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ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ԼԻԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 
ԶԼՄ-ները հասարակական բոլոր շերտերին հասանելի գործիք են: 

Դրանց լեզուն այն կենդանի միջավայրն է, որտեղ արտահայտվում են 
ազգային լեզվին բնորոշ գրեթե բոլոր հատկանիշները, երևան են գալիս 
լեզվական տարբեր մակարդակների փոփոխությունները, նորամուծութ-
յուններն ու տեղաշարժերը: Ասել է թե՝ ԶԼՄ-ների լեզվի ուսումնասի-
րությունը շատ առումներով կարող է վեր հանել որակական անցումնե-
րի պատճառները և զարգացման իշխող միտումները: Այս նպատակով 
մամուլի լեզուն պարբերաբար դառնում է լեզվական քննության նյութ: 
Մեզանում քիչ չեն դրան նվիրված աշխատությունները1: Չքննարկելով 
վերջիններիս անվիճելի օգտակարությունը՝ այսուհանդերձ նշենք, որ 
լեզվական միավորի ուսումնասիրությունները հաճախ կատարվում են 
առանց պատճառների և արտաքին գործոնների «հաշվառման»:  

Մինչդեռ լեզվի զարգացման միտումները շատ դեպքերում հասկա-
նալի են դառնում, երբ դիտարկվում են հասարակական տեղաշարժերի 
սերտ առնչությունները: Դրանք առավել ակնհայտ երևում են բառապա-
շարում: Այդ առնչությունների վերլուծությունը վերստին հաստատում է 
այն տեսակետը, որ լեզվի զարգացման հիմքը նախ և առաջ արտալեզ-
վական գործոններն են: Հենց դրանցով է բացատրվում, օրինակ, արդի 
արևելահայերենում քաղաքագիտական կամ իրավաբանական խոսույ-
թի ակտիվացումը. այսօրվա մամուլի գերիշխող թեմատիկ ծավալումնե-
րը՝ քաղաքական, իրավական (նաև՝ հանրային) և տնտեսական ոլորտ-
ների վերաբերյալ աշխույժ անդրադարձները, պայմանավորում են խոս-
քային նոր որակների ի հայտ գալը, օտար բառերի ակտիվացումը: Ընդ 
որում, այդ նորը մեծ մասամբ արագորեն է տարածվում և ամրապնդ-
վում լեզվակիրառողների շրջանում, քանի որ ԶԼՄ-ների ներգործման 
հարթակները բազմազան են ու հասանելի: Այլ հարց է, որ այդ նորը 
միշտ չէ, որ զարգացման ընթացքում միանգամից ընդունվում և ամ-
րապնդվում է լեզվի կառուցվածքում: Միայն վերջին տասնամյակում 
                                                   

1 Տե՛ս Ռ. Շալունց, Մամուլի և հրապարակախոսության լեզուն, Եր., 1987: Յու. 
Դավթյան, Արևելահայ մամուլի լեզուն հետխորհրդային շրջանում, Եր., 2006: Հ. Բալո-
յան, Արդի մամուլի հրապարակախոսության լեզուն, Եր., 2009 (ատենախոսություն): Հ. 
Ղուկասյան, Արդի հայ մամուլի լեզուն, Եր., 2009 (ատենախոսություն): Մ. Սողոմոնյան, 
Մամուլի դերը հայոց լեզվի բառապաշարի հարստացման գործում, «Լեզու և լեզվաբա-
նություն», Եր., 2008, № 2, էջ 28-31: 
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տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և քաղաքագիտական ոլորտներից 
մեծ քանակությամբ օտար բառերի մուտքը բառապաշար, միջազգային 
հապավումների ակտիվացումը, պաշտոնական խոսքում խոսակցա-
կան տարրերի կամ դիպվածային կազմությունների աշխուժացումը 
որոշ մասնագետների ահազանգելու առիթ են տալիս: «Լեզուն աղտոտ-
ված է/նահանջել է» արտահայտությունները հաճախ դառնում են այդ-
պիսի երևույթների բնորոշման հիմնական միջոց: Սակայն այսօրինակ 
գնահատականները, կարծում ենք, պետք է լինեն հաշվարկված, առա-
վել զուսպ, նաև պետք է ուղեկցվեն որոշակի փաստարկներով. ընթա-
ցիկ զարգացման միայն մի հատվածի մակերեսային դիտարկումը չի 
կարող հիմնավոր լինել, առավել ևս չի կարող կանխել զարգացման 
արդեն իսկ որոշարկված միտումները:  

