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ԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻ    ԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆ    ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸ    
    

ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ԼուսյաԼուսյաԼուսյաԼուսյա        
ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ՆատալիաՆատալիաՆատալիաՆատալիա        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գրաբար, լեզվաբանություն, համարմատ և տարար-

մատ, բազմիմաստություն, նույնագիր, նույնահունչ, համանուն մասնիկներ, քեր-
ականական համանուններ, բառային համանուններ: 

 
Համանունը՝ որպես լեզվական իրողություն, հայտնի է եղել դեռևս հին 

աշխարհի լեզվաբանական մտքին: Հին հայերենի լեզվաբանական աշխատու-
թյուններում, մասնավորապես Դաւիթ Քերականի «Մեկնութիւն քերականին» 
գրքի 13-րդ հատվածում «Յաղագս անուան» ենթավերնագրի տակ համանունու-
թյունը ներկայացված է հոմանունհոմանունհոմանունհոմանուն գիտաբառով հետևյալ բնորոշմամբ՝ «Եւ հոմա-
նուն լինի ըստ պատահման եւ մտածութեան, պատահմամբ՝ յորժամ երկուց 
ոմանց նոյն դիպեսցի անուն տիրականդ եւ առասական՝ արծուի՝ թռչուն եւ 
արծուի՝ շինածոյ ի փայտից, իսկ մտածութեամբ՝ ըստ պատուոյ, յուսոյ եւ այլոցն 
եւս» [5, 1181]:  

Այնուհետև տերմինը վերանվանվել է համանուն՝ «ձևով նույնական, իմաս-
տով տարբեր բառեր» սահմանմամբ [2, 349]: Համանունությունը լեզվաբանության 
ընդարձակ ու խիստ հետաքրքրական մի բաժին է, որի գիտական ուսումնասիրու-
թյունը խորհրդային լեզվաբանության մեջ սկսվել է 1928 թ-ին, «Русская речь» հան-
դեսի 3-րդ մասում Լ. Ա. Բուլխովսկու «Из жизни омонинов» հոդվածում [8]: 

Տարբեր հեղինակների կողմից համանուններին տրվել են տարբեր սահմա-
նումներ: Այս կապակցությամբ նշենք երեք կարևոր հանգամանք. 

ա. Սահմանումների մեծ մասում ընդգծվում է միայն բառի արտասանությու-
նը, որով անտեսվում է համանունների մի տեսակը` նույնագրությունը: 

բ. Այլ մասում ընդգծվում է բառի ձևը` մի կողմ թողնելով թե՛ գրությունը, թե՛ ար-
տասանությունը, որով էլ նույնացվում են համանունները և նույնանունները՝ անտես-
վելով ձևային տարբերություններ ունեցող թե՛ նույնագիր, թե՛ նույնահունչ բառերը: 

գ. Բոլոր սահմանումներն ունեն այն ընդհանուր թերությունը, որ վերաբե-
րում են միայն բառերին, մինչդեռ համանուն կարող են լինել ինքնուրույն գործո-
ղություն չունեցող արմատները, բառակապակցությունները, ածանցները, քերա-
կանական մասնիկները: 

Սույն հոդվածում մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ սահմանմամբ. «Համա-
նուն են կոչվում լեզվական այն բառային միավորները, որոնք գրվում կամ հնչվում 
են նույն կերպ, բայց արտահայտում են միմյանցից անկախ, տարբեր իմաստներ» 
[4, 3-4]: Ըստ այդմ էլ տարբերակում ենք` համանուն կամ նույնանուն բառեր, հա-
մանուն մասնիկներ (ածանցներ), քերականական համանուններ, համանուն 
բառաձևեր [7, 323]: 
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Ըստ ծագման համանունները լինում են համարմատ և տարարմատ: Համար-
մատ են այն համանունները, որոնք ծագել են միևնույն արմատից: Տարարմատ են 
այն համանունները, որոնք ծագել են տարբեր արմատներից: 

Համանունները լինում են բառային, բառաքերականական և քերականական: 
Բառային են այն համանունները, որոնք անկախ բառեր են: Բառաքերականական 
են այն համանունները, որոնց մեջ մեկը (կամ մի քանիսը) անկախ բառեր են, մյու-
սը (մյուսները) բառերի քերականական ձև(եր): Քերականական են այն համա-
նունները, որոնք հավասարապես բառերի քերականական ձևեր են [1, 65-67]:  

Գրաբարի բառային համանուններն ուսումնասիրել ենք ըստ Նոր հայկազ-
յան բառարանի, ուր համանունհամանունհամանունհամանուն    բառը ներկայացված է «Նոյնանուն, անուանակից» 
(ՆԲՀԼ 2, 18) [6] բացատրությամբ: 

Գրաբարի բառային համանունները՝ ըստ խոսքիմասային պատկանելու-
թյան, ներկայանում են հետևյալ բաշխմամբ. 

