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

ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԵՎ ՍՓՌՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 Հա յե րե նի «ա րա բա կան երկր նե րի հայ» բա ռաի մաս տա յին 
խում բը*

 Բա նա լի բա ռեր – ար տա գաղթ, Սփյուռք բա ռաի մաս տա-
յին խումբ, ա րա բա կան աշ խարհ, ե գիպ տա հայ, ա րա բա հայ, 
սի րիա հայ, լի բա նա նա հայ, ի րա քա հայ, բեյ րու թա հայ, արևմտա-
 հայ, սփյուռ քա հայ:

 Մուտք
 Հայ կա կան Սփ յուռ քը տար բե րակ վում է զա նա զան հատ կա նիշ նե րի հի-

ման վրա. մեր ձա վոր և  հե ռա վոր Սփ յուռք, ա վան դա կան և  նոր, խորհր դա-
յին ժա մա նակ նե րում՝ ներ քին և  ար տա քին Սփ յուռք,  Մեր ձա վոր Ար ևել քի, 
Եվ րո պա յի և  այլն: 

Այդ պի սի մի տա րա բա ժա նում է ա րա բա կան աշ խար հի երկր նե րի հա-
յութ յու նը: Ա րա բա կան երկր ներն ընդգր կում են Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յից 
մինչև  Մեր ձա վոր Ար ևելք ու Ա րա բա կան թե րակղ զի նե րա ռող հսկա յա ծա վալ 
տա րածք նե րը՝ Ատ լանտ յան օվ կիա նո սից մինչև Հնդ կա կան օվ կիա նոս, 
 Մի ջերկ րա կան ծո վից մինչև Աֆ րիկյ ան եղջ յուր:

Ա րա բա կան աշ խար հը ընդգր կող Ա րա բա կան պե տութ յուն նե րի լի գան 
այ սօր նե րա ռում է 22 եր կիր, ո րոն ցից տա սում հա յե րը ո րո շա կի ներ կա յութ-
յուն են ու նե ցել անց յա լում, ինչ պես և  այ սօր ու նեն: Ո րոշ երկր նե րում հա յե-
րը հաս տատ վել են վաղ ժա մա նակ նե րում, եր բեմ՝ ա րաբ նե րից շատ ա վե-
լի վաղ: 

Ա րաբ նե րը պատ մա կան աս պա րեզ մտան 635-ին՝ Ա րա բա կան թե-
րակղզուց շարժ վե լով դե պի  Դա մաս կոս ու Ան տիոք: Բ յու զան դա կան կայս-
րութ յու նը ջան քեր գոր ծադ րեց նրանց ա ռաջ խա ղա ցու մը կան խե լու հա մար, 
բայց գրե թե ան դարձ կորց րեց  Պա ղես տի նը,  Սի րիան, Ա սո րի քը,  Մի ջա գետ քը, 
Ե գիպ տո սը՝ կայս րութ յան ծաղ կուն շրջան նե րը: Ա րաբ նե րը, ի տար բե րութ-
յուն բյու զան դա ցի նե րի, հա յե րին ա պազ գայ նաց նե լու և  ձու լե լու քա ղա քա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.04.2019։
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կա նութ յուն չէին վա րում, այդ պի սով չէին սպառ նում հա յոց ազ գա յին գո-
յութ յա նը1:

 Տար բեր դա րե րում ե ղել են հայ գաղ թա կան ներ, ո րոնք կա մա վոր կամ 
բռնութ յան հետ ևան քով ներ կա յիս ա րա բա կան աշ խար հի որ ևէ երկ րում հաս-
տատ վե լով՝ գա ղութ ներ են ձևա վո րել, հա մայն քա յին կյանք սկսել, միա բան-
վել ազ գա յին խնդիր նե րի շուրջ, կա ռու ցել ե կե ղե ցի ներ, դպրոց ներ բա ցել, 
պար բե րա կան ներ ու գրքեր տպագ րել, ազ գա յին մշա կույթ ստեղ ծել, միութ-
յուն ներ հիմ ել, հսկա յա կան ջան քեր գոր ծադ րել հա յա պահ պա նութ յան հա-
մար:  Հայ րե նազրկ ված հայ գաղ թա կան նե րի հա մար ա րա բա կան երկրներն 
անց յալ դա րասկզ բին երկ րորդ տուն դար ձան:

Ա րա բա կան աշ խար հի երկր նե րում ապ րող հա յե րը ե՞րբ տար բե րակ վե ցին 
կոնկ րետ երկ րա նու նով:  Դի տար կենք Ե գիպ տո սի հա յե րի օ րի նա կը: Հ ռո-
մեա կան պատ միչ  Սալյ ուս տիու սը (մ. թ. ա. I դ.) հայտ նում է, որ Ե գիպ տո սում 
շատ հա յեր են ապ րում և  իշ խող դիրք ու նեն2:  Հա յաս տա նը՝ որ պես Հ ռո մից 
կախ ման մեջ գտնվող եր կիր, II-III դդ. Հ յու սի սա յին Աֆ րի կա յի հռո մեա կան 
պրո վին ցիա ներ է ու ղար կել զո րա միա վո րում եր, ո րոնք 7-10 տա րի ծա ռա-
յել են այն տեղ:  Կայս րութ յան քայ քա յու մից հե տո էլ Ե գիպ տո սի հայ կա կան 
զին վո րա կան բնա կա վայ րե րը շա րու նա կել են հա մալր վել  Հա յոց աշ խար հից 
ե կած ե րի տա սարդ նե րով: Այս պի սով՝ Ե գիպ տո սի հա յե րը սկզբնա պես հիմ-
նա կա նում զին վո րա կան ներ են ե ղել3: Իսկ V-VI դդ. հել լե նիս տա կան մշա-
կույ թի կենտ րոն Ա լեք սանդ րիան գրա վում էր ու սում ա տենչ հայ ե րի տա-
սարդ նե րին, սա կայն թե՛ հայ զին վո րա կան նե րը և  թե՛ ու սա նե լու մեկ նած-
նե րը Ե գիպ տո սի մա յուն բնա կիչ ներ չէին, ար դի ըմբռ նու մով՝ չէին կա րող 
որ պես ե գիպ տա հա յեր ըն կալ վել:

 Հա յե րի զա նա զա նութ յունն4 ար տա հայ տող հա յե րեն բա ռեր (արևմ տա-
հայ, ար ևե լա հայ, պարս կա հայ, տաճ կա հայ, ռու սա հայ և  այլն) սկսե ցին 
կազմ վել XIX դ. երկ րորդ կե սից: Ձ ևա վոր վե ցին բա ռա կազ մա կան մաս նա-
կա ղա պար ներ՝ մաս նա վո րա պես «երկ րա նուն+հայ», «քա ղա քա նուն+հայ»: 
Այդ շրջա նից սկսած ստեղծ վել են մի շարք բա ռեր, ո րոնք միա վոր վում են 
«ա րա բա կան երկր նե րում ապ րող հայ» բա ռաի մաս տա յին խմբի մեջ:  Հենց 
այդ բա ռերն են դար ձել մեր հե տա զո տութ յան ա ռար կան: Քն նութ յու նը կկա-
տա րենք ըստ «երկ րա նուն+հայ» մաս նա կա ղա պա րով ստեղծ ված բա ռե րի՝ 
հիմք ըն դու նե լով բա ռի կազ մութ յան ժա մա նա կը:

Ե գիպ տա հայ
 Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով ա ռա ջի նը ե գիպ տա հայ բառն է ստեղծ-

վել: Ե գիպ տո սում ծա ռա յող հա յե րից բա ցի երկ րում ե ղել են նաև հայ առևտ-
րա կան ներ, ա նա պա տա կան ներ և  այլք:  Հա յեր ե ղել են ան գամ Ե գիպ տո սի 

1 Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., Պատմութիւն հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրուումը աշխարհի զանազան 
մասերը, հատ. Ա, Քրիստոսէ առաջ Զ դարէն մինչև ԺԱ դար Քրիստոսի, Գահիրէ, 1941, էջք 208, 344:
2 Մեջբերումը ըստ՝ Ալպօյաճեան Ա., Արաբական Միացեալ Հանրապետութեան Եգիպտոսի նահանգը եւ 
հայերը: (Սկիզբէն մինչեւ մեր օրերը), Գահիրէ, 1960, էջ 4:
3 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, Եր., 1964, էջ 128:
4 Հմմտ. «Հայ ժողովուրդի պարագային, «ինքնութիւն» հասկացողութիւնը կը խտացնէ երկու հարցեր՝ 
ազգային ինքնութիւն և սփիւռքային դրութիւն» և «Ինքնութիւնը (identity) կ’ընդգծէ զանազանութիւնը և 
տարբերութիւնը (diversity)» (տե՛ս Հայր Լևոն Զեքիեան, Ինքնութեան խճանկար, աշխատասիրեց Սալբի 
Գասպարեան, Պէյրութ, 2001, էջ 109):



139

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9

կա ռա վա րիչ նե րի մեջ՝  Ներ սես  Բա սեն ցի, Ար տա վան Ար շա կու նի և  ու րիշ ներ5:
VII դ. ա ռա ջին կե սին (640 թ.) եր կի րը նվա ճած ա րաբ նե րը խո չըն դոտ ներ 

չեն հա րու ցել հա յե րի դեմ:  Սա կայն ա րա բա կան տի րա պե տութ յան շրջա նում 
հա յե րի թի վը նվա զել է: 969-ին Ե գիպ տո սը թո թա փել է խա լի ֆա յութ յան 
լու ծը և  ան կա խութ յուն ձեռք բե րել:  Հայ գա ղու թը նպաս տա վոր պայ ման նե-
րում էր. հա յե րից ո մանք հա սել են վե զի րութ յան աս տի ճա նի և  մե ծա պես 
նպաս տել երկ րի ա ռա ջըն թա ցին: Այդ պատ ճա ռով Ե գիպ տո սի պատ մութ յան 
այդ շրջա նը կո չել են « Հայ կա կան շրջան»:

Ե գիպ տո սի հայ բնակ չութ յու նը XI-XII դդ. ա մե նից շատն է ե ղել մյուս 
ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա մե մատ (ե թե, ի հար կե, չհաշ վենք հե տե ղեռն յան 
շրջա նը, երբ գաղ թա կան նե րի մեծ հոսք է ե ղել):  Հա յե րի զգա լի մա սը կենտ-
րո նա ցած էր ներկայիս  Կա հի րե քա ղա քում, բայց ե ղել են Ե գիպ տո սի գրե-
թե բո լոր քա ղաք նե րում: Ն րանք պե տա կան աշ խա տող ներ էին, ճար տա րա-
պետ ներ, ար հես տա վոր ներ, վա ճա ռա կան ներ:  Հա յե րը բազ մա թիվ ե կե ղե-
ցի ներ են կա ռու ցել, նրանց չի պար տադր վել հա վա տա փոխ լի նել:

