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ՔույրՔույրՔույրՔույր    հասկացութհասկացութհասկացութհասկացությանյանյանյան    իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները 
հայերենումհայերենումհայերենումհայերենում    

ՆերսեսյանՆերսեսյանՆերսեսյանՆերսեսյան    ՇուշանՇուշանՇուշանՇուշան    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    բազմաժանր գրականություն, ընտանե-
կան հարաբերություն, ազգակցական հարաբերություն, հիմնական 
և ածանցյալ իմաստներ, ուղիղ և փոխաբերական իմաստներ  

Գ. Ջահուկյանի հավաստմամբ Կ. Դ. Բաքի «Հնդեվրոպական 
լեզուների ընտիր հոմանիշների բառարանի» հիման վրա կարելի է 
գծել հնդեվրոպական բառապաշարի սահմանները՝ ըստ ներկա-
յացված 22 խմբերի, որոնցից երկրորդը անվանված է «Մարդկու-
թյուն՝ սեռ, հասակ, ընտանեկան հարաբերություն»1։ Այս բազմու-
թյան միավորներ են համարված *pətēr «հայր», *mātēr «մայր», 
*dhughəter «դուստր», *bhrāter «եղբայր», *sṷesōr «քույր» ընտանեկան 
հարաբերություն ցույց տվող բառերը2։ Լեզվի պատմության ընթաց-
քում այս բառերը, պահպանելով իրենց հիմնական իմաստը, ձեռք 
են բերել մի շարք այլ իմաստներ3, որոնց քննությամբ ի թիվս այլոց 
զբաղվում է նաև ճանաչողական լեզվաբանությունը: Վերջինս 
լեզուն մեկնաբանում է` հիմնվելով գաղափարների վրա, որոնք 
առաջանում են լեզվի անընդհատ գործունեության շնորհիվ4։  

Ընտանեկան հարաբերություն արտահայտող հասկացություն-
երը, հատուկ լինելով հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններին և 
բարբառներին, դարձել են լեզվամշակութային հասկացույթներ՝ 
որպես պայմանական մտային կառույցներ, որոնք ունեն ճանաչո-
ղական նշանակություն և գոյություն չունեն մտածողությունից 

                                                                 
1 Ջահուկյան Գ. Բ., Հայոց լեզվի պատմություն, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատա-

րակչություն, Երևան, 1987, Էջ 50։ 
2 Տե՛ս անդ, էջ 52։ 
3 Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու. Բառագիտություն, Երևան, 

Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1993, էջ 54: 
4 Տե՛ս Croft, William & D. Alan Cruse, Cognitive Linguistics, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004, էջ 1։ 
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դուրս5. «Հասկացույթը մշակույթի մանրակաղապարն է, նրա հեն-
քային միավորն ու թանձրուկը, որն ապրված զգայությունների, 
համակրանքի և հակակրանքի, անգամ բախումների արդյունք է»6։ 

Հետաքրքրված լինելով ընտանեկան և ազգակցական հարաբե-
րություն արտահայտող հասկացությունների իմաստային պատ-
մական զարգացմամբ՝ այստեղ ուշադրության ենք առնում քույրքույրքույրքույր 
հասկացությունը։ 

Բարբառներում քույրքույրքույրքույր-ը գործածվում է քուրքուրքուրքուր (Ալշ., Ախց., Ղրբ., 
Մշ., Ննխ., Պլ., Ջղ., Սեբ., Սչ., Տփ.), քքքք′′′′ուրուրուրուր (Մկ.), քիւրքիւրքիւրքիւր (Ասլ., Մրղ., Շմ., 
Սլմ.), քօրքօրքօրքօր (Ակն., Խրբ.), քէրքէրքէրքէր (Գոր.), քիրքիրքիրքիր (Երվ., Հաւ.), քիյ, քիրքիյ, քիրքիյ, քիրքիյ, քիր (Զթ.), 
քիյքիյքիյքիյ (ՀՃ.), քույրքույրքույրքույր (Ագլ.), քայրքայրքայրքայր (Սվեդ.) տարբերակներով, որոնցից 
կազմված նոր ձևեր են՝ քորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկ, , , , քուրվօնքքուրվօնքքուրվօնքքուրվօնք7։ Հնչյու-
նական վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ բառասկզբի շնչեղ 
խուլ և բառավերջի ձայնորդ բաղաձայնները նույնն են մնացել՝ ի 
տարբերություն երկբարբառի, որը տարբեր բարբառներում տար-
բեր հնչյունափոխությունների է ենթարկվել: 

