա ցատ րութ յամբ, ինչ սա լար-ը՝ « զօ րա  վար, 
սպա րա պետ»։ Ընդ ո րում, թեև այս ան վա նու մը տրվում էր բյու զան դա  կան 
բա նա կի հրա մա նա տար նե րին, ինչ պես տես նում ենք գու մա րեաց զօր բա-
զում ի ձեռն քաջ ստրա տե լա տին  Տե րեն տիա նո սի (302) օ րի նա կում, բայց 
կան նաև այդ կո չու մը կրող՝ հու նա կան մա սում ծա ռա  յող հայ զո րա վար ներ, 
օր.՝ ստրա տե լատ  Գա զա ւոն և  ա մե նայն նա խա րարք  Հա յոց մա սինն 
 Հու նաց (317), Ստ րա տե լա տիդ  Գա զա ւո նի և  ա մե նայն նա խա րա րացդ 
մե րոց ող ջոյն շատ (318), Եւ վասն քո ա րա րաք ստրա տե  լատ զ Վար դան 
զոր դի որ դի ա ցե լոյ քոյ (335), ե կեալ  Մես րո պայ և  Վար դա նայ ստրա-
տե լա տի՝ գտին զզօ րա վարն Ա նա տոլ հուպ ի մերս ե կեալ սահ ման (337), 
և  դար ձեալ հաս տա տե լով զթոռն նո րա զ Վար դան ստրա տե լատն ի 
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ՒՆտէ րու թիւն իւ րոյ ազ գին  Մա մի կո նէից՝ ար ձա կէ ի  Հայս (352), ո րում 

ա նուն էր Դստ րիկ, կին  Վար դա նայ ստրա տե լա տի (356) և  այլն։
 Զիւ գոս տատ – այս տեր մի նը ՆՀԲ-ում ար ձա նագր ված չէ։  Խո րե նա ցու 

եր կի աշ խար հա բար թարգ մա նու թյան մեջ նույն պես այս տեր մի նը բա ցա-
կա յում է։  Հան դերձ իւ րովք զիւ գո ստա տօք ար տա հայ տութ յու նը այն տեղ 
թարգ ման ված է  «իր գլխա վոր մարդ կան ցով»15։ Հ.Ա ճառ յա նի «Ար մա տա կան 
բա ռա րա նում» զիւ գոս տատ- ը բա ցա տրվում է որ պես « զին ւոր նե րի ռո ճի կը 
կշռող պաշ տօ նեայ»։ « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ վկայ ված է հետև յալ օ րի-
նա կը՝ և  մե րոյն Ար տա շի սի հրա մա յեաց եր թալ ի  Պարսս հան դերձ իւ-
րովք զիւ գոս տա տօք (190), ո րը և  բեր վում է «Ար մա տա կան բա ռա րա նում»16։ 

3.  Զո րա միա վո րումն եր, զին վո րա կան ստո րա բա ժա նումն եր
 Հե տաքրք րա կան է, որ « զորք, բա նակ» ի մաս տը հա յե րե նում և  մի շարք 

այլ լե զու նե րում կապ վում է  «ուժ, զո րութ յուն, հզո րութ յուն» հաս կա ցութ յան 
հետ (հմմտ. անգլ. Forces « զին ված ու ժեր»*)։  Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում 
նույն պես « բա նակ» ի մաս տը կա րող է ար տա հայտ վել « զին ված ու ժեր» կա-
պակ ցութ յամբ, բայց ա վե լի սո վո րա կան և  տա րած ված է հնուց ի վեր ե կող 
զորք տեր մի նը։ 

 Զօր(ք) –  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված ռազ մա կան տեր մին նե րի մեջ 
ա մե նա հա    ճա խա կա նը այս թե մա տիկ խմբին պատ կա նող զօր(ք) բառն է 
(223 կի րա ռութ յուն), ո րը հիմն ա կա նում գոր ծած վում է  «ամ բողջ զոր քը, բա-
նակ» ժա մա նա կա կից տեր մի նի ար ժե քով, բայց ա վե լի հա ճա խա կան է ընդ-
հան րա պես « մե ծա քա նակ զո րա միա վո րում» ի մաս   տը։ Ընդ ո րում, մեծ մա-
սամբ վկայ ված են հոգ նա կի թվով օ րի նակ ներ՝ տար բեր հո լո վա ձևե րով՝ 
ե թէ զօրքն Հ ռո մա յեց ւոց ոչ հա սին նմա ի թի կունս (170), թո ղեալ բիւր 
մի ի զօ րացն ի վե րայ աշ խար հին՝ և  ինքն դառ նայ ի  Հայս (46), դի մեալ 
ի վե րայ զօ րացն  Հա յոց (95), կորն չի հան դերձ զօ րօքն (104) առ ո չինչ 
հա մա րեալ զբազ մու թիւն զօ րաց նո րա (171), տայ պարգևս զօ րացն 
 Մա րաց և  Պար սից (174), ա մե նայն զօ րացն հրա մա յեաց ե լա նել ի վե րայ 
մեր (302-303) և  այլն, թեև կան և  ե զա կի հո լո վա ձևե րով գոր ծա ծութ յուն ներ 
(մո տա վո րա պես 18%)՝ մինչև հաս ցէ բո վան դակ զօրն (219), հա լա ծա կանս 
առ նէ զզօր  Պար սից (278), իշ խան հետ ևակ զօ րուն (303), օգ նես ցէ նմա 
զօ րու (321), ե հաս բազ մու թիւն զօ րուն Հ ռո մա յեց ւոց (234) և  այլն։

 Զօր հա րու ցա նել –  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է և  զօր բա ղադ րի չով 
կազմ ված՝ զօր յա րու ցա նել « զորք հա նել» դարձ վա ծա յին կազ մութ յու նը՝ 
եր կու կի րա ռու թ  յամբ՝  Յայն ժամ հրա ման տալ Ար տա շէս՝ զօր յա րու ցա նել 
յար ևե լից և  ի հիւ սի սոյ (122), զայ րա ցեալ՝ հրա ման տայր զօր յա րու ցա-
նել զբիւ րա ւորս Ատր պա տա կան նա հան գին (137)։

 Բա ցի ընդ հան րա կան ի մաստ ու նե ցող զօր//զօրք տեր մի նից՝ գրե թե 
բո լոր զո րա միա վո րումն ե րի ան վա նումն երն ու նեն նաև ոչ ռազ մա կան տեր-
մի նի ար ժեք և ն շա նա կում են ընդ հան րա պես « խումբ. դաս. բազ մութ յուն»։ 

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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 Խո րե նա ցու եր կում հիմն ա կա նում գե րակշ ռում են ռազ մա կան ան վա նում-
նե րը, բայց կան նաև նշված ընդ հա նուր ի մաստ նե րով գոր ծա ծութ յուն ներ։ 
 Զո րա միա վո րումն ե րի ստո րա կար գութ յան և ն րանց քա նա կա կան կազ մի 
մա սին հայ մա տե նա գրու թ  յան պատ մա կան աղբ յուր նե րում ո րո շա կի տե-
ղե կութ յուն ներ գրե թե չեն պահ պան վել։  Կա րե լի է միայն են թադ րութ յուն ներ 
ա նել հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ և  փոքր խմբա վո րումն ե րի մա սին։

 Գու մար տակ – վ կայ ված է եր կու օ րի նա կով՝ գո յա կա նա կան և  ա ծա կա-
նա կան կի րա ռու թ  յամբ։  Գո յա կա նա բար նշա նա կում է « գու մար ված բազ մութ-
յուն՝ որ պես հա վա քա կան ամ բող ջու թյուն», ըստ ՆՀԲ-ի՝ « մա նա ւանդ զօ րու, 
բա նակ, ճա կատ»։  Խո րե նա ցու օ րի նակն է՝ և  գու մար տակ ի  Մի ջ երկ րայս 
ա ռա քեալ հա լա ծա կանս առ նէ զզօրս  Պար սից (278)։ Ա ծա կա նա կան գոր-
ծա ծութ յամբ նշա նա կում է « գու մար ված, հա վաք ված, միա վոր ված», որ վկայ-
ված է մեկ օ րի նա կով՝ կան ընդ դէմ նո րա արք քա ղա քին հան դերձ գու-
մար տակ գնդաւ (287)։ 

 Գու մար տակ առ նել – վ կայ ված է նաև գու մար տակ առ նել վեր լու ծա-
կան կազ մու թյու նը՝ « գու մա րել, միա վո րել» ի մաս տով՝ որ հիմն ա կա նում 
վե րա բե րում է զին ված ու ժե րին՝ միա բա նեալ յա մե նայն հիւ սի սի, հա նեալ 
զօր բա զում, գու մար տակ ա րա րեալ՝ խա ղայ յաշ խարհն  Պար սից (231)։ 
 Գու մար տա կի՝ « զին վո րա կան ո րո շա կի ստո րա բա ժա նում» ի մաս տը զար-
գա նում է հե տա գա յում՝ և  առ կա է ժա մա նա կա կից հա յե րե նում17։

 Գունդ –  բազ մի մաստ բառ է, նախ նա կան նշա նա կութ յունն է «կ լոր՝ բո-
լո րակ ա ռար կա» և ն րա նից զար գա ցած ի մաստ ներ՝ «գն դակ (խա ղա լիք)», 
«գն դաձև լապ տեր»,  «երկ նա կա մար» և  այլն։ Մ յուս ի մաստն է՝ « մարդ կանց, 
մաս նա վո րա պես զին վո րա կան նե րի խմբա վո րում»՝ դոյզն գունդ ա ռա քէ 
զկնի  Շապ հոյ (286), կան ընդ դէմ նո րա արք քա ղա քին հան դերձ գու-
մար տակ գնդաւ (287), ոչ թո ղա ցու ցին նմա յա ռա ջա խա ղաց գունդք և 
լր տեսք՝ պա տա ղել զայ նու (287), գունդ փոքր է, որ վասն այնր է ե կեալ 
(299), տան ընդ գնդին  Պար սից պա տե րազմ (332) և  այլն, ընդ հա նուր 
առ մամբ՝ 49 կի րա ռու թ  յուն։ 

 Բա ցի ռազ մա կան միա վո րու մից գունդ-ը նշա նա կում է նաև « մեծ բազ-
մու թյուն, ամ բոխ, խումբ»՝ նա հա պետք և  նա խա րա րացն գունդք (190), 
ինչ պես նաև « տոհմ» կամ « սե  րունդ» (հմմտ.՝ որ դիք  ռու բի նի ըստ ազգս 
իւ րեանց, ըստ գունդս իւ րեանց (ՆՀԲ)։ Այս ի մաս տով  Խո րե նա ցին ու նի՝ 
հրա ման տուր, ա սէ, Այ րա րա տեան թա գա ւո րու թեան և Աս  քա նա զեան 
գնդին (67), զգունդն որ ի  Սի սա կայ, որ ժա ռան գեաց զդաշտն Ա ղո ւա-
նից (113)։ 

 Յա ռա ջա խա ղաց գունդ – գունդ տեր մի նի կի րա ռութ յուն նե րի մեջ կա-
րե լի է ա ռանձ նաց նել յա ռա ջա խա ղաց գունդ կա պակ ցութ յու նը՝ որ պես 
ո րո շա կի դիր քա վո րում և  գոր ծա ռութ յուն ու նե ցող զո րա միա վոր ման ան-
վա նում, որ վկայ ված է վե րը բեր ված օ րի նակ նե րից մե կով՝ ոչ թո ղա ցու ցին 
նմա յա ռա ջա խա ղաց գունդք և լր տեսք՝ պա տա ղել զայ նու (287)։ 

Ս պայ – Ըստ ՆՀԲ-ի « զօր կամ զօ րա կան, գունդ զօ րաց կամ զի նո ւո րա-
կան ա զա տաց»։  Նույն բա ցատ րութ յու նը փո խա դարձ հղու մով տրվում է և 

17 Հմմտ.՝ Գումարտակ բառի առաջին իմաստը Էդ.  Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բա ռա րա-
նում»՝ «1. Զորքի ստորաբաժանում, որ բաղկացած է մի քանի վաշտերից (բատալյոն)»։
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ազ նո ւա կան և  ձիա ւոր զօ րա կան» ևն, հա վա քա կան ի մաս տով՝ « սե պուհ  նե րի 
գունդ», թերևս՝ « հե ծե լա զօր»։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ   ված է եր կու կի րա-
ռութ յամբ՝ Իսկ ի գնալն Սմ բա տայ ի  Պարսս հա սա նեն հար կա հանք կայ-
սեր և ս պայ ծանր ի սահ մանս հա յոց (175), մեծն  Թէո դոս ել ի  Բիւ զան դիոյ 
ի Հ ռովմ կոյս, և մ տեալ ի  Թե սա ղո նիկ հան դերձ սպա յիւն... (306)։ Այս 
տեր մի նի կա պակ ցու թ  յամբ հե տաքրք րա կան է նշել յ / հ / ր հնչ յու նա կան հեր-
թա գա յութ յու նը սպայ / սպար / սպահ (հմմտ. սպա յա պետ / սպա րա պետ 
/ աս պա հա պետ), ինչ պես նաև հե տա գա ի մաս տա  յին զար գա ցու մը ժա մա-
նա  կա կից հա յե րե նում, ուր տե ղի է ու նե ցել ի մաս տի նե ղա  ցում և մաս  նա վո-
րե ցում՝ սպա նշա նա կում է « զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րա կան կազ  մի 
ներ կա յա ցու ցիչ՝ ի հա կադ րութ յուն շար քա յին զին վոր նե րի»։ 

 Վաշտ – են թադ րա բար ա վե լի փոքր զին վո րա կան ստո րա բա ժա նումն եր 
են վաշ տը և  ա պա՝ ջո կա տը։ ՆՀԲ-ում տրվում է « Գունդ զօ րաց ա ռան ձին 
դրօ շու, որ և ԴՐՕՇ ա սի» բա ցա տրու թյու նը, այ սինքն՝ մի դրո շի տակ միա-
վոր ված զո րա խումբ։  Վաշտ-ը վկայ ված է եր կու կի րա ռու թյամբ, ո րոնք բեր-
ված են նաև ՆՀԲ-ի բա ռա հոդ վա ծում՝ նա խա րա րու թեանցն գունդք և 
 միան գա մայն զօ րա կա նացն վաշտք (190), որք միան գա մայն ա նազ գիք 
էին ի վաշտս և  ան ձամբ եր ևե լիք (197)։  Վեր ջին օ րի նա կի ա ռի թով հե-
տաքրք րա կան է բե րել  Խո րե նա ցու եր կի աշ խար հա բար թարգ մա նութ յու նը 
( «ո րոնք հե ծե լա զո րով անն շան էին, բայց ան ձամբ եր ևե լի») և հա մա պա-
տաս խան ծա նո թագ րութ յու նը18, ո րից կա րե լի է են թադ րել, որ նախ՝ վաշտ-ը 
հեծ յալ նե րի կամ հե ծե լա զո րի ստո րա բա ժա նում էր, և  երկ րորդ՝ որ  Տիգ րա նը 
հաս տա տում է կրտսեր նա խա րա րա կան տներ այն մարդ կան ցից, ո րոնք 
ան ձամբ եր ևե լի էին, բայց սե փա կան վաշ տեր (հե ծե լա զոր) չու նեին։ 

 Ջո կատ – « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ վկայ ված է միայն մեկ կի րա ռութ-
յամբ։ ՆՀԲ-ում տրվում է բա ռի ջոկ ար մա տի ըն դար ձակ բա ցատ րութ յու նը՝ 
մի շարք հո մա նիշ նե րով, ո րոն ցից ոչ բո լորն ու նեն ռազ մա գի տա կան նշա-
նա կութ յուն։  Բա ցատր վում է որ պես հա մախմբ ված բազ մու թյուն, ո րը կա րող 
է կազմ ված լի նել ինչ պես մարդ կան ցից, այն պես էլ զա նա զան ըն տա նի և 
 վայ րի կեն դա նի նե րից, նաև հրեշ տակ նե րից և  այլ հոգ ևոր էութ յուն նե րից։ 
Ըստ այդմ ջո կատ-ը բա ցատր վում է որ պես « ջոկ զա տու ցեալ կամ խումբ ի 
ջո կոյ հա տեալ.  Գունդ, հա տո ւած», և  այս ի մաս տի հա մար որ պես լու սա բա-
նութ յուն բեր վում է հենց  Խո րե նա ցուց վերց ված օ րի նա կը՝ ծա նեաւ  Հայկ 
զխումբ վա ռե լոյ ջո կա տին (35), ո րում ան շուշտ ակն հայտ է ջո կատ տեր-
մի նի՝ ո րո  շա կի զո րա միա վոր ման ի մաս տը՝ « զին ված ջո կա տի խում բը»։

 Բա ցի պե տա կան կազ մա վո րումն ե րի՝ կա նո նա վոր բա նա կի զին ված ու-
ժե րի և  ա ռան ձին զո րա միա վո րումն ե րի ան վա նումն ե րից՝  Խո րե նա ցու եր կում 
վկայ ված են նաև զա նա զան զին ված մե ծա քա նակ, բայց ոչ կա նո նա վոր 
խմբա վո րումն ե րի ան վա  նումն եր։ Դ րանք են՝

Հէն – ն շա նա կում է անկանոն զին ված ա վա զա կա խումբ՝ ծո վա յին կամ 
ցա մա քա յին (հիմն ա կա նում հեծ յալ), որ գրո հում է մեծ բազ մութ յամբ և 
 հա խուռն հար ձակ մամբ։  Խո րե նա ցու եր կում հէն տեր մի  նը կի րառ ված է 7 

18 Տե՛ս Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն ,  խմբ. ներած. և ծանոթություն, Ս. Մալխասյան, Երևանի 
հա   մալս. հրատ., Եր., 1981, ծան. 196։
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ան գամ, ո րոն ցից չոր սում՝ հոգ նա կի թվով՝ կա պակ ցու թ  յուն   ներ կազ մե լով 
աս պա տակ բա ռի հետ, ընդ ո րում ե րեք օ րի նա կում՝ աս պա տա կաւ հի նից 
ձևով՝ Ա ռա քէ զզօրս Թ րա կաց ւոց և  Գեր մա նաց ւոց աս պա տա կաւ հի նից 
յեր կիրն  Պար սից (143), որ պէս զի մի՛ ևս  ման կունք Ա լա նաց աս պա տա կաւ 
հի նից ել ցեն յաշ խարհս  Հա յոց (178), և աս պա տա կաւ հի նից ա ւա րել զաշ-
խարհս  Պար սից և Ա սո րես տա նեայց (202), իսկ մեկ ան գամ՝ և  շաղ կա պով 
միա ցած՝ հո ման շա յին կի րա ռութ յամբ՝ ի մե ծա մեծ ար ո ւես տից և 
 գի տու թեանց ու նայ նա ցեալք էին, որ պէս հի նից և  աս պա տա կաց պա-
րա պեալք (188)։ Մ յուս օ րի նակ նե րում հէն-ը գոր ծած ված է ա ռան ձին՝ ե զա կի 
կամ հոգ նա կի թվով,  «ա վա զա կա խումբ» կամ  «աս պա տակ» ի մաս տով՝ քու-
շա նա բար հի նիւ սմբա կա կոխ ա րա րեալ զսահ մանս  Հա յոց՝ ծա ռա յե ցոյց 
ամս եր կուս (44), ար ձա կե ցաք գունդ հի նից յեր կիրդ  Յու նաց (293). մար-
դիկ աշ խար հիս ի հէն և  ի գաղ թա կանս փախս տեամբ ամ րա նան (52)՝ 
այ սինքն՝  «ա պաս տա նում են աս պա տա կութ յուն նե րի և  գաղ թա կա նութ յուն նե րի 
ժա մա նակ»։ 

Հ րո սակ – ըստ ՆՀԲ-ի՝ « զօ րա կան յան դուգն յար ձա կեալ իբրև աս պա-
տա կա ւոր»։  Կի րառ ված է եր կու ան գամ, ա ռա ջին օ րի նա կը վե րագր վում է 
 Բե լի ան կա նոն զոր քին՝ եր ևե ցաւ նո ցա բազ մու թիւն ան կարգ հրո սա կի 
ամ բո խոյն  Բե լայ ցան և  ցիր յան դուգն յար ձակ մամբ ընդ ե րեսս երկ րին 
սու րա լով (35), երկ րորդ օ րի նա կում հրո սակ է ան վան վում նաև  Հայ կի զո-
րա խում բը՝ և  ինքն ա ռա ջի և  զայլս հրո սա կին զկնի իւր կար գեաց (36), 
բնա կա նա բար ա ռանց բա ցա սա կան ե րան գա վոր ման։ Այս տե ղից կա րե լի է 
են թադ րել, որ հրո սա կի բուն ի մաստն է ե ղել « հար ձակ վող՝ գրո հող զո րա-
խումբ19, իսկ բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը դրսևոր վում է միայն հա կա ռա-
կոր դի հրո սա կի նկատ   մամբ։ 

Յե ղու զակ – ՆՀԲ-ում հղվում է  Յե լու զակ տար բե րա կին։  Խո րե նա ցու 
եր կում վկայ ված է 7 կի րա ռութ յամբ։  Հիմն ա կա նում նշա նա կում է  «ա վա զակ, 
կո ղոպ տիչ» և  ըստ այդմ ա նար գա կան ան վա նում է ան հատ նե րի կամ ա վա-
զա կախմ բե րի, ինչ պես հե տևյալ օ րի նակ նե րում է՝ լսե լով բա նից Սմ բա տայ 
յե ղու զա կի, որ ա սէ, թէ որ դի է Ար տա շէս  Սա նատր կոյ (163),  Վայ կուն 
ոմ ա նուն յե ղու զակ խռո վէր զեր կիրն  Հա յոց, զլեառն ա մուր կա լեալ, 
որ մինչև ցայժմ յա նուն յե ղու զա կին կո չին  Վայ կու նիք (129), սա կայն 
ո րոշ դեպ քե րում էլ տեր մի նը ձեռք է բե րում նաև «հ րո սակ, ան կա նոն զորք» 
ի մաս տը՝ դար ձեալ յիւր աշ խարհն վասն խու ճա պա նաց յե ղու զա կին 
(129), և  յե ղու զակն բնա ջինջ ա րա րեալ ի լեռ նէն (130), ե թէ ո՛ր պէս մե-
ծա րեաց  Խոս րով զ Սա հակ աս պետ. և  նա հա տա կու թիւնք նո րին ի յե-
ղու զակս ազ գին  Վա նան դաց ւոց (254, 313), լի նէր ... հա սա նել անդր 
աս պե տին  Սա հա կայ բո վան դակ գնդաւն  Խոս րո վայ, ո րով հե տա մուտ 
յե ղու զա կացն էր (314)։

