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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
Ներկայումս ընտանիքը, որպես սոցիալական ինստիտուտ,
կրում է արմատական փոփոխություններ, որոնք իրենց ազ
դեցությունն են ունենում հասարակության կենսագործունե
ության տարբեր կողմերի վրա: Այս համատեքստում, հայ ըն
տանիքում տեղի ունեցող փոփոխությունները կրում են ավելի
խորքային բնույթ, քանզի հայ ազգի գոյակցության պայման
ները տարբեր միջավայրերում բավականին բազմազան են և
առաջացնում են բազմաթիվ մարտահրավերներ` ավանդա
կանության և էթնիկության վերարտադրման ճանապարհին:
Պատմականորեն ստանձնելով այլ ինստիտուտների գործա
ռույթներ ևս, հայ ընտանիքը ձեռք է բերել առանցքային դեր՝
նպաստելով ազգային ինքնության և էթնոմշակութային ար
ժեքների պահպանմանը:
Արդի մարտահրավերների համատեքստում հայ ընտանիքի
հիմ
ն ախնդիրների քննարկմանը նվիրված միջազգային գի
տաժողովը հնարավորություն կտա հավաքագրել տարբեր
գիտակարգերի շրջանակներում հայկական ընտանիքի ժա
մանակակից ուսում
ն ասիրությունները, բացահայտել հայ
րենիքում և սփյուռքում ընտանիքի խնդիրները և փոփոխու
թյունների միտում
ն երը, ընտանիքի դերը էթնիկ ինքնության
պահպանման գործում, համեմատել հայկական ընտանիքի
ավանդական և ժամանակակից մոդելներն ու գործառույթ
ները:

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ.
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍԵՓԱԿԱՆ
ԵՎ ԱՅԼԱԶԳԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
Հայերի շրջանում տեղի ունեցող արտահոսքը խիտ բնակության
տարածքներից և հետագա տարածական ցրումը հանգեցնում է
նրանց կենսագործունեության ընթացքում բազմազան հակասու
թյունների: Այդ հանգամանքը ազդում է ազգի վերարտադրման
կարևոր ինստիտուտի՝ ընտանիքի վրա: Սեփական և այլազգի մի
ջավայրում ապրող հայերի համեմատական ուսում
ն ասիրություն
ների նյութերը հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազ
մել ընտանիքի ինստիտուտում կատարվող փոփոխությունների
մասին: Վերջիններս ուղղակիորեն կախված են էթնոկրոնական
շրջապատից, բնակության ձևից և արյունակցական ավանդական
հարաբերությունների ավանդույթի ներկայությունից: Պարզորոշ
է, որ ժամանակակից հայ ընտանիքի հիմ
ն ահարցի մշակման և ու
սում
ն ասիրման մեթոդաբանական սկզբունքների մշակման անհ
րաժեշտություն կա: Վերջինս թույլ կտա գտնել նոր մոտեցում
ն եր՝
իմաստավորելու ժամանակակաից հայ ընտանիքի դերը ներկայիս
գործընթացներում, ինչպես նաև որոշել ուսում
ն ասիրությունների
հիմ
ն ական ուղղությունները:
Հիմնաբառեր. Ընտանիք, ավանդական, արյունաազգակցական
խումբ, էթնիկ, միջմշակութային:

Ներկա պայմաններում, երբ հայ ազգի ավելի քան երկու երրոր
դի կենսագործունեությունն ընթանում է իր էթնիկ տարածքից դուրս
ու տարաբնույթ էթնոսոցիալական միջավայրերում, հայ էթնիկության
պահպանման գործում ընտանիքի դերը ստանում է արտակարգ նշա
նակություն: Դա պայմանավորված է նրանով, որ լինելով ազգի սոցիա
լական կառուցվածքի հիմ
ն արար մաս` ընտանիքը, բացի հասարակու
թյան տնտեսական ու սոցիալական գործառույթներից, իրականացնում
է ազգային մշակույթի փոխանցման ու ժառանգման և ազգային ինք

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼԱԶԳԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ

13

նության պահպանման գործառույթ: Պարզորոշ է, որ ընտանիքում կա
տարվող փոփոխությունները կարող են լինել ժամանակակից էթնիկ
խմբերում և, մասնավորապես, հայ էթնոսի տարբեր հատվածներում
ընթացող փոխակերպման գործընթացների կարևորագույն ցուցանիշ:
Ներկայումս հայ ազգի կենսակերպը լի է բազմազան իրավի
ճակներով և բովանդակում է բազմաբնույթ, սակայն միաժամանակ
համադրելի քանակական և որակական հատկանիշներ: Դրանցից
ամենաակնառուն ընտանիքի ձևավորման, կազմի և ներընտանեկան
հարաբերությունների ընդհանուր և առանձնակի հատկանիշներն են:
Վերլուծելով սեփական և այլազգի միջավայրերում բնակվող հայ
կական ընտանիքների այդ որակների փոփոխությունների և փոխակեր
պում
ն երի գործընթացները և դրանց դրսևորման միտում
ն երը, կարելի
է պարզել հայ ընտանիքի դեմ ծառացած ներկա հիմ
ն ախնդիրներն ու
պատկերացում կազմել հեռանկարների մասին: Այդ գործընթացներին
հետևելու համար անհրաժեշտ են այնպիսի կոնկրետ էմպիրիկ նյութեր,
որոնք ունակ կլինեն արտացոլել ազգի ամեն մի հատվածի առանձնա
հատկությունները, իսկ համադրության դեպքում ստանալ իրադրու
թյունների դինամիկ պատկերը:
Հայաստանի, Վրաստանի, Լիբանանի, Իրանի, ԱՄՆ-ի, ՌԴ-ի և
Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքներում տեղաբաշխված հայերի շրջանում
իրականացված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութերը
հիմք հանդիսացան, ի թիվս այլ հիմ
ն ահարցերի, ուսում
ն ասիրել հայ
կական ընտանիքներում կատարվող փոփոխությունների առանձնա
հատուկ և ընդհանուր դրսևորում
ն երը1, որի որոշ դրույթները ներկա
յացված են եղել մեր այլ գիտական հրապարակում
ն երում2:
1

ՌԴ, ԱՄՆ, Իրանի, Լիբանանի, Ֆրանսիայի և Վրաստանի քաղաքաբնակ
հայերի շրջանում անցկացված ուսում
ն ասիրությունների մասին տես՝ Կարա
պետյան Ռ. Հայեը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հայ էթնիկության
ուսում
ն ասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները: Հայեը սեփական և այ
լազգի միջավայրում: Համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու
թյուններ, Երևան, Գիտություն, 2014, էջ 15 –22:

2

Հայաստանի քաղաքային բնակչության շրջանում 1980, 1993 և 2005 թթ. անց
կացված երեք ծավալուն էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյու
թերը, ինչպես նաև հարևան երկրից բռնագաղթածների, աղետի գոտուց
տեղահանվածների շրջանում ու 54 սահմանամերձ գյուղերում 1989 –1999 թթ.
անցկացված վիճակագրական և սոցիոլոգիական ուսում
ն ասիրությունների
տվյալները: Տես՝ Karapetyan R. S. Migration in Cities of Armenia. Ethnosocio
logical survey, Gitutyun, Yerevan, 2013; “Refugees and displased persons”, Headed
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Նախքան այդ դրսևորում
ն երի քննարկումն անհրաժեշտ է անդ
րադառնալ այն հասկանալի և պարզորոշ դրույթներին, որ ընտանի
քում կենտրոնացված են հասարակության տնտեսական ներուժը, ժո
ղովրդագրական ու սոցիալական վերարտադրման գործառույթները,
մշակույթի փոխանցման և ժառանգման մեխանիզմ
ն երը և այլ3: Նշյա
լից իրենց հիմ
ն ավորումն են ստանում ընտանիքին բնորոշ դասական
գործառույթները: Վերջիններս էական նշանակություն ունեն ընտա
նիքում ընթացող զարգացում
ն երի բնույթի և ծավալների վերաբերյալ
վերլուծական մշակում
ն երի համար:
Այդ գործառույթներից առաջինը հասարակության անդամ
ն երի,
հետևաբար էթնիկ խմբի վերարտադրման գործառույթն է, որի դրսև
որում
ն երը բազմաբնույթ են և կախված են մի շարք գործոններից:
Առաջին գործոնը միջավայրն է՝ սոցիալական, կրոնական, էթնիկ և
այլ հատկանիշներով, որոնք իրապես ազդում են էթնիկ խմբի վերար
տադրման գործընթացի վրա: Այդ երևույթը պարզվեց նաև Հայաս
տանում բնակվող հայրենադարձների շրջանում 1980թ-ին անկացված
հետազոտության ընթացքում, երբ բացահայտվեց էական տարբերու
թյուն Իրանից և Ֆրանսիայից եկած ընտանիքների միջև եղած: Հե
տագայում նման տարբերություններ արձանագրվեցին սփյուռքում մեր
կողմից անցկացված հետազոտությունների տվյալներում: Պարզվեց,
որ հայերի ընտանիքի կազմը (երկու կամ երեք սերնդից բաղկացած)
և երեխաների քանակը էապես կախված են էթնոսոցիալական միջա
վայրից: Այսպես, եվրոպական երկրներում բնակվող (նաև այնտեղից
հայրենիք վերադարձած) հայերի մոտ գերիշխում է պարզ ընտանիքի
կառուցվածքը, իսկ արևել յան երկրներում (կամ այնտեղից Հայաստան
եկածների շրջանում)՝ ավելի շատ հանդիպում են բարդ կառուցվածքով
ընտանիքներ (բաղկացած երեք սերնդից):
Ուշադրությունը սևեռելով հայ ընտանիքի կազմի վրա՝ հարկավոր
է նշել, որ այդ հատկանիշը, մի կողմից, կարող է արտահայտել ավան
դականի՝ հետևաբար էթնիկ տարրի նշանակալի աստիճանի ներկա
յությունն ընտանեկան-արյունակցական հարաբերություններում: Մյուս
by Dr. Karapetian R., co-authors: Dr. Kalian, L., Hovakimian, J., Hakobian, S.,
Pogosian, L., Agayan,V., Haroutunian, A., Yerevan - Jeneve, IOM, 1998; Sociolog
ical survey among compactly settled groups of refugees and displaced persons in
Armenia. Headed by Dr. Karapetian R., IOM, Yerevan, 1999:
3

Социология сегодня. Проблемы и перспективы, М., 1965, с.203.
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կողմից, ընտանիքի կազմը վկայում է էթնիկ մշակույթի միջսերնդային
փոխանցման և ժառանգման մեխանիզմի առկայության աստիճանի
մասին: Այսպես օրինակ, մեծ և բարդ ընտանիքներում միջսերնդային
հաղորդակցման, հետևաբար՝ նախորդ մշակույթի (որի կրողը հանդի
սանում է ավագ սերունդը) փոխանցման և ժառանգման պայմանները
ավելի բարենպաստ են, քան երկսերնդանի փոքր ընտանիքներում: Բա
ցի դրանից, ի տարբերություն փոքր և պարզ ընտանիքների (որտեղ հա
րաբերություններն ավելի շատ ընկերական բնույթի են), մեծ և բարդ
կազմով ընտանիքների ներընտանեկան հարաբերություններում պա
հանջվում է ավելի ավանդական բնույթի կանոններ: Այս առումով, ըն
տանիքի վերջին տիպը ավելի փակ և կայուն համակարգ է, հետևաբար՝
ավելի քիչ է ազդվում արտաքին ներգործություներին, քան փոքր տիպը:
Հետազոտությունների ընթացքում փաստագրված տարբերու
թյունները հատուկ են ոչ միայն սփյուռքի տարբեր հատվածներին, որ
տեղ նշանակալից է նաև սոցիալական գործոնը, այլ նաև Հայաստանի
բնակչության տարբեր սոցիալական, տարածաշրջանային խմբերին:
Այսպես օրինակ, գյուղի և քաղաքի բնակչության ընտանիքների ան
դամ
ն երի քանակի մեջ լուրջ տարբերություններ էին նկատվում 1979 թ.
մարդահամարի տվյալներով4: Նույն ժամանակահատվածում անց
կացված մեր հետազոտություններում այդ տարբերությունները արձա
նագրվեցին նաև ընտանիքի կազմում: Տարբերություններ նկատվեցին
Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի և այլ մարզերի բնակչու
թյան միջև: Այսպիսով, Հայաստանի անկախացմանը նախորդող վեր
ջին տասնամյակում բավականին պարզ արտահայտվել էին բնակա
վայրային, ազգագրական և տարածքային առանձնահատկություններ:
Անկախությունից հետո, ըստ վիճակագրական տվյալների, ար
ձանագրվեցին ժողովրդագրական հետևյալ միտում
ն երը. ծնելիության
նվազում, ամուսնալուծությունների աճ, բնակչության արտահոսք5 և այլ
բացասական երևույթներ: Այսպես օրինակ, վերջին տասնամյակում
4

Հաշվարկված է 1979 թ. մարդահամարի տվյալների վրա: Տես՝ Итоги Всесо
юзной переписи населения 1979 года. По Армянской ССР, ЦСУ Арм.ССР, Ере
ван, 1980, т. I.

5

Հաշվի է պետք, որ բնակչության արտահոսքը Հայաստանից ուղղված է հիմ
նականում այն երկրներ, ուր ժողովրդագրական իրավիճակը բավականին
անբարվոք է: Նման միջավայրում հայերը ընդունում են շրջապատի ժողովր
դագրական վարկագիծը, ինչը իր հերդին պայմանավորում է հայ է՝թնիկ

16

Ռուբեն Կարապետյան

ծնելիությունը ՀՀ-ում նվազել է երկու անգամ, դրան զուգահեռ բնակ
չության ստվար մասը արտագաղթել է երկրից: Կարելի է ենթադրել, որ
տարածաշրջանային, ազգագրական և սոցիալական առանձնահատ
կությունները, ըստ երևույթին, համահարթեցման միտում կունենան:
Այստեղ այնքան կարևոր չէ ժողովրդագրական ներուժի իրավիճակա
յին գնահատականը (այն տնտեսական աճի դեպքում կարող է համալր
վել բնակչության ներհոսքով), որքան ընտանիքի արժեքի իջեցման,
ժողովրդագրական կորուստների սպառնալիքի ընկալումն ու իմաս
տավորումը6:
Միաժամանակ, անհրաժեշտ է առանձնակի նշել, որ սեփական
միջավայրում (իր պետության տարածքում կամ էթնոհոծ բնակեցված
վայրում) ընտանիքն ամեն դեպքում ունի կայուն սոցիալական արժեք:
Այս առումով հատուկ ուշադրության է արժանի ոչ հեռու անցյալում ՀՀ
սահմանամերձ բնակավայրերում ռազմական բախում
ն երի հետևանք
ներով առաջացած գործընթացները: Այսպես, Հայաստանի 54 սահ
մանամերձ բնակավայրերի գյուղերի ծխամատյաններում մեր կողմից
գրանցված տվյալների հավաքագրումն ու վերլուծությունը ցույց տվեց
ժողովրդագրական հետևյալ պատկերը. ռազմական բախում
ն երի ժա
մանակ գրանցվել է ծնելիության ու ամուսնության կրկնակի նվազում
և ամուսնալուծության կրկնակի աճ: Այդ բախում
ն երի դադարեցման
առաջին չորս տարիների ընթացքում այդպիսի արտահայտություն
ստացած միտում
ն երը նվազեցին և բնակչության վերարտադրման ցու
ցանիշը վերադարձավ բնականոն հուն7: Նույնիսկ նկատվեց ծնելիու
թյան որոշակի աճ՝ բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքներում:
Բերված օրինակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ սեփական միջա
վայրում տնտեսական ճգնաժամի կամ արտակարգ իրավիճակների
վերանալու դեպքում մեծ ընտանիք ունենալու ցանկությունը իրացվելու
է: Հայաստանում և հայերի հոծ բնակության վայրերում ընթացող ար
տահոսքը լուրջ խոչնդոտ է այդ ցանկության իրականացմանը: Առաջին
դեպքում այստեղ ընթանում է ընտանիքների սեգմենտացիա, իսկ երկ
րորդ՝ ոչ լիարժեք ընտանիքների քանակի աճ:
հանրության վերարտադրման համար ոչ բարենպաստ պայմաններ: Սա ու
ժեղացնում է ամբողջ հայ ազգի ծերացման միտումը:
6

Сови А. Общая теория населения, Т.1, М. 1977, с.67 –82.

7

Карапетян Р. Отчет о социологическом исследовании сел зоны приграничного
военного Армении, Ереван –Женева, 1999, с.45.
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Ինչ վերաբերում է սփյուռքի դիսպերս հատվածներին (որոնք կազ
մում են սփյուռքի երեք չորրորդը), ապա անհրաժեշտ է ուշադրություն
դարձնել հետևալ գործոնների վրա: Առաջինը միգրացիոն գործընթաց
ներն են: Էթնոհոծ բնակատեղիներից (այդ թվում ՀՀ-ից) հայերի մեծ
արտահոսքը սփյուռքում ձևավորում է հայ բնակչության տնտեսական
և սոցիալական առումով խոցելի խմբեր: Վերջիններիս վիճակը անդ
րադառնում է նրանց ընտանիքի կազմի և հարաբերությունների վրա՝
դարձնելով այն ոչ լիարժեք: Ըստ երկրորդ գործոնի, էթնոցրիվ վիճա
կով բնակեցումը օտար միջավայրում հանգեցնում է սոցիալական և
մշակութային շոկի, ինչը արագացնում է օտարամետ փոփոխություն
ների և միջէթնիկ ամուսնությունների աճի: Երրորդ գործոնն ուրբանի
զացված միջավայրի գերիշխումն է, որը ազդում է հայ ընտանիքի տի
պի վրա՝ տանելով անդամ
ն երի նվազման և կազմի պարզեցման:
Այսպիսով, Հայաստանում և սփյուռքում կարելի է դիտարկել եր
կու իրար բացասող միտում
ն եր: Առաջին միտումն արտահայտված է
բավականին թույլ. դա ընտանիքների վերամիավորումն է, ինչը կարե
լի բնորոշել որպես մոբիլիզացիոն վարք: Դա բացատրվում է նրանով,
որ տեղափոխված ընտանիքին օգնելու համար (երեխաների խնամք,
տնտեսության կառավարում, որը տնտեսապես անհասանելի է երի
տասարդ և նոր տեղափոխված ընտանիքին) այն համալրվում է մեկ
կամ երկու մեծահասակ անդամ
ն երով: Այսպիսի միտում դիտարկվում
էր մոտակա անցյալում Հայաստանի քաղաքների եկվոր բնակչության
մոտ իսկ այժմ հաճախ է հանդիպում, այսպես կոչված, նոր սփյուռքում:
Մյուս, գերիշխող միտումը՝ ընտանիքի կազմի փոքրացումը և
պարզեցումն է: Այն ունի աճի կայուն հակվածություն: Այսօր երեք և
նույնիսկ երկսերնդանի ընտանիքների քայքայումը արդեն փաստ է.
մեծերը բնակվում են հայրենիքում և էթնոհոծ բնակատեղիներում,
իսկ երիտասարդ սերունդը, անկախ ամուսնական կարգավիճակից՝
դրսում, էթնոցրիվ միջավայրում:
Այսպիսով, նշված գործոնները, ըստ մեզ, «աշխատում են» հայ
հանրային կարծիքում այդ ինստիտուտի սոցիալական արժեքի նվա
զեցման օգտին և ծնում պայմանններ դրա քայքայման համար:
Ընտանիքի հաջորդ գործառույթը՝ սոցիալականացումն ու սոցի
ալական վերահսկողությունն է: Այն ապահովում է անձին՝ հասարա
կական հարաբերությունների մեջ ինտեգրելու, այդ թվում՝ ազգային
սոցիոնորմատիվ և հոգևոր մշակույթի ընկալման ու յուրացման գոր
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ծընթացը: Այստեղ կարևորվում է ազգային բնույթի սոցիալական ար
ժեհամակարգը, որը ժառանգվում է ընտանիքի ներսում: Դրա հետ մեկ
տեղ, սոցիալական վերահսկման ազգային ավանդույթները տարբեր
միջավայրերում մեծ նշանակություն են ստանում անձի վարքագծային
կարծրատիպերի ձևավորման ու ամրապնդման համար: Այս առումով
միջավայրերի տարբերությունը բերում է ընտանիքի այս գործառույթի
ընդհանուր և առանձնահատուկ դրսեորում
ն երին:
Այսպես, մեր հարցում
ն երը ցույց տվեցին, որ ընտանիքը՝ որպես
կարևոր արժեք է դիտարկվում և՛ սփյուռքում, և՛ Հայաստանում: Ընտա
նեկան-արյունակցական հարաբերությունների ավանդույթն իր հերթին
ամրապնդում է անձի նկատմամբ ընտանիքի վերահսկման գործառույ
թը: Դրա մասին է վկայում հարցվողների կարծիքն իրենց կենսական
խնդիրների լուծման մեջ ընտանիքի անդամ
ն երի կամ բարեկամ
ն երի
մասնակցության մասին: Այսպես, այս դրույթը հաստատող դրական
պատասխանները ընդհանուր առմամբ կազմում էր ողջ հարցվածների
երկու երրորդը: Սակայն նկատելի են նաև որոշակի տարբերություն
ներ ազգի առանձին հատվածների միջև, որը տրամաբանորեն բխում է
միջավայրերի առանձնահատկություններից: Սեփական միջավայրում
այդ ցուցանիշներն ավելի կայուն են, քան օտարազգի:
Մյուս առանձնացված գործառույթը ընտանիքի սոցիալական
կարգավիճակի հստակեցման գործառույթն է, որն, ըստ էության, կա
րող է հանդիսանալ տվյալ հասարակությունում ինտեգրման ցուցիչ:
Այս գործառույթը կարևորվում է նրանով, որ այն պարունակում է էթ
նիկ ինքնության տարր: Սովորաբար ընտանիքի սոցիալական աստի
ճանակարգը որոշվում է նրա անդամ
ն երի կրթական մակարդակով
և եկամուտներով: Առաջինն արտահայտում է սոցիալական հավակ
նությունների մակարդակը, իսկ երկրորդը՝ ընտանիքի տնտեսական
վիճակը: Պարզորոշ է, որ կրթական մակարդակից է կախված ըն
տանիքի անդամ
ն երի սոցիալական առաջընթացը: Հետևաբար՝ հե
տագա սերնդի կրթության մակարդակի բարձրացումը ընտանիքին
հաղորդում է կայուն սոցիալական կարգավիճակ: Այստեղ կարևոր
են գիտակցության և վարքագծի այն կարծրատիպերը, որոնք արտա
հայտում են ընտանիքում ձևավորված արժեհամակարգը: Վերջինիս
համատեքստում ընտանիքի հաջորդ սերնդի կրթական մակարդակը
բարձրացնելու անհրաժեշտության մոտիվը գերակշռող է և կախված
չէ էթնոսոցիալ միջավայրից: Այդ նպատակին հասնելու համար մոբի
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լիզացվում են ավագ սերնդի ռեսուրսները: Նման ձգտում
ն երը հիմք են
հանդիսանում էթնոսի սոցիալական կառուծվացքի բարդացման գոր
ծընթացների համար: Եթե սեփական երկրում դա հանգեցնում է նրա
տնտեսական զարգացմանը, ապա օտար միջավայրում արագացնում
է սոցիալական տարրալուծումը, որն իր հերթին բերում է ավելի արագ
ուծացման: Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ բնույթի է այս
առաջխաղացումը: Արդյոք այն բերում է ազգի առանձին հատվածնե
րի սոցիալական խորշերի զբաղեցման, թե հակառակը՝ սոցիալական
ցրվածության ուժգնացման: Ինչպես ցույց են տալիս մեր դիտարկում
ները, սփյուռքում առկա է սոցիալական տարրալուծումը, ինչի ընթաց
քը դեռևս պարզորոշ չէ:
Ուշադրություն դարձնելով ընտանիքի երկու դասական գործա
ռույթներին՝ մեր նպատակն է ցույց տալ էթնիկ տարրի փոփոխման
տրամաբանությունը սոցիալ-ժողովրդագրական հենքի վրա, դրանով
իսկ իմաստավորել այն մարտահրավերների բնույթը, որոնք ծնվում են
ազգի տարբեր հատվածներ տարածաշրջանային և սոցիալական տե
ղաշարժերի պատճառով:
Այս առումով անհրաժեշտ է նշել հայ ընտանիքի ուսում
ն ասիրու
թյան մի քանի ելակետային դրույթներ:
Առաջին, հարկ է վերաիմաստավորել անցյալ փորձը՝ տալով
պատմական և միջմշակութային ուղղվածություն: Այստեղ նախնտրելի
է ուշադրություն դարձնել հայ ընտանիքի ուսում
ն ասիրությանը նվիր
ված այն հսկայական նյութերին, որոնք մեծ նվիրվածությամբ հավաք
վել են հայ գիտնականների նախորդ սերնդի կողմից և այսօր մոռա
ցության է տրված: Հիշատակման են արժանի Էմմա Կարապետյանի
աշ
խա
տանք
նե
րը, որոնց մեջ տեղ է գտել ոչ մի
այն հայ ըն
տա
նի
քի
պատմական էվոլ յուցիայի պարզաբանումը (սկսած Հայկ Նահապե
տից մինջև XX դ. ավարտը), այլ նաև արձանագրված ծավալուն ազ
գագրական նյութերի ժառանգությունը8:
Երկրորդ, անհրաժեշտ է քննարկել հայ ընտանիքի ներկա վիճակի
ուսում
ն ասիրության նպատակները: Հետազոտությունները, ըստ մեզ,
պետք է կատարվի իրական սոցիալ-տնտեսական և էթնոմշակութային
8

Карапетян Э.Т., Армянская семейная община, из-во АН Арм. ССР, Ереван,1958;
Ка
ра
пе
тян Э.Т., Род
ст
вен
ная груп
па «азг» у ар
мян, из-во АН Арм. ССР,
Ереван, 1966, Կարապետյան Է.Տ. Օժիտը հայոց մեջ, Երևան, ՀՍԽՀ ԳԱ
հրատարակչություն, 1979 և այլ աշխատանքներ:
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համատեքստում՝ հաշվի առնելով համաշխարհային միտում
ն երը: Անհ
րաժեշտ է նաև այդ ուսում
ն ասիրությունները դիտարկել ոչ միայն գի
տական պահանջների բավարարման, այլ ունենան լուրջ ծրագրային,
կիրառական արդյունքի տեսանկյունից:
Երրորդ, հայ ընտանիքի հեռանկարները պատկերացնելու նպա
տակով անհրաժեշտ է դիմել ներկայումս ընթացող համաշխարհաին
միտում
ն երին, որոնք վերաբերում են ընտանիքի վրա ազդող ժողովր
դագրական, սոցիալական, տնտեսական, իրավական և քաղաքական
գործոնների համադրությանը:
Վերոնշյալի դիտարկումը հնարավորություն է ընձեռում յուրա
քանչյուր հետազոտողի՝ անել հեռու գնացող ընդհանրացում
ն եր և բո
վանդակալից եզրահանգում
ն եր:
Рубен Карапетян
Институт археологии и этнографии НАН РА

ПРОБЛЕМЫ АРМЯНСКОЙ СЕМЬИ В СВОЕЙ
И ИНОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Резюме
Происходящие процессы оттока армян из компактных зон рассе
ления и последующая их пространственная диффузия порождают
множество коллизий в характере развития этноса. Это обстоятельст
во влияет на важнейщий институт воспроизводства этничности –
семью. Материалы специальных сравнительных исследований ар
мян, проживающих в своей и инонациональной среде иллюстрируют
происходящие в этом институте изменения. Последние находились
в прямой зависимости от этноконфессионального окружения, харак
тера расселения и присутствия традиций кровнородственных отно
шений. Очевиднa необходимость в разработке новой проблематики
и методологических принципов изучения армянской семьи в контек
сте современных этносоциальных процессов.
Ключевые слова: Семья, традиционный, кровнородственная группа,
этнический, межкультурный.
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Ruben Karapetyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA

MAIN CHALLENGES OF ARMENIAN FAMILIES
IN OWN AND FOREIGN ENVIRONMENT
Abstract
The migration of Armenians and their further dispersion lead to various
conflicts during their lifetime. They affect the reproduction of the nation
and of the main institution, the family. Field study and research of Ar
menians living in their own and foreign environments give us a chance
to generate a more elaborate picture of the changes taking place in Ar
menian families. Traditionally, the Armenian family and the above-men
tioned changes are directly related to the ethno-religious environment,
lifestyle and the existence of blood-relatives. It is important to develop
and study the main concerns of the modern Armenian family. It will
enable us to look for new approaches and define the role of modern Ar
menian families in current processes. Also, methodologically, the study
will clarify the main tracks research should follow.
Key words: Family, traditional, blood-relations, ethnic, intercultural.
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Փոլ Հայտոսթեան
Հայկազեան Համալսարան
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Զեկոյցը կը ներկայացնէ հայ ընտանիքին սահմանումը աւանդա
կան իր ըմբռնումին մէջ ու կը վիճարկէ այդ ըմբռնումին հիմամբ հայ
ընտանիքին վստահուած գործառոյթին արդիւնաւէտութիւնը 21րդ
դարուն:
Զեկոյցը կը շեշտէ աւանդական ընտանիքին կառուցուածքին տրո
ւած նշանակութեան կողքին, հայ ընտանիքին ցարդ չյանձնուած այլ
գործառոյթներու կարեւ որութիւնը:
Զեկոյցը կը մատնանշէ միքանի ոչ-աւանդական գործառոյթներ: Ան
կը հաւաստէ թէ հնաւանդ եւ բնական ծնողական պաշտօնն ու կա
ռուցուածքը պիտի մնան խիստ կենսական, իսկ հայրական ու մայ
րական իւրայատուկ դերերը պիտի մնան վճռորոշ՝ զաւակներու աճ
ման ու պիտանի դաստիարակութեան մէջ: Սակայն, կը պնդէ նաեւ,
թէ մեր օրերու մարդկային քաղաքակրթութեան զարգացում
ն երուն
եւ նորանոր ճգնաժամերուն դիմաց, ընտանիքի բոլոր անդամ
ն երուն
միջեւ ստեղծուելիք արդար հաւասարակշռութիւնը եւ անդամ
ն երուն
անկաշկանդ հաղորդակցութիւնը, պիտի որոշեն իւրաքանչիւր ան
հատի ինչպէս նաեւ ընտանիքի հաւաքականութեան արդիւնաւէտու
թիւնը:

Նախաբան

Մարդկային գոյութեան լայն ոլորտին մէջ ընտանիք ըմբռնումը
նախապատմական իրականութիւն է, որ դարերու ընթացքին հսկայա
կան փոփոխութիւններու ենթարկուած ըլլալով հանդերձ պահած է որո
շակի տարրական յատկութիւններ:
Ընտանիքը մէկ կողմէն հորիզոններ բացող եւ զարգացման ճա
նապարհ հարթող հաստատութիւն եղած է, եւ միւս կողմէն՝ սահման
ներ ճշտող, ապահով միջավայր ստեղծող եւ ընկերամշակութային ու
ֆիզիքական ինքնութիւն մշակող: Ընտանիք ընբռնումը իր բնոյթով կը

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՅԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄԸ՝ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆԷՆ 21ՐԴ ԴԱՐ

23

շարունակուի դիտուիլ որպէս կառուցողական եւ բարենպաստ հաստա
տութիւն, եւ մարդկային աճման մէջ թիւ մէկ անհրաժեշտութիւն, հին
օրերէն մինչեւ օրս:
Ցարդ, չէ գտնուած ընկերութիւնն ու մարդկութիւնը կերտող հաս
տատութիւն մը որ կարենայ նոյնիսկ նուազագոյն չափով կատարել այն
ինչ որ ընտանիքը կը կատարէ բազմակողմանի կերպերով: Փաստօրէն
բաւարարուած եւ յաջողած անձերուն մէջ մեծ եղած է թիւը անոնց որոնք
իրենց բարձունքին վրայ կայնած իրենց իրագործումը վերագրած են
իրենց ընտանիքին:
Ընդհանրացում
ն երէն անդին երթալով, սակայն, ծանօթ է որ կարգ
մը անհատներու փորձառութեան մէջ ընտանիքը կ’ըլլայ նաեւ ընկճող
կամ արգելակող ճահիճ մը, որուն բացասական ազդեցութիւնները կը
զգացուին անհատի կեանքի ամբողջ ընթացքին, եւ որպէս հետեւ անք
ընտանիքի դրական պատկերը կը տուժէ: Այս չի նշանակեր որ առողջ
ընտանեկան մթնոլորտէ հեռու կամ ընդհանրապէս ընտանիքէ զուրկ
անձեր անխուսափելիօրէն կը գտնուին անել կացութեան առջեւ: Կան
հերոսական պատմութիւններ եւ ականաւոր օրինակներ որոնց մէջ կը
գտնենք ընտանիքի բացը լրացնող այլ միջոցներ կամ բարերար կող
մեր: Սակայն, միշտ ընտանիքը կը մնայ որպէս անփոխարինելի հիմ
նարար հաստատութիւն:
Նոյնպէս ծանօթ է որ մեր օրերու անհատական ինքնաբաւութեան
(self-sufficiency) պատրանքէն մղուած մարդիկ կ’ապրին այն խաբկան
քը թէ իրենք կրնան իրենց հաճելի թուած դասաւորում
ն երովը փոխա
րինել ընտանիքը, եւ ինքնուրոյնութեամբ եւ անկաշկանդ որոշում
ն երով
ապահովել յարմարաւէտ կեանք: Ասիկա կը պատահի դարու մը մէջ
երբ ընտանիքի այր –կին –զաւակ միջուկային կառոյցը, անոր դերն ու
կերպերը կը սեպուին հնաոճ, մեզի ծանօթ դարաւոր ընբռնում
ն երը կը
դրուին կասկածի տակ, կամ կը դառնան վերապահութեան նիւթ: Սո
վորական է այսօր ժամանակակից արեւմտեան ֆիլմերու մէջ տեսնել
թէ ընտանիք, ծնող, կապուածութիւն, պարտականութիւն, ընդլայնուած
ընտանեկան սովորութիւններ, նուիրում, հնազանդութիւն, զոհողու
թիւն եւ սահուն հաղորդակցութիւն կոչուած երբեմ
ն ի արժէքները աւե
լի ծիծաղով կը ներկայացուին քան՝ թոյլ կերպարներն ու սանձարձակ
վարքագիծերը: Եւ այս բոլորին ազդեցութիւնը արդէն իսկ կը տեսնենք
այսօր հայ ընտանիքներու մէջ, նաեւ մերձաւորարեւ ելեան մեր հայ շրջա
նակներէն ներս:
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Այս իմաստով, հիմ
ն ական հրամայականը ժամանակներու հոսքի
արագութեան եւ մարդաբանական հասկացութիւններու փոփոխութե
ան մէջ հասկնալն է թէ ընտանիքը ի՞նչպէս պիտի շարունակէ իր առա
ւելագոյն օգուտը բերել իւրաքանչիւր անհատի կամ ամէն ընտանիքի
կեանքին մէջ, եւ չթողուլ որ ընտանիք ընբռնումը տեղի տայ մէկ կող
մէն ծայրայեղ անհատականութեան, եւ միւս կողմէն՝ աւանդական հա
կադարձութիւններու, եւ այդպիսով ընտանիքի բարի յատկութիւնները
կորսնցնեն իրենց էական տեղն ու դիրքը:

Կառուցուածք եւ Գործառոյթ
Ընտանիքներ, ներառեալ հայ ընտանիքները, յաճախ ներկայացո
ւած են կառուցու ածքային (structural) ձեւ ով, որովհետեւ ձեւ աչափերու մա
սին խօսիլը աւելի դիւրին է քան գործընթացներու մասին: Ընտանիքի
կառուցուածք ըսելով կը հասկնանք այն ինչը որով ընտանիքը կը կազ
մակերպուի, իւրաքանչիւր անդամի համաչափ դերը, ընտանիքի կարա
վառման կանոնները, իշխանութեան եւ նուիրապետութեան կերպերը:
Երբ աւանդական կամ ոչ-աւանդական ընտանիքի նկարագրակա
նը կը կատարենք՝ կը փնտռենք թէ հեղինակաւոր ու հպատակ անդամ
ները ի՞նչի հիմամբ կը զանազանուին, կողմերու փոխյարաբերութիւնը
ինչպէ՞ս է, այրերու եւ կիներու դիրքը ինչո՞վ տարբեր է, քանի՞ անդամ
ներէ բաղկացած է ընտանիքը, ընտանեկան պատկերը որոնցմէ կը
բաղկանայ, բացակայ տարրը ո՞վ է, ու՞ր է, եւն.: Անկասկած, ընտանիքի
կառուցուածքը գործօն դեր կը խաղայ զաւակներու բնական զարգաց
ման եւ անդամ
ն երու կայունութեան վրայ: Կան կառոյցներ, որոնք այլ
կառոյցներէ շատ աւելի նպաստաւոր են, ինչպէս զոր օրինակ հայրէ
ու մայրէ բաղկացած ծնողական բնական պատկերը քան մէկ ծնողքէ
բաղկացածը:
Որքան ալ կարեւ որ ըլլայ ընտանիքին կառուցուածքը, մեր արդի
ողորկ օրերու մարտահրաւէրները յաղթահարելու եւ կեանքի հետզ
հետէ անկայուն դարձող պայմաններուն դիմաց, հարկ է անցնիլ կա
ռուցուածքային նիւթերու ուսում
ն ասիրութենէն դէպի ընտանիքի գոր
ծառոյթային (functional) ըմբռնումին, եւ ընտանիքի մը կեանքին մէջ
ստեղծուելիք գործնական եւ ընկերային-զգացական հաւասարակշռու
թեան վրայ:
Ժամանակակից ընկերային գիտութիւններու զարգացումով եւ
մարդ արարածի յուզական ու վարքային վիճակին իրազեկումով եթէ
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յատուկ ուշադրութիւն չդարձնենք ընտանիքի իսկական գործառոյ
թին վրայ, եւ յենինք ընտանիքի միայն աւանդական կառուցուածքային
պատկերին վրայ, պիտի մնանք մակերեսային մակարդակի վրայ եւ
պիտի կորսուի կենսունակ ընտանիքի գաղտնիքները որոնելու եւ վա
տառողջ ընտանիքի խնդիրները հասկնալու առիթը:

Գործառոյթային Յատկութիւններ

Ընտանիքներու աւանդական գործառոյթներէն յիշենք հետեւ եալ
կարեւ որ բաժինները, առանց հոս անոնց մանրամասնութիւնները
քննելու. –
1. Ընտանիքներու վերարտադրողական (reproduction) դերը տա
քուկ միջավայրի մէջ:
2. Երեխաներու ընկերականացումը (socialization) եւ մարդկային
փոխյարաբերութիւններու ըմբռնումի մշտական զարգացումը:
3. Ընտանիքի անդամ
ն երու պէտք ունեցած ընկերային, զգացա
կան ու տնտեսական ամէնօրեայ նեցուկը:
4. Վերոյիշեալ երեք յատկանիշերուն որպէս արդիւնք՝ ինքնութե
ան եւ պատկանելիութեան մշակումը ապահով ու հարազատ
մթնոլորտի մէջ:
21րդ դարուն արդէն նկատելի է որ վերոյիշեալ չորս յատկնանի
շերուն առնչութեամբ կան վտանգաւոր զարգացում
ն եր: Ուստի հարցը
միայն այն չէ թէ ընտանիքներու կառուցուածքի հսկայական եւ բարոյա
զուրկ փոփոխութիւններ կ’արձանագրուին վերջին տասնամեակներուն
ընթացքին, այլ նաեւ այն որ կառուցուածքի պատճառով խախտում
ն եր
կը կատարուին ընտանիքի հիմ
ն ական դերերուն մէջ: Բաւարար է յիշել
թէ հաւանաբար աշխարհի երեխաներու 14 տոկոսը կը ճանչնայ միայն
մէկ ծնողք, ընդհանրապէս միայն մայր, եւ նոյնիսկ Ամերիկայի Միացե
ալ Նահանգներու նման հարուստ երկրի մը մէջ եւ ըստ 2014ի տուեալնե
րու, երեխաներու 21 տոկոսը կ’ապրի աղքատութեան գիծէն աւելի վար
պայմաններու մէջ: Այսինքն՝ չկան ընտանեկան կամ այլ հարազատ մի
ջոցներ՝ հոգալու անոնց տարրական պէտքերը:
Սփիւռքի հայ ընտանիքներու պարագային, յաճախ շեշտը կը
դրուի ընտանիքի կազմութեան թեմային վրայ, ըստ մեր բարձր կամ
այլապէս ընդունուած չափանիշերուն: Սակայն, հարկ եղած դաստիա
րակութիւնը չի տրուիր ընտանեկան գործառոյթներու մանրամասնու
թիւններուն առնչութեամբ: Իսկ երբ կ’իրականանայ ամուսնութիւնը՝
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շեշտը կը դրուի զաւակներու դաստիարակութեան վրայ, եւ ընտանիք
ներ միայն կը դատուին զաւակներու լաւ դաստիարակութեան հիմամբ:
Հոն կը մոռցուի որ այրն ու կինը պիտի շարունակեն պէտք ունենալ
փոխյարաբերական հաւասարակշռութեան, եւ թէ իրենց կապին որա
կը պիտի որոշիչ ըլլայ անմիջականօրէն իրենց եւ իրենց զաւակներու
ապագային վրայ: Այլ խօսքով, ընտանիքի կառոյցը հիմ մըն է որուն
վրայ պիտի բարձրանայ կեանքի ամէնօրեայ փորձը:
Հարցը կը ստանայ յաւելեալ լրջութիւն երբ ընտանիքի անդամ
ն եր
գիտակցին որ ընտանիքներու, այսինքն՝ բոլոր անդամ
ն երու մասնա
յատուկ դերերէն եւ միասնական կեանքի պտուղներէն անդին, պիտի
ըլլան, կամ դրսեւ որեն նաեւ. –
■■ Մայրենի լեզուի, երկրորդական լեզուներու եւ ընդհանրապէս
արտայայտութեան ձեւ ի զարգացումը:
■■ Ամէնօրեայ խնդիրներ լուծելու, եւ հարցեր վերլուծելու օրինա
կելի ընթացքը:
■■ Ազգային, կրօնական, ընկերային, ընտանեկան պատկանելի
ութեան նկատմամբ յստակ ընտրութիւններ:
■■ Ընտանեկան համակարգային հաղորդակցութեան իւրայա
տուկ ոճի զարգացումը:
■■ Արդի, եւ մանաւանդ ելեկտրոնային հաղորդակցութեան ու մուլ
թիմիտիա միջոցներու օգտագործման ընտանեկան կեանքի
նպատակայարմարութիւնը:
■■ Յարգանքի ոճը, օրինապահութեան ու հանդուրժողութեան
մակարդակները:
■■ Կեանքը համեմող սովորութիւններու եւ առողջ չափերով ժա
մանցներու յառաջընթացը:
■■ Կեանքի խորքային, գոյութենական եւ հոգեւ որ մթնոլորտի
ստեղծումը:
■■ Աշխատանքի, նուիրուածութեան եւ կոչումի հասկացութիւնը:
■■ Ժամանակի բարի օգտագործման փորձը:
■■ Մշակութային արտայայտութիւններու ոլորտի ստեղծումը:
■■ Բարիի ու չարի, վարձատրութեան ու պատիժի ըմբռնում
ն երու
կայունութիւնը:
Այս բոլորին մէջ, մէկ կողմէն ծնողներ ունին պարտականութիւ
նը ստեղծելու յարմարութիւնները՝ իրենց զաւակներուն տալու բա
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րի պատրաստութիւն, զանոնք զինելու այն ամէնով որ զիրենք պիտի
պատրաստէ ապագայի յաջողութեան համար՝ համբերութիւնը իմաս
տութիւնը եւ ժամանակի պարգեւ ը: Միւս կողմէն, ծնողներ այս բոլորը
պէտք է կատարեն որպէս նաեւ իրենց հարազատ ապրումը այր ու կին
իրարու սիրոյն, նոյնիսկ եթէ զաւակներ ունեցած չեն կամ զաւակները
արդէն չափահաս են:

Գործառոյթային Հաւասարակշռութիւն
Վերջապէս, հարկ է նշել թէ ընտանեկան կեանքի բոլոր գործօն
ները չեն որ կը ճշտուին ընտանիքէն ներս, քանի որ ընտանիքը, զոր
օրինակ սփիւռքեան ընտանիքը, կը դառնայ մէկ մասը օտարազգի
շրջանակներու եւ համաշխարհային ուղղակի ազդեցութիւններու: Այս
բոլորով հանդերձ, մեծ կարեւ որութիւն պէտք է տանք այն իրականու
թեան որ ամէն ընտանիքի մէջ զարգանայ իւրաքանչիւր ընտանիքի
նպատակայարմար գործառոյթի գիտակցութիւն, եւ ընտանեկան գոր
ծառոյթի բազմազանութիւն: Կառուցուածքային աւանդական հարցերէ
անդին՝ ջանք է պէտք որ ընտանիքի անդամ
ն եր իրարու միջեւ ստեղծեն
այնպիսի հաւասարակշռութիւն որ պիտի արտօնէ անհատին առաւելա
գոյն կերպով ըլլալ առողջ, ինքնագիտակից, եւ իր ընտանեկան համա
կարգի ընթացքէն վստահ: Այսինքն, գործառոյթին մէջ պէտք է փնտռել
ընտանիքի անդամ
ն երու մէջ իրար ամբողջացնող եւ բոլոր դերերը հա
մադրող հաւասարակշռութիւն:

Եզրակացություն
Մինչ կենսական կը գտնենք դասական ըմբռնումը՝ կառուցուած
քային սահմանումը աւանդական ընտանիքին, սակայն աւանդական
ընտանիքը այսօր կարիքն ունի այլ գործառոյթային միջոցներու՝ դի
մագրաւելու համար 21րդ դարու մարտահրաւէրները: Եւ այս առումով
պէտք է վերամշակել ընտանիքի անդամ
ն երուն դերաբաշխումը, եւ
անոնց գործառոյթներուն նորացումը ընտանիքի իւրաքանչիւր անդա
մի դերին:
Մեր օրերու մարդկային քաղաքակրթութեան զարգացում
ն երուն
եւ նորանոր ճգնաժամերուն դիմաց, ընտանիքի բոլոր անդամ
ն երուն
միջեւ ստեղծուելիք արդար-բանական հաւասարակշռութիւնը եւ ան
դամ
ն երուն անկաշկանդ հաղորդակցութիւնը, պիտի որոշեն իւրաքան
չիւր հայ անհատի ինչպէս նաեւ հայ ընտանիքի արդիւնաւէտութիւնը:

28

Փոլ Հայտոսթեան

Пол Айдосян
Айказян университет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД АРМЯНСКОЙ СЕМЬИ
С ТРАДИЦИОННОГО В ХХI ВЕК
Резюме
В докладе обсуждается традиционный контекст армянской семьи и
возложенная на нее функциональная ответственность в 21 веке. На
ряду с акцентом на традиционность структуры семьи, в докладе
показана важность не выявленных до сих пор других функций ар
мянской семьи. Утверждается, что старый традиционный и естест
венный родительский статус и семейная структура должны оста
ваться весьма актуальными, а особые отцовские и материнские роли
должны оставаться решающими в росте и продуктивном воспитании
подрастающего поколения. Однако, также, утверждается и то, что
в наши дни развитие человеческой цивилизации и новые кризисы,
формируют равноправие между всеми членами семьи и упрощают
внутрисемейное общение, что в конечном счете, должно способство
вать общности каждой личности и семьи в целом.

Rev. Dr. Paul Haidostian
President, Haigazian University

SHIFTS IN THE FUNCTIONS OF THE ARMENIAN FAMILY
FROM TRADITIONAL TO 21ST CENTURY
Abstract
The paper defines the Armenian family in its conventional mode and
speculates on the extent of effectiveness of these functions in the 21st
century. It also underlines the importance of new functions taken on by
the Armenian family alongside the conventional structural role it used
to play. The paper pinpoints a number of important, newly assigned,
un-conventional functions and notes that these should be activated
alongside the mainstays of the old and natural parental duties of caring
and empowering offspring within the classical family structures, which
are very essential. It mentions as well that the unique paternal and ma
ternal roles will remain pivotal in the growth of children and productive
education. Nevertheless, the paper stresses that in view of the current
developments in human civilization and vis-à-vis novel crises, the fair
balance between all members of the family and undeterred communica
tion generated intra-family will decide the effectiveness of every individ
ual in the family, which in turn will reflect on the dynamics of the family.
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Անդրանիկ Տագէսեան
Հայկազեան համալսարան

ԼԻԲԱՆԱՀԱՅ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
Արաբական Արեւ ելքի մէջ հայութեան նորագոյն գոյութիւնը աւելի
քան հարիւր տարեկան է: Արդարեւ, ցեղասպանութենէն մազապուրծ
հայ խլեակներ ապաստան գտնելով արաբական այս երկիրներուն
մէջ, այսօր հարիւրամեակէ մը իվեր կ’ապրին, կը ստեղծագործեն ու
կը թաւալին տուեալ երկրին եւ բնակչութեան բազմատեսակ ու բազ
մաբնոյթ վերիվայրում
ն երուն հետ:
Քաղաքական, ընկերային, տնտեսական, ժողովրդագրական,
կրթամշակութային այս ներպետական փոփոխութիւններուն կող
քին լիբանահայ ընտանիքը ենթակայ դարձաւ ներհայկական այլ
գործօններու եւ ազդեցութիւններու, որոնք հետեւ անք էին թէ՛ ներլի
բանահայ եւ թէ՛ ընդհանրապէս սփիւռքեան ու նաեւ համահայկական
զարգացում
ն երու:
Զեկոյցը կը ներկայացնէ լիբանահայ ընտանիքին անցած հարիւրա
մեայ ուղին եւ այդ երթին ընթացքին հայ ընտանիքին կրած փոփո
խութիւնները:
Զեկոյցը պիտի արծարծէ նաեւ այդ փոփոխութիւններուն ունեցած
ազդեցութիւնները նորահաս սերունդներու ինքնութեան, ազգային
կերտուածքին, ընկերային-հասարակական գործունէութեան, աշ
խարհընկալումին եւն. վրայ:

Մուտք

Միջին Արեւ ելքը համաշխարհային քաղաքական իրականութեան
մէջ հին դարերէն իվեր եղած է գերպետութիւններու եւ ուժերու ուշադ
րութեան առարկան: Անոր՝ Արեւ ելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ կամուրջ հան
դիսանալու գործնական իրականութիւնը զինք դարձուցած է աշխար
հագրա-ռազմագիտական էական նշանակութեամբ վայր մը:
Իսկ Լիբանանի դիրքը՝ Միջին Արեւ ելքի մէջ, իբրեւ արաբական
արեւ ելքին բանալի երկիրը՝ տնտեսական-մշակութային առում
ն երով,
զինք վերածած է մեղուափեթակի մը: Շրջանին մէջ Լիբանանի ժիր դե
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րակատարութեան միակ պատճառը աշխարհագրական իր դիրքը չէ
անշուշտ. անոր խառն բնակչութիւնը (քրիստոնեայ-իսլամ), պետութե
ան դրուածքը (համայնքապետական), քաղաքատնտեսական համա
կարգը (շուկայական ազատական յարաբերութիւններ), ժողովուրդին
ձեռնհասութիւնը եւ առկայ բացառիկ ճկունութիւնը խնդիրներ լուծելու,
կարգաւորելու, կամ խնդիրներու մէջ իսկ ‘գործ քալեցնելու’ ճարտա
րութիւնը զինք մրցունակ կը դարձնեն շրջանի միւս երկիրներուն դի
մաց: Այս մրցունակութիւնը բացառիկ կը դառնայ երբ նկատի առնենք
որ արաբական արեւ ելքի ոչ մէկ երկիր ունի այն ազատութիւնները, պե
տական համակարգի, ընկերային կառոյցի ժողովրդավարական այն
յատկանիշերը զորս Լիբանան ունի:
Ինչ խօսք՝ այս իրականութիւնը յատկանշական տինամիզմ մը կը
յառաջացնէ երկրին մէջ, որ կ’ազդէ երկրին բնակչութեան կենցաղին,
մտային համակարգին եւ գործունէութեան հմտութիւններուն:
Պէտք կա՞յ ըսելու որ այս տինամիզմը լաւապէս ազդած է լիբանա
հայ ընտանիքին վրայ եւս, որ արդէն իսկ ներծին տինամիզմ, աշխուժու
թիւն եւ արթնութիւն ունի:
Սակայն, լիբանահայ ընտանիքին եռանդին վրայ ազդող միակ
գործօնները իր ներծին ուժականութիւնն ու երկրէն-անիմիջական մի
ջավայրէն իրեն հասնող ազդակները չեն: Այդ ազդակներուն կողքին
կայ նաեւ այլ գործօն մը՝ համահայկականը: Արդարեւ, Լիբանանի հայօ
ճախը տասնամեակներ շարունակ, հանդիսանալով Սփիւռքի գլխաւոր
օղակներէն մէկը1, այսօր եւս անցեալի աւանդով ու ժառանգով ներծ
ծողն է թէ՛ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութիւններուն ներքին
թէ այլ զարգացում
ն երէն եկող կայծակներուն, եւ թէ՛ Սփիւռքէն սկիզբ
առած եւ առնող որեւ է զարգացումէ յառաջացած ու յառաջացող փայլա
տակում
ն երուն:
Այս բոլորը պատճառ կը հանդիսանան, որ լիբանահայ ընտանիքը
դառնայ բացառիկ յարաշարժ (չըսելու համար անկայուն), միշտ ենթա
կայ ըլլայ փոփոխութիւններու, արձագանգէ նորութիւններուն եւ իւրովի
որդեգրէ զանոնք ու հակադարձէ:
Հետեւ աբար, երբ կը խօսինք լիբանահայ ընտանիքին մասին, չենք
կրնար զայն նկատել քսանամեայ կայունութեամբ յատկանշուող, դան
դաղ ձեւ ափոխուող, զգուշ բարեշրջուող գոյութիւն մը: Պէտք է աւելցնել
1

Կար ժամանակ՝ 1950 –1975, երբ ան կը նկատուէր Սփիւռքի մայրաքաղաքը:

ԼԻԲԱՆԱՀԱՅ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
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նաեւ, որ մանաւանդ մերօրեայ լիբանահայ ընտանիքը միօրինակ չէ, մի
ատեսակ չէ. ան այլազան է: Այլ խօսքով չենք կրնար խօսիլ միատարր
լիբանահայ ընտանիքին մասին: Այս իրականութենէն մեկնելով, կա
րելի չէ նաեւ յստակօրէն պարբերականացնել լիբանահայ ընտանիքի
ձեւ ափոխում
ն երը, կամ զայն բաժանել 20ամեակներով: Այդ պատճա
ռով ալ որոշ վերապահութեամբ այստեղ կը ներկայացնենք այդ ձեւ ա
փոխում
ն երը՝ պայմանական ժամանակաշրջաններով: Լպրծուն են մա
նաւանդ այդ թուականներուն սկիզբներն ու վերջերը:
Այստեղ համառօտակի պիտի ներկայացնեմ ընկերատնտեսա
կան, ազգային եւ կենցաղային այն վերափոխութիւնները որոնց են
թարկուեցաւ լիբանահայ ընտանիքը վերջին հարիւրամեակին: Աւելորդ
է ըսել, թէ նիւթը սպառած չենք նկատեր, կարելի է մեծապէս հարս
տացնել զայն յաւելեալ տուեալներով ու դիտարկում
ն երով, եւ անշուշտ՝
ամբողջական չէ ան: Ան պարզապէս փորձ մըն է մանրադիտակի տակ
առնելու լիբանահայ ընտանիքը եւ պարզելու անոր անցած ուղին եւ ազ
դեցիկ գործօնները որոնք վերաձեւ եցին լիբանահայ ընտանիքը:

Լիբանահայ Ընտանիքը 1920ականներու սկիզբին
Նոր ժամանած էր ան Պէյրութ, կեցութեան վայրը՝ առաջին օրե
րուն հսկայ ախոռի մը մէկ պզտիկ աւազանն էր: Կողքի քսանեակ մը
աւազաններուն մէջ կային այլ ընտանիքներ: Սրահին մէջ ընատնիք
ները անջատուած չէին իրարմէ բարձրադիր պատերով կամ վարա
գոյրներով, բոլորը իրար կը դիտէին. հասարակաց, ընդհանրական
ընտանեկան կեանք կ’ապրէին: Իւրաքանչիւր ընտանիք կը տեսնէր, կը
դիտէր միւս ընտանիքներուն կենցաղը: Ընտանիքները մէկ հասարա
կաց տանիք ունէին:
Դժուար է զայն ընտանիք կոչել, որովհետեւ խլեակ-մնացորդաց
ներ էին, դարձեալ եւ երկրորդ անգամ տեղահանուած:
Անոնց հոգեբանական վիճակը մահուան, հալածանքի, անապա
հովութեան, վաղուան հանդէպ անորոշութեան, ահաբեկեալութեան
կացութիւն մըն էր: Իւրաքանչիւրը կը մտածէր իր մորթը փրկել, մինչ
բոլորը միացեալ կ’ապրէին:
Այս սրահներուն կողքին գոյացան նաեւ վրաններ եւ յառաջացաւ
վրանաքաղաքի առաջին միջավայրը հայ ընտանիքին: Վրանաքա
ղաքը հազիւ մէկքանի տարի գոյատեւ եց: Անոնք որոնք միջոց ունէին,
ձեռնհաս այրեր ունէին դուրս ելան այդ վայրէն ու գացին մօտակայ
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շրջաններուն մէջ յարաբերաբար յարմար սենեակներ վարձելու: Ուրիշ
ներ, որոնք նուազ հնարաւորութիւններ ունէին, այդ վրանները փոխա
րինեցին թիթեղեայ եւ փայտեայ տնակներով: Վրանաքաղաքը տակաւ
վերածուեցաւ քիչ մը յառաջացեալ կեթոյի մը, ուր օգնութեան հասան
միսիոնարները, Ազգերու Լիկան, Ֆրանսական Հոգատար Իշխանու
թիւնները, հայկական բարեսիրական կազմակերպութիւնները:
Կեթօն հողէ փողոցներ ունի, ծովեզերքն է, երբեմն ծովը կը փո
թորկի, կամ հեղեղանման փոթորկոտ անձրեւ կը տեղայ ու ջուրը կը
բարձրանայ եւ կը տանի ամուր չգամուած թիթեղները, կը մտնէ տունե
րէն ներս տանելու համար ամէն չամրացած իր, իսկ միւսները խոնաւ ու
թաց կը դարձնէ՝ յառաջացնելով տարբեր տեսակի հիւանդութիւններ:
Աւելորդ է ըսել որ ջեռուցման եւ մաքրման միջոցները նախնական
են: Ջեռուցում չկայ, իսկ մաքրութեան խնդիրները՝ լոգանք, լուացք, զու
գարան՝ ծովեզերքը: Ըմպելի ջուրը կը մնայ տագնապալի հարցական:
Այս շրջանին բարձր է մանկական մահացութեան տոկոսը: Փոքրերը
փոշոտ փողոցներն են, արեւին ու ցուրտին տակ, դպրոց չկայ տակաւին,
կամ իրենց բախտ չէ վիճակուած գոյութիւն ունեցող մէկ –երկու հայկա
կան դպրոցները ընդգրկուիլ: Կը դիտեն իրենց շուրջը եւ հարազատ ու
համերկրացի կը փնտռեն:

Լիբանահայ Ընտանիքը 1925 –40ականներուն
Լիբանահայ ընտանիքը անցած է թիթեղեայ եւ փայտեայ տնակնե
րու, որոնց իւրաքանչիւր սենեակը ընտանիք մը կը պարուրէ: Տակաւին
բացարձակ մեծամասնութեամբ կ’ապրի այդ թիթեղաշէն քեմփերուն
մէջ: Հաւաքական է ջուրը, զուգարանը, լուացքի տեղը, փուռը: Հաւա
քական են տօնակատարութիւնները՝ Զատիկը (հաւկթախաղ եւն.):
Քիչ մը կայունացած է կարծես, թէեւ վստահ չէ թէ յաջորդ տա
րիներուն ի՞նչ պիտի ընէ: Հիմա ընտանիքին բանուկ ձեռքերը քաղա
քին կեդրոնը կ’երթան՝ շուրջ 25 վայրկեան քալելով, ուր աշխատաւոր
բանուորներու կարիքը կայ: Ասոնք շատ աժան գիներով կ’աշխատին՝
‘կտրելով’ շուկային գիները եւ դժոգոհութիւն յառաջացնելով տեղաբնիկ
բանուորներուն մէջ: Իրիկունը այրերը կը հաւաքուին քեմփին (գաղթա
կայանին) բացօթեայ վայրերը, կը խօսին իրենց օրուան տեսած-ապ
րածէն, փորձառութիւն կը փոխանակեն: Արդէն անցում կատարած են
իրենց ծննդավայրի ‘արհեստ’էն այստեղի նոր արհեստին, որ գրեթէ
միշտ բեռնակրութիւն է՝ շատերուն պարագային:
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Յաճախ այրերուն կողքին կիներն ալ աշխատանքի կ’երթան.
ասոնք լուացքի կ’երթան հարուստ տուները, կամ մաքրութիւն կը կա
տարեն ունեւ որներու տուներու մէջ, յաճախ հաւաքարարներ են...:
Իրենց հեռաւոր ու մօտիկ ազգականներու փնտռտուքը սկսած է
արդէն արդիւնք տալ: Հայրենակցական միութիւնները աշխուժ են, կը
համախմբեն զանոնք եւ կը ջանան հողակտոր մը ձեռք ձգել ու զայն
մասնավճարով ծախել համերկրացիներուն, որպէսզի քով-քովի գտնո
ւին, հին երկրին խեղճուկ տարբերակը յառաջացնելու համար: Այս
սերունդը ուրիշ բան չի գիտեր, բացի հին կեանքէն իր գիւղին: Ամուս
նութիւնները նախընտրելի է որ նեհայրենակցական ըլլան եւ ներհա
մայնքային:
Կեանքը կը սկսի վերընձիւղիլ. Բազմազաւակութիւն կայ՝ 4 –5
զաւակ, երբեմն ալ աւելի, բայց հիւանդութիւնները, թերսնուցումը կը
հնձեն փոքրերը: Դպրոցներ կան՝ մանկապարտէզ եւ կամաց-կամաց ալ
նախակրթարան: Բայց մանկապարտէզներուն աշակերտները շատ են,
մինչ քիչ են նախակրթարանի վերի կարգերու աշակերտները. ասոնք
այլեւս կրնան աշխատիլ, կամ առնուազն ուսում
ն ական ծախս չըլլալ
իրենց ծնողաց:
Լեզուն կը մնայ մեծմասամբ թրքերէն:
Որբանոցներուն մեծ մասը 1920ականներուն վերջը կը փակուի,
որբանոցայիններէն խումբեր կը մտնեն ամուսնական տարիք, կ’ըն
տանեւ որուին, կը սկսին հայկական արհեստանոցներու տարածքներ
յառաջանալ: Յառաջացած երիտասարդ սերունդը կը սկսի անդամագ
րուիլ կուսակցութիւններուն:
Կը սկսի ձեւ աւորուիլ բնականոն ընտանիքը. երէց ծնողք-ծնողքփոքրեր: Երէց ծնողքին քով հասակ կ’առնէ թոռնիկը, որ կը լսէ անոր
Ցեղասպանութեան պատմութիւնները:
Կեթօն գէշ բան է սակայն: Ճիշտ է, իւրաքանչիւր ընտանիք իր
սենեակը ունի, բայց այդ տան պատերը թափանցիկ են, իրար մասին
շատ բան գիտեն: Հայ ընտանիքներուն մեծամասնութիւնը նոյնանման
են: շատ տարբերութիւն նկատելի չէ հայ ընտանիքներուն միջեւ, հակա
ռակ որ խումբ մը հայ ընտանիքներ – թերեւս 15 –20 տոկոսը – հեռացած
են գաղթակայաններէն եւ սկսած են ապրիլ այլուր, թէեւ ընդհանրականհասարակաց-կենցաղային յատկանիշերը տակաւին կը գերակշռեն:
Իւրաքանչիւր կուսակցութիւն եւ համայնք յառաջացուցած է իր թերթը
եւ տպարանը:
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Լիբանահայ Ընտանիքը 1940 –65ականներուն

Լիբանահայ ընտանիքը այլեւս միատեսակ չէ: Խաւերը-դասակար
գերը ձեւ աւորուած են: Կուսակցութիւնները կը սկսին գերակշռել քաղա
քացիական ընկերութեան միւս ոլորտները՝ եկեղեցի, հայրենակցական
միւթիւններ, դպրոցներ: Կուսակցութիւնները կը դառնան աւելի յարձա
կողապաշտ: Անոնք կը ձգտին վերահսկել վերոյիշեալ բնագաւառները:
Ընտանիքները՝ մինչեւ 1950ականներու կէս, բեւ եռներ գոյացուցած են
եւ կը պաշտպանուին կուսակցութեանց միջոցով: Պետութիւնն ալ շատ
դեր չունի: Իւրաքանչիւր խմբաւորում ունի պետութեան մէջ գործող
զօրաւոր համայնքի մը նեցուկը եւ անոր միջոցով կը ջանայ լուծել իր
հովանաւորած ընտանիքներուն եւ պետութեան միջեւ եղած կամ յառա
ջացող հարցերը: Իւրաքանչիւր կուսակցութիւն ձեւ աւորած է իր մշակու
թային մասնաճիւղը:
Յառաջացած է երկրորդական դպրոցներու ցանց մը, որուն մե
ծագոյն արդիւնքներէն կ’ըլլայ թրքերէնի փոխարինումը հայախօսու
թեամբ: Մանկապարտէզ-նախակրթարաններուն մէջ, իւրաքանչիւր
աշակերտ իր բերած գաւաթով ամէնօրեայ կաթ կը խմէ՝ հայթայթուած
Գարակէօզեան բարեսիրական հաստատութեան կողմէ իբրեւ նուէր եւ
սնունդ: Առողջական կարիքներու համար նիւթապէս անձուկ ընտա
նիքներ կը դիմեն ՀԲԸՄ դարմանատունը, կամ բարեսիրական նո
ւազ ծանօթ այլ հիմ
ն արկներ: Տնտեսական վիճակը նուազ մտահոգիչ
կը դառնայ եւ երկրորդականի շրջանաւարտներու խումբ մը բախտը
կ’ունենայ համալսարաններ յաճախելու: Սակայն այս համալսարանա
ւարտներուն նիւթական եկամուտը հազիւ կը յաջողի իրենց լայնածիր
ընտանիքին եւ գերդաստանին պէտքերուն աջակցիլ:
Հայ ընտանիքը բացարձակ մեծամասնութեամբ (80 –90 տոկոս)
դուրս ելած է գաղթակայանէն եւ հաստատուած հայաւաններու մէջ
(Պուրճ Համուտ, Հաճըն, Մար Մխայէլ, Էշրեֆիէ), ուր կուսակցութիւն
ները գերիշխողն են: Հարսանիքները կը կատարուին ազգայնական
շունչով, հարս ու փեսան ձիակառքով կը տարուին եկեղեցի, գիշերային
խնճոյքին ֆետայական երգերը (Լուսին Չկար եւն.) երկինքը կը թնդաց
նեն եւ տեղ մը ազգայինը կը փոխարինուի կուսակցութիւնով:
Ներգաղթը հազիւ հանդարտած ընտանիքները կը վերաքրքրէ. կը
խախտի նաեւ յառաջացած միջկուսակցական հաւասարակշռութիւնը:
Պաղ Պատերազմը իր ծանր ազդեցութիւնը կ’ունենայ եւ կուսակ
ցութիւններու շարքերը կ’անցնին եղբայրասպանութեան: Կողմերը
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կ’արիւնոտեն զիրար: Ընտանիքներէն շատեր կը նահանջեն կուսակ
ցութիւններէն, մեղադրելով հակառակորդ կուսակցութիւնը իրենց ըն
տանիքի կեանքին բռնաբարումին մէջ:
Լիբանահայ ընտանիքը պառակտուած է, վիճակը հասած է հոն
որ ընտանիքներ կը յայտարարեն թէ կը նախընտրեն խնամիանալ
թուրքին քան թէ հակառակորդ կուսակցականին: Կուրացումը եւ հայ
րենասիրական ու ազգային զգացում
ն երուն աղաւաղումը հասած է գա
գաթնակէտին: Եկեղեցին դուրս չի ձգուիր այս պայքարներէն: Սպա
նութիւնները կը խլեն առնուազն հարիւրեակ մը երիտասարդներու
կեանքը: Այս սպանութիւնները նոր չէին. կային քսանականներէն, բայց
թէժացան 1958ին, ապա նահանջեցին, բայց երբեք չդադրեցան:
Լաւ որ 1965ը կը հասնի ու ոմանք խելքի կու գան թէ շեղած են
իրենց առաքելութենէն: Եղեռնի յիսնամեակը կը պարտադրէ որ անոնք
վերասահմանեն իրենց օրակարգը եւ թուրքը դնեն իբրեւ իրենց առաջին
թշնամի, ու մանրամսնեն հողային հարցը, ջարդերը, վերատիրացումը:

