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ՀՏԴ 81՝38 
Հոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները ՍայաթՀոմանիշները Սայաթ----Նովայի խաղերումՆովայի խաղերումՆովայի խաղերումՆովայի խաղերում    

    
Մարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ ԹորաբիՄարիամ Թորաբի    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Սայաթ-Նովա, խաղեր, հոմանիշ, գոյական, 

ածական, թվական, բայ, իմաստաբանություն 
 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 
Լեզվաբան Աշոտ Սուքիասյանը «հոմանիշ» հասկացությունը քննե-

լիս նշում է հայագետների կողմից առաջադրված համարժեք մի շարք 
տերմիններ, որոնցից են՝ համանիշ, նույնանիշ, նույնանուն, համանշան, 
համանշանակ, համիմաստ, նույնանշան, մերձանիշ, մերձիմաստ, 
փաղանուն, փաղանշան, համանուն, հոմանուն և այլն1:  

Էդուարդ Աղայանը և Հովհաննես Բարսեղյանը նախընտրում են 
նույնանիշ և համանիշ տերմինային տարբերակները: Ըստ այս լեզվաբան-
ների՝ միևնույն իմաստն արտահայտող բառերը նույնանիշներ են, իսկ 
մոտիկ իմաստներ արտահայտող բառերը՝ հոմանիշներ2: 

Մանուկ Աբեղյանը և Արմենակ Մուրվալյանը օգտագործում են 
միայն նույնանիշ և համանիշ տերմինները3: Պետրոս Բեդիրյանը պաշտ-
պանում է այս տեսակետը և նույնանիշ է կոչում ամբողջովին նույն 
իմաստն արտահայտող բառերը, իսկ համանիշ՝ հոմանիշները, այսինքն՝ 
նույնանիշ և համանիշ բառերը միասին4: 

 Հրանտ Պետրոսյանը, Արարատ Ղարիբյանը, Ահարոն Գրիգորյանը 
և ուրիշներ գործածում են նույնանիշ և հոմանիշ տերմինները5: 

Նշված տերմինների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ տարբեր 

                                                                 
1 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971, էջ 30: 
2 Տե՛ս Աղայան է., Հ. Բարսեղյան, Հայոց լեզու, Երևան, 1968, էջ 58-60: 
3 Տե՛ս Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, 1965, էջ 154-161, Մուրվալյան Ա., 

Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երևան, 1955: 
4 Տե՛ս Բեդիրյան Պ., Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և դրանց ուսուցումը, 

«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», Երևան, 1968, 3-4, էջ 37-43: 
5 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Հայոց լեզվի գործնական քերականություն, Ա մաս, 

Երևան, 1927: Գրիգորյան Ա., Հայոց լեզու, Երևան, 1960: Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզու, 
Երևան, 1968, էջ 55: 
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ժամանակներում տարբեր մասնագետներ առաջարկում են հիմնակա-
նում երկու զույգ բառեր՝ իմաստային որոշակի տարբերությամբ. 
1) նույնանիշ և համանիշ, 2) նույնանիշ և հոմանիշ6: Նազիկ 
Հովհաննիսյանը փաստում է, որ «նոյնանշան բառ»-ը առաջինը կիրառել է 
Մխիթար Սեբաստացին (1676-1749 թթ.), իսկ հոմանիշ (փաղանուն) և 
նույնանիշ եզրերը տարբերակվում են 18-րդ դարից7: Ըստ այսմ՝ կարող 
ենք ասել, որ Սայաթ-Նովայի ժամանակներում քերականներն արդեն 
առանձնացում էին իմաստով նույն կամ մերձիմաստ բառերը: 

Այս տերմիններից ոչ բոլորն են գործածվում ժամանակակից լեզվա-
բանական գրականության մեջ: Մի մասն էլ ձեռք է բերել այլ իմաստ: 
Այսպես օրինակ՝ ժամանակակից հայերենում նույնանուն և համանուն 
տերմիններով նշվում են ոչ թե իմաստով նույն կամ մոտ բառերը, այլ 
նույն հնչյունական կազմն ունեցող, սակայն ամբողջովին տարբեր իմաստ 
արտահայտող բառերը: Այս մասին Էդուարդ Աղայանը գրում է. 
«Համանուններ են կոչվում ձևով նույնական, իմաստով տարբեր բառերը. 
օրինակ՝ մարտ «պատերազմ» և մարտ (ամսանունը), այր «տղամարդ» և 
այր «քարանձավ», սուր «հատու» և սուր «երկսայրի հատող և խոցող 
զենք», կետ (կետադրական նշանը) և կետ (կենդանին), փող «դրամ» և փող 
«խողովակ», հոտ «բույր» և հոտ «ոչխարի նախիր…»8:  

«Հայերենագիտական բառարանում» Հրանտ Պետրոսյանը համանու-
նության մասին գրում է. «Լեզվական որոշ միավորների՝ բառերի, բառա-
ձևերի, քերականական կառույցների, մասնիկների, ձևաիմաստային 
փոխհարաբերության այն դեպքը (երևույթն) է, երբ դրանք արտասանու-
թյամբ, հնչյունական կազմով նույնն են, իմաստով՝ տարբեր: Ըստ այդմ էլ 

                                                                 
6 Նշված բոլոր օրինակները վերաբերում են հասարակ բառերին: Հատուկ 

անունների, մասնավորապես, ցեղանունների հոմանշության վերաբերյալ անդ-
րադարձ է կատարել Հ. Գևորգյանը, որը միևնույն էթնիկական միավորի վերաբեր-
յալ կիրառվող տարբեր անվանումները կոչել է «զուգահեռ ցեղանուններ» բառա-
կապակցությամբ, տե՛ս А. Геворгян, Параллельные этнонимы в Армянской 
историографии, Caucaso-Caspica, II-III, 2018, էջ 301-305. 