 Յե ղու զա կա բար – « Պատ մութ յան» մեջ հան դի պում է նաև յե ղու զակ 
հիմ քով կազմ ված յե ղու զա կա բար մակ բա յը հետև յալ կի րա ռութ յամբ՝ յե-
ղու զա կա բար ար շա ւա նօք յիշ խա նու թիւն եր կո ցունց թա գա ւո րու թեանցն 
 Հա յոց խռո վէին զաշ խարհս և  ան հան գիստ պա հէին (313)։

19 Հ.  Աճառյանի «Արմատական բառարանում» նույնպես բառի առաջին իմաստն է «ասպատակող զօրք»։
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ՒՆ4. Ս պա ռա զի նութ յուն. զեն քեր, հան դեր ձանք, զի նամ թերք

Ս պա ռա զի նութ յուն ի մաս տա յին դաշ տում միա վոր վում են հար ձա կո-
ղա կան ու պաշտ պա նա կան զեն քերն ու հան դեր ձան քը։ 

 Զէն –  մար տիկ նե րի ան հա տա կան սպա ռա զի նութ յան և  զի նա տե սակ նե րի 
ընդ հա նուր, չտար բե րակ ված ան վա նումն է, որ վկայ ված է 14 կի րա ռութ յամբ, 
տար բեր հո լո վաձ ևե րով, մեծ մա սամբ ե զա կի թվով՝ զի սահ մանք քա ջաց, 
ա սէ, զէնն իւ րեանց, որ քան հա տա նէ, այն քան ու նի (29), թագ կա պեալ 
ի գլուխն, և  զէնն ոսկ ւով ա ռա ջի ե դեալ (190), ա ռեալ զզէնն իւր և 
զ կազ մած ձիոյն՝ ի լուղ ... ան ցա նէր ընդ Եփ րատ ի բուն զօրսն իւ րեանց 
(219), մե ծա պէս հան դեր ձեաց զի նու և  զար դու (282) և  այլն։  Հոգ նա կի 
թվով վկայ ված է 4 օ րի նակ՝ Այս պէս և զկ նի այ լով զի նուք ժամս ոչ սա-
կաւս (76), պահ պա նա կաց և  զի նուց փայլ մունք և  շո ղիւնք (72), զէնս 
շար ժեալ յա ջո ղա կա բար (217), զօրքն  Յու նաց վա ռեալ էին ի զէնս ոսկ-
ւոյ և  ար ծա թոյ (303)։

 Նի զակ –  Հին աշ խար հի կար ևո րա գույն զի նա տե սակ նե րից մե կի ան-
վա նումն է, որ  Խո րե նա ցու եր կում գոր ծած ված է 12 ան գամ, ընդ ո րում, 5 
օ րի նա կում հան դի պում է տէգ նի զա կի կա պակ ցութ յան մեջ՝ որք ի տէգ 
նի զա կի և  յա ղեղն և  ի սու սեր ա ջո ղա ձեռ նա գոյն (65), և  շեր տա ւորքն 
ի սու սեր և  ի տէգ նի զա կի վա ռեալք (72), շամփ րէ զԱժ դա հակ յըն դար-
ձակ տէգ նի զա կին (82), ի տէգ նի զա կաց զմար մինս եր կա քան չիւ րոցն 
յո շե լով (76), ևս  մեկ օ րի նա կում դարձ յալ հի շա տակ վում է տէ գը՝ նի զակ 
բա ռի ո րո շիչ բար դութ յան մեջ՝ զնի զակն իւր, ա սեն, զբո լո րա տէգ, որ էր 
ա րեամբ զեռ նոց մխեալ (119)։ Մ նա ցած կի րա ռութ յուն նե րում նի զակ զի-
նա տե սա կը հան դես է գա լիս ա ռանց տէգ բա ղադ րի չի՝ նի զակ ա նա րի ի 
ձե ռին իւ րում ա ջոյ (36), այն պես ե րագ յե րի վա րացն ա ռեալ նի զա կօք, 
դի ցուրտ յեր կիր ըն կե նո ւին, ոչ կա րե լով նո ցա յիւ րեանց ճա կատն 
մտա նել (303), ուղ ղեա և զ նի զակս իմ ա կան հզօ րիս այ սո րիկ (267) և  
այլն։

 Նի զա կա կից –  նի զա կի՝ որ պես կար ևո րա գույն զի նա տե սա կի նշա նա-
կութ յու նը ար տա ցոլ ված է նաև նի զա կա կից « զի նա կից, մար տա կից, պա-
տե րազ մա կից» տեր մի նի մեջ՝ վկայ ված հետև յալ օ րի նա կով՝ կրտսեր եղ-
բայր քո և  նի զա կա կից (29)։

 Տէգ – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան մեջ բեր վում են մի շարք հո մա նիշ ներ՝ 
 «արդն. գե ղ  արդն. նի զակ. գա յի սոն. մա նա ւանդ եր կաթ նո րա սայ րա սուր 
որ պէս սլաք կամ փուշ», այ սինքն՝ նի զա կի եր կաթ յա մա սը, որ հագց վում է 
փայտ յա կո թին (այդ է վկա յում ՆՀԲ-ի բնու թագ րա կան օ րի նա կը  Բու զան դից՝ 
փա կագ ծե րում տրված բա ցատ րութ յուն նե րով)՝ « Մա նո ւէլ զտէգ նի զա կին 
(զեր կաթն) ի ձե ռին կա լեալ, և  նի զա կաւն (բնովն) ի կա ռափն մա տու-
ցեալ ծե ծէր զար քայն  Վա րազ դատ.  Բուզ. Ե. 37»։  Խո րե նա ցու եր կում 
հան դի պում է տէգ տեր մի նի վեց գոր ծա ծութ յուն, ո րոն ցից միայն մե կում 
բառն ու նի պարզ ար մա տա կան կա ռուց վածք՝ քա րինք և  նէտք և  տէգք 
ար ձա կեալ լի նէին (290), իսկ հին գը վկայ ված են տէգ նի զա կի հա րադ-
րա կան կազ մութ յան մեջ (տե՛ս նի զակ գլխա բա ռի տակ բեր ված օ րի նակ նե-
րը)։  Տէգ նի զա կի կա պակ ցութ յու նը կա րե լի է բնու թագ րել նաև որ պէս տա-
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րած ված ո ճա կան դար ձույթ՝ « մա սը ամ բող ջի փո խա րեն»։
 Բո լո րա տէգ – տէգ ար մա տով կազմ ված է և  բո լո րա տէգ բար դութ յու-

նը, ըստ ՆՀԲ-ի՝  «ո րոյ տէգն կամ սայրն է բո լո րա կաձև, այ սինքն գունտ 
բրգաձև» և  բեր վում է հե տևյալ օ րի նա կը  Խո րե նա ցուց՝ զնի զակն իւր, 
ա սեն, զբո լո րա տէգ, որ էր ա րեամբ զեռ նոց մխեալ, ձգեալ ի հետ ևա-
կուց՝ խո րա գոյնս նստոյց յեր կա նա քար ար ձա նին (119)։  Սա նշա նա կում 
է, որ ե ղել են տե գե րի (նի զա կի եր կա թե ծայ րա պա նակ նե րի) տար բեր ձևա-
վո րում ու նե ցող տե սակ ներ20։

 Գե ղարդն – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յու նը հան գում է հետև յալ հո ման շա յին 
շար քին՝ « նի զակ. տէգ. աշ տեայ. սո ւին. գա յի սոն»։ Այ սինքն՝ գե ղար դը նույն-
պես պատ կա նում է հե ռա հար՝ ձեռ քով նե տե լու զի նա տե սակ նե րի թվին։ 
 Բուն գե ղար դը նի զա կի վե րին սրա ծայր հար վա ծող մե տաղ ա մասն է, որ 
հագց վում է փայտ յա կամ ե ղեգն յա կո թին21։  Խո րե նա ցու եր կում հան դի պում 
է մեկ գոր ծա ծութ յամբ՝ վա նեալ սրով և  գե ղար դեամբ զհզօր ազգսն 
զայ նո սիկ (200)։ 

Մ կունդ – ինչ պես ար դեն նշել ենք22, մկունդ զի նա նու նը ա ռան ձին կի-
րա ռու թ  յամբ չի հան դի պում  Խո րե նա ցու եր կում, այլ վկայ ված է մկնդա հար 
բար դութ յան կազ մում՝ « Պատ մու թ  յան» երկ րորդ գրքի Ե գլխի վեր նագ րում՝ 
 Պա տե րազմ  Մոր փիւ ղի կեայ և մկն դա հար մահ (107)։ ՆՀԲ-ում մկունդ 
գլխա բա ռը նախ տրվում է հղու մով՝  «որ և ՍՈՒԻՆ, ՍԸՎԻն», այ նու հե տև 
 բա ցա տրվում է հե ռա հար զեն քե րի հո ման շա յին ան վա նումն ե րով՝ « գե ղարդն 
մեծ. նի զակ. աշ տէ. կամ տէգ նի զա կի. մա կան կամ ձող բո լո րա տէգ. ևն»։

 Սո ւին – ՆՀԲ-ում բա ցատր վում է որ պես « տէգ, և  ժան ևոր եր կաթ ի ծայր 
ձո ղոյ», այս ինքն՝ ու նի նույն կա ռուց ված քը և  գոր ծա ռութ յու նը, ինչ որ գե-
ղարդն-ը կամ տէգ նի զա կի-ն։  Խո րե նա ցու օ րի նակն է՝ Եւ մօտ ան ցեալ 
ա ջո ղե ցաւ ձգել զսո ւինն, քան զի էր կո րո վի և  եր կայ նա ձիգ, հե ռի զաշ-
տէսն ար ձա կեալ, որ պէս ի թռիչս սրաթև հա ւուց (107)։

Աշ տէ –  հե ռա հար զի նա տե սակ նշա նա կող տեր մին նե րի թվին է պատ-
կա նում նաև 2 ան գամ հան դի պող աշ տէ-ն։ ՆՀԲ-ում որ պես գլխա բառ 
տրվում է Աշ տեայ ձևը իր հնչյու նա կան տար բե րակ նե րով՝  «որ և  աշ տէ, 
ա սի և  աշ տէն» և  հետև յալ բա ցա տ  րու թ  յամբ՝ « նի զակ. արդն. տէգ. գե ղարդն 
փոքր ձգե լի ի բա ցեայ»։  Հետ ևա բար աշ տէ-ն  ու նի նույն գոր ծա ծութ յու նը, 
ինչ նի զակ-ը կամ տէգ-ը, բայց դրան ցից տար բեր վում է իր փոքր չա փե րով։ 
Վ կայ ված օ րի նակ ներն են՝ հե ռի զաշ տէսն ար ձա կեալ, որ պէս ի թռիչս 
սրաթև հա ւուց (107), հա րեալ աշ տէիւ զքաջն՝ սա տա կէին (107)։

Ա ղեղն – երկ րորդ կար ևոր հե ռա հար զի նա տե սակն է ե ղել նետ ու ա ղե-
ղը։  Խո րե նա ցու եր կում դրանք հան դի պում են ա ռան ձին-ա ռան ձին կի րառ-
ված։ Ս րան ցից ա ղե ղ -ը վկայ ված է ե րեք օ րի նա կով՝ արք կո րո վիք էին 
յա ղեղն և  ի սու սեր (36), և  որք ի տէգ նի զա կի և  յա ղեղն և  ի սու սեր 
ա ջո ղա ձեռ նա գոյն (65), դի պե ցու ցա նէ ա ղե ղամբ ընդ մէջ թի կանցն (229)։ 
Օ րի նակ նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բուն զի նա տե սա կը  Խո րե նա ցին 
հա մա րում է ա ղեղ-ը, թվե լով մյուս զեն քե րի շար քում (նի զակ և  սու սեր)։ 
20 Հմմտ.՝ Աբրահամյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի զենքերի տեսակները. էջք 60, 63, որ տեղ պատ-
կեր ված են հնագիտական պե ղումն 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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ՒՆԱյդ է վկա յում նաև դի պե ցու ցա նէ ա ղե ղամբ կա պակ ցու թ  յու նը, ո րի 

ի մաստն է « դիպց նում է ա ղե ղով»։ Հմմտ. նաև վե րը նշված ա ղեղ նա ւոր 
տեր մի նը 5 կի րա ռութ յամբ՝ «տվյ ալ զի նա տե սա կը կրող՝ ու նե ցող» նշա նա-
կութ յամբ տեր մին նե րի շար քում23։ Ինչ վե րա բե րում է նէտ տեր մի նին, ա պա 
ա ղեղ բա ռի հետ նրա զու գա դիր կի րա ռութ յու նը հա վա նա բար սկսվում է 
ա վե լի ուշ և  ծա վալ վում է ժա մա նա կա կից գրա կան հա յե րե նում ու բազ մա-
թիվ բար բառ նե րում՝ հա ճախ բա ղադ րիչ նե րի միա ձու լու մով՝ նե տո ւա ղեղ, 
նետ-ա նեղ, նե տա նեղ, նետ վա նեղ, նետ վա նիղ և  այլ հնչու նա կան տար-
բե րակ նե րով24։

 Լայ նա լիճ25 –  փո խան վա նա բար՝ ա ղեղ տեր մի նի ի մաս տով կի րառ ված 
ենք գտնում նաև նրա մակ դիր նե րից մե կը, ո րը խոս քա շա րում փո խա րի նում 
է լայ նա լիճ ա ղեղ բա ռա կա պակ ցու թյա նը՝  Զայս ի մա ցեալ ա ղեղ նա ւո րին 
 Հայ կայ՝ յա ռաջ վա րէ զինքն, մօտ հա սա նէ յար քայն, լի քար շէ զլայ նա-
լիճն, դի պե ցու ցա նէ զե րեքթ ևեանն կրծից տախ տա կին (36)։ 

 Նետ –  Խո րե նա ցու եր կում ա ռան ձին հան դի պում է 7 կի րա ռութ յամբ։ 
Վ կայ ված օ րի նակ  նե րից 4-ը վե րա բե րում են մար տիկ նե րի հան դեր ձան քին 
և  մար տա կան գոր ծո ղու թ  յուն նե րին՝ և  ինքն վա ռեալ վերտ պահ պա նա-
կօք, ուր ոչ գծէին նետք (230), նետք և  տէգք ար ձա կեալ լի նէին, և 
 խո ցո տեալ մերքն յա պուշ դառ նա յին (290), և պարս կա կան զօ րուն շուրջ 
զքա ղա քաւն հրա մա յեաց ըն թա նալ և  նե տիւք խո ցո տել զ’ի վե րայ 
պարս պին (290), ի վե րայ պա տո ւա րին ևթնև տասն այր նե տիւք հա րեալ 
վե րուստ ի վայր հո սեաց մի մեանց զկնի (308)։ 

 Նե տը և  ա ղե ղը կի րառ վում էին ոչ միայն պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րում, այլև որ սոր դութ յան ժա մա նակ։ « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ ու-
նենք այդ պի սի կի րա ռու թյուն նե րի վե րա բեր յալ ե րեք վկա յութ յուն՝  Սա ... 
կե ցեալ ամս ե րե սուն մե ռաւ յոր սի՝ նե տի ու րուք դի պեալ փո րո տեացն 
(161), ե րէոյ կա մե լով ձգել՝ նմա պա տա հեաց նետն (284), ոմ  Վա րաժ 
ա նուն պա տա նի լեալ, ա ջող յորս եղ ջե րո ւաց և  այ ծե մանց և  վա րա զուց, 
դի պաձ գու թեամբ նե տից կո րո վի (42)։

Ե րեքթ ևեան –  կի րառ ված է « նետ» ի մաս տով՝ փո խան վա նա բար (հատ-
կա նի շը ա ռար կա յի փո խա րեն)՝  «ե ռաթև նետ», ո րի ծայ րա պա նա կը իր 
ա ռանց քի շուր ջը՝ սուր ծայ րից դե պի հիմ քը լայ նա ցող ե րեք շեղբ ու ներ։ 
Վ կայ ված օ րի նակն է՝ լի քար շէ զլայ նա լիճն, դի պե ցու ցա նէ զե րեքթ-
ևեանն կրծից տախ տա կին (36)։ 

Ինչ պես տես նում ենք, հե տաքրք րա կան փո խան վա նա կան գոր ծա ծութ-
յամբ ա ղեղ և  նետ տեր մին նե րը փո խա րին ված են ի րենց հատ կա նիշ նե րը 
բնու թագ րող բա ռե րով։  Սա է այն օ րի նակ նե րից մե կը, երբ  Խո րե նա ցու եր-
կում ճշգրիտ տեր մի նը կի րառ վում է և  գե ղար վես տա կան նպա տակ նե րով։ 

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 բա ցա-
տրվում է որպես կորացված աղեղով և նրա երկու ծայրերի միջև ձգված լարով կազմված տարածությու ն։ 
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)։ 
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Ս լաք –  ըստ ՆՀԲ-ի՝ « սայր. սայ րա սուր բե րան կամ ծայր զի նուց»։ Ընդ-
հան րա պես կա րող է նշա նա կել նաև «ձ գե լի զէն եր կա թի, նետ, նի զակ, 
տէգ»։  Խո րե նա ցու « Պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված է մեկ ան գամ որ պես 
նետ տեր մի նի հո մա նիշ26 հետև յալ օ րի նա կում՝ լի քար շէ զլայ նա լիճն ... 
և  շեշտ ընդ մէջ թի կանցն թա փան ցիկ լեալ՝ յեր կիր հարս տի սլաքն 
(36)։ 

 Պար սա տիկ –  հե ռա հար զի նա տե սակ նե րից է նաև պար սա տի կը, ո րը 
սա կայն  Խո րե նա ցու եր կում հի շա տակ վում է ոչ թե ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի նկա րա գրու թյան մեջ, այլ հա մե մա տութ յան հիմք է ծա ռա յում ցույց 
տա լու հա մար ամ բար տա կի ամ րութ յու նը և  կուռ կա ռուց ված քը, ո րից նույ-
նիսկ չէր կա րե լի պար սա տի կի մի քար պո կել՝ ոչ իբր պար սատ կաց քար 
մի ար ժա նա ւոր ի շի նո ւա ծոյ ամ բար տա կին խլել ոք զօ րես ցէ (52)։

 Պար սա քար – այս տեր մի նը նույն պես կի րառ վում է ոչ թե նկա րագ րե-
լու հա մար մար տա կան գոր ծո ղութ յու նը, այլ որ պէս օ րի նակ անվ րեպ նշա-
նա ռութ յան՝ Օգ նեա ինձ, Աս տո ւած, որ զ Դաւ թեան պար սա քարն դի պե-
ցու ցէր ճա կա տու խրոխ տա ցե լոյն  Գո ղի ա թու, ուղ ղեա և զ նի զակս իմ 
ա կան հզօ րիս այ սո րիկ (267)։

 Հե ռա հար զի նա տե սակ նե րից բա ցի  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված են նաև 
մեր ձա վոր ձեռ նա մար տի ժա մա նակ կի րառ վող ան հա տա կան զեն քե րի զգա-
լի թվով ան վա նումն եր։ Դ րան ցից ա մե նա հա ճա խա կանն են սուր և  սու սեր 
տեր մին նե րը՝ յու րա քան չյու րը 14-ա կան գործա ծութ յամբ։ Ս րանք ՆՀԲ-ում 
ներ կա յաց ված են որ պես հո մա նիշ ներ։

 Սու սեր – ըստ ՆՀԲ-ի՝ « նոյն ընդ սուր», ուս տի և  բա ցատ րութ յու նը 
տրվում է սուր գլխա բա ռի տակ (տես ստորև)։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված 
օ րի նակ նե րից են՝ արք կո րո վիք էին յա ղեղն և  ի սու սեր (36), որք ի տէգ 
նի զա կի և  յա ղեղն և  ի սու սեր ա ջո ղա ձեռ նա գոյն (65), և  շեր տա ւորքն ի 
սու սեր և  ի տէգ նի զա կի վա ռեալք (72), սու սե րաւ զե րա մակս փղացն 
պու ղէր (225), զի էր վե րա ցու ցեալ զձեռն՝ ա ծել ու մեք սու սե րաւ (230), 
ա րա րեալ սու սե րաւ կի սակ տուր զգլուխ նո րա (307) և  այլն։

 Սուր – ՆՀԲ-ում բա ցատր վում է որ պես  «եր կաթ սրեալ ի հա տա նել», և 
 բեր վում են մի շարք նման գոր ծա ռույթ ու նե ցող զեն քե րի և  գոր ծիք նե րի 
ան վա նումն եր՝ վա ղակ, վա ղա կա ւոր, դա շոյն, նրան, ինչ պես նաև դա նակ 
և կտ րոց։  Խո րե նա ցու եր կում սուր-ը և  սու սեր-ը կի րառ վում են որ պես բուն 
ռազ մա կան տեր մին ներ՝ մեր ձա վոր ձեռ նա մար տի ժա մա նակ կի րառ վող զի-
նա տե սակ նե րի ա նուն ներ։  Սու րը և  սու սե րը մար տիկ նե րը կրում էին ի րենց 
մարմն ի վրա՝ գո տի նե րին ամ րաց րած ձախ կող մից՝ գօտ ևո րեալ զմէջսն, 
և  յա հե կէ զսուրն երկ սայ րի (36)։ Այլ օ րի նակ ներ՝ սուր ի կող ըն կե րի իւ-
րոյ ձգե լով՝ ջա նա յին տի րել ի վե րայ մի մեանց (33), արք յաղ թան դամք 
բե րա նոյ սրոյ դի պեալ տա պալ յեր կիր կոր ծա նէին (36), եր կուք ո մանք 
ի նո ցա նէ սրով կա տա րե ցան ա րիա բար ի վե րայ հայ րե նի օ րի նացն 
(119), վա նեալ սրով և  գե ղար դեամբ զհզօր ազգսն զայ նո սիկ (200), զո-
մանս կո տո րեալ սրով (307) և  այլն։

Երկ սայ րի – սուր զի նա տե սա կի հետ կապ ված՝  Խո րե նա ցու եր կում 

26 Նետի և սլաքի իմաստային առնչության համար հմմտ. նաև ռուս. стрела «նետ» և стрелка «սլաք» (ժա-
մա  ցույցի ևն) զույգը։
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ՒՆվկայ ված է նաև երկ սայ րի կազ մութ յու նը, ո րը գոր ծած ված է մեկ ան գամ 

