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ՍՓՅՈՒՌՔՍՓՅՈՒՌՔՍՓՅՈՒՌՔՍՓՅՈՒՌՔ        ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ    ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ    ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ    
 

Աշուղյան Աշուղյան Աշուղյան Աշուղյան Լուսինե Լուսինե Լուսինե Լուսինե     
բ. գ. թ., բ. գ. թ., բ. գ. թ., բ. գ. թ., ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. սփյուռք, իմաստային դաշտ, բաղադրական հիմք, 

իմաստափոխություն, իմաստափոխության հիմունքներ: 
 
Բառապաշարը` որպես լեզվի ենթահամակարգ, կառուցված է ստորակար-

գային հատկանիշի հիման վրա, այսինքն՝ բաժանվում է որոշակի բառախմբերի՝ 
իմաստային դաշտերիիմաստային դաշտերիիմաստային դաշտերիիմաստային դաշտերի, որոնք էլ իրենց հերթին դասդասվում են ավելի փոքր 
իմաստային խմբերի, բառախմբերի և առանձին բառերի: ««««ԻԻԻԻմաստային դաշտը մաստային դաշտը մաստային դաշտը մաստային դաշտը 
լեզվական միավորներլեզվական միավորներլեզվական միավորներլեզվական միավորներիիիի    ((((հիմնականում բառայինհիմնականում բառայինհիմնականում բառայինհիմնականում բառային) ) ) ) ամբողջություն էամբողջություն էամբողջություն էամբողջություն է, , , , որի որի որի որի 
տարրերը միավորված են բովանդակայինտարրերը միավորված են բովանդակայինտարրերը միավորված են բովանդակայինտարրերը միավորված են բովանդակային    ((((երբեմն նաև՝ ձևային ցուցիչներիերբեմն նաև՝ ձևային ցուցիչներիերբեմն նաև՝ ձևային ցուցիչներիերբեմն նաև՝ ձևային ցուցիչների) ) ) ) 
ընդհանրության հիման վրա և արտահայտում են նշանակվող երևույթների ընդհանրության հիման վրա և արտահայտում են նշանակվող երևույթների ընդհանրության հիման վրա և արտահայտում են նշանակվող երևույթների ընդհանրության հիման վրա և արտահայտում են նշանակվող երևույթների 
հասկացականհասկացականհասկացականհասկացական, , , , առարկայական կամ գործառական ընդհանրություններառարկայական կամ գործառական ընդհանրություններառարկայական կամ գործառական ընդհանրություններառարկայական կամ գործառական ընդհանրություններ»»»»[1]: 

Սույն աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է համաշխար-
հային լեզվաբանության մեջ իմաստային դաշտերի տեսությանը մեծ տեղ հատ-
կացնելու և կարևորելու հանգամանքով: Այս բնագավառում հայ լեզվաբանության 
մեջ ևս որոշակի աշխատանք է կատարվել: Այդ առումով առանձնահատուկ պետք 
է նշել Հր. Աճառյանի[2], Գ. Ջահուկյանի[3] և այլոց վաստակը: Այդ նպատակին է 
ծառայում նաև մեր աշխատանքը, որը հայերենի բառապաշարից ընտրված 
սփյուռք սփյուռք սփյուռք սփյուռք իմաստային խմբի ամբողջական նկարագրության առաջին փորձն է: 

Աշխատանքը կատարվել է` հիմք ընդունելով հայերեն բացատրական [6, 
1140, 1067; 8, 419, 470; 9, 608, 512, 614, 647; 7,601, 714, 574, 828; 2, 929, 930-1615] և 
ստուգաբանական [4, 699, 687, 635; 13] բառարանների ընձեռած լեզվական նյութը: 
Մեր կողմից քննության են ենթարկվել ինչպես իրենց բուն, հիմնական իմաստով 
սփյուռք սփյուռք սփյուռք սփյուռք արտահայտող, այնպես էլ բառիմաստի ճյուղավորման հետևանքով այդ 
իմաստն ստացած բառերը: 

