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ՄԵՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՄԱԿԴԻՐԸ ԵՎ ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻ 
«ՃԱԿԱՏԱԳԻՐՆ ՀԱՅՈՑ» ՎԵՊՈՒՄ

«Ճակատագիրն հայոց» գեղարվեստական երկում գործածված դարձույթների՝
մակդիրների ու փոխաբերությունների ինքնատիպ դրսևորումները հարստացնում
են բովանդակության նկարագրությունը՝ ստեղծելով պատկերավոր ու արտահայտիչ
խոսք:Հեղինակը,համապատասխանիրստեղծագործությանբնույթինևգեղագիտա
կանըմբռնումներին, լեզվաոճականմիջոցներինպատակայինգործածությամբստեղ
ծումէխոսքայինիրադրություն,ընդգծումբնութագրվողառարկայի,երևույթիգեղագի
տականէությունըևգեղարվեստականպատկերիբազմազանությունը:

Բա նա լի բա ռեր` դարձույթ, մակդիր, փոխաբերություն, պատկերավորություն,
արտահայտչականություն, լեզվաոճական միջոցներ, գեղարվեստական մտածողութ
յուն,բնութագրողհատկանիշ,պատկեր:

Հայ րե նի ե զեր քի գո յա պայ քա րի, ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յան, հա վա-
տի ու լեզ վի պահ պան ման գե ղար վես տա կան ար տա ցո լումն է « Ճա կա տա գիրն 
հա յոց» վե պը: Այն հա վի տե նա կան ա զա տութ յան, հպարտ ապ րե լու, «այլևս 
թշնա մուն չստո րա նա լու» կոչ է, որն այ սօր էլ իր հայ րե նա սի րա կան բո վան դա-
կութ յամբ ար դիա կան է և  ո գե կո չող:                                                                                                                 

Վե պում հե ղի նա կի գա ղա փա րա կան-գե ղա գի տա կան բա ցա հայ տում նե-
րը  ա ռանձ նա նում են լեզ վաո ճա կան մի ջոց նե րի ինք նա տիպ կի րա ռութ յամբ: 
Ն րա ար տա ցո լած ի րա կա նութ յու նը, ստեղ ծած պատ կեր ներն ու կեր պար նե րը 
դրսևոր վում են յու րօ րի նակ  ե րան գա վո րում նե րով՝ խոս քին հա ղոր դե լով պատ-
կե րա վո րութ յուն և  ար տա հայտ չա կա նութ յուն: «Ար տա հայտ չութ յու նը ո ճի այն 
հատ կութ յունն է, որ ազ դում է  ունկնդ րի կամ ըն թեր ցո ղի զգաց մունք նե րի ու  
տրա մադ րութ յան վրա, թույլ չի տա լիս նրան ան տար բեր լի նել խո սո ղի և խոս քի 
նկատ մամբ: Այն ձեռք է բեր վում ա ռա ջին հեր թին պատ կեր նե րի մի ջո ցով, այ-
սինքն ա ռար կա նե րի և  եր ևույթ նե րի ա նուղ ղա կի ար տա հայ տութ յամբ, նրանց 
բուն ան վա նում նե րի փո խա րեն կամ սրանց հետ միա սին այլ կար գի բա ռե րի ու 
լեզ վա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մով, ո րոնք դրսևոր վում են դար ձույթ նե րի և 
բա նա դար ձում նե րի տես քով»1:

Գ րո ղը պատ կե րա վո րութ յան մի ջոց նե րի՝ դար ձույթ նե րի նպա տա կա յին 
գոր ծա ծութ յամբ  բա ցա հայ տում  և յու րո վի է ներ կա յաց նում  մարդ կանց հո-
գե վի ճակ նե րի, բա խում նե րի և  ընդվ զում նե րի, դեպ քե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև բնութ յան տե սա րան նե րի նկա րագ րութ յու նը, օ րի նակ՝ «Ո րո տա-
նի  ամ բողջ ձո րը պլպլում էր սպի տակ պայ ծա ռութ յամբ, այն պես որ այդ ցուրտ 
կրակ նե րից վառ վում էին եր կու սի աչ քերն էլ և չէին կա րո ղա նում նա յել ի րար: 
Ա ռա ջին ան գամ այդ տեղ էր հան դի պել Հ ռիփ սի մեին և  այդ օր վա նից նրա աչ քի 
ա ռաջ չի նա րի նե րի մի խշշյուն պու րակ էր, մի գաղտ նա խոս աղբ յուր, որ ծնվում 

