
105

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 2
 (
62

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

8 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Դա վիթ Ս. Գ յուր ջին յան
 Բա նա սիր. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՅ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿՈՂ 
ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՌԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ*

Բա նա լի բա ռեր –  հայ հա վա քա կա նութ յուն, հա վա քա-
կան ա նուն ներ, հա վա քա կան գո յա կան, բուն հա վա քա կան 
գո յա կան ներ, հայք, հա յութ յուն, սփյուռ քի հա յութ յուն:

 Մուտք
 Հա վա քա կա նութ յու նը հաս կա ցա կան կարգ է: Ի մա ցա կան տե սանկյ ու նից 

հա վա քա կան ա նու նը1 (գո յա կա նը) ներ կա յաց նում է միա սեռ, ո րո շա կի հատ-
կա նի շով միա վոր վող՝ միա տե սակ ա ռար կա նե րի (անձ և  իր) բազ մութ յուն՝ 
որ պես միաս նա կան ամ բող ջութ յուն2:  Բայց դա ներ կա յաց վում է «ա ռանց 
քա նա կա յին բնու թագր ման»3:

 Հա վա քա կան ամ բող ջութ յան (կամ բազ մութ յան, խմբի) «մեջ մտնող 
միա վոր նե րի բա ժա նա կան ըն կա լու մը ե տին պլան է մղված, իշ խում է դրանց 
ամ բող ջութ յան, միաս նութ յան, միա վոր վա ծութ յան գա ղա փա րը»4: Ա վե լին, 
ան գամ աս վում է, որ հա վա քա կան գո յա կան նե րը «ցույց են տա լիս միա-
տե սակ ա ռար կա նե րի ան բա ժա նե լի ամ բող ջութ յուն»5 (ընդգ ծումն ե րը մերն 
են–Դ.Գ.):

 Քե րա կա նա կան տե սանկյ ու նից հա վա քա կա նութ յու նը են թա կարգ է, որ 
գտնվում է թվի կար գի տի րույ թում: Այլ կերպ ա սած՝ հա վա քա կան գո յա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 07.06.2018:
1 Հավաքական (անուն) եզրույթն առաջին անգամ գործածել է Հովհ. Կոստանդնուպոլսեցին (տե՛ս 
Պետրոսյան Հ. Զ., Գալստյան Ս. Ա., Ղարագյուլյան Թ. Ա., Լեզվաբանական բառարան, Եր., Հայկական 
ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1975, էջ 172): Քերականը տարբերակում է անվան 
երեք տեսակ՝ հատուկ, հասարակ և հավաքական: Հավաքականների մասին գրում է, որ դրանք «եզականաւ 
թուով զբազմութիւն ինչ ժողովապէս նշանակեն» (տե՛ս Յովհաննէս վրդ. Կոստանդնուպոլսեցի, Զտութիւն 
հայկաբանութեան կամ քերականութիւն հայկական, Հռոմ, 1674, էջ 126): Հավաքական անուն եզրույթն 
այսօր էլ հանդիպում է հայերենագիտության մեջ (տե՛ս Գյուլզատյան Դ., Գրական արևելահայերենի 
քերականության հիմունքներ, Եր., «Գլոբալ» համալսարան, 2016, էջ 87): Մենք կգործածենք ինչպես 
հավաքական գոյական, այնպես էլ հավաքական անուն եզրույթները կամ էլ ուղղակի հավաքական:
2 Հմմտ. Պետրոսյան Հ. Զ., Գոյականի թվի կարգը հայերենում, Եր., Երևանի համալսարանի հրատա րակ-
չություն, 1972, էջ 70, Պետրոսյան Հ. Զ., Գալստյան Ս. Ա., Ղարագյուլյան Թ. Ա., նշվ. բառարանը, էջ 172:
3 Աղայան Է. Բ., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
հրատարակչություն 1967, էջ 249:
4 Պետրոսյան Հ. Զ., Հայերենագիտական բառարան, Եր., «Հայաստան», 1987, էջ 158:
5 Ասատրյան Մ. Ե., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, Ա, Երևանի համալսարանի 
հրատարակչություն, Եր., 1970, էջ 119:
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կան ներն այդ խոս քի մա սի շրջա նա կում ի մաս տա յին-քե րա կա նա կան խումբ 
են6:  Նաև կար ծիք կա, թե ե զա կի և  հոգ նա կի (եր կա կի և  այլն) թվե րից բա-
ցի «գո յութ յուն ու նի նաև թվի մի այլ ար տա հայ տութ յուն՝ այս պես կոչ ված 
հա վա քա կան թիվ, և  կան բազ մա թիվ բա ռեր, ո րոնք ար տա հայ տում են 
ա ռար կա նե րի քա նա կը ոչ թե որ պես ե զա կի (մեկ) կամ հոգ նա կի (մե կից 
ա վե լի), այլ որ պես մի հա վա քա կան ամ բող ջութ յուն»7, ինչ պես՝ ու սա նո ղութ-
յուն, տե սա կա նի: Եր բեմն դա ան վա նում են «հա վա քա կան հոգ նա կի» (պա-
պոնք, Գ րի գո րենք,  Մաճ կա լանք,  Վե դունք)8: 

Ի մաս տա յին տե սանկյ ու նից հա վա քա կան բա ռը միաս նութ յուն է ցույց տա-
լիս, հաս կա ցա կան տե սանկյ ու նից՝ բազ մութ յուն: Ի տար բե րութ յուն թվի կար-
գի՝ հա վա քա կա նութ յու նը դրսևո րում է հա վա քա կա նութ յան ոչ թե քա նա կա-
յին, այլ ա վե լի շուտ ո րա կա կան կող մը՝ ա ռար կա նե րի հա վա քա կա նու թ յան 
միա սե ռութ յու նը. հմմտ. հայ –  հա յեր –  հա յութ յուն, մոր թի –  մոր   թի ներ - մոր-
թե  ղեն: 

 Հա վա քա կա նութ յան ի մաս տը դրսևոր վում է ինչ պես պարզ (ար մա տա-
կան) բա ռե րի մի ջո ցով (ամ բոխ, ազգ, բա նակ և  այլն), այն պես էլ ձևա վոր-
վում է հա վա քա կա նա կերտ ա ծանց նե րի (-ե ղեն, -ութ յուն, -ա նի, -ստան և  
այլն) օգ նութ յամբ: 

Ար դեն 5-րդ  դա րում հա յե րենն ու ներ հա վա քա կա նա կերտ այս մաս նիկ-
նե րը՝ -ա կան (զօ րա կան), -ան (ձիան), -ա նի (ա ւա գա նի), -եան (բեր դեան), 
-եար / -ո րեար (բա նեար «խոս քեր, բա նա վեճ, բա նակ ռիվ», ա զա տո րեար 
«ա զա տա նի, ազն վա կան ներ, իշ խան ներ»), -նեար (նաւկ նեար «նա վակ ներ»), 
-ո րեայ / ո րայ (ար տո րեայ, վա նո րայ), -տի / -ո տի (մանկ տի, ոսկ րո տի «ոս-
կոր նե րի ամ բող ջութ յու նը»)9:

 Կան ե զա կիաձև հա վա քա կան և  հոգ նա կիաձև հա վա քա կան գո յա կան-
ներ, ո րոնք «դուրս են ե զա կի-հոգ նա կի հա մար ժե քա յին հա կադ րութ յան 
ո լոր տից»10:

Ար դի հա յե րե նում հա վա քա կան գո յա կա նը քե րա կա նա կան ձևա վոր մամբ 
մի դեպ քում ե զա կի է, որ կա րող է հոգ նա կի թվով գոր ծած վել (ժո ղո վուրդ 
- ժո ղո վուրդ ներ, ե րա մակ - ե րա մակ ներ), մյուս դեպ քում, հատ կա պես երբ 
բա ղադր յալ կազ մութ յուն է (սպի տա կե ղեն, մտա վո րա կա նութ յուն, նա մա-
կա նի), ան հոգ նա կան է: 

 Հա վա քա կա նութ յան ի մաստ ու նե ցող բա ռե րի մեջ տար բե րա կում են բուն 
հա վա քա կան գո յա կան ներ, ո րոնք «ե զա կի ձևով ար տա հայ տում են հոգ նա-
կի թվի ի մաստ և  հենց հոգ նա կի ձևով էլ կա րող են փո խա րին վել»11, ինչ պես՝ 
ու սա նո ղութ յուն –  ու սա նող ներ, հոգ ևո րա կա նութ յուն –  հո գ ևո րա կան ներ: 
Ի րա կա նում սրանք սեր տո րեն առնչ վող, բայց ի մաս տա բա նո րեն և քե   րա   կա-
նո րեն տար բեր ի րո ղութ յուն ներ են:  Հա վա քա կան գո յա կանն ամ բող  ջութ յուն 
6 Տե՛ս Մարգարյան Ա. Ս., Հայոց լեզվի քերականություն, Ձևաբանություն, Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 
2004, էջ 66: Հետագա շարադրանքում դա համարում է «իմաստային քերականական կարգ» (էջ 73):
7 Աղայան Է. Բ., Լեզվաբանության ներածություն, Եր., «Միտք» հրատարակչություն, 1967, էջ 362: 
8 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Զ., նշվ. բառարանը, էջ 158:
9 Հմմտ. Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հատ. 3, Եր., Հայկական ՍՍՌ ԳԱ 
հրատարակչություն, 1957, էջ 529, Աբրահամյան Ա. Ա., Գրաբարի ձեռնարկ, 4-րդ հրատ., Եր., «Լույս», 
1976, էջ 20: Այդ մասնիկների մասին ասվում է, որ գործածվում էին «հավաքական կազմելու համար» (Հր. 
Աճառյան), «մեծ մասամբ արտահայտում են հավաքականության իմաստ» (Ա. Աբրահամյան):
10 Հմմտ. Պետրոսյան Հ. Զ., Գոյականի թվի կարգը հայերենում, էջ 72:
11 Տե՛ս Ասատրյան Մ. Ե., նշվ. աշխ., էջ 120:
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և  միաս նութ յուն է ար տա հայ տում, իսկ գո յա կա նի հոգ նա կին քե րա  կա նա կան 
կարգ է, ո րը ցույց է տա լիս մե կից ա վե լի նույն ա ռար կա ներ (չշեշ տե լով, 
ի հար կե, միաս նութ յան կամ ամ բող ջա կա նութ յան գա ղա փա րը): Ս րանց քե-
րա կա նա կան տար բե րակ վա ծութ յու նը եր ևում է նաև նա խա դա սութ յան մեջ, 
են թա կա յի և ս տո րոգ յա լի հա մա ձայ նութ յան մի ջո ցով: 

 Հա յե րեն հա վա քա կան գո յա կան նե րի մեջ ա ռանձ նաց րել ենք բա ռաի-
մաս տա յին մի խումբ, ո րի միա վոր նե րը նշա նա կում են «հա յե րի հա վա քա-
կան ամ բող ջութ յուն», այլ կերպ ա սած՝ դրանք հայ հա վա քա կա նութ յան 
նշա նա կիչ ներն են: Կքն նենք այն բա ռե րը, ո րոնք ու նեն հայ բա ղադ րի չը: 
« Հա յեր», «հայ հա վա քա կա նութ յուն» են նշա նա կում նաև գրա բար յան բա-
ռա կա պակ ցութ յուն ներ, ինչ պես՝ տուն  Թոր գո մայ, ցեղ  Թոր գո մայ, տոհմ 
թոր գո մեան, ազգ ա րա մեան և  այլն, բա ռա յին միա վոր ներ՝ հայ կա զունք, 
հայ կեայք, թոր գո մեանք, ա րա մեանք, աս քա նա զեանք և  այլն, սա կայն դա 
այլ քննութ յան նյութ է:

Ու շագ րավ և գ րա վիչ է բա ցա հայ տել, թե բա ռա յին մա կար դա կում հա-
յութ յան առն չութ յամբ ինչ պե՛ս է դրսևոր վում ար դեն հի շա տակ ված «ամ բող-
ջութ յան, միաս նութ յան, միա վոր վա ծութ յան գա ղա փա րը»: Կ պար զենք, թե 
ո րո՛նք են այդ բա ռե րը, ե՛րբ են ստեղծ վել (կամ ո րո՛նք են մեզ հա սած գրա-
վոր ա ռա ջին վկա յութ յուն նե րը), ի՛նչ կազ մութ յուն և  ի մաստ(ներ) ու նեն, ի՛նչ 
բա ռե րի հիմք են դար ձել, կուր վագ ծենք դրանց բա ռա րա նա յին մշակ ման 
պատ մութ յու նը, կմատ նան շենք հա յե րե նի բա ռա յին ու րիշ միա վոր նե րի հետ 
նրանց ու նե ցած բա ռաի մաս տա յին կա պե րը: 

Անդ րա դառ նանք հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռա յին յու րա-
քանչ յուր միա վո րի ա ռան ձին: 

 Հայք
 Նոր հայ կազյ ան բա ռա րա նում հայ-ը բա ցատր վում է «ազգ ա րա մեան, 

որ ի  Հայ կայ թոր գո մեան յա բե թեանց»12, հա ման ման է  Ջախ ջախ յա նի բա-
ցատ րութ յու նը՝ «ազգ ա րա մեան, սե րեալն ի  Հայ կայ»13: Գ րա բա րի նո րօր յա 
բա ռա րա նը եր րորդ՝ գո յա կա նի ի մաս տով նշում է «հայ ազ գը, հայ ժո ղո-
վուր դը»14: 

 Հայ բա ռի գրա բար յան հոգ նա կին է հայք՝ կազմ ված -ք  հոգ նա կերտ 
մաս նի կի օգ նութ յամբ:  Սա կայն լեզ վի զար գաց ման ըն թաց քում հայք-ը սոսկ 
բա ռաձև չի ըն կալ վել:  Խոս քա շա րում հոգ նա կիի ի մաս տի հետ մեկ տեղ քե-
րա կա նա կան ձևը ժա մա նա կի ըն թաց քում ո րո շա կիո րեն կա յու նա ցել է, մա-
սամբ վե րաի մաս տա վոր վել, և  բա ռաձևն ար տա հայ տում է նաև հա վա քա-
կա նութ յան գա ղա փար՝ «հա յութ յուն, հայ ազգ»: Ի մաս տա գոր ծա ռա կան այս 
հատ կա նիշ նե րը հաշ վի առ նե լով՝ հայք-ը մեր կար ծի քով պետք է այս բա-
ռախմ բի մեջ զե տե ղել15: 

12 Հ. Գաբրիէլ Աւետիքեան, հ. Խաչատուր Սիւրմէլեան, հ. Մկրտիչ Աւգերեան, Նոր բառգիրք հայկազեան 
լեզուի, հատ. Բ, Վենետիկ, 1837, էջ 29 (այսուհետև՝ ՆՀԲ):
13 Հ. Մանուէլ վրդ. Ջախջախեան, Բառգիրք ի բարբառ հայ և իտալական, Վենետիկ, 1837, էջ 829:
14 Ղազարյան Ռ. Ս., Գրաբարի բառարան, հատ. Բ, Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2000, 
էջ 29:
15 Հետաքրքրական է, որ Հր. Աճառյանը հավաքականակերտ մասնիկների մեջ է դնում նաև հոգնակերտ 
-իկ-ը՝ մարդիկ (տե՛ս Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հատ. 3, էջ 529), թեև 
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Աս վա ծի օգ տին է վկա յում հետև յալ ի րո ղութ յու նը. 1960-1970-ա կան նե րին 
ա կադ. Ա. Ս.  Ղա րիբ յա նի, այ նու հետև Ա. Ա. Աբ րա համ յա նի ղե կա վա րութ յամբ 
կազմ ված բնագ րա յին հա մա բար բառ նե րում, ո րոնք ար տա ցո լում են 5-րդ 
 դա րի հայ պատ մագ րութ յու նը, հայք-ը ներ կա յաց վել է ա ռան ձին բա ռա հոդ-
վա ծով՝ իբրև բա ռույթ: Այ սինքն՝ գրա բա րի շրջա նակ նե րում քե րա կա նա կան 
ձևն  ըն կալ վել է բա ռի ար ժե քով: Հմմտ. «Ա մե նայն հայք զկնի իւր միա բա-
նե ցին» (Ե ղի շե), « Հայք սեր տիւ մեր լի նին» ( Փար պե ցի) և  այլն16: 