Լիբանահայ Ընտանիքը 1965 –1990ականներուն
Այս հանգրուանին լիբանահայ ընտանիք կը վերադառնայ Սովե
տական Հայաստանը, տան եւ արհեստանոցներուն պատերուն եղած
հօրենական, հայ ֆետայիներու նկարներուն թէ հայ երեւ ելի մարզիկ
ներու եւ անուշիկ (քիչ մըն ալ հրապուրիչ ու մերկապարանոց) դերա
սանուհիներու նկարներուն կողքին կը փակցուին Էջմիածնի, հայրենի
գեղատեսիլ վայրերու, պապենական աւաններու հայաստանեան տար
բերակներուն նկարները, Արարատ Լեռան, Սարդարապատի, Ծիծեռ
նակաբերդի, սովետահայ մշակոյթի ազգայնական նշանաւոր դէմքերու
(Պարոյր Սեւ ակ, Վիքթոր Համբարձումեան) նկարները կը տարածուին,
չիկանքաները կը զարդարեն տուներ...: Հայ ընտանիքին տան պատե
րուն գոյները կը լուսաւորուին, մթագոյնը կը նահանջէ: Հայաստանէն
այցելութեան կու գան մարզական ու մշակութային խումբեր, Արարատ
ֆութպոլի խումբը կը գրաւէ հոգիները եւ հայկական հպարտութիւն կը
սերմանէ լիբանահայ ընտանիքին մէջ, երեխաներ Հայաստան ամառ
նային ճամբարներու կ’երթան, ընտանիքներ կ’այցելեն Երեւ ան, կը վե
րահաստատեն կամուրջները 1946ին ներգաղթած իրենց հարազատնե
րուն հետ:
Լիբանահայ մշակոյթը, մամուլը, գրականութիւնը, թատրոնը կը
խուժեն հայ ընտանիք, որ կը ձգտի իր դիմապատկերին կցել ‘մշակու
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թասէր’ ածականը, երեւ իլ իբրեւ տունը թերթ ունեցող, գրադարան ունե
ցող, երգչախումբի կամ թատերախումբի անդամ:
Միաժամանակ հայ ընտանիքէն ներս կը մտնէ հեռատեսիլը: Տե
ղական ալիքները կը սկսին նոր մտածում
ն եր ներշնչել պատանի թէ
այլ տարիքի ակնդիրներուն: Սերունդներէն շատեր եթէ նոյնիսկ չեն
կրնար սահուն արաբերէն խօսիլ, լաւապէս կը հասկնան արաբերէնը եւ
կրնան պատասխանել ու արտայայտուիլ արաբերրէն-անգլերէն խառն
լեզուով մը: Միջակ կարողութեամբ ընտանիքներ կը սկսին ամառները
գիւղ ելլել, ուր կը ծաւալի շփումը տեղաբնիկներուն հետ, կը յառաջա
նան նոր յարաբերութիւնններ, կը զօրանայ անոնց մէջ արաբերէնը, կը
ծանօթանան տեղաբնիկներու բարքերուն:
Կը յառաջանայ նոր սերունդ մը, որ Եղեռնի 50ամեակի, ազգայ
նականութեան, Հայաստանի եւ Լիբանանի իրողութիւններուն դիմաց
կը հարցադրէ իր ինքնութեան մասին:
Ընտանիքին զաւակները կը սկսին շրջանցել իրենց հայրերը,
որոնց հեղինակութիւնը կը նահանջէ՝ իտես ընտանիքին նորահաս
անդամ
ն երուն աւանդականէն ժամանակակիցին անցումին: Համալ
սարանականները կը դառնան տեսակարար կշիռ, կազմակերպութիւն
ները կը ձգտին գրաւել երիտասրդութիւնը, որ աւելի քննական կը մօ
տենայ ազգային հարցերուն, քան՝ զգացական:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին բերմամբ կը շեշտաւո
րուի երիտասարդ տարրին դերը. ա՛ն է պահակութիւն ընողը, ա՛ն է հերո
սացողը եւ ա՛ն է որ հոգածութեամբ ու գորովով կը պատուի, որ յետագա
յին զինք կը դարձնէ ընտանիքի աւելի անկախ անդամը, որ հարցականի
տակ կ’առնէ նախկին զոհողութիւնները ընտանիքի այլ անդամ
ն երուն:
Ա՛ն է որ հարցականի տակ կը դնէ տարուած ազգային աշխատանքները
եւ կ’ացնի նոր միջոցներով Հայկական Հարց լուծելու ջանքին:
Տան մայրը կը սկսի իր իրաւական եւ իշխանութեան տարածքը ըն
դարձակել ի հեճուկս իր աներին, զոքանչը իր դիրքերը կը զօրացնէ փե
սային ընտանիքին մէջ: Կը գունատին նահապետական ընտանիքին
գոյները, հակառակ որ աւանդական տօներուն առթիւ (Ս. Սարգիս, Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ, Ս. Քառասուն Մանուկ, Ս. Յարութիւն կամ Ծնունդ
եւն.) կը շարունակուին անուանակոչական այցելութիւնները: Եկեղեցի
ին ալ ազդեցութեան գօտին կը կծկուի. դպիրները կը նուազին, եկե
ղեցի յաճախում
ն երու մեծ մասը իբրեւ պատճառ կ’ունենայ պսակը,
մկրտութիւնը կամ թաղում-հոգեհանգիստը:
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Կը շեշտուի Հայաստանի Հանրապետութեան ազատական մուտ
քը եւ ընդունումը բոլոր Սփիւռքին կողմէ: Բոլորը կրնան Հայաստան
այցելել առանց երկմտանքի:
Լիբանահայ ընտանիքին բացարձակ մեծամասնութիւնը լքած է
կեթօն, բայց ոչ բոլորը շրջանցած են կեթոյական մտայնութեան բոլոր
օղակները: Լիբանահայ պատկան մարմինները հասու են եւ կրնան վե
րահսկել միայն լիբանահայութեան շուրջ 40 տոկոսը: Ի տարբերութիւն
նախորդ ժամանակահատուածներուն, առաջին անգամ է որ լիբանա
հայ նորահաս սերունդին քով կը գերակշռէ գիտակցական կամ ենթա
գիտակցական տեղայինը քան թէ հայկականը: Կը նահանջէ ամէն ինչ
որ հայկական է՝ լեզուն, մշակոյթը, հայկական գիտելիքն ու գիտակ
ցութիւնը: Ընտանիքին իշխանութիւնը, ազդեցութիւնը կտրուկ անկում
կ’արձանագրեն զաւկին հանդէպ:
Սերունդը փոխուած է. ան աւելի լիբանանցի է քան հայ, նուազ
մտածող է քան նախորդ սերունդները, ինքնութենական թէ էութենա
կան հարցերը զինք նուազ կը հետաքրքրեն, մանաւանդ որ ընտա
նիքին մէջ արժէհամակարգը փոխուած է, նահանջած է ազգայինն ու
բարոյականը՝ նիւթականին դիմաց, ընտանիքին գիտակցութեան փո
խանցուող գիտելիքին աղբիւրին մեծամասնութիւնը հայկական չէ, թա
պու չէ այլեւս խառն ամուսնութիւնը: Եթէ առաջ օտար հարսը հայերէն
կը սորվէր, հիմա հայ ընտանիքն է որ կը հետեւի օտար հարսին լեզուին,
կը լեզուափոխուի:
Փոխուած են մտահոգութիւններու ծիրը, հետաքրքրութիւնները,
նախապատուութիւններն ու առաջնահերթութիւննեդրը, նուազած է ըն
տանիքին դաստիարակչական ազդեցութիւնը, դեռ աւելի՝ հայ իրակա
նութեան դաստիարակչական ազդեցութիւնը հայ նորահաս սերունդին
վրայ: Փոխուած են նաեւ ընտանիքին բաղադրատարրերը. չկան այլեւս
երէց ծնողքները, որոնք կարեւ որ չափով լուսանցքայնացուած են իրենց
թոռներուն դաստիարակութեան աշխատանքէն, քանի որ փոքրացած է
ընտանիքը. ոչ միայն անմիջական հարազատները չեն բնակիր իրարու
կից տուներու, յարկաբաժիններու, կամ հայկական թաղամասերու մէջ,
այլ նաեւ հեռու են ընտանիքները, որոնք ունին ընդամէնը մէկ կամ եր
կու զաւակ՝ նախկին մինչեւ 4 –5 զաւակներու փոխարէն:
Շատցած է հայ ընտանիքին տեսականին, միւս կողմէն նահան
ջած է փոխօգնութիւնը: Ամէն մարդ իր գլխուն ճարին կը նայի, միու
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թիւններն ու կազմակերպութիւնները ճիգ կը թափեն իրենք զիրենք
ոտքի պահելու, քան յառաջընթաց արձանագրելու, նորութիւն բերելու
եւ ‘աչքերը դուրս դարձուցած’ նորահաս սերունդը հրապուրելու, ներգ
րաւելու:
Համաշխարհայնացումը ընտանիքին ձեռքէն կը խլէ զաւակը: Ըն
տանիքը կը վերածուի լոկ զաւակաբեր գործարանի: Ընկերային հա
մացանցերուն մենաշնորհը կը դառնայ ընտանիքին զաւակը ի՛ր ուզած
ձեւ ով աճեցնելը:
Կը թուի թէ տեղ մը կամ տեղեր, լիբանահայ ընտանիքը բայց մա
նաւանդ հայօճախը չկրցաւ ինքզինք վերարտադրել կամ չվերարտադ
րեց ռազմագիտական այն տարողութեամբ որ ապահովէր ու երաշխա
ւորէր իր առողջ շարունակումը:

Ամփոփում

Ամփոփելու համար ըսենք, թէ լիբանահայ ընտանիքը վերջին
հարիւրամեակին ենթակայ եղաւ միջավայրի ազդեցութեան. այնքան
ատեն որ այդ միջավայրին մէջ հայկական գործօնները գերակշիռ էին,
լիբանահայ ընտանիքը կրցաւ հայկականօրէն վերարտադրել ինքզինք
(հակառակ նորահաս սերունդին ներընտանեկան դաստիարակութե
ան նահանջին): Իսկ երբ այդ միջավայրին օտար գործօնները հզօրա
ցան՝ լիբանահայ ընտանիքը տակաւ կորսցնուց իր ազդեցութեան տա
րածքը եւ սկսաւ արտադրել ընթացիկ լիբանանցիին շատ նմանող նոր
սերունդ մը:
Андраник Дакесян
Айказян университета

СТОЛЕТНЯЯ СЕМЬЯ ЛИВАНСКИХ АРМЯН
Резюме
Современной жизнедеятельности армян на арабском Востоке – бо
лее ста лет.
Действительно, едва выжившие после Геноцида остатки армянского
населения, найдя убежище в различных арабских странах, сегодня,
живут, созидают и соотносятся с многообразным населением, пере
живают взлеты и падения.
Наряду с политическими, социальными, экономическими, демог
рафическими, образовательными и культурными изменениями, ли
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ванская армянская семья подвергалась другим внутриармянским
проблемам и влияниям, которые были следствием как внутренних
событий страны, так и, в целом, диаспоральных и общеармянских
процессов.
В докладе представлен вековой путь ливанско-армянской семьи и
произошедшие за это время изменения в ней.
В докладе основное внимание уделяется, также, воздействию этих
изменений на идентичность, национальный образ, общественную и
социальную деятельность и мировоззрение новых поколений.

Antranik Dakessian
Haigazian University

THE 100-YEAR-OLD LEBANESE ARMENIAN FAMILY
Abstract
The modern presence of the Armenians in the Arab east dates back over
one hundred years. Indeed, finding refuge in these Arab countries, de
scendants of the surviving remnants of the Armenian Genocide have
been living, creating and bearing the ups and downs of these countries
along with their diverse inhabitants and populations.
Alongside political, social, economic, demographic, educational and
cultural shifts and transformations in the country, the Lebanese Arme
nian family has been subject to intra-Armenian factors and influences,
which have been the consequences of both intra-Lebanese, Diaspora- and
pan-Armenian developments.
The paper narrates the track of the one-hundred-year-old Lebanese Ar
menian family and its evolution as well as its structural, sociocultural,
demographic and financial transformations.
It describes the impact of those changes on the identity of the forthcom
ing generations, their stature within the nation, their social and volun
teering activities, world perception, and value system.
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Սվետլանա Պողոսյան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հայոց ազգագրության թանգարան

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ.

ԱԶԳԱԳՐԱԳԵՏ ԷՄՄԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ԱՎԱՆԴԸ
Պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտնական Էմմա
Տիգրանի Կարապետյանի անունն անխզելիորեն կապված է հայ
ազգագրության հետ: Նա իր ողջ գիտական և ստեղծագործական
կյանքը նվիրել է հայ ավանդական և արդիականության ազգագրու
թյան ուսում
ն ասիրմանը: Է.Կարապետյանի գիտական ուսում
ն ասի
րությունները ներառում են հատկապես հայոց ավանդական և ար
դի ընտանիքի, ներընտանեկան հարաբերությունների շրջանակը՝
պատմական հետադարձ կտրվածքով, ընդհուպ մինչև 1990-ական
թվականները: Լինելով լուրջ ազգագրական կրթություն ստացած,
ժամանակի հազվագյուտ մասնագետներից մեկը Հայաստանում,
նա ուներ դաշտային հետազոտական աշխատանքի հարուստ փորձ.
ազգագրագետի մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները,
բանասացների հետ հաղորդակցվելու կարողությունները զուգակ
ցել է հետազոտող-տեսաբանի բարձր որակավորման հետ: Ազգագ
րական արշավախմբերի ընթացքում գրառած հարուստ դաշտային
նյութը, նախախորհրդային շրջանի գրավոր ազգագրական, արխի
վային նյութերը միջնադարյան գրավոր սկզբնաղբյուրների տվյալ
ների հետ համադրելով, պատմահամեմատական հետադարձ
վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ Է. Կարապետյանը դիտարկել
է հայոց ամուսնության, ընտանիքի և ազգակցական հարաբերու
թյունների ձևերն ու էությունը սոցիալ-նորմատիվային մշակույթի և
ծիսական ավանդույթների ու սովորույթների համատեքստում:
Նրա բազմաբնույթ գործունեության մեջ հատուկ տեղ է գրավում
էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպումը Հա
յաստանում:

Պատմական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտնական Էմմա Տիգ
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րանի Կարապետյանի անունն անխզելիորեն կապված է հայ ազգա
գրության հետ: Նա իր ողջ գիտական և ստեղծագործական կյանքը
նվիրել է հայ ավանդական և արդիականության ազգագրության ու
սում
ն ասիրմանը:
Էմմա Տիգրանի Կարապետյանը ծնվել է 1920 թ. հուլիսի 10-ին, ՀՀ
Արմավիրի մարզի համանուն գյուղում, մանկավարժների ընտանի
քում: Միջնակարգ կրթությունն ստացել է Մոսկվայում, որտեղ 1930-ին
տեղափոխվել էր Կարապետյանների ընտանիքը: 1938 թ. ընդունվել է
Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի պատ
մության ֆակուլտետը, բայց Համաշխարհային 2-րդ պատերազմի
պատճառով, 1941 թ. ընտանիքով տեղափոխվել է Երևան և շարունակել
կրթությունը Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլ
տետում՝ ավարտելով 1944 թվականին:
1945 թ. Է. Կարապետյանն ընդունվել է Հայաստանի ԳԱ Պատ
մության ինստիտուտի ասպիրանտուրան «հայ ազգագրություն» մաս
նագիտությամբ և գործուղվել Մոսկվա՝ ԽՍՀՄ ԳԱ ազգագրության
ինստիտուտ: Նրա գիտական ղեկավարն էր ականավոր գիտնական,
պատմական գիտությունների դոկտոր Մ. Օ. Կոսվենը, որը վճռորոշ
նշանակություն է ունեցել Է. Կարապետյանի որպես ազգագրագետ
ձևավորման և գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը որոշելու
առումով: 1949-ին ավարտելով ասպիրանտուրան՝ 29 տարեկան հասա
կում այն ժամանակների համար բավական վաղ տարիքում ՝ պաշտ
պանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ «Գլխագինը հայոց հար
սանեկան սովորույթներում և դրա սոցիալ-տնտեսական արմատները»
խորագրով:
Է. Կարապետյանի շուրջ կեսդարյա գիտական գործունեությունն
ընթացել է Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի համակար
գում, ուր նա կրտսեր գիտաշխատողից հասել է բաժնի վարիչի պաշ
տոնի և ստացել պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:
Է. Կարապետյանը 1949 –1953 թթ. եղել է Հայաստանի պատմու
թյան պետական թանգարանի, 1953 –1955 թթ.՝ ԳԱ Պատմության ինս
տիտուտի գիտաշխատող: 1959 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հնագիտության և ազ
գագրության ինստիտուտի ստեղծվելու օրից մինչև երկրային կյանքի
ավարտը նրա գիտական գործունեությունը նվիրվել է հայոց ազգային
մշակույթի սոցիալական մշակութային ենթահամակարգին՝ ընտանիք,
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տոհմ, համայնք, դրացիություն, հարսանեկան արարողակարգ, օժիտ
և այլն:

Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանը բանասածի հետ

Նրա աշխատությունները՝ «Գլխագինը հայոց հարսանեկան սո
վորույթներում և դրա սոցիալ-տնտեսական արմատները» (1950), «
Армянская семейная община Հայոց ընտանեկան համայնքը » (1958),
«Кровнородственная группа «азг» Հայոց արյունակցա-ազգակցական
«ազգ» խումբը» (1966), “Օժիտը հայոց մեջ” (1978) և այլ մենագրու
թյուններ կարևոր ներդրում են հայ և կովկասագիտական ազգագրու
թյան մեջ: 47 տարեկան հասակում՝ 1967 թ. նա Թբիլիսիում պաշտպա
նել է «Հայոց ընտանեկան հարաբերությունները և պատրոնիմիան»
խորագրով դոկտորական ատենախոսությունը:
Է. Կարապետյանի գիտական ավանդը նշանակալի է նաև ազ
գագրության այլ ոլորտներում: 1950 –1970-ական թթ. նա հանդես է եկել
հայ ազգագրության կարևոր հիմ
ն ախնդիրներ լուսաբանող («Խորհր
դահայ ազգագրության մի քանի խնդիրներ» (1952), «Խորհրդային
Հայաստանի բանվորների արտադրական կենցաղի ուսում
ն ասիր
ման փորձ» (1953), («Ազգագրական հանդես» հայերեն պարբերականի
60-ամյակը», 1956) մի շարք հոդվածներով: Է. Կարապետյանը Դ. Վար
դումյանի հետ համահեղինակությամբ հրատարակել է «Հայաստանի
կոլտնտեսականների ընտանիքը և ընտանեկան կենցաղը» (1963) մե
նագրությունը: Է. Կարապետյանն գործուն մասնակցություն է ունեցել
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«Աշխարհի ժողովուրդները» մատենաշարի «Կովկասի ժողովուրդնե
րը» հատորի (Մոսկվա, 1962 «Հայեր» բաժնի շարադրմանը (Ս. Տ. Երե
մյանի, Ս. Դ. Լիսիցյանի, Դ. Ս. Վարդումյանի հետ): Մեծ է գիտնակա
նի ավանդը պատմաազգագրական ատլասի կազմման ուղղությամբ.
գլխավորել է հայկական տարազի ու զարդարանքի բաժինը, անձամբ
շարադրելով «Հայոց գլխի հարդարանքները» մասը՝ քարտեզներով և
լուսանկարների հարուստ հավելվածով:
Նրա բազմաբնույթ գործունեության մեջ հատուկ տեղ է գրավում
էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպումը Հայաս
տանում: Նա հիանալի զգում էր գիտաճյուղերի զարգացման միտում
ները, ժամանակի շունչը և պահանջները, ուստի պատահական չէ, որ
հենց նրա ջանքերով ստեղծվեց արդիականության ազգագրության
խումբը (1976), որը 1981-ին հիմք հանդիսացավ էթնոսոցիոլոգիայի
բաժնի կազմավորման համար: Շուրջ մեկուկես տասնամյակ բաժինը
աշխատում էր հմուտ գիտնականի ղեկավարությամբ: Է.Կարապետյա
նի անվան հետ է կապված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն
ների արդիական ուղղության զարգացումը Հայաստանում՝ նախկին
Խորհրդային Միությունում դառնալով առաջիններից մեկը: Ուսում
ն ա
սիրություններն իրականացվել են էթնոսոցիոլոգիայի, որպես նոր գի
տական ուղղության հեղինակ Ռուսաստանի ԳԱ թղթակից ահնդամ,
ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ, պատմական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոոր Յու. Վ. Հարությունյանի հետ՝ «Ազգերի զարգաց
ման ու մերձեցման հիմ
ն ական ուղղությունները» ծրագրով: է. Կարա
պետյանը, ղեկավարելով էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունները,
նաև հատուկ եռանդով գործուն մասնակցություն է ունեցել Երևանի
բնակիչների շրջանում կազմակերպված հարցմանը: Արդյունքում հրա
տարակվել է «Երևանի բնակչությունը, էթնոսոցիոլոգիական ուսում
ն ա
սիրություններ» (1986) կոլեկտիվ մենագրությունը (ռուս., իր և Յու. Վ.
Հարությունյանի խմբագրմամբ), որտեղ նա շարադրել է աշխատանքի
կարևոր բաժիններից մեկը՝ «Ընտանիքի էթնիկական առանձնահատ
կությունները»: Է. Կարապետյանի անմիջական ղեկավարությամբ և
եռանդուն մասնակցությամբ իրագործվել են Հայաստանի պատմաազ
գագրական մարզերի քաղաքային և գյուղական բնակչության էթնոսո
ցիոլոգիական հետազոտություններ և Երևանի բնակչության կրկնակի
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հարցում (1993), որի արգասիքը նրա «Հայոց ընտանիքը և ազգակցա
կան հարաբերությունները» անտիպ աշխատանքն է:
Էթնոսոցոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները, գի
տականից բացի, ունեն կարևոր կիրառական նշանակություն, որոնք
չեն կորցրել իրենց այժմեականությունը արդի հասարակությունում:
Է. Կարապետյանը եղել է Հնագիտության և ազգագրության ինս
տիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, հնագիտության և ազգագրու
թյան մասնագիտացմամբ դոկտորական և թեկնածուական ատենախո
սությունների պաշտպանության գիտական խորհրդի փոխնախագահ
և ղեկավարել մի շարք ասպիրանտների ու հայցորդների: Նրա աշա
կերտներն են եղել պատմական գիտությունների դոկտորներ՝ Ռ. Կա
րապետյանը, Մ. Գալստյանը, Ս. Մկրտչյանը, պատմական գիտություն
ների թեկնածուներ՝ Ռ. Օհանջանյանը, Հ. Գալստյանը, Ս. Պողոսյանը:
Էմմա Կարապետյանը որպես մասնագետ և մարդ մեծ համարում
ուներ ոչ միայն Երևանի, այլև Թբիլիսիի, Մոսկվայի, Սանկտ-Պետեր
բուրգի և ազգագրական այլ կենտրոնների միջավայրում: Նա սկզբուն
քային ու նախաձեռնող մարդ լինելով գիտության մեջ և կյանքում իր
շուրջ համախմբել էր համակիրների թիմ, անձամբ օրինակ ծառայելով
կրտսեր ու ավագ գործընկերներին:
Էմմա Կարապետյանի թողած գիտական ժառանգությունը մեծ
ավանդ է հայ ազգագրության, հատկապես ընտանիքի ազգաբանա
կան ուսում
ն ասիրման բնագավառում: Նա հատուկ անդրադարձ է
կատարել հայոց ընտանիքին և ներընտանեկան, միջանձնային, կինտղամարդ, ավագ-կրտսեր, առօրյա-տոն փոխկապերի ազգագրական
դիտարկմանը: Նա դիտարկել է ընտանիքի տիպերի՝ ընտանեկան հա
մայնք, մեծ ընտանիք կամ գերդաստան, միջուկային փոքր ընտանիք,
գյուղական և քաղաքային ընտանիքների առանձնահատկությունները,
հետազոտել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական առում
ն երը:
Ընտանիքի վերաբերյալ ուներ մի շարք ուշագրավ տեսակետներ:
Ավանդութային հասարակությունում հայերն ապրել են մեծ ընտանիք
ներով. մեկ հարկի տակ բնակվում էր շուրջ 30 –40 անձ, իսկ լեռնային
շրջաններում՝ նույնիսկ ավելի: Հայոց բազմանդամ ընտանիքներում
իշխում էր խիստ կարգապահություն, որտեղ յուրաքանչյուրը գիտեր իր
տեղն ու դերը, պարտականությունները և իրավունքները: Ըստ դարե
րով կենցաղավարվող բարքերի ներընտանեկան հարաբերություննե
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րը կարգավորվել են սեռատարիքային բաժանման սկզբունքով, որով
կատարվում էր նաև աշխատանքի բաժանումը: Տղամարդիկ զբաղվել
են դրսի աշխատանքով, իսկ կանայք տնային տնտեսությամբ ու գյու
ղատնտեսական հումքի մշակմամբ:

Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանը հարցազրույց վարելիս

Հայոց ավանդական ընտանիքն ուներ աստիճանակարգային կա
ռուցվածք, որտեղ կրտսեր անդամ
ն երը ենթարկվել են ավագներին: Ըն
տանիքի գլուխ կանգնած էր տան ամենատարեց տղամարդը՝ տանտե
րը, որի տնօրինության տակ էր գտնվում շարժական և անշարժ գույքը:
Նա էր ղեկավարում տղամարդ անդամ
ն երի աշխատանքը: Տանտիրոջ
հանդեպ վերաբերմունքում ընդունված էին հետևյալ կանոնները՝ նրա
ներկայությամբ բոլորը ոտքի էին կանգնում, բարձրաձայն չէին խոսում:
Ընտանիքի անդամ
ն երն անվերապահորեն ենթարկվում էին նրան:
Տանտիրոջից հետո երկրորդ տեղը գրավում էր նրա կինը՝ տան
տիրուհին, որը ղեկավարում էր առտնին կենցաղը: Նրա վրա դրվում
էին զանազան պարտականություններ՝ կազմակերպչական, տնտեսա
կան, դաստիարակչական: Տանտիրուհին էր պատասխանատու ընտա
նիքի կին անդամ
ն երի աշխատանքի համար, նա էր կատարում աշխա
տանքի բաժանում և հետևում յուրաքանչյուրի պարտականությունների
կատարմանը: Ինքը տանտիրուհին, կատարում էր ամենապատասխա
նատու գործերը՝ հաց թխել, ճաշ պատրաստել ու բաժանել: Շերեփը
նրա իշխանության խորհրդանիշն էր: Տանտիկնոջ մոտ էին պահվում
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տան «մառանի» բանալիները, առանց նրա թույլտվության ոչ ոք այն
տեղ մտնելու իրավունք չուներ: Տանտիրուհու իշխանությունը տարած
վում էր նաև որդիների ու դուստրերի վրա: Ընտանիքում մեծ հարգանք
ու ակնածանք էին տածում նրա նկատմամբ: Տան կանանցից միայն նա
իրավունք ուներ մասնակցել ընտանեկան խորհուրդներին: Ընտանի
քի մյուս անդամ
ն երը նրան հարաբերվում էին վարվեցողության խիստ
կանոների հիման վրա: Ընտանիքի մեծերի և մյուս անդամ
ն երի ներ
կայությամբ ամուսնացած որդին չէր կարող որևէ հոգատարություն և
ուշադրություն ցուցաբերել իր կնոջ և երեխաների նկատմամբ: Տան
տիրուհին էր դաստիարակում երեխաներին և ղեկավարում ընտանի
քի ծիսական կյանքը: Այս բոլորի շնորհիվ, մյուս կանանց համեմատու
թյամբ, նա բավականին բարձր դիրք էր գրավում: Նա էր հարթում նաև
ընտանիքի անդամ
ն երի, միջև ծագած վեճերը, ղեկավարում և կարգա
վորում տան հարսների ու աղջիկների փոխհարաբերությունները:
Հատուկ անդրադարձ է արվել ամուսնալուծության խնդրին:
Ամուսնալուծությունը թույլատրելի էր միմիայն այն ժամանակ, երբ սե
րունդաշարունակման գերխնդիրը վտանգի տակ էր: Ավանդութային
հասարակությունը ամլության մեջ մեղադրում էր կնոջը որպես չարի և
մեղքի կրող: Ըստ Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի ամուսնության
խզման շարժառիթ կարող էր լինել ամուսինների փոխադարձ ատելու
թյունը, ամուսնու մշտական դաժան վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ,
որը սպառնում էր նրա կյանքին, սակայն նահապետական դաստիա
րակություն ստացած ոչ մի կին չէր օգտվում իր իրավունքից, քանի որ
հասարակությունը դեմ կլիներ նրա վարքին, բացի այդ, նա գնալու տեղ
չուներ, ծնողական ընտանիքը նրան հետ չէր ընդունի:
19-րդ դարին վերաբերող ազգագրական աղբյուրները վկայում են,
որ ամուսնալուծությունը անպատվություն և օրինազանցություն էր հա
մարվում, և անգամ անպտղաբերության դեպքում չէին դիմում դրան:
Հասարակությունը չէր դատապարտում ամուսնուն, եթե նա ժառանգ
ներ ունենալու համար ուրիշ կին էր բերում. առաջին կինը դա համա
րում էր ամուսնու իրավունքը: Սա հետաքրքիր փաստ է այն առումով, որ
ելնելով ընտանիքի գերակա շահերից, որքան էլ որ դիտվեր անհատի
իրավազրկության դրսևորման փաստ, հարցը լուծվել է հօգուտ ընտա
նիքի: Այդ էր պատճառը, որ ցանկացած միջոցներով աշխատում էին
պահպանել ընտանիքը, և բանը հասնում էր նրան, որ ամուսնալուծվող,
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ամուսնուն կորցրած կնոջը չէր թույլատրվում հետը տանել իր երեխա
ներին, երբեմն թույլ էին տալիս տանել միայն աղջիկ զավակներին:
Խորհրդային իշխանության օրոք փորձ արվեց վերափոխել կնոջ
ավանդական կերպարը, բարձրացնել նրա ընտանեկան և հասարա
կական կարգավիճակը, տեղն ու դերը հասարակությունում: Հայ կինը
ստացավ կրթություն, մասնագիտություն, աշխատանք մասնակցելով
հասարակական կյանքին: Որոշ արտոնությունների շնորհիվ կանայք
մայրությունը փորձում էին համատեղել վարձատրվող աշխատանքի
հետ: Դրանով հանդերձ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասա
րությունն իրական չէր, քանի որ կանայք շարունակում էին կրել տնա
յին տնտեսության, երեխաների խնամքի և դաստիարակության ծան
րությունը: Թեև օրենսդրորեն կանայք և տղամարդիկ հավասար էին,
ընտանիքում և հասարակության մեջ նրանց նկատմամբ ավանդական
պատկերացում
ն երը կենսունակ էին: Երևանի քաղաքի էթնոսոցիո
լոգիական ուսում
ն ասիրություններ գրքում (Երևան, 1986) Է. Կարա
պետյանի կողմից վիճակագրական տվյալների, ազգագրական որա
կական հետազոտության, սոցիոլոգիական հարցում
ն երի նյութերի
հիմամբ տրված է քաղաքային ընտանիքի բնութագիրը, դիտարկված
են նրա էթնիկական առանձնահատկությունները և ներընտանեկան
հարաբերությունները :
Արդի հասարակությունում կանանց մուտքը մեծ քաղաքականու
թյուն սահմանափակ է: Կանայք ավելի քիչ են զբաղվում խոշոր բիզնե
սով, իշխանության բարձրագույն ատյաններում կանայք հիմ
ն ականում
գրավում են միջին օղակները: Մեր հասարակությունում ավանդական
մենթալիտետի հետևանքով շարունակում են նախընտրել կանանց հա
մեմատաբար համեստ դիրքը: Կանանց սոցիալական դերերի հարցում
ավանդական կարծրատիպերը այսօր էլ կենսունակ են: Շատ կանայք
հրաժարվում են քաղաքական, հասարակական, տնտեսական ակտի
վությունից՝ վախենալով չհամապատասխանել կանացիության իդե
ալին: Կարևոր է Է. Կարապետյանի այն դրույթը, որ ճգնաժամային
իրավիճակում ուժեղանում է մեծ ընտանիքի դերը և գործառույթները:
Հատուկ ուշադրության արժանի է այն հանգամանքը, որ գիտնականը
մշակութային, սոցիալական երևույթները դիտարկում էր զարգացման
մեջ՝ կարևորելով դրանց շարժընթացը՝դինամիկան:
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Այսպիսով, ընտանիքը հայ իրականության գլխավոր սոցիալա
կան գերակայությունն է՝ համեմատած մյուս սոցիալական արժեքնե
րի հետ: Այսօր էլ որոշակիորեն պահպանված է ընտանիքի նկատմամբ
ունեցած ավանդական կողմ
ն որոշումը: Հայ ընտանիքում ծնողներն
առավելապես մտահոգված են երեխաների համար, և հաճախ անձ
նականը ստորադասվում է ընտանեկան շահերին: Դրանով հանդերձ,
հայ ընտանիքն ունի իր տագնապներն ու պրոբլեմ
ն երը: Նոր սոցի
ալ-տնտեսական, քաղաքական պայմաններում ընտանիքը որոշ փո
փոխությունների է ենթարկվում, փոփոխվում են ընտանիքի անդամ
ների կարգավիճակը, հարաբերությունների համակարգը, արժեքային
կողմ
ն որոշում
ն երը: Արտադրության և աշխատողների կրճատումը,
գործազրկությունը, կանանց և տղամարդկանց դերային գործառույթ
ների փոփոխությունները, թուլացնելով բնակչության հարմարվողա
կանության ընդունակությունները, առաջացնում են կոնֆլիկտներ,
անհանգստություն և անվստահություն ապագայի նկատմամբ: Հայ ըն
տանիքը, հարաբերական կայունությամբ և ազգային առանձնահատ
կություններով հանդերձ, կրում է սոցիալ-տնտեսական, մշակութային
գործոնների ազդեցություն և կարիք ունի պետական հոգածության:
Ես հպարտ եմ, որ իմ թեկնածուական աշխատանքի ղեկավարը
եղել է հայտնի գիտնականը: Որպես գիտական ղեկավար, Էմմա Տիգ
րանով
ն ան խստապահանջ էր, ցույց էր տալիս ուղին ու ինքդ պիտի
հասնեիր խնդրի լուծմանը: Ատենախոսական աշխատանքի պաշտպա
նությունից հետո էլ մեր համագործակցությունը շարունակվեց: 1996 թ.
Էմմա Տիգրանով
ն այի հետ «Հայաստանի աշխատավորուհի» ամսա
գրում հատուկ բաժին էինք բացել՝ «Հայ ընտանիքի պրոբլեմ
ն երը և
հեռանկարները» խորագրով (նրա առաջնորդող հիմ
ն ադրույթներով),
որտեղ քննվել են հայ ընտանիքի հիմ
ն ախնդիրները՝ հայ կնոջ առող
ջության, ամուսնալուծության, կանանց ռիսկի խմբերի մասին :
Է. Կարապետյանը փառահեղ, մեծ կին էր, տիկին բառիս բուն
իմաստով՝ ինքնատիպ աշխարհայացքով, առօրյայով և ազնվականի
կեցվածքով: Ըստ կնոջ խառնվածքի բնութագրման՝ նա «ամազոնու
հի» էր, անզիջում գործընկեր, ուժեղ մրցակցուհի, խիստ ընդդիմախոս,
հմուտ ղեկավար ու կամային ուժեղ անհատականություն՝օժտված հա
տուկ խարիզմայով, առաջնորդի հատկանիշներով: Լինելով հմուտ
մասնագետ և ազգագրության նվիրյալ՝ շատ կարևորում էր ընտանիքի
դերը կնոջ, հատկապես գիտնական կնոջ կյանքում: Նա հետաքրքիր
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զրուցակից էր. խոսքը՝ դիպուկ և համեմված սուր հումորով: Միևնույն
ժամանակ լավ ունկընդիր էր: Չնայած առաջացած տարիքին, դիրքին
և հեղինակությանը՝ շատ շփվող էր, անմիջական, հավասարի պես վե
րաբերվելով ամեն մարդու, հաշվի չառնելով դիմացինի կարգավիճա
կը, դիրքը, կրթական մակարդակը, յուրաքանչյուրին մոտենալով յու
րովի ու հարգանքով: Ազնվական խառնվածք ու կեցվածք ուներ: Լուրջ
գիտնական լինելով հանդերձ, կանացի էր. սիրում էր անթերի հագն
վել, կրել արդուզարդ, և միշտ՝ ճաշակով: Էմմա Տիգրանով
ն ան ուժեղ
էր, կենսախինդ, անգամ կյանքի վերջին օրերին:
Կյանքի 77-ամյակում հավերժի ճանապարհը բռնած պատմական
գիտությունների դոկտոր, ազգագրագետ-էթնոսոցիոլոգ, էթնոցոսիոլո
գիական հայ դպրոցի հիմ
ն ադիր Էմմա Տիգրանի Կարապետյանն ապ
րել է լի հագեցած ու ստեղծագործ կյանք, դարձել մեծ մայր, տեսել թոռ
նուհու որդուն… Էմմա Տիգրանի Կարապետյան՝ հայ ընտանիքի մեծ
գիտակ, բնատուր հոգեբան և հմուտ ազգագրագետ, խելացիության և
կանացիության ինքնատիպ մարմ
ն ացմամբ միկրոտիեզերք, որի բա
ցակայությունը մշտապես կզգա նրա հետ առնչված յուրաքանչյուր ոք…
С. Г. Погосян
Институт археологии и этнографии НАН РА
Этнографический музей Армении

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АРМЯНСКОЙ СЕМЬИ.
ВКЛАД ЭТНОГРАФА ЭММЫ КАРАПЕТЯН
Резюме
Имя ведущего научного сотрудника института археологии и этног
рафии НАН РА доктора исторических наук Э. Карапетян неразрывно
связано с армянской этнографией. Всю свою научную и творческую
жизнь она посвятила исследованию традиционной этнографии и эт
нографии современности. В научных исследованиях Э. Карапетян
рассматриваются, в особенности, традиционная и современная ар
мянская семья и внутрисемейные отношения с исторической ретрос
пективой вплоть до 1990-ые годы.
Будучи, в Армении, одним из немногих специалистов своего време
ни, с фундаментальным этнографическим образованием, она имела
богатый опыт полевых исследовательских работ, навыки и знания
специалиста этнографа и умение общаться с рассказчиками она соче
тала с высокой квалификацией исследователя теоретика.
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Формы и сущность брака, армянской семьи и родственных отноше
ний Э. Карапетян рассматривает в контексте социально-нормативной
культуры, ритуальных традиций и обычаев, используя метод исто
рико-сравнительного анализа и сопоставляя записанный в ходе экс
педиций богатый полевой материал, предсоветские этнографичес
кие, архивные материалы с данными средневековых письменных
первоисточников.
Особое место в ел многофункциональной деятельности занимает ор
ганизация этносоциологических исследований в Армении.

S. H. Poghosyan
Institute of Archeology and Ethnography NAS RA
Armenian Ethnography Museum

HISTORY OF RESEARCH OF THE ARMENIAN FAMILY.
CONTRIBUTION OF THE ETHNOGRAPHER EMMA KARAPETYAN
Abstract
The name of the Doctor of Historical Sciences, leading scientist of the
Institute of Archaeology and Ethnography of the NAS of RA – Emma
Karapetyan is inseparably connected with the Armenian Ethnography.
She has devoted all her scientific and creative life to the research of the
Armenian traditional and modern research. The scientific researches
by Emma Karapetyan mainly include the frame of relations among the
members of Armenian traditional and modern family. The researches
were in regard to historical retrospective including the period till 1990s.
She was one of the exceptional specialists of the time in Armenia having
a serious ethnographic education . She had a rich experience of field
work, professional knowledge and skills of an ethnographer, ability to
communicate with tellers. And all these features were combined with
high qualification of a researcher– theorist. Emma Karapetyan surveyed
the forms and essence of the Armenian marriage, family and relations in
the context of social-normative culture and ritual traditions and customs.
For this purpose she applied the method of historical-comparative ret
rospective analysis and compared the rich field work material, recorded
during the ethnographic expedition, the written ethnographic, archival
material of pre-Soviet period with the facts of medieval written sources.
Among her multifunctional activities the one of special importance is the
ethnosociological research organized in Armenia.

ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
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Միհրան Գալստյան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ԿԱՆԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում է արդի շրջանում հայ ընտանիքի գործա
ռույթներում տեղի ունեցող փոփոխությունները՝ պայմանավորված
կանանց աշխատանքային միգրացիայի գործոնով: Այդ նպատակով
վերլուծվել են այնպիսի կարևոր հետազոտական խնդիրներ, ինչ
պիսիք են կանանց միգրացիայի հետևանքով նրանց կարգավիճա
կում և դերերում, վերարտադրողական վարքագծում, երեխաների
սոցիալականացման և առաջնային կենսափորձի փոխանցման ու
դաստիարակման, տնտեսական ապահովման գործառույթների
փոփոխություններն են: Միգրացիայի հետևանքով կանանց կողմից
ձեռքբերված եկամուտն իր ազդեցությունն է թողնում ընտանիքում
իշխանության ծավալների բաշխման կարգի և որոշում
ն երի ընդուն
ման մեխանիզմ
ն երի վրա: Այն սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանա
կան առումով հանգեցնում է կանանց անկախացմանը, որի միջոցով
նրանք կարողանում են դուրս գալ ավանդական վերահսկողության
համակարգից և դառնալ ավելի ինքնուրույն: Կանայք իրենց վրա են
վերցնում նաև ընտանիքի տնտեսական ապահովման և առաջնային
կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ գումար վաստակե
լու գործառույթը, որի հետևանքով ընտանիքում նրանց դիրքը, մեծ
հաշվով, ավելի է մոտենում տղամարդկանց կարգավիճակին:
Վերոնշյալ խնդիրների հետազոտության համար հիմք են ընդուն
վել Հայաստանի յոթ մարզերի յոթ քաղաքային և քսան գյուղական
համայնքների 384 ընտանիքների հետ անցկացված հարցման ար
դյունքները: Այդ նյութերի մեկնաբանման համար տեսական հիմք
են հանդիսացել կառուցվածքային-գործառնական և կոնֆլիկտայ
նության տեսությունները:
Հիմնաբառեր. կանանց աշխատանքային միգրացիա, ընտանիքի
գործառույթներ, կարգավիճակ և դեր, սոցիալականացում, վերար
տադրողական վարքագիծ, ավանդական վերահսկողություն:

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ...
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Արդի համաշխարհայնացումը, տեղեկատվական հոսքերը և բնակ
չության ակտիվ միգրացիոն գործընթացներն իրենց ազդեցությունն են
թողնում հայ ընտանիքի, կառուցվածքի, ներընտանեկան հարաբերու
թյունների և կատարած գործառույթների վրա: Աշխատանքային միգ
րացիայի պատճառով ընտանիքի ամուսինը/կինը աշխատանք գտնելու
նպատակով կարճաժամկ ետ (մինչև մեկ տարի) և երկարաժամկ ետ (մեկ
տարի և ավել) գտնվում են հանրապետությունից դուրս, որի հետևան
քով ընտանիքը երկատվում է: Հետխորհրդային փուլում հայ հասարա
կությունում աշխատանքային միգրացիան շարունակվում է համարվել
տղամարդու գործ, սակայն այդ գործընթացը սկսել է ֆեմինիզացվել,
և կանայք այդ նպատակով ավելի հաճախ են սկսել հատել սահմանը:
Կանանց աշխատանքային միգրացիան իր ազդեցությունն է թողնում
ընտանիքում կնոջ կարգավիճակի, ներընտանեկան և միջընտանեկան
դերերի և պարտականությունների վրա: Մյուս կողմից, կանայք, որոնք
առավել ակտիվ են մասնակցում միգրացիոն գործընթացներին, ձեռք
բերված վաստակի շնորհիվ կարող են դառնալ ավելի ազդեցիկ այն ըն
տանիքներում, որտեղ ամուսինն անգործ է1:
Հոդվածում, մասնավորապես, նպատակ է դրված բացահայտել,
թե կանանց աշխատանքային միգրացիան ի՞նչ փոփոխություններ է
առաջ բերում արդի հայ ընտանիքի կատարած գործառույթներում և
ի՞նչ ազդեցություն է ունենում ներընտանեկան հարաբերությունների
վրա: Այդ նպատակով առաջադրվել և քննարկվել են հետևյալ հետա
զոտական խնդիրները.
1. Ի՞նչ տարիքային, կրթական և սոցիալական կարգավիճակ ու
նեն Հայաստանի աշխատանքային միգրանտ կանայք.
2. Ո՞րոնք են կանանց՝ աշխատանքային միգրացիայի մեկնելու
պատճառները.
3. Ի՞նչ փոփոխություններ է առաջացնում աշխատանքային միգ
րացիան նրանց կարգավիճակում և դերերում.
4. Ի՞նչ ազդեցություն է թողնում կանանց միգրացիան երեխանե
րի սոցիալականացման և դաստիարակության գործառույթնե
րի փոփոխության վրա.
1

Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of Lon
don, Vol. 48, No. 2. (June, 1885), pp. 167–235.

54

Միհրան Գալստյան

5. Ի՞նչ դեր են կատարում միգրանտ կանայք ընտանիքի տնտե
սական ապահովման գործառույթում.
6. Կանանց կողմից ձեռք բերված եկամուտն ի՞նչ ազդեցություն
է թողնում ընտանիքում իշխանության ծավալների բաշխման
կարգի և որոշում
ն երի ընդունման վրա.
7. Փոխվում է ա՞րդյոք միգրանտ կանանց վերարտադրողական
վարքագիծը:
Նշված խնդրի բացահայտման նպատակով, որպես հետազոտու
թյան օբյեկտ ընտրվել և համեմատվել են տղամարդ և կին միգրանտ
ունեցող ընտանիքներ, որոնց շրջանում իրականացվել են էթնոսոցի
ոլոգիական հարցում
ն եր2: Հետազոտության արդյունքների պարզա
բանման համար մեթոդաբանական հիմք են ընդունվել կառուցված
քային-գործառնական և կոնֆլիկտայնության տեսությունները: Ըստ
կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ տեսության, վերջին երկու հարյուր
տարիների ընթացքում ընտանիքի գործառույթները փոփոխության են
ենթարկվել, ինչը հանգեցրել է ընտանիքի թուլացմանը: Արդյունաբե
րական հասարակությունում անհետանում են շատ խիստ ամրապնդ
ված ընտանեկան կարգավիճակները: Ընտանիքը մասնակիորեն դառ
նում է առավել մասնագիտացված ինստիտուտ` ավելի արդյունավետ
իրականացնելով երեխաների սոցիալականացման գործառույթը, ժա
մանակակից արդյունաբերական հասարակությունում պատրաստելով
նրանց` ապագայում կատարելու մեծերի դերերը: Կոնֆլիկտայնության
տեսություն կողմ
ն ակիցները ինչպես հասարակության մեջ, այնպես էլ
ընտանիքում կոնֆլիկտները համարում են բնական և անխուսափելի
երևույթ, որոնք իշխանության և հսկողության հաստատման համար
պայքարի արդյունք են: Ընտանիքում իրագործվում է տնտեսական ար
տադրություն և նյութական միջոցների վերաբաշխում, ընդ որում նրա
յուրաքանչյուր անդամի շահը բախվում է մնացած անդամ
ն երի շահերի
հետ: Այդ կոնֆլիկտները ծագում են` կապված եկամտի ձեռքբերման
2

Էթնոսոցիոլոգիական հարցում
ն երը իրականացվել է 2016 –2017 թթ. Երևան
քաղաքում և Շիրակի, Լոռու, Գեղաքունիքի, Սյունիքի, Արմավիրի, Արագա
ծոտնի մարզերի վեց քաղաքային և քսան գյուղական բնակավայրերի 384
ընտանիքներում: Վերջին 5 տարվա կտրվածքով (2013 –2017 թթ.) այդ ընտա
նիքներից 126-ն ( 32.8%) ունեին աշխատանքային միգրանտներ: Այդ ընտա
նիքների 69,8%-ից արտագնա աշխատանքի էր մեկնել մեկ, 25.4%-ից՝ երկու,
4 %-ից՝ երեք, իսկ 0.8%-ից՝ չորս միգրանտ:

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ...
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չափերի և ծախսման, նրա անդամ
ն երի միջև ռեսուրսների անհավա
սարաչափ բաշխման, որոշում
ն երի ընդունման մասնակցության չափե
րի, տնային աշխատանքի կատարման, երեխաների դաստիարակու
թյան և այլ հիմ
ն ախնդիրների հետ3:
Ընտանիքը բնութագրվում է որպես ամուսնության կամ ազգակ
ցության հիման վրա ձևավորված փոքր խումբ, որին բնորոշ են կեն
ցաղի միասնությունը, փոխադարձ օգնության դրսևորումը և բարոյա
կան պատասխանատվությունն անդամ
ն երի միջև: Նրա անդամ
ն երը,
որպես կանոն, ապրում են համատեղ նույն հարկի տակ, միմյանց հետ
կապված են ամուսնական (կին-տղամարդ) կամ արյունակցական կա
պով (ծնողներ-երեխաներ, երեխա-երեխա, եղբայր-քույր): Այն դեպ
քում, երբ ընտանիքի տան գլխավորը կամ անդամ
ն երը մեկնում են
աշխատանքային միգրացիայի, և, հետևաբար, ամուսիններն ապրում
են առանձին կամ նրա մյուս անդամ
ն երի միջև սահմանափակվում են
անմիջական և կրկնվող հարաբերությունները, ապա դրանով իսկ խա
թարվում է մեկ ընդհանուր տանիքի տակ ապրելու նրա կարևոր հատ
կանիշներից մեկը: Ինչպես խորհրդային, այնպես էլ հետխորհրդային
շրջանում Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայով հիմ
ն ակա
նում շարունակում են զբաղվել տղամարդիկ, և, ելնելով ավանդական
պատկերացում
ն երից, այն համարվում է «տղամարդու» աշխատան
քային գործունեության ոլորտ: Որոշ հետազոտողների կարծիքով՝ Հա
յաստանը, որպես աշխատուժ արտահանող պետություն, այդ առումով
առանձնանում է աշխարհում տեղի ունեցող աշխատանքային միգրա
ցիայի հոսքերի ֆեմինիզացման համընդհանուր միտում
ն երից4: Դրա
մասին են վկայում նաև հետազոտության արդյունքերը. Հայաստանից
աշխատանքային միգրանտների 89,6%-ը տղամարդ է, իսկ 10,4%-ը` կին:
Կանանց միգրացիոն շարժունության ակտիվության վրա իր ազ
դեցությունն է թողնում նաև բնակավայրի տիպը: Ըստ հետազոտու
թյան արդյունքների, հարցվածների մեջ կին աշխատանքային միգ
րանտների թիվը Երևանում կազմել է ավելի բարձր տոկոս (25%), քան
Հայաստանի այլ քաղաքներից (11%): Գյուղական բնակավայրերում
դեռևս ամուր կերպով պահպանվող ավանդույթների և սովորույթների
3

Гурко Т. А. Теоретические подходы к изучению семьи, М., 2016, с. 81 –92.

4

ՀՀ միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումնասիրություն և կարիքների
գնահատում, Եր., 2014, էջ 16, https://publications.iom.int/system/files/pdf/re
view_and_needs_assessment_arm.pdf (21.03.16):
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պայմաններում կանայք այդ հարցում ավելի պահպանողական են` 7,5%
(տե՛ս գծապատկեր 2):
Գծապատկեր 1.
Աշխատանքային միգրանտների բնակավայրը, սեռը, տարիքը, %

Գծապատկեր 2.
Միգրանտների բնակության վայրն ըստ սեռի, %

Կանանց մասնակցությունն այդ գործընթացին արձանագրում է
հայ ընտանիքում նրանց կարգավիճակներում և դերերում տեղի ունե
ցած փոփոխությունները, քանի որ ավանդաբար այդ աշխատանքնե

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ...
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րով հիմ
ն ականում զբաղվել է տան տղամարդը: Վիճակագրական այդ
ցուցանիշը փաստում է նաև, որ վերջին տարիներին հետխորհրդային
Հայաստանում կանանց շրջանում դիտվում է տարածական շարժու
նության ակտիվացում, որը ոչ միայն պայմանավորված է հանրապե
տությունում գոյություն ունեցող կին գործազուրկների բարձր ցուցա
նիշներով5, այլ արժեքների փոփոխությամբ: Մյուս կողմից ընդունող
երկրներում ձևավորվում է «կանացի» աշխատանքի կայուն պահան
ջարկ` ընդգրկելով սպասարկման ծառայությունների և տնային աշխա
տանքների ոլորտները6: Օրինակ, վերջին տարիներին Հայաստանից
ՌԴ-ում աշխատող հայ կանանց թիվը կազմել է 7,6%7: Համեմատու
թյան համար նշենք, որ ՌԴ-ում Ղազախստանի կին միգրանտները
կազմել են 2,1%, Վրաստանինը` 2,4%, Բելառուսինը` 3,9%: Իսկ ամենա
բարձր ցուցանիշները կին միգրանտների շրջանում գրանցվել են նախ
կին խորհրդային հանրապետություններից՝ Ուզբեկստանից (30,2%),
Ուկրաինայից (17,2%), Կիրգիզիայից (13,0%), Տաջիկստանից (9,9%), այ
նուհետև՝ Մոլդովայից (9,3%)8: Նրանց գերակշիռ մասն ակտիվ աշխա
տունակ և վերարտադրողական տարիքում է: ՌԴ-ում աշխատող հայ
կանանց 11,3%-ը նշել է, որ մեկնել է կարճ ժամանակով, 5,6%-ը՝ սեզո
նային, 23,9%-ը՝ համարյա ամբողջ տարին գտնվել է այնտեղ, 38,3%-ը՝
գործնականորեն տուն չի վերադարձել և մշտապես այնտեղ է9:
Այն տեսակետը, որ աշխատանքային միգրացիային մասնակցում
են միայն երիտասարդ կանայք, այնքան էլ իրականությանը չի համա
պատասխանում, քանի որ, ըստ հետազոտության արդյունքների, հա
մապատասխանաբար նրանց 5,4%-ը և 7,1%-ը պատկանում են 18 –29տ.
և 30 –49տ., իսկ 16,3%-ը՝ 50 և բարձր տարիքային խմբերին (տե՛ս գծա
պատկեր 3):
5

Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության 2017 թ. հունվարի 1 տվյալ
ներով կին գործազուրկները կազմել է 103.3 հազ. մարդ, Աշխատանքի շու
կան Հայաստանի Հանրապետությունում, 2017 թ. http://www.armstat.am/file/
article/trud_2017_9.pdf (12.02.2018):

6

Карачурина Л. Женщины –мигранты в нише домашнего труда В России//
СИ,2015, N 5, с.93 –101.

7

Женщины-мигранты из стран СНГ в России (Под. ред. Е.В. Тюрюкановой), М.,
2011, с. 9.

8

Նույն տեղում, էջ 9:

9

Նույն տեղում, էջ 19:
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Ամուսնությունը և ընտանիքում երեխաների առկայությունը խո
չընդոտ չեն դառնում կանանց՝ աշխատանքային միգրացիայի մեկնելու
համար, սակայն այդ հանգամանքների առկայությունը միայն փոխում
է նրանց միգրացիոն վարքի ձևերը:
Գծապատկեր 3.
Միգրանտների սեռատարիքային կազմը, %

Հետազոտության արդյունքներով` աշխատանքային միգրացիա
յի մեկնելու պահին կանանց 10,5%-ը և 6,9%-ը համապատասխանաբար
ունեին գրանցված և չգրանցված ամուսնություն, իսկ 4,2%-ը այրի էր
(տե՛ս գծապատկեր 4):
Գծապատկեր 4.
Միգրանտների ամուսնական կարգավիճակը`
ըստ հարցվածների սեռի, %
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Հետխորհրդային տարիներին ավելացել է մենակ՝ առանց ամու
սինների մեկնող կանանց թիվը: Այսպես, աշխատանքային միգրանտ
հայ կանանց 50,6%-ը ՌԴ մեկնել է ինքնուրույն, իսկ 49,4%-ը՝ ամուսին
ների հետ10: Այդ առթիվ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի
ղեկավարը նշեց, որ իրենց համայնքից մի կին, որ երկար տարիներ
ապրում է ՌԴ-ում, այնտեղ հիմ
ն ել է կազմակերպություն և զբաղվում
է շինարարական աշխատանքներով: Նա ամեն տարի իրենց համայն
քից մոտ 15 –20 մարդ է տանում ՌԴ՝ շինարարական աշխատանքներ
իրականացնելու: Նրան գյուղում անվանում են «առաջին կին փոդրադ
չին», որ զբաղվում է կանանց համար չնախատեսված աշխատանքնե
րով: Գյուղում արտագնա աշխատանքով զբաղվելը և «շինարարական
բրիգադ աշխատացնելը» համարում են տղամարդու գործ, իսկ նման
դեպքերը՝ բացառություն11:
Խորին հարցազրույցներից պարզվում է, որ վերարտադրողական
տարիքում գտնվող որոշ կանանց վարքագիծը միգրացիայի ընթացքում
ենթարկվում է վերահսկողության և պլանավորման, որն իր բացասա
կան ազդեցությունն է թողնում նրանց ծնելիության ցուցանիշների վրա:
Ընտանիքից կանանց բացակայության հետևանքով խախտվում է նաև
ամուսինների սեռական հարաբերությունների կարգավորման գործա
ռույթը, որը առաջ է բերում հոգեբանական և առողջապահական մի
շարք լուրջ խնդիրներ: Կանանց միգրացիայի հետևանքով այդ ընտա
նիքներում սահմանափակվում է նրանց մասնակցությունը սերունդնե
րի սոցիալականացման գործում: Նրանք ավելի քիչ դերակատարում
են ունենում երեխաների, մասնավորապես աղջիկների սոցիալակա
նացման, դերերի յուրացման, կենսափորձի փոխանակման, դաստի
արակման, վերահսկման գործառույթներում: Այսինքն, կանանց միգ
րացիայի հետևանքով խաղտվում է սերունդների սոցիալականացման
գործառույթը: Երեխաների համար կարևոր է նաև ծնողների հոգևոր
ջերմության, պաշտպանվածության, օժանդակության հանգամանքը,
որը այդ ընտանիքներում իրականցվում է ոչ լիրաժեք ձևով:

10

Женщины-мигранты из стран СНГ в России (Под. ред. Е.В. Тюрюкановой),
М., Макс Пресс, 2011, с. 36.

11

Գալստյան Մ., ԴԱՆ, Գեղարքունիքի մարզ, 2005:
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Աղյուսակ 1.
Աշխատանքային միգրացիայի մեկնելու պատճառները`
ըստ հարցվածների սեռի
Արտագնացության մեկնելու պատճառները
Աշխատանքի բացակայությունը

Արական Իգական
50,0

53,8

Մասնագիտությամբ աշխատանքի բացակայու
թյունը

3,1

4,2

Ընտանիքի առաջնային կարիքները բավարա
րելու համար անհրաժեշտ գումարի բացակայու
թյունը

25,5

21,8

Տան կառուցման (գնման), վերանորոգման հա
մար անհրաժեշտ գումարի բացակայությունը

13,4

12,2

Ամուսնության, հարսանիքի, օժիտի և այլ անհ
րաժեշտ արարողությունների համար գումարի
բացակայությունը

3,1

1,7

Ավտոմեքենա, կահույք, տեխնիկա ձեռք բերելու
համար անհրաժեշտ գումարի բացակայությունը

5,1

4,2

Արտադրության միջոցներ ձեռք բերելու համար
անհրաժեշտ գումարի բացակայությունը

1,0

0,8

Ընդամենը

100

100

Աղյուսակ 1-ում բերված տվյալներից կարող ենք եզրակացնել, որ
հարցված տղամարդկանց և կանանց գերակշոռ մեծամասնությունը
միգրացիայի են մեկնել աշխատանքի (այդ թվում նաև մասնագիտա
կան) բացակայության պատճառով: Նույն աղյուսակի արդյունքներից
կարող ենք եզրակացնել, որ միգրանտ կանայք իրենց վրա են վերցնում
նաև ընտանիքի տնտեսական ապահովման և առաջնային կարիքները
բավարարելու համար անհրաժեշտ գումար վաստակելու գործառույթը
(տղամարդկանց 25.5%-ը և կանանց 21.8%-ը): Բացի դրանից, կանանց
աշխատանքային միգրացիայի պլաններում որոշակի տեղ է գրավում
նաև տան կառուցման (գնման), վերանորոգման (12.2%), ավտոմեքենա,
կահույք, տեխնիկա ձեռք բերելու (4.2%) ամուսնության, հարսանիքի,
օժիտի (1.7%) համար գումարներ վաստակելը: Դրա հետևանքով ըն
տանիքում նրանց դիրքը, մեծ հաշվով, ավելի է մոտենում տղամարդ
կանց կարգավիճակին: Նյութական միջոցների տիրապետման և ռե
սուրսների բաշխման հարցում դերակատրման մեծացման շնորհիվ
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կանայք ձեռք են բերում մեծ իշխանություն և կարողանում են ազդել
նաև ընտանիքում կարևոր որոշում
ն երի կայացման վրա: Ոչ միայն ըն
տանիքներում, այլ համայնքում և հասարակության մեջ միգրացիայի
հետևանքով դիտարկվում է կանանց կարգավիճակի և դրանից բխող
դերերի փոփոխություն: Վերջինս որոշ ընտանիքներում առաջ է բերում
ամուսին-կին հարաբերությունների լարվածություն և կոնֆլիկներ:
Ներկա պայմաններում հայ կանանց գերակշռող մասը դրսում
կատարում է տան մաքրման, երեխաների և տարեցների խնամքի
գործեր, աշխատում է առողջապահական և հյուրանոցային ոլորտնե
րում: Ի տարբերություն ՌԴ մեկնող կանանց, որոնց մեծ մասն ունի
ընտանիք, ապա հատկապես Թուրքիա, Արաբական Էմիրություններ
մեկնողների մեծ մասը ամուսնալուծված կամ միայնակ մայր է: Նրանց
բացակայության ժամանակ երեխաների խնամքով զբաղվում են ըն
տանիքի մյուս անդամ
ն երը: Հետազոտության արդյունքներով, օրի
նակ, Գյումրիից և Վանաձորից կանանց տեղաշարժերին նպաստում
են նաև տեղի միջնորդները, որոնք նրանց հավաքագրում և ուղարկում
են Թուրքիա: Նրանք ընդգրկվում են տան մաքրման, երեխաների, ծե
րերի խնամքի և մի շարք այլ ցածրակարգ աշխատանքներում, որոնք
հիմ
ն ականում կրում են չարտոնված բնույթ: Այդ կանայք, հաճախ են
թարկվելով խիստ շահագործման, երբեմն պաշտպանված չեն ֆիզի
կական, սեռական ոտնձգություններից: Ընդհանուր առմամբ, կանանց
այդ աշխատանքները մեծապես թերագնահատվում և վարձատրվում
են շատ ցածր: Այնուհանդերձ, ուսում
ն ասիրությունը ցույց է տալիս, որ
միգրացիայում հաջողություններ ունեցող կանայք վերադառնալուց հե
տո դառնում են կարծիք ձևավորողներ՝ այդ գործընթացում նոր կա
նանց ընդգրկելու համար: Կանանց միջոցով միգրացիոն ցանցերում
երբեմն հայտնվում են նաև ընտանիքի անդամ
ն երը և հարազատները:
Հայաստանից կանանց միգրացիայի միտում
ն երի վրա մեծ ազ
դեցություն են թողնում դրսում ձևավորված էթնիկ սոցիալական ցան
ցերը և դրանում ընդգրկված նրանց ազգակիցներն ու բարեկամ
ն երը:
Նրանց մեծ մասը արտերկիր մեկնում է ազգակիցների և բարեկամ
ն երի
մոտ, որոնց անմիջական աջակցությամբ գտնում է նաև աշխատանք:
Այդ մասին է վկայում այն, որ, ի տարբերություն ուկրաինուհիների,
մոլդավուհիների, կիրգիզուհիների, տաջիկուհիների և ուզբեկուհինե
րի (որոնք ՌԴ-ում հիմ
ն ականում բնակարան կամ սենյակ են վարձում
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կամ ապրում են հանրակացարանում), հարազատների, ընկերների
մոտ ապրող հայ կանանց ցուցանիշը ամենաբարձրն է՝ 38,9%12:
Կարևոր է նաև այն հարցը, թե արդյոք հայ կանանց մասնակ
ցությունը փոխում է միգրացիայի վերաբերյալ հասարակության գեն
դերային պատկերացում
ն երը և ի՞նչ վերաբերմունքի են արժանանում
կանայք, քանի որ դրանով իսկ նրանք իրենց վրա են վերցնում տղա
մարդկանց գործառույթների և հատկանիշների մի մասը: Հարցին՝ «Որ
քանո՞վ եք համաձայն, երբ հայ կանայք մեկնում են արտերկիր աշխա
տանքի», բացասական կարծիք է հայտնել 40,6%-ը (տե՛ս գծապատկեր
5): Նրանք նշել են, որ միգրացիան հարիր չէ հայ կանանց: Ընդ որում,
միգրանտ ունեցող ընտանիքների շրջանում այդ ցուցանիշն ավելի
բարձր է (48,4%), քան միգրանտ չունեցողների (36,8%), և առաջինները,
լինելով այդ գործընթացի անմիջական մասնակիցը, առավել լավ են
պատկերացնում կանանց առջև ծառացած աշխատանքային դժվարու
թյունները: Հարցվածները, հիմնվելով ավանդական արժեքների և գեն
դերային դերերի պատկերացում
ն երի վրա, կանանց միգրացիան չեն
խրախուսում, և նրանց այդ վարքագիծը երբեմն քննարկվում է ավան
դական արժեհամակարգի ու բարոյահոգեբանական հարթությունում:
Գծապատկեր 5.
Կանանց` աշխատանքային միգրացիայի մեկնելու
վերաբերյալ կարծիքներ, %

12 Женщины-мигранты из стран СНГ в России (Под. ред. Е.В. Тюрюкановой), М.,
Макс Пресс, 2011, с. 71.
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Միգրանտ չունեցող ընտանիքներից հարցվածների 50%-ը և միգ
րանտ ունեցողների 34,1%-ը վերապահումով է մոտեցել այդ հարցին և
կանանց միգրացիային կողմ է միայն այն պայմանով, եթե նրանք միգ
րացիայի են մեկնում ոչ մենակ, այլ ամուսնու կամ հարազատի հետ:
Այսինքն, առանց ամուսնու կամ հարազատների կանանց միգրացիան
հասարակության շրջանում չի խրախուսվում` պայմանավորված այն
մտայնությամբ, որ նրանք, մեկնելով հանրապետությունից, դուրս են
մնում ամուսինների, ընտանիքի և համայնքի վերահսկողությունից: Այդ
գործընթացին մասնակցող կանայք երբեմն ընկալվում են որպես «շեղ
ված» վարքագիծ ունեցողներ, ովքեր լիարժեք չեն կատարում իրենց
մայրական պարտականությունները: Հասարակությունը քննադատա
բար է մոտենում նաև այն ընտանիքների տղամարդկանց, որոնց կա
նայք մեկնում են աշխատանքային միգրացիայի: Ըստ նույն գծապատ
կերի տվյալների, ինչպես միգրանտ ունեցող, այնպես էլ միգրանտ
չունեցող ընտանիքների փոքր մասն է (համապատասխանաբար 10,3%
և 1,6%) կողմ արտահայտվել առանց հարազատի կամ ամուսնու՝ կա
նանց միայնակ աշխատանքային միգրացիայի տարբերակին, իսկ 7,1%
և 10,9% նրանց այդպիսի վարքագիծը պայմանավորել է Հայաստանում
աշխատանքի բացակայության գործոնով: Համեմատության համար
նշենք, որ խորհրդային տարիներին շատ քիչ թվով կանայք նույնպես
արտագնա աշխատանքի են մեկնել, սակայն հիմ
ն ականում ամուսին
ների հետ` զբաղվելով սննդի և կենցաղի կազմակերպման խնդիրնե
րով: Այդ կանանց որոշ մասը արտագնա խմբերի համար կատարել է
նաև խոհարարական աշխատանքներ՝ պատրաստելով ազգային կե
րակրատեսակներ13: Հավաքված նյութերի վերլուծությունը ցույց է տա
լիս, որ կանանց միգրացիան սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական
առումով հանգեցնում է նրանց անկախացման: Այդպես, նրանք կարո
ղանում են ոչ միայն դուրս գալ ավանդական վերահսկողության համա
կարգից և դառնալ ավելի ինքնուրույն, այլև վաստակած գումարների
միջոցով լուծել իրենց և ընտանիքի առջև ծառացած մի շարք խնդիր
ներ: Այսպիսով, Հայաստանում կանանց միգրացիան ընտանիքի կա
տարած գործառույթներում առաջ է բերում մի շարք փոփոխություններ,
13 Գալստյան Մ., Արտագնացությունը Հայաստանում (XIX դարի երկրորդ կեսXX դարի 80-ական թթ.), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, Եր., «Գի
տություն» հրատ., 2009, էջ 29:
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որոնք դրսևորում են ամուսինների սեռական հարաբերությունների
կարգավորման, սերունդների սոցիալականացման գործում նրանց
մասնակցության և հոգևոր ջերմության սահմանափակման, նոր կար
գավիճակի ու դերերի ստանձնման և այլ հարցերում:
Мигран Галстян
Институт археологии и этнографии НАН РА

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИЙ В АРМЯНСКОЙ
СЕМЬЕ В КОНТЕКСТЕ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Резюме
В статье рассматриваются изменения в функциях армянской семьи в
современный период, обусловленные трудовой миграцией женщин.
С этой целью, в статье уделено внимание следующим исследова
тельским задачам: изменениям в статусе и роли женщин, функциям
репродуктивного поведения, социализации и воспитанию детей, пе
редаче первичного жизненного опыта детям, материальному обес
печению. Доходы, получаемые женщинами в результате миграции,
влияют на объем и распределение власти в семье, а также, на меха
низмы принятия решений. В социально-экономическом и психоло
гическом плане это приводит к независимости женщин, благодаря
чему они выходят за пределы системы традиционного контроля и
становятся более самостоятельными. Женщины также берут на себя
функцию заработка денег для экономического обеспечения, удов
летворения первичных потребностей семьи, и в результате, их по
ложение и статус в семье приближается к статусу мужчин. Базой
исследования явились результаты опроса, проведенного среди 384
семей из семи городских и 20 сельских общин в семи регионах Ар
мении. Теоретической основой для интерпретации этих материалов
послужили структурно-функциональная и конфликтная теории.
Ключевые слова: трудовая миграция женщин, семейные функции,
статус и роль, социализация, репродуктивное поведение, традици
онный контроль.
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CURRENT CHANGES IN ARMENIAN FAMILY FUNCTIONS
DUE TO WOMEN’S LABOR MIGRATION
Abstract
The article discusses current changes in the functions of the Armenian
family due to the labor migration of women.
The paper studies and analyzes relevant key factors leading to these
changes and their impact, for example the status and role of women in
migration, reproductive behavior, changes in the socialization and up
bringing of children, life experience and economic support.
The paper notes that remittances by migrant women impact the dis
tribution of power in the family and mechanisms for decision-making.
In socio-economic and psychological terms these changes are likely to
liberalize women, bring them out of the traditional system of control
and make them more self-sufficient. In addition, the paper observes that
women also take on the function of earning money to meet the family’s
primary and economic needs, thus holding a role which comes closer to
the role of the man in the family.
The paper is based on a survey conducted among 384 families in seven
urban and 20 rural communities in seven regions of the Republic of Ar
menia.
Key words: women’s labor migration, family functions, status and roles,
socialization, reproductive behavior, control.
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РОЛЬ СЕМЬИ В МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
В АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЕ: НА ПРИМЕРЕ ОБЩИН
ГОРОДОВ БЕЙРУТ И ТЕГЕРАН
Рассматривая институт семьи, как важнейший составляющий эле
мент общества, хранителя культуры и традиций этноса, в статье сде
лана попытка осмысления воздействия “микроуровня” на принятие
миграционных решений в армянских общинах городов Бейрут, Теге
ран. Институт семьи, в работе, рассматривается как “общественный
пласт”, способный реагировать на изменения в стране пребывания,
и оказывать непосредственное влияние на миграционные процессы,
влекущие за собой в последствии изменения демографических, со
циально экономических и др. жизненно важные для диаспоры про
цессов. Учитывая, что миграционные решения, принимаемые члена
ми исследуемых общин во многом детерминированы конкретными
условиями жизнедеятельности и параметрами семей, в настоящей
статье, на основе имеющегося материала выявлены определённые
отличия, сходства, проведены параллели, миграционных настрое
ний армянского населения городов Бейрут и Тегеран.
В работе осмыслено влияние структуры семьи на принятие решений
миграционного характера, определены векторы направления по
тенциальной миграции, исследовано влияние наличия конкретных
родственников (детей, далеких родственников, братьев и сестер) в
Армении на выбор родины как потенциального направления миг
рации, определено влияние степени родства как препятствующего
миграции фактора, установлена корреляционная зависимость меж
ду структурой семьи и наличием членов семьи заграницей. Иссле
дование проводилось методом анкетирования с применением ста
тистических методов анализа миграционных изменений. Результаты
исследования подвели нас к заключению, что сегодня, в условиях
социальной и экономической нестабильности в странах присутст
вия, миграционные решения , принимаемые членами исследуемых
общин, действительно, определены жизненными условиями и па
раметрами семьи и хотя миграционные настроения представителей
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обеих общин имеют определенные различия, но в целом детерми
нированы особенностями армянского национального менталитета,
основанного на всей его истории, культуре, обычаях.
Ключевые слова: армянские общины, семья, миграция, армянский
национальный менталитет.