փո խան վա նա բար՝  «երկ սայ րի սուր» ի մաս տով՝ ի ճահ դի պե ցու ցա նէր 
զերկ սայ րին, և  ընդ մէջ կտրէր զայրն և  զոյգ ընդ պա րա նո ցին զգլուխ 
ե րի վա րին (231). Հմմտ. նաև վե րը նշված՝ ե րեքթ ևեան և  լայ նա լիճ բա-
ղադ րութ յուն նե րի փո խան վա նա կան կի րա ռութ յուն նե րը նետ և  ա ղեղ ան-
վա  նումն ե րի փո խա րեն։

 Բե րան սրոյ – սուր տեր մի նի հետ է կապ ված նաև բե րան սրոյ կա-
պակ ցու թյու նը՝ որ պես տվյալ զի նա տե սա կի մա սի ան վա նում, որ վկայ ված 
է մեկ գոր ծա ծու թ  յամբ՝ արք յաղ թան դամք բե րա նոյ սրոյ դի պեալք՝ տա-
պալ յեր կիր կոր ծա նէին (36)։ Այս օ րի նա կը ևս  կա րե լի է մեկ նա  բա նել կա՛մ 
որ պես փո խան վա նա կան կի րա ռութ յուն՝ « մա սը ամ բող ջի փո խա րեն», կա՛մ 
դարձ վա ծա յին ար տա հայ տութ յուն՝ «ս րի բե րանն ընկ նել»։ 

 Սակր – հղ վում է սա կուր ձևին թե՛ ՆՀԲ-ում՝ « նոյն ընդ սա կուր», թե՛ 
Հ. Ա ճառ յա նի «Ար մա տա կան բա ռա րա նում» և  բա ցատր վում որ պես « տա պար» 
(ՆՀԲ) կամ « պա տե րազ մա կան տա պար» (Աճ.)։ Հ. Ա ճառ յա նը բա ռը ծա գած է 
հա մա րում հ.-ե. *seq «կտ րել» ար մա տից։ 

 Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված ե րեք կի րա ռութ յու նից եր կու սում հան դես 
է գա լիս որ պես զի նա տե սա կի ան վա նում՝ հար կա նի յու մեմ է սա կերբ 
զգլուխն (236), ըստ իւ րում անզ գա մու թեան սակ րով վճա րի (307), իսկ 
մե կում՝ որ պես պա շա րո ղա կան գոր ծո ղու թ  յուն նե րում կի րառ վող՝ պա րիսպ-
նե րի հիմ քե րը քան դող գոր ծիք։ Եւ  Յու նացն մա տու ցեալ մե ծաւ բռնու-
թեամբ յե ցու ցին ի պա րիսպն զկո չե ցեալ էշսն։ Եւ է այս գոր ծի մե քե-
նա յից ա նո ւա ւոր, յե րից ե րից ա րանց մղե լով տա րեալ և  ի ներ քուստ 
կաց նովք և  սակ րօք երկ բե րա նովք և կտ ցա ւոր մրճովք՝ փո րել զհի-
մունսն (290)։ 

Էշ –  վե րի օ րի նա կից պարզ է դառ նում, որ Էշ-ը պա շա րո ղա կան մե քե-
նա կամ հար մա րանք է, ո րի օգ նութ յամբ խարխ լում էին պա րիսպ նե րի հիմ-
քե րը և փ լուզ ված պարս պից ներ խու ժե լու հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծում։ 

 Նույն օ րի նա կում կի րառ ված են նաև պա շա րո ղա կան « տեխ նի կա յին» 
պատ կա նող գոր ծիք նե րի ան վա նումն եր, ո րոնք կա րող են բուն զի նա տե սակ 
չլի նել, բայց կի րառ վում են մար տա կան ո րոշ գոր ծո ղութ յուն նե րում։ Դ րանք 
են՝

 Կա ցին –  հիմն ա կա նում ծա ռա յում է որ պես փայ տա հա տի գոր ծիք, բայց 
վե րը բեր ված օ րի նա կում ցույց է տրված նրա գոր ծա ծութ յու նը ռազ մա կան 
նպա տակ նե րով՝ պարս պի հիմ քե րը քան դող՝ խարխ լող գոր ծիք՝ ... և  ի ներ-
քուստ կաց նովք և  սակ րօք երկ բե րա նովք և կտ ցա ւոր մրճովք՝ փո րել 
զհի մունսն (290)։ 

Կտ ցա ւոր մուրճ – ըստ վե րը բեր ված օ րի նա կի՝ կտցա ւոր մրճովք՝ փո-
րել զհի մունսն (290), են թադ րե լի է մուր ճի տե սակ, ո րի մի կող մը կեռ 
կտու ցի է նման վում։ Ի դեպ, այդ պի սի գոր ծիք ու նեն և  ժա մա նա կա կից 
ա տաղ ձա գործ նե րը։

Երկ բե րան սակր – երկ կող մա նի կամ երկ սայ րի սակր է, որ զի նա տե սակ 
լի նե լուց բա ցի կի րառ վում է կարծր նյու թե րը փշրե լու կամ, տվյալ դեպ քում, 
պա րիսպ նե րի հիմ քե րը քան դե լու հա մար ։ 

 Վա ղա կա ւոր – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յունն է՝ « վաղր. ազգ սու սե րի կամ 
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դա նա կի»։ Ի թիվս այլ հղումն ե րի՝ ՆՀԲ-ում նշվում է և  Խո րե նա ցու կի րա-
ռութ յան է ջը, բայց ա ռանց տեքս տը մեջ բե րե լու։ «Ար մա տա կան բա ռա րա-
նում» տրվում է « կարճ թուր, մի տե սակ դա շոյն, խարբ» ի մաս տը։  Խո րե նա ցու 
եր կում վկայ ված է մեկ օ րի նա կով՝ այլ նա ի վա ղա կա ւորն հաս տա տեալ 
զաջն, ... յիւր տունն ան ցեալ գնայր (331-332)։ 

 Վաղր – և՛ ՆՀԲ-ում և՛ «Ար մա տա կան բա ռա րա նում» տրվում է փո խա-
դարձ հղու մով  Վա ղա կա ւոր-ին։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված միակ օ րի-
նակն է՝ իսկ մի ոմ ի զի նո ւո րացն մտեալ ե հար վա ղերբ զգլուխն 
Ե րո ւան դայ (173)։ 

Աս պա զէն – զի նա տե սակ նե րի ի մաս տա յին դաշ տում կա րե լի է ա ռանձ-
նաց նել և  մար տա կան ե րի վար նե րի սպա ռա զի նութ յա նը վե րա բե րող աս պա-
զէն տեր մի նը, որ « Պատ մութ յան» մեջ հան դի պում է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ հա-
նեալ յաս պա զի նէն զներ դեայ քեմխ տա պատ պա րանն և  կո րո վու թեամբ 
ձգեալ յե տուստ կող մա նէ՝ ճահ դի պե ցու ցա նէ յուս ձա խա կող մանն և 
 յա նութ ա ջա կող մանն (230)։

 Պա րան – աս պա զե նի մաս է կազ մում հա տուկ նյու թից ո րո շա կի ե ղա-
նա կով պատ րաստ ված՝ ջլե րից հյուս ված կա շե պատ (ներ դեայ, քեմ տա-
պատ) պա րա նը, որ կի րառ վում է մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա-
նակ՝ հա կա ռա կոր դին ցան ցե լու, կաշ կան դե լու կամ գե րե լու հա մար (տե՛ս 
վե րի օ րի նա կը)։ 

 Ներ դեայ – այս տեր մի նը կի րառ ված է եր կու ան գամ՝ ա ռա ջի նը ա ծա-
կա նա բար, որ պես մակ դիր լրա ցում պա րան գո յա կա նի (զներ դեայ քեմխ-
տա պատ պա րանն), երկ րոր դը՝ փո խան վա նա բար՝ լրաց յա լի փո խա րեն՝ 
ա հեակ ձե ռամբն ի ներ դեայն ա ճա պա րեալ սկա յին, և  սաստ կու թեամբ 
ու ժով յիւ րեաւ ցան ցեալ՝ ի ճահ դի պե ցու ցա նէր զերկ սայ րին (231)։

 Կազ մած – աս պա զէն-ի հո մա նիշ կա րե լի է հա մա րել նաև կազ մած 
տեր մի նը՝ « մար տա կան ձիե րի սար քու կարգ» ի մաս տով, որ վկայ ված է 
հետև յալ օ րի նա կում՝ ա ռեալ զզէնն իւր և զ կազ մած ձիոյն՝ ի լուղ լայ-
նա տա րած և  խո րա յա տակն ան ցա նէր ընդ Եփ րատ ի բուն զօրսն իւ-
րեանց (219)։

Քնն վող ի մաս տա յին դաշ տում ա ռան ձին խումբ են կազ մում մար տիկ-
նե րի ան հա տա կան հան դեր ձան քին ու պաշտ պա նա կան զրա հա վոր մա նը 
վե րա բե րող տեր մին նե րը։ Դ րանք են՝

 Վա հան – անձ նա կան պաշտ պա նութ յան մի ջոց նե րից ա ռա վել կար ևոր 
էր վա հա նը, ո րով ոչ միայն կա րո ղա նում էին պաշտ պան վել թշնա մու հար-
ված նե րից, այլև հետ մղել հար ձակ վո ղի զեն քը և  նույ նիսկ զոր քի ճա կա-
տա մա սում կազ մել վա հա նա փակ պա րիսպ։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված 
4 կի րա ռութ յուն ներն են՝ և  նի զակ ա նա րի ի ձե ռին իւ րում ա ջոյ, և 
 յա հե կում վա հան (36), ի պղնձա պատ վա հա նացն նշոյլք զլե րամբ փայ-
լա տա կէին իբրև յամ պոյ մե ծէ (304), մերկքն վա հա նօք և զ գես տուք 
եր կա թեօք պա րա ծած կեալք (72), իբր պարս պաւ պա տեաց վա հա նօք 
զճա կատն  Պա պայ (303)։

Ի տար բե րութ յուն վա հա նի, ո րը մար տիկ նե րը կրում էին ի րենց ձախ 
ձեռ քին (տե՛ս վե րի օ րի նա կը), պաշտ պա նա կան մյուս մի ջոց նե րը ամ րաց վում 
կամ հագց վում էին մարմն ի հա մա պա տաս խան մա սե րին։ 
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ՒՆԳլ խա նոց –  կի րառ ված է մեկ ան գամ։ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան մեջ փո-

խա դարձ հղումն եր կան գլխա պան բա ռի հետ՝ բա ցատր ված որ պես 
« սա ղա վարտ» կամ « պահ պա նակ գլխոյ»՝  Խո րե նա ցու եր կից վերց ված վկա-
յութ յամբ՝ և ինքն գլխա նոց ա գու ցեալ եր կա թի՝ նշա նա ւո րօք վեր ջիւք 
«ն շա նա կիր (թերևս՝ զար դա րուն) ծայ րե րով» (35)։

 Պահ պա նակ – ու նի 4 կի րա ռութ յուն, ո րոն ցից մե կում նշվում են և 
 մարմն ի պաշտ պան վող մա սե րը՝ պահ պա նակս բար ձից և  բազ կաց 
( «ազդ րե րի//սրունք նե րի և  բա զուկ նե րի պահ պա նակ ներ»)։ Մ յուս օ րի նակ-
նե րը հե տաքրք րա կան են նրա նով, որ հայտ նում են պահ պա նակ նե րի ո րա-
կը՝ ի նո ցայն պա հ  պա նա կաց և  զի նուց փայլ մունք և  շո ղիւնք (72), և  
ինքն վա ռեալ վերտ պահ պա նա կօք, ուր ոչ գծէին նետք (230), և  թե ինչ 
նյու թից են պատ րաստ ված ե ղել՝ հո լովք ի ջղեայ և  ի կա շեայ պահ պա-
նա կաց զգես տուն զկարծ րու թիւն վի մաց բե րէին եր ևոյթս (303)։

 Վերտ –  կի րառ ված է մեկ ան գամ՝ որ պես պահ պա նակ-ի մակ դիր (տե՛ս 
վե րի օ րի նա կը)՝ ըստ Հ.  Ա ճառ յա նի «Ար մա տա կան բա ռա րա նի»՝ «շղ թա յի 
պէս հիւ սո ւած (զրահ)» ի մաս  տով։  Ժա մա նա կա կից հա յե րե նում սրան հա-
մա պա տաս խա նում է օ ղա զրա հ  տեր մի նը։ ՆՀԲ-ում նույն պես տրվել է նման 
բա ցատ րութ յուն՝  «ո լո րեալ, հիւ սեալ, շա րա մա նեալ»։ ՆՀԲ-ի բա ռա հոդ վա-
ծում տրված թուր քե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ զին ճիլ լա մէ, հալ գա հալ գա, 
այ սինքն՝ «շղ թա յաձև, օ ղակ-օ ղակ», իր հեր թին թույլ է տա լիս բխեց   նե լու 
հա յե րեն  «օ ղա զրահ» ի մաս տը։ Հմմտ. նաև ռուս. кольчуга27  «օ ղա զրահ» 
հա մար ժե քը։ 

 Տախ տակ պղնձի –  պաշտ պա նա կան զրա հա վոր ման մաս են կազ մում 
մար  տիկ նե րի կուրծ քը և  թի կուն քը պաշ պա նող պղնձե շեր տե րը՝ տախ տակս 
պղնձիս՝ թի կանց և  լան ջաց (35)։ Այս տեր մի նը վկայ ված է մեկ կի րա ռութ-
յամբ։ 

Ս պա ռա զի նութ յուն ի մաս տա յին դաշ տին են պատ կա նում նաև վա ռել 
բա ռից ա ծանց յալ վա ռեալ, վա ռե լի(ք) և  վա ռո ւած տեր մին նե րը։

 Վա ռեալ – ՆՀԲ-ում տրված է ինք նու րույն գլխա բառ՝ «Որ պէս սպա ռա-
զէն» բա ցա տ  րութ յամբ և հ ղու մով՝ «Տ. ՎԱՌԵԼ ըստ բ’ նշ.»։  Վա ռել բա ռի 
ա ռա ջին ի մաս տը ՆՀԲ -ում բեր վում է  Վա ռեմ գլխա բա ռի տակ « լու ցա նել, 
բոր բո քել զհուր կամ զճրագ» բա ցա  տրութ յամբ և  մի շարք օ րի նակ նե րով, 
ո րոնք ռազ մա գի տա կան նշա նա կութ յուն չու  նեն։  Վա ռեմ բա ռա հոդ վա ծից 
հե տո ա ռան ձին են թագլ խա բա ռով տրվում են վա ռել//վա ռիլ ձևե րը՝ 
« հան դե րձել զի նու, զար դու, կազ մել, պատ րաս տել. և  Քա ջա լե րել կամ ար-
ծ  ար ծել զո գի ի պա տե րազմ. և  Գոտ ևո րիլ» ռազ մա գի տա կան ի մաստ նե րով։ 
 Վա ռեալ բա ռի կի րա ռու թյուն նե րը  Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յան» հա-
մա բար  բա ռում28 ըստ ի մաստ նե րի տար բե րակ ված չեն. այս պես՝ տար բեր 
օ րի նակ նե րում վա ռեալ նշա նա կում է՝ 1. «Կ րակ տված, հրկիզ ված»՝ հուր ի 
դրունս և  յա մե նայն կող մանս վա ռեալ ... լի նէին (290), 2.  Փո խա բե րա կան 
ի մաս տով՝ « տար փա լից, կրքով հա մակ  ված»՝ ըստ շամբ շու թեան առն կնա-
մո լոյ ցան կու թեամբ վա ռեալ ի Կ ղեո պատ րայ դշխոյն Ե գիպ տաց ւոց 
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։
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(136), ի բանսն որ զնմա նէ՝ որ պէս ի տե սու թիւն շամբ շու թեամբ վա ռեալ 
էր (49), 3.   Բուն ռազ մա գի տա կան նշա նա կութ յամբ՝ « Զին ված, սպա ռա զեն, 
զրա հա վոր ված, մար տա կան հան դեր ձան քով»՝ Եւ տե սեալ  Հայ կին զ Տի-
տա նեանն կուռ վա ռեալ (36), ի սու սեր և  ի տէգ նի զա կի վա ռեալք (72), 
և  ինքն վա ռեալ վերտ պահ պա նա կօք (230), և  զօ րագ լուխ նի զա կա ւո-
րացն լեալ ա նա րի ոմ սկայ վա ռեալ (267), զօրքն  Հու նաց վա ռեալ էին 
ի զէնս ոսկ ւոյ և  ար ծա թոյ (303)։ 

 Վա ռե լիք – ՆՀԲ-ում տրվում է ա ռան ձին են թագլ խա բա ռով՝« զէն, 
զրահ, սպա ռա զի նու թիւն» բա ցատ րութ յամբ, ո րին հա մա պա տաս խա նում է 
 Խո րե նա ցու եր կում կի րառ ված մեկ օ րի նակ՝ այր սրտեայ էր և  ան դա մովք 
եր կար... ամ րա ցեալ պղնձով և  եր կա թով և  այ լովք ըն տիր վա ռե լովք29 
(107),

« Հա մա բար բա ռում» այս կի րա ռութ յուն նե րը պետք է տրվեին ա ռան ձին 
գլխա բա  ռե րով, ընդ ո րում՝ ռազ մա գի տա կան ար ժեք ու նեն միայն 3-րդ խմ-
բի մեջ ընդ գրկված օ րի նակ նե րը։ 

 Վա ռո ւած – ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան՝ « վա ռիլն զի նու, սպա ռա զի-
նու թիւն»։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված մեկ կի րա ռութ յան մեջ վա ռո ւած-ը 
պար զա պես նշա նա կում է « զեն քու զրահ»30՝  Պար սից փորձ ա ռեալ զսաստ-
կու թիւն սկա յին և  կուռ վա ռո ւա ծոցն՝ բա զում վի րօք պա տեալ զձին՝ 
սա տա կե ցին նե տա ձգու թեամբք. ո րոյ զար կու ցեալ յեր կիր ըն կե նոյր 
զար քայն (225)։  Նույն օ րի նա կը հա մա ռոտ ված բեր վու մ է և ՆՀԲ-ում։

5.  Ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ և դ րանց հետ ևանք ներ
 ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ ի մաս տա յին դաշ տում, բնա կա նա բար, 

ա մե նա մեծ հա ճա խա կա նութ յունն ու նի պա տե րազմ տեր մի նը, որ վկայ ված 
է 123 գոր ծա ծութ յամբ։ Ընդ հան րա պես ռազ մա կան տեր մին նե րի մեջ սա ըստ 
օ րի նակ նե րի քա նա կի երկ րորդ տե ղում է՝ ա մե նա հա ճա խա կան՝ 223 կի րա-
ռութ յուն ու նե ցող զօր(ք) տեր մի նից հե տո։ Այդ գոր ծա ծութ յուն նե րի մեջ կա-
րե լի է ա ռանձ նաց նել ո րոշ ի մաս տա յին ե րանգ ներ, ո րոնց բո լո րի մեջ առ կա 
է « զին ված առ ճա կա տում» ի մաս տույ թը։

 Պա տե րազմ – ա մե նա հա ճա խա կան ի մաստն է « մե ծա մասշ տաբ զին ված 
ընդ հա րում հա կա ռա կորդ պե տութ յուն նե րի կամ էթ նի կա կան կազ մա վո-
րում նե րի մի ջև, ինչ պես նաև երկ րի ներ սում՝ կենտ րո նա կան իշ խա նութ յան 
և  տար բեր հա սա րա կա կան խմբա վո րում նե րի միջև», ընդ ո րում՝ « Հա յոց 
պատ մութ յան» մեջ պա տե րազմ նե րը ան վան վում են մարտն չող կող մե րի 
կամ նրան ցից մե կի ա նու նով՝ Այլ պա տե րազմ  Հա յոց ընդ զօրս Հ ռո մա-
յեց ւոց (135), պա տե րազմ ընդ  Մա կե դո նա ցիս (102), լի նի պա տե րազմ ի 
մէջ եր կո ցունց ազ գացն քա ջաց (177),  Յա ղագս պա տե րազ մին Ար շա կայ 
ընդ նա խա րարս իւր (291, 253) և  այլն։

 Խո րե նա ցու եր կում պա տե րազմ նե րը հա ճախ ան վան վում են նաև պե-

29 Աշխարհաբար թարգմանությամբ՝ «այլ ընտիր սպառազեններով» (տես Մովսես Խորենացի, Հայոց 
պատ մություն, 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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պա տե րազմ  Շապ հոյ ընդ  Կոս տան դեայ (270), ա սէ Ե ւա գա րոս. « Փոքր 
Ա ղեք սան դրի և  Դա րե հի պա տե րազմ առ Ար տա շի սի բաղ դա տեալ...» 
(124)։ Ո րոշ կի րա ռութ յուն նե րում չեն հի շա տակ վում կոնկ րետ պա տե րազ մող 
կող մե րը, այլ տրվում է պա տե րազ մա կան ի րադ րութ յու նը, խռով յալ ի րա-
վի ճա կը՝ պա տե րազմ զմեզ շուրջ պա շա րէ, և  Մա կա բէ ոչ փրկէ (360), 
ձանձ րա ցեալ լի նէին յաշ խա տու թե նէ հա նա պա զորդ պա տե րազ մացն 
(310), վասն պէս պէս պա տե րազ մացն, որ կուռ մի մեանց զկնի ի վե րայ 
գա յին (11), կամ նկա տի է առն վում ընդ հան րա պես պա տե րազ մա կան գոր-
ծը՝ և  խոր հր  դա կան չէ ի մի ջի, որ խրա տէր և  յար մա րէր ի պա տե րազմ 
(360), և  կամ ընդ գծվում է կռվի ըն թաց քը, տևա կա նու թյու նը՝ վասն ո րոյ 
եր կար եալ քար շէր գործ պա տե րազ մին՝ մինչև ի ժամս ձիգս (82) և  այլն։  

