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ՆԱԽԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

Ներ կա յումս ըն տա նի քը, որ պես սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ, 
կրում է ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ, որոնք իրենց ազ
դե ցու թյունն են ու նե նում հա սա րա կու թյան կեն սա գոր ծու նե
ու թյան տար բեր կող մե րի վրա: Այս հա մա տեքս տում, հայ ըն
տա նի քում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը կրում են ավե լի 
խոր քա յին բնույթ, քան զի հայ ազ գի գո յակ ցու թյան պայ ման
նե րը տար բեր մի ջա վայ րե րում բա վա կա նին բազ մա զան են և 
առա ջաց նում են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր ներ` ավան դա
կա նու թյան և էթ նի կու թյան վե րար տադր ման ճա նա պար հին: 
Պատ մա կա նո րեն ստանձ նե լով այլ ինս տի տուտ նե րի գոր ծա
ռույթ ներ ևս, հայ ըն տա նի քը ձեռք է բե րել առանց քա յին դեր՝ 
նպաս տե լով ազ գա յին ինք նու թյան և էթ նոմ շա կու թա յին ար
ժեք նե րի պահ պան մա նը: 

Ար դի մար տահ րա վեր նե րի հա մա տեքս տում հայ ըն տա նի քի 
հիմ ախն դիր նե րի քննարկ մա նը նվիր ված մի ջազ գա յին գի
տա ժո ղո վը հնա րա վո րու թյուն կտա հա վա քագ րել տար բեր 
գի տա կար գե րի շրջա նակ նե րում հայ կա կան ըն տա նի քի ժա
մա նա կա կից ու սում ա սի րու թյուն նե րը, բա ցա հայ տել հայ
րե նի քում և սփյուռ քում ըն տա նի քի խնդիր նե րը և փո փո խու
թյուն նե րի մի տում ե րը, ըն տա նի քի դե րը էթ նիկ ինք նու թյան 
պահ պան ման գոր ծում, հա մե մա տել հայ կա կան ըն տա նի քի 
ավան դա կան և ժա մա նա կա կից մո դել ներն ու գոր ծա ռույթ
նե րը:



ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ.  
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ
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ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 

ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ  
ԵՎ ԱՅ ԼԱԶ ԳԻ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐՈՒՄ

Հա յե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցող ար տա հոս քը խիտ բնա կու թյան 
տա րածք նե րից և հե տա գա տա րա ծա կան ցրու մը հան գեց նում է 
նրանց կեն սա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում բազ մա զան հա կա սու
թյուն նե րի: Այդ հան գա ման քը ազ դում է ազ գի վե րար տադր ման 
կա րև որ ինս տի տու տի՝ ըն տա նի քի վրա: Սե փա կան և այ լազ գի մի
ջա վայ րում ապ րող հա յե րի հա մե մա տա կան ու սում ա սի րու թյուն
նե րի նյու թե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պատ կե րա ցում կազ
մել ըն տա նի քի ինս տի տու տում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րի 
մա սին: Վեր ջին ներս ուղ ղա կի ո րեն կախ ված են էթ նոկ րո նա կան 
շրջա պա տից, բնա կու թյան ձև ից և արյու նակ ցա կան ավան դա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դույ թի ներ կա յու թյու նից: Պար զո րոշ 
է, որ ժա մա նա կա կից հայ ըն տա նի քի հիմ ա հար ցի մշակ ման և ու
սում ա սիր ման մե թո դա բա նա կան սկզբունք նե րի մշակ ման անհ
րա ժեշ տու թյուն կա: Վեր ջինս թույլ կտա գտնել նոր մո տե ցում եր՝ 
իմաս տա վո րե լու ժա մա նա կա կա ից հայ ըն տա նի քի դե րը ներ կա յիս 
գոր ծըն թաց նե րում, ինչ պես նաև որո շել ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը: 

Հիմաբա ռեր. Ըն տա նիք, ավան դա կան, արյու նա ազ գակ ցա կան 
խումբ, էթ նիկ, միջմ շա կու թա յին:

Ներ կա պայ ման նե րում, երբ հայ ազ գի ավե լի քան եր կու եր րոր
դի կեն սա գոր ծու նե ու թյունն ըն թա նում է իր էթ նիկ տա րած քից դուրս 
ու տա րաբ նույթ էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րե րում, հայ էթ նի կու թյան 
պահ պան ման գոր ծում ըն տա նի քի դե րը ստա նում է ար տա կարգ նշա
նա կու թյուն: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ լի նե լով ազ գի սո ցի ա
լա կան կա ռուց ված քի հիմ ա րար մաս` ըն տա նի քը, բա ցի հա սա րա կու
թյան տնտե սա կան ու սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րից, իրա կա նաց նում 
է ազ գա յին մշա կույ թի փո խանց ման ու ժա ռանգ ման և ազ գա յին ինք
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նու թյան պահ պան ման գոր ծա ռույթ: Պար զո րոշ է, որ ըն տա նի քում կա
տար վող փո փո խու թյուն նե րը կա րող են լի նել ժա մա նա կա կից էթ նիկ 
խմբե րում և, մաս նա վո րա պես, հայ էթ նո սի տար բեր հատ ված նե րում 
ըն թա ցող փո խա կերպ ման գոր ծըն թաց նե րի կա րև ո րա գույն ցու ցա նիշ: 

Ներ կա յումս հայ ազ գի կեն սա կեր պը լի է բազ մա զան իրա վի
ճակ նե րով և բո վան դա կում է բազ մաբ նույթ, սա կայն մի ա ժա մա նակ 
հա մադ րե լի քա նա կա կան և որա կա կան հատ կա նիշ ներ: Դրան ցից 
ամե նա ակ նա ռուն ըն տա նի քի ձև ա վոր ման, կազ մի և նե րըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ընդ հա նուր և առանձ նա կի հատ կա նիշ ներն են:

Վեր լու ծե լով սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րե րում բնակ վող հայ
կա կան ըն տա նիք նե րի այդ որակ նե րի փո փո խու թյուն նե րի և փո խա կեր
պում ե րի գոր ծըն թաց նե րը և դրանց դրսև որ ման մի տում ե րը, կա րե լի 
է պար զել հայ ըն տա նի քի դեմ ծա ռա ցած ներ կա հիմ ախն դիր ներն ու 
պատ կե րա ցում կազ մել հե ռան կար նե րի մա սին: Այդ գոր ծըն թաց նե րին 
հե տև ե լու հա մար անհ րա ժեշտ են այն պի սի կոնկ րետ էմ պի րիկ նյու թեր, 
որոնք ու նակ կլի նեն ար տա ցո լել ազ գի ամեն մի հատ վա ծի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, իսկ հա մադ րու թյան դեպ քում ստա նալ իրադ րու
թյուն նե րի դի նա միկ պատ կե րը:

Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Լի բա նա նի, Իրա նի, ԱՄՆի, ՌԴի և 
Ֆրան սի ա յի խո շոր քա ղաք նե րում տե ղա բաշխ ված հա յե րի շրջա նում 
իրա կա նաց ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րը 
հիմք հան դի սա ցան, ի թիվս այլ հիմ ա հար ցե րի, ու սում ա սի րել հայ
կա կան ըն տա նիք նե րում կա տար վող փո փո խու թյուն նե րի առանձ նա
հա տուկ և ընդ հա նուր դրսև ո րում ե րը1, որի որոշ դրույթ նե րը ներ կա
յաց ված են եղել մեր այլ գի տա կան հրա պա րա կում ե րում2:

1 ՌԴ, ԱՄՆ, Իրա նի, Լի բա նա նի, Ֆրան սի ա յի և Վրաս տա նի քա ղա քաբ նակ 
հա յե րի շրջա նում անց կաց ված ու սում ա սի րու թյուն նե րի մա սին տես՝ Կա րա
պե տյան Ռ. Հա յեը սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում. Հայ էթ նի կու թյան 
ու սում ա սի րու թյան խնդիր ներն ու հե ռան կար նե րը: Հա յեը սե փա կան և այ
լազ գի մի ջա վայ րում: Հա մե մա տա կան էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու
թյուն ներ, Երև ան, Գի տու թյուն, 2014, էջ 15 –22:

2 Հա յաս տա նի քա ղա քա յին բնակ չու թյան շրջա նում 1980, 1993 և 2005 թթ. անց
կաց ված երեք ծա վա լուն էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նյու
թե րը, ինչ պես նաև հա րև ան երկ րից բռնա գաղ թած նե րի, աղե տի գո տուց 
տե ղա հան ված նե րի շրջա նում ու 54 սահ մա նա մերձ գյու ղե րում 1989 –1999 թթ. 
անց կաց ված վի ճա կագ րա կան և սո ցի ո լո գի ա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
տվյալ նե րը: Տես՝ Karapetyan R. S. Migration in Cities of Armenia. Ethnosocio
logical survey, Gitutyun, Yerevan, 2013; “Refugees and displased persons”, Headed 
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Նախ քան այդ դրսև ո րում ե րի քննար կում անհ րա ժեշտ է անդ
րա դառ նալ այն հաս կա նա լի և պար զո րոշ դրույթ նե րին, որ ըն տա նի
քում կենտ րո նաց ված են հա սա րա կու թյան տնտե սա կան նե րու ժը, ժո
ղովր դագ րա կան ու սո ցի ա լա կան վե րար տադր ման գոր ծա ռույթ նե րը, 
մշա կույ թի փո խանց ման և ժա ռանգ ման մե խա նիզմ ե րը և այլ3: Նշյա
լից իրենց հիմ ա վո րում են ստա նում ըն տա նի քին բնո րոշ դա սա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը: Վեր ջին ներս էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ըն տա
նի քում ըն թա ցող զար գա ցում ե րի բնույ թի և ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ 
վեր լու ծա կան մշա կում ե րի հա մար:

Այդ գոր ծա ռույթ նե րից առա ջի նը հա սա րա կու թյան ան դամ ե րի, 
հե տև ա բար էթ նիկ խմբի վե րար տադր ման գոր ծա ռույթն է, որի դրսև
ո րում ե րը բազ մաբ նույթ են և կախ ված են մի շարք գոր ծոն նե րից: 
Առա ջին գոր ծո նը մի ջա վայրն է՝ սո ցի ա լա կան, կրո նա կան, էթ նիկ և 
այլ հատ կա նիշ նե րով, որոնք իրա պես ազ դում են էթ նիկ խմբի վե րար
տադր ման գոր ծըն թա ցի վրա: Այդ երև ույ թը պարզ վեց նաև Հա յաս
տա նում բնակ վող հայ րե նա դարձ նե րի շրջա նում 1980թին ան կաց ված 
հե տա զո տու թյան ըն թաց քում, երբ բա ցա հայտ վեց էա կան տար բե րու
թյուն Իրա նից և Ֆրան սի ա յից եկած ըն տա նիք նե րի մի ջև եղած: Հե
տա գա յում նման տար բե րու թյուն ներ ար ձա նագր վե ցին սփյուռ քում մեր 
կող մից անց կաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րում: Պարզ վեց, 
որ հա յե րի ըն տա նի քի կազ մը (եր կու կամ երեք սերն դից բաղ կա ցած) 
և երե խա նե րի քա նա կը էա պես կախ ված են էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րից: Այս պես, եվ րո պա կան երկր նե րում բնակ վող (նաև այն տե ղից 
հայ րե նիք վե րա դար ձած) հա յե րի մոտ գե րիշ խում է պարզ ըն տա նի քի 
կա ռուց ված քը, իսկ արև ե լյան երկր նե րում (կամ այն տե ղից Հա յաս տան 
եկած նե րի շրջա նում)՝ ավե լի շատ հան դի պում են բարդ կա ռուց ված քով 
ըն տա նիք ներ (բաղ կա ցած երեք սերն դից):

Ու շադ րու թյու նը սև ե ռե լով հայ ըն տա նի քի կազ մի վրա՝ հար կա վոր 
է նշել, որ այդ հատ կա նի շը, մի կող մից, կա րող է ար տա հայ տել ավան
դա կա նի՝ հե տև ա բար էթ նիկ տար րի նշա նա կա լի աս տի ճա նի ներ կա
յու թյունն ըն տա նե կանարյու նակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: Մյուս 

by Dr. Karapetian R., coauthors: 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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կող մից, ըն տա նի քի կազ մը վկա յում է էթ նիկ մշա կույ թի միջ սերն դա յին 
փո խանց ման և ժա ռանգ ման մե խա նիզ մի առ կա յու թյան աս տի ճա նի 
մա սին: Այս պես օրի նակ, մեծ և բարդ ըն տա նիք նե րում միջ սերն դա յին 
հա ղոր դակց ման, հե տև ա բար՝ նա խորդ մշա կույ թի (որի կրո ղը հան դի
սա նում է ավագ սե րուն դը) փո խանց ման և ժա ռանգ ման պայ ման նե րը 
ավե լի բա րեն պաստ են, քան երկ սերն դա նի փոքր ըն տա նիք նե րում: Բա
ցի դրա նից, ի տար բե րու թյուն փոքր և պարզ ըն տա նիք նե րի (որ տեղ հա
րա բե րու թյուն ներն ավե լի շատ ըն կե րա կան բնույ թի են), մեծ և բարդ 
կազ մով ըն տա նիք նե րի նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում պա
հանջ վում է ավե լի ավան դա կան բնույ թի կա նոն ներ: Այս առու մով, ըն
տա նի քի վեր ջին տի պը ավե լի փակ և կա յուն հա մա կարգ է, հե տև ա բար՝ 
ավե լի քիչ է ազդ վում ար տա քին ներ գոր ծու թյու նե րին, քան փոքր տի պը: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում փաս տագր ված տար բե րու
թյուն նե րը հա տուկ են ոչ մի այն սփյուռ քի տար բեր հատ ված նե րին, որ
տեղ նշա նա կա լից է նաև սո ցի ա լա կան գոր ծո նը, այլ նաև Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյան տար բեր սո ցի ա լա կան, տա րա ծաշր ջա նա յին խմբե րին: 
Այս պես օրի նակ, գյու ղի և քա ղա քի բնակ չու թյան ըն տա նիք նե րի ան
դամ ե րի քա նա կի մեջ լուրջ տար բե րու թյուն ներ էին նկատ վում 1979 թ. 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րով4: Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում անց
կաց ված մեր հե տա զո տու թյուն նե րում այդ տար բե րու թյուն նե րը ար ձա
նագր վե ցին նաև ըն տա նի քի կազ մում: Տար բե րու թյուն ներ նկատ վե ցին 
Շի րա կի, Սյու նի քի, Գե ղար քու նի քի, Արա րա տի և այլ մար զե րի բնակ չու
թյան մի ջև: Այս պի սով, Հա յաս տա նի ան կա խաց մա նը նա խոր դող վեր
ջին տաս նա մյա կում բա վա կա նին պարզ ար տա հայտ վել էին բնա կա
վայ րա յին, ազ գագ րա կան և տա րած քա յին առանձ նա հատ կու թյուն ներ: 

Ան կա խու թյու նից հե տո, ըստ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, ար
ձա նագր վե ցին ժո ղովր դագ րա կան հե տև յալ մի տում ե րը. ծնե լի ու թյան 
նվա զում, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի աճ, բնակ չու թյան ար տա հոսք5 և այլ 
բա ցա սա կան երև ույթ ներ: Այս պես օրի նակ, վեր ջին տաս նա մյա կում 

4 Հաշվարկված է 1979 թ. մարդահամարի տվյալների վրա: Տես՝ Ито ги Все со
юз ной  пе ре пи си на се ле ния 1979 го да. По Ар мян ской ССР, ЦСУ Арм.ССР, Ере
ван, 1980, т. I.

5 Հաշ վի է պետք, որ բնակ չու թյան ար տա հոս քը Հա յաս տա նից ուղղ ված է հիմ
նա կա նում  այն երկր ներ, ուր ժո ղովր դագ րա կան իրա վի ճա կը բա վա կա նին 
ան բար վոք է: Նման մի ջա վայ րում հա յե րը ըն դու նում են շրջա պա տի ժո ղովր
դագ րա կան վար կա գի ծը, ին չը իր հեր դին պայ մա նա վո րում է հայ է՝թնիկ 
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ծնե լի ու թյու նը ՀՀում նվա զել է եր կու ան գամ, դրան զու գա հեռ բնակ
չու թյան ստվար մա սը ար տա գաղ թել է երկ րից: Կա րե լի է են թադ րել, որ 
տա րա ծաշր ջա նա յին, ազ գագ րա կան և սո ցի ա լա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը, ըստ երև ույ թին, հա մա հար թեց ման մի տում կու նե նան: 
Այս տեղ այն քան կա րև որ չէ ժո ղովր դագ րա կան նե րու ժի իրա վի ճա կա
յին գնա հա տա կա նը (այն տնտե սա կան աճի դեպ քում կա րող է հա մալր
վել բնակ չու թյան ներ հոս քով), որ քան ըն տա նի քի ար ժե քի իջեց ման, 
ժո ղովր դագ րա կան կո րուստ նե րի սպառ նա լի քի ըն կա լում ու իմաս
տա վո րու մը6: 

Մի ա ժա մա նակ, անհ րա ժեշտ է առանձ նա կի նշել, որ սե փա կան 
մի ջա վայ րում (իր պե տու թյան տա րած քում կամ էթ նո հոծ բնա կեց ված 
վայ րում) ըն տա նիքն ամեն դեպ քում ու նի կա յուն սո ցի ա լա կան ար ժեք: 
Այս առու մով հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի ոչ հե ռու ան ցյա լում ՀՀ 
սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում ռազ մա կան բա խում ե րի հե տև անք
նե րով առա ջա ցած գոր ծըն թաց նե րը: Այս պես, Հա յաս տա նի 54 սահ
մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի գյու ղե րի ծխա մա տյան նե րում մեր կող մից 
գրանց ված տվյալ նե րի հա վա քագ րում ու վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց 
ժո ղովր դագ րա կան հե տև յալ պատ կե րը. ռազ մա կան բա խում ե րի ժա
մա նակ գրանց վել է ծնե լի ու թյան ու ամուս նու թյան կրկնա կի նվա զում 
և ամուս նա լու ծու թյան կրկնա կի աճ: Այդ բա խում ե րի դա դա րեց ման 
առա ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց քում այդ պի սի ար տա հայ տու թյուն 
ստա ցած մի տում ե րը նվա զե ցին և բնակ չու թյան վե րար տադր ման ցու
ցա նի շը վե րա դար ձավ բնա կա նոն հուն7: Նույ նիսկ նկատ վեց ծնե լի ու
թյան որո շա կի աճ՝ բարձր եկա մուտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րում: 

Բեր ված օրի նա կը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ սե փա կան մի ջա
վայ րում տնտե սա կան ճգնա ժա մի կամ ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի 
վե րա նա լու դեպ քում մեծ ըն տա նիք ու նե նա լու ցան կու թյու նը իրաց վե լու 
է: Հա յաս տա նում և հա յե րի հոծ բնա կու թյան վայ րե րում ըն թա ցող ար
տա հոս քը լուրջ խոչն դոտ է այդ ցան կու թյան իրա կա նաց մա նը: Առա ջին 
դեպ քում այս տեղ ըն թա նում է ըն տա նիք նե րի սեգ մեն տա ցիա, իսկ երկ
րորդ՝ ոչ լի ար ժեք ըն տա նիք նե րի քա նա կի աճ: 

հան րու թյան վե րար տադր ման հա մար ոչ բա րեն պաստ պայ ման ներ: Սա ու
ժե ղաց նում է ամ բողջ հայ ազ գի ծե րաց ման մի տու մը:

6 Сови А. Общая теория населения, Т.1, М. 1977, с.67 –82.
7 Карапетян Р. Отчет о социологическом исследовании сел зоны пригра нич ного 

военного Армении, Ереван –Женева, 1999, с.45.
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Ինչ վե րա բե րում է սփյուռ քի դիս պերս հատ ված նե րին (որոնք կազ
մում են սփյուռ քի երեք չոր րոր դը), ապա անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն 
դարձ նել հե տև ալ գոր ծոն նե րի վրա: Առա ջի նը միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց
ներն են: Էթ նո հոծ բնա կա տե ղի նե րից (այդ թվում ՀՀից) հա յե րի մեծ 
ար տա հոս քը սփյուռ քում ձև ա վո րում է հայ բնակ չու թյան տնտե սա կան 
և սո ցի ա լա կան առու մով խո ցե լի խմբեր: Վեր ջին նե րիս վի ճա կը անդ
րա դառ նում է նրանց ըն տա նի քի կազ մի և հա րա բե րու թյուն նե րի վրա՝ 
դարձ նե լով այն ոչ լի ար ժեք: Ըստ երկ րորդ գոր ծո նի, էթ նոց րիվ վի ճա
կով բնա կե ցու մը օտար մի ջա վայ րում հան գեց նում է սո ցի ա լա կան և 
մշա կու թա յին շո կի, ին չը արա գաց նում է օտա րա մետ փո փո խու թյուն
նե րի և մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի աճի: Եր րորդ գոր ծոնն ուր բա նի
զաց ված մի ջա վայ րի գե րիշ խում է, որը ազ դում է հայ ըն տա նի քի տի
պի վրա՝ տա նե լով ան դամ ե րի նվազ ման և կազ մի պար զեց ման: 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում և սփյուռ քում կա րե լի է դի տար կել եր
կու իրար բա ցա սող մի տում եր: Առա ջին մի տում ար տա հայտ ված է 
բա վա կա նին թույլ. դա ըն տա նիք նե րի վե րա մի ա վո րում է, ին չը կա րե
լի բնո րո շել որ պես մո բի լի զա ցի ոն վարք: Դա բա ցատր վում է նրա նով, 
որ տե ղա փոխ ված ըն տա նի քին օգ նե լու հա մար (երե խա նե րի խնամք, 
տնտե սու թյան կա ռա վա րում, որը տնտե սա պես ան հա սա նե լի է երի
տա սարդ և նոր տե ղա փոխ ված ըն տա նի քին) այն հա մալր վում է մեկ 
կամ եր կու մե ծա հա սակ ան դամ ե րով: Այս պի սի մի տում դի տարկ վում 
էր մո տա կա ան ցյա լում Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի եկ վոր բնակ չու թյան 
մոտ իսկ այժմ հա ճախ է հան դի պում, այս պես կոչ ված, նոր սփյուռ քում: 

Մյուս, գե րիշ խող մի տու մը՝ ըն տա նի քի կազ մի փոք րա ցու մը և 
պար զե ցում է: Այն ու նի աճի կա յուն հակ վա ծու թյուն: Այ սօր երեք և 
նույ նիսկ երկ սերն դա նի ըն տա նիք նե րի քայ քա յու մը ար դեն փաստ է. 
մե ծե րը բնակ վում են հայ րե նի քում և էթ նո հոծ բնա կա տե ղի նե րում, 
իսկ երի տա սարդ սե րուն դը, ան կախ ամուս նա կան կար գա վի ճա կից՝ 
դրսում, էթ նոց րիվ մի ջա վայ րում: 

Այս պի սով, նշված գոր ծոն նե րը, ըստ մեզ, «աշ խա տում են» հայ 
հան րա յին կար ծի քում այդ ինս տի տու տի սո ցի ա լա կան ար ժե քի նվա
զեց ման օգ տին և ծնում պայ մանն ներ դրա քայ քայ ման հա մար:

Ըն տա նի քի հա ջորդ գոր ծա ռույ թը՝ սո ցի ա լա կա նա ցում ու սո ցի
ա լա կան վե րահս կո ղու թյունն է: Այն ապա հո վում է ան ձին՝ հա սա րա
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ ին տեգ րե լու, այդ թվում՝ ազ գա յին 
սո ցի ո նոր մա տիվ և հո գև որ մշա կույ թի ըն կալ ման ու յու րաց ման գոր
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ծըն թա ցը: Այս տեղ կա րև որ վում է ազ գա յին բնույ թի սո ցի ա լա կան ար
ժե հա մա կար գը, որը ժա ռանգ վում է ըն տա նի քի ներ սում: Դրա հետ մեկ
տեղ, սո ցի ա լա կան վե րահսկ ման ազ գա յին ավան դույթ նե րը տար բեր 
մի ջա վայ րե րում մեծ նշա նա կու թյուն են ստա նում ան ձի վար քագ ծա յին 
կարծ րա տի պե րի ձև ա վոր ման ու ամ րապնդ ման հա մար: Այս առու մով 
մի ջա վայ րե րի տար բե րու թյու նը բե րում է ըն տա նի քի այս գոր ծա ռույ թի 
ընդ հա նուր և առանձ նա հա տուկ դրսե ո րում ե րին: 

Այս պես, մեր հար ցում ե րը ցույց տվե ցին, որ ըն տա նի քը՝ որ պես 
կա րև որ ար ժեք է դի տարկ վում և՛ սփյուռ քում, և՛ Հա յաս տա նում: Ըն տա
նե կանարյու նակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ավան դույթն իր հեր թին 
ամ րապն դում է ան ձի նկատ մամբ ըն տա նի քի վե րահսկ ման գոր ծա ռույ
թը: Դրա մա սին է վկա յում հարց վող նե րի կար ծիքն իրենց կեն սա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման մեջ ըն տա նի քի ան դամ ե րի կամ բա րե կամ ե րի 
մաս նակ ցու թյան մա սին: Այս պես, այս դրույ թը հաս տա տող դրա կան 
պա տաս խան նե րը ընդ հա նուր առ մամբ կազ մում էր ողջ հարց ված նե րի 
եր կու եր րոր դը: Սա կայն նկա տե լի են նաև որո շա կի տար բե րու թյուն
ներ ազ գի առան ձին հատ ված նե րի մի ջև, որը տրա մա բա նո րեն բխում է 
մի ջա վայ րե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Սե փա կան մի ջա վայ րում 
այդ ցու ցա նիշ ներն ավե լի կա յուն են, քան օտա րազ գի: 

Մյուս առանձ նաց ված գոր ծա ռույ թը ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կի հստա կեց ման գոր ծա ռույթն է, որն, ըստ էու թյան, կա
րող է հան դի սա նալ տվյալ հա սա րա կու թյու նում ին տեգր ման ցու ցիչ: 
Այս գոր ծա ռույ թը կա րև որ վում է նրա նով, որ այն պա րու նա կում է էթ
նիկ ինք նու թյան տարր: Սո վո րա բար ըն տա նի քի սո ցի ա լա կան աս տի
ճա նա կար գը որոշ վում է նրա ան դամ ե րի կրթա կան մա կար դա կով 
և եկա մուտ նե րով: Առա ջինն ար տա հայ տում է սո ցի ա լա կան հա վակ
նու թյուն նե րի մա կար դա կը, իսկ երկ րոր դը՝ ըն տա նի քի տնտե սա կան 
վի ճա կը: Պար զո րոշ է, որ կրթա կան մա կար դա կից է կախ ված ըն
տա նի քի ան դամ ե րի սո ցի ա լա կան առա ջըն թա ցը: Հե տև ա բար՝ հե
տա գա սերն դի կրթու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը ըն տա նի քին 
հա ղոր դում է կա յուն սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ: Այս տեղ կա րև որ 
են գի տակ ցու թյան և վար քագ ծի այն կարծ րա տի պե րը, որոնք ար տա
հայ տում են ըն տա նի քում ձև ա վոր ված ար ժե հա մա կար գը: Վեր ջի նիս 
հա մա տեքս տում ըն տա նի քի հա ջորդ սերն դի կրթա կան մա կար դա կը 
բարձ րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյան մո տի վը գե րակշ ռող է և կախ ված 
չէ էթ նո սո ցի ալ մի ջա վայ րից: Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար մո բի
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լի զաց վում են ավագ սերն դի ռե սուրս նե րը: Նման ձգտում ե րը հիմք են 
հան դի սա նում էթ նո սի սո ցի ա լա կան կա ռուծ վաց քի բար դաց ման գոր
ծըն թաց նե րի հա մար: Եթե սե փա կան երկ րում դա հան գեց նում է նրա 
տնտե սա կան զար գաց մա նը, ապա օտար մի ջա վայ րում արա գաց նում 
է սո ցի ա լա կան տար րա լու ծու մը, որն իր հեր թին բե րում է ավե լի արագ 
ու ծաց ման: Այս տեղ շատ կա րև որ է հաս կա նալ, թե ինչ բնույ թի է այս 
առաջ խա ղա ցու մը: Ար դյոք այն բե րում է ազ գի առան ձին հատ ված նե
րի սո ցի ա լա կան խոր շե րի զբա ղեց ման, թե հա կա ռա կը՝ սո ցի ա լա կան 
ցրվա ծու թյան ուժգ նաց ման: Ինչ պես ցույց են տա լիս մեր դի տար կում
նե րը, սփյուռ քում առ կա է սո ցի ա լա կան տար րա լու ծու մը, ին չի ըն թաց
քը դե ռևս պար զո րոշ չէ: 

Ու շադ րու թյուն դարձ նե լով ըն տա նի քի եր կու դա սա կան գոր ծա
ռույթ նե րին՝ մեր նպա տակն է ցույց տալ էթ նիկ տար րի փո փոխ ման 
տրա մա բա նու թյու նը սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան հեն քի վրա, դրա նով 
իսկ իմաս տա վո րել այն մար տահ րա վեր նե րի բնույ թը, որոնք ծնվում են 
ազ գի տար բեր հատ ված ներ տա րա ծաշր ջա նա յին և սո ցի ա լա կան տե
ղա շար ժե րի պատ ճա ռով: 

Այս առու մով անհ րա ժեշտ է նշել հայ ըն տա նի քի ու սում ա սի րու
թյան մի քա նի ելա կե տա յին դրույթ ներ: 

Առա ջին, հարկ է վե րա ի մաս տա վո րել ան ցյալ փոր ձը՝ տա լով 
պատ մա կան և միջմ շա կու թա յին ուղղ վա ծու թյուն: Այս տեղ նախնտ րե լի 
է ու շադ րու թյուն դարձ նել հայ ըն տա նի քի ու սում ա սի րու թյա նը նվիր
ված այն հսկա յա կան նյու թե րին, որոնք մեծ նվիր վա ծու թյամբ հա վաք
վել են հայ գիտ նա կան նե րի նա խորդ սերն դի կող մից և այ սօր մո ռա
ցու թյան է տրված: Հի շա տակ ման են ար ժա նի Էմ մա Կա րա պե տյա նի 
աշ խա տանք նե րը, որոնց մեջ տեղ է գտել ոչ մի այն հայ ըն տա նի քի 
պատ մա կան էվո լյու ցի ա յի պար զա բա նու մը (սկսած Հայկ Նա հա պե
տից մին ջև XX դ. ավար տը), այլ նաև ար ձա նագր ված ծա վա լուն ազ
գագ րա կան նյու թե րի ժա ռան գու թյու նը8: 

Երկ րորդ, անհ րա ժեշտ է քննար կել հայ ըն տա նի քի ներ կա վի ճա կի 
ու սում ա սի րու թյան նպա տակ նե րը: Հե տա զո տու թյուն նե րը, ըստ մեզ, 
պետք է կա տար վի իրա կան սո ցի ալտնտե սա կան և էթ նոմ շա կու թա յին 

8 Ка ра пе тян Э.Т., Ар мян ская се мей ная об щи на, изво АН Арм. ССР, Ереван,1958; 
Ка ра пе тян Э.Т., Род ст вен ная груп па «азг» у ар мян, изво АН Арм. ССР, 
Ереван, 1966, Կարապետյան Է.Տ. Օժիտը հայոց մեջ, Երևան, ՀՍԽՀ ԳԱ 
հրատարակչություն, 1979  և այլ աշխատանքներ:
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հա մա տեքս տում՝ հաշ վի առ նե լով հա մաշ խար հա յին մի տում ե րը: Անհ
րա ժեշտ է նաև այդ ու սում ա սի րու թյուն նե րը դի տար կել ոչ մի այն գի
տա կան պա հանջ նե րի բա վա րար ման, այլ ու նե նան լուրջ ծրագ րա յին, 
կի րա ռա կան ար դյուն քի տե սան կյու նից: 

Եր րորդ, հայ ըն տա նի քի հե ռան կար նե րը պատ կե րաց նե լու նպա
տա կով անհ րա ժեշտ է դի մել ներ կա յումս ըն թա ցող հա մաշ խար հա ին 
մի տում ե րին, որոնք վե րա բե րում են ըն տա նի քի վրա ազ դող ժո ղովր
դագ րա կան, սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան, իրա վա կան և քա ղա քա կան 
գոր ծոն նե րի հա մադ րու թյա նը: 

Վե րոն շյա լի դի տար կու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում յու րա
քան չյուր հե տա զո տո ղի՝ անել հե ռու գնա ցող ընդ հան րա ցում եր և բո
վան դա կա լից եզ րա հան գում եր: 

Ру бен Ка ра пе тян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

ПРОБ ЛЕ МЫ АР МЯНС КОЙ СЕМЬИ В СВО ЕЙ  
И ИНО НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ СРЕ ДЕ

Ре зю ме
Про ис хо дя щие про цес сы от то ка ар мян из ком пакт ных зон рас се
ле ния и пос ле ду ю щая их прост ранст вен ная диф фу зия по рож да ют 
мно жест во кол ли зий в ха рак те ре раз ви тия эт но са. Это об сто я тельст
во вли я ет на важ ней щий ин сти тут восп ро из водст ва эт нич но сти  – 
семью. Ма те ри а лы спе ци аль ных срав ни тель ных ис сле до ва ний ар
мян, про жи ва ю щих в сво ей и ино на ци о наль ной сре де ил люст ри ру ют 
про ис хо дя щие в этом ин сти ту те из ме не ния. Пос лед ние на хо ди лись 
в пря мой за ви си мо сти от эт но кон фес си о наль но го ок ру же ния, ха рак
те ра рас се ле ния и при сутст вия тра ди ций кров но родст вен ных от но
ше ний. Оче виднa не об хо ди мость в раз ра бот ке но вой проб ле ма ти ки 
и ме то до ло ги чес ких прин ци пов изу че ния ар мянс кой семьи в кон тек
сте сов ре мен ных эт но со ци аль ных про цес сов.

Клю че вые сло ва: Семья, тра ди ци он ный, кров но родст вен ная груп па, 
эт ни чес кий, меж куль тур ный.
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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 abovemen
tioned changes are directly related to the ethnoreligious environment, 
lifestyle and the existence of bloodrelatives. 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 Հայ տոս թե ան
Հայ կա զե ան Հա մալ սա րան

ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՅ ԹԱ ՅԻՆ ԱՆ ՑՈՒ ՄԸ՝  
ԱՒԱՆ ԴԱ ԿԱ ՆԷՆ 21ՐԴ ԴԱՐ

Զե կոյ ցը կը ներ կա յաց նէ հայ ըն տա նի քին սահ մա նու մը աւան դա
կան իր ըմբռ նու մին մէջ ու կը վի ճար կէ այդ ըմբռ նու մին հի մամբ հայ 
ըն տա նի քին վստա հո ւած գոր ծա ռոյ թին ար դիւ նա ւէ տու թիւ նը 21րդ 
դա րուն:
Զե կոյ ցը կը շեշ տէ աւան դա կան ըն տա նի քին կա ռու ցո ւած քին տրո
ւած նշա նա կու թե ան կող քին, հայ ըն տա նի քին ցարդ չյանձ նո ւած այլ 
գոր ծա ռոյթ նե րու կա րև ո րու թիւ նը:
Զե կոյ ցը կը մատ նան շէ մի քա նի ոչաւան դա կան գոր ծա ռոյթ ներ: Ան 
կը հա ւաս տէ թէ հնա ւանդ և բնա կան ծնո ղա կան պաշ տօնն ու կա
ռու ցո ւած քը պի տի ման խիստ կեն սա կան, իսկ հայ րա կան ու մայ
րա կան իւ րա յա տուկ դե րե րը պի տի ման վճռո րոշ՝ զա ւակ նե րու աճ
ման ու պի տա նի դաս տի ա րա կու թե ան մէջ: Սա կայն, կը պնդէ նա և, 
թէ մեր օրե րու մարդ կա յին քա ղա քակր թու թե ան զար գա ցում ե րուն 
և նո րա նոր ճգնա ժա մե րուն դի մաց, ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րուն 
մի ջև ստեղ ծո ւե լիք ար դար հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը և ան դամ ե րուն 
ան կաշ կանդ հա ղոր դակ ցու թիւ նը, պի տի որո շեն իւ րա քան չիւր ան
հա տի ինչ պէս նա և ըն տա նի քի հա ւա քա կա նու թե ան ար դիւ նա ւէ տու
թիւ նը: 

Նա խա բան
Մարդ կա յին գո յու թե ան լայն ոլոր տին մէջ ըն տա նիք ըմբռ նու մը 

նա խա պատ մա կան իրա կա նու թիւն է, որ դա րե րու ըն թաց քին հսկա յա
կան փո փո խու թիւն նե րու են թար կո ւած ըլ լա լով հան դերձ պա հած է որո
շա կի տար րա կան յատ կու թիւն ներ:

Ըն տա նի քը մէկ կող մէն հո րի զոն ներ բա ցող և զար գաց ման ճա
նա պարհ հար թող հաս տա տու թիւն եղած է, և միւս կող մէն՝ սահ ման-
ներ ճշտող, ապա հով մի ջա վայր ստեղ ծող և ըն կե րամ շա կու թա յին ու 
ֆի զի քա կան ինք նու թիւն մշա կող: Ըն տա նիք ընբռ նու մը իր բնոյ թով կը 
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շա րու նա կո ւի դի տո ւիլ որ պէս կա ռու ցո ղա կան և բա րեն պաստ հաս տա
տու թիւն, և մարդ կա յին աճ ման մէջ թիւ մէկ անհ րա ժեշ տու թիւն, հին 
օրե րէն մին չև օրս:

Ցարդ, չէ գտնո ւած ըն կե րու թիւնն ու մարդ կու թիւ նը կեր տող հաս
տա տու թիւն մը որ կա րե նայ նոյ նիսկ նո ւա զա գոյն չա փով կա տա րել այն 
ինչ որ ըն տա նի քը կը կա տա րէ բազ մա կող մա նի կեր պե րով: Փաս տօ րէն 
բա ւա րա րո ւած և յա ջո ղած ան ձե րուն մէջ մեծ եղած է թի ւը անոնց որոնք 
իրենց բար ձուն քին վրայ կայ նած իրենց իրա գոր ծու մը վե րագ րած են 
իրենց ըն տա նի քին:

Ընդ հան րա ցում ե րէն ան դին եր թա լով, սա կայն, ծա նօթ է որ կարգ 
մը ան հատ նե րու փոր ձա ռու թե ան մէջ ըն տա նի քը կ’ըլ լայ նա և ընկ ճող 
կամ ար գե լա կող ճա հիճ մը, որուն բա ցա սա կան ազ դե ցու թիւն նե րը կը 
զգա ցո ւին ան հա տի կե ան քի ամ բողջ ըն թաց քին, և որ պէս հե տև անք 
ըն տա նի քի դրա կան պատ կե րը կը տու ժէ: Այս չի նշա նա կեր որ առողջ 
ըն տա նե կան մթնո լոր տէ հե ռու կամ ընդ հան րա պէս ըն տա նի քէ զուրկ 
ան ձեր ան խու սա փե լի օ րէն կը գտնո ւին անել կա ցու թե ան առ ջև: Կան 
հե րո սա կան պատ մու թիւն ներ և ակա նա ւոր օրի նակ ներ որոնց մէջ կը 
գտնենք ըն տա նի քի բա ցը լրաց նող այլ մի ջոց ներ կամ բա րե րար կող
մեր: Սա կայն, միշտ ըն տա նի քը կը մայ որ պէս ան փո խա րի նե լի հիմ
նա րար հաս տա տու թիւն:

Նոյն պէս ծա նօթ է որ մեր օրե րու ան հա տա կան ինք նա բա ւու թե ան 
(selfsufficiency) պատ րան քէն մղո ւած մար դիկ կ’ապ րին այն խաբ կան
քը թէ իրենք կրնան իրենց հա ճե լի թո ւած դա սա ւո րում ե րո վը փո խա
րի նել ըն տա նի քը, և ինք նու րոյ նու թե ամբ և ան կաշ կանդ որո շում ե րով 
ապա հո վել յար մա րա ւէտ կե անք: Ասի կա կը պա տա հի դա րու մը մէջ 
երբ ըն տա նի քի այր –կին –զա ւակ մի ջու կա յին կա ռոյ ցը, անոր դերն ու 
կեր պե րը կը սե պո ւին հնա ոճ, մե զի ծա նօթ դա րա ւոր ընբռ նում ե րը կը 
դրո ւին կաս կա ծի տակ, կամ կը դառ նան վե րա պա հու թե ան նիւթ: Սո
վո րա կան է այ սօր ժա մա նա կա կից արևմ տե ան ֆիլ մե րու մէջ տես նել 
թէ ըն տա նիք, ծնող, կա պո ւա ծու թիւն, պար տա կա նու թիւն, ընդ լայ նո ւած 
ըն տա նե կան սո վո րու թիւն ներ, նո ւի րում, հնա զան դու թիւն, զո հո ղու
թիւն և սա հուն հա ղոր դակ ցու թիւն կո չո ւած եր բեմ ի ար ժէք նե րը աւե
լի ծի ծա ղով կը ներ կա յա ցո ւին քան՝ թոյլ կեր պար ներն ու սան ձար ձակ 
վար քա գի ծե րը: Եւ այս բո լո րին ազ դե ցու թիւ նը ար դէն իսկ կը տես նենք 
այ սօր հայ ըն տա նիք նե րու մէջ, նա և մեր ձա ւո րա րև ե լե ան մեր հայ շրջա
նակ նե րէն ներս:
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Այս իմաս տով, հիմ ա կան հրա մա յա կա նը ժա մա նակ նե րու հոս քի 
արա գու թե ան և մար դա բա նա կան հաս կա ցու թիւն նե րու փո փո խու թե
ան մէջ հասկ նալն է թէ ըն տա նի քը ի՞ նչպէս պի տի շա րու նա կէ իր առա
ւե լա գոյն օգու տը բե րել իւ րա քան չիւր ան հա տի կամ ամէն ըն տա նի քի 
կե ան քին մէջ, և չթո ղուլ որ ըն տա նիք ընբռ նու մը տե ղի տայ մէկ կող
մէն ծայ րա յեղ ան հա տա կա նու թե ան, և միւս կող մէն՝ աւան դա կան հա
կա դար ձու թիւն նե րու, և այդ պի սով ըն տա նի քի բա րի յատ կու թիւն նե րը 
կորսնց նեն իրենց էա կան տեղն ու դիր քը:

Կա ռու ցո ւածք եւ Գոր ծա ռոյթ
Ըն տա նիք ներ, նե րա ռե ալ հայ ըն տա նիք նե րը, յա ճախ ներ կա յա ցո

ւած են կա ռու ցու ած քա յին (structural) ձև ով, որով հե տև ձև ա չա փե րու մա
սին խօ սի լը աւե լի դիւ րին է քան գոր ծըն թաց նե րու մա սին: Ըն տա նի քի 
կա ռու ցո ւածք ըսե լով կը հասկ նանք այն ին չը որով ըն տա նի քը կը կազ
մա կեր պո ւի, իւ րա քան չիւր ան դա մի հա մա չափ դե րը, ըն տա նի քի կա րա
վառ ման կա նոն նե րը, իշ խա նու թե ան և նո ւի րա պե տու թե ան կեր պե րը: 

Երբ աւան դա կան կամ ոչաւան դա կան ըն տա նի քի նկա րագ րա կա
նը կը կա տա րենք՝ կը փնտռենք թէ հե ղի նա կա ւոր ու հպա տակ ան դամ
նե րը ի՞նչի հի մամբ կը զա նա զա նո ւին, կող մե րու փո խյա րա բե րու թիւ նը 
ինչ պէ՞ս է, այ րե րու և կի նե րու դիր քը ին չո՞վ տար բեր է, քա նի՞ ան դամ
նե րէ բաղ կա ցած է ըն տա նի քը, ըն տա նե կան պատ կե րը որոնց մէ կը 
բաղ կա նայ, բա ցա կայ տար րը ո՞վ է, ու՞ր է, ևն.: Ան կաս կած, ըն տա նի քի 
կա ռու ցո ւած քը գոր ծօն դեր կը խա ղայ զա ւակ նե րու բնա կան զար գաց
ման և ան դամ ե րու կա յու նու թե ան վրայ: Կան կա ռոյց ներ, որոնք այլ 
կա ռոյց նե րէ շատ աւե լի նպաս տա ւոր են, ինչ պէս զոր օրի նակ հայ րէ 
ու մայ րէ բաղ կա ցած ծնո ղա կան բնա կան պատ կե րը քան մէկ ծնող քէ 
բաղ կա ցա ծը:

Որ քան ալ կա րև որ ըլ լայ ըն տա նի քին կա ռու ցո ւած քը, մեր ար դի 
ողորկ օրե րու մար տահ րա ւէր նե րը յաղ թա հա րե լու և կե ան քի հետզ
հե տէ ան կա յուն դար ձող պայ ման նե րուն դի մաց, հարկ է անց նիլ կա
ռու ցո ւած քա յին նիւ թե րու ու սում ա սի րու թե նէն դէ պի ըն տա նի քի գոր-
ծա ռոյ թա յին (functional) ըմբռ նու մին, և ըն տա նի քի մը կե ան քին մէջ 
ստեղ ծո ւե լիք գործ նա կան և ըն կե րա յինզգա ցա կան հա ւա սա րակշ ռու
թե ան վրայ: 

Ժա մա նա կա կից ըն կե րա յին գի տու թիւն նե րու զար գա ցու մով և 
մարդ արա րա ծի յու զա կան ու վար քա յին վի ճա կին իրա զե կու մով եթէ 
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յա տուկ ու շադ րու թիւն չդարձ նենք ըն տա նի քի իս կա կան գոր ծա ռոյ
թին վրայ, և յե նինք ըն տա նի քի մի այն աւան դա կան կա ռու ցո ւած քա յին 
պատ կե րին վրայ, պի տի մանք մա կե րե սա յին մա կար դա կի վրայ և 
պի տի կոր սո ւի կեն սու նակ ըն տա նի քի գաղտ նիք նե րը որո նե լու և վա
տա ռողջ ըն տա նի քի խնդիր նե րը հասկ նա լու առի թը:

Գոր ծա ռոյ թա յին Յատ կու թիւն ներ
Ըն տա նիք նե րու աւան դա կան գոր ծա ռոյթ նե րէն յի շենք հե տև եալ 

կա րև որ բա ժին նե րը, առանց հոս անոնց ման րա մաս նու թիւն նե րը 
քննե լու. –

1. Ըն տա նիք նե րու վե րար տադ րո ղա կան (reproduction) դե րը տա
քուկ մի ջա վայ րի մէջ:

2. Երե խա նե րու ըն կե րա կա նա ցու մը (socialization) և մարդ կա յին 
փո խյա րա բե րու թիւն նե րու ըմբռ նու մի մշտա կան զար գա ցու մը:

3. Ըն տա նի քի ան դամ ե րու պէտք ու նե ցած ըն կե րա յին, զգա ցա
կան ու տնտե սա կան ամէ նօ րե այ նե ցու կը:

4. Վե րո յի շե ալ երեք յատ կա նի շե րուն որ պէս ար դիւնք՝ ինք նու թե
ան և պատ կա նե լի ու թե ան մշա կու մը ապա հով ու հա րա զատ 
մթնո լոր տի մէջ:

21րդ դա րուն ար դէն նկա տե լի է որ վե րո յի շե ալ չորս յատկ նա նի
շե րուն առն չու թե ամբ կան վտան գա ւոր զար գա ցում եր: Ուս տի հար ցը 
մի այն այն չէ թէ ըն տա նիք նե րու կա ռու ցո ւած քի հսկա յա կան և բա րո յա
զուրկ փո փո խու թիւն ներ կ’ար ձա նագ րո ւին վեր ջին տաս նա մե ակ նե րուն 
ըն թաց քին, այլ նա և այն որ կա ռու ցո ւած քի պատ ճա ռով խախ տում եր 
կը կա տա րո ւին ըն տա նի քի հիմ ա կան դե րե րուն մէջ: Բա ւա րար է յի շել 
թէ հա ւա նա բար աշ խար հի երե խա նե րու 14 տո կո սը կը ճանչ նայ մի այն 
մէկ ծնողք, ընդ հան րա պէս մի այն մայր, և նոյ նիսկ Ամե րի կա յի Մի ա ցե
ալ Նա հանգ նե րու նման հա րուստ երկ րի մը մէջ և ըստ 2014ի տո ւե ալ նե
րու, երե խա նե րու 21 տո կո սը կ’ապ րի աղ քա տու թե ան գի ծէն աւե լի վար 
պայ ման նե րու մէջ: Այ սինքն՝ չկան ըն տա նե կան կամ այլ հա րա զատ մի
ջոց ներ՝ հո գա լու անոնց տար րա կան պէտ քե րը:

Սփիւռ քի հայ ըն տա նիք նե րու պա րա գա յին, յա ճախ շեշ տը կը 
դրո ւի ըն տա նի քի կազ մու թե ան թե մա յին վրայ, ըստ մեր բարձր կամ 
այ լա պէս ըն դու նո ւած չա փա նի շե րուն: Սա կայն, հարկ եղած դաս տի ա
րա կու թիւ նը չի տրո ւիր ըն տա նե կան գոր ծա ռոյթ նե րու ման րա մաս նու
թիւն նե րուն առն չու թե ամբ: Իսկ երբ կ’իրա կա նա նայ ամուս նու թիւ նը՝ 
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շեշ տը կը դրո ւի զա ւակ նե րու դաս տի ա րա կու թե ան վրայ, և ըն տա նիք
ներ մի այն կը դա տո ւին զա ւակ նե րու լաւ դաս տի ա րա կու թե ան հի մամբ: 
Հոն կը մոռ ցո ւի որ այրն ու կի նը պի տի շա րու նա կեն պէտք ու նե նալ 
փո խյա րա բե րա կան հա ւա սա րակշ ռու թե ան, և թէ իրենց կա պին որա
կը պի տի որո շիչ ըլ լայ ան մի ջա կա նօ րէն իրենց և իրենց զա ւակ նե րու 
ապա գա յին վրայ: Այլ խօս քով, ըն տա նի քի կա ռոյ ցը հիմ մըն է որուն 
վրայ պի տի բարձ րա նայ կե ան քի ամէ նօ րե այ փոր ձը:

Հար ցը կը ստա նայ յա ւե լե ալ լրջու թիւն երբ ըն տա նի քի ան դամ եր 
գի տակ ցին որ ըն տա նիք նե րու, այ սինքն՝ բո լոր ան դամ ե րու մաս նա
յա տուկ դե րե րէն և մի աս նա կան կե ան քի պտուղ նե րէն ան դին, պի տի 
ըլ լան, կամ դրսև ո րեն նա և. –

 ■ Մայ րե նի լե զո ւի, երկ րոր դա կան լե զու նե րու և ընդ հան րա պէս 
ար տա յայ տու թե ան ձև ի զար գա ցու մը:

 ■ Ամէ նօ րե այ խնդիր ներ լու ծե լու, և հար ցեր վեր լու ծե լու օրի նա
կե լի ըն թաց քը:

 ■ Ազ գա յին, կրօ նա կան, ըն կե րա յին, ըն տա նե կան պատ կա նե լի
ու թե ան նկատ մամբ յստակ ընտ րու թիւն ներ: 

 ■ Ըն տա նե կան հա մա կար գա յին հա ղոր դակ ցու թե ան իւ րա յա
տուկ ոճի զար գա ցու մը:

 ■ Ար դի, և մա նա ւանդ ելեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցու թե ան ու մուլ
թի մի տիա մի ջոց նե րու օգ տա գործ ման ըն տա նե կան կե ան քի 
նպա տա կա յար մա րու թիւ նը:

 ■ Յար գան քի ոճը, օրի նա պա հու թե ան ու հան դուր ժո ղու թե ան 
մա կար դակ նե րը:

 ■ Կե ան քը հա մե մող սո վո րու թիւն նե րու և առողջ չա փե րով ժա
մանց նե րու յա ռա ջըն թա ցը:

 ■ Կե ան քի խոր քա յին, գո յու թե նա կան և հո գև որ մթնո լոր տի 
ստեղ ծու մը:

 ■ Աշ խա տան քի, նո ւի րո ւա ծու թե ան և կո չու մի հաս կա ցու թիւ նը:
 ■ Ժա մա նա կի բա րի օգ տա գործ ման փոր ձը:
 ■ Մշա կու թա յին ար տա յայ տու թիւն նե րու ոլոր տի ստեղ ծու մը:
 ■ Բա րիի ու չա րի, վար ձատ րու թե ան ու պա տի ժի ըմբռ նում ե րու 

կա յու նու թիւ նը:
Այս բո լո րին մէջ, մէկ կող մէն ծնող ներ ու նին պար տա կա նու թիւ

նը ստեղ ծե լու յար մա րու թիւն նե րը՝ իրենց զա ւակ նե րուն տա լու բա
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րի պատ րաս տու թիւն, զա նոնք զի նե լու այն ամէ նով որ զի րենք պի տի 
պատ րաս տէ ապա գա յի յա ջո ղու թե ան հա մար՝ համ բե րու թիւ նը իմաս
տու թիւ նը և ժա մա նա կի պար գև ը: Միւս կող մէն, ծնող ներ այս բո լո րը 
պէտք է կա տա րեն որ պէս նա և իրենց հա րա զատ ապ րու մը այր ու կին 
իրա րու սի րոյն, նոյ նիսկ եթէ զա ւակ ներ ու նե ցած չեն կամ զա ւակ նե րը 
ար դէն չա փա հաս են:

Գոր ծա ռոյ թա յին Հա ւա սա րակշ ռու թիւն
Վեր ջա պէս, հարկ է նշել թէ ըն տա նե կան կե ան քի բո լոր գոր ծօն

նե րը չեն որ կը ճշտո ւին ըն տա նի քէն ներս, քա նի որ ըն տա նի քը, զոր 
օրի նակ սփիւռ քե ան ըն տա նի քը, կը դառ նայ մէկ մա սը օտա րազ գի 
շրջա նակ նե րու և հա մաշ խար հա յին ուղ ղա կի ազ դե ցու թիւն նե րու: Այս 
բո լո րով հան դերձ, մեծ կա րև ո րու թիւն պէտք է տանք այն իրա կա նու
թե ան որ ամէն ըն տա նի քի մէջ զար գա նայ իւ րա քան չիւր ըն տա նի քի 
նպա տա կա յար մար գոր ծա ռոյ թի գի տակ ցու թիւն, և ըն տա նե կան գոր
ծա ռոյ թի բազ մա զա նու թիւն: Կա ռու ցո ւած քա յին աւան դա կան հար ցե րէ 
ան դին՝ ջանք է պէտք որ ըն տա նի քի ան դամ եր իրա րու մի ջև ստեղ ծեն 
այն պի սի հա ւա սա րակշ ռու թիւն որ պի տի ար տօ նէ ան հա տին առա ւե լա
գոյն կեր պով ըլ լալ առողջ, ինք նա գի տա կից, և իր ըն տա նե կան հա մա
կար գի ըն թաց քէն վստահ: Այ սինքն, գոր ծա ռոյ թին մէջ պէտք է փնտռել 
ըն տա նի քի ան դամ ե րու մէջ իրար ամ բող ջաց նող և բո լոր դե րե րը հա-
մադ րող հա ւա սա րակշ ռու թիւն: 

Եզրակացություն
Մինչ կեն սա կան կը գտնենք դա սա կան ըմբռ նու մը՝ կա ռու ցո ւած

քա յին սահ մա նու մը աւան դա կան ըն տա նի քին, սա կայն աւան դա կան 
ըն տա նի քը այ սօր կա րիքն ու նի այլ գոր ծա ռոյ թա յին մի ջոց նե րու՝ դի
մագ րա ւե լու հա մար 21րդ դա րու մար տահ րա ւէր նե րը: Եւ այս առու մով 
պէտք է վե րամ շա կել ըն տա նի քի ան դամ ե րուն դե րա բաշ խու մը, և 
անոնց գոր ծա ռոյթ նե րուն նո րա ցու մը ըն տա նի քի իւ րա քան չիւր ան դա
մի դե րին:

Մեր օրե րու մարդ կա յին քա ղա քակր թու թե ան զար գա ցում ե րուն 
և նո րա նոր ճգնա ժա մե րուն դի մաց, ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րուն 
մի ջև ստեղ ծո ւե լիք ար դարբա նա կան հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը և ան
դամ ե րուն ան կաշ կանդ հա ղոր դակ ցու թիւ նը, պի տի որո շեն իւ րա քան
չիւր հայ ան հա տի ինչ պէս նա և հայ ըն տա նի քի ար դիւ նա ւէ տու թիւ նը:
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Пол Ай до сян 
Ай ка зян уни вер си тет

ФУНК ЦИ О НАЛЬ НЫЙ ПЕ РЕ ХОД АР МЯНС КОЙ СЕМЬИ  
С ТРА ДИ ЦИ ОН НО ГО В ХХI ВЕК

Ре зю ме
В док ла де об суж да ет ся тра ди ци он ный кон текст ар мянс кой семьи и 
воз ло жен ная на нее функ ци о наль ная от ветст вен ность в 21 ве ке. На
ря ду с ак цен том на тра ди ци он ность струк ту ры семьи, в док ла де 
по ка за на важ ность не вы яв лен ных до сих пор дру гих функ ций ар
мянс кой семьи. Ут верж да ет ся, что ста рый тра ди ци он ный и естест
вен ный ро ди тельс кий ста тус и се мей ная струк ту ра долж ны оста
вать ся весь ма ак ту аль ны ми, а осо бые от цовс кие и ма те ринс кие ро ли 
долж ны оста вать ся ре ша ю щи ми в ро сте и про дук тив ном вос пи та нии 
под ра ста ю ще го по ко ле ния. Од на ко, так же, ут верж да ет ся и то, что 
в на ши дни раз ви тие че ло ве чес кой ци ви ли за ции и но вые кри зи сы, 
фор ми ру ют рав ноп ра вие меж ду все ми чле на ми семьи и уп ро ща ют 
внут ри се мей ное об ще ние, что в ко неч ном сче те, долж но спо собст во
вать общ но сти каж дой лич но сти и семьи в це лом. 