7 Տե՛ս Հովհաննիսյան Ն., Բարբառային իրողություններ XVIII դ. նույնանիշ-
ների ձեռագիր բառարաններում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրու-
թյուն, 2 (20), ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 32-33: 

8 Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 
1984, էջ 65: Տե՛ս նաև Սարգսյան Ա., Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ 
ուղեցույց, Երևան, 2007, էջ 22: 
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զանազանում են համանուն կամ նույնանուն բառեր, «համանուն» մաս-
նիկներ (ածանցներ), քերականական համանուններ, համանուն բառա-
ձևեր»9: 

Այս տերմինների առաջացման պատմությունը ուսումնասիրելուց 
հետո Ա. Սուքիասյանը ամփոփում է իր տեսական դիտարկումները և 
հանձնարարելի է համարում «հոմանիշ» եզրույթի գործածությունը10: 

Հետևելով լեզվաբանների առաջադրած տերմիներին՝ Սայաթ-Նովայի 
բառապաշարի մերձիմաստային փունջը Անվանում ենք «հոմանիշ», որն 
օգտագործում ենք նաև սույն հոդվածում: 

Աշոտ Սուքիասյանը «Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարանում» 
առանձնացնում է արտաքին հոմանշություն հասկացությունը11:  

Հայկանուշ Մեսրոպյանը, ըստ այսմ, պայմանականորեն հավելում է 
նաև ներքին հոմանշություն հասկացությունը12:  

Խաղերի խնդրո առարկա բառախումբը արտաքին հոմանշություն 
հասկացության վերաբերել չի կարող, քանի որ քննության ենթակա են 
բացառապես մեկ հեղինակի պատկանող ստեղծագործությունները: 
Այսինքն՝ ուսումնասիրությունը պետք է կատարվի «ներքին հոմա-
նշություն» հասկացության շրջանակում: Հավելենք, որ տվյալ դեպքում 
ուսումնասիրության այս եղանակը պահանջում է ոչ միայն ներքին 
հոմանշության շրջանակ, այլև ավելի սահմանափակ, միևնույն նախադա-
սության, բանաստեղծական միևնույն տողի, միևնույն մտքի արտահայտ-
ման ընթացքում կիրառվող հոմանիշները:  

Պետք է ասել, որ խաղերի ժանրային առանձնահատկությամբ և 
աշուղի Ժողովրդախոսակցալան լեզվական ոճով պայմանավորված՝ հո-
մանիշներն այդքան էլ մեծաթիվ չեն, և հաճախ դրանք առանձնացնելը 
դժվարանում է, քանի որ դիտարկվող բառազույգերը հոմանիշ են դառ-
նում հիմնականում փոխաբերական իմաստով հանդես գալիս: Որպես 
սովորական բառարանային բառեր՝ դրանք հոմանիշներ չեն, սակայն 

                                                                 
9 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 

1987, էջ 323: 
10 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971: 
11 Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Երևան, 1967: 
12 Տե՛ս Մեսրոպյան Հ., Ածականական հոմանիշները հայերենի բարբառներում, 

Երևան, 2010, էջ 23: 
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փոխաբերական իմաստով գործածվելիս միավորվում են իմաստային 
միևնույն դաշտով և դառնում են հոմանիշներ: 

Սայաթ-Նովայի խաղերի հոմանշային շարքը դասակարգելիս առաջ-
նորդվել ենք Աշոտ Սուքիասյանի առաջադրած մի քանի դրույթներով ևս, 
որոնք ներկայացնում են հոմանիշների հնչյունաբանական, բառաքերա-
կանական, ձևաբանական և իմաստային հատկանիշները: 

Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝Հոմանիշները՝    տարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթտարաբնույթ    հատկանիշներիհատկանիշներիհատկանիշներիհատկանիշների    գնահատմամբգնահատմամբգնահատմամբգնահատմամբ 
Ա) Հնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշՀնչյունաբանական հատկանիշ: Աշոտ Սուքիասյանը գրում է, որ 

ըստ այս չափանիշի՝ հոմանիշները պետք է ունենան հնչյունական տար-
բեր կազմ13: Սայաթ-Նովայի խաղերից հոմանիշներ ընտրելիս առաջ-
նորդվել ենք այս չափանիշով: Այդ հոմանշային զույգերն ունեն հնչյունա-
կան տարբեր կազմ. օրինակ՝ դավթար//գիրք, նաբաթ//ղանդ // շաքար 
(«Պըռոշնիրըտ` նաբաթ ունիս,– Ղանդ ու շաքարի նըման իս» [6]14), դիբա//////// 
ենգիդունիա, զարբաբ ////////    զար, սեր ////////էշխ, դըրուստ    ////////ադալաթ, լուս////////շողք, 
ծառա //////// նոքար և այլն:  

Բ) Ձևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշՁևաբանական հատկանիշ: Ըստ այս առանձնահատկության՝ հո-
մանիշները պետք է ունենան խոսքամասային նույն պատկանելությունը: 
Սայաթ-Նովայի խաղերում հանդիպում են ոչ միայն միևնույն խոսքի 
մասին պատկանող հոմանիշներ, այլև բառակապակցություններ, դարձ-
վածքներ, նկարագրական եղանակով կազմված արտահայտություններ և 
լեզվական այլ միավորներ: Նույն խոսքի մասին են պատկանում հայերեն 
դիղ և պարսկերեն չարա («Իմ դիղեմեն քիզ չը կա չարա [18]), խաղ//////// տաղ 
(«Մեջլիսներու խաղըն դուն իս, Վանքերումըն տաղըն դուն իս» [21]) գոյա-
կանները, հայերեն օտար և թուրքերեն յադ ածականները («Տիսուտ 
կարոտ չը թողնիս, Չասիս` սա օտար, սա` յադ» [57]), հալվել //////// մաշվել 
(«Հալվեցա, մաշվեցա. էլ ի՜նչ ջան գու քամ» [12]), լաց էլնել// վա'յ 
կանչել («Հա՛ լաց էլա, վա՛յ կանչեցի անհաշիվ,Էլ ի՞նչ օգուտ, ջան տուր, կի
նքըտ հա՜ մաշի» [63]) բայերը և այլն:  

Ըստ ձևաբանական հատկանիշի՝ խաղերի հոմանշային զույգերը 
կարելի է բաժանել ներքոբերյալ հիմնական խմբերի:  
        

                                                                 
13 Տե՛ս Սուքիասյան Ա., Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1971, էջ 128: 
14 Այս և հետագա բոլոր օրինակները՝ ըստ «Սայաթ-Նովա, Խաղեր» (Երևան, 

1987) ժողովածուի: Ուղիղ փակագծերում խաղերի համարներն են: 
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Բ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներԲ.1. Գոյականական հոմանիշներ    
Սայաթ-Նովայի կիրառած հոմանիշների շարքում մեծ թիվ են կազ-