1. գոյական – ածական, ինչպես՝ ազգ/գոյ. «սեռ կենդանեաց, տուն, ազգա-
տոհմ, դար, ժամանակ, ժողովուրդ, ամբոխ, մարդիկ, վիճակ մարդկան. կարգ, դաս 
և այլն» – ազգ/ած. «զբարդիչ յանգքս, գունակ, տեսակ, օրինակ» (ՆԲՀԼ 1,7.1): 
Ածելի/գոյ. «զմելին կամ երկաթ, որով լինի սափրել» - ածելի/ած. «ածող, բերող» 
(ՆԲՀԼ 1, 20.2): Ակնհար/գոյ. «խրտուիլակ առ ի ահիւ կամ յաչաղութեամբ» – 
ակնհար/ած. «հարեալ վնասեալ ի չար աչաց» (ՆՀԲ 1, 23.2): Ահեկան/գոյ. «անուն 
ամսոյ հայոց» – ահեկան/ած. «ձախակողմեան. թիւր, մոլար» (ՆԲՀԼ 1, 30.2): 
Աղի/գոյ. «աղիք» – աղի/ած. «ուր իցէ աղ շատ» (ՆԲՀԼ 1, 39.3):  

2. Գոյական – գոյական, ինչպես՝ ագուռ/գոյ. «բուռն մարգոյ» – ագուռ/ած. 
«աղիւս» (ՆԲՀԼ 1, 3.2): Ակատ «փոքրիկ և անշուք նավակ, կուր, մակոյկ» – ակատ 
«ակն պատուական` պէս պէս գունով, կամ խառն երանգօք» (ՆԲՀԼ 1, 23.2): Ակումբ 
«խումբ, հանդիսական, ժողով ուրախութեան կամ սգոյ, բազմութիւն բոլորեալ, պար, 
բազմական» – ակումբ «սեղան, բազմական» (ՆԲՀԼ 1, 27.2): Ամպար «ամբար, 
համբար» – ամպար «բոյս և ծաղիկ նորա անուշահոտ յոյժ» (ՆԲՀԼ 1, 74.2): 
Անլրութիւն «անլիր գոլն, անյագութիւն» – անլրութիւն «անլուր գոլն. անլսողութիւն» 
(ՆԲՀԼ 1, 158.2): Արօր «փայտակերտ գործի վարելոյ զերկիր հանդերձ խոփով և 
մաճով» – արօր «թռչուն մեծ`շառագոյն փետրովք, նման բադի» (ՆԲՀԼ 1, 386.3): 

3. Բայ – բայ, ինչպես՝ ագուցանեմ «տալ ագանել հանդերձս կամ կօչիկ» – 
ագուցանեմ «իջևանել, օթեցուցանել, տալ օթևանս, հիւրընկալել» (ՆԲՀԼ 1, 3.2): 
Ապրեմ «զերծանիլ, ճողոպրիլ, ազատիլ, փրկիլ, կենդանի պահիլ` մնալ, կեալ» – 
ապրեմ «տալ ապրիլ, ազատել, զերծուցանել, կենդանի պահել, կեցուցանել, պահ-
պանել» (ՆԲՀԼ 1, 271.1): Ծագեմ «ցայտել կամ ձգել ի դուրս, բղխել, տալ ծնանիլ, 
ծաւալել, երևեցուցանել, յայտնել» – ծագեմ «ծագ կամ ծայր տալ, երևիլ, ելանել, 
փայլել, լուսատու լինել» (ՆԲՀԼ 1, 998.3): Կարեմ «կցել աստղանեաւ զկապերտս» – 
կարեմ «ունել զկար բավական առ ’ի գործել ինչ, ձեռնհաս լինել, զօրել, ուժել» 
(ՆԲՀԼ 1, 1067.3): 

4. Գոյական – բայ, ինչպես՝ Անթեմ/գոյ. «անուն բանջարոյ, և ծաղկի նորա – 
անթեմ/բայ «յանութս առնուլ. թաքուցանել ընդ անթովք» (ՆԲՀԼ 1, 151.2): Գոգ/գոյ. – 
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ծոց, գիրկ, փոր, խորշ պորտոյ և հանդերձի ամփոփելոյ – գոգ/պակասավոր բայ 
«գոչել» (ՆԲՀԼ 1, 565.3): Գոմ/գոյ «փարախ, դադարք հօտից, բակ» – 
գոմ/պակասավոր բայ «գտանիլ կամ լինելիրօք, որ և ասի կայ, կայր, որպէս և ոչ 
գոյ, չգոյ» (ՆԲՀԼ 1, 568.2): Կեամ/գոյ. «հիւսուած պրտուեղէն, խոտեղէն, որպես 
չուան» – կեամ/բայ «արմատ կեանք բառին, վարել զկեանս, ապրիլ, կենդանի կալ, 
մնալ» (ՆԲՀԼ 1, 1080.3): 

