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Քննելով հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը ըստ                    

Ա. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի»՝ առանձնացվել է երեք 

տեսակի համապատասխանություններ՝ լիակատար համապատասխա-
նություններ, մասնակի համապատասխանություններ, անհամապա-
տասխանություններ: Բառարանային քննությունը մեկ անգամ ևս 

հաստատեց, որ հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը հայերենում 

բավականին քիչ են ռուսերենի համեմատությամբ: Դրանց 

բացակայությունը հատկապես մեծ դժվարություններ է ստեղծում 

թարգմանական գործընթացում, և դրանց շարքերը պետք  է համալրվեն 

նոր բառերով: 

 Բանալի բառեր. իմաստ, գործածելի, միավոր, լեզու, համարժեք, 

թարգմանություն, բառ:  
 

Նախաբան: Այս հոդվածում քննության են առնվում ռուսերենում 

հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերը և դրանց հայերեն 

համարժեքներըֈ Հագուստ անվանող բառերը բառապաշարի ամենից 

արագ փոփոխվող շերտն են կազմում՝ կապված ամենից առաջ 

ժամանակի և ժամանակի ընթացքում կատարվող փոփոխությունների 

հետ:  Այդ բառերը սերտորեն կապված են ազգային պատմության, 

մշակույթի, աշխարհագրության և այլնի հետ, զգալի տեղեկություններ են 

տալիս տվյալ ոլորտների մասին:  

Թարգմանությունը բավական բարդ գործընթաց է: Թարգմանչի 

հիմնական խնդիրն է կատարել թարգմանություն՝ հավատարիմ մնալով 

բնագրինֈ Այս հոդվածի քննության նպատակն է փորձել հասկանալ, թե 

2 0 2 1   № 1 



53 

 

նմանատիպ բառերի թարգմանությունը ինչ խնդիրներ կարող է ստեղծել 

թարգմանական գործընթացումֈ  

Բառարանային քննությունը կարևոր և արդիական է, քանի որ մեկ 

անգամ ևս ակնառու է դարձնում, որ հայերեն հագուստ անվանող 

բառերը սակավաթիվ են․ նմանատիպ բառերի շարքերը պետք է 

համալրվեն նորերով, բառարանները անընդհատ պետք է ավելացվեն 

նորույթներով, որը կնպաստի և՛ թարգմանչի աշխատանքի որակի 

բարձրացմանը, և՛ բառապաշարի հարստացմանըֈ 

Հիմնական խնդիրը, որին բախվում է թարգմանիչը բառիմաստների 

փոխանցման ժամանակ, լեզուների միջև եղած իմաստային 

անհամապատասխանությունն է: Չկան երկու տարբեր լեզուներ, 

որոնցում իմաստային միավորները՝ ձևույթները, բառերը, կայուն 

բառակապակցությունները ամբողջ ծավալով համապատասխանեն 

իրենց ռեֆերենցիալ իմաստներով: Անդրադառնալով հագուստ, 

գործվածք անվանող բառերի թարգմանությանը՝ մենք փորձում ենք այդ 

բառերը ստորաբաժանել որոշակի խմբերի՝ միաժամանակ ցույց տալով, 

թե այդ բառերը հայերենում ինչպիսի համարժեքներ ունեն: Ընդհանուր 

առմամբ լեզուների միջև եղած միավորների իմաստային 

համապատասխանությունների բոլոր տեսակները կարելի է բաժանել 

երեք խմբի [4; 74]. ա) լիակատար համապատասխանություն, բ) մաս-

նակի համապատասխանություն, գ) անհամապատասխանություն:  

Տարբեր լեզուներում լեզվական միավորների լիակատար 
համապատասխանության դեպքերը իրենց ռեֆերենցիալ իմաստներով 