Մի շարք օ րի նակ նե րում պա տե րազմ տեր մի նը հան դես է գա լիս մարտ 
բա ռի ո ճա կան հա վե լա դրութ յամբ՝ մարտ պա տե րազ մի՝ « պա տե րազ մա կան 
կռիվ» կամ « պա տե րազ մա կան հա կա մար տութ յուն» ի մաս տով՝ ընդ դի մա-
ցան նմա՝... ի մարտ պա տե րազ մի ընդ նմա գրգռե լով (24), իսկ ի 
գրգռել միւ սան գամ զօ րացն  Հա յոց ի մարտ պա տե րազ մի ընդ տիկ նոջն 
 Շա մի րա մայ (50)։  Նույն պի սի ո ճա կան հա վե լադ րու թյուն է պա տե րազմ-ի 
գոր  ծա  ծու թյու նը ճա կատ տեր մի նի հետ՝ « հա կա մար տութ յուն, առ ճա կա տում» 
ի մաս տով՝ Ս մա ճա կա տու պա տե րազ մի ի դի մի հա րեալ Ա րամ, հա լա-
ծա կան ... ար կա նէ (45)։ Ա վե լի հա ճա խա կան է տալ պա տե րազմ բա յա կան 
հա րադ րութ յու նը (6 կի րա ռու թյամբ)՝ զՍ կաւ րոս սպա րա պետ իւր յԱ սո րիս 
ա ռա քէ՝ տալ պա տե րազմ ընդ  Տիգ րա նայ (129), լի նել զօ րա վիգն օգ նա կա-
նու թեան առ ի տալ ընդ մի մեանս պա տե րազմ (315), ե տուն պա տե րազմ 
ընդ  ռու փո սի ե պար քո սի (189) և  այլն։ Ս րան ցից բա ցի « Հա մա  բար  բա  ռում» 
ա ռան ձին՝  Տամ պա տե րազմ գլխա բա ռով նշված են ևս  ե րեք կի րա ռութ յուն՝ 
 Պոմ պէոս ... զՍ կաւ րոս սպա րա պետ իւր յԱ սո րիս ա ռա քէ՝ տալ պա տե-
րազմ ընդ  Տիգ րա նայ (129),  Սա նատ րուկ թա գա ւո րեալ՝ զօրս ժո ղո վէ ... 
ի ջա նել տալ պա տե րազմ ընդ որ դիսն Աբ գա րու (159), լի նել զօ րա վիգն 
օգ նա կա նու թեան առ ի տալ ընդ մի մանս պա տե րազմ (315)։

Ան հա մե մատ սա կավ են պարզ բա յա կան կի րա ռութ յուն նե րը (պա տե-
րազ մել) ըն դա մե նը 18, որ « Հա մա բար բա ռում» խմբա վոր ված են ե րեք բա-
ռա հոդ վա ծի տակ՝ 

Պա տե րազ մել –  սա տա կի ա մե նայն զօ րօքն հան դերձ ի պա տե րազ-
մելն ընդ  Տիգ րա նայ (131), բա զում կարգս ուղ ղու թեան գոր ծեաց, պա-
տե րազ մե լով ընդ  Պոն տա ցիս (118), 

 Պա տե րազ միմ – և զօրքն ընդ մի մեանս պա տե րազ մէին և  ընդ  Պարսս 
(325), պա տե րազ մե ցաք ընդ քեզ ի հար կէ և  ոչ ի կա մաց (318)։

  Պա տե րազ մեալ – իսկ  Պոմ պե յի պա տե րազ մեալ ընդ  Միհր դա տայ՝ 
տե սա նէ սաս տիկ ընդ դի մա կա ցու թիւն և  ա հա գին մարտս (130), և 
 պա տե րազ մեալ՝ սաստ կա պէս վտան գին (184),

« Պատ մութ յան» մեջ ար տա ցոլ ված են նաև պա տե րազ մա  կան ծա վա լուն 
գոր ծո ղու    թ  յուն նե րի հետ կապ ված այլ տեր մին ներ, ո րոն ցից ա ռա վել հա-
ճա խա կանն են ճա կա տ -ը և  մարտ-ը։ 

Ճա կատ –  բազ մի մաստ բառ է, ո րի ի մաս տա յին կի րա ռութ յուն նե րը 
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տար բե րակ  ված չեն ո՛չ  Խո րե նա ցու « Պատ մութ յան» « Հա մա բար բա ռում, ո՛չ 
« Հա ճա խա կա նու թ  յան բա ռա րա նում»։  Վեր ջի նում ա ռանց ի մաս տա յին դաս-
դաս ման նշված է բա ռի 27 կի րա ռու թյուն։ Ս րան ցից « դեմ քի մաս» ի մաս տով 
ար ձա նագր ված է 2 օ րի նակ, ո րոնց բնա կա նա բար չենք անդ րա դառ նում։ 

 Բազ մի մաս տութ յուն է դրսևոր վում նաև ռազ մա կան տեր մի նի ար ժե քով 
 Ճա կատ բա ռի կի րա ռութ յուն նե րի մեջ՝ 1.  Ճա  կա տա մարտ, 2.  Զոր քի ա ռա-
ջա մաս՝ ուղղ ված դե պի հա կա ռա կոր դը, 3. Ա վե լի լայն ի մաս տով՝ 
« պա տե րազմ»։ Ս րան ցից ա ռա վել հա ճա խա կան են ա ռա ջին ի մաս տով կի-
րա  ռու թյուն նե րը՝  Զի թէ պէտ և  ծե րա գոյն էր՝ ե րի տա սար դա պէս յար դա-
րեաց և մ ղեաց զճա կատն (184), այս ի մաս տով մի շարք օ րի նակ ներ են 
վկայ ված տե ղի ճա կա տուն՝ կա պակ ցու թյամբ՝ « ճա կա տա մար տի վայր» 
ի մաս տով՝ զտե  ղի ճա կա տուն շի նէ դաս տա կերտ (37) ա նո ւա նեաց ... 
զտե ղի ճա կա տուն Ե րո ւան դա վան (172) և  այլն։ Երկ րորդ՝ « զոր քի ա ռա-
ջա մաս» ի մաս տով նույն պես վկայ ված են մի շարք կի րա ռութ յուն ներ՝ խոր-
հէր ի մի ջո ցի ամ բո խին ամ րա նալ, մինչև հաս ցէ բո վան դակ զօրն, զի 
միւ սան գամ ճա կատ հօ րի նես ցէ (« ճա կատ կազ մի») Եւ յա ռա ջեալ զճա-
կատն իւր՝ իբրև զար ծո ւի յե րամս կա քա ւուց խո յա նայր (171), Եւ իբրև 
հան դէպ ճա կա տուն Ե րո ւան դայ ե լին նշանք Ար տա շի սի (171). սրանց մի 
մա սը հոգ նա կի թվով է՝ Եւ ի խառ նա կել այս պի սի ճա կա տուց՝ պա տա-
հեն Ար տա շի սի արք քաջ  Տաւ րա ցիք (172) և  այլն։ Եր րորդ ի մաս տով վկայ-
ված օ րի նակ նե րից են՝ յետ վճա րե լոյ ճա  կա տուն որ ընդ ար ևե լեայս՝ 
խա ղայ նոյն զօ րու թեամբ զկող մամբք Ա սո րե ս  տա նի (45), ինչ պես նաև 
ճա կատ պա տե րազ մի ո ճա կան հա վե լադ րութ յամբ եր կու կի րա ռու թ  յուն՝ 
սմա ճա կա տու պա տե րազ մի ի դի մի հա րեալ Ա րամ (45) և՝ պա տա հէ 
հիւ սի սա կա նացն ճա կա տու պա տե րազ մի (230)։ 

 Տալ ճա կատ – այս վեր լու ծա կան կազ մութ յամբ տեր մինը (« ճա կա տա մարտ 
տալ, ճա կա տա մար տել» ի մաս տով)  Խո րե նա ցու « Պատ մու թ  յան» « Հա մա բար-
բա ռում» ներ կա յաց ված է եր կու գլխա բա ռի տակ՝ ա ռա ջի նը՝ ընդ հա նուր ճա-
կատ բա ռա հոդ վա ծում՝ ե րեք օ րի նա կով՝ նա խա դաս բա յա կան բա ղադ րի չով՝ 
ետ ճա կատ ընդ  Պար սից ար քա յին, և  յաղ թեալ՝ դար ձաւ ի Հ ռոմ (218), 
դար ձեալ ետ ճա կատ ընդ զօրս Հ ռո մա յեց ւոց կրկին, աս տի և  ան տի Եփ-
րա տու (ն.տ.), և  տո ւեալ ճա կատ՝ եր կո քին կող մանքն պար տե ցան (270), և  
երկ րոր դը՝ ճա կատ տո ւեալ ա ռան ձին գլխա բա ռով բեր ված են ևս  չորս կի-
րա ռու թյուն՝ ճա կատ տո ւեալ ընդ  Բա կուր բդեշ խի՝ սա տա կէ զնա (263), 
իսկ քա ջին Տր դա տայ ե րա գա պէս և  բա զում ճա կատս տո ւեալ ... իւ րով 
ան ձամբ առ նէր զյաղ թու թիւնն (225) և  այլն։

Ս րան ցից բա ցի վկայ ված են նաև պարզ բա յա կան կի րա ռութ յուն ներ, 
ո րոնք « Հա մա բար բա ռում» տրված են եր կու գլխա բա ռի տակ՝

Ճա կա տեմ – զայս իբրև լսէր Ե րո ւանդ՝ հա նէր ընդ ա ռաջ զբազ մու-
թիւն զօ րացն, և  ճա կա տէր ոչ հե ռի յիւր մէ բա նա կէն (171), 

 Ճա կա տիմ –  ա մե նե քին կազ մեալ զի նու հան դերձ, իբր թէ ի պա-
տե րազմ ճա կա տի ցին (191)։

Մարտ – վ կայ ված է 28 կի րա ռութ յամբ։ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յունն է՝ 
« Րազմ (sic). պա տե րազմ. ճա կա տա մարտ. կագ. կռիվ. և  ա գոն»։ Օ րի նակ-
նե րի մեծ մա սում ըն կալ վում է որ պես պա տե րազ մա կան ա ռան ձին դրվագ՝ 
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մե կան գամ յա բա խում՝ մարտն եր կո ցունց կող մանց մայր ան պար տե լի 
(36), ե թէ ձե րով մար տիւ ա ռից զայս քա ղաք՝ զա մե նե սեան զձեզ ա րա-
րից ա զատս (290)։  Թեև առ կա են և  մարտ տեր մի նի հոգ նա կի թվով կի-
րա ռութ յուն ներ, բայց դարձ յալ նկա տի են առն վում ա ռան ձին մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ այժմ մարտք ի ներ քուստ և  ար հա ւիրք ար տա քուստ, 
ար հա ւիրք ի հե թա նո սաց և  մարտք ի հեր ձո ւա ծո ղաց (360)։ Վ կայ ված 
են կի րա ռութ յուն ներ մարտ խռո վու թեան, մարտ պա տե րազ մի կա պակ-
ցութ յուն նե րով՝ եղև խռո վու թիւն ընդ նա և  ընդ քա ղա քա ցիսն, և  մարտ 
խռո վու թեան (382-383), ի մարտ պա տե րազ մի ընդ նմա գրգռե լով (24), 
իսկ ի գրգռել միւ սան գամ զօ րացն  Հա յոց ի մարտ պա տե րազ մի (50) և  
այլն, ինչ պես նաև մե կա կան օ րի նակ վեր լու ծա կան կա ռուց վածք ու նե ցող 
մարտ առ նել և  մարտ դնել հա րադ րա կան բա յե րով, ո րոնք հա մա բար բա-
ռում բեր վում են որ պես ա ռան ձին գլխա բա ռեր.

Մարտ առ նել – իսկ ես Աժ դա հակ խտրոց ընդ մէջ ան կեալ՝ յիս 
զայն պի սի ըն կա լայ զհար ձա կում, մարտ ընդ սքան չել ւոյն առ նե լով 
դիւ ցա զինն (76)։

Մարտ դնել –  թո ղեալ զՈվ սիոս զօ րա վիգն  Հե րով դի, մարտ դնել 
ընդ Ե րու սա ղե մի ի վե րայ Ան տի գո նի՝ ինքն ի ձմե րոց գնայ յԵ գիպ տոս 
(136)։

Մարտն չել –  մարտ ար մա տով կազմ ված մարտն չել բա յը վկայ ված է 8 
կի րա ռու թյամբ, ո րոն ցից 6-ը՝ ա նո րոշ դեր բա յով՝ և  ի մարտն չելն ի բա զում 
պա տե րազ մունս յաղ թէ (235), և ի մարտն չել քա ջացն ընդ ամ րո ցին՝ 
անձ նա տուրք ե ղեն մար դիկ ամ րո ցին (173) և  այլն, իսկ եր կու սը՝ բա յի 
դի մա վոր ձևե րով՝ որ պէս զի խառ նեալ ընդ զօրս մեր՝ մար տի ցես ընդ 
նո սա (276), դի մէ ի վե րայ այ նո ցիկ որք ընդ այ րին մարտն չէին (315)։

Կ ռիւ – լ րաց նում է « զին ված հա կա մար տութ յուն, բա խում» ի մաս տով 
տեր մին նե րի շար քը։ ՆՀԲ-ում տրվում է ի մաս տա յին լայն ընդգր կու մով՝ 
« Վէճ. կագ. մա քա ռումն. մարտ. պա տե րազմ. հա կա ռա կու թիւն բա նիւ և 
 գոր ծով կամ զի նու»։ Այս բա ռով, ի տար բե րու թյուն նույն դաշ տի մի շարք 
այլ տեր մին նե րի, մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ 
չեն մատ նանշ վում։ « Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» հի շա տակ վում է 
5 կի րա ռութ յուն, սա կայն « Հա մա բար բա ռում» վկայ ված օ րի նակ նե րը 4-ն  են՝ 
և հ զօր կռո ւոյ ե ղե լոյ՝ զբա զումս ի  Պար սիցն սպա նա նեն (287),  Յա ղագս 
ընդ Ա սո րես տա նեայս կռո ւոյն և  յաղ թու թեանն (45), և զ Յուշ կա պա րեաց 
կռիւս ի վե րայ  Պե րի թեայ հար սա նեացն (195),  Քաջ ա րանց է յար ձակ 
դաշ տի և  յա զատ տեղ ւոջ կռո ւել, և  կա նանց գործ է ար գե լուլ փա կել 
զին քեանս յեր կիւ ղէ առ հան դեր ձեալ կռիւսն (290)։

Կ ռո ւել –  վեր ջին օ րի նա կում ընդգծ ված է նաև նույ նար մատ կռո ւել բա-
յը, որ վկայ ված է ևս  մեկ օ րի նա կով՝ ընդ վի շա պացն ա սէին յեր գին կռո-
ւել նմա և  յաղ թել (86)։

Աս պա տակ – ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան՝ « ձիար շավ հար ձակ վող» (Որ 
ձիով ար շա ւէ. յար ձա կօղ ե րի վա րաւ)։ Այս ի մաս տը վկայ ված է 5 օ րի նա կով 
(թեև « Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» նշվում է 6), ո րոն ցից չոր սում՝ 
կա պակ ցութ յուն ներ են կազմ ված հէն բա ռի հետ՝ աս պա տա կաւ հի նից31։ 
31 Օրինակները տե՛ս սույն հոդված, էջ 119՝ Հէն գլխաբառի տակ։
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Աս պա տակ առ նել – այս հա րադ րա վոր բա յը վկայ ված է մեկ կի րա ռութ-
յամբ՝ Ընդ որ ա ռա ւել հպար տա ցեալ զօ րացն  Հա յոց և  Պար սից՝ աս-
պա տակ ևս  ի  Յոյնս ա րա րին (185)։ 

Աս պա տա կել – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յունն է՝ «Ե րի վա րօք ի վե րայ յար-
ձա կիլ, ար շա ւել, ձիար շաւ լի նել»։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է 4 կի րա-
ռութ յամբ32, ո րոն ցից 2-ը՝ ա նո րոշ դեր բա յով՝ չտայ թոյլ զօ րացն  Հա յոց 
ան ցա նել ընդ Եփ րատ և  աս պա տա կել յԱ սո րիս (132), յաս պա տա կելն 
 Պե րո զի ընդ ա սո րիս ի կող մանս  Պա ղես տի նաց ւոց (197), և 2-ը՝ անց յալ 
դեր բա յով՝ աս պա տա կեալ ձևով։ Եւ ընդ գա ւառն աս պա տա կեալ՝ զհիւր-
կա նեանսն ա ռեալ ա ւե րէին (135), և  մերն  Տիգ րան ի  Մի ջերկ րեայս աս-
պա տա կեալ և  ի կա լանս ըմբռ նեալ... (197)։

Ար շա ւանք – ՆՀԲ-ում գլխա բա ռը դրված է ե զա կի ձևով՝ Ար շա ւան (որ 
և Ար շաւք) մի շարք նշա    նա կութ յուն նե րով՝  «ըն թացք. դի մե ցում. յար ձա-
կում. աս պա տա կու թիւն. վազք՝ որ պի սի և  ի ցէ», ո րոն ցից ռազ մա գի տա-
կան ար ժեք ու նեն « յար ձա կում» և  «աս պա տա կու թիւն» ի մաստ նե րը։ Ըստ 
« Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նի» ու նի 6 կի րա  ռու թյուն (« Հա մա  բար բա ռում» 
վկայ ված է 4-ը), այդ թվում՝  Խո րե նա ցու եր կի գլուխ նե րի վեր նագ րե րում (և 
 հա մա պա տաս խա նա բար՝ ցան կե րում)՝ Ա ռա ջին ար շա ւանք  Խոս րո վու յԱ-
սո րես տան, ո րով հա մա րէր օգ նել Ար տա ւա նայ (98, 207), որ ինչ յա ւուրս 
սո րա ի հիւ սի սա կա նաց ազ գաց ար շա ւանք ի մեզ (266, 251),  Յա ղագս 
թա գա ւո րե ցու ցա նե լոյ  Շապ հոյ զԱր շակ և  ար շա ւա նաց ի  Յոյնս (277), 
յե ղու զա կա բար ար շա ւա նօք ... խռո վէին զաշ խարհս և  ան հան գիստ 
առ նէին (313)։

Ար շա ւանս առ նել –  վեր լու ծա կան կազ մութ յան այս բա յը նույն պես վկայ-
ված է վեր նա  գրում՝  Յա ղագս թա գա ւո րե լոյ  Տիգ րա նայ միջ նոյ ... և  ար-
շա ւանս առ նե լոյ ի  Պա ղես տի  նէ (94, 127)։

Ար շա ւել – «Հա մա բար բա ռում» ա ռանձ նաց ված է ե րեք գլխա բառ՝ Ար-
շա ւել, Ար շա  ւեալ և Ար շա ւեմ, որ ա վե լորդ է, որ պես գլխա բառ պետք էր 
տալ միայն ա նո րոշ դեր բա յը (կամ միայն ա ռա ջին դեմ քը, ինչ պես ըն դուն-
ված է գրա բա րի բա ռա րա նագ րութ յան մեջ)։ Վ կայ ված օ րի նակ ներն են՝ Եւ 
 Պե րոզ ար քայ  Պար սից ի Հ ռո մեաց ւոց իշ խա նու թիւնն ար շա ւեաց (197), 
 Վասն ո րոյ հա մար ձա կա բար ար շա ւեալ ի մեզ Ար տաշ րի և զ զօրս 
 Յու նաց փախս տա կան ա րա րեալ, գե րե լով զյո լով մասն աշ խար հիս՝ 
յա ւէր դար ձու ցա նէ (214-215), ի գաղտ նի հրա մա նէ  Շապ հոյ  Պար սից 
ար քա յի, ար շա ւեալ ի մի ջոց աշ խար հիս հա սա նէին մե ծաւ ամ բո խիւ 
(266)։ Ար շա ւել բա ռի չոր րորդ կի րա ռութ յու նը ռազ մա գի տա կան ար ժեք չու-
նի և  վե րա բե րում է որ սոր դութ յա նը։

 Յար ձա կում – ս րըն թաց նպա տա կաուղղ ված մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն հա կա ռա կորդ զո րա միա վոր ման կամ ո րո շա կի ան ձանց խմբա վոր ման 
դեմ՝ յան դուգն յար ձակ մամբ ընդ ե րեսս երկ րին սու րա լով (35)։ 

 Սո վո րա բար ակ տիվ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի սկզբնա կան 
փուլն է, որ կա րող է ծա վալ վել և  հասց նել հաղ թա նա կի կամ հետ մղվել և 

32 Օ. Խաչատրյանի կազմած՝ «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» հաճախականության բառա րա -
նում» ճիշտ նշված է 4 կիրառություն, բայց Համաբարբառում բերված օրինակներից երկուսը կրկն ված են, 
և ստացվել է 6 վկայություն, որ ան ճշտու թյուն է։
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 կամ հա կա հար ձա կ  մամբ կա սեց վել հա կա ռա կորդ կող մից. այս պես՝ 
 Յար ձա կում ի մեզ Ա լա նաց և  պար տում (177, 97), յան դուգն յար ձակ-
մամբ յա ռա ջեալ բա խէին (171), և  ահս պա կու ցա նողս տա րա զուք յար-
ձակ մանցն սկա յա զունքն զմի մեամբ ար կա նէին (36)։

 «Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» հար ձա կում-ի հա մար նշված է 12, 
իսկ հա մա պա տաս խան՝ յար ձա կել բա յի հա մար՝ 11 կի րա ռու թ  յուն։ 

 Յար ձա կիմ – « Հա մա բար բա ռում» կի րառ ման օ րի նակ նե րը խմբա վոր ված 
են  Յար ձա կեալ,  Յար ձա կել,  Յար ձա կիմ բա ռա հոդ ված նե րի մեջ՝ ի մե րոյս 
վե րայ շա հա տա կեալ յար ձա կէր տէ րու թեանս (76) 

 Յար ձա կեալ – Եւ յար ձա կեալ Ս պան դա րատ և  հեր ձեալ զխումբն ... 
յեր կիր կոր ծա նէր զքաջն (304). 

