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Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, 

իմաստով ամբողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակցութ-

յուն է, որը խոսքում վերարտադրվում է իբրև լեզվական պատրաստի 

միավորֈ 

Դարձվածքի մեջ առաջին հերթին առկա են փոխաբերակա-

նությունն ու պատկերավորությունըֈ Դարձվածքային միավորների 

տարբերակման չափանիշներ են նրանց կայունությունը, իմաստային 

ամբողջականությունը, կառուցվածքային տարբերակների հնարավո-

րությունըֈ Դարձվածքը օժտված է բառային բոլոր հատկանիշներով՝ 

բառային իմաստով, քերականական ձևավորվածությամբ ու կարգերով 

[8, էջ 369]ֈ  

Մեծ է ու բազմաբնույթ դարձվածքների ոճական արժեքը                    

Խ. Դաշտենցի գեղարվեստական խոսքում. այն նախ և առաջ 

պատկերավոր ու տպավորիչ է դարձնում խոսքը, նպաստում նրա 

հակիրճությանն ու սեղմությանը, ազգային երանգավորում հաղորդում 

և՛ հեղինակի, և՛ կերպարների խոսքին, բացահայտում նրանցից 

յուրաքանչյուրին բնորոշ լեզվամտածողությունըֈ  

Այսպիսով, ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ քերականական 

դասակարգմամբ հեղինակի լեզվին առավել բնորոշ են գոյականական, 

ածականական, բայական և մակբայական դարձվածքների 

գործածությունը, իսկ ոճական տեսանկյունից Դաշտենցի վեպում 

դարձվածքները հանդես են եկել խոսքի սեղմության, դիպուկության, 

ժողովրդայնության ապահովման լավագույն միջոցֈ Հեղինակը ստեղծել է 

նաև անհատական դարձվածքներֈ Անհերքելի է, որ Դաշտենցի վեպում 

դարձվածքները ոչ միայն գեղարվեստական յուրօրինակ ոճ են 
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հաղորդում, որոնք կառուցված են բացառիկ վարպետությամբ, այլև 

ապահովում են մեծ գրողի խոսքի հուզարտահայտչական երանգա-

վորումըֈ  

Բանալի բառեր. դարձվածք, խոսքի պատկերավորություն, 

լեզվամտածողություն, ոճական արժեք, ժողովրդայնություն, ազգային 

կոլորիտ, ոճավորումֈ 
 

Խ. Դաշտենցի գեղարվեստական արձակում հանդիպում են 

գոյականական, ածականական, բայական կամ մակբայական 

խոսքիմասային նշանակությամբ դարձվածքային միավորներ, որոնք 

խոսքը դարձնում են տպավորիչ, արտահայտիչ, ազդեցիկ, նաև  

երաժշտական [5, էջ 115]ֈ 

Թեև գոյականական դարձվածքները առանձնապես շատ չեն մեծ 

արձակագրի գեղարվեստական խոսքում, այնուամենայնիվ ունեն 

կառուցվածքային տեսակներով  ոճական-արտահայտչական հետևյալ 

արժեքները. 

1. Կազմվում են մեծ մասամբ երկու, իսկ սակավ դեպքերում՝ 

երկուսից ավելի գոյականներից. վերջին բաղադրիչը դրվում է 

ուղղական, իսկ նախորդը՝ սեռական հոլովով, որոնք իրար 

նկատմամբ արտահայտում են հատկացուցիչ-հատկացյալի կամ 

որոշիչ-որոշյալի հարաբերություն, ինչպես օրինակ՝ 

 «Մեղք են, լաո, Աստծու արարածներ են, թող նրանք էլ խլվլան 

արևի տակ» [6, էջ 109]ֈ 

 «Նասրի տան գլխավորը՝ Ավեսի Հաջի անունով մի քուրդ էր, նրա 

պապերը օսմանացիներից նեղվելով Հայաստան էին եկել Քրդստանից» 