բավական հազվադեպ են: Մեծ մասամբ լիակատար 

համապատասխանության դեպքում բառերը մենիմաստ են: Այս խմբի 

մեջ են մտնում սովորաբար՝ 1. հատուկ անունները, որոնք տարածված 

են (Պուշկին-Пушкин-Pushkin), 2.գիտական և տեխնիկական տերմիները 

(քլոր-хлор-chlorine), 3.որոշ բառախմբեր, որոնք մոտ են կամ նույնն են 

իմաստային առումով, օրինակ՝ ամսանունները, շաբաթվա օրերը 

(դեկտեմբեր-декабрь-december), թվականները և այլն: Հագուստ 

անվանող բառերի մեջ մենք փորձեցինք առանձնացնել լրիվ 

համարժեքների խումբ, չնայած դրանք բավական սակավաթիվ են:  

Լիակատար համապատասխանություն   

Волосник – 1. Հերակալ, մազակալ: Մազերի հարդարման իր, որը 

կիրառվել է 19-րդ դարում, և կրել են հիմնականում կազակուհիները: 

Հայերենի հերակալ համարժեքը, որ վկայված է հին մատենա-
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գրությունից, նույնպիսի ընդգծուն պատմական երանգ ունի, ինչպիսին 

բնորոշ է  ռուսերենի волосник-ին:    

Галстук – փողկապ [2; 158]: Ունենք հայերեն հաճախադեպ 

գործածություն ունեցող լիակատար համարժեքը:  

Исподники – միայն հոգն. վարտիք, ոտաշոր: Исподники բառը 

ռուսերենում ունի кальсоны, подштанники հոմանշային տարբերակ-

ները: Նման իմաստներ, ինչպես տեսնում ենք, կան նաև հայերենում:                         

Пальто – վերարկու: Ռուսերենում пальто բառը փոխառվել է 

ֆրանսերենից՝ paletot: Հայերենում ունենք լիակատար և գործածական 

լայն կիրառություն ունեցող համապատասխանություն: 

Плавки – լողազգեստ: Արդի հայերենում ունենք լիակատար 

համարժեքը:                                                

Кольцо – 1.օղ, օղակ, 2.մատանի, золотое кольцо – ոսկե մատանի: 

Հայերենում кольцо բառի համար ունենք երկու տարբեր իմաստներ 

արտահայտող բառեր: Ռուսերենում ևս բառը գործածվում է նշված  

իմաստներով:   

Մասնակի համապատասխանության դեպքում բառը ունենում է մի 

քանի համարժեք: Լեզուներում բառերի մեծամասնությունը բազմիաստ 

է, ընդ որում՝ բառի իմաստային դաշտը ամբողջությամբ չի 

համապատասխանում մյուս լեզվի բառի իմաստային համակարգին:  

Հագուստ, զարդեղեն անվանող բառերի մեջ ևս մեծ թիվ են կազմում այն 

բառերը, որոնք հայերենում ոչ ամբողջությամբ են արտահայտում 

ռուսերեն բառային միավորի իմաստը: Պատահում են դեպքեր, երբ մենք 

մի քանի բառերի դիմաց ունենք մեկ համարժեք, մեկ տարբերակ, որն էլ, 

իհարկե, մասնակի է արտահայում այդ բառերի բոլոր իմաստները: 

Օրինակ՝ портки – հոգն. վարտիք: Портки բառը ռուսերենում ունի՝ 

брюки, порточки, порты, штаны հոմանիշները, մինչդեռ հայերենում այս 

բառի դիմաց ունենք ընդամենը մեկ տարբերակ, որը, իհարկե, չի կարող 

արտահայտել ռուսերենում առկա բոլոր նրբիմաստները: Հագուստ, 

արդուզարդ անվանող բառերի մասնակի համապատասխանության մեջ  

առանձնացրել ենք հետևյալ օրինակները.            