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, 
unconventional 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 visàvis novel crises, the fair 
balance between all members of the family and undeterred communica
tion generated intrafamily 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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Արա բա կան Արև ել քի մէջ հա յու թե ան նո րա գոյն գո յու թիւ նը աւե լի 
քան հա րիւր տա րե կան է: Ար դա րև, ցե ղաս պա նու թե նէն մա զա պուրծ 
հայ խլե ակ ներ ապաս տան գտնե լով արա բա կան այս եր կիր նե րուն 
մէջ, այ սօր հա րիւ րա մե ա կէ մը իվեր կ’ապ րին, կը ստեղ ծա գոր ծեն ու 
կը թա ւա լին տո ւե ալ երկ րին և բնակ չու թե ան բազ մա տե սակ ու բազ
մաբ նոյթ վե րի վայ րում ե րուն հետ:
Քա ղա քա կան, ըն կե րա յին, տնտե սա կան, ժո ղովր դագ րա կան, 
կրթամ շա կու թա յին այս ներ պե տա կան փո փո խու թիւն նե րուն կող
քին լի բա նա հայ ըն տա նի քը են թա կայ դար ձաւ ներ հայ կա կան այլ 
գոր ծօն նե րու և ազ դե ցու թիւն նե րու, որոնք հե տև անք էին թէ՛ ներ լի
բա նա հայ և թէ՛ ընդ հան րա պէս սփիւռ քե ան ու նա և հա մա հայ կա կան 
զար գա ցում ե րու:
Զե կոյ ցը կը ներ կա յաց նէ լի բա նա հայ ըն տա նի քին ան ցած հա րիւ րա
մե այ ու ղին և այդ եր թին ըն թաց քին հայ ըն տա նի քին կրած փո փո
խու թիւն նե րը:
Զե կոյ ցը պի տի ար ծար ծէ նա և այդ փո փո խու թիւն նե րուն ու նե ցած 
ազ դե ցու թիւն նե րը նո րա հաս սե րունդ նե րու ինք նու թե ան, ազ գա յին 
կեր տո ւած քին, ըն կե րա յինհա սա րա կա կան գոր ծու նէ ու թե ան, աշ
խար հըն կա լու մին ևն. վրայ:

Մուտք
Մի ջին Արև ել քը հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան իրա կա նու թե ան 

մէջ հին դա րե րէն իվեր եղած է գեր պե տու թիւն նե րու և ու ժե րու ու շադ
րու թե ան առար կան: Անոր՝ Արև ել քի և Արև մուտ քի մի ջև կա մուրջ հան
դի սա նա լու գործ նա կան իրա կա նու թիւ նը զինք դար ձու ցած է աշ խար
հագ րառազ մա գի տա կան էա կան նշա նա կու թե ամբ վայր մը:

Իսկ Լի բա նա նի դիր քը՝ Մի ջին Արև ել քի մէջ, իբ րև արա բա կան 
արև ել քին բա նա լի եր կի րը՝ տնտե սա կանմշա կու թա յին առում ե րով, 
զինք վե րա ծած է մե ղո ւա փե թա կի մը: Շրջա նին մէջ Լի բա նա նի ժիր դե
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րա կա տա րու թե ան մի ակ պատ ճա ռը աշ խար հագ րա կան իր դիր քը չէ 
ան շուշտ. անոր խառն բնակ չու թիւ նը (քրիս տո նե այիս լամ), պե տու թե
ան դրո ւած քը (հա մայն քա պե տա կան), քա ղա քատն տե սա կան հա մա
կար գը (շու կա յա կան ազա տա կան յա րա բե րու թիւն ներ), ժո ղո վուր դին 
ձեռն հա սու թիւ նը և առ կայ բա ցա ռիկ ճկու նու թիւ նը խնդիր ներ լու ծե լու, 
կար գա ւո րե լու, կամ խնդիր նե րու մէջ իսկ ‘գործ քա լեց նե լու’ ճար տա
րութիւ նը զինք մրցու նակ կը դարձ նեն շրջա նի միւս եր կիր նե րուն դի
մաց: Այս մրցու նա կու թիւ նը բա ցա ռիկ կը դառ նայ երբ նկա տի առ նենք 
որ արա բա կան արև ել քի ոչ մէկ եր կիր ու նի այն ազա տու թիւն նե րը, պե
տա կան հա մա կար գի, ըն կե րա յին կա ռոյ ցի ժո ղովր դա վա րա կան այն 
յատ կա նի շե րը զորս Լի բա նան ու նի:

Ինչ խօսք՝ այս իրա կա նու թիւ նը յատ կան շա կան տի նա միզմ մը կը 
յա ռա ջաց նէ երկ րին մէջ, որ կ’ազ դէ երկ րին բնակ չու թե ան կեն ցա ղին, 
մտա յին հա մա կար գին և գոր ծու նէ ու թե ան հմտու թիւն նե րուն: 

Պէտք կա՞յ ըսե լու որ այս տի նա միզ մը լա ւա պէս ազ դած է լի բա նա
հայ ըն տա նի քին վրայ ևս, որ ար դէն իսկ ներ ծին տի նա միզմ, աշ խու ժու
թիւն և արթ նու թիւն ու նի:

Սա կայն, լի բա նա հայ ըն տա նի քին եռան դին վրայ ազ դող մի ակ 
գոր ծօն նե րը իր ներ ծին ու ժա կա նու թիւնն ու երկ րէնանի մի ջա կան մի
ջա վայ րէն իրեն հաս նող ազ դակ նե րը չեն: Այդ ազ դակ նե րուն կող քին 
կայ նա և այլ գոր ծօն մը՝ հա մա հայ կա կա նը: Ար դա րև, Լի բա նա նի հա յօ
ճա խը տաս նա մե ակ ներ շա րու նակ, հան դի սա նա լով Սփիւռ քի գլխա ւոր 
օղակ նե րէն մէ կը1, այ սօր ևս ան ցե ա լի աւան դով ու ժա ռան գով ներծ
ծողն է թէ՛ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի հան րա պե տու թիւն նե րուն ներ քին 
թէ այլ զար գա ցում ե րէն եկող կայ ծակ նե րուն, և թէ՛ Սփիւռ քէն սկիզբ 
առած և առ նող որև է զար գա ցու մէ յա ռա ջա ցած ու յա ռա ջա ցող փայ լա
տա կում ե րուն:

Այս բո լո րը պատ ճառ կը հան դի սա նան, որ լի բա նա հայ ըն տա նի քը 
դառ նայ բա ցա ռիկ յա րա շարժ (չը սե լու հա մար ան կա յուն), միշտ են թա
կայ ըլ լայ փո փո խու թիւն նե րու, ար ձա գան գէ նո րու թիւն նե րուն և իւ րո վի 
որ դեգ րէ զա նոնք ու հա կա դար ձէ:

Հե տև ա բար, երբ կը խօ սինք լի բա նա հայ ըն տա նի քին մա սին, չենք 
կրնար զայն նկա տել քսա նա մե այ կա յու նու թե ամբ յատ կան շո ւող, դան
դաղ ձև ա փո խո ւող, զգուշ բա րեշր ջո ւող գո յու թիւն մը: Պէտք է աւելց նել 

1 Կար ժամանակ՝ 1950 –1975, երբ ան կը նկատուէր Սփիւռքի մայրաքաղաքը:
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նա և, որ մա նա ւանդ մե րօ րե այ լի բա նա հայ ըն տա նի քը մի օ րի նակ չէ, մի
ա տե սակ չէ. ան այ լա զան է: Այլ խօս քով չենք կրնար խօ սիլ մի ա տարր 
լի բա նա հայ ըն տա նի քին մա սին: Այս իրա կա նու թե նէն մեկ նե լով, կա
րե լի չէ նա և յստա կօ րէն պար բե րա կա նաց նել լի բա նա հայ ըն տա նի քի 
ձև ա փո խում ե րը, կամ զայն բա ժա նել 20ամե ակ նե րով: Այդ պատ ճա
ռով ալ որոշ վե րա պա հու թե ամբ այս տեղ կը ներ կա յաց նենք այդ ձև ա
փո խում ե րը՝ պայ մա նա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րով: Լպրծուն են մա
նա ւանդ այդ թո ւա կան նե րուն սկիզբ ներն ու վեր ջե րը:

Այս տեղ հա մա ռօ տա կի պի տի ներ կա յաց նեմ ըն կե րատն տե սա
կան, ազ գա յին և կեն ցա ղա յին այն վե րա փո խու թիւն նե րը որոնց են
թար կո ւե ցաւ լի բա նա հայ ըն տա նի քը վեր ջին հա րիւ րա մե ա կին: Աւե լորդ 
է ըսել, թէ նիւ թը սպա ռած չենք նկա տեր, կա րե լի է մե ծա պէս հարս
տաց նել զայն յա ւե լե ալ տո ւե ալ նե րով ու դի տար կում ե րով, և ան շուշտ՝ 
ամ բող ջա կան չէ ան: Ան պար զա պէս փորձ մըն է ման րա դի տա կի տակ 
առ նե լու լի բա նա հայ ըն տա նի քը և պար զե լու անոր ան ցած ու ղին և ազ
դե ցիկ գոր ծօն նե րը որոնք վե րա ձև ե ցին լի բա նա հայ ըն տա նի քը:

Լի բա նա հայ Ըն տա նի քը 1920ական նե րու սկիզ բին
Նոր ժա մա նած էր ան Պէյ րութ, կե ցու թե ան վայ րը՝ առա ջին օրե

րուն հսկայ ախո ռի մը մէկ պզտիկ աւա զանն էր: Կող քի քսա նե ակ մը 
աւա զան նե րուն մէջ կա յին այլ ըն տա նիք ներ: Սրա հին մէջ ընատ նիք
նե րը ան ջա տո ւած չէ ին իրար մէ բարձ րա դիր պա տե րով կամ վա րա
գոյր նե րով, բո լո րը իրար կը դի տէ ին. հա սա րա կաց, ընդ հան րա կան 
ըն տա նե կան կե անք կ’ապ րէ ին: Իւ րա քան չիւր ըն տա նիք կը տես նէր, կը 
դի տէր միւս ըն տա նիք նե րուն կեն ցա ղը: Ըն տա նիք նե րը մէկ հա սա րա
կաց տա նիք ու նէ ին:

Դժո ւար է զայն ըն տա նիք կո չել, որով հե տև խլե ակմա ցոր դաց
ներ էին, դար ձե ալ և երկ րորդ ան գամ տե ղա հա նո ւած: 

Անոնց հո գե բա նա կան վի ճա կը մա հո ւան, հա լա ծան քի, անա պա
հո վու թե ան, վա ղո ւան հան դէպ անո րո շու թե ան, ահա բե կե ա լու թե ան 
կա ցու թիւն մըն էր: Իւ րա քան չիւ րը կը մտա ծէր իր մոր թը փրկել, մինչ 
բո լո րը մի ա ցե ալ կ’ապ րէ ին:

Այս սրահ նե րուն կող քին գո յա ցան նա և վրան ներ և յա ռա ջա ցաւ 
վրա նա քա ղա քի առա ջին մի ջա վայ րը հայ ըն տա նի քին: Վրա նա քա
ղա քը հա զիւ մէկ քա նի տա րի գո յա տև եց: Անոնք որոնք մի ջոց ու նէ ին, 
ձեռն հաս այ րեր ու նէ ին դուրս ելան այդ վայ րէն ու գա ցին մօ տա կայ 
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շրջան նե րուն մէջ յա րա բե րա բար յար մար սե նե ակ ներ վար ձե լու: Ու րիշ
ներ, որոնք նո ւազ հնա րա ւո րու թիւն ներ ու նէ ին, այդ վրան նե րը փո խա
րի նե ցին թի թե ղե այ և փայ տե այ տնակ նե րով: Վրա նա քա ղա քը տա կաւ 
վե րա ծո ւե ցաւ քիչ մը յա ռա ջա ցե ալ կե թո յի մը, ուր օգ նու թե ան հա սան 
մի սի ո նար նե րը, Ազ գե րու Լի կան, Ֆրան սա կան Հո գա տար Իշ խա նու
թիւն նե րը, հայ կա կան բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը: 

Կե թօն հո ղէ փո ղոց ներ ու նի, ծո վե զերքն է, եր բեմ ծո վը կը փո
թոր կի, կամ հե ղե ղան ման փո թոր կոտ անձ րև կը տե ղայ ու ջու րը կը 
բարձ րա նայ և կը տա նի ամուր չգա մո ւած թի թեղ նե րը, կը մտնէ տու նե
րէն ներս տա նե լու հա մար ամէն չամ րա ցած իր, իսկ միւս նե րը խո նաւ ու 
թաց կը դարձ նէ՝ յա ռա ջաց նե լով տար բեր տե սա կի հի ւան դու թիւն ներ:

Աւե լորդ է ըսել որ ջե ռուց ման և մաքր ման մի ջոց նե րը նախ նա կան 
են: Ջե ռու ցում չկայ, իսկ մաք րու թե ան խնդիր նե րը՝ լո գանք, լո ւացք, զու
գա րան՝ ծո վե զեր քը: Ըմ պե լի ջու րը կը մայ տագ նա պա լի հար ցա կան: 
Այս շրջա նին բարձր է ման կա կան մա հա ցու թե ան տո կո սը: Փոք րե րը 
փո շոտ փո ղոց ներն են, արև ին ու ցուր տին տակ, դպրոց չկայ տա կա ւին, 
կամ իրենց բախտ չէ վի ճա կո ւած գո յու թիւն ու նե ցող մէկ –եր կու հայ կա
կան դպրոց նե րը ընդգր կո ւիլ: Կը դի տեն իրենց շուր ջը և հա րա զատ ու 
հա մերկ րա ցի կը փնտռեն:

Լի բա նա հայ Ըն տա նի քը 1925 –40ական նե րուն
Լի բա նա հայ ըն տա նի քը ան ցած է թի թե ղե այ և փայ տե այ տնակ նե

րու, որոնց իւ րա քան չիւր սե նե ա կը ըն տա նիք մը կը պա րու րէ: Տա կա ւին 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թե ամբ կ’ապ րի այդ թի թե ղա շէն քեմ փե րուն 
մէջ: Հա ւա քա կան է ջու րը, զու գա րա նը, լո ւաց քի տե ղը, փու ռը: Հա ւա
քա կան են տօ նա կա տա րու թիւն նե րը՝ Զա տի կը (հաւկ թա խաղ ևն.):

Քիչ մը կա յու նա ցած է կար ծես, թէ և վստահ չէ թէ յա ջորդ տա
րի նե րուն ի՞նչ պի տի ընէ: Հի մա ըն տա նի քին բա նուկ ձեռ քե րը քա ղա
քին կեդ րո նը կ’եր թան՝ շուրջ 25 վայր կե ան քա լե լով, ուր աշ խա տա ւոր 
բա նո ւոր նե րու կա րի քը կայ: Ասոնք շատ աժան գի նե րով կ’աշ խա տին՝ 
‘կտրե լով’ շու կա յին գի նե րը և դժո գո հու թիւն յա ռա ջաց նե լով տե ղաբ նիկ 
բա նո ւոր նե րուն մէջ: Իրի կու նը այ րե րը կը հա ւա քո ւին քեմ փին (գաղ թա
կա յա նին) բա ցօ թե այ վայ րե րը, կը խօ սին իրենց օրո ւան տե սածապ
րա ծէն, փոր ձա ռու թիւն կը փո խա նա կեն: Ար դէն ան ցում կա տա րած են 
իրենց ծննդա վայ րի ‘ար հեստ’էն այս տե ղի նոր ար հես տին, որ գրե թէ 
միշտ բեռ նակ րու թիւն է՝ շա տե րուն պա րա գա յին:
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Յա ճախ այ րե րուն կող քին կի ներն ալ աշ խա տան քի կ’եր թան. 
ասոնք լո ւաց քի կ’եր թան հա րուստ տու նե րը, կամ մաք րու թիւն կը կա
տա րեն ու նև որ նե րու տու նե րու մէջ, յա ճախ հա ւա քա րար ներ են...:

Իրենց հե ռա ւոր ու մօ տիկ ազ գա կան նե րու փնտռտու քը սկսած է 
ար դէն ար դիւնք տալ: Հայ րե նակ ցա կան մի ու թիւն նե րը աշ խուժ են, կը 
հա մախմ բեն զա նոնք և կը ջա նան հո ղակ տոր մը ձեռք ձգել ու զայն 
մաս նավ ճա րով ծա խել հա մերկ րա ցի նե րուն, որ պէս զի քովքո վի գտնո
ւին, հին երկ րին խեղ ճուկ տար բե րա կը յա ռա ջաց նե լու հա մար: Այս 
սե րուն դը ու րիշ բան չի գի տեր, բա ցի հին կե ան քէն իր գիւ ղին: Ամուս
նու թիւն նե րը նա խընտ րե լի է որ նե հայ րե նակ ցա կան ըլ լան և ներ հա
մայն քա յին:

Կե ան քը կը սկսի վե րըն ձիւ ղիլ. Բազ մա զա ւա կու թիւն կայ՝ 4 –5 
զա ւակ, եր բեմ ալ աւե լի, բայց հի ւան դու թիւն նե րը, թերս նու ցու մը կը 
հնձեն փոք րե րը: Դպրոց ներ կան՝ ման կա պար տէզ և կա մացկա մաց ալ 
նա խակր թա րան: Բայց ման կա պար տէզ նե րուն աշա կերտ նե րը շատ են, 
մինչ քիչ են նա խակր թա րա նի վե րի կար գե րու աշա կերտ նե րը. ասոնք 
այ լևս կրնան աշ խա տիլ, կամ առ նո ւազն ու սում ա կան ծախս չըլ լալ 
իրենց ծնո ղաց:

Լե զուն կը մայ մեծ մա սամբ թրքե րէն:
Որ բա նոց նե րուն մեծ մա սը 1920ական նե րուն վեր ջը կը փա կո ւի, 

որ բա նո ցա յին նե րէն խում բեր կը մտնեն ամուս նա կան տա րիք, կ’ըն
տա նև ո րո ւին, կը սկսին հայ կա կան ար հես տա նոց նե րու տա րածք ներ 
յա ռա ջա նալ: Յա ռա ջա ցած երի տա սարդ սե րուն դը կը սկսի ան դա մագ
րո ւիլ կու սակ ցու թիւն նե րուն:

Կը սկսի ձև ա ւո րո ւիլ բնա կա նոն ըն տա նի քը. երէց ծնողքծնողք
փոք րեր: Երէց ծնող քին քով հա սակ կ’առ նէ թոռ նի կը, որ կը լսէ անոր 
Ցե ղաս պա նու թե ան պատ մու թիւն նե րը:

Կե թօն գէշ բան է սա կայն: Ճիշտ է, իւ րա քան չիւր ըն տա նիք իր 
սե նե ա կը ու նի, բայց այդ տան պա տե րը թա փան ցիկ են, իրար մա սին 
շատ բան գի տեն: Հայ ըն տա նիք նե րուն մե ծա մաս նու թիւ նը նոյ նան ման 
են: շատ տար բե րու թիւն նկա տե լի չէ հայ ըն տա նիք նե րուն մի ջև, հա կա
ռակ որ խումբ մը հայ ըն տա նիք ներ  – թե րևս 15 –20 տո կո սը  – հե ռա ցած 
են գաղ թա կա յան նե րէն և սկսած են ապ րիլ այ լուր, թէ և ընդ հան րա կան
հա սա րա կացկեն ցա ղա յին յատ կա նի շե րը տա կա ւին կը գե րակշ ռեն: 
Իւ րա քան չիւր կու սակ ցու թիւն և հա մայնք յա ռա ջա ցու ցած է իր թեր թը 
և տպա րա նը:



34 Անդ րա նիկ Տա գէ սե ան

Լի բա նա հայ Ըն տա նի քը 1940 –65ական նե րուն
Լի բա նա հայ ըն տա նի քը այ լևս մի ա տե սակ չէ: Խա ւե րըդա սա կար

գե րը ձև ա ւո րո ւած են: Կու սակ ցու թիւն նե րը կը սկսին գե րակշ ռել քա ղա
քա ցի ա կան ըն կե րու թե ան միւս ոլորտ նե րը՝ եկե ղե ցի, հայ րե նակ ցա կան 
միւ թիւն ներ, դպրոց ներ: Կու սակ ցու թիւն նե րը կը դառ նան աւե լի յար ձա
կո ղա պաշտ: Անոնք կը ձգտին վե րահս կել վե րո յի շե ալ բնա գա ւառ նե րը: 
Ըն տա նիք նե րը՝ մին չև 1950ական նե րու կէս, բև եռ ներ գո յա ցու ցած են 
և կը պաշտ պա նո ւին կու սակ ցու թե անց մի ջո ցով: Պե տու թիւնն ալ շատ 
դեր չու նի: Իւ րա քան չիւր խմբա ւո րում ու նի պե տու թե ան մէջ գոր ծող 
զօ րա ւոր հա մայն քի մը նե ցու կը և անոր մի ջո ցով կը ջա նայ լու ծել իր 
հո վա նա ւո րած ըն տա նիք նե րուն և պե տու թե ան մի ջև եղած կամ յա ռա
ջա ցող հար ցե րը: Իւ րա քան չիւր կու սակ ցու թիւն ձև ա ւո րած է իր մշա կու
թա յին մաս նա ճիւ ղը:

Յա ռա ջա ցած է երկ րոր դա կան դպրոց նե րու ցանց մը, որուն մե
ծա գոյն ար դիւնք նե րէն կ’ըլ լայ թրքե րէ նի փո խա րի նու մը հա յա խօ սու
թե ամբ: Ման կա պար տէզնա խակր թա րան նե րուն մէջ, իւ րա քան չիւր 
աշա կերտ իր բե րած գա ւա թով ամէ նօ րե այ կաթ կը խմէ՝ հայ թայ թո ւած 
Գա րա կէ օ զե ան բա րե սի րա կան հաս տա տու թե ան կող մէ իբ րև նո ւէր և 
սնունդ: Առող ջա կան կա րիք նե րու հա մար նիւ թա պէս ան ձուկ ըն տա
նիք ներ կը դի մեն ՀԲԸՄ դար մա նա տու նը, կամ բա րե սի րա կան նո
ւազ ծա նօթ այլ հիմ արկ ներ: Տնտե սա կան վի ճա կը նո ւազ մտա հո գիչ 
կը դառ նայ և երկ րոր դա կա նի շրջա նա ւարտ նե րու խումբ մը բախ տը 
կ’ու նե նայ հա մալ սա րան ներ յա ճա խե լու: Սա կայն այս հա մալ սա րա նա
ւարտ նե րուն նիւ թա կան եկա մու տը հա զիւ կը յա ջո ղի իրենց լայ նա ծիր 
ըն տա նի քին և գեր դաս տա նին պէտ քե րուն աջակ ցիլ:

Հայ ըն տա նի քը բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թե ամբ (80 –90 տո կոս) 
դուրս ելած է գաղ թա կա յա նէն և հաս տա տո ւած հա յա ւան նե րու մէջ 
(Պուրճ Հա մուտ, Հա ճըն, Մար Մխա յէլ, Էշ րե ֆիէ), ուր կու սակ ցու թիւն
նե րը գե րիշ խողն են: Հար սա նիք նե րը կը կա տա րո ւին ազ գայ նա կան 
շուն չով, հարս ու փե սան ձի ա կառ քով կը տա րո ւին եկե ղե ցի, գի շե րա յին 
խնճոյ քին ֆե տա յա կան եր գե րը (Լու սին Չկար ևն.) եր կին քը կը թնդաց
նեն և տեղ մը ազ գա յի նը կը փո խա րի նո ւի կու սակ ցու թիւ նով:

Ներ գաղ թը հա զիւ հան դար տած ըն տա նիք նե րը կը վե րաքրք րէ. կը 
խախ տի նա և յա ռա ջա ցած միջ կու սակ ցա կան հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը:

Պաղ Պա տե րազ մը իր ծանր ազ դե ցու թիւ նը կ’ու նե նայ և կու սակ
ցու թիւն նե րու շար քե րը կ’անց նին եղ բայ րաս պա նու թե ան: Կող մե րը 
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կ’արիւ նո տեն զի րար: Ըն տա նիք նե րէն շա տեր կը նա հան ջեն կու սակ
ցու թիւն նե րէն, մե ղադ րե լով հա կա ռա կորդ կու սակ ցու թիւ նը իրենց ըն
տա նի քի կե ան քին բռնա բա րու մին մէջ: 

Լի բա նա հայ ըն տա նի քը պա ռակ տո ւած է, վի ճա կը հա սած է հոն 
որ ըն տա նիք ներ կը յայ տա րա րեն թէ կը նա խընտ րեն խնա մի ա նալ 
թուր քին քան թէ հա կա ռա կորդ կու սակ ցա կա նին: Կու րա ցու մը և հայ
րե նա սի րա կան ու ազ գա յին զգա ցում ե րուն աղա ւա ղու մը հա սած է գա
գաթ նա կէ տին: Եկե ղե ցին դուրս չի ձգո ւիր այս պայ քար նե րէն: Սպա
նու թիւն նե րը կը խլեն առ նո ւազն հա րիւ րե ակ մը երի տա սարդ նե րու 
կե ան քը: Այս սպա նու թիւն նե րը նոր չէ ին. կա յին քսա նա կան նե րէն, բայց 
թէ ժա ցան 1958ին, ապա նա հան ջե ցին, բայց եր բեք չդադ րե ցան:

Լաւ որ 1965ը կը հաս նի ու ոմանք խել քի կու գան թէ շե ղած են 
իրենց առա քե լու թե նէն: Եղեռ նի յիս նա մե ա կը կը պար տադ րէ որ անոնք 
վե րա սահ մա նեն իրենց օրա կար գը և թուր քը դնեն իբ րև իրենց առա ջին 
թշնա մի, ու ման րամս նեն հո ղա յին հար ցը, ջար դե րը, վե րա տի րա ցու մը:

Լի բա նա հայ Ըն տա նի քը 1965 –1990ական նե րուն
Այս հանգ րո ւա նին լի բա նա հայ ըն տա նիք կը վե րա դառ նայ Սո վե

տա կան Հա յաս տա նը, տան և ար հես տա նոց նե րուն պա տե րուն եղած 
հօ րե նա կան, հայ ֆե տա յի նե րու նկար նե րուն թէ հայ երև ե լի մար զիկ
նե րու և անու շիկ (քիչ մըն ալ հրա պու րիչ ու մեր կա պա րա նոց) դե րա
սա նու հի նե րու նկար նե րուն կող քին կը փակ ցո ւին Էջ մի ած նի, հայ րե նի 
գե ղա տե սիլ վայ րե րու, պա պե նա կան աւան նե րու հա յաս տա նե ան տար
բե րակ նե րուն նկար նե րը, Արա րատ Լե ռան, Սար դա րա պա տի, Ծի ծեռ
նա կա բեր դի, սո վե տա հայ մշա կոյ թի ազ գայ նա կան նշա նա ւոր դէմ քե րու 
(Պա րոյր Սև ակ, Վիք թոր Համ բար ձու մե ան) նկար նե րը կը տա րա ծո ւին, 
չի կան քա նե րը կը զար դա րեն տու ներ...: Հայ ըն տա նի քին տան պա տե
րուն գոյ նե րը կը լու սա ւո րո ւին, մթա գոյ նը կը նա հան ջէ: Հա յաս տա նէն 
այ ցե լու թե ան կու գան մար զա կան ու մշա կու թա յին խում բեր, Արա րատ 
ֆութ պո լի խում բը կը գրա ւէ հո գի նե րը և հայ կա կան հպար տու թիւն կը 
սեր մա նէ լի բա նա հայ ըն տա նի քին մէջ, երե խա ներ Հա յաս տան ամառ
նա յին ճամ բար նե րու կ’եր թան, ըն տա նիք ներ կ’այ ցե լեն Երև ան, կը վե
րա հաս տա տեն կա մուրջ նե րը 1946ին ներ գաղ թած իրենց հա րա զատ նե
րուն հետ:

Լի բա նա հայ մշա կոյ թը, մա մու լը, գրա կա նու թիւ նը, թատ րո նը կը 
խու ժեն հայ ըն տա նիք, որ կը ձգտի իր դի մա պատ կե րին կցել ‘մշա կու
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թա սէր’ ածա կա նը, երև իլ իբ րև տու նը թերթ ու նե ցող, գրա դա րան ու նե
ցող, երգ չա խում բի կամ թա տե րա խում բի ան դամ:

Մի ա ժա մա նակ հայ ըն տա նի քէն ներս կը մտնէ հե ռա տե սի լը: Տե
ղա կան ալիք նե րը կը սկսին նոր մտա ծում եր ներշն չել պա տա նի թէ 
այլ տա րի քի ակն դիր նե րուն: Սե րունդ նե րէն շա տեր եթէ նոյ նիսկ չեն 
կրնար սա հուն արա բե րէն խօ սիլ, լա ւա պէս կը հասկ նան արա բե րէ նը և 
կրնան պա տաս խա նել ու ար տա յայ տո ւիլ արա բեր րէնանգ լե րէն խառն 
լե զո ւով մը: Մի ջակ կա րո ղու թե ամբ ըն տա նիք ներ կը սկսին ամառ նե րը 
գիւղ ել լել, ուր կը ծա ւա լի շփու մը տե ղաբ նիկ նե րուն հետ, կը յա ռա ջա
նան նոր յա րա բե րու թիւնն ներ, կը զօ րա նայ անոնց մէջ արա բե րէ նը, կը 
ծա նօ թա նան տե ղաբ նիկ նե րու բար քե րուն:

Կը յա ռա ջա նայ նոր սե րունդ մը, որ Եղեռ նի 50ամե ա կի, ազ գայ
նա կա նու թե ան, Հա յաս տա նի և Լի բա նա նի իրո ղու թիւն նե րուն դի մաց 
կը հար ցադ րէ իր ինք նու թե ան մա սին:

Ըն տա նի քին զա ւակ նե րը կը սկսին շրջան ցել իրենց հայ րե րը, 
որոնց հե ղի նա կու թիւ նը կը նա հան ջէ՝ իտես ըն տա նի քին նո րա հաս 
ան դամ ե րուն աւան դա կա նէն ժա մա նա կա կի ցին ան ցու մին: Հա մալ
սա րա նա կան նե րը կը դառ նան տե սա կա րար կշիռ, կազ մա կեր պու թիւն
նե րը կը ձգտին գրա ւել երի տասր դու թիւ նը, որ աւե լի քննա կան կը մօ
տե նայ ազ գա յին հար ցե րուն, քան՝ զգա ցա կան:

Լի բա նա նի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին բեր մամբ կը շեշ տա ւո
րո ւի երի տա սարդ տար րին դե րը. ա՛ն է պա հա կու թիւն ընո ղը, ա՛ն է հե րո
սա ցո ղը և ա՛ն է որ հո գա ծու թե ամբ ու գո րո վով կը պա տո ւի, որ յե տա գա
յին զինք կը դարձ նէ ըն տա նի քի աւե լի ան կախ ան դա մը, որ հար ցա կա նի 
տակ կ’առ նէ նախ կին զո հո ղու թիւն նե րը ըն տա նի քի այլ ան դամ ե րուն: 
Ա՛ն է որ հար ցա կա նի տակ կը դնէ տա րո ւած ազ գա յին աշ խա տանք նե րը 
և կ’աց նի նոր մի ջոց նե րով Հայ կա կան Հարց լու ծե լու ջան քին:

Տան մայ րը կը սկսի իր իրա ւա կան և իշ խա նու թե ան տա րած քը ըն
դար ձա կել ի հե ճուկս իր անե րին, զո քան չը իր դիր քե րը կը զօ րաց նէ փե
սա յին ըն տա նի քին մէջ: Կը գու նա տին նա հա պե տա կան ըն տա նի քին 
գոյ նե րը, հա կա ռակ որ աւան դա կան տօ նե րուն առ թիւ (Ս. Սար գիս, Ս. 
Գրի գոր Լու սա ւո րիչ, Ս. Քա ռա սուն Մա նուկ, Ս. Յա րու թիւն կամ Ծնունդ 
ևն.) կը շա րու նա կո ւին անո ւա նա կո չա կան այ ցե լու թիւն նե րը: Եկե ղե ցի
ին ալ ազ դե ցու թե ան գօ տին կը կծկո ւի. դպիր նե րը կը նո ւա զին, եկե
ղե ցի յա ճա խում ե րու մեծ մա սը իբ րև պատ ճառ կ’ու նե նայ պսա կը, 
մկրտու թիւ նը կամ թա ղումհո գե հան գիս տը: 
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Լի բա նա հայ Ըն տա նի քը 1990 –2015ական նե րուն
Կը շեշ տո ւի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ազա տա կան մուտ

քը և ըն դու նու մը բո լոր Սփիւռ քին կող մէ: Բո լո րը կրնան Հա յաս տան 
այ ցե լել առանց երկմ տան քի:

Լի բա նա հայ ըն տա նի քին բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թիւ նը լքած է 
կե թօն, բայց ոչ բո լո րը շրջան ցած են կե թո յա կան մտայ նու թե ան բո լոր 
օղակ նե րը: Լի բա նա հայ պատ կան մար մին նե րը հա սու են և կրնան վե
րահս կել մի այն լի բա նա հա յու թե ան շուրջ 40 տո կո սը: Ի տար բե րու թիւն 
նա խորդ ժա մա նա կա հա տո ւած նե րուն, առա ջին ան գամ է որ լի բա նա
հայ նո րա հաս սե րուն դին քով կը գե րակշ ռէ գի տակ ցա կան կամ են թա
գի տակ ցա կան տե ղա յի նը քան թէ հայ կա կա նը: Կը նա հան ջէ ամէն ինչ 
որ հայ կա կան է՝ լե զուն, մշա կոյ թը, հայ կա կան գի տե լիքն ու գի տակ
ցու թիւ նը: Ըն տա նի քին իշ խա նու թիւ նը, ազ դե ցու թիւ նը կտրուկ ան կում 
կ’ար ձա նագ րեն զաւ կին հան դէպ:

Սե րուն դը փո խո ւած է. ան աւե լի լի բա նան ցի է քան հայ, նո ւազ 
մտա ծող է քան նա խորդ սե րունդ նե րը, ինք նու թե նա կան թէ էու թե նա
կան հար ցե րը զինք նո ւազ կը հե տաքրք րեն, մա նա ւանդ որ ըն տա
նի քին մէջ ար ժէ հա մա կար գը փո խո ւած է, նա հան ջած է ազ գա յինն ու 
բա րո յա կա նը՝ նիւ թա կա նին դի մաց, ըն տա նի քին գի տակ ցու թե ան փո
խան ցո ւող գի տե լի քին աղ բիւ րին մե ծա մաս նու թիւ նը հայ կա կան չէ, թա
պու չէ այ լևս խառն ամուս նու թիւ նը: Եթէ առաջ օտար հար սը հա յե րէն 
կը սոր վէր, հի մա հայ ըն տա նիքն է որ կը հե տև ի օտար հար սին լե զո ւին, 
կը լե զո ւա փո խո ւի:

Փո խո ւած են մտա հո գու թիւն նե րու ծի րը, հե տաքրք րու թիւն նե րը, 
նա խա պա տո ւու թիւն ներն ու առաջ նա հեր թու թիւն նեդ րը, նո ւա զած է ըն
տա նի քին դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու թիւ նը, դեռ աւե լի՝ հայ իրա կա
նու թե ան դաս տի ա րակ չա կան ազ դե ցու թիւ նը հայ նո րա հաս սե րուն դին 
վրայ: Փո խո ւած են նա և ըն տա նի քին բա ղադ րա տար րե րը. չկան այ լևս 
երէց ծնողք նե րը, որոնք կա րև որ չա փով լու սանց քայ նա ցո ւած են իրենց 
թոռ նե րուն դաս տի ա րա կու թե ան աշ խա տան քէն, քա նի որ փոք րա ցած է 
ըն տա նի քը. ոչ մի այն ան մի ջա կան հա րա զատ նե րը չեն բնա կիր իրա րու 
կից տու նե րու, յար կա բա ժին նե րու, կամ հայ կա կան թա ղա մա սե րու մէջ, 
այլ նա և հե ռու են ըն տա նիք նե րը, որոնք ու նին ըն դա մէ նը մէկ կամ եր
կու զա ւակ՝ նախ կին մին չև 4 –5 զա ւակ նե րու փո խա րէն:

Շատ ցած է հայ ըն տա նի քին տե սա կա նին, միւս կող մէն նա հան
ջած է փո խօգ նու թիւ նը: Ամէն մարդ իր գլխուն ճա րին կը նա յի, մի ու
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թիւն ներն ու կազ մա կեր պու թիւն նե րը ճիգ կը թա փեն իրենք զի րենք 
ոտ քի պա հե լու, քան յա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րե լու, նո րու թիւն բե րե լու 
և ‘աչ քե րը դուրս դար ձու ցած’ նո րա հաս սե րուն դը հրա պու րե լու, ներգ
րա ւե լու:

Հա մաշ խար հայ նա ցու մը ըն տա նի քին ձեռ քէն կը խլէ զա ւա կը: Ըն
տա նի քը կը վե րա ծո ւի լոկ զա ւա կա բեր գոր ծա րա նի: Ըն կե րա յին հա
մա ցան ցե րուն մե նաշ նոր հը կը դառ նայ ըն տա նի քին զա ւա կը ի՛ր ու զած 
ձև ով աճեց նե լը:

Կը թո ւի թէ տեղ մը կամ տե ղեր, լի բա նա հայ ըն տա նի քը բայց մա
նա ւանդ հա յօ ճա խը չկրցաւ ինք զինք վե րար տադ րել կամ չվե րար տադ
րեց ռազ մա գի տա կան այն տա րո ղու թե ամբ որ ապա հո վէր ու երաշ խա
ւո րէր իր առողջ շա րու նա կու մը:

Ամ փո փում
Ամ փո փե լու հա մար ըսենք, թէ լի բա նա հայ ըն տա նի քը վեր ջին 

հա րիւ րա մե ա կին են թա կայ եղաւ մի ջա վայ րի ազ դե ցու թե ան. այն քան 
ատեն որ այդ մի ջա վայ րին մէջ հայ կա կան գոր ծօն նե րը գե րակ շիռ էին, 
լի բա նա հայ ըն տա նի քը կրցաւ հայ կա կա նօ րէն վե րար տադ րել ինք զինք 
(հա կա ռակ նո րա հաս սե րուն դին նե րըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թե
ան նա հան ջին): Իսկ երբ այդ մի ջա վայ րին օտար գոր ծօն նե րը հզօ րա
ցան՝ լի բա նա հայ ըն տա նի քը տա կաւ կորսց նուց իր ազ դե ցու թե ան տա
րած քը և սկսաւ ար տադ րել ըն թա ցիկ լի բա նան ցի ին շատ նմա նող նոր 
սե րունդ մը:

Анд ра ник Да ке сян
Ай ка зян уни вер си те та 

СТО ЛЕТ НЯЯ СЕМЬЯ ЛИ ВАНС КИХ АР МЯН

Ре зю ме
Сов ре мен ной жиз не де я тель но сти ар мян на арабс ком Во сто ке  – бо
лее ста лет. 
Дейст ви тель но, ед ва вы жив шие пос ле Ге но ци да остат ки ар мянс ко го 
на се ле ния, най дя убе жи ще в раз лич ных арабс ких стра нах, се год ня, 
жи вут, со зи да ют и со от но сят ся с мно го об раз ным на се ле ни ем, пе ре
жи ва ют взле ты и па де ния. 
На ря ду с по ли ти чес ки ми, со ци аль ны ми, эко но ми чес ки ми, де мог
ра фи чес ки ми, об ра зо ва тель ны ми и куль тур ны ми из ме не ни я ми, ли
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ванс кая ар мянс кая семья под вер га лась дру гим внут ри ар мянс ким 
проб ле мам и вли я ни ям, ко то рые бы ли следст ви ем как внут рен них 
со бы тий стра ны, так и, в це лом, ди ас по раль ных и об ще ар мянс ких 
про цес сов. 
В док ла де пред став лен ве ко вой путь ли ванс коар мянс кой семьи и 
про и зо шед шие за это вре мя из ме не ния в ней.
В док ла де ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся, так же, воз дейст вию этих 
из ме не ний на иден тич ность, на ци о наль ный об раз, об щест вен ную и 
со ци аль ную де я тель ность и ми ро возз ре ние но вых по ко ле ний.

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 intraArmenian factors and influences, 
which have been the consequences of both intraLebanese, Diaspora and 
panArmenian developments.
The paper narrates the track of the onehundredyearold 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 Պո ղո սյան 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Հայոց ազգագրության թանգարան

ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅԱՆ  
ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ. 

ԱԶ ԳԱԳ ՐԱ ԳԵՏ ԷՄ ՄԱ ԿԱ ՐԱ ՊԵ ՏՅԱ ՆԻ ԱՎԱՆ ԴԸ 

Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան 
և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի առա ջա տար գիտ նա կան Էմ մա 
Տիգ րա նի Կա րա պե տյա նի անունն անխ զե լի ո րեն կապ ված է հայ 
ազ գագ րու թյան հետ: Նա իր ողջ գի տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քը նվի րել է հայ ավան դա կան և ար դի ա կա նու թյան ազ գագ րու
թյան ու սում ա սիր մա նը: Է.Կա րա պե տյա նի գի տա կան ու սում ա սի
րու թյուն նե րը նե րա ռում են հատ կա պես հա յոց ավան դա կան և ար
դի ըն տա նի քի, նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կը՝ 
պատ մա կան հե տա դարձ կտրված քով, ընդ հուպ մին չև 1990ական 
թվա կան նե րը: Լի նե լով լուրջ ազ գագ րա կան կրթու թյուն ստա ցած, 
ժա մա նա կի հազ վա գյուտ մաս նա գետ նե րից մե կը Հա յաս տա նում, 
նա ու ներ դաշ տա յին հե տա զո տա կան աշ խա տան քի հա րուստ փորձ. 
ազ գագ րա գե տի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը և հմտու թյուն նե րը, 
բա նա սաց նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյուն նե րը զու գակ
ցել է հե տա զո տողտե սա բա նի բարձր որա կա վոր ման հետ: Ազ գագ
րա կան ար շա վախմ բե րի ըն թաց քում գրա ռած հա րուստ դաշ տա յին 
նյու թը, նա խա խորհր դա յին շրջա նի գրա վոր ազ գագ րա կան, ար խի
վա յին նյու թե րը միջ նա դա րյան գրա վոր սկզբնաղ բյուր նե րի տվյալ
նե րի հետ հա մադ րե լով, պատ մա հա մե մա տա կան հե տա դարձ 
վեր լու ծու թյան մե թո դի կի րառ մամբ Է. Կա րա պե տյա նը դի տար կել 
է հա յոց ամուս նու թյան, ըն տա նի քի և ազ գակ ցա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ձև երն ու էու թյու նը սո ցի ալնոր մա տի վա յին մշա կույ թի և 
ծի սա կան ավան դույթ նե րի ու սո վո րույթ նե րի հա մա տեքս տում: 
Նրա բազ մաբ նույթ գոր ծու նե ու թյան մեջ հա տուկ տեղ է գրա վում 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը Հա
յաս տա նում: 

Պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան 
և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի առա ջա տար գիտ նա կան Էմ մա Տիգ
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րա նի Կա րա պե տյա նի անունն անխ զե լի ո րեն կապ ված է հայ ազ գա
գրու թյան հետ: Նա իր ողջ գի տա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քը 
նվի րել է հայ ավան դա կան և ար դի ա կա նու թյան ազ գագ րու թյան ու
սում ա սիր մա նը:

Էմ մա Տիգ րա նի Կա րա պե տյա նը ծնվել է 1920 թ. հու լի սի 10ին, ՀՀ 
Ար մա վի րի մար զի հա մա նուն գյու ղում, ման կա վարժ նե րի ըն տա նի
քում: Միջ նա կարգ կրթու թյունն ստա ցել է Մոսկ վա յում, որ տեղ 1930ին 
տե ղա փոխ վել էր Կա րա պե տյան նե րի ըն տա նի քը: 1938 թ. ըն դուն վել է 
Մոսկ վա յի Մ. Վ. Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ
մու թյան ֆա կուլ տե տը, բայց Հա մաշ խար հա յին 2րդ պա տե րազ մի 
պատ ճա ռով, 1941 թ. ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել է Երև ան և շա րու նա կել 
կրթու թյու նը Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա կուլ
տե տում՝ ավար տե լով 1944 թվա կա նին:

1945 թ. Է. Կա րա պե տյանն ըն դուն վել է Հա յաս տա նի ԳԱ Պատ
մու թյան ինս տի տու տի աս պի րան տու րան «հայ ազ գագ րու թյուն» մաս
նա գի տու թյամբ և գոր ծուղ վել Մոսկ վա՝ ԽՍՀՄ ԳԱ ազ գագ րու թյան 
ինս տի տուտ: Նրա գի տա կան ղե կա վարն էր ակա նա վոր գիտ նա կան, 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր Մ. Օ. Կոս վե նը, որը վճռո րոշ 
նշա նա կու թյուն է ու նե ցել Է. Կա րա պե տյա նի որ պես ազ գագ րա գետ 
ձև ա վոր ման և գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կը որո շե լու 
առու մով: 1949ին ավար տե լով աս պի րան տու րան՝ 29 տա րե կան հա սա
կում այն ժա մա նակ նե րի հա մար բա վա կան վաղ տա րի քում ՝ պաշտ
պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն՝ «Գլխա գի նը հա յոց հար
սա նե կան սո վո րույթ նե րում և դրա սո ցի ալտնտե սա կան ար մատ նե րը» 
խո րագ րով:

Է. Կա րա պե տյա նի շուրջ կես դա րյա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն 
ըն թա ցել է Հա յաս տա նի Գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի հա մա կար
գում, ուր նա կրտսեր գի տաշ խա տո ղից հա սել է բաժ նի վա րի չի պաշ
տո նի և ստա ցել պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան:

Է. Կա րա պե տյա նը 1949 –1953 թթ. եղել է Հա յաս տա նի պատ մու
թյան պե տա կան թան գա րա նի, 1953 –1955 թթ.՝ ԳԱ Պատ մու թյան ինս
տի տու տի գի տաշ խա տող: 1959 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հնա գի տու թյան և ազ
գագ րու թյան ինս տի տու տի ստեղծ վե լու օրից մին չև երկ րա յին կյան քի 
ավար տը նրա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը նվիր վել է հա յոց ազ գա յին 
մշա կույ թի սո ցի ա լա կան մշա կու թա յին են թա հա մա կար գին՝ ըն տա նիք, 
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տոհմ, հա մայնք, դրա ցի ու թյուն, հար սա նե կան արա րո ղա կարգ, օժիտ 
և այլն:

Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանը բանասածի հետ

Նրա աշ խա տու թյուն նե րը՝ «Գլխա գի նը հա յոց հար սա նե կան սո
վո րույթ նե րում և դրա սո ցի ալտնտե սա կան ար մատ նե րը» (1950), « 
Ар мянс кая се мей ная об щи на Հա յոց ըն տա նե կան հա մայն քը » (1958), 
«Кров но родст вен ная груп па «азг» Հա յոց արյու նակ ցաազ գակ ցա կան 
«ազգ» խում բը» (1966), “Օժի տը հա յոց մեջ” (1978) և այլ մե նագ րու
թյուն ներ կա րև որ ներդ րում են հայ և կով կա սա գի տա կան ազ գագ րու
թյան մեջ: 47 տա րե կան հա սա կում՝ 1967 թ. նա Թբի լի սի ում պաշտ պա
նել է «Հա յոց ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը և պատ րո նի մի ան» 
խո րագ րով դոկ տո րա կան ատե նա խո սու թյու նը: 

Է. Կա րա պե տյա նի գի տա կան ավան դը նշա նա կա լի է նաև ազ
գագ րու թյան այլ ոլորտ նե րում: 1950 –1970ական թթ. նա հան դես է եկել 
հայ ազ գագ րու թյան կա րև որ հիմ ախն դիր ներ լու սա բա նող («Խորհր
դա հայ ազ գագ րու թյան մի քա նի խնդիր ներ» (1952), «Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի բան վոր նե րի ար տադ րա կան կեն ցա ղի ու սում ա սիր
ման փորձ» (1953), («Ազ գագ րա կան հան դես» հա յե րեն պար բե րա կա նի 
60ամյա կը», 1956) մի շարք հոդ ված նե րով: Է. Կա րա պե տյա նը Դ. Վար
դու մյա նի հետ հա մա հե ղի նա կու թյամբ հրա տա րա կել է «Հա յաս տա նի 
կոլտն տե սա կան նե րի ըն տա նի քը և ըն տա նե կան կեն ցա ղը» (1963) մե
նագ րու թյու նը: Է. Կա րա պե տյանն գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել 
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«Աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րը» մա տե նա շա րի «Կով կա սի ժո ղո վուրդ նե
րը» հա տո րի (Մոսկ վա, 1962 «Հա յեր» բաժ նի շա րադր մա նը (Ս. Տ. Երե
մյա նի, Ս. Դ. Լի սի ցյա նի, Դ. Ս. Վար դու մյա նի հետ): Մեծ է գիտ նա կա
նի ավան դը պատ մա ազ գագ րա կան ատ լա սի կազմ ման ուղ ղու թյամբ. 
գլխա վո րել է հայ կա կան տա րա զի ու զար դա րան քի բա ժի նը, ան ձամբ 
շա րադ րե լով «Հա յոց գլխի հար դա րանք նե րը» մա սը՝ քար տեզ նե րով և 
լու սան կար նե րի հա րուստ հա վել վա ծով: 

Նրա բազ մաբ նույթ գոր ծու նե ու թյան մեջ հա տուկ տեղ է գրա վում 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը Հա յաս
տա նում: Նա հի ա նա լի զգում էր գի տա ճյու ղե րի զար գաց ման մի տում
նե րը, ժա մա նա կի շուն չը և պա հանջ նե րը, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ 
հենց նրա ջան քե րով ստեղծ վեց ար դի ա կա նու թյան ազ գագ րու թյան 
խում բը (1976), որը 1981ին հիմք հան դի սա ցավ էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի 
բաժ նի կազ մա վոր ման հա մար: Շուրջ մե կու կես տաս նա մյակ բա ժի նը 
աշ խա տում էր հմուտ գիտ նա կա նի ղե կա վա րու թյամբ: Է.Կա րա պե տյա
նի ան վան հետ է կապ ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դի ա կան ուղ ղու թյան զար գա ցու մը Հա յաս տա նում՝ նախ կին 
Խորհր դա յին Մի ու թյու նում դառ նա լով առա ջին նե րից մե կը: Ու սում ա
սի րու թյուն ներն իրա կա նաց վել են էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի, որ պես նոր գի
տա կան ուղ ղու թյան հե ղի նակ Ռու սաս տա նի ԳԱ թղթա կից ահն դամ, 
ՀՀ ԳԱԱ ար տա սահ մա նյան ան դամ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սո որ Յու. Վ. Հա րու թյու նյա նի հետ՝ «Ազ գե րի զար գաց
ման ու մեր ձեց ման հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը» ծրագ րով: է. Կա րա
պե տյա նը, ղե կա վա րե լով էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, 
նաև հա տուկ եռան դով գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել Երև ա նի 
բնա կիչ նե րի շրջա նում կազ մա կերպ ված հարց մա նը: Ար դյուն քում հրա
տա րակ վել է «Երև ա նի բնակ չու թյու նը, էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան ու սում ա
սի րու թյուն ներ» (1986) կո լեկ տիվ մե նագ րու թյու նը (ռուս., իր և Յու. Վ. 
Հա րու թյու նյա նի խմբագր մամբ), որ տեղ նա շա րադ րել է աշ խա տան քի 
կա րև որ բա ժին նե րից մե կը՝ «Ըն տա նի քի էթ նի կա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը»: Է. Կա րա պե տյա նի ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյամբ և 
եռան դուն մաս նակ ցու թյամբ իրա գործ վել են Հա յաս տա նի պատ մա ազ
գագ րա կան մար զե րի քա ղա քա յին և գյու ղա կան բնակ չու թյան էթ նո սո
ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ և Երև ա նի բնակ չու թյան կրկնա կի 
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հար ցում (1993), որի ար գա սի քը նրա «Հա յոց ըն տա նի քը և ազ գակ ցա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը» ան տիպ աշ խա տանքն է:

Էթ նո սո ցո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, գի
տա կա նից բա ցի, ու նեն կա րև որ կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն, որոնք 
չեն կորց րել իրենց այժ մե ա կա նու թյու նը ար դի հա սա րա կու թյու նում:

Է. Կա րա պե տյա նը եղել է Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս
տի տու տի գի տա կան խորհր դի ան դամ, հնա գի տու թյան և ազ գագ րու
թյան մաս նա գի տաց մամբ դոկ տո րա կան և թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո
սու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան գի տա կան խորհր դի փոխ նա խա գահ 
և ղե կա վա րել մի շարք աս պի րանտ նե րի ու հայ ցորդ նե րի: Նրա աշա
կերտ ներն են եղել պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր ներ՝ Ռ. Կա
րա պե տյա նը, Մ. Գալս տյա նը, Ս. Մկրտչյա նը, պատ մա կան գի տու թյուն
նե րի թեկ նա ծու ներ՝ Ռ. Օհան ջա նյա նը, Հ. Գալս տյա նը, Ս. Պո ղո սյա նը: 

Էմ մա Կա րա պե տյա նը որ պես մաս նա գետ և մարդ մեծ հա մա րում 
ու ներ ոչ մի այն Երև ա նի, այ լև Թբի լի սիի, Մոսկ վա յի, ՍանկտՊե տեր
բուր գի և ազ գագ րա կան այլ կենտ րոն նե րի մի ջա վայ րում: Նա սկզբուն
քա յին ու նա խա ձեռ նող մարդ լի նե լով գի տու թյան մեջ և կյան քում իր 
շուրջ հա մախմ բել էր հա մա կիր նե րի թիմ, ան ձամբ օրի նակ ծա ռա յե լով 
կրտսեր ու ավագ գոր ծըն կեր նե րին:

Էմ մա Կա րա պե տյա նի թո ղած գի տա կան ժա ռան գու թյու նը մեծ 
ավանդ է հայ ազ գագ րու թյան, հատ կա պես ըն տա նի քի ազ գա բա նա
կան ու սում ա սիր ման բնա գա վա ռում: Նա հա տուկ անդ րա դարձ է 
կա տա րել հա յոց ըն տա նի քին և նե րըն տա նե կան, մի ջանձ նա յին, կին
տղա մարդ, ավագկրտսեր, առօ րյատոն փոխ կա պե րի ազ գագ րա կան 
դի տարկ մա նը: Նա դի տար կել է ըն տա նի քի տի պե րի՝ ըն տա նե կան հա
մայնք, մեծ ըն տա նիք կամ գեր դաս տան, մի ջու կա յին փոքր ըն տա նիք, 
գյու ղա կան և քա ղա քա յին ըն տա նիք նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
հե տա զո տել ըն տա նի քի սո ցի ալտնտե սա կան առում ե րը:

Ըն տա նի քի վե րա բե րյալ ու ներ մի շարք ու շագ րավ տե սա կետ ներ: 
Ավան դու թա յին հա սա րա կու թյու նում հա յերն ապ րել են մեծ ըն տա նիք
նե րով. մեկ հար կի տակ բնակ վում էր շուրջ 30 –40 անձ, իսկ լեռ նա յին 
շրջան նե րում՝ նույ նիսկ ավե լի: Հա յոց բազ ման դամ ըն տա նիք նե րում 
իշ խում էր խիստ կար գա պա հու թյուն, որ տեղ յու րա քան չյու րը գի տեր իր 
տեղն ու դե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և իրա վունք նե րը: Ըստ դա րե
րով կեն ցա ղա վար վող բար քե րի նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե
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րը կար գա վոր վել են սե ռա տա րի քա յին բա ժան ման սկզբուն քով, որով 
կա տար վում էր նաև աշ խա տան քի բա ժա նու մը: Տղա մար դիկ զբաղ վել 
են դրսի աշ խա տան քով, իսկ կա նայք տնա յին տնտե սու թյամբ ու գյու
ղատն տե սա կան հում քի մշակ մամբ:

Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանը հարցազրույց վարելիս

Հա յոց ավան դա կան ըն տա նիքն ու ներ աս տի ճա նա կար գա յին կա
ռուց վածք, որ տեղ կրտսեր ան դամ ե րը են թարկ վել են ավագ նե րին: Ըն
տա նի քի գլուխ կանգ նած էր տան ամե նա տա րեց տղա մար դը՝ տան տե
րը, որի տնօ րի նու թյան տակ էր գտնվում շար ժա կան և ան շարժ գույ քը: 
Նա էր ղե կա վա րում տղա մարդ ան դամ ե րի աշ խա տան քը: Տան տի րոջ 
հան դեպ վե րա բեր մուն քում ըն դուն ված էին հե տև յալ կա նոն նե րը՝ նրա 
ներ կա յու թյամբ բո լո րը ոտ քի էին կանգ նում, բարձ րա ձայն չէ ին խո սում: 
Ըն տա նի քի ան դամ երն ան վե րա պա հո րեն են թարկ վում էին նրան:

Տան տի րո ջից հե տո երկ րորդ տե ղը գրա վում էր նրա կի նը՝ տան
տի րու հին, որը ղե կա վա րում էր առտ նին կեն ցա ղը: Նրա վրա դրվում 
էին զա նա զան պար տա կա նու թյուն ներ՝ կազ մա կերպ չա կան, տնտե սա
կան, դաս տի ա րակ չա կան: Տան տի րու հին էր պա տաս խա նա տու ըն տա
նի քի կին ան դամ ե րի աշ խա տան քի հա մար, նա էր կա տա րում աշ խա
տան քի բա ժա նում և հե տև ում յու րա քան չյու րի պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար մա նը: Ին քը տան տի րու հին, կա տա րում էր ամե նա պա տաս խա
նա տու գոր ծե րը՝ հաց թխել, ճաշ պատ րաս տել ու բա ժա նել: Շե րե փը 
նրա իշ խա նու թյան խորհր դա նիշն էր: Տան տիկ նոջ մոտ էին պահ վում 
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տան «մա ռա նի» բա նա լի նե րը, առանց նրա թույլտ վու թյան ոչ ոք այն
տեղ մտնե լու իրա վունք չու ներ: Տան տի րու հու իշ խա նու թյու նը տա րած
վում էր նաև որ դի նե րի ու դուստ րե րի վրա: Ըն տա նի քում մեծ հար գանք 
ու ակ նա ծանք էին տա ծում նրա նկատ մամբ: Տան կա նան ցից մի այն նա 
իրա վունք ու ներ մաս նակ ցել ըն տա նե կան խոր հուրդ նե րին: Ըն տա նի
քի մյուս ան դամ ե րը նրան հա րա բեր վում էին վար վե ցո ղու թյան խիստ 
կա նո նե րի հի ման վրա: Ըն տա նի քի մե ծե րի և մյուս ան դամ ե րի ներ
կա յու թյամբ ամուս նա ցած որ դին չէր կա րող որևէ հո գա տա րու թյուն և 
ու շադ րու թյուն ցու ցա բե րել իր կնոջ և երե խա նե րի նկատ մամբ: Տան
տի րու հին էր դաս տի ա րա կում երե խա նե րին և ղե կա վա րում ըն տա նի
քի ծի սա կան կյան քը: Այս բո լո րի շնոր հիվ, մյուս կա նանց հա մե մա տու
թյամբ, նա բա վա կա նին բարձր դիրք էր գրա վում: Նա էր հար թում նաև 
ըն տա նի քի ան դամ ե րի, մի ջև ծա գած վե ճե րը, ղե կա վա րում և կար գա
վո րում տան հարս նե րի ու աղ ջիկ նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Հա տուկ անդ րա դարձ է ար վել ամուս նա լու ծու թյան խնդրին: 
Ամուս նա լու ծու թյու նը թույ լատ րե լի էր մի մի այն այն ժա մա նակ, երբ սե
րուն դա շա րու նակ ման գերխն դի րը վտան գի տակ էր: Ավան դու թա յին 
հա սա րա կու թյու նը ամ լու թյան մեջ մե ղադ րում էր կնո ջը որ պես չա րի և 
մեղ քի կրող: Ըստ Մխի թար Գո շի Դա տաս տա նագր քի ամուս նու թյան 
խզման շար ժա ռիթ կա րող էր լի նել ամու սին նե րի փո խա դարձ ատե լու
թյու նը, ամուս նու մշտա կան դա ժան վե րա բեր մուն քը կնոջ նկատ մամբ, 
որը սպառ նում էր նրա կյան քին, սա կայն նա հա պե տա կան դաս տի ա
րա կու թյուն ստա ցած ոչ մի կին չէր օգտ վում իր իրա վուն քից, քա նի որ 
հա սա րա կու թյու նը դեմ կլի ներ նրա վար քին, բա ցի այդ, նա գնա լու տեղ 
չու ներ, ծնո ղա կան ըն տա նի քը նրան հետ չէր ըն դու նի:

19րդ դա րին վե րա բե րող ազ գագ րա կան աղ բյուր նե րը վկա յում են, 
որ ամուս նա լու ծու թյու նը ան պատ վու թյուն և օրի նա զան ցու թյուն էր հա
մար վում, և ան գամ անպտ ղա բե րու թյան դեպ քում չէ ին դի մում դրան: 
Հա սա րա կու թյու նը չէր դա տա պար տում ամուս նուն, եթե նա ժա ռանգ
ներ ու նե նա լու հա մար ու րիշ կին էր բե րում. առա ջին կի նը դա հա մա
րում էր ամուս նու իրա վուն քը: Սա հե տաքր քիր փաստ է այն առու մով, որ 
ել նե լով ըն տա նի քի գե րա կա շա հե րից, որ քան էլ որ դիտ վեր ան հա տի 
իրա վազր կու թյան դրսև որ ման փաստ, հար ցը լուծ վել է հօ գուտ ըն տա
նի քի: Այդ էր պատ ճա ռը, որ ցան կա ցած մի ջոց նե րով աշ խա տում էին 
պահ պա նել ըն տա նի քը, և բա նը հաս նում էր նրան, որ ամուս նա լուծ վող, 
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ամուս նուն կորց րած կնո ջը չէր թույ լատր վում հե տը տա նել իր երե խա
նե րին, եր բեմ թույլ էին տա լիս տա նել մի այն աղ ջիկ զա վակ նե րին:

Խորհր դա յին իշ խա նու թյան օրոք փորձ ար վեց վե րա փո խել կնոջ 
ավան դա կան կեր պա րը, բարձ րաց նել նրա ըն տա նե կան և հա սա րա
կա կան կար գա վի ճա կը, տեղն ու դե րը հա սա րա կու թյու նում: Հայ կի նը 
ստա ցավ կրթու թյուն, մաս նա գի տու թյուն, աշ խա տանք մաս նակ ցե լով 
հա սա րա կա կան կյան քին: Որոշ ար տո նու թյուն նե րի շնոր հիվ կա նայք 
մայ րու թյու նը փոր ձում էին հա մա տե ղել վար ձատր վող աշ խա տան քի 
հետ: Դրա նով հան դերձ կա նանց և տղա մարդ կանց իրա վա հա վա սա
րու թյունն իրա կան չէր, քա նի որ կա նայք շա րու նա կում էին կրել տնա
յին տնտե սու թյան, երե խա նե րի խնամ քի և դաս տի ա րա կու թյան ծան
րու թյու նը: Թեև օրենսդ րո րեն կա նայք և տղա մար դիկ հա վա սար էին, 
ըն տա նի քում և հա սա րա կու թյան մեջ նրանց նկատ մամբ ավան դա կան 
պատ կե րա ցում ե րը կեն սու նակ էին: Երև ա նի քա ղա քի էթ նո սո ցի ո
լո գի ա կան ու սում ա սի րու թյուն ներ գրքում (Երև ան, 1986) Է. Կա րա
պե տյա նի կող մից վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի, ազ գագ րա կան որա
կա կան հե տա զո տու թյան, սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում ե րի նյու թե րի 
հի մամբ տրված է քա ղա քա յին ըն տա նի քի բնու թա գի րը, դի տարկ ված 
են նրա էթ նի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և նե րըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը :

Ար դի հա սա րա կու թյու նում կա նանց մուտ քը մեծ քա ղա քա կա նու
թյուն սահ մա նա փակ է: Կա նայք ավե լի քիչ են զբաղ վում խո շոր բիզ նե
սով, իշ խա նու թյան բարձ րա գույն ատյան նե րում կա նայք հիմ ա կա նում 
գրա վում են մի ջին օղակ նե րը: Մեր հա սա րա կու թյու նում ավան դա կան 
մեն թա լի տե տի հե տև ան քով շա րու նա կում են նա խընտ րել կա նանց հա
մե մա տա բար հա մեստ դիր քը: Կա նանց սո ցի ա լա կան դե րե րի հար ցում 
ավան դա կան կարծ րա տի պե րը այ սօր էլ կեն սու նակ են: Շատ կա նայք 
հրա ժար վում են քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան, տնտե սա կան ակ տի
վու թյու նից՝ վա խե նա լով չհա մա պա տաս խա նել կա նա ցի ու թյան իդե
ա լին: Կա րև որ է Է. Կա րա պե տյա նի այն դրույ թը, որ ճգնա ժա մա յին 
իրա վի ճա կում ու ժե ղա նում է մեծ ըն տա նի քի դե րը և գոր ծա ռույթ նե րը: 
Հա տուկ ու շադ րու թյան ար ժա նի է այն հան գա ման քը, որ գիտ նա կա նը 
մշա կու թա յին, սո ցի ա լա կան երև ույթ նե րը դի տար կում էր զար գաց ման 
մեջ՝ կա րև ո րե լով դրանց շար ժըն թա ցը՝դի նա մի կան:
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Այս պի սով, ըն տա նի քը հայ իրա կա նու թյան գլխա վոր սո ցի ա լա
կան գե րա կա յու թյունն է՝ հա մե մա տած մյուս սո ցի ա լա կան ար ժեք նե
րի հետ: Այ սօր էլ որո շա կի ո րեն պահ պան ված է ըն տա նի քի նկատ մամբ 
ու նե ցած ավան դա կան կողմ ո րո շու մը: Հայ ըն տա նի քում ծնող ներն 
առա վե լա պես մտա հոգ ված են երե խա նե րի հա մար, և հա ճախ անձ
նա կա նը ստո րա դաս վում է ըն տա նե կան շա հե րին: Դրա նով հան դերձ, 
հայ ըն տա նիքն ու նի իր տագ նապ ներն ու պրոբ լեմ ե րը: Նոր սո ցի
ալտնտե սա կան, քա ղա քա կան պայ ման նե րում ըն տա նի քը որոշ փո
փո խու թյուն նե րի է են թարկ վում, փո փոխ վում են ըն տա նի քի ան դամ
նե րի կար գա վի ճա կը, հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը, ար ժե քա յին 
կողմ ո րո շում ե րը: Ար տադ րու թյան և աշ խա տող նե րի կրճա տու մը, 
գոր ծազր կու թյու նը, կա նանց և տղա մարդ կանց դե րա յին գոր ծա ռույթ
նե րի փո փո խու թյուն նե րը, թու լաց նե լով բնակ չու թյան հար մար վո ղա
կա նու թյան ըն դու նա կու թյուն նե րը, առա ջաց նում են կոնֆ լիկտ ներ, 
ան հանգս տու թյուն և անվս տա հու թյուն ապա գա յի նկատ մամբ: Հայ ըն
տա նի քը, հա րա բե րա կան կա յու նու թյամբ և ազ գա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով հան դերձ, կրում է սո ցի ալտնտե սա կան, մշա կու թա յին 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն և կա րիք ու նի պե տա կան հո գա ծու թյան: 

Ես հպարտ եմ, որ իմ թեկ նա ծո ւա կան աշ խա տան քի ղե կա վա րը 
եղել է հայտ նի գիտ նա կա նը: Որ պես գի տա կան ղե կա վար, Էմ մա Տիգ
րա նով ան խստա պա հանջ էր, ցույց էր տա լիս ու ղին ու ինքդ պի տի 
հաս նե իր խնդրի լուծ մա նը: Ատե նա խո սա կան աշ խա տան քի պաշտ պա
նու թյու նից հե տո էլ մեր հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շա րու նակ վեց: 1996 թ. 
Էմ մա Տիգ րա նով ա յի հետ «Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի» ամ սա
գրում հա տուկ բա ժին էինք բա ցել՝ «Հայ ըն տա նի քի պրոբ լեմ ե րը և 
հե ռան կար նե րը» խո րագ րով (նրա առաջ նոր դող հիմ ադ րույթ նե րով), 
որ տեղ քննվել են հայ ըն տա նի քի հիմ ախն դիր նե րը՝ հայ կնոջ առող
ջու թյան, ամուս նա լու ծու թյան, կա նանց ռիս կի խմբե րի մա սին :

Է. Կա րա պե տյա նը փա ռա հեղ, մեծ կին էր, տի կին բա ռիս բուն 
իմաս տով՝ ինք նա տիպ աշ խար հա յաց քով, առօ րյա յով և ազն վա կա նի 
կեց ված քով: Ըստ կնոջ խառն ված քի բնու թագր ման՝ նա «ամա զո նու
հի» էր, ան զի ջում գոր ծըն կեր, ու ժեղ մրցակ ցու հի, խիստ ընդ դի մա խոս, 
հմուտ ղե կա վար ու կա մա յին ու ժեղ ան հա տա կա նու թյուն՝օժտ ված հա
տուկ խա րիզ մա յով, առաջ նոր դի հատ կա նիշ նե րով: Լի նե լով հմուտ 
մաս նա գետ և ազ գագ րու թյան նվի րյալ՝ շատ կա րև ո րում էր ըն տա նի քի 
դե րը կնոջ, հատ կա պես գիտ նա կան կնոջ կյան քում: Նա հե տաքր քիր 
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զրու ցա կից էր. խոս քը՝ դի պուկ և հա մեմ ված սուր հու մո րով: Մի և նույն 
ժա մա նակ լավ ուն կըն դիր էր: Չնա յած առա ջա ցած տա րի քին, դիր քին 
և հե ղի նա կու թյա նը՝ շատ շփվող էր, ան մի ջա կան, հա վա սա րի պես վե
րա բեր վե լով ամեն մար դու, հաշ վի չառ նե լով դի մա ցի նի կար գա վի ճա
կը, դիր քը, կրթա կան մա կար դա կը, յու րա քան չյու րին մո տե նա լով յու
րո վի ու հար գան քով: Ազն վա կան խառն վածք ու կեց վածք ու ներ: Լուրջ 
գիտ նա կան լի նե լով հան դերձ, կա նա ցի էր. սի րում էր ան թե րի հագն
վել, կրել ար դու զարդ, և միշտ՝ ճա շա կով: Էմ մա Տիգ րա նով ան ու ժեղ 
էր, կեն սա խինդ, ան գամ կյան քի վեր ջին օրե րին: 

Կյան քի 77ամյա կում հա վեր ժի ճա նա պար հը բռնած պատ մա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, ազ գագ րա գետէթ նո սո ցի ո լոգ, էթ նո ցո սի ո լո
գի ա կան հայ դպրո ցի հիմ ա դիր Էմ մա Տիգ րա նի Կա րա պե տյանն ապ
րել է լի հա գե ցած ու ստեղ ծա գործ կյանք, դար ձել մեծ մայր, տե սել թոռ
նու հու որ դուն… Էմ մա Տիգ րա նի Կա րա պե տյան՝ հայ ըն տա նի քի մեծ 
գի տակ, բնա տուր հո գե բան և հմուտ ազ գագ րա գետ, խե լա ցի ու թյան և 
կա նա ցի ու թյան ինք նա տիպ մարմ աց մամբ միկ րո տի ե զերք, որի բա
ցա կա յու թյու նը մշտա պես կզգա նրա հետ առնչ ված յու րա քան չյուր ոք…

С. Г. По го сян
Институт археологии и этнографии НАН РА

Этнографический музей Армении 

ИСТО РИЯ ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ АР МЯНС КОЙ СЕМЬИ.  
ВКЛАД ЭТ НОГ РА ФА ЭМ МЫ КА РА ПЕ ТЯН

Ре зю ме
Имя ве ду ще го на уч но го сот руд ни ка ин сти ту та ар хе о ло гии и эт ног
ра фии НАН РА док то ра исто ри чес ких на ук Э. Ка ра пе тян не раз рыв но 
свя за но с ар мянс кой эт ног ра фи ей. Всю свою на уч ную и твор чес кую 
жизнь она пос вя ти ла ис сле до ва нию тра ди ци он ной эт ног ра фии и эт
ног ра фии сов ре мен но сти. В на уч ных ис сле до ва ни ях Э. Ка ра пе тян 
рас смат ри ва ют ся, в осо бен но сти, тра ди ци он ная и сов ре мен ная ар
мянс кая семья и внут ри се мей ные от но ше ния с исто ри чес кой рет рос
пек ти вой вплоть до 1990ые го ды.
Бу ду чи, в Ар ме нии, од ним из нем но гих спе ци а ли стов сво е го вре ме
ни, с фун да мен таль ным эт ног ра фи чес ким об ра зо ва ни ем, она име ла 
бо га тый опыт по ле вых ис сле до ва тельс ких ра бот, на вы ки и зна ния 
спе ци а ли ста эт ног ра фа и уме ние об щать ся с рас сказ чи ка ми она со че
та ла с вы со кой ква ли фи ка ци ей ис сле до ва те ля те о ре ти ка. 
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Фор мы и сущ ность бра ка, ар мянс кой семьи и родст вен ных от но ше
ний Э. Ка ра пе тян рас смат ри ва ет в кон тек сте со ци аль нонор ма тив ной 
куль ту ры, ри ту аль ных тра ди ций и обы ча ев, ис поль зуя ме тод исто
ри косрав ни тель но го ана ли за и со по став ляя за пи сан ный в хо де экс
пе ди ций бо га тый по ле вой ма те ри ал, пред со ветс кие эт ног ра фи чес
кие, ар хив ные ма те ри а лы с дан ны ми сред не ве ко вых пись мен ных 
пер во и сточ ни ков.

Осо бое ме сто в ел мно го функ ци о наль ной де я тель но сти за ни ма ет ор
га ни за ция эт но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в Ар ме ни и.

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 socialnormative culture and ritual traditions and customs. 
For this purpose she applied the method of historicalcomparative ret
rospective analysis and compared the rich field work material, recorded 
during the ethnographic expedition, the written ethnographic, archival 
material of preSoviet period with the facts of medieval written sources.

Among her multifunctional activities the one of special importance is the 
ethnosociological research organized in Armenia.
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Միհ րան Գալս տյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔՈՒՄ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ  
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ԴԻ ԴՐՍԵ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ  

ԿԱ ՆԱՆՑ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ  
ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում քննարկ վում է ար դի շրջա նում հայ ըն տա նի քի գոր ծա
ռույթ նե րում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված 
կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի գոր ծո նով: Այդ նպա տա կով 
վեր լուծ վել են այն պի սի կա րև որ հե տա զո տա կան խնդիր ներ, ինչ
պի սիք են կա նանց միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով նրանց կար գա վի ճա
կում և դե րե րում, վե րար տադ րո ղա կան վար քագ ծում, երե խա նե րի 
սո ցի ա լա կա նաց ման և առաջ նա յին կեն սա փոր ձի փո խանց ման ու 
դաս տի ա րակ ման, տնտե սա կան ապա հով ման գոր ծա ռույթ նե րի 
փո փո խու թյուն ներն են: Միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով կա նանց կող մից 
ձեռք բեր ված եկա մուտն իր ազ դե ցու թյունն է թող նում ըն տա նի քում 
իշ խա նու թյան ծա վալ նե րի բաշխ ման կար գի և որո շում ե րի ըն դուն
ման մե խա նիզմ ե րի վրա: Այն սո ցի ալտնտե սա կան և հո գե բա նա
կան առու մով հան գեց նում է կա նանց ան կա խաց մա նը, որի մի ջո ցով 
նրանք կա րո ղա նում են դուրս գալ ավան դա կան վե րահս կո ղու թյան 
հա մա կար գից և դառ նալ ավե լի ինք նու րույն: Կա նայք իրենց վրա են 
վերց նում նաև ըն տա նի քի տնտե սա կան ապա հով ման և առաջ նա յին 
կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մար վաս տա կե
լու գոր ծա ռույ թը, որի հե տև ան քով ըն տա նի քում նրանց դիր քը, մեծ 
հաշ վով, ավե լի է մո տե նում տղա մարդ կանց կար գա վի ճա կին: 

Վե րոն շյալ խնդիր նե րի հե տա զո տու թյան հա մար հիմք են ըն դուն
վել Հա յաս տա նի յոթ մար զե րի յոթ քա ղա քա յին և քսան գյու ղա կան 
հա մայնք նե րի 384 ըն տա նիք նե րի հետ անց կաց ված հարց ման ար
դյունք նե րը: Այդ նյու թե րի մեկ նա բան ման հա մար տե սա կան հիմք 
են հան դի սա ցել կա ռուց ված քա յինգոր ծառ նա կան և կոնֆ լիկ տայ
նու թյան տե սու թյուն նե րը:

Հիմաբառեր. կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա, ըն տա նի քի 
գոր ծա ռույթ ներ, կար գա վի ճակ և դեր, սո ցի ա լա կա նա ցում, վե րար-
տադ րո ղա կան վար քա գիծ, ավան դա կան վե րահս կո ղու թյուն:
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Ար դի հա մաշ խար հայ նա ցու մը, տե ղե կատ վա կան հոս քե րը և բնակ
չու թյան ակ տիվ միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց ներն իրենց ազ դե ցու թյունն են 
թող նում հայ ըն տա նի քի, կա ռուց ված քի, նե րըն տա նե կան հա րա բե րու
թյուն նե րի և կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րի վրա: Աշ խա տան քա յին միգ
րա ցի ա յի պատ ճա ռով ըն տա նի քի ամու սի նը/կի նը աշ խա տանք գտնե լու 
նպա տա կով կար ճա ժամկ ետ (մին չև մեկ տա րի) և եր կա րա ժամկ ետ (մեկ 
տա րի և ավել) գտնվում են հան րա պե տու թյու նից դուրս, որի հե տև ան
քով ըն տա նի քը եր կատ վում է: Հետ խորհր դա յին փու լում հայ հա սա րա
կու թյու նում աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան շա րու նակ վում է հա մար վել 
տղա մար դու գործ, սա կայն այդ գոր ծըն թա ցը սկսել է ֆե մի նի զաց վել, 
և կա նայք այդ նպա տա կով ավե լի հա ճախ են սկսել հա տել սահ մա նը: 
Կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան իր ազ դե ցու թյունն է թող նում 
ըն տա նի քում կնոջ կար գա վի ճա կի, նե րըն տա նե կան և մի ջըն տա նե կան 
դե րե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վրա: Մյուս կող մից, կա նայք, որոնք 
առա վել ակ տիվ են մաս նակ ցում միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րին, ձեռք 
բեր ված վաս տա կի շնոր հիվ կա րող են դառ նալ ավե լի ազ դե ցիկ այն ըն
տա նիք նե րում, որ տեղ ամու սինն ան գործ է1: 

Հոդ վա ծում, մաս նա վո րա պես, նպա տակ է դրված բա ցա հայ տել, 
թե կա նանց աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ է 
առաջ բե րում ար դի հայ ըն տա նի քի կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րում և 
ի՞նչ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Այդ նպա տա կով առա ջադր վել և քննարկ վել են հե տև յալ հե տա
զո տա կան խնդիր նե րը.

1. Ի՞նչ տա րի քա յին, կրթա կան և սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ ու
նեն Հա յաս տա նի աշ խա տան քա յին միգ րանտ կա նայք.

2. Ո՞րոնք են կա նանց՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու 
պատ ճառ նե րը.

3. Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ է առա ջաց նում աշ խա տան քա յին միգ
րա ցի ան նրանց կար գա վի ճա կում և դե րե րում. 

4. Ի՞նչ ազ դե ցու թյուն է թող նում կա նանց միգ րա ցի ան երե խա նե
րի սո ցի ա լա կա նաց ման և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծա ռույթ նե
րի փո փո խու թյան 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.
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5. Ի՞նչ դեր են կա տա րում միգ րանտ կա նայք ըն տա նի քի տնտե
սա կան ապա հով ման գոր ծա ռույ թում.

6. Կա նանց կող մից ձեռք բեր ված եկա մուտն ի՞նչ ազ դե ցու թյուն 
է թող նում ըն տա նի քում իշ խա նու թյան ծա վալ նե րի բաշխ ման 
կար գի և որո շում ե րի ըն դուն ման վրա.

7. Փոխ վում է ա՞րդյոք միգ րանտ կա նանց վե րար տադ րո ղա կան 
վար քա գի ծը:

Նշված խնդրի բա ցա հայտ ման նպա տա կով, որ պես հե տա զո տու
թյան օբյեկտ ընտր վել և հա մե մատ վել են տղա մարդ և կին միգ րանտ 
ու նե ցող ըն տա նիք ներ, որոնց շրջա նում իրա կա նաց վել են էթ նո սո ցի
ո լո գի ա կան հար ցում եր2: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի պար զա
բան ման հա մար մե թո դա բա նա կան հիմք են ըն դուն վել կա ռուց ված
քա յինգոր ծառ նա կան և կոնֆ լիկ տայ նու թյան տե սու թյուն նե րը: Ըստ 
կա ռուց ված քա յինֆունկ ցի ո նալ տե սու թյան, վեր ջին եր կու հա րյուր 
տա րի նե րի ըն թաց քում ըն տա նի քի գոր ծա ռույթ նե րը փո փո խու թյան են 
են թարկ վել, ին չը հան գեց րել է ըն տա նի քի թու լաց մա նը: Ար դյու նա բե
րա կան հա սա րա կու թյու նում ան հե տա նում են շատ խիստ ամ րապնդ
ված ըն տա նե կան կար գա վի ճակ նե րը: Ըն տա նի քը մաս նա կի ո րեն դառ
նում է առա վել մաս նա գի տաց ված ինս տի տուտ` ավե լի ար դյու նա վետ 
իրա կա նաց նե լով երե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը, ժա
մա նա կա կից ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նում պատ րաս տե լով 
նրանց` ապա գա յում կա տա րե լու մե ծե րի դե րե րը: Կոնֆ լիկ տայ նու թյան 
տե սու թյուն կողմ ա կից նե րը ինչ պես հա սա րա կու թյան մեջ, այն պես էլ 
ըն տա նի քում կոնֆ լիկտ նե րը հա մա րում են բնա կան և ան խու սա փե լի 
երև ույթ, որոնք իշ խա նու թյան և հսկո ղու թյան հաս տատ ման հա մար 
պայ քա րի ար դյունք են: Ըն տա նի քում իրա գործ վում է տնտե սա կան ար
տադ րու թյուն և նյու թա կան մի ջոց նե րի վե րա բաշ խում, ընդ որում նրա 
յու րա քան չյուր ան դա մի շա հը բախ վում է մա ցած ան դամ ե րի շա հե րի 
հետ: Այդ կոնֆ լիկտ նե րը ծա գում են` կապ ված եկամ տի ձեռք բեր ման 

2 Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան  հար ցում ե րը  իրա կա նաց վել է  2016 –2017 թթ. Երև ան 
քա ղա քում և Շի րա կի, Լո ռու, Գե ղա քու նի քի, Սյու նի քի, Ար մա վի րի, Արա գա
ծոտ նի մար զե րի վեց քա ղա քա յին և քսան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 384 
ըն տա նիք նե րում: Վեր ջին 5 տար վա կտրված քով (2013 –2017 թթ.)  այդ  ըն տա
նիք նե րից 126ն ( 32.8%) ու նե ին աշ խա տան քա յին միգ րանտ ներ: Այդ ըն տա
նիք նե րի 69,8%ից ար տագ նա աշ խա տան քի էր մեկ նել  մեկ,  25.4%ից՝  եր կու, 
4 %ից՝ երեք, իսկ 0.8%ից՝ չորս միգ րանտ:
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չա փե րի և ծախս ման, նրա ան դամ ե րի մի ջև ռե սուրս նե րի ան հա վա
սա րա չափ բաշխ ման, որո շում ե րի ըն դուն ման մաս նակ ցու թյան չա փե
րի, տնա յին աշ խա տան քի կա տար ման, երե խա նե րի դաս տի ա րա կու
թյան և այլ հիմ ախն դիր նե րի հետ3: 

Ըն տա նի քը բնու թագր վում է որ պես ամուս նու թյան կամ ազ գակ
ցու թյան հի ման վրա ձև ա վոր ված փոքր խումբ, որին բնո րոշ են կեն
ցա ղի մի աս նու թյու նը, փո խա դարձ օգ նու թյան դրսև ո րու մը և բա րո յա
կան պա տաս խա նատ վու թյունն ան դամ ե րի մի ջև: Նրա ան դամ ե րը, 
որ պես կա նոն, ապ րում են հա մա տեղ նույն հար կի տակ, մի մյանց հետ 
կապ ված են ամուս նա կան (կինտղա մարդ) կամ արյու նակ ցա կան կա
պով (ծնող ներերե խա ներ, երե խաերե խա, եղ բայրքույր): Այն դեպ
քում, երբ ըն տա նի քի տան գլխա վո րը կամ ան դամ ե րը մեկ նում են 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի, և, հե տև ա բար, ամու սին ներն ապ րում 
են առան ձին կամ նրա մյուս ան դամ ե րի մի ջև սահ մա նա փակ վում են 
ան մի ջա կան և կրկնվող հա րա բե րու թյուն նե րը, ապա դրա նով իսկ խա
թար վում է մեկ ընդ հա նուր տա նի քի տակ ապ րե լու նրա կա րև որ հատ
կա նիշ նե րից մե կը: Ինչ պես խորհր դա յին, այն պես էլ հետ խորհր դա յին 
շրջա նում Հա յաս տա նում աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յով հիմ ա կա
նում շա րու նա կում են զբաղ վել տղա մար դիկ, և, ել նե լով ավան դա կան 
պատ կե րա ցում ե րից, այն հա մար վում է «տղա մար դու» աշ խա տան
քա յին գոր ծու նե ու թյան ոլորտ: Որոշ հե տա զո տող նե րի կար ծի քով՝ Հա
յաս տա նը, որ պես աշ խատ ուժ ար տա հա նող պե տու թյուն, այդ առու մով 
առանձ նա նում է աշ խար հում տե ղի ու նե ցող աշ խա տան քա յին միգ րա
ցի ա յի հոս քե րի ֆե մի նի զաց ման հա մընդ հա նուր մի տում ե րից4: Դրա 
մա սին են վկա յում նաև հե տա զո տու թյան ար դյուն քե րը. Հա յաս տա նից 
աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի 89,6%ը տղա մարդ է, իսկ 10,4%ը` կին:

Կա նանց միգ րա ցի ոն շար ժու նու թյան ակ տի վու թյան վրա իր ազ
դե ցու թյունն է թող նում նաև բնա կա վայ րի տի պը: Ըստ հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րի, հարց ված նե րի մեջ կին աշ խա տան քա յին միգ
րանտ նե րի թի վը Երև ա նում կազ մել է ավե լի բարձր տո կոս (25%), քան 
Հա յաս տա նի այլ քա ղաք նե րից (11%): Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
դե ռևս ամուր կեր պով պահ պան վող ավան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի 

3 Гурко Т. А. Теоретические подходы к изучению семьи, М.,  2016,  с. 81 –92.
4 ՀՀ միգրացիայի կառավարման ոլորտի ուսումասիրություն 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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պայ ման նե րում կա նայք այդ հար ցում ավե լի պահ պա նո ղա կան են` 7,5% 
(տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Գծա պատ կեր 1.
Աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի բնա կա վայ րը, սե ռը, տա րի քը, %

Գծա պատ կեր 2.
Միգ րանտ նե րի բնա կու թյան վայրն ըստ սե ռի, %

Կա նանց մաս նակ ցու թյունն այդ գոր ծըն թա ցին ար ձա նա գրում է 
հայ ըն տա նի քում նրանց կար գա վի ճակ նե րում և դե րե րում տե ղի ու նե
ցած փո փո խու թյուն նե րը, քա նի որ ա վան դա բար այդ աշ խա տանք նե
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րով հիմ ա կա նում զբաղ վել է տան տղա մար դը: Վի ճա կագ րա կան այդ 
ցու ցա նի շը փաս տում է նաև, որ վեր ջին տա րի նե րին հետ խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում կա նանց շրջա նում դիտ վում է տա րա ծա կան շար ժու
նու թյան ակ տի վա ցում, որը ոչ մի այն պայ մա նա վոր ված է հան րա պե
տու թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող կին գոր ծա զուրկ նե րի բարձր ցու ցա
նիշ նե րով5, այլ ար ժեք նե րի փո փո խու թյամբ: Մյուս կող մից ըն դու նող 
երկր նե րում ձև ա վոր վում է «կա նա ցի» աշ խա տան քի կա յուն պա հան
ջարկ` ընդգր կե լով սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րի և տնա յին աշ խա
տանք նե րի ոլորտ նե րը6: Օրի նակ, վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նից 
ՌԴում աշ խա տող հայ կա նանց թի վը կազ մել է 7,6%7: Հա մե մա տու
թյան հա մար նշենք, որ ՌԴում Ղա զախս տա նի կին միգ րանտ նե րը 
կազ մել են 2,1%, Վրաս տա նի նը` 2,4%, Բե լա ռու սի նը` 3,9%: Իսկ ամե նա
բարձր ցու ցա նիշ նե րը կին միգ րանտ նե րի շրջա նում գրանց վել են նախ
կին խորհր դա յին հան րա պե տու թյուն նե րից՝ Ուզ բեկս տա նից (30,2%), 
Ուկ րա ի նա յից (17,2%), Կիր գի զի ա յից (13,0%), Տա ջիկս տա նից (9,9%), այ
նու հե տև՝ Մոլ դո վա յից (9,3%)8: Նրանց գե րակ շիռ մասն ակ տիվ աշ խա
տու նակ և վե րար տա դրո ղա կան տա րի քում է: ՌԴում աշ խա տող հայ 
կա նանց 11,3%ը նշել է, որ մեկ նել է կարճ ժա մա նա կով, 5,6%ը՝ սե զո
նա յին, 23,9%ը՝ հա մա րյա ամ բողջ տա րին գտնվել է այն տեղ, 38,3%ը՝ 
գործ նա կա նո րեն տուն չի վե րա դար ձել և մշտա պես այն տեղ է9:

Այն տե սա կե տը, որ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յին մաս նակ ցում 
են մի այն երի տա սարդ կա նայք, այն քան էլ իրա կա նու թյա նը չի հա մա
պա տաս խա նում, քա նի որ, ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, հա
մա պա տաս խա նա բար նրանց 5,4%ը և 7,1%ը պատ կա նում են 18 –29տ. 
և 30 –49տ., իսկ 16,3%ը՝ 50 և բարձր տա րի քա յին խմբե րին (տե՛ս գծա
պատ կեր 3):

5 Ըստ ՀՀ ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 2017 թ. հուն վա րի 1 տվյալ
նե րով կին գոր ծա զուրկ նե րը կազ մել է 103.3 հազ. մարդ, Աշ խա տան քի շու
կան Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում, 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 Женщинымигранты 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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Ամուս նու թյու նը և ըն տա նի քում երե խա նե րի առ կա յու թյու նը խո
չըն դոտ չեն դառ նում կա նանց՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու 
հա մար, սա կայն այդ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը մի այն փո խում 
է նրանց միգ րա ցի ոն վար քի ձև ե րը: 

Գծա պատ կեր 3. 
Միգ րանտ նե րի սե ռա տա րի քա յին կազ մը, %

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով` աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա
յի մեկ նե լու պա հին կա նանց 10,5%ը և 6,9%ը հա մա պա տաս խա նա բար 
ու նե ին գրանց ված և չգրանց ված ամուս նու թյուն, իսկ 4,2%ը այ րի էր 
(տե՛ս գծա պատ կեր 4): 

Գծա պատ կեր 4.
Միգ րանտ նե րի ամուս նա կան կար գա վի ճա կը`  

ըստ հարց ված նե րի սե ռի, % 
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Հետ խորհր դա յին տա րի նե րին ավե լա ցել է մե նակ՝ առանց ամու
սին նե րի մեկ նող կա նանց թի վը: Այս պես, աշ խա տան քա յին միգ րանտ 
հայ կա նանց 50,6%ը ՌԴ մեկ նել է ինք նու րույն, իսկ 49,4%ը՝ ամու սին
նե րի հետ10: Այդ առ թիվ Գե ղար  քու նի քի մար զի Վար դե նիկ հա մայն քի 
ղե կա վա րը նշեց, որ իրենց հա մայն քից մի կին, որ եր կար տա րի ներ 
ապ րում է ՌԴում, այն տեղ հիմ ել է կազ մա կեր պու թյուն և զբաղ վում 
է շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րով: Նա ամեն տա րի իրենց հա մայն
քից մոտ 15 –20 մարդ է տա նում ՌԴ՝ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ 
իրա կա նաց նե լու: Նրան գյու ղում ան վա նում են «առա ջին կին փոդ րադ
չին», որ զբաղ վում է կա նանց հա մար չնա խա տես ված աշ խա տանք նե
րով: Գյու ղում ար տագ նա աշ խա տան քով զբաղ վե լը և «շի նա րա րա կան 
բրի գադ աշ խա տաց նե լը» հա մա րում են տղա մար դու գործ, իսկ նման 
դեպ քե րը՝ բա ցա ռու թյուն11:

Խո րին հար ցազ րույց նե րից պարզ վում է, որ վե րար տադ րո ղա կան 
տա րի քում գտնվող որոշ կա նանց վար քա գի ծը միգ րա ցի ա յի ըն թաց քում 
են թարկ վում է վե րահս կո ղու թյան և պլա նա վոր ման, որն իր բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյունն է թող նում նրանց ծնե լի ու թյան ցու ցա նիշ նե րի վրա: 
Ըն տա նի քից կա նանց բա ցա կա յու թյան հե տև ան քով խախտ վում է նաև 
ամու սին նե րի սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծա
ռույ թը, որը առաջ է բե րում հո գե բա նա կան և առող ջա պա հա կան մի 
շարք լուրջ խնդիր ներ: Կա նանց միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով այդ ըն տա
նիք նե րում սահ մա նա փակ վում է նրանց մաս նակ ցու թյու նը սե րունդ նե
րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծում: Նրանք ավե լի քիչ դե րա կա տա րում 
են ու նե նում երե խա նե րի, մաս նա վո րա պես աղ ջիկ նե րի սո ցի ա լա կա
նաց ման, դե րե րի յու րաց ման, կեն սա փոր ձի փո խա նակ ման, դաս տի
ա րակ ման, վե րահսկ ման գոր ծա ռույթ նե րում: Այ սինքն, կա նանց միգ
րա ցի ա յի հե տև ան քով խաղտ վում է սե րունդ նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման 
գոր ծա ռույ թը: Երե խա նե րի հա մար կա րև որ է նաև ծնող նե րի հո գև որ 
ջեր մու թյան, պաշտ պան վա ծու թյան, օժան դա կու թյան հան գա ման քը, 
որը այդ ըն տա նիք նե րում իրա կանց վում է ոչ լի րա ժեք ձև ով:

10  Женщинымигранты 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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Աղյու սակ 1.
Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու պատ ճառ նե րը`  

ըստ հարց ված նե րի սե ռի

Ար տագ նա ցու թյան մեկ նե լու պատ ճառ նե րը Արա կան Իգա կան

Աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը 50,0 53,8
Մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տան քի բա ցա կա յու
թյու նը 3,1 4,2

Ըն տա նի քի առաջ նա յին կա րիք նե րը բա վա րա
րե լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու
թյու նը

25,5 21,8

Տան կա ռուց ման (գնման), վե րա նո րոգ ման հա
մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 13,4 12,2

Ամուս նու թյան, հար սա նի քի, օժի տի և այլ անհ
րա ժեշտ արա րո ղու թյուն նե րի հա մար գու մա րի 
բա ցա կա յու թյու նը

3,1 1,7

Ավ տո մե քե նա, կա հույք, տեխ նի կա ձեռք բե րե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 5,1 4,2

Ար տադ րու թյան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ գու մա րի բա ցա կա յու թյու նը 1,0 0,8

Ըն դա մե նը 100 100

Աղյու սակ 1ում բեր ված տվյալ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ 
հարց ված տղա մարդ կանց և կա նանց գե րակ շոռ մե ծա մաս նու թյու նը 
միգ րա ցի ա յի են մեկ նել աշ խա տան քի (այդ թվում նաև մաս նա գի տա
կան) բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով: Նույն աղյու սա կի ար դյունք նե րից 
կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ միգ րանտ կա նայք իրենց վրա են վերց նում 
նաև ըն տա նի քի տնտե սա կան ապա հով ման և առաջ նա յին կա րիք նե րը 
բա վա րա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ գու մար վաս տա կե լու գոր ծա ռույ թը 
(տղա մարդ կանց 25.5%ը և կա նանց 21.8%ը): Բա ցի դրա նից, կա նանց 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պլան նե րում որո շա կի տեղ է գրա վում 
նաև տան կա ռուց ման (գնման), վե րա նո րոգ ման (12.2%), ավ տո մե քե նա, 
կա հույք, տեխ նի կա ձեռք բե րե լու (4.2%) ամուս նու թյան, հար սա նի քի, 
օժի տի (1.7%) հա մար գու մար ներ վաս տա կե լը: Դրա հե տև ան քով ըն
տա նի քում նրանց դիր քը, մեծ հաշ վով, ավե լի է մո տե նում տղա մարդ
կանց կար գա վի ճա կին: Նյու թա կան մի ջոց նե րի տի րա պետ ման և ռե
սուրս նե րի բաշխ ման հար ցում դե րա կատր ման մե ծաց ման շնոր հիվ 
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կա նայք ձեռք են բե րում մեծ իշ խա նու թյուն և կա րո ղա նում են ազ դել 
նաև ըն տա նի քում կա րև որ որո շում ե րի կա յաց ման վրա: Ոչ մի այն ըն
տա նիք նե րում, այլ հա մայն քում և հա սա րա կու թյան մեջ միգ րա ցի ա յի 
հե տև ան քով դի տարկ վում է կա նանց կար գա վի ճա կի և դրա նից բխող 
դե րե րի փո փո խու թյուն: Վեր ջինս որոշ ըն տա նիք նե րում առաջ է բե րում 
ամու սինկին հա րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյուն և կոնֆ լիկ ներ:

Ներ կա պայ ման նե րում հայ կա նանց գե րակշ ռող մա սը դրսում 
կա տա րում է տան մաքր ման, երե խա նե րի և տա րեց նե րի խնամ քի 
գոր ծեր, աշ խա տում է առող ջա պա հա կան և հյու րա նո ցա յին ոլորտ նե
րում: Ի տար բե րու թյուն ՌԴ մեկ նող կա նանց, որոնց մեծ մասն ու նի 
ըն տա նիք, ապա հատ կա պես Թուր քիա, Արա բա կան Էմի րու թյուն ներ 
մեկ նող նե րի մեծ մա սը ամուս նա լուծ ված կամ մի այ նակ մայր է: Նրանց 
բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ երե խա նե րի խնամ քով զբաղ վում են ըն
տա նի քի մյուս ան դամ ե րը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րով, օրի
նակ, Գյում րի ից և Վա նա ձո րից կա նանց տե ղա շար ժե րին նպաս տում 
են նաև տե ղի միջ նորդ նե րը, որոնք նրանց հա վա քագ րում և ու ղար կում 
են Թուր քիա: Նրանք ընդգրկ վում են տան մաքր ման, երե խա նե րի, ծե
րե րի խնամ քի և մի շարք այլ ցած րա կարգ աշ խա տանք նե րում, որոնք 
հիմ ա կա նում կրում են չար տոն ված բնույթ: Այդ կա նայք, հա ճախ են
թարկ վե լով խիստ շա հա գործ ման, եր բեմ պաշտ պան ված չեն ֆի զի
կա կան, սե ռա կան ոտնձ գու թյուն նե րից: Ընդ հա նուր առ մամբ, կա նանց 
այդ աշ խա տանք նե րը մե ծա պես թե րագ նա հատ վում և վար ձատր վում 
են շատ ցածր: Այ նու հան դերձ, ու սում ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
միգ րա ցի ա յում հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցող կա նայք վե րա դառ նա լուց հե
տո դառ նում են կար ծիք ձև ա վո րող ներ՝ այդ գոր ծըն թա ցում նոր կա
նանց ընդգր կե լու հա մար: Կա նանց մի ջո ցով միգ րա ցի ոն ցան ցե րում 
եր բեմ հայտն վում են նաև ըն տա նի քի ան դամ ե րը և հա րա զատ նե րը:

Հա յաս տա նից կա նանց միգ րա ցի ա յի մի տում ե րի վրա մեծ ազ
դե ցու թյուն են թող նում դրսում ձև ա վոր ված էթ նիկ սո ցիա լա կան ցան
ցե րը և դրա նում ընդգրկ ված նրանց ազ գա կից նե րն ու բա րե կամ ե րը: 
Նրանց մեծ մա սը ար տեր կիր մեկ նում է ազ գա կից նե րի և բա րե կամ ե րի 
մոտ, որոնց ան մի ջա կան աջակ ցու թյամբ գտնում է նաև աշ խա տանք: 
Այդ մա սին է վկա յում այն, որ, ի տար բե րու թյուն ուկ րա ի նու հի նե րի, 
մոլ դա վու հի նե րի, կիր գի զու հի նե րի, տա ջի կու հի նե րի և ուզ բե կու հի նե
րի (որոնք ՌԴում հիմ ա կա նում բնա կա րան կամ սե նյակ են վար ձում 
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կամ ապ րում են հան րա կա ցա րա նում), հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի 
մոտ ապ րող հայ կա նանց ցու ցա նի շը ամե նա բարձրն է՝ 38,9%12:

Կա րև որ է նաև այն հար ցը, թե ար դյոք հայ կա նանց մաս նակ
ցու թյու նը փո խում է միգ րա ցի ա յի վե րա բե րյալ հա սա րա կու թյան գեն
դե րա յին պատ կե րա ցում ե րը և ի՞նչ վե րա բեր մուն քի են ար ժա նա նում 
կա նայք, քա նի որ դրա նով իսկ նրանք իրենց վրա են վերց նում տղա
մարդ կանց գոր ծա ռույթ նե րի և հատ կա նիշ նե րի մի մա սը: Հար ցին՝ «Որ
քա նո՞վ եք հա մա ձայն, երբ հայ կա նայք մեկ նում են ար տեր կիր աշ խա
տան քի», բա ցա սա կան կար ծիք է հայտ նել 40,6%ը (տե՛ս գծա պատ կեր 
5): Նրանք նշել են, որ միգ րա ցի ան հա րիր չէ հայ կա նանց: Ընդ որում, 
միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի շրջա նում այդ ցու ցա նիշն ավե լի 
բարձր է (48,4%), քան միգ րանտ չու նե ցող նե րի (36,8%), և առա ջին նե րը, 
լի նե լով այդ գոր ծըն թա ցի ան մի ջա կան մաս նա կի ցը, առա վել լավ են 
պատ կե րաց նում կա նանց առ ջև ծա ռա ցած աշ խա տան քա յին դժվա րու
թյուն նե րը: Հարց ված նե րը, հիմ վե լով ավան դա կան ար ժեք նե րի և գեն
դե րա յին դե րե րի պատ կե րա ցում ե րի վրա, կա նանց միգ րա ցի ան չեն 
խրա խու սում, և նրանց այդ վար քա գի ծը եր բեմ քննարկ վում է ավան
դա կան ար ժե հա մա կար գի ու բա րո յա հո գե բա նա կան հար թու թյու նում:

Գծա պատ կեր 5.
Կա նանց` աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի մեկ նե լու  

վե րա բե րյալ կար ծիք ներ, % 

12 Женщинымигранты из стран СНГ в России (Под. ред. Е.В. Тюрюкановой), М., 
Макс Пресс,  2011, с. 71.
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Միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րից հարց ված նե րի 50%ը և միգ
րանտ ու նե ցող նե րի 34,1%ը վե րա պա հու մով է մո տե ցել այդ հար ցին և 
կա նանց միգ րա ցի ա յին կողմ է մի այն այն պայ մա նով, եթե նրանք միգ
րա ցի ա յի են մեկ նում ոչ մե նակ, այլ ամուս նու կամ հա րա զա տի հետ: 
Այ սինքն, առանց ամուս նու կամ հա րա զատ նե րի կա նանց միգ րա ցի ան 
հա սա րա կու թյան շրջա նում չի խրա խուս վում` պայ մա նա վոր ված այն 
մտայ նու թյամբ, որ նրանք, մեկ նե լով հան րա պե տու թյու նից, դուրս են 
մում ամու սին նե րի, ըն տա նի քի և հա մայն քի վե րահս կո ղու թյու նից: Այդ 
գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցող կա նայք եր բեմ ըն կալ վում են որ պես «շեղ
ված» վար քա գիծ ու նե ցող ներ, ով քեր լի ար ժեք չեն կա տա րում իրենց 
մայ րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը: Հա սա րա կու թյու նը քննա դա տա
բար է մո տե նում նաև այն ըն տա նիք նե րի տղա մարդ կանց, որոնց կա
նայք մեկ նում են աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի: Ըստ նույն գծա պատ
կե րի տվյալ նե րի, ինչ պես միգ րանտ ու նե ցող, այն պես էլ միգ րանտ 
չու նե ցող ըն տա նիք նե րի փոքր մասն է (հա մա պա տաս խա նա բար 10,3% 
և 1,6%) կողմ ար տա հայտ վել առանց հա րա զա տի կամ ամուս նու՝ կա
նանց մի այ նակ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի տար բե րա կին, իսկ 7,1% 
և 10,9% նրանց այդ պի սի վար քա գի ծը պայ մա նա վո րել է Հա յաս տա նում 
աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյան գոր ծո նով: Հա մե մա տու թյան հա մար 
նշենք, որ խորհր դա յին տա րի նե րին շատ քիչ թվով կա նայք նույն պես 
ար տագ նա աշ խա տան քի են մեկ նել, սա կայն հիմ ա կա նում ամու սին
նե րի հետ` զբաղ վե լով սննդի և կեն ցա ղի կազ մա կերպ ման խնդիր նե
րով: Այդ կա նանց որոշ մա սը ար տա գնա խմբե րի հա մար կա տա րել է 
նաև խո հա րա րա կան աշ խա տանք ներ՝ պատ րաս տե լով ազ գա յին կե
րակ րա տե սակ ներ13: Հա վաք ված նյու թե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա
լիս, որ կա նանց միգ րա ցի ան սո ցի ալտնտե սա կան և հո գե բա նա կան 
առու մով հան գեց նում է նրանց ան կա խաց ման: Այդ պես, նրանք կա րո
ղա նում են ոչ մի այն դուրս գալ ավան դա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա
կար գից և դառ նալ ավե լի ինք նու րույն, այ լև վաս տա կած գու մար նե րի 
մի ջո ցով լու ծել իրենց և ըն տա նի քի առ ջև ծա ռա ցած մի շարք խնդիր
ներ: Այս պի սով, Հա յաս տա նում կա նանց միգ րա ցի ան ըն տա նի քի կա
տա րած գոր ծա ռույթ նե րում առաջ է բե րում մի շարք փո փո խու թյուն ներ, 

13 Գալս տյան Մ., Ար տագ նա ցու թյու նը Հա յաս տա նում (XIX դա րի երկ րորդ կես
XX դա րի 80ական թթ.), Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն, Եր., «Գի
տու թյուն» հրատ., 2009, էջ 29:
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որոնք դրսև ո րում են ամու սին նե րի սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման, սե րունդ նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծում նրանց 
մաս նակ ցու թյան և հո գև որ ջեր մու թյան սահ մա նա փակ ման, նոր կար
գա վի ճա կի ու դե րե րի ստանձն ման և այլ հար ցե րում: 

Миг ран Гал стян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

СОВ РЕ МЕН НЫЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ ИЗ МЕ НЕ НИЙ ФУНК ЦИЙ В АР МЯНС КОЙ 
СЕМЬЕ В КОН ТЕК СТЕ ЖЕНС КОЙ ТРУ ДО ВОЙ МИГ РА ЦИИ

Ре зю ме
В статье рас смат ри ва ют ся из ме не ния в функ ци ях ар мянс кой семьи в 
сов ре мен ный пе ри од, обус лов лен ные тру до вой миг ра ци ей жен щин. 
С этой целью, в статье уде ле но вни ма ние сле ду ю щим ис сле до ва
тельс ким за да чам: из ме не ни ям в ста ту се и ро ли жен щин, функ ци ям 
реп ро дук тив но го по ве де ния, со ци а ли за ции и вос пи та нию де тей, пе
ре да че пер вич но го жиз нен но го опы та де тям, ма те ри аль но му обес
пе че нию. До хо ды, по лу ча е мые жен щи на ми в ре зуль та те миг ра ции, 
вли я ют на объ ем и расп ре де ле ние вла сти в семье, а так же, на ме ха
низ мы при ня тия ре ше ний. В со ци аль ноэко но ми чес ком и пси хо ло
ги чес ком пла не это при во дит к не за ви си мо сти жен щин, бла го да ря 
че му они вы хо дят за пре де лы си сте мы тра ди ци он но го конт ро ля и 
ста но вят ся бо лее са мо сто я тель ны ми. Жен щи ны так же бе рут на се бя 
функ цию за ра бот ка де нег для эко но ми чес ко го обес пе че ния, удов
лет во ре ния пер вич ных пот реб но стей семьи, и в ре зуль та те, их по
ло же ние и ста тус в семье приб ли жа ет ся к ста ту су муж чин. Ба зой 
ис сле до ва ния яви лись ре зуль та ты оп ро са, про ве ден но го сре ди 384 
се мей из се ми го родс ких и 20 сельс ких об щин в се ми ре ги о нах Ар
ме нии. Те о ре ти чес кой ос но вой для ин терп ре та ции этих ма те ри а лов 
пос лу жи ли струк тур нофунк ци о наль ная и конф ликт ная те о рии.
Клю че вые сло ва: тру до вая миг ра ция жен щин, се мей ные функ ции, 
ста тус и роль, со ци а ли за ция, реп ро дук тив ное по ве де ние, тра ди ци-
он ный конт роль.
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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 decisionmaking. 
In socioeconomic and psychological terms these changes are likely to 
liberalize women, bring them out of the traditional system of control 
and make them more selfsufficient. 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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Ка ри не Нал бан дян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

РОЛЬ СЕМЬИ В МИГ РА ЦИ ОН НЫХ ПРО ЦЕС САХ  
В АР МЯНС КОЙ ДИ АС ПО РЕ: НА ПРИ МЕ РЕ ОБ ЩИН  

ГО РО ДОВ БЕЙ РУТ И ТЕ ГЕ РАН
Рас смат ри вая ин сти тут семьи, как важ ней ший со став ля ю щий эле
мент об щест ва, хра ни те ля куль ту ры и тра ди ций эт но са, в статье сде
ла на по пыт ка ос мыс ле ния воз дейст вия “мик ро у ров ня” на при ня тие 
миг ра ци он ных ре ше ний в ар мянс ких об щи нах го ро дов Бей рут, Те ге
ран. Ин сти тут семьи, в ра бо те, рас смат ри ва ет ся как “об щест вен ный 
пласт”, спо соб ный ре а ги ро вать на из ме не ния в стра не пре бы ва ния, 
и ока зы вать не пос редст вен ное вли я ние на миг ра ци он ные про цес сы, 
вле ку щие за со бой в пос ледст вии из ме не ния де мог ра фи чес ких, со
ци аль но эко но ми чес ких и др. жиз нен но важ ные для ди ас по ры про
цес сов. Учи ты вая, что миг ра ци он ные ре ше ния, при ни ма е мые чле на
ми ис сле ду е мых об щин во мно гом де тер ми ни ро ва ны конк рет ны ми 
ус ло ви я ми жиз не де я тель но сти и па ра мет ра ми се мей, в на сто я щей 
статье, на ос но ве име ю ще го ся ма те ри а ла вы яв ле ны оп ре де лён ные 
от ли чия, сходст ва, про ве де ны па рал ле ли, миг ра ци он ных наст ро е
ний ар мянс ко го на се ле ния го ро дов Бей рут и Те ге ран. 
В ра бо те ос мыс ле но вли я ние струк ту ры семьи на при ня тие ре ше ний 
миг ра ци он но го ха рак те ра, оп ре де ле ны век то ры нап рав ле ния по
тен ци аль ной миг ра ции, ис сле до ва но вли я ние на ли чия конк рет ных 
родст вен ни ков (де тей, да ле ких родст вен ни ков, брать ев и се стер) в 
Ар ме нии на вы бор ро ди ны как по тен ци аль но го нап рав ле ния миг
ра ции, оп ре де ле но вли я ние сте пе ни родст ва как пре пятст ву ю ще го 
миг ра ции фак то ра, уста нов ле на кор ре ля ци он ная за ви си мость меж
ду струк ту рой семьи и на ли чи ем чле нов семьи заг ра ни цей. Ис сле
до ва ние про во ди лось ме то дом ан ке ти ро ва ния с при ме не ни ем ста
ти сти чес ких ме то дов ана ли за миг ра ци он ных из ме не ний. Ре зуль та ты 
ис сле до ва ния под ве ли нас к зак лю че нию, что се год ня, в ус ло ви ях 
со ци аль ной и эко но ми чес кой не ста биль но сти в стра нах при сутст
вия, миг ра ци он ные ре ше ния , при ни ма е мые чле на ми ис сле ду е мых 
об щин, дейст ви тель но, оп ре де ле ны жиз нен ны ми ус ло ви я ми и па
ра мет ра ми семьи и хо тя миг ра ци он ные наст ро е ния пред ста ви те лей 
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обе их об щин име ют оп ре де лен ные раз ли чия, но в це лом де тер ми
ни ро ва ны осо бен но стя ми ар мянс ко го на ци о наль но го мен та ли те та, 
ос но ван но го на всей его исто рии, куль ту ре, обы ча ях.

Клю че вые сло ва: ар мянс кие об щи ны, семья, миг ра ция, ар мянс кий 
на ци о наль ный мен та ли тет.

Яв ля ясь по сто ян ным яв ле ни ем на всех эта пах исто рии, миг ра ци
он ные про цес сы пред став ля ют со бой мно гог ран ную проб ле му, тре бу
ю щую но вых под хо дов и кон цеп ций ис сле до ва ния в свя зи с мно го об
ра зи ем при чин воз ник но ве ния, обус лав ли ва ю щи ми их фак то ра ми и 
ха рак тер ны ми пос ледст ви я ми. Из вест но, что на ря ду со мно ги ми дру
ги ми об ла стя ми жиз не де я тель но сти об щест ва они зат ра ги ва ют, так же, 
эт но куль тур ную и со ци аль но  де мог ра фи чес кую сфе ры, изу ча ю щую 
об ра зо ва ние и раз ви тия се мей, с од ной сто ро ны, как са мо сто я тель ный 
де мог ра фи чес кий фе но мен, с дру гой – как ре зуль тат со во куп но го вли я
ния всех вза и мо дейст ву ю щих де мог ра фи чес ких про цес сов1. 

Семья, как важ ней ший эле мент об щест ва, иг ра ет ве со мую роль 
во всех ас пек тах жиз не де я тель но сти эт но са, бу ду чи од ним из важ ней
ших эле мен тов со ци аль ной струк ту ры и вы пол няя мно гие со ци аль ные 
функ ции, иг ра ет ни чем не за ме ни мую роль как в об щест вен ном раз ви
тии в це лом, так и в жиз ни каж до го че ло ве ка2. 

Чут ко ре а ги руя на раз лич ные мно гоп ла но вые про цес сы (со ци аль ные, 
эко но ми чес кие, по ли ти чес кие и др.), она вы пол ня ет функ цию не толь ко 
ме ха ни чес ко го восп ро из водст ва, транс ля то ра все го комп лек са эт но куль
тур ных цен но стей из по ко ле ния в по ко ле ние, но и яв ля ет ся ини ци а то ром 
норм по ве де ния, соз да ю щим мик ро а дап тив ные стра те гии, оп ре де ля ю
щие, впос ледст вии, ос но вы су щест во ва ния дан ной эт ни чес кой со общ но
сти в ино на ци о наль ной сре де. Осо бую зна чи мость ска зан ное при об ре та ет 
в ди ас по раль ных со об щест вах вви ду воз дейст вия миг ра ции на ме ха низ
мы восп ро из водст ва эт ни чес кой иден тич но сти, ко то рые яв ля ют ся ос
но во по ла га ю щи ми ус ло ви я ми су щест во ва ния ди ас по ры как та ко вой. 
 В этом све те, ста но вит ся ак ту аль ной ис сле до ва тельс кая па ра диг ма, ос
но ван ная на при ня тии ис сле до ва ния миг ра ци он ных про цес сов 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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ро у ров несов ре мен ной семьи в ди ас по ре, рас смат ри вая ее как “инст
ру мент”, спо соб ный ре а ги ро вать на из ме не ния в стра не пре бы ва ния и 
ока зы ва ю щий вли я ние на жиз нен но важ ные миг ра ци он ные про цес сы.

Ис хо дя из ска зан но го, пред став ля ет ся, что эт но со ци о ло ги чес кое 
ис сле до ва ние вли я ния ин сти ту та семьи на миг ра ци он ные про цес сы 
спо соб но про лить свет на те о ре ти чес кое ос мыс ле ние воз дейст вия “мик
ро у ров ня” на раз лич ные про цес сы, про ис хо дя щие в ди ас по ре на дан
ный про ме жу ток вре ме ни, дать пред став ле ние о воз мож ных тен ден ци
ях ее из ме не ний и пу тей раз ви тия. 

Оче вид но, что в от дель ных об щи нах од ной и той же ди ас по ры 
миг ра ци он ные ре ше ния за ви сят от мно гих па ра мет ров и фак то ров, 
свойст вен ных как стра не пре бы ва ния, так и са мим участ ни кам про цес
са пе ред ви же ния. Со от ветст вен но, при ня тие миг ра ци он ных ре ше ний, 
мо жет быть обус лов ле но как струк ту рой мик ро у ров ня (семьи) дан ной 
со общ но сти, так и фак то ра ми ее су щест во ва ния. В сво ем ис сле до ва нии, 
че рез приз му семьи и фак то ров, обус лав ли ва ю щих ее вы бор, мы по пы
та лись рас смот реть миг ра ци он ные на ме ре ния двух ар мянс ких об щин, в 
го ро дах Те ге ран и Бей рут. 

Вы бор в ка чест ве объ ек та ис сле до ва ния, рес пон ден тов из ар мянс
ких об щин имен но в этих го ро дах оп ре де лил ся не толь ко их исто ри чес
кой зна чи мостью для ар мян, но и общ ностью ино вер но го ок ру же ния в 
стра нах их при сутст вия, со всем, при су щим им, комп лек сом со ци аль
ных, пра во вых, ре ли ги оз ных ин сти ту тов, а так же, и от ли чи ем внут ри 
и внеш не по ли ти чес кой си сте мы и мно ги ми дру ги ми фак то ра ми, име
ю щи ми не пос редст вен ное вли я ние на жиз нен ную ори ен та цию семьи в 
ино на ци о наль ном ок ру же нии. За пос лед нее вре мя, в си лу мно го чис
лен ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких про цес сов в Ли ва не и Ира не, 
ар мянс кие об щи ны, выб ран ных на ми го ро дов пре тер пе ли мно го чис лен
ные ка чест вен ные и ко ли чест вен ные из ме не ния. Этим и обус ло вил ся 
ис сле до ва тельс кий ин те рес вы яв ле ния миг ра ци он ных на ме ре ний (или 
от сутст вие та ко вых) и оп ре де ле ния их свя зи с от дель ны ми па ра мет ра
ми мик ро у ров ня (семьи), а так же, про ве де ния срав ни тель но го ана ли за 
дан ных этих двух об щин. 

Эм пи ри чес кой ба зой ис сле до ва ния пос лу жи ли ма те ри а лы эт но со
ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, про ве ден ных сот руд ни ка ми От де ла ис
сле до ва ний ди ас по ры ИАЭ НАН РА с 2013 по 2015 гг, в го ро дах Те ге ран 
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и Бей рут по прог рам ме “Ос нов ные нап рав ле ния срав ни тель но го ис сле
до ва ния ар мян в сво ей и ино на ци о наль ной сре де: за да чи и перс пек ти вы 
ис сле до ва ния”3.

В ис сле до ва нии ис поль зо ва лись, как на и бо лее эф фек тив ные, сле
ду ю щие ме то ды: ан ке ти ро ва ние, ста ти сти чес кие ме то ды ана ли за миг
ра ци он ных из ме не ний, а так же ка чест вен ный ана лиз кор ре ля ци он ных 
за ви си мо стей миг ра ци он но го про цес са в об щи нах от раз лич ных зна
чи мых, на наш взгляд, для ин сти ту та семьи фак то ров. На чи ная ис
сле до ва ние, мы ос но вы ва лись на том, что комп лекс ное ис поль зо ва ние 
ука зан ных ме то дик поз во лит про лить свет на фак то ры фор ми ро ва ния 
миг ра ци он ных наст ро е ний, оп ре де лит по тен ци аль ные век то ры дви же
ния в рам ках от дель но взя тых 2 ар мянс ких об щин, а так же поз во лит 
про ве сти па рал ле ли и оп ре де лить раз ли чия меж ду ни ми. В ис сле до ва
нии бы ла ис поль зо ва на сле ду ю щая клас си фи ка ция се мей: со сто я щие из 
од но го чле на (оди ноч ные), из трех чле нов (нук ле ар ные), мно гоч ле но
вые (слож ные) и объ е ди нив шие под од ной кры шей, по ми мо ос нов но го 
со ста ва, дру гих родст вен ни ков (дру гой со став).