[6, էջ 38]ֈ 

«Այդպես էր ապրում բռնաշենցի այդ հովիվը, մի չափազանց բարի, 

միամիտ և սրտաբաց մարդ էր նա» [6, էջ 55]ֈ 

2.  Կազմվում են ածականից և գոյականիցֈ Այս դեպքում վերջին 

բաղադրիչը դրվում է ուղղական հոլովով, և հասկանալի է, որ 

դարձվածքի բաղադրիչներն էլ իրար հետ կապվում են որոշիչ-

որոշյալ հարաբերությամբ, ինչպես՝ «Ինքը դիտմամբ թաքնվում էր 

անտառում, որ Կոլեն իրեն բարձրաձայն կանչեր և դրանից թե՛ նրա 

ձայնը զորանար ,և թե՛ որդին սրտոտ մարդ դառնար» [6, էջ 108]ֈ 

 «Օրենք է երկու ճնշված պետք է մեջք մեջքի տան՝ խփեն մի 

զոռբայիֈ Իրենք խաբվեցին օսմանացու քաղցր լեզվից ու ելան խփեցին 

ճնշված հային» [6, էջ 184]ֈ 



276 

 

«Հեղինեն ապրում էր իր ամենածաղկուն հասակը» [6, էջ195]ֈ  

«Նրանց ծեր ականջներին հնչեցին ծանոթ երգի վերջին բառերը»    

[6, էջ 204]ֈ 

3. Կազմվում են թվականից և գոյականից, ինչպես՝  

      «Խմենք էն մարդու կենացը,- ասաց Ասատուրը, որ մեր թառլան 

Դավթի շինած ջաղացի մեջ կաշխատի, էն ազնիվ մարդու, որ 

Դավթի հազար տարի առաջ աղացած ալրից մի պտղունց ալյուր է 

խառնել էն հացին, որ հիմա դրուկ է մեր առաջ» [6, էջ 90]ֈ  

Կազմվում են գոյականից և դերբայից, առավելապես՝ 

հարակատարից, օրինակ՝ 

«Մի մեծ քարափի մոտ շները սկսեցին հաչել, ոչխարները 

խրտնեցին, սեղմվեցին իրար և, ականջները սրած, բնազդաբար 

շարժվեցին դեպի քարափը» [6, էջ 94]ֈ 

Այլ խոսքիմասային դարձվածքներից գոյականական դարձվածքներ 

չեն ստացվում, որովհետև դրանց փոխարեն գործածվում են ածանցմամբ 

կամ բառաբարդմամբ ստացված գոյականներ [5, էջ116]ֈ 

Գոյականական դարձվածքները գունեղ և բազմերանգ են դարձնում 

վեպի լեզունֈ Գոյականական դարձվածքների շնորհիվ հեղինակի և 

հերոսների խոսքը աչքի է ընկնում հուզական հարստությամբ և 

պատկերավորությամբֈ Հեղիանակը ձգտել է նպաստել հերոսների 

ներքին ու արտաքին կերպավորմանը և հոգեկան ապրումների 

ընդգծմանըֈ  

Ածականական դարձվածքների կառուցվածքային բնորոշ 

առանձնահատկություններից   է ածական բաղադրիչ ունենալը, որին և 

նախորդում են տարբեր հոլովներով դրված գոյականներֈ 

Բառագիտական դասակարգման տեսակետից վերջին ածական բա-

ղադրիչը թեև դարձվածքի հիմնական բաղադրիչ չէ, բայց որոշում է նրա 

խոսքիմասային՝ ածականական բնույթը, ինչպես՝ սիրտը մեծ [6, էջ 112], 

սիրտը բաց [6, էջ 52], կամ Աստծու գառ, սատանայի ճուտ, կրակի գին, 

ցամաք ձորի աղվես, մի կողը տարած, մի ծառի պտուղ [1, էջ 22]ֈ 

Վեպում գործածված  ածականական դարձվածքների ճնշող 

մեծամասնությունը որակական են: Այլ խոսքիմասային դարձվածքներից 

դարձյալ բառաբարդման միջոցով կարելի է ստանալ ածականներֈ Նախ՝ 

բառաբարդվել կարող են իրենք` ածականական դարձվածքները, որի 

դեպքում էլ նախկին դարձվածքային հասկացությունը արտահատվում է 

մեկ բառովֈ Գոյականական և մակբայական դարձվածքներից 

բառաբարդմամբ ածականներ չեն կազմվում [10, էջ 395]ֈ 
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«Խոդեդան» վեպում եղած սակավաթիվ ածականական 

