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«Հանրագիտակ - Միջազգային Բառարան»ի համար իբր 
հիմք գործածած ենք մեր «Բառարան Օտարազգի Բառերի» 
գրքոյկը, հրատարակուած Բոստոն, 1912-ին: Ընդարձակ նոր 
նիւթերին կցած ենք նաեւ, իբր առանձին յաւելուած՝ Խ. 
Հայաստանում ընդունուած յատուկ անունների եւ բարդ 
բառերի կրճատումների ցանկը: 
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Ո Ւ Ղ Ե Ց Ո Յ Ց 

Օտարազգի բառերի հայերէն տառադարձութեան մէջ 
մենք հետեւած ենք Կովկասահայերին, որոնք ընդունում են.- 

Լատիներէն համապատասխան Հայերէնին՝ 

B – Բ,   C – Ս, Ց,   D – Դ,   G – Գ ,  Ժ   P – Պ,   

T – Տ,   K  (Գերմաներէն) - Կ 

Հետեւաբար Եւրոպական որեւէ  լեզուից վերցուած 
բառեր, ինչպէս absolut (absolu), anti-sémitisme, 
conglomerate, idéal, collective, prolétariat եւ այլն՝ մենք 
գրում ենք՝ աբսոլիւտ, անտիսեմիտիզմ, կոնգլոմերատ, իդէալ, 
կոլլեկտիվ, պրոլետարիատ, փոխանակ Արեւմտահայերի պէս 
գրելու ապսոլիւդ կամ ափսոլիւթ, գոնքլոմերադ կամ 
քոնկլոմերաթ, իտէալ, քոլլեքթիվ, փրոլեթարիաթ կամ 
բրոլեդարիադ եւ այլն: 

Յոյն եւ Լատին պատմագիրները մեզանից 15-20 դար 
առաջ Հայերէն յատուկ անունների տառադարձութեան մէջ 
Արտաշատ, Տիգրան, Անահիտ, Պապ, Տրդատ, Արշակ եւ այլն՝ 
գրած են՝ Artashat (Artachat), Tigranes, Anahita, Pap, 
Tiridates, Archac, ինչ որ կատարելապէս ներդաշնակ է 
Արեւելահայ (Կովկասահայ) տառադարձութեան: 

Արեւմտահայերի գործածած օտար բառերի իմաստը 
մեր Հանրագիտակի մէջ գտնելու համար՝ պէտք է նայել Բ-ն՝ 
Պ-ի փոխարէն, օրինակ՝ Պուտիզմ (Պուտտիզմ) նայել Բուդդիզմ. 
Գ-ն՝ Կ-ի՝ փոխարէն, օրինակ՝ Կեդդօ նայել Գետտօ. Դ-ն՝ Տ-ի 
փոխարէն, օրինակ՝ Տարվինիզմ նայել Դարձինիզմ. Կ-ն՝ Կ-ի 
կամ Ք-ի փոխարէն, օրինակ՝ Գոնկրէս կամ Քոնկրէս նայել 
Կոնգրէս. Պ-ն՝ Բ-ի փոխարէն, ինչպէս բարազիդ նայել 
պարազիտ. Տ-ն՝ Գ-ի փոխարէն, ինչպէս դրանզիդ նայել 
տրանզիտ եւ այլն: 



4 
 

 

Խ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Խ. Հայաստանի գրականութեան եւ մամուլին հետեւող 
անձերը մեր Հանրագիտակով օգտուելու պարագային նկատի 
առնելու են հետեւեալը.- 

Նոր ուղղագրութեամբ այբուբենից դուրս են նետուած է 
եւ օ տառերը. Ե տառը գործ է ածւում Է-ի հնչումով, օրինակ 
եակ, եգ (էակ, էգ), ե հնչումով բառերի մէջ ե-ից առաջ դրւում 
է յ տառը, որով յե ընդունում է Ե-ի հնչում, ինչպէս Յերեւան, 
յերեւակայություն, յերեկո (Երեւան, երեւակայութիւն, 
երեկոյ), ո տառը ընդունած է օ-ի հնչում, օրինակ՝ որակարգ, 
որիորդ (օրակարգ, օրիորդ). Ո հնչումը արտայայտելու 
համար գործ են ածւում վո երկու տառերը, օրինակ՝ 
վորովհետեվ, վորպիսություն. Իւ  միացեալ երկու տառերու 
հնչումը, ինչպէս գիւղ, արիւն, ուրախութիւն բառերի մէջ՝ 
տեղի է տուել յու երեք տառերի նոյն հնչման – գյուղ, արյուն, 
ուրախություն. Եա երկու տառերի հնչումը, ինչպէս 
Գրիգորեան, լուսաւորութեան անունների եւ բառերի մէջ՝ 
փոխարինուել է յա երկու տառերի նոյն հնչման – Գրիգորյան, 
լուսաւորության: 

Հետեւաբար Խ. Հայաստանի գրականութեան եւ 
մամուլի մէջ հանդիպած եւ ձայնաւորով սկսուող բառերի 
իմաստը մեր Հանրագիտակի մէջ գտնելու համար պէտք է 
նայել է-ով սկսուող բառերի կարգում, օրինակ եգոիզմ, 
ելեքսիր, եկոնոմիա բառերի համար նայելու է էգոիզմ, 
էլէքսիր, էկոնոմիա. յե միացեալ երկու տառերով սկսուող 
բառերի համար նայելու է ե-ով սկսուող բառերի կարգում. վո-
ով սկսուող բառերը պէտք է փնտռել ո-ի շարքի մէջ, իսկ ո-ով 
սկսուող բառերը օ-ի շարքի մէջ: 
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Կ Ր Ճ Ա Տ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

 
 

Աբ.-  Արաբերէն 
Ան.- Անգլիերէն 
Աս.- Ասորերէն 

Գր.- Գերմաներէն 
Եգ.- Եգիպտերէն 
Թք.- Թիւրքերէն 

Թթ.- Թաթարերէն 
Լե.- Լեհերէն 

Լտ.- Լատիներէն 
Հն.- Հնդկերէն 
Հր.- Հրէէրէն 

Ճպ.- Ճապոներէն 
Մն.- Մոնղոլերէն 
Մչ.- Մանչուերէն 

Յն.- Յունարէն 
Շվ.- Շվեդերէն 
Չն.- Չինարէն 

Պր.- Պարսկերէն 
Ռս.- Ռուսերէն 

Սս.- Սանսկրիտերէն 
Սբ.- Սերբերէն 

Վր.- Վրացերէն 
Քր.- Քիւրդերէն 
Ֆր.- Ֆրանսերէն 

Ք. Ա.- Քրիստոսից առաջ 
Ք. Յ.- Քրիստոսից յետոյ 
Յտ. Ա.- Յատուկ անուն 
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Ա 

 ԱԲԱԺՈՒՐ, Ֆր.- Լուսամփոփ - լամպաների կամ մոմերի 
լոյսը ամփոփող ծածկոց: 

 ԱԲԱՍ, Պր.- 1) Պարսկական դրամ, մէկ թումանի 50-րդ 
մաս, հաւասար մօտ երկու սէնթի. 2) Վրացիների համար՝ 
Ռուսական քսան կոպէկանոց արծաթ (Աբասի) , հաւասար 
մօտ ինը սէնթի: 

 ԱԲԲԱ, Իտ.- Կաթոլիկ վանական։ 

 ԱԲԴԱԼԼԱՀ, Աբ.- «Աստուծոյ ստուեր», ստրուկ. Թափա-

ռական դերվիշի ածական, Պարսկաստանում եւ Հնդկաս-
տանում: 

 ԱԲԴԵՐԵԱՆՆԵՐ, Յն.- Թրակիայի (Յունաստան) մէջ համա-

նուն քաղաքի բնակիչներ, որոնց ապուշութիւնը առածի 
կարգն անցած էր: 

 ԱԲԴԻԿԱՑԻԱ, Լտ.- Կամաւոր հրաժարում որեւէ արտօ-
նութիւնից կամ պաշտօնից, աւելի յաճախ՝ քաղաքական 
բնոյթով: 

 ԱԲԴՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- Փիլիսոփայութեան մէջ՝ մէկ կամ մի 
քանի նախադասութիւնների մերժում մի որոշ ապացոյցի 
համար, որն անհրաժեշտ է պարզ ձեւով ներկայացնել: 

 ԱԲԵՐՐԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Սովորական ուղղութիւնից կամ 
չափից շեղում. 2) Մոլութիւն: 

 ԱԲԵՑԵԴԵՐԵԱՆՆԵՐ, Լտ.- 1) Տգէտ, համբակ, այբ ու բէնը 
չգիտցող. 2) Եգիպտոսում ծնունդ առած Յոյն կրօնականների 
մի աղանդ, որոնք բացարձակ տգիտութիւնը միակ միջոցն էին 
համարում Քրիստոսի թագաւորութեանն արժանանալու 
համար: 
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ԱԲԻՐԻՏԱՑԻԱ, Լտ.- Մարմնի որեւէ մասի մէջ կենսու-
նակութեան նուազում: 

ԱԲԻՒՐԱՑԻԱ, Լտ.- Հրապարակային կամ մամուլի մէջ 
հրաժարում կրօնից կամ քաղաքական որոշ սկզբունքից: 

ԱԲՆՈՐՄԱԼ (Աննորմալ), Յն.- Անբնական, անկանոն, 
արտասովոր: 

ԱԲՈԼԻՑԻՈՆԻՍՏ, Լտ.- 1) Այն անհատ, որը ձգտում է 
գոյութիւն ունեցող մի հին օրէնք կամ դրութիւն տապալել նոր 
օրէնքով կամ նոր դրութեամբ. 2) Թշնամի. հակառակորդ. 3) 
Միացեալ Նահանգներում սեւամորթների գերութեան հակա-

ռակորդ. 4) Պոռնկութիւնը խիստ օրէնքներով հալածելու 
կողմնակից: 

ԱԲՈՆԵՆՏ, Ֆր.- Որոշ վարձատրութեան փոխարէն սահմա-

նափակ ժամանակաշրջանի համար պայմանաւոր իրաւուն-
քով օգտուելու արտօնութիւն ունեցող. օրինակ՝ թերթի 
բաժանորդ: 

ԱԲՈՐԻԳԷՆ, Լտ.- Բնիկ. տեղացի: 

ԱԲՈՒ, Աբ.- «Հայր», որ գործ է ածւում նաեւ յատուկ 
անուան տեղ. օրինակ՝ Աբու-Լալա՝ Լալայի - Հայր: 

ԱԲՈՒԼԻԱ, Յն.- Կամազրկութիւն-հոգեկան հիւանդութեան 
մէկ տեսակ, երբ ենթական իր կամքի տէրը չէ: 

ԱԲՍԵՆՏԻԶՄ (Աբսանտիզմ), Լտ.- 1) Ծննդավայրից տեւա-

կան բացակայութիւն. 2) Հարուստ կալւածատէրերի խուսա-

փում գիւղական միջավայրից՝ մեծ քաղաքներում զուարթ ու 
զեղխ կեանք վարելու համար. 3) Ընտրական պայքարի 
ժամանակ քուէարկութիւնից խուսափում: 

ԱԲՍՈԼԻՒՏ (Աբսոլիւ), Լտ.- 1) Բացարձակ. անպայման. 
անսահման. 2) Փիլիսոփայութեան մէջ՝ անթերի, կատարեալ 
ճշմարտութիւն. 3) Քաղաքական իմաստով՝ ինքնիշխան. 
միահեծան. ինքնակալ - հոմանիշ բռնապետին: 
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ԱԲՍՈԼԻՒՏԻԶՄ, Լտ.- 1) Բացարձակութիւն. անսահ-
մանութիւն. կատարելութիւն. 2) Բացարձակապետութիւն, որ 
հոմանիշ է վայրագ, կոպիտ բռնապետութեան, ինչպէս 
Ցարիզմ, Սուլթանիզմ, Ֆաշիզմ եւ այլն: 

ԱԲՍՈԼԻՒՏԻՍՏ, Լտ.- 1) Բացարձակութեան հա-ւատացող. 
2) Բացարձակապետութեան կողմնակից: 

ԱԲՍՈՒՐԴ, Լտ.- Անհեթեթութիւն. խելքից դուրս մի բան: 

ԱԲՍՏՐԱԿՏ, Լտ.- Վերացական. մտացածին: 

ԱԲՍՏՐԱԿՑԻԱ, Լտ.- Վերացականացում. ընդհանրացում, 
օրինակ՝ տրամաբանութեան մէջ՝ երբ ներկայացուած փաս-
տերի հիման վրայ պէտք է մի ընդհանուր օրէնք հանել, եւ կամ 
իրերի մէջ՝ նկատի առնել նրանց յատկանշական մէկ կողմը եւ 
ապա միայն այդ իրերի մասին ընդհանուր կարծիք 
ձեւակերպել: 

ԱԲՐԷԿ,- Կովկասեան ռազմիկ լեռնական: 

ԱԳԱՄԵՄՆՈՆ, Յտ. Ա.- Միկենացիների թագաւոր, որ Յոյն 
միացեալ բանակի ընդհանուր հրամանատարն եղաւ 
Տրովադական պատերազմի ժամանակ: 

ԱԳԱՊԷ, Յն.- Հին Յունաստանի մէջ անառակութեան 
յատկացուած կրօնական յատուկ  գիշերներ: 

ԱԳԵՆՏ, Լտ.- Գործակալ. ներկայացուցիչ: 

ԱԳԵՆՏՈՒՐԱ, Լտ.- Գործակալութիւն. ներկայացուցչու-
թիւն: 

ԱԳԻՆԵԱՆՆԵՐ, Լտ.- Կրօնական աղանդաւորներ Ժ. դարում, 
որոնք հակառակ էին ամուսնութեան եւ սեռային 
հաճոյքներին: 

ԱԳԻՏԱՏՈՐ, Լտ.- Քարոզիչ. գրգռիչ. դրդիչ, օրինակ՝ 
կառավարութեան կամ քաղաքական կուսակցութեան 
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գործակալ, որի պաշտօնն է որոշ նպատակի համար յուզել, 
գրգռել բնակչութիւնը կամ ըմբոստութեան մղել: 

ԱԳԻՏԱՑԻԱ, Լտ.- Գրգռում. դրդում. յուզում՝ որեւէ նպա-

տակի համար. աւելի շուտ՝ քաղաքական – հասարակական 
շահերի անունով: Ագիտացիա կարելի է մղել մամուլի, 
կենդանի խօսքի, երգի, նկարի եւ ներկայացումների միջոցով: 
Ագիտացիայի նպատակն է հանրութիւնը վճռական քայլերի 
մղել, առանց երկարատեւ յետաձգման:  

ԱԳՆՈՍՏԻՔ, Յն. – 1) Փիլիսոփայական տեսութիւն, որ 
մերժում է քննելու այն երեւոյթները, որոնք մարդկային մտքի 
մատչելիութան սահմանից դուրս են. 2) Կրօնա-փիլիսո-
փայական տեսութիւն, որ մերժում է Աստուծոյ գոյութիւնը, 
հիմնուելով բնութեան մատչելի տուեալների վրայ, եւ 
միաժամանակ ընդունում, որ թերեւս նա կայ, բայց մեզ 
համար անմատչելի է, եւ հետեւաբար պէտք չունինք նրանով 
զբաղուելու: Ամերիկայում ամենից յայտնի ագնոստիկ փիլիսո-
փաներից մէկն է նկատուած Կ. Մանկասարեան, որի բազմա-

թիւ անգլիերէն հեղինակութիւններից ոմանք թարգմանուած 
են տասնեակ լեզուների: 

ԱԳՈՆԻԱ, Յն.- Հոգեվարք, մահամերձի տանջանք: 

ԱԳՈՆԻՍՏ, Յն.- Ըմբիշ: 

ԱԳՈՆԻՍՏԻՔ, Յն.- Ըմբիշամարտութեան յարմար. 
Ըմբիշամարտութեան արուեստ. մարմնամարզական: 

ԱԳՈՐԱ, Յն.- 1) Հին Աթէնքի մէջ հանրային հրապարակ. 
2) Շուկայ: 

ԱԳՐԱՐ, Լտ.- 1) Հողային. երկրագործական. 2) Խոշոր 
հողատիրութեան պաշտպան հոսանք կամ կուսակցութիւն, 
որը հետապնդում է մաքսային ծանր տուրքերով օտար 
երկրներից ներածուող մթերքների մուտքը կասեցնել, 
սեփական արտադրութիւնների գիները բարձրացնելու, ի վնաս 
սպառող ժողովրդին: 
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ԱԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Հոգեկան հիւանդութիւն. երբ ենթական 
անկարող է գրաւոր կերպով իր միտքն արտայայտելու: 

ԱԳՐԵԳԱՏ, Յն.- Համանման կամ տարբեր նիւթերի 
խառնուրդ. միաձոյլ զանգուած: 

ԱԳՐԻՈՆԻԱ, Յն.- Գիշերային տօնախմբութիւն հին Յոյների 
մէջ ի պատիւ գինարբուքի աստուած Բագոսի, զուարճութիւն-
ներով եւ հեթանոս վայելքներով: 

ԱԳՐԻՈՏԻՄԻԱ, Յն.- Հոգեկան հիւանդութիւն, երբ ենթա-

կան պահանջ է զգում ոճիր եւ խժդժութիւններ գործելու: 

ԱԳՐՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Հողասիրութիւն, հողամոլութիւն - 
երկրագործութեան համար ծայրահեղ սէր: 

ԱԳՐՈՆՈՄ, Յն.- Երկրագործութեան մասնագէտ: 

ԱԳՐՈՆՈՄԻԱ, Յն.- Երկրագործութիւնն ուսումնասիրող 
գիտութիւն. գիւղատնտեսութիւն: 

ԱԴԱԹ, Աբ.- 1) Վիճելի հարցերի լուծում ոչ թէ օրինական 
ձեւով, այլ հնաւանդ սովորութեան համաձայն. 2) սովորոյթ: 

ԱԴԱՄԱՆԴ, Յն.- Ամենից ընտիր եւ թանկարժէք քար. 
գոհար. լինում է տարբեր գոյներից. ալմաս:  

ԱԴԱՄԵԱՆՆԵՐ, Յտ.- Ա.- Քրիստոնեայ աղանդաւորներ Բ.ից 
մինչեւ Դ. դար, որոնք «Ադամայ մեղքը» չգործելու համար 
մերժում էին սեռային հաճոյքներ: 

ԱԴԱՋԻՕ (Ադաժիօ), Իտ.- Երաժշտութեան մէջ ձայների 
մեղմ, հանդարտ ելեւէջ: 

ԱԴԵԼՈՊՈԴ, Յն.- Ոտք չունեցող կենդանի, օրինակ՝ օձ, որդ 
եւ այլն։ 

ԱԴԵՊՏ, Լտ.- 1) Որեւէ վարդապետութեան կամ կրօնա-

կան աղանդի անդամ. 2) Հետեւորդ. կողմնակից. դաւանակից: 
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ԱԴԵՖԱԳԻԱ, Յն.- Անյագուրդ, հիւանդոտ քաղցածութիւն. 
ծայրահեղ որկրամոլութիւն: 

ԱԴԻԱՖՈՐԱ, Յն.- 1) Անտարբերութիւն կրօնական հաւա-

տալիքների հանդէպ. 2) Կրօնական խորհուրդ ունեցող մի 
տուեալ, որի հանդէպ խնդրի առարկայ եղած անձը անտարբեր 
է. 3) Բարոյական փիլիսոփայութեան մէջ Ադիաֆորա կոչւում 
են այնպիսի գործողութիւններ, որոնք ոչ վատ են, ոչ լաւ են, 
օրինակ՝ շնչել, նստել, երթալ: 

ԱԴԻԲՈՒԴԴԱ, Սս.- Հնդկական դիցաբանութեան մէջ 
առաջին, նախնական Բուդդա, հայր աստուած, որից ծագում 
առին բոլոր միւս երկրորդական Բուդդաները: 

ԱԴԻՆԱՄԻԱ, Յն.- Անուժութիւն, թուլութիւն. մարմնի 
ընդհանուր անզօրութիւն: 

ԱԴԻՒԴԱՆՏ, Լտ.- Զինւորական հրամանատարի կամ 
միապետի հրամանակատար սպայ. թիկնապահ: 

ԱԴՄԻՆՍՏՐԱՏԻՎ, Լտ.- Վարչական ձեւով, օրինակ՝ աքսոր, 
բանտարկութիւն, մահապատիժ՝ ոստիկանութեան հրամա-

նով, առանց դատավարութեան: 

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱՐԳ.- Երբ օրէնքի փոխարէն վար-
չական խնդիրները վճռւում են բարձր պաշտօնէութեան 
անձնական հայեցողութեամբ կամ քմահաճոյքով: 

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ, Լտ.- Պետական կամ մասնաւոր 
հաստատութիւնների վարչութիւն: 

ԱԴՄԻՐԱԼ, Աբ.- Ծովային զօրքերի բարձրագոյն հրամանա-

տար, ծովակալ, ծովապետ: 

ԱԴՈՆԻՍ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ Կիպրոս կղզու 
վրայ ծնուած մի հրաշագեղ պատանի, որին սիրա-հարւեց 
ինքը Ափրոդիտէն, սիրոյ աստուածուհին: Փոխա-բերական 
իմաստով՝ հազուագիւտ գեղեցկութեամբ պատանի: 2) Թի-
թեռնիկի մէկ տեսակ, չափազանց գեղեցիկ: 
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ԱԴՈՊՏԵԱՆՆԵՐ, Լտ.- Կրօնական մի աղանդ, որն ընդու-
նում էր թէ Քրիստոս ոչ թէ իրօք Աստուծոյ որդի էր, այլ մի 
որդեգրուած զաւակ: 

ԱԶԱՐՏ, Ֆր.- 1) Պատեհութիւնից կախում ունեցող. 2) 
Յափշտակութիւն. ինքնամոռացում. գրգռում. 3) Ազարտ 
խաղեր են թղթախաղ եւ ամէն խաղերը, երբ խաղացողները 
ինքնամոռացութեան մէջ մեծաքանակ գումարներ վտանգի  
են ենթարկում: 

ԱԶՆԱՎՈՒՐԻ, Վր.- Նախայեղափոխական Վրաստանում 
տոհմիկ ազնուականների դասակարգ՝ ծոյլ, զեղխ, պաշտօն-
ների ետեւից ընկած, ցարական բռնապետութեան հաճոյա-

կատար: 

ԱԹԱԲԷԿ, Թթ.- Սելջուկեան բռնապետութեան շրջանում 
Հայաստանի մէջ վասսալ հայ իշխանների տիտղոս: 

ԱԹԵՆԱՍ-ՊԱԼԼԱՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի 
(Արամազդ) աղջիկ, ծնուած նրա գլխից, իմաստութեան եւ 
արդար պատերազմի աստւածուհի: 

ԱԹԷԻԶՄ, Յն.- Աստուծոյ գոյութիւնը մերժող գիտութիւն - 
անաստուածութիւն: Աթէիզմի տեսութեամբ ստեղծագործու-
թիւնը բնական կոյր ոյժերի մի արտայայտութիւն է եւ 
նախախնամական որեւէ հոգատարութիւն բաժին չունի 
տիեզերքի գոյավիճակի մէջ: Իբր ազատ մտածելակերպ՝ 
Աթէիզմը իր ռահվիրաններն ունեցած է դասական 
Յունաստանի եւ Հռոմի մէջ, ուր բազմաթիւ փիլիսոփաներ եւ 
գրագէտներ կասկածով նայած են հեթանոս աստուածների, 
աստուածուհիների եւ ամէն կարգի գերագոյն էակների 
պաշտամունքի վրայ, եւ ոմանք համարձակ կերպով հեգնած 
են ժողովրդական սնոտիապաշտութիւնները: Մահմետական 
մոլեռանդ Պարսկաստանում հռչակաւոր բանաստեղծ Օմար 
Խայամ նրբօրէն ծաղրած է Աստուծոյ գոյութեան գաղափարը 
իր չքնաղ քառեակների մէջ: Եւրոպայում, սակայն, կաթոլիկ 
մոլեռանդութիւնն ահաւոր հալածանքի ենթարկեց մարդ-
կային մտքի ամէն մէկ ճիգ՝ քննական բովի մէջ անցնելու 
դաւանական տեսութիւնների տիրող հոսանքները: Միլիո-
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նաւոր կեանքեր խաւարեցրին Պապի պաշտօնները հաւատա-

քննական տանջարաններում  եւ խարոյկների վրայ, յաճախ 
դեռատի աղջիկներ եւ փոքրահասակներ խոշտանգելով եւ 
սպանելով, իբր հերետիկոսներ – հերձուածողներ: Կրօնական 
սնոտիապաշտութիւնը երկար տեւեց, նոյն իսկ հաւատա-

քննութեան դէմ պետութիւնների յարուցած արգելքներից 
յետոյ: Տակաւին ոչ այնքան հեռաւոր անցեալում, հազիւ 175  
տարի առաջ, «քաղաքակիրթ» Զուիցերիան հանդիսատես եղաւ 
մի հոյակապ տեսարանին, երբ Ժընեվի մէջ ամբողջ ազգա-

բնակչութեան երկիւղած աչքերի առջեւ մահապատժի ենթար-
կւեց մի փետրաւոր արարած – մի աքաղաղ, որ համարձա-

կութիւն ունեցել էր ժամանակից դուրս կանչելու, եւ մեղա-

դրւել էր կաթոլիկ վարդապետների կողմից իբր չար ոգին իր 
մէջ պահող վհուկ: Աթէիզմը Եւրոպայի մէջ զօրաւոր արմատ-
ներ նետեց Ֆրանսիական Էնսիկլոպեդիստների շրջանից յետոյ: 
Աթէիզմը քաջալերւում է ներկայիս Խ. Միութեան մէջ։ 

ԱԹԷԻՍՏ, Յն.- Անաստուածութեան հետեւող, անաստ-ւած: 

ԱԺԻՈՏԱԺ, Ֆր.- Բորսայի (Սակարան – Էքսչէյնջ) մէջ 
արժեթուղթերի շահարկութիւն, նրանց գիների անկման եւ 
վերելքի վրայ հիմնուած: 

ԱԺՈՒՐ, Ֆր.- 1) Արծաթեղէն, ոսկեղէն եւ այլ նիւթերի վրայ 
նուրբ ձեռագործ. 2) Թանկագին գոհարները ոսկեղէն կամ 
արծաթեղէն շինուածքով պատելու արհեստ: 

ԱԼԱԼԻԱ, Յն.- Խլութիւն: 

ԱԼԱՆՆԵՐ (Ալանացիք).- Ներկայիս Օսետիններ (Օսեր) 
կոչուող Կովկասի լեռնական ժողովուրդ. Վլատիկավկազի շուրջ 
եւ հիւսիսային Վրաստան: Հայ պատմութեան մէջ յիշւում են 
իրենց մի քանի արշաւանքների առիթով՝ Հայաստանի վրայ: 

ԱԼԱԲԱՆԴԻԶՄ, Յտ. Ա.- 1) Գեղարուեստի մէջ ճաշակի եւ 
ընտրութեան բացակայութիւն, 2) Տգէտ կարծիք: 

ԱԼԱՐՄԻՍՏ, Ֆր.- 1) Աղմկարար, խռովայոյզ. 2) Հասարա-

կութեան մէջ յուզիչ, խարդախ լուրեր տարածող. 3) Լրագրա-
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կան աղմկարար, անպարկեշտ ուղղութիւն՝ հակառակորդ 
հոսանքին վնասելու համար: 

ԱԼԲԱԴԱՐԱՆ, Աբ.- Արաբական մի առասպելի համաձայն 
մարդու մէջ գոյութիւն ունեցող մի յաւիտենական փոքրիկ 
ոսկոր, որ երբէք չի ոչնչանում, նոյն իսկ գերեզմանի մէջ, եւ 
որից պիտի վերածնուի մեռեալը՝ մեծ դատաստանի օրը: 

ԱԼԲԱՏՐՈՍ, Սպ.- Հսկայ թռչուն, անգղների սերունդից, 
Աւստրալիական կղզիներում: 

ԱԼԲԻՈՆ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ ծովերի 
աստուած Պոսէյդոնի (Նեպտուն) որդի, որ հիմնադիրն եղաւ 
Անգլիական պետութեան. 2) Կելտացիների կողմից Անգլիացի-
ներին տրուած անուն՝ խորամանկ, դաւադիր իմաստով: 

ԱԼԲՈՄ, Ֆր.- Գիրք, որի մէջ ամփոփւում են պատկերներ, 
լուսանկարներ, բաց - նամակներ, բանաստեղծութիւններ եւ 
այլն: 

ԱԼԳԵԲՐԱ (Ալճեբրա), Աբ.- Հանրահաշիւ – անորոշ թիւե-
րով զբաղուող մատեմատիքական գիտութիւն, հակառակ 
թուաբանութեան, որ որոշ թիւերով է զբաղւում: Ուրիշ խօսքով՝ 
հանրահաշիւը վերացական թիւերով զբաղուող գիտութիւնն է, 
եւ թիւերի փոխարէն գիրերով եւ յատուկ նշաններով է արտա-

յայտւում, որոնք կարող են որեւէ մեծութիւն ունենալ: 

ԱԼԴԵՐՄԱՆ, Գր.- 1) Համայնքի կողմից ընտրուած ներ-
կայացուցիչ. 2) Անգլիայի եւ Մ. Նահանգների մէջ քաղաքային  
վարչութեան անդամ: 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ, Յտ. Ա.- Եգիպտոսի մէջ 
Պտոլոմէոս (Պտղոմէոս) Բ.ի կողմից հիմնուած հոյակապ 
գրադարան, Քրիստոսից մօտ երեք դար առաջ: Յետագային 
հռչակաւոր Կլէոպատրա Թագուհին ճոխացրեց այն, հին աշ-
խարհի գրական անզուգական գործերով: Գլխաւոր հրաշա-

կերտ շէնքից զատ ունէր նաեւ մի շարք ճիւղաւորութիւններ, 
քաղաքի տարբեր թաղամասերում: Քրիստոնէութեան առաջին 
ռահվիրաները՝ յոյն տգէտ եւ մոլեռանդ կղերներ այրեցին 
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գրադարանի մի մասը, իբր հեթանոսական վնասակար յիշա-

տակարաններ, ճիշտ այնպէս, ինչպէս Գրիգոր Լուսաւորիչը 
ոչնչացրեց նախաքրիստոնէական  Հայաստանի անգին մատե-
նադարանները: Մահմետականութեան երկրորդ խալիֆը, 
Օմար  (634-644) իր արեան եւ կոտորածի տիրապետութեան 
մէջ  գրաւեց նաեւ Եգիպտոս եւ հրամայեց ոչնչացնել Ալեքսան-
դրիայի գրադարանը, դիտելով թէ՝ « Եթէ այս գրքերի մէջ կան 
այն բաներ գրուած, որ արդէն Ղուրանի մէջ  կան՝ ուրեմն 
աւելորդ են . Ղուրանն էլ բաւ է. իսկ եթէ իրենց մէջ չկան այն 
բաներ գրուած, որ Ղուրանի մէջ կան՝ դարձեալ աւելորդ են »: 
Եւ միլիոնաւոր մագաղաթեայ ձեռագիրներ եւ պապիրոսներ - 
հին քաղաքակրթութեան անգին հաւաքածոներ՝ իբր վառելիք 
գործածուեցին Ալեքսանդրիայի 1500  բաղանիքների մէջ 
ամբողջ վեց ամիս: 

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԱՆ ՇՐՋԱՆ.- Նախաքրիստոնէական  քաղա-

քակրթական հոյակապ շրջանն Եգիպտոսի մէջ, հին աշխարհի 
մտաւոր վերելքի կենտրոնավայրը հանդիսանալով Ալեքսան-
դրիա մայրաքաղաքը: Աստիճանական անկմանը գնաց 
քրիստոնէութեան առաջին շրջանում, յոյն կղերի մեռցնող 
շունչի տակ, եւ բոլորովին անհետացաւ Արաբական բռնա-

պետութեան օրով: 

ԱԼԻ, Աբ.- 1) «Վսեմութիւն», «բարձրութիւն» իմաստով 
գործածւող տիտղոս. 2) Յատուկ անուն: 

ԱԼԻԱՆՍ, Ֆր.- Դաշնակցութիւն. համաձայնութիւն. Միու-
թիւն: 

ԱԼԻԲԻ, Լտ.- Իրաւագիտութեան մէջ՝ ամբաստանեալի 
անպարտութեան ապացոյց այն փաստի հիման վրայ, թէ 
ոճիրը գործուած միջոցին նա ուրիշ տեղ էր գտնւում, եւ 
հետեւաբար չէր կարող այդ ոճիրը գործել: 

ԱԼԻԳԱՏՈՐ (Էլիգէյտըր), Սպ.- Ամերիկեան կոկորդիլոս, 
մեծութեամբ աւելի փոքր, քան Աֆրիկեան եւ Ասիական 
տեսակները: 

ԱԼԻՄԵՆՏ, Լտ.- Ապրուստի միջոց. աղբիւր: 
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ԱԼԻՄԵՆՏԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Ապրուստի միջոցների հայթայ-
թում. 2) Ապօրինի մանուկների հոգատարութիւն. 3) Մատա-

կարարութիւն, օրինակ՝ բանակի, հիւանդանոցի, ապաս-
տարանի եւ այլն: 

ԱԼԼԵԳԱՑԻԱ, Լտ.- Խօսակցութեան կամ գրւածքի մէջ 
յայտնի հեղինակից բերուած վկայութիւն: 

ԱԼԼԵԳՈՐԻԱ, Յն.- Այլաբանութիւն – առակով, պատ-
մւածքով կամ օրինակով միտքը հասկացնելու  եղանակ, 
խօսակցութեան կամ գրուածքի մէջ: 

ԱԼԼԵԳՐԻ, Իտ.- Վիճակահանութիւն: 

ԱԼԿՈՀՈԼ, Աբ.- Հացահատիկներից, պտուղներից եւ 
բուսական այլ տեսակներից շոգիացումով պատրաստուած 
անգոյն հեղուկ, բռնկուող, չսառչող, իբր խմիչք՝ գինովցնող: 
Գործ է ածւում իբր դեղ, ինչպէս նաեւ քիմիական նիւթերի 
մէջ: 

ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄ, Աբ.- Ալկոհոլի գործածութեան մոլութիւն. 
արբեցողութիւն: 

ԱԼՄԱՆԱԽ (Ալմանակ), Աբ.- 1) Տարբեր հեղինակների 
գործերից հաւաքածու. 2) Տարեցոյց բազմազան բովանդակու-
թեամբ: 

ԱԼՏԵՐՆԱՏԻՎ, Լտ.- Անհրաժեշտ ստիպողականութիւն 
երկու իրար հակասող վճիռներից կամ կարծիքներից մէկն 
ընտրելու, օրինակ՝ սէր կամ ատելութիւն, պատիժ կամ 
ներում: 

ԱԼՏՈ, Իտ.- Կանացի ցած ձայն: 

ԱԼՏՐՈՒԻԶՄ. Լտ.- Այլասիրութիւն, օտարասի-րութիւն.- 
Անշահախնդիր տրամադրութիւն, մղում՝ ուրիշ անհատների, 
համայնքի կամ ընդհանուր մարդկութեան բարօրութեան եւ 
երջանկութեան ծառայելու. նոյնիսկ սեփական շահերն  ու 
կեանքը վտանգելու պայմանով: 
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ԱԼՏՐՈՒԻՍՏ, Լտ.- Ուրիշի բարեկեցութեան հոգ տանող, 
ինքն իրեն զոհաբերող: 

ԱԼՔԻՄԻԱ (Ալխիմիա), Աբ.- Ներկայ քիմիաբանութեան 
միջնադարեան անուն: Իբր դրական գիտութիւն՝ Ալխիմիան իր 
ժամանակին ներելի թերի վիճակ ունէր, հեքիաթային 
հրաշքների խմորումով. Այդ գիտութեան հետեւորդները 
հաւատում էին թէ հնարաւոր էր յայտնագործել « անմահու-
թեան ջուրը », որով մահը պիտի հալածուէր աշխարհից. 
փորձում էին գտնելու «փիլիսոփայական քարը», որ հասարակ 
մետաղները ոսկու պիտի փոխէր: 

ԱԼՔԻՄԻԿՈՍ (Ալխիմիկոս), Աբ.- Ալխիմիային հետեւող, 
միջնադարեան քիմիաբան: 

ԱԼՖԱ, Յն.- Յունական այբուբէնի  առաջին տառ – ա : 
Վերջինն է Օմեղա – օ : Մի գրուածքի կամ խօսակցութեան մէջ 
Ալֆա եւ Օմեղա նշանակում է՝ առաջինն ու վերջինը: 

ԱԼՖՈՆՍ.- Յատուկ անուն, որ փոխաբերական իմաստով 
նշանակում է անառակ կիներին շահագործող, նրանց յաճա-

խորդ հայթայթելով. կաւատ: 

ԱԿԱԴԵՄԱԿԱՆ ՎԷՃ, Յն.- Գեղեցիկ բարձր ոճով վէճ, որ 
զուրկ է գործնական արժէքից: 

ԱԿԱԴԵՄԻԱ, Լտ.- Ճեմարան. 1) Մի պարտէզի անուն, որ 
պատկանում էր Ակադեմոս անունով Յոյնին, եւ ուր հռչա-

կաւոր փիլիսոփայ Պլատոն դասաւանդում էր իր աշակերտ-
ներին. 2) Բարձրագոյն դպրոց, ճեմարան,  ուր յատուկ 
մասնագիտութիւնն է դասաւանդւում. 3) Գիտնականների 
ընկերակցութիւն. կաճառ: 

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ, Յն.- 1) Ակադեմիայի անդամ, ճեմարա-

նական. 2) Պատուոյ տիտղոս, որ տրուում է ակադեմիայի 
կողմից (Խ. Միութեան մէջ նաեւ կառավարութեան կողմից) 
գիտական արժեքաւոր օգտակարութեան համար: 

ԱԿԱՏԱՖԱԶԻԱ, Յն.- Թոյլտւութիւն. կակազում: 
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ԱԿԻԵԶԻԱ, Յն.- Կնոջ ամլութիւն: 

ԱԿԿՈՐԴ, Յն.- Երաժշտութեան մէջ տարբեր հնչումների 
ներդաշնակութիւն: 

ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ, Յն.- 1) Ձայներն ու հնչումներն ուսումնա-

սիրող գիտութիւն – ձայնագիտութիւն. 2) Թատրոնի եւ սրահի 
ակուստիկա նշանակում է շէնքի այնպիսի կառուցուածք, ուր 
նկատի են առնուած ձայնական զարգացման եւ արձագանքի 
պահանջները: 

ԱԿՎԱՐԵԼ, Իտ.- Ջրաներկ պատկեր: 

ԱԿՎԱՐԻՈՒՄ, Լտ.- 1) Մի անօթ, որի մէջ պահւում են 
ծովային կենդանիներ եւ բոյսեր. 2) Յատուկ շէնք ձկնարան, 
ուր ողջ վիճակի մէջ պահւում են ջրային կենդանիներ եւ 
բոյսեր: 

ԱԿՏ, Լտ.- 1) Վճիռ. 2) պաշտօնաթուղթ. 3) արարք. 4) 
Թատերական գրւածքի մէջ արարւած. 5) Գործողութիւն. 6) 
Կատարւած փաստ. Իրողութիւն: 

ԱԿՏԻՎ, Լտ.- 1) Ներգործական. ազդու. Գործունեայ. 2) 
Գործօն ոյժ. 3) Դրամական հաշիւների մէջ մուտք. ակտիվ  եւ 
պասսիվ մուտք եւ ելք. 4) Մի հաստատութեան ընդհանուր 
ստացուածք, կանխիկ գումարներ եւ պարտքեր իրար հետ 
համադրւած: 

ԱԿՏԻՎՈՒԹԻՒՆ, Լտ.- 1) Գործունէութիւն. 2) Աշխոյժ, 
եռանդոտ աշխատանք. 3) Արդիւնաւէտ գործունէութիւն. 4) 
Ազդեցիկ, ենթարկող աշխատանք: 

ԱԿՏՈՒԱԼ, Լտ.- 1) իրական. 2) ժամանակակից ներկայ 
պահանջներին յարմար. 3) ազդու. ուժեղ:  

ԱԿՐՈԲԱՏ, Յն.- 1) Լարախաղաց ջամբազ . 2) մամուլի կամ 
հանրային կենցաղի մէջ ժողովրդի աչքը՝ բայց ոչ միտքը 
խաբող: 
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ԱԿՐՈՊՈԼԻՍ, Յն.- 1) Աթէնքի համբաւաւոր պատմական 
բլուր, միջնաբերդով, պետական կարեւոր շէնքերով, որոնց մէջ 
Պարթենոն, Աթենաս աստուածուհու հոյակապ արձանը եւ 
այլն. 2) Յունական քաղաքներում՝ միջնաբերդ: 

ԱԿՑԵՆՏ, Լտ.- 1) Արտասանութեան եղանակ. հնչիւն. շեշտ. 
2) բարբառ: 

ԱԿՑԻԱ, Լտ.- Արժեթուղթ. առեւտրական  կամ արդիւնա-

բերական ընկերութեան մէջ բաժնետիրութեան վկայաթուղթ, 
ենթակայ բորսայի արժէքների տատանումին: 

ԱԿՑԻԶ, Լտ.- Պետական տուրք, որին ենթարկւում են երկրի 
ներքին արդիւնաբերութեան որոշ ապրանքները, ինչպէս 
լուցկի, ծխախոտ, թէյ, օղիներ, շաքար, քարիւղ եւ այլն: 

ԱՀՈՒՐԱՄԱԶԴԱ, Աս.- Հեթանոս Պարսկաստանում զրա-

դաշտական կրօնի գլխաւոր, հայր աստւած, համապատաս-
խան Հայկական Արաազդին: Նոյնը Որմիզդ: 

ԱՀՐԻՄԱՆ, Սս.- Չարութեան աստուած Զրադաշտական 
կրօնի մէջ, համապատասխան Հայկական Միհր աստուծուն: 
Վերջինը, սակայն, պարսկական Ահրիմանի  բացասական 
յատկանիշը չունէր: 

ԱՂԱ, Թթ.- 1) Մեծ մարդ. պատկառելի. ծեր. իմաստուն. 2) 
հարուստ հողատէր կամ գործատէր: 

ԱՂԱԼԱՐ, Թթ.- Կովկասի Թաթարների մէջ հարուստ 
կալուածատէր: 

ԱՄԱԶՈՆՆԵՐ, Յն.- Հին պատմուածքների համաձայն՝ 
ռազմիկ կանանց մի ցեղ, որոնք ապրում էին Սկիւթացւոց 
աշխարհում – ներկայ Եւրոպական Ռուսաստան եւ Արեւ-
մտեան Սիբիր: Ամազոնների հեծեալ բանակները սարսափ էին 
տարածում շրջակայ ցեղերի վրայ, արիւնարբու, վայրագ 
պատերազմիկներ լինելով: Այրերը ստրուկ էին իրենց մօտ: 

ԱՄԱ՜Ն, Աբ.- «Ներիր», «մեղա», «քո գերիդ եմ» իմաստով 
բացականչութեան ձեւ: 
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ԱՄԱՆԱԹ, Աբ.- 1) Պատանդ. 2) երաշխիք. 3) վստահելի 
բարեկամի մօտ պահեստի ձգուած արժեքաւոր իր: 

ԱՄԱՏԵՈՐ, Ֆր.- Որեւէ բանի սիրահար, օրինակ՝ բեմի, 
խաղի, ձիարշաւի եւ այլն: 

ԱՄԱՏԵՐԱՍՈՒ, Ճպ.- Ճապոնական Եապոնական արեւի 
աստուածուհի, որի ազնիւ սերունդից են Միկադոները 
կայսրները եւ այնուհետեւ ամբողջ Ճապոնի ժողովուրդը: 
Ճապոնները ազգովին Ամատերասուի զաւակներ լինելով՝ 
ամեն օր, արեւածագին, լուացուելից յետոյ՝ պէտք է ողջունեն 
ծագող արեւին, խոնարհումով եւ աղօթքի բառերով: 

ԱՄԲԱՐ, Թթ.- 1) Պահեստանոց, մթերանոց. 2) ջրի 
աւազան: 

ԱՄԲԻՑԻԱ, Ֆր.- 1) Պատուախնդրութիւն. 2) ինքնա-

սիրութիւն. 3) Ձգտում իրականացնելու մի պատւաբեր 
ձեռնարկ: 

ԱՄԲՈՒԼԱՆՍ, Ֆր.- 1) Թռուցիկ հիւանդանոց. 2)Շուտա-

փոյթ օգնութեան բժշկական կառք: 

ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱ, Ֆր.- Այցելու հիւանդների բուժարան: 

ԱՄԲՐՈՍԻՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ հազուա-

գիւտ վարդերից եւ ծաղիկներից պատրաստւած անուշեղէն, որ 
աստւածները ուտում էին՝ յաւերժապէս երիտասարդ եւ գեղե-
ցիկ մնալու համար: 

ԱՄԵԲԱ, Յն.- Որոշ ձեւ չունեցող մանրադիտակային 
կենսունակ մանրէ: 

ԱՄԵԲԱԿԱՆ, Յն.- Յարափոփոխ, տարբեր ձեւեր ընդունող: 

ԱՄԵՐԻԿԱՆԻԶՄ, - 1) Ամերիկանացում. գաղթականի Ամե-
րիկացի դառնալու ձգտում. մոռնալով իր ծննդավայրն ու 
ցեղային շահերը. 2) Ամերիկեան ոգի. 3) Ամերիկեան շահերի 
պաշտպանութիւն. 4) Ամերիկեան ազգայնամոլութիւն: 
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ԱՄԵՐԻԿԸՆ ԼԵՋԻԸՆ.- Ամերիկեան Լեգէոն.- կառավարու-
թիւնից հովանաւորւած ամերիկեան զինւորների համապե-
տական միութիւն, որոնց նշանաբանն է՝ հայրենասիրութիւն՝ 
ամեն գնով: 

ԱՄԵՐԻԿԸՆ ՖԵԴԵՐԷՅՇԸՆ ԱՖ ԼԷՅԲԸՐ.- Ամերիկեան աշխա-

տանքի գործաւորական դաշնակցութիւն: Անգլիական Տրէյդ-
Իիւնիընների սիստեմով կազմակերպուած գործաւորների 
արհեստակցական միութիւնների դաշնակցութիւն: Քարացած, 
հանրային ջիղ չունեցող, քաղաքական գիտակցութիւնից զուրկ 
զանգւածներն են, միշտ գործիք եղած մի խումբ 
բախտախնդիրների ձեռքում, տիրող դասակարգին ծառա-

յելով, ի վնաս աշխատաւորական շահերի: Կազմակերպութիւնը 
ինքնին քաղաքական ոյժ է Ամերիկեան կեանքի մէջ, իր 
ղեկավարների միջոցով ջանալով ամեն կերպ պայքար մղել նոր 
հոսանքների դէմ, մթութեան մէջ պահելով գործաւոր զանգ-
ւածները, իբր կամակատար ծառայ գործատէր դասակարգի: 

ԱՄԷՆ, Հր.- Իրաւ է, ճիշտ է, թող այդպէս լինի: 

ԱՄԻՐԱ, Թթ.- Էմիր տիտղոսի աղաւաղում՝ մեծ, տէր, պետ, 
թագաւոր, իշխան իմաստով: Սուլթանական Թիւրքիա-յում 
այդ տիտղոսը տրւում էր բռնապետին հաճելի մեծա-հարուստ 
անձին, իրական կամ ենթադրեալ ծառայութեան համար: 

ԱՄԽԱՆԱԿԻ, (Ամխանակո), Վր.- Ընկեր: 

ԱՄՆԵԶԻԱ, Յն.- Յիշողութեան տկարացում: 

ԱՄՆԻՍՏԻԱ, Յն.- 1) Քաղաքական յանցանքների ներում. 2) 
Ընդհանուր ներում: 

ԱՄՈՆ-ՌԱ, Եգ.- Եգիպտական գլխաւոր աստւած.- 
աստւածների հայր: 

ԱՄՈՐՖԻԶՄ, Յն.- Անձեւութիւն. տձեւութիւն. այլանդա-

կութիւն: 

ԱՄՈՐՖՈԶՈԱ, Յն.- Անձեւ կենդանի, ինչպէս սպունգ, 
պրոտոզոա, եւ այլն: 
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ԱՄՈՒՌ, Լտ.- Տե՛ս Կուպիդոն: 

ԱՄՖԻԿՏԻՈՆՆԵՐ, Յն.- Հին Յունաստանում զանազան 
քաղաքների ներկայացուցիչներ, որոնց համագումարն իրա-

ւունք ունէր պետական բարձր պաշտօնեաներին եւ նոյն իսկ 
հանրապետութիւններին դատելու եւ պատիժներին ենթար-
կելու: 

ԱՄՖԻՈՆ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի 
(Արամազդ) եւ Անտիոպէի որդի, որ հմտօրէն նըւագում էր իր 
դիւթական քնարի վրայ, ամբողջ բնութիւնն իրեն հպատա-

կեցնելով: Թեբէ քաղաքի կառուցման ժամանակ քարերը 
Ամֆիոնի քնարին հնազանդւելով՝ իրենք դասաւորւեցին, 
քաղաքի պարիսպներ կազմելով:-  Ամֆիոն փոխաբերական 
իմաստով նշանակում է հմուտ, դիւթող երաժիշտ: 

ԱՄՖԻՏՐԻԴ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ ծովերի 
աստւած Պոսէյդոնի կին: Պատկերացւում էր իբր մի չքնաղ կին, 
հսկայ խեցիի մէջ բազմած, որ սլացնում էին ծովային 
նժոյգներ եւ դելֆին ձուկեր: 

ԱՆԱԲԱՍ, Յն.- Ձուկի մէկ տեսակ, որ կարող է ցամաք ելնել 
եւ ծառերից վեր մրջիւններ որսալու համար: 

ԱՆԱԹԵՄԱ, Յն.- 1) Արտաքսում եկեղեցուց. 2) Նզովք. 
բանադրանք: Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից որդեգրուած մի ձեւ, 
հաւատացեալներին մշտական սարսափի մէջ պահելու: 
Յաճախ Եւրոպայի միապետներն ենթարկւում էին պապական 
բանադրանքին եւ ստիպւում նւաստացուցիչ եւ անարգ 
ստսրկութեամբ «քաւել» իրենց մեղքերը: 

ԱՆԱԼԻԶ, Յն.- Տարրալուծում, Վերլուծում.- Որ եւ է նիւթի, 
երեւոյթի, գաղափարի մանրազննին քննութիւն, երբ 
քննութեան ենթակայ առարկաներ փոքրագոյն մասերի բաժ-
նուելով՝ քննւում են, իրենց յատկանշական բոլոր երեւոյթ-
ներով, ընդհանուր եզրակացութեան հասնելու համար: 

ԱՆԱԼԻՏԻՔ, Յն.- 1) Որեւէ նիւթի կամ երեւոյթի բաղ-
կացուցիչ մասերի որոշման կամ տարրալուծման եղանակ. 2) 
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Փիլիսոփայութեան մէջ՝ մտածողութեան հիմնական տարրերը 
քննելու եղանակ. 3) Հանրահաշւի (ալգեբրայի) գործադրու-
թիւնը երկրաչափութեան եւ տիեզերագիտութեան մէջ: 

ԱՆԱԼՈԳ, Յն.- Համանման: 

ԱՆԱԼՈԳԻԱ, Յն.- Համանմանութիւն՝ առարկաների, երե-
ւոյթների կամ մտածելակերպի մէջ: 

ԱՆԱԽՐՈՆԻԶՄ, Յն.- 1) Ժամանակապրիպութիւն, ժամա-

նակավրէպ – պատմական թւականների. Խառնաշփոթու-
թիւն, օրինակ՝ Անի քաղաքի կործանումը ԺԱ. դարի փոխարէն 
ԺԹ. Դարի մէջ յիշել. 2) Հին մտածելակերպ. 3) Դէպքերը 
խառնաշփոթ ձեւով ներկայացնելու միտում: 

ԱՆԱՆԴՐԻԱ, Յն.- Առնականութեան բացակայութիւն. 
սեռային անկարողութիւն: 

ԱՆԱՏՈՄԻԱ, Յն.- Մարդակազմութիւն: 

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՍՐԱՀ.- Դիազննական սրահ: 

ԱՆԱՐԽԻԱ, (Յունարէն՝ ան – չէ, ոչ, եւ արխիա – իշխանու-
թիւն).- Անիշխանութիւն.- քաղաքական հոսանք, որ մերժում է 
որեւէ իշխանութիւն, օրէնք, ճնշում կամ ստիպողականութիւն՝ 
համայնքի, պետութեան կամ տիրող անձի կողմից ուրիշ անձի 
վրայ: Անհատի ծայրագոյն ազատութիւնն անիշխանական 
դաւանանքի հիմնաքարն է: Անիշխանականներն երկու ճիւ-
ղաւորութիւն ունին.- 1) Խաղաղ միջոցներով անհատների խղճի 
եւ գիտակցութեան մշակոյթով հետապնդած իդէալին հաս-
նելու կողմնակիցներ,  եւ 2) Սարսափով, քաղաքական 
ահաբեկումներով բոլոր օրէնքներն ու իրաւակարգերը 
տապալելու կողմնակիցներ: Առաջին հոսանքը ներկայացնում 
են կոմունիստ անիշխանականները, երկրորդը՝ Ինդիվիդուա-

լիստ (անհատապաշտ) անիշխանականները: Սաղմային 
վիճակի մէջ լինելով՝ ոչ մէկ երկրի քաղաքական կենցաղի մէջ 
աչքառու դեր չունին: Կառավարութիւններն անխնայ հալա-

ծանքին են ենթարկում  անիշխանականներին, եւ ամէն տեղ 
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տիրող դասակարգերի մամուլը միջոցներ չի խնայում 
ներկայացնելու նրանց ինչպէս սովորական ոճրագործներին: 

ԱՆԴԻՈԳԻՆ, Յն.- Երկսեռ արարած, միաժամանակ թէ 
արու եւ թէ էգ. հերմաֆրոդիտ: 

ԱՆԴՐՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Կանանց մէջ հոգեկան հիւանդու-
թեան մէկ տեսակ, երբ ենթական տղամարդու հանդէպ 
սեռային անզուսպ հակում է ունենում. կանացի անյագուրդ 
վաւաշոտութիւն: Նոյնը Նիմֆոմանիա: 

ԱՆԴՐՈՄԵԴԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ՝ Լիդիացոց 
թագաւոր Կեփէոսի եւ Կասսիոպէի աղջիկ: Անդրոմեդան 
անարգեց ծովային յաւերժահարսերին – Նիրէիդներին, եւ 
ծովերի աստւածը – Պոսէյդոն մի հրէշ ղրկեց Կեփէոսի երկիրն 
աւերելու: Արքայական մեհեանի պատգամախօսի խորհրդով 
Անդրոմեդային իր ծնողները մի ծովաժայռի վրայ շղթայեցին, 
Պոսէյդոնի զայրոյթը մեղմացնելու համար: Այնտեղ մի 
ծովային հրէշ խոշտանգում էր Անդրոմեդային, բայց դիւցազն 
Պերսէոս, Զեւսի որդին, մի թեւաւոր նժոյգի վրայ հեծած՝ եկաւ, 
սպանեց հրէշին, եւ Անդրոմեդային ազատելով՝ ամուսնացաւ 
ներա հետ: - Անդրոմեդայի աւանդավէպը իբր նիւթ ծառայած 
է բազմաթիւ հեղինակներին եւ նկարիչներին՝ գեղարւես-
տական գեղեցիկ գործեր ստեղծելու: 2) Համանուն համաս-
տեղութիւն՝ հիւսիսային երկնակամարում, 59  մոլորակներից 
բաղկացած: 

ԱՆԴՐՈՖՈԲԻԱ, Յն.- 1) Կանանց մէջ հոգեկան հիւանդու-
թեան մէկ տեսակ, երբ ենթական վախ, սարսափ կամ 
ատելութիւն է զգում արական սեռի հանդէպ. 2) Աղջիկների 
մէջ սարսափ կամ ատելութիւն՝ ամուսնութեան հանդէպ: 

ԱՆԵԿԴՈՏ, Յն.- Կարճ, սրամիտ եւ զւարճալի պատմւածք: 

ԱՆԵՄԻԱ, Յն.- Արեան պակասութիւն: 

ԱՆԵՄԻԿ, Յն.- Սակաւարիւն անձ: 
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ԱՆԵՄՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Հողմերի ծագումը, արագութիւնը, 
ոյժն ու ուղղութիւնն ուսումնասիրող գիտութիւն – Հողմա-

գիտութիւն: 

ԱՆԵՆԿԵՖԱԼԻԱ, Յն.- Ուղեղի բացակայութիւն, ձեւա-

փոխում կամ հիւծում: 

ԱՆԵՍՏԵԶԻԱ, Յն.- Շօշափման եւ ցաւի զգացման 
բացակայութիւն կամ տկարացում: 

ԱՆԻՄԱԼԻԶՄ, Լտ.- Անասնականութիւն, անասունի յար-
մար: 

ԱՆԼԵԳԱԼ, Լտ.- Օրէնքի հակառակ, ապօրէն: 

ԱՆՆՈՐՄԱԼ, Լտ.- Անբնական, արտառոց: 

ԱՆՈՄԱԼԻԱ, Յն.- 1) Կանոնաւոր ընթացքից շեղում. 2) 
Արտասովոր երեւոյթ: 

ԱՆՈՆԻՄ, Յն.- 1) Անանուն, անուն չունեցող. 2) Իր անունը 
ծածկող հեղինակ. 3) Յաճախ գործ է ածւում ինչպէս յատուկ 
անուն, օրինակ՝ Անոնիմ Ընկերութիւն - Անանուն Ընկերու-
թիւն: 

ԱՆՈՍՄԻԱ, Յն.- Հոտառութեան նւազում կամ անհե-
տացում: 

ԱՆՋՈՒՄԱՆ, Աբ.- 1) Աստեղախումբ. 2) Ականաւոր անձերի 
խորհրդակցական տեղ. 3) Խորհրդարան, ներկայացուցչական 
ժողով: 

ԱՆՍԱՄԲԸԼ, Ֆր.- 1) Որեւէ երեւոյթի կամ տըւեալների մէջ 
անջատ մասնիկների ամբողջութիւն. 2) Թատերական ներկա-

յացման մէջ դերասանների ներդաշնակ խաղ: 

ԱՆՏԱԳՈՆԻԶՄ, Յն.- Հակամարտութիւն, թշնամութիւն, 
օրինակ՝ ցեղային,  կրօնական, կուսակցական, քաղաքական 
բնոյթով, փոխադարձ ատելութիւններ: 
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ԱՆՏԻԱԿԱՆ (Անտիկ, անտիք), Լտ.- 1) Հին ժամանակին, 
անցեալին յատուկ. 2) Կատարեալ, անթերի, օրինակ՝ անտիա-

կան կին, գեղեցկութիւն եւ այլն: 

ԱՆՏԻԴՈՏ, Յն.- Հակաթոյն: 

ԱՆՏԻԹԷԶ, Յն.- Երկու տարբեր գաղափարների հակա-

դրութիւն. մէկ գաղափարին հակադրուած ուրիշ գաղափար: 

ԱՆՏԻԼՈԳԻԱ, Յն.- Մի հեղինակութեան մէջ հակասու-թիւն՝ 
նոյն հեղինակութեան մէկ ուրիշ տեղ արտայայտուած 
գաղափարին: 

ԱՆՏԻԼՈՊ, Յն.- Ասիայի եւ Աֆրիկայի մէջ եղջերւի մէկ 
տեսակ, երբեմն միանուագ տասնեակ հազարների հօտերով: 

ԱՆՏԻՆՈՄԻԱ, Յն.- Հակասութիւն օրէնքների մէջ: 

ԱՆՏԻՊԱՏԻԱ, Յն.- Հակադրանք: 

ԱՆՏԻՊԱՏԻՔ, Յն.- Հակակրելի, անախորժ: 

ԱՆՏԻՍԵՄԵՏԻԶՄ, Յն.- Հակասեմականութիւն – Սեմական 
ցեղերի դէմ հակառակութիւն, թշնամանք, հալածանք: 
Անտիսեմետիզմ անուան տակ պէտք է հասկանալ որոշ 
հոսանք հրէաների դէմ ուղղուած, որ աւելի յարմար է կոչել 
ՀԱԿԱՀՐԷՈՒԹԻՒՆ  անունով: Սեմական ցեղերին են պատկա-

նում նաեւ Արաբներ, Սիւրիացիներ, Ասորիներ, Դրուզներ եւ 
այլն, որոնց մեծ մասը նոյնչափ թշնամի են հրէաներին, 
որչափ Անտիսեմիտ կոչւածները: Հակահրէութեան պատ-
մութիւնը նոյնչափ հին է, որչափ Հրէայ ցեղը: Փարաւոնական 
շրջանի Եգիպտոսում, Բաբելոնում, Հռոմում, Կարթագէնի մէջ 
եւ այլն, Հրէաների դէմ ցեղային զօրեղ հոսանքներ եղած են, 
համընթաց ջարդերով, կողոպուտով եւ բռնութեան ամեն 
արտայայտութիւննրով: 0գոստոս, Տիբերիոս, Կալիգուլլա, 
Ներոն եւ հռոմէական ուրիշ բռնապետներ երբեմն թեթեւ 
արտօնութիւններ շնորհած են Հրէաներին սահմանափակ 
շրջաններում բնակուելու, երբեմն յատուկ հրովարտակներով 
արգիլած են Հրէաների մուտքը կայսրութեան սահմաններից 
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ներս, վռնտած են եւ կոտորածներին ենթարկած: Նախա-

քրիստոնէական հակահրէութիւնը ցեղային ատելութեան 
պատկերը ներկայացնելով՝ միջին դարերում Եւրոպական 
երկրներում կրօնական հալածանքի բնոյթն ընդունեց, 
կաթոլիկութեան դրօշի տակ: Հին եւ միջին դարերի անկազ-
մակերպ, անհետեւողական եւ ոչ պարբերաբար կրկնուող 
բռնկումներով հակահրէութեան՝ նորագոյն ժամանակներում 
յաջորդեց սիստեմատիք կերպով կազմակերպուած մի 
շարժում, որ խորը արմատներ նետեց մասնաւորապէս Կենտ-
րոնական Եւրոպայում: Ժամանակակից Եւրոպական Հակա-

հրէութեան մեծ զարկ տուող անձն եղաւ Դոքտոր Լօյզեր, 
Վիեննայի քաղաքապետ եւ Պարլամենտի  Ռէյխսրաթ անդամ, 
որ 1890-ին հիմնեց հակա-հրէական կուսակցութիւն 
«Քրիստոնեայ Ընկերվարական Կուսակցութիւն» խաբուսիկ 
անուան տակ (Խրիստլիխէ Սոցիալիստիշէ Պարտայի), որ մի 
քանի տարուայ մէջ ծաւալուեց, հսկայ հոսանքի փոխուելով: 
Սկսւեց հակահրէական  ջարդերի եւ աւարառութեան շարքը 
ամբողջ Աւստրիայում, ախորժակ բանալով ռուսական մութ 
ոյժերի համար: Յայտնի յետադիմական ցարամոլ Պուրիշ-
կեվիչ, Ռուսական Դումայի  (Պարլամենտ) անդամ՝ «Սեւ-
Հարիւրակների» խմբեր կազմելով՝ Բեսարաբիայի մէջ, 
Քիշենեօվ եւ այլ տեղեր՝ Հրէական արեան բաղանիքներ 
սարքեց, ցարական ոստիկանների եւ Օրթոդոքս տէրտէրների 
մասնակ-ցութեամբ: Հակահրէութիւնը ներկայիս զօրաւոր հո-
սանք է ներկայացւում Ռումանիայում, Հունգարիայում եւ 
Լեհաստանում, ուր Հրէաների դէմ արիւնալի ընդհարումները 
պարբերական բնոյթն են ստացած: Ներկայ Հակահրէական-
ները իրենց գործունէութիւնը արդարացնում են այն 
պատճառաբանութեամբ, թէ Հրէաները իրենց դրամագլխի 
շնորհիւ գերում են իրենց հետ ապրող բոլոր օտար ցեղերին, 
տնտեսական բազկերակը իրենց ձեռքի մէջն են պահում եւ 
իրական տէրն են դառնում այն երկրների, ուր հաստատուած 
են իբրեւ օտարածին գաղթականներ.- Խ. Միութեան մէջ խիստ 
հալածանք է մղւում Անտիսեմիտական որեւէ արտայայտու-
թեան դէմ:  
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ԱՆՏՈԼՈԳԻԱ (Անթոլոգիա), Յն.- Տարբեր հեղինակներից 
ընտիր հատուածների հաւաքածու, գրական – բանաստեղ-
ծական կամ երաժշտական: 

ԱՆՏՐԱԿՏ, Յն.- Թատերական ներկայացման մէջ երկու 
արարւածների միջեւ դադար: 

ԱՆՏՐԱՑԻՏ, Յն.- Լաւագոյն քարածուխ: 

ԱՆՏՐՈՊՈԹԷԻԶՄ, Յն.- Մարդ անհատին աստ-ւածային 
յատկութիւնների վերագրում: Կրօնական մոլեռանդութեան 
երեւոյթներից մէկը լինելով՝ օգտագործւում էր բռնապետների 
կողմից: Հռոմէական կայսրերը հաճոյք էին զգում լսելով 
իրենց ուղղուած «ո՜վ աստուածային Կեսար» ստրկաբանու-
թիւնները:  

ԱՆՏՐՈՊՈԼՈԳ, Յն.- Մարդաբան: 

ԱՆՏՐՈՊՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Մարդու բնական պատմութիւնը – 
նրա ծագումն ու զարգացումն ուսումնասիրող գիտութիւն՝ 
մարդաբանութիւն:   

ԱՆՏՐՈՊՈՄՈՐՖԻԶՄ, Յն.- Աստուծոյ էութեան մարդկային 
բնութիւնն ու կերպարանքը վերագրելու միտում: 

ԱՆՏՐՈՊՈՖԱԶԻԱ, Յն.- Մարդակերութիւն: 

ԱՇԻՐԷԹ, Քր.- Ցեղ, ազգ: - Քրդական զատ ցեղերի մակա-

նուն: 

ԱՈՒԼ, (Լեզգերէն).- Կովկասեան լեռնականների գիւղ, 
աւան: 

ԱՈՒՏՈԴԱՖԷ, Սպ.- « Հաւատքի Յաղթանակ ».- Միջին 
դարերում Սպանիայի, Փորթուգալիայի եւ Կենտրոնական 
Եւրոպայի մէջ թագաւորի, բարձր ազնւականութեան եւ 
Կաթոլիկ կղերականութեան հանդիսաւոր թափօր դէպի 
հրապարակային պատժարանը, ուր անհաւատներն ու 
հերձւածողները գլխատւում էին կամ այրւում, եւ կամ իրենց 
հեղինակութիւնները խարոյկի մէջ ոչնչացւում: 
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ԱՊԱՇ, Ֆր.- Փարիզի սրիկաների եւ ոճրագործների 
ածական: 

ԱՊԱՏԻԱ, Յն.- Անտարբերութիւն. անհետաքրքրութիւն . 
պաղարիւնութիւն: 

ԱՊԱՏԻԿ, Յն.- Անտարբեր. անհետաքրքիր: 

ԱՊԱՐԱՏ, Լտ.- 1) Գործիք՝ մեքենական, քիմիական կամ 
գիտական գործողութիւնների համար. 2) Որոշ աշխատանք 
կատարող մարմին: 

ԱՊԻԼԿԱ, Ռս.- Փայտի սղոցաթեփ: 

ԱՊԻՍ, Եգ.- Հին Եգիպտացիների սրբազան եզ, ամբող-ջովին 
սեւ, ճակտին քառակուսի սպիտակ բիծով: Մեհեան-ներում էր 
պահւում եւ երկրագործութեան պաշտպան աստւածութեան 
խորհրդանշանն էր նկատւում: 

ԱՊՈԴՈԶԻՍ, Յն.- Դատարանի մէջ պաշտպան փաստա-

բանի ճառի այն մասը, որով դատարանի գթութիւն կամ 
պատժի մեղմացում է խնդրում իր պաշտպանած ամբաս-
տանեալի համար: 

ԱՊՈԹԷՈԶ, Յն.- 1) Հանդիսաւոր գովաբանում, ներբող. 2) 
Թատերական ներկայացման մէջ վերջին շքեղ տեսարան, որ 
այլաբանօրէն հանդիսի նպատակն է խորհրդանշում: 

ԱՊՈԼԼՈՆ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի եւ 
Լատոնայի որդի, առնական գեղեցկութեան աստուած, պաշտ-
պան բանաստեղծութեան, երաժշտութեան, բժշկութեան եւ 
արուեստների: Իր խորհրդանիշն էր արեւը: 

ԱՊՈԿԱՏԱՍՏԱՍ, Յն.- 1) Հին Յունաստանի բնագէտ – 
փիլիսոփաների այն տեսութիւնը, որի համաձայն ամեն ինչ, որ 
գոյութիւն ունի՝ ձգտում է երկար հոլովումներից եւ յեղա-

շրջումներից յետոյ իր նախնական վիճակին վերադառնալու: 
Օրինակ՝ տիեզերքը անյիշատակ անցեալի մէջ աներեւոյթ 
հիւլէների մի վիթխարի բաղադրութիւնն էր. հիւլէները իրար 
մօտ գալով՝ գոյացրին արեգակներ եւ մոլորակներ. այդ 
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արեգակներն ու մոլորակները ապագային դարձեալ հիւլէների 
պիտի վերածուին: 2) Տիեզերագրութեան մէջ՝ որոշ մոլորակի 
վերադարձը այն կէտի վրայ, որտեղից անցած է նախապէս: 

ԱՊՈՊԼԵՔՍԻԱ, Յն.- Անդամալուծութեան արեան զօրաւոր 
ներխուժումի հետեւանքով ուղեղի մէջ: 

ԱՍԿԵՏ, Յն.- 1) Խիստ ծոմապահութեամբ ապրող. ինք 
իրեն զրկող. 2) Ճգնաւոր:  

ԱՍՊԱԶԻԱ, Յն.- 1) Աթէնքի մէջ, Ե-րդ դարում, Ք.Ա. 
հռչակաւոր գեղուհի, խելացի, կրթուած, գեղարւեստի, 
գրականութեան եւ փիլիսոփայութեան պաշտպան: Պերիկլէսի 
սիրուհին եւ կինն եղաւ, եւ ներշնչողը նրա քաղաքակրթական 
լաւագոյն գործերի: Իր պալատը ժամադրավայրն էր 
Յունական Ոսկեդարի բոլոր ականաւոր դէմքերի, որոնց մէջ 
նաեւ Սոկրատէս: Թեթեւ վարքի տէր էր սակայն, եւ իր 
գեղեցկութեան շնորհների մէջ ոչ այնքան ժլատ՝ ամուսնական 
յարկից դուրս: 2) Ներկայ իմաստով՝ սիրուն, կրթուած, 
սակայն թեթեւսօլիկ կին: 

ԱՍՍԻՄԻԼԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Յարմարում. Հաւասարում. 
միացում. կլանում. ձուլում. 2) Մի ազգի կողմից ուրիշ ազգի իր 
մէջ ձուլում՝ կրօնի, լեզուի եւ յատկանշական այլ տուալների 
միաւորումով: 

ԱՍՍՈՐՏԻՄԵՆՏ, Ֆր.- Համանման, բայց տարբեր ձեւերով եւ 
արժէքներով ապրանքների ընտրուած պաշար: 

ԱՍՏԱՐՏԷ.- Փիւնիկեցիների եւ Սեմական ցեղերի  մայր 
աստուածուհի, սիրոյ եւ արգասաւորութեան դիցուհի: Յայտնի 
էր նաեւ տարբեր անուններով՝ Աստարօթ, Աթար, Իշտար եւ 
այլն: Իր խորհրդանիշն էր լուսինը: Իրեն նուիրուած 
մեհեաններում  մարդկային զոհաբերութիւններ էին մատուց-
ւում, ինչպէս նաեւ ազնուատոհմ օրիորդներ սիրային 
հաճոյքներ էին նուիրում տաճարներում բարեպաշտ այցելու-
ներին: - Հայկական Աստղիկը  հոմանիշ Աստարտէի սիրոյ 
դիցուհին՝ մարդկային զոհաբերութիւններ չէր պահանջում, 
սակայն իր մեհեաններում, Հայաստանի մէջ, ըստ օտար 
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պատմիչների՝ տեղի էին ունենում սիրոյ պաշտամուքներ 
մարմնացած  ձեւերով: Բարձր դասի օրիորդներ ամուսնալուց 
առաջ գերագոյն պատիւ էին համարում Աստղկան մեհեանը 
մտնել մի քանի տարի ծառայելու քրմանոյշի դերի մէջ, որ 
ուրիշ բան չէր, քան այցելու ուխտաւորներին սիրոյ դրական 
վայելքներ տալ ի պատիւ աստուածուհուն: Ստացուած 
նուէրները, բնականաբար, մտնում էին քրմական գանձի մէջ: 
Հեթանոս Հայաստանի Աստղկան նուիրուած տաճարներում 
քրմանոյշների պաշտօն էին կատարում նախարարական 
ազնուազարմ ընտանիքների օրիորդներ, Աստարտէին նուիր-
ւած մեհեանների պէս: 

ԱՍՏԵՆԻԱ, Յն.- Ուժասպառութիւն: 

ԱՍՏԵՐԻՔՍ, Յն.- Աստղանիշ (*), որ գործ է ածւում գրքերի 
կամ նամակների մէջ, մատնանշելով թէ գրութեան տակը 
ծանօթութիւն կայ: 

ԱՍՏԵՐՈՒԴ, Յն.- Մանր աստղերի ընդհանուր անուն: 

ԱՍՏԻԳՄԱՏԻԶՄ, Յն.- Տեսողական մի հիւանդութիւն, երբ 
ենթական իրերը տեսնում է բնականից շեղուած ձեւերով, 
աղճատուած, ծուռ ու մուռ: 

ԱՍՏՄԱ, Յն.- Պարբերական շնչահեղձութիւն: 

ԱՍՏՐԷԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի աղջիկ, 
արդարութեան դիցուհի: Երկրի վրայ կատարած մի շրջա-

գայութեան ժամանակ յուսահատուելով մարդկային անար-
դարութիւնների համար՝ կրկին երկինք վերադարձաւ, ուր 
աստղի փոխուելով՝ վշտաբեկ դիտում է հեռւից անարդար 
աշխարհը: 

ԱՍՏՐՈԼԱՏՐ, Յն.- Աստղապաշտ, աստղերին աստւածա-

ցնող: 

ԱՍՏՐՈԼՈԳ, Յն.- Աստղաբաշխ, աստղագուշակութեամբ 
զբաղուող: Նոյնը Աստրոմանտ: 
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ԱՍՏՐՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Աստղաբաշխութիւն.- հին աշխարհի 
մէջ ծնունդ առած գիտութիւն. որի վրայ յետագային կաղա-

պարեց գիտական աստղագիտութիւնը: Փարաւոնների Եգիպ-

տոսում աստղաբաշխութեամբ զբաղւում էին մեհենական 
քուրմեր, որոնք մեր ժամանակուայ հեռադիտակներ եւ 
գործիքներ չունենալով հանդերձ՝ կարողացած են բազմաթիւ 
աստղերի շարժումներն ուսումնասիրել մաթեմաթիքական 
ճշտութեամբ: Բաբելոնի, Նինուէի, Չինաստանի աստղա-

բաշխները հմուտ էին այդ գիտութեան  եւ հետաքրքրական 
յիշատակներ թողած են իրենց դիտողութիւններուն շուրջը: 
Աստղաբաշխութեան կասկածելի գոյնը տուող հանգամանքն 
եղաւ այն, որ աստղաբաշխները մոլորակների շարժումների 
մէջ փնտռում էին երկրածին մարդկանց ճակատագրի վրայ 
ունեցած խորհրդաւոր ազդեցութիւնների գաղտնիքը. Եւ լեցուն 
կերպով շահագործում էին իրենց ժամանակակիցների 
սնոտիապաշտութիւնը: Հին բռնապետները իրենց անհատա-

կան կամ պետական կարեւոր խնդիրներին ձեռք զարկելուց 
առաջ անհրաժեշտ էին համարում աստղաբաշխների խոր-
հուրդին դիմել: Մարդկային ցեղի մեծագոյն դահիճներից մէկը 
– Լէնկթիմուր՝ իր մայրաքաղաք Սմըրղանդից ոչ հեռու մի նոր 
քաղաք – Ղարազմը հիմնելով, զարդարեց այն հսկայ շէնքերով 
եւ բարձրակառոյց աշտարակներով, որոնց վրայից իր օրերի 
յայտնի աստղաբաշխներ դիտում էին երկնքի լուսատուներին 
եւ իրենց գուշակութիւններով ղեկավարում այդ մեծ մարդաս-
պանի գործողութիւնները: Մահմեդականաց արաբների մէջ 
աստղաբաշխութիւնը ծաղկեց, մանաւանդ Բաղդադի խալիֆա-

յութեան շրջանում, ինչպէս նաեւ Դամասկոսում եւ Եգիպ-

տոսում: 

ԱՍՏՐՈՄԱՆՏԻԱ, Յն.- Աստղագուշակութիւն – աստղերին 
նայելով գուշակութիւններ անելու արհեստ: 

ԱՍՖԱԼՏ, Յն.- Կուպրի եւ աւազի խառնուրդ՝ փողոցները 
յատակելու համար: 

ԱՎԱՆԳԱՐԴ, Ֆր.- 1) Յառաջապահ. Բանակի ճակատը 
պաշտպանող զօրամաս. 2) Քաղաքական նպատակներով 
կազմակերպուած պատանեկան խումբերի ընդհանուր անուն: 
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ԱՎԱՆՍ, Ֆր.- 1) Կանխավճար պայմանաւորուած մի 
գործի կամ գնուած ապրանքի համար. 2) Ժամանակից առաջ 
վճարում. 3) Բորսայի Սակարան մէջ արժեթղթերի գիների 
վերելք. 4) Օգուտ. արդիւնք: 

ԱՎԱՆՏԻՒՐԱ, Ֆր.- Արկածախնդրութիւն. բախտա-

խնդրութիւն: 

ԱՎԱՆՏԻՒՐԻՍՏ, Ֆր.- Արկածախնդիր. բախտախնդիր: 

ԱՎԳՈՒՐՆԵՐ, Լտ.- Հաւահմայներ – Հռոմի մէջ քուրմերի 
մի դասակարգ, որոնք գուշակութիւններ էին անում թռչուն-
ների թռիչքը դիտելով: Հեթանոս Հայաստանի Քաւոր - 
Պետրոսների մի դասակարգ այդ արհեստը մասնագիտութիւն 
դարձրած էր երկրից – երկիր թափառելով: Հռոմում, Աթէն-
քում, Ալեքսանդրիայում Հայ Հաւահմայները (թռչուններով 
կախարդութիւն անող եւ գուշակողները) մեծ անուն վաս-
տակած էին. թռչուններին մորթելով՝ հանում էին փորոտիքը 
եւ աղիքների դասաւորութեան մէջ խորիմաստ գաղտնիքներ 
երեւան հանում, թեթեւամիտ կիների սնոտիապաշտութիւնը 
շահագործելով 

ԱՎՏՈԿՐԱՏ, Յն.- Ինքնիշխան, ինքնակալ: 

ԱՎՏՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Ինքնիշխանութիւն. ինքնակալու-
թիւն.- պետական սիստեմ, երբ բռնապետը իր քմահաճոյքով 
վարում է իրեն ենթակայ ժողովրդի ճակատագիրը: 

ԱՎՏՈՄԱՏ, Յն.- 1) Ինքնաշարժ գործիք, մեքենայ. 2) 
Անգիտակից, ուրիշից կառավարւող անձ: 

ԱՎՏՈՆՈՄԻԱ, Յն.- Ինքնավարութիւն: 

ԱՎՐՈՐԱ  (Աւրորա), Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ 
արշալոյսի աստուածուհի, որի պաշտօնն էր ամեն առաւօտ 
երկնքի արեւելեան դուռը բանալ, արեւի  (Ֆեբիւս) ելքն 
արտօնելով: 
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ԱՏԱՄԱՆ, Ռս.- 1) Կազակ զորքերի հրամանատար. 2) 
Կազակ գիւղի կամ աւանի կառավարիչ. 3) Ցեղապետ. 4) 
Աւազակապետ: 

ԱՏԱՎԻԶՄ, Լտ.- Ժառանգականութեան մի տեսական 
օրէնք, որի համաձայն անհատն իր հոգեկան եւ մարմնաւոր 
յատկանիշներով իր նախահայրերի նմանողութիւնն է: 

ԱՏԼԱՆՏԻՍ, Յն.- Յոյն առասպէլի համաձայն նախա-

պատմական մի լայնածաւալ պետութիւն, Հերքիւլեան Սիւն-
ների (Գիբրալտար) արեւմտեան կողմ: Հզօր եւ բարձր 
քաղաքակրթութեամբ մի երկիր էր, եւ երկրաշարժից յան-
կարծակի խորտակուելով, անհետացաւ, ովկիանոսի տակ 
ընկղմելով: Իր անունով ովկիանոսը կոչուեց Ատլանտեան: 
Ներկայ երկրաբաններից ոմանք հաւատում են այդ առասպէլի 
իրականութեան, եւ ենթադրում թէ այդ աղէտը պատահած է 
5-10,000  տարի Ք.Ա. : 

ԱՏԼԱՍ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ մի հսկայ, որ իր 
ուսերի վրայ է պահում երկիրն ու մոլորակները. Հայկական 
աւանդավէպով՝ աշխարհը մի վիթխարի ձուկի փորի վրայ 
դրուած է. ըստ ոմանց՝ մի խոշոր եզի կոտոշների վրայ. 2) 
Աշխարհագրական եւ աստղագիտական քարտէսների կամ 
մարդկային մարմնի այլ եւ այլ մասերը ներկայացնող պատ-
կերների հաւաքածու. 3) Մետաքսի նուրբ եւ փայլուն գործ-
ւածքի մէկ տեսակ: 

ԱՏԼԵՏ, Յն.- 1) Հսկայ, քաջառողջ անձ. 2) Մարմնա-

մարզական խաղերի մէջ աչքառու, ուժեղ անձ: 

ԱՏՈՄ, Յն.- Հիւլէ – նիւթի փոքրագոյն, անբաժանելի 
մասնիկ: 

ԱՏՈՄԻԶՄ, Յն.- Այն տեսութիւն, որի հիման վրայ բոլոր 
մարմինները փոքրագոյն մասնիկներից՝ հիւլէներից կազմւած 
են: 

ԱՏՏՈՐՆԷՅ (Էթթըրնի), Ան.- 1) Փաստաբան. օրէնսգէտ. 2) 
Ատտորնէյ-ջեներըլ՝ կառավարական շահերի պաշտպան 
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փաստաբան. 3) Դիստրիկտ-Ատտորնէյ՝ դատախազ (Ռուսերէն 
պրակուրօր) : 

ԱՐԱԿ (Արաղ), Մն.- Օղի, ոգելից խմիչք.- Ըստ Մոնղոլա-կան 
առասպելի՝ սատանայի հնարած մի խմիչք, մարդկանց խելքն 
առնելու եւ յիմարութիւններ ու յանցանքներ գործել տալու 
համար: 

ԱՐԱՔՆԷԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ մի հմուտ 
ոստայնագործ կին, որին Աթենաս-Պալլաս աստուածուհին 
սարդի փոխեց, այն յանցանքի համար որ համարձակուել էր 
իրենից աւելի գեղեցիկ գորգ գործել: Փոխաբերական իմաս-
տով՝ վարպետ ոստայնագործուհի: 

ԱՐԳՈՆԱՑԻՆԵՐ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ հերոս-
ների մի խումբ, որ դիւցազն Եազոնի առաջնորդութեամբ 
Արգոս նաւով Կողքիս (ներկայ Վրաստան) արշաւեցին Ոսկե-
գեղմ գտնելու համար – այլաբանօրէն՝ ոսկու հանքեր: Փոխա-

բերական իմաստով՝ հարստութիւն փնտռող արկածա-

խնդիրներ: 

ԱՐԳՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ հարիւրաչեայ մի 
իշխան, որին Հերան՝ մայր աստուածուհին պահակ դրած էր 
հորթի փոխուած Եօին. Ինախոս թագաւորի աղջկան: Արգոսի 
քնած ժամանակ յիսուն աչքերը գոցւում էին, բայց յիսունը 
բաց էին մնում: Մերկուրին (Հերմէս)  իր սրինգի նւագով 
ստիպեց Արգոսին հարիւր աչքերն էլ գոցելու եւ քնելու, եւ 
ապա նրա գլուխը կտրեց եւ Եօին ազատեց: Հերան Արգոսի 
աչքերը հանեց եւ սիրամարգի պոչի վրայ փակցրեց: - Արգոսի 
անունը խորհրդանիշն է արթուն հսկողութեան: 

ԱՐԳՈՒՄԵՆՏ, Լտ.- Որեւէ գաղափարի պաշտպանութեան 
համար ներկայացուած փաստ, ապացոյց: 

ԱՐԷՈՊԱԳՈՍ, Յն.- Հին Աթէնքի մէջ բարձրագոյն 
դատական ատեան: 

ԱՐԻԱԿԱՆ, Սս.- Արիական ցեղեր եւ լեզուներ – Հնդկական 
եւ Իրանական նախնական բնիկներ եւ իրենց լեզուներ: 
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ԱՐԻԵՐԳԱՐԴ, Ֆր.- Բանակի մէջ յետնապահ զօրամաս: 

ԱՐԻՈՍԱԿԱՆՆԵՐ, Յն.- Արիոս յոյն կղերականի հետեւորդ-
ներ: Արիոս 318-ին քրիստոնէական եկեղեցին խառնակեց մի 
նոր աղանդ մէջտեղ նետելով, որի տեսութեամբ Քրիստոս 
կատարեալ եւ անթերի լինելով հանդերձ ոչ Աստուած էր եւ ոչ 
էլ նրա իրական որդի: Արիոսականութիւնը ազդեց նոյնիսկ 
քաղաքական դէպքերի վրայ, Բիւզանդական կայսրներից մի 
քանիսը գրաւելով: 325-ին Նիկիոյ մէջ գումարուած Օրթոդոքս 
կղերականների համագումարի մէջ հերետիկոսութիւն յայտա-

րարւեց եւ նզովքի ենթարկւեց: 

ԱՐԻՍՏՈԿՐԱՏ, Յն.- Ազնուական, ծագումով արտօնեալ 
դասակարգի պատկանող: 

ԱՐԻՍՏՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- 1) Ազնուականութիւն.- Արտօնւած 
դասակարգ, որ միապետական երկրներում բարձրագոյն 
պաշտօնների գլուխ է անցնում, զօրավիգ հանդիսանալով 
տիրող կառավարութեան. 2) Տոհմային ժառանգական արտօ-
նութիւննրով օգտուող իշխանական եւ ազնուական դասա-

կարգ. 3) Մակաբոյծ, շահագործող դասակարգ: 

ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԻԶՄ, Յն.- Հռչակաւոր փիլիսոփայ Արիստոտե-
լէսի (384-322) Ք.Ա. տրամաբանական մի տեսութիւն, որի 
հիման վրայ կարելի է ընդունել մի ճշմարտութիւն, եթէ նա 
յենուած է փորձնականապէս ստուգուած արտաքին ըմբռ-
նումների վրայ: 

ԱՐԼԵԿԻՆ, Իտ.- Ժողովրդական երգիչ-ծաղրածու, խայ-
տաճամուկ զգեստաւորութեամբ, դէմքը ներկերով շպարուած: 

ԱՐԽԱԻԿ, Յն.- Խօսքի կամ գրուածքի հնօրեայ ձեւ, 
ներկայիս անգործածելի: 

ԱՐԽԻՎ, Յն.- Լտ.- Պետութեան կամ որեւէ հաստատու-
թեան հին պաշտօնաթղթերի պահեստանոց-հնադարան: 

ԱՐԽԻՎԱՐԻՈՒՍ, Յն.- Լտ.- Արխիվի գլխաւոր վարիչ: 
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ԱՐԿԱԴԻԱ, Յն.- Պատմական Յունաստանի նահանգներից 
մէկը, որի բնակիչները գեղեցիկ բնութեան մէջ հովուական 
պարզ եւ հաճելի կեանք էին վարում: 

ԱՐԿՏՈՍ, Յն.- Մեծ եւ Փոքր Արջային համաստեղութիւն: 

ԱՐՍԵՆԱԼ, Ֆր.- Զինւորական մթերանոց: 

ԱՐՄԱԴԱ, Սպ.- Պատերազմական մեծ նաւատորմիղ: 

ԱՐՏԵԼ, Թթ.- Արհեստակիցների սահմանափակ թւով 
խմբակ, որոնք իրենց ճիւղի մէջ գործում են միասնաբար 
ստացուած արդիւնքը իրար մէջ բաժնելով: Խորհրդային 
Միութեան մէջ քաջալերւած սիստեմ: 

ԱՐՏԵՄԻՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի եւ 
Լատոնայի աղջիկ կուսական անարատութեան եւ որսորդու-
թեան աստուածուհի, համապատասխան Հռոմէական 
Դիանային: 

ԱՐՏԻԼԵՐԻԱ, Ֆր.- Թնդանօթաձիգ զօրամաս: 

ԱՐՏԻՍՏ, Լտ.- 1) Նկարիչ. 2) Արձանագործ. 3) Երաժիշտ. 4) 
Դերասան. 5) Գեղարւեստի որեւէ ճիւղի մէջ մարզուած անձ. 6) 
Բացասական իմաստով՝ հմուտ խաբեբայ, սրիկայ, առաւ-
փախաւ: 

ԱՐՔ (Արխ), Յն.- Գլխաւոր. պետ. աւագ. օրինակ՝ 
արքեպիսկոպոս- աւագ եպիսկոպոս. արք-դիպլոմատ՝ գլխա-

ւոր քաղաքագէտ. արք-ոճրագործ՝ ոճրագործների մեծ: 

ԱՐՔԻՄԵԴԻ ԼԾԱԿ.- Հին աշխարհի հռչակաւոր մաթեմա-

թիկոս, երկրաչափ եւ  մեքենագէտ Արքիմեդի երեւակայական 
լծակ, որով հնարաւոր է մէկ ձեռքով երկիրը բարձրացնել եւ 
մէկ կողմ նետել, եթէ միայն այդ լծակի համար յենակէտ 
գտնուի: 

ԱՐՔԻՄԵԴԵԱՆ ՕՐԷՆՔ.- Հռչակաւոր երկրաչափ եւ 
մաթեմաթիկոս Արքեմեդէսի յայտնագործած օրէնք, (մօտ 
250  թուին, Քրիստոսից առաջ), որի համաձայն որեւ է 
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առարկայ ջուրի կամ այլ հեղուկի մէջ ընկնելով՝ իր 
ծանրութիւնից կորցնում է այնքան, որքան կշռում է իր 
գտնուած տարածութեամբ ջուրը: Պատմութեան համաձայն 
Արքիմեդը այդ համոզուան եկաւ իր տան բաղանիքում լողցած 
ժամանակ եւ ուրախութիւնից խելակորոյս՝ մերկ վիճակում 
դուրս ցատկեց փողոց եւ սկսեց վազել,պոռալով.- « Էվրեկա, 
Էվրեկա գտայ, գտայ...»: 

ԱՑՏԵԿՆԵՐ, Մեքսիկոյի կարմրամորթ հին ցեղերից մէկը, 
որոնք կոտորւեցին «քաղաքակիրթ» Սպանիացիների կողմից, 
եւ իրենց վերջին կայսրը Գուատիմոզիք ահռելի տանջանքների 
ենթարկւեց Սպանիայի բռնապետ Ֆերնանդօ Կորտէզի կողմից 
եւ սպանւեց 1530-ին: Այդ երբեմնի ստուաթիւ ժողովրդից 
հազիւ մի քանի  հազար մնացած են, անտառներում խղճալի 
կեանք վարելով: 

ԱՐՔԻՊԵԼԱԳՈՍ (Արշիպելագ), Յն.- Իրար մօտ գտնւող 
կղզիների խումբ: 

ԱՒԳԵԱՆ ԱԽՈՌ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Աւգէաս 
թագաւորի ախոռ, որ տարիներից ի վեր անխնամ ձգուած՝ 
անհնարին էր մարդկային աշխատանքով մաքրել: Դիւցազն 
Հերակլէս (Հերկիւլէս) թագաւորի հօտերի մէկ տասներորդ 
մասը ստանալու պայմանով՝ մէկ գիշերուայ մէջ երկու 
գետերի ընթացքը փոխեց եւ ախոռը հեղեղելով՝ մաքրեց: 
Վարձքը չստանալով՝ սպանեց Աւգէասին: Փոխաբերական 
իմաստով՝ հրաշքով միայն մաքրուելիք ապականութիւն: 

ԱՓԻՈՆ.- Աղաւաղում Օպիում անւան: Տե՛ս Օպիում: 

ԱՓՐՈԴԻՏԷ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ սիրոյ եւ 
գեղեցկութեան աստւածուհի, ծնւած ծովային փրփուրներից, 
Կիպրոս կղզու մօտ: Կոչւում էր նաեւ Կիպրեան դիցուհի: Համա-

պատասխան Հռոմէական Վենիւսին, Հայկական Աստղիկին եւ 
Սեմական Աստարտէին: 

ԱՔԵՐՈՆ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ տառապանքի եւ 
արցունքի անդրգերեզմանային մի գետ, որի եզերքների մօտ 
թափառում էին լացող մեռելների ուրւականները, իսկ երջա-
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իկներն անցնում էին միւս կողմ, նաւավար Քարոնի մակոյկով, 
Էլիզիումի (դրախտ) մէջ հանգիստ գտնելու: 

ԱՔԻԼԼԷՍ, Յն.- Տրովադական պատերազմի գլխաւոր հերոս, 
Թեսալիայի թագաւոր Պելէասի որդի: Սպանւեց Տրովադական 
արքայազուն Պարիսի ձեռքով: 

ԱՔԻԼԼԷՍԵԱՆ ԽՆԴԻՐ .– Զենոն փիլիսոփայի սոփեստական 
մի խնդիր, թէ արագաքայլն Աքիլլէս չի կարող հասնել 
դանդաղաքայլ կրիային: 

ԱՔՍԻՈՄԱ, Յն.- Բացարձակ ճշմարտութիւն, որ ապա-ցոյցի 
պէտք չունի: 

ԱՖԱԳԻԱ, Յն.- Հիւանդութիւն, երբ ենթական անկարող է 
կերակուրը կուլ տալու: 

ԱՖԱԶԻԱ, Յն.- Ուղեղային խանգարում, երբ ենթական 
անկարող է իր միտքը բառերով արտայայտելու, թէեւ մարմ-
նապէս առողջ է: 

ԱՖԵՐԱ, Ֆր.- 1) Գործ. ձեռնարկ. 2) Պատեհութիւնից 
կախում ունեցող գործ. 3) Մութ դարձւածք. խարդախութիւն:  

ԱՖԵՐԻՍՏ, Ֆր.- Պատեհութիւնից օգտւող. մութ գործեր 
դարձնող. խաբեբայ: 

ԱՖՈՐԻԶՄ, Յն.- 1) Սեղմ արտայայտւած միտք, կարծիք, 
ասացւածք. 2) Փորձառութեան վրայ հիմնուած ասացւածք, 
3) Առածի կարգն անցած խօսք, նախադասութիւն: 

Բ 

ԲԱԱԼ (Բահաղ), Աս.- Փիւնիկեցիների հայր աստւած, որի 
տաճարներում մարդկային զոհաբերութիւններ էին մատուց-
ւում: Համապատասխան Բաբելոնի եւ Ասորեստանի Բել 
աստծուն: 
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ԲԱԲԱ, Թթ.- «Հայր» .- Պատկառանքի համար տարիքոտ 
անձերին ուղղուած ածական, Հայերի մէջ եւս գործածւող, 
օրինակ՝ Բաբա Գասպար: 

ԲԱԲԵԼՈՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿ.- Քաղդէացւոց երկրի մայրաքաղաք 
Բաբելոնի առասպելական աշտարակ. Եփրատ գետի եզերքին, 
որ կառուցւեց մինչեւ երկինք հասցնելու մտադրութեամբ: 
Ըստ Աստւածաշնչի՝ Եհովան խառնեց մարդկանց, բազմաթիւ 
նոր լեզուներ ստեղծելով, այնպէս որ իրար չհասկնալով՝ 
անկարող եղան աշտարակի շինութիւնը շարունակելու: 

ԲԱԲԻԶՄ, Պր.- ԺԹ. Դարի առաջին կէսին Պարսկաստա-

նում Բաբ անունով մէկի կողմից հիմնւած կրօնա-բարոյա-

գիտական նոր աղանդ, վերանորոգւած մահմեդականութեան 
ազատական խմորումով: Անողոք հալածանքի ենթարկւեց 
Նասր-էդ-դին շահի կողմից, որ ինքն էլ զոհ գնաց մի բաբիս-
տին: Բաբիզմի հետեւորդների թիւը կարճ միջոցում աճեց, 
Պարսկաստանից դուրս նաեւ Հնդկաստանում, Աֆղանիստա-

նում եւ Միջագետքում: Հետեւորդներ ունի նաեւ Միացեալ 
Նահանգներում, նորութիւններ սիրող Ամերիկացիներից: 

ԲԱԳԱԺ, Ֆր.- 1) Ճամբորդի հագուստ եւ իրեր. 2) Բեռ. 3) 
Ընդհանուր իմաստով՝ «ունեցած-չունեցած». 4) Իմացակա-

նօրէն՝ մտաւոր սահմանափակ պաշար: 

ԲԱԶ, (Բազա, Բագիս), Յն.- 1) Որեւէ կառուցւածքի հիմք. 
2) Գրականութեան մէջ գրւածքի կենտրոնաձիգ խորհուրդ, 
որի վրայ կառուցւած են մանրամասնութիւնները. 3) Ռազմա-

գիտութեան մէջ՝ զօրքի կենտրոնացման, ոյժերի համա-

խմբման եւ մթերքները ամբարելու վայր: 

ԲԱԶԱԼՏ, Լտ.- Սեւ կամ թխագոյն սեպաքարի մէկ տեսակ, 
հրաբխային ծագումով, որ գործ է ածւում շէնքերի 
կառուցման համար: Հայաստանը հարուստ է բազալտի 
քարահանքերով: 

ԲԱԶԱՐ, Թթ.- Շուկայ, ամեն կարգի ապրանքների 
վաճառանոց: 
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ԲԱԼ, Ֆր.- Պարահանդէս: 

ԲԱԼԱՆՍ, Ֆր.- Հաւասարակշռութիւն. առեւտրական 
հաշիւների ընդհանուր հաշւեկշիռ. ամփոփում: 

ԲԱԼԴԱԽԻՆ, Պս.- Ամպհովանի՝ մահճակալի, ամբիոնի 
կամ գահի վրայ: 

ԲԱԼԵՏ, Յն.- Թատերական ներկայացում երաժշտու-
թեամբ, երբ դերակատարները իրենց միտքն ու զգացումները 
շարժումներով, դիմագծի փոփոխութեամբ եւ պարով են 
արտայայտում: 

ԲԱԼԵՐԻՆ, Յն.- Բալետի դերասանուհի: 

ԲԱԼԼԱԴ, (Բալլադա), Լտ.- Աւանդավէպ.- քնարական եւ 
դիւցազներգական չափածոյ գրւածք, որին իբր նիւթ ծառա-

յած են ժողովրդական աւանդութիւններ, հէքիաթներ եւ 
սիրավէպեր, մեծ մասամբ տխուր բովանդակութեամբ: 

ԲԱԼԼԱՍՏ, Ան.- Նաւերի եւ օդանաւերի վրայ պահեստի 
աւելորդ ծանրութիւն, սովորաբար տոպրակներով աւազ կամ 
քարեր, հաւասարակշռութիւնը պահելու համար, որ պէտք 
չեղած վայրկեանին դուրս է նետւում: 

ԲԱԼՇԵՎԻԿ, (Բոլշեվիկ), Ռս.- Մեծամասնական, Խ. Միու-
թեան մէջ ներկայիս տիրող քաղաքական հոսանքի – 
Կոմունիստ կուսակցութեան անդամ, կողմնակից: (Տե՛ս 
Կոմունիզմ):  

ԲԱԼ՝ՇԵՎԻԶԱՑԻԱ, (Բոլշեվիզացիա), Ռս.- Որոշ ուղղու-թիւն, 
դաստիարակութիւն, աշխատանք՝ հանրային զանգւած-ները 
Կոմունիստական կենցաղի մղելու, համայնավարա-ցնելու: 
(Տե՛ս Կոմունիզմ): 

ԲԱԿԱԼԱՎՐ, Ֆր.- Եւրոպական համալսարաններից 
շրջանաւարտութեան համար տրւող պատւոյ տիտղոս, - 
գիտութեան որոշ ճիւղի մէջ առաջնութեան  աստիճանով: 

ԲԱԿԿԱՐԱ, Ֆր.- Թղթախաղի մէկ տեսակ: 
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ԲԱԿՏԵՐԻԱ, Յն.- Մանրէ – մանրադիտակային օրգանիզմ, 
կենսունակ, արագօրէն բազմացող, սովորական աչքով անտե-
սանելի: Հոմանիշ միկրոբի: 

ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Մանրէագիտութիւն, մանրէա-

բանութիւն: 

ԲԱՄԲՈՒԿ (Մալայեան լեզւով՝ սրինգ).- Հնդկաստանում, 
Հնդկաչինում եւ Ասիական հարաւային կղզիների վրայ աճող 
հսկայ եղէգնի մէկ տեսակ: 

ԲԱՅՐԱՄ, Պս.- Մահմեդականների կրօնական տօն, 
ծոմապահութեամբ եւ զոհաբերութեամբ: 

ԲԱՅԱԴԵՐԿԱ, Փորթուգալերէն՝ թեթեւաբարոյ երգչուհի 
կամ պարուհի՝ արեւելեան երկրներում: 

ԲԱՅՐՈՆԻԶՄ, Յտ. Ա. – Անգլիացի մեծանուն բանաստեղծ 
Բայրոնի (1788-1824)  հետեւողութեամբ գրականութիւն, 
որի յատկանշական կողմերն են հիասթափութիւն կեանքից եւ 
բնութեան օրէնքներից, եւ թունալից, բայց վսեմ բողոք՝ իրերի 
տիրող դրութեան դէմ: 

ԲԱՆԱԼ, Ֆր.- Մաշուած, յարատեւ գործածութիւնից 
հինցած. տափակ. սովորական. դատարկ: 

ԲԱՆԴ, (Բանդա), Իտ.- 1) Մարդկանց խումբ. 2) նւագա-

խումբ. 3) Աւազակախումբ 

ԲԱՆԴԱԺ, Ֆր.- 1) Վիրակապ. 2) Մեքենաների անիւների 
վրայ դարձող գօտի: 

ԲԱՆԴԵՐՈԼ, Ֆր.- 1) Թղթէ ժապաւէնիկ, որ փակցւում է 
թէյի, լուցկու, ծխախոտի վրայ, իբր նշան՝ թէ նրանց 
պետական տուրքը վճարուած է . 2) Փոստայով ղրկւող ապ-

րանքներ փաթթելու թուղթ: 

ԲԱՆԿ, Իտ.- Դրամատուն՝ պետական,  անհատական կամ 
ընկերակցութեամբ: Խոշոր արդիւնաբերական երկրներում, 
ինչպէս Միացեալ Նահանգներում՝ բանկերը հանդիսանուն են 
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իբր տիրող ոյժ, իրենց ձեռքի մէջ պահելով պետութեան 
տնտեսական բազկերակը եւ քամելով հանրային աշխատանքի 
մեծագոյն մասը: 

ԲԱՆԿԵՏ, Իտ.- Հանդիսաւոր հացկերոյթ, խնճոյք ի պատիւ 
մի կարեւոր անձի եւ կամ հասարակական բնոյթ ունեցող 
դէպքի առիթով: 

ԲԱՆԿԻՐ, Իտ.- Բանկի տէր, բանկային գործառնու-
թիւններով  զբաղւող, մուրհակ զեղջող, դրամ փոխ տւող անձ. 
վաշխառու: 

ԲԱՇԻԲՈԶՈՒԿ, Թր.- Թուրք անկանոն զօրամաս, գողերի, 
աւազակների եւ վայրագ ոճրագործների խուժան: 

ԲԱՈԲԱԲ, (Հաբեշների - Եթովպացիների լեզւով) . – Բու-
սական աշխարհում մեծագոյն ծառ, հազիւ 25-40 ոտք բարձր, 
սակայն արտասովոր հաստ բունով, յաճախ 50-75 ոտք 
շրջագծով: Իր հովանու տակ տօթից եւ անձրեւից կարող են 
պատսպարւիլ 2-3000 մարդ: 4-7000 տարուայ կեանք ունի: 
Աճում է Աֆրիկայում: 

ԲԱՊՏԻԶՄ, Յն.- Մկրտչականութիւն, Մկրտչական Եկե-
ղեցի: Բողոքականութեան ճիւղաւորութիւններից մէկը, որը 
մերժում է փոքրահասակների մկրտութիւնը, ընդունելով 
միայն չափահասներինը: Ռուսաստանում մուտք գործեց 
նախորդ դարի կէսերին, թէեւ անողոք հալածանքի ենթարկ-
ւելով օրթոտոքս ռուս եկեղեցու եւ ցարերի կողմից:  

ԲԱՍ, Իտ.- 1) Առնական ցած, թաւ ձայն. 2) Թաւ ջութակ: 

ԲԱՍՏԻԼ, Ֆր.- Փարիզի պատմական դղեակ, Սէնտ 
Անտուանի թաղամասում, ԺԳ.րդ դարի մէջ կառուցւած: 
Ֆրանսիական բռնապետ թագաւորների հրամանով քաղա-

քական բանտի վերածւեց, մտաւորական ականաւոր դէմքերի 
տանջարանը դառնալով: Միապետական բռնութեան ամենից 
դաժան խորհրդանիշն էր նկատւում: Մեծ Յեղափոխութեան 
մրրիկը մաքրեց այն, երբ ըմբոստացած ժողովրդի գռոհին 
ենթարկւեց եւ հիմնայատակ կործանւեց 1789-ին: Իր 
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գրաւման օրը Ֆրանսայի նւիրական ազգային տօնը հռչակւեց 
– Յուլիս 14: 

ԲԱՍՏԻՈՆ, Ֆր.- Ամրոցի կամ բերդի դուրս ցցուած մաս – 
մարտկոց: 

ԲԱՏԱԼԻՈՆ, Ֆր.- Գումարտակ – հետեւակ զօրամաս, 600-
1000  զինուորով, 4-6  վաշտերի բաժնւած: 

ԲԱՏԱՐԷՅ, (Բատարէյա), Ֆր.- 1) Ռմբաձիգ թնդանօ-թային 
վաշտ. 8-10  լեռնային թեթեւ կամ 6-8 դաշտային ծանր 
թնդանօթներով. 2) Էլեքտրական տարրերի  հաւաքում, ամփո-
փում՝ ոյժի զորացման համար. Էլեքտրական ուժամփոփ 
(Բատըրի) : 

ԲԱՏՐԱԿ, Թթ.- Օրավարձով աշխատող սեփականազուրկ 
երկրագործ, դաշտային վարձկան բանւոր, որ գործում է 
ունեւոր գիւղացու  (կուլակի) համար: 

ԲԱՏՐԱԿՈՒՀԻ, Թթ.- 1) Բատրակի կին կամ աղջիկ.  