Ըստ Հ. Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի»8` քույրքույրքույրքույր 
բառը հայ հին գրական երկերում գործածվել է մի շարք իմաստ-
ներով, որոնք ներկայացված են նաև «Նոր բառգիրք հայկազեան 
լեզուի» աշխատության մեջ9։  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության հիմնական իմաստն է «էգ ծննդակից, 
դուստր ծնողաց և քոյր կոչեցեալ եղբարց և քերց իւրոց»10: 
Ս. Մալխասյանցը «Հայերէն բացատրական բառարանում» քույրքույրքույրքույր-ի 
առաջին իմաստ է նշում հետևյալը. «Միևնոյն ծնողներից (կմ 
միևնոյն հօրից կմ միևնոյն մօրից) ծնված աղջիկ զավակ վերաբե-

                                                                 
5 Պապոյան Ս., Տուն հասկացույթը գերմաներենում, Սեղմագիր, Երևան, 2014, 

էջ 7։ http://etd.asj-oa.am/4563/1/009-Siranush_Papoyan.pdf (հասանելի է եղել 07.10.20)։ 
6 Степанов Ю., Константы, Словарь русской культуры, Опыт исследования, М., 

Школа «Языки русской культуры», 1997, с. 41. 
7 Տե՛ս Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, «Երևանի համալ-

սարանի» հրատարակչություն, Երևան, 1971, էջ 586: 
8 Տե՛ս անդ:  
9 Տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, «Երևանի համալսարանի» հրա-

տարակչություն, Երևան, 1979, էջ 1011: Այսուհետ՝ ՆՀԲ: 
10 ՆՀԲ, անդ: 
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րութեամբ նոյն ծնողներից ծնված այլ զաւակների: Հարազատ քոյր, 
որ թէ հօրով և թէ մօրով արիւնակից է նրանց միւս զաւակներին: 
Խորթ քոյր, որ միայն հօրով կամ միայն մօրով է արիւնակից միւս 
զաւակներին»11: Է. Աղայանի «Արդի բացատրական բառարանում» 
այս հասկացության առաջնային իմաստ է ներկայացված «Աղջիկը 
(կամ աղջիկներից յուրաքանչյուրը) իր ծնողների մյուս երեխաների 
համար»12: 

ՔույրՔույրՔույրՔույր բառն իր առաջնային և ածանցյալ իմաստներով գործած-
վել է՝ սկսած հայ հին մատենագրությունից, հասնելով մինչև արդի 
հայ գրականություն: 