Սփյուռքը Սփյուռքը Սփյուռքը Սփյուռքը ժողովրդի (էթնիկական ընդհանրության) այն մասն է, որը բնակ-
վում է հայրենիքից կամ բնօրրանից դուրս և պահպանում է իր ազգային դիմագի-
ծը: Այն առաջանում է բռնի արտաքսման, ցեղասպանության քաղաքականության, 
որոշակի սոցիալ-պատմական գործոնների հետևանքով: Սփյուռք Սփյուռք Սփյուռք Սփյուռք հասկացության 
հոմանիշն է դիասպորա դիասպորա դիասպորա դիասպորա հունարեն բառը, որ թարգմանաբար նշանակում է 
«սփռում, տարածում»:  

Սփյուռք Սփյուռք Սփյուռք Սփյուռք հասկացությունը հայերենում արտահայտվում է աքսոր(ք)աքսոր(ք)աքսոր(ք)աքսոր(ք), , , , 
աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթանոց, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթանոց, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթանոց, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթանոց, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, 
գաղթավայր, գաղթարան, գաղթօջախ, գաղութ, խուրպէթ, պանդխտավայր, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթօջախ, գաղութ, խուրպէթ, պանդխտավայր, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթօջախ, գաղութ, խուրպէթ, պանդխտավայր, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթօջախ, գաղութ, խուրպէթ, պանդխտավայր, 
պանդխտություն, սփյուռք, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարաստան, օտարություն անվանումներով: 
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Խմբի բառակազմական քննությամբ պարզվում է, որ առկա են և՛ պարզ, և՛ 
բաղադրյալ անվանումներ: 

Պարզ են աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ և վաթան վաթան վաթան վաթան բառերը: Բարդություններ են 
աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, աքսորավայր, աքսորատեղի, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, 
գաղթավայր, գաղթօջախ, պանդխտավայր գաղթավայր, գաղթօջախ, պանդխտավայր գաղթավայր, գաղթօջախ, պանդխտավայր գաղթավայր, գաղթօջախ, պանդխտավայր բառերը:    ԳաղթաշխարհԳաղթաշխարհԳաղթաշխարհԳաղթաշխարհ----ը և    
գաղթօջախգաղթօջախգաղթօջախգաղթօջախ-ը անհոդակապ, մյուսները հոդակապով բուն բարդություններ են: 
Բարդություններում սերող[4] են աքսոր, գաղ(ու)թ և պանդ(ու)խտ աքսոր, գաղ(ու)թ և պանդ(ու)խտ աքսոր, գաղ(ու)թ և պանդ(ու)խտ աքսոր, գաղ(ու)թ և պանդ(ու)խտ առաջնային 
հիմքերը, , , , որոնք բաղադրվել են    աշխարհ, վայր, օջախ աշխարհ, վայր, օջախ աշխարհ, վայր, օջախ աշխարհ, վայր, օջախ առաջնային և    շեն(ք) շեն(ք) շեն(ք) շեն(ք) 
երկրորդային հիմքերին1: ԳաղութԳաղութԳաղութԳաղութ----ը բաղադրություններում կիրառվել է հնչյունա-
փոխված-սղատարրային տարբերակով (արմատի կազմում տեղի է ունեցել 
ու>Øհնչյունափոխություն): Այն, միանալով ա հոդակապին, ձևավորել է սղատար-
րա-հավելատարրային հիմք: ՊանդուխտՊանդուխտՊանդուխտՊանդուխտ արմատը ենթարկվել է դիրքային հնչյու-
նափոխության (ու>ը): 

 Բարդությունները բաղադրվել են հետևյալ մասնակաղապարներով՝  
[գոյական + հոդակապ] + գոյական –[պանդ(ու)խտ + ա] + վայր], [բայահիմք + 
գոյական] - գաղթ + աշխարհ, գաղթ + օջախ, [բայահիմք + հոդակապ] + [ ածական 
+ գոյ. ածանց] - [գաղթ + ա] + [շեն+ք], [բայահիմք + հոդակապ]+ գոյական ----    [աքսոր 
+ ա] + վայր, [աքսոր + ա] + տեղի, [գաղթ + ա] + վայր: 