1  Ջահուկյան Է., Խլղաթյան Ֆ.,  Հայոց լեզու, Երևան, 1997, էջ 21:
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էր մամ ռոտ քա րե րի խոր քե րից,  գա լիս թափ վում մի պղնձյա կուժ, ո րի սպի-
տակ լան ջին ար ևը ման րա ցել է, և թրթ ռում են այդ փշրանք նե րը. և մի քնքուշ 
դեմք՝ ո ղող ված ջրի և  ար ևի լույ սով, մի զույգ խո նար հած աչ քեր՝ մե ջը գեր վա-
ծութ յան խո րունկ վիշտ»1: 

Բեր ված հատ վա ծում ընդգծ ված պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը բխում են 
բնու թագր վող ա ռար կա նե րի էութ յու նից, ու նեն ի մաս տա յին խո րութ յուն և հարս-
տաց նում են խոս քի բո վան դա կա յին կող մը՝ հա ղոր դե լով հնչե ղութ յուն և զ գաց-
մուն քայ նութ յուն:  Ն կա տե լի է, որ գրո ղը այ լա բե րութ յան տե սակ նե րի և լեզ վաո-
ճա կան ար տա հայ տութ յուն նե րի ինք նօ րի նակ  կի րա ռութ յամբ  ստեղ ծում է ամ-
բող ջա կան հատ ված ներ, ո րոն ցում  հե ղի նա կա յին վե րա բեր մուն քով ա ռանձ նա-
նում են հատ կա պես մակդ րա յին կա պակ ցութ յուն նե րը (սպիտակպայծառութ
յուն,ցուրտկրակներ,գաղտնախոսաղբյուր,քնքուշդեմք՝ողողվածջրիևարևի
լույսով,խոնարհածաչքեր՝մեջըգերվածությանխորունկվիշտ):

Ո ճա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ տար բեր բնո րո շում ներ են տրվել 
մակդ րին, ո րոնք բո վան դա կա յին ա ռու մով ի րա րից չեն տար բեր վում: Ըստ Պ. 
Պո ղոս յա նի՝  մակ դիրն ա ռար կան կամ եր ևույ թը գե ղա գի տո րեն բնու թագ րող 
ո րո շիչ է, իսկ Է. Ջր բաշ յանն ընդգ ծում է մակ դի րի՝ նկա րագր վող եր ևույ թի գե-
ղար վես տա կան բնո րո շու մը և  ո րո շա կի վե րա բեր մունք ար տա հայ տե լը2: Կար-
ծում ենք՝ ա ռա վել ամ բող ջա կան  և  ընդգր կուն է Լ. Ե զեկ յա նի սահ մա նու մը. 
« Մակ դի րը ո ճա կան այն պի սի հնա րանք է, ո րի մի ջո ցով տրվում է ա ռար կա յի, 
եր ևույ թի, եր բեմն նաև գոր ծո ղութ յան ոչ թե հիմ նա կան ու բնո րոշ, տրա մա-
բա նա կան տար բե րա կիչ հատ կա նի շը, այլ նրա գե ղար վես տա կան, պատ կե րա-
վոր, գե ղա գի տա կան բնու թագ րութ յու նը»3: Առ հա սա րակ մակ դիր նե րին բնո րոշ  
հատ կա նիշն այն է, որ նրանք ու նեն փո խա բե րա կան ի մաստ, ո րով տար բեր-
վում են քե րա կա նա կան ո րո շիչ նե րից՝ ա ռար կան բնու թագ րե լով գե ղար վես տա-
կան, ար տա հայտ չա կան տե սանկ յու նից, այլ ոչ թե սո վո րա կան, տար բե րա կիչ 
հատ կա նիշ նե րով, օ րի նակ՝ «…ա նա պա տում հայտն վեր մի բռա չափ լճակ, լճա-
կի ա փին մի կա նաչ ծիլ», «…և ծննդ կան հողն սկսեց եր գել, ինչ պես կեր գեր 
միայն պտղա վոր վող հո ղը» (էջ 463), «Եր գում է Շամ սին աչ քը օ տար ձո րի ան-
դա վա դիր մու թին»(էջ 463), «- Թա գա վո րութ յուն ներ են ստեղ ծել հա յե րը,-հնչեց 
վե զիր-դի վա նի-ա լիի մե տա ղե ա նա խորժ ձայ նը» (էջ 69), «…և վե հա փա ռը մի 
պահ փա կեց աչ քերն ու ցնցեց ամ պա մած գլու խը»(էջ 111) և  այլն: Ն կա տե լի 
է, որ իբրև մակ դիր հան դես ե կած բա ռա յին միա վոր նե րը ա ռանձ նա նում են 
ի րենց ո ճա կան ար ժե քով, եր ևույ թի գե ղար վես տա կան բնու թագր մամբ` նկա-
րագ րութ յու նը դարձ նե լով ա վե լի տպա վո րիչ և զ գա յա կան:

Մակ դիր նե րի գոր ծա ծութ յու նը վե պում հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված 
է խոս քա յին ի րադ րութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յամբ: Գ րողն այն ա վե լի յու րօ-
րի նակ դարձ նե լու հա մար ստեղ ծում է ինք նա տիպ մակդ րա յին կա պակ ցութ-
յուն ներ՝ ար տա հայ տե լով իր՝ հե ղի նա կա յին   վե րա բեր մուն քը, այս պես`«Ն րա 
հո գին փո թոր կել էր այդ լեռ նե րի ան մեղ ան դոր րը, որ ի րենք խախ տե ցին…»(էջ 
82), « Գա հի վրա Հա կոբ վե հա փառն էր՝ մա գա ղա թե մատ նե րով պինդ կառ չած 

1 Այվազյան Ս. , Ճա կատա գիրն հայոց, Երևան, 1966, էջ 218 (հետայսու այս գրքից քաղված 
մեջբերումների մոտ փակագծերում կնշվի միայն էջը):

2 Տե՛ս Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները, Երևան, 1991, գիրք 
2, էջ 44: Ջրբաշյան Է., Գրականության տե սո ւթ յուն, Երևան, 1980, էջ 231:

3 Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2006, էջ 234: 
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գա հի բազ կա կալ նե րից» (էջ 116), «Ոչ ոք չէր կա րող մտա ծել, թե Սի րա պի, Բի-
չա նա ղի, Գոմ րիի, Արն ջի, Խն ձո րես կի դեպ քե րից հե տո ոչ թե ար յու նոտ, այլ ար-
ևոտ լռութ յուն  պի տի լի ներ, աշ խա տան քա յին խա ղաղ ա մառ» (էջ 202), « Բայց 
ան հոգ՝ մեռ նող գու նա վոր ե րա մի մի ջից տես նում էի հե ռա վոր այն աշ խար հը, 
որ տե ղից մի ու րիշ ա վե րիչ ա շուն ի րենց բե րեց այս կող մե րը» (էջ 592) և  այլն: 
Այ վազ յա նի կի րա ռած նմա նա տիպ  օ րի նակ նե րը ի րենց ար տա ցո լած ի մաս տա-
յին-ար տա հայտ չա կան  ե րանգ նե րով յու րո վի են բա ցա հայ տում նկա րագր վող 
ի րո ղութ յան և  եր ևույ թի էութ յու նը, ուս տի դրանք կա րե լի է հա մա րել ան հա տա-
կան-հե ղի նա կա յին գոր ծա ծութ յուն ներ:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յան մեջ  առ կա  մակ դիր նե րը  ու նեն տար բեր խոս քի մա-
սա յին պատ կա նե լութ յուն. ար տա հայտ ված են ա ծա կա նով, գո յա կա նով և բա-
յով: Ինչ պես առ հա սա րակ, այն պես էլ այս  եր կում  գե րակշ ռում են ա ծա կա-
նա կան մակ դիր նե րը, այս պես՝ « Ձո րե րում փի րուզ յա մշուշ՝ մի ձո րում թանձր, 
մյու սում մի քիչ նոսր, և  ա վե լի նոսր» (էջ 531), « Քա շա թա ղի խստա հա յաց լեռ-
նե րից ներքև, այն տեղ ուր եր կու գե տակ խառն վում են ի րար, նրանց գրկի 
մեջ մնում է մի ըն դար ձակ լեռ նա գոգ»(էջ 533), «Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սը 
այլևս չկա րո ղա ցավ դի մա նալ այդ պղնձա ձայն հա մազ գա յին ող բին՝ լաց ե ղավ 
ե րեսն ա փե րին դրած, ու սե րը ցնցե լով»(էջ 225), «…զու լալ մի զրնգոց գրա վեց 
Յավ րու ու շադ րութ յու նը»(էջ 104),  « Համր  ճա նա պարհ կա խա նի պա լա տից 
կա ռափ նա րա նը տա նող, որ միայն մահ է հի շեց նում» (էջ 433) և  այլն: Նշ ված 
քե րա կա նա կան կա ռույց նե րում մակ դիր նե րը հան դես են ե կել և՛ ո րա կա կան, 
և՛ հա րա բե րա կան ա ծա կան նե րով` ի մաս տա յին նոր ե րանգ ներ հա ղոր դե լով և  
ըն դար ձա կե լով ա սե լի քի էութ յու նը: Ն կա տե լի է, որ ո րա կա կան ա ծա կան ներն 
ա ռանձ նա նում են ար տա հայտ չա կա նութ յամբ, իսկ հա րա բե րա կան նե րը` ո ճա-
կան ինք նա տիպ ար ժե քով:  