Աստուածաշնչում առաջին անգամ հանդիպում է «Եւ Սէլլա 
ծնաւ զԹոբէլ, և էր ճարտարապետ դարբին՝ պղնձոյ և երկաթոյ, և 
քոյրքոյրքոյրքոյր Թովբելայ՝ Նոյեմայ» նախադասության մեջ՝ որպես հատուկ 
անվան որոշիչ լրացում: Առաջնային իմաստով այս բառը գործած-
վել է նաև Գ. Նարեկացու, Ն. Շնորհալու, ֆրիկի և այլոց երկերում, 
օրինակ՝ «....Զաւետիս Մարիամու, զնոյն և Մարթայի այն սիրելի 
քերցնքերցնքերցնքերցն»    (4, 37): «Եվ Սանատրուկ թագաւորեալ, ՔեռնՔեռնՔեռնՔեռն Աբգարու որդի 
ծնեալ» (4, 121): «Եղբարք եղբարց ո՛չ օգնէին, Եւ ոչ ի քորսնքորսնքորսնքորսն գթային» 
(4, 138): «Թէ ուզեմ, որ անանց բարոյն տիրանամ, Զտուն ու զտեղ ու 
զեղբայր ու զքոյրզքոյրզքոյրզքոյր մոռանամ» (4, 190): «Ու զիմ անունս ասեն Այշայ, 
Մէկալ քուրոջսքուրոջսքուրոջսքուրոջս Օղուլդայ» (4, 320) և այլն: Օրինակներից պարզ է 
դառնում, որ «քոյր» հասկացությունը հայ հին գրական խոսքում 
գործածվել է տարբեր քերականական ձևերով, որոնք ունեն զար-
տուղի կամ անկանոն13 դրսևորում:  

Աշխարհաբար գրականության մեջ նույնպես հաճախադեպ են 
այս նույն բառի` հիմնական իմաստով կիրառությունները. օրի-
նակ՝ «Ես հորինեցի մի դաս, երբ աշակերտները պատմում էին 
իրենց ընտանիքի անդամների մասին: Եվ որովհետև նրանք երկու 
քույրքույրքույրքույր էին, դժվար չէր իմանալ, որ անտառում տեսած աղջկա 

                                                                 
11 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, Հայկական ՍՍՌ 

պետական հրատարակչութիւն, Երևան, 1944,  էջ 583: 
12 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրա-

տարակչություն, Երևան, 1976,  էջ 1581:  
13 Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Երևան, 2014, էջ 90: 
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անունը Խոնարհ էր» (1, 24): «Դա Հաճի աղայի անդամալույծ քույրնքույրնքույրնքույրն 
էր, Սրբունը, որ ամուսնու մահից հետո լվացք անելիս մի անգամ 
սաստիկ մրսեց, տիֆով հիվանդացավ և անդամալույծ եղավ» (2, 9):  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացությունն իր առաջնային իմաստով ավելի հա-
ճախադեպ է հայ հին բանահյուսության մեջ, մասնավորապես` ժո-
ղովրդական հեքիաթներում: 

Հայոց հին հավատալիքներում նույնպես հաճախադեպ է քույրքույրքույրքույր 
հասկացության գործածումը, նախ, առաջնային իմաստով՝ եղբայր 
հասկացությանը զուգընթաց14: ՔույրՔույրՔույրՔույր----եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր հարաբերության մեջ 
են ներկայացվում արևն ու լուսինը, ջուրն ու կրակը: «Մի անգամ 
արևն ու լուսինը գնում են գետը: Լուսին եղբայրը մի քիչ լողանա-
լուց հետո շուտ դուրս է գալիս ջրից, սպասում, որ երբ քույրըքույրըքույրըքույրը ելնի 
ջրից՝ տեսնի նրա մերկությունը» (5, 19): Այս դեպքերում շատ հա-
ճախ քույր քույր քույր քույր բառը դառնում է որոշիչ, ինչպես՝ «Մի անգամ եղբայր 
ջուրը իջնում է սարից, քույր կրակնքույր կրակնքույր կրակնքույր կրակն ասում է նրան» (5, 27): Քույր-
եղբայր հարաբերություններով են ներկայացվում նաև հայոց լեռ-
ները, ծաղիկները և այլն, ինչպես՝ «Մասիսն ու Արագածը շատ 
սիրով քույրերքույրերքույրերքույրեր են լինում» (5, 28), «Վարդն ու Մանուշակը քույրքույրքույրքույր ու 
եղբայր են եղել» (5, 32) և այլն:  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության առաջնային իմաստին զուգընթաց ասի-
ճանաբար ընդլայնվում է նրա ածանցյալ իմաստների շրջանակը: 