Басон – հյուսածո շքերիզ, տրեզ, ժապավեն, ծոպերիզ, բասոն: 

Ռուսերենի բացատրական բառարանում կա բառի հետևյալ 

բացատրությունը՝  плетѐное изделие, служащее украшением одежды, 
мебели [5; 254]: Հայերենում ունենք басон բառի և՛ տառադարձված 

տարբերակը՝ բասոն, և՛ մասնակի համարժեք տարբերակները՝  
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ժապավեն, ծոպերիզ, և՛ նկարագրական տարբերակ՝ հյուսածո շքերիզ, 

որոնք ընդլայնում են ռուսերեն բառի իմաստային շերտը: Աղայանի 

բացատրական բառարանում տրեզ բառի համար կա զգեստի վրա կամ 

եզրին իբրև զարդ կամ ամրության համար կարվող նեղ ժապավեն 

բացատրությունը, ժապավեն բառի համար՝ գործվածքի նեղ շերտ՝ 

զարդակարերի և այլ գործածությունների համար, և այլն, շքերիզ բառի 

համար՝ համազգեստային շալվարի արտաքին կարի վրա կարվող 

գունավոր երիզ՝ ժապավեն [1; 1128]: Այսպիսով՝ Ղարիբյանի 

բառարանում басон բառի համար տրված թարգմանական 

տարբերակները  նրբիմաստային տարբերություններ ունեցող բառեր են:                              

Жилет – բաճկոն: Հարկ է նշել, որ жилет բառին համարժեք նշված 

բաճկոն բառը ամբողջությամբ չի արտահայտում жилет-короткая 
мужская одежда без воротников и рукавов (безрукавка, кофта) բառի 

իմաստային նրբերանգները. բաճկոն-վերարկու կամ վերարկուի տակ 
հագնվող զգեստ՝ պատմուճանֈ Հայոց լեզվի պատմության մեջ  վկայված 

է, որ բաճկոն բառը  մենք փոխառել ենք իրանական լեզվից, սակայն այն 

ունի ֆրանսիական ծագում և առաջին անգամ գործածվել է հենց 

ֆրանսերենում:          

Ռուսերենի բացատրական բառարաններում ևս նշվում է  

հագուստ-ի ֆրանսիական ծագման մասին: Հայերենում բաճկոն բառը 

բավական ընդհանրական է, և բաճկոն են անվանում վերնազգեստի 

զանազան տեսակներ, որոնք էականորեն իրենց ձևով տարբեր են. 

պատճառը նմանատիպ հագուստի տեսակներ անվանող բառերի 

բացակայությունն է մեզանում: Ուստի շատ հաճախ թարգմանիչները 

վերնազգեստի տարբեր տեսակներ անվանող բառերը թարգմանում են 

հայերեն մեկ համարժեքով՝ այլ ելք չունենալով, և, հետևաբար, 

սահմանափակում նկարագրական հնարավորությունները, խոսքի 

պատկերավորությունը, ճշգրտությունը:      

Тапочки – հոգն., չստեր, մաշիկներ, մուճակներ: Ղարիբյանի 

բառարանում тапочки բառի համար տրված են նշված թարգմանական 

տարբերակները: Սակայն դրանք և՛ չեն արտահայտում ռուսերեն բառի 

իմաստային շերտը, և՛ հնացած բառեր են, որոնք այսօր գործածական 

չեն: Արդի հայերենում ունենք հողաթափեր գործածական տարբերակը: 

Հողաթափեր բառի համար իբրև հոմանիշներ նշվում են՝ ոտնաման, 
մույկ, երսանկ (փայտե), փոպուճ [3; 396ֈ]: Սակայն նշված բոլոր 

տարբերակներն էլ այսօր հնացած են և գործածական չենֈ                                                                               
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Платье – հվքկ. հագուստ, զգեստ, հագուստեղեն: Հայերենում платье 

բառի համար ունենք թարգմանված մի քանի տարբերակներ. հագուստ, 

հագուստեղեն բառերը բավական ընդհանրական են, իսկ զգեստը արդի 

հայերենում հիմնականում գործածվում է որպես   կանանց հագուստի մի 

տեսակ: Այդ բառից կազմվել են՝ շրջազգեստ, կիսաշրջազգեստ բառերը:         