 Հիշ յալ հա մա բար բառ նե րում փորձ է ար վել զա տե լու հայք ժո ղովր դա-
նու նը և  Հայք երկ րա նու նը, թեև դա ոչ միշտ է հա ջող վել, քա նի որ նույն 
բա ռա հոդ վա ծի ներ քո տրվել են թե՛ մե կի, թե՛ մյու սի բնագ րա յին օ րի նակ ներ: 
Իսկ  Փար պե ցու հա մա բար բա ռում հայք գլխա բա ռի կող քին՝ փա կագ ծե րում, 
լրա ցու ցիչ նշում կա՝ ժող., այ սինքն՝ «ժո ղո վուրդ», որ հա յե րի հա վա քա կան 
ամ բող ջութ յուն պի տի հաս կա նալ:

 Հա ման ման մո տե ցում են դրսևո րել արևմ տա հա յե րե նի բա ցատ րա կան 
բա ռա րան նե րը՝ գլխա բառ դարձ նե լով  Հայք / հայք-ը17: Ա ռա ջին ան գամ բա-
ցատր վել է « Հա յաս տան, հա յեր»18, այ նու հետև ի մաստ նե րը սահ մա նա զատ-
վել են ՝ «1.  Հա յաս տան, 2. հա յեր (գրա բար)»19, իսկ երկ հա տոր բա ցատ րա-
կան բա ռա րա նում ի մաստ նե րի դիր քը (մա սամբ նաև ձևա կեր պու մը) փոխ-
վել է ՝ «1. (գրա բար)  Հա յեր, 2.  Հա յե րու բնա կան եր կի րը,  Հա յաս տան»20: 
 Բա ռա րա նա յին այս վկա յա կո չումն ե րը հա վաս տում են, որ նոր ժա մա նակ-
նե րում հայք բա ռաձևն ըն կալ վում է նաև բա ռի ար ժե քով:  Հոգ նա կիի հայք 
ձևն  ար դի հա յե րե նին բնո րոշ չէ, սա կայն խիստ հազ վա դեպ տես նում ենք 
պատ մա գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում: Օ րի նակ ներ՝ «Եվ 
կայս րը կա մե նում է, որ հայք ի զուր, ի րե նից դուրս, ու րիշ բա րե կամն եր 
չփնտրեն» (Ստ.  Զոր յան, « Վա րազ դատ»), «Եվ մի՞ թե ճշմա րիտ է ...., թե ա նու-
սումն ա սեր են հայք» (Գ. Դև րիկյ ան, « Վի րա վոր կռունկ»)21: Ս րանք ար դի 
գրա կան հա յե րե նում հնա բա նութ յուն ներ են: 

ակնհայտ է, որ այն հոգնակիի սկզբնաձևն է:
16 Տե՛ս Հայկական համաբարբառ 3, Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, կազմեց 
Վ. Մ. Գևորգյան, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1976, էջ 320, Հայկական համաբարբառ 
4/II, Ագաթանգեղոս, Պատմութիւն Հայոց, կազմեցին Հ. Վ. Սարգսյան, Բ. Ա. Եգանյան, Եր., Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1973, էջ 16, Հայկական համաբարբառ 5. Եղիշէի Վասն վարդանայ և հայոց 
պատերազմին, գիրք Բ, կազմեց Լ. Ա. Գուլգազարյան, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1978, 
էջ 57, Հայկական համաբարբառ 6. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, կազմեց Ալ. 
Ս. Մարգարյան, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1978, էջ 269, Հայկական համաբարբառ 7. 
Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, կազմեցին Օ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Գ. Բաղդասարյան, 
Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Եր., 1976, էջ 196: 
17 Մի բառարանում Հայք է, մյուսներում՝ մեծատառերով՝ ՀԱՅՔ:
18 Պետրոս վրդ. Ճիզմէճեան, Հայերէն աշխարհաբար լեզուի լիակատար բառարան, հատ. 2, Հալէպ, տպ. 
«Անի», 1957, էջ 799:
19 Տէր Խաչատուրեան Արտ., Գանգրունի Հր., Տօնիկեան Փ. Կ., Հայոց լեզուի նոր բառարան, Պէյրութ, 
«Կ. Տօնիկեան և որդիք», 1968, էջ 411: Ակադեմիական բացատրական բառարանը տալիս է «պատմ.» 
(պատմական) ոճական նշումը և բացատրում՝ «Հայոց երկրի անունը» (տե՛ս Հր. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատ. 3, Եր., Հայկական ՍՍՀ 
գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, 1974, էջ 288):
20 Գնել արք. Ճէրէճեան, Տօնիկեան Փ. Կ., Տէր Խաչատուրեան Արտ., Հայոց լեզուի նոր բառարան, 
Պէյրութ, «Կ. Տօնիկեան և որդիք», 1992, հատ. 1, էջ 1147: Ի դեպ, Հայք երկրանվան և հայք հասարակ 
անվան դեպքում գործ ունենք ոչ թե բազմիմաստության, այլ համանունության հետ: Արևելահայերենի 
բացատրական ընդարձակ բառարաններից ակադեմիականն ունի ՀԱՅՔ գլխաբառը, սակայն միայն «հայոց 
երկրի անունը» բացատրությամբ (հատ. 3, էջ 288):
21 Արևելահայերենի ազգային կորպուս (www.eanc.net):



109

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

 (
Ժ
Զ
) 
տ

ա
րի

, 
թ
իվ

 2
 (
62

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

8 
ԼԵ

Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ Հա յեար

 Հա յեար գլխա բառ ՆՀԲ-ն  չու նի, կա Առ ձեռն բա ռա րա նում, որ տեղ նշվում 
է ձևա բա նա կան ար ժե քը՝ գո յա կան, ի մաս տը՝ «հա յեր»22:

 Հա յե րե նի զար գաց ման հնա գույն շրջա նում -ք  հոգ նա կեր տի գոր ծա-
ծութ յու նը սահ մա նա փակ վում է հա վա քա կան-հոգ նա կերտ մաս նիկ նե րի23 
տա րած մամբ, ինչ պես՝ -ունք, -եար, -ո ւի, -(ո)տի, -ա նի, -ստան, -որ(ե)այ(ք): 
Դ րան ցից –եար-ը նա խագ րա յին փու լի հա մար բնու թագր վում էր տա րած-
քա յին սահ մա նա փա կումն ե րով. թեև հնա րա վոր չէ նշել նրա գոր ծո ղութ յան 
հնա գույն տա րածք նե րը, բայց կա րե լի է ա սել, որ այն ընդգր կել է կենտ րո-
նա կան շրջան նե րը՝ 5-րդ  դա րի դա սա կան հա յե րե նի հու շար ձան նե րում ար-
դեն ու նե նա լով եա > ե փո փո խութ յամբ պայ մա նա վոր ված –եր տար բե րա-
կը24, ինչ պես՝ բա նեար –  բա ներ: Այդ պես էլ հա յեար - հա յեր, որ ու նի Փար-
պե ցին. «.... տե սեալ  Նի խո րոյ զ Հա յերն .... ու րա խա ցաւ», «Ես ընդ  Վա հա նայ 
և  ընդ այլ  Հա յերդ ոչ ե թէ նե տիւ կռու իմ, այլ ....»25:

ՆՀԲ-ի հայ բա ռա հոդ վա ծում զե տեղ վել է նաև հա յեր «հայ մար դիկ» 
միա վո րը, ո րը ծա գել է հա յեար-ից: Այ սօր ար դեն հա յութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին հոգ նա կիով ան վա նում են բա ցա ռա պես հենց այդ հա յեր ձևով:

 Հա յո րեար
 Հա յո րեար բա ռը ՆՀԲ-ն  բա ցատ րում է «հայ մար դիկ. արք ազ նո ւա կանք 

ի հա յոց», սե ռա կան հո լո վը՝ հա յո րե րոյ26 (հատ. Բ, էջ 32): Առ ձեռն բա ռա րա-
նը բա ռի մաս տը հա կիրճ ձևա կեր պում է այս պես՝ «հայ մար դիկ. գլխա ւոր-
նե րը» (էջ 469): Հմմտ. ո րեար «այն մար դիկ», ա զա տո րեար «ազն վա կան ներ, 
իշ խան ներ»: 

 Կազմ ված է հայ և  որ (դե րա նուն) ար մատ նե րից, հա վա քա կա նա նիշ -եար 
մաս նի կից:  Գոր ծած վել է  Ղա զար  Փար պե ցու « Պատ մու թիւն  Հա յոց» եր կում. 
«Եւ ժո ղո վեալ .... ա մե նայն  Հա յո րե րոյն առ  Մա մի կո նեանն  Վա հան», «Եւ 
տու եալ լսել  Մա մի կո նե նին ա մե նայն հա յո րե րոյն միա հա մուռ զպատ գամն 
 Նի խո րոյ»27: 

 Տա կա վին 5-րդ  դա րում հա վա քա կա նութ յան են թա կար գը զգալիորեն 
ծա վալ վեց:  Հիմն ա կան խթա նը սա էր. հա վա քա կա նը վե րաց նում էր այն 
շփո թութ յու նը, որ սկսել էր նկատ վել ա նե զա կան բա ռե րի գոր ծա ծութ յան 
մեջ. այս պես՝ վանք՝ ե զա կի կամ հոգ նա կի, բայց վա նեար՝ «իբր հա վա քա-
կան հոգ նա կի»28: Այդ պես էլ հա յո րեար-ը՝ իբրև ի մաս տա յին-քե րա կա նա կան 
տար բե րակ ման մի ջոց:

22 Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի, Բ տպագր., Վենետիկ, 1865, էջ 468:
23 Հավաքական-հոգնակերտ մասնիկ եզրույթը Գ. Ջահուկյանինն է (տե՛ս Ջահուկան Գ. Բ., Հայոց լեզվի 
պատմություն: Նախագրային ժամանակաշրջան, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1987, էջ 375-
376): Հարադրական գիտաբառի միջոցով դրսևորվում է հավաքականակերտ մասնիկների երկակի բնույթը. 
մի կողմից նրանք հավաքականներ են կազմում, մյուս կողմից՝ հոգնակիի գաղափար արտահայտում:
24 Տե՛ս Ջահուկան Գ. Բ., նշվ. աշխ., էջ 375: 
25 Հայկական համաբարբառ 6. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 263: 
26 Հր. Աճառյանը նկատում է, որ –եար մասնիկը կրճատվելով դարձավ –եր (անշուշտ -երոյ, -երով 
հոլովված ձևերի ազդեցությամբ, որոնց մեջ ա-ի կորուստն օրինաչափական է) (տե՛ս Աճառյան Հ., նշվ. 
աշխ., էջ 534):
27 Հայկական համաբարբառ 6. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 266:
28 Աճառյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 531:
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 Հա յաս տան
 Հա յաս տան-ը ՆՀԲ-ում ներ կա յաց ված է եր կու ար ժե քով:  Գո յա կա նի ար-

ժե քով այն նշա նա կում է  Հայք (հղում է ար վում հա տուկ ա նուն նե րի բա ռա-
ցան կին), իսկ իբրև ա ծա կան՝ «հայ կա կան, ա րա մեան, թոր գո մեան». « Գիրս 
նշա նագ րոց հա յաս տան ազ գիս» ( Կոր յուն) 29 (ՆՀԲ, հատ. Բ, էջ 30):  Կազ մում 
է բա ղադր յալ ա նուն ներ՝  Հա յաս տան աշ խարհ և  Հա յաս տան եր կիր: Ու շագ-
րավ են հատ կա պես հա յաս տան ազգ և  հա յաս տան ա զինք 30 բա ռա կա պակ-
ցութ յուն նե րը (կան բա ռա հոդ վա ծի տրված բնագ րա յին նմուշ նե րում), ո րոնք 
«հա յեր» են նշա նա կում: 

 Հա յաս տան բա ռը  Ղա զար  Փար պե ցին այս ար ժե քով (և  ի մաս տով) գոր-
ծա ծել է մեկ ան գամ. «.... պաշ տօն ե կե ղեց ւոյ և  կար դաց մունք գրող ա սո րի 
ուս մամբ վա րէին ի վա նո րայս և  յե կե ղե ցիս  Հա յաս տան ժո ղովր դոցս»31: 
Այս տեղ  Հա յաս տան-ը եր կիր չի նշա նա կում, այլ ուղ ղա կի հայ32, այ սինքն՝ 
«հա յե րի ե կե ղե ցի նե րում և  վան քե րում»:

 Մով սես  Խո րե նա ցին ևս  կի րա ռել է մեկ ան գամ՝ «Իսկ թա գա ւորն Տր դատ 
ա մե նայն  Հա յաս տա նօք ի ջեալ ի դաշտն  Գար գա րաց ւոց՝ պա տա հէ հիւ սի-
սա կա նացն ճա կա տու պա տե րազ մի»33, որ աշ խար հա բար թարգ ման վել է 
« Հա յաս տա նի բո լոր զոր քե րով»34: Վ. Ա ռա քելյ ա նը այս կա պակ ցութ յամբ 
գրում է, որ «պետք է փոք րա տառ գրվեր և  թարգ ման վեր հա յե րով: Ու րեմն 
 Հա յաս տան այս տեղ էլ եր կիր չի նշա նա կում»35:

V դա րի այս օ րի նակ նե րում տես նում ենք, որ «հայ+աս տան» կազ մութ-
յամբ բա ռը ո րոշ դեպ քե րում ոչ թե երկ րա նուն է նշա նա կել, այլ պար զա պես 
«հա յեր՝ հայ հա վա քա կա նութ յուն՝ հա յութ յուն»:  Միև նույն ժա մա նակ հարկ 
է ար ձա նագ րել, որ տա րած ված կի րա ռութ յուն չէր:

 Պար զա բա նենք հա վա քա կա նութ յան ի մաս տը՝ դի տար կե լով բա ռի մաս-
նի կա յին -ստան բա ղադ րի չը: Հր. Ա ճառ յանն ի րան յան ծա գում ու նե ցող 
-ստան-ի36 մա սին գրում է (հղե լով գեր մա նա ցի հա յա գետ Յ.  Կարս տին), որ 
այն հին հա յե րե նի -աս տան տե ղա նիշ մաս նիկն է37, ո րը վե րած վել է հոգ-