ԲԱՐԱԿ, Ֆր.- Տախտակից կառուցւած  թեթեւ  շէնք, զօրքի, 
հիւանդների կամ դպրոցական տղաների ամառային 
արձակուրդի համար: 

ԲԱՐԲԱՐՈՍ, Յն.- Հին Յոյների եւ Հռոմայեցինե-րի կողմից 
բոլոր օտար ցեղերին յատկացւած ածական՝ կոպիտ, վայրենի, 
անգութ իմաստով: 

ԲԱՐԴ, Գր.- Կելտական (Հին Գերմանական)  ցեղերի մէջ 
ժողովրդական երգիչ. հին Հայկական գուսանների պէս. աշուղ: 

ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍԵԱՆ ԳԻՇԵՐ, Յտ. Ա.- 1572 Օգոստոս 23-ի 
արեան եւ վայրագ կոտորածի գիշեր, երբ կաթոլիկ կղերի 
դրդումով Փարիզում եւ ամբողջ Ֆրանսիայում 70,000 
Հուգենոտներ (Բողոքականներ) կոտորւեցին: Շառլ Թ. 
Թագաւորը, դրդւած իր մօր՝ Կատերին դը Մեդիչիի եւ Հռոմի 
պապի ներկայացուցիչների կողմից՝ արտօնեց այդ ջարդը, 
ասելով.- « Ուզո՞ւմ էք որպէսզի Հուգենտները ջարդուին: Է՜հ 
թող այդպէս լինի, միայն թէ ամբողջովին ջարդւին»: 
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Կոտորածը մի քանի օր տեւեց, առանց սեռի եւ տարիքի 
խտրութեան, նոյն իսկ չխնայւեցին արքայական պալատի մէջ 
գտնւող բազմաթիւ բողոքական մեծանուն հիւրեր, որոնք 
եկած էին ներկայ գտնւելու միապետի քրոջ՝ Մարգրիտի 
հարսնիքին, Հանրի դը Նավարր դուքսի հետ, յետագային 
Հանրի Դ. Թագաւոր: Այդ վայրագ կոտորածը ընդհանուր 
դժգոհութեան եւ զզուանքի նիւթ եղաւ բնակչութեան խաւերի 
մէջ, պատճառ դառնալով քաղաքական ներքին պատե-
րազմին: 

ԲԱՐԵԼԻԷՖ, Ֆր.- Որմնանկար – շէնքի, արձանի կոթողի 
վրայ դուրս ցցւած քանդակ:  

ԲԱՐԻՏՈՆ, Յն.- Առնական միջակ ձայն, տենորի (բարձր-
զիլ) եւ բասի (ցած-թաւ) միջին ուժգնութեամբ: 

ԲԱՐՈՄԵՏՐ, Յն.- Օդաչափ – օդի ճնշումը մատնանշող 
ֆիզիքական գործիք, որ հնարեց յայտնի բժիշկ եւ երկրաչափ 
Տորրիչելին 1643-ին: Երկրի բարձրութիւնները ծովի մակե-
րեւոյթից, ինչպէս նաեւ օդի փոփոխութիւնները գուշակելու 
համար բարոմետրը լաւագոյն գործիքն է նկատուած: 

ԲԱՐՈՆ, Գր.- Գերմանիայում միջնադարեան աւատական 
(Ֆէոդալական) շրջանի մէջ խոշոր կապալառու, որ շահա-

գործում էր արքայական եւ բարձր ազնւականութեան հողերը, 
աշխատող գիւղացիութիւնը կեղեքելով: Յետագային Բարոն-
ները իրենք յատուկ ազնուական դասակարգ կազմեցին, 
ժառանգական իրաւունքներով: (Գերմանական անունների 
առջեւ գործածուող ֆոն (von)  մակդիրը Բարոնական 
ծագումն է մատնանշում): ԺԱ.- ԺԳ. Դարերի շրջանում 
Կիլիկիայի Հայերը շփման գալով Եւրոպական Խաչակիրների 
հետ (Տե՛ս Կրուասադ)՝ իրենք էլ ստեղծեցին Հայկական 
խրտւիլակ Բարոնութիւններ Տաւրոսի բարձունքներում: 
Ժամանակի ընթացքում այդ ազնուական տիտղոսը Հայերի 
մէջ ձեւափոխւեց աղաւաղւած ՊԱՐՈՆ բառի, ներկայ իմաստով: 

ԲԱՐՐԻԿԱԴ, Ֆր.- Քաղաքների եւ գիւղերի մէջ կռուի կամ 
յեղափոխութեան ընդհարումների միջոցին արագ ձեռքով 
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բարձրացուած պատնէշ, ամէն կարգի պատահական առար-
կաներից եւ նիւթերից: 

ԲԱՑԻԼ, Յն.- Մանրադիտակային միաբջիջ ստորին օրգա-

նիզմներ, արագօրէն  աճող, որոնք թթւատներ են առաջա-

ցնում նիւթերի մէջ կաթ , գինի եւայլն , իսկ մարդկային եւ 
կենդանական  կազմի մէջ՝ հիւանդոտ երեւոյթներ՝ Բացիլ – 
ցպկային օրգանիզմ. տե՛ս բակտերիատես բակտերիա): 

ԲԱՔՈՍ, (Բագոս), Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի եւ 
Սեմելայի որդի, գինեգործութեան  եւ խրախճանքի աստ-ւած: 
Ի bqdiv Բաքոսի սարքւած հանդէսները (Ագրիոնիա, 
Վակխանալիա) սանձարձակ գինարբուքի եւ սեռային հաճոյք-
ների բնոյթն ունէին: Բաքոսական խնջոյրք նշանակում է 
ծայրայեղ արբեցութեամբ ուրախութիւն: 

ԲԵԴՈՒԻՆ, – Աբ.- Արաբիայում եւ Հիւսիսային Ամերիկա-

յում  ապրող թափառական ցեղերի ընդհանուր մականուն: 

ԲԵԼԼԵՏՐԻՍՏԻԿԱ, Ֆր.- Գեղարւեստական գրականութիւն, 
ապրող թափառական ցեղերի ընդհանուր մականուն: 

ԲԵԼԼԵՐՏՐԻՍՏԻԿԱ, Ֆր.- Գեղարուեստական գրականու-
թիւն, ինչպէս վէպեր, բանաստեղծութիւններ, թատերգու-
թիւններ եւ այլն: 

ԲԵԼԼԵՐՈՖՈՆ. Յն.- Յոյն դիցաբանական դիւցազն, որ 
բազմաթիւ հերոսութիւններ գործելուց յետոյ՝ փորձեց նաեւ 
Ոլիմպոս լեռը բարձրանալ իր թեւաւոր Պեգաս նժոյգի վրայ 
հեծած, բայց Զեւսի հրամանով դարձեալ մահկանացու  
երկիրը վար նետւեց: 

ԲԵԼԼՈՆԱ, Լտ.- Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ պատե-
րազմի դիցուհի, քոյր եւ կին Մարսի (Հրատի):  

ԲԵԼՎԵԴԵՐ, Իտ.- 1) շէնքի վրայ յաւելուածական 
կառուցւածք՝ շրջակայքը դիտելու համար. 2) Հռոմի մէջ 
Պապի Վատիկան պալատում Բելվեդեր թանգարան, գեղար-
ւեստական հազուագիւտ հաւաքածուներով: 
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ԲԵՆԵԴԻԿՏԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, Յտ. Ա.- 529-ին 
Իտալիայում հիմնուած վարդապետների միաբանութիւն՝ 
որոնց տրւում է Յոյն եւ Լատին դասական գրականութեան 
պաշտպանների պատիւը: Հռչակաւոր բենեդիկտին խմիչքի 
հնարիչներն են, որ մեծ եկամուտի աղբիւրն է իրենց համար: 

ԲԵՆԵՖԻՍ, Լտ.- 1) Վաստակաւոր դերասանին կամ գրա-

գէտին ի նպաստ տրուած ներկայացում. 2) Օգուտ. արդիւնք: 

ԲԵՍՏԻԱՐԻՆԵՐ, Լտ.- Գազանամարտեր – հին Հռոմէական 
կրկէսներում խուժանը զուարճացնելու համար վայրի գազան-
ների հետ կռուող ստրուկներ եւ օտար երկրներից բերուած 
պատերազմական գերիներ: Մահւան դատապարտուած ոճրա-

գործներ եւս արժանանում էին նոյն բախտին – վագրերից եւ 
առիւծներից յօշոտւում հանդիսականների աչքի առջեւ: 

ԲԵՐԲԵՐՆԵՐ,  Յտ. Ա.- Հիւսիսային Ափրիկէի թափառական 
մահմեդական ցեղ: 

ԲԷՅ, Թր.- Թիւրք պաշտօնեաներին տրուած տիտղոս: 

ԲԻՃԻ (Բինօ).- Վր.- Տղայ. ծառայ. սպասաւոր: 

ԲԻՄԲԱՇԻ, Թք.- Թիւրք բանակի մէջ գնդապետ: 

ԲԻԲԼԻԱ, Յն.- Հին եւ Նոր Կտակարան միասին, 
Աստւածաշունչ: 

ԲԻԲԼԻԱԿԱՆ, Յն.- Ինչ որ Աստւածաշնչին է վերաբերում, 
կամ այն ժամանակին, որի մասին խօսւած է նրա մէջ: 

ԲԻԲԼԻՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- 1) Գրքերի նկարագրութիւն, թէ 
ներքին բովանդակութեան եւ թէ արտաքին երեւոյթի շուրջ. 2) 
Գրահամորութիւն. 3) Գրախօսութիւն: 

ԲԻԲԼԻՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Գրամոլութիւն – ծայրահեղ սէր 
գրքերի համար: 

ԲԻԲԼԻՈՏԱՖ, Յն.- Այն անձը որ իր գրքերով ոչ օգտուում է 
եւ ոչ էլ զիջում, որպէսզի ուրիշները օգտուին: 
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ԲԻԶՈՆ, (Հոլլանդերէն).- Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ 
խոշոր սապատով վայրի գոմէշ: Հարիւր-երկու հարիւր 
տարիներ առաջ կենտրոնական նահանգներում միլիոնաւաոր 
բիզոններ կային, որոնք յաճախ հսկայ հօտեր կազմելով՝ 
աւերում էին ցանքսերը, երկրագործների համար պատուհաս 
դառնալով: Հետզհետէ ոչնչացւեցին, եւ ներկայիս միայն 
գազանանոցների եւ ցանցապատ անտառների մէջ են 
պահուում են, փոքր հօտերով: 

ԲԻԼԼ, Ան.- Օրինագիծ, որ անհատ ներկայացուցչի կամ մի 
քանի ներկայացուցիչների կողմից առաջարկւում է 
Պարլամենտին, քննութեան եւ քուէարկութեամբ վաւերաց-
ման համար: 

ԲԻՈԼՈԳ, Յն.- Կենսաբան, կենսաբանագէտ: 

ԲԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Կենդանական եւ բուսական աշխարհի 
տեսակների ծագումը, նրանց աստիճանական զարգացումը եւ 
յատկանշական երեւոյթներն ուսումնասիրող գիտութիւն – 
Կենսաբանութիւն: 

ԲԻՍ ՎՕՐԿ, Ան.- «Գործ-գլուխ».- Գործարանային աշխա-

տանք, որի համար վճարւում է ոչ թէ վատնած  ժամերի 
հաշւով, այլ արտադրած ապրանքի քանակի համապա-

տասխան: Աշխատանքի այդպիսի սիստեմի տակ գործաւորը 
ստիպւում է ծայրայեղօրէն լարել իր միտքն ու ջիղերը, որքան 
հնար է արագ գործելու նպատակով, աւելի աշխատավարձ 
ստանալու համար: Բիս վօրկ աշխատանքը միշտ էլ նկատւած 
է գործաւորի ֆիզիքական մեծագոյն չարիք: 

ԲԻՐԺԱ, Ֆր.- 1) Բորսա, սակարան: Դրամատիրական 
երկրներում կառավարութիւնների հովանաւորութեամբ գոր-
ծող հաստատութիւններ, ուր կատարւում է արդիւնաբերա-

կան ամէն կարգի ընկերութիւնների, գործարանների, հան-
քերի, երկաթուղիների եւ նաւային ընկերութիւնների 
արժեթուղթերի առուծախ: Այդ արժեթուղթերը մշտական 
տատանման ենթակայ են իրենց գիների մէջ, երբեմն 
բնականօրէն – իրենց ներկայացրած ընկերութիւնների շահի 
կամ կորուստի հետեւանքով, եւ կամ արուեստականօրէն՝ 



49 
 

 

խոշոր դրամատէրերի (սպեկուլեատորների) խարդախ գոր-
ծառնութիւնների պատճառով:  Վերջինները յաճախ իրար հետ 
գաղտնի համաձայնւելով՝ յանկարծակի կերպով հսկայ 
քանակութեամբ արժեթուղթեր հրապարակ են նետում աժան 
գներով, հասարակութեան մէջ շփոթութիւն եւ սարսափ 
տարածելով, արժեթուղթերի գիների ծայրահեղ անկում 
ստեղծում, եւ ապա ձեռքի տակից աժան գներով հաւաքում 
ստեղծում, եւ ապա ձեռքի տակից աժան գներով հաւաքում 
արժեթուղթերը: Շահարկութեան եւ կողոպուտումի այդ 
ձեւերը ներելի են համարւում դրամատիրական երկրներում, 
հոգ չէ թէ մի խումբ մարդկանց զոհ երթան տասնեակ 
հազարաւոր ընտանիքներ: Բորսայի մեծագոյն կողոպ-

տիչների մէջ առաջնութեան պատիւը վաստակած են Ռօտշիլդ 
(Ռօտշայլդ) Հրէայ սեղանաւորը, որ Նապօլէօն Բռնապետի 
բանակների պարտութեան ժամանակ, Վատերլօյի մէջ 1815-
ին՝ Լոնդոնի բորսայում կեղծ լուրեր տարածելով ելքի շուրջ՝ 
մի քանի ժամուայ ընթացքում առասպելական հարս-
տութիւն դիզեց, օգտուելով ստեղծուած սարսափից. Բարոն 
Հիլշ, Վիեննայի Հրէայ սեղանաւոր, որ 1877-78-ի Ռուս-
Տաճկական պատերազմի ժամանակ արժեթուղթերի անկում 
ստեղծեց, օգտուելու կացութիւնից. յոյն Զախարով, - «Եւրո-
պայի խորհրդաւոր մարդը», որ համաշխարհային վերջին 
պատերազմի ընթացքում Եւրոպական բորսաներում տիրող 
խառնաշփոթութեան շնորհիւ հարիւրաւոր միլիոններ դիզեց: 
Միացեալ Նահանգներում յաճախ կրկնւող բորսային 
տակնուվրայութիւնները, Նիւ Եօրքի Վօլլ Ստրիթի (Բորսայի 
փողոց) մի խումբ խոշոր դրամատէրների սադրանքներն են, 
որոնք միլիարդների կորուստ են պատճառում հանրութեան 
այն թեթեւ դասակարգին, որը Բորսային գործառնութիւն-
ները նկատում է արագ հարստանալու մի միջոց: 2) Աշխա-

տանքի Բիրժա (Բորսա), Խ. Միութեան մէջ անգործ աշխատա-

ւորներին զբաղում հայթայթող պետական հաստատու-
թիւններ:  

ԲԻՒԴՋԷ, Ֆր.- Պետութեան կամ որեւէ հաստատութեան 
մէկ տարուայ մուտքի եւ ելքի նախահաշիւ: 
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ԲԻՒԶԱՆԴԻՈՆ, Յտ. Ա.- Կ. Պոլսոյ նախնական անուն, մինչեւ 
Կոնստանտին Ա. Կայսրը (306-337) որ իր անունով կոչեց այդ 
քաղաքը: Ներկայիս Թրքական մկրտութեամբ՝ Իստամբուլ: 

ԲԻՒԶԱՆԴԻՈՆԻ (Բիւզանդական) ՎԷՃ.- 1 Բիւզանդական 
Կայսրութիւնը ընկաւ վերջնական կերպով 1453-ին, երբ Թիւրք 
Սուլթան Մեհեմէդ Բ. գրաւեց Կ. Պոլիս եւ իր մայրաքաղաքը 
դարձրեց այն, բնակչութեան մեծ մասը կոտորելուց յետոյ: Երբ 
տակաւին քաղաքը գրաււած չէր Թիւրքերի կողմից, եւ յոյն 
բանակները օրհասական կռիւ էին մղում պարիսպների վրայ 
յարձակւող թշնամու դէմ՝ Յոյն կղերները երկու բանակի 
բաժնւած՝ կատաղի կռիւներ էին մղում իրար դէմ այն բանի 
համար, թէ Քրիստոսը մէ՞կ բնութիւն ունէր թէ երկու: Այդ 
յիմարացած կրօնաւորներէն զոհ գնացող ամբոխն էլ փայ-
տերով եւ բահերով իրար էին ջարդում, նոյն իսկ երբ թշնամին 
քաղաքը խուժեց: Ներկայիս բիւզանդական վէճ ասելով 
հասկացւում է ինքնասպան, ապուշ բանավէճ, երբ վիճողները 
պարտաւոր են իրար գզգզելու փոխարէն՝ միացեալ ճակատ 
կազմել արտաքին թշնամու դէմ: 

ԲԻՒԼԼԵՏԵՆ, Ֆր.- Պարբերաբար կրկնուող համառօտ 
տեղեկագիր որեւէ հարցի կամ ոեւէ անձի շուրջ, որը պետական 
կամ հասարակական արժէք է ներկայացնում: 

ԲԻՒՍՏ, Իտ.- 1) Մարդկային մարմնի վերին կէսը. 2) 
Կիսարձան կամ կիսարձանի ձեւով նկար, մարմնի վերին կէսը 
ձեւացնող, առանց ձեռքերի: 

ԲԻՒՐՈ, Ֆր.- 1) Գրասենեակ. վարչութիւն. դիւանատուն. 2) 
Պահարան: 

ԲԻՒՐՈԿՐԱՏ, Ֆր.- 1) Պետական հաստատութեան պաշ-
տօնեայ՝ տառացի կերպով օրէնքի գործադրութեանը նայող. 
2) Իր դիրքը ճնշման միջոց դարձնող պաշտօնեայ: 

ԲԻՒՐՈԿՐԱՏԻԱ, Ֆր.- Պետական պաշտօնէութիւն, որի 
կամայական վարչութեան ենթարկուած է հասարակութիւնը: 
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ԲԼԱՆԿ, Ֆր.- 1) Հաշւի, մուրհակի եւ այլ թուղթ, տպա-

գրուած վերտառութեամբ կամ բովանդակութեան մէկ 
մասով. 2) Ստորագրուած մուրհակ, պայմանագիր կամ այլ 
փաստաթուղթ, որը պէտք է ամբողջացուի երկրորդ անձի 
կողմից: 

ԲԼՈԿ, Ան.- 1) Ժամանակաւոր համաձայնութիւն քաղա-

քական տարբեր կամ հակամարտ կուսակցութիւնների միջեւ՝ 
որոշ հարցերի մէջ համերաշխաբար իրար գործակցելու. 2) 
Ծանրութիւնները տեղափոխելու համար գործիք: 

ԲԼՈԿԱԴ, Ֆր.- 1) Պետութեան, քաղաքի կամ նաւա-

հանգստի պաշարում թշնամի զօրքի կամ նաւատորմիղի 
կողմից. 2) Մի երկրի առեւտրական յարաբերութիւնների 
խզում արտաքին աշխարհի հետ, թշնամի պետութեան կամ 
պետութիւնների արգելիչ միջոցներով: 

ԲԼՈՒԶ, Ֆր.- Դուրսից հագնելիք կանանց եւ այրերի 
շապիկի մէկ տեսակ, պարզ շինուածքով: 

ԲՈԱ, Լտ.- 1) Արեւադարձային երկրներում հսկայ օձ, 
անթոյն, գիշատիչ: Յարձակւում է մարդկանց, ձիերի, կովերի 
վրայ, փաթաթւում, ոսկորները փշրում եւ այնուհետեւ ամբող-
ջովին կուլ տալիս: Սովորական օձերի պէս հաւկիթ ձու չի 
ածում, այլ ծնում է. 2) Մուշտակէ երկար շարֆ, որով պարա-

նոցն են փաթաթում: 

ԲՈԼԵՐՈ, Սպ.- Ժողովրդական շնորհալի պար Սպանիայում: 

ԲՈԼՇԵՎԻԿ, Ռս.- Մեծամասնական – Խ. Միութեան մէջ 
տիրող աշխատաւորական Կոմունիստ Կուսակցութեան 
անդամ: (Տե՛ս Կոմունիզմ): 

ԲՈՀԵՄԱ, Ֆր.- Աղքատ մտաւորականներին, նկարիչ-ներին, 
արձանագործներին եւ ուսանողներին տրուած ածա-կան, 
որոնք անհոգ եւ զուարթ կեանք են վարում, նոյն իսկ իրենց 
թշուառութեան մէջ: 
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ԲՈՂԴԻԽԱՆ, Մն.- Մոնղոլական սերունդի Չինական 
կայսրների տիտղոս: 

ԲՈՅԿՈՏ, Ան.- Ընդհանուր իմաստով՝ յարաբերութիւն-ների 
խզում՝ անհատի, հաստատութեան, ազգի կամ պետու-թեան 
հետ, առեւտրական կապերի ընդհատում եւ հալա-ծանքի ու 
թշնամութեան բացայայտ այլ արտայայտու-թիւններ: 

ԲՈՅ-ՍԿԱՈՒՏ, Ան.- Պետութիւնների կողմից հովանաւո-
րուած պատանիների մարզական միութեան անդամ: Բոյ-
Սկաուտները սովորաբար դաստիարակւում են հայրենա-

սիրական մթնոլորտի մէջ, ապագային իրենց միջավայրի 
տիրող դասակարգի հաւատարիմ զինուորներ դառնալու 
ծրագրով: 

ԲՈՆԴ, Ան.- Դրամական երաշխաւորութիւն: 

ԲՈՆԶԱ, Ճպ.- Ճապոնական քուրմ: 

ԲՈՇԱ, Պս.- Գնչուներին Ցիգաններին տրուած ածական՝ 
անմաքուր, թափթփուկ, թափառաշրջիկ իմաստով: 

ԲՈՍՖՈՐ, Ան.- Պոլսոյ գեղեցիկ ծովածոց: 

ԲՈՐԴ, Ան.- Որեւէ հաստատութեան վարիչ մարմին: 

ԲՈՒԴԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ (Բուդդիզմ) Սս.- Սիդհարտա 
Գաուտամայի հիմնած  կրօնա-փիլիսոփայական վարդա-

պետութիւն: Գաուտաման, ուրիշ անունով Սաքիամունին՝ 
որդին էր Հիմալայեան լեռնաշղթայի հարաւային մասում 
տարածւող Սաքիների թագաւորութեան միապետներից մէկի 
– Սուրհոտանի: Սաքիամունին ծնուեց 628-ին Ք.Ա. եւ մեռաւ 
543-ին: Մեծ իմաստասէրի հռչակ հանելով՝ կոչւեց Բուդդա 
Բուդհա, որ նշանակում է իմաստուն: Կրօնական նոր վարդա-

պետութիւն ստեղծեց, որ իր անունով կոչւեց Բուդդայա-

կանութիւն: Նոր կրօնը նախապէս գոյութիւն ունեցող հին 
Հնդկական կրօնի՝ Բրահմինականութեան մրցակիցն եղաւ եւ 
արագօրէն տարածւեց Հնդկաստանում եւ հարեւան 
երկրներում: Բուդդայականութիւնը չորս հիմնական սկըզ-
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բունքներ որդեգրեց.- 1) Կեանքը պատրանք է միայն. 2) Վիշտը 
ճակատագրականօրէն մշտապէս ուղեկից է կեանքին. 3) Վշտի 
չքացումը հնարաւոր է միմիայն գոյութեան չքացումով 
Նիրվանա – մոռացում . 4) Նիրվանան հնարաւոր է միայն 
առաքինի կենցաղով եւ ինքնազրկումով: Բուդդան մերժում էր 
Աստուծոյ գոյութիւնը, հակառակ էր Բրահմինականութեան 
ստեղծած դասակարգային շերտաւորումներին Կաստաներին, 
թշուառներին, որոնց նկատում էր փրկութեան Նիրվանային 
արժանի իրական ժառանգներ: Բուդդայականութեան 
յետագայ մարգարէները բարի եւ չար ոգիների գաղափարներ 
որդեգրեցին եւ Բուդդան հռչակեցին բարութեան գերագոյն 
ոգի: Աւելի ուշ եկող սերունդների կողմից էլ աստուածացան, 
երկրորդական Բուդդաների մի շարք ստեղծելով: Ներկայիս 
Բուդդայականութիւնը 450 միլիոնից աւելի հետեւորդներ ունի 
Հնդկաստանում, ՀնդկաՉինում, Չինաստանում, Ճապոնիա-

յում եւ շրջակայ երկրներում: Իր նախկին վճիտ երեւոյթը 
կորցնելով՝ ուրիշ կրօնների պէս բաժնուած է բազմաթիւ 
աղանդների:  

ԲՈՒԴԿԱ, Ռս.- Փայտաշէն մէկ սենեականոց փոքրիկ 
կառուցուածք: 

ԲՈՒԼ, Ան.- Ան.- 1) Ցուլ, եզ. 2) Ջօն-Բուլ՝ օտարականների 
կողմից անգլիացիներին տրուած ծաղրանուն՝ յամառ, 
ծանրագլուխ իմաստով:  

ԲՈՒԼՎԱՐ, Ֆր.- Պողոտայ – լայն, ծառազարդ փողոց: 

ԲՈՒԿԻՆԻՍՏ, Ֆր.- Հին գրքերի վաճառական: 

ԲՈՒՆԴ, Հր. Գր.- Հրէայ Սոցիալիստ Դեմոկրատ կուսակ-
ցութիւն, որ Ռուս Սոցիալիստ Դեմոկրատների մէկ ճիւղա-

ւորութիւն էր համարւում. իրականին մէջ ազգայնական 
ներքին խմորումով: 

ԲՈՒՏԼԵԳԵՐ, Ան.- Գաղտնագողի ոգելից ըմպելի ծախող: 

ԲՈՒՐԳ, Գր.- Քաղաք, աւան: 
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ԲՈՒՐԳՈՄԻՍՏՐ, Գր.- Քաղաքապետ: 

Բուրժուա, Գր.Ֆր.- 1) Քաղաքացի, քաղաքաբնակ. 2) 
Բարեկեցիկ քաղաքացի. միջին հարստութեան տէր: 

ԲՈՒՐԺՈՒԱԶԻԱ, Գր. Ֆր.- 1) Քաղաքների մէջ ապրող 
բարեկեցիկ դասակարգ. 2) Ոչ մէկ զբաղմունք չունեցող, 
դրամագլխի տոկոսներով ու անշարժ կայքերի եկամուտով 
ապրող դասակարգ. 3) Բարեկեցիկ պրոֆեսիոնալ դասակարգ, 
ինչպէս բժիշկներ, ճարտարապետներ, փաստաբաններ եւ 
գեղարուեստի ամէն ճիւղերի լաւ վարձատրուած տարրեր. 4) 
Առեւտրական գործառնութիւններով զբաղւողներ - խանութ-
պաններ, միջնորդ առեւտրականներ, արհեստաւորների եւ 
ամէն կարգի աշխատանոցների տէրեր: Քաղաքակիրթ 
կոչուած երկրներում տիրող առեւտրական ահարկու մրցակ-
ցութեան հետեւանքով՝ բուրժուազիան ներկայանալով իբր 
միջնորդ տարր արտադրողի եւ սպառողի միջեւ՝ սկսած է իր 
միապաղաղ երեւոյթը կորցնել, տեղի տալով արդիւնա-

բերական եւ առեւտրական հսկայ կազմակերպութիւնների 
առջեւ: Մանր բուրժուազիան աստիճանաբար ճզմւում է եւ 
հրապարակից դուրս նետւում, անկարող տոկալու ամէն օր 
սատկացող մրցակցութեան, ակամայ յայտնուելով այն 
շարքերում, ուր գտնւում է ընչազուրկ աշխատաւորութիւնը եւ 
կամ կամակատար ծառայ դառնալով իր անկախութիւնը 
յափշտակող մեծ տէրերի ձեռքում: Բուրժուազիան  իր 
ձգտումներով, գործելակերպով եւ ընդհանուր տրամա-

դրութիւններով հակուած լինելով կապիտալիստական ճնշիչ 
իրաւակարգին՝ բնականօրէն յայտնւում է հակոտնեայ 
դիրքերում աշխատաւորութեան մեծ զանգուածներու հան-
դէպ: - Պայքարը այդ երկու վիթխարի ոյժերի միջեւ հետզհետէ 
սրւում է ամեն տեղ, ճգնաժամային կացութիւն ստեղծելով 
աշխարհի բոլոր անկիւններում: Խ. Միութեան մէջ տիրող 
հսկայ իրաւակարգի տակ բուրժուազիան չքացած լինելով՝ 
աշխատաւոր դասակարգը ինքն իր ձեռքերի մէջն է առած այն 
ամէն գործառնութիւնները, որ դրամատիրական երկրներում 
մասնաւոր փոքրամասնութեան մենաշնորհ եղած են: 
Համայնավարական իրաւակարգի տակ բուրժուազիայի դերը 
ինքնաբերաբար աւարտւում է եւ իրեն մնում է մէկ ելք - 
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միանալ այդ աշխատաւոր զանգուածներին, ձուլւել նրանց մէջ 
եւ կամ ոչնչանալ անօգուտ պայքարի մէջ: 

ԲՈՔՍ Ան.- Կռփամարտ: 

ԲՈՔՍԵՐ, Ան.- Կռմամարտիկ: 

ԲՌԱԿ, Գր.- 1) Ոչ այնքան լաւ ապրանք. 2) Գործածու-
թիւնից  ընկած առարկայ, գործիք, մեքենայ եւ այլն: 

ԲՐԱՀՄԱ, Սս.- Հնդկաստանի մէջ Բրահմինական կրօնի 
գերագոյն աստւած- աշխարհի արարիչ: Բրահմինական 
երրորդութեան Տրիմուրտի աւագ աստւածն էր, յաջորդները 
լինելով Վիշնու եւ Սիվա: 

ԲՐԱՀՄԻՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ (Բրահմանիզմ) Սս.- Հնդկաս-
տանի նախնի Վեդական կրօնին (Տե՛ս Վեդիզմ) յաջորդող կրօն, 
որ միաժամանակ պետական, տնտեսական, ընկերային 
կազմակերպութեան ձեւաւորուած սիստեմն էր մինչեւ 
Բուդդայականութեան հրապարակ գալը: Բրահմինականու-
թիւնը դասակարգային խիստ եւ չափազանց գունաւոր 
շերտաւորումներ ստեղծեց Հնդիկ ժողովրդի մէջ, ամբողջ 
բնակչութիւնը կաստաների (դասակարգերի) բաժնելով: 
Բրահմա գերաստւածը չորս զաւակներ ունէր, որոնք նախա-

հայրերն եղան մահկանացու չորս դասակարգերի – արտօն-
ւածների, իշխողների: Դասակարգային իրաւունքները 
ժառանգական էին: Այդ չորս գլխաւոր դասակարգերից զատ՝ 
մնացած ժողովուրդը կազմում էին անմաքուրներ եւ 
Պարիաներ (Տե՛ս Պարիա): Բրահմինականութեան չորս 
արտօնեալ դասակարգերն էին.- 1) Բրահմաներ – կղերական-
ներ. 2) Քչատրեաներ – ազնուականներ եւ պատերազմիկներ. 
3) Վայկաներ – «խոնարհներ» ծառայող. 4) Սուդրաներ – 
անասնապահ, երկրագործ, վաճառական:  

ԲՐԻԳԱԴԱ, Ֆր.- Զօրամաս, մոտ 2000 մարդով: 

ԲՐՈՒԴԵՐՇԱՖՏ, Գր.- Եղբայրութիւն, եղբայրացում. 
անկեղծ մտերմութիւն հաստատելու մտքով գերմանական 
սովորոյթ՝ ձեռք-ձեռքի իրար կենացը խմելու, երբեմն անմեղ 
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բառերով իրար հայհոյելու եւ իրար հետ «դու»ով խօսելու 
իրաւունք ստանալ: 

Գ 

ԳԱԶ, Ֆր.- Անտեսանելի, անշռշափելի, օդանման նիւթ, որ 
որոշ ձեւ չունի: Խիստ ցուրտի եւ ճնշման ենթարկուելով՝ գազը 
կարող է տեսանելի եւ շօշափելի նիւթի վերածուիլ, ինչպէս 
նաեւ տեսանելի եւ շօշափելի բազմատեսակ նիւթերը 
տաքութեամբ եւ քիմիական տարրա-լուծումով  կարող են 
գազերի վերածուիլ: 

ԳԱԶԱՎԱԹ, Աբ.- Մահմեդականների կրօնական պատե-
րազմ ոչ մահմեդականների դէմ: Նոյնը Ջիհադ: 

ԳԱԼԱԹԷԵԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ հռչակաւոր 
արձանագործ Պիգմալիոնի ձեռակերտած մի չքնաղ կնոջ 
արձան, որին ինքը – արձանագործը յուսահատօրէն սիրա-

հարւեց: Սիրոյ եւ գեղեցկութեան աստւածուհի Ափրոդիտէն 
Վենիւս խղճալով արձանագործին՝ կեանք ներշնչեց արձանին 
եւ Պիգմալիոն ամուսնացաւ նրա հետ, Գալաթէեա անուն 
դնելով ներան: Առասպելի փոխաբերական իմաստն է – 
բոցեղէն սիրոյ ազդեցութեան տակ մի քաջասիրտ գեղեցկուհի 
կարող է կենդանանալ կանացի զգացումով: 

ԳԱԼԵՐԱ, Լտ.- 1) Հռոմէական պատերազմական եւ երբեմն 
առեւտրական խոշոր նաւ, որի թիավարները նըւա-ճւած 
երկրներից պատերազմական գերիներն էին, ստրկու-թեան 
դատապարտւած: Շղթայուած էին թիավարած ժամա-նակ եւ 
ամենաչնչին թերութեան համար անխնայ սպանւում էին եւ 
ծովը նետւում. 2) Թիապարտութիւն. տաժանակիր 
աշխատանք: 

ԳԱԼԼԵՐ, (Գալ, Գոլ, Գաղղիացի).- Ֆրանսիացիների 
նախահայր ժողովրդի անուն, Կելլտական ծագումով: Գալլիա-

Գաղղիա՝ Ֆրանսայի նախնական անուն: 
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ԳԱԼԼԵՐԷՅ, Իտ.- 1) Շէնքի մէջ արտաքին նեղուանցք. 2) 
Հանքերի մէջ ստորերկրեայ ներքնուղի. 3) Թատերասրահի մէջ 
ամենավերին յարկ. 4) Պատկերահանդէսին յատկացւած սրահ: 

ԳԱԼԼԻՑԻԶՄ, Ֆր.- Ֆրանսիական ազդեցութեան ենթար-
կւած խօսակցութեան կամ գրականութեան ոճ: 

ԳԱԼԼՈՄԱՆԻԱ, Ֆր.Յն.- Կոյր հիացմունք այն ամէն բանի 
համար, որը Ֆրանսիական բնոյթն ունի: 

ԳԱՀԱԿԱՆ ՃԱՌ.- Սահմանադրական միապետական 
երկրներում պարլամենտի բացման օրը տարեկան նստա-

շրջանի սկզբում՝ թագաւորի կամ նրա ներկայացուցիչ 
վարչապետի կողմից կարդացուած ճառ: Անցնող տարե-
շրջանում կառավարութեան գահի հետեւած քաղաքա-

կանութեան մասին համառօտ զեկոյց տալուց յետոյ՝ ճառի 
մէջ խօսւում է բացուող տարեշրջանում գահի կառավարու-
թեան կողմից հետեւելիք ուղղութեան եւ ծրագիրների մասին, 
ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան մէջ: Գահական 
ճառին հետեւում է ներկայացուցիչների  «ուղերձը» պարլա-

մենտի նախագահի կողմից, որի մէջ խտացւած են լինում, գէթ 
ձեւականապէս՝ ժողովրդի ներկայացուցիչների միջոցով 
ակնկալութիւններն ու պահանջները բացուող տարեշրջանի 
համար:  

ԳԱՄԲՐԻՆՈՒՍ.- Ֆլամանդական առասպելական մի թա-

գաւոր, որին վերագրում է գարեջրի գիւտը: Հռչակաւոր 
Աթենացի զօրավար եւ պատմաբան Քսենոֆօն, սակայն Քրիս-
տոսից չորս դար առաջ, երբ թերեւս Ֆլամանդացիներ գոյու-
թիւն չունէին՝ գարեջուր խմած է Հայաստանի գիւղերում: 

ԳԱՄՄԱ, Յն.- Երաժշտական այբուբէն ձայնական ութը 
աստիճանական նշաններով: 

ԳԱՆԳ, Ան.- 1) Խումբ. 2) Կասկածելի խումբ. 3) Աւազա-

կախումբ: 

ԳԱՆԳՍՏԵՐ, Ան.- Գանգի առաջնորդ, աւազակապետ: 
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ԳԱՐՍՈՆ, Ֆր.- 1) Տղայ. 2) Սպասաւոր, ծառայ: 

ԳԵԱԴԱ, Պս.- Տղայ, ծառայ, նուաստացուցիչ իմաստով: 

ԳԵԱՎՈՒՐ  Աբ.- Անհաւատ, հեթանոս. մուսուլմանների 
կողմից ոչ մահմեդականներին տրուած անարգական ածա-

կան: 

ԳԵՀԷՆ, Յն.- Դժոխք: 

ԳԵՇԵՖՏ, Գր.- Գործ, զբաղմունք, առեւտուր: 

ԳԵՇԵՖՏՄԱԽԵՐ, Գր.- Մութ, կասկածելի գործեր դարձ-նող 
անձ: 

ԳԵՏՏՈ, Իտ.- Միջին դարերում Եւրոպական քաղաքների 
մէջ հրէական առանձնացած թաղամաս, պարիսպներով 
շրջապատուած, կաթոլիկ խուժանի անակնկալ յարձակումից, 
կողոպուտից եւ ջարդից պաշտպանուելու համար: 

ԳԷՅԶԵՐ, Գր.- Հանքային տաք, վեր ցայտող աղբիւր: 

ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ (Ջեներէյթըր), Ան.- Մեքենական ոյժով օդի 
միջի էլեքտրական հոսանքները համախմբող եւ նրանց շարժ-
ման մէջ դնող մեքենայ: 

ԳԷՅՇԱ, Ճպ.- Ճապոնական պարուհի: 

ԳԷՈԼՈԳ, Յն.- Երկրաբան: 

ԳԷՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Երկրագնդի ֆիզիքական կազմը, նրա 
ծագումն ու զարգացումն ուսումնասիրող գիտութիւն – 
Երկրաբանութիւն: 

ԳԷՈՄԵՏՐԻԱ, Յն.- Երկրաչափութիւն: 

ԳԷՈՖԱԴԻԱ, Յն.- Հողակերութիւն – հիւանդութեան մէկ 
տեսակ, երբ ենթական հող, կաւ, կաւիճ, աւազ եւ այլ նման 
նիւթեր է ուտում: 
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ԳԻԲԲՈՆ, Ջիր-Բոն.- Հնդկաստանում եւ Մալայեան 
կղզիների վրայ ապրող խոշոր կապիկի մէկ տեսակ:  

ԳԻԳԱՆՏ, Յն.- Հսկայ, վիթխարի մարդ: 

ԳԻԳԻԵՆԱ, Յն.- Առողջապահութեան սկզբունքներն ու-
սումնասիրող եւ հիւանդութիւնների դէմ արգելիչ միջոցներ 
գտնել փորձող գիտութիւն- Առողջագիտութիւն: 

ԳԻԳԻԵՆԻԿ Հիգիենիկ, Յն.- Առողջագիտական առողջա-

պահական: 

ԳԻԼԸՈՏԻՆ, Յտ. Ա.- Ֆրանսիական մեծ յեղափոխութեան 
ժամանակ բժիշկ գիլըստինի հնարած կառափնարան, որի 
վրայ գլխատեցին Լուի ԺԶ. Թագաւորը, իր կինը եւ հազարաւոր 
արքայական բռնակալութեան կողմնակիցներից եւ հակա-

յեղափոխականներից: Գիլըոտինը, մինչեւ  այժմ գործածւում 
է Ֆրանսիայում: 

ԳԻՄՆԱԶԻԱ.- Յն.- Հին Յունաստանում երիտասարդների 
մարմնամարզական վարժութիւնների հրապարակ. յետա-

գային նաեւ գիտութիւններին հետեւելու համար դպրոց: 
Ներկայիս այդ անունով են կոչւում մի շարք երկրներում 
երկսեռ միջնակարգ դպրոցներ, ամերիկեան Հայ-Սքսուլի 
կրթական աստիճանով:  

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ, Լտ.- Սուսերամարտիկ – Պատմական Հռոմի 
եւ իտալական այլ քաղաքներում կրկէսների համար մար-
զուած հուժկու երիտասարդներ, որոնք դատապարտւած էին 
իրար խողխողելու, արեան եւ վայրագ կռիւների տեսարան-
ներով նրբազգաց ազնուականներն ու խուժանը զուարճա-

ցնելու համար: Հռոմէական աշխարհակալ բանակները օտար 
երկրներն ասպատակելով՝ նուաճուած ազգերից ընտրում էին 
քաջառողջ երիտասարդներին, որոնք պետութեան կողմից 
աճուրդի էին հանւում: Յատկապէս գոյութիւն ունեցող 
սուսերամարտիկների դպրոցների տէրեր այդ գերիներին 
գնելով՝ վարժեցնում էին կռիւի համար եւ ապա կրկէսներ 
ղրկում հազարներով, իրար կոտորելու: Հռոմի բռնապետներն 
դրամով գնում էին մարզուած սուսերամարտիկներին, կրկէ-
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սային տեսարաններով իրենց հպատակներին զուարճացնելու 
նպատակով: Կրկէսային հանդիսաւոր ներկայացումները 
սկսուելուց առաջ սովորութիւն էր որպէսզի գլադիատորները 
կայսերական աթեակի առջեւից անցնէին, աղաղակելով.- 
«Ողջոյն քեզ, Կեսար: Նրանք, որոնք պիտի  մեռնին՝ ողջունում 
են քեզ...»: Հարուստ ազնուականներ եւս իրենց պալատներում 
խնջոյքներ սարքելով՝ յաճախ սուսերամարտիների կռիւ էին 
ներկայացնում իրենց հիւրերին: Գլադիատորների մեծ ապս-
տամբութիւն պայթեց 73 թւին Ք.Ա., որի գլուխն անցաւ 
Սպարտակուս, հազուագիւտ կարողութիւններով եւ բարձր 
նկարագրով մի նախկին գլադիատոր: Իրեն միացան ամէն 
կարգի ստրուկներ, հսկայ բանակ կազմելով, որով Սպար-
տակուս երկու տարի կանոնաւոր պատերազմ մղեց Հռոմէա-

կան լեգէոնների դէմ, ամբողջ Իտալիան սարսափի մէջ 
պահելով: Գրադիատորների բանակը վերջապէս պարտւեց եւ 
անխնայ ոչնչացւեց: Սպարտակը խորհրդանիշն է անարգ 
բռնութեան դէմ պայքարող անձնուէր հերոսի, թէեւ ներկայ 
քաղաքակիրթ կոչուած երկրներում վարձկան մամուլի 
ծառաները չեն քաշւում այդ անունը ներկայացնելու իբր 
աւազակութեան եւ ոճրային անիշխանութեան մարմնացում: 

ԳՈԹԱԿԱՆ ՈՃ, Յտ. Ա.- Ը-Թ դարեշրջանում Կենտրոնական 
եւ Արեւմտեան Եւրոպայում սկիզբն առած ճարտարա-

պետական ոճ, Գոթերի անունով: Պալատների, եկեղեցիների եւ 
ամէն կարգի հանրային շէնքերի ինքնայատուկ շինուածքներ, 
սուր անկիւններով եւ սրածայր, կոթողների, կամարների եւ 
պատուհանների նեղ եւ երկար ձեւերով, որոնք միշտ դէպի վեր՝ 
երկինքն են ուղղւում: Այդ ոճը փոխադրւեց նոյն իսկ 
ճարտարուեստի մէջ, կահկարասիներին եւ զարդարանքներին 
համանման ձեւաւորումներ տալով: Պատմաբաններից եւ 
հեղինակաւոր ճարտարապետներից ոմանք կարծում են որ 
Գոթական ոճի մայրն եղած է միջնադարեան Հայկական 
ճարտարապետութիւնը: 

ԳՈԹԵՐ, Յտ. Ա.- Գերմանացիների նախահայր ցեղեր, Օստ-
Գոթեր (Արեւելեան-Գոթեր) եւ Վեստ-Գոթեր (Արեւմտեան 
Գոթեր): Պատերազմիկ վայրագ ցեղեր էին, եւ իրենց մեծ 
ցեղապետներից մէկը, Ալարիք, կարողացաւ իր խուժանային 
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բանակներով հեղեղել Իտալիան, եւ տակն ու վրայ անել 
Հռոմէական կայսրութիւնը 410 թւին Ք.Ա.: 

ԳՈԼԻԱԹ, (Գողիաթ), Յտ. Ա.- Հին Կտակարանի մէջ 
Փղշտացի հսկայ, որին Դաւիթը սպանեց ճակատին ուղղւած 
մէկ քարով: 

ԳՈԼՖՍՏՐՈՄ, Գր.- Ատլանտեան ովկիանոսում ջրային տաք 
հոսանք, որ սկիզբն է առնում արեւադարձային մասե-րում եւ 
ուղղւում է դէպի հիւսիս-արեւելք: 

ԳՈ-ՄԻՆ-ՏԱՆԳ (ԿՈ-ՄԻՆ-ՏԱՆԳ), Չինարէն.- «Երկնային 
տիրապետութիւնը խորտակողների կուսակցութիւն», (այ-
սինքն՝ Չինական կայսրութիւնը խորտակողների): Վերա-

կազմուած նախկին «Չինական վերածնութիւն կուսակցու-
թիւնն է, որ հիմնւեց 1895-ին Չին յայտնի քաղաքական գործիչ 
Սու-Եատ-Սէնի ղեկավարութեամբ եւ նոր անունն որդեգրեց 
1911-ին: Նպատակ ունենալով նախկին կայսրութեան աւե-
րակների վրայ կերտել ազգայնական-ռամկավար հիմերով 
պետական մի նոր վարչաձեւ՝ Գո-Մին-Տանգը ենթարկւեց իրար 
խաչաձեւող հոսանքների ազդեցութեան, խաղալիք դառնալով 
մէկ կողմից Չին փառասէր եւ ընչաքաղց զօրավարների եւ միւս 
կողմից տիրապետութեան ծարաւ Եւրոպական կառա-

վարութիւնների ձեռքում: Գո-Մին-Տանգ ասելով ներկայիս 
պէտք է հասկանալ մի խայտաբղէտ զանգուած՝ մեծա-

հարուստ Մանդարիններից սկսած մինչեւ միջակ հողագործ, 
խոշոր եւ մանր առեւտրականներ եւ սակաւաթիւ գործա-

ւորական միութիւններ: Իր ծանօթ դէմքերից մէկն է Չան-Կայ-
Շին նախկին կեղծ-արմատական զօրավարը: Քաղաքական 
ներկայ պատերազմի մէջ՝ երեւոյթներից դատելով՝ Գո-Մին-
Տանգը արագօրէն քայքայւում է, տեղի տալով Համայնա-

վարների յաղթական արշաւին առջեւ: 

ԳՈՄՈՐ, Յտ.Ա.- Հրէայ առասպելական քաղաք, որն իր 
բնակիչների ծայրահեղ անբարոյականութեան համար 
կործանւեց Եհովայից, երկնից թափած կրակներով: 

ԳՈՆԴՈԼ, Իտ.- Վենետիկի անւանի նաւակների անուն: 
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ԳՈՐԳՈՆՆԵՐ, Յն.- Յունական դիցաբանութեան մէջ 
դժոխքի սարսափները խորհրդանշող երեք քոյրեր – Սթենօ, 
Էվրալիա եւ Մեդուզա: Պատկերացւում էին թեւերով, ժանի-
քաձեւ ատամներով եւ գլխների վրայ անհամար օձեր՝ մազերի 
փոխարէն: 

ԳՈՐԴԵԱՆ ՀԱՆԳՈՅՑ, Յտ. Ա.- Փռիւգիացոց թագաւոր 
Գորդիասի ձեռքով մի ծառի շուրջ գործուած հանգոյց, որի ոչ 
ծայրը եւ ոչ վերջը չէին երեւում եւ այդ պատճառով հանգոյցը 
անքակտելի էր համարւում: Մի տաճարի պատգամախօս 
գուշակած լինելով թէ հանգոյց քակողը Ասիան պիտի նուաճէր՝ 
Ալեքսանդր Մակեդոնացին սուրի մէկ հարուածով կտրեց այն 
եւ իր բանակով Ասիա անցաւ: Գորդեան Հանգոյց փոխա-

բերական իմաստով նշանակում է մի խճողուած անլուծելի 
խնդիր, որը վճռական շարժումով միայն կարելի է լուծել: 

ԳՎԱՐԴԻԱ, Ֆր.- 1) Պատւոյ պալատական զօրամաս. 2) 
Վստահելի անձնուէր զօրախումբ, որին յանձնուած է պետա-

կան կարեւոր անձի կամ հաստատութեան պահնորդային 
պաշտօնը: 

ԳՐԱՆԻՏ, Իտ.- Այլեւայլ գոյների չափազանց կարծր 
սեպաժայռ, որ յղկւելով՝ շէնքերի համար է գործածւում: 

ԳՐԱՖԻԿԱ, Յն.- Նկարագրելու կամ նկարելու արուեստ: 

ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՏՈՄԱՐ, Յտ. Ա.- Տարեհաշւի սիստեմ, որ 
սովորաբար Նոր Տոմար է կոչւում, Գրիգոր ԺԳ. պապի օրով, 
1582-ին հաստատւած: Հին-Յուլիանոսի տոմարից առաջ է 13 
օրով: Ընդունւած է ամբողջ աշխարհում: 

ԳՐՈՒՊՊԱ, Ֆր.- Մի քանի անձերի կամ առարկաների 
համախմբում: 

 

 

Դ 
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ԴԱԳՈՆ, Յտ. Ա.- Փղշտացիների արգասաւորութեան 
աստւած, գօտիից վեր՝ մարդկային մարմնով, ազդրերի եւ 
ոտքերի տեղ՝ ձկան պոչով: 

ԴԱԼԱՅ-ԼԱՄԱ, Մն.- Տիբէթի կրօնական եւ աշխարհական 
իշխանութիւնները վարող բարձրագոյն պետ: Իր մայրա-

քաղաքն է Լասա: 

ԴԱԼԻԼԱ, Յտ. Ա.- Դաւադիր գեղեցկուհի, հսկայ Սամսոնի 
սիրուհի, որ դաւաճանեց նրան եւ Փղշտացիների ձեռքը յանձ-
նեց: Փոխաբերական իմաստով՝ անվստահելի վտանգաւոր 
սիրուհի: 

ԴԱԼՏՈՆԻԶՄ, Յտ. Ա.- Տեսողութեան խանգարում, երբ 
ենթական որոշ գոյներն անկարող է իրարից զանազանել: 

ԴԱՄ, (Դամբ), Գր.- Ամբարտակ, պատնէշ, ջրային 
հոսանքների առջեւը քաշուած, ջուրը բարձրացնելու համար, 
այլեւայլ նպատակներով: 

ԴԱՄՈԿԼԵԱՆ ՍՈՒՐ, Յտ. Ա.- Սիրակիւզի բռնապետներից 
մէկի – Դիոնիսիսի հրամանով իր պալատականներից մէկին՝ 
Դամոկլէսին մշտական սարսափի մէջ պահելու համար՝ նրա 
անկողնի վրայ մազից կախուած սուր: 

ԴԱՐՎԻՆԻԶՄ, Յտ. Ա.- Հռչակաւոր անգլիացի բնագէտ 
Չարլզ Դարվինի (1809-1882) անունով կոչուած գիտական 
տեսութիւն, որի համաձայն կենդանական եւ բուսական 
տեսակների բարդ ձեւերը առաջացած են պարզ նախնիներից, 
բնական ընտրութեան եւ աստիճանական միջոցով: (Տե՛ս 
Էվոլիւցիա): 

ԴԱՓՆԷ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ մի չքնաղ 
յաւերժահարս, որ Դափնի ծառի փոխւեց այն վայրկեանին, 
երբ իրեն հալածող Ապոլլոնը պիտի փախցնէր ներան: 2) 
Անուշաբուռ ծառ, որի տերեւները պսակ հիւսելու համար են 
գործածւում:  



64 
 

 

ԴԵԲԱՏ, Ֆր.- Պարլամենտական, գիտական, կուսակցա-

կան կամ այլ հրապարակային վիճաբանութիւն: 

ԴԵԿՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- Տրամաբանական մտածելակերպ, որի 
համաձայն ընդհանուր ճշմարտութիւնները վերլուծելով 
միայն հնարաւոր է մասնակի ճշմարտութիւնների եզրա-

կացութեան հասնիլ: 

ԴԵԶԵՐՏԵՈՐ, Լտ.- Բանակի մէջ ծառայութիւնից փախ-չող. 
հանրային պարտականութիւններից խուսափող. Դասա-լիք: 

ԴԵԼԵԳԱՏ, Լտ.- Պատգամաւոր, պատուիրակ: 

ԴԵԼԵԳԱՑԻԱ, Լտ.- Պատգամաւորութիւն, պատուիրա-

կութիւն: 

ԴԵԼՖԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ, Յտ. Ա.- Յունաստանում Պառնաս 
լեռան ստորոտի մօտ՝ Ապոլլոնի հռչակաւոր տաճարի մէջ՝ 
Դելֆ աւանին կից՝ Պիթիա կոչուող քրմուհիների կողմից 
գուշակութիւն: Ժողովրդից զատ նաեւ պետական կարեւոր 
մարդիկ եւ թագաւորներ Պիթիայի խորհրդին էին դիմում, 
գալիք դէպքերի էութիւնը հասկնալու համար: 

ԴԵԼՖԻՆ, Յն.- Խոշոր եւ աշխոյժ ձուկի մէկ տեսակ, 
մասնաւորապէս Սեւ, Մարմարի եւ Միջերկրական ծովերի մէջ: 

ԴԵԿԱԲՐԻՍՏՆԵՐ.- Ռուս չափաւոր-ազատականների մի 
խումբ, որոնք 1825 Սեպտեմբեր 14-ին փորձեցին 
յեղափոխութիւն ստեղծել, սահմանադրական միապետու-
թեան փոխելու ցարական բացարձակապետութիւնը: Ձերբա-

կալուելով Սիբիր աքսորւեցին եւ շատերը սպանւեցին: 

ԴԵԿԱԴԵՆՏ, Ֆր.-  1) Գեղարուեստի մէջ մուտք գործած մի 
հոսանք, որ ընդունւած ձեւերը մերժելով՝ նկար, արձան, 
բանաստեղծութիւն եւ այլն արտադրելու մէջ՝ բաւական է 
համարում արուեստագէտի ճաշակն ու տրամադրութիւնը, 
հոգ չէ թէ ինչ ձեւով արտայայտուած. 2) Արտառոց. անմիտ. 
անճաշակ. այլասերած ոճ: 
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ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ, Լտ.- Ընդհանուր բնակչութեան ուղղուած 
յայտարարութիւն. ազդ: 

ԴԵԿՈԼՏԷ, Ֆր.- Թեւերի կրծքի մէկ մասի եւ թիկունքի 
մերկութիւնը ցուցադրող կանանց հանդիսաւոր զգեստ: 

ԴԵԿՈՐԱՑԻԱ, Լտ.- Բեմազարդեր – Թատերական բեմի 
կահկարասիներ, վարագոյրներ, նկարներ եւ այլն, որոնք 
ներկայացմամբ իրական կեանքի երեւոյթն են տալիս: 

ԴԵԿՈՐՈՒՄ, Լտ.- Արտաքին վայելչութիւն. շնորհալիու-
թիւն: 

ԴԵԿՐԵՏ, Լտ.- Պետութեան անունով հրատարակուած 
հրահանգ. ցուցմունք: 

ԴԵՂԻՆ ԱՆՑԱԳԻՐ, Քաղաքակիրթ կոչւած երկրներում որոշ 
գումարով պոռնիկ կանանց տրւող անցագիր, որով արտօնւում 
է իրենց մարմնի վաճառքով զբաղուիլ: 

ԴԵՂԻՆ ՄԱՄՈՒԼ,.- Անսկզբունք, վաճառւող լրագրութիւն: 

ԴԵՂԻՆ ՏՈՒՆ.- Անառականոց: 

ԴԵՄԱԳՈԳ, Յն.- Խուժանավար. անձնական շահերի տգէտ 
խուժանը յուզող, գրգռող անձ: 

ԴԵՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ, Յն.- 1) Զինաթափում. Սպառազէն 
վիճակից բանակի դէպի խաղաղ վիճակը վերադարձ. 2) Որոշ 
պաշտօն կամ աշխատանք կատարող պաշտօնէութեան արձա-

կուրդ: 

ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Որոշ շրջանի բնակչութեան ընդ-
հանուր դրութեան ուսումնասիրութիւն՝ վիճակագրական 
տուեալների վրայ: 

ԴԵՄՈԿՐԱՏ, Յն.- 1) Ժողովրդավար. Ժողովրդապե-
տութեան հաւատացող ռամկավար: 2) Պարզ, բնական, առանց 
արուեստական ձեւերի անհատ: 



66 
 

 

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Պետական վարչաձեւ, ուր կառա-

վարութեան ղեկը ժողովրդի լայն զանգուածների ձեռքն է, եւ 
ուր երկիրը կառավարւում է ընդհանուր բնակչութեան 
քուէարկութեամբ ընտրուած պաշտօնէութեան միջոցով: 
Դեմոկրատական դասակարգային խիստ շերտաւորումներին 
չի հաւատում, քաղցր հայեացքով դիտելով հարուստին եւ 
աղքատին, ընչազուրկին եւ կապիտալիստին, համոզւած թէ 
ամեն խմորներ ունեցող դասակարգերից կարելի է պետական 
մի ներդաշնակ ամբողջութիւն կերտել, համագործակցու-
թեամբ եւ փոխադարձ զիջումներով: Ժամանակակից պետու-
թիւնների մեծ մասը, գէթ երեւոյթապէս, դեմոկրատ – ռամ-
կավար սիստեմներ որդեգրած են, եւ սակայն անունը չէ 
արդարացնում իրականութիւնը – ամէն տեղ՝ բնակչութեան 
մեծ զանգւածները տնքում են թշուառութեան բեռան տակ, 
խաղալիք եղած իրենց շահերի անունով խօսող խմբակցու-
թիւնների ձեռքում: Ներկայ դեմոկրատիան, գրեթէ ամէն տեղ՝ 
տարբեր եւ իրար խաչաձեւող հատուածների բաժնուած է, 
որոնք յաճախ հակոտնեայ շահերին ծառայելով՝ վերջ ի վերջոյ 
պիտի հարկադրուին զտուելու, բիւրեղանալու, եւ հանրութեան 
լայն մասսաների – աշխատող տարրի արտայայտիչը լինելու: 

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԶՄ, Յն.- 1) Քաղաքական ուղղեգիծ, որ 
հաւատում է ժողովրդապետութեան, դասակարգային շերտա-

ւորումների սիրալիր համերաշխութեամբ եւ համագործակ-
ցութեամբ. 2) Պարզութիւն, գեղջկականութիւն: 

ԴԵՄՈՆՍՏՐԱՑԻԱ, Լտ. Յն.- 1) Ցոյց, հրապարակային 
արարք՝ ընդհանուր հանրութեան ուշադրութիւնը գրաւելու. 
2) Հրապարակային բողոք՝ որեւէ անարդարութեան եւ բռնու-
թեան դէմ. 3) Սպառնական, նախազգուշական ցոյց՝ թշնա-

մական գործողութեան անցնելուց առաջ. 4) Պատերազմի 
ժամանակ ռազմական ցոյց՝ թշնամին վախցնելու: 

ԴԵՄՈՆՍՏՐԱՏԻՎ, Լտ. Յն.- 1) Սպառնական արարք կամ 
կեցուածք. 2) Կեղծ քաջութեամբ ցուցադրում մը յատկու-
թեան, որից զուրկ է ցուցարար անձը: 

ԴԵՆԴԻ, Ան.- Ճաշակաւոր, վայելուչ: 



67 
 

 

ԴԵՊՈ, Ֆր.- 1) Ապրանքների պահեստանոց. 2) Երկա-

թուղային եւ ելեքտրական վագոնների (քառերի) պահեստի եւ 
նորոգման վայր: 

ԴԵՊՈՐՏԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Աքսոր, երկրից վտարում՝ քաղա-

քական պատճառներով կամ քրէական յանցանքների համար. 
2) Ամերիկայի Մ. Նահանգներից վտարում նաեւ օտարածին 
խենթերի եւ հանրութեան վրայ բեռ եղած անձերի: 

ԴԵՊՈՒՏԱՏ, Լտ.- Որու յանձնարարութեամբ կամ պաշ-
տօնի համար համայնքի կողմից ընտրուած ներկայացուցիչ. 
պատգամաւոր 

ԴԵՊՈՒՏԱՑԻԱ, Լտ.- Պատգամաւորութիւն: 

ԴԵԿԱՄԻԶԱԴՈՍ, Սպ.- «Անշապիկներ», «մերկացուած-
ներ».- Սպանիայում այդ անունով կոչւում են ծայրահեղ 
ձախակողմեանները – անաստւածներ, ոչնչականներ 
(նիհիլիստներ) – եւ այլն: 

ԴԵՍՊՈՏ, Յն.- Բռնապետ: 

ԴԵՍՊՈՏԻԶՄ, Յն.- Բռնապետութիւն.- պետական դրու-
թիւն, երբ ժողովրդի ամբողջ ճակատագիրն ենթակայ է տիրող 
բռմապետի քմահաճոյքին: 

ԴԵՍՏՈՒՐ, Սս.- Բարձրագոյն քրմապետ Զրադաշտական 
կրօնի մէջ -  մոգպետ: 

ԴԵՎԻԶ, Լտ.- Նշանաբան, կարգախօս: 

ԴԵՏԵՐՄԻՆԻԶՄ,  Լտ.- Կրօնա-փիլիսոփայական աշխար-
հայեացք, որի համաձայն տիեզերքի մէջ ամէն ինչ  նախա-

սահմանուած է. եւ մարդկային կամքը չի կարող ազատօրէն 
գործել, այլ միայն կառավարուելով Աստուծոյ կամ բնութեան 
ոյժերից եւ արտաքին շրջապատի ազդեցութիւններից: 

ԴԵՐՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Մորթաբանութիւն – մորթի կազմն 
ու հիւանդութիւններն ուսումնասիրող գիտութիւն: 
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ԴԵՑԵՆՏՐԱԼԻԶԱՑԻԱ, Յն. Լտ.- Ապակեդրոնացում. 1) Մէկ 
կենտրոնի փոխարէն բազմաթիւ կենտրոնների գոյութիւն. 2) 
Պետական, համայնական, կուսակցական դրութիւն, որի մէջ 
ղեկավար են հանդիսանում անջատ կենտրոններ եւ հաւաքա-

բար մէկ ամբողջութիւնն են կազմում: 

ԴԵՑԵՄՎԻՐՆԵՐ, Լտ.- «Տասնապետականներ» - Հին Հռո-
մէական վարչաձեւի մէկ տեսակ, ուր կառավարական այլեւ-
այլ հաստատութիւնները վարում էին քուէներով ընտրուած 
պաշտօնեաներ, տասնապետական կարգով: 

ԴԵՖԻՑԻՏ, Լտ.- Որեւէ հաշուեյարդարի մէջ վնաս: 

ԴԷԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական դրութիւն, որը մերժում է 
որեւէ Աստուծոյ գոյութիւն, միակ աստուածն ընդունելով 
մարդկային առողջ բանականութիւնը: 

ԴԻԱԳՆՈԶ, Յն.- Բժշկական նախնական քննութիւն՝ 
հիւանդութեան բնոյթն հասկնալու համար. ախտազննութիւն. 
ախտաճանաչւթիւն: 

ԴԻԱԳՐԱՄՄԱ, Յն.- Ուրւագիծ. մի յատակագծի նախնա-

կան փորձ: 

ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱ, Յն.- 1) Վիճաբանելու հմտութիւն. 2) 
Վիճաբանութեան սոփեստական եղանակ՝ անտրամաբա-

նական ճշմարտութիւնները տրամաբանական ներկայա-

ցնելու: 

ԴԻԱԼՈԳ, Յն.- Խօսակցութիւն, գաղափարների փոխանա-

կութիւն մի քանի անձերի միջեւ: 

ԴԻԱՆԱ, Լտ.- Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ Իւպի-
տիրի եւ Լատոնայի աղջիկ, կուսական անարատութեան եւ 
որսորդութեան աստւածուհի: Լուսինն իր խորհրդանիշն էր: 
Համապատասխան Յունական Արտեմիսին: 

ԴԻԼԵՄՄԱ, Յն.- Տրամաբանութեան ինքնայատուկ եղա-

նակ, երբ ընդունւում են երկու իրար հակոտնեայ առաջարկ-
ներ, եւ որոնք, սակայն, նոյն եզրակացութեան են յանգում: 
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ԴԻԼԵՏԱՆՏԻԶՄ, Յն.- Մակերեսային, անբաւարար ծանօ-
թութիւն գիտութեան կամ արուեստների որեւէ ճիւղի մէջ: 

ԴԻԿՏԱՏՈՐ, Յն.- «Հրամայող».- Պետութեան ժամանա-

կաւոր կառավարիչ, նախարարապետ կամ վարչապետ՝ 
լայնարձակ եւ յաճախ անսահման իրաւունքներով, որը 
պաշտօնի է կոչւում երկիրը ներքին ալեկոծութիւններից 
փրկելու համար կամ պատերազմի ժամանակ: 

ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱ, Յն.- Դիկտատորի կողմից կառավարուող 
պետական վարչաձեւ: 

ԴԻԿՑԻԱ, Յն.- Բառերի արտասանութեան եղանակ: 

ԴԻՆԱՄԻԿԱ, Յն.- 1) Արտաքին ազդեցութիւններից շարժ-
ւող առարկաների մեքենագիտական ուսումնասիրութիւն. 2) 
Առարկաները շարժման մէջ դնող ոյժ: 

ԴԻՆԱՄՈ, Յն.- Ուժամփոփ մեքենայ, որ շարժման մէջ է 
դնում առարկաներն ու գործիքները: 

ԴԻՆՈԶԱՎՐ, Յն.- Նախապատմական վիթխարի կենդանի, 
մողեսային սերունդից, երբեմն 30-40  ոտք բարձրութեամբ եւ 
50-70  ոտք երկարութեամբ: Երկրաբանական պեղումներու 
շնորհիւ գտնուած են դինոզավրի բազմաթիւ ոսկորներ եւ 
քարացած հաւկիթներ, մանաւանդ Չինական Գոբի անա-

պատում: 

ԴԻՆՈՒՐ, Հր.- Ըստ Թալմուդի (Հրէական սուրբ գիրք) մի 
հրեղէն գետ, որ հոսում է երկնքի մէջ Եհովայի գահի ստո-
րոտում, եւ որի մէջ պարտաւոր են մաքրուելու բոլոր արդար 
հոգիները, նախ քան նրան ներկայանալը:  

ԴԻՈՒՐՆԱ, Լտ.- Օգոստոս կայսեր օրով (63-14  Թ Ք.Ա.) 
Հռոմի մէջ պատի պարբերաթերթ, տախտակի կամ կտաւի 
վրայ, լուրերով եւ պետական կարգադրութիւններով: 

ԴԻՊԼՈՄԱՏ, Յն.- 1) Քաղաքագէտ, դիւանագէտ. 2) Պետա-

կան բարձր պաշտօնեայ, օրինակ՝ նախարար, դեսպան եւ 
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այլն. 3) Խորամանկ, ճարպիկ, մարդկանց հետ վարւիլ գիտցող 
անձ: 

ԴԻՊԼՈՄԱՏԻԱ, Յն.- Քաղաքագիտութիւն. դիւանագիտու-
թիւն: 

ԴԻՍԿՈՒՍԻԱ, Յն.- Խորհրդածութիւն, կարծիքների եւ 
գաղափարների փոխանակութիւն: 

ԴԻՍԿ, Յն.- 1) Արեւի, լուսնի եւ աստղերի տեսանելի բո-
լորակ մաս – սկաւառակ. 2) Փայտից կամ մետաղից բոլորակ. 
տափակ առարկայ, որեւէ նպատակի համար գործածւող: 

ԴԻՍՊԱՐԻՍԵՐԻԶԱՑԻԱ, Յն.- Խորհրդային Միութեան մէջ 
առողջապահական յատուկ վարչութիւն, որը հետապնդում է 
ուսումնասիրելու աշխատաւոր զանգւածների կենսական 
պայմանները, չեզոքացնելու եղած չարիքները եւ գործա-

ւորութիւնը տանելի առողջապահական վիճակի մէջ դնելու: 

ԴԻՍՊԵՆՍԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Բժշկական պիտոյքների եւ դեղե-րի 
ձրի բաշխում. 2) Աղքատներին ուտելիքի, հագնելիքի բաշ-
խում: 

ԴԻՍՊՈՒՏ, Լտ.- Հրապարակային վիճաբանութիւն որեւէ 
լուրջ նիւթի շուրջ: 

ԴԻՍՑԻՊԼԻՆ, Լտ.- Խիստ կարգապահութիւն: 

ԴԻՎԻԶԻԱ, Լտ.- 1) Զօրաբաժին, սովորաբար 4000 զինւոր-
ներով. 2) Բաժանմունք: 

ԴԻՐԵԿՏԻՎ, Լտ.- Հրահանգ, ցուցմունք. ուղեցոյց: 

ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏ, Լտ.- Որեւէ հաստատութեան վարիչ մար-
մին: 

ԴԻՐԻԺԵՈՐ, Լտ.- Նուագախմբի կամ երգչախումբի կա-

ռավարիչ: 
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ԴԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀԱՇԻՒ, Լտ.- 1) Մաթեմաթիքական գի-
տութեան մէջ՝ ամբողջական քանակը նւազագոյն մանր քա-

նակների վերածելու եւ նրանց քննութիւնից յետոյ ընդհանուր 
քանակին անցնելու եղանակ. 2) Որեւէ երեւոյթի կամ առար-
կայի նուազագոյն մեծութիւնների զննումով առաւելագոյնը 
հասկնալու եղանակ: 

ԴԻՖՖԱՄԱՑԻԱ, Լտ.- Անուանարկութիւն, վարկաբեկում՝ 
մասնաւորաբար մամուլի մէջ: 

ԴՈԳՄԱ (Դոգմատ), Յն.- Որեւէ վարդապետութեան հիմ-
նական սկզբունք. դաւանանք: 

ԴՈԳՆԱՏԻՔ, Յն.- 1 Դաւանաբանական. 2 Դաւանա-

մոլական՝ նեղ ըմբռնումով. 3 Նեղմիտ, միակողմանի: 

ԴՈԺ, Իտ.- Վենետիկի եւ Ջենովայի հանրապետութիւն-
ների մէջ երկրի բարձրագոյն կառավարիչ, կէս-միապետական՝ 
իրաւունքներով: 

ԴՈԿՏՐԻՆ, Լտ.- Ուսուցմունք. տեսութիւն:  

ԴՈԿՏՐԻՆԵՈՐ, Լտ.- Տեսական հայացքներով առաջնորդ-
ւող, փոխանակ գործնականի: 

ԴՈՄԻՆԻՈՆ, Լտ.- Մայր երկրին ենթակայ հողամաս. 
գաղթավայր, օրինակ՝ Քանադան Անգլիայի դոմինիոնն է: 

ԴՈՆ, Սպ.- Ազնուականի տիտղոս Սպանիայում, անւան 
սկիզբը գործածւող, օրինակ՝ Դոն Ժուան: 

ԴՈՆ-ԺՈՒԱՆ, Սպ.- 1) Սպանիական մի աւանդավէպի 
հերոս, յայտնի կնամոլ. Անգլիացի հռչակաւոր բանաստեղծ 
Լորդ Բայրընի հոյակապ ստեղծագործութեան – Դոն-Ժուանի 
ներշնչման նիւթն եղաւ. 2) Փոխաբերական իմաստով սիրա-

յին արկածներ փնտռող, կնամոլ: 

ԴՈՆ-ՔԻՇՈՏ, Սպ.- Սպանիայի մեծանուն գրող Սենվան-
տէսի աշխարհռչակ վէպի գլխաւոր հերոս – ծաղրալի մի 
ասպետ, անիրագործելի երազներից տարւած: 
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ԴՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Երկուութիւն. Երկւորութիւն. 
երկպաշտութիւն. Երկաստուածութիւն. 2) Տրամաբանական 
եղանակ, որը հնարաւոր է գտնում որեւէ երեւոյթի կամ անձի 
մէջ երկու տարբեր յատկութիւնների կամ արտայայտու-
թիւնների գոյութիւն. օրինակ՝  բարութեան եւ չարիքի, խելա-

ցիութեան եւ ապուշութեան, մարմնական եւ հոգեկան պա-

հանջների եւ այլն. 3) Քաղաքական կազմ, երբ պետութեան 
վարչական մեքենան գտնւում է երկու իրար հակազդող 
հոսանքների ձեռքում, եւ կամ՝ թէ՛ կառավարական 
բիւրոկրատ մի խմբակի եւ թէ՛ ժողովրդական ազդեցութեան 
ենթակայ է. 4) Կուսակցական կեանքում երկու իրար հակա-

մարտ ուղղութիւններ միեւնոյն ժամանակ: 

ԴՈՒԵՏ, Իտ.- Երկու անձերի կողմից երգ կամ նւագ: 

ԴՈՒՄԱ, Ռս.- Խորհրդարան. քաղաքային վարչութիւն: 

ԴՈՒԽԱԲՈՐ, Ռս.- «Հոգեմարտ» - Ռուս Օրթոդոքս եկեղե-
ցուց անջատւած աղանդաւորների անուն, որոնք անհրաժեշտ 
են գտնում «հոգով սրբացումը», մերժում են ուղղափառ կրօնի 
բարդ ձեւերը, հակառակ են զինւորագրութեան, թշնամի են 
քաղաքակրթական շատ ձեւերի, ինչպէս թատրոն, գեղարւեստ 
եւ այլն: Իրենց Կովկասի հատուածները ցարական կառա-

վարութեան կողմից վայրագ հալածանքի ենթարկւեցին 
1890-93-ին եւ մեծ խմբերով գաղթեցին Քանադա եւ 
Քալիֆորնիա, պատճառ դառնալով Կովկասահայ գաղթային 
հոսանքին դէպի Մ. Նահանգները: 

ԴՐԱԳՈՒՆ, Ֆր.- «Վիշապազօրք» (Դրագոն).- Հեծելա-

զօրքի յատուկ գունդեր Եւրոպական բանակների մէջ: 

ԴՐԱՄԱ, Յն.- 1) Թատերական կամ բանաստեղծական 
գրուածք, լուրջ եւ տխուր բովանդակութեամբ. 2) Տխուր դէպք. 
ցաւալի արկած: 

ԴՐԱՄԱՏԻՔ, Յն.- 1) Տխրալի, ցաւալի. 2) Դրամաներ ներ-
կայացնող դերասանների խումբ – դրամաթիք խումբ: 
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ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳ, Յն.- Դրամաներ գրող հեղինակ. թատե-
րագիր: 

ԴՐԻԱԴ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ անտառային 
յաւերժահարսների անուն: Դրիադները ծնւում էին ծառերի 
հետ եւ մեռնում նրանց հետ: Խորհրդանիշն էին բուսական 
կեանքի մարդկայնացման: 

ԴՐՈՄԱԴԵՐ, Յն.- Միասապատ ուղտ: 

ԴՐՈՒԶՆԵՐ, Յտ. Ա.- Հիւսիսային Սիւրիայում եւ Լիբա-նանի 
հարաւ-արեւմտեան մասերում ապրող ցեղերի անուն: Դուրզի 
(Դրուզ)՝ ծաղրական իմաստով՝ կոշտ, կոպիտ: 

ԴՐՈՒԻԴ, Գերմանացիների նախահայր Կելտական ցեղերի 
մէջ հեթանոս քուրմ: 

Ե 

ԵԱԳՈՒԱՐ.- Վագրի մէկ տեսակ Հարաւային Ամերիկայում: 

ԵԱԹԱՂԱՆ, Թք.- Կեռ դաշոյն: 

ԵԱՆՈՒՍ, Լտ.- Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ՝ ժամա-

նակի, խռովութեան եւ ճակատագրի աստւած: Պատկերացւում 
էր երկու դէմքով՝ գլխի առջեւ եւ ետեւ: 

ԵԲԵՆՈՍ, Յն.- Արեւադարձային երկրների սեւ փայտով 
ծառ, շատ կարծր եւ արժէքաւոր: 

ԵԴԵՄ, Հր.- Հրէական առասպելական երկրային դրախտ, 
Ադամի եւ Եւայի բնակավայր: 

ԵԶԻԴԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Քրդական բազմաթիւ ցեղային ճիւղա-

ւորութիւններից մէկը, ըստ աւանդութեան՝ հայ ծագումով: 
Մահմեդական որոշ հաւատալիքներ ունենալով հանդերձ՝ 
միաժամանակ ընդունում են չար ոգիների գոյութիւնը, որոնց 
ազդեցութիւնից զերծ մնալու համար երկրպագում  են նրանց: 
Բնութեամբ մեղմ են եւ ուշիմ, չնմանելով քիւրդ ուրիշ վայրագ 
ցեղերին: Խ.Հայաստանի մէջ 60,000-ից աւելի Եզիդիներ կան, 
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որոնք կառավարութեան հոգատարութեամբ սկսած են մտնել 
մտաւոր յեղաշրջման նոր փուլի մէջ: 

ԵԶՈՊՈՍ, Յտ. Ա.- Հին աշխարհի մեծագոյն առակախօս 
մօտ հինգ դար Ք. Ա.: Ոչ իր ծննդեան թուականը եւ ոչ վայրը 
հաստատապէս ճշտւած չեն: Յայտնի է միայն որ ստրուկ էր 
Քսանտուս անունով մի բարեսիրտ Յոյնի, որ Եզոպոսի արտա-

կարգ սրամտութեան վրայ հիացած՝ նրան ազատութիւն 
շնորհեց: Եզոպոսին վերագրւած հարիւրաւոր առակները մին-
չեւ այժմ առածների ձեւով մնացած են ազգերի մէջ, որոնք 
վճիտ սրամտութիւնից զատ՝ այլեւ բարոյագիտական գողտրիկ 
դասեր են որեւէ մէկի համար: 

ԵԶՈՒԻՏ Ճիզվիթ, (Ջիզվիտ), Յտ. Ա.- «Յիսուսեաններ» - 
Կաթոլիկ կրօնականների միաբանութիւն՝ Իգնատիոս Լոյոլայի 
կողմից հիմնւած 1534  թուին, Յիսուսեան Միաբանութեան 
անունով: Կարճ միջոցում կաթոլիկ աշխարհում, նոյն իսկ 
Եւրոպական միապետներին իրենց ազդեցութեան ենթարկելով 
եւ ազգերի ճակատագրի հետ խաղալով: Հռոմի պապերը յաջո-
ղապէս օգտագործեցին Յիսուսեաններին, իրենց ազդեցու-
թիւնն աւելի եւս ընդլայնելու համար: Յիսուսեանները որդեգ-
րեցին Ինկվիզիցիայի Հաւատաքննութեան զարհուրանքները, 
հակառակորդներին ոչնչացնելու, ինչպէս նաեւ ծաւալւող 
Բողոքականութեան առջեւն առնելու համար: Պատուհաս 
եղան Եւրոպական ժողովրդների գլխին, մինչեւ որ զանազան 
երկրներից դուրս վռնտւեցին՝ Փորթուգալիայից, 1759-ին, 
Ֆրանսիայից՝ 1764ին, դարձեալ Ֆրանսիայից, երկրորդ եւ 
վերջին անգամ, Նապալէոն Բոնապարտի հրամանով՝ 1808-
ին, Իտալիայից՝ 1773-ին: Միաբանութեան փոքրիկ 
մնացորդներ գոյութիւն ունին այժմ Հարաւային Ամերիկայի 
հանրապետու-թիւններում միայն, սակայն բոլորովին 
գունատւած ազդեցութեամբ (Տե՛ս Ինկվիզիացիա) : 

ԵՀՈՎԱ, Հր.- Աստուածաշնչի մէջ՝ Հրէական աստւած, որի 
համար ատելի էին բոլոր ազգերը, «ընտրեալ» ժողովրդից զատ: 
Վրէժխնդիր էր, անգութ եւ դաժան: 

ԵՆԻՉԵՐԻՆԵՐ, Թք.- Թիւրք բռնակալ սուլթանների կոտո-
րածների եւ աւարառութեան շրջանում Քրիստոնեայ ազգերից 
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փոքր հասակում յափշտակուած եւ յատկապէս վայրագ եւ 
արիւնարբու զինուորների վերածւած յատուկ դասակարգ: ԺԴ. 
Դարից սկսած Ենիչերիները զօրաւոր ոյժ սկսեցին ներ-
կայացնել, յատուկ գունդեր կազմելով: Հպատակ ոչ-մահմե-
դական ժողովրդների գլխին ահաւոր պատուհաս եղան, 
սպանութիւններով, կողոպուտով, բռնաբարութիւններով: 
Սուլթանների գահերի հետ սկսեցին խաղալ, մէկին սպանելով՝ 
միւսը՝ գահը բարձրացնելով համար: Մահմուդ Բ. սուլթանի 
հրամանով 1826-ին Պոլսոյ մէջ Ենիչերիները անսպասելի 
կերպով պաշարուեցին եւ կոտորւեցին. այնուհետեւ գա-

ւառների մէջ ջարդւեցին: 

ԵՈՇԻՎԱՐԱ, Ճպ.- Ճապոնական անառականոցներին 
յատկացւած թաղամաս: հանրատուները (Զուրոյեա) ճապո-
նական ընկերային կենցաղի ամենից բացասական կողմն 
եղած են եւ են ներկայիս: Ճապոնական աւատական ընբռնու-
մով աղջիկը հանրութեան սեփականութիւն էր, երբ տակաւին 
չէր ամուսնացած եւ ամուսնանալուց յետոյ միմիայն՝ իր 
ամուսնու սեփականութիւն: Այդ պատճառով նոյն իսկ մի 
տեսակ առաքինութիւն էր համարւում, որպէսզի հասունցած 
աղջիկները իրենց ծնողների համաձայնութեամբ մի քանի 
տարուայ համար անառականոց մտնէին, վաստկած դրամով 
նրանց օգնելու, ինչպէս նաեւ իրենց համար օժիտ պատրաս-
տելու: Նոյն իսկ հարուստ ընտանիքների եւ ազնուական դասի 
օրիորդներ չէին քաշւում Զուրոներ (պոռնիկ) լինելու, մինչեւ 
որ երեք քառորդ դար առաջ Եւրոպական ընբռնումներին 
ենթարկւելով՝ սկսեցին հրաժարւիլ հնաւանդ սովորոյթներից: 
Հասարակ ժողովուրդը, սակայն, մնում է կառչած վաղեմի 
ապրելակերպին: Վերջին 20-25  տարիների ընթացքում Ճապո-
նացի կանանց միութիւններ սկսած են կատաղի պայքար մղել 
այդ չարիքի դէմ, պահանջելով գոցել Եոշիվարանները, սակայն 
օրէնսդրական մարմինները գործնական ոչ մէկ քայլ չգոր-
ծեցին այդ ուղղութեամբ, քանի որ անառակութիւնը նիւթա-

կան մեծագոյն աղբիւրներից մէկն է բազմաթիւ Ճապոն 
պարլամենտականների եւ ծերակուտականների համար: Ներ-
կայիս Ճապոնական Եոշիվարաներ ապաստանում են աւելի 
քան կէս միլիոն աղջիկներին: 
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ԵՈՐԿՇԱՅՐ.- Ան.- Անգլիական ամենից ընտիր խոզ, 10-15  
ձագ ծնող. յաճախ 1500-1600  փաունտ ծանրութեամբ:  

ԵՈՒՆԱԿ,.- Բոլգարական մարմնամարզական միութիւն-
ների անուն, կառավարական հովանաւորութեամբ. յետա-

դիմական, ազգայնամոլ մթնոլորտի մէջ դաստիարակւող: 

ԵՎԴԻՄՈՆԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական աշխարհայեացք, որի 
համաձայն գոյութեան միակ նպատակն երջանիկ լինելն է: 

ԵՎՄԵՆԻԴՆԵՐ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ խղճի եւ 
վրէժխնդրութեան աստւածուհիներ, համապատասխան Հռո-
մէական Ֆուրիաներին: 

ԵՒՐՈՊԱ  Ան.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Փիւնիկեցւոց 
թագաւոր Ագենոսի աղջիկ, որին սիրահարւեց Զեւս (Իւպիտեր-
Արամազդ) եւ ցուլի կերպարանք առնելով՝ ներան փախցրեց 
Կրէթէ կղզին 

ՈՒՂԵՑՈՅՑ 

Խ. Հայաստանի նոր ուղղագրութեամբ Ե-ով սկսւող 
բառերը բառարանի Է-ի շարքի մէջ, օրինակ՝ Եպիկուրեան, 
Եքսպերտ՝ նայել Էպիկուրեան, Էքսպերտ: 

 

 

 

Զ 

ԶԱՄՇ, Գր.- Եղջերուի եւ շան կաշի՝ ձեռնոցների եւ կանանց 
նուրբ կօշիկների համար գործածւող: 

ԶԱՖԹԻԷ, Թք.- Թիւրք ոստիկան: 
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ԶԵԲՈՒ, Լտ.- Արեւադարձային երկրներում միասապատ 
կամ երկսապատ եզ: 

ԶԵԲՐ, Լտ.- Աֆրիկայի վայրի ձիու մէկ տեսակ, սեւ ու 
սպիտակ ժապաւէնակերպ մորթով: 

ԶԵՄՍՏՎՈ, Ռս.- Ռուս բռնակալ Ալեքսանդր Գ.ի օրով 
ստեղծւած գիւղացիական անւանական ինքնավար հողա-

տիրութեան սիստեմ, իրականութեան մէջ գիւղացիութիւնը 
ճզմելու եւ կեղեքելու համար հաստատուած: 

ԶԵՆԴ-ԱՒԵՍՏԱ, Սս.- «Կենդանի Խօսք».- Զրադաշտական 
կրօնա-փիլիսոփայական ուսուցմունքը պարունակող գիրք: 

ԶԵՆԴԵՐԷՆ, Սս.- Հին պարսկական (Բակտրիական) լեզու: 

ԶԵՆԻԹ, Յն.- Բարձրագոյն կէտ. երկնքի ամենաբարձր կէտ, 
ուղիղ գծով: 

ԶԵՆՈՆԻԶՄ, Յն.- Գ. դարում Ք.Ա.. Զենոն Յոյն փիլիսոփայի 
տեսութիւնների հետեւողութիւն, որ ստոյիկեան աշխար-
հայեացք անունով յայտնի է: Զենոնը պարզ եւ մաքուր 
կենցաղի քարոզիչն է. սովորեցնում էր կենսական բոլոր 
դէպքերի մէջ պաղարիւն լինել, արհամարհել ձախողանքն ու 
տառապանքը, քիչով գոհանալ, սառնասիրտ կերպով դիմա-

ւորել մահուան, եւ այլն: 

ԶԵՒՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Կրոնոս Խրոնոս , 
Ժամանակի եւ Ռէայի Երկրի որդին էր: Զեւսը հայր աստւածն 
եղաւ, համապատասխան Հռոմէական Արամազդին: Իր բնա-

կավայրը Ոլիմպոս լեռան վրայ՝ ժամանակն անցնում էր 
խնջոյքներով, եւ կամ երկրի վրայ՝ մահկանացու գեղեց-
կուհիների հետ սիրային արկածախնդրութիւններով: 

ԶԵՓԻՒՌ, Յն.- Թեթեւ, հաճելի հով: 

ԶԻԳԶԱԳ, Ֆր.- 1) Կոտրտած գիծ. 2) Նեղ եւ շարունակ մէկ 
կամ միւս կողմ ծւող ճանապարհ: 
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ԶԻԳՖՐԻԴ, Գր.- Գերմանական ազգային աւանդապէպի՝ 
Նիրելունգների դիւցազներգութեան գլխաւոր հերոս, որի 
արկածները իբր նիւթ ծառայած են Վագների հռչակաւոր 
օպերաների շարքին համար:   

ԶՈԴԻԱԿ, Յն.- Յոյն աստղագէտների համար երկրա-

կամարի վրայ երեւակայական շրջագիծ, որի վրայ անցնում է 
արեւը: Զոդիակը բաժնուած է տասներկու հաւասար մասերի, 
այլեւայլ կենդանիների անունով կոչուած, ինչպէս ցուլ, 
խեցգետին, ձուկ եւ այլն, որոնք կազմում են համանուն 
աստեղային խմբաւորումները (սիստեմները) : 

ԶՈՒԼ, Յտ. Ա.- Գ.-րդ դարում Ք.Ա. Յոյն քննադատ որ մեծ 
հռչակ հանեց իր սուր, ծաղրական, թունոտ քննադատու-
թիւններով, թէեւ յաճախ՝ միակողմանի: Ներկայ իմաստով 
Զոիլ նշանակում է չարամիտ, թունոտ լեզու գործածող 
քննադատ: 

ԶՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Կենդանիներու կեանքն ուսումնասիրող 
գիտութիւն – Կենդանաբանութիւն: 

ԶՈՒ (Զոոլոջիական պարտէզ).- Գազանանոց: 

ԶՈՒԼՈՒ (Զուլուսներ).- Աֆրիկայի սեւամորթ կիսա-

վայրենի մի ցեղ: 

ԶՐԱԴԱՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, Սս.- Զրադաշտի հիմնած կրօնա-

բարոյագիտական վարդապետութիւն, որ տիրող կրօնն եղաւ 
Պարսկաստանում եւ Միջագետքում: Ոչ մէկ փաստ չկայ թէ 
Զրադաշտ անունով մէկը գոյութիւն ունեցած է եւ ո՞ր դարե-
շրջանում: Զրադաշտականութիւնը ծագումն առաւ մօտաւո-
րապէս 8-10  դար Ք. Ա. : Բազմաստուածեան հաւատալիքների 
խտացումն էր, բարի՝ Ահուրամազդա գերաստուծոյ եւ չարու-
թեան՝ Ահրիմանի յաւիտենական պայքարի աւանդավէպով, 
աշխարհի տիրապետութեան համար: Ահուրամազդան վերջ ի 
վերջոյ յաղթող պիտի հանդիսանայ եւ Ահրիմանը ընդմիշտ 
պիտի կորսնցնէ իր ազդեցութիւնը մարդկային ճակատագրի 
վրայ: Զրադաշտական դաւանանքի միապաղաղ բնոյթը խան-
գարւեց այլեւայլ նոր գաղափարների կցումով: Զրա-
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դաշտականները մերժում էին տաճարներում աղօթելը, բա-

ցօդեայ պաշտամունքն ընդունելով իբր միակ յարգանքի ձեւ՝ 
Ահումազդային (Որմիզդին), Արեւը կենսատու աստւած էին 
ընդունում, կրակը նրա խորհրդանիշը, որ միշտ վառ էր 
պահւում մոգերի (քուրմերի), կողմից: Թոյլատրում էր 
քոյրերի եւ եղբայրների ամուսնութիւնը իրար հետ, ինչպէս 
նաեւ հայրերը կարող էին կնութեան առնել իրենց աղջիկ-
ներին, եւ մայրերը իրենց տղաների կին լինել: Մեռելներին 
չէին թաղում, թողնելով որպէսզի անգղները լափէին: 

Է 

ՈՒՂԵՑՈՅՑ 

Խ. Հայաստանի նոր ուղղագրւթեամբ Ե-ով սկսւող 
բառերը՝ այս շարքին մէջ, օրինակ՝ Եպիկուրեան, Եքսպերտ՝ 
նայել՝ Էպիկուրեան, Էքսպերտ: 

ԷԳՈԻԶՄ, Լտ.- Եսականութիւն. Եսամոլութիւն. Անձնա-

կան շահերի ծայրահեղ   գերադասութիւն ուրիշի շահերից: 

ԷԳՈԹԷԻԶՄ, Լտ. Յն.- Ինքնաստուածացում, ինքնա-

պաշտութիւն: 

ԷԴԻԿՏ, Լտ.- Պետական օրէնք. որոշում. վճիռ: 

ԷԴԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Ազգաբանութիւն, ցեղաբանութիւն.- 
ազգերի կեղցաղը, սովորոյթները, պետական - հասարակական 
կազմն ուսումնասիրող ընկերաբանական գիտութիւն: 

ԷԶՈՏԵՐԻԿ, Յն.- 1) Խորհրդաւոր, գաղտնի ընկերակցու-
թեան անդամ. 2) Խորհրդաւոր գիտութիւններին հաւատա-

ցող: 

ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Հիւանդութիւնների ծագումը, պատ-
ճառներն ու ազդեցութիւններն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ԷԼԱՍՏԻՔ, Լտ.- Ճկուն. դիւրաթէք: 



80 
 

 

ԷԼԴՈՐԱԴՈ, Սպ.- Առասպելական «Ոսկի Աշխարհ», որ իբր 
թէ գտնւում էր Ամերիկայում, եւ որի մասին տարածւած 
զրոյցները անհամար Եւրոպացիներին արկածախնդրութեան 
մղեցին, Նոր Աշխարհում իրենց բախտը փնտռելու: Փոխա-

բերական իմաստով՝ բախտը փնտռելու երկիր: 

ԷԼԵԳԱՆՏ, Ֆր.- Վայելուչ, շնորհալի: 

ԷԼԵԳԻԱ, Յն.- Քնարերգական թախծոտ բանաստեղծու-
թիւն: 

ԷԼԵՄԵՆՏ, Լտ.- 1) Նիւթի հիմնական մաս, տարր. 2) Հաւա-

քական իմաստով՝ վիթխարի մարմիններ կամ վիթխարի 
ոյժեր. օրինակ՝ բնութեան էլեմանտներ տարրերային ոյժեր՝ 
ինչպէս երկրաշարժ, մրրիկ եւ այլն: 

ԷԼԵՔՍԻՐ, Յն.- 1) Զօրաւոր ըմպելի. 2) Կենսունակ, ոյժ 
տւող հեղուկային դեղ. 3) «Անմահական Ջուր», որը միջնա-

դարեան ըմբռնումով գոյութիւն ունէր կամ հնարաւոր էր 
պատրաստել, եւ որի մէկ կաթիլը բաւական էր անմահանալու 
համար: «Անմահական Ջուրի»ի յայտնագործման համար 
միջնադարեան հարիւրաւոր գիտուններ – Ալքիմիկոսներ 
իրենց կեանքը մաշեցրին: 

ԷԼԵՔՏՐԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ մի չքնաղ 
յաւերժահարս, որը Զեւսից մի տղայ ունեցաւ – Դարդանուս: 
Վերջինը հիմնադիրն եղաւ Տրովադայի Տրոյի պետութեան: 

ԷԼԵՔՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Յունարէն Էլեքտրոն (դեղին 
սաթ – քահրիբար) բառից, որ փոքր մարմինները իրեն քաշելու 
զօրութիւնն ունի: Յայտնագործեց յոյն գիտնական Թալէս 
640-548  Ք.Ա., հեղինակը «Կոսմոլոգիա» - Տիեզերագիտութիւն 
գրքի, որի մէջ բնութեան ոյժերից գերագոյնն է նկատւած 
ջուրը: Էլեքտրականութիւնը երկու տեսակ ոյժերի արտա-

յայտութիւնն է – դրական եւ բացասական: Այդ երկու ոյժերը 
մշտապէս ձգտում են իրար միանալու. միացումը տեղի է 
ունենում յաճախ աղմուկով եւ լուսաւորութեամբ: Անձրեւի – 
փոթորիկի ժամանակ Էլեքտրական երկու – դրական եւ բացա-