մում փոխառությունները, ուստի հայերեն գոյականներով արտահայտ-
ված հոմանիշները խաղերում քիչ են: Հայտնի է, որ Սայաթ-Նովան ստեղ-
ծագործել է 18-րդ դարում Թիֆլիսում խոսվող բարբառով: Այդ շրջանում, 
ինչպես նաև զարգացման հետագա փուլերում Թիֆլիսի բարբառի բառա-
պաշարը աչքի է զարնում փոխառյալ բառերի առատությամբ: Բավակա-
նին մեծ թիվ են կազմում պարսկերենից, թուրքերենից, արաբերենից 
կատարված փոխառությունները, որոնք առանձին բաժնով ներկայացնելը 
հոդվածի սահմաններում նպատակահարմար չէ:  

Առանձնացրել ենք փոխաբերաբար գործածված քարափ և քարուկիր 
բառազույգը: Այսպես՝ «Բունիաթըս ավազ չիմանաս` քարափ է, 
քարուկըրեն է» [37]: Տվյալ դեպքում քարափ գոյականի ուղիղ ձևով և 
քարուկիր գոյականի քարուկըրեն բացառական հոլովաձևով բնորոշվում 
է բունիաթը (պրսկ. bonyād)՝ հիմքը: Ակնհայտ է, որ նշված գոյականները 
հանդես են գալիս փոխաբերական իմաստով և հոմանիշ են դառնում 
«ամուր» ածականին:  

Հայերեն լյարդ և թոք գոյականները միանալով կազմել են լիրթ ու թոք 
բառակապակցությունը: Չնայած լյարդը և թոքը՝ որպես ներքին 
օրգաններ, ունեն տարբեր նկարագիր, սակայն միասին հանդես են գալիս 
որպես հոմանիշներ և փոխաբերաբար նշանակում են «ամբողջական 
մարմին»: Էդուարդ Աղայանի բառարանում լյարդութոք կցական բարդ 
կազմությամբ գլխաբառն ունի հետևյալ բացատրությունը. «Մորթած 
անասունի ուտելի փորոտիքը՝ թոքը, սիրտը, փայծաղը և լյարդը»15:  

Օրինակ՝ «Խիլքըս գլխեմես տարիլ իս, լիրթ ու թոքըս զարդ իս արի» 
[8]:  

Տվյալ օրինակում լիրթը և թոքը կարելի է փոխաբերական իմաստով 
հասկանալ հոգին և մարմինը, այսինքն՝ ողջ էությունը, որ զարդ16 է արիլ՝ 
«այրել է, խաշել»:  

Փոխաբերական իմաստով հոմանիշ դարձած վանք ////////անապատ//////// 
քար գոյականներով կազմվում է եռանդամ հարաբերություն, որն ունի 
«աստված» կամ «եկեղեցի» իմաստները: 

                                                                 
 15 Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատ., 

Երևան, 1976, էջ 533:    
16 Պրսկ. zard «դեղին»: 
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«Վանք սիրե, անապատ սիրե, քար սիրե» [36]: Վանք սիրել, անա-
պատ սիրել, քար սիրել հարադիր բայերը համարժեք են ճգնավոր ու 
սակավապետ լինել, աստվածասեր լինել հարադրություններին: 

«Դիբա ու ենգիդունիա, զարբաբ ու զար իս, գովելի» [4]: Այս օրինա-
կում դիբա («մետաքսյա ոսկեթել, արծաթյա կտոր, դիպակ») փոխառյալ 
գոյականը հենաբառ է ադրբեջաներեն ենգիդունյա («թանկագին կտոր») 
հոմանիշին: 

«Թարիփըտ դավթար իմ արի, փիլ պիտի, վուր գիրքըն տանե» [4]: 
Դավթար պարսկերեն բառը գիրք հայերեն հոմանիշի հենաբառն է: 

«Կըրակ դըրիր սըրտիս խուցի յարումըն. 
Վո՛ւնց գըրանքումըն կա, վո՛ւնց դավթարումըն»  
[18] բանաստեղծական տողում դավթար բառին հոմանիշ է գիրք 

(գիր+ք) գոյականի գրանք (գիր+անք) հարանունը: 
Ոսկի հենաբառի հոմանիշներն են պարսկերեն զար և օսկու զարնիշ 

գոյականներով արտահայտված որոշիչները, որոնցով Սայաթ-Նովան 
բնորոշում է սիրեկանի թարթիչները. «Թերթերուկիտ մազըն` զար, օսկու 
զարնիշ» [47]: 

Խաղերում հաճախ հոմանիշ են դառնում երկու գոյական, որոնք 
տարբեր լեզուներում ունեն նույն իմաստը: Տվյալ դեպքում դրանք 
դառնում են համանիշներ կամ նույնանիշներ: Այսպես՝ արաբերեն ղամզ և 
պարսկերեն նազ բառերն ունեն միևնույն՝ «նազ, նազանք» իմաստը: 
«Յա՛ր, էտ քու նազ ու ղամզով ջանս փուլ ու փանդ իս արի» [9]: Այդպիսի 
հարաբերությամբ են միացած ադրբեջաներեն չայիր և պարսկերեն չիման 
«խոտավետ դաշտ, մարգագետին» բառերը («Ծուցիտ մեչըն չայիր չիման»): 

Հայերեն բարև բառի նույնանիշ թարգմանական տարբերակն է 
սալամ արևելյան փոխառությունը. «Բարովին բարով չիս իտա` թաքա-
վուրի սալամի պես» [27]: 

Երբեմն էլ գոյականով արտահայտված հոմանշային զույգը փոխաբե-
րական իմաստով գործածվելիս ձեռք է բերում ածական խոսքի մասի գոր-
ծառույթ: Այդպես պարսկերեն ալմաս «ադամանդ» և արաբերեն յաղութ 
«թանկագին քար, երկնագույն կապույտ կամ կամ կարմրավուն դեղին 
գույնի, հակինթ»17 գոյականները տեքստում գործածվում են փոխա-

                                                                 
17 Սայաթ-Նովայի խաղերի բառերի բոլոր բացատրությունները՝ ըստ Արմենակ 

Քոչոյանի՝ «Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերի բառարանի», Հայկական ՍՍՌ ԳԱ 
հրատ., Երևան, 1963: 
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բերական իմաստով և ունեն ածականական իմաստ. նշանակում են 
«ընտիր, փայլուն, սպիտակ, գեղեցիկ և այլն»: Օրինակ՝ «Ակռեքըտ յաղութ-
ալմաս է» [6]: 