29 Հմմտ. «.... ի գիւտ նշանագրաց Հայաստան ազգին հասանել» (տե՛ս Հայկական համաբարբառ 2, Կորիւն 
«Վարք Մաշտոցի», կազմեց Է. Դեմիրճյան, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1972, էջ 133): 
Նույն իմաստի համար հմմտ. նաև «Եւ յաղթահարէր զզօրսն Պարսից գունդն հայաստան» (տե՛ս Հայկական 
համաբարբառ 3, Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 310):
30 Տե՛ս նաև հայաստան տուն (տե՛ս հ. Մանուէլ վրդ. Ջախջախեան, նշվ. բառարանը, էջ 829):
31 Հայկական համաբարբառ 6. Ղազարայ Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 264:
32 Տե՛ս Առաքելյան Վ. Դ., Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
հրատարակչություն, 1981, էջ 104:
33 Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը և ներածությունը Մ. Աբեղյանի և Ս. 
Հարությունյանի, Եր., Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1991, էջ 230:
34 Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, թարգմանությունը, ներածությունը և ծանոթագրությունները 
ակադ. Ստ. Մալխասյանցի, Եր., «Հայաստան», 1968, էջ 221:
35 Տե՛ս Առաքելյան Վ. Դ., նշվ. աշխ., էջ 104:
36 Ա. Ղարիբյանը կարծում է, որ կապ չկա տեղանիշ -ստան-ի հետ. ս-ն հայցականի մասնիկն է (հոգն. 
ուղղականի ք-ից), որին ավելանում են –տ և -ան մասնիկները, ինչպես՝ բաղնիք – բաղնիս – բաղնեստան 
= բաղնիքներ (տե՛ս Ղարիբյան Ա. Ս., Հայ բարբառագիտություն, Եր., Հայկական ՍՍՌ պետական հեռակա 
մանկավարժական ինստիտուտ, 1953, էջ 138):
37 Գ. Ջահուկյանն այս մասնիկի մասին գրում է, որ իրանյան ծագում ունեցող այս ածանցը «հավանաբար 
դեռ հնագույն հայերենի նախագրաբարյան փուլում պիտի բավական տարածված լիներ հավաքական-
տեղանիշի արժեքով՝ այգեստան, անդաստան, ձիթաստան «ձիթենիների տեղ. ձիթենիներ» և այլն. 
այս ածանցը աստիճանաբար դուրս է մղում նաև երկրներն ըստ ժողովուրդների կոչելու (Հայք «հայեր. 
Հայաստան») հին սովորույթը և առաջ բերում տարբերակում՝ Հայաստան, Մարաստան (հմմտ. նաև 
Մարաց աշխարհ) և այլն» (տե՛ս Ջահուկան Գ. Բ., նշվ. աշխ., էջ 376):
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նա կեր տի38: Ան ցու մը կա տար վել է այ գես տան, ձի թաս տան, ծա ռաս տան և 
ն ման բա ռե րի մի ջո ցով, «ո րոնց մեջ ա ռար կա նե րի բազ մութ յամբ գտնվե լու 
տե ղը նույ նիսկ բազ մութ յան մտքով է առն ված, ո րով և  հա վա քա կա նի է 
վե րած ված», իսկ «հա վա քա կան և  հոգ նա կի -ստան մաս նի կի հա րա բե րակ-
ցութ յու նը կա րե լի էր տես նել հատ կա պես  Հայք –  Հա յաս տան,  Մարք – 
 Մա րաս տան,  Վիրք – Վ րաս տան,  Պարսք –  Պարս կաս տան, Հն դիկք – Հնդ-
կաս տան և ն ման բա ռե րի մեջ, ո րոն ցից կա րե լի էր հետևց նել, թե ստան=ք» 

39: 
 Հա վա քա կա նութ յան ի մաստ ար տա հայ տող  Հա յաս տան (հա յաս տան) 

ազգ / ժո ղո վուրդ կա պակ ցութ յուն նե րը, որ գրա բա րում իսկ սահ մա նա փակ 
կի րա ռութ յուն ու նեին, չփո խանց վե ցին հա յե րե նի զար գաց ման հա ջորդ փու-
լե րին:

 Հա յաս տա նեայք
 Հա յաս տա նեայք բա ռը ՆՀԲ-ն  ներ կա յաց նում է գո յա կա նի ար ժե քով՝ 

«բնա կիչք կամ ազգ  Հա յաս տան աշ խար հի. հայք40» (հատ. Բ, էջ 30): Առ ձեռն 
բա ռա րա նը, ի տար բե րութ յուն ՆՀԲ-ի, բա ցատ րում է բա ցա ռա պես հոգ նա-
կիի ձևե րի մի ջո ցով՝ «հա յաս տան ցիք, ազգք և բ նա կիչք  Հա յոց աշ խար հին» 
(էջ 468): 

 Մալ խաս յան ցի բա ռա րա նում տրված բա ցատ րութ յու նը հայ կազյ ան բա-
ռա րան նե րի նյու թի հա մադ րու մը կար ծեք լի նի՝ « Հա յաս տա նի բնա կիչ ներ, 
հայ ժո ղո վուրդ, հայ ազգ»41: Ստ.  Մալ խաս յան ցը գո յա կա նից բա ցի բա ռին 
վե րագ րել է նաև ա ծա կա նի ար ժեք: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ բա ռա-
րա նա գիրն այս ո րո շումն ըն դու նե լու հա մար նկա տի է ու նե ցել հատ կա պես 
 Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցի ան վա նու մը, որ կեն սու նակ է դա րեր 
ի վեր:  Հա մար ժեք  Հայ (կամ  Հա յոց) ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի ան վա նումն ե րը 
հու շում են, որ ա ռա ջին՝  Հա յաս տան յայց բա ղադ րի չը կա րող է ա ծա կա նի 
ար ժե քով ըն կալ վել: Հմմտ. «.... ի մայր ե կե ղե ցեացն ա մե նայն հա յաս տա
նեաց» ( Բու զանդ)42, «Ո ղոր միմ քեզ, ե կե ղե ցի հա յաս տա նեայց, խրթնա ցեալ 
ի բա րե զար դու թե նէ բե մին...» ( Խո րե նա ցի)43: 

 Հա յաս տա նեայք բա ռին ձևաի մաս տա յին և  գոր ծա ռա կան ա ռու մով հա-
մե մա տե լի են  Հա յաս տա նեաց աշ խարհ / եր կիր և  Հա յաս տան աշ խարհ / 
եր կիր բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը:

 Գոր ծած վել է 5-րդ  դա րի հա յե րե նում:  Սե ռա կան հո լո վը լի նում է 
 Հա յաս տա նեայց կամ  Հա յաս տա նեաց, հայ ցա կա նը՝ զ Հա յաս տա նեայս, գոր-

38 Հին հայերենում –ստան-ը կազմում է «բաղադրյալ բառեր, որոնք նշանակում են առարկաների 
հավաքման կամ գտնվելու տեղը». «տեղի իմաստը հեշտությամբ դառնում է հավաքական», և «վեր ջա-
վորությունն սկսում է նշանակել առարկաների բազմություն, որոնք հավաքված են մի տեղում» (տե՛ս 
Կարստ Յ., Կիլիկյան հայերենի պատմական քերականություն, գերմ. թարգմ. Դմ. Ալիվնյակ, Եր., Երևանի 
համալսարանի հրատարակչություն, 2002, էջ 191):
39 Տե՛ս Աճառյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 713:
40 Ջախջախյանն ավելացնում է «հայաստանցի», իբր ռամորեն (տե՛ս նշվ. բառարանը, էջ 829):
41 Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հատ. 3, Եր., Հայկական ՍՍՌ պետական 
հրատարակչություն, 1944, էջ 37: Ռ. Ղազարյանը նույնությամբ կրկնում է Մալխասյանցին (տե՛ս Ղազարյան 
Ռ. Ս., նշվ. բառարանը, էջ 29):
42 Հայկական համաբարբառ 3, Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 311:
43 Հայկական համաբարբառ 7. Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 181:
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ծիա կա նը՝  Հա յաս տա նեօք (կո չա կա նը՝ ո՛վ  Հա յաս տա նեայք)44: Հմմտ. « Մու շեղ 
զօ րա վարն հա յաս տա նեաց շրջէր ընդ եր կիրն» և «.... բա նիւ  Շապ հոյ ար քա յի 
գայր հա սա նէր .... տալ պա տե րազմ ընդ հա յաս տա նեայսն» ( Բու  զանդ)45, 
«Այս  Հայկ որ դի  Թոր գո մայ .... նախ նի  Հա յաս տա նեայց» և «Ո րոց պա տա-
հեալ քա ջին Ար շաւ րի  Կամ սա րա կա նի հան դերձ ա մե նայն  Հա  յաս  տա նեայցս 
զօ րու...» ( Խո րե նա ցի)46: 

 Բա ռի կազ մութ յու նը՝  Հա յաս տան երկ րա նուն, բա ղադր յալ -եայք մաս-
նի կը (–եայ+ք), մաս նի կի հա մար հմմտ. ա ղախն(ե)այք, մի ջերկր(ե)այք, ա րո-
ւար ձան(ե)այք: 

Ձ ևաի մաս տա յին ա ռու մով հա մե մա տե լի է գրա բար յան հրէաս տա նեայք 
«հրեա ներ» և  ա սո րես տա նեայք «ա սո րես տան ցի ներ» բա ռե րին: 

 Հա յա կոյտ
 Հա յա կոյտ բա ռը ՆՀԲ-ն  ներ կա յաց նում է ա ծա կա նի ար ժե քով՝ «կու տեալ 

ի հա յա զանց. ժո ղո վեալ ի հա յոց ազ գէն» և  ներ կա յաց նում հին գե րորդ դա-
րից միակ վկա յութ յու նը՝ « Նա խա րարք հա յա կոյտ զօ րացն» (Ա գաթ.)47 (հատ. 
Բ, էջ 30):  Նույն ար ժե քով և «հա յոց մէ խումբ ե ղած» ի մաս տով տրված է 
նաև Առ ձեռն բա ռա րա նում (էջ 468): Ս.  Ղա զար յա նի բա ռա րա նը «հա յե րից 
խմբո ւած՝ կազմ ված» բա ցատ րութ յանն ա վե լաց նում է հա յա խումբ հո մա նի-
շը (հատ. Բ, էջ 29): 

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ բա ռը ստեղ ծել է Ա գա թան գե ղո սը կամ 
էլ նրա մի ջո ցով է փո խանց վել մեզ48: Գ րա բար խոս քում գոր ծա ծել են ու-
րիշ ներ ևս, միջ նա դա րում և  նոր շրջա նում, ինչ պես՝ «Եւ յայնմ պա տե րազ մի 
ոչ փոքր ինչ քա ջու թիւն գոր ծեալ հա յա կոյտ զաւ րացն...»49 ( Սե բեոս, 7-րդ 
 դար) և «.... խօ սես ցին զին քեանց առ ա նա չա ռա տես միտս և  առ վե հա գու-
նիցն հա յա կոյտ քեր թո ղա կան ո րե րոյն....» 50 (Ար սեն  Բագ րա տու նի, 19-րդ 
 դար):  Նաև աշ խար հա բար՝ «.... դառ նանք ե ղա ծին, և դի մաց նիս կե ցած մեր 
հա յա կոյտ բա նա կին» (Ղ. Ա լի շան)51: Կր կին ա ծա կա նա կան կի րա ռութ յուն ներ 
են:

Ստ.  Մալ խաս յան ցի բա ռա րա նում հա յա կոյտ-ից հղում է ար վում վե րո-

44 Տե՛ս Մխիթար Աբբահայր, Քերականութիւն հայկազեան լեզուի, Վենետիկ, 1779, էջ 33:
45 Տե՛ս Հայկական համաբարբառ 3, Փաւստոսի Բուզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 311:
46 Հայկական համաբարբառ 7. Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, գիրք 2-րդ, էջ 181-182:
47 Տե՛ս նաև Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983, 
էջ 30:
48 Հմմտ. Առաքելյան Վ. Դ., նշվ. աշխ., էջ 153-154: Լեզվաբանը գրում է, որ Ագաթանգեղոսը «մեր գրական 
լեզուն հարստացրեց առտնին, մեր առօրյա գործածելի բազմաթիվ բառերով, որոնց կյանքը հարատևում 
է մինչև այսօր» և բերում համբերատար, հայրական, հանգստարան, հաստատական, հեղձուցիչ և 
բազմաթիվ այլ օրինակներ: Այդտեղ հայակոյտ-ի ընդգրկումն այնքան էլ ճիշտ չենք համարում:
49 Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրությամբ Գ. Վ. Աբգարյանի, Եր., Հայկական ՍՍՀ գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, 1979, էջ 95: Հետաքրքրական է, որ Սեբեոսի գործածած հայակոյտ-ը 
արևելահայերեն թարգմանության մեջ չի պահպանվել. հմմտ. «Այդ պատերազմում հայկական 
զորքերը քիչ քաջություն չգործեցին» (տե՛ս Սեբեոս, Պատմություն, արևելահայերեն թարգմանությունը, 
առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գ. Խաչատրյանի և Վ. Եղիազարյանի, Եր., «Զանգակ», 2005, էջ 
394): Ագաթանգեղոսի երկի պարագայում այդպես չէ. հմմտ. «Հայակույտ զորքի մեծամեծները...» (տե՛ս 
Ագաթանգեղոս, «Հայոց պատմություն», աշխարհաբար թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Ա. 
Տեր-Ղևոնդյանի, Եր., Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1983, էջ 31):
50 Պոբլիոսի Վիրգիլիայ Մարովնի Մշակականք, Վենետիկ, 1847, էջ 32 (հայր Արսեն Բագրատունու 
«Յառաջաբանը»):
51 Ղևոնդ Ալիշան, «Յուշիկք հայրենեաց Հայոց», հատ. Ա, Վենետիկ, 1869, էջ 245:
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հիշ յալ հա յա խումբ-ին (հատ. 3, էջ 36), ո րը ներ կա յաց ված է եր կու ար ժե քով 
(գոյ. և  ած.):  Գո յա կա նի ի մաս տը հիմք է տա լիս հա յա կոյտ-ը ևս  ընդգր կե լու 
հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռե րի խմբում:

Ն շենք, որ ար ևե լա հա յե րե նի և  արևմ տա հա յե րե նի բա ցատ րա կան ըն-
դար ձակ բա ռա րան նե րում նշված միա վո րը գլխա բառ չի դար ձել առ հա սա-
րակ52:  Հովհ.  Բար սեղյ ա նի ուղ ղագ րա կան բա ռա րա նը հա յա կույտ-ն  ար ձա-
նագ րել է հնց. (հնա ցած) նշու մով53:

 Հա յա խումբ
 Հա յա խումբ բա ռը գրա բա րի և  մի ջին հա յե րե նի բա ռա րան նե րում վկայ-

ված չէ: Աշ խար հա բար յան կազ մութ յուն է, սկզբնա պես գոր ծած վել է ա ծա-
կա նի ար ժե քով: Օ րի նակ ներ՝ «.... շատ հա յա խումբ քա ղաք ներ, գիւ ղեր և 
ա ւան ներ կդա տար կու ին....»54, «.... լսվե ցավ հան կարծ հա յա խումբ զոր քե րի 
ո րո տա գին ա ղա ղա կը»55:

 Բառն ընդգր կել ենք «հայ հա վա քա կա նութ յուն» բա ռաի մաս տա յին 
խմբում, քա նի որ այն ձեռք է բե րել նաև գո յա կա նի ար ժեք. այդ են վկա յում 
հա յե րե նի բա ռա րան նե րը: Այս պես: Ստ.  Մալ խաս յան ցի բա ռա րա նում հա յա-
խումբ-ը ներ կա յաց վել է եր կու ար ժե քով՝ 1. գոյ. «հա յե րից կամ հայ մար-
տիկ նե րից կազմ ված խումբ», և 2. ած. «որ տեղ խմբված են հա յեր», հա յա-
խումբ բազ մու թիւն ցու ցադ րա կան նմու շով (հատ. 3, էջ 36): « Ժա մա նա կա կից 
հա յոց լեզ վի բա ռա րա նը» ևս ն շում է եր կու ար ժեք, սա կայն ա ռա ջին՝ գո-
յա կա նի ի մաս տը ներ կա յաց նում է ա ռանց «հայ մար տիկ նե րից» բա ռա կա-
պակ ցութ յամբ, այ սինքն՝ «հա յե րից կազմ ված խումբ», երկ րորդ ի մաս տը՝ 
«հա յե րից կազմ ված, հա յե րից բաղ կա ցած»՝  Մալ խաս յան ցից վերց ված բա-
ռա կա պակ ցութ յամբ՝ հա յա խումբ բազ մութ յուն (հատ. 3, էջ 281):

 Բա ռը կա նաև Էդ. Ա ղա յա նի բա ռա րա նում, որ տեղ նշվում են քե րա կա-
նա կան ձևեր՝ հա յախմ բի, հա յախմ բեր56, թեև դրանց գոր ծա ծութ յու նը, ըստ 
մեր ո րո նումն ե րի, վկայված չէ գրա կան վկա յութ յուն նե րով57: 