1. ՆՀԲ-ն քոյր քոյր քոյր քոյր բառի երկրորդ իմաստ է նշում հետևյալը. «Լայ-
նաբար ասի և զայլոց կանանց ազգականաց»15: Ս. Մալխասյանցը 
նույնպես նշում է «Միևնոյն ծագումն ոնեցող, իրար ազգական»16 
երկրորդ իմաստը (օր.` քույր լեզուներ) : Է. Աղայանի բառարանում 
այն ձևակերպված է հետևյալ կերպ. «Մեկին հարազատ հոգեպես 
մերձավոր սիրելի կին՝ աղջիկ»17: Մարդկանցից բացի՝ քույրքույրքույրքույր հաս-
կացույթով են բնորոշվում առհասարակ մերձավոր, մոտ իրերն ու 
երևույթները, Է. Աղայանի բնորոշմամբ` «Որևէ բանի շատ մերձա-

                                                                 
14 Տե՛ս Շ. Ներսեսյան, Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու), 

Արցախի պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, 2018, էջ 18: 
15 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, էջ 1011: 
16 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, էջ 583: 
17 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, էջ 1581: 
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վոր` մոտ՝ անբաժան բան»18, օր.՝ քույրքույրքույրքույր եկեղեցիներ, քույրքույրքույրքույր լեզուներ: 
Է. Աղայանի վկայմամբ եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի ու լեզուլեզուլեզուլեզու բառերը հունարենում և 
լատիներենում իգական սեռի են եղել. «Չեն ասում    եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր լեզու-
ներ, որովհետև յուն. և լատ. եկեղեցի և լեզու բառերը իգական սեռի 
են»19: Այսպես նաև քույր քույր քույր քույր քաղաքներ արտահայտությունը ժամա-
նակակից քաղաքակրթության մեջ, օրինակ՝ Երևանն ունի 24 քույր 
քաղաք: 

2. «Որպէս և այրն առ պարկեշտ սիրոյ՝ քոյրքոյրքոյրքոյր կոչէ զիւր կին»20: 
Հայ իրականության մեջ հատկապես կին-ամուսին հարաբերու-
թյունները հաճախակի բնորոշվել են քույրքույրքույրքույր----եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր հասկացու-
թյուններով: Այս բնորոշումն առավելապես տարածված է եղել հայ 
նոր գրականության մեջ՝ հատկապես չափածո ստեղծագործու-
թյուններում: Հայ գրողներից ոմանք իրենց բանաստեղծություննե-
րում հաճախ են սիրելի կնոջը դիմում քույրքույրքույրքույր բառով: Նման երևույթի 
հանդիպում ենք Վ. Տերյանի, Ա. Իսահակյանի, Ե. Չարենցի և այլոց 
ստեղծագործություններում: Բանաստեղծները հիմնականում քույրքույրքույրքույր 
բառը գործածում են որպես կոչական, վերջիններս էլ իրենց հերթին 
ունենում են հիմնականում իմ իմ իմ իմ դերանունով արտահայտված հատ-
կացուցիչ: 

Ա. Իսահակյանի բանաստեղծություններում բազմաթիվ են այն 
դեպքերը, երբ բանաստեղծը սիրելիին դիմում է «քույր» բառով` 
կիրառելով այն բարբառային տարբերակներով, ինչպես՝ «Քեզ 
չտեսնել՝ ուխտել էի, Բայց, ա՜խ նորից հանդիպա – ՔուրիկՔուրիկՔուրիկՔուրիկ, վերքս 
լավ է հիմի, Մի սև սպի տեղը կա» (3, 13): Իսահակյանի գործերում 
գերիշխում է    իմիմիմիմ դերանունով հատկացուցիչը, ինչպես՝    «Քո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյր իմ, 
ամոքիր սիրտս վշտաբեկ, Տե՛ս, քոնն եմ ես միշտ, քո՛նն եմ 
հավիտյան» (3, 17), «Եվ սերդ սիրտս կարեվեր խոցեց, Վերքիս այս, 
քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ, դեղ-դարման չկա» (3, 20): Երբեմն էլ ստանում է 
որոշիչներ, ինչպես օրինակ՝ «Քո՛ւյր Քո՛ւյր Քո՛ւյր Քո՛ւյր իմ նազելի, նայի՛ր քո դիմաց՝ 
Վիրավոր, ավեր սիրտս եմ բացել.» (3, 21): Վ. Տերյանի ստեղծագոր-