Плащ – 1. թիկնոց, 2.անջրանցիկ վերարկու, պլաշչ: Այստեղ ունենք 

բառի և՛ մասնակի համարժեք տարբերակը՝ թիկնոց, և՛ նկարագրական 

թարգմանությունը՝ անջրանցիկ վերարկու, և՛ տառադարձված 

տարբերակը՝ պլաշչ: Սակայն թարգմանական ոչ մի տարբերակն էլ բառի 

ամբողջական իմաստը չի արտահայտում, հագուստի կոնկրետ տեսակը 

չի նշում:  

Туалет ( наряд) – 1. զգեստ, հագուստ, շոր, պճնազարդ, արդուզարդ, 

2. զուգարան, արտաքնոց: Ռուսերենի բացատրական բառարանում 

туалет բառը ունի հետևյալ բացատրական տարբերակները՝ наряд, 

одежда: Ռուսերենում туалет բառը բազմաշերտ է և բազմիմաստ, ունի 

հոմանշային մի ամբողջ շարք՝ гардероб, наряд, одевание, одеяние, 
облачение և այլն: Հայերենում ևս ունենք туалет բառի թարգմանական մի 

քանի տարբերակներ, որոնք, իհարկե, մասնակի են արտահայտում 

ռուսերենում ընդգծված իմաստային շերտերը: Եվ, ինչպես տեսնում ենք, 

հայերենում ունենք բառի  իմաստային այնպիսի շերտեր, որոնք 

բացակայում են ռուսերենում, և, հակառակը, ռուսերենում՝ իմաստային 

այնպիսի շերտեր, որոնք չկան հայերենում: Եթե փորձենք 

գծապատկերով ներկայացնել, կունենանք հետևյալ պատկերը. 

 

Նկար 1: Իմաստային շերտավորում 

Բերենք այլ օրինակներ. 

Шуба – 1.մուշտակ, քուրք. 2.մորթի: Այստեղ ունենք լիակատար 

համապատասխանություն՝ մուշտակ: Ռուսերենում шуба բառի համար 

կան՝ 1.верхняя зимняя одежда из меха или на меху, 2.разг., густой покров 
шерсти у животных բացատրությունները: Աղայանի բառարանում 

մուշտակ բառի համար ունենք՝ 1.կենդանիների մազածածկ մորթի (այս 

իմաստը մթագնել է), 2.այդպիսի մորթուց կարված վերնազգեստ 

բացատրությունները: Ինչպես նկատում ենք, բառի իմաստային շերտերը 
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երկու լեզուներում համընկնում են: Չնայած Ղարիբյանի բառարանում 

шуба բառի համար իբրև համարժեք նշվել է նաև քուրք տարբերակը, 

բայց այս բառը իմաստային այլ նրբերանգներ ունի, որոնք բացակայում 

են шуба բառում՝ քուրք-тулуп: 

Браслет – ապարանջան: Ռուսերենում браслет բառը ունի իմաստա-

յին մի քանի այլ շերտեր, մի քանի հոմանիշներ՝ змейка, держатель, 
браслетик, запяст, ланцы, браслетка, запястье, украшение: Հայերենում 

ապարանջան բառի համար ունենք հետևյալ հոմանիշները՝ թևնոց, 
բազկանոց, բազպան, բազկուրար, որոնցից, սակայն, գործածական է 

միայն թևնոց տարբերակը: Հավելենք նաև, որ ապարանջան բառը 

փոխառություն է իրանական աղբյուրիցֈ 

Сорочка – շապիկ (կանացի), վերնաշապիկ (տղամարդու): 

Ռուսերենում сарочка են անվանում հագուստի կոնկրետ մի տեսակը: 

Հայերենում շապիկ բառը բավական ընդհանրական է և լայն 

կիրառություն ունի, շապիկ են կոչում հագուստի զանազան տեսակներ, 

որոնք էականորեն իրարից տարբերվում են: Պատճառը հագուստ 

անվանող բառերի սակավությունը, բացակայությունն է հայերենում:   

Կարող ենք ներկայացնել նաև հետևյալ գծապատկերի օրինակով՝ 

հայերենում իմաստային, գործածական շերտերը ավելի լայն են, քան 

ռուսերենում: 

 