На ос но ве име ю ще го ся ма те ри а ла ста ло воз мож ным оп ре де ле ние 
вли я ния струк ту ры семьи на при ня тие ре ше ний миг ра ци он но го ха рак
те ра, а так же оп ре де ле ние век то ров нап рав ле ния пред по ла га е мой миг
ра ции. Ана ли зи руя дан ные (гр 1 и 2), от ме тим на и бо лее ин те рес ные, на 
наш взгляд, фак ты: са мый боль шой про цент по сто янст ва в сво ем же
ла нии остать ся в стра не пре бы ва ния , в обо их го ро дах де монст ри ру ют 
нук ле ар ные семьи – 42% Бей рут и 40,9%  – Те ге ран. Оче вид но, в ви ду 
сво ей ком пакт но сти они лег че прис по саб ли ва ют ся к об ста нов ке в стра
нах пре бы ва ния, не же лая ид ти на рис ки в дру гих стра нах и по э то му 

3 Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է քա նա կա կան 
և որա կա կան մե թոդ նե րով՝ «Սե փա կան եվ այ լազ գի մի ջա վայ րում հա յե րի 
հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյան հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը. ու սում ա սի
րու թյան խնդիր ներն ու հե ռան կար նե րը» նպա տա կա յին ծրագ րի շրջա նակ
նե րում (2011 –2015 թթ.): Ծրա գիրն իրա կա նաց վել է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան 
և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի կող
մից (հմմտ. Սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում հա յե րի հա մե մա տա կան հե
տա զո տու թյան հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը. խնդիր ներն ու հե ռան կար նե րը, 
Հայ րե նիքսփյուռք առն չու թյուն նե րը հայ կա կան մա մու լում. Հա յաս տա նի և 
սփյուռ քի թեր թե րի կոն տենտ անա լիզ, Ռ. Կա րա պե տյան, Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գի տու թյուն» հրա տա րակ չու թյուն, 2012, էջ 19):
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бо лее кон сер ва тив ны в сво ем вы бо ре. В Бей ру те мо биль ность слож ных 
се мей ока за лась поч ти рав но расп ре де лен ной во всех нап рав ле ни ях. 
Дан ный разб рос мне ний в слож ных семь ях, по ви ди мо му, оп ре де лен 
как боль шим ко ли чест вом чле нов слож ных се мей и, сле до ва тель но, 
мно жест вом мне ний, так и раз но об ра зи ем дру гих не ма ло важ ных па ра
мет ров ( воз раст, пол и тд), оп ре де ля ю щих вы бор.

Срав ни вая по ка за те ли Те ге ра на и Бей ру та по со ста ву семьи и нап
рав ле нию миг ра ции, (гр 1 и 2), от ме тим не ко то рые раз ли чия: ес ли в Бей
ру те оди но кие лю ди в ос нов ном хо тят уе хать в дру гие стра ны.( 66%), 
в Те ге ра не – они на 1оо % выб ра ли век то ром по тен ци аль ной миг ра ции 
Ар ме нию. По ви ди мо сти, в пос лед нем слу чае не пос лед нюю роль иг
ра ет тер ри то ри аль ная бли зость и де ше виз на би ле тов, ко то рые поз во
ля ет ча ще по се щать Ар ме нию, а сле до ва тель но, на ме тить жиз нен ные 
перс пек ти вы, тог да как по се ще ние ро ди ны из Ли ва на ос лож не но эко но
ми чес ким по ло же ни ем стра ны и нап ря жен ной об ста нов кой в ре ги о не. 
Сре ди зат руд нив ших ся оп ре де лит ся с миг ра ци он ны ми наст ро е ни я ми 
семьи, име ю щие “дру гой со став” мне ния рес пон ден тов в двух об щи нах 
рез ко ра зош лись. В Те ге ранс кой об щи не их про цент со ста вил 35,7%, а в 
бей рутс кой – 4%.Боль шой про цент “не оп ре де лив ших ся” в те ге ранс кой 
об щи не, по ви ди мо му свя зан с оп ре де лен ной “зак ры тостью” стра ны их 
пре бы ва ния, в пла не по лу че ния до сто вер ной ин фор ма ции о ус ло ви ях 
и бы те в за пад ных стра нах и от но си тель но, (по срав не нию с Ли ва ном) 
ком форт ным пре бы ва ни ем в стра не. 

Гра фик 1.
Те ге ран: Связь струк ту ры семьи и нап рав ле ния миг ра ции
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Гра фик 2.
Бей рут: Связь струк ту ры семьи и нап рав ле ния миг ра ции

Ка са ясь те мы воз мож ной ре э миг ра ции, пред ста ви лось ин те рес
ным прос ле дить вли я ет ли на ли чие конк рет ных родст вен ни ков (де тей, 
да ле ких родст вен ни ков, брать ев и се стер) в Ар ме нии на вы бор ро ди ны 
как по тен ци аль но го нап рав ле ния миг ра ции.(ГР 3 и 4) По дан ным из обо
их го ро дов, в Ар ме нию име ют же ла ние миг ри ро вать по боль шинст ву 
те, ко то рые име ют да ле ких родст вен ни ков на ро ди не (Те ге ран – 66,7% 
и Бей рут  – 72,2%).По лу чен ные дан ные мож но ин терп ре ти ро вать дво я
ко, в пер вом слу чае, не имея близ ких родст вен ни ков на ро ди не – они 
не рас по ла га ют долж ной ин фор ма ци ей о воз мож ных труд но стях ре э
миг ран тов в Ар ме нии, и их вы бор ос но ван на иде а ли сти чес ких пред
став ле ни ях о сво ей ро ди не, с дру гой сто ро ны  – этот факт мо жет сви
де тельст во вать о том, что да же вто ро сте пен ная родст вен ная связь на 
ро ди не, фак ти чес ки, яв ля ет ся ос но вой для вы бо ра ро ди ны в ка чест ве 
нап рав ле ния миг ра ции. Как подт верж де ние этой мыс ли, в слу чае Бей
ру та, вы сту па ют дру гие дан ные из то го же гра фи ка  – в “дру гие стра
ны” пред по чи та ют ехать те рес пон ден ты из Бей ру та (50,0%), у ко то рых 
нет во об ще родст вен ни ков в Ар ме нии, т. е. от сутст вие до сто вер ной ин
фор ма ции о жиз ни на ро ди не, по лу чен ной от род ных, вы зы ва ет бес по
койст во и страх и оп ре де ля ет же ла ние обос но вать ся в дру гих стра нах, 
ко то рые, вви ду сво ей раз ви то сти, име ют бо лее вы со кий уро вень ста
биль но сти. Обоб щая дан ные гр 3 и 4 мож но ска зать, что близ кая сте пень 
родст ва, в обо их слу ча ях, не иг ра ла су щест вен ную роль в вы бо ре Ар ме
нии как по тен ци аль но го нап рав ле ния миг ра ции и что, ско рее все го, в ос
но ве вы бо ра ле жит тра ди ци он ное ар мянс кое вос пи та ние в ду хе люб ви 



72 Ка ри не Нал бан дян

к сво ей исто ри чес кой ро ди не. Со от ветст вен но, по лу чен ные ре зуль та ты 
мож но рас це нить, так же, как про яв ле ние сох ран но сти эт нич но сти внут
ри обе их об щин. 

Гра фик 3.
Те ге ран: Связь на ме ре ния миг ри ро вать и родст вен ни ки в Ар ме нии 

Гра фик 4.
Бей рут: Связь на ме ре ния миг ри ро вать и родст вен ни ки в Ар ме нии

С целью оп ре де ле ния ка кие имен но родст вен ни ки, в стра не пре
бы ва ния яв ля ют ся фак то ра ми, тор мо зя щи ми миг ра ци он ные наст ро е
ния, мы со ста ви ли ко рел ля ци он ные гра фи ки 5 и 6. 

По дан ным обо их гра фи ков, на же ла ние не из ме нять ме сто жи
тельст во в пер вую оче редь, ока зы ва ет на ли чие ро ди те лей в стра не пре
бы ва ния (в Бей ру те – 64% , в Те ге ра не – 41%), да лее по боль шинст ву 
сле ду ет на ли чие суп ру гов (43% в Бей ру те и 37% в Те ге ра не). Эти дан ные 
поз во ля ют го во рить о сте ри о ти пич ном по ве де нии, впол не ук ла ды ва ю
щем ся в рам ки ар мянс ко го мен та ли те та (здесь и да лее в тек сте тер мин 
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“мен та ли тет” ис поль зу ет ся в смыс ле со во куп но сти идей и ин тел лек ту
аль ных уста но вок, при су щих ин ди ви ду/ на ро ду и со е ди нен ных друг 
с дру гом ло ги чес ки ми свя зя ми или же от но ше ни я ми ве ры)4 и го во рят 
о на ли чии “куль ту ро ло ги чес ко го им му ни те та” у пред ста ви те лей обе их 
об щин, вы ра жав шим ся, в дан ном слу чае в же ла нии быть не раз луч ны ми 
с семь ей, имея, при этом воз мож ность куль ти ви ро вать свои тра ди ции, 
нор мы и цен но сти. 

Гра фик 5.
Бей рут: Связь на ли чия родст вен ни ков в Ли ва не   

с вы бо ром нап рав ле ния миг ра ции

Гра фик 6.
Те ге ран: Связь на ли чия родст вен ни ков в Те ге ра не  

с вы бо ром нап рав ле ния миг ра ции 

4 Культурная картина мира,  
см.:http://revolution.allbest.ru/culture/00012202%200.html.
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Сог лас но ма те ри а лу, пред ста ви лась воз мож ность со ста вить пред
став ле ние о це лост но сти ар мянс ких се мей в двух об щи нах. С этой 
целью мы поп ро бо ва ли уста но вить кор ре ля ци он ную за ви си мость меж
ду струк ту рой семьи и на ли чи ем чле нов семьи заг ра ни цей.

В этом смыс ле на и боль ший ин те рес пред ста ви ли нук ле ар ные 
семьи в обе их об щи нах: их су щест вен ное раз ли чие про я ви лось, лишь, 
в на ли чии брать ев и се стер за гра ни цей. Так в Те ге ранс кой об щи не они 
со ста ви ли 31,0%, а в бей рутс кой – 19,4%. В слож ных семь ях по лу чен 
рав ный про цент на ли чия брать ев и се стер заг ра ни цей – 33,3%. От сю да 
мож но сде лать зак лю че ние, что в обе их об щи нах нук ле ар ные и слож
ные семьи, в ос нов ном, в ар мянс ких тра ди ци ях, под дер жи ва ют свой 
це лост ный со став. В те ге ранс кой об щи не оди но кие лю ди име ю щие да
ле ких родст вен ни ков за ру бе жом со став ля ют 33,3% оп ро шен ных, в бей
рутс кой  – 42, 9%, По про цен ту име ю щих де тей за ру бе жом оди но ких 
лю дей ли ди ру ет те ге ранс кая об щи на 33,3%, тог да как этот по ка за тель 
в Бей ру те ра вен ну лю. Что, ве ро ят нее все го, мож но объ яс нить, опять 
же ар мянс ким мен та ли те том, сог лас но ко то ро му, в ар мянс ких семь ях 
куль ти ви ру ет ся, нес мот ря на труд но сти раз лич но го ха рак те ра, обес пе
че ние де тям по лу че ния до стой но го об ра зо ва ния и житья в бо лее ком
форт ных ус ло ви ях в раз ви тых и сво бод ных стра нах. 

Что бы оп ре де лить при о ри тет ные нап рав ле ния вы бо ра пла ни ру
е мой миг ра ции (сог лас но на шей клас си фи ка ции се мей), мы в сво ем 
ис сле до ва нии по пы та лись вы яс нить ка кой тип семьи в ка ких имен но 
стра нах име ет по боль шинст ву родст вен ни ков. 

По на шим дан ным все семьи со сто я щие из од но го чле на в Те ге
ранс кой об щи не име ют родст вен ни ков в США (100%), тог да как в бей
рутс кой ока за лось рав ное расп ре де ле ние родст вен ни ков в США, Си рии, 
Рос сии, Ира ке, Ду ба ях (по20,0%)

В нук ле ар ных семь ях обе их об щин, по боль шинст ву, родст вен ни
ки про жи ва ют в Сша (Те ге ран 79,6%, Бей рут  – 55,3%,), по ка за те ли нук
ле ар ных се мей по на ли чию родст вен ни ков в Ев ро пе ока за лись так же 
близ ки ( Те ге ран  – 12,3% Бей рут – 15,8%). Так же ока за лись близ ки ми их 
по ка за те ли по Ар ме нии – Т  –2,0%, Б  – 2,6%.

Ин те рес ная кар ти на про я ви лась в обе их об щи нах в слу чае расп ре
де ле ния родст вен ни ков в слож ных семь ях: боль шинст во родст вен ни ков 
в обе их слу ча ях ока за лось в США (Те ге ран – 60, 0%, Бей рут  – 87,5%,) 
от ли чие со сто я ло в том, что: ес ли в те ге ранс кой об щи не осталь ные ука
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зан ные родст вен ни ки ока за лись в Рос сии – (40,0%), то в бей рутс кой – в 
Ка на де (15, 5%).

В слу чае се мей “др со ста ве” вы я ви лись сле ду ю щие раз ли чия ес
ли в – Те ге ранс кой об щи не родст вен ни ки за ру бе жом пре об ла да ли в  – 
США – 66,7% и Ев ро пе 33,3%,то в бей рутс кой они со ста ви ли  – 35,0%, 
расп ре де ля ясь по дру гим стра нам (Си рия – 15,0%: Ев ро па – 15,0%, Ду баи 
–5%,Ка на да – 20%).

При ни мая во вни ма ние тот факт, что на ли чие родст вен ни ков за 
ру бе жом мо жет вли ять на век тор пла ни ру е мой миг ра ции, мож но пред
по ло жить, что в даль ней шем, семьи обе их об щин, со сто я щие из од но го 
чле на, в ос нов ном, вы бе рут США нап рав ле ни ем сво ей по тен ци аль ной 
миг ра ции.

По нук ле ар ным семь ям так же оче вид на схо жесть – в при о ри те те 
бу дут США и Ев ро па. 

Раз ли чия об щин в пред по ла га е мом, даль ней шем вы бо ре про я вит ся 
в слу чае слож ных се мей: в те ге ранс кой об щи не вы бор па дет на США и 
Рос сию,в бей рутс кой – на США и Ка на ду.

В слу чае “дру го го со ста ва” се мей вы я ви лись сле ду ю щие по тен
ци аль ные нап рав ле ния: ес ли в те ге ранс кой, в ос нов ном, это Ев ро па и 
США, то в Бей рутс кой наб лю да ет ся разб рос – США, Си рия, Ев ро па, Ду
баи, Ка на да. Обоб щая от ме тим что Ар мя нее рвут ся в США

Ре зю ми руя ре зуль та ты на ше го не боль шо го ис сле до ва ния, от ме
тим, что при ня тие миг ра ци он ных ре ше ний ар мян из двух ис сле ду е
мых на ми об щин хо тя из на чаль но де тер ми ни ро ван ные конк рет ны ми 
исто ри чес ки ми, эко но ми чес ки ми фак то ра ми, (в слу чае Бей ру та  – неб
ла гоп ри ят ная по ли ти чес кая си ту а ция на Ближ нем Во сто ке, пов лёк шая 
за со бой эко но ми чес кий кри зис, в слу чае Те ге ра на  – не ста биль ное эко
но ми чес кое по ло же ние, соп ро вож да е мое мно го чис лен ны ми эм бар го 
и санк ци я ми и т. д.), од на ко, фор ми ру ют ся они на со ци аль ном мик
ро у ров не, ко то рый, в свою оче редь, обус лов лен осо бен но стя ми эт ни
чес ко го кон тек ста. В сво ем ис сле до ва нии мы за да лись целью вы я вить 
вли я ние ин сти ту та семьи на миг ра ци он ные про цес сы, по воз мож но сти, 
ос мыс лить воз дейст вие “мик ро у ров ня” на при ня тие миг ра ци он ных ре
ше ний, оп ре де лить нап рав лен ность воз мож ной миг ра ции или ре э миг
ра ции на дан ный про ме жу ток вре ме ни в за ви си мо сти от со ста ва семьи, 
дать пред став ле ние о воз мож ных тен ден ци ях ее раз ви тия, ба зи ру ясь на 
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ос ве ще нии по тен ци аль но при ни ма е мых в рам ках семьи миг ра ци он ных 
ре ше ний и, ду ма ет ся, нам уда лось про лить не ко то рый свет на вы ше у ка
зан ные воп ро сы. Ре зуль та ты ис сле до ва ния под ве ли нас к зак лю че нию, 
что хо тя миг ра ци он ные наст ро е ния пред ста ви те лей обе их об щин име
ют оп ре де лен ные раз ли чия, их схо жесть обус лов ле на осо бен но стя ми 
ар мянс ко го на ци о наль но го мен та ли те та. 

Пред став ля ет ся, что даль ней шие, бо лее уг луб лен ные ис сле до ва
ния се мей в Ар мянс кой ди ас по ре, име ю щей об щи ны во мно гих стра
нах ми ра, мо гут не толь ко раск рыть осо бен но сти раз лич ных эт ни чес ки 
обус лов лен ных фак то ров вли я ния на миг ра ци он ные про цес сы в конк
рет ных об щи нах ар мянс кой ди ас по ры, но и пос лу жить срав ни тель ным 
ма те ри а лом для ис сле до ва ний по доб ной те ма ти ки в дру гих ди ас по рах.

Կա րի նե Նալ բան դյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ԴԵ ՐԸ ՍՓՅՈՒՌ ՔԻ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐՈՒՄ. 
ԲԵՅ ՐՈՒ ԹԻ ԵՎ ԹԵՀ ՐԱ ՆԻ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱՅՆՔ ՆԵ ՐԻ ՕՐԻ ՆԱ ԿՈՎ

Ամ փո փում
Դի տար կե լով ըն տա նի քը որ պես հա սա րա կու թյան կա րև ո րա գույն 
տարր և էթ նո սի մշա կույ թի ու ավան դույթ նե րի պա հա պան, հոդ
վա ծում փորձ է ար վում հաս կա նալ «միկ րո մա կար դա կի» ազ դե ցու
թյու նը միգ րա ցի ոն որո շում ե րի վրա՝ Թեհ րա նի և Բեյ րու թի հայ
կա կան հա մայնք նե րում: Աշ խա տան քում ըն տա նի քի ինս տի տու տը 
դի տարկ վում է որ պես «հա սա րա կա կան շերտ», որը կա րող է ար
ձա գան քել ըն դու նող երկ րի փո փո խու թյուն նե րին և ցու ցա բե րել ան
մի ջա կան ներ գոր ծու թյուն միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի վրա՝ իր 
հեր թին առա ջաց նե լով սփյուռ քի հա մար կեն սա կա նո րեն կա րև որ 
ժո ղովր դագ րա կան, սո ցի ալտնտե սա կան և այլ գոր ծըն թաց ներ: 
Նկա տի առ նե լով, որ ու սում ա սիր ված հա մայնք նե րում միգ րա ցի
ա յի որո շու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
կոնկ րետ պայ ման նե րով և ըն տա նի քի բնու թագ րիչ նե րով, ներ կա
յաց վող հոդ վա ծում, եղած տվյալ նե րի հի ման վրա, բա ցա հայտ վել 
են Բեյ րու թի և Թեհ րա նի հայ կա կան հա մայնք նե րի միգ րա ցի ոն 
տրա մադ րու թյուն նե րի որո շա կի տար բե րու թյուն ներ և նմա նու թյուն
ներ, տար վել են զու գա հեռ ներ: 

Աշ խա տան քում գնա հատ վել է ըն տա նի քի կազ մի ազ դե ցու թյու նը 
միգ րա ցի ա յի որոշ ման վրա, սահ ման վել են պո տեն ցի ալ միգ րա ցի
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ա յի ուղ ղու թյուն նե րը, ու սում ա սիր վել է Հա յաս տա նում ազ գա կան
նե րի (երե խա/ներ, քույր/եր և եղ բայր/ներ, հե ռա վոր ազ գա կան/
ներ) առ կա յու թյան ազ դե ցու թյու նը հայ րե նի քի՝ որ պես միգ րա ցի ա յի 
հնա րա վոր ուղ ղու թյան ընտ րու թյան վրա, որոշ վել է ազ գակ ցա կան 
կա պի աս տի ճա նի ազ դե ցու թյու նը՝ որ պես միգ րա ցի ա յին խո չըն դո
տող գոր ծոն, բա ցա հայտ վել է հա րա բե րա կան կախ վա ծու թյուն ըն
տա նի քի կազ մի և ար տերկ րում ըն տա նի քի ան դամ ե րի առ կա յու
թյան մի ջև: 

Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է հարց ման մե թո դով՝ կի րա ռե
լով միգ րա ցի ոն փո փո խու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան վի ճա կագ րա
կան մե թոդ ներ: Ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը հան գեց նում են 
եզ րա կա ցու թյան, որ այ սօր, ըն դու նող երկր նե րի սո ցի ալտնտե սա
կան ան կա յու նու թյան պայ ման նե րում, միգ րա ցի ա յի որո շու մը, որ 
կա յաց նում են մեր կող մից ու սում ա սիր ված հա մայնք նե րի ան դամ
նե րը, իրա պես պայ մա նա վոր ված են ըն տա նի քի բնու թագ րիչ նե րով 
և կեն սա պայ ման նե րով: Եվ չնա յած եր կու հա մայն քում էլ միգ րա ցի
ոն տրա մադ րու թյուն ներն ու նեն որո շա կի տար բե րու թյուն ներ, բայց, 
ընդ հա նուր առ մամբ, պայ մա նա վոր ված են ազ գա յին հո գե կերտ
ված քով՝ հիմ ված նրա ողջ պատ մու թյան, մշա կույ թի և սո վո րույթ
նե րի վրա: 

Հիմաբառեր. հայ կա կան հա մայնք ներ, ըն տա նիք, միգ րա ցիա, 
հայ կա կան ազ գա յին հո գե կերտ վածք: 

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 microlevel effect of family on migration deci
sionmaking 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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Քրիս տին Սար գի սե ան
Գա րա կէ օ զե ան Հաս տա տու թիւն

ՍՈՒ ՐԻ Ա ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹԵ ԱՆ  
ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՒԷՐ ՆԵ ՐՈՒ ԴԻ ՄԱՑ

Սու րի ա հա յու թիւ նը Հա լէ պի մէջ հաս տա տո ւած էր Կի լի կի ոյ իշ
խա նու թե ան շրջա նին՝ 11 –14րդ դա րե րուն, Հա յաս տա նի վրայ Սել ճուք 
թուր քե րու կա տա րած յար ձա կում ե րէն պաշտ պա նո ւե լու հա մար, մի ա
ժա մա նակ՝ բնօր րա նին մօտ ըլ լ ա լու, ինչ պէս նա և առևտ րա կան նպա
տակ նե րով:

Հա յու թե ան ներ կա յու թիւ նը Հա լէ պի մէջ դար ձաւ աւե լի ու շագ րաւ, 
երբ 17րդ դա րուն հա յեր ստանձ նե ցին մե տաք սի վա ճա ռա կա նու թիւ նը 
Պարս կաս տա նի և Թուր քի ոյ մի ջև, այ լև ընդ հան րա պէս տի րա պե տե
ցին Հա լէ պի ար տա քին առև տու րին:

Առևտ րա կան ճամ փան կ’անց նէր Հա լէ պէն, ուս տի աւե լի մե ծա թիւ 
հա յեր սկսան հաս տա տո ւիլ այն տեղ:

1915ի Մեծ Եղեռ նին Հա լէպ հան դի սա ցաւ բռնի տե ղա հա նո ւող 
հայ խլե ակ նե րուն առա ջին կա յա րա նը, ուր կէ ցրո ւե ցան կա րա ւան նե
րը տար բեր ուղ ղու թիւն նե րով: Հոն աւե լի ևս բազ մա ցաւ հա յու թիւ նը և 
կազ մո ւե ցաւ յե տե ղեռ նե ան Սփիւռ քի հայ կա կան առա ջին հա յօ ճա խը, 
Հա լէ պը դարձ նե լով մայր գա ղութ:

Սու րի ա հա յու թիւ նը անց նող հա րիւր տա րի նե րու ըն թաց քին Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թե նէն ետք հա մախմ բո ւած էր մաս նա ւո րա բար Հա լէ պի, 
Քա միշ լիի և Քե սա պի շրջան նե րուն մէջ, կազ մե լով Սփիւռ քի ամուր ամ
րոց նե րէն մին` իր եկե ղե ցի նե րով, դպրոց նե րով և մշա կու թա յին ու ըն
կե րա յին կեդ րոն նե րով, հայ կա կան ցան ցե րով:

Հա լէ պի մէջ հայ գա ղու թը կ’ապ րէր աւան դա կան հայ ըն տա նի քի 
չա փա նի շե րով: Ըն տա նի քի հայ րը կ’աշ խա տէր և մայ րը կը հո գար ու կը 
հսկէր զա ւակ նե րուն հո գեմ տա ւոր կազ մա ւո րու մին:

Երկ րի իշ խա նու թե ան և իս լա մա կան կրօն քի ազ դե ցու թե ան տակ, 
սու րի ա հայ կի նը, բաղ դատ մամբ Լի բա նա նի կամ այլ եր կիր նե րու, 
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առա ւե լա բար տան մէջ կ’ան ցը նէր իր ժա մա նա կը՝ հո գա լով ըն տա նի
քին տնա յին կա րիք նե րը, կա տա րե լով նա և դրա ցի նե րու, բա րե կամ ե
րու, հա րա զատ նե րու այ ցե լու թիւն ներ:

Սու րի ոյ վեր ջին պա տե րազ մին, հա լէ պա հա յու թիւնն ու Քե սա պի 
փոքր հայ գա ղու թը վե րապ րե ցան հա յոց 1915ի ար մա տախլ ման դառն 
փոր ձա ռու թիւ նը:

Եօ թը տա րի նե րու վրայ եր կա րող Սու րի ոյ պա տե րազ մը պատ ճառ 
դար ձաւ շուրջ տաս ներ կու մի լի ոն սու րի ա ցի նե րու գաղ թին և տե ղա հա
նու թե ան: Ըստ Մի ա ցե ալ Ազ գե րու Կազ մա կեր պու թե ան տե ղե կագ րե
րուն, մին չև 2016 թո ւա կան մէ կու կէս մի լի ոն սու րի ա ցի գաղ թա կան ներ 
ար ձա նագ րո ւած են Լի բա նա նի մէջ:

2012 թո ւա կա նէն սկսե ալ, սու րի ա հա յե րու մէկ մեծ մա սը ետին 
թող լով իր ամ բողջ ու նե ցո ւած քը, տունն ու տե ղը, աշ խա տա նոցն ու մի
ջա վայ րը հա տո ւած առ հա տո ւած լքեց ու հե ռա ցաւ երկ րէն՝ ապա հո վու
թե ան մտա հո գու թիւն նե րով, միշտ շու տով իր տունն ու խա նու թը վե րա
դառ նա լու յոյ սով:

Գաղ թի այս ըն թաց քի առա ջին կա յա րա նը հան դի սա ցաւ Լի բա նա
նը և մե ծա մաս նու թե ան հա մար՝ Պուրճ Հա մու տը:

Պա տե րազ մի ահա ւոր վի ճա կին եր կա րաձ գու մով` Հա լէ պի քան
դու մով, դպրոց նե րու, եկե ղե ցի նե րու և հայ կա կան հաս տա տու թիւն նե
րու աւե րու մով, սպաս ման տև ո ղու թիւ նը եր կա րե ցաւ, հա լէ պա հա յու թե
ան՝ իր տունն ու տե ղը վե րա դառ նա լու յոյ սը նո ւա զե ցաւ: Միւս կող մէն, 
Լի բա նա նի մէջ իր դի մագ րա ւած նիւ թա կան թէ այ լև այլ դժո ւա րու թիւն
նե րուն, անո րո շու թե ան չտո կա լով ան թա կեց օտար դես պա նա տու նե
րու դռնե րը` նոր հո րի զոն նե րու հե ռան կա րով:

Սու րի ա հա յու թե ան տնտե սա կան վի ճա կը Սու րի ոյ մէջ պա տե րազ
մէն առաջ ու նէր հե տև ե ալ պատ կե րը. –

Հա լէ պա հայ, նիւ թա պէս մի ջակ կա րո ղու թե ամբ ըն տա նի քին ամ
սա կան եկա մու տը հա ւա սար էր ու աւե լի քան իր ամ սա կան ծախ քե րըշ 
մա նա ւանդ որ սննդե ղէ նը աժան էր:

Նա խա պա տե րազ մե ան շրջան Յետպա տե րազ մե ան 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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Սա կայն, պա տե րազ մէն ետք սղա ճը ան հա մե մա տօ րէն վե րելք 
ար ձա նագ րեց: Օրի նակ՝ մի սին քի լօն աւե լի քան տաս նա պատ կո ւե լով 
հա սաւ նախ կին 500էն՝ 6,000 սու րի ա կա նի:

Սու րի ա հա յու թիւ նը Լի բա նա նի մէջ Սու րի ոյ պա տե րազ մին հե
տև ան քով դի մագ րա ւեց մեծ դժո ւա րու թիւն ներ: Սու րի ա հայ գաղ թա
կան նե րը Լի բա նա նի մէջ բնա կա նա բար ու նե ցան իրենց հար ցերն ու 
դժո ւա րու թիւն նե րը, որոնց մէ կ’առանձն պաց նեմ հիմ ա կան նե րը. – 
Տնտե սա կան, Ու սում ա կան, Ըն տա նե կան և հո գե բա նա կան, Ըն կե րա-
յին:

Ա.  Տնտե սա կան Տագ նապ ներ
Եթէ ու զենք պարզ բաղ դա տա կան մը կա տա րել սու րի ա հա յու

թե ան նա խա պա տե րազ մե ան շրջա նին տնտե սա կան վի ճա կին և Լի
բա նա նի մէջ անոնց գաղ թա կան դրու թե ամբ տնտե սա կան վի ճա կին 
մա սին, և թէ ինչ պի սի կա ցու թե ան դէմ յան դի ման գտնո ւե ցան անոնք, 
հե տև ե ալ պատ կե րը կը պար զո ւի. 

Հա լէ պի մէջ պա տե րազ մէն առաջ
 ■ Ամէն ըն տա նե կան բոյն հա մա րեա ու նէր անձ նա կան, կամ 

չնչին վճա րու մով իր բնա կա րա նը:
 ■ Հօր եկա մու տը բա ւա րար էր ապա հո վե լու ըն տա նի քի բո լոր 

պէտ քե րը:
 ■ Ելեկտ րա կա նու թիւն, ջուր գրե թէ անվ ճար էին:
 ■ Դպրո ցա կան տա րե կան ծախ սե րը շուրջ $400 –500 ամ$ տո լար 

էին:
 ■ Բա րե կե ցիկ ըն տա նիք մը կրնար մաս նակ ցիլ գա ղու թին կազ

մա կեր պած մշա կու թա յին և ըն կե րա յին ձեռ նարկ նե րուն:
Լի բա նա նի մէջ

 ■ Ըն տա նի քին հայ րը կ’աշ խա տի և կ’ապա հո վէ ամի սը $500 ամ$ 
տո լար:

 ■ Տան վարձք՝ ամի սը նո ւա զա գոյ նը $350 ամ$ տո լար:
 ■ Դպրո ցա կան, գրե նա կան, տա րազ և այլք, ամի սը նո ւա զա գոյ

նը՝ $200 ամ$ տո լար իւ րա քան չիւր զա ւա կի հա մար:
 ■ Ելեկտ րա կա նու թիւն և ջուր ամի սը՝ $120 ամ$տո լար:
 ■ Սնունդ ամի սը՝ $300 ամ$ տո լար:

Այս տեղ զանց առած ենք բժշկա կանդե ղօ րայ քի, հա գուս տե ղէ նի, 
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տան պէտ քե րու և կե ցու թե ան թուղ թե րու ծախ սե րը: Տե ղին է յի շել, որ 
Լի բա նա նի մէջ բժշկա կան ծախ սերն ու դե ղօ րայ քը ար դէն լուրջ մտա
հո գու թիւն կը պար զեն տե ղա ցի բնակ չու թե ան, ալ ուր մաց՝ գաղ թա
կան օտա րերկ րա ցի ին: Կե ցու թե ան թուղ թե րու պա րա գա յին, իւ րա
քան չիւր ոչլի բա նան ցի ան հատ տա րե կան պար տա ւոր է վճա րել $200 
ամ$տո լար:

Բ. Ու սում նա կան
Ու սում ա կան գետ նի վրայ հա րիւ րա ւոր սու րի ա հայ մա նուկ ներ և 

պա տա նի ներ՝
ա. Չկա րե նա լով պատ շա ճիլ լի բա նա նե ան ու սում ա կան ծրագ

րին, զրկո ւե ցան դպրո ցա կան կե ան քէն, կամ կրթաշր ջան 
կորսն ցու ցին, ու սում ա պէս նա հան ջե ցին և կա ղա ցին: Սու րի ոյ 
մէջ դա սա ւանդ ման լե զուն արա բե րէն է, դա սա նիւ թե րը կը բա
ցատ րո ւէ ին և կը փո խան ցո ւէ ին արա բե րէն լե զո ւով, մինչ դեռ 
Լի բա նա նի մէջ բո լոր նիւ թե րը կը դա սա ւան դո ւին անգ լե րէն 
կամ ֆրան սե րէն լե զո ւով:

բ. Ծնող ներ չկա րե նա լով տո կալ դպրո ցա կան ծախ սե րուն՝ ստի
պո ւե ցան իրենց զա ւակ նե րը զրկել ուս ման բա րիք նե րէն և գոր
ծի աս պա րէզ ուղ ղել զա նոնք:

գ.  Բազ մա թիւ ըն տա նիք ներ Եւ րո պա գաղ թի ակն կա լու թե ամբ 
իրենց զա ւակ նե րը չար ձա նագ րե ցին դպրոց: Ու սում ա կան 
տա րեշր ջան ներ սա հե ցան և մեկ նող նե րու կար գին շատ մը ըն
տա նիք ներ մա ցին սպա սո ղա կան վի ճա կի մէջ, իսկ աշա կեր
տա կան տա րի քի մա նուկ նե րը՝ առանց ու սու մի:

Գ. Ըն տա նե կան եւ հո գե բա նա կան
Սու րի ա հայ ըն տա նիք ներ Լի բա նան եկան բեռ նա ւո րո ւած առող

ջա կան հար ցե րով ու խնդիր նե րով: Մա նուկ ներ վկայ ըլ լա լով պա տե
րազ մի ահա ւոր տե սա րան նե րու, traumatic վի ճա կով հա սան Լի բա նան:

Ծնող ներ՝ առօ րե այ մտա հո գու թիւն նե րով բեռ նա ւո րո ւած էին. Սու
րի ոյ մէջ անոնք իրենց կե ան քի վաս տա կը տուն ու տե ղի կա պած և ան 
ալ Սու րիա ձգած ըլ լա լով և ան կէ հե ռա ցած՝ մտա հոգ էին անոնց մով: 
Միւս կող մէն իրենց Պէյ րութ կե ցու թիւ նը անո րոշ վի ճակ կը պար զէր, 
առ կախ, ան կա յուն կե ան քը շեշ տա կի հո գե կան խան գա րում եր յա ռաջ 
բե րաւ իրենց մէջ:
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200 հայ տի կին նե րու վրայ կա տա րո ւած հո գե բա նա կան ու սում ա
սի րու թիւն մը ի յայտ բե րաւ որ անոնց մէ 98%ը կը տա ռա պէր anxiety, de
pression, PTSD, stress կո չո ւած հո գե կան ապ րում ե րէ, խան գա րում ե րէ:

Բնա կա նա բար տո ւե ալ հո գե կան դժո ւա րու թիւն նե րը, տագ նապ
նե րը իրենց բա ցա սա կան ազ դե ցու թիւ նը ու նե ցան. 

 ■ Ըն տա նի քին ներ քին խա ղա ղու թե ան վրայ: Դժո ւար եղաւ այդ 
խա ղա ղու թիւ նը պա հել:

 ■ Ար ժէք ներ պահ պա նե լու և զա ւակ ներ դաս տի ա րա կե լու առու
մով:

 ■ Ըն կե րա յին կար գու սար քի վրայ: Գաղ թա կան այս հա յե րը որո
շա կի տար բե րու թիւն ներ ու նէ ին Լի բա նա նի կեն ցա ղա յին պայ
ման նե րուն հա մե մատ և դժո ւար էր անոնց հա մար յար մա րիլ 
նոր կեն ցա ղա յին պայ ման նե րուն, մա նա ւանդ որ անոնք տաս
նա մե ակ ներ շա րու նակ ապ րեր էին մի ա տե սակ, իրենց կե ան քը 
մեծ փո փո խու թիւն ներ ու բա րե փո խում եր չէր ու նե ցած, պե
տու թիւ նը միշտ ալ իր ձեռ քը պա հած էր անոնց գլխուն վրայ, 
իսկ հի մա իրենց կը պար տադ րո ւէր կեն ցա ղա յին նոր պայ ման
նե րու յար մա րիլ, երբ իրենց քով թուլ ցած էին նոր պայ ման նե
րու պատ շա ճե լու նոր վի ճակ նե րու յար մա րե լու իրենց ու նա կու
թիւն նե րը:

Ու րիշ էր Պէյ րու թը և կա րև որ չա փով տար բեր՝ իր ըն կե րա յին և 
այ լև այլ ար ժէ հա մա կար գե րով:

Պա տե րազ մի ահա ւոր հա րո ւա ծը՝ բա ցի նիւ թա կան կո րուստ նե
րէն, պատ ճառ դար ձաւ հո գե կան և բա րո յա կան մեծ վե րի վայ րում ե րու:

Դ.  Ըն կ ե րա յին
Ըն կե րա յին գետ նի վրայ ևս մեծ տու ժում եր եղան: Այս պէս.
1. Հայ ըն տա նի քի տա րան ջա տում, մաս նա տում, քայ քա յում:
Հա զա րա ւոր հայ ըն տա նիք ներ ցի րու ցան եղան աշ խար հի տար

բեր ցա մա քա մա սե րու վրայ, կորսնց նե լով հայ ըն տա նի քի աւան դա կան 
հա րուստ ու գե ղե ցիկ պատ կե րը: Նոյն ըն տա նի քին պատ կա նող զա
ւակ ներ պար տադ րա բար բա ժա նու մի ճա կա տա գի րը ընտ րե ցին:

Հայ ըն տա նի քին ոչ մի այն ներ քին ցանցն ու ամ րու թիւ նը չմա ցին, 
այ լև անոր ար տա քին, մի ջըն տա նե կան և ներ գեր դաս տա նա կան յա րա
բե րու թիւն նե րու, բա րե կա մու թիւն նե րու ցանցն ալ քան դո ւե ցաւ:
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2.  Ըն տա նե կան ար ժէք նե րու նո ւա զում:
Ըն կե րու թե ան փո փո խու թիւ նը և սու րի ա հայ ըն տա նի քին դի մաց 

լի բա նա նե ան տար բեր ար ժէք նե րու ցցո ւի լը հա կա սու թիւն յա ռա ջա
ցուց: Ասի կա հե տև անքն էր Լի բա նա նի նոր ար ժէ հա մա կար գը պար
տադ րա բար որ դեգ րե լուն: Բնա կա նա բար, այս կա ցու թիւ նը հո գե կան 
ահա ւոր խնդիր նե րու դուռ բա ցաւ:

Հա լէ պի մէջ աւան դա կան ըն տա նի քի պատ կե րը շատ յստակ էր 
բո լո րին. հայ րը կ’աշ խա տէր, կ’ապա հո վէր տան ամ բող ջա կան, բո լոր 
ծախ սե րը, մինչ մայ րը լծո ւած կը մար առտ նին գոր ծե րուն և զա ւակ նե
րու դաս տի ա րա կու թե ան:

Լի բա նա նի մէջ տնտե սա կան տագ նապ նե րու պատ ճա ռով, ար դէն 
իսկ ըն տա նի քի մայ րը ստի պո ւած էր աշ խա տիլ: Բնա կա նա բար, գաղ
թա կան սու րի ա հայ ըն տա նի քը Լի բա նան գա լով, ան կա րե լի էր որ ըն
տա նի քի նախ կին՝ Հա լէ պի ‘աշ խա տան քա յին բա ժա նու մը’ պահ պա նո
ւէր: Սու րի ա հայ գաղ թա կան ըն տա նի քին մայրն ալ ստի պո ւած պի տի 
ըլ լար աշ խա տիլ: Ասի կա խախ տեց վե րև յի շո ւած պատ կե րը, յա ռա ջա
ցած ‘աւան դա կան հա ւա սա րակշ ռու թիւ նը’ պատ ճառ դառ նա լով ըն տա
նե կան լուրջ հար ցե րու:

Հո ղի կառ չա ծու թիւն
Քե սա պի հայ գա ղու թը բուռն կեր պով կառ չած էր իր հո ղին: Մեր 

բո լո րին հա մար, Սփիւռ քի մէջ, Արևմ տե ան Հա յաս տա նի պատ կե րը 
ներ կա յաց նող սրբա զան հո ղա շերտ մը կը հա մա րո ւէր Քե սա պը, արևմ
տա հայ ու կի լի կի ա հայ աշ խար հին նշխա րը: Յետ պա տե րազ մե ան 
շրջա նին, Քե սապ նոյն պատ կե րը չի ներ կա յաց ներ:

Այ սօր, Սու րի ոյ պա տե րազ մը եթէ ոչ ամ բող ջու թե ամբ, սա կայն գո
նէ Քե սա պի, Հա լէ պի և կարգ մը այլ շրջան նե րու մէջ կը թո ւի յա րա
բե րա բար իր վեր ջա կէ տին հա սած ըլ լալ: Սու րի ա հա յը՝ առ հա սա րակ 
անո րո շու թե ան հե ռան կա րէն մղո ւած, խան դա վառ չէ վե րա դառ նալ, 
այլ՝ աչ քե րը սև ե ռած է օտար դես պա նա տու ներ: Դրա կան պա տաս խան 
մը ստա նա լու յոյ սով պատ րաստ է պանդխ տու թե ան ցու պը առ նել՝ դի
մագ րա ւե լու անո րոշ նոր իրա վի ճակ ներ:
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ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԱ ՀԱ ՅՈՒ ԹԵ ԱՆ ՏՐԱ ՄԱԴ ՐԱԾ  
ՕԺԱՆ ԴԱ ԿՈՒ ԹԻՒՆ ՆԵ ՐԸ
Տար բեր օժան դա կու թիւն ներ
Լի բա նա նի հա մայն քա պե տե րը, բա րե սի րա կան մի ու թիւն ներն ու 

բժշկա կան կեդ րոն նե րը սերտ գոր ծակ ցու թե ան կա րի քը տե սան՝ հարկ 
եղած նիւ թա կան և բա րո յա կան օժան դա կու թիւն ներն ու ցուց մունք նե րը 
տրա մադ րե լու բազ մա հոծ գաղ թա կան իրենց եղ բայր նե րու և քոյ րե րու 
այ լև այլ կա րիք նե րուն:

Բա րե սի րա կան հաս տա տու թիւն նե րու ըն կե րա յին ծա ռա յող նե րը 
այ ցե լե ցին սու րի ա հայ գաղ թա կան նե րու տու նե րը՝ գնա հա տելար ժև ո
րե լու անոնց ըն տա նե կան կեն ցա ղա յին վի ճա կը և պէտ քե րը, ինչ պէս 
նա և լու ծում եր գտնե լու այն հար ցե րուն, զորս կա րե լի էր լու ծել:

Յա ճա խա կի այ ցե լու թիւն ներ տրո ւե ցան նա և Լի բա նա նի տա րած
քին գտնո ւող 25 հայ կա կան վար ժա րան ներ, ուր աւե լի քան 700 սու րի
ա հայ գաղ թա կան աշա կերտ ներ կը յա ճա խէ ին:

Այս օժան դա կու թիւն նե րը կը մի տէ ին հաս նիլ գաղ թա կան նե րու 
ան մի ջա կան կա րիք նե րուն՝ ու տես տե ղէն, հա գուս տե ղէն, մաք րու թե ան 
առար կա ներ և խո հա նո ցա յին պէտ քեր:

Այս տեղ կը նշեմ կա տա րո ւած օժան դա կու թիւն նե րէն հիմ ա կան
նե րը. 

1. Հի ւան դա նո ցա յին Օգ նու թիւն ներ
Անց նող տա րի նե րուն, լի բա նա նա հայ բա րե սի րա կան կազ մա կեր

պու թիւն նե րը իրենց բա ժի նը բե րին հի ւան դա նո ցա յին ծախ սե րու մաս
նակ ցու թե ան, մա նա ւանդ՝ մա նուկ նե րու և տա րեց նե րու առող ջա կան 
խնդիր նե րու պա րա գա նե րուն:

Հա րիւ րա ւոր հի ւան դա նո ցա յին պա րա գա ներ թէ՛ նիւ թա կան և թէ՛ 
դե ղօ րայ քի օժան դա կու թիւն ստա ցան:

Հայ բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ նիւ թա պէս օժան դա
կե ցին ծննդա բե րու թե ան ծախ սե րուն աւե լի քան 100 սու րի ա հայ երե
խա նե րու, որոնք ծնան Լի բա նա նի մէջ մին չև 2016 թո ւա կան:

2. Սեր տա րա նի Ծրա գիր
Նկա տի ու նե նա լով որ դպրո ցա կան ու սում ա կան կե ան քի հետ 

քայլ պա հե լու հա մար սու րի ա հայ գաղ թա կան աշա կերտ նե րը լուրջ 
դժո ւա րու թիւն ներ կ’ու նե նա յին, Լի բա նա նի Հա ո ւըրտ Գա րա կէ օ զե
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ան Հաս տա տու թե ան նա խա ձեռ նու թե ամբ յետ մի ջօ րէի ժա մե րու սեր
տա րա նի ծրա գիր մը ի գործ դրո ւե ցաւ, ուր առա ւել քան 100 սու րի ա
հայ աշա կերտ ներ ամէ նօ րե այ դրու թե ամբ, մաս նա գէտ ու սու ցիչ նե րու 
խնամ քը վա յե լե ցին և յա ւե լե ալ օգ նու թե ամբ յար մա րե լով լի բա նա նե ան 
դա սա ցու ցա կին՝ հե զա սա հօ րէն, յա ջո ղա պէս կրցան աւար տել ու սու մա
կան տա րեշր ջա նը:

3. Ամառ նա յին Դպրոց
Ամ ռան շրջա նին հայ աշա կեր տին ար ձա կուր դը հա ճե լի, ապա

հով և խա ղաղ մթնո լոր տի մէջ ան ցը նե լու մի տու մով Գա րա կէ օ զե ան 
Հաս տա տու թե ան կազ մա կեր պու թե ամբ ի գործ դրո ւե ցաւ ամառ նա յին 
դպրո ցի ծրա գի րը, ուր աւե լի քան 350 սու րի ա հայ մա նուկ ներ եօթ շա
բաթ նե րու տև ո ղու թե ամբ մաս նակ ցե ցան վե րո յի շե ալ դաս տի ա րակ չա
կան ծրա գի րին:

4. Բար գա ւաճ ման Ծրա գիր
Այս ծրա գի րը ի մի խմբեց 300 սու րի ա հայ և լի բա նա նա հայ տի

կին ներ, որոնք շա բա թա կան դրու թե ամբ, հեր թա բար հա ւա քո ւե ցան 
Գա րա կէ օ զե ան կեդ րո նին մէջ և իրա գոր ծե ցին հա մայն քա յին, բար գա
ւաճ ման, ըն կե րա յին, հո գե բա նա կան, կրօ նա կան և առող ջա պա հա կան 
տար բեր տե սա կի ծրա գիր ներ:

5. Դպրո ցա կան դա սա գիր քե րու օգ նու թիւն:
800 սու րի ա հայ աշա կերտ նե րու տրա մադ րո ւե ցաւ գիր քե րու նիւ

թա կան օժան դա կու թիւն:

ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿՈՒՄ
Մին չև օրս բա րե սի րա կան հաս տա տու թիւն նե րու մօտ ար ձա նագ

րո ւած սու րի ա հայ ըն տա նիք նե րու մօ տա ւոր թի ւը հա սած է 2765ի:
Ոչ մէկ կաս կած, որ մեր տա րա բախտ եղ բայր նե րուն ու քոյ րե րուն 

կա տա րո ւած օժան դա կու թիւ նը կա թիլ մը կը հա մա րո ւի ծով կա րի
քին դի մաց, բայց և այն պէս միշտ գո հու նա կու թե ամբ գնա հա տո ւած է 
նպաս տըն կալ նե րուն կող մէ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը ևս կա րե լի ու թե ան իր սահ ման
նե րուն մէջ, իր օժան դա կու թիւ նը բե րաւ հիւ րըն կա լե լով սու րի ա հայ զա
ւակ նե րը իր ծո ցին մէջ: Օտար եր կիր նե րու հրա պու րիչ խոս տում ե րը 
սա կայն այլ հո սան քի կը մղեն հա յոր դիք:
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Հայ րե նի և սփիւռ քա հայ տես լա պաշտ և իրա տես ղե կա վա րու թե
ան մը հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը հրա մա յա կան է պատ մու թե ան ճա կա
տագ րա կան այս հանգ րո ւա նին գործ նա կան քայ լե րով իրա կա նաց նե լու 
մեր ժո ղո վուր դի դա րա ւոր երազ հան դի սա ցող “դէ պի եր կիր” մտա ծու
մը, բար գա ւա ճեց նե լով ու ամ րապն դե լով հա յոց բնօր րան՝ Հա յաս տան 
Աշ խար հը:

Кри стин Сар ки сян
Ин сти тут Ка ра гё зян 

ТРУД НО СТИ, КО ТО РЫМ ПРО ТИ ВО СТО ЯТ  
СИ РИЙС КИЕ АР МЯ НЕ В ЛИ ВА НЕ

Ре зю ме
Ар мя не Алеп по и не боль шая ар мянс кая об щи на Кес са ба за но во пе
ре жи ли де пор та цию на ших пред ков 1915 го да. С 2012 го да, от дель ны
ми груп па ми си рийс кие ар мя не вста ли на путь бе женст ва. Пер вым 
их при ста ни щем стал Ли ван, для боль шинст ва  – Бурдж Хам муд. В 
Ли ва не си рийс кие ар мя не стал ки ва ют ся со слож но стя ми.

Се год ня вой на в Си рии, по хо же, приб ли жа ет ся к кон цу, но ар мя не 
Алеп по, нес мот ря на на ши ожи да ния, не хо тят возв ра щать ся в Алеп
по, они об ра ти ли свой взор на иност ран ные по сольст ва и ждут по ло
жи тель но го от ве та на даль ней шую миг ра цию, фак ти чес ки, про яв ляя 
го тов ность к про цес су ас си ми ля ции в чу жой куль ту ре.

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 nonstop 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 posttraumatic 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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Շու շան Ղահ րի յան 
Ան նա Աթո յան 

Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ՕՏԱ ՐՈՒՄՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԱ ՅԻՆ  
ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ Ա ՅԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ.

ՀՀ ՇԻ ՐԱ ԿԻ ԵՎ ՎԱ ՅՈՑ ՁՈ ՐԻ ՄԱՐ ԶԵ ՐԻ  
ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ներ կա յումս աճող միգ րա ցի ոն հոս քե րը կա ռուց ված քա յին փո փո
խու թյուն ներ են առա ջաց նում ինչ պես հա սա րա կու թյան մակ րո, 
այն պես էլ միկ րո մա կար դա կում՝ մաս նա վո րա պես ազ դե ցու թյուն 
ու նե նա լով ըն տա նի քի կա ռուց ված քի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Նման փո փո խու թյուն նե րի հե տև անք նե րից է ըն տա նե կան 
օտա րու մը: 

Սույն աշ խա տան քը նվիր ված է ըն տա նե կան օտար ման հիմ ախնդ
րի վեր լու ծու թյա նը աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հա մա տեքս տում: 
Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է ՀՀ Վա յոց ձո րի և Շի րա կի՝ որ
պես հա մա պա տաս խա նա բար ցածր և բարձր միգ րա ցի ոն ցու ցա
նիշ ներ ու նե ցող մար զե րում: Աշ խա տան քը հիմ ված է սո ցի ա լա կան 
օտար ման տե սա կան մո տե ցում ե րի վրա: Հե տա զո տու թյան իրա
կա նաց ման հա մար կի րառ վել է որա կա կան մե թո դա բա նու թյու նը. 
իրա կա նաց վել են փոր ձա գի տա կան և խո րին հար ցազ րույց ներ: 

Ըն տա նե կան օտար ման երև ույ թը դի տարկ վել է եր կու ուղ ղու թյուն
նե րով՝ որ պես աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճառ և որ պես 
դրա հե տև անք: Առա ջին դեպ քում օտա րու մը դառ նում է կա րև որ 
գոր ծոն միգ րա ցի ա յի դի մե լու որո շու մը կա յաց նե լու հար ցում: Երկ
րորդ դեպ քում այն առա ջա նում է ըն տա նի քի ան դամ ե րից մե կի՝ 
հատ կա պես ամուս նու/հոր բա ցա կա յու թյան հե տև ան քով, սպառ նա
լով ըն տա նի քի՝ որ պես ամ բող ջա կան մի ա վո րի գոր ծառ նու թյա նը: 
Ըն տա նե կան օտար ման ան զո րու թյուն բա ղադ րի չը հիմ ա կա նում 
ար տա հայտ վում է որո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցից դուսրմղ
մամբ և իրա վի ճա կի նկատ մամբ ցածր վե րահս կո ղու թյամբ: Ան նոր
մու թյուն բա ղադ րի չը դրսև որ վում է, երբ ճկու նու թյու նը առանջ նա
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հերթ է դառ նում ավան դա կա նու թյան նկատ մամբ: Մե կու սա ցում 
բա ղադ րի չը են թադ րում է թույլ հա ղոր դակ ցու թյուն միգ րան տի և 
ըն տա նի քի մի ջև, որն ազ դում է նաև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Միգ րա ցի ա յի պատ ճա ռով առա ջա ցած ըն տա նե կան օտա
րու մը հան գեց նում է օտար ման ավե լի նեղ տե սա կի՝ ամուս նա կան 
օտար ման առա ջաց մա նը:
Հիմաբառեր. ըն տա նե կան օտա րում, սո ցի ա լա կան օտա րում, աշ-
խա տան քա յին միգ րա ցիա, ան զո րու թյուն, ան նոր մու թյուն, մե կու-
սա ցում:

Ներ կա յումս միգ րա ցի ան ու սում ա սի րող հե տա զո տող նե րը և քա
ղա քա կա նու թյուն մշա կող ներն ու շադ րու թյուն են դարձ նում միգ րա ցի
ա յի ժո ղովր դագ րա կան, սո ցի ալտնտե սա կան հե տև անք նե րին1: Սա
կայն աճող միգ րա ցի ոն հոս քե րը կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի 
են հան գեց րել ոչ մի այն հա սա րա կու թյան մակ րո, այլ նաև միկ րո մա
կար դակ նե րում՝ մաս նա վո րա պես ազ դե ցու թյուն ու նե նա լով ըն տա նի
քի, ինչ պես նաև հա մայն քի կա ռուց ված քի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա: Աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան կար ծես թե դառ նում է առ կա սո ցի
ալտնտե սա կան ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման կար ճա ժամկ ետ լու ծում: 
Այս հա մա տեքս տում իրա վի ճակն ու սում ա սի րե լիս հարկ է ու շադ րու
թյուն դարձ նել ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա աշ խա տան քա
յին միգ րա ցի ա յի հե տև անք նե րին՝ շեշ տը դնե լով ըն տա նե կան օտա րում 
երև ույ թի վրա: Վեր ջինս պետք է դի տար կել եր կու հար թու թյու նով՝ որ
պես աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի պատ ճառ և որ պես աշ խա տան քա
յին միգ րա ցի ա յի հե տև անք: Առա ջին դեպ քում ըն տա նե կան օտա րու մը 
դի տարկ վում է որ պես միգ րա ցի ա յի որոշ ման կա յաց ման վրա ազ դող 
գոր ծոն: Երկ րորդ դեպ քում ըն տա նե կան օտա րում առա ջա նում է ըն
տա նի քի ան դամ ե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյան հե տև ան քով:

Ու սում ա սի րե լով թե մա յին առնչ վող գրա կա նու թյու նը՝ ակն հայտ 
է դառ նում, որ խնդիրն ու սում ա սի րու թյան միջ գի տա կար գա յին մո տե
ցում է պա հան ջում, քա նի որ անդ րա դառ նում է այն պի սի թե մա նե րի, 
ինչ պի սիք են ըն տա նի քը, ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի գնա հա
տու մը, օտա րու մը, միգ րա ցի ան և այլն: Սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե

1 Սույն աշ խա տանքն իրա կա նաց վել է Հա րա վա յին Կա լի ֆոր նի ա յի հա մալ սա
րա նի հա յա գի տու թյան ինս տի տու տի կող մից տրա մադր ված հե տա զո տա
կան դրա մաշ նոր հի մի ջո ցով և Գա լուստ Գյուլ բեն կյան հիմ ադ րա մի մաս նա
կի աջակ ցու թյամբ:
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րում երև ույթն ու սում ա սի րե լիս ըն դուն ված է հիմ վել «Ըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի և տնա յին գոր ծըն թաց նե րի մո դե լի» վրա2: Այս 
մո դե լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դուրս բե րել ըն տա նե կան հա րա
բե րու թյուն նե րի բնույ թը՝ կան խա տե սե լով դրանց զար գաց ման դի նա
մի կան3: Ի լրում այս մո դե լի՝ ըն դուն ված է նաև օգ տա գոր ծել «Ըն
տա նե կան մի ջա վայ րի գնա հատ ման գոր ծի քը»4: Հե ղի նակ ներն այս 
գոր ծի քի մի ջո ցով բա ցատ րում են ըն տա նե կան փո խազ դե ցու թյուն նե րը 
և այն մի ջա վայ րը, որ տեղ դրանք առա ջա նում են՝ նշե լով գոր ծոն նե րը, 
որոնք ազ դում են այս փո խազ դե ցու թյուն նե րի բնույ թի վրա: Հա ջորդ 
գոր ծի քը, որը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել օտար ման դրսև ո րում երն 
ըն տա նի քում՝ «Ըն տա նե կան մի այ նա կու թյան դի ֆե րեն ցի ալն» է5: Այս 
սանդ ղա կով չափ վում է ան հա տի մի այ նա կու թյան զգա ցու մը մի ջանձ
նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Չնա յած վե րոն շյալ գոր
ծիք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գնա հա տե լու ըն տա նե կան հա
րա բե րու թյուն նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ ըն տա նե կան օտա րում երև ույ թը 
պա հան ջում է այլ մե թոդ նե րի հա մա տե ղում նույն պես: Ըն տա նի քի սո
ցի ո լո գի ա յի շրջա նակ նե րում կի րառ վող օտար ման հա յե ցա կար գը լի ո
վին հիմ ված է սո ցի ա լա կան օտար ման տե սու թյան վրա, որն օպե րա
ցի ո նա լի զաց րել է Մ. Սի մե նը՝ առաջ քա շե լով հե տև յալ բա ղադ րիչ նե րը՝ 
ան զո րու թյուն, իմաս տազր կու թյուն, ան նոր մու թյուն, մե կու սա ցում և 
ինք նա օ տա րում6: Այս պի սով, ըն տա նի քի գնա հատ ման և ըն տա նե կան 

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 Familybased 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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օտար ման մո տե ցում ե րը կա պե լով միգ րա ցի ոն ու սում ա սի րու թյուն
նե րի հետ, հնա րա վոր է ամ բող ջու թյամբ գնա հա տել աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ա յի հե տև անք ներն ըն տա նի քի վրա7: Ներ կա յաց վող հե տա
զո տու թյան նպա տակն է դուրս բե րել ըն տա նե կան օտար ման բնույթն 
աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հա մա տեքս տում: 

Հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման հա մար կի րառ վել է որա կա կան 
մե թո դա բա նու թյուն: Ընդ հա նուր առ մամբ իրա կա նաց վել են 48 խո րին 
և 8 փոր ձա գի տա կան (միգ րա ցի ա յի մաս նա գետ ներ, սո ցի ա լա կան աշ
խա տող ներ, սո ցի ո լոգ ներ և այլն) հար ցազ րույց ներ: 

Որա կա կան հար ցազ րույց նե րի մե թո դը հնա րա վո րու թյուն է տվել 
խոր քա յին և բազ մա կող մա նի տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ երև ույ թի 
մա սին: Այն նաև հնա րա վո րու թյուն է տվել բա ցա հայ տե լու իրա վի ճա
կի մեկ նա բա նու թյու նը՝ անդ րա դառ նա լով հե տև յալ թե մա նե րին՝ ըն
տա նի քի պատ մու թյու նը, եր ջա նիկ ամուս նու թյան և ըն տա նի քի ըն կա
լում ե րը, մաս նակ ցու թյու նը որո շում կա յաց նե լու գոր ծըն թաց նե րին, 
ապա գա յի տես լա կա նին, մտա հո գու թյուն նե րին, միգ րա ցի ա յի փոր ձին, 
միգ րանտըն տա նիք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին և այլն: 