«Դաստամազըտ սիմ ու շարբաբ, նամ շաղ էկած ռեհան է» [19] 
բանաստեղծական տողում պարսկերեն՝ սիմ «բարակ մետաղալար, նվա-
գարանի լար» և արաբերեն՝ շարբաբ «նուրբ մետաքսաթել» բառերը հոմա-
նիշ են դառնում իրենց փոխաբերական իմաստներով՝ «մետաքսաթելի 
նման նուրբ ու փայլուն լինելը»: Սիմ ու շարբաբ գոյական որոշիչները 
հատկանշում և բնորոշում են սիրեկանի դաստամազը՝ կատարելով 
ածականի դեր: 

Մերձիմաստ կամ մերձանիշ գոյականներ են շարբաթ-ն ու ղանդ-ը 
(«Խմիլ իս էշխով շարբաթըն` պռոշնիրըտ ղանդ իս արի» [9]), սանթուր//////// 
քամանչա////////դափ նվագարանների անունները  

(«Յիրիք բան կա` հոքու մարմնու կարքումն է` 
Թե գուզիս, վուր դադաստան չը տեսանիս»: 
«Գուզիմ թե համաշա դամ անիմ քիզիդ` 
Սանթուրով, քամանչով, դափով, նազանի») [11],  

արաբերեն ադաբ («համեստություն, քաղաքավարություն, բարեկրթու-
թյուն») և նույն լեզվով ար «ինքնասիրություն, ամոթ» փոխառությունները 
(«Հայալու իս` ադաբ ունիս, ար ունիս» [11], արաբերեն բաս «զրույց, 
խոսակցություն» և նույն լեզվով լամզ «ակնարկ, զարտուղի հասկացնելու 
կերպ» օտարաբանությունները («Արի նըստի, Սա'յաթ-Նովա, խոսկըտ 
ասա լամզ ու բասով» [38], հայերեն մազեղեն «այծի մազից գործած կոշտ՝ 
կոպիտ քուրձ, կտոր» և պարսկերեն շալ «բրդե թելից տանը պատրաստած 
հասարակ և հաստ գործվածք» («Կու հաքնիմ մազեղեն, կու հաքնիմ 
շալըն» [15]), հայերեն ուշկ, միտկ և պարսկերեն փահմ եռանդամ 
բառաշարքը («Չունքի ուշկ ու միտկըս իրար շաղեցիր`Փահմես կու 
հիռացնիմ հանգիրըն մեմեկ» [15]) և այլն:  

Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ Բ.2. Ածականով կամ ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով ածականաբար հանդես եկող բառերով 
արտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներարտահայտված հոմանիշներ    

Սայաթ-Նովայի խաղերում, համեմատած գոյական հոմանիշների, 
ածականով և ածականաբար հանդես եկող այլ խոսքի մասերով արտա-
հայտված հոմանիշները այդքան էլ մեծ թիվ չեն կազմում: Այսպիսի հոմա-
նշային զույգերից են նուր գովելի և անպատմելի («Նուր գովելի, 
Անպատմելի, 
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Վարթի մեչըն շուռ իս գալի» [3]), սիրով ու սիրեկան  
(«Գանձ իս սիրով ու սիրեկան» [3],  
«Հո՛ւր իս, սիրով սիրեկան» [8]), անարատ և մաքուր 
(«Խոսկիրըտ մալում իմ արի` անարատ մաքուր իս, ա՛խպեր» 

[8], առակավուր և մասալով 
(«Շատ մարթ կոսե` յիս յարիմեն հասրաթ իմ` 
Լեյլի-Մեջլումն էլ չի էլի էս հալով.  
Խոսկ իս ասում առակավուր-մասալով» [14]):  
Երբեմն ածական անունն է հանդես գալիս այլ խոսքի մասի դերով: 

Օրինակ՝ գոյականաբար են գործածված պարսկերեն բեմուրվաթ 
«անողորմ, անգութ, անխիղճ» և պարսկերեն-արաբերեն բեիղրար 
«ուրացող, ուխտազանց» հոմանիշ ածականները 

(«Բեմուրվաթին, բեիղրարին, չի՛մ տեսի» [14]): 
«Լիզուտ շաքար, պռոշըտ ղանդ, ակռեքըտ մարքրիտ ալմաս է» [16] 

օրինակում հայերեն շաքար (< իր.) և արաբերեն ղանդ գոյական նույնա-
նիշների միջոցով արտահայտվում է քաղցր ածականի իմաստը: Արաբե-
րեն խաս «ընտիր, նուրբ, անխառն» ածականը գոյականաբար է գործած-
ված «Հաքիլ իս ատլաս խասեմեն» [21]՝ հոմանշային զույգ կազմելով 
արաբերեն ատլաս «մետաքսյա կտոր՝ փայլուն, ողորկ երեսով, կերպաս, 
սնդուս, սատին» գոյականի հետ:  

Բ.3Բ.3Բ.3Բ.3. . . . Թվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշությունԹվականով արտահայտված հոմանշություն    
Թվական խոսքի մասով հոմանիշներ խաղերում չեն հանդիպում: 

Թերևս միակ օրինակը կարելի է համարել տարի գոյականին հոմանիշ 
տասներկու ամիս իմաստային համարժեքը, որը նաև շրջասույթ է. 
այսպես՝ «Տարին-տասներկու ամիս մազիրըտ հուսած կուլի» [9]: 

Բ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտվածԲ.4. Բայ խոսքի մասով արտահայտված    հոմանիշներհոմանիշներհոմանիշներհոմանիշներ    
Սայաթ-Նովայի խաղերում հոմանշային զույգից մեկը հիմնականում 

լինում է պարզ կամ ածանցավոր բայ, իսկ մյուսը՝ հարադիր բայ:  
Ընդհանրապես նկատելի է, որ աշուղը երբեմն կազմում է 

գործածության լայն շրջանակ չունեցող հարադիր բայեր, որոնք կարելի է 
հեղինակային նորաբանություն համարել: Բայական հոմանիշները 
կարելի է ներկայացնել երեք խմբով:  

Բ.4.1. Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.Հոմանիշները պարզ կամ ածանցավոր բայեր են.  
Հոմանիշ երկու բայով օրինակները հազվադեպ գործածություն 

ունեն: Այսպես՝ հեռանալ և գնալ հոմանիշ բայերով է կազմված այս 



 
– 42 – 

բանաստեղծական տողը. «Ասաց թե. «Հիռացի՛ գըլխեմես, գընա՛» [18]: 
Ունենք նաև հալվել //մաշվել հոմանշային զույգ 

(«Էշխեմետ դառիլ իմ յիզիդ, 
Հալվեցա, մաշվեցա քիզիդ» [20]: 
Պետք է նշել, որ նույնանիշ բայերը Սայաթ-Նովայի խաղերում հազ-

վադեպ են հանդիպում: Իմանալ և գիդենալ նույնանիշներն են գործած-
ված հետևյալ օրինակում.  