 Բաղադրական հիմքերի միջև ձևավորվել են հետևյալ կարգի 
ստորադասական հարաբերություններ՝ հատկացուցիչ – հատկացյալ – 
գաղթաշենք գաղթաշենք գաղթաշենք գաղթաշենք <* (գաղթականների շենք, բնակավայր), գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ <* 
(գաղթականների աշխարհ), որոշիչ – որոշյալ –աքսորավայր աքսորավայր աքսորավայր աքսորավայր <* (աքսորմանվայր), 
աքսորատեղի աքսորատեղի աքսորատեղի աքսորատեղի <* (աքսորման տեղ(ի)), գաղթավայր գաղթավայր գաղթավայր գաղթավայր <* (գաղթած վայր), 
պանդխտավայր պանդխտավայր պանդխտավայր պանդխտավայր <* (պանդխտության վայր):  

 Ածանցումներ են աքսորք, աքսորանք, գաղթանոց, գաղթարան, աքսորք, աքսորանք, գաղթանոց, գաղթարան, աքսորք, աքսորանք, գաղթանոց, գաղթարան, աքսորք, աքսորանք, գաղթանոց, գաղթարան, 
պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, օտարություն պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, օտարություն բառերը, 
որոնցում սերող են աքսոր, սահման, գաղ(ու)թ, պանդ(ու)խտ, սփյուռ աքսոր, սահման, գաղ(ու)թ, պանդ(ու)խտ, սփյուռ աքսոր, սահման, գաղ(ու)թ, պանդ(ու)խտ, սփյուռ աքսոր, սահման, գաղ(ու)թ, պանդ(ու)խտ, սփյուռ և    օտարօտարօտարօտար 
առաջնային հիմքերը: Դրանք կազմվել են հետևյալ մասնակաղապարներով՝ 
ածական + գոյ. ածանց ----    պանդ(ու)խտ + ություն, օտար    + + + + (ա)ստան, օտար + 

                                                                 
1Լ. Հովսեփյանը նշում է. «Բառակազմական կաղապարների դեպքում գործում են հիմքե-

րի տարբեր տիպեր: Բառակազմական հիմքերի դերում կարող են հանդես գալ ոչ միայն 
պարզ, այլև բաղադրյալ միավորներ, երբ բառը հաջորդաբար մասնակցում է մեկից ավելի 
բառակազմական ակտերի: Այս դեպքում նախորդ բաղադրությունը որպես բառակազմա-
կան հիմք է ծառայում հաջորդ բառի համար»: Ըստ այդմ՝ նա բառակազմական հիմքերը բա-
ժանում է երկու խմբի: Այն հիմքերը, որոնք բառակազմական տեսակետից պարզ են, 
այսինքն՝ այլևս տրոհելի չեն բառակազմական մասնիկների, անվանում է առաջնային առաջնային առաջնային առաջնային 
հիմքերհիմքերհիմքերհիմքեր, իսկ այն հիմքերը, որոնք բառակազմական տեսակետից պարզ չեն, այսինքն՝ իրեն-
ցից ներկայացնում են առաջնային հիմքերի միացություններ բառակազմական այլ նշաննե-
րի հետ՝ երկրորդային հիմքեր երկրորդային հիմքեր երկրորդային հիմքեր երկրորդային հիմքեր [8, 6; 9, 61]:  
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ություն, , , , բայահիմք + գոյ. ածանց - աքսոր + ք, աքսոր + անք, գաղթ + անոց, գաղթ+ 
արան, սփյուռ + ք: Բոլոր կազմությունները վերջածանցավոր են: 

Ստորև ներկայացնում ենք սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք հասկացության անվանումների ծագում-
նաբանությունը և իմաստային տեղաշարժերը:    