 Հա յա խումբ գլխա բառ ու նի (գո յա կա նի և  ա ծա կա նի ար ժեք նե րի նշու-
մով) Ա.  Սու քիաս յա նի հո մանշ նե րի բա ռա րա նը, որ տեղ տրված են հե նա-
բա ռի հա յա կույտ և  հա յա ժո ղով հո մա նիշ նե րը58:  Հա յա խումբ-ն  այս տեղ դիտ-
վել է հնա ցած (հնց.): Իր հա ջորդ բա ռա րա նում  Սու քիաս յա նը կրկին նշում 
է բա ռի եր կար ժե քութ յու նը, սա կայն բառն ար դեն հա մա րում է հազ վա դեպ 
(հզվդ.)՝ տա լով ըն դա մե նը մեկ հո մա նիշ՝ հա յա կույտ59: Ի րա կա նում այն թե՛ 
հնա ցած է և  թե՛ հազ վա դեպ: 

Արևմ տա հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում հա յա խումբ-ը չի 

52 Եվ դա արդարացված է, քանի որ աշխարհաբարում բառը չի գործածվել: Արևելահայերենի ազգային 
կորպուսում (110 միլիոն բառագործածությամբ) բնագրային ոչ մի օրինակ չկա (տե՛ս www.eanc.net):
53 Բարսեղյան Հ.Խ., Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական, տերմինա բա նա կան բառարան, Եր., 
«Լույս», 1973, էջ 538:
54 «Արարատ» ամսագիր, Էջմիածին, 1877, թ. Ը, էջ 285
55 Մուրացան, «Գևորգ Մարզպետունի», Եր., «Լույս», 1982, էջ 338:
56 Տե՛ս Աղայան Է. Բ.. Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., «Հայաստան», 1976, էջ 810:
57 Հմմտ. eanc.net (արևելահայերենի ազգային կորպուս):
58 Տե՛ս Սուքիասյան Ա. Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Եր., Հայկական ՍՍՀ գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, 1967, էջ 361:
59 Տե՛ս Սուքիասյան Ա. Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, Եր., ԵՊՀ հրատարակչու-
թյուն, 2009, էջ 581:
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ար ձա նագր վել ար դի փու լում ան գոր ծա ծա կան լի նե լու պատ ճա ռով:

 Հա յա գունդ
 Հա յա գունդ բառն ար ձա նագր ված չէ գրա բա րի և  մի ջին հա յե րե նի բա ռա-

րան նե րում: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ 18-րդ  դա րի ա ռա ջին կե սի կազ-
մութ յուն է. «Եւ դէպ ե ղև յա ւուրսն յայ նո սիկ  Յո հան նէս պետն  Գու  գա  րաց ւոց 
գալ ի կող մանս յայ նո սիկ յի սուն և վեց հա զար հա յա գունդ զօ րօք»60: Ընդ-
հա նուր հա յե րեն բառ է:

Սկզբ նա պես գոր ծած վել է ա ծա կա նի ար ժե քով, հե տա գա յում ձեռք է 
բե րել նաև գո յա կա նի ար ժեք, դրա հա մար էլ ընդգր կել ենք հայ հա վա քա-
կա նութ յուն նշա նա կող բա ռե րի խմբում: Ա հա վա սիկ գո յա կա նա կան ար ժե-
քով կի րառ վե լու արևմ տա հա յե րեն և  ար ևե լա հա յե րեն մե կա կան օ րի նակ՝ 
« Նոյն ա տեն հա րա ւա յին հա յա գունդ մ’ալ հե ռու էն եր կին քէն խրկու ած կ’ե-
րև ար»,61, « Հա յոց աշ խար հի խա ղա ղութ յան հա մար մարտն չող նա խա րար նե-
րի ու «աշ խար հա զոր» հա յագն դի կող քին....»62:

 Միան գա մայն ճիշտ է վար վել Ստ.  Մալ խաս յան ցը՝ իր բա ռա րա նում հա-
յա գունդ-ը ներ կա յաց նե լով խոս քի մա սա յին եր կու ար ժե քով: Ի մաս տից՝ 
«գունդ՝ հայ զի նո ւոր նե րից բաղ կա ցած», ա ռաջ նա յին է ըն կալ վում գո յա կա-
նի ար ժե քը (հատ. 3, էջ 36): Ա կա դե միա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա նը 
բա ռի եր կար ժե քութ յունն ա վե լի ճկուն է ներ կա յաց րել՝ «հա յե րից կազմ ված» 
(գունդ՝ զորք)63, տա լով նաև բնագ րա յին մեկ օ րի նակ՝ «Ին քը մնաց այն հա
յա գունդ այ րու ձիի թվում, որ պահ ված էր  Տիզ բո նում» ( Րաֆ ֆի) (հատ. 3, էջ 
281):  Հայ-ռու սե րեն բա ռա րա նը հա յա գունդ -ի դի մաց որ ևէ ար ժեք չի նշել, 
այլ տվել է միայն սե ռա կան հո լո վի ձևը՝ գնդի, բա ցատ րութ յունն էլ ներ կա-
յաց նում է միայն գո յա կա նի ար ժե քը՝ Армянский полк:

Արևմ տա հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րը չեն ար ձա նագ րել հա-
յա գունդ բա ռը, սա կայն այն կա թարգ մա նա կան մի բա ռա րա նում՝ «Armenian 
bodyguard, composed of Armenians» թարգ մա նութ յամբ և «գո յա կան» նշու-
մով64:

 Բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րը ո ճա կան որ ևէ նշում չեն տվել,  Հովհ. 
 Բար սեղյ անն ի րա վա ցիո րեն նշել է, որ հնա ցած է:

 Հա յութ յուն
 Հա յու թիւն բա ռը ՆՀԲ-ն  բա ցատ րում է այս պես՝ «հա յոց ազ գէ կամ ա րա-

մեան գոլն. հայք. ա րա մեանք» և բ նագ րա յին եր կու օ րի նակ ներ կա յաց նում 
(Ս տե փա նոս Ա սո ղի կից և  Զա քա րիա  Ծոր ծո րե ցուց)` « Թո ղու զհա ւատս հայ-
րե նի հա յու թեան» և « Մի հա ւատ և  մի օ րէնք ու նէին հա յու թիւն» (հատ. Բ, 

60 Ստեփաննոս Շահումեան, «Դաւիթ Բէգ», Վաղարշապատ, 1871 և Ղուկաս Սեբաստացի, «Դաւիթ Բէկ 
կամ Պատմութիւն Ղափանցւոց», աշխատասիրեց հ. Սամուէլ վրդ. Արամեան, Վենետիկ, 1978, գլ. Զ: 1736-
37-ին Ստեփանոս Շահումյանը պատմել է 1722 թ. ապստամբության մասին, իսկ Ղուկաս Ստեփանյան 
Սեբաստացին գրի է առել:
61 «Եւրոպա» (Վիեննա), 1852, N 18, էջ 71:
62 «Էջմիածին», 1974, Գ, էջ 13:
63 Էդ. Աղայանը կրկնում է ակադեմիական բառարանին (էջ 810), սակայն փակագծերը հանում է, ըստ որի 
ածականական արժեքը չի ներկայացվում:
64 Տե՛ս Գույումճեան Մ. Կ., Ընդարձակ բառարան հայերէնէ անգլիերէն, Պէյրութ, տպ. «Ատլաս», 1970, էջ 398:
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էջ 32): Առ ձեռն բա ռա րա նը փոքր-ինչ պար զեց րել է բա ցատ րութ յու նը՝ «հայ 
ըլ լա լը ազ գով,  Հայք, Ա րա մեանք» (էջ 469):  Բա ռի կազ մութ յան ժա մա նա կը 
հաշ վի առ նե լով և  հիշ յալ հղումն ե րին ա վե լաց նե լով Գ րի գոր Տ ղա յին՝ 
 Նո րայր Բ յու զան դա ցին հա յու թիւն-ը զե տե ղել է հին հա յե րե նին հա ջոր դող 
շրջա փու լի՝ մի ջին հա յե րե նի բա ռա րա նում65: 

Ա ծան ցա վոր կազ մութ յուն է, բա ղադ րիչ ներն են հա յե րի հայ ինք նան վա-
նու մը և  հա յե րե նի ա մե նա կեն սու նակ վեր ջա ծան ցը՝ -ու թիւն, ո րով հիմն ա-
կա նում վե րա ցա կան գո յա կան ներ են կազմ վում: Ա ծան ցի գոր ծա ռույթ նե րից 
մեկն էլ ա ծա կան և  գո յա կան հիմ քե րից հա վա քա կան գո յա կան ներ կազ մելն 
է. ա ծա կան հիմ քե րից, ո րոնք «ան վա նա կան ի մաստ կամ կի րա ռութ յուն են 
ստա ցել» (բու սա կա նութ յուն, զին վո րա կա նութ յուն), և  գո յա կան հիմ քե րից 
(ու սուց չութ յուն, ու սա նո ղութ յուն, հա յութ յուն)66:  Հա ճախ բա ռա կազ մա կան 
հիմ քի եր կու (գոյ. և  ած.) ար ժեք կա րե լի է նշել, ինչ պես՝ ազն վա կա նութ յուն 
(< ազն վա կան), հոգ ևո րա կա նութ յուն (< հոգ ևո րա կան), նաև հայ և  այլն:

 Տե սա կետ կա, որ ար դի հա յե րե նի բուն հա վա քա կան գո յա կան նե րը -ութ-
յուն վեր ջա ծան ցով կազմ ված ներն են, ո րոնք հա վա սա րա զոր են հոգ նա կիի 
ձևե րին67, հմմտ. ազն վա կա նութ յուն - ազն վա կան ներ:  Թե պետ նույն ձևով 
կա րող ենք հա կադ րել այն պի սի հա վա քա կան ներ, ո րոնք –ութ յուն ա ծան ցով 
չեն կազմ վել, ինչ պես՝ նա մա կա նի - նա մակ ներ, ա վա գա նի - ա վագ ներ, 
դե ղո րայք - դե ղեր և  այլն:

 Դա սա կան գրա բա րում -ութ յուն վեր ջա ծան ցով հա վա քա կան ներ չեն 
կազմ վել. բա ռա կազ մա կան այդ նշա նա կութ յու նը և  կի րա ռութ յու նը հե տա-
գա շրջան նե րի ի րո ղութ յուն է68: Օ րի նակ՝ ե րի տա սար դու թիւն, որն այ սօր 
նաև հա վա քա կա նութ յան ի մաստ է ար տա հայ տում, 5-րդ  դա րի հա յե րե նում 
նշա նա կում էր միայն «ե րի տա սար դա կան վի ճակ և  հա սակ. կտրիճ հա սակ» 
(ՆՀԲ, հատ. Ա, էջ 684):

-Ութ յուն ա ծան ցով ազ գե րի ա նուն նե րից հա վա քա կան ներ սո վո րա բար 
չեն կազմ վում:  Բա ցա ռութ յուն են բա ռա րա նա յին գրան ցում ու նե ցող հրեութ-
յուն «հրեա ժո ղո վուր դը», թրքութ յուն «թուր քե րի հա վա քա կան ամ բող ջութ-
յու նը» և  տաճ կութ յուն «տա ճիկ ժո ղո վուրդն իբրև ամ բող ջութ յուն, թրքութ-
յուն», ինչ պես նաև խիստ հազ վա դեպ ռու սութ յուն «ռուս ժո ղո վուր դը»69 և 
վ րա ցութ յուն «վրաց ժո ղովր դի ամ բող ջութ յու նը» հա վա քա կա նա նիշ նե րը, 
ո րոնք հա յութ յուն բա ռի հա մե մա տութ յամբ շատ ա վե լի ուշ կազ մութ յուն ներ 
են70: Այս գոր ծա ռույ թի սահ մա նա փակ ի րա ցու մը մեր կար ծի քով բա ցատր-
վում է տվյալ ի մաս տը դրսևո րե լու հա սա րա կա կան պա հան ջի բա ցա կա-
յութ յամբ, ինչ պես նաև կազմ վե լիք բա ռե րի ան բա րեհն չութ յամբ:
65 Տե՛ս Նորայր Ն. Բիւզանդացի, Բառագիրք ստորին հայերէնի ի մատենագրութեանց ԺԱ-ԺԷ դարուց, 
հրատարակութեան պատրաստեց Մարտիրոս Մինասեանը, Ժնև, 2000, էջ 410: 
66 Տե՛ս Գալստյան Ս. Ա., Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում, Եր., Երևանի համալսարանի 
հրատարակչություն, 1978, էջ 169, 171: Սա լեզվաբանական թերևս միակ աշխատությունն է, որտեղ –ություն 
ածանցով կազմված հավաքական գոյականների շարքում բերվում է հայություն բառի օրինակը:
67 Տե՛ս Ասատրյան Մ. Ե., նշվ. աշխ., էջ 121:
68 Հայերենում հավաքական կազմելու գործառույթով –ություն ածանցի կիրառման տարածումը տեղի է 
ունեցել եվրոպական լեզուների հետևողությամբ (տե՛ս Աճառյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 529):
69 Հմմտ. «.... ազրբեջանցիներն ու վրացիները անվերապահ կռիվ էին հայտարարել հյուսիսին՝ խորհրդային 
թե կամավորական Ռուսաստանին, առհասարակ, ռուսության» (տե՛ս Ս. Վրացյան, Հայաստանի Հան րա-
պետություն, Եր., «Հայաստան», 1993, էջ 366):
70 Կա եզակի գործածությամբ հայտնի պարսկութիւն, որը, սակայն, հավաքականություն չի նշանակում, 
այլ «պարսիկ լինելը, պարսից հավատի կրողը»: 

ԼԵ
Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



116

 Հա յե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում հա յութ յուն բա ռի բո վան դա-
կա յին կող մը տար բեր կերպ է ներ կա յաց վում.

ա) միայն «ազ գութ յամբ հայ լի նե լը» ի մաս տով (Ս.  Գա բա մաճ յան)71, 
բ) եր կու ի մաս տով՝ «հայ լի նե լը, հայ ազ գին պատ կա նե լը» և «բո վան-

դակ հայ ազ գու թիւ նը, ամ բողջ հայ ժո ղո վուր դը» (Ստ.  Մալ խաս յանց և  ու-
րիշ ներ)72,

գ) միայն «հայ ազ գը» ի մաս տով ( Պետ րոս վրդ.  Ճիզ մեճ յան) 73,
դ) չորս ի մաս տով՝ 1. «հայ լի նե լը», 2. «հա յին հա տուկ սո վո րութ յուն նե-

րի՝ հատ կութ յուն նե րի ամ բող ջութ յու նը, հա յի բնա վո րութ յուն», 3. «հա յեր»74, 
4. «հայ ազ գը» (վեր ջին եր կու ի մաստ նե րը՝ հա վա քա կան նշու մով) (Էդ. Ա ղա-
յան)75:

Ինչ պե՞ս զա նա զա նել Էդ. Ա ղա յա նի տար բե րա կած 3-րդ և 4-րդ  ի մաստ-
նե րը:  Բա ռա րա նա գի րը հա վա նա բար նկա տի է ու նե ցել, որ եր կուսն էլ հա-
վա քա կա նութ յուն են ար տա հայ տում, սա կայն ընդգրկ ման տար բեր չա փե-
րով. մե կը՝ հա յե րի ինչ-որ քա նակ (կար ևոր չէ՝ շատ թե քիչ), մյու սը՝ ամ բողջ 
հայ ազ գը: 

Այս ա ռու մով ու շագ րավ է Անդ րա նիկ վրդ. Կ ռան յա նի բա ռա րա նի «հա-
յե րու ամ բող ջու թիւն» բա ցատ րութ յու նը76: Այդ «ամ բող ջութ յուն» աս վա ծը 
հենց հայ հա վա քա կա նութ յունն է՝ մեծ կամ փոքր, ինչ պես և  ամ բողջ՝ հա-
մազ գա յին ընդգր կու մով: 

Այս պի սին է բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում հա յութ յուն բա ռի բա ռա-
րա նագր ման պատ մութ յու նը: Այդ պատ մութ յա նը հարկ է ա վե լաց նել այն, 
որ հա յութ յուն բա ռը չի ար ձա նագր վել հա յե րե նի բա ցատ րա կան ո րոշ բա-
ռա րան նե րում77:

 Հա յութ յուն հա վա քա կա նա նի շը բա ռա կազ մա կան մեծ նե րուժ ու նի և 
 մե ծա թիվ հա վա քա կան նե րի կազ մութ յան հիմք է դար ձել:  Բա ռե րի ա ռա-
ջաց ման եր կու ու ղի կա րող ենք նշել:

ա)  Հատ կա ցու ցիչ-հատ կաց յա լի կա պակ ցութ յուն նե րի տևա կան գոր ծա-
ծութ յու նից հե տո ի րա կա նաց վել է բա ռա կազ մա կան քայլ, ինչ պես՝ գա-
վառ(ներ)ի հա յութ յուն - գա վա ռա հա յութ յուն, սփյուռ քի հա յութ յուն - սփյուռ-
քա հա յութ յուն, Բ րա զի լիա յի հա յութ յուն - բրա զի լա հա յութ յուն և  այլն: 

բ)  Կամ էլ –ութ յուն հա վա քա կա նա կերտն ա վե լա ցել է հայ վերջ նա բա  ղադ-
րի չով եր կար ժեք (ած./գոյ.) բա ռին, ինչ պես՝ ար ևե լա հայ - ար ևե  լա հա յութ-
յուն, գա ղու թա հայ –  գա ղու թա հա յութ յուն, ռու մի նա հայ –  ռու   մի  նա   հա յութ յուն 
և  այլն:

գ)  Հազ վա դեպ բա ռերն ա ռա ջա ցել են ո րո շիչ-ո րոշ յա լի կա պակ ցութ յուն-

71 Տե՛ս Գաբամաճեան Ս., Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, տպ. Ռ. Սագաեան, 1910, էջ 774:
72 Տե՛ս Մալխասեանց Ստ., նշվ. բառարանը, հատ. 3, էջ 39, նույնը՝ Գնել արք. Ճէրէճեան, Տօնիկեան Փ. Կ., 
Տէր Խաչատուրեան Արտ., նշվ. բառարանը, հատ. 1, էջ 1142: «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական 
բառարանը» գրեթե նույնն է ասում՝ «ամբողջ հայ ազգը, ամբողջ հայ ժողովուրդը» (հատ. 3, էջ 288):
73 Տե՛ս Պետրոս վրդ. Ճիզմէճեան, նշվ. բառարանը, հատ. 2, էջ 797:
74 Համեմատենք Ռ. Ս. Ղազարյանի «Գրաբարի բառարանում» տրված բացատրությունը՝ «հայ լինելը, հայ 
ազգին պատկանելը» և հավաքական «հայեր» (էջ 30):
75 Տե՛ս Աղայան Է. Բ.. նշվ. բառարանը, էջ 815:
76 Անդրանիկ վրդ. Կռանեան, Գործնական բառարան հայերէն լեզուի, Պէյրութ, «Շիրակ», 1970, էջ 247:
77 Տե՛ս [Հիւրմիւզեան Ե.], Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ, Վենետիկ, 1869, Տէր Խաչատուրեան Արտ., 
Գանգրունի Հր., Տօնիկեան Փ. Կ., նշվ. բառարանը, Քերովբեան Գ., Հայերէն բառգիրք աշխարհաբար 
լեզուի, Ստամբուլ, «Արաս», 2011 և այլն:
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նե րից, ինչ պես՝ իս լա մաց(վ )ած հա յութ յուն –  իս լա մա հա յութ յուն և  այլն:
 Բա ռե րի ստեղծ ման հիմ քում գե րա զան ցա պես ըն կել են հայ ժո ղովր դի 

պատ մութ յան հայտ նի ի րո ղութ յուն ներ: Այդ բա ռե րը ցույց են տա լիս հա-
յութ յան ողջ բազ մա զա նութ յու նը՝ պատ մա կան, աշ խար հագ րա կան, հա սա-
րա կա կան, կրո նա կան:

 Հա յաս տա նը դա րեր շա րու նակ բա ժան ված է ե ղել եր կու մա սի78, ձևա-
վոր վել են աշ խար հագ րա կան, վար չա տա րած քա յին և  քա ղա քա կան միա-
վոր ներ՝ Արևմտ յան  Հա յաս տան և Ար ևելյ ան  Հա յաս տան: 1828-ին Ար ևելյ ան 
 Հա յաս տա նը միա ցավ  Ռու սաս տա նին, իսկ Արևմտ յան  Հա յաս տա նը մնաց 
կրկին օս ման յան  Թուր քիա յի կազ մում, որ տեղ ի րա կա նաց վեց ցե ղաս պա-
նութ յուն հա յութ յան այդ հատ վա ծի նկատ մամբ:  Դա րե րով բա ժան ված վի-
ճա կի հետ ևան քով հա յութ յու նը ներ կա յա նում էր եր կու մեծ հատ վա ծով: 
Սկզբ նա պես գոր ծա ծութ յան մեջ էին արևմտ յան հա յեր և  ար ևելյ ան հա յեր 
բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը, ո րոն ցից հե տա գա յում կազմ վե ցին (19-րդ  դա րի 
վեր ջե րին) արևմ տա հա յութ յուն և  ար ևե լա հա յութ յուն բա ռե րը: 

Արևմ տա հա յութ յուն-ը հո մա նիշ է տի րա պե տող երկ րի ան վամբ կազմ ված 
տաճ կա հա յութ յուն և թ(ու)րքա հա յութ յուն բա ռե րին: Ար ևե լա հա յութ յուն բա-
ռին մինչև  Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մը հո մա նիշ էր ռու սա հա յութ յուն-ը, 
մա  սամբ նաև պարս կա հա յութ յուն-ը և  կով կա սա հա յութ յուն-ը:

Արևմ տա հա յութ յուն և  ար ևե լա հա յութ յուն բա ռե րը գրանց ված են հա յե-
րե նի միա լեզվյ ան և  թարգ մա նա կան բա ռա րան նե րում, ընդ հա նուր գոր ծա-
ծութ յուն ու նեն:

Անց յա լում արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան մեջ՝ մա մու լում և  հան րա յին 
մտա ծո ղութ յան մեջ, տար բե րա կում էին (եր բեմն նաև հա կադ րում) հայ ազ-
գա յին կյան քի կար ևո րա գույն կենտ րոն Կ.  Պոլ սի և  գա վառ նե րի հա յութ յու նը: 
Այս տար բե րակ ման հի մուն քով ստեղծ վել է գա վա ռա հա յութ յուն բա ռը79, որ 
նշա նա կում է «գա վա ռում ապ րող՝ գա վա ռաբ նակ հա յութ յուն»:

Ար ևե լա հա յութ յան դեպ քում տար բե րակ ման մի կող մում հայ մշա կույ թի 
կենտ րոն նե րի (կրկին  Հա յաս տա նից դուրս գտնվող  Թիֆ լի սի,  Մոսկ վա յի 
կամ  Պե տեր բուր գի), իսկ մյուս կող մում՝ բնաշ խար հի գա վառ նե րի հա յութ-
յունն էր:

 Գա վա ռա հա յութ յուն-ը կազմ վել է 19-րդ  դա րի վեր ջե րին, ա վե լի վաղ 
գոր ծա ծութ յան մեջ էր գա վա ռա հայ-ը80:

3. 1080-1375 հա յութ յան բնօր րա նից դուրս՝  Կի լի կիա յում, հայ կա կան պե-
տա կա նութ յուն է հաս տատ ված ե ղել, հա յերն այս տեղ ապ րել են մինչև 1922 
թ., երբ Ֆ րան սիա յի նա հան ջից հե տո թուր քե րը վերջ նա կա նա պես հա յա թա-

78 Առաջին բաժանումն իրականացվել է Ք. հ. 387-ին Պարսկաստանի և Հռոմի միջև, երկրորդ բաժանումը՝ 
591-ին, երբ Հայաստանի մեծ մասն անցնում է Բյուզանդիային, ապա երկու անգամ՝ Թուրքիայի և 
Պարսկաստանի միջև, 1555-ին և 1639-ին:
79 Ունեն ակադեմիական և Աղայանի բացատրական բառարանները, իսկ Մալխասյանցի բառարանը և 
արևմտահայերենի բացատրական բառարանները՝ ոչ: Նրանք չունեն նաև այս կամ այն երկրի հայությունը 
նշանակող հավաքականները:
80 Հայտնի է «Գավառահայ հարստահարությունների տեղեկագիրը» (1872), որը Խրիմյան Հայրիկի հանձ-
նարարությամբ և աջակցությամբ կազմել է Ստ. Փափազյանը, և ներկայացվել Ազգային ժողովին: Այս 
փաստաթղթի մասին գրելիս երբեմն առաջին բաղադրիչ է դառնում գավառահայություն-ը: Հմմտ. «Նրա 
նախաձեռնությամբ Ազգային ժողովում քննվել է գավառահայության հարստահարությունների խնդիրը և 
1872-ի ապրիլին թուրք. կառավարության ներկայացվել բողոքագիր-տեղեկագիր» («Հայկական սովե տա-
կան հանրագիտարան», հատ. 7, Եր., 1981, էջ 641, «Մկրտիչ Ա Վանեցի» բառահոդվածը)
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փե ցին երկ րա մա սը:  Կի լի կիա յում հա զա րամ յա կից ա վե լի ապ րող հա յե րը 
գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ և  մա մու լում ան վան վել են կի լի կե ցի ներ, 
կի լիկյ ան հա յեր,  Կի լի կիա յի հա յեր / հա յութ յուն: 

 Կի լի կիա հա յութ յուն հա վա քա կան ա նու նը բա վա կան ուշ է կազմ վել81. 
երկ րա նուն բա ղադ րիչն ա ռանց հո դա կա պի՝ ան փո փոխ միա ցել է հա յութ-
յուն բա ռին: Օ րի նակ՝ «Ա հա վոր մղձա վանջ ապ րեց կի լի կիա հա յութ յու նը 
(ա վե լի քան 200 հզ. հայ)»82:

4.  Հայ րե նի քից դեռևս վաղ միջ նա դա րում սկիզբ ա ռած ար տա գաղ թի և  
եր կիրն ա մա յաց նող բռնա գաղ թե րի հետ ևան քով հե ռա վոր և  մո տիկ երկր նե-
րում գո յա ցան հայ կա կան գա ղութ ներ (հա մայնք ներ), ո րոնք եր բեմն դա րեր 
շա րու նակ պահ պա նել են ի րենց ազ գա յին դի մա գի ծը:  Գա ղութ նե րի հա յութ-
յու նը կար ևոր դե րա կա տա րում ու ներ ողջ ազ գի կյան քում: Այս ի րո ղութ յու նը 
ծնունդ տվեց գա ղու թա հա յութ յուն բա ռին՝ ի տար բե րութ յուն հայ րե նի քում 
ապ րող հա յութ յան. ըստ ա կա դե միա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա նի՝ «գա-
ղու թում՝ գա ղութ նե րում ապ րող հա յութ յու նը, գա ղու թա հա յե րի ամ բող ջութ-
յու նը, սփյուռ քա հա յութ յուն», ըստ Ա ղա յա նի՝ «Սփ յուռ քի հայ կա կան գա ղութ-
նե րի հա յութ յու նը, սփյուռ քա հա յութ յուն»83: 

 Գա ղու թա հա յութ յուն բա ռին հան դի պադր վում են  Հա յաս տա նի՝ հայ րե-
նի քի՝ հա յաս տա նաբ նակ կամ հայ րե նաբ նակ հա յութ յուն բա ռա կա պակ ցութ-
յուն նե րը, նաև քիչ գոր ծա ծա կան նո րա կազմ հայ րե նա հա յութ յուն «հայ րե-
նի քի հա յութ յու նը, հայ րե նի քում ապ րող հա յե րը» բա ռը84: Արևմ տա հա յե րե նի 
երկ հա տոր բա ցատ րա կան բա ռա րա նը գաղ թա հայ և  գա ղու թա հայ տար բե-
րակ նե րի բա ռա հոդ ված նե րում դնում է նրանց հա վա քա կան նե րը: Այս պես՝ 
գաղ թա հայ 1. «սփիւռ քա հայ, հայ րե նի քէն դուրս ապ րող հայ». գո յա կա նը՝ 
գաղ թա հա յու թիւն և  գա ղու թա հայ - գա ղու թա հա յու թիւն85:  Բառն ար ևե լա-
հա յե րե նում տար բե րա կայ նութ յուն չի դրսևո րում, սահ մա նա փակ գոր ծա-
ծութ յուն ու նի, ի մաս տի հիմն ա կան «բե ռը» կրում է սփյուռ քա հա յութ յուն 
բա ռը:

5. Սփ յուռ քա հա յութ յուն հա վա քա կանն ա ռա ջա ցավ սփյուռ քա հայ ա ծա-
կա նից կամ սփյուռ քի հա յութ յուն բա ռա կա պակ ցութ յու նից, երբ 1915-1923-ի 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո ձևա վոր վեց սփյուռ քը՝ իբրև պատ մա կան 
նոր ի րո ղութ յուն:  Գոր ծա ծա կան բառ է, ար ձա նագր ված է բա ցատ րա կան 
(ա կա դե միա կան, Էդ. Ա ղա յա նի), ուղ ղագ րա կան և  թարգ մա նա կան տար բեր 
բա ռա րան նե րում:

5.1  Հա յութ յուն բա ռով ձևա վոր վել է բա ռա կազ մա կան մաս նա կա ղա պար՝ 
«երկ րա նուն+ա+ հա յութ յուն» (նաև ա ռանց հո դա կա պի՝ «երկ րա նուն+հա յութ-
յուն»):  Բա ռա կազ մա կան հիմք են դառ նում աշ խար հի անց յա լի և  ներ կա յիս 
տար բեր երկր նե րի ա նուն նե րը, այն երկր նե րի, ո րոն ցում հայ կա կան հա-
մայնք ներ են ե ղել ու այժմ էլ կան, կամ նո րերն են ձևա վոր վում հա յե-

81 Բառարանային միավոր է դարձել միայն վերջերս (տե՛ս Գալստյան Ա. Ս. և ուրիշներ, Նոր բառեր, Բ 
պրակ, Եր., 2016, էջ 72), թեև բառը նոր չէ: 
82 «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հատ. 7, էջ 428:
83 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատ. 1, Եր., Հայկական ՍՍՀ գիտությունների 
ակադեմիայի հրատարակչություն, 1969, էջ 366, Է. Բ. Աղայան. նշվ. բառարանը, էջ 217:
84 Տե՛ս Էլոյան Ս., Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Եր., «Նաիրի», 2002, էջ 278:
85 Տե՛ս Գնել արք. Ճէրէճեան, Տօնիկեան Փ. Կ., Տէր Խաչատուրեան Արտ., նշվ. բառարանը, հատ. 1, էջ 
361-362:
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րի ա նընդ հատ տե ղա շար ժի հետ ևան քով:  Կազմ ված բա ռե րը «սփյուռ քի 
հա յութ յուն» հաս կա ցութ յան մաս նա կի դրսևո րումն երն են, ուս տի դրանց 
և սփյուռ քա հա յութ յուն բա ռի նշա նակյ ալ նե րը գտնվում են ընդ հա նու րի և 
 մաս նա վո րի հա րա բե րութ յան մեջ:

19-21-րդ դդ. կազմ վել են «երկ րա նուն+ հա յութ յուն» կա ռուց վածքն ու-
նե ցող հի սու նից ա վե լի (նե րառ յալ տար բե րակ նե րը) հա վա քա կան ա նուն ներ, 
ինչ պես՝ ա մե րի կա հա յութ յուն, բրա զի լա հա յութ յուն, ե թով պա հա յութ յուն, լե-
հա հա յութ յուն, լի բա նա նա հա յութ յուն, պարս կա հա յութ յուն: 

Ա ռա ջին բա ղադ րիչ երկ րա նուն նե րը բա ռի կազ մում հան դես են գա լիս՝
1. ամ բող ջա կան, ան փո փոխ ձևով, ինչ պես՝ ի րա նա հա յութ յուն, ի րա քա-