«Թեգուզ իմանաս, գիդենաս աստղերու համբարքըն սիրուն» [43]:  
Բ.4.2. Պարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրՊարզ կամ ածանցավոր բայ և հարադրավորավորավորավոր    բայ:բայ:բայ:բայ: Այսպիսի 

կառույցներում հիմնականում հայերեն պարզ կամ ածանցավոր հենա-
բայը համանշային շարք է կազմում մեկ կամ մեկից ավել հարադրավոր 
բայերի հետ:  

Օրինակ՝ էրվել // կրակ տալ // բիրյան անել  
(«Ջիգարըս կրակ իս տըվի, էրվում իմ` բիրյան իս անում» [5] էրել // 
հովանալու ճար չունենալ  
(«Էշխեմետ սիրտըս էրվում է, հովանալու ճար չունիմ» [19]),  
էրել // քաբաբ անել  
(«Յիս խոմ էն գըլխեն էրած իմ, նուրմեկանց քաբաբ մի՛ անի» [37]), 
սանձահարել//սանձ դնել («Բերնումըս դընիմ սանձ` կենամ. 
Սանձահարիմ» [3]), խփել // քարասպան անել  
(«Խփեցեք մե տիղըս, մե նշան արեք, 
Թեգուզ էստու համա քարասպան արեք» [14], լացել // արնով թացել 
հանգավոր («Բլբուլի նման լացիլ իմ, Աչկիրըս արնով թացիլ իմ» [20]), 
նուրել (նորացնել, վերանորոգել) //չաղ անել 
«Հիմքըտ վերըստին նուրեցին, չաղ արին, Մողնու սուրփ Գեւուրք» 
[45] և այլն: 
ՀիվանդանալՀիվանդանալՀիվանդանալՀիվանդանալ////////պառկելպառկելպառկելպառկել    դըժարդըժարդըժարդըժար    հալի:հալի:հալի:հալի: Հիվանդանալ -ան- սոսկածանց-

ավոր բայի հետ երկանդամ հոմանշային զույգ է կազմվել պառկել դըժար 
հալի («անառողջ, ծանր վիճակում լինել») հարադիր բայով: «Էշխեմետ 
հիվանդացիլ իմ, պառկած իմ դըժար հալի» [19]: 

Բ.4.3. Երկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշությունԵրկու հարադրավոր բայերի հոմանշություն: 
«Աշխարքըն ծով, դուն մեչըն նավ – ման իս գալի, լանգ իս անում» 
օրինակում ման գալ գործուն բառապաշարի մաս կազմող հարադրու-
թյանը հոմանիշ է լանգ պարսկերենով բառով կազմված լանգ անիլ հարա-
դրավոր բայը՝ «օրորվել, շորորվել, ճոճվել» մերձավոր իմաստով: 
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«Անջաղ գըցիս էշխի մեչըն, յիդ կէհաս` քար չիս անի» [1] տողում յիդ 
էհալ «հետ կանգնել, հրաժարվել» հարադիր բային իմաստով մոտ հոմա-
նիշ է քար անիլ «ազդել, ներգործել, օգնել» հարադիր բայի ժխտական 
խոնարհման քար չիս անի ձևը, այսինքն՝ «չես օգնի, կհրաժարվես, ետ 
կկանգնես»:  

Հարադիր բայերով երկանդամ հոմանիշներ կան 
«Յա՛ր, յիս քիզ բարով իմ տալիս,– շուռ իս գալի, ղալ իս անում» [5] 

տողում: Տվյալ դեպքում ունենք շուռ գալ և ղալ օտար բաղադրիչով 
կազմված ղալ անիլ «անհանգստացնել, նեղություն, գլխացավանք պատ-
ճառել» հարադիր բայերը: 

Այդպես նաև՝ անգաճ անել և խոսկ իմանալ, այսինքն՝ «լսել» 
(«Ա'նգաճ արա, մա՛տաղ իմ քիզ, էս խոսկս սա'ղ իմացի» [9]), հուր լինել և 
էշխով կրակվել, այսինքն՝ «այրվել» («Հուր իս` էշխով կըրակած» [8]), 
ձիռնիրը թըլանալ (ձեռքերը թուլանալ) և բանը չշինել (գործ անել 
չկարողանալ), այսինքն՝ «ի վիճակի չլինել, չկարողանալ» 

(«Ձիռնիրըս թըլացավ` չէ շինում բանըս» [18]), սուլթան գալ 
(փոխաբերաբար՝ «սուլթանի՝ թագավորի նման գալ») և խաս գալ 
(«որպես ընտիր, եզակի երևույթ ներկայանալ») 
(«Թե բեմուրվաթ յարի հալըն հարցընիս`Ասում է թե. «սուլթան գու ք

ամ, խաս գու քամ» [12]), հիվանդ պառկել և աչկը ճանապարհին մնալ 
(«Էշխեմեն հիվանդ պառկեցա, աչկըս ճանապարին մընաց» [30] և այլն: 

Անղալամ անզարնիշ քաշել հարադիր բայի պարագայում հոմանիշ 
են արաբերեն անղալամ «նկարչի վրձին չտեսած» և պարսկերեն 
անզարնիշ «առանց ոսկե դրվագի, առանց ոսկե նախշի» անվանական 
բաղադրիչները, որոնցով ընդգծվում են սիրեկանի ունքերի անթերի 
լինելը («Անղալամ անզարնիշ քաշած օսկու պես է փայլում ունքըտ» [23]): 
Ինչպես նկատում ենք, հայերեն ան ժխտական նախածանց ունեցող 
ղալամ և զարնիշ գոյականները նկարչական արվեստին վերաբերող 
հասկացություններ են, որով էլ դառնում են մասնակի հոմանիշներ: 

Հոմանիշ բայական հարադրությունների հետաքրքիր օրինակ է նաև 
արաբերեն շափաղաթ «ցոլք, հուրհրատում, կայծ» և բարբառային շովղ 
«լույս» բառերով կազմված շովղ ու շափաղաթ տալ հարադիր բայը՝ 
«փայլել» իմաստով: 

«Մե բիռըս Փռանգի ատլաս է, տալիս է շովղ ու շափաղաթ» [10]: 
Ինչպես նշեցինք, բերված օրինակներում հոմանշությունը ներբայական է, 
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այսինքն՝ հարադիր բայ կազմող գոյական կամ ածական բաղադրիչներն 
են հոմանիշ: 