Աքսոր(ք), աքսորանքԱքսոր(ք), աքսորանքԱքսոր(ք), աքսորանքԱքսոր(ք), աքսորանք: Հր. Աճառյանը բացատրում է «տարագրութիւն, իբր 
պատիժ՝ բնակած քաղաքից կամ երկրից դուրս քշելը» իմաստով և նշում է. 
«Յունարէնից փոխառեալ են ասոր. aksoriaaksoriaaksoriaaksoria կամ eksoriaeksoriaeksoriaeksoria: Հայերէնի մէջ, ինչպէս նա-
խաձայն ձայնաւորները ցոյց են տալիս, աքսոր փոխ է առնուած ասորերէն ձևից և 
աւելի հին հայերէն է, քան եքսորի, որ փոխ է առնուած ուղղակի յունարէնից և 
գոյութիւն ունի միայն յետին ժամանակի հեղինակների մոտ»: Ստ. Մալխասյանցը 
և Գ. Ջահուկյանը ևս ընդունում են բառի ասոր. ծագումը: ՆՀԲ-ն բացատրում է. 
«արտասահմանութիւն. տարագրութիւն ի հայրենեաց. որ և տեղի արտասահմա-
նութեան» (ՆՀԲ, 1, 398): ՀԲԲ-ն նշում է. «դատարանի վճռով կամ ադմինիստրա-
ցիայի կարգադրութեամբ բնակութեան տեղից իբրև պատիժ ուրիշ տեղ քշելը՝ 
մշտապէս կամ ժամանակաւորապէս այնտեղ ապրելու համար» (ՀԲԲ, 1, 300): 
Արդի հայերենում աքսորաքսորաքսորաքսոր-ն ստացել է կցորդական զուգորդությամբ առաջացած 
«աքսորավայր» և «(իրավ.) աքսորելու պատիժը՝ պատժաչափը» իմաստափո-
փոխակները2 (ԺՀԼԲԲ, 1, ԱՀԲԲ, 1, 149), իսկ աքսորանքաքսորանքաքսորանքաքսորանք-ը կորցրել է բնակավայր-ի 
իմաստը: Աքսոր Աքսոր Աքսոր Աքսոր արմատից աշխարհաբարում բաղադրվել են սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք արտահայ-
տող    աքաքաքաքսորավայր, աքսորատեղի սորավայր, աքսորատեղի սորավայր, աքսորատեղի սորավայր, աքսորատեղի «այն տեղը, ուր մէկը աքսորվում է, որտեղ 
աքսորականը պէտք է բնակի» անվանումները (ՀԲԲ, 1, 300, ԺՀԼԲԲ, 1, 254, ԱՀԲԲ, 
1, 149): 

Գաղութ:Գաղութ:Գաղութ:Գաղութ:ՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռք անվանող բառերի մեջ առանձին խումբ են կազմում ասոր. 
ծագում ունեցող գաղութգաղութգաղութգաղութ (galitagalitagalitagalita «աքսոր, գաղթ») արմատը և նրանով կազմված 
բաղադրությունները: Եթե նախորդ արմատով կազմված բառերում առկա է բռնի 
տեղահանության իմաստը, ապա այս խմբի բառերն արտահայտում են ինքնակամ 
կերպով երկիրը լքելու գաղափարը: 

ԳաղութԳաղութԳաղութԳաղութ բառը գրաբարում գործածվել է գաղութգաղութգաղութգաղութ և գաղթգաղթգաղթգաղթ հնչյունական տար-
բերակներով՝ «չու. վտարանդութիւն. բնակափոխութիւն. փախուստ. գերութիւն. 
անցք. հատուած» իմաստներով (ՆՀԲ, 1, 52): Ստ. Մալխասյանցը հավելում է 
«գաղթավայր, այն երկիրը, որտեղ գաղթականները հաստատվել են», «նոր երկ-
րում հաստատված գաղթականների ամբողջութիւնը» իմաստափոփոխակները 
(ՀԲԲ, 1, 407- 408): Արդի հայերենում բառը նոր իմաստափոփոխակներ է ստացել, 
այդ թվում՝ բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայր-ի. նմանական զուգորդությամբ առաջացել է «կապիտա-
լիստական պետությունների կողմից զավթված և շահագործվող երկիր» իմաստը 