                                                                 
18 Անդ: 
19 Տե՛ս անդ: 
20 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, էջ 1011: 
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ծություններում նույնպես ականատես ենք լինում այս երևույթին, 
սակայն, ի տարբերություն Իսահակյանի, Տերյանը դրանք կիրառել 
է գրական տարբերակներով, ինչպես՝    «Քո՜ւյրՔո՜ւյրՔո՜ւյրՔո՜ւյր իմ, դու չկաս, քո՜ւյրքո՜ւյրքո՜ւյրքո՜ւյր 
իմ, դու մեռար…» (9, 41), «Իմ քույրքույրքույրքույր, իմ դահիճ, իմ սուրբ սիրեկան, 
Ես քեզ սիրում եմ, դու դեռ չես մեռել…» (9, 44), «Ստվերի նման 
դալկացած մի կին՝ ՔույրսՔույրսՔույրսՔույրս տարամերժ, ձայն տվեց, անցավ…» (9, 
191), «– ՔույրՔույրՔույրՔույր իմ, մի՜ ցանկա այսօր ինձ խաբել, – ՔույրՔույրՔույրՔույր իմ, այս 
անգամ կարեկցանք բեր ինձ» (9, 244): 

ՔույրՔույրՔույրՔույր բառը՝ որպես սիրելիին դիմելու ձև, լավագույնս դրսևոր-
վեց 20-րդ դարի բանաստեղծ Ե. Չարենցի պոեզիայում: Կ. Քոթանճ-
յանին նվիրված բանաստեծություններում սիրելիին անվանում է 
քույրքույրքույրքույր՝ որպես սիրո ու կարոտի մարմնացում: «Քո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյր, երազներն 
այրվեցին ու անցան, Եվ ջի՜նջ մնաց, քո աչքերում, իմ հոգում –» (8, 
69), «Իրիկուն է, քո՛ւյր,քո՛ւյր,քո՛ւյր,քո՛ւյր,– աչքերդ փակի՛ր, Հոգնաբեկ, տխուր,- 
աչքերդ փակի՛ր» (8, 87), «Կհամբուրեմ, ջի՜նջ այնպես, շրթունքներդ 
ես,- Կհամբուրեմ, քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ, քեզ- Ամենտի երկրում» (8, 97): Չարեն-
ցի բանաստեղծություններում նույնպես քույրքույրքույրքույր բառը գերազանցա-
պես կոչական է, որը կապակցվում է լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, 
մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, իրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղային որոշիչնե-
րով. «Կապույտ, երկնագույն համբույրը նրա – Լուսավո՜ր քրոջքրոջքրոջքրոջ»    (8, 
51), «Դու գնում ես, բայց հոգիս սպասում է քեզ.– Կապո՛ւյտ աղջիկ, 
քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ հեզ, դու հետ չե՞ս գալու» (8, 72), «Եվ մենակ է, քույրքույրքույրքույր-
աղջիկ, այնքան մենակ ու տրտում. Իրիկնային կապույտում մի 
ճաճանչ է քո հոգին» (8, 79), «Դու իմ վերջի՜ն, իրիկնայի՜ն աստղա-
յի՜ն քույրքույրքույրքույր» (8, 89): 

Հ. Շիրազի երկերում նույնպես նկատելի են նման երևույթի 
դրսևորումներ` «Կին է դառել օտար մեկին, Հայոց լեզուն մոռա-
ցել… – Ախ, ասացեք իմ քույրիկինքույրիկինքույրիկինքույրիկին՝ Զուր է կարոտս լացել» (7, 34), 
«Փնտրում էի լուսնյակի քույրքույրքույրքույր մի եղնիկ երազուն,– Փնտրում էի այն 
հոգին, որ իմ հոգին հասկանար» (7, 77): 