 Յար ձա կել –  Յա ղագս յար ձա կե լոյն  Տիգ րա նայ ի վե րայ զօ րացն Հ ռո-
մեաց ւոց (130, 94) և  այլն։

Խազմ – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յու նը տրվում է գրե թե նույն հո ման շա յին 
շար քով, ինչ մարտ տեր մի նի դեպ քում է՝ « Ռազմ, պա տե րազմ. մարտ. կռիւ. 
և  կագ. բա նա կռո ւու թիւն. հա կա ռա կու թիւն»։  Խո րե նա ցու եր կում հան դի պում 
է եր կու կի րա ռութ յամբ՝ «թշ նա մութ յուն, հա կա մար տութ յուն, պա տե րազ մա-
կան ի րա վի ճակ» ի մաս տով՝ Եւ այս պէս համ բա ւեալ զնմա նէ ի վե րայ 
երկ րիս  Հա յոց, և  հա ւա նե ցու ցեալ զա մե նե սեան՝ դա դա րե ցու ցա նէ 
զխազմ (50), ոչ ինչ էր այ նու հետև բան և  խո րա ման կու թիւն, որ զայս-
պի սիս ա ռա գաս տէր զչա րու թիւն, այլ յայտ նի այ նու հետև գրգռէր 
խազմ (81)։ 

Աղ մուկ – վ կայ ված է 9 կի րա ռութ յամբ՝ հիմ նա կա նում «խ ռո վութ յուն, 
ապս տամ բութ յուն, անհ նա զան դութ յուն, դի մա կա յութ յուն, ընդ դի մութ յուն» 
ի մաս տով, որ վե րա բե րում է երկ րի ներ քին քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան 
ի րա վի ճա կին և  հան գեց նում է զին ված ընդ հա րում նե րի։ Վ կայ ված օ րի նակ-
նե րի մի մա սում առ կա է ո ճա կան հա վե լա դ  րու թյուն՝ աղ մուկ շփո թի կամ 
շփո թից, աղ մուկ խռո վութ յան կա պակ ցութ յուն նե րի տես քով՝ ոչ գի տեմ 
ա սել յո՛ր պի սի ազդ մա նէ, ա հա գին իմ աղ մուկ լեալ շփո թից (123), աղ-
մուկ խռո վու թեան լեալ ի թա գա ւո րու թեանն  Փի լիպ պո սի (208), Աստ ի 
մէջ ան ցեալ քոյր նո ցա Աստ ղիկ՝ հա մո զեալ դա դա րե ցու ցա նէ զաղ մուկն 
(24), աղմ կաւ և  բա զում խռո վու թեամբ մա ցեալ աշ խարհս մեր յա նիշ-
խա նու թեան ամս ե րիս, ա ւե րեալ ա մա յա նայր (333)։

Աղմ կեմ – վ կայ ված է և  աղմ կել բա յը մեկ կի րա ռութ յամբ՝ ներ գոր ծա-
կան ի մաս տով՝ « խառ նել, վրդո վել, խռո վութ յուն հա րու ցել»՝ և  ընդ դի մա-
ցեալ թա գա ւո րին՝ աղմ կէր զեր կիրն և  մերձ առ լե րամբն ոչ թո ղա ցու-
ցա նէր այ լում պա րա պել գոր ծոյ (228)։

Շ փոթ – վ կայ ված է հիմ նա կա նում աղ մուկ շփո թից կա պակ ցութ յուն-
նե րով (տե՛ս վե րի օ րի նակ նե րը)։  Սա կավ կի րա ռութ յուն նե րով հան դի պում 
է և  ա ռան ձին, ըստ ՆՀԲ-ի՝ «շ փո թու թիւն, խառ նա կու թիւն, խռո վու թիւն, աղ-
մուկ, վրդով, պղտո րումն» ի մաստ նե  րով՝  քան զի շփոթ իմ ամ բո խից լեալ 
այր զա րամբ ե լա նէին տի րել աշ խար հիս (87), ոչ ինչ այ նու հետև կաս-
կած շփո թից ուս տէք ու նէր (46)։ Ընդ հա նուր առ մամբ՝ վկայ ված է 7 կի-
րա ռութ յամբ։

 Նույն ար մա տով բա յա կան կի րա ռութ յուն նե րը նույն պես վե րա բե րում են 
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երկ րում ծա գած խռո վութ յուն նե րին կամ խառ նակ պա տե րազ մա կան ի րա-
վի ճա կին՝ հետև յալ օ րի  նակ նե րով՝

Շ փո թեմ – Յետ մա հո ւանն  Սա նատր կոյ ար քա յի շփո թի իմ թա գա-
ւո րու թիւնն (161), վախ ճա նեալ  Փի լի պո սի և շ փո թեալ թա գա ւո րու թիւնն 
Հ ռո մա յեց ւոց (210), շփո թեալ լի նէր թա գա ւո րու թիւնն  Յու նաց. և  զօրքն 
ընդ մի մեանս պա տե րազ մէին և  ընդ  Պարսս (325)։ 

Խ ռո վութ յուն –  բազ մի մաստ բառ է, որ  Խո րե նա ցու եր կում ևս  հան դես 
է գա լիս տար բեր ի մաս տա յին կի րա ռութ յուն նե րով (վկայ ված է 23 օ րի նա-
կով), ո րոնց միայն մի մասն ու նի ռազ մա գի տա կան նշա նա կութ յուն (հմմտ. 
վե րի օ րի նակ նե րը՝ աղ մուկ խռո վու թեան բա ռա կա պակ ցութ յամբ), այ սինքն՝ 
վե րա բե րում են կող մե րի միջև այն տա րա ձայ նութ յուն նե րին (ապս տամ բութ-
յուն և  այլն), ո րոնք հան գեց նում են մար տա կան գոր ծո  ղու թ  յուն նե րի։ Այդ-
պի սի օ րի նակ նե րից են՝ Աբ գա րու ոչ յա ջո ղե ցաւ խոր հուրդն ապս տամ -
բու թեան. զի խռո վու թիւն ան կեալ ի մէջ ազ գա կա նաց իւ րոց, թա գա-
ւո րու թեանն  Պար սից՝ զօր ժո ղո վեալ անդր չո ւէր ի հա մո զել և  ի դա-
դա րե ցու ցա նել զնո սա (145), Ընդ այ նո սիկ ա պա ժա մա նակս հա րեաւ 
խռո վու թիւն ար քա յին  Պար սից  Շապ հոյ ի հիւ սի սա կա նաց ազ գաց (277), 
եղև խռո վու թիւն ընդ նա և  ընդ քա ղա քա ցիսն, և  մարտ խռո վու թեան, 
և  յաղ թեալ ինք նա կա լին՝ սա տա կեաց ի քա ղա քա ցեացն արս հնգե տա-
սան հա զար (306-307), և խ ռո վու թեամբ մե ծաւ ե կեալ յԱր տա շատ Ար-
տա շես ար քայ՝ դար ձեալ ար ձա կեաց զոր դի իւր զ Մա ժան մե ծաւ գնդաւ, 
և զ բա զումս յազ գէն  Մու րա ցեան սպա նա նել հրա մա յեաց (160) և  այլն։ 

Գոռ – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յամբ՝ « գո ռումն, գո չումն, դղորդ», ինչ պես 
նաև՝ որ պես ռազ մա կան տեր մին՝ « յոյզք, գրգիռ մար տի», վկայ ված է մեկ 
կի րա ռութ յամբ՝ և  յայնմ հե տէ դա դա րեալ խա ղա ղէր եր կիրն, նո ւա ճեալ 
ընդ ձե ռամբ  Վա ղար շա կայ, և  Մա կե դո նաց ւոցն դա դա րէր գոռն (107)։ 

Ապս տամ բու թիւն–« Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» և « Հա մա բար     բա-
ռում» նշված է այս բա ռի 7 կի րա ռութ յուն, ո րոն ցից միայն մե կում են բա ցա-
հայ տո րեն ակ նարկ   վում պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ՝ ընդ որ խստա-
ցեալ Աբ գա րու, խոր հի ապս տամ բու թիւն և  պատ րաս տու թիւն պա տե-
րազ մի (144)։

Ապս տամբ –  Խո րե նա ցու եր կում առ կա են ապս տամբ հիմ քով (ըստ 
Հ.Ա ճառ յա նի « Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րա նի»՝  «իշ խա նութ յան դէմ 
կանգ նած անհ նա զանդ, ըմ բոստ») մի շարք կազ մութ յուն ներ՝ ապս տամ բու-
թիւն, ապս տամ բել, ապս տամ բեալ, ապս տամ բող, ապս տամ բե ցու ցա նել, 
ո րոնց մեջ « ռազ մա կան՝ պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ» կամ « զին-
ված առ ճա կա տում» ի մաստ նե րը կա րող են բա ցա հայտ ձևով ար տա հայտ-
ված չլի նել։ Դ րանք դրսևոր վում են այն դեպ  քե րում, երբ ապս տամ բու թ  յու-
նը հան գեց նում է ռազ մա կան գոր ծո ղու թ  յուն նե րի՝ ապս   տամբ նե րի կող մից 
կամ ապս տամբ նե րի դեմ։ Այդ ի մաստն առ կա է նշված բա ռի՝ ըստ « Հա ճա-
խա կա նութ յան բա ռա րա նի» 6 կի րա ռութ յուն նե րից եր կու սում՝ Եւ եղև ընդ 
նոյն ժա մա նակս հա սա նել Ադ րիա նո սի ի  Պա ղես տի նէ և  սա տա կել 
զապս տամբսն (189), ինչ պես նաև՝ կոր ծան յեր կիր զար կու ցա նէ զապս-
տամբն (229)։ 

Ապս տամ բել –  «Հա մա բար բա ռում» այս բա ռը վկայ ված է ըն դա մե նը 14 
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կի րա ռու թ  յամբ (թեև « Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» նշված է 15-ը), 
ո րոնք բաշխ ված են ապս տամ բեալ, ապս տամ բել, ապս տամ բեմ, ապս-
տամ բող, ապս տամ բե ցու ցա նեմ գլխա  բա ռե րի միջև։ Այդ օ րի նակ նե րից 
միայն մե կում է խոս վում ապս տամբ նե րի դեմ ուղղ ված պա տե րազ մի մա սին՝ 
յոր ժամ ա ռից պա րա պում ի պա տե րազ մէն Ս պա նիաց ւոց ապս տամ -
բո ղաց յի նէն՝ քննեալ հա տու ցից նո ցա զար ժանն (154)։ 

 Խո րե նա ցու եր կում ար տա ցոլ ված են նաև բուն պա տե րազ մա կան ընդ-
հա րումն ե րին նա խոր դող գոր ծո ղութ յուն ներ ար տա հայ տող տեր մին ներ, 
ո րոնք վե րա բե րում են զո րա հա վա քին, ինչ պես նաև հա կա ռա կոր դի դիր-
քե րի կամ բնա կա վայ րի պա շար մա նը։

Զօ րա ժո ղով – ըստ ՆՀԲ-ի՝ « ժո ղո վումն զօ րաց. կամ վայր ժո ղո վե լու 
զօ րաց»։  Խո րե նա ցու եր կում կի րառ ված է ա ռա ջին ի մաս տով։ « Հա մա բար-
բա ռում» ներ կա յաց ված է ե րեք ա ռան ձին գլխա բա ռե րով՝  Զօ րա ժո ղով լեալ, 
 Զօ րա ժո ղով լի նիմ,  Զօ րա ժո ղով եղ եալ։ Վ կայ ված կի րա ռութ յուն ներն են՝ 
Ա պա զօ րա ժո ղով լի նի  Տի տա նեանն  Բել ամ բո խիւ հետ ևակ զօ րաց, գայ 
հա սա նէ ի հիւ սի սի, յեր կիրն Ա րա րա դայ (34), մե ծա զօրն  Նա բու գո դո-
նո սոր ... ի  Վե րիաց ւոց աշ խարհն զօ րա ժո ղով լեալ հա սա նէր և  վա նեալ 
վկան դեալ ընդ ձե ռամբ նո ւա ճէր (114),  Բայց  Կա րոս ... զօ րա ժո ղով 
ե ղեալ, ետ ճա կատ ընդ  Պար սից ար քա յին, և  յաղ թեալ՝ դար ձաւ ի Հ ռոմ 
(218)։ 

 Զօր հա րու ցա նել – ՆՀԲ-ում այս կա պակ ցութ յու նը ար ձա նագր ված չէ, 
սա կայն նշվում է « Հա յոց պատ մութ յան» հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում»։ 
« Պատ մութ յան» մեջ վկայ ված է 2 կի րա ռութ յամբ՝ « զորք հա նել» ի մաս տով՝ 
 Յայն ժամ հրա ման տայ Ար տա շէս՝ զօր հա րու ցա նել յար ևե լից և  ի հիւ-
սի սոյ բա զում յոյժ (122),  Սա ... զայ րա ցեալ հրա ման տայր զօր հա րու-
ցա նել զբիւ րա ւորս Ատր պա տա կան նա հան գին (137)։

 Պա շա րում – վ կայ ված է մեկ օ րի նա կով՝ Եւ եղև ընդ նոյն ժա մա նակս 
հա սա նել Ադ րիա նո սի ի  Պա ղես տի նէ և  սա տա կել զապս տամբսն պա-
շար մամբ ի քա ղա քի մի փոքր (189)։

 Նույն հիմ քով բա յա կան կի րա ռութ յուն նե րից  Խո րե նա ցու եր կում առ կա 
է 5 օր ի նակ, ո րոն ցից մե կը ռազ մա գի տա կան ար ժեք չու նի։

Պա շա րել –  մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ կապ ված օ րի նակ նե-
րից են՝ որ զԵ րու սա ղէմ պա շա րեաց առ Ե զե կիա յիւ Հ րէից ա ռաջ նոր դաւ 
(70), և  հա սեալ ի դրունս  Վա ղար շա պա տու պա շա րէին (266), պա տե-
րազմ զմեզ շուրջ պա շա րէ (360) և  այլն։

Ն վա ճո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին ի հա կակ շիռ ձեռ նարկ վող գոր ծո-
ղու թյուն նե րի մեջ ա ռանձ նաց վում են ընդ դէմ հիմ քով մի խումբ տեր մին ներ՝ 
հա մադ րա կան և  վեր լու ծա կան բա ռա կազ մութ յամբ, ո րոնք ա ռան ձին գլխա-
բա ռե րով ներ կա յաց ված են « Հա մա բար բա ռում»՝ 

Ընդ դէմ եր թալ –  ներ կա յաց ված է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ Եւ  Ժո ղո վեալ 
զզօրս  Հա յոց՝ ընդ դէմ եր թայ զօ րացն  Յու նաց (127)։

Ա ռան ձին գլխա բա ռե րով տրվում են նաև Ընդ դէմ կալ, Ընդ դէմ կամ, 
Ընդ դէմ կա ցեալ բա ռա հոդ ված նե րը՝ հա մա պա տաս խան օ րի նակ նե րով՝ 

Ընդ դէմ կալ –  ոչ ոք էր, որ օգ նէր Ար շա մայ՝ ընդ դէմ կալ հռո մա-
յեց ւոց (139)։  Սա ե կեալ և  ընդ դէմ կա ցեալ՝ չտայ թոյլ զօ րացն  Հա յոց 
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ան ցա նել ընդ Եփ րատ (132), Տր դատ միայն ընդ դէմ կա ցեալ՝ չե թող ոք 
մտա նել յա պա րանսն (218)։ 

Ընդ դի մա կաց – վ կայ ված է եր կու օ րի նա կով՝ զ Սի ղոն թո ղեալ ընդ-
դի մա կաց  Հա յոց մերձ ի յԵփ րատ ... դառ նայ յԵ րու սա ղեմ (136),  Սա ի 
մէջ սկա յից քաջ և  եր ևե լի լեալ, և  ընդ դի մա կաց ա մե նե ցուն (32)։ 

Ընդ դի մա կաց լի նիմ – ևս մեկ օ րի նակ վկայ ված է ընդ դի մա կաց լի նիմ 
հա րա դրութ յամբ՝ թէ որ պէս  Կա սիոս ընդ դի մա կաց եղև  Տիգ րա նայ (132, 
95)։

Ընդ դի մա կա ցու թիւն –  գո յա կա նա կան կի րա ռութ յամբ « Դի մադ րութ-
յուն» ի մաս տով (ըստ ՆՀԲ-ի՝  «ընդ դէմ կալն, դի մա մար տու թիւն») վկայ ված 
է մեկ ան գամ հետև յալ օ րի նա կում՝ Իսկ  Պոմ պե յի պա տե րազ մեալ ընդ 
 Միհր դա տայ՝ տե սա նէ սաս տիկ ընդ դի մա կա ցու թիւն (130)։

Ընդ դի մա մարտ լի նել – այս հա րադ րա վոր կազ մութ յու նը նույն պես 
վկայ ված է մեկ օ րի նա կով՝ սաստ կա պէս նա հա տա կեալ քա ջու թեամբ 
ընդ դի մա մարտ լի նէր Գ նել նա հա պետ Անձ ևա ցեաց (307)։

 Ընդ դի մա նալ – ա վե լի հա ճա խա կան կի րա ռութ յուն ու նի ընդ դի մա նալ 
բա յը՝ ըստ « Հա ճա խա կա նու թյան բա ռա րա նի»՝ 16 վկա յութ յուն, ո րոնք 
« Հա  մա բար բա ռում» բաշխ ված են ընդ դի մա նալ, ընդ դի մա նամ և  ընդ դի-
մա ցեալ բա ռա հոդ ված նե րի միջև։ Բ նո րոշ կի րա ռու թյուն նե րից են՝ ընդ դի-
մա նալ պա տե րազ մաւ կա պակ ցութ յամբ կազմ ված օ րի նակ նե րը՝ ժո ղո-
վեաց զօրս՝ ընդ դի մա նալ պա տե րազ մաւ (237), ընդ դի մա նան Ար շա կայ 
պա տե րազ մաւ (291), ընդ դի մա ցեալ թա գա ւո րին՝ աղմ կէր զեր կիրն (228), 
Իսկ  Շա պուհ ե կեալ ի  Տիգ րա նա կերտ, դար ձեալ աղ խե ցին ընդ դի մա-
նալ նմա (289) և  այլն։

 Պա տե րազ մա կան լայ նա ծա վալ գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել ո րո շա կի դրվագ ներ, ո րոնց ան վա նումն ե րը նույն պես 
 Խո րե նա ցու եր կում գտել են զգա լի թվով կի րա ռու թյուն ներ. այս տեղ ա ռա-
ջին հեր թին պետք է հի շա տա կել հաղ թա նակ և  պար տութ յուն հաս կա-
ցութ յուն նե րի հետ կապ ված բա ռա միա վոր նե րը։ Ս րանց մեջ ա մե նա մեծ հա-
ճա խա կա նութ յունն ու նեն յաղ թել և  յաղ թու թիւն տեր մին նե րը՝ ա ռա ջի նը 
24 և  երկ րոր դը 18 կի րա ռութ յամբ։ 

Յաղ թել – հե տաքրք րա կան է, որ ՆՀԲ-ում այս բա ռը բա ցատր ված է 
ա ռա ջին հեր  թին իր հա կա նի շով՝ պար տել « պար տութ յան մատ նել», այ նու-
հետև՝ նո ւա ճել, տի րել և  այլն։  Խո րե նա ցու եր կի « Հա մա բար բա ռում» ա ռան-
ձին գլխա բա ռե րով տար բե րակ ված են ա նո րոշ և  անց  յալ դեր բայ նե րը, իսկ 
յաղ թեմ բա ռա հոդ վա ծի մեջ՝ դի մա վոր ձևե րը։ Բ նո րոշ կի րա ռու թյուն նե րից 
են՝ ետ ճա կատ ընդ  Պար սից ար քա յին և  յաղ թեալ՝ դար ձաւ ի Հ ռոմ 
(218), սա կայն յաղ թեալ  Հա յոց գնդին՝ փախս տա կան առ նեն զզօրս 
 Պար սից (268), ընդ վի շա պաց ա սէին յեր գին կռո ւել և  յաղ թել (86), որ 
յաղ թե ցեր քաջ ազ գին Ա լա նաց (178) և  այլն։

Յաղ թու թիւն – վ կայ ված է 24 կի րա ռութ յամբ։ Այս տեր մի նի կի րա ռութ-
յուն նե րում հե տաքրք րա կան է յաղ թու թիւն ստա ցեալ կա պակ ցութ յու նը՝ 
մի շարք օ րի նակ նե րով՝ և  մեք ե ղի ցուք յաղ թու թիւն ստա ցեալք (35), 
զյաղ թու թիւն ստա ցեալ՝ մե ռա նի ի վե րայ այս պի սեաց (172), այլ վկա-
յու թ  յուն նե րից են՝ ողջ լեր ա մե նայն յաղ թու թեամբ (29), ի փա խուստ 
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յոր դո րեաց զթշնա միսն, և  ի յաղ թու թիւն զ Հա յոց գունդն զօ րա ցոյց 
(267), մե ծաւ յաղ թու թեամբ պսա կեալ, ի բա րե կեն դա նու թեան կա տա-
րէր ա ւուրս (296) և  այլն։

 Յաղ թա նակ – ՆՀԲ-ում ա ռանձ նաց ված եր կու հիմն ա կան ի մաստ նե րից՝ 
« վարձ և պ սակ յաղ թու թեան» և « յաղ թու թիւն»,  Խո րե նա ցու օ րի նա կը հա-
մա պա տաս խա նում է վեր  ջի նին՝ այլ սա մե ծա մեծ յաղ թա նա կօք պան ծա-
ցեալ՝ ի յիւ րոց զօ րացն խող խո ղի (126)։ 

 Պար տութ յուն ի մաս տա յին են թա դաշ տը նույն պես ներ կա յաց ված է զգա-
լի թվով վկա յութ յուն նե րով՝

 Պար տու թիւն – վ կայ ված եր կու օ րի նակ ներն են՝ արք դի պեալ ա րանց՝ 
ոչ ոք զպար տու թիւն յանձն առ նոյր (292), և  ի պար տու թիւն մատ նեալ 
գնդին  Շապ հոյ, դառ նայ անդ րէն ի Մծ բին (287)։

Պար տում – նույն՝ « պար տութ յուն» ի մաս տով վկայ ված է նաև պար-
տում տեր մի նը՝ 8 կի րա ռութ յամբ՝ « Պատ մութ յան» չորս գլուխ նե րի վեր-
նագ րե րում և  հա մա պա տաս խան ցան կե րում (ի րա կա նում 4 կի րա ռութ յուն)՝ 
Այլ պա տե րազմ  Հա յոց ընդ զօրս Հ ռո մա յեց ւոց և  պար տում  Սի ղո նի և 
 Բեն դի դեայ (135, 94), յար ձա կում Ա լա նաց ի մեզ և  պար տում (177, 97), 
պար տում  Շապ հոյ և  ա կա մայ հնա զան դու թիւն (234, 99),  Պար տում 
 Շապ հոյ ի  Տիգ րա նա կեր տի (287, 252)։ 

Պար տիմ – կ րա վո րա կան սե ռի այս բա յով՝ « պարտ վել, պար տութ յուն 
կրել» ի մաս  տով վկայ ված է եր կու օ րի նակ՝ եր կո քին կող մանքն պար տե-
ցան (270) և  ամ բարձ զձեռս իւր յեր կինս, ան խո նար հե լի պա հե լով ի 
խնդրո ւածս ... մինչև պար տե ցաւ երկ րորդն Ա մա ղեկ (304), 

 Պար տեալ –  նույն բա յի պար տեալ անց յալ դեր բա յով « Հա մա բար բա ռում» 
ա ռանձ նաց ված է ե րեք կի րա ռութ յուն՝ պար տեալ ի մարտն և սրտմ տու-
թեամբ մե ծաւ ննջեալ՝ եր ևե ցաւ նմա ի քուն խաչ աս տե ղեայ յերկ նից 
(226), պա տե րազ մաւ պար տեալ Ար շակ ի  Խոս րո վայ՝ վախ ճա նի հի ւան-
դու թեամբ (315), քան զի էր պար տեալ ի հօ րէ նո րա (301)։