5. Ածական – ածական, ինչպես՝ անարի «ոչ արի, անմասն յարիութենէ, երկ-
չոտ, վատասիրտ» – անարի «վիթխարի, անճոռնի, անհեթեթ» (ՆԲՀԼ 1, 116.2): 
Անխորշ «որոյ չիք խորշ կամ գոգ, կամ ծակ, կամ արատ, հարթ, հաւասար» - 
անխորշ «որ չխորշի, համարձակ, անպատկառ» (ՆԲՀԼ 1, 163.1): Անվար «իբր ոչ 
վարեալ կամ չհերկեալ և ոչ ցանեալ» – անվար «իբր ոչ բարւոք քաղաքավարեալ, 
անկարգ» (ՆԲՀԼ 1, 239.3): Բազմագոյն «որպէս բաղդատական շատագոյն, կարի 
բազում, բազմապատիկ» – բազմագոյն «որպէս բարդութիւն գոյն բառիս. բազում 
գոյն ունող, գունագոյն, բազմերանգ» (ՆԲՀԼ 1, 403.1): Բազմալի «ուր իցեն ալիք բա-
զում, երեքալեան, բազմակոհակ» – բազմալի «լի բազմութեամբ կամ յոյժ լի, 
առատ» (ՆԲՀԼ 1, 405.2): 

6. Ածական – մակբայ, ինչպես՝ անարուեստ/ած. «որպէս անգէտ արուեստի, 
անտեղեակ, անվարժ և ո´չ ճարտար ոք» – անարուեստ/մբ. «առանց արուեստի, ա-
ռանց ճրտարութեան, անհմտաբար, անխորհրդաբար» (ՆԲՀԼ 1, 117.1): Աներևոյթ/ած 
«որ ոչն երևի, անտես աչաց, աներևակ, աներևան, անծանոթ, գաղտնի, աննշան – 
աներևոյթ/մբ «անտեսաբար, անյայտաբար, յանծանոթս, ծածկապէս, լռիկ, 
խորհրդաբար» (ՀԼ 1, 140.1): Անմեկնելի/ած «անթարգմանելի» – անմեկնելի/մբ «ան-
բաժանաբար և անմեկնելի» (ՆԲՀԼ 1, 202.2): 

Գրաբարի համանուն բառերի ուսումնասիրությունն ունի ինչպես տեսական, 
այնպես էլ գործնական նշանակություն: Այն կարևոր է հայ հին մատենագրության 
լեզվի ուսումնասիրության տեսակետից: Գրաբարում համանունության եզրեր 
կարող են լինել ինչպես նույն, այնպես էլ տարբեր խոսքիմասային պատկանելու-
թյամբ բառերը:  

Համանունության պատճառներ կարող են լինել. 
ա. Հնչյունափոխությունը, ինչպես՝ ամպարամպարամպարամպար բառի համանունության համար 

մի դեպքում կատարվել է ձայնեղ հնչյունի խլացում՝ ամբարամբարամբարամբար > ամպարամպարամպարամպար, մյուս դեպ-
քում հնչյունի անկում, ինչպես՝ յամպարյամպարյամպարյամպար > ամպարամպարամպարամպար: ԱնլրությունԱնլրությունԱնլրությունԱնլրություն    համանուն ածան-
ցումը մի դեպքում իիիի ձայնավորի, մյուս դեպքում՝ ուուուու    ձայնավորի գաղտնավանկի 
վերծածման արդյուքում է ստեղծվել:  