                                                                 
2Իմաստափոխության հետևանքով ստեղծված բառի նոր իմաստը, որը կարող է 

արտահայտվելհին բառաձևով կամ հնչյունափոխության հետևանքով ստանալ բառային նոր 
ձև, կոչվում է իմաստափոփոխակիմաստափոփոխակիմաստափոփոխակիմաստափոփոխակ    [12,119]: 
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(ԺՀԼԲԲ, 1, 366, ԱՀԲԲ, 1, 217): Բառը ենթարկվել է իմաստների փոխհաջորդման. 
կցորդական զուգորդության հիման վրա առաջացած բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայր-ի իմաստափո-
փոխակը դարձել է բուն, հիմնական իմաստ:  

ԳաղութԳաղութԳաղութԳաղութ արմատով են բադադրվել սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք արտահայտող գաղթանոց գաղթանոց գաղթանոց գաղթանոց «այն 
տեղը, ուր գաղթում կամ բնակութիւն են հաստատում գաղթականները» (ՀԲԲ, 1, 
407), , , , գաղթաշենք գաղթաշենք գաղթաշենք գաղթաշենք «գաղթականների բնակավայր՝ շեն, գաղութ, գաղթավայր» 
(ԺՀԼԲԲ, 1, 364, ԱՀԲԲ, 1, 218), , , , գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ գաղթաշխարհ «օտար երկրներում հաստատված 
հայկական գաղութները միասին վերցրած, սփյուռք» (ԺՀԼԲԲ, 1, 364, ԱՀԲԲ, 1, 
216),    գաղթավայր, գաղթավայր, գաղթավայր, գաղթավայր, գաղթօջախգաղթօջախգաղթօջախգաղթօջախ «այն տեղը, ուր գաղթում կամ բնակութիւն են 
հաստատում գաղթականները» (ՀԲԲ, 1, 407 ԺՀԼԲԲ, 1, 364, ԱՀԲԲ, 1, 216),    
գաղթարան , գաղթօջախ գաղթարան , գաղթօջախ գաղթարան , գաղթօջախ գաղթարան , գաղթօջախ «գաղթավայր» բառերը (ԱՀԲԲ, 1, 216, ԺՀԼԲԲ, 1, 364) 
բառերը: ԳաղթանոցԳաղթանոցԳաղթանոցԳաղթանոց----ն արդի հայերենում գործածական չէ: 

Խուրպէթ:Խուրպէթ:Խուրպէթ:Խուրպէթ: Արաբ. փոխառություն է (qurbetqurbetqurbetqurbet), գործածվել է միջին հայերենում 
«պանդխտություն, օտարություն, օտար աշխարհ» իմաստներով (ՄՀԲ, 1, 356): 

Պանդխտավայր, պանդխտություն:Պանդխտավայր, պանդխտություն:Պանդխտավայր, պանդխտություն:Պանդխտավայր, պանդխտություն: Իրան. պանդուխտպանդուխտպանդուխտպանդուխտ արմատով 
բաղադրվել են պանդխտավայրպանդխտավայրպանդխտավայրպանդխտավայր-ը «այն տեղը՝ երկիրը, որտեղ ապրում են պան-
դուխտները» (ՀԲԲ, 4, 47, ԺՀԼԲԲ, 4, 158, ԱՀԲԲ, 2, 1178) և պանդխտությունպանդխտությունպանդխտությունպանդխտություն    
«երկիրը՝ տեղը, որտէղ մէկը պանդխտել է (ՀԲԲ, 4, 47) անվանումները: 
ՊանդխտությունՊանդխտությունՊանդխտությունՊանդխտություն բառի բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայր----ի իմաստափոփոխակն առաջացել է աշխար-
հաբարում՝ կցորդական զուգորդության հիման վրա (ՀԲԲ, 4, 47), սակայն արդի 
հայերենում նշված իմաստը չի պահպանվել (ԺՀԼԲԲ, 4, 158):  