 Խո րե նա ցու « Պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված են նաև հաղ թա նակ և 
 պար տութ յուն ի րա դ  րու թյուն նե րի հետ կապ ված մի շարք հետ ևանք նե րի 
ան վա նում ներ։

 Հաղ թա նա կի հետ ևանք նե րից են հետև յալ ի րա կութ յուն նե րը՝ 
 Նո ւա ճել –  գոր ծած վում է մի շարք ի մաստ նե րով, ո րոնց մեջ ռազ մա գի-

տա կան ար ժե քին հա մա պա տաս խա նում են ՆՀԲ-ի՝  «ընդ լծով ար կա նել. 
տի րել. իշ խել» բա ցատ րու թյուն նե րը, թեև եր կի բնագ րում կան նաև ի մաս-
տա յին այլ նրբե րանգ ներ և  փո խա բե րա կան կի րա ռութ յուն ներ։ Վ կայ ված 22 
կի րա ռութ յուն նե րը  «Հա մա բար բա ռում» խմբա վոր ված են նո ւա ճեալ, նո ւա-
ճել, նո ւա ճեմ, նո ւա ճիմ գլխա բա ռե րի տակ։ Բ նո րոշ օ րի նակ նե րից են՝ ոչ 
այն չափ ի սպա նա նել զնա և  ի հա լա ծել փու թայր, քան թէ ի նո ւա ճել 
կամ զբռամբ ա ծել (49), և  նո ւա ճեալ զնո սա ընդ իւ րով ձե ռամբ՝ խա ղայ 
յար ևելս (185), Ար տա շի սի նո ւա ճեալ զցա մաքս մի ջո ցաց ծո վուցն եր կո-
ցունց՝ լնու զՈվ կիա նոս բազ մու թեամբ նա ւաց (123), զնա խա րարսն նո-
ւա ճե լով՝ ի դէն մազ դե զանց զաշ խարհս դար ձու ցա նէ (301), յետ մե ռա-
նե լոյ  Պե րո զի նո ւա ճեաց զ Հայս և  ար ձա կեաց զ Տիգ րան (197) և  այլն։

Ար տա հա լա ծել – վ կայ ված է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ զոր քի նոր հան դեր-
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ձան քի հետ կապ ված դրվա գում՝ բա ւա կան էր տե սիլն միայն, և  որ ի 
նո ցայն պահ պա նա կաց և  զի նուց փայլ մունք և  շո ղիւնք՝ զթշնա միսն 
ար տա հա լա ծել (72)։

Կո տո րել –  բազ մի մաստ բառ է, որ  Խո րե նա ցու եր կում բա վա կան մեծ 
հա ճ  ա խա կա նութ յուն ու նի որ պես ռազ մա կան տեր մին (26 կի րա ռութ յամբ)։ 
 «Հա մա բար բա ռում» հա մա պա  տաս խան օ րի նակ նե րի թվար կու մով որ պես 
ա ռան ձին գլխա բա ռեր տրվում են բա ռի մի շարք հա րա ցու ցա յին ձևեր և 
 բա յա նուն ներ՝ կո տոր եալ, կո տո րել, կո տո րեմ, ինչ պես նաև՝ կո տո րած, 
կո տո րում։ Այս պես՝ կա մե ցայ առ նուլ զզօրս իմ և  գալ կո տո րել զՀ-
րեայսն, որ խա չե ցին զնա (152), հա րեան ազգ յազ գի վե րայ նա խա րա-
րու թիւնք կո տո րել զմի մեանս (258), միա հա ղոյն զարս և  կա նայս հան-
դերձ ման կամբ հրա մա յեաց կո տո րել (295), ա հա գին իմ աղ մուկ լեալ 
շփո թից և  բազ մու թեան զօ րացն զմի մեանս կո տո րեալ (123), զո մանս 
կո տո րեալ սրով և  զո մանս փախս տեայս ա րա րեալ (307) և  այլն։

« Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» ա ռանձ նաց ված են կո տո րել՝ 26, 
կո տո րած՝ 4, կո տո րեալ՝ 4 և  կո տո րում՝ 3 կի րա ռութ յամբ գլխա բա ռե րը։

 Կո տո րած – վ կայ ված 4 օ րի նակ նե րից մե կը ռազ մա գի տա կան ար ժեք 
չու նի, այլ ծի  սա կան՝ ի մա հո ւանն Ար տա շի սի բա զում կո տո րածք լի նէին 
ըստ օ րի նի հե թա նո սաց (191)։ Մ յուս օ րի նակ նե րը կապ ված են մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ՝ և  անդ էր տե սա նել կո տո րած անհ նա րին 
գնդին Ե րո ւան դայ և  զօ րաց  Մի ջա գե տաց (171), Եւ  Շապ հոյ զմա ցեալսն 
ի կո տո րա ծէն գե րեալ՝ չո ւէ ի  Պարսս (290)։

Կո տո րում – « Հա մա բար բա ռում» վկայ ված է 3 գոր ծա ծութ յամբ33՝  Կո-
տո րում ազ գին  Ման դա կու նեաց յԱր տաշ րէ (217), լսէ Սմ բատ ... զգոյժ 
կո տոր ման որդ ւոց նո րա (162), ո րոյ ա ղա գաւ և  ոչ ի կո տոր ման նո րա 
դի պե ցաւ (295)։ 

Ան կած –  բազ մի մաստ բառ է, որ « Պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված է 
 «ա վար, ռազ մա վար» ի մաս տով հետև յալ 2 օ րի նակ նե րում՝ և  Կադ մեայ 
թո ռին իւ րում բա զում ինչս յան կա ծէ պա տե րազ մին պարգ ևէ (37), հան-
դերձ բա զում ըն չիւք յան կա ծէ պա տե րազ մին (131)։ 

Ա ւար – ՆՀԲ-ում բա ցատր վում է նա խորդ բա ռով՝ «Ան կած պա տե րազ-
մի»։ Վ կայ  ված է մեկ ան գամ պարզ ար մա տա կան ձևով՝ և  զա ւարն ա մե-
նայն նմա թո ղու (183), ինչ պես նաև ա ւա րել բա յով, ա ւար ա ռեալ վեր-
լու ծա կան կա պակ ցութ յամբ և  ա ւա րում բա յա նուն գո յա կա նով։

Ա ւա րել – այս բա յաձ ևը հան դի պում է եր կու կի րա ռութ յամբ՝ ա ռա ջի նը՝ 
երկ րորդ գրքի ցան կում և  բուն բնագ րում (ի րա կա նում կրկնվում է նույն 
օ րի նա կը)՝  Խա ղալն Ար տա շի սի յարև մուտս ... և  ա ւա րել ըն ձե ռել  Հա յոց 
զպատ կերս կռոց (94, 122), իսկ երկ րոր դը՝ և աս պա տա կաւ հի նից ա ւա-
րել զաշ խարհս  Պար սից և Ա սո րես տա նեայց (202),

Ա ւա րում – բա յան վա նա կան այս ձևը հան դի պում է եր կու ան գամ՝ 
ցան կում և բ նագ րում՝ Ա ւա րում  Կաս բից և գրգ ռում ընդ Սմ բա տայ 
զար միցն Ար տա շի սի և  ընդ մի մեանս (97, 182)։ 

Ա ւար ա ռեալ34 – այս կա պակ ցութ յամբ նույն պես վկայ ված է եր կու օ րի-

33 «Հաճախականության բառարանում» նշված է 2 կիրառությամբ։
34 «Համաբարբառում» գլխաբառը վրիպակով տպված է Աւար արեալ, բայց օրինակները ճիշտ են բեր ված։ 
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նակ՝ Եւ ա պա ա ւար ա ռեալ զգանձն Ե րո ւա զայ ... բե րէ Ար տա շի սի (175), 
ստէպ ստէպ զայս օ րի նակ ա ւար ա ռեալ զա մե նայն եր կիրն յա պա կա-
նու թիւն դար ձու ցա նէր (203)։

Ա ռում –  Խո րե նա ցու եր կում որ պես ռազ մա կան տեր մին գոր ծած ված է 
առ նուլ բա յի բազ մա թիվ ի մաստ նե րից մե կով՝ «գ րա վել, տի րել», որ հան-
դի պում է հետև յալ օ րի նակ նե րում՝ Ե րո ւան դայ պա տե րազմ ընդ Ար տա-
շի սի և փա խուստ, և ա ռում քա ղա քի նո րին և  մահ (170), Ա ռում քա-
ղա քաց և  քան դում ամ րո ցաց (365), Ա ռում  Տիգ րա նա կեր տի և բ նա-
բարձ քան դում (289)։

Քան դում – հա կա ռա կոր դի տա րած քի գրա վու մը հան գեց նում է և  այս 
հե տևան  քին, ինչ պես նշվում է վե րի օ րի նակ նե րում՝ Ա ռում քա ղա քաց և 
 քան դում ամ րո ցաց (365), Ա ռում  Տիգ րա նա կեր տի և բ նա բարձ քան-
դում (289)։

Քան դել ( Քան դեալ) – վ կայ ված է և  դեր բա յա կան կի րա ռութ յամբ մեկ 
օ րի նակ՝ ե հաս հրա ման ի  Շապ հոյ ար քա յէ, զի քան դեալ ա ւե րես ցեն 
զամ րու թիւն ա մե նայն քա ղա քաց (300)։

Ա ւե րում35 – ն մա նա տիպ հետ ևան քի է վե րա բե րում և  այս տեր մի նի կի-
րա ռու  թ  յու նը՝ ա ւե րում ա ւա նաց և հր դե հում շի նո ւա ծոց (365)։ 

Ա ւե րել (Ա ւե րեալ) – ա ւե րել բա յի անց յալ դեր բա յով վկայ ված է հետև-
յալ օ րի նա կը՝ Եւ ինքն շի նէր զԵ րու սա ղեմ, զա ւե րեալն ի  Վես պա սիա նո սէ 
և  ի  Տի տո սէ և  յիւր մէ (189)։ 

Գե րի  36 – վ կայ ված է 7 օ րի նա կով, ո րոնց մեջ կա րե լի է տար բե րա կել 
եր կու ի մաստ՝ 1. « Գեր ված անձ», ե զա կի կամ հոգ նա կի թվով՝ հան դերձ 
պա տա նե կօք և  բազ մու թեամբ գե րեացն որ չափ թէ ա ւե լի քան զբիւր 
մի (83), որ պէս թե յերկ նից ծա գեաց նո ցա փրկիչ, իբր նե ղե լոց և 
 գե րեաց (189) և 2. « Գե րի նե րի բազ մու թ  յուն» հա վա քա կան ի մաս տով, ե զա-
կի թվով՝  Տիգ րան հրա ման տայ … նս տու ցա նել զգե րին Հ րէից ... ի քա-
ղաքն  Շա մի րա մայ (135), ի յԱլ կի նստու ցեալ զբազ մու թիւն գեր ւոյն (183), 
Ա ռեալ գե րի բա զում և  ի հրէից՝ նստի շուրջ զՊտ ղո մա յիդ քա ղա քաւ 
(129), զա մե նայն միա հա մուռ ա ծէ գե րի սաս տիկ յԱր տա շատ (182) և  այլն։ 

Գե րել – ըստ ՆՀԲ-ի՝ « Գե րի կամ ի գե րու թիւն վա րել. ըմբռ նել կա լա-
նա ւո րել ի պա տե րազ մի...»։ « Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նի» տվյալ նե րով 
 Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է 15 կի րա ռութ յամբ, ո րոնք « Հա մա բար բա ռում» 
բաշխ ված են  Գե րեալ,  Գե րել,  Գե րեմ,  Գե րիմ և  Գե րող բա ռա հոդ ված նե րի 
միջև՝ Եւ  Շապ հոյ զմա ցեալսն ի կո տո րա ծէն գե րեալ՝ չո ւէ ի  Պարսս 
(290), դար ձաւ առ գե րեալ  Յոյնսն զի նա ւորս և  ա սէ (290), հրա մա յե ցին 
ար ձա կել զգե րեալս (264), գե րե ցին և  այն Հ րեայսն որք յԱր տա շատ և  ի 
 Վա ղար շա պատ (300) և  այլն, ընդ ո րում օ րի նակ նե րի մի մա  սում առ կա է 
նաև «բռ նա գրա վել, ա վար առ նել» ի մաս տը, որ վե րա բե րում է ոչ թե մարդ-
կանց, այլ ու նեց ված քին՝ գան ձին և  նույ նիսկ թա գա վոր նե րի ոս կոր նե րին՝ 
առ նու զա մուրն և  գե րէ զա մե նայն գանձս ար քու նի որ ի նմա, այլ և 
 զոս կերս թա գա ւո րացն (288), ինչ պես նաև տա րածք նե րին՝ վասն ո րոյ 
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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ա ւե րեալ գե րեաց զաշ խարհս մեր (293), գե րե լով զյո լով մասն աշ խար-
հիս՝ յա ւեր դար ձու ցա նէ (215)։ Հմմտ. նաև ստորև՝ գե րի ա ռեալ կա պակ-
ցութ յամբ կի րա ռութ յուն նե րի մեջ՝ զ Մա րի սաց ւոց քա ղաքն գե րի ա ռեալ 
(135) օ րի նա կը։

« Հա մա բար բա ռում» ինք նու րույն գլխա բա ռե րով ա ռանձ նաց ված են ա նո-
րոշ դեր բա յը՝ գե րել, դի մա վոր ձևե րը՝ ներ գոր ծա կան և կ րա վո րա կան սե-
ռե րով՝ գե րեմ և  գե րիմ գլխա բա ռե րի տակ և  գե րեալ անց յալ դեր բա յը՝ 
տար բեր կի րա ռութ յուն նե րով։ Ա ռան ձին ներ կա յաց ված են նաև գե րի ա ծեմ, 
գե րի վա րեմ և  գե րի ա ռեալ վեր լու ծա կան կա ռուց վածք նե րը։

Գե րի ա ծեմ – վ կայ ված օ րի նակ ներն են՝ զեր կիրն  Կաս բից ա ւե րեալ՝ 
ա ռա ւել քան զԱր տա զեան՝ գե րի ա ծէ ի  Հայս (183), ինչ պես նաև վե րը 
նշված՝ ա ծէ գե րի սաս տիկ յԱր տա շատ (182) կա պակ ցութ յու նը՝ շրջուն 
շա րա դա սութ յամբ։ 

Գե րի ա ռեալ – զ Մա րի սաց ւոց քա ղաքն գե րի ա ռեալ, թա գա ւոր կա-
ցու ցա նէին զԱն  տի գո նոս (135), և զ բա զում գե րի ա ռեալ ի կող մանցն 
Մծբ նայ (263). տե՛ս նաև ար դեն նշված՝ ա ռեալ գե րի բա զում և  ի Հ րէից 
օ րի նա կը՝ դարձ յալ շրջուն շա րա դա սութ յամբ (129))։ 

Գե րի վա րեմ – այս օ րի նա կը նույն պես վե րա բե րում է տա րածք նե րի 
գրավ մա նը՝  Գունդք ան ցեալ ընդ  Դա նուբ գետ զբա զում գա ւառս գե րի 
վա րե ցին (214)։

 Գե րու թիւն – վկայ ված է եր կու ի մաս տով՝ 1. « Գե րում, գե րե վա րում» և 
2. « Գե րի  նե րի բազ մութ յուն»։ « Հա ճա խա կա նութ յան բա ռա րա նում» և « Հա-
մա բար բա ռում» ա ռանց ի մաս տա  յին տար բե րակ ման նշված է 16 կի րա ռութ-
յուն։ Ա ռա ջին ի մաս տով վկայ ված օ րի նակ նե րից են՝  Գե րու թիւն  Հիւր կա նու 
քա հա նա յա պե տի և  այլ բազ մու թեան Հ րէից (132), զՀ րեայսն խա ղա-
ցուս ցեն ի գե րու թիւն (300), ի գե րու թիւն վա րե ցաւ  Սե դե կիա (360), պա-
տե րազ մեալ՝ ի գե րու թիւն ըմբռ նե ցաւ (103) և  այլն։ Երկ րորդ ի մաս տով 
վկայ ված օ րի նակ ներն ա վե լի ա ռատ են՝ յո րում և  Տիգ րան մի ջին յԱր շա-
կու նեաց նստոյց զհա սա րակ ա ռաջ նոյ գե րու թեանն Հ րէից (199), զոր 
կա ցու ցեալ էր Ա ղեք սանդ րի ի վե րայ գե րու թեանն վե րիաց ւոց աշ խար-
հին (121),  Հա մո զէ զ Մա նա ճիհր ար ձա կել զգե րու թիւն ռամ կին (264) յայն 
սակս եկն ընդ գե րու թիւնն, զի խրա տես ցէ զնո սա պինդ ու նել զօ րէնս 
քրիս տօ նեու թեան (300), թա գա ւորն  Հա յոց  Տիգ րան զգե րու թիւն հրէից 
նստու ցեալ յԱր մա ւիր ... խա ղայ գնայ յԱ սո րիս (131) և  այլն։ 

Պա տանդ – ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան՝  «անձն տո ւեալ ի գրաւ առ 
ա պա հո վու թեան»։  Պա տանդ ներ կա րող էին առն վել թե՛ որ պես հետ ևանք 
հաղ թա կան ռազ մա կան գոր  ծո ղու թյուն նե րի, թե՛ ի րա վա դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի բե րու մով։ Ի տար բե րութ յուն գե րի նե րի, ո րոնք լիո վին 
ի րա վա զուրկ էին, պա տանդ նե րը կա րող էին օգտ վել ան ձի ո րոշ ա պա հո-
վութ յու նից, քա նի դեռ պա տան դա տուն կա տա րում էր հանձն ա ռած պար-
տա վո րութ յու նը։  Խո րե նա ցու եր կի « Հա մա բար բա ռում» բեր վում է տեր մի նի 
կի րա ռութ յան 11 օ րի նակ37, ինչ պես՝ մի ի հա րիւ րոց յա մե նե ցունց պի տա-
նեացն առ նու պա տանդս (200), Տր դատ ան տի ըստ հայ րե նի օ րի նի պա-
տանդս ա ռեալ դառ նայ (231), նո ւա ճեաց և  զազգս նա խա րա րացն, պա-
37 «Հաճախականության բառարանում» նշված է 13։
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տանդս առն լով յա մե նե ցունց (277), ար տա սահ մա նել զնա հրա մա յէ և 
ս րոյ զա մե նայն պա տանդսն մատ նել (293) և  այլն։

Ձեր բա կալ առ նել –  կի րառ ված է դարձ յալ հաղ թա կան ռազ մա կան գոր-
 ծո ղու թյուն նե րի նկա րագ րութ յուն նե րի մեջ՝ ըստ « Հա ճա խա կա նութ յան բա-
ռա րա նի» 9 գոր ծա ծու  թ  յամբ, ո րոնք « Հա մա բար բա ռում» ներ կա յաց ված են 
բա յա կան հա րադ րա վոր կա ռույց  նե րի տես քով՝ ձեր բա կալ առ նել / առ նեմ 
/ ա րա րեալ գլխա բա ռե րի տակ, ինչ պես՝  Խա ղալն Ար տա շի սի յարև մուտս 
և  ձեր բա կալ առ նել զԿ րիւ սոս (94, 122), կո տո րէ ան հնա րին զզօրս  Հա յոց 
և  ձեր բա կալ առ նէ զար քայն նո ցա (138), զոր դի Ա լա նաց ար քա յին ձեր-
բա կալ ա րա րեալ զօ րացն  Հա յոց՝ ա ծեն առ Ար տա շէս (177) և  այլն։

 Պար տութ յան հետ ևանք նե րի հետ կապ ված հաս կա ցութ յուն նե րից կի-
րառ ման ա մե նա մեծ հա ճա խութ յունն ու նի փա խուստ տեր մի նը, ո րով  Խո-
րե նա ցու եր կում վկայ ված է բա վա կա նին հա րուստ բա ռա փունջ՝ տար բեր 
խոս քի մա սե րով, քե րա կա նա կան ձևե րով և  բա ռա կազ մա կան կա ռուց ված-
քով, ո րոնք ա ռան ձին գլխա բա ռե րով ար տա ցոլ ված են նաև « Հա ճա խա կա-
նութ յան բա ռա րա նում» և « Հա մա բար բա ռում»՝ փախ չել / փախ չիմ /փախ   չող՝ 
փախս տա կան ան կա նեմ  /ար կա նեմ, փախս տա կան առ նեմ/ա րա րեալ, 
փախս տա  կան վա րել/լի նել/լի նիմ, փախս տեայ, փա խս  տեայս ար կա նեմ/
առ նեմ/ ա րա րեալ, փա խու ցա  նեմ/ փա  խու ցեալ։ Ս րանց մեծ մա սը կապ-
վում է մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկա րա գրու թ  յուն նե րի հետ։ 

Փա խուստ – ՆՀԲ-ի՝ բա ցատ րութ յունն է՝ « փախ չելն, խոյս տալ»։ Ըստ 
վկայ ված օ րի նակ նե րի՝ հա կա մար տող կող մե րից մե կը դի մում է փա խուս-
տի՝ պարտ վե լով կամ խու սա փե լով առ ճա կա տու մից։ Վ կայ ված է կի րառ ման 
բա վա կան մեծ հա ճա խու թ  յամբ՝ 20 օ րի նա կով՝ ոչ այս պի սի կիրս կրեաց 
 Դա րեհ ի Ս կիւ թաց ւոցն փա խուստն (126), որ ի ժա մա նա կի փախս տե նէն 
 Շապ հոյ գնա ցեալ ի դուռն կայ սեր նա հա տա կե ցաւ (308), և  զեր ծա նել 
Ար տա շի սի փախս տեամբ (161) և  այլն։ 

Ի փա խուստ դառ նալ/դար ձու ցա նել – փա խուստ տեր մի նի կի րա ռութ-
յուն նե րի մեջ զգա լի թիվ են կազ մում նշված կա պակ ցութ յուն նե րով օ րի-
նակ նե րը՝ Եւ մա ցեալ զօրքն ի փա խուստ դառ նա յին (172), և  սա տա կե ցաւ 
նա և  զօրն, և մ նա ցեալքն ի փա խուստ դար ձան (219) և  ճա կատ տո ւեալ՝ 
ի փա խուստ դար ձու ցա նէ՝ թա փե լով ի նմա նէ զԱ սո րես տան (208), ի 
փա խուստ զ Շա պուհ դար ձու ցին, յա ւա րի զա մե նայն եր կիրն ա ռեալ 
(234) և  այլն։ 

