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A + Suf = NA + Suf = NA + Suf = NA + Suf = N    և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային 
նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝     

ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների     
ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան    ԱրինեԱրինեԱրինեԱրինե    

        
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային արտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններ.... լեզվական նշան, նշանա-

յին բաղադրություն, նշանակյալ, նշանակիչ, ներհարաբերակցային 
սկզբունք, իմաստային դաշտ, հաջորդական արտածումների մեթոդ, 
միջհարացուցային հարաբերություններ, ածանցային իմաստներ 

Լեզվական նշանի ամբողջական քննություն իրականացվում է 
նրա բաղադրիչների` նշանակյալի և նշանակչի հարաբերակցու-
թյան բացահայտմամբ: Նշանի լիակատար նկարագրության հաս-
նելու համար ուսումնասիրությունը կարելի է կատարել կա՛մ նշա-
նակչից նշանակյալ, կա՛մ նշանակյալից նշանակիչ ուղղվածու-
թյամբ: Սա նշանի երկոլորտ քննություն է: Լեզվաբանական վերա-
ցարկման նկատառումներով և համապատասխան նպատակա-
դրմամբ պայմանավորված` հնարավոր է նաև նշանի մենոլորտ 
քննություն, այսինքն` կա՛մ միայն նշանակչի, կա՛մ միայն նշանակ-
յալի հետազոտություն: Եթե հարկ է վեր հանել նշանակչի բնութա-
գրերը` անկախ նշանակյալից, ապա ուշադրության կենտրոնում 
ենք պահում նշանի արտահայտության ոլորտը: Սա լեզվաբանու-
թյան մեջ ուսումնասիրության ամենատարածված եղանակն է: Եթե 
հարկ է վեր հանել նշանակյալի բնութագրերը` անկախ նշանա-
կչից, ապա այս դեպքում զննության նյութ է դառնում նշանի բո-
վանդակության ոլորտը, որը լեզվանշանագիտության մեջ առավե-
լապես հանգեցվում է իմաստային կողմին: Հենց այս կողմին է 
նվիրված մեր քննությունը, որը, պետք է արձանագրել, սակավա-
դեպ է հայրենական լեզվաբանության մեջ:  

Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: 
Ինչպես ամեն մի լեզվի, այնպես էլ արդի անգլերենի նշանային 
բաղադրությունների կաղապարները և նրանց իրացումները այդ 
բաղադրությունների կառուցվածքային արտահայտության պատ-
կերն են ներկայացնում, մինչդեռ նշանը, ինչպես ասվեց, այդպիսին 
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է հենց նրանով, որ ներհյուսումն է արտահայտության և բովանդա-
կության ոլորտների: Բայց քանի որ մեր ուսումնասիրությունը բո-
վանդակության ոլորտին` նշանակյալին է վերաբերում, ուստի 
պարտավոր ենք տալ անգլերենի նշված կաղապարների հարա-
ցույցը, որից էլ հնարավոր կլինի արտածել ածանցային նշանա-
կերտների իմաստային դաշտը: «Նշանակերտ» տերմինը հուշում է, 
որ այս կամ այն ածանցով է ձևավորվում տվյալ բաղադրյալ նշանը, 
որն ընդունված է անվանել նաև նշանային բաղադրություն1:  