դարձվածքների շնորհիվ արտահայտվում է զգացմունքի արտասովոր 

ուժըֈ Վեպում ածականական դարձվածքների մտքի թռիչքով են 

բնորոշված հավերժ նորոգ բնության և մարդկային կարճատև կյանքի 

իմաստներըֈ 

Բայական դարձվածքները միշտ բայական բաղադրիչ են ունենումֈ 

Դա հանդես է գալիս դարձվածքի վերջում և մեծ մասամբ կարող է 

փոփոխվել ու խոնարհվել բայի բոլոր եղանակներով ու ժամանակներովֈ 

Լեզվաբան Ա. Մուրվալյանը, իր «Հայերենի դարձվածաբանություն 

և բայակազմություն» աշխատության մեջ քննելով բայերի կազմությունը, 

շարահյուսական կառուցվածքը և այլ հարցեր, ցույց է տվել միաժա-

մանակ, որ բայական դարձվածքի բայի սեռը կարող է փոխվել նրա մեջ 

մտնող բայ-բաղադրիչի փոփոխության համապատասխան [5, էջ 124]ֈ 

Դարձվածքային բայեր կարելի է ստանալ այլ խոսքիմասային 

իմաստ ունեցող բոլոր դարձվածքներից՝ բայական բաղադրիչի 

հավելման միջոցովֈ Այսպես՝ բայական դարձվածքներ են կազմվել 

գոյականական դարձվածքներից՝   

«Իրիկվան ետ կէրթան ու կխառնվեն անտառի ջանավարների ու 

գազանների հետ,- ասաց ծերունին աչք ածելով տարօրինակ հոտի վրա, 

որ իր զորավոր ձայնից սթափված թեթև աղմուկով թաքնվում էր բերդի 

անտառի մեջ» [6, էջ 24]ֈ 

«Նրա աչքերը մթնեցինֈ Նրան թվաց, թե մանուկը դեզի հետ վայր 

գնաց» [6, էջ 34]ֈ 

«Էլ մի հարցնի, ախբեր Խոդեդան,-գանգատվեց շալակտար կինըֈ -

Չատոն մեր գլուխը տարել էր իր պոռալով» [6, էջ 35]ֈ 

«Լաո, բան չեմ ուզի Աստծուց, ենքան ապրեմ,որ տեսնեմ քու ու 

Բայազի ծոռներին ես տան մեջ խլվլալիս, հետո թող ս․ Աղբերիկն իմ 

հոգին առնի» [6, էջ 91]ֈ 

«Որդու տեսողությունը սրելու համար, Տոնեն նրան ցույց էր տալիս 

ամենահեռավոր, գրեթե աննշմարելի առարկաները» [6, էջ 108]ֈ 

«Ուրեմն թողնենք, որ Մսրա Մելիքը մեզ սրի քաշի ու մեր 

ազգատոհմը ջնջի աշխարհի երեսից» [6, էջ 139]ֈ 

«Եվ ահա Հաջին մտածում էր. լավ չէր լինի արդյոք, որ այդ երկու 

ճնշված և հարստահարված ժողովուրդները միացյալ բռունցք կազմեին 

բռնակալի դեմ և ընդհանուր ուժերով թոթափեին նրա լուծը» [6, էջ 149]ֈ 

«Ապրեց հարյուր քսաներկու տարի ու հոգին տվեց առանց 

պառկելու» [6, էջ 190]ֈ 
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Բայական դարձվածքներում բայ-բաղադրիչ կարող են հանդես գալ 