Սփյուռք:Սփյուռք:Սփյուռք:Սփյուռք: Շղթայի անվանումների գերբառույթ3սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք բառի սփիռսփիռսփիռսփիռ հիմքը Հր. 
Աճառյանը համարում է բաղադրյալ՝ կազմված սսսս սաստկականով և փռել փռել փռել փռել (արմա-
տը՝ *փիռ) բառի արմատով: Թիրեաքյանը այն համարում է իրան. փոխառություն՝ 
բխեցնելով sipihrsipihrsipihrsipihr «տիեզերք» բառից: Գ. Ջահուկյանն ընդունում է արմատի հ.-ե. 
ծագումը (*spher «ցրել»):  

Գրաբարում գործածվել է սփիւռքսփիւռքսփիւռքսփիւռք  և սփիռքսփիռքսփիռքսփիռք հնչյունական տարբերակներով՝ 
«սփռումն. տարածութիւն. ամենայն վայր կամ կողմն. և Ազգ ցրուեալ» իմաստնե-
րով (ՆՀԲ, 2, 766): Ստ. Մալխասյանցը սփիւռքսփիւռքսփիւռքսփիւռք չի վկայում, սակայն ունի սփիռ, սփիռ, սփիռ, սփիռ, 
սփիւռ,սփիւռ,սփիւռ,սփիւռ, որ բացատրում է «սփռված, տարածված, ծանծաղ», «տարածված կերպով, 
ցիրուցան, ամենուրեք», «սփռումն, տարածումն» իմաստներով և ավելացնում է, 
որ «ներկայումս գործ է ածվում ի սփիւռ, ի սփիւռս ձևերով, ամեն տեղ, ամենու-
րեք» իմաստով (ՀԲԲ, 4, 282): Արդի հայերենում բառը ենթարկվել է իմաստների 
փոխհաջորդման. կորցրել է նախնական նշանակությունը, ձեռք Է բերել նոր հիմ-
նական իմաստ, որն առաջացել է կցորդական զուգորդության հիման վրա: 

                                                                 
3ԳերբառույթըԳերբառույթըԳերբառույթըԳերբառույթը երկու կամ ավելի բառույթների չեզոքացման դիրքում հանդես եկող և 

նրանց միայն ընդհանուր հատկանիշներն ունեցող բառույթն է [1, 380; 2, 232]: 
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Խորհրդային շրջանում գործածվել է «Սովետական Միությունից դուրս գտնվող 
հայաբնակ վայրերի ամբողջությունը», «Սովետական Միությունից դուրս գտնվող 
(արտասահմանյան) հայություն», «Սովետական Հայաստանից դուրս գտնվող հա-
յաբնակ վայրերի ամբողջությունը» իմաստներով (ԺՀԼԲԲ, 4, 35, ԱՀԲԲ, 2, 1348): 
Այժմ սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք տերմինը գործածվում է Հայաստանի Հանրապետության սահման-
ներից դուրս գտնվող հայության, հայաբնակ վայրերի վերաբերմամբ: 

Օտարաստան, օտարությունՕտարաստան, օտարությունՕտարաստան, օտարությունՕտարաստան, օտարություն: Իրան. ծագմամբ օտարօտարօտարօտար արմատից բաղադրվել 
են սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռքարտահայտող օտարաստանօտարաստանօտարաստանօտարաստան «օտար երկիր, օտարներով բնակված 
տեղ» (ԺՀԼԲԲ, 4, 792) և օտարություն օտարություն օտարություն օտարություն «օտար աշխարհ, պանդխտավայր» (ԺՀԼԲԲ, 
4, 793) բառերը: ՕտարաստանՕտարաստանՕտարաստանՕտարաստան-ը հազվադեպ կիրառություն ունի, իսկ 
օտարությունօտարությունօտարությունօտարություն-ը վերոնշյալ իմաստն ստացել է արդի հայերենում՝ կցորդական զու-
գորդության հիման վրա:  

Այսպիսով՝սփյուռք սփյուռք սփյուռք սփյուռք հասկացության անվանումների դիտարկմամբ պարզվեց՝ 
1. Բացառությամբ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ աքսոր, գաղութ, խուրպէթ բառերի՝ շղթայի մնացած 