Վերջին տասնամյակներում զգալի տեղ է տրվում իմաստաբա-
նական ուսումնասիրություններին: Չնայած ընդհանուր լեզվաբա-
նության մեջ այս կարգի ուսումնասիրությունների առատությանը՝ 
այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ, ի տարբերություն նշանի ար-
տահայտության կողմի, որը մանրակրկիտ վերլուծության է են-
թարկվում՝ անկախ իմաստից, բովանդակային կամ իմաստային 
կողմը նույն հեշտությամբ դիտարկման չի ենթարկվում՝ անկախ 
տվյալ նշանի հնչյունական կամ կառուցվածքային արտահայտու-
թյունից։ Եվ սա բնական է, որովհետև լեզվական նշանի հնչյունա-
կան կազմն ու կառուցվածքը թանձրացապես ընկալելի և պատկե-
րելի իրողություններ են, մինչդեռ իմաստը պայմանական վերա-
ցարկում է, որը բառային իմաստի դեպքում պատմականորեն է վե-
րագրվում տվյալ բառին, որի իմաստափոխությունը հնարավոր է 
նրա ամեն մի գործածությամբ2: Նույնիսկ կանոնարկիչ բառարան-
ներում բառարանային միավորների իմաստները և տարբեր նշա-
նակությունները սահմանելիս, ինչպես նկատում է լեհ լեզվաբան 
Վիտոլդ Դորոշևսկին, լուրջ դժվարությունների առաջ է կանգնում 
մասնագետը3: Հետևաբար, է՛լ ավելի դժվար է առավել տարողու-

                                                                 
1 «Բաղադրություն» տերմինը լեզվանշանագիտությունը վերցրել է բառակազ-

մությունից. տե՛ս Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 
ԵՊՀ հրատ., 1984, էջք 219-309, 372 էջ: 

2 Տե՛ս Goldberg A., Constructions, Lexical Semantics and the Correspondence 
Principle // The Syntax of Aspect, OUP, 2005, էջք 215-230:  

3 Տե՛ս Дорошевский В., Элементы лексикологии и семиотики, «Прогресс», М., 
1973, էջք 249-267, 288 էջ: 
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նակ նշանների՝ շարահյուսական կառույցների, ասույթների ու վե-
րասույթների զուտ բովանդակային դիտարկման լեզվաբանական 
ելակետն ու հանգակետը հայտնաբերելը: Ահա սա է պատճառը, որ 
մեր օրերում էլ, չնայած նկատելի ձեռքբերումներին, իմաստաբա-
նությունը հետազոտության միասնական մեթոդների ընդունման 
առումով դեռևս որոնումների փուլում է4:  

 Ձեռնամուխ լինելով ածանցային նշանակերտների իմաստա-
յին վերլուծությանը՝ իհարկե, աչքի առաջ ունենք այդպիսի հետա-
զոտության` ոչ այնքան կատարյալ լինելու հանգամանքը, որը 
պայմանավորված է տվյալ նշանակերտին վերագրվելիք իմաստի 
կամ իմաստների անխուսափելի սուբյեկտիվությամբ5: Բայց սա չի 
նշանակում, թե պակասում է այս կարգի ուսումնասիրության գի-
տական կարևորությունը: Նախ՝ ինչ էլ լինի, պարտավոր ենք նշա-
նային միավորների և բաղադրությունների երկկողմ՝ և՛ բովանդա-
կային, և՛ արտահայտական դիտարկում կատարել: Ապա՝ անկախ 
հնարավոր սուբյեկտիվությունից՝ իմաստաբանական հետազո-
տության ընթացքում, որպես կանոն, այս կամ այն չափով առա-
ջարկվում են դիտարկման համապատասխան եղանակներ, որոնք 
միշտ էլ այդ կարգի վերլուծությունների ավելի արդյունավետ 
մեթոդների հայտնաբերման հեռանկարն ունեն: Այս ուսումնասի-
րության մեջ փորձ է արվում առաջարկելու որոշ եղանակներ, 
որոնք ներկայացնում ենք ստորև:  

Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:    Վերջ-
ածանց-նշանակերտների իմաստաբանական քննության համար, 
բացի բառարաններից, մեզ համար հիմնական աղբյուրներից մեկը 
Օ. Մեշկովի ուսումնասիրությունն է, որի իմաստաբանական գնա-
հատականները ոչ թե մեխանիկորեն ենք որդեգրել, այլ իմաստա-
յին առաջնությունների բնորոշման հարցում կատարել ենք համա-
պատասխան սրբագրումներ6: Իմաստային դաշտերի տիպաբանու-

                                                                 
4 Տե՛ս Мамудян М., Лингвистика, «Прогресс», 1985, էջք 165-185, 200 էջ: 
5 Տե՛ս Bolinger D., Meaning and form. London, 1977, էջք 38-54: 
6 Տե՛ս Мешков О., Словообразование современного английского языка, «Наука», 