սական հոսանքների իրար հանդիպումը օդային վերին խա-
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ւերում տեղի է ունենում որոտումով եւ կայծակով.- Գիտական 
միջոցներով արտադրած Էլեքտրական ոյժը ժամանակակից 
արդիւնաբերութեան եւ ճարտարուեստի գլխաւոր ազդակն է 
հանդիսանում: Ջրային հոսանքների օգտագործումն Էլեք-
տրական ոյժի արտադրութեան համար առաջնակարգ միջոցն 
է նկատուած ամբողջ աշխարհում: 

ԷԼԵՔՏՐԻՖԻԿԱՑԻԱ, Յն.- Էլեքտրականացում.- արդիւնաբե-
րական - արտադրական ձեռնարկներն Էլեքտրական շարժիչ 
ոյժով գործադրելու սիստեմ: 

ԷԼԵՔՏՐՈՆ, Յն.- Իբր նիւթ անմատչելի, անսահմանօրէն 
փոքրիկ տարր. Էլեքտրական հոսանքի հիմնական տարր: 

ԷԼԻԶԻՈՒՄ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ արդարներին 
եւ հերոսներին յատկացւած անդրգերեզմանային պարտէզ, 
դրախտ: Ըստ ոմանց՝ անսահման դաշտ: 

ԷՔԶԱՐՔ, Յն.- 1) Բիւզանդական կայսրութեան մէջ մի 
քանի նահանգների ընդհանուր լիազօր կառավարիչ, փոխ-
արքայ. Օրթոդոքս եկեղեցու թեմական առաջնորդ, եպիսկո-
պոս: 

ԷԿԶԵԿՈՒՑԻԱ, Լտ.- 1) Դատական պատժի  իրագործում. 2) 
Զինւորական պատժիչ զօրամասի կողմից որոշ նահանգի կամ 
թշնամի պետութեան հողամասի ժամանակաւոր գրաւում, 
գրաււած շրջանի բնակչութեան վրայ ծանրացնելով այդ 
զօրամասի տեղաւորման եւ պարենաւորման ծախսերը: 

ԷԿԶԵՄԱ, Յն.- Մորթու տարափոխիկ հիւանդութեան մէկ 
տեսակ: 

ԷԿՈՆՈՄԻԱ, Յն.- 1) Խնայողութիւն. Տնտեսութիւն. Տնտե-
սագիտութիւն. 2) Գիւղատնտեսական աշխատանքների որոշ 
մէկ շրջան. 3) Քաղաքական Էկոնոմիա Ընկերաբանութեան 
(Սոցիոլոգիա) մէկ մասն է, իր ուսումնասիրութեան նիւթ 
ունենալով ժողովրդական տնտեսական գոյավիճակն իր բոլոր 
փուլերի մէջ, ինչպէս նաեւ ազգերի տնտեսական փոխ-
յարաբերութիւնները: 
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ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ, Յն.- Տնտեսական դրութիւն, նիւթական 
կարողութիւն: 

ԷԿՎԱՏՈՐ, Լտ.- Երկրագունդի շուրջը երեւակայական գօտի, 
որը նրա երկու մասերի է բաժնում, հիւսիսային եւ հարա-

ւային. հասարակած. արեւադարձ: 

ԷԿՐԱՆ, Ֆր.- Շարժապատկերի վարագոյրը, որի վրայ 
արտացոլւում են տեսարանները: Անգլիերէն՝ Սկրին: 

ԷՄԱՆՍԻՊԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Հնաւանդ սովորութիւններից եւ 
նախապաշարումներից հրաժարում. 2) Գերութեան կամ 
ճորտական  դրութիւնից ազատում. 3) Կանանց ազատագրու-
թիւն՝ այր մարդկանց հաւասար իրաւունքներին տիրանալով: 

ԷՄԼԵՄ, Յն.- Խորհրդանիշ: 

ԷՄԲՐԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Սաղմաբանութիւն.- Կենդանական եւ 
բուսական տեսակների նախնական ձեւերն ու նրանց աստի-
ճանական զարգացման ընթացքն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ԷՄԻԳՐԱՆՏ, Լտ.- 1) Գաղթական – օտար երկրից եկած անձ 
եւ հաստատուած նոր հայրենիքի մէջ. 2) Հայրենիքից վը-
տարւած: 

ԷՄԻՍԱՐ, Լտ.- Քաղաքական կամ կրօնական կազմակեր-
պութեան կամ պետութեան գաղտնի գործակալ, օտար երկր-
ներում, բնակչութիւնը յուզելու, խռովութիւններ հանելու եւ 
կամ հող պատրաստելու, նուաճողական նպատակների 
համար: 

ԷՄԻՐ, Թթ.- Կենտրոնական Ասիայի եւ մօտակայ մահ-
մեդական երկրների մէջ՝ միապետ, թագաւոր, իշխան.- 
առաջնորդ. ղեկավար. զօրավար: 

ԷՄՊԻՐԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական տեսակէտ, որի համա-

ձայն միայն անձնական փորձառութեամբ եւ արտաքին 
տպաւորութիւններով հնարաւոր է երեւոյթների էութիւնն 
ըմբռնել: 
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ԷՆԴԵՄԻԿ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Որի շրջանի մէջ սահմա-

նափակուած վարակիչ հիւանդութիւն: 

ԷՆԵՐԳԻԱ, Յն.- Ոյժ. եռանդ. կարողութիւն. աշխուժութիւն: 

ԷՆԹՈՄՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Միջատաբանութիւն. Միջատագիտու-
թիւն – միջատներին ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ԷՆԷԱԿԱՆ, Յտ. Ա.- Էնէասի դիւցազներգութիւն: Լատին 
մեծագոյն բանաստեղծ Վիրգիլիոսի գրած հոյակապ դիւցազ-
ներգութիւն՝ Էնէասի արկածների շուրջ, որ ըստ առասպելի՝ 
Հռոմէական պետութեան հիմնադիրն եղաւ: Ազդւած լինելով 
Հոմերոսի Իլիական եւ Ոդիսական դիւցազներգութիւններից՝ 
Էնէականը միաժամանակ ազգերի գրական դասական 
գոհարներից մէկն է համարւում: Վիրգիլիոս ծնուեց 70-ին 
Ք.Ա.եւ մեռաւ 19-ին, 51  տարեկան հասակի մէջ: 

ԷՆԻԳՄԱ, Յն.- Հանելուկ, հարցում. լու-ծուելու համար 
առաջարկուած խնդիր: 

ԷՆՏՈՒԶԻԱԶՄ, Յն.- Ծայրահեղ ոգեւորութիւն. յափշտակու-
թիւն: 

ԷՆՑԻԿԼԻԱ, Յն.- Հռոմի Պապի հրավարտակ (Կոնդակ), 
ուղղուած կաթոլիկ թեմերին: 

ԷՆՑԻԿԼՈՊԵԴԻԱ,  (Էնսիկլոպեդիա), Յն.- 1) Համայնա-

գիտարան. բոլոր գիտութիւններն իր մէջ անփոփող մի 
ընդհանուր հաւաքական գիտութիւն. 2) Գիտութեան բոլոր 
ճիւղերի մասին տեղեկութիւններ եւ ուսումնասիրութիւններ 
պարունակող բառարան: 

ԷՆՑԻԿԼՈՊԵԴԻՍՏ, Յն.- Բոլոր գիտութիւններին ծանօթ 
անձ՝ համայնագիտական պաշար ունեցող: 

ԷՆՑԻԿԼՈՊԵԴԻՍՏՆԵՐ, Յն.- ԺԸ.-րդ դարի Ֆրանսիացի 
ազատական գիտնականների մի խումբ, որոնք դ՛Ալամբերի եւ 
Դիդրոյի ղեկավարութեամբ հրատարակեցին առաջին Հանրա-

գիտական բառարանը, փիլիսոփայական բովան-դակու-
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թեամբ, մեծապէս նպաստելով մտքերի մշակմանը՝ Ֆրան-
սիական Մեծ Յեղափոխութեան համար: 

ԷՊԻԳՈՆՆԵՐ, Յն.- «Վերջը Ծնւածներ» - Յունաստանի Բէո-
տիա գաւառի Թեբէ քաղաքը պաշարող եօթը թագաւորների 
զաւակներ, իրենց հայրերի բացակայութեան ժամանակ 
ծնւած: Հայրերը հետզհետէ մեռան պաշարման ժամանակ 
մղուած կռիւների մէջ, բայց զաւակները տարիքն առնելով՝ 
շարունակեցին իրենց հայրերի գործը եւ քաղաքը գրաւեցին: 

ԷՊԻԳՐԱՄ, Յն.- Մահարձանի վրայ փորագրուած կարճ ու 
սրամիտ ոտանաւոր կամ արձակ գրութիւն, մեռաղի անհա-

տականութիւնը բնորոշող իմաստով: 

ԷՊԻԶՈԴ, Յն.—1) Դէպքերի շարքի  մէջ մի փոքրիկ միջա-

դէպ.  2) Անսպասելի, որը կարճ միջոցի համար  կանգնեցնում 
է գործերի բնականոն ընթացքը, առանց սակայն նրանց 
խանգարելու. 3) Գրուածքի կամ պատմւածքի մէջ նախորդ 
կամ յետագայ նիւթի հետ անմիջական կապ չունեցող մի 
տարբեր, միջանկեալ պատմւածք: 

ԷՊԻԿՈՒՐԵԱՆ, Յտ. Ա.- Էպիկուր յոյն փիլիսոփայի (341-270  
թուին Ք.Ա.) հիմնած տեսութեան նպատակի եւ բարոյա-

գիտական արժէքի մասին: Ըստ Էպիկուրի՝ մարդ անհատը 
պէտք է ձգտի անհունօրէն քամելու երջանկութեան բոլոր 
հնարաւոր աղբիւրները, որովհետեւ մարդկային կեանքը չունի 
այլ նպատակ, քան երջանկութիւն: Այդ աղբիւրները, սակայն, 
պէտք է որ հոգեկան-իմացական բնոյթ ունենան, հեռու զգայ-
նական-կենդանական պղտոր տրամադրութիւններից եւ աղա-

ւաղւած յուզումներից: Էպիկուրի մահւանից յետոյ նրա 
բիւրաղային տեսութիւնները ենթարկւեցին սխալ մեկնաբա-

նութեան, եւ Էպիկուրեան ասելով մարդիկ սկսեցին հասկանալ 
ուտող-խմող եւ սեռային հաճոյքների մէջ իր կեանքն անցնող 
անձ: Էպիկուրեան ընդունւած «Կե՛ր, ա՛րբ եւ ուրախ լե՛ր» 
հրամայականն ուրիշ բան չէ, քան մի անարգանք՝ Էպիկուրի 
անւան նետւած: 

ԷՊԻՏԵՏ, Յն.- Սուր ածական, կարծիք, ակնարկ որոշ անձի, 
երեւոյթի կամ դէպքի մասին: 
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ԷՊՈԼԵՏ, Ֆր.- Ուսնոց.- զինուորական կամ քաղաքա-

ցիական համազգեստի ուսերի վրայի յաւելուածական կար-
ւածք կամ նշան, պաշտօնեայի աստիճանը ցուցադրող: 

ԷՊՈԽԱ, Յն.- Պատմական կարեւոր շրջան. դարեշրջան. 
դարագլուխ: 

ԷՊՈՊԷԱ, Յն.- Ժողովրդական, ցեղային աւանդավէպ. 
ազգային դիւցազներգութիւն, որի մէջ նկարագրւում են 
ազգային մեծ հերոսների սխրագործութիւնները, խտացնելով 
տւեալ ազգի խառնուածքն ու ցեղային ուրոյն յատկանիշները: 
Համաշխարհային Էպոպէաների մէջ առաջնութեան դափնին 
վաստկած են Հոմերոսի «Իլիական»ն ու «Ոդիսական»ը եւ 
Վիրգիլիոսի «Էնէական»ը: Պարսիկ բանաստեղծ Ֆիրդուսու 
«Շահնամէ»ն, որ ոմանց կողմից դասւում է Էպոպէաների 
շարքում, անտարակոյս գրական բարձր արժէք  է ներկայաց-
նում: Ռուսական Իլիա Մուրոմեցի քաջագործութիւնների 
աւանդավէպը զուրկ է գրական բացառիկ  ներշնչումներից, 
իսկ հայկական «Դաւիթ եւ Մհեր»ի ժողովրդական հէքիաթ-
ների մի քանի թերի վարիանտները ցեղագրական հետաքր-
քըրութեան նիւթ  կարող են թերեւս դառնալ, խնամքով  
մշակւելուց յետոյ: Եւրոպական ազգերից Ֆիրլանտացիների 
«Կալեվալլան», Գերմանական «Նիբելունգների» աւանդա-

վէպը, Ֆրանսիական եւ այլ դիւցազներգութիւններից իւրա-

քանչիւրն իրենց թերութիւնները ունենալով հանդերձ՝ գրա-

կան ուշագրաւ արտայայտութիւննրն են եւ տուեալ ժողո-
վրդների նկարագրի ու ցեղային ձգտումների հայելի՝ գունատ 
կամ պայծառ լուսաւորութեամբ: 

ԷՍ-ԷՐ.- Սոցիալ-Յեղափոխականների Կուսակցութիւն 
Ռուսաստանում: Արտայայտիչ էր մէկ կողմից մանրաբուր-
ժուական դեմոկրատիայի եւ միւս կողմից գիւղացիական 
շահերի ու ձգտումների: Նա աւելի շատ դեմոկրական քան 
սոցիալիսական կուսակցութիւն էր, իր մէջ համախմբելով 
ամեն գոյնի պատեհապաշտներ: Բեկբեկւող, հիւանդոտ 
հոսանքն եղաւ հակամարտ ազդեցութիւններին ենթակայ, եւ 
արագօրէն քայքայւեց ու ասպարէզից քշւեց, ներկայիս տիրող 
կուսակցութեան - Կոմունիստական գրոհին առջեւ: Հոկտեմ-
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բերեան Յեղափոխութիւնը վերջ դրեց Սոցիալ-Յեղափոխա-

կանների գոյութեան Խորհրդային Միութեան սահմաններում: 

ԷՍԿԱԴՐՈՆ, Ֆր.- Հեծելազօրքի վաշտ: 

ԷՍԿԻԶ, Ֆր.- Գեղարւեստական ստեղծագործութեան նախ-
նական փորձ, ուրւագիծ՝ 

ԷՍԿԻՄՈ, (Էսկիմոս).- Հիւսիսային ցուրտ երկրների ցեղերից 
մէկը Գրենլանդիայում եւ Հիւսիսային Ամերիկայում: Էսկիմո-
ները իրենք իրենց ինուիտ են կոչում: Ցեղակից են Արեւելեան 
Սիբիրի Չուկչէ ցեղին: Ապրում են որսորդութեամբ եւ ձկնոր-
սութեամբ: Միամիտ, մեղմ եւ անմշակ տարր են: Արեւմտեան 
քաղաքակրթութիւնը մուտք գործեց Էսկիմոների մէջ, իր հետ 
նուէր բերելով օղի, վեներական ախտեր եւ անառակութիւն: 

ԷՍԿՈՒԼԱՊ, Յն.- Բժշկութեան աստւած, Ապոլլոնի զաւակ, 
Յոյն դիցաբանութեան մէջ: Հրաշագործ բժշկութիւններ անե-
լուց զատ՝ սկսեց նոյն իսկ մեռելները կենդանացնել: Զեւսը, 
աստւածների հայրը՝ սարսափած  Էսկուլապի հմտութիւնից՝ 
նրան Պլուտոնին, դժոխքի աստծուն յանձնեց, որը նոյնպէս 
երկիւղի մատնուած էր, խորհելով որ իր պետութիւնը պիտի 
ամայանար, եթէ Էսկուլապ շարունակէր իր արհեստը: Էսկու-
լապ ներկայացւում է իբր հասուն տարիքի մէջ մտած մարդ, 
իր մօտն ունենալով մի աքաղաղ՝ խորհրդանիշը մշտական 
արթնութեան, եւ մի օձ՝ նշան իմաստութեան: Գրականու-
թեան մէջ Էսկուլապ անունը յատկացւում է բժշկին: Հեգ-
նական իմաստով՝ կեղծ, դրամաշորթ բժիշկ: 

ԷՍՏԵՏԻԿ, Յն.- Գեղասէր, գեղարուեստասէր, գեղարուես-
տագէտ: 

ԷՍՏԵՏԻԿԱ, Յն.- 1) Բնութեան եւ գեղարուեստի մէջ 
արտաքին գեղեցիկ ձեւերի ուսումնասիրութիւն. 2) Գեղեցկու-
թեան ըմբռնում՝ արտաքին տպաւորութիւններով:  

ԷՍՏՐԱԴ, (Էստրադա), Ֆր.- Բեմ թատրոնի կամ սրահի մէջ: 
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ԷՎՈԼԻՒՑԻԱ, Լտ.- Բնաշրջում. բարեշրջում.- Կենդանական 
եւ բուսական տեսակների աստիճանական կատարելագոր-
ծում՝ բնական, բնազդական ձգտումով: Օրինակ՝ կենդանա-

կան կեանքի նախահայրն եղած է Պրոտոպլազմա – մի միա-

բջիջ սաղմ, որից դարերի երկար հոլովումով՝ ծագումն առած 
են կենդանական հետզհետէ բարդւող տեսակներ, մինչեւ որ 
կազմւել է ներկայ կենդանական աշխարհը, իր մէջն առնելով 
նաեւ մարդը: Գիտական Էվոլիւցիայի հիմնադիրն է Անգլիացի 
հռչակաւոր բնագէտ Չարլզ Դարվին: - Էվոլիւցիան կղերա-

պահպանողական տարրերի կողմից նկատւած է իբր քրիս-
տոնէական հաւատալիքների հիմերը քանդող վնասակար 
գիտութիւն, որովհետեւ նա խախտում է  Հրէական այն առաս-
պէլը, թէ Աստւածը վեց օրուայ մէջ ստեղծած է աշխարհը. այդ 
պատճառով Էվոլիւցիայի դէմ բուռն պայքար է մղւում յետա-

դիմական հոսանքների կողմից, մանաւանդ Մ.Նահանգ-
ներում: Տեննեսիի նահանգում, Դէյտոն քաղաքի մէջ աղմ-
կարար մի դատավարութիւնից յետոյ, 1925  թւին՝ դպրոցների 
մէջ արգիլւեց Էվոլիւցիայի դասաւանդութիւնը: Այդ տգէտ եւ 
խաւարամոլ կարգադրութեան հետեւեցին մի քանի նահանգ-
ներ եւս, ամօթալի պատնէշ կանգնեցնելով գիտութեան առջեւ: 

ԷՎՊԱՏՐԻԴ, Յն.- Հին Աթէնքի արտօնեալ ազնուական 
դասակարգ: 

ԷՎՐԷԿԱ, Յն.- «Գտայ».- Սիրակիւզի հռչակաւոր երկրաչափ 
եւ մաթեմաթիկոս Արքիմեդէսի ուրախութեան բացական-
չութիւն, երբ յայտնագործեց մարմինների ծանրութեան 
օրէնքը: 

ԷՏԱՊ, Ֆր.- 1) Մէկ վայրից միւսը ղրկւող կալանաւորների 
խումբ. 2) Ճամբորդութեան ժամանակ իջեւան, կայան՝ 
հանգստի համար. 3) Բանակի տեղափոխութեան միջոցում 
մէկ կէտից մինչեւ միւս կէտը երկարող ճանապարհ. 4) 
Ռազմամթերքի պահեստանոց. 5) Քաղաքական դէպքերի 
ժամանակ ղեկավար մարմինների վերջնական նպատա-

կակէտ: 

ԷՏԻԿԱ, Էթիկա, Յն.- Բարոյագիտութիւն.- Փիլիսոփայական 
մտածելակերպ, որը նկատի է առնում մարդկային նկարագրի 
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առանձնայայտկութիւնները նրանց բարոյական արժէքի 
համաձայն: 

ԷՏԻՒԴ, Ֆր.- 1) Նկարչի գծած նախնական ստուերագիծ, 
որի վրայ նա կաղապարում է իր յղացումն ամբողջ կատա-

րելութեամբ. 2) Երաժշտական արտադրութիւնների մէջ՝ նա-

խափորձ. 3) Գրական իմաստով՝ փորձնական արտադրու-
թիւն: 

ԷՏՆՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Ազգաբանութիւն, ցեղաբանութիւն.- 
Մարդկային ցեղերի ծագումը, սովորոյթները, զարգացումն ու 
այլ բնորոշ յատկանիշներն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ԷՐԱ, Յն.- Պատմական որոշ շրջան, դարագլուխ. 
դարեշրջան: Պատմականօրէն ժամանակագրական Էրաներն 
են ազգերի տոմարների սկիզբը.- Հրէական՝ Եգիպտոսից Ելքը՝ 
1483  կամ 1648  Ք.Ա.: Հրէական՝ Բաբելոնի Գերութիւնից՝ 597  
Ք.Ա. Քրիստոնէական՝ Քրիստոսի Ծնունդից մինչեւ հիմա: 
Յունական՝ Ոլիմպեան Ա. Խաղեր՝ 776  Ք.Ա.: Հռոմէական՝ 
Հռոմի հիմնադրութիւն՝ 753  Ք.Ա. Մահմեդական՝ Փախուստը 
Մեքքայից՝ 622  Ք.Յ.: Ֆրանսիական՝ Մեծ Յեղափոխութիւն՝ 
1790  Ք.Յ.: Խ. Միութեան՝ Մեծ Յեղափոխութիւն՝ 1917  Ք.Յ. : 
Հայկական Տառերի Գիւտը՝ 466  Ք.Յ.: 

ԷՐԱՏՈ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ՝ թախծոտ 
բանաստեղծութեան Մուսա: 

ԷՐՈՍ, Յն.- Սիրոյ աստւած Յոյն դիցաբանութեան մէջ. 
նոյնը՝ Կուպիդոն, Կիւպիդ կամ Ամուռ: 

ԷՐՈՏԻԿ, Յն.- Սիրային . հեշտասէր. վաւաշոտ:  

ԷՐՈՏՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Հեշտամոլութիւն.- Հոգեկան հիւան-
դոտ դրութիւն, երբ ենթական ամբողջովին կլանուած է 
սեռային հաճոյքների խորհուրդներով եւ մտապատկերներով: 

ԷՐՈՒԴԻՑԻԱ, Յն.- Մտաւոր մեծ պաշար, մասնաւորապէս 
պատմական գիտութիւնների մէջ: 
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ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ, Լտ.- Հաճոյքի համար կամ գիտական 
ուսումնասիրութեան նպատակով ժամանակաւոր ճամբոր-
դութիւն: 

ԷՔՍՉԷՅՆՋ, Ան.- Բորսա: Տե՛ս Բիրժա: 

ԷՔՍՊԱՏՐԻԱՆՑԻԱ, Լտ.- Հայրենիքից վտարում: 

ԷՔՍՊԵԴԻՑԻԱ, Ֆր.- 1)Գիտական արշաւախումբ՝ որոշ 
շրջանում ուսումնասիրութիւններ կատարելու. 2) Զինւորա-

կան արշաւախումբ. 3)Վարչական հաստատութիւն, որը 
մշակում է պետական ծրագիրներ, որոշ տեղերում գործա-

դրելու. 4) Ապրանքների կամ փոստային ծրարների փոխա-

դրութեան գործով զբաղւող պաշտօնէութիւն: 

ԷՔՍՊԵՐՏ, Լտ.- Որոշ ճիւղի մասնագէտ: 

ԷՔՍՊԼՈԱՏԱՑԻԱ, Ֆր.- 1) Շահագործում հանքային արդիւ-
նաբերական, հողային եւ այլ աղբիւրների շահագործում, 
յօգուտ շահագործող անհատի, ընկերութեան, համայնքի կամ 
պետութեան. 2) Աշխատանքի շահագործում, հարստա-

հարում.- գործաւոր դասակարգի աշխատանքի իւրացում 
դրամատիրական դրութեան տակ, երբ արտադրութեան 
արդիւնքը վայելում է ոչ թէ արտադրող աշխատաւորը, այլ 
նրան օրականով վարձող գործատէրը: 

ԷՔՍՊՈՐՏ, Լտ.- 1) Ամէն կարգի ապրանքների արտա-

հանում դէպի օտար երկրներ. 2) Արտահանուած ընդհանուր 
ապրանքների քանակն ու արժէքը, վիճակագրական  ձեւով: 

ԷՔՍՊՐՈՄՏ, Լտ.- Յանպատրաստից արտասանւած կամ 
երգւած ոտանոր, երգ եւ այլն. վայրկեանի յղացում: 

ԷՔՍՊՐՈՊՐԻԱՑԻԱ, Լտ.- Պետութեան կամ դատարանի կող-
մից անհատների կամ ընկերութիւնների  սեփականութիւնն 
եղած անշարժ կայքերի, գործարանների եւ արդիւնաբերական 
ու հողային ամէն կարգի հարստութիւնների բռնագրաւում. 
պետականացում: 
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ԷՖԷՆՏԻ, Թք.- Սովորական ամբոխից իբր թէ մէկ աստիճան 
բարձր անհատին տրուած յարգանքի ածական: 

ԷՖՖԵԿՏ, Լտ.- Արտաքին շքեղ փայլից ստացւած տպաւորւ-
թիւն. ազդեցութիւն: 

Թ 

ԹԱԼԻԱ, Յն.- Կատակերգութեան մուսա յոյն դիցաբանու-
թեան մէջ: 

ԹԱԼՄՈՒԴ, Հր.- Հրէական սուրբ գիրք, Հին Կտակարանից 
հատուածներով, նրանց մեկնութիւններով, բժշկական խոր-
հուրդներով եւ ծիսական բնոյթ ունեցող հրահանգներով: 

ԹԱՅ-Կի, Չն.- Չինացի մեծ բարոյագէտ-փիլիսոփայ 
Կոնֆուցիոսի (Կունկ-Ֆու-Ցու) վարդապետութեամբ՝ այն նախ-
նական էութիւնը, որը ծնունդ առած է գոյութիւն ունեցող 
միւս բոլոր էութիւններէն: 

ԹԱՆԱՏՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ մահուան 
աստւած, Գիշերւայ աստուծոյ որդի եւ Քունի եղբայր: 

ԹԱՆԶԻՄԱԹ, Աբ.- Սուլթաններու օրով բարձրագոյն հրո-
վարտակ, հպատակներին ուղղուած, իբր թէ բարենորոգչական 
իմաստով: 

ԹԱՒԱԴԻ, Վր.- Վրաստանի իշխանական ծագում ունեցող: 
Թաւադները ցարական բռնապետութեան հովանաւորւած 
դասակարգն էին, մեծ մասամբ աղքատ, ծոյլ, շռայլ, ուտող - 
խմող ձրիակերների մի ստւարաթիւ զանգուած: 

ԹԵԶԷՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան նշանաւոր հերոս, 
որուն վերագրւած է Կրեթէ կղզու Լաբիւրինթոսում ապրող 
մարդակեր Մինոտավրոսին սպանելու հերոսութիւնը: Թեզէոս, 
ըստ աւանդութեան, պետական վարչութեան հիմնադիրն եղաւ 
Ատտիկայում (Յունաստանի գաւառներից մէկը) եւ Աթէնքի 
օրէնսդրական առաջին կարգերը հաստատեց: 
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ԹԵՄԱ, Յն.- Գրուածքի կամ բանախօսութեան մէջ հիմնա-

կան միտք. իմաստ. նիւթ: 

ԹԵՐԱՊԵՏԻԿ (Տերապետիկ), Յն.- Բժշկական գիտութեան 
այն ճիւղը, որը սովորեցնում է հիւանդութիւնները բուժելու 
կերպերը: 

ԹԵՐՄՈ ԷԼԵՔՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Տաքութեամբ ստաց-
ւած էլեքտրականութիւն: 

ԹԵՐՄՈՄԵՏՐ, Յն.- Ջերմաչափ. Տաքութիւնը աստիճան-
ներով չափող գործիք, որի մի քանի տեսակները.- Սենտիգրատ՝ 
100  աստիճանների բաժանումով, Ռէոմիւր՝ 80  եւ Ֆահրեն-
հայթ՝ որոնք ցուցադրում են հազարաւոր աստիճանների 
ջերմութիւն, հալւած զանգւածների եւ մետաղների տաքու-
թիւնը մատնանշող: 

ԹԵՏԻՍ, Յն.- Տրովադական պատերազմի գլխաւոր 
դիւցազն Աքիլլէսի մայր, որը նրան ծնելով՝ դժոխքի Ստիքս 
գետի մէջ լողցրեց, նրան անխոցելի դարձնելու համար: 
Աքիլլէս մեռաւ ոտքի կճղակից վիրաւորւելով, որով մայրը 
բռնած էր իրեն Ստիքսի մէջ սուզած միջոցին: 

ԹԷԶ (Թէզիս), Յն.- 1) Ապացոյցի կարօտ խնդիր, 
գաղափար, նիւթ. 2) Վիճաբանութեան, դասախօսութեան կամ 
գիտական ուսունասիրութեան համար ընտրւած նիւթ. 3) Որոշ 
դրութիւն, որն անհրաժեշտ է հաստատել դրական փաստերով 

ԹԷԻԶՄ, Յն.- Աստուածպաշտութիւն, Աստուծոյ գոյու-
թեան ընդունելութիւն, հակառակ Աթէիզմին – անաստւա-

ծութեան: 

ԹԷԼԵՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Վախճանաբանութիւն.- Փիլիսոփայա-

կան տեսութիւն, որի համաձայն բնութեան մէջ ոչ մէկ  
երեւոյթ անիմաստ չէ, այլ ամեն բան իր վախճանական 
նպատակն ունի, այն է վերջնական կատարելութիւն. երեւոյթ-
ներն ինքնաբերաբար չեն ղեկավարւում, այլ ներքին որոշ 
մղումներից, եւ իրենց զարգացման բարձրագոյն աստիճանին 
են հասնում երկարատեւ շրջաններից  յետոյ միայն: 
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ԹԷՈԳՈՆԻԱ, Յն.- Բազմաստւածեան կրօնների մէջ 
աստւածների եւ աստւածուհիների ցեղագրութիւն, ցեղաբա-

նութիւն, այսինքն նրանց ազգակցական փոխադարձ կապերով 
զբաղւող գիտութիւն: 

ԹԷՈԼՈԳ, Յն.- Աստւածաբան: 

ԹԷՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Աստւածաբանութիւն.- Աստուծոյ 
էութիւնն ու բնոյթն ուսումնասիրող կրօնագիտութիւն: 

ԹԷՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Աստւածպետութիւն.- Համայնքի կամ 
պետութեան այնպիսի վարչաձեւ, որը համարւում է Աստուծոյ 
կողմից հաստատւած, եւ որի գլուխն են կղերականները: 
Թէոկրատիա ներկայացնում էին հին Հրէաները իրենց դատա-

ւորների պետական կազմով, որոնք ռաբուններն էին, Հռոմի 
Պապական Թէոկրատիան, Թիբէթի Դալայ-Լամայի Թէոկրա-

տիա եւ այլն: 

ԹԷՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Կրօնական խելագարութիւն. ծայրահեղ 
կրօնամոլութիւնից առաջացած, որը կարող է անհատական 
լինել, ինչպէս նաեւ հաւաքական: Արդիւնք է անսահման 
տգիտութեան եւ մտածելակերպի միակողմանիութեան, 
արտաքին ներշնչումներին մշտապէս ենթակայ: Հաւաքական 
Թէոմանիայի երեւոյթներն եղած են Խաչակրական Արշա-

ւանքները, մանուկների Խաչակրութիւնը, որոնք իբր թէ 
Երուսաղէմը պիտի ազատէին անհաւատներից (Մուսուլման-
ներից), Շէյխերի եւ Մոլլաների առաջնորդութեամբ սարքւած 
Քրիստոնեաների Վայրագ կոտորածները, Հուգենոտների 
(Բողոքականների) ջարդը կաթոլիկ խուժանի կողմից, Հրէա-

կան Պոգրոմները Ռուսաստանում եւ այլն: Զանգուածային 
Թէոմանիաի երեւոյթներն են նաեւ Ռուս աղանդաւորների 
պարբերական թափառումները Քանատայի անտառներում եւ 
ճանապարհների վրայ, ամբողջովին մերկանդամ, սաղմոսներ 
երգելով. Ռուհճիական պաշտամունքները, մերկանդամ գետե-
րի եւ լճերի մէջ մկրտութեան այլանդակ տեսարաններով, 
Ռուս Խլիստունների գիշերային պաշտամունքներն եւ այլն: 

ԹԷՈՄԱՆՏԻԱ, Յն.- Երկնային ներշնչումներից ազդւած 
գուշակութիւններ, ինչպէս Յունաստանի Դելֆեան տաճարում 
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եւ հին ազգերի բոլոր հեթանոս մեհեաններում. հայ քուրմերի 
եւ քրմուհիների գուշակութիւնները պատմական Արմաւիրի 
Սօսանւէր անտառներում, Քրիստոնէական ուխտավայրերի 
«ընկնաւորների» (լուսնոտների) գուշակութիւններն եւ այլն: 

ԹԷՈՐԵՄԱ, Յն.- Մաթեմաթիքական գիտութեան մէջ 
ճշմարտութիւն, որ ապացոյցի պէտք չունի (Աքսիոմայի հակա-

ռակ): 

ԹԷՈՐԵՏԻԿ, Յն.- 1) Տեսական հայեացքներն իբր հաստատ-
ւած փաստեր գործածող անձ. 2) Վերացական ճշմարտու-
թիւններն իբր դրական իրողութիւններ ընդունող անձ: 
Տեսաբան: 

ԹԷՈՐԻԱ, Յն.- Տեսութիւն. վերացական սկզբունք: 

ԹԷՈՖԱԳ, Յն.- «Աստւածակեր».- Քրիստոնեաներին տըր-
ւած ծաղրական ածական հաղորդութիւն առնելուն (Քրիս-
տոսի մարմինն ու արիւնը ճաշակելուն) համար: 

ԹՈՒՐԱՆԻԶՄ, Տե՛ս (Պանթուրանիզմ): 

ԹՈՐԻՆԵՐ, Ան.- Անգլիական խորհրդարանում պահպա-

նողականներ, որոնք հնաւանդ սովորոյթների, կրօնական 
հոսանքների եւ պետական հին կազմի մոլերանդ հետեւորդ-
ներն են: 

 

 

Ժ 

ԺԱԿԵՐԻԱ, (Ժակրի) , Ֆր.- 1358  թուի Ֆրանսիական 
գիւղա-ցիութեան անկազմակերպ ըմբոստութիւն 
հարստահարող ազնւականութեան դէմ: Վերջինները ճզմեցին 
ապստամբ-ներին, անգութ խժդժութիւններ գործելով գիւղերի 
անպաշտ-պան բնակչութեան դէմ: 
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ԺԱԿՈԲԻՆՆԵՐ, Ֆր.- Ֆրանսիայում քաղաքական կուսակ-
ցութիւն ԺԷ.-րդ դարում, որի համախմբումները տեղի էին 
ունենում Սէն Ժագի (Սուրբ Յակոբ) վանքում, եւ այդ 
պատճառով Ժակոբիններ էին կոչւում: Ռամկավար խմորում 
ունէին: Այդ կուսակցութեան անդամակցած են Մեծ Յեղա-

փոխութեան ականաւոր դէմքերից Ռօբեսպիէր եւ Մարատ: 
1794-ին լուծվեց: 

ԺԱՆԴԱՐՄ, Ֆր.- 1) Ֆրանսիայում ԺԱ.-ԺԳ. դարեշրջանի 
մէջ զրահակիր ասպետ. 2) Ներկայիս քաղաքական ոստիկան: 

ԺԱՆՐ, Ֆր.- 1) Ոճ, ճաշակ՝ իրական կեանքին համա-

պատասխան. 2) Իրական կենցաղից նկարչութիւն. 3) Տեսակ: 

ԺԱՐԳՈՆ, Ֆր.- Աղաւաղւած բարբառ, լեզու, օրինակ՝ 
Հրէաները երկու Ժարգոններ են գործածում. աղաւաղւած 
Գերմաներէն եւ աղաւաղւած սպանիերէն: 

ԺԻՐՈՆԴԻՍՏՆԵՐ, Ֆր.- Ֆրանսիական Մեծ Յեղափոխու-
թեան ժամանակ չափաւոր ազատականների կուսակցութիւն, 
որը քայքայւեց եւ ոչնչացաւ Ժակոբինների հետ ունեցած 
ընդհարումների հետեւանքով: 

ԺԻՒՐԻ (Ջիւրի, Ճիւրի), Ֆր.- Երդւեալների դատարան, 
յաճախ տգէտ եւ օրէնքից ոչինչ չհասկացող անձերի խումբ, 
որոնց խղճին է յանձւում վճիռ արձակել մեղադրեալի նկատ-
մամբ: 

ԺՈԿԷՅ, Ան.- Ձիարշաւին մասնակցող հեծեալ: 

ԺՈՆԳԼԵՈՐ, Ֆր.-  Ձեռնածու, խեղկատակ: 

ԺՈՒԼԻԿ, Ռս.- Սատանայութիւն դարձնող. չարաճճի. 
խաբեբայ. «առաւ-փախաւ»: 

ԺՈՒՐՆԱԼ, Ֆր.- Պարբերաթերթ.- Օրաթերթ, շաբաթաթերթ 
կամ ամսաթերթ, տեղեկագիր, տօմար: 

ԺՈՒՐՆԱԼԻՍՏ, Ֆր.- Օրագրող. հրապարակագիր: 
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Ի 

ԻԲԻՍ, Եգ.- Հին Եգիպտացիների պաշտած մի խոշոր 
թռչուն, արագիլի սերունդից, սպիտակ մարմնով եւ սեւ 
գլուխով ու պոչով: Օձեր եւ վնասակար այլ սողուններ ոչնչա-

ցնելով՝ սրբացած էր ժողովրդի մտքի մէջ: 

ԻԲԼԻՍ,  Աբ.- Արաբների հաւատալիքով՝ գերագոյն, չար 
ոգի. սատանայապետ:  

ԻԲՆ, Աբ.- Որդի, շառաւիղ լինելը ցոյց տւող ածական, որ 
յատուկ անուան առաջն է գործածւում Արաբների մէջ, 
օրինակ՝ Իբն Ռաշիդ – Ռաշիդի որդի կամ Ռաշիդի սերունդից: 

ԻԴԷԱ, Յն.- Գաղափար, միտք, յղացում:  

ԻԴԷԱԼ, Յն.- 1) Բարձրագոյն մտապատկեր, որ իր մէջ է 
ամփոփում երեւակայութեան նիւթ եղած մի առարկայ. Իր 
վերջնական կատարելութեան մէջ. 2) Փափաքելի իր, երեւոյթ, 
Էութիւն, վիճակ, որին հասնելը անհատի կամ համայնքի 
վսեմագոյն ձգտումն է նկատւում: - Ըստ Լեվ Տալստօյի՝ 
«Իդէալը դադրում է այլ եւս իդէալ լինելուց, երբ իրականու-
թիւն է դառնում:» 

ԻԴԷԱԼԱԿԱՆ, Յն.- Կատարեալ. անթերի. հրաշագեղ. վսե-
մագոյն. անհունօրէն բաղձալի: 

ԻԴԷԱԼԻԶՄ, Յն.- 1) Գերագոյն, վսեմ ձգտում՝ դէպի յաւի-
տենական անվախճան կատարելութիւն. 2) Մտապատկեր-
ներն իրականութեան տեղ ընդունելու ձգտում. 3) Ինքնա-

ներշնչւած գաղափարապաշտութիւն, կենսական բոլոր երե-
ւոյթների վրայ լայն հայեացքով նայելու, հաւատալով որ 
թերութիւնները վերջիվերջոյ պիտի սրբագրւին, եւ յաղթա-
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նակը ճշմարտութեան ու առաքինութեան է վերապահւած. 4) 
Գրականութեան եւ գեղարւեստի մէջ ձգտում դէպի վսեմը, 
կատարեալը: 

ԻԴԷԱԼԻՍՏ, Յն.- 1) Գաղափարապաշտ. Երեւոյթների վրայ 
լայն հայեացքով նայող. 2) Իրական կեանքի պահանջները 
չնկատող եւ երազային գեղեցկութիւններով յափշտակւող անձ: 

ԻԴԷՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Գաղափարագրութիւն, նշանագրու-
թիւն.- գրութեան յատուկ եղանակ. որը յատուկ նշաններով  
տալիս է որոշ գաղափարներ, փոխանակ տառեր եւ բառեր գոր-
ծածելու: 

ԻԴԷՈԼՈԳ, Յն.- 1) Քաղաքական կուսակցութեան մտաւո-
րական ներկայացուցիչ. 2) Սահմանափակ աշխարհայեացքի 
տէր քննադատ: 

ԻԴԷՈԼՈԳԻԱ, Յն.- 1) Գաղափարների ծագումն ու հասա-

րակական արժէքն ուսումնասիրող տեսութիւն. 2) Գործնա-

կան արժէքից  զուրկ մտածելակերպ. 3) Նեղմիտ գաղափարա-

կանութիւն: 

ԻԴԻԼԼԻԱ, Յն.- 1) Գեղջկական կամ հովւական պարզ ու 
հաճելի կենցաղը նկարագրող բանաստեղծութիւն. 2) Գիւղա-

կան պարզուկ կեանք: 

ԻԴԻՈԼԱՏՐԻԱ, Յն.- Ինքնապաշտամունք. սեփական անձի 
աստւածացում: 

ԻԴԻՈՄ, Յն.- Ինքնայատուկ ոճ. մասնաբարբառ. գաւա-

ռաբարբառ: 

ԻԴԻՈՏ, Յն.- Ապուշ. բթամիտ: 

ԻԴՈԼԱՏՐԻԱ, Յն.- Կռապաշտութիւն. կուռքերի աստւա-

ծացում: 

ԻԶԻՍ, Եգ.- Հին Եգիպտական դիցաբանութեան մէջ մայր-
աստւածուհի, հայր-աստուծոյ – Օզիրիսի կին: Բնութեան 
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ստեղծագործող ոյժերի պաշտպանն էր եւ արգասաւորութիւնը 
հովանաւորող: 

ԻԹԻՀԱՏ-ԹԵՐԱՔՔԸ, Թք.- Միութեան եւ յառաջդիմու-
թեան կոմիտէ. Թիւրք կեղծ – ազատական կուսակցութիւն՝ 
նախաքեմալական Թիւրքիայում: 

ԻԹԻԼԱՖ, Թք.- Ազգային պահպանողական կուսակցու-
թիւն՝ նախաքեմալական Թիւրքիայում: 

ԻԼԻԱԿԱՆ, Յն.- Հոմերոսի հռչակաւոր Յունական դիւցազ-
ներգութիւնը (Էպոպէա), որի մէջ նկարագրւած են Տրովա-

դայի (Տրոյի) տասնամեայ պատերազմները: 

ԻԼԻԱ-ՄՈՒՐՈՄԵՑ, Ռս.- Ռուս ազգային դիւցազներգու-
թեան կենտրոնական հերոս: 

ԻԼԻՒԶԻԱ, Լտ.- 1) Տեսական պատրանք. 2) անիրագոր-
ծելի ցնորք: 

ԻՄԲԼՈԿԱՑԻԱ, Լտ.- Եկեղեցական նզովքին ենթարկւած 
անձի թաղում, առանց կրօնական ծիսակատարութեան, յա-

ճախ ընդհանուր գերեզմանից հեռու: 

ԻՄՊԵՐԻԱ, Լտ.- Կայսրութիւն. պետական վարչաձեւ, որի 
գլուխն է անսահման իրաւունքներով մի բռնապետ, կամ 
սահմանադրական կազմով երկրի մէջ՝ կայսր կամ թագաւոր: 

ԻՄՊԵՐԻԱԼ, Լտ.- Կայսերական: 

ԻՄՊԵՐԻԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Կայսերականութիւն. Կայսերա-

պաշտութիւն. 2) Աշխարհակալական տրամադրութիւն կամ 
տիրապետող հոսանք՝ զէնքի ոյժով նորանոր երկրներ նուա-

ճելու եւ նրանց բնակչութիւնները տնտեսասպէս եւ քաղա-

քականապէս ստրկացնելու եւ կեղեքելու. 3) Կապիտա-

լիստական Իմպերիալիզմ – ձգտում դրամագլխի միջոցով 
օտար շուկաների վրայ իշխելու: 

ԻՄՊՈՏԵՆՑԻԱ, Լտ.- Տղամարդու սեռային անկարողու-
թիւն: 
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ԻՄՊՈՒԼՍ, Լտ.- Դրդիչ պատճառ. մղում. շարժառիթ: 

ԻՄՊՐԵԱՍԱՐԻՈ, Իտ.- Թատրոնական գործակալ. տէր. 
ղեկավար: 

ԻՄՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ, Ֆր.- Գեղարւեստի մէջ ուղղութիւն, որը 
ձգտում է տալու բնութեան ազդած անմիջական տպաւորու-
թիւնները: 

ԻՆԴԵՏԵՐՄԻՆԻԶՄ, Լտ.- Փիլիսոփայական տեսութիւն. որը 
փորձում է ճշտելու մարդկային կամքի եւ անհատական ազա-

տութեան սահմանները: 

ԻՆԴԻՎԻԴ, (Ինդիվիդուում) .- Անբաժանելի, մէկ էութիւն. 
անհատ: 

ԻՆԴԻՎԻԴՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Անհատապաշտութիւն, ան-
հատի անսահման ազատութիւն, համայնքի կամ պետութեան 
հսկողութիւնից անկախ. 2) Անհատի հոգեւոր-մտաւոր արտա-

յայտութիւնների մէջ ինքնայատուկ դրոշմ, որը նման չէ 
ուրիշներին: 

ԻՆԴՈՒԼԳԵՆՑԻԱ, Լտ.- Հռոմի պապերի առեւտրական 
շահաբեր աղբիւր եղող «Թողութեան (ներման) վկայական»: 
Ամէն կարգի ոճրագործներ իրաւունք ունէին գնելու 
«Թողութեան Վկայականներ», իրենց անցեալ. Ներկայ եւ 
ապագայ մեղքերի ներումն ապահովելով: Անհրաժեշտ էր 
միայն  թեթեւ խոստովանանք, որպէսզի խոստովանեցնող 
«հայրը» թէ գործւած յանցանքը որ դասակարգին էր պատ-
կանում, դրա համեմատ տուրք գանձելու համար: Մեծա-

քանակ մեղքեր գործողը բնական է աւելի պիտի վճարէր: 
Օրէնքը չէր կարող հետապնդել այն անձին, որ Թողութեան 
Վկայականն ունենար. հոգ չէ թէ ինչ յանցանք գործած լինէր: 
Վկայականի տէրը միաժամանակ ապահովւած էր լինում  իր 
մուտքը արքայութեան մէջ, որի դուռը հրեշտակները 
պարտաւոր էին նրա առաջը բանալու: 

ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Փիլիսոփայական մտածելակերպ՝ 
հիմնւած դիտողութիւնների եւ փորձառութեան վրայ. 2) Մաս-
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նաւոր ճշմարտութիւններից ընդհանուր ճշմարտութիւններ 
եզրակացնելու եղանակ: 

ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱ, Լտ.- Արդիւնաբերութիւն, ճարտարարւեստ: 

ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՑՈՒՄ, Լտ.- Երկրի արդիւնաբերութեան եւ 
ճարտարարւեստի բարձրացում. նոր աղբիւրների եւ արտա-

դրութեան մեքենայացման միջոցով: 

ԻՆԵՐՏ, Լտ.- Անգործունեայ. անշարժ. յարակայուն: 

ԻՆԵՐՑԻԱ, Լտ.- Մարմինների անշարժ, յարակայուն դրու-
թիւն, երբ արտաքին հարւածից նրանք կարող են շարժւել 
անվերջ, միեւնոյն գծով, մինչեւ որ մէկ ուրիշ արտաքին 
հարուած կասեցնէ նրանց շարժումը կամ ետ մղէ: 

ԻՆԻՍԻԱՏԻՎ, Լտ.- Նախաձեռնութիւն: 

ԻՆԿԱՆԵՐ.-  Հարաւային Ամերիկայի կարմրամորթների 
մի ցեղ, գլխաւորապէս ներկայ Պերուի հանրապետութեան եւ 
շրջակայ երկրամասերում: Ընդարձակ եւ հանգիստ կեանք 
ունեցող կայսրութիւն էր, մինչեւ որ քաղաքակիրթ կոչւած 
Սպանիացիները գրաւեցին Ինկաների երկիրը եւ վայրագ 
կոտորածներ սարքեցին: Ինկաների արեան բաղանիքներ 
սարքող հրէշն եղաւ Ֆրանչիսկո Պիզարրո, իր երկու 
եղբայրների հետ, որոնք Պերուն գրաւեցին 1533-ին: 

ԻՆԿՈԳՆԻՏՈ, Լտ.- Գաղտնի. ծածուկ. իր իրական անունը 
թագցնող անձ: 

ԻՆԿԼԻԶԻՏՈՐ, Լտ.- Հաւատաքննիչ: 

ԻՆԿՎԻԶԻՑԻԱ, Լտ.- Հաւատաքննութիւն.- Կաթոլիկութեան 
ստեղծած կրօնական հաւատաքննութեան ատեան, Դոմի-
նիկեան Միաբանութեան վանքերում, «հերետիկոսներին» 
(հերծուածողներին), վհուկներին եւ եկեղեցու թշնամիներին 
քննելու, դատելու եւ պատժելու համար: Ատեանի առաջն էին 
բերւում տասնեակ հազարաւոր մարդիկ, կիներ եւ նոյնիսկ 
փոքրահասակներ, որոնք դժբախտութիւնն ունեցած էին 
կրօնաւորների կասկածը գրաւելու: Յատկապէս հնարւած 
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դժոխային մեքենաներով տանջում էին, իբր թէ յանցանքները 
խոստովանեցնելու մտքով եւ սպանում հրէշային անգթու-
թեամբ: Սպանիացի մեջ հաւատաքննիչը Թոմաս Տորկվեմադա 
(1420-1498)  կարողացաւ այդ պաշտօնի մէջ տասնեակ 
հազարաւոր «անհաւատներին» ոչնչացնել, ահռելի տանջանք-
ների մէջ: Մարդկային ցեղի ամենից մեծ դահիճներից մէկը 
դառնալով՝ Տորկվեմադան իբր «սուրբ» ճանաչւած է, եւ իր 
անունով, նոյն իսկ Մ. Նահանգներում դպրոցներ եւ քալէջներ 
հաստատուած են: Գրիգոր Թ-րդ Պապը 1233-ին յատուկ 
կոնդակով օրինակացրեց Հաւատաքննութիւնը, Իննոկենտիոս 
Դ-րդ Պապը արտօնեց տանջանքների գործադրութիւնը 1252-
ին, իսկ Ուրբանոս Դ-րդ Պապը հաստատեց մէկ ուրիշ կոն-
դակով: Հաւատաքննական տանջանքները տեղի էին ունենում 
նաեւ Ֆրանչիսկեան միաբանութեան վանքերում: Յիսուսեան 
(Ճիզվիթ) վարդապետները եւս ամեն կերպ աջակից էին այդ 
ոճիրներին: Ամբողջ Եւրոպան արեան մէջ խեղդուեցաւ այդ 
սարսափների հետեւանքով, մինչեւ որ պետութիւններ ստիպ-

ւած եղան նրանց առջեւն առնել: 

ԻՆՍԻՆՈՒԱՑԻԱ, Լտ.- Զրպարտութիւն. ամբաստանութիւն. 
վարկաբեկում: 

ԻՆՍՏԻԿՏ, Լտ.- Բնազդ. անգիտակից մղում: 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, Լտ.- Կրթական կամ գիտական հաստատու-
թիւն. դպրոց. ճեմարան. կաճառ. աշխատանոց: 

ԻՆՎԱԼԻԴ, Լտ.- 1) Վէրքի, ծերութեան կամ այլ պատճա-

ռով անկարող, անզօր անձ. գործելու անընդունակ. 2) 
Անվաւերական. օրէնքի առջեւ անզօր: 

ԻՆՎԵՆՏԱՐ, Լտ.- Շարժական գոյքերի եւ ամեն կարգի 
ապրանքների ցուցակ: 

ԻՆՏԵԼԻԳԵՆՏ, Լտ.- Կրթւած, զարգացած անձ. մտաւո-
րական: 

ԻՆՏԵԼԻԳԵՆՑԻԱ, Լտ.- Կրթւած դասակարգ. մտաւորակա-

նութիւն: 
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ԻՆՏԵԼԼԵԿՏ, Լտ.- 1) Մտածողութեան կարողութիւն. բանա-

կանութիւն. 2) Խորհող, գիտակից անհատ: 

ԻՆՏԵԼԼԵԿՏՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- Փիլիսոփայական աշխարհայ-
եացք, որն երեւոյթների քննութեան մէջ գերակշռութիւն է 
տալիս մտքին, բանականութեան: 

ԻՆՏԵՆԴԱՆՏ, Լտ.- Բանակի պարենաւորման պաշտօ-
նէութիւն: 

ԻՆՏԵՆՍԻՎ, Լտ.- 1) Բուռն. ուժգին. 2) Արդիւնաւէտ. 3) 
Հասարակական-տնտեսական իմաստով՝ արդիւնաբերութեան 
կատարելագործւած սիստեմ. տնտեսական փայլուն դրու-
թիւն: 

ԻՆՏԵՐՆԱՏ, Լտ.- 1) Պարփակւած. ամփոփւած. 2) Գիշե-
րօթիկ դպրոց. 3) Բժշկական ուսանողների աշխատանքները 
հիւանդանոցների մէջ: 

ԻՆՏԵՐՆԱՍԻՈՆԱԼ, Լտ.-  1) Միջազգային. միջազգայնա-

կան.- Միջազգային աշխատաւորական միութիւն, հիմնուած 
1864  թուին: Բազմաթիւ երկրների բանւորական կազմա-

կերպութիւններն անդամակցեցին Միջազգայնականին, աշ-
խատաւորական զանգուածների մէջ դասարկարգային 
գիտակցութիւն եւ շահերի ու ձգտումների ներդաշնակութիւն 
ստեղծելով: Ինտերնասիոնալը իր առաջին եւ երկրորդ 
շրջաններն ունեցաւ, յաճախակի թեքումներով դէպի աջ: 
Ներկայ Երրորդ Միջազգայնականը զտւած կոմունիստական 
կազմակերպութիւնն է, իր կենտրոնն ունենալով  Խ. Միութեան 
մայրաքաղաքը Մոսկւան (Տե՛ս Կոմունիզմ), - «ինտերնասիո-
նալ» - Միջազգային Ռազմերգ.- Էօժէն Պոպիէի կողմից 1871-
ին հեղինակած «Միջազգային Երգ», որ 1899-ին Փարիզի 
Միջազգային աշխատաւորական համագումարում Բան-
ւորական Միջազգային – Կոմունիստական Կուսակցութեան 
հիմն (ներբողական երգ, ռազմերգ) ընդունւեց: 

ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱ, Լտ.- Մի պետութեան գործերի մէջ միջա-

մտութիւն՝ ուրիշ պետութեան կամ պետութիւնների կողմից: 
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ԻՆՏԵՐՎԻՒ, Լտ.- Տեսակցութիւն որեւէ կարեւոր անձի հետ 
հանրային հեսաքրքրութիւն ունեցող խնդիրների շուրջ: 

ԻՆՏԻՄ, Ֆր.- 1) Մտերիմ. սրտակից. 2) Գաղտնի: 

ԻՆՏՐԻԳ, Ֆր.- Խարդաւանք. նենգաւոր գործ. Խառնակ-
չութիւն. դաւադրութիւն: 

ԻՆՏՐԻԳԱՆ, Ֆր.- Ինտրիգներով զբաղւող: 

ԻՆՑԻՏԱՏՈՒՍ, Լտ.- Հռոմի խելացնոր Կալիգուլայի (ծըն-
ւած 12  Ք.Յ., կայսր 37-41թ.) ձին, որի համար մարմարաշէն 
հոյակապ ախոռ կառուցել տւեց, անօրինակ շքեղ մսուր-
ներով, արքայական կահկարասիքով, եւ որի անունով հրաւէր-
ներ էին ղրկւում Հռոմի ծերակուտականերին եւ բարձր դասին, 
ներկայ լինելու ախոռում սարքուած խնջոյքներին: Կալիգու-
լան հպարտութեամբ ասում էր թէ իր ձին-Ինցիտատուս՝ աւելի 
խելացի էր քան որեւէ ծերակուտական, եւ մտադիր էր 
Հռոմէական պետութեան գերագոյն մարմինը – ծերակուտը 
պատուել իր չորքոտանի սիրելին ծերակուտական անուա-

նելով, բայց որոշումը չիրագործած՝ սպանւեց դաւադրու-
թեամբ: 

ԻՆՖՈՐՄԱՏՈՐ, Ֆր.- 1) Լրատու. 2) Լրտես. մատնիչ: 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ, Ֆր.- 1) Տեղեկագրութիւն. ցուցմունք. 2) 
Վկայութիւններով հաստատուած հաղորդագրութիւն: 

ԻՆՖՈՒԶՈՐԻԱՆԵՐ, Լտ.- Յն.- Ջրային մանրէներ: 

ԻՍԼԱՄ (Իսլամութիւն) Աբ.- Մահմեդականութիւն (Տե՛ս 
Մահմեդականութիւն): 

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՑԵՂԵՐ, (նաեւ լեզուներ).- Հնդկա-Եւրոպական 
ցեղերի եւ լեզուների արեւելեան ճիւղաւորութիւններ, ինչպէս 
Հայ, Պարսիկ եւ այլն: 

ԻՐՐԻԴԵՆՏԻՍՏՆԵՐ, Իտ.- Իտալական ազգայնամոլներ, 
որոնք հետապնդում են մայր երկրին միացնելու Իտալացի-
ներով բնակեցւած օտար երկրամասեր: 
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ԻՒՊԻՏԵՐ, Լտ.- Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ հայր-
աստւած (Տե՛ս Զեւս): 

ԻՒՐՏԱ, Մն.- Սիբիրի բնիկների խրճիթ-վրան, գազանների 
մորթից շինւած: 

ԻՓԻԳԵՆԻԱ, Յն.- Տրովադական պատերազմի ժամանակ 
Յունական բանակի հրամանատար Ադամեմնոնի աղջիկ: 
Հայրը ուզեց ներան զոհել Դիանա աստւածուհուն, նէրա 
պաշտպանութիւն ապահովելու համար՝ ճամբորդութեան 
ընթացքում, սակայն դիցուհին փախցրեց նէրան Տավրիդ 
(Տավրիկեան թերակղզի, ներկայ Ռուսական Ղրիմ): Իֆիգե-
նիան Դիանայի տաճարի քրմուհի եղաւ: 

Լ 

ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ, Յն.- 1) Վիթխարի պալատ Կրետէ կղզու 
վրայ, հազարաւոր սենեակներով, ոլորապտոյտ ներքնուղի-
ներով, որոնց մէջ ընկնողը չէր կարող այլեւս դուրս ելլել: 
Բնակավայր էր համարւում առասպելական Մինոտավրոս 
մարդակեր ճիւաղի. 2) Համանման եւ համանուն մի պալատ 
Եգիպտոսում. 3) Փոխաբերական իմաստով՝ խառնաշփոթ, 
մանւածապատ դրութիւն, որի մէջ ընկնողը չի կարող ելք 
գտնել: 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ, Լտ.- Քիմիական աշխատանոց, քիմիա-

կան փորձեր կատարելու, դեղերը պատրաստելու կամ 
գիտական նպատակների համար: 

ԼԱԴԱ, Խբ.- Մահմեդական դժոխքում, Ջհաննամի մէջ՝ 
Քրիստոնեաներին յատկացւած յարկաբաժին: 

ԼԱԶՈՒՐ (Ազուր), Գր.Ֆր.- 1) Կապոյտ երկինք. 2) Կապոյտ 
ներկ. 3) Կապոյտ գոյն: 

ԼԱԿԷՅ, Ֆր.- 1) Ճաշարանի կամ սրճարանի սպասաւոր. 
2) Փոխաբերական իմաստով՝ մեծերի եւ հարուստների առջեւ 
քծնող, շողոքորթ՝ փոքրիկ նւէրի ակնկալութեամբ: 



104 
 

 

ԼԱԿՈՆԻԶՄ, Յն.- Լակոնականութիւն.-Պատմական Սպար-
տայի մէջ ընդունուած խօսակցութեան սեղմ ձեւ, մէկ կամ 
երկու բառով միտքը բացատրելու: 

ԼԱՄԱ, Չն.- 1) Թիբէթի մէջ՝ քուրմ. (Դալայ-Լամա՝ քրմա-

պետ). 2) Հարաւային Ամերիկայում եղջերուի մի տեսակ: 

ԼԱՄԲԴԱՑԻԶՄ, Յն.- Թլւատութիւն, Ռ-ի կամ Ր-ի փոխա-

րէն Լ հնչելու բնոյթ: 

ԼԱՄԻԱ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ գայթակ-
ղութեան աստուածուհի, հրաշագեղ կնոջ գլխով, փարթամ 
կրծքով եւ օձի մարմնով: Հրապուրում էր անփորձ երիտա-

սարդներին, փաթաթւում նրանց եւ արիւնը քամելով մահաց-
նում: 2) Փոխաբերական իմաստով՝ կիսաշխարհիկ, արիւնը 
քամող կին: 

ԼԱՅԴԳԵՐԻԽՏ, Գր.- Քրէական միջին դատարան Գեր-
մանիայում: 

ԼԱՆԴԳՐԱՖ, Գր.- 1) Հողատէր կոմս. Իշխան. 2) Միջնա-

դարեան գերմանական նահանգապետ, կոմսի տիտղոսով: 

ԼԱՆԴԼՈՐԴԻԶՄ, Ան.- Խոշոր հողամասերի սիստեմ սակա-

ւաթիւ հողատէրերի կողմից իրենց հողերը մշակող գիւղացի-
ների անպատասխատու շահագործում: 

ԼԱՆԴՎԵՐ, Գր.- Պահեստի զօրք Գերմանիայում եւ 
Աւստրիայում: 

ԼԱՆԴՇՏՈՒՐՄ, Գր.- Զէնք գործածելուն ընդունակ բոլոր 
արու բնակչութեան սպառազինում՝ պետութիւնը վտանգի մէջ 
եղած ժամանակ: 

ԼԱՆԴՏԱԳ, Գր.- Ներկայացուցչական խառն ժողով 
Գերմանական պետութիւնների մէջ: 

ԼԱՈԿՈՈՆ, Յն.- Տրովադայի մէջ Ապոլլոնի տաճարի 
քրմապետ, որն իր երկու տղաների հետ երկու վիթխարի օձերից 
բռնուելով՝ խեղդուեցին: Այդ տեսարանը ներկայացնող մար-
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մարէ անտիք արձանը, Վատիկանի թանգարանի մէջ՝ 
արձանագործութեան արուեստի անզուգական գործերից 
մէկն է համարւում: Ենթադրւում է որ Ռոդոսցի երեք 
արձանագործների: Ագեսանդրի, Պոլիդորի եւ Աթենոդորի մէջ 
կողմից ձեռակերտւած է, Օգոստոս Կայսեր օրով, Քրիստոսից 
20-25 տարի առաջ: 

ԼԱՍՍԱԼԻԶՄ, Յտ. Ա.- Ֆերդինանդ Լասսալի հետեւող 
գերման ընկերվարականների մի անկենդան հոսանք, որը 
հաւատում էր թէ ընկերավարական իրաւակարգի իրագոր-
ծումը հնարաւոր է նոյն իսկ մեր օրերում, բարենորոգչական 
ուղիով, համագործակցութեամբ պետական նորակառոյց 
օրէնսդրական մի սիստեմի: 

ԼԱՏԻՆՆԵՐ.- Ներկայ Իտալացիների նախահայրեր, - 
Հռոմէացիներ: Լատինական ցեղերին են պատկանում նաեւ 
Ֆրանսիացիներ, Սպանիացիներ, Փորթուգալցիներ եւ ըստ 
ոմանց: Ռումանացիներ:  

ԼԱՏՈՆԱ, Յն.- Ծննդաբերութեան եւ նորածինների պաշտ-
պան դիցուհի, Յոյն դիցաբանութեան մէջ. Ապոլլոնի մայր: 

ԼԱՐԵՐ, Լտ.- Հռոմէական տնային պահապան աստւածներ, 
որոնք մեռածների ուրւականներ էին խորհրդանշում: 

ԼԱՑԱՐՈՆԻ (Լազարոնի).- «Աղքատ Ղազարոս»- Նապոլի 
քաղաքի ամենից ընկեցիկ թշուառ դասակարգ, անտուն, 
անտէր, մուրացկանութեամբ եւ եթէ հազուագիւտ երջան-
կութիւնն ունենան՝ աժան գործաւորութեամբ ապրող: 

ԼԱՒԱ, Իտ.- Հրաբխային արտավիժած հալածոյ զանգ-
ւած, որը պաղելով բազալտի եւ հրաբխային այլ քարերի է 
վերածւում, ընտիր շինանիւթ դառնալով: 

ԼԵԳԱԼ, Լտ.- Օրինական: 

ԼԵԳԱԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- Օրինականացում: 

ԼԵԳԵՆԴԱ, Լտ.- Առասպել, հեքիաթ: 
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ԼԵԳԷՈՆ, Լտ.- Հին Հռոմէական զօրաբաժին՝ 6000 հետե-
ւակ կամ 3000 հեծեալ զինւորներից: 

ԼԵԳԷՈՆԵՐ, Լտ.- Լեգէինի զինուոր: 

ԼԵԳԻՏԻՄԻԶՄ, Լտ.- Պետական բռնապետական տիրու-
թիւնն ամրապնդելու համար քարոզւած ուսմունք, թէ 
թագաւորների եւ ամէն կարգի միապետների իշխանութիւնը 
նախա-խնամութեան կարգադրութեամբ է եղած: 

ԼԵԴԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Սպարտացոց 
թագաւոր Տինդարէսի հրաշագեղ կին, որի հետ բաղանիքի մէջ 
սիրային տեսակցութիւն ունեցաւ ինքը – Զեւս (Արամազդ), 
կարապի երեւոյթով նէրան յայտնուելով: Լեդան մի ձու ածեց, 
որից ծնւեց հռչակաւոր գեղեցկուհի Հեղինէն, յետագային 
Տրովադական աղէտալի պատերազմի կռուախնձորը: 

ԼԵԶԳԻՆԿԱ, Կովկասեան լեռնական Լեզգիների շնորհալի 
պար, ժողովրդականացած Կովկասի բոլոր ցեղերի մէջ: 

ԼԵԿՏՈՐ, Լտ.- Բարձրագոյն դպրոցի դասախօս-պրոֆեսոր: 

ԼԵԿՑԻԱ, Լտ.- Բարձրագոյն դպրոցի դասախօսութիւն: 

ԼԵՆԻՆԻԶՄ, Յտ.Ա.- Խ. Միութեան պետական կազմի 
մեծագոյն կարգախօս Լենինի հետեւողութիւն. Լենինի 
ուղղեգիծ: (Տե՛ս Կոմունիզմ): 

ԼԵՊՐԱ, Լտ.- Բորոտութիւն: Վտանգաւոր վարակիչ 
հիւանդութիւն: 

ԼԵՍԲԵԱՆ ՍԷՐ, Տես Սաֆիզմ: 

ԼԵՎԻԱԹԱՆ, Հր.- 1) Աստուածաշնչի Յովբի գրքի մէջ 
յիշւած վիթխարի ձուկ. 2) Հրէական հաւատալիքով՝ հսկայ եւ 
շատ համեղ ձուկ, որը պիտի ճաշակեն բոլոր արդար Հրէաներն 
արքայութեան մէջ իրենց համար սարքուած խնջոյքի 
ժամանակ. 3) Ովկիանական մեծ նաւի ածական: 
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ԼԵՏԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ անդր շիրիմեան 
մոռացութեան գետ, որի վրայից անցնելով՝ արդար մեռեալ-
ների ուրուականները՝ նրա ալիքներին էին յանձնում իրենց 
երկրաւոր տառապանքների բոլոր յիշատակները, եւ 
թեթեւցած՝ Էլիզիում (Դրախտ) էին մտնում: 

ԼԵՏԱՐԳԱ, Յն.- Տեւական,հիւանդոտ քուն, որը շաբաթներ 
եւ նոյն իսկ տարիներ կարող է տեւել: Ենթական մեռածի 
երեւոյթ ունենալով՝ յաճախ մոլորեցնում է շրջապատողներին, 
որոնք անգիտակցաբար թաղում են նրան: Լետարգիան 
առաջանում է յատուկ միկրոբից:  

ԼԷՅԴԻ, Ան.- Տիկին. Ազնիւ տիկին. օրիորդ: 

ԼԷՈՊԱՐԴ, Լտ.- Վագրի մէկ տեսակ: 

ԼԻԲԵՐԱԼ, Լտ.- Ազատամիտ. Ազտական գաղափարներ 
ունեցող. ազատական կուսակցութեան անդամ: 

Լիբերալիզմ, Լտ.- 1) Անհատի եւ համայնքի ազատ 
լինելու հանգամանքն ընդունող աշխարհայեացք. 2) Հին 
մտածելակերպներից, նախապաշարումներից, պետական - 
ընկերային կենցաղի ճնշումներից հեռու մնալու տեսական-
ընկերային, կեղծ եւ սնամէջ ձգտում: 

ԼԻԳԱ, Լտ.- 1) Ընկերակցութիւն. միութիւն. 2) Կրօնա-

կան, գիտական կամ քաղաքական կազմակերպութունների 
հաւաքոյթ. 3) Այլ եւ այլ միաւորների դաշինք՝ հաւաքաբար 
իրար հետ գործելու. 4) Պետութիւնների դաշնակցութիւն՝ 
խաղաղ իրաւախոհութեամբ միջազգային թիւրիմացութիւն-
ներն ու հակամարտութիւնները կարգադրելու, օրինակ՝ 
Ժընեվի Ազգերի Լիգա: 

ԼԻԳԱՏՈՒՐԱ, Լտ.- Ոսկու կամ թանկարժէք ուրիշ մետաղ-
ների խառնուրդ աժան մետաղների հետ: 

ԼԻԴԵՐ, Ան.- 1) Ղեկավար, առաջնորդ՝ որեւէ խմբի կամ 
հաւաքոյթի մէջ. 2) Քաղաքական կուսակցութեան առաջնորդ.  
գործիչ: 
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ԼԻԿԱՆՏՐՈՊԻԱ, Յն.- Հոգեկան հիւանդութիւն, երբ 
ենթական ինքն իրեն որոշ անասունի տեղ է դնում, նրա ձեւերն 
ու շարժումներ է որդեգրում եւ համապատասխան ձայներ է 
հանում: Մեր Տրդատ թագաւորը, ինչպէս ցոյց է տալիս աւան-
դութիւնը՝ ենթակայ եղած է խոզային Լիկանտրոպիային: 

ԼԻԿԱՆՏՐՈՊՆԵՐ, Յն.- Միջին դարերում, կրօնական 
աղանդաւորներ, որոնք հաւատում էին մարդկանց եւ անա-

սունների փոխադարձ հոգեփոխութեան: Նոյն մտայնութեան 
տէր անձեր գոյութիւն ունեն ներկայիս եւս: 

ԼԻԿՎԻԴԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Որեւէ գործի, ձեռնարկի, հիմնար-
կութեան վերջնական հաշուեյարդար. 2) Լուծում. կազմա-

լուծում: 

ԼԻՆԳՎԻՍՏ, Լտ.- 1) Բազմաթիւ լեզուների մասնագէտ. 2) 
Համեմատական լեզուագիտութեամբ զբաղւող գիտուն: 

ԼԻՆԳՎԻՍՏԻԿԱ, Լտ.- Համեմատական (Բաղդատական) 
լեզուագիտութիւն: 

ԼԻՆՈՏԻՊ, (Լայնոթայփ), Լտ.- Տողաշար մեքենայ, ամբող-
ջական տողը միաձոյլ մէկ կտորով շարող: 

ԼԻՆՉԻ ՕՐԷՆՔ.- Ամբոխային դատավարութիւնների, ծեծի, 
տանջանքի եւ մահապատիժների սովորոյթը նախնական 
կենցաղի մնացորդներից մէկն է, որ մեծ կամ փոքր չափով 
գոյութիւնն ունեցած է գրեթէ բոլոր ազգերի մէջ: Օրէնքի 
ձեռքը չհասած վայրերում խուժանն է որ օրէնքի գլուխն է 
անցնում: Ռուս մուժիկների ցարական շրջանում իրենց 
համայնքին վնասակար անձերին, մանաւանդ ձիագողերին՝ 
բռնում էին եւ ահռելի ծեծի տակ սպանում: Ամուսնական 
դաւաճանութեան մէջ բռնուած  կնոջը պատժելու համար՝ 
Քիւրդերը, Կովկասի լեռնականներն ու ասիական բազմերանգ 
ցեղերից շատերը՝ կատղած ձիու պոչից կապելով՝ բաց էին 
թողնում՝ կտոր կտոր անելու: Հին Հրէաները Եհովայի հրամա-

նով քարերով սպանում էին անհաւատարիմ կնոջը: Հայերը իբր 
սւելի մեղմ ժողովուրդ՝ բաւականում էին «խայտառակելով» 
յանցաւորին. ոչ այնքան հեռաւոր անցեալում Ղարսի գիւղերից 
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մէկում Դաշնակցական Կոմիտէն Հայ ազգի բարոյականու-
թիւնը պաշտպանելու համար՝ մի որբեւայրի կնոջն իշու վրայ 
նստեցրեց, դէմքը մուրով ներկեց եւ զուռնայով ու դոլով գիւղի 
մէջ պտտցրեց, որովհետեւ ողորմելին յանդգնել էր սիրային 
տեսակցութիւն ունենալ գիւղի երիտասարդներից մէկի հետ: 
Ալեքսանդրապոլի (Լենինական) գիւղերից մէկում, դարձեալ 
կոմիտէն՝ մի խեղճ սատանային, նոյն գիւղացի՝ իշու վրայ 
նստեցրեց, դէմքը ետեւ, չորքոտանու պոչը ձեռքին, եւ 
զուռնայով գիւղի ծուռ ու մուռ փողոցները չափչփելուց յետոյ՝ 
քիթն ու ականջները կտրեց, որովհետեւ համարձակուել էր 
սիրային կապեր մշակել մի գաղթական  հարսնուկի հետ: - 
Եւրոպական ժողովուրդների մէջ այլեւայլ յանցանքների 
համար խուժանային պատիժները գոյութիւն ունէին մինչեւ 
19-րդ դարի սկիզբները, Գերմանիայում յայտնի էին 
Vehngerichte անունով, Անգլիայում Lyndorf Law, 
Սկովտիայում Jeddar Justice, Սպանիայում Hermanadad.- 
Լինչի Օրէնքի ծագման պատմութիւնը մութ է սակայն: Ըստ 
ոմանց՝ այդ անունը ժառանգութիւնն է Ջէյմս Լինչ Ֆից 
Ստեփէն անունով Սկովտացի մէկից, որը բանտապետ էր 
Գալվէյ քաղաքում:  Լինչը իր հարազատ տղային՝ նրա գործած 
մի սպանութեան համար անձամբ դատեց եւ գլխատեց, 1526-
ին, վախենալով որ խուժանը պիտի ազատէր նրան եւ բանտից 
դուրս հանելով՝ հաշուեյարդարի պիտի ենթարկէր: Ենթա-

դրութիւն կայ նոյնպէս, թէ Ամերիկայի Վիրջինիա նահանգից 
մի ագարակատէր, Չարլըզ Լինչ անունով, մի յանցաւորին 
բռնելով՝ անձամբ ծառից կախեց եւ ահրելի ծեծի տակ 
խոշտանգեց, եւ թէ Լինչի Օրէնք անունը նրանից մնացած է: 
Յամենայն դէպս՝ Լինչի Օրէնքը ամերիկեան կենցաղի ամենից 
բացասական երեւոյթներից մէկն եղաւ, խուժանային վայրագ 
կամայականու-թեան անսանձ թռիչք տալով, բորբոքելով Միջ-
ցեղային ատելութեան կիրքերը, որոնց յաճախ զոհ գնացած են 
պարզ կասկածի պատճառով բոլորովին անմեղ անձեր: Եթէ 
նկատի առնուի այն անժխտելի փաստը, որ Լինչով մեռածների 
հազիւ մէկու-կէսէն - երկու տոկոսը սպիտակամորթներն եղած 
են եւ մնացածը սեւամորթներ՝ որոշ է դառնում որ 
Ամերիկեան Լինչի օրէնքն ուղղուած է մասնաւորապէս 
սեւամորթների – Նեգրերի դէմ: Լինչի Օրէնքը սարսափի զէնք 
է, ուղղուած մի ստրուկ ժողովրդի կրծքին, նրան մշտական 
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վախի մէջ պահելու, ուրիշ խօսքով նա քաղաքական միջոց է 
որոշ բռնապետութիւնը կայուն պահելու այդ բռնա-

պետութեան ենթակայ մի տկար զանգուածի վրայ: 
Լինչահարութեան իբր պատրուակ գործ է ածւում այն 
ամբաստանութիւնը, թէ սպիտակամորթ կիներ բռնաբարւել 
են սեւերի կողմից, եւ բարոյականութեան պաշտպան «սպի-
տակամորթ խուժանը գործի է անցնում, ամերիկեան 
առաքինութիւնը բարձր պահելու համար: Ոչ ոքի մտքովն 
անգամ չի անցնում այն իրողութիւնը, որ սեւամորթների 
կողմից բռնաբարւած ամէն մէկ սպիտակամորթ կնոջ 
հանդէպ հազարաւոր տեւամորթ աղջիկներ են լլկւել 
սպիտակամորթների կողմից, առանց երբէք յանցանք 
համարուելու: Լինչի  սովորական ձեւն է կախաղան կամ 
խարոյկ: Խուժանը «յանցաւոր»ին բռնելով արագ փախցնում է 
բնակութիւնից հեռու մի վայր, եւ կարճ հարց ու փորձից յետոյ՝ 
վճիռն արձակում եւ անմիջապէս գործադրում: Բռնա-

բարութեան եւ սպանութեան համար պատիժներից զատ, 
որոնք գործադրւում են գրեթէ բացառապէս Նեգրերի վրայ՝ 
սպիտակամորթ յանցագործների վրայ գործ են դրւում ծեծի, 
խոշտանգումի, նաւթ եւ քացախ խմցնելու եւ կուպրով օծելու  
պատիժներ:  «Բարոյականութեան» դէմ գործուած յան-
ցանքի համար սպիտակամորթի պատժի ձեւն է՝ ենթական 
մերկացնել, կուպրով օծել, փետուրներ խրել մարմնի մէջ եւ 
ազատ արձակել այդ վիճակի մէջ: Հազուադէպ չեն եղած 
ամցեալի մէջ զինուած յարձակումները սեւաբնակ շրջանների 
վրայ եւ զանգուազային կոտորածներն ու հրկումները: - Լինչի 
Օրէնքը թէեւ շատ դէպքերում խուժանային յանկարծակի 
բռնկուող մոլեգնութեան արդիւնքն է հանդիսանում, սակայն 
գրեթէ իննիսուն տոկոսը ղեկավարուել է եւ շարունակում է 
ղեկավարուել Կու-Կլուքս- Կլանի կողմից (Տե՛ս Կու-Կլուքս-
Կլան), 1865-ից՝ սկսած, իսկ այդ թուականից առաջ, սկսելով 
1768-ից՝ Կլանի պաշտօնը կատարած են նախապէս գոյութիւն 
ունեցող տարբեր կազմակերպութիւններ: Տասնեակ հազարա-

ւոր սեւեր ոչնչացւած են առանց օրինական հարցա-

քննութեան եւ դատավարութեան: Մանրամասն վիճակա-

գրութիւնը այդ սպանութիւնների անհնարին է գտնել, սակայն 
1865-ից մինչեւ 1890  մօտաւոր կերպով հաշուած են 16,000 
նեգրերի սպանութիւններ, իսկ «Չիկագո Տրիբուն» թերթի 
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հաշւով՝ 1865-ից մինչեւ 1912  թ. 35339  նեգրեր Լինչ եղած 
են: Վերջին տարիների ընթացքում զգալապէս նուազած են 
Լինչի դէպ-քերը, հանրային կարծիքի ճնշման տակ եւ 
կառավարու-թեան հետապնդումներու հետեւանքով: Արժէ 
յիշել տակաւին մի քանի շաբաթ առաջ, Օգոստոսին 1930 
պատահած մի ուշագրաւ դէպք.- Նիւ Եորքի ամերիկացի 
կոմունիստների մի քանի ընտանիքներ քաղաքից ոչ այնքան 
հեռու, Էլմիրա աւանի մօտ անտառի մէջ վրաններ զարկած 
էին մէկ-երկու շաբաթ բացօդեայ հանգիստ վայելելու, երբ 
յանկարծակի հարիւրաւոր Կլանսմեններից (Կ.Կ.Կ.Կ.-ի 
անդամներից) պաշարւեցին: Վերջինների հրամանատարը 
պահանջեց որ-պէսզի կիներն ու մանուկները մէկ ժամուայ 
ընթացքում վրաններից հեռանան, որոշապէս ցոյց տալով որ 
մտա-դրութիւն կար մնացող այր կոմունիստների հետ 
հաշիւները կարգադրելու: Սպասուող աղէտի առջեւն առնուեց  
ոստիկա-նութեան յայտնումով, որ պաշարեց պաշարող   Կ.Կ.Կ-
ից հեռա-նալ այդ տեղից: Պարզ է Կ.Կ.Կ.ի այդ զօրախումբը 
յայտնուել էր այդտեղ իբր «հայրենասիրական» մարմին՝ 
Ամերիկան պաշտպանելու մի ահաւոր վտանգից...: 

ԼԻՐԱ, Յն. Լտ.- 1) Չորս կամ եօթը լարեր ունեցող հին 
Յունական քնար. 2) Իտալական դրամի անուն. Ֆրանկի 
միաւորը. 3) Համաստեղութեան անուն: 

ԼԻՐԻԶՄ, Յն.- 1) Հոգեկան զգայնական վիճակ՝ անձնական 
յուզումներին ենթակայ տրամադրութիւններով. 2) Գրա-

կանութեան մէջ՝ համապատասխան ուղղութիւն – Քնարեր-
գութիւն: 

ԼԻՐԻԿ, Յն.- Քնարերգակ բանաստեղծ, անձնական յու-
զումների եւ ներշնչումների պատկերացումները նկարագրող, 
որոնք կարող են անկախ լինել արտաքին ազդեցութիւններից: 

ԼԻՒՑԻՖԵՐ, Լտ.- Սատանապետ, Սադայել, դժոխքի թա-

գաւոր: 

ԼՈԳԻԿԱ, Յն.- Տրամաբանութիւն. առողջ մտածելակերպ: 
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ԼՈԶՈՒՆԳ, Գր.- Նշանաբառ. նշանաբան. պայմանական 
բառ, շարունակ ուրիշ բառով փոխարինւող, բանակի մէջ 
գործածւող, պահակների համար:    

ԼՈԿԱՈՒՏ, Ան.- Արդիւնաբերական երկրներում գործա-

տէրերի որդեգրած դրութիւն - գործաւորներին արձակուրդ 
տալու, նրանց տկարացնելու եւ սպասւող գործադուլների 
առջեւն առնելու, ինչպէս նաեւ աշխատավարձի յաւելման 
պահանջներն անհնարին դարձնելու նպատակով: 

ԼՈՏՈՍ, (Լոտուս), Լտ.- Եգիպտոսի մէջ բուրումնաւէտ 
բոյս, որի արմատներն իբր ուտելիք են գործածւում, իսկ 
ծաղիկներից պատրաստւում է անուշահոտ իւղ: Հին Եգիպտա-

ցիների համար նւիրական բոյս էր, ձօնուած Իգիսին, իբր 
խորհրդանիշը պտղաբերութեան: 

ԼՈՐԴ, Ան.- 1) «Տէր» (Աստւած). 2) Բարձրաստիճան 
ազնւական՝ տոհմական իրաւունքներով. 3) Բարձր պաշ-
տօնեայի տիտղոս. ինչպէս՝ Լորդ Մէյր՝ քաղաքապետ: 

ԼՈՒՄԱ, Աս.- Ամենափոքր դրամական չափը Հրէաս-
տանում եւ Ասորիքում, հազիւ մէկ տասներորդ սէնթին 
հաւասար: 

ԼՈՒՄՊԵՆ-ՊՐՈԼԵՏԱՐ, Գր. Լտ.- Գործերուն անընդունակ 
սեփականազուրկ, որն ոչինչ չունի իր գոյութիւնը քարշ տալու 
համար: Լումպեն-պրոլետար են կոչւում բոլոր նրանք, որոնք 
այլեւայլ  պատճառներով դուրս են նետւած աշխատանքի 
շուկայից, չեն կարող եւ յաճախ չեն ուզում գործել, ապրում են 
աշխատող պրոլետարների շրջանում եւ նրանց մակաբոյծ 
եղած են: 

ԼՈՒՎՐ, Ֆր.- Փարիզի նախկին արքայական պալատ, 
ներկայիս աշխարհի ամենից հարուստ թանգարանը, հազւա-

գիւտ հաւաքածուներով: 

ԼՈՖԸՐ, Ան.- Թափառաշրջիկ. Ծոյլ. անպէտք: 

Խ 
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ԽԱԶԷԻՆ, Ռս.- Նախայեղափոխական Ռուսաստանում 
գործատէր (Խազետին): 

ԽԱԽՈԼ, Ռս.- Ուկրայնայի գեղջուկներին տրւած ածա-

կան: 

ԽԱՄՈՒՏ, Ռս.- Ձիերի վզնոց – անուր: 

ԽԱՆ, Մն.- 1) Մեծ իշխան. միապետ. թագաւոր. 2) Թա-

թարական ցեղերի մէջ եւ Պարսկաստանում՝ ազնւական 
ծագում ունեցող անձ: 

ԽԱՇԻՇ, (Հաշիշ) Թթ.- Բուսական նիւթերից, գլխա-

ւորապէս նոյնանուն տունկից պատրաստւած թմրեցուցիչ, որը 
գործ է ածւում ծխախոտի հետ, դեղահատերով կամ 
հեղուկային վիճակի մէջ՝ սրսկումով՝ մորթու տակ: Վնասա-

կար թոյն լինելով՝ արգիլւած է ամէն տեղ, Չինաստանից զատ, 
ուր անգլիացի վաճառականները տարեկան 1200  միլիոն 
տալէր արժողութեամբ ներածում են, Հնդկաստանից բերելով: 
Բժշկութեան մէջ գործ է ածւում այլեւայլ պարագաներում: 

ԽԱՍԻԴԻԶՄ, (Խուսիդիզմ), Հր.- Իսրայէլ Բեշտ անունով մի 
խախամի (Րաբբի) կոշմից հիմնւած հրէական ծայրահեղ 
պահպանողական աղանդ: Խասիդիզմի հիմնաքար են 
զգայնական տպաւորութիւնները, տրամաբանութեան կամ 
բանականութեան երկրորդական կարեւորութիւն տալով: 
Ընդունում է կախարդութիւնները, հաւատում է հրաշքներին: 
Խասիդների արտաքին երեւոյթը ցուցադրում է իրենց աղանդը 
– այրերը մեղք են սեպում մկրատ կամ ածելի դիպցնելու 
իրենց դէմքին, իսկ կիներն ամուսնութեան նախօրեակին 
ածիլում են գլուխը եւ կեղծծամ դնում: Լեհաստանի, Հուն-
գարիայի, Աւստրիայի եւ Ռումանիայի մէջ են տարածւած: 

ԽԱՍ-ՓՈՒՇ, Պս.- Պարսկական քաղաքներում գործազուրկ 
արհեստաւորների, հողազուրկ գիւղացիների եւ անվաստակ 
աշխատաւորների մերկ, անօթի, ծայրայեղ թշուառ դասա-

կարգ: 

ԽԱՐԻԲԴԱ, Յն.- Տե՛ս Սցիլլա: 
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ԽԵԴԻՎ, Աբ.- Եգիպտոսի միապետի տիտղոս, թագաւոր 
իմաստով: 

ԽԻՄԵՐԱ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ՝ այլանդակ 
ճիւաղ՝ առիւծի գլխով, այծի մարմնով, վիշապի պոչով, 
բերանից կրակ ու բոց ժայթքող: 2) Գրական իմաստով՝ 
հրէշային մտապատկեր, որ իրականութեան մէջ չէ կարող 
գոյութիւն ունենալ: 

ԽԼԻՍՏՆԵՐ (Խլիստուններ), Ռս.- Ռուսաստանում կրօնա-

կան մի կասկածելի աղանդ, գիշերային տօնախմբութիւն-
ներով եւ ծիսական օտարոտի ձեւերով: Վերջին ցարուհու 
սիրահարը՝ լկտի Ռասպուտինը Խլիստուն էր: 

ԽՆՈՒՄ, Եգ.- Հին Եգիպտական ստեղծիչ աստւածներից 
մէկը: Պատկերացւում էր խոյի երեւոյթով: 

ԽՈՐ, Յն.- Երգեցիկ խումբ: 

ԽՈՐԱՅԻՆ, Յն.- Խմբական (երգ):  

ԽՈՐԷԱ, Յն.- Ջղային անբուժելի մի հիւանդութիւն, երբ 
ենթական ակամայ զօրաւոր ցնցումներ է ունենում դէմքի, 
վզի, ձեռքի վրայ եւ այլն: 

ԽՈՐԷՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Պարագիտութիւն. պարելու արւեստ: 

ԽՐՈՆԻԿ (Քրոնիկ), Յն.- 1) Պարբերական. Ժամանակ առ 
ժամանակ: 2) Կրկնւող: 

ԽՐՈՆՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Ժամանակագրութիւն.- պատմական 
դէպքերի արձանագրութիւնը ժամանակագրական կարգով: 

ԽՐՈՆՈՍ, Յն.- Ժամանակի աստւած, Զեւսի հայր (Նոյնը 
Քրոնոս կամ Կրոնոս): 

Կ 



115 
 

 

ԿԱԲԲԱԼԱ, Հր.- Հրէայ բախտագուշական «Խորհրդաւոր 
գիտութիւն», հմայութիւններով, բարի եւ չար ոգիների հետ 
հաղորդակցելու գաղտնիքներով եւ այլն: 

ԿԱԲԱԼԻԵՐՈ, Սպ.- Ազնիւ պարոն. ասպետ. ազնւատոհմիկ: 

ԿԱԲԵԼ, Հլ.- Ընդծովեայ հեռագրաթել: Կաբլեգրամմ – ընդ-
ծովեայ թելով ղրկւած հեռագիր: 

Կաբինետ, Ֆր.- 1) Գրասենեակ. 2) Պահարան. 3) Բնա-

գիտական թանգարանում սրահ՝ չորցած բոյսերի, ոսկորների 
եւ հանքային նմոյշներով. 4) Պետական վարչական կամ 
նախարարական դիւանատուն: 

ԿԱԳԱԼ, Հր.- 1) Հրէայ աշխարհական համայնքի ներկա-

յացուցիչների ժողով. 2) Ծաղրական իմաստով՝ աղմկալի, 
խառնաշփոթ հաւաքոյթ: 

ԿԱԴԵՏ, Ֆր.- «Կրտսեր».- 1) Զինուորական միջնակարգ 
դպրոցի սան. 2) Ցարիզմի օրով՝ Ռուսաստանում՝ բուրժուա-

կապետալիստական ռամկավար կուսակցութիւն: 

ԿԱԴՐ, Ֆր.- Պահեստի ոյժ բանակի համար: 

ԿԱԴՐԻԼ, Ֆր.- Պարի մէկ տեսակ, մի քանի զոյգերի կողմից: 

ԿԱԶԱԿ (Կօզակ), Թթ.- Ռուս զինուորական ցեղերի ընդ-
հանուր անուն, որոնց մէջ ամէն արու անպատճառ ենթակայ է 
զինուորական ծառայութեան: Մօտ 15  միլիոն ժողովուրդ 
լինելով՝ բաժնուած են եօթը գլխաւոր ցեղերի, որոնց մէջ 
ամենից մեծը՝ Դօն գետի կազակներ, այնուհետեւ հիւսիսային 
Կովկասում՝ Կուբան եւ Թերէք Գետերի հովիտների Կազակներ, 
Աստրախանի, Սիբիրի եւ այլն: Գլխաւորապէս հեծեալ գունդեր 
են կազմում, քիչ թւով միայն դաշտային թեթեւ թնդանօ-
թաձիգ եւ հետեւակներ ունենալով: Իբր ռազմական ոյժ՝ 
անմրցելի են: 

ԿԱԶԵՄԱՏ, Իտ.- Վտանգաւոր ոճրագործներին կամ 
քաղաքական կալանաւորներին յատկացւած բանտային 
առանձնացած խուց: 
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ԿԱԶԻՆՈ, Իտ.- Բախտախաղին յատկացւած յատուկ շէնք, 
«կրթուած» Ֆրանսիայում, Մօնտէկարլօյում եւ այլ տեղե-
րում: 

ԿԱԶՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- Դիպւածապաշտութիւն.- Փիլիսո-
փայական աշխարհայեացք, որի համաձայն պատահած ամեն 
դէպքերը միմիայն դիպւածների արդիւնքն են: 

ԿԱԶՈՒԻՍՏԻԿԱ, Լտ.- 1) Կեանքի մասնակի դէպքերի 
(կազուսները) ընդհանուր բարոյագիտական, կրօնական  եւ  
իրաւական  տեսակէտներով  բացատրելու եղանակ. 2) Բա-

րոյական, կրօնական  եւ  իրաւական  տեսութիւնների  խեղա-

թիւրում՝ սեփական շահի համար: 

ԿԱԹԵԳՈՐԻԱ, (Կատեգորիա), Յն.- Կարգ, շարք, դասա-

ւորութիւն: 

ԿԱԹՈԼԻԿՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Կաթոլիկ-ընդհանրական, կամ 
Հռոմէական եկեղեցի: Ունի 350 միլիոն անուանական 
հետեւորդներ: Եկեղեցւոյ գերագոյն պետն է Պապ, իր բնա-

կավայրն ունենալով Վատիկանի պալատը Հռոմում, ուր 
կենտրոնացած է նաեւ Կաթոլիկ եկեղեցու ընդհանուր վարչու-
թիւնը: Ֆաշիստ դիկտատոր Մուսոլինին Վատիկանը անկախ 
պետութիւն հռչակեց, Պապին զաւեշտական անկախ կառա-

վարութեան առանձնաշնորհումներ տալով: 

ԿԱԼԷՅԴՈՍԿՈՊ, Յն.- 1) Այլեւայլ գեղատեսիլ գոյներ ցու-
ցադրող գործիք. 2) Բազմազան տեսարանների յաջորդական 
շարք: 

ԿԱԼԼԻԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Գեղագրութիւն – գեղեցիկ ձեռագրով 
գրելու արուեստ: 

ԿԱԼԼԻՈՊԷ, Յն.- Դիւցազներգութեան եւ ճարտասանու-
թեան մուսա՝ Յոյն դիցաբանութեան մէջ:  

ԿԱԼՎԻՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, Յտ. Ա.- Ժան Կալվինի կրօնական 
տեսութիւնների հետեւողութիւն: Եկեղեցական բարենորոգիչ-
ներից մէկն է համարւում Կալվին (1509-1564):  Կալվինա-
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կանութիւնը ծիսակատարութեան չի հաւատում, մերժում է 
աւանդութիւնները, նախախնամութիւնը եւ այլն: 

ԿԱԿԱՈ (Ամերիկեան Հնդիկների բառ).- Կենտրոնական եւ 
Հարաւային Ամերիկայում աճող բոյս, որի պտուղները սուրճի 
ձեւով գործածւում են համանուն սննդարար ըմպելիք 
պատրաստելու համար:  

ԿԱԿՏՈՒՍ, Յն.- Հասարակածային բազմատեսակ տունկերի 
եւ ծառերի ընդհանուր շարք: 

ԿԱՄԱ, Սս.- Հնդկական սիրոյ աստւած: 

ԿԱՄԱՐԻԼԼԱ, Սպ.- Միապետների պալատում սլքտացող 
շողոքորթ դրանիկների խումբ: 

ԿԱՄԵԼԻԱ,.- 1) Ճապոնական գեղեցիկ տունկի մէկ տեսակ՝ 
բազմերանգ եւ բուրումնաւէտ ծաղիկներով. 2) Թեթեւսոլիկ, 
կիսաշխարհիկ բայց սիրող կին՝ Ալեքսանդր Դիւմայի 
«Կամելիազարդ Տիկին» դրամայի անունով: 

ԿԱՄԼՈ, Ֆր.- Ֆրանսիայում թերթերի, խաղալիքների եւ այլ 
աժան առարկաների փողոցային մանրավաճառ: Կամլոները 
սրամիտ, զւարթ են, նման Թիֆլիսի Կինտոներին: 

ԿԱՄՈՐՐԱ, Իտ.- Աւազակային գաղտնի կազմակերպութիւն 
Իտալիայում, հազարաւոր ճիւղաւորութիւններով: Կոչւում է 
նաեւ «Սեւ Ձեռք»: 

ԿԱՄՊԱՆԻՍ, Ֆր.- 1) Արշաւ. 2) Ռազմական գործողութեան 
սկիզբ. 3) Գիտական եւ զբօսանքի համար կազմակերպւած 
արշաւ: 

ԿԱՆԱԼ, Ֆր.- Ջրանցք: 

ԿԱՆԱԼԻԶԱՑԻԱ, Ֆր.- Կոյուղիների սիստեմ: 

ԿԱՆԴԻՏԱՏ, Լտ.- 1) Թեկնածու. 2) Համալսարանական 
շրջանաւարտներից լաւագոյններին տրւող գիտական առաջին 
աստիճան: 
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ԿԱՆԿԱՆ, Ֆր.- ԱՆպարկեշտ պարի մէկ տեսակ: 

ԿԱՆՆԻԲԱԼ, Սպ.- Իր նմանին ուտող. մարդակեր. կենդա-

նական տեսակների մէջ նոյն իմաստով, օրինակ՝ կաննիբել 
մժեղ – մժեղների մէկ տեսակ, մարդկանց համար անվնաս, եւ 
որոնք որսում են եւ ուտում վնասակար մժեղներին: Ամե-
րիկեան կառավարութիւնը ներկայիս փորձեր է անում 
կաննիբալ մժեղների տեսակներն Աֆրիկայից բերելու եւ աճե-
ցնելու, մալայիայի առջեւն առնելու համար: 

ԿԱՆՆԻԲԱԼԻԶՄ, Սպ.- Մարդակերութիւն. նմանակերու-
թիւն:  

ԿԱՆՈՆ, Յն.- 1) Կրօնական օրէնք, հրահանգ. 2) Որոշում. 
վճիռ. 3) Կրօնական գրքերի հաւաքածոյ. 4) Կարգապահական 
օրէնքների եւ հրահանգների ամբողջութիւն: 

ԿԱՆՏՈՆ, Ֆր.- Զվիցերական ինքնավար դաշնակցական 
նահանգ: 

ԿԱՆՑԵԼԵԱՐԻԱ, Լտ.- 1) Վարչական հաստատութիւն. 
գրասենեակ. 2) Վարչական հաստատութեան պաշտօնէու-
թիւն: 

ԿԱՊԻՏԱԼ, Լտ.- 1) Դրամագլուխ. շարժական եւ անշարժ 
կայքի ամբողջութիւն. ընդհանուր հարստութիւն. 2) Անհատի, 
ընկերակցութեան, համայնքի կամ պետութեան ընթացիկ 
ծախսերը գոցելուոց յետոյ՝ մնացած յաւելուածական 
հարստութիւն. 3) Դրամական եւ արդիւնաբերական հարստու-
թիւն. որը գործ է ածւում դրամատէր անհատի կամ ընկե-
րութեան կողմից՝ վարձելու համար ընչազուրկ գործաւոր 
ձեռքեր, նրանց աշխատանքի արդիւնքը բարդելու համար 
արդէն իր ունեցած հարստութեան վրայ. 4) Կանխիկ դրամ. 5) 
Անհատի մէջ՝ մտաւոր-իմացական պաշար: 

ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Դրամատիրութիւն. 2) Արդիւնա-

բերական եւ ճարտարւեստի արտադրութիւնների եւ նրանց 
սպառման այնպիսի դրութիւն, ուր բացարձակ սեփակա-

նատէր է հանդիսանում սակաւաթիւ դրամատէրերի խումբը, 
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իր նիւթական ոյժի ու բարեկեցութեան իբր աղբիւր ծառա-

յեցնելով ընչազուրկ, օրուայ վաստակով ապրող մեծա-

մասնութեան աշխատութիւնը: 

ԿԱՊԻՏԱԼԻՍՏ, Լտ.- 1) Դրամատէր. 2) Մեծահարուստ անձ. 
3) Դրամագլխի ոյժով աշխատաւորութիւնը շահագործող: 

ԿԱՊԻՏԱՆ, Լտ.- 1) Բանակի մէջ՝ վաշտի հրամանատար. 2) 
Նաւապետ: 

ԿԱՊԻՏՈՒԼԱՑԻԱ, Լտ.- Անձնատւութիւն.- Կռուի միջոցին 
զէնքը վար դնելու եւ հակառակորդին յանձնւելու հարկա-

դրանք: 

ԿԱՊՐԻԶ, Ֆր.- Քմահաճոյք, տարօրինակ արարք կամ 
վարւելակերպ. անհատի մէջ արտառոց յատկութիւն: 

ԿԱՍՏԱ, Փթ.- Ամփոփւած, աւանդական սովորոյթներով 
ապրող դասակարգ: Կաստայական շերտաւորումների ամենից 
բարդ ձեւերը Հնդկաստանն է ներկայացնում (Տե՛ս Բրահմա-

նիզմ): 

ԿԱՍՏՐԱԿՑԻԱ, Լտ.- Մարդկանց կամ կենդանիների ներ-
քինիացում՝ նրանց սեռային կարողութիւններն ոչնչացնելու 
համար (Տե՛ս Ստերիլազացիա): 

ԿԱՏԱԼԵԿՏ, Յն.- Դասական հեղինակների ընտիր գրւածք-
ների հաւաքածու: 