Ներկայումս արդի արևելահայերենի բառապաշարը թևակոխել է 
փոփոխությունների հենց անցումային, ինչ-ինչ առումներով նորմին 
հակասող մի շրջափուլ, որը դրսևորվում է ԶԼՄ-ների լեզվում: Պատ-
ճառներից մեկն այն է, որ փոխվել է ոճերի փոխհարաբերությունը: Եթե 
տասնամյակներ առաջ լեզվի զարգացման և կանոնարկման համար ու-
ղենշային էր գեղարվեստական գրականության լեզուն (գերակա ոճ էր 
և էապես ազդում էր հրապարակախոսական, խոսակցական ոճերի 
վրա), ապա այսօր հակառակ պատկերն է: Մեդիադաշտի բազմազա-
նության և գերհասանելիության հետևանքով էապես ընդլայնվել են 
դրա լեզվի ազդեցության սահմանները: Ավելին՝ գեղարվեստական լե-
զուն է ինչ-որ չափով սկսել օգտվել ԶԼՄ-ների արտահայտչաձևերից: 
Այսպես: 

1. Օտար բառերի փոխառումը բառապաշարի զարգացման առաջ-
նային միտումներից է: Վերջին հինգ տասնամյակները բնորոշվում են 
համաշխարհայնացման (գլոբալիզացիայի) գերակտիվ զարգացումնե-
րով: Մասնագիտական գրականության մեջ տարբերակվում է համաշ-
խարհայնացման երեք տեսակ՝ քաղաքական, տնտեսական և մշակու-
թային2: Տարբերություններով հանդերձ՝ այս երեք տեսակներին միավո-
րում է հաղորդակցությունը, որն արտահայտվում է տեխնոլոգիական և 
մեդիամիջոցներով՝ կյանքի համակարգչայնացում, համացանց, աշ-
խարհի գրեթե բոլոր հեռուստա- և ռադիոալիքների հասանելիություն: 
Սրանք զգալի չափով պայմանավորում են հասարակական հարաբե-
րությունները. ձևավորվում են ֆինանսական, քաղաքական, գիտա-
կան, հասարակական նույնանման հարաբերություններ, որոնք սրըն-
թաց լուսաբանվում, բացատրվում և ներկայացվում են ԶԼՄ-ներով: 
Բնական է, որ հաղորդակցման և իրազեկման լեզուն էապես ազդում է 
լեզվի ընդհանուր զարգացման ընթացքի վրա: Որքան էլ արտառոց 
թվա, սա անխուսափելիորեն հանգեցնում է նաև մշակութային համաշ-
                                                   

2 Տե՛ս S. Babones, «Studying Globalization: Methodological Issues»։ in George Ritzer։ The 
Blackwell Companion to Globalization։ John Wiley & Sons, 2008, էջ 146:  
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խարհայնացման մի ենթատեսակի՝ լեզվի համաշխարհայնացմանը, 
այն է՝ բառապաշարի միջազգայնացմանը: Լեզվի համաշխարհայնա-
ցում տերմինը համեմատաբար նոր է. եթե հետազոտողները համաշ-
խարհայնացման հիմք են ընդունում հասարակության, նրա տնտե-
սության, քաղաքականության և մշակույթի անգլո-ամերիկյան մոդելը, 
ապա լեզվի համաշխարհայնացման հարցում գերիշխողը անգլերենն է՝ 
որպես միջազգային լեզու: Ընդ որում, լեզվի համաշխարհայնացում 
տերմինը բացատրվում է երկու իմաստով՝ ա) անգլերենի գործածութ-
յուն քաղաքական և գիտական ոլորտներում, բ) ազգային լեզուների ա-
մերիկացում3: Արձանագրելով դրական բազում հատկանիշներ և գոր-
ծընթացներ՝ ուսումնասիրողները, սակայն, նշում են, որ մշակութային 
համաշխարհայնացման զարգացումները սպառնալիք են ազգային/տե-
ղական մշակույթի համար4: Խոսքը, կարծում ենք, նաև լեզվի, մասնա-
վորապես բառապաշարի մասին է: Անշուշտ, այս մարտահրավերը ա-
ռաջին հայացքից առավել վտանգավոր է հայերենի և այն լեզուների 
համար, որոնցով խոսողների թիվը քիչ է: Բայց մյուս կողմից էլ հենց 
համաշխարհայնացման ամենօրյա ծավալումներից չեն կարող ան-
մասն մնալ մեր ԶԼՄ-ները, ուստի և անգլերեն բառերի փոխանցումնե-
րը հայերենի արդի բառապաշար անխուսափելի են: Որքան էլ հայերե-
նը ազգային ինքնության պահպանման միջոց է և որքան էլ կարողացել 
է հաղթահարել օտար ազդեցությունները, այսուհանդերձ արտաքին 
ազդակների ճնշմամբ նրա բառապաշարը առավել արագ է համալր-
վում օտար բառերով: Դրանք մեծ մասամբ միջազգային տարաոլորտ 
տերմիններ են, իրեր, երևույթներ անվանող բառեր: Օրինակ՝ տարբեր 
աղբյուրներից ԶԼՄ-ներ են մուտք գործում և լայնորեն կիրառվում օլի-
գարխ, օմբուդսմեն, կազուս, կուրացիա, պարիտետ, կոալիցիա, վեթ-
թինգ, թրոլինգ, ուզուրպացիա, տեխնոկրատիա, բրենդ, Ֆեյսբուք, ֆլեշ-
մոբ, այֆոն, այփադ, իմպիչմենտ, ֆրանչայզինգ, պլանշետ, ակաունտ, 
չաթ, սմարթֆոն, վայբեր, վայֆայ, էքսպո, նոութբուք, դե ֆակտո, դե յու-
րե, ստատուս քվո, ֆորս մաժոր, ֆիթնես, ֆրակցիա, հեքեթոն, սաբատի-
կա, հեչթեգ, հեթթրիկ, մոլ, պիլինգ, սփրեյ, դիզայներ, սկրաբ, գել, պրե-
սինգ, պրեսոթերապիա, ստարթափ, լայվ, ֆեյք, մեդիա, ֆրանկոֆոնիա և 
հազարավոր այլ բառեր: Անշուշտ, հայերենի բառապաշարի զարգաց-
ման մեկ այլ միտումը՝ նոր բառերի ստեղծումը, զգալի չափով կանխում 
է օտար բառերի մուտքը, շատ դեպքերում հայերեն համարժեքը հաղ-
թում է օտար՝ միջազգային բառին: Այսուհանդերձ, այս բառերը կան, 
գործածվում են: Բառապաշարի այսպիսի համալրումը շարունակվելու 
է մի պատճառով ևս: Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ ոչ միայն 
չի ունեցել նյութական, արդյունաբերական մշակույթ, այլև զիջող է 
                                                   