1976, էջք 47-88, 248 էջ: 
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թյանը հասնելու համար դիմում ենք այսպես կոչված հաջորդական հաջորդական հաջորդական հաջորդական 
արտածումներիարտածումներիարտածումներիարտածումների    եղանակին:եղանակին:եղանակին:եղանակին: Նախ՝ կատարում ենք ածանցների 
իմաստային առանձնակի բացահայտումներ, ապա՝ համեմատում 
և խմբավորում ենք դրանք՝ ըստ նույնական հատկանիշների, 
այնուհետև` դուրս ենք բերում ածանցները` իրենց իմաստներով, և 
ապա` դուրս ենք բերում A + Suf = N և հարակից կաղապարների 
իմաստային դաշտերը կազմավորող վերջածանցները: Սա թույլ է 
տալիս վեր հանել այդ դաշտերի տիպաբանությունը` ըստ վերա-
ցարկված հասկացական դասերի: Թեև ունենք ածանցային նշանա-
կերտների իմաստային դաշտի ամբողջական պատկերը, սակայն 
հասկանալի է, որ մեկ հոդվածի սահմաններում հնարավոր չէ այն 
ներկայացնել ամբողջությամբ, ուստի դաշտային հարացույցները 
ներկայացնում ենք մեկ ելակետային (նշված) կաղապարով և սրա-
նով դրսևորված ածանցների ներհարացուցային և միջհարացուցա-
յին աղերսների բացահայտմամբ:  

A + Suf = NA + Suf = NA + Suf = NA + Suf = N    կաղապարի նշանակերտների ընտրանքային հա-
րացույցը` իմաստային ընդգրկումներով, հետևյալ պատկերն է 
ներկայացնում.     

-acy – վիճականիշ, որականիշ (intricacy, intimacy) 
-age – վիճականիշ (shortage), նյութանիշ (roughage) 
-an – անձնանիշ (politician) 
-ard – նվաստացուցիչ անձնանիշ (dullard) 
-ase – նյութանուն (invertase) 
-dom – վիճականիշ, փաստանիշ (freedom, wisdom) 
-en – նյութանիշ (bittern) 
-er  – անձնանիշ և տեղանիշ (westerner) 
-ery – 1. որականիշ/վերացանիշ (bravery).  

2. հավաքանիշ (finery)  
-hood – վիճականիշ (likelihood) 
-ia – վիճականիշ (inertia) 
-ion – վերացանիշ, գոյանիշ (լինելություն) (precision) 
-ism – դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ (realism, nominalizm, 

vulgarism) 
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-ist – անձնանիշ (որևէ ուղղության ներկայացուցիչ) (naturalist) 
-itude – վերացանիշ (promptitude) 
-ity – վիճականիշ, որականիշ, պայմանանիշ (activity, humidity, 

complexity) 
-ling – անձնանիշ, կենդանանիշ, բուսանիշ (softling, youngling) 
-ment – շնորհանիշ (օժտվածություն նշող), հատկակրանիշ 

(merriment) 
-ness – վիճականիշ, որականիշ (darkness) 
-ster – անձնանիշ, փոքրանիշ (youngster) 
-th – որականիշ (warmth) 
-um – պարփականիշ (planetarium) 
-ure – հատկակրանիշ (moisture) 
-y – վերացանիշ, հատկակրանիշ (sweetie) 
A + Suf = N կաղապարով հարացույց ձևավորող նշանակերտ-

ներն ըստ բերված իմաստային դաշտերի խմբավորելու դեպքում 
կունենանք հետևյալ պտկերը.  