Նկարագրական բնույթ ունեն «Ձենըտ քաղցըր ունիս` լամզով կու 
խոսիս» [13] տողի քաղցր ձայն ունենալ (հաճելի ձայնով խոսել) և լամզով 
խոսել «ակնարկել, զարտուղի հասկացնել», «Շուխկըտ աշխարըս 
բըռնիլ է` արեգագի դեմըն փար իս» [16] նախադասության շուխկը 
աշխարը բռնել (շողքը ամենուր ընկնել) և արեգագի դեմըն փար լինել 
«արևի դեմ փայլել, փայլուն լինել» հոմանիշները:  

Բ.4.4. Բառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցությունԲառ և բառակապակցություն. . . . Երբեմն հանդիպում են այնպիսի 
օրինակներ, որոնցում հոմանիշներից մեկը բառ է, մյուսը՝ բառակապակ-
ցություն, շրջասություն, դարձվածք կամ նկարագրական հատված: 
Այսպես՝ «Ասի, թե յիս քու ախպեր` քու մերն ինձի մեր անին» [47] ախպեր 
(եղբայր) բառին հոմանիշ է քու մերն ինձի մեր (քո մայրն ինձ մայր, 
այսինքն՝ իմ և քո մայրը նույնն են, մենք եղբայրներ ենք) շրջասությունը: 

Պարսկերեն բլբուլ «սոխակ» բառին հոմանիշ է սիրով վարթ կանչող 
գեղարվեստական պատկերավոր նկարագրությունը 

(«Բըլբուլ իմ` սիրով վարթ կանչիմ» [28]: Պատվական շինած և նըման 
նըմանած Լեյլու դիդարին նկարագրությունները հոմանիշ են «Պատվա-
կան շինած, նըման նըմանած Լեյլու դիդարին» [34] բանաստեղծական 
տողում: 

«Աշուղի լիզուն բըլբուլ է, օրհնանք ունե, նալաթ չը կա» [30] 
օրինակում օրհնանք ունենալ և նալաթ («անեծք») չլինել համարժեք, 

համիմաստ արտահայտություններով աշուղը բնորոշում է իր լեզուն: 
«Թամամ աշխարհ պըտուտ էկա, չը թողի Հաբաշ, նազանի» [26] 

բանաստեղծական տողի թամամ աշխարհ պըտուտ գալ և չթողնել Հաբաշ 
նկարագրական բառակապակցական հոմանիշներն արտահայտում են 
«ամենուրեք» իմաստը: 

Գ) ԲառաքերԲառաքերԲառաքերԲառաքերականական չափանիշականական չափանիշականական չափանիշականական չափանիշ: Ա. Սուքիասյանը գրում է, որ 
«արդի հայերենում հարակատար և ենթակայական դերբայների գերա-
կշռիռ մասը բայի բառաձևեր համարվելու պատճառով բառարանային 
արժեք չունեն՝ բացառությամբ այն բառերի, որոնք որոշակի, մասնավոր 
բառային տարբերակված իմաստ են ձեռք բերել և նշանակում են օբյեկ-
տիվ իրականության առարկա, երևույթ, հատկանիշ, վիճակ և կորցրել են 
իրենց դերբայական հատկանիշները»18: Սայաթ-Նովայի խաղերում ևս 

                                                                 
18 Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1982, էջ 153: 
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հարակատար և ենթակայական դերբայական ձևերը ձեռք են բերում 
գոյականի կամ ածականի իմաստ՝ համապատասխան հենաբառերով և 
հոմանշային զույգերով. օրինակ՝ արարիչ//ստիղծող («Սըրան ղա՛բուլ իմ 
արարիչ-ստիղծող» [63]): Պետք է նշել, որ խաղերում հարակատար և են-
թակայական դերբայներով արտահայտված հոմանիշները հազվադեպ են:  

Դ) Իմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներԻմաստաբանական և ոճաբանական չափանիշներ: Իմաստաբա-
նական հատկանիշի համար կարևոր չափանիշ է հոմանիշների փոխա-
դարձ փոխարինելիությունը: Ա. Սուքիասյանը նշում է, որ հոմանիշների 
փոխադարձ փոխարինելիությունը բացարձակ չափանիշ չէ19: Սայաթ-
Նովայի խաղերի հոմանշային զույգերից ոչ բոլորն են օժտված փոխա-
դարձ փոխարինելիությամբ: Այս չափանիշի տակ կարելի է ներկայացնել 
բառակազմական միջոցներով արտահայտված իմաստային միավորները, 
նկարագրական արտահայտությունները, դարձվածային միավորները, 
որոնք ենթակա են ոճաբանական չափանիշի:    Ոճական արժեք ունեն 
փոխաբերական հոմանիշները կամ հոմանիշ փոխաբերությունները:     

 Օրինակ՝  
«Չը կա քիզ պես հուքմի-հեքիմ. դուն Րոստոմի Զալ` թաքավուր.  
Ասկըտ ասկերումըն գոված` հա՛մ դունիս, գոզալ, թաքավուր» [37] 

բանաստեղծական տողում արաբերեն հեքիմ «բժիշկ» բառից Սայաթ-
Նովան կազմել է հուքմի- հեքիմ, այսինքն՝ «բժիշկների բժիշկ,  
ամենահմուտ բժիշկ» արտահայտությունը, որին փոխաբերաբար համա-
դրել է Րոստոմի Զալ իրանական էպոսի հերոսի անունը և հայերեն 
թագավոր բառերը՝ ստեղծելով գեղարվեստական ոճին բնորոշ պատկեր: 

Լեզվաբանները հոմանիշները դասակարգում են նաև ըստ կազմու-
թյան: Ինչպես հայտնի է, գրական հայերենի հոմանիշների համար Աշոտ 
Սուքիասյանը սահմանում է երկանդամ և բազմանդամ հոմանիշների 
շարքեր20: Խաղերի հոմանիշները հիմնականում երկանդամ են: Հան-
դիպում են նաև եռանդամ, երբեմն՝ քառանդամ շարքեր: 

Այսպես՝ 
Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: Երկանդամ հոմանշային զույգեր: ԹասեմենԹասեմենԹասեմենԹասեմեն    ////////քաքաքաքասեմենսեմենսեմենսեմեն. «Լայնաբե-

րան և տափակ աման՝ արծաթից, ոսկուց կամ կավից, ըմպանակ»21 
նշանակող արաբերեն թաս և պարսկերեն քասա՝ «լայնաբերան կավե 