նաև հարակատար, ենթակայական կամ ապակատար դերբայները, 

դրանցով կազմված դարձվածքները երբեմն ոչ թե բայի, այլ ածականի 

կամ գոյականի խոսքիմասային իմաստ են ունենումֈ Ենթակայական 

դերբայով կազմված դարձվածքները արտահայտում են գոյականի կամ 

ածականի խոսքիմասային նշանակություն և կատարում նրանց հատուկ 

շարահյուսական պաշտոններֈ Ինչպես ենթակայական, այնպես էլ 

հարակատար դերբայով կազմված դարձվածքներում դերբայը, հանդես 

գալով որպես վերջին բաղադրիչ, որոշում է նրանց խոսքիմասային  

իմաստըֈ Ըստ որում, եթե ենթակայական դերբայը կերտում է այնպիսի 

դարձվածքներ, որոնք գոյականի կամ ածականի նշանակություն են 

արտահայտում, ապա մյուսները կազմում են զուտ ածական խոսքիմասի 

նշանակություն արտահայտող դարձվածքներ, ինչպես՝ «Այն մարդը, որ 

Մոտկանի կապույտ լեռներն ու Սև սարը ոտքի տակ էր տվել, այժմ կուչ 

էր եկել իր հողաշեն խրճիթի պատի տակ՝ արևոտ բակի մեջ» [6, էջ 203]ֈ 

Քիչ դեպքերում զուտ ածականական կիրառություն են արտահայ-

տում նաև ապակատար դերբայով արտահայտված դարձվածքները, 

ինչպես՝ «Մոտականի սահմանները, որը գտնվում էր ազատության մեջ, 

այսինքն՝ իրավունք էր ստացել կրկին խաշների գլուխը կանգնելու և 

վարելու նրանց» [6, էջ 48]ֈ 

Բնագրային օրինակներից դատելով՝ նման կարգի դարձվածք-

ներում դերբային սովորաբար նախորդում է այս կամ այն հոլովով դրված 

որևէ գոյականֈ Այդպիսի կառուցվածք ունեն ենթակայական դերբայով 

կազմված զուտ ածականական նշանակություն արտահայտող դարձ-

վածքները ևսֈ  

 «Խոդեդան»-ի գեղարվեստական հմայքը զգալիորեն պայմանա-

վորված է լեզվի ու ոճի առանձնահակություններովֈ Պատմական 

ժամանակի ոգին ու միջավայրի մթնոլորտ ստեղծելու համար գրողը 

դիմել է ոճական բազմազան միջոցների՝ անհրաժեշտաբար և 

վարպետորեն օգտագործելով բայական դարձվածքներըֈ Վեպում 

հերոսները խոսում են Սասնա բարբառով, բայց դարձվածքների 

կիրառությամբ հեղինակը ոճավորում է նրանց խոսքը, 

անհատականացնում հերոսներինֈ Դաշտենցը անտարբեր նկարագրող 

չէ, նրա նկարագրության մեջ միաժամանակ գնահատություն կաֈ 

Վեպում երկխոսություններն ունեն փիլիսոփայական ենթատեքստ, իսկ 

հեղինակային խոսքի մեկ բառով, մեկ դարձվածքով գրողը հակիրճ 

բնութագրում է խոսողի հոգեվիճակըֈ «Եվ ահա Հաջին մտածում էր․ լավ 
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չէ՞ր լինի արդյոք, որ այդ երկու ճնշված և հուսահատված ժողովուրդները 