3. Ածանցյալ իմաստներից հաճախադեպ է նաև «Բժշկական 
անձնակազմին պատկանող կին (աղջիկ)՝ բժշկական հիմնարկնե-
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րում»21 իմաստը: «Հիւանդանոցներում կմ մասնաւոր տներում 
հիւանդին խնամարկող վարձու կին, խնամարկութեան որոշ ցեն-
զով և փորձառութեամբ, պատերազմի ժամանակ հիվանդներին 
ծառայողները, գթութեան քոյրգթութեան քոյրգթութեան քոյրգթութեան քոյր – որ պատերազմի ժամանակ ծառա-
յում է հիւանդանոցներում»22: Գթության քույր արտահայտությունը 
ընդլայնել է իր իմաստը և դարձել ոչ միայն հիվանդանոցներում 
կամ պատերազմի ժամանակ օգնություն ցույց տվող կին, այլև փո-
խաբերական իմաստով չափազանց հոգատար կին: 

4. «Կուսանաց վանքերում՝ ամեն մի կոյս միւս կոյսերի վերա-
բերմամբ»23, ինչպես «Քո՛յրՔո՛յրՔո՛յրՔո՛յր, գնա՛ մայրապետին յայտնիր, որ 
Հռիփսիմէ քոյրըքոյրըքոյրըքոյրը հիւանդացել է»24: Նմանօրինակ դիմելաձևերի 
հանդիպում ենք հայ գրականության միջնադարյան շրջանին հա-
տուկ կրոնաեկեղեցական գրականության մեջ՝ վարքերում և վկա-
յաբանություններում: Հետագա շրջանների գրողներն իրենց ստեղ-
ծագործություններում ընդլայնեցին այս իմաստը՝ այն դարձնելով 
ոչ միայն վանքերում փակված կույսերի, այլև առհասարակ աշ-
խարհից կտրված, ժողովրդին ծառայելու նպատակով ինչ-որ 
հեռավոր տեղերում ապրող աղջիկներին անվանելու ձև: Ինչպես՝ 
«Ճաշից հետո, երբ առանձնացա հանգստանալու, իմ միակ մտած-
մունքը դարձյալ քույրքույրքույրքույր----ԱննայիԱննայիԱննայիԱննայի մասին էր: Շարունակ ինքս ինձ 
հարցնում էի՝ թե արդյոք ի՞նչն է ստիպել այդ կնոջը՝ հեռանալ 
աշխարհից ու քաշվել իրեն անծանոթ ու հեռավոր մի գյուղի 
անկյունը:… գյուղական կոշտ ու կիսավայրենի ժողովրդի մեջ՝ լոկ 
նրան ծառայելու պաշտոնը ստանձնելով» (6, 133): 

5. Հայ իրականության մեջ հատկապես տարածված է քույրքույրքույրքույր 
հասկացության ածանցյալ իմաստներից հարգական դիմելաձևը: 
Ս. Մալխասյանցի վկայմամբ «Մտերմական հարգական բառ, որով 
դիմում են ծանոթ կնոջ»25: Պիտի հավելենք, որ որպես հարգական 

                                                                 
21 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, էջ 1581: 
22 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, Հայկական ՍՍՌ 

պետական հրատարակչութիւն, Երևան, 1944,  էջ 583: 
23 Անդ: 
24 Անդ: 
25 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, էջ 583: 
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բառ մեր իրականության մեջ քույրքույրքույրքույր բառով դիմում են ոչ միայն 
ծանոթ, այլև անծանոթ մարդկանց: Նմանօրինակ երևությունները 
բազմաթիվ են ոչ միայն առօրյայում, այլև մեր գրականության մեջ: 
Օրինակ՝ «Ասի.– Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, ազիզ տեսքիդ արժանացա ես բարով…» 
(3, 164), «Ես պանդուխտ եմ, էս տեղերին ծանոթ չեմ, ՔույրիկՔույրիկՔույրիկՔույրիկ, ասա, 
ո՞րն է ճամփան Բինգյոլի» (3, 35), «Նահապետ ախպեր, քույրիկքույրիկքույրիկքույրիկ 
Նուբար, կխմիմ ձեր կենաց» (10, 419):  