 Ք րիս տոն յա նե րի հա լա ծանք նե րի պատ ճա ռով (XII դ. վեր ջին քա ռոր դից 
մինչև XIII դ. կե սե րը) շատ հա յեր տե ղա փոխ վել են  Կի լիկյ ան  Հա յաս տան և 
Ե գիպ տո սի հար ևան եր կիր՝  Հա բեշս տան (Ե թով պիա):  Վի ճա կը վատ թա րա-
նում է մամ լուկ նե րի տի րա պե տութ յան շրջա նում (1250-1517 թթ.), երբ հա-
զա րա վոր հայ գե րի ներ էին բեր վում  Կի լիկյ ան  Հա յաս տա նից,  ինչպես նաև 
Սի րիա յից և  հայ կա կան այլ գաղ թա վայ րե րից: XIV-XV դդ. Ե գիպ տո սի հա-
յե րի մա սին անն շան տե ղե կութ յուն ներ կան6: 1517-ից սկսած, երբ թուր քե րը 
տի րում են Ե գիպ տո սին, հայ գա ղու թը խիստ թու լա նում է. XVI- XVII դդ. 
հա յերն ան գամ ա ղո թատ ներ չու նեին: 1615 թ.  Կա հի րեի հայ կա կան թա ղա-
մա սում ապ րում էին 200 տուն հա յեր: 

 Գա ղու թը վե րելք է ապ րել XIX դ. ա ռա ջին կե սին (1805-1849 թթ., 
 Մու համմեդ-Ա լիի օ րոք): Այդ շրջա նի Ե գիպ տո սի կյան քում մեծ դեր են ու նե-
 ցել  Պո ղոս  Յու սուֆ յա նը և  Նու բար փա շան:  Հա յե րը նշա նակ վել են պե տա  կան 
բարձր պաշ տոն նե րի, նկա տե լի դեր կա տա րել ֆի նանս նե րի ո լոր տում, գոր-
ծե լու մեծ հնա րա վո րութ յուն են ստա ցել առևտ րա կան նե րը, ո րոնք հե տա գա-
յում մտել են նաև արդ յու նա բե րութ յան աս պա րեզ (հա յե րը նույ նիսկ ո րոշ 
ո լորտ նե րի մե նաշ նորհ են ու նե ցել):  Գա ղու թը մե ծա նում է. գաղ թա կան ներ 
են գա լիս Արևմտ յան  Հա յաս տա նից,  Թուր քիա յի այլ շրջան նե րից և  հար ևան 
ա րա բա կան երկր նե րից7:

XIX դա րասկզ բին  Կա հի րեում կար ըն դա մե նը 50-60 տուն հայ (հիմ ա-
կա նում պոլ սե ցի)8: 1886 թ. երկ րում ապ րում էր մոտ վեց հա զար հայ, հա-
միդ յան ջար դե րից հե տո՝ 1898-ին, հա յե րի թի վը հա սել է 9200-ի (զգա լի 
մա սը հե տա գա յում վե րա դար ձել է բնօր րան), 1907-ին հա յե րը մոտ ութ հա-
զար էին, Ա դա նա յի ջար դե րից հե տո Ե գիպ տոս է գաղ թել շուրջ եր կու հա-
զար հայ, իսկ 1915 թ., ըստ ո րոշ հե տա զո տող նե րի, հայ գաղ թա կան նե րի 
թի վը 25-50 հա զար էր9: XIX դ. սկզբին ազ գա յին դպրոց ներ են բաց վել 

5 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, էջ 128-129:
6 Տե՛ս Աճառյան Հր., Հայ գաղթականության պատմություն, Եր., 2002, էջ 453:
7 Տե՛ս Թոփուզան Հ. Խ., Եգիպտոսի հայկական գաղութի պատմություն (1805-1952), Եր., 1978, էջ 13:
8 Տե՛ս Ագոնց Ս., Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի, մասն երրորդ, Ափրիկէ, Վենետիկ, 1802, էջ 54:
9 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հատ. Բ, Եր., 1967, էջ 70:
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 Կա հի րեում, Ա լեք սանդ րիա յում:  Հայ կա կան ա ռա ջին ե կե ղե ցին կա ռուց վել է 
X դ., XI-XII դդ. ե ղել են ե րե սու նից ա վե լի գոր ծող ե կե ղե ցի ներ ու վան քեր: 
Երկ րում այժմ գոր ծում են կրթա կան, մշա կու թա յին և  այլ միութ յուն ներ, 
ա ռա քե լա կան և  կա թո լիկ յոթ ե կե ղե ցի ներ, մեկ մա տուռ10:  Հա յե րը մեծ ջանք 
են թա փել Ե գիպ տո սի ա ռա ջըն թա ցի հա մար: 

Այս պի սով՝ հա յե րը Ե գիպ տո սում են եր կու հա զար տա րուց ա վե լի: 
 Նոր ժա մա նակ նե րում հա յոց լեզ վամ տա ծո ղութ յան մեջ ա ռաջ ե կավ 

«Ե գիպ տո սի հայ» հաս կա ցութ յու նը, ո րից հե տո կազմ վեց ե գիպ տա հայ բա-
ռը: Այդ պես ի րա կա նաց վում է լեզ վի կար ևոր գոր ծա ռույթ նե րից մե կը. «որ-
պես եր ևա կա յա կան, մտա ծա կան և  ա ռար կա յա կան աշ խարհ նե րի տա րո-
րոշ ված վե րար տադ րում, լեզ վա կան ո լորտն ու նի այդ ե րեք աշ խարհ նե րը 
ո րո շա կիո րեն պատ կե րե լու, նկա րագ րե լու գոր ծա ռութ յուն»11:

Իսկ ե՞րբ է կազմ վել հայ կա կան ա մե նա հին գաղ թա վայ րե րից մե կի ներ-
կա յա ցուց չին ան վա նող ե գիպ տա հայ բա ռը:  Մեր գտած ա մե նա վաղ գոր-
ծա ծութ յուն նե րը 1867 թվից են. «.... ո րով ո՛չ միայն ե գիպ տա հա յոց ան կեղծ 
շնոր հա կա լու թեա նը վե րայ ի րա ւունք պի տի ստա նաք», «Ե գիպ տա հայք վեց 
ամ սէ ի վեր զՄկր տիչ ե պիս կո պո սը իբրև  Փոխ-ա ռաջ նորդ չեն ճա նա չեր»12: 
 Բա ռի ստեղծ ման ժա մա նա կի ճշտու մը հե տաքր քիր է հա յե րե նի պատ մա կան 
բա ռա կազ մա գի տութ յան հա մար:

 Ու շագ րավ է, որ նույն գրութ յան մեջ (վեր նա գի րը՝ «Ե գիպ տո սի  Հայք») 
գոր ծած ված են նաև Ե գիպ տո սի հայ բնա կիչ ներ, Ե գիպ տո սի հայ ժո ղո-
վուրդ բա ռա կա պակ ցութ յուն նե րը, ո րոն ցից և  մաս նա վո րա պես Ե գիպ տո սի 
հայ-ից է ա ռա ջա ցել ե գիպ տա հայ-ը: 

Ե գիպ տա հայ-ը սկզբնա պես գոր ծած վել է գո յա կա նի ար ժե քով, ընդ ո րում՝ 
միայն հոգ նա կի թվով (ու ղիղ և  թեք հո լովն ե րով): Հմմտ. « Բա   րե յի  շա տակ Եու-
սու ֆեան  Պօ ղոս պէ յի օ րովն ե գիպ տա հայք ան դորր ու անվր դով վի ճակ մը 
կ’վա յե լէին», «Կ ’եր ևի թէ  Պօ ղոս պէ յի հետ ե գիպ տա  հա յոց բաղ դը, խա ղա-
ղու թիւնն ու բա րօ րու թիւ նը կո րան»13:  Հե տա գա յում բա ռը ձեռք է բե րել նաև 
ա ծա կա նի նշա նա կութ յուն (ե գիպ տա հայ թեմ, գա  ղութ, հա մայնք, կանք, 
մա մուլ, առևտ րա կան, գոր ծիչ...): Ար ժե քա յին այս պի սի բաշ խում օ րի նա-
չափ է, քա նի որ երկ բա ղադ րիչ բար դութ յուն նե րի մեջ սո վո րա բար հիմ քա յին 
ար ժեք ու նի երկ րորդ բա ղադ րի չը14: Ե գիպ տա հայ-ի և քն նարկ վող բա ռախմ-
բի մյուս բա ռե րի ար ժեք նե րը պայ մա նա վոր ված են բա ռա կազ մա կան հիմ քի 
ար ժեք նե րով:  Հայ բա ռույ թը V դ. նախ գո յա կա նի ար ժեք է ու նե ցել, ա պա 
ձեռք բե րել ա ծա կա նի ար ժեք՝ «հայ կա կան» ի մաս տով15:

Ար ևե լա հայ ի րա կա նութ յան մեջ ե գիպ տա հայ-ն  ա ռա ջին ան գամ գրանց-
վել է Հ.  Դաղ բաշ յա նի հա յ- ռու սե րեն բա ռա րա նում16, այ սինքն՝ «բա ռա րա-

10 Արաբական երկրների հայ համայնքների մասին շատ տվյալներ քաղել ենք հանրագիտարաններից՝ 
«Հայկական սովետական հանրագիտարան», հատ. 1-12, Եր., 1974-1987, «Հայ սփյուռք», Եր., 2003:
11 Աթայան Է. Ռ., Լեզվական աշխարհի ներքին կերպավորումը և արտաքին վերաբերությունը, Եր., 1981, 
էջ 280: 
12 «Արշալոյս Արարատեան», օրագիր Զմիւռնիայ, 27.05.1867:
13 «Արևելեան մամուլ», հանդէս ամսեայ, Զմյուռնիա, 1872, սեպտեմբեր, էջ 407:
14 Տե՛ս Ջահուկան Գ. Բ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Եր., 
1989, էջ 220:
15 Տե՛ս Աւետիքեան Գ., Սիւրմէլեան Խ., Աւգերեան Մ., Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հատ. Բ, 
Վենետիկ, 1837, էջ 29:
16 Հմմտ. Դաղբաշեան Յ., Լիակատար բառարան հայերէնից ռուսերէն, Թիֆլիս, 1911, էջ 234:
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նա յին կեն սագ րութ յունն» սկսվում է թարգ մա նա կան բա ռա րա նից17: Նշ ված 
բա ռա րա նում բա ռե րը դա սա վոր ված են փնջա յին սկզբուն քով, ե գիպ տա-
հայ-ը հայտն վել է նույ նար մատ բա ռե րի (ե գիպ տա գետ, ե գիպ տա գի տու-
թիւն, ե գիպ տա ցի, ե գիպ տա ցո րե(ա)ն, ե գիպ տու հի և  այլն) շար քում: 
 Գո յա կան է դիտ վել, թարգ ման վել египетскiй армянинъ («Ե գիպ տո սի, ե գիպ-
տա ցի, ե գիպ տա կան հայ»): 

 Հայ-ռու սե րեն ա կա դե միա կան բա ռա րա նում բա ռը եր կար ժեք է՝ գո յա-
կան (армянин, живущий в Египте «Ե գիպ տո սում ապ րող հայ») և  ա ծա կան 
(относящийся к армянам, живущим в Египте «Ե գիպ տո սում ապ րող հա յե րին 
վե րա բե րող»)18: 

 Հայ-ադր բե ջա նե րեն բա ռա րա նում ե գիպ տա հայ-ը տրվել է мисирли 
ermənи («Ե գիպ տո սի, ե գիպ տոս ցի, ե գիպ տա կան հայ») թարգ մա նութ յամբ19:

Արևմ տա հայ բա ռա րա նագ րութ յան մեջ ե գիպ տա հայ-ն  ա ռա ջին ան գամ 
հան դի պում է Հ.  Դաղ բաշ յա նի բա ռա րա նից տաս նամ յակ ներ անց, կրկին 
թարգ մա նա կան՝ Մ.  Գու յումճ յա նի հա յե րեն-անգ լե րեն ըն դար ձակ բա ռա րա-
նում, որ տեղ թարգ ման վել է Armenian living in Egypt20 «Ե գիպ տո սում ապ րող 
հայ», նշվել է միայն գո յա կա նի ար ժե քը21:  Հա յե րեն-իս պա նե րեն բա ռա րա-
նում նույն պես գո յա կան է, Մ.  Գու յումճ յա նի բա ռա րա նի պես ընդգծ վում է 
Ե գիպ տո սում ապ րե լու հան գա ման քը` armenio que vive en Egipto22:

 Միա լեզվյ ան բա ռա րան նե րում ե գիպ տա հայ-ը գրանց վել է ա վե լի ուշ23: 
Ա ռա ջին ան գամ ար ձա նագր վել է Ստ.  Մալ խաս յան ցի բա ռա րա նում, միայն գո-
յա կա նի ար ժե քով` «Ե գիպ տո սում բնա կող հայ»24: Այս մո տե ցու մը որ դեգրվել 
է արևմ տա հա յե րե նի երկ հա տոր բա ցատ րա կան բա ռա րա նում՝ «Ե գիպ  տո սի 
մէջ բնա կող  Հայ»25: Ա կա դե միա կան բա ցա տրա կան բա ռա րանն ա վե լաց րել է 
գո յա կա նի ի մաս տը ցու ցադ րող բնագ րա յին օ րի նակ  Շիր վան զա դեից («Ե գիպ-
տա հա յը ե ռան դուն է, աշ խա տա սեր, լրջմիտ»), ինչ պես նաև ա ծա կա նի ի մաս-
տով՝ «Ե գիպ տո սի հա յե րին հա տուկ վե րա բե րող, Ե գիպ տո սի հա յե րի» (նմու-
շի հա մար ինք նահ նար բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ են տրված՝ ե գիպ տա հայ 
կանք, մա մուլ, գրա կա նութ յուն)26: Էդ. Ա ղա յա նի բա ռա րա նը հետ ևում է 
ա կա դե միա կա նին27:

 Հո մա նիշ նե րի բա ռա րա նում ե գիպ տա հայ-ը հայ բա ռա հոդ վա ծում է՝ 
հա յե րի տար բե րա կում ըստ երկր նե րի ներ կա յաց նող բազ մա թիվ բա ռե րի 
շար քում՝ ռու սա հայ, վի րա հայ, ա մե րի կա հայ, հնդկա հայ, պարս կա հայ 
/ի րա նա հայ, ռու մի նա հայ, բուլ ղա րա հայ և  այլն28, թե պետ դրանք հո մա-
17 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., «Արտերկրի հայ» իմաստային խմբի բառերի ներկայացումը հայերեն թարգմանական 
բառարաններում, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017, N 2, էջ 59-77:
18 Հայ-ռուսերեն բառարան, Եր., 1984, էջ 201:
19 Տե՛ս Բաղրամյան Ռ., Խալիլով Ի., Հայ-ադրբեջաներեն բառարան, Եր., 1978, էջ 122:
20 Տե՛ս Գույումճեան Մ., Ընդարձակ բառարան հայերէնէ անգլիերէն, Գահիրէ, 1950, էջ 164:
21 Ի դեպ, հայերեն-անգլերեն հայաստանյան բառարանում ևս միայն գոյական է համարվել և թարգմանվել 
Egyptian Armenian (տե՛ս Բարաթյան Ն. Ռ. և ուրիշ., Հայերեն-անգլերեն բառարան, Եր., 2002):
22 Տե՛ս Թէքէեան Յ., Բառարան հայերէնէ սպաներէն, Պուէնոս Այրէս, 1984, էջ 180:
23 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., «Արտերկրի հայ» իմաստային խմբի բառերի բառարանագրական վերլուծու թյուն, 
«Էջմիածին», 2017, N Ժ, էջ 37-68:
24 Մալխասեանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հատ. 1, Եր., 1944, էջ 549: 
25 Ճէրէճեան Գ., Տօնիկեան Փ. Կ., Տէր Խաչատուրեան Ա., Հայոց լեզուի նոր բառարան, հատ. 1, Բեյրութ, 
1992, էջ 525:
26 Տե՛ս «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հատ. 1, Եր., 1969, էջ 540:
27 Տե՛ս Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976, էջ 317:
28 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Եր., 1967, էջ 361: 
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նիշ ներ չեն, այլ ի մաս տա յին միև նույն դաշ տի միա վոր ներ:
 Հան գա բա ռա րա նում «ա րա բա կան երկ րի հայ» նշա նա կող բա ռե րից 

ընդգրկ վել են ե գիպ տա հայ-ը, ինչ պես և  սի րիա հայ-ն  ու լի բա նա նա հայ-
ը29:  Քե րա կա նա կան բա ռա րան-տե ղե կա տո ւում նշվում է հոգ նա կիի վեր ջա-
վո րութ յու նը՝ -եր30:

Ե գիպ տա հայ-ը ար ևե լա հա յե րե նի ազ գա յին կոր պու սում հան դի պում է 
321 հա մա տեքս տում31: Քն նարկ վող բա ռախմ բում բարձր հա ճա խա կա նութ-
յուն ու նե ցող բառն է (ԱՐԵՎԱԿ-ի նյու թի թար մաց ման դեպ քում հնա րա վոր 
է՝ պատ կերն այլ լի ներ):

Ե գիպ տա հայ-ից կազմ վել է ե գիպ տա հա յութ յուն հա վա քա կան գո յա-
կա նը32:

 Հայ վերջ նա բա ղադ րի չով բա ռեր կազմ վել են նաև Ե գիպ տո սի հա յա-
շատ քա ղաք նե րի ա նուն նե րից. բա ռե րի ա ռա ջին բա ղադ րիչ ներ են դար ձել 
 Կա  հի րե-ն և Ա լեք սանդ րիա-ն: 

Ա ղեք սանդ րիա հայ:  Գոր ծած վում է արևմ տա հա յե րե նում` ղ -ով:  Քա նի 
որ ա նու նը վեր ջա նում է ա-ով, բա ռա կազ մութ յան ժա մա նակ հո դա կապ չի 
կի րառ վել (հմմտ. անգ լիա հայ, բել գիա հայ, մոսկ վա հայ և  այլն): XX դ. 
30-ա կան նե րին  Կա հի րեի «Ա րև» պար բե րա կա նը նյու թեր էր տպագ րում 
Ա լեք սանդ րիա յի հայ հա մայն քից՝ այս պի սի խո րագ րե րի ներ քո՝ «Ա ղեք սանդ-
րիա հայ կեանք» (19.02.1930, 10.05.1930) կամ «Ա ղեք սանդ րիա հայ կեան քէ» 
(20.01.1933, 23.01.1933), «Ա ղեք սանդ րիա հայ լու րեր» (12.03.1935, 10.05.1935): 
 Հան դի պում է այլ խոս քա շա րում ևս, ինչ պես՝ « Տե ղի ու նե ցաւ .... Ա ղեք սանդ-
րիա հայ որ բու հի նե րու տա րե կան հան դէս-հա ւա քոյ թը» (4.02.1935): 

Այ սօր էլ հազ վա դեպ գոր ծած վում է Սփյուռ քի լրատ վա մի ջոց նե րում: 
Հմմտ. «....Ա ղեք սանդ րիա հայ հա մայն քին մա սին» (http://asbarez.com, 
29.06.2012), «Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցւոյ առաջնորդարանի դահլիճին մէջ 
հանդիպում ունեցաւ աղեքսանդրիահայ համայնքի անդամերուն հետ» 
(www.aztagdaily.com/archives/59469)33:

Կահիրեահայ / արևմտ. գահիրէահայ: Կազմվել է երկրի մայրաքաղաքի 
անունից և գրավոր խոսքում հանդես է գալիս տարբերակներով՝ պայմա-
նավորված արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչական առանձնահատ-
կություններով: Հմմտ. «Կահիրեահայ պատանին հետաքրքրված էր տեղի 
բժշկական համալսարանով» (http://hayernaysor.am/archives/3288, 18.08.2011) 
և «Գահիրէահայ բոլոր ակումբները փակ կը ման անապահովութեան 
հետևանքով» (www.armaveni.com, 06.12.2012):

Այս բառն անշուշտ նոր չէ: Այդպես կարծելու հիմք է տալիս նրանից 
կազմված կահիրեահայություն հավաքական անունը, որ վերոհիշյալ օրի-

29 Հայոց լեզվի հանգաբառարան, Պ. Պողոսյանի խմբագրությամբ, Եր., 1976, էջ 300:
30 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., Անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում. քե րա կանական բա ռարան-
տեղեկատու, Եր., 2007:
31 Տե՛ս www.eanc.net (Արևելահայերենի ազգային կորպուս): Բառը, սակայն, տեղ չի գտել հայերենի հա ճա-
խականության բառարանում, որտեղ եգիպտա- բաղադրիչով կան միայն եգիպտական (առանձին նաև 
եգիպտական հիվանդություն), եգիպտացորեն, եգիպտաբյուզանդական (տե՛ս Ղազարյան Բ., Ժա մա-
նակակից հայոց լեզվի հաճախականության բառարան, Եր., 1982, էջ 466, 312):
32 Հմմտ. Գյուրջինյան Դ., Հայ հավաքականություն նշանակող հայերեն բառային միավորները, «Վէմ», 
2018, N 2, էջ 114-124:
33 Արևմտահայերեն մամուլում և գրականության մեջ այս կարգի բառերն առ այսօր գրության երկձևություն 
ունեն (մեծատառ և փոքրատառ), որ կտեսնենք նաև այլ բառերի դեպքում: 
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նակ ներից տասնամյակներ առաջ է գործածվել: Հմմտ. «Կահիրեահայու-
թյունը ապահովում է իր սիրած Գալուստյան վարժարանի կարիքավոր 
երեխաների դպրոցական սնունդը» (Ս. Կապուտիկան, «Քարավանները 
դեռ քայլում են»34, 1963-64 թթ.):

Արաբահայ
Բառաիմաստային այս խմբի միջուկային անդամ է արաբահայ բառը, 

որ ընդհանուր անուն է, հասկացության հիմական իմաստի կրողը: Իբրև 
բառակազմական միավոր՝ XX դ. սկզբի իրողություն է, ժամանակագրական 
առումով եգիպտահայ-ից հետո երկրորդն է: Հմմտ. «Կաթոլիկ-Հայերը հին 
արաբահայ գաղթականութեան ողորմելի հետքերն են Տէր-Զօրի մէջ» 
(«Ժամանակ» (Կ. Պոլիս), 28.06-11.07.1911): Այս բառը իմաստային և կիրա-
ռական ուշագրավ առանձնահատկություններ ունի35:

Եթե եգիպտահայ-ը, օրինակ, արտահայտում է հստակ տարորոշված 
իմաստ՝ «Եգիպտոսի հայ», ապա արաբահայ բառի իմաստը չտարորոշված 
է՝ «արաբական երկրների հայ», «արաբական երկրներում ապրող հայ» կամ 
էլ «արաբական երկրների հայերին վերաբերող՝ առնչվող», գոյականի և 
ածականի արժեքներով: Գործածվում է տարաբնույթ տեքստերում՝ ա) 
գեղարվեստական.