անվանումներն ունեն բաղադրյալ կազմություն:    Աքսորավայր, աքսորատեղի, Աքսորավայր, աքսորատեղի, Աքսորավայր, աքսորատեղի, Աքսորավայր, աքսորատեղի, 
գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, գաղթավայր, գաղթօջախ, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, գաղթավայր, գաղթօջախ, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, գաղթավայր, գաղթօջախ, գաղթաշենք, գաղթաշենք, գաղթաշխարհ, գաղթավայր, գաղթօջախ, 
պանդխտավայր պանդխտավայր պանդխտավայր պանդխտավայր բառերը բուն բարդություններ են, աքսորք, աքսորանք, աքսորք, աքսորանք, աքսորք, աքսորանք, աքսորք, աքսորանք, 
գաղթանոց, գաղթարան, պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, գաղթանոց, գաղթարան, պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, գաղթանոց, գաղթարան, պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, գաղթանոց, գաղթարան, պանդխտություն, սփյուռք, օտարանոց, օտարաստան, 
օտարությունօտարությունօտարությունօտարություն բառերը՝ ածանցումներ:  

2. ԱքսորԱքսորԱքսորԱքսոր և գաղութգաղութգաղութգաղութ բառերն ունեն ասոր. ծագում, պանդուխտպանդուխտպանդուխտպանդուխտ-ը իրան. 
փոխառություն է, իսկ խուրպէթխուրպէթխուրպէթխուրպէթ----ը՝ արաբ.: 

3. Բուն իմաստով բնակավայրբնակավայրբնակավայրբնակավայր են նշանակում աքսորավայր, աքսորատեղի, աքսորավայր, աքսորատեղի, աքսորավայր, աքսորատեղի, աքսորավայր, աքսորատեղի, 
գաղթավայր, գաղթանոց, գաղթաշխարհ, գաղթաշենք, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթավայր, գաղթանոց, գաղթաշխարհ, գաղթաշենք, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթավայր, գաղթանոց, գաղթաշխարհ, գաղթաշենք, գաղթավայր, գաղթարան, գաղթավայր, գաղթանոց, գաղթաշխարհ, գաղթաշենք, գաղթավայր, գաղթարան, 
գաղթօջախ, պանդխտավայրգաղթօջախ, պանդխտավայրգաղթօջախ, պանդխտավայրգաղթօջախ, պանդխտավայր բառերը, իսկ սփյուռք, գաղութ, խուրպէթ, սփյուռք, գաղութ, խուրպէթ, սփյուռք, գաղութ, խուրպէթ, սփյուռք, գաղութ, խուրպէթ, 
պանդխտություն, օտարություն, օտարաստանպանդխտություն, օտարություն, օտարաստանպանդխտություն, օտարություն, օտարաստանպանդխտություն, օտարություն, օտարաստան բառերը նշված իմաստն ստացել 
են կցորդական զուգորդության հիման վրա: 

4. Խմբի բառերից հայոց լեզվի պատմության ընթացքում բառիմաստի ընդ-
լայնում են ստացել գաղութգաղութգաղութգաղութ----ը, , , , սփյուռքսփյուռքսփյուռքսփյուռք----ը    և օտարությունև օտարությունև օտարությունև օտարություն-ը, պանդխտությունպանդխտությունպանդխտությունպանդխտություն-ը 
ենթարկվել է բառիմաստի նեղացման, օտարաստանօտարաստանօտարաստանօտարաստան-ը ենթարկվել է իմաստների 
փոխհաջորդման, իսկ գաղթանոց, գաղթաշենք, խուրպէթգաղթանոց, գաղթաշենք, խուրպէթգաղթանոց, գաղթաշենք, խուրպէթգաղթանոց, գաղթաշենք, խուրպէթ բառերն ընդհանրապես 
գործածությունից դուրս են եկել: 

    
 
 
  



– 18 – 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Лингвистический энциклопедический словарь, Языкознание, Под. 