ԿԱՏԱԼԵՊՍԻԱ, Յն.- Զգայնականութեան եւ գիտակցութեան 
կորուստ. շուարում. ապուշացում. քարացած վիճակ: 

ԿԱՏԱԿԼԻԶՄ, Յն.- Հեղեղ. ջրհեղեղ. բնական մեծ աղէտ: 

ԿԱՏԱԿԼՈՏԻԶՄ, Յն.- Ատենախօսութեան մէջ՝ նուրբ եւ 
ճաշակաւոր ոճ: 

ԿԱՏԱԿՈՄԲ, Լտ.- Քաղաքների տակ, ժայռերի մէջ եւ այլ 
տեղեր փորուած ստորերկրեայ ներքնուղիներ եւ գաղտնի 
թագստոցներ, արգիլւած պաշտամունքներին կամ աւազա-



120 
 

 

կային հաւաքոյթներին յատկացւած: Հռոմի մէջ քրիստո-
նէութեան նախնական շրջանում հալածւած քրիստոնեաները 
ընդարձակ կատակոմբներ փորեցին, որոնք տասնեակ մղոն-
ների երկարութիւն ունեն: Ուկրայնայի մէջ, Կիեվի հռչակաւոր 
կատակոմբները (Պեշչօրըի) Համայնավարների կողմից գրաւ-
ւեցին եւ հարիւրաւոր «սուրբերի» ոսկորները հաւաքւելով՝ 
ոչնչացւեցին: 

ԿԱՏԱՍՏՐՈՖ, Յն.- Մեծ աղէտ, արհաւիրք: 

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ, Յն.- 1) Դաս. շարք. 2) Իրերը կամ հարցերը 
հետեւողաբար դասաւորելու եղանակ. 3) Գաղափարների 
հետեւողական շարք: 

ԿԱՏԵԽԻԶԻՍ, Յն.- Քրիստոնէական հաւատալիքների հիմ-
նական սկզբունքները հարց ու պատասխանների ձեւով ներ-
կայացւած: 

ԿԱՐԱԻԶՄ, Հր.- Հրէական աղանդ, գլխաւորապէս Ղրիմի 
թերակղզում, որը մերժում է Թալմուդը, բառացի կերպով 
ընդունելով Հին Կտակարանը: 

ԿԱՐԱՆՏԻՆ, Լտ.- Քոլերայով, ժանտախտով եւ կամ այլ 
տարափոխիկ հիւանդութեամբ վարակւած շրջանից ուղեւոր-
ների եւ ապրանքների ժամանակաւոր արգիլում, բժշկական 
հսկողութեան տակ: 

ԿԱՐԴԻՆԱԼ, Լտ.- 1) Կաթոլիկ բարձրագոյն կղերական, 
եպիսկոպոսի աստիճանին համապատասխան. 2) Գլխաւոր, 
առաջնակարգ. օրինակ՝ կարդինալ հարց – գլխաւոր հարց: 

ԿԱՐԻԵՐԻՍՏ, Ֆր.- Աթոռամոլ. պաշտօնամոլ: 

ԿԱՐԻԿԱՏՈՒՐԱ, Իտ.- Ծաղրանկար: 

ԿԱՐՄԱՆԿՈԼ, Իտ.- 1) Ֆրանսիական զուարթ եւ ոգեշունչ 
երգ, համանուն պարի ընկերակցութեամբ. 2) Իտալական մի 
զուարթ երգ: 
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ԿԱՐՆԱՎԱԼ, Իտ.- Բարեկենդան.- մեծ պահքից առաջ 
ժողովրդական զուարթ տօնախմբութիւնների շարք արեւ-
մտեան Եւրոպայում: 

ԿԱՐՏՈՖԵԼ, Գր.- Գետնախնձոր (փաթաթէս): 

ԿԱՖԷ-ՇԱՆՏԱՆ, Ֆր.- Թեթեւ հաճոյքներով թատրոն. Մակե-
րեսայի ժամանցի տեղ: 

ԿԱՖՐԵՐ, Աֆրիկայի հարաւ-արեւելեան շրջանի սեւա-

մորթներ: 

ԿԵԼՏԵՐ, Հնդկա-Գերմանական ցեղերի մի մեծ ճիւղաւո-
րութիւն, որ նախապատմական շրջանում հաստատւեց Արեւ-
մտեան եւ հարաւային Եւրոպայում: 

ԿԵՆԳՈՒՐՈՒ, (Պապուաների լեզւով).- Աւստրալիայի մէջ 
խոտակեր մի կենդանի, մասամբ եղջերուին նմանող, առջեւի 
ոտքերը կարճ, ետեւինն՝ երկար, հաստ երկար պոչով: Էգը փորի 
վրայ գրպանի պէս պարկ ունի, որի մէջ պահում է իր ձագերին: 
Երկու մետր բարձր է երբեմն: 

ԿԵՆՏԱՎՐՈՍ, (Ցենտավր).- Դիցաբանական հրէշակերպ 
արարածներ Թեսսալիայում (Յունաստան): Ձիու մարմնով, 
մարդու կուրծքով, գլխով եւ ձեռքերով հսկաներ էին: 

ԿԵՍԱՐ, (Ցեզար) Լտ.- Յուլիոս Կեսարի (101-44  Ք.Ա.) 
անունով Հռոմի միապետներին տրուած տիտղոս՝ ինքնակալ, 
միապետ իմաստով, եւ ապա ընդհանցած Եւրոպայի պետու-
թիւնների մէջ: (Կայսրութիւն - կեսարութիւնից ծագած է: 

ԿԵՖԻՐ, Թթ.- Յատուկ սունկերի եւ բոյսերի միջոցով 
մակարդւած կովի կաթ, գազային յատկութեամբ, որ Սիբիրի 
եւ Ռուսաստանի մէջ գործ է ածւում իբր առողջարար ըմպե-
լիք: 

ԿԷՏ, Յն.- Ցուրտ ծովերի վիթխարի կենդանի, երբեմն 150-
175  թոն ծանրութեամբ: Ջրի մէջ ապրելով՝ դուրսի օդովն է 
շնչում, եւ սուզուելով ալիքների տակ՝ հազիւ կարող է 5-6  
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րոպէ մնալ: Ձագերին ծնում է եւ կաթով կերակրում: Իր իւղը 
մեքենաների համար է գործածւում: 

ԿԻԿԼՈՊ, Յն.- Դիցաբանական հսկաներ, ճակատի վրայ մէկ 
աչքով. ապրում էին Սիցիլիա կղզու վրայ եւ Էտնա հրաբուխի 
կրակներն էին խառնում: 

ԿԻՆՈ (Սինեմա), Ֆր.- Շարժապատկեր: 

ԿԻՆՏՈ, Վր.- Թիֆլիսի փողոցի մանրավաճառների զուարթ, 
կենսունակ, ընկերական եւ շատ սրամիտ դասակարգ: 

ԿԻՐԳԻԶ, Յտ. Ա.- Արեւմտեան Սիբիրում ապրող մոնղոլա-

կան վաչկատուն մի ցեղ: 

ԿԻՒՊԻԴ (Կուպիդոն).- Նոյնը Ամուռ.- Սիրոյ ասւած՝ Յոյն եւ 
Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ, պատերազմի աստւած 
Մարսի (Հրատ) եւ Վենիւսի (Ափրոդիտէ – Հայկական Աստղիկ) 
որդի: Ամուռը ներկայացւում էր իբր չարաճճի փոքրիկ տղայ, 
որ նետերով խոցում էր պատանիների եւ տեռատի աղջիկների 
սիրտերը, սիրոյ վէրքեր բանալով նրանց մէջ: 

ԿԼԱՆ, Ան.- Ցեղ. տոհմ. սերունդ. շառաւիղ: 

ԿԼԱՍՍ, Լտ.- Կարգ, շարք, դասակարգ: 

ԿԼԱՍԻԿ, Լտ.- 1) Դասական հեղինակ, գեղարուեստագէտ, 
պատմաբան եւ այլն, հին Յունական, Լատինական եւ առ 
հասարակ նախա-միջնադարեան գրական-գեղարւեստական 
արտադրութիւնների մասնագէտ:  

ԿԼԱՍՍԻՑԻԶՄ, Լտ.- 1) Դասականութիւն.- նախամիջնա-

դարեան շրջանի գրական-գեղարուեստական կամ պատմա-

գրական ուղղութիւն. 2)  Օրինակելի, անթերի գրական-գեղար-
ւեստական ոճ:  

ԿԼԵՊՏՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Հոգեկան հիւանդութիւն, երբ ենթա-

կան ակամայ գողութիւններ է անում: 
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ԿԼԵՐԻԿԱԼ, Յն.- 1) Կղերականութիւն. Հոգեւորականու-
թիւն. 2) Կղերականութեան կողմնակից հոսանք, ուղղութիւն. 
3) Կրօնական տիրապետութեան կողմնակցութիւն՝ զանգ-
ւածների հասարակական, քաղաքական, տնտեսական եւ 
մտաւոր կենցաղի մէջ: 

ԿԼԻԵՆՏ, Լտ.- 1) Առեւտուրի մէջ՝ յաճախորդ. 2) Պատ-
մական Հռոմում՝ ազնւականների (Պատրիկների) հովանա-

ւորութիւնը վայելող աղքատ քաղաքացիներ (Պլերէյներ) որոնք 
իրենց ստացած նուէրների, դրամի եւ ամենօրեայ սնունդի 
համար պաշտպանում էին իրենց հովանաւորողների (Պատ-
րոնների) շահերը՝ քուէատւութեան կամ այլ պարագաների 
մէջ: 

ԿԼԻՄԱ, Յն.- Օդերեւութական պայմանների վիճակը որոշ 
երկրամասում, եւ նրանց ազդեցութիւնը տեղական կենդա-

նական եւ բուսական կենցաղի վրայ: 

ԿԼԻՄԱՔՍ, Յն.- 1) Բարձրացում. վերելք. 2) Ատենախօսու-
թեան մէջ շօշափւած նիւթի նկարագրութեան բարձրագոյն 
աստիճան. 3) Խօսակցութեան կամ ճառի մէջ՝ նախորդ 
նախադասութեան վերջին բառի կրկնումը յաջորդ նախադա-

սութեան սկզբում: 

ԿԼԻՆԻԿԱ, Յն.- Բժշկական աշխատանոց. Բուժարան: 

ԿԼԱՈՒՆ, Ան.- Կրկէսային խեղկատակ. միմոս: 

ԿՈԱԼԻՑԻԱ, Լտ.- 1) Համաձայնութիւն. Իրար մօտեցում. 
2) Քաղաքական կեանքի մէջ՝ տարբեր, իրար հակամարտ 
կուսակցութիւնների կամ պետութիւնների ժամանակաւոր 
համաձայնութիւն՝ որոշ խնդիրների մէջ իրար գործակցելու: 

ԿՈԲՐԱ.- Հնդկաստանում վտանգաւոր օձ, Նաջա կոչւած 
տեսակից. Տարեկան քսան հազարից աւելի մարդիկ են մեռ-
նում Կոբրայի խայթումից: 

ԿՈԳՈՐՏ (Կոհորտ), Լտ.- Հռոմէական Լեգէոնի տասներորդ 
մաս, 500-600  զինւորով: 
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ԿՈԴԵՔՍ, Լտ.- Օրինագիրք: 

ԿՈԶԱԿ.- Տե՛ս Կազակ: 

ԿՈԼԼԵԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Հաւաքածու - համանման կամ տար-
բեր առարկաների համախմբում. 2) Հեգնական իմաստով՝ 
աններդաշնակ մարդկանց հաւաքոյթ: 

ԿՈԼԼԵԳԱ, Լտ.- Պաշտօնակից. արհեստակից. ընկեր – 
(կրթւած անհատների համար): 

ԿՈԼԷԶԷՈՒՄ, Լտ.- Պատմական Հռոմի հսկայական կրկէս. 
90,000  հանդիսականների համար, ուր տեղի էին ունենում 
ձիարշաւներ, ըմբիշամարտութիւններ եւ մահուան դատա-

պարտուածների յոշոտումներ՝ վայրի գազաններից, եւ ուր 
Ներոն Կայսրի հրամանով տասնեակ հազարաւոր քրիստո-
նեաներ՝ մարդ, կին եւ մանուկ՝ գազաններից պատառոտ-
ւեցին կամ խարոյկների վրայ ողջ ողջ այրւեցին: 

ԿՈԼԼԵԿՏԻՎ, Լտ.- Հաւաքական. խմբական. միահամուռ: 

ԿՈԼԼԵԿՏԻՎԻԶՄ, Լտ.- Հաւաքականութիւն. հաւաքանա-

կանացում.- արդիւնաբերութեան եւ ճարտարւեստի այնպիսի 
դրութիւն, ուր արտադրութեան միջոցները արտադրող խմբի 
կամ համայնքի անմիջական սեփականութիւնն են, այն է՝ 
հողը, կենդանիները, գործիքները, իսկ գործարանային – 
արհեստակցական ճիւղերի մէջ՝ շէնքերը, մեքենաներն եւ այլն: 
Հաւաքական արդիւնաբերական դրութեան տակ արտադրու-
թեան արդիւնքի եւ շահաբաժնի մէջ իրաւունք ունեն միայն 
նրանք, որոնք մասնակից են արտադրական աշխատանքին, 
իրենց վատնած ժամանակի եւ օգտակարութեան չափով: 
Հաւաքական արդիւնաբերութեան դրութիւնը ներկայիս 
որդեգրւած է Խ. Միութեան մէջ: 

ԿՈԼՈՍՍ, Յն.- 1) Հսկայ, մեծ արձան. 2) Վիթխարի մարդ. 
3) Ռոդոս կղզու համանուն քաղաքի պղնձէ արձան, աւելի քան 
հարիւր ոտք բարձրութեամբ, որի երկու ոտքերը յենուած էին 
երկու եզերքների վրայ: Նրա տակից կարող էին անցնել 
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ամենամեծ նաւեր: Չորրորդ դարի, Ք.Ա. արձանագործական 
հրաշալիք էր համարւում: 

ԿՈԼՈՈՍԱԼ, Յն.- Անբնականօրէն խոշոր. վիթխարի: 

ԿՈԼՈՐԻՍՏ, Ֆր.- Բազմերանգ ներկերի հմուտ նկարիչ: 

ԿՈԼՈՐԻՏ, Ֆր.- 1) Գունաւորում. 2) Այլազան գոյների 
գործածութիւն. 3) Գոյների հաւաքոյթ. 4) Իրենց թողած 
տպաւորութիւն : 

ԿՈԿԵՏ, Ֆր.- 1) Կոտրատւող կին. «նազ ծախող». այրերին 
հաճելի լինելու ձգտող. 2) Կիսաշխարհիկ, հաճելի լինելու 
ձգտող. 2) Կիսաշխարհիկ,  թեթեաբարոյ կին: 

ԿՈՄԲԱՅՆ, Լտ.- Համանման կամ իրար չնմանող նիւթերի, 
ոյժերի, պայմանների կամ հաստատութիւնների համա-

խմբում: 

ԿՈՄԲԻՆԱՏ,.- Տե՛ս Կոմբայն: 

ԿՈՄԲԻՆԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Համադրութիւն.- տարբեր նիւթերի, 
պայմանների, դրութիւնների միացում, հաւաքոյթ. 2) Զաւեշ-
տական իմաստով՝ խենթերի եւ խելացիների ծիծաղելի խումբ: 

ԿՈՄԵԴԻԱ, Յն.- Կատակերգութիւն: 

ԿՈՄԻԿ, Յն.- 1) Կատակերգակ. զւարճալի դեր կատարող 
դերասան. 2) Զւարճալի անձ: 

ԿՈՄ-ԻՆ-ՉՈՒՆ, Չն.- Չինական քաղաքական ներքին պատե-
րազմին մասնակցող հոսանքներից մէկը, չափաւոր ազգայ-
նական ուղղութեամբ, «Քրիստոնեայ Գեներալ» անունով 
ճանչցւած Ֆանգ-Իւ-Սիանգի ղեկավարութեան տակ: 

ԿՈՄՄԻՍԱՐ, Լտ.- 1) Յանձնակատար. գործակալ. 2) Վար-
չական որոշ հաստատութեան վարիչ պաշտօնեայ. 3) Խ. 
Միութեան մէջ նաեւ նախարար: 
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ԿՈՄՄԻՍԱՐԻԱՏ, Լտ.- 1) Վարչութիւն. բարձրագոյն  պաշ-
տօնէութիւն. 2) Նախարարութիւն: 

ԿՈՄՄԻՍԻԱ, Լտ.- 1) Յանձնակատարութիւն. 2) Միջնոր-
դութիւն ապրանքի առ ու ծախի մէջ՝ որոշ տոկոս ստանալու 
համար: 

ԿՈՄՄԵՆՏԱՐԻԱ, Լտ.- 1) Բացատրութիւն. լուսաբանութիւն. 
2) Գրականութեան ու գեղարւեստի մէջ անհատի կարծիք. 
դիտողութիւն. 3) Յիշատակագիր: 

ԿՈՄՈՒՆԱ, (Կոմմունա), Լտ.- Համայնք.- 1) Բնակչութեան 
մէկ որոշ մաս. 2) Ընդհանուր բնակչութիւն որոշ երկրամասի 
մէջ. 3) Ընդհանուր բնակչութիւն ամբողջ աշխարհի մէջ. 4) 
Պետական-քաղաքական իմաստով՝ համայնքների գումար, 
սիստեմ, (Գերմաներէն՝ Gemeinwesen): 

ԿՈՄՄՈՒՆԱԼ, Լտ.- Համայնքին պատկանող. համայնական: 

ԿՈՄՈՒՆԱՐ.- Լտ.- Համայնական կազմի անդամ: 

ԿՈՄՈՒՆԻԶՄ, Լտ.- Համայնավարութիւն.- քաղաքական-
տնտեսական պայմանների դասաւորում, ուր անհատական 
սեփանակատիրութեան փոխարէն տիրում է հաւաքական 
սեփանակատիրութիւն, եւ ուր պետական-վարչական մեքե-
նան կառավարւում է համայնքի կողմից, իր ներկայացուցիչ-
ների միջոցով: 

 Համայնավարական իրաւակարգի մէջ արտադրութեան 
բոլոր միջոցներն ու արտադրած նիւթերը պատկանում են 
աշխատաւորութեան, որը տէր է նաեւ շուկայի, ապրանքների 
փոխանակութեան, վաճառքի, արտածման եւ ներածման 
բոլոր աղբիւրների: Համայնավարութեան նպատակը լինելով 
աշխատաւորութեան բարեկեցութեան աստիճանական բարձ-
րացումը՝ ձգտում է ապահովելու  աշխատող տարրերի ապ-

րուստի պայմանները, տեւական զբաղմունք հայթայթելով 
նրանց, գործազրկութեան պարագային նիւթապէս օժանդա-

կելով համայնական գանձից կամ ապահովագրութեան. 
Հիւանդութեան եւ ծերութեան դէպքերի համար ապա-
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հովագրութեամբ եւ այլ միջոցներով: «Մէկը բոլորի համար, եւ 
բոլորը մէկի համար» նշանաբանն ունենալով՝ համայնա-

վարութիւնը աշխատում է ընդհանուր ներդաշնակութիւն 
հաստատելու մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամների 
միջեւ, չեզոքացնելով աշխատանքից խուսափող, իրենց 
դրամագլխի կամ այլ միջոցներով սնանող բոլոր տարրերը: 
Համայնավարութիւնը դէմ է ներկայիս տիրող պետական 
անջատ եւ իրար հակամարտ սիստեմների, եւ անհրաժեշտ է 
համարւում վերացնել ազգերն իրարից զատող արւեստական 
պատնէշներն ու սահմանները, կերտելու համար մի նոր – 
համաշխարհային ընդհանուր համայնք, ուր ինքնաբերաբար 
պիտի լուծուին եւ չքանան պետական ամէն ձեւի կազմերը, 
երբ համայնքը հասնի ինքն իրեն կառավարելու աստիճանին: 
Խ. Միութիւնը ներկայիս միակ երկիրն է, որը դիմում է դէպի 
համայնավարակ սկզբունքների լայն իրականացումը՝ Մարք-
սի, Էնգելսի եւ Լենինի առաջադրած ուղիով: 

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ՄԱՆԻՖԵՍՏ, Լտ.- «Համայնավարական 
հրովարտակ».- Գիտական Համայնավարութեան երկու մեծ 
առաջնորդների՝ Կարլ Մարքսի եւ Ֆրիդրիխ Էնգելսի կողմից 
1847 թուին գրւած կոչը՝ ուղղւած աշխարհի բոլոր համայ-
նավարներին, որի մէջ բացատրւած են տնտեսական-պե-
տական հարցերի լուծման ձեւերը համայնավարական տեսա-

կէտով: Այդ կոչի էական մասերը խտացւած կարելի է համարել 
հետեւեալ տողերի մէջ.- «Նկատի առնելով պրոլետարիատի 
զարգացման ընդհանուր շրջանները՝ մենք հետեւում էինք 
գոյութիւն ունեցող հասարակութեան մէջ կատարւող քիչ թէ 
շատ քօղարկւած քաղաքացիական կռուին, մինչեւ այն կէտը, 
երբ այդ քաղաքացիական կռիւը բացարձակ յեղափոխութեան 
է վերածւում եւ պրոլետարիատը բուրժուազիայի խորտակման 
միջոցով իր տիրապետութիւնն է հաստատում: Պրոլետա-

րիատն իր քաղաքական տիրապետութիւնն օգտագործելու է 
այնպէս, որ խլէ բուրժուազիայից նրա ամբողջ դրամագլուխը, 
արտադրութեան բոլոր միջոցները կենտրոնացնէ պետութեան 
ձեռքում, այն է՝ իբր տիրող դասակարգ կազմակերպւած 
պրոլետարիատի ձեռքում, եւ հնարաւորութեան չափով արա-

գօրէն աւելցնէ արտադրական ոյժերի համագումարը»: 
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ԿՈՄՊԼԵԿՏ, Լտ.- Ամբողջութիւն. ստուգւած քանակ: 

ԿՈՄՊԼԵՔՍ, Լտ.- 1) Ամբողջական թիւ. ընդհանուր քանակ. 
2) Անհատի արտաքին երեւոյթ: 

ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐ, Լտ.- 1) Երշտական գործերի հեղինակ. 2) 
Գրաշար: 

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ, Լտ.- 1) Երաժշտական հեղինակութիւն. 2) 
Գեղարւեստական արտադրութիւնների մէջ նիւթերի ներդաշ-
նակ դասաւորում. 3) Տարբեր առարկաների եւ նիւթերի յար-
մար դասաւորում. 4) Գրաշարութիւն: 

ԿՈՄՊՐՈՄԻՍ, Լտ.- 1) Տարակարծիք կողմերի համա-

ձայնութիւն՝ վիճելի հարցը փոխադարձ զիջումներով կար-
գադրելու. 2) Վիճող կողմերի համաձայնութիւն՝ վիճելի հարցը 
չեզոք ատեանին յանձնելու. 3) Փոխադարձ զիջողութիւն: 

ԿՈՄՖՈՐՏ, Ան.- Հանգստութիւն. անդորրութիւն. հաճելի եւ 
հանգստաւէտ պայմանների համադրութիւն: 

ԿՈՆԳԼՈՄԵՐԱՏ, Լտ.- 1) Տարբեր մետաղների միաւորում 
որեւէ շաղախի օգնութեամբ. 2) Խառնաշփոթ զանգուած. 3) 
Աններդաշ մարդկանց հաւաքոյթ: 

ԿՈՆԳՐԷՍ, Լտ.- 1) Համագումար. աւագ ներկայացուցիչ-
ների ժողով. 2) Ծերակոյտ. նահանգական ներկայացուցիչների 
օրէնսդիր մարմին: 

ԿՈՆԿՈՒՐՍ, Լտ.- Մրցումին մասնակցում: 

ԿՈՆԿՐԵՏ, Լտ.- 1) Իրական. որոշ. հաստատապէս գոյու-
թիւն ունեցող. 3) Առանձին մասերից բաղադրուած ընդհանուր 
զանգուած: 

ԿՈՆՍԵՐՎ, Լտ.- 1) Պահւած. 2) Պահեստի դրւած.3) Պահա-

ծոյ ուտելիք: 

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ, Լտ.- Պահպանողական. հնաւանդ. ետա-

մնաց: 
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ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ, Լտ.- Երաժշտական բարձրագոյն դպրոց, 
երաժշտանոց: 

ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ, Լտ.- Խորհրդակից: 

ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ, Լտ.- Խորհրդակցութիւն: 

ԿՈՆՍՊԻՐԱՏԻՎ, Լտ.- Դաւադրական: 

ԿՈՆՍՊԻՐԱՏԻՎ, Լտ.- Դաւադրութիւն: 

ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱ, Լտ.- 1) Սահմանադրութիւն.- պետական 
վարչաձեւ, ուր բնակչութիւնն իր ներկայացուցիչների միջոցով 
մասնակցում է օրէնսդրական գերագոյն մարմնին, կամ այդ 
ներկայացուցիչներով կազմում է օրէնսդրական մարմին. 2) 
Կազմ. շինուածք: 

ԿՈՆՎԵՆՏ, Լտ.- 1) Կրօնական միաբանութեան բնակավայր 
– վանք. 2) Պետական բարձրագոյն մարմնի հաւաքատեղ. 3) 
Ֆրանսիական յեղափոխութեան շրջանում ժամանակաւոր 
ազգային ժողով՝ 1792-ից մինչեւ 1795  թ.: 

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ, Լտ.- 1) Պետութիւնների միջեւ կնքուած դաշ-
նագրութիւն. 2) Տարբեր հատուածների միջեւ համաձայնու-
թիւն: 

ԿՈՆՏՈԿՈՐԵՆՏ, Իտ.- Ընթացիկ հաշիւ: 

ԿՈՆՏՐԱԲԱՆԴ, (Կանտրաբանդ), Իտ.- Մաքսախոյս ապ-

րանք – առանց մաքս վճարելու օտար երկրից գաղտնի ներ-
մուծւած: 

ԿՈՆՏՐԱԲԱՆԴԻՍՏ, Իտ.- Մաքսանենգ. մաքսախոյս: 

ԿՈՆՏՐԱԿՏ, Լտ.- Պայմանագրութիւն: 

ԿՈՆՏՐԱՖԱԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Գրական գործերի կեղծիք. 2) 
Հեղինակի կամ գեղարուեստագէտի իրաւունքի յափշտակու-
թիւն: 
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ԿՈՆՏՐՈԼ, Ֆր.- Անհատի կամ պաշտօնէութեան գործառ-
նութիւնների վրայ նշանակւած վերհսկողութիւն: 

ԿՈՆՑԵՐՏ, Ֆր.- Երգահանդէս. նուագահանդէս: 

ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ, Լտ.- Մի քանի նահանգների կամ պետու-
թիւնների դաշնակցութիւն: 

ԿՈՆՖԻՍԿԱՑԻԱ, Լտ.- Պետութեան կողմից  ստացւածքի  
բռնագրաւում. պետականացում: 

ԿՈՆՖԼԻԿՏ, Լտ.- 1) ընդհարում. բաղխում. 2) Տարակար-
ծիքութիւն. անհամաձայնութիւն. գժտում: 

ԿՈՆՖՈՒՑԻՈՍ, (Կունգ-Ֆու-ցէ).- Չինաստանի մեծանուն 
փիլիսոփայ, բարոյագիտական անւանի քարոզիչ, որի ուսուց-
մունքը հսկայ ազդեցութիւն գործած է Չին ժողովրդի 
մտաւոր-բարոյական կենցաղի վրայ: Ծնուեց 551-ին, մեռաւ 
479-ին Ք.Ա.): 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ, Լտ.- Համագործակցական: 

ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱ, Լտ.- Համագործակցութիւն. 1) Մի խումբ 
անձերի հաւաքական աշխատանքով առաջ տարւած գործ. 2) 
Աշխատաւոր միութիւնների համագործակցութիւն, միութեան 
անդամներին պէտք եղած կենսական բոլոր պիտոյքները 
հայթայթելու. սեփական արդիւնաբերութեամբ կամ արտա-

դրութեամբ, եւ կամ մեծաքանակ, զեղջւած գիներով ուրիշ 
համագործակցականներից գնելով ուրիշ համագորղակ-
ցականներից գնելով, եւ ծայրայեղ պարագային միայն՝ 
արտաքին խանութներից: Համագործակցականն աժան 
գներով պէտք եղած պիտոյքները գնելով՝ իր սեփական 
խանութներում ծախում է իր անդամներին նւազագոյն 
շահով, միաժամանակ շահաբաժին տալով նրանցից իւրա-

քանչիւրին, տարեկան ընդհանուր արդիւնքից, իր դրած բաժնի 
բաղդատութեամբ՝ համագործակցականի հիմնական դրամա-

գլխի մէջ: Համագործակցականները իրենց անդամներին 
կենսական ամէն կարգի պիտոյքները հայթայթելով մատչելի 
գներով՝ ազատում են նրանց, այսինքն սպառող տարրերը՝ 
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մեծաքանակ եւ փոքրաքանակ ընկերութիւնների, խանութ-
պանների եւ նրանց գործակալների շահարկութիւնից, չեզո-
քացնելով երկրորդ եւ երրորդ ձեռքերի շահարկող  միջնորդու-
թիւնը արտադրողի եւ սպառողի միջեւ: Համագործակ-
ցականների ամենից լայնածաւալ դրութիւնը ներկայիս հաս-
տատուած է Խ. Միութեան մէջ, ուր անհատական առեւ-
տրական բոլոր ձեռնարկներն արդէն անհետացած են եւ հատ 
ու կտոր մնացածներն էլ անհետանալու վրայ են: 

ԿՈՍՄԱՐԽԻԱ, Յն.- Համաշխարհային միացեալ մէկ կառա-

վարութիւն: 

ԿՈՍՄՈԳԵՆԻԱ, Յն.- Տիեզերագիտութիւն.- տիեզերքի (աստ-
ղերը, մոլորակները) ծագման եւ զարգացման պայմաններն 
ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ԿՈՍՄՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Տիեզերագրութիւն.- տիեզերքի նկա-

րագրութիւն: 

ԿՈՍՄՈՊՈԼԻՏ, Յն.- Աշխարհաքաղաքացի: 

ԿՈՍՄՈՊՈԼԻՏԻԶՄ.- Յն.- Աշխարհաքաղաքացիութիւն.- մեր-
ժում սեփական հայրենիքի, ցեղի, ազգային շահերի՝ ընդ-
հանուր մարդկութեան շահերին ծառայելու համար: 

ԿՈՍՄՈՍ, Յն.- Աշխարհ. երկրագունդ. տիեզերք: 

ԿՈՐԱԼ, Յն.- Ծովային բուստ, կենդանական պոլիպների 
սերունդից: 

ԿՈՐԱԼԵԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ, Յն.- Անհաշիւ քանակով մեռած բուս-
տերի գերեզմաններ, որոնք միլիոնաւոր տարիների ընթաց-
քում հետզհետէ աճելով, իբր այդ փոքրիկ արարածների 
հաւաքական դամբարաններ՝ ովկիանոսի անդունդներից 
բարձրացած են, ջրային մակերեւոյթից վեր ելած եւ կղզիներ 
գոյացրած: Խաղաղ ովկիանոսի կղզիների մեծ մասը կոբալեան 
ծագումն ունեն, ծածկւած արեւադարձային հրաշալի բու-
սականութեամբ: Նիւ Եորքից 650 մղոն արեւելք, Ատլանտեան 
ովկիանոսի մէջ, Բերմուդեան կղզիների փոքրիկ խումբը, 
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հաւաքաբար հազիւ 80 քառակուսի մղոն տարածութեամբ, 
5000 ոտք անդունդից բարձրացած օտարոտի աշտարակների 
պէս դուրս են ցցւած ջրային զանգուածի միջից: Ջրի մակե-
րեւոյթից ամենաբարձր կէտը 300 ոտք է: 

ԿՈՐՊՈՒՍ, Լտ.- 1) Մարդկային կամ կենդանական մարմին. 
կազմ. 2) Վարչական պաշտօնավարութեան կազմ. 3) Զին-
ւորական միջնակարգ դպրոց. 4) Զօրաբաժին: 

ԿՈՐՏԷՍ, Սպ.- Սպանիայի եւ Պորտուգալիայի (Փորթուկալ) 
մէջ՝ ազնւականութեան, կղերի եւ քաղաքների ներկայա-

ցուցիչների խառն ժողով: 

Կուլակ, Ռս.- «Բռունցք»- հարւածող, ճնշող, հարստա-

հարող իմաստով. Խ. Միութեան գիւղական շրջաններում 
ունեւոր գիւղացիութիւն, որը չքաւոր տարրերի շահագոր-
ծումով զբաղւած է: 

ԿՈՒԼԻ, Հն.- Ասիայի արեւելեան երկրներում եւ Հնդկաս-
տանում՝ բեռնակիր գործաւոր: 

ԿՈՒԼԻՍ, Ֆր.- 1) Թատերական բեմի ետեւի, հանդիսա-

կանների համար անտեսանելի մաս. 2) «Կուլիսների ետեւ» 
դարձուածքը խօսակցութեան կամ գրականութեան մէջ՝ 
նշանակում է վարագոյրի ետեւ, ծածուկ, մութի մէջ կատար-
ւած գործ: 

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, Լտ.- 1) Մշակոյթ. ընդհանուր զարգացում. 2) 
Տնտեսական, քաղաքական եւ մտաւոր առաջդիմութիւն. 
վերելք: 

ԿՈՒԼՏՈՒՐՏՐԵԳԵՐ, Լտ. Գր.- 1) Մշակոյթ տարածող. 2) 
Հեգնօրէն՝ կեղծ-քաղաքակրթութեան քարոզիչ: 

ԿՈՒ-ԿԼՈՒՔՍ.- ԿԼԱՆ, Լտ.- Ամերիկեան գաղտնի կազմա-

կերպութիւն, պատահական կերպով ծնունդ առած եւ կարճ 
միջոցին վերածւած հակա-Նեգր մի վտանգաւոր հոսանքի: 
Կ.Կ.Կ.-ից առաջ Միացեալ Նահանգներում գոյութիւն ունէին 
համանման գաղտնի միութիւններ, ինչպէս՝ «Սպիտակ Կամե-
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լիաների Ասպետներ», «Սպիտակ Եղբայրութիւն», «Սպիտակ 
Լիգա», «Գունատ Դէմքեր», «1776-ի Ընկերակցութիւն», «Սեւ 
Հեծեալներ», « Սպիտակ Վարդ» եւ այլն: - Կ.Կ.Կ.-ը կազմւեց 
Տեննեսի Նահանգի Պուլասկի աւանի մէջ 1865  թուին, մի 
խումբ զուարճասէր երիտասարդների կողմից, իբր ժամանցի 
համար մի ակումբ: Օտարոտի ու անմիտ ծէսեր եւ տարօ-
րինակ զգեստաւորութիւն որդեգրեցին նորակազմ ակումբի 
անդամները: Երբ տեսան որ իրենց խորհրդաւորութիւնն ու 
արտաքին երեւոյթը երկիւղ էր ազդում բնակչութեան վրայ՝ 
քաջալերւեցին եւ արագ ճիւղաւորութիւններ տւին Հարաւային 
Նահանգներում: Քաղաքային պատերազմի ժամանակ գերու-
թիւնից ազատագրուիլ փորձող սեւամորթներին սարսափի մէջ 
պահելու համար նեգրերի կողմից սպիտակ կանանց պատա-

հական կամ կեղծ բռնաբարութիւնների դէպքերը սկսեցին իբր 
առիթ գործածւիլ անհատ նեգրերի կամ զանգւածների 
ջարդերի համար: Կ.Կ.Կ.-ը հրապարակ նետւեց սեւերի դէմ, իբր 
խաչակիրների մի կազմակերպւած բանակ, ձեռք ընկած 
յանցաւոր սեւամորթներին խուժանային դատաստանով 
պատժելու, կախելով կամ ողջ-ողջ այրելով: Լինչի օրէնքը 
գործածելով (Տե՛ս Լինչի Օրէնք) իբր կտրուկ միջոց՝ 
սեւամորթների հետ հաշուեյարդարութեան համար՝ Կ.Կ.Կ. 
սանձարձակ արարքներով հանրային եւ կառավարութեան 
միջամտութիւնն իր վրայ հրաւիրեց: 1871-72  թ. Պետական 
օրէնքները իբր թէ գաղտնի կազմակերպութիւնների առջեւը 
պատնէշներ կանգնեցրին, եւ հարիւրաւոր Կ.Կ.Կ. անդամներ 
ձերբակալւեցին եւ բանտերը նետւեցին: Կազմակերպութիւնը 
սակայն մնաց կենդանի, եւ ներկայիս երկու միլիոնից աւելի 
անւանական անդամներ ունի, գլխաւորապէս հարաւային եւ 
արեւմտեան  նահանգներում: Իր գործունէութեան ծրագրի 
մէջ մտնում են հետեւեալ կէտերը.- Հալածանք սեւերի, 
Հրէաների եւ կաթոլիկների դէմ. հալածանք ամերիկեան 
կառավարութեան բոլոր ներքին եւ արտաքին գաղթականների 
դէմ. Անբարեացակամութիւն օտարածին գաղթականների 
հանդէպ: Կլանի անդամ կարող են լինել միայն 100  առ 
հարիւր զուտ Ամերիկացիները: Չնայած վերջին 
սահմանափակումին՝ մի քանի հայեր ճարպիկութիւնն 
ունեցած են կազմակերպու-թեան անդամ լինելու եւ նոյն իսկ 
կարեւոր աստիճաններին հասնելու: Օտարածին 
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ժողովուրդներից Կ.Կ.Կ.ի մասնաւոր հակակրանքի առարկայ 
եղած են Յոյները, որոնք 1924-25-ին Արեւմտեան 
նահանգներից մէկի կետրոնական մարմնի գաղտնի 
շրջաբերականով «անբաղձալի քաղաքացիներ» որակւած էին, 
մեղադրւելով, որ բազմաթիւ Յոյներ «Ամե-րիկեան մաքուր 
արիւնը ապականում են, անբարոյա-կանութիւն տարածելով 
Ամերիկացիների մէջ, սրիկացնում են անմեղ պատանիներին, 
իրենց կիրքերի համար, եւ Կ.Կ.Կ.-ը դէմ է որպէսզի Յոյներն 
Ամերիկուհիների հետ ամուսնական կապերով միանան» եւ 
այլն: Կ.Կ.Կ.-ի կազմակերպական ձեւը.- Կլանները իրենց 
ազդեցութեան մի քանի շրջաններ ունեն, որոնց մէջ 
հզօրագոյնն է հարաւայինը՝ «Անտեսանելի Կայսրութիւն» 
անունով: Ընդհանուր հրամանատարի տիտ-ղոսն է «Մեծ 
կախարդ». Զատ նահանգը կոչւում է  «Թագաւորութիւն», իր 
պետը վայելում է «Մեծ Վիշապ» տիտղոսը: Գաւառային 
մասնաճիւղի պետը կոչւում է «Մեծ Հսկայ»: Փոքր շրջանները - 
«Որջեր» են անւանւում, «Մեծ Կիկ-լոպ»-ի ղեկավարութեան 
տակ: Պաշտօնեաները նոյնչափ ճոխ տիտղոսներ ունեն - 
«Հանճար», «Հիդրա», «Ֆուրիա», «Ոգի», «Գիմերային Բու», 
«Մոգ», «Վարդապետ», «Թուրք»: Պարզ անդամները 
ճանչցուած են Գաուլ անունով: Արշաւանքի ժամանակ 
Կլանսմէնները (Կ.Կ.Կ.-ի անդամները) գերադա-սում են 
հեծեալ խումբերով յայտնւել որոշւած տեղը, յանկարծակի, 
փոթորիկի նման, առեւանգել յանցաւորին եւ փախցնելով մի 
ամայի տեղ՝ որոշւած պատիժը տալ: հագնում են երկար 
սպիտակ շապիկներ, սպիտակ վեղարով, կրծքին խաչ եւ 
դէմքին դիմակ: Գիշերային արշաւանքի ժամանակ յաճախ 
ձողերի վրայ ունենում են մարդկային գանկեր, մէջը վառւող 
ճրագով, աչքերից լոյս ցայտող, ինչպէս նաեւ տոպրակների մէջ 
ոսկորներ, որոնց ցնցումով երկիւղ ազդող ձայներ հանում, 
տպաւորութիւնը զօրացնելու համար: 

ԿՈՒՄԻՍ, Թթ.- Բուսական մակարդով պատրաստւած 
ձիու կաթ, առողջարար յատկութեամբ: 

ԿՈՒՐՈՐՏ, Ֆր.- Հանքային ջրերի բուժարան: 
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ԿՈՒՐՍ, Լտ.- 1) Դպրոցական դասընթացք. 2) Նաւի 
ուղղութիւն. 3) Հիւանդի ապաքինման համար անհրաժեշտ 
ժամանակաշրջան. 4) Դրամների եւ արժեթուղթերի ընթացիկ 
արժէք: 

ԿՎԱՐՏԱԼ, Լտ.- 1) Քաղաքամաս. Թաղ. 2) Չորրորդ մաս, 
օրինակ՝ տարւայ կվարտալ- 3 ամիս: 

ԿՎԱՐՏԵՏ, Լտ.- Չորս անձով երգ կամ նւագ: 

ԿՎԻՆՏԵՏ, (Քվինտետ), Լտ.- Հինգ անձով երգ կամ նւագ: 

ԿՐԵՍՈՍ, Յտ. Ա.- Լիդիայի թագաււոր (500-548  Ք.Ա.) որի 
անբաւ հարստութիւնն առասպելի շարքն անցած էր: Յաղթւեց 
Պարսկական կայսրութեան հիմնադիր Կիւրոսից, որը գերի 
տարաւ նրան եւ իր խորհրդականը դարձրեց: Ներկայիս մէկին 
Կրեսոս կոչել՝ նշանակում է հեքիաթային հարստութեան տէր 
մարդ անւանել: 

ԿՐԷՈԼ, Սպ.- Ամերիկայում կամ Աֆրիկայում ծնւած 
Եւրոպացի, (Եւրոպացի ծնողների զաւակ): 

ԿՐԻԶԻՍ, Յն.- Ճգնաժամ. վտանգաւոր, բախտարոշ վիճակ: 

ԿՐԻՏԻԳԱ, Յն.- Քննադատութիւն. որեւէ բանի հասարա-

կական արժէքի որոշում: 

ԿՐԻՏԻՔԱԿԱՆ, Յն.- 1) Քննադատական. 2) ճգնաժամային. 
սպառնական, օրինակ՝ րոպէական, կացութիւն եւ այլն: 

ԿՐՈՒՍԱԴ, Ֆր.- (Խաչակրութիւն)- Կաթոլիկ կղերականու-
թեան առաջնորդութեամբ Եւրոպացիների ութը յաջորդական 
արշաւանքները Սարակինոսների (Արաբների) դէմ: 1036-ից 
1248  թ. 152 տարի տեւող պատերազմների մէջ անհաշիւ 
զոհեր տուին երկու կողմն էլ, եւ Երուսաղէմը դարձեալ մնաց 
Իսլամի գերիշխանութեան տակ: Խաչակրական 
արշաւանքները ամենից վիպական արկածախնդրութիւնների 
շարքն եղան Եւրոպացի ազնուատոհմիկ ասպետների, 
դուքսերի եւ թագաւորների համար, որոնք երազում էին 
արեւելքի մէջ փառքի եւ հռչակի դափնիներ վաստակելու. 
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Միաժամանակ կրօնական թմրեցուցիչ ներշնչումների 
իրականացումը վայելել «Փրկչի գերեզմանի» 
ազատագրումով: Բայց եւ չնայած գործած մեծ 
զոհողութիւններին եւ կատարւած անօրինակ 
հերոսութիւններին՝ Մահմեդի սուրը խաչից զօրաւոր յայտնեց: 

 

 

 

Հ 

ՀԱԲՍԲՈՒՐԳ, Յտ. Ա.- Աւստրո-Հունգարական վերջին 
կայսերական ընտանիքի տոհմական անուն: 

ՀԱԴԷՍ, (ԱԴէս), Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ դժոխ-
քի թագաւոր, Զեւսի եղբայր, համապատասխան Հռոմէական 
Պլուտոնին. 2) Դժոխք: 

ՀԱՄԱԴՐԻԱԴ, Յն.- Տե՛ս Դրիադ: 

ՀԱՄԼԵՏԻԶՄ, Յտ. Ա.- Շէյքսպիրի համանուն հռչակաւոր 
դրամայի հերոս Համլէտի անունով՝ կասկածոտ, անվստահ 
վերաբերում շրջապատի հանդէպ՝ անորոշ, տատամւող թէեւ 
զննող, խորհող եւ վսեմ նկարագրի տէր անհատի կողմից, որը 
հոգեկան մի հիւանդոտ վիճակի մէջ գտնւելով՝ փնտռում է 
լուծելու «Լինել թէ չլինելու» եղերական հարցը: 

ՀԱՅԴՈՒԿ, Հն.- 1) Թիւրք բռնակալութեան դէմ կռւող 
Հունգարական կամաւոր ԺԵ-րդ դարում. 2) Ներկայիս որեւէ 
պետութեան դէմ ապստամբ կամաւոր՝ Բալկանեան թերա-

կղզիում: 

ՀԱՇԻՇ, Աբ.- Տե՛ս Խաշիշ: 

ՀԱՋԻ, Աբ.- 1) Մեքքա՝ Մահմեդի գերեզմանին ուխտի 
գնացած ջերմեռանդ հաւատացեալ. 2) Երուսաղէմ՝ Քրիս-
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տոսի գերեզմանին ուխտի գնացած Հայ, որի արտաքին 
նշաններն են ձեռքերի  վրայի մորթենկարները (տատույները): 

ՀԱՏՈՐ, Եգ.- Եգիպտական դիցաբանութեան մէջ երրոր-
դութիւնը կազմող աստուածներից մէկը: Յաճախ ներ-
կայացւում էր կովի երեւոյթով: 

ՀԱՐԱԿԻՐԻ, Ճպ.- Տե՛ս Սեպպուկի: 

ՀԱՐՄՈՆԻԱ, Յն.- 1) Համաչափութիւն, ներդաշնակութիւն 
երգի կամ նուագի մէջ. 2) Ձայնական համաչափութիւն 
ուսուցանող երաժշտական գիտութիւն: 

ՀԱՐԵՄ, Աբ.- Կանանոց.- Բազմակին ցեղերի մէջ կանանց 
յատկացւած տան յարկաբաժին, գոց եւ անմատչելի այրերին, 
բացի այդ կանանց տէրն եղող անձից: 

ՀԱՐՈՒՆ-ԷԼ-ՌԱՇԻԴ.- Բաղդադի հռչակաւոր ժողովրդա-

կան խալիֆ, «իմաստուն» կոչւած. «Հազար եւ մէկ գիշերներ» 
արաբական հեքիաթների մէջ ներբողանքով յիշւած է, իբր լայն 
ժողովրդականութիւն վայելող անձ: 

ՀԱՐՊՈԿՐԱՏԷՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ լռութեան 
աստւած, որը ներկայացւում էր իբրեւ մի գեղանի պատանի, 
աջ ձեռքի ցուցամատը շրթունքին սեղմած: 

ՀԱՐՏԱԼ, Հն.- 1) Հնդկաստանում՝ գործադուլ. 2) Առեւ-
տուրի ընդհատում: 

ՀԱՔԻՄ, Աբ.- Դատաւոր: 

ՀԵԳԵՄՈՆԻԱ, Յն.- Մի պետութեան գերիշխանութիւն 
ուրիշ պետութեան վրա: 

ՀԵԼԼԵՆԻԶՄ, (Հելլէն-Յոյն).- 1) Յունական գրական-
գեղարուեստական ուղղութեան հետեւողութիւն. 2) Յունա-

սիրութիւն: 

ՀԵԼԼԵՍՊՈՆՏ, Յն.- Դարդանելի նեղուցի պատմական 
անուն: 
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ՀԵԼԻԿՈՆ, Յն.- Յունաստանի Բէռթիա գաւառի մէջ 
սրբազան լեառ, Մուսաների բնակավայր (Տե՛ս Մուսաներ): 

ՀԵԼԻՈՍ, Յն.- Արեւ, որը խորհրդանիշն է Ապոլլոնի, իր 
հրեղէն նժոյգները լծած ոսկէ կառքով: 

ՀԵԼՎԵՏԻԱ.- Զվիցերիայի պատմական անուն: 

ՀԵՂԻՆԷ, Յն.- Զեւսի եւ Լեդայի աղջիկ, Տրովադայի 
պատերազմի պատճառը (Տե՛ս Լեդա եւ Տրովադայի  
պատերազմ): 

ՀԵՋՐԱ, (Հեջիր), Աբ.- Մահմեդի փախուստը Մեքքայից 
Մեդինա, Յուլիս 5-ին, 622  թւին Ք.Յ.: Մահմեդական տոմարը 
այդ թուականին է սկսւում: 

ՀԵՏԵՐԱ, Յն.- Հին Յունաստանում կիսաշխարհիկ կին: 

ՀԵՏՄԱՆ (Գետման), Գր.- 1) Լեհաստանում պատերազ-
մական նախարարի, ինչպէս նաեւ բանակի հրամանատարի 
տիտղոս. 2) Ուկրայնայի կազակ զօրքերի հրամանատար: 

ՀԵՐԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ քոյր եւ կին Զեւսի, 
երկրի պաշտպան մայր աստւածուհի (Համապատասխան 
Հռոմէական Իւնոնային կամ Հայկական Անահիտին): 

ՀԵՐԱԿԼԷՍ, (Հերկուլէս), Յն.- Դիցաբանական մեծագոյն 
հերոս եւ դիւցազն, Զեւսի եւ իր սիրուհի Ալկմենայի որդի: 
Հերան, Զեւսի կինը, իր ամուսնու անհաւատարմութեան վրայ 
զայրացած՝ երկու հսկայ օձեր ղրկեց՝ նորածին Հերակլէսը 
սպանելու, սակայն մանուկը երկուսին էլ խեղդեց: Մեծա-

նալով՝ աննախընթաց քաջագործութիւններ գործեց, որոնցից 
տասներկուսը բացառիկ տեսակի: 

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍ, Յն.- Ճշմարիտ կրօնն ուրացող. աղանդաւոր. 
հերձւածող: 

ՀԵՐՄԱՖՐՈԴԻՏ, Յն.- 1) Երկսեռ.- Կենդանական եւ 
բուսական աշխարհում արուի եւ էգի գործարաններ ունեցող 
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տեսակներ. 2) Այն անհատ, որը թէ արական եւ թէ իգական  
գործարաններով օժտւած է 

ՀԵՐՄԷՍ, Յն.- Զեւսի եւ Մայեա յաւերժահարսի որդի. 
աստւածների սուրհանդակ, պաշտպան գրականութեան, ճար-
տասանութեան եւ գիրերի հնարիչ: Ուղեւորների եւ վաճա-

ռականների հովանաւորն էր: Համապատասխան Հռոմէական 
Մերկուրիոսին: 

ՀԵՐՈՍՏՐԱՏ, Յն.- Փառասէր բայց անճարակ արձանա-

գործ, որն իր ընտրած ճիւղին մէջ չկարողանալով հռչակ 
վաստակել՝ հրդեհեց Եփեսոսի (Յունաստանի) մէջ Դիանա 
աստւածուհու հոյակապ տաճարը, որն աշխարհի եօթը 
հրաշալիքներից մէկն էր համարւում: 356  թւին Ք.Ա.: 
Հերոստրատ այդ չարիքը գործեց, ուզելով իր անունն անմա-

հացնել պատմութեան մէջ, սակայն Եփեսոսի ծերակոյտն 
արգիլեց նրա անւան յիշատակութիւնը: Սերունդներ անցնե-
լուց յետոյ միայն հասկացւեց իր ով լինելը: 

ՀԵՐՔԻՒԼԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ.- Հերքիւլէսին (Հերակլէսին) 
միայն մատչելի աշխատանք.- հսկայ, վիթխարի ձեռնարկ: 

ՀԵՐՔԻՒԼԵԱՆ ՍԻՒՆՆԵՐ.- Ատլանտեան Ովկիանոսը Միջեր-
կրական ծովի հետ կապող Գիբրալտար նեղուցի եզերքին վիթ-
խարի ժայռեր, որոնք Յոյների կարծիքով Հերկիւլէսը պոկել էր 
հեռաւոր լեռներից եւ բերել, այդտեղ էր կանգնեցրել: 

ՀԵՍՊԵՐԻԴՆԵՐ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Ատլասի 
(Տե՛ս Ատլաս) երեք դուստրներ, չքնաղ յաւերժահարսներ, 
որոնք Ատլասի լեռներում, ուր բուսնում էին ոսկէ խնձորներ: 

ՀԵՓԵՍՏՈՍ, Տե՛ս Վուլկան: 

ՀԵՔԻՄ, Աբ.- Բժիշկ: 

ՀԻԴՐԱ, Յն.- 1) Առասպելական ճիւաղ, ինը գլուխներով, 
որոնցից իւրաքանչիւրը եթէ կտրւէր՝ նորն էր բուսնում: Սպան-
ւեց Հերակլէսից: Փոխաբերական իմաստով՝ անվերջանալի 
չարիք: 
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ՀԻԴՐՈՖՈԲԻԱ, Յն.- Ջրավախութիւն.- Կատղած շան խայ-
թումից առաջացած վտանգաւոր հիւանդութիւն: 

ՀԻԵՐՈԳԼԻՖՆԵՐ (Երոգլիֆներ), Յն.- Պատկերագրեր.- Հին 
Եգիպտական գրութեան ձեւ, որի մէջ գաղափարները փոխա-

նակ գիրերով արտայայտելու՝ նկարներով են ներկայացւած: 

ՀԻՄԻՆԷ, Յն.- 1) Ապոլլոնի տղայ, ամուսնութեան աստ-
ւած Յոյն դիցաբանութեան մէջ. 2) Հիմինէի կողմից միացած՝ 
նշանակում է ամուսնացած: 

ՀԻՄՆ, Յն.- Օրհներգ. ներբողական երգ. ազգային երգ. 
ռազմերգ:  

ՀԻՊՆՈԶ, Յն.- Հոգեկան դրութիւն, երբ ենթական արւես-
տական ձեւով, ներշնչմամբ կամ այլ միջոցով քնացւելով՝ 
ենթարկւում է երկրորդ անձի կամքին, եւ արթնանալուց 
յետոյ, անգիտակից կերպով՝ գործում է այն ամէնը, որ հրա-

մայւած է կամ ներշնչւած  իրեն՝ այդ երկրորդ անձի կողմից: 

ՀԻՊՆՈԶԵԼ, Յն.- Ուրիշի կամքը իրեն ենթարկել. ուրիշին 
ստիպել անելու որեւէ բան, անգիտակից վիճակում:  

ՀԻՊՆՈՏԻԶՄ, Յն.- Հիպնոտիզմի բնախօսական եւ հոգե-
բանական երեւոյթներն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ՀԻՊՈԴՐՈՄ, Յն.- Ձիարշաւներին, ըմբիշամարտութեան, 
գազանների ցուցադրումին, կրկէսային մեծ ներկայացում-
ներին յատկացւած խոշոր շէնք: 

ՀԻՊՈԹԷԶ, Յն.- 1) Ենթադրութիւն, որը կարօտ է ապա-

ցոյցի. 2) Առեղծւած: 

ՀԻՊՊՈՊՈՏԱՄ, Յն.- Աֆրիկայի գետերի մօտ ապրող խո-
տակեր հսկայ, վտանգաւոր կենդանի – գետաձի: 

ՀԻՊՈԽՈՆԴՐԻԱ, Յն.- Ծայրայեղ, հիւանդոտ մելամաղձո-
տութիւն, մեծ մասամբ առողջութեան իրական կամ երեւա-

կայական խանգարման պատճառով: 
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ՀԻՍՏԵՐԻԱ, Յն.- 1) Ջղային զօրաւոր յուզումներին 
ենթակայ վիճակ, ծիծաղից յանկարծակի լացի անցնող, կամ 
ընդհակառակը, յաճախ  ուշաթափութեամբ. 2) Գրականու-
թեան մէջ՝ կիսախելագար իմաստով է գործածւում: 

ՀԻՏԻՏՆԵՐ (Հեթեններ, Խիթեր).- Քրիստոնէական շրջա-

նից հազար հինգ հարիւրից աւելի տարիներ առաջ Փոքր 
Ասիայի եւ Հայաստանի նախնի ժողովուրդ, որոնք հզօր 
պետութիւն հիմնած էին, իրենց ուժը զգացնել տալով նոյն իսկ 
Եգիպտոսի Փարաւոններին եւ Ասիայի դրացի մեծ պետութիւն-
ներրին: Հիտիտների կայսրութեան անկումից յետոյ Հայաս-
տանի  բնիկներն եղան Ուրարդացիներ եւ Նայիրցիներ, մինչեւ 
որ բուն Հայ ցեղը յաջորդեց վերջիններին, Երվանդի ղեկա-

վարութեամբ առաջին հայ պետութիւնը հիմնւելով հայկական 
բարձրավանդակի վրայ, ութերորդ դարի վերջերում, Ք.Ա.: 

ՀԻՒՄՈՐ (Իւմոր), Ան.- Անվնաս հեգնանք: 

ՀՈԲՈ, Ահ.- թափառաշրջիկ: 

ՀՈՀԵՆՑՈԼԵՐՆ.- Գերմանական թագազուրկ կայսերական 
ընտանիքի  անուն, ներկայիս իշխանութիւնից քշւած: 

ՀՈՄԵՐԱԿԱՆ, Յն.- Արտասովոր կերպով ուժեղ, վիթխարի, 
տարրերային, ինչպէս Հոմերոսի հերոսների մօտ, օրինակ՝ 
Հոմերական ձայն կամ ծիծաղ, որից լեռները սկսում էին 
դողալ ու ցնցւել:  

ՀՈՄՈՍԵՔՍՈՒԱԼԻԶՄ, Յն.- Համասեռութիւն, համասեռա-

կանութիւն.- Հոգեկան հիւանդութիւն, երբ ենթական իր սեռին 
պատկանող անհատի հետ սեռային մտերմութիւն է ունենում: 
Արուագիտութիւն՝ այրերի մէջ, եւ իգագիտութիւն (Սաֆիզմ) 
կանանց մէջ: 

ՀՈՄ-ՐՈՒԼ, Ան.- Տեղական ներքին ինքնավարութիւն.- 
Իրլանդացիների քաղաքական ձգտումներն արտայայտող 
անուն: 
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ՀՈՅԲՈՒՆ, Քր.- Քիւրդ յեղափոխական կազմակերպու-
թեան անուն, «Անկախութեան Դաշնակցութիւն» իմաստով: 
Քիւրդերը Թիւրք կառավարութեան հետ ձեռք-ձեռքի Հայերին 
կոտորելուց յետոյ՝ այժմ փորձում են անկախ պետութիւն 
ստեղծելու Հայերից դատարկւած նահանգներում: 

ՀՈՆՆԵՐ (Հուններ).- Կասպից ծովի եզերքներից հուժկու 
եւ վայրագ մի ցեղ, որը հինգերորդ դարում հեղեղեց ամբողջ 
Եւրոպան, փոթորիկի նման ամեն ինչ քանդելով եւ գերեզմանի 
վերածելով: Հոնների առաջնորդը՝ Ատտիլան (434  Ք.Յ.)  
«աշխարհի պատիժը» տիտղոսին արժանացաւ սարսափահար 
ազգերի կողմից: Իր իսկ խօսքով՝ իր ձիու ոտքերով տրորւած  
հողի վրայ յաւիտեան խոտ չէր կարող բուսնել: 

ՀՈՆՈՐԱՐ, Լտ.- Մտաւոր աշխատութեան վարձատրու-
թիւն, օրինակ՝ գրագէտի, յօդւածագրի վճարում: 

ՀՈՊԻ – ՕՁԱՊԱՐ.- Ամերիկեան կարմրամորթ Հոպի 
Հնդիկների կողմից ամեն տարի Օգոստոսին տօնւող  ցեղային 
աւանդական տօնակատարութիւններ, երգերով, խաղերով եւ 
օձերի պարով: Վերջինը՝ բոժոժաւոր (շառաչուն) թունաւոր օ-
ձերը բերանով բռնած վիճակում մի խորհրդաւոր պար է, 
կրօնական իմաստով: 

ՀՈՐԴԱ, Մն.- 1) Թափառական ցեղերի բնակավայր. 2) 
Կիսավայրենի ցեղերի խուժան, վայրագ աւերիչ եւ աւազակ: 

ՀՈՐԻԶՈՆ, Յն.- 1) Տարածութեան այն մասը, որը մատ-
չելի է տեսողութեան. 2) Երկնակամարի տեսանելի տարածու-
թիւնը. 3) Անհատի նկատմամբ մտաւոր սահմանափակ շրջան: 

ՀՈՐՈՒՍ, Եգ.- Արեւի աստւած հին Եգիպտական դիցաբա-

նութեան մէջ, Օզիրիսի եւ Իզիսի զաւակ: Ի պատիւ Հորուսի 
սարքւած պաշտամունքներն ու տօնակատարութիւնները 
տեղի էին ունենում Դեկտեմբեր ամսին, կենդանի պատկերով – 
Իզիս ախոռի մսուրի մէջ պառկած նորածին Հորուսի մօտ 
կանգնած դրութեամբ: Եգիպտական դիցաբանութեան այդ 
աւանդավէպը կրկնւած ենք տեսնում Քրիստոսի ծննդեան 
զրոյցի մէջ, հազարաւոր տարիներ Հորուսից յետոյ: 
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ՀՈՒԳԵՆՈՏՆԵՐ, Տե՛ս Բարդուղիմէոսի Գիշեր: 

ՀՈՒՄԱՆԻԶՄ, Լտ.- 1) XV-XVII դարերի ընթացքում 
Իտալիայի մէջ սկսւած գրական-գեղարուեստական-փիլիսո-
փայական վերելք, որ պատմութեան մէջ յայտնի է Վերածնու-
թեան Շրջան անունով (Ռենեսանս): Հումանիզմը տարածւեց 
Կենտրոնական եւ Արեւմտեան Եւրոպայում, նոր գաղափար-
ների ճանապարհ բանալով Կաթոլիկութեան քարացնող 
շունչից ազատագրւիլ  ձգտող զանգւածների համար: Իմացա-

կան-ազատական նոր հոսանքներ ծնունդ առին Հումանիզմի 
շնորհիւ, որոնք կոչումն ունեցան յետագայ սերունդները աւելի 
տիրական նւաճումներին մղելու: 2) Անհատի մէջ՝ մտաւոր-
բարոյական հակումների բարձրացում՝ մարդասիրութեան 
մաքուր եւ վսեմ ոգիով. 3) Լայն իմաստով՝ մարդասիրութիւն: 

 

 

Մ 

ՄԱԳ, Յն.- Կախարդ. հրաշագործ. ձեռնածու: 

ՄԱԳԹԱՂԻՆԷ, Յտ. Ա.- 1) Աւետարանական զղջացող 
անառակուհի – Մարիամ Մագթաղենացի. 2) ԺԲ-րդ դարում 
Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում դարձի եկած անառակուհի-
ների միաբանութիւն, որոնք աղքատների եւ հիւանդների 
հոգատարութեամբ զբաղւած էին. 3) Ընդհանուր առումով՝ 
անառակութիւնից հրաժարւած եւ վայելուչ կենցաղ սկսած 
կին: 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ, Լտ.- 1) Հին Հռոմէական բարձրագոյն 
կառավարչի տիտղոս. 2) Միջին դարերում կրօնական վարչու-
թեան պետ. 3) Պապի դիւանատան պետի տիտղոս. 4) Մի քանի 
երկրներում գիտական բարձր աստիճան, օրինակ՝ Մագիստրոս 
լեզւագիտութեան – հմուտ, վարպետ իմաստով: 

ՄԱԳՆԱՏ, Լտ.- 1) Հունգարիայի եւ Լեհաստանի մէջ՝ 
տոհմիկ բարձր ազնւական. 2) Հունգարական պարլամենտի 
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(ներկայացուցչական տան) մէջ՝ բարձր ազնւականութեան 
պատգամաւոր: 

ՄԱԳՆԵՏԻԶՄ, Լտ.- 1) Մագնիսականութիւն.- Մագնիսի 
քաշողական ոյժ, որով իրեն է քաշում երկաթը, պողպատը եւ 
այլ նիւթեր: Մագնիսային երկաթից ոյժը փոխանցւելով՝ 
մագնիսացւում են երկաթն ու պաղպատը, ինչպէս նաեւ կողմ-
նացոյցի սլաքին հաղորդւելով՝ վերջինը ցոյց է տալիս մէկ 
ծայրով հիւսիսային, միւսով հարաւային բեւեռների ուղղու-
թիւնը, ազդւելով հիւսիսային բեւեռի մագնիսական հսկայ 
ոյժից: 

ՄԱԳՆԻՍ, Լտ.- Մետաղային հանք, օժտւած ձգողական 
ոյժով, որով դէպի իրենն է քաշում երկաթը, պողպատը կամ 
այլ նիւթեր: 

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ, Լտ.- 1) Քաշողական. 2) Փոխաբերական 
իմաստով՝ հրապուրիչ, դիւթող, անդիմադրելի, օրինակ՝ մագ-
նիսական աչքեր 

ՄԱԴԱՄ, Ֆր.- «Իմ տիկին». տիկին: 

ՄԱԴԱՐՈԶԻՍ, Յն.- Թարթիչների եւ յօնքերի մազերի 
թափւելու հիւանդութիւն: 

ՄԱԴԸՄՈՒԱԶԵԼ, Ֆր.- Օրիորդ: 

ՄԱԴՈՆՆԱ, Իտ.- 1) Իմ տիկին. տիրուհի. 2) Աստուածա-

մայր. 3) Գեղանի եւ առաքինի կին: 

ՄԱԴՐԻԳԱԼ, Սպ.- Սպանիական թեթեւ սէրերգ կամ 
զաւերշտական երգ: 

ՄԱԵՍՏՐՈ, Իտ.- 1) Վարպետ. 2) Ուսուցչապետ. 3) Երաժշ-
տապետ: 

ՄԱԶԴԷԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, (Մազդէիզմ).- Իրանական ցեղերի 
– հին պարսիկների, Բակտրիացիների, Պարթեւների եւ հիւսի-
սային Միջագետքի մէջ տիրող կրօն: Ըստ Մազդէականութեան՝ 
գոյութիւն ունեցող բոլոր էութիւնները գտնւում են երկու 
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հակոտնեայ ոյժերի գերիշխանութեան տակ. Առաջինն է 
Որմիզդը (Ահուրամազդա), բարութեան եւ բոլոր առաքինու-
թիւնների աղբիւրը, աշխարհի արարիչը, եւ երկրորդն է 
Ահրիմանը, չարիքի եւ խաւարի իշխանաւորը: Ահուրա-

մազդան եւ Ահրիմանը  մշտական պայքարի մէջ են տիեզերքի 
տիրապետութեան համար, բայց ապահովաբար Ահուրամազ-
դային է պատկանում վերջնական յաղթանակը: Այն ժամանակ 
աշխարհը կը խաղաղուի, եւ ամէն ինչ երջանիկ ու անդորր 
բնոյթ կ՛առնէ (Տե՛ս Զրադաշտականութիւն): 

ՄԱԶՈՐԵՏՆԵՐ, Հր.- Հրէաների Բաբելոնական գերութեան 
ժամանակ «մեծ գիտուններ», որոնք իրենց ժամանակը տւած 
էին հաշւելու թէ հին կտակարանի մէջ քանի՞ գիր կայ, եւ 
իւրաքանչիւրը քանի՞ անգամ գործածւել է: Հայ Մազորետ-
ները աւելի համեստ գտնւելով՝ կարողացած են հաշւել թէ 
«Հայր-Մեր»ի մէջ քանի՞ այբ կայ...: 

ՄԱԶՈՒՏ, Թթ.- Չզտւած նաւթ, քարիւղ: 

ՄԱԶՈՒՐԿԱ, Լե.- Լեհական ազգային շնորհալի պար: 

ՄԱԹԵՄԱԹԻԿԱ, Յն.- Հաշւական գիտութիւնների ընդհա-

նուր անուն: 

ՄԱԹԵՄԱԹԻԿՈՍ, Յն.- Մաթեմաթիկայի մասնագէտ: 

ՄԱԹՈՒՍԱՂԱ, Հր.- Ըստ Աստւածաշնչի՝ Նոյ նահապետի 
պապ, որը 969  տարի ապրած է: Մաթուսաղայի պէս ծեր՝ 
նշանակում է անհաւատալի տարիք ունեցող: 

ՄԱԺՈՐ, Իտ.- Երաժշտութեան մէջ ուժգին ձայն, հնչիւն: 

ՄԱԼԱԿԱՆ, Ռս.- «Կաթնակեր».- Ռուս կրօնական  աղան-
դաւորների մի ճիւղաւորութիւն, Կովկասում հաստատւած, 
որոնք Օրթոդոքս Ռուս եկեղեցուց եւ ցարական բռնակալու-
թիւնից վայրագ հալածանքի ենթարկւելով 1892-93-ին, 
զանգւածօրէն գաղթեցին Ամերիկա: Ցրւած են Վինիպեգ, 
Կանադա, Սան Ֆրանսիսկօ եւ Լօս Անջելոս՝ Քալիֆորնիա, եւ 
Հիւսիսային Մեքսիկօ: Մի քանի տասնեակ ընտանիք Կովկա-



146 
 

 

սահայ մալականներ եւս հաստատւած են Լօս Անջելոսում: 
Դաւանաբանական պարզ հիմքերի վրայ հաստատւած 
համայնք է: 

ՄԱԼԱՅԵԱՆ ՑԵՂ.- Խաղաղական ովկիանոսի կղզիների 
բնիկ մի ցեղ. Բորնէօ կղզուց մինչեւ Ֆիլիպպեան կղզիների 
վրայ ցրւած: 

ՄԱԼԹՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ.- Անգլիացի տնտեսագէտ 
Մալթուսի (1766-1826)  քաղաքական-տնտեսական աշխար-
հայեացք, որի համաձայն երկրագնդի բնակչութիւնն աւելի է 
աճում, քան կարող է կերակրւել, եւ մի շարք միջոցների 
դիմումը գտնում էր հրամայական անհրաժեշտութիւն, 
ապագայ խճողումի առջեւն առնելու համար: Մալթուսի 
առաջադրութիւնները մասնաւորապէս ուղղւած էին աղքատ 
եւ գործաւոր տարրերի դէմ, եւ նոյն իսկ իր բարեմիտ ժամա-

նակակիցների կողմից անխիղճ եւ անընդունելի նկատւեցին, ի 
միջին այլոց խորհուրդ էր տալիս բազմածնութեան առաջն  
առնելու համար՝ սեռային անբնական հաճոյքներով գոհա-

նալ: 

ՄԱԼԿՈՆՏԱՆՏ, Ֆր.- Մի երկրի տիրող կուսակցութեան դէմ 
դժգոհ տարրերի հեգնական անուն: 

ՄԱԽԻՆԱՑԻԱ, Յն.- «Մեքենայութիւն» - խորամանկ 
դարձւածք: 

ՄԱԿԱԲՐ, Ֆր.- Միջնադարեան այլաբանական պար, որ 
սովորութիւն կար ներկայացնելու, «մահւան պար» անունով: 
Թագաւորներից սկսած մինչեւ պարզ գեղջուկ եւ գործաւոր, 
ներկայացւում էին դերակատարների կողմից գունագեղ զգես-
տաւորութեամբ, մարդկային պարող կմախքների մասնակ-
ցութեամբ եւ այլաբանական այլ պատկերացումներով: 
Խորհրդանշւում էր մարդկային կեանքի ունայնութիւնը, որի 
վախճանը մահւան պարն է, տիեզերքի յաղթական ոյժը բոլոր 
էակների գոյութեան վրայ: 

ՄԱԿԱՐՈՆԻԶՄ, Իտ.- Գրական այլանդակ ոճ, մաքուր, 
զտուած լեզւի եւ գռեհիկ գաւառաբարբառի խառնուրդ: 
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ՄԱԿԻԱՎԵԼԻԶՄ.- Իտալացի պատմաբան Նիկոլա Մակիա-

վելու քաղաքական վարդապետութիւն, որը թելադրում էր 
հայրենիքի շահերի համար չխնայել ոչ մէկ միջոց, առանց այդ 
միջոցների բարոյական գնահատանքի, իր գրած մէկ հեղինա-

կութեան մէջ, 1514-ին, «Բաժանեա՛ զի տիրեսցես» սկզբունքի 
քարոզիչն եղաւ: Ներկայիս Մակիավելիզմ նշանակում է 
անսկզբունք, անբարոյական, այլամերժ քաղաքականութիւն: 

ՄԱԿԼԵՐ, Գր.- Ծախողի եւ գնողի միջեւ երրորդ անձ, միջ-
նորդ: 

ՄԱՀԱՌԱՋԱ, Սս.- Հնդկաստանի բնիկ թագաւոր: 

ՄԱՀԴԻ, Աբ.- Մահմեդականների համոզումով՝ Ափրիկա-

յում՝ մեծ մարգարէ, որը պիտի յայտնւի մի օր, բոլոր 
գեավուրներին մահմեդականացնելու, իսկ անուղղաներին 
կոտորելու, եւ իրենց կիներն ու ստացւածքը Իսլամներին 
բաժնելու համար: 

ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ.- Մահմեդի (571-632  Ք.Յ.) 
անու-նով կոչւող կրօն, որը հիմնադիրն եղաւ նոր դաւանանքի, 
պատուհաս դառնալու համար արեւելքի եւ հարաւային 
Եւրոպայի ժողովուրդների համար: Իբր կրօն՝ բարութեան, հիւ-
րասիրութեան, պարտաճանաչութեան, աղքատներին ողոր-
մելու, գործաւորին վարձատրելու («Գործաւորիդ վարձքը 
վճարի՛ր, նախ քան իր քրտիքը չոռնայ») թափանցիկ, մաշւած 
խրատներով՝ մահմեդականութիւնը չեկաւ որեւէ առա-քինու-
թիւն եւ արժէք աւելցնելու արդէն գոյութիւն ունեցող կրօն-
ների վրայ: Ընդհակառակը՝ նա շատ հեռու է մարդկային նկա-

րագիրը յղկելու եւ ազնւացնելու նոյն իսկ նախնական տարրե-
րից, որոնք այնքան գունագեղ գեղեցկութիւններ են ներկա-

յացնում Կոնֆուցիոսի, Բուդդայի կամ Շինդոիզմի կրօնա-

փիլիսոփայական աշխարհայեացքների մէջ: Մահմեդականու-
թիւնը ռահվիրան հանդիսացաւ Ալլահի անունով  անհաւատ-
ները (ոչ-մահմեդականները) անգթօրէն ջարդելու, նրանց 
ստացւածքը բռնագրաւելու, նրանց կիներն ու զաւակները 
սեփականացնելու, ստրկուհիներով լեցուն հարեմներ պահե-
լու, եւ ամէն մէկ «անհաւատ» սպանելու փոխարէն՝ Ջեննաթի 
– արքայութեան մէջ մի հրաշագեղ հիւրի – գեղեցկուհի էլ նւէր 
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ստանալու քարոզչութեամբ. նա մի թոյն եղաւ, ապականելու 
միամիտ մտքերը, մղելու տգէտ խուժանն ոճիրի եւ անգթու-
թեան: Նա կրկնութիւն եղաւ, ահաւոր չափով,  Եհովայի տւած 
պատւէրներին՝ ընտրեալ ժողովրդին – Հրէաներին, որոնց յա-

ճախ հրամայած էր ջարդելու, կողոպտելու, բռնաբարելու ոչ 
Հրէաներին, Իսրայէլի եւ իր փառքին համար: - Պատմաբան-
ների հաշւով Մերձաւոր Արեւելքում, Եգիպտոսում, Բալկան-
ներում եւ Ապինինեան թերակղզիում Մահմեդի հաւատը 
պարտադիր դարձնելու համար աշխարհին՝ 1300  տարիների 
ընթացքում կոտորւած են ոչ պակաս քան 300  միլիոն 
մարդիկ: 

ՄԱՄԵԼԻՒԿՆԵՐ, Աբ.- Թիւրք-Եգիպտական յատուկ գուն-
դեր այլեւայլ ցեղերի խաժամուժից կազմւած, որոնց մէջ մեծ 
թիւ էին կազմում Կովկասեան լեռնականներից եւ քրիս-
տոնեայ ցեղերից փոքր հասակում յափշտակւած եւ աւա-

զակային ոգիով դաստիարակւած զինուորներ: Վայրագ եւ 
արիւնարբու՝ Թիւրք Ենիչերիների նման՝ պատուհաս եղան թէ 
բնակչութեան եւ թէ երկրի կառավարութեան համար: 
Նապօլիոն Բռնապետը Մամելիւկների բանակը ջախջախեց 
Մեծ Բուրգերի առջեւ, 1798-ին, իսկ Մեհմեդ Ալին, թիւրք 
սուլթանի Եգիպտոսի փոխարքան՝ ամբողջովին ոչնչացրեց 
ընդհանուր կոտորածով, 1811-ին: 

ՄԱՄՈՆՆԱ, Աս.- 1) Հարստութեան աստւած՝ Ասորա-

Սիւրիական հին ցեղերի մէջ. 2) Դրամ. ոսկի. հարստութիւն. 3) 
Աւետարանի մէջ՝ հարստութեան չար ոգի, գայթակղեցնող եւ 
ոճիր ստեղծող. 4) Գրականութեան մէջ՝  ունայն հարս-տու-
թիւն: 

ՄԱՄՈՆՏ, Թթ.- Անդրպատմական հսկայ փիղ, ներկայիս 
անհետացած, որի ոսկորները յաճախ գտնւում են երկրա-

բանական պեղումների ժամանակ: Վիթխարի օրինակներից 
մէկն է մօտ յիսուն տարի առաջ Տաբոլսկի հանքերում 
գտնւածը, Արեւմտեան Սիբիրում: 

ՄԱՅԵԱ.- 1) Կենդանիների արգասաւորութեան աստւա-

ծուհի՝ Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ. 2) Հնդկական 
հաւատալիքով՝ տիեզերքի մայր-դիցուհի. 3) Ամերիկեան կար-
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մրամորթ բնիկների մի մեծ ցեղ, որն ապրում էր Կենտրո-
նական Մեքսիկոյում: 

ՄԱՅԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆ.- Մեքսիկոյի նախկին 
բնիկների – Մայեաների քաղաքակրթական վերելք, որի 
հետքերը հետզհետէ գտնւում են այդ անծանօթ ժողովրդի 
կործանւած քաղաքների պեղումների ընթացքում: Տնայնա-

գործական նուրբ արւեստների, մոզաիկ, գունագեղ ճարտա-

րապետական կառուցւածքների  չքնաղ օրինակներ թողած է  
այդ ժողովուրդը: Մայեաներից մնացած բուրգերն առիթ 
տւած են հին Եգիպտացիների հետ, երբ, ոմանց կարծիքով՝ 
Ամերիկան եւ Աֆրիկան ցամաքային հաղորդակցութիւն ու-
նէին իրար մէջ, Ատլանտեան ովկիանոսի հեղեղումով յետա-

գային կտրւած: 

ՄԱՆԱՆԱ, Հր.- Բուսական շաքարային փոշիներից օդի մէջ 
գոյացող մի նիւթ, որն իջնում է ծառերի վրայ եւ իբր ուտելիք է 
գործածւում: Հրեաների կարծիքով Եհովայի պարգեւ Իսրայէլի 
զաւակներին: Մեծ քանակութեամբ իջնում է նաեւ Մուշի եւ 
Բաղէշի շրջանում: 

ՄԱՆԳԱՆԵԶ, Յն.- Մետաղի մի տեսակ, չափազանց կարծր, 
որ խառնում են ուրիշ մետաղների հետ, կարծրացնելու 
համար: Լաւագոյն հանքերը Վրաստանում են: 

ՄԱՆԴԱՏ, Լտ.- Մի կառավարութեան կողմից իր դես-
պանին կամ լիազօր ներկայացուցչին տրւած հրաման, 
արտօնութիւն՝ որոշ ուղղեգիծով գործելու: 

ՄԱՆԴԱՐԻՆ, Չն.- 1) Չինական ազնւական . 2) Չինական 
դատաւոր կամ բարձր պաշտօնեայ. 3) Մանր նարինջի մէկ 
տեսակ: 

ՄԱՆԵՈՎՐ, Ֆր.- 1) Բանակի վարժութիւն. 2) Վարժու-
թեան համար՝ բանակի կեղծ պատերազմ. 3) Զինւորական 
ճարպիկ դարձւածք՝ թշնամին ծուղակի մէջ ձգելու. 4) 
Սովորական իմաստով՝ խորամանկ, ճարպիկ դաձւածք: 
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ՄԱՆԻԱ, Յն.- Հոգեկան հիւանդութիւնների մի շարք, 
բազմատեսակ երեւոյթներով, երբ ենթական զոհ է դառնում 
մի որոշ հիւանդոտ գաղափարին, օրինակ՝ Մեծութեան 
Մանիա, երբ ենթական իրեն արտասովոր կարեւոր անձ է 
նկատում. Ոչնչութեան Մանիա, երբ ենթական կարծում է թէ 
իրենից աւելի անարժէք արարած գոյութիւն չունի որեւէ տեղ. 
Հալածանքի Մանիա, երբ երեւակայում է թէ ամէնքը 
հալածում են իրեն. Սիրոյ Մանիա, երբ երեւակայում է թէ 
բոլոր կիները խենթանում են իր համար եւ այլն: 

ՄԱՆԻԱԿ, Յն.- Մանիայով հիւանդ. Խելագար: 

ՄԱՆԻՊՈՒԼԵԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Աշխատանքի ժամանակ՝ ձեռ-
քերի նպատակաւոր շարժում. 2) Խօսակցութեան մէջ՝ ձեռ-
քերի անտեղի եւ ծիծաղելի շարժում: 

ՄԱՆԻՖԵՍՏ, Լտ.- 1) Հրովարտակ.- Բարձրագոյն վարչա-

կան կենտրոնից ժողովրդին ուղղւած Կոչ. 2) Կոմունիստական 
Մանիֆեստ (Տե՛ս վերտառութեամբ): 

ՄԱՆՈՒՖԱԿՏՈՒՐԱ, Լտ.- Գործարանային մեքենական 
դրութեամբ կամ ձեռքի աշխատանքով արտադրւած ապրանք. 
2) Երկրի մեքենական արդիւնաբերութիւն. ճարտարարւեստ: 

ՄԱՈՒԶՈԼԷՈՒՄ.- Կարիայի (Հալիկարնաս – Փոքր Ասիա-

յում) թագաւոր Մաուզոլուսի գերեզմանի վրայ իր քոյր եւ կին 
Արտեմիսիայի կառուցած անօրինակ շքեղ դամբան, որի շինու-
թեան վրայ իր ժամանակի (353-ին, Ք.Ա.) ամենից նշանաւոր 
ճարտարապետներն ու արձանագործներն աշխատեցին, մի-
լիոններ ծախսւելով: Արտեմիսիան իր ամուսնու մարմինն 
այրեց եւ մոխիրը ջրի հետ խառնելով խմեց: Դամբանի կառու-
ցումից քիչ վերջ ինքն էլ մեռաւ, չդիմանալով անջատման: 
Արտեմիսիայի անունն ամուսնական հաւատարմութեան 
իմաստով է գործածւում, իսկ Մաուզոլէում ընդհանրացած 
անունն է շքեղ դամբարանի կամ տապանաքարի: 

ՄԱՋԱՌ, Հն.- Հունգարացի, Հունգար: 
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ՄԱՍՇՏԱԲ, Գր.- Քանոն, որի վրայ գրւած են այլ եւ այլ 
թիւեր, գլխաւորապէս փոքր երկարութիւնները չափելու եւ այլ 
հաշիւների համար: 

ՄԱՍՍՈՆՆԵՐ (Ժողովրդական բառով՝ Ֆրանկ Մասսոններ, 
Ֆարմասոններ. Անգլիերէն՝ Մէյսըն). - «Որմնադիրներ».- Ընկե-
րային գաղտնի կազմակերպութիւն, հազարաւոր ճիւղաւորու-
թիւններով՝ աշխարհի մեծագոյն մասին մէջ: Մասսոնու-
թիւնն իբր թէ ծագում առած է Երուսաղէմի տաճարի 
կառուցման ժամանակ, Սողոմոն թագաւորի օրով, որին 
յատկացւում է այդ կազմակերպութեան հիմնադրի դերը, իբր 
տաճարի յատակագիծը պատրաստողի: Ոմանց կարծիքով 
եօթներորդ դարում Եւրոպայում գոյութիւն ունեցող թափա-

ռական որմնադիրների կողմից հիմնւած է: Թեթեւ պատմու-
թեան սիրահարներն էլ Մասսոնութեան հիմնադրութիւնը 
տանում են աւելի ետ, մինչեւ Ռամզէս երկրորդ փարաւոնի 
օրերը, 1260  Ք.Ա., երբ բուրգերի վրայ աշխատող հարիւր 
հազարաւոր ստրուկներ, անկարող տոկալու ահռելի   պայ-
մաններին, գաղտնի ընկերակցութիւն կազմեցին ապստամ-
բական նպատակով: Յամենայն դէպս, եթէ ընդունենք թէ 
ներկայ Մասսոների նախնիներն Եգիպտական գերիներն եղած 
են կամ եօթներորդ դարի թափառական որմնադիրներ՝ 
ստիպւած ենք հիանալու տեղի ունեցած հսկայ առաջդիմու-
թեան վրայ, նկատի ունենալով այդ ընկերակցութեան ժամա-

նակակից կազմը, որի մէջ համախմբւած են մեր օրերի բոլոր 
առանձնաշնորհւած  երջանիկները  - միլիոնատէրներ, ծերա-

կուտականներ, նախագահներ, միապետներ եւ նոյն իսկ Թիւր-
քիոյ մէկ-երկու սուլթաններ: Իրականութեան մէջ Մասսոնու-
թիւնն իր բարոյագիտական սկզբունքների ցուցական պա-

շարով, ընկերային սիրոյ եւ եղբայրութեան թափանցիկ հրա-

հանգներով, ծիսական-թատերական գաղտնի արարողութիւն-
ներով, միջնադարեան խորհրդապաշտութեամբ եւ խայտա-

ճամուկ զգեստաւորութեամբ՝ ոչինչ տւածէ մարդկային մտքի 
վերելքին, որ յիշատակութեան արժանիքն ունենայ: Գաղա-

փարական, լայն-մարդասիրական գործնէութեան ուղղեգիծ 
չունենալով՝ նա մնում է պափարկւած ինքն իր մէջ, իր 
ակումբներով - տաճարներով հանդիսանալով պարզ ժամանցի 
եւ ներքին փոխադարձ օգնութեան մի շրջան, արտօնւած, 
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բարեկեցիկ դասի համար: - Ամերիկահայերի մէջ մի քանի տա-

րի առաջ ծնունդ առած է «Վարդանանց Ասպետներ» գաղտնի 
կազմակերպութիւնը զաւեշտական ընդօրինակումն է Մասսո-
նութեան, իր «գաղտնիքներով» եւ «խորհրդաւոր նպատակն-
երի» ամբողջ ռազմամթերքով: 

ՄԱՍՍԱ, Լտ.- 1) Զանգւած. փոքր քանակների մեծ 
համախմբում. 2) Մարդկային հոծ հաւաքոյթ. ամբոխ հասա-

րակութեան լայն խաւերի կուտակում: 

ՄԱՍՍԻՎ, Լտ.- Զանգւածային. միահամուռ. մեծա-

քանակ: 

ՄԱՎԶԵՐԻՍՏ.- Մավզերի սիստեմի հրազէնով զինւած 
կամաւորների մակդիր՝ Հայ-Թաթարական ազգամիջեան 
կռիւների ժամանակ Կովկասում, եւ Համաշխարհային պատե-
րազմի ընթացքում: Յետագային կողոպտիչ, աւազակ ածա-

կանների հոմանիշն եղաւ: 

ՄԱՎՐ.- Հիւսիսային Աֆրիկայի Արաբների ընդհանուր 
անուն, նոյնը  Մավրիտանացի, Մուր: 

ՄԱՎՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՈՃ.- Հիւսիսային Աֆրիկայի Մավրերի 
ճարտարապետական ոճ, որը զարգացաւ միջին դարերում, 
առանձնապէս Սպանիայի նւաճման շրջանում Մավրերի կող-
մից: Ալհամբրա, Կորդովա, Սեվիլլ եւ այլ Սպանիական քա-

ղաքներ պահպանած են անաղարտօրէն Մավրիտանական 
բազմաթիւ շէնքեր, մզկիթներ՝ կլորակ գմբէթներով, աշտա-

րակներով եւ հարեմական ընդարձակ շէնքերի ցանցով.- 
բոլորը մոզաիկ զարդանկարների հարուստ ընտրութեամբ: 

ՄԱՏԱԴՈՐ, Սպ.- Սպանիական ցուլամարտի կենտրո-
նական դէմք, որի պաշտօնն է ցուլը սպանել կրկէսում: 

Մատերիալիզմ, Լտ.- Նիւթապաշտութիւն.- 1) Փիլիսոփա-

յական աշխարհայեացք, որի համաձայն նիւթական եւ 
հոգեկան կեանքի հիմնական աղբիւրն է նիւթը - մատերիա. 2) 
Անհատի ձգտումների եւ գործառնութիւնների բարոյական 
արժէքի գնահատում՝ այդ անհատի շահերի տեսակէտով. 3) 
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Պետութիւնների փոխյարաբերութեանց մէջ՝ իւրաքանչիւրի 
կողմից սեփական շահերի նախընտրութիւն. 4) Քաղաքական 
գիտութիւնների մէջ՝ տեսութիւն, որն ընդունում է տնտեսա-

կան ազդակներն  իբր մղիչ ոյժ՝ կենսական բոլոր դրական եւ 
բացասական արտայայտութիւնների մէջ. 5) Գրականութեան 
մէջ՝ նիւթապաշտական ուղղութիւն: 

ՄԱՏԷՈՍՈՖԻԱ, Յն.- Ճոռոմաբանութիւն.- «պարապ տա-

կառից իմաստութիւն թափելու» անօգուտ ժամավաճառու-
թիւն: 

ՄԱՏԷՈՏԵԽՆԻԿԱ, Յն.- Անարժէք արհեստների վրայ վատ-
նած աշխատանք: 

ՄԱՏՐԻԱՐԽԱՏ, Յն.- 1) Մայրութիւն. Մայրական տիրա-

պետութիւն - նախապատմական շրջան, երբ կիները տիրող 
տարրն էին, եւ այրերը իրաւազուրկ ստրուկներ. 2) Կանանց 
ազգակցական շառաւիղ: 

ՄԱՐԱՑԻՔ (Մարեր).- ՀԻւսիսային Միջագետքի նախ-
նական ժողովուրդ: Ըստ ոմանց Քիւրդական մի քանի աշիրէթ-
ներ Մարական ծագումն ունին: 

ՄԱՐԻՆԻԶՄ.- Միջնադարեան գրական անհամ եւ տաղտ-
կալի ուղղութիւն, ընտրւած բառակոյտով, երկարապատում, 
անիմաստ նախադասութիւններով եւ ծանծաղամիտ փիլիսո-
փայութիւններով: 

ՄԱՐԻՆԻՍՏ, Լտ.- Ծովանկարիչ: 

ՄԱՐՇՐՈՒՏ, Ֆր.- Անցնելիք ճանապարհի ուղղութիւն: 

ՄԱՐՈԴԵՐ, Ֆր.- Գրաււած երկրամասի բնակչութիւնը 
կողոպտող զինւոր, թշնամու բանակից: 

ՄԱՐՈՆԻՏՆԵՐ, Աս.- ԺԲ-րդ դարում Սիւրիայում հիմնւած 
քրիստոնէական աղանդ, որը կրօնական թունալից հակառա-

կութիւնների աղբիւրն եղաւ բնակչութեան մէջ: 
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ՄԱՐՈՆՆԵՐ, Ֆր.- Ամերիկեան սեւամորթների գերութեան 
ժամանակ իրենց տէրերի մօտից փախած եւ տարբեր նահանգ-
ներում ապաստանած սերունդներ: Մի քանի նահանգներում 
ձերբակալութեան պարագային՝ վերադարձւում էին իրենց 
ծնողների կամ պապերի տէր գերեվար ագարակատէրերին, 
ստրկական կեանքը վերսկսելու: 

ՄԱՐՍ, Լտ.- Հռոմէական պատերազմի աստւած, Իւպիտե-
րի եւ Իւնոնայի որդի, Հայերէն՝ Հրատ: 

ՄԱՐՍԵԱՆ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐ.- Արեգական սիստեմին պատկա-

նող՝ իր մեծութեամբ չորրորդ մոլորակ Մարսի ջրանցքների 
ցանց, որը յայտնագործեց Իտալացի աստղագէտ Սկիապա-

րելլին, մօտ կէս դար առաջ: Իբր նոր գաղափար՝ Սկիապա-

րելլու ենթադրութիւնն իր ժամանակակիցների կողմից թերա-

հաւատութեամբ, եւ նոյն իսկ շատերի կողմից հեգնանքով 
ընդունւեց, սակայն ներկայիս շատ քիչերը կարող են հերքել 
այդ ենթադրութիւնը: Աստղագիտութիւնը կատարելագործ-
ւած վիթխարի հեռադիտակների շնորհիւ սովորեցրեց  ամենից 
թերահաւատներին, որ տիեզերքի անհուն ոլորտների մէջ 
թաւալւող միլիարդներով մոլորակներ չեն կարող բոլորը 
մեռած, անկենդան զանգուածներ լինել, այլ որ նրանցից շատ-
շատերը հաւանաբար ունեն կենդանական եւ բուսական մեզ 
անծանօթ տեսակներ: Սկիապարելլին պատճառ տուեց աստ-
ղագէտներին այդ ուղղութեամբ խորհելու, եւ իր հետեւորդների 
կողմից ահագին ուսումնասիրութիւններ եղան անսահմանու-
թեան գաղտնիքների այդ մութ առեղծուածը լուծելու համար: 
Մարսի մասին գրւած այլեւայլ լեզուներով հրատարակու-
թիւններից մասնաւորապէս յանձնարարելի են Պրոֆ. Լովելլի 
(Ֆլագստաֆի դիտարանի վարիչ՝ Արիզոնա նահանգում) երկու 
հատորները, որով պաշտպանում է այդ մոլորակի վրայ 
իմացական բարձր կարողութիւններով օժտուած մի ան-
ծանօթ բնակչութեան գոյութեան գաղափարը: 

ՄԱՐՍԷՅԼԵԶ Ֆր.- Ֆրանսիական ազգային հիմն (երգ), 
հեղինակութիւն Ռուժ դը Լիլի: 

ՄԱՔՍԻԶՄ, Յտ. Ա.- Գերման ընկերվարական Կարլ 
Մարքսի (1818-1883)  անունով կոչւած տնտեսական 
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հարցերի լուծման սիստեմ, որի վրայ հիմնւած է 
ժամանակակից գիտական ընկերվարութիւնը: Մարքսիզմը 
տնտեսական ներ-կայիս տիրող պայմաններն ընդունելով 
իբրեւ անբարեխիղճ, անհանդուրժելի եւ վայրագ՝ աշխատող եւ 
շահագործող զանգւածների համար՝ անհրաժեշտ է գտնում 
քաղաքական-տնտեսական մեքենայի բռնագրաւումը 
աշխատաւորութեան կողմից, արդիւնաբերական բոլոր 
աղբիւրների համայնա-ցումը՝ անհատական 
սեփականատիրութեան ոչնչացումը՝ համայնավարական 
պետական մի նոր վարչաձեւի տակ: (Տե՛ս Կոմունիզմ, 
Կոմունիստական Մանիֆեստ): Մարքսիզմը իբր պետական 
ուղղեգիծ որդեգրւած է Խ. Միութեան մէջ: 

ՄԱՐՔՍԻՍՏ.- Մարքսիզմին հաւատացող, հետեւող: 

ՄԱՔՍԻՄՈՒՄ, Լտ.- Առաւելագոյն. մեծագոյն չափ: 

ՄԱՖԻԱ, Իտ.- Իտալիայում ոճրագործների գաղտնի կազ-
մակերպութիւն, հարիւրաւոր ճիւղաւորութիւններով երկրի մէջ 
եւ նոյն իսկ արտասահմանում: Զբաղւած է մահուան սպառ-
նալիքով դրամ շորթելով բարեկեցիկ իտալացիներից, մերժ-
ման դէպքում՝ սպանելով: Նոյն իսկ կառավարական պաշտօն-
եաներից շատեր, պարլամենտի անդամներ եւ դասակարգային 
սանդուխի ամէն աստիճանին պատկանողներից անդամներ 
ունի Մաֆիան: 

ՄԵԲՈՒՍ, Աբ.- Թիւրք ներկայացուցիչ՝ պարլամենտի 
(ներկայացուցչական տան) մէջ: 

ՄԵԳԱԼԻՏ, Յն.- Յն.- Անդրպատմական քարէ դարեշրջանի 
(երբ երկաթի գործածութիւնն անյայտ էր) բնակիչներից 
մնացած գերեզմանաքարեր: 

ՄԵԳԱԼՈԶԱՎՐՈՒՍ,  Յն.- Անդրպատմական վիթխարի 
կենդանի, մողէսային սերունդից, 50-75 ոտք երկարութեամբ: 

ՄԵԳԱԼՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Մեծութեան մանիա (Տե՛ս Մանիա), 
խենթութեան մէկ տեսակ, երբ ենթական ինքն իրեն չափա-

զանց կարեւոր անձ է նկատում, երբեմն նոյն իսկ Աստւած: 
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ՄԵԳԱՐԱ, Յն.- Միասապատ ուղտ: 

ՄԵԴԻԱՎԵԼ, Յն.- Միջնադարեան՝ նախապաշարւած, 
ետամնաց իմաստով: 

ՄԵԴԻԱՑԻԶԱՑԻԱ, Յն.- 1) Մի պետութեան անկախութեան 
ոչնչացում ուրիշ պետութեան կողմից. 2) Ապօրինի միջա-

մտութիւն: 

ՄԵԴԻՈՒՄ, Լտ.- 1) Երկու կողմերի կամ անձերի միջեւ 
միջնորդ. 2) Ոգեհարցական (Սպիրիտիզմ) փորձերի ժամանակ 
միջնորդ՝ ոգեհարցի եւ մեռելների ոգիների միջեւ: 

ՄԵԴՈՒԶԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ ահարկու 
երեւոյթով մի կին, գլխի վրայ մազի փոխարէն՝ անհամար 
օձերով: Մէկ հայեացքով քարացնում էր նայողին: Սպանւեց 
Պերսէոս դիւցազնից: Ունէր երկու քոյրեր եւս՝ Սթենո եւ 
Էվրալիա, որոնք, սակայն իրեն պէս ահաւոր չէին: 

ՄԵԴՐԵՍՍԷ, Աբ.- Մահմեդական կրօնական դպրոց, ուր 
բոլոր գիտութիւնների եւ իմաստութիւնների միակ աղբիւրը 
Ղուրանն է: 

ՄԵԹՈՏԻԶՄ, Յն.- 1) Որեւէ հարցի հետեւողական ուսում-
նասիրութիւն, զուտ գիտական դասաւորւած եղանակով. 2) 
Անգլիական եկեղեցու մի անջատ հատւած, երեւան եկած 
1829-ին, որ հոգեւոր վերածնունդի համար անհրաժեշտ է 
գտնում Աւետարանի մանրազննին, հետեւողական ուսում-
նասիրութիւնն ու նրա պատուէրների անաղարտ գործադրու-
թիւնը: 

ՄԵԼԻՈՐԱՑԻԱ, Լտ.- Մշակութեան յատկացւած հողերի 
արտադրական կարողութեան բարձրացում՝ հոգատար մշա-

կութեամբ, ճահճոտ տեղերի չորացումով, քիմիական եւ աղ-
բային պարարտացումով եւ այլն: 

ՄԵԼՈԴՐԱՄԱ, Յն.- Թատերական ողբերգութիւն, թեթեւ, 
զգայնական յուզումների տպաւորութիւններով, առանց բո-
վանդակութեան լրջութեան: 
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ՄԵԼՈԴԻ, Յն.- Երաժշտութեան մէջ ձայների աստիճանա-

կան ներդաշնակութիւն, մեղեդի: 

ՄԵԼՈՄԱՆ, Յն.- Ծայրահեղ երաժշտասէր: 

ՄԵԼՊՈՄԵՆԱ, Յն.- Ողբերգութեան մուսա (Տե՛ս Մուսա-

ներ): 

ՄԵԿԵՆԱՍ, Յտ. Ա.- Հռոմէացի հռչակաւոր մեծա-հա-

րուստ, Օգոստոս Կայսեր ժամանակակից, Քրիստոսի ծնունդից 
ութը օր առաջ մեռած: Հին աշխարհի մեծագոյն հովանաւորն 
եղաւ գրագէտների, փիլիսոփաների, գիտունների: Ներկայիս 
մէկին Մեկենաս անւանել՝ նշանակում է գրագէտների հովա-

նաւորի պատիւը տալ: 

ՄԵՄՈՐԱՆԴՈՒՄ, Լտ.- 1) Յիշատակագիր, յուշատետր: 
Պաշտօնական հաղորդագրութիւն՝ յիշատագրի ձեւով: 

ՄԵՆԱԴՆԵՐ, Յն.- Գինեգործութեան, արբեցողութեան եւ 
խրախճանքի աստւած Բաքոսի տաճարի քրմուհիներ, հին 
Յունաստանում՝ լկտի, անամօթ եւ ծայրահեղ յանդուգն: 

ՄԵՆՇԵՎԻԿ, Ռս.- «Փոքրամասնական».- Սոցիալիստ 
Յեղափոխականների կուսակցութիւն Խ. Միութեան մէջ, 
յեղափոխութեան շրջանում, կեղծ-ազատական հոսանքներով, 
որը ձգտում էր հաշտեցնելու բնակչութեան բոլոր տարրերը 
իրար հետ, տնտեսական-կապիտալիստական վարչաձեւի տակ: 
Ներկայիս ամբողջովին լուծւած է: 