միացյալ բռունցք կազմեին բռնակալի դեմ և ընդհանուր ուժերով 

թոթափեին նրա լուծը» [6, էջ 149]ֈ 

Հայերենն ունի ոչ թե մակբայական, այլ միայն մակբայի 

կիրառություն կամ արժեք ունեցող դարձվածքներֈ Իբրև այդպիսին 

հանդես են գալիս կա՛մ գոյականական ու ածականական 

դարձվածքների մի մասը, կա՛մ այն դարձվածքները, որոնց վերջին 

բաղադրիչը արտահայտվում է որևէ կապով ու կապի խնդրով, ինչպես՝ 

«Կեր, լաո. իմ աչքի վրա եկար, բարով եկարֈ Երկուսս էլ կոլխոզնիկ 

ենք, լաոֈ Փառք աստծո, լավ կապրինք» [6, էջ 224]ֈ 

«Այն մարդը, որ Մոտկանի կապույտ լեռներն ու Սև սարը ոտքի 

տակ էր տվել, այժմ կուչ էր եկել իր հողաշեն խրճիթի պատի տակ՝ 

արևոտ բակի մեջ»ֈ [6, էջ 203]ֈ 

Մակբայական դարձվածքները կարող են ունենալ տարբեր 

նշանակություններ. եթե նրանց մեծագույն մասը ձևի մակբայի, ապա մի 

որոշ մասն էլ գործածվում է ժամանակի, չափ ու քանակի և կամ տեղի 

մակբայի իմաստով, ինչպես՝ միևնույն վերմակի տակ քնել [6, էջ 29],  

երեսը կրկին պնդացնել, աչքը նորից բաց անել [5, էջ 124]ֈ 

«Կեսօրից անց էր, երբ Ասատուրը դուրս եկավ ցեղապետի 

գազանանոցից տասը շղթայակապ գամփռներով, որոնց տեսքից 

անցորդները ահ ու դողի մեջ էին ընկնում» [6, էջ 62]ֈ  

«Քաղաքի շուկան ուրախ եռ ու զեռի մեջ էրֈ Այնտեղ կարելի էր 

հանդիպել Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններից եկած 

մարդկանց» [6, էջ 69]ֈ 

«Գետի ալիքներին նայելով՝ նա քթի տակ մեղմորեն ասում էր մի 

հինավուրց երգ» [6, էջ 126]ֈ  

Գեղարվեստական խոսքում  դարձվածքները ստեղծում են 

համապատասխան տրամադրություն, հոգեբանական տրամադրվա-

ծությունֈ 

«Դարձվածքները խտացված խոսքի անզուգական արտահայ-

տությունն են,- նշում է Ս. Մելքոնյանը,- դրանց սեղմությունը 

պայմանավորող հիմնական հանգամանքը բառը ընդհանրացման մեծ 

ուժով օգտագործելն է, որտեղ «հասարակ» բառերը հանդես են գալիս 

որպես խոր բովանդակության կրողներ, որպես խորհրդանիշֈ Դրա 

շնորհիվ էլ դարձվածքները հայտանշվում են վերաբերության լայն 

շրջանակով, լսողին, ընթերցողին ազատ հնարավորություն են տալիս 
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խոսքի բովանդակության ընկալման հարցում ակտիվ լինել, 

իրողությունը յուրովի ըմբռնել» [7, էջ 184]ֈ 

Դարձվածքները Խ. Դաշտենցի այս վեպում առանցքային դեր ունեն, 

այնքան տարածված են, որ անհնար է պատկերացնել նրա 

ստեղծագործությունը՝ առանց նուրբ վարպետությամբ կիրառված 

դարձվածքներիֈ  Դարձվածքների լավագույն շտեմարան է «Խոդեդան» 