բ. Արմատի ծագումնաբանությունը, ինչպես՝ ագուռագուռագուռագուռ բառը՝ «բուռն մարգոյ», 
նշանակությամբ, հայ հին մատենագրության մեջ գործածված է մեկ անգամ Սուրբ 
Գրքում, և Հ. Աճառյանը այն ներկայացնում է իբրև անհայտ ծագման բառ, իսկ 
«աղիւս» նշանակությամբ պարսկերեն փոխառություն է՝ āgūr բառից, որն էլ իր 
հերթին փոխառություն է սեմական լեզուներից (ՀԱԲ 1, 78) [3]: ԱհեկանԱհեկանԱհեկանԱհեկան գոյականը 
«հին հայոց իններորդ ամիսն» է, որը փոխառություն է պահլավերեն āhrakān ձևից 
(ՀԱԲ 1, 114): ԱհեկանԱհեկանԱհեկանԱհեկան    ածականը ածանցավոր կազմություն է, որի ահեակահեակահեակահեակ արմա-
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տը դեռևս ստուգաբանված չէ (ՀԱԲ 1, 113): Բառակազմական տարբեր կաղապար-
ներ ունեն նաև աղիաղիաղիաղի գոյականն ու ածականը, իբրև գոյական այն ներկայացված է 
դեռևս չստուգաբանված բառերի շարքում (ՀԱԲ 1, 128), իսկ իբրև ածականի ար-
մատ այն բնիկ հայերեն արմատ է՝ սերված հնդեվրոպական såld ձևից: ԱկատԱկատԱկատԱկատ գո-
յականի երկու կիրառություններն էլ հունարենից կատարված փոխառություններ 
են, «փոքրիկ և անշուք նավակ» նշանակությամբ՝ ’αχάτιον բառի կիրառությունն է, 
«ակն պատուական` պէս պէս գունով, կամ խառն երանգօք» նշանակությամբ՝ 
’αχάτης բառի: ԱրօրԱրօրԱրօրԱրօր արմատը՝ «փայտակերտ գործի վարելոյ զերկիր հանդերձ խո-
փով և մաճով» նշանակությամբ բնիկ հայերեն բառ է, որի հնդեվրոպական նախա-
ձևն է aratrom, «թռչուն մեծ`շառագոյն փետրովք, նման բադի» արմատի ծագումը 
անհայտ է (ՀԱԲ, 1, 350):  

գ. Բառի բազմիմաստությունը, ինչպես՝ «ճյուղ» իմաստով azg պահլավերե-
նից փոխառյալ ազգազգազգազգ արմատը (ՀԱԲ 1, 84) հին հայերենում կիրառվել է և՛ իբրև գո-
յական, և՛ իբրև ածական: Բնիկ հայերեն ածածածած    արմատը (ՀԱԲ 1, 101) ––––ելիելիելիելի    վերջա-
ծանցմամբ նույնպես կիրառվում է և՛ իբրև ածական՝ ապառնի դերբայի նշանա-
կությամբ, և՛ իբրև գոյական-նորաբանություն՝ որպես հունարեն σύδηρος բառի 
համարժեք: ԱկումբԱկումբԱկումբԱկումբ    բառը նույնպես չստուգաբանված արմատների շարքում է, այն 
«բազմական» իմաստով կիրառվել է Փ. Բուզանդի երկում և «բազմութիւն« իմաս-
տով՝ Եղիշեի երկում (ՀԱԲ 1, 110): 

դ. Բառի ներքին ձևը, ինչպես՝ ակնհարակնհարակնհարակնհար բառը ածական նշանակությամբ ար-
տահայտում է «ներգործող խնդիր + լրացյալ» հարաբերություն, իսկ իբրև գոյա-
կան՝ «հանգման խնդիր + լրացյալ»: 

Այսպիսով՝ համանունների ուսումնասիրությունը հանգեցնում է լեզվաբա-
նական բազմապլան ուսումնասիրություն, որն առնչվում է լեզվական տարբեր 
մակարդակների հետ: Համանունությունը, հանդես գալով տարբեր խոսքիմասա-
յին պատկանելություններով, ներկայանում է որպես կենդանի լեզվի իրողություն, 
որն իր պատմական զարգացմամբ նույնպես տարբեր է լեզվի զարգացման հետա-
գա շրջաններում:  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕ    ОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРА    
Киракосян Киракосян Киракосян Киракосян Люся Люся Люся Люся     
ПогосянПогосянПогосянПогосян    Наталия Наталия Наталия Наталия     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: древнеармянский язык (грабар), языкознание, однокоренные 

и разнокореневые слова, полисемия, омограф, омофон, омонимные частицы, грам-
матические омонимы, лексические омонимы.  

Исслдование омонимов приводит к многогранному лингвистическому (язы-
ковому) иследованию, которое соприкасается с разными языковыми уровнями. 
Представляясь в виде розных частей речи, двусмысленность является реальностью 
живой речи, которая в своем историческом развитий так же отлично в будущей об-
ласти развития речи.  
 
 
 

OLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULARY HOMONYARY HOMONYARY HOMONYARY HOMONYMSMSMSMS    
Kirakosyan Kirakosyan Kirakosyan Kirakosyan Lusya Lusya Lusya Lusya     
Poghosyan Poghosyan Poghosyan Poghosyan Natalia Natalia Natalia Natalia  

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words: words: words: words: Old Armenian, linguistics, words of the same root and different root, 

polysemantics, words of the same spelling, words of the same pronunciation, the same 
derivatives, grammar homonyms, word homonyms. 

Homonyms study brings to a multi-linguistic study, which relates to different 
linguistic levels. Homonym, belonging to different parts of speech, is presented as a live 
language reality, which in his historical development is also different in various levels of 
language’s further development. 