ՄԵՆՏՈՐ, Յն.- Հոմերոսի Իլիականի մէջ Ոդիսեւսի տղայ 
Տելեմաքի ուսուցիչ, որը գուրգուրանքով դաստիարակեց իր 
սանին, նրա հօր քսանամեայ բացակայութեան ժամանակ: 
Մենտոր հոմանիշ է ընտիր, օրինակելի ուսուցչի: 

ՄԵՇՈԿ, Ռս.- Տոպրակ: 

ՄԵՇՉԱՆԱԿԱՆ, Ռս.- Քաղկենի: 

ՄԷՋԼԻՍ-ՄԵԲՈՒՍԱՆ, Աբ.- Թիւրքական պատգամաւո-
րական ժողով - պարլամենտ: 
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ՄԵՌԵԼՈՑ ԳԻՐՔ.- Այդ անունով ճանչցւած են հինգ 
հազար տարի մեր օրերից առաջ, պատմական Եգիպտոսում 
թաղւած մումիաների վրայ (Տե՛ս Մումիա) գտնւած խոստո-
վանանքի հետաքրքրական փաստաթղթեր, որոնք կարող են 
մեր ժամանակ մեռնող որեւէ առաքինի անհատին յարմար-
ւել.- «Ես չճնշեցի իմ ընտանիքի անդամներին...: Չարիք 
չգործեցի ճշմարտութեան եւ արդարութեան փոխարէն: 
Անարժէք մարդկանց հետ մտերմութիւն չմշակեցի... չարիք չը-
պատճառեցի ոչ մէկին: Ամենօրեայ մտածմունքս չդարձրի 
որպէսզի  ուրիշներն իմ փոխարէն աշխատեն...: Անունս փառա-

բանելու եւ պատիւների առարկայ դարձնելու փորձ չարի: Ծա-

ռաներիս երբէք չընկճեցի. ոչ մէկ ճնշուածի ստացւածքը 
չգրաւեցի...ոչ ոքին թշուառութեան չմղեցի... ոչ ոքին դառնու-
թիւն չպատճառեցի... ոչ ոքին քաղցած չձգեցի եւ ոչ ոքին եր-
բէք, եւ ուրիշին էլ իմ փոխարէն սպանութեան չդրդեցի...: 
Մարդկութեանը ցաւ չպատճառեցի, եւ շնութիւն բնաւ չգոր-
ծեցի...: Ուրիշի դաշտերի բերքը չյափշտակեցի եւ մանուկների 
բերանի կաթը չխլեցի...: Ես մաքուր եմ, մաքուր եմ, մաքուր»: 
Եգիպտացիների հոգիները պէտք ունէին այսօրինակ անցա-

գրի՝ անդրգերեզմանային աշխարհը մտնելու համար, եւ 
կարելի չէ չհիանալ այդ հին ժողովրդի զգացմունքի վճիտու-
թեան վրայ: 

ՄԵՍԻԱ, Հր.- Հրէաների հաւատալիքով՝ աշխարհի մեծ 
փրկիչը պիտի յայտնուի մէկ օր, դատելու կենդանի եւ մեռած 
մարդկանց հոգիները, աշխարհի կործանման ժամանակ: 

ՄԵՍՄԵՐԻԶՄ, Յտ. Ա.- Գերմանացի բժիշկ Մեսմերի 
(1733-1815)  հիմնած տեսութիւն կենդանական 
մագնետիզմի մա-սին, որի համաձայն կարելի է հիւանդը 
բժշկել ազդելով նրա վրայ երկրորդ անձը մագնիսական ոյժով: 
Մեսմերիզմ իր ժամանակին ձեռնածութեան արհեստի 
երեւոյթն ընդունեց: 

ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ, Յն.- 1) Մետաղագործութիւն. 2) Երկրի 
մետաղագործական արդիւնաբերութիւն: 
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ՄԵՏԱՊՈԼԻՏԻԿ, Յն.- Պետականութեան փիլիսոփայու-
թիւն - պետական կառուցւածքի վերլուծում՝ փիլիսոփական 
անկիւնից: 

ՄԵՏԱՖԻԶԻԿԱ, Յն.- Բնազանցութիւն.- Փիլիսոփայական 
ուղղութիւն, որն ուսումնասիրում է իրերը միայն մտաւոր 
պատկերացումներով եւ վերացական դիտողութեամբ, առանց 
այդ իրերի նիւթական զննութեան մէջ մտնելու: 

ՄԵՏԵՄՓՍԻԽՈԶԻՍ, Յն.- Հիգիների տեղափոխման հա-

ւատք, մէկ էակից միւսը կան մէկ կենդանուց միւսը: Հին 
ազգերի մեծամասնութեան  հաւատալիքներից մէկն էր, ինչ-
պէս նաեւ մեր ժամանակւայ վայրենի ցեղերի: 

ՄԵՏԵՈՌ, Յն.- Ասուպ.- երկնային տարածութեան մէջ 
կործանւած աստղերի կտորներ, մետաղային խառնուրդով, 
որոնք հատ-հատ կամ անձրեւային երեւոյթով երբեմն հաս-
նում են մեր երկրին եւ թափւում, լուսավառ  գունդերի պէս, 
յաճախ որոտումով: 

ՄԵՏԻՍ, Յն.- Ցեղային տարբեր ծագումով ծնողների 
զաւակ: 

ՄԵՏՈԳՐԱՖԻԿ, Յն.- Հմուտ ոտանոր գրող: 

ՄԵՐԻԳԻԱՆ, Լտ.- Աշխարհի շուրջը հիւսիսից հարաւ ան-
ցնող երեւակայական շրջագիծ, որով երկրագունդը երկու 
մասի է բաժնւում – արեւմտեան եւ արեւելեան: Ասիան, Եւրո-
պան, Աֆրիկան արեւելեան կիսագունդի մէջ են ընկնում, 
Ամերիկան – արեւմտեանի մէջ: 

ՄԵՐԿԱՆՏԵԼԻԶՄ, Լտ.- Քաղաքական տնտեսագիտու-
թեան մէջ աշխարհայեացք, որի համաձայն երկրի յառաջ-
դիմութեան համար անհրաժեշտ է զարգացնել մանր առեւ-
տրական ձեռնարկները, մեծ մասամբ՝ անհատական: 

ՄԵՐԿՈՒՐ, (Մերկիւր), Լտ.- Սնդիկ - «կենդանի արծաթ»: 

ՄԵՐԿՈՒՐԻՈՍ (Մերկուրի), Տե՛ս Հերմէս: 
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ՄԵՖԻՍՏՈՖԵԼ, Գր.- Գերմանական առասպէլների մէջ 
չար ոգի. Սատանայ, Սադայէլ: 

ՄԷՅՈԶԻՍ, Յն.- Մարմնի մէկ մասի մէջ ծայրահեղ նի-
հարութիւն, օրինակ՝ մէկ ոտքը բնականոն, միւսը չափազանց 
վտիտ: 

ՄԻԱ, Ճպ.- Ճապոնիայում Շինդոիստական (Տե՛ս Շինդո-
իզմ) Կրօնի մեհեան, տաճար: 

ՄԻԳՐԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Մէկ երկրից միւսը երթալու եւ այն-
տեղ հաստատուելու գործողութիւն. 2) Թռչունների գաղթը 
աշնան ժամանակ դէպի տաք երկրներ: 

ՄԻԴԱՍ, Յն.- Փռիւգիայի թագաւոր, որը Պանի (Տե՛ս Պան) 
սրինգի նուագը աւելի հաւնելով, քան Ապոլլոնի քնարով 
նուագը՝ վերջինի կողմից պատժւեց, իշու ականջներով: Իր 
ամօթը ծածկեց մի առժամանակ մինչեւ որ իր գաղտնիքին 
տեղեկացաւ իր սափրիչը: Վերջինը գաղտնապահ մէկը չլի-
նելով՝ փսփսաց իր մէկ բարեկամին: Միդասը լսելով՝ ան-
խորհուրդ սափրիչին թաղեց մէկ տեղ: Այստեղ ծաղիկներ 
շշնչում էին բոլոր անցորդներին.- «Միդաս, թագաւոր Միդասը 
իշու ականջներ ունի»: - Ներկայիս Միդաս կոչել մէկին, նշա-

նակում է երաժշտութեան մէջ «իշավարի քննադատ» ան-
ւանել: 

ՄԻԶԱՆՏՐՈՊ, Յն.- Մարդատեաց: 

ՄԻԶՈԳԱՄԻԱ, Յն.- Ատելութիւն ամուսնութեան հանդէպ: 

ՄԻԶՈԳԻՆԻԱ, Յն.- Ատելութիւն կանանց հանդէպ: 

ՄԻԶՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Ատելութիւն գիտութեան հանդէպ: 

ՄԻԶՈՔՍԵՆԻԱ, Յն.- Ատելութիւն օտարականների հան-
դէպ: 

ՄԻԹՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Առասպելաբանութիւն. Դիցաբանու-
թիւն.- Նախնական հաւատալիքների եւ առասպելների պատ-
մութիւն բոլոր ցեղերի, որը ցոյց է տալիս տւեալ ժողովրդի 
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մտաւոր աշխարհայեցողութեան հորիզոնը, իր ցեղային նկա-

րագրի ցայտուն կողմերով: Յունական դիցաբանութեանը 
տրւած է առաջնութեան դափնին, իր ստեղծագործող եւ 
ներշնչող գեղեցկութեան համար, որի պատճառով գրեթէ 
ամբողջ աշխարհում՝ դպրոցական դասաւանդութեան մէջ 
մտած է: Հայկական դիցաբանութիւնը հաւանաբար շատ սի-
րուն եղած է, դատելով մեզ հասած մի քանի տող օրինակներից 
(Վահագնայ Ծնունդը, Աստղկան լոգանքը, Սօսանւէր քրմուհի-
ների պաշտամունքն ու գուշակութիւնները), սակայն շատ 
ստուերոտ, մութ ձեւով, եւ տակաւին ուսումնասիրւելու 
կարօտ է, ամբողջական գաղափար գոյացնելու իր մասին: 

ՄԻԼԴՈՒ (Միլդիու).- Խաղողի վտանգաւոր հիւանդու-
թիւն: 

ՄԻԼԻՏԱՐԻԶՄ, Լտ.- 1) Բանակի սպարազէն դրութիւն, 
պաշտպանողական կամ յարձակողական նպատակներով: 2) 
Աշխարհակալական նպատակներ հետապնդող պետութիւն-
ների ծայրահեղ չափերով սպառազինում, որով տնտեսապէս 
քայքայում են իրենց, եւ միաժամանակ սպառնալիք յայտն-
ւում խաղաղութեան դէմ. 3) Ձգտում բանակների ուժեղաց-
ման համար, իմպերիալիստական (աշխարհակալական) 
տիրապետութեան սահմաններն ընդարձակելու՝ ի վնաս օտար 
ժողովուրդների: 

ՄԻԼԻՑԻԱ, Լտ.- 1) Պահեստի բանակի վերջին դասերը, 
որոնք զէնքի տակն են առնւում վտանգի պարագային. 2) 
Պետութեան ներքին խաղաղութիւնը պահպանող զօրամաս. 3) 
Ժողովրդական բանակ, անմարզ զինւորներից: 

ՄԻԿԱԴՈ, Ճպ.- Ճապոնական կայսեր տիտղոս: 

ՄԻԿՐՈՄԵԴԱՍ, Յն.- Փոքրիկ, անարժէք մարդ, որը փոր-
ձում է միշտ մեծ երեւալու: 

ՄԻԿՐՈՍԿՈՊ, Յն.- Մանրացոյց – անտեսանելի միկրոպ-

ներն ու մանր մարմինները տեսանելի դարձնող ֆիզիքական 
գործիք:  
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ՄԻԿՐՈՑԵՖԱԼ, Յն.- Մանրուղեղ – փոքր ուղեղ ունեցող 
կենդանական տեսակների ընդհանուր անուն:  Փոխաբերա-

բար՝ ապուշ, յիմար: 

ՄԻՄԻԿԱ, Յն.- 1) Դէմքի ջղերի ակամայ շարժումներ եւ 
ցնցումներ. 2) Դերասանի կողմից հմտութիւն՝ իր դէմքի ջղերը 
կառավարելու, խաղացած դերին համապատասխան արտա-

յայտութիւն տալով իր դէմքին: 

ՄԻՄՈԼՈԳ, Յն.- Ուրիշի ձայնը, դիմադարձութիւնն ու 
շարժումները ճարպիկօրէն օրինակող անձ: 

ՄԻՆԱՐԷԹ, Աբ.- 1) Մահմեդական մզկիթի աշտարակ, որի 
վրայից մոլլան երգելով աղօթքի է հրաւիրում Իսլամներնին. 
2) Աշտարակ: 

ՄԻՆԵՐՎԱ, Լտ.- Տե՛ս Աթենաս Պալլաս: 

ՄԻՆԻՄԱԼ, Լտ.- Նուազագոյն. ամենից քիչ չափ: 

ՄԻՆԻՄՈՒՄ, Լտ.- Նւազագոյն: 

ՄԻՆԻՈՆ, Ֆր.- Փոքր կազմով սիրուն եւ շնորհալի կին: 

ՄԻՆՈՏԱՎՐՈՍ, Լտ.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Կրետէ 
կղզու Մինոս թագաւորի հրէշակերպ տղայ, կէսցուլ եւ կէս-
մարդ, որ ապրում էր Լաբիւրինթոսում (Տե՛ս վերտառու-
թեամբ) եւ մարդկային միսով էր սնանւում: Սպանւեց դիւ-
ցազն Պերսէոսից: 

ՄԻՍԻՈՆԱՐ, Լտ.- 1) Պատուիրակ. 2) Կրօնական քարոզիչ. 
3) Ոչ-Քրիստոնեայ երկրներում Քրիստոնէութիւն տարածելու 
համար Եւրոպական եւ Ամերիկեան այլեւայլ կրօնական միու-
թիւնների կողմից ղրկւած քարոզիչ: Յաճախ կրօնական 
դիմակի տակ առեւտրական նպատակներ հետապնդող կամ իր 
պետութեան զինւորական գաղտնի գործակալ: - Ամերիկեան 
միսիոնարների ջանքերով, անուրանալի է, հարիւր հազարա-

ւորներ փրկւեցին մօտաւոր Արեւելքում վերջին պատերազմի 
ժամանակ, սակայն միւս կողմից այդ նոյն միսիոնարները 
սիստեմատիք կերպով լուացւած են հայկական արեամբ 
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թաթախւած ձեռքերը, թիւրք ջարդարարներին անմեղութեան 
շուշաններով զարդարւելով: Նոյն իսկ Ամերիկեան Նպաստա-

մատոյցի (Նիրըր Իստ Րիլիֆի) վարիչը, Տօք. Բարթըն իր մէկ 
գրքի մէջ, Հայկական կոտորածների մասին, յայտարարեց ի 
լուր Քրիստոնեայ Ամերիկայի, թէ «Հայկական կոտորածները 
Նախախնամութեան կամքով եղան, որն ուզում էր որպէսզի 
Հայերը ջարդւէին, եւ իրենց կիներն ու աղջիկները թիւրք 
հարեմները տարւէին, մահմեդականների մէջ քրիստոնէու-
թեան սերմեր ցանելու»: 

ՄԻՍՏԻԿ, Յն.- Խորհրդաւոր. անբացատրելի. գաղտնի: 

ՄԻՍՏԻԶԻԶՄ, Յն.- Խորհրդապաշտութիւն. 1) Կրօնա-

փիլիսոփայական տեսութիւն, որը հնարաւոր է գտնում հոգին 
հաղորդակցութեան մէջ դնելու Աստուածութեան կամ բնու-
թեան խորհրդաւոր ոյժերի հետ. 2) Գրականութեան եւ գեղար-
ւեստի մէջ չբացատրւած արտայայտութիւններ եւ ձեւեր, 
ընթերցողի կամ դիտողի վրայ աւելի մեծ տպաւորութիւն 
թողնելու, եւ ստիպելու նրան ներկայացւած իրերի մէջ 
խորհրդաւոր գաղափարներ ու իմաստներ փնտռելու: 

ՄԻՍՍԻԱ, Լտ.- 1) Պատուիրակութիւն. Առաքելութիւն. 2) 
պաշտօն. յանձնարարութիւն: 

ՄԻՍՏԻՖԻԿԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Խաբէական արարք. գաղտնի 
նկատումներով դիմացի մարդուն մոլորեցնելու ջանք: 

ՄԻՏԻՆԳ, Ան.- 1) Հանդիպում. տեսակցութիւն. 2) ժողով: 

ՄԻՐԱԺ, Ֆր.- 1) Տեսողութեան խաբուսիկ ֆիզիքական 
երեւոյթ, երբ մթնոլորտի տաքութեան եւ պաղութեան 
անհաւասար շերտաւորումների հետեւանքով հորիզոնի վրայ 
անտեսանելի իրերը տեսանելի են դառնում, իսկ հորիզոնի 
վերը եղածները չափազանցուած ծաւալով են երեւում. 2) 
Անապատներում ճամբորդած ժամանակ աչքի պատրանք, 
երբ թւում է թէ լիճեր, գետեր, ծովեր կան մօտ տեղ: 
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ՄԻՐԶԱ, Աբ.- Մահմեդական ցեղերի մէջ, մանաւանդ 
Պարսկաստանում՝ ազնիւ, տէր, գրագէտ իմաստով գործածւող 
ածական, երբեմն էլ յատուկ անուն: 

ՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Բանակի սպառազինում, ռազ-
մական գործողութիւններից առաջ. 2) Գործօն ոյժերի համա-

խմբում՝ որոշ աշխատանք մղելու համար. 3) Զօրակոչ: 

ՄՈԴԵՐԱՆՏԻԶՄ, Լտ.- Չափաւորուած, զգոյշ ուղղութիւն՝ 
պետական քաղաքականութեան կամ այլ խնդիրների մէջ. 
չափաւորութիւն: 

ՄՈԴԵՐՆԻԶՄ, ֆր.- 1) Գեղարուեստական բոլոր ճիւղերի 
մէջ նոր հոսանքների հետեւողութիւն. 2) Նորաձեւութիւն՝ 
հագուստի եւ ընդհանուր կենցաղի մէջ: 

ՄՈԼԼԱ, Աբ.- Մահմեդական կղերական: 

ՄՈԼՈԽ, Հր.- Փիւնիկեցւոց պատերազմի աստուած, որի 
տաճարներում մարդկային զոհաբերութիւններ էին մատուց-
ւում: 

ՄՈՄԵՆՏ, Լտ.- Ակնթարթ, վայրկեան: 

ՄՈՆԱՆԴՐԻԱ, Յն.- ՄԻայրութիւն.- կանանց մէջ՝ մէկ 
մարդու հետ ամուսնութիւն կամ սեռային կապ: Դրան 
հակառակն է բազմայրութիւն – Պոլէանդրիա: 

ՄՈՆՂՈԼՆԵՐ.- Կենտրոնական եւ Արեւելեան Ասիայի բոլոր 
ցեղերի ընդհանուր անուն, ինչպէս Չինացիներ, Եապոններ, 
Սարթեր, Կիրզիզներ, եւ Թիւրքեր – Կովկասում եւ Փոքր 
Ասիայում: 

ՄՈՆԱՐԽԻՍՏ, Յն.- Միապետական. միապետականու-
թեան կողմնակից: 

ՄՈՆԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական աշխարհայ-եացք, որի 
տեսութեամբ տիեզերքը նախնական միատարր նիւթից 
առաջացած է: Մոնիզմի մեկնութեամբ նիւթական եւ հոգեկան 
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բոլոր արտայայտութիւնները անբաժանելի են, եւ ուր մէկը 
կայ, միւսը չէ կարող գոյութիւն չունենալ: 

ՄՈՆՈԳԱՄԻԱ, Յն.- Միակնութիւն.- այր մարդու ամուս-
նութիւն կամ սեռային կապ մէկ կնոջ հետ: Դրան հակառակն 
է բազմակնութիւն – Պոլիգամիա: 

ՄՈՆՈԹԷԻԶՄ, Յն.- Միաստուածութիւն – մէկ Աստուծոյ 
հաւատ: 

ՄՈՆՈԼԻՏ, Յն.- Մէկ կտոր քարից պատ-րաստուած կամ 
կոփուած արձան կամ այլ առարկայ: 

ՄՈՆՈԼՈԳ, Յն.- Մենախօսութիւն.- արձակ կամ չափածոյ 
գրուածքի արտասանութիւն մէկ անձի կողմից: 

ՄՈՆՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Որոշ սեւեռեալ գաղափարով խելա-

գարութիւն, երբ ենթական ամէն կերպ բնականոն վիճակ ունի, 
բայց մէկ կէտի մէջ խենթ է. օրինակ՝ համոզուած է թէ ինքն 
ապա-կուց շինուած է, եւ եթէ նստի՝ պիտի կոտրւի: 

ՄՈՆՈՊՈԼ, Յն.- Մենաշնորհ: 

ՄՈՆՈՓՍԻԽԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական աշխարհայեացք, 
որի համաձայն գոյութիւն ունի մի համապարփակ հոգի, որով 
լցւած է ամբողջ տիեզերքը, եւ մարդկային հոգիները նրա 
մասնիկ-ներն են: 

ՄՈՆՐՈՅԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ.- Միացեալ Նահանգների նախա-

գահ Ջէյմս Մոնրոյի (1759-1831) անունով կոչւող 
քաղաքական սկզբունք, որի հրամայական պահանջքն է 
արգիլել Եւրոպական պետութիւններին միջամտելու Ամե-
րիկեան քաղաքական գործերի մէջ: 

ՄՈՐԱՏՈՐԻՈՒՄ, Լտ.- Պետութեան արտօնութեամբ պար-
տքերի վճարման յետաձգում՝ տնտեսական տագնապի կամ 
այլ պատճառներով: 

ՄՈՐԳ, Ֆր.- Քաղաքային դիականոց, ուր հաւաքւում են 
անյայտ մեռելների մարմիններ, եւ մի առժամանակ պահւում 
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սառեցւած վիճակում, մինչեւ որ մտերիմներից ճանաչուեն եւ 
հեռացւեն: Չպահանջուած դիակները ղրկուում են համալ-
սարաններ, դիազննական աշխատանոցներում գործածւելու 
եւ կամ թաղւում են: 

ՄՈՐՄՈՆԻԶՄ.- Միացեալ Նահանգներից Իւթայի մէջ 
1827-ին Ջոզէֆ Սմիթի կողմից հրապարակ նետուած մի 
աղանդ, կրօնական այլեւայլ հերձուածների խառնաշփոթ 
խառնուրդով: Սմիթ մէջ տեղ հանեց մի ինչ որ նոր աւետարան, 
որը, իր ասելով՝ ղրկուել էր իրեն երկնքից: Մորմոնութիւնը 
սկզբունքով ընդունում է բազմակնութիւնը, որն ընդհանուր 
երեւոյթ առաւ Իւթա նահանգի մէջ, մինչեւ որ Դաշնակցական 
կառավարութիւնն արգիլեց, Կոնգրեսի կողմից հաստա-տուած 
մի օրէնքով 1887-ին: Գաղտնի կերպով, սակայն, շարունակ-
ւում է մինչեւ այժմ, քանի որ պետական օրէնքը չի ներդաշ-
նակում եկեղեցականին. մասնաւորապէս հարուստ դասի 
մորմոնների մէջ շատ-շատ  են բազմակիններ, որոնք փոխա-

նակ մէկ հարեմի մէջ համախմբուելու իրենց հոմանուհի-
ներին, պահում են ցրւած, զատ տների մէջ, օրէնքից 
խուսափելու համար: - Մի քանի պորտաբոյծ հայ քարոզիչներ 
Մորմոնութիւնն ընդունելով՝ փորձեցին այդ չնաշխարհիկ 
կրօնը պատւաստել ամերիկահայութեան վրայ, սակայն ոչ 
այնքան արդիւնաւէտ հետեւանքով: Կարողացան, սակայն, 
Թիւրքահայ ներքին նահանգներից Իւթա բերել մի քանի 
տասնեակ խեղճ ու կրակ ընտանիքներ, եւ մկրտել նրանց նոր 
հաւատի աւազանում: Այնտեղ, Իւթայի անտառներում եւ 
հանքային շրջանների մէջ, հեռու քաղաքակիրթ կենտրոն-
ներից, ապրում են նրանք, հայ ժողովրդի այդ ողորմելի 
խլեակները, նախամարդու, կէս-բանական արարածների 
կեանք վարելով, անհունօրէն տգէտ, ետամնաց: - Սմիթի 
Մորմոնական աւետարանը, ամերիկեան անունների տակ 
ծպտուած երկու հայ պատուելիների կողմից թարգմանուելով 
հայատառ Թիւքերէնի՝ հրատարակուած է 1907-ին Բոստոն,  
Փրոֆ. Մ. Մինասեանի տպարանում – մի «գանձ» էլ աւել-
ցնելով հայ մտքի պաշարի վրայ:  

ՄՈՏԻՎ, Ֆր.- 1) Շարժառիթ. դրդապատճառ. 2) Երա-

ժշտութեան մէջ հիմնական բնորոշ եղանակ: 
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ՄՈՏՏՈ, Իտ.- 1) Նշանաբան՝ որեւէ գործողութեան 
հիմնական նպատակակէտը բնորոշող. 2) Հեղինակութեան 
բովանդակութիւնը ներկայացնող մի քանի բառով նախաբան: 

ՄՈՐՓԷՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ քունի եւ 
երազների աստուած, Գիշերուայ եւ Նինջի որդի: 

ՄՈՐՖԻՆ, Յն.- Օպիումից պատրաստուած թմրեցուցիչ 
դեղ, որը գործ է ածւում հիւանդը քնացնելու, գործողութիւնից 
առաջ: 

ՄՈՒԺԻԿ, Ռս.- Ռուս գիւղացիներին տրուած ածական՝ 
պարզուկ, տգէտ, անտաշ իմաստով: Ներկայիս դուրս է 
նետուած գործածելի ռուս բառամթերքից: 

ՄՈՒԼԱՏ (Մուլատօ), Սպ.- Սեւամորթի եւ սպիտակա-

մորթի միութիւնից ծնւած զաւակ: 

ՄՈՒՄԻԱ, Աբ.- Հին Եգիպտացիների զմռսւած դիակ, 
ինչպէս նաեւ կատուների, կոկորդիլոսների, շների եւ այլն: 

ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼԻՏԵՏ, Լտ.- Քաղաքապետութիւն – քաղաքը 
կառավարող վարչութիւն: 

ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- Մասնաւոր անհատական 
որեւէ ձեռնարկի սեփականութեան եւ վարչական իրաւունքի 
քաղաքին փոխանցնելու գործողութիւն: 

ՄՈՒՇՏԷԻԴ, Պս.- Շիա Պարսիկների բարձրագոյն հոգեւոր 
պետ: 

ՄՈՒՍԱՆԵՐ, Յն.- Զեւսի եւ Մնեմոզենայի ինն աղջիկներ, 
գեղարւեստի եւ գրականութեան պաշտպան դիցուհիներ, 
որոնք ապրում էին Հելիկոն սրբազան լեռան վրայ, Ապոլլոնի 
հետ, եւ երբեմն Պառնասի վրայ: Դրանք էին.- Կլիօ՝ 
պատմութեան մուսա, Եվթերպէ՝ երաժշտութեան, Թալիա՝ 
Կատակերգութեան, Մելպոմէն՝ ողբերգութեան, Տերփսիքոր՝ 
պարի, Էրատո՝ թախծոտ բանահիւսութեան, Պոլիմնիա՝ 
եղերերգութեան, Ուրանիա՝ աստղագիտութեան, եւ Կալլիսպէ՝ 
ճարտասանութեան եւ դիւցազներգութեան: 
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ՄՈՒՍԱՎԱԹ, Թթ.- Կովկասի Թաթարների ազգայնական 
կազմակերպութիւն, անջատողական եւ համիսլամական 
խմորումով, որը ղեկավարեց Կովկասի թիւրք զանգուածները 
հայ-թաթարական ինքնասպան ազգամիջեան կռիւների 
ընթացքում: 

ՄՈՒՍԿՈՒՍ (Մուշկ) Լտ.- Մի քանի կենդանիներից հանւող 
անուշահոտ իւղ, բժշկութեան մէջ գործածւող, ինչպէս նաեւ 
անուշահոտ իւղերի, օճառների եւ դէմքի փոշիների մէջ: 

ՄՈՒՏՈՒԱԼԻՍՏՆԵՐ, Ֆր.- Փոխադարձ օգնողներ – 1883-ին 
Ֆրանսիայում ստեղծւած քաղաքական շարժում, չափաւոր 
ընկերվարութիւն հաստատելու, իրաւունքների ներդաշնակու-
թեամբ եւ փոխադարձ զիջումների վրայ: Արդիւնք չունեցաւ, 
գիտական հիմերի վրայ դրւած չլինելով: 

ՄՈՒՐԵՆԱ, Լտ.- Գիշատիչ ձուկի մէկ տեսակ, որը պահում 
էին պատմական Հռոմի Պարսիկները (ազնուականները) իրենց 
պալատների ընդարձակ աւազաններում: Յանցանքի կամ 
թեթեւ անհոգութեան մէջ նկատւած ստրուկներին նետում էին 
աւազանի մէջ, ուր մուրենաները անմիջապէս յարձակւելով 
վրան, ողջ-ողջ յոշոտում էին.նոյն ձուկերը գործածւում էին 
իբր համադամ սնունդ, խնճոյքների ժամանակ: Օգոստոս 
կայսրը յատուկ հրովարտակով արգիլեց այդ բաբբարոսու-
թիւնը: 

ՄՈՒՖԹԻ, Աբ.- 1) Ղուրանը սովորեցնող աստուածաբան. 
2) Դատաւոր: 

Ն 

ՆԱԲԱԹ, Աբ.- Զանգահարութիւն վտանգի ժամանակ: 

ՆԱԲՈԲ, Հն.- Հնդկաստանում մեծահարուստ անձ կամ 
Հնդիկ լիազօր նահանգապետ: 

ՆԱԳԱՅԿԱ, Թթ.- Կազակ զինուորների գործածած 
մտրակ: Ցարական օրերում ցուցարար գործաւորներին ծե-
ծելու  եւ ցրւելու համար նագայկան շատ «յարգի» էր: 
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ՆԱԴԻՐ, Աբ.- Երկնքի մէջ մի երեւակայական կէտ, զէնիթի 
հակառակ, ճիշտ մեր ոտքերի տակ: 

ՆԱԶՈՎՐԵՑԻ, Հր.- 1) Քրիստոսի ածական, Նազարէթցի – 
համանուն քաղաքում ծնւած լինելու համար. 2) Նախնական 
քրիստոնեայ Հրէաների մի դասակարգ, կիներից խորշող եւ 
խստաբարոյ: 

ՆԱԻԲ, Աբ.- 1) Մահմեդական ցեղերի մէջ լիազօր նահան-
գապետ, փոխարքայ. 2) Դատաւորի օգնական. 3) Գիւղապետ. 
ռէս: 

ՆԱԻՎ, Ֆր.- Միամիտ. պարզ. բնական: 

ՆԱՄԱԶ, Աբ.- Մահմեդականների օրական աղօթք, 
լուացումով: 

ՆԱՅԵԱԴՆԵՐ, Յն.- Ծովային չքնաղ յաւերժահարսներ 
Յոյն դիցաբանութեան մէջ: 

ՆԱՅԻՐԻ, Աս.- Վանայ լճի շրջակայ հողամասերի ընդ-
հանուր անուն, նախահայկական շրջանի մէջ, մինչեւ 
ութերորդ դարի վերջը, Ք.Ա.: 

ՆԱՍԻԲ, Աս.- Մահմեդական ըմբռնումով՝ երկնային 
մատեանի մէջ իւրաքանչիւր անհատի  երկրաւոր կեանքի 
սկզբնական նախորոշում, ճակատագիր: 

ՆԱՐՎԱԼ (Շվ.) Հիւսիսային ծովերի մէջ ապրող հսկայ 
ձուկի մէկ տեսակ: Իր ձագերին ծնում է եւ կաթով կերակրում, 
Կէտ ձուկի պէս: Նիզակաձեւ երկար կոտոշ ունի, երբեմն 3  
մետր, որով կարող է թշնամիներին պատառոտել: 

ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- Օտար քաղաքացիութեան 
ընդունում: 

ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Բնապաշտութիւն.- նախնական 
բոլոր ազգերի ու ցեղերի կրօն, պաշտամունքի նիւթն 
ունենալով բնութեան ոյժերն ու տարրերը, ինչպէս արեւ, 
լուսին, որոտ, մրրիկ, անձրեւ եւ այլն. 2) Փիլիսոփայութեան 
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մէջ՝ աշխարհայեացք, որի համաձայն  կենսական բոլոր 
երեւոյթները բնական ոյժերի արտայայտութիւններն են. 3) 
Գրականութեան մէջ իրական կեանքի պատկերացում, առանց 
չափազանցութեան եւ արուեստական գունաւորումների: 

ՆԱՏՈՒՐԱԼԻՍՏ, Լտ.- 1) Բնական գիտութիւններին հետե-
ւող, ուսումնասիրող. Բնագէտ. 2) Գրականութեան եւ գեղար-
ւեստի մէջ՝ բնութեան հարազատ պատկերացումները տուող, 
բնապաշտ: 

ՆԱՐԳԻԶ (Նարցիս), Յն.- Հրաշագեղ մի պատանի, Յոյն 
դիցաբանութեան մէջ, որը ջրի մէջ իր պատկերը տեսնելով՝ 
յուսահատօրէն ինք իրեն սիրահարւեց եւ անձնասպան եղաւ: 
Իր մարմինը փոխւեց անուշաբոյր մի ծաղիկի, որն իր անունն է 
կրում – Նարգիզ: Փոխաբերական իմաստով՝ ինքն իր վրայ 
հիացող, ինքնապաշտ տղայ: 

ՆԱՐԿՈՏԻԿՆԵՐ, Յն.- Թմրեցնող, ուշաթափեցնող թոյներ 
եւ դեղեր: 

ՆԱՐՈԴՆԻԿ, Ռս.- Ժողովրդասէր, ժողովրդական. – Ռուս 
մտաւորականների դասակարգ, նախայեղափոխական շրջա-

նում, լայն ժողովրդասիրութեան տրամադրութիւններով, 
ազատական, վերանորոգչական ձգտումներով: 

ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Ազգայնականութիւն. Ազգայնա-

մոլութիւն. 2) Սեփական ազգի շահերի պաշտպանութիւն. 3) 
Սեփական ազգի շահերի գերադասում ուրիշ ազգերի շահերից, 
նոյն իսկ նկատի չառնելով արդարութեան եւ խղճի օրէնքները: 

ՆԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏ, Լտ.- Նացիոնալիզմին հետեւող-ազգայ-
նական. ազգայնամոլ: 

ՆԵԲՈՒԼԱ, Լտ.- Հեռաւոր աստեղախումբերի կամ աստե-
ղային վիթխարի համախմբումների ընդհանուր անուն: 
Նեբուլաները մշուշոտ, ամպանման շղարշի մէջ պատած 
երեւոյթն ունեն եւ դժուար մատչելի են հեռադիտակային 
ուսումնասիրութեան համար: Երբեմն հազարաւոր աստղերի 
սիստեմներ են իրենցով ներկայացնում, եւ այնքան հեռու մեր 



171 
 

 

երկրից, որ հարիւրաւոր եւ նոյն իսկ հազարաւոր տարիներ 
պէտք են, մինչեւ որ իրենց լոյսի ճառագայթը մեզ հասնի, մէկ 
վայրկեանի մէջ 183,000  մղոն սաւառնելով: 

ՆԵԳՈՒՍ.- Եթովպացոց (Հաբէշների) Կայսեր տիտղոս: 

ՆԵԳՐԵՐ, Լտ.- Կենտրոնական Աֆրիկայի սեւամորթ 
ցեղերի ընդհանուր անուն: 

ՆԵԳՐԵՐԻ ՍՏՐԿՈՒԹԻՒՆ, Տե՛ս Ստրկութիւն: 

ՆԵԿՏԱՐ, Յն.- 1) Յոյն աստուածների գործծած ըմպելիք 
- «անմահական ջուր». 2) Պտուղների հիւթից պատրաստւած 
օշարակ: 

ՆԵԿՐՈՄԱՆՏԻԱ, Յն.- Ոգեհարցութիւն.- մեռածների հոգի-
ների հետ հաղորդակցելու  արհեստ, գուշակութիւններ անելու 
նպատակով: 

ՆԵՄԵԶԻՍ, Յն.- Արդար վրէժխնդրութեան աստւածուհի՝ 
Յոյն դիցաբանութեան մէջ: 

ՆԵՈԼՈԳԻԶՄ, Յն.- 1) Նորաբանութիւն.- նոր բառերի եւ 
ոճերի գործածում. 2) Հին գաղափարները նոր իմաստով 
բացատրելու ձեւ: 

ՆԵՊՏՈՒՆ, Յն.- 1) Ծովերի աստւած, Իւպի-տերի (Զեւսի) 
եւ Պլուտոնի (Հադէսի) եղբայր: Իր կինն էր Ամփիտրիդ. 2) 
Արեգակային սիստեմի աստղերից մէկը: 

ՆԵՎՐԱՍՏԵՆԻԿ, Յն.- Ջղային քայքայման ենթակայ անձ, 
ուժասպառ, կամազուրկ, ճնշուած մտքով, անքնութիւնից 
տառապող: 

ՆԷԻՏ, Եգ.- Երկնքի աստուածուհի՝ Եգիպտական 
դիցաբանութեան մէջ: Իր ամուսինն էր Գետ – երկրի աստւած: 
Իրենց զաւակներն էին երկու տղայ – Սետ եւ Օզիրիս, եւ երկու 
աղջիկ – Իզիս եւ Նեփթիս: 
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ՆԷՈՊԼԱՏՈՆԻԶՄ, Յն.- Ալեքսանդրիայում Գ.-րդ դարի մէջ 
Ք.Յ. ծնունդ առած փիլիսոփայական հոսանք, որի հետեւորդ-
ները Պլատոնի փիլիսոփայական տեսութիւններն ընդունելով 
հանդերձ՝ որդեգրեցին խորհրդաւոր արարողութիւնների 
ձեւեր: Նէօ-Պլատոնականները ձգտում էին Յոյն մեծ 
իմաստասէր Պլատոնի փիլիսոփայութիւնը շաղախել 
արեւելեան ազգերի կրօնա-բարոյական եւ իմացական 
հոսանքների հետ, ստեղծելու նոր ուղղութիւն, դրական 
հիմերով, եւ մօտեցնելով փիլիսոփայութիւնը կենսական շօշա-

փելի իրողութիւններին: 

ՆԷՈ-ՊԻՒԹԱԳՈՐԻԶՄ, Յն.- Պիւթագորի (Տե՛ս վերտառու-
թեամբ) բարոյական փիլիսոփայութեան վերակազմւած 
հոսանք (Քրիստոսից մէկ դար առաջ), որը իրենց զգայնական 
հակումները գիտակցութեան հակակշռին ենթարկելու, զըս-
պուած կենցաղ վարելու եւ իրական մաքուր եւ անշահախնդիր 
փոխ-յարաբերութիւններ մշակելու իրար հետ: 

ՆԷՈՖԻՏ, Յն.- Նորահաւատ.- Նոր դաւանանք կամ 
քաղաքական նոր սկզբունք ընդունած անձ: 

ՆԻԲԵԼՈՒՆԳՆԵՐ, Գր.- Գերմանական ազգային մեծ 
դիւցազներգութեան անուն, համաշխարհային գրական մեծ 
գործերից մէկը: 

ՆԻԿՏՈԼՈՊԻԱ, Յն.- Աչքի հիւանդութիւն, երբ ենթական 
գիշերն աւելի լաւ է տեսնում, քան ցերեկը: 

ՆԻՀԻԼԻԱՆԻԶՄ, Լտ.- Ֆրանսիայի աստուածաբան փիլիսո-
փայ Պիեռ Աբելարի (1079-1142)  գաղափարների անունով 
կոչւող տեսութիւն, որը ժխտում էր թէ Քրիստոս երբեւիցէ 
գոյութիւն ունեցած է: Աբելարի սրտառուչ սիրավէպը Հելռիզի 
հետ իբր նիւթ ծառայած է բազմաթիւ գրական սիրուն 
գործերի: 

ՆԻՄՖ (Նիմֆա), Յն.- Բնութեան ոյժերի – հովի, ձայնի եւ 
այլն – յաւերժահարսներ: 
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ՆԻՄՖՈՄԱՆԻԱ, Յն.- Կանանց մէջ գիճութիւն- ձեռնա-

շարժութիւն: 

ՆԻՈԲԷ, Յն.- Թեբէյի (Յունաստան) թագաւոր Ամֆիոնի 
կին, որն եօթը տղայ եւ եօթն աղջիկներ ունենալով՝ հեգնեց 
Լատոնային, որը միայն երկու զաւակ ունէր – Ապոլլոն եւ 
Դիանա: Վերջինները իրենց անպատւած մօր վրէժը լուծելու 
համար սպանեցին Նիոբէի բոլոր զաւակներին, որը վշտից քար 
կտրեց, արձանի փոխւելով: Նիորէն մայրական սիրոյ 
խորհրդանիշն է համարւում եւ իր ողբերգութիւնը իբր 
ներշնչման նիւթ ծառայած է բազմաթիւ թատերագիրներին, 
արձանագործներին եւ նկարիչներին: 

ՆԻՐՎԱՆ (Նիրվանա), Սս.- Բուդդայական կրօնի մէջ՝ 
մահուանից յետոյ՝ երջանկաւէտ ինքնամոռացում, յաւիտե-
նական անդորրութիւն, կենսական նեղութիւնների մասին 
դառն յիշատակների կատարեալ չքացումով:  

ՆՈԲԵԼԻ ՄՐՑԱՆԱԿ.- Շվեդացի քիմիագէտ Ալֆրեդ Նոբելի 
(1833-1896)  կտակով ամէն տարի տրուող մրցանակներ՝ 
գիտութեան, գրականութեան, մարդասիրական մեծ 
ձեռնարկների կամ հակա-պատերազմական գործերի համար: 
Նոբել հնարիչն էր դինամիտի, եւ Բագուի նաւթային հսկա-

ներից մէկը, ուր մի քանի հարիւր միլիոն հարստութիւն դիզեց: 

ՆՈԿՏԻՒՐՆ, Լտ.- 1) Գիշերն արթուն, ցերեկը քնացող. 2) 
Երաժշտութեան մէջ՝ նուագախմբի կամ դաշնակի վրայ՝ կարճ 
հատւած, ծանր եւ թախծալից: 

ՆՈՄԱԴ, Յն.- Թափառական ցեղերի ընդհանուր ածա-

կան: 

ՆՈՄԻՆԱԼ, Յն.- Անւանական: 

ՆՈՄԻՆԱԼԻԶՄ, Յն.- Միջին դարերում ծագումն առած 
փիլիսոփայական տեսութիւն, որի համաձայն այն, ինչ որ 
գոյութիւն ունի՝ արդէն մատչելի է մարդկային մտքին, իսկ 
այն, ինչ որ մատչելի չէ՝ իրապէս գոյութիւն չունի: 
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ՆՈՏԱ, Լտ.- 1) Ձայնական ելեւէջները ցուցադրող նշան. 
2) Դիւանագիտական յիշատակագիր: 

ՆՈՐՄԱ, Լտ.- Ճշդուած չափ. չափանիշ. քանակ: 

ՆՈՐՄԱԼ, Լտ.- Բնական: 

ՆՈՒՄԻԶՄԱՏԻԿԱ, Յն.- Դրամագիտութիւն.- հին դրամ-
ների ուսումնասիրութեամբ զբաղւող գիտութիւն: 

 

Շ 

ՇԱԲԱՇ, Հր.- 1) Շաբաթ – Հրէաների հանգստի օր. 2) 
Գերմանական առասպելների մէջ՝ չար ոգիների գիշերային 
տօնախմբութիւն: 

ՇԱԲԼՈՆ, Ֆր.- Սովորական. տափակ. անհետաքրքրա-

կան. տաղտկալի. գռեհիկ: 

ՇԱԽԵՐ-ՄԱԽԵՐ, Հր. Գր.- Ծուռ ու մուռ գործ. «խաբես-
խուբես» մի բան: 

ՇԱԽՏԱ, Գր.- Դէպի հանքերը տանող ստորերկրեայ ուղի, 
սովորաբար ուղղաձիգ: 

ՇԱԽՄԱՏ, Պս.- Խաղի մէկ տեսակ (Անգլ. Chess, Ֆրանս. 
Le jeu des echecs). Հայերէն՝ ճատրակ, ճատրանն: Բարդ, լուրջ 
եւ մեծ հաշւագիտութիւն պահանջող խաղ է, 4-5000  տարւայ 
հնութեամբ: Խ. Միութեան մէջ տարածւած հաճելի ժամանցի 
միջոցներից մէկն է, ուր գոյութիւն ունեն յատուկ ակումբներ - 
«շախպավիլիոններ», իրենց «շախլրատուներով»: 

ՇԱՀ (Շահ-ին-Շահ), Պս.- Պարսից միապետի տիտղոս: 

ՇԱՀՆԱՄԷ (Շահնամակ), Պս.- Պարսից մեծանուն 
բանաստեղծ Ֆիրդուսու (933-1021  Ք.Յ.) գրած Իրանական 
բանաստեղծական ազգային դիւցազներգութիւն, 60,000  
երգերից: Բանաստեղծական բարձր գործ է նկատւած 



175 
 

 

պարսկական գրականութեան մէջ: Թարգմանւած է բազմա-

թիւ լեզուների: 

ՇԱՄԱՆ.- Հիւսիսային ցուրտ երկրներում քուրմ-բժիշկ-
վհուկ անձնաւորող մարդ: 

ՇԱՄԱՆԻԶՄ.- Հիւսիսային ցուրտ երկրների մէջ բնիկների 
բնապաշտական կրօն, բարձրագոյն ոգու (աշխարհի ստեղծիչ) 
եւ չար ոգիների հաւատալիքներով: 

ՇԱՄՍՈՒՆ, Աբ.- Աֆրիկայում, Սահարա անապատի մէջ 
փչող տաք, խեղտող հով, երբեմն երկու ամիս անընդհատ 
տեւող: 

ՇԱՅԼՈՔ.- Շէյքսպիրի հռչակաւոր դրամա «Վենետկի 
Վաճառական»-ի գլխաւոր հերոս, Հրէայ վաշխառու, հոմանիշ 
եղած կեղեքող, արիւնը քամող անհատի: 

ՇԱՆՍ, Ֆր.- Հաւանական պատեհութիւն. շահի եւ կորուս-
տի հնարաւորութիւն: 

ՇԱՌԼԱՏԱՆ, Ֆր.- Խարդախ. խաբեբայ. զեղծարար. 
«առաւ-փախաւ»: 

ՇԱՐԻԱԹ, Աբ.- Կրօնական հաւատալիքներին համա-

պատասխան սովորոյթ, կենցաղի բոլոր արտայայտութիւն-
ների մէջ: 

ՇԱՅԿԱ, Ռս.- Աւազակախումբ. սրիկայախումբ: 

ՇԵՀԵՐԱԶԱԴԷ, Յտ. Ա.- «Հազար եւ մէկ գիշերներ» 
արաբական հռչակաւոր հեքիաթների դիւրիչ հերոսուհի: 
Խելացի, սրամիտ, սիրող, եւ իր սիրած անձի կոպտութիւնն ու 
վայրագութիւնը սանձահարել գիտցող անձի տիպար: «Հազար 
եւ մէկ գիշերներ»ի բազմաթիւ հրատարակութիւնների մէջ 
լաւագոյնն է նկարւած Բըրտընի անգլիերէն տասնեւվեց 
հատորով հոյակապ տպագրութիւնը, որի մուտքը արգիլուած 
է Մ. Նահանգներում: 
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ՇԵՍՏՐՈՑԵՐԿԱ, Ռս.- Մորեխի մէկ տեսակ, «Սահարայի 
մորեխ» անունով ճանչցւած, որը արշաւում է երբեմն 
Հայաստան: 

ՇԵՎՐՈ, Ֆր.- Այծի եւ եղջերուի կաշի. Կօշիկների եւ 
ձեռնոցների համար գործածւող: 

ՇԷՅԹԱՆ, Թթ.- Սատանայ, չար ոգի՝ մահմեդականների 
եւ Հիւսիսային Ասիայի ցեղերի մէջ: 

ՇԷՅԽ, Աբ.- Արաբ եւ Քիւրդ ցեղերի մէջ ցեղապետ-
կրօնապետ, որը յաճախ երկու պաշտօններն էլ մարմնացնում 
է իրենով: 

ՇԷՅԽ-ՈՒԼ ԻՍԼԱՄ, Աբ.- Սիւնի մահմեդականների 
բարձրագոյն կրօնապետ: 

ՇԵՖ, Ֆր.- Որեւէ հաստատութեան կամ ընկե-րակցու-
թեան պետ, առաջնորդ: 

ՇԻԱՆԵՐ, Պս.- Պարսկաստանի մահմեդականների ընդ-
հանուր անուն, որոնք ընդունում են միայն Ղուրանը, մերժում 
են որոշ աւանդութիւնները, եւ շատ կէտերի մէջ հակառակ են 
Սիւնի (Թիւրք, Արաբ) մահմեդականներին: Երկու ճիւղերի 
բաժնւած են՝ Մանեֆի եւ Շաֆէի: 

ՇԻՄՊԱՆԶԷ.- Աֆրիկայի խոշոր կապիկների մէկ տեսակ, 
որն ամենից մօտ ազգակիցն է համարւում մարդկային ցեղին: 
Շատ ուշիմ է եւ խոհուն: Ռուս գիտնական Սերգէյ Վարոնովի 
յայտնագործած ծերերը երիտասարդացնելու գիւտի մէջ 
Շիմպանզէին  վիճակւեց պատւաւոր դեր կատարել, իր մարմնի 
կարեւոր մասերի փոխանցմամբ ուժասպառ ծերուկների 
վրայ: Ֆրանսիական կառավարութիւնը Մադագասկար կղզու 
վրայ հիմնած է Շիմպանդէների գաղթավայր, գիտական 
նպատակներով 

ՇԻՆՏՈՒԶՄ (Ճապոներէն՝ Շին – Աստւած, տո - 
ճանապարհ: Շինտոիզմ (Շինտո) – Աստուծոյ ճանապարհ: 
Ճապոնիայում ներկայիս տիրապետող կրօն, խմտօրէն 
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ձեւաւորւած դաւանական ըմբռնումներով եւ բարոյա-

գիտական թանձր շունչով: Շինտոիզմը չի ընդունում դրախտի 
կամ դժոխքի գաղափարները: Չի հաւատում անդր-
գերեզմանային գոյութեան, ինչպէս Քրիստոնէութիւնը, 
Մահմեդականութիւնը եւ ուրիշ կրօնները: Հաւատում է, 
սակայն, հոգու անմահութեան. առաքինի անձերի հոգիները 
անմահանում են եւ աստուածանում: Չարերն ու ոճրագործ-
ները վերածւում են չար ոգիների – սատանաների (Ակումա): 
Շինտոիզմին հետեւողները հաւատում են որ ամէն 
Ճապոնական տուն իր նախահայրերի բարի ոգիների մշտական 
հսկողութեան ենթակայ է, եւ այդ պատճառով ամէն Ճապոն  
աշխարհում է չգործել արարքներ, որոնք իր պապերին կարող 
են վշտացնել: 

ՇԼԵԱԽՏԱ, Լե.- Լեհ ազնուական հարուստ կալուածա-

տէրերի դասակարգ: 

ՇԼՍԵԼԲՈՒՐԳ.- Լենինգրադի մօտ ցարական բռնապետու-
թեան ահաւոր բանտ, ռուս լաւագոյն մտաւորականութեան 
դժոխային տանջարանն ու գերեզմանը: Ներկայիս վերածւած 
է պատմական-քաղաքական թանգարանի: 

ՇԿՈԼԱ, Լտ.- Դպրոց: 

ՇՈՍՍԷ, Ֆր.- Քաղաքները իրար միացնող խճուղի 
ճանապարհ (Հայվէյ) 

ՇՈՎԻՆԻԶՄ, Ֆր.- Ազգանամոլութիւն. կեղծ, նեղմիտ, 
անմաքուր հայրենասիրութիւն, երբ ազգի անունով ոտնահա-

րում են ուրիշ ազգերի շահերը: 

ՇՈՒԼԵՐ, Գր.- Խաղերի օր. թղթախաղի մէջ խարդախ: 

ՇՊԱԼ, Գր.- Երկաթուղագծի տակը «շարւած փայտէ 
սիւններ: 

ՇՏԱԲ, Գր.- Զինւորական ղեկավար մարմին. սպաների 
ժողով. սպայակիւտ:  
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ՇՏԱՏ, Գր.- 1) Նահանգ. 2) Պետութիւն. 3)Պետական 
հիմնարկութիւնների մէջ պաշտօնեաների ընդհանուր թիւ եւ 
կողմ 

 

 

 

 

Ո 

ՈԴԻՍԻԱԿԱՆ, Յն.- Տրովադական պատե-րազմի գլխաւոր 
հերոսներից մէկի – Ոդիսեւսի տասնամեայ թափառումների 
դիւցազներգու-թիւն, Հոմերոսի կողմից գրուած: Ոդիսիականը 
Իլիականի պէս համաշխարհային լաւագոյն դիւցազներգական 
գործն է համարւում, գրուած լինելով Ժ-րդ դարում, Ք.Ա.: 
Ոդիսեւս, Յունաստանի Իթակէ գաւառի թագաւորը՝ Տրովա-

դայի կործանումից յետոյ հայրենիքը դարձած ժամանակ՝ 
մեծ արկածների հանդիպեց, որով տասը տարի թափառեց 
զանազան տեղեր, մեծ նեղութիւններ տեսաւ, մինչեւ որ 
կարողացաւ իր երկիրը հասնիլ: - Գրականութեան մէջ 
Ոդիսիա-կան՝ նշանակում է երկարատեւ արկածների եւ 
տառապանքի շրջան: 

ՈԼԻՄՊՈՍ, Յն.- Յունաստանի մէջ Թեսալիա գաւառում 
նշանաւոր լեռ, ըստ դիցաբանութեան՝ աստուածների 
բնակավայր: 

ՈԼԻՄՊԵԱՆ ԽԱՂԵՐ.- Ք.Ա. 776-ին Յունաստա-նում սկսած 
ազգային մեծ խաղեր, որոնք չորս տարին մէկ անգամ էին 
կրկնւում, ահագին խան-դավառութիւն ստեղծելով 
բնակչութեան մէջ: Խաղերի ցանկի մէջն էին – վազել, գնդակ 
նետել, ըմբշամարտ, երկանիւ կառքերով արշաւ եւ այլն: 

ՈՐՓԷՈԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Ապոլլոնի եւ 
Կլիոի (պատմութեան մուսայի) զաւակ. Ըստ ոմանց՝ 



179 
 

 

Թրակիայի թագաւոր Էգրէասի եւ Կալլիսպէի (ճարտասանու-
թեան եւ դիւցազներգութեան մուսա) որդի: Որփէոս հին 
աշխարհի մեծագոյն երաժիշտն է համարւում. իր քնարի 
դիւթական ձայներից վայրի գազանները կախարդելով՝ գալիս 
պառկում էին նրա ոկքերի մօտ, հեզ եւ բարեհամբոյր: Ճիշտ 
հարսնիքի օրը իր կինը Էվրիդիկէն օձից խայթուելով՝ մեռաւ: 
Որփէոս մինչեւ դժոխքը ճամբորդեց, ներան գըտ-նելու, եւ 
ինքը Հադէս – տառապանքի աշխարհի թագաւորը, զգացուած 
Որփէոսի քնարի նուագից, արտօնեց նրան իր կինը վերցնելու 
եւ երկիրը դառնալու, պայմանաւ, սակայն, որ մինչեւ դժոխքի 
սահմաններից հեռանալը ներան չնայէր: Որփէոս չհամբերեց 
եւ կարօտալից հայեացքը կնոջ վրայ ուղղեց, որը նրա ձեռքից 
յափշտա-կուելով՝ դարձեալ անդունդը ղրկուեց: Որփէոս մեռաւ 
Վակխանկաների  ձեռքից: - Որփէոսի սիրավէպը հարիւրաւոր 
ամէն կարգի գեղարուեստական գործերի համար իբր 
ներշնչման նիւթ ծառայած է: 

ՈՒԶՈՒՐՊԱՏՈՐ, Լտ.- Բռնի միջոցներով ուրիշի իշխանու-
թեան, դիրքին եւ հարստութեան տիրացած անձ: 

ՈՒԼԵՄ (Իւլեմա), Աբ.- 1) Մահմեդական աստուածաբան. 
2) Օրէնսգէտ: 

ՈՒԼՏԻՄԱՏՈՒՄ, Լտ.- 1) Վերջին առաջարկ որոշ պայմանի 
ընդունելութեան համար. վերջին ազդարարութիւն. 2) Մէկ 
պետութեան վերջնագիր ուրիշ պետութեան, որի մերժմանը 
հետեւում է բանակցութիւնների խզումը եւ պատերազմի 
յայտարարութիւնը: 

ՈՒԼՏՐԱ-ԼԻԲԵՐԱԼԻԶՄ, Լտ.- Ծայրահեղ ազատականու-
թիւն. ազատամտութիւն: 

ՈՒԼՏՐԱ-ՄՈՆԱՐԽԻԶՄ, Լտ.- Ծայրահեղ (մոլի) միապե-
տականութիւն: 

ՈՒԼՏՐԱ-ՄՈՆՏԱՆԻԶՄ, Լտ.- Կաթոլիկների մէջ ծայրահեղ 
պապականութիւն, Հռոմի պապի աշխարհական տիրապետու-
թեան ձգտումներով: 
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ՈՒԿԼՈՆԻՍՏ, Ռս.- Շեղւող. Մէկ կողմ թեքւող.- Խ.Միու-
թեան մէջ համայնավար այն անդամներ, որոնք կուսակ-
ցութեան ուղղեգծից ելնելով ՝ թեքւում են աջակողմեան 
կոչւած հոսանքի կողմ: 

ՈՒՆԻՍՈՆ, Իտ.Ֆր.- Միաձայնութիւն. խմ-բերգի կամ 
նուագի մէջ տարբեր ձայների ներդաշնակութիւն՝ որոշ 
նոտաների մէջ: 

ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ, Լտ.- Տիեզերական. ընդհանուր: 

ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Տիեզերական ամ-բողջութիւնը, 
ֆիզիքական եւ հոգեւոր բոլոր երեւոյթներով ուսումնասիրող 
ուղղութիւն. 2) Ընդհանուր մարդկութեան երջանկութեան եւ 
բարօրութեան համար աշխատելու տրամադրու-թիւն. 3) 
Հաւատ թէ անդրգերեզմանային գոյու-թեան մէջ բոլոր 
հոգիներն անխտիր երջանիկ պիտի լինեն: 

ՈՒՊԱՆԻՇԱԴ, Սս.- Հնդկական կրօնա-փի-լիսոփայական 
ուսմունքը պարունակող գրքերի հաւաքածու: 

ՈՒՎԵՐՏԻՒՐ, Ֆր.- Երաժշտութեան մէջ նախերգանք, 
սովորաբար օպերային ներկայացումներից առաջ, նուագա-

խմբով, որին յաջորդում է բուն խաղը: 

ՈՒՏՈՊԻԱ, Յն.- 1) Անիրագործելի երազ, ցնորք: 2) 
Անգլիացի տաղանդաւոր բանաստեղծ Թամըս Մուրի յեղա-

շրջած աշխարհի կենցաղը նկարագրող գրքի անուն: Ուտո-
պիական ձեւով գրուած են բազմաթիւ վէպեր, ինչպէս Էդ. 
Բելլամի՝ «Յետադարձ Հայեացք». Կարէնի կողմից՝ «Իկարիա», 
Օվէն նկարագրած է կոմունիստական հասարակութեան 
կենցաղը, Ֆուրիէն ծրագրած է ապագայ մարդկութեան 
ապրելա-կերպը: Այդ բոլոր ուտոպիական գործերի հեղինակ-
ները սխալ կամ շիտակ ուղղեգիծեր մատնանշած են, 
գոյութիւն ունեցող իրաւակարգերը մէկ կողմ նետելու եւ իրենց 
ցոյց տուած  ձեւերն որդեգրելու մտքով: 

ՈՒՏՈՊԻՍՏ, Լտ.- Անիրագործելի ցնորքներից տարւող 
անձ: 
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ՈՒՐԱԳԱՆ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ բոլոր 
աստուածների հնագոյն նախնին, երկնքի աստուածը, որի 
իշխանութիւնը յափշտակեց իր որդին, Քրոնոս (Կրոնոս), 
ժամանակի աստուաղը. 2) Արեգակային սիստեմի եօթներորդ 
աստղը: 

ՈՒՐԱՆԻԱ, Յն.- Աստղագիտութեան մուսա՝ Յոյն դիցաբա-

նութեան մէջ: 

Չ 

ՉԱԼՄԱ, Թթ.- Մահմեդականների գործածած գլխի 
փաթթոց, գլխարկի փոխարէն: 

ՉԱՄՊԻՈՆ, Ան.- Գնդակախաղի, կռփամարտի կամ այլ 
խաղերի մէջ առաջնութիւնը շահող: 

ՉԱՎՈՒՇ, Թք.- Թիւրք ոստիկանական ստորին պաշտօն-
եայ: 

ՉԱՐԴԱՇ, Հն.- Հունգարական ազգային պար, երկու սեռի 
անձերով: 

ՉԱՐՏԻԶՄ, Ան.- Անգլիայում տասնեւինն-երորդ դարի մէջ 
հիմնուած բարենորոգչական, կէս-ընկերվարական հոսանք, 
որը ձգտում էր գործաւոր դասակարգի տնտեսական 
բարեկեցութիւնը բարձրացնելու ժողովրդապետական  մի նոր 
վարչաձեւի հովանաւորութեան տակ: 

ՉԵՄՈԴԱՆ, Թթ.- Պայուսակ: 

ՉԵՐՆԱՍՈՏԵՆՆԻԿ, Ռս.- «Սեւ Հարիւրակ»ի անդամ. – 
ցարական Ռուսաստանում Հրէական ջարդեր կազմակերպող 
մութ տարրեր, կողոպտիչ, ոճրագործ, օտարատեաց, կառա-

վարութեան ղեկավարութեամբ: 

ՉԵՐՎՈՆԵՑ, Ռս.- Խ. Միութեան մէջ ոսկի դրամ, տասը 
րուպլու արժողութեամբ: 
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ՉԻՆՈՎՆԻԿ, Ռս.- Պետական պաշտօնեայ, նախայեղա-

փոխական Ռուսաստանում: 

ՉԻՉԵՐՈՆԷ, Իտ.- Ուղեցոյց. Ճանապարհորդներին առաջ-
նորդող: 

ՉՈՒԳՈՒՆ, Ռս.- Անագ: 

ՉՈՒՍՏ, Պս.- Մաշիկ – կօշիկի թեթեւ տեսակ. մէկ կտոր 
կաշիով, առանց կրունկի: 

Պ 

ՊԱԳԱՆ, Լտ.- Հեթանոս. կռակապաշտ: 

ՊԱԳԱՆԻԶՄ, Լտ.- Հեթանոսութիւն. կռակապաշտու-
թիւն: 

ՊԱԳՈԴԱ, Հն.- Բուդդայական տաճարների ընդհանուր 
անուն: 

ՊԱԳՐՈՄ, Ռս.- 1) Յետադիմական տարերի ղեկա-

վարութեամբ խուժանային յարձակում, կողոպուտ, հրկիզում 
եւ սպանութիւններ օտարացեղ տարրերի դէմ. 2) Հակա-

հրէական ջարդեր՝ կառավարութեան եւ յետադիմականների 
դրդու-մով ցարական Ռուսաստանում: 

ՊԱԶԻԼԱԳԻԱ, Յն.- Համաշխարհային ընդհանուր լեզու: 

ՊԱԹՈՍ, Յն.- 1) Հոգեկան ծայրահեղ յափշտակութիւն, 
հիացմունք. 2) Ատենախօսութեան կամ ներկայացման մէջ 
ամենից ազդու, յուզիչ մաս: 

ՊԱԺ, Ֆր.- Միջնադարեան պալատական մանկլաւիկ, 
սովորաբար բարեձեւ եւ շնորհալի ասպետ: 

ՊԱԼԱԴԻՆ, Լտ.- Միջնադարեան ասպետ: 

ՊԱԼԱՆԿԻՆ, Սս.- Դեսպակ, որի մէջ նստում են անուանի 
մարդիկ եւ ծառաները ուսերի վրայ առնելով՝ տանում են 
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հրամայած տեղը: Գործածելի Հնդկաստանում եւ Չինաստա-

նում: 

ՊԱԼԵՍԱ, Լտ.- Հովիւների եւ ոչխարների պաշտպան 
դիցուհի՝ Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ: 

ՊԱԼԵՍՏՐԱ, Յն.- Կռփամարտի եւ ըմբիշատութեան դպրոց 
պատմական Յունաստանում: 

ՊԱԼԷՈԳԻԱՖԻԱ, Յն.- Հին արձանագրութիւններն ու 
ձեռագիրներն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ՊԱԼԷՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Հնագիտութիւն: 

ՊԱԼԷՈՆՏՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Նախապատմական կենդանիների 
եւ բոյսերի մնացորդներն ուսումնասիրող գիտութիւն: 

ՊԱԼԻՆԳԵՆԵԶԻՍ, Յն.- Հին իմաստասէրներից շատերի 
համոզումով աշխարհի կործանում, կրկին վերածնում եւ 
այդպէս յաջորդաբար, երկարատեւ շրջաններից յետոյ: 

ՊԱԼԻՏՐԱ, (Պալետ). Ֆր.- «Ներկապնակ» - նկարիչների 
գործածած ձեռքի տախտակ, վրան պէտք եղած ներկերի եւ 
վրձինների պաշարով: 

ՊԱԼԼԱՍ.- Տե՛ս Աթենաս-Պալլաս: 

ՊԱԼԼԻԱՏԻՎ, Լտ.- Կիսամիջոց. Որեւէ անախորժ երեւոյթը 
չեզոքացնելու տկար փորձ, որով անկարելի է չարիքի առջեւն 
առնել: 

ՊԱԼՄԻՐԱ.- Հին Հրէաների կողմից ճանաչւած Տաղմոր 
անունով՝ ներկայ Սիւրիական անապատացած մասում 
երբեմն ծաղկած պետութիւն: Իր փառքի գագաթնակէտին 
հասաւ Զենորիա թագուհու օրով, երբ Հռոմէական բանակ-
ներից պաշարւեց եւ կործանւեց 272-ին Ք.Յ.: Զենորիան 
շղթայակապ գերի տարւեց Հռոմ, ուր եւ մեռաւ: Պալմիրայի 
զինուորական ոյժն էին ներկայացնում այլեւայլ ցեղերից 
վարձկան զօրքեր, որոնց մէջ հայկական հեծելազօրքը ամենից 
կարեւոր մասն էր կազմում: Հայ նախարարներն իրենց 
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իշխանութեան ենթակայ շրջաններում զօրագունդեր կազմե-
լով՝ գնում էին  դրամով ծառայելու օտար պետերին, որոնց 
մէջ նաեւ Պալմիրայի թագուհուն: 

ՊԱՄՖԼԵՏ, Ֆր.- Որոշ անձի կամ հաստատութեան  դէմ 
ուղղուած սուր եւ յարձակողական բովանդակութեամբ գըր-
քոյկ, տետրակ: 

ՊԱՆ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ Հերմէսի եւ 
յաւերժահարս Դրիսպէի զաւակ: Արտառոց երեւոյթ ունէր – 
մարդկային մարմնով, գլխի երկու կոտոշներ եւ այծի ոտքեր: 
Իր հնարած սրինգով դիւթում էր կանանց եւ սիրային 
հաճոյքներ վայելում իրենց հետ: Խորհրդանիշն էր ծայրահեղ 
հեշտամոլութեան: Իր կերպարանքը, սակայն, սարսափ էր 
պատճառում տեսնողներին. Իր անունից ծագած է «պանիկ» 
բառը – սարսափ: 2) Ընդհանուր, համայն. 3) Լեկերէն՝ պարոն, 
տէր: 

ՊԱՆԱՄԵՐԻԿԱՆԻԶՄ.- Ամերիկեան ցամաքի բոլոր պետու-
թիւններն իրար միացնելու կամ փոխադարձ շահերով իրար 
կապելու ձգտում, առեւտրական, ռազմական եւ ընդհանուր 
խնդիրների մէջ: 

ՊԱՆԳԵՐՄԱՆԻԶՄ.- Համագերմանականութիւն.- Գերմա-

նական ծագումն ունեցող բոլոր ցեղերն իրար կապելու 
ձգտում: 

ՊԱՆԴԵԿՏ, Լտ.- Յուստինիանոս կայսեր օրով (530-Ք.Յ.) 
հրատարակուած Հռոմէական օրինագիրք, 50 գրքերից բաղ-
կացած: 

ՊԱՆԴԵՄՈՆԻՈՒՄ, Յն.- Դժոխքի մայրաքաղաք – անառա-

կութեան եւ ոճիրի կենտրոն: 

ՊԱՆԴԵՄՈՍ, Յն.- Ընդհանուրի, բոլորի աստուածութիւն: 
Յոյներն այդ անունը տալիս էին սիրոյ աստուածուհի 
Ափրոդիտէին, որովհետեւ աշխարհի բոլոր ցեղերը խոնարհւում 
են սիրոյ զգացմունքին առջեւ: 
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ՊԱՆԴՈՐԱ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան «Եւան», առաջին 
կինն, որին ստեղծեց Հեփեստոս (Վուլկան) աստուածը: 
Միներվա դիցուհին նորաստեղծ կնոջ զարդարեց ամէն տեսակ 
ձիրքերով ու գրաւչութիւններով, իսկ Զեւսը (Արամազդը) 
ներան նուիրեց մի գոցւած տուփ, որի մէջ բանտարկուած էին 
տիեզերական բոլոր չարիքները, պատուիրելով երբեք չբանալ 
տուփը: Այնուհետեւ ներան ղրկեց առաջին մարդու – Էփեմերէի 
մօտ, որի հետ ամուսնացաւ: Տուփի մէջ բանտարկուած 
չարիքները, սակայն, շարունակ փսփսում էին.- «Պանդորա՛, 
Պանդորա՛, բաց տուփը եւ մեզ արձակի՛ր...»: - Պանդորան 
չհամբերեց, տուփը բացաւ, որով չարիքները դուրս թռչելով՝ 
ցրուեցին ամբողջ աշխարհում: Տուփի մէջ բանտարկուած 
մնաց միայն Յոյսը: Այս սիրուն աւանդավէպը խորհրդանշում 
է կանացի թեթեւամիտ հետաքրքրութիւնը, որը յահախ 
անհուն չարիքների աղբիւրն է յայտնւում: 

ՊԱՆԵԳԵՐԻԿ, Յն.- Ներբողական բանաստեղծութիւն, ճառ 
կամ այլ գրութիւն, որի նպատակն է գովաբանել մի կարեւոր 
անձ, դէպք կամ երեւոյթ՝ հանրային ոգեւորութիւն ստեղծելու 
համար:  

ՊԱՆԶՈՏԻԱ, Յն.- Կենդանիների համաճարակ հիւանդու-
թիւն: 

ՊԱՆԹԷԻԶՄ, Յն.- Կրօնա-Փիլիսոփայական տեսութիւն, 
որի համաձայն Աստուածը բնութեան հետ մէկ ամբողջութիւն 
է: 

ՊԱՆԹԷՈՆ, Յն.- 1) Հռոմի մէջ Մարսեան հրապարակում 
հռչակաւոր տաճար, նուիրուած բոլոր աստուածներին. 2) 
Փարիզում նոյն անունով հոյակապ շէնք, Ֆրանսիացի 
անուանի անձերի դամբաններով, իբր «անմահութեան» նշան: 

ՊԱՆԻԿԱ, (Պանիկ), Տե՛ս Պան: 

ՊԱՆԻԿԵՈՐ, Յն.Ֆր.- 1) Կրաւորական իմաստով՝ երկչոտ, 
անտեղի կերպով սարսափին ենթարկւող. 2) Դիտումնաւոր 
կերպով հասարակութեան մէջ սարսափ տարածող, որոշ մէկ 
ձեռնարկը ձախողեցնելու համար: 
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ՊԱՆԹՈՒՐԱՆԻԶՄ.- Համաթուրանականութիւն: Թուրա-

նական ծագում ունեցող բոլոր մահ-մեդական ցեղերը եւ 
Անդրկասպեան (Խ. Միութեան մէջ) այլեւայլ ցեղերը: Իր մեծ 
քարոզիչն էր Տիգրանկերտցի Քիւրտ Զիա Գեօք Ալպ: Հռչակա-

ւոր ջարդարար Էնվեր փաշան փորձեց Անդրկասպեան 
երկիրներն անջատելու Խ. Միութիւնից, Համաթուրանական 
մեծ պետութեան հիմը դնելու՝ բայց արժանի պատիժը 
ստացաւ Ռուս համայնավարներից: 

ՊԱՆՆԱ, Լհ.- Օրիորդ. Պանի-Տիկին: 

ՊԱՆՍԼԱՎԻԶՄ.- Համասլաւոնականութիւն: Սլաւոնական 
ցեղերը – Ժուսներ, Չեխեր (Բոհեմացիներ), Բոլգարներ, Սերբեր 
եւ այլն մէկ դրօշի տակ համախմբելու ձգտում, որի ղեկավարն 
էր ցարիզմը: Այդ ուղղութեամբ եռանդուն պրոպագանդ մղւեց 
Ալեքսանդր Երրորդ ցարի օրով, մանաւանդ «Նովոյե Վրեմեա» 
թերթով: 

ՊԱՆՍՈՖԻԱ, Յն.- Ամենագիտութիւն: 

ՊԱՆՏՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Աշխարհապետութիւն. Համապետու-
թիւն. Աշխարհի բոլոր երկրների մէկ պետութեան մէջ միացած 
դրութիւն: 

ՊԱՆՏՈՄԻՄ, Յն.- 1) Պատմական Յունաստանում անխօս 
ներկայացում, դէմլի փոփոխութիւններով, շարժումներով եւ 
պարով. 2) Մնջկատակ – պարզ ներկայացում, առանց բառերի: 

ՊԱՊ, Լտ.- Կաթոլիկ եկեղեցու գերագոյն պետ, Վատիկանի 
մէջ, Հռոմում: Պապութիւնը մարմնացումն եղած է կաթոլիկ 
եկեղեցու ձգտումներին՝ պետութիւնների ճակատագրի վրայ 
իշխելու, կրօնական անսանձ տիրապետութեան ենթարկելով 
աշխարհը, որի համար միջոցների խտրութիւնը նկատի չէր 
առնում: Աւելի քան հազար տարի, Հռոմէական կայսրութեան 
անկու-մից յետոյ՝ պապերը իշխեցին Եւրոպայի վրայ, իրենց 
տիրապետութիւնը յաւերժացնելով անհամար զոհերի արիւ-
նով: Հաւատաքննութիւնը պապական աշխարհակալութեան 
դժոխային միջոցներից մէկն էր միայն: Վատիկանը ամենից 
զզւելի անառականոցն եղաւ բազմաթիւ պապերի օրով, ուր 
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հազարաւոր կիներ եւ աղջիկներ յաւիտենական հրաժեշտը 
տւին իրենց առաքինութեան, պապերի եւ բարձրաստիճան  
եպիսկոպոսների – կարդինալների վաւաշոտութեան զոհւելով: 
Պապութիւնը ներկայիս կորցրած լինելով նախկին մեծու-
թիւնը, տակաւին շարունակում է մնալ իբր կենտրոնաձիգ ոյժ, 
կրօնական կապերով իրեն միացրած պահելով միլիոնաւոր 
հաւատացեալներին, նրանց քսակները թեթեւցնելով, եւ միա-

ժամանակ, գետնի տակից, ստորերկրեայ միջոցներով իր 
ազդեցութիւնը ջանալով զգալի դարձնել պետութիւնների 
քաղաքական կեանքում: 

ՊԱՊԻՐՈՒՍ, Յն.- Հին Եգիպտացիների գրութեան համար 
գործածւած բուսական փափուկ կեղեւի մէկ տեսակ: Գրու-
թիւնները ոլորւում էին եւ այնպէս պահւում: Եւրոպացիների 
կողմից թուղթին տրւած անունը (Ֆր. Պապիէ՛, Անգ. Պէյպըր, 
Ռս. Պապիրոս (ոլորւած թուղթի մէջ ամփոփւած ծխախոտ – 
սիգարէթ) Պապիրուս բառից առնւած են: 

ՊԱՊՈՒԱ.- Աւստրալիայի մարդակեր ցեղերի ընդհանուր 
անուն: 

ՊԱՊՈՒԼԵԱՐ, Լտ.- 1) Ժողովրդական. հանրածանօթ. 2) 
Ընդհանուրից սիրւած անձ: 

ՊԱՌՆԱՍ, Յն.- Յունաստանի սրբազան լեռ, բնակավայրը 
Ապոլլոնի եւ Մուսաների, որոնք երբեմն Հելիկոն լեռն էին 
փոխադրւում: 

ՊԱՌՆԱՍԵԱՆ ԲԱՐՁՈՒՆՔ.- Գրականութեան մէջ՝ բանաս-
տեղծի կամ գեղարւեստագէտի բարձր արժանիք, Մուսաներից 
հովանաւորւած լինելու իմաստով:  Քննադատութեան մէջ 
կարող է նաեւ ծաղրական խորհուրդն ունենալ - «անտաղանդ 
բանաստեղծ» իմաստով: 

ՊԱՍԿՎԻԼ, Իտ.- Անւանարկիչ յօդւած, գրքոյկ, պատկեր եւ 
այլն՝ որոշ անձի անհատականութիւնը վարկաբեկելու համար: 

ՊԱՍՍԻՎ, Լտ.- Կրաւորական. ուրիշին ենթակայ, անգոր-
ծունեայ: 
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ՊԱՍՏԵԼ, Սպ.- 1) Գունաւոր մատիտ. 2) Գունաւոր մատի-
տով նկարչութիւն:: 

ՊԱՍՏԵՈՐԻԶԱՑԻԱ.- Ֆրանսացի քիմիաբան եւ մանրէա-

բան Լուի Պաստեորի՝ անունով՝ գինին, գարեջուրը, կաթը եւ 
այլն յատուկ գործողութեամբ (տաքութեան միջոցով) թթւե-
լուց պաշտպանելու եղանակ, թթւատներ առաջացնող ման-
րէների ոչնչացումով: 

ՊԱՎԵՆՑԻԱ, Լտ.- Մանուկներին վախից պաշտպանող 
տնային աստւածուհի՝ Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ: 

ՊԱՎԻԱ, Հն.- Հնդկաստանում կապիկի մէկ տեսակ, շան 
նման սուր եւ երկար գլխով: 

ՊԱՎԻԼՅՈՆ, Ֆր.- 1) Փայտաշէն փոքրիկ շէնք. Խուց. 2) 
Ցուցահանդէսներում, թանգարաններում եւ այլն՝ որոշ 
բաժանմունք մասնաւորւած նպատակով: 

ՊԱՎԼԻԿԵԱՆ ԱՂԱՆԴ.- Կրօնական աղանդ եօթներորդ 
դարում, Հայաստանի եւ Փոքր Ասիայի մէջ, դաւանաբանական 
անմիտ վէճերի եւ խռովութիւնների պատճառ: 

ՊԱՏԵՆՏ, Լտ.- Որեւէ գիւտի հնարիչին շնորհւած բացա-

ռիկ իրաւունք՝ շսհագործելու իր գիւտը իրեն ի նպաստ: 

ՊԱՏԵՐ, Լտ.- «Հայր» - Գերման կղերականներին տրւած 
ածական (կամ կոչական բառ): 

ՊԱՏԵՏԻԿ, Յն.- Ոգեւորիչ. ներշնչող. յափշտակող: 

ՊԱՏՐԻԱՐՔ, Յն.- 1) Օրթոդոքս բարձրագոյն եպիսկոպոսի 
տիտղոս. 2) Պօլսոյ եւ Երուսաղէմի Հայ Առաքելական եկեղեց-
ւոյ բարձագոյն պետերի տիտղոս. 3) Պատկառելի ծերունի. 
Նահապետ: 

ՊԱՏՐԻԿ, Լտ.- Հռոմէական պետութեան նախնական 
շրջանում բնակչութիւնը բաժանւած էր երկու դասակարգի – 
Պատրիկներ եւ Պլեբէյներ: Պատրիկները առանձնաշնորհեալ, 
տիրող տարր էին, ունենալով կենցաղի ինքնայատուկ ձեւեր, 



189 
 

 

վարելով այլեւայլ պաշտօններ, կրօնական եւ քաղաքական 
գործերի ղեկը իրենց մէջ բաժնած պահելով: երկրի 
հարստութիւնը կենտրոնացած էր իրենց ձեռքում: Պլեբէյները 
իրաւազուրկ էին ամէն կերպ, հազիւ խղճալի հիւղակներ 
ունենալով ապաստանի համար, եւ ամէն կերպ ենթակայ 
պատրիկների քմահաճոյքին: Պատրիկները Հռոմի բուն 
հիմնադիրների սերունդը ներկայացնելով, իսկ Պլեբէյները 
պատերազմական  գերիների սերունդ, կամ կամաւոր կերպով 
ուրիշ վայրերից Հռոմ գաղթածների դասակարգ՝ խտրականու-
թիւնը օրինականացած ձեւ ունէր երկու դասակարգերի փոխ-
յարաբերութիւնների մէջ: Պլեբէյները իրենց գոյութիւնը քարշ 
տալու համար հարկադրւած էին ապաստանել պատրիկներին. 
Վերջիններից իւրաքանչիւրը հովանաւորում էր մի քանի կամ 
մի քանի տասնեակ Պլեբէյներին, նրանց ապրուստի միջոցները 
հայթայթելով, փոխարէնը մանր ծառայութիւններ ընդու-
նելով, եւ քաղաքական դէպքերի ժամանակ իբր ոյժ 
գործածելով: Պլեբէյն դառնում էր «Կլիենտ» իր հովանաւորի 
հանդէպ, որը մտնում էր «Պատրոն»ի դերի մէջ: Երկու 
դասակարգերի միջեւ ամուսնական կապերն արգիլւած էին: 
Դասակարգային պայքարը, սակայն, ինքնաբերաբար ծը-
նունդ առաւ, նախ աննշան հակառակութիւններով, այնու-
հետեւ տարրերային թափ ընդունեց, մինչեւ որ Պլեբէյները 
493-ին Ք.Ա. ընդհանուր ըմբոստութեան դիմեցին: Պլեբէյները 
աստիճա-նաբար ձեռք բերին հողատիրութեան իրաւունք, 
ապա պատրիկների հետ ամուսնութեան արտօ-նութիւն, 
քաղաքական պաշտօններ վարելու, եւ ծերակոյտի մէջ անդամ 
լինելու իրաւունք, 400-ին, Ն.Ք.: 

ՊԱՏՐՈՆԱԺ, Լտ.Ֆր.- Պաշտպանութիւն. հովանաւորու-
թիւն: 

ՊԱՐԱԳՐԱՖ, Յն.- 1) Բացատրական կարճ յաւելում մի 
հեղինակութեան մէջ. ծանօթութիւն. 2) Հեղինակութեան կամ 
ճառի մէջ մէկ բառի տեղ ուրիշ հոմանիշ բառ: 

ՊԱՐԱԴՈՔՍ, Յն.- 1) Հակակարծիք – արտայայտւած մէկ 
կարծիքին հակասող ուրիշ կարծիք, սեղմ ձեւով. 2) Կարծիք, որ 
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նախապէս սխալ է թւում, եւ վերլուծմամբ միայն իրաւացի է 
դառնում. 3) Ընդհանուրին խաչաձեւող կարծիք: 

ՊԱՐԱԶԻՏ, Յն.- Կենդանական եւ բուսական աշխարհում 
այն տեսակներ, որոնք սննւում են ուրիշ տեսակների հաշւին. 
2) Մակաբոյծ. Հասա-րակութեան հաշւով ապրող, վնասակար 
անհատ: 

ՊԱՐԱԼԼԵԼ, Յն.- Զուգահեռական. համընթաց: 

ՊԱՐՈԽՐՈՄԱ, Յն.- Տեսողութեան հիւանդութիւն, երբ 
ենթական գոյները իրար հետ է շփոթում: 

ՊԱՐԱՆՈՄԱԶԻՍ, Յն.- Տարբեր լեզուների մէջ բառերի 
համանմանութիւն, օրինակ՝ կատու. Ռուսերէն՝ կոշկա. Վրա-

ցերէն՝ կատա. Գերմաներէն՝ կազէ, անգլիերէն՝ քեատ եւ այլն: 

ՊԱՐԱՇԻՒՏ, Ֆր.- Օդանաւորդների գործածած հովանոց. 
որը բացւում է վար ցատկած ժամանակ: 

ՊԱՐԱՖՐԱԶ, Յն.- Մի գրութեան պարզաբանում ընթեր-
ցողի կողմից: 

ՊԱՐԹԵՆՈՆ, Յն.- Աթէնքի մէջ հռչակաւոր տաճար, 
նուիրւած Աթենաս աստւածուհուն, մեծանուն արձանագործ 
Ֆիդիասի կողմից զարդարւած: Ճարտարապետական հազւա-

գիւտ  գեղեցկութիւնն է, նոյն իսկ ներկայ աւերակ վիճակում 
սքանչացում պատճառելով:  

ՊԱՐԻԱ, Հն.- 1) Բորոտութիւն ունեցող հիւանդ, որ Հնդ-
կաստանում վռնտւում է բնակչութեան վայրերից, անտառ-
ներում առանձնացած ապրելու, ուրիշներին չվարակելու 
համար. 2) Հասարակոթիւնից մերժւած. Վռնտւած. 3) 
Ծայրահեղ թշւառ. մուրացիկ: 

ՊԱՐԻՍ, Յն.- Տրովադայի արքայազուն, որը փախցրեց 
հրաշագեղ Հեղինէին, Յոյն-Տրովադական պատերազմի պատ-
ճառը դառնալով: 



191 
 

 

ՊԱՐԼԱՄԵՆՏ, Ֆր.- Ժողովրդական ներկայացուցիչների  
օրէնսդրական ժողով. խորհրդարան: 

ՊԱՐԿԱՆԵՐ, Յն.- Ճակատագրի երեք քոյր դիցուհիներ, 
որոնցից Կլոթօ՝ կեանքի թելն էր բանում, Լախեզիս՝ իլիկն էր 
դարձնում, եւ Ատրոպոս՝ կտրում էր մկրատով, - խորհրդա-

նշելով անհատի ծնունդը, կեանքն ու մահը: 

ՊԱՐՈԴԻԱ, Յն.- Որեւէ անձի կամ դէպքի ծաղրական 
նմանութիւն: 

ՊԱՐՈԼ, Ֆր.- 1) Խօսք. 2) Բանակի մէջ պահակի 
նշանաբան: 

ՊԱՐՏԵՆՈԳԵՆԵԶԻՍ, Յն.- Միջատների եւ կենդանական մի 
քանի ստորին տեսակների աճում, միասեռ արգասաւորումով, 
առանց արական սեռի օգնութեան: 

ՊԱՐՏԻԶԱՆ, Ֆր.- 1) Կուսակից. Կողմնակից. 2) Հրոսակ: 
Պարտիզանական խումբ – հրոսակախումբ: 

ՊԱՐՏԻԶԱՆԱԿԱՆ ԿՌԻՒ.- Յեղափոխական կամաւորների 
կռիւ իշխանութեան դէմ, անակնկալ յարձակումներով մշտա-

շփոթ վիճակ ստեղծելու, եւ լայն զանգւածները ընդհանուր 
ըմբոստութեան մղելու համար: 

ՊԱՐՏԻԿՈՒԼԵԱՐԻԶՄ, Լտ.- 1) Հրէաների մէջ համոզում, թէ 
Եհովան միայն իրենց - Հրէաներին հոգատարութեամբ զբաղ-
ւած է, առանց մտա-հոգւելու ուրիշների վիճակով. 2) 
Քրիստոնեայ պարտիկուլեարիստների համոզում, թէ Քրիստոս 
միայն արժանաւորների համար չարչարւեց ու մեռաւ, եւ ոչ 
ընդհանուր մարդկութեան համար. 3) Պետութեան որոշ 
շրջանի ձգտում ինքնագլուխ վարելու տեղական գործերը, 
անկախ կենտրոնական կառավարութիւնից: 

ՊԱՑԻՖԻԶՄ, Լտ.- Խաղաղասիրութիւն: 

ՊԱՔՍ, Լտ.- Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ խաղաղու-
թեան աստուածուհի, Իւպիտերի (Արամազդի) եւ Թեմեի 
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աղջիկ: Ներկայացւում էր ձիթենու կամ մրտենու ոստը 
ձեռքին: 

ՊԵԱՏԻԼԵՏԿԱ, Ռս.- Հնգամեակ – Խ. Միութեան մէջ ներ-
կայիս առաջ տարւող շինարարութեան վիթխարի շարժումը, 
ծանօթ «Հնգամեայ Պլան» անունով: Ճարտարարւեստի բարձ-
րացման եւ երկրի ընդհանուր արդիւնաբերութեան վերելքի 
կարգախօսն է պեատիլետկան, որը կոչումն ունի Խ. Միու-
թիւնը տնտեսապէս անկախ դարձնելու օտար ազդեցութիւն-
ներից, պաշտպանելու բնակչութիւնը միջազգային դրամա-

տէրերի ոտնձգութիւններից եւ երկրին հայթայթելու այն ամէն 
պիտոյքները, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդի բարեկեցու-
թեան համար: 

ՊԵԴԱՆՏ, Լտ.- Նեղմիտ. իմաստակ. աւանդամոլ. նոր 
գաղափարների հանդէպ կասկածոտ: 

ՊԵԴԵՐԱՍՏ, Յն.- Արւագէտ: 

ՊԵՄԶԱ, Գր.- Հրաբխային ծագումով չեչաքար: Հայաս-
տանը հարուստ է պեմզարի քարահանքերով 

ՊԵՇՉՈՐԸԻ, Ռս.- «Անձաւներ» - Կիեվի մէջ, Ուկրայնա, 
Դնեպր գետի ձախ եզերքի բարձունքների տակ փորւած 
ընդարձակ ներքնուղիների ցանց, ստորերկրեայ խուցերով, ուր 
«ճգնում էին ամէն տեսակ «սուրբեր»: Ռուս միամիտ 
ժողովրդի ուխտագնացութեան ամենից յայտնի վայրն էր. 
շատերը ամիսներով ճամբորդում էին ոտքով, Կիեվի «սրբա-

վայրերի» օրհնութեանն արժանալու համար: Եկեղեցիների եւ 
վանքերի մի հսկայ քաղաք բարձրանում է քարանձաւների 
վրայ, ուր պարսպարւած էին աւելի քան 15,  000  վարդա-

պետներ, երկրային ամէն յարմարութիւնների ու փարթամու-
թիւնների մէջ: Վարդապետները ուխտաւորների քարաւան-
ներն առաջնորդում էին ամէն օր դէպի ստորերկրեայ 
անձաւներ, հազարաւոր «սուրբերի» ոսկորները ցոյց տալու եւ 
նւէրներ ստանալու համար: - Համայնավար կառավարու-
թիւնը հաւաքեց այդ ոսկորները, այրեց եւ մոխիրները գետը 
թափեց, ցրւելով վարդ-պետների բանակը: 
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ՊԵՍՍԻՄԻԶՄ, Լտ.- Յոռետեսութիւն – Կեանքի եւ գոյու-
թեան նպատակների մասին բացասական համոզում: Մտա-

ծելակերպ, որն ընդունում է թէ տիեազերքն իր ամբողջու-
թեամբ, եւ երկիրն որի վրայ բնակւում ենք՝ իրենց գոյութեան 
տրամաբանական արդարացումը չունեն. որ ստեղծա-

գործութեան սկզբունքների մէջ չկան ոչ խիղճ, ոչ բարոյա-

կանութիւն, եւ ոչ էլ որեւէ իմաստ. որ մարդկային կենցաղի 
մէջ չարիքն ու ոճիրը տիրական ոյժերն են, եւ եթէ անհատներ 
կամ համայնքներ փորձեր են անում սրբագրելու բնութեան 
սխալները՝ բոլորը անօգուտ է, քանի որ իր լաւագոյն երեւոյթի 
մէջն անգամ կեանքը դարձեալ եւ յաւիտենապէս մի ամբողջա-

կան անմտութիւն է: 

ՊԵՍՍԻՄԻՍՏ, Լտ.- Յոռետես.- Կեանքի վրայ բացասական 
համոզումներ ունեցող անհատ: 

ՊԵՐԻՊԱՏԵՏԵԱՆ ԴՊՐՈՑ, Յն.- Հին աշխարհի մեծագոյն 
փիլիսոփայ Արիստոտելի դասաւանդութեան եղանակ – 
դպրոցի սրահներում կամ պարտէզի մէջ զբօսնելով աշակերտ-
ներին դասեր տալու: Այդտեղից հայերէն «ճեմարան» բառը: 

ՊԵՐՄԱՆԵՆՏ, Լտ.- Մշտական. մնայուն. յա-րակայուն: 

ՊԵՐՍՈՆԱԼ, Լտ.- 1) Անձնական. անհատական. 2) Որեւէ 
վարչական մարմնի մէջ պաշտօնէու-թեան ամբողջութիւն: 

ՊԵՐՍԷՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Զեւսի եւ 
Դանայի որդի – Անդրոմեդայի ազատարար (Տե՛ս Անդրոմեդա): 

ՊԵՐՍՊԵԿՏԻՎ, Լտ.- 1) Իրերի կամ անձերի երեւոյթը որոշ 
հեռաւորութիւնից. 2) Փոխաբերական իմաստով ապագայի 
հանդէպ ունեցած ակնկալութիւններ: 

ՊԷՅԶԱԺ, Ֆր.- Նկարչական արւեստի մէջ բնութեան 
տեսարանների  պատկերացում: 

ՊԸԻՄԻ, Ռս.- Ծեծած բուրդից (քեչա) մինչեւ ծունկերը 
հասնող կօշիկներ, Ռուսաստանի մէջ շատ տարածւած: 

ՊԻԳՄԱԼԻՈՆ, Յն.- (Տե՛ս Գալաթէոս): 
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ՊԻԳՄԱԼԻՈՆԻԶՄ, Յն.- Խենթութեան մէկ տեսակ, երբ 
ենթական արձանին է սիրահարւում (Տե՛ս Գալաթէեա): 

ՊԻԵՍ (ՊԻԵՍԱ), Ֆր.- Թատերական կամ երաժշտական 
ստեղծագործութիւն, օրինակ՝ դրամա, կատակերգութիւն, 
օպերա, օպերէթ եւ այլն: 

ՊԻԿԵՏ, Ֆր.- 1) Բանակի յառաջապահ մասերում՝ 
պահակ. 2) Գործադուլի ժամանակ գործը ձգած աշխատա-

ւորների կամ իրենց միութեան կողմից գործարանի առջեւ 
կանգնեցրած հսկիչ, ցուցատախտակով, արգելելու որպէսզի 
գործադուլը խանգարողներ ներս մտնեն այնտեղ աշխատելու. 
3) Թղթախաղի մէկ տեսակ: 

ՊԻՈՆԵՐՆԵՐ, Ան.- 1) Եւրոպայի առաջին գաղթականներ 
Ամերիկայում. 2) Որեւէ ձեռնարկի մէջ առաջին շարքերում 
գտնւողներ. 3) Պատանեկան խումբեր, որոնք կրթւում են 
հանրային օգտակարութեան համար: 

ՊԻՐԱՄԻԴ, Յն.- Բուրգ.- Եգիպտոսի փարաւոնների հրա-

մանով Նեղոսի անապատային մասերում բարձրացած 
վիթխարի քարաշէն կառուցւածքներ, քառակուսի հիմերի 
վրայ, հետզհետէ դէպի վերը սրւող: Բուրգերի ներսը հազիւ 
քանի մը սենեակներ էին լինում, մեռած միապետների 
մումիաներով, եւ երբեմն՝ իրենց անձնական հարստութիւն-
ներով, խնամքով ծածկւած: Բուրգերից նշանաւոր են Քէոպսի, 
Խեֆրէնի, Միկերի-նոսի եւ Մեծ Բուրգ կոչւածները, վերջինը 
138  մետր բարձրութեամբ: Մեծ Բուրգը կառուցւած է 
2,300,000  քարերից, իւրաքանչիւրը 11/2  թըն կամ աւելի 
ծանրութեամբ, 100,000  ստրուկներ աշխատցնելով քսան 
տարուայ ընթացքում: Այդ անիմաստ եւ անօգուտ քարա-

կոյտերի վրայ ծախսւած դրամից զատ՝ զոհւած են նաեւ 
հարիւր հազարաւոր գերիների կեանքեր, որոնք բռնի 
աշխատեցնում էին նրանց վրայ եւ ամենաչնչին յանցանքի, 
տկարութեան կամ դանդաղութեան համար անխնայ ջարդ-
ւում: 

ՊԻՒՐԻՏԱՆՆԵՐ, Լտ.- «Մաքրակենցաղներ» - Անգլիայում 
Երիցական եկեղեցուց անջատւած աղանդաւորներ, որոնք 
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Աստւածաշնչին տառացի հետեւելու ուղղութեան համամիտ 
էին: Խստակեաց մի կենցաղ որդեգրեցին, միաժամանակ 
ծայրահեղ թշնամանքով վերաբերւելով կրօնական տարբեր 
յարանւանութիւնների հանդէպ: 1648  թւի մեծ յեղափոխու-
թիւնը Անգլիայում Պիւրիտանների առաջնորդութեամբ տեղի 
ունեցաւ: Ստիւարտները Անգլիական գահը գրաւելով՝ սիս-
տեմաթիք հալածանքի ձեռնարկեցին Պիւրիտանների դէմ, 
որոնք մեծ խմբերով սկսեցին օտար գաղթավայրերը մեկնիլ, 
բռնութիւններից խուսափելու համար: Անգլիայի կառա-

վարութիւնը գոհ եղաւ որ այդ պատուհասից պիտի ազատւէր, 
եւ ինքը սկսեց աջակցել նրանց, մասնաւորապէս Ամերիկայում 
հաստատւելու համար: Պիւրիտանների մեծ գաղութներ ստեղ-
ծւեցին Ամերիկայում, Նիւ Ինգլէնդի շրջանի  մէջ (Ատ-
լանտեանի մօտ մասերում), առաջին անգլօ-սաքսոն մեծ 
գաղութների հիմը դնելով Նոր Աշխարհի մէջ: 

ՊԼԱԳԻԱՏ, Լտ.- Բանագողութիւն.- Ուրիշի գրական-
գեղարւեստական գործերը սեփական արտադրութեան տեղ 
հանրութեան ներկայացնելու արարք: 

ՊԼԱԳԻԱՏՈՐ, Լտ.- Բանագող: 

ՊԼԱԿԱՏ, Գր.- Ցուցատախտակների վրայ պետութեան 
կամ հաստատութիւնների յայտարարութիւն, ազդ: 

ՊԼԱՆ, Լտ.- 1) Նախագիծ. 2) Սկզբնական ծրագիր. 3) 
Կառուցւելիք շէնքի յատակագիծ: 

ՊԼԱՆԱՅԻՆ, Լտ.- Ծրագրային: 

ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ, Լտ.- Բոյսերի մշակութեան յատկացւած 
դաշտավայր: 

ՊԼԱՏՈՆԻԶՄ, Յն.- Յունաստանի հռչակաւոր փիլիսոփայ 
Պլատոնի (429-347  Ք.Ա.) բարոյա-գիտական 
աշխարհայեացք: Պլատոնը կենսական երեւոյթներն 
իդէալական անկիւներից էր վերցնում, նրանց արժէքի 
գնահատման մէջ իրենց բարո-յական նշանակութիւնը նկատի 
առնելով: Անհրաժեշտ էր գտնում մարդկային փոխ-
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յարաբերութիւնների մէջ ստեղծել աննիւթական շաղախ, 
փոխադարձ սիրոյ եւ եղբայրութեան լայն հիմերու վրայ: 
Պլատոնի հոյակապ գործերից պահպան-ւած են մի քանի 
հատորներ, որոնք հետաքրքրութեամբ կարդացւում են մինչեւ 
այսօր: Ի միջի այլոց ծրագրած է պետական նոր վարչաձեւ, 
ուր, սակայն, ստրուկները պահում են իրենց ստրկութեան 
հանգամանքը: Սոկրատէսի աշակերտն էր եւ Արիստոտելի 
ուսուցիչը: 

ՊԼԱՏՈՆԱԿԱՆ ՍԷՐ.- 1) Պլատոնի անունով կոչւող՝ 
մաքուր, իդէալական սէր, զուտ մտաւոր-հոգեկան մի զգա-

ցում, առանց նիւթական խմորումի: Ըստ Պլատոնի՝ կարելի է 
սիրել մի կնոջ, առնական սիրով, առանց ձգտելու ներան 
ունենալու: 2) Վերացական, աննիւթական զգացում: 

ՊԼԱՏՖՈՐՄ, Ֆր.- 1) Ամբիոն, պատուանդան. 2) Քաղա-

քական կուսակցութեան եւ կամ ընտրելի թեկնածուի կողմից 
նախապէս յայտարարւած պայքարի մէջ քուէներ շահելու 
նպատակով: 

ՊԼԵԲԷՑ, Լտ.- 1) Պատմական Հռոմում բնակչութեան 
երկրորդ դասակարգ, ազատ, ոչ հարկատու քաղաքացիներ, 
աղքատ, եւ պատրիկներից կախում ունեցող (Տե՛ս Պատրիկ): 

ՊԼԵՆԱՐ, Լտ.- 1) Վարչական ժողովին մասնակցող 
անդամ. 2) Վարչական ժողովի մէջ տեղեկատու. զեկուցանող:  