հա յութ յուն, լի բա նա նա հա յութ յուն, հոր դա նա նա հա յութ յուն.
2. երկ րան վան վեր ջա ծանց նե րի և  այլ վերջ նա բա ղադ րիչ նե րի զեղչ մամբ՝
ա) –ստան՝ հնդկա հա յութ յուն (< Հնդ կաս տան), լե հա հա յութ յուն (< Լե   հաս -

տան), տաճ կա հա յութ յուն (<  Տաճ կաս տան), հու նա հա յութ յուն (<  Հու  նաս   տան).
բ) –իա՝ ավստ րա լա հա յութ յուն (< Ավստ րա լիա), բուլ ղա րա հա յութ յուն (< 

 Բուլ ղա րիա), գեր մա նա հա յութ յուն (<  Գեր մա նիա). 
գ) –ոս ՝ ե գիպ տա հա յութ յուն (< Ե գիպ տոս), կիպ րա հա յութ յուն (<  Կիպ րոս). 
դ) -ք՝ վի րա հա յութ յուն (<  Վիրք «Վ րաս տան»).
ե) լանդ («հող»)՝ ֆին նա հա յութ յուն (<  Ֆին լան դիա):
 Բա ռե րի բա ղադ րիչ նե րը սո վո րա բար կապ վում են ա հո դա կա պով:  Քիչ 

դեպ քե րում, երբ երկ րա նունն ան փո փոխ է միա նում հա յութ յուն բա ղադ րի-
չին, երկ րան վան վերջ նահնչ յուն ա-ի առ կա յութ յամբ հո դա կա պի կա րիք չի 
զգաց վում, ինչ պես՝ ար գեն տի նա հա յութ յուն, սի րիա հա յութ յուն, լատ վիա-
հա յութ յուն:

Երկ րա նուն նե րից կազմ ված այդ բա ռե րի մեջ կան ա վան դա բար հա յա-
շատ (և  հիմն ա կա նում հա յա խոս) հա մայնք նե րի հա յութ յունն ան վա նող հա-
վա քա կան գո յա կան ներ, ինչ պես՝ ա մե րի կա հա յութ յուն, բուլ ղա րա հա յութ յուն, 
ե գիպ տա հա յութ յուն, թուր քա հա յութ յուն / տաճ կա հա յութ յուն (սրանք նաև 
«արևմ տա հա յութ յուն» են նշա նա կում), լի բա նա նա հա յութ յուն, ռու մի նա հա-
յութ յուն, ռու սա հա յութ յուն (վեր ջերս շրջա նա ռութ յան մեջ է մտել սրա տար-
բե րա կը՝ ռու սաս տա նա հա յութ յուն), պարս կա հա յութ յուն (այժմ ա վե լի ու 
ա վե լի հա ճախ է գոր ծած վում երկ րի ներ կա յիս ան վամբ կազմ ված տար բե-
րա կը՝ ի րա նա հա յութ յուն), սի րիա հա յութ յուն, վի րա հա յութ յուն, ֆրան սա հա-
յութ յուն: 

 Մի շարք բա ռեր թերևս ա վե լի շատ պատ մա կան ար ժեք ու նեն, ինչ պես՝ 
ե թով պա հա յութ յուն, լե հա հա յութ յուն, հնդկա հա յութ յուն, հուն գա րա հա յութ-
յուն:

Այս կար գի բա ռե րի մի մա սը վեր ջին ժա մա նակ ներս է կազմ վել (ո րոշ 
դեպ քե րում՝ ուղ ղա կի ակ տի վա ցել), հատ կա պես հետ խորհր դա յին երկր նե-
րի հա յութ յունն ան վա նող հա վա քա կան ա նուն նե րը՝ ադր բե ջա նա հա յութ յուն, 
բե լա ռու սա հա յութ յուն, էս տո նա հա յութ յուն, թուրք մե նա հա յութ յուն, լատ վիա-
հա յութ յուն, լիտ վա հա յութ յուն, մոլ դո վա հա յութ յուն, ուկ րաի նա հա յութ յուն:

 Հա յաս տա նից ծայր ա ռած ար տա գաղ թը, սփյուռ քում ան դա դար տե ղի 
ու նե ցող տե ղա շար ժե րը պատ ճառ դար ձան ար դեն գո յութ յուն ու նե ցող հա-
մայնք նե րի ստվա րաց ման և  զո րաց ման, ո րի հետ ևան քով էլ հա վա քա կան 
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ա նուն ներ ստեղծ վե ցին (կամ ակ տի վա ցան), ինչ պես՝ ավստ րա լա հա յութ յուն, 
գեր մա նա հա յութ յուն, կա նա դա հա յութ յուն: 

 Մի շարք բա ռեր ան վա նում են նո րա կազմ կամ փոք րա թիվ հա մայնք նե-
րի հա յութ յու նը, ինչ պես՝ բել գիա հա յութ յուն, դա նիա հա յութ յուն, իս պա նա-
հա յութ յուն, մեք սի կա հա յութ յուն, շվե դա հա յութ յուն, քու վեյ թա հա յութ յուն, 
ֆին նա հա յութ յուն:

 Բա ռե րից մի քա նիսն ու նեն արևմ տա հա յե րեն տար բե րակ ներ՝ թրքա հա-
յու թիւն, պուլ կա րա հա յու թիւն, ռու մա նա հա յու թիւն (անց յա լում ընդ հա նուր 
հա յե րեն էր), սու րիա հա յու թիւն, զո ւի ցե րիա հա յու թիւն (ար ևե լա հայ. շվեյ ցա-
րա հա յութ յուն) և  այլն:

 Տար բե րակ ներ կան ար ևե լա հա յե րե նում, ինչ պես՝ անգ լիա հա յութ յուն – 
բ րի տա նա հա յութ յուն, հո լան դա հա յութ յուն –  նի դեր լան դա հա յութ յուն և  այլն:

Այս հա վա քա կան նե րը հատ կանշ վում են խիստ տար բեր հա ճա խա կա-
նութ յամբ. հմմտ. մի կող մից՝ հա ճա խա դեպ պարս կա հա յութ յուն, ա մե րի կա-
հա յութ յուն, լի բա նա նա յութ յուն և մ յուս կող մից՝ հազ վա դեպ պոր տու գա լա-
հա յութ յուն, մեք սի կա հա յութ յուն, ու րուգ վա յա հա յութ յուն: Դ րանց հա ճա խա-
կա նութ յու նը նույ նը չէ նաև ժա մա նա կա յին տար բեր կտրվածք նե րում, օ րի-
նակ՝ ե գիպ տա հա յութ յուն-ն  անց յա լում և  ներ կա յում՝ հաշ վի առ նե լով պատ-
մա կան տար բեր շրջան նե րում Ե գիպ տո սի հայ հա վա քա կա նութ յան դերն ու 
կշի ռը հա յութ յան կյան քում:

 Հա յե րե նի (ար ևե լա հա յե րե նի և  արևմ տա հա յե րե նի) տար բեր բա ռա րան-
նե րում գրանց ված են այս բա ռե րի բա ռա կազ մա կան հիմ քե րը՝ «ար տերկ րի 
հայ» նշա նա կող 31 բա ռեր, կան նաև նույն պի սի 50-ը ևս, ո րոնք տա կա վին 
գրանց ված չեն86:  Փաս տո րեն բո լոր դեպ քե րում չէ, որ այս կամ այն երկ րի 
հա յութ յու նը ներ կա յաց նե լու հա մար հա վա քա կան գո յա կան է կազմ վում: Եվ 
դա բնա կան է, քա նի որ ո րոշ երկր նե րում հա յե րը խիստ սա կա վա թիվ են, 
եր բեմն հա մայն քա յին կյանք չու նեն (ազ գա յին, կրթա կան, ե կե ղե ցա կան և 
մ շա կու թա յին կա ռույց ներ չկան) կամ էլ հա մայնք ներն ուղ ղա կի մա րել են:

«Երկ րա նուն+ա+ հա յութ յուն» մաս նա կա ղա պա րով կազմ ված և  հայ հա-
վա քա կա նութ յուն նշա նա կող այս բա ռերն ան հետ ևո ղա կան և  ոչ ամ բող ջա-
կան ար ձա նագր վել են հա յե րե նի տար բեր բա ռա րան նե րում: 

Ա կա դե միա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա նում գրանց վել է այս պի սի ըն-
դա մե նը ե րեք բառ՝ լե հա հա յութ յուն «լե հա հա յե րի ամ բող ջութ յու նը», ռու սա-
հա յութ յուն «ռու սա հա յե րի ամ բող ջա կա նութ յուն, ռու սա հա յեր», ֆրան սա-
հա յութ յուն «Ֆ րան սիա յում ապ րող հա յե րի ամ բող ջութ յու նը» բա ռե րը (վեր-
ջին եր կու սը՝ հվքկն. (հա վա քա կան) նշու մով):  Բա ռա րա նի ա մե րի կա հայ, 
անգ լիա  հայ, ար գեն տի նա հայ, ե գիպ տա հայ, թ (ու)րքա հայ, հնդկա հայ, հու-
նա հայ, հուն գա րա հայ, պարս կա հայ, ռու մի նա հայ87 բա ռե րից կազմ ված հա-
վա քա կան նե րը, ո րոնք գոր ծա ծա կան են հա յե րեն գի տա կան գրա կա նութ յան 
մեջ և  մա մու լում (կա յին նաև բա ռա րա նը կազ մե լու ժա մա նակ), չեն նե րառ-
վել բա ռա ցանկ: 

Էդ. Ա ղա յա նի բա ռա րա նում բա ռա կազ մը փոքր-ինչ ընդ լայն վել է և 
86 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., Արտերկրի հայ իմաստային խմբի բառարանային գրանցում չունեցող բառային 
միավորների քննություն, «Էջմիածին», 2018, Ա, էջ 57-77:
87 Հմմտ. Գյուրջինյան Դ., Արտերկրի հայ իմաստային խմբի բառերի բառարանագրական վերլուծությունը, 
«Էջմիածին», 2017, Ժ, էջ 74-105:
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 փոխ վել: Գ րանց վել է ըն դա մե նը հինգ բառ՝ ա մե րի կա հա յութ յուն, ե գիպ-
տա հա յութ յուն, հուն գա րա հա յութ յուն, ռու սա հա յութ յուն, ֆրան սա հա յութ յուն 
(տրվել է ֆրան սիա հա յութ յուն տար բե րա կը ևս):  Բա ռի մաստ նե րը (մեկ բա-
ցա ռութ յամբ) ձևա կերպ վել են նույն կա ղա պա րով՝ «ա մե րի կա հայ (ե գիպ-
տա հայ / հուն գա րա հայ / ֆրան սա հայ) գա ղու թի հա յութ յու նը»: Ակն հայտ է, 
որ հայ բա ղադ րիչն ան հար կի կրկնվում է:  Միայն ռու սա հա յութ յուն բա ռի 
ի մաստն է տար բեր (և  ըն դու նե լի ձևով) տրվել՝ «ռու սա հա յե րի հա վա քա կան 
ամ բող ջութ յու նը, ար ևե լա հա յեր», որ տեղ դրսևոր վել է թե՛ հա վա քա կա նութ-
յան ի մաս տը, թե՛ հոգ նա կիի գա ղա փա րը:  Բա ռա րա նում գրանց ված թ (ու)
րքա հայ, լե հա հայ, հնդկա հայ, ռու մի նա հայ բա ռե րի հա վա քա կան նե րը չկան, 
և դ րանց բա ցա կա յութ յու նը դժվար է հիմն ա վո րել:

 Հովհ.  Բար սեղյ ա նի ուղ ղագ րա կան ծա վա լուն բա ռա րանն ար ձա նագ րել 
է հիշ յալ մաս նա կա ղա պա րով կազմ ված 14 հա վա քա կան գո յա կան՝ ա մե րի-
կա հա յութ յուն, անգ լիա հա յութ յուն, ար գեն տի նա հա յութ յուն, ե գիպ տա հա-
յութ յուն, թուր քա հա յութ յուն, լե հա հա յութ յուն, լի բա նա նա հա յութ յուն, հնդկա-
հա յութ յուն, հուն գա րա հա յութ յուն, պարս կա հա յութ յուն, ռու մի նա հա յութ յուն, 
ռու սա հա յութ յուն, տաճ կա հա յութ յուն և ֆ րան սա հա յութ յուն88: 

5.2  Բա ռե րի ա ռա ջին բա ղադ րիչ դառ նում են նաև հա յաբ նակ տա րա-
ծաշր ջան նե րի, երկ րա մա սե րի ա նուն ներ, ինչ պես՝ կով կա սա հա յութ յուն, 
համ շե նա հա յութ յուն89, ղրի մա հա յութ յուն90, չեր քե զա հա յութ յուն91, աբ խա զա-
հա յութ յուն92, ա ջա րա հա յութ յուն93, փե րիա հա յութ յուն94: 

 Հիշ յալ բա ռե րի հիմք դար ձած տա րա ծաշր ջան նե րը վար չա կա նո րեն 
են  թա կա են (կամ էին)  Հա յաս տա նի ան մի ջա կան հար ևան երկր նե րին 
( Թուր   քիա, Ի րան, Վ րաս տան) կամ էլ տա րա ծաշր ջա նում կար ևոր դե րա կա-
տա  րում ու նե ցող  Ռու սաս տա նին, ո րի կազ մում է ե ղել  Հա յաս տա նը 1828-1918 
թթ., ա պա միև նույն երկ րի սահ ման նե րում 1920-1991 թթ.: 

Բ նագ րա յին օ րի նակ ներ՝ « Սուր խա թում, ո րը ղրի մա հա յութ յան բնա կա-
տե ղի նե րից էր, հա յե րը զանգ վա ծա բար սկսել են հաս տատ վել XIV դ. սկզբից», 
« Նա մտա հո գութ յուն է հայտ նում  Վե հա փա ռին չեր քե զա հա յութ յան շրջա նում 
ե կե ղե ցու բա ցա կա յութ յան ա ռի թով», « Հե տա գա յում աբ խա զա հա յութ յու նը 
հա մալր վել է  Մեծ ե ղեռ նից փրկված նե րով,  Ջա վախ քից և  այլ վայ րե րից տե-
ղա փոխ ված հա յե րով», « Շատ չնչին գործ է կա տար ւել  Փե րիան և փե րիա
88 Տե՛ս Բարսեղյան Հ. Խ., նշվ. բառարանը:
89 Համշենահայերը մինչև 19-րդ դարի 90-ականները հավաք ապրել են հիմնականում Թուրքիայի Սամսուն 
քաղաքից մինչև Բաթում ընկած ծովափնյա ընդարձակ տարածքներում, քրիստոնյա համշենահայերը 
նախանցյալ դարի 60-70-ականներին գաղթել են ռուսական կայսրության սևծովյան ափի տարածքներ՝ 
Աբխազիա, Եկատերինոդար (այժմ՝ Կրասնոդար), ցեղասպանությունից հետո՝ նաև Հայաստան (տե՛ս 
Ալվրցյան Հ., Համշենը և համշենահայությունը. արդի հիմնախնդիրները, Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2016, էջ 
32-120):
90 Ղրիմը թերակղզի է Սև ծովի հյուսիսային մասում. հայերն այստեղ այնքան շատ են եղել, որ ХV դարում 
թերակղզու հարավարևելյան հատվածն անվանել են Armenia maritima («Ծովային Հայաստան»): Այսօր 
Ղրիմում ապրում է շուրջ 20 հազար հայ:
91 Չերքեզիան տարածաշրջան է Ռուսաստանում՝ Հյուսիսային Կովկասում, Սև ծովի արևելյան ափի եր-
կայնքով, ներկայիս Ադըղեայի Հանրապետությունում: Հայերն այստեղ են տեղափոխվել Ղրիմից, (թուրքերի 
գրավումից հետո): Հարյուրամյակներ ապրելով այստեղ և յուրացնելով չերքեզների սովո րույթ ներն ու 
ավանդույթները՝ տեղի հայերը հայության յուրահատուկ խումբ են կազմել:
92 Աբխազիան ինքնավար հանրապետություն էր Վրաստանի կազմում, այժմ՝ չճանաչված երկիր (Ռու սաս-
տանից հարավ): Ապրում են մի քանի տասնյակ հազար հայեր, որոնք ունեն դպրոցներ և այլն:
93 Աջարիան հանրապետություն է Վրաստանի կազմում: Այստեղ ապրում է մինչև 30 հազար հայ:
94 Փերիան գավառ է Իրանի Սպահանի նահանգում, որտեղ կային 17 հայաբնակ գյուղեր: Փերիահայերի 
մեծ մասը ներգաղթել է Հայաստան: 