Նկար 2: Իմաստային հավելում 

Հարկ է նաև նշել, որ հագուստ անվանող բառերի մի զգալի մասը, 

թեև բառարաններում ունեն իրենց համարժեքները՝ լիարժեք, մասնակի, 

սակայն լեզվում կենսունակ չեն և գրեթե չեն կիրառվում, 

մասանավորապես՝ առօրյա-խոսակցական շերտում: Օրինակ՝ юбка-

շրջազգեստ, կիսաշրջազգեստ, полусапожки – միայն հոգն.-

1.կիսակոշիկներ, 2.կարճաճիտք կոշիկներ: Նշված օրինակները, չնայած 

ունեն իրենց համարժեքները, բայց օտար բառերը ավելի գործածական 

են, իսկ համարժեքները արհեստական են և առօրյա խոսքում գրեթե չեն 

գործածվում: Նշենք նաև, որ մասնակի համապատասխանությունների, 

նկարագրական թարգմանության մեջ պատահում են դեպքեր, երբ օտար 
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լեզվի բառը տվյալ լեզվում ունենում է մի քանի համարժեք 

տարբերակներ, իսկ փոխառված լեզվում՝ ընդամենը մեկը, որն էլ, 

սակայն, չի արտահայտում օտար բառի ընդգծված նրբիմաստները: 

Հանդիպում ենք նաև հակառակ երևույթին, երբ փոխառված բառը տվյալ 

լեզվում ունենում է իմաստային հավելում և գործածության ավելի լայն 

շրջանակներ: Օրինակ՝ запонка – կոճակ, ճարմանդ: Запонка բառը 

հայերեն բառարաններում ունի երկու տարբեր իրեր և երկու տարբեր 

իմաստներ արտահայտող բառեր՝ կոճակ, ճարմանդ: Մինչդեռ ռուսերեն 

բացատրական բառարաններում запонка--застѐжка, вдеваемая в петли 
манжет բառում կոճակ իմաստը բացակայում է:  

Сумочка – պայուսակ, պարկիկ, տոպրակիկ: Պարկիկ, տոպրակիկ 

իմաստները ռուսերենում ընդգծված չեն, իբրև հոմանիշ՝ առկա է միայն 

сумка տարբերակը: Հարկ է նշել, որ հայերենում պարկիկ, տոպրակիկ 

ձևերը լայն կիրառություն չունեն:    

Այստեղ առանձնացված մասնակի համապատասխանությունների 

զգալի մասը մեծ մասամբ չի արտահայտում ռուսերեն բառերի 

նրբիմաստները, իմաստային բոլոր շերտերը:  

Անհամապատասխանության դեպքում մի լեզվի այս կամ այն 

լեզվական միավորը բացակայում է մյուս լեզվի բառարանային 

համակարգում: Այդպիսիք են՝ ա)հատուկ անունները, հիմնարկության 

կամ կազմակերպության անունները բ)առարկա, հասկացություն 

նշանակող այն բառերը, որոնք գոյություն չունեն օտար լեզվակիրների 

բառապաշարում: Այստեղ ներառված են նյութական կամ հոգևոր 

մշակույթին վերաբերող առարկաների անունները, որոնք հատուկ են 

միայն տվյալ ազգին: Որոշ դեպքերում լեզվական այս կամ այն միավորի 

բացակայությունը մեկ այլ լեզվում ունի մշակութային-պատմական կամ 

սոցիալական բացատրություն: 

Հագուստ անվանող բառերի մեջ առանձնացրել ենք 

իրակությունների հետևյալ օրինակները.  