3 Այս մասին մանրամասն տե՛ս https://myfilology.ru/154/filologiya-i-yazykovaya-
globalizacziya-269/ 

4 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս R. Roland, Globalization: social theory and 
global culture, London, 1992: 
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հատկապես տեխնիկական, բնագիտական գիտությունների զարգաց-
ման մեջ: Լայն առումով համաշխարհային արտադրանք ներմուծող 
երկիր է, և այդ «ներմուծումը» արտահայտվում է նաև բառապաշարում: 
Իսկ համաշխարհայնացման տեմպերը է՛լ ավելի են արագացնում բա-
ռեր փոխառելու գործընթացը: Բացի այդ, ժամանակակից լրագրության 
մեջ ակնհայտ ձգտում կա «նորաձև և արդիական» երևալու. դա ԶԼՄ-
ների լեզվում դրսևորվում է հենց նրանով, որ նախապատվություն է 
տրվում անգլերենին: Եթե վերը թվարկված բառերի մեծ մասը չունի 
հայերեն համարժեքներ և առայժմ միակ գործածվողն է, ապա շատ 
դեպքերում հաստատված հայերեն տարբերակները շրջանցվում են, 
փոխարենը գործածվում են անգլերենից փոխառվածները, ինչպես՝ 
սպիքեր (փոխ.՝ խոսնակ), սամմիթ (փոխ.՝ գագաթնաժողով), ինաուգու-
րացիա (փոխ.՝ երդմնակալություն/ձեռնադրում), ռեալ (փոխ.՝ իրական, 
իրատեսական), պլագիատ (փոխ.՝ գրագողություն), լեգիտիմ (փոխ.՝ օ-
րինավոր/օրինական), անլեգալ (փոխ.՝ անօրինական, ապօրինի), ստի-
լիստ (փոխ.՝ ոճաբան), բրիֆինգ (փոխ.՝ ճեպազրույց), դեբատ (փոխ.՝ 
բանավեճ), հաք(ք)եր (փոխ.՝ ցանցահեն) և այլն: Երևույթը գուցե առա-
վելաբար կապվում է թերիմացության, օտարամոլության հետ: Այլ է 
հաղորդումների անվանումների պարագան. դրանց մի մասը օտարա-
լեզու է (նաև՝ օտարագիր), ինչպես՝ ՌԷվոլյուցիա5, ԲուժԻնֆո, Arm Co-
medi, X Factor, X Driv, Fashion, Womens Club, Jazz Time, Ֆուլ հաուս, Չե-
լենջ և այլն: Այսպիսի բառընտրությունը ԶԼՄ-ների համար միջոց է ազ-
դելու, մրցակցելու և արդիական լինելու գործառույթներն իրացնելու 
համար: Սրանք ազատ և բաց գործունեության տարածքում, առավել ևս 
վիրտուալ աշխարհում դյուրին հասանելիության գրավական են: Ի 
դեպ, արդի արևելահայերենի բառապաշարի որակական այս փոփո-
խությունը հոգեբանորեն բացատրելի է մի կարևոր հանգամանքով. 
թերևս անկախ պետականության և միատարր ու նույն լեզվով հաղոր-
դակցվող ազգաբնակչության պայմաններում պետական հոգածության 
ներքո գտնվող լեզվի բառապաշարի «այլափոխումը» անհանգստաց-
նող չէ. ուծացման վտանգ չկա: Ուստի արտաքին ազդակներին դիմադ-
րելու մղումն էլ համառ դրսևորում չունի: Համեմատության համար բե-
րենք Սփյուռքի զուգահեռը: Մշակութային օտար միջավայրում, բազ-
մազան կրոնների համակեցության մեջ առաջնային է դառնում լեզվի 
ինքնապահպանության գործառույթը: Այս դեպքում փոխվում է ԶԼՄ-
ների լեզվական քաղաքականությունը: Տարաշխարհիկ միջավայրում 
հայկական ԶԼՄ-ները նախ և առաջ փոքրաթիվ համայնքին ծառայելու, 
հայախոսությունը պահպանելու նպատակ ունեն, ավելին՝ փորձում են 
հեռու մնալ լեզվական համաշխարհայնացման ընթացքից, հետևաբար 
հաղթում է հայերեն բառի ու անվանման ընտրությունը (ԶԼՄ-ների ան-
վանումները մեծ մասամբ հայրենիք խորհրդանշող բառեր են)՝ «Արա-
                                                   