Ի լրում նշվա ծի, փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց նե րի մե թո դը 
կի րառ վել է օբյեկ տիվ գնա հա տա կան ստա նա լու հա մար՝ հիմ վե լով 
մաս նա գի տա կան և պրակ տիկ գի տե լի քի վրա, որ ու նեն փոր ձա գետ
նե րը թե մա յի վե րա բե րյալ: 

Բա նա սաց ներն ընտր վել են ըստ հե տև յալ չա փա նիշ նե րի. միգ րանտ 
ու նե ցող ըն տա նիք, միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք, ըն տա նի քի տե սակ՝ 
նուկ լե ար, ըն դար ձակ: Հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման հա մար ընտր
վել են Շի րա կի և Վա յոց ձո րի՝ որ պես հա մա պա տաս խա նա բար բարձր և 
ցածր միգ րա ցի ոն մա կար դակ ներ ու նե ցող մար զե րը8: Միգ րա ցի ոն մա
կար դա կը որ պես չա փա նիշ ընտր վել է հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն 
իրա կա նաց նե լու և եր կու մար զե րում գո յու թյուն ուե ցող տար բե րու թյուն
նե րը վեր հա նե լու նպա տա կով: Այս պի սով՝ 24 խո րին հար ցազ րույց իրա
կա նաց վել է Շի րա կի մար զում, 24ը՝ Վա յոց ձո րի մար զում:

Ըստ մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րի՝ միգ րա ցի ան Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան առ ջև ծա ռա ցած ամե նա մեծ խնդիր նե րից 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: Ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը՝ ար
տա քին միգ րա ցի ոն հոս քի հիմ ա կան ուղ ղու թյու նը Ռու սաս տանն է, 
իսկ միգ րա ցի ա յի հիմ ա կան տե սա կը՝ աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան: 
Փաս տա ցի, մշտա կան միգ րանտ նե րի 71%ը մեկ նում է Ռու սաս տան, 
9.1%ը՝ Ուկ րա ի նա, 8.1%ը՝ Եվ րո պա և մի այն 4.6%ը՝ ԱՄՆ: Սա կայն, երբ 
խոս քը գնում է ժա մա նա կա վոր միգ րա ցի ա յի մա սին, պատ կե րը բա վա
կա նին տար բեր է՝ 90.6%ը մեկ նում է Ռու սաս տան, 4.1%ը՝ Եվ րո պա, 
0.8%ը՝ ԱՄՆ և 0.6%ը՝ Ուկ րա ի նա9:  

Ինչ պես ար դեն նշվել էր՝ աճող միգ րա ցի ոն հոս քե րը բե րում են 
ինչ պես մակ րո, այն պես էլ միկ րո մա կար դա կի փո փո խու թյուն ներ: Սա 
էլ հենց առաջ է բե րում միգ րա ցի ան որ պես բարդ գոր ծըն թաց ու սում
նա սի րե լու և վեր լու ծե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Պետք է նշել, որ վեր ջին 30 տա րի նե րին Շի րա կի և Վա յոց ձո
րի մար զե րում և Հա յաս տա նում, ընդ հա նուր առ մամբ, միգ րա ցի ան 
ու նի նույն պատ ճա ռը՝ սո ցի ալտնտե սա կան և քա ղա քա կան10: Ղա
րա բա ղյան շար ժու մը (1988) և պա տե րազ մը (1988 –1994), Սպի տա կի 
երկ րա շար ժը (1988) և Խորհր դա յին մի ու թյան փլու զու մը (1991), որին 
հե տև եց Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա կու մը, ազ դե ցին երկ րի սո
ցի ալտնտե սա կան և քա ղա քա կան կա յու նու թյան վրա: Աճող ան կա
յու նու թյու նը և ան ցու մայ նու թյան շրջա նը մեծ մար տահ րա վեր էին երկ
րի հա մար, որոնց հե տև անք նե րը Հա յաս տա նը դե ռևս չի կա րո ղա ցել 
հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րել: Ան ցու մայ նու թյան շրջա նի ըն թաց քում 
առա ջա ցած ամե նա մեծ հիմ ախն դի րը գոր ծազր կու թյուն էր: Այս հա
մա տեքս տում միգ րա ցի ան, կար ծես թե, դար ձավ այդ ան կա յու նու թյու
նը հաղ թա հա րե լու ժա մա նա կա վոր լու ծում: Հատ կա պես պետք է նշել, 
որ Շի րա կի մար զը դե ռևս խորհր դա յին տա րի նե րից ու նի սե զո նա յին 
միգ րա ցի ա յի խորն ար մա տա ցած ավան դույթ: Սա իր հեր թին ազ դե
ցու թյուն է ու նե ցել միգ րա ցի ոն հոս քե րի ուղ ղու թյան և ին տեն սի վու
թյան վրա. հիմ ա կան ուղ ղու թյու նը շա րու նա կել է մալ Ռու սաս տա
նը: Վա յոց ձո րի մար զի հիմ ա կան տար բե րու թյուն Շի րա կի մար զից 
այն է, որ բա ցի ար տա քին միգ րա ցի ա յից (հիմ ա կա նում Ռու սաս տան), 
առ կա են և նկա տե լի են նաև ներ քին (տե ղա յին) միգ րա ցի ոն հոս քեր: 
Մաս նա վո րա պես՝ ներ քին միգ րա ցի ա յի ուղ ղու թյու նը Ար ցախն է: Ինչ 

9 Ibid, p. 69.
10 Ibid, p. 59.
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վե րա բե րում է զբաղ վա ծու թյան ոլորտ նե րին, ապա պետք է նշել, որ եր
կու մար զե րում էլ միգ րանտ նե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րը նույնն 
են (շի նա րա րու թյուն, ար դյու նա բե րու թյուն)՝ ան կախ ըն դու նող երկ րից: 
Հարկ է նաև նշել, որ գոր ծազր կու թյան հաղ թա հար ման կար ճա ժամ
կետ լու ծում գտնե լու տե սան կյու նից աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան հա
մար վում է ամե նա օպ տի մալ տար բե րա կը: Սա կայն, լի նե լով լու ծում մեկ 
խնդրի հա մար (ֆի նան սա կան), աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ան կա րող 
է նոր խնդիր ներ առաջ բե րել՝ սպառ նա լով ըն տա նի քի կա յու նու թյա նը 
և ազ դե լով դրա կա ռուց վա ծի և ան դամ ե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա:

Այս պի սով՝ վեր լու ծա կան մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ավե լի ման րա մասն ու սում ա սի րել ըն տա նե կան օտար ման նա խա
պայ ման նե րը՝ դուրս բե րե լով դրա դրսև ո րում ե րը միգ րանտ ու նե ցող 
և չու նե ցող ըն տա նիք նե րում11:

Որ պես զի տես նենք, թե ըն տա նե կան օտա րու մը միգ րա ցի ա յի հե
տև անք է, թե ար դյունք, անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ՝ ար դյոք այդ երև
ույ թը գո յու թյուն ու նե ցել է ըն տա նի քում մին չև միգ րա ցի ա յի դի մե լը, 
թե առա ջա ցել է դրա նից հե տո: Այս հե տա զո տու թյու նում ըն տա նե կան 
պատ մու թյան ու սում ա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տվել դի տար
կել ըն տա նե կան օտա րու մը նշված եր կու ձև ե րով: Ըն տա նի քի կա ռուց
ված քի (նուկ լե ար, ըն դար ձակ) դուրս բե րու մը նույն պես հնա րա վո րու
թյուն տվեց երև ույ թի ավե լի ամ բող ջա կան պատ կեր ստա նալ: 

Խո սե լով ըն տա նի քի ձև ա վոր ման պատ մու թյու նից, պետք է շեշ
տել, որ ըն տա նե կան օտար ման նա խա պայ ման նե րը բա ցա հայտ վել են 
ամուս նու թյան նախ նա կան փու լե րում: Ինչ պես ցույց են տա լիս տվյալ
նե րը՝ կա նայք ամուս նա նում են մե կի հետ, ում գրե թե չեն ճա նա չում և 
եր բեմ նաև չեն էլ հա մակ րում: Մի և նույն ժա մա նակ տղա մար դը/փե
սա ցուն ազատ է իր ընտ րու թյան հար ցում: Չնա յած նման ամուս նու
թյուն նե րի մի քա նի օրի նակ ներ հան դի պել են Վա յոց ձո րի մար զում, 
այս երև ույ թը բնու թագ րա կան է հիմ ա կա նում Շի րա կի մար զին: Սա
կայն, պետք է նաև նշել, որ այս՝ պայ մա նա կա նո րեն ան վան վող «հար
կա դիր ամուս նու թյուն նե րը» հիմ ա կա նում բնո րոշ են մեծ սերն դին, 
ով քեր ներ կա յումս 40 –45 և ավե լի տա րի քի են: Գեն դե րա յին ան հա վա

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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սա րու թյու նը վե րար տադր վե լով նոր ըն տա նի քում նույն պես՝ ստի պում 
է կնո ջը եր ջա նիկ չլի նել նաև ամուս նա կան կյան քում: Իր հայ րա կան 
ըն տա նի քում դուրս մղված լի նե լով որո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն
թաց նե րից՝ կի նը այս պրակ տի կան վե րար տադ րում է նաև իր նոր ըն
տա նի քում: Ի հա կադ րու թյուն սրա, կա նայք, ով քեր դե մոկ րա տա կան 
որո շում եր կա յաց նող մո դե լով ըն տա նիք նե րից են, ակ տի վո րեն ներգ
րավ վում են այդ գոր ծըն թա ցում նաև իրենց նոր ըն տա նիք նե րում: Այս 
պնդու մը նույ նիսկ գոր ծում է այն դեպ քե րում, երբ կի նը դե մոկ րա տա
կան ըն տա նի քից տե ղա փոխ վում է ավան դա կան ըն տա նիք: Այս պի սով՝ 
ըն տա նիք նե րում գեն դե րա յին ան հա վա սա րու թյու նը բա ցատ րում է ըն
տա նի քում որո շում ե րի կա յաց ման հար ցում կա նանց ներգ րավ վա ծու
թյան ցածր աս տի ճա նը: Այս պա րա գա յում հիմ ա կան խնդիրն այն է, 
որ տնա յին տնտե սու թյու նում կի նը ու նի ավե լի շատ զգաց մուն քա յին 
դեր (կա նայք պետք է զբաղ վեն մի այն տան գոր ծե րով, երե խա նե րով, 
ճաշ պատ րաս տե լով և այլն), մինչ դեռ տղա մար դուն վե րագր վում է գոր
ծի քա յին դեր (գու մար վաս տա կող)12: 

Իրա վի ճա կը տար բեր վում է ըն դար ձակ և նուկ լե ար ըն տա նիք
նե րի դեպ քում: Ավան դա կան ըն դար ձակ հայ կա կան ըն տա նիք նե րում 
ըն տա նի քի գլխա վո րը սկես րայրն է, և նրա մա հից հե տո այդ դե րը փո
խանց վում է սկե սու րին: Շի րա կի և Վա յոց ձո րի մար զե րում տար բե րու
թյունն այն է, որ Շի րա կում կի նը հիմ ա կա նում հիմ վում է ամուս նու 
կամ ամուս նու ծնող նե րի կար ծի քի վրա: Եվ կի նը մի այն ակ տի վո րեն 
սկսում է մաս նակ ցել ըն տա նի քի գոր ծե րին, երբ տա րի քով մե ծա նում 
է կամ էլ երբ ամու սի նը մա հա նում է՝ ստա նա լով ըն տա նի քի գլխա վո
րի դե րը: Ավան դա կան նուկ լե ար ըն տա նիք նե րի դեպ քում իրա վի ճա կը 
նույնն է. կա նայք կա րող են ըն տա նի քի գլխա վո րի դե րը ստանձ նել, երբ 
ամու սի նը բա ցա կա է: Մինչ դեռ Վա յոց ձո րում կա նայք, որ պես կա նոն, 
ներգ րավ վում են ըն տա նի քի որո շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե
րում՝ ինչ պես ըն դար ձակ, այն պես էլ նուկ լե ար ըն տա նիք նե րի դեպ քում: 
Ամ փո փե լով՝ կա րե լի է ասել, որ ավան դա կան ըն տա նիք նե րում որո
շում ե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րից ըն տա նի քի ան դա մի (այս դեպ
քում կնոջ) դուրսմ ղու մը պայ մա նա վո րում է օտար ման ան զո րու թյուն 
բա ղադ րի չի առա ջա ցու մը: 

12 Crano W., Aronoff J. A CrossCultural Study of Expressive and Instrumental Role 
Complementarity in the Family, American Sociological Review, 43(4), 1978, pp. 
463 –471.
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Դի տա կե լով ան զո րու թյու նը աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հա
մա տեքս տում, մի ակ նա ռու տար բե րու թյուն կա րե լի է գտնել նաև միգ
րանտ ու նե ցող և չու նե ցող ըն տա նիք նե րի մի ջև: Այս պես, միգ րանտ 
ու նե ցող ըն տա նիք նե րում (որ տեղ միգ րան տը ամու սինն է) կինն ան
զոր է զգում իր ըն տա նի քի կար գա վի ճա կը փո խե լու հար ցում, օրի
նակ, որո շե լով մի ա նալ ամուս նուն միգ րա ցի ա յի նպա տա կա կետ երկ
րում: Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում նաև պարզ վել է, որ հար կա դիր 
ամուս նու թյուն նե րի դեպ քում միգ րանտ նե րի կա նայք աշ խա տան քա յին 
միգ րա ցի ան հա մա րում են փաս տա ցի բա ժան ված լի նե լու այ լընտ րան
քա յին ու ղի: Ինչ պես բա նա սաց ներն են պնդում՝ պահ պա նո ղա կան հա
մայնք նե րում կա նայք հայտն վում են հա սա րա կա կան կար ծի քի ճնշման 
տակ, երբ գոր ծը հաս նում է ֆոր մալ բա ժան վե լուն: Ավե լին, նաև այլ 
պատ ճառ ներ կան, որոնք ստի պում են կա նանց ան զոր զգալ իրենց 
իրա վի ճա կի փո փո խու թյան հար ցում, որոն ցից են ֆի նան սա կան կախ
վա ծու թյու նը, գնա լու տեղ չու նե նա լը և այլն: Սա կայն պետք է նաև հաշ
վի առ նել, թե ըն տա նի քի որ ան դամ է միգ րանտ: Այն դեպ քե րում, երբ 
միգ րան տը զա վակն է կամ այլ մարդ, այլ ոչ ամու սի նը, նշված ձև ով 
ան զո րու թյու նը չի դրսև որ վում: Այն նաև կի րա ռե լի չէ, երբ խո սում ենք 
միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րի մա սին: Ան զո րու թյան նման դրսև ո
րու մը բնո րոշ է եր կու մար զե րին էլ: 

Օտար ման հա ջորդ բա ղադ րի չը՝ ան նոր մու թյու նը, կապ ված է 
ավան դա կա նու թյան, ար ժեք նե րի, սո վո րույթ նե րի հետ: Հարկ է նշել, 
որ այն բնո րոշ չէ Վա յոց ձո րի մար զի ըն տա նիք նե րին: Սա բա ցատր
վում է այն փաս տով, որ ավան դա կա նու թյու նը այս տեղ մեկ նա բան վում 
է որ պես կա ռու ցո ղա կան՝ են թադ րե լով, որ ար ժեք նե րը, ավան դույթ նե
րը և նոր մե րը կա րև որ են, քա նի որ ինք նու թյան մաս են կազ մում: Նաև 
շեշտ վում է, որ նշված նե րը կա ռու ցո ղա կան են, եթե հա մա տեղ վում են 
ճկու նու թյան, իրա վի ճա կա յին կողմ ո րոշ ման հետ: Մյուս կող մից, Շի
րա կի մար զում նա խա պատ վու թյու նը տրվում է հենց ճկու նու թյա նը, 
մինչ դեռ ավան դա կա նու թյու նը մեկ նա բան վում է որ պես կազ մա քան
դող բա ղադ րիչ, որը խան գա րում է կյան քում հա ջո ղու թյուն նե րի հաս
նել: Սա տա նում է նոր մե րի ան տե սե լուն կամ դրան ցից խու սա փե լուն, 
երբ դրանք հա կադր վում են ան ձի նպա տակ նե րին: Հենց սա էլ ան նոր
մու թյան դրսև ո րում է օտար ման հա մա տեքս տում: 

Ան նոր մու թյունն ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է ըն տա նի քի գոր ծառ նու
թյան վրա՝ ան կա յու նաց նե լով այն: Օրի նակ, երբ ըն տա նի քում առ կա է 
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ֆի նան սա կան խնդիր, միգ րա ցի ան դի տարկ վում է որ պես հնա րա վոր 
լու ծում: Եվ շատ դեպ քե րում այն դառ նում է նա խընտ րե լի տար բե րակ, 
չնա յած ռիս կեր է պա րու նա կում ըն տա նի քի հա մար՝ վտան գե լով նրա 
ան դամ ե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Խնդրի լուծ ման նման ու ղին 
ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է ճկու նու թյու նը առանջ նա հերթ դառ նում 
ավան դա կա նու թյան նկատ մամբ:

Հա ջորդ բա ղադ րի չը՝ մե կու սա ցու մը հիմ ա կա նում են թադ րում է 
թույլ հա ղոր դակ ցու թյուն կամ դրա բա ցա կա յու թյու նը ըն տա նիք նե րում: 
Դի տար կե լով մե կու սա ցու մը ըն տա նիք նե րում, պետք է նշել, որ այն 
չի բա ցա հայտ վել միգ րանտ չու նե ցող ըն տա նիք նե րում որ պես օտար
ման դրսև ո րում: Սա կայն, միգ րանտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի դեպ քում, 
պարզ է դառ նում, որ հա ղոր դակ ցու թյան բնույ թը՝ նե րա ռյալ հա ճա
խա կա նու թյու նը և քննարկ վող թե մա նե րը, փոխ վում են ժա մա նա կի 
ըն թաց քում: Հա ղոր դակ ցու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը ժա մա նա կի ըն
թաց քում քչա նում է. եթե միգ րան տի մեկ նե լու սկզբնա կան շրջա նում 
այն ամե նօ րյա բնույթ ու ներ, ապա աս տի ճա նա բար դառ նում է ավե
լի սա կավ: Փո փո խու թյու նը վե րա բե րում է նաև քննարկ վող թե մա նե
րին՝ անձ նա կան քննար կում ե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում վե րած վում 
են ավե լի ընդ հա նուր թե մա նե րի շուրջ խո սակ ցու թյուն նե րի: Հա տուկ 
ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վի նաև հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րին: 
Եթե միգ րան տը ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ կապ վում է ին տեր նե տի 
(սկայ պի) մի ջո ցով, ապա իրա վի ճա կի ըն կա լու մը ըն տա նի քի կող մից 
ավե լի դրա կան է լի նում, քա նի որ տե սա զան գե րի մի ջո ցով ըն տա նի քը 
տե ղյակ է լի նում և տես նում է, թե ինչ է կա տար վում միգ րան տի կյան
քում, ինչ պես է ապ րում, ինչ պայ ման նե րում և այլն: Մյուս կող մից, եթե 
միգ րան տը ըն տա նի քի հետ կա պը պա հում է հիմ ա կա նում հե ռա խո
սա զան գե րի մի ջո ցով, ապա անո րո շու թյան զգա ցում կա րող է առա ջա
նալ, քա նի որ ըն տա նի քը միգ րան տի մա սին ու նե նում է սահ մա նա փակ 
տե ղե կատ վու թյուն: Նաև կա րև որ է ըն տա նիք նե րի ան դամ ե րի մաս
նակ ցու թյու նը քննար կում ե րին, չնա յած որ այն կախ ված է քննարկ վող 
թե մա նե րից: Ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րի մաս նակ ցու թյու նը ստեղ
ծում է մի աս նու թյան զգա ցում և հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ըն տա նի քի 
ամ բող ջու թյան զգա ցո ղու թյուն ու նե նալ: Պետք է նաև նշել, որ նշվա ծը 
կի րա ռե լի է, եթե միգ րան տը ամու սինն է և ըն տա նի քի հայ րը: Վե րոն
շյալն ամ բող ջու թյամբ նկա րագ րում է Շի րա կի մար զի միգ րանտ նե րի 
ըն տա նիք նե րին՝ ար ձա նագ րե լով մե կու սաց վա ծու թյան բարձր մա կար
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դակ այդ ըն տա նիք նե րում, մինչ դեռ այն մի այն որոշ չա փով է բնո րոշ 
Վա յոց ձո րի մար զի ըն տա նիք նե րին: 

Այս պի սով՝ օտար ման մե կու սա ցում բա ղադ րիչն իր ամե նա ու ժեղ 
դրսև որ մամբ դուրս է բեր վել և հատ կա պես վե րա բե րում է այն ըն տա
նիք նե րին, որոն ցում միգ րան տը վե րա դառ նում է առն վազն մեկ տա րի 
դրսում գտնվե լուց հե տո: Ինչ պես պնդում են բա նա սաց նե րը՝ սա սթրե
սա յին իրա վի ճակ է թե միգ րան տի, թե միգ րան տի ըն տա նի քի հա մար, 
քա նի որ առաջ է գա լիս կրկին իրար հար մար վե լու խնդի րը, հին կեն սա
կեր պին վե րա դար ձի խնդի րը, հատ կա պես եր կար ժա մա նակ իրա րից 
առան ձին ապ րե լուց հե տո: Ժա մա նա կի ըն թաց քում հա րա բե րու թյուն
նե րը փոխ վում են և դժվար է դառ նում փոխ հա տու ցել կորց րած ժա մա
նա կը: Հիմ ա կան գոր ծո նը, ըստ բա նա սաց նե րի, հե ռա վո րու թյունն է, 
որն ըն տա նի քի ան դամ ե րի հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ազ դող խո չըն
դոտ է: Երբ միգ րան տը վե րա դառ նում է, ըն տա նի քը դժվա րու թյուն ներ 
է ու նե նում նրա հետ հա ղոր դակց վե լիս: Որոշ դեպ քե րում, նույ նիսկ, լա
վա գույն լու ծու մը միգ րան տի հա մար կրկին ըն դու նող եր կիր վե րա դառ
նալն է լի նում: Նաև նշվում է, որ ըն տա նի քի հա մար միգ րան տի վե րա
դար ձից հե տո ըն տա նե կան պա տաս խա նատ վու թյուն նե րի բաշ խու մը 
ամե նա բարդ պայ քար նե րից է դառ նում: 

Միգ րա ցի ան ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է ըն տա նե կան հա րա բե րու
թյուն նե րի վրա, որն ակն հայ տո րեն նկատ վում է միգ րան տի վե րա դար
ձից հե տո: Ժա մա նա կի ըն թաց քում, մի ակ պա տաս խա նատ վու թյու նը, 
որը վե րագր վում է միգ րան տին, ֆի նան սա կան աջակ ցու թյան տրա
մադ րում է: Մի շարք դեպ քե րում այլ տի պի մի ջամ տու թյուն նե րը միգ
րան տի կող մից ըն տա նե կան կյան քին տա րօ րի նակ և անըն դու նե լի են 
հա մար վում ըն տա նի քի այլ ան դամ ե րի՝ հատ կա պես երե խա նե րի կող
մից: Սա հատ կա պես տե ղին է այն դեպ քե րի հա մար, երբ երե խա նե րը 
հո րը չեն տես նում տա րի նե րով: Հե տև ա բար, միգ րան տի վե րա դար ձը 
եր բեմ նաև ան ցան կա լի է դառ նում ըն տա նի քի հա մար: Նշված ներն 
էլ հաշ վի առ նե լով՝ կա րե լի է ասել, որ մե կու սա ցու մը ուղ ղա կի ո րեն ազ
դում է ըն տա նի քի հա րակց ման վրա՝ թու լաց նե լով ըն տա նե կան կա պե
րը, որոնք հիմ ված են ամե նօ րյա փո խազ դե ցու թյուն նե րի և հա ղոր
դակ ցու թյուն նե րի վրա13: Այս պի սով՝ միգ րան տը, եր կար ժա մա նա կով 
հե ռու լի նե լով ըն տա նի քից, դի տարկ վում է որ պես «հո վա նա վոր», 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 ա կան պար տա կա նու թյու նը ըն տա նի քին ֆի նան սա պես աջակ ցելն 
է: Վե րոն շյա լը տե ղին է եր կու մար զե րի հա մար էլ և այս տեղ մի ակ որո
շիչ գոր ծո նը բա ցա կա յու թյան ժա մա նա կա հատ վածն է: Եթե ըն տա նի քի 
ան դա մը կար ճա ժամկ ետ միգ րանտ է (6 –7 ամիս է դրսում լի նում տար
վա մեջ), ապա այս խնդիր նե րը ի հայտ չեն գա լիս իրենց սուր դրսև ո
րում ե րով:

Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ ըն տա նե կան օտա րու մը հատ կա պես բնո
րոշ է ամու սին նե րին: Ուս տի, ըն տա նե կան օտար ման դրսև որ ման 
ամե նա սուր ձևը ամուս նա կան օտա րում է՝ չնչին փո խազ դե ցու թյուն, 
թույլ հա ղոր դակ ցու թյուն և զույ գե րի մի ջև մտեր մու թյան պա կաս: Փոր
ձա գետ նե րը որ պես միգ րա ցի ոն ռիսկ նաև նշում են սո ցի ալհո գե բա
նա կան ազ դե ցու թյու նը երե խա նե րի վրա, ով քեր մե ծա նում են ըն տա
նիք նե րում, որոն ցում հայ րը բա ցա կա յում է: Ինչ պես նշվում է, թույլ 
ծնո ղա կան վե րահս կո ղու թյու նը, մի այն մեկ ծնո ղի հետ մե ծա նա լու 
փոր ձա ռու թյու նը կա րող են դե վի անտ վար քի պատ ճառ դառ նալ:

Անդ րա դառ նա լով միգ րա ցի ա յին ընդ հա նուր առ մամբ, պետք է 
նշել, որ միգ րա ցի ոն հոս քե րի աճի և դրանց շա րու նա կա կա նու թյան 
ար մատ ներն ըն կած են սո ցի ե տալ մա կար դա կում օտար ման առա ջաց
ման հիմ քում: Դի տար կե լով Հա յաս տա նից հե ռա նա լու պատ ճառ նե րը 
(գնա հա տե լով միգ րա ցի ա յի նե րու ժը), սո ցի ա լա կան օտար ման բա
ղադ րիչ նե րը (մաս նա վո րա պես ան զո րու թյու նը, իմաս տազր կու թյու նը և 
ան նոր մու թյու նը) ար տա հայտ վել են իրենց սուր դրսև ո րում ե րով:

Ան զո րու թյու նը վե րա բե րում է երկ րի սո ցի ալտնտե սա կան վի ճա
կին: Բա նա սաց նե րը հիմ ա կա նում նշում են, որ իրենք չեն կա րող ոչինչ 
փո խել Հա յաս տա նում և չեն կա րող իրենց դրու թյու նը բա րե լա վել, քա
նի որ, իրենց կար ծի քով, ամեն ինչ կախ ված է կա ռա վա րու թյու նից և 
փո փո խու թյուն նե րը պետք է կա ռա վա րու թյան կող մից նա խա ձեռն վեն: 

Իմաս տազր կու թյու նը Հա յաս տա նում ապա գա յի հան դեպ անո
րո շու թյան պատ ճա ռով եր կա րա ժամկ ետ պլան ներ կազ մե լուց խու սա
փելն է: 

Մյուս բա ղադ րի չը՝ ան նոր մու թյու նը, ազ դում է սո ցի ա լա կան կյան
քի տար բեր աս պեկտ նե րի վրա: Սո վո րա բար, Հա յաս տա նում խնդիր
նե րը լուծ վում են միջ նորդ նե րի մի ջո ցով՝ մարդ կանց, ով քեր հա մար
վում են ոչ ֆոր մալ հարց լու ծող ներ: Այս միջ նորդ նե րը կա րող են լի նել 
բա րե կամ ե րը, ըն կեր նե րը, ծա նոթ մար դիկ: Հա յաս տա նյան իրա կա
նու թյու նում խնդիր նե րի լուծ ման այս ձևը բա վա կա նին ըն դուն ված է 
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և մար դիկ հա ճախ ավե լի հակ ված են իրենց բա րե կա մին, ծա նո թին 
խնդրել, որ իրենց օգ նեն, քան թե դի մել հա մա պա տաս խան կա ռույց նե
րին: Սա նաև վկա յում է այն մա սին, որ մար դիկ չեն վստա հում տա րեբր 
պե տա կան մար մին նե րի, քա նի որ չեն հա վա տում, որ կա րող են հա մա
պա տաս խան ար ձա գանք ստա նալ այդ կա ռույց նե րից: Նշվա ծից բա ցի 
նաև հարց լու ծե լու տա րած ված ձև է կա շառք առա ջար կե լը: Այս պի սով՝ 
պետք է նշել, որ հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյու նում ոչ ֆոր մալ խնդրի 
լուծ ման ձև երն ավե լի ըն դուն ված ու տա րած ված են, քան ֆոր մա լը, և 
այս հա մա տեքս տում ան նոր մու թյուն առա ջա նում է, երբ նոր մե րը ար
դյու նա վետ չեն և մար դիկ ձգտում են գտնել խնդիր նե րի լուծ ման այ
լընտ րան քայ նի ձև եր: 

Վե րոն շյալ նե րը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նում գոր ծազր կու թյան 
հիմ ախն դի րը, ըն տա նի քին ֆի նան սա պես աջակ ցե լու ան կա րո ղու
թյու նը ստի պում են մարդ կանց ար տա գաղ թել այլ երկր ներ՝ ավե լի լավ 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նա լու ակն կա լի քով: Սա կայն, Վա յոց ձո
րի հետ հա մե մատ, Շի րա կի մար զում միգ րա ցի ոն պո տեն ցի ա լը և ըն
տա նե կան, ինչ պես նաև սո ցի ե տալ օտար ման մա կար դակ ներն ավե լի 
բարձր են:

Այս պի սով՝ վե րա դառ նա լով այն հար ցին, թե ըն տա նե կան օտա
րու մը միգ րա ցի ա յի պատ ճառ է, թե հե տև անք, պետք է նշել, որ այն 
առա ջին հեր թին միգ րա ցի ա յի հե տև անք է, հատ կա պես եթե խո սում 
ենք եր կա րա ժամկ ետ միգ րա ցի ա յի մա սին: Մյուս կող մից, ըն տա նե կան 
օտա րու մը կա րող է դառ նալ միգ րա ցի ա յի պատ ճառ, երբ միգ րա ցի ա յի 
դի մե լը դիտ վում է որ պես ոչ ֆոր մալ բա ժան վե լու մի ջոց: Ըն տա նե կան 
օտա րու մը միգ րա ցի ա յի պատ ճառ է դառ նում նաև այն ժա մա նակ, երբ 
եր կար ժա մա նակ դրսում գտնվե լուց հե տո միգ րան տը վե րա դառ նում 
է ըն տա նիք, սա կայն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը այ լևս նախ կի նը չեն, 
չկան նախ կին դե րա յին պա տաս խա նատ վու թյուն նե րը և իրար չհար
մար վե լը միգ րան տին կրկին դրդում են դի մե լու միգ րա ցի ա յի: Այ սինքն, 
միգ րա ցի ա յի հե տև ան քով առա ջա ցած ըն տա նե կան օտա րու մը հե տա
գա յում դառ նում է նաև միգ րա ցի ա յի պատ ճառ: Ըն տա նե կան օտա րու
մից բա ցի, միգ րա ցի ա յի պատ ճառ է դառ նում նաև սո ցի ե տալ օտա
րու մը, որն էլ իր հեր թին կա րող է ըն տա նե կան օտար ման պատ ճառ 
դառ նալ: Ասյ պի սով՝ տես նում ենք, որ ըն տա նե կան և սո ցի ե տալ օտա
րում ե րը փոխ կապ ված են աշ խա տան քա յին միգ րա ցի ա յի հա մա տեքս
տում և փոխ պայ մա նա վո րում են մե կը մյու սին:
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Шу шан Гаг ри ян
Ан на Ато ян

Ере ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет

СЕ МЕЙ НОЕ ОТ ЧУЖ ДЕ НИЕ В КОН ТЕК СТЕ ТРУ ДО ВОЙ МИГ РА ЦИИ: 
СРАВ НИ ТЕЛЬ НЫЙ АНА ЛИЗ РЕ ГИ О НОВ АР МЕ НИИ  

ШИ РАК И ВАЙ ОЦ ДЗОР 

Ре зю ме
Ра сту щие миг ра ци он ные по то ки при во дят к струк тур ным из ме не
ни ям, как на мак ро, так и на мик ро у ров не, вли яя, в част но сти, на 
струк ту ру семьи и от но ше ния в ней. Пос ледст вие та ких из ме не
ний  – се мей ное от чуж де ние. В ра бо те рас смат ри ва ет ся проб ле ма се
мей но го от чуж де ния в кон тек сте тру до вой миг ра ции. Ис сле до ва ние 
про во ди лось в ре ги о нах Ар ме нии с низ ким и с вы со ким уров нем 
миг ра ции  – Вай оц Дзор и Ши рак. Ра бо та ос но вы ва ет ся на те о ре ти
чес ком под хо де со ци аль но го от чуж де ния. Для ис сле до ва ния бы ла 
ис поль зо ва на ка чест вен ная ме то до ло гия. В це лом бы ло про ве де но 
48 глу бин ных и 8 экс перт ных ин тервью.

Проб ле ма от чуж де ния семьи рас смат ри ва ет ся в двух нап рав ле ни
ях  – как при чи на тру до вой миг ра ции и как ее пос ледст вие. В пер вом 
слу чае от чуж де ние яв ля ет ся ре ша ю щим фак то ром при при ня тии 
ре ше ния о миг ра ции. Во вто ром слу чае  – это про ис хо дит изза от
сутст вия од но го чле на семьи, в част но сти, му жа / от ца, та ким об
ра зом, уг ро жая функ ци о ни ро ва нию семьи в це лом. Ком по нен та ми 
от чуж де ния яв ля ют ся бес си лие, без норм ность и изо ля ция. Бес си лие 
в семье, в зна чи тель ной сте пе ни, вы ра жа ет ся в про цес се при ня тия 
ре ше ний и в низ ком уров не конт ро ля над си ту а ци ей. Ком по нент 
без норм но сти про яв ля ет ся, ког да тра ди ци он ность усту па ет ме сто 
гиб ко сти. Ком по нент изо ля ции под ра зу ме ва ет сла бую связь меж ду 
миг ран том и семь ей, что так же ока зы ва ет вли я ние на от но ше ния в 
семье. Се мей ное от чуж де ние по при чи не миг ра ции при во дит к бо
лее уз кой фор ме от чуж де ния, к от чуж де нию суп ру гов.

Клю че вые сло ва: се мей ное от чуж де ние, со ци аль ное от чуж де ние, 
тру до вая миг ра ция, бес си лие, без норм ность, изо ля ци я.
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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 indepth 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 decisionmaking 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, powerless-
ness, normlessness, isolation.
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Սամ վել Մկրտչյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

ՀԱ ՅՈՑ ՏՈ ՆԱ ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԸ  
ԸՆ ՏԱ ՆԵ ԿԱՆ ԱՎԱՆ ԴՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Ըն տա նի քը, լի նե լով էթ նո սի ինք նութ յու  նը վե րար տադ րող կա   րևո  ր 
օ ղակ  , ըստ էու թյան, տո նե րի ավան դու թաց ման գլխա վոր ոլորտն է 
և հիմ ա կան չա    փո րո շի չը: Խոս քը վե րա բե րում է թե՛ ըն տա նե կան, 
թե՛ եկե ղե ցա կան, թե՛ պե տա կան և թե՛ մի ջազ գա յին տո նե րին ու ծե
սե րին:

Տո նե րի կեն ցա ղա վար ման ա մե նա տա րած ված ո լորտն ըն տա նիքն 
է, քա նի որ այն կապ ված է ան ձի  կեն սա գոր ծու նե ու թ   յան հիմ ա կան 
փու լե րի հետ` սկսած ծննդից, ան վա նա կո չութ յու նից, ա մուս նու թյու
նից, ընդ հուպ մին չև նախ նի նե րին կամ հան գու ցյալ նե րին առնչ վող 
ա րա  րո ղութ յուն  նե րը: Ավան դա կան տո նե րը պա րու նա կում են էթ
նոմ շա կու թա յին հա րուստ ժա ռան գու թյուն, որոնք սե րունդ նե րին են 
փո խանց վում հիմ ա կա նում ըն տա նիք նե րի մի ջո ցով: 

Սույն հոդ վա ծի նպա տա կը հա յոց տո նա ծի սա կան հա մա լի րի ամ
բող ջա կան վեր լու  ծու թյունն է՝ ըն տա նե կան ար ժեք նե րի պահ պան
ման, փո խանց ման և, մաս նա վո րա պես, ավան դու թաց ման հա
մա տեքս տում: Թե մա յին առնչ վող հիմ ախն դիր նե րը քննարկ վել 
են հե տև յալ երև ույթ նե րի հա մա պատ  կե րում. ըն տա նի քի կա ռուց
վածք, տո նի մաս նակ ցի սե ռա տա րի քա յին նկա րա գիր, գյու ղա կան 
և քա ղա քա յին առանձ նա  հատ կու թյուն ներ, նե րէթ նիկ ու միգ րա
ցի ոն խմբեր, ծնունդան վա նա կո չու թյուն, ամուս նա հար սա նե կան 
 հա րա բե րու  թ յուն  ներ, նախ     նի նե րի հի շա տա կում, փո խայ ցե լու թյուն
ներ, ավագ նե րի նկատ   մամբ հար գան քի դրսև ո րում եր, սե րունդ նե
րի դաս տի ա րա կու թյուն և այլն:

Ու սում ա սի րու թյան հիմ քում ըն կած են պատ մա հա մե մա  տա կան, 
վեր լու ծա կան, հա մադ րա կան և ֆունկ ցի ո նալ մե թոդ նե րը: Հիմ
նա կա նում կի րառ վել են էթ նո սո ցի ո լո գիա կան զանգ վա ծա յին և 
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դաշ տա յին ազ գագ րա կան մե թոդ նե րով կա տար ված հե տա  զո տու
թյուն նե րը: Ար դյուն քում հնա րա վո րինս օբյեկ տիվ և ամ բող ջա կան 
ներ կա յաց  ված է հա յոց տո     նա ծի սա կան մշա կույ թը` ըն տա նե կան 
ավան դույթ նե րի հա մա  տեքս  տում:

Տո նը, որ պես մշա կու թա յին միկ րո հա մա լիր, մշտա պես գտնվել է 
տար բեր գի տու թյուն նե րի ու շա դրու թյան կենտ րո նում, այն է՝ ազ գա
գ րու  թ  յու ն, բա նա գի  տու  թ յու ն,  սո     ցիո  լո գիա, հնա գի   տու թյուն, աստ
վա   ծա բա  նութ յու ն, տո մա  րա  գի տու թ յու  ն, հո գե բա նու  թյու ն, ար վեստ 
և այլն: Բնա կա նա բար, տո նե րի ամ բող ջա կան ու սում ա սի րու թյու նը 
են թա դրում է միջ գի տա ճյու ղա յին հա մա լիր հե տա զո տու թյուն:

Ըն տա նի քը, որ պես տո նե րի ավան դու թաց ման չա փա նիշ, ար դեն 
իսկ, գի տա կան ու րույն մո տե ցում է, և ինչոր չա փով տե սա կան նոր 
ուղ ղու թյուն՝ մշա կու թա յին այդ երև ույ թի հե տա  զո տու թյուն նե րի 
ոլոր տում:

Հիմաբառեր. ըն տա նիք, տոն, ծես, ավան դույթ, կեն ցաղ, մշա կույթ:

Ըն տա նի քը տո նե րի կեն սու նա կութ յու նը պայ մա նա      վո  րող և էթ
նո մշա կու թա յին ար ժեք նե րը պահ պա նող գլ խա վոր ավան դա կան կա
ռույց ն է:

Տո նե րը դա րեր շա րու նակ կա նո նար կել են ինչ   պես նե ր ըն  տա նե
կան, այն պես էլ ազ գակ  ցա կան  հա րա բե   րու թ  յուն   նե րը` դրա  նով իսկ 
ձ ևա  վո րե լով շփման ո րո շա կի հա  մա կարգ: Հա  յոց մեջ այդ գոր ծա ռույ
թը հիմ ա կա նում կա տա րել են ա վան դա  կան տո  նե րը:

Ընդ հուպ նա խորդ դա րի վեր ջերն ավան դա կան տո  նե րն առա
վե լա պես տա րած ված էին ըն տա նե    կանազ գակ ցա կան մի ջա վայ րում 
(տե՛ս աղ յու սակ 1):

Ըն տա նե կան և ազ գակ ցա կան մի ջա վայ րում ավան դա կան տո նե
րից նա խ  ընտ րում էին Քրիս տո սի ծնուն դը, Խա չվե րա ցը, Ս. Աստ վա
ծա ծի նը, Զա տի կը, Տե առ ն ըն դա ռա ջը և հատ կա պես Նոր տա րին: Վեր
ջինս ընդ հուպ մեր օրե րը և՛ մաս նա կից նե րի սո ցիա լա կան կազ մի, և՛ 
կա տար ման վայ րի առու մով պահ պա նել է ըն տա նե կանազ գակ ցա կան 
մի ջա վայ րի գե րա կա յու թ յու նը (տե՛ս աղ  յու սակ ներ 2 և 3):
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Աղյու սակ 1.
Տո նե րի և հի շա տա կի օրե րի տա րած ումն  

ազ գակ ցա կան-սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րում (1990 թ.), %

Տո ներ և  
հի շա տա կի օրեր

Նա խընտ րում են նշել
ըն տա նի քի 

ան  դամ
ների հետ

ազ գա կան
նե րի հետ

հա րև ան
նե րի հետ

ըն կեր նե րի 
հետ

Նոր տա րի 58,0 35,0 3,0 4,0
Քրիս տո սի 
Ծնունդ

67,0 33,0 0,0 0,0

Տե առ նըն դա ռաջ 51,0 37,0 7,0 5,0
Զա տիկ 58,0 32,0 8,0 2,0
Վար դա նանց 48,0 17,0 22,0 13,0
Համ բար ձում 23,0 23,0 14,0 40,0
Վար դա վառ 34,0 26,0 30,0 10,0
Ս. Աստ վա ծա ծին 68,0 27,0 0,0 5,0
Խաչ վե րաց 52,0 48,0 0,0 0,0
Ապ րի լի 24 36,0 8,0 14,0 42,0
Փետր վա րի 23 45,0 7,0 0,0 48,0
Մար տի 8 44,0 14,0 2,0 40,0
Մա յի սի 1 46,0 17,0 0,0 37,0
Մա յի սի 9 39,0 8,0 3,0 50,0

Աղյու սակ 2.
Նոր տար վա տա րած վա ծու թյու նը կա պան ցի նե րի  

ազ գակ ցա կան-սո ցիա լա կան տար բեր խմբե րում (2009 թ.), %

ըն տա նի քի ան  դամ ե րի հետ 59,0
ազգա կան նե րի հետ 10,5
աշխա տան քա յին կո լեկ տի վով 0,5
ըն կեր նե րի հետ 15,0
հա րևան նե րի հետ 13,0
ամ բողջ հա մայն քով 2,0
այլ 0,0
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Աղյու սակ 3. 
Նոր տար վա տա րած ման վայ րը կա պան ցի նե րի կեն ցա ղում (2009 թ.), %

իր տա նը 64,8
ծնող նե րի տա նը 27,4
բնու թյան մեջ 0,0
աշ խա տավայ րում 3,6
ռես տո րա նում, սրճա  րա նում 3,0
մշա կու թա յին հաս տա տու թյու նում 0,0
հա վա տա կից նե րի տա նը 0,0
սրբա վայ րե րում (ե կե    ղե ցի, վանք, մա տուռ) 0,0
այլ 1,2

Խորհր դա յին փու լում ըն տա նե կանազ գակ ցա կան ոլոր տում հա
մե մա տա բար քիչ էին նշվում Վար դա նան ցը և Համ բար ձու մը, ո րոնց 
տա րած ում ա մե նա  բարձրն էր ըն կեր ային և դրա ցի ա կան մի ջա վայ
րե րում. օ րի նակ` Վար դա նանց (ըն կեր նե րով` 13%, հա րև ան  նե րով` 22%), 
Համ   բար ձում (ըն կեր նե րով` 40%, հա րև ան նե րով` 14%):

Ու շագ րավ է ա վան  դա կան տո     նե րի տա րած ման պատ կե րը խորհր
դա յին ըն տա նի քում (տե՛ս աղ յու սակ 4): Ավան դա կան տո նա կան այս 
հա մա լի րում ներ  քին հո րի  զո նա  կան   նե րը զբա ղեց նում են Համ բար ձու
մը (19%) և Վար դա նան ցը (5%), ո րոնց կեն ցա ղա վար ման հիմ ա կան 
վայրն արտ նի տա րածքն է, այդ թվում’ բնու թյու նը: Ինչ վե րա բե  րում է 
խոր  հր դա յին տո նե րին, ապա դրանք, մա լով որ պես հա սա րա  կա կան
քա ղա քա  կան մի ջո ցա  ռում եր, որոշ չա փով ներ թա փան ցե ցին նաև ըն
տա նիք:

Խորհր դա յին որոշ տո նե րի (Մար տի 8, Փե տր վա րի 23) տա րա ծու
մը գրե թե հա վա սա րա զոր էին ըն կե րա յին և ազ  գա կ ց ա կան մի ջա վայ
րե րում, ին չը հիմ ա կա նում պայմ անա վոր ված էր դրանց կեն ցա  ղա յին 
փո խա կեր պում ե րով (տրանս ֆոր մա ցի ա յով):

Տո նե րի կեն ցա ղա վար ման ծա վալ նե րը պայ մա նա վոր ված են ըն
տա  նիք ի կա ռուց ված   քով1:

1 Մեծ կամ բարդ ըն տա նիք ա սե լով նկա տի ու նենք առն վազն ե ռա սե րունդ ըն
տա նի ք ը թե° ուղ  ղա  հա յաց (ծնող, որ դի, թոռ) և թե° հո րի զո նա կան (եղ բոր 
ըն տա նիք ներ` զա վակ նե րով, թոռ  նե րով և այլն) կտր   ված ք նե րով: Փոք րը (կամ 
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Աղյու ս ակ 4.
Տո նե րի տա րած վա ծու թյու նը տա նը նշող նե րի շրջա նում (1990 թ.), %

Տո ներ
Տե առ նըն դա ռաջ 96,0
Նոր տա րի 92,0
Քրիս տո սի Ծնունդ 72,0
Զա տիկ 62,0
Խաչ վե րաց 43,0
Ս. Աստ վա ծա ծին 30,0
Վար դա վառ 25,0
Համ բար ձում 19,0
Վար դա նանց 5,0
Մար տի 8 60,0
Փետր վա րի 23 50,0
Մա յի սի 1 36,0
Մա յի սի 9 37,0

Ներ կա յում մեծ ըն տա նիքն իրե նում կրում է ա վան դա կան ըն տա
նի քի որո շա կի ժա ռան գոր դու թյուն: Եռա սե րունդ ըն  տա նի քն ան    գամ 
գե րուր   բա նի զաց ված Երև ա    նում ա պա հո վում է մշա կու թա     յին, այդ թվում 
տո նա ծի սա  կան ար   ժեք նե րի տե ղե  կա տվու թ յան բա վա կա նին մեծ հնա 
րա վո րու   թ յուն (ավե լի քան 30%): Հե տև ա բար, ավան դա կան ար ժեք նե
րի փո խանց  ման հա մար անհ րա ժեշտ են ըն տա նե կանազ գակ ցա կան 
կա յուն կա պեր, որոնք բնա կան ճա նա պար հով են իրա կա նա   նում մեծ 
ըն տա նի քի, և խիստ դժվա րա նում` փոք րի դեպ քում:

Մեծ և փոքր ըն տա նիք նե րում տո նե րի տա րած ման մասշ տա բա յին 
տար    բե րու թ յուն նե  րն ակ նա ռու է ա վան դա կան գրե թե բո լոր տո նե րում. 
Տե առ նըն դա ռա ջ (Մ –21%, Փ –17%), Ս. Աստ վա ծա ծի ն (Մ –20%, Փ –6%), 
Խա չվե րաց (Մ –30%, Փ –23%): Զա տի կը, Համ բար    ձու մը և Վար դա վա ռը 
գրե թե հա վա սա ր էին տա րած ված մեծ ըն     տա նիք նե րում2:

պարզ) եր կ սե րունդ (ծնող  և զա վակ ), ինչ պես նաև մի այն ա մու սին նե րից բաղ 
կա ցած ըն   տա նիք ն է:

2 Մկրտչյան Ս.  Հայոց տոնածիսական մշակույթ, Երևան, 2016, էջ 211 –212:
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Տո նի կա տար ման մի ջա վայ րի և դրա փո փոխ ման տե սան կյու նից 
շատ բնու թա գրա կան է Տա վու շի Վար դա վա ռի օրի նա կը: Ներ կա յում 
ըն տա նե կանազ գակ ցա կան մի ջա վայ րում այն նշող նե րը կազ մում են 
85% (այդ թվում` ըն տա    նիք` 51%, ազ գակ ցա կան մի ջա վայր`34%), իսկ ըն
կե րա յի նում և դրա ցի ա կա նում`15% (այդ թվում՝ ըն կե րա  յին` 11%, դրա
ցիա կան` 4%): Այս  տեղ ևս մեծ է ըն տա նի քի դե րը, որը ոչ մի այն տո նե  րի 
կեն  ցաղ ա վար  ման ամե     նա   տա րած  ված մի ջա վայրն է, այ լև այդ ար ժեք
նե  րը սե րուն դ   նե րին փո  խան  ցող տե   ղե կա     տվա  կան գլ խա     վոր կա   ռույ  ցը: 
Մին չև նա խորդ դա րի կե սե րը տոնն առա վե լա պես նշ վում էր հա  մայ
նա կան մի ջ ա վա յ րում: Ճիշտ է, ըն տա   նե կա  նի և ազ  գակ ցա կա նի գոր
ծո նը կար, սա կայն ամե նա  ակ տիվ խում  բը հա մայնքն էր: Խոր հր դա յին 
փու լում նկատ  վում էր հա  մայ ն քա յին մաս   նակ  ցու թ  յան աս տի ճա   նա կան 
ան  կում: Ու շա   գրավ է, որ այդ հա մա կարգն իր հետ բե  րեց նաև խմ բա
յին մաս    նա կ ցու թ յան նոր ձև եր` հան  ձինս կոլ   տն  տե  սա կան բրի գադ   նե 
րի: Վար         դա վա ռը մե ծ  մա  սամբ ըն կալ   վում է որ   պես խն   ջույ  քա յին տոն, 
որի նախ ընտ  րե լի բա    ղա  դրիչն ըն  տա նե   կան հա վաք  ներն են (60,7%)3: 
Այս պի սով, անց յա լում Վար     դա վա ռի սրբա վայ րեր գնա ցող հիմ   ա  կան 
խում  բը հա մայնքն էր: Աս տի ճա նա  բար հե ռա նա լով քրիս  տո նե ա կան 
  վայ րե րից և սարյայ լա նե  րից` հե տ զ   հե տե փոխ     վեց նաև տո նը նշող նե
րի կազ մը, ուր գե րա կա յում էր ոչ թե հա   մայ ն  քը, այլ ըն տա  նի քը: Նոր 
  վայ րի ձևա  վոր  ման հա մա  տեքս տում աս   տի ճա     նա բար առա ջին պլան 
մղվեց գյու ղի ըն տա նե  կան տա  րած քը4:

Ըն տա նի քում խորհր դա յին տո նե րի կեն ցա ղա վար ման աս տի   ճա
նն, ըստ էու   թյան, նույնն էր` փոքր ըն տա նիք  ի մաս նա կի ա ռա վե լութ
յամբ, ո րը հատ կա պես նկա     տե լի էր քա    ղա  քում: Խորհր դա  յին տո  նե րից 
Մար տի 8ը, մա սամբ նաև Փետր  վա րի 23ը և Մա յի սի 9ը ո րոշ բնա   
կա վայ րե րում նկա  տե լի ա ռա վե  լութ յուն ու նե ին մեծ ըն տա նիք նե րում, 
ո րը պայ  մա  նա վոր  ված էր կեն ցա ղում այդ տո նե րի իմաս տա յին փո
խա կերպ   ման արդ   յուն քում մեծ ըն տա նի քին բնո րոշ ա վան դա կան ար
ժեք ային չա   փա նիշ նե րի կամ նոր մե րի (հար գանք, ու շադ րութ յուն տան 
ավագ տղա մար  դու, տան    տի րոջ, կնոջ, մոր նկատ   մամբ և այլն) ժա ռան
գոր դութ յամբ:

3 Նշվ. աշխ., էջ 213:
4 Մկրտչյան Ս. Վար  դա վա ռը Տավու շում (ավան դույթ և ար դիա կա նու թյուն), 

Տարեգիրք N Գ, Աստ վա  ծա բա նության ֆակ. Երևան, 2008, էջ 353 –355:
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Ըն տա նի քը կա տա րում է ավան դա կան ար ժեք նե րը սե րունդ նե րին 
փո խան   ցող տե ղե կատ վա կան կա րև որ գոր ծա ռույթ: Դա հատ կա պես 
նկա տե լի է խոր  հր դա  յին շրջա նում, ուր կրո նաավան դա կան տո նե
րի կա տար ման ձ ևե րին ու ժամկ ետ  նե րին ամե նա իրա զեկն ավագ սե
րունդն էր. նրանց 64%ը մեր ձա վոր ազ գա կան ներն էին` տա րեց  նե րի 
և հատ կա պես կա նանց նկա տե լի ա ռա վե լու թ  յամբ` 72%: Խոր հր դա յին 
փու լում տո նե րի վե րա բեր յալ ե կե ղե ցա կան տե ղե կա  տվա կան աղբ յուր
նե րի իրա զե կու թյու նը բնակ չու թյան շրջա նում բա վա կա նին ցածր էր 
(11%)5: 

Հան դի սա նա լով նախ նի նե րի ստեղ ծած ար ժեք նե րը սե րունդ նե
րին փո խան ցող մի ջոց` տո նե րը կա տա րում են դաս տիա րակ  չա կան 
գոր ծա ռույթ: Բնա կա նա  բար, այդ դե րը տո նե րի կեն ցա ղա վար ման գոր
ծում բա վա կա նին նշա նա կա լից է, մա  նա  վանդ որ այն պա րու նա կում 
է սե րունդ նե րի ազ գա յին դաս տի  ա  րա կութ յան հա զա  րամ յա նոր մեր: 
Տո ներն ի րենց ծի սա կան ողջ հա մա լի րով ան ձին հնա     րա վո րութ յուն են 
տա  լիս հա   ղոր դակց վե լու նախ նի նե րի մշա  կու թա յին ար ժեք  նե րին և բա
րո յա կա ն կա նոն  նե րին:

Ա վան դա կան տո նե  րը պա   րու նա կում են մե ծե րի և փոք րե րի հար
գա լից վե րա  բեր  մուն քի բա զում ձ ևեր, ո րոնք հար յու րամ յակ ներ շա րու
նակ կար գա վո ր վել են ծի սա սո  վո  րու  թա յին նոր մե րով: Կրտսեր և ա 
վա գ սե րուն դնե րի նման փոխ  հա  րա բե րութ յուն նե րն ար տա ցոլ ված են 
ա վան դա  կան տո նե  րի այն պի սի բա ղադ րիչ  նե րում, ինչ պի սիք են՝ փո խ 
այ ցե լութ յուն նե րը, նվի րատ վութ յուն նե րը և հան գուց յալ նե րի հի շա տակ
ման արա րո  ղու թյուն նե րը:

Ըն տա նի քում ավան դա կան տո նե րի կեն ցա ղա վա րում ան ցյա լում 
պայ մա նա վոր ված էր նաև ան վա նա կո չու   թ յան6 ավան դույթ նե րով: Այ
սօր բա վա կա նին տա րած ված է ծննդյան տա րե դար ձի սո վո րույ թը, որը 
մին չև 20րդ դ. սկզբնե րը հա յոց մեջ ըն դուն ված չէր և հիմ ա կա նում 
կապ ված է խորհր դա յին շրջա նի հետ7: 

5 Մկրտչյան Ս.  Հայոց տոնածիսական մշակույթ, էջ 213:
6 Շա հա զիզ Ե. ՆորՆա խի ջև ա նը և Ն. նա խի ջև ան ցիք, ԱՀ, գիրք IX, Թիֆ լիս, 

1902, էջ 39: Բդո յան Վ. Հայ Ժո  ղո վրդա  կան խա ղեր, Երև ան, 1963, էջ 63:  Հով 
հան նես Մկր  տիչ, Մաճ    կալ, Երև ան, 18 հուն վա րի, 1925:

7 Սա  դո յան Վ. Երևա նի ազ գա գրա կան նյու թեր, Երև ան, 1967 թ., ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ 
Ա ԲԱ, մա սեր 18, 123, տե  տր  24, 15:
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Տո նա ծի սա կան ար ժեք նե րի ամ րապն դում ըն տա նիք նե րում մեծ 
չա փով պայ մա նա վոր ված է նաև ա մուս  նահար սա նե կան ավան դույթ
նե րով: Տո նե րը կար գա վո րել են ամուս  նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
գրե թե բո լոր փու լե  րը` երի տա սար դու թ  յա նն ըն ձե ռած ծա նո  թա նա լու 
հնա րա վո րութ յու նից8 մին չև նշան  դ րե քն9 ու հար սա նի քը10, նո րա պ
սակ նե  րի փո խ   այ ցե լութ յուն   նե  րն ու նվի րատ վու թ  յուն նե րը11, օ ժ    ի   տն12 
ու դար ձը: Շնոր հա վո րա կան փո խ այ ցե  լութ յուն նե  րի այդ գոր ծա ռույ թը 
մին չև 20րդ դա րա սկի զ  բը կա տա րում էին ա վան դա կան տո նե րը: Այս 
առու մով ա  ռանձ նա  նում էին Նոր տա րին, Քրիս տո սի ծնուն դը13, Տե առ
նըն դա ռա ջը14, Բա րե  կեն դա նը15, Ծաղ  կա զար  դը16, Զա տի կը17, Վար  դա
վա ռը18, ինչ պես նաև` Մեծ պասն19 ու աշ նա նա յին Նա վա  սար   դը20:

Խորհր դա յին շր ջա նում, երբ ա վան դա կան տո նե րի կեն ցա ղա վա
րում աս տի ճա նա բար պար փակ վում էր ըն տա նե  կան մի ջա վայ րում, 
դրանք դե ռևս  պահ պա նում էին ըն  տա նե կան հա րա բե րութ  յուն նե րի 
կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թը: Այս ա ռու  մով դի տար  ժան է խորհր դա յին 

8 Լա լա յե ան Ե. Վա րան դա, ԱՀ, գիրք Գ, 1, էջ 25: Բար սեղ յան Ս. Ար մուտ լի գյու
ղի (Կար սի նա հանգ) սո վո  րութ յուն  նե  րը, Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Ա ԲԱ, 433, 
տետր 6, էջ 53: Շա   հա զիզ Ե.  նշվ. աշխ., էջ 35 –36:

9 Մալ խասեան Հ.  Ջա ւախք, Բա րե կեն դան, ԱՀ, Թիֆ լիս, 1897, գիրք Բ, էջ 260: 
Մա նուկ եան Ա. Հայ ե կե ղե ցու տօնե րը, Թեհ րան, 1969, էջ 87 –117:

10 Հայ րա պետ յան Հ. Սի սիա նի շրջա նի Շա ղաթ գյու ղի պատ մութ յու նը, ապ րե
լա կեր  պը (1828 –1928 թթ.), 1982 թ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Ա ԲԱ, 3/114, էջ 33:

11 Լա լա յեան Ե. Վա յոց Ձոր, ԱՀ, գիրք XIV, Թիֆ լիս, 1906, էջ 148: Բոր չա լո ւի 
գա ւառ, ԱՀ, գիրք X, Թիֆ լիս, 1903, էջ 259: Զան գե զուր, ԱՀ, գիրք Դ, № 2, 
Թիֆ լիս, 1898, էջ 70:

12 Հայ րա պետ յան Հ.  նշվ. աշխ., էջ 65:
13 Նի մանդ, Քրիս տո սի Ծնունդն ու մկրտութ յու նը, Ա նաստ ված, Երևան, 1928, 

11 –12, էջ 105  –106:
14 Հայ րա պետ յան Հ. նշվ. աշխ., էջ 65: Մկրտչյան Ս. ԴԱՆ, Հրազ դա նի շրջան, 

1987, տետր 1 –3:
15 Լա լա յեան Ե.  Ջա ւախք, ԱՀ, գիրք Ա,  Շու շի, 1895, էջ 241:
16 Քաջ բե րու նի, նշվ. աշխ., էջ 124 –125:
17 Լա լա յեան Ե. Վա յոց Ձոր, ԱՀ, գիրք XIV, էջ 148:
18 Լա լա յեան Ե. Ծի սա կան կար գե րը հա յոց մէջ, ԱՀ, գիրք XXIII, № 2, Թիֆ լիս, 

1912, էջ 231: Բար սեղ յան Ս., նշվ. աշխ.,  էջ 73:
19 Գալստ յան Հ. Չա պա քին ված վերք (Հու շեր անց յա լից), 1976 թ., Եր և   ան, ՀՀ 

ԳԱԱ ՀԱԻ Ա ԲԱ, 422, 472, էջ 468:
20 Պո ղոս եան Ե. Նոր տար ւոյ տօ նը հին և նոր հա յոց քով, Վիեն նա, 1952, էջ 50:
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նոր տո  նե րի մուտ քը հա յոց ծի սա հա մա լիր: Խոս քը մաս նա վո րա պես 
վե րա բե րում է Կա նանց մի  ջազ գա յին օր վան, ո րը, չնա  յած մի ջազ  գա
յինհե ղա փո խա կան բնույ թին, կեն ցա ղում մե ծ  մա սամբ ըն  կալ վում է 
որ  պես մայ րե րին, կա  նանց և աղ   ջիկ նե րին նվիր ված տոն: Ա մուս  նա կան 
ծի   սա կար  գի հեն քը կազ մող խոս   կա  պի, նշան  դ րե քի և մաս  նա վո րա պես 
օ ժի տին առնչ  վող ա րա  րո ղութ յան ժա ռան  գոր դու  թյու նը ժա մա նա կի ըն
թաց քում ստանձ      նեց նաև այդ տո նը: Պա տա հա կան չէ, որ օ ժի տ ի կա  
պակ ցու  թ  յամբ Տե առ նըն դա  ռա ջի հետ Մար  տի 8ը նույ նիսկ նկա տե լի 
ա ռա    վե լու  թ յուն ու ներ մյուս տո նե րի հա մե մա տ: Չնա յած անկ ման մի
տում  ե րին, 1990ա կան նե րին Մար տի 8ն ամ  րապնդ վել էր ըն  տա նի
քում. տա նը նշում էր 60%ը, իսկ ըն տա նե կանազ  գակ ցա կան և ըն կե
րա յին մի ջա վայ րում՝ հա մա պա տաս խա նա բար 58%ը և 42%ը21: Նրան 
հա ջող վեց յու րաց նել մայ  րութ յան, կա նանց մե ծար ման ավան դա կան 
գոր  ծա ռույ թը: Այն մաս նա կիո րեն ստանձ նեց նաև ա վան  դա կան ծի
սա կար գի այն պի սի բա ղա  դրիչ ներ, ինչ պի սիք էին նո րա պ սակ   նե րի 
փո խայ ցե լ ու  թ յուն նե րն ու օ ժի տ տա  նե լը, և ըստ էու թ  յան դար ձավ Տե
առ  ն  ըն դա ռ ա  ջի և Ծաղ կա զար դի ժա  ռան գոր դը, ո րի հետ ի մաս  տա յին 
որո   շա    կի հա մա  պա  տաս խա նութ յուն կար նո րա հար սի կամ մայ րութ յան 
տո նի ըն  կալ ման ա ռու  մով:

Նմա նա տիպ երև ույթ էր ուր վագծ վում նաև խորհր դա յին Բա նա
կի տո ն ի կա պակ ցու թ յամբ, որն ան կախ ծագ ման բնույ թից կեն ցա ղում 
ըն կալ վում է տղա մարդ կանց և տղա  նե րի տոն, քա նի որ այդ գոր ծա
ռույ թին առա վել առնչ վող ա վան դա կան տո նե րը (հատ կա պես` Վար 
դա նան ցը) ան կում էին ապ րել, իսկ ա ռա  ջին հան րա պե տու թ յան Բա  
նա կի տո նն այդ պի սի դե ր չհասց րեց կա տա րել: Խոր հր դա յին բա նա կի 
տո նը նշող նե  րի մե    ծ մասն այն ըն կա լում էր որ պես տղա մարդ   կանց և 
տղա նե րի շնոր հա վո րան քի օր: Տղա    մար դը` ըն տա  նի քի հայ րը, ըստ 
ա վան   դ ույ թի, շա  րու նա կեց պահ պա   նել տան մե  ծի կար գա վի ճա կը, ո րի 
նկատ մամբ այդ տո նը հար  գան քի յու  րա տե սակ դր սև որում էր, չնա յած 
որ տան գլ խա  վո րի կեր պա րն ար  տա  հայ տ  ված էր խորհր դա   յին զին
վո րի կար գա վի ճա կով: Այդ հան գա ման քով էր պայ մա նա  վոր ված, որ 
նույ նիսկ հա մազ  գա  յին զար թոն քի շր ջա նում խորհր դա  յին հա սա  րա կա
կանքա ղա քա   կան և մշա կու թա յին հա մա կար գի ար  ժեզրկ ման պայ մա
ն նե րում Փե տր վա րի 23ը նախ ընտ  րե լի տո նա կան հա  մա  լի րում զբա 
ղեց նում էր մի ջին հո րի զո նա կա ն նե րը: 

21 Մկրտչյան Ս.  Հայոց տոնածիսական մշակույթ, էջ 209 –211, 217:
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Ըն տա նի քում տո նե րի տա րած ում առնչ վում է նաև նախ նի նե րի 
կամ հան գուց յալ նե րի հի շա տա կ ման ըն տա նե կան ավան դույթ ներն: 
Անց յա լում այդ գոր  ծա ռույ թը հիմ ա կա նում  կա տա րում էին կրո նաա
վան դա կան և հատ կա պես տա ղա վա ր տո նե րը: Դա  րե րի ըն  թաց  քում 
այդ տո նե րի շուր ջը ձևա   վո րվել էր հի շա տակ  ման բնույ  թի փոխ  հա  րա
բե րութ յուն նե րի յու րա տե սակ հա մա լիր: Խորհր դա յին հա մա կար գը 
ո րո շա կի փո  փո խութ յուն ներ մտցրեց տո նա ծի սա կան հա մա կար գում: 
Նախ նի նե րի հի շա տակ ման նոր արա րո ղու թյուն ներն ա վան  դա կա նի և 
նո րի յու րա  տե սակ փոխ  հա մակ ցութ յուն էին: Այս ա ռու մով ա ռանձ նա
նում էին մա  յիս  յան (մա յի սի 2) և հուն  վար յան (հուն վա  րի 2) հի շա տա կի 
(գե րեզ ման նե րի) օ րե րը22, որոնք, պահ    պա նե լով ավան   դա կան ծի սա  հա
մա լի րի կա ռուց ված քա յին և մա սամբ նաև ժամկ  ե տա յին հա  մա  մաս  նու
թ  յուն  նե րը, ժա մա նա կի ըն  թաց քում ամ րա պնդ վե ցին ըն տա նիք նե րում23:

Բա զա հայտ վեց նաև ազ գա կան նե րի շրջա  նում տո նե րի տա րած
ման հա րա բե րակ    ցու թ յու նը դրանց կեն ցա  ղա վար ման հե  տև յալ շար
ժա ռիթ նե րի կա  պակ  ցութ յամբ. այ ցե լու թ յուն ներ ա) տո նե րին ու ըն տա
նե կան հան  դես նե րին մաս նակ ցե լու և բ) խորհր դակ ցե  լու նպա   տա կով: 
Դրանց կեն ցա ղա վար ման հիմ ա կան շար ժա ռի  թը տո ներն էին, ուր 
բա ցի Ամա նո րից ա ռանձ  նա նում էին նաև Տե առ նըն դա ռա ջը (Ա –25%, 
Բ –14%) և Վար դա վա ռը (Ա –45,4%, Բ –36,7%): Մասշ տա բա յին փո խ այ   
ցե  լութ յուն նե րի ա ռու մով խորհր դա յին պե տա կան տո նե րից աչ քի էին 
ընկ նում Մար տի 8ը (Ա –88%, Բ –80%), Մա յի սի 9ը (Ա –73,6%, Բ –64%) և 
Մա յի սի 1ը (Ա –84%, Բ –75%), ին չը պայ մա նա վոր  ված էր ըն տա նե կան
ազ գակ ցա կան մի ջա վայ րում էթ նոմ շա կու թա յին ա դապ  տա ցի ա յի հե
տև ան քով դրանց ձեռք բե րած նոր հատ կա նիշ նե  րով, այն է` ա վան   դա
կան ար ժեք նե րի ժա ռան գոր դութ յամբ:

Ավան դա կան տո ներն ա մե նից շատ տա րած ված են արևմ տա հայ 
և պարս կա հա յ ըն տա նիք նե րում: Այդ տո նե րը հա մե մա տա բար սա կավ 
են արև ե լա հա յե րի շր ջա   նում և, պա տա հա կան չէ, որ աշ խար   հիկ (այդ 
թվում` խոր հր դա յին) տո նե րը տա  րած  ված են հատ կա պես հայ էթ նո սի 
մակ րո էթ նիկ այդ խմբե րում: 

22 Մկրտ չյան Ս. Մշա կու թա յին տու րիզ  մի խթան ման հե ռա նկ ար նե րը Մեղ րի ում, 
«Հա յաս տան» հա մա հայ կա կան հիմ ադ րամ, Երև ան. 2002, էջ 62:

23 Մկրտչյան Ս. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Տավուշի մարզ, 
Իջևան, 2008 թ.: Սյունիքի մարզ, Կապան, 2009 թ.:
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Նշված տո նե րը երև ան ցի նե րի շրջա նում ևս  լայն տա րա ծում   ու
նեն: Դա հիմ  ա կա   ն ում պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ Երև ա նը միգ
րա   ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի հե տև ան  քով ձևա վոր ված նե րէթ նիկ խմբե րի 
հա մա հա վաք է, ուր գյու ղա կան բնակ չու  թ յան հետ մեծ թիվ են կազ մում 
պարս կա հա յե րի ու արևմ տա հա յե րի ըն տա նիք նե րը: Այս առու մով հատ
կա պես առանձ նա նում են արևմ տա հայ հայ րե նա դարձ նե րը, որոնք հա
յոց կրո նաավան դա կան ար ժեք նե րի հիմ ա կան կրող ներն էին: 

Տո նե րի կեն ցա ղա վա րու մը մեծ չա փով կախ ված է բնա կա վայ րի 
տի պից: Այս գոր ծո նով են հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված գյու ղա կան 
ու քա ղա քա յին բնակ չու թյան տո նա  կան վար     քագ ծե րի առանձ  նա հատ
կու թյուն նե րը: 

Խորհր դա յին շրջա նում ա վան դա կան տո   նե րի կեն  ցա ղա վար  ման 
գլ խա   վոր ո լոր տը շա   րու   նա կում էր մալ գյու ղը, ուր, ի տար բե րու թ յուն 
քա ղա քի, պահ պան վել էին ա վան  դա կան ըն  տա նե կան կա ռույց նե
րը: Այդ երև ույ  թը նկա տե լի էր Համ բար ձում (գյուղ –22%, քա ղաք –11%), 
Ս. Աստ վա ծա  ծին (գյուղ –21%, քա ղաք –10%), Վար  դա նանց (գյուղ –22%, 
քա ղաք –15%), Խաչ վե րաց (գյուղ –27%, քա  ղաք –20%) և մա   ս ամբ` Քրիս
տո սի ծնունդ (գյուղ –24%, քա  ղաք –22%) ու Տե առ ն ըն դա ռաջ (գյուղ –20%, 
քա    ղաք –15%) տո նե րում: Ինչ վե  րա բե րում է քա ղա քա յին ըն տա նիք նե
րում գյու ղա կա նի հա մե մատ ա  վա ն   դա կան տո նե րի ա ռա վե լութ յա նը 
(Լո ռիՏա վու շում` Քրիս տո սի ծնուն դը (1% –12%), Զա     տի կը (13% –52%), 
Համ բար ձու մը (2% –10%), Տե առ նըն դա ռա ջը (0,5% –5%), Հրազ  դանԿա   
մո յում` Խա չ  վե  րա ցը (24% –33%), Քրիս տո սի ծնուն դը (24% –27%) և այ լն), 
ապա դա պայ մա   նա վոր  ված էր նրա նով, որ այդ քա ղա քա բնակ նե րը 
մե ծ  մա սամբ ա  վան դա պահ արև մտա հա յե րի ժա ռան գորգ ներն են:

Քա ղա քա յին ըն տա նի քում ա վան դա կան տո նե րի անկ ման, ձ ևա
փոխ ման, ինչ պես նաև օ տա    րա ծին տո նե րի ներ թա փանց ման մի տում
նե րը նկատ վում էին 19րդ դա  րա  վեր   ջին: Կապ    ված քա ղա քա գո յաց
ման գոր ծըն թաց նե րի, ավան դա կան ըն տա նի քի անկ ման և մի ջ  էթ նի կ 
շփում ե րի հետ, հա յոց տո  նա կան վար քագ ծում տե ղի էին ու նե  նում 
որո շա կի փո փո խութ յուն ներ, որոնք ա րագ տեմ   պե րով էին ըն թա նում 
հատ կա պես էթ նո սի բնօր րա նից դուրս գտնվող բազ   մէթ նիկ քա   ղաք նե
րում: Պա տա հա կան չէ, որ ա   վան դա կան տո  նե րն ու ծե սե րը հիմ ա  կա
նում պահ   պան  վել էին հա յաս տա նյան գյու ղա կան մի ջա   վա յ   րում:

Ու շագ րավ է նաև տո նի բնա կա վայ րի կամ վայ րի փո փոխ ման 
հետ կապ ված դրդա պատ  ճառ նե րի հե տա զո տու թյու նը: Այս առու մով 
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բնու թա գրա կան են Տա վու շի Վար դա վա ռի օրի նա կով կա տար ված դի
տար կում ե րը: Վեր ջի նիս ընտ րույ թը տվյալ տա րա  ծա   շր ջա նի հա մար 
պայ մա  նա վոր ված էր նրա նով, որ առ այ սօր էլ այդ տո նը կա  տա րում 
է ըն  տա   նե կանազ գակ ցա կան հա մա հա վա քի գոր ծա ռույթ: Այդ գյու ղե
րում 21րդ դա րասկզ բին Վար դա վա ռը նշում էր բնակ   չու   թյան 97,1%ը, 
որն իր ծա վալ  նե րով գրե թե  հա վա սար էր Նոր տա ր վան: Հա մե մա տե
լու հա մար նշենք, որ 20րդ դա րա վեր ջե րին24 Վար դա վա ռի տա  րած  վա  
ծու  թ յու նը Հա յաս տա նում 39% էր25: Չնա  յած խոր հր  դա յին շրջա նում այդ 
տո նի անկ ման մի   տում ե  րին, այն ամե  նա բարձր ցու ցա նիշն ու ներ Տա 
վու շի գյու   ղե րում (75%)26: Այ դու հան դերձ, միգ րա ցի ոն գործ ըն թաց նե  րը 
բա ցա   սա բար ան դ  ր ա դ ար   ձան Վար    դա վա ռի վրա: Տա վուշ ցին որ քան 
հե  ռա  ցավ գյու ղից, այն քան եր կրոր դ պլան մղվեց այդ տո նը: Դա մաս 
նա    վո րա  պես նկա տե լի է երևա նա բնակ տա վուշ  ցի նե րի ու առա վել ևս` 
նրանց սե   րունդ  նե  րի շր ջա նում, ուր նախ ըն տրե լի տո   նե րի հա   մա լի րում 
առաջ    նութ յունն ար դեն տր վում է Նոր տա րուն և ոչ թե Վար դա վա ռին, 
որը մա սամբ շա  րու նա  կում է պահ  պա նել ըն տա նե կան հա մա հա վա քի 
գոր   ծա ռույ թը: Պա   տա հա  կան չէ, որ նույ նիսկ 20րդ դ. վեր ջե  րին Վար 
դա  վառն ամե նից շատ կեն  ցա ղա  վա  րում էր նրանց շրջա նում, ուր հայ 
րե նի քի ըն  կա լու մը կապ ված էր ծնն դա   վայ րի` այն է տո նի հիմ ա կան 
բնօր  րա նի հետ (61%)27: 

Եթե անց  յա լում Տա վու շի Վար դա վա ռի հիմ ա կան վայ րը սար
յայ լա ներն էին, ապա 21րդ դա րա սկզ բին որո շա կի ո րեն կր  ճատ վել էր 
այդ տեղ նշող նե րի թի վը: Այդ վայ   րե  րը գո  յու թ յուն ու նեն նաև ներ կա
յում, սա կայն բնակ    չու թ յան շուրջ 5%ն է այն տեղ գնում: Վեր    ջին  ներս 
հիմ ա կա նում նրանք են, ով քեր զբաղ վում են անաս նա  պա հ ու թ յամբ և 
սա  րե րում ու նեն ա   վան դա կան կա ցա րան ներ28: Սար յայ լա նե րում տո նը 

24 20րդ դարավերջին նկատվում է Վարդավառի վարկանիշի որոշակի աճ, որն 
ակ նառու է և՛ գյու ղա կան (1980 թ.` 47% –1990 թ.` 64%), և՛ քաղաքային (1980 թ.` 
31%, 1993 թ.` 43%, այդ թվում` Երև անում (1976 թ.` 23%,  1992 թ.` 33%, 1999 թ.` 36%) 
բնա կա վայ րե րում (տե՛ս աղ յու սակ 42):

25 Մկրտչյան Ս. Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն ներ, ՀՀ Տա վու շի 
մարզ. Այ գե  հո վիտ, Գե տա հո  վիտ, Դի      տա վան, Ծաղ կա վան գյու ղեր, ՀՀ ԳԱԱ 
ՀԱԻ գի տար շավ, 2007 թ.: Վար դա վա ռը Տա վու շում, էջ 352:

26 Մկրտչյան Ս.  նշվ. աշխ., էջ 352:
27 Վեր ջին ներս Այ գե  հո    վի   տում հայտ նի էին բի նա անու նով: 
28 Դի տա վա նում տա րած ված էին դա գա, յուրթ կամ ուրթ անուն նե րով հայտ նի 

կա ցա րան նե րը: Դա գան բրե զեն տից պատ   րաստ ված շար   ժա կան կլոր վրան 
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նշող նե  րի նվա   զու մը որոշ չա փով պայ   մա նա վոր   ված է հե  ռա  գնա անաս 
նա պա   հու թյան անկ մամ բ: Սա  րը և վեր ջի  նիս հետ կապ ված ավան դույթ
նե րը ներ   կա  յում չեն գրա վում նոր սե րն դին: Նմա   նա տիպ վե   րա բեր մունք 
ու նեն նույ նիսկ ավագ նե րը, որոնց կար ծի քով անաս նա  պա հու  թյամբ և 
ընդ հան  րա պես գյու  ղա  տն  տե սու   թ    յամբ զբաղ   վե լը եկա մտա  բեր չէ: Այդ 
երև ույ թը պայ մա նա վոր ված է նաև ազ գա կան նե  րի այ    ցե  լ ու  թ յուն  նե րի 
նվազ  մամբ: Ամեն տա  րի շուրջ 15%ով կրճատ  վում է ՀՀում և արտ 
եր կ րում բնակ  վող տա   վուշ ցի նե  րի Վար դա  վա ռին մաս նակ ցու թ յու նը, 
որը հիմ ա կա նում կապ    ված է նյու թա կան դժ վա րու  թ յուն նե րի հետ: 
Այս պի սով, նկատ վում է տո նի ավան դա  կան վայ րի աս  տ իճա նա  կան 
մո տե ցու մը գյու ղին: Եթե ան ցյա լում այդ ա րա րո ղու թյուն նե րի հիմ ա
կան տե ղը սրբա վայ րերն ու սարյայ  լա նե րն էին, ապա այ  սօր դրանք 
բնա կա վայ րի մեր ձա կայ  քում գտ ն  վող աղ բյուր նե րով և գե  տակ   նե րով 
հա րուստ ան  տա  ռա յին գե ղա տե սիլ գո տի ներն են ու հատ  կա պես` գյու
ղա կան տնա  մերձ այ  գի նե րը: Վա զա շեն (նախ կի նում` Լա լի) գյու ղի օրի
նակն այդ երև ու յթի փաս տա ցի ապա  ցույց ն է: Մին չև նա խորդ դա րի 
կե սե րը Վար     դա վա ռի հան դի սա վայ րեր այ ցե լող հիմ ա կան սո  ցիա 
լա կան խում բը հա մայնքն էր: Գյու ղա  ցի նե րի մեծ մա սը գնում էր Խաչ 
անու նը կրող սրբա վայ րը, իսկ փոքր հատ  վա  ծը` հա րև ան Այ  գե հո վիտ 
գյու   ղի մոտ գտնվող Սր վե  ղի վան քը: Այդ ժա մա նակ գյու ղա կանըն տա
նե կան մի ջա  վայ րում տո  նը նշող նե րը շատ քիչ էին: 1960ական նե րին, 
երբ երկ րա բա նա հե տա խու զա կան աշ խա  տանք    նե րի հե տև ան  քով գյու
ղի մեր ձա կա տա րած քում բաց վե ցին բնա կան բու ժիչ աղբ  յուր ներ, աս 
տի ճա  նա բար փոխ  վե ցին տո նի ա վան դա կան տե ղա վայ րե րը և նախ
ըն  տ րու  թ յու նը տր վեց նո րա հայտ Թթու ջրին և Կա լե  րին: Հե ռա նա լով 
սրբա   վայ րե  րից և սարյայ  լա նե  րից` հե տզ հե տե  փոխ վեց նաև այ ցե
լու  նե րի կազ մը, ուր գե  րա կա  յում էր ոչ թե հա   մայ ն  քը, այլ ըն տա  նի քը: 
Տո նա կա տա րու թ յան նոր    վայ րի ձևա  վոր   ման հա  մա տեք ս  տում աս տի
ճա նա բար առա ջին պլան մղ  վեց գյու   ղի ըն տա նե կան տա րած քը կամ 
տնա մեր ձը29: Վար դա վա ռի տե ղի փո փոխ ման վե րա  բեր յալ ակ նա ռու 
էին հե տա զո     տու թ յուն նե րի ար   դյունք նե րը. գյու ղա կան կամ հայ րա կան 
տան տա    րածք` 55%, մեր  ձա  կա բնա  կան մի ջա  վայր (ան տառ, աղբ յուր, 

էր, որը հար  մա րա վետ էր ինչ պես տե  ղա փոխ   ման, այն պես էլ տն տե սա կան 
ապ րանք նե րը պա  հես տա վո րե լու առու մով (տե°ս Մկրտչյան Ս., նշվ. աշխ., 
էջ 354):

29 Վար դա վառը Տավու շում, էջ 354 –355:
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գե տակ և այլն)` 25%, մեր  ձա  վոր ազ գա    կան  նե րի ըն տա նե կան տա րածք` 
9%, քրիս   տո նե ա կան սր բա  վայր` 6%: 21րդ դա րա սկզբին այ  գե հո վիտ ցի
նե րի 25%ը Վար դա  վա ռը նշել է Սրվե ղի վան  քում, իսկ 75%ը` գյու  ղում 
կամ նրա մեր ձա կա տա րած քում: Ծաղ կա վան ցի նե րի ավե լի քան 65%ն 
այն նշում էր տա նը, իսկ 35%ը` գյու  ղի շր ջա կայ քում30:

Самвел Мкртчян
Института археологии и этнографии НАН РА

Кафедра теории и истории религии ЕГУ

АРМЯНСКАЯ ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА  
В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Ре зю ме
Как важ ное зве но восп ро из водст ва эт ни чес кой иден тич но сти, семья 
по су ти яв ля ет ся глав ной сфе рой бы то ва ния празд ни ков и ос нов ным 
по ка за те лем их тра ди ци о на ли за ции. Это от но сит ся к се мей ным, ре
ли ги оз ным и го су дарст вен ным и да же меж ду на род ным празд ни кам 
и об ря дам. 
На и бо лее расп рост ра нен ная сфе ра бы то ва ния празд ни ков  семья, 
так как она свя за на с ос нов ны ми эта па ми жиз не де я тель но сти лич но
сти, на чи ная с рож де ния, же нить бы и вплоть до по ми наль ных об ря
дов, свя зан ных с па мятью пред ков.
В тра ди ци он ных празд ни ках зак лю че но бо га тое эт но куль тур ное 
нас ле дие, ме ха низм пе ре да чи ко то ро го за ло жен в семье. 
Цель на сто я щей статьи все сто рон ний ана лиз празд нич нооб ря до во го 
комп лек са у ар мян, в кон тек сте сох ра не ния, транс мис сии, в част
но сти, тра ди ци о на ли за ции, се мей ных цен но стей. Свя зан ная с этой 
те мой проб ле ма ти ка об суж да лись в па но ра ме сле ду ю щих яв ле ний: 
струк ту ры семьи, по ло воз раст но го со ста ва участ ни ков празд нич но
го об ря да, осо бен но стей го родс ко го или сельс ко го свойст ва, внут
ри эт ни чес ких и миг ра ци он ных групп, ро диль ноте зо и ме нитст ва, 
сва деб нобрач ных от но ше ний, по ми но ве ния пред ков, вза им ных по
се ще ний, про яв ле ний ува же ния к стар шим, вос пи та ния по ко ле ний 
и др. В ис сле до ва нии при ме не ны срав ни тель но исто ри чес кий, ана

30 Մկրտչյան Ս. նշվ. աշխ., էջ 355, Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն
ներ, ՀՀ Տա վու շի մարզ. Այ գե  հո վիտ, Գե տա հո  վիտ, Դի      տա վան, Ծաղ կա վան 
գյու ղեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ գի տար շավ, 2007 թ.: Տա վուշ ցի նե րի տո նա կան և կրո
նա կան վար քա գի ծը, Տա վուշ. սո ցի ալմշա կու թա յին գոր ծըն թաց ներ (ավան
դույթ և ար դիա կա նու թյուն), Երև ան, 2014,  էջ 45 –46:
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ли ти чес кий, со по ста ви тель ный и функ ци о наль ный ме то ды. Прив
ле че ны ма те ри а лы масш таб ных эт но со ци о ло ги чес ких и по ле вых 
эт ног ра фи чес ких ис сле до ва ний. В ре зуль та те, в кон тек сте се мей ной 
тра ди ции пред став ле на повоз мож но сти обь ек тив ная и це лост ная 
праз ди ич нооб ря до вая куль ту ра. 
Празд ник в ка чест ве куль тур но го мик ро комп лек са, по сто ян но на
хо дил ся в цент ре вни ма ния раз ных на ук – эт ног ра фии, фольк ло ра, 
со ци о ло гии, ар хе о ло гии, те о ло гии, пси хо ло гии, ис кусст ва, ге не о ло
ги ии др. Естест вен но, це лост ное изу че ние празд ни ков пред по ла га ет 
комп лекс ное меж дис цип ли нар ное ис сле до ва ние. Семья, как ме ра 
тра ди ци о ни ли за ции празд ни ков, уже этим яв ля ет ся са мо сто я тель
ным под хо дом и в ка който ме ре но вое те о ре ти чес кое нап рав ле ние 
изу че ния это го куль тур но го яв ле ния.
Ключевые слова: Семья, праздник, обряд, традиция, быт, культура.

Samvel Mkrtchyan
Institute of Archeology and Ethnography NAS RA
Department of Theory and History of Religion YSU

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, innereth
nic and migration groups, birthnaming, marriagewedding relations, 
remembering forefathers, mutual visits, respect towards the elderly, up
bringing of children and similar factors. 
The historicalcomparative 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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Ռու բեն Օհան ջա նյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 

ԿՆՈՋ ԵՎ ՏՂԱ ՄԱՐ ԴՈՒ ԿԵՐ ՊԱՐ ՆԵ ՐԻ  
ՓՈ ՓՈԽ ՄԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

Հոդ վա ծը նվի ված է կնոջ և տղա մար դու կեր պար նե րի ձև ա վոր ման 
և փո փոխ ման մի տում ե րին, որն ու նի գի տա գործ նա կան նշա նա
կու թյուն: Այդ կեր պար նե րի ըն կալ ման ան հա մա պա տաս խա նու
թյու նը զա նա զան սո ցի ա լա կան շեր տե րի կող մից կա րող է ու նե նալ 
ան ցան կա լի սո ցի ա լա կան հե տև անք ներ և՛ ըն տա նի քում, և՛ այլ մի
ջա վայ րե րում: Հոդ վա ծի մո տե ցու մը հիմ ված է սո ցի ալհո գե բա նա
կան «խարսխ ման» տե սու թյան վրա, որ տեղ կա րև որ վում է բա ռե րի 
«մի ջու կը», իմաս տը: Հա մադր վել են պատ մա կան աղ բյուր նե րը և 
ար դի սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թուն նե րի նյու թե րը, որին մեր 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րում ու շադ րու թյուն չի հատ կաց վել: 
Նյու թե րի հա մադ րու թյու նը վկա յում է սո ցի ա լա կան կյան քի փո փո
խու թյան ազ դե ցու թյու նը կնոջ և տղա մար դու կեր պար նե րի վրա, 
որում նկատ վում է կնոջ կեր պար նե րի ավե լի հաս տա տուն լի նե լը:

Կեր պար նե րի ու սում ա սի րու թյունն ու նի նաև բա վա կա նին չլուծ
ված խնդիր ներ: Կեր պար նե րի ցան կե րը ըն դար ձակ են, սո ցի ա լա
կան շեր տե րի կող մից դրանց ըն կալ ման բո վան դա կու թյունն ու նի 
բա վա կա նին առանձ նա հատ կու թուն ներ, ուս տի սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում ե րում դրանց հետ առնչ վող հար ցե րի ձև ա կեր պու մը և հե
տա գա բա ցատ րու մը պա հան ջում է մի ջա ռար կա յա կան հա մա լիր 
հե տա զո տու թյուն ներ: 

Հիմաբառեր. Սո ցի ա լա կան կեր պար, սո ցի ա լա կան պատ կե րա-
ցում, պատ կե րա ցում ե րի խարս խում, դիր քո րո շում, կարծ րա տիպ, 
առօ րե ա կան հո գե բա նա կան գի տե լիք ներ:

 Կնոջ և տղա մար դու կեր պար նե րը քննարկ ման առար կա են հան
դի սա նում գի տա կան, հրա պա րա կա խո սա կան, գրա կա նու թյան, ար
վես տի և այլ բնա գա վառ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից: Այդ պի սի 
հե տաքրք րու թյու նը պա տա հա կան չէ, քա նի որ այն ու նի ոչ մի այն գի
տա կան, այ լև կա րև որ հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն: Կեր պա րը հան
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դի սա նում է մարդ կանց վար քի հո գե բա նա կան կար գա վո րիչ` պա րու
նա կե լով փո խա դարձ ակն կա լիք ներ և հա մա պա տաս խան պա հանջ
ներ, որոնց ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը կա րող է բազ մաբ նույթ բա
ցա սա կան սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյուն ներ ու նե նալ: Այդ 
ազ դե ցու թյուն նե րը կա րող են դրսև որ վել ոչ մի այն ամուս նա կան զույ
գե րի, այ լև ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րի, ազ գա կան նե րի, սո ցի ա լա
կան զա նա զան միկ րո մի ջա վայ րե րի ան դամ ե րի փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րում և, ընդ հան րա պես, հա սա րա կա կան կյան քի բազ մա թիվ 
երև ույթ նե րում: Դրանք կա րող են նպաս տել ան գամ հա կա հաս ար ակ
ական գոր ծո ղու թյուն նե րին, առող ջա կան խնդիր նե րի առա ջաց մա նը և 
այլն1: Կեր պար նե րը բարդ հո գե բա նա կան գո յա ցու թյուն ներ են և ըն
կած են մար դու ըն կալ ման, մտա ծո ղու թյան, լեզ վի, դիր քո րո շում ե րի, 
վար քի հիմ քում, որն առ այ սօր գի տա կան բազ մա թիվ բնա գա վառ նե
րում եր կա րա մյա ու սում ա սի րու թյուն նե րի պատ ճառ է հան դի սա նում: 
Այդ ու սում ա սի րու թյուն նե րը տե սա կան կա րև որ նշա նա կու թյուն ու նեն 
ֆի զի ո լո գի ա յի, հո գե բա նու թյան, հո գե բու ժու թյան, փի լի  սոփ այու թյան, 
սո ցի ո լո գի ա յի, ազ գագ րու թյան, բա նա սի րու թյան և գի տա կան այլ 
ոլորտ նե րի հա մար: Սույն աշ խա տան քի նպա տակն է հան դի սա նում 
էթ նո սո ցի ոլ ոգի ա կան մե թոդ նե րի, սո ցի ալհո գե բա նա կան տե սու թյուն
նե րի, պատ մա հա մե մա տա կան մո տե ցում ե րի հի ման վրա բա ցա հայ
տել տար բեր տի պե րի սո ցի ա լա կան կեր պար նե րի և իդե ա լա կան կնոջ 
և տղա մար դու կեր պար նե րի առանձ նա հատ կու թյուն ներն ու փո փոխ
ման մի տում ե րը հայ իրա կա նու թյան մեջ: Բա վա կա նին բարդ է կեր
պար նե րի բնո րո շում ե րում կողմ ո րոշ վե լը, քա նի որ դրաք մե ծա թիվ 
են և իրա կա նաց վում են տար բեր գի տա կան բնա գա վառ նե րում և ան
գամ զա նա զան գի տա կան դպրոց նե րի շրջա նակ նե րում: Այ նո ւա մե նայ
նիվ, հիմ ա կա նում ըն դուն վում է այն մո տե ցու մը, որ դրանք դիր քո րո
շում եր են, հան դի սա նում են վար քի կար գա վո րիչ ներ և թույ լատ րե լի 
մո տի վա ցիա` դրդե լով, կան խո րո շե լով վար քը2: Հա ջորդ կա րև որ տե
սա կան խնդի րը կեր պար նե րի դա սա կար գում է: Ցան կա ցած առար կա 
և երև ույթ մար դու գի տակ ցու թյան մեջ հան դես է գա լիս կեր պար նե րի 
ձև ով: Սա կայն, մեր խնդի րը կնոջ և տղա մար դու, ինչ պես նաև ամուս

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

2 Jacq CoenenHunter, Le type ideal comme instrument de la recherche sociologiqe// 
Revu francaise de sociologie, 44 –3, 2003. p. 544.
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նու կեր պար նե րի քննար կում է, որոնք դաս վում են սո ցի ա լա կան կեր
պար նե րի շար քին և կա րող են բա ցատր վել տա րա տե սակ սկզբունք նե
րի հիմ ա վրա` դիր քո րո շում ե րի, ան տի ցի պա ցի ա յի, մարդ կա յին հա
ղոր դակ ցու թյան, առօ րե ա կան հո գե բա նա կան գի տե լիք նե րի, կարծ րա
տի պե րի, սո ցի ա լա կան կա պի տա լի, սե ման տիկ և այլ մո տե ցում ե րով: 
Բա վա կա նին ար դյու նա վետ են խարսխ ման3 երև ույ թի մի ջո ցով սո ցի
ա լա կան պատ կե րա ցում ե րի հե տա զո տու թյուն նե րը: Այս տե սու թյամբ 
նշվում է, որ ցան կա ցած սո ցի ա լա կան պատ կե րա ցում ե րի ու սում ա
սի րու թյան կա րև որ փու լե րից է դրանց բո վան դա կու թյան որո շու մը, 
«կենտ րո նա կան մի ջու կի» փնտրտու քը: Այ նու հե տև կա րև որ վում է զա
նա զան հաս կա ցու թյուն նե րի կոնկ րետ հա մադ րու թյուն նե րի իմաս տի 
որո նու մը, որոնք կազ մում են սո ցի ա լա կան պատ կե րաց ման բո վան դա
կու թյու նը: Այդ իմաս տը չի կա րող լի ո վին որոշ վել մի այն պատ կե րա
ցում ե րի սե ման տիկ բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով, քա նի 
որ այն անհ րա ժեշ տա բար կապ ված է այն նշա նա կու թյուն նե րի հետ, 
որոնք ար տա ցո լում են սո ցի ա լա կան սու բյեկտ նե րի սիմ վո լիկ կո մու նի
կա ցի ա յի պլա նը: Այս կամ այն սո ցի ա լա կան պատ կե րաց ման ան հա
տա կան նշա նա կու թյու նը մշտա պես շեր տա վոր վում, «ամ րապնդ վում» 
է որոշ առա վել ընդ հա նուր նշա նա կու թյուն նե րի հա մա կար գի վրա, 
որոնք միջ նոր դա վո րում են տվյալ սո ցի ա լա կան տա րած քին բնո րոշ 
հա ղոր դակ ցու թյու նը և հա րա բե րու թյունն նե րը: Առանձ նաց վում են ամ
րապնդ ման երեք տի պեր: Դրան ցից առա ջի նը կապ ված է ընդ հա նուր 
ար ժեք նե րի և հա վա տա լիք նե րի, սո ցի ա լա կան պատ կե րա ցում ե րի 
ազ դե ցու թյուն նե րի հետ: Ամ րագր ման երկ րորդ տի պը կապ ված է նրա 
հետ, թե ինչ պես են մար դիկ պատ կե րաց նում սո ցի ա լա կան կա տե գո րի
ա նե րի մի ջև փո խա դարձ կա պե րը (օրի նակ՝ սեք սո ւալ): Ամ րագր ման 
եր րորդ տի պը ներ կա է այն դեպ քե րում, երբ հե տա զո տո ղը փոր ձում է 
բա ցա հայ տել սո ցի ա լա կան պատ կե րա ցում ե րի և այն կոնկ րետ սո ցի
ա լա կան դիր քե րի մի ջև կա պե րը, որոնք բնո րոշ են հարց վող նե րին4: 
Այս տե սան կյու նով մո տե ցու մը կա րող է բա վա կա նին ար դյու նա վետ լի

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

4 Նույն տեղում:
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նել, քա նի որ ամ րագր ման նշված երեք տե սակ նե րը հա մադ րե լի են էթ
նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րում: Այդ պատ կե րա ցում ե րը 
դրսև որ վում են սո ցի ալհո գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րը նշող բա ռե րի 
և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի տես քով (տե զա ու րուս ներ), որոնք կա րող 
են ձև ով նույ նա կան լի նել, սա կայն ու նե նալ տար բեր բո վան դա կու թյուն՝ 
հան դի սա նա լով կոնկ րետ ան հատ նե րի, զա նա զան կար գի սո ցի ա լա
կան շեր տե րի և խմբե րի հատ կա նիշ ներ: Կնոջ և տղա մար դու կեր պար
նե րը բնո րո շող բա ռերն ու բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը նույն պես սո ցի
ա լա կան պատ կե րա ցում ե րի տա րա տե սակ են, որի մի ջու կը «կին» և 
«տղա մա րարդ» սո ցի ա լա կան շեր տերն են: Մենք սույն աշ խա տան քում 
կփոր ձենք պար զել` որ քա նով են առօ րե ա կան հո գե բա նա կան գի տե
լիք նե րը կի րառ վում մեր իրա կա նու թյան մեջ տար բեր շո ցի ա լա կան 
շեր տե րին նշե լու նպա տա կով և ինչ պի սի փո փո խու թյուն ներ կան կնոջ 
և ամուս նու կեր պար նե րում պատ մա կան ու հա մե մա տա բար ոչ վաղ 
ան ցյա լի կտրված քով5: Առա ջին խնդի րը լու ծե լու նպա տա կով, մե թո
դա կան առու մով օգ տա գործ վել են կեր պար նե րին առնչ վող հա մադ րե
լի նյու թեր: Այդ կար գի տվյալ նե րից օգ տա գործ վել են Գ. Օհա նյա նի հե
տա զո տու թյան նյու թե րում առ կա ընդ հա նուր անձ նա յին հատ կա նիշ նե
րը բնու թագ րող բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի6, 1976 թ. ըն թաց
քում ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի 
Էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի կող մից Երև ա նում իրա կա նաց ված հե տա
զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց ված էթ նիկ կարծ րա տի պե րի, 
2016 –2017 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու
տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ նի կող մից ՀՀում իրա կա նաց ված հե տա
զո տու թյուն նե րում բա ցա հայտ ված իդե ա լա կան կնոջ և ամուս նու7, 
Վ. Հա ցու նու աշ խա տու թյուն նե րում նկա րագր ված կնոջ և տղա մար

5 Հե տաքրքր է, որ սե ռա յին կտրված քով հա յե րե նում արա կան սե ռի ներ կա յա
ցու ցի չը կա րող է նշվել «տղա մարդ», կի նը`«կին» բա ռով : Իսկ ըն տա նե կան 
հա մա կար գի կտրված քով արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցի չը նշվում է «ամու
սին» բա ռով, իսկ կի նը նույն «կին» բա ռով, որը պա հան ջում է հե տա գա լեզ
վա բա նա կան, ազ գա բա նա կան  ու սում ա սի րու թյուն ներ, քա նի որ այն որո
շա կի խնդիր ներ է հա րու ցում սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րում:

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

7 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է ՀՀ ԿԳՆ գի տու թյան պե տա կան կո մի
տեի տրա մադ րած ֆի նան սա վոր մամբ`N 15T –6F230 գի տա կան թե մա յի շրջա
նակ նե րում:
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դու8,9 և Ա. Պեր շա յի սե մա նտ իկ հե տա զո տու թյան ար դյուն քում ստաց
ված կնոջ և տղա մար դու կեր պար նե րի ցան կե րը10: Սույն մո տեց ման 
նպա տակն է` պար զել, թե որ քա նով են հա մընկ նում այդ չորս տի պի 
բա ռա յին նկա րագ րու թյուն նե րը, որը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի բա
ցա հայ տե լու «խարսխ ման», բո վան դա կու թյան առանձ նա հատ կու թյու
ննե րը: Գ. Օհա նյա նի հե տա զո տու թյուն նե րում առօ րե ա կան հո գե բա
նա կան գի տե լիք նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րի ցան կում առ կա է 270 
բառ, էթ նիկ կարծ րա տի պե րի մեր ցան կում՝ 146 բառ, իսկ կնոջ և ամուս
նու կեր պար նե րը նշվել են հա մա պա տաս խա նա բար՝ 92 և 88 բա ռե րով 
և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով: Սա կայն նշված չորս տի պի կեր պար նե
րի հա մադ րու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ վե ցին որո շա կի առանձ նա
հատ կու թյուն ներ: Սկզբում փորձ կա տար վեց հա մե մա տել տե զա ու
րուս նե րի կա ռուց ված քը, տվյալ դեպ քում` բա ռե րի և բա ռա կա պակ ցու
թյուն նե րի հա մադ րու թյու նը, որը լրա ցու ցիչ տվյալ ներ կպա րու նա կեր 
հե տա գա բո վան դա կա յին վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար: Ստաց վեց հե
տև յալ պատ կե րը. անձ նա կան ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րում բա ռա կա
պակ ցու թյուն նե րը կազ մում էին 25,0%, էթ նիկ կարծ րա տի պե րում`7,5% 
կնոջ կեր պար նե րում`22,8%, ամուս նու կեր պար նե րում` 23,9%: Փաս տո
րեն, էթ նիկ կարծ րա տի պե րը բնու թագր վել են հիմ ա կա նում բա ռե րի 
մի ջո ցով, իսկ ամուս նու և կնոջ կեր պար նե րի նկա րագ րու թյուն նե րում 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը բա վա կա նին լայն տա րա ծում ու նեն: Հա
ճախ է նշվում, որ առօ րե ա կան հո գե բա նա կան գի տե լիք ներն ընդ հա
նուր օգ տա գործ ման բնույթ ու նեն և դրան ցով կա րող են նշվել բազ մա
թիվ խմբեր, ան հատ ներ և այլն: Այդ հար ցը պար զա բա նե լու նպա տա
կով մենք հա մե մա տել ենք վե րո հի շյալ ցան կե րի բա ռե րը:

Նշված բո լոր ցան կե րի հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
որոշ բա ռեր հա մընկ նում են, սա կայն այդ ծա վա լուն ցան կում դրանց 
տե սա կա րար կշի ռը մեծ չէ: Այս փաս տը կրկին ան գամ ապա ցու ցում 
է, որ առօ րե ա կան հո գե բա նա կան գի տե լիք նե րը ձև ով կա րող են հա
մընկ նել և օգ տա գործ վել զա նա զան առար կա նե րի, բնա կան երև ույթ

8 Հ. Վար դան Վ. Հա ցու նի, Դաս տի ա րա կու թյու նը հին հա յոց քով, Վե նե տիկՍ.
Ղա զար, 1923:

9 Հ. Վար դան Վ. Հա ցու նի, Հա յու հին պատ մու թե ան առ ջև, Վե նե տիկՍ.Ղա
զար, 1936:

10 Александр Першай, Семантика пола: Репрезентация гендерных отношений во 
фразеологии, «Европейский гуманитарный университет», Вильнюс, 2014.
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նե րի, էակ նե րի, սո ցի ա լա կան խմբե րի և ան հատ նե րի հատ կա նիշ ներն 
ու գոր ծու նե ու թյու նը բնո րո շե լու հա մար, սա կայն բո վան դա կու թյամբ 
տար բեր վել, քա նի որ դրանց «մի ջու կը» տար բեր է: Գ. Օհա նյա նի ցան
կի մի ջու կը «անձն» է, էթ նիկ կարծ րա տի պե րի նը` «էթ նո սը», կնո ջը և 
ամուս նու նը` «կի նը» և «ամու սի նը»11: Այս փաս տը պա հան ջում է կեր
պար նե րի ու սում ա սի րու թյան ըն թաց քում առանձ նա հա տուկ ու շադ
րու թյուն դարձ նել «խարսխ ման» երև ույ թին և կեր պար նե րը լու սա բա
նել բո վան դա կա յին տե սան կյու նով: 

Աղյու սակ 1.
Հատ կա նիշ նե րի հա մե մա տա կան տվյալ նե րը

Հատ կա նիշ նե րը

հա
 յե

 րի

ռո
ւս

 նե
 րի

վր
ա

 ցի
նե

 րի

ա
դր

 բե
 ջա

ն 
ցի

նե
 րի

կն
ոջ

ա
մո

ւս
 նո

ւ

ըն
դ հ

ա
 նո

ւր
  

ա
նձ

 նա
 յի

ն 
 

հա
տ

 կա
 նի

շ ն
եր

Աշ խա տա սեր + + + + + + +
բա րի + + + + + + +
Հայ րե նա սեր + + + + + + +
հյու րա սեր +  – + + + + –80

ազ նիվ + +  –  – + + +
Կա տա կա սեր  – + +  – + + +
Հա մեստ +  – +  – + + +
Ճար պիկ +  – +  – + + +
Ան կեղծ  – +  –  – + + +
Կար գա պահ  – +  –  – + + +
Հնա զանդ  – +  –  – + +  –
Ճշտա խոս  – +  –  – + + +
Պարզ  – +  –  – + + +
Քա ղա քա վա րի  – +  –  – + + +
Հան գիստ  – +  –  –  – + +
նա խանձ +  –  –  –  – + +

11 Օր. խե լա ցի, ճար պիկ, ագ րե սիվ և այլ բա ռե րով կա րող են նշվել բազ մա թիվ 
կեն դա նի նե րի հատ կա նիշ նե րը, գե ղե ցիկ, տգեղ, լավ, վատ բա ռե րով թե րևս, 
ամեն ինչ:
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Մեր հա ջորդ խնդի րը կնոջ և տղա մար դու կեր պար նե րի պատ
մա կան փո փո խու թյուն նե րի մի տում ե րի բա ցա հայ տում է: Այդ նպա
տա կով ան ցյա լի և ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի հա մե մա տու թյան հա մար 
օգ տա գործ վել են Հ. Վար դան Վ. Հա ցու նու ար ժե քա վոր ու սում ա
սի րու թյուն նե րը և մեր հար ցում ե րի նյու թե րը որը հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձե ռում հա մադ րել պատ մա կան ան ցյա լի և ար դի կեր պար նե րը, 
ստա նալ դրանց առանձ նա հատ կու թյուն նե րի պատ կե րը12: Վ. Հա ցու
նու և մեր ցանկն ու նեն մե թո դա կան առանձ նա հատ կու թյուն, քա նի 
որ առա ջի նում նշվում է կա նանց և տղա մարդ կանց կեր պար նե րը, իսկ 
երկ րոր դում` շեշ տադր վում է ըն տա նե կան հա մա կար գի վրա հիմ ված 
«խարսխ ման» երև ույ թը: Սա կայն այդ ցան կե րի հա մե մա տու թյուն նե
րը նույն պես հնա րա վո րու թյուն են տա լիս նկա տե լու դրանց ժա մա նա
կագ րա կան փո փոխ ման որո շա կի մի տում եր: Վ. Հա ցու նու ցան կում 
նշվում է կա նանց 68 և տղա մարդ կանց 50 կեր պար ներ13,մեր ցան կում` 

12 Հ. Վար դան Վ. Հա ցու նին հսկա յա ծա վալ աշ խա տանք ներ է իրա կա նաց րել 
ման րա մասն ու սում ա սի րե լով միջ նա դա րյան մե ծա թիվ և բազ մա զան աղ
բյուր ներ, որոն ցում նկա րագր վում են կա նանց և տղա մարդ կանց կեր պար
նե րը: Փաս տո րեն այս տվյալ ներն ընդգր կում են պատ մա կան վաղ ժա մա նա
կա հատ վա ծը, առա վե լա պես` միջ նա դա րը:  Մենք նրա աշ խա տու թյուն նե րից 
դուրս ենք բե րել մի այն կեր պար նե րը նկա րագ րող բա ռերն ու բա ռա կա պակ
ցու թյուն նե րը, չանդ րա դառ նա լով սու բյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը պատ կե
րող դրվագ նե րին, որոնց մի ջո ցով նույն պես հնա րա վոր է ար տա բե րել կեր
պա րը: Մեզ հե տաքրք րող նյու թե րը կենտ րո նաց ված էին հիմ ա կա նում Հ. 
Վար դան Վ. Հա ցու նու «Դաս տի ա րա կու թյու նը հին հա յոց քով» աշ խա տու
թյան Դ և Զ գլուխ նե րում  և «Հա յու հին պատ մու թե ան առ ջև» աշ խա տու թյան 
Ա, Բ, Գ, Ե, Զ, Թ գլուխ նե րում: Հա ցու նին նշում է, որ աղ բյու նե րում հիմ ա
կա նում նկա րագր ված են բարձր խա վի կեր պար նե րը, սա կայն բազ մա թիվ 
են նաև սո ցի ա լա կան ցածր շեր տե րի նկա րագ րու թյուն նե րը: Հարկ է նկա տի 
ու նե նալ, որ պատ մա կան աղ բյուր նե րի հե ղի նակ նե րը հո գև որ ոլոր տի գոր
ծիչ ներն էին, որը կա րող էր ազ դել մարդ կանց վար քի գնա հա տում ե րի վրա:

13 Սույն հրա պա րակ ման ծա վալ նե րի նկատ մամբ պա հանջ նե րը հնա րա վո րու
թյուն չեն տա լիս ներ կա յաց նե լու հի շյալ ցան կերն աբ մող ջու թյամբ: Նկա տի 
ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ ժա մա նա կա կից կեր պար նե րին բազ մա
թիվ գի տա կան  անդ րա դարձ ներ կա տար վել են, ուս տի նպա տա կա հար մար 
գտանք ներ կա յաց նել Վ. Հա ցու նու ցան կե րը, որոնք պատ շաճ ու շադ րու թյան 
չեն ար ժա նա ցել և կա րող են նպաս տել սույն հիմ ախն դիր ներն ու սում ա սի
րող մաս նա գետ նե րի հե տա գա աշ խա տանք նե րին: Կեր պար նե րի ցանկն ըստ 
Հա ցու նու. Կա նանց կեր պար նե րը` Փափ կու թյուն, Աս տո ւա ծա պաշ տու թյուն, 
Մայ րե նի աս տո ւա ծա պաշ տու թյուն, Պար կեշ տու թյուն, Հո գե սի րու թյուն, Բա
րե գոր ծու թյուն, Մար դա սի րու թյուն, Գո րո վա գութ մայր, Գե ղե ցիկ կեն ցա ղա
վա րու թյուն, Ըն թեր ցա սի րու թյուն, Ար տա քին վա յել չու թյուն, Պա տիվ, Անձ
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հա մա պա տաս խա նա բար` 83 և 81: Այս տվյալ նե րը հա մա հունչ են այլ 
հե տա զո տու թյուն նե րի հետ որոն ցում պարզ վել է, որ կա նանց հատ կա
նիշ ներն ավե լի լայ նո րեն են ներ կայ վա ցած, քան տղա մարդ կան ցը14: 
Կեր պար նե րի գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հիմ ա կա նում անդ րա
դառ նում են բո վան դա կա յին հար ցե րին, հատ կա պես` դրա կանբա
ցա սա կան կտրված քով և բաց են թող նում զուտ քա նա կա կան հա րա
բե րակ ցու թյան վեր լու ծու թյու նը: Ըստ իս, քա նա կա կան կտրված քով 
ու սում ա սի րու թյուն նե րը կա րող են էա կան պար զա բա նում ե րի ել քեր 
մատ նան շել կա նանց և տղա մարդ կանց սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակ
նե րի և փո խա դարձ սպա սում ե րի վե րա բե րյալ: Կեր պար նե րի փո փո
խու թյուն նե րի մի տում ե րը Հա յոց մեջ ավե լի ցայ տուն են ար տա հայտ
վում դրանց հա մադ րու թյուն նե րի մի ջո ցով:

նա սի րու թյուն, Նրբա ճա շակ, Բա րի/ բա րու թյուն/, Եր կյու ղած, Թե սա ղա ցի, 
Փախս տա կան, Զբոզն, Զպոռ նիկն, Զբազ մա հո մե անն, Զգայ թակ ղե անն, 
Բար կա ցոտ, Ցաս կոտ, Ճար տա րու թյուն, Հա մար ձակ /Հա մար ձա կու թյուն/, 
Պարզ/ Պար զու թյուն/, Հա մեստ /Հա մես տու թյուն, Ան հա մեստ, Շքե ղու թյուն, 
Պատ կա ռանք, Թե թև ա միտ, Անձ նա սի րու թյուն, Պճնա սի րու թյուն, Վա յել չու
թյուն, Հյու րըն կալ, Բա րե պաշտ/ Բա րե պաշ տու թյուն/, Ազ գօ գուտ, Ազ դե ցու
թյուն, Հա ջո ղու թյուն, Քաջ /Քա ջու թյուն/, Զգաս տու թյուն, Չա փա վո րու թյուն, 
Լուրջ /Լրջու թյուն/, Գե ղե ցիկ /Գե ղեց կու թյուն/, Առա քի նի /Առա քի նու թյուն/, 
Պատ վա բեր, Զեղ ծում եր, Ան բա րո յու թյուն, Հեշ տա սեր, Հեշ տախ տու թյուն, 
Պոռն կու թյուն, Անա ռակ, Յա նա ռակ և յայ լան դակ խառ նա կու թիւն սո վո րե
ալք, Ապա կա նե ալ և խառ նա կե ալ չար կա նայքն, Ամուս նա դավ, Լեզ վա գար 
տիկ նայք, Ան պար կեշտ/ Ան պար կեշ տու թյուն/, Ատե լու թյուն, Նա խանձ, Գի
նե մոլ, Դրա մա շոր թու թյուն, Ավա զա կու թյուն, Գող, Ժրագ լուխ, Ան փույթ, 
Ան պի տան, հո գա ցե ալ: Տղա մարդ կանց կեր պար նե րը` Բա րե պաշտ/ Բա րե
պաշ տու թյուն/, Քա ջա սիրտ, Քա ջա նունք, Բա րեն շանս, Առա քի նի /Առա քի
նու թյուն, Անա ռակ, Անա ռա կու թյուն, Ան պար կեշտ/ Ան պար կեշ տու թյուն/, 
Չար նա խանձ, Ար դար, Համ բեր, Ժուժ կալ, Առա ւել իմաս տուն, Զին ված, 
Զար դար ված, Ստոր նու թյուն, Իգա մոլ, Թու լա մորթ, Նեն գու թյուն, Պար զա
միտ/ պար զամ տու թյուն/, Ու րա ցող, Ազ գան վեր, Պայ քա րող, Քրիս տո նեա, 
Ըն թեր ցա սեր, Ու սում ա սեր, Ի հա ւա տոյ և յուս մա նէ տգէտք, Ի գործս ծոյլք և 
ան ժոյժք, Տխմար, Վի ճա կա ւորք ատե ցողք արո ւես տից և վար դա պե տա կան 
բա նից, Ծույլ, Ձանձ րա ցող, Թե րուս, Ան ժուժ կալ, Ըն տա նե ա սի րու թյուն, Մե
ծա րանք հա սա կաւ երի ցա գու նից, Աներ կյուղ, Բա րե համ բաւք, Բա րե գործք, 
Տի րա սի րու թյուն, Զի նո ւո րա կա նու թե ան բիրտ հո գի, Քրիս տո նէ ա կան փա
փուկ գա ղա փա րա պաշ տու թյուն, Մտա վոր զար գա ցում, Աստ վա ծա սեր, Գրա
գի տու թյուն, նա մուս, Հայ րե նա սեր/ հայ րե նա սի րու թյուն/, Ար տա քին քա ղա
քա վա րու թյուն, հնա զանդ /հնա զան դու թյուն/, Բա րո յա կան, Հա վա տա րիմ:

14 Першай А., Указ. соч., с. 94.
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Աղյու սակ 2.
Տղա մարդ կանց և կա նանց կեր պար ներն ըստ Հ. Վար դան  

Վ. Հա ցու նու և 2016 –2017 թթ. հար ցումն ե րի նյու թե րի
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Առա քի նի + + + +
Հա մար ձակ  – + + +
Բա րի  – + + +
Պարզ  – + + +
Հա մեստ  – + + +
Հյու րա սեր  – + + +
Բա րո յա կան +  – + +
Հա վա տա րիմ +  – + +
Հայ րե նա սեր +  – + +
Լուրջ  – + +  –
Գե ղե ցիկ  – +  – +
Բա րե պաշտ + +  –  –
Անա ռակ + +  –  –
Ան պար կեշտ + +  –  –
Համ բե րա տար  –  – + +
Հնա զանդ +  –  – +

Սույն աղյու սա կի տվյալ նե րը պա հան ջում են գի տա կան բազ մապ
րո ֆի լա յին ու սում ա սի րու թյուն ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պատ մա սո ցի ո
լո գի ա կան մո տեց մամբ կա րե լի է հան գել որոշ եզ րա կա ցու թյուն նե րի: 

Էա կան փո փո խու թյուն ներ են նկատ վում վաղ և ար դի ժա մա
նա կաշր ջան նե րի կա նանց և տղա մարդ կանց կեր պար նե րի բա ռա յին 
նկա րագ րու թյուն նե րում, որը վկա յում է կոնկ րետ պատ մա կան ժա մա
նա կաշր ջան նե րի սո ցի ա լա կան իրո ղու թյուն նե րի ար մա տա կան փո փո
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խու թյուն նե րի մա սին, որոնք յու րա հա տուկ սպա սե լիք ներ են ներ կա
յաց նում կա նանց և տղա մարդ կանց վար քի նկատ մամբ: Դրա մա սին 
վկա յում է նաև այն փաս տը, որ վաղ ժա մա նա կաշր ջա նում տղա մարդ
կանց և կա նանց կեր պա նե րի հա մընկ նում երն ավե լի սա կավ էին, քան 
ար դի պայ ման նե րում, որն ապա ցու ցում է ժա մա նա կա կից գեն դե րա յին 
տե ղա շար ժե րի մա սին: Փո փոխ վել է նաև բա ռե րի տե սա կա նին ըստ 
ձև ե րի: Իսկ բո վան դա կա յին կտրված քով որոշ բա ռեր հա մընկ նում են: 
Օրի նակ, Վ. Հա ցու նու մոտ նշված է «բա րե պաշտ» բա ռը, որի հո մա նի
շը չէ ար դյոք, մեր հե տա զո տու թյուն նե րի «հո գև որ կյան քով ապ րել»ը: 
Հաս տատ վում է նաև այն նկա տա ռում, ըստ որի կեր պար նե րի բա ռա
յին նկա րագ րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյու նը չի նշա նա կում որոշ հատ
կա նիշ նե րի ան կա րև ո րու թյու նը, քա նի որ դրանք հա մար վում են սո վո
րա կան, պար տա դիր հատ կա նիշ15: 