Являясь постоянным явлением на всех этапах истории, миграци
онные процессы представляют собой многогранную проблему, требу
ющую новых подходов и концепций исследования в связи с многооб
разием причин возникновения, обуславливающими их факторами и
характерными последствиями. Известно, что наряду со многими дру
гими областями жизнедеятельности общества они затрагивают, также,
этнокультурную и социально - демографическую сферы, изучающую
образование и развития семей, с одной стороны, как самостоятельный
демографический феномен, с другой – как результат совокупного влия
ния всех взаимодействующих демографических процессов1.
Семья, как важнейший элемент общества, играет весомую роль
во всех аспектах жизнедеятельности этноса, будучи одним из важней
ших элементов социальной структуры и выполняя многие социальные
функции, играет ничем незаменимую роль как в общественном разви
тии в целом, так и в жизни каждого человека2.
Чутко реагируя на различные многоплановые процессы (социальные,
экономические, политические и др.), она выполняет функцию не только
механического воспроизводства, транслятора всего комплекса этнокуль
турных ценностей из поколения в поколение, но и является инициатором
норм поведения, создающим микроадаптивные стратегии, определяю
щие, впоследствии, основы существования данной этнической сообщно
сти в инонациональной среде. Особую значимость сказанное приобретает
в диаспоральных сообществах ввиду воздействия миграции на механиз
мы воспроизводства этнической идентичности, которые являются ос
новополагающими условиями существования диаспоры как таковой.
В этом свете, становится актуальной исследовательская парадигма, ос
нованная на принятии исследования миграционных процессов на мик
1

Семья объект демографии. Волков А.Г., М.: «Мысль», 1986 г. стр.12 –13

2

Демографическая энциклопедия./Редколлегия.: Ткаченко А.А., Аношкин А.В.,
М.Б. Денисенко и др. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2013. С. 743
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роуровне-современной семьи в диаспоре, рассматривая ее как “инст
румент”, способный реагировать на изменения в стране пребывания и
оказывающий влияние на жизненно важные миграционные процессы.
Исходя из сказанного, представляется, что этносоциологическое
исследование влияния института семьи на миграционные процессы
способно пролить свет на теоретическое осмысление воздействия “мик
роуровня” на различные процессы, происходящие в диаспоре на дан
ный промежуток времени, дать представление о возможных тенденци
ях ее изменений и путей развития.
Очевидно, что в отдельных общинах одной и той же диаспоры
миграционные решения зависят от многих параметров и факторов,
свойственных как стране пребывания, так и самим участникам процес
са передвижения. Соответственно, принятие миграционных решений,
может быть обусловлено как структурой микроуровня (семьи) данной
сообщности, так и факторами ее существования. В своем исследовании,
через призму семьи и факторов, обуславливающих ее выбор, мы попы
тались рассмотреть миграционные намерения двух армянских общин, в
городах Тегеран и Бейрут.
Выбор в качестве объекта исследования, респондентов из армянс
ких общин именно в этих городах определился не только их историчес
кой значимостью для армян, но и общностью иноверного окружения в
странах их присутствия, со всем, присущим им, комплексом социаль
ных, правовых, религиозных институтов, а также, и отличием внутри
и внешнеполитической системы и многими другими факторами, име
ющими непосредственное влияние на жизненную ориентацию семьи в
инонациональном окружении. За последнее время, в силу многочис
ленных политических и экономических процессов в Ливане и Иране,
армянские общины, выбранных нами городов претерпели многочислен
ные качественные и количественные изменения. Этим и обусловился
исследовательский интерес выявления миграционных намерений (или
отсутствие таковых) и определения их связи с отдельными параметра
ми микроуровня (семьи), а также, проведения сравнительного анализа
данных этих двух общин.
Эмпирической базой исследования послужили материалы этносо
циологических исследований, проведенных сотрудниками Отдела ис
следований диаспоры ИАЭ НАН РА с 2013 по 2015 гг, в городах Тегеран
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и Бейрут по программе “Основные направления сравнительного иссле
дования армян в своей и инонациональной среде: задачи и перспективы
исследования”3.
В исследовании использовались, как наиболее эффективные, сле
дующие методы: анкетирование, статистические методы анализа миг
рационных изменений, а также качественный анализ корреляционных
зависимостей миграционного процесса в общинах от различных зна
чимых, на наш взгляд, для института семьи факторов. Начиная ис
следование, мы основывались на том, что комплексное использование
указанных методик позволит пролить свет на факторы формирования
миграционных настроений, определит потенциальные векторы движе
ния в рамках отдельно взятых 2 армянских общин, а также позволит
провести параллели и определить различия между ними. В исследова
нии была использована следующая классификация семей: состоящие из
одного члена (одиночные), из трех членов (нуклеарные), многочлено
вые (сложные) и объединившие под одной крышей, помимо основного
состава, других родственников (другой состав).
На основе имеющегося материала стало возможным определение
влияния структуры семьи на принятие решений миграционного харак
тера, а также определение векторов направления предполагаемой миг
рации. Анализируя данные (гр 1 и 2), отметим наиболее интересные, на
наш взгляд, факты: самый большой процент постоянства в своем же
лании остаться в стране пребывания , в обоих городах демонстрируют
нуклеарные семьи – 42% Бейрут и 40,9% – Тегеран. Очевидно, в виду
своей компактности они легче приспосабливаются к обстановке в стра
нах пребывания, не желая идти на риски в других странах и поэтому
3

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական
և որակական մեթոդներով՝ «Սեփական եվ այլազգի միջավայրում հայերի
համեմատական հետազոտության հիմ
ն ական ուղղությունները. ուսում
ն ասի
րության խնդիրներն ու հեռանկարները» նպատակային ծրագրի շրջանակ
ներում (2011 –2015 թթ.): Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կող
մից (հմմտ. Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հե
տազոտության հիմ
ն ական ուղղությունները. խնդիրներն ու հեռանկարները,
Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և
սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, Ռ. Կարապետյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ
«Գիտություն» հրատարակչություն, 2012, էջ 19):
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более консервативны в своем выборе. В Бейруте мобильность сложных
семей оказалась почти равно распределенной во всех направлениях.
Данный разброс мнений в сложных семьях, по видимому, определен
как большим количеством членов сложных семей и, следовательно,
множеством мнений, так и разнообразием других немаловажных пара
метров ( возраст, пол и тд), определяющих выбор.
Сравнивая показатели Тегерана и Бейрута по составу семьи и нап
равлению миграции, (гр 1 и 2), отметим некоторые различия: если в Бей
руте одинокие люди в основном хотят уехать в другие страны.( 66%),
в Тегеране – они на 1оо % выбрали вектором потенциальной миграции
Армению. По видимости, в последнем случае не последнюю роль иг
рает территориальная близость и дешевизна билетов, которые позво
ляет чаще посещать Армению, а следовательно, наметить жизненные
перспективы, тогда как посещение родины из Ливана осложнено эконо
мическим положением страны и напряженной обстановкой в регионе.
Среди затруднившихся определится с миграционными настроениями
семьи, имеющие “другой состав” мнения респондентов в двух общинах
резко разошлись. В Тегеранской общине их процент составил 35,7%, а в
бейрутской – 4%.Большой процент “неопределившихся” в тегеранской
общине, по видимому связан с определенной “закрытостью” страны их
пребывания, в плане получения достоверной информации о условиях
и быте в западных странах и относительно, (по сравнению с Ливаном)
комфортным пребыванием в стране.
График 1.
Тегеран: Связь структуры семьи и направления миграции
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График 2.
Бейрут: Связь структуры семьи и направления миграции

Касаясь темы возможной реэмиграции, представилось интерес
ным проследить влияет ли наличие конкретных родственников (детей,
далеких родственников, братьев и сестер) в Армении на выбор родины
как потенциального направления миграции.(ГР 3 и 4) По данным из обо
их городов, в Армению имеют желание мигрировать по большинству
те, которые имеют далеких родственников на родине (Тегеран – 66,7%
и Бейрут – 72,2%).Полученные данные можно интерпретировать двоя
ко, в первом случае, не имея близких родственников на родине – они
не располагают должной информацией о возможных трудностях реэ
мигрантов в Армении, и их выбор основан на идеалистических пред
ставлениях о своей родине, с другой стороны – этот факт может сви
детельствовать о том, что даже второстепенная родственная связь на
родине, фактически, является основой для выбора родины в качестве
направления миграции. Как подтверждение этой мысли, в случае Бей
рута, выступают другие данные из того же графика – в “другие стра
ны” предпочитают ехать те респонденты из Бейрута (50,0%), у которых
нет вообще родственников в Армении, т. е. отсутствие достоверной ин
формации о жизни на родине, полученной от родных, вызывает беспо
койство и страх и определяет желание обосноваться в других странах,
которые, ввиду своей развитости, имеют более высокий уровень ста
бильности. Обобщая данные гр 3 и 4 можно сказать, что близкая степень
родства, в обоих случаях, не играла существенную роль в выборе Арме
нии как потенциального направления миграции и что, скорее всего, в ос
нове выбора лежит традиционное армянское воспитание в духе любви
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к своей исторической родине. Соответственно, полученные результаты
можно расценить, также, как проявление сохранности этничности внут
ри обеих общин.
График 3.
Тегеран: Связь намерения мигрировать и родственники в Армении

График 4.
Бейрут: Связь намерения мигрировать и родственники в Армении

С целью определения какие именно родственники, в стране пре
бывания являются факторами, тормозящими миграционные настрое
ния, мы составили корелляционные графики 5 и 6.
По данным обоих графиков, на желание не изменять место жи
тельство в первую очередь, оказывает наличие родителей в стране пре
бывания (в Бейруте – 64% , в Тегеране – 41%), далее по большинству
следует наличие супругов (43% в Бейруте и 37% в Тегеране). Эти данные
позволяют говорить о стериотипичном поведении, вполне укладываю
щемся в рамки армянского менталитета (здесь и далее в тексте термин
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“менталитет” используется в смысле совокупности идей и интеллекту
альных установок, присущих индивиду/ народу и соединенных друг
с другом логическими связями или же отношениями веры)4 и говорят
о наличии “культурологического иммунитета” у представителей обеих
общин, выражавшимся, в данном случае в желании быть неразлучными
с семьей, имея, при этом возможность культивировать свои традиции,
нормы и ценности.
Бейрут: Связь наличия родственников в Ливане
с выбором направления миграции

Тегеран: Связь наличия родственников в Тегеране
с выбором направления миграции

4

Культурная картина мира,
см.:http://revolution.allbest.ru/culture/00012202%200.html.

График 5.

График 6.
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Согласно материалу, представилась возможность составить пред
ставление о целостности армянских семей в двух общинах. С этой
целью мы попробовали установить корреляционную зависимость меж
ду структурой семьи и наличием членов семьи заграницей.
В этом смысле наибольший интерес представили нуклеарные
семьи в обеих общинах: их существенное различие проявилось, лишь,
в наличии братьев и сестер за границей. Так в Тегеранской общине они
составили 31,0%, а в бейрутской – 19,4%. В сложных семьях получен
равный процент наличия братьев и сестер заграницей – 33,3%. Отсюда
можно сделать заключение, что в обеих общинах нуклеарные и слож
ные семьи, в основном, в армянских традициях, поддерживают свой
целостный состав. В тегеранской общине одинокие люди имеющие да
леких родственников за рубежом составляют 33,3% опрошенных, в бей
рутской – 42, 9%, По проценту имеющих детей за рубежом одиноких
людей лидирует тегеранская община 33,3%, тогда как этот показатель
в Бейруте равен нулю. Что, вероятнее всего, можно объяснить, опять
же армянским менталитетом, согласно которому, в армянских семьях
культивируется, несмотря на трудности различного характера, обеспе
чение детям получения достойного образования и житья в более ком
фортных условиях в развитых и свободных странах.
Что бы определить приоритетные направления выбора планиру
емой миграции (согласно нашей классификации семей), мы в своем
исследовании попытались выяснить какой тип семьи в каких именно
странах имеет по большинству родственников.
По нашим данным все семьи состоящие из одного члена в Теге
ранской общине имеют родственников в США (100%), тогда как в бей
рутской оказалось равное распределение родственников в США, Сирии,
России, Ираке, Дубаях (по20,0%)
В нуклеарных семьях обеих общин, по большинству, родственни
ки проживают в Сша (Тегеран 79,6%, Бейрут – 55,3%,), показатели нук
леарных семей по наличию родственников в Европе оказались также
близки ( Тегеран – 12,3% Бейрут – 15,8%). Также оказались близкими их
показатели по Армении – Т –2,0%, Б – 2,6%.
Интересная картина проявилась в обеих общинах в случае распре
деления родственников в сложных семьях: большинство родственников
в обеих случаях оказалось в США (Тегеран – 60, 0%, Бейрут – 87,5%,)
отличие состояло в том, что: если в тегеранской общине остальные ука
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занные родственники оказались в России – (40,0%), то в бейрутской – в
Канаде (15, 5%).
В случае семей “др составе” выявились следующие различия ес
ли в – Тегеранской общине родственники за рубежом преобладали в –
США – 66,7% и Европе 33,3%,то в бейрутской они составили – 35,0%,
распределяясь по другим странам (Сирия – 15,0%: Европа – 15,0%, Дубаи
–5%,Канада – 20%).
Принимая во внимание тот факт, что наличие родственников за
рубежом может влиять на вектор планируемой миграции, можно пред
положить, что в дальнейшем, семьи обеих общин, состоящие из одного
члена, в основном, выберут США направлением своей потенциальной
миграции.
По нуклеарным семьям также очевидна схожесть – в приоритете
будут США и Европа.
Различия общин в предполагаемом, дальнейшем выборе проявится
в случае сложных семей: в тегеранской общине выбор падет на США и
Россию,в бейрутской – на США и Канаду.
В случае “другого состава” семей выявились следующие потен
циальные направления: если в тегеранской, в основном, это Европа и
США, то в Бейрутской наблюдается разброс – США, Сирия, Европа, Ду
баи, Канада. Обобщая отметим что Армянее рвутся в США
Резюмируя результаты нашего небольшого исследования, отме
тим, что принятие миграционных решений армян из двух исследуе
мых нами общин хотя изначально детерминированные конкретными
историческими, экономическими факторами, (в случае Бейрута – неб
лагоприятная политическая ситуация на Ближнем Востоке, повлёкшая
за собой экономический кризис, в случае Тегерана – нестабильное эко
номическое положение, сопровождаемое многочисленными эмбарго
и санкциями и т. д.), однако, формируются они на социальном мик
роуровне, который, в свою очередь, обусловлен особенностями этни
ческого контекста. В своем исследовании мы задались целью выявить
влияние института семьи на миграционные процессы, по возможности,
осмыслить воздействие “микроуровня” на принятие миграционных ре
шений, определить направленность возможной миграции или реэмиг
рации на данный промежуток времени в зависимости от состава семьи,
дать представление о возможных тенденциях ее развития, базируясь на
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освещении потенциально принимаемых в рамках семьи миграционных
решений и, думается, нам удалось пролить некоторый свет на вышеука
занные вопросы. Результаты исследования подвели нас к заключению,
что хотя миграционные настроения представителей обеих общин име
ют определенные различия, их схожесть обусловлена особенностями
армянского национального менталитета.
Представляется, что дальнейшие, более углубленные исследова
ния семей в Армянской диаспоре, имеющей общины во многих стра
нах мира, могут не только раскрыть особенности различных этнически
обусловленных факторов влияния на миграционные процессы в конк
ретных общинах армянской диаспоры, но и послужить сравнительным
материалом для исследований подобной тематики в других диаспорах.
Կարինե Նալբանդյան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ.
ԲԵՅՐՈՒԹԻ ԵՎ ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Ամփոփում
Դիտարկելով ընտանիքը որպես հասարակության կարևորագույն
տարր և էթնոսի մշակույթի ու ավանդույթների պահապան, հոդ
վածում փորձ է արվում հասկանալ «միկրոմակարդակի» ազդեցու
թյունը միգրացիոն որոշում
ն երի վրա՝ Թեհրանի և Բեյրութի հայ
կական համայնքներում: Աշխատանքում ընտանիքի ինստիտուտը
դիտարկվում է որպես «հասարակական շերտ», որը կարող է ար
ձագանքել ընդունող երկրի փոփոխություններին և ցուցաբերել ան
միջական ներգործություն միգրացիոն գործընթացների վրա՝ իր
հերթին առաջացնելով սփյուռքի համար կենսականորեն կարևոր
ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական և այլ գործընթացներ:
Նկատի առնելով, որ ուսում
ն ասիրված համայնքներում միգրացի
այի որոշումը մեծապես պայմանավորված է կենսագործունեության
կոնկրետ պայմաններով և ընտանիքի բնութագրիչներով, ներկա
յացվող հոդվածում, եղած տվյալների հիման վրա, բացահայտվել
են Բեյրութի և Թեհրանի հայկական համայնքների միգրացիոն
տրամադրությունների որոշակի տարբերություններ և նմանություն
ներ, տարվել են զուգահեռներ:
Աշխատանքում գնահատվել է ընտանիքի կազմի ազդեցությունը
միգրացիայի որոշման վրա, սահմանվել են պոտենցիալ միգրացի
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այի ուղղությունները, ուսում
ն ասիրվել է Հայաստանում ազգական
ների (երեխա/ներ, քույր/եր և եղբայր/ներ, հեռավոր ազգական/
ներ) առկայության ազդեցությունը հայրենիքի՝ որպես միգրացիայի
հնարավոր ուղղության ընտրության վրա, որոշվել է ազգակցական
կապի աստիճանի ազդեցությունը՝ որպես միգրացիային խոչընդո
տող գործոն, բացահայտվել է հարաբերական կախվածություն ըն
տանիքի կազմի և արտերկրում ընտանիքի անդամ
ն երի առկայու
թյան միջև:
Հետազոտությունն իրականացվել է հարցման մեթոդով՝ կիրառե
լով միգրացիոն փոփոխությունների վերլուծության վիճակագրա
կան մեթոդներ: Ուսում
ն ասիրության արդյունքները հանգեցնում են
եզրակացության, որ այսօր, ընդունող երկրների սոցիալ-տնտեսա
կան անկայունության պայմաններում, միգրացիայի որոշումը, որ
կայացնում են մեր կողմից ուսում
ն ասիրված համայնքների անդամ
ները, իրապես պայմանավորված են ընտանիքի բնութագրիչներով
և կենսապայմաններով: Եվ չնայած երկու համայնքում էլ միգրացի
ոն տրամադրություններն ունեն որոշակի տարբերություններ, բայց,
ընդհանուր առմամբ, պայմանավորված են ազգային հոգեկերտ
վածքով՝ հիմնված նրա ողջ պատմության, մշակույթի և սովորույթ
ների վրա:
Հիմնաբառեր. հայկական համայնքներ, ընտանիք, միգրացիա,
հայկական ազգային հոգեկերտվածք:

Karine Nalbandyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA

The ROLE OF THE FAMILY IN MIGRATORY PROCESSES:
CASES FROM TEHRAN AND BEIRUT
Abstract
Family is an important actor in preserving ethnic culture and tradition
in society.
The paper assesses the micro-level effect of family on migration deci
sion-making in Tehran and Beirut. The institution of the family is ob
served as a ‘social layer’ that can respond to changes and impact migra
tion processes, alongside playing a pivotal role in the demographic and
socioeconomic processes of the Diaspora.
Taking into consideration the fact that a decision to migrate is mainly
due to lifestyle conditions and family matters, the paper highlights the
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differences and similarities of Beirut and Tehran families regarding the
said issue.
The paper defines the role of the family regarding migration, analyzes
likely directions and tracks of migration, the role and presence of family
relatives in both the new destination and their current residence, as well
as other tangible and intangible influences related to the dependence of
the potential migrant on the family and the dependence of the family and
its members on the potential migrant.
Based on field study, the research concludes that in the context of cur
rent unstable conditions in receiving countries, the decision to migrate in
the said communities is due to family characteristics and lifestyle.
The paper notes that despite environmental differences between the two
communities, they have many points in common points connected with
Armenian national mentality, based on the history, culture and traditions
of the nation.
Key words: Armenian community, family, migration, Armenian national
mentality.
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Գարակէօզեան Հաստատութիւն

ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԳԱՂԹԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ
Սուրիահայութիւնը Հալէպի մէջ հաստատուած էր Կիլիկիոյ իշ
խանութեան շրջանին՝ 11 –14րդ դարերուն, Հայաստանի վրայ Սելճուք
թուրքերու կատարած յարձակում
ն երէն պաշտպանուելու համար, միա
ժամանակ՝ բնօրրանին մօտ ըլլ ալու, ինչպէս նաեւ առեւտրական նպա
տակներով:
Հայութեան ներկայութիւնը Հալէպի մէջ դարձաւ աւելի ուշագրաւ,
երբ 17րդ դարուն հայեր ստանձնեցին մետաքսի վաճառականութիւնը
Պարսկաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ, այլեւ ընդհանրապէս տիրապետե
ցին Հալէպի արտաքին առեւտուրին:
Առեւտրական ճամփան կ’անցնէր Հալէպէն, ուստի աւելի մեծաթիւ
հայեր սկսան հաստատուիլ այնտեղ:
1915ի Մեծ Եղեռնին Հալէպ հանդիսացաւ բռնի տեղահանուող
հայ խլեակներուն առաջին կայարանը, ուրկէ ցրուեցան կարաւաննե
րը տարբեր ուղղութիւններով: Հոն աւելի եւս բազմացաւ հայութիւնը եւ
կազմուեցաւ յետեղեռնեան Սփիւռքի հայկական առաջին հայօճախը,
Հալէպը դարձնելով մայր գաղութ:
Սուրիահայութիւնը անցնող հարիւր տարիներու ընթացքին Հայոց
Ցեղասպանութենէն ետք համախմբուած էր մասնաւորաբար Հալէպի,
Քամիշլիի եւ Քեսապի շրջաններուն մէջ, կազմելով Սփիւռքի ամուր ամ
րոցներէն մին` իր եկեղեցիներով, դպրոցներով եւ մշակութային ու ըն
կերային կեդրոններով, հայկական ցանցերով:
Հալէպի մէջ հայ գաղութը կ’ապրէր աւանդական հայ ընտանիքի
չափանիշերով: Ընտանիքի հայրը կ’աշխատէր եւ մայրը կը հոգար ու կը
հսկէր զաւակներուն հոգեմտաւոր կազմաւորումին:
Երկրի իշխանութեան եւ  իսլամական կրօնքի ազդեցութեան տակ,
սուրիահայ կինը, բաղդատմամբ Լիբանանի կամ այլ երկիրներու,
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առաւելաբար տան մէջ կ’անցընէր իր ժամանակը՝ հոգալով ընտանի
քին տնային կարիքները, կատարելով նաեւ դրացիներու, բարեկամ
ն ե
րու, հարազատներու այցելութիւններ:
Սուրիոյ վերջին պատերազմին, հալէպահայութիւնն ու Քեսապի
փոքր հայ գաղութը վերապրեցան հայոց 1915ի արմատախլման դառն
փորձառութիւնը:
Եօթը տարիներու վրայ երկարող Սուրիոյ պատերազմը պատճառ
դարձաւ շուրջ տասներկու միլիոն սուրիացիներու գաղթին եւ տեղահա
նութեան: Ըստ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան տեղեկագրե
րուն, մինչեւ 2016 թուական մէկուկէս միլիոն սուրիացի գաղթականներ
արձանագրուած են Լիբանանի մէջ:
2012 թուականէն սկսեալ, սուրիահայերու մէկ մեծ մասը ետին
թողլով իր ամբողջ ունեցուածքը, տունն ու տեղը, աշխատանոցն ու մի
ջավայրը հատուած առ հատուած լքեց ու հեռացաւ երկրէն՝ ապահովու
թեան մտահոգութիւններով, միշտ շուտով իր տունն ու խանութը վերա
դառնալու յոյսով:
Գաղթի այս ընթացքի առաջին կայարանը հանդիսացաւ Լիբանա
նը եւ մեծամասնութեան համար՝ Պուրճ Համուտը:
Պատերազմի ահաւոր վիճակին երկարաձգումով` Հալէպի քան
դումով, դպրոցներու, եկեղեցիներու եւ հայկական հաստատութիւննե
րու աւերումով, սպասման տեւ ողութիւնը երկարեցաւ, հալէպահայութե
ան՝ իր տունն ու տեղը վերադառնալու յոյսը նուազեցաւ: Միւս կողմէն,
Լիբանանի մէջ իր դիմագրաւած նիւթական թէ այլեւ այլ դժուարութիւն
ներուն, անորոշութեան չտոկալով ան թակեց օտար դեսպանատունե
րու դռները` նոր հորիզոններու հեռանկարով:
Սուրիահայութեան տնտեսական վիճակը Սուրիոյ մէջ պատերազ
մէն առաջ ունէր հետեւ եալ պատկերը. –
Հալէպահայ, նիւթապէս միջակ կարողութեամբ ընտանիքին ամ
սական եկամուտը հաւասար էր ու աւելի քան իր ամսական ծախքերըշ
մանաւանդ որ սննդեղէնը աժան էր:
Նախապատերազմեան շրջան

Յետ-պատերազմեան շրջան

մուտք

Ելք

Մուտք

Ելք

30,000 Ս. Ո.
($600)

20,000 Ս. Ո.
($400)

60,000 Ս. Ո.
($120)

200,000 Ս. Ո.
($400)
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Սակայն, պատերազմէն ետք սղաճը անհամեմատօրէն վերելք
արձանագրեց: Օրինակ՝ միսին քիլօն աւելի քան տասնապատկուելով
հասաւ նախկին 500էն՝ 6,000 սուրիականի:
Սուրիահայութիւնը Լիբանանի մէջ Սուրիոյ պատերազմին հե
տեւ անքով դիմագրաւեց մեծ դժուարութիւններ: Սուրիահայ գաղթա
կանները Լիբանանի մէջ բնականաբար ունեցան իրենց հարցերն ու
դժուարութիւնները, որոնցմէ կ’առանձնպացնեմ հիմ
ն ականները. –
Տնտեսական, Ուսում
ն ական, Ընտանեկան եւ հոգեբանական, Ընկերա
յին:

Ա. Տնտեսական Տագնապներ
Եթէ ուզենք պարզ բաղդատական մը կատարել սուրիահայու
թեան նախապատերազմեան շրջանին տնտեսական վիճակին եւ Լի
բանանի մէջ անոնց գաղթական դրութեամբ տնտեսական վիճակին
մասին, եւ թէ ինչպիսի կացութեան դէմ յանդիման գտնուեցան անոնք,
հետեւ եալ պատկերը կը պարզուի.
Հալէպի մէջ պատերազմէն առաջ
■■ Ամէն ընտանեկան բոյն համարեա ունէր անձնական, կամ
չնչին վճարումով իր բնակարանը:
■■ Հօր եկամուտը բաւարար էր ապահովելու ընտանիքի բոլոր
պէտքերը:
■■ Ելեկտրականութիւն, ջուր գրեթէ անվճար էին:
■■ Դպրոցական տարեկան ծախսերը շուրջ $400 –500 ամ$ տոլար
էին:
■■ Բարեկեցիկ ընտանիք մը կրնար մասնակցիլ գաղութին կազ
մակերպած մշակութային եւ ընկերային ձեռնարկներուն:
Լիբանանի մէջ
■■ Ընտանիքին հայրը կ’աշխատի եւ կ’ապահովէ ամիսը $500 ամ$
տոլար:
■■ Տան վարձք՝ ամիսը նուազագոյնը $350 ամ$ տոլար:
■■ Դպրոցական, գրենական, տարազ եւ այլք, ամիսը նուազագոյ
նը՝ $200 ամ$ տոլար իւրաքանչիւր զաւակի համար:
■■ Ելեկտրականութիւն եւ ջուր ամիսը՝ $120 ամ$տոլար:
■■ Սնունդ ամիսը՝ $300 ամ$ տոլար:
Այստեղ զանց առած ենք բժշկական-դեղօրայքի, հագուստեղէնի,
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տան պէտքերու եւ կեցութեան թուղթերու ծախսերը: Տեղին է յիշել, որ
Լիբանանի մէջ բժշկական ծախսերն ու դեղօրայքը արդէն լուրջ մտա
հոգութիւն կը պարզեն տեղացի բնակչութեան, ալ ուր մնաց՝ գաղթա
կան օտարերկրացիին: Կեցութեան թուղթերու պարագային, իւրա
քանչիւր ոչ-լիբանանցի անհատ տարեկան պարտաւոր է վճարել $200
ամ$տոլար:

Բ. Ուսումնական

Ուսում
ն ական գետնի վրայ հարիւրաւոր սուրիահայ մանուկներ եւ
պատանիներ՝
ա. Չկարենալով պատշաճիլ լիբանանեան ուսում
ն ական ծրագ
րին, զրկուեցան դպրոցական կեանքէն, կամ կրթաշրջան
կորսնցուցին, ուսում
ն ապէս նահանջեցին եւ կաղացին: Սուրիոյ
մէջ դասաւանդման լեզուն արաբերէն է, դասանիւթերը կը բա
ցատրուէին եւ կը փոխանցուէին արաբերէն լեզուով, մինչդեռ
Լիբանանի մէջ բոլոր նիւթերը կը դասաւանդուին անգլերէն
կամ ֆրանսերէն լեզուով:
բ. Ծնողներ չկարենալով տոկալ դպրոցական ծախսերուն՝ ստի
պուեցան իրենց զաւակները զրկել ուսման բարիքներէն եւ գոր
ծի ասպարէզ ուղղել զանոնք:
գ. 	 Բազմաթիւ ընտանիքներ Եւրոպա գաղթի ակնկալութեամբ
իրենց զաւակները չարձանագրեցին դպրոց: Ուսում
ն ական
տարեշրջաններ սահեցան եւ մեկնողներու կարգին շատ մը ըն
տանիքներ մնացին սպասողական վիճակի մէջ, իսկ աշակեր
տական տարիքի մանուկները՝ առանց ուսումի:

Գ. Ընտանեկան եւ հոգեբանական

Սուրիահայ ընտանիքներ Լիբանան եկան բեռնաւորուած առող
ջական հարցերով ու խնդիրներով: Մանուկներ վկայ ըլլալով պատե
րազմի ահաւոր տեսարաններու, traumatic վիճակով հասան Լիբանան:
Ծնողներ՝ առօրեայ մտահոգութիւններով բեռնաւորուած էին. Սու
րիոյ մէջ անոնք իրենց կեանքի վաստակը տուն ու տեղի կապած եւ ան
ալ Սուրիա ձգած ըլլալով եւ անկէ հեռացած՝ մտահոգ էին անոնցմով:
Միւս կողմէն իրենց Պէյրութ կեցութիւնը անորոշ վիճակ կը պարզէր,
առկախ, անկայուն կեանքը շեշտակի հոգեկան խանգարում
ն եր յառաջ
բերաւ իրենց մէջ:

ՍՈՒՐԻԱՀ
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200 հայ տիկիններու վրայ կատարուած հոգեբանական ուսում
ն ա
սիրութիւն մը ի յայտ բերաւ որ անոնցմէ 98%ը կը տառապէր anxiety, de
pression, PTSD, stress կոչուած հոգեկան ապրում
ն երէ, խանգարում
ն երէ:
Բնականաբար տուեալ հոգեկան դժուարութիւնները, տագնապ
ները իրենց բացասական ազդեցութիւնը ունեցան.
■■ Ընտանիքին ներքին խաղաղութեան վրայ: Դժուար եղաւ այդ
խաղաղութիւնը պահել:
■■ Արժէքներ պահպանելու եւ զաւակներ դաստիարակելու առու
մով:
■■ Ընկերային կարգուսարքի վրայ: Գաղթական այս հայերը որո
շակի տարբերութիւններ ունէին Լիբանանի կենցաղային պայ
մաններուն համեմատ եւ դժուար էր անոնց համար յարմարիլ
նոր կենցաղային պայմաններուն, մանաւանդ որ անոնք տաս
նամեակներ շարունակ ապրեր էին միատեսակ, իրենց կեանքը
մեծ փոփոխութիւններ ու բարեփոխում
ն եր չէր ունեցած, պե
տութիւնը միշտ ալ իր ձեռքը պահած էր անոնց գլխուն վրայ,
իսկ հիմա իրենց կը պարտադրուէր կենցաղային նոր պայման
ներու յարմարիլ, երբ իրենց քով թուլցած էին նոր պայմաննե
րու պատշաճելու նոր վիճակներու յարմարելու իրենց ունակու
թիւնները:
Ուրիշ էր Պէյրութը եւ կարեւ որ չափով տարբեր՝ իր ընկերային եւ
այլեւ այլ արժէհամակարգերով:
Պատերազմի ահաւոր հարուածը՝ բացի նիւթական կորուստնե
րէն, պատճառ դարձաւ հոգեկան եւ բարոյական մեծ վերիվայրում
ն երու:

Դ. Ընկ երային

Ընկերային գետնի վրայ եւս մեծ տուժում
ն եր եղան: Այսպէս.
1. Հայ ընտանիքի տարանջատում, մասնատում, քայքայում:
Հազարաւոր հայ ընտանիքներ ցիրուցան եղան աշխարհի տար
բեր ցամաքամասերու վրայ, կորսնցնելով հայ ընտանիքի աւանդական
հարուստ ու գեղեցիկ պատկերը: Նոյն ընտանիքին պատկանող զա
ւակներ պարտադրաբար բաժանումի ճակատագիրը ընտրեցին:
Հայ ընտանիքին ոչ միայն ներքին ցանցն ու ամրութիւնը չմնացին,
այլեւ անոր արտաքին, միջընտանեկան եւ ներգերդաստանական յարա
բերութիւններու, բարեկամութիւններու ցանցն ալ քանդուեցաւ:
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2. 	 Ընտանեկան արժէքներու նուազում:
Ընկերութեան փոփոխութիւնը եւ սուրիահայ ընտանիքին դիմաց
լիբանանեան տարբեր արժէքներու ցցուիլը հակասութիւն յառաջա
ցուց: Ասիկա հետեւ անքն էր Լիբանանի նոր արժէհամակարգը պար
տադրաբար որդեգրելուն: Բնականաբար, այս կացութիւնը հոգեկան
ահաւոր խնդիրներու դուռ բացաւ:
Հալէպի մէջ աւանդական ընտանիքի պատկերը շատ յստակ էր
բոլորին. հայրը կ’աշխատէր, կ’ապահովէր տան ամբողջական, բոլոր
ծախսերը, մինչ մայրը լծուած կը մնար առտնին գործերուն եւ զաւակնե
րու դաստիարակութեան:
Լիբանանի մէջ տնտեսական տագնապներու պատճառով, արդէն
իսկ ընտանիքի մայրը ստիպուած էր աշխատիլ: Բնականաբար, գաղ
թական սուրիահայ ընտանիքը Լիբանան գալով, անկարելի էր որ ըն
տանիքի նախկին՝ Հալէպի ‘աշխատանքային բաժանումը’ պահպանո
ւէր: Սուրիահայ գաղթական ընտանիքին մայրն ալ ստիպուած պիտի
ըլլար աշխատիլ: Ասիկա խախտեց վերեւ յիշուած պատկերը, յառաջա
ցած ‘աւանդական հաւասարակշռութիւնը’ պատճառ դառնալով ընտա
նեկան լուրջ հարցերու:

Հողի կառչածութիւն
Քեսապի հայ գաղութը բուռն կերպով կառչած էր իր հողին: Մեր
բոլորին համար, Սփիւռքի մէջ, Արեւմտեան Հայաստանի պատկերը
ներկայացնող սրբազան հողաշերտ մը կը համարուէր Քեսապը, արեւմ
տահայ ու կիլիկիահայ աշխարհին նշխարը: Յետպատերազմեան
շրջանին, Քեսապ նոյն պատկերը չի ներկայացներ:
Այսօր, Սուրիոյ պատերազմը եթէ ոչ ամբողջութեամբ, սակայն գո
նէ Քեսապի, Հալէպի եւ կարգ մը այլ շրջաններու մէջ կը թուի յարա
բերաբար իր վերջակէտին հասած ըլլալ: Սուրիահայը՝ առհասարակ
անորոշութեան հեռանկարէն մղուած, խանդավառ չէ վերադառնալ,
այլ՝ աչքերը սեւ եռած է օտար դեսպանատուներ: Դրական պատասխան
մը ստանալու յոյսով պատրաստ է պանդխտութեան ցուպը առնել՝ դի
մագրաւելու անորոշ նոր իրավիճակներ:
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ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ
ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Տարբեր օժանդակութիւններ
Լիբանանի համայնքապետերը, բարեսիրական միութիւններն ու
բժշկական կեդրոնները սերտ գործակցութեան կարիքը տեսան՝ հարկ
եղած նիւթական եւ բարոյական օժանդակութիւններն ու ցուցմունքները
տրամադրելու բազմահոծ գաղթական իրենց եղբայրներու եւ քոյրերու
այլեւ այլ կարիքներուն:
Բարեսիրական հաստատութիւններու ընկերային ծառայողները
այցելեցին սուրիահայ գաղթականներու տուները՝ գնահատել-արժեւ ո
րելու անոնց ընտանեկան կենցաղային վիճակը եւ պէտքերը, ինչպէս
նաեւ լուծում
ն եր գտնելու այն հարցերուն, զորս կարելի էր լուծել:
Յաճախակի այցելութիւններ տրուեցան նաեւ Լիբանանի տարած
քին գտնուող 25 հայկական վարժարաններ, ուր աւելի քան 700 սուրի
ահայ գաղթական աշակերտներ կը յաճախէին:
Այս օժանդակութիւնները կը միտէին հասնիլ գաղթականներու
անմիջական կարիքներուն՝ ուտեստեղէն, հագուստեղէն, մաքրութեան
առարկաներ եւ խոհանոցային պէտքեր:
Այստեղ կը նշեմ կատարուած օժանդակութիւններէն հիմ
ն ական
ները.

1. Հիւանդանոցային Օգնութիւններ
Անցնող տարիներուն, լիբանանահայ բարեսիրական կազմակեր
պութիւնները իրենց բաժինը բերին հիւանդանոցային ծախսերու մաս
նակցութեան, մանաւանդ՝ մանուկներու եւ տարեցներու առողջական
խնդիրներու պարագաներուն:
Հարիւրաւոր հիւանդանոցային պարագաներ թէ՛ նիւթական եւ թէ՛
դեղօրայքի օժանդակութիւն ստացան:
Հայ բարեսիրական կազմակերպութիւններ նիւթապէս օժանդա
կեցին ծննդաբերութեան ծախսերուն աւելի քան 100 սուրիահայ երե
խաներու, որոնք ծնան Լիբանանի մէջ մինչեւ 2016 թուական:

2. Սերտարանի Ծրագիր
Նկատի ունենալով որ դպրոցական ուսում
ն ական կեանքի հետ
քայլ պահելու համար սուրիահայ գաղթական աշակերտները լուրջ
դժուարութիւններ կ’ունենային, Լիբանանի Հաուըրտ Գարակէօզե
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ան Հաստատութեան նախաձեռնութեամբ յետմիջօրէի ժամերու սեր
տարանի ծրագիր մը ի գործ դրուեցաւ, ուր առաւել քան 100 սուրիա
հայ աշակերտներ ամէնօրեայ դրութեամբ, մասնագէտ ուսուցիչներու
խնամքը վայելեցին եւ յաւելեալ օգնութեամբ յարմարելով լիբանանեան
դասացուցակին՝ հեզասահօրէն, յաջողապէս կրցան աւարտել ուսումա
կան տարեշրջանը:

3. Ամառնային Դպրոց
Ամռան շրջանին հայ աշակերտին արձակուրդը հաճելի, ապա
հով եւ խաղաղ մթնոլորտի մէջ անցընելու միտումով Գարակէօզեան
Հաստատութեան կազմակերպութեամբ ի գործ դրուեցաւ ամառնային
դպրոցի ծրագիրը, ուր աւելի քան 350 սուրիահայ մանուկներ եօթ շա
բաթներու տեւ ողութեամբ մասնակցեցան վերոյիշեալ դաստիարակչա
կան ծրագիրին:

4. Բարգաւաճման Ծրագիր
Այս ծրագիրը ի մի խմբեց 300 սուրիահայ եւ լիբանանահայ տի
կիններ, որոնք շաբաթական դրութեամբ, հերթաբար հաւաքուեցան
Գարակէօզեան կեդրոնին մէջ եւ իրագործեցին համայնքային, բարգա
ւաճման, ընկերային, հոգեբանական, կրօնական եւ առողջապահական
տարբեր տեսակի ծրագիրներ:

5. Դպրոցական դասագիրքերու օգնութիւն:
800 սուրիահայ աշակերտներու տրամադրուեցաւ գիրքերու նիւ
թական օժանդակութիւն:

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Մինչեւ օրս բարեսիրական հաստատութիւններու մօտ արձանագ
րուած սուրիահայ ընտանիքներու մօտաւոր թիւը հասած է 2765ի:
Ոչ մէկ կասկած, որ մեր տարաբախտ եղբայրներուն ու քոյրերուն
կատարուած օժանդակութիւնը կաթիլ մը կը համարուի ծով կարի
քին դիմաց, բայց եւ այնպէս միշտ գոհունակութեամբ գնահատուած է
նպաստընկալներուն կողմէ:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւս կարելիութեան իր սահման
ներուն մէջ, իր օժանդակութիւնը բերաւ հիւրընկալելով սուրիահայ զա
ւակները իր ծոցին մէջ: Օտար երկիրներու հրապուրիչ խոստում
ն երը
սակայն այլ հոսանքի կը մղեն հայորդիք:
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Հայրենի եւ սփիւռքահայ տեսլապաշտ եւ իրատես ղեկավարութե
ան մը համագործակցութիւնը հրամայական է պատմութեան ճակա
տագրական այս հանգրուանին գործնական քայլերով իրականացնելու
մեր ժողովուրդի դարաւոր երազ հանդիսացող “դէպի երկիր” մտածու
մը, բարգաւաճեցնելով ու ամրապնդելով հայոց բնօրրան՝ Հայաստան
Աշխարհը:
Кристин Саркисян
Институт Карагёзян

ТРУДНОСТИ, КОТОРЫМ ПРОТИВОСТОЯТ
СИРИЙСКИЕ АРМЯНЕ В ЛИВАНЕ
Резюме
Армяне Алеппо и небольшая армянская община Кессаба заново пе
режили депортацию наших предков 1915 года. С 2012 года, отдельны
ми группами сирийские армяне встали на путь беженства. Первым
их пристанищем стал Ливан, для большинства – Бурдж Хаммуд. В
Ливане сирийские армяне сталкиваются со сложностями.
Сегодня война в Сирии, похоже, приближается к концу, но армяне
Алеппо, несмотря на наши ожидания, не хотят возвращаться в Алеп
по, они обратили свой взор на иностранные посольства и ждут поло
жительного ответа на дальнейшую миграцию, фактически, проявляя
готовность к процессу ассимиляции в чужой культуре.

Christine Sarkissian
Karagheusian Institute

SYRIAN POLITICAL CRISIS
AND ITS NEGATIVE IMPACT ON ARMENIANS
Abstract
The Syrian political crisis had its devastating impact on the Armenians
living in Aleppo and Kessab. A population whose ancestors had witnessed
genocide and deportation around 100 years ago, once again went through
the same experience. Starting 2012, they left behind all their belongings,
their possessions, their social lives and headed towards Lebanon; a tem
porary safe shelter for their families, soon to return to their homes.
The ongoing crisis in Syria, the non-stop bombardments over the city
of Aleppo, and the destruction of the Armenian schools, churches, and
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organizations led Syrian Armenians lose hopes of returning. The difficul
ties they faced in Lebanon pulled their hopes of survival down. On the
other hand, the enticing promises of Europe and other foreign countries
encouraged them to apply to the embassies in search of new horizons and
new hopes of a fantasy life.
The difficulties Syrian Armenians faced in Lebanon:
1) The debris of the war affected the understanding of the Armenian
family far more than all the material loses it caused. In Aleppo, the
role of each family member was crystal clear: the father was respon
sible for income generation, while the mother had the responsibility
of raising the children; taking care of their physical, educational, and
developmental needs. The moral values that were held sacred in Ar
menian families as an essential part of the cultural heritage were kept
intact through enrollment in Armenian clubs, churches, as well as
through the constant contact of children in a given family with the ex
tended family members. In Lebanon all these standards vanished. Let
aside the extended family, the nuclear family itself got scattered. The
male figures either stayed in Syria, or travelled to foreign countries,
leaving their families in Lebanon, where they witnessed the harshness
of losing the traditional family routines, and the downfall of moral
values. Mothers, as the sole adults, were urged to work for long hours
to ensure the basic needs of the children. The absence of both parents
in the daily lives of the children paved the way for them to absorb
foreign lifestyles and habits which totally diverted the identity of the
Armenian legacy upon which these children were raised.
2) On educational level, hundreds of children and teenagers were left out
of academic programs either because they didn’t fit in the Lebanese
curriculum, or because they were waiting for their acceptances from
different embassies for emigration.
3) The change of society, and the dilemma of family values brought for
ward considerable psychological and social problems which needed
professional intervention of social workers and psychologists.
4) The children having witnessed horrible scenes of war, destruction, and
death arrived in Lebanon with post-traumatic stress disorder, and oth
er emotional disturbances.
Today, the Syrian war seems near to its terminal stage, but the Syrian
Armenians contrary to the expectations of our community leaders, do
not want to return to their homeland, Syria. They are staring at foreign
embassies for a positive call to immigrate to the west. In their struggle
to cope with new cultures, they might become dispersed and completely
stripped from their Armenian identity.
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Շուշան Ղահրիյան
Աննա Աթոյան
Երևանի պետական համալսարան

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՏԱՐՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ.
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ներկայումս աճող միգրացիոն հոսքերը կառուցվածքային փոփո
խություններ են առաջացնում ինչպես հասարակության մակրո,
այնպես էլ միկրո մակարդակում՝ մասնավորապես ազդեցություն
ունենալով ընտանիքի կառուցվածքի և փոխհարաբերությունների
վրա: Նման փոփոխությունների հետևանքներից է ընտանեկան
օտարումը:
Սույն աշխատանքը նվիրված է ընտանեկան օտարման հիմ
ն ախնդ
րի վերլուծությանը աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում:
Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ Վայոց ձորի և Շիրակի՝ որ
պես համապատասխանաբար ցածր և բարձր միգրացիոն ցուցա
նիշներ ունեցող մարզերում: Աշխատանքը հիմնված է սոցիալական
օտարման տեսական մոտեցում
ն երի վրա: Հետազոտության իրա
կանացման համար կիրառվել է որակական մեթոդաբանությունը.
իրականացվել են փորձագիտական և խորին հարցազրույցներ:
Ընտանեկան օտարման երևույթը դիտարկվել է երկու ուղղություն
ներով՝ որպես աշխատանքային միգրացիայի պատճառ և որպես
դրա հետևանք: Առաջին դեպքում օտարումը դառնում է կարևոր
գործոն միգրացիայի դիմելու որոշումը կայացնելու հարցում: Երկ
րորդ դեպքում այն առաջանում է ընտանիքի անդամ
ն երից մեկի՝
հատկապես ամուսնու/հոր բացակայության հետևանքով, սպառնա
լով ընտանիքի՝ որպես ամբողջական միավորի գործառնությանը:
Ընտանեկան օտարման անզորություն բաղադրիչը հիմ
ն ականում
արտահայտվում է որոշում
ն երի կայացման գործընթացից դուսրմղ
մամբ և իրավիճակի նկատմամբ ցածր վերահսկողությամբ: Աննոր
մություն բաղադրիչը դրսևորվում է, երբ ճկունությունը առանջնա
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հերթ է դառնում ավանդականության նկատմամբ: Մեկուսացում
բաղադրիչը ենթադրում է թույլ հաղորդակցություն միգրանտի և
ընտանիքի միջև, որն ազդում է նաև փոխհարաբերությունների
վրա: Միգրացիայի պատճառով առաջացած ընտանեկան օտա
րումը հանգեցնում է օտարման ավելի նեղ տեսակի՝ ամուսնական
օտարման առաջացմանը:
Հիմնաբառեր. ընտանեկան օտարում, սոցիալական օտարում, աշ
խատանքային միգրացիա, անզորություն, աննորմություն, մեկու
սացում:

Ներկայումս միգրացիան ուսում
ն ասիրող հետազոտողները և քա
ղաքականություն մշակողներն ուշադրություն են դարձնում միգրացի
այի ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական հետևանքներին1: Սա
կայն աճող միգրացիոն հոսքերը կառուցվածքային փոփոխությունների
են հանգեցրել ոչ միայն հասարակության մակրո, այլ նաև միկրո մա
կարդակներում՝ մասնավորապես ազդեցություն ունենալով ընտանի
քի, ինչպես նաև համայնքի կառուցվածքի և փոխհարաբերությունների
վրա: Աշխատանքային միգրացիան կարծես թե դառնում է առկա սոցի
ալ-տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման կարճաժամկ ետ լուծում:
Այս համատեքստում իրավիճակն ուսում
ն ասիրելիս հարկ է ուշադրու
թյուն դարձնել ընտանեկան հարաբերությունների վրա աշխատանքա
յին միգրացիայի հետևանքներին՝ շեշտը դնելով ընտանեկան օտարում
երևույթի վրա: Վերջինս պետք է դիտարկել երկու հարթությունով՝ որ
պես աշխատանքային միգրացիայի պատճառ և որպես աշխատանքա
յին միգրացիայի հետևանք: Առաջին դեպքում ընտանեկան օտարումը
դիտարկվում է որպես միգրացիայի որոշման կայացման վրա ազդող
գործոն: Երկրորդ դեպքում ընտանեկան օտարումն առաջանում է ըն
տանիքի անդամ
ն երից որևէ մեկի բացակայության հետևանքով:
Ուսում
ն ասիրելով թեմային առնչվող գրականությունը՝ ակնհայտ
է դառնում, որ խնդիրն ուսում
ն ասիրության միջգիտակարգային մոտե
ցում է պահանջում, քանի որ անդրադառնում է այնպիսի թեմաների,
ինչպիսիք են ընտանիքը, ընտանեկան հարաբերությունների գնահա
տումը, օտարումը, միգրացիան և այլն: Սոցիալական գիտություննե
1

Սույն աշխատանքն իրականացվել է Հարավային Կալիֆորնիայի համալսա
րանի հայագիտության ինստիտուտի կողմից տրամադրված հետազոտա
կան դրամաշնորհի միջոցով և Գալուստ Գյուլբենկյան հիմ
ն ադրամի մասնա
կի աջակցությամբ:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՏԱՐՈՒՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅ
 Ի ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ...
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րում երևույթն ուսում
ն ասիրելիս ընդունված է հիմնվել «Ընտանեկան
հարաբերությունների և տնային գործընթացների մոդելի» վրա2: Այս
մոդելը հնարավորություն է տալիս դուրս բերել ընտանեկան հարա
բերությունների բնույթը՝ կանխատեսելով դրանց զարգացման դինա
միկան3: Ի լրումն այս մոդելի՝ ընդունված է նաև օգտագործել «Ըն
տանեկան միջավայրի գնահատման գործիքը»4: Հեղինակներն այս
գործիքի միջոցով բացատրում են ընտանեկան փոխազդեցությունները
և այն միջավայրը, որտեղ դրանք առաջանում են՝ նշելով գործոնները,
որոնք ազդում են այս փոխազդեցությունների բնույթի վրա: Հաջորդ
գործիքը, որը թույլ է տալիս բացահայտել օտարման դրսևորում
ն երն
ընտանիքում՝ «Ընտանեկան միայնակության դիֆերենցիալն» է5: Այս
սանդղակով չափվում է անհատի միայնակության զգացումը միջանձ
նային հարաբերությունների համատեքստում: Չնայած վերոնշյալ գոր
ծիքները հնարավորություն են տալիս գնահատելու ընտանեկան հա
րաբերությունները, այնուամենայնիվ ընտանեկան օտարում երևույթը
պահանջում է այլ մեթոդների համատեղում նույնպես: Ընտանիքի սո
ցիոլոգիայի շրջանակներում կիրառվող օտարման հայեցակարգը լիո
վին հիմնված է սոցիալական օտարման տեսության վրա, որն օպերա
ցիոնալիզացրել է Մ. Սիմենը՝ առաջ քաշելով հետևյալ բաղադրիչները՝
անզորություն, իմաստազրկություն, աննորմություն, մեկուսացում և
ինքնաօտարում6: Այսպիսով, ընտանիքի գնահատման և ընտանեկան
2

Olson D., Gorall D. FACEVI and the Circumplex Model, 2006,
https://www.societyofpediatricpsychology.org/sites/default/files/files/3_innova
tions.pdf.
Portner J. Impacts of work on the family. Minneapolis, MN: Minnesota Council on
Family Relations, 1978.

3

Kouneski E. Family Assessment and the Circumplex Model: New Research Devel
opments and Applications, University of Minnesota, Department of Family Social
Science, 2000,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.3412&rep=
rep1&
type=pdf.
4

Moos R. Conceptual and Empirical Approaches to Developing Family-based As
sessment Procedures: Resolving the Case of the Family Environment Scale. Family
Process, Vol. 29,1990, pp. 199 –208.

5

Schmidt N., Sermat V. Measuring loneliness in different relationships, Journal of
Personality and Social Psychology, Vol. 44(5), 1983, pp. 1038 –104.

6

Seeman M. On the Meaning of Alienation, American Sociological Review, Vol.
24(6), 1972, pp. 783 –79.
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օտարման մոտեցում
ն երը կապելով միգրացիոն ուսում
ն ասիրություն
ների հետ, հնարավոր է ամբողջությամբ գնահատել աշխատանքային
միգրացիայի հետևանքներն ընտանիքի վրա7: Ներկայացվող հետա
զոտության նպատակն է դուրս բերել ընտանեկան օտարման բնույթն
աշխատանքային միգրացիայի համատեքստում:
Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել է որակական
մեթոդաբանություն: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել են 48 խորին
և 8 փորձագիտական (միգրացիայի մասնագետներ, սոցիալական աշ
խատողներ, սոցիոլոգներ և այլն) հարցազրույցներ:
Որակական հարցազրույցների մեթոդը հնարավորություն է տվել
խորքային և բազմակողմանի տեղեկատվություն ստանալ երևույթի
մասին: Այն նաև հնարավորություն է տվել բացահայտելու իրավիճա
կի մեկնաբանությունը՝ անդրադառնալով հետևյալ թեմաներին՝ ըն
տանիքի պատմությունը, երջանիկ ամուսնության և ընտանիքի ընկա
լում
ն երը, մասնակցությունը որոշում կայացնելու գործընթացներին,
ապագայի տեսլականին, մտահոգություններին, միգրացիայի փորձին,
միգրանտ-ընտանիք փոխհարաբերություններին և այլն:
Ի լրումն նշվածի, փորձագիտական հարցազրույցների մեթոդը
կիրառվել է օբյեկտիվ գնահատական ստանալու համար՝ հիմնվելով
մասնագիտական և պրակտիկ գիտելիքի վրա, որ ունեն փորձագետ
ները թեմայի վերաբերյալ:
Բանասացներն ընտրվել են ըստ հետևյալ չափանիշների. միգրանտ
ունեցող ընտանիք, միգրանտ չունեցող ընտանիք, ընտանիքի տեսակ՝
նուկլեար, ընդարձակ: Հետազոտության իրականացման համար ընտր
վել են Շիրակի և Վայոց ձորի՝ որպես համապատասխանաբար բարձր և
ցածր միգրացիոն մակարդակներ ունեցող մարզերը8: Միգրացիոն մա
կարդակը որպես չափանիշ ընտրվել է համեմատական վերլուծություն
իրականացնելու և երկու մարզերում գոյություն ուեցող տարբերություն
ները վեր հանելու նպատակով: Այսպիսով՝ 24 խորին հարցազրույց իրա
կանացվել է Շիրակի մարզում, 24-ը՝ Վայոց ձորի մարզում:
Ըստ մի շարք հետազոտությունների՝ միգրացիան Հայաստանի
Հանրապետության առջև ծառացած ամենամեծ խնդիրներից մեկն
7

Parreñas R. Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered
Woes, Stanford University Press, 2005.

8

IOM, Report on Household Survey on Migration in Armenia, 2014, p. 82.
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է: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունների արդյունքները՝ ար
տաքին միգրացիոն հոսքի հիմ
ն ական ուղղությունը Ռուսաստանն է,
իսկ միգրացիայի հիմ
ն ական տեսակը՝ աշխատանքային միգրացիան:
Փաստացի, մշտական միգրանտների 71%-ը մեկնում է Ռուսաստան,
9.1%-ը՝ Ուկրաինա, 8.1%-ը՝ Եվրոպա և միայն 4.6%-ը՝ ԱՄՆ: Սակայն, երբ
խոսքը գնում է ժամանակավոր միգրացիայի մասին, պատկերը բավա
կանին տարբեր է՝ 90.6%-ը մեկնում է Ռուսաստան, 4.1%-ը՝ Եվրոպա,
0.8%-ը՝ ԱՄՆ և 0.6%-ը՝ Ուկրաին
 ա9:
Ինչպես արդեն նշվել էր՝ աճող միգրացիոն հոսքերը բերում են
ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրո մակարդակի փոփոխություններ: Սա
էլ հենց առաջ է բերում միգրացիան որպես բարդ գործընթաց ուսում
նասիրելու և վերլուծելու անհրաժեշտությունը:
Պետք է նշել, որ վերջին 30 տարիներին Շիրակի և Վայոց ձո
րի մարզերում և Հայաստանում, ընդհանուր առմամբ, միգրացիան
ունի նույն պատճառը՝ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական10: Ղա
րաբաղ յան շարժումը (1988) և պատերազմը (1988 –1994), Սպիտակի
երկրաշարժը (1988) և Խորհրդային միության փլուզումը (1991), որին
հետևեց Հայաստանի անկախության հռչակումը, ազդեցին երկրի սո
ցիալ-տնտեսական և քաղաքական կայունության վրա: Աճող անկա
յունությունը և անցումայնության շրջանը մեծ մարտահրավեր էին երկ
րի համար, որոնց հետևանքները Հայաստանը դեռևս չի կարողացել
հաջողությամբ հաղթահարել: Անցումայնության շրջանի ընթացքում
առաջացած ամենամեծ հիմ
ն ախնդիրը գործազրկություն էր: Այս հա
մատեքստում միգրացիան, կարծես թե, դարձավ այդ անկայունությու
նը հաղթահարելու ժամանակավոր լուծում: Հատկապես պետք է նշել,
որ Շիրակի մարզը դեռևս խորհրդային տարիներից ունի սեզոնային
միգրացիայի խորն արմատացած ավանդույթ: Սա իր հերթին ազդե
ցություն է ունեցել միգրացիոն հոսքերի ուղղության և ինտենսիվու
թյան վրա. հիմ
ն ական ուղղությունը շարունակել է մնալ Ռուսաստա
նը: Վայոց ձորի մարզի հիմ
ն ական տարբերություն Շիրակի մարզից
այն է, որ բացի արտաքին միգրացիայից (հիմ
ն ականում Ռուսաստան),
առկա են և նկատելի են նաև ներքին (տեղային) միգրացիոն հոսքեր:
Մասնավորապես՝ ներքին միգրացիայի ուղղությունը Արցախն է: Ինչ
9

Ibid, p. 69.