Բ նու թագ րա կան-հու զա կան յու րա հա տուկ դրսևո րում ներ ու նեն նաև գո-
յա կա նա կան և բա յա կան մակ դիր նե րը: Ինչ պես Պ. Պո ղոս յանն է նշում, ա ռա վել 
ու ժեղ մակ դիր դառ նում են գո յա կան նե րը՝ ա ռար կան բնու թագ րե լով հատ կա-
նիշ նե րի մի ամ բողջ խմբով1 : Գո յա կա նա կան մակ դիր նե րը վե պում կի րառ վել 
են այ լա բա նա կան նշա նա կութ յամբ` ա ռանձ նա կի պատ կե րա վո րութ յամբ նկա-
րագ րե լով  և  ո ճա վո րե լով  եր ևույ թը, այս պես՝ « Կի սա խուփ, ներքև նա յող աչ քեր, 
կո կոն բե րան, կլոր ու սի վրա յով վար իջ նող մի ոս կե ծամ և շու շան մատ ներ» (էջ 
126 ),  « Ցուրտ քա մի էր բաց ըն կել դեռ ձմեռ ապ րող սա րե րից, որ մեղ մա ցել էր 
գա րուն ճա նա պար հի  վրա, դար ձել բու րա վետ հով» (էջ 548) և  այլն: 

Հա մա տեքս տում հան դի պող դեր բա յա կան մակ դիր նե րը  հե ղի նա կի ինք-
նա տիպ լեզ վամ տա ծո ղութ յան արդ յունք են, ո րոնք ի րենց  ձեռք բե րած գե ղար-
վես տա կան նշա նա կութ յամբ  ստեղ ծում են բո վան դա կութ յա նը հա մա հունչ 
նկա րագ րութ յուն, այս պես` « Շի նա կան հա վա տաց յալ մար դիկ տնից-տե ղից 
զրկվե լով՝ զենք էին վերց րել հա նուն ի րենց ա նա պատ ված պատ վի և սր բա զան 
հայ րե նի քի» (էջ 321), «Ար ևոտ քա րե րի վրա նստած էին ապս տամբ հա յե րը քա-
րա ցած զայ րույ թով» (էջ 324), « Կա մա րա կապ դի վան խա նա յում խո սող լռութ-
յուն էր» (էջ 357), « Մե ռած ջրա շու շա նը հան գիստ սա հում էր ա փին մո տիկ» (էջ 

1 Տե՛ս Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները, Երևան, 1991, գիրք 
2, էջ 45:
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783), «…և  ո ղող ված էին աչ քե րից ծո րա ցող ծի ծա ղով» (էջ 786):  Հարկ է նշել, 
որ ո ճա կան ա ռու մով խոս քին ա ռա վել դի պու կութ յուն ու  պատ կե րա վո րութ յուն 
են հա ղոր դում բայգերադասանդամունեցող դարձ վածք նե րով ձևա վոր ված 
մակ դիր նե րը, ո րոնք հատ կան շում են ա ռար կա յի գե ղա գի տա կան էութ յու նը, 
ինչ պես՝ «Այդ մշու շի մի ջից կարմ րին էին տա լիս բող բոջ ման կրքից շիկ նած այ-
գի նե րը» (էջ 453), « Ձախ ձեռ քում թրի դաս տակն էր, ա ջում ՝ ցու լի ջղե րից ո լո-
րած մտրա կը» (էջ 324), « Կա նաչ նե րի մեջ շաղ ե կած առ վակ ներն ա սես սի րո 
գաղտ նիք ներ են շշնջում աղջ կա կան շրթունք նե րով»  (էջ 223):  