ԼԵ
Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



122

հա յու թիւ նը ծա նօ թաց նե լու և ներ կա յաց նե լու հա մայն հա յու թեան»95:
20-րդ  դա րի 90-ա կան նե րին  Հա յաս տա նից ծայր ա ռած ար տա գաղ թի 

հետ ևան քով ա վե լա ցավ հե ռա վոր  Սի բի րի հա յութ յու նը, որն ան գամ ե կե ղե-
ցի ներ է կա ռու ցել:  Կազմ վել է սի բի րա հա յութ յուն հա վա քա կան գո յա կա նը. 
« Գիրք՝ սի բի րա հա յութ յան մա սին» 96:

Թ վարկ ված բա ռե րը գոր ծա ծա կան են գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ և 
 մա մու լի լեզ վում, բա ռա րա նա յին գրան ցում ու նի միայն կով կա սա հա յութ-
յուն-ը (կա ա կա դե միա կան և Ա ղա յա նի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում և  
այ լուր):

5.3  Բա ռե րի ա ռա ջին բա ղադ րիչ դառ նում են հա յաբ նակ քա ղաք նե րի 
ա նուն նե րը:  Բա ռա կազ մա կան հիմք դար ձած քա ղաք նե րը՝

ա) սո վո րա բար հայ մշա կույ թի և  ազ գա յին կյան քի նշա նա կա լից կենտ-
րոն ներ են ե ղել և  այժմ էլ հիմն ա կա նում այդ պի սիք են, ինչ պես՝ պոլ սա-
հա  յութ յուն, թիֆ լի սա հա յութ յուն / թբի լի սա հա յութ յուն, փա րի զա հա յութ յուն, 
բեյ  րու  թա հա յութ յուն, 

բ) միայն հայ բնակ չութ յուն ու նեն, հա յա քա ղա քի բնակ չութ յունն են ան-
վա նում, ինչ պես՝ ջու ղա հա յութ յուն (բա ռա յին տար բե րակն է սպա հա նա հա-
յութ յուն), 

գ) հատ կանշ վում են մե ծա թիվ հայ բնակ չութ յամբ (լո սան ջե լե սա հա յութ-
յուն, գլեն դե լա հա յութ յուն, թեհ րա նա հա յութ յուն),

դ) հա յաբ նակ են ե ղել և  կազ մա կերպ ված հա մայնք ներ են ու նե ցել պատ-
մա կան այս կամ այն ժա մա նա կաշր ջա նում, այժմ հայ հա վա քա կան բնակ-
չութ յուն չու նեն, ինչ պես՝ լվո վա հա յութ յուն, մադ րա սա հա յութ յուն:

Բ նագ րա յին մի քա նի օ րի նակ ներ՝ «.... պետք է մտա ծենք: Այն պես, ինչ-
պես բեյ րու թա հա յութ յան, սպա հա նա հա յութ յան,  Մոսկ վա յի հա յութ յան, 
Կ րաս  նո դա րի և  Լոս Ան ջե լե սի հա յութ յան մա սին», «Իմ այ ցը սահ մա նա փակ-
վել է լո սան ջե լե սա հա յութ յան հետ հան դի պումն ե րով», «Գ լեն դե լա հա յութ
յու նը բազ միցս ա պա ցու ցել է, որ միաս նա կա նութ յամբ հնա րա վոր է հաս նել 
հա ջո ղութ յան», «.... իր «Ա րա րատ» մար զա ւա նով շա րու նա կում է մնա լի թեհ
րա նա հա յու թեան բա բա խող սիր տը», «.... ընդգ ծեց լվո վա հա յութ յան ու նե-
ցած պատ մա կան ա վան դը», « Մե ծա պես լու սա բան վել է մադ րա սա հա յութ
յան ա ռօր յան» 97:

Այս բա ռե րը բնու թագր վում են տար բեր հա ճա խա կա նութ յամբ. մի կող-
մից՝ հա ճա խա դեպ պոլ սա հա յութ յուն, հա լե պա հա յութ յուն, թիֆ լի սա հա յութ-
յուն, մյուս կող մից՝ հազ վա դեպ մոսկ վա հա յութ յուն, պե տեր բուր գա հա յութ-
յուն, դա մաս կո սա հա յութ յուն:  Հարկ է նշել, որ բա ռեր կազմ վել են նմա նա-
կութ յան հի ման վրա (շի րա զա հա յութ յուն 98, ռոս տո վա հա յութ յուն99), ո րոնք 
գրե թե գոր ծա ծա կան չեն: 
95 «Հայկական սովետական հանրագիտարան», հատ. 11, Եր., 1985, էջ 110, «Հայ զինվոր», N 8-15.06.2011 
«Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Եր., 2003, էջ 557, «Ալիք» օրաթերթի (Թեհրան) հավելված, հուլիս, 2014:
96 https://armenpress.am/arm/news/370615:
97 «Հայկական ժամանակ» (29.03.2014), «Չորրորդ իշխանություն» (9.09.2009), www.mindiaspora.am/am/
Congratulations/5168 (ՀՀ Սփյուռքի նախարարության կայքն է), «Ալիք» (Թեհրան, 13.01.2014), «Էջմիածին» 
(1998, Բ-Գ, էջ 235), «Էջմիածին» (2007, Ը, էջ 91):
98 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., «Պարսկաստանում ապրող հայ» նշանակող բառերը. իմաստակառուցվածքային և 
բառարանագրական քննություն, «Վէմ», Եր., 2018, N 1, էջ 75-90:
99 Ռուսաստանի եվրոպական մասի հարավում գտնվող Դոնի Ռոստով քաղաքն իր մեջ է առել երբեմնի 
Նոր Նախիջևան հայաքաղաքը:
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« Քա ղա քա նուն+ա+ հա յութ յուն» մաս նա կա ղա պա րով կազմ ված բա ռե րը 
բա ցատ րա կան ըն դար ձակ բա ռա րան նե րում հիմն ա կա նում չեն ար ձա նագր-
վել, սա կայն ե զա կի դեպ քեր ե ղել են:  Բո լո րո վին ան հաս կա նա լի է, որ ա կա-
դե միա կան բա ցատ րա կան բա ռա րա նում ար ձա նագր վել է թիֆ լի սա հա յութ-
յուն «թիֆ լի սա հա յե րի ամ բող ջութ յուն» բա ռը100, իսկ պոլ սա հա յութ յուն-ը՝ ոչ: 
 Նո րա բա նութ յուն նե րի բա ռա րա նում կա միայն պե տեր բուր գա հա յութ յուն-ը՝ 
« Պե տեր բուր գում ապ րող հա յութ յուն»101:

5.4  Մի քա նի բա ռե րում տես նում ենք պատ մա կան  Հա յաս տա նի նա հանգ-
նե րի, գա վառ նե րի, քա ղաք նե րի ա նուն նե րը:  Քա նի որ օ տար տի րա պե տութ-
յան անց նե լուց հե տո դրանց բնակ չութ յան ազ գա յին կազ մը զգա լա պես 
փոխ վել էր, բա ռե րի մի ջո ցով հա յութ յու նը զատ վում-ա ռանձ նաց վում է ոչ 
հայ բնակ չութ յու նից: Այդ հի մուն քով են կազմ վել աղձ նի քա հա յութ յուն (Աղձ-
նիքն ըստ «Աշ խար հա ցույ ցի»  Մեծ  Հայ քի եր րորդ նա հանգն էր), սե բաս տա-
հա յութ յուն ( Սե բաս տիան կամ Ս վա զը քա ղաք էր  Փոքր  Հայ քում), գարդ մա-
նա հա յութ յուն ( Գարդ ման քը գա վառ էր  Մեծ  Հայ քի Ու տիք աշ խար հում) և  
այլն: 

Բ նագ րա յին օ րի նակ ներ՝ «Ազ գակ ցա կան և  հա մայն քա յին փո խօգ նութ յան 
ձևե րի վե րապ րուկ նե րը աղձ նի քա հա յութ յան մեջ», « Սե բաս տա հա յութ յան 
մո տա վոր անց յա լի ու սումն ա սիր ման տե սա կե տից կար ևոր ար ժեք էին ներ-
կա յաց նում.... », «.... գարդ մա նա հա յութ յան՝ իր նախ նի նե րի շի րիմն ե րին 
այ ցե լե լու խնդի րը» 102: Այս բա ռե րը հա յե րե նի բա ռա րան նե րում ար ձա նագր-
ված չեն:

Ի դեպ, հիշ յալ բա ռերն ստեղծ վել են, երբ դրանց նշա նակյ ալ նա հանգ-
նե րը, գա վառ նե րը, քա ղաք ներն ար դեն պարպ ված էին հա յութ յու նից: 

5.5  Վեր ջին շրջա նում են կազմ վել նա խիջ ևա նա հա յութ յուն, ար ցա խա-
հա յութ յուն և  ջա վա խա հա յութ յուն / ջա վախ քա հա յութ յուն բա ռե րը103, ո րոնց 
ա ռա ջին բա ղադ րիչ ներն ան վա նում են հայ րե նի տա րածք ներ104:  Բա ցի 
 Նա խիջ ևա նից (այն լիո վին հա յա թափ վեց 1988-ին), հիշ յալ տա րածք նե րում 
հա վա քա կան ապ րում են հա յութ յան մեծ հատ ված ներ (Ար ցախն ար դեն զուտ 
հա յաբ նակ է,  Ջա վախ քը՝ գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յամբ հա յաբ նակ):

 Հա յաս տան յան ներ կա յիս մար զե րի կամ վար չա տա րած քա յին այլ միա-
վոր նե րի ա նուն նե րից ( Տա վուշ,  Շի րակ,  Լո ռի,  Տա շիր և  այլն) առ հա սա րակ 
նման հա վա քա կան ներ չեն կազմ վել105, մի բան, որ լիո վին տրա մա բա նա կան 
է և  ըն դու նե լի: 

5.6 Գ յու ղա նուն հիմ քով են կազմ վել այն ճա րա հա յութ յուն և քե   սա   բա    հա-
յու թ յուն բա ռե րը. «.... նո րա հաս սե րունդ նե րում ջամ բած դաս տիա  րա  կու  թեամբ 

100 Տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատ. 2, Եր., 1972, էջ 205:
101 Տե՛ս Էլոյան Ս., նշվ. բառարանը, էջ 430:
102 «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1979, թ. 1 (վերնագիր), «Էջմիածին», 1967, Զ, էջ 54, «Հայաստանի 
Հանրապետություն», 29.02.2008:
103 Առաջին բառի համար տե՛ս Վարդանյան Ա., Ազնաբերդ: Նախիջևանահայության վերջին ամրոցը, Եր., 
«Նախիջևան», 2000: Հաջորդ երկու բառերը տե՛ս Էլոյան Ս., նշվ. բառարանը, էջ 74, 403 (գրանցվել է միայն 
ջավախքահայություն տարբերակը):
104 Նախիջևանը Մեծ Հայքի Վասպուրական աշխարհի գավառներից էր, 1921-ից Ադրբեջանի կազմում է, 
1921-1988 թթ. վարչականորեն Ադրբեջանի կազմում էր Լեռնային Ղարաբաղը (այժմ՝ Արցախի Հանրա պե-
տություն), իսկ պատմական Ջավաքը Վրաստանի Հանրապետության կազմում է:
105 Եզակի է սյունահայ-ը, որ մեզ հայտնի է մեկ գործածությամբ. «Սյունահայ աշխարհի Բղեն գավառը» 
(«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1978, N 1 (վերնագիր)):
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հարս տա ցու ցին այն ճա րա հա յու թեան կեան քը» , « Հա յոց Ե կե ղե  ցին օգ նութ-
յան ձեռք է մեկ նում քե սա բա հա յութ յա նը» 106: Ա ռա ջին բա ղադ րիչ  նե րը հա-
յաբ նակ հայտ նի գյու ղե րի ա նուն ներ են:

Այս կար գի բա ռե րը քիչ են, քա նի որ այժմ յան Սփյուռ քում ամ բող ջո վին 
(կամ մա սամբ) հա յաբ նակ գյու ղե րը հա տու կենտ են107, դրան ցից շա տե րի 
ա նուն նե րը ծա նոթ չեն հա յութ յա նը, քա նի որ հիշ յալ գյու ղե րը նշա նա կա լից 
դե րա կա տա րում չու նեն, հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րում և գ րա կա նութ յան 
մեջ նրանց մա սին հազ վա դեպ է խոս վում, ուս տի և  այս կար գի բա ռե րի 
կազ մութ յան հիմք չեն դար ձել:

6.  Հա յութ յուն վերջ նա բա ղադ րի չով բա ռե րի մեջ կան նաև կրո նով և 
 դա վա նութ յամբ տար բե րակ վող հա յե րի ամ բող ջութ յուն նշա նա կող հա վա-
քա կան ա նուն ներ: Դ րան ցից կա թո լի կա հա յութ յուն-ը, որ նշա նա կում է «կա-
թո լիկ դա վա նան քին պատ կա նող հա յե րի ամ բող ջութ յուն», բա ռա րա նա յին 
գրան ցում ու նի108:  Բա ռա կազ մա կան հիմքն է կա թո լի կա հայ-ը, որ գրանց ված 
է մի շարք բա ռա րան նե րում: 

 Վեր ջին շրջա նում իս լա մա ցած հա յեր բա ռա կա պակ ցութ յա նը զու գա հեռ, 
թեև հազ վա դեպ, սկսել են գոր ծա ծել իս լա մա հա յութ յուն բա ռը (հմմտ. իս-
լա մա հայ, որ կրկին հազ վա դեպ է): Օ րի նակ՝ «.... թույ լատր վեց ար տա հայտ-
վել, գոր ծա ծել ցե ղաս պա նութ յուն բա ռը, խոս վեց իս լա մա հա յութ յան մա սին» 
109:  Բա ռը կազմ վեց, երբ բռնի (կամ հար կադր ված կա մո վին) իս լա մա ցած 
հա յե րի սե րունդ նե րը ազ գա յին ինք նութ յան կան չով սկսե ցին կազ մա կերպ-
վել և  ո րո շա կի միաս նա կա նութ յուն դրսևո րել:

Կ րո նով կամ դա վա նան քով տար բե րակ ված հա յութ յուն նշա նա կող այլ հա-
վա քա կան գո յա կան ներ չկան, գոր ծած վում են բա ռե րի և բա   ռա   կա պակ ցութ-
յուն նե րի հոգ նա կիի ձևեր՝ հայ քրիս տոն յա ներ, լու սա վոր չա  կան ներ, հա յա դա-
վան ներ, հայ քաղ կե դո նա կան ներ, ա վե տա րա նա կան ներ և  այլն:

7.  Կան նաև դիպ վա ծա յին կազ մութ յուն ներ, օ րի նակ՝ ֆեյս բու քա հա յութ-
յուն « Ֆեյս բուք սոց ցան ցում գրանց ված հա յե րը՝ իբրև հա վա քա կան ամ բող-
ջութ յուն», որ բա վա կան գոր ծա ծա կան է հա մա ցան ցում, նաև պա թո սա հա-
յութ յուն «կեղծ հայ րե նա սի րա կան պա թո սով հա մակ ված հա յե րի ամ բող-
ջութ յու նը» (գոր ծա ծա կան են սրանց բա ռա կազ մա կան հիմ քե րը ևս՝ ֆեյս-
բու քա հայ և  պա թո սա հայ):

 Հա յա ժո ղով
 Հա յա ժո ղով-ը մի ջին հա յե րեն յան կազ մութ յուն է: Ն. Բ յու զան դա ցին բե-