1) Վիճականիշ դաշտ են ձևավորում -acy, -age, -dom, -hood,    
-ia, -ity, -ness նշանակերտները, որոնցից զուտ վիճականիշ 
են -hood, -ia ձևույթները, իսկ մնացյալ նշանակերտները 
ներառվում են նաև այլ դաշտեր կամ, որ նույնն է, իրենցով 
ձևավորում են այլ դաշտեր ևս: 

2) Որականիշ դաշտ են ձևավորում -acy, -ery, -ity, -ness, -th 
նշանակերտները. բոլորն էլ բազմիմաստ են: 

3) Անձնանիշ դաշտ են կազմավորում -an, -ard, -er, -ist, -ling,  
-ster նշանակերտները, որոնցից զուտ անձնանիշ են միայն 
առաջին երկուսը. երկրորդը և երրորդը անձը բնութագրող 
հավելյալ հատկանիշ են արտահայտում: 

4) Նյութանուն է ձևավորում միայն -ase ձևույթը. սա պայմա-
նականորեն ենք նշանակերտ համարում, որովհետև ոչ թե 
հասկացություն կազմելուն է նպաստում, այլ պարզապես 
նյութի անվանմանը, այսինքն՝ այս ձևույթի մասնակցու-
թյամբ ոչ թե տերմին է ստեղծվում, այլ անվանակարգու-
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թյուն (nomenclature) [Է. Աղայան 1984, 327-330]: Սա է 
պատճառը, որ այս նշանակերտին իմաստային դաշտին     
-նիշ բաղադրիչով բնորոշ անվանում չենք տալիս:  

5) Զուտ նյութանիշ իմաստային դաշտ է ձևավորվում -en 
նշանակերտով: 

6) Վերացանիշ իմաստային դաշտ են ձևավորում -ion, -itude, 
և -y նշանակերտները, որոնցից միայն երկրորդ ձևույթն է 
զուտ վերացանիշ, մյուս երկուսը զուգակցվում են այլ 
դաշտերի հետ: 

7) Հատկակրանիշ իմաստային դաշտ են կազմավորում -ment, 
-ure և -y նշանակերտները, որոնցից դարձյալ միայն երկ-
րորդ ձևույթն է զուտ հատկակրանիշ, մյուս երկուսը զուգա-
կցվում են այլ դաշտերի հետ: 

8) Դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ իմաստային եռադաշ-
տություն է կազմավորում -ism նշանակերտը, որի ձևավո-
րած իմաստները ոչ մի հատում չունեն այլ դաշտերի հետ: 

9) Զուտ պարփականիշ իմաստային դաշտ է ձևավորվում -um 
նշանակերտով: 

10) Հավաքանիշ դաշտ է ձևավորում -ery նշանակերտը, որ 
զուգակցվում է նաև այլ իմաստային դաշտի հետ:  

11) Վիճականիշ նշանակերտներից -acy-ն և -ness-ը նաև որա-
կանիշ դաշտ են ձևավորում, -age-ն՝ նաև նյութանիշ, -dom-ը՝ 
նաև փաստանիշ, -ity-ն՝ նաև որականիշ և պայմանանիշ: 

12) Կենդանանիշ և բուսանիշ իմաստային դաշտեր է ձևավո-
րում -ling նշանակերտը, որը զուգակցվում է անձնանշու-
թյամբ: 

Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային 
հարաբերություններ:հարաբերություններ:հարաբերություններ:հարաբերություններ: Մինչև հիմա նշանակերտների և նրանցով 
ձևավորված իմաստային դաշտերի դիտարկում էինք իրականաց-
նում: Այժմ փորձենք պարզել միջհարացուցային կամ, այսպես 
ասած, «միջդաշտային» հարաբերությունները: Ուսումնասիրու-
թյան այս հատվածում մեկնակետ կլինեն նշանակերտները:  
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----acyacyacyacy    
Այս նշանակերտով գոյականներ են ձևավորվում ածականա-

կան, բայական և գոյականական հիմքերից: 
A + Suf = N – վիճականիշ, որականիշ: 
V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ: 
N + Suf = N  – վիճականիշ, տիտղոսանիշ: 
Դիտարկվող կաղապարներում միջհարացուցային ընդհան-

րություն կա` պայմանավորված վիճականշության դաշտով: Որա-
կանշությունը, ընթացանշությունն ու տիտղոսանշությունը ինքնա-
բավ դաշտեր են` յուրաքանչյուր կաղապարի համար առանձ-
նաբար: 