                                                                 
19 Ա. Սուքիասյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1999, էջ 124: 
20 Ա. Սուքիասյան, նշվ. աշխ., էջ 126: 
21 Քոչոյան Ա., էջ 77: 
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աման»22, փոխառյալ հոմանիշները դրված են բացառական հոլովով և 
կազմել են երկանդամ հոմանշային զույգ: Ինչպես հայտնի է, Թիֆլիսի 
բարբառում բացառական հոլովաձևը կազմվում է գրաբարաձև: Օրինակ՝  

«Խըմեցուր ձեռիտ թասեմեն, 
Ջո՛ւր իմ ասում, [տուր քասեմեն]» [35]:  
Ակնհայտ է, որ հոմանշային զույգը կազմվել է խաղի բանաստեղ-

ծական ոտքը պահպանելու և հանգավորում ստեղծելու նպատակով: 
ՇաքարՇաքարՇաքարՇաքար    ////////    շարթ.շարթ.շարթ.շարթ. Արևելյան լեզուներին բնորոշ շաքար բառը փոխա-

բերական իմաստով ունի «շատ հաճելի, դուրալի բան»23 իմաստը, որով էլ 
որպես հենաբառ հոմանիշ է դառնում արաբերեն շարթ «անհալ մեղր» 
բառին, որը նույնպես փոխաբերաբար նշանակում է «շատ քաղցր, հաճելի 
բան»24: «Լիզուտ քաղցր ունիս` շաքար ու շարթին» [14]: Բանաստեղծա-
կան տողից իմանում ենք, որ շաքար և շարթին բառերով բնորոշվում է 
լեզուն՝ միաժամանակ հոմանիշ դառնալով քաղցր ածականին: 

ՄելիքՄելիքՄելիքՄելիք    ////////    տանուտեր տանուտեր տանուտեր տանուտեր և    սուլթանսուլթանսուլթանսուլթան    ////////    խանխանխանխան. . . . Փոխաբերական իմաստային 
հիմքով միացած մելիք, տանուտեր, սուլթան, խան գոյական խոսքի մաս 
նշող երկու զույգ երկանդամ հոմանիշները արտահայտում են «ընտիր, 
կարևոր, հարգարժան, անվանի և այլն» ածականների իմաստ: 
«Գիղումըն` մելիք-տանուտեր, քաղաք տիղըն` Սուլթան-Խան իս» [46]: 

ՍոյբաթՍոյբաթՍոյբաթՍոյբաթ    ////////    սազ.սազ.սազ.սազ.    Արաբերեն սոյբաթ՝ «քաղցր զրույց, խոսակցություն» 
բառին փոխաբերական իմաստով հոմանիշ է դարձել պարսկերեն սազ՝ 
«նվագարան, արևելյան երաժշտական լարավոր գործիք» բառը: 
«Առանց քիզ ի՞նչ կոնիմ սոյբաթն ու սազըն» [15] բանաստեղծական տո-
ղում աշուղը սազը դիտարկում է որպես իրեն հարազատ մեկը, որի մեղե-
դին իր համար ախորժելի զրույց է:  

Փոխաբերական իմաստով են միավորվել նաև պարսկերեն ռախշ՝ 
«առասպելական նժույգ՝ թևավոր և վեցոտանի» և ադրբեջաներեն ջեյրան՝ 
«եղջերու, կխտար» բառերը: Փոխաբերության հիմքում այդ կենդանիների 
գեղեցկությունն ու արագասլացությունն է.  

«Կրակե, ծովեմեն դուս էկած, ռաշ ու ջեյրան իս ինձ ամա» [16]: 
Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:Եռանդամ հոմանշային կառույցներ:    
ՇահՇահՇահՇահ    ////////    սուլթանսուլթանսուլթանսուլթան    ////////    խան. խան. խան. խան. Այս երեք գոյականը նույնպես փոխաբերա-

                                                                 
22 Քոչոյան Ա., էջ 192: 
23 Քոչոյան Ա., էջ 146: 
24 Քոչոյան Ա., էջ 145: 
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կան իմաստով են հանդես գալիս և նշանակում են «հոգու, մտքի և սրտի 
տեր»: «Դուն իմ շահ իս, սուլթան, խան իս» [50]: 

ՄանՄանՄանՄան    գալգալգալգալ    ////////    գեդինընգեդինընգեդինընգեդինըն    զարթարվելզարթարվելզարթարվելզարթարվել    ////////    պտուտ պտուտ պտուտ պտուտ գալգալգալգալ. Ման գալ և պտուտ 
գալ (պտույտ գալ) գործածության մեծ հաճախականություն ունեցող 
հարադիր բայերը եռանդամ հոմանշային կառույց են կազմել գեդինըն 
զարթարվել հարադրության հետ: Գեդինըն զարթարվել հարադիր բայով 
կերտված պատկերավոր արտահայտությունը Սայաթ-Նովայի կողմից 
ստեղծված հեղինակային նորաբանություն է: 

«Գեդինըն զարթարվեցավ իմ յարի օսկե նալով» տողով հեղինակն 
ակնարկում է իր յարի՝ «օսկե նալով»՝ գեղեցիկ, ոսկեզօծ կոշիկով պտույտ 
գալը, ման գալը: Որպեսզի գեղարվեստական խոսքը տպավորիչ դառնա, 
աշուղը քայլել, զբոսնել բայերի իմաստները ներկայացնում է տվյալ 
եռանդամությամբ:  
 Օրինակ՝ 

«Էսօր իմ յարին տեսա բաղչի մեչըն ման գալով, 
Գեդինըն զարթարվեցավ իմ յարի օսկե նալով. 
Բըլբուլի պես պտուտ էկա վարթի վրա ձեն տալով» [9]: 

Եռանդամ հարաբերությամբ հոմանշային դաշտ են կազմում փոխա-
բերական իմաստով միավորված գիր // ղալամ // դավթար («Գիր սիրե, 
ղալամ սիրե, դավթար սիրե» [36]), խրատ // սաբըր // շար («Հենց բան 
արա` մարթ վըրետ չը ծիծաղի` Խրատ սիրե, սաբըր սիրե, շար սիրե» 
[36]), աղկատ // ղոնաղ // տար («Աստված դիփունանցըն մին հոքի էրիտ` 
Աղկատ սիրե, ղոնաղ սիրե, տար սիրե» [36]) գոյականները: Եռանդամ 
կառույցներից առաջինը փոխաբերական իմաստով հոմանիշ է գիտելիք 
բառին, երկրորդը՝ բարեկրթություն, երրորդը՝ բարեգթություն, մարդասի-
րություն հասկացություններին: 