Փախս տա կան –  թեև « Հա մա բար բա ռում» 4 կի րա ռութ յամբ ա ռանձ նաց-
ված է ինք  նու րույն բա ռա հոդ վա ծով՝ ի տար բե րութ յուն այլ կազ մութ յուն նե-
րի, ո րոնց բա ռա հոդ ված նե րը գլխա բա ռում տրվում են բա յա կան հա րադ րի 
հետ միա սին (փախս տա կան ան կա նեմ/ առ նեմ/ ար կա նեմ և  այլն), բեր-
ված 4 օ րի նակ նե րը նույն պես ու նեն նույն կա ռուց ված քը՝ բա յա կան հա րադ-
րով՝ ե կին փախս տա կան առ մեզ (70), ան ցին ի սմա նէ փա խս  տա կանք 
յԱգ ռաս (58), ինքն գնաց փախս տաա կան ի  Տաւ րոս  Կի լի կեց ւոց (244), և 
 բո լոր ըն տա նեօքն գնաց փախս տա կան ի  Յոյնս (295)։ Ս րա նից հետ ևում 
է, որ փախս տա  կան տեր մի նը  Խո րե նա ցու եր կում հան դի պում է միայն 
բա յա կան հա րա դրու թյուն նե րի մեջ։ Ս տորև բե րում ենք մե կա կան օ րի նակ 
յու րա քան չ  յուր բա յա կան հա րադ րով։
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Փախս տա կան ան կա նիմ –  Թո ղեալ զթա գա ւո րու թիւնն՝ փախս տա-
կան ան կա նէր ի Կ րե տէ (55)։

Փախս տա կան առ նեմ –  Սա կայն յաղ թեալ  Հա յոց գնդին՝ փախս տա-
կան առ նեն զզօրս  Պար սից (268)։

 Փախս տա կան ար կա նել – Ո րում ի դի մի հա րեալ վա նէ, փախս տա-
կան ար կա նե լով ի կղզի ինչ ա սիա կան ծո վուն (46)։

Փախս տա կան լի նել –  Սա կայն բազ մու թեանն յաղ թեալ՝ փախս տա-
կան լի նի  Միհր դատ ի կող մանս  Պոն տո սի (130)։

Փախս տա կան վա րել –  Փախս տա կան վա րե լով զնա յԱ սո րես տան՝ 
հա նեն առ ե զերբ սահ մա նացն Ատր պա տա կա նի (211)։

 Փախս տեայ – ՆՀԲ-ում բա ցատ րութ յան մեջ հղում է տրվում  Փախս-
տա կան-ին։  Սա կայն « Պատ մութ յան» մեջ դրանց կի րա ռութ յուն նե րը միայն 
մա սամբ են հա մընկ նում։ Ինչ պես նշվեց՝ փախս տա կան-ը միշտ հան դես է 
գա լիս բա յա կան հա րադ րութ յուն նե րում, իսկ փախս տեայ տեր մի նը կա րող 
է գոր ծած վել և  ա ռան ձին՝ գո յա կա նի կամ ա ծա կա նի ար ժե քով՝ ոչ փախս-
տեայ՝ համ բա ւա բեր  Լիւ դաց ւոցն թո ղեալ (125),  Յո րում և Տր դա տայ 
վի րա ւո րեալ ե րի վարն՝ ոչ ա ճա պա րեաց ընդ փախս տեայսն (219),  Բայց 
ամ բարշ տին  Մեհ րու ժա նայ վի րա ւո րեալ ձին՝ ոչ կա րաց ե րա գել ընդ 
փախս տեայսն (305)։ 

 Կան նաև կի րա ռութ յուն ներ բա յա կան հա րա դիր նե րով՝
Փախս տեայս առ նեմ –  յան կար ծա կի ան կեալ ի բա նակն, զո մանս 

կո տո րեալ սրով, և  զո մանս փախս տեայս  ա րա րեալ (307)։
 Փախս տեայս ար կա նեմ –  Յո լո վա ձեռն գնդաւ զհետ մտեալ՝ փախս-

տեայս ար կա նէ յա մուր այրս ի գա ւա ռին  Մա նա նաղ ւոյ (314)։ 
Հա լա ծել – գ րե թե նույն պի սի հա ճա խա կան գոր ծա ծութ յուն ու նեն և 

 հա լա ծել (18 կի րա ռու թյամբ), հա լա ծանք (8 կի րա ռութ յամբ) տեր մին նե րը, 
ինչ պես և  հա լա ծա կան ա ծա կա նով կազմ ված բա յա կան հա րադ րութ յուն-
նե րը՝ հա լա ծա կան առ նել (9) / ար կա նել (1) / լի նել (1)։ Ս րան ցից ոչ բո լորն 
ու նեն ռազ մա գի տա կան նշա նա կութ յուն։ Այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րող են 
կա տար վել նաև անձ նա կան, դա սա յին-դա սա կար գա յին, կրո նա կան և  այլ 
շար ժա  ռիթ նե րով, բայց զգա լի թվով կի րա ռութ յուն ներ կան և  բուն ռազ մա-
կան գոր ծի ա ռու մով, ընդ ո րում, այս տեղ ևս  կա րող են լի նել մեկ նա բա-
նութ յուն ներ գոր ծո ղի և կ րո ղի (հաղ թո ղի և  պարտ վո ղի) տե սա կետ նե րից։ 
 Ռազ մա կան գործ ի մաս տա յին դաշ տին կա րե լի է վե րագ րել հետև յալ օ րի-
նակ նե րը՝ ոչ այն չափ ի սպա նա նել զնա և  ի հա լա ծել փու թայր, քան 
թէ ի նո ւա ճել կամ զբռամբ ա ծել (49), և  հե տա մուտ ե ղեալ հա լա ծեաց 
զզօրսն Հ ռո մա յեց ւոց մինչև ի սահ մանս  Կե սա րու (184), հա լա ծեաց զ Տե-
րեն տիա նոս հան դերձ զօ րօքն (307), իբրև գի տա ցին նա խա րարքն  Հա յոց 
... ե թէ ... գունդ փոքր է որ վասն այնր է ե կեալ՝ միա բա նեալ հա լա ծե-
ցին զնո սա (299) և  այլն։

Ան կում – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յամբ՝ «Ան կա նիլն ըստ ա մե նայն նշ. իբր 
 Կոր ծա  նումն. վայ րա բե րումն. զրկումն, վրի պումն, մահ, պա տա հումն» ևն։ 
 Ռազ մա կան գոր ծի տե սա կե տից վկայ ված է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ ոչ փոքր 
հա րո ւածս ե հաս զօ րացն իւ րոց և  բազ մաց ան կում մե ծա մե ծաց (231)։

Ան կա նել –  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է 44 կի րա ռութ յամբ՝ բազ մա-
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զան ի մաստ  նե րով, ո րոն ցից ռազ մա գի տա կան ար ժեք ու նեն եր կու սը՝ 
1.  « կոր ծան վել, զոհ վել, կյան քից զրկվել» և 2. « փախ  չե լով՝ ա պա վի նել, 
ա պաս տա նել»։ 

Ա ռա ջին ի մաս տով վկայ ված են հետև յալ օ րի նակ նե րը՝ զբլուրն, ուր 
քա ջա մար տկօքն ան կաւ  Բել՝ ա նո ւա նեաց  Հայկ  Գե րեզ ման (37), դիա-
կա պուտս ա ռա քէ ... խնդրել ի մէջ դիա կանցն ան կե լոց զըղ ձա լին իւր 
և զ տար փա ծուն (49), ի հար կա նե լոյ զօ րուն և  ի բա զում ան կե լոց նա-
խա րա րացն՝ զան գի տեաց ին քեամբ յա տուկ մարտն չել ընդ  Շապ հոյ 
(234), բա զումք ի մե ծա մեծ նա խա րա րացն ան կան ի պա տե րազ մին 
(268)։ 

Երկ րորդ ի մաս տով նույն պես վկայ ված են մի շարք օ րի նակ ներ՝ Եւ յայն-
մա նէ խնդրէր  Սա հակ փախ չել յԱր շա կայ և  ան կա նել առ  Խոս րով (312), 
փա խու ցեալ աղ խիւ իւ րով ան կա նի առ Ար տա շիր թա գա ւորն  Պար սից 
(222), ինքն առ ար քայն  Շա պուհ փու թա ցեալ ան կա նի (263), Եւ  Միհր-
դա տայ ար հա մար հու թիւն կրեալ ի քեռ ւոյն իւր մէ  Տիգ րա նայ՝ ապս-
տամ բու թեամբ ան կա նի առ  Կե սար (132) և  այլն։

Անձ նա տուր լի նել –  պար տութ յուն ի մաս տա յին են թա դաշ տին է առնչ-
վում նաև  Խո րե նա ցու եր կում մեկ կի րա ռութ յամբ վկայ ված անձ նա տուր 
լի նել կա պակ ցու թյու նը, ո րի բա ցատ րութ յունն է ըստ ՆՀԲ-ի՝  «ան ցա նել ի 
կողմն օ տա րաց, մտա նել ի հնա զան դու թիւն»։ Օ րի նա կը վե րա բե րում է Ար-
տա գերս ամ րո ցի անկ մա նը՝ անձ նա տուր ե ղեն ի կա մաց և  ոչ ի բռնու-
թե նէ (300)։

Զէ նըն կեց –  կի րառ ված է մեկ ան գամ՝ զէ նըն կեց լի նել կա պակ ցութ-
յամբ։ Ըստ ՆՀԲ-ի՝  «ըն կե նուլ զզէնս»՝ « զեն քե րը վայր դնել» ի մաս տով՝ 
 Յոր մէ զար հու րեալ ա ւա զա կացն՝ զէ նըն կեց լի նե լով ի ձեռն ե կին (308), 
այ սինքն՝ « զեն քե րը վայր դնե լով՝ անձ նա տուր ե ղան»։ 

 Մար տա կան ա ռան ձին գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ կա րե լի է հի շա տա կել 
նաև հե տևյալ տեր մին նե րը՝

 Շա հա տա կու թիւն – վ կայ ված է մեկ կի րա ռութ յամբ՝ « հա մար ձա կութ յուն, 
քա ջու թյուն»38 ի մաս տով՝ ե թէ դուք  Տիգ րա նա կեր տեայք, որ ա ռա ջին էք, 
ոչ շա հա տա կու թեամբ ա սեմ, այլ ի մտէ ուղ ևո րու թեանս, ընդ դէմ կա-
ցէք ինձ՝ ի ձէնջ ուս ցին և  այլք զդոյն առ նել (288)։ 

Շա հա տա կել –  նույ նար մատ բա յա կան կազ մութ յուն է, ո րի 6 կի րա ռու-
թյուն նե րը հա մա բար բա ռում բաշխ ված են ե րեք գլխա բա ռե րի միջև՝ Շա  հա-
տա կել,  Շա հա տա կ  եալ,  Շա հա տա կեմ։ Վ կայ ված օ րի նակ նե րում նշա նա կում 
է  «ա ռաջ ըն թա նալ, հան դգ  նա  բար ար շա վել, նա խա հար ձակ լի նել», ըստ 
ՆՀԲ-ի՝ « Նա հա տա կիլ նա խագ րաւ հար ձակ մամբ.  Հա մար ձակ ար շա ւել. յար-
ձա կիլ. յա ռաջ խա ղալ. սու րալ»։ Բ նո րոշ օ րի նակ նե րից են՝ իսկ եր րորդն 
զվի շապ ա նա րի սան ձեալ՝ ի մե րոյս վե րայ շա հա տա կեալ յար ձա կէր 
տէ րու թեանս (76), յեր կուս ճեղ քէ զամ բոխ թշնա մեացն, սկա յա բար շա-
հա տա կե լով (230), և  թա ղեաւ կա ճեայ բո լո րով ա մեն ևիմբ պա րա ծած-
կեալ, շա հա տա կէր ի մէջ զօ րացն (267) և  այլն։

38 Հմմտ. աշխարհաբար թարգմանությունը՝ «դուք, տիգրանակերտցիներդ, որ առաջինն եք, ոչ թե քա ջու-
թ յամբ, այլ իմ ուղևորության ճանապարհի վրա,,,», Սովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, խմբ., ներած, 
և ծանոթություն. Ս. Մալխասյան, Եր., 1981, էջ 263-264։
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Նե տա ձգու  թիւն –  նետ ու ա ղե ղի գոր ծա ծութ յան հետ է կապ ված նե-
տաձ գու թիւն տեր մի նը՝ 6 կի րա ռութ յամբ՝ քան զի էր պա տա նին նշա ւակ 
ի նե տա ձգու թիւն կո րո վու  թեան « պա տա նին ան վա նի էր կո րո վի նե տա-
ձգու թ  յամբ» (121), այլ սա ծած կեաց նե տաձ գու թեամբն և ս տո ւե րա ցոյց 
զա րե գակն, ձե ռա գործ գի շեր զմի ջօ րէիւ ա րա րեալ (125), բա զում վի րօք 
պա տեալ զձին՝ սա տա կե ցին նե տաձ գու թեամբք (225) և  այլն։ 

Դի պաձ գու թիւն – վ կայ ված է մեկ օ րի նակ՝  «անվ րեպ նե տաձ գութ յուն» 
ի մաս տով՝ ոմ  Վա րաժ ա նուն պա տա նի լեալ ... դի պաձ գու թեամբ նե-
տից կո րո վի (42)։

Հար կա նել39 – ՆՀԲ-ում տրված է մեկ հիմ նա կան գլխա բա ռով՝  Հար կա-
նեմ, ո րին հա ջոր դում են եր կու տասն յակ են թագլ խա բա ռեր՝ բազ մա զան 
ի մաստ նե րով և  վեր լու ծա կան կա ռուց ված քի դարձ վա ծա յին բա ռա միա վոր-
նե րով, ո րոն ցից մի շարք օ րի նակ ներ կի րառ ված ենք գտնում  Խո րե նա ցու 
եր կում նաև ռազ մա կան գոր ծի հետ կապ ված, հատ կա պես հետև յալ ի մաստ-
նե րով՝ « կո տո րել զմար դիկ, և  զա նա սուն. ջար դել, սպա նա նել, սա տա կել»40. 
ի լի նել մար տի՝ հար կա նի զօրն Ա րա յի, մե ռա նի և Ա րայ ի պա տե րազ մի 
ի ման կացն  Շա մի րա մայ (49).  Մի ոմ ի զի նո ւո րացն մտեալ ե հար վա-
ղերբ զգլուխն Ե րո ւան դայ (173), տան ընդ գնդին  Պար սից պա տե րազմ. 
հար կա նեն զզօրսն, և ս պա նա նէ Ապր սամ Ս պան դու նի զզօ րագ լուխն 
(332), հա րեալ աշ տէիւ զքաջն՝ սա տա կէ ին և զ զօրսն ա ռա ջի ար կեալ՝ 
ի փա խուստ դար ձու ցա նէին (107) և  այլն։ 

Հար կա նել ի դի մի – « Պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված է եր կու օ րի նա կով՝ 
 «ընդ դի մա նալ, հա կա ռակ վել, դի մա կա յել, դի մադ րել, դի մագ րա վել» ի մաս-
տով՝ ո րում ի դի մի հա րեալ վա նէ, փախս տա կան ար կա նե լով ի կղզի 
ինչ ա սիա կան ծո վուն (46),  Գա բիա նոս ոչ իշ խեաց ի դի մի հար կա նել 
 Տիգ րա նայ, դառ նայ յԵփ րա տայ յԵ գիպ տոս (131)։

Հա րո ւած – այս բա ռի բազ մա թիվ ի մաս տա յին նրբե րանգ նե րից  Խո րե-
նա ցու եր կում որ պես ռազ մա կան տեր մին կի րառ ված է « կո տո րած, վնաս, 
կո րուստ կռվի մեջ» նշա նա կութ յամբ. հմմտ. վե րը՝ ան կում գլխա բա ռի 
տակ նշված օ րի նա կը՝ ոչ փոքր հա րու ածս ե հաս զօ րացն իւ րոց և  բազ-
մաց ան կում մե ծա մե ծաց (231)։  Խո րեա ցու եր կում վկայ ված է նաև բա ռի 
մեկ այլ կի րա ռութ յուն  «աստ վա ծա յին պա տիժ»՝ ոչ ռազ մա կան տեր մի նի 
ի մաս տով՝ հա սին նմա հա րո ւածք ի  Տեառ նէ (232)։ « Հա ճա խա կա նութ յան 
բա ռա րա նում» հա րո ւած բա ռի դի մաց նշվում է 1 կի րա ռութ յուն՝ ան կախ 
ի մաս տից։ 

6.  Ռազ մա կան շի նութ յուն ներ և  տե ղանք, դիր քա վո րում

Ըստ ի րենց ռազ մա վա րա կան (ստրա տե գիա կան) և  գոր ծա ռա կան նշա-
նա կութ յան ռազ մա կան շի նու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմբի՝ 
այս պես կոչ ված «մշ տա կան» և  ժա մա նա կա վոր։ Ա ռա ջին նե րից ա մե նա կար-

39 Խորենացու երկի «Համաբարբառում» և «Հաճախականության բառարանում» բերվում է Հարել գլխա-
բա ռը՝ 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 վերա գրվե-
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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ևոր ներն են ամ րոց-ը՝ ա մուր և  բերդ հա մա նիշ նե րով, ո րոնք ռազ մա կան 
նպա տա կնե րից բա ցի ծա ռա յել են նաև որ պես բնա կա տե ղի՝ քա ղաք-ամ րոց, 
դղակ, միջ նա բերդ և  այլն։ 

Ժա մա նա կա վոր շի նութ յուն նե րը, ի տար բե րութ յուն քա ղաք-ամ րոց նե րի՝ 
ու նեն մար   տա վա րա կան նշա նա կու թյուն, հիմն վում են ըստ անհ րա ժեշ տութ-
յան՝ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում և մն ա յուն չեն։  Խո րե նա ցու 
եր կում այս եր կու տի պի շի նու թյուն նե րի ան վա նումն երն էլ կի րառ ված են։ 
Բ նա կա նա բար ա վե լի մեծ հա ճա խա կա  նու թյուն ու նեն ա ռա ջին տի պի կա-
ռույց ներ նշա նա կող տեր մին նե րը։

Ա մուր – « Պատ մութ յան» մեջ ա մուր տեր մի նը վկայ ված է 15 կի րա ռու-
թյամբ, ընդ ո րում դրանց մեծ մա սը կապ վում է կոնկ րետ բնա կա նուն նե րի 
հետ՝ առ նու զա մուրն Ա նի (288) ի  Մա սա դան յա մուրն թո ղեալ զըն տա-
նիսն՝ ինքն ի Հ ռոմ փու թայր հա սա նել (135), հրա ման տայ Սմ բա տայ՝ 
եր թալ յա մուրն  Բա գա րան (175), հան դերձ գան ձիւք ան կաւ յա մուրն 
Ար տա գե րից (299), ի գե տոյն Ե րաս խայ մինչև ցա մուրն, որ ա սի Հ նա-
րա կերտ (113) և  այլն։ 

Ամ րոց – այս տեր մի նը նույն պես  Խո րե նա ցու եր կում հան դի պում է 15 
վկա յու թ  յամբ։ Ընդ հան րա պես այն ա վե լի լայն ի մաս տա յին կի րա ռութ յուն ներ 
ու նի, քան ա մուր-ը։ ՆՀԲ-ում բեր վում են ամ րոց հաս կա ցութ յան մի շարք 
նրբի մաստ ներ, ո րոնց մեջ նշվում են նաև բնա կան թաքս տոց-ա պաս տա-
րան նե րի ան վա նումն եր՝ տար բեր բնագ րե րից քաղ ված օ րի նակ նե րով, ինչ-
պես՝ յան ձա ւա խիտ ամ րոցս մայ րեաց, յամ րոցս քա րան ձա ւին, ամ րոց 
ան մա տոյց՝ փա խու ցե լոցն պատս պա րան և  այլն։ « Պատ մութ յան» մեջ հիմ-
նա կա նում հա մընկ նում են ա մուր և  ամ րոց տեր մին նե րի ի մաստ նե րը և 
 կի րա ռու թ  յուն նե րը՝ ե մուտ նա յա մուրն Ա նի (201), գե րեալ զդստերս Սմ-
բա տայ՝ պա հէ յամ րո ցին յԱ նի ոչ վատ թա րա պես (164)։  Սա կայն ամ րոց 
տեր մի նի վկա յութ յուն նե րը նվազ կոն կրետ են, ոչ միշտ են կապ վում տվյալ 
բնա կան վան հետ (ինչ պես ա մուր տեր մի նի դեպ քում է), այլ ու նեն ա վե լի 
ընդ հան րա կան նշա նա կութ յուն՝ ա ռում քա ղա քաց և  քան դում ամ րո ցաց 
(365), արս քաջս թող լով ի վե րայ ամ րո ցին (162), Եւ ի մարտն չել քա-
ջացն ընդ ամ րո ցին՝ անձ նա տուրք ե ղեն մար դիկ ամ րո ցին, և  բա ցին 
զդուռն քա ղա քին (173) և  այլն։

Ամ րու թիւն – ՆՀԲ-ում տվյալ բա ռի բազ մա զան կի րա ռութ յուն նե րի մեջ 
ա ռանձ նաց վում է նաև թանձ րա ցա կան նշա նա կութ յու նը ռազ մա գի տա կան 
ա ռու մով՝ որ պես « տե ղի ամ րա նա լոյ կամ պահ պա նու թեան, վայր ա նա ռիկ, 
դղեակ, պա րիսպ, ա պաս տան» ևն։  Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է ե րեք 
կի րա ռութ յամբ, ո րոն ցից նշված ի մաս տով են հետ ևալ օ րի նակ նե րը՝ և  ինքն 
գնաց ապս տամ բեալ ի կող մանս ամ րու թեանն  Մա րաց (195), ե հաս հրա-
ման …  զի քան դեալ ա ւե րես ցեն զամ րու թիւն ա մե նայն քա ղա քա ցն (300)։ 
 Հատ կա պես երկ րորդ օ րի նա կոմ ամ րութ յուն-ը կա րե լի է մեկ նա բա նել նաև 
որ պես պա րիսպ, պատ նեշ կամ պաշտ պա նա կան այլ կա ռույց ներ։ Մ յուս կի-
րա ռութ յու նը պար զա պես բնու թագ րում է տվյալ շի նութ յու նը՝ ոչ ինչ կա-
րէին առ նել վասն ան մատ չե լի ամ րու թեանն (300)։ 