5 Այս և մյուս դեպքերում պահպանել ենք հաղորդման անվանման ուղղագրությունը: 
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րատ», «Զարթօնք», «Ազդակ», «Վանայ ձայն», «Սեւան», «Ակօս», «Ժամա-
նակ» և այլն:  

Այսպիսով, արդի արևելահայերենի պարագայում այս փուլում 
դժվար է անվերապահ գնահատել բառապաշարի զարգացման այս մի-
տումի վնասակարության կամ օգտակարության չափը: Թեև նշված 
ազդակը զորեղ է, սակայն տպավորություն ունենք, որ զարգացման 
դարավոր ավանդույթներ և կուռ համակարգեր ունեցող լեզվի՝ հայերե-
նի համար սա էական վտանգ չի ներկայացնում: Շնորհիվ բառակազ-
մական ճկունության, արևմտահայերենի ազդեցության և բառերի ար-
դիականացման հնարավորությունների՝ հայոց լեզվի բառապաշարը 
զսպում է օտարամուծությունների քանակը:  

2. Երկրորդ միտումը լեզվի ժողովրդայնացումն է: Վերջին երեսուն 
տարիները հայաստանյան մամուլի համար մեծ փոփոխությունների 
ժամանակաշրջան է: ԶԼՄ-ներն ազատվեցին խորհրդային տարիների 
վերահսկողությունից շատ առումներով: Ամբողջատիրական հասա-
րակարգի փլուզումից հետո աստիճանաբար վերացավ նաև ԶԼՄ-ների 
խոսքային (նաև թեմատիկ) զսպվածությունը: Սա հոգեբանական որոշ 
առանձնահատկություն ունի. ճնշման և ուժեղ գրաքննության պար-
տադրանքից հետո անկախության առաջին սերունդը հանկարծ հնա-
րավորություն ստացավ ըստ ամենայնի ինքնարտահայտվելու: Ընդ ո-
րում, անկախության առաջին տասնամյակում խորհրդային զսպող ազ-
դեցությունը դեռևս նկատվում էր. գերակայում էր նորմատիվ բառա-
պաշարը: Մինչդեռ վերջին տասը-տասնհինգ տարիներին ԶԼՄ-ների 
բառապաշարը հատկանշվում է ընդգծված ժողովրդայնացմամբ: Հա-
ճախադեպ է խոսակցական, բարբառային ծագում ունեցող բառերի, 
դարձվածքների և հասարակաբանությունների գործածությունը: Ավե-
լին՝ դրանցից կազմվում են նոր բառեր ու դարձվածքներ: Կարևոր է եր-
ևույթի աշխուժացման պատճառահետևանքային կապերի վերհանու-
մը: Նախ՝ զգալիորեն շատ են հայկական հեռուստաալիքները (նաև 
համացանցային հաղորդաշարերը), որով էլ պայմանավորված` էապես 
գերիշխող է դարձել բանավոր խոսքը, ապա՝ ժանրային բազմազանութ-
յան հիմքով՝ ԶԼՄ-ների լեզվում ակտիվացել են ոճային փոխներթա-
փանցումները, հետո՝ կենդանի խոսակցական լեզուն օր օրի հաստա-
տում է իր գերակայությունը, և ապա՝ տեղական լրատվամիջոցները 
յուրացնում են համաշխարհային ԶԼՄ-ների լեզվաքաղաքականության 
փորձը: (Բառապաշարի ժողովրդայնացման միտումը բնորոշ է աշ-
խարհի շատ լեզուների և տնտեսական ու քաղաքական տեղաշարժերի 
հետևանք է:) Ուսումնասիրողներն այն կարծիքին են, որ Արևելյան Եվ-
րոպայում 20-րդ դարի 70-ական թթ. հասարակական-տնտեսական 
փոփոխությունները, գիտատեխնիկական աննախադեպ նվաճումները 
հանգեցրին լեզվական ձևերի փոփոխության: Հենց տեղեկատվական և 
իմացական մեծ հոսքի ճնշման ներքո մարդը ձգտում է պարզ (նաև՝ 
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պարզունակ), դյուրին ու սեղմ արտահայտչամիջոցների: Բացի այդ, 
հասարակական տեղաշարժերը համընկնում են լրատվական տեխնո-
լոգիաների հեղափոխությանը, որը, ի դեպ, հաղորդակցման գործըն-
թացներում աննախադեպ թռիչք ապահովեց: Եվ ժամանակակից լրագ-
րությունը քարոզչության, հաղորդման ու ներգործման իր գործառույթ-
ները հաճախ իրացնում է հենց այս բառապաշարի միջոցով6: Ներկա-
յումս լեզվի/բառապաշարի ժողովրդայնացում հասկացության մեջ նկա-