----ageageageage    
Բերված նշանակերտով գոյականներ են ձևավորվում ածակա-

նական, բայական և գոյականական հիմքերից: 
A + Suf = N – վիճականիշ, նյութանիշ: 
V + Suf = N – գործանիշ, փաստանիշ: 
N + Suf = N – վիճականիշ, իրանիշ, փաստանիշ: 
Միջհարացուցային ընդհանրություն ունեն 1-ին և 4-րդ կաղա-

պարները` վիճականշության դաշտով: 
----anananan    

Այս նշանակերտի 1-ին և 4-րդ համարների կաղապարներով 
գոյականներ են ձևավորվում, իսկ 5-րդ համարի կաղապարով` 
ածականներ: 

A + Suf = N – անձնանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, մասնագիտանիշ: 
N + Suf = A – վերաբերանիշ: 
Ինչպես տեսնում ենք, 1-ին և 4-րդ կաղապարներում առկա է 

միջհարացուցային ընդհանրություն` բեկված անձնանշության 
դաշտով:  

----ardardardard    
Այս նշանակերտի մեջ համատեղված է զույգ իմաստային 

դաշտ. (1) A + Suf = N – անձնանիշ, նվաստանիշ: 
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----aseaseasease    
Նշանակերտը գոյականներ է կազմում ածականական և 

գոյականական հիմքերով: 
A + Suf = N – նյութանուն: 
N + Suf = N – իրանիշ, տարրանիշ: 
Միջհարացուցային աղերսներ չկան: 

----domdomdomdom    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականներ է 

կազմում:  
A + Suf = N – վիճականիշ, փաստանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, վերացանիշ, տիտղոսանիշ: 
Ինչպես տեսնում ենք, իմաստային դաշտերի նույնականու-

թյամբ պայմանավորված միջհարացուցային աղերսներ չկան:  
----enenenen    

Քառակաղապար հնարավորությամբ նշանակերտ է: Կազմում 
է գոյականներ` ածականական և գոյականական հիմքերով, և 
բայեր` գոյականական և ածականական հիմքերով: 

A + Suf = N – նյութանիշ: 
N + Suf = N  – մասնանիշ: 
N + Suf = V – բայասեռանիշ` ներգործանիշ: 
A + Suf = V – բայասեռանիշ` վիճակադարձ: 
Ձևավորում է մերձիմաստ և տարիմաստ դաշտեր: Իրար 

նկատմամբ տարիմաստ են 1-ին և 4-րդ համարների կաղապար-
ները, և այդպիսին են այդ երկուսը միասին` ի հակադրություն 8-րդ 
և 9-րդ համարների մերձիմաստ կաղապարների: Վերջին երկուսը 
մերձիմաստ են, որովհետև, ճիշտ է, բայասեռանիշ են, սակայն 
սրանց իմաստային նույնությունը լիակատար չէ, այլ մասնակի, 
քանի որ մեկի սեռանշությունը մասնավորվում է ներգործականու-
թյամբ, իսկ մյուսինը` վիճակադարձությամբ: 

----erererer    
Նշանակերտ է` եռակաղապար հնարավորությամբ: Գոյա-

կաններ է կազմում ածականական, բայական և գոյականական 
հիմքերով: 
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A + Suf = N – անձնանիշ: 
V + Suf = N – անձնանիշ, գործորդանիշ, տեղանիշ, կենդանա-

նիշ, իրանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, զբաղումնանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային հատումներ կան` 

անձնանշության բեկմամբ: Այս իմաստը մենադաշտ է 1-ին համարի 
կաղապարի տիրույթում, զուգադաշտ` 4-րդ համարի կաղապարի 
տիրույթում և բազմադաշտ` 2-րդ համարի կաղապարի տիրույթում: 

----hoodhoodhoodhood    
Այս նշանակերտը գոյականներ է կազմում ածականական և 

գոյականական հիմքերից: 1-ին համարի կաղապարը մենադաշտ է, 
2-րդ համարինն օժտված է բազմադաշտությամբ: 