Ս. Այ վազ յա նի գե ղար վես տա կան եր կում տեղ գտած մակ դիր նե րը բո վան-
դա կա յին ա ռու մով բազ մաբ նույթ են: Ա ռան ձին խումբ են կազ մում նկարագ
րական և քնարական մակ դիր նե րը` յու րա տե սակ ո ճա վոր մամբ պատ կե րե լով 
բնութ յան տե սա րան նե րը, կեր պար նե րի ար տա քին, ներ քին հատ կա նիշ նե րը, 
հո գե վի ճակ ներն ու ապ րում նե րը, օ րի նակ` «Օ ձա սա րում կան կառ նե րը այն պես 
են եղ յա մա կա լում, որ թվում է ար ծա թե բազ մաճ յուղ աշ տա նակ ներ են ու վառ-
վում են ՝ գի շե րը երկ նա յին ցուրտ լույ սե րով, ցե րե կը ար ևի դե ղին շո ղե րով… և  
ա մեն բան բիբ լիա կան Ա րա րա տի շնչից վեր էր ած վել բյու րե ղա պակ յա շքե-
ղութ յան, գե րազ նիվ ար ծա թի և  ո րոնք վա ղուց փառ քը կորց րած ու ա մա յա ցած  
այս տե ղե րում վառ վում էին՝ ինչ պես կան թեղ նե րը սուրբ ա վե րակ նե րի վրա» (էջ 
649), «…և ծ խե րի կա պույտ ստվեր նե րը պի տի մեղ մեին այս կու րաց նող ճեր-
մա կութ յու նը» (էջ 378), «… և դեռ խիտ այ գում խո նավ մթութ յուն կա» (էջ 253),  
«Իր եր կա թե հո գու ըն կաճ վա ծութ յու նը մե լի քը ա մեն բա նի հետ կա պում, նո րից 
ժխտում էր» (էջ 267), « Ծեր, բա րի ար ջը, որ վաթ սուն տա րուց ա վե լի խունկ էր 
ար կա նել, մե ռոն հե ղել ու գրքեր թեր թել՝ դրված էր ար ծա թե լան ջա խա չի վրա» 
(էջ 108), «Այդ ձեռ քից շափ յու ղա մա տա նին մի կաթ կապ տա գույն լույս էր ձգել 
շուր ջա ռի զա ռին: Գ լու խը բարձր բռնած, կա թո ղի կո սը, բա րի, ա վեր ված աչ քե-
րով, նա յում էր պա տա րա գի ա րա րո ղութ յա նը» (էջ 235), « Մա լանչ-մա լանչ շուռ 
էր գա լիս սև, հայ րե նա բույր հո ղը» (էջ 527) և  այլն:

Վե պում ո ճա կան ա ռանձ նա հա տուկ նրբի մաստ նե րով  են դրսևոր վել գու
նայինմակդիրները, ո րոնք ընդգ ծում են հե ղի նա կի ան հա տա կա նութ յու նը՝ ար-
տա հայ տե լով նրա հույ զերն ու զգաց մունք նե րը, օ րի նակ՝  «Սև լու րը  լույ սից 
ա րագ մտավ Ե ղեգ նա ձո րի, Վա յոց ձո րի, Վար դե նի սի շե նե րը» (էջ 175), «Սև 
երկն քում ճա ռա գե ցին աստ ղե րը» (էջ 719): Ն կա տե լի է, որ նշված կա ռույց նե-
րում  մակ դիր նե րը  ցույց են տա լիս ոչ թե գո յա կան նե րի  ար տա քին հատ կա նիշ-
նե րը կամ  գե ղա գի տա կան բնու թագ րութ յու նը, այլ հան դի սա նում են տրա մադ-
րութ յուն նե րի ու ապ րում նե րի ար տա հայտ ման  մի ջոց՝ ընդգ ծե լով  եր ևույ թի 
կամ ի րո ղութ յան մռայլ ու ող բա լի լի նե լը:  Բ նագ րա յին  այլ օ րի նակ նե րում՝  « Կա-
պույտ օ դի մեջ ար ևի փո շի խառն վեց և  աս տի ճա նա բար ի ջավ ար ևոտ լեռ նե րի 
վրա» (էջ 679),  « Կա պույտ  գի շեր էր» (էջ 251) հե ղի նա կի գոր ծա ծած կապույտ 
մակ դի րը կար ծես խորհր դան շում է այն, որ այլևս ող բեր գա կան ի րա վի ճակ ներ 
չկան, ա մեն ինչ խա ղաղ է ու հու սա բեր՝ ո ղող ված հո գե պա րար գույ նե րով:  