6. ՔույրՔույրՔույրՔույր բառը, հաճախ գործածվելով, ցույց է տալիս մտերմու-
թյուն: Քրոջ պեսՔրոջ պեսՔրոջ պեսՔրոջ պես արտահայտությունը նշանակում է մտերմաբար, 
հարազատաբար: «Լոկ երկունք, լոկ արցունք թող լինի, Ինձ 
այդպես, քրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պես մի՜ գթա…» (9, 50), «Այսօր եղիր քրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պես- 
Անչար, մաքուր և գթոտ,–» (9, 88), «Ու երբ նայում եք՝ այնպես 
մաքուր, Եվ այնպես հեզ եք ու այնպես քույրայնպես քույրայնպես քույրայնպես քույր, Կարծես, հեռվից եք 
հետս խոսում…» (9, 164): 

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության երկրորդական իմաստների բազմազա-
նությունը պայմանավորված է առաջնային իմաստի վերացարկ-
մամբ, որի հետևանքով ընտանեկան հարաբերություն ցույց տվող 
միավորը ստանում է ընկերական նշանակություն, իսկ ավելի ուշ 
շրջանում վերագրվում է նաև իրանիշ գոյականների՝ ենթարկվելով 
խոսքիմասային փոխակերպման։ ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության իմաստա-
յին դրսևորումները նույնպես հայ իրականության մեջ մտածողու-
թյան դրսևորման արդյունք են։ 

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացությունն իր ուղղակի, հիմնակետային իմաստին 
զուգահեռ ստացել է նոր ածանցյալ՝ ուղիղ և փոխաբերական 
իմաստներ, որոնք հասկանալի են հաղորդակցության գործընթա-
ցում, քանի որ պայմանավորված են տվյալ խոսքային իրադրու-
թյամբ։  
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ԱղբյուրներԱղբյուրներԱղբյուրներԱղբյուրներ    

1. Բակունց Ակ., Երկեր, «Լույս», Երևան, 1985: 
2. Դեմիճյան Դ., Երկեր, «Լույս», Երևան, 1983:  
3. Իսահակյան Հ. Երկեր, «Լույս», Երևան, 1986:  
4. Հայոց հին և միջնադարյան բանաստեղծության քրեստոմա-

տիա, «Երևանի համալսարանի», Երևան, 1979: 
5. Հարությունյան Ս., «Հայ հին վիպաշխարհը», «Արևիկ», Երևան, 

2004:  
6. Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ2, «Հայաստան», Երևան, 1997: 
7. Շիրազ Հ., Երկեր, հ. 3, «Սովետական գրող», Երևան, 1984: 
8. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու, հ. 1, «Սովետական գրող», 

Երևան, 1986:  
9. Տերյան Վ., Երկեր, «Սովետական գրող», Երևան, 1989: 
10. Քոչար Հր., Երկեր, «Սովետական գրող», 1981: 
    
    

ՀապավմՀապավմՀապավմՀապավմանանանան    և համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալի    

Ագլ. – Ագուլիս Մշ. – Մուշ 
Ալշ. – Ալաշկերտ  
Ախց. – Ախալցխա 

ՆՀԲ. – Նոր բառգիրք  
 Հայկազեան լեզուի 

Ասլ. – Ասլանբեկ Ննխ. – Նոր Նախիջևան 
Գոր. – Գորիս Շմ. – Շամխոր 
Երվանդակերտ Պլ. – Պոլիս 
Զթ. – Զեյթուն Ջղ. – Ջուղա 