A + Suf = N – վիճականիշ: 
N + Suf = N – վիճականիշ, վերացանիշ, հավաքանիշ, որակա-

նիշ: 
Միջհարացուցային աղերսն ապահովված է վիճականշու-

թյամբ:  
----iiii    

Գոյականակազմ նշանակերտ է` գոյականական հիմքով: Եզա-
կի իմաստային դաշտ է ձևավորում: 

N + Suf = N – պետութենանիշ: 
----iaiaiaia    

Գոյականակազմ նշանակերտ է` գոյականական հիմքով: 
Մենադաշտ է: 

A + Suf = N – վիճականիշ: 
----ionionionion    

Ածականական և բայական հիմքերով գոյականակազմ նշանա-
կերտ է: 1-ին համարի կաղապարը մենադաշտ է, 2-րդ համարինը` 
բազմադաշտ: 

A + Suf = N – վերացանիշ: 
V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ, որականիշ, վերացա-

նիշ: 
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Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային հատումը տեղի է 
ունեցել վերացանշության դաշտում: 

----ismismismism    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 

նշանակերտ է: Երկու կաղապարն էլ աչքի են ընկնում իմաստային 
բազմադաշտությամբ:  

(1) A + Suf = N – դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ: 
(4) N + Suf = N – վիճականիշ, վերացանիշ, որականիշ, պատ-

մափուլանիշ, գիտանվանանիշ/ուսմունքանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----istististist    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 

նշանակերտ է: Կաղապարները մենադաշտ են` լրացված իմաս-
տային նրբություններով:  

(1) A + Suf = N – անձնանիշ (ուղղության հետևորդ): 
(4) N + Suf = N – անձնանիշ////զբաղումնանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային ոչ լիակատար 

հատում կա անձնանշության դաշտում: 
----itudeitudeitudeitude    

Ածականական հիմքով գոյականակազմ նշանակերտ է: Կա-
ղապարը մենադաշտ է: 

(1) A + Suf = N – վերացանիշ: 
----ityityityity    

Գոյականակազմ եռակաղապար նշանակերտ է: Այս կաղա-
պարները կազմված են ածականական, մակբայական և գոյակա-
նական հիմքերով: Ածականական հիմքով գոյականական կաղա-
պարն իմաստային առումով եռադաշտ է, իսկ մյուս կաղապար-
ները մենադաշտ են: 

(1) A + Suf = N – վիճականիշ, որականիշ, պայմանանիշ: 
(3) D + Suf = N – վերացանիշ: 
(4) N + Suf = N – վերացանիշ: 
Միջհարացուցային կաղապարներից ընդհանրություն ունեն 
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մակբայական և գոյականական հիմքերով (3-րդ և 4-րդ թվահա-
մարներով) բաղադրությունները, որոնք հատվում են վերացանշու-
թյան իմաստային դաշտում:  

----linglinglingling    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Ածականական հիմքով կաղապարը եռա-
դաշտ է, իսկ բայական և գոյականական հիմքերով կաղապարները 
զուգադաշտ են: 

(1) A + Suf = N – անձնանիշ, կենդանանիշ, բուսանիշ: 
(2) V + Suf = N – անձնանիշ, կենդանանիշ: 
(4) N + Suf = N – նվազանիշ, հուզանիշ: 
Իմաստային դաշտերի առումով միջհարացուցային ընդհան-

րություն ունեն 2-րդ և 4-րդ համարների, կաղապարները, որոնք 
հատվում են անձնանշության և կենդանանշության դաշտերում:  

----mentmentmentment    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Իմաստային առումով բոլոր կաղապար-
ները մենադաշտ են. միայն 4-րդ համարի կաղապարը համատե-
ղում է երկու նրբիմաստ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ: 
(4) N + Suf = N – հիմնանիշ / ստորանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ չկան: 

----sterstersterster    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Իմաստային առումով 1-ին և 4-րդ համար-
ների կաղապարները մենադաշտ են, 2-րդ համարինը` զուգա-
դաշտ: 