«Ճա կա տա գիրն հա յոց» ստեղ ծա գոր ծութ յու նում ի րենց պատ կե րա վոր փո-
խա կեր պութ յուն նե րով  խոս քին ո ճա կան-ար տա հայտ չա կան ե րան գա վո րում 
են հա ղոր դում նաև փո խա բե րութ յուն նե րը, ո րոնք ար տա հայտ ված են  ոչ միայն 
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ա ռան ձին բա ռե րով կամ կա պակ ցութ յուն նե րով, այլև ամ բող ջա կան նա խա դա-
սութ յուն նե րով, ան գամ պար բե րութ յուն նե րով: Բե րենք օ րի նակ ներ՝ «Ծորումէր
հորովելըանսահմանլռությանմեջ:Լռություն,որբողոքումէրհայերից՝հայե
րին»(էջ 527), «Եվհիմահայրենիհովըսգումէրնրանցվրաևիրանտեսմատ
ներովսանրումնրանցթուխմուր,ոսկեգույն,դարչնագույնքյաքուլները» (էջ 
183), «Արևնավելիկարմրեց,կաթեցասեսլեռանուղիղլանջիվրաուարագ
ներծծվեց,և երկիրըսևացավ,պապանձվեցաստիճանաբար,որավելի լավ
սգանԳոմրու լեռներիծաղիկները»(էջ 183), «Արևըդեռչէրծնվել,հորիզոնից
հորիզոնկապտականաչ լռություննէր:Հեռավորբարձրություններիձնհալից
վարարելէրԽաչենը,մեծացելէրնրահոխորտունաղմուկը,բայցորըբոլորո
վինչէրխախտումայսլեռներիանդորրը:Թվումէր,թեդահենցլռությանու
հոսողժամանակիձայննէր:Միձայն,որմիայնհիշեցնելուհամարէր,թեայս
աշխարհումամենբան լինել չլինելու մեջ է»(էջ 678), «…ևծլի սոսափյունից,
լճակիշնչիցարթնանարամբողջանապատը:Արթնանարևդարերիթմրումից
հետոճմլկոտվեր,ևդրանիցէլհղիանար,ծննդաբերեր» (էջ 463) և  այլն: 

« Փո խա բե րութ յու նը այն դար ձույթն է, ո րի դեպ քում ա ռար կա նե րի կամ եր-
ևույթ նե րի նմա նեց ման հի ման վրա մի բա ռի կամ ար տա հայ տութ յան փո խա-
րեն օգ տա գործ վում է մի այլ բառ կամ ար տա հայ տութ յուն»1: Փո խա բե րութ յու նը 
հա ճախ ան վա նում են նաև կրճատ կամ թաքնվածհամեմատություն, ինչն էլ 
թույլ է տա լիս ստեղ ծա գոր ծո ղին  փո խա բե րութ յան հի ման վրա հա մե մա տութ-
յուն ստեղ ծել, կամ հա կա ռա կը: Բայց ի րենց ընդ հան րութ յուն նե րով հան դերձ՝ 
փո խա բե րութ յուն ներն ու հա մե մա տութ յուն նե րը տար բեր վում են միմ յան ցից 
«…կա ռուց ված քա յին և  ի մաս տա յին-ար տա հայտ չա կան հատ կա նիշ նե րով, 
հատ կա նի շը որ ևէ ա ռար կա յի վե րագ րե լու աս տի ճա նով և  ուժգ նութ յամբ»2:             

Ո ճա բա նա կան գրա կա նութ յան մեջ  ա ռանձ նաց վում է փո խա բե րութ յան 
եր կու տե սակ՝ խոսքայինևլեզվական: Վե պում ա վե լի շատ են հան դի պում խոս-
քա յին փո խա բե րութ յուն նե րը, ո րոնց գոր ծա ծութ յամբ հե ղի նա կը հա մադ րում է 
ա մե նա տար բեր եր ևույթ նե րի հատ կա նիշ նե րը՝ ա ռար կան գե ղա գի տո րեն բնու-
թագ րե լու և պատ կե րա վոր նկա րագ րութ յուն ստեղ ծե լու հա մար, ինչ պես՝ «……
ուրքարերիցաղբյուրներենծնվում  և միա նում են ի րար, հո սում ձո րով և ձորը
մտնումէկանաչկյանքիմեջ»(էջ 533), «Ահափոթորկումէնժույգըփորձված
յուզբաշուվրա»(էջ 431), «Մշուշվածէինաչքերըչարությանկծուծխով,որել
նումէրդավադիրմտորումներից:Այդմշուշվածաչքերիառաջալիքվողլեռ
ներէին՝աշնանհրաշքգույներիմեջ»(էջ11):