Кичка – 1. հնցծ. խույրագլխարկ (կանացի): Յուրատեսակ կանացի 

գլխարկ՝ տարբեր զարդանախշերով, տարբեր կտորներից, 

պատրաստված, որոնք կրել են ռուս կանայք: Հայկական մշակույթում 

կանացի գլխարկի այս տեսակը տարածված չի եղել և բնական է, որ այս 

բառը ևս մեզանում հազվադեպ կիրառություն է ունեցել: 

Հագուստ անվանող բառերը, քանի որ շատ հաճախ հայերենում 

չունեն համարժեքներ, բացատրվում են նկարագրության միջոցով: 
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Бахтарма – 1.մորթափառ, 2.մաշված կաշու ներսի կողմը: Բերված 

օրինակում ռուսերեն բառի համար հայերենում ունենք և՛ լիակատար, և՛ 

նկարագրական տարբերակը:      

Бескозырка – անհովար գդակ        

Матросская – նավաստու անհովար գդակ 

Коты – հոգն. տաք կոշիկներ (գերազանցապես կանացի)       

Малахай – հնցծ. 1.մորթե գլխարկ, 2.լայնկապա, կաֆտան   

Платьице – նվազ., փղքշ., փոքրիկ զգեստ, փոքրիկ շոր    

Платьишко – նվազ., արհմրհ., հասարակ շոր   

Поддевка – տղամարդու վերնազգեստ, թեթև վերնազգեստի մի 

տեսակ, անթև վերնազգեստ (տղամարդու):       

Եզրակացություն: Հագուստ և արդուզարդ անվանող բառերի 

ուսումնասիրությունից արվել են հետևյալ եզրահանգումները. 

1.Քննելով հագուստ, արդուզարդ անվանող բառերը, ըստ Ղարիբյանի 

«Ռուս-հայերեն բառարան»-ի՝ առանձնացվել են երեք տեսակի 

համապատասխանություններ՝  լիակատար համապատասխանութ-
յուններ, մասնակի համապատասխանություններ, անհամապատաս-
խանություններ: 

Լիակատար համապատասխանությունները սակավաթիվ էին 

հագուստ անվանող բառերի մեջ՝ галстук–փողկապ, пальто–վերարկու: 

Մասնակի համապատասխանություններ համեմատաբար ավելի 

շատ են հանդիպում այստեղ ուսումնասիրած բառերի մեջ՝ сумочка–
պայուսակ, պարկիկ, տոպրակիկ, трусики-միայն հոգն., կիսավարտիք: 

Անհամապատասխանությունների մեջ առանձնացվել 

են նկարագրական թարգմանություններ, իրակությունների թարգմա-
նություններֈ 

2.Բառարանային քննությունը հաստատեց, որ հագուստ, արդուզարդ 

անվանող բառերը հայերենում բավականին քիչ են ռուսերենի 

համեմատությամբ, դրանց շարքերը պետք  է համալրվեն նոր բառերով: 
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СЛОВА, ИМЕНУЕМЫЕ ОДЕЖДУ И ТУАЛЕТНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В АРМЯНСКОМ И РУССКОМ: ПО  

"РУССКО - АРМЯНСКОМУ СЛОВАРЮ" А. ГАРИБЯНА 

Оганнесян А. А. 

 

Исследуемые слова,- наименования одежда и туалетные 

принадлежности, по ―Русско – Армянскому словарю‖ А. Гарибяна 

разделены на три вида соответствия: полное соответствие, частичное 

соответствие, несоответствие. Словарное исследование еще раз 

подтвердило, что слов, именуемых одежду и туалетные принадлежности, 

в армяском достаточно мало по сравненю с русским, их отсутствие 

приводит к большим трудностям, особенно в процессе перевода, и их 

ряды должны пополниться новыми словами. 

Ключевые слова: смысл, употребительный, единица, язык, 

эквивалент, перевод, слово.     

  

NAMES OF CLOTHING AND ACCESSORIES IN ARMENIAN AND 

RUSSIAN ACCORDING TO A. GHATIBYAN‘S ―RUSSIAN-ARMENIAN 

DICTIONARY‖ 

Hovhannisyan A. А. 

 

Examining names of clothing and accessories according to A. Gharibyan‘s 

―Russian-Armenian Dictionary‖, three types of correspondences are 

distinguished – full correspondences, partial correspondences, inconsistencies. 

The lexical examination shows that the names of clothing and accessories in 

Armenian are considerably less than in Russian, which creates difficulties 

especially in translation process, so their series should be supplemented with 

new words.     

Keywords: meaning, usable, unit, language, equivalent, translation, word.         
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