редакцией В. Н. Ярцевой, Советская энциклопедия, М., 1991, 683 с. 
2. Աղայան Էդ. Բ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան (ԱՀԲԲԱՀԲԲԱՀԲԲԱՀԲԲ), հհ. 1-2, 

Եր., 1976: 
3. Աղայան Էդ., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզու, I մաս, 

Ա պրակ, Եր., 1980, Էջ 528: 
4. Աճառյան Հր. Հ., Հայերեն արմատական բառարան (ՀԱԲ), հհ 1-4, Եր., 1971-

1979:  
5. Աճառյան Հր. Հ., Հայոց լեզվի պատմություն, մմ 1, 2, Եր., 1940, էջ 356, 609:  
6. Աւետիքեան Գ., Սիւրմելեան Խ., Աւգերեան Մ., Նոր բառգիրք հայկազեան 

լեզուի (ՆՀԲՆՀԲՆՀԲՆՀԲ), հհ. 1-2, Եր., 1979, 1981:  
7. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան (ԺՀԼԲԲԺՀԼԲԲԺՀԼԲԲԺՀԼԲԲ), հհ. 1-4, 

Եր., 1969, 1972, 1974, 1980: 
8. Հովսեփյան Լ.Ս., Գրաբարի բառակազմական հիմքակազմությունը, Հայոց 

լեզվի պատմության հարցեր, մաս 2, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1985, էջեր 5-56: 
9. Հովսեփյան Լ.Ս., Գրաբարի բառակազմությունը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 

1987, 375 էջ:  
10. Ղազարյան Ռ., Հ. Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան (ՄՀԲՄՀԲՄՀԲՄՀԲ), հհ. 1-2, 

Եր., 1987, 1990:  
11. Մալխասեանց Ստ, Հայերէն բացատրական բառարան (ՀԲԲՀԲԲՀԲԲՀԲԲ), հհ. 1-4, Եր., 

1944-1945: 
12. Պետրոսյան Հ՚, Գալստյան Ս., Ղարագյուլյան Թ., Լեզվաբանական բառա-

րան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Եր., 1975, 317 էջ: 
13. Ջահուկյան Գ. Բ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան (ՀՍԲՀՍԲՀՍԲՀՍԲ), Եր., 2010, 

«Ասողիկ» հրատ., 819 էջ: 
14. Ջահուկյան Գ.Բ., Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակա-

շրջան, Եր., 1987, 748 էջ:  
    
    
    
    

        



– 19 – 

НАИМЕНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ПОНЯТИЯ ДИАСПОРАДИАСПОРАДИАСПОРАДИАСПОРА    
В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ     

Ашугян Ашугян Ашугян Ашугян ЛЛЛЛусинеусинеусинеусине        
к. ф. н., к. ф. н., к. ф. н., к. ф. н., Ванадзорский филиал НПУАВанадзорский филиал НПУАВанадзорский филиал НПУАВанадзорский филиал НПУА    

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: диаспора, семантическое поле, составная основа, семанти-
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В данной работе нами исследованы наименования понятия диаспорадиаспорадиаспорадиаспора в арм-
янском языке. Рассмотрены как слова, в основном смысле выражающие диаспорадиаспорадиаспорадиаспора, 
так и слова, получившие этот смысл в результате семантического разветвления. 
Проведен словообразовательный анализ этих слов, который выполнен посредством 
своеобразного совмещения словообразовательных теорий Эд. Агаяна и Г. Джаук-
яна, затем представлены их генеалогия и этимология, смысловые изменения, 
понесенные в ходе истории языка, виды семантических изменений на основании 
этих изменений и по результатам семантического развития.  
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Key words:Key words:Key words:Key words: diaspora, semantic field, compound bases, semantic change, principles 

of semantic changes. 
In this article we have studied the concepts “Diaspora” in Armenian. We have 

focused on both the words denoting “diaspora” in their first meaning and the words 
which have acquired this very meaning due to semantic changes. These very words are 
analyzed according to the unique association of Ed. Aghayan’s and G. Jahukyan’s word 
formation theories. We also dwelt upon their etymology, semantic transformations in 
the course of time, their semantic changes according to the principles of semantic 
changes and the result of semantic evolution. 

 

 

 

    
    