ՊԼԵՆՈՒՄ, Լտ.- Որեւէ մասնաւոր հաստատութեան կամ 
պետական որեւէ վարչական մարմնի ընդհանուր ժողով: 

ՊԼԷՅԱԴՆԵՐ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ Ատլասի 
եօթն աղջիկներ, որոնք անձնասպան եղան եւ աստղերի փոխ-
ւեցին. 2) Համանուն աստեղախումբ. 3) Փոխաբերական 
իմաստով՝ եօթը բանաստեղծների խումբ: 

ՊԼԻՏԱ, Ռս.- Փոքր վառարան: 
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ՊԼՈՒՏՈԿՐԱՏ, Յն.- 1) Հարստապետ.- նիւթական բարե-
կեցութեան շնորհիւ տիրապետող դիրքի տիրացած անձ. 2) 
Կեղծ ազնուական: 

ՊԼՈՒՏՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- 1) Հարստապետութիւն – հարուստ 
դասակարգի գերիշխանութիւն. 2) Կեղծ ազնուականութիւն, 
օրինակ՝ Ամերիկեան Անգլո-Սաքսոն ծագումն ունեցող 
հարուստ դասակարգ, որն որդեգրած է անգլիական լորդերի 
կենցաղի փքուռոյց ձեւերը, եւ ինք իր մէջ պարփակւած 
կեանքն է վարում: Այդ դասակարգի ընտանեկան դուռները 
յաճախ չեն բացւում հայ, հրէայ, իտալացի եւ այլ ցեղերին 
պատկանող միլիոնատէրների առաջ, «նւաստ» ծագում 
ունեցողներ նկատւելով իրենց կողմից: 

ՊԼՈՒՏՈՆ, Լտ. Յն.- Հռոմէական դժոխքի թագաւոր 
(Յունական – Հադէս): 

ՊԼՈՒՏՈՆԻԶՄ, Յն.- Տեսութիւն, որի համաձայն երկրա-

գնդի վրայ տեղի ունեցող ֆիզիքական փոփոխութիւններն 
արդիւնքն են ստոերկրեայ կրակների  ազդեցութեան: 

ՊՈԶԻՏԻՎ, Լտ.- 1) Դրական. իրական. 2) Լուսանկարի 
բացասականից (նեգատիվից) թուղթի, մետաղի կամ այլ 
նիւթի վրայ փոխադրւող պատկեր: 

ՊՈԶԻՏԻԶՄ, Լտ.- Դրական փիլիսոփայութիւն.- Ֆրան-
սիացի փիլիսոփայ եւ մաթեմաթիկոս Օգուստ Կոնտի (1798-
1853)  հիմնած փիլիսոփայական դրական ուղղութիւն, որը 
ձգտում է՝ նախ բնութեան եւ մարդկային կենցաղի մէջ նկատի 
առնել որոշ երեւոյթներ, իրենց էութեամբ մատչելի, մարդ-
կային զգայականութեան համար ըմբռնելի, այնուհետեւ 
տարրալուծել նրանց, երեւան հանել նրանց յարաբերական 
դիրքերն իրար հանդէպ, եւ յետոյ միայն ընդհանուր 
եզրակացութիւններ հանել՝ տրամաբանական հետեւողակա-

նութեամբ:  

ՊՈԷԶԻԱ, Յն.- Բանաստեղծութիւն, արձակ կամ չափա-

ւոր.- գեղարւեստական-գրական ձեւ, որն արտայայտում է 
ստեղծագործող անհատի (բանաստեղծի) անձնական յուզում-
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ներն ու մտածելակերպը ճոխացած գեղեցիկ եւ գրաւիչ գոյ-
ներով:  

ՊՈԷՄԱ, Յն.- Արձակ կամ չափաւոր գրուածք, որի նիւթն 
է ժողովրդական մի աւանդավէպ, բանաստեղծի կողմից 
ճոխացրած եւ գեղեցկացրած: 

ՊՈԷՏ, Յն.- Բանաստեղծ: 

ՊՈԼԵՄԻԿԱ, Յն.- Մամուլի մէջ հակառորդ կողմերի 
բանավէճ. լրագրական – գրական պայքար: 

ՊՈԼԻԱՆԴՐԻԱ, Յն.- Բազմայրութիւն.- Մէկ կնոջ կենակ-
ցութիւն կամ սեռային կապեր բազմաթիւ այրերի հետ: 
Վայրենի ցեղերի մէջ յաճախ հանդիպող ամուսնական ձեւ: 

ՊՈԼԻԳԱՄԻԱ, Յն.- Բազմակնութիւն: 

ՊՈԼԻԳԱՐԽԻԱ, Յն.- Բազմավարութիւն.- Պետական 
վարչաձեւ, երբ իշխանութեան գլուխն են անցած մի քանի 
կամ բազմաթիւ անձեր: 

ՊՈԼԻԳԼՈՏ, Յն.- Բազմալեզու, բազմալեզւեան.- շատ 
լեզուներին ծանօթ անձ: 

ՊՈԼԻԹԷՅԻԶՄ, Յն.- Բազմաստուածութիւն: 

ՊՈԼԻՄՆԻԱ, Յն.- Երգեցողութեան Մուսա՝ Յոյն դիցաբա-

նութեան մէջ: 

ՊՈԼԻՆԵԶԻԱ, Յն.- «Բազմաթիւ կղզիներ).- Աւստրալիայի 
կղզիների ընդհանուր անուն: 

ՊՈԼԻՊՆԵՐ, Յն.- Ծովային մանր կենդանական տեսակներ 
– բուստեր, որոնց գերեզմաններից կղզիներ են առաջանում 
(Տե՛ս Կորալեան Կղզիներ): 

ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿՈՒՄ, Յն.- Բազմարւեստեան դպրոց: 

ՊՈԼԻՖՈՆ, Յն.- Բազմաձայն. բազմահնչիւն.- երաժշտու-
թեան մէջ տարբեր ձայների միաւորում: 
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ՊՈՊ, Ռս.- Ռուս տէրտէր: 

ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Պոռնկագրութիւն.- անբարոյական 
մամուլ կամ գրականութիւն: 

ՊՈՌՆՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Պոռնկապետութիւն.- մի կառա-

վարութիւն, որի ղեկը գտնւում է անբարոյականների, սրիկա-

ների ձեռքում: 

ՊՈՍԷՅԴՈՆ.- Տե՛ս Նեպտուն: 

ՊՈՍՍԻԲԻԼԻԶՄ, Լտ.- «Հնարաւորութիւն», «կարելիու-
թիւն» - երազատես ընկերվարական Բրուստի քարոզած ընկեր-
վարական ուղղութիւն, որն ենթադրում էր թէ հնարաւոր է 
ճնշւած դասակարգերը հաշտեցնել իրար հետ, եւ փոխադարձ 
զիջումներով ընկերային բարդ հարցերը լուծել: 

ՊՈՍՏ, Ֆր.- 1) Որոշ շրջանում՝ վայր. կէտ. 2) Պահակ զին-
ւորի կամ ոստիկանի հսկողութեան կէտ. 3) Պաշտօնատեղ. 4) 
Փոստատուն: 

ՊՈՍՏՈՒԼԱՆՏ, Լտ.- Մի բան փնտռող: 

ՊՈՍՏՈՒԼԱՏ, Լտ.- 1) Երկու վիճող կողմերից մէկի 
պահանջը միւսին՝ որոշ ճշմարտութիւնն ընդունելու, 
հնարաւոր դարձնելու համար վիճաբանութեան շարունակու-
թիւնը. 2) Փիլիսոփայութեան մէջ՝ գործնական անհրաժեշտու-
թեան պատճառով տեսական մի գաղափարի ընդունելութիւն: 

ՊՈՐՏՐԵՏ՛ Ֆր.- Դիմանկար: 

ՊՈՐՏՖԷՅԼ, Ֆր.- 1) Թղթապանակ. 2) Նախարարի պաշ-
տօն: 

ՊՈՒԴ, Ռս.- Ռուսական ծանրութեան չափ, հաւասար 40 
ֆունտի (գրվանքարի): 

ՊՈՒԼԵՄԵՏ, Ֆր.- Արագացիր, գնդացիր.- մեքենական 
երազէն: 
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ՊՍԵՎԴՕ, Յն.- Կեղծ, օրինակ՝ Պոնվդո-Լիբե-րալ՝ կեղծ-
ազատական. Պսեվդօ-Կլասսիկ՝ կեղծանուն: 

ՊՍԵՎԴՈՆԻՄ, Յն.- Գրական կեղծանուն: 

ՊՐԱԳՄԱՏԻԶՄ, Յն.- Դէպքերի հետեւողական ուսումնա-

սիրութիւն, անհեքելի փաստերի վրայ հիմնւած: 

ՊՐԱԿՈՒՐՈՐ, (Պրոկուրոր), Լտ.- Կառավարութեան շա-

հերը պաշտպանող փաստաբան – դատախազ: 

ՊՐԱԿՏԻԿ, Յն.- 1) Փորձնականապէս իր ճիւղի մէջ վարժ 
անձ. որոշ ճիւղի մասնագէտ. 2) Գործօն, աշխատասէր. 3) Որոշ 
ճիւղը սովորող ուսանող: 

ՊՐԱԿՏԻԿԱ, Յն.- 1) Արհեստի որոշ ճիւղի մէջ աշխատու-
թիւն. 2) Փորձառութիւն. 3) Գործնական աշխատանք. 4) 
Մասնագիտական զբաղում, օրինակ՝ բժշկութիւն, փաստաբա-

նութիւն եւ այլն: 

ՊՐԱՍՏԻՏՈՒՑԻԱ, Լտ.- (Սպիտակ Գերութիւն).- Այս անւան 
տակ հասկացւում է դեռատի եւ գեղեցիկ կիները որսալու, 
անբարոյականութեան վարժեցնելու եւ այդ միջոցով դրամ 
վաստակելու արհեստ, ինչպէս նաեւ ինքնակամ կերպով, 
տնտեսական կամ այլ պատճառներից մղւած՝ անառակու-
թիւնն իբր ապրուստի միջոց ընտրած կանանց կենցաղի ձեւ: 
Անյիշատակ ժամանակներից սկսած՝ կինը միշտ ենթակայ 
եղած է այդ անարգ վիճակին, նոյն իսկ նախնական ցեղերի 
մէջ: Այդ արհեստը, շատ քիչ բացառութիւններով, օրինակա-

նացած ձեւն ունեցած է գրեթէ բոլոր ազգերի մէջ, եւ մինչեւ 
այսօր շարունակում է մնալ պետական օրէնսդրութիւնների 
հովանաւորութեան տակ, գրեթէ աշխարհի մեծագոյն 
մասում: Շատ ցեղերի մէջ բացի պետական պաշտպանու-
թիւնից՝ սպիտակ գերութիւնը վայելած է նաեւ կրօնի 
հովանաւորութիւն: Սիրոյ աստուածուհիներին նուիրւած 
տաճարներում՝ Յունաստանի, Հռոմի, Եգիպտոսի, Կարթա-

գէնի, Սիւրիայի եւ այլ երկրների մէջ՝ քուրմերի հսկողութեան 
տակ անառակութիւնը ծաղկում էր կրօնական պաշտամունքի 
ձեւով, եւ նոյն իսկ, դատելով օտար պատմիչների տուած 
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տեղեկու-թիւններից՝ Հայաստան եւս ազատ չէր այդ սովո-
րոյթից (Տե՛ս Աստարտէ): Հռոմէական աշխարհակալութիւնը 
ամբողջ հինգ դար քաղցկեղի նման կրծեց Եւրոպայի եւ 
Առաջաւոր Ասիայի ժողովուրդների բարոյականութիւնն ու 
երջանկութիւնը. ընդունուած սովորութեան համաձայն 
Հռոմէական լեգէոնների կողմից պաշարուած քաղաքի 
բնակչութիւնը ենթակայ էր ստրկութեան ծախուելու, ինչ որ 
մեծապէս նպաստում էր Միջերկրականի երկու կողմի 
քաղաքների անառականոցներին թարմ «ապրանքով» միշտ 
լեցուն մնալու, եւ աւելցուկներն էլ մինչեւ Միջագետք, 
Պարթիա եւ հեռաւոր Ասիական պետութիւններն արտահա-

նելու: Ոչ մէկ դրութեան տակ, սակայն, կինն ենթակայ չեղաւ 
այնչափ վայրագ եւ սանձարձակ բռնութեան, որչափ 
Մահմեդականութեան աշխարհակալ արշաւի շրջանում: 
Ալլահի եւ Մարգարէի անունով Մահմեդական վայրագ 
հորդաներ տակն ու վրայ անելով անպաշտպան երկրներ՝ 
1300  տարիների ընթացքում՝ նշանաբանն ունեցան 
գեավուրների կիների յափշտակութիւնը, իրենց հարեմները 
նրանցով լե-ցնելու եւ պոռնկութեան վաճառականներին 
ծախելու համար: Այդ ձեւով ամէն ազգի դեռատի կիներ 
տասնեակ միլիոններով յափշտակւած են, հարեմական 
բանտերում եւ անառականոց-ներում թոշնելու 
անխուսափելիութեամբ: Նոյն իսկ մեր ապրած օրերում 
Էնվեր-Թալէաթ դիկտատուրայի ահաւոր մղձաւանջը Թրքա-

հայաստանն իր հայ բնակչութիւնից  ամա-յացնելով՝ 
միաժամանակ աւելի քան 300,000  հայ կիների եւ աղջիկների 
ստրկութեան պատճառն եղաւ, մի մասը հարեմների մէջ 
բանտարկելու, մնացածը աշխարհի չորս հովերին տալու – 
անառականոցների մէջ փտելու համար: Երկու հայ աղջիկը մէկ 
այծի կամ քուռակի հետ փոխանակելու կամ հատը մի քանի 
սէնթի ծախելու դէպքերը հարիւրաւոր անգամներ 
արձանագրւեցին Եւրոպական եւ Ամերիկեան մամուլի մէջ: 
Իզմիրի գրաւման հետեւանքով Թիւրքիան իբր թէ Եւրոպական 
իմպերիալիզմից ազատագրող եւ քաղաքական վերելքի 
ճամբաները հարթող Քեմալական բանակը՝ դիակների 
լեռնակոյտերի վերածելով քաղաքի ամբողջ շրջանի բնակչու-
թիւնը՝ աւելի քան 50,000  հայ եւ Յոյն դեռատի կիներ լլկելուց 
եւ խոշտանգելուց յետոյ՝ մի մասը հարեմները քշեց, մնացածը 
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չնչին գումարներով ծախեց Սպիտակ Գերիների վաճառական-
ներին: Նրանց մի մասը քշւեցին մինչեւ Սահարայի Օազիսներն 
ու Մարոքքօ, ուր որեւէ մէկը կարող էր գնել հատը մի քանի 
դալէրի: - Նորագոյն ժամանակների Սպիտակ Գերեվաճառւ-
թեան ուղղութիւն տուող գաղտնի կազմակերպութիւնները 
հաստա-տուած Աւստրիայում, Հունգարիայում, Ռումին-
նիայում եւ Լեհաստանում: Այդ երկրներում կենտրոնացած են 
Սպիտակ Գերեվաճառութեան վիթխարի ընկերութիւններ, 
իրենց ստորերկրեայ ցանցով կապեր պահելով աշխարհի 
մեծագոյն մասերի հետ:Հազարաւոր գաղտնի գործակալներ 
զբաղուած են անփորձ աղջիկներին որսալով այլեւայլ 
պատրւակների տակ. սպասուհու, գրագրի, վարժուհու 
պաշտօնների կամ այլ զբաղմունքների խոստումով գրաւում 
են նրանց, նախապէս գաղտնի որջերի մէջ նետում, ապա-

կանւած շրջապատի մէջ, ուր «կրթւում» են այդ զոհերը, 
մինչեւ որ ամօթի եւ վայելչութեան հետքը չմնայ իրենց մէջ, 
եւ այնուհետեւ,  իբր «շրջանաւարտ» ղրկւում են հազարաւոր 
մղոն-ներով հեռու երկրներ, անառականոցների մէջ իրենց 
երիտասարդութիւնը մաշելու: Գոյութիւն ունեցող գրականու-
թիւնն ու վիճակագրու-թիւնները տալիս են միայն թափանցիկ 
տեղեկու-թիւններ Սպիտակ Գերեվաճառութեան իրական 
ծաւալի եւ վիճակի մասին, որոնց վրայ յենւելով, միայն 
Եւրոպայից օտար երկրներ արտահանւող սպիտակ գերիների 
թիւը տարեկան 40-50,000-ի մէջ պէտք է ընդունել: Այդ 
զոհերը հաւաքւում են գլխաւորաբար տնտեսապէս 
քայքայուած երկր-ներում, ուր գոյութեան ահաւոր պայքարի 
մէջ, ապ-րուստի անտանելի պայմաններում՝ բացւած է լայն 
դաշտա-վայր՝ անպաշտպան աղջիկների որսորդութեան 
մասնա-գէտների համար: Խաբեբայութեամբ որսացուած 
կիներից զատ կայ նաեւ մի հսկայ բանակ – ինքնակամ կերպով 
անառակութիւնն իբր ապրուստի աղբիւր ընտրող կիների: 
Բարձր քաղաքակրթութեամբ պարծեցող երկրներն ամենից 
շատ «ապրանք» են հայթայթում այդ հրապարակին, ուր չոր 
հացի համար յաճախ զոհւում են ամէն ինչ, որը սուրբ է եւ 
նուիրական անհատի համար: Իր բնակչութեան հաւաքական 
հարստութեամբ ամենից բարձր նիշը գրաւող  Ֆրանսիան 
ապահովաբար առաջնութեան դիրքը պահած է վերջին դարի 
ընթացքում, իբր միջազգային պոռնկութեան ամենաժողո-
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վրդական կենտրոնավայր: Փարիզը հանդիսանում է մի 
մագնիսական վայր, իրեն քաշելու աշխարհի բոլոր հարուստ 
սրիկաներին, որոնք խուժում են այնտեղ ամէն անկիւններից, 
Ֆրանսիական Բաբելոնում իրենց յղբացած կեանքի միօրինա-

կութիւնը թափ տալու: Ռումանիան իր ժողովրդի  բարքերի 
անկմամբ առաջնակարգ շարքի մէջ յայտնւած է վերջին 
յիսնամեակում, իբր արդիւնք տիրող տնտեսական անկայուն 
դրութեան: Գրեթէ ամբողջ Եւրոպան ներկայիս շատ աւելի է 
զոհում իր բնակչութեան նկարագրից, քան երբեւիցէ, պատ-
մութեան նախորդ շրջաններում: Ճապոնական Եոշիվարաները 
(Տե՛ս Եոշիվարա) իրենց ինքնայատուկ բնոյթով զարտուղում 
չեն ընդհանուր գծից. Իսկ Չինաստանում եւ Հնդկաստանում 
անառակութիւնը ծաղկում է չկոտրւող թափով, իբր հետեւանք 
այդ երկրներում տիրող տնտեսական եւ քաղաքական 
դրութեան: Հայ ժողովուրդը, որը մինչեւ նախորդ դարի 
վերջերը համեմատաբար  աննշան  տուրք էր վճարում միջազ-
գային պոռնկութեան զոհարանին՝ վերջին շրջանում իր մեծ 
զանգուածը – Թրքահայութիւնը կորցնելուց յետոյ՝ ականա-

տես եղաւ նաեւ իր վերապրող կին-սերունդի հոսանքային 
գահավիժումին, գոյութեան շշմեցնող պայքարին մէջ: Ֆրանս-
իայի, Ալժերի, Տունիսի, Մարոքքօի, Ասիական Արեւելեան եւ 
Հարաւային շրջանների ծովեզերեայ քաղաքների անառա-

կանոցներում վխտում են այժմ հազարաւոր հայուհիներ, եւ ոչ 
ոք չկայ, որ այդ ողորմելիների վիճակովը հեսաքրքրուի: 1920-
1923  թւերում Լօս Անջելըսի եւ Նիւ Օրլէանսի ամերիկեան 
թերթերը մի քանի անգամ հեռագիրներով՝ մատնանշեցին 
անառակութեան նպատակով այդ երկրները ներս խուժող Հայ, 
Յոյն եւ Սիւրիացի աղջիկների հոսանքը, որը ստիպեց այդ 
կառավարութիւններին յատուկ օրէնքներով սեղմելու այդ 
կարգի ներածումները: - Պետութիւններից շատերը, սակայն, 
Սպիտակ Գերութեան վրայ նայում են խանութպանի աչքերով: 
Հանրատունները հսկայական եկամուտների աղբիւրն են 
հանդիսանում շատ տեղերում կառավարութիւնների համար: 
Չիկագօ քաղաքը, այդ անմրցակից աւազականոցը ամբողջ 
աշխարհում՝ 1916-ին արտօնագրերի, ձերբակալութիւնների, 
դատերի եւ տուգանքների միջոցով հանրատուներից եկամուտ 
ունեցաւ $22,000,000  գումար: Այդ քաղաքը հպարտանում 
էր նաեւ իր հսկայ թատրոններով, ուր այլանդակ, սովորական 
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անհատի երեւակայութեան անմատչելի ներկայացումներ էին 
տրւում Հռոմի բռնապետ Տիբերիուս Կայսեր ճաշակով: Սան-
Ֆրանսիսկօն քառորդ դար առաջ, Ռուֆի քաղաքապետու-
թեան շրջանում ահարկու պատկեր էր պարզում իր 
անառականոցների վիթխարի ցանցով, միաժամանակ ամէն 
կարգի ոճրագործների բոյնը հանդիսանալով: Իբր ուշագրաւ 
մի դէպք կարելի է յիշել 1918-ին այդ քաղաքի եկեղեցիներից 
մէկում տեղի ունեցած 5000  անառակուհիների հրապարա-

կային ժողովը, ամբողջ պետութեան մէջ հանրատունները 
գոցւելուց յետոյ: Այս աննախընթաց հաւաքոյթը – միակը 
մարդկային պատմութեան մէջ – եկեղեցու լայնամիտ քարոզ-
չի կողմից արտօնւած՝ արտասովոր  իրարանցում ստեղծեց 
հասարակութեան մէջ, ստիպելով օրաթերթերին էջեր 
յատկացնելու նրա նկարագրութեան: Ժողովի ատենապետու-
հին, համալսարանական կրթութեամբ մի անառակուհի՝ 
մանրամասն վերլուծումը տւեց այն պայմանների, որոնց 
ծնունդն էին այդ հինգ հազար ջարդւած ու փշըւած սիրտերը, 
Աստուծոյ տաճարի մէջ համախմբւած: Ատենապետուհու 
ճառը, հոյակապ իր ոյժով ու բովանդակութեամբ՝ մի ապտակ 
էր, տիրող դասակարգի չկարմրող դէմքին ուղղւած, որի 
ստեղծած տնտեսական դժոխքի զոհերն էին այդ շպարւած, 
ներկւած կիները, հազիւ մէկ հինգերորդը քաղաքի իրենց 
արհեստակիցներից: Հեգնելով օրէնսդրական տկար ձեռնարկ-
ները հանրային բարոյականութիւնը պաշտպանելու համար՝ 
հռետորուհին շեշտեց որ անառակութիւնը պիտի շարունակէ 
կրծել մարդկային կենցաղը այնքան ժամանակ՝ որքան որ 
կինը անպաշտպան պիտի մնայ ապրուստի պայքարի մէջ, 
որքան որ հասարակութիւնը պիտի մնայ կառչած տնտե-
սական տիրող գոյավիճակին: Եւ պետական բոլոր «խափանիչ» 
միջոցները զանազան երկրներում, ինչպէս պատմութիւնը ցոյց 
տուած է՝ կատարեալ ձախողանք եղած են, հաստատելով Սան 
Ֆրանսիսկօյի անառակուհու յոռետեսութիւնը: - Ժընեվի մէջ, 
Ազգերի Լիգայի – պետութիւնների այդ կատակերգութեան մէջ 
մէկ փոքրիկ բաժինն էլ յատկացուած է Սպիտակ Գերեվաճա-

ռութեան, որը, անշուշտ, այդ չարաբաստիկ Լիգայի բոլոր միւս 
ձեռնարկների պէս՝ ոչինչ չէ կարող անել, թղթեղէն բարեկար-
գութիւններից զատ: 
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ՊՐԵՏՈՐԵԱՆ ՊԱՀԱԿԱԶՕՐՔ, Լտ.- կայսերական շրջանում 
Հռոմի քաղաքապահ գունդերի անուն, որոնք միաժամանակ 
տիրող միապետների թիկնապահ զօրամասեր էին կազմում: 
Զինուո-րական սեղմ եւ խիստ կարգապահ ոյժեր լինելով 
հանդերձ՝ յաճախ Հռոմէական պետութեան ճակատագրի 
վրայ էին ազդում, յեղափոխութիւններով, մէկ միապետը 
սպանելով, միսը նրա գահի վրայ նստեցնելու համար: 
Պրետորեանների հրամանատարները ամենից ազդեցիկ ազ-
նւական (պատրիկ) դասակարգից էին ընտրւում: 

ՊՐԵԶԻԴԻՈՒՄ, Լտ.- Վարչական կամ այլ հաստատու-
թեան պաշտօնական ժողովի մէջ՝ նախագահութիւն, այն է 
նախագահի, քարտուղարների եւ խորհրդականների հաւաքա-

կան մարմին: 

ՊՐԵԼԱՏ, Լտ.- Կաթոլիկ եկեղեցու բարձր, լիազօր ներկա-

յացուցիչ: 

ՊՐԵԼԻՒԴԻԱ, Լտ.- Երաժշտութեան կամ երգե-ցողութեան 
մէջ նուագւած կամ երգւած փոքր հատւած, որին հետեւում է 
բուն գլխաւոր մասը: 

ՊՐԵՍՏԻԺ, Ֆր.- Անհատի, հաստատութեան կամ պետու-
թեան վարկ, հմայք. ազդեցութիւն: 

ՊՐԵՖԵԿՏ, Լտ.- 1) Հռոմէական կայսրութեան շրջանում՝ 
նահանգապետ. Ոստիկանապետ. որոշ հաստատութեան վա-

րիչ. 2) Ներկայիս մի քանի պետութիւնների մէջ՝ ոստիկա-

նապետ: 

ՊՐԵՖԵԿՏՈՒՐԱ, Լտ.- Ոստիկանական վարչութիւն: 

ՊՐԻԱՄՈՍ, Յն.- Տրովադայի վերջին թագաւոր, Հեղինէին 
փախցնող Պարիսի հայր: Սպանւեց Յոյն բանակի կողմից 
քաղաքի գրաւման օրը, Պիըրուսի ձեռքով: 

ՊՐԻՄԻՏԻՎ, Լտ.- 1) Սկզբնական. նախնական. 2) Միա-

միտ. պարզուկ. գեղջկական: 



206 
 

 

ՊՐՈԲԼԵՄ, Յն.- Լուրջ եւ կնճռոտ խնդիր, որը պահանջում 
է փաստացի պատասխան: 

ՊՐՈԳՈՒԼ, (Պրագուլ), Ռս.- 1) Աննպատակ թափառում. 
ժամավաճառութիւն. 2) գործաւորների ժամանակաւոր 
արձակուրդ՝ գործի թուլութեան կամ այլ պատճառներով: 

ՊՐՈԶԱ, Լտ.- 1) Արձակ գրւածք. 2) Պարզ, սովորական 
խօսակցութիւն, առանց բանաստեղծական գունաւորման. 3) 
Չոր ու ցամաք. տաղտկալի. միօրինակ: 

ՊՐՈԶԵԼԻՏԻԶՄ, Յն.- Գաղափարապաշտ մէկի կողմից իր 
համոզումներն ուրիշների մէջ տարածելու եռանդոտ աշխա-

տանք: 

ՊՐՈԼԵՏԱՐ, Լտ.- 1) Պատմական Հռոմում բնակչութեան 
աղքատ, թէեւ ազատ քաղաքացի (Պլերէյ), որը զերծ էր պետա-

կան տուրք վճարելու ստիպողականութիւնից. 2) Սեփականա-

զուրկ աշխատաւոր, ապրուստի ամէն միջոցներից զուրկ, բացի 
աշխատանքից: (Տե՛ս Սոցիալիզմ): 

ՊՐՈԼԵՏԱՐԻԱՏ, Լտ.- Սեփականազուրկ գործաւոր դասա-

կարգ: Վարձկան պրոլետարիատի եւ վարձող կապիտալիստ 
դասակարգի փոխ-յարաբերութիւնների մէջ գոյութիւն ունե-
ցող սուր պայքարի վրայ հիմնւած է ժամանակակից գիտա-

կան  ընկերվարութիւնը: Ստեղծւած դասակարգային պայ-
քարը ձգտում է ազատագրելու ընչազուրկ պրոլետարիատը 
կապիտալիստ դասակարգի շահագործումից, տնտեսական 
տանելի վիճակ ստեղծելու աշխատաւոր զանգւածների 
համար, չեզոքացնելով շահագործող դասակարգը, իբր տիրող 
ոյժ՝ ազգերի տնտեսական-քաղաքական կենցաղի մէջ (Տե՛ս 
Կոմունիզմ, Սոցիալիզմ): 

ՊՐՈԿԼԱՄԱՑԻԱ, Լտ.- Յայտարարութիւն, կոչ, թռուցիկ՝ 
ժողովրդին ուղղուած: 

ՊՐՈՄԵԹԷՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ կրակի 
աստուած, Տիտանի որդի եւ Ատլասի եղբայր: Երբ երկրի 
բնակիչները տակաւին կրակ չունէին՝ Պրոմեթէոս Ոլիմպոս 
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լեռը բարձրացաւ, աստուածներից կրակ գողցաւ եւ մահկա-

նացու աշխարհը բերելով՝ մարդկանց նւիրեց: Զեւսը նրա 
արարքի վրայ զայրացած՝ շղթայել տւեց նրան Կովկասի մի 
լեռան վրայ, ուր մի անգղ շարունակ կտցահարում էր նրան: 
Դիւցազն Հերկուլէս վերջապէս ազատեց նրան: 

ՊՐՈՊԱԳԱՆԴ, Լտ.- 1) Կաթոլիկ ճիզվիթների (Եզուիտների-
Յիսուսեանների) յատուկ վարչութիւն, որի անւանական 
պաշտօնը քրիստոնէական քարոզչութիւն էր, սակայն էապէս 
ոչ կաթոլիկների դէմ հալածանք եւ դաւադրութիւններ. 2) 
Ներկայ իմաստով քաղաքական կրօնական եւ առհասարակ 
որեւէ գաղափարի տարածում հասարակութեան լայն զանգ-
ւած-ների մէջ: Պրոպագանդի եւ Ագիտացիայի միջեւ տար-
բերութիւնն այն է, որ պրոպագանդը հետապնդում է 
հանրութեան մտքերը յուզելու եւ դաստիարակելու անորոշ 
ապագայում սպասուելիք դէպքերի համար, մինչդեռ ագիտա-

ցիան մղւում է բնակչութիւնն անմիջապէս ոտքի հանելու եւ 
վճռական քայլերի մղելու նպատակով: 

ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԻՍՏ, Լտ.- Նոր գաղափարներ տարածող անձ. 
քարոզիչ: 

ՊՐՈՎԻՆՑԻԱԼ, Լտ.- Գաւառային. գեղջկական. պարզ. 
միամիտ. կէս-քաղաքակիրթ: 

ՊՐՈՎՈԿԱՏՈՐ, Լտ.- Խառնակիչ. դաւադիր: 

ՊՐՈՎԱԿԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Խառնակչութիւն. դաւադրութիւն. 
2) Որեւէ կազմակերպութեան նպատակաւոր անդամակցու-
թիւն, գաղտնիքները հասկանալու, հրապարակելու, կամ 
կառավարութեան յանձնելու մտքով. 3) Լրագրական խառ-
նակիչ, անմաքուր պայքար՝ հակառակորդ հոսանքի դէմ: 

ՊՐՈՏԵԿՑԻԱ, Լտ.- Հովանաւորութիւն. պաշտպանութիւն: 

ՊՐՈՏԵԿՑԻՈՆԻԶՄ, Լտ.- 1) Հովանաւորութիւն. պաշտպա-

նութիւն. 2) Պետութեան  օրէնսդրական միջոցներով կամ դրա-

մական նպաստներով երկրի արդիւնաբերութեան եւ հողա-

գործութեան բարձրացում. 3) Մաքսային ծանր տուրքերով 
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օտար երկրների ապրանքների մուտքի առջեւ խոչնդոտներ 
յարուցանող քաղաքականութիւն, որի հետեւանքը սովորաբար 
լինում է գործածական պիտոյքների գիների բարձրացումը՝ ի 
շահ դրամատէր դասակարգի, եւ ի վնաս սպառող մեծ զանգ-
ւածների: 

ՊՐՈՏՈԶՈՈՆ (Պրոտոզոա), Յն.- Կենսունակ ամենից 
փոքրիկ մասնիկ, կենդանական կամ բուսական էութիւնների 
մէջ (Տե՛ս Պրոտոպլազմ): 

ՊՐՈՏՈԿՈԼ, Յն.- 1) Կատարուած որեւէ դէպքի շուրջ 
արձանագրութիւն. 2) Խորհրդակցական ժողովի արձանա-

գրութիւն: 

ՊՐՈՏՈՊԼԱԶՄ, Յն.- Կենդանական եւ բուսական 
սաղմային նախնական մասնիկներ, որոնք կազմում են 
բջիջներ, սպիտակուցային նիւթով – շարժուն, զգայուն, կեն-
սունակութեան առաջին աստիճանը ներկայացնելով: 

ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱ, Լտ.- 1) Պետական կամ մասնաւոր 
հաստատութեան մէջ որոշ գործի քննութեան համար սկսւած 
աշխատանք. 2) Որոշ գործի շուրջ դատական տեւական 
քննութեան ընթացք: 

ՊՐՈՑԵՍ, Լտ.- 1) Դատավարութիւն. 2) Դատավարութեան 
ընթացք. 3) Որեւէ գործողութեան ընթացք: 

ՊՐՈՖԱՆԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Կրօնական հաւատալիքների դէմ 
անարգական վերաբերում. 2) Սրբապղծութիւն. 3) Գռեհիկ 
վերաբերում գեղարուեստի, գրականութեան եւ հանրային 
արժէք ունեցող բոլոր իրերի եւ երեւոյթների հանդէպ: 

ՊՐՈՖԵՍԻԱ, Լտ.- Մասնագիտութիւն, արւեստ, զբաղում: 

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ, Լտ.- Մասնագիտական. որոշ արուեստի 
վերաբերեալ: 

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ, Յն.- Բժշկական նախազգուշական միջոց-
ներ՝ վարակիչ հիւանդութիւնների առջեւն առնելու համար: 
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ՊՐՈՖԻԼԱԿՏՈՐԻՈՒՄ, Յն.- Վարակիչ հիւանդութիւնների 
բուժարան, հիւանդանոց: 

Ջ 

ՋԵՆԵՐԻԿՇԱ, Ճպ.- Ճապոնիայում երկանիւ թեթեւ, 
մարդատար կառք քշող: 

ՋԵՆԵՐԻԿՇԻ, Ճպ.- Մարդկանց փոխադրութեան համար 
ճապոնական երկանիւ, թեթեւ կառք, որին լծւում է կառա-

պանը, ձիու փոխարէն: 

ՋԵՆՏԼՄԷՆ, Ան.- 1)  Բարեկիրթ եւ շնորհալի անձին յատ-
կացւած ածական՝ Անգլիայում. 2) Նամակագրութեան եւ 
խօսակցութեան մէջ նոյն իմաստով, փոխանակ ասելու՝ 
«պարոն», «տէր»: 

ՋԵՆՏՐԻ, Ան.- Անգլիայում՝ մանր ազնւականութիւն: 

ՋԷՍՍ, Ան.- Ամերիկեան նորահնար անճոռնի եւ անվայել 
պարի մէկ տեսակ: 

ՋԷՍՍ-ԲԱՆԴ, Ան.- Ջէսս նւագող երաժշտական խումբ, 
յաճախ սեւամորթներից բաղկացած: 

ՋԷՅՐԱՆ, Պս.- Եղջերուի մէկ տեսակ: 

ՋԸՆԳԸԼ, Սս.- Արեւադարձային երկրներում վայրի, խիտ 
բուսականութեամբ անտառ: 

ՋԻԳԻԹ, Թթ.- Վարժ ձիավար. արշաւի ժամանակ ճար-
պիկ մարզանքներին հմուտ: 

ՋԻՄԿՈՒԶՄ, Ան.- Ամերիկայում սեւամորթների դէմ 
ցեղային ատելութիւն, Ջիմ Կօ անունով օտարատեաց մէկի 
անունով՝ 

ՋԻՆԳՈՒԶՄ, Ան.- 1) 1877  թւի Ռուս-Տաճկական պատե-
րազմի ժամանակ Ռուսատեաց հոսանք Անգլիայում, որի 
հետեւորդները պահանջում էին պատերազմ Ռուսաստանի դէմ  
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- որեւէ գնով: 2) Յիմարական նեղմիտ  ազգայնամոլութիւն. 3) 
Անմիտ օտարատեացութիւն:  

ՋԻՆ, Ան.- 1) Անգլիական օղի. 2) Մահմեդական ցեղերի 
համոզումով՝ դժոխային այլանդակ ճիւաղ. չար ոգի: 

Ռ 

ՌԱ (կամ Ամոն- Ռայ), Եգ.- Եգիպտական հայր աստւած, 
իր խորհրդանիշն էր արեւը: Յաճախ ներկայացւում էր անգղի 
գլխով: 

ՌԱԲԲԻ, Հր.- Հրէայ կղերական: 

ՌԱԴԱՄԱՆՏ, Յն.- Դժոխքի թագաւոր Յոյն դիցաբանու-
թեան մէջ, Զեւսի եւ Եւրոպայի որդի: 

ՌԱԴԻԿԱԼ, Լտ.- 1) Արմատական ծայրահեղ  գաղափար-
ներին հետեւող. 2) Քաղաքական – տնտեսական հիմնական 
յիղաշրջմանը հաւատացող. 3) Մատեմատիքական գիտութիւն-
ների  մէջ նշան, որը մատնանշում է թէ ցուցադրւած թւի ար-
մատը պէտք է գտնուի: 

ՌԱԴԻԿԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Արմատականութիւն.- մտածելա-

կերպ, որի համաձայն ընդունւած սկզբունքներն գործնական  
կերպով իրականացնելու համար՝ անհրաժեշտ է աստիճանա-

բար անշեղ հետեւողութեամբ հետապնդել, արմատից սկսելով 
մինչեւ վերջնական նպատակակէտը, առանց երբեք որեւէ 
զիջում  անելու հակազդեցիկ հոսանքներին. 2) Քաղաքական 
աշխարհայեացք, որը հետապնդում է ազատական սկզբունք-
ների  իրականացումը անշեղ եւ վճռական կերպով: Ռա-

դիկալիզմը Օպորտիւնիզմին (պատեհապաշտութեան) միան-
գամայն հակառակ ուղղութիւնն է: 

ՌԱԴԻՈՄԵՏՐ, Յն.- 1) Լոյսի ճառագայթների ոյժը չափող 
ֆիզիքական գործիք. 2) Ծովի վրայից կէսօրեայ արեւի 
բարձրութիւնը չափող  գործիք: 
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ՌԱԴԻՈՄԿՈՊ, Յն.- Անթափանցիկ առարկաների կետրո-
նաձիգ կազմն ուսունասիրելու համար յատուկ գործիք, x 
ճառագայթների օժանդակութեամբ: 

ՌԱԴԻՈՒՍ, Լտ.- Մի որոշ շրջագծի կետրոնաձիգ անցնող 
ուղիղ գիծ՝ դէպի որեւէ կէտ: Շառաւիղ. (երկրաչափական 
գիծ): 

ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱՑԻԱ, Լտ.- Մի երկրի կամ որոշ շրջանի մէջ 
բազմաթիւ ռադիոկայանների հաստատում: 

ՌԱԴԻՕ, Լտ.- 1) Սովորաբար անթելով ձայնական հաղոր-
դակցութիւն. 2) Ռադիոգրամ – անթելով ղրկուած հեռագիր. 
3) Ռադիոգրաֆ – x ճառագայթով լուսանկար հանելու  գոր-
ծիք:  

ՌԱԽԻՏԻԶՄ, Յն.- Փոքրահասակների ոսկրային հիւ-
ծախտ, նիհարութեամբ եւ ուժասպառութեամբ: 

ՌԱԿԵՏ, Գր.- 1) Գոյնզգոյն  լուսավառութեան համար 
վառօդով արձակւող ֆշշանք: 2) Ռումբի մէկ տեսակ որը 
յաջորդաբար մի քանի անգամ է պայթում: 

ՌԱՄԱՅԵԱՆԱ, Հն.- Հնդկական կրօնա-դիւցազնական 
հռչակաւոր  ժողովածու, 50,000  ոտանաւորներից, որոնց 
նիւթն են Ռամայի  (Վիշնուի) հերոսութիւնները: 

ՌԱՅԵԱ, Թթ.- 1) Մահմեդական  երկրների մէջ ոչ-մու-
սուլման հպատակ. 2) Ստրուկ, գերի . 3) Արաբների մէջ՝ կեն-
դաների հօտ: 

ՌԱՅԽՍՏԱԳ (Ռէյխստագ), Գր. Գերմանական ներկայա-

ցուցչական պալատ. Խորհրդարան. պարլամենտ: 

ՌԱՅՈՆ, Ֆր.- Շրջան – որոշ հողամաս: 

ՌԱՆԴԵՎԻԻ, Ֆր.- Ժամադրութիւն. պայմանաւորւած 
հանդիպում: 



212 
 

 

ՌԱՆՏԻԷ, Ֆր.- Դրամագլխի տոկոսով կամ անշարժ 
կայքերի եկամուտով ապրող եւ ուրիշ զբաղմունք չունեցող 
հարուստ անձ: 

ՌԱՇՊԱՐ, Թթ.- Հողազուրկ, չքաւոր գիւղացի, ուրիշի մօտ 
օրավարձով աշխատող: 

ՌԱՊՍՈԴ, Յն.- Ժողովրդական թափառական երգիչ 
պատմական Յունաստանում, որը քնարի ընկերակցութեամբ  
երգում էր հինաւունց դիւցազունների քաջագործութիւնները – 
Հայաստանի Գողթան Գաւառի (Սիւնիքի մէջ՝ Ագուլիս) 
գուսանների պէս: 

ՌԱՊՍՈԴԻԱ, Յն.- 1) Նուագախառն երգ, պարի նիւթն է  
ժողովրդական մի աւանդավէպ. 2) Նոր իմաստով՝ երաժշ-
տական  ստեղծագործութիւն, որոշ չափով ազդւած  ժողովըր-
դական  եղանակներից: 

ՌԱՋԱ, Հն.- Հնդիկ իշխան: 

ՌԱՍԱ, Ֆր.- 1) Ցեղ. տոհմ. շառաւիղ. 2) Մարդկային 
ռասա – երկրագնդի ընդհանուր բնակչութիւն, իր ցեղային 
բոլոր ճիւղաւորութիւններով, այն է՝ Սպիտակ կամ Կովկասեան 
– (Եւրոպական բոլոր ցեղեր, եւ այլն) , Դեղին ցեղ – (Չինացի, 
Ճափոն, եւ Ասիայի Հարաւ Արեւելեան, Սիբիրի եւ Անդր-
կասպեան երկրների ժողովուրդներ, Թաթարներ եւ Թիւրքեր), 
Նոյնը Մոնղոլական. Եթովպական  (Հաբեշներ, Նեգրեր եւ 
Աֆրիկայի բնիկ ցեղեր), Կարմրամորթներ – Ամերիկեան 
ցամաքների բնիկներ: 3) Կենդանիների ռասա, օրինակ՝ 
կատուների (առիւծ, վագր, եագուարդ, լէոպարդ եւ 
սովորական կատու). Ձիերի ռասա – ( ձի, էշ, զերբ) եւ այլն:  

ՌԱՏԻՖԻԿԱՑԻԱ, Լտ.- Պետութեան կողմից հաստատում 
մը դաշնագրութեան կամ պայմանագրութեան որը կնքւած է 
իր ներկայացուցչին կողմից ուրիշ պետութեան հետ: 

ՌԱՏՀԱՈՒԶ, Գր.- Գերմանիայում քաղաքային վարչու-
թիւն: 
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ՌԱՑԻԱՆԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Փիլիսոփայական աշխարհայ-
եացք, որի համաձայն որեւէ երեւոյթի ճշմարիտ էութիւնն 
ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է գործածել պարզ տպաւորու-
թիւններից. 2) Մերժում այն ամէն բանի, որի մէջ կայ 
հրաշքների կամ խորհրդաւոր  ոյժերի  մասնակցութեան 
գաղափար: 

ՌԱՑԻՈՆԱԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- Նորագոյն իմաստով՝ մեքե-
նական  եւ գիտական միջոցներով երկրի տնտեսութիւնը բարձ-
րացնելու սիստեմ: 

ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱ, Լտ.- Վերականգնում.- Կորցրած պատ-
ւի, ստացւածքի եւ իրաւունքների վերագրաւում: 

ՌԵԱԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Յետադարձ շարժում. 2) Քաղաքական 
կեանքի մէջ հակահոսանք նոր գաղափարների դէմ. Յետա-

դիմական շարժում. ձգտում պահպանելու հին ձեւերը. 3) 
Ոյժերի ծայրահեղ լարման եւ ոգեւորութեան յաջորդող 
հոգեկան եւ մտաւոր անկում. 4) Քիմիաբանութեան մէջ որոշ 
նիւթի դէմ հակազդեցութիւն ուրիշ նիւթի պատճառով: 

ՌԵԲՈՒՍ, Լտ.- Հանելուկ՝ թւերի, նկարների, գիծերի եւ 
այլն ձեւով: 

ՌԵԳԱԼԻԱ, Լտ.- 1) Արքայական արտաքին նշաններ, ինչ-
պէս թագ, գայիսոն, քղամիդ եւ այլն: 

ՌԵԳԼԱՄԵՆՏ, Լտ.- Վարչական մարմնի կողմից հրաման. 
Հրահանգ. Ուղեցոյց: 

ՌԵԳՐԷՍ, Լտ.- Թեքում դէպի ետ. Վերադարձ դէպի հինը. 
յետադիմութիւն: 

ՌԵԴԵՄՊՑԻՈՆԵՐ, Ան.- Ամերիկա գաղթած օտարական, 
որը ուրիշի դրամով եկած էր նոր աշխարհը եւ պարտաւոր էր 
ճանապարհածախսը վճարելու իր աշխատավարձով: 

ՌԵԴԵՖ, Թք.- պահեստի զօրախումբ: 



214 
 

 

ՌԵԴՄԵՆ, Ան.- (Կարմրամորթներ – Ամերիկեան Հնդիկ-
ներ).- Ամերիկեան մեծ ցամաքը Կոլումբոսի  կարծիքով Հնդ-
կաստանն էր, եւ 1493-ին Նոր Աշխարհից գրած իր մէկ 
նամակում բնիկներին կոչած է «Ինդիոս» - Հնդիկներ: 
Կոլումբոսի ժամանակ Ամերիկան  հարիւրաւոր ցեղերով 
բնակեցւած էր, որոնց մեծամասնութեան հետքն անգամ չէ 
մնացած այսօր: «Նիւ Եորք Թայմզ» ի կարծիքով Ամերիկեան 
ցամաքի վրայ ապրում էին 75  միլիոնից աւելի կարմրա-

մորթներ, երբ Եւրոպացիները առաջին անգամ յայտնւեցին  
այս երկրում, իբր «քաղաքակրթութեան ջահակիրներ»: Չորս 
հարիւր տարւայ ընթացքում փոխանակ տասնապատկւելու ՝ 
այսօր հազիւ 7,000.000  թիւ են ներկայացնում, որից 
500,000-ը Մ.Նահանգներում եւ Քանադայում, իսկ մնացածը 
Մեքսիկօ-յում եւ Հարաւային Ամերիկայում: Սպանիացի 
աշխարհակալ-ները – Պիզարրօ եւ Կորտէս՝ Պերուի եւ 
Մեքսիկօյի մէջ Լենկթէմուրեան ճաշակով արեան ահաւոր 
բաղանիքներ սար-քեցին անպաշտպան կարմրամորթ ցեղերն 
ոչնչացնելով: Այդ խեղճ ժողովուրդների վրայ արշաւանքներ 
էին գործածւում նապաստակներ սպանելու ժամանցի ձեւով:  
Գործւած խըժ-դժութիւնները, բռնաբարումները, կողոպուտը 
նախամարդու վայրագութեամբ՝ ամէն չափն ու սահմանն 
անցան: Միայն Հայիթի կղզու մէկ միլիոնից աւելի 
կարմրամորթները տասնեւհինգ տարուայ ընթացքում 
60,000-ի իջան, հրէշային անգթութեամբ ամէն օրը ջարդւելու 
հետեւանքով: Քալիֆօր-նիան, երբ սպանիացիներն ոտքը դրին 
այնտեղ՝ 150,000  Կարմ-րամորթներ ունէր, որոնցից 
ներկայիս հազիւ 15,000  են մնացել: Քանատան հարիւր տարի 
առաջ 700,000-ից աւելի Կարմրամորթներ. ներկայիս միայն 
115,000: Եւրոպական աւազակային հօրդաները Ամերիկան 
գրաւելով եւ տասնեակ միլիոններով բնիկներ կոտորելով՝ 
աժան գնով տէրն եղան Ամերիկեան վիթխարի ցամաքների, 
ազնուացեղ  ամերիկացի-ների սերունդներ  ստեղծելով – 
Կարմրամորթների գերեզման-ների վրայ հանգիստ ու 
երջանիկ ապրելու: - Մ. Նահանգ-ներում,  գլխաւորապէս 
Հարաւային եւ Արեւմտեան նահանգ-ներում եւ Ֆլորիդայում 
ներկայիս ապրում են հազիւ 400,000  Կարմրամորթներ, 
հարիւրաւոր մանր ցեղերի բաժնւած: Դրանք են – Չիրոքի, 
Իրոքիս, Սիու (կամ Դակհոտա), Իւչի, Արապահու, Ջակոն, 
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Կալապուա, Կիտունահա, Սաստի, Ալգոնքվին եւ այլ բազմաթիւ 
ճիւղաւորութիւններով: Խօսած բարբառները մօտ 58-60: 
Կարմրամորթները բնապաշտ են, ոմանք քրիստոնեայ այլ եւ 
այլ աղանդներին փարած են: Քաղաքակրթական բացառիկ 
վերելքի ոչ մէկ երեւոյթներով կարողացած են աչքի ընկնիլ: 
Ցեղերից ոմանք, նոյն իսկ Մ. Նահանգների մէջ, ապրում են 
նախապատմական կենցաղ, կղզիացած մեծ կետրոններից: 
Հարաւային Ամերիկայի Կարմ-րամորթների դրութիւնը ծայր 
աստիճան արգահատելի է, կէս-ճորտական երեւոյթ 
ներկայացնելով: - Կարմրամորթների կեն-ցաղին մօտից 
ծանօթ Հայն է Պոլսեցի Յովհաննէս Վարդանեան, համակրելի 
«Յովհաննէս ամին», հարիւրամեայ ծերունին, Սան 
Ֆրանսիսկօ, Վիեննայի Մխիթարեան Վանքից, հմուտ 
հանքաբան  եւ լեզւագէտ, որի հանքային հոյակապ 
հաւաքածուները զարդարում են Մ. Նահանգների տասնեակ 
թանգարանները: Աւելի քան քառասուն տարիներ Սիերրա 
Նեվադայի  հանքային տեսակների հետախուզումների մէջ 
մաշած, եւ Կոլորադօ Գետի անզուգական վիթխարի հովտի – 
Գրէնտ Քէնըոնի ամայի անդունդների  մէջ մենաւոր թափա-

ռական՝ Հայ արկածախնդիրը Գրէնդ Քէնըոնի ներկւած 
Անապատի (Painted  Desert)  Սուպպայի կոչւած Կարմրա-

մորթների հետ մտերմանալով՝ ցեղապետ ընտրւած է նրանց 
կողմից եւ մի քանի տարի այդ փոքրիկ վայրի ցեղը 
կառավառած: Սուպպաները ցաւով անջատւելով իրենց այդ 
պատահական «գունատ» (Կարմրամորթների կողմից սպիտա-

կամորթներին տրուած ածական) ցեղապետից՝ ձեռակերտ 
արձանով պատւած են նրա յիշատակը, իրենց բնակավայրի 
հրապարակում: 

ՌԵԴ-ՎՈՒԴ, Ան.- Շիկափայտ – կարմիր փայտ: Ժողո-
վըրդական անուն Կենտրոնական Քալիֆորնիայի հռչակաւոր 
անտառների, 300-325  ոտք բարձրութեամբ վիթխարի 
ծառերով, բուսական աշխարհի մէջ ամենից խոշորները: 5-
7,000  տարեկան ծառեր կան Եոզեմիթի անտառների մէջ, լաւ 
պահպանւած, մի քանի հազար տարի եւս ապրելու հաւանա-

կանութեամբ: 
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ՌԵԶԵՐՎ, Ֆր.- 1) Պահեստի բանակ. 2) Պահեստի որեւէ 
ոյժ. 3) Որեւէ պահեստ: 

ՌԵԶԻՒՄԷ, Ֆր.- Որեւէ գրքի կամ յօդուածի համառօտ 
ամփոփում: 

ՌԵԶՈՆԵՈՐ, Ֆր.- Խելքից փչող. Երկարապատում, ձանձ-
րացուցիչ բացատրութիւններով լսողի գլուխն ուռեցնող անձ. 
չունեցած տրամաբանութեան  ապաւինող: 

ՌԵԺԻՄ, Ֆր.- 1) Պետական տիրող վարչաձեւ. 2) Որեւէ 
հաստատութեան մէջ տիրող կարգ ու կանոն, ընդհանուր 
ուղղութիւն. 3) Անհատի կենցաղի մէջ իր առողջական վիճակ. 
մասնաւորապէս սննդառութեան եղանակ: 

ՌԵԺԻՈՆԱԼ, Ֆր.- Շրջանային. որոշ շրջանին վերաբերեալ: 

ՌԵԺԻՍԵՈՐ, Ֆր.- Բեմադրող. Թատրոնական խումբի վա-

րիչ. դերերը բաժնող եւ դերասաններին սովորեցնող: 

ՌԵԼՍ, Ան.- Երկաթուղագիծ: 

ՌԵԿԼԱՄ, Լտ.- 1) Խօսքով կամ մամուլի մէջ գովեստ մի 
ապրանքի՝ շահադիտական նպատա-կով. 2) Մի անձի գովեստ 
որոշ նպատակով: 

ՌԵԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- Վերաշինութիւն: 

ՌԵԿՎԻԶԻՑԻԱ, Լտ.- Բանակին պէտք եղած պաշարի 
բռնագրաւում բնակչութիւնից, վճարումով կամ անվճար: 

ՌԵԿՏՈՐ, Լտ.- 1) Համալսարանի Վերատեսուչ. 2) Անգ-
լիական եկեղեցու քարոզիչ: 

ՌԵԿՐՈՒՏ, Ֆր.- Նորակոչ զինուոր: 

ՌԵՆԵԳԱՏ, Լտ.- 1) Դաւանափոխ. կրօնական դաւանան-
քից հրաժարւող, մէկ ուրիշին հետեւելու համար. 2) Քաղաքա-

կան կեանքի մէջ՝ իր սկզբունքներից հրաժարւող, նոր համո-
զումների անունով: 
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ՌԵՆԵՍԱՆՍ, Ֆր.- Մտաւոր-գեղարւեստական վերածնունդ 
տասնեւհինգերորդ դարում, որը սկսւեց Իտալիայում, ազդելով 
Կենտրոնական եւ Արեւմտեան Եւրոպայի գրեթէ բոլոր ժողո-
վըրդների վրայ: Ստեղծւեց վերանորոգչական մի հոսանք՝ նախ 
նկարչութեան, արձանագործութեան եւ ճարտարապետու-
թեան մէջ: Հրապարակ ելած են մեծ արւեստագէտներ, որոնք 
սկսեցին փորձեր անել վերակենդանացնելու հին յունական 
դասական ձեւերով: Տիրող կրօնի – Կաթոլիկութեան ճնշիչ 
մթնոլորտի մէջ, այդ արւեստագէտները ստիպւած էին մեծ 
չափով ենթարկւելու իրենց ապրած շրջանի պահանջներին, 
իրենց ստեղծագործութիւնների համար նիւթեր զատելու 
երկու կտակարաններից եւ դասական կենցաղից եւ աւանդու-
թիւններից, եւ քիչ անգամ մօտենալով կեանքի մեծ աղբիւրին 
– ժողովրդին: Վերածնունդի հարիւր տարի եւ աւելի տեւող 
վերելքի մէջ երեւան եկան Իտալիայում մեծ արւես-
տագէտներ, ինչպէս ճարտարապետներ՝ Բրիւնելեսկօ, Ալբեր-
տի, Բրամանտէ, Պալլադիօ, արձանագործներ՝ Դոնատելլօ, 
Ջակոբօ Դելլա Քվերչիա, Գիբերտի, Վերրոկկիօ, Պօլլաջուոլօ, 
Միքէլ-Անջելօ. Նկարիչներ՝ Ռաֆայէլ, Լեօնարդօ Դը Վինչի, 
Կարպակիօ, Ֆարրիանօ, Մասսակիօ, Բոտիչելլի, երկու Բելինի-
ներ եւ այլն: Ֆրանսիան, Սպանիան եւ Հոլլանդիան եւս 
ենթարկւեցին Իտալական ազդեցութեան, ականաւոր արւես-
տագէտների շարքեր տալով: Այդ արւեստագէտների գործերից 
շատերը ներկայիս միլիոնաւոր դալերների արժէք ունեն: - 
Վերածնունդի շրջանը միաժամանակ մտաւոր խմորումների 
սկիզբը դրեց Եւրոպայում, ժողովրդական մեծ զանգուածների 
արգահատելի վիճակի վրայ ժամանակակից «մարդասէր» դա-

սակարգի ուշադրութիւնը գրաւելով: Վասսալական 
(աւատական)  դրութեան տակ տառապող գիւղացիութեան 
ինչպէս նաեւ քաղաքների մանր արհեստաւորների եւ գործա-

ւորների խաւերի մէջ սկսւեց դանդաղ,  բայց նշմարելի արթ-
նացում դարերի քարացնող, աստիճանաբար մտքերը պատ-
րաստելու ազգերի իրական մեծ վերածնունդի համար: 

ՌԵՆՈՄԷ, Ֆր.- Վարկ. պատիւ. անուն՝ վատ կամ լաւ 
նշանակութեամբ: 
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ՌԵՆՏԱ, Ֆր.- 1) Կալուածներից կամ դրամագլխից 
ստացւած եկամուտ. 2) Պետական փոխառութեան արժե-
թուղթ: 

ՌԵՊԱՐԱՍԻՈՆ, Լտ.- Վնասների հատուցում: 

ՌԵՊԵՐՏՈՒԱՐ, Ֆր.- 1) Թատրոնական տարեշրջանի 
ընթացքում ներկայացւելիք կամ ներկայացւած թատերգու-
թիւնների  ընդհանուր քանակ. 2) Մի դերասանի կամ դերա-

սունուհու խաղցած դերերի ընդհանուր ամբողջութիւն: 

ՌԵՊՏԻԼ ՖՈՆԴ (Ֆընդ).-  Պետութեան  գաղտնի ծախսելիք 
գումար, ներքին եւ արտաքին մամուլը կաշառելու համար: 

ՌԵՊՐԵՍԱԼԻԱ, Լտ.- 1) Թշնամու պատճառած վնասի 
համար փոխվրէժ՝ նոյնպէս վնասով. 2) Մի պետութեան 
կողմից հակառակորդ պետութեան դէմ վնասակար միջոցների 
գործադրութիւն: 

ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- Վերարտադրութիւն: 

ՌԵՍՈՒՐՍ, Ֆր.- 1) Ապրուստի միջոց. աղբիւր. 2) Որեւէ 
հաստատութեան կամ պետութեան եկամուտի աղբիւր: 

ՌԵՍՏԱՎՐԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Վերականգնում. վերանորոգում. 
2) Քանդւած եւ աղճատւած իրերն ու շէնքերը նախկին 
վիճակին դարձնելու աշխատանք: 

ՌԵՎԱՆՇ, Ֆր.- Պատճառած վնասի փոխարէն վրէժ-
խնդրութիւն: 

ՌԵՎԻԶԻՈՆԻԶՄ, Լտ.- Քաղաքական-տնտեսական գիտու-
թիւնների մէջ աջակողմեան մի հոսանք, որն ընդունելով 
հանդերձ Մարքսեան տեսութիւնների հիմնական տեսակէտ-
ները՝ համամիտ է «վերաքննելու» նրանց, որոշ ձեւափոխու-
թիւններին ենթարկելու, ժամանակակից պահանջներին յար-
մացնելու համար: Ռեվիզիոնիստները հաւատում են թէ 
հնարաւոր է կապիտալիստ դասակարգի հետ քաղցր լեզու 
գտնել, տնտեսական պայքարը խաղաղ միջոցներով լուծելու 
համար: 
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ՌԵՑԵՊՏ, Լտ.- Դեղագիր:  

ՌԵՑԻԴԻՎ, Լտ.- 1) Նախապէս գործւած յանցանքի նման  
մէկ նոր յանցանքի կրկնութիւն. 2) Նախապէս ունեցած 
հիւանդութեան կրկնութիւն: 

ՌԵՖԵՐԱՏ, Լտ.- Հրապարակային տեղեկագրութիւն որեւէ 
հարցի  շուրջ. զեկոյց: 

ՌԵՖԵՐԵՆԴՈՒՄ, Լտ.- Օրէնսդրութիւն համաժողովըր-
դական քուէով: 

ՌԵՖԼԵՔՍ, Լտ.- Անդրադարձում, ցոլացում: 

ՌԵՖՈՐՄ, Լտ.- Բարենորոգում. վերականգնում: 

ՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱ, Լտ.- ԺԶ-րդ դարում Կենտրոնական եւ 
Արեւմտեան Եւրոպայում  կրօնաբարոյագիտական իմաստով 
մեծ շարժում, որը ուղղւած էր պապական իշխանութեան եւ 
ընդհանուր առմամբ կաթոլիկ կղերականութեան ծայրահեղ 
ապականութեան դէմ: Այդ շարժման հետեւանքը Բողոքա-

կանութիւնն եղաւ եւ Հռոմից ապստամբւող ուրիշ 
յարանւանութիւնները: 

ՌԷԱԼ, Լտ.- Իրական. հաստատապէս գոյութիւն ունեցող. 
իսկական: 

ՌԷԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Փիլիսոփայական աշխարհայեացք, որի 
համաձայն  նիւթական, մատչելի աշխարհը միմիայն իրական 
է. 2) Գրականութեան եւ գեղարւեստի մէջ պատկերացում նիւ-
թական, տեսանելի, շօշափելի առարկաների եւ իրողու-
թիւնների. 3) Ընթացիկ կեանքում՝ դրական իրողութիւնների 
ըմբռնում. հեռու ամէն երազկոտութիւնից եւ խորհրդա-

պաշտական տուեալներից: 

ՌԷՅԵԱ, Լտ.- Ռէյեա Սիլվիա – Հռոմի հիմնադիրներ 
Ռոմուլուսի եւ Ռեմուսի մայր (Տե՛ս Ռոմուլուս): 

ՌԷՅԽՍՐԱՏ, (Ռայխսրատ), Գր.- Աւստրիական ներկայա-

ցուցչական պալատ. պարլամենտ: 
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ՌԻԳՈՐԻԶՄ, Լտ.- 1) Ծայրահեղօրէն խիստ գաղափար-
ների որդեգրում. 2) Խստակեացութիւն: 

ՌԻԳ-ՎԵԴԱ, Սս.- Հնդկական Բրահմինական սրբազան 
չորս գրքերից – Վեդաներից առաջինը, սանսկրիտերէն լեզւով 
գրւած, որը առատ լոյս է սփռում նախնի Հնդիկների 
կրօնական-ընկերային կազմի վրայ: 

ՌԻԹՄ, Յն.- Երաժշտութեան կամ ատենախօսութեան 
մէջ հնչիւնների  հետեւողական ելեւէջ: 

ՌԻՕ, Սպ.- Սպանիերէն լեզւով՝ գետ: 

ՌԻՍԿ, Ֆր.- Որոշ ակնկալութեան համար վտանգը կամ 
կորուստը յանձն առնելու վճռողականութիւն: 

ՌԻՏՈՐԻԿԱ, Յն.- 1) Հռետորութիւն. Ճարտասանութիւն. 
2) Ճարտասանութեան արւեստ: 

ՌԻՏՈՒԱԼ, Լտ.- Ծիսական. կրօնական արարողութիւն-
ների համապատասխան: 

ՌԻՏՈՒԱԼ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ.- Հակահրէայ խուժանի 
կարծիքով Հրէաների կողմից փախցւած Քրիստոնեայ մանուկ-
ների գաղտնի սպանութիւն, նրանց արիւնը գործածելու 
համար մեծ պահքին, Մացայի (բաղարճ հացի) մէջ: 

ՌԻՏՈՒՐՆԵԼ, Ֆր.- Երեք տողնոց տուներով բանաստեղծու-
թիւն, որի առաջին եւ երրորդ տողի վերջին յանգերը 
ներդաշնակում են իրար, եւ առաջին տան երկրորդ տողը 
երկրորդ տան երկրորդ տողին: 

ՌՈԲԻՆԶՈՆ ԿՐՈՒԶՈՅԵ, Յտ.Ա.- Անգլիացի վիպագիր 
Դանիէլ դը Ֆօյէի (1660-1731)  գրած հռչակաւոր վէպի 
հերոս: Ռոբինզոնը մի նաւաբեկութեան զոհ գնալով՝ յայտնւեց 
մի ան-մարդաբնակ, վայրենի կղզու վրայ, ուր կարողացաւ ոչ 
միայն իր գոյութիւնը պահել, այլ եւ շնորհիւ իր 
հնարամտութեան՝ տանելի պայմաններ ստեղծեց իր համար: 
Պատանեկան ընթերցանութեան ամենից ժողովրդական 
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գրքերից մէկն է ընդունւած համաշխարհային 
գրականութեան մէջ: Հեղինակը մեռաւ քաղցից: 

ՌՈԶԵՆԿՐԷՅՑԵՐՆԵՐ, Գր.- Գերմանիայում եւ Աւստրիա-

յում 1610-ին ստեղծւած գաղտնի կազմակերպութեան  
անդամներ, որոնք կրօնական եւ քաղաքական բարենորոգ-
չական  ծրագիրներ ունէին: Հաւատում էին չար եւ բարի 
ոգիներին ու կախարդութիւններին եւ օտարոտի ծիսակատա-

րութիւններ ունէին: Իրենց ուսուցմունքը պարունակող հոյա-

կապ, արտասովոր կերպով շքեղ հրատարակութիւններ գոյու-
թիւն ունեն, ոմանք մի քանի հարիւր դալէր արժողութեամբ. 
Սողոմոնի «Իմաստութիւնների» եւ հին օրերի կախարդների 
գրութիւններից ընդօրինակումներով, արտառոց ճիւաղների 
պատկերներով ու խորհրդապաշտական խայտա-ճամուկ 
նկարներով: Կազմակերպութիւնը մինչեւ այժմ գոյութիւն 
ունի, հարիւրաւոր ճիւղաւորութիւններով մասնա-ւորապէս Մ. 
Նահանգների եւ Անգլիախօս ուրիշ երկրների մէջ: 

ՌՈՄԱՆՈՎՆԵՐ, Յտ.Ա.- Ցարերի տոհմ, որը իշխեց Ռուս 
ժողովրդի ճակատագրի վրայ 1613-ից մինչեւ 1917-ը 
սանձարձակ բռնապետութեամբ: 

ՌՈՄԱՆՏԻԶՄ, Լտ.- Նախորդ դարի սկզբներում Ֆրան-
սիայի մէջ ծաղկած գրական-գեղարւեստական նոր հոսանք: 
Ռոմանտիզմը մերժում էր իրապաշտ մտածելակերպը, իբր չոր 
եւ անախորժ. փնտռում էր գաղափարական, անրջային 
գեղեցկութիւններ, հաւատալով թէ կեանքի մէջ հնարաւոր  է 
մարմնացնել այն. ձգտում էր գերբնական, վերացական 
երջանկութիւններին, արւեստի մէջ դնելով հոգեկան յափշ-
տակութիւնների թափանցիկ գոյներ: Ռոմանտիզմը ազդեց 
բոլոր ազգերի իմացական վերելքի վրայ, եւ մինչեւ վերջերս 
շարունակում էր մնալ տիրական դիրքի մէջ, մինչեւ որ 
Ռէալիստական (Իրապաշտական)  գրական-գեղարուես-
տական հոսանքները սկսեցին նրա հիմքերը խախտել: 

ՌՈՄԷՕ ԵՒ ՋԻՒԼԼԵՏ, Յտ. Ա.- Մեծագոյն թատերագիր 
Շէյքսպիրի սրտառուչ դրամայի հերոսներ, անհունօրէն  իրար 
սիրող պատանի եւ իր տարփուհին, որոնք զոհ գնացին իրենց 
ծնողների հակամարտութեան եւ քմահաճոյքին: Ռոմէօ եւ 
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Ջիւլլէտ անունները մնում են իբր խորհրդանիշը սիրոյ համար 
մեռնող մի տարաբախտ զոյգի: 

ՌՈՄՈՒԼՈՒՍ, Լտ.- Հռոմի հիմնադիր, Լատինական մի 
աւանդութեան համաձայն, 753-715  թ. Ք.Ա.: Իր եղբայր 
Ռեմուսի հետ տակաւին նոր ծնւած ՝ անհայր վիճակում՝ 
ամայի մի վայրը նետւեցին, ուր մի էգ գայլ, իր ձագերը 
կորցրած՝ սննեց նրանց: Յետագային Ռոմուլուս սպանեց իր 
եղբօրը: Գայլը խորհրդանիշն եղաւ Հռոմի պաշտպանութեան: 

ՌՈՅԵԱԼԻՍՏ, Լտ. Ֆր.- Արքայական իշխանութեան կողմ-
նակից, համակիր: 

ՌՈՍՏՐԱ, Լտ.- Պատմական Հռոմի հրապարակում 
կառուցւած պատուանդան (Ռոստրում), որի վրայից քաղա-

քական գործիչներ, հռետորներ եւ բանաստեղծներ խօսում 
էին ժողովրդին: 

ՌՈՒՀՃԻ (Ռուհանի – Արաբերէն՝ հոգի).- Հոգով ներշնչ-
ւող. հոգով փրկւող: Կրօնական մի աղանդ, որը վերջերս սկսել է 
հող գտնել Սիւրիայի, Յունաստանի եւ Ամերիկայի Հայերի մէջ, 
Եւրոպացի եւ Ամերիկացի քարոզիչների ջամքերով: Ծայրա-

հեղօրէն միակողմնակի, մտաւոր խղճալի, սահմանափակ 
հորիզոնի տէր անհատներ են Ռուհճիականները, իրենց մտքից 
տրամաբանութիւնը հալածող, գերբնական յափշտակութիւն-
ների մշուշների մէջ տարուբերւող հոգեկան հիւանդներ: Մարդ 
ու կին՝ ամբողջովին մերկարդամ մրկտւում են գետերում: 
Ռուհճիութիւնը կրօնական հաւաքական խելագարութեան 
երեւոյթներից մէկն է: 

ՌՈՒՍԱԼԿԱ, Ռս.- Ռուս ժողովրդական երեւա-կայու-
թեամբ ջրային չքնաղ յաւերժահարսներ, գետերի մէջ ապրող: 
Ռուսալկաների շուրջ գոյութիւն ունեցող աւանդավէպերն իբր 
ներշնչման աղբիւր ծառայած են ռուս բազմաթիւ հեղինակ-
ների համար: 

ՌՈՒԲԻԿՈՆ, Յտ. Ա.- Մի փոքրիկ գետ Իտալիայի եւ 
Գալլիայի (պատմական Ֆրանսայի) միջեւ, Ալպեան լեռների 
մօտ: Յուլիոս Կեսար Հռոմէական բանակով անցաւ Ռուբիկոն 
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գետը, բացականչելով.- «Վիճակը նետուած է», եւ վճռական 
հարուածը տւեց թշնամուն: Ներկայիս ասել թէ մէկը 
«Ռուբիկոնն անցաւ», նշանակում է շեշտել, թէ ակնարկւած 
անձը վճռական մի քայլ գործեց: 

ՌՈՒՏԻՆԱ,  Ֆր.- Հնաւանդ սովորութիւնների կոյր հետե-
ւողութիւն: 

 

Ս 

ՍԱԲԷԻԶՄ, Աբ.- Պատմական Արաբիայի  Սաբա կոչւած 
նահանգում տիրող կրօնի անուն, որի պաշտամունքի առար-
կայ էին՝ արեւը, լուսինն ու աստղերը: 

ՍԱԲՈՏԱԺ, Ֆր.- 1) Հողաթափների (տնային կիսակօշիկ-
ների) պատրաստութիւն. Արտադրութիւն. 2) Գործաւորի 
կողմից վստահուած ապրանքի փճացում. 3) Դիտումնաւոր 
վնաս որեւէ անձին կամ հաստատութեան: 

ՍԱԳ, (Սագա), Շվ.- Եւրոպայի հիւսիսային ցեղերի  
(Շվեդացի, Նորվեգացի եւ այլն) հեթանոսական աւանդա-

վէպերի հաւաքածու, կրօնական-դիւցազներգական բովան-
դակութեամբ: 

ՍԱԴԻԶՄ, Յտ. Ա.- Սեռային խելագարութեան մէկ տեսակ, 
Մարկիզ դը Սադի անունով կոչւող, որն առաջին անգամ 
նկարագրած է այդ երեւոյթը: Սադիզմին ենթակայ անհատը 
հաճոյք է առնում իր վաւաշոտութեան առարկայ եղած անձը 
տանջելով եւ օտարոտի, վայրագ ձեւերի դիմելով: Լինում է 
ներգործական եւ կրաւորական: 

ՍԱԴՈՒԿԵՑԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Բաբելոնի գերութիւնից յետոյ 
Հրէայ աղանդաւորներ, որոնք մերժում էին հոգու անմահու-
թեան գաղափարը: 

ՍԱԴՐԱԶԱՄ, Պս.- Ներկայ Պարսկաստանում վարչապետ. 
Նախարարապետ. երկրորդ անձը Շահից յետոյ: 
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ՍԱԶԱՆԴԱՐ, Պս.- Պարսկաստանում եւ Կովկասում՝ 
տեղական գործիքներով երաժշտախումբ: 

ՍԱԼԻՆԵՐ, Լտ.- Հռոմի մէջ Մարս աստուծոյ տաճարի 
քուրմեր, որոնք հանդիսաւոր թափօրների մէջ քալելու 
փոխարէն պարում էին եւ ցատկռտում, ռազմական շարժում-
ներով: 

ՍԱԼՈՆ, Ֆր.- 1) Շքեղ սրահ. հիւրասենեակ. 2) Գրական-
գեղարւեստական են հանրային գործիչների ժողովատեղ. 3) 
Փարիզի մէջ ամէն տարի կրկնւող գեղարուեստական գործերի  
արուեստահանդէս: 

ՍԱՄԱՐԱՑԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Հրէաստանի մէջ Սամարիա 
քաղաքի բնակիչներ, համանուն գաւառակի մէջ: Սամարացի-
ները Ասորիների եւ Հրէաների խառն ամուսնութիւնից առա-

ջացած փոքրիկ ցեղ էին, եւ ուղղափառ Հրէաների կողմից 
հալածւում էին իբր «պիղծ», «անմաքուր» ժողովուրդ: 

ՍԱՄՈՒՄ, Աբ.- Աֆրիկայի մէջ հիւսիս-արեւմտեան 
հեղձուցիչ քամի: 

ՍԱՄՈՒՐԱՑԻ, Ճպ.- Ճապոնական ժողովրդական իդէալն է 
ասպետ (սամուրացի) լինել, որը կայանում է աւանդական 
առաքինութիւններն անաղարտ պահելու մէջ, պապերից 
մնացած յիշատակները յարգելով եւ հետեւելով նրանց 
պատուիրած բարոյագիտական հրահանգներին: 

ՍԱՄՍՈՆ, Հր.- Հին Կտակարանի մէջ՝ Փղշտացիների դէմ 
գործած իր քաջագործութիւններով հերոսացած հսկան, որն 
իր դաւադիր սիրուհու – Դալիլայի մատնութեանը զոհ գնաց: 

ՍԱՆԱՏՈՐԻՈՒՄ, Լտ.- Բուժարան. հիւանդանոց: Սովորա-

բար սանատորիումներն աշխատում էին հիմնել խոշոր 
քաղաքներից հեռու, կլիմայական ընտիր միջավայրում: 

ՍԱՆԴԱԼ, Յն.- Հին Յունա-Հռոմէական կօշիկներ, մէկ 
կտոր փայտից, առանց կրունկների, ժապաւէնով կապւող ոտքի 
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հետ: Ներկայիս սանդալ են կոչւում կանանց թեթեւ 
կիսակօշիկներ, առանց կրունկների: 

ՍԱՆԻՏԱՐ, Լտ.- Առողջապահական վարչութեան պաշ-
տօնեայ, բժիշկ, օգնական եւ այլն: 

ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ, Լտ.- Առողջապահական: 

ՍԱՆԿՑԻԱ, Լտ.- Վարչական որեւէ որոշման հաստատում. 
օրինականացում: 

ՍԱՆՋԱԳԸ-ՇԷՐԻՖ, Թք.- Մարգարէի (Մահմեդի) դրօշակ, 
որը սուլթանական օրերում պահւում էր Պոլսոյ մէջ, 
հրապարակ էր հանւում Քրիստոնէաների դէմ կրօնական 
պատերազմ յայտարարելու պարագային, խուժանային կրօ-
նական մոլեռանդութիւն ստեղծելու համար: 

ՍԱՆՍԿՐԻՏԵՐԷՆ.- Հնդկաստանի գրական ճոխ եւ 
մշակւած լեզու, ԺԵ-րդ դարից մինչեւ Բ-Գ-րդ դարը Ք.Ա.: Հին 
հնդկական բոլոր կրօնա-փիլիսոփայական եւ դիւցազներ-
գական հեղինակութիւնները գրւած են Սանսկրիտերէն լեզւով: 
Համեմատական  լեզւագիտութեան համաձայն հայ բառա-

մթերքի մի նկատելի մասը սանսկրիտ ծագումն ունի: 

ՍԱՊԵՈՐ, Ֆր.- Բանակի մէջ ճարտարապետական եւ 
մեքենագիտական զօրամաս, ինչպէս՝ բերդեր եւ կանուրջներ 
շինող, հեռագրաթել, խրամատներ, եւ այլ աշխատանքներ 
կատարող եւ այլն: 

ՍԱՏԵԼԼԻՏ, Յն.- 1) Արբանեակ. մի մոլորակի շուրջը 
դարձող մի ուրիշ աւելի փոքր մոլորակ, ինչպէս լուսինը մեր 
երկրի համար: Կան մոլորակներ, որոնք մէկի փոխարէն մի 
քանի արբանեակներ – լուսիններ ունեն: Մեր երկրի լոյսի եւ 
տաքութեան աղբիւրն եղող արեւը, ինչպէս յայտնի է, ութը 
մոլորակներ ունի, որոնք դառնում են իր շուրջը զանազան 
հեռաւորութիւնների վրայ: Արեւի ամենից մօտ մոլորակն է 
Մերկուրին, որը լուսին չունի.  յաջորդն է Վենիւս, նոյնպէս ան-
լուսին մոլորակ, երրորդն է մեր բնակած երկիրը, մէկ 
լուսինով. չորրորդն է Մարս՝ երկու լուսիններով. հինգերորդն է 
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Իւպիտեր՝ ութը լուսիններով. վեցերորդն է Ուրանուս՝ չորս 
լուսիններով, եւ ութերորդն է Նեպտուն՝ միայն մէկ լուսինով: 
2) Մի զօրաւոր անձի շուրջը սողոսկացող անձ: 

ՍԱՏԻԱԳՐԱԲԱ, Հն.- Հնդկաստանում անգլիական գերիշ-
խանութեան դէմ սկսւած ներկայ քաղաքական պայքարի մէջ 
գործադրւող «խաղաղ դիմադրութիւն»: 

ՍԱՏԻՐԱ, Յն.- Գրականութեան մէջ սուր հեքնանք, 
քննական նուրբ ոճով՝ պետութեան, հաստատութեան կամ 
անհատի թերութիւնների մասին: 

ՍԱՏԻՐԻԱԶԻՍ, Յն.- Այր մարդու մէջ ծայրահեղ իգամոլու-
թիւն: 

ՍԱՏԻՐՆԵՐ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ Բաքոսի 
(Գինարբուքի աստուծոյ) ուղեկից կիսաստւածներ, այծի ոտ-
քերով, գլխին կոտոշներ, հմուտ կերպով նւագող սրինգի վրայ: 
Չարաճճի էին, արագաշարժ, ծայրայեղ հեշտասէր, աշխա-

տում էին անզգոյշ կիներին հրապուրել: 

ՍԱՏՈՒՐՆ, Լտ.- 1) Հռոմէացիների ժամանակի աստւած. 
2) Արեգակային սիստեմի վեցերորդ մոլորակ – հեռաւորու-
թեամբ, եւ երկրորդը – իր մեծութեամբ: 

ՍԱՏՈՒՐՆԱԼԻԱ, Լտ.- Պատմական Հռոմում աշնան տօնա-

խմբութիւնների շարք, ի պատիւ Սատուրն աստուծոյ, ցոփ ու 
սանձարձակ ուրախութիւններով: 

ՍԱՏՐԱՊ, Յն.- Նախամահմեդական Պարսկաստանում 
անսահման լիազօրութիւն ունեցող նահանգապետ, սովորա-

բար անխիղճ կեղեքիչ եւ բռնապետ: 

ՍԱՐԱԿԻՆՈՍՆԵՐ, Լտ.- Եւրոպացիների կողմից Արաբներին 
տրուած անուն, միջին դարերում: 

ՍԱՐԱՍՎԱՏԻ, Սս.- Հնդկական դիցաբանութեան մէջ 
Բրահմայի կին, գետերի աստուածուհի, գեղարւեստի պաշտ-
պան: 



227 
 

 

ՍԱՐԲԱԶ, Պս.- Պարսիկ հետեւակ զինւոր, որ երբեմն էլ 
ոստիկանի պաշտօնն է վարում: 

ՍԱՐԴՈՆԻԿ, Յն.- 1) Չարամտօրէն հեգնական. մաղձոտ. 
թունաւոր. 2) Սարդոնիկ ծիծաղ – հիւանդոտ ծիծաղ – մարմ-
նի ցնցումներով: 

ՍԱՐԹԵՐ, Մն.- Խ. Միութեան մէջ, Անդրկասպեան 
շրջանում ապրող մոնղոլական ծագումով ցեղերի ընդհանուր 
անուն: 

ՍԱՐԿՈՖԱԳ, Յն.- 1) Տապանաքար. 2) Միակտոր քարից 
դագաղ: 

ՍԱՐՄԱԹԱՑԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Ներկայ Եւրոպական Ռուսաս-
տանի նախնական բնակիչներ, վայրագ եւ պատերազմիկ, 
որոնք յաճախ Կովկասեան լեռնաշղթան ճեղքած են, 
Վրաստանն ու Հայաստանն ասպատակելու: Հայոց Տիգրան 
Մեծ թագաւորի եւ Պոնտացի Միհրդատ Եվպատորի բանակ-
ներին միացած, իբր վարձկան զօրքեր, մասնակցեցին նրանց 
պատերազմներին՝ Հռոմէական լեգէոնների  դէմ, Կապադով-
կիայի մէջ: Սարմաթացիները Ք.Յ. երրորդ դարում ջախջախ-
ւեցին Գոթական ցեղերից, եւ ապա ձուլւեցին Սլաւոնական մեծ 
ժողովրդի  - Ռուսների հետ: 

ՍԱՔԱՐԹՎԵԼՕ, Վր.- Վրացերէն լեզւով՝ Վրաստան: 

ՍԱՖԻԶՄ, Յտ. Ա.- Կանանց մէջ համասեռական  հիւան-
դոտ հակում (ինչպէս այրերի մէջ՝ արւագիտութիւն), հին 
Յունաստանի մեծագոյն բանաստեղծուհի Սաֆայի (Է-Զ 
դարում, Ք.Ա.) անունով, որը մեղադրւում էր այդ թերութեան 
մէջ: 

ՍԵԱՆՍ, Ֆր.- 1) կարճ ժողով. նիստ. 2) Գիտական փորձին 
յատկացուած կարճ միջոց: 

ՍԵԲ, Եգ.- Եգիպտական հայր աստւած, որից ծագումն 
առին բոլոր  աստւածներն ու աստւածուհիները: Իր շառաւիղ-
ներն էին Գետ՝ երկրի աստւած, եւ Նէիտ՝ երկնքի աստւածուհի, 
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որոնք իրար հետ ամուսնանալով՝ ունեցան երկու տղայ – Սետ 
եւ Օզիրիս, եւ երկու աղջիկ՝ Իզիս եւ Նեփթիս նախապէս 
Օզիրիսի սիրուհի եղաւ, մինչեւ որ Օզիրիս լքեց իրեն եւ 
ամուսնացաւ իզիրիսի հետ: Սետը նախանձելով Օզիրիսին՝ 
դաւադրութեամբ սպանեց նրան, եւ մարմինը դագաղի մէջ 
դնելով՝ Նեղոս գետը նետեց: Իզիս գտաւ դագաղը ծովի մէջ, 
Սիւրիայի մօտ եւ ետ բերեց Եգիպտոս: Սետը ներա ձեռքից 
յափշտակեց Օզիրիսի մարմինը եւ տասնեւչորս կտորի 
բաժնելով՝ տասնեւչորս տարբեր տեղերում թաղեց: Իզիս գտաւ 
կտորները, իրար միացրեց, եւ մեծն աստւած՝ Ամոն-Ռա՝ 
կեանք տւեց Օզիրիսի մարմնին, որ այնուհետեւ նշանակւեց 
անդրգերեզմանային աշխարհի դատաւոր-աստւած: Իզիս 
ունեցաւ Օզիրիսից մի զաւակ՝ Հորուս, որ եղաւ արեւի 
աստւած: Եգիպտական դիցաբանութեան երրորդութիւնը 
կազմեցին Օզիրիս, Իզիս եւ Հորուս: Կային նաեւ ուրիշ 
աստւածներ եւ աստւածուհիներ՝ Հիւսիսային եւ Հարաւային 
Եգիպտոսում, իրարից անջատ, ինչպէս՝ Դենդեայում՝ Հատոր, 
կով-աստւածուի. Խնում – մարմնացած Խոյի (ղոչ) ձեւով. 
Հերմոպոլիսում՝ Թաութ – լուսնի աստւած, կապիկի երեւոյ-
թով մարմնացած, Ֆայում՝ ջրային Սոբիկ աստւած, կոկոր-
դիլոսի երեւոյթով մարմնացած. Բէիտ, երկնքի աստւածուհի. 
Անուրիս՝ շնագայլի երեւոյթով, Թոթ, արագիլի ձեւով մարմ-
նացած. Վերջինը մեռեալների աշխարհում հոգիներին կշռող, 
իբր Օզիրիսի օգնական: 

ՍԵԶՈՆ, Ֆր.- 1) Տարւայ որոշ շրջան, օրինակ՝ ամառուայ 
սեզոն, ձմեռւայ եւայլն. 2) Որոշ ժամանակամիջոց որեւէ 
բանի, օրինակ՝ նորաձեւութեան, հաճոյքի, հանքային ջրերում 
բժշկութեան, ներկայացումների եւ այլն: 

ՍԵԼԱՒ, Պս.- Հեղեղ: 

ՍԵԼԵԿՑԻԱ, (կամ Բնական Ընտրութեան Տեսութիւն). 
մեծանուն անգլիացի բնագէտ Դարվինի տեսութիւն, որի 
համաձայն կենդանական եւ բուսական աշխարհում միայն 
այն տեսակներն են զարգանում եւ բազմանում, որոնք 
կարողանաում են յարմարւել իրենց շրջապատի պայման-
ներին բնական ընտրութեամբ: 
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ՍԵԼԵՆԱ, Տե՛ս Դիանա: 

ՍԵԿՈԳՐԱՖԻԱ, Լտ. Յն.- Ուռիցիկ տառերով մասնաւոր 
տպագրութիւն կոյրերի համար, որոնք մատների շօշափումով 
կարդում են գրութիւնները: 

ՍԵԿՈՒԼԵԱՐԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Կրօնական ազդեցութիւնից 
ազատում՝ աշխարհական ազդեցութեան ենթարկւելու 
համար. 2) Մտաւոր-իմացական ազատագրութիւն կրօնական-
դաւանական ազդեցութիւնից, գիտութեան եւ քաղաքա-

կրթութեան հետեւելու նպատակով: 

ՍԵԿՎԵՍՏՐ, Լտ.- Ստացւածքի վրայ դատական արգելք, 
ժամանակաւոր կերպով: 

ՍԵԿՏԿՈՐ, Լտ.- 1) Երկրաչափութեան մէջ շրջագծի կենտ-
րոնից դէպի շրջագիծն երկարող երկու ուղղաձիգ գիծերի միջեւ 
եղած տարածութիւն. 2) Ընդհանուր ամբողջութեան մէջ 
առանձին մաս. 3) Վարչական կամ կազմակերպական մարմ-
նի զատ ճիւղ, բաժանմունք: 

ՍԵԿՏԱՆՏ, Լտ.- Աղանդաւոր: 

ՍԵԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Վարչական հաստատութեան մէջ որոշ 
մասնաճիւղ. 2) Բաժանմունք. մաս: 

ՍԵՄԱԿԱՆ ՑԵՂԵՐ, Յտ. Ա.- Ասորիներ, Արաբներ, Հրէաներ, 
Միջագետքի եւ Լիբանանի մանր ցեղեր: 

ՍԵՄԵՍՏՐ, Լտ.- Համալսարաններում եւ քալէջներում 
տարեկան դասընթացքի կէսը, Սեպտեմբերից մինչեւ Դեկտեմ-
բեր կամ Յունուարից մինչեւ Յունիսի շրջան: 

ՍԵՆԱՏ, Լտ.- 1) Պապական Հռոմում օրէնսդրական եւ 
վարչական գերագոյն  խորհուրդ («ծերակոյտ»). 2) Ներկայիս 
բազմաթիւ երկրներում օրէնսդրական գերագոյն մարմին: 

ՍԵՆԱՏՈՐ, Լտ.- Սենատի անդամ: 
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ՍԵՆ-ԲԵՐՆԱՐ, Յտ. Ա.- Զվիցերիայում համանուն լեռան 
մօտ մի կաթոլիկ միաբանութեան ընտիր, խոշոր տեսակի 
շուներ, որոնք Ալպեան լեռների  ձիւնի եւ սառնամանիքների 
մէջ մոլորւած ուղեւորներին գտնելու եւ օգնութիւն հաս-
ցնելու համար են մարզւած: 

ՍԵՆԵԳԱԼԷԶ, Յտ. Ա.- Արեւմտեան Աֆրիկայի Սենեգալ 
շրջանի զինւորներ, ֆրանսիական բանակում, վայրագ եւ 
անգութ: Համաշխարհային վերջին պատերազմի ժամանակ 
աչքի ընկան իրենց խժդժութիւններով. Իրենց սպանած 
գերմանացիների քիթերն ու ականջները գրպանների մէջ 
լցրած՝ ծախում էին Փարիզի սրճարաններում, նրբազգաց 
հայրենասէր Ֆրանսացիներին: 

ՍԵՆՏ-ՋԵՅՄՍ,  Յտ. Ա.- Արքայական պատմական պալատ 
Անգլիայում: 

ՍԵՆՍԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Արտասովոր յուզում. 2) Հիացմունքի 
փոթորիկ: 

ՍԵՆՍՈՒԱԼ, Լտ.- Զգայնական: 

ՍԵՆՍՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- Փիլիսոփայական աշխարհայեացք, 
որի համաձայն անհատի վրայ ազդող տպաւորութիւններ 
արդիւնքն են իր զգայնականութեան, եւ մտածողութիւնն 
ինքնին  զգայնականութիւնն է: Սենսուալիզմի հետեւորդների 
համոզումով անհատի մէջ գոյութիւն ունեցող բոլոր 
ձգտումները միմիայն մարմնական – զգայնական հիմքն 
ունեն եւ բնազդաբար այդ անհատը ձգտում է նրանց 
գոհացում տալու, որը իր կենսական պայքարի միակ 
արդարացումն է: 

ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼ, Ֆր.- Զգայուն, շուտ յուզւող, լալկան: 

ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼԻԶՄ, Ֆր.- Նախորդ դարում գրական 
հոսանք, զգայուն յուզումների եւ տպաւորութիւնների շունչով 
եւ մարդասիրական լայն բայց պարապ տրամադրու-
թիւններով, յաճախ լալկանութեան դրոշմով: 
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ՍԵՊԱՐԱՏԻԶՄ, Լտ.- 1) Պետութիւնից անջատուելու եւ 
ինքնավար լինելու ձգտում. 2) Կրօնական կամ այլ հաստա-

տութիւնից բաժնուելու եւ ուրոյն կենցաղ ստեղծելու ձգտում. 
անջատողականութիւն: 

ՍԵՊԱՐԱՏԻՍՏ, Լտ.- Անջատողական: 

ՍԵՊԱՐԱՏՈՐ, Լտ.- 1) Ցորենը յարդից զատող մեքենայ. 2) 
Սերը կաթից զատող գործիք: 

ՍԵՊՈՒԿԻ (Սեպպուկու), Ճպ.- Չինացիներից ընդօրինակ-
ւած ճապոնական ինքնապատժի մի ձեւ – պատւոյ անձնաս-
պանութիւն: Ենթական իր նախնիների եւ ապրող շառաւիղ-
ների պատիւը փրկելու համար՝ որոշում էր ինքնիրէն սպանել 
իր գործած մի ծանր յանցանքը քաւելու նպատակով, եւ 
սովորաբար իր սիրելիների հետ վերջին  անգամ սեղանի 
նստելուց եւ ապա նրանց հրաժեշտ տալուց յետոյ՝ առանձ-
նանում էր մեռնելու համար: Ընդունւած ձեւն այն էր, որ 
ծունկի էր գալիս մի փոքրիկ անիւի առջեւ, սուր դանակով 
ճեղքում էր իր փորը, եւ աղիքի ծայրը գտնելով՝ փաթաթում էր 
անիւի վրայ, եւ ապա սկսում էր դարձնել այն դանդաղօրէն, 
մինչեւ որ ամբողջ  փորոտիքը անիւի վրայ փաթաթէր, եւ ինքն 
էլ ուժասպառ՝ մեռնէր: Պատիւը պահանջում էր որպէսզի ոչ 
մէկ ճիչ, ոչ մէկ հառաչանք չարձակէր այդ ահռելի գործողու-
թեան ընթացքում: Ճապոնական մեծագոյն բարենորոգիչն ու 
օրէնսդիրը՝ Իէյասուն մօտ երեք տարի առաջ արգիլեց այդ 
վայրագ ինքնասպանութիւնը, բարոյապէս անարժէք յայտա-

րարելով այն, սակայն մինչեւ ներկայ օրերն էլ գործ է դրւում, 
թէեւ քիչ անգամ, այն էլ մեղմացած ձեւերով: Ներկայ 
ճապոնական Միկադռի հօր թաղման օրը ահագին աղմուկ 
հանեց Ռուս-ճապոնական պատերազմում մեծ անուն հանած 
գեներալ Նոգիի ինքնասպանութիւնը, որ չուզեց բաժնւել իր 
միապետից: Նոգին փոխանակ իր աղիքներն անիւի վրայ 
փաթթելու՝ սուրով ճեղքեց իր փորը ամբողջ երկարութեամբ եւ 
աղիքները ամբողջովին դուրս թափեց եւ մեռաւ: Իր կինը 
յաջորդ սենեակում իր կոկորդը կտրեց: Ինքնասպանութեան 
ճապոնական ձեւը յայտնի է նաեւ Հարակիրի ժողովրդական 
անւան տակ: - Եթէ հաւատանք մեր պատմագիր Մովսէս Խորե-
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նացու առասպելախառն զրոյցներին՝ հին Հայեր եւս ունեցած 
են Հարակիրին յիշեցնող սովորոյթներ: Այսպէս, Արտաշէս 
Հայկազեան թագաւորի թարմ գերեզմանի վրայ այնքան 
ինքնասպանութիւններ տեղի ունեցան, որ արքայազուն 
Արտաւազդը հօրն ուղղեց կշտամբանքի բառեր.- «Մինչ դու 
գնացիր եւ ամբողջ աշխարհը քեզ հետ տարար, ես աւե-
րակների վրայ ի՞նչպէս թագաւորեմ». Եւ հօր զայրացած 
ուրուականը նզովեց անբարիշտ որդուն: 

ՍԵՐԵՆԱԴ, Իտ.- 1) Ցայգերգ.- երեկոյեան երգ կամ նուագ, 
սովորաբար «սրտի հատորին» ուղղուած: 2) Իտալիայում եւ 
մանաւանդ Սպանիայում սիրուհու պատուհանի տակ եր-
գուած սէրերգ՝ գիտարի ընկերակցութեամբ: 

ՍԵՐՊԱՆՏԻՆ, Ֆր.- Օձի շարժումներն ընդօրինակող 
հեշտաւէտ պարի մէկ տեսակ: 

ՍԷՄ (Ընքըլ-Սէմ).- «Ամերիկայի Քեռի Սէմ» - Միացեալ 
Նահանգները խորհրդանշող երեւակայական անձնաւորու-
թիւն, որին ներդաշնակում են երկրի անուան սկզբնատառերը՝ 
U.S.A. (United States of America) –U.S.A. (Uncle Sam of 
America): 

ՍԷՅՖԻՆԵՐ, Հն.-ԺԵ-րդ դարում Նաճաք անունով Հնդիկ 
գիտնականի հետեւորդներ Հիւսիսային Հնդկաստանում, 
որոնք կրօնա-քաղաքական մի պետութիւն կազմեցին Հա-

մայնավարական հիմերի վրայ: Նրանց հանրապետութիւնը, 
սակայն, ոչնչացւեց Անգլիացիների կողմից նախորդ դարի 
սկզբներում: 

ՍԷՅՄ, Լհ.- 1) Լեհ ազնւականութեան  եւ հարուստ հողա-

տէրերի ժողով. 2) Մի քանի երկրներում ժողովրդական 
ներկայացուցների ժողով:  

ՍԷՆՍԻՄՈՆԻԶՄ, Յտ. Ա.- Ընկերվարական տեսութիւն,  
Ֆրանսիայի Կոմս Կլօդ դը Ռուվրէ Սէն Սիմոնի անունով 
կոչւած: Ազատական հայեացքների տէր՝ Սէն Սիմոնը իր 
ուսումնասիրութիւնների եւ դիտողութիւնների վրայ յենւած 
նոր ծրագիրներ առաջադրեց, որոնք ունեցան հետեւորդներ: 
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Իր տեսութեամբ աշխատանքի արդիւնքն պէտք է վայելեն 
նրանք միայն, որոնք մասնակից են այդ աշխատանքին: 
Օրէնսդրութիւնն ու պետութեան ղեկը աշխատաւորութեան 
ձեռքը պէտք է անցնեն: Քրիստոնէական եկեղեցին բաժին 
պէտք է ունենայ այդ բարենորոգումների մէջ: Սէնսիմոնիզմը 
թէեւ իր ժամանակ մտքերի խմորում ստեղծեց, սակայն 
չկարողացաւ որեւէ գործնական արդիւնք տալ: Նա մնաց 
պարփակւած եւ անգործնական, նման ուրիշ երազատես 
(ուտոպիստ) տեսութիւններին: 

ՍԻԲԱՐԻՏ, Յտ. Ա.- Սիբարիս քաղաքի բնակիչ, Հարաւային 
Իտալիայում, կործանւած 510  թւին Ք.Ա.: Սիբարիսի բնա-

կիչները հռչակւած էին իրենց արսասովոր փափկակենցա-

ղութեամբ, որ առակի ձեւն առաւ, եւ Սիբարիտ անունը 
ածականի պէս էր գործածւում: Ոչ ոքին զարմանք չէր պատ-
ճառում, եթէ Սիբարիսցի մէկը վարդի թերթիկներից պատ-
րաստւած անկողնի մէջ քնէր: 

ՍԻԲԻԼԼ, Յն.- Հեթանոս Յոյների եւ Հռոմէացիների 
մեհենական գուշակուհի: 

ՍԻԴԵՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Յն.- Արեւի շուրջը իր կատարած 
թռիչքի մէջ երկրագնդի վերադարձը տարածութեան այն կէտի 
վրայ, որտեղից անցած է նախապէս, 365  օր, 6  ժամ, 9  րոպէ եւ 
8.97  վայրկեան (մէկ տարի) յետոյ: 

ՍԻԶԻՖԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, Յն.- Անօգուտ, պարապ եւ 
տանջալից աշխատանք: Յոյն դիցաբանութեան մէջ՝ Կորնթա-

ցոց թագաւոր Սիզիֆ իր գործած վայրագութիւնների համար 
դատապատւեց դժոխքում մի հսկայ ժայռ բարձր լեռան 
գլուխը բարձրացնելու տաժանքոտ աշխատանքին, եւ ամէն 
անգամ երբ հասնում էր լեռան կատարին՝ ժայռը գլորւում էր 
դէպի անդունդ, եւ Սիզիֆ ստիպւած էր դարձեալ վեր հանել, եւ 
այդպէս-յաւիտեան: 

ՍԻԼՈՒԵՏ, Ֆր.- Դիմաստւեր, դէմքի կողմից երեւացող կէս 
մասի նկար, ինչպէս երեւում է ստւերի մէջ:  
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ՍԻԼՎԱՆ, Լտ.- Հռոմէական անտառների եւ կենդանիների 
պաշտպան աստւած. պատկերացւում էր մարդկային 
մարմնով եւ այծի ոտքերով: 