Կե՛ս ենք մենք, 
Չ լի նեինք կես՝ 
Հա՛յ կլի նեինք, 
Եվ ոչ թուր քա հայ, 
Կամ ա րա բա հայ, 
Կամ ֆրան սա հայ... (Գ. Էմին, «Մենք»)36:

բ) գիտական. «Հայրենադարձության ուղղությամբ նրա ձեռնարկած 
քայլերը լայն արձագանք գտան սփյուռքով մեկ, հասնելով նաև արաբահայ 
գաղթօջախներին»37:

Հետաքրքրական է, որ հարյուրամյա այս կազմությունը, որ ընդհանուր 
անուն է, սահմանափակ գործածություն և ցածր հաճախականություն ունի: 
Ինչպես վկայում են մեր հարցումերը, բառն ընկալվում է որպես նոր բառ, 
անգամ դիպվածային կազմություն38: Բառարաններում չի արձանագրվել:

Արաբահայ-ից կազմվել է արաբահայություն հավաքականը: Օրինակ՝ 
«Բարձրագույն ուսման հետամտող բազմահարյուր հայ երիտասարդներ 

34 Կապուտիկան Ս., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հատ. 2, Եր., 1973, էջ 224:
35 Բեյրութում 1940 թ. հրատարակված մի գրքույկի վերնագիրն է «Արաբահայ դրամագիտական պատ-
մություն»: Այստեղ բառիմաստը չի առնչվում «արաբական աշխարհի հայ» հասկացությանը, այլ նշանակում 
է «արաբական տիրապետության շրջանի հայկական»: Նաև սա՝ «Արաբահայ մերձեցումերը սկսվել էին 
արաբների կողմից Հայաստանը նվաճվելուց շատ դարեր առաջ» (տե՛ս Մկրտչյան Ն., «Արաբական փոխա-
ռություններ հայերենում (նախքան արաբների արշավանքը Հայաստան)», «Լրաբեր» հաս. գիտ., 1984, N 2, 
էջ 72), որտեղ արաբահայ-ը հատվածական բաղադրություն է և նշանակում է «արաբա-հայկական»:
36 Էմին Գ., Երկերի ժողովածու երեք հատորով, հատ. 2, Եր., 1985, էջ 169:
37 Նաջարյան Ե. Հ., Հայ-արաբական մշակութային կապերը (Սիրիա, Լիբանան) 1945-1970 թթ., «Մերձավոր 
և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», հատ. VI, Եր., 1974, էջ 248:
38 Դիպվածային բառերի մասին նշվում է, որ «հատուկ նպատակով ստեղծված այդ բառերը մեծ մասամբ 
ունենում են բաղադրիչների անսովոր համադրություն: .... անմիջապես աչքի են ընկնում իրենց նորությամբ 
և անսովորությամբ ուշադրություն գրավում» (տե՛ս Ղարագյուլյան Թ. Ա., Դիպվածային և պոտենցիալ 
բառերը ժամանակակից հայերենի բառաստեղծման համակարգում, «Լեզվի և ոճի հարցեր», հատ. VII, Եր., 
1983, էջ 199): 
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արտագաղթում են Արևմտյան Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ, որտեղ 
նրանք «կորչում են» ոչ միայն արաբահայության, այլև ընդհանրապես 
հայության համար»39։

Սուդանահայ
Սուդանահայ-ի գործածության վկայություններ ունենք XX դ. 10-ական-

ներից: Փաստացի սուդանահայ բառը ծնվել է Սուդանի հայ համայնքի 
ձևավորմանը զուգընթաց (Եգիպտոսի և Հաբեշստանի հարևան Սուդանում 
հայերը հաստատվել են XIX դ. վերջերից): Հարուստ գաղութն ապրել է 
ազգային կյանքով, ունեցել է եկեղեցի, դպրոց, մարզավան, միություններ, 
վայելել երկրի բարձրագույն իշխանության հարգանքը: Անցյալ դարի 
60-ականներին Սուդանում կար 800 հայ: Ներկայումս երկրում մի քանի 
հայ ընտանիք է մացել:

Սուտանահայ ձևով բառը նախ գործածվել է գրական արևմտահա յե րե-
նում, մասնավորապես Եգիպտոսի և Կ. Պոլսի հայ մամուլում: Հմմտ. «Սու տա-
նահայ գաղութը» 40, «Սուտանահայ արձագանգ» («Արև», 8.11.1915): Փաստ է, 
որ բառը հարյուրամյա պատմություն ունի և հետազոտվող բա ռախմբի ամե-
նահին կազմություններից է: Սկզբնական շրջանում միայն ածականի արժեք 
ուներ: 

Սուդանահայ տարբերակը գոյականի և ածականի արժեքներով ավելի 
ուշ սահմանափակ գործածվել է արևելահայերեն գիտական գրականության 
մեջ և մամուլում: Օրինակ՝ «...համայնքի անունից իրենց շնորհակալությունն 
են հայտնել կառավարությանը՝ սուդանահայերի նկատմամբ ցուցաբերած 
հոգատարության առթիվ»41: 

Հազվադեպ պատահում է նաև այսօր, ինչպես՝ «Սուտանահայերը 
մեծա մասնութեամբ զարգացած, արուեստասէր և կեանքի մէջ յաջողած 
անձնաւորութիւններ են» (www.aztagdaily.com/archives/177910): Այստեղ ար-
դեն գոյականի արժեքով է: Թեև հին կազմություն է, սակայն բառարանային 
գրանցում չունի42: 

Սուդանահայ-ից կազմվել է հազվադեպ սուդանահայություն հավա-
քական գոյականը: Օրինակ՝ «Սուտանահայութիւնը բաւականին լաւ կազ-
մա կերպուած գաղութի մը երևոյթն ունի» (1964 թ. նյութ է. «Ազատ օր», 14. 
03. 2014):

39 Նաջարյան Ե. Հ., Հայ-արաբական մշակութային կապերը, էջ 259:
40 «Ամէնուն տարեցոյցը», Կ. Պոլիս, 1913, էջ 188: Ըստ Ա. Աբրահամյանի «Հայ գաղթականության պատ-
մություն» գրքի (հատ. Բ, էջ 77, որտեղ բառը դ-ով է տրված):
41 Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հատ. Բ, էջ 82:
42 Տե՛ս Գյուրջինյան Դ., «Արտերկրի հայ» իմաստային խմբի բառարանային գրանցում չունեցող բառային 
միավորների քննություն, «Էջմիածին», 2018, հատ. Ա, էջ 57-77:
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Պաղեստինահայ
Ժամանակագրական տեսանկյունից պաղեստինահայ բառը բավական 

հին է: Հմմտ. «Պաղեստինահայ կեանքը» («Արև», 2.11.1928): 
Պատմական Պաղեստինի տարածքում հայերը հաստատվել են վաղ ժա-

մանակներից: Երուսաղեմում հայերը մշտական ներկայություն ունեն 4-րդ 
դարից սկսած, 7-րդ դարում այստեղ հիմադրվել և ցայսօր գործում է Հայ 
առաքելական եկեղեցու նվիրապետական աթոռներից մեկը՝ Երուսաղեմի 
պատրիարքությունը: 

Պաղեստինահայ-ը երբևէ ակտիվ չի գործածվել, սակայն այսօր էլ հան-
դիպում է արդի հայերենի գրական երկու տարբերակներում: Օրի նակներ՝ 
«.... գալիք սերունդները պատրաստ են հայրենիքին, Հայաստա նեայց եկե-
ղեցւոյ և Պաղեստինահայ համայնքներուն .... օգտակար հանդի սանալու 
համար» («Նոր օր» (ԱՄՆ), 29.12.2016, էջ 23), «Նրա հայրը պա ղեստինահայ 
է, մայրը` ավստրալիացի» (www.news.am/arm/news/308820.html): 

1948 թ. Իսրայելի պետության ձևավորումից հետո պաղեստինահայ-ի 
գործածությունն էապես նվազեց, քանի որ նրա «բեռնվածությունը» բաշխ-
վեց նաև իսրայելահայ բառի վրա:

Պաղեստինահայ-ը որևէ բառարանում չի գրանցվել: Կազմվել է սակա-
վադեպ պաղեստինահայություն հավաքականը. հմմտ. «Պաղես տինա-
հայությունը կապրի ոգևորիչ եռուզեռը ներգաղթի օրերուն» («Էջմիածին», 
1948, N 1-2, էջ 42): 

Բառաիմաստային այս խմբի մեջ կարող ենք զետեղել երուսաղեմահայ 
և սաղիմահայ տարբերակային բառերը, որոնց առաջին բաղադրիչը երեք 
կրոնների մայրաքաղաքի անվան տարբերակներն են: Օրինակ՝ Սաղիմահայ 
կեանքէն («Արև», 8.10.1927):

Սաղիմահայ-ը տեղ է գտել նորաբանությունների բառարանում և բա-
ցատրվել «Երուսաղեմի Սաղիմ բնակավայ րում ապրող»43, այնինչ Սա ղեմը 
հենց Երուսաղեմ է44, ուստի հարկ էր ուղղակի ասել` «Երուսա ղե մում ապ-
րող հայ»: Սաղի մահայ-ը, ինչպես ցույց տվեց բնագրային վերոհիշյալ օրի-
նակը, նորաբա նու թյուն չէ, պարզապես մինչև վերջերս բառը չէր արձանա-
գրվել բառարաննե րում: 

Երուսաղեմահայ-ը բոլորովին վերջերս բառարանային գրանցում է 
ստա ցել45: 

Սիրիահայ
1920-ականներին «երկրանուն+հայ» մասնակաղապարի հիման վրա 

կազմվել է արևելահայերեն սիրիահայ բառը: Քանի որ արևմտահայերենում 
երկրանունը Սուրիա է, Սիւրիա տարբերակը ևս կա. մամուլում և գրակա-
նության մեջ կարելի է տեսնել ինչպես սուրիահայ, այնպես էլ սիւրիահայ 
տարբերակները: Արևմտահայերենում այժմ գործածվում է գերազանցապես 

43 Էլոյան Ս., Արդի հայերենի նորաբանությունների բառարան, Եր., 2002, էջ 413:
44 Սաղեմ-ը Երուսաղեմի հին անունն է (Ծննդ. ԺԴ 18, Եբր. Է 1,2), որը հետագայում այլա բա նորեն էր 
տրվում Երուսաղեմին (Սաղմ. ՀԶ, 2) (տե՛ս «Բառարան Սուրբ Գրոց», Կ. Պոլիս, 1881, էջ 475): 
45 Տե՛ս Գալստյան Ա. Ս. և ուրիշներ, Նոր բառերի բառարան, Դ պրակ, Եր., 2018, էջ 45:
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սուրիահայ-ը: Սիրիահայ/սուրիահայ-ը Սիրիայի հայերին անվանող ընդ-
հանուր անունն է:

Նախ կազմվել են բառի արևմտահայերեն տարբերակները: Այսպես. «.... 
ամբողջ Սիւրիահայ գաղութին առիթ կընծայէ հանգանակութեան գործը 
ձեռք առնելու» («Սուրիական մամուլ», 13.04.1922): 1924-ին Հալեպում լույս 
է ընծայվել «Սուրիահայ տարեցոյցը» (հետագայում նույնպես): Սա նշա-
նակում է, որ 20-րդ դարի 20-ականներին սիւրիահայ/սուրիահայ բառի 
գործածությունը սովորական էր:

Սիրիայի հայ գաղթավայրը հնագույններից է (ներկայիս Սիրիան զբա-
ղեցնում է պատմական Ասորիքի տարածքի հիմական մասը): Տիգրան Մեծը 
մ.թ.ա. 82-64 թթ. նվաճեց Ասորիքը (Միջերկրականի ամբողջ եզերքը՝ սկսած 
Պաղեստինի հյուսիսային սահմանից մինչև Եփրատ և Կիլիկիայի սահմանը, 
այժմյան Սիրիայի և Լիբանանի տարածքը), ընդգրկեց հայոց պետության 
կազմի մեջ, և հայերն սկսեցին բնակություն հաստատել այնտեղ46: 

Արաբների տիրապետության շրջանում գլխավոր գաղթավայրը Դամաս-
կոսն էր47: Հայերն արաբական երկրներ էին տեղափոխվում նաև բյուզան-
դացիների կրոնական հալածանքից ազատվելու նպատակով48: VIII դ. սկզբից 
հայերը սկսեցին Հայաստանից Սիրիա գնալ և առաջին քառորդում ար դեն 
նշանակալի թիվ էին կազմում49: Նվաճված Հյուսիսային Սիրիան քրիս տո-
նյաներով ամրացնելու նպատակով Բյուզանդական կայսրությունը IX-XI դդ. 
մեծաթիվ հայերի գաղթեցրեց այնտեղ: Շուտով այդ շրջանը հա մատարած 
հայկական դարձավ50: X դ. Սիրիայում հիմվեց հայոց թեմ:

Սիրիայում հայերի թիվը մեծացավ Բագրատունիների թագավորության 
անկումից հետո (1045 թ.): Հույների հետ հայերը տիրապետող դիրք ունեին 
Անտիոքում. XI դ. կուսակալների մեծ մասը հայ էր: XIII դ. Անտիոքի դերն 
սկսեց նվազել, և հայ գաղթականության կենտրոնը դարձավ Հալեպը: 
Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո (1375 թ.) հայերի 
զանգվածային գաղթ եղավ Սիրիա: 

Սիրիայի հայկական համայնքները վերելք ապրեցին XV-XVI դդ., երբ 
1453 թ. Կ. Պոլսի գրավումից հետո առևտրի ուղիներն սկսեցին անցնել Հա-
լե պով: XVI-XVIII դդ. Հալեպի հայերի մեջ կային ինչպես Արևելյան, այնպես 
էլ Արևմտյան Հայաստանից գաղթածներ (Ջուղա, Երևան, Ղարաբաղ, Սե-
բաս տիա, Ակն, Մալաթիա, Սասուն, Արաբկիր և այլն): Հայերի վիճակը ծան-
րացավ XVI դ. վերջից, երբ օսմանյան կառավարիչների հրահրմամբ սկսեցին 
ճնշել քրիստոնյաներին: 1652 թ. Հալեպի հայերը 20 հազարից ավելի էին51: 
Հայաշատ էին Հալեպ-Ալեքսանդրետ առևտրական ուղու երկայնքի բնա-
կավայրերը (Ալեքսանդրետ, Անտիոք, Բեյլան), Լաթաքիայի շրջակայքի քա-
ղաքներն ու գյուղերը: Մուսա լեռան շրջանը գրեթե ամբողջովին հայաբնակ 
էր: XVIII դ. սկզբին հայերը, որ Հալեպի տնտեսական կյանքում կարևոր դեր 
ունեին, քաղաքի նշանակության նվազման հետևանքով թուլացան: XIX դ. 
46 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, էջ 428:
47 Տե՛ս Աճառյան Ա., Հայ գաղթականության պատմություն, Եր., 2002, էջ 398-399:
48 Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., Պատմութիւն հայ գաղթականութեան. Հայերու ցրուումը աշխարհի զանազան 
մասերը, հատ. Ա, Քրիստոսէ առաջ Զ դարէն մինչև ԺԱ դար Քրիստոսի, Գահիրէ, 1941, էջ 362-363:
49 Տե՛ս Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 360:
50 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 428:
51 Տե՛ս «Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.)», հատ. 2, Եր., 2003, էջ 321:
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ամենամեծ համայնքը դարձյալ Հալեպինն էր (2-3 հզ.): Անտիոքում և մեր-
ձակա գյուղերում բնակվել է մոտ 5 հզ. հայ, հոծ հայություն կար Ալեք սանդ-
րետում, Բեյլանում, Սվեդիայում, Փայասում, Քեսաբում: 1880-1890-ական-
նե րին Սիրիայի հայերի թիվը 77 հզ. էր: Հայության կենտրոնը Հալեպն էր, 
հայեր ապրում էին նաև Դամասկոսում, Հոմսում, Համայում և այլ բնա կա-
վայրերում:

Հայերի զանգվածային գաղթ եղել է 1915 թ. ցեղասպանությունից հետո 
(Սի րիայի ներկայիս համայնքը ձևավորվել է 1920-ականների սկզբին 
Ա րևմտյան Հայաստանից և Կիլիկիայից գաղթածներով): Գաղթականները 
կենտ րոնացել են գլխավորապես Հալեպում: 1918 թ. Հալեպում և շրջակայքում 
60 հզ. հայ կար, ամբողջ երկրում՝ 142 հզ.: Հայության մի նոր տեղաշարժ 
եղավ 1939 թ., երբ Թուրքիան բռնազավթեց Սիրիայի Ալեքսանդրետի սան-
ջակը. շուրջ 35 հզ. հայ տեղափոխվեց երկրի տարբեր բնակավայրեր, Լի բա-
նան, մի մասը հայրենադարձվեց:

Սիրիայի հայերը միշտ կարևոր դեր են ունեցել երկրի տնտեսության մեջ, 
մեծ համբավ ունեին մասնավորապես արհեստավորները, տարբեր ոլորտների 
մասնագետները: Երկրում գործել են հայկական տասնյակ դպրոցներ, հայ-
րե նակցական, մշակութային, մարզական և այլ միություններ, լույս են տեսել 
շուրջ 150 անուն հայերեն պարբերականներ:

2003-ին Սիրիայի հայերի թիվը շուրջ 65-70 հազար էր52: Վերջին տա-
րիների սիրիական պատերազմը մեծ հարված հասցրեց երկրի հայությանը. 
տասնյակ հազարավոր հայեր դարձան փախստական՝ գալով Հայաստան, 
ինչպես և սփռվելով աշխարհով մեկ: 

Սիրիահայ/արևմտահայերեն՝ սուրիահայ բառի սերող հիմքը երկ րա-
նունն է (նրա որևէ տարբերակը), իսկ բաղադրող հիմքը՝ հայ-ը, քանի որ 
հայերեն բարդ բառերի ձախակողմյան բաղադրիչը սերող հիմք է, իսկ աջա-
կողմյան բաղադրիչը՝ բաղադրող հիմք53: Սերող հիմք են դարձել Սի րիայի 
տարբեր տեղանուններ:

Մի շարք բառեր կազմվել են քաղաքանուններից:
Դամասկոսահայ/դամասկահայ: Կազմվել է Սիրիայի մայրաքաղաք Դա-

մասկոսի անունից: Գործածության վկայություններ կան XX դ. 30-ական-
ներից, ինչպես՝ «Դամասկահայ տարին» («Արև», 13.01.1936): Առանց բա ռա-
վեր ջի ոս բաղադրիչի տարբերակը բնորոշ է արևմտահայերենին: Օրի նակ-
ներ՝ «Դամասկահայ ամենուն տարեգիրքը» (Դամասկոս, 1958), «Դա մաս-
կա հայ գաղութը ապրեցաւ յիշատակելի և բացառիկ երկու օրեր» («Էջ միա-
ծին», 2007, Ժ, էջ 143): Սա համապատասխանում է հայերենի բառա կազ մա-
կան օրինաչափություններին. հմմտ. Եգիպտոս – եգիպտահայ, Կիպ րոս 
– կիպ  րահայ: Արևելահայերենում, սակայն, հայ բաղադրիչը հոդա կապով 
միանում է փոփոխության չենթարկվող տեղանվանը՝ դամաս կոսահայ54: 

Բառը գործածվում է նաև գոյականի արժեքով: Հմմտ. «Շնորհանդէսին 
ներկա գտնուեցան .... Արաբ գրողներու միութեան անդամեր, դամաս կա-
հայեր և հայկական հարցով հետաքրքրուողներ» («Նոր աշխարհ», Նիքեա, 
52 Տե՛ս «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, էջ 508:
53 Տե՛ս Աղայան Է. Բ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Եր., 1984, էջ 248:
54 Ա. Փաշայանի և Լ. Հարությունյանի «Սիրիայի հայ համայնքը. արդի հիմախնդիրներ» գրքում (Եր., 2011), 
օրինակ, 32 անգամ գործածվել է դամասկոսահայ բառը և ոչ մի անգամ՝ դամասկահայ:
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Հունաստան, 3.09.2018):
Հալեպահայ: Գաղութահայ մամուլում XX դ. 20-30-ականներից գոր-

ծած վում է ածականի և գոյականի արժեքներով. «Հալէպահայ կեանք» 
(«Արև», 02.11.1926), «Դադրած են այլևս երբեմի ամուլ և սնամէջ վէճերը, 
որոնք ներքնապէս տկարացնելէ ետք Հալէպահայը....» («Հայրենիք» օրա-
թերթ, 29.08.1937): Նաև արևելահայերենում՝ ավելի ուշ:

Բերիահայ: Հայկական աղբյուրներում Հալեպի համար գործածված մյուս 
անունը Բերիա-ն է, որից էլ կազմվել է բերիահայ-ը (առանց հոդա կապի, 
հմմտ. ալեքսանդրիահայ): Խիստ հազվադեպ է: Հմմտ. «....ազգային կեանքը 
հետզհետէ կը մտնէ բնականոն ճամբու մը մէջ և ստեղծուած ներքին համե-
րաշ խութենէն պիտի նպաստաւորուին Բերիահայ գործերը» («Հայրենիք» 
օրաթերթ, 29.08.1937): Ի դեպ, նույն հաղորդման մեջ գործածվել է նաև հա-
լեպահայ բառը:

Լաթաքիահայ: Բառակազմությամբ նման է բերիահայ-ին: Օրինակներ՝ 
«Մեր ինքնաշարժի մեջ են լաթաքիահայ երկու հրավիրակ տիկինները» (Ս. 
Կա պուտիկան, «Քարավանները դեռ քայլում են»55), «Լաթաքիահայ Մար տիկ 
Մարտիկեան ծնած է 1992-ին» (www.kantsasar.com/news/2017/09/06/23691/):

Կամիշլիահայ/արևմտահայերեն՝ գամիշլիահայ: Համեմատելի է կահի-
րեա հայ/գահիրէահայ տարբերակների հետ: «Կամիշլիահայ երիտա սար դի 
հուղարկավորությունը տեղի է ունենալու շաբաթ օրը» (http://hayernaysor.
am/archives/173425): «Պիտի բախտաւորուէինք անձնապէս հանդիպելու .... 
նախկին Գամիշլիահայ .... տիկ. Նայիրի Մկրտիչեանին» («Ազգ», 9.11.2018)56: 

Հոմսահայ-ը խիստ հազվադեպ է, վկայվել է ածականի արժեքով: Օրի-
նակ՝ «Սրբազան Հայրը և ընկերակիցները .... հանդիպում ունեցան Հոմսա-
հայ ընտանիքներուն հետ» (http://ragmamoul.net/hy/diaspora-news/2016/03/23): 