(1) A + Suf = N – անձնանիշ: 
(2) V + Suf = N – անձնանիշ, գործորդանիշ: 
(4) N + Suf = N – անձնանիշ: 
Երեք կաղապարների իմաստային դաշտերի միջհարացուցա-

յին աղերսներ կան, որոնք ակներև են անձնանշության դաշտում: 
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----thththth    
Ածականական և բայական հիմքերով գոյականակազմ նշանա-

կերտ է: 1-ին կաղապարը իմաստային առումով մենադաշտ է, 
երկրորդը` բազմադաշտ: 

(1) A + Suf = N – որականիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ, որականիշ, վերա-

ցանիշ: 
Միջհարացուցային ընդհանրությունը որականշության դաշ-

տում է: 
----umumumum    

Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 
նշանակերտ է: Իմաստային առումով կաղապարներից յուրաքանչ-
յուրը մենադաշտ է: 

(1) A + Suf = N – պարփականիշ: 
(4) N + Suf = N – հանգուցանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----ureureureure    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով նշանա-

կերտ է: Առաջին երկու կաղապարներն իմաստային առումով 
մենադաշտ են, վերջինը` զուգադաշտ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – վիճականիշ: 
(4) N + Suf = N – վերացանիշ, ոլորտանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----yyyy    
Գոյականակազմ և ածականակազմ քառակաղապար նշանա-

կերտ է: Գոյականներ է կազմում ածականական, բայական և գոյա-
կանական հիմքերով և ածականներ` գոյականական հիմքով: 2-րդ 
և 4-րդ համարների կաղապարները զուգադաշտ են, իսկ 1-ին և 5-
րդ համարներինը` մենադաշտ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ, վերացանիշ: 
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(4) N + Suf = N – անձնանիշ, փաղաքշանիշ: 
(5) N + Suf = A – հարաբերանիշ: 
Հակառակ կաղապարների առատության` այս նշանակերտով 

ձևավորված իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ 
չկան: 

Կարևոր ենք համարում հիշեցնել, որ իմաստային խմբավոր-
ման մեջ անխուսափելի է որոշ սուբյեկտիվությունը. հետագայում 
այս խնդրին անդրադառնալիս իմաստային տիպերի որոշ փոփո-
խությունների հնարավորությունը չենք բացառում: Կարծում ենք` 
սա ընդունելի և թույլատրելի մտային տեղաշարժ է գիտական 
ստեղծագործության մեջ: Սակայն սուբյեկտիվ չեն այն սկզբունքնե-
րը, որոնցով առաջնորդվում ենք այստեղ` հնարավոր խմբատիպեր 
առաջ քաշելով, իսկ դրանց մասնավոր իրացումներում սպրդող 
հնարավոր թերիները շտկելի են ժամանակի ընթացքում:  

Ինչպես տեսնում ենք, տասնյակներով բերված ածանցային 
իմաստները նույնպես խմբավորելի են և հեշտությամբ տեղա-
բաշխվում են վերացարկված հասկացական դասերում ու դրանց 
բոլոր ենթակարգերում: Այսպես` անձնանշությունն առարկայնու-
թյան դասին է պատկանում, բնութագրանշությունը` հատկանշայ-
նության, կիրառանշությունը` ընթացայնության, տեղանշությունը` 
մակադրահատկանշայնության դասին և այլն: Այս դասերը ևս հա-
մապատասխան հատումներ են ունենում` ըստ իմաստային ընդ-
գրկման ծավալի. օրինակ` որականշությունը հատուկ է թե՛ առար-
կայնության, թե՛ հատկանշայնության, թե՛ մակադրահատկանշայ-
նության դասին: Այստեղ, սակայն, կանգ ենք առնում, քանի որ յու-
րաքանչյուր իմաստի դիտարկումը համապատասխան կաղապա-
րին ու ածանցին հարաբերելով` ստիպված ենք լինելու լայնածավալ 
կրկնությունների դիմել, իսկ առանց հարաբերելու բոլոր իմաստ-
ները չորս խմբավորմամբ ներկայացնելը, որքան էլ կարևոր լինի 
ընդհանուր լեզվաբանական հայեցակետով, այնուամենայնիվ դուրս 
է մասնավոր լեզվաբանության հետաքրքրության շրջանակից:  