Ամ րա նալ – ա մուր հիմ քից է կազմ ված նաև ամ րա նալ բա յը, ո րի ռազ-
մա կան նշա նա կութ յու նը ՆՀԲ-ում տրվում է ա ռան ձին են թա գլխա բա ռի 
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տակ՝ «Ա պաս տան լի նել յա մուր տե ղիս. յա պա հո վի նստել. ա պա վի նիլ»։ 
« Պատ մութ յան» մեջ վկայ ված օ րի նա կը վե րա բե րում է  Հայ կի և  Բե լի ճա-
կա տա մար տի դրվա գին՝ մաս նա վո րա պես զոր քե րի դիր քա վոր մա նը՝ ար-
քայն  Տի տա նեան զար հու րե ցաւ և  ի նոյն բլուր ... ե լա նէր, քան զի խոր-
հէր ի մէջ ամ բո խին ամ րա նալ, մինչև հաս ցէ բո վան դակ զօրն (36)։ 

 Բերդ –  տեր մի նը վկայ ված է 11 կի րա ռութ յամբ։ Ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ-
րութ յան՝ « Շի նո ւած բարձ րա պա րիսպ ի վեր նա կողմն քա ղա քի՝ իբրև ամ-
րու թիւն …  կամ ու րույն շի նեալ ա ւան ա նա ռիկ՝ հան դերձ զօ րօք և  զի նուք»։ 
Ինչ պես տես նում ենք, բա ցատ րու թ  յան մեջ շեշտ վում է շի նութ յան ռազ մա-
կան նշա նա կութ յու նը։  Բերդ-ը հա մա նիշ է ամ րոց և  ա մուր տեր մին նե րին, 
մաս նա վո րա պես այդ են վկա յում  Խո րե նա ցու եր կում միև նույն Ար տա գերս 
շի նութ յան՝ ա մուր և  բերդ ան վա նումն ե րը՝ որ ե կեալ նստան շուրջ զբեր-
դաւն Ար տա գե րից (300), հան դերձ գան ձիւք ան կաւ յա մուրն Ար տա գե րից 
(299), ինչ պես նաև հետև յալ օ րի նա կում՝ միև նույն շի նութ յու նը բերդ և  
ա մուր կո չե լը՝ և  ըն թա ցեալ իւ րով ա րամբք ի դուռն ամ րո ցին՝ ու նի 
զբերդն, կա պե լով զա մե նայն արս, որ ի ներքս (229)։ 

 Բեր դե րը ռազ մա կան նշա նա կութ յու նից բա ցի ու նե ցել են նաև կա լա նա-
վայ րի գոր ծա ռույթ41, որ հաս տատ վում է և  Խո րե նա ցու եր կում տեղ գտած 
մի շարք կի րա ռու թյուն նե րով՝ և զ բա զումս ի նա խա րա րաց կա նացն կա-
լեալ ի բերդս բերդս տայր պա հել (301), ընդ իւր ու նե լով զ Խոս րով՝ 
դնել յԱ նուշն կո չե ցեալ բեր դին (321), զկնի մա հո ւանն Ար տա շրի լու ծեալ 
պա հե ցաւ ար ձակ յԱ նուշն կո չե ցեալ բեր դի (329)։  Բերդ տեր մի նի « բանտ» 
ի մաս տը տա րած ված է և  ժա մա նա կա կից հա յե րեն խո սակ ցա կան լեզ վում։ 

 Պա րիսպ – «մշ տա կան» պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի մեջ պետք է նշել 
և  այս տեր մի նը՝ ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան՝ « քա ղա քորմ, պա տո ւար քա-
ղա քի. և ... բարձր որմ բեր դի կամ ա պա րա նի. ևս և պատ նէշ պա շար ման»։ 
Վ կայ ված է բա վա կան մեծ հա ճա խա կա նութ յամբ՝ ըստ « Հա ճա խա կա նութ յան 
բա ռա րա նի»՝ ու նի 19 կի րա ռու թ  յուն։  Սա կայն « Հա մա բար բա ռում»  Պա րիսպ 
գլխա բա ռի տակ բեր վում է ըն դա մե նը 17 օ րի նակ. ընդ ո րում դրան ցից մե-
կը ոչ թե պա րիսպ գո յա կա նի բա ռաձևն է, այլ պարս պել բա յի, ո րը այս 
բա ռա հոդ վա ծում ընդգծ ված տրվում է որ պես պա րիսպ-ի բա ռաձև, թեև 
ա ռան ձին ներ կա յաց ված է հա մա բար բա ռի բա ռա ցան կում պարս պեալ և 
 պարս պեմ գլխա բա ռե րի օ րի նակ նե րում (տե՛ս ստորև)։ Բ նո րոշ կի րա ռութ-
յուն նե րից են՝ և դ րունս պղնձիս կանգ նէր ի մի ջո ցի պարս պին (165), 
յա ղագս ... շի նե լոյ զա ւանն  Բա սե նոյ և  պա տեալ պարս պաւ զ Նոր քա-
ղաք (199, 98) և  այլն։ 

 Պա րիսպ տեր մի նը կի րառ ված է նաև որ պես պաշտ պա նա կան նկա տա-
ռում նե րով կամ հանգր վա նի նպա տա կով մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
տա րած քում տե ղա կայ ված « ժա մա նա կա վոր» կա ռույ ցի ան վա նում՝ իբր 
պարս պաւ պա տեաց վա հա նօք զճա կատն  Պա պայ (303), (հմմտ. նաև 
ստորև բեր վող՝ ա ռա գաստ տեր մի նի օ րի նա կը՝ Իսկ Ար տա շի սի հա սեալ 
ի յԵ րու ան  դայ շրջա պա տեալ ա ռա գաստն, ի կա շեայ և կ տա ւեայ պարս-
պին, էջ և  ի խո րա նի նո րա բնա կե ցաւ զայն գի շեր (172)։

 Պարս պեմ – վ կայ ված է 7 կի րա ռութ յամբ՝  Պարս պէ զբլուրն ... կտրեալ 
41 Հիշենք թեկուզ հռչա կավոր Անհուշ//Անուշ//Անդմըշն բերդը։
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զքա րինս մինչև ի յա տակն բլրոյն (165), և  պարս պեաց կրկին պարս-
պով և  պա տո ւա րաւ (160), փոք րա գու նիւք պարս պեալ որ մովք (46)։ 
 Պարս պեալ տեր մի նը կի րառ ված է նաև փո խա բե րա բար՝ բնա կան ամ րութ-
յուն նե րի կամ պատ նեշ նե րի վե րա բեր յալ՝ պատ կե րա վոր ման նպա տակ նե-
րով, ինչ պես՝ ի բարձ րա գա գա թանց պարս պեալ լե րանց (36), և  ան ձե-
ռա գործ պարս պեալ  Նե ղո սիւ (344)։ 

Որմ(ն) –  պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի մեջ հի շա տակ վում է և  որմ կամ 
որմ տեր մի նը՝ ընդ հա նուր առ մամբ 4 կի րա ռութ յամբ՝ և զդաս տա կերտն, 
զոր շի նեաց ... փոք րա գու նիք պարս պեալ որ մովք (46), Տն կէ և  մայ րի 
մեծ և  որ մովք ամ րա ցու ցա նէ (166), ի հայ կազ նոյն  Տիգ րա նայ հո ծեալ և 
 յար մա րեալ որ մունքն, քա կեալ ըն կե ցին (290) և  այլն։

Պա տո ւար – « Պատ մութ յան» մեջ վկայ ված է 4 կի րա ռութ յամբ՝ ըստ 
ՆՀԲ-ի՝ հե տև  յալ ի մաս տով՝ « պատ նէշ և  որ պի սի և  ի ցէ ամ րու թիւն քա ղա քի 
և  տեղ ւոյ՝ շրջա պա տեալ ի ձև  որ մոյ», այ սինքն՝ հո մա նիշ է պարս պին և  
որ մին։ Վ կայ ված օ րի նակ նե րից են՝ ան դն  դա լիր հաս տա տեաց զհի մունս 
պա տո ւա րին (339), պարս պեաց կրկին պարս պով և  պա տո ւա րաւ (160), 
ի վե րայ պա տո ւա րին եօթնև տասն այր նե տիւք հա րեալ՝ վե րուստ ի 
վայր հո սեաց մի մեանց զկնի (308)։

 Բա նակ – այս տեր մի նը ժա մա նա կա կից հա յե րե նում ու նի  «որ ևէ պե-
տութ յան զին  ված ու ժե րի ամ բող ջութ յու նը» կամ  «ընդ հան րա պես զորք» 
հիմն ա կան ի մաստ նե րը42, այ սինքն՝ նկա տի է առն վում անձ նա կազ մը։  Մինչ-
դեռ հին հա յե րե նում, մաս նա վո րա պես  Խո րե նա ցու ժա մա նա կաշր ջա նում 
բա նակ ի մաս տը ա ռա վե լա պես կապ վում է զոր քե րի տե ղա կա յ  ման վայ րի 
և  զո րա շար ժե րի հետ, հմմտ. ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յու նը՝ « Միա բան բազ մու-
թիւն զօ րու՝ ի չու, ի ճա կա տու, և  ի կա յանս. որ պէս և  կա րա ւան ուղ ևո րաց. 
և  տե ղի իջ ևա նե լոյ, դա դարք»43։  Նույն ի մաս տի հետ է կապ վում և  բա նա կել 
բա յը (տե՛ս հա ջոր դիվ)։ 

 Խո րե նա ցու եր կում վկայ ված է բա նակ տեր մի նի 8 կի րա ռութ յուն՝ ի 
ձեռն թարգ մա նաց ձայ նէ ի բա նակն Ար տա շի սի (178), ա րագ հա սու ցա-
նե լով ի բա նակն իւր (179), ե լա նէ ի խանս կար գեալս ի բա նա կէն իւր-
մէ ի քա ղաքն իւր (172), ճա կա տէր ոչ հե ռի յիւր մէ բա նա կէն (171), յան-
կար ծա կի ան կեալ ի բա նակն (307), գնաց և  Խոս րով ի բա նա կէն իւր մէ 
առ ծո վուն  Գե ղա մայ (315) և  այլն։

Բա նա կել – ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յունն է՝ « բա նակ հար կա նել, իջ ևա նիլ, 
ա գա նիլ, նստիլ», որ հաս տա տում է բա նակ-ի՝ վե րը նշված ի մաստ նե րը 
(« տե ղա կայ ված զորք» կամ « զոր քի տե ղա կա յում, դիր քա վո րում»)։ Վ կայ ված 
7 օ րի նակ նե րից են՝ անդ զա փամբ մօ րին մե ծի բա նա կի ի տեղ ւոջ (109), 
ան ցա նէ ընդ գետն մեծ  Կուր, և  բա նա կի առ ե զերբ գե տոյն ի հիւ սի սոյ. 
և  հա սեալ Ար տա շէս բա նա կի ի հա րա ւոյ (177), նսե մաւ ի վե րայ դիա-
կանցն բա նա կէին (172) և  այլն։ 

 Ճամ բար – « Պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված է մեկ օ րի նա կով, հո մա նիշ 
է բա նակ-ին՝ « զոր քե րի տե ղա կայ ման կամ դա դա րի վայր» ի մաս տով՝ Եւ 

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)։

ԼԵ
Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



148

ճամ բարն Ե րո ւան դայ էր բա ցա գոյն ի քա ղա քէ նո րին ա ւե լի քան ե րեք 
հա րիւր աս պա րի սաւ ի հիւ սի սոյ, ի վե րայ գե տոյն Ա խու րեան (171)։

 Զօ րա նիստ –  նույն պես նշա նա կում է « զոր քե րի կամ կա յա զո րի տե ղա-
կայ ման վայր» (ըստ ՆՀԲ-ի բա ցատ րութ յան՝ ա., գ.  «ուր է նիստ և  կա յան 
զօ րաց»), որ կա րող է համ ընկ նել նաև որ ևէ բնա կա վայ րի հետ։ Վ կայ ված է 
մեկ օ րի նա կով՝ ա ծա կա նա կան կի րա ռութ յամբ՝ որ պես զոր քե րի նստա վայր 
ծա ռա յող գա վա ռի ո րո շիչ՝ գայ հա սա նէ յաշ խարհն  Մի ջա գե տաց, պա-
տա հէ Աբ գա րու ի զօ րա նիստ գա ւա ռին  Բուգ նան, այ սինքն՝ « Բուգ նան 
զո րա նիստ գա վա ռում» (144)։ Ի տար բե րութ յուն բա նակ-ի և  ճամ բար-ի, 
ո րոնք զոր քե րի ժա մա նա կա վոր տե ղա կայ մանն են ծա ռա յում՝ զո րա շար ժե-
րի կամ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում, զօ րա նիստ-ը կա րող 
է լի նել տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում հիմն ա կան զո րա կա յան։

 Ճա կատ – այս տեր մի նին ման րա մասն անդ րա դար ձանք նա խորդ՝ 
« Ռազ մա   կան գոր ծո ղութ յուն ներ և դ րանց հետ ևանք ներ» հատ վա ծում, որ-
տեղ ա ռանձ նաց ված են ե րեք ի մաս տա յին կի րա ռութ յուն՝ 1.  Ճա  կա տա մարտ, 
2.  Զոր քի ա ռա ջա մաս՝ ուղղ ված դե պի հա կա ռա կոր դը, 3. Ա վե լի լայն ի մաս-
տով՝ « պա տե րազմ»44։ Ո րոշ կի րա ռութ յուն նե րում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել 
և  ռազ մա գի տա կան ա ռու մով չոր րորդ ի մաս տը՝ զոր քի դիր քա վո րում կամ 
տե ղա կա յում, որ կապ վում է վե րո բեր յալ բա նակ, ճամ բար հաս կա ցու թյուն-
նե րի հետ։ Այս ի մաս տով վկայ ված է 6 կի րա ռութ յուն Ուր միւ սան գամ միա-
բա նեալ թշնա մեացն՝ յօ րի նե ցին ճա կատ (200), ընդ հուպ դար ձեալ 
մե րոցն զհետ նո ցա, ... ե լին և  ի զօ րացն պար սից հա մա տիք նո ցա և 
 խա ղա ցին ի մէջ ճա կա տուցն (303), մտին ի մէջ ճա կա տուցն ա ռաջ նոր-
դու թեամբ սպա րա պե տին իւ րեանց Սմ բա տայ աս պե տի (303), այն պէս 
ե րագ յե րի վա րացն ա ռեալ նի զա կօք, դի ցուրտ յեր կիր ըն կե նու ին, ոչ 
կա րե լով նո ցա յիւ րեանց ճա կատն մտա նել (ն.տ.), իբր պարս պաւ պա-
տեաց վա հա նօք զճա կատն  Պա պայ (ն.տ.) և  այլն։  Բեր ված բո լոր օ րի նակ-
նե րում ճա կատ տեր մի նը մատ նան շում է հա կա ռա կորդ զոր քե րի դիր քա-
վո րու մը։

 Ճա կատ առ ճա կատ –  մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում զոր-
քե րի դիր քա վո րանն է վե րա բե րում նաև ճա կատ տեր մի նի կրկնու թյամբ 
կազմ ված ճա կատ առ ճա կատ դարձ վա ծը՝ վկայ ված մեկ կի րա ռու թյամբ՝ 
Եւ խմբե ցաւ պա տե րազմ ի դաշտն, որ կո չի  Ձի րաւ և  մա տեան ճա կատ 
առ ճա կատ (« մո տե ցան ճա կատ-ճա կա տի») (303)։ 

Թև – այս տեր մի նը նույն պես կապ վում է զոր քե րի դիր քա վոր ման հետ՝ 
ի հա կա դրու  թյուն ճա կա տի՝ որ պես կենտ րո նա կան գրո հող զո րա մա սի։ 
ՆՀԲ-ում թև  բազ մի մաստ բա ռի ի մաստ նե րի մեջ ա ռանձ նաց ված է և ն րա 
ռազ մա կան նշա նա կութ յու նը՝ թև բա նա կի են թա գլխա բա ռում՝ « կողմն և 
 կողմն գնդի զօ րաց» բա ցատ րութ յամբ։ Այս ի մաս տով « Պատ մութ յան» մեջ 
կի րառ ված է մեկ ան գամ՝ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի նկա րագ րութ յան 
մեջ՝ Իսկ նա խա րարքն  Հա յոց, որ յաջ և  յա հեակ թևսն էին, ի նա խառ-
նեալ միա նա յին (171)։

Ա ռա գաստ – այս պես կոչ ված « շար ժա կան՝ ժա մա նա կա վոր» կա ռույց-
նե րի մեջ պետք է նշել 5 օ րի նա կով վկայ ված ա ռա գաստ բազ մի մաստ 
44 Տե՛ս սույն հոդված, էջ 128։
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բա ռի ռազ մա կան ի մաս տով մեկ կի րա ռու թյու նը՝ որ պես շրջա փա կող մի ջո-
ցի՝ Իսկ Ար տա շի սի հա սեալ ի յԵ րու ան  դայ շրջա պա տեալ ա ռա գաստն՝ 
ի կա շեայ և կ տա ւեայ պարս պին, էջ և  ի խո րա նի նո րա բնա կե ցաւ զայն 
գի շեր (172)։

 Վա հա նա փակ – այս տեր մի նը նույն պես կի րառ ված է « շար ժա կան՝ ժա-
մա նա կա վոր» մար տա կան պաշտ պա նա կան կա ռույ ցի ի մաս տով՝ ըստ 
ՆՀԲ-ի՝ « վա հա նա պատ պատ նէշ»։ Վ կայ ված է մեկ օ րի նա կով՝ Իսկ յոր ժամ 
պար սիկքն զմերն շրջէին՝ նո քա ի վա հա նա փակն  Յու նաց իբր յա մուր 
քա ղաք մտա նէին, առ ոչ ինչ վա սե լոյ (303)։

 Դի տա նոց –  ռազ մա կան կա ռույ ցի կամ բնա կան բարձր դիր քա վոր ման 
հետ է կապ վում և  մեկ օ րի նա կով վկայ ված դի տա նոց տեր մի նը՝ հետև յալ 
կի րա ռութ յամբ՝ իսկ  Բել հեզ և  հան դարտ ամ բո խիւ մե ծաւ ի ձախ մէ 
ջուրցն ի վե րայ ոս տոյ միոյ, իբրև ի դի տա նո ցի (35)։

 Խո րան –  հին հա յե րե նի այս բազ մի մաստ բա ռը, որ ներ կա յումս ա վե լի 
շատ ճար տա րա պե տա կան և  ե կե ղե ցա կան տեր մի նի ար ժեք ու նի,  Խո րե-
նա ցու եր կում ներ կա յաց ված է իր նախ նա կան՝ «վ րան, ժա մա նա կա վոր 
կտա վե կամ մոր թե տա ղա վար» ի մաս տով, ո րը և նշ վում է ՆՀԲ-ում։  Խո-
րան-ի ռազ մա կան նշա նա կութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր զոր քի տե ղա կայ-
ման վայ րում ժա մա նա կա վոր կա ցա րա նի գոր ծա ռույ թով։ « Պատ մութ յան» 
մեջ խո րան-ը ու նի ե րեք կի րա ռութ յուն, ո րոն ցից ռազ մա գի տա կան նշա նա-
կութ յուն ու նեն միայն եր կու սը՝ ար դեն հի շա տակ ված՝ էջ և  ի խո րա նի 
նո րա բնա կե ցաւ զայն գի շեր (172), ինչ պես նաև՝ թող լով նո ցա զգանձս 
և  խո րանս, միայն կեն դա նի փա խու ցեալ մա զա պուր (126) օ րի նակ նե րում։ 
Այս երկ րորդ օ րի նա կում խո րան-նե րը («վ րան նե րը»)՝ գան ձի հետ միա սին 
դիտ վում են որ պես հնա րա վոր ռազ մա վա րի մաս։ 

Այս պի սով,  Մով սես  Խո րե նա ցու « Հա յոց պատ մութ յան» մեջ կի րառ ված՝ 
ռազ մա կան բա ռա պա շա րի ու սումն ա սի րութ յու նը հան գեց նում է այն եզ րա-
կա ցութ յան, որ քննված ոչ բո լոր բա ռա միա վոր ներն են կի րառ վել զուտ տեր-
մի նա յին ար ժե քով: Բայց ի րենց բազ մի մաս տութ յամբ պայ մա նա վոր ված այլ-
ևայլ գոր ծա ծութ յուն նե րով դրանք կա րող են լի նել նաև տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նի ընդ հա նուր բա ռամ թեր քի ար տա հայ տու թ  յուն, ուստի ար ժե քա վոր 
տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում  Խո րե նա ցու նկա րագ րած ժա մա նա կա-
շրջա նում ռազ մա կան գոր ծի և  այն ար տա ցո լող տեր մի նա հա մա կար գի հարս-
տութ յան և  կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ կու թ  յուն նե րի մա սին։

 Լիա նա Ս.  Հով սեփ յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի բնա-
գա վառ ներն են ընդ հա նուր լեզ վա բա նութ յան, հա յոց լեզ վի պատ-
մութ յան, հա յե րե նի տի պա բա նա կան բն  ու  թագ րի, լեզ վա կան կա ռուց-
ված քի ձևա յին նկա րագ րութ յան, մե քե նա կան թարգ մա նութ յան, հա-
մա կարգ չա յին լեզ վա բա նութ յան խնդիր նե րը։
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Summary

THE MILITARY VOCABULARY IN “HISTORY OF ARMENIA” OF 
MOVSES KHORENATSI

Liana S. Hovsepyan

Key words – Movses Khore na tsi, History of Armenia, vo-
cabulary, military terms, military functions, armament, ammuni-
tion, equipment, weapons, military operations.

The article examines Old Armenian military terms used by Movses Khore na-
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 re-
sults, 6. Military constructions and locality, disposition of troops. 

The military vocabulary in Khore na tsi’s «History» gives notion on military 
technic and military affair in his epoch.

Резюме

ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА В «ИСТОРИИ АРМЕНИИ»  
МОВСЕСА ХОРЕНА ЦИ

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, 
отражен ная в тексте «Истории Армении» Мовсеса Хорена ци. Выделенные из 
текста слова и сло во со че тания, относящиеся к военной терми но ло  гиии, рас-
пре де ле ны по следу ющим семантическим полям: 1. виды войск и 
военнослужащих; 2. статус военнослужащих и воинские долж ности; 3. 
войсковые сое ди нения, подразделения войск; 4. вооружение։ виды оружия, 
снаряжение, боеприпасы; 5. военные действия и их последствия; 6. воен ные 
соо ру же ния и местность, расположение войск. 

Военная лексика в «Истории» Хорена ци дает представление об уровне 
военной техники и состоянии военного дела в описываемую им эпоху.
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