ՍԻԼՖԵՐ, ՍԻԼՖԻԴՆԵՐ, Յն.- Միջին դարերում Եւրոպական 
ցեղերի աւանդութիւններով՝ օդային թեւաւոր ոգիներ, երազ-
ներ ներշնչող, մանուկների եւ ուղեւորների պաշտպան: Երկու 
սեռի էակներ էին, եւ յայտնւում էին լուսնկայ գիշերով, օդի 
մէջ պար բռնած, թեթեւ ու գրաւիչ: 

ՍԻԿՈՖԱՆՏ, Յն.- Մատնիչ. դաւադիր. լրտես: 

ՍԻՄԲԻՈԶ, Յն.- Իրար չնմանող կենդանիների եւ բոյսերի 
միատեղ կենցաղ, փոխադարձ օգտակարութեամբ, օրինակ՝ 
կան պատատուկի թուփի տեսակներ, որոնք ծառերի շուրջն են 
փաթթւում, նրանցից սնունդ առնում, եւ փոխադարձաբար 
պաշտպանում նրանց ցուրտից կամ տաքից, ինչպէս նաեւ 
վնասակար միջատներից. կամ Աֆրիկեան կոկորդիլոս, որի 
ատամների շուրջը հաւաքւող որդերին եւ տզրուկներին ուտում 
են փոքրիկ թռչուններ, կոկորդիլոսի բաց բերանի մէջ 
մտնելով: 

ՍԻՄԵՏՐԻԱ, Յն.- Համաչափութիւն, օրինակ՝ մարմնի 
համաչափութիւն, երբ բլոր մասերը զարգացած են ներդաշ-
նակ համեմատութեամբ: 

ՍԻՄՈՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, Յտ. Ա.- Միջին դարերում կաթոլիկ 
կղերական պաշտօնների հրապարակային աճուրդ: 

ՍԻՄՊՏՈՄ, Յն.- 1) Որեւէ ծածկւած իրողութեան արտա-

քին նշան. 2) Հիւանդութեան արտաքին նշան: 

ՍԻՄՎՈԼԻԶՄ, Յն.- Նախորդ դարում ծնունդ առած 
գրական-գեղարւեստական ուղղութիւն՝ Խորհրդապաշտու-
թիւն: Սիմվոլիզմի հետեւողութեամբ դէմքերն ու երեւոյթները 
պատկերացւում են գեղարւեստական նոր եւ նուրբ գոյներով, 
եւ փոխանակ իրական գիծերի՝ խորհրդապաշտական ձեւերով, 
ստիպելով որպէսզի ընթերցողը կամ դիտողը իր մտքի 
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ճկունութեամբ թափանցէ արւեստագէտի ստեղծագործու-
թեան խորհուրդի մէջ: 

ՍԻՄՎՈԼԻԿԱ, Յն.- Զգացմունքի կամ գաղափարների 
խորհրդապաշտական արտայայտութիւն: 

ՍԻՄՖՈՆԻԱ, Յն.- Բազմանդամ նուագախմբի կողմից 
նուագւած երաժշտական արտադրութիւն: 

ՍԻՆԱԳՈԳ, Յն.- Հրէայ-Մովսիսականների աղօթատուն. 
Տաճար: 

ՍԻՆԴԻԿԱԼԻԶՄ, Յն.- Հրէայ-Մովսիսականների աղօթա-

տուն. Տաճար: 

ՍԻՆԴԻԿԱԼԻԶՄ, Յն.- Գործաւորական արհեստակցական 
միութիւնների մի հոսանք, որը հաւատում է թէ հնարաւոր է 
դասակարգային պայքարի կնճիռները լուծել խաղաղ 
միջոցներով, լոկ աշխատաւոր շարքերը իրար մօտ բերելով եւ 
միջին ճանապարհներ գտնելով՝ աշխատաւորութիւնն ու 
դրամատէր դասակարգը իրար հետ հաշտեցնելու համար: 
Սինդիկալիստներըը աշխատաւորութիւնը հեռու են պահում 
քաղաքական պայքարից,նկատելով այն մի վտանգաւոր 
արգելք իրենց հետապնդած նպատակների իրագործման 
համար: Հաւատում են միայն գործադուլների միջոցով ճնշում 
բանեցնելուն: 

ՍԻՆԵՈՐ, Սպ.- Սպանիերէն՝ պարոն. Սինեորա՝ տիկին. 
Սինեորիտա՝ օրիորդ: 

ՍԻՆԹԷԶ, Յն.- Տրամաբանական եղանակ՝ պարզ գաղա-

փարներից պարզը  գտնելու, փոխանակ անալիզի՝ որը բարդ 
գաղափարները տարրալուծելով՝ գտնում է պարզ գաղա-

փարներ: 

ՍԻՆՈԴ, Յն.- Բարձրագոյն հոգեւոր վարչութիւն: 

ՍԻՆՈՆԻՄ, Յն.- Հոմանիշ բառ: 
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ՍԻՆԽՐՈՆԻԶՄ, Յն.- Պատմական տարբեր դէպքերի 
զուգադիպութիւն միեւնոյն ժամանակ: 

ՍԻՈՆԻԶՄ, Հր.- Սիոնականութիւն (Սիոն բլուրի անու-
նով): Նախորդ դարի վերջերը Կենտրոնական Եւրոպայում 
սկսւած եւ կարճ միջոցում ամբողջ աշխարհի Հրէաների մէջ 
ճիւղաւորութիւններ նետած Հրէայ ազգային-հայրենա-

սիրական  շարժում, որը հետապնդում է աստիճանաբար 
Հրէայ գաղթականներ փոխադրելու Պաղեստին, ապագայ 
ազգային պետութեան հիմը դնելով Յորդանանի մօտ: Սիոնա-

կանները վերջին քառասուն տարիների ընթացքում մի քանի 
տասնեակ գաղթավայրներ հիմնեցին իրենց նախահայրերի 
հայրենիքում: Արաբների եւ իրենց մէջ ծագած հակամար-
տութիւնը, սակայն, վերջերս կանգնեցրեց Հրէայ նոր 
գաղթականների հոսանքը դէպի Պաղեստինէ: 

ՍԻՍՄՈԳՐԱՖ, Յն.- Երկրաշարժի սկիզբը, տեւողութիւնն ու 
ցնցումների ուժգնութիւնն արձանագրող ֆիզիքական գործիք: 

ՍԻՍՏԵՄ, Յն.- 1) Կարգ. շարք. ուղղութիւն. 2) Գաղափար-
ների, երեւոյթների, դէպքերի կամ առարկաների, կանոնաւոր 
դասաւորութիւն, որով հնարաւոր է նրանց էութիւնն ու 
արժէքն ըմբռնել: 3) Մարմնի սիստեմ – կազմուածքի տարբեր 
մասերի ամբողջութիւն: 4) Արեգակային կամ տարբեր մասերի 
ամբողջութիւն. 4) Արեգակային կամ տարբեր աստեղախմբերի 
սիստեմ – կենտրոնական մեծ մոլորակ, իր ազդեցութեան 
ենթակայ ուրիշ աւելի փոքր մոլորակներով. 5) Պետութեան 
սիստեմ – կառավարական որոշ վարչաձեւը պատկերացնող 
տուեալների ամբողջութիւն:  

ՍԻՎԱ, Սս.- Բրահմինական Հնդիկ կրօնի մէջ երրորդու-
թիւնը կազմող աստւածներից մէկը – չարութեան եւ աւերի 
մարմնացում: 

ՍԻՐԵՆՆԵՐ, Յն.- Ծովային յաւերժահարսներ՝ Յոյն 
դիցաբանութեան մէջ, կանացի մարմնով եւ ձկան պոչով, 
որոնք անփորձ նաւորդներին դիւթում էին իրենց երգերով, եւ 
անդունդները տանելով՝ սպանում: Փոխաբերական իմաստով՝ 
վտանգաւոր գեղուհիներ: 
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ՍԻՒԶԵՐԵՆ, Ֆր.- 1) Միջնադարեան Եւրոպայի աւատա-

կան շրջանում հարուստ հողատէր (Տե՛ս Ֆէոդալական). 2) Մի 
պետութիւն կամ միապետ, որն իր պաշտպանութեան տակ է 
առնում մի տկար փոքր պետութեանը: 

ՍԻՒԺԷ, Ֆր.- Գեղարուեստական կամ երաժշտական 
ստեղծագործութեան նիւթ, բովանդակութիւն: 

ՍԼԱՒԱԿԱՆ (Սլաւոնական ցեղեր).- Ռուսներ, Ուկրային-
ցիներ, Լեհեր, Սերբեր, Մոնտենեգրոցիներ (Չերնագորիացի-
ներ), Բոլգարներ, Ռուսիններ, Ռուտիններ, եւ այլն: 

ՍԼՈԳԱՆ, Ան.- Յանկերգ. նշանաբան. մարտակոչ: 

ՍԽԵՄԱ, Յն.- Յատակագիծ. արտաքին երեւոյթ մի բանի, 
մի գաղափարի, որի վրայ պիտի կառուցուի համապատասխան 
էութեամբ ամբողջութիւնը: 

ՍԽԵՄԱՏԻԶՄ, Յն.- Մտածելակերպ, որը հիմնուած է որոշ 
ձեւաւորւած գաղափարների վրայ: 

ՍԽՈԼԱՍՏԻԿԱ, Յն.- Միջին դարերում ծագումն առած  
փիլիսոփայական դպրոց, որի նպատակն էր հաշտեցնել 
գիտութիւնը աստւածաբանութեան հետ, մանաւանդ կաթոլի-
կութիւնն ու պապականութիւնը գիտական հիմերի վրայ 
հաստատւած ձեւացնել: Դատարկաբանութիւններից զատ ոչ 
մէկ ուրիշ արժանիք չունեցաւ, եւ ծաղրելի եղաւ նոյն իսկ 
ժամանակակիցների կողմից: Սխոլաստիկ անձը հոմանիշ է 
իմաստակի, անհիմն տուեալներով ճոռոմաբանողի: 

ՍԿԱՊՑԻ, Ռս.- Ռուս աղանդաւորներ, որոնք յանցանք են 
համարում «Ադամայ մեղքը» գործել, եւ այդ պատճառով 
ամուսնանալուց յետոյ հազիւ մի քանի տարի «մեղքը» գործե-
լով՝ անդահատում են այր եւ կնոջ մարմնի ծննդական 
մասերը, սեռային զգացումը սպանելու համար: Նախա-

յեղափոխական շրջանում խիստ հալածանքի ենթարկւեցին 
կառավարութեան կողմից, եւ մեծ թւով Ռումանիա գաղթե-
ցին: Այդ սպանդը շատ հին ծագում ունի, եւ ենթադրւում է թէ 
Մատթէոս առաքեալի կողմից հիմնւած է: 
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ՍԿԵՊ (Սքէփ), Ան.- 1) Գործադուլը խանգարող: 2) Իր 
պատկանած դասակարգին դաւաճանող: 

ՍԿԵՊՏԻԿ, Յն.- Թերահաւատ. Միայն տեսածին հաւա-

տացող. ամէն բանի վրայ կասկածով նայող, քանի որ 
անհերքելի փաստեր չունի ձեռքում: 

ՍԿԵՊՏԻՑԻԶՄ, Յն.- Փիլիսոփայական մտածելակերպ, թէ 
գոյութիւն չունի մի ճշմարտութիւն, որն անհերքելի կերպով 
հիմնաւոր լինի: 

ՍԿԻՒԹԱՑԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Ներկայ Սիբիրի Արեւմտեան 
մասում եւ Եւրոպական Ռուսաստանի Արեւելեան եւ Հիւսի-
սային շրջաններում ապրող նախնի կիսավայրենի, թափա-

ռական եւ վայրագ ցեղեր, որոնք վերջը ձուլւեցին մի նոր 
ժողովրդի – Սարմաթացիների մէջ: Սկիւթացիները մի քանի 
անգամ ճեղքեցին Կովկասեան լեռները եւ ասպատակեցին 
Վրաստանն ու Հայաստանը: 

ՍԿՈԼԻՈԶԻՍ, Յն.- Ողնաշարի հիւանդութիւն, երբ ծռւում 
է, աղեղնաձեւ երեւոյթ առնելով: 

ՍԿՈՏԼԱՆԴ ԵԱՐԴ, Ան.- Լոնդոնի աստիկանական բաժան-
մունք, հռչակւած իր գաղտնի ոստիկանական «ամենատես» 
պաշտօնէութեամբ: 

ՍԿՈՏՈՎՈԴ, Ռս.- Անասնապահ: 

ՍԿՈՒՊՉԻՆԱ, Սթ.- Սերբիայի (Իւգօ-Սլովակիայի) 
ներկայացուցչական պալատ: 

ՍՆՈԲ, Ան.- Սնամէջ, անարժէք անձ, որն աշխատում է 
կարեւոր մէկը ձեւանալ: 

ՍՈԴՈՄԱԿԱՆ, Յտ. Ա.- Արւագէտ, Տե՛ս Գոմոր: 

ՍՈԼԱՐԻՈՒՄ, Լտ.- Բացօդեայ բուժարան, արեւի ճառա-

գայթներով հիւանդներին դարմանելու համար: 
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ՍՈԼԻԴԱՐԻԶՄ, Լտ.- Հաստատուն վիճակ. համերաշխու-
թիւն, համերաշխութիւն. Միութիւն. գաղափարական գործակ-
ցութիւն: 

ՍՈԼԻՏԵՐ, Ֆր.- 1) Ստամոքսի որդ. երբեմն մինչեւ քսան 
ոտք երկարութեամբ, որը մարդու եւ կենդանիների մէջ է 
առաջանում: Դիւրութեամբ կարելի է ազատւել նրանից 
յատուկ դեղերով: 

ՍՈԿՈԼ, (Սլաւական լեզուներով՝ բազէ).- Մարմնամար-
զական միութիւններ Բոեմիայում եւ Սերբիայում, հայրենա-

սիրական մթնոլորտի մէջ դաստիարակւող: 

ՍՈՄԵԽԻ, Վրացերէն՝ Հայ: 

ՍՈՄԽԵԹԻ, Վրացերէն՝ Հայաստան: 

ՍՈՄՆԱՄԲՈՒԼԻԶՄ, Լտ.- Լուսնոտութիւն. Հոգեկան հիւան-
դութեան մէկ տեսակ, երբ ենթական քնած վիճակում պտտում 
է, խօսում է, տանիքների վրայ ելնում, մանաւանդ լուսնկայ 
գիշերները: 

ՍՈՆԱՏ, (Սոնատա), Իտ.- Երաժշտական ստեղծագործու-
թիւն, երեք կամ չորս տարբեր կտորներից կազմւած, սակայն 
ներքին որոշ ներդաշնակութեամբ: Սոնատի մէջ մտնում են՝ 
մէկ allegro (զւարթ), մէկ adagio (ծանր) կամ andante 
(միջակ), մէկ finale (վերջանւագ), եւ երբեմն մէկ menuet 
(պարերգ) կամ scherzo (թեթեւանւակ): 

ՍՈՊՐԱՆՕ, Իտ.- Երգեցողութեան մէջ՝ կանացի ամենա-

բարձր ձայն: 

ՍՈՎԵՏ, Ռս.- 1) Ռուսերէն՝ խորհուրդ. Խորհրդակցելու 
տեղ. խորհրդարան. 2) Խորհրդակցական վարչութիւն. 
խորհրդային պաշտօնէութիւն: - Խորհրդային Միութեան մէջ 
Սովետ, Սովետական անուններն ընդհանրացումն են պաշտօ-
նական բնոյթ կրող բոլոր վարչական մարմինների եւ 
հաստատութիւնների, առանց աստիճանների կամ դասա-

ւորութեան խտրութեան: Այսպէս՝ գիւղի սովետ – որոշ գիւղի 
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բնակիչների խորհուրդ. գիւղացիական սովետ – մի քանի գիւ-
ղերի, կամ ամբողջ գաւառի, անջատ հանրապետութեան եւ 
կամ Միութեան բոլոր բաղկացուցիչ մասերի համագիւ-
ղացիական խորհուրդ:  

ՍՏԱՆԴԱՐԴ, Ան.- 1) Հիմնաչափ. փորձաչափ. օրինական 
չափ երկարութեան, ծանրութեան եւ այլն. 2) Դրօշակ:  

ՍՏԱՆԻՑԱ, Ռս.- Կազակների գիւղ. աւան: 

ՍՏԱՆՍ, Իտ.- Բանաստեղծութիւն 3-12  տողից, ազատ 
չափով գրւած, իւրաքանչիւր  տողը ամբողջացած մի գաղա-

փար պարունակող: 

ՍՏԱՏՈՒՏ, Լտ.- Հիմնական օրէնք. կանոն: 

ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ, Կայուն. մնայուն. հաստատուն: 

ՍՏԵՆՈԽՐՈՄԻԱ, Յն.- Բազմագոյն տպագրութիւն: 

ՍՏԵՏՈՍԿՈՊ, Յն.- Բժշկական ձայնական գործիք՝ հիւան-
դի սրտի բաբախումն ու թոքերի վիճակը հասկնալու համար: 

ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ, Ֆր.- 1) Քիմիաբանութեան մէջ վնասա-

կար կամ թունաւոր նիւթերն անվնաս դարձնելու ձեւ. 2) 
Ներքինիացում. Կենդանիների կամ մարդկանց ծննդական 
կարողութեան ոչնչացում: Ամերիկեան մի քանի նահանգ-
ներում գոյութիւն ունի օրէնք, որը թոյլատրում է այլա-

սերւած ոճրագործների ներքինիացում, օրինակ՝ փոքրա-

հասակների բռնաբարութեան, արուագիտութեան եւ սեռային 
անբնական հակումների համար: 

ՍՏԻԳՄԱՏ, Յն.- 1) Հին ազգերի մէջ գոյութիւն ունեցող 
սովորութիւն՝ ստրուկների մարմինը տաք երկաթով դրոշ-
մելու, իբր նշան ստրկութեան. 2) Ռուս բռնապետ ցարերի 
օրով՝ Սիբիր աքսորւող տաժանակիր աշխատանքի դատապար-
տւած կալանաւորների ճակատը շիկացրած K տառով դաղելու 
սովորոյթ, որը նշանակում էր «կատորժնիկ» - տաժանակիր. 
3) Ստիգմատի յատուկ ձեւ, տատույով (Տե՛ս Տատույ), իբր 
ստրկութեան նշան՝ գործադրւեց տասնեակ հազարաւոր հայ 
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կիների եւ աղջիկների վրայ Արաբների եւ Աֆրիկայի Բեդուին-
ների կողմից, թրքահայ բնակչութեան տեղահանութեան եւ 
ոչնչացման արիւնոտ օրերում՝ մեծ պատերազմի ընթացքում 
եւ Իզմիրի ջարդից յետոյ, Քեմալական բանակների կողմից: 

ՍՏԻԼԵՏ, Իտ.- Իտալական դաշոյն: 

ՍՏԻԼԻՍՏ, Յն.- Ոճաբան. ոճագէտ.- ընտիր, մշակւած ոճով 
գրող հեղինակ: 

ՍՏԻԽԻԱ, Յն.- 1) Տարր.- Հին Յոյների համոզումով 
նիւթական աշխարհը կազմող նախնական տարրեր – ջուր, հող, 
օդ եւ կրակ. 2) Բնութեան անգիտակից ոյժերի ամբողջութիւն. 
3) Անհատի ընդհանուր շրջապատ: 

ՍՏԻՄՈՒԼ, Լտ.- Ներքին դիդապատճառ: 

ՍՏԻՔՍ, Յն.- Անդրգերեզմանային աշխարհի սահմանի 
վրայ մի գետ, Յոյն դիցաբանութեան մէջ, որի եզերքի մօտ 
նաւավար Քարոն սպասում էր նորեկ մեռելների ուրուական-
ներին, նրանց իր նաւակով միւս աշխարհը փոխադրելու: 
Նոյնը՝ Աքերոն: 

ՍՏՕԻԿ, Յն.- Զենոն յոյն փիլիսոփայի (ծնւած 479-ին 
Ք.Ա.) հետեւող, որը սովորեցնում էր թէ կեանքի գերագոյն 
նպատակն է աշխատանք եւ առաքինութիւն. Սէր եւ 
զոհաբերութիւն ընկերոջ համար. տոկունութիւն՝ փորձառու-
թեան օրերում. պաղարիւնութիւն՝ տառապանքի մէջ. քիչով 
գոհացում եւ խուսափում կենսական խաբուսիկ վայելքներից: 
Զենոնը իր աշակերտներին դասաւանդում էր մի սիւնազարդ 
գաւիթի մէջ . (յունարէն՝ ստօյեա), եւ այդ պատճառով իր 
ուսուցմունքը Ստօիկեան կոչւեց: 

ՍՏՕԻՑԻԶՄ, Յն.- Ստօիկութիւն. Ստօիկեան կենցաղ, 
ստօիկեան աշխարհայեացքի հետեւողութիւն: 

ՍՈՒԲԻԵԿՏ, Լտ.- 1) Անձ. անհատ. 2) Գործօն ոյժը 
յայտնաբերող. Ներգործական անհատականութիւն, հակա-

ռակ օբիեկտիվի (օրժեկտիվ), որը կրաւորական, առար-
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կայական ենթակայութիւնն է. 3) Խօսակցութեան կամ 
գրականութեան մէջ՝ անարգական ածական մէկ անձի, որի 
անունն արժանի չեն գտնում տալու, գրեթէ նման հայկական 
ձեւերին.- «յայտնի արարածը», «մի քիչ որ ոչնչութիւն» եւ 
այլն: 

ՍՈՒԲԻԵԿՏԻՎԻԶՄ, Լտ.- 1) Անհատականութիւն. իրերի եւ 
երեւոյթների քննութեան եղանակ՝ անհատական դիտողու-
թեան եւ տպաւորութիւնների հիման վրայ. 2) Ճաշակի, 
ըմբռնումների եւ գործելակերպի ինքնուրոյնութիւն որոշ 
անհատի մէջ. 3) Փիլիսոփայական մտածելակերպ, որի 
համաձայն ընդհանուր ճշմարտութիւնները պէտք է ներդաշ-
նակեն անհատի անձնական տեսակէտներին՝ տւեալ հարցի 
շուրջ: 

ՍՈՒԲՈՐԴԻՆԱՑԻԱ, Լտ.- Հնազանդութիւն պաշտօնի մէջ 
մեծաւորին կամ հրամանատարին. Ենթակայութիւն: 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱ, Լտ.- Նիւթական օժանդակութիւն: 

ՍՈՒԴՐԱ, Հն.- Բրահմինական Հնդիկների ամենից ստոր 
կաստան (դասակարգը), ծայրահեղ թշուառ, արհամարւած եւ 
ճնշւած: 

ՍՈՒԻԹՀԱՐԹ, Ան.- Սիրահար. Սիրուհի: 

ՍՈՒՄԵՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ, Յտ. Ա.- 4,000  տարի Ք.Ա. 
Միջագետքում գործածւող լեզու, որը մինչեւ տասներորդ 
դարը Ք.Ա. տիրող լեզուն եղաւ: Վերջերս, Զապունա անունով մի 
քաղաքի աւերակներից հնախոյզները դուրս հանեցին աղիւս-
ների վրայ վեցլեզւով մի մեծարժէք բառարան՝ Հին-Սեմական, 
Սումերական, Միթանական, Հի-տիտների, Եգիպտացիների եւ 
Քաղդիացիների (Բաբելոնի) լեզուներով: Աշխարհի հնագոյն 
գործն է իր տեսակին մէջ: 

ՍՈՒՎԵՐԵՆԻՏԵՏ, Ֆր.- 1) Գերիշխանութիւն.- պետութեան 
գլուխը կանգնած անձի կամ բուն կառավարութեան 
բացառիկ իշխանական իրաւունքներ. 2) Վասսալ պետութեան 
վրայ տիրող  ուրիշ պետութեան կամ միապետտի ունեցած 
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գերիշխանական լիազօրութիւն. 3) Մի կառավարութեան 
անկախ գործունէութիւն իր սահմանների մէջ: 

ՍՈՒՏԵՆԵՈՐ, Ֆր.- Վատահամբաւ մի կնոջ կամ անառա-

կանոցի հովանաւոր, դրամական վարձատրութեան փոխարէն: 

ՍՈՒՏՏԻ, Սս.- Հնդկաստանում Քալի աստւածուհու 
պաշտամունքի անունով մեռած ամուսնու դիակի հետ ողջ 
կնոջ այրում: 

ՍՈՒՖՖԻԶՄ, Աբ.- Հնդկաստանի Մահմեդականների մէջ 
ծագումն առած կրօնական աղանդ, որի հետեւորդները 
հաւատում են, թէ մարդը աստուածութեան մէկ մասնիկն է, 
եւ իր երկրաւոր գոյութիւնից յետոյ դարձեալ պիտի վերա-

դառնայ նախնական աղբիւրին – ձուլւելու աստւածութեան 
մէջ: 

ՍՈՒՖԼԵՈՐ, Ֆր.- Ներկայացման ընթացքում դերասան-
ներին իրենց դերերը յիշեցնող անձ – յուշարար: 

ՍՈՒՖՐԱԺԻՍՏ, Ֆր.- Կանանց իրաւահաւասարութեան 
համար պայքարող կին: 

ՍՊԱԶՄԱ, Յն.- Մկանային կծկում մարմնի մէջ, 
ցնցումներով: 

ՍՈՓԵՍՏՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Պատմական  Յունաստանում 
կեղծ-տրամաբանական մի եղանակ, երեւոյթներն ու  դէպքերը 
ներկայացնելու դրական կամ բացասական իմաստով, նայած 
վայրկեանի պահանջին: Բառախաղութիւնները, նախադասու-
թիւնների ճարպիկ, խորամանկ եւ մանուածապատ դասա-

ւորութիւնը սոփեստական արւեստի միջոցներ էին: Ներկայիս 
սոփեստ ասելով հասկացւում է մի անձ, որն իր անձնական 
շահի անունով պատրաստ է փաստերը խեղաթիւրելու, ամէն 
գունաւորումների դիմելով եւ կեղծելով: 

ՍՊԱՐՏԱ, Յտ.Ա.- Հին Յունաստանի Լակոնիա գաւառում 
հռչակաւոր քաղաք, հիմնւած մօտ 1000  տարի Ք.Ա.: 
Սպարտացիները անւանի եղած էին իրենց պետական եւ 
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ընթացիկ կենցաղի մէջ պարզութեամբ, զսպւած, խստաբարոյ 
բնոյթով եւ քաջարիութեամբ: Սպարտական ապրելակերպ – 
պարզ, զսպւած կեանք: Սպարտական քաջութիւն – ինքնա-

մոռաց, անձնուէր քաջութիւն: Սպարտական խօսակցութիւն – 
կարճ, սեղմւած բառերով միտքն արտայայտելու ձեւ, յայտնի 
Լակոնական ոճ անունով (Լակոնիա գաւառի անունով): 
Օրինակ՝ Փիլիպոս Մակեդոնացու սպառնալիքին, որ Սպար-
տան անձնատուր լինէր իրեն, եթէ ոչ ինքը զէնքի ոյժով պիտի 
գրաւէր քաղաքը եւ հիմնայատակ կործանէր՝ սպարտական 
ծերակոյտը պատասխանեց մէկ բառ - «Եթէ» - (Եթէ 
կարողանաս գրաւել): 

ՍՊԱՐՏԱԿՈՒՍ, Յտ. Ա.- Հին աշխարհի ամենից անւանի 
յեղափախականն ու ստրուկների ազատագրական շարժման 
առաջնորդ: Ծնունդով Թրակէացի (Յունաստան), երիտասարդ 
տարիքի մէջ մի խումբ ըմբոստների գլուխն անցաւ, 
Հռոմէական ասպատակ լէգէոնականների դէմ կռուելու, 
որոնք աւերում էին իր ծննդավայրը եւ խժդժութիւններ 
գործում անպաշտպան բնակչութեան վրայ: Սպարտակուս 
կարողացաւ մի առ ժամանակ յաջող ընդհարումներ ունենալ 
Հռոմէացիների դէմ, մինչեւ որ ծուղակի մէջ ընկնելով՝ բռնւեց 
եւ գերութեան ծախւեց: Կապուա (Իտալիա) տարւելով՝ իբր 
հուժկու եւ քաժառողջ երիտասարդ՝ սուսերամարտիկների 
(Տե՛ս Գլադիատոր) դպրոցը ղրկւեց, ուր մարզւեց կրկէսային 
կռւի համար: Զգալով որ իր վախճանն ուրիշ բան չէր, քան 
խողխողւել խուժանի ժամանցի համար՝ ուրիշ տասնեակ 
հազարաւոր իրեն վիճակակից սուսերամարտիկների նման՝ 
յաջողեցաւ իր շուրջը հաւաքելու եօթանասուն սուսերա-

մարտիկներ, եւ դպրոց-բանտից փախչելով՝ ապաստանեց 
Վեզուվ հրաբուխի ծերպերում: Իր փախուստի լուրը 
տարածւեց ամբողջ Իտալիայում, եւ տասնեակ հազարաւոր 
ամէն կարգի եւ ամէն ազգերի  ու ցեղերի ստրուկներ՝ սկսեցին 
խոյս տալ իրենց տէրերի մօտից եւ համախմբւել 
Սպարտակուսի շուրջ: Կապուայից իր դէմ ղրկւած մի 
զօրամաս, 3000  զինւորներից՝ ջախջախեց: Կարճ միջոցում 
Սպարտակուսի հրամանի տակ յայտնւեց աւելի քան 100,000  
ստրուկների մի բազմութիւն՝ տգէտ, շւարած, անօթի, 
անկարգապահ եւ իրար լեզու չհասկացող: Գերմարդկային 
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ջանքերով լէգէոնների վերածեց այդ բազմութիւնը, 
կողոպտուած քաղաքներից զէնք եւ ուտելիք հայթայթելով 
նրանց: Քաղաքները իրար ետեւից սկսեցին ընկնել նրա գրոհին 
առջեւ եւ ամբողջ հարաւային Իտալիան ապստամբ 
ստրուկներին ենթարկւեց: Սպարտակուս սակայն շատ լաւ էր 
հասկանում իր դրութիւնը. նա գիտէր, որ խելագարութիւն էր 
յուսալ թէ հնարաւոր էր շարունակել պայքարը աշխարհի 
մեծագոյն զինւորական պետութեան դէմ: Նա փորձեց 
համոզելու իր բանակի հրամանատարներին՝ ճեղքելու 
Իտալիան ամբողջ երկարութեամբ եւ Ալպեան լեռներն 
անցնելով՝ ցրւելու գերիներին, իրենց ծննդավայրները: 
Սակայն թեթեւ յաղթանակներից եւ կողոպուտներից յղբացած 
գերիները մերժեցին նրա առաջարկը, պահանջելով ուղղակի 
Հռոմի վրայ արշաւել: Սպարտակուս ընկճւած սրտով մնաց 
Վեզուկի մօտ, սակայն մերժեց Հռոմի վրայ արշաւելու 
պահանջը, այդ տկար եւ մասամբ միայն զինւած 
խաժամուժով: Գրեթէ երկու տարի (75-71)  կարողացաւ 
Հռոմէական վիթխարի ոյժերը իրար ետեւից ջախջախել, 
մինչեւ որ իր դէմ ղրկւեց մեծանուն զօրավար Մ. Լիցինիուս 
Կրասսոս: Սպարտակուս պաշարւելով՝ ապաստանեց Ռեգիում 
կոչւած փոքրիկ թերակղզու վրայ, եւ տեսնելով որ իր անկումն 
անխուսափելի էր՝ յուսահատ գրոհով ճեղքեց Հռոմէական 
շարքերն եւ լեռները մտնելով ՝ դիմեց արեւելք: Իր ծրագիրն էր 
Բրինդիզիում  հասնել, Անդրիատիքի իտալական նաւահան-
գիստը, գրաւել այնտեղ խարսխած նաւերը եւ անցնել դիմացի 
եզերքները, Բալկանները մտնելու եւ այնտեղ իր ոյժերը 
ցրւելու համար: Բրինդիզիում չհասած՝ լուր առաւ թէ 
հռչակաւոր զօրավար Լուկուլլոս՝ Հայոց Տիգրան Մեծ 
թագաւորի դէմ յաղթական արշաւից վերադարձած՝ իր 
Լէգէոններով այդ նաւահանգիստն ելած էր: Սպարտակուս 
նահանջեց, եւ իրեն հետապնդող Կրասսոսից պաշարւելով՝ 
Սերվիլի մօտ՝ յուսահատ ճակատամարտի մէջ սպանւեց եւ իր 
բանակը ամբողջովին ոչնչացւեց, 71-ին Ք.Ա..: - Սպարտակուսի 
անունը պատմութեան մէջ մնում է իբր նուիրական 
խորհրդանիշը բոլոր ազատատենչ տարրերի համար: Իտալիան 
իր եօթը միլիոն բնակչութեամբ ահաւոր տանջարանն եղած էր 
քսան միլիոն ստրուկների համար, եւ Սպարտակեան յեղա-

փոխութիւնը Հռոմի վայրագ բռնապետութեան դէմ մի բողոքի 
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ցոյց եղաւ, թէեւ անյաջող եւ աղետալի, հարիւր հազարաւոր 
ըմբոստ գերիների համար, որոնք երկրի մէջ, մէկ ծայրից 
միւսը, անխնայ կոտորւեցին: Անհատապէս բարձր նկարագրի 
տէր, զինւորական հազուադէպ կարողութիւններով եւ 
անհունապէս նուիրւած իր հետապնդած ազատագրական 
շարժման՝ Սպարտակուս միշտ կենդանի պիտի մնայ ազգերի 
յիշողութեան մէջ, հոգ չէ թէ վաճառւող մամուլն ու թեթեւ 
ձեռքի պատմաբանները ջանան մրոտելու նրա դէմքը, գող եւ 
աւազակ նրան ներկայացնելով: - Սպարտակուսի անունով 
կոչւում էր մեր օրերի Գերման Համայնավարների մի մասը, 
որոնք ներկայիս ձուլւած են Գերման Համայնավարական 
կուսակցութեան մէջ: 

ՍՊԱՐՏԱՑԻՆԵՐ, Յտ. Ա.- Պատմական Յունաստանում 
Սպարտա հանրապետութեան քաղաքացիներ, յայտնի եղած 
իրենց խստակեաց, պարզ եւ քաջարի նկարագրով:   

ՍՊԵԿՈՒԼԵԱՆՏ, Լտ.- 1) Առեւտրական շահաբեր գործառ-
նութիւններով զբաղւող անձ. 2) Ապրանքների եւ արժեթղթերի 
առուծախով զբաղւող, որի շահը հիմնւած է նրանց գիների 
վերելքի եւ անկման վրայ. 3) Արգիլւած առեւտուրով զբաղւող: 

ՍՊԵԿՏՐ, Լտ.- 1) Երեւոյթ. տեսողական ձեւ, կերպարանք. 
2) Արեգակային ճառագայթների գունաւոր պատկերացում, 
լոյսի տարրալուծմամբ: 

ՍՊԵՏԿՐՈՍԿՈՊ, Լտ.- Ճառագայթալոյծ: Ֆիզիքական 
գործիք լոյսի ճառագայթները տարրալուծելու համար: -  
Արեւի լոյսն եօթը գոյներից բաղկացած է, որոնք միանալով 
կազմում են այն լոյսը, որով շրջապատւած ենք: Արեւի 
ճառագայթները տարրալուծւում են ծիածանի մէջ, ներ-
կայացնելով այն գոյները, որոնք արձակւած են արեւից իր 
ճառագայթների միջոցով: Սպեկտրոսկոպի օգնութեամբ 
հնարաւոր եղած է մանրազննին տարրալուծելու արեւի եւ 
ուրիշ մոլորակների ճառագայթները, երեւան հանելով նրանց 
զանգուածը կազմող այլեւայլ հանքային կամ գազային 
նիւթերի գոյութիւնը՝ իրենց համեմատական չափով: Լոյսի 
տարրալուծման այդ եղանակը կոչւում է սպեկտրալ անալիզ – 
ճառագայթային տարրալուծում: 
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ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՕԻԴ, Յն.- Կենդանական սերմի մէջ կենսու-
նակ մասնիկ, բեղմնաւորութիւն առաջացնող: 

ՍՊԵԶԻՖԻԿ, Լտ.- Յատուկ. ինքնայատուկ. Առանձնա-

յատուկ. մասնակի, օրինակ՝ թոքախտի սպեցիֆիկ միկրոբ. 
սպեցիֆիկ տաքութիւն եւ այլն: 

ՍՊԻՏԱԿ ԳԵՐՈՒԹԻՒՆ.- Տե՛ս Պրաստիտուցիա: 

ՍՊԻՐԻՏԻԶՄ, Լտ.- Հոգեհարցութիւն. հոգեխօսութիւն.- 
փորձնական գիտութիւն, որի համաձայն իբր թէ հնարաւոր է 
յարաբերութիւն հաստատել մեռած անձերի հոգիների հետ, 
տեսնել նրանց մարմնացած կամ եթերային երեւոյթով, խօսել 
նրանց հետ, հարցումներ տալ եւ պատասխաններ ստանալ: 
Այդ բանի համար անհրաժեշտ է երրորդ անձի (մեդիումի) 
միջնորդութիւնը, որոնց հետ մեռածների ուրուականները 
հաճոյքով հաղորդակցութեան մէջ են մտնում, անդր-
գերեզմանային գոյութեան նորութիւնները յայտնելով: - 
Չնայած Սպիրիտիզմի շուրջ գրւած հազարաւոր գրքերին՝ 
գիտականօրէն ճշտւած ոչինչ չկայ նրա մէջ: 

ՍՊԻՐԻՏՈՒԱԼԻԶՄ, Լտ.- Հոգեպաշտութիւն.- փիլիսոփա-

յական մտածելակերպ, որի համաձայն բնութեան մէջ 
նիւթական առարկաներն ու երեւոյթները միայն պարզ 
միջոցներն են հոգեկան արտայայտութիւնների համար: 
Նիւթական աշխարհը հոգեկան աշխարհի արտաքին պատկե-
րացումն է միայն: 

ՍՊՈԼԻԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Ուրիշի ստացւածքի յափշտակու-
թիւն. 2) Գրական բանագողութիւն: 

ՍՊՈՐԱ, Յն.- Բուսական բջիջներ, որոնք առաջացնում են 
բոյսերի յատուկ տեսակներ, որոնք ոչ ծաղիկ ունեն եւ ոչ սերմ, 
օրինակ՝ սունկ: 

ՍՊՈՐԱԴԻԿ, Յն.- Ուրոյն. անջատ: 

ՍՊՈՐՏ, Ան.- Ժամանցի եւ առողջապահական խաղերի 
տեսակներ, ինչպէս՝ մարմնամարզ, ըմբիշամարտ, կռփա-
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մարտ, գնդակախաղ, ձիարշաւ, լողալու մրցում, վազելու եւ 
ցատկելու խաղեր եւ այլն: 

ՍՏԱԲԻԼԻԶԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Կայունութիւն. հաստատուն 
դրութիւն. 2) Բնական վիճակից շեղւած մի բան կրկին բնական 
վիճակի դարձնելու գործողութիւն: 

ՍՏԱԴԻԱ, Յն.- 1) Որեւէ երեւոյթի զարգացման շրջանի 
մէջ՝ զատ միջոց, աստիճան, փուլ. 2) Հին Յունական հեռաւո-
րութեան չափ, -  125  քայլ: 

ՍՏԱԴԻՈՒՄ, Յն. Լտ.- Կրկէսային կամ մարմնամարզա-

կան խաղերին յատկացւած վայր, շէնք: 

ՍՏԱԺ, Ֆր.- Որեւէ նպատակի համար կատարւած նախա-

պատրաստական աշխատանքի համար պէտք եղած ժամանա-

կամիջոց: 

ՍՏԱԼԱԿՏԻԿ, Յն.- Ստորերկրեայ բնական անձաւներ, 
յաճախ վիթխարի մեծութիւններով, բիւրեղային օտարոտի 
շերտաւորումներով՝ Եր-բեմն հարիւրաւոր ոտք խորութեամբ՝ 
այդ անձաւներն ունենում են  ստորերկրեայ լիճեր, կոյր 
ձուկերի եւ գորտերի տեսակներով, հետեւանք այն բանի, որ 
լոյսը յաւիտենապէս անմատչելի եղած է իրենց: 

ՍՏՐԿՈՒԹԻՒՆ (Գերութիւն, ճորտութիւն).- Անցեալ.- 
Գրեթէ բոլոր հին ազգերը պատերազմական գերիներին 
ենթարկում էին ստրկական վիճակին, աւելի օգտակար 
նկատելով բռնի աշխատանքով շահագործել նրանց, քան 
կոտորել: Թափառական ցեղերը ժամանակաւորապէս օգ-
տուելով գերիների աշխատանքով՝ տեղափոխութեան 
ժամանակ ոչնչացնում էին նրանց: Ծեր, հիւանդ եւ տկար 
կազմ ունեցող գերիներին կոտորելը սովորական երեւոյթ էր 
նախնական ցեղերի մէջ: Հրէաստանի.- Հրէաները օտար եւ 
հրեայ գերիներ պահելու սովորոյթ ունէին: Իր պարտքը 
չվճառող Հրէան պարտատէրին անհատապէս գերի էր 
դառնում, բայց այդ վիճակից ազատ էին մնում իր ընտանիքի 
միւս անդամները: Որեւէ գումարի համար պարտատէրին գերի 
եղած Հրէան  եօթը տարուց յետոյ ազատ էր արձակւում: 
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Ստրկութեան շրջանում տէրը կարող էր ծեծել նրան, բայց 
սպանելու իրաւունք չունէր: Օտարածին գերին, սակայն, իր 
կեանքով են-թակայ էր իր Հրէայ տիրոջ կամայականութեան: 
Եգիպտոս.- Հին Եգիպտոսում գերիների դրութիւնը վատթա-

րագոյն երեւոյթ ունէր: Ծանր աշխատանքների համար 
գործածուելով՝ անխնայ կոտորւում էին չնչին պատճառ-
ներով: Բուրգերի շինութեան համար գործ էին ածւում հարիւր 
հազրաւոր գերիներ՛ որոնց տառապանքը սոսկալի էր: 
Յունաստան.- Հին Յունական հանրապետութիւններից Սպար-
տան մասնաւորաբար հռչակուած էր գերիների անտանելի 
դրութեամբ: Սպարտական Հելոտը (գերին) ամէն կերպ ենթա-

կայ էր իր տիրոջ քմահաճոյքին, որը կարող էր նրան սպանել, 
առանց որեւէ պատասխանատուութեան: Թեսալիայի գերի-
ները (Պենեստա-ներ) մասամբ պաշտպանուած էին օրէնս-
դրական մի շարք  կարգերով: Յոյն բանաստեղծների եւ 
փիլիսոփաների մէկ մասը հաշտ աչքով էին նայում 
գերութեան վրայ. Արիստոտելէս կարծում էր որ մարդկանց 
մէկ մասը բնութեան կողմից դատապարտուած էր ստոր 
վիճակին եւ գերութիւնից աւելի լաւ բախտին արժանի չէր: 
Պլատոնը դէմ էր, որպէսզի Յոյները  ստրկութեան մատ-նւէին, 
բայց հակառակ չէր որպէսզի «բարբարոսները» (օտարները) 
Յոյներին գերի դառնային: Ստոյիկեան փիլիսոփայութեան 
հետեւորդները հակառակ էին ստրկութեան, ընդունելով, թէ 
մէկ անհատը իրաւունք չունի իշխեքու ուրիշ անհատի կամքի 
կամ կեանքի վրայ: Ընդհանուր առումով հին Յունաստանի 
բոլոր ականաւոր  դէմքերը պահանջում էին աւելի մեղմ, մար-
դասէր   գերիների հետ, եւ նրանց ազդեցութեամբ հետզհետէ 
մշակւեցին օրէնքներ, որոնք զգաքիօրէն թեթեւացրին 
գերիների դրութիւնն ամբողջ Յունաստանում: Ստրկութիւնը 
ինքնաբերաբար անհետացաւ, փոխարինւելով նոր դրութեամբ 
– ճորտութեամբ: Հելոտ, Պենեստա եւ Բիւզանդիոնի (յետա-

գային՝ Կ. Պոլսոյ) Բիթինիացի կոչւող գերիների սերունդները՝ 
փոխանակ բռնի աշխատանքի մղւելու, իրաւունք ստացան 
կապալով հողեր վարձելու եւ մշակելու, սովորաբար բերքի 
երկու երրորդը կամ երեք քառորդը տիրոջ եւ մնացածը 
մշակողին յանձւելու պայմանով: Ստրկութիւնը յարատեւեց 
Բիւզանդիոնի կայսերական շրջանում, մի շարք կայսրների 
հրովարտակներով օրինականացնելով: Քրիստոնէութիւնը 
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մուտք գործելով Յոյների մէջ՝  նշանաբանն ընտրեց «Կայս-
րինը կայսեր տուր, եւ Աստծունը՝ Աստծուն», եւ երբէք չփորձեց 
վերացնելու  այդ չարիքը, գոհանալով «եղբայրական» վերա-

բերումի քարոզչութեամբ ստրուկների հետ: Յունական 
ոսկեդարի շրջանում (Ե-րդ եւ Դ-րդ դարում, Ք.Ա.) արգիլուած 
էր գերիների վաճառքը երկրից դուրս, ինչպէս նաեւ օրէնքի 
դէմ էր որպէսզի մէկ գերին իր ընտանիքից անջատուէր: Միայն 
Ատտիկայի նահանգը իր 130,000  բնակչութեան դէմ 
400,000  գերիներ ունէր, իսկ Յունական միւս շրջանները երեք 
անգամ աւելի: Եւ տարօրինակ է որ քրիստոնեայ Յոյն 
կայսրներից ոմանք փոխանակ հին դրութիւնը մեղմացնելու՝ 
աւելի վայ-րագ վիճակ ստեղծեցին նուաճւած երկրներից 
Յունաստան քշուող պատերազմական գերիների համար: Հռոմ 
.- Հռոմէական օրէնքով ամէն մարդ  ենթակայ էր 
ստրկութեան ծախ-ւելու: Աշխարհակալական պատերազմների 
հետեւանքով նուաճուած երկրներից միլիոնաւոր երկսեռ 
անձեր ծախւում էին հրա-պարակով: Հռոմէացիները 
Յունաստանը ընկճելով՝ հարիւր հազարաւոր անձեր 
գերութեան ծախեցին: Հայաստան եւս շարունակ տուժում էր 
Հռոմէական լեգէոնների արշաւանքների ժամանակ եւ հայ 
գերիներով հեղեղւեց ամբողջ Իտալիան, Ք.Ա. առաջին դարից 
սկսած: Յունական Եպիրոս նահանգի նուաճմամբ, 
կայսրութեան առաջին շրջանում՝ 150,000  բնակիչներ 
գերութեան ծախւեցին, Էմիլիուս Պավլուսի հրամանով: Աքվա 
Սեքստայի ճակատար-մարտից յետոյ 90,000  Տեւտոններ եւ 
60,000  Կիմբրեր (նախնի Գերման ցեղեր) ծախւեցին: Յուլիոս 
Կեսարը 63,000  Գոլեր (նախնի Ֆրանսիացիներ) աճորդով 
ծախեց: Հռոմէական պետութեան մէջ,  Իտալիայում՝ 
Ալեքսանդր Սեվերոսի օրով (208-235  Ք.Յ.) ամէն մէկ ազատ 
բնակչի դէմ երեք օտարածին ստրուկներ կային, իսկ 
Կլավդիուսի հրամանով կատարւած վիճակագրութեամբ 
20,832,000  ստրուկներ: Գերիների մեծ ապստամբութիւններ 
եղան, առաջին անգամ Սիցիլիայում, 133-ին Ք.Ա. Իվնուսի 
ղեկավարութեամբ, որը շատ դժուարու-թեամբ ճնշւեց: 
Երկրորդ ապստամբութիւնը Թրիփոյի եւ Աթենիոյի 
ղեկավարութեամբ, եւ նոյն միջոցին Սպարտակուսի (Տե՛ս 
Սպարտակուս) ապստամբութիւնը, որը ճնշւեց Սերվիլի 
պատերազմով: - Հայաստան.- Նախնի Հայերը ստրուկներ 
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պահելու սովորութիւն չունէին, բայց գիւղացիութիւնը ապ-

րում էր ճորտական կենցաղ. Նախարարական սիստեմը ուրիշ 
բան չէր, քան աւատականութիւն (Տե՛ս Ֆէոդալիզմ): Դժբախ-
տաբար որոշ տուեալներ չունինք  հայ ճորտական դրութիւնը 
պարզ ձեւով ներկայացնելու համար: Հայ աշխարհակալ 
միապետները նուաճւած երկրներից պատերազմական գերի-
ներ բերելով Հայաստան՝ ցրւում էին երկրի զանազան 
մասերում: Տիգրան Մեծ երկու անգամ մեծ բազմութիւններ 
բերեց Վան, Տարօն (Մուշ) եւ Տիգրակերտ: Վերջինը – մայրա-

քաղաքը՝ կառուցեց յոյն գերի վարպետներով եւ գործաւոր-
ներով: - Ընդհանուր վիճակ. – Գերիները զատւում էին իրենց 
յատկանիշների եւ կարողութիւնների համեմատ եւ յարմար 
գործերի մէջ դրւում: Գեղանի կիները ծախւում էին հարճեր 
լինելու համար եւ կամ անառականոցներում իրենց մարմնի 
վաճառքով զբաղւելու, իրենց տէրերի օգտին: Նաւերի վրայ՝ 
թիավարները շղթայւած էին նստած տեղը. Տան պահապանը 
նոյնպէս շղթայուած էր դրան մօտ: Հռոմէական ծեր եւ 
գործին անկարող ստրուկներին կամ սպանում էին, կամ 
տանում Տիբեր գետի մի փոքրիկ ամայի կղզի, սովամահ 
լինելու համար: Առեւտրական գործերի մէջ աշխատող 
գերիները ստանում էին փոքրիկ աշխատավարձ peculium, որը 
խնայուելով՝ կարող էր փրկագին լինել, գերութիւնից ազատա-

գրուելու համար: Օգոստոս հեթանոս կայսրը մի շարք 
օրէնքներով աւելի մարդասէր յայտնւեց, քան չորս հինգ դար 
յետոյ քրիստոնեայ կայսրները: Կոստանդին կայսրը արտօնեց 
աղքատ ծնողներին իրենց զաւակները ծախելու. Յուստի-
նիանոս կայսրը իր հռչակաւոր սահմանադրութեամբ (529  
Ք.Յ.) նուիրագործեց ստրկութիւնը: Թէ Հռոմում եւ թէ 
Միջնադարեան Եւրոպայի զանազան մասերում գերիները 
կարող էին ազատագրւել, եթէ որոշ փրկագին վճարէին իրենց 
տէրերին: Փրկագինի չափը տէրը պէտք է որոշէր: Քրիստոնէու-
թեան շրջանում Կենտրոնական Եւրոպայում սովորութիւն 
եղաւ եկեղեցիներում գանձանակ պտտցնելու՝ գերիների փրկա-

գնի անունով, որը սակայն խղճալի միջոց էր, համատարած մի 
չարիքն արմատախիլ անելու համար: Միջին դարերում 
ընդհանուր Եւրոպան ճորտական դրութիւն որդեգրեց. 
Հողազուրկ գիւղացիութիւնը կապալով մշակում էր ազնւա-

կանութեան եւ հարուստ կալուածատէրերի հողերը, կիսաքաղց 
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քարշ տալով իր գոյութիւնը: Քաղաքներում ապաստանած 
արհեստաւոր դա-սակարգի վիճակը նոյնպէս արգահատելի էր: 
Ճորտական սիստեմը լայն կերպով օրինականացւած էր նաեւ 
Թիւրքական բռնապետութեան շրջանում, հողազուրկ Հայ 
գիւղացիութիւնը գործում էր Քիւրտ եւ Թիւրք բէկերի եւ 
աղաների համար, ամէն կերպ ենթակայ նրանց կամայա-

կանութեան: Գարեգին Եպիսկոպոս Սրւանձտեանցի վկայու-
թեամբ մինչեւ 1830-1840  թւականները ոյժի մէջ էր մնում 
Թիւրքական Հայաստանի շատ տեղերում մի անարգ սովորոյթ, 
որով ամէն հայ աղջկայ կուսութեան իրաւունքը պատկանում 
էր հողատէր Թիւրք կամ Քիւրդ աղային.հարսնիքի նախօր-
եակին հարսը պիտի յանձնւէր նրան եւ «երջանիկ» փեսան 
յաջորդ օրը միայն կարող էր իր ամուսնական իրաւունքների 
մէջ մտնել: Այդ ձեւը ծանօթ էր նաեւ Եւրոպական 
աւատականութեան օրերում, «  Jus  primae  noctis  »  - 
առաջին գիշերւայ իրաւունքը անունով: Ռուսական 
կայսրութեան մէջ, ազնուական եւ կալուածատէր (Պամեշչիկ) 
դասակարգը նոյն իրաւունքով լայնօրէն օգտւում էր 
սանձարձակ լրբութեամբ: Ֆրանսիական Մեծ 
Յեղափոխութիւնը հռչակեց մարդ անհատի ազատութիւնը. 
Ճորտական դրութիւնը վերջ գտաւ. Ամբողջ Եւրոպայում 
գիւղացիութիւնն ազատագրւելով. Գէթ անւա-նապէս՝ 
հողազուրկ, ծայրայեղ թշուառ եւ չքաւոր բազմու-թիւնների 
մի համատարած տեսարան պարզեց: «Ազատ» մարդիկ, որոնք 
ոչինչ չունէին այդ ազատութիւնը վայելելու: - Ռուսական 
լայնածաւալ տափաստանների վրայ սփռուած բազմամիլիոն 
գիւղացիութիւնն Եւրոպայի ճորտերի ազա-տագրութիւնից 
յետոյ տակաւին տասնեակ տարիներ մի արգահատելի վիճակ 
ունեցաւ, մինչեւ որ 1861  թ. Փետրուար 19-ի կայսերական 
հրովարտակով Ալեքսանդր Բ-ի կողմից ազատագրւեց, եւ 
21,625,609  ճորտեր գէթ անուանապէս «ազատ» 
հռչակւեցին: - Նեգրերի Գերութիւն.- Ամերիկայի գիւտը մէկ 
կողմից Եւրոպայի աւելցուկ բնակչութիւնների համար նոր եւ 
հարուստ գաղթավայրներ հաստատելու պատեհութիւն 
ստեղծեց, սակայն միւս կողմից ահաւոր պատուհաս եղաւ 
երկու մեծ ցեղերու համարը Ամերիկեան Կարմրամորթները 
ամենից գազանային անգթութեամբ  տասնեակ միլիոններով 
կոտորւեցին աշխարհակալ սպիտակա-մորթներից, եւ 
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միլիոնաւոր սեւամորթներ – նեգրեր՝ իրենց ծննդավայրից 
յափշտակուելով՝ Նոր Աշխարհը թափուեցին, ընչաքաղց 
Եւրոպացիներին զոհ դառնալու համար:  Նեգրերի 
որսորդութեան շրջանը հանդիսացաւ Աֆրիկայի արեւմտեան 
եզերքը, Վօլտա գետից մինչեւ Նիգեր գետի բերանը: Նեգրերի 
գերութեան առաջին ռահվիրան եղաւ Պորտուգալացի Անթամ 
Գոնսալվէս, իշխան Հենրի Ծովագնացի սպաներից մէկը: 1442-
ին մի փոքրիկ նաւատորմիղով Աֆրիկայի արեւմտեան եզերք-
ներում հետախուզումներ կատարած ժամանակ՝ Գոնսալվէս 
մի քանի Մավրեր բռնեց եւ իր հետ տարաւ: Իշխանը հրամայեց 
նրան ետ տանել գերիներին եւ ազատ արձակել: Գոնսալվէս 
այդ Մավրերն իրենց ծննդավայրերը տարաւ, բայց փոխանակ 
ազատ արձակելու, տասը Նեգրերի փոխանակեց, միաժամա-

նակ բաւականաչափ ոսկի աւազ ստանալով: Նեգրերին 
Սպանիա տարաւ եւ լաւ գնով ծախեց: Իր ընկերներն ոգեւո-
րեցին, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ արկածախնդիրներ, որոնք 
նաւեր պատրաստելով՝ սկսեցին արշաւանքներ գործել 
Աֆրիկայի անպաշտպան եզերաբանկների վրայ եւ բռնելով 
Սպանիա եւ Պորտուգալիա տանել ու ծախել: Ստեղծուեց 
կանոնաւոր գերեվաճառութիւն: Աֆրիկայի ե-զերքներում 
բերդեր եւ կայաններ հաստատուեցին, ուր համախմբում էին 
«ապրանքը» եւ այնուհետեւ արտահանում: Կոլումբոսը 
Հայիտի հանդիպելով՝ իր նաւերի վրայ ունեցած Կարիբեան 
սեւամորթ գերիները անասունների հետ փոխանակեց: Նոր 
Աշխարհում Սպանիացիները սկսեցին Կարմրամորթ հնդիկ-
ներին որսալ, ստրկական նպատակներով: Կոլումբոս 1494-ին 
500  կարմրամորթ գերիներին ազատ արձակեց, որոնք նախա-

պէս սահմանուած էին Սպանիա ղրկուելու համար: Հայիտիի 
նահանգապետ Նիկոլա դէ Օվանդօ 1502-ին Սպանիայից 
քրիստոնեայ նեգրեր բերեց, հանքերում աշխատեցնելու: 1510-
ին Ֆերդ-ինանդ թագաւորը հրամայեց Նեգրերի խումբեր 
տանել Հայիտի, հանքերի համար: Կարոլոս թագաւորը 
արտօնութիւն տւեց տարեկան 4000  Նեգրեր տանելու Հայիտի, 
Կիւրա եւ Պորտո-Ռիկո: Առաջին Անգլիացին էր Սըր Ջան 
Հավկինս, բարեպաշտ քրիստոնեայ որը 1620-ին Գվինէայից 
Հոլանդական մէկ նաւով Նեգրերի մի խումբ բերեց Հիւսիսային 
Ամերիկա եւ Ջէյմս տաունի մէջ ծախեց Վիրջինիա նահանգի 
ծխախոտի ագարատէրերին նախապէս աղօթելով: Այդ 
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առեւտուրը շարունակուեց սաստկացող թափով: 1790-ին 
Վիրջինիա նահանգն արդէն 200,000  սեւամորթ գերիներ 
ունէր: Գերեվաճառութեան ամենամեծ ընկերութիւնն եղաւ 
Աֆրիկեան ընկերութիւն կոչուածը, որը 1680-ից մինչեւ 1700  
թուականը 140,000  Նեգրեր բերեց Ամերիկա. ուրիշ ընկերու-
թիւնները նոյն շրջանում 160,000 Նեգրեր: Անգլիա-պատկան 
Ջամայկա կղզում  1700-ից մինչեւ 1786  թուականը 610,000  
Նեգրեր բերւեցին: Անգլիապատկան Ամերիկեան գաղութները 
հաւաքաբար 1680-1786  թուականներում 2,130,000  
գերիներով հարստացան: 192  Անգլիական նաւեր զբաղուած 
էին Աֆրիկայից Ամերիկա ստրուկներ փոխադրելով: Աֆրիկա-

յում 1791-ին գոյութիւն ունէին Եւրոպացիների գերիներ 
որսալու 40  կայաններ, որոնց մէջ Անգլիական ՝ 14  կայան, 
նոյն թուա-կանին 38,000  գերի արտահանող, 3  Ֆրանսիական 
կայան՝ 20,000  գերիներով, 15 Հոլանդական՝ 4000  
գերիներով, 4  Պորտուգալկան՝ 10,000  գերիներով, 4  
Դանիական՝ 2000  գերիներով, գումար՝ 74,000  գերիներ, մէկ 
տարուայ մէջ: Ֆրանսիական Սէն Դոմինգոյում 1791-ին 
կային 480,000  սեւամորթ ստրուկներ, 30,000  
սպիտակամորթների դիմաց: Կիւրայում 1843-ին 436,000  
սեւ գերիներ, 1867-ին 605,461: Միացեալ Նահանգներում 
1800-ին 839,041  Նեգր գերիներ կային, 1860-ին 3,953,760: 
Գերեվաճառութեան մէջ շահաբաժիններ ունէին անգլիական 
միապետներ եւ բազմա-թիւ լորդեր: Գերեվաճառութեան դէմ 
ժողովուրդների խիղճը սակայն ընդվզումի ենթարկւեց Մեծ 
Յեղափոխութիւնից յետոյ, 1734-ի Փետրուար 4-ին Ֆրանսիան 
ոչնչացրեց ստրկութիւնն իր գաղութներում: Այդ թուականից 
շատ առաջ գերութեան դէմ զօրաւոր շարժում արդէն սկսած 
էր Մ. Նահանգների մի քանի շրջաններում: Քվակէր 
աղանդաւորները Պենսիլվանիայում յատուկ մարմին 
ստեղծեցին  1696-ին, գերութեան դէմ կռուելու: 1754-ին 
ընդհանուր կոչ ուղղեցին ժողովրդին նոյն իմաստով, իսկ 
1776-ին եկեղեցուց արտաքսել սկսեցին գերիներ պահող իրենց 
անդամներին: Անգլիայի Քվակէրներ եւս շարժւեցին 1783-ին, 
գերութեան դէմ սկսւած պայքարին մասնակցելով: Լորդ 
Մանսֆիլդ դրանից առաջ, արդէն մտքերի վրայ ազդեցութիւն 
ձգած էր Սումերսետ անունով մէկ նեգրի աղմկարար 
դատավարութեամբ 1772-ի Յունիսի 22-ին: Սումերսետ իր 



255 
 

 

տիրոջ կողմից Անգլիա բերւած էր իբր գերի, ջայց դատաւորը՝ 
Մանսֆիլդ՝ ազատ արձակեց նրան, յայտարարելով որ մէկ 
գերին Անգլիոյ հողի վրայ ոտք դնելով՝ ազատ է դառնում: 
Անգլիայում 1787-ին յատուկ ընկերութիւն հիմնւեց 
գերութեան դէմ պայքարելու: Շարժման գլուխը անցան 
ականաւոր քաղաքական դէմքեր՝ Թ. Կլարկսոն, Գրէյնվիլ 
Շարպ, մեծանուն Վիլբերֆորս, Զ. Մակպէյ եւ ուրիշներ: 1808-
ին Մարտ 1-ի օրէնքով Անգլիան արգիլեց գերեվաճառութիւնը 
իր գաղութներում, իսկ 1833-ի Օգոստոս 28-ի օրէնքով ազատ 
արձակւեցին բոլոր գերիները: Նրանց տէրերին 
կառավարութիւնը վճարեց 20,000,000  միլիոն անգլիական 
ոսկի, «վնասների» համար: - Միացեալ Նահանգ-ներում 
գերութեան դէմ զօրաւոր շարժում սկսւեց երկրի առաջադէմ  
տարրերի կողմից: Շարժման մեծ ռահվիրաների մէջ էին 
Բենժամէն Լունդի (1789-1839),  Վ. Լլորդ Գարրիսաոն 
(1805-1879), Էլիա Լօվջոյ (1802-1837),  Ջան Բրաուն, այդ 
դատի համար կախաղանի վրայ նահատակուած 1859-ին: 
Ականաւոր մտաւորականներ, բանաստեղծներ, վիպագիրներ 
բողոքի ձայն բարձրացրին Սեւերի ազատագրութեան համար: 
Տիկին Հերրիէտ Բիչեր  Ստօու իր գողտրիկ (Քեռի Թոմասի 
Տնակը» վէպով փոթորիկ ստեղծեց հասարակութեան լայն 
խաւերում: Աբրահամ Լինքընի նախագահ ընտրուելը 
պատերազմի ազդանշանն եղաւ: Հարաւային Նահանգները, 
որոնք Նեգրերի գերութեան որջեր էին՝ զէնքի դիմեցին, հին 
դրութիւնը պաշտպանելու համար: Քաղաքային արիւնահեղ 
պատերազմը վերջացաւ Ապրիլ 9-ին թ. Ապպոմատոքսի 
յաղթանակով, Հիւսիսային Նահանգների կողմից, սակայն օրի-
նաւորապէս գերութիւնը վերջացած էր յայտա-րարուած 
դրանից առաջ, Կոնգրէսի որոշումով: - Գերիների վաճառքը 
քաղաքային պատերազմից առաջ, 1808-ին արդէն 
արգիլուած էր Մ. Նահանգներում, բայց գերիները մնացին 
գերի, իրենց տէրերի ձեռքում, մինչեւ 1865-ը: Եւրոպական 
պետութիւն-ներից Պորտուգալիան արգիլեց վաճառքը 1815-
ին, Սպանիան 1817-ին, Բրազիլ՝ 1830-ին: 1842-ից ծովային 
պետութիւնները յատուկ նաւատորմիղներ սկսեցին պահել 
Աֆրիկայի եզեր-քներում, ծովահէններին հալածելու համար: 
Գերեվաճառու-թիւնը գաղտնի շարունակւեց մինչեւ անցեալ 
դարի սկիզբները: Գերիներով բարձուած նաւերը եթէ 
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բռնուէին՝ գերիները ազատ էին արձակւում, բայց նաւերը 
ընկղմւում էին, իրենց պաշտօն-եաների հետ: Գերիներով 
բարձուած նաւերը յաճախ ծովն էին թափում իրենց 
«ապրանքը» հետապնդման դէպքում, յան-ցանքի հետքերը 
անհետացնելու համար: - Գերութիւնից ազատագրոած 
նեգրերը, սակայն, մի բացառիկ երջանկու-թեան չտիրացան: 
Թշուառ, տգէտ, ապրուստի եւ օթեւանի տարրական 
միջոցներից զուրկ, նրանք մնացին դարձեալ գերի, տնտե-
սական պայքարի մէջ՝ ողորմելի վարձկանների դերում: - 
Գերութիւնը շարունակւում է մինչեւ այժմ, աշխարհի այլեւայլ 
մասերում: Բելժիքական Կոնգոյում Լէոպոլդ Բ. Թագաւորի 
կամքով նա օրէնքի մէջ մնաց մինչեւ 1894-95-ը: Ռուսները 
Կենտրոնական Ասիան գրաւելով, 1882-ին Բուխա-րայում եւ 
Խիվայում ազատագրեցին 40,000  գերիներին: Ներկայիս 
հաշւում են զանազան երկրներում մօտ 4-5  միլիոն գերիներ – 
Արաբիայի Հեջասում, Պորտուգալական Անգոլա-յում, 
Մոզամբիքում եւ Հաբեշիստանում (Եթովպիա): Այդ վերջին 
երկրում հաշւում են երկու միլիոնից աւելի գերիներ, թէեւ այդ 
երկրի «թագաւորների թագաւորի» կառավարու-թիւնը 
Ժընեվի Ազգերի Լիգայի հակագերական դաշնագրու-թիւնը 
ստորագրած է: Մեր ազնիւ ցեղի մէջ եւս ունենում ենք երբեմն 
զարտուղած տիպեր... այսպէս, Հաբեշիստանի Հայերի մէջ կան 
մի քանի հարճեր եւ գերիներ պահող երջանիկներ: Նրանցից 
մէկը, իր հարճից երեք զաւակների տէր՝ մէկ օր էլ որոշելով հայ 
աղջկայ հետ ամուսնանալ՝ ազատ է արձակում իր թխմորթ 
սիրուհուն, հինգ ոսկի տալով իրեն, իսկ զաւակներին ծախում, 
մէկի համար ստանալով երկուոչխար, միւսի համար մէկ 
հորթ, իսկ երրորդի համար մի իշու քուռակ: Եւ այնուհետեւ, 
խաչով-տէրտէրով՝ քրիստոնէական ծէսով ամուսնանում հայ 
օրիորդի հետ: - Գերութեան ատրուշանի վրայ անփոխարինելի 
կորուստներ տւեց մեր ժողովուրդը՝ Էնվէր-Թալէադական 
տեղահանութեան եւ Քէշալական հօրդաների աւերների 
հետեւանքով: Հայ գերիներ, մանաւանդ կին սերունդից, 
տասնեակ հազարներով քշւեցին հարեմ-ներում եւ 
անառականոցներում փտելու համար, քաղաքա-կիրթ ազգերի 
աչքին առջեւ: 
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ՍՏՈՐՏԻՆԳ, Շվ.- Նորվեգիայի մէջ պարլամենտ, - ժողո-
վըրդական ներկայացուցիչների ժողով, որը ներկայացնում է 
Վերին եւ ստորին պալատներ: Ստորին պալատում օրինա-

գիծեր են առաջարկւում, քննւում եւ Վերին պալատին ներ-
կայացնում. Վերջինը հաստատում է կամ մերժում: 

ՍՏՈՒԴԻՕ, Լտ.- 1) Նկարչի, արձանագործի կամ արուես-
տագէտի աշխատանոց. 2) Շարժապատկերի աշխատանոց: 

ՍՏՐԱՏԵԳԻԱ, Յն.- Ռազմագիտութեան ճիւղ, որը 
կայանում է բանակի տարբեր մասերի յարմար դասաւորման 
մէջ, սկսւելիք գործողութիւնը վարելու համար: 

ՍՑԵՆԱՐԻՍՏ, Լտ.- Շարժապատկերի համար հեղինակու-
թիւն գրող: 

ՍՑԵՆԱՐԻՕ, Լտ.- Շարժապատկերի համար գրուած 
հեղինակութիւն: 

ՍՑԵՆԱՐԻՈՒՍ, Լտ.- Թատրոնական բեմի նկարիչ. 
զարդարող: 

ՍՑԻԼԼԱ ԵՒ ԽԱՐԻԲԴԱ, Յն.- Ջրային վտանգաւոր յորձանք 
Սիցիլիայի նեղուցի մէջ, Իտալիայում: Նաւերը յաճախ 
ենթակայ են կամ յորձանքի մէջ խորտակւելու եւ կամ Սցիլլա 
անունով ժայռին զարկւելու եւ փշրւելու վտանգին. Այդտեղից 
ծագումն առաւ ասացւածքը Սցիլլա եւ Խարիբդա - «երկու 
կողմն էլ կործանում» իմաստով: 

ՍՕՑԻԱԼԱԿԱՆ, Լտ.- 1) Ընկերային, հանրային, հասարա-

կական, հանրութեան վերաբերեալ. 2) Ընկերվարական 
(Սօցիալիստական). 3) Սօցիալական գիտութիւններ – մարդ-
կային ընկերութեան մէջ գոյութիւն ունեցող փոխ-յարաբերու-
թիւն-ները, նրանց հետեւողական զարգացման փուլերն ու 
ազդեցութիւնները հասարագիտական, տնտեսական եւ 
քաղաքական տեսակէտով ուսումնասիրող գիտութիւններ: 

ՍՕՑԻԱԼԻԶՄ, Լտ.- Ընկերվարութիւն.- տնտեսական-
քաղաքական գիտութիւն, որը քննելով տիրող իրաւակարգի 
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ծագման, զարգացման եւ նրա ստեղծած չարիքների 
պատճառները՝ ձգ-տում է տապալելու այդ իրաւակարգը, 
ստեղծելու համար կենցաղի արդար եւ տանելի պայմաններ 
աշխատաւոր զանգուածների համար, վերացնելու դասակար-
գային շերտաւորումները եւ հաւաքական աշխատանքով 
ստացւած արդիւնքը բաժնելու բուն աշխատող տարրերին: 
Ճնշողի եւ ճնշւածի, հարուստի եւ ընչազուրկի միջեւ տիրող 
փոխ-յարաբերութիւնները դարեր առաջ զբաղե-ցրած են 
այլեւայլ ցեղերի խորհող մտքերին: Նրանցից հարիւրաւորների 
դէմ իրենց հասկացած եղանակով, եւ միջոցներ առաջադրած 
են ճնշւած եւ կեղեքւած զանգուածների տառապանքը 
մեղմացնելու համար: Նախաքրիստոնէական շրջանի յոյն 
փիլիսոփաների կամ միջնադարեան «մարդասէր» կոչւած 
մտաւորականների տեսուիւնները դասակարգային անար-
դարութիւների դէմ, ճիշտ է, չկարողացան գոյութիւն ունեցող 
պայմանների վերացման  արմատական լուծումը գտնել, 
սակայն նրանք մեծ չափով պատճառ եղան մտքերի խմորում 
ստեղծելու եւ աստիճանաբար պատրաստելու զանգուած-ները 
ապագայ նուաճումների համար: Ուտոպիստ (երազա-տես) 
ճանչցուած մի շարք գրողներ, ինչպէս Թամըս Մօր, Էտիէն 
կարէ, Շառլ Ֆուրիէ, Սէն-Սիմօն, Ռաբերտ Օուէն, Բելլամի եւ 
ուրիշներ այլեւայլ գրական գործերով անկարող եղան որեւէ 
դրական յեղաշրջում ստեղծելու մարդկային հասարակու-
թեան մէջ: Բայց անուրանալի է իրենց  ազդեցութիւնը իրենց 
ժամանակակիցների մտքերի վրայ: - Սօցիալիզմը գիտական 
հիմերի վրայ դրւեց Կառլ Մարքսի եւ Ֆրիդրիխ Էնգելսի 
շնորհիւ, որոնք ներկայ ընկերվարական հոսանքների մեծա-

գոյն ուսուցիչներն են ճանաչւած (Տե՛ս Մարքսիզմ, 
Կոմունիզմ): Մարքսեան ընկերվարութիւնը ձեւաւորուած 
համայնավարութեան հիմնաքարն է ժամանակակից համայ-
նավարական զանգուածների վրայ, որի գործնական 
իրականացումը ներկայիս տեղի է ունենում Խ. Միութեան 
սահ-մաններում: Այդ երկրի մէջ տիրող պետական վարչաձեւը 
կառուցուած է համայնավարական սկզբունքների վրայ: 
Սօցիալիզմը, սակայն, յա-ճախ ունի իր հատուածային 
բաժանումները, որոնք ընդունած են այլեւայլ երկրներում 
տարբեր գունաւորումներ, նոյն իսկ այդ անուան տակ 
հասկացւում է բացարձակ սպասարկութիւն դրամատիրական 
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դասակարգին, ի վնաս այն տարրերի, որոնց շահերի 
պաշտպանութեան անունով նրանք հրապարակ իջան են: 

ՍՕՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ, Լտ. Յն.- Քաղաքական կուսակ-
ցութիւն, հիմնուած Գերմանիայում 1864  թւին: 

ՍՕՑԻԱԼ-ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆՆԵՐ.- Քաղաքական կուսակցու-
թիւն, հրապարակ իջած գլխաւորաբար գիւղացիութեան 
շահերի պաշտպանութեան ա-նունով: Վտիտ եւ անկենդան 
հոսանք լինելով՝ չկարողացաւ արմատներ նետել նոյն իսկ 
հողա-գործական լայն զանգուածներ ունեցող երկրներում: 
Չեխօ-Սլօվակիայից զատ ամէն երկրում գրեթէ գոյութիւնից 
դադրած է: 

ՍՕՑԻՈԼՈԳԻԱ, Լտ. Յն.- Սօցիալական հարցերն ուսումնա-

սիրող գիտութիւն: 

ՍՖԵՐԱ, ր.- 1) Որեւէ գունդի արտաքին մակերեւոյթ. 2) 
Երկրի կամ մի մոլորակի արտա-քին մակերեւոյթ. 3) Մի 
մոլորակի շրջանաձեւ ուղղութիւն. 4) Անհատի գործունէու-
թեան շրջան. 5) Որեւէ շրջան, օրինակ դիւանագիտական, 
գիտական եւ այլն: 

ՍՖԻՆՔՍ, Եգ. Յն.- Եգիպտոսի մէջ բազմաթիւ քարեղէն 
արձաններ, առիւծի մարմնով, կնոջ կրծքով եւ գլխով, որոնց 
մէջ ամենից մեծն է Գիզէի մօտ անապատի  մէջ հսկայ 
Սֆինքսը: Սֆինքսն արեւի խորհրդանիշն էր հին Եգիպտացի-
ների համար: Յոյները Սֆինքս անուան տակ հասկանում էին 
մի օտարոտի ճիւաղ, առիւծի գլխով, շան մարմնով, կնոջ 
կրծքով եւ առիւծի թեւերով: Ճամբորդներին կանգնեցնում էր, 
հանելուկներ առաջարկում եւ յարմար պատասխան չտուո-
ղին՝ լափում: Այսպէս՝ Էդիպ թագաւորին հարցրեց.- «Այդ ի՞նչ 
կենդանի է, որ առաւօտը չորս ոտքով է քալում, կէսօրին 
երկուսով, իսկ իրիկունը երեքով»: Էդիպ պատասխանեց.- 
«Մարդը, որը մանկութեան օրերում չորս ոտքով է սողում, երբ 
մեծանում է, երկու ոտքերով է շրջում, եւ ծերութեան 
ժամանակ՝ փայտով է ման գալիս»: 

Վ 
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ՎԱԳԱԲՈՆ, Լտ.- Թափառաշրջիկ: 

ՎԱԳՈՆԵՏԿԱ, Ֆր.- Ապրանքատար փոքր կառք: 

ՎԱԼՀԱԼԼԱ՛ Շվ.- Սկանդինաւական ցեղերի գերագոյն 
աստւած Օդինի պալատ, անդրգերեզմանային աշխարհում, 
ուր հիւրասիրւում էին առաքինի մարդկանց եւ մեռած 
հերոսների հոգիները գարեջրով եւ կաթնուկով: 

ՎԱԼԻ, Թք.- Թիւրքիայում – նահանգապետ: 

ՎԱԼԻՒՏԱ, Իտ.- 1) Թղթադրամի եւ արծաթի օրւայ 
արժէքը ոսկիով. 2) Մուրհակով տրւած գումար. 3) դրամ: 

ՎԱԼԿԻՐԻ, Շվ.- Սկանդինաւական ցեղերի  (Շվեդացի, 
Նորվեգացի, Ֆինլանդացի), դիցաբանութեան մէջ գեղանի 
յաւերժահարսներ, որոնք ծառայում էին հերոսների  անդր-
գերեզմանային աշխարհում: 

ՎԱԼՊՈՒՐԳԵԱՆ ԳԻՇԵՐ, Գր.- Մայիս մէկի գիշեր Գերմա-

նական աւանդութեամբ, երբ չար ոգիներն ու վհուկները 
հաւաքւում են Բրոկկեն լեռան վրայ խնջոյք սարքելու եւ 
պարելու, մեծ սատանայի – Մեֆիստոփելէսի շուրջը: 

ՎԱԼՍ, Ֆր.- Պարի մէկ տեսակ, երբ պարող զոյգը դառնում 
է ինքն իր շուրջը: 

ՎԱԿԽ, Տե՛ս Բաքոս: 

ՎԱԿԽԱՆԱԼԻԱ, Յն.- Ի պատիւ Վակխի (Բաքոսի) 
սարքուած հանդէսներ հին Յունաստանում, գինարբուքով եւ 
ազատ վայելքներով: 

ՎԱԿԽԱՆՈՒՀԻ, Յն.- 1) Վակխի մեհեանի քրմուհի, 
մշտազւարթ անառակուհի. 2) Վաւաշոտ կին: 

ՎԱՄՊԻՐ, Լտ.- Հարաւային Ամերիկայում չղջիկի մէկ 
տեսակ, որը քնած մարդու կամ կենդանու վրայ թառելով, 
քամում է նրա արիւնը, մէկ կողմից թեւերով իր զոհին 
հովհարելով, քունը հաճելի դարձնելու համար: Փոխա-
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բերական իմաստով ՝ Վամպիր մականունով այն կիներին եւ 
կոչւում, որոնք նիւթապէս կործանում են իրենց ամուսին-
ներին կամ սիրահարներին, կամ նրանց թշուառութեան 
պատճառ են դառնում սիրոյ մէջ դաւաճանութեամբ եւ 
անառակութեամբ: 

ՎԱՆ, Հոլլանդացիների մէջ՝ անուան առջեւը դրուող 
մակդիր, որը մատնանշում է անձի ազնուական ծագումը, - 
աղաւաղում Գերմանական «ֆօն» մակդիրի, նոյն իմաստով: 

ՎԱՆԴԱԼ, Յտ. Ա.- Գերմանական վայրագ ցեղերի 
ընդհանուր անուն, որոնք Իտալիան հեղեղեցին հինգերորդ 
դարում, եւ ջարդից ու կողոպուտից զատ՝ աւերելով ու 
կործանելով արուեստի ու քաղաքակրթութեան ամէն 
յիշատակարաններ: Վանդալ բառը հոմանիշն եղաւ կոշտ, 
կոպիտ եւ վայրենի անձի, որը տգիտաբար ոչնչացնում է 
քաղաքակրթական արժէք ունեցող ամէն բան: 

ՎԱՆԴԷԵԱ, Ֆր.- Ֆրանսիայի մի գաւառի անուն, որի 
բնակիչները տգիտաբար ապստամբուեցին Մեծ Յեղափոխու-
թեան դէմ, 1793  թւին: 

ՎԱՆԻԼԱ, Սպ.- Արեւադարձային բոյսի մէկ տեսակ, 
ծղնօտաձեւ ոստերով, չափազանց բուրումնաւէտ. գործ է 
ածւում անուշեղէնի եւ խմիչքների մէջ: 

ՎԱՍՍԱԼ (Կելտացոց լեզուով՝ հողատէր).- Եւրոպայի 
Կենտրոնական եւ Արեւմտեան երկրներում Միջին Դարերի 
աւատապետութեան (Ֆէոդալիզմի) շրջանում կապալառու 
հողատէր: Երկրի հողերի տէրը միապետն էր – թագաւոր, 
իշխան կամ դուքս: Նա իր հողերը տալիս էր վարձու 
վասսալներին, վերջինները երկրորդական վասսալներին, եւ 
այդպէս յաջորդաբար: Հողը մշակող հողազուրկ գիւղացիու-
թիւնը ճորտական վիճակում գտնուելով՝ ամէն կերպ ենթակայ 
էր իր անմիջական վասսալի կեղեքումին եւ բռնութեան, ոչ 
մէկ ձեւով պաշտպանուած չլինելով: (Տե՛ս Ֆէոդաքիզմ): 

ՎԱՏԻԿԱՆ, Յտ. Ա.- Հռոմի Վատիկան բլուրի վրայ 
համանուն պալատ, կաթոլիկ եկեղեցու պետ Պապի պալատով, 
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կրօնական հաստատութիւն-ների ամէն կարգի վարչութիւն-
ներով, Սբ. Պետրոսի հոյակապ եկեղեցիով, հարուստ մատե-
նադարանով, հին ձեռագիրների մեծ մասամբ տակաւին 
չքննուած մեծարժէք հաւաքածուներով եւ Բելվեդերեան 
հռչակաւոր թանգարանով: Վատիկանի շէնքերի ցանցը 
բռնում է մի քանի մղոն տարածութիւն, 20,000-ից աւելի 
սենեակ-ներով եւ շքեղ սրահներով: Իր պատերն ականատես 
եղած են դաժան եւ արիւնոտ տեսարաններին, անցեալի 
մթութեան մէջ ծածկուած: Իտալիայի եւ թերեւս ամբողջ 
աշխարհի ամենամեծ անառականոցն եղաւ բազմաթիւ 
պապերի օրով: Ներկայիս ֆաշիստ դիկտատոր Մուսոլինիի 
շնորհիւ «անկախ պետութիւն» հռչակուած է, կաթոլիկու-
թեան հմայքը զօրացնելու համար եւ իբր զօրավիգ ծառայե-
ցնելու տիրող բռնապետութեան: 

ՎԱՐԻԱՆՏ, Լտ.- Որոշ դէպքի կամ նիւթի շուրջ գոյութիւն 
ունեցող մի քանի գրքերից կամ պատմութիւններից 
իւրաքանչիւրը, իբր առանձին ամբողջութիւն: 

ՎԱՖԳ, Ար.- Ներկայ Եգիպտոսում ազգայնական 
կուսակցութիւն: 

ՎԵԴԱՆՏԱ, Սս.- Հնդկական կրօնա-փիլիսոփայական 
աշխարհայեացք, որի համաձայն մարդ էակի գոյութեան 
նպատակը գիտակցութեան բարձրագոյն աստիճանին մէջն է, 
եւ դրա միջոցը առաքինի եւ մաքուր կենցաղն է միայն: Մարդ-
կային հոգին յաւիտենական է, եւ չի կարող երբէք ան-
հետանալ. նա մի մասնիկն է տիեզերական եւ անվախճան: 
Մարդը մեռնելով իր հոգին չի մեռնում, այլ գնում է 
փոխանցուելու ուրիշ էութեան, եւ այդպէս շարունակ, մինչեւ 
որ բոլորովին բիւրեղանայ եւ վերադառնայ դէպի այն յաւի-
տենական աղբիւրը, որից ծագած է: 

ՎԵԴԱՆԵՐ, Սս.- Հնդիկ Բրահմինական կրօնի ուսուց-
մունքը պարունակող սրբազան գրքեր: Նրանց մեկնաբա-

նութիւնների շարքը կոչւում են Պուրանաներ եւ Սուտրաներ: 
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ՎԵԶԻՐ, Աբ.- Բարձրագոյն պաշտօնեաներու ընդհանուր 
անուն, Մահմեդական երկրներում: Նախարար: Մեծ Վեզիր – 
նախարարապետ. միապետի փոխանորդ: 

ՎԵՆԴԵՏՏԱ, Իտ.- Արեան վրէժխնդրութիւն Իտալացիների 
մէջ. արեան փոխարէն արիւն: 

ՎԵՆԵՐԱ, Տե՛ս Ափրոդիտէ: 

ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ԱԽՏԵՐ.- Վեներայի (Վենիւս-Ափրոդիտէ) 
ախտեր, սեռային հիւանդութիւնների ընդհանուր անուն: 

ՎԵՍՏԱ, Լտ.- Հռոմէական տնային պահապան աստւա-

ծուհի, պաշտպան ամուսնութեան եւ ընտանեկան երջանկու-
թեան: 

ՎԵՍՏԱԼԵԱՆ ՔՐՄՈՒՀԻՆԵՐ.- Հռոմէական Վեստա 
աստւածուհու տաճարի քրմուհիներ: Ըն-տրւում էին յաճախ 
6-10  տարեկան հասակում յայտնի ընտանիքներից եւ երդւում 
էին կոյս մնալու իրենց պաշտօնավարութեան ժամանա-

կաշրջանում որը տեւում էր 30  տարի: Պաշտօնը լրացնելուց 
յետոյ իրաւունք ունէին ամուսնանա-լու: Իրենց պաշտօնն էր 
նաեւ տաճարում աստւածուհուն նուիրուած ատրուշանի մէջ 
վառւող կրակը անշէջ պահելու հոգատարութիւնը: Ան-փոյթ 
քրմուհին ենթակայ էր ողջ թաղւելու պատժին: Նոյն պատիժն 
էր ստանում նաեւ իր անարատութեան հոգ չտանող քրմուհին: 
Այդ վերջին յանցանքը սակայն բացառիկ մէկ դէպք էր, եւ 
Հռոմէական հանրապետական վարչութեան տակ, ամբողջ 
վեց-եօթ դար, նման դէպքեր հազիւ մէկ-երկու անգամ տեղի 
ունեցան: Կայսրութեան շրջանում, սակայն, երբ ապակա-

նութիւնը համակեց բնակչութեան մեծագոյն մասին՝ 
Վեստալու-հիներ եւս զերծ չմնացին ընդհանուր ցոփու-
թիւններից: Բնակչութեան յարգանքն այնքան մեծ էր իրենց 
հանդէպ, որ օրէնքը նոյն իսկ ընկճւում էր իրենց հմայքի 
առջեւ, - եթէ պա-տահէր որ Վեստալեան մի քրմուհի փողոցից 
անցած միջոցին հանդիպէր մահւան դատապար-տուած մի 
ոճրագործին, դէպի կառափնարանը առաջնորդուած վայր-
կեանում՝ իր մատի մէկ շարժումը բաւական էր եղեռնագործը 
ազատ արձակելու համար: 
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ՎԵՍՏԵՐՆԻԶԱՑԻԱ, ԱՆ. Լտ.- Արեւմտականացում. 
արեւմտեան (Եւրոպական) քաղաքակրթութեան ազդեցու-
թեան ենթարկւում: 

ՎԵՏԵՐԱՆ, Լտ.- 1) Ծառայութիւնից արձակւած զինւո-
րական կամ քաղաքացիական պաշտօնեայ. 2) Հին գործիչ: 

ՎԵՏԵՐԻՆԵՐ, Լտ.- Անասնաբոյժ: 

ՎԵՏՕ, Լտ.- Լատիներէն - «Արգիլում եմ».- այդ բառով 
Հռոմի տրիբունները (ժողովրդական ներկայացուցիչները) 
բեկանում էին ծերակոյտի (Սենատի) կողմից հաստատուած 
որեւէ օրէնք, եթէ համամիտ չգտնուէին: 'ներկայ սահմանա-

դրական երկրներում միապետը օգտւում է վետօի իրաւունքով, 
ինչպէս նաեւ նախագահը հանրապետութեան մէջ: 

ՎԵՐԻՆ ՊԱԼԱՏ.- Սահմանադրական երկրներում 
օրէնսդրական մարմինը բաղկացած է Վերին եւ Ստորին 
Պալատներից: Անգլիայի մէջ Վերին Պալատը կազմում է 
լորդերի ժողովը – բարձր ազնուականութիւնը, Ստորին 
Պալատը ժողովրդական ներկայացուցիչների ժողովը (պար-
լամենտը): Հանրապետութիւնների մէջ երկու պալատների 
ընտրելիներն էլ ժողովրդի – բնակչութեան կողմից են 
քուէարկւում: 

ՎԵՐՍԱՅԼ, Յտ. Ա.- Ֆրանսիայի միապետ Լուի ԺԴ-ի 
կողմից կառուցւած հոյակապ պալատ, Փարիզից 18  կիլոմեթր 
հեռու: Պատմական մեծ դէպքերի կենտրովայրն եղաւ: 
Վերսայլում ստորագրւեց վերջին համաշխարհային պատե-
րազմից յետոյ խաղաղութեան դաշինքը Գերմանիայի հետ 
Յունիս 28-ին, 1919: Անուանի է իր թանգարանով: 

ՎԻԲՐԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Օդի թեթեւ տատանում որեւէ 
առարկայի շարժման հետեւանքով. 2) Երգչի ձայնի թրթռում՝ 
երգած ժամանակ: 

ՎԻԶԱ (Վիզէ), Լտ.- Մի պետութեան հիւպատոսի կողմից 
ճանապարհորդին տրւած արտօնութիւն՝ իր ներկայացրած 
երկիրը մտնելու համար: 
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ՎԻԼԱՅԷԹ, Թր.- Թիւրքիայում՝ նահանգ: 

ՎԻՆՈՖՈԲԻԱ, Լտ. Յն.- Ատելութիւն, զզւանք՝ գինու եւ 
ոգելից ըմպելիքների դէմ: 

ՎԻՇՆՈՒ, Սս.- Հնդիկ Բրահմինական կրօնի երրոր-
դութիւնը կազմող աստւածներից երկրորդը: 

ՎԻՏԱԼԻԶՄ, Լտ.- Բնախօսական տեսակէտ՝ թէ մարդ-
կային բոլոր ֆիզիքական գործառնութիւնների մղիչ ոյժը 
մարմնի մէջ պահւած  կենսունակութիւնն է: 

ՎԻՏՏՈՍԻ ՊԱՐ, Յտ. Ա.- Հիւանդութիւն, երբ ենթական 
ջղային ուժգին ցնցումներ է ունենում – դէմքի ծամածռու-
թիւն, կազմւածքի դողդողում եւ այլն: Միջին դարերում 
կաթոլիկ վարդապետները համոզել էին հաւատացեալներին 
թէ այդ կարգի հիւանդները Սուրբ Վիտտոսին աղօթելով միայն 
կարող էին բուժուել: Հիւանդութիւնը Սբ. Վիտտոսի պար 
անունը ստացաւ: 

ՎՈԴԱՆ, Շվ.- Եւրոպայի Հիւսիսային ժողովուրդների եւ 
Գերմանացիների հայր աստւած, պատերազմի պաշտպան: 

ՎՈԴԵՎԻԼ (Վօդըվիլ), Ֆր.- Զաւեշտ մէկ կամ երկու 
արարւածով: 

ՎՈԴԿԱ, Ռս.- Ռուսական օղի: 

ՎՈԼ ՍՏՐԻՏ, Ան.- «Պատի փողոց» - Նիւ Եորքի հռչակաւոր 
փոքր., կարճ փողոց, ուր կենտրոնացած են սակարանը (Բորսա 
– Բիրժա), եւ արժեթուղթերի առուծախով զբաղւող մեծ 
ընկերութիւնների գրասենեակները – Ամերիկայի ժողովրդի 
ճակատագիրը իրենց ճանկերի մէջ պահող: 

ՎՈՒԼԳԱՐ, Լտ.- Ամբոխային, կոշտ. գռեհիկ: 

ՎՈՒԼԿԱՆ, Լտ.- 1) Հրաբուխ.- ստորերկրեայ կրակներ 
դուրս ժայթքող լեռ. 2) Կրակի մետաղների աստւած 
Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ, Իւպիտերի եւ Իւնոնոյի 
(Զեւս եւ Հերա) որդի, Վենիւսի ամուսին: Երբ ծնւեց, մայրը 
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տեսաւ որ անճոռնի երեւոյթ ունէր եւ Ոլիմպոս լեռան 
կատարից վայր նետեց նրան: Մանուկ Վուլկանը ընկաւ Լեմնոս 
կղզու վրայ: Երբ մեծացաւ, գնաց Սիցիլիա, ուր Էտնա 
հրաբուխի մէջ դարբնոց հաստատեց, իրեն օգնական առնելով 
Կիկլոպ-ներին – միականի հսկաներին: 

 

 

Տ 

ՏԱԲՈՐ, Թթ.- 1) Թափառական գնչուների ժամանա-

կաւոր կայան. 2) Գնչուների մի քանի ընտանիքներ, միասին 
հաշւած: 

ՏԱԲՈՐԻՏՆԵՐ, Յտ. Ա.- Բոհեմացի (Չեխ) հռչակաւոր 
բարենորոգիչ Յովհաննէս Հուսի հետեւորդներ, որը Հռոմի 
Ալեքսանդր Հինգերորդ պապի հրամանով խարոյկի վրայ ողջ-
ողջ այրւեց, 1415-ին: Տաբորիտները իրենց մեծ ուսուցչի 
նահատակութիւնից յետոյ՝ երկար պատեարազմներ մղեցին 
կաթոլիկ միապետականների դէմ, որոնք տեւեցին մինչեւ 
1471  թ.: Տաբորիտները (Հուսեանները) քաղաքական 
համոզում-ներով համայնավար հանրապետականներ էին: 

ՏԱԲՈՒ.- Աւստրալիական վայրենի ցեղերի՝ Պապուաների 
մէջ քուրմի կողմից «արգելք» որեւէ առարկայի կամ անձի 
վրայ: Տաբուին ենթարկուած իրը կամ անձը անմերձենալի է, 
նոյն իսկ վրան նայելը յանցանք է: 

ՏԱԼԱՆՏ (Տաղանդ), Լտ.- 1) Գիտութեան, գրականու-
թեան կամ արւեստների մէջ անհատի յայտնաբերած մեծ 
կարողութիւն. ձիրք. (Հանճարը տաղանդի գերագոյն աստի-
ճանն է, հազուադէպ, բացառիկ մեծութիւնը ցուցադրող). 2) 
Հին Յունական արծաթի դրամական չափ, 26  կիլօ 
ծանրութեամբ, մօտ $  1200, իսկ ոսկիով՝ տասն անգամ 
աւելի: 
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ՏԱԿՏ, Լտ. Յն.- 1) Վարւելակերպ. հասարա-կութեան մէջ 
վայելուչ, պատշաճ ձեւով պահելու եւ յարմար լեզւով խօսելու 
ձիրք, խելացի, հեռատես կերպով գործելու կարողութիւն. 2) 
Երաժշտութեան մէջ՝ ձայնական չափ, ռիթմ: 

ՏԱԿՏԻԿԱ, Յն.- 1) Ռազմագիտութեան մէջ ոյժերը 
համախմբելու, դասաւորելու եւ գործողութեան մղելու 
հմտութիւն. 2) Կուսակցական պայքարի մէջ հակառակորդ 
հոսանքը հաշուե-յարդարի ճարպիկ եւ խելացի եղանակ: 3) 
Խոհեմ, հեռատես վարուելակերպ:  

ՏԱՄՄԱՆԻ ՀՈԼ (Թէմմընի Հոլ), Յտ. Ա.- Նիւ Եորքի մէջ 
քաղաքական պայքարի  բախտախնդիրների կազմակերպու-
թիւն, որը կարողացած է գրաւել Դեմոկրատ կուսակցութեան 
ղեկը, յաճախ ամբողջ երկրի ճակատագրի վրայ ազդելով: 
Կենտրովայրն եղած է քաղաքական դիմակի տակ անձնական 
շահերը հեսապնդող ամէն կարգի մութ տարրերի: 

ՏԱՅԳԱ, Մն.- Սիբիրի ընդարձակ անտառների ընդհանուր 
անուն: 

ՏԱՆՏԱԼ, Յն.- Լիդիացոց թագաւոր՝ Յոյն դիցաբանու-
թեան մէջ, որը աստւածների ամենագիտութիւնը հասկնալու 
համար, իր հարազատ տղային Պելոպսին մորթեց եւ նրա 
միսիրից կերակուր պատրաստելով՝ աստւածներին հիւրա-

սիրեց: Զեւսը դժոխքը նետեց նրան: 

ՏԱՎԱՐԻՇՉ, Ռս.- Ընկեր: 

ՏԱՎՏՈԳՐԱՄՄԱ, Յն.- Բանաստեղծութիւն, որի մէջ ամէն 
տող սկսւում է նոյն տառով: 

ՏԱՎՏՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Նախադասութեան մէջ միեւնոյն 
բառի յաճախակի կրկնութիւն:  

ՏԱՏՈՒՅ (Տահիտի վայրենիների լեզւով).- Դէմքի եւ 
մարմնի մորթու վրայ գունագեղ նկարներ գծելու սովորոյթ, 
անջնջելի ներկերով: Սովորոյթը տարածւած է նաեւ սպիտակ 
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ցեղերի թեթեւ դասերի – մասնաւորաբար նաւաստիների, 
կրկէսային միմոսների եւ խեղկատակների մէջ: 

ՏԱՐԱՆ, Յն.- Յոյների եւ Հռոմէացիների պատերազ-
մական հսկայ մեքենայ, պաշարած քաղաքի պարիսպները 
քանդելու համար: Հին Հայերը «ձի» անուն էին նրան տալիս, 
ոմանք «էշ»: 

ՏԱՐՊԷՅԵԱՆ ԲԼՈՒՐ, Յն. Ա.- Պատմական Հռոմում հսկայ 
բլուրի անուն, որի ետեւը անդնդախոր մի ձոր էր բացւում: 
Մահուան դատապարտուած ոճրագործներին բլուրի վրայից 
նետում էին վար, ժայռերի վրայ ջախջախւելու: 

ՏԱՐՏԱՐՈՍ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ դժոխք, 
նոյնը Հադէս: 

ՏԱՕ, Չն.- Տիեզերքի արարիչ մեծ աստւած՝ Չինական 
դիցաբանութեան մէջ: 

ՏԵԼԵՊԱՏԻԱ, Յն.- Երկու անձերի միջեւ մտքերի եւ 
զգացմունքների փոխանակութիւն, առանց իրար հետ խօսելու, 
յաճախ իրարից հարիւրաւոր մղոններով հեռու եղած 
վիճակում: 

ՏԵԼԵՍԿՈՊ, Յն.- Հեռադիտակ: Հռչակաւոր Իտալացի 
աստղագէտ Գալիլէի (1564-1642)  հնա-րած գործիք՝ 
աստղերը դիտելու եւ ուսումնասիրելու համար: Հեռադիտակի 
գիւտը տեղի ունեցաւ 1609 թւին, եւ Գալիլէի պարզ գործիքի 
փոխա-րէն  ներկայ աստղագէտներն իրենց տրամադրութեան 
տակ ունեն վիթխարի հեռադիտակներ, որոնք 
հնարաւորութիւն են ը-ստեղծում թափանցելու 
անսահմանութեան հեռաւոր հորի-զոններ եւ 
ուսումնասիրելու միլիոնաւոր մոլորակների շարժումները, 
հեռաւորութիւնը, մեծութիւնը եւ այլն: Աշխար-հի մեծագոյն 
հեռադիտակը Քալիֆորնիայի Վիլսոնի լեռան 
աստղագիտական դիտարանումն է, Լօս Անջէլըսի մօտ, 100  
մատնաչափ տրամագղով: Նոյն հաստատութեան համար 
ներկայիս պատրաստւում է մի նոր հեռադիտակ, 200  
մատնաչափ տրամագծով, $12,000,000  արժեղութեամբ, որի 
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շնորհիւ կարելի պիտի լինի երկինքը շատ աւելի մօտից ուսում-
նասիրել: 

ՏԵԼԵՎԻԶԻԱ, Յն.- Հեռագրաթելով պատկերը փոխանցելու 
արհեստ: 

ՏԵԽՆԻԿԱ, Յն.- 1) Արհեստի որեւէ ճիւղի մէջ  պէտք եղած 
ձեւերի գործադրութիւն. 2) Արդիւնաբերական արտադրու-
թիւնների մշակման ձեւ. վիճակ. բարձրութիւն: 

ՏԵՄԲՐ, Իտ.- Ուժգնութիւն. Թափ: 

ՏԵՄՊԵՐԱՄԵՆՏ, Լտ.- Անհատի մտաւոր եւ զգայնական 
աշխարհը կազմող ներքին յատկութիւնների ամբողջութիւն: 

ՏԵՐՊՍԻՔՈՐ, Յն.- Պարի մուսա՝ Յոյն դիցաբանութեան 
մէջ: 

ՏԵՆԴԵՆՑԻԱ, Ֆր.- 1) Անհատի ներքին մղումների եւ 
ձգտումների արտայայտութիւն. 2) Գրականութեան մէջ՝ 
հեղինակի միտում իր գործը որոշ նպատակին ծառայեցնելու 
համար: 