Հե ղի նա կը ան հա տա կան-ինք նա տիպ փո խա բե րութ յուն նե րով է նկա րագ-
րում   հատ կա պես հայ րե նի բնաշ խար հի տե սա րան ներն ու եր ևույթ նե րը, օ րի-
նակ՝ « Մի գի շե րում բողբոջները լցվեցինբացվելուուժով ու լու սա դե մին, դեռ 
չծա գած ար ևի շնչից, բաց ե ղան բո լոր ծա ղիկ նե րը» (էջ 267), «Աստղերիցու
ձյուներիցլույսառնելով՝լույսէինարձակումայդկատարները:Ձյունաբույրէր
օդը,թարմ» (էջ 400), « Նիրհումէրերբեմնիքաղաքամայրըգիշերվասևծածկո
ցըքաշածվրանևնրավրաիրենցվեհբարձունքներիցիշխումէինվանքերի
ուեկեղեցիներիբազմաթիվխաչակիրգմբեթները» (էջ 115):

1 Ջահուկյան Է., Խլղաթյան Ֆ., Հայոց լեզու, Երևան, 1997, էջ 23:
2 Տե՛ս Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևա ն,  2006, էջ 345: 



545ՄԵՐԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Բ նագ րում հու զաար տա հայտ չա կան յու րօ րի նակ  ե րան գա վո րում նե րով են 
դրսևոր վել փո խա բե րա կան ի մաստ նե րով ար տա հայտ ված դարձ վածք նե րը` 
խոս քին հղոր դե լով հու զա կա նութ յուն ու պատ կե րա վո րութ յուն, ինչ պես՝ « Հե-
տո ինքն իր ձայ նին չի դի մա նում, սիրտըփուլէգալիս» (էջ 83), «Ա շուղ նե րը նոր 
ներ բող ներ ա սա ցին շա հին, երգիչներնիրենցսրտերիցկրակթափեցիննոր 
եր գե րով ու կա տակ նե րով» (էջ 191), «Ինչ պես տաք, հե տո սառըջուրլցներ մե-
լի քը Օ րու վրա» (էջ 565):

« Գե ղար վես տա կան մտա ծո ղութ յան յու րա հատ կութ յու նը,-գրում է Ս. Մել-
քոն յա նը,-բա ռա կան մա կար դա կում թերևս ու րիշ ոչ մի մի ջո ցով այն քան բնո րոշ 
ու հա րուստ ար տա հայ տութ յուն չի կա րող ու նե նալ, որ քան փո խա բե րութ յան 
օգ տա գոր ծու մը, մա նա վանդ որ բա ռի նման ի մաս տով գոր ծա ծութ յու նը հիմք է 
դառ նում խոս քի պատ կե րա վո րութ յան և  ար տա հայտ չա կա նութ յան մի ջոց նե-
րից շա տե րի հա մար և զա նա զան ձևե րով սեր տո րեն առնչ վում է դրանց հետ»1:  