Անտիոքահայ-ը գործառական առումով յուրահատուկ է. գործածվել է 
ոչ թե մարդկանց, այլ բարբառի վերաբերմամբ: Օրինակ՝ «.... զգալիորեն 
տարբերվել է եզրային» (արևելյան Կիլիկիայի և անտիոքահայ) խոսվածք-
ներից («Լրաբեր» հաս. գիտ., 1971, N 5, էջ 55): 

Գյուղանունից կազմվել է մեկ բառ, թեպետ Սիրիայում հայկական բազմա-
թիվ գյուղեր են եղել, որոնք, սակայն, հետագայում հայաթափվել-մարել են:

Քեսաբահայ/արևմտահայերեն՝ քեսապահայ: Գյուղանունից է կազմվել 
քեսաբահայ-ը: Մամուլում հանդիպում է վերջին շրջանում, հատկապես 
հայաբնակ գյուղավանի 2014 թ. օրհասական իրադարձությունների ժամա-
նակ, գրավումից և պարպվելուց հետո: Այսպես՝ «.... աշակերտութեան դրա-
մահաւաքը՝ քեսաբահայ մանուկների օգտին» («Ալիք» (Թեհրան), 7.05.2014), 
«Հայաստանի մէջ քեսապահայ 30–40 ընտանիք մացած է» (asbarez.com/
arm/197001):

Հայ վերջնաբաղադրիչով բառի առաջին բաղադրիչ է դարձել նաև երկրի 
հայաշատ տարածաշրջանի անունը: 

Սվեդիահայ/արևմտահայերեն՝ սուետիահայ: Կազմվել է համաբանու-
թյան հիման վրա, վկայվել ածականի արժեքով. «Սվեդիահայ /մուսալեռ-
55 Կապուտիկան Ս., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հատ. 2, էջ 183:
56 «Քարավանները դեռ քայլում են» ուղեգրության մեջ հեղինակը արևմտահայերենի ազդեցությամբ այս 
բառը գրում է գ-ով, բայց զեղչում է տեղանվան ի-ն, որ ճիշտ չէ. «Գամիշլահայերը զորավոր փաստարկներ 
են բերում» (տե՛ս Կապուտիկան Ս., Երկերի ժողովածու, հատ. 2, էջ 181):
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ցի ների ինքնության դրսևորումերը և կենսապահովման մշակույթի առանձ-
նահատկությունները» («Առավոտ», 17.09.2015):

Այսպիսով՝ «Սիրիայի հայ» հասկացության նշանակիչ են տասը բառային 
միավորներ (իրենց տարբերակներով), որոնք կազմվել են երկրանունից, 
քաղաքանուններից, գյուղանունից և տարածաշրջանի անունից: Այս առու-
մով «Սիրիայի հայ» հասկացության հիման վրա ձևավորված բառախումբն 
ամենաբազմանդամ ու բազմազանն է:

Այս բառերը խիստ տարբեր են գործածության հաճախականությամբ: 
Եթե սիրիահայ-ը կամ հալեպահայ-ը գրեթե համագործածական բառեր 
են, իսկ դամասկ(ոս)ահայ-ը՝ սովորական և ընկալելի, ապա կամիշլիահայ-ը 
կամ հոմսահայ-ը խիստ հազվադեպ են, հաճախ անծանոթ-անհասկանալի 
հայերեն խոսող և ընթերցող մարդկանց, քանի որ նրանց հիմականում 
անծանոթ են Կամիշլին և Հոմսը:

Թվարկված բառերից մինչև վերջերս բառարանային գրանցում ուներ 
միայն սիրիահայ-ը: Առաջին անգամ արձանագրվել է հանգաբառարանում, 
կա նաև ուղղագրական մի բառարանում57: Նորաբանությունների նորերս 
լույս տեսած բառարանում ընդգրկվել է նաև դամասկոսահայ բառը58:

Քննարկված բառերից կազմվել են հավաքական գոյականներ, ինչպես՝ 
սիրիահայություն/սուրիահայություն, դամասկոսահայություն/դամաս-
կա հայություն, հալեպահայություն, լաթաքիահայություն:

Լիբանանահայ
XX դ. առաջին տասնամյակներում Լիբանան երկրանունից կազմվեց լի-

բա նանահայ բառը: Օրինակ՝ «Լիբանանահայ նամականի» («Արև», 18.11.1931):
Այժմյան Լիբանանի տարածքում հայեր ապրել են հնագույն ժամանակ-

ներից սկսած: Տիգրան Մեծը մ.թ.ա. I դարում հայեր է բնակեցրել նաև Ասո-
րիքին հարող փյունիկյան տարածքում: Հայաստանը հյուծող արտագաղթի 
միջոցով ժամանակ առ ժամանակ համալրվել է Լիբանանի հայ համայնքը: 
XII-XIII դդ. Տրիպոլի և Սայդա քաղաքներում կային հայ համայնքներ, որոնք 
Կիլիկիայի հայկական պետականության անկումից հետո ավելի մարդաշատ 
են դարձել:

Տարբեր պատճառներով հայերի հոսքն այս երկիր ավելացել է XVII դ. 
կեսից: Այդպիսի մի շրջան էր XIX դ. 20-30-ականները, երբ Կ. Պոլսում և 
Թուր քիայի գավառներում մեծացել էր կաթոլիկների ճնշումը: Հայ կաթոլիկ-
ները շուտով ձուլվեցին դավանակից արաբներին59:

Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդների հոսք եղավ հատկապես 1894-
1896 թթ. համիդյան և 1909 թ. Ադանայի կոտորածներից հետո: Լիբանանը 
հայերին գրավում էր ինչպես տեղացիների բարյացակամությամբ, քրիստո-
նեական տարրի առկայությամբ, այլև նրանով, որ երկրի լեռնային մասում 
հաստատված ինքնավարությունում հայերը կարևոր դիրք էին զբաղեցնում 
(նրանցից երկուսը անգամ կառավարիչ են դարձել):

57 Տե՛ս «Հայոց լեզվի հանգաբառարան», Եր., 1976, Մինասեան Մ., Հայերէն աւանդական ուղղագրութեան 
բառարան, Ժնև, 2000 (տպվել է ընդամենը 25 օրինակ): Այստեղ չկա արևմտահայերեն սուրիահայ տարբերակը:
58 Տե՛ս Գալստյան Ա. Ս. և ուրիշներ, Նոր բառերի բառարան, Դ պրակ, էջ 37:
59 Տե՛ս Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հատ. Բ, էջ 13:
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Առաջին աշխարհամարտից առաջ Լիբանանի Բեյրութ քաղաքում ապրել 
է շուրջ 1500 հայ՝ գաղթած Արևմտյան Հայաստանի տարբեր գավառներից: 
Հայեր ապրում էին նաև ծովափնյա քաղաքներում և լեռնային բնակա-
վայրերում:

1918 թ. հոկտեմբերին երկրից օսմանյան զորքերին քշելուց (այս գործին 
մասնակցել են նաև հայ լեգեոնականները) և ֆրանսիական իշխանություն 
հաստատելուց հետո տասնյակ հազարավոր հայեր հաստատվել են Լիբա-
նանում: Այնուհետև նրանց են միացել Կիլիկիայի հայ գաղթականները: 
1923-1924 թթ. Լիբանանում բնակվել է 35-40 հազար հայ: Թեև նրանց մի 
մասը մի քանի տարի անց գաղթել է Հարավային Ամերիկա, այնուամենայնիվ 
հայերը մեծ թիվ էին կազմում. 1932-ին նրանք 35 հազար էին: 1939-ին 
նրանց ավելացան Ալեքսանդրեթի սանջակից գաղթածները: 1945-ի վերջին 
Լիբանանի հայերը 70 հազարից ավելի էին, 1953-ին՝ շուրջ 84 հազար (1946-
1948 թթ. մոտ 10 հազար մարդ գաղթել է Հայաստան): 1960-ականներին 
այս երկիր են տեղափոխվել բազմահազար սիրիահայեր: 1975-ի քաղաքա-
ցիա կան պատերազմից առաջ Լիբանանում ապրում էր 200 հազար հայ:

Քաղաքացիական երկարատև պատերազմի ընթացքում համայնքը հար-
յուրավոր զոհեր տվեց, հազարավոր հայեր հեռացան երկրից: 

Հայերը շատ շուտ կարողացել են կարևոր տեղ զբաղեցնել Լիբանանի 
տնտեսության մեջ, կրթական, հոգևոր, մշակութային, մարզական աշխույժ 
կյանք են ստեղծել: Լիբանանի Անթիլիասում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթո-
ղիկոսարանը: Հավանական է, որ այժմ Լիբանանում ապրում է 60-70 հա-
զար հայ: Հայախոս են:

Լիբանանահայ բառն արձանագրվել է ուղղագրական, քերականական 
բառարաններում, հանգաբառարանում60, նաև թարգմանական բառարա նում61, 
ընդամենը վեց անգամ: Բացակայում է արևմտահայերենի բացատրա կան 
բառարաններից (ընդ որում դրանցից մի քանիսը կազմվել և հրատարակվել 
են Բեյրութում):

Արևմտահայերենում գործածվում է բառի լիբանահայ տարբերակը: 
Օրինակ՝ «Լիբանահայ գաւառականի խնդիրը» («Արև», 27.01.1928): 

Եթե լիբանանահայ-ի առաջին բաղադրիչը հայերենում V դարից գոր-
ծածվող (Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանության մեջ բազմիցս վկայված) 
Լիբանան երկրանունն է, ապա լիբանահայ-ի դեպքում՝ Լիբան-ը (< ֆրանս. 
Liban): 1950-ին բառն արդեն գրանցված էր Մ. Գույումճյանի բառարանում62, 
որ նշանակում է՝ ավելի վաղ է կազմվել: 

Երկրանունից զատ բառի առաջին բաղադրիչ են դարձել Լիբանանի 
հայաշատ մայրաքաղաքի և Զահլե հայաբնակ քաղաքի անունները:

Բեյրութահայ/արևմտահայերեն՝ պէյրութահայ: Բառը գործածության 

60 Տե՛ս Բարսեղյան Հովհ., Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական տերմինա բա նա կան բառարան, Եր., 
1973, Հայոց լեզվի հանգաբառարան, Եր., 1976, էջ 300, Մինասեան Մ., Հայերէն աւանդական ուղղագրութեան 
բառարան, Ժնև, 2000, Նազարյան Ռ., Գյոդական Ա., Հայերեն ուղղա գրական դպրոցական բառարան, 
Եր., 2004, Գյուրջինյան Դ., Անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում. քե րա կանական բա-
ռարան-տեղեկատու, Եր., 2005:
61 Տե՛ս Թէքէեան Յ., Բառարան հայերէնէ սպաներէն, Բուենոս Այրես, 1984:
62 Տե՛ս Գույումճեան Մ., Ընդարձակ բառարան հայերէնէ անգլիերէն, Գահիրէ, 1950: Հմմտ. Ս. Վարժա-
պետյանի գրքի վերնագիրը՝ «Պատմութիւն Լիբանահայ գաղութի՝ հնագոյն դարերէն մինչև Ա. ընդ. պա-
տե րազմին վերջաւորութիւնը» (Բեյրութ, 1951): 
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մեջ է մտել անցյալ դարի առաջին տասնամյակներին, երբ Մեծ եղեռնից 
մա զա պուրծ հազարավոր հայ գաղթականներ Բեյրութում համայնք կազմա-
վորեցին: Օրինակ՝ «Պէյրութահայ կեանք» («Արև», 01.06.1930):