վեպը, ուր դարձվածքի առաջին և հիմնական ոճական արժեքը խոսքի 

պատկերավորությունն ու արտահայտչականությունն էֈ «Խոդեդան»-ի 

մեջ գործածված դարձվածքները ունեն գեղագիտական, լեզվաոճական, 

ազգային կոլորիտ ստեղծելու արժեքֈ Ինչպես՝ «Խոդեդանը մեռավ, լաոֈ 

Իր արևը բաշխեց քեզի ու գնաց քու պապու կուշտ» [6, էջ 249]ֈ  

 «Ամենօրյա արևշատություն կմրմնջամ իմ անունից, և իմ մեռած 

ընկերների՝ Տոնեի և Օնեի անունից Սև սարում կապրինք մենք, 

աշխարհի մեջ չարին ու շառին անտեղյակ» [6, էջ 175]ֈ 

Հերոսների որոշակի հոգեվիճակ է ներկայացնում Խ․ Դաշտենցը 

վեպում՝ գործածելով հետևյալ դիպուկ դարձվածքները. «Բայց ինչ կասես, 

Խոդեդան ախպեր, որ մեր թլոր Դավիթի օրերը գացել են, ինչքան էլ օխ ու 

վախ անենքֈ Դավիթը էլ ետ չի դառնա» [6, էջ 50]ֈ 

Դարձվածքների կարևոր առանձնահատկություններից է խոսքի 

սեղմությունը, որը նպաստում է կենդանի, բնական, հակիրճ խոսքի 

դրսևորմանըֈ Սրա լավագույն վկայությունն է հետևյալ հատվածը. «Այլ 

էր Տոնենֈ Նա մանուկ հասակից սիրտը տվել էր հովվությանըֈ Մի 

ոչխարը մի եզան հետ չէր փոխի» [6, էջ 52]ֈ  

Դարձվածքներին բնորոշ ոճական, արտահայտչական արժեքներից 

մեկն էլ հեգնական, երգիծական վերաբերմունք արտահայտելն էֈ 

Ինչպես նկատել է Ս. Մելքոնյանը, «Խոսողի բացասական 

վերաբերմունքը դարձվածքներով կարող է բազմազան 

արտահայտություն ունենալֈ Այդպիսի դարձվածքներն արտահայտում 

են հեգնանք, արհամարհանք, հանդիմանություն՝ նպաստելով խոսքի 

համապատասխան երանգավորմանըֈ Ընդ որում՝ այդ վերաբերմունքն 

ունենում է ուղղակի և բավական սուր արտահայտությունֈ Կարող են 

արտահայտել նաև խոսողի անարգական, հանդիմանական վերաբեր-

մունքը խոսքի առարկայի և հատկապես՝ անձի նկատմամբ» [8, էջ 198]ֈ 

«Չատոն իմանալով այդ մասին, խլել էր Տոնեի ուրաքը և սուր 

բերանով հարվածել բակի սալաքարերինֈ Գործիքը բոլորովին 

անպետքացել էրֈ Հովիվը զայրույթից բռունցք էր թափահարել օդի մեջֈ 

Աղան նկատել էր այդ և, սուրը քաշած, հարձակվել էր անպաշտպան 
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հայի վրա, հային անվանելով անտուն անհայտի մեկը… պատի տակե 