տի են առնվում ոչ միայն գրական-խոսակցական, այլև ժարգոնային, 
առտնին-խոսակցական, քրեական բառապաշարը, հասարակաբա-
նությունները, նաև դրանցով կազմված դիպվածային բառերը: Դրանք 
աննախադեպ առատ են նաև քաղաքական գործիչների խոսքում և 
հիմնականում անփոփոխ հայտնվում ու տարածվում են ԶԼՄ-ների 
տարբեր ժանրերում: Հաճախ գործածվում են վերնագրերում, հեռուս-
տա- և ռադիոեթերում, ինչպես՝ զոռբա, զոռբայություն, զոռբայայավա-
րի, ախպեր, գյադա, գյադայություն, լակոտ, լակոտիզմ, դուխով, դուխա-
թափ, ծեփել պատերին, կատոկել, վիզ դնել, գլխին սարքել, հաթաթա, 
մուղամ, մուննաթ, զահլահանություն, չոքել և այլն: Այս օրինակներում 
ակնհայտ է, որ ցածր ոճի բառապաշարում մեծ մասամբ բացասական 
վերաբերմունք արտահայտող բառեր են, որոնք ինչ-որ առումով ագրե-
սիվ տրամադրություններ են փոխանցում: Դրանք ձևավորում են խոս-
քի անսպասելի, անցանկալի որակներ: Բառապաշարի զարգացման 
այս միտումի վերաբերյալ կարծքիները հակասական են. ոմանք կողմ 
են դրան և այն դիտարկում են որպես լեզվի զարգացման շարունակա-
կան ընթացք: «….Լեզվի զարգացումը բնորոշվում է հակասություննե-
րով, որոնք ծագում են նրա համակարգերի՝ նորմի՝ որպես գիտակցված 
համակարգայնության և ոճերի՝ որպես լեզվագործածության համա-
կարգայնության միջև: Լեզվի զարգացումը արտացոլվում է օրինակելի 
տեքստերում, և եթե տվյալ դարաշրջանում այդպիսի տեքստեր չեն 
ստեղծվում, ենթադրվում է, թե «լեզուն քանդվում է, փչանում»: Լեզվի 
այս անճիշտ, պատրանքային տեսությունը իր պատմական հեռանկա-
րում շփոթեցնում է բազում խելացիների և զայրացնում մաքրամոլնե-
րին: Մինչդեռ լեզվի պատմության տեսակետից նորմի ժամանակավոր 
խախտման մեջ վտանգ չկա: Լեզուն շարունակում է զարգանալ, սա-
կայն խախտվում է ոճը, քանի որ քանդվում են նրա գործածությանը 
բնորոշ բազում կանոններ»7: Ասել է թե՝ գործառական ոճերում կա-
տարվող փոփոխությունները պետք է դիտարկվեն ոչ թե որպես լեզվի 
որակների անկում, այլ եղած իրողություններին հավելում, որը հետա-
գայում կա՛մ կմոռացվի, կա՛մ կնորմավորվի: Իսկ գեղագետ պահպա-
նողականները անհանգստանում են. «Ցանկացած հեղափոխություն 
                                                   

6 ԶԼՄ-ների լեզվի ամփոփ նկարագրությունը տե՛ս Յու. Ավետիսյան, Ա. Սարգսյան 
և այլք, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2019, էջ 225-230: 

7 Колесов В. Русская ментальность и развитие русского языка. М., 1995, с. 20, 23. 
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(նկատի ունի ոչ միայն քաղաքական հեղափոխությունը – Լ. Ս. ) թեև 
խոստանում է մշակույթի ծաղկում, սակայն հանգեցնում է մշակութա-
յին այլասերման: Ինչո՞ւ: ….Ինչ-որ սարսափելի բան է կատարվում 
ցնցում ապրած ժողովրդի հետ»8: Մեր տպավորությամբ՝ այսպիսի բա-
ռընտրությունը պայմանավորված է ոչ միայն աղճատված բարքեր, 
այլև մտածական ու կրթական ցածր կարողություններ ունեցող հասա-
րակության գոյությամբ: Ակնհայտ է, որ խնդիրը չի սահմանափակվում 
միայն հայերենով. գիտատեխնիկական հզոր նվաճումների հոսքում և 
համաշխարհայնացման լարված գործընթացների պարագայում մեկ 
բառով պահի ազդեցություն թողնելու պարզունակ ձգտումը «մուտքի 
լիիրավ արտոնագիր» է տվել արտահայտման նմանատիպ միջոցներին 
նաև ռուսերենում, ֆրանսերենում, անգլերենում և այլն:  