Այսպիսով` նշանակերտների ձևավորած իմաստային խմբերի 
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քննությունը՝ միջկաղապարային հնարավորություններով և դրսևո-
րումներով, թույլ է տալիս պարզել, թե ինչպես են բաշխված նշա-
նակերտներն իմաստային դաշտերի վրա:  

Դեռևս նշանակերտների և առհասարակ նշանների իմաստա-
բանական հետազոտությունը չունի այն ճշգրտությունը, ինչ որ 
գտնում ենք դրանց արտահայտությանը և կառուցվածքին նվիրված 
ուսումնասիրություններում: Չնայած դրան, հենց նշանի նշանակ-
յալ և նշանակիչ բևեռների գոյությամբ պայմանավորված, պարտա-
վոր ենք հասնել այդ բևեռների առանձնակի ուսումնասիրությունը 
միմյանց հարաբերելուն՝ նոր մեթոդներ որոնելով: Այս առումով 
լեզվանշանագիտությունը դեռևս փնտրտուքի մեջ է: Հասկանալի է, 
որ իմաստաբանական վերացարկված այս դիտարկումներում մենք 
ևս խույս տալ չէինք կարող որոշ պայմանականություններից՝ 
սկսած նշանակերտների իմաստային անվանումներից, ավարտած 
դրանց տիպաբանական խմբավորմամբ:  
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ТипТипТипТипология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеров    
AAAA    + + + + SufSufSufSuf    = = = = NNNN    и смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемым    

                ДаниелянДаниелянДаниелянДаниелян        АринеАринеАринеАрине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: языковой знак, знаковый компоунд, означаемое, 

означающее, интракорреляционный принцип, семантическое поле, метод 
последовательных дедукций, межпарадигматические отношения, аффик-
сальные смысли  

В современном английском языке составное существительное с 
моделью A + Suf = N со смежными моделями рассматривается исключи-
тельно в семантической области языкового знака, то есть в фокусе нахо-
дится только один полюс знака – означаемое. Исследование семантических 
групп, образованных сигномейкеров, с интрамодульными возможностями 
и выражениями, позволяет нам прояснить, как эти сигномейкеры распре-
деляются по семантическим полям. 

Лингвосемиотика еще не имеет такого уровня исследования означае-
мого, как в области означающего. С точки зрения самодавлеющего иссле-
дования означаемого лингвосемиотика все еще в поиске. Для обеспечения 
эффективности изучения автор руководствуется разработанной ею мето-
дом последовательных дедукций, основанной на интракорреляционном 
принципе, установленном в армянском языкознании.  
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The Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed Sign----Makers withMakers withMakers withMakers with    
A + Suf A + Suf A + Suf A + Suf = N = N = N = N andandandand    Adjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated Ones    

DanielyanDanielyanDanielyanDanielyan    ArineArineArineArine    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: linguistic sign, sign compound, signified, signifier, intra-

correlational principle, semantic fields, the sequential deduction method, 
interparadigmal relations, affixal meaning 

The derivative noun with the A+Suf=N model with adjacent models is 
viewed in the solely semantic domain of the language sign, i.e. only one pole of 
the sign, the signified, is in focus. The examination of semantic groups formed 
by sign-makers, with intermodular possibilities and expressions, allows us to 
clarify how the sign-makers are distributed over semantic fields.  

Linguo-semiotics does not yet have the research level of the signified as 
much as it does in the area of the signifier. In terms of the self-sufficient 
examination of the signified, linguo-semiotics is still probing. To ensure the 
effectiveness of the examination to some extent, in giving the interparadigmal 
typology of sign-makers from merely the point of the signified, the author 
follows the sequential deduction method she has developed based on the intra-
correlational principle of examining the material that has been adopted in 
Armenian linguistics. 
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