10 Ibid, p. 59.
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վերաբերում է զբաղվածության ոլորտներին, ապա պետք է նշել, որ եր
կու մարզերում էլ միգրանտների կատարած աշխատանքները նույնն
են (շինարարություն, արդյունաբերություն)՝ անկախ ընդունող երկրից:
Հարկ է նաև նշել, որ գործազրկության հաղթահարման կարճաժամ
կետ լուծում գտնելու տեսանկյունից աշխատանքային միգրացիան հա
մարվում է ամենաօպտիմալ տարբերակը: Սակայն, լինելով լուծում մեկ
խնդրի համար (ֆինանսական), աշխատանքային միգրացիան կարող
է նոր խնդիրներ առաջ բերել՝ սպառնալով ընտանիքի կայունությանը
և ազդելով դրա կառուցվածի և անդամ
ն երի փոխհարաբերությունների
վրա:
Այսպիսով՝ վերլուծական մոտեցումը հնարավորություն է տալիս
ավելի մանրամասն ուսում
ն ասիրել ընտանեկան օտարման նախա
պայմանները՝ դուրս բերելով դրա դրսևորում
ն երը միգրանտ ունեցող
11
և չունեցող ընտանիքներում :
Որպեսզի տեսնենք, թե ընտանեկան օտարումը միգրացիայի հե
տևանք է, թե արդյունք, անհրաժեշտ է հասկանալ՝ արդյոք այդ երև
ույթը գոյություն ունեցել է ընտանիքում մինչև միգրացիայի դիմելը,
թե առաջացել է դրանից հետո: Այս հետազոտությունում ընտանեկան
պատմության ուսում
ն ասիրությունը հնարավորություն է տվել դիտար
կել ընտանեկան օտարումը նշված երկու ձևերով: Ընտանիքի կառուց
վածքի (նուկլեար, ընդարձակ) դուրս բերումը նույնպես հնարավորու
թյուն տվեց երևույթի ավելի ամբողջական պատկեր ստանալ:
Խոսելով ընտանիքի ձևավորման պատմությունից, պետք է շեշ
տել, որ ընտանեկան օտարման նախապայմանները բացահայտվել են
ամուսնության նախնական փուլերում: Ինչպես ցույց են տալիս տվյալ
ները՝ կանայք ամուսնանում են մեկի հետ, ում գրեթե չեն ճանաչում և
երբեմն նաև չեն էլ համակրում: Միևնույն ժամանակ տղամարդը/փե
սացուն ազատ է իր ընտրության հարցում: Չնայած նման ամուսնու
թյունների մի քանի օրինակներ հանդիպել են Վայոց ձորի մարզում,
այս երևույթը բնութագրական է հիմ
ն ականում Շիրակի մարզին: Սա
կայն, պետք է նաև նշել, որ այս՝ պայմանականորեն անվանվող «հար
կադիր ամուսնությունները» հիմ
ն ականում բնորոշ են մեծ սերնդին,
ովքեր ներկայումս 40 –45 և ավելի տարիքի են: Գենդերային անհավա
11

Neal G., Ivoska W., Groat T. Dimensions of Family Alienation in the Marital Dyad,
American Sociological Association, Vol. 39(4), 1976, pp. 396 –405.
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սարությունը վերարտադրվելով նոր ընտանիքում նույնպես՝ ստիպում
է կնոջը երջանիկ չլինել նաև ամուսնական կյանքում: Իր հայրական
ընտանիքում դուրս մղված լինելով որոշում
ն երի կայացման գործըն
թացներից՝ կինը այս պրակտիկան վերարտադրում է նաև իր նոր ըն
տանիքում: Ի հակադրություն սրա, կանայք, ովքեր դեմոկրատական
որոշում
ն եր կայացնող մոդելով ընտանիքներից են, ակտիվորեն ներգ
րավվում են այդ գործընթացում նաև իրենց նոր ընտանիքներում: Այս
պնդումը նույնիսկ գործում է այն դեպքերում, երբ կինը դեմոկրատա
կան ընտանիքից տեղափոխվում է ավանդական ընտանիք: Այսպիսով՝
ընտանիքներում գենդերային անհավասարությունը բացատրում է ըն
տանիքում որոշում
ն երի կայացման հարցում կանանց ներգրավվածու
թյան ցածր աստիճանը: Այս պարագայում հիմ
ն ական խնդիրն այն է,
որ տնային տնտեսությունում կինը ունի ավելի շատ զգացմունքային
դեր (կանայք պետք է զբաղվեն միայն տան գործերով, երեխաներով,
ճաշ պատրաստելով և այլն), մինչդեռ տղամարդուն վերագրվում է գոր
ծիքային դեր (գումար վաստակող)12:
Իրավիճակը տարբերվում է ընդարձակ և նուկլեար ընտանիք
ների դեպքում: Ավանդական ընդարձակ հայկական ընտանիքներում
ընտանիքի գլխավորը սկեսրայրն է, և նրա մահից հետո այդ դերը փո
խանցվում է սկեսուրին: Շիրակի և Վայոց ձորի մարզերում տարբերու
թյունն այն է, որ Շիրակում կինը հիմ
ն ականում հիմնվում է ամուսնու
կամ ամուսնու ծնողների կարծիքի վրա: Եվ կինը միայն ակտիվորեն
սկսում է մասնակցել ընտանիքի գործերին, երբ տարիքով մեծանում
է կամ էլ երբ ամուսինը մահանում է՝ ստանալով ընտանիքի գլխավո
րի դերը: Ավանդական նուկլեար ընտանիքների դեպքում իրավիճակը
նույնն է. կանայք կարող են ընտանիքի գլխավորի դերը ստանձնել, երբ
ամուսինը բացակա է: Մինչդեռ Վայոց ձորում կանայք, որպես կանոն,
ներգրավվում են ընտանիքի որոշում
ն երի կայացման գործընթացնե
րում՝ ինչպես ընդարձակ, այնպես էլ նուկլեար ընտանիքների դեպքում:
Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ ավանդական ընտանիքներում որո
շում
ն երի կայացման գործընթացներից ընտանիքի անդամի (այս դեպ
քում կնոջ) դուրսմղումը պայմանավորում է օտարման անզորություն
բաղադրիչի առաջացումը:
12 Crano W., Aronoff J. A Cross-Cultural Study of Expressive and Instrumental Role
Complementarity in the Family, American Sociological Review, 43(4), 1978, pp.
463 –471.
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Դիտակելով անզորությունը աշխատանքային միգրացիայի հա
մատեքստում, մի ակնառու տարբերություն կարելի է գտնել նաև միգ
րանտ ունեցող և չունեցող ընտանիքների միջև: Այսպես, միգրանտ
ունեցող ընտանիքներում (որտեղ միգրանտը ամուսինն է) կինն ան
զոր է զգում իր ընտանիքի կարգավիճակը փոխելու հարցում, օրի
նակ, որոշելով միանալ ամուսնուն միգրացիայի նպատակակետ երկ
րում: Հետազոտության արդյունքում նաև պարզվել է, որ հարկադիր
ամուսնությունների դեպքում միգրանտների կանայք աշխատանքային
միգրացիան համարում են փաստացի բաժանված լինելու այլընտրան
քային ուղի: Ինչպես բանասացներն են պնդում՝ պահպանողական հա
մայնքներում կանայք հայտնվում են հասարակական կարծիքի ճնշման
տակ, երբ գործը հասնում է ֆորմալ բաժանվելուն: Ավելին, նաև այլ
պատճառներ կան, որոնք ստիպում են կանանց անզոր զգալ իրենց
իրավիճակի փոփոխության հարցում, որոնցից են ֆինանսական կախ
վածությունը, գնալու տեղ չունենալը և այլն: Սակայն պետք է նաև հաշ
վի առնել, թե ընտանիքի որ անդամն է միգրանտ: Այն դեպքերում, երբ
միգրանտը զավակն է կամ այլ մարդ, այլ ոչ ամուսինը, նշված ձևով
անզորությունը չի դրսևորվում: Այն նաև կիրառելի չէ, երբ խոսում ենք
միգրանտ չունեցող ընտանիքների մասին: Անզորության նման դրսևո
րումը բնորոշ է երկու մարզերին էլ:
Օտարման հաջորդ բաղադրիչը՝ աննորմությունը, կապված է
ավանդականության, արժեքների, սովորույթների հետ: Հարկ է նշել,
որ այն բնորոշ չէ Վայոց ձորի մարզի ընտանիքներին: Սա բացատր
վում է այն փաստով, որ ավանդականությունը այստեղ մեկնաբանվում
է որպես կառուցողական՝ ենթադրելով, որ արժեքները, ավանդույթնե
րը և նորմերը կարևոր են, քանի որ ինքնության մաս են կազմում: Նաև
շեշտվում է, որ նշվածները կառուցողական են, եթե համատեղվում են
ճկունության, իրավիճակային կողմ
ն որոշման հետ: Մյուս կողմից, Շի
րակի մարզում նախապատվությունը տրվում է հենց ճկունությանը,
մինչդեռ ավանդականությունը մեկնաբանվում է որպես կազմաքան
դող բաղադրիչ, որը խանգարում է կյանքում հաջողությունների հաս
նել: Սա տանում է նորմերի անտեսելուն կամ դրանցից խուսափելուն,
երբ դրանք հակադրվում են անձի նպատակներին: Հենց սա էլ աննոր
մության դրսևորումն է օտարման համատեքստում:
Աննորմությունն ուղղակիորեն ազդում է ընտանիքի գործառնու
թյան վրա՝ անկայունացնելով այն: Օրինակ, երբ ընտանիքում առկա է
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ֆինանսական խնդիր, միգրացիան դիտարկվում է որպես հնարավոր
լուծում: Եվ շատ դեպքերում այն դառնում է նախընտրելի տարբերակ,
չնայած ռիսկեր է պարունակում ընտանիքի համար՝ վտանգելով նրա
անդամ
ն երի փոխհարաբերությունները: Խնդրի լուծման նման ուղին
ցույց է տալիս, թե ինչպես է ճկունությունը առանջնահերթ դառնում
ավանդականության նկատմամբ:
Հաջորդ բաղադրիչը՝ մեկուսացումը հիմ
ն ականում ենթադրում է
թույլ հաղորդակցություն կամ դրա բացակայությունը ընտանիքներում:
Դիտարկելով մեկուսացումը ընտանիքներում, պետք է նշել, որ այն
չի բացահայտվել միգրանտ չունեցող ընտանիքներում որպես օտար
ման դրսևորում: Սակայն, միգրանտ ունեցող ընտանիքների դեպքում,
պարզ է դառնում, որ հաղորդակցության բնույթը՝ ներառյալ հաճա
խականությունը և քննարկվող թեմաները, փոխվում են ժամանակի
ընթացքում: Հաղորդակցության հաճախականությունը ժամանակի ըն
թացքում քչանում է. եթե միգրանտի մեկնելու սկզբնական շրջանում
այն ամենօրյա բնույթ ուներ, ապա աստիճանաբար դառնում է ավե
լի սակավ: Փոփոխությունը վերաբերում է նաև քննարկվող թեմանե
րին՝ անձնական քննարկում
ն երը ժամանակի ընթացքում վերածվում
են ավելի ընդհանուր թեմաների շուրջ խոսակցությունների: Հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի նաև հաղորդակցության միջոցներին:
Եթե միգրանտը ընտանիքի անդամ
ն երի հետ կապվում է ինտերնետի
(սկայպի) միջոցով, ապա իրավիճակի ընկալումը ընտանիքի կողմից
ավելի դրական է լինում, քանի որ տեսազանգերի միջոցով ընտանիքը
տեղ յակ է լինում և տեսնում է, թե ինչ է կատարվում միգրանտի կյան
քում, ինչպես է ապրում, ինչ պայմաններում և այլն: Մյուս կողմից, եթե
միգրանտը ընտանիքի հետ կապը պահում է հիմ
ն ականում հեռախո
սազանգերի միջոցով, ապա անորոշության զգացում կարող է առաջա
նալ, քանի որ ընտանիքը միգրանտի մասին ունենում է սահմանափակ
տեղեկատվություն: Նաև կարևոր է ընտանիքների անդամ
ն երի մաս
նակցությունը քննարկում
ն երին, չնայած որ այն կախված է քննարկվող
թեմաներից: Ընտանիքի բոլոր անդամ
ն երի մասնակցությունը ստեղ
ծում է միասնության զգացում և հնարավորություն է տալիս ընտանիքի
ամբողջության զգացողություն ունենալ: Պետք է նաև նշել, որ նշվածը
կիրառելի է, եթե միգրանտը ամուսինն է և ընտանիքի հայրը: Վերոն
շյալն ամբողջությամբ նկարագրում է Շիրակի մարզի միգրանտների
ընտանիքներին՝ արձանագրելով մեկուսացվածության բարձր մակար
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դակ այդ ընտանիքներում, մինչդեռ այն միայն որոշ չափով է բնորոշ
Վայոց ձորի մարզի ընտանիքներին:
Այսպիսով՝ օտարման մեկուսացում բաղադրիչն իր ամենաուժեղ
դրսևորմամբ դուրս է բերվել և հատկապես վերաբերում է այն ընտա
նիքներին, որոնցում միգրանտը վերադառնում է առնվազն մեկ տարի
դրսում գտնվելուց հետո: Ինչպես պնդում են բանասացները՝ սա սթրե
սային իրավիճակ է թե միգրանտի, թե միգրանտի ընտանիքի համար,
քանի որ առաջ է գալիս կրկին իրար հարմարվելու խնդիրը, հին կենսա
կերպին վերադարձի խնդիրը, հատկապես երկար ժամանակ իրարից
առանձին ապրելուց հետո: Ժամանակի ընթացքում հարաբերություն
ները փոխվում են և դժվար է դառնում փոխհատուցել կորցրած ժամա
նակը: Հիմ
ն ական գործոնը, ըստ բանասացների, հեռավորությունն է,
որն ընտանիքի անդամ
ն երի հարաբերությունների վրա ազդող խոչըն
դոտ է: Երբ միգրանտը վերադառնում է, ընտանիքը դժվարություններ
է ունենում նրա հետ հաղորդակցվելիս: Որոշ դեպքերում, նույնիսկ, լա
վագույն լուծումը միգրանտի համար կրկին ընդունող երկիր վերադառ
նալն է լինում: Նաև նշվում է, որ ընտանիքի համար միգրանտի վերա
դարձից հետո ընտանեկան պատասխանատվությունների բաշխումը
ամենաբարդ պայքարներից է դառնում:
Միգրացիան ուղղակիորեն ազդում է ընտանեկան հարաբերու
թյունների վրա, որն ակնհայտորեն նկատվում է միգրանտի վերադար
ձից հետո: Ժամանակի ընթացքում, միակ պատասխանատվությունը,
որը վերագրվում է միգրանտին, ֆինանսական աջակցության տրա
մադրումն է: Մի շարք դեպքերում այլ տիպի միջամտությունները միգ
րանտի կողմից ընտանեկան կյանքին տարօրինակ և անընդունելի են
համարվում ընտանիքի այլ անդամ
ն երի՝ հատկապես երեխաների կող
մից: Սա հատկապես տեղին է այն դեպքերի համար, երբ երեխաները
հորը չեն տեսնում տարիներով: Հետևաբար, միգրանտի վերադարձը
երբեմն նաև անցանկալի է դառնում ընտանիքի համար: Նշվածներն
էլ հաշվի առնելով՝ կարելի է ասել, որ մեկուսացումը ուղղակիորեն ազ
դում է ընտանիքի հարակցման վրա՝ թուլացնելով ընտանեկան կապե
րը, որոնք հիմնված են ամենօրյա փոխազդեցությունների և հաղոր
դակցությունների վրա13: Այսպիսով՝ միգրանտը, երկար ժամանակով
հեռու լինելով ընտանիքից, դիտարկվում է որպես «հովանավոր», ում
13 Tucker C., Miller L. The Intrahousehold Communications Study: Family Cohesion
and the Level of Knowledge about Expenses, Bureau of Labor Statistics, 2012.
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հիմ
ն ական պարտականությունը ընտանիքին ֆինանսապես աջակցելն
է: Վերոնշյալը տեղին է երկու մարզերի համար էլ և այստեղ միակ որո
շիչ գործոնը բացակայության ժամանակահատվածն է: Եթե ընտանիքի
անդամը կարճաժամկ ետ միգրանտ է (6 –7 ամիս է դրսում լինում տար
վա մեջ), ապա այս խնդիրները ի հայտ չեն գալիս իրենց սուր դրսևո
րում
ն երով:
Ըստ փորձագետների՝ ընտանեկան օտարումը հատկապես բնո
րոշ է ամուսիններին: Ուստի, ընտանեկան օտարման դրսևորման
ամենասուր ձևը ամուսնական օտարումն է՝ չնչին փոխազդեցություն,
թույլ հաղորդակցություն և զույգերի միջև մտերմության պակաս: Փոր
ձագետները որպես միգրացիոն ռիսկ նաև նշում են սոցիալ-հոգեբա
նական ազդեցությունը երեխաների վրա, ովքեր մեծանում են ընտա
նիքներում, որոնցում հայրը բացակայում է: Ինչպես նշվում է, թույլ
ծնողական վերահսկողությունը, միայն մեկ ծնողի հետ մեծանալու
փորձառությունը կարող են դեվիանտ վարքի պատճառ դառնալ:
Անդրադառնալով միգրացիային ընդհանուր առմամբ, պետք է
նշել, որ միգրացիոն հոսքերի աճի և դրանց շարունակականության
արմատներն ընկած են սոցիետալ մակարդակում օտարման առաջաց
ման հիմքում: Դիտարկելով Հայաստանից հեռանալու պատճառները
(գնահատելով միգրացիայի ներուժը), սոցիալական օտարման բա
ղադրիչները (մասնավորապես անզորությունը, իմաստազրկությունը և
աննորմությունը) արտահայտվել են իրենց սուր դրսևորում
ն երով:
Անզորությունը վերաբերում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճա
կին: Բանասացները հիմ
ն ականում նշում են, որ իրենք չեն կարող ոչինչ
փոխել Հայաստանում և չեն կարող իրենց դրությունը բարելավել, քա
նի որ, իրենց կարծիքով, ամեն ինչ կախված է կառավարությունից և
փոփոխությունները պետք է կառավարության կողմից նախաձեռնվեն:
Իմաստազրկությունը Հայաստանում ապագայի հանդեպ անո
րոշության պատճառով երկարաժամկ ետ պլաններ կազմելուց խուսա
փելն է:
Մյուս բաղադրիչը՝ աննորմությունը, ազդում է սոցիալական կյան
քի տարբեր ասպեկտների վրա: Սովորաբար, Հայաստանում խնդիր
ները լուծվում են միջնորդների միջոցով՝ մարդկանց, ովքեր համար
վում են ոչ ֆորմալ հարց լուծողներ: Այս միջնորդները կարող են լինել
բարեկամ
ն երը, ընկերները, ծանոթ մարդիկ: Հայաստանյան իրակա
նությունում խնդիրների լուծման այս ձևը բավականին ընդունված է
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և մարդիկ հաճախ ավելի հակված են իրենց բարեկամին, ծանոթին
խնդրել, որ իրենց օգնեն, քան թե դիմել համապատասխան կառույցնե
րին: Սա նաև վկայում է այն մասին, որ մարդիկ չեն վստահում տարեբր
պետական մարմինների, քանի որ չեն հավատում, որ կարող են համա
պատասխան արձագանք ստանալ այդ կառույցներից: Նշվածից բացի
նաև հարց լուծելու տարածված ձև է կաշառք առաջարկելը: Այսպիսով՝
պետք է նշել, որ հայաստանյան հասարակությունում ոչ ֆորմալ խնդրի
լուծման ձևերն ավելի ընդունված ու տարածված են, քան ֆորմալը, և
այս համատեքստում աննորմություն առաջանում է, երբ նորմերը ար
դյունավետ չեն և մարդիկ ձգտում են գտնել խնդիրների լուծման այ
լընտրանքայնի ձևեր:
Վերոնշյալները, ինչպես նաև Հայաստանում գործազրկության
հիմ
ն ախնդիրը, ընտանիքին ֆինանսապես աջակցելու անկարողու
թյունը ստիպում են մարդկանց արտագաղթել այլ երկրներ՝ ավելի լավ
հնարավորություններ ունենալու ակնկալիքով: Սակայն, Վայոց ձո
րի հետ համեմատ, Շիրակի մարզում միգրացիոն պոտենցիալը և ըն
տանեկան, ինչպես նաև սոցիետալ օտարման մակարդակներն ավելի
բարձր են:
Այսպիսով՝ վերադառնալով այն հարցին, թե ընտանեկան օտա
րումը միգրացիայի պատճառ է, թե հետևանք, պետք է նշել, որ այն
առաջին հերթին միգրացիայի հետևանք է, հատկապես եթե խոսում
ենք երկարաժամկ ետ միգրացիայի մասին: Մյուս կողմից, ընտանեկան
օտարումը կարող է դառնալ միգրացիայի պատճառ, երբ միգրացիայի
դիմելը դիտվում է որպես ոչ ֆորմալ բաժանվելու միջոց: Ընտանեկան
օտարումը միգրացիայի պատճառ է դառնում նաև այն ժամանակ, երբ
երկար ժամանակ դրսում գտնվելուց հետո միգրանտը վերադառնում
է ընտանիք, սակայն փոխհարաբերությունները այլևս նախկինը չեն,
չկան նախկին դերային պատասխանատվությունները և իրար չհար
մարվելը միգրանտին կրկին դրդում են դիմելու միգրացիայի: Այսինքն,
միգրացիայի հետևանքով առաջացած ընտանեկան օտարումը հետա
գայում դառնում է նաև միգրացիայի պատճառ: Ընտանեկան օտարու
մից բացի, միգրացիայի պատճառ է դառնում նաև սոցիետալ օտա
րումը, որն էլ իր հերթին կարող է ընտանեկան օտարման պատճառ
դառնալ: Ասյպիսով՝ տեսնում ենք, որ ընտանեկան և սոցիետալ օտա
րում
ն երը փոխկապված են աշխատանքային միգրացիայի համատեքս
տում և փոխպայմանավորում են մեկը մյուսին:
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СЕМЕЙНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОН
 ОВ АРМЕНИИ
ШИРАК И ВАЙОЦ ДЗОР
Резюме
Растущие миграционные потоки приводят к структурным измене
ниям, как на макро, так и на микроур
 овне, влияя, в частности, на
структуру семьи и отношения в ней. Последствие таких измене
ний – семейное отчуждение. В работе рассматривается проблема се
мейного отчуждения в контексте трудовой миграции. Исследование
проводилось в регионах Армении с низким и с высоким уровнем
миграции – Вайоц Дзор и Ширак. Работа основывается на теорети
ческом подходе социального отчуждения. Для исследования была
использована качественная методология. В целом было проведено
48 глубинных и 8 экспертных интервью.
Проблема отчуждения семьи рассматривается в двух направлени
ях – как причина трудовой миграции и как ее последствие. В первом
случае отчуждение является решающим фактором при принятии
решения о миграции. Во втором случае – это происходит из-за от
сутствия одного члена семьи, в частности, мужа / отца, таким об
разом, угрожая функционированию семьи в целом. Компонентами
отчуждения являются бессилие, безнормность и изоляция. Бессилие
в семье, в значительной степени, выражается в процессе принятия
решений и в низком уровне контроля над ситуацией. Компонент
безнормности проявляется, когда традиционность уступает место
гибкости. Компонент изоляции подразумевает слабую связь между
мигрантом и семьей, что также оказывает влияние на отношения в
семье. Семейное отчуждение по причине миграции приводит к бо
лее узкой форме отчуждения, к отчуждению супругов.
Ключевые слова: семейное отчуждение, социальное отчуждение,
трудовая миграция, бессилие, безнормность, изоляция.
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LABOR MIGRATION AND FAMILY ALIENATION
IN THE SHIRAK AND VAYOTS DZOR REGIONS OF ARMENIA
Abstract
Growing migration outflows from Armenia have caused structural trans
formations at both the macro and micro levels of society. More specifical
ly, they have impacted the structure and relationships of the traditional
Armenian family. One of the implications of such transformations is the
phenomenon of family alienation.
The research tries to unfold the nature of family alienation within the
context of labor migration in the Shirak and Vayots Dzor regions of Ar
menia. These two regions have the highest and lowest migration rates.
The research is based on social alienation theory and 48 in-depth and 8
expert interviews.
The paper analyzes social alienation as both a reason for and a conse
quence of seasonal migration. In the first case alienation becomes an
important factor for the decision to migrate. In the second case alien
ation occurs when one of the family members (husband/father) is absent,
which threatens the functioning of the family as a healthy unit. The pa
per identifies the symptoms of alienation, like powerlessness (exclusion
from decision-making processes and little control of situation), normless
ness (when flexibility is prioritized over traditionality) and isolation (little
communication between the migrant and his family, which affects their
relationships). Finally, the paper notes that the strongest form of family
alienation that may develop is marital alienation.
Keywords: family alienation, social alienation, labor migration, powerlessness, normlessness, isolation.

ԸՆՏԱՆԻՔ
ԵՎ
ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀԱՅՈՑ ՏՈՆԱԾԻՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ընտանիքը, լինելով էթնոսի ինքնությունը վերարտադրող կարևոր
օղակ, ըստ էության, տոների ավանդութացման գլխավոր ոլորտն է
և հիմ
ն ական չափորոշիչը: Խոսքը վերաբերում է թե՛ ընտանեկան,
թե՛ եկեղեցական, թե՛ պետական և թե՛ միջազգային տոներին ու ծե
սերին:
Տոների կենցաղավարման ամենատարածված ոլորտն ընտանիքն
է, քանի որ այն կապված է անձի կենսագործունեության հիմ
ն ական
փուլերի հետ` սկսած ծննդից, անվանակոչությունից, ամուսնությու
նից, ընդհուպ մինչև նախնիներին կամ հանգուցյալներին առնչվող
արարողությունները: Ավանդական տոները պարունակում են էթ
նոմշակութային հարուստ ժառանգություն, որոնք սերունդներին են
փոխանցվում հիմ
ն ականում ընտանիքների միջոցով:
Սույն հոդվածի նպատակը հայոց տոնածիսական համալիրի ամ
բողջական վերլուծությունն է՝ ընտանեկան արժեքների պահպան
ման, փոխանցման և, մասնավորապես, ավանդութացման հա
մատեքստում: Թեմային առնչվող հիմ
ն ախնդիրները քննարկվել
են հետևյալ երևույթների համապատկերում. ընտանիքի կառուց
վածք, տոնի մասնակցի սեռատարիքային նկարագիր, գյուղական
և քաղաքային առանձնահատկություններ, ներէթնիկ ու միգրա
ցիոն խմբեր, ծնունդ-անվանակոչություն, ամուսնահարսանեկան
հարաբերություններ, նախնիների հիշատակում, փոխայցելություն
ներ, ավագների նկատմամբ հարգանքի դրսևորում
ն եր, սերունդնե
րի դաստիարակություն և այլն:
Ուսում
ն ասիրության հիմքում ընկած են պատմահամեմատական,
վերլուծական, համադրական և ֆունկցիոնալ մեթոդները: Հիմ
նականում կիրառվել են էթնոսոցիոլոգիական զանգվածային և
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դաշտային ազգագրական մեթոդներով կատարված հետազոտու
թյունները: Արդյունքում հնարավորինս օբյեկտիվ և ամբողջական
ներկայացված է հայոց տոնածիսական մշակույթը` ընտանեկան
ավանդույթների համատեքստում:
Տոնը, որպես մշակութային միկրոհամալիր, մշտապես գտնվել է
տարբեր գիտությունների ուշադրության կենտրոնում, այն է՝ ազգա
գրություն, բանագիտություն, սոցիոլոգիա, հնագիտություն, աստ
վածաբանություն, տոմարագիտություն, հոգեբանություն, արվեստ
և այլն: Բնականաբար, տոների ամբողջական ուսում
ն ասիրությունը
ենթադրում է միջգիտաճյուղային համալիր հետազոտություն:
Ընտանիքը, որպես տոների ավանդութացման չափանիշ, արդեն
իսկ, գիտական ուրույն մոտեցում է, և ինչ-որ չափով տեսական նոր
ուղղություն՝ մշակութային այդ երևույթի հետազոտությունների
ոլորտում:
Հիմնաբառեր. ընտանիք, տոն, ծես, ավանդույթ, կենցաղ, մշակույթ:

Ընտանիքը տոների կենսունակությունը պայմանավորող և էթ
նոմշակութային արժեքները պահպանող գլխավոր ավանդական կա
ռույցն է:
Տոները դարեր շարունակ կանոնարկել են ինչպես ներընտանե
կան, այնպես էլ ազգակցական հարաբերությունները` դրանով իսկ
ձևավորելով շփման որոշակի համակարգ: Հայոց մեջ այդ գործառույ
թը հիմ
ն ականում կատարել են ավանդական տոները:
Ընդհուպ նախորդ դարի վերջերն ավանդական տոներն առա
վելապես տարածված էին ընտանեկան-ազգակցական միջավայրում
(տե՛ս աղյուսակ 1):
Ընտանեկան և ազգակցական միջավայրում ավանդական տոնե
րից նախընտրում էին Քրիստոսի ծնունդը, Խաչվերացը, Ս. Աստվա
ծածինը, Զատիկը, Տեառնընդառաջը և հատկապես Նոր տարին: Վեր
ջինս ընդհուպ մեր օրերը և՛ մասնակիցների սոցիալական կազմի, և՛
կատարման վայրի առումով պահպանել է ընտանեկան-ազգակցական
միջավայրի գերակայությունը (տե՛ս աղյուսակներ 2 և 3):
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Աղյուսակ 1.
Տոների և հիշատակի օրերի տարածումն
ազգակցական-սոցիալական տարբեր խմբերում (1990 թ.), %
Նախընտրում են նշել
Տոներ և
հիշատակի օրեր

ընտանիքի
ազգական
անդամ
ների հետ
ների հետ

հարևան ընկերների
ների հետ
հետ

Նոր տարի

58,0

35,0

3,0

4,0

Քրիստոսի
Ծնունդ

67,0

33,0

0,0

0,0

Տեառնընդառաջ

51,0

37,0

7,0

5,0

Զատիկ

58,0

32,0

8,0

2,0

Վարդանանց

48,0

17,0

22,0

13,0

Համբարձում

23,0

23,0

14,0

40,0

Վարդավառ

34,0

26,0

30,0

10,0

Ս. Աստվածածին

68,0

27,0

0,0

5,0

Խաչվերաց

52,0

48,0

0,0

0,0

Ապրիլի 24

36,0

8,0

14,0

42,0

Փետրվարի 23

45,0

7,0

0,0

48,0

Մարտի 8

44,0

14,0

2,0

40,0

Մայիսի 1

46,0

17,0

0,0

37,0

Մայիսի 9

39,0

8,0

3,0

50,0

Աղյուսակ 2.
Նոր տարվա տարածվածությունը կապանցիների
ազգակցական-սոցիալական տարբեր խմբերում (2009 թ.), %
ընտանիքի անդամ
ն երի հետ

59,0

ազգականների հետ

10,5

աշխատանքային կոլեկտիվով

0,5

ընկերների հետ

15,0

հարևանների հետ

13,0

ամբողջ համայնքով

2,0

այլ

0,0
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Աղյուսակ 3.
Նոր տարվա տարածման վայրը կապանցիների կենցաղում (2009 թ.), %
իր տանը

64,8

ծնողների տանը

27,4

բնության մեջ

0,0

աշխատավայրում

3,6

ռեստորանում, սրճարանում

3,0

մշակութային հաստատությունում

0,0

հավատակիցների տանը

0,0

սրբավայրերում (եկեղեցի, վանք, մատուռ) 0,0
այլ

1,2

Խորհրդային փուլում ընտանեկան-ազգակցական ոլորտում հա
մեմատաբար քիչ էին նշվում Վարդանանցը և Համբարձումը, որոնց
տարածումն ամենաբարձրն էր ընկերային և դրացիական միջավայ
րերում. օրինակ` Վարդանանց (ընկերներով` 13%, հարևաններով` 22%),
Համբարձում (ընկերներով` 40%, հարևաններով` 14%):
Ուշագրավ է ավանդական տոների տարածման պատկերը խորհր
դային ընտանիքում (տե՛ս աղյուսակ 4): Ավանդական տոնական այս
համալիրում ներքին հորիզոնականները զբաղեցնում են Համբարձու
մը (19%) և Վարդանանցը (5%), որոնց կենցաղավարման հիմ
ն ական
վայրն արտնի տարածքն է, այդ թվում’ բնությունը: Ինչ վերաբերում է
խորհրդային տոներին, ապա դրանք, մնալով որպես հասարակականքաղաքական միջոցառում
ն եր, որոշ չափով ներթափանցեցին նաև ըն
տանիք:
Խորհրդային որոշ տոների (Մարտի 8, Փետրվարի 23) տարածու
մը գրեթե հավասարազոր էին ընկերային և ազգակցական միջավայ
րերում, ինչը հիմ
ն ականում պայմանավորված էր դրանց կենցաղային
փոխակերպում
ն երով (տրանսֆորմացիայով):
Տոների կենցաղավարման ծավալները պայմանավորված են ըն
տանիքի կառուցվածքով1:
1

Մեծ կամ բարդ ընտանիք ասելով նկատի ունենք առնվազն եռասերունդ ըն
տանիքը թե° ուղղահայաց (ծնող, որդի, թոռ) և թե° հորիզոնական (եղբոր
ընտանիքներ` զավակներով, թոռներով և այլն) կտրվածքներով: Փոքրը (կամ
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Աղյուս ակ 4.
Տոների տարածվածությունը տանը նշողների շրջանում (1990 թ.), %
Տոներ
Տեառնընդառաջ

96,0

Նոր տարի

92,0

Քրիստոսի Ծնունդ

72,0

Զատիկ

62,0

Խաչվերաց

43,0

Ս. Աստվածածին

30,0

Վարդավառ

25,0

Համբարձում

19,0

Վարդանանց

5,0

Մարտի 8

60,0

Փետրվարի 23

50,0

Մայիսի 1

36,0

Մայիսի 9

37,0

Ներկայում մեծ ընտանիքն իրենում կրում է ավանդական ընտա
նիքի որոշակի ժառանգորդություն: Եռասերունդ ընտանիքն անգամ
գերուրբանիզացված Երևանում ապահովում է մշակութային, այդ թվում
տոնածիսական արժեքների տեղեկատվության բավականին մեծ հնա
րավորություն (ավելի քան 30%): Հետևաբար, ավանդական արժեքնե
րի փոխանցման համար անհրաժեշտ են ընտանեկան-ազգակցական
կայուն կապեր, որոնք բնական ճանապարհով են իրականանում մեծ
ընտանիքի, և խիստ դժվարանում` փոքրի դեպքում:
Մեծ և փոքր ընտանիքներում տոների տարածման մասշտաբային
տարբերություններն ակնառու է ավանդական գրեթե բոլոր տոներում.
Տեառնընդառաջ (Մ –21%, Փ –17%), Ս. Աստվածածին (Մ –20%, Փ –6%),
Խաչվերաց (Մ –30%, Փ –23%): Զատիկը, Համբարձումը և Վարդավառը
գրեթե հավասար էին տարածված մեծ ընտանիքներում2:
պարզ) երկսերունդ (ծնող և զավակ), ինչպես նաև միայն ամուսիններից բաղ
կացած ընտանիքն է:
2

Մկրտչյան Ս. Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Երևան, 2016, էջ 211 –212:
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Տոնի կատարման միջավայրի և դրա փոփոխման տեսանկյունից
շատ բնութագրական է Տավուշի Վարդավառի օրինակը: Ներկայում
ընտանեկան-ազգակցական միջավայրում այն նշողները կազմում են
85% (այդ թվում` ընտանիք` 51%, ազգակցական միջավայր`34%), իսկ ըն
կերայինում և դրացիականում`15% (այդ թվում՝ ընկերային` 11%, դրա
ցիական` 4%): Այստեղ ևս մեծ է ընտանիքի դերը, որը ոչ միայն տոների
կենցաղավարման ամենատարածված միջավայրն է, այլև այդ արժեք
ները սերունդներին փոխանցող տեղեկատվական գլխավոր կառույցը:
Մինչև նախորդ դարի կեսերը տոնն առավելապես նշվում էր համայ
նական միջավայրում: Ճիշտ է, ընտանեկանի և ազգակցականի գոր
ծոնը կար, սակայն ամենաակտիվ խումբը համայնքն էր: Խորհրդային
փուլում նկատվում էր համայնքային մասնակցության աստիճանական
անկում: Ուշագրավ է, որ այդ համակարգն իր հետ բերեց նաև խմբա
յին մասնակցության նոր ձևեր` հանձինս կոլտնտեսական բրիգադնե
րի: Վարդավառը մեծ մասամբ ընկալվում է որպես խնջույքային տոն,
որի նախընտրելի բաղադրիչն ընտանեկան հավաքներն են (60,7%)3:
Այսպիսով, անցյալում Վարդավառի սրբավայրեր գնացող հիմ
ն ական
խումբը համայնքն էր: Աստիճանաբար հեռանալով քրիստոնեական
վայրերից և սար-յայլաներից` հետզհետե փոխվեց նաև տոնը նշողնե
րի կազմը, ուր գերակայում էր ոչ թե համայնքը, այլ ընտանիքը: Նոր
վայրի ձևավորման համատեքստում աստիճանաբար առաջին պլան
մղվեց գյուղի ընտանեկան տարածքը4:
Ընտանիքում խորհրդային տոների կենցաղավարման աստիճա
նն, ըստ էության, նույնն էր` փոքր ընտանիքի մասնակի առավելութ
յամբ, որը հատկապես նկատելի էր քաղաքում: Խորհրդային տոներից
Մարտի 8-ը, մասամբ նաև Փետրվարի 23-ը և Մայիսի 9-ը որոշ բնա
կավայրերում նկատելի առավելություն ունեին մեծ ընտանիքներում,
որը պայմանավորված էր կենցաղում այդ տոների իմաստային փո
խակերպման արդյունքում մեծ ընտանիքին բնորոշ ավանդական ար
ժեքային չափանիշների կամ նորմերի (հարգանք, ուշադրություն տան
ավագ տղամարդու, տանտիրոջ, կնոջ, մոր նկատմամբ և այլն) ժառան
գորդությամբ:
3

Նշվ. աշխ., էջ 213:

4

Մկրտչյան Ս. Վարդավառը Տավուշում (ավանդույթ և արդիականություն),
Տարեգիրք N Գ, Աստվածաբանության ֆակ. Երևան, 2008, էջ 353 –355:
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Ընտանիքը կատարում է ավանդական արժեքները սերունդներին
փոխանցող տեղեկատվական կարևոր գործառույթ: Դա հատկապես
նկատելի է խորհրդային շրջանում, ուր կրոնա-ավանդական տոնե
րի կատարման ձևերին ու ժամկ ետներին ամենաիրազեկն ավագ սե
րունդն էր. նրանց 64%-ը մերձավոր ազգականներն էին` տարեցների
և հատկապես կանանց նկատելի առավելությամբ` 72%: Խորհրդային
փուլում տոների վերաբերյալ եկեղեցական տեղեկատվական աղբյուր
ների իրազեկությունը բնակչության շրջանում բավականին ցածր էր
(11%)5:
Հանդիսանալով նախնիների ստեղծած արժեքները սերունդնե
րին փոխանցող միջոց` տոները կատարում են դաստիարակչական
գործառույթ: Բնականաբար, այդ դերը տոների կենցաղավարման գոր
ծում բավականին նշանակալից է, մանավանդ որ այն պարունակում
է սերունդների ազգային դաստիարակության հազարամյա նորմեր:
Տոներն իրենց ծիսական ողջ համալիրով անձին հնարավորություն են
տալիս հաղորդակցվելու նախնիների մշակութային արժեքներին և բա
րոյական կանոններին:
Ավանդական տոները պարունակում են մեծերի և փոքրերի հար
գալից վերաբերմունքի բազում ձևեր, որոնք հարյուրամյակներ շարու
նակ կարգավորվել են ծիսասովորութային նորմերով: Կրտսեր և ա
վագ սերունդների նման փոխհարաբերություններն արտացոլված են
ավանդական տոների այնպիսի բաղադրիչներում, ինչպիսիք են՝ փոխ
այցելությունները, նվիրատվությունները և հանգուցյալների հիշատակ
ման արարողությունները:
Ընտանիքում ավանդական տոների կենցաղավարումն անցյալում
պայմանավորված էր նաև անվանակոչության6 ավանդույթներով: Այ
սօր բավականին տարածված է ծննդյան տարեդարձի սովորույթը, որը
մինչև 20-րդ դ. սկզբները հայոց մեջ ընդունված չէր և հիմ
ն ականում
կապված է խորհրդային շրջանի հետ7:
5

Մկրտչյան Ս. Հայոց տոնածիսական մշակույթ, էջ 213:

6

Շահազիզ Ե. Նոր-Նախիջեւ անը եւ Ն. նախիջեւ անցիք, ԱՀ, գիրք IX, Թիֆլիս,
1902, էջ 39: Բդոյան Վ. Հայ Ժողովրդական խաղեր, Երևան, 1963, էջ 63: Հով
հաննես Մկրտիչ, Մաճկալ, Երևան, 18 հունվարի, 1925:

7

Սադոյան Վ. Երևանի ազգագրական նյութեր, Երևան, 1967 թ., ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ
ԱԲԱ, մասեր 18, 123, տետր 24, 15:
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Տոնածիսական արժեքների ամրապնդումն ընտանիքներում մեծ
չափով պայմանավորված է նաև ամուսնա-հարսանեկան ավանդույթ
ներով: Տոները կարգավորել են ամուսնական հարաբերությունների
գրեթե բոլոր փուլերը` երիտասարդությանն ընձեռած ծանոթանալու
հնարավորությունից8 մինչև նշանդրեքն9 ու հարսանիքը10, նորապ
սակների փոխայցելություններն ու նվիրատվությունները11, օժիտն12
ու դարձը: Շնորհավորական փոխայցելությունների այդ գործառույթը
մինչև 20-րդ դարասկիզբը կատարում էին ավանդական տոները: Այս
առումով առանձնանում էին Նոր տարին, Քրիստոսի ծնունդը13, Տեառ
նընդառաջը14, Բարեկենդանը15, Ծաղկազարդը16, Զատիկը17, Վարդա
վառը18, ինչպես նաև` Մեծ պասն19 ու աշնանային Նավասարդը20:
Խորհրդային շրջանում, երբ ավանդական տոների կենցաղավա
րումն աստիճանաբար պարփակվում էր ընտանեկան միջավայրում,
դրանք դեռևս պահպանում էին ընտանեկան հարաբերությունների
կարգավորման գործառույթը: Այս առումով դիտարժան է խորհրդային
8

Լալայեան Ե. Վարանդա, ԱՀ, գիրք Գ, 1, էջ 25: Բարսեղյան Ս. Արմուտլի գյու
ղի (Կարսի նահանգ) սովորությունները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ԱԲԱ, 433,
տետր 6, էջ 53: Շահազիզ Ե. նշվ. աշխ., էջ 35 –36:

9

Մալխասեան Հ. Ջաւախք, Բարեկենդան, ԱՀ, Թիֆլիս, 1897, գիրք Բ, էջ 260:
Մանուկեան Ա. Հայ եկեղեցու տօները, Թեհրան, 1969, էջ 87 –117:

10 Հայրապետյան Հ. Սիսիանի շրջանի Շաղաթ գյուղի պատմությունը, ապրե
լակերպը (1828 –1928 թթ.), 1982 թ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ԱԲԱ, 3/114, էջ 33:
11

Լալայեան Ե. Վայոց Ձոր, ԱՀ, գիրք XIV, Թիֆլիս, 1906, էջ 148: Բորչալուի
գաւառ, ԱՀ, գիրք X, Թիֆլիս, 1903, էջ 259: Զանգեզուր, ԱՀ, գիրք Դ, № 2,
Թիֆլիս, 1898, էջ 70:

12 Հայրապետյան Հ. նշվ. աշխ., էջ 65:
13 Նիմանդ, Քրիստոսի Ծնունդն ու մկրտությունը, Անաստված, Երևան, 1928,
11 –12, էջ 105 –106:
14 Հայրապետյան Հ. նշվ. աշխ., էջ 65: Մկրտչյան Ս. ԴԱՆ, Հրազդանի շրջան,
1987, տետր 1 –3:
15 Լալայեան Ե. Ջաւախք, ԱՀ, գիրք Ա, Շուշի, 1895, էջ 241:
16 Քաջբերունի, նշվ. աշխ., էջ 124 –125:
17 Լալայեան Ե. Վայոց Ձոր, ԱՀ, գիրք XIV, էջ 148:
18 Լալայեան Ե. Ծիսական կարգերը հայոց մէջ, ԱՀ, գիրք XXIII, № 2, Թիֆլիս,
1912, էջ 231: Բարսեղյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 73:
19 Գալստյան Հ. Չապաքինված վերք (Հուշեր անցյալից), 1976 թ., Երևան, ՀՀ
ԳԱԱ ՀԱԻ ԱԲԱ, 422, 472, էջ 468:
20 Պողոսեան Ե. Նոր տարւոյ տօնը հին եւ նոր հայոց քով, Վիեննա, 1952, էջ 50:
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նոր տոների մուտքը հայոց ծիսահամալիր: Խոսքը մասնավորապես
վերաբերում է Կանանց միջազգային օրվան, որը, չնայած միջազգա
յին-հեղափոխական բնույթին, կենցաղում մեծ մասամբ ընկալվում է
որպես մայրերին, կանանց և աղջիկներին նվիրված տոն: Ամուսնական
ծիսակարգի հենքը կազմող խոսկապի, նշանդրեքի և մասնավորապես
օժիտին առնչվող արարողության ժառանգորդությունը ժամանակի ըն
թացքում ստանձնեց նաև այդ տոնը: Պատահական չէ, որ օժիտի կա
պակցությամբ Տեառնընդառաջի հետ Մարտի 8-ը նույնիսկ նկատելի
առավելություն ուներ մյուս տոների համեմատ: Չնայած անկման մի
տում
ն երին, 1990-ականներին Մարտի 8-ն ամրապնդվել էր ընտանի
քում. տանը նշում էր 60%-ը, իսկ ընտանեկան-ազգակցական և ընկե
րային միջավայրում՝ համապատասխանաբար 58%-ը և 42%-ը21: Նրան
հաջողվեց յուրացնել մայրության, կանանց մեծարման ավանդական
գործառույթը: Այն մասնակիորեն ստանձնեց նաև ավանդական ծի
սակարգի այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք էին նորապսակների
փոխայցելություններն ու օժիտ տանելը, և ըստ էության դարձավ Տե
առնընդառաջի և Ծաղկազարդի ժառանգորդը, որի հետ իմաստային
որոշակի համապատասխանություն կար նորահարսի կամ մայրության
տոնի ընկալման առումով:
Նմանատիպ երևույթ էր ուրվագծվում նաև խորհրդային Բանա
կի տոնի կապակցությամբ, որն անկախ ծագման բնույթից կենցաղում
ընկալվում է տղամարդկանց և տղաների տոն, քանի որ այդ գործա
ռույթին առավել առնչվող ավանդական տոները (հատկապես` Վար
դանանցը) անկում էին ապրել, իսկ առաջին հանրապետության Բա
նակի տոնն այդպիսի դեր չհասցրեց կատարել: Խորհրդային բանակի
տոնը նշողների մեծ մասն այն ընկալում էր որպես տղամարդկանց և
տղաների շնորհավորանքի օր: Տղամարդը` ընտանիքի հայրը, ըստ
ավանդույթի, շարունակեց պահպանել տան մեծի կարգավիճակը, որի
նկատմամբ այդ տոնը հարգանքի յուրատեսակ դրսևորում էր, չնայած
որ տան գլխավորի կերպարն արտահայտված էր խորհրդային զին
վորի կարգավիճակով: Այդ հանգամանքով էր պայմանավորված, որ
նույնիսկ համազգային զարթոնքի շրջանում խորհրդային հասարակա
կան-քաղաքական և մշակութային համակարգի արժեզրկման պայմա
ններում Փետրվարի 23-ը նախընտրելի տոնական համալիրում զբա
ղեցնում էր միջին հորիզոնականները:
21 Մկրտչյան Ս. Հայոց տոնածիսական մշակույթ, էջ 209 –211, 217:
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Ընտանիքում տոների տարածումն առնչվում է նաև նախնիների
կամ հանգուցյալների հիշատակման ընտանեկան ավանդույթներն:
Անցյալում այդ գործառույթը հիմ
ն ականում կատարում էին կրոնա-ա
վանդական և հատկապես տաղավար տոները: Դարերի ընթացքում
այդ տոների շուրջը ձևավորվել էր հիշատակման բնույթի փոխհարա
բերությունների յուրատեսակ համալիր: Խորհրդային համակարգը
որոշակի փոփոխություններ մտցրեց տոնածիսական համակարգում:
Նախնիների հիշատակման նոր արարողություններն ավանդականի և
նորի յուրատեսակ փոխհամակցություն էին: Այս առումով առանձնա
նում էին մայիսյան (մայիսի 2) և հունվարյան (հունվարի 2) հիշատակի
(գերեզմանների) օրերը22, որոնք, պահպանելով ավանդական ծիսահա
մալիրի կառուցվածքային և մասամբ նաև ժամկ ետային համամասնու
թյունները, ժամանակի ընթացքում ամրապնդվեցին ընտանիքներում23:
Բազահայտվեց նաև ազգականների շրջանում տոների տարած
ման հարաբերակցությունը դրանց կենցաղավարման հետևյալ շար
ժառիթների կապակցությամբ. այցելություններ ա) տոներին ու ընտա
նեկան հանդեսներին մասնակցելու և բ) խորհրդակցելու նպատակով:
Դրանց կենցաղավարման հիմ
ն ական շարժառիթը տոներն էին, ուր
բացի Ամանորից առանձնանում էին նաև Տեառնընդառաջը (Ա –25%,
Բ –14%) և Վարդավառը (Ա –45,4%, Բ –36,7%): Մասշտաբային փոխայ
ցելությունների առումով խորհրդային պետական տոներից աչքի էին
ընկնում Մարտի 8-ը (Ա –88%, Բ –80%), Մայիսի 9-ը (Ա –73,6%, Բ –64%) և
Մայիսի 1-ը (Ա –84%, Բ –75%), ինչը պայմանավորված էր ընտանեկանազգակցական միջավայրում էթնոմշակութային ադապտացիայի հե
տևանքով դրանց ձեռք բերած նոր հատկանիշներով, այն է` ավանդա
կան արժեքների ժառանգորդությամբ:
Ավանդական տոներն ամենից շատ տարածված են արևմտահայ
և պարսկահայ ընտանիքներում: Այդ տոները համեմատաբար սակավ
են արևելահայերի շրջանում և, պատահական չէ, որ աշխարհիկ (այդ
թվում` խորհրդային) տոները տարածված են հատկապես հայ էթնոսի
մակրոէթնիկ այդ խմբերում:
22 Մկրտչյան Ս. Մշակութային տուրիզմի խթանման հեռանկարները Մեղրիում,
«Հայաստան» համահայկական հիմ
ն ադրամ, Երևան. 2002, էջ 62:
23 Մկրտչյան Ս. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Տավուշի մարզ,
Իջևան, 2008 թ.: Սյունիքի մարզ, Կապան, 2009 թ.:
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Նշված տոները երևանցիների շրջանում ևս լայն տարածում ու
նեն: Դա հիմ
ն ականում պայմանավորված է նրանով, որ Երևանը միգ
րացիոն գործընթացների հետևանքով ձևավորված ներէթնիկ խմբերի
համահավաք է, ուր գյուղական բնակչության հետ մեծ թիվ են կազմում
պարսկահայերի ու արևմտահայերի ընտանիքները: Այս առումով հատ
կապես առանձնանում են արևմտահայ հայրենադարձները, որոնք հա
յոց կրոնա-ավանդական արժեքների հիմ
ն ական կրողներն էին:
Տոների կենցաղավարումը մեծ չափով կախված է բնակավայրի
տիպից: Այս գործոնով են հիմ
ն ականում պայմանավորված գյուղական
ու քաղաքային բնակչության տոնական վարքագծերի առանձնահատ
կությունները:
Խորհրդային շրջանում ավանդական տոների կենցաղավարման
գլխավոր ոլորտը շարունակում էր մնալ գյուղը, ուր, ի տարբերություն
քաղաքի, պահպանվել էին ավանդական ընտանեկան կառույցնե
րը: Այդ երևույթը նկատելի էր Համբարձում (գյուղ –22%, քաղաք –11%),
Ս. Աստվածածին (գյուղ –21%, քաղաք –10%), Վարդանանց (գյուղ –22%,
քաղաք –15%), Խաչվերաց (գյուղ –27%, քաղաք –20%) և մասամբ` Քրիս
տոսի ծնունդ (գյուղ –24%, քաղաք –22%) ու Տեառնընդառաջ (գյուղ –20%,
քաղաք –15%) տոներում: Ինչ վերաբերում է քաղաքային ընտանիքնե
րում գյուղականի համեմատ ավանդական տոների առավելությանը
(Լոռի-Տավուշում` Քրիստոսի ծնունդը (1% –12%), Զատիկը (13% –52%),
Համբարձումը (2% –10%), Տեառնընդառաջը (0,5% –5%), Հրազդան-Կա
մոյում` Խաչվերացը (24% –33%), Քրիստոսի ծնունդը (24% –27%) և այլն),
ապա դա պայմանավորված էր նրանով, որ այդ քաղաքաբնակները
մեծ մասամբ ավանդապահ արևմտահայերի ժառանգորգներն են:
Քաղաքային ընտանիքում ավանդական տոների անկման, ձևա
փոխման, ինչպես նաև օտարածին տոների ներթափանցման միտում
ները նկատվում էին 19-րդ դարավերջին: Կապված քաղաքագոյաց
ման գործընթացների, ավանդական ընտանիքի անկման և միջէթնիկ
շփում
ն երի հետ, հայոց տոնական վարքագծում տեղի էին ունենում
որոշակի փոփոխություններ, որոնք արագ տեմպերով էին ընթանում
հատկապես էթնոսի բնօրրանից դուրս գտնվող բազմէթնիկ քաղաքնե
րում: Պատահական չէ, որ ավանդական տոներն ու ծեսերը հիմ
ն ակա
նում պահպանվել էին հայաստանյան գյուղական միջավայրում:
Ուշագրավ է նաև տոնի բնակավայրի կամ վայրի փոփոխման
հետ կապված դրդապատճառների հետազոտությունը: Այս առումով
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բնութագրական են Տավուշի Վարդավառի օրինակով կատարված դի
տարկում
ն երը: Վերջինիս ընտրույթը տվյալ տարածաշրջանի համար
պայմանավորված էր նրանով, որ առ այսօր էլ այդ տոնը կատարում
է ընտանեկան-ազգակցական համահավաքի գործառույթ: Այդ գյուղե
րում 21-րդ դարասկզբին Վարդավառը նշում էր բնակչության 97,1%-ը,
որն իր ծավալներով գրեթե հավասար էր Նոր տարվան: Համեմատե
լու համար նշենք, որ 20-րդ դարավերջերին24 Վարդավառի տարածվա
ծությունը Հայաստանում 39% էր25: Չնայած խորհրդային շրջանում այդ
տոնի անկման միտում
ն երին, այն ամենաբարձր ցուցանիշն ուներ Տա
վուշի գյուղերում (75%)26: Այդուհանդերձ, միգրացիոն գործընթացները
բացասաբար անդրադարձան Վարդավառի վրա: Տավուշցին որքան
հեռացավ գյուղից, այնքան երկրորդ պլան մղվեց այդ տոնը: Դա մաս
նավորապես նկատելի է երևանաբնակ տավուշցիների ու առավել ևս`
նրանց սերունդների շրջանում, ուր նախընտրելի տոների համալիրում
առաջնությունն արդեն տրվում է Նոր տարուն և ոչ թե Վարդավառին,
որը մասամբ շարունակում է պահպանել ընտանեկան համահավաքի
գործառույթը: Պատահական չէ, որ նույնիսկ 20-րդ դ. վերջերին Վար
դավառն ամենից շատ կենցաղավարում էր նրանց շրջանում, ուր հայ
րենիքի ընկալումը կապված էր ծննդավայրի` այն է տոնի հիմ
ն ական
բնօրրանի հետ (61%)27:
Եթե անցյալում Տավուշի Վարդավառի հիմ
ն ական վայրը սարյայլաներն էին, ապա 21-րդ դարասկզբին որոշակիորեն կրճատվել էր
այդտեղ նշողների թիվը: Այդ վայրերը գոյություն ունեն նաև ներկա
յում, սակայն բնակչության շուրջ 5%-ն է այնտեղ գնում: Վերջիններս
հիմ
ն ականում նրանք են, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ և
սարերում ունեն ավանդական կացարաններ28: Սար-յայլաներում տոնը
24 20-րդ դարավերջին նկատվում է Վարդավառի վարկանիշի որոշակի աճ, որն
ակնառու է և՛ գյուղական (1980 թ.` 47% –1990 թ.` 64%), և՛ քաղաքային (1980 թ.`
31%, 1993 թ.` 43%, այդ թվում` Երևանում (1976 թ.` 23%, 1992 թ.` 33%, 1999 թ.` 36%)
բնակավայրերում (տե՛ս աղյուսակ 42):
25 Մկրտչյան Ս. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, ՀՀ Տավուշի
մարզ. Այգեհովիտ, Գետահովիտ, Դիտավան, Ծաղկավան գյուղեր, ՀՀ ԳԱԱ
ՀԱԻ գիտարշավ, 2007 թ.: Վարդավառը Տավուշում, էջ 352:
26 Մկրտչյան Ս. նշվ. աշխ., էջ 352:
27 Վերջիններս Այգեհովիտում հայտնի էին բինա անունով:
28 Դիտավանում տարածված էին դագա, յուրթ կամ ուրթ անուններով հայտնի
կացարանները: Դագան բրեզենտից պատրաստված շարժական կլոր վրան
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նշողների նվազումը որոշ չափով պայմանավորված է հեռագնա անաս
նապահության անկմամբ: Սարը և վերջինիս հետ կապված ավանդույթ
ները ներկայում չեն գրավում նոր սերնդին: Նմանատիպ վերաբերմունք
ունեն նույնիսկ ավագները, որոնց կարծիքով անասնապահությամբ և
ընդհանրապես գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ: Այդ
երևույթը պայմանավորված է նաև ազգականների այցելությունների
նվազմամբ: Ամեն տարի շուրջ 15%-ով կրճատվում է ՀՀ-ում և արտ
երկրում բնակվող տավուշցիների Վարդավառին մասնակցությունը,
որը հիմ
ն ականում կապված է նյութական դժվարությունների հետ:
Այսպիսով, նկատվում է տոնի ավանդական վայրի աստիճանական
մոտեցումը գյուղին: Եթե անցյալում այդ արարողությունների հիմ
ն ա
կան տեղը սրբավայրերն ու սար-յայլաներն էին, ապա այսօր դրանք
բնակավայրի մերձակայքում գտնվող աղբյուրներով և գետակներով
հարուստ անտառային գեղատեսիլ գոտիներն են ու հատկապես` գյու
ղական տնամերձ այգիները: Վազաշեն (նախկինում` Լալի) գյուղի օրի
նակն այդ երևույթի փաստացի ապացույցն է: Մինչև նախորդ դարի
կեսերը Վարդավառի հանդիսավայրեր այցելող հիմ
ն ական սոցիա
լական խումբը համայնքն էր: Գյուղացիների մեծ մասը գնում էր Խաչ
անունը կրող սրբավայրը, իսկ փոքր հատվածը` հարևան Այգեհովիտ
գյուղի մոտ գտնվող Սրվեղի վանքը: Այդ ժամանակ գյուղական-ընտա
նեկան միջավայրում տոնը նշողները շատ քիչ էին: 1960-ականներին,
երբ երկրաբանահետախուզական աշխատանքների հետևանքով գյու
ղի մերձակա տարածքում բացվեցին բնական բուժիչ աղբյուրներ, աս
տիճանաբար փոխվեցին տոնի ավանդական տեղավայրերը և նախ
ընտրությունը տրվեց նորահայտ Թթու ջրին և Կալերին: Հեռանալով
սրբավայրերից և սար-յայլաներից` հետզհետե փոխվեց նաև այցե
լուների կազմը, ուր գերակայում էր ոչ թե համայնքը, այլ ընտանիքը:
Տոնակատարության նոր վայրի ձևավորման համատեքստում աստի
ճանաբար առաջին պլան մղվեց գյուղի ընտանեկան տարածքը կամ
տնամերձը29: Վարդավառի տեղի փոփոխման վերաբերյալ ակնառու
էին հետազոտությունների արդյունքները. գյուղական կամ հայրական
տան տարածք` 55%, մերձակա բնական միջավայր (անտառ, աղբյուր,
էր, որը հարմարավետ էր ինչպես տեղափոխման, այնպես էլ տնտեսական
ապրանքները պահեստավորելու առումով (տե°ս Մկրտչյան Ս., նշվ. աշխ.,
էջ 354):
29 Վարդավառը Տավուշում, էջ 354 –355:
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գետակ և այլն)` 25%, մերձավոր ազգականների ընտանեկան տարածք`
9%, քրիստոնեական սրբավայր` 6%: 21-րդ դարասկզբին այգեհովիտցի
ների 25%-ը Վարդավառը նշել է Սրվեղի վանքում, իսկ 75%-ը` գյուղում
կամ նրա մերձակա տարածքում: Ծաղկավանցիների ավելի քան 65%-ն
այն նշում էր տանը, իսկ 35%-ը` գյուղի շրջակայքում30:
Самвел Мкртчян
Института археологии и этнографии НАН РА
Кафедра теории и истории религии ЕГУ

АРМЯНСКАЯ ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Резюме
Как важное звено воспроизводства этнической идентичности, семья
по сути является главной сферой бытования праздников и основным
показателем их традиционализации. Это относится к семейным, ре
лигиозным и государственным и даже международным праздникам
и обрядам.
Наиболее распространенная сфера бытования праздников  семья,
так как она связана с основными этапами жизнедеятельности лично
сти, начиная с рождения, женитьбы и вплоть до поминальных обря
дов, связанных с памятью предков.
В традиционных праздниках заключено богатое этнокультурное
наследие, механизм передачи которого заложен в семье.
Цель настоящей статьи всесторонний анализ празднично-обрядового
комплекса у армян, в контексте сохранения, трансмиссии, в част
ности, традиционализации, семейных ценностей. Связанная с этой
темой проблематика обсуждались в панораме следующих явлений:
структуры семьи, половозрастного состава участников празднично
го обряда, особенностей городского или сельского свойства, внут
риэтнических и миграционных групп, родильно-тезоименитства,
свадебно-брачных отношений, поминовения предков, взаимных по
сещений, проявлений уважения к старшим, воспитания поколений
и др. В исследовании применены сравнительно исторический, ана
30 Մկրտչյան Ս. նշվ. աշխ., էջ 355, Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն
ներ, ՀՀ Տավուշի մարզ. Այգեհովիտ, Գետահովիտ, Դիտավան, Ծաղկավան
գյուղեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ գիտարշավ, 2007 թ.: Տավուշցիների տոնական և կրո
նական վարքագիծը, Տավուշ. սոցիալ-մշակութային գործընթացներ (ավան
դույթ և արդիականություն), Երևան, 2014, էջ 45 –46:
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литический, сопоставительный и функциональный методы. Прив
лечены материалы масштабных этносоциологических и полевых
этнографических исследований. В результате, в контексте семейной
традиции представлена по-возможности обьективная и целостная
праздиично-обрядовая культура.
Праздник в качестве культурного микрокомплекса, постоянно на
ходился в центре внимания разных наук – этнографии, фольклора,
социологии, археологии, теологии, психологии, искусства, генеоло
гиии др. Естественно, целостное изучение праздников предполагает
комплексное междисциплинарное исследование. Семья, как мера
традиционилизации праздников, уже этим является самостоятель
ным подходом и в какой-то мере новое теоретическое направление
изучения этого культурного явления.
Ключевые слова: Семья, праздник, обряд, традиция, быт, культура.
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ARMENIAN RITUAL CULTURE IN TRADITIONAL FAMILIES
Abstract
Family, an important productive circle of ethnic identity is the main field
and index for traditionalising family, religious, state and international
holidays.
Family is the most significant forum for celebrating holidays, as it is con
nected with the main phases of a person’s life, from birth to naming,
marriage and events dedicated to one’s forefathers. Traditional holidays
are rich in ethnocultural heritage, spanning generations through families.
The articl researches the complex family ritual system intended to pre
serve and pass on family values, especially traditions.
These issues are discussed, taking into consideration family structure, age
and gender of the participants, rural and city characteristics, inner-eth
nic and migration groups, birth-naming, marriage-wedding relations,
remembering forefathers, mutual visits, respect towards the elderly, up
bringing of children and similar factors.
The historical-comparative and functional methods have been used for
this paper. Its focus is the cultural microcomplex system of Armenian
holidays.
Key words: family, holiday, ritual, tradition, lifestyle, culture.
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ԿՆՈՋ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ
ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիված է կնոջ և տղամարդու կերպարների ձևավորման
և փոփոխման միտում
ն երին, որն ունի գիտագործնական նշանա
կություն: Այդ կերպարների ընկալման անհամապատասխանու
թյունը զանազան սոցիալական շերտերի կողմից կարող է ունենալ
անցանկալի սոցիալական հետևանքներ և՛ ընտանիքում, և՛ այլ մի
ջավայրերում: Հոդվածի մոտեցումը հիմնված է սոցիալ-հոգեբանա
կան «խարսխման» տեսության վրա, որտեղ կարևորվում է բառերի
«միջուկը», իմաստը: Համադրվել են պատմական աղբյուրները և
արդի սոցիոլոգիական հետազոտութունների նյութերը, որին մեր
գիտական հետազոտություններում ուշադրություն չի հատկացվել:
Նյութերի համադրությունը վկայում է սոցիալական կյանքի փոփո
խության ազդեցությունը կնոջ և տղամարդու կերպարների վրա,
որում նկատվում է կնոջ կերպարների ավելի հաստատուն լինելը:
Կերպարների ուսում
ն ասիրությունն ունի նաև բավականին չլուծ
ված խնդիրներ: Կերպարների ցանկերը ընդարձակ են, սոցիալա
կան շերտերի կողմից դրանց ընկալման բովանդակությունն ունի
բավականին առանձնահատկութուններ, ուստի սոցիոլոգիական
հարցում
ն երում դրանց հետ առնչվող հարցերի ձևակերպումը և հե
տագա բացատրումը պահանջում է միջառարկայական համալիր
հետազոտություններ:
Հիմնաբառեր. Սոցիալական կերպար, սոցիալական պատկերա
ցում, պատկերացում
ն երի խարսխում, դիրքորոշում, կարծրատիպ,
առօրեական հոգեբանական գիտելիքներ:

Կնոջ և տղամարդու կերպարները քննարկման առարկա են հան
դիսանում գիտական, հրապարակախոսական, գրականության, ար
վեստի և այլ բնագավառների ներկայացուցիչների կողմից: Այդպիսի
հետաքրքրությունը պատահական չէ, քանի որ այն ունի ոչ միայն գի
տական, այլև կարևոր հասարակական նշանակություն: Կերպարը հան
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դիսանում է մարդկանց վարքի հոգեբանական կարգավորիչ` պարու
նակելով փոխադարձ ակնկալիքներ և համապատասխան պահանջ
ներ, որոնց անհամապատասխանությունը կարող է բազմաբնույթ բա
ցասական
սոցիալական
ազդեցություններ
ունենալ:
Այդ
ազդեցությունները կարող են դրսևորվել ոչ միայն ամուսնական զույ
գերի, այլև ընտանիքի մյուս անդամ
ն երի, ազգականների, սոցիալա
կան զանազան միկրոմիջավայրերի անդամ
ն երի փոխհարաբերու
թյուններում և, ընդհանրապես, հասարակական կյանքի բազմաթիվ
երևույթներում: Դրանք կարող են նպաստել անգամ հակահասարակ
ական գործողություններին, առողջական խնդիրների առաջացմանը և
այլն1: Կերպարները բարդ հոգեբանական գոյացություններ են և ըն
կած են մարդու ընկալման, մտածողության, լեզվի, դիրքորոշում
ն երի,
վարքի հիմքում, որն առ այսօր գիտական բազմաթիվ բնագավառնե
րում երկարամյա ուսում
ն ասիրությունների պատճառ է հանդիսանում:
Այդ ուսում
ն ասիրությունները տեսական կարևոր նշանակություն ունեն
ֆիզիոլոգիայի, հոգեբանության, հոգեբուժության, փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի, ազգագրության, բանասիրության և գիտական այլ
ոլորտների համար: Սույն աշխատանքի նպատակն է հանդիսանում
էթնոսոցիոլոգիական մեթոդների, սոցիալ-հոգեբանական տեսություն
ների, պատմահամեմատական մոտեցում
ն երի հիման վրա բացահայ
տել տարբեր տիպերի սոցիալական կերպարների և իդեալական կնոջ
և տղամարդու կերպարների առանձնահատկություններն ու փոփոխ
ման միտում
ն երը հայ իրականության մեջ: Բավականին բարդ է կեր
պարների բնորոշում
ն երում կողմ
ն որոշվելը, քանի որ դրաք մեծաթիվ
են և իրականացվում են տարբեր գիտական բնագավառներում և ան
գամ զանազան գիտական դպրոցների շրջանակներում: Այնուամենայ
նիվ, հիմ
ն ականում ընդունվում է այն մոտեցումը, որ դրանք դիրքորո
շում
ն եր են, հանդիսանում են վարքի կարգավորիչներ և թույլատրելի
մոտիվացիա` դրդելով, կանխորոշելով վարքը2: Հաջորդ կարևոր տե
սական խնդիրը կերպարների դասակարգումն է: Ցանկացած առարկա
և երևույթ մարդու գիտակցության մեջ հանդես է գալիս կերպարների
ձևով: Սակայն, մեր խնդիրը կնոջ և տղամարդու, ինչպես նաև ամուս
1

Кон И, Гегемонная маскулинность как фактор мужского (не) здоровья,
Социология: теория, методы маркетинг, 2008, N 4, с.