ՍալբՍալբՍալբՍալբ    ////////    չինարչինարչինարչինար    ////////    գովելիգովելիգովելիգովելի հարաբերության մեջ սալբ «նոճի, կիպարիս» 
և չինար բարձր և գեղեցիկ ծառերի անունները փոխաբերական իմաստով 
նշանակում են «բարձրահասակ, շատ գեղեցիկ», որոնք էլ կարող են 
հոմանիշ լինել գովելի բառին  

(«Աշխարիս շըվաք իս անում` սալբ ու չինար իս, գովելի» [4]):  
Քառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշությունՔառանդամ հոմանշություն::::    
ՔաղցըրՔաղցըրՔաղցըրՔաղցըր    ////////    շաքաշաքաշաքաշաքարրրր    ////////    նաբաթնաբաթնաբաթնաբաթ    ////////    շարբաթշարբաթշարբաթշարբաթ. «Խոսկիրըտ քաղցըր քաղցըր 

է, լիզուտ շաքար ու նաբաթ է, Խմողին վընաս չի անի՝ ձեռիտ բըռնածըն 
շարբաթ է» [30]: Ինչպես նկատում ենք, այս օրինակում Սայաթ-Նովան 
քաղցըր ածականը գործածում է գոյականաբար, որի միջոցով քառանդամ 
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հոմանշային շարք է կազմվում շաքար, նաբաթ և շարբաթ մերձիմաստ 
գոյականներով: Քառանդամ հոմանիշները այդքան էլ շատ չեն: 

ԱտլասԱտլասԱտլասԱտլաս    ////////    թուրլութուրլութուրլութուրլու    զարզարզարզար    ////////    խասխասխասխաս    ////////    սալբուսալբուսալբուսալբու    դալ.դալ.դալ.դալ. 
«Հաքիլ իս ատլաս, թուրլու զար ու խաս` սալբու դալ բովուն» [34]: 

Ըստ բառապաշարային շերտի՝ հոմանիշները լինում են բնիկ և 
փոխառյալ: Ինչպես արդեն նշեցինք, Սայաթ-Նովայի կիրառած հոմանիշ-
ների շարքում մեծ թիվ են կազմում փոխառությունները՝ պայմանավոր-
ված ժամանակաշրջանի հասարակական, քաղաքական շփումներով: 
Երբեմն երկանդամ կամ եռանդամ հոմանիշային շարքերից միայն մեկ 
բառն է հայերեն, մյուսները օտարաբանություններ են: Շատ հաճախ 
հայերեն և օտար բառերը հանդես են գալիս կողք կողքի՝ երբեմն հանդես 
գալով որպես բաղադրյալ կազմությունների մասեր, և լեզվական տեսա-
կետից դրանք առանձնացնելը դառնում է բավականին դժվար:  

Բազմաթիվ փոխառյալ հոմանիշներից բերենք մի քանի օրինակ: 
Այսպես՝ պարսկերեն սալբու «նոճի, կիպարիս» և չինար «սոսի» («Մեչկըտ 
սալբու չինարի պես, ռանգըտ Փըռանգի ատլաս է» [16]) բառերով բնորոշ-
վում է սիրեկանի մեջքի բարակ լինելը: 

«Բաս ինչի՞ ձենըն չէ գալիս, սա'լբու չինար, էտ ի՞նչ արիր» [30] 
օրինակում սալբու և չինար բառերով բնորոշվում է գեղեցկությունը, 
այսինքն՝ հոմանիշ են դառնում սալբու // չինար // գեղեցկություն գոյա-
կանները: 

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Այսպիսով՝ հոմանիշների կիրառությունը Սայաթ-Նովայի խաղերի 
հարուստ բառապաշարի հիմնական արտահայտություններից է: Աշուղի 
բառապաշարում տարատեսակ հոմանիշների առկայությունը պայմանա-
վորված է հեղինակի միտքը փոխաբերության պատկերավոր միջոցներով 
ընթերցողին կամ ունկնդրին հասցնելու անհրաժեշտությամբ: Բազմաթիվ 
հոմանիշների առկայության պատճառ է նաև նույնիմաստ կամ նման-
իմաստ փոխառությունների լայն կիրառությունը հայերեն համարժեք-
ների կողքին: Առանձնացված տեսակներից քանակով գերակշռելի են գոյ-
ականական, ապա՝ բայական հոմանշային շարքերը: 
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ССССинониминониминониминонимыыыы    в песнях Саятв песнях Саятв песнях Саятв песнях Саят----НовыНовыНовыНовы    
Мариам ТорабиМариам ТорабиМариам ТорабиМариам Тораби    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Саят-Нова, песни, синоним, существительное, 

прилагательное, числительное, глагол, семантика 
В данной статье рассматривается проблема использования синонимов 

в песнях Саят-Новы. Примеры использования синонимов классифициро-
ваны по следующим признакам: фонетическому, грамматическому, лекси-
ческому, семантическому и стилистическому. Синонимы также рассмот-
рены с точки зрения словообразования, и соответственно выявлены 
двусоставные, трехсоставные и четырехсоставные синонимические 
копулятивные словосочетания. Исследование показывает, что употреб-
ление синонимов в стихах Саят-Новы обусловлено выражением ориги-
нального мышления поэта через метафоры и сравнения. Другой причиной 
широкого употребления синонимических копулятивных словосочетаний 
является использование армянских и заимствованных слов идентичных 
или схожих по смыслу. 

 
Synonyms in SayatSynonyms in SayatSynonyms in SayatSynonyms in Sayat----Nova’s PoemsNova’s PoemsNova’s PoemsNova’s Poems    

Maryam TorabiMaryam TorabiMaryam TorabiMaryam Torabi    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Sayat-Nova, poem, synonym, noun, adjective, numeral, verb, 
semantics 

This article presents the synonyms used in the songs of Sayat-Nova. The 
instances of the use of synonyms are classified according to the following 
criteria: phonetic, grammatical, lexical, semantic and stylistic. The article also 
examines synonyms used in Sayat-Nova’s songs from the point of view of word 
formation, distinguishing two-partite, three-partite and four-partite synonym 
compounds. The study shows that the formation of synonyms in Sayat-Nova's 
poems is due to the expression of the original thinking of the poet through 
metaphors and comparisons. Another reason for the huge appearance of 
synonym compounds in the poems of Sayat-Nova is the usage of Armenian 
words and loanwords, identical or similar in meaning. 
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