Արևելահայերենում հանդիպում է մամուլում, հրապարակագրության 
մեջ, ուղեգրություններում, հանրագիտարաններում: 

Տարբերակներից միայն պէյրութահայ-ն է վկայված Մ. Մինասյանի 
ուղղագրական բառարանում, բեյրութահայ-ն անտեսվել է (սիրիահայ-ի 
դեպքում ճիշտ հակառակն է):

Զահլէահայ: Հազվադեպ է, վկայություն ունենք XX դ. 30-ականներից 
(հայերն այս քաղաքում հաստատվել են Առաջին աշխարհամարտի տարի-
ներին, ապա՝ Կիլիկիայի հայաթափումից հետո. 1927-ին այստեղ ապրում 
էր շուրջ 2000 հայ). «Զահլէահայ նամականի» («Արև», 10.07.1934):

Հարց է առաջանում. ինչո՞ւ չի կազմվել, օրինակ, տրիպոլիահայ կամ 
թրիպոլիահայ (Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքում Կիլիկիայի պարպումից 
հետո շուրջ 2000 հայ է հաստատվել, եղել են երեք հարանվանությունների 
եկեղեցիներ, դպրոցներ, տարբեր միություններ, թեև գաղութը հետագայում 
նոսրացել է63), երբ կա կամիշլիահայ: Այս պահին չկա այդ բառը, բայց 
կարող է լինել: Այն պոտենցիալ բառ է: Պոտենցիալ բառերն ազատորեն 
ստեղծվում են բարձր կենսունակություն ունեցող բառակազմական կաղա-
պարների հիման վրա, ամեն անգամ նրանք ոչ թե վերարտադրվում են, այլ 
վերստին ստեղծվում, երբ խոսքում տվյալ երևույթն անվանելու կարիքն է 
առաջանում, քանի որ պոտենցիալ գոյություն ունեն լեզվում64: Ենթադրյալ 
տրիպոլիահայ կամ թրիպոլիահայ կազմությունը հայերենի պոտենցիալ 
բառապաշարի65 միավորներից է: 

Անշուշտ չի բացառվում, որ այս և համանման կազմություններ գործած-
վել են անցյալի մամուլում, գրականության էջերում և առ այսօր չեն նկատվել:

Իրաքահայ
Իրաքահայ բառը կազմվել է ամենայն հավանականությամբ XX դ. առա-

ջին կեսին արևմտահայերենում: Օրինակ՝ «Իրաքահայ ներգաղթի Ա. կարա-
վանի մեկնումը դէպի հայրենիք» («Արև», 30.10.1947)66: Բառն այնու հետև 
գոր ծածվել է նաև արևելահայերեն գիտական գրականության մեջ և մամու-
լում:

Ներկայիս Իրաքի տարածքում հայերը հիշատակվում են վաղ ժամա-
նակներից: Մ. թ. ա. 83-ին Տիգրան Մեծը գրավել է Մոսուլը, որից հետո 
հայերը սկսել են հաստատվել այնտեղ: 641-ի Հայաստան կատարած արա-
բական արշավանքներից հետո 35 հազար հայեր են գերեվարվել Միջագետք 
ու Արաբական թերակղզի: Իրաքահայ գաղութը, սակայն, ձևավորվել է ավելի 
ուշ՝ VIII-XIII դդ., առանձնանում էին հատկապես Բաղդադի և Բաս րայի 

63 Տե՛ս «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, էջ 296-297:
64 Տե՛ս Ղարագյուլյան Թ. Ա., Դիպվածային և պոտենցիալ բառերը ժամանակակից հայերենի բառաստեղծ-
ման համակարգում, էջ 213:
65 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Զ., Գալստյան Ս. Ա., Ղարագյուլյան Թ. Ա., Լեզվաբանական բառարան, Եր., 1975, 
էջ 262: 
66 Թեև նոր բառ չէ, վերջերս գրանցվել է նոր բառերի բառարանում (տե՛ս «Նոր բառեր», Ա պրակ, 
կազմողներ` Գալստյան Ա. և ուրիշներ, Եր., 2015):

ԼԵ
Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



152

գաղութները: XVII դ. սկզբին և XIX դ. վերջին գաղութը համալրվել է 
Պարսկաստանից և Թուրքիայից եկած հայերով: 1915 թ. զարհուրելի 
ջարդերից հետո մեծաթիվ հայեր տեղափոխվել են Իրաք. 1920-ականներին 
այստեղ կային 30 հազար հայ գաղթականներ: 1970-ական թվականներին 
Իրա քի հայերը 20 հազար էին, քանի որ մեծ հոսք եղավ Արևմուտքի 
երկրներ, մոտ հազար մարդ եկավ Հայաստան: Գաղթ եղավ (հիմականում՝ 
Հոր դանան և Սիրիա) նաև իրաքա-իրանյան, ինչպես նաև Ծոցի պատերազմի 
պատճառով: 2003-ին Իրաքում բնակվում էր շուրջ 10 հազար հայ:

Հայ վերջնաբաղադրիչով բառեր կազմվել են նաև Իրաքի հայաշատ 
քաղաքների անուններից: Ամենավաղ կազմությունը բաղադրվել է երկրի 
մայրաքաղաքի անունից:

Բաղդադահայ/արևմտահայերեն՝ պաղտատահայ: XX դ. առաջին տաս-
նամ յակներին արդեն գործածվում էր գրավոր արևմտահայերենում: Հմմտ. 
«Արև» թերթի խորագրերի և հրապարակումերի վերնագրեր՝ «Պաղ տա-
տա հայ կեանքէն» (21.06.1927), «Պաղտատահայ կնճիռը» (3.12.1929), «Պաղ-
տա տահայ կեանք» (8.08.1930)67: 

Բասրահայ/արևմտահայերեն՝ պասրահայ: Խիստ հազվադեպ է թե՛ 
ա րևելահայերենում, թե՛ արևմտահայերենում: Հմմտ. «Բասրահայ համայնքի 
մասն են կազմում Բասրայից 7 կմ հեռու գտնվող Մարգիլի հայերը»68, «...
ներ  կայութեամբ քոյր Եկեղեցիներու հոգևորականներու և պասրահայ հա-
ւա տացեալներու» («Էջմիածին», 2008, Ը, էջ 150): 

Մոսուլահայ: Գործածության եզակի վկայություններ կան, ինչպես՝ «Մո-
սու լահայ համայնքը կազմավորվել է XIX դ., հետագայում անկում է 
ապրել»69:

Բասրահայ, մոսուլահայ և այս կարգի այլ բառերի գործածության հար-
ցում կարևոր դեր են խաղացել հայկական հանրագիտարանները: Հանրա-
գիտարանային բառահոդվածի սահմանափակ տարածքը հաճախ հար կա-
դրել է դիմել հասկացության արտահայտման հնարավորինս սեղմ տարբե-
րակի: Այդպես բառակապակցության փոխարեն գործածվել են հոդակա-
պավոր բարդությունները: 

Հորդանանահայ
Հորդանանահայ բառը անցյալ դարի ծնունդ է (հմմտ. «Բազմաթիվ 

հոր  դանանահայ երիտասարդներ գալիս են Հայաստան բարձրագույն 
կրթու թյուն ստանալու»70), թեև Հորդանանի տարածքում հայ համայնք գոյու-
թյուն է ունեցել վաղ ժամանակներից ի վեր: Հայ համայնքը ստվարացել է 
Մեծ եղեռնից հետո, երբ հազարավոր գաղթականներ ապաստան են գտել 
այս տեղ: 1948-ին հայերը 6 հազար էին, այժմ՝ շուրջ 3 հազար: Հորդանա-
նահա յերն ունեն եկեղեցի, գործում են միություններ: Հայկական միակ 

67 Այս բառն էլ թյուրըմբռնմամբ գրանցվել է իբրև նոր (տե՛ս «Նոր բառեր», Ա պրակ), թեպետ արևելա-
հայերենում ևս տասնամյակների պատմություն ունի (հմմտ., օրինակ, «Բաղդադահայ համայնքը ղեկա-
վարում է Առաջնորդարանը և Ազգային կենտրոնական վարչությունը» (տե՛ս «Հայկական սովետա կան 
հան րա գիտա րան», հատ. 2, Եր., 1976, էջ 251):
68 «Հայկական սովետա կան հան րա գիտա րան», հատ. 1, Եր., 1974, էջ 305:
69 «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, էջ 270:
70 «Հայկական սովետա կան հան րա գիտա րան», հատ. 6, Եր., 1980, էջ 589:
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դպրո ցը 2018 թ. փակվեց:
Հորդանանահայ բառը երկարժեք է. նախ ձևավորվել է ածականի ար-

ժեքը, ապա՝ գոյականի. հմմտ. «....բարձրագոյն կրթութիւն ստացած են Հա-
յաս տան, ինչ որ մեծապէս նպաստած է յորդանանահայերու շրջանի հայկա-
կան ինքնութեան ամրապնդման» («Գանձասար» (Հալեպ), 3.12.2017): 

Արևմտահայերենում գործածվում է նաև յորդանահայ տարբերակը՝ երկ-
րան վան օտար անունից: Օրինակ՝ «Լուսանկարչական Ցուցահանդէս յոր-
դանահայ լուսանկարիչ Միրօ Գիզիրեանի» («Զարթօնք» (Պէյրութ), 21.5.2016):

Ամմանահայ: Հորդանանի մայրաքաղաք Ամմանի անվան հիման վրա 
կազմվել է ամմանահայ բառը, որ սակավադեպ է: Օրինակ՝ «Ամմանահայ 
գաղութը կը խոստովանի և կը վկայէ...» (www.yerepouni-news.com/ar-
chives/24739):

Իրպիտահայ: Իրպիտ քաղաքի հայ համայնքն այնքան էլ հայտնի չէ, 
բայց «քաղաքանուն+հայ» կաղապարի հիման վրա կազմվել է իրպիտահայ 
բառը: Մի հրապարակման մեջ այն գործածվել է կաղապարին բնորոշ երկու 
արժեքներով. «Զեկոյցը բացայայտեց իրպիտահայերուն ճիգը՝ պահպանելու 
իրենց լեզուն, մշակոյթը, կրօնքը, խոհանոցը և պատմութիւնը» և «Զեկոյցը 
հիմուած էր Իրպիտ ապրած երէց հայերու հետ հարցազրոյցներու .... և 
իրպիտահայ ընտանիքներու մօտ պահպանուած արխիւային մացորդներու 
վրայ» (http://ragmamoul.net/hy/diaspora-news/2016/05/27): Սրանք գուցեև 
բնագրային եզակի վկայություններ են:

Քուվեյթահայ
Քուվեյթահայ-ը նոր բառ է: Բառի կազմությունն առնչվում է անցյալ 

դա րի երկրորդ կեսին, երբ արաբական այդ երկրում որոշակի կազմա կերպ-
ված հայ համայնք կար: Հմմտ. «Մեկնում էին քուվեյթահայ երեխաները» 
(«Հայ րենիքի ձայն», 2.09.1987):