ՏԵՆԴԵՆՑԻՈԶ, Ֆր.- Դիտումնաւոր, որոշ նպատակ 
հետապնդող: 

ՏԵՆՈՐ, Իտ.- Երգեցողութեան մէջ տղամարդու բարձր , 
զիլ ձայն: 

ՏԵՎՏՈՆ, Գր.- Գերման ցեղերի պատմական անուն: 

ՏԵՐՄԻՆ, Լտ.- Գիտութեան, արւեստների, գրականու-
թեան եւ քաղաքականութեան մէջ որոշ երեւոյթներն ու իրերը 
բնորոշող բառ, անուն: 

ՏԵՐՄԻՆՈԼՈԳԻԱ, Լտ. Յն.- Տերմինների ուսումնասիրու-
թիւն: 

ՏԵՐՄԻՏՆԵՐ, Լտ.- Աֆրիկայի մէջ սպիտակ, խոշոր 
մրջիւններ, համայնական կազմակերպութեամբ, միլիոններով 



270 
 

 

միասին ապրող: Մղոնների երկարութեամբ ստորերկրեայ 
ներքնուղիներ են փորում, յարձակումներ գործելու կամ 
ճամբորդելու համար: Փայտաշէն ամբողջ շէնքեր կարող են 
ուտելով ոչնչացնել: Գիշատիչ տերմիտների մի սերունդ եւս 
գոյութիւն ունի, որոնք կարող են յանկածակի յարձակումով 
շշմեցնել ամէնից խոշոր կենդանիներին, ձի, առիւծ, վագր եւ 
այլն եւ մէկ երկու ժամուայ մէջ ուտել, ոսկորները միայն 
թողնելով: Վայրենի ցեղերի մէջ մահապատժի մէկ ձեւն է՝  
դատապարտւածը տանել եւ կապւած վիճակում նետել 
տերմիտների բոյնի վրայ:  

ՏԵՐՄՈՄԵՏՐ, Յն.- Ջերմաչափ: 

ՏԵՐՐԻՏՈՐԻԱ, Լտ.- Որոշ հողամաս. երկրամաս: 

ՏԵՐՐՈՐ, Լտ.- 1) Սարսափ. ահաբեկում. 2) Քաղաքական 
սպանութիւն: 

ՏԻՄՈԿՐԱՏԻԱ, Յն.- Հարստավարութիւն. Հարստապետու-
թիւն.- պետական վարչաձեւ, որը գտնւում հարուստ 
դասակարգի գերիշխանութեան տակ: Միացեալ Նահանգները 
բացարձակ տիմոկրատիա են ներկայացնում: 

ՏԻՊ, Յն.- 1) Առարկաների մէջ՝ որոշ ձեւ, երեւոյթ եւ 
բովանդակութիւն. 2) Անհատների մէջ՝  ինքնայատուկ նկարա-

գրի կամ երեւոյթի տէր. 3) Կենդանական աշխարհի մէջ որոշ 
տեսակին պատկանող. 4) Սովորական կենցաղի մէջ՝ արտառոց  
անձ, արտաքինով, շարժուձեւով կամ մտայնութեամբ: 

ՏԻՏԱՆՆԵՐ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ երկնքի եւ 
երկրի զաւակներ – արտասովոր հսկաներ, որոնք աստւածների 
դէմ ապստամբելով՝ լեռները լեռների վրայ սկսեցին դնել, 
մինչեւ երկինքը հասնելու եւ աստւածների գահերը խորտա-

կելու մտքով՝ բայց Զեւսը շանթահարեց նրանց եւ ոչնչացրեց. 
2) Արտասովոր խոշոր, վիթխարի: 

ՏԻՐԱԺ, Ֆր.- 1) Վիճակահանութիւն. 2) Գրքի, պարբե-
րաթերթի կամ այլ հրատարակութեան տպագրուած 
օրինակների քանակ: 
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ՏՈԳԱ, Լտ.- Հռոմէացիների գործածած արտաքին 
հագնելիք, սաւանի պէս սպիտակ քաթան, որի մէջ փաթթւում 
էր տոգայի տէրը, նրա մէկ ծայրը ձախ ուսի վրայ նետելով: 
Տոգա գործածելու իրաւունքը ստանում էին պատա-

նեկութիւնից երիտասարդութեան շրջանը թեւակոխող Հռո-
մէացիներ: 

ՏՈՆ, Յն.- 1) Խօսակցութեան մէջ որոշ բնոյթ, օրինակ՝ 
բարեկամական, թշնամական, երկչոտ, համարձակ տոն եւ 
այլն. 2) Նկարչութեան մէջ գոյների բնոյթ. 3) Ձայնի հնչական 
եղանակ. 4) Ձայնի աստիճան: 

ՏՈՆՆԵԼ (Թընել), Ան.- Ներքնուղի. ստորերկրեայ ճանա-

պարհ: 

ՏՈՊՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- 1) Տեղագրութիւն.- որոշ երկրամասի 
աշխարհագրական նկարագրութիւն. 2) Քարտէսով պատկերա-

ցում: 

ՏՈՏԵՄԻԶՄ.- Կենդանապաշտութիւն. Հին ազգերի, ինչ-
պէս նաեւ ներկայ Մ. Նահանգների Կարմրամորթ Հնդիկների 
բնապաշտական արտայայտութիւններից մէկը: 

ՏՈՐ, Շվ.- Շվեդացիների, Նորվեգացիների եւ Ֆինլան-
դացիների դիցաբանական կայծակի եւ որոտի աստւած, Օդին 
հայր-աստուծոյ որդի: Տորը պաշտպան աստւածն էր 
քաղաքակրթութեան: 

ՏՈՐԷԱԴՈՐ, Սպ.- Սպանիական կրկէսում՝ ցուլամարտիկ: 

ՏՈՐԻՆԵՐ, Ան.- Անգլիական պարլամենտի ամենից 
պահպանողական, հնաւանդ անդամներ: 

ՏՈՐՆԱԴՕ, Սպ.- Արեւադարձային կատաղի մրրիկ, որը 
յաճախ ամբողջ շրջաններ է աւերում: 

ՏՈՐՖ.- Ճահճային բոյսերի կարծրացած զանգւած, 
ընտիր վառելիք: 
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ՏՈՒՆԴՐԱ (Ֆինլանդերէն).- Հիւսիսային ցուրտ երկր-
ներում, յաւիտենապէս սառած շրջաններ, ուր ոչ մէկ բուսա-

կանութիւն գոյութիւն չունի: 

ՏՈՒՐՆԷ, Ֆր.- 1) Ճամբորդութիւն. պտոյտ. 2) Դերասան-
ների  պտոյտ տարբեր քաղաքներում, ներկայացումներ 
տալով: 

ՏՈՒՐՆԻՐ, Գր.- Միջնադարեան ասպետների հանդիսաւոր 
խաղեր եւ մրցումներ: 

ՏՐԱԳԵԴԻԱ, Յն.- 1) Ողբերգութիւն – թատերական – գրա-

կան հեղինակութիւն, լուրջ եւ ողբերգական բովանդակու-
թեամբ. 2) Դժբախտութիւն. ցաւալի դէպք: 

ՏՐԱԴԻՑԻԱ, Լտ.- Հինաւուրց սովորոյթ. աւանդութիւն. 
Սերունդից սերունդ պահւած գաղափար, ապրելակերպ, ըմբռ-
նումներ: 

ՏՐԱԽՈՄԱ, Յն.- Աչքի կոպերի վարակիչ հիւանդութիւն: 

ՏՐԱԿՏ, Լտ.- Ճանապարհ. փոստային ճանապարհ: 

ՏՐԱԿՏԱՏ, Լտ.- 1) Պետութիւնների միջեւ կնքուած առեւ-
տրական կամ քաղաքական դաշնագրութիւն. 2) Որոշ հարցի 
գիտական գրաւոր վերլուծում: 

ՏՐԱՆԶԻՏ, Լտ.- 1) Մէկ երկրից միւսը ճամբորդութիւն 
երրորդ երկրի միջով, առանց վերջինի մէջ կանգ առնելու. 2) 
Ապրանքի փոխադրութիւն նոյն ձեւով: 

ՏՐԱՆՍԳՐԵՍՍԻԱ, Լտ.- Ծովեզերեայ հողամասերի կլանում 
ծովի կողմից, հողային խաւերի վար իջնելու հետեւանքով: 
Հոլլանդիայի մէկ մասը ենթակայ է այդ վտանգին, բայց նրա 
առաջն առնուած է դարերի յամառ աշխատանքով, կառուց-
ւած վիթխարի ամբարտակների շնորհիւ: 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, Ֆր.- 1) Ապրանք. Այլեւայլ մթերքներ. Զին-
ւորական պաշար. 2) Փոխադրութիւն. փոխադրական միջոց-
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ներ. 3) Պատերազմական նաւ՝ զօրքի եւ պաշարի փոխադրու-
թեան համար: 

ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԻԶՄ, Լտ.- Բնագիտական տեսութիւն. որի 
համաձայն կենդանական եւ բուսական որշ տեսակներն 
ենթակայ են ձեւափոխման, նոր տեսակներ առաջացնելու, 
բնական ընտրութեամբ, միջավայրի եւ պայմանների 
ազդեցութեան տակ: 

ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄ, Յն.- Վէրքերի կամ ոսկորների փշրւելու 
հետեւանքով մարմնի մէջ առաջացած բարդութիւններ: 

ՏՐԵԼ, Ֆր.- Երգի մէջ գեղգեղանք. դայլայլիկ: 

ՏՐԵՍՏ (Թրըսթ), Ան.- 1) Առեւտրական մեծ հաստատու-
թիւն. 2) Մենատիրական նպատակով կազմակերպուած 
առեւտրական խոշոր ընկերութիւն: - Մ. Նահանգների արդիւ-
նաբերութեան աւելի քան կէսը թրըսթների ճանկերի մէջն է, 
որոնք քամում են բնակչութեան կենսունակու-թիւնը: 

ՏՐԷՅԴ-ԻՒՆԸՆ, Ան.- Անգլիայի գործաւորական արհես-
տակցական միութիւնների ընդհա-նուր անուն: Կազմա-

կերպուած են 1825-ին, զուտ տնտեսական եւ փոխադարձ 
օգնութեան հիմերի վրայ: Պահպանողական, քաղաքական 
ըմբռնում-ներից հեռու ընկած զանգուածներն են, խաղալիք 
եղած պետական տիրող հոսանքների ձեռքում, եւ խոչնդոտ են 
հանդիսանում ընկերային կենցաղի բարենորոգչական, 
հիմնական բնոյթ ունեցող բոլոր շարժումներին: Նոյնը 
Ամերիկայում: 

ՏՐԻԲՈՒ, (Տրիբուս), Լտ.- Մի քանի համարիւն ընտա-

նիքների հաւաքոյթ – ցեղ: Օրինակ՝ վայրենիների որոշ ցեղ. 
Քիւրդ որոշ աշիրէթ (ցեղ), Մամիկոնեան, Արծրունիների 
նախարարական ցեղ. Կազակների ցեղեր եւ այլն: 

ՏՐԻԲՈՒՆ, Լտ.- 1) Ցեղի գլխաւոր. պետ. կառավարիչ. 2) 
Հռոմի մէջ Պլեբէյների (Տե՛ս Պլեբէյ եւ Պատրիկ) ներկայա-

ցուցիչներ, թւով երկու. 3) Հռոմէական բանակի մէջ, գունդի 
(լեգէոնի) վեցերորդ մասի հրամանատար. 4) Ներկայիս 
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տրիբուն բառի տակ հասկացւում է ժողովրդի համար գործող. 
5) Հրապարակային ատենախօս. 6) Բեմ, որի վրայից 
ատենախօսը իր խօսքն է ուղղում ունկնդիր բազմութեան: 

ՏՐԻԲՈՒՆԱԼ, Լտ.- 1) Դատական մարմին, բարձր հեղինա-

կութեամբ. 2) Յեղափոխական տրիբունալ – յեղափոխութեան 
շրջանում հաստատուած դատական արտակարգ իրա-

ւունքներով ատեան: 

ՏՐԻԽԻՆԱ, Յն.- Կենդանիների, մասնաւորապէս խոզի 
աղիքներում բոյն դնող միկրոբի մէկ տեսակ, որը մարդու 
ստամոքսի մէջ փոխադրուելով, կերած մսի միջոցով՝ կարող է 
մահացու լինել, եթէ անմիջապէս առջեւը չառնուի: 

ՏՐԻԼՈԳԻԱ, Յն.- Երեք անջատ թատերական հեղինակու-
թիւնների շարք, ներքին որոշ կապով իրար հետ: 

ՏՐԻՏՈՆ, Յն.- Ծովերի աստւած Պոսէյդոնի եւ Ամֆիտրիդի 
որդի: 

ՏՐԻՄՈՒՐՏԻ, Սս.- Հնդիկ Բրահմինական կրօնի երրոր-
դութիւն – Բրահմա՝ արարիչ, ստեղծող աստւած, Վիշնու՝ 
պահպանող, եւ Սիվա՝ կործանող: 

ՏՐԻՕ, Իտ.- Երեք անձից երգ կամ նւագ: 

ՏՐՈԳԼՈԴԻՏ, Յն.- 1) Յոյների համոզումով անձաւներում 
ապրող վայրենի կէս-մարդ կէս-կապիկ արարածներ. 2) 
Փոխաբերաբար՝ վայրենի արարած. ետամնաց. հինցած 
մտայնութեան տէր: 

ՏՐՈՎԱԴԱՅԻ (Տրոյի) ՊԱՏԵՐԱԶՄ, Յն.- Տրոյ կամ Իլլիոն, 
Փոքր Ասիայում (Ներկայ Հիսարլիկի մօտ) մի քաղաք, որը 
կործանւեց Յոյների կողմից, պաշարւելով, տասնամեայ 
պատերազմի մէջ, 1184  թ. Ք.Ա.: Հոմերոսը, Յունաստանի 
մեծագոյն դիւցազներգակ բանաստեղծը Տրոյի պատերազմը 
անմահացրեց իր «Իլլիական» հոյակապ դիւցազ-ներգու-
թեամբ: 
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ՏՐՈՒԲԱԴՈՒՐ, Ֆր.- Թափառական երգիչ-բանաստեղծ 
միջնադարեան Արեւմտեան Եւրոպայում: 

Ց 

ՑԱՐԻԶՄ, Ռս.- Ռուս ցարական միապետական սիստեմ, 
հոմանիշը սանձարձակ բռնապետութեան, որը վերջ գտաւ մեծ 
յեղափոխութեամբ, 1917-ին: 

ՑԵԶԱՐԻԶՄ, Լտ.- Յուլիոս Կեսարի անունով – միապետա-

կան – բռնապետական դրութիւն: 

ՑԵԽ, Գր.- Միջին դարերից մնացած արհեստակցական 
միութիւններ Կենտրոնական Եւրոպայում եւ Կովկասում 
(Համքեարներ – Թիֆլիսում): Արհեստաւոր դառնալու համար 
անհրաժեշտ էր մի քանի տարի ծառայել վարպետի մօտ, չնչին 
վարձատրութեամբ կամ երթեմն բոլորովին ձրի, եւ վերջինի 
հաւանութեամբ միայն կարող էր միութեան անդամ դառնալ 
– վարպետ լինել: 

ՑԵՆԶ, Լտ.- Հին Հռոմում պետական պաշտօնեաների 
կողմից կալուածների գնահատութիւն, տուրքերի չափն 
որոշելու համար. ամէն հինգերորդ տարին: Որքան անհատը 
շատ կալուածքներ ունենար, այնքան դիւրանում էր իր 
համար պետական պատասխանատու պաշտօն ստանձնելու 
իրաւունքը: Ցենզային դրութիւնը ընդհանրացած էր գրեթէ 
ամբողջ Եւրոպայում մինչեւ նորագոյն շրջանները: 

ՑԵՆԶՈՐ, Լտ.- 1) Հին Հռոմում քուէով ընտրուած 
բարձրագոյն պաշտօնեայ, որն որոշում էր քաղաքացիների 
վճարելիք տուրքերի չափը, իրենց ստացուածքի համաձայն. 
քննում էր գանձումները, որոշում էր պետական բիւդջէն, 
հսկում էր պաշտօնեաներին. 2) Ներկայիս՝ պետական գրա-

քննիչ, որից կախում ունի գրական-գեղարուեստական 
հրատարակութիւնների արտօնութիւնը: 

ՑԵՆՏՈՒՄՎԻՐ, Լտ.- Ժողովրդական քուէով ընտրուած 
դատաւորներ, հին Հռոմում, թւով հարիւր անձ: 
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ՑԵՆՏՈՒՐԻԱ, Լտ.- 1) Կալուածական հարստութեան 
չափով բաժնուած Հռոմէական հինգ դասակարգերից 
իւրաքանչիւրի անուն. 2) Բանակի մէջ՝ հարիւր զինւոր: 

ՑԵՆՏՈՒՐԻՈՆ, Լտ.- Հարիւր զինուորի հրամանատար 
Հռոմէական բանակում. հարիւրապետ: 

ՑԵՊԵԼԻՆ, Գր.- Գերմանացի հնարիչ Կոմս (Գրաֆ) 
Ցեպելինի կատարելագործած հսկայ օդապարիկ: 

ՑԵՐԵՐԱ, Լտ.- Երկրագործութեան պաշտպան աստւա-

ծուհի Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ: 

ՑԵՑԷ, (Աֆրիկայի բնիկների լեզւով) – վտանգաւոր ճանճ, 
որի խայթոցը մշտական քուն է պատճառում, եւ ենթական 
չարթննալով՝ մեռնում է: Իր միկրոպը տակաւին գտնւած չէ: 

ՑԻԳԱՆ.- Թափառական գնչու: 

ՑԻԿԼ, Յն.- 1) Աստղագիտութեան մէջ՝ որոշ շրջանից 
յետոյ կրկնւող երեւոյթ, օրինակ՝ կան գիսաւորներ, որոնք 
հարիւր կամ երկու հարիւր տարին մէկ անգամ են երեւում. 2) 
Համանման դէպքերի յաջորդական շարք. 3) Որոշ ժամանա-

կաշրջանում պատահած դէպքերի նկարագրութիւնների շարք: 

ՑԻՆԻԶՄ, Յն.- «Շնականութիւն».- Փիլիսոփայական 
ուսուցմունք, հիմնուած Յունաստանի մէջ 380  թւին Ք.Ա., 
Սոկրատէսի աշակերտ Անտիսթենէսի կողմից: Իրենց խորհրդա-

նիշը շունն էր: Ինքնայատուկ բարոյագիտական ըմբռնումներ 
ունէին. քննադատում էին գոյութիւն ունեցող կենցաղի ձեւերը 
թունալից լեզւով: Կինը իրենց համոզումով ընդհանուրի 
սեփականութիւնը պիտի լինէր, եւ ոչ անհատների. Քաղաքա-

վարութիւնը, վայելուչ ձեւերը ուրիշ բան չեն, քան կեղծիքի 
նրբացած արտայայտութիւն – հարստութիւնը չարիքների 
աղբիւրն է, եւ հետեւաբար վնասակար. անհատը պէտք է որ 
պարզ ապրի, առանց աւելորդ պերճանքի, եւ իր 
գիտակցութիւնը միայն պէտք է գործածէ, եւ ոչ թէ գերի մնայ 
ընդունւած սովորոյթներին: 
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ՑԻՏԱՏ, Լտ.- Որեւէ հեղինակութիւնից մէջբերում, կարճ 
հատւած, իբրեւ վկայութիւն մի յայտնուած գաղափարի: 

Փ 

ՓԱԼԱՆԳ (Փաղանգ, ֆալանգ), Յն.- Հին Յունաստանի 
ծանր զինուած հետեւակ գունդ: 

ՓԱՄՓԱՍ (Կարմրամորթների անունով).- Հարաւային 
Ամերիկայի լայնածաւալ դաշտավայրներ, տարւայ մեծ մասը 
խիտ եւ հարուստ խոտերով ծածկուած, անասնապահութեան 
յարմար: 

ՓԱՐԱՈՆ.- Հին Եգիպտական միապետներին տրուած 
ածական, թագաւոր իմաստով: 

ՓԱՐԻՍԵՑԻՆԵՐ, Հր.- Հին Հրէաների դասակարգ, արտաք-
նապէս բարեպաշտ, աւանդապահ եւ ուղղամիտ. սակայն 
էապէս ամէնից խարդախներ եւ կեղծաւորներ: 

ՓԱՐՈՍ, Յն.- Եգիպտոսի թագաւոր Պտոլոմէոս (Պտղո-
մէոս) Ֆիլադելֆիուսի հրամանով Ալեքսանդրիայի նաւա-

հանգստի մօտ կառուցուած մարմարաշէն հսկայ աշտարակ, 
որի կատարից տեսւում էին 100  մղոն հեռու ծովի վրայի 
նաւերը: Կատարի վրայ վառւող լոյսերը ծառայում էին 
գիշերները նաւահանգիստը մըտնող նաւերին իբր ուղեցոյց: 

ՓԱՐՍԱՂ (Փարասանգ), Յն.- Հին Պարսիկների գործա-

ծած եւ Յոյներից եւ Հռոմէացիներից եւս ընդունւած երկարու-
թեան չափ, հաւասար 3,750  քայլին: 

ՓԷՅ, Ան.- Գործաւորին վճարւած գումար: 

ՓԻԼԻՊՊԵԱՆ ՃԱՌ, Յտ. Ա..- Հին աշխարհի մեծագոյն 
հռետոր ճանչցւած Դեմոսթենէսի (384-322  Ք.Ա.) ճառերի 
շարք Մակեդոնացւոց թագաւորի – Փիլիպպի դէմ: 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԻՒՆ, Յն.- Նիւթական, շոշափելի աշխար-
հի եւ հոգեկան-վերացական արտայայտութիւններն ուսում-
նասիրող գիտութիւն: Ձգտում է ըմբռնելու երեւոյթների 
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իսկական էութիւնը, ազատելու մարդկային միտքը նախա-

պաշարումից եւ կաշկանդումից, բարձրացնելու անհատի 
նկարագիրը, բիւրեղացնելու նրա հոգեկան լաւագոյն 
առանձնայայտկութիւնները: 

ՓԻՒՆԻԿ (Ֆենիքս), Յն.- 1) Արմաւենի ծառ. 2) Դիցաբա-

նական թռչուն, որը Յոյների համոզումով ապրում էր 
Եգիպտոսում, 500  տարւայ կեանքն ունէր, եւ մահուան մօտա-

ւորութիւնը զգալով՝ խարոյկ էր պատրաստում, կամաւոր 
կերպով ինքն իրեն այրում եւ ապա մոխիրների միջից 
վերածնւում էր դարձեալ: 

ՓՍԻՔԷ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ անզուգական 
գեղեցկութեամբ մի աղջիկ, որին սիրահարւեց Զեւսը Փսիքէին 
անմահութիւն պարգեւեց եւ Կիւպիդ ամուսնացաւ ներա հետ: 

Ք 

ՔԱԱԲԱ, (Քաաբէ), Աբ.- Մահմեդականութեան սրբավայր 
Մեքքայի մէջ, Արաբիա – արծաթի շրջանակի մէջ առնուած մի 
երկնաքար, մզկիթի մէջ: 

ՔԱՂԴԷԱ (Խալդէա), Յտ. Ա.- Միջագետքի հին պետու-
թիւն, որի մայրաքաղաքն էր Բաբելոն: 

ՔԱՄԵԼԷՈՆ (Քամալէոն), Մողէսի մէկ տեսակ, որը 
շարունակ փոխում է իր գոյնը, լոյսի ազդեցութեան տակ: 
Փոխաբերական իմաստով Քամելէոն են կոչւում այն անձեր, 
որոնք իրենց համոզումները փոխում են, պարագաների 
համաձայն եւ ոչ մէկ սկզբունքին հաւատարիմ չեն: 

ՔԱՈՍ, Յն.- 1) Յոյների համոզումով տիեզերքի 
նախնական խառնաշփոթ դրութիւն, որից յետոյ կաղար-
պարւեցին  գոյութեան կանոնաւոր ձեւերը: 2) Ծայրահեղ 
անկարգութիւն. ամէն ինչ խառնաշփոթ: 

ՔԱՐԹՎԵԼԻ, Վր.- Վրացերէն լեզւով՝ Վրացի: 

ՔԱՐՈՆ, Յն.- Յոյն դիցաբանութեան մէջ ծերուկ նաւա-

վար, որը մեռածների հոգիներին սպասում էր Ստիքս (Աքերոն 
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– Ախերոն) գետի եզերքին, անդրգերեզմանային աշխարհը 
փոխա-դրելու: 

ՔԵԱԼԱԳԵՈԶ, Թթ.- Խելքը չհասած գործի մէջ նետւող. 
ամէն բան տակն ու վրայ անող. ջարդող-փշրող: 

ՔԵՄԱԼԻԶՄ, Թք.- Թիւրքիոյ դիկտատոր Քեմալի հետեւած 
կեղծ-քաղաքակրթութիւն. արտաքին ձեւափոխութիւնների 
տակ ծածկւած հին մտայնութիւն: 

ՔԵՇԿԻՒԼ, Պս.- Խոշոր հնդկարմաւի կեղեւ, երկու կողմից 
բարակ շղթայով կամ թելով կախ ընկած թափառական 
դերվիշի կողքից, որի մէջ գտնւում է վերջինի ունեցած-
չունեցածը: 

ՔԷՄՓ, Լտ. Ան.- 1) Բանակատեղ. հանգստատեղ. 
բացօդեայ վայրում. 2) Ամառւայ ամիսներում բացօդեայ 
արձակուրդ. վրանների մէջ կենցաղ: 

ՔԵՄՓԷՅՆ, Լտ. Ան.- 1) Արշաւանք. յարձակում. 
պատերազմ. 2) Ընտրական պայքարի ժամանակ մղւած 
եռանդուն աշխատանք. 3) Որեւէ նպատակով յախուռն 
աշխատանք: 

ՔԻՄԻԱ, Յն.- Նիւթական տարրերը, նրանց բաղա-

դրութիւններն ու յատկութիւններն ուսումնասիրող գիտու-
թիւն: Քիմիայի միջոցով տարրալուծւում են բարդ մարմիններ 
եւ պարզ միասեռ տարրերի են վերածւում, եւ փոխա-

դարձաբար պարզ տարրերը միացւում են, բարդ մարմիններ 
պատրաստելու համար: 

ՔԻՆԱ, (Հարաւային Ամերիկայի բնիկ Կարմրամորթների 
լեզւով).- Յատուկ ծառերի միջից հանւող սպիտակ նիւթ, 
հարաւային Ամերիկայում, որը լաւագոյն դեղն է տենդի դէմ: 

ՔԼՈՐՈՖՈՐՄ, Յն.- Վիրաբուժական գործողութիւնների 
ժամանակ հիւանդին թմրեցնելու համար գործածւող քիմիա-

կան բաղադրութիւն: 
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ՔՈՆՖԵԴԵՐԱՍԻՈՆ, Լտ.- Մի քանի ինքնավար պետու-
թիւնների դաշնակցութիւն. միութիւն. օրինակ՝ Զվիցերական 
անկախ Կանտոնների կամ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների 
միութիւն: 

ՔՎԱԿԵՐՆԵՐ, Ան.- Տասնեւեօթներորդ դարում Անգլիա-

յում ծնունդ առած մաքրակենցաղների մի աղանդ: Հաղորդու-
թեան չեն հաւատում. հակառակ են պատերազմին. Նախընտ-
րում են կենցաղի պարզ ձեւեր: Ծունկի չեն գալիս աղօթքի 
ժամանակ. երդում չեն անում: 

ՔՎԵՍՏՈՐ, Լտ.- Հին Հռոմում ժողովրդի քուէով ընտրւած 
պաշտօնեայ, որը հսկում էր պետական գանձին, ինչպէս նաեւ 
նախագահում էր քրէական դատավարութիւններին: 

ՔՐՈՆԻԿ, Յն.- 1) Ժամանակագրութիւն.- պատմական 
կարեւոր դէպքերի արձանագրութիւն՝ հետեւողական շարքով, 
առանց նրանց ներքին էութեամբ զբաղւելու. 2) Սովորական 
իմաստով՝ ընթացիկ կեանք. 3) մամուլի մէջ՝ կարեւոր 
դէպքերի օրը օրին արձանագրութիւն. 4) պարբերական, 
ժամանակ առ ժամանակ կրկնւող: 

Օ 

ՕԱԶԻՍ, Յն.- Անապատի մէջ բուսականութիւն եւ ջուր 
ունեցող փոքր տարածութիւն, յաճախ բնակչութեամբ: Օա-

զիսի մէջ մինել նշանակում է աշխարհից կտրւած լինել: 

ՕԱՆ, Աս.- Բաբելոնի (Քաղդէացիների) երկրագործու-
թեան աստւած: Ներկայացւում էր մարդու գլխով եւ ձկան 
պոչով: 

ՕԲԵԼԻՍԿ, Յն.- Հին Եգիպտական յուշարձան, երբեմն 100-
150 ոտք բարձր, ի պատիւ մի կարեւոր անձի կամ պատմական 
դէպքի: 

ՕԲԻԵԿՏԻՎ, Լտ.- Առարկայական: 

ՕԲԻԵԿՏԻՎԻԶՄ, Լտ.- Մի հարցի կամ երեւոյթի հանդէպ 
անաչառ, զուտ առարկայական վերաբերում: 
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ՕԲԼԻԳԱՑԻԱ, Ֆր.- Պետական կամ առեւտրական փոխա-

ռութիւնների պարտաթուղթ, արժե-թուղթի ձեւով, ապահով-
ւած շահերի դէմ: 

ՕԲՍԿՈՒՐԱՆՏԻԶՄ,, Լտ.- Ժողովրդական մտաւոր զարգաց-
ման դէմ թշնամական վերաբերում. թշնամութիւն հանրային 
շահերի դէմ: 

ՕԲՍՏՐՈՒԿՑԻԱ, Լտ.- Ձգտում արւեստական  արգելք-
ներով խափանելու կամ դանդաղեցնելու որեւէ աշխատանք: 

ՕԳՈՍՏՈՍ, Լտ.- 1) Հոյակապ. շքեղ. փառահեղ: 2) 
Ութերորդ ամսի անուն՝ Օգոստոս Կայսեր ի պատիւ: 

ՕԴԱ, Յն.- 1) Քնարերգական բանաստեղծութեան մէկ 
տեսակ, ներբողական բովանդակութեամբ, հին Յոյների մէջ. 2) 
Արաբների եւ Թիւրքերի մէջ՝ հիւրասենեակ: 

ՕԴԻՆ, Շվ.- Շվեդացւոց եւ Նորվեգացոց հայր աստւած, 
աշխարհի արարիչ, պատերազմի պաշտպան: Ներկայացւում 
էր ութոտնեայ ձիու վրայ հեծած, յաճախ վայրի խոզերով 
շրջապատուած: 

ՕԶԻՐԻՍ, Եգ.- Եգիպտական երրորդութիւնը ներկայացնող 
աստւածներից մէկը – անդրշիրիմեան աշխարհի դատաւոր: 
(Տե՛ս Սեբ): 

ՕԼԻԳԱՐԽԻԱ, Յն.- Մի երկրի մէջ ազնուապետական 
վարչաձեւ, որոշ խմբակի ձեռքում կենտրոնացած: 

ՕԽՐԱՆԱ, (Ախրանա), Ռս.- «Պաշտպանութիւն». այդ 
անունով էր կոչւում ցարական քաղաքական ոստիկանու-
թիւնը, իր անգթութիւններով հռչակուած: 

ՕԿԷԱՆԻԴՆԵՐ, Յն.- Ովկէան աստուծոյ աղջիկներ յոյն 
դիցաբանութեան մէջ, թւով երեք հազար: 

ՕԿԷԱՆՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Ովկէանագիտութիւն.- ովկէան-
ների խորութիւնը, յատակի կազմը, բուսական եւ կենդանա-

կան կեանքն ուսումնասիրող գիտութիւն: 
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ՕԿՈՒԼՏԻԶՄ, Լտ.- Խորհրդապաշտութիւն. Հաւատ անբա-

ցատրելի, խորհրդաւոր ոյժերի գոյութեան մասին, որոնք իբր 
թէ ճակատագրական ազդեցութիւն ունին մարդկային կեանքի 
մէջ: 

ՕԿՏԱՎԱ, Լտ.- Երաժշտութեան մէջ ութերորդ աստիճան. 
կրկնակ: 

ՕՄՖԱԼԱ, Յն.- Լիդիացոց թագուհի, որն իր արտասովոր 
գեղեցկութեամբ յաղթահարեց անյաղթելի դիւցազն Հերկու-
լէսին (Հերակլէսին): Իր սիրուհու շնորհներին արժանանալու 
համար Հերկուլէս յանձն առաւ մի ամօթալի գործ – կնոջ 
հագուստով Օմֆալայի պալատը մտաւ եւ նորա դիմաց 
նստած՝ իլիկ դարձրեց: Երեք տարի ծառայեց Օմֆալային իբր 
գործաւոր, ներա սիրովը վարձատրւելով: 

ՕՆԱՆԻԶՄ (Օնանականութիւն), Յտ. Ա.- Աստուածաշնչի 
մէջ Յակոբի որդիներից Օնանի անունով կոչւող հիւանդութիւն 
– ձեռնաշարժութիւն. գիճութիւն: 

ՕՊԵՐԱ, Իտ.- Երաժշտական տրամա, որի դերակատար-
ները խօսելու փոխարէն երգում են, նուագախմբի ընկերակ-
ցութեամբ: Օպերայի նիւթը ծանր, լուրջ, հոգեկան խորունկ 
ապրումներով՝ ունենում է տխուր վախճան: 

ՕՊԵՐԵՏ, Իտ.- Երաժշտական կատակերգութիւն, որի 
դերակատարները խօսելու փոխարէն երգում են, նուագախմբի 
մասնակցութեամբ: Նիւթը թեթեւ, զուարճալի: 

ՕՊՈՐՏԻՒՆԻԶՄ, Ֆր.- Պատեհապաշտութիւն. սեփական 
շահերը հետապնդող անհատի դիրքը քաղաքական տիրող 
հոսանքի հանդէպ, նրա հլու կամակատար ձեւանալով, 
պատրաստ առաջին պատեհութեամբ դաւելու նրան, աւելի 
ուժեղի կողմն անցնելու համար: 

ՕՊՊՈԶԻՑԻԱ, Լտ.- 1) Հակամարտութիւն. ընդդիմադրու-
թիւն. 2) Տիրող կառավարութեան կամ կուսակցութեան 
հակամարտ հոսանք: 
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ՕՊՊՈՆԵՆՏ, Լտ.- Բանավէճի մէջ՝ ընդդիմախօս: 

ՕՊՏԻՄԻԶՄ, Լտ.- Լաւատեսութիւն – մտածելակերպ, թէ 
բնութեան մէջ իրերն ու երեւոյթները բաղձալի եւ լաւագոյն 
վիճակի մէջն են, եւ եթէ կան բացասական կողմեր, վերջ ի 
վերջոյ պիտի սրբագրուին եւ ամէն բան ընտիր պայմանների 
մէջ պիտի յայտնուի: Օպտիմիզմին հակառակ տեսութիւնն է 
Պեսսիմիզմը – յոռետեսութիւն: 

ՕՍԵՐ (Օսետիններ), Տե՛ս Ալաններ: 

ՕՍՄԱՆՆԵՐ (Օտտոմաններ), Թթ.- Թիւրքերի պատմական 
անուն, Օսման առաջին բռնապետի անունով, որն Օսմանեան 
կայսրութիւնը հիմնեց: 

ՕՍՏՐԱԿԻԶՄ, Յն.- Օստրական – խեցի բառից՝ խեցեվճիռ: 
Հին Աթենացիները քուէ տալու ժամանակ խեցիներ էին 
գործածում, որոնց վրայ գրում էին իրենց թեկնածուների 
անունները: Խեցեվճիռը գործադրւում էր նաեւ իբր դատա-

վճիռ պետութեան համար վնասակար նկատւած անձի դէմ, 
երկրի սահմաններից դուրս վռնդելու, սովորաբար տասը 
տարւայ ժամանակով: 

ՕՎԱՑԻԱ, Լտ.- Հրապարակային ժողովրդական ցոյց, ի 
պատիւ որոշ անձի կամ դէպքի: 

ՕՎԵՆԻԶՄ, Յտ. Ա.- Անգլիացի երազատես ընկերվարական 
Ռոբերտ Օվէնի աշխարհայեացք, որը թելադրում էր գործաւոր-
ներին համագործակցականներ հաստատել, պայքարել 
ժամերի կրճատման համար, ստիպել գործատէրերին բաժին 
հանելու արդիւնաբերութեան շահերի մէջ արտադրող 
դասակարգին, եւ ընդհանուր առումով աշխատաւորութեան 
վիճակը բարւոքել եւ տանելի դարձնել: 

ՕՏԵԼԼՕ, Յտ. Ա.- Անգլիացի հանճարեղ թատերագիր 
Շէյքսպիրի, դրամայի հերոս, ծագումով Աֆրիկացի սեւամորթ 
– հոմանիշ նախանձոտ ամուսնու: 
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ՕՐԱՆԳ-ՈՒՏԱՆԳ (Մալայեան լեզւով).- Հնդկաստանում, 
գլխաւորապէս Բորնէօ եւ Սումատրա կղզիներում ապրող 
խոշոր կապիկի մէկ տեսակ, գրեթէ մարդու հասակով, շատ 
երկար ձեռքերով եւ նեղ դունչով: 

ՕՐԳԱՆ, Յն.- 1) Կենդանական եւ բուսական տեսակների 
մէջ որոշ պաշտօն ունեցող կազմւածքի մէկ մաս. 2) Որեւէ 
ամբողջութեան մէկ մաս. 3) Երաժշտական մէկ որոշ ճիւղի 
վարիչ մարմին. 4) Որեւէ հաստատութեան կամ հոսանքի 
պաշտօնաթերթ. 5) Կառավարական պաշտօնաթերթ. 6) 
Երաժշտական մեծ գործիք. Նուագարան: 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ, Յն.- 1) Օրգաններ ունեցող. 2) Օրգաններին 
վերաբերեալ. 3) Բնածին. Ամբողջութեան հետ միացած, որը 
կարելի չէ բաժնել: 

ՕՐԹՈԴՈՔՍ, Յն.- 1) Ուղղափառ – Յունական եկեղեցուն 
հետեւողութիւն. Յոյն եկեղեցւոյն պատկանող. 2) Քաղաքական 
կեանքի մէջ՝ մոլեռանդ, հնաւանդ սկզբունքներին կառչած 
անձ: 

ՕՐԻԳԻՆԱԼ, Լտ.- 1) Հեղինակութեան բնագիր. ձեռագիր. 
2) Տարօրինակ. ինքնայատուկ. 3) Օտարոտի անձ: 

ՕՐԻԵՆՏԱԼԻՍՏ, Ֆր.- Արեւելագէտ.- արեւելեան լեզուների 
կամ գրականութեան մասնագէտ: 

ՕՐԻԵՆՏԱՑԻԱ, Ֆր.- Ընտելացում, յարմարում. Միախառ-
նում, ձուլում. Վարժութիւն, օրինակ՝ Ռուսական օրիենտա-

ցիա՝ Ռուս իրականութեան յայմարւելու տրամադրութիւն: 

ՕՖԻՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Օձաբանութիւն – օձագիտութիւն. – 
օձերի տեսակներն ու առանցնայատկութիւններն ուսում-
նասիրող գիտութիւն: 

ՕՖՖԻՑԻՈԶ, Լտ.- Պաշտօնաթերթ: 

Ֆ 
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ՖԱԲՈՒԼԱ, Լտ.- 1) Առասպէլ. պատմւածք. 2) Գրական 
մէկ գործի բովանդակութիւն: 

ՖԱԲՈՒԼԻՍՏ, Լտ.- Պատմւածքի կամ հեքիաթի հեղինակ. 
առասպելական: 

ՖԱԲՐԻԿԱ, Լտ.- Գործարան.- մեծաքանակ ապրանք 
արտադրող աշխատանոց: 

ՖԱԲՐԻԿԱՆՏ, Լտ.- Գործարանատէր: 

ՖԱԲՐԻԿԱՏ, Լտ.- Գործարանից արտադրւած ապրանք: 

ՖԱԶԻՍ (Ֆազ), Յն.- 1) Պարբերաբար կրկնւող որեւէ 
երեւոյթ. 2) Կրկւող շրջան, օրինակ՝ լուսնի կամ մոլորակների  
փոփոխութիւնների շրջան. ծովի մակնթացութեան եւ տեղա-

տւութեան շրջան. 3) Դրութիւն. կացութիւն: 

ՖԱԷՏՈՆ, Յն.- 1) Յոյն դիցաբանութեան մէջ Արեւի 
(Ֆերիւսի) եւ Կլիմինէի որդի: Մէկ օրուայ համար իր հօր 
պաշտօնը կատարելու նպատակով՝ նստեց նրա կառքը, արշա-

լոյսից մինչեւ վերջալոյսը ճամբորդելու, բայց անփորձ լինելով 
քիչ մնաց երկնքի մէջ հրդեհ ձգէր եւ բոլոր աստղերը վառէր: 
Զայրացած Զեւսը շանթահարեց նրան եւ երկնքից վար նետեց. 
2) Թեթեւ կառքի մէկ տեսակ, շարժական ծածկոցով: 

ՖԱԼԱՆԳ.- Տե՛ս Փալանգ: 

ՖԱԼԱՆՍՏԵՐ, Ֆր.- Ֆրանսիացի ընկերաբան Ֆուրիէի 
(1772-1837)  ծրագրած ընկերվարական պետութեան հա-

մայնքների անուն: (Տե՛ս Ֆուրիերիզմ): 

ՖԱԼՍՖԻԿԱՑԻԱ, Լտ.- 1) Ապրանքի կեղծիք. 2) Դէպքերի, 
իրողութիւնների դիտումնաւոր խեղաթիւրում: 

ՖԱԿԻՐ, Ար.- Արեւելքի մէջ, մասնաւորաբար Հնդկաստա-

նում՝ ձեռնածու, «հրաշքներ» գործող: 
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ՖԱԿՈՒԼՏԱՏԻՎ, Լտ.- 1) Մասնակի. անհատական. 2) Մի 
հարց, որի վճիռը ստիպողական չէ անհատի համար, այլ 
կամաւոր: 

ՖԱԿՈՒԼՏԷ, Լտ.- Համալսարանի մէջ՝ մասնաճիւղ:  

ՖԱԿՍԻՄԻԼԷ, Լտ.- Գրուածքի, նկարի, գծագրութեան 
հարազատ ընդօրինակում: 

ՖԱԿՏՈՐ, Լտ.- 1) Ազդակ. ազդօն. դրդիչ ոյժ. շարժող. 2) 
Որոշ իրողութեան արտայայտիչ բնոյթ, երեւոյթ. 3) Անհատի 
կամ հաստատութեան կողմից որոշ պաշտօն կատարող անձ: 

ՖԱՄԻԼԻԱՐ, Լտ.Ֆր.- Ընտանի. մտերիմ. բռնազբօսիկ 
ձեւերից ազատ: 

ՖԱՆԱՏԻԿ, Յն.- Մոլեռանդ. միակողմանի. մի գաղափարի 
խենթ: 

ՖԱՆԱՐԱԿԱՆՆԵՐ, Յն.- Կ. Պոլսոյ Յոյն պատրիարքարանի 
ազդեցութեան ենթակայ դասակարգ, օրթոդոքս եկեղեցու 
նեղմիտ եւ մոլեռանդ հետեւորդներ:  

ՖԱՆԵՐԱ (Ֆորնիր).- Ընկուզափայտի բարակ տախտակ-
ներ, որոնք փակցւում են մեծարժէք կահկարասիների եւ 
դաշնամուրի վրայ, իբր դուրսի շերտ, գեղեցկութեան համար: 

ՖԱՆՏԱԶԻԱ, Յն.- 1) Անուրջ. Երեւակայական տեսիլ. 
գոյութիւն չունեցող եւ միայն երեւակայութեամբ պատկերաց-
ւած մի դրութիւն. 2) Ցնորական տեսիլ, դրական կամ 
բացասական բնոյթով. 3) Գրականութեան եւ երաժշտութեան 
մէջ այնպիսի ստեղծագործութիւն, որի մէջ արտայայտւած է 
հեղինակն իր երեւակայութեան անկաշկանդ թռիչքով, առանց 
նկատի առնելու ընդունւած ձեւերը: 

ՖԱՆՏԱԶԵՈՐ, Յն. Ֆր.- Երազող. ցնորքներից տարւող: 

ՖԱՆՏԱՍՄԱԳՈՐԻԱ, Յն.- Հիւանդ երեւակայութեան պատ-
կերացում, սոսկալի տեսարաններով, ոգիներով ու ճիւաղ-
ներով: 
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ՖԱՆՏԱՍՏ, Յն.- Ծայրահեղօրէն երազող: 

ՖԱՆՖԱՐՈՆ, Ֆր.- Պարծենկոտ. չունեցած բարեմասնու-
թիւնները ցուցադրել ջանացող: 

ՖԱՇԻԶՄ, Իտ.- Իտալիայում կառավարութեան ղեկը 
յափշտակած ազգայնամոլ հոսանք, միակողմանի, նեղմիտ, 
թշնամի ճշմարիտ ազատական բլոր արտայայտութիւններին: 
Ֆաշիզմը յետադիմական վտանգաւոր շարժում է, որը սկսած է 
համակել Եւրոպայի մի շարք երկրների թեթեւ դասակարգը, 
ազգերի փոխ-յարաբերութիւնները սրելով եւ փոխադարձ 
ատելութիւնների եւ թշնամութիւնների պատճառ յայտնւելով: 

ՖԱՈՒՆԱ, Լտ.- 1) Հռոմէական դիցաբանութեան մէջ 
բուսականութեան դիցուհի. 2) Որոշ երկրամասի մէջ կենդա-

նական ամէն տեսակների ամբողջութիւն: 

ՖԱՈՒՍՏ, Գր.- Գերմանական աւանդական մի անձ, 
գիտութեան բոլոր գաղտնիքներին տիրացած, որը սակայն զոհ 
է գնում փորձանքին, սատանայի երեւոյթով իրեն ներկայա-

ցած: Բազմաթիւ բանաստեղծների եւ վիպագիրների ներ-
շնչման նիւթ, որոնց մէջ ամէնից հոյակապը՝ Գէօթէի Ֆաուստ 
ողբերգութիւնը: 

ՖԱՏԱԼ, Իտ.- 1) Ճակատագրական. 2) Դժբախտ: 

ՖԱՏԱԼԻԶՄ, Իտ.- Ճակատագրականութիւն. հաւատ 
ճակատագրի համար, ճակատագրապաշտութիւն: 

ՖԱՐՄԱՑԻԱ, Յն.- Դեղարանային արհեստագիտութիւն. 
դեղագիտութիւն. բժշկների դեղատոմսերի համեմատ դեղեր 
պատրաստելու արհեստ: 

ՖԱՐՍ, Ֆր.- Անբովանդակ, բայց ծիծաղաշարժ կատա-

կերգութիւն: 

ՖԱՐՍԻ, Պր.- 1) Հին Պարսիկ. 2) Ֆարսիների լեզու 
(Ֆարսերէն), հին Պարսկերէն: 

ՖԵԲԻՒՍ, Տե՛ս Ապոլլոն: 
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ՖԵԴԵՐԱԼԻԶՄ, Յն.- Անջատ, ինքնավար շրջանների դաշ-
նակցութիւն, ինչպէս Միացեալ Նահանգներ կամ Զվիցերիա: 

ՖԵԼԴՇԵՐ, Գր.- Հիւանդանոցում բժիշկի օգնական: 

ՖԵԼԻԵՏՈՆ, Ֆր.- Օրաթերթերի մէջ՝ թերթոն, այն մասը, 
որը վէպերի, ուսումնասիրութիւնների եւ գլխաւորապէս 
շարունակելի գրութիւններին է յատկացւած: 

ՖԵԼԼԱՀ, Աբ.- Եգիպտոսի ներկայ բնիկների անուն, հին 
Եգիպտացիների, Արաբների եւ այլ ցեղերի խառնուրդից 
առաջացած: 

ՖԵԼԼՕ, Ան.- Ընկեր. մարդ. տղայ. անձ. ուսանող. 
գիտական ընկերութեան անդամ: 

ՖԵՄԻՆԻԶՄ, Լտ.- Կանանց ազատագրութեան շարժում, 
իրաւահաւասարու-թիւն հաստատելու այր մարդկանց վայե-
լած իրաւունքների չափով: 

ՖԵՆԻԿՈՒԼՈՐ, Ֆր.- Բլուրների եւ լեռների վրայ բարձրա-

ցող երկաթուղագիծ: 

ՖԵՆՈԼՈԳԻԱ, Յն.- Կենդանական եւ բուսական տեսակ-
ների վրայ կլիմայական ազդեցութիւններն ուսումնասիրող 
գիտութիւն: 

ՖԵՆՈՄԵՆ, Յն.- 1) Որեւէ երեւոյթ բնութեան մէջ. 2) 
Արտասովոր երեւոյթ. 3) Տարօրինակ մարդ, կենդանի, բոյս 
կամ որեւէ անբնական բան: 

ՖԵՏԻՇ, Ֆր.- Պաշտամունքի առարկայ, որը պաշտողի 
համար մասնաւոր արժէք ունի որեւէ պատճառով: Նախ-
նական ժողովուրդների համար կուռք կամ այլ նուիրական 
առարկայ, որը իրենց համոզումով խորհրդաւոր ոյժեր ունէր 
իր մէջ պահած: Քրիստոնէական պատկերապաշտու-թիւնը 
շարունակութիւնն է Ֆետիշներ պաշտողի նախնի ցեղերի 
սովորոյթին: 
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ՖԵՏԻՇԻԶՄ, Ֆր.- 1) Կոյր ենթակայութիւն պաշտամունքի 
որեւէ առարկային, երեւոյթին կամ գաղափարին. 2) Որեւէ 
առարկայի պաշտամունք, որը պաշտողի համար սուրբ է եւ 
նուիրական: 

ՖԵՐԱՅՆ, Գր.- Ընկերութիւն. միութիւն. ակումբ: 

ՖԵՐԼԱԿՈՒՐ, Ֆր.- Կնամոլիկ. թեթեւսօլիկ մարդ, որը 
ուրիշ հոգս չունի, քան կիների ետեւից վազվզել: 

ՖԵՐՄԵՆՏ, Լտ.- Նիւթերն ու հեղուկները թթւեցնող եւ 
եռացնող օրգանական կամ անօրգանական տարր կամ 
մանրէ: 

ՖԷԵԱ, Ֆր.- Միջնադարեան Եւրոպացիների համոզումով 
կախարդուհի, բարի կամ չար: 

ՖԷԵՐԻԱ, Ֆր.- Թատերական շքեղ, դիւթիչ տեսարան, 
այլաբանական բովանդակութեամբ: 

ՖԷՕԴԱԼԻԶՄ, Լտ.- Միջնադարեան Եւրոպայի գիւղացիու-
թեան ճորտական դրութիւն: Երկիրը ըստ օրինի՝ պատկանում 
էր միապետին: Նա իր անձնուէր ծառաներին – իշխաններին, 
դուքսերին, ասպետներին եւ զօրավարներին յանձնում էր որոշ 
հողաբաժիններ, շահագործելու համար իրենց հասկա-ցած 
ձեւով: Այդ առանձնաշնորհուած անձերը թագաւորից նուէր 
կամ կապալով ստացած հողամասը փոխանցում էին երկրոր-
դական անձերին, վերջինները երրորդական եւ այլն: 
Գիւղացիների հետ անմիջական առնչութիւն ունեցող անձը, 
հասկնալի է, պիտի ջանար հնար եղածին չափ քերթելու իր 
կամայականութեան յանձնուած անպաշտպան բնակչու-
թիւնը: Հարստահարող, կեղեքող դասը դառնում էր Սիւզերէն, 
կեղեքուած գիւղացին՝ Վասսալ: Տէր եւ ծառայ, կամ ճորտ: 
Գիւղացիութիւնն այդ ձեւով ամբողջովին ճորտացաւ, 
ծայրահեղօրէն թշուառ կեանք վարելով: Ֆէոդալիստական 
սիստեմը գրեթէ հազար տարի շարունակուեց ամէն տեղ, 
մինչեւ որ Ֆրանսիական մեծ յեղափոխութիւնն ու տասնեւ-
ութերորդ դարի Կենտրոնական Եւրոպայի բնակչութեան մէջ 
սկսուած մտքերի խմորումը կա-մաց-կամաց ոչնչացրին 
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ճորտական կենցաղի ձեւերը, գիւղացիութիւնը գէթ մասամբ 
ազատելով անհամար գիշատիչներից: Այդ ազատագրութիւնը, 
սակայն, յարաբերական իմաստով պիտի ըմբռնել, որովհետեւ 
ներկայ դրամատիրական սիստեմի տակ գիւղացիութիւնը թէ 
Եւրոպայում եւ թէ մանաւանդ Ամերիկայում՝ քարշ է տալիս իր 
ողորմելի գոյութիւնը, յաճախ բացարձակ սովալլուկ պայման-
ների մէջ: 

ՖԻԱՍԿՕ, Իտ.- Որեւէ ձեռնարկի ձախողանք. անյաջողու-
թիւն:  

ՖԻԳԼԵԱՐ, Լե.- Խեղկատակ: 

ՖԻԳՈՒՐԱ, Լտ.- 1) Արտաքին ձեւ, երեւոյթ. 2) Ճարտա-

սանութեան մէջ նախադասութեան գեղեցիկ, վարպետ 
դարձուածք. 3) Երաժշտութեան մէջ ձայների կարճ, գեղահիւս 
մաս. 4) Պարի մէջ՝ որոշ դժուար մաս, առանձին անձերից կամ 
զոյգերի կողմից կատարուած: 

ՖԻԴԱԿ.- Նախկին Մարտնչողների (զինուորների) 
Միջազգային Դաշնակցութիւն: Կենտրոնավայրն է Փարիզ: 

ՖԻԶԻԿԱ, Յն.- Նիւթերի ուսումնասիրու-թեամբ զբաղուող 
գիտութիւն: Ֆիզիկայի հիմքն է դիտողութիւն եւ փորձ: Իր 
ուսումնասիրութեան առարկաները չորս գլխաւոր ճիւղա-

ւորութեան բաժնուած են.- ա .- Նիւթերի ընդհանուր յատկու-
թիւններ. ձգտողականութիւն, հեղուկային նիւթերի գիտու-
թիւն. օդաբանութիւն. Ձայնագիտութիւն. բ .- տաքութիւն. գ .- 
լոյս. դ .- Էլեքտրականութիւն եւ մագնիսականութիւն: 

ՖԻԶԻՈԳՐԱՖԻԱ, Յն.- Բնութեան ուսումնասիրութեամբ 
զբաղուող գիտութիւն, այն է կենդանաբանութեամբ, հանքա-

բանութեամբ եւ բուսաբանութեամբ: 

ՖԻԶԻՈՆՈՄԻԿԱ, Յն.- Դիմագիտութիւն – դէմքի գծագրու-
թիւններն դիտելով անհատի նկարագիրը հասկնալու ձգտող 
գիտութիւն: 
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ՖԻԼԱՆՏՐՈՊ, Յն.- Մարդասէր. մարդասիրական դրդու-
մից մղուած հանրային օգտակար ձեռնարկներ ստեղծող կամ 
քաջալերող անձ: 

ՖԻԼԱՐՄՈՆԻԿ, Յն.- 1)  Երաժշտասէր անձ կամ ընկերակ-
ցութիւն. 2) Երաժշտասէրների նուագահանդէս: 

ՖԻԼԻՍՏԵՐ, Գր.- Կենսական անարժէք, փոքրիկ զբաղում-
ներին անձնատուր եղած անհատ, որը զուրկ է մտաւոր-
հոգեկան բարձր պահանջներից: 

ՖԻԼՈԼՈԳԻԱ, Յն.- 1) Լեզուագիտութիւն. Այլեւայլ ցեղերի 
լեզուների մասնագէտ, որը միա-ժամանակ հմուտ է այդ 
ցեղերի գրականութեան եւ ընդհանուր մշակոյթին: 

ՖԻԼՈՔՍԵՐԱ, Յն.- Խաղողի հիւանդութիւն, մի տեսակ 
ճանճից առաջացող, որի նախնական հայրենիքն է Միացեալ 
Նահանգները: Եւրոպա անցաւ 1860  թւին, սոսկալի վնասներ 
պատճա-ռելով այգետէրերին: Մէկ ճանճը երեք ամսուայ մէջ 
3-7  միլիոնի կարող է աճել: Գրեթէ անբուժելի է: 
Գերադասւում է վարակուած որթատունկերն ոչնչացնել: 

ՖԻԿՏԻՎ, Լտ.- Կեղծ. հնարուած. Չարամտօրէն ստեղծ-
ւած. անհիմն: 

ՖԻՆԱՆՍ, Ֆր.- Պետութեան, ընկերութեան կամ անհատի 
նիւթական միջոցների ընդհանուր դրութիւն. դրամական 
կարողութիւն: 

ՖԻՆԱՆՍԱՒՈՐԵԼ, Ֆր.- Որեւէ ձեռնարկին նիւթական 
օժանդակութիւն տալ: 

ՖԻՆԳԸՐ ՊՐԻՆՏ, Ան.- Մասնատիպ. մատնանկար: 

ՖԼԱՆԳ, Ֆր.- Բանակի աջ կամ ձախ կողմը պաշտպանող 
զօրամաս: 

ՖԼԱՊԵՐ, Ան.- Ծայրահեղ նորաձեւութիւն-ներին մոլի 
աղջիկ: 
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ՖԼԵԳՄԱՏԻԿ, Յն.- Անկենսունակ, անտարբեր, անհետա-

քրքիր անձ: 

ՖԼԻՐՏ, Ան.- Թեթեւ սիրաբանութիւն կանանց հետ: 

ՖԼՈՐԱ, Լտ.- 1) Հին Հռոմէական գարնան, երիտա-

սարդութեան եւ վարդերի աստւածուհի. 2) Որեւէ երկրի 
բուսական աշխարհ, իր ամբողջութեամբ: 

ՖՈԼԿԼՈՐ, Ան.- Ժողովրդական բանահիւսութիւն. – որեւէ 
ցեղի երգերի, հեքիաթների, աւանդութիւնների ուսումնա-

սիրութիւն եւ մշակում: 

ՖՈԿՈՒՍ, Լտ.- 1) Հայելու կամ ճառագայթ-անփոփ 
ապակու այն կենտրոնը, ուր համախմբւում են լոյսի ճառա-

գայթները. 2) Ձեռնածութիւն – ձեռքերի ճարպիկ շարժում-
ներով կամ մեքենա-կան գաղտնի միջոցներով ցուցադրուած 
մի խաղ, որը դիտողին զարմանք է պատճառում: 

ՖՈՅԷ, Ֆր.- Թատրոնական շէնքում՝ դադարի ժամանակ՝ 
ժողովրդի զբօսանքին յատկացուած սրահ: 

ՖՈՆ, Ֆր.- 1) Բնութեան մէջ՝ տեսարանի հիմնական 
գոյն, օրինակ կանաչութիւն, ձմեռը՝ ձիւնային սպիտա-

կութիւն. 2) Նկարչութեան մէջ հիմնական գոյն, որի վրայ 
գծւում են միւս գոյները: 3) Տեսարանի ետեւի, հեռաւոր մաս. 
4) Գերմանացիների յատուկ անունների առջեւ՝ ազ-նուա-

կանութեան – բարոնութեան տիտղոսը մատնանշող մակդիր: 

ՖՈՆԴ (Ֆընդ), Ֆր.- Որեւէ հաստատութեան հիմնական 
դրամագլուխ: 

ՖՈՆԵՏԻԿԱ, Յն.- Բառերի ձայնական կազմն ուսումնա-

սիրող գիտութիւն. համեմատական լեզուագիտութեան մէկ 
ճիւղ: 

ՖՈՐՄ, (Ֆորմա), Լտ.- 1) Որեւէ առարկայի արտաքին ձեւ. 
2) Կաղապար, որը ծառայում է իբր հիմք, որոշ առարկայ 
պատրաստելու համար. 3) Պաշտօնազգեստ որոշ հաստատու-
թեան ծառայողների համար. 4) Որոշ գործունէութիւնը ձեւա-
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կերպող ընդունուած կերպ. 5) Որեւէ գործի մանրամասնու-
թիւնները պարունակող հրահանգների համախմբում. 6) 
Պաշտօնական թուղթերի ընդունուած ձեւ: 

ՖՈՐՄԱԼԻԶՄ, Լտ.- 1) Ձեւամոլութիւն. Ձեւապաշտու-
թիւն.- արտաքին ձեւերին հետեւողութիւն, առանց ներքին 
բովանդակութիւնը նկատի առնելու. 2) Պաշտօնական 
հաստատութիւնների մէջ տիրող մոլեռանդ ձեւապաշտութիւն, 
օրէնքի տառացի գործադրութեան անունով, որը յաճախ աւելի 
չարիք է ստեղծում քան օգուտ: 

ՖՈՐՄԱՏ, Լտ.- Արտաքին չափ, ծաւալ, օրինակ գրքի 
ծաւալ, նրա մեծութիւն: 

ՖՈՐՄԱՑԻԱ, Լտ.- Կազմ. կազմաւորում. Երկ-րաբանու-
թեան մէջ՝ հողային տարբեր շերտեր, երկրի կեղեւի մէջ: 

ՖՈՐՄՈՒԼԱ, Լտ.- 1) Որեւէ իրողութիւնը, երեւոյթը, 
գաղափարը հակիրճ ձեւով բացատրող նախադասութիւն կամ 
թիւերով ցուցադրում. 2) Մատեմատիքական  գիտութիւնների 
մէջ որոշ օ-րէնք, հանրահաշւական (Ալգեբրայական) նշան-
ներով արտայայտուած. 3) Քիմիագիտութեան եւ բժշկութեան 
մէջ գիրեր եւ նշաններ, որոնց իմաստի համեմատ պատրաստ-
ւում են բաղադրութիւններ եւ դեղեր: 

ՖՈՐԼԷՅԴԻ, Ան.- Գործարանի կամ արհեստանոցի մէջ 
գործաւորների վրայ հսկող վերակացուհի: 

ՖՈՐՄԷՆ, Ան.- Գործարանի կամ արհեստանոցի մէջ 
գործաւորների վրայ հսկող վերակացու: 

ՖՈՐՈՒՄ, Լտ.- 1) Հռոմի հռչակաւոր պատմական 
հրապարակ, ուր ժողովրդական հաւաքոյթներ էին տեղի 
ունենում, եւ քաղաքական մեծ դէմքեր խօսք էին ուղղում 
բազմութեան. 2) Ամբիոն, ատենախօսի համար. 3) Հանրային 
բը-նոյթ ունեցող ժողովատեղ: 

ՖՈՍՖՈՐ, Յն.- Դիւրավառ լուսարձակ նիւթ. հանքային 
ծագումով, շատ քիչ քանակութեամբ գոյութիւն ունեցող: 
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Արւեստական ֆոսֆորը պատրաստւում է ոսկորներից: Գործ է 
ածւում քի-միական բաղադրութիւնների եւ բժշկութեան մէջ, 
ինչպէս նաեւ շաքարը կարծրացնելու համար: 

ՖՈՐՏ, Ֆր.- Ամրութիւն. մարտկոց. բերդ. ռազմական 
ամրութիւնների շարք: 

ՖՈՐՏՈՒՆԱ, Լտ.- Բախտի աստւածուհի, հռոմէական 
դիցաբանութեան մէջ. յաճախ պատկերացւում էր թաշկինա-

կով գոցւած աչքերով, խորհրդանշելով բախտի կոյր, 
անգիտակից այցը, պատահական դիպւածի նման: 

ՖՈՒԱՅԷ, Ֆր.- 1) Կրակարան. վառարան. 2) Ընտանիք. 
ընտանեկան միջավայր. «օջախ». 3) Վարակիչ հիւանդութեան 
որջ, ուր ծագում է եւ այնտեղից տարածւում. 4) Գիտութեան 
եւ առաջ-դիմութեան վայր, հայրենիք. 5) Ապստամբութեան 
բոյն: 

ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏ, Լտ.- 1) Շէնքի հիմք. 2) Որեւէ բանի հիմք: 

ՖՈՒՆԿՑԻԱ, Լտ.- Գործունէութիւն. գործառնութիւն: 

ՖՈՒՐԳՈՆ, Ֆր.- Ձիերով քաշւող խոշոր կառք, ապրանք-
ների եւ երբեմն մարդկանց փոխադրութեան համար: 

ՖՈՒՐԻԱՆԵՐ, Յն. Լտ.- Յոյն-հռոմէական դիցաբանու-
թեան մէջ երեք քոյրեր – Տիզիֆոն, Ալեկտօ եւ Մեգերա – Երկրի 
աղջիկներ: Ապրում էին Տարտարոսում (դժոխքում) եւ 
վրէժխնդրութեան դիցուհիներ էին, պաշտօն ունենալով ոճրա-

գործներին արժանի պատիժները տալու: Կատաղի, մոլեգին 
էակներ էին, գլխի վրայ մազերի փոխարէն օձեր, աջ ձեռքի մէջ 
դաշոյն, ձախ ձեռքի մէջ վառւող ջահ բռնած: 

ՖՈՒՐԻԵՐԻԶՄ, Յտ. Ա.- Ֆրանսիացի ընկերաբան Շառլ 
Ֆուրիէի (1772-1837)  տեսութիւն, որը թելադրում էր 
կազմելու համայնական կացարաններ (Ֆալանստերներ), 
որոնց իւրաքան-չիւրի մէջ կարողանային բնակուիլ 1500-
1800  անձեր: Միասին ապրելով՝ իւրաքանչիւր անհատ իր 
ձգտումների համաձայն զբաղում ընտրելու արտօնուած էր: 
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Անհատական սեփականութեան իրաւունքները պահպանւում 
էին Ֆուրիերիզմի սիստեմի մէջ, ինչպէս նաեւ դրամագլուխը 
մնում էր իր տիրոջ ձեռքում, նրան տոկոս բերելով: 
Ֆուրիերիզմը բաւական հետեւորդներ ունեցաւ, եւ նոյն իսկ մի 
քանի երկրներում փորձեր եղան այդ ծրագրով  գաղութներ 
հաստատելու, որոնք սակայն կարճատեւ կեանք ունեցան: 
Ֆուրիերիզմը ուտոպիստ (երազատես) ընկերվարութիւն էր: 

ՖՈՒՐՈՐ, Լտ.- Գրագէտին, դերասանին, հասարակական 
գործիչին ցոյց տրուած աղմկալի գնահատանք. ոգեւորութիւն. 
սքանչացում: 

ՖՐԱԶ (Ֆրազա), Յն.- 1) Նախադասութիւն. 2) Ընտրուած 
բառերով նախադասութիւն, որոնք շօշափուած հարցի էու-
թիւնը չեն մատնանշում, այլ նպատակ ունին լսողի ականջը 
շլացնելու: 

ՖՐԱԶԵՈՐ, Յն.- Ֆր.- 1) Պոռոտախօս. շլացուցիչ 
նախադասութիւններով խօսող, որի համար նիւթի բովանդա-

կութիւնը չէ որ արժէք ունի, այլ իր գործածած բառերի 
արտաքին գեղահիւս շարադրութիւնը. 2) Դատարկաբան, 
բառամոլ: 

ՖՐԱԶԷՈԼՈԳԻԱ, Յն.- 1) Ոճ. ոճաբանութիւն.- խօսակ-
ցութեան կամ գրուածքի մէջ ընտիր բառերով միտքն 
արտայայտելու եղանակ. 2) Գաղափարներն արտայայտելու 
ձեւ. 3) Պարապ բառախաղութիւն: 

ՖՐԱԿՑԻԱ, Լտ.- 1) Որեւէ ամբողջութեան առանձին մաս. 
2) Միանման հայեացքների տէր անձերի խմբակցութիւն. 3) 
Քաղաքական կուսակ-ցութեան հատուած, սկզբունքային 
տարակար-ծիքութեան պատճառով անջատուած կենտրոնից: 

ՖՐԱՆԿՕ, Իտ.- 1) Ապրանքի արժէք. Գնուած տեղում, 
առանց ճանապարհածախսը հաշուելու. 2) Նամակի, ծրարի, 
ապրանքի առաքման ծախսի վճարում, ղրկած ժամանակ: 

ՖՐԱՈՒ, Գր.- Տիկին: 
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ՖՐԱՆՑԻՍԿԵԱՆ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐ, Յտ. Ա.- 1208-ին կազմա-

կերպուած կաթոլիկ վարդապետների միաբանութիւն, որն իր 
գոյութիւնը պահում է մինչեւ այսօր: Յիսուսեան միաբան-
ներին գործակցեցին հաւատաքննական սարսափների մէջ: 

ՖՐԷԵԱ, Շվ.- Սիրոյ եւ արգաաւորութեան պաշտպան 
դիցուհի Սկանդինավեան դիցաբանութեան մէջ: 

ՖՐԻԳԱ, Շվ.- Ամուսնութեան պաշտպան դիցուհի Սկան-
դինավեան դիցաբանութեան մէջ: 

ՖՐՈՆՏ, Ֆր.- Ճակատ. առաջաւոր մաս. բանակի 
ճակատային զօրամաս. ռազմաբեմ: 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԸՆԴՈՒՆՈՒԱԾ 

ԿՐՃԱՏՈՒՄՆԵՐ 

ԱԳԻՏՊՐՈՊ – Ագիտացիա եւ պրօպագանդա (կուսակ-
ցական դաստիարակութեան միջոցներ) 

ԱԳՐՈԿԱՅԱՆ – Երկրագործական կայան 

ԱԳՐՈՊԵՐՍՈՆԱԼ – Երկրագործական վարչութեան պաշ-
տօնէութիւն: 

ԱԶՆԵՎԹ – Ադրբեջանի նաւթային  (քարիւղի) գլխաւոր 
վարչութիւն: 

ԱԽՖՍՀ – Անդրկովկասի Խորհրդային Դաշնակցային 
Սոցիալիստական Հանրապետութիւն Հայաստան, Վրաստան 
եւ Ադրբեջան 
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ԱԿԿԿԿ – Ադրբեջանի Կոմունիստ Կուսակցութեան Կենտ-
րոնական Կոմիտէ 

ԱՄԴԵՐՈՒՏՐԱ – Ապրանքների փոխադրութեան խորհըր-
դային բաժանմունք Ամերիկայում 

ԱՄՏՈՐԳ– Խորհրդային առեւտրական ներկայացուց-
չութիւն Ամերիկայում 

ԱՅԳԻՆԿՈՈՊ – Հայաստանի այգեգործութեան, պտղա-

բանջարեղէնի եւ շերամաբուծութեան համագործակցական-
ների վարչութիւն 

ԱՆԴՐԱՌ – Անդրկովկասեան Հանրապետութիւնների 
առեւտրական վարչութիւն 

ԱՆԴՐԿԵՆՏՐԳՈՐԿՈՄ – Անդրկովկասեան Հան-րապետու-
թիւնների Կենտրոնական Գործադիր Կոմիտէ 

ԱՆԴՐԿՈՈՊ – Անդրկովկասեան համագործակցական-
ների վարչութիւն 

ԱՆԴՐՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ – Անդրկովկասեան հողային ժողո-
վըրդական կոմիսարիատ 

ԱՆԴՐՅԵՐԿՈՄ – Անդրկովկասեան երկրային կոմիտէ 

ԱՆԴՐՊԵՏԱՌ – Անդրկովկասեան պետական առեւտրա-

կան վարչութիւն 

ԱՆԴՐՏԵԿՍՏԻԼ – Անդրկովկասեան մաճարանների գլխա-

ւոր վարչութիւն 

ԱՆԴՐՖԵԴԵՐԱՑԻԱ –Անդրկովկասեան Հանրա-պետու-
թիւնների Դաշնակցութիւն  (Հայաստան, Վրաստան, 
Ադրբեջան) 

ԱՇԽԲՈՐՍԱ – Աշխատանքի բորսա (անգործներին գործ 
հայթայթող պետական գրասենեակ) 
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ԱՇԽԺՈՂԿՈՄԱՏ – Աշխատանքի ժողովրդական կոմիսա-

րիատ 

ԱՇԽՈՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ – Աշխատանքի օրէնսդրութիւն 

ԱՌԲԱԺԻՆ – Առողջապահական բաժանմունք 

ԱՌԲՋԻՋ – Առողջապահական բջիջ (խմբակ, փոքր 
միաւոր) 

ԱՌԺՈՂԿՈՄԱՏ – Առողջապահութեան ժողովրդական 
կոմիսարիատ 

ԱՌՍԵԿՑԻԱ – Առողջապահական բաժանմունք 

ԱՍԽՀ – Ադրբեջանի Սոցիալիստական Խորհրդային 
Հանրապետութիւն 

ԱՎԻԱԽԻՄ – Օդանաւորդութեան, քիմիական ինքնա-

պաշտպանութեան եւ արդիւնաբերութեան բարեկամների 
միութիւն 

ԱՐԴԺՈՂԿՈՄԱՏ – Արդարադատութեան ժողովրդական 
կոմիսարիատ 

ԱՐԴՊԼԱՆ – Արդիւնաբերութեան զարգացման ծրագիր  

ԱՐԴՖԻՆՊԼԱՆ – Արդիւնաբերութեան ծրագիր  

ԱՐՀԼՈՒՍԳԱՎՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ – Արհեստական լուսաւորու-
թեան  (արհեստներ սովորեցնող) գաւառային վարչութիւն: 

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆ – Արհեստաւորներու միութիւն 

ԱՐՄԵՆԿԻՆՈ – Հայաստանի շարժապատկերի վարչու-
թիւն (Հայկինո) 

ԱՐՄԵՆԿՈՄ – Հայկական կոմիտէ 

ԱՐՄՎՈԴԽՈԶ – Հայաստանի ջրային տնտեսութեան վար-
չութիւն 
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ԱՐՏԳՈՐԾԺՈՂԿՈՎԱՏ – Արտաքին գործերի ժողովրդա-

կան կոմիսարիատ 

ԲԱՆԱԿՈՒՄԲ – Բանւորական ակումբ 

ԲԱՆԲՐԻԳԱԴ – Բանւորական գումարտակ (մի քանի 
հարիւր բանւորների խումբ) 

ԲԱՆԳՅՈՒՂՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ – ԲԳՏ Բանւորա-գիւղացիա-

կան տեսչությու (Վարչութիւն)  

ԲԱՆԹՂԹԱԿԻՑ – Բանւորական թղթակից 

ԲԱՆԿՈՈՊ – Բանւորական համագործակցական միու-
թիւն 

ԲԱՆՖԱԿ – Բանւորական ֆակուլտէ (մասնագիտական 
դասընթացք դպրոցում) 

ԲԳՏ - Տե՛ս Բանգյուղտեսչություն 

ԲԺՖԱԿ – Բժշկական մասնաճիւղ համալսարանում 

ԲՆԱԿՇԻՆԿՈՈՊ – Բնակարանային շինարարութեան 
համագործակցական միութիւն 

ԲՈՒԺԱՇԽԱՏԱԿԻՑ – Բժիշկների օգնող պաշտօնեայ 

ԲՈՒԺԿԱՅԱՆ – Առողջապահական կայան  (փոքր հիւան-
դանոց, բուժարան) 

ԲՈՒԺՀԻՄՆԱՐԿ – Բժշկական հիմնարկութիւն 

ԲՈՒՀ – Բանւոր ուսանողներ (որակեալ բանւորներ) 
պատրաստող հիմնարկ (դպրոց) 

ԲՍԽՀ – Բելօռուսիայի (Սպիտակ Ռուսաստանի) Սոցիա-

լիստական Խորհրդային Հանրապետութիւն 

ԳԱՎԱՐՀԲՅՈՒՐՈ – Գաւառային արհեստաւորների 
վարչութիւն 
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ԳԱՎԳՈՐԾԿՈՄ – Գաւառային հողային բաժանմունք 
(վարչութիւն) 

ԳԱՎԿՈՒՍ – Գաւառային կուսակցական կենտրոն 

ԳԱՎՀՈՂԲԱԺԻՆ – Գաւառային հողային բաժանմունք 
(վարչութիւն) 

ԳԱՎՖԻՆԲԱԺԻՆ – Գաւառային ելեւմտական  (նիւթա-

կան մատակարարման) բաժանմունք 

ԳԵՂԱՇԽ – Գեղարուեստական աշխատանոց 

ԳԵՂԱՐԴՏԵԽՆԻԿՈՒՄ – Գեղարւեստական արդիւնաբերու-
թիւնների մասնագիտական  դպրոց 

ԳԵՍ – Հիդրօ – Էլէքտրակայան  (Ձորագէս – Ձորագետի-
ջրային-Էլէքտրօ-կայան) 

ԳԻՏՀԵՏ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ – Գիտական հետազօտութիւնների 
աշխատանոց, ճեմարան 

ԳՅՈՒՂՏՆՏՇԻՆ – Գիւղական տնտեսական շինարարու-
թեան վարչութիւն 

ԳՅՈՒՂՔԱՂԼՈՒՍՎԱՐ – Գիւղական-քաղաքային լուսաւո-
րութեան  (հանրային կրթութեան)  վարչութիւն 

ԳՈՍԻԶԴԱՏ – Պետական հրատակչական տեսչութիւն 
(Պետհրատ) 

ԳՈՍՖԵՐՄԱ – Պետական անասնաբուժարան 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՄ – Գործարանային արհեստաորների կո-
միտէ 

ԳՈՒԲԻՍՊՈԼԿՈՄ – Նահանգային գործադիր կոմիտէ 

ԳՊՈՒ – Պետական քաղաքական ոստիկանական 
վարչութիւն 
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ԳՐԱՊԱԼԱՏ - Գրականութեան պալատ (Երեւանում) 

ԳՐԱՌԵՊԳԼԽԻՎԱՐ, - Գրական ռեպերտուայի (գրական 
արտադրութիւնների տեսակները քննող եւ որոշող) գլխաւոր 
վարչութիւն 

ԳՐՈԶՆԵՖՏ- Գրոզնօ քաղաքի (Հիւսիսային-արեւելեան 
Կովկասում) նաֆթի արդիւնաբերութեան վարչութիւն 

ԳՐՈՒԶՄՅՈԼԿ – Վրաստանի մետաքսի արդիւ-նաբերու-
թեան վարչութիւն 

ԴՈԲՐՈԼԵՏ – Խորհրդային օդային տորմիղ 

ՅԵԼՔԻՄՏՐԵՍՏ – Էլեքտրո-քիմիական արդիւնաբերու-
թիւնների միացեալ վարչութիւն 

ՅԵՐԲԱՆԿՈՈՊ – Երեւանի բանուորական համագործակ-
ցական միութիւն 

ՅԵՐԳԱՎԼՈՒՍԲԱԺԻՆ – Երեւանի գաւառային լուսաւորու-
թեան (կրթութեան) բաժանմունք 

ՅԵՐԳԱՎՌԱԶՄԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ – Երեւանի գաւառային 
զինւորական վարչութիւն 

ՅԵՐԻՏԳՐՈՂ – Երիտասարդ գրող 

ՅԵՐԿՈՄՏԵՍՏ – Երեւանի կոմունալ (համայնական) 
տնտեսութիւնների վարչութիւն (որոնց մէջ նաեւ ճամբորդ-
ների եւ ապրանքների փոխադրութեան բաժանմունք) 

ՅԵՐՔԱՂԳԱՎԳՈՐԾԿՈՄ – Երեւանի քաղաքային եւ գաւա-

ռային գործադիր կոմիտէ 

ՅԵՐՔԱՂԽՈՐՀՈՒՐԴ – Երեւանի քաղաքային խորհուրդ 

ԶԱԿԱՎՏՈՊՐՈՄՏՈՐԳ – Անդրկովկասեան ինքնաշարժերի 
(օթօմօբիլների) արդիւնաբերութեան եւ առեւտուի վարչու-
թիւն 
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ԶԱԿԿՆԳԱ – Անդրկովկասեան գրականութեան զարգաց-
ման վարչութիւն 

ԶԱԿՍ – Ամուսնութեան եւ ամուսնալուծման վարչու-
թիւն 

ԶԱԿՊԼՈԴՈՎՕՇՉ – Անդրկովկասեան պտղաբանջաղէնի 
արտադրութեան վարչութիւն 

ԶԱԿՍԵԼԽՈԶՍՆԱԲ – Անդրկովկասեան գիւղատնտեսա-

կան գործիքների հայթայթման վարչութիւն 

ԶԱԿՍՆԱԲՏՈՐԳ – Անդրկովկասեան բուսական իւղերի 
արտադրութեան միացեալ վարչութիւն (ձէթ, օճառ, գլիցերին 
եւ այլն) 

ԶԵՐՆՈՏՐԵՍՏ – Հացահատիկների տնտեսութեան միա-

ցեալ վարչութիւն (թրըսթ) 

ԶԻՆԿՈՈՊ – Զինւորականների համագործակցական 
միութիւն 

ԵԼՔԻՄՏԵԽՆԻԿՈՒՄ – Էլեքտրագիտութեան եւ քիմիա-

բանութեան բարձրագոյն դպրոց 

ԵԼՔԻՄՏՐԵՍՏ – Էլեքտրո-քիմիական արդիւնաբերու-
թեան միացեալ վարչութիւն 

ԵՆԵՐԳԲՅՈՒՐՈ – Էլեքտրական ոյժի բաշխման վարչու-
թիւն 

ԹՀ – (Թեթեւ հեծելազօրք) – Գործարանային արդիւնա-

բերութեան թերութիւնները հետազօտող քննիչների թռուցիկ 
խումբ 

ԺՈՂԴԱՏԱՐԱՆ – Ժողովրդական դատարան 

ԺՈՂԿՈՏԽՈՐՀ – (ԺԿԽ) – Ժողովրդական կոմիսարների 
խորհուրդ 
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ԺՈՂՏՆՏԽՈՐՀ – (ԺՏԽ) – Ժողովրդական տնտեսութեան 
խորհուրդ 

ԻՆՏՈՒՐԻՍՏ, - Օտարականների ճամբորդութեան 
Խորհրդային վարչութիւն 

ԼԵՆԲԱՆԿՈՈՊ – Լենինականի բանուորական համագոր-
ծակցական միութիւն 

ԼԵՆԳԱՎԿՈՄ – Լենինականի գաւառային կոմիտէ 

ԼԵՆԳՐՈՒՊՊԱ – Լենինեան խմբակ 

ԼԵՌՇԻՆԱՐՏ – Լեռնային շինանիւթերի արտադրութեան 
վարչութիւն 

ԼԻԿԿԱՅԱՆ – Անգրագիտութինը լիկվիդացիայի հաշուե-
յարդարի ենթարկող կայան – (ժողովրդական թեթեւ դպրոց – 
ընթերցարանի անուն) 

ԼԿՅԵՄ, Լենինեան կոմունիստ երիտասարդների միու-
թիւն 

ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄԱՏ, ԼԺԿ – Լուսաւորութեան (հանրային 
կրթութեան) ժողովրդական կոմիսարիատ 

ԽՈՐԿԻԲ – Խորհրդային շարժապատկերների բիւրօ 

ԽԾԲ – « Խնամի-ծանօթ-բարեկամ» - զաւերշտական 
որակում խնամիական  կապերի 

ԽՍՀՄ, Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետու-
թիւնների Միութիւն 

ԾԵՐԱ-ԿԻԹԽՎԱ – «Կարդալ-գրել» - Վրաստանի անգրա-

գիտութեան դէմ պայքարող միութիւն 

ԿԱԶՄԲԱԺԻՆ, Կազմակերպական բաժանմունք 

ԿԱԶՄԿՈԼԵԳԻԱ – Որոշ կազմակերպութեան անդամների 
ընկերակցութիւն 
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ԿԱԹՆԱՐՏԵԼ, Կաթի արտադրութեան եւ մատակա-

րարման ընկերակցութիւն (սահմանափակ թւով անդամ-
ներով) 

ԿԱՇՎԱՐԴ- Կաշեղէնների արդիւնաբերութեան վարչու-
թիւն 

ԿԱՐԱՐԴ,– Կարուած ապրանքների հագուստեղէն արդիւ-
նաբերութեան վարչութիւն 

ԿԵՆՏԲՅՈՒՐՈ – Կենտրոնական վարչութիւն 

ԿԵՆՏԳՈՐԾԿՈՄ  (ԿԳԿ) – Կենտրոնական գործադիր կոմի-
տէ 

ԿԵՆՏԿՈՄ – Կենտրոնական կոմիտէ 

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ – Կերպասեղէնի արտադրութեան արւեստ 

ԿԵՐՊՍԵԿՑԻԱ – Կերպասեղէնի բաժանմունք 

ԿԻՆՈՆԿԱՐ – Շարժապատկեր 

ԿԿ – Կոմունիստ կուսակցութեան կենտրոնական կոմիտէ 

ԿԿԿԿ – Կոմունիստ կուսակցութեան կենտրոնական 
կոմիտէ 

ԿՈԼԲՅՈՒՐՈ – Հաւաքական միութիւնների բիւրօ 

ԿՈԼԽՈԶ – Հաւաքական տնտեսութիւն 

ԿՈԼԽՈԶՆԻԿ – Հաւաքական փոքր տնտեսութիւն 

ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ – Հաւաքական տնտեսութիւն 

ԿՈԼՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ – Հաւաքականների վարչութիւն 

ԿՈՄԲՋԻՋ – Համայնավար կուսակցութեան բջիջ (կու-
սակցութեան ամենափոքր միաւոր) 
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ԿՈՄԻՆՏԵՐՆ – Համայնավար կուսակցութեան միջազ-
գային միութիւն (Երրորդ Միջազգային) 

ԿՈՄԿՈՒՍ – Համայնավար կուսակցութիւն 

ԿՈՄՅԵՐԻՏ – Համայնավար երիտասարդ 

ԿՈՄՊԱՏՎԻՐԱԿ, – Համայնավար կուսակցութեան պատ-
ւիրակ, ներկայացուցիչ 

ԿՈՄՍՈՄՈԼ – Համայնավար երիտասարդ (Կոմյերիտ) 

ԿՈՄՍՈՄՈԼԻ ԳԱՎԿՈՎ – Երիտասարդ համայնավարների 
գաւառային կոմիտէ 

ԿՈՄՍՈՄՈԼԿԱ – Երիտասարդ Համայնավարուհի 

ԿՈՒԼՏՊՐՈՊԲԱԺԻՆ – Մաշակոյթային պրոպագանդի 
բաժանմունք 

ԿՈՒԼՏՖՈՆԴ – Մշակոյթային դրամագլուխ 

ԿՈՒՍԱԿՏԻՎ – Կուսակցական գործունէութիւն, եռանդ, 
գործօն դեր 

ԿՈՒՍԲՋԻՋ – Կուսակցական փոքր մասնաճիւղ (փոքր 
միաւոր) 

ԿՈՒՍԳԱՎԿՈՆՖԵՐԱՆՍ – Կուսակցութեան գաւառային 
խորհրդակցութիւն 

ԿՈՒԼՏՍԵԿՏՈՐ – Մաշակոյթային բաժանմունք 

ԿՈՏԻԲ – Աշխատանքի եւ կենցաղի առողջապահական 
կոմիտէ 

ԿՎՀ – Կենտրոնական վերահսկիչ յանձնաժողով 

ԿՐԸՍԻՆՏԵՐՆ – Միջազգային համայնավար գիւղացիու-
թեան միութիւն 



306 
 

 

ՀԱՅԱՆՏԱՌՏՐԵՍՏ – Հայաստանի անտառային միացեալ 
վարչութիւն (թրըսթ)  

ՀԱՅԱՌ – Հայաստանի առեւտրական վարչութիւն 
(Արմենտորգ) 

ՀԱՅԱՐՏՈՒՆ – Հայաստանի արուեստների տուն 

ՀԱՅԲԱՄՊԱԿ – Հայաստանի բամբակամշակութեան 
վարչութիւն 

ՀԱՅԲՆԱԿԿՈՈՊ – Հայաստանի բնակարանային շինարա-

րութեան համագործակցականի միութիւն 

ՀԱՄԼԿՅԵՄ  ԿԿ – Համամիութենական Լենինեան կոմու-
նիստ երիտասարդների միութեան կենտրոնկան կոմիտէ 

ՀԱՄԽ – Համամիութենական խորհուրդ 

ՀԱՄ Կ(բ) ԿԿ – Համամիութենական կոմունիստ 
(բայլշեվիկ) կուսակցութեան կենտրոն 

ՀԱՄԿԿԿԿ – Համամիութենական կոմունիստ կուսակցու-
թեան կետրոնական կոմիտէ 

ՀԱՄԿՈՄԿՈՒՍԻ (բ) Հ ԿՈՎԿԱՍԻ ՅԵՐԿՈՄ – Համամիու-
թենական կոմունիստ կուսակցութեան ( բայլշեվիկ) Հիւսի-
սային Կովկասի երկրային կոմիտէ 

ՀԱՅԲՈՒԺՊԵՏԱՌ – Հայաստանի բուժական  (բժշկական) 
պիտոյքների պետական առեւտրական վարչութիւն 

ՀԱՅԳՅՈՒՂԲԱՆԿ – Հայաստանի գիւղական դրամատուն 

ՀԱՅԴՐԱՄԿՈՄ – Հայաստանի դրամատուրգների (թա-

տերագիրների) կոմիտէ 

ՀԱՅԺՈՂՏՆՏԽՈՐՀ – Հայաստանի ժողովրդական տնտե-
սութեան խորհուրդ 
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ՀԱՅԺՈՂՏՆՏԳՈՐԾԿՈՄ – Հայաստանի կենտրոնական 
գործադիր կոմիտէ 

ՀԱՅԿԻՆՈ – Հայաստանի Շարժապատկերի միութիւն 
(Արմենկինո) 

ՀԱՅԿՈՄԿՈՒՍ – Հայաստանի Կոմունիստ կուսակցութիւն 

ՀԱՅԿՈՈՊ – Հայաստանի համագործակցականների 
միութիւն 

ՀԱՅԿՈՒՍՍԵԿՑԻԱ – Հայաստանի կուսակցական բաժան-
մունք, մասնաճիւղ 

ՀԱՅՃԱՏՐԱՆ – Հայաստանի ճատրան (չէս) խաղացող-
ների միութիւն 

ՀԱՅՊԵՄԶԱ – Հայաստանի պեմզայի (չեչաքարի) արտա-

դրութեան վարչութիւն 

ՀԱՅՊԵՏՇԻՆ – Հայաստանի պետական շինարարութեան 
վարչութիւն 

ՀԱՅՊՂԻՆՁ – Հայաստանի պղնձի արտադրութեան 
վարչութիւն 

ՀԱՅՊՈԼԻԳՐԱՖ – Հայաստանի տպարանների ընդհանուր 
տեսչութիւն 

ՀԱՅՋՐՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ – Հայաստանի ջրային տնտեսու-
թեան վարչութիւն 

ՀԱՅՏՆԱՐԿՈՈՊ – Հայաստանի տնարարական արհեստա-

ւորների համագործակցական միութիւն (ձեռակերտ 
արտադրութիւններ, շինարարութիւն, կրթական եւ մշակոյ-
թային ձեռնարկներ եւ այլն) 

ՀԱՅՏՆԱՐՓՈԿ – Հայաստանի տնտեսական արտադրու-
թիւնների փոխադրական կոմիտէ 
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ՀԱՆՔՇԻՆԱՐԴ – Հանքային շինանիւթերի արդիւնա-

բերութեան վարչութիւն 

ՀԱՇՄԿՈՈՊ – Հաշմանդամների համագործակցական 
միութիւն 

ՀԵՂԿՈՄ – Յեղափոխական կոմիտէ 

ՀԿ (բ) Կ ՅԵՐԿՈՄ – Հայաստանի Կոմունիստ (բայլ՝շեվիկ) 
կուսակցութեան երկրային կոմիտէ 

ՀԿ (բ) Կ ԿԵՆՏՐՈՆ – Հայաստանի կոմունիստ (բայլ՝շեվիկ) 
կուսակցութեան կենտրոնական կոմիտէ 

ՀԿ (բ) ԿԿՎՀ – Հայաստանի կոմունիստ (բայլշեվիկ) 
կուսակցութեան կետրոնական վերհսկիչ յանձնախումբ 

ՀԿ (բ) ԿՈՒԼՏՊՐՈՊԲԱԺԻՆ – Հայաստանի կոմունիստ 
(բայլշեվիկ) կուսակցութեան մշակոյթային պրոգանդի 
բաժանմունք 

ՀՀ ԴԻՎ – Հայաստանի հեծելազօրքի դիվիզիա (զօրա-

բաժին) 

ՀՈՂԱՆՏԱՌ – Հողային եւ անտառային վար-չութիւն 

ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ – Հողագործութեան ժողովրդական 
կոմիսարիատ 

ՀՌԽՀ – Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային 
Հանրապետութեան Գերագոյն Յեղափոխական տրիբունալ 
(դատական ատեան) 

ՄԱՄ – Մարտնչող անաստուածների միութիւն 

ՄԱՐԶԿՈՄ – Մարզական (ֆիզիքական մարզանքների) 
կոմիտէ 

ՄԱՆՖԱԿ – Մանկավարժական բարձրագոյն դասընթացք 
(ֆակիւլտէ) 
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ՄԵԽՑԵԽ – Մեքենագէտների արհեստակցական միու-
թիւն 

ՄՈՊՐ – Յեղափոխական մարտիկների օգնող միջազգ-
ային միութիւն 

ՆԱՐԿՈՄ – Ժողովրդական կոմիսար 

ՆԱՐԿՈՄՎՆԵՇՏՈՐԳ – Արտաքին առեւտուրի ժողովրդա-

կան կոմիսարիատ 

ՆԱՐԿՈՄՏՐՈՒԴ – Հանրային աշխատանքների ժողովըր-
դական կոմիսար 

ՆԵՊ – Տնտեսական նոր քաղաքականութիւն մանր 
առեւտրականների գոյութեան իրաւունք 

ՆԵՊՄԱՆ - Մանր առեւտրական 

ՆԵՐԳՈՐԾԺՈՂԿՈՄԱՏ  կամ ՆԳԺԿ – Ներքին գործերի 
ժողովրդական կոմիսարիատ 

ՆԵՐՔԱՌԺՈՂԿՈՄԱՏ – Ներքին առեւտուրի ժողովրդական 
կոմիսարիատ 

ՇԱԽԼՐԱՏՈՒ – Ճատրակ (շախմատ – չէս) խաղացողների 
կամ ակումբի լրատու (թղթակից) 

ՇԱԽՊԱՎԻԼՅՈՆ – Ճատրակ խաղալու ակումբ 

ՇԱԽԿՈՄ – Հանքագործների կոմիտէ 

ՇԻՆԲՅՈՒՐՈ – Շինարարական գործերի վարչութիւն 

ՇԻՆԿՈՈՊ – Շինարարական Համագործակցական Միու-
թիւն 

ՇԻՆՆՅՈՒԹՏՐԵՍՏ – Շինանիւթերի արտադրութեան 
միացեալ վարչութիւն (թրըսթ) 

ՇԽՀ – Շրջանային վերահսկիչ յանձնախումբ 
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ՇՐՋԳՈՐԾԿՈՄ – Շրջանային գործադիր կոմիտէ 

ՇՐՋԿՈԼՄԻՈՒԹՅՈՒՆ – Շրջանային հաւաքական տնտե-
սութիւնների միութիւն 

ՇՐՋԿՈՄ – Շրջանային կոմիտէ 

ՈՒՍԽՀ – Ուկրայնայի Սոցիալիստական Խորհրդային 
Հանրապետութիւն 

ՉԵԿԱ – Քաղաքական ոստիկանական վարչութիւն (Հին 
անունով. ներկայիս ԳՊՈՒ) 

ՊԱՏԿՈՄ – Պատանի Կոմունիստների կոմիտէ 

ՊԱՐԺՈՂԿՈՄԱՏ – Պարենաւորման ժողովրդական կոմի-
սարիատ 

ՊԵՏԱՇԽԽՆԱՅԴՐԱՄԱԿՂ – Պետական աշխատաւորների 
խնայողական դրամարկղ 

ՊԵՏԱՊ – Պետական ապահովագրութիւն 

ՊԵՏԱՊԱՐԱՏ – Պետական մեքենայ 

ՊԵՏԲՅՈՒՋԵ – Պետական ելեւմուտք 

ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿ – Պետական հիմնարկութիւն 

ՊԵՏՊԼԱՆ – Պետական ծրագրային վար-չութիւն 

ՊՈԼԻՏԲՅՈՒՐՈ – Քաղաքական գործերի վար-չութիւն 

ՊՈԼԻՏԵԽՆԱԶԱՑԻԱ – Բազմարւեստականացում երկրի 
մէջ ամէն կարգի արւեստների տարածում 

ՊՈԼԿՈՄ – Քաղաքական կոմիտէ 

ՊՐՈՖԱՇԽԱՏԱՆՔ – Արհեստակցական աշխատանք 
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ՊՐՈՖԻՆՏԵՐՆ – Արհեստակցական կազմակերպութիւն-
ների միջազգայնական 

ՊՐՈՖԿԱԴՐ – Որակաւոր արհեստաւորներ 

ՊՐՈՖԿՈԼԵԿՏԻՎ – Արհեստակցականների հաւաքական 
կազմ 

ՊՐՈՖՈՐԳԱՆ – Արհեստակցականների օրգան մաս, 
բաժանմունք 

ՌԱԶՄԺՈՂԿՈՄԱՏ – Պատերազմական ժողովրդական 
կոմիսարիատ 

ՌԱՅԿՈՄ – Ռայոնական շրջանային կոմիտէ 

ՌՍԽՀ – Ռուսաստանի Սոցիալիստական Դաշնակցական 
Խորհրդային Հանրապետութիւն 

ՍԱՅՈՒԶԽԼԵԲ – Համամիութենական հացի մատակա-

րարման վարչութիւն 

ՍԱՅՈՒԶԿՈՆՍԵՐՎ – Համամիութենական պահածոյ ուտե-
լիքների  մատակարարման վարչութիւն 

ՍԱՅՈՒԶՄԵԱՍ – Համամիութենական մսի մատակարար-
ման վարչութիւն 

ՍԱՅՈՒԶՆԵՖԹ – Համամիութենական նաւթի արդիւնա-

բերութեան վարչութիւն 

ՍԵՐՄՖՈՆԴ – Հացահատիկների սեմնացուի պահեստի 
պաշար 

ՍԿՈՏՈՎՈԴ – (Անասնապահ), անասնապահական վարչու-
թիւն 

ՍՈՑԱՊ – Սոցիալական ապահովագրութիւն 

ՍՈՑԱՐՇԱՒ – Սոցիալական արշաւ (մշակոյթային եւ տըն-
տեսական վերելքի հզօր թափ) 
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ՍՈՑՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ – Սոցիալական մրցում 

ՍՈՎԿԻՆՈ –Սովետական կինօ (շարժապատկերի վարչու-
թիւն) 

ՍՈՎՆԱՐԿՈՄ – Տե՛ս Ժողկովխորհ 

ՍՈՎՏՈՐԳՖԼՈՏ – Խորհրդային առեւտրական նաւատոր-
միղ 

ՍՊԱՌԿՈՈՊ – Սպառողական համագործակցականների 
վարչութիւն 

ՍՏՐԱԽԿԱՍ – Ապահովագրական դրամարկղ 

ՎԻՃԲԱԺԻՆ – Վիճակագրական բաժանմունք 

ՎՍԽՀ – Վրաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հան-
րապետութիւն 

ՏԵՂԿՈՄ – Տեղական Կոմիտէ 

ՏՐԱՄՎԱՅԲՅՈՒՐՈ – Մարդատար էլեքտրիք հանրակառքի 
(ստրիտ քառ) վարչութիւն 

ՏՐՈՊԻՆՍՏԻՏՈՒՏ – Արեւադարձային հիւան-դութիւնների 
հետազօտութեան եւ բժշկութեան հաստատութիւն 

ՑԻԿ – Կենտրոնական գործադիր կոմիտէ 

ՓՈԽՈԳԿՈՄԵՐ  (Փոկեր) – Փոխադաձ օգնութեան գիւղա-

ցիական կոմիտէներ 

ՓՈՍՏՀԵՌԺՈՂԿՈՄԱՏ – Փոստային եւ հեռագրական ժողո-
վրդական կոմիսարիատ 

ՓԱԿ-ԲԱՇԽԻՉ – Որոշ դասի աշխատաւորների ճաշարան 
(կամ խանութ) 

ՔԱՂԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼ – Քաղաքական յանցանքի համար բան-
տարկւած 



313 
 

 

ՔԱՂՄԻԳՐԱՆՏ – Քաղաքական գաղթական նաեւ քաղաքա-

կան փախստական  

ՔԱՂԼՈՒՍՎԱՐ – Քաղաքային լուսաւորութեան վարչու-
թիւն 

ՔԱՂԿՈՄ – Քաղաքային կոմիտէ 

ՔԱՂԼՈՒՍԳԼԽՎԱՐ – Քաղաքային լուսաւորութեան գլխա-

ւոր վարչութիւն 

ՔԱՂԲՅՈՒՐՈ- Քաղաքային վարչութիւն 

ՕԳՊՈՒ – ՊԵտական քաղաքական ընդհանուր հաստա-

տութիւն (համամիութենական քաղաքական ոստիկանու-
թեան ընդհանուր վարչութիւն) 

ՖԱԲԳՈՐԾՈՒՍ – Գործարանային արհեստներ սովրող 
ուսանող 

ՖԱԲԶԱՎԿՈՄ – Գործարանային աշխատաւորների կոմիտէ 

ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ – Ֆիզիքական մշակոյթ (առողջապահա-

կան գիտելիքների տարածում) 

ՖԻԶՈԽԻՄ – Ֆիզիքական եւ քիմիական վարչութիւն 

ՖԻՆԺՈՂԿՈՄԱՏ  (ՖԺԿ) – Ֆինանսական (ելեւմտական) 
ժողովրդական կոմիսարիատ 

 

 

Վ Ե Ր Ջ 

 