2

Jacq Coenen-Hunter, Le type ideal comme instrument de la recherche sociologiqe//
Revu francaise de sociologie, 44 –3, 2003. p. 544.
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նու կերպարների քննարկումն է, որոնք դասվում են սոցիալական կեր
պարների շարքին և կարող են բացատրվել տարատեսակ սկզբունքնե
րի հիմ
ն ա վրա` դիրքորոշում
ն երի, անտիցիպացիայի, մարդկային հա
ղորդակցության, առօրեական հոգեբանական գիտելիքների, կարծրա
տիպերի, սոցիալական կապիտալի, սեմանտիկ և այլ մոտեցում
ն երով:
3
Բավականին արդյունավետ են խարսխման երևույթի միջոցով սոցի
ալական պատկերացում
ն երի հետազոտությունները: Այս տեսությամբ
նշվում է, որ ցանկացած սոցիալական պատկերացում
ն երի ուսում
ն ա
սիրության կարևոր փուլերից է դրանց բովանդակության որոշումը,
«կենտրոնական միջուկի» փնտրտուքը: Այնուհետև կարևորվում է զա
նազան հասկացությունների կոնկրետ համադրությունների իմաստի
որոնումը, որոնք կազմում են սոցիալական պատկերացման բովանդա
կությունը: Այդ իմաստը չի կարող լիովին որոշվել միայն պատկերա
ցում
ն երի սեմանտիկ բովանդակության վերլուծության միջոցով, քանի
որ այն անհրաժեշտաբար կապված է այն նշանակությունների հետ,
որոնք արտացոլում են սոցիալական սուբյեկտների սիմվոլիկ կոմունի
կացիայի պլանը: Այս կամ այն սոցիալական պատկերացման անհա
տական նշանակությունը մշտապես շերտավորվում, «ամրապնդվում»
է որոշ առավել ընդհանուր նշանակությունների համակարգի վրա,
որոնք միջնորդավորում են տվյալ սոցիալական տարածքին բնորոշ
հաղորդակցությունը և հարաբերություննները: Առանձնացվում են ամ
րապնդման երեք տիպեր: Դրանցից առաջինը կապված է ընդհանուր
արժեքների և հավատալիքների, սոցիալական պատկերացում
ն երի
ազդեցությունների հետ: Ամրագրման երկրորդ տիպը կապված է նրա
հետ, թե ինչպես են մարդիկ պատկերացնում սոցիալական կատեգորի
աների միջև փոխադարձ կապերը (օրինակ՝ սեքսուալ): Ամրագրման
երրորդ տիպը ներկա է այն դեպքերում, երբ հետազոտողը փորձում է
բացահայտել սոցիալական պատկերացում
ն երի և այն կոնկրետ սոցի
ալական դիրքերի միջև կապերը, որոնք բնորոշ են հարցվողներին4:
Այս տեսանկյունով մոտեցումը կարող է բավականին արդյունավետ լի
3

Доуз В, Явление анкеровки в исследованиях социальных представлений//
Психологический журнал, Том 15, N 1, 1994. c.19. «Խարսխում. հասկացու
թյունը հոգեբանության մեջ է մտցրել Ս. Մոսկովիսին (Serge Moscovici)
որը ֆրանսերեն «Ancrage» բառից է, նշանակելով խարիսխ, խարսխվել,
ամրանալ, ամրապնդվել, հիմնավորվել, ներդրվել:

4

Նույն տեղում:
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նել, քանի որ ամրագրման նշված երեք տեսակները համադրելի են էթ
նոսոցիոլոգիական հետազոտություններում: Այդ պատկերացում
ն երը
դրսևորվում են սոցիալ-հոգեբանական հատկանիշները նշող բառերի
և բառակապակցությունների տեսքով (տեզաուրուսներ), որոնք կարող
են ձևով նույնական լինել, սակայն ունենալ տարբեր բովանդակություն՝
հանդիսանալով կոնկրետ անհատների, զանազան կարգի սոցիալա
կան շերտերի և խմբերի հատկանիշներ: Կնոջ և տղամարդու կերպար
ները բնորոշող բառերն ու բառակապակցությունները նույնպես սոցի
ալական պատկերացում
ն երի տարատեսակ են, որի միջուկը «կին» և
«տղամարարդ» սոցիալական շերտերն են: Մենք սույն աշխատանքում
կփորձենք պարզել` որքանով են առօրեական հոգեբանական գիտե
լիքները կիրառվում մեր իրականության մեջ տարբեր շոցիալական
շերտերին նշելու նպատակով և ինչպիսի փոփոխություններ կան կնոջ
և ամուսնու կերպարներում պատմական ու համեմատաբար ոչ վաղ
անցյալի կտրվածքով5: Առաջին խնդիրը լուծելու նպատակով, մեթո
դական առումով օգտագործվել են կերպարներին առնչվող համադրե
լի նյութեր: Այդ կարգի տվյալներից օգտագործվել են Գ. Օհանյանի հե
տազոտության նյութերում առկա ընդհանուր անձնային հատկանիշնե
րը բնութագրող բառերի և բառակապակցությունների6, 1976 թ. ընթաց
քում ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի
Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի կողմից Երևանում իրականացված հետա
զոտությունների ընթացքում ստացված էթնիկ կարծրատիպերի,
2016 –2017 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտու
տի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի կողմից ՀՀ-ում իրականացված հետա
զոտություններում բացահայտված իդեալական կնոջ և ամուսնու7,
Վ. Հացունու աշխատություններում նկարագրված կնոջ և տղամար
5

Հետաքրքր է, որ սեռային կտրվածքով հայերենում արական սեռի ներկայա
ցուցիչը կարող է նշվել «տղամարդ», կինը`«կին» բառով : Իսկ ընտանեկան
համակարգի կտրվածքով արական սեռի ներկայացուցիչը նշվում է «ամու
սին» բառով, իսկ կինը նույն «կին» բառով, որը պահանջում է հետագա լեզ
վաբանական, ազգաբանական ուսում
ն ասիրություններ, քանի որ այն որո
շակի խնդիրներ է հարուցում սոցիոլոգիական հետազոտություններում:

6

Оганян Г.З. Роль психологических знаний в развитии личности, Изд. «Луйс»,
Ер., 1980. с. 52 –59.

7

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմի
տեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ`N 15T –6F230 գիտական թեմայի շրջա
նակներում:
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դու8,9 և Ա. Պերշայի սեմանտիկ հետազոտության արդյունքում ստաց
ված կնոջ և տղամարդու կերպարների ցանկերը10: Սույն մոտեցման
նպատակն է` պարզել, թե որքանով են համընկնում այդ չորս տիպի
բառային նկարագրությունները, որը հնարավորություն կընձեռի բա
ցահայտելու «խարսխման», բովանդակության առանձնահատկությու
նները: Գ. Օհանյանի հետազոտություններում առօրեական հոգեբա
նական գիտելիքների ուսում
ն ասիրությունների ցանկում առկա է 270
բառ, էթնիկ կարծրատիպերի մեր ցանկում՝ 146 բառ, իսկ կնոջ և ամուս
նու կերպարները նշվել են համապատասխանաբար՝ 92 և 88 բառերով
և բառակապակցություններով: Սակայն նշված չորս տիպի կերպարնե
րի համադրության ընթացքում բացահայտվեցին որոշակի առանձնա
հատկություններ: Սկզբում փորձ կատարվեց համեմատել տեզաու
րուսների կառուցվածքը, տվյալ դեպքում` բառերի և բառակապակցու
թյունների համադրությունը, որը լրացուցիչ տվյալներ կպարունակեր
հետագա բովանդակային վերլուծությունների համար: Ստացվեց հե
տևյալ պատկերը. անձնական ընդհանուր հատկանիշներում բառակա
պակցությունները կազմում էին 25,0%, էթնիկ կարծրատիպերում`7,5%
կնոջ կերպարներում`22,8%, ամուսնու կերպարներում` 23,9%: Փաստո
րեն, էթնիկ կարծրատիպերը բնութագրվել են հիմ
ն ականում բառերի
միջոցով, իսկ ամուսնու և կնոջ կերպարների նկարագրություններում
բառակապակցությունները բավականին լայն տարածում ունեն: Հա
ճախ է նշվում, որ առօրեական հոգեբանական գիտելիքներն ընդհա
նուր օգտագործման բնույթ ունեն և դրանցով կարող են նշվել բազմա
թիվ խմբեր, անհատներ և այլն: Այդ հարցը պարզաբանելու նպատա
կով մենք համեմատել ենք վերոհիշյալ ցանկերի բառերը:
Նշված բոլոր ցանկերի համեմատությունը ցույց է տալիս, որ
որոշ բառեր համընկնում են, սակայն այդ ծավալուն ցանկում դրանց
տեսակարար կշիռը մեծ չէ: Այս փաստը կրկին անգամ ապացուցում
է, որ առօրեական հոգեբանական գիտելիքները ձևով կարող են հա
մընկնել և օգտագործվել զանազան առարկաների, բնական երևույթ
8

Հ. Վարդան Վ. Հացունի, Դաստիարակությունը հին հայոց քով, Վենետիկ-Ս.
Ղազար, 1923:

9

Հ. Վարդան Վ. Հացունի, Հայուհին պատմութեան առջեւ, Վենետիկ-Ս.Ղա
զար, 1936:

10 Александр Першай, Семантика пола: Репрезентация гендерных отношений во
фразеологии, «Европейский гуманитарный университет», Вильнюс, 2014.
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ների, էակների, սոցիալական խմբերի և անհատների հատկանիշներն
ու գործունեությունը բնորոշելու համար, սակայն բովանդակությամբ
տարբերվել, քանի որ դրանց «միջուկը» տարբեր է: Գ. Օհանյանի ցան
կի միջուկը «անձն» է, էթնիկ կարծրատիպերինը` «էթնոսը», կնոջը և
ամուսնունը` «կինը» և «ամուսինը»11: Այս փաստը պահանջում է կեր
պարների ուսում
ն ասիրության ընթացքում առանձնահատուկ ուշադ
րություն դարձնել «խարսխման» երևույթին և կերպարները լուսաբա
նել բովանդակային տեսանկյունով:

ռուսների

վրացիների

ադրբեջան
ցիների

կնոջ

ամուսնու

ընդհանուր
անձնային
հատկանիշներ

Աշխատասեր

+

+

+

+

+

+

+

բարի

+

+

+

+

+

+

+

Հայրենասեր

+

+

+

+

+

+

+

հյուրասեր

+

–

+

+

+

+

–80

ազնիվ

+

+

–

–

+

+

+

Կատակասեր

–

+

+

–

+

+

+

Համեստ

+

–

+

–

+

+

+

Ճարպիկ

+

–

+

–

+

+

+

Անկեղծ

–

+

–

–

+

+

+

Կարգապահ

–

+

–

–

+

+

+

Հնազանդ

–

+

–

–

+

+

–

Ճշտախոս

–

+

–

–

+

+

+

Պարզ

–

+

–

–

+

+

+

Քաղաքավարի

–

+

–

–

+

+

+

Հանգիստ

–

+

–

–

–

+

+

նախանձ

+

–

–

–

–

+

+

Հատկանիշները

11

Աղյուսակ 1.

հայերի

Հատկանիշների համեմատական տվյալները

Օր. խելացի, ճարպիկ, ագրեսիվ և այլ բառերով կարող են նշվել բազմաթիվ
կենդանիների հատկանիշները, գեղեցիկ, տգեղ, լավ, վատ բառերով թերևս,
ամեն ինչ:
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Մեր հաջորդ խնդիրը կնոջ և տղամարդու կերպարների պատ
մական փոփոխությունների միտում
ն երի բացահայտումն է: Այդ նպա
տակով անցյալի և արդի ժամանակաշրջանի համեմատության համար
օգտագործվել են Հ. Վարդան Վ. Հացունու արժեքավոր ուսում
ն ա
սիրությունները և մեր հարցում
ն երի նյութերը որը հնարավորություն
է ընձեռում համադրել պատմական անցյալի և արդի կերպարները,
ստանալ դրանց առանձնահատկությունների պատկերը12: Վ. Հացու
նու և մեր ցանկն ունեն մեթոդական առանձնահատկություն, քանի
որ առաջինում նշվում է կանանց և տղամարդկանց կերպարները, իսկ
երկրորդում` շեշտադրվում է ընտանեկան համակարգի վրա հիմնված
«խարսխման» երևույթը: Սակայն այդ ցանկերի համեմատություննե
րը նույնպես հնարավորություն են տալիս նկատելու դրանց ժամանա
կագրական փոփոխման որոշակի միտում
ն եր: Վ. Հացունու ցանկում
նշվում է կանանց 68 և տղամարդկանց 50 կերպարներ13,մեր ցանկում`
12 Հ. Վարդան Վ. Հացունին հսկայածավալ աշխատանքներ է իրականացրել
մանրամասն ուսում
ն ասիրելով միջնադարյան մեծաթիվ և բազմազան աղ
բյուրներ, որոնցում նկարագրվում են կանանց և տղամարդկանց կերպար
ները: Փաստորեն այս տվյալներն ընդգրկում են պատմական վաղ ժամանա
կահատվածը, առավելապես` միջնադարը: Մենք նրա աշխատություններից
դուրս ենք բերել միայն կերպարները նկարագրող բառերն ու բառակապակ
ցությունները, չանդրադառնալով սուբյեկտների գործունեությունը պատկե
րող դրվագներին, որոնց միջոցով նույնպես հնարավոր է արտաբերել կեր
պարը: Մեզ հետաքրքրող նյութերը կենտրոնացված էին հիմ
ն ականում Հ.
Վարդան Վ. Հացունու «Դաստիարակությունը հին հայոց քով» աշխատու
թյան Դ և Զ գլուխներում և «Հայուհին պատմութեան առջեւ» աշխատության
Ա, Բ, Գ, Ե, Զ, Թ գլուխներում: Հացունին նշում է, որ աղբյուներում հիմ
ն ա
կանում նկարագրված են բարձր խավի կերպարները, սակայն բազմաթիվ
են նաև սոցիալական ցածր շերտերի նկարագրությունները: Հարկ է նկատի
ունենալ, որ պատմական աղբյուրների հեղինակները հոգևոր ոլորտի գոր
ծիչներն էին, որը կարող էր ազդել մարդկանց վարքի գնահատում
ն երի վրա:
13 Սույն հրապարակման ծավալների նկատմամբ պահանջները հնարավորու
թյուն չեն տալիս ներկայացնելու հիշյալ ցանկերն աբմողջությամբ: Նկատի
ունենալով այն հանգամանքը, որ ժամանակակից կերպարներին բազմա
թիվ գիտական անդրադարձներ կատարվել են, ուստի նպատակահարմար
գտանք ներկայացնել Վ. Հացունու ցանկերը, որոնք պատշաճ ուշադրության
չեն արժանացել և կարող են նպաստել սույն հիմ
ն ախնդիրներն ուսում
ն ասի
րող մասնագետների հետագա աշխատանքներին: Կերպարների ցանկն ըստ
Հացունու. Կանանց կերպարները` Փափկություն, Աստուածապաշտություն,
Մայրենի աստուածապաշտություն, Պարկեշտություն, Հոգեսիրություն, Բա
րեգործություն, Մարդասիրություն, Գորովագութ մայր, Գեղեցիկ կենցաղա
վարություն, Ընթերցասիրություն, Արտաքին վայելչություն, Պատիվ, Անձ
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համապատասխանաբար` 83 և 81: Այս տվյալները համահունչ են այլ
հետազոտությունների հետ որոնցում պարզվել է, որ կանանց հատկա
նիշներն ավելի լայնորեն են ներկայվացած, քան տղամարդկանցը14:
Կերպարների գիտական վերլուծությունները հիմ
ն ականում անդրա
դառնում են բովանդակային հարցերին, հատկապես` դրական-բա
ցասական կտրվածքով և բաց են թողնում զուտ քանակական հարա
բերակցության վերլուծությունը: Ըստ իս, քանակական կտրվածքով
ուսում
ն ասիրությունները կարող են էական պարզաբանում
ն երի ելքեր
մատնանշել կանանց և տղամարդկանց սոցիալական կարգավիճակ
ների և փոխադարձ սպասում
ն երի վերաբերյալ: Կերպարների փոփո
խությունների միտում
ն երը Հայոց մեջ ավելի ցայտուն են արտահայտ
վում դրանց համադրությունների միջոցով:
նասիրություն, Նրբաճաշակ, Բարի/ բարություն/, Երկյուղած, Թեսաղացի,
Փախստական, Զբոզն, Զպոռնիկն, Զբազմահոմեանն, Զգայթակղեանն,
Բարկացոտ, Ցասկոտ, Ճարտարություն, Համարձակ /Համարձակություն/,
Պարզ/ Պարզություն/, Համեստ /Համեստություն, Անհամեստ, Շքեղություն,
Պատկառանք, Թեթևամիտ, Անձնասիրություն, Պճնասիրություն, Վայելչու
թյուն, Հյուրընկալ, Բարեպաշտ/ Բարեպաշտություն/, Ազգօգուտ, Ազդեցու
թյուն, Հաջողություն, Քաջ /Քաջություն/, Զգաստություն, Չափավորություն,
Լուրջ /Լրջություն/, Գեղեցիկ /Գեղեցկություն/, Առաքինի /Առաքինություն/,
Պատվաբեր, Զեղծում
ն եր, Անբարոյություն, Հեշտասեր, Հեշտախտություն,
Պոռնկություն, Անառակ, Յանառակ և յայլանդակ խառնակութիւն սովորե
ալք, Ապականեալ և խառնակեալ չար կանայքն, Ամուսնադավ, Լեզվագար
տիկնայք, Անպարկեշտ/ Անպարկեշտություն/, Ատելություն, Նախանձ, Գի
նեմոլ, Դրամաշորթություն, Ավազակություն, Գող, Ժրագլուխ, Անփույթ,
Անպիտան, հոգացեալ: Տղամարդկանց կերպարները` Բարեպաշտ/ Բարե
պաշտություն/, Քաջասիրտ, Քաջանունք, Բարենշանս, Առաքինի /Առաքի
նություն, Անառակ, Անառակություն, Անպարկեշտ/ Անպարկեշտություն/,
Չար նախանձ, Արդար, Համբեր, Ժուժկալ, Առաւել իմաստուն, Զինված,
Զարդարված, Ստորնություն, Իգամոլ, Թուլամորթ, Նենգություն, Պարզա
միտ/ պարզամտություն/, Ուրացող, Ազգանվեր, Պայքարող, Քրիստոնեա,
Ընթերցասեր, Ուսում
ն ասեր, Ի հաւատոյ և յուսմանէ տգէտք, Ի գործս ծոյլք և
անժոյժք, Տխմար, Վիճակաւորք ատեցողք արուեստից և վարդապետական
բանից, Ծույլ, Ձանձրացող, Թերուս, Անժուժկալ, Ընտանեասիրություն, Մե
ծարանք հասակաւ երիցագունից, Աներկյուղ, Բարեհամբաւք, Բարեգործք,
Տիրասիրություն, Զինուորականութեան բիրտ հոգի, Քրիստոնէական փա
փուկ գաղափարապաշտություն, Մտավոր զարգացում, Աստվածասեր, Գրա
գիտություն, նամուս, Հայրենասեր/ հայրենասիրություն/, Արտաքին քաղա
քավարություն, հնազանդ /հնազանդություն/, Բարոյական, Հավատարիմ:
14 Першай А., Указ. соч., с. 94.
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Կանանց կերպարներն
ըստ Վ.Հացունու

Տղամարդկանց կերպար
ներն ըստ 2016 –2017 թթ.
հարցում
ն երի

Կանանց կերպարներն
ըստ 2016 –2017 թթ. հար
ցում
ն երի

Առաքինի
Համարձակ
Բարի
Պարզ
Համեստ
Հյուրասեր
Բարոյական
Հավատարիմ
Հայրենասեր
Լուրջ
Գեղեցիկ
Բարեպաշտ
Անառակ
Անպարկեշտ
Համբերատար
Հնազանդ

Տղամարդկանց կերպար
ներն ըստ Վ.Հացունու

Աղյուսակ 2.
Տղամարդկանց և կանանց կերպարներն ըստ Հ. Վարդան
Վ. Հացունու և 2016 –2017 թթ. հարցումն երի նյութերի
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Սույն աղյուսակի տվյալները պահանջում են գիտական բազմապ
րոֆիլային ուսում
ն ասիրություններ: Այնուամենայնիվ, պատմասոցիո
լոգիական մոտեցմամբ կարելի է հանգել որոշ եզրակացությունների:
Էական փոփոխություններ են նկատվում վաղ և արդի ժամա
նակաշրջանների կանանց և տղամարդկանց կերպարների բառային
նկարագրություններում, որը վկայում է կոնկրետ պատմական ժամա
նակաշրջանների սոցիալական իրողությունների արմատական փոփո
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խությունների մասին, որոնք յուրահատուկ սպասելիքներ են ներկա
յացնում կանանց և տղամարդկանց վարքի նկատմամբ: Դրա մասին
վկայում է նաև այն փաստը, որ վաղ ժամանակաշրջանում տղամարդ
կանց և կանանց կերպաների համընկնում
ն երն ավելի սակավ էին, քան
արդի պայմաններում, որն ապացուցում է ժամանակակից գենդերային
տեղաշարժերի մասին: Փոփոխվել է նաև բառերի տեսականին ըստ
ձևերի: Իսկ բովանդակային կտրվածքով որոշ բառեր համընկնում են:
Օրինակ, Վ. Հացունու մոտ նշված է «բարեպաշտ» բառը, որի հոմանի
շը չէ արդյոք, մեր հետազոտությունների «հոգևոր կյանքով ապրել»-ը:
Հաստատվում է նաև այն նկատառումն, ըստ որի կերպարների բառա
յին նկարագրությունների բացակայությունը չի նշանակում որոշ հատ
կանիշների անկարևորությունը, քանի որ դրանք համարվում են սովո
րական, պարտադիր հատկանիշ15:
Հաջորդ խնդիրը կերպարների բովանդակային վերլուծությունն
է` դրական-բացասական կտրվածքով: Այս հիմ
ն ահարցը կարևորվում
է իր գործնական նշանակությամբ: Մարդկային փոխհարաբերություն
ներն ընդհանուր առմամբ պայմանավորվում են հաղորդակցվող սու
բյեկտների միջև փոխադարձ վերաբերմունքով, որը կարող է լինել
դրական կամ բացասական: Յուրաքանչյուր վերաբերմունք կատարում
է հաղորդակցության կարգավորիչի իր յուրահատուկ դերը: Գիտական
հետազոտություններում ուշադրությունը սևեռվում է հատկապես բա
ցասական վերաբերմունքի վրա, քանի որ այն ունի սոցիալական բազ
մաթիվ բացասական ազդեցություններ:
Բացասական կերպարների քանակական հարաբերակցությունը
հետևյալն է. ըստ Վ. Հացունու ցանկի, կանանց բացասական հատկա
նիշները կազմում են կանանց ընդհանուր կերպարների 42,6%-ը, իսկ
տղամարդունը`38,0%-ը, որը որոշ չափով համընկնում է այլ հետազո
տություններում գրանցված դրական-բացասական կերպարների հա
րաբերակցության արդյունքների հետ: Հետազոտողները գտնում են,
15 Օրինակ` Վ. Հացունին բազմիցս նկարագրում է հայ տղամարդկանց անձ
նազոհ հայրենասիրության դրվագներ, սակայն մենք չգտանք նրա աշխա
տության մեր ուսում
ն ասիրված հատվածներում «համարձակություն» բառը,
որն առկա է կնոջ կերպարում: Տես նաև` Մ. Գալստյան, Ռ. Օհանջանյան,
Թ. Զաքարյան, Գ. Հակոբյան, Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հասա
րակությունում, ՀՀ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2017, էջ 116 –118, կպՐՔՈռ Ը.,
ձՍՈջ., րՏփ., ր. 95.
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որ դարձվածաբանության մեջ բացասական գնահատում
ն երի գերակշ
ռությունը չի կարելի բացատրել գենդերային գործոնով: Այն պայմանա
վորված է իրականության համամարդկային համակարգման առանձ
նահատկությամբ, երբ «լավը» սովորական է և ոչ միշտ է գրանցվում
լեզվում, իսկ «վատը» դրոշմվում և արտացոլվում է լեզվում առավել
հաճախ, որպես շեղում իդեալական «լավից»: Համեմատվում են ոչ թէ
«վատ կանայք» «լավ տղամարդկանց» հետ, այլ «վատը» «լավի» հետ՝
համամարդկայինի շրջանակներում:16 Սակայն մեր նյութերը լիովին
չեն հաստատում այս մոտեցումը, և անհրաժեշտ է ավելի լայնածավալ
նյութերի համադրություններ:
Բավականին մեծ ժամանակագրական համադրությունից բացի,
էական նշանակություն ունի նաև կերպարների փոփոխության մի
տում
ն երի վերլուծությունը համեմատաբար ոչ վաղ անցյալի կտրված
քով: Այս համադրությունը կարևորվում է այն առումով, որ կարող է
մատնանշել ոչ միայն սոցիալական փոփոխությունների բովանդակա
յին ազդեցությունները կերպարների ձևավորման վրա, այլև շարժերի
արագության գործընթացները:
Այդ հարցի լուսաբանման նպատակով համադրվել են 1987 թ. Չա
րենցավան քաղաքում, 2000 թ. Երևանի ուսանողության շրջանում մեր
կողմից իրականացված հարցում
ն երի նյութերը17, 2010 թ. «Գենդերային
փոխհարաբերությունների խճանկար» աշխատությունում տեղադր
ված հայ կնոջ և տղամարդու հատկանիշների18 և արդեն նշված 2017 թ.
ուսում
ն ասիրությունների տվյալները:19 Մենք վերց
րել ենք այդ հար
16 Այդ մասին մանրամասն տես` Першай А., Указ., соч., с. 95 –96.
17 Այդ հետազոտությունների մասին տես` Օհանջանյան Ռ. Ավանդականն ու
նորը ամուսնու և կնոջ կերպարներում, Հոգեկան առողջությունը և քրիստո
նեությունը`համագործակցում և հաղթահարում: Գիտական աշխատանքնե
րի ժողովածու նվիրված քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու 1700
ամյակին և հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվան, «Ասողիկ»
հրատ., Երևան, 2001, էջ 130 –140:
18 Գենդերային հարաբերությունների խճանկար. գենդերային սոցիալականա
ցում, գենդերային հանդուրժողականություն, գենդերային ինքնություն (Սո
ցիոլոգիական հետազոտությունների տվյալներ) Հ. Գևորգյանի խմբագրու
թյամբ, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Եր., 2011, էջ 83 –87:
19 2000 թ. հետազոտության տվյալները մեթոդական առումով տարբերվում
են նշված երեք հարցում
ն երի նյութերից, քանի որ ընտրանքն ուղղորդված
ձևավորվել էր ուսանողության շրջանակներում: Սակայն, ուսանողության
շրջանում և մյուս հետազոտության տվյալներում կերպարների զուգադի
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ցում
ն երում առավել հաճախակի նշված20 հատկանիշները, որը հնա
րավորություն է տալիս բացահայտելու դրանցից յուրաքանչյուրի դե
րը սոցիալական իրականության մեջ տվյալ ժամանակաշրջանում: Այդ
ցանկերում գտնվող բազմաթիվ այլ բառեր նույնպես համընկնում են:
Իդեալական կնոջ կերպարները21
1987 թ.

2000 թ.

2010 թ.

Աղյուսակ 3.
2017 թ.

1. Մաքրասեր

Հավատա
րիմ

Հավատարմու
Հնազանդու
թյուն և նվիրված թյուն
ություն ընտանի
քին

2. Համեստ

Ընտանիքին
նվիրված

Առաքինություն,
համեստություն

Մաքրասեր,
կոկիկ

3. Աշխատասեր Խելացի

Անկեղծություն,
ազնվություն

հոգատար

4. Բարի

Համեստ

Աշխատասիրու
թյուն

Համեստ

5. Հոգատար

Համբերա
տար

Բարոյականու
թյուն, պարկեշ
տություն

Ընտանիքին
նվիրված

6. Ընտանիքին
նվիրված

Հոգատար

Առնականություն/ Խելացի
կանացիություն

7. Ազնիվ

Կրթված

Մաքրասիրու
թյուն

Համբերա
տար, հան
դուրժող

պությունները կարող են որոշակի պատկերացում տալ ավանդականի և նո
րամուծությունների փոխհարաբերությունների, հատկապես, ավանդակա
նի պահպանման, տարածվածության չափերի և ձևափոխում
ն երի մասին:
1987 թ. հետազոտությունում իդեալական կնոջ հատկանիշները նշվել են 135,
ամուսնունը`116 բառերով և բառակապակցություններով իսկ 2000 թ.-ին այդ
թվերը կազմել են համապատասխանաբար`117 և 111: Այս փաստը կրկին վկա
յում է կերպարների քանակական վերլուծությունների կարևորության մասին:
Իչու է կանանց կերպարների թվաքանակը գերազանցում տղամարդկանց
կերպարների թվաքանակին: Հետաքրքիր կլիներ փնտրել այս հարցի պա
տասխանը:
20 Աղյուսակներում հատկանիշները տեղադրվել են ըստ պատասխանների տո
կոսային հարաբերության:
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8. Համբերա
տար

Հասկացող

9. Հավատարիմ Մաքրասեր
10. խելոք

կանացի

Խելացիություն,
Կրթվածություն

Խնայող,
տնտեսող

Բարություն

Սիրալիր

Համբերատարու
թյուն, համարձա
կություն (երկու
բառերն էլ ունեն
նույն տոկոսային
հարաբերակցու
թյունը` 1,3%):

Հավատարիմ,
բարոյական

Իդեալական տղամարդու կերպարները
1987 թ.

2000 թ.

2010 թ.

Աղյուսակ 4.
2017 թ.

1. Ընտանիքին
նվիրված

Հավատարիմ աշխատասիրու
թյուն

աշխատասի
րություն

2. Հոգատար

Աշխատասեր Հավատարմու
թյուն և նվիրվա
ծություն ընտա
նիքին

Հոգատարու
թյուն ընտա
նիքի նկատ
մամբ

3. Բարի

Ընտանիքին
նվիրված

Բարոյականու
Ընտանիքին
թյուն, պարկեշտու նվիրված
թյուն

4. Աշխատասեր

Խելացի

Անկեղծություն,
ազնվություն

5. Ազնիվ

Ուշադիր

Առնականություն/ Խելացի
կանացիություն

6. Չխմող

Հասկացող

Համարձակու
թյուն

Հարգալից

7. Կնոջը հար
գող

Սիրող

Խելացիություն,
Կրթվածություն

Հասկացող,
փոխզիջող

8. Լավ բնավո
րություն

Կնոջը հար
գող

Հայրենասիրու
թյուն

Պատասխա
նատու

9. Համբերա
տար

Հոգատար

Խստություն

Համբերա
տար

կրթված

Հաճելի զրուցա
կից

սիրալիր

10. համեստ

ազնիվ
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Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակի տվյալները, կանանց կեր
պարները տղամարդկանց համեմատ ավելի հաստատուն են մնացել,
որն ապացուցում է հայ իրականության մեջ կնոջ սոցիալական դերի
կայունության մասին: Կնոջ հատկանիշների հիմ
ն ական մասը մատ
նանշում է նրանց գործառույթների կարևորությունն ընտանիքում:
Տղամարդկանց կերպարներում նույնպես առաջնահերթ են համար
վում անմիջականորեն ընտանիքին առնչվող հատկանիշները, սակայն
նրանց կերպարներն ավելի փոփոխական են, որը վկայում է սոցիա
լական փոփոխությունների պայմաններում նրանց նկատմամբ սպա
սելիքների փոփոխման մասին: Օրինակ, հետխորհրդային շրջանի
նյութերում տղամարդու հատկանիշներից առաջնային պլան է մղվել
աշխատասիրությունը, որը մեր կարծիքով, նոր տնտեսվարման համա
կարգի, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման արձագանք է,
որի պայմաններում մարդու գոյատևման, ընտանիք ստեղծելու և բա
րեկեցությունն ապահովելու կարևորագույն պայմանն աշխատանքն է:
Սա հավանաբար վկայում է նաև մեր աշխատաշուկայում գոյություն ու
նեցող խնդիրների մասին: Խորհրդային շրջանում տղամարդկանց հա
մար աշխատանքով ապահովվածության էական խնդիրներ գոյություն
չունեին: Իսկ այժմ, ոչ միայն աշխատանք գտնելն է խնդրահարույց, այ
լև բազմաթիվ աշխատողների վարձատրությունը դժվարությամբ է բա
վարարում ընտանիքի կարիքների ապահովմանը, որն արտացոլվում է
նրանց կերպարներում, քանի որ մեր ավանդական պատկերացում
ն ե
րով ընտանիքի նյութականն ապահովողը, «կերակրողը» տղամարդն
է: Ըստ էության, այս փաստը կրկին վկայում է կերպարների ձևավ
 որ
ման սոցիալական նախադրյալների կարևորության մասին, կոնկրետ
իրավիճակներում ընտանիքի անդամ
ն երի գործառույթների նկատ
մամբ պահանջների անհրաժեշտությամբ: Երկու կերպարներում էլ
նկատվում են նաև այլ փոփոփոխություններ: Կանանց կերպարներում
հայտնվել են կրթվածություն, կանացիություն, պարկեշտություն, խե
լացիություն, խնայողություն, տնտեսում, կոկիկություն, իսկ տղամարդ
կանց կերպարներում` առնականություն, համարձակություն, խստու
թյուն, հաճելի զրուցակից, խելացի, փոխղիջող, պատասխանատու,
համբերատար, սիրալիր բառերը: Այս փաստը կրկին վկայում է սոցիա
լական փոփոխությունների ավելի մեծ ազդեցությունը տղամարդկանց
կերպարների վրա, չնայած այն հանգամանքին, որ, ընդհանուր առ
մամբ, կանանց կերպարների թվաքանակը մշտապես գերազանցում է
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տղամարդկանց կերպարների թվաքանակին: Որոշ վերապահում
ն եր
կան նաև բառերի բովանդակային հարցերում: Օրինակ` աշխատասի
րություն բառով հաճախակի են նշվում և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց
կերպարները: Արդյոք դրանք նույն սոցիալական գործունեությունն են
նշում: Այս հարցի պատասխանն անգամ հարցաթերթային հարցում
ներով հնարավոր էր ուսում
ն ասիրել, որը մենք չենք իրականացրել,
այնուամենայնիվ, որպես վարկած, հնարավոր է ենթադրել, որ դրանք
նույնական չեն: Հնարավոր է, որ կանանց աշխատասիրությունը հա
սարակական գիտակցության մեջ հիմ
ն ականում ամրագրված լինի
որպես ընտանիքի կենցաղային հոգսերը հոգալու, իսկ տղամարդ
կանցը` ընտանիքի նյութականն ապահովելու գործունեություն: Որո
շակի առանձնահատկություններ են գրանցվել նաև հասարակության
տարբեր սոցիալական շերտերի կողմից կնոջ և տղամարդու կերպար
ների բառային նկարագրություններում, որն էլ ավելի բարդ խնդիրներ
է առաջադրում էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդա
բանության և մեթոդիկայի մշակման գործում: Ուստի նշված կերպար
ների ուսում
ն ասիրությունը պահանջում է միջառարկայական համա
տեղ ջանքեր:
Рубен Оганджанян
Институт археологии и этнографии НАН РА

TЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВ ЖЕНШИН И МУЖЧИН
Резюме
В статье рассматриваются вопросы формирования и изменения об
разов женщин и мужчин, имеющие научное и практическое значе
ние. Несоответствие в восприятии этих образов со стороны разных
социальных слоев могут привести к нежелательным последствиям в
семье и в других социальных средах. Теоретической основой статьи
является социально-психологический подход «анкетировки», поис
ка смысла слов. Сопоставлены материалы исторических источников
и современных социологических исследований, которым в научных
исследованиях не уделялось должного внимания. Результаты сопо
ставленных материалов свидетельствуют о влиянии социальных из
менений на формирование образов женщин и мужчин, наблюдается
тенденция сравнительной стабильности образов женщин. Исследо
вания образов имеет, также многие нерешенные вопросы. Списки
образов довольно обширные, восприятие их со стороны разных со

134

Ռուբեն Օհանջանյան

циальных слоев имеют существенные различия, следовательно, в
социологических исследованиях вопросы, связанные с их формули
ровкой и интерпретацией требуют междисциплинарных комплекс
ных исследований.
Ключевые слова: социальный образ, социальные представления, ут
верждение представлений, позиция, стериотип, повседневные пси
хологические знания.

Ruben Ohanjanyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAN RA

TRENDS OF CHANGES TO PERCEPTIONS
OF FEMALE AND MALE TYPES
Abstract
The article discusses the trends of formation and changes in perceptions
of female and male types. Resistance to the conventional perception of
those types by various social subgroups may lead to unwanted social
consequences both in the family and other environments.
The paper is based on the theory of socio-psychological “anchoring”,
where the “core” of the words and the sense are given importance. His
torical sources and contemporary sociological research have been put in
parallel with each other, a comparison which researchers have paid little
attention to. The paper argues that changes in social life impact perceived
male more that female types, as the latter are seen to be more stable.
The paper notes as well that there remains a set of unresolved issues,
like the content of gender perceptions by people of different social stra
ta. Accordingly, further explanation requires complex interdisciplinary
studies.
Key words: Social image, social idea, stationing of ideas, attitude, stereo
type, daily psychological knowledge.
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Սոնա Ներսիսյան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅԵՐԻ
ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ.
ԹԵՀՐԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Այս հոդվածում քննարկվում են ընտանիքի հասկացության, դրա
գործառույթների տեղը սփյուռքահայերի արժեհամակարգում:
Ներկայումս այս հասկացությունների փոփոխության հետ մեկտեղ
փոխվել է նաև դրանց ընկալում
ն երը և զբաղեցրած դիրքը ժամա
նակակից հասարակության անդամ
ն երի արժեքային կողմ
ն որո
շում
ն երում: Այս երևույթներն առավել ցայտուն են արտահայտվում
սոցիալական կյանքի կազմակերպման առանձնահատուկ միջա
վայրերում, ինչպիսիք են սփյուռքի համայնքները:
Վերոնշյալի համատեքստում հետաքրքիր է ուսում
ն ասիրել, թե ինչ
դիրք է զբաղեցնում ընտանիքը հայկական սփյուռքի համայնքնե
րում և վեր հանել դրա պատճառները:
Հոդվածի նպատակն է՝ դուրս բերել ընտանիքի տեղը Թեհրանի հայ
համայնքի ներկայացուցիչների արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երում:
Հոդվածը հիմնված է Թեհրանի հայ համայքնի էթնոսոցիոլոգիա
կան ուսում
ն ասիրության վրա1, և իրականացվել է ձևայնացված
հացման և չներգրավված դիտարկման մեթոդներով:
Հիմնաբառեր. ընտանիք, արժեք, արժեքային կողմ
ն որոշում
ն եր,
սոցիալական միջավայ, սփյուռք, Թեհրանի հայ համայնք:

Ներկայիս գլոբալ փոփոխությունների համատեքստում ընտանի
քի ուսում
ն ասիրություններն առանձնահատուկ կարևորություն են ձեռք
բերել: Մարդու արժեհամակարգում ընտանիքը մշտապես զբաղեցրել է
1

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական
և որակական մեթոդներով՝ «Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում»
ծրագրի շրջանակներում (2011 –2019 թթ.): Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազո
տությունների բաժնի կողմից:
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ամենակարևոր տեղերից մեկը, քանի որ հասարակության բոլոր ան
դամ
ն երն այս կամ այն կերպ կապված են ընտանիքի հետ: Սոցիալա
կան գիտություններում ընդունված է համարել, որ ընտանիքը, որպես
սոցիալական խումբ, կրում է տնտեսության, մշակույթի և այլնի ազդե
ցությունը, սակայն, լինելով հասարակության առավելապես կայուն մի
ավոր, փոփոխվում է միայն դրա կառուցվածքն ու գործառույթները, այլ
սոցիալական ինստիտուտների հետ փոխազդեցությունը:
Սակայն համաշխարհային փոփոխություններին զուգընթաց փո
փոխվել է նաև ընտանիքի դերը հասարակության մեջ: Ընտանիքի
հասկացության և դրա գործառույթների փոփոխության հետ մեկտեղ
փոխվել է նաև դրա տեղը ժամանակակից հասարակության անդամ
ն ե
րի արժեհամակարգում, արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երում:
Այս առումով, ընտանիքի ընկալումը հասարակության կողմից որ
պես արժեք դիտարկելն առանձնահատուկ հետաքրքություն է առա
ջացնում: Ամենաընդհանուր իմաստով հասարակության մեջ ընտանի
քի դերի կարևորության մասին կարելի է դատել, ըստ այն տեղի, որը
տրվում է նրան այլ կարևոր արժեքների շարքում, ինչպիսիք են աշխա
տանքը, առողջությունը, բարեկեցությունը, ժամանցը և այլն:
Նշյալ երևույթներն առավել ցայտուն են արտահայտվում սոցիա
լական կյանքի կազմակերպման առանձնահատուկ պայմաններով մի
ջավայրերում, ինչպիսիք են օրինակ սփյուռքի համայնքները:
Այստեղ, ինչպես և ցանկացած հասարակության մեջ, ընտանի
քի դերը սահմանվում է դրա կատարած գործառույթներով: Վերջին
ներիս թվում կարևոր է առանձնացնել ընտանիքի՝ որպես սոցիալա
կան ինստիտուտի մասնակցությունը սոցիալական կողմ
ն որոշում
ն երի,
դիրքորոշում
ն երի, բարոյական նորմերի ձևավորման գործում: Սա
կայն, բացի վերոնշյալից, առավել սուր ձևով արտահայտված են ըն
տանիքի հետևյալ գործառույթները. ադապտացում, ինտեգրում և սո
ցիալականացում, որոնք իրականացնում են այլազգի միջավայրում
սոցիալական խմբի ֆիզիկական, մշակութային և տնտեսական ապա
հովության, ինքնության ձևավորման և զարգացման գործառույթներ:
Ըստ այդմ ընտանիքը միշտ ունի իր ուրույն տեղը արժեքային համա
կարգում: Սակայն, կախված համայնքի ձևավորման, գործառնության
և այլ առանձնահատկությունից, արտաքին գործոններից և մի շարք այլ
հանգամանքներից, ընտանիքի տեղը արժեքային համակարգում կա
րող է փոխվել:
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Վերոնշյալի համատեքստում հետաքրքիր է ուսում
ն ասիրել, թե
ինչ դիրք է զբաղեցնում ընտանիքը հայկական սփյուռքի համայնքնե
րում, փորձել վեր հանել դրա պատճառները:
Հոդվածի նպատակն է՝ ներկայացնել ընտանիքի տեղը Թեհրանի
հայ համայնքի ներկայացուցիչների արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երում
հետևյալ ցուցիչների միջոցով.
■■
■■
■■
■■

Արժեքային կողմ
ն որոշում
ն եր
Ընտանիքի ձև
Ամուսնական կարգավիճակ
Ժողովրդագրական ցուցանիշներ

Հոդվածը հիմնված է Թեհրանի հայ համայքնի էթնոսոցիոլոգի
ական ուսում
ն ասիրության վրա2: Հետազոտությունն իրականացվել է
հետևյալ մեթոդներով.
■■ ձևայնացված հարցում, որն անցկացվել է Թեհրանում բնակ
վող հայերի շրջանում` քվոտային ընտրանքով և ձնակույտի
մեթոդով:
■■ դիտարկում՝ չներգրավված և առանց պլանի ձևաչափով:
Նախքան հետազոտության տվյալների վերլուծությանն անցնելն
անհրաժեշտ է հստակեցնել արժեք եզրույթի մեր մոտեցումը:3 Տար
բեր հեղինակներ տարբեր մոտեցում
ն երով են հանդես գալիս արժեք
ները սահմանելիս: Օրինակ, արժեքների էությունը դրանց նշանակա
լիությունն է, այլ ոչ թե դրանց փաստացիությունը4: Հեղինակների մի
խումբ արժեքները դիտարկում են որպես ընտրություն՝ սահմանելով
դրանք որպես գիտակցված և ոչ գիտակցված, անձին կամ խմբին բնո
րոշ ցանկալիի մասին պատկերացում
ն եր, որոնք պայմանավորում են
2

Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է քանակական և
որակական մեթոդներով՝ «Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում»
ծրագրի շրջանակներում (2011 –2019 թթ.): Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազո
տությունների բաժնի կողմից:

3

Kluckhohn and Strodtbeck’s Values Orientation Theory. Online Readings in Psy
chology and Culture, 4(4), 2002.

4

Schwartz S.H. Value Օrientations: Measurement, Antecedents and Consequences
across Nations/ In: R. Jowell, C. Roberts et al (Eds.). Measuring Attitudes Crossna
tionally: lessons from the ESS. London: Sage, 2006.
Rokeach M. The Nature of Human Values, New York, The Free. Press, 1973.
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նպատակների ընտրությունը` հաշվի առնելով միջոցները և գործունե
ության ձևերը: Դ. Լեոնտևի տեսության համաձայն՝ արժեքները սահ
մանվում են որպես ֆենոմեն, որը բնութագրվում է կոնկրետ գործոն
ներով, մասնավորապես՝ բոլոր մարդիկ ունեն միևնույն արժեքները,
արժեքները համակարգված են, մարդկային արժեքները սերում են
մշակույթից, արժեքներն իրենց ազդեցությունն են ունենում կյանքի բո
լոր ոլորտներում:5
Մշակութաբանության, սոցիալական մարդաբանության և հասա
րակագիտության մեջ դրա շուրջ կան բազմազան, հաճախ նույնիսկ
իրարամերժ մոտեցում
ն եր: Դրանց առանձին չանդրադառնալով, այս
հոդվածում կներկայացվի որպես ելակետային ընդունվող տեսակե
տը: Ըստ այդմ, արժեքի տակ հասկացվում են այն սոցիալ-մշակութա
յին երևույթները, որոնք նպաստում են հասարակության յուրաքանչյուր
անդամի ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը, դրսևորմանը,
զարգացմանն ու իրացմանը և հասարակական համակեցությունում
ներդաշնակության ձևավորմանն ու դինամիկ վերարտադրությանը:
Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ արժեքները դիտարկվում են
որպես հիմ
ն արար բարոյական և էթիկական նորմեր, որոնք միևնույն
ժամանակ իրականացնում են կարգավորող և կանխատեսող գործա
ռույթ և ապահովում են սոցիալական համակարգի ամբողջականու
թյունը: Արժեքները, փոխազդեցության մեջ մտնելով միմյանց հետ,
ձևավորում են մի համակարգ, որը հասարակության կազմավորման
կարևորագույն տարրն է:
Սոցիոլոգիական մոտեցման տեսանկյունից շատ հեղինակներ
ընդգծում են ընտանեկան արժեհամակարգի և ընտանիքի ընդհանուր
ուղղվածության փոխազդեցությունը: Դրա հետ կապված առանձնաց
վում են ընտանիքի ուղղվածության սոցիալ-ակսիոլոգիական հետևյալ
տեսակները.
■■ Հասարակական-պրոգրեսիվ (հասարակության արժեքների
պահպանում, հայացքների ընդհանրություն, լավ միջանձնա
յին հարաբերություններ)
■■ Հակասական (ընդհանուր հայացքների բացակայություն)
5

Leontyev D.A. Value representations in individual and group consciousness: spe
cies, determinants and changes in time, [Psikhologicheskoe obozrenie], 1, 13–25,
1998.
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■■ Հակահասարակական (արժեքային իդեալների և հասարակու
թյան իդեալների հակասություն)
Տվյալ հոդվածի շրջանակներում հիմնվել ենք ժամանակակից սո
ցիոլոգիական այն հայեցակարգի վրա, ըստ որի արժեքները դիտարկ
վում են նպատակի (որպես սոցիալական գործողության արդյունք)
հասկացության համատեքստում:
Արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երը ձևավորվում են որոշակի սոցիալպատմական պայմաններում՝ արտահայտելով հասարակության հա
մար արդիական արժեքները, որոնք իրենց հերթին կապված են ընդ
հանուր տնտեսական և մշակութային զարգացման մակարդակի հետ:
Այս պատճառով անհատական արժեքներն անհարժեշտ է դիտարկել
միայն սոցիալական միջավայրի արժեքային նախընտրությունների
համատեքստում:
Սոցիալական գիտությունների շրջանակներում ընդունված է
տարբերակել արժեքների հետևյալ երկու տիպերը.
■■ Սոցիալական խմբերին բնորոշ արժեքները հասարակության
մեջ անհատի համար նշանակալի նյութական, սոցիալ-քաղա
քական, հոգևոր և այլ արժեքներն են: Սոցիալական խմբերին
բնորոշ արժեքների ուսում
ն ասիրությունը կիրառելի է այն ժա
մանակ, երբ այդ արժեքները բնութագրում են հասարակու
թյան սոցիալական մշակույթը և ընդհանուր են տվյալ մշակույ
թը կազմող անհատների համար:
■■ Անձնային-անհատական արժեքները դրսևորվում են անձի ար
ժեքային կողմ
ն որոշում
ն երում, վերջիններս սերում են հասա
րակական, ազգային, մշակութային արժեքներից: Յուրաքան
չյուր ժամանակաշրջան բնութագրվում է արժեքների բնորոշ
հավաքակազմով, որն ապահովում է հանրության կենսագոր
ծունեության կարգը:
Սփյուռքի ներկայացուցիչների արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի ձև
ավորման վրա, բացի նշված ներքին և արտաքին-սոցիալական միջա
վայրի ազդեցությունից, կարևոր է նաև համայնքի գործոնը: Այն կարող
է խաղալ սոցիալական ինստիտուտի դեր՝ որպես սոցիալականաց
ման մեկ ընդհանուր միավոր: Համայնքային կազմակերպությունները,
դրանցում ընդգրկված անդամ
ն երը միասին կարող են որոշիչ ազդե
ցություն ունենալ համայնքի անդամ
ն երի արժեքային կողմ
ն որոշում
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ների վրա: Պարզ է, որ այդ պարագայում այս կամ այն արժեքը կա
րող են առաջնահերթություն ստանալ ելնելով համայնքային կյանքի
կազմակերպման սկզբունքներից, իսկ երբեմն էլ ունենալ իրադարձա
յին բնույթ: Կախված ընդունող երկրի վարած քաղաքականությունից,
համայնքի հետ փոխազդեցության աստիճանից, արժեքային կողմ
ն ո
րոշում
ն երի առաջնահերթությունները որոշելիս պետք է հաշվի առնել
նաև միջավայրային գործոնը:
Սփյուռքի համայնքներում առավել կարևոր է դառնում դիտարկել
դրա ներկայացուցիչների արժեքային դիրքորոշումը տվյալ միջավայ
րի հետ փոխհարաբերությունների հաստատման հարցում: Կախված
միջավայրից, սփյուռքում կարող են ձևավորվել տարբեր արժեքային
կողմ
ն որոշում
ն երով համայնքներ: Համայնքում դրանք կարող են կա
տարել ինտեգրման կամ ներփակման, համահարթեցման կամ պահ
պանողականության գործառույթներ:
Վերոնշյալի համատեքստում որպես ուսում
ն ասիրության դեպք
ներկայացնենք Թեհրանի հայերի արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի ընդ
հանուր պատկերը (տե՛ս աղյուսակ 1)
Աղյուսակ 1.
Թեհրանի հայերի արժեքային կողմն որոշումն երը (% հարցվածներից)
Ունենալ լավ ընտանիք

34,4%

Ունենալ լավ աշխատանք

21,9%

Ունենալ հարգանք

16,1%

Ապրել բարեկեցիկ

13,5%

Ապրել անհոգ

12,5%

Առողջ լինել

0,3%

ԴՊ (դժվարացել է պատասխանել)

1,3%

Ըստ հետազոտության տվյալների, թեհրանահայերի արժեքային
կողմ
ն որոշում
ն երն ընդգրկում են ընտանիքի, աշխատանքի, հարգան
քի, բարեկեցիկ ու անհոգ կյանքի, առողջության արժեքները: Ինչպես
երևում է, հարցվողների համար գրեթե նույնչափ կարևոր են ինչպես
անձնային բնույթի, այնպես էլ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող
արժեքները: Եթե անդրադառնանք առանձին պատասխաններին,
ապա պարզ է դառնում, որ ընտանիքի արժեքն ունի ամենաբարձր ցու
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ցանիշը: Հատկանշական է նաև այդ ցուցանիշի բավականին մեծ խզու
մը մյուսներից, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել այդ արժեքի նկատմամբ
առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին: Ի դեպ, այս հարցի (Ի՞նչ
արժեքներ են կարևոր Ձեզ համար) դեպքում հարցվողներն ունեցել են
բազմակի պատասխանի հնարավորություն: Կարելի է ենթադրել նաև,
որ գործառնական առումով ընտանիքը բավականին մեծ տեղ է զբա
ղեցնում համայնքում և մեծ ազդեցություն ունի համայնքային կյանքի
կազմակերպման ու առանձին անհատների վրա (տե՛ս գծապատկեր 1):
Գծապատկեր 1.
Արժեքային կողմն որոշումն երն ըստ ընտանիքի ձևի (% հարցվածներից)

Ինչպես երևում է գծապատկերի տվյալներից, ընտանիքի ձևը
(պարզ և բարդ) էական ազդեցություն չունի արժեքային կողմ
ն որոշում
ների վրա: Սակայն հատկանշական է, որ երկուսի պարագայում էլ առ
կա է ընտանիքի արժեքի բարձր և առողջ լինելու ցածր ցուցանիշ՝ ի
համեմատ մյուսների: Միայն աշխատանք ունենալու արժեքի դեպքում
է բարդ ընտանիք ունեցողների պատասխանն էականորեն տարբեր
վում: Ըստ ստացված պատկերի, պարզ ընտանիքներում աշխատան
քի խնդիրն ավելի դժվար է լուծվում, քան բարդ ընտանիքներում: Սա
կարող է բացատրվել նրանով, որ բարդ ընտանիքի անդամ
ն երն ունեն
առավել մեծ հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում խնդրի
լուծման (աշխատանքի որոնում) մեջ ներգրավել ինչպես իրենց, այն
պես էլ իրենց ընտանիքի անդամ
ն երի ընկերներին, ծանոթներին՝ նե
րառելով ավելի մեծ կապեր: Բացի այդ, խնդրի լուծման ճանապարհին
էականորեն կրճատվում են օգտագործվող ռեսուրսների չափը՝ պահ
պանելով վստահության անհրաժեշտ աստիճանը:
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Այսպես, ելնելով հետազոտության արդյունքներից, կարող ենք
ասել, որ ընտանիքի ձևի գործոնն իր ազդեցությունն է թողնում արժե
քային կողմ
ն որոշում
ն երի վրա միայն ֆունկցիոնալ տեսանկյունից, այլ
ոչ թե կառուցվածքային կամ բովանդակային:
Հետաքրքիր է պարզել՝ արդյոք ինչ պատկեր են ստանում ար
ժեքային կողմ
ն որոշում
ն երը կախված ամուսնական կարգավիճակից
(տե՛ս գծապատկեր 2):
Գծապատկեր 2.
Արժեքային կողմն որոշումն երն
ըստ ամուսնական կարգավիճակի (% հարցվածներից)

Հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ ուսում
ն ա
սիրված երկու խմբերի գնահատականների միջև էական տարբերու
թյուն չկա և պահպանվում է արժեքների գնահատման աստիճանակա
նությունը՝ ընտանիք, աշխատանք, բարեկեցություն և այլն:
Հաջորդիվ փորձել ենք պարզել արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի
վրա սեռի գործոնի ազդեցությունը (տե՛ս գծապատկեր 3):
Ըստ ստացված պատկերի, արժեքային կողնորոշում
ն երի հար
ցում երկու սեռի ներկայացուցիչների կարծիքները գրեթե ամբողջու
թյամբ համընկնում են. միայն «անհոգ ապրել»-ու արժեքը տղամարդիկ
փոքր ինչ ավելի են գնահատում, քան կանայք:
Արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի հարցում տարիքային խմբերի հա
մեմատության դեպքում հետաքրքիր է նկատել, որ երիտասարդների
խումբը ոչ պակաս, քան միջին և հասուն տարիքի ներկայացուցիչները
գնահատում են ընտանիքը որպես կարևոր արժեք (տե՛ս գծապատկեր
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4): Սա կարող է միջսերնդային արժեքների փոխանցման, ինչպես նաև
համայնքում երիտասարդական կառույցների ակտիվ աշխատանքի
հետևանք լինել:
Գծապատկեր 3.
Արժեքային կողմն որոշումն երն ըստ սեռի (% հարցվածներից)

Գծապատկեր 4.
Արժեքային կողմն որոշումն երն
ըստ տարիքային խմբերի (% հարցվածներից)

Այս պարագայում արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի պատկերը բա
վականին օրինաչափ է. բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի
բարձր են գնահատում բարեկեցության և լավ աշխատանքի արժեքնե
րը, իսկ միջնակարգ կրթություն ունեցողները ավելի շատ ուզում են ան
հոգ ապրել և վայելել մարդկանց հարգանքը:
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Գծապատկեր 5.
Արժեքային կողմն որոշումն երն ըստ կրթության (% հարցվածներից)

Գծապատկեր 6.
Արժեքային կողմն որոշումն երի կապը
գործընկերոջ ընտրության հետ (% հարցվածներից)

Այս հարցով փորձել ենք պարզել, թե արժեքային կողմ
ն որոշում
ներն ինչպես են ազդում ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ
գործընկերոջ ընտրության վրա (տե՛ս գծապատկեր 6): Արդյոք ընտա
նիքի բարձր արժեքը որևէ կերպ ներգործում է ձեռնարկատիրական
ակտիվության, դրա ձևի և ուղղվածության հետ: Սա կարևոր նշանա
կություն է ստանում սփյուռքում, որտեղ վստահության և երաշխիքի
հարցը մշտապես արդիական է:

ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅԵՐԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ...

145

Ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ Թեհրանի հայ համայնքի
օրինակով կարող ենք հաստատել, որ որոշակի արժեքային կողմ
ն որո
շում
ն երի ձևավորման հարցում մշակութային տարբերության ընդգծու
մը և համայնքային կառույցների դերը կարևոր դեր ունեն: Թեհրանի
հայ համայնքը, լինելով կրոնական և մշակութային խիստ քաղաքա
կանություն վարող երկրում, շրջապատված լինելով սեռային և աշխա
տանքային կտրուկ արժեքներով առաջնորդվող հասարակությամբ,
այնուամենայնիվ, ուղղորդվում է արժեքային այնպիսի կողմ
ն որոշում
ներով, որոնք կարևոր են համայնքի բնականոն կենսագործուեության
համար: Հատկանշական է, որ ընտանիքի արժեքի գերիշխող դիրքը
պահպանվում է ուսում
ն ասիրված խմբի արժեքային կողմ
ն որոշում
ն ե
րում: Նշանակալի ընդհանրություն կա համայնքի ժողովրդագրական
տարբեր խմբերի գնահատականների միջև, ինչը փաստում է համայն
քի ներկայացուցիչների արժեքային կողմ
ն որոշում
ն երի միասնականու
թյան մասին, հատկապես՝ ընտանիքի արժեքի գնահատման դեպքում:
Сона Нерсисян
Институт археологии и этнографии НАН РА

СЕМЬЯ В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ АРМЯН ДИАСПОРЫ:
НА ПРИМЕРЕ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ ТЕГЕРАНА
Резюме
В статье обсуждается роль семьи и ее функций в системе ценностей
диаспоры. В настоящее время, наряду с изменением этих понятий,
изменилось и их место в ценностных ориентациях членов современ
ного общества. Эти явления более выражены в конкретных условиях
организации социальной жизни, таких как общины диаспоры.
В контексте вышесказанного, интересно проанализировать, какое
место занимает семья в общинах армянской диаспоры, попытаться
выявить причины этого.
Цель статьи - выявить место семьи в ценностных ориентациях пред
ставителей армянской общины Тегерана.
Статья основана на этносоциологическом исследовании армянской
общины Тегерана. Исследование проводилось методами формализо
ванного опроса и наблюдения.
Ключевые слова: семья, ценности, ценностные ориентации, соци
альная среда, диаспора, армянская община Тегерана.
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Sona Nersisyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA

FAMILY IN THE VALUE SYSTEM OF DIASPORA ARMENIANS:
THE CASE OF THE ARMENIAN COMMUNITY OF TEHRAN
Abstract
This article discusses the role of the family and its functions in the value
system in the Diaspora. Currently, along with the change in concepts of
the family, the place of the family in the value system has also changed.
These phenomena are accentuated and more deeply felt in the Diaspora
and its social and communal life.
In this regard it becomes interesting to assess the place of the family in
Armenian Diaspora communities and identify and analyze the reasons
for these shifts.
This paper tries to identify the place of the family in the value system of
the Armenian community of Tehran.
The article is based on ethno-sociological field work conducted in the
Armenian community of Tehran in the last few years.
Key words: Family, value, value orientations, social environment, Diaspora, Armenian community of Tehran.
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄՈԴԵԼԸ
ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Սիրիական պատերազմի բռնկվելուց ի վեր Հայաստանում բնա
կություն են հաստատել շատ սիրիահայ ընտանիքներ: Արաբական
հասարակությունում ծնված և կենսագործունեություն ծավալած
հայերն այսօր հայտնվել են թեպետ իրենց հարազատ էթնիկ, սա
կայն նոր սոցիալ-մշակութային միջավայրում: Հետևաբար, հայ հա
սարակությունում տարածված լեզվի, վարքի նորմերի, կենսաձևե
րի տարբերությունների հետ մեկտեղ նրանց համար ակնհայտ են
դառնում նաև ընտանիքի արժևորման, ընտանեկան ավանդույթնե
րի ու արժեքների պահպանման` իրենց անծանոթ պրակտիկաները:
Մի կողմից, սիրիահայերը կանգնում են այդ տարբերություններն
ընկալելու և ընդունելու խնդրի առջև, մյուս կողմից, այն ընտանի
քի տեղի ու դերի վերաիմաստավորման կարևոր ազդակ է դառնում
հայաստանաբնակ հայության համար:
Սույն հոդվածի շրջանակներում ընտանիքը դիտարկել ենք որպես
մշակութային երևույթ: Ըստ Մալինովսկու և Սորոկինի հայացքնե
րի` մշակույթը իմաստների, արժեքների և նորմերի ամբողջություն
է, որոնցով օժտված է ընտանիքը, որի անդամ
ն երն էլ հենց սոցի
ալականացնում և բացահայտում են այդ իմաստները: Ընտանիքն
անհատի համար համարվում է առաջնային աղբյուր` սոցիալական
արժեքների, նորմերի, ավանդույթների և վարքի ձևերի յուրացման,
նաև հիմ
ն աքար` կրոնական պատկանելության, էթնիկ ինքնության
և աշխարհայացքի ձևավորման մեջ: Յուրաքանչյուր մշակույթ և հա
սարակություն ծնում է ընտանիքի որոշակի նորմատիվ մոդել կամ
մոդելների խումբ:
Ընտանիքը, դիտարկելով մշակութային-արժեքային մոտեցման տե
սանկյունից, հոդվածում փորձ է արվել բացահայտել, թե ինչքանով
են սիրիահայերի քրիստոնեական արժեքները հանդես եկել «սի
րիահայկական» ընտանեկան կյանքի ձևավորման և այսօր նաև`
հայաստանաբնակ ընտանիքների գնահատման հիմքը: Հատկա
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նիշների (բնորոշ սիրիահայերին և հայաստանաբնակ հայերին)
համեմատական վերլուծության միջոցով դուրս է բերվել հայկական
ընտանիքի մոդելը սիրիահայերի պատկերացում
ն երում:
Հետազոտությունն իրականացվել է Երևանում և մարզերում բնա
կություն հաստատած սիրիահայերի շրջանում` օգտագործելով կի
սաստանդարտացված և խորին հարցազրույցների մեթոդները:
Հիմնաբառեր. սոցիոլոգիական հետազոտություն, սիրիահայեր,
հայկական ընտանիք, ընտանիքի մոդել, ընտանեկան արժեքներ:

Ընտանիքն անհատի համար համարվում է առաջնային աղբյուր`
սոցիալական արժեքների, նորմերի, ավանդույթների և վարքի ձևերի
յուրացման, նաև հիմ
ն աքար` կրոնական պատկանելիության, էթնիկ
ինքնության և աշխարհայացքի ձևավորման հարցերում: Յուրաքան
չյուր մշակույթ ծնում է ընտանիքի որոշակի նորմատիվ մոդել կամ մո
դելների խումբ: Նորմատիվ մոդելի կառուցվածքն իր մեջ ներառում
է տարրեր` ընտանիքի անդամ
ն երին, որոնցից յուրաքանչյուրը բնու
թագրվում է որոշակի կարգավիճակով, այսինքն` որոշակի իրավունք
ներ և պարտականություններ ունեցող դիրքով, որի հետ կապված է
վարքի համապատասխան ձևը1: Ընտանիքի նորմատիվ մոդելի ձև
ավորման համար մեծ նշանակություն ունեն նաև հասարակական կե
ցությունը պայմանավորող այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են բնակ
լիմայական, քաղաքական, տնտեսական, կենցաղային պայմանները,
որոնք անուղղակի կերպով որոշում են նաև ընտանեկան և ամուսնա
կան հարաբերությունների բնույթը:
Սույն վերլուծության մեջ ընտանիքը դիտարկել ենք որպես մշա
կութային երևույթ: Մշակույթի և այլ սոցիալական ինստիտուտների,
այդ թվում` ընտանիքի հետ փոխհարաբերության սահմանման մեջ
հատուկ տեղ է զբաղեցնում բրիտանացի մարդաբան Բ. Մալինովսկու
ֆունկցիոնալ դպրոցը, որը մշակույթը սահմանում է որպես գործիքա
յին (ինստրումենտալ) համակարգ: Դրա միջոցով մարդը բավարա
րում է իր պահանջմունքները` ելնելով շրջապատող միջավայրից: Այդ
պատճառով, մարդկային գործունեության տարբեր դրսևորում
ն երը,
մոտեցում
ն երն ու օբյեկտները «կազմակերպվում են կարևոր և կենսա
1

Шнейдер Л., Семейная психология. Учебное пособие для вузов. М.: Академи
ческий проект; Екатеринбург, 2006. с. 768., https://texts.news/semeynaya-psi
hologiya/normativnyie-kvazisemeynyie-modeli-semi.
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կանորեն անհրաժեշտ խնդիրների շրջանակներում այնպիսի ինստի
տուտներում, ինչպիսիք են ընտանիքը, ցեղը, համայնքը և տնտեսա
կան, քաղաքական, իրավական ու կրթական գործունեության համար
ձևավորված հանրույթները»2:
Նման մոտեցման կողմ
ն ակից է նաև սոցիոլոգ Պ. Սորոկինը: Ըստ
նրա` «մշակույթն իմաստների, արժեքների և նորմերի ամբողջություն
է, որոնցով օժտված են իրար հետ փոխազդող անձիք և դրանք կրողնե
րի խումբը, ովքեր օբյեկտիվացնում, սոցիալականացնում և բացահայ
տում են այդ իմաստները»3: Այն կրողներից մեկը համարվում է նաև
ընտանիքը:
Մշակույթից և սոցիումից ծնված ընտանիքը, մի կողմից, հանդես
է գալիս որպես որոշակի սոցիալ-մշակութային արժեք, որն ավանդա
բար ընդունվում է մարդկության պատմության ընթացքում` որպես
մարդկության ինքնաիրացման ու ցեղի շարունակության անհրաժեշտ
պայման, մյուս կողմից, տվյալ հասարակությունում մշակութային ար
ժեքների զարգացման արդյունք: Որպես մշակութային արժեք` ընտա
նիքը պատմականորեն մշակված նշանակությունների, իմաստների
ամբողջություն է, որոնք անհատական մակարդակում ընդունվում են
որպես ենթագիտակցական նախատիպեր և որոնք գնահատականներ
տալու կամ կյանքի ռազմավարություններ ընտրելու և իրականացնելու
հարցում հանդես են գալիս կարևոր կողմ
ն որոշիչներ:
Հետևաբար, կախված հասարակության էթնոմշակութային առանձ
նահատկություններից, կարող են տարբերվել ընտանիքի մոդելի բնու
թագիրն ու դրա ձևավորման հիմքերը:
Սիրիայի հայ համայնքը Մերձավոր Արևելքի ամենահին և ավան
դական համայնքներից մեկն է: Այն վերակազմավորվել է Հայոց ցե
ղասպանությունից և Կիլիկիայի հայաթափումից հետո: Չնայած սկզբ
նական փուլի բազմաթիվ դժվարություններին` հայ տարագիրները
ժամանակի ընթացքում հարմարվել են իրենց ընդունող երկրի քաղա
քակրթությանը: Արաբական աշխարհը հանդիսացել է այն նպաստա
վոր միջավայրը, որտեղ հայերը պահպանել են հայկական ինքնությունն
ու ինստիտուցիոնալացրել համայնքային կառույցները: Սիրիայի, մաս
2

Malinowski В., A scientific theory of culture and other essays. New York, Oxford
University Press, 1960, 228, p. 150.

3

Сорокин П.А., Человек, цивилизация, общество. – M., 1992, 543, с. 218.