Քուվեյթում հայերը բնակություն են հաստատել 1950-ականներից, եկել 
են Սիրիայից, Լիբանանից, Իրանից, Իրաքից, Պաղեստինից և Հորդանանից: 
Ունեն եկեղեցի, ազգային վարժարան, թերթ, միություններ: Քուվեյթում այժմ 
շուրջ 5 հազար հայ է ապրում (մինչև 1991 թ. Ծոցի պատերազմը 10-12 հզ. 
են եղել): 

Գործածվում է հատկապես մամուլում, երկու արժեքով. գոյական՝ «Պա-
տերազմի պատճառով մեծ թվով քուվեյթահայեր որոշեցին սեփական 
տներ ունենալ Հայաստանում» («Առավոտ», 18.01.2018) և ածական՝ «Քուվեյ-
թա  հայ գրողը բարձր է գնահատել Ա. Սարաֆի վեպը» («Հայաստանի Հան-
րա պետություն», 27.10.2018): 

Կատարահայ
Կատարահայ-ը նոր բառ է, հազվադեպ, առաջին բաղադրիչը Կատար 

երկրանունն է71: Հայերը Կատար տեղափոխվել են Սիրիայից, Լիբանանից, 
մերձավորարևելյան այլ երկրներից, նաև Հայաստանից: Նրանց թիվը 

71 Հմմտ. Հարությունյան Լ., Փաշայան Ա., Ծոցի արաբական երկրների հայ համայնքները. արդի հիմա-
խնդիրներ, Եր., 2012, էջ 32: Երկրանվան տարբերակն է Քաթար, որից հայ բաղադրիչով բառ չի կազմվել:
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հստակ չէ (500-ից մինչև 1000 և ավելի):
Կատարահայ բառը գործածվում է հիմականում թվային տիրույթում, 

ածականի արժեքով, ինչպես՝ «Դեսպան Ղարիբջանյանը հանդիպում է ունե-
ցել նաև կատարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ» (www.mfa.am), 
«Կատարահայ գործարարները հետաքրքրված են Հայաստանում ներդրում-
ներով» (armenpress.am/arm/news/890844): 

Մարոկկահայ
Մարոկկահայ-ը խիստ հազվադեպ նոր կազմություն է, որի առաջին 

բաղադրիչը Մարոկկո երկրանունն է: Այս երկրում հայերը երբեք մեծաթիվ 
չեն եղել և ազգային կառույցներ չեն ունեցել, հայերի թիվը երբևէ հարյուրի 
չի հասել, սակավաթիվ հայեր այստեղ հաստատվել են Մեծ եղեռնից, որոշ 
ընտանիքներ՝ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո: Անկախ այս ամենից՝ 
կազմվել է նրանց անվանող բառը: 

Վկայված է միայն գոյականի արժեքով. «Մարոկկահայերը հյուրընկալել 
են Հայաստանից հյուրախաղերի եկած երգչախմբերի, պարային և այլ հա-
մույթների»72: Բառակազմության ժամանակ տեղանվան վերջին ո-ն ընկնում 
է, նրա փոխարեն հանդես է գալիս ա հոդակապը (ո-ով վերջացող բառերի 
դեպքում սա հայերենում օրինաչափ չէ): 

Եզրակացություններ
«Արաբական երկրներում ապրող հայ» իմաստն արտահայտող բառերից 

առաջինը կազմվել է եգիպտահայ-ը (XIX դ. երկրորդ կես), այն առաջինն 
է բառարանային գրանցում ստացել (1911 թ.) և ամենից շատ ընդգրկվել 
հայերենի բառարաններում:

Եգիպտահայ-ը նախասփյուռքյան շրջանի կազմություն է, երկրանուն-
ներից բաղադրված պաղեստինահայ, սուդանահայ, սիրիահայ/սու րիա-
հայ, լիբանանահայ, իրաքահայ, հորդանանահայ բառերը՝ հետեղեռն յան՝ 
սփյուռքյան շրջանի են, մի քանի բառ կազմվել է արդի ժամանակներում, 
ինչպես՝ կատարահայ, քուվեյթահայ , մարոկկահայ: 

«Արաբական երկրների հայ» իմաստն արտահայտող բառերն աղերսվում 
են «արևմտահայ» բառիմաստի հետ, քանի որ արաբական երկրների այժմյան 
հայ համայնքները ձևավորվել են հիմականում Մեծ եղեռնից հետո, 
Արևմտյան Հայաստանից և Կիլիկիայից եկած գաղթականներով:

Բառաիմաստային խմբի բառերը ստեղծվել են բառակազմական հե-
տևյալ մասնակաղապար ներով՝ 

ա) «երկրանուն+հայ» (եգիպտահայ, իրաքահայ, լիբանանահայ, կա-
տա րահայ, հորդանանահայ, մարոկկահայ, պաղեստինահայ, սուդանա-
հայ, սիրիահայ, քուվեյթահայ), ընդամենը 10 բառ.

բ) «քաղաքանուն+հայ» (աղեքսանդրիահայ, ամմանահայ, անտիոքա-
հայ, բաղդադահայ, բասրահայ, բեյրութահայ, բերիահայ, դամասկ(ոս)
ահայ, զահլեահայ, իրպիտահայ, լաթաքիահայ, կահիրեահայ, կամիշ-
լիա հայ, հալեպահայ, հոմսահայ, մոսուլահայ, սաղիմահայ/երուսաղե-
72 «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, էջ 391:
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մահայ), ընդամենը 17 բառ.
գ) «գյուղանուն+հայ» (քեսաբահայ), «տա րա   ծաշրջա նի անուն+հայ» 

(սվեդիահայ):
Ընդհանուր անուն է արաբահայ-ը, որը կազմվել է արաբական երկիր, 

արաբական աշխարհ լեզվական միավորներից:
Հայերենի միալեզվյան և թարգմանական տարբեր բառարաններում 

(բացատրական, ուղղագրական, հանգաբառարան, նոր բառերի) գրանցվել 
են՝ 

ա) «երկրանուն+հայ» մասնակաղապարով կազմվածներից՝ եգիպտա-
հայ, իրաքահայ, լիբանանահայ, հորդանանահայ, սիրիահայ,

բ) «քաղաքանուն+հայ» մասնակաղապարով կազմվածներից՝ բաղ դա-
դահայ, բեյրութահայ, դամասկոսահայ, երուսաղեմահայ/սաղիմահայ:

Բառաիմաստային խմբի միավորների բառարանագրումը համակարգված 
բնույթ չի կրում, դրանք հատուկենտ արձանագրումեր են:

Բառախմբի մի շարք միավորներ նորակազմ են, հայերենի պոտենցիալ 
բառապաշարի միավորներ:

Որոշ բառեր հանդես են գալիս տարբերակայնությամբ (զուգաձևությամբ). 
•	 արևելահայերեն/արևմտահայերեն՝բաղդադահայ–պաղտատահայ, 

բեյրութահայ – պէյրութահայ, կահիրեահայ - գահիրէահայ, սի-
րիահայ – սուրիահայ և այլն,

•	 ավանդական և հայաստանյան ուղղագրությամբ՝ յորդանանահայ 
–հորդանանահայ, հալէպահայ - հալեպահայ և այլն,

•	 բառային-բառակազմական՝ դամասկոսահայ – դամասկահայ, լի-
բա  նա նահայ – լիբանահայ, յորդանանահայ – յորդանահայ:

Բառախմբի միավորներից առավել հաճախադեպ են եգիպտահայ, սի-
րիահայ, լիբանանահայ, հալեպահայ, բեյրութահայ բառերը, մացած ները 
զգալապես պատկանում են հայերենի պասիվ բառապաշարին:

Կազմվել են «արաբական երկրների հայ» նշանակող մի շարք բառերի 
հավաքականները՝ եգիպտահայություն, լիբանանահայություն, բեյրու-
թահայություն, սիրիահայություն, հալեպահայություն, հորդանանա-
հայություն, քեսաբահայություն և այլն:

Դավիթ Ս. Գյուրջինյան – շուրջ 70 գիտական հոդվածների, 
դպրոցական և համալսարանական բազմաթիվ դասագրքերի, ձեռ-
նարկ ների, բառարանների հեղինակ: Գիտական հետաքրքրու-
թյուն ներն են հայոց լեզվի բառակազմությունը և բառակազմական 
իմաս  տա բանությունը, բառապաշարը, բառարանագրությունը և 
բա ռարանա գիտությունը, հայ խոսքարվեստը:

ԼԵ
Զ
Վ

Ա
Բ
Ա

Ն
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



156

Summary
HISTORY OF MIGRATION AND SCATTERING: 

Lexico-Semantic Group “Armenians of Arab Countries”  
in the Armenian Language

Davit S. Gyurjinyan

Key words - migration, Diaspora, lexico-semantic group, 
Arab world, եգիպտահայ “Egyptian Armenian”, արաբահայ 
“Armenian from Arab countries”, սիրիահայ “Syrian Armenian”, 
լիբանանահայ “Lebanese Armenian”, բեյրութահայ “Armenian 
from Beirut”, իրաքահայ “Iraqi Armenian”, սփյուռքահայ “Dia-
sporan Armenian”.

This article studies 30 lexical units of the “Armenian of Arab Countries”, 
which have been formed since the second half of the 19th century as a result 
of the almost uninterrupted migration from Armenia, as well as pogroms, mas-
sacres and genocides of the Armenians in Western Armenia.

Word-building submodels are revealed: “country name + հայ “Armenian”” 
(եգիպտահայ “Egyptian Armenian”, սիրիահայ “Syrian Armenian”), “city name 
+ հայ” (բեյրութահայ “Armenian from Beirut”, հալեպահայ “Armenian from 
Aleppo”), “village name + հայ” (քեսաբահայ "Armenian from Kessab”) and 
“region name + հայ” (սվեդիահայ “Armenian from Suedia”), as well as 
արաբահայ “Armenian from an Arab country”. The time of formation of the 
studied words is determined, the meanings, frequency and spheres of the use 
of these words, as well as their derivational and spelling variations, and lexico-
graphic history are analyzed.

Резюме
ИСТОРИЯ МИГРАЦИИ И РАССЕЯНИЯ

Лексико-семантическая группа «армянин из арабских стран»  
в армянском языке

Давид С. Гюрджинян

Ключевые слова – миграция, диаспора, лексико-
семантическая группа, арабский мир, «армянин из Египта», 
«армянин из арабских стран», «армянин из Сирии», «армянин 
из Ливана», «армянин из Бейрута», «армянин из Ирака», 
«армянин из диаспоры».

В статье исследуются 30 лексических единиц лексико-семантической 
группы «армянин из арабских стран», которые образовались, начиная со 
второй половины XIX века, вследтвие почти беспрерывной миграции из 
Армении, а также погромов, резни и геноцида армян в Западной Армении.
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Выявляются словообразовательные подмодели: «название страны+հայ 
«армянин» (եգիպտահայ «армянин из Египта», սիրիահայ «армянин из Си-
рии»), «название города+հայ» (բեյրութահայ «армянин из Бейрута», հալե-
պա հայ «армянин из Алеппо»), «название деревни+հայ» (քեսաբահայ 
«армянин из Кесаба») и «название региона+հայ» (սվեդիահայ «армянин из 
Сведии»), а также արաբահայ «армянин из арабской страны». Определяется 
время образования исследуемых слов, анализируются значения, частотность 
и сферы употребления данных слов, их словообразовательные и орфогра-
фические варианты, лексикографическая история.
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