3. Բառապաշարի զարգացման երրորդ միտումը արդիականա-
ցումն ու հնացումն են: Սրանք եղել են միշտ: Հնացել են, օրինակ, 
խորհրդային շրջանին բնորոշ մի շարք հասկացությունների, առարկա-
ների անվանումներ, ինչպես՝ կոլտնտեսություն, կոլխոզ, սովխոզ, Կենտ-
կոմ, Գերագույն խորհուրդ, կոմունիստ, ԽՍՀՄ, պիոներ, հոկտեմբերիկ, 
կոմունիզմ, ԲՇՏ, զագս և այլն: Կամ` կենցաղային մի շարք առարկանե-
րի «չգործածությունը» դուրս է մղել նաև դրանք անվանող բառերը, ինչ-
պես` ձայներիզ, պատիֆոն, փեյջեր և այլն: Ընդ որում, հին և նոր ի-
մաստների անցումները պայմանավորված են ոչ միայն երեվույթների 
հնացմամբ կամ նորացմամբ, այլև հասարակության վերաբերմունքի 
փոփոխությամբ: Սա էլ իր հերթին գործածության այլ միջավայրում վե-
րակենդանացնում է հնացած միավորը: Օրինակ՝ կոմունիստ-ն այսօր 
ձեռք է բերել պահպանողական, խստադեմ, օրինապահ հարանշանա-
կությունները: Կամ՝ կոլխոզ բառը ներկայումս ստացել է բացասական 
երանգավորում (այդպես են անվանում անկազմակերպ, անփույթ աշ-
խատող հիմնարկներին): Այսպես նաև օլիգարխ9 բառը. եթե մի քանի 
տարի առաջ այն գործածվում էր զարտուղի, անազնիվ ճանապարհով 
հարստացած անձ-ի հարանշանակությամբ, ապա ներկայումս առավել 
կայունանում է բառի բուն նշանակությամբ գործածությունը:  

Վերջին տասնամյակներում այս երկու միտումներից առավել գոր-
ծուն է արդիականացումը: Պատճառն այն է, որ գիտության արագ նվա-
ճումները, հասարակական արագ տեղաշարժերը հաճախ անվանվում 
են ոչ թե նորակազմ բառով կամ փոխառությամբ, այլ բառիմաստի ընդ-
լայնմամբ: Նույն՝ քաղաքական ոլորտում գրաբարյան բազում բառեր 
վերաիմաստավորվելով հենց մամուլի շնորհիվ արդիականացվել են և 
անցել բառապաշարի գործուն շերտին, ինչպես՝ պատգամավոր, խոս-
նակ, նախարար, դեսպան, դեսպանություն, բարեգործ, բարեգործութ-
                                                   

8 Радзинский Эд. Новые люди возьмут страну. “Огонек”, 2005, № 3: 
9 Քաղաքական համակարգում գործող մեծահարուստ, որը մեծ ազդեցություն ունի 

քաղաքական որոշումների վրա (https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%AC%D5%AB 
%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5% AD) 



 90 

յուն և այլն: Այսպես նաև նկատելի դարձան դաշտ (լրատվական/գոր-
ծունեության դաշտ), գործիք (հաղորդակցման/բանակցության գործիք), 
պատուհան (մեկ պատուհանի սկզբունք), խողովակ (դիվանագիտա-
կան խողովակ), քարտեզ (ճանապարհային քարտեզ (գործողություննե-
րի պլան/նախագիծ)), փաթեթային (փաթեթային քննարկում), լողացող 
(լողացող կուրս), դոնոր (դոնոր երկիր), այցեքարտ (երկրի/անձի/ապ-
րանքանիշի ներկայանալիության միջոց), ցանց (համացանց, խանութ-
ների ցանց), գցել (համացանցում որևէ նյութ, նկար, տեղեկույթ տեղադ-
րել) և բազում այլ բառեր, որոնց նոր իմաստների ճանաչումն ու հան-
րայնացումը տեղի ունեցան մամուլի շնորհիվ:  

4. ԶԼՄ-ների լեզվում չորրորդը նոր բառեր կազմելու միտումն է: 
Այն բավականաչափ գործուն է: Ընդ որում, կազմվում են, այսպես ա-
սած, բուն նորակազմություններ, որոնք սոսկ անվանողական արժեք 
ունեն, և դիպվածային բառեր, որոնք գործածվում են խոսքը երանգա-
վորելու նպատակով: Այս միտումը արդի հայերենի բառապաշարը հա-
մալրեց բազում բառերով, ինչպես՝ եվրաատլանտյան, սփյուռքացում, 
սփյուռքանալ, ստորագրահավաք, բարձրաձայնել, համաշխարհայնա-
ցում, գագաթնաժողով, ճեպայց, մարզասարք, տեսազանգ, տեսաձայ-
նագրում, փոխգործակցություն, արտարժույթ, ճեպազրույց, մշտադի-
տարկում, գնաճ և այլն: Այս բառերի մի զգալի մասը ԶԼՄ-ների շնորհիվ 
համալրել է հայոց լեզվի բառապաշարի գործուն շերտը:  