ելած, թոկե փախած» [6, էջ 113]ֈ 

 «Խոդեդան» վեպում դարձվածքներից շատերը արտահայտում են 

խոսողի հիացական վերաբերմունքը, զարմանքը, հաճելիությունը և այլնֈ 

Դրանցից են՝ «Բարով ես եկելֈ Իմ գլխու վրա տեղ ունես, լաոֈ Ղուրբան 

եղնիմ քըզի» [6, էջ 16]ֈ 

«Դժվարությամբ ձեռք բերված ոսկիներից մեկը նա անվերադարձ 

նվիրել էր Ասատուրին, իսկ կես ոսկին պահում էր ավելի նեղ օրվա 

համարֈ Օնեն նույնպես հրաժարվել էր այդ պահանջից, ասելով, թե 

Տոնեն իր համար ամեն տեսակ գանձից թանկ է» [6, էջ 105]ֈ 

Առածները, ասացվածքները և թևավոր խոսքերը բավականաչափ 

շփման եզրեր ունեն դարձվածքների հետ, դեռ ավելին՝ մի շարք 

դեպքերում կարող է անցում կատարվել առածից դեպի դարձվածքֈ 

Չպետք է մոռանալ նաև, որ և՛ առածների, և՛ ասացվածքների, և՛ թևավոր 

խոսքերի կազմում կարող են լինել մի շարք դարձվածքներ [7, էջ 188]ֈ 

Լեզվաբան Պ. Բեդիրյանը նկատում է, որ առածներն ու 

ասացվածքները որպեսզի դարձվածք կոչվեն, պետք է ինչ-որ ձևով ու 

չափով փոխակերպվենֈ Ամենից առաջ պետք է «ձերբազատվեն» իրենց 

ընդհանրացնող իմաստից, ապա և համեմատաբար ազատ ձևավորում 

ձեռք բերենֈ Խոսքային միջավայրում առածը կամ ասացվածքը կարող են 

անգամ միևնույն ձևավորումով այնպես օգտագործվեն, որ կորցնեն 

իրենց ընդհանրացնող իմաստը և կրկին ընկալվեն իբրև դարձվածք [3, էջ 

55]ֈ 

Այս երևույթը բավականին տարածված է «Խոդեդան» վեպումֈ 

Օրինակ՝  «Փոքրի լեզուն կարճ կլինի» [6, էջ 101]ֈ «Մենակ  մարդը շուտ 

կընկնի» [6, էջ 187]ֈ «Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար» [6, էջ 191]ֈ 

Օրհնանք, պաղատանք արտահայտող դարձվածքները «Խոդեդան» 

վեպում արտահայտում են բարեմաղթություն մի անձի, իրողության 

համար, որի մասին խոսվում էֈ Այդպիսի դարձվածքներից են՝ «-Աստված 

շնորհավոր անե,-ասաց քահանանֈ -Աստված շնորհավոր անե,-գոչեցին 

հանդիսականները» [6, էջ 80]ֈ 

«-Մի բարձի ծերանաք,-զույգին օրհնելով ասաց քահանան և մի 

գավաթ գինի առնելով, մատուցեց նրանցֈ Նախ խմեց Բայազը, ապա՝ 

Ասատուրը» [6, էջ 85]ֈ 

Խ. Դաշտենցի «Խոդեդան» վեպում շատ են հանդիպում նաև 

նորաստեղծ, հեղինակային դարձվածքներ, ինչպես՝ «Խոդեդանը իրեն չի 
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զբաղեցնելու այդպիսի մանր գործերով, դա մի տեսակ մտքին մաստակ 

ծամել տալ է, պարզ է, որ ծամել չի տա» [6, էջ 185]ֈ 

«Բերանը բացում է և առաջին հերթին մի լավ շուլալում է աստծու 

մորուքը» [6, էջ 237]ֈ 

«Երբ Բուլանուխի գլուխը յուղեցին, ես փախա Մշո դաշտ, մի քանի 

ամիս նախրապան եղա Խարտոս գյուղում» [6, էջ 192]ֈ  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РОМАНЕ Х. ДАШТЕНЦА «ХОДЕДАН» 

Аветисян Г. О., Саакян А. А. 

 

Исследование показывает, что с точки зрения грамматической 

классификации автору свойственно употребление существительных, 

прилагательных, глагольных и наречных фразеологизмов, а со 

стилистической точки зрения фразеологизмы в романе Даштенца 

лаконичны, точны и являются лучшим способом обеспечить 

популярность слова. Поэтом созданы также авторские фразеологизмы.  

Несомненно, что фразеологизмы в романе Даштенца выражают не только 

художественный специфический стиль, который был написаны с 

исключительным мастерством, но также обеспечивают эмоциональное 

выражение слова великого писателя. 

Ключевые слова: фразеологизм, образность речи, языковое 

мышление, стилистическая значимость, популярность, национальный 

колорит, стилизация речи. 

 

STUDY OF THE STYLISTIC MEANINGS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN 

THE NOVEL BY H. DASHTENTS «KHODEDAN» 

Avetisyan G. H., Sahakyan H. A. 

 

Thus, the study shows that from grammatical classification point of view, 

the usage of nouns, adjectives, verb and adverbial phraseological units has been 

characterized to the author, and from a stylistic point of view, the 

phraseological units in Dashtents' novel are laconic, accurate and are the best 

way to ensure the popularity of the word. The writer created the author's 

phraseological units, either. There is no doubt that the phraseological units in 

the novel by Dashtents express not only a specific style that had been written 
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with exceptional skills, but also provide an emotional expression of the words 

of the great writer. 

 Keywords: phraseological unit, emotiveness of speech, linguistic 

thinking, stylistic significance, popularity, national color, stylization of speech. 
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