Խրբ. – Խարբերդ Սեբ. – Սեբաստիա 

Հաւ. – Հավարիք (Հաւարիք) Սլմ. – Սալմաստ 

ՀՃ. –Հաճն Սվեդ. – Սվեդիա 

Մկ. – Մոկք Սչ. – Սուչավա  
Մրղ. – Մարաղա Տփ. – Տփղիս 
Ղրբ. – Ղարաբաղ Ղրբ. – Ղարաբաղ 
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Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия «сестра»«сестра»«сестра»«сестра»    
в армянском языкев армянском языкев армянском языкев армянском языке    

Нерсесян ШушанНерсесян ШушанНерсесян ШушанНерсесян Шушан    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: многожанровая литература, семейные отношения, 
родственные отношения, основные и производные значения, прямые и 
переносные значения    

Семантические рецепции концепта ««««сестра», обозначающего семей-
ные отношения, в армянском языке весьма разнообразны: их можно клас-
сифицировать по основным и производным подвидам, которые, в свою 
очередь, характеризуются прямыми и переносными признаками. По 
своему основному значению концепт «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» относится к понятиям, 
выражающим семейные отношения, а по производной семантике данный 
концепт приобретает следующие значения: «близкая, любимая женщина», 
«родственная душа», «представительница медицинского персонала», 
«женщина, проживающая в монастыре» и т.д. 

В представленных значениях данный концепт употребляется как в 
народном фольклоре, в Библии, так и в армянской авторской литературе.  

Одно из производных значений занимает доминирующее положение 
по отношению к другим производным значениям, вместе с тем, каждое 
производное значение имеет свою сферу выражения, например: значение 
«форма обращения к возлюбленной» наиболее распространено в любовной 
лирике. 

В повседневном разговорном стиле распространены диалектные 
варианты этого концепта с присущими им фонетическими изменениями. 
Стоит отметить, что эти видоизмененные варианты иногда настолько 
прочно укореняются в языковом сознании, что начинают употребляться и 
в литературе, например: в произведениях А. Исаакяна широко приме-
няется вариант слова «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» – «сестричка»«сестричка»«сестричка»«сестричка». 

Концепту «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» характерны также специфические связующие 
модели: в основном, этот концепт сочетается с глаголами «любить», 
«желать», «жалеть». Концепт «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» употреблялся во все периоды разви-
тия армянского языка и во всех диалектах, подвергаясь определенным 
фонетическим и грамматическим трансформациям. 
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The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of     
the Conceptthe Conceptthe Conceptthe Concept    ‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian    

Nersesyan ShushanNersesyan ShushanNersesyan ShushanNersesyan Shushan    

SummarySummarySummarySummary    
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The semantic perceptions of the concept ‘sister’, denoting a family 
relation, are various in Armenian. They are classified into prior and secondary 
subtypes, which, in their turn possess direct and figurative properties. In its 
prior meaning it is one of the concepts of describing a family relation, in the 
secondary meaning it means a close, beloved woman, a kindred spirit, a woman 
belonging to the medical staff, a woman living in a monastery etc.  

The usage of the presented meanings is found not only in folklore, in the 
Bible but also in Armenian literature.  

One of the secondary meanings has a predominant position in relation to 
the other derived meanings; moreover, each derived meaning has its own 
sphere of manifestation, for example, the meaning of the form of addressing a 
beloved person is mainly common in love songs.  

In colloquial style the dialectal variants of this concept with sound 
interchanges are common. At the same time, these sound interchanges are 
sometimes so ingrained in the linguistic consciousness that they also appear in 
literature, for example, ‘kurik’ (քուրիկ) version of the word ‘sister’ is common 
in Isahakyan’s works.  

The concept ‘sister’ occurs in specific collocations; it is mainly used with 
the verbs such as ‘to love’, ‘to desire’, ‘to feel sorry’. The concept ‘sister’  
undergoing sound and grammatical changes has been used in all periods of the 
development of the Armenian language and its dialects. 
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