Ակն հայտ է, որ Այ վազ յա նի կի րա ռած  փո խա բե րութ յուն նե րը  պատ կե րա վոր 
ու ընդ հան րա կան  հա րա բե րակ ցութ յան մեջ են  այլ դար ձույթ նե րի՝ անձ նա վոր-
ման, մակ դի րի և հա մե մա տութ յան հետ: Ա ռան ձին հատ ված նե րում նկա տե լի են  
հատ կա պես անձ նա վոր ման և փո խա բե րութ յան զու գոր դում ներ, օ րի նակ՝  «Ող
բումէին՝բոլորեկեղեցիներիզանգերնիրենցքառաձայնպղնձյաողբով, մոմա
բոցերնիրենց լռինթրթռոցներով,բուրվառներնիրենցշղթաներիներդաշնակ
աղմկովևբուրավետխնկածաղկով:Ողբումէինվիմափորարձանագրություն
ներիմեսրոպյանտառերը՝կսկծալով,որվտանգվածէիրենցդարավորգոյութ
յունը»(էջ263),«Օրնարթնանումէրայնպիսիխաղաղությամբ,ասեսչկարաշ
խարհիվրացավիցսեղմվողևոչմիսիրտ»(էջ783),«ԳորգերիվրայիցՇիրազի
վարդերըթարմթարմությամբէիննայումայդ լույսերիտակ»(էջ66),«Քարայ
րում շղթաները հառաչեցին»(էջ 24):Վե պի այլ պար բե րութ յուն նե րումփո խա-
բե րութ յունն ամ բող ջա նում է մակ դիր նե րի ու  հա մե մա տութ յուն նե րի  մի ջո ցով՝  
խոս քը դարձ նե լով ար տա հայ տիչ ու պատ կե րա վոր, ինչ պես՝ «Արևըմայրմտած
տեղումամպիկարմիրպատառիկնիսկույնսևացավ,իսկույնմեծացավ:Միան
գամմիայնպոռթկացքամինուամենկողմիվրաշաղտվեցբալենուսպիտակ
տերևները:Կորած,ինչորտեղպահմտածքամինիրհետևումթողեցբուրա
վետուկարճատևմիլռություն:Հորիզոնիամպըլուսավորվեց,դողաց,ինչպես
ճանճկծածձիումեջքնունորիցսևացավ:Բերդապարիսպիբարձրաշտարակի
վրապայթեցամպրոպը,ինչպեսթնդանոթ»(էջ430):

Ամ փո փե լով նշենք, որ  մակ դի րի և փո խա բե րութ յան գոր ծա ծութ յուն նե րը 
« Ճա կա տա գիրն հա յոց» վե պում  պայ մա նա վոր ված են Այ վազ յան գրո ղի գե ղա-
գի տա կան մտա ծո ղութ յամբ: Ն րա ինք նա տիպ բա ռա կեր տում նե րով ստեղծ ված 
դար ձույթ ներն  ընդգ ծում, ա ռանձ նա ցում են նկա րագր վող եր ևույ թի, ա ռար կա յի 
բազ մա հատ կա նիշ և պատ կե րա վոր բնու թա գի րը՝ զու գակ ցե լով թե մա յի խնդիր-
ներն ու նպա տա կը, խոս քի բնույթն ու հե ղի նա կի ան հա տա կա նութ յու նը:   

1 Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ Հայոց լեզվի ոճաբանության,Երևան, 1984, էջ 93-94   :
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1. Այվազյան Ս., Ճակատագիրն հայոց, Երևան, 1966:
2. Եզեկյան Լ.,  Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2006:
3. Մելքոնյան Ս.,Ակնարկներ Հայոց լեզվի ոճաբանության,Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները, գիրք 2,Երևան, 

1991: 
5. Ջահուկյան Է., Խլղաթյան Ֆ.,  Հայոց լեզու, Երևան, 1997:
6. Ջրբաշյան Է., Գրականության տեսություն, Երևան, 1980:

ЭПИТЕТЫ И МЕТАФОРЫ В РОМАНЕ С. АЙВАЗЯАНА «СУДЬБА АРМЯНСКАЯ» - 
МЕРИ КАРАПЕТЯН - В художественном произведении ̒ʻСудьба армянскаяʼʼ своеобразное 
проявление употребленных тропов, эпитетов и метафор обогащает содержание 
описания, создавая образную и выразительную речь. Автор, соответсвенно своей 
творческой натуре и эстетическому восприятию, целенаправменным употреблением 
стилистических средств создает речевую ситуацию, подчеркивает эстетическую 
натуру описываемого предмета, явления и разнообразие художественной картины.

Ключевые слова: троп, эпитет, метафора, изобразительность, стилистические 
средства, художественное мышление, описательное средство, картина.

EPITHET AND METAPHOR IN THE NOVEL «ARMENIAN DESTINY» BY S.AYVAZYANE 
- MERI KARAPETYAN - The specific  manifestation of allegory-metaphors and epithets  
use in the fiction book Armenian Deztiny enriches the descrition of the content creating 
figurative and expressive speech.

The auther, appropriate to the nature of  his creation and aesthetic comprehensions, 
creates speech situation with the purposeful use of linguistic-stylistic means, underlines the 
aesthetic essence of the subject and event being described and  variety of artistic image.

Key words: allegory, epithet, metaphor, figurativeness, expressiveness, linguistic-
stylistic means, artistic thinking, characteristics, image.