Դիպվածային կազմությունների դեպքում կարևորվում է ներազդե-
լու գործառույթը: Տեղեկույթին զուգահեռ՝ դրանք շատ դեպքերում փո-
խանցում են լրագրողի վերաբերմունքը: Այս առումով դիպվածային 
բառերով արտահայտվելու միտումը արդիական է: Օրինակ՝ «Արև-
մուտքն Ուկրաինայում լավ է մշակել տեղացի «եվրոէշերին», հավա-
տամ, որ մեր երկրում 190 կազմակերպություններից բաղկացած ազ-
գային պլատֆորմը կտարբերվի ուկրաինական եվրոէշերից» (http:// 
www.irates.am/hy/ 1398410 729), «Ստեփանավանում բնակիչներն ա-
սում էին, որ Դ.-ն կոչ էր արել ձայն չտալ ընտրասֆալտ փռողներին» 
(«Առավոտ», 22.05.1999), «Մի քանի հարյուր ֆեյսբուքցի պահանջում են 
ստուգել Պետդումայի պատգամավորներին» (1in.am, 15.06.2011), 
«Նստացույց, քնացույց, պարացույց. Բաղրամյանը փակ է» (https://www. 
azatutyun.am/a/ 27091721.html), «Ժողովուրդն ութ նախագահացու ունի» 
(https://www.civilne t.am/n ews/2013/01/12/), «….ես ավելի անկարևոր եմ 
իմ երկրում, քան այս կամ այն «ջիպազգին» («Իրատես», 04.07.2016), 
«Սակայն անհարկի երախտագիտության ցույց անելը կարծես թե 
մտավ մեր միտինգասեր վարքի մեջ» («Առավոտ», 11.06.2016), «….տես-
նես բանակում չծառայած, հայրենիքի համար մի կաթիլ արյուն չտված 
մեր թրաշամանուկ պաշտոնյաներից քանի՞սն է «արյուն տվել»» («Հրա-
պարակ», 15.06.2019): Այսպես նաև` ոչնչամետություն, հանրապետքա-
կան, ֆեյսբուքահայություն, քոմենթչի, մանդատացու, մուննաթաբա-
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նություն, ԱԺ-իստ, լայքառատ, գուգլել, ժպտալլուկ, միտինգասեր, մի-
տինգահան, բրաբուսավոր և այլն: Անշուշտ, դիպվածային բառակեր-
տումները արդի հայերենի բառապաշարի հիմնական մաս չեն կազ-
մում և մեկուսացած միավորներ են: Այսուհանդերձ, սրանք դառնում 
են արտահայտվելու միջոց, որպես ժանրի «խաղարկային» միավոր-
ներ` հաճախ հայտնվում են վերնագրերում, տպավորվում են իրենց 
անսպասելիությամբ, բաղադրիչների արտառոց համադրումներով և 
հուշում կաղապարներ, ձևեր, որոնք առօրյա ոճում և կամ մեկ այլ ոլոր-
տում նոր բառ կազմելու հիմք են դառնում:  

ԶԼՄ-ների բառակերտումներում մի մեծ խումբ են կիսապատճե-
նումները: Ընդ որում, օտար բառարմատներով կիսապատճենումները 
կազմված են ինչպես բառաբարդման, այնպես էլ ածանցման միջոցով: 
(Մեր տպավորությամբ` կիսապատճենումներում գերակայում են բա-
ռաբարդումները:) Սրանք ավանդաբար հարմար միջոցներ են նորա-
ստեղծ երևույթներն անվանելու և հայերենի հետ հոգեհարազատութ-
յունը պահպանելու համար: Օրինակ`էկո – էկոզբոսաշրջություն, էկո-
սրահ, էկոհամակարգ, էկովտանգ, էկոաղետ, էկոքաղաք, էկոծրագիր, 
սուպեր – սուպերնախագիծ, սուպերկառավարում, սուպերնախարա-
րություն, սուպերհամակարգային, կրիպտո – կրիպտոարժույթ, կրիպ-
տոշուկա, կրիպտոշրջանառություն, կրիպտոներդրող, կրիպտոգնորդ, 
մեգա – մեգաաստղ, մեգահարթակ, մեգանախագիծ, մեգաշահում, մե-
գահրդեհ, մեգաներդրում, մեգախաղ, մեգացուցահանդես և այլն: 