րում է ԺԴ դա րի հի շա տա կա րա նից այս օ րի նա կը՝ «Ե ղև սկիզբն և կա տա-
րումն սո րա ի մե ծահռ չակ, բազ մա մարդ, յո լո վա ժո ղով, գան ձու նակ, բա րե լի 
քա ղաքս  Սուլ խաթ, կո չե ցեալ Ղ րիմ, ի վեր նաբ նակ հա յա ժո ղով թաղս հո ղա-
յար կեայ....» և ն շում խոս քի մա սա յին ար ժե քը՝ ա ծա կան, ա ռանց ի մաստ նշե-

106 «Ազդակ», Պէյրութ, 27.02.2017, «Առավոտ», Եր., 15.04.2014: Հայաբնակ Այնճարը Լիբանանում է, Քեսաբ/
Քեսապը՝ Սիրիայում:
107 Բացառություններից են հայկական Վագըֆ գյուղը Թուրքիայում, հայաբնակ գյուղեր Աբխազիայում, 
Ռուսաստանում, մինչև վերջին տասնամյակները՝ նաև Իրանում (Փերիայի Բոլորան գյուղում, օրինակ, այժմ 
մի քանի ընտանիք հայ է ապրում), ավելի վաղ՝ Սիրիայում և Իրաքում:
108 Տե՛ս Բարսեղյան Հ. Խ., նշվ. բառարանը, էջ 457:
109 www.1in.am/245420.html?setoption=mobile&lang=arm:
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լու110: Բ նագ րա յին նույն օ րի նա կով և «հա յաբ նակ» ի մաս տով գրանց ված է 
մի ջին հա յե րե նի բա ռա րա նում111:

 Հա յա խումբ և  հա յա կոյտ բա ռե րի նման սա էլ հե տա գա յում՝ 19-րդ  դա րի 
երկ րորդ կե սին, գոր ծած վել է գո յա կա նի ար ժե քով: Օ րի նակ՝« Կոս տան  տի-
նու պօ լիս մայ րա քա ղա քու մը այն քան է  Հա յոց բազ մու թիւ նը, որ կար ծենք թէ 
ո՛չ Ա նի և  ո՛չ  Կա ֆա ի րանց բա գա ւաճ ժա մա նա կը ու նե ցել են այն պի սի 
 Հա յա ժո ղով»112:

Աշ խար հա բա րի բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում բառն առ հա սա րակ 
գրանց ված չէ, կա  Հովհ.  Բար սեղյ ա նի ուղ ղագ րա կան բա ռա րա նում113, իսկ 
Ա.  Սու քիաս յա նի հո մա նիշ նե րի բա ռա րա նում թեև գլխա բառ չէ, սա կայն, 
ինչ պես տե սանք, զե տեղ վել է հա յա խումբ բա ռի հո մա նիշ նե րի շար քում:

 Հա յաբ նա կութ յուն
 Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռա յին մյուս միա վոր նե րի հա մե-

մատ հա յաբ նա կութ յուն-ը նոր է, 19-րդ  դա րի վեր ջին քա ռոր դի կազ մութ յուն: 
Ստ.  Մալ խաս յան ցի բա ռա րա նում ներ կա յաց ված է «հայ բնակ չութ յուն, հայ 
բնա կիչ ներ» ի մաս տով114, հա մար ժեք է հայ բնակ չութ յուն բա ռա կա պակ ցութ-
յա նը: Ա կա դե միա կան բա ռա րա նը բա ռի բա ցատ րութ յու նից ( Մալ խաս յան ցի 
հա մե մա տութ յամբ) ի րա վա ցիո րեն զեղ չել է «հայ բնա կիչ ներ»-ը115: Էդ. Ա ղա-
յա նը նշել է եր կու ի մաստ. ա ռա ջի նը կրկնում է  Մալ խաս յան ցին, երկ րոր դը՝ 
«հա յաբ նակ լի նե լը», բա ռա րա նա գիրն է ճշտո րեն ա վե լաց րել116: 

 Բա ռա կազ մա կան հիմ քը հա յաբ նակ «հա յե րով բնա կեց ված, որ տեղ հա-
յեր են ապ րում, հայ բնակ չութ յուն ու նե ցող» ա ծա կանն է: Ձ ևաի մաս տա յին 
ա ռու մով հա մե մա տե լի է ազ գաբ նա կութ յուն117 բա ռին, որն ընդ հա նուր 
ի մաստ ու նի:

Ընդ հա նուր հա յե րեն բառ է. հան դի պում է և՛ արևմ տա հա յե րե նում և՛ ա րևե-
լա հա յե րե նում. « Կոս տանդ նու պոլ սոյ մէջ հա յաբ նա կու թեան մը գո յու թիւ  նը 
պատ մու թե նէն ակ նե րև է» (Օր ման յան պատ րիարք)118 և «Ա նի րավ  Ջա  լա  լեդ դի նը 
.... հա յաբ նա կութ յան մե ծա գույն մա սը սրի քա շեց» (Պ. Պ ռոշ յան)119: 

 Հա վա քա կա նութ յան ի մաս տով գոր ծա ծութ յու նից ներ կա յում դուրս է 
մղվել, փո խա րե նը գոր ծած վում են հա յութ յուն բա ռը կամ հայ բնակ չութ յուն 
բա ռա կա պակ ցութ յու նը:

110 Տե՛ս Նորայր Ն. Բիւզանդացի, նշվ. բառագիրքը, էջ 409:
111 Տե՛ս Ղազարյան Ռ. Ս., Ավետիսյան Հ. Մ., Միջին հայերենի բառարան, Եր., ԵՊՀ հրատարակչություն, 
2009, էջ 402:
112 «Հիւսիս» (Ս. Պետերբուրգ), 1863, հատ. 12:
113 Տե՛ս Բարսեղյան Հ. Խ., նշվ. բառարանը, էջ 538:
114 Տե՛ս Մալխասեանց Ստ., նշվ. բառարանը, հատ. 3, էջ 36: 
115 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հատ. 3, էջ 280:
116 Տե՛ս Աղայան Է. Բ., նշվ. բառարանը, էջ 810: Երկրորդ իմաստի համար հմմտ. «....առնչվում է Ար ցա խի 
և հարևան անդրկուրյան տարածքների հայաբնակության պատմության .... խնդիրներին» («Պատմա բա նա-
սիրական հանդես», 2008, N 2, էջ 288):
117 Այժմ գործածական է ազգաբնակչություն բառը: Հմմտ. Արասխանեանց Ա., Ազգաբնակութիւնը և 
ազգաբնակչական շարժումները, Թիֆլիս, 1883:
118 Տե՛ս Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Ազգապատում, հատ. Բ, Անթիլիաս, 2001, էջ 2147-2148:
119 Տե՛ս Պռոշյան Պ., Սկիզբն երկանց, «Երկերի ժողովածու 7 հատորով», Եր., «Հայպետրատ», 1963, 
էջ 408 (երկը առաջին անգամ տպագրվել է 1892-ին): Նաև սա՝ «.... ծրագրի մի մասը Վարագա շրջակա 
հայաբնակության մեջ արդեն ի կատար է ածված» (էջ 379):
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Եզ րա կա ցութ յուն ներ
-  Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող հա յե րեն մի շարք բա ռա յին միա-

վոր ներ կան, ո րոնք ու նեն հայ բա ղադ րի չը՝ հայք, հա յեար, հա յո րեար, հա-
յաս տան (ազգ), հա յաս տա նեայք, հա յա կոյտ, հա յա խումբ, հա յա գունդ, հա-
յութ յուն, հա յա ժո ղով, հա յաբ նա կութ յուն: 

-  Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռա յին միա վոր ներն ա ռա ջա ցել 
են հա յոց լեզ վի զար գաց ման տար բեր փու լե րում՝ նա խագ րա բար յան (հայք), 
գրա բար յան, 5-րդ  դար (հա յո րեար, հա յաս տան (ազգ), հա յա կոյտ), 11-րդ 
 դար (հա յու թիւն), աշ խար հա բար՝ 18-րդ  դար (հա յա գունդ), 19-րդ  դա րի երկ-
րորդ կես (հա յա խումբ, հա յա ժո ղով, հա յաբ նա կութ յուն): 

-  Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռա յին միա վոր նե րը հիմն ա կա-
նում բա ռա կազ մութ յան ար գա սիք են, ինչ պես նաև ա ռաջ են ե կել քե րա կա-
նա կան ձևի քա րաց ման և  խոս քի մա սա յին փո խանց ման հետ ևան քով:

-  Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռա յին միա վոր նե րը ցույց են 
տա լիս հա յե րի ամ բող ջութ յու նը՝ ա) ա ռանց որ ևէ տար բե րակ ման, բ) ըստ 
հայ րե նի քում և  հայ րե նի քից դուրս ապ րե լու հան գա ման քի, գ) հա յե րի գլխա-
վոր նե րի, իշ խան նե րի հա մա խում բը, դ) մար տիկ նե րի և  այլն:

- Ար դի հա յե րե նում հա ճա խա դեպ է հա յութ յուն-ը, խիստ հազ վա դեպ՝ 
հա յաբ նա կութ յուն-ը, հա յաս տա նեայք-ը պահ պան վել է  Հա յաս տան յայց Ա ռա-
քե լա կան  Սուրբ Ե կե ղե ցի բա ղադր յալ ան վան ման մեջ, որ տեղ նրա հա վա-
քա կա նութ յան ի մաս տը մթագ նել է: Աշ խար հա բա րում հայք-ը հնա բա նութ-
յան ար ժեք է ձեռք բե րել, մնա ցա ծը գոր ծա ծութ յու նից դուրս են ե կել:

-  Բա ռա կազ մա կան ար ժեք ու նի հա յութ յուն-ը, ո րով բազ մա թիվ բա-
ռեր են կազմ վել  Հա յաս տա նի եր կու մա սե րի (Արևմտ յան և Ար ևելյ ան), նա-
հանգ նե րի / աշ խարհ նե րի, երկ րա մա սե րի, ինչ պես նաև հայ հա մայնք ներ 
ու նե ցող երկր նե րի, տա րա ծաշր ջան նե րի, քա ղաք նե րի և գ յու ղե րի, ինչ պես 
նաև կրո նա կան հա մայնք նե րի ա նուն նե րից:  Կան նո րա կազ մութ յուն ներ և 
 դիպ  վա  ծա յին կազ մութ յուն ներ:

-  Հա յութ յուն սե րող հիմ քով բա ռե րը չհա մա կարգ ված և  թե րի գրանց վել 
են ար ևե լա հա յե րե նի բա ցատ րա կան, ուղ ղագ րա կան և  ու րիշ բա ռա րան նե-
րում: Արևմ տա հա յե րե նի միա լեզվյ ան բա ռա րան ներն այդ պի սիք չեն ար ձա-
նագ րել:

-  Հա յութ յուն հա վա քա կա նը և ն րա նով բա ղադր ված նե րը (ար ևե լա հա-
յութ յուն, արևմ տա հա յութ յուն, պարս կա հա յութ յուն, սփյուռ քա հա յութ յուն, 
պոլ  սա հա յութ յուն, ար ցա խա հա յութ յուն և  այլն) ընդ հա նու րի և  մաս նա վո րի 
հա րա բե րութ յան մեջ են՝ հա վա քա կա նութ յան և  հատ վա ծա կա նութ յան յու-
րա տե սակ հա կադ րա միաս նութ յամբ:

-  Հայ հա վա քա կա նութ յուն նշա նա կող բա ռե րը գոր ծած վում են հիմն ա-
կա նում մա մու լի և հ րա պա րա կա խո սութ յան լեզ վում, գի տա կան գրա կա-
նութ յան մեջ, ինչ պես նաև պաշ տո նա կան խոս քում, իսկ մի քա նի սը հա մա-
գոր ծա ծա կան են:

 Դա վիթ Ս. Գ յուր ջին յան –  լեզ վա բան: 60-ից ա վե լի գի տա կան 
հոդ ված նե րի, բազ մա թիվ դպրո ցա կան և  հա մալ սա րա նա կան դա-
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սա գր քե րի, բա ռա րան նե րի հե ղի նակ:  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն-
ներն են հա յոց լեզ վի բա ռա կազ մութ յու նը և  բա ռա կազ մա կան ի մաս-
տա բա նութ յու նը, բա ռա պա շա րը, բա ռա րա նագ րութ յու նը և բա  ռա  րա-
նա գի տութ յու նը, խոս քար վես տը, ար դի հա յե րե նի ու սուց ման հար ցե-
րը:

Summary

LEXICAL UNITS OF THE ARMENIAN LANGUAGE MEANING ARMENIAN 
COMMUNITY

Davit S. Gyurjinyan

Key words - Armenian community, collective names, collec-
tive noun, real collective nouns, Armenians, Armenian people, 
Armenians of Diaspora.

The article studies the words (collective nouns) of the Armenian language, 
meaning Armenian community, aggregate of Armenians, their collectivity, as an 
inseparable unit. The lexical units with the component հայ “Armenian” are 
analyzed: հայք and հա յեար “Armenians”, հա յո րեար “Armenians, their leaders, 
Armenian nobility”, հա յաս տան (ազգ) “Armenian people”, հա յաս տա նեայք 
“residents of Armenia”, հա յութ յուն “Armenians, Armenian people”, հա յա գունդ 
“Armenian regiment”, հա յաբ նա կութ յուն “Armenian population”, etc. The time 
of formation of these collective names is revealed, special attention is paid to 
their first uses (since the 5th century).

Special attention is paid to the formations with the last component հա յութ-
յուն “Armenians” (ար ևե լա հա յութ յուն “Eastern Armenians, Armenians of Eastern 
Armenia”, արևմ տա հա յութ յուն “Western Armenians, Armenians of Western 
Armenia”, գա վա ռա հա յութ յուն “Armenians of provinces”, սփյուռ քա հա յութ յուն 
“foreign Armenians, Armenians from Diaspora”, ֆրան սա հա յութ յուն “Armenians, 
living in France”, etc.).

Lexical units are analyzed from different sides (meaning, structure, variabil-
ity, wordformative significance, frequency of use), their lexicographical process-
ing is studied, the lexico-semantic links with other words of the Armenian 
language are indicated.
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Резюме

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА, ОЗНАЧАЮЩИЕ 
АРМЯНСКУЮ ОБЩНОСТЬ

Давид С. Гюрджинян

Ключевые слова – армянская общность, собирательные 
имена, собирательное существительное, исконно собира тель-
ные существительные, лексика армянского языка, лекси ко -
графическое описание, армяне, армянство, армяне диас поры. 

В статье рассматриваются лексические единицы (собирательные суще-
ствительные) армянского языка, означающие армянскую общность, сово-
купность армян, их собирательность как неразделимое единое. Анализиру-
ются лексические единицы с компонентом հայ «армянин», հայք и հա յեար 
«армяне», հա յո րեար «армяне, их руководители, армянская знать», հա յաս-
տան (ազգ) «армянский народ», հա յաս տա նեայք «жители Армении», հա-
յութ յուն «армянство, армянский народ», հա յա գունդ «армянский полк», հա-
յաբ նա կութ յուն «армянское население» и т.д. Выявляется время образования 
данных собирательных имен, особое внимание уделяется их первым упо-
треблениям (начиная с V века).

Особое внимание уделяется образованиям с последним компонентом հա-
յութ յուն «армянство» (ար ևե լա հա յութ յուն «восточные армяне, армяне Вос-
точной Армении», արևմ տա հա յութ յուն «западные армяне, армяне Западной 
Армении», գա վա ռա հա յութ յուն «армяне провинции», սփյուռ քա հա յութ յուն 
«зарубежные армяне, армяне диаспоры», ֆրան սա հա յութ յուն «армяне, про-
живающие во Франции» и т.д.).

Анализируются разные аспекты данных лексических единиц (значение, 
структура, вариативность, словообразовательная значимость, частотность), 
рассматривается их лексикографическая обработка, выявляются лексико-
семантические связи с другими словами армянского языка. 
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