150

Գայանե Հակոբյան

նավորապես, Հալեպի հայ համայնքը դարձել է արևմտահայ մշակույ
թի պահպանման ու զարգացման ամենակարևոր ու բացառիկ օջախ
ներից մեկը ողջ Սփյուռքում:
Սիրիական պատերազմի բռնկվելուց ի վեր շատ սիրիահայ ըն
տանիքներ են բնակություն հաստատել Հայաստանում4: Արաբական
հասարակությունում ծնված և կենսագործունեություն ծավալած հա
յերն այսօր հայտնվել են թեպետ իրենց հարազատ, սակայն նոր սոցի
ալ-մշակութային միջավայրում: Հետևաբար, նոր հասարակությունում
տարածված լեզվի, վարքի նորմերի, կենսաձևերի տարբերություննե
րի հետ մեկտեղ նրանց համար ակնհայտ են դառնում նաև ընտանիքի
արժևորման, ընտանեկան ավանդույթների ու արժեքների պահպան
ման` իրենց անծանոթ պրակտիկաները: Մի կողմից, սիրիահայերը
կանգնում են այդ տարբերություններն ընկալելու և ընդունելու խնդրի
առջև, մյուս կողմից, այն ընտանիքի տեղի ու դերի վերաիմաստավոր
ման կարևոր ազդակ է դառնում հայաստանաբնակ, ինչու ոչ, համայն
հայության համար:
Ընտանիքը դիտարկելով մշակութային-արժեքային մոտեցման
տեսանկյունից` խնդիր ենք դրել բացահայտել, թե ինչքանով են սիրիա
հայերի քրիստոնեական արժեքները հանդես եկել «սիրիահայկական»
ընտանեկան կյանքի ձևավորման և այսօր նաև` հայաստանաբնակ
ընտանիքների գնահատման հիմքը: Սիրիահայերի կողմից երկու ըն
տանիքներին (սիրիահայ և հայաստանաբնակ) վերագրվող հատկա
նիշների համեմատական վերլուծության միջոցով ցույց տալով նույն
քրիստոնեական արժեքների հիմքի վրա ստեղծված, սակայն տարբեր
հասարակություններում կենսագործունեություն ծավալած ընտանիք
ների նմանություններն ու տարբերությունները` նպատակ ունենք դուրս
բերել հայկական ընտանիքի մոդելը նրանց պատկերացում
ն երում:
Այդ նպատակով իրականացվել է էթնոսոցիոլոգիական հետազո
տություն՝ սոցիոլոգիայում կիրառվող քանակական և որակական մե
թոդաբանությամբ: Իրականացվել են 184 կիսաստանդարտացված և
36 խորին հարցազրույցներ սիրիահայ ընտանիքների շրջանում՝ Երև
4

Տեղեկատվական դաշտում շրջանառվում է քսաներկու հազար թիվը, https://
armenpress.am/arm/news/895509/22000-syrian-armenians-re-locate-to-armeniasince-beginning-of-syrian-war.html (23.06.2017):
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անում և մարզերում, մասնավորապես, Արագածոտնի, Արարատի, Ար
մավիրի, Կոտայքի, Շիրակի մարզերում5:
Սիրիահայերը, ապրելով մահմեդական երկրում և համարվե
լով փոքրամասնություն Սիրիայի հասարակության մեջ, ընտանիքի
և ընտանեկան արժեքների վերաբերյալ այլ՝ հայաստանաբնակնե
րից տարբեր հայացքներ են որդեգրել: Սփյուռքում ընտանիքը եղել է
առաջնային ագենտներից մեկը՝ կարևոր դերակատարություն ունե
նալով ազգային ինքնության ձևավորման, հայկական ավանդույթնե
րի և վարքաձևերի յուրացման ու փոխանցման, ընդհանուր առմամաբ՝
հայապահպանության հարցում: Հայաստանում հայապահպանության
խնդիրը դուրս է գալիս հայ ընտանիքների գործառույթների շարքից՝
փոխելով նրանց դերակատարության առաջնահերթությունները: Այս
պարագայում սփյուռքից ներգաղթած հայը հայրենիքում տեսնում է այլ
ընտանիք, շփվելով կամ չշփվելով6 նրանց հետ՝ համեմատում է իր ըն
տանիքի հետ, բնութագրում այն սեփական արժեհամակարգի դիտան
կյունից:
Աղյուսակ 1-ում ներկայացվում են այն հատկանիշները/դատողու
թյունները, որոնցով սիրիահայերը բնութագրել են իրենց և հայաստա
նաբնակ ընտանիքներին: Հատկանիշները ներկայացված են զուգա
հեռ և հականիշ զույգերով՝ դրական ու բացասական: Նրանց համար
հայ ընտանիքի մոդելը ձևավորվում է հետևյալ առաջնային հարցերի
շրջանակում՝ 1) ընտանիքի ամրություն, ամուսինների հավատարմու
թյուն, 2) քրիստոնեական ընտանիքում արժեքների պահպանում, 3)
ազգային ավանդույթների պահպանում, 4) գենդերային հիմ
ն ահարց,
5) ամուսին-կին փոխհարաբերությունների բնույթ, 6) երեխաների դաս
տիարակություն, 7) ընտանիքի տնտեսական վարք:
5

Կիսաստանդարտացված հարցազրույցի դեպքում հարցվողների սեռատա
րիքային կազմի ներկայացուցչությունն ապահովելու համար ընտանիքից
պատահականորեն ընտրվել է մեկ հոգի՝ ըստ ծննդյան օրվա սկզբունքի, իսկ
խորին հարցազրույցներն անցկացվել են՝ ըստ սեռի, տարիքի և զբաղվա
ծության չափանիշների: Հաշվի առնելով հետազոտական օբյեկտի յուրա
հատկությունը, բնակության վայրի վերաբերյալ սուղ տեղեկատվությունը,
Հայաստան տեղափոխվելուց հետո տարածական ցրված ձևով ապրելը և
այլ հանգամանքներ` սիրիահայ տնային տնտեսությունների հետ կապ հաս
տատելու համար կիրառվել է «ձնակույտի» մեթոդը:

6

Ըստ հետազոտության արդյունքների՝ սիրիահայերի 72,8%-ն է երբևէ շփում
ունեցել հայաստանաբնակ ընտանիքների հետ:
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Աղյուսակ 1.
Սիրիահայ և հայաստանաբնակ ընտանիքներին
բնորոշ դատողությունների հականիշ զույգեր, %
Ընտանիքներին բնորոշ հականիշ դատողություններ
Դրական
1) Ամուսնալուծու
թյան սովորություն
չկա, ընտանեկան
կապերն ամուր են,
զիջող են զույգերը,
համերաշխ, սիրով,
հավատարիմ

ՀՀ-ում Սիրիա
ապրող հայ

4,8

12,5

0,0

4,8

0,0

1,6

0,0

2,5

4) Կինը երկրոր
դային է ընտանի
քում, կոպիտ են
կանանց նկատ
մամբ

4,8

1,7

5,0

5) Ընտանեկան
հարաբերություն
ները ձևական
են, կենցաղային,
չզարգացած

0,8

2,5

6) Անհարգալից
մեծերի նկատ
մամբ

1,6

0,8

7) Պարտքով
ծախսեր են անում,
ուտող-խմող են

4,8

0,8

1,6

5,8

3) Ավանդապաշտ
են, հայեցի, պահ
պանողական

0,8

6,7

5) Սրտամոտ են
ամուսինները, հա
րաբերությունները
պարզ են, զարգա
ցած, կիրթ
6) Հարգալից մե
ծերի նկատմամբ
7) Խնայող, տնտե
սական հաշվար
կով են ապրում

1,6

7,2

1,6

3,2

1) Շատ են ամուս
նալուծությունները,
հանդուրժող չեն
իրար նկատմամբ,
ազատ հարա
բերությունների
կողմ
ն ակից են

ՀՀ-ում Սիրիա
ապրող հայ

5,6

2) Քրիստոնեա
կան կյանքով են
ապրում, աստվա
ծավախ են, ընտա
նեկան սրբությունը
հարգող

4) Կնոջ և տղա
մարդու միջև հա
վասարություն և
կա հարգանք կնոջ
նկատմամբ

Բացասական

5,0

0,8

2) Հավատի պա
կաս կա, ընտա
նեկան սրբություն
չունեն

3) Օտարամոլ են,
ռուսամետ
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Առաջին ցուցանիշը, որն արտահայտվում է դրական և բացա
սական հատկանիշների մեծ հաճախականությամբ, վերաբերում է
ընտանիքի ամրությանը. սիրիահայերը շատ են կարևորել այն, որ
ընտանեկան կապերն ամուր են, զույգերը համերաշխ են ու հավատա
րիմ, ամուսնալուծության սովորություն չկա, ինչպես նաև ավելի բնո
րոշ համարել են իրենց ընտանիքներին՝ մոտ երեք անգամ շատ (12,5%)
հայաստանաբնակ ընտանիքների համեմատությամբ: Նկարագրված
հատկանիշի բացասական զույգը, ըստ սիրիահայերի, բնորոշ է միայն
հայաստաբնակ ընտանիքներին: Ընդ որում, խորին հարցազրույցնե
րի ժամանակ ևս սիրիահայերը անդրադարձել են այս հարցին` կրկին
համեմատություն անցկացնելով սեփական ընտանիքների հետ. «Մար
դիկ ինչո՞ւ են ամուսնանում, ինչո՞ւ են երեխա ունենում, որ լավ պահեն
իրենց երեխաներին, չէ՞: Չնայած այստեղ մարդիկ ուրիշ նպատակներ
ունեն. տղամարդն անպայման պիտի սիրուհի ունենա: Մեր մոտ այդ
պիսի բան չկա: Կարող է՝ կա, բայց մեր մոտ ոչ մեկ չի ասում` սիրուհի
չունես, ուրեմն տղամարդ չե՛ս: Սա ինձ համար ապուշ բան է` ո՛չ հայկա
կանության հետ կապ ունի, ո՛չ հայության: Սա ռուսներից մնացած բան
է» (տղամարդ, 49 տ.)7:
Աղյուսակում բերված երկրորդ դատողությունը վերաբերում է
քրիստոնեության մեջ կարևորվող ընտանիքի արժեքի իմաստավոր
մանն ու պահպանմանը: Սիրիահայերի դիտարկում
ն երով և գնահա
տականներով` Հայաստանում ապրող ընտանիքներում պակասում է
հավատը, հետևաբար, սրանով պայմանավորված, չի կարևորվում ըն
տանիքի արժեքը: Իսկ իրենք, հակառակը, ապրելով քրիստոնեական
կյանքով, գիտակցում ու պահպանում են ընտանիքի արժեքը: Եթե վեր
ջինս` դրական հատկանիշը, շատ քիչ չափով բնորոշ են համարել հա
յաստանաբնակ ընտանիքներին (իրենց համեմատությամբ 3,5 անգամ
ավելի քիչ), ապա բացասական դատողություններով ընդհանրապես
չեն բնու
թագ
րում իրենց. «Մենք սուրբ ընտանիքներ կհամարվինք:
Մինչև հիմա, եթե անգամ ես իմ ձայնը բարձրացնեմ իմ աղջկա վրա
(34 տարեկան է), չի ասի` մամա՛, ես մեծ եմ արդեն, մի՛ խոսիր: Մենք
այդպե՛ս կապրինք» (կին, 55 տ.)8:
7

Հակոբյան Գ.,Դաշտային ազգագրական նյութեր, (այսուհետ՝ ԴԱՆ), ք.
Երևան, 2014 թ.:

8

Նույն տեղում:
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Սիրիահայերն ընդհանրապես իրենց չեն վերագրում նաև օտա
րամոլությունը, այլ, փոխարենը, շեշտում են ավանդապաշտ ու պահ
պանողական լինելու մասին (6,7%): Ազգային ավանդույթները չպահ
պանող, օտար վարք ու բարքով ապրող հայաստանաբնակների մեջ
(թեպետ քանակական ցուցանիշը շատ փոքր է` 1,6%, սակայն այն մեծ
և կարևոր է դառնում համեմատության մեջ) նրանք առանձնացրել են
հատկապես երիտասարդներին: Եվ սա այն խումբն է, որը երկարա
տև շփում
ն երի արդյունքում սիրիահայ երիտասարդության համար
վատ օրինակ կարող է ծառայել/ծառայում է, որի մասին ասում են հենց
իրենք` սիրիահայ երիտասարդները. «Մեր մոտ ընտանիքը սրբություն
է: Մեր պապաները մեզ վախով էին ապրեցնում, որ մենք այլ ազգի
մեջ ենք ապրում, պետք է ուշադիր լինենք, ակումբից զատ ուրիշ տեղ
չգնանք: Ակումբում ընկերական շրջանակ է միայն, ուրիշ բաներ չես
տեսնի: Մենք մինչև 18 –19 տարեկանը երեխա էինք, չէինք մտածում
ուրիշ բաների մասին: Իսկ այստեղ դպրոցից արդեն սկսում են: Մեր
մոտ աղջիկը, որ տղային ասի` արի՛ ընկերություն անենք, դա անկարե
լի բան է: Իսկ այստեղ արդեն եղբայրս լրիվ փոխվեց. մտնում է սենյակ,
աղջիկների հետ խոսում: Այստեղ աղջիկներն են ժամադրում» (կին, 27
տ.)9:
Ընտանիքի մոդելի կառուցվածքում սիրիահայերը կարևորել և
անդրադարձել են նաև ամուսինների իրավունքներին ու պարտա
կանություններին: Տղամարդու և կնոջ հավասարության ու հարգան
քի հարցում ևս շարունակում են օրինակելի համարել իրենց, չնայած,
ըստ քանակական ցուցանիշների, տարբերություններն այնքան էլ էա
կան չեն: Այս հարցում առաջադիմական հայացքներ ունեն հատկապես
սիրիահայ երիտասարդ տղաները. «Ես հայավարի «խասյաթները»
չեմ սիրում. ոնց որ տղան իրավունք ունի, այնպես էլ աղջիկը պետք է
իրավունք ունենա իր խոսքերի, իր ընտրությունների մեջ: Մենք գնում
ենք այս ճանապարհով, ու դա ես համարում եմ ամենաճիշտ բանը: Ոչ
թե տղայի ասածը պիտի լինի և վերջ» (տղամարդ, 26 տ.)10: Աղյուսա
կում բերված արդյունքներից նկատում ենք, որ այս հարցում բացասա
կան բնութագրիչը տարածվում է նաև սիրիահայ ընտանիքների վրա,
չնայած համեմատության մեջ կրկին ակնհայտ է, որ, ըստ նրանց, հա
9

Նույն տեղում:

10 Նույն տեղում:
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յաստանաբնակների շրջանում է, որ կանայք ավելի երկրորդային են
ընտանիքում, և տղամարդիկ՝ կոպիտ նրանց նկատմամբ (մոտ երեք
անգամ մեծ է ցուցանիշը):
Հաջորդ բնութագրիչով սիրիահայերը բացահայտում են իրենց
ընտանիքների թերությունը` պարզ և անկեղծ փոխհարաբերություննե
րի ձևավորման հարցում օրինակելի համարելով հայաստանցիներին:
Նրանք կարծում են, որ իրենց ընտանիքներում ամուսին-կին փոխ
հարաբերությունները կենցաղային մակարդակի վրա են գտնվում և
ավելի շատ ձևակ
 ան են (այս ցուցանիշը մեծ է երեք անգամ), մինչդեռ,
հայաստանցիներն իրենց ընտանիքները կառուցում են ջերմ, պարզ ու
զարգացած հարաբերությունների հիմքի վրա: Սիրիահայերի հետ խո
րին հարցազրույցների վերլուծությունից բացահայտում ենք ընտանի
քում նման հարաբերությունների ստեղծման կարևոր դերակատարին`
կնոջը: Մեջբերենք սիրիահայ երիտասարդի հետ հարցազրույցից մի
հատված. «Ես, ճիշտն ասած, սիրիահայ աղջիկներից մի այլ կարգի
զզվում եմ: Այնտեղ էլ էր այսպես: Ճիշտ է, խոսում էի, բան, բայց հեռու
էի մնում: Ընկերությունը, որ ամենապարզ բանն է, իմ առաջ պայման
ներ է դնում: …Դրա համար էլ ես նպատակ դրեցի, որ Հայաստանից եմ
աղջիկ ընտրելու, որովհետև իրենք հասկացող են, ուսյալ են, զարգա
ցած են: Եվ այդպես էլ եղավ» (տղամարդ, 26 տ.)11:
Հաջորդ դատողությունը դիտարկենք երեխաների դաստիա
րակության համատեքստում, քանզի մեծերի նկատմամբ հարգանքի
դրսևորումը, առաջին հերթին, ընտանեկան դաստիարակության ար
դյունք է: Այս առումով դրական և բացասական հատկանիշները հա
յաստանաբնակ ընտանիքների վրա տարածվում են հավասար չափով
(հարգալից են մեծերի նկատմամբ` 1,6%, անհարգալից են` 1,6%), իսկ
սիրիահայ ընտանիքներում դրականը մոտ վեց անգամ գերազանցում
է բացասականին (հարգալից են մեծերի նկատմամբ` 5,0%, անհարգա
լից են` 0,8%):
Սիրիահայերն ընտանիքի տնտեսական վարքի վերաբերյալ հա
կասական պատկերացում
ն եր ունեն, ընդ որում, այս թեման ակնհայտ
ու կարևոր է դառնում հենց Հայաստանում, երբ հանդիպում են իրենցից
տարբեր ընտանիքների: Սրա մասին են վկայում սեփական ընտանիք
ների վերաբերյալ փոքր, իսկ հայաստանաբնակ ընտանիքների դեպ
11

Նույն տեղում:
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քում՝ միմյանցից քիչ տարբերվող քանակական ցուցանիշները: Ամեն
դեպքում, սիրիահայերն ավելի շատ բացասական, քան դրական երան
գավորմամբ են խոսում հայաստանցի հայերի առատաձեռնության և,
ընդհանրապես, ընտանիքի տնտեսական կյանքի կազմակերպման
մասին (դրական հատկանիշ` 3,2%, բացասական հատկանիշ` 4,8%):
Բացի դրական ու բացասական` համեմատության մեջ քննարկ
վող հատկանիշներից` սիրիահայերն այլ բնութագրիչներով ևս նկա
րագրում են հայ ընտանիքներին, որոնք վերաբերում են ընտանիքի
անդամ
ն երի փոխհարաբերության մեջ կարևորվող մարդկային հատ
կանիշներին, ընտանիքում կնոջ աշխատելու փաստին և այլն: Վերջի
նիս պարագայում մեզ իրավունք չվերապահեցինք գնահատել` որպես
դրական կամ բացասական, սակայն այն փաստը, որ սիրիահայ ընտա
նիքներում կանայք և տարիքով մեծերը չեն աշխատում, իսկ ընտանի
քի ֆինանսական ծախսերը հոգում է տղամարդը, շատ սիրիահայերի
կողմից ընդունված նորմ է (ՀՀում ապրող հայերին բնորոշ` 0,8%, սիրի
ահայերին բնորոշ` 10,0%):
Վերը նշված բնութագրիչները, ընդհանրացրած և ըստ դրական,
բացասական ու չեզոք հատկանիշների խմբավորած, արտացոլված են
ստորև բերված գծապատկերում:
Գծապատկեր 1.
Սիրիահայ և հայաստանաբնակ ընտանիքների
բնութագրումը` ըստ սիրիահայերի

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից, սիրիահայերի ինքնագնա
հատականը բավականին բարձր է սեփական խմբին բնութագրելիս.
դրական գնահատականը հասնում է մինչև 61,7%-ի: Հայաստանաբնակ
ընտանիքներին ևս դրական հատկանիշներ են վերագրել (41,6%), սա
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կայն երբ դիտարկում և համեմատում ենք բացասական հատկանիշնե
րի համատեքստում, ապա վերջինս դրականի նկատմամբ գերակշռում
է անհամեմատ ավելի շատ: Չմոռանալով կարծրատիպերի գոյության
և սեփական խումբը դիմացինի համեմատ սովորաբար ավելի բարձր
գնահատելու փաստի մասին, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է մտածել
նաև սիրիահայերի տված բացասական գնահատականների մասին,
քանզի դրանք շարունակում են գոյություն ունենալ նաև հայաստա
նաբնակ ընտանիքների հետ շփման պարագայում (շփման դեպքում
կարծիքը կիսով չափ է դրական՝ 51,0%, իսկ հատկանիշների մոտ մեկ
երրրորդը (28,6%) գտնվում է բացասական տիրույթում):
Հայաստանաբնակ ընտանիքներին բացասական հատկանիշ
ներով բնութագրող սիրիահայերի զանգվածում գերակշռում են հիմ
նականում կանայք (64,7%) և միջին սերունդը (47,1%), չնայած վերջինս
ավելի շատ բացասական հատկանիշներ է օգտագործել նաև սիրիա
հայ համայնքի ընտանիքներին բնութագրելիս (54,5%):
Վերը բերված բնութագրիչների հիման վրա փորձել ենք դուրս
բերել սիրիահայերի արժեքանորմատիվ համակարգում արմատացած
հայկական ընտանիքի մոդելը.
■■ Հայ ընտանիքը պետք է ստեղծվի հայկական եկեղեցու խորա
նի առաջ, իսկ հետագայում զարգանա միայն ու միայն քրիս
տոնեական ավանդույթների և արժեքների հիմքի վրա:
■■ Հայ ընտանիքը պետք է լինի ամբողջական և ամուր՝ ի շնորհիվ
ամուսինների հավատարմության և համերաշխության: Ամուս
նալուծություններն ու երկրորդ ամուսնությունները պետք է բա
ցառվեն հայոց ամուսնական մշակույթից:
■■ Երեխան պետք է ծնվի ամբողջական ընտանիքում և դաս
տիարակվի հայկական ոգով՝ մեծերի նկատմամբ հարգալից,
նրանց լսող ու խոնարհ, օտար վարք ու բարքերից հեռու12:
12 Այս առումով հետաքրքիր է հատկապես հայրերի մոտեցումը: Մեջբերում եմ
խորին հարցազրույցներից մի հատված. «Մեր մոտ` Սիրիայում, միություններ
կային, տղաներին ուղարկում էինք, որ ազգային, հայկական, եկեղեցական
դաստիարակություն ստանային: Որ իջնում եմ քաղաք, ստիպված տղայիս
էլ հետս եմ տանում, որ ինքն էլ ազգային շրջանակ ունենա, ազգային
մտածելակերպ: Բայց, քանի որ այստեղ փողոցը, դրսի ընտանիքների
համակարգն ուրիշ է, պետք է մի քիչ սանձը ամուր պահես» (տղամարդ, 39
տ., ք. Աբովյան, 2014 թ.):
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■■ Հայ ընտանիքում կնոջ և ամուսնու իրավունքներն ու պարտա
կանությունները թեպետ սահմանված են ոչ ֆորմալ, սակայն
այդ «իրավահարաբերությունը» պարզ է և միանշանակ՝ ըն
տանիքը ֆինանսապես պետք է ապահովի տղամարդը, իսկ
կինը պատասխանատու լինի կենցաղային կարևոր և երկրոր
դային հարցերի համար:
■■ Այս ամենի հետ մեկտեղ՝ ամուսին-կին փոխհարաբերություն
ները պետք է վեր լինեն կենցաղային մակարդակից. և՛ կնոջ,
և՛ ամուսնու զարգացած ու կիրթ լինելը խրախուսելի է հայ ըն
տանիքներում:
Այսպիսով, սիրիահայերն իրենց պատկերացում
ն երում ձևավորել
են քրիստոնեական, «իսկական» հայկական ընտանիքի մոդելը, որը,
ինչպես տեսանք, հիմ
ն ականում սեփական ընտանիքներին բնորոշ
նկարագրություն է: Ըստ նրանց՝ հայաստանցիները սիրիահայ ընտա
նիքների լավն ու վատը ընկալելու, ճիշտ ընտրության դեպքում նրանց
ընդօրինակելու խնդիր ունեն՝ սեփական ընտանիքները ևս քրիստոնե
ական արժեքների հիմքի վրա ստեղծելու և պահելու համար:
Гаяне Акопян
Институт археологии и этнографии НАН РА

МОДЕЛЬ АРМЯНСКОЙ СЕМЬИ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ СИРИЙСКИХ АРМЯН
Резюме
После вспышки сирийской войны многие сирийско-армянские семьи
поселились в Армении. Рождённые в арабском обществе и прожи
вая в нем, армяне, на сегодняшний день, оказались, хотя и на своей
этнической родине, однако в совершенно новой социально-культур
ной среде. Соответственно, наряду с различиями в языке, нормах
поведения, жизнедеятельности, принятыми в армянском обществе,
для них стали очевидны незнакомые практики оценки семьи, сохра
нения семейных традиций и ценностей. С одной стороны, сирийские
армяне сталкиваются с восприятием и принятием этих различий, с
другой - это становится главным стимулом переосмысления образа
и места института семьи для них.
В рамках данной статьи семья рассматривается как культурное
явление. По взглядам Малиновского и Сорокина, культура это це
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лостность значения, норм и ценностей, присущих семьям, члены
которых социализируют и выявляют эти значения. Семья для инди
вида считается первоначальным источником социальных ценностей,
норм, традиции и восприятия форм поведения, а также основание
религиозной принадлежности, формирования этнической личности
и развития мировоззрения. Каждая культура и общество рождает
определенную нормативную модель или группу моделей семьи.
Рассматривая семью с точки зрения культурных ценностей - мы по
пытались выявить, насколько христианские ценности сирийских ар
мян выявлены в формировании “сирийско – армянской” семейной
жизни, а сегодня еще легли в основу их оценки семей, проживающих
в Армении.
Посредством сравнительного анализа атрибутов (типичных для си
рийских армян и армян, проживающих в Армении), мы выявили
модель армянской семьи согласно восприятию сирийских армян.
Исследование осуществлено в среде сирийских армян в Ереване, и
в регионах, посредством полуструктурированных и глубинных ин
тервью.
Ключевые слова: социологические исследования, сирийские армяне,
армянская семья, модель семьи, семейные ценности.

Gayane Hakobyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA

THE MODEL OF THE ARMENIAN FAMILY
IN SYRIAN ARMENIAN CIRCLES
Abstract
Since the outbreak of the Syrian war many Syrian Armenian families
have settled in Armenia. These families, born and engaged in the every
day life dynamics of the heterogeneous Syrian society, currently contin
ue their lives in their ‘ancestral’ ethnic, nonetheless novel, sociocultural
environment. Thus, unfamiliar practices in family daily life, preservation
of family traditions and values become conflictual along with differences
of language, morals, and the lifestyle that prevail in current Armenian
society.
The problem of perceiving and accepting these differences becomes the
main incentive for Syrian Armenians to reconsider the image and place
of family.
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The article views the family as a cultural phenomenon. According to
Malinowski and Sorokin culture is the integrity of meanings, norms and
values, with which the family is endowed. Family members socialize and
reveal these meanings. Besides, family is considered the primary source
of social values, norms, traditions and perceptions of forms of behavior,
as well as the basis of religious affiliation, the formation of ethnic identity
and the development of a worldview for the personality. Indeed, every
culture and society gives rise to a definite normative model of family.
Based on the above set framework, the paper tries to reveal the extent of
Christian values of Syrian Armenians in the development of “Syrian Ar
menian” family life in two different milieus: Syria and Armenia. Through
comparative analysis of attributes the paper reveals the model of Arme
nian family in the perceptions of Syrian Armenians.
The article is based on research using semi-structured and in-depth in
terview methods conducted among Syrian Armenians in Yerevan and
other regions.
Keywords: sociological research, Syrian Armenians, Armenian family,
family model, family values.

ԸՆՏԱՆԻՔ ԵՎ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
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Սվետլանա Պողոսյան
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հայոց ազգագրության թանգարան

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԷԹՆԻԿ ԵՎ ՄԻՋԷԹՆԻԿ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ
Հաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների զարգացման ու կատա
րելագործման ներկա ժամանակաշրջանում առավել գործուն են
դառնում միջմշակութային շփում
ն երը և առնչությունները՝ որոշա
կիորեն ազդելով սոցիալական մշակույթի առանձին երևույթների
վրա:
Ազգաբանական տեսանկյունից էական է Հայաստանում բնակվող
կանանց, հայ էթնոսի տարբեր ներէթնիկ, ազգագրական խմբերի
և այլազգի տղամարդկանց հետ ամուսնությունների միտում
ն երի և
դրանց շարժընթացի դիտարկումը:
Կարևոր խնդիր է պարզել, թե արդի հայ հասարակությունում ինչ
միտում
ն եր են նկատվում ամուսնությունների ոլորտում, ինչպիսին
են յուրայինի և օտարի սահմանները, ընկալում
ն երը և պատկերա
ցում
ն երը: Պակաս կարևոր չէ նաև հայ կնոջ կողմից մշակութային
նոր տարածքի յուրացման և հարմարվողականության խնդրի, կնոջ
ժամանակակից կերպարի չափանիշների, ընկալում
ն երի և պատկե
րացում
ն երի ազգաբանական դիտարկումը:
Ազգագրական խորին հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հար
ցում
ն երի նյութերով ներկայացվում են հայուհի և այլազգի ամուս
նությունների, ամուսնական միգրացիայի արդի միտում
ն երը,
նրանց տարիքային, մասնագիտական ու կրթական առանձնահատ
կությունները: Դիտարկվում են նաև միջավայրի՝ ծնողների, հարա
զատների, հարևանների, ընկերների և այլոց կարծիքները ու պատ
կերացում
ն երը՝ նախընտրելի ամուսնությունների և միջէթնիկական
ամուսնությունների վերաբերյալ:
Հիմնաբառեր. ներէթնիկ, ազգագրական խմբեր, կին-տղամարդ,
ամուսնություն, շրջապատ, ընկալում
ն եր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԷԹՆԻԿ ԵՎ ՄԻՋԷԹՆԻԿ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ...
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Ընտանիքն առանձնահատուկ տեղ ունի հայ ժողովրդի ազգային
ինքնության կառուցվածքում: Այն միջսերնդային ժառանգության կրողն
ու վերարտադրողն է, հասարակության սոցիալ-տնտեսական և ժո
ղովրդագրական գործառույթների իրականացման հիմ
ն ական օղակը:
21-րդ դարում հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգնությամբ
գործուն են դառնում միջմշակութային շփում
ն երը և առնչությունները,
ստեղծվում են միջազգային ծանոթությունների կայքեր, ակումբներ և
այլն՝ որոշակիորեն ազդելով սոցիալական մշակույթի առանձին երև
ույթների, այդ թվում և ամուսնության, ընտանիքի վրա1:
Սույն հոդվածը դիտարկում է Հայաստանում բնակվող երիտա
սարդ և մի
ջին տա
րի
քի հայ կա
նանց, հայ էթ
նո
սի տար
բեր նե
րէթ
նիկ, ազգագրական խմբերի և այլազգիների հետ ամուսնությունների
միտում
ն երն և շարժընթացը: Աշխատանքի շրջանակներում առաջ են
քաշվել հետևյալ հետազոտական խնդիրները.
■■ Ինչ միտում
ն եր են նկատվում ամուսնությունների ոլորտում
արդի հայ հասարակությունում և հայ կանանց բնակության
նոր վայրերում.
■■ Ինչպիսին են յուրայինի և օտարի սահմանները, ընկալում
ն երը
և պատկերացում
ն երը հայ իրականության մեջ.
■■ Հայ կնոջ կողմից մշակութային նոր տարածքի յուրացման և
հարմարվողականության ինչպիսի առանձնահատկություններ
կան.
■■ Ինչպիսին են հայ կնոջ ժամանակակից կերպարի չափանիշ
ները, ընկալում
ն երը և պատկերացում
ն երն ազգաբանական
դիտանկյունից:
Ազգագրական խորին հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հար
ցում
ն երի նյութերի հիման վրա ներկայացվում են հայուհի և այլազգի
ամուսնությունների, ամուսնական միգրացիայի արդի միտում
ն երը,
ամուսնական միգրանտների տարիքային, մասնագիտական ու կրթա
կան առանձնահատկությունները: Դիտարկվում են նաև միջավայրի՝
ծնողների, հարազատների, հարևանների, ընկերների, շրջապատի և
այլոց կարծիքները, պատկերացում
ն երը խառնամուսնությունների և
նախընտրելի ու ցանկալի ամուսնությունների վերաբերյալ:
1

Պողոսյան Ս. Հայ կնոջ դերը ինքնության պահպանության գործընթացում/
Հայ ինքնության որակների պահպանումը խառնամուսնություններում,
Երևան, 2010, էջ162 –164:
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Ամուսնական նախընտրությունների և բազմէթնիկ ամուսնություն
ների իրական տարածումը և չափերը այլ են. իրականության, պատ
կերացում
ն երի ու ընկալում
ն երի միջև տարբերություններն ակնհայտ
են: Խորհրդային շրջանում ամուսնություններ նորեկների/«ախպարնե
րի» ու տեղաբնակների միջև գրեթե տեղի չէին ունենում կամ քիչ էին
տեղի ունենում, իսկ եթե լինում էին՝ երկուստեք չէին քաջալերվում ըն
տանիքներում2: Սակայն այժմ ներէթնիկ ամուսնությունների նկատ
մամբ վերաբերմունքն այլն է. այլևս խիստ չեն հայաստանցի և սփյուռ
քահայ երիտասարդների ամուսնության սահմանները, հաճախացել
են ամուսնության դեպքերը: Մոնոէթնիկ ամուսնությամբ շահագրգռ
ված ծնողները, որոնք դեմ են օտարազգու հետ ամուսնությանը, գե
րադասում են իրենց զավակներին ամուսնացնել Հայաստանում, հա
յաստանցի աղջկա կամ տղայի հետ՝ հայ մնալու համար: Նախկինում
տեղացիների հետ ամուսնանալու արգելք դնող ծնողները ներկայումս
ցանկանում են հարս տանել Հայաստանից: Ըստ հարցազրույցներին
մասնակցած բանասացների, մեծ հայկական համայնք ունեցող երկր
ներից՝ Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից հաճախ են գալիս Հայաստանից աղ
ջիկ/հարս տանելու: Եվրոպայից էլ են գալիս, բայց ավելի քիչ: Իրենց
ավանդապահությամբ հայտնի պարսկահայ համայնքի որոշ ընտա
նիքների զավակներ կնության են առնում հայաստանցի աղջիկների,
ովքեր նույնիսկ տեղացիների կարծիքով «ռուսական», «եվրոպացի»
կնոջ կերպար ու ազատ պահվածք ունեն3: Երբեմն դրանք ավարտ
վում են բաժանությամբ, քանի որ հարսնացուն չի ստանում իր սպա
սած «դրախտային» կյանքը: Լինում են նաև դեպքեր, երբ պարսկահայ
աղջիկն ամուսնանում է հայաստանցի տղայի հետ: Թեև իդեալական
մակարդակում նախընտրելի և ցանկալի են ամուսնությունները սեփա
կան համայնքի ներկայացուցիչների հետ:
21-րդ դարասկզբին ազգային ինքնության պահպանման համա
տեքստում կարևոր է հայ կնոջ և այլէթնիկ, այլազգի տղամարդկանց
միջև կնքվող ամուսնությունների զարգացման միտում
ն երի ազգաբա
նական դիտարկումը՝ կիրառելով որակական հետազոտության մեթոդ
ները. ազգագրական դիտարկում, իրապատում
ն երի ուսում
ն ասիրու
թյուն, խորին հարցազրույց և խմբային հարցում:
2

Ստեփանյան Ա. Սփյուռքահայերի
խառնամուսնական ընտանիքները
1946 –1948 թթ. ներգաղթի տարիներին/Հայ ինքնության որակների պահպա
նումը խառնամուսնություններում, Երևան, 2010, էջ 52 –53:

3

Պողոսյան Ս. Դաշտային ազգագրական նյութեր/ԴԱՆ/, Երևան, 2014 թ.:
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Ամուսնություններն էթնիկ ինքնության, մշակութային առանձ
նահատկությունների պահպանման ու փոխանցման կարևոր օղակ
են: Խնդի
րը բար
դա
նում է, երբ ամուս
նա
կան զույ
գը տար
բեր ազ
գային պատկանելություն ունի և տարբեր մշակույթների կրող է: Հա
յաստանում խառնամուսնությունները՝ մասնավորապես կանանց
ամուսնական միգրացիան նկատելի դարձավ և ակտիվացավ դեռևս
1990-ականներին՝ կապված երկրում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսա
կան, բարոյական, հոգեբանական և այլ բնույթի փոփոխությունների
հետ: Խորհրդային շրջանում նման ամուսնությունների թվով հայ կա
նայք անհամեմատ զիջում էին հայազգի տղամարդկանց4: Ներկա
յումս նկատելի աճել է հայ կանանց թիվը, ովքեր ամուսնանում են օտար
տղամարդկանց հետ: Ամուսնական միգրանտներն առաջին հերթին
երիտասարդ, կրթություն ստացած, բարետես, օտար լեզուների տիրա
պետող 20 –25 տարեկան աղջիկներ են: Քիչ չեն մինչև 20 տարիքային
խմբի աղջիկները: Կան նաև 30 –40 տարեկան կանայք: Նրանց մեջ
զգալի թիվ են կազմում կրթական բարձր ցենզ ունեցողները5:
Հայ կին-օտար տղամարդ ամուսնություններ են գրանցվում նաև
միջազգային կազմակերպություններում աշխատողների շրջանում:
Օտարազգիների հետ ամուսնացած կանայք միանշանակ գտնում են,
որ իրենց ամուսինները, ի համեմատ հայ տղամարդկանց, գնահա
տող են, շատ ուշադիր, օգնող և հարգալից: Հատուկ շեշտվում է, որ
հայ տղա
մարդն իր հայ կնոջ նկատ
մամբ ամուս
նա
կան կյան
քի ըն
թացքում խիստ է, պահանջկոտ ամեն հարցում, մինչդեռ օտարազգի
կանանց նկատմամբ նկատելի հանդուրժող է և ներողամիտ: Հարց
մանը մասնակցած հայաստանցի երիտասարդ կինը գտնում է, որ հայ
տղամարդիկ մի տեսակ «ծանր են և դժվար»6: Օտար տղամարդկանց
հետ ամուսնացող կանանց մեջ կան արդեն ամուսնացած և բաժան
ված կանայք, ովքեր իրենց սոցիալականացումը, նոր կյանքը փորձում
4

Գալստյան Մ.Վ. Հայաստանից աշխատանքային միգրանտների միջէթնիկ
ամուսնությունների վրա ազդող գործոնները, Լրաբեր ,2017, էջ 357
Население СССР, 1988, М., с. 216 –217
Сусоколов А.А. Межнациональные браки в СССР, М., Мысль, 1987, с.10.

5

Պողոսյան Ս.
2015 –2017թթ:

6

Խորացված հարցազրույց, 30 տարեկան կին, բարձրագույն կրթությամբ, մեկ
տղա, Մասիս, 2017:

Դաշտային

ազգագրական

նյութեր/ԴԱՆ/,

Երևան,
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Սվետլանա Պողոսյան

են գտնել այլ էթնիկ-մշակութային միջավայրում: Հայ կանայք ամուս
նացածի կարգավիճակը նախընտրում են մասնագիտական առաջըն
թացից7: Նրանց շարքերում չկան երդվ յալ ամուրիներ, պարզապես,
սեփական մշակութային միջավարում չլուծելով ամուսնության ու ըն
տանիք կազմելու հարցը, փորձում են դա իրականացնել այլ միջավայ
րում՝ հաճախ հաշվի չառնելով ընտրյալի մեծ տարիքը:
Նախորդ տարիների համեմատ, շրջապատը՝ ծնողները, հարա
զատները, ընկերուհիները, նույնիսկ հարևանները (ովքեր հիմ
ն ակա
նում ընդդիմախոսի դիրքերում են) հիմ
ն ականում դեմ չեն օտարների
հետ ամուսնություններին, քանի որ գտնում են, որ դրանով ապահով
վում է ամուսնացող կնոջ, ինչու չէ նաև ծնողների, հարազատների
ապահով ապագան, բարեկեցիկ կյանքը և հուսալի հեռանկարը:
Ըստ հարցվածների կարծիքների՝ միջէթնիկ ամուսնությունների
մի մասը փոխադարձ սիրո, համակրանքի արդյունք է, մի մասն էլ՝ սո
ցիալ-տնտեսական վիճակը կարգավորելու միջոց, ուրիշի հաշվին կա
յանալու և անհոգ ապրելու ցանկություն, հաշվենկատություն կամ ուղ
ղակի ամուսնացածի կարգավիճակ ունենալու ցանկություն: Ընդ որում,
կա մի ընդհանուր մտայնություն, որ բոլոր օտարները հարուստ են և
ապահովված:
Հայուհիներն այսօր էլ ամուսնանում են ամերիկացիների, եվրո
պացիների՝ գերմանացիների, իտալացիների, ֆրանսացիների, անգ
լիացիների, իռլանդացիների և և այլոց հետ:
Մի իրապատման համաձայն՝ Հայաստանից Հարավաֆրիկյան
Հանրապետություն աշխատելու գնացած կինը բոլորովին օտար մի
ջավայրում, հաղթահարելով մի շարք խնդիրներ, մեծ դժվարությամբ
սովորում է անգլերեն և նույնիսկ պաշտպանում թեկնածուական թեզ:
Եղել է դեպք, որ փորձել են որդուն խլել նրանից և մեծ ջանքերով կա
րողացել է սոցիալական աշխատողներից ետ վերցնել նրան: Ամուսնա
նալով անգլախոս տղամարդու հետ, հիվանդ որդու հետ բնակություն
է հաստատել Իռլանդիայում: Հիշում է, որ երբ ամուսնուն նոր աշխա
տանք են առաջարկել, ասել են, որ «կնոջդ հետ արի, եթե նա հավանի,
7

Պողոսյան Ս. Հայ կնոջ իդեալը և սոցիալ-տնտեսական դերերի փոփոխու
թյունն արդի շրջանում/Արդի էթնամշակութային գործընթացները Հայաս
տանում, Երևան, 1997, էջ 27 –28:
Պողոսյան Ս., Սարգսյան Ա. Ընտանիքն ու ընտանեկան հիմ
ն ախնդիրնե
րը հայոց ավանդական հասարակությունում/ Ընտանեկան բռնությունները
Հայաստանում, Երևան, 2002, Էջ 24:
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ուրեմն երկար կմնան նոր բնակության վայրում»: Եվ այդպես էլ եղել
է: Իռլանդիան իր համար խոնավ ու ցուրտ երկիր է, և արդեն մի քանի
տարի է, որ ամռանը ընտանիքով գալիս են Հայաստան «տաքանալու,
հանգստանալու և շրջելու»8:
Բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդ, հայկական մշակույթով
զբաղվող երկու աղջիկներ ամուսնացել են, համապատասխանաբար,
անգլիացու և իռլանդացու հետ, ունեն երեխաներ՝ աղջիկ և տղա: Հա
ճախ են վիրտուալ տարածքում տեղադրում երեխաների լուսանկարնե
րը: Աղջկա մայրը նույնիսկ տեղադրել է իրենց լուսանկարները ազգա
յին տարազով՝ որպես իր ազգային ինքնության դրսևորում:
Որոշ կանայք Հայաստանում, համատեղ աշխատելու ընթացքում
գտնելով իրենց կյանքի կեսին, տեղափոխվել են ամուսնու հայրենիք:
Տեղավորվելուց հետո հարմար առիթով աշխատում են իրենց հարա
զատներին ևս տեղափոխել բնակության նոր վայր՝ նոր մշակութային
միջավայրում փորձելով ստեղծել յուրային, փոքրիկ հարազատական
միջավայր: Նրանք ամուսնական տարիքի իրենց հարազատ աղջիկնե
րին, կանանց ծանոթացնում են ամուսնու ընկերների, բարեկամ տղա
մարդկանց հետ:
Այլազգի փեսացուների հետ ամուսնացած մորաքույրներն իրենց
մոտ սովորելու են կանչել քրոջ աղջկան, որը ամուսնացել է դարձյալ
օտար տղամարդու հետ: Մյուս քրոջ աղջիկը, որն ամուսնացած է հա
յաստանցի տղայի հետ ևս հրավիրվել է Գերմանիա՝ այնտեղ ապրելու9:
Այլազգիների հետ ամուսնացածներն իրենց հետևից այլ երկրներ են
տանում իրենց երիտասարդ կամ ամուսնալուծված հարազատ կանանց:
Հետաքրքիր մեկ այլ իրապատում: Հայաստանաբնակ ամուսնու
հետ անհաշտ կինը քույրերի քաջալերանքով բաժանվում է ամուս
նուց և աղջիկների հետ մեկնում Գերմանիա, կրկին ամուսնանում ար
դեն իրեն սպասող գերմանացի տղամարդու հետ: Ավագ դուստրը ևս
ամուսնանում է գերմանացի տղայի հետ: Ունենալով որդի, հայկական
կրթություն ստացած աղջիկը ջանում է օտարալեզու միջավայրում երե
խային սովորեցնել հայերեն՝ որդու հայերեն խոսելն ու ոտանավոր ար
տասանելը հայկականության դրսևորում համարելով10:
8

Պողոսյան Ս. Խորացված
Երևան, 2017:

հարցազրույց, 60-նն անց ամուսնացած կին,

9

Պողոսյան Ս. Ազգագրական դիտարկումներ, Երևան, 2016 –2017 թթ:

10 Խորացված հարցազրույց, 20-ն անց տղամարդ, Երևան, 2017 թ.
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Հայաստանում աշխատելու ընթացքում 40-ն անց կինը ամուսնա
նում է ֆրանսիացու հետ և տեղափոխվում Ֆրանսիա: Ունենում է մի
որդի, որին ամեն տարի բերում է Հայաստան: Կարճ ժանանակ անց իր
մոտ է տանում եղբոր աղջիկներին, ովքեր ևս ամուսնանում են ֆրան
սացիների հետ: Մշտապես օգնում է հորը և նրան խնամող թոշակառու
քրոջը11: Դա նշանակում է, որ նման ամուսնությունները աճի նախադ
րյալներ ու միտում
ն եր ունեն: Հավանաբար նշանակություն ունի այն
հանգամանքը ևս, որ հայ կանայք առանձնանում են ավելի համեստ,
հանդուրժող կերպարով, ընտանիքին և ամուսնուն նվիրվածությամբ:
Ամուսնացողների մեջ կան կանայք, ովքեր իրենց հարազատ էթնիկ մի
ջավայրում ակտիվ, ֆեմինացված լինելով, եվրոպացի կանանց համե
մատությամբ պակաս ակտիվ և պահանջկոտ են: Այլէթնիկ միջավայ
րում նրանց միակ հենարանը հաճախ իրենց ամուսիններն են, ում և
ապավինում են նրանք:
Լինում են նաև ամուսնություններ ասիացիների հետ: Անգլերենին
վարժ երբեմ
ն ի զբոսավարը ամուսնացել է տարիքով ճապոնացու հետ
և տեղափոխվել ամուսնու բնակության վայր: Շատ հետաքրքիր շարու
նակություն է ունեցել այս պատմությունը: Ճապոնացու հետ ամուսնա
ցած հայ կինը, հիանալի տիրապետելով անգլերենին, հայերեն է սովո
րեցրել ոչ միայն իր հայկական անվամբ աղջկան, այլև իր ճապոնացի
աշակերտներին: Նրանցից մեկը հենց վերջերս եկել էր Հայաստան
և շատ հեշտ հաղորդակցվում էր հայերենով: Այս կինը ոչ միայն ինքը
չի կտրվել իր ազգային ինքնությունից, այլ փորձում է դա վառ պահել
իր նոր միջավայրում: Նա նավական հաճախ այցելում է Հայաստան,
սերտ պահելով կապերն իր հարազատների հետ: Խոստովանում է, որ
աղջիկն առավել կապված է գերակշռող՝ ճապոնական մշակույթին և
արժեհամակարգին:
2017 թ-ին հայաստանաբնակ մի աղջիկ, ով գնացել էր Չինաս
տան դասընթացների, վերադառնում է իր չինացի զուգընկերոջ հետ
և Հայաստանում նշում են իրենց հարսանիքը: Նա գտնում է, որ ճիշտ
ընտրությունէ կատարել, քանի որ ամուսինը սիրում է իրեն, հոգատար
է իր և ծնողների նկատմամբ: Կարևորում է և այն հանգամանքը, որ
ամուսինը գնահատում և արժևորում է իր մշակույթը, սովորույթները,
ծեսերը, երկիրը12:
11

Ազգագրական դիտարկումներ, Երևան, 2016 –2017 թթ.

12 Խորացված հարցազրույց, 30-ն անց ամուսնացած կին, Արմավիր, 2017 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ԿԱՆԱՆՑ ՆԵՐԷԹՆԻԿ ԵՎ ՄԻՋԷԹՆԻԿ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ...

169

Հանդիպում են նաև ամուսնություններ սևամորթների հետ, որը
միանշանակ չի ընդունվում միջավայրի կողմից: Ոմանք դա քաջալե
րում են, համարելով, որ դա զույգի իրավունքն ու անձնական գործն է,
ոմանք էլ գտնում են, որ դա խաթարում է հայ ընտանիքի տեսակը, հա
յու գենը: Վերջերս վիրտուալ տարածքում տեղադրված ամուսնական
զույգի՝ հայ աղջկա և սևամորթ տղայի հայկական տարազով լուսան
կարը կարծիքների երկու հակադիր բևեռ առաջացրեց: Խիստ եվրո
պամետ, իրենց աշխարհաքաղաքացի համարողները դա ողջունեցին՝
անխնա քննադատելով ամեն հայկականը, ծաղրելով իրենց շեշտած
«հայու գենը», իսկ հակառակ բանակի ներկայացուցիչները՝ առաջին
ների կարծիքով՝ «ծայրահեղ ազգայնականները, ֆաշիստները» դա
համարեցին քայլ ուղղված հայ ընտանիքի ամրության, հայկականու
թյան, ազգային ինքնության և հայի տեսակի դեմ:
Ինձ հայտնի է մի նիգերիացի տղամարդու կյանքի իրապատումը:
Հայաստանում աշխատելու ընթացքում ամուսնացել է հայուհու հետ,
ունեցել երկու արու զավակ, որոնց մեջ հոր գենը խիստ ընդգծված է:
Դրանով հանդերձ, այլ մշակույթ կրող տղամարդը հայերեն էր սովորել,
հարգանքով էր վերաբերում ամեն հայկականին և հատկապես հմտա
ցել էր հայկական կերակուրներ պատրաստելու գործում: Վայելում էր
միջավայրի հարգանքը և համակրանքը: Քաղաքացիություն չստանա
լով, նա ընտանիքով տեղափոխվել է Դուբայ13: Նման դեպքերը, իհար
կե, քիչ են:
Ուշագրավ մի միտում է նկատվում, որ եթե նախկինում այլազգու
հետ ամուսնացած զույգը օտարվում և հեռացվում էր երկու համայնքից
էլ, հիմա որոշակի հանդուրժողականություն է նկատվում նման ամուս
նությունների դեպքում:
Ավստրալիայում բնակվող տարեց քույրերը գտնում են, որ հայերը
պետք է ամուսնանան հայի հետ, սակայն ցավով նկատում են այն մի
տումը, որ երիտասարդ սերունդն այլևս հանգիստ է նայում և առանց
հատուկ խնդիրների ամուսնանում եվրոպական ծագմամբ փեսացու
ների հետ: Մինչդեռ իրենք գտնում են, որ հայկականությունը խիստ
զորավոր էր իրենց մեջ, հպարտ են իրենց «հայ ըլլալով» և չեն ցանկա
ցել ու չեն կարողացել ամուսնանալ օտարների հետ, ըստ որում իրենց
ծնողները ևս համաձայն չէին լինի նման ամուսնության14:
13 Ազգագրական դիտարկումներ, Երևան, 2015 –2016 թթ.
14 Խորացված հարցազույց, 60-ն անց չամուսնացած կին, Երևան 2017 թ.
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Կանադահայ համայնքի ներկայացուցիչներից հարուստ խավի
ներկայացուցիչ տղամարդը միանգամայն հանգիստ է վերաբերում
օտարների ամուսնության խնդրին: Նույն համայնքի ներկայացուցիչ
կինը զարմանքով նշում է, որ ազգային գործունեության մեջ ակտիվ
երիտասարդ կանայք հաճախ ընտրում են օտար ծագմամբ ամուսին
ներ15:
Հայաստանաբնակ երիտասարդ աղջիկներից որոշները գտնում
են, որ եթե սիրեն օտար տղայի կամուսնանան նրա հետ, թեև դավա
նանքը անպայման հաշվի կառնեն16:
Օտար տղամարդկանց հետ ամուսնանում են աշխատունակ, վե
րարտադրողական տարիքի կանայք: Որոշ կանայք ամուսնանում սո
ցիալ-տնտեսական բարձր կարգավիճակ ունեցող արտասահմանցի
տղամարդկանց հետ՝ աշխատելով օտար երկրում, նոր էթնիկ-մշա
կութային միջավայրում գտնել բարեկեցիկ կյանք, ստանալ ամուսնու
կարգավիճակը՝ դրանով լուծելով իր և իր ընտանիքի, հարազատների
նյութական և սոցիալական խնդիրները: Ամուսնանում են օտար լեզու
ների տիրապետող աղջիկներն ու կանայք, որոնց համար հեշտ է միջմ
շակութային հաղորդակցումը: Բազմէթնիկ ամուսնության պատճառ
կարող է լինել սեփական հասարակությունում և միջավայրում գնա
հատված և արդեն պահանջված չլինելը: Հայաստանյան իրականու
թյան մեջ երեսունն անց աղջիկների, կանանց ամուսնանալու շանսերը
աստիճանաբար փոքրանում են և ամուսնական տարիքը համարվում է
անցած: Հայ կին – օտար տղամարդ ամուսնությունները աճում են մի
քանի պատճառներով. հայ հասարակության հետխորհրդային շրջանի
խնդիրներով, սոցիալական, ժողովրդագրական, ազգային-մշակութա
յին առանձնահատկություններով, նորացվող հասարակության ընձե
ռած շփման և հաղորդակցման հնարավորությունների մեծացմամբ:
Երիտասարդների շրջանում արմատանում է այն միտումը, որ օտար
ափերում ապրելը ավելի լավ է, քան սեփական երկրում17:
Կարևոր խնդիր է հայ կնոջ կողմից նոր մշակութային տարածքի
յուրացման խնդիրը: Միջէթնիկ ամուսնությունից ծնված երեխաների
15 Խորացված հարցազրույց, 50-նն անց ամուսնացած կին, Մուսալեռ, 2017 թ:
16 Ֆոկուս-խմբային հարցում, ուսանող աղջիկներ, 21 –22 տարեկան , Երևան,
2017 թ.
17 Ֆոկուս-խմբային հարցում, 25 –30 տարեկան աշխատող աղջիկներ, Արմա
վիր, 2017 թ.
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մեծ մասն ընդունում է տվյալ էթնիկ-մշակութային միջավայրին պատ
կանող ծնողի լեզուն և ազգությունը: Դիտարկում
ն երը ցույց են տալիս,
որ հաճախ խառնամուսնությամբ ընտանիքներում մեծացած երեխա
ների շրջանում նկատվում է էթնիկ ինքնագիտակցության երկվության
հակվածություն. երբեմն նրանք հպարտորեն հայտարարում են, որ
հայ են, երբեմն էլ, խուսափելով շրջապատի վերաբերմունքից լռում են
այդ մասին: Հարկ է նշել նաև, որ կան օրինակներ, երբ նման ընտա
նիքներում ծնված երեխան դաստիարակվում է հայկական մշակութա
յին մթնոլորտում, հիմ
ն ականում մոր ջանքերի շնորհիվ: Բավականին
բարդ է, երբ բազմէթնիկ ընտանիքում կինն է հայ: Երկու տասնամյա
կից ավել համատեղ կյանքից հետո հայտնի արտիստուհին ամուսնա
լուծվում է գերմանացի ամուսնուց՝ «այդպես էլ օտար մնալու» պատ
ճառաբանությամբ: Այս պարագայում էթնիկ ինքնության պահպանման
ձգտումը երբեմն հանգեցնում է ամուսնալուծության: Շատ ավելի բարդ
է էթնիկ ինքնագիտակցության պահպանման հիմ
ն ախնդիրն այնպիսի
ընտանիքներում, որտեղ ամուսնական զույգը տարբերվում է ոչ միայն
ըստ ազգային, այլև կրոնական պատկանելությամբ:
էթնիկ ինքնագիտակցությունն առավել թույլ է արտահայտվում
այն զույգերի շրջանում, որոնք համարվում են միջէթնիկ ամուսնու
թյունների երկրորդ սերունդ: Նրանք արդեն կարող են փոխել իրենց
ազգանունը, չմտածել ազգային պատկանելության մասին, չխոսել մայ
րենի լեզվով, մերվել այն միջավայրին, որտեղ բնակվում են: Հաջորդ
սերնդի մեջ այս գործընթացն առավել ինտենսիվ բնույթ կարող է կրել:
Միջէթնիկ ամուսնությունների արդյունքում տեղի է ունենում ար
ժեքային համակարգի վերաիմաստավորում, համապատասխանեցում
այն իրականությանը, որտեղ ապրում են և որը չի նպաստում էթնիկ
ինքնատիպության պահպանմանը:
Այլէթնիկ միջավայրում էթնիկ ինքնագիտակցության պահպան
ման խնդիրն առանձին դեպքերում դադարում է գերիշխող լինելուց,
քանի որ առաջնային է դառնում կենսական նվազագույնի ստեղծ
ման, պահպանման և հաստատվելու հիմ
ն ախնդիրը, առավել ևս այն
դեպքում, երբ սոցիալականացման գործընթացում անհատի ազգային
պատկանելությունը խոչընդոտում է առկա հիմ
ն ախնդիրների հաղթա
հարմանը:
Ըստ էթնոսոցիոլոգիական հարցման արդյունքների, օտար տղա
մարդկանց հետ աղջիկների ամուսնության հարցում գյուղաբնակներն
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ունեն կարծր դիրքորոշում. ավելի քան 60 տոկոսն ընդհանրապես դեմ է
նման ամուսնություններին, մինչդեռ քաղաքային միջավայրում դրանց
դեմ է 50 տոկոսը, իսկ 25 տոկոսը գտնում է, որ ամուսնության համար
ազգությունը նշանակություն չունի: Նույնքանն էլ գտնում է, որ դեմ չէ,
եթե «ընտանիքում պահպանվում են մեր ազգային մշակույթն ու սո
վորույթները»18: Իդեալական մակարդակում հիմ
ն ականում այլազգու
հետ ամուսնությունը համարվում է անցանկալի, որը պայմանավորված
է օտարների հետ ունեցած մշակութային, կենցաղային և լեզվական
տարբերություններով: Միջէթնիկ ամուսնության ժամանակ հնարավոր
է առաջանա ազգային ինքնության պահպանման խնդիր:
Ֆոկուս-խմբային հարցում
ն երի արդյունքները ցույց են տալիս,
որ երիտասարդ աղջիկները հիմ
ն ականում դրական են վերաբերում և
հնարավոր են տեսնում իրենց ամուսնությունն այլազգի, օտար տղա
մարդկանց հետ՝ հիմ
ն ականում պարտադիր պայման համարելով
նրանց քրիստոնյա լինելը: Ուսանողների շրջանում անցկացված հարց
ման արդյունքներով, դարձյալ նկատելի է հայ կին և օտար տղամարդ
ամուսնության նկատմամբ հանդուրժող և հանգիստ վերաբերմուն
քը: Միայն խմբում ներգրավված տղան էր բացասաբար վերաբերում
խառն ամուսնություններին:
Տեսակետները միջէթնիկ ամուսնությունների վերաբերյալ տար
բեր են, հաճախ բևեռային: Կա տեսակետ, որ հայ կնոջ օտարի հետ
ամուսնությամբ և ամուսնական միգրացիայով կրճատվում է ազգի գե
նոֆոնդը: Կանայք, ովքեր կարող էին ունենալ հայազգի երեխաներ,
կտրվելով սեփական էթնիկ մշակութային տարածքից և միջավայրից,
դառնում են դոնորներ այլ ազգերի համար: Նրանց երկրորդ-երրորդ
սերունդներն հայ մնալու տեսակետից այլևս վտանգված են: Հակառակ
տեսակետն ունեցող հարցվածները համոզված են, որ խառը ամուսնու
թյունները, հատկապես նրանք, որ կատարվում են հայկական միջա
վայրում, դրական են և նոր լիցք են տալիս հայի հին արյանը, ապահո
վելով ազգին առողջ սերնդով:
Իրականության և ընկալում
ն երի, իդեալականի և իրականի մի
ջև սահմանը մեծ է: Տարբեր են ամուսնական նախընտրելիության և
բազմէթնիկ ամուսնությունների իրական պատկերները: Արդյոք աճի
18 Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հա
սարակությունում, Երևան, 2017, էջ 209 –215:
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միտում
ն եր ունեցող հայ կին-օտար տղամարդ միջէթնիկ ամուսնու
թյուննները կհաճախանան և կհանգեցնեն էթնիկ ինքնության թուլաց
ման՝ ցույց կտա օտարների հետ ամուսնացած հայուհիների և նրանց
զավակների հարմարվողականության և սոցիալականացման խնդիր
ների ազգաբանական որակական և քանակական մեթոդներով հետա
գա ուսում
ն ասիրությունը:
Светлана Погосян
Институт археологии и этнографии НАН РА
Этнографический музей Армении

ТЕНДЕНЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И ВНУТРИЭТНИЧЕСКИХ БРАКОВ
ЖЕНЩИН АРМЕНИИ В 21-ОМ ВЕКЕ
Резюме
Нынешний век - период усовершенствования и развития новых тех
нологий. Время, когда межкультурные общения и связи становятся
более действенными, оказывая существенное влияние на отдельные
явления социальной культуры.
С точки зрения этнологии важно рассмотреть тенденции замужества
проживающих в Армении армянок с мужчинами разных внутриэт
нических этнографических групп, а также разных национальностей,
изучить их мотивации.
Важна задача выяснения определённых тенденций в сфере брака в
современном армянском обществе, определение границы, разделя
ющей представления и восприятия «своего» и «чужого» в армянс
кой действительности. Немаловажны, также, освоение армянками
нового культурного пространства, задача приспособления и крите
рий образа современной женщины, видения этнических восприятий
и представлений.
С помощью материалов глубоких этнографических бесед и опросов
целевых групп выявляются современные тенденции брака армянок
с мужчинами других национальностей и брачной миграции, возраст
ные особенности брачной миграции, а также профессионального и
образовательного ценза. Рассматриваются также мнения и представ
ления окружающих- родителей, родных, соседей, друзей о предпоч
тительных и межэтнических браках.
Ключевые слова: внутриэтнический, этнографические группы,
мужчина-женщина, брак, окружение, восприятие.
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Institute of Archeology and Ethnography NAS RA
Armenian Ethnography Museum

TENDENCIES OF ARMENIAN WOMEN՚S INTRA- AND INTER-ETHNIC
MARRIAGES IN THE 21ST CENTURY
Abstract
The paper argues the importance of the ethnological study of the trends
and processes of marriages of women in Armenia with different Arme
nian intra-ethnic ethnographic groups and foreign males.
The paper discusses marriage trends in modern Armenian society, the
limits, perceptions and concepts of ‘native’ and ‘foreigner’ in the Arme
nian mindset. It focuses as well on the standards and adaptation of the
Armenian woman to the new cultural milieu.
The paper notes that there are profound modern trends of matrimonial
migration, marriages between Armenian women and non-Armenian
men. It reviews as well the age, professional and educational peculiarities
of matrimonial migrants and the opinions of parents, relations, neigh
bors, friends and others, as well as ideas of preferable marriages.
Key words: interethnic, ethnographic groups, men-women, marriage, surroundings, perceptions.
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ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ԱԶԳԱՄԻՋՅԱՆ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ
Համաշխարհային գործընթացների համատեքստում ընտանի
քի ինստիտուտն անընդհատ փոփոխությունների է ենթարկվում.
փոխվում են ընտանիքի մոդելները, կառուցվածքը, ընտանեկան
արժեքներն ու ավանդույթները: Գիտական գրականության մեջ ըն
տանիքի ուսում
ն ասիրությունները սերտորեն կապված են խառն
ամուսնությունների խնդրի հետ: Ժամանակակից պայմաններում
գնալով ավելի ինտենսիվ բնույթ են կրում ազգերի միջև փոխազդե
ցություններն ու շփում
ն երը, ինչի հետևանքով խառնամուսնություն
ների թիվն աստիճանաբար ավելանում է:
Նշյալ երևույթն ակտիվորեն դրսևորվում է հատկապես սփյուռքում,
որտեղ առկա են խառն ամուսնությունների նպաստավոր պայման
ներ: Ներկայացվող հոդվածի նպատակն է պարզել ազգամիջյան
ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը Լոս Անջելեսի հա
յերի շրջանում:
Հոդվածում օգտագործվել են 2011 –2013   թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտու
թյան և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտություն
ների բաժնի կողմից իրականացված ուսում
ն ասիրության ար
դյունքները: Այն անցկացվել է հետևյալ մեթոդներով. ձևայնացված
հարցում
ն եր Լոս Անջելեսի հայերի հետ, խորին և փորձագիտական
հարցազրույցներ համայնքային հիմ
ն ական կազմակերպություննե
րի ներկայացուցիչների հետ:
Լոս Անջելեսի միջավայրը, լինելով բազմատարր և բաց, առավել
հավանական է դարձնում ազգամիջյան ամուսնությունները: Այս
տեղ արտաքին ազդեցությունները հիմ
ն ականում նպաստում են
ազգամիջյան ամուսնությունների աճին: Հոդվածում ներկայացվում
են Լոս Անջելեսի հայերի վերաբերմունքը և նախընտրությունները
ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ, միջավայրային և այլ
գործոնների ազդեցությունը ազգամիջյան ամուսնությունների ըն
կալման վրա:
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Հիմնաբառեր. Ազգամիջյան ամուսնություններ, սփյուռք, այլազգի
միջավայր, ընտանիք, խառն ամուսնություններ, միջավայրային
առանձնահատկություն, Լոս Անջելեսի հայկական համայնք:

Ժամանակակից գլոբալացման գործընթացները մշտապես առա
ջացնում են փոփոխություններ, որոնցից անմասն չեն մնում գրեթե բո
լոր սոցիալական ինստիտուտները: Ընտանիքի ինստիտուտը թերևս
ամենշատն է իր վրա կրում նման փոփոխությունները. փոխվում են ըն
տանիքի մոդելները, կառուցվածքը, ընտանեկան արժեքներն ու ավան
դույթները:
Նշված փոփոխությունների համատեքստում, գիտական գրակա
նության մեջ ընտանիքի ուսում
ն ասիրություններն անքակտելիորեն
կապվում են խառն ամուսնությունների խնդրի հետ: Ժամանակակից
պայմաններում գնալով ավելի հաճախակի են դառնում ազգերի միջև
շփում
ն երն ու փոխազդեցությունները, ինչի հետևանքով աճում է խառ
նամուսնությունների թիվը: Այդ երևույթն առավել արդիական է սփյուռ
քի պարագայում:
Խառն ամուսնությունների խնդրի առանձնահատկություննե
րը սփյուռքում ուսում
ն ասիրելու նպատակով հոդվածում փորձ է ար
վել վերլուծել Լոս Անջելեսի հայերի վերաբերմունքն ազգամիջյան
ամուսնությունների նկատմամբ: Հոդվածում օգտագործվել են ՀՀ ԳԱԱ
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազո
տությունների բաժնի կողմից Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում
իրականացված հետազոտության արդյունքները1:
Ուսում
ն ասիրությունն իրականացվել է հետևյալ մեթոդներով.
■■ ձևայնացված հարցում Լոս Անջելեսի շրջանում բնակվող հա
յերի հետ՝ ըստ քվոտային ընտրանքի (դրա համար հիմք են
ծառայել հետևյալ ցուցիչները. ծագումը, սեռը, տարիքը, կրթու
թյունը),
1

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրու
թյան ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից` «Սե
փական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության
հիմ
ն ական ուղղությունները. ուսում
ն ասիրության խնդիրներն ու հեռանկար
ները» ծրագրի շրջանակներում, 2011 –2013   թթ., ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետա
կան կոմիտեի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի հեղինակը և ղեկավարը պ.գ.դ.
Ռ.Կարապետյանն է:
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■■ համայնքային և ընտանեկան կյանքի դիտարկում (չներգրավ
ված և առանց պլանի),
■■ խորին հարցազրույց համայնքում գործող հիմ
ն ական հայկա
կան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների (փորձա
գետներ՝ ըստ իրենց հմտությունների և տեղեկացվածության
աստիճանի):
Խնդրի դիտարկման նպատակով, նախ, անդրադառնանք այն գի
տական մոտեցում
ն երին, որոնք առկա են խառնամուսնությունների ու
սում
ն ասիրության դաշտում: Գիտական շրջանակներում խառն ամուս
նություններն իրենց մեջ ներառում են տարբեր կրոնների, ռասաների,
էթնիկ կամ այլ խմբերի միջև տեղի ունեցող ամուսնությունները2:
Կախված հետազոտության խնդրից և նպատակներից՝ դրանք կարող
են ուսում
ն ասիրվել ամբողջությամբ կամ առանձին բաղադրիչներով:
Խառն ամուսությունները հատկապես կարևոր տեղ են զբաղեցնում
ինքնության խնդրով զբաղվողներ հետազոտողների շրջանում, որտեղ
առանձնահատուկ նշանակություն է տրվում ազգամիջյան, միջէթնիկ
ամուսնություններին: Սույն հոդվածում ևս անդրադարձը կատարվում
է ազգամիջյան ամուսնություններին:
Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ առկա են խառն ամուսնու
թյունների վերաբերյալ հետևյալ հիմ
ն ական պնդում
ն երը3. դրանք՝
1) նույն հասարակության տարբեր խմբերի՝ միմյանց հավասար
ընդունելու աստիճանի կարևոր վարքային ցուցանիշ են.
2) յուրահատուկ փոխազդեցության ձև են ոչ միայն ամուսինների,
այլ նաև նրանց սոցիալական ցանցերի միջև.
3) կարող են նվազեցնել էթնիկ ինքնության ընկալումը հատկա
պես հաջորդ սերունդների մոտ.
4) հասարակության մեջ բարձր մակարդակի դրսևորման դեպ
քում ավելի են դժվարացնում էթնիկ խմբի սահմանման հարցը՝
թուլացնելով էթնիկ սահմանների հստակությունը:
2

w w w.enc yclopedia.com/social-sciences/enc yclopedias-almanacs-tran
scripts-and-maps/intermarriage

3

Kalmijn M., Tubergen F. V. A Comparative Perspective օn Intermarriage: Explain
ing Differences Among National-Origin Groups In The United States; https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000021/.
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Նշյալ պնդում
ն երն անմիջականորեն կապված են էթնիկ խմբե
րի՝ ազգամիջյան ամուսնությունների նկատամամբ վերաբերմունքի
հետ: Ազգամիջյան ամուսնությունները էթնիկ խմբի ներկայացուցիչ
ների կողմից կարող են ընկալվել ինչպես դրական, այնպես էլ բացա
սական: Դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցենել տարբեր հե
տևանքների և առաջ բերել համապատասխան վարք. բացասական
վերաբերմունքը նպաստում է ինքնության պահպանմանը` լեզվական
կրոնական և այլ բաղդրիչներով, իսկ դրական ընկալումը նպաստում
է ինտեգրմանը, անգամ ձուլմանը: Հայտնի հետզոտող Ռ. Դ. Ալբան
գտնում է, որ ազգամիջյան ամուսնությունները յուրահատուկ և օգտա
կար բարոմետր են էթնիկ ինքնության համար4: Նա քննարկում է էթ
նիկ կարծրատիպերի և վարքաձևերի կայունության և դրանց փոփո
խությունների հարցերը:
Հետազոտողներից շատերը, այդ թվում և հայկական համայնքնե
րի ուսում
ն ասիրությամբ զբաղվողներից, գտնում են, որ ազգամիջյան
ամուսնությունները հանդիսանում են հոգևոր անվտանգության մար
տահրավերներից ամենավտանգավորը սփյուռքում և առաջ են բերում
հայկական ինքնության կորստի հարցը5: Սփյուռքի ուսում
ն ասիրու
թյան շրջանակներում ազգամիջյան ամուսնությունները, դրանց աճ
ման կամ նվազման միտում
ն երը, դրանց մասին պատեկրացում
ն երը
դիտարկվում են մի շարք գործոնների հետ կապի մեջ :
Սփյուռքում հայկական համայնքների ուսում
ն ասիրության դեպ
քում հարկ է անդրադառնալ պայմանականորեն երկու խումբ գործոն
ների, որոնց ազդեցությամբ կարող է ձևավորվել համայնքի ներկայա
ցուցչների կարծիքը տվյալ երևույթի նկատմամբ (տե՛ս աղյուսակ 1):
Այս երկու խումբ գործոնները փոխներգործության մեջ են: Հարկ է
նշել, որ հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքներ, գտնվելով տարբեր
միջավայրերում, կարող են դրսևորել տարբեր վերաբերմունք ազգամի
ջյան ամուսնությունների նկատմամբ: Վերջինիս ուսում
ն ասիրությունը
թույլ կտա գտնել տվյալ համայնքում ազգամիջյան ամուսնությունների
շուրջ ձևավորված վերաբերմունքի կապը այլ գործոնների հետ: Վեր
ջինների թվում խիստ էական է ընդունող երկրի միջավայրը:
4

The Family: A New Look at Intermarriage in the U.S. https://www.nytimes.
com/1985/02/11/style/the-family-a-new-look-at-intermarriage-in-the-us.html/.