5. Բառապաշարի զարգացման հինգերորդ միտումը հապավումների 
ստեղծումն է: Այս դեպքում նույնպես գերիշխողը արտալեզվական գոր-
ծոնն է. թելադրող են լեզվի խնայողությունն ու սեղմությունը: Ստեղծվում 
են նորանոր երևույթներ, կազմակերպություններ, միավորումներ և այլն, 
որոնց անվանումները բաղադրյալ կազմություններ են, և լեզվական 
խնայողության միտումով հարմար միջոց է դառնում հապավելը: Օրի-
նակ՝ ՄԻՊ (Մարդու իրավունքների պաշտպան), ՄԻԵԴ (Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարան), արտգործնախ (արտաքին գործերի 
նախարարություն), ֆիննախ (ֆինանսների նախարարություն), սոցցանց 
(սոցիալական ցանց), սոցհարթակ (սոցիալական հարթակ), ԵԱՀԿ (Եվրո-
պայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն), 
ՀԱՊԿ (Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպութ-
յուն), ԵԱՏՄ (Եվրասիական տնտեսական միություն), ԳԹԿ (Գնահատ-
ման և թեստավորման կենտրոն) և այլն: Միաժամանակ փոխառվում են 
օտար հապավումներ՝ PR, DVD, VIP, CD, IT և այլն:  

Ամփոփում: Աշխարհաքաղաքական ծավալումները, ազատ տնտե-
սական հարաբերությունները, ԶԼՄ-ների գործիքակազմի ակտիվացումը 
ուղղակիորեն ազդում են լեզուների բառապաշարի վրա, ավանդականի 
կողքին ձևավորում են այնպիսի իրողություններ, որոնք մինչ այս արտա-
ռոց էին կամ չկային: Սրանից բացի՝ տեղի են ունենում գործառական ոճե-
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րի ոչ միայն փոխներթափանցումներ, այլև «փոխատեղություններ». պաշ-
տոնական խոսքի հրապարակային արտառոց դրսևորումների, գեղար-
վեստական ոճի նահանջի պայմաններում ԶԼՄ-ները հայտնվել են առաջ-
նային հարթակներում և գերակայություն հաստատել նաև լեզվի որակա-
կան անցումների վրա: Ներկայումս բառապաշարի զարգացումն այնպիսի 
անցումային ընթացք ունի, որի վերաբերյալ դրական կամ բացասական 
դատողություններից ոչ մեկը ճշմարիտ չի կարող լինել: Հատկապես 
դժվար է ասել՝ որքան տևական կլինեն օտար բառերի ներթափանցումնե-
րը, խոսակցական միավորների առատ հավելումները գրական խոսք: Ի-
հարկե, լեզվի անաղարտությունը առաջնորդող պետք է լինի, սակայն այս 
դեպքում նույնպես անվերապահ ճշմարտություն չկա. լեզվի որակական 
անցումները ուղեկցվում են արտառոց իրողությունների հաստատումով:  

 
Բանալի բառեր – ԶԼՄ-ների լեզու, համաշխարհայնացում, զարգացման միտում, 

բառապաշար, ժողովրդայնացում, արդիականացում, նորակազմություն, լեզվի համաշ-
խարհայնացում, հապավում 

 
ЛИАНА САРГСЯН – Язык СМИ и тенденции развития лексики в совре-

менном армянском. – Геополитические масштабы, свободные экономические 
отношения, активизация СМИ c их обогащённым инструментарием напрямую 
влияют на лексику современных языков. наряду с традиционными формируются 
реалии, которые до сих пор выглядели несуразными либо вовсе отсутствовали. 
Ныне развитие лексики находится на переходной стадии, так что ни одно пози-
тивное или негативное суждение в этой связи нельзя счесть истинным. Особенно 
трудно сказать, долго ли ещё иноязычные слова будут проникать в лексику, рас-
ширяя литературную речь разговорными элементами. Конечно, в подобных об-
стоятельствах следует руководствоваться чистотой языка, однако безоговорочной 
истины здесь нет; изменения языка сопровождаются необычными реалиями. 

 
Ключевые слова: язык СМИ, глобализация, тенденции развития, лексика, популяри-

зация, модернизация, новаторство, аббревиатура 
 
LIANA SARGSYAN – The Language of the Media and the Development Trends 

of Modern Armenian Vocabulary. – Geopolitical developments, free economic relations, 
activation of media tools directly affect the vocabulary of languages. Along with the tradi-
tional, they create such realities that have been strange so far or did not exist. Currently, 
vocabulary development is undergoing such a transitional process in which none of the 
positive or negative judgments can be true. It is especially difficult to say how continual 
the introduction of foreign words and the abundant additions of conversational units to the 
literary language is going to be. Of course, the purity of a language must be first and 
foremost, but in this case, there is no unconditional truth either: qualitative transitions of 
language are accompanied by the establishment of extraordinary realities. 

 
Key words: the language of media, globalization, development trend, vocabulary, popu-

larization, modernization, neologism, language globalization, abbreviation 
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