5

Հովյան Վ. Սփյուռքում հայ-հունական համագործակցության հարցի շուրջ,
http://www.noravank.am/arm/seminar/detail.php?ELEMENT_ID=15864:
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Համայնքային և միջավայրային
առանձնահատկությունները սփյուռքում
Արտաքին գործոններ

Աղյուսակ 1.

Ներքին գործոններ

Ավանդական կամ ժամանա
կակից հասարակություն

Համայնքի սոցիալական կառուցվածք,
քանակ

Բաց կամ փակ միջավայր

Ցրիվ կամ հավաք դասավորվածություն

Կրոնական միջավայր և այլն Համախմբվածության աստիճան
Սոցիալական կապեր, ընդունված ար
ժեքներ և այլն

Այդ իմաստով, Լոս Անջելեսի միջավայրը առավել բաց և ժողովր
դավարական արժեքներով հասարակություն է: Տարբեր ազգերի ներ
կայությունը և տրվող քաղաքացիական ազատություններն առավել
հավանական են դարձնում ազգամիջյան ամուսնությունները: Այստեղ
արտաքին ազդեցությունները հիմ
ն ականում նպաստում են ազգամի
ջյան ամուսնությունների ավելացմանը: Ներհամայնքային առումով
Լոս Անջելեսն ունի մեծ և, ըստ ծագման, բազմաշերտ հայ համայնք`
բավականին ցրիվ սոցիալական կառուցվածքով և ինտենսիվ քանա
կական աճով6: Հատկապես վերջին 50 տարիների ընթացքում Մեր
ձավոր և Միջին Արևելքի քաղաքական անցուդարձերի հետևանքով
(Սիրիայի և Լիբանանի ներքաղաքական հակամարտությունները, Լի
բանանի քաղաքացիական պատերազմը, Իրանի Իսլամական հեղա
փոխությունը և այլն) հայերի մեծ հոսքեր են գրանցվել դեպի Լոս Ան
ջելես, ինչպես նաև հետխորհրդային շրջանից սկսված արտագաղթի
շարունակական միտում կա Հայաստանից: Այսօր հայկական համայն
քը Լոս Անջելեսում ունի իր հարուստ և բազմազան ներկայությունը, որն
առաջին հերթին արտահայտվում է թե՛ ֆիզիկական ներկայությամբ,
թե՛ համայնքային կյանքով (գործող եկեղեցիներ, ազգային, մշակութա
յին կենտրոններ, հայրենակցական միություններ, հասարակական և
բարեսիրական կազմակերպություններ, մամուլ, հեռուստատեսություն
և այլն)7: Բնականաբար այս բոլորն իրենց ազդեցությունն են ունենում
6

Փիրումյան Ռ., Ավագյան Քն. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայ սփյուռք
հանրագիտարան., Երևան, 2003, էջ 33 –46:

7

Փիրումյան Ռ., Ավագյան Քն. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայ սփյուռք
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ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամաբ Լոս Անջելեսի հայերի
վերաբերմունքի վրա:
Ներկայացնենք Լոս Անջելեսի հայկական կազմակերպություն
ների ներկայացուցիչների հետ անցկացրած խորին հարցազրույցների
տվյալները ընդունող երկրի և ներհամայնքային միջավայրի առանձ
նահատկությունների վերաբերյալ (տե՛ս աղյուսակ 2):
Աղյուսակ 2.
Միջավայրային առանձնահատկությունները
Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում
Արտաքին միջավայր

Ներքին միջավայր

Բաց հասարակություն

Բազմաշերտ հայ համայնք,

Տարբեր էթնիկ խմբերի առկայու
թյուն

Բավականին ցրիվ սոցիալական
կառուցվածք

Հանդուրժողականության առկա
յություն

Ինտենսիվ քանակական աճ
Համայնքային կազմակերպու
թյունների հարուստ ներկայու
թյուն

Դրված խնդրի դիտարկման համար առանձնացվել են որոշակի
ցուցիչներ, որոնց միջոցով դուրս են բերվեն ազգամիջյան ամուսնու
թյունների նկատմամբ վերաբերմունքի և այդ ցուցիչների փոխկապվա
ծությունը: Դրանք են՝
■■ սոցիալ-ժողովրդագրական հատկանիշներ (սեռ, տարիք,
կրթություն),
■■ տան խոսակցական լեզու,
■■ տվյալ երկրում ապրելու ժամանակահատված,
■■ երկիր, որտեղից տեղափոխվել են:
Այսպիսով, ըստ հետազոտության տվյալների, շուրջ 43%-ն է նա
խընտրում միայն հայի հետ ամուսնությունը, մյուսները այնքան էլ ան
հանդուրժող չեն օտարազգիների հետ ամուսնության հարցի հանդեպ
(տե՛ս գծապատկեր 1): Սակայն հարցվածների 29%-ը նախընտրություն
կտա հային, միաժամանակ դեմ չի լինի, եթե իրենց ազգային ավան
հանրագիտարան., Երևան, 2003, էջ 33 –46:
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դույթներն ու սովորույթները պահպանվեն օտարազգի ամուսնու կամ
կնոջ կողմից: Փորձագետների գնահատականներով, ընտանիք կազ
մելու մեջ մեծ նշանակություն ունի այն հանգամանքը, արդյոք անձը
ներգրավված է ազգային կառույցներում և արդյոք ապրում է համայն
քային ակտիվ կյանքով: Երբ տվյալ անձի ներգրավվածության աստի
ճանը բարձր է և նա կապված է սոցիալական կապերով համայնքի ան
դամ
ն երի հետ, ամուսնության հարցում, հիմ
ն ականում, նախընտրում է
իր ազգի ներկայացուցչին:
Գծապատկեր 1.
Լոս Անջելեսի հայերի գնահատականներն
ազգամիջյան ամուսնություններին (% հարցվածներից)

Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը դի
տարկելիս կարևոր է պարզել` հատկապես որ ազգի ներկայացուցիչ
ներին է տրվում նախընտրությունը: Ի պատասխան հարցին՝ «Ո՞ր ազ
գի հետ է նախընտրելի ամուսնությունը», հարցվածների գրեթե կեսը
կրկին նշել է միայ հայի հետ տարբերակը, այն դեպքում, երբ հարցի
մեջ բացառվել է այդ տարբերակը (շեշտադրվել է` բացի հայից, որ ազ
գի հետ է նախընտրելի ամուսնությունը), հետևաբար, այդքան մասը
կտրականապես դեմ է ազգամիջյան ամուսնություններին: Մյուս մա
սը կողմ
ն որոշված է դեպի այլ ազգություններ, որոցից առաջին և երկ
րորդ տեղում են «ամերիկացի» և «ռուս» տարբերակները: Սա կարող
է ունենալ երկու հիմ
ն ական բացատրություն, որը հաստատվում է նաև
խորին հարցազրույցներից ստացված տվյալներով: Ըստ համայնքա
յին կառույցների ներկայացուցիչների, այն հայերը, ովքեր նախընտ
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րություն են տալիս այլազգի ներկայացուցչի, հիմ
ն ականում ընտրում
են ամերիկացի, ինչը ենթադրում է տվյալ միջավայրում առավել արագ
ինտեգրում և սոցիալական աճ, ինչպես նաև «տեղացու» համբավի
ձեռքբերում երեխաների համար: Երկրորդ հերթին, նախընտրում են
ազգային ավանդույթներին կամ մշակութային արժեքներին առավել
մոտ կանգնած մարդ՝ հիմ
ն ական շետը դնելով կրոնական (քրիստոնյա)
պատկանելության վրա: Այլ դեպքերում, չնչին տարբերությամբ, հարց
վածները նշել են հույն, լիբանանցի, իսպանացի և այլն, ինչը նշաակում
է, որ կոնկրետ ազգությունն այդքան էլ էական չէ:
Աղյուսակ 3.
«Ո՞ր ազգի ներկայացուցիչների հետ է նախընտրելի ամուսնությունը»,
հարցում Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում (% հարցվածներից)
Նախընտրություն

% հարցվածներից

Միայն հայի

48,9

Ազգը միևնույնն է

8,9

Ռուս

6,7

Ամերիկացի

10,0

Հույն

3,3

Լիբանանցի

3,3

Իսպանացի

2,2

Այլ

16,7

Ազգամիջյան ամուսնությունների շուրջ ձևավորված պատկերա
ցում
ն երն առավել լավ ընկալելու համար դիտարկենք դրա կապը մի
քանի գործոնների հետ: Այսպես, սեռերի միջև տարբերություն գրե
թե չի նկատվում ամուսնության մեջ ազգային կողմ
ն որոշվածության
հարցում: Ե՛վ տղամարդկանց, և՛ կանանց շրջանում 40 –45 տոկոսը նա
խընտրում են միայն հայի հետ ամուսնություն (գծապատկեր 2): Իհար
կե կան որոշակի տարբերություններ ամուսնական վարքագծի և ըն
տանիքում դերերի բաշխվածության մասին պատկերացում
ն երում:
Ըստ փորձագետների, այն ընտանիքները, որոնցում կինն է այլազգի,
ավելի քիչ հավանականություն կա, որ հայկական ավանդույթները, սո
վորույթները և ազգային արժեքները կփոխանցվեն հաջորդ սերնդին:
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Գծապատկեր 2.
Ազգամիջյան ամուսնությունների հանդեպ
հանդուրժողականությունն ըստ սեռի (% հարցվածներից)

Հաջորդիվ դիտարկենք տարբեր տարիքային խմբերի վերաբեր
մունքն ազգամիջյան ամուսնություններին: Պայմանականորեն վերց
նելով երեք սերունդ, տեսնում ենք, որ 50տ. և ավելի տարիքային խմբի
մեծամասնությունը նախընտրում է ամուսնությունը միայն հայի հետ,
30 –49 տարիքային խմբի մեջ գրեթե կեսն է նախընտրում միայն հայի
հետ ամուսնությունը, իսկ 18 –29 տարիքային խմբում՝ միայն 27.3 տո
կոսը (տե՛ս գծապատկեր 3): Երիտասարդ սերնդի մոտ ավելի մեծ թիվ
են կազմում նրանք, որոնց համար նշանակություն չունի ազգությունը:
Երիտասարդ սերունդը, հիմ
ն ականում ներգրավված չլինելով համայն
քային կյանքում, միաժամանակ ակտիվ լինելով համայնքից դուրս ժա
մանցային, կրթական, մշակութային և այլ վայրերում, առավելապես
ձգտում է ընդհանուր միջավայր ստեղծել իր համար` առանց ազգային
սահմանների:
Հաջորդ ցուցիչը կրթությունն է: Ելնելով դիտարկում
ն երից և փոր
ձագիտական գնահատականներից` պետք է նշել, որ որքան բարձր է
անձի կրթական, սոցիալ-մասնագիտական մակարդակը, այնքան նա
համայքնային առօրյա կյանքից դուրս է, միաժամանակ կարող ակ
տիվ լինել բարգործական կամ հովանավորչական գործունեությամբ:
Վերջինս, ինչպես նշել են փորձագետները, իր ազդեցությունը կարող է
ունենալ նրանց և/կամ նրանց երեխաների ամուսնական նախընտրու
թյան վրա: Քանակական տվյալների համաձայն, բարձրագույն կրթու
թյուն ունեցողների առավել քիչ հատվածն է նախընտրում միայն հայի
հետ ամուսնություն՝ 3.2 տոկոս: Մյուս երկու կրթական խմբերում մեծ
թիվ են կազմել (շուրջ 46 տոկոսը) հայի հետ ամուսնություն նախընտ
րողները (տե՛ս գծապատկեր 4):
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Գծապատկեր 3.
Ազգամիջյան ամուսնությունների հանդեպ վերաբերմունքն
ըստ տարիքային խմբերի (% հարցվածներից)

Գծապատկեր 4.
Ազգամիջյան ամուսնությունների հանդեպ վերաբերմունքի
և կրթական մակարդակի կապը (% հարցվածներից)

Միջէթնիկ ամուսնություններում հատկապես մեծ նշանակություն
ունի, թե ինչ լեզվով են իրականանում առօրյա կենցաղային, տան
շփում
ն երը, ինչ լեզվի կրող է դառնում երեխան, ով մեծանում է այդ
ընտանիքում: Քանի որ լեզուն ինքնության կարոր տարրերից է, ուստի
այս ցուցիչը ազդում է նաև ամուսնական նախընտրությունների վրա:
Ինչպես ցույց են տալիս տվյալները, տանը հայերեն լեզվով խոսողնե
րի մոտ միայն հայի հետ ամուսնության նախընտրություն տվողների
թիվն ամենամեծն է՝ 49 տոկոս: Տանը այլ լեզուներ գործածողների մեջ
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ակնհայտորեն բարձրանում է «դեմ չեմ» տարբերակի ցուցանիշը: Իսկ
ահա հավասարապես՝ և՛ հայերեն, և՛ այլ լեզվով խոսողների մեծամաս
նությունը դժվարացել է պատասխանել հարցին (տե՛ս գծապատկեր 5):
Գծապատկեր 5.
Ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը՝
կախված տան խոսակցական լեզվից (% հարցվածներից)

Միջավայրերի տարբերությունը կարևոր գործոն է ազգամիջյան
ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորման համար:
Հետազոտության մեջ դիտարկվել են տարբեր տարածաշրջաններից
եկած հայերի վերաբերմունքն այդ հարցի շուրջ: Համայնքի ներկայա
ցուցիչները պայմանականորեն բաժանվել են 4 հիմ
ն ական խմբերի`
Հայաստանից, ԱՄՆ տարբեր շրջաններից, Մերձավոր և Միջին Արև
ելքից, ԱՊՀ երկրներից և Եվրոպայից տեղափոխված հայերի խմբեր:
Ինչպես պարզվում է տվյալներից, Հայաստանից մեկնած հայերի
61 տոկոսը դեմ է այլ ազգի հետ ամուսնությանը (տե՛ս գծապատկեր 6):
Սա հաստատվում է նաև փորձագետներից ստացված այն տեղեկատ
վությամբ, որի համաձայն Հայաստանից մեկնած հայերը հիմ
ն ականում
ընտանիքներով և մտերիմ
ն երով մեկ ընդհանուր սոցիալական տարա
ծություն են ստեղծում, որի արդյունքում ամուսնության նախընտրու
թյուևը հիմ
ն ականում տրվում է հայերին (գոնե սկզբնական ժամանա
կահատվածում): Պարզ է, որ ԱՄն տարբեր շրջաններից եկած հայերի
կամ այնտեղ ծնվածների դեպքում ամենաշատն է հանդիպում «ազգու
թյունը նշանակություն չունի» տարբերակը: Իսկ մյուս խմբերի դեպքում
ազգամիջյան ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը կապ
վում է նաև նախկին երկրում տարածված կարծրատիպերի, այդտեղ
ստեղծած հայրենակցական միությունների ազդեցության հետ:
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Գծապատկեր 6.
Ելքի երկրի ազդեցությունն ազգամիջյան ամուսնությունների
հանդեպ վերաբերմունքի վրա (% հարցվածներից)

Հաջորդիվ դիտարկվում է հայերի` ազգամիջյան ամուսնություն
ների նկատմամբ վերաբերմունքն ինտեգրման համատեքստում: Պայ
մանականորեն հարցվածների բնակության ժամանակահատվածը
բաժանվել է մի քանի շրջանի` 1 –5, 6 –10, 11 –20, 21 և ավելի տարինե
րի կտրված
քով: Ինչ
պես պարզ է դառ
նում տվյալ
նե
րից՝ 1 –5 տա
րի
գտնվողները դեռևս խնդիր չեն տեսնում ազգամիջյան ամուսնություն
ների հարցում: Սա խոսում է այն մասին, որ նոր ներգաղթած հայերն
առավել հեշտ կարող են ուծացվել: Զգալով նոր սոցիալական կապերի
և ծանոթությունների հաստատման կարիք՝ նրանք հիմ
ն ականում դեմ
չեն լինում այլ ազգերի հետ ամուսնությանը: Վերջինս պայմանավոր
ված է նաև նրանով, որ հիմ
ն ականում ցանկանում են յուրայինի հատ
կանիշներ ձեռք բերել: Միայն հայի հետ ամուսնության տարբերակն
ավելի շատ են նշում 5 –10 և 10 –20 տարիների ընթացքում տեղափոխ
ված հայերը: Ենթադրաբար, սերունդների ընթացքում կամ երեխանե
րի դաստիարակության հարցում նրանք հատկապես զգում են վտանգ
ված ինքնության պահպանման խնդիրը: Ինչ վերաբերում է 20 և ավելի
տարիներ այնտեղ բնակվողներին, նրանց մոտ վերաբերմունքի երկու
տարբերակները՝ «միայն հայի հետ» և «ազգությունը նշանակություն
չունի» գրեթե հավասար են (տե՛ս գծապատկեր 7): Վերջինս թերևս
պայմանավորված է նրանով, որ ցանկանալով ամուր պահել արմատ
ները` նրանց մի մասը, այնուամենայնիվ, յուրացնելով տեղի մշակույթն
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ու արժեքները, այնքան էլ նշանակությւոն չի տալիս նույն ազգի հետ
ամուսնությանը:
Գծապատկեր 7.
Ազգամիջյան ամուսնությունների հանդեպ վերաբերմունքի
և բնակության ժամանակահատվածի կապը (% հարցվածներից)

Ամփոփելով հետազոտության տվյալները, կարելի է եզրակացնել.
■■ Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում խառնամուսնություննե
րի նկատմամբ դրսևորվում է բավական բարձր հանդուրժողա
կանություն:
■■ Որքան բարձր է անձի ներգրավվածության աստիճանը հա
մայնքային կյանքում և որքան ամուր է կապված սոցիալական
կապերով համայնքի անդամ
ն երի հետ, այնքան ավելի հավա
նական է իր ազգի հետ ամուսնության հակվածությունը:
■■ Համայնքում ազգության ընտրության հարցում հիմ
ն ական նա
խընտրությունները տրվում են կա՛մ տեղացիներին (արագ ին
տեգրման, սոցիալական աճի նպատակով), կա՛մ ավանդույթ
ներով, բարքերով ավելի մոտ ազգերի ներկայացուցիչներին`
հիմ
ն ական շետը դնելով կրոնական պատկանելության վրա:
■■ Երիտասարդ սերունդը, ավելի բաց լինելով տեղական մշակույ
թի հանդեպ, իր առջև սահմանափակում
ն եր հիմ
ն ականում չի
դնում այլազգիների հետ ամուսնական ընտրության հարցում:
■■ Որքան բարձր է անձի կրթական, սոցիալ-մասնագիտական
մակարդակը, այնքան ավելի հանդուրժող վերաբերմունք է ձև
ավորվում ազգամիջյան ամուսնությունների շուրջ:
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■■ Տարբեր երկրներից տեղափոխված հայերի մոտ ազգամիջյան
ամուսնությունների նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանա
վորված է նաև նախկին միջավայրի սովորույթներով ու սոցի
ալական ցանցով:
Лусине Танаджян
Институт археологии и этнографии НАН РА

ОТНОШЕНИЯ К МЕЖЭТНИЧЕСКИМ БРАКАМ
В АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
Резюме
В контексте современных процессов институт семьи претерпевает
постоянные изменения: меняются модели, структура, ценности и
традиции семьи. В научной литературе исследования семьи тесно
связаны с проблемой смешанных браков. В современных условиях
взаимодействия и контакты между странами более интенсивны, и
это становится причиной увеличения процента смешанных браков.
Это явление особенно выражено в Диаспоре, где есть благоприятные
условия для смешанных браков. Цель статьи - показать отношение
к межэтническим бракам среди армян Лос-Анджелеса. В статье ис
пользованы результаты исследования 2011 –2013гг., осуществленные
отделом исследований диаспоры НАН РА. Исследование было про
ведено следующими методами:
■■ · Стандартизированные интервью с армянами Лос Анджелеса,
■■ · Глубинные и экспертные опросы с представителями главных

организаций армянской общины.

Окружающая среда армян Лос-Анджелеса гомогенна, открыта и этим
создает больше возможностей для межэтнических браков. Внешние
воздействия, главным образом, способствуют росту межэтнических
браков. В статье представлены отношения к межэтническим бракам
среди армян Лос-Анджелеса, а также влияние окружающей среды и
других факторов на восприятие межэтнических браков.
Ключевые слова: Межэтнические браки, Диаспора, иноэтническая
среда, семья, смешанные браки, особенности социальной среды, Ар
мянская община в Лос-Анджелесе.
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Lusine Tanajyan
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA

ATTITUDES TOWARDS INTERETHNIC MARRIAGES
IN THE ARMENIAN COMMUNITY OF LOS ANGELES
Abstract
Due to modern sociological developments, the institution of the family
undergoes constant changes; the models, structure, values and traditions
of family are changing.
Family studies are tightly connected with the issue of mixed marriages.
In this global era inter-nation contacts are more commonplace than ever
before. These contacts have been the basic factor in the increase of exog
amy in societies. This phenomenon is very noticeable particularly in the
Diaspora, where ‘favorable’ factors and conditions enhance the probabil
ity of mixed marriages.
The LA milieu is heterogeneous and open, and provides ample chances
for interethnic marriages. Interaction with the outgroup further exposes
Armenians to external factors and promotes the increase of interethnic
marriages.
This article shows the reaction and attitudes of LA Armenians regarding
interethnic marriages as well as the role and impact the environment and
other factors play and have on the perception of interethnic marriages.
The article is based on systematic field research conducted between 2011
and 2013 by Department of Diaspora studies of the National Academy of
Sciences of the Republic of Armenia.
Key words: Interethnic marriages, Diaspora, other ethnic environment,
family, mixed marriages, features of the social environment, Armenian
community in Los Angeles.
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Ժանին Դանիէլեան-Մարգարեան
Գարակէօզեան Հաստատութիւն

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ
ՄՈՒՏՔ
Ընտանիքը առհասարակ, եւ լիբանանահայ ընտանիքը ի մասնա
ւորի, կը դիմագրաւեն նոր կացութիւններ, որոնք արդիւնքն են ընկերա
քաղաքական իրավիճակներու ստեղծած տնտեսական, բարոյական եւ
այլ տագնապներու:
Մեր ներկայացուցած այս զեկոյցին մէջ ամփոփ կերպով պիտի
անդրադառնանք լիբանանահայ ընտանիքին ընկերային եւ այլ տագ
նապներու պատճառներէն հետեւ եալներուն.
տնտեսական, ուսում
ն ական կեանքի տուժման, մշակութային կե
անքի տուժման, պարտադիր յաւելեալ ժամերու աշխատանքի խնդիր
ներուն, ելեկտրականութեան եւ ջուրի անբացատրելի եւ արհեստա
կան տագնապներու, արհեստագիտութեան չարաշահման, դարերով
փորձարկուած կարգերու մերժումին, մարդկային յարաբերութեանց
տեղատուութեան, աւանդականի մոռացումին եւ օտարամոլութեան,
արեւմուտքի մէջ քաջալերուող յոռի բարքերու որդեգրումին, հաւատքի,
արժէքներու հանդէպ անտարբերութեան, քրիստոնէական դաստիա
րակութեան դերակատարութեան թերագնահատումին:
1. Տնտեսական

Լիբանանէն ներս տնտեսական տագնապը որ վերջին տասնա
մեակներուն վերածուած է քրոնիք հիւանդութեան, առաւել սուր բնոյթ
ստացաւ բոլորիս ծանօթ, 2011էն իվեր Սուրիոյ մէջ շարունակուող քա
ղաքական ահաւոր կացութեան հետեւ անքով: Այդ պատճառով, Լիբա
նանի մօտաւորապէս երեքուկէս միլիոն հաշուող բնակչութեան վրայ
առաւել քան երկու միլիոն սուրիացի գաղթականներ եկան եւ ծանրա
ցուցին արդէն իսկ ո՛չ-նախանձելի վիճակը Լիբանանի տնտեսական
կեանքին:

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ՏԱԳՆԱՊՆԵՐ
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Գաղթականներու ահաւոր հոսքին հետեւ անքով սղութիւնն ու ան
գործութիւնը առաւել եւս շեշտակի բնոյթ ստացան եւ այլ բարդութիւննե
րու դուռ բացին:
Հայութիւնը, որպէս Լիբանանի կեդրոնական եօթ համայնքներէն
մին՝ կը կազմէ բնակչութեան 4% առ հարիւրը, բնականաբար բաժնեկից
եւ կրող եղաւ տիրող կացութեան բերմամբ յառաջացած տագնապներուն:
Մեր ներկայացումին գլխաւոր առանցքը ընկերութեան միջին եւ
աւելի վարի խաւն է, որ Լիբանանի բնակչութեան շուրջ 70%ը կը կազմէ
եւ առաւելաբար իր առօրեայի եկամուտէն կախեալ է:
Տագնապին տուն տուող (նաեւ հետեւ անք հանդիսացող) առաջին
ցայտուն իրողութիւնը անգործութիւնն է որ անխուսափելի բացասա
կան հետեւ անքներ կը ստեղծէ ընտանիքէն ներս:
Առաջին հերթին՝ առօրեայ անմիջական կարիքները հոգալու նիւ
թական անբաւարարութիւնը՝ զոյգերու միջեւ յաճախակի վիճաբանու
թիւն, անհամաձայնութիւն եւ սրտնեղութիւն կը յառաջացնէ, որոնք եր
ջանիկ բոյնը ի վերջոյ կ’առաջնորդեն ալեկոծումի, հուսկ՝ քայքայման:
Երկրորդ՝ երկրին մէջ ստեղծուած կացութեան հետեւ անքով երբ շօ
շափելի ոչ մէկ նիւթական ապահովութիւն գոյութիւն ունի, անորոշութե
ան վիճակը ինքնաբերաբար ընտանիքը կ’առաջնորդէ անկայունութե
ան, ապա՝ յուսահատութեան: Նիւթական անլոյծ հարցերու հետզհետէ
կուտակման լոյսին տակ, ընտանիքէն ներս տիրող մթնոլորտը կ’ըլլայ
անդորրութեան նուազումը, ընտանիքի անդամ
ն երու յարաբերութեան
մէջ կը շեշտուի հանդուրժողութեան պակասը, եւ ի վերջոյ կը մղէ որ ան
հաւասարակշռութեան, հոգեկան խանգարումի վիճակները հետզհետէ
աւելի լայն թափ ստանան: Ոմանք ստիպուած իրենց լուծում
ն երը ցկե
անս կը գտնեն դեղօրայքի մէջ, իսկ ուրիշներ կ’ապաստանին յատուկ
բուժարաններ:
Տնտեսական տագնապի այլ ազդակներէն մին կեանքի յարատեւ
սղաճն է: Ընտանիքի մը կենսական կարիքները հոգալու նիւթականը
գրեթէ կրկնապատիկն է այն եկամուտին որ կը բերէ (կամ կը բերեն)
տան աշխատողները: Հետեւ աբար, անկարելի կը դառնայ ընտանիքի
մը արդէն իսկ համեստ ծախսերը հաւասարակշռել: Միջին հաշուով
տարեկան 2% կամ 3% ամսավճարի յաւելման դիմաց նոյնիսկ երեխա
յին էական սնունդ եղող կաթը, կամ չափահասին հացը տասնապա
տիկ երբ կը սղի՝ ո՛չ մէկ կասկած որ ան յաւելեալ տաղտուկ ու մտահո
գութիւն կը ստեղծէ ընտանիքէն ներս:
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Ուսեալի՝ պետական
Ոչ-ուսեալի՝
որոշումով ճշդուած պետական որոշումով
նուազագոյն
ճշդուած նուազագոյն
ամսաթոշակ
ամսթոշակ
Հօր աշխատավարձք

$ 800

$ 450

Մօր աշխատավարձք

$ 800

$ 450

Ընդհանուր մուտք

$ 1,600

$ 900

2. Ուսումնական կեանքի տուժում
Անգործութեան եւ հետեւ աբար տնտեսական կեանքին անմիջա
կանօրէն հետեւ ող մտահոգիչ տագնապ մըն է ուսում
ն ական կեանքի
տուժումը, երբ զաւակներ կը զրկուին նոյնիսկ տարրական ուսում ստա
նալէ՝ հայկական վարժարանի մէջ: Թէեւ հայկական վարժարաններու
տնօրէններ, ուսում
ն ական խորհուրդներու պատասխանատուներ,
պատկան մարմիններ գործակցաբար գաղութի վերին մարմիններու
հետ իրենց կարելին կ’ընեն հայ աշակերտը պահելու հայկական վար
ժարաններէ ներս, սակայն մէկ կողմէ հայ դպրոցը կանգուն եւ ամուր
պահելու մարտահրաւէրը, միւս կողմէ ուսուցիչներու ամսաթոշակ
ապահովելու մտահոգութիւնը, ինչպէս նաեւ նիւթապէս անբաւարար
ընտանիքներէ եկած հայ աշակերտները դպրոցի մէջ պահելու ճիգը
իրար մասամբ հակադրուող հետեւ անքներ կ’ունենան, որոնց կուտա
կումը մեծ հարցեր կը ստեղծէ լիբանանահայ գաղութին մէջ:
Ճիշտ է, որ պետական վարժարանները հայկական վարժարան
ներու բաղդատմամբ՝ նիւթապէս շատ աւելի մատչելի են եւ կը մատու
ցեն հարկ եղած ուսումն ու գիտութիւնը, սակայն պետական վարժա
րան յաճախելու պարագային հայ աշակերտը հեռու կը մնայ հայ գիր
ու գրականութենէն, պատմութենէն ու մշակոյթէն: Եւ երբ հայ աշակեր
տը չի մեծնար հայկական ոգիով ու շունչով, հետեւ աբար՝ ինքնաբերա
բար կը թուլնայ, կը նուազի իր հայեցի արժէհամակարգը, նկարագի
րը: Դժբախտաբար այս պարագան հետզհետէ աւելի ընդհանրացում
կ’արձանագրէ:
Օտար երկնքի տակ գործող հայ վարժարանը մեծ մարտահրաւէ
րի առջեւ կը գտնուի ներկայիս՝ իր առաքելութիւնը շարունակելու, հայ
ինքնութիւնը, ոգին ու շունչը փոխանցելու հայ նոր սերունդին: Այս մար
տահրաւէրին մեծագոյն, գլխաւոր պատճառը նիւթականն է:
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Հայկական վարժարան
ներու նուազագոյն սակ
Արձանագրութիւն

Մէկ զաւակ
$ 100

Երկու զաւակ
$ 200

Զանազանք

$ 400

$ 800

Կրթաթոշակ

$ 1500

$ 3000

$ 200

$ 400

Գիրք
Համազգեստ

$ 100

$ 200

Ընդհանուր գումար

$ 2300

$ 4600

Առաւելագոյն զեղչով

$ 1550

$ 3100

Այստեղ տեղին է յիշել նաեւ որ եթէ նիւթապէս միջին եւ աւելի խո
նարհ խաւը նիւթական դժուարութեանց բերմամբ իր զաւակները կ’ու
ղարկէ պետական դպրոց, բարեկեցիկ եւ հարուստ դասակարգը որպէս
փրեսթիժ իր զաւակները նոյնպէս կ’ուղարկէ ոչ-հայկական, բայց սե
փական վարժարաններ, վճարելով եռապատիկ կամ քառապատիկ
կրթաթոշակ, քան այն՝ ինչ պիտի վճարէր հայկական վարժարանի պա
րագային:

3. Մշակութային կեանքի տուժում
Ուսում
ն ականի կողքին, նոր սերունդը մշակութային եւ արուես
տի կեանքին նուազ կը հաղորդուի: Մշակութային կեանքին հետ քայլ
պահելը նիւթական որոշ պարտաւորութիւններ կ’ենթադրէ: Առօրեայի
կարիքներուն կարօտ ծնողք մը՝ մշակութային կեանքին առնչուիլը կը
նկատէ շռայլութիւն, եւ՝ առանձնաշնորհումը հարուստ խաւին:
Մենք, ընկերային ծառայողի հանգամանքով յաճախ ականատես
կ’ըլլանք, թէ ինչպէս բազմաթիւ երեխաներու տաղանդը կը խամրի,
երբ չեն կրնար իրենց բնածին շնորհները զարգացնել նիւթական դժո
ւարութեանց պատճառաւ: Շատ յաճախ հայրենիքէն սփռուած, կամ մի
ջազգային հեռատեսիլի ալիքներէ ցուցադրուող մանկական տաղանդ
ներու փառատօները մեր մանուկներուն համար հեքիաթային կը թուին:
Երբ հայ մանուկը մշակութային կեանքէն հեռու կը գտնուի ու կը
մնայ, եւ նախաճաշակն անգամ չ’ունենար իրեն ժառանգուած մշակու
թային հարստութեան, որ ընտանիքի մը հոգեմտաւոր զարգացման
առանցքը կը կազմէ, ասոր հետեւ անքը կ’ըլլայ բացասական անդրա
դարձ՝ ընտանիքի առողջ կազմաւորման:

194

Ժանին Դանիէլեան-Մարգարեան

Ընդհանուր Ելք

Ամսական
դրութեամբ

Դպրոցական

$ 258

3100 / բաժնուած 12
ամսուան վրայ

Տան վարձք կամ մուրհակ

$ 400

(նուազագոյն վճարում)

Ելեկտրականութիւն

$ 70

Ջուր

$ 30

Սնունդ

$ 400

Ապրելու հիմնական
պէտքերը միայն

Հեռաձայն

$ 40

1 բջիջային եւ 1
պետական

Փոխադրածախս

$ 100

Անձնական ինքնաշարժ
կամ փոխադրածախս

Ընդհանուր ելք$ 1,298

4. Պարտադիր յաւելեալ ժամերու աշխատանք
Անգործութիւնը եթէ տագնապին մէկ երեսը կը կազմէ, միւս կողմէ՝
պարտադիր յաւելեալ ժամերու աշխատանքը – երբեմն ոչինչ յաւելու
մով կամ վճարումով – իսկ շատ յաճախ ալ՝ անվճար, երբ հայրը կամ
մայրը – շատ անգամ երկուքը միասին – ստիպուած կ’ըլլան օրական
աւելի քան տաս ժամ աշխատիլ, այս կացութիւնը եւս նոյնքան անախորժ
վիճակներու դուռ կը բանայ մանաւանդ տան մէջ, որովհետեւ ամոլնե
րու, ինչպէս նաեւ ծնողք-զաւակ յարաբերութիւնը հետզհետէ կը տկա
րանայ գերաշխատանքի հետեւ անքով յառաջացած գերյոգնութեան,
ընտանեկան հաղորդակցութեան ժամանակի նուազման պատճառով,
յանուն՝ հանգստանալու ժամանակի գոյացման: Այս տխուր իրողութե
ան վրայ երբ աւելցնենք գերյոգնածութեան հետեւ անքով յառաջացած
ջղագրգռութիւնը, ապա հասկնալի կը դառնայ թէ տնտեսական կարգ
մը դժուարութիւններ ինչպէ՛ս կը խանգարեն ընտանեկան արդէն իսկ
ոչ-գոհացուցիչ ու աննախանձելի վիճակը:
Զոյգերէն մէկուն կամ միւսին բացակայութեան պատճառաւ հոգա
տարութեան ու խնամքի ամբողջ ծանրութիւնը երբ կը բեռցուի արդէն
իսկ յոգնած ու պարտասած ամուսնոյն կամ կնոջ վրան, անկասկած կը
յառաջացնէ ժխտական հետեւ անքներ թէ՛ զաւակի դաստիարակութեան
ծիրէն ներս եւ թէ՛ ընտանեկան առողջ յարաբերական կեանքին վրայ:
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5. Ելեկտրականութեան եւ ջուրի
անբացատրելի եւ արուեստական տագնապ

Վերոյիշեալ վատառողջ պայմանները վստահաբար միայն Լիբա
նանի ընկերութեան չեն պատկանիր: Այս պայմանները հասարակաց
են արդի համաշխարհային ընկերութեան: Այդուհանդերձ, սակայն,
անընդունելին այն է, որ հակառակ քսանհինգ տարիէ իվեր յարաբե
րաբար ապահովական եւ քաղաքական կայուն վիճակին, Լիբնանանի
ելեկտրականութեան ու ջուրի անբացատրելի եւ արուեստական տագ
նապը շարունակուի: Անոր հետեւ անքով պետական ելեկտրականութե
ան եւ ջուրի կանոնաւոր վճարում
ն երուն կողքին լիբանանցի ընտանիքը
ստիպուած է եռապատիկ, երբեմն քառապատիկ յաւելեալ վճարում
ն եր
կատարել անհատական նախաձեռնութեամբ բանող եւ ելեկտրակա
նութիւն հայթայթող կամ ջուր ծախող անձերու կամ ընկերութեանց:

6. Արհեստագիտութեան չարաշահում

Տնտեսութեան կողքին արհեստագիտութեան (technology) զար
գացումը որքան որ այլազան մարզերէ ներս կը նպաստէ արդի ընկե
րութեան յառաջդիմութեան, միւս կողմէ աղէտի աղբիւրի կը վերածուի
երբ կը չարաշահուի:
Առանց մանրամասնելու յոռի երեւոյթները որոնք ծնունդ կ’առնեն
անոր սանձարձակ գործածութենէն, կը բաւէ մատնանշել անոր
պատճառաւ ստեղծուած հետեւեալ պարագաները.ա. Մարդկային յարաբերութեանց տեղատուութիւն։ Շատ յաճախ
նոյն յարկի տակ գտնուղ տան անդամներ կ’օտարանան իրար
մէ:
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բ. Լճացում եւ հաղորդակցութեան տեղատուութիւն՝ զոյգ գլխաւոր
ախտաճանաչումներն են այս իրողութեան, որով իւրաքանչիւր
անհատ իր ‘Ես’ին գոհացում տուող աղբիւրներ որոնելով, զայն
կը գտնէ զինք բաւարարող իր նոր վստահելի հարազատին մէջ,
որ խորքին մէջ հետզհետէ «միահեծան հարազատն» է ամէնքին՝
հեռատեսիլի, համացանցի, բջիջային հառաձայններու, եւ նման
երեւոյթներու անուան տակ։
գ. Վնասները հորիզոնական են եւ ուղղահայեաց։ Շատ յաճախ
զոյգերէն մէկը մխրճուած ըլլալով արհեստագիտութեան ստեղծած
անպատում ոլորտներուն մէջ, անտարբեր կը մնայ կողակիցին
դժուարութեանց անմիջական օգնութեան հասնելու, կամ յա
ճախ կը թերանայ զաւակի առօրեայ պարտականութեանց մէջ:
դ. Այստեղ կը բաւականանանք միայն նշելով որ արդի մանկա
վարժներ ու հոգեբաններ արդէն իսկ ահազանգ կը հնչեցնեն
դասաժամերէն աւելի արհեստագիտական միջոցներով տրա
մադրուող խաղերու վրայ աշակերտներուն թէ մեծերուն վատ
նած ժամանակին խնդրով: Ըստ մասնագէտներու, նման վատ
նումներու պատճառով երեխաներ կ’ունենան ֆի
զի
քական,
մտային, վերաբերմունքային բազմաթիւ հարցեր, նաեւ նկարա
գրային անհամար այլ վնասներ, որոնք կը յառաջանան բրտու
թեան, սպանութեան, անտարբերութեան եւ բազմածախս այլ
խաղեր խաղալու մոլին ու գերին դառնալով։

7. Դարերով փորձարկուած կարգերու մերժում
Մտահոգիչ այլ տագնապ մըն է ընտանեկան առողջ մթնոլորտին
տժգուննալը՝ դարերով փորձարկուած կարգերու մերժումին հետեւ ան
քով:
Ո՛չ մէկ կասկած որ ընկերութիւնը յարափոփոխ է եւ չկայ դրուածք
մը որ ըլլայ կատարեալ եւ մնայուն: Այդուհանդերձ՝ մերժելով հինը եւ
համակերպելով նորին կամ ընդունելով անոր պայմանները, ժխտա
կան հետեւ անքները բնականաբար պիտի ունենան իրենց համապա
տասխան անդրադարձը:
Այս իմաստով, նոր ընտանիք կազմող զոյգեր խոյս տալով ծնո
ղական անմիջական ներկայութեան ու հսկողութեան տակ ըլլալէ, կ’ու
զեն վարել իրենց ազատ կեանքը: Սա արդար եւ իրաւացի ցանկութիւն
եւ իրաւունք է: Սակայն երբ զոյգը կ’աճի ու կը բազմանայ՝ մէկ կողմէ
հետզհետէ դժուարացող աշխատանքի ու գործատէրերու պահանջ
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կոտութիւնը, միւս կողմէ ընտանեկան պարտաւորութեանց անխուսա
փելի հրամայականը՝ զոյգը նիւթական նոր մարտահրաւէրի առջեւ կը
դնեն, ապահովելու համար խնամատար մը կամ խնամակալ մը, հո
գալու տան եւ երեխաներու առտնին հոգերը: Սա անշուշտ նախանձելի
լուծում չէ, այլ իր հետ կը բերէ նորանոր հարցեր, որոնց մանրամասնու
թեանց մէջ մտնելը մեզ պիտի հեռացնէ բուն նիւթէն: Նշենք միայն որ
երեխաներ՝ զրկուած ըլլալով իրենցմով զբաղող ծնողներու ներկայու
թենէն, կամ օգտուելով իր պարտականութիւնը կատարող հոգատարի
սահմանափակ իրաւասութիւններէն, յոռի բարքերու կ’առնչուին եւ կը
մատնուին: Ասոնց հետեւ անքները աղիտալի են:
Զրկուած ըլլալով ծնողական անմիջական հսկողութենէն ու գուր
գուրանքէն, ո՛չ-օրինակելի ընկերներու ազդեցութեան տակ, անոնք հեշ
տութեամբ կը հրապուրուին յոռի բարքերով, կ’յինան թմրեցուցիչներու
գործածութեան թակարդը եւ ի վերջոյ կ’առաջնորդուին այլ հեշտակե
ցութիւններու:

8. Մարդկային յարաբերութեանց տեղատուութիւն
Դարձեալ, նոյն ծիրին մէջ, ընկերային այլ մտահոգութիւն մը այն է,
որ զոյգի մը տագնապներու առաջին հաղորդակից անձինք՝ նախապէս
ծնողք, կամ պսակուած զոյգին աւանդական կնքահայրն ու կնքամայրը
եւ կամ անմիջական պարագաները կ’ըլլային, որոնք կը փորձէին որոշ
չափով առաջքը առնել ընտանեկան տագնապին: Խորքին մէջ, թերեւս
ո՛չ մասնագիտական, սակայն բարի կամեցողութեան վրայ հիմ
ն ուած
ճիգը տարբեր չէ այն ասպարէզէն որ Արեւմուտքի մէջ ծանօթ է որպէս
“Marriage counseling”: Դարձեալ աւանդական դրացնութեան լոյսին
տակ դիտուած, բաժակ մը սուրճի կամ նախաճաշի շուրջ, երբ զոյգեր
իրենց տագնապներուն մասին կ’արծարծէին, կարծիք ու վիճակ կը փո
խանակէին, խորքին մէջ այսօրուան վճարովի “therapy”ն կ’ունենային:
Ո՛չ մէկ կասկած որ աւանդականը զերծ չէր բացասական երեւ ոյթներէ:
Այդուհանդերձ, արդի ընկերութեան յառաջացուցած իրավիճակը աւելի
կատարեալ կամ նախանձելի պատկեր չի պարզեր:
9. Աւանդականի մոռացում եւ օտարամոլութիւն

Հինի ու նորի այս երեւոյթը աւելի եւս լայնօրէն քննարկելով, տե
ղին է անդրադառնալ նորաձեւ ութեան, աւելի ճիշտ՝ օտարամոլութեան
մասին, որ հետզհետէ կը խաթարէ Ցեղասպանութենէն փրկուած մեր
ժողովուրդին նորահաս սերունդներուն նկարագիրը: Օտարամոլութիւ
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նը անշուշտ նոր երեւոյթ չէ. կը բաւէ կարդալ 19րդ ու 20րդ դարերու հայ
հեղինակները, որոնք կը խարանեն այս յոռի երեւոյթն ու բարքը: Ճիշտ
է որ լճացումը՝ անհատ թէ հաւաքականութիւն, կ’առաջնորդէ վատա
ռողջ վիճակի, սակայն առանց խտրութեան, ոչ-ընտրովի օտար բար
քերու որդեգրումը ո՛չ թէ կը ճոխացնեն, այլ առաւե՛լ եւս կը տժգունեն
արդէն իսկ դիւրաբեկ մեր ինքնութիւնը: Եթէ ընկերային հաւաքներու
պատ
ճառ
ներ կը փնտռենք, առիթ
նե
րը եր
բեք ալ չեն պակ
սիր, սա
կայն մոռացութեան մատնելով հայկական տոհմիկ աւանդութիւններն
ու սովորութիւնները – ինչպիսիք են Տեառնընդառաջը, Համբարձումը,
Վարդավառը եւն. – երբ կ’որդեգրենք Արեւմուտքի շատ յաճախ բրտու
թեան ու անիշխանութեան հասնող Halloweenը, որքանո՞վ լաւ է, ասի
կա, օգտակար է ասիկա եւ արդարացի է այս որդեգրումը: Դրացիին
պարտէզը միշտ կանաչ տեսնելը կամ գեղեցիկ համարելը իրապաշտ
եւ իրատես մօտեցում չէ: Նման մօտեցումը, անմիջական ու հեռահար
ժամանակի վրայ կրնայ բարդութիւններ ստեղծել՝ անձնական թէ հա
ւաքական մակարդակներու վրայ:

10. Արեւմուտքի մէջ քաջալերուող յոռի բարքերու որդեգրում

Արեւմուտքի յոռի բարքերու որդեգրման ուղղութեամբ հետզհետէ
ընդհանրացող ուրիշ երեւ ոյթ մը՝ միասեռականութիւնն է, որուն այս
պէս-կոչուած արդարացի պատճառաբանութիւնները կը մնան վիճելի:
Լիբանանեան կենցաղային օրէնսդրութեան համաձայն արգիլո
ւած է այս երեւոյթը եւ օրէնքի դէմ յանցագործութիւն է ան, իսկ մեզի
նման փոքր ազգի մը համար սա լուրջ տագնապներու դուռ կը բանայ:

11. Հաւատքի, արժէքներու հանդէպ անտարբերութիւն

Կասկածէ վեր է որ հաւատաքի, արժէքներու հանդէպ անտարբերու
թիւնը կը մնայ գլխաւոր մտահոգիչ տարրը ընտանիքի մը տկարացման եւ
փլուզման: Երբ կրօնքը եւ անոր արժէհամակարգը գիտակցաբար եւ հա
մոզիչ կերպով չեն ընկալուած մեր ընտանիքներէն ներս, երբ զաւակներ
քրիստոնէական դաստիարակութենէ հեռու կը մեծնան, ապա ակնկալելի
է որ օտարազգի եւ այլադաւան կրօններու հետեւ ող անձերու հետ կնքուած
խառն ամուսնութիւնները բնական երեւ ոյթ դառնան: Դժբախտաբար այս
մէկը վերջին երկու տասնամեակներուն սկսած է գլխապտոյտ աճ արձա
նագրել լիբանանահայ գաղութային մեր կեանքէն ներս:
Անշուշտ, համամարդկային բնոյթ ունեցող ընկերաբանական խո
րունկ հարց մըն է ասիկա, սակայն եթէ առաջքը չառնուի, մեր ազգի
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հիւծման եւ սպառման գլխաւոր պատճառներէն մին կրնայ դառնալ:
Դարձեալ ընկերային ծառայողի ամէնօրեայ մեր կեանքին մէջ կը
հանդիպինք արցունք պատճառող պարագաներու, երբ պարմանուհի
ներ, նիւթականի եւ կամ ընտանեկան այլ հարցերէ մղուած, կ’ամուսնա
նան ոչ-քրիստոնեաներու հետ, առանց անդրադառնալու որ ո՛չ միայն
աւելի վատ վիճակի կը մատնուին, այլեւ կը զրկուին իրենց կնոջական
իրաւունքներէն:
Օտար ամուս
նու
թիւն
նե
րու կող
քին լուրջ բնոյթ ստա
ցած է նա
եւ ամուսնալուծում
ն երու քանակը: Ճիշտ է, որ շատ յատուկ եւ յարգելի
պարագաներ գոյութիւն կրնան ունենալ, սակայն երբ ամուսնութեան
պահուն խոստացուած փոխադարձ սիրոյ ու հասկացողութեան, զոհո
ղութեան, փոխօգնութեան եւ ընտանեկան սրբութեանց փոխարէն ԵՍը
կ’իշխէ եւ անզիջողութիւնը կ’արմատանայ, դժբախտաբար անխուսա
փելի կը դառնայ ինչ-ինչ երազներով կառուցուած բոյնի մը փլուզումը,
աղիտալի հետեւ անքներ ունենալով մա՛նաւանդ զաւակներու կեանքին
վրայ:

12. Քրիստոնէական դաստիարակութեան
դերակատարութեան թերագնահատում
Վերջին տասնամեակներու համաշխարհայնացման սրընթաց
արշաւը գլխապտոյտ կը պատճառէ առհասարակ բոլոր կառոյցներուն:
Ահա թէ ինչու կրօնքի դերակատարութիւնը պէտք է վերարժեւ որել: Վե
րաժեւ որել նոր մօտեցումով, ամուր հիմերու վրայ վերահաստատելու
համար ընկերութիւնը առհասարակ, եւ հայ ընտանիքը ի մասնաւորի:
Այդ վերարժեւ որումը կը սկսի մանուկի կրօնաբարոյական դաստի
արակութեամբ, ինչպէս կ’ըսէ 14րդ դարու հեղինակ Յովհաննէս Երզն
կացին՝ « Մանուկին միտքը կը նմանի մոմի, պէտք է անոր վրայ բարին
դրոշմել»: Այո՛, բարի՛ն դրոշմել որպէսզի երբ մեծնայ՝ զայն դարձնէ իր
անհատականութեան ու բնաւորութեան, աշխարհայեացքին ու գործու
նէութեան մղիչ ուժը, կարենալ յաղթահարելու համար իր ամէնօրեայ
հարցերն եւ տագնապները:
Աստուծոյ խօսքը անմար ճրագ է: Տագնապները, նեղութիւններն
ու փորձութիւնները միշտ ներկայ են մարդ անհատի կեանքէն ներս:
Մենք՝ քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօնք ընդունող աշխարհի
առաջին ժողովուրդ, ո՛չ միայն դաւանինք Սուրբ Գրիգորը իբրեւ Լուսա
ւորիչ, այլեւ եթէ նոյն հաւատքով ալ լուսաւորուինք՝ կրնանք փարատել

200

Ժանին Դանիէլեան-Մարգարեան

կեանքին հրամցուցած մթագնութիւնները: Պատմութիւնը վկայ, բայց
մանաւանդ Հայոց Ցեղասպանութիւնը անլռելի զանգակատունն է այս
ճշմարտութեան, թէ՝ կրնանք մահուան դամբանէն յարութիւն առնել եւ
աշխարհին ըսել. «գիտցէք որ դեռ կենդանի եմ»:

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ
Եզրափակելով խօսքս, կ’ուզեմ ըսել$«հայ ընտանիքը դարերու
հոլովոյթով զարգացած, հայրենի հողին վրայ թէ՝ սփիւռքեան պայ
մաններու մէջ, կուրծք տուած է աղիտալի իրադարձութեանց, միշտ
ամրոցը մնալով հայ հաւատքին, մշակոյթին, արժէքներուն: Ներկայի
տագնապները իրենց բնոյթով որքան ալ հասարակաց եզրեր ունին
անցեալի վիճակներուն հետ, այնուամենայնիւ նոր մարտահրաւէրներ
են, զորս պարտինք դիմագրաւել հաւաքաբար, ո՛չ միայն որպէս առան
ձին անհատներ կամ գաղութներ, այլեւ ազգովին:
Այս հասկացողութեամբ բարձրօրէն կը գնահատեմ պատկան
մարմիններու այս հոյակապ նախաձեռնութիւնը. անոնք մեզ տարբեր
երկիրներէ իմի խմբելով հայրենի հողին վրայ, առիթ տուին հաւաքա
բար եւ սրտբաց զեկոյցներով բաժնեկցելու առօրեայի մեր տագնապ
ները, եւ որոնելու լուծում
ն եր, ի խնդիր մեր ազգի գոյապահպանման
կենսական բջիջը հանդիսացող հայ ընտանիքին եւ անոր հզօրացման,
մեր աչքերը միշտ յառելով մեր ժողովուրդի յաւերժութիւնը խորհրդան
շող Արարատ լեռան:
Жанин Даниелян-Маргарян
Институт Карагёзян

СОЦИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИВАНСКО-АРМЯНСКОЙ СЕМЬИ
Резюме
Семья в целом и особенно ливанско-армянская семья, противостоит
новым вызовам, появившимся в результате религиозных, экономи
ческих, моральных и других тревог, обусловленных современными
общественно-политическими условиями.
Безработица создает неизбежные негативные последствия в семье,
которая приводит к ее разрушению. Обязательная сверхурочная ра
бота создает неудобства, препятствует здоровым семейным отноше
ниям и спокойствию в семье. Особенно негативно влияет на нужды
повседневной жизни инфляция.
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С одной стороны развитие ремесленничества способствует прогрес
су современной жизни, с другой – из-за злоупотреблений становится
источником бедствий.
Современные тревоги, по своей сути, как бы не были связаны с
прошлыми событиями, все же, по существу, являются новыми вы
зовами, которым вероятно должны противостоять коллективно – не
только отдельными общинами, но и всей нацией.

Janine Tanielian
Karagheusian Institute

LEBANESE-ARMENIAN FAMILY- SOCIAL AND OTHER DIFFICULTIES
Abstract
The family in general, and Lebanese-Armenian family in particular face
new challenges, which are the result of social-political events created by
religious, moral and economic difficulties.
The economic difficulty is the head of the difficulties mentioned above.
Unemployment creates unavoidable negative effects in families, and
eventually can lead a happy family nest into destruction. Compulsory
overtime work could also lead to negative effects, disturbing the healthy
relationship and peace within a family. On the other hand, high expenses
of daily living could also lead to undesirable consequences.
The advancement of technology could help the society from different
perspectives but could also harm if exploited. Without mentioning all the
bad effects that come out of it, it would be enough to mention the sep
aration of families, most of the time rendering families who live in same
house as strangers.
It is true that stagnancy either individual or group could lead to un
healthy reality, but over acceptance of strange cultures do not lead to
prosperity but faints an already weak identity.
Indifference towards faith and towards one’s own identity could be im
portant worrisome reasons for the destruction of a family.
Armenian family has been educated and advanced over centuries, and
although had difficulties both on Armenian land and in Diaspora, still
didn’t abandon their faith, culture and values. Current difficulties, al
though have common similarities to past difficulties, they are new ones
and should be fought not alone but as a whole nation together.
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Անժելա Ամիրխանյան
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

ՀԱՎԱՔՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ
ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ

(ըստ ՀՀ Լոռու և Տավուշի դաշտային նյութերի)
Հայոց սննդի համակարգում վայրի բույսերն ավանդաբար մեծ կիրա
ռություն ունեն, սակայն ազգագրական նյութերը վկայում են, որ հա
վաքչությունը կենսական նշանակություն է ստանում հատկապես սո
ցիալ-տնտեսական և քաղաքական անբարենպաստ իրավիճակներում,
երբ խախտվում են կենսապահովման ավանդական ձևերը: Այս երև
ույթն ակնհայտորեն երևան եկավ Խորհրդային Միության փլուզումից
հետո, և հավաքչությունը, լինելով ադապտացման մեխանիզմ
ն եր պա
րունակող մշակութային երևույթ, կենսական նշանակություն ստացավ
սոցիալապես անապահով ու խոցելի խավերի համար:
Աղքատության և գործազրկության պայմաններում բազմաթիվ ընտա
նիքներում տեղի ունեցան սեռերի ավանդական գործառույթների փո
խակերպում
ն եր, որոնք դրսևորվեցին նաև կան
անց ավանդական զբաղմունքներից մեկում` հավաքչության մեջ:
Առևտրային բնույթ ստանալու շնորհիվ հավաքչությունը գործազուրկ
տղամարդկանց որոշակի գումար վաստակելու հնարավորություն
տվեց` հանգեցնելով տղամարդկանց հավաքչության ձևավորմանը:
Սույն հոդվածի նպատակը ընտանիքի կենսապահովման համակար
գում հավաքչության արդի դրսևորում
ն երի վերլուծությունն է: Քննարկ
վել են հետևյալ խնդիրները. 1) հավաքչությունը որպես ընտանիքի
գոյատևման միջոց, 2) ավանդական և արդի հավաքչության համե
մատական բնութագիրն ըստ սեռատարիքային խմբերի, 3) հավաք
չության մեջ տղամարդկանց դերի և ընդգրկվածության մեծացումը
պայմանավորող հիմ
ն ական գործոնները, 4) հավաքչության ազդեցու
թյունն ընտանիքի սննդի համակարգի վրա. ա. նորամուծություններ
սննդի համակարգում, բ. վայրի բույսերի կիրառության սեզոնային
առանձնահատկությունները, ձմռան համար դրանց պահեստավորու
մը, 5) հավաքչության մեջ մասնագիտացած, ինչպես նաև հավաքչու
թյամբ ձեռք բերած բույսերի մշակմամբ զբաղվող սոցիալական խմբե
րի ձևավորումը, 6) առևտրային և զուտ ընտանիքի սննդի համակարգը
լրացնող հավաքչության ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
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Հոդվածի հիմքում ընկած են 2009 –2015 թթ. ՀՀ Լոռու և Տավուշի մար
զերում գրանցած դաշտային ազգագրական նյութերը: Հիմ
ն ականում
կիրառվել են պատմահամեմատական, վերլուծական և համադրական
մեթոդները:
Հավաքչությունը լինելով ազգագրության ուսում
ն ասիրության առար
կա, առնչվում է նաև այլ գիտակարգերի (բուսաբանություն, բժշկու
թյուն, բնապահպանություն և այլն), ուստի ունի նաև միջգիտաճյուղա
յին համալիր հետազոտական բնույթ:

Հիմնաբառեր. ընտանեկան և տղամարդկանց հավաքչություն, կեն
սապահովման մշակույթ և սննդի համակարգ, սեռերի ավանդա
կան գործառույթների փոխակերպում:

1988 թ. երկրաշարժը, Խորհրդային Միության փլուզումն ու ար
ցախյան պատերազմը, ինչպես նաև շրջափակումը Հայաստանում սո
ցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակ ստեղծեցին: Հասարակությունը,
պատրաստ չլինելով տեղի ունեցող քաղաքական, տնտեսական, հա
սարակական և մշակութային փոփոխություններին, հայտնվեց դժվա
րին կացության մեջ: Այդ երևույթները բացասաբար անդրադարձան
նաև ընտանիքի վրա, որը պարտադրված էր հարմարվելու կտրուկ
շրջադարձերի հետևանքով առաջացած պայմաններին:
Սույն հոդվածում, Լոռու և Տավուշի մարզերի բնակչության օրի
նակով, կանդրադառնանք ընտանիքի՝ նոր պայմաններին ադապտաց
վելու դրսևորում
ն երից մեկին՝ հավաքչությանը, որը, լինելով օժանդակ
տնտեսաձև, մեր օրերում կարևորություն է ստացել սոցիալապես անա
պահով խավերի կենսապահովման մշակույթում:
Հայոց սննդակարգում վայրի բույսերն ավանդաբար բավակա
նին մեծ կիրառություն ունեն: Մասնավորապես Լոռիում և Տավուշում,
որտեղ բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են առատ բուսա
կանության համար, անկախ բնակչության կենսամակարդակից, վայրի
բույսերը սննդի մեջ կարևոր տեղ են գրավում:
Սակայն գրավոր աղբյուրներից, ինչպես նաև դաշտային ազգագ
րական նյութերից հայտնի է, որ հավաքչությունը, որպես ադապտաց
ման տարր, մեծ կարևորություն է ստանում հատկապես սոցիալ-տնտե
սական աննպաստ հանգամանքներում, երբ հիմ
ն ական տնտեսաձևերի
խափանման հետևանքով մեծանում է օժանդակ տնտեսաձևերի նշա
նակությունը1: Հատկապես պատերազմ
ն երի ժամանակ, ինչպես օրի
1

Культура жизнеобеспечения и этнос, отв. ред. Арутюнов С., Маркарян Э., Е.,
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Անժելա Ամիրխանյան

նակ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, շատ ընտանիքներ
գոյատևել են հավաքչությամբ՝ սննդի մեջ մեծ քանակությամբ վայրի
բույսեր օգտագործելով, ինչպես նաև փոխանակելով հացահատիկի,
կաթնամթերքի և այլնի հետ: Ըստ բանասացների` «ժողովուրդը քո
լով էր ապրում, քանի որ աղքատությունը շատ էր»2: Անգամ հնձվո
րին, «որին լավ սնունդ էր հարկավոր, կերակրում էին անխին (անյուղ)
եփած բանջարով»3:
Այն հանգամանքը, որ հավաքչությունը կարևոր նշանակություն
է ստանում սոցիալական ծանր իրավիճակներում, ցույց է տալիս նաև
պատմական Հայաստանի բոլոր ազգագրական շրջաններում մեծ տա
րածում ունեցած «Անճարն է կերել բանջարը» ասացվածքը4: Մինչ օրս
Լոռիում և Տավուշում պահպանվել են «գարունքահան էլանք, կապ
րենք», «գարունքացավ, քոլը դուրս էկավ, սոված չենք մնալ», «կանա
չը դուրս էկավ, ժողովուրդը կապրի» և նմանատիպ այլ արտահայտու
թյունները: Կարծում ենք, տեղին է հիշել նաև հետևյալ պատմությունը.
մեկը Լոռի է գնում և հարցնում, թե ինչպես են ապրում: Նրան պատաս
խանում են. «Երկու մարդ կա, մեզ պահում է` բանջար (եղինջ) բեկն ու
բալբա (փիփերթ) աղեն»5:
Նման հիշողությունները գոյատևում են մինչ օրս, ուստի Խորհր
դային Միության փլուզումից հետո, տնտեսության անկման պայման
ներում, ավանդական փորձի կիրառությունն ավելի դյուրին էր, և ըն
տանիքի նվազագույն պահանջների բավարարման, սննդի լրացուցիչ
աղբյուրների հայթայթման համար վերադարձ կատարվեց նաև մոռա
ցության տրվող տնտեսաձևերին, այդ թվում` հավաքչությանը:
1983, ст. 276. Арутюнов С., Адаптивное значение культурного полиморфизма,
ЭО, N 4, 1993, ст. 47. Պատմություններ աղքատության մասին, գիրք երկրորդ,
Ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոն «Հազարա
շեն» ՀԿ, Ե., 2007, էջ 200 –202: Ամիրխանյան Ա., Դաշտային ազգագրական
նյութեր (այսուհետև՝ ԴԱՆ), Լոռի, 2009 –2013, Տավուշ, 2014 –2015:
2

Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լոռի, 2011 –2014, Տավուշ, 2014 –2015:

3

Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Գուգարք, 2013:

4

Գևորգյան Գ., Ղզլար, ՀԱԲ, հ. 10, Ե., 1980, էջ 103: Գրիգորյան Ռ., Գեղարքու
նիք, ՀԱԲ, հ. 14, Ե., 1983, էջ 219: Գևորգյան Թ., Լոռի (Տաշիրք –Ձորագետք),
ՀԱԲ, հ. 20, Ե., 1999, էջ 200: Գէ
որ
գե
ան Գ., Չնքու
շա
պա
տում. քննա
կան
պատմութիւն հայոց Չնքուշի (տեղագրական-պատմական-մշակութային-բա
նահյուսական-ազգագրական), հ. 1, Երուսաղեմ, 1970, էջ 288:

5

Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Օձուն, 2011:
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Տևականորեն շարունակվող աղքատության ու գործազրկության
պայմաններում վայրի բույսերը, որպես սննդի համակարգը լրացնող
այլընտրանք, մեծ պահանջարկ ստացան: Քանի որ քաղաքաբնակները
հայտնվել էին ավելի ծանր սոցիալական վիճակում, գյուղաբնակներից
բացի հավաքչությամբ սկսեց զբաղվել նաև նրանց մի մասը, հատկա
պես անտառամերձ թաղամասերի բնակչությունը: Նրանց խոսքերով,
«երկրաշարժից դեսը հանդուչոլ են անում, որ ապրեն»6:
Հավաքչությամբ ավանդաբար զբաղվել են կանայք և աղջիկ
7
ները , որոնք հավաքածի մի մասը բաժանում էին հարևաններին ու
բարեկամ
ն երին, իսկ վաճառելն ամոթ էր համարվում8: Թերևս այս,
ինչպես նաև սահմանափակ առևտրային հարաբերությունների պատ
ճառով վայրի բույսերի վաճառքը մեծ տարածում չուներ: Սակայն հետ
խորհրդային շրջանում հավաքչությունն աստիճանաբար ձեռք բերեց
ապրանքային նշանակություն: Եթե սկզբնական շրջանում «ապրուս
տի ոչ մի հնար չլինելու», ընտանիքի սննդի հարցը լուծելու համար էին
զբաղվում հավաքչությամբ, ապա հետագայում սկսեցին հավաքածի
մի մասը վաճառել և ստացած եկամտով հոգալ տան հոգսերը:
Վայրի բույսեր վաճառելով որոշակի եկամուտ ստանալու հնա
րավորությունը նպաստեց, որպեսզի հավաքչության նկատմամբ հե
տաքրքրություն առաջանա: Այս երևույթը հանգեցրեց այն բանին, որ
փոփոխություններ տեղի ունեցան նաև հավաքչությամբ զբաղվողնե
րի սեռա-տարիքային խմբերում, քանի որ այդ գործում ընդգրկվեցին
տարբեր սեռի և տարիքի անձինք՝ դպրոցականներ, երիտասարդներ,
6

Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լոռի, 2009 –2014:

7

Լալայեան Ե., Բորչալուի գավառ, ԱՀ, N 10, Թիֆլիս, 1903, էջ 146: Սրվանձ
տյանց Գ., Երկեր, հ. 1, Ե., 1978, էջ 44: Թեմուրճյան Վ., Գամիրքի հայերը,
ՀԱԲ, հ. 1, Ե., 1970, էջ 91: Հալաջյան Գ., Դերսիմի հայերի ազգագրությունը,
ՀԱԲ, հ. 5, Ե., 1973, էջ 231, 246: Հարությունյան Ա., Տարոնի ազգագրական
նյութեր, ՀԱԻ ԱԲԱ, գործ 68, էջ 4: Գրիգորյան-Սպանդարյան Մ., Ղարաբա
ղի ազգագրական նյութեր, ՀԱԻ, ԱԲԱ, Գործ 19, էջ 40: Հայրապետյան Հ.,
Սիսիանի Շաղաթ գյուղի պատմությունը և ապրելակերպը (1828 –1928), ՀԱԻ
ԱԲԱ, Գործ 67, էջ 83: Հակոբյան Գ., Բասենի ազգագրությունը և բանահյու
սությունը, ՀԱԻ ԱԲԱ, գործ 65, էջ 95: Գարունյան Ռ., Շատախ գավառի ազ
գագրական նյութեր, ՀԱԻ ԱԲԱ, Գործ 14, էջ 258: Գալստյան Մ., Չապաքին
ված վերքեր (հուշեր անցյալից), ՀԱԻ ԱԲԱ, Գործ 13, էջ 43: Ամիրխանյան Ա.,
ԴԱՆ, Լոռի, 2009 –2013, Տավուշ, 2014 –2015:

8

Ղազարյան Վ., Լոռու գավառի Մոտկորի ազգագրական նյութեր, ՀԱԻ ԱԲԱ,
Գործ 92, էջ 41: Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լոռի, 2009 –2014, Տավուշ, 2014 –2015:
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միջին ու բարձր տարիքի կանայք ու տղամարդիկ: Մեծ տարածում
ստացավ նաև այսպես կոչված ընտանեկան հավաքչությունը, որի պա
րագայում ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իր անելիքն ուներ, օրի
նակ, մի քանի հոգի հավաքում էին, մյուսները տանը տեսակավորում,
կապեր անում, հյուսում, տանում շուկա և այլն:
Հավաքչությանն անցնելը հեշտ էր այն առումով, որ ֆինանսական
հատուկ ներդրում
ն եր չէին պահանջվում, ժամանակի խնդիր նույնպես
չկար, քանի որ անգործ էին և հիմ
ն ական ճանապարհը ոտքով էին գնում,
ինչպես բանասացներն են ասում՝ «ում ոտը կտրում էր, գնում էր»:
Ավանդաբար հայկական ընտանիքի հիմ
ն ական կերակրողը
տղամարդն է, որը պատասխանատու է դրա գոյատևման ու բարեկե
ցության համար: Սակայն Խորհրդային Միության փլուզումից հետո
փոխվեցին ընտանիքի անդամ
ն երի ավանդական գործառույթները,
քանի որ գործազուրկ դարձած տղամարդիկ հաճախ ստիպված էին լի
նում զբաղվել այնպիսի աշխատանքով, որը բնորոշ էր կանանց: Այս
երևույթն ակնհայտ է նաև հավաքչության օրինակով, քանի որ այն
դարձավ ընտանիքների ու, մասնավորապես, տղամարդկանց ադապ
տացիայի դրսևորում
ն երից, և որի շնորհիվ վերջիններս կարողացան
որոշ չափով պահպանել իրենց սոցիալական կարգավիճակը:
Հավաքչության՝ տնտեսապես որոշ չափով շահավետ դառնալն աս
տիճանաբար նպաստեց այդ գործում տղամարդկանց ընդգրկվածության
մեծացմանը: Բացի այդ, ի տարբերություն կանանց, որոնք շարունակում
են ակտիվորեն հավաքչությամբ զբաղվել, սակայն շատ չեն կարող հա
վաքել, քանի որ ծանր բեռը հեռու անտառներից ու սարերից ոտքով մին
չև ճամփեզր կամ տուն հասցնելը դժվար է, տղամարդկանց հավաքչու
թյունը դարձավ ավելի արդյունավետ: Նույնիսկ սկսեց ձևավորվել այն
տեսակետը, որ հանդ գնալը, հավաքչությամբ զբաղվելը դժվար, կնոջը
ոչ սազական գործ լինելով ավելի շատ հարիր է տղամարդկանց:
Ներկայում հավաքչությամբ զբաղվողներին կարելի է բաժանել
երկու խմբի` ընտանիքի սննդի համակարգն ապահովողներ և վաճառ
քի համար (կոմերցիոն) հավաքչությամբ զբաղվողներ: Առաջին խում
բը հավաքում է գրեթե բոլոր ուտելի բույսերը, որոնք օգտագործում են
ապուրների, աղցանների, թթուների, քաղցրավենիքների, թեյի և այլ
նպատակներով: Նրանց գարնանային ճաշացանկում զգալի տեղ են
գրավում խոտաբույսերը (եղինջ, փիփերթ, շուշան, սինդրիկ, ղանձիլ,
բլդրղան, իծկոթ, ծնեբեկ և այլն) և սնկերը:
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Քանի որ հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների
համար ձմռան պաշարը կենսական նշանակություն ունի, մեծացավ
նաև այդ նպատակով պահեստավորվող վայրի բույսերի տեսականին:
Այսպես, ձմռան համար ոչ միայն ավելուկ և նվիկ, այլև նույնիսկ փի
փերթ, զիմել, եղինջ, շուշան են չորացնում, իսկ թեյի համար՝ մասուր,
ուրց, դաղձ, խնկածաղիկ, սրոհունդ և այլն: Թթուները (ղանձիլ, շուշան,
բլդրղան, ջոնջոլ և այլն), մարինադները (աշնան սնկից), վայրի մրգե
րից ու հատապտուղներից (մոռ, հաղարջ, մոշ, կծոխուր, հոն, վայրի
տանձ, մամուխ և այլն) կոմպոտները, մուրաբաներն ու այլ քաղցրավե
նիքները նույնպես ձմռան պաշարի մեջ զգալի տեղ գրավեցին:
Եթե առաջին խմբում կանայք ավելի շատ են, ապա կոմերցիոն
հավաքչությամբ զբաղվողների մեջ զգալի թիվ են կազմում տղամար
դիկ, որոնք հիմ
ն ականում կարևորում են մեծ պահանջարկ ունեցող և
եկամտաբեր բույսերը՝ հատապտուղներ (մոռ, մոշ, հաղարջ, հոն, մա
սուր), ընկույզ, որոշ խոտաբույսեր (սինդրիկ, բոխի, ծնեբեկ, շուշան,
ղանձիլ), ինչպես նաև սնկեր և այլն: Սակայն հարկ է նշել, որ կոմեր
ցիոն հավաքչությամբ զբաղվողների մեջ կա մի շերտ, որը գտնվելով
շատ ավելի ծանր սոցիալական վիճակում, հավաքչությամբ զբաղվում
է վաղ գարնանից մինչև խոր աշուն՝ հավաքելով և’ էժան, և’ թանկ վա
ճառվող բույսեր:
Վայրի բույսերի վաճառքով զբաղվում են հիմ
ն ականում կանայք,
սակայն հավաքչության մեջ ընդգրկվելուն զուգընթաց տղամարդիկ
նույնպես սկսեցին դրանով զբաղվել: Խնդիրն այն է, որ սնկերը, հա
տապտուղները, ինչպես նաև որոշ բույսեր հավաքելուց հետո հարկա
վոր է արագ իրացնել, քանի որ շուտ են փչանում: Այդ իսկ պատճառով,
ժամանակ չկորցնելու համար, հավաքելուց անմիջապես հետո տղա
մարդիկ դրանք շուկա են տանում, կամ էլ վաճառում են անտառներին
մերձական մայրուղիներում:
Հավաքչության ծավալների մեծացումը և որպես կայուն զբաղ
մունք դառնալու հանգամանքը խթան դարձան, որպեսզի հավաքեն
այնպիսի բույսեր, որոնց նախկինում կարևորություն չեն տվել: Դրան
ցից են սնկերը, որոնք հայոց սննդի համակարգում սահմանափակ կի
րառություն են ունեցել: Մասնավորապես Լոռիում և Տավուշում կերել
են միայն ոչխարասունկ (շամպինիոն) և ծառի սունկ: Մյուս սնկերը,
չճանաչելու և թունավորվելու վտանգից զերծ մնալու նպատակով, չեն
գործածել:
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Ավանդաբար դաշտերում աճող ոչխարասունկը կանայք են հա
վաքում, իսկ ծառի սունկը՝ տղամարդիկ, քանի որ այն անտառներից ու
ձորերից հավաքելը դժվար է ու վտանգավոր: Լոռիում (Փամբակ, Վա
հագնաձոր) և Տավուշում (Թեղուտ, Հաղարծին), պայմանավորված
բնակլիմայական պայմաններով, ծառի սունկն առատ է, ուստի վաղ գար
նանից մինչև ուշ աշուն այն հավաքելով նաև վաճառում են հատկապես
մերձակա գլխավոր մայրուղիներում և քաղաքների շուկաներում: Երբեմն
մեկ անձն օրվա ընթացքում կարող է մինչև 100 կգ ծառի սունկ հավաքել9:
Սակայն 2010–2014 թթ. Լոռու մարզում մեր գրառած դաշտային
ազգագրական նյութերը ցույց տվեցին, որ, բացի ոչխարասնկից ու ծա
ռի սնկից, Տաշիրի և Ստեփանավանի շրջաններում սկսել են հավա
քել նաև այնպիսի սնկատեսակներ («բարավիկ», «ապյատա», «ռյա
դովկա», «լիսիչկա», «ռիժիկ», «մասլյատա», «սիրայեշկա», «գրուզդ»
և այլն)10, որոնք խորթ են հա
յոց ավան
դա
կան սննդա
կար
գին: Հայ
բնակչությունը դրանց մասին տեղեկացել է մշտապես սունկ հավաքող
տեղացի ռուսներից, և եթե մինչև 1980-ական թթ. վերջը նրանք այդ
երևույթին անտարբերությամբ էին վերաբերվում, ապա հետխորհրդա
յին շրջանի սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակը, սննդի նոր աղ
բյուրների փնտրտուքը պատճառ դարձան, որպեսզի հետաքրքրություն
առաջանա11: Այժմ հիշյալ սնկերի հավաքչությունը մեծ ծավալներ է
ստացել, դրանք բավականին հարգի են և մեծ պահանջարկ ունեն, հե
տևաբար նաև եկամտաբեր են: Թերևս այս և ավանդաբար սնկի հա
վաքչությամբ զբաղվելու հանգամանքներով է պայմանավորված այն,
որ այդ գործով առավելապես տղամարդիկ են զբաղվում: Գարնանն
ու աշնանը, նպաստավոր եղանակային պայմաններում, ամեն ոք կա
րող է հավաքել մինչև մեկ տոննա սունկ, որի կիլոգրամը վաճառվում է
600–1200 դրամով: Սունկ հավաքողները հաճախորդների հետ մշտա
9

Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Հաղարծին, Թեղուտ, 2015:

10 Այս սնկերի մասին հայերն ավանդական գիտելիքներ չունեն և ճանաչում են
տեղացի ռուսների միջոցով, այդ իսկ պատճառով ռուսերեն անվանում
ն եր են
գործածում:
11

Լոռու մարզում ավանդաբար կիրառություն չունեցող սնկատեսակների՝ այժմ
սննդի մեջ ընդգրկվելու մասին մանրամասն տե’ս Ամիրխանյան Ա., Սունկը
լոռեցիների հավաքչական մշակույթում, Ավանդականը և արդիականը հա
յոց մշակույթում, հայ ժողովրդական մշակույթ, XVI, Դերենիկ Վարդումյանի
ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2014,
էջ 93–101:
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կան կապի մեջ են, ինչը նույնպես նպաստում է այդ գործով զբաղվե
լուն, քանի որ համոզված են, որ ապրանքն իրացվելու է12:
Հետխորհրդային շրջանում գյուղատնտեսության ու մասնավո
րապես այգեգործության անկման հետևանքով առանձնակի կարևո
րություն ստացան վայրի մրգերն ու հատապտուղները: Աննախադեպ
չափերի հասավ հատկապես հատապտուղների հավաքչությունը, որով
սկսեցին զբաղվել գրեթե բոլոր սեռա-տարիքային խմբերը, քանի որ
դրանց վաճառքը ամենաեկամտաբերն է: Օրինակ, օձունցիները, աքո
րեցիներն ու հագվեցիները, իրենց իսկ բնորոշմամբ, «սեզոնին մոշով
ու մոռով են ապրում»: Այդ գյուղերում սեզոնին տասնյակ տոննաներով
հատապտուղ են հավաքում (կգ-ը՝ 500 –1000 դրամ):
Հատապտուղների հավաքչության մեջ կանանցից բացի մեծ թիվ
են կազմում ոչ միայն տղամարդիկ, այլև երեխաները: Վերջիններս սո
վորաբար այնպիսի բույսեր են հավաքել, որ հենց տեղում անմիջապես
կերել են, իսկ շատ լինելու դեպքում՝ նաև տան անդամ
ն երին բաժին
հանել: Օրինակ, նրանք հավաքել են արմտիք (ադոլ, ճանդուկ, շուշանի
արմատ), խոտաբույսեր (կռոթուկ, թրթնջուկ, սինձ), դպրոցահասակնե
րը՝ նաև հատապտուղներ (մորի, մոռ, մոշ) և այլն:
Դեռևս 1970 –80-ական թթ. որոշ բնակավայրերում դպրոցական
ներն իրենց հագուստի և գրենական պիտույքների ծախսը հոգում
էին նաև մոշ հավաքելով: Սակայն հետխորհրդային շրջանում նրանք
ավելի ակտիվորեն սկսեցին զբաղվել հատապտուղների հավաքչու
թյամբ, քանի որ ընտանիքի հոգսերը շատացել էին: Այս հանգաման
քը հանգեցրեց այն բանին, որ առևտրային բնույթ ստացան այնպիսի
հատապտուղներ, ինչպես օրինակ մորին է, որը մինչև 1990-ական թթ.
երեխաները հավաքում էին միայն իրենց ուտելու համար: Քանի որ մո
րի հավաքելը բավականին ժամանակատար է, երեխաների համար
դրանով զբաղվելն ավելի հարմար լինելով դարձավ նրանց «մենաշ
նորհը»: Չնայած քիչ քանակությամբ, այնուամենայնիվ մորի նույնպես
վաճառվում է, այն բավականին թանկ և հարգի հատապտուղներից է
(կգ-ը՝ 1000 դրամ)13:
Հավաքչությանն առնչվող հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի
ունենում Ստեփանավանի տարածաշրջանում, որն, առողջարանային
12 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Ստեփանավան, Տաշիր, 2011–2014:
13 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Գյուլագարակ, 2010:
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գոտի լինելով, ամռանը մեծ թվով հովեկների է հյուրընկալում: Բնա
կանաբար նրանք սնվում են տարածաշրջանին բնորոշ մթերքներով,
որոնց մեջ կարևոր տեղ ունեն նաև վայրի բույսերը: Սակայն ամռա
նը վայրի խոտաբույսերը ուտելու համար պիտանի չեն, բացառու
թյամբ զիմելի, թելուկի ու փիփերթի, ուստի դրանցով պատրաստված
ուտեստների մեծ պահանջարկ առաջացավ: Արդյունքում այս բույսե
րի վաճառքը, որը նախկինում հազվադեպ երևույթ էր, մեծ տարածում
ստացավ14:
Ստեփանավանի տարածաշրջանում, որտեղ փշատերև անտառ
ներ կան, դեռևս խորհրդային տարիներին ի հայտ եկավ հայոց ավան
դական հավաքչական մշակույթին անծանոթ մի նոր երևույթ՝ փշա
տերև ծառերի կոների հավաքչություն, որով այսօր զբաղվում են թե՛
տարբեր տարիքի կանայք ու տղամարդիկ, թե՛ երեխաները:
Ուշագրավ է, որ հայոց ավանդական սննդի համակարգին խորթ
լինելու պատճառով առևտրային բնույթ ունի ոչ թե կոնը, այլ դրանից
պատրաստվող արտադրանքը՝ «շիշկի մեղրն»15 ու մուրաբան: Հատ
կապես Գյուլագարակում այդ քաղցրավենիքները եփում են վաճառելու
համար, իսկ գնորդների ստվար մասը գյուղի մոտ գտնվող բուսաբա
նական այգու այցելուներն ու մանկական առողջարանում հանգստա
ցողներն են: Քանի որ նրանց գերակշռող մասն այդ քաղցրավենիքնե
րի մասին գաղափար անգամ չունի, ուստի վաճառողները պարտադիր
տեղեկություններ են հաղորդում դրանց բուժիչ հատկությունների և կի
րառության մասին16:
Լոռիում և Տավուշում մեծ տարածում ունի նաև ընկույզի և տխիլի
հավաքչությունը, որի մեջ գերակշռում են տղամարդիկ: Ընկույզը հա
վաքում են և՛ կանաչ (մուրաբայի համար), և՛ հասունացած: Ընդ որում,
ընկույզի մուրաբան նույնպես պահանջարկ ունի ու հատկապես վաճառ
վում է Քոբայրի վանք այցելող արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին17:
Կոմերցիոն հավաքչության առանձնահատկություններից մեկն էլ
այն է, որ մեծ պահանջարկ ունեցող և եկամտաբեր բույսերի կիրառու
թյունը, չնայած ավանդական սննդակարգի բաղադրիչ լինելուն, ընտա
14 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Ստեփանավան, Ուռուտ, 2011:
15 «Շիշկի մեղրը» եփում են կոնի թուրմից:
16 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Գյուլագարակ, 2010:
17 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Քոբայր, 2015:
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նիքում սահմանափակվում է: Օրինակ, մոռը, մոշն ու հաղարջը գրեթե
ամբողջությամբ վաճառում են, ուստի դրանցից քիչ քանակությամբ են
քաղցրավենիքներ պատրաստում՝ միայն «դեղապետի համար»: Փո
խարենը դրանց վաճառքից առաջացած գումարով ավելի էժան մրգեր
են գնում, որը նաև նպաստում է, որ բազմազան քաղցրավենիքներ
պատրաստեն:
Շահագրգռված լինելով բույսերի տեսականու մեծացմամբ` առևտ
րային հավաքչությամբ զբաղվողները հետաքրքրվում են նաև մոռաց
ված, կամ էլ հայոց սննդի համակարգին խորթ բույսերով ու սնկերով:
Այս դեպքում ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ դրանք հավաքում են
ոչ թե իրենց սննդի մեջ գործածելու, այլ վաճառելու համար: Այդ բույսե
րի մի մասի մասին տեղեկությունները ներէթնիկ շփում
ն երի արդյունք
են (բոխի, չիչխան), իսկ մասնավորապես արոսի, որոշ սնկերի հա
վաքչությունը պայմանավորված է ոչ միայն համացանցով և գրավոր
աղբյուրներ ուսում
ն ասիրելով, այլև միջէթնիկ (այս դեպքում ռուսների
հետ) շփում
ն երով:
Լոռիում բոխին գրեթե մոռացված բույսերից է, չնայած որոշ բնա
կավայրերում շարունակում են հավաքել18: Ուշագրավ է, որ Հյուսիսա
յին Արցախից եկած փախստականներից լոռեցիները բոխի հավաքել
չսովորեցին, չնայած տեղ յակ էին, որ «մի տեսակ քոլ կա, որ նրանք
շատ են սիրում»: Բայց երբ տեսան, որ Սպիտակի շրջակա սարերից
վայոցձորցիները վաճառելու համար բոխի են հավաքում, հետաքրքրու
թյուն ցուցաբերեցին19: Բոխու հավաքչության մեջ, որը զուտ առևտրա
յին բնույթ ունի, հաճախ ընդգրկվում են ընտանիքի բոլոր անդամ
ն երը,
սակայն գերակշռում են տղամարդիկ: Այս հանգամանքը պայմանա
վորված է ոչ միայն շահութաբերությամբ, այլև հավաքելու դժվարու
թյուններով, քանի որ բույսն աճում է քարքարոտ տեղերում, իսկ հյութը`
ձեռքերն այրում: Մեր ուսում
ն ասիրությունների ժամանակ յուրաքան
չյուր ընտանիք սեզոնին (հունիս-հուլիս) բոխի հավաքելով շուրջ մեկ
միլիոն դրամի եկամուտ կարող էր ունենալ20: Բոխու հավաքչությունը
ձեռնտու է նաև այն բանով, որ ամբողջ հավաքածն անմիջ ապես պատ
18 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Մարց, Չկալով, Օձուն, 2013:
19 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լեռնապատ, Լեռնանցք, Քարաձոր, Սարամեջ,
2009, Ջրաշեն, 2013:
20 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լեռնապատ, 2009:
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վիրատուին, օրինակ, պահածոների գործարաններին են հանձնում: Ի
տարբերություն Լոռու, Տավուշում բոխին (պեքի) սիրված ու սննդի մեջ
կիրառվող բույսերից է, որի թթուն, որը հարգի է և պահանջված, նաև
վաճառում են:
Լոռիում չիչխան քիչ է աճում, և տեղացիների մեծ մասին դեռևս
ծանոթ չէ: Որոշ բնակավայրերում չիչխան սկսել են հավաքել երկրա
շարժից հետո՝ «երբ տեղները շատ նեղ լինելով հիշել են, որ ուտելի է»:
Շատերը Վանաձորի շուկայում Սևանի ավազանից բերված չիչխանը
տեսնելուց հետո սկսեցին հավաքել ու վաճառել21:
1990-ական թթ. հավաքչության ծավալների մեծացումը և առևտ
րային բնույթը հանգեցրեց այն բանին, որ վայրի բույսերի՝ տևական
ժամանակով մեծ քանակությամբ կիրառությունն ընդլայնեց դրանցից
պատրաստվող ուտեստների բազմազանությունը: Հատկապես գյու
ղական բնակավայրերում սննդի մեջ վայրի բույսերի մեծ ընդգրկվա
ծությունը դրանք ավելի ռացիոնալ օգտագործելու անհրաժեշտություն
առաջացրեց (ինչպես մշակել, ինչ պատրաստել, ինչպես ընդգրկել
ձմռան պաշարի մեջ և այլն)՝ հաճախ հանգեցնելով նաև նորամուծու
թյունների: Այսպես, եթե վայրի տանձից հիմ
ն ականում կոմպոտ և չիր
էին պատրաստում, ապա այժմ մեծ տարածում են ստացել նաև ջեմը,
հյութը և մուրաբան: Մասուրից ավանդաբար հյութ (մասրամածուն) էին
եփում, սակայն այժմ՝ նաև կոմպոտ և մուրաբա, զկեռից կոմպոտ են
եփում, կծոխուրից՝ մուրաբա և կոմպոտ: Վայրի խնձորից և կիսահաս
հոնից մարինադ են պատրաստում և այլն: Եթե սունկն ավանդաբար
տապակում էին կամ ապուր եփում, ապա այժմ սալաթներ, թթուներ,
մարինադներ են պատրաստում:
Գազ և էլեկտրականություն չլինելու, իսկ հետագա տարիներին
նաև թանկ լինելու հետևանքով դրանք խնայողաբար օգտագործելու
համար տարածում ստացավ առանց ջերմային մշակման քաղցրավե
նիքների (մոշով, հաղարջով և մոռով) պատրաստումը22:
Մի շարք բույ
սեր (փի
փերթ, զի
մել, դան
դուռ, ջոն
ջոլ, սի
բեխ,
թանթրվենի, մորի, մամուխ, շլոր, կծոխուր, վայրի ծիթրոն), որոնք գյու
ղական բնակավայրերում կիրառվում էին, սակայն քաղաքաբնակնե
րին գրեթե անծանոթ կամ անհասանելի էին, շուկայում հայտնվելով
տեղ գրավեցին նրանց սննդակարգում: Իսկ այն բույսերը, որոնք վեր
21 Ամիրխանյան Ա., Ուռուտ, 2011:
22 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Վանաձոր, Կուրթան, 2011:
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ջիններս ավանդաբար գործածել են, շուկայում մեծ քանակությամբ
վաճառվելու շնորհիվ ավելի շատ սկսեցին կիրառել (շուշան, սինդրիկ,
ղանձիլ, բլդրղան, փափուկ, ծնեբեկ, վայրի տանձ, հոն, մասուր, մոռ,
մոշ, հաղարջ և այլն):
Հայոց մեջ դեռևս հնագույն ժամանակներից սննդաբուժությունը
բավականին մեծ տարածում ունի23, ուստի պատահական չէ, որ հա
վաքչությամբ զբաղվողները հատկապես կարևորում են բույսերի բու
ժական նշանակությունը, որի մասին գնորդներին տեղեկություններ
հաղորդելով բավականին մեծացնում են դրանց պահանջարկը: Եթե
1990-ական թթ. վայրի բույսերը սննդակարգն էին լրացնում, ապա այ
սօր դրանք կարևորվում են նախ և առաջ էկոլոգիապես մաքուր, վի
տամիններով հարուստ և առողջարար, ինչպես նաև համեղ լինելու
համար: Այդ իսկ պատճառով նախապատվությունը տրվում է, օրինակ,
ոչ թե մշակովի, այլ վայրի մոռին ու հաղարջին, որոնց մուրաբաները
համարվում են մրսածության լավագույն դեղամիջոց: Ալոճն ու թանթր
վենին, որոնք չնչին կիրառություն ունեին նույնիսկ գյուղերում, այսօր
բուժիչ հատկությունների համար քաղաքներում պահանջարկ ունեն
և բավականին թանկ են վաճառվում (500 –800 դրամ): Հիշյալ հան
գամանքները նպաստեցին, որ վայրի բույսերը ստանան նաև արդյու
նաբերական նշանակություն, ուստի պահածոների գործարանները
դրանք մեծ քանակությամբ մթերում են:
Դեղաբույսերի (ուրց, դաղձ, հազարաթերթիկ, խնկածաղիկ, ան
թառամ, լորենու ծաղիկ, մարիամախոտ, գնարբուկ, սրոհունդ և այլն)
կիրառությունը քաղաքներում նույնպես մեծ տարածում ստացավ,
որոնցով նաև թեյ են պատրաստում՝ օգտագործելով մեղրի կամ մու
րաբայի հետ:
Այսպիսով, դիտարկելով հետխորհրդային շրջանում ընտանիքի՝
առկա սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակին ադապտացվելու ուղի
ները, տեսնում ենք, որ հավաքչությունը Լոռու և Տավուշի մարզերում
կարևոր նշանակություն է ստացել: Սոցիալապես անապահով շերտե
րից ձևավորվել են հավաքչության մեջ մասնագիտացած խմբեր, որոնց
համար այն սեզոնային աշխատանք է, որով զբաղվում են վաղ գարնա
նից մինչև խոր աշուն:
23 Վարդանյան Ա., Հակոբյան Ժ., Սննդաբուժումը միջնադարյան հայ բժշկու
թյան մեջ, Հայաստանի բնակչության հասարակական կենցաղի և հոգևոր
մշակույթի պրոբլեմ
ն երի ուսում
ն ասիրությունը, Թեզիսներ, Ե., 1985, էջ 53:
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Հավաքչությունը հանգեցրել է նաև մեկ այլ երևույթի, երբ որոշ
խմբեր մասնագիտացել են վայրի բույսերի մշակմամբ: Ձևավորվել է
հավաքչությամբ զբաղվողներ-վայրի բույսեր մշակողներ (քաղցրավե
նիքներ, թթուներ ու մարինադներ, ոգելից խմիչքներ պատրաստողներ)
ու վաճառողներ յուրօրինակ շղթա:
Анжела Амирханян
Институт археологии и этнографии НАН РА

РОЛЬ СОБИРАТЕЛЬСТВА В ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЬИ

(По материалам полевых исследований, собранных в марзах Тавуш и Лори)

Резюме
В системе питания армян дикие растения традиционно имеют ши
рокое применение. Этнографические материалы свидетельствуют
о том, что собирательство приобретает особую бытовую важность
в трудные времена, когда основные способы обеспечения питани
ем дают сбой, что и произошло после распада СССР. В социальном
хаосе того периода собирательство эффективно выступило как адап
тивный маханизм. В основном, это касается тех слоев населения,
которые оказались наиболее уязвимыми к произошедшим катак
лизмам. В общем контексте безработицы и стремительного повыше
ния уровня бедности, изменилось традиционное разделение труда
в семье и, соответственно, трансформировались гендерные роли в
семье, то есть если раньше собирательством занимались исключи
тельно женщины, то в пост-советский период к ним примкнули и
мужчины. Этому процессу также способствовало то, что продукты
собирательства, в частности дикие растения, приобрели рыночную
ценность, приносящую осязаемый доход.
Цель данной статьи – показать роль собирательства в жизнеобес
печении семьи. В центре настоящего анализа следующие исследо
вательские вопросы: 1. Какова роль собирательства в обеспечении
выживания семьи? 2. В чем гендерно-возрастные различия между
традиционными и современными формами собирательства? 3. Какие
факторы способствовали включению мужчин в «женскую» сферу
труда? 4. Как собирательство влияет на структуры семейного пита
ния? 5. Как происходит процесс профессионализации собирательст
ва? Какие факторы влияют на выбор профессиональных групп? 6.
Каковы различия и сходства между двумя типами собирателей (для
домашнего потребления и для коммерции)?
При написании данной статьи были использованы смешанные ме

ՀԱՎԱՔՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՈՒՄ

тоды исследования, произведен анализ собственных полевых мате
риалов, собранных в регионах Тавуш и Лори в 2009 –2015гг, также,
были проведены исторические параллели, сочетающие диахронные
и синхронные перспективы. Статья содержит интердисциплинарные
исследования.
Ключевые слова: собирательство диких растений, социальные
трансформации, социальные адаптивные механизмы, система пи
тания и жизнеобеспечения.

Anzhela Amirkhanyan
Institute of Archeology and Ethnography NAS RA

A LIFE SUPPORT SYSTEM IN THE FAMILY:
GATHERING UNDOMESTICATED PLANTS

(Based on fieldwork conducted in Tavush and Lori marzes)

Abstract
In the Armenian nutrition system gathering of wild, undomesticated
plants is still practiced today. Ethnographic materials show that such
crops become particularly important in critical times and under dire liv
ing conditions.
The paper notes that prevailing living conditions have made such gather
ing activities an adaptive mechanism. Due to unemployment and the rise
in poverty, the traditional division of labor in the family has changed,
and gender roles in the family have been transformed. This was further
triggered by the fact that such crops have acquired market value and
become a source of income.
The article focuses on the life support system in the family. It is based
on a set of research questions on the role of gathering in ensuring the
survival of the family, gender/age differences between traditional and
modern forms of gathering, factors contributing to the inclusion of men
in the “female” domain of work, the impact of gathering on family food
consumption, the process of professionalization of gathering, and differ
ences and similarities between gathering for family-consumption and for
market sale.
The papers is based on field work conducted in the Tavush and Lori
regions in 2009 –2015.
Key words: Gathering, transformation of family and gender roles, adaptive
mechanisms, nutrition and life support systems.
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Թամար Զաքարյան
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ -ՈՒՄ
Ընտանիքը ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային, արժեքա
յին գործոններ կրող համակարգ է: Տարբեր ժամանակաշրջանների
հասարակարգերի փոփոխոթյուններն իրենց անմիջական ազդե
ցությունն են թողել ընտանիքի սոցիալ-մշակութային արժեքային
համակարգի վրա:
Հայաստանում տեղի ունեցող սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական
և արժեքային արմատական փոփոխություններն իրենց կնիքն են
դրել արդի հայ ընտանիքի կողմից իրականացվող գործառույթների
վրա: Դրանց հետևանքով նկատելի է ամուսնությունների քանակի
և ծնելիության նվազում, ամուսնալուծությունների թվի աճ: Ավելին,
նվազել է նաև ընտանիքի` որպես ազգային արժեքների պահպանո
ղի և փոխանցողի դերը:
Ամուսնական հարաբերությունների օրինականացման բացակայու
թյունը (քաղաքացիական ամուսնություն)` որպես սոցիալ-մշակու
թային նոր երևույթ հայ իրականության մեջ, վկայում են ընտանիքի
ավանդական արժեքային ձևերի փոխակերպում
ն երի մասին: Այսօր
շատ երիտասարդ զույգեր նախընտրում են ընտանեկան հարաբե
րությունների այն ձևը, որտեղ տղամարդը և կինը ապրում են մի
տանիքի տակ, վարում են ընդհանուր տնտեսություն, երեխաներ են
ունենում, սակայն պետական մարմիններում այն չեն օրինականաց
նում:
Արդիական է դարձել նաև եկեղեցական պսակադրությունը, որը ՀՀ
անկախության հռչակումից հետո սկսեց վերականգնել իր կորցրած
իրավունքները:
Նպատակը. փորձ է արվել բացահայտել ՀՀ բնակչության վերա
բերմունքը ՔԿԱԳԲ-ում գրանցված (օրինական ամուսնություն) և
չգրանցված (քաղաքացիական ամուսնություն) ամուսնությունների
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նկատմամբ, դրանց տարածվածության աստիճանը: Ներկայացվել
է ամուսնությունների նշված ձևերի դրական և բացասական կող
մերը:
Մեթոդաբանությունը. տվյալ հարցի վերաբերյալ գրականության
մեջ եղած տվյալների համեմատական վերլուծություն, փորձագի
տական հարցում
ն եր, ինչպես նաև բնակչության շրջանում կատար
ված սոցիոլոգիական հարցում
ն եր:
Պրակտիկ նշանակությունը. արդյունքները կարող են օգտակար
լինել մանկավարժների, ծնողների և երիտասարդ սերնդի համար,
որոնք պատրաստվում են ամուսնական կյանք մտնել:
Հիմնաբառեր. ընտանիք, ամուսնություն, գրանցված և չգրանցված
ամուսնություններ, հասարակական կարծիք:

Հայոց մեջ դարերի ընթացքում մշակված կանոնագրքերն ու դա
տաստանագրքերը եկեղեցու անմիջական մասնակցությամբ ընդուն
ված օրենքներով փորձել են կանոնակարգել ամուսնության և ամուս
նալուծության հետ կապված խնդիրները:
Մինչ խորհրդային կարգերի հաստատումը, ամուսնության օրի
նականացումը դրված էր եկեղեցու վրա: Եկեղեցին, առաջնորդվելով
կանոնագրքերի և դատաստանագրքերի որոշ հոդվածներով, դարեր
շարունակ կարգավորել է թույլատրելի և ոչ թույլատրելի ամուսնու
թյունները: Ամուսնությունը թույլատրվում էր միայն արյունակցական
կապը հաշվելուց հետո: «Յոթ պորտը» (սերունդը) հաշվելը ժողովր
դական ամենաընդունված ձևն էր, չնայած բացառություն չեն նաև 4-5
«պորտից» ընտանիք կազմելու դեպքերը: Ըստ Մխիթար Գոշի «Դա
տաստանագրքի» օրենքների, արգելված էր ամուսնություններն այն
անձանց միջև, որոնք անբուժելի հիվանդությամբ էին տառապում: Եթե
տղամարդը կամ կինը ցավագին, կամ «ախտուծեն» կամ «արվագետ»
է, չի թույլատրվում ամուսնանալ և անարգել պսակն օրհնությանե:
Նույնը վերաբերվում էր բորոտներին, կույրերին, խուլ ու համրերին:
Օրենքով դատապարտվել են նաև այն ամուսնությունները, որտեղ
ամուսնացող տղան չէր հասունացել կամ աղջիկը մանկահասակ էր:
Նման դեպքերում նորապսակներին եկեղեցին տուգանում էր: Նախա
ամուսնական հարաբերությունները դատապարտվում էր թե եկեղեցու,
և թե հասարակության կողմից: Ամուսնացող զույգերի վարքագծերում
կարևոր նշանակություն էին տալիս բարոյական նորմերի առկայությա
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նը1:

Այսօր էլ մեր հասարակության մեջ բարոյական նորմերի պահ
պանման կողմ
ն ակիցները գերակշռող են: Դրա մասին են վկայում
2016-2017թթ. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները,
ըստ որի հարցվողների 85,2%-ը բացասական վերաբերմունք է արտա
հայտել այն երիտասարդ զույգերի նկատմամբ, որոնք ամուսնանալու
մտադրություն չունենալով, համատեղ են բնակվում( տե՛ս աղյուսակ 1):
Չամուսնացած զույգերի համատեղ բնակվելու
նկատմամբ վերաբերմունքը (2017 թ.), %
Զույգերի համատեղ բնակվելու
նկատմամբ վերաբերմունքը

%

Այո

13,0

Ոչ

85,2

Դ/Պ

Աղյուսակ 1

1,8

Ընդամենը

100,0

Մի փոքր բարձր է 18–29 տարիքային խմբի (15,9%) (տե՛ս աղյուսակ
2) և Երևան քաղաքի` 17,6% (տե՛ս աղյուսակ 3) հարցվողների դրական
ցուցանիշները, որը հիմ
ն ականում ազատ մտածողության և արևմտյան
երկրների բարքերի ընդօրինակման ազդեցությունն է:
Աղյուսակ 2
Չամուսնացած զույգերի համատեղ բնակվելու նկատմամբ
վերաբերմունքը ըստ տարիքային խմբերի (2017 թ.), %
Զույգերի համատեղ բնակվելու
նկատմամբ վերաբերմունքը

Տարիք
18-29

30-49

50 և բարձր

Այո

15,9

12,5

12,0

Ոչ

84,1

86,0

84,9

0,0

1,5

3,0

100,0

100,0

100,0

Դ/Պ
Ընդամենը

Աղյուսակ 3
1

Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, Եր., Հայկական ՍՍՀ ԳԱԱ հրատ., 1975,
էջ 38,101, 84,111,124,39, 72:
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Չամուսնացած զույգերի համատեղ բնակվելու նկատմամբ
վերաբերմունքը ըստ բնակավայրերի տիպերի ( 2017 թ.), %
Զույգերի համատեղ
բնակվելու նկատմամբ
վերաբերմունքը

Բնակավայրեր
ք. Երևան

Այլ
քաղաքներ

Գյուղեր

Այո

17,6

12,8

9,3

Ոչ

80,0

84,4

90,0

2,4

2,8

0,7

100,0

100,0

100,0

Դ/Պ
Ընդամենը

Բնակչության մեծամասնությունը չի ընդունում նաև զույգերի ար
տամուսնական հարաբերությունները:
Ըստ «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ի 2011 թ. կատա
րած հետազոտության արդյունքների՝ Հայաստանի բոլոր մարզերի
բնակչության 18-35 տարեկան արական սեռի ավելի քան 62.0%-ը, իսկ
երևանաբնակ տղամարդկանց 56,0%-ի համար պարտադիր է աղջկա
կուսությունը:
Աղյուսակ 4
«Կարմիր խնձորի» արարողության նախընտրությունը`
ըստ սեռի (2017 թ.), %
Կարմիր խնձորի արարողության
նախընտրությունը

Սեռը
Արական

Իգական

Այո

71,8

59,7

Ոչ

26,4

38,0

Դ/Պ
Ընդամենը

1,8

2,3

100,0

100,0

Ըստ մեր հետազոտության արդյունքների, հարցվողների ընդհա
նուր թվի կեսից ավելին գտնում է, որ կարմիր խնձորի արարողությունը
պետք է կատարվի (64,8%) :
Ավելի բարձր են արական սեռի ներկայացուցիչների` 71,8% (տե՛ս
աղյուսակ 4), և 18-29 տարիքային խմբի ցուցանիշները` 73,2% (տե՛ս
աղյուսակ 5): Քանի որ հարցվողներն ամուսնության տարիքի էին,
ապա այն վկայում է, որ այսօր էլ ինչպես անցյալում, երիտասարդ սե
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րունդը աղջիկ ընտրելիս կարևորում է նրա «անմեղությունը»:
Աղյուսակ 5
«Կարմիր խնձորի» արարողության նախընտրությունը՝
ըստ տարիքային խմբերի (2017 թ.), %
Կարմիր խնձորի արարողություն
նախընտրությունը

Տարիք
18-29

30-49

50 և բարձր

Այո

73,2

62,5

62,7

Ոչ

25,6

34,6

35,5

Դ/Պ
Ընդամենը

1,2

2,9

1,8

100,0

100,0

100,0

Ըստ բնակավայրի տիպերի, մայրաքաղաքի համեմատ (45,6%)
բարձր է գյուղական բնակավայրերի 77,3% և այլ քաղաքների ցուցա
նիշները 69,7%, որը տվյալ բնակավայրերի ավանդական սովորույթնե
րը պահպանելու արդյունքն է (տե՛ս աղյուսակ 6):
Աղյուսակ 6
«Կարմիր խնձորի» արարողության նախընտրությունը`
ըստ բնակավայրի (2017 թ.), %
Կարմիր խնձորի
արարողություն
նախընտրությունը

Բնակավայր
ք. Երևան

Այլ
քաղաքներ

Գյուղեր

Այո

45,6

69,7

77,3

Ոչ

52,8

26,6

21,3

1,6

3,7

1,3

100,0

100,0

100,0

Դ/Պ
Ընդամենը

Վերը նշված ցուցանիշները վկայում են, որ ինչպես անցյալում,
այնպես էլ այսօր, հատկապես գյուղաբնակները, հարսնացու ընտրելու
հարցում կարևորում են աղջկա անմեղություն հաստատող «կարմիր
խնձորի» առկայությունը:
Խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո ամուսնություննե
րը օրինականացրել են Զագս-ում և այն կոչվում էր քաղաքացիական
(փաստացի) ամուսնություն: Նախկինում քաղաքացիական ամուսնու
թյուն ասելով հասկացվում էր պետական մարմիններում գրանցված
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օրինական ամուսնությունը: Այսօր այն իր նախկին իմաստը կորցրել
է, և եթե զույգերը ասում են, որ գտնվում են քաղաքացիական ամուս
նության մեջ, ապա ենթադրվում է սովորական համատեղ կեցություն,
որոնք ապրում են մի տանիքի տակ և վարում են համատեղ կենցաղ:
Այսօր ամուսնության կնքման պայմանները սահմանված են ՀՀ
սահմանադրությամբ և ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքով, ըստ որի ամուս
նություն է համարվում տղամարդու և կնոջ ազատ, կամավոր և իրավա
հավասար, որպես կանոն ցմահ դաշինքը, որը կնքվելով պետության
կողմից սահմանված կարգով (քաղաքացիական կացության ակտե
րի գրանցման մարմիններում` ՔԿԱԳ-ում), ամուսնացողների համար
առաջացնում է փոխադարձ իրավունքներ և պարտականություններ:
Ամուսնության ակտով ստեղծվում է ընտանիք: Երեխաներ ունենալն ու
նրանց դաստիարակությամբ զբաղվելը ամուսնաընտանեկան հարա
բերություններին տալիս են սոցիալական նշանակություն:
Ըստ ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի`
■■ ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են տղամարդու և
կնոջ փոխադարձ համաձայնությունը,
■■ ամուսնության համար թույլատրելի տարիքը՝ 18 տարեկանը,
սահմանված է ևԲ տղամարդկանց, ևԲ կանանց համար,
Ամուսնությունը չի կարելի գրանցել`
■■ եթե ամուսնացողներից մեկը օրենքով սահմանված կարգով
այլ գրանցված ամուսնության մեջ է գտնվում,
■■ ամուսնացողների միջև մոտ ազգակցական կապ կա,
■■ ամուսնացողներից մեկը դատարանի կողմից անգործունակ է
ճանաչված,
■■ արգելվում է ամուսնությունը որդեգրողի և որդեգրվածի մի
ջև2:
Բացի պետական գրանցումից, Հայաստանում ընդունված է
ամուսնությունը եկեղեցական արարողությամբ կատարելու սովորույ
թը, որը որևէ իրավաբանական ուժ չունի ( տե՛ս աղյուսակ 7):
Աղյուսակ 7
2

ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք հոդված 11, Եր.http://www.parliament.am/legisla
tion.php?sel=show&ID=2124 09. 11. 2004թ., էջ 89-90:
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Եկեղեցում պսակադրվելու կարևորությունը` ըստ տարիքի
Կարևոր է, որ զույգերը
պսակադրվեն եկեղեցում

Հարցվողի տարիքը

Այո
Ոչ
Ընդամենը

18-29

30-49

50 և բարձր

93,9%

90,4%

83,1%

6,1%

9,6%

16,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Արդի հարսանեկան արարողություններում առանձնահատուկ
նշանակություն ունի եկեղեցական պսակադրությունը, որը ՀՀ անկա
խության հռչակումից հետո սկսեց վերականգնել իր կորցրած իրավունք
ները: Դրա մասին են վկայում 1980-ական և 2017 թթ. հետազոտություն
ների արդյունքները: Այսպես, համեմատական վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ 1980-ական թթ. հարցվողների միայն 7,1%-ն է նախընտրել
եկեղեցական կանոնակարգով պսակադրվել, իսկ 2017 թ.` 88,0%-ը: Այս
թվերը վկայում են, որ անկախությունից հետո բնակչության վերաբեր
մունքը խորհրդային տարիներին, ազգային ծիսական արժեքների հետ
համեմատած` վերափոխվել է: Ինչպես նշում է ազգագրագետ Լ. Վար
դանյանը, «շատ դեպքերում եկեղեցական պսակադրությունը, ինչպես
նաև մկրտությունը, կատարվում է ոչ թե կրոնական դրդապատճառնե
րից ելնելով, այլ որպես հարգանքի տուրք ազգային սովորույթներին:
Միաժամանակ, եկեղեցում պսակադրվելը դարձել է հեղինակավոր և
նորաձև, որոնք էլ նպաստում են դրա տարածմանը»3:
Ըստ 2016–2017 թթ. հարցում
ն երի արդյունքների, հարցվողների
60,4%-ը ընդունում է, որ ամուսնությունը պետք է օրինականացվի պե
տական պաշտոնական մարմինների կողմից (տե՛ս աղյուսակ 8):
Ամուսնությունը «ԶԱԳՍ»-ով օրինականացման
անհրաժեշտությունը (2017 թ.), %

3

Գրանցումը

%

Այո

60,4

Ոչ

36,2

Դ/Պ

3,4

Աղյուսակ 8

Լ.Վարդանյան, ՏԱՎՈՒՇ Սոցիալ մշակութային գործընթացներ, Եր., 2014,
էջ 203:
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Ամուսնական կարգավիճակ ունեցող ավագ և միջին սերնդի ներ
կայացուցիչների մեծամասնությունը անկախ սեռից ու կրթական մա
կարդակից, իրենց ամուսնությունը օրինակացրել են հարսանիքից 1-6
ամիս հետո, մի մասը` երեխայի ծնվելուց 1-3 ամիս առաջ, եզակի դեպ
քերում` երեխայի ծնվելուց հետո: Այսօր երիտասարդ սերնդի հարսա
նիքի և զագսավորման միջև ընկած ժամանակաշրջանը տատանվում
է մեկ տարուց մինչև մի քանի տարի, երբեմն էլ, տարբեր նկատառում
ներ հաշվի առնելով` ընդհանրապես չեն զագսավորվում: Պարզվում է,
որ ներկա սերնդի ուշ զագսավորման հիմ
ն ական պատճառը կապված
է կնոջ` որպես սերունդ վերարտադրողի կարողությունից: Ըստ տղա
մարդկանց «ընտանիքը առանց երեխայի ընտանիք չէ, և այն միշտ
կանգնած է քայքայման եզրին»4: Բացի դրանից, եթե առաջ շուտ զագ
սավորման համար զույգերը շահագրգռված էին, որովհետև նորապ
սակները արտոնություններ ունեին (բնակարանային պայմանների բա
րելավում, նորապսակների խանութից օգտվելու զեղճեր և այլն), ապա
այսօր գյուղական բնակավայրերում «Զագս»-ի բացակայությունը,
մուծվող հարկը անապահով ընտանիքների համար դժվաամատչելի
են: Ներկայումս, կապված երեխայի ծննդյան վկայականի, հայրությու
նը ճանաչելու խնդիրների հետ, երիտասարդ սերունդը զագսավորվում
է երեխա ունենալուց անմիջապես առաջ կամ երեխայի ծնվելուց հետո:
Երիտասարդ ամուսինները հարսանիքի օրը կամ հարսանիքից
անմիջապես հետո իրենց ամուսնությունը օրինականացնում են հիմ
նականում այն ժամանակ, երբ արարողությունից հետո մեկնում են ար
տերկիր, կամ պետական որևէ կառույցի հետ շտապ գործարք կնքելու
համար «Զագս»-ի վկայական են պահանջում: Տվյալ խնդրում համե
մատաբար բարձր է Երևան քաղաքի ցուցանիշները, որտեղ հարսա
նիքից առաջ գրանցվել է 16,8%-ը, իսկ հարսանիքի օրը` 15,8%-ը (տե՛ս
աղյուսակ 9):
ՀՀ բնակչության շրջանում, հատկապես սոցիալապես անապա
հով գյուղաբնակների` չզագսավորման հիմ
ն ական պատճառը միայ
նակ մայրերի արտոնություներից, ընտանեկան նպաստներից, հումա
նիտար օգնություններից օգտվելու հանգամանքն է: Դա է պատճառը,
որ ամուսինները երկար տարիներ համատեղ ապրելով, ունենալով
բազմաթիվ երեխաներ, ամուսնությունը չեն օրինականացնում` հետա
4

Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, 2017թ.:
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գայում ստիպված լինելով մեծ ֆինանսներ ծախսելով վերականգնել
իրենց իրավունքները:
Աղյուսակ 9
Ամուսնության օրինականացումը ըստ բնակավայրի տիպի (2017 թ.), %
Գրանցման ժամանակը

Բնակավայր
ք. Երևան

Այլ
քաղաքներ

Գյուղեր

Մինչ հարսանիքը

16,8

6,7

3,3

Հարսանիքի օրը

15,8

2,2

1,6

Հարսանիքից հետո` մինչև
առաջին երեխայի ծնունդը

46,5

57,3

69,1

Երեխայի/ների ծնվելուց հետո
Չի գրանցվել
Ընդամենը

5,0

15,7

13,8

15,8

18,0

12,2

100,0

100,0

100,0

Մարզերում ամուսնության օրինականացման հետ կապված
խնդիրները կապված են ոչ միայն օբյեկտիվ, այլև սուբյեկտիվ պատ
ճառներից: Օրինակ, գյուղական բնակչության ավագ սերնդի ներկա
յացուցիչները, կարևորելով «Զագս»-ում գրանցվելու անհրաժեշտու
թյունը, գտնում են, որ ամուսնությունը օրինական ճանաչելու համար
առաջնայինը ոչ թե տրված վկայականն է, այլ հարսանիքը, որին հրա
վիրվածները արդեն տվյալ զույգի ամուսնության վկաներն են: Ամուս
նությունը հարսանիքով օրինական ճանաչելու մտածելակերպը հիմն
ված է դարերից եկող և այսօր էլ ամուսնական ծիսակարգում կիրառվող
այն սովորույթի վրա, երբ հարսանիքով ու եկեղեցիով էր օրինակա
նացվում նորապսակների կապը: Ըստ ավագ սերնդի՝ նորապսակ զույ
գերը հարսանիք հրավիրվածների առջև ավելի մեծ պատասխանատ
վություն են կրում հետագա սխալների համար, քան այսօրվա օրենքի
առաջ: Երիտասարդությունը կարևորում է նաև միայն եկեղեցական
կանոնակարգով պսակվելու անհրաժեշտությունը:
1980-ական թթ.-ին երեխայի ծնվելուց առաջ «Զագս»-ում գրանց
վել են 72,3%-ը, իսկ ծնվելուց հետո` 22,8%-ը (տե՛ս աղյուսակ 10), 2017 թ.
համապատասխանաբար` 58,5 և 11,5%-ը (տե՛ս աղյուսակ 11): 80-ական
թթ. համեմատ այսօր ամուսնության օրինականացման գործառույթը
նվազել է:
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Աղյուսակ 10
Ամուսնության օրինականացման գործընթացը (1980 թ.), %
Գրանցման ժամանակը

%

Երեխայի ծնվելուց առաջ

72,3

Երեխայի ծնվելուց հետո

22,8

Գրանցված չէ

4,9

Ընդամենը

100,0

Աղյուսակ 11
Ամուսնության օրինականացման գործընթացը (2017 թ.), %
Գրանցման ժամանակը

%

Մինչ հարսանիքը

8,6

Հարսանիքի օրը

6,4

Հարսանիքից հետո` մինչև առաջին երեխայի ծնունդը

58,5

Երեխայի/ների ծնվելուց հետո

11,5

Չի գրանցվել

15,0

Ընդամենը

100,0

Աղյուսակ 12
Ամուսնության օրինականացումը ըստ տարիքային խմբերի (2017 թ.), %
Գրանցման ժամանակը

Տարիք
18-29

30-49

50 և բարձր

Մինչ հարսանիքը

9,1

4,0

12,3

Հարսանիքի օրը

3,0

7,2

6,5

45,5

54,4

64,5

Հարսանիքից հետո` մինչև
առաջին երեխայի ծնունդը
Երեխայի/ների ծնվելուց հետո
Չի գրանցվել
Ընդամենը

9,1

14,4

9,7

33,3

20,0

7,1

100,0

100,0

100,0

Ըստ տարիքային խմբերի, չգրանցված ամուսնությունների համե
մատական բարձր են 18- 22` 33,3% և 30-49` 20,0% տարեկանների ցուցա
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նիշները, որը վկայում է ամուսնության օրինականացման համակարգի
նորովի մոտեցում
ն երի մասին (տե՛ս աղյուսակ 12): Վերջինիս մասին են
վկայում նաև աղյուսակ 8-ի տվյալները, ըստ որի ընդհանուր հարցվող
ներ 36,2%-ը բացասական կարծիք են հայտնել ամուսնության օրինա
կանացման վերաբերյալ (տե՛ս աղյուսակ 8):
Քաղաքացիական (չգրանցված) ամուսնությունը ոչ պետության և ոչ
եկեղեցու կողմից օրինական չի ընդունվում: Չնայած դրան «ոչ օրինա
կան» ամուսնությունների քանակը աշխարհում ավելանում է: Եվրոպա
կան երկրներում և ամերիկայի մայրցամաքի մի շարք պետություններում
չորս ամուսնություններից մեկն է օրինականացվում, իսկ Ռուսաստա
նում` 3-ից մեկը5: Եվ եթե եվրոպական մի շարք երկրներում (Շվեցիա,
Իսլանդիա, Ֆրանսիա, Շոտլանդիա, Բելգիա և այլն) քաղաքացիական
ամուսնությունները որոշակի իրավական հիմքի վրա է դրված, ապա
ԽՍՀՄ-ի նախկին պետություններում, այդ թվում նաև Հայաստանում,
նմանատիպ ամուսնությունները պետության կողմից չեն ընդունվում:
Ըստ «ՀՀ-ում չգրանցված ամուսնությունների հիմ
ն ախնդրի ու
սում
ն ասիրություն» հետազոտության արդյունքների ամուսնական զույ
գերի ավելի քան 26%-ը պաշտոնապես չէր գրանցել իր միությունը: Ընդ
որում, չգրանցված ամուսնությունները մեծ թիվ են կազմել հատկապես
հանրապետության գյուղական բնակավայրերում` 34.3%: Երևան քա
ղաքում դրանք կազմել են 22.4%, այլ քաղաքներում` 24.5%: Չգրանցված
ամուսնությունները մեծ թիվ են կազմել հատկապես 20-24 տարիքային
խմբում, այսպես. Երևան քաղաքում` 35%, մարզերում` 61.7% (մարզերում
մինչև 20 տարիքային խմբում` 80.6%), այսինքն չգրանցված ամուսնու
թյունների տեսակարար կշիռն ավելանում է տարիքային խմբերի երի
տասարդացմանը համապատասխան6:
Նման ամուսնությունների նկատմամբ հասարակության վերա
բերմունքը տարբեր է: Քաղաքացիական ամուսնության կողմ
ն ակից
ները գտնում են, որ երջանիկ լինելու համար պարտադիր չէ համատեղ
կեցությունը օրինականացնել: Ըստ նրանց, այն հնարարավորություն է
տալիս զույգերին միմյանց լավ ճանաչելու, կենցաղային դժվարություն
ները միասին հաղթահարելու, ինչպես նաև բնավորության գծերին
5

Гражданский брак современные тенденции.in.ua/ru/family/civil-marriage/ 83civil-marriage-modern-trends.html.

6

http://www.gov.am/files/poaks/1663.pdf, էջ 10 –11 :
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հարմարվելու փորձությունը անցնելու ճանապարհին, իսկ չհարմարվե
լու ու չհասկանալու դեպքում առանց իրավական քաշքշուկների կարող
են բաժանվել:
Քաղաքացիական ամուսնությունը չընդունողները գտնում են, որ
զույգերը կարող են երկար տարիներ ապրել միասին, ընդհանուր ան
շարժ գույք ունենալ, երեխաներ ունենալ, սակայն ժառանգության ոչ
մի իրավունք չունենալ: Փաստորեն նման ամուսնություններից ծնված
երեխաները նույնպես ժառանգություն ստանալու իրավունքից զրկված
են: Մյուս կողմից, դա անհարգալից վերաբերմունք է իր ազգի, տոհմի
նկատմամբ, քանի որ նման ամուսնություններից ծնված երեխաները
գրանցվում են մոր ազգանունով: Իսկ ազգանունը այն գործոնն է, որն
անհատին կապում է իր ազգին և ընտանիքին: Շատերը, հաշվի առնե
լով հասարակության բացասական կարծիքը նման ամուսնությունների
նկատմամբ, շրջապատին ներկայացնում են, որ իրենք ապրում են ոչ
թե կենակցողի, այլ «օրինական» ամուսնու հետ:
Արդի շրջանում ամուսնական հարաբերությունների օրինակա
նացման բացակայությունը վկայում է հայ ընտանիքի ավանդական
արժեքային ձևերի փոխակերպում
ն երի մասին:
Ըստ 2012 թ. ՄԱԿ-ի զարգացման հայաստանյան գրասենյակի
կողմից երիտասարդների շրջանում անցկացրած հետազոտության ար
դյունքների, հարցվողների 53.2%-ը համաձայն չէ նման ամուսնություն
ների, իսկ 46.3%-ը` համաձայն է: Ամուսնացած հարցվողների 20,0%-ը
նշել է, որ կնոջ հետ համատեղ բնակվում է առանց գրանցվելու7: Նույն
կազմակերպության կողմից 2015-2016 թթ. «Տղամարդիկ և գենդերային
հավասարության հիմ
ն ախնդիրը Հայաստանում» զեկույցի արդյունք
ների համաձայն, հարցված տղամարդկանց 10,8%-ի, և կանանց`11,2%-ի
մոտ ամուսնությունները գրանցված չեն8:
Նշենք, որ Հայաստանում չգրանցված ամուսնությունների մասին
վիճակագրական տվյալներն արձանագրվել են միայն 2011թ. մարդա
համարի ժամանակ:
Ըստ 2011թ.-ի մարդահամարի տվյալների՝ ՀՀ բնակչության
ամուսնացածների գերակշռող մասը իրենց ամուսնությունները օրինա
7

Հայաստանի երիտասարդների ձգտում
ն երը և ակնկալիքները, Եր., ՄԱԿ-ի
Զարգացման ծրագրի Հայաստանի գրասենյակ, 2012 թ., էջ 27:

8

Տղամարդիկ և գենդերային հավասարության հիմ
ն ախնդիրը Հայաստա
նում, Եր. Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչության հիմ
ն ադրամի ծրագրի շրջա
նակներում 2015–2016 թ., էջ 24:
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կանացրել են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մար
միններում (ՔԿԱԳԲ): Սակայն դրա հետ մեկտեղ կան որոշակի թվով
ամուսնացածներ, որոնք այն գրանցել են միայն եկեղեցական կանո
նագրքով կամ ընդհանրապես չեն գրանցվել: Անկախ բնակավայրի
տիպից և մարդկանց սեռից՝ չգրանցված ամուսնությունների բարձր
ցուցանիշ է գրանցվել 15-16 տարիքային խմբերի մոտ: Եթե տվյալ խմբի
բարձր ցուցանիշը կարելի է որոշակի չափով հիմ
ն ավորել անչափա
հաս ամուսնությունները պետական մարմիններում չգրանցելու խնդրի
հետ, ապա 20-24 և 25-29 տարիքային խմբերի ցուցանիշները որոշակի
այլ պատճառներ ունեն: Համեմատած քաղաքի հետ գյուղական բնակ
չության չգրանցված ամուսնությունների թիվը մի փոքր բարձր է (տե՛ս
աղյուսակներ 13, 14 ):
Աղյուսակ 13
ՀՀ բնակչության ամուսնական կարգավիճակը՝
ըստ 2011 թ. մարդահամարի տվյալների (կանայք), %

Գյուղ

3.7

2.0

1.5

0.4

1.3

1.4

1.0

0.6

80.8 75.8 14.0 20.1

1.8

1.3

1.3

0.8

1.6

1.6

0.5

0.4

25-29

86.0 83.6

7.8 12.0

1.0

0.6

2.3

1.2

2.2

2.0

0.7

0.6

30-34

84.8 86.9

5.7

7.6

0.6

0.3

4.0

1.6

3.3

2.0

1.6

1.6

35-39

83.0 91.5

3.7

3.0

0.3

0.1

5.7

1.8

3.8

1.9

1.7

1.7

40-44

81.4 90.7

2.0

1.3

0.1 0.03

7.0

1.8

3.3

1.3

6.2

4.8

45-49 80.6 88.1

1.2

0.8

0.1

5.8

2.0

2.8

1.4

9.4

7.7
11.9

0.0

Գյուղ

Քաղաք

Քաղաք

60.5 55.3 32.0 40.3

20-24

Գյուղ

15-19

Գյուղ

Քաղաք

Այրի

Գյուղ

Չգրանց
ված

Քաղաք

Փաս
տացի
Միայն
Գրանց
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ված
ված)
Գյուղ
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ված

Քաղաք

Ամուսնալուծված

Քաղաք

Տարքային խմբեր

Ամուսնացած

50-54

77.8 84.4

1.0

0.6

0.1 0.01

5.1

1.6

2.5

1.4 13.6

55-59

71.6 77.1

0.7

0.5 0.05 0.02

4.6

1.8

2.2

1.1 20.8 19.5

60-69 59.2 62.1

0.5

0.3 0.05 0.01

3.6

1.1

1.3

0.7 35.3 35.8

70+

0.5

0.3 0.05 0.04

1.8

0.5

0.7

0.3 64.0 64.7

32.0 34.2
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Քաղաք

Քաղաք

Կնակո
րույս
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1.9

5.2

1.4

1.4

1.2

2.6

1.9
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2.1
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0.6

0.7

0.3

0.2
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1.6
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0.6

0.6

0.1
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0.7

0.8

0.7

0.6

0.8
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0.2

35 -39

92.1 90.2

4.8
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1.4

0.9

0.9

1.0

0.3

0.2

40 -44 93.6 93.8

2.8
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0.3

0.1

1.8

1.1

1.1

1.0

0.4

0.6

45 -49 94.5 95.8

1.3

1.5

0.1

0.1

2.0

0.9

0.9

0.8

1.2

0.9

50-54 94.8 96.5

0.7

0.6

0.1

0.0

1.6

0.7

0.8

0.6

2.0

1.6

55-59 94.5 96.0

0.5

0.4

0.0

0.0

1.3

0.4

0.6

0.5

3.1

2.7

60-69

91.1 99.6

0.4

0.3 0.02 0.02

1.2

0.7

0.5

0.6

6.7

5.8

70+

73.0 73.4

0.4

0.3

0.8

0.3

0.5

0.2 25.2 25.8

0.1

0.0

Գյուղ
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20 -24

Գյուղ

15-19

Գյուղ

Քաղաք
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ված
Գյուղ

Գրանց
ված

Գյուղ

Միայն
եկեղե
ցով
Քաղաք

Փաս
տացի
(չգրանց
ված)

Ամուսնալուծված

Գյուղ

Գրանց
ված

Քաղաք

Ամուսնացած

Քաղաք

Տարքային խմբեր

Աղյուսակ 14
ՀՀ բնակչության կարգավիճակը՝
ըստ 2011 թ. մարդահամարի տվյալների (տղամարդիկ), %

* Ծանոթ. 52, 53 աղյուսակները կազմվել են 2011 թ. մարդահամարի
տվյալների հիման վրա:

Ամուսնական հարաբերությունների օրինականացման բացակա
յությունը` որպես սոցիալ-մշակութային նոր երևույթ հայ իրականու
թյան մեջ, վկայում է ընտանիքի ավանդական արժեքային ձևերի փո
խակերպում
ն երի մասին:
Չգրանցված ամուսնական հարաբերություններում գտնվող զույ
գերի տեսակարար կշիռների տատանում
ն երը տարբեր տարիքային
խմբերում պայմանավորված են հետևյալ հանգամանքներով`
■■ ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների համակարգում
տեղի ունեցող ձևափոխում
ն երի միտում
ն երն ուղղակիորեն
ազդեցություն են թողնում հայաստանյան ընտանեկան արժե
քային համակարգի վրա,

230

Թամար Զաքարյան

■■ ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների գործընթացնե
րում լուրջ դերակատարում ունեն սոցիալ-տնտեսական անկա
յունությունը ,
■■ երիտասարդ զույգերի մի մասը, պաշտոնապես չձևակերպելով
համատեղ կյանքը, որոշ ժամանակով իրենց համար սահմա
նում են «փորձաշրջան»,
■■ պետության կողմից նյութական խրախուսման բացակայու
թյունը ամուսնությունը գրանցելիս,
■■ միայնակ մայրերի արտոնություններից օգտվելու հանգամանքը:
Т. Закарян
Институт археологии и этнографии НАН РА

ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ БРАКА В РА
Резюме
Семья не только экономическая, но и культурная система ценностей.
Изменения различных социальных эпох непосредственным образом
отражались на системе семейных социально-культурных ценностей.
Происходящие в Армении коренные социально-экономические, по
литические и ценностные преобразования нашли свое отражение в
различных сферах функционирования армянской семьи. Их резуль
татом является заметное снижение брачности и рождаемости, рост
численности разводов. Более того, снижается и роль семьи в сохра
нении и передаче национальных ценностей.
Отсутствие легализации брака (гражданский брак) как новый со
циально-культурный феномен армянской действительности свиде
тельствует о трансформации традиционных семейных ценностей.
Сегодня многие молодые пары предпочитают такую модель семей
ных отношений, когда совместно проживая под одной крышей, ведя
общее хозяйство и имея детей, тем не менее эти отношения они не
легализируют (официальное оформляют, не регистрируют).
В настоящее время большое значение придается также церковному
венчанию, которое после провозглашения независимости РА восста
новило свои утраченные позиции.
Цель: Предпринята попытка выяснить отношение населения респуб
лики к зарегистрированным в ЗАГСе (официальный брак) и незаре
гистрированным (гражданский брак) бракам, степень их распрост
ранения. Представлены положительные и отрицательные стороны
указанных форм брака.

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ -ՈՒՄ

Методология: Сопоставительный анализ имеющихся в литературе
данных по данной проблематике, экспертные опросы, а также соци
ологические опросы населения.
Практическое значение: результаты исследования могут быть ис
пользованы педагогами, родителями и молодым поколением в тех
семьях, где молодежь готовится вступить в брак.
Ключевые слова: семья, брак, зарегистрированные и незарегистри
рованные браки, общественное мнение.
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PROBLEMS RELATED TO LEGITIMATE MARRIAGE IN ARMENIA
Resume
The family is not only an economic, but also a cultural phenomenon or
an entity with values. Family socio-cultural system bares immediate im
pact of social formations, changing with each epoch.
Recent deep socio-economic, political and the value related changes in
Armenia have significantly affected the functions of modern Armenian
family. Statistically these changes may be seen in reduction of the mar
riages and of the birthrate, in increase of divorces. In general, the func
tion of the family as a vehicle for maintenance and transfer of national
values has also decreased.
The increаsing share of not completely legitimate marrages (so called
“civil marrages”) is a relatively new socio-cultural phenomenon among
the Armenians and testifies certain transformation of traditional marriage
forms. Nowadays many young couples prefer living together, constituting
a household, rising their children, but not registering as a family in view
of the state. Besides this the marriage in church has become actual since
the independence of Armenia.
The aim: to adjust the attitudes of Armenian population towards the
registered (legitimate) and non-registered (illegitimate) marriages, distri
bution of opinions and to find out the positive and the negative features
in public interpretation.
Methodology: a comparative overview of the literature which contains
quantitative data, expert interviews and mass survey among the population.
Practical significance: the results of the study may be interesting for ped
agogues, parents, and for youth in preparation for family life.
Key words: family, marriage, registered and non-register
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ
ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
13

ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆ
ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Հայ ընտանիքի ականավոր ուսումնասիրող,
ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանի
հիշատակին նվիրված
միջազգային գիտաժողովի նյութեր

Ձևավորումը և էջադրումը
Արթուր Հարությունյանի