Հա ջորդ խնդի րը կեր պար նե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծու թյունն 
է` դրա կանբա ցա սա կան կտրված քով: Այս հիմ ա հար ցը կա րև որ վում 
է իր գործ նա կան նշա նա կու թյամբ: Մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն
ներն ընդ հա նուր առ մամբ պայ մա նա վոր վում են հա ղոր դակց վող սու
բյեկտ նե րի մի ջև փո խա դարձ վե րա բեր մուն քով, որը կա րող է լի նել 
դրա կան կամ բա ցա սա կան: Յու րա քան չյուր վե րա բեր մունք կա տա րում 
է հա ղոր դակ ցու թյան կար գա վո րի չի իր յու րա հա տուկ դե րը: Գի տա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րում ու շադ րու թյու նը սև եռ վում է հատ կա պես բա
ցա սա կան վե րա բեր մուն քի վրա, քա նի որ այն ու նի սո ցի ա լա կան բազ
մա թիվ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ներ:

Բա ցա սա կան կեր պար նե րի քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու թյու նը 
հե տև յալն է. ըստ Վ. Հա ցու նու ցան կի, կա նանց բա ցա սա կան հատ կա
նիշ նե րը կազ մում են կա նանց ընդ հա նուր կեր պար նե րի 42,6%ը, իսկ 
տղա մար դու նը`38,0%ը, որը որոշ չա փով հա մընկ նում է այլ հե տա զո
տու թյուն նե րում գրանց ված դրա կանբա ցա սա կան կեր պար նե րի հա
րա բե րակ ցու թյան ար դյունք նե րի հետ: Հե տա զո տող նե րը գտնում են, 

15 Օրի նակ` Վ. Հա ցու նին բազ միցս նկա րագ րում է հայ տղա մարդ կանց անձ
նա զոհ հայ րե նա սի րու թյան դրվագ ներ, սա կայն մենք չգտանք նրա աշ խա
տու թյան մեր ու սում ա սիր ված հատ ված նե րում  «հա մար ձա կու թյուն» բա ռը, 
որն առ կա է կնոջ կեր պա րում: Տես նաև` Մ. Գալս տյան, Ռ. Օհան ջա նյան, 
Թ. Զա քա րյան, Գ. Հա կո բյան, Ար դի հայ ըն տա նի քը փո խա կերպ վող հա սա
րա կու թյու նում, ՀՀ «Գի տու թյուն» հրատ., Եր., 2017, էջ 116 –118, կպՐՔՈռ Ը., 
ձՍՈջ., րՏփ., ր. 95.
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որ դարձ վա ծա բա նու թյան մեջ բա ցա սա կան գնա հա տում ե րի գե րակշ
ռու թյու նը չի կա րե լի բա ցատ րել գեն դե րա յին գոր ծո նով: Այն պայ մա նա
վոր ված է իրա կա նու թյան հա մա մարդ կա յին հա մա կարգ ման առանձ
նա հատ կու թյամբ, երբ «լա վը» սո վո րա կան է և ոչ միշտ է գրանց վում 
լեզ վում, իսկ «վա տը» դրոշմ վում և ար տա ցոլ վում է լեզ վում առա վել 
հա ճախ, որ պես շե ղում իդե ա լա կան «լա վից»: Հա մե մատ վում են ոչ թէ 
«վատ կա նայք» «լավ տղա մարդ կանց» հետ, այլ «վա տը» «լա վի» հետ՝ 
հա մա մարդ կա յի նի շրջա նակ նե րում:16 Սա կայն մեր նյու թե րը լի ո վին 
չեն հաս տա տում այս մո տե ցու մը, և անհ րա ժեշտ է ավե լի լայ նա ծա վալ 
նյու թե րի հա մադ րու թյուն ներ: 

Բա վա կա նին մեծ ժա մա նա կագ րա կան հա մադ րու թյու նից բա ցի, 
էա կան նշա նա կու թյուն ու նի նաև կեր պար նե րի փո փո խու թյան մի
տում ե րի վեր լու ծու թյու նը հա մե մա տա բար ոչ վաղ ան ցյա լի կտրված
քով: Այս հա մադ րու թյու նը կա րև որ վում է այն առու մով, որ կա րող է 
մատ նան շել ոչ մի այն սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի բո վան դա կա
յին ազ դե ցու թյուն նե րը կեր պար նե րի ձև ա վոր ման վրա, այ լև շար ժե րի 
արա գու թյան գոր ծըն թաց նե րը:

Այդ հար ցի լու սա բան ման նպա տա կով հա մադր վել են 1987 թ. Չա
րեն ցա վան քա ղա քում, 2000 թ. Երև ա նի ու սա նո ղու թյան շրջա նում մեր 
կող մից իրա կա նաց ված հար ցում ե րի նյու թե րը17, 2010 թ. «Գեն դե րա յին 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի խճան կար» աշ խա տու թյու նում տե ղադր
ված հայ կնոջ և տղա մար դու հատ կա նիշ նե րի18 և ար դեն նշված 2017 թ. 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի տվյալ նե րը:19 Մենք վերց րել ենք այդ հար

16 Այդ մասին մանրամասն տես` Першай А., Указ., соч., с. 95 –96.
17 Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի մա սին տես` Օհան ջա նյան Ռ. Ավան դա կանն ու 

նո րը ամուս նու և կնոջ կեր պար նե րում, Հո գե կան առող ջու թյու նը և քրիս տո
նե ու թյու նը`հա մա գոր ծակ ցում և հաղ թա հա րում: Գի տա կան աշ խա տանք նե
րի ժո ղո վա ծու նվիր ված քրիս տո նե ու թյու նը պե տա կան կրոն հռչա կե լու 1700 
ամյա կին և հո գե կան առող ջու թյան հա մաշ խար հա յին օր վան, «Ասո ղիկ» 
հրատ., Երև ան, 2001, էջ 130 –140:

18 Գեն դե րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի խճան կար. գեն դե րա յին սո ցի ա լա կա նա
ցում, գեն դե րա յին հան դուր ժո ղա կա նու թյուն, գեն դե րա յին ինք նու թյուն (Սո
ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ ներ) Հ. Գև որ գյա նի խմբագ րու
թյամբ, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., Եր., 2011, էջ 83 –87:

19 2000 թ. հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը մե թո դա կան առու մով տար բեր վում 
են նշված երեք հար ցում ե րի նյու թե րից, քա նի որ ընտ րանքն ուղ ղորդ ված 
ձև ա վոր վել էր ու սա նո ղու թյան շրջա նակ նե րում: Սա կայն,  ու սա նո ղու թյան 
շրջա նում և մյուս հե տա զո տու թյան տվյալ նե րում կեր պար նե րի զու գա դի
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ցում ե րում առա վել հա ճա խա կի նշված20 հատ կա նիշ նե րը, որը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տե լու դրան ցից յու րա քան չյու րի դե
րը սո ցի ա լա կան իրա կա նու թյան մեջ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում: Այդ 
ցան կե րում գտնվող բազ մա թիվ այլ բա ռեր նույն պես հա մընկ նում են:

Աղյու սակ 3.
Իդե ա լա կան կնոջ կեր պար նե րը21

1987 թ. 2000 թ. 2010 թ. 2017 թ.
1. Մաք րա սեր Հա վա տա

րիմ
Հա վա տար մու
թյուն և նվիր ված
ու թյուն ըն տա նի
քին

Հնա զան դու
թյուն

2. Հա մեստ Ըն տա նի քին 
նվիր ված

Առա քի նու թյուն, 
հա մես տու թյուն

Մաք րա սեր, 
կո կիկ

3. Աշ խա տա սեր Խե լա ցի Ան կեղ ծու թյուն, 
ազն վու թյուն

հո գա տար

4. Բա րի Հա մեստ Աշ խա տա սի րու
թյուն

Հա մեստ

5. Հո գա տար Համ բե րա
տար

Բա րո յա կա նու
թյուն, պար կեշ
տու թյուն

Ըն տա նի քին 
նվիր ված

6. Ըն տա նի քին 
նվիր ված

Հո գա տար Առ նա կա նու թյուն/
կա նա ցի ու թյուն

Խե լա ցի

7. Ազ նիվ Կրթված Մաք րա սի րու
թյուն

Համ բե րա
տար, հան
դուր ժող

պու թյուն նե րը կա րող են որո շա կի պատ կե րա ցում տալ ավան դա կա նի և նո
րա մու ծու թյուն նե րի փոխ հա րա բեր ու թյու ն ն երի, հատ կա պես, ավան դա կա
նի պահ պան ման, տա րած վա ծու թյան չա փե րի և ձև ա փո խում ե րի մա սին: 
1987 թ. հե տա զո տու թյու նում իդե ա լա կան կնոջ հատ կա նիշ նե րը նշվել են 135, 
ամուս նու նը`116 բա ռե րով և բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րով իսկ 2000 թ.ին այդ 
թվե րը կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար`117 և 111: Այս փաս տը կրկին վկա
յում է կեր պար նե րի քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն նե րի կա րև ո րու թյան մա սին: 
Իչու է կա նանց կեր պար նե րի թվա քա նա կը գե րա զան ցում տղա մարդ կանց 
կեր պար նե րի թվա քա նա կին: Հե տաքր քիր կլի ներ փնտրել այս հար ցի պա
տաս խա նը:

20 Աղյու սակ նե րում հատ կա նիշ նե րը տե ղադր վել են ըստ պա տաս խան նե րի տո
կո սա յին հա րա բե րու թյան: 
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8. Համ բե րա
տար

Հաս կա ցող Խե լա ցի ու թյուն, 
Կրթվա ծու թյուն

Խնա յող, 
տնտե սող

9. Հա վա տա րիմ Մաք րա սեր Բա րու թյուն Սի րա լիր
10. խե լոք կա նա ցի Համ բե րա տա րու

թյուն, հա  մար ձա
կու թյուն (եր կու 
բա ռերն էլ ու նեն 
նույն տո կո սա յին 
հա րա բե րակ ցու
թյու նը` 1,3%):

Հա վա տա րիմ, 
բա րո յա կան

Աղյու սակ 4.
Իդե ա լա կան տղա մար դու կեր պար նե րը

1987 թ. 2000 թ. 2010 թ. 2017 թ.

1. Ըն տա նի քին 
նվիր ված

Հա վա տա րիմ աշ խա տա սի րու
թյուն

աշ խա տա սի
րու թյուն

2. Հո գա տար Աշ խա տա սեր Հա վա տար մու
թյուն և նվիր վա
ծու թյուն ըն տա
նի քին

Հո գա տա րու
թյուն ըն տա
նի քի նկատ
մամբ

3. Բա րի Ըն տա նի քին 
նվիր ված

Բա րո յականու
թյուն, պար կեշ տու
թյուն

Ըն տա նի քին 
նվիր ված

4. Աշ խա տա սեր Խե լա ցի Ան կեղ ծու թյուն, 
ազնվու թյուն

ազ նիվ

5. Ազ նիվ Ու շա դիր Առ նա կա նու թյուն/
կա նա ցի ու թյուն

Խե լա ցի

6. Չխմող Հաս կա ցող Հա մար ձա կու
թյուն

Հար գա լից

7. Կնո ջը հար
գող

Սի րող Խե լա ցի ու թյուն, 
Կրթվա ծու թյուն

Հաս կա ցող, 
փոխ զի ջող

8. Լավ բնա վո
րու թյուն

Կնո ջը հար
գող

Հայ րե նա սի րու
թյուն

Պա տաս խա
նա տու

9. Համ բե րա
տար

Հո գա տար Խստու թյուն Համ բե րա
տար

10. հա մեստ կրթված Հա ճե լի զրու ցա
կից

սի րա լիր
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Ինչ պես ցույց են տա լիս աղյու սա կի տվյալ նե րը, կա նանց կեր
պար նե րը տղա մարդ կանց հա մե մատ ավե լի հաս տա տուն են մա ցել, 
որն ապա ցու ցում է հայ իրա կա նու թյան մեջ կնոջ սո ցի ա լա կան դե րի 
կա յու նու թյան մա սին: Կնոջ հատ կա նիշ նե րի հիմ ա կան մա սը մատ
նան շում է նրանց գոր ծա ռույթ նե րի կա րև ո րու թյունն ըն տա նի քում: 
Տղա մարդ կանց կեր պար նե րում նույն պես առաջ նա հերթ են հա մար
վում ան մի ջա կա նո րեն ըն տա նի քին առնչ վող հատ կա նիշ նե րը, սա կայն 
նրանց կեր պար ներն ավե լի փո փո խա կան են, որը վկա յում է սո ցի ա
լա կան փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե րում նրանց նկատ մամբ սպա
սե լիք նե րի փո փոխ ման մա սին: Օրի նակ, հետ խորհր դա յին շրջա նի 
նյու թե րում տղա մար դու հատ կա նիշ նե րից առաջ նա յին պլան է մղվել 
աշ խա տա սի րու թյու նը, որը մեր կար ծի քով, նոր տնտես վար ման հա մա
կար գի, շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր ման ար ձա գանք է, 
որի պայ ման նե րում մար դու գո յա տև ման, ըն տա նիք ստեղ ծե լու և բա
րե կե ցու թյունն ապա հո վե լու կա րև ո րա գույն պայ մանն աշ խա տանքն է: 
Սա հա վա նա բար վկա յում է նաև մեր աշ խա տա շու կա յում գո յու թյուն ու
նե ցող խնդիր նե րի մա սին: Խորհր դա յին շրջա նում տղա մարդ կանց հա
մար աշ խա տան քով ապա հով վա ծու թյան էա կան խնդիր ներ գո յու թյուն 
չու նե ին: Իսկ այժմ, ոչ մի այն աշ խա տանք գտնելն է խնդրա հա րույց, այ
լև բազ մա թիվ աշ խա տող նե րի վար ձատ րու թյու նը դժվա րու թյամբ է բա
վա րա րում ըն տա նի քի կա րիք նե րի ապա հով մա նը, որն ար տա ցոլ վում է 
նրանց կեր պար նե րում, քա նի որ մեր ավան դա կան պատ կե րա ցում ե
րով ըն տա նի քի նյու թա կանն ապա հո վո ղը, «կե րակ րո ղը» տղա մարդն 
է: Ըստ էու թյան, այս փաս տը կրկին վկա յում է կեր պար նե րի ձև ա վոր
ման սո ցի ա լա կան նա խադ րյալ նե րի կա րև ո րու թյան մա սին, կոնկ րետ 
իրա վի ճակ նե րում ըն տա նի քի ան դամ ե րի գոր ծա ռույթ նե րի նկատ
մամբ պա հանջ նե րի անհ րա ժեշ տու թյամբ: Եր կու կեր պար նե րում էլ 
նկատ վում են նաև այլ փո փո փո խու թյուն ներ: Կա նանց կեր պար նե րում 
հայտն վել են կրթվա ծու թյուն, կա նա ցի ու թյուն, պար կեշ տու թյուն, խե
լա ցի ու թյուն, խնա յո ղու թյուն, տնտե սում, կո կի կու թյուն, իսկ տղա մարդ
կանց կեր պար նե րում` առ նա կա նու թյուն, հա մար ձա կու թյուն, խստու
թյուն, հա ճե լի զրու ցա կից, խե լա ցի, փոխ ղի ջող, պա տաս խա նա տու, 
համ բե րա տար, սի րա լիր բա ռե րը: Այս փաս տը կրկին վկա յում է սո ցի ա
լա կան փո փո խու թյուն նե րի ավե լի մեծ ազ դե ցու թյու նը տղա մարդ կանց 
կեր պար նե րի վրա, չնա յած այն հան գա ման քին, որ, ընդ հա նուր առ
մամբ, կա նանց կեր պար նե րի թվա քա նա կը մշտա պես գե րա զան ցում է 
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տղա մարդ կանց կեր պար նե րի թվա քա նա կին: Որոշ վե րա պա հում եր 
կան նաև բա ռե րի բո վան դա կա յին հար ցե րում: Օրի նակ` աշ խա տա սի
րու թյուն բա ռով հա ճա խա կի են նշվում և՛ կա նանց, և՛ տղա մարդ կանց 
կեր պար նե րը: Ար դյոք դրանք նույն սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյունն են 
նշում: Այս հար ցի պա տաս խանն ան գամ հար ցա թեր թա յին հար ցում
նե րով հնա րա վոր էր ու սում ա սի րել, որը մենք չենք իրա կա նաց րել, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, որ պես վար կած, հնա րա վոր է են թադ րել, որ դրանք 
նույ նա կան չեն: Հնա րա վոր է, որ կա նանց աշ խա տա սի րու թյու նը հա
սա րա կա կան գի տակ ցու թյան մեջ հիմ ա կա նում ամ րագր ված լի նի 
որ պես ըն տա նի քի կեն ցա ղա յին հոգ սե րը հո գա լու, իսկ տղա մարդ
կան ցը` ըն տա նի քի նյու թա կանն ապա հո վե լու գոր ծու նե ու թյուն: Որո
շա կի առանձ նա հատ կու թյուն ներ են գրանց վել նաև հա սա րա կու թյան 
տար բեր սո ցի ա լա կան շեր տե րի կող մից կնոջ և տղա մար դու կեր պար
նե րի բա ռա յին նկա րագ րու թյուն նե րում, որն էլ ավե լի բարդ խնդիր ներ 
է առա ջադ րում էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մե թո դա
բա նու թյան և մե թո դի կա յի մշակ ման գոր ծում: Ուս տի նշված կեր պար
նե րի ու սում ա սի րու թյու նը պա հան ջում է մի ջա ռար կա յա կան հա մա
տեղ ջան քեր:

Ру бен Оганд жа нян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

TЕН ДЕН ЦИИ ИЗ МЕ НЕ НИЯ ОБ РА ЗОВ ЖЕН ШИН И МУЖ ЧИН

Ре зю ме
В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы фор ми ро ва ния и из ме не ния об
ра зов жен щин и муж чин, име ю щие на уч ное и прак ти чес кое зна че
ние. Не со от ветст вие в восп ри я тии этих об ра зов со сто ро ны раз ных 
со ци аль ных сло ев мо гут при ве сти к не же ла тель ным пос ледст ви ям в 
семье и в дру гих со ци аль ных сре дах. Те о ре ти чес кой ос но вой статьи 
яв ля ет ся со ци аль нопси хо ло ги чес кий под ход «ан ке ти ров ки», по ис
ка смыс ла слов. Со по став ле ны ма те ри а лы исто ри чес ких источ ни ков 
и сов ре мен ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, ко то рым в на уч ных 
ис сле до ва ни ях не уде ля лось долж но го вни ма ния. Ре зуль та ты со по
став лен ных ма те ри а лов сви де тельст ву ют о вли я нии со ци аль ных из
ме не ний на фор ми ро ва ние об ра зов жен щин и муж чин, наб лю да ет ся 
тен ден ция срав ни тель ной ста биль но сти об ра зов жен щин. Ис сле до
ва ния об ра зов име ет, так же мно гие не ре шен ные воп ро сы. Спис ки 
об ра зов до воль но об шир ные, восп ри я тие их со сто ро ны раз ных со
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ци аль ных сло ев име ют су щест вен ные раз ли чия, сле до ва тель но, в 
со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях воп ро сы, свя зан ные с их фор му ли
ров кой и ин терп ре та ци ей тре бу ют меж дис цип ли нар ных комп лекс
ных ис сле до ва ний. 
Клю че вые сло ва: со ци аль ный об раз, со ци аль ные пред став ле ния, ут-
верж де ние пред став ле ний, по зи ция, сте ри о тип, пов сед нев ные пси-
хо ло ги чес кие зна ния.

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 sociopsychological “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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Սո նա Ներ սի սյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԸ ՍՓՅՈՒՌ ՔԱ ՀԱ ՅԵ ՐԻ  
ԱՐ ԺԵ ՔԱ ՅԻՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ.  
ԹԵՀ ՐԱ ՆԻ ՀԱՅ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԻ ՕՐԻ ՆԱ ԿՈՎ

Այս հոդ վա ծում քննարկ վում են ըն տա նի քի հաս կա ցու թյան, դրա 
գոր ծա ռույթ նե րի տե ղը սփյուռ քա հա յե րի ար ժե հա մա կար գում: 
Ներ կա յումս այս հաս կա ցու թյուն նե րի փո փո խու թյան հետ մեկ տեղ 
փոխ վել է նաև դրանց ըն կա լում ե րը և զբա ղեց րած դիր քը ժա մա
նա կա կից հա սա րա կու թյան ան դամ ե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո
շում ե րում: Այս երև ույթ ներն առա վել ցայ տուն են ար տա հայտ վում 
սո ցի ա լա կան կյան քի կազ մա կերպ ման առանձ նա հա տուկ մի ջա
վայ րե րում, ինչ պի սիք են սփյուռ քի հա մայնք նե րը: 

Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում հե տաքր քիր է ու սում ա սի րել, թե ինչ 
դիրք է զբա ղեց նում ըն տա նի քը հայ կա կան սփյուռ քի հա մայնք նե
րում և վեր հա նել դրա պատ ճառ նե րը:

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ դուրս բե րել ըն տա նի քի տե ղը Թեհ րա նի հայ 
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րում: 
Հոդ վա ծը հիմ ված է Թեհ րա նի հայ հա մայք նի էթ նո սո ցի ո լո գի ա
կան ու սում ա սի րու թյան վրա1, և իրա կա նաց վել է ձև այ նաց ված 
հաց ման և չներգ րավ ված դի տարկ ման մե թոդ նե րով:

Հիմաբառեր. ըն տա նիք, ար ժեք, ար ժե քա յին կողմ ո րո շում եր, 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ, սփյուռք, Թեհ րա նի հայ հա մայնք: 

Ներ կա յիս գլո բալ փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ըն տա նի
քի ու սում ա սի րու թյուն ներն առանձ նա հա տուկ կա րև ո րու թյուն են ձեռք 
բե րել: Մար դու ար ժե հա մա կար գում ըն տա նի քը մշտա պես զբա ղեց րել է 

1 Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է քա նա կա կան 
և որա կա կան մե թոդ նե րով՝ «Հա յե րը սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում (2011 –2019 թթ.): Ծրա գիրն իրա կա նաց վել է ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի Սփյուռ քի հե տա զո
տու թյուն նե րի բաժ նի կող մից:
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ամե նա կա րև որ տե ղե րից մե կը, քա նի որ հա սա րա կու թյան բո լոր ան
դամ երն այս կամ այն կերպ կապ ված են ըն տա նի քի հետ: Սո ցի ա լա
կան գի տու թյուն նե րում ըն դուն ված է հա մա րել, որ ըն տա նի քը, որ պես 
սո ցի ա լա կան խումբ, կրում է տնտե սու թյան, մշա կույ թի և այլ նի ազ դե
ցու թյու նը, սա կայն, լի նե լով հա սա րա կու թյան առա վե լա պես կա յուն մի
ա վոր, փո փոխ վում է մի այն դրա կա ռուց վածքն ու գոր ծա ռույթ նե րը, այլ 
սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի հետ փո խազ դե ցու թյու նը: 

Սա կայն հա մաշ խար հա յին փո փո խու թյուն նե րին զու գըն թաց փո
փոխ վել է նաև ըն տա նի քի դե րը հա սա րա կու թյան մեջ: Ըն տա նի քի 
հաս կա ցու թյան և դրա գոր ծա ռույթ նե րի փո փո խու թյան հետ մեկ տեղ 
փոխ վել է նաև դրա տե ղը ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան ան դամ ե
րի ար ժե հա մա կար գում, ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րում:

Այս առու մով, ըն տա նի քի ըն կա լու մը հա սա րա կու թյան կող մից որ
պես ար ժեք դի տար կելն առանձ նա հա տուկ հե տաքր քու թյուն է առա
ջաց նում: Ամե նա ընդ հա նուր իմաս տով հա սա րա կու թյան մեջ ըն տա նի
քի դե րի կա րև ո րու թյան մա սին կա րե լի է դա տել, ըստ այն տե ղի, որը 
տրվում է նրան այլ կա րև որ ար ժեք նե րի շար քում, ինչ պի սիք են աշ խա
տան քը, առող ջու թյու նը, բա րե կե ցու թյու նը, ժա ման ցը և այլն:

Նշյալ երև ույթ ներն առա վել ցայ տուն են ար տա հայտ վում սո ցի ա
լա կան կյան քի կազ մա կերպ ման առանձ նա հա տուկ պայ ման նե րով մի
ջա վայ րե րում, ինչ պի սիք են օրի նակ սփյուռ քի հա մայնք նե րը: 

Այս տեղ, ինչ պես և ցան կա ցած հա սա րա կու թյան մեջ, ըն տա նի
քի դե րը սահ ման վում է դրա կա տա րած գոր ծա ռույթ նե րով: Վեր ջին
նե րիս թվում կա րև որ է առանձ նաց նել ըն տա նի քի՝ որ պես սո ցի ա լա
կան ինս տի տու տի մաս նակ ցու թյու նը սո ցի ա լա կան կողմ ո րո շում ե րի, 
դիր քո րո շում ե րի, բա րո յա կան նոր մե րի ձև ա վոր ման գոր ծում: Սա
կայն, բա ցի վե րոն շյա լից, առա վել սուր ձև ով ար տա հայտ ված են ըն
տա նի քի հե տև յալ գոր ծա ռույթ նե րը. ադապ տա ցում, ին տեգ րում և սո
ցի ա լա կա նա ցում, որոնք իրա կա նաց նում են այ լազ գի մի ջա վայ րում 
սո ցի ա լա կան խմբի ֆի զի կա կան, մշա կու թա յին և տնտե սա կան ապա
հո վու թյան, ինք նու թյան ձև ա վոր ման և զար գաց ման գոր ծա ռույթ ներ: 
Ըստ այդմ ըն տա նի քը միշտ ու նի իր ու րույն տե ղը ար ժե քա յին հա մա
կար գում: Սա կայն, կախ ված հա մայն քի ձև ա վոր ման, գոր ծառ նու թյան 
և այլ առանձ նա հատ կու թյու նից, ար տա քին գոր ծոն նե րից և մի շարք այլ 
հան գա մանք նե րից, ըն տա նի քի տե ղը ար ժե քա յին հա մա կար գում կա
րող է փոխ վել:
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Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում հե տաքր քիր է ու սում ա սի րել, թե 
ինչ դիրք է զբա ղեց նում ըն տա նի քը հայ կա կան սփյուռ քի հա մայնք նե
րում, փոր ձել վեր հա նել դրա պատ ճառ նե րը:

Հոդ վա ծի նպա տակն է՝ ներ կա յաց նել ըն տա նի քի տե ղը Թեհ րա նի 
հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րում 
հե տև յալ ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով. 

 ■ Ար ժե քա յին կողմ ո րո շում եր 
 ■ Ըն տա նի քի ձև 
 ■ Ամուս նա կան կար գա վի ճակ 
 ■ Ժո ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ ներ 

Հոդ վա ծը հիմ ված է Թեհ րա նի հայ հա մայք նի էթ նո սո ցի ո լո գի
ա կան ու սում ա սի րու թյան վրա2: Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է 
հե տև յալ մե թոդ նե րով. 

 ■ ձև այ նաց ված հար ցում, որն անց կաց վել է Թեհ րա նում բնակ
վող հա յե րի շրջա նում` քվո տա յին ընտ րան քով և ձնա կույ տի 
մե թո դով: 

 ■ դի տար կում՝ չներգ րավ ված և առանց պլա նի ձև ա չա փով:
Նախ քան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյանն անց նելն 

անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել ար ժեք եզ րույ թի մեր մո տե ցու մը:3 Տար
բեր հե ղի նակ ներ տար բեր մո տե ցում ե րով են հան դես գա լիս ար ժեք
նե րը սահ մա նե լիս: Օրի նակ, ար ժեք նե րի էու թյու նը դրանց նշա նա կա
լի ու թյունն է, այլ ոչ թե դրանց փաս տա ցի ու թյու նը4: Հե ղի նակ նե րի մի 
խումբ ար ժեք նե րը դի տար կում են որ պես ընտ րու թյուն՝ սահ մա նե լով 
դրանք որ պես գի տակց ված և ոչ գի տակց ված, ան ձին կամ խմբին բնո
րոշ ցան կա լիի մա սին պատ կե րա ցում եր, որոնք պայ մա նա վո րում են 

2 Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է քա նա կա կան և 
որա կա կան մե թոդ նե րով՝   «Հա յե րը սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում (2011 –2019 թթ.):  Ծրա գիրն իրա կա նաց վել է ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի Սփյուռ քի հե տա զո
տու թյուն նե րի բաժ նի կող մից:

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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նպա տակ նե րի ընտ րու թյու նը` հաշ վի առ նե լով մի ջոց նե րը և գոր ծու նե
ու թյան ձև ե րը: Դ. Լե ոն տևի տե սու թյան հա մա ձայն՝ ար ժեք նե րը սահ
ման վում են որ պես ֆե նո մեն, որը բնու թագր վում է կոնկ րետ գոր ծոն
նե րով, մաս նա վո րա պես՝ բո լոր մար դիկ ու նեն մի և նույն ար ժեք նե րը, 
ար ժեք նե րը հա մա կարգ ված են, մարդ կա յին ար ժեք նե րը սե րում են 
մշա կույ թից, ար ժեք ներն իրենց ազ դե ցու թյունն են ու նե նում կյան քի բո
լոր ոլորտ նե րում:5

Մշա կու թա բա նու թյան, սո ցի ա լա կան մար դա բա նու թյան և հա սա
րա կա գի տու թյան մեջ դրա շուրջ կան բազ մա զան, հա ճախ նույ նիսկ 
իրա րա մերժ մո տե ցում եր: Դրանց առան ձին չանդ րա դառ նա լով, այս 
հոդ վա ծում կներ կա յաց վի որ պես ելա կե տա յին ըն դուն վող տե սա կե
տը: Ըստ այդմ, ար ժե քի տակ հաս կաց վում են այն սո ցի ալմշա կու թա
յին երև ույթ նե րը, որոնք նպաս տում են հա սա րա կու թյան յու րա քան չյուր 
ան դա մի ստեղ ծա գոր ծա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը, դրսև որ մա նը, 
զար գաց մանն ու իրաց մա նը և հա սա րա կա կան հա մա կե ցու թյու նում 
ներ դաշ նա կու թյան ձև ա վոր մանն ու դի նա միկ վե րար տադ րու թյա նը:

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է ասել, որ ար ժեք նե րը դի տարկ վում են 
որ պես հիմ ա րար բա րո յա կան և էթի կա կան նոր մեր, որոնք մի և նույն 
ժա մա նակ իրա կա նաց նում են կար գա վո րող և կան խա տե սող գոր ծա
ռույթ և ապա հո վում են սո ցի ա լա կան հա մա կար գի ամ բող ջա կա նու
թյու նը: Ար ժեք նե րը, փո խազ դե ցու թյան մեջ մտնե լով մի մյանց հետ, 
ձև ա վո րում են մի հա մա կարգ, որը հա սա րա կու թյան կազ մա վոր ման 
կա րև ո րա գույն տարրն է:

Սո ցի ո լո գի ա կան մո տեց ման տե սան կյու նից շատ հե ղի նակ ներ 
ընդգ ծում են ըն տա նե կան ար ժե հա մա կար գի և ըն տա նի քի ընդ հա նուր 
ուղղ վա ծու թյան փո խազ դե ցու թյու նը: Դրա հետ կապ ված առանձ նաց
վում են ըն տա նի քի ուղղ վա ծու թյան սո ցի ալակ սի ո լո գի ա կան հե տև յալ 
տե սակ նե րը.

 ■ Հա սա րա կա կանպրոգ րե սիվ (հա սա րա կու թյան ար ժեք նե րի 
պահ պա նում, հա յացք նե րի ընդ հան րու թյուն, լավ մի ջանձ նա
յին հա րա բե րու թյուն ներ)

 ■ Հա կա սա կան (ընդ հա նուր հա յացք նե րի բա ցա կա յու թյուն)

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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 ■ Հա կա հա սա րա կա կան (ար ժե քա յին իդե ալ նե րի և հա սա րա կու
թյան իդե ալ նե րի հա կա սու թյուն)

Տվյալ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հիմ վել ենք ժա մա նա կա կից սո
ցի ո լո գի ա կան այն հա յե ցա կար գի վրա, ըստ որի ար ժեք նե րը դի տարկ
վում են նպա տա կի (որ պես սո ցի ա լա կան գոր ծո ղու թյան ար դյունք) 
հաս կա ցու թյան հա մա տեքս տում:

Ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րը ձև ա վոր վում են որո շա կի սո ցի ալ
պատ մա կան պայ ման նե րում՝ ար տա հայ տե լով հա սա րա կու թյան հա
մար ար դի ա կան ար ժեք նե րը, որոնք իրենց հեր թին կապ ված են ընդ
հա նուր տնտե սա կան և մշա կու թա յին զար գաց ման մա կար դա կի հետ: 
Այս պատ ճա ռով ան հա տա կան ար ժեք ներն ան հար ժեշտ է դի տար կել 
մի այն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի ար ժե քա յին նա խընտ րու թյուն նե րի 
հա մա տեքս տում:

Սո ցի ա լա կան գի տու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ըն դուն ված է 
տար բե րա կել ար ժեք նե րի հե տև յալ եր կու տի պե րը.

 ■ Սո ցի ա լա կան խմբե րին բնո րոշ ար ժեք նե րը հա սա րա կու թյան 
մեջ ան հա տի հա մար նշա նա կա լի նյու թա կան, սո ցի ալքա ղա
քա կան, հո գև որ և այլ ար ժեք ներն են: Սո ցի ա լա կան խմբե րին 
բնո րոշ ար ժեք նե րի ու սում ա սի րու թյու նը կի րա ռե լի է այն ժա
մա նակ, երբ այդ ար ժեք նե րը բնու թագ րում են հա սա րա կու
թյան սո ցի ա լա կան մշա կույ թը և ընդ հա նուր են տվյալ մշա կույ
թը կազ մող ան հատ նե րի հա մար:

 ■ Անձ նա յինան հա տա կան ար ժեք նե րը դրսև որ վում են ան ձի ար
ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րում, վեր ջին ներս սե րում են հա սա
րա կա կան, ազ գա յին, մշա կու թա յին ար ժեք նե րից: Յու րա քան
չյուր ժա մա նա կաշր ջան բնու թագր վում է ար ժեք նե րի բնո րոշ 
հա վա քա կազ մով, որն ապա հո վում է հան րու թյան կեն սա գոր
ծու նե ու թյան կար գը:

Սփյուռ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի ձև
ա վոր ման վրա, բա ցի նշված ներ քին և ար տա քինսո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րի ազ դե ցու թյու նից, կա րև որ է նաև հա մայն քի գոր ծո նը: Այն կա րող 
է խա ղալ սո ցի ա լա կան ինս տի տու տի դեր՝ որ պես սո ցի ա լա կա նաց
ման մեկ ընդ հա նուր մի ա վոր: Հա մայն քա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
դրան ցում ընդգրկ ված ան դամ ե րը մի ա սին կա րող են որո շիչ ազ դե
ցու թյուն ու նե նալ հա մայն քի ան դամ ե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում
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նե րի վրա: Պարզ է, որ այդ պա րա գա յում այս կամ այն ար ժե քը կա
րող են առաջ նա հեր թու թյուն ստա նալ ել նե լով հա մայն քա յին կյան քի 
կազ մա կերպ ման սկզբունք նե րից, իսկ եր բեմ էլ ու նե նալ իրա դար ձա
յին բնույթ: Կախ ված ըն դու նող երկ րի վա րած քա ղա քա կա նու թյու նից, 
հա մայն քի հետ փո խազ դե ցու թյան աս տի ճա նից, ար ժե քա յին կողմ ո
րո շում ե րի առաջ նա հեր թու թյուն նե րը որո շե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
նաև մի ջա վայ րա յին գոր ծո նը:

Սփյուռ քի հա մայնք նե րում առա վել կա րև որ է դառ նում դի տար կել 
դրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին դիր քո րո շու մը տվյալ մի ջա վայ
րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման հար ցում: Կախ ված 
մի ջա վայ րից, սփյուռ քում կա րող են ձև ա վոր վել տար բեր ար ժե քա յին 
կողմ ո րո շում ե րով հա մայնք ներ: Հա մայն քում դրանք կա րող են կա
տա րել ին տեգր ման կամ ներ փակ ման, հա մա հար թեց ման կամ պահ
պա նո ղա կա նու թյան գոր ծա ռույթ ներ:

Վե րոն շյա լի հա մա տեքս տում որ պես ու սում ա սի րու թյան դեպք 
ներ կա յաց նենք Թեհ րա նի հա յե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի ընդ
հա նուր պատ կե րը (տե՛ս աղյու սակ 1) 

Աղյու սակ 1.
Թեհ րա նի հա յե րի ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն ե րը (% հարց ված նե րից) 

Ու նե նալ լավ ըն տա նիք 34,4%
Ու նե նալ լավ աշ խա տանք 21,9%
Ու նե նալ հար գանք 16,1%
Ապ րել բա րե կե ցիկ 13,5%
Ապ րել ան հոգ 12,5%
Առողջ լի նել 0,3%
ԴՊ (դժվա րա ցել է պա տաս խա նել) 1,3%

Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, թեհ րա նա հա յե րի ար ժե քա յին 
կողմ ո րո շում երն ընդգր կում են ըն տա նի քի, աշ խա տան քի, հար գան
քի, բա րե կե ցիկ ու ան հոգ կյան քի, առող ջու թյան ար ժեք նե րը: Ինչ պես 
երև ում է, հարց վող նե րի հա մար գրե թե նույն չափ կա րև որ են ինչ պես 
անձ նա յին բնույ թի, այն պես էլ սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող 
ար ժեք նե րը: Եթե անդ րա դառ նանք առան ձին պա տաս խան նե րին, 
ապա պարզ է դառ նում, որ ըն տա նի քի ար ժեքն ու նի ամե նա բարձր ցու
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ցա նի շը: Հատ կան շա կան է նաև այդ ցու ցա նի շի բա վա կա նին մեծ խզու
մը մյուս նե րից, ին չը թույլ է տա լիս են թադ րել այդ ար ժե քի նկատ մամբ 
առանձ նա հա տուկ վե րա բեր մուն քի մա սին: Ի դեպ, այս հար ցի (Ի՞նչ 
ար ժեք ներ են կա րև որ Ձեզ հա մար) դեպ քում հարց վող ներն ու նե ցել են 
բազ մա կի պա տաս խա նի հնա րա վո րու թյուն: Կա րե լի է են թադ րել նաև, 
որ գոր ծառ նա կան առու մով ըն տա նի քը բա վա կա նին մեծ տեղ է զբա
ղեց նում հա մայն քում և մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի հա մայն քա յին կյան քի 
կազ մա կերպ ման ու առան ձին ան հատ նե րի վրա (տե՛ս գծա պատ կեր 1):

Գծա պատ կեր 1.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն երն ըստ ըն տա նի քի ձևի (% հարց ված նե րից)

Ինչ պես երև ում է գծա պատ կե րի տվյալ նե րից, ըն տա նի քի ձևը 
(պարզ և բարդ) էա կան ազ դե ցու թյուն չու նի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում
նե րի վրա: Սա կայն հատ կան շա կան է, որ եր կու սի պա րա գա յում էլ առ
կա է ըն տա նի քի ար ժե քի բարձր և առողջ լի նե լու ցածր ցու ցա նիշ՝ ի 
հա մե մատ մյուս նե րի: Մի այն աշ խա տանք ու նե նա լու ար ժե քի դեպ քում 
է բարդ ըն տա նիք ու նե ցող նե րի պա տաս խանն էա կա նո րեն տար բեր
վում: Ըստ ստաց ված պատ կե րի, պարզ ըն տա նիք նե րում աշ խա տան
քի խնդիրն ավե լի դժվար է լուծ վում, քան բարդ ըն տա նիք նե րում: Սա 
կա րող է բա ցատր վել նրա նով, որ բարդ ըն տա նի քի ան դամ երն ու նեն 
առա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում խնդրի 
լուծ ման (աշ խա տան քի որո նում) մեջ ներգ րա վել ինչ պես իրենց, այն
պես էլ իրենց ըն տա նի քի ան դամ ե րի ըն կեր նե րին, ծա նոթ նե րին՝ նե
րա ռե լով ավե լի մեծ կա պեր: Բա ցի այդ, խնդրի լուծ ման ճա նա պար հին 
էա կա նո րեն կրճատ վում են օգ տա գործ վող ռե սուրս նե րի չա փը՝ պահ
պա նե լով վստա հու թյան անհ րա ժեշտ աս տի ճա նը: 
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Այս պես, ել նե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից, կա րող ենք 
ասել, որ ըն տա նի քի ձևի գոր ծոնն իր ազ դե ցու թյունն է թող նում ար ժե
քա յին կողմ ո րո շում ե րի վրա մի այն ֆունկ ցի ո նալ տե սան կյու նից, այլ 
ոչ թե կա ռուց ված քա յին կամ բո վան դա կա յին:

Հե տաքր քիր է պար զել՝ ար դյոք ինչ պատ կեր են ստա նում ար
ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րը կախ ված ամուս նա կան կար գա վի ճա կից 
(տե՛ս գծա պատ կեր 2):

Գծա պատ կեր 2.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն երն  

ըստ ամուս նա կան կար գա վի ճա կի (% հարց ված նե րից) 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից պարզ է դառ նում, որ ու սում ա
սիր ված եր կու խմբե րի գնա հա տա կան նե րի մի ջև էա կան տար բե րու
թյուն չկա և պահ պան վում է ար ժեք նե րի գնա հատ ման աս տի ճա նա կա
նու թյու նը՝ ըն տա նիք, աշ խա տանք, բա րե կե ցու թյուն և այլն: 

Հա ջոր դիվ փոր ձել ենք պար զել ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի 
վրա սե ռի գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը (տե՛ս գծա պատ կեր 3):

Ըստ ստաց ված պատ կե րի, ար ժե քա յին կող նո րո շում ե րի հար
ցում եր կու սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կար ծիք նե րը գրե թե ամ բող ջու
թյամբ հա մընկ նում են. մի այն «ան հոգ ապ րել»ու ար ժե քը տղա մար դիկ 
փոքր ինչ ավե լի են գնա հա տում, քան կա նայք:

Ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի հար ցում տա րի քա յին խմբե րի հա
մե մա տու թյան դեպ քում հե տաքր քիր է նկա տել, որ երի տա սարդ նե րի 
խում բը ոչ պա կաս, քան մի ջին և հա սուն տա րի քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
գնա հա տում են ըն տա նի քը որ պես կա րև որ ար ժեք (տե՛ս գծա պատ կեր 
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4): Սա կա րող է միջ սերն դա յին ար ժեք նե րի փո խանց ման, ինչ պես նաև 
հա մայն քում երի տա սար դա կան կա ռույց նե րի ակ տիվ աշ խա տան քի 
հե տև անք լի նել:

Գծա պատ կեր 3.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն երն ըստ սե ռի (% հարց ված նե րից)

Գծա պատ կեր 4.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն երն  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (% հարց ված նե րից)

Այս պա րա գա յում ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի պատ կե րը բա
վա կա նին օրի նա չափ է. բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րը ավե լի 
բարձր են գնա հա տում բա րե կե ցու թյան և լավ աշ խա տան քի ար ժեք նե
րը, իսկ միջ նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող նե րը ավե լի շատ ու զում են ան
հոգ ապ րել և վա յե լել մարդ կանց հար գան քը:
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Գծա պատ կեր 5.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն երն ըստ կրթու թյան (% հարց ված նե րից)

Գծա պատ կեր 6.
Ար ժե քա յին կողմն ո րո շումն ե րի կա պը  

գոր ծըն կե րոջ ընտ րու թյան հետ (% հարց ված նե րից)

Այս հար ցով փոր ձել ենք պար զել, թե ար ժե քա յին կողմ ո րո շում
ներն ինչ պես են ազ դում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ 
գոր ծըն կե րոջ ընտ րու թյան վրա (տե՛ս գծա պատ կեր 6): Ար դյոք ըն տա
նի քի բարձր ար ժե քը որևէ կերպ ներ գոր ծում է ձեռ նար կա տի րա կան 
ակ տի վու թյան, դրա ձևի և ուղղ վա ծու թյան հետ: Սա կա րև որ նշա նա
կու թյուն է ստա նում սփյուռ քում, որ տեղ վստա հու թյան և երաշ խի քի 
հար ցը մշտա պես ար դի ա կան է:
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Ամ փո փե լով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Թեհ րա նի հայ հա մայն քի 
օրի նա կով կա րող ենք հաս տա տել, որ որո շա կի ար ժե քա յին կողմ ո րո
շում ե րի ձև ա վոր ման հար ցում մշա կու թա յին տար բե րու թյան ընդգ ծու
մը և հա մայն քա յին կա ռույց նե րի դե րը կա րև որ դեր ու նեն: Թեհ րա նի 
հայ հա մայն քը, լի նե լով կրո նա կան և մշա կու թա յին խիստ քա ղա քա
կա նու թյուն վա րող երկ րում, շրջա պատ ված լի նե լով սե ռա յին և աշ խա
տան քա յին կտրուկ ար ժեք նե րով առաջ նորդ վող հա սա րա կու թյամբ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ուղ ղորդ վում է ար ժե քա յին այն պի սի կողմ ո րո շում
նե րով, որոնք կա րև որ են հա մայն քի բնա կա նոն կեն սա գոր ծո ւե ու թյան 
հա մար: Հատ կան շա կան է, որ ըն տա նի քի ար ժե քի գե րիշ խող դիր քը 
պահ պան վում է ու սում ա սիր ված խմբի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե
րում: Նշա նա կա լի ընդ հան րու թյուն կա հա մայն քի ժո ղովր դագ րա կան 
տար բեր խմբե րի գնա հա տա կան նե րի մի ջև, ին չը փաս տում է հա մայն
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի մի աս նա կա նու
թյան մա սին, հատ կա պես՝ ըն տա նի քի ար ժե քի գնա հատ ման դեպ քում: 

Со на Нер си сян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

СЕМЬЯ В ЦЕН НОСТ НЫХ ОРИ ЕН ТА ЦИ ЯХ АР МЯН ДИ АС ПО РЫ:  
НА ПРИ МЕ РЕ АР МЯНС КОЙ ОБ ЩИ НЫ ТЕ ГЕ РА НА

Ре зю ме
В статье об суж да ет ся роль семьи и ее функ ций в си сте ме цен но стей 
ди ас по ры. В на сто я щее вре мя, на ря ду с из ме не ни ем этих по ня тий, 
из ме ни лось и их ме сто в цен ност ных ори ен та ци ях чле нов сов ре мен
но го об щест ва. Эти яв ле ния бо лее вы ра же ны в конк рет ных ус ло ви ях 
ор га ни за ции со ци аль ной жиз ни, та ких как об щи ны ди ас по ры.
В кон тек сте вы шес ка зан но го, ин те рес но про а на ли зи ро вать, ка кое 
ме сто за ни ма ет семья в об щи нах ар мянс кой ди ас по ры, по пы тать ся 
вы я вить при чи ны это го.
Цель статьи  вы я вить ме сто семьи в цен ност ных ори ен та ци ях пред
ста ви те лей ар мянс кой об щи ны Те ге ра на.
Статья ос но ва на на эт но со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии ар мянс кой 
об щи ны Те ге ра на. Ис сле до ва ние про во ди лось ме то да ми фор ма ли зо
ван но го оп ро са и наб лю де ния. 
Клю че вые сло ва: семья, цен но сти, цен ност ные ори ен та ции, со ци-
аль ная сре да, ди ас по ра, ар мянс кая об щи на Те ге ра на.
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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 ethnosociological field work conducted in the 
Armenian community of Tehran in the last few years.

Key words: Family, value, value orientations, social environment, Diaspo-
ra, Armenian community of Tehran.
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Գա յա նե Հա կո բյան 
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ ՄՈ ԴԵ ԼԸ  
ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

Սի րի ա կան պա տե րազ մի բռնկվե լուց ի վեր Հա յաս տա նում բնա
կու թյուն են հաս տա տել շատ սի րի ա հայ ըն տա նիք ներ: Արա բա կան 
հա սա րա կու թյու նում ծնված և կեն սա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած 
հա յերն այ սօր հայտն վել են թե պետ իրենց հա րա զատ էթ նիկ, սա
կայն նոր սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայ րում: Հե տև ա բար, հայ հա
սա րա կու թյու նում տա րած ված լեզ վի, վար քի նոր մե րի, կեն սա ձև ե
րի տար բե րու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ նրանց հա մար ակն հայտ են 
դառ նում նաև ըն տա նի քի ար ժև որ ման, ըն տա նե կան ավան դույթ նե
րի ու ար ժեք նե րի պահ պան ման` իրենց ան ծա նոթ պրակ տի կա նե րը: 
Մի կող մից, սի րի ա հա յե րը կանգ նում են այդ տար բե րու թյուն ներն 
ըն կա լե լու և ըն դու նե լու խնդրի առ ջև, մյուս կող մից, այն ըն տա նի
քի տե ղի ու դե րի վե րա ի մաս տա վոր ման կա րև որ ազ դակ է դառ նում 
հա յաս տա նաբ նակ հա յու թյան հա մար: 

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ըն տա նի քը դի տար կել ենք որ պես 
մշա կու թա յին երև ույթ: Ըստ Մա լի նովս կու և Սո րո կի նի հա յացք նե
րի` մշա կույ թը իմաստ նե րի, ար ժեք նե րի և նոր մե րի ամ բող ջու թյուն 
է, որոն ցով օժտ ված է ըն տա նի քը, որի ան դամ երն էլ հենց սո ցի
ա լա կա նաց նում և բա ցա հայ տում են այդ իմաստ նե րը: Ըն տա նիքն 
ան հա տի հա մար հա մար վում է առաջ նա յին աղ բյուր` սո ցի ա լա կան 
ար ժեք նե րի, նոր մե րի, ավան դույթ նե րի և վար քի ձև ե րի յու րաց ման, 
նաև հիմ ա քար` կրո նա կան պատ կա նե լու թյան, էթ նիկ ինք նու թյան 
և աշ խար հա յաց քի ձև ա վոր ման մեջ: Յու րա քան չյուր մշա կույթ և հա
սա րա կու թյուն ծնում է ըն տա նի քի որո շա կի նոր մա տիվ մո դել կամ 
մո դել նե րի խումբ:

Ըն տա նի քը, դի տար կե լով մշա կու թա յինար ժե քա յին մո տեց ման տե
սան կյու նից, հոդ վա ծում փորձ է ար վել բա ցա հայ տել, թե ինչ քա նով 
են սի րի ա հա յե րի քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րը հան դես եկել «սի
րի ա հայ կա կան» ըն տա նե կան կյան քի ձև ա վոր ման և այ սօր նաև` 
հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի գնա հատ ման հիմ քը: Հատ կա
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նիշ նե րի (բնո րոշ սի րի ա հա յե րին և հա յաս տա նաբ նակ հա յե րին) 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով դուրս է բեր վել հայ կա կան 
ըն տա նի քի մո դե լը սի րի ա հա յե րի պատ կե րա ցում ե րում: 

Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է Երև ա նում և մար զե րում բնա
կու թյուն հաս տա տած սի րի ա հա յե րի շրջա նում` օգ տա գոր ծե լով կի
սաս տան դար տաց ված և խո րին հար ցազ րույց նե րի մե թոդ նե րը: 

Հիմաբառեր. սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, սի րի ա հա յեր, 
հայ կա կան ըն տա նիք, ըն տա նի քի մո դել, ըն տա նե կան ար ժեք ներ:

Ըն տա նիքն ան հա տի հա մար հա մար վում է առաջ նա յին աղ բյուր` 
սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի, նոր մե րի, ավան դույթ նե րի և վար քի ձև ե րի 
յու րաց ման, նաև հիմ ա քար` կրո նա կան պատ կա նե լի ու թյան, էթ նիկ 
ինք նու թյան և աշ խար հա յաց քի ձև ա վոր ման հար ցե րում: Յու րա քան
չյուր մշա կույթ ծնում է ըն տա նի քի որո շա կի նոր մա տիվ մո դել կամ մո
դել նե րի խումբ: Նոր մա տիվ մո դե լի կա ռուց վածքն իր մեջ նե րա ռում 
է տար րեր` ըն տա նի քի ան դամ ե րին, որոն ցից յու րա քան չյու րը բնու
թագր վում է որո շա կի կար գա վի ճա կով, այ սինքն` որո շա կի իրա վունք
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող դիր քով, որի հետ կապ ված է 
վար քի հա մա պա տաս խան ձևը1: Ըն տա նի քի նոր մա տիվ մո դե լի ձև
ա վոր ման հա մար մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն նաև հա սա րա կա կան կե
ցու թյու նը պայ մա նա վո րող այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են բնակ
լի մա յա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րը, 
որոնք անուղ ղա կի կեր պով որո շում են նաև ըն տա նե կան և ամուս նա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը: 

Սույն վեր լու ծու թյան մեջ ըն տա նի քը դի տար կել ենք որ պես մշա
կու թա յին երև ույթ: Մշա կույ թի և այլ սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի, 
այդ թվում` ըն տա նի քի հետ փոխ հա րա բե րու թյան սահ ման ման մեջ 
հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում բրի տա նա ցի մար դա բան Բ. Մա լի նովս կու 
ֆունկ ցի ո նալ դպրո ցը, որը մշա կույ թը սահ մա նում է որ պես գոր ծի քա
յին (ինստ րու մեն տալ) հա մա կարգ: Դրա մի ջո ցով մար դը բա վա րա
րում է իր պա հանջ մունք նե րը` ել նե լով շրջա պա տող մի ջա վայ րից: Այդ 
պատ ճա ռով, մարդ կա յին գոր ծու նե ու թյան տար բեր դրսև ո րում ե րը, 
մո տե ցում երն ու օբյեկտ նե րը «կազ մա կերպ վում են կա րև որ և կեն սա

1 Шнейдер Л., Семейная психология. Учебное пособие для вузов. М.: Ака деми
че ский проект; Екатеринбург, 2006. с. 768., https://texts.news/semeynayapsi
hologiya/normativnyiekvazisemeynyiemodelisemi.
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կա նո րեն անհ րա ժեշտ խնդիր նե րի շրջա նակ նե րում այն պի սի ինս տի
տուտ նե րում, ինչ պի սիք են ըն տա նի քը, ցե ղը, հա մայն քը և տնտե սա
կան, քա ղա քա կան, իրա վա կան ու կրթա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ձև ա վոր ված հան րույթ նե րը»2: 

Նման մո տեց ման կողմ ա կից է նաև սո ցի ո լոգ Պ. Սո րո կի նը: Ըստ 
նրա` «մշա կույթն իմաստ նե րի, ար ժեք նե րի և նոր մե րի ամ բող ջու թյուն 
է, որոն ցով օժտ ված են իրար հետ փո խազ դող ան ձիք և դրանք կրող նե
րի խում բը, ով քեր օբյեկ տի վաց նում, սո ցի ա լա կա նաց նում և բա ցա հայ
տում են այդ իմաստ նե րը»3: Այն կրող նե րից մե կը հա մար վում է նաև 
ըն տա նի քը: 

Մշա կույ թից և սո ցի ու մից ծնված ըն տա նի քը, մի կող մից, հան դես 
է գա լիս որ պես որո շա կի սո ցի ալմշա կու թա յին ար ժեք, որն ավան դա
բար ըն դուն վում է մարդ կու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում` որ պես 
մարդ կու թյան ինք նա ի րաց ման ու ցե ղի շա րու նա կու թյան անհ րա ժեշտ 
պայ ման, մյուս կող մից, տվյալ հա սա րա կու թյու նում մշա կու թա յին ար
ժեք նե րի զար գաց ման ար դյունք: Որ պես մշա կու թա յին ար ժեք` ըն տա
նի քը պատ մա կա նո րեն մշակ ված նշա նա կու թյուն նե րի, իմաստ նե րի 
ամ բող ջու թյուն է, որոնք ան հա տա կան մա կար դա կում ըն դուն վում են 
որ պես են թա գի տակ ցա կան նա խա տի պեր և որոնք գնա հա տա կան ներ 
տա լու կամ կյան քի ռազ մա վա րու թյուն ներ ընտ րե լու և իրա կա նաց նե լու 
հար ցում հան դես են գա լիս կա րև որ կողմ ո րո շիչ ներ:

Հե տև ա բար, կախ ված հա սա րա կու թյան էթ նոմ շա կու թա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րից, կա րող են տար բեր վել ըն տա նի քի մո դե լի բնու
թա գիրն ու դրա ձև ա վոր ման հիմ քե րը: 

Սի րի ա յի հայ հա մայն քը Մեր ձա վոր Արև ել քի ամե նա հին և ավան
դա կան հա մայնք նե րից մեկն է: Այն վե րա կազ մա վոր վել է Հա յոց ցե
ղաս պա նու թյու նից և Կի լի կի ա յի հա յա թա փու մից հե տո: Չնա յած սկզբ
նա կան փու լի բազ մա թիվ դժվա րու թյուն նե րին` հայ տա րա գիր նե րը 
ժա մա նա կի ըն թաց քում հար մար վել են իրենց ըն դու նող երկ րի քա ղա
քակր թու թյա նը: Արա բա կան աշ խար հը հան դի սա ցել է այն նպաս տա
վոր մի ջա վայ րը, որ տեղ հա յե րը պահ պա նել են հայ կա կան ինք նու թյունն 
ու ինս տի տու ցի ո նա լաց րել հա մայն քա յին կա ռույց նե րը: Սի րի ա յի, 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.
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նա վո րա պես, Հա լե պի հայ հա մայն քը դար ձել է արևմ տա հայ մշա կույ
թի պահ պան ման ու զար գաց ման ամե նա կա րև որ ու բա ցա ռիկ օջախ
նե րից մե կը ողջ Սփյուռ քում: 

Սի րի ա կան պա տե րազ մի բռնկվե լուց ի վեր շատ սի րի ա հայ ըն
տա նիք ներ են բնա կու թյուն հաս տա տել Հա յաս տա նում4: Արա բա կան 
հա սա րա կու թյու նում ծնված և կեն սա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած հա
յերն այ սօր հայտն վել են թե պետ իրենց հա րա զատ, սա կայն նոր սո ցի
ալմշա կու թա յին մի ջա վայ րում: Հե տև ա բար, նոր հա սա րա կու թյու նում 
տա րած ված լեզ վի, վար քի նոր մե րի, կեն սա ձև ե րի տար բե րու թյուն նե
րի հետ մեկ տեղ նրանց հա մար ակն հայտ են դառ նում նաև ըն տա նի քի 
ար ժև որ ման, ըն տա նե կան ավան դույթ նե րի ու ար ժեք նե րի պահ պան
ման` իրենց ան ծա նոթ պրակ տի կա նե րը: Մի կող մից, սի րի ա հա յե րը 
կանգ նում են այդ տար բե րու թյուն ներն ըն կա լե լու և ըն դու նե լու խնդրի 
առ ջև, մյուս կող մից, այն ըն տա նի քի տե ղի ու դե րի վե րա ի մաս տա վոր
ման կա րև որ ազ դակ է դառ նում հա յաս տա նաբ նակ, ին չու ոչ, հա մայն 
հա յու թյան հա մար:

Ըն տա նի քը դի տար կե լով մշա կու թա յինար ժե քա յին մո տեց ման 
տե սան կյու նից` խնդիր ենք դրել բա ցա հայ տել, թե ինչ քա նով են սի րի ա
հա յե րի քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րը հան դես եկել «սի րի ա հայ կա կան» 
ըն տա նե կան կյան քի ձև ա վոր ման և այ սօր նաև` հա յաս տա նաբ նակ 
ըն տա նիք նե րի գնա հատ ման հիմ քը: Սի րի ա հա յե րի կող մից եր կու ըն
տա նիք նե րին (սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ) վե րագր վող հատ կա
նիշ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ցույց տա լով նույն 
քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի հիմ քի վրա ստեղծ ված, սա կայն տար բեր 
հա սա րա կու թյուն նե րում կեն սա գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած ըն տա նիք
նե րի նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը` նպա տակ ու նենք դուրս 
բե րել հայ կա կան ըն տա նի քի մո դե լը նրանց պատ կե րա ցում ե րում: 

Այդ նպա տա կով իրա կա նաց վել է էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո
տու թյուն՝ սո ցի ո լո գի ա յում կի րառ վող քա նա կա կան և որա կա կան մե
թո դա բա նու թյամբ: Իրա կա նաց վել են 184 կի սաս տան դար տաց ված և 
36 խո րին հար ցազ րույց ներ սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի շրջա նում՝ Երև

4 Տեղեկատվական դաշտում շրջանառվում է քսաներկու հազար թիվը,  https://
armenpress.am/arm/news/895509/22000syrianarmeniansrelocatetoarmenia
sincebeginningofsyrianwar.html (23.06.2017):
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ա նում և մար զե րում, մաս նա վո րա պես, Արա գա ծոտ նի, Արա րա տի, Ար
մա վի րի, Կո տայ քի, Շի րա կի մար զե րում5: 

Սի րի ա հա յե րը, ապ րե լով մահ մե դա կան երկ րում և հա մար վե
լով փոք րա մաս նու թյուն Սի րի ա յի հա սա րա կու թյան մեջ, ըն տա նի քի 
և ըն տա նե կան ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ այլ՝ հա յաս տա նաբ նակ նե
րից տար բեր հա յացք ներ են որ դեգ րել: Սփյուռ քում ըն տա նի քը եղել է 
առաջ նա յին ագենտ նե րից մե կը՝ կա րև որ դե րա կա տա րու թյուն ու նե
նա լով ազ գա յին ինք նու թյան ձև ա վոր ման, հայ կա կան ավան դույթ նե
րի և վար քա ձև ե րի յու րաց ման ու փո խանց ման, ընդ հա նուր առ մա մաբ՝ 
հա յա պահ պա նու թյան հար ցում: Հա յաս տա նում հա յա պահ պա նու թյան 
խնդի րը դուրս է գա լիս հայ ըն տա նիք նե րի գոր ծա ռույթ նե րի շար քից՝ 
փո խե լով նրանց դե րա կա տա րու թյան առաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Այս 
պա րա գա յում սփյուռ քից ներ գաղ թած հա յը հայ րե նի քում տես նում է այլ 
ըն տա նիք, շփվե լով կամ չշփվե լով6 նրանց հետ՝ հա մե մա տում է իր ըն
տա նի քի հետ, բնու թագ րում այն սե փա կան ար ժե հա մա կար գի դի տան
կյու նից: 

Աղյու սակ 1ում ներ կա յաց վում են այն հատ կա նիշ նե րը/դա տո ղու
թյուն նե րը, որոն ցով սի րի ա հա յե րը բնու թագ րել են իրենց և հա յաս տա
նաբ նակ ըն տա նիք նե րին: Հատ կա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են զու գա
հեռ և հա կա նիշ զույ գե րով՝ դրա կան ու բա ցա սա կան: Նրանց հա մար 
հայ ըն տա նի քի մո դե լը ձև ա վոր վում է հե տև յալ առաջ նա յին հար ցե րի 
շրջա նա կում՝ 1) ըն տա նի քի ամ րու թյուն, ամու սին նե րի հա վա տար մու
թյուն, 2) քրիս տո նե ա կան ըն տա նի քում ար ժեք նե րի պահ պա նում, 3) 
ազ գա յին ավան դույթ նե րի պահ պա նում, 4) գեն դե րա յին հիմ ա հարց, 
5) ամու սինկին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույթ, 6) երե խա նե րի դաս
տի ա րա կու թյուն, 7) ըն տա նի քի տնտե սա կան վարք:

5 Կի սաս տան դար տաց ված հար ցազ րույ ցի դեպ քում հարց վող նե րի սե ռա տա
րի քա յին կազ մի ներ կա յա ցուց չու թյունն ապա հո վե լու հա մար ըն տա նի քից 
պա տա հա կա նո րեն ընտր վել է մեկ հո գի՝ ըստ ծննդյան օր վա սկզբուն քի, իսկ 
խո րին հար ցազ րույց ներն անց կաց վել են՝ ըստ սե ռի, տա րի քի և զբաղ վա
ծու թյան չա փա նիշ նե րի: Հաշ վի առ նե լով հե տա զո տա կան օբյեկ տի յու րա
հատ կու թյու նը, բնա կու թյան վայ րի վե րա բե րյալ սուղ տե ղե կատ վու թյու նը, 
Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լուց հե տո տա րա ծա կան ցրված ձև ով ապ րե լը և 
այլ հան գա մանք ներ` սի րի ա հայ տնա յին տնտե սու թյուն նե րի հետ կապ հաս
տա տե լու հա մար կի րառ վել է «ձնա կույ տի» մե թո դը:

6 Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ սի րի ա հա յե րի 72,8%ն է եր բևէ շփում 
ու նե ցել հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հետ:
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Աղյու սակ 1.

Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին  
բնո րոշ դա տո ղու թյուն նե րի հա կա նիշ զույ գեր, %

Ըն տա նիք նե րին բնո րոշ հա կա նիշ դա տո ղու թյուն ներ

Դրա կան ՀՀում 
ապ րող

Սի րիա
հայ Բա ցա սա կան ՀՀում 

ապ րող
Սի րիա

հայ
1) Ամուս նա լու ծու
թյան սո վո րու թյուն 
չկա, ըն տա նե կան 
կա պերն ամուր են, 
զի ջող են զույ գե րը, 
հա մե րաշխ, սի րով, 
հա վա տա րիմ

4,8 12,5

1) Շատ են ամուս
նա լու ծու թյուն նե րը, 
հան դուր ժող չեն 
իրար նկատ մամբ, 
ազատ հա րա
բե րու թյուն նե րի 
կողմ ա կից են

5,6 0,0

2) Քրիս տո նե ա
կան կյան քով են 
ապ րում, աստ վա
ծա վախ են, ըն տա
նե կան սրբու թյու նը 
հար գող

1,6 5,8

2) Հա վա տի պա
կաս կա, ըն տա
նե կան սրբու թյուն 
չու նեն 4,8 0,0

3) Ավան դա պաշտ 
են, հա յե ցի, պահ
պա նո ղա կան

0,8 6,7
3) Օտա րա մոլ են, 
ռու սա մետ 1,6 0,0

4) Կնոջ և տղա
մար դու մի ջև հա
վա սա րու թյուն և 
կա հար գանք կնոջ 
նկատ մամբ

1,6 2,5

4) Կի նը երկ րոր
դա յին է ըն տա նի
քում, կո պիտ են 
կա նանց նկատ
մամբ

4,8 1,7

5) Սրտա մոտ են 
ամու սին նե րը, հա
րա բե րու թյուն նե րը 
պարզ են, զար գա
ցած, կիրթ

7,2 5,0

5) Ըն տա նե կան 
հա րա բե րու թյուն
նե րը ձև ա կան 
են, կեն ցա ղա յին, 
չզար գա ցած

0,8 2,5

6) Հար գա լից մե
ծե րի նկատ մամբ 1,6 5,0

6) Ան հար գա լից 
մե ծե րի նկատ
մամբ

1,6 0,8

7) Խնա յող, տնտե
սա կան հաշ վար
կով են ապ րում

3,2 0,8
7) Պարտ քով 
ծախ սեր են անում, 
ու տողխմող են

4,8 0,8
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Առա ջին ցու ցա նի շը, որն ար տա հայտ վում է դրա կան և բա ցա
սա կան հատ կա նիշ նե րի մեծ հա ճա խա կա նու թյամբ, վե րա բե րում է 
ըն տա նի քի ամ րու թյա նը. սի րի ա հա յե րը շատ են կա րև ո րել այն, որ 
ըն տա նե կան կա պերն ամուր են, զույ գե րը հա մե րաշխ են ու հա վա տա
րիմ, ամուս նա լու ծու թյան սո վո րու թյուն չկա, ինչ պես նաև ավե լի բնո
րոշ հա մա րել են իրենց ըն տա նիք նե րին՝ մոտ երեք ան գամ շատ (12,5%) 
հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հա մե մա տու թյամբ: Նկա րագր ված 
հատ կա նի շի բա ցա սա կան զույ գը, ըստ սի րի ա հա յե րի, բնո րոշ է մի այն 
հա յաս տաբ նակ ըն տա նիք նե րին: Ընդ որում, խո րին հար ցազ րույց նե
րի ժա մա նակ ևս սի րի ա հա յե րը անդ րա դար ձել են այս հար ցին` կրկին 
հա մե մա տու թյուն անց կաց նե լով սե փա կան ըն տա նիք նե րի հետ. «Մար-
դիկ ին չո՞ւ են ամուս նա նում, ին չո՞ւ են երե խա ու նե նում, որ լավ պա հեն 
իրենց երե խա նե րին, չէ՞: Չնա յած այս տեղ մար դիկ ու րիշ նպա տակ ներ 
ու նեն. տղա մարդն ան պայ ման պի տի սի րու հի ու նե նա: Մեր մոտ այդ-
պի սի բան չկա: Կա րող է՝ կա, բայց մեր մոտ ոչ մեկ չի ասում` սի րու հի 
չու նես, ու րեմ տղա մարդ չե՛ս: Սա ինձ հա մար ապուշ բան է` ո՛չ հայ կա-
կա նու թյան հետ կապ ու նի, ո՛չ հա յու թյան: Սա ռուս նե րից մա ցած բան 
է» (տղա մարդ, 49 տ.)7:

Աղյու սա կում բեր ված երկ րորդ դա տո ղու թյու նը վե րա բե րում է 
քրիս տո նե ու թյան մեջ կա րև որ վող ըն տա նի քի ար ժե քի իմաս տա վոր-
մանն ու պահ պան մա նը: Սի րի ա հա յե րի դի տար կում ե րով և գնա հա
տա կան նե րով` Հա յաս տա նում ապ րող ըն տա նիք նե րում պա կա սում է 
հա վա տը, հե տև ա բար, սրա նով պայ մա նա վոր ված, չի կա րև որ վում ըն
տա նի քի ար ժե քը: Իսկ իրենք, հա կա ռա կը, ապ րե լով քրիս տո նե ա կան 
կյան քով, գի տակ ցում ու պահ պա նում են ըն տա նի քի ար ժե քը: Եթե վեր
ջինս` դրա կան հատ կա նի շը, շատ քիչ չա փով բնո րոշ են հա մա րել հա
յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին (իրենց հա մե մա տու թյամբ 3,5 ան գամ 
ավե լի քիչ), ապա բա ցա սա կան դա տո ղու թյուն նե րով ընդ հան րա պես 
չեն բնու թագ րում իրենց. «Մենք սուրբ ըն տա նիք ներ կհա մար վինք: 
Մին չև հի մա, եթե ան գամ ես իմ ձայ նը բարձ րաց նեմ իմ աղջ կա վրա 
(34 տա րե կան է), չի ասի` մա մա՛, ես մեծ եմ ար դեն, մի՛ խո սիր: Մենք 
այդ պե՛ս կապ րինք» (կին, 55 տ.)8:

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

8 Նույն տեղում:
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Սի րի ա հա յերն ընդ հան րա պես իրենց չեն վե րագ րում նաև օտա-
րա մո լու թյու նը, այլ, փո խա րե նը, շեշ տում են ավան դա պաշտ ու պահ
պա նո ղա կան լի նե լու մա սին (6,7%): Ազ գա յին ավան դույթ նե րը չպահ
պա նող, օտար վարք ու բար քով ապ րող հա յաս տա նաբ նակ նե րի մեջ 
(թե պետ քա նա կա կան ցու ցա նի շը շատ փոքր է` 1,6%, սա կայն այն մեծ 
և կա րև որ է դառ նում հա մե մա տու թյան մեջ) նրանք առանձ նաց րել են 
հատ կա պես երի տա սարդ նե րին: Եվ սա այն խումբն է, որը եր կա րա
տև շփում ե րի ար դյուն քում սի րի ա հայ երի տա սար դու թյան հա մար 
վատ օրի նակ կա րող է ծա ռա յել/ծա ռա յում է, որի մա սին ասում են հենց 
իրենք` սի րի ա հայ երի տա սարդ նե րը. «Մեր մոտ ըն տա նի քը սրբու թյուն 
է: Մեր պա պա նե րը մեզ վա խով էին ապ րեց նում, որ մենք այլ ազ գի 
մեջ ենք ապ րում, պետք է ու շա դիր լի նենք, ակում բից զատ ու րիշ տեղ 
չգնանք: Ակում բում ըն կե րա կան շրջա նակ է մի այն, ու րիշ բա ներ չես 
տես նի: Մենք մին չև 18 –19 տա րե կա նը երե խա էինք, չէ ինք մտա ծում 
ու րիշ բա նե րի մա սին: Իսկ այս տեղ դպրո ցից ար դեն սկսում են: Մեր 
մոտ աղ ջի կը, որ տղա յին ասի` արի՛ ըն կե րու թյուն անենք, դա ան կա րե-
լի բան է: Իսկ այս տեղ ար դեն եղ բայրս լրիվ փոխ վեց. մտնում է սե նյակ, 
աղ ջիկ նե րի հետ խո սում: Այս տեղ աղ ջիկ ներն են ժա մադ րում» (կին, 27 
տ.)9:

Ըն տա նի քի մո դե լի կա ռուց ված քում սի րի ա հա յե րը կա րև ո րել և 
անդ րա դար ձել են նաև ամու սին նե րի իրա վունք նե րին ու պար տա-
կա նու թյուն նե րին: Տղա մար դու և կնոջ հա վա սա րու թյան ու հար գան
քի հար ցում ևս շա րու նա կում են օրի նա կե լի հա մա րել իրենց, չնա յած, 
ըստ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րի, տար բե րու թյուն ներն այն քան էլ էա
կան չեն: Այս հար ցում առա ջա դի մա կան հա յացք ներ ու նեն հատ կա պես 
սի րի ա հայ երի տա սարդ տղա նե րը. «Ես հա յա վա րի «խա սյաթ նե րը» 
չեմ սի րում. ոնց որ տղան իրա վունք ու նի, այն պես էլ աղ ջի կը պետք է 
իրա վունք ու նե նա իր խոս քե րի, իր ընտ րու թյուն նե րի մեջ: Մենք գնում 
ենք այս ճա նա պար հով, ու դա ես հա մա րում եմ ամե նա ճիշտ բա նը: Ոչ 
թե տղա յի ասա ծը պի տի լի նի և վերջ» (տղա մարդ, 26 տ.)10: Աղյու սա
կում բեր ված ար դյունք նե րից նկա տում ենք, որ այս հար ցում բա ցա սա
կան բնու թագ րի չը տա րած վում է նաև սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րի վրա, 
չնա յած հա մե մա տու թյան մեջ կրկին ակն հայտ է, որ, ըստ նրանց, հա
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յաս տա նաբ նակ նե րի շրջա նում է, որ կա նայք ավե լի երկ րոր դա յին են 
ըն տա նի քում, և տղա մար դիկ՝ կո պիտ նրանց նկատ մամբ (մոտ երեք 
ան գամ մեծ է ցու ցա նի շը):

Հա ջորդ բնու թագ րի չով սի րի ա հա յե րը բա ցա հայ տում են իրենց 
ըն տա նիք նե րի թե րու թյու նը` պարզ և ան կեղծ փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի ձև ա վոր ման հար ցում օրի նա կե լի հա մա րե լով հա յաս տան ցի նե րին: 
Նրանք կար ծում են, որ իրենց ըն տա նիք նե րում ամու սին-կին փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը կեն ցա ղա յին մա կար դա կի վրա են գտնվում և 
ավե լի շատ ձև ա կան են (այս ցու ցա նի շը մեծ է երեք ան գամ), մինչ դեռ, 
հա յաս տան ցի ներն իրենց ըն տա նիք նե րը կա ռու ցում են ջերմ, պարզ ու 
զար գա ցած հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քի վրա: Սի րի ա հա յե րի հետ խո
րին հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյու նից բա ցա հայ տում ենք ըն տա նի
քում նման հա րա բե րու թյուն նե րի ստեղծ ման կա րև որ դե րա կա տա րին` 
կնո ջը: Մեջ բե րենք սի րի ա հայ երի տա սար դի հետ հար ցազ րույ ցից մի 
հատ ված. «Ես, ճիշտն ասած, սի րի ա հայ աղ ջիկ նե րից մի այլ կար գի 
զզվում եմ: Այն տեղ էլ էր այս պես: Ճիշտ է, խո սում էի, բան, բայց հե ռու 
էի մում: Ըն կե րու թյու նը, որ ամե նա պարզ բանն է, իմ առաջ պայ ման-
ներ է դնում: …Դրա հա մար էլ ես նպա տակ դրե ցի, որ Հա յաս տա նից եմ 
աղ ջիկ ընտ րե լու, որով հե տև իրենք հաս կա ցող են, ու սյալ են, զար գա-
ցած են: Եվ այդ պես էլ եղավ» (տղա մարդ, 26 տ.)11: 

Հա ջորդ դա տո ղու թյու նը դի տար կենք երե խա նե րի դաս տի ա-
րա կու թյան հա մա տեքս տում, քան զի մե ծե րի նկատ մամբ հար գան քի 
դրսև ո րու մը, առա ջին հեր թին, ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան ար
դյունք է: Այս առու մով դրա կան և բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րը հա
յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի վրա տա րած վում են հա վա սար չա փով 
(հար գա լից են մե ծե րի նկատ մամբ` 1,6%, ան հար գա լից են` 1,6%), իսկ 
սի րի ա հայ ըն տա նիք նե րում դրա կա նը մոտ վեց ան գամ գե րա զան ցում 
է բա ցա սա կա նին (հար գա լից են մե ծե րի նկատ մամբ` 5,0%, ան հար գա
լից են` 0,8%): 

Սի րի ա հա յերն ըն տա նի քի տնտե սա կան վար քի վե րա բե րյալ հա
կա սա կան պատ կե րա ցում եր ու նեն, ընդ որում, այս թե ման ակն հայտ 
ու կա րև որ է դառ նում հենց Հա յաս տա նում, երբ հան դի պում են իրեն ցից 
տար բեր ըն տա նիք նե րի: Սրա մա սին են վկա յում սե փա կան ըն տա նիք
նե րի վե րա բե րյալ փոքր, իսկ հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի դեպ

11 Նույն տեղում:
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քում՝ մի մյան ցից քիչ տար բեր վող քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը: Ամեն 
դեպ քում, սի րի ա հա յերն ավե լի շատ բա ցա սա կան, քան դրա կան երան
գա վոր մամբ են խո սում հա յաս տան ցի հա յե րի առա տա ձեռ նու թյան և, 
ընդ հան րա պես, ըն տա նի քի տնտե սա կան կյան քի կազ մա կերպ ման 
մա սին (դրա կան հատ կա նիշ` 3,2%, բա ցա սա կան հատ կա նիշ` 4,8%): 

Բա ցի դրա կան ու բա ցա սա կան` հա մե մա տու թյան մեջ քննարկ
վող հատ կա նիշ նե րից` սի րի ա հա յերն այլ բնու թագ րիչ նե րով ևս նկա
րագ րում են հայ ըն տա նիք նե րին, որոնք վե րա բե րում են ըն տա նի քի 
ան դամ ե րի փոխ հա րա բե րու թյան մեջ կա րև որ վող մարդ կա յին հատ
կա նիշ նե րին, ըն տա նի քում կնոջ աշ խա տե լու փաս տին և այլն: Վեր ջի
նիս պա րա գա յում մեզ իրա վունք չվե րա պա հե ցինք գնա հա տել` որ պես 
դրա կան կամ բա ցա սա կան, սա կայն այն փաս տը, որ սի րի ա հայ ըն տա
նիք նե րում կա նայք և տա րի քով մե ծե րը չեն աշ խա տում, իսկ ըն տա նի
քի ֆի նան սա կան ծախ սե րը հո գում է տղա մար դը, շատ սի րի ա հա յե րի 
կող մից ըն դուն ված նորմ է (ՀՀում ապ րող հա յե րին բնո րոշ` 0,8%, սի րի
ա հա յե րին բնո րոշ` 10,0%): 

Վե րը նշված բնու թագ րիչ նե րը, ընդ հան րաց րած և ըստ դրա կան, 
բա ցա սա կան ու չե զոք հատ կա նիշ նե րի խմբա վո րած, ար տա ցոլ ված են 
ստո րև բեր ված գծա պատ կե րում: 

Գծա պատ կեր 1.
Սի րի ա հայ և հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րի  

բնու թագ րու մը` ըստ սի րի ա հա յե րի

Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կե րից, սի րի ա հա յե րի ինք նագ նա
հա տա կա նը բա վա կա նին բարձր է սե փա կան խմբին բնու թագ րե լիս. 
դրա կան գնա հա տա կա նը հաս նում է մին չև 61,7%ի: Հա յաս տա նաբ նակ 
ըն տա նիք նե րին ևս դրա կան հատ կա նիշ ներ են վե րագ րել (41,6%), սա
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կայն երբ դի տար կում և հա մե մա տում ենք բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե
րի հա մա տեքս տում, ապա վեր ջինս դրա կա նի նկատ մամբ գե րակշ ռում 
է ան հա մե մատ ավե լի շատ: Չմո ռա նա լով կարծ րա տի պե րի գո յու թյան 
և սե փա կան խում բը դի մա ցի նի հա մե մատ սո վո րա բար ավե լի բարձր 
գնա հա տե լու փաս տի մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ, անհ րա ժեշտ է մտա ծել 
նաև սի րի ա հա յե րի տված բա ցա սա կան գնա հա տա կան նե րի մա սին, 
քան զի դրանք շա րու նա կում են գո յու թյուն ու նե նալ նաև հա յաս տա
նաբ նակ ըն տա նիք նե րի հետ շփման պա րա գա յում (շփման դեպ քում 
կար ծի քը կի սով չափ է դրա կան՝ 51,0%, իսկ հատ կա նիշ նե րի մոտ մեկ 
երր րոր դը (28,6%) գտնվում է բա ցա սա կան տի րույ թում):

Հա յաս տա նաբ նակ ըն տա նիք նե րին բա ցա սա կան հատ կա նիշ
նե րով բնու թագ րող սի րի ա հա յե րի զանգ վա ծում գե րակշ ռում են հիմ
նա կա նում կա նայք (64,7%) և մի ջին սե րուն դը (47,1%), չնա յած վեր ջինս 
ավե լի շատ բա ցա սա կան հատ կա նիշ ներ է օգ տա գոր ծել նաև սի րի ա
հայ հա մայն քի ըն տա նիք նե րին բնու թագ րե լիս (54,5%): 

Վե րը բեր ված բնու թագ րիչ նե րի հի ման վրա փոր ձել ենք դուրս 
բե րել սի րի ա հա յե րի ար ժե քա նոր մա տիվ հա մա կար գում ար մա տա ցած 
հայ կա կան ըն տա նի քի մո դե լը.

 ■ Հայ ըն տա նի քը պետք է ստեղծ վի հայ կա կան եկե ղե ցու խո րա
նի առաջ, իսկ հե տա գա յում զար գա նա մի այն ու մի այն քրիս
տո նե ա կան ավան դույթ նե րի և ար ժեք նե րի հիմ քի վրա: 

 ■ Հայ ըն տա նի քը պետք է լի նի ամ բող ջա կան և ամուր՝ ի շնոր հիվ 
ամու սին նե րի հա վա տար մու թյան և հա մե րաշ խու թյան: Ամուս
նա լու ծու թյուն ներն ու երկ րորդ ամուս նու թյուն նե րը պետք է բա
ցառ վեն հա յոց ամուս նա կան մշա կույ թից: 

 ■ Երե խան պետք է ծնվի ամ բող ջա կան ըն տա նի քում և դաս
տի ա րակ վի հայ կա կան ոգով՝ մե ծե րի նկատ մամբ հար գա լից, 
նրանց լսող ու խո նարհ, օտար վարք ու բար քե րից հե ռու12:

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 ըն տա նի քում կնոջ և ամուս նու իրա վունք ներն ու պար տա
կա նու թյուն նե րը թե պետ սահ ման ված են ոչ ֆոր մալ, սա կայն 
այդ «իրա վա հա րա բե րու թյու նը» պարզ է և մի ան շա նակ՝ ըն
տա նի քը ֆի նան սա պես պետք է ապա հո վի տղա մար դը, իսկ 
կի նը պա տաս խա նա տու լի նի կեն ցա ղա յին կա րև որ և երկ րոր
դա յին հար ցե րի հա մար:

 ■ Այս ամե նի հետ մեկ տեղ՝ ամու սինկին փոխ հա րա բե րու թյուն
նե րը պետք է վեր լի նեն կեն ցա ղա յին մա կար դա կից. և՛ կնոջ, 
և՛ ամուս նու զար գա ցած ու կիրթ լի նե լը խրա խու սե լի է հայ ըն
տա նիք նե րում:

Այս պի սով, սի րի ա հա յերն իրենց պատ կե րա ցում ե րում ձև ա վո րել 
են քրիս տո նե ա կան, «իս կա կան» հայ կա կան ըն տա նի քի մո դե լը, որը, 
ինչ պես տե սանք, հիմ ա կա նում սե փա կան ըն տա նիք նե րին բնո րոշ 
նկա րագ րու թյուն է: Ըստ նրանց՝ հա յաս տան ցի նե րը սի րի ա հայ ըն տա
նիք նե րի լավ ու վա տը ըն կա լե լու, ճիշտ ընտ րու թյան դեպ քում նրանց 
ըն դօ րի նա կե լու խնդիր ու նեն՝ սե փա կան ըն տա նիք նե րը ևս քրիս տո նե
ա կան ար ժեք նե րի հիմ քի վրա ստեղ ծե լու և պա հե լու հա մար: 

Га я не Ако пян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

МО ДЕЛЬ АР МЯНС КОЙ СЕМЬИ  
ПО ПРЕД СТАВ ЛЕ НИ ЯМ СИ РИЙС КИХ АР МЯН

Ре зю ме
Пос ле вспыш ки си рийс кой вой ны мно гие си рийс коар мянс кие семьи 
по се ли лись в Ар ме нии. Рож дён ные в арабс ком об щест ве и про жи
вая в нем, ар мя не, на се год няш ний день, ока за лись, хо тя и на сво ей 
эт ни чес кой ро ди не, од на ко в со вер шен но но вой со ци аль нокуль тур
ной сре де. Со от ветст вен но, на ря ду с раз ли чи я ми в язы ке, нор мах 
по ве де ния, жиз не де я тель но сти, при ня ты ми в ар мянс ком об щест ве, 
для них ста ли оче вид ны нез на ко мые прак ти ки оцен ки семьи, сох ра
не ния се мей ных тра ди ций и цен но стей. С од ной сто ро ны, си рийс кие 
ар мя не стал ки ва ют ся с восп ри я ти ем и при ня ти ем этих раз ли чий, с 
дру гой  это ста но вит ся глав ным сти му лом пе ре ос мыс ле ния об ра за 
и ме ста ин сти ту та семьи для них. 

В рам ках дан ной статьи семья рас смат ри ва ет ся как куль тур ное 
яв ле ние. По взгля дам Ма ли новс ко го и Со ро ки на, куль ту ра это це
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лост ность зна че ния, норм и цен но стей, при су щих семь ям, чле ны 
ко то рых со ци а ли зи ру ют и вы яв ля ют эти зна че ния. Семья для ин ди
ви да счи та ет ся пер во на чаль ным источ ни ком со ци аль ных цен но стей, 
норм, тра ди ции и восп ри я тия форм по ве де ния, а так же ос но ва ние 
ре ли ги оз ной при над леж но сти, фор ми ро ва ния эт ни чес кой лич но сти 
и раз ви тия ми ро возз ре ния. Каж дая куль ту ра и об щест во рож да ет 
оп ре де лен ную нор ма тив ную мо дель или груп пу мо де лей семьи.

Рас смат ри вая семью с точ ки зре ния куль тур ных цен но стей  мы по
пы та лись вы я вить, нас коль ко хри сти анс кие цен но сти си рийс ких ар
мян вы яв ле ны в фор ми ро ва нии “си рийс ко – ар мянс кой” се мей ной 
жиз ни, а се год ня еще лег ли в ос но ву их оцен ки се мей, про жи ва ю щих 
в Ар ме нии.

Пос редст вом срав ни тель но го ана ли за ат ри бу тов (ти пич ных для си
рийс ких ар мян и ар мян, про жи ва ю щих в Ар ме нии), мы вы я ви ли 
мо дель ар мянс кой семьи сог лас но восп ри я тию си рийс ких ар мян. 
Ис сле до ва ние осу ществ ле но в сре де си рийс ких ар мян в Ере ва не, и 
в ре ги о нах, пос редст вом по луст рук ту ри ро ван ных и глу бин ных ин
тервью.

Клю че вые сло ва: со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния, си рийс кие ар мя не, 
ар мянс кая семья, мо дель семьи, се мей ные цен но сти.

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 semistructured and indepth in
terview methods conducted among Syrian Armenians in Yerevan and 
other regions.

Keywords: sociological research, Syrian Armenians, Armenian family, 
family model, family values.
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Սվետ լա նա Պո ղո սյան 
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Հա յոց ազ գագ րու թյան թան գա րան

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱՆ ՑԻ ԿԱ ՆԱՆՑ ՆԵ ՐԷԹ ՆԻԿ ԵՎ ՄԻ ՋԷԹ ՆԻԿ 
ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 21-ՐԴ ԴԱ ՐՈՒՄ

Հա ղոր դակ ցա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման ու կա տա
րե լա գործ ման ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում առա վել գոր ծուն են 
դառ նում միջմ շա կու թա յին շփում ե րը և առն չու թյուն նե րը՝ որո շա
կի ո րեն ազ դե լով սո ցի ա լա կան մշա կույ թի առան ձին երև ույթ նե րի 
վրա:

Ազ գա բա նա կան տե սան կյու նից էա կան է Հա յաս տա նում բնակ վող 
կա նանց, հայ էթ նո սի տար բեր նե րէթ նիկ, ազ գագ րա կան խմբե րի 
և այ լազ գի տղա մարդ կանց հետ ամուս նու թյուն նե րի մի տում ե րի և 
դրանց շար ժըն թա ցի դի տար կու մը: 

Կա րև որ խնդիր է պար զել, թե ար դի հայ հա սա րա կու թյու նում ինչ 
մի տում եր են նկատ վում ամուս նու թյուն նե րի ոլոր տում, ինչ պի սին 
են յու րա յի նի և օտա րի սահ ման նե րը, ըն կա լում ե րը և պատ կե րա
ցում ե րը: Պա կաս կա րև որ չէ նաև հայ կնոջ կող մից մշա կու թա յին 
նոր տա րած քի յու րաց ման և հար մար վո ղա կա նու թյան խնդրի, կնոջ 
ժա մա նա կա կից կեր պա րի չա փա նիշ նե րի, ըն կա լում ե րի և պատ կե
րա ցում ե րի ազ գա բա նա կան դի տար կու մը:

Ազ գագ րա կան խո րին հար ցազ րույց նե րի և ֆո կուս խմբա յին հար
ցում ե րի նյու թե րով ներ կա յաց վում են հա յու հի և այ լազ գի ամուս
նու թյուն նե րի, ամուս նա կան միգ րա ցի ա յի ար դի մի տում ե րը, 
նրանց տա րի քա յին, մաս նա գի տա կան ու կրթա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Դի տարկ վում են նաև մի ջա վայ րի՝ ծնող նե րի, հա րա
զատ նե րի, հա րև ան նե րի, ըն կեր նե րի և այ լոց կար ծիք նե րը ու պատ
կե րա ցում ե րը՝ նա խընտ րե լի ամուս նու թյուն նե րի և մի ջէթ նի կա կան 
ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

 Հիմաբառեր. նե րէթ նիկ, ազ գագ րա կան խմբեր, կին-տղա մարդ, 
ամուս նու թյուն, շրջա պատ, ըն կա լում եր:
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Ըն տա նիքն առանձ նա հա տուկ տեղ ու նի հայ ժո ղովր դի ազ գա յին 
ինք նու թյան կա ռուց ված քում: Այն միջ սերն դա յին ժա ռան գու թյան կրողն 
ու վե րար տադ րողն է, հա սա րա կու թյան սո ցի ալտնտե սա կան և ժո
ղովր դագ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման հիմ ա կան օղա կը:

21րդ դա րում հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա նե րի օգ նու թյամբ 
գոր ծուն են դառ նում միջմ շա կու թա յին շփում ե րը և առն չու թյուն նե րը, 
ստեղծ վում են մի ջազ գա յին ծա նո թու թյուն նե րի կայ քեր, ակումբ ներ և 
այլն՝ որո շա կի ո րեն ազ դե լով սո ցի ա լա կան մշա կույ թի առան ձին երև
ույթ նե րի, այդ թվում և ամուս նու թյան, ըն տա նի քի վրա1:

Սույն հոդ վա ծը դի տար կում է Հա յաս տա նում բնակ վող երի տա
սարդ և մի ջին տա րի քի հայ կա նանց, հայ էթ նո սի տար բեր նե րէթ
նիկ, ազ գագ րա կան խմբե րի և այ լազ գի նե րի հետ ամուս նու թյուն նե րի 
մի տում երն և շար ժըն թա ցը: Աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում առաջ են 
քաշ վել հե տև յալ հե տա զո տա կան խնդիր նե րը. 

 ■ Ինչ մի տում եր են նկատ վում ամուս նու թյուն նե րի ոլոր տում 
ար դի հայ հա սա րա կու թյու նում և հայ կա նանց բնա կու թյան 
նոր վայ րե րում.

 ■ Ինչ պի սին են յու րա յի նի և օտա րի սահ ման նե րը, ըն կա լում ե րը 
և պատ կե րա ցում ե րը հայ իրա կա նու թյան մեջ.

 ■ Հայ կնոջ կող մից մշա կու թա յին նոր տա րած քի յու րաց ման և 
հար մար վո ղա կա նու թյան ինչ պի սի առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
կան.

 ■ Ինչ պի սին են հայ կնոջ ժա մա նա կա կից կեր պա րի չա փա նիշ
նե րը, ըն կա լում ե րը և պատ կե րա ցում երն ազ գա բա նա կան 
դի տան կյու նից:

Ազ գագ րա կան խո րին հար ցազ րույց նե րի և ֆո կուս խմբա յին հար
ցում ե րի նյու թե րի հի ման վրա ներ կա յաց վում են հա յու հի և այ լազ գի 
ամուս նու թյուն նե րի, ամուս նա կան միգ րա ցի ա յի ար դի մի տում ե րը, 
ամուս նա կան միգ րանտ նե րի տա րի քա յին, մաս նա գի տա կան ու կրթա
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Դի տարկ վում են նաև մի ջա վայ րի՝ 
ծնող նե րի, հա րա զատ նե րի, հա րև ան նե րի, ըն կեր նե րի, շրջա պա տի և 
այ լոց կար ծիք նե րը, պատ կե րա ցում ե րը խառ նա մուս նու թյուն նե րի և 
նա խընտ րե լի ու ցան կա լի ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

1 Պո ղո սյան Ս. Հայ կնոջ դե րը ինք նու թյան պահ պա նու թյան  գոր ծըն թա ցում/
Հայ  ինք նու թյան որակ նե րի պահ պա նու մը  խառ նա մուս նու թյուն նե րում, 
Երև ան, 2010, էջ162 –164:
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Ամուս նա կան նա խընտ րու թյուն նե րի և բազ մէթ նիկ ամուս նու թյուն
նե րի իրա կան տա րա ծու մը և չա փե րը այլ են. իրա կա նու թյան, պատ
կե րա ցում ե րի ու ըն կա լում ե րի մի ջև տար բե րու թյուն ներն ակն հայտ 
են: Խորհր դա յին շրջա նում ամուս նու թյուն ներ նո րեկ նե րի/«ախ պար նե
րի» ու տե ղաբ նակ նե րի մի ջև գրե թե տե ղի չէ ին ու նե նում կամ քիչ էին 
տե ղի ու նե նում, իսկ եթե լի նում էին՝ եր կուս տեք չէ ին քա ջա լեր վում ըն
տա նիք նե րում2: Սա կայն այժմ նե րէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի նկատ
մամբ վե րա բեր մունքն այլն է. այ լևս խիստ չեն հա յաս տան ցի և սփյուռ
քա հայ երի տա սարդ նե րի ամուս նու թյան սահ ման նե րը, հա ճա խա ցել 
են ամուս նու թյան դեպ քե րը: Մո նո էթ նիկ ամուս նու թյամբ շա հագրգռ
ված ծնող նե րը, որոնք դեմ են օտա րազ գու հետ ամուս նու թյա նը, գե
րա դա սում են իրենց զա վակ նե րին ամուս նաց նել Հա յաս տա նում, հա
յաս տան ցի աղջ կա կամ տղա յի հետ՝ հայ մա լու հա մար: Նախ կի նում 
տե ղա ցի նե րի հետ ամուս նա նա լու ար գելք դնող ծնող նե րը ներ կա յումս 
ցան կա նում են հարս տա նել Հա յաս տա նից: Ըստ հար ցազ րույց նե րին 
մաս նակ ցած բա նա սաց նե րի, մեծ հայ կա կան հա մայնք ու նե ցող երկր
նե րից՝ Ռու սաս տա նից, ԱՄՆից հա ճախ են գա լիս Հա յաս տա նից աղ
ջիկ/հարս տա նե լու: Եվ րո պա յից էլ են գա լիս, բայց ավե լի քիչ: Իրենց 
ավան դա պա հու թյամբ հայտ նի պարս կա հայ հա մայն քի որոշ ըն տա
նիք նե րի զա վակ ներ կնու թյան են առ նում հա յաս տան ցի աղ ջիկ նե րի, 
ով քեր նույ նիսկ տե ղա ցի նե րի կար ծի քով «ռու սա կան», «եվ րո պա ցի» 
կնոջ կեր պար ու ազատ պահ վածք ու նեն3: Եր բեմ դրանք ավարտ
վում են բա ժա նու թյամբ, քա նի որ հարս նա ցուն չի ստա նում իր սպա
սած «դրախ տա յին» կյան քը: Լի նում են նաև դեպ քեր, երբ պարս կա հայ 
աղ ջիկն ամուս նա նում է հա յաս տան ցի տղա յի հետ: Թեև իդե ա լա կան 
մա կար դա կում նա խընտ րե լի և ցան կա լի են ամուս նու թյուն նե րը սե փա
կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 

21րդ դա րասկզ բին ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման հա մա
տեքս տում կա րև որ է հայ կնոջ և այ լէթ նիկ, այ լազ գի տղա մարդ կանց 
մի ջև կնքվող ամուս նու թյուն նե րի զար գաց ման մի տում ե րի ազ գա բա
նա կան դի տար կու մը՝ կի րա ռե լով որա կա կան հե տա զո տու թյան մե թոդ
նե րը. ազ գագ րա կան դի տար կում, իրա պա տում ե րի ու սում ա սի րու
թյուն, խո րին հար ցազ րույց և խմբա յին հար ցում:

2 Ստե փա նյան Ա. Սփյուռ քա հա յե րի  խառ նա մուս նա կան ըն տա նիք նե րը 
1946 –1948 թթ. ներ գաղ թի տա րի նե րին/Հայ ինք նու թյան որակ նե րի պահ պա
նու մը  խառ նա մուս նու թյուն նե րում, Երև ան, 2010, էջ 52 –53:

3 Պողոսյան Ս. Դաշտային ազգագրական նյութեր/ԴԱՆ/, Երևան, 2014 թ.:
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Ամուս նու թյուն ներն էթ նիկ ինք նու թյան, մշա կու թա յին առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի պահ պան ման ու փո խանց ման կա րև որ օղակ 
են: Խնդի րը բար դա նում է, երբ ամուս նա կան զույ գը տար բեր ազ
գա յին պատ կա նե լու թյուն ու նի և տար բեր մշա կույթ նե րի կրող է: Հա
յաս տա նում խառ նա մուս նու թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես կա նանց 
ամուս նա կան միգ րա ցի ան նկա տե լի դար ձավ և ակ տի վա ցավ դե ռևս 
1990ական նե րին՝ կապ ված երկ րում տե ղի ու նե ցած սո ցի ալտնտե սա
կան, բա րո յա կան, հո գե բա նա կան և այլ բնույ թի փո փո խու թյուն նե րի 
հետ: Խորհր դա յին շրջա նում նման ամուս նու թյուն նե րի թվով հայ կա
նայք ան հա մե մատ զի ջում էին հա յազ գի տղա մարդ կանց4: Ներ կա
յումս նկա տե լի աճել է հայ կա նանց թի վը, ով քեր ամուս նա նում են օտար 
տղա մարդ կանց հետ: Ամուս նա կան միգ րանտ ներն առա ջին հեր թին 
երի տա սարդ, կրթու թյուն ստա ցած, բա րե տես, օտար լե զու նե րի տի րա
պե տող 20 –25 տա րե կան աղ ջիկ ներ են: Քիչ չեն մին չև 20 տա րի քա յին 
խմբի աղ ջիկ նե րը: Կան նաև 30 –40 տա րե կան կա նայք: Նրանց մեջ 
զգա լի թիվ են կազ մում կրթա կան բարձր ցենզ ու նե ցող նե րը5:

Հայ կինօտար տղա մարդ ամուս նու թյուն ներ են գրանց վում նաև 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում աշ խա տող նե րի շրջա նում: 
Օտա րազ գի նե րի հետ ամուս նա ցած կա նայք մի ան շա նակ գտնում են, 
որ իրենց ամու սին նե րը, ի հա մե մատ հայ տղա մարդ կանց, գնա հա
տող են, շատ ու շա դիր, օգ նող և հար գա լից: Հա տուկ շեշտ վում է, որ 
հայ տղա մարդն իր հայ կնոջ նկատ մամբ ամուս նա կան կյան քի ըն
թաց քում խիստ է, պա հանջ կոտ ամեն հար ցում, մինչ դեռ օտա րազ գի 
կա նանց նկատ մամբ նկա տե լի հան դուր ժող է և նե րո ղա միտ: Հարց
մա նը մաս նակ ցած հա յաս տան ցի երի տա սարդ կի նը գտնում է, որ հայ 
տղա մար դիկ մի տե սակ «ծանր են և դժվար»6: Օտար տղա մարդ կանց 
հետ ամուս նա ցող կա նանց մեջ կան ար դեն ամուս նա ցած և բա ժան
ված կա նայք, ով քեր իրենց սո ցի ա լա կա նա ցու մը, նոր կյան քը փոր ձում 

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. Դաշտային ազգագրական նյութեր/ԴԱՆ/, Երևան, 

2015 –2017թթ:
6 Խորացված հարցազրույց, 30 տարեկան կին, բարձրագույն կրթությամբ, մեկ 

տղա,  Մասիս, 2017:
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են գտնել այլ էթ նիկմշա կու թա յին մի ջա վայ րում: Հայ կա նայք ամուս
նա ցա ծի կար գա վի ճա կը նա խընտ րում են մաս նա գի տա կան առա ջըն
թա ցից7: Նրանց շար քե րում չկան երդ վյալ ամու րի ներ, պար զա պես, 
սե փա կան մշա կու թա յին մի ջա վա րում չլու ծե լով ամուս նու թյան ու ըն
տա նիք կազ մե լու հար ցը, փոր ձում են դա իրա կա նաց նել այլ մի ջա վայ
րում՝ հա ճախ հաշ վի չառ նե լով ընտ րյա լի մեծ տա րի քը: 

Նա խորդ տա րի նե րի հա մե մատ, շրջա պա տը՝ ծնող նե րը, հա րա
զատ նե րը, ըն կե րու հի նե րը, նույ նիսկ հա րև ան նե րը (ով քեր հիմ ա կա
նում ընդ դի մա խո սի դիր քե րում են) հիմ ա կա նում դեմ չեն օտար նե րի 
հետ ամուս նու թյուն նե րին, քա նի որ գտնում են, որ դրա նով ապա հով
վում է ամուս նա ցող կնոջ, ին չու չէ նաև ծնող նե րի, հա րա զատ նե րի 
ապա հով ապա գան, բա րե կե ցիկ կյան քը և հու սա լի հե ռան կա րը: 

Ըստ հարց ված նե րի կար ծիք նե րի՝ մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի 
մի մա սը փո խա դարձ սի րո, հա մակ րան քի ար դյունք է, մի մասն էլ՝ սո
ցի ալտնտե սա կան վի ճա կը կար գա վո րե լու մի ջոց, ու րի շի հաշ վին կա
յա նա լու և ան հոգ ապ րե լու ցան կու թյուն, հաշ վեն կա տու թյուն կամ ուղ
ղա կի ամուս նա ցա ծի կար գա վի ճակ ու նե նա լու ցան կու թյուն: Ընդ որում, 
կա մի ընդ հա նուր մտայ նու թյուն, որ բո լոր օտար նե րը հա րուստ են և 
ապա հով ված:

Հա յու հի ներն այ սօր էլ ամուս նա նում են ամե րի կա ցի նե րի, եվ րո
պա ցի նե րի՝ գեր մա նա ցի նե րի, իտա լա ցի նե րի, ֆրան սա ցի նե րի, անգ
լի ա ցի նե րի, իռ լան դա ցի նե րի և և այ լոց հետ:

Մի իրա պատ ման հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նից Հա րա վաֆ րի կյան 
Հան րա պե տու թյուն աշ խա տե լու գնա ցած կի նը բո լո րո վին օտար մի
ջա վայ րում, հաղ թա հա րե լով մի շարք խնդիր ներ, մեծ դժվա րու թյամբ 
սո վո րում է անգ լե րեն և նույ նիսկ պաշտ պա նում թեկ նա ծո ւա կան թեզ: 
Եղել է դեպք, որ փոր ձել են որ դուն խլել նրա նից և մեծ ջան քե րով կա
րո ղա ցել է սո ցի ա լա կան աշ խա տող նե րից ետ վերց նել նրան: Ամուս նա
նա լով անգ լա խոս տղա մար դու հետ, հի վանդ որ դու հետ բնա կու թյուն 
է հաս տա տել Իռ լան դի ա յում: Հի շում է, որ երբ ամուս նուն նոր աշ խա
տանք են առա ջար կել, ասել են, որ «կնոջդ հետ արի, եթե նա հա վա նի, 

7 Պո ղո սյան Ս. Հայ կնոջ իդե ա լը և սո ցի ալտնտե սա կան  դե րե րի  փո փո խու
թյունն ար դի շրջա նում/Ար դի էթ նամ շա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րը Հա յաս
տա նում, Երև ան, 1997, էջ 27 –28:

 Պո ղո սյան Ս., Սարգ սյան Ա. Ըն տա նիքն ու  ըն տա նե կան հիմ ախն դիր նե
րը հա յոց ավան դա կան հա սա րա կու թյու նում/  Ըն տա նե կան  բռնու թյուն նե րը 
Հա յաս տա նում, Երև ան, 2002, Էջ 24:
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ու րեմ եր կար կման նոր բնա կու թյան վայ րում»: Եվ այդ պես էլ եղել 
է: Իռ լան դի ան իր հա մար խո նավ ու ցուրտ եր կիր է, և ար դեն մի քա նի 
տա րի է, որ ամ ռա նը ըն տա նի քով գա լիս են Հա յաս տան «տա քա նա լու, 
հանգս տա նա լու և շրջե լու»8:

Բարձ րա գույն կրթու թյամբ երի տա սարդ, հայ կա կան մշա կույ թով 
զբաղ վող եր կու աղ ջիկ ներ ամուս նա ցել են, հա մա պա տաս խա նա բար, 
անգ լի ա ցու և իռ լան դա ցու հետ, ու նեն երե խա ներ՝ աղ ջիկ և տղա: Հա
ճախ են վիր տո ւալ տա րած քում տե ղադ րում երե խա նե րի լու սան կար նե
րը: Աղջ կա մայ րը նույ նիսկ տե ղադ րել է իրենց լու սան կար նե րը ազ գա
յին տա րա զով՝ որ պես իր ազ գա յին ինք նու թյան դրսև ո րում:

Որոշ կա նայք Հա յաս տա նում, հա մա տեղ աշ խա տե լու ըն թաց քում 
գտնե լով իրենց կյան քի կե սին, տե ղա փոխ վել են ամուս նու հայ րե նիք: 
Տե ղա վոր վե լուց հե տո հար մար առի թով աշ խա տում են իրենց հա րա
զատ նե րին ևս տե ղա փո խել բնա կու թյան նոր վայր՝ նոր մշա կու թա յին 
մի ջա վայ րում փոր ձե լով ստեղ ծել յու րա յին, փոք րիկ հա րա զա տա կան 
մի ջա վայր: Նրանք ամուս նա կան տա րի քի իրենց հա րա զատ աղ ջիկ նե
րին, կա նանց ծա նո թաց նում են ամուս նու ըն կեր նե րի, բա րե կամ տղա
մարդ կանց հետ:

Այ լազ գի փե սա ցու նե րի հետ ամուս նա ցած մո րա քույր ներն իրենց 
մոտ սո վո րե լու են կան չել քրոջ աղջ կան, որը ամուս նա ցել է դար ձյալ 
օտար տղա մար դու հետ: Մյուս քրոջ աղ ջի կը, որն ամուս նա ցած է հա
յաս տան ցի տղա յի հետ ևս հրա վիր վել է Գեր մա նիա՝ այն տեղ ապ րե լու9: 
Այ լազ գի նե րի հետ ամուս նա ցած ներն իրենց հե տև ից այլ երկր ներ են 
տա նում իրենց երի տա սարդ կամ ամուս նա լուծ ված հա րա զատ կա նանց: 

Հե տաքր քիր մեկ այլ իրա պա տում: Հա յաս տա նաբ նակ ամուս նու 
հետ ան հաշտ կի նը քույ րե րի քա ջա լե րան քով բա ժան վում է ամուս
նուց և աղ ջիկ նե րի հետ մեկ նում Գեր մա նիա, կրկին ամուս նա նում ար
դեն իրեն սպա սող գեր մա նա ցի տղա մար դու հետ: Ավագ դուստ րը ևս 
ամուս նա նում է գեր մա նա ցի տղա յի հետ: Ու նե նա լով որ դի, հայ կա կան 
կրթու թյուն ստա ցած աղ ջի կը ջա նում է օտա րա լե զու մի ջա վայ րում երե
խա յին սո վո րեց նել հա յե րեն՝ որ դու հա յե րեն խո սելն ու ոտա նա վոր ար
տա սա նե լը հայ կա կա նու թյան դրսև ո րում հա մա րե լով10:

8 Պողոսյան Ս. Խորացված  հարցազրույց, 60նն անց ամուսնացած կին, 
Երևան, 2017:

9 Պողոսյան Ս. Ազգագրական դիտարկումեր, Երևան, 2016 –2017 թթ:
10 Խորացված հարցազրույց, 20ն անց տղամարդ, Երևան, 2017 թ.



168 Սվետ լա նա Պո ղո սյան

Հա յաս տա նում աշ խա տե լու ըն թաց քում 40ն անց կի նը ամուս նա
նում է ֆրան սի ա ցու հետ և տե ղա փոխ վում Ֆրան սիա: Ու նե նում է մի 
որ դի, որին ամեն տա րի բե րում է Հա յաս տան: Կարճ ժա նա նակ անց իր 
մոտ է տա նում եղ բոր աղ ջիկ նե րին, ով քեր ևս ամուս նա նում են ֆրան
սա ցի նե րի հետ: Մշտա պես օգ նում է հո րը և նրան խնա մող թո շա կա ռու 
քրո ջը11: Դա նշա նա կում է, որ նման ամուս նու թյուն նե րը աճի նա խադ
րյալ ներ ու մի տում եր ու նեն: Հա վա նա բար նշա նա կու թյուն ու նի այն 
հան գա ման քը ևս, որ հայ կա նայք առանձ նա նում են ավե լի հա մեստ, 
հան դուր ժող կեր պա րով, ըն տա նի քին և ամուս նուն նվիր վա ծու թյամբ: 
Ամուս նա ցող նե րի մեջ կան կա նայք, ով քեր իրենց հա րա զատ էթ նիկ մի
ջա վայ րում ակ տիվ, ֆե մի նաց ված լի նե լով, եվ րո պա ցի կա նանց հա մե
մա տու թյամբ պա կաս ակ տիվ և պա հանջ կոտ են: Այ լէթ նիկ մի ջա վայ
րում նրանց մի ակ հե նա րա նը հա ճախ իրենց ամու սին ներն են, ում և 
ապա վի նում են նրանք:

Լի նում են նաև ամուս նու թյուն ներ ասի ա ցի նե րի հետ: Անգ լե րե նին 
վարժ եր բեմ ի զբո սա վա րը ամուս նա ցել է տա րի քով ճա պո նա ցու հետ 
և տե ղա փոխ վել ամուս նու բնա կու թյան վայր: Շատ հե տաքր քիր շա րու
նա կու թյուն է ու նե ցել այս պատ մու թյու նը: Ճա պո նա ցու հետ ամուս նա
ցած հայ կի նը, հի ա նա լի տի րա պե տե լով անգ լե րե նին, հա յե րեն է սո վո
րեց րել ոչ մի այն իր հայ կա կան ան վամբ աղջ կան, այ լև իր ճա պո նա ցի 
աշա կերտ նե րին: Նրան ցից մե կը հենց վեր ջերս եկել էր Հա յաս տան 
և շատ հեշտ հա ղոր դակց վում էր հա յե րե նով: Այս կի նը ոչ մի այն ին քը 
չի կտրվել իր ազ գա յին ինք նու թյու նից, այլ փոր ձում է դա վառ պա հել 
իր նոր մի ջա վայ րում: Նա նա վա կան հա ճախ այ ցե լում է Հա յաս տան, 
սերտ պա հե լով կա պերն իր հա րա զատ նե րի հետ: Խոս տո վա նում է, որ 
աղ ջիկն առա վել կապ ված է գե րակշ ռող՝ ճա պո նա կան մշա կույ թին և 
ար ժե հա մա կար գին: 

2017 թին հա յաս տա նաբ նակ մի աղ ջիկ, ով գնա ցել էր Չի նաս
տան դա սըն թաց նե րի, վե րա դառ նում է իր չի նա ցի զու գըն կե րոջ հետ 
և Հա յաս տա նում նշում են իրենց հար սա նի քը: Նա գտնում է, որ ճիշտ 
ընտ րու թյու նէ կա տա րել, քա նի որ ամու սի նը սի րում է իրեն, հո գա տար 
է իր և ծնող նե րի նկատ մամբ: Կա րև ո րում է և այն հան գա ման քը, որ 
ամու սի նը գնա հա տում և ար ժև ո րում է իր մշա կույ թը, սո վո րույթ նե րը, 
ծե սե րը, եր կի րը12:

11 Ազգագրական դիտարկումեր, Երևան, 2016 –2017 թթ.
12 Խորացված հարցազրույց,  30ն անց  ամուսնացած կին, Արմավիր, 2017 թ.
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Հան դի պում են նաև ամուս նու թյուն ներ սև ա մորթ նե րի հետ, որը 
մի ան շա նակ չի ըն դուն վում մի ջա վայ րի կող մից: Ոմանք դա քա ջա լե
րում են, հա մա րե լով, որ դա զույ գի իրա վունքն ու անձ նա կան գործն է, 
ոմանք էլ գտնում են, որ դա խա թա րում է հայ ըն տա նի քի տե սա կը, հա
յու գե նը: Վեր ջերս վիր տո ւալ տա րած քում տե ղադր ված ամուս նա կան 
զույ գի՝ հայ աղջ կա և սև ա մորթ տղա յի հայ կա կան տա րա զով լու սան
կա րը կար ծիք նե րի եր կու հա կա դիր բև եռ առա ջաց րեց: Խիստ եվ րո
պա մետ, իրենց աշ խար հա քա ղա քա ցի հա մա րող նե րը դա ող ջու նե ցին՝ 
անխ նա քննա դա տե լով ամեն հայ կա կա նը, ծաղ րե լով իրենց շեշ տած 
«հա յու գե նը», իսկ հա կա ռակ բա նա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ առա ջին
նե րի կար ծի քով՝ «ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան նե րը, ֆա շիստ նե րը» դա 
հա մա րե ցին քայլ ուղղ ված հայ ըն տա նի քի ամ րու թյան, հայ կա կա նու
թյան, ազ գա յին ինք նու թյան և հա յի տե սա կի դեմ:

Ինձ հայտ նի է մի նի գե րի ա ցի տղա մար դու կյան քի իրա պա տու մը: 
Հա յաս տա նում աշ խա տե լու ըն թաց քում ամուս նա ցել է հա յու հու հետ, 
ու նե ցել եր կու արու զա վակ, որոնց մեջ հոր գե նը խիստ ընդգծ ված է: 
Դրա նով հան դերձ, այլ մշա կույթ կրող տղա մար դը հա յե րեն էր սո վո րել, 
հար գան քով էր վե րա բե րում ամեն հայ կա կա նին և հատ կա պես հմտա
ցել էր հայ կա կան կե րա կուր ներ պատ րաս տե լու գոր ծում: Վա յե լում էր 
մի ջա վայ րի հար գան քը և հա մակ րան քը: Քա ղա քա ցի ու թյուն չստա նա
լով, նա ըն տա նի քով տե ղա փոխ վել է Դու բայ13: Նման դեպ քե րը, իհար
կե, քիչ են:

Ու շագ րավ մի մի տում է նկատ վում, որ եթե նախ կի նում այ լազ գու 
հետ ամուս նա ցած զույ գը օտար վում և հե ռաց վում էր եր կու հա մայն քից 
էլ, հի մա որո շա կի հան դուր ժո ղա կա նու թյուն է նկատ վում նման ամուս
նու թյուն նե րի դեպ քում:

Ավստ րա լի ա յում բնակ վող տա րեց քույ րե րը գտնում են, որ հա յե րը 
պետք է ամուս նա նան հա յի հետ, սա կայն ցա վով նկա տում են այն մի
տու մը, որ երի տա սարդ սե րունդն այ լևս հան գիստ է նա յում և առանց 
հա տուկ խնդիր նե րի ամուս նա նում եվ րո պա կան ծագ մամբ փե սա ցու
նե րի հետ: Մինչ դեռ իրենք գտնում են, որ հայ կա կա նու թյու նը խիստ 
զո րա վոր էր իրենց մեջ, հպարտ են իրենց «հայ ըլ լա լով» և չեն ցան կա
ցել ու չեն կա րո ղա ցել ամուս նա նալ օտար նե րի հետ, ըստ որում իրենց 
ծնող նե րը ևս հա մա ձայն չէ ին լի նի նման ամուս նու թյան14:

13 Ազգագրական դիտարկումեր, Երևան, 2015 –2016 թթ.
14 Խորացված հարցազույց, 60ն անց չամուսնացած կին, Երևան 2017 թ.
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Կա նա դա հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից հա րուստ խա վի 
ներ կա յա ցու ցիչ տղա մար դը մի ան գա մայն հան գիստ է վե րա բե րում 
օտար նե րի ամուս նու թյան խնդրին: Նույն հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ 
կի նը զար ման քով նշում է, որ ազ գա յին գոր ծու նե ու թյան մեջ ակ տիվ 
երի տա սարդ կա նայք հա ճախ ընտ րում են օտար ծագ մամբ ամու սին
ներ15: 

Հա յաս տա նաբ նակ երի տա սարդ աղ ջիկ նե րից որոշ նե րը գտնում 
են, որ եթե սի րեն օտար տղա յի կա մուս նա նան նրա հետ, թեև դա վա
նան քը ան պայ ման հաշ վի կառ նեն16:

Օտար տղա մարդ կանց հետ ամուս նա նում են աշ խա տու նակ, վե
րար տադ րո ղա կան տա րի քի կա նայք: Որոշ կա նայք ամուս նա նում սո
ցի ալտնտե սա կան բարձր կար գա վի ճակ ու նե ցող ար տա սահ ման ցի 
տղա մարդ կանց հետ՝ աշ խա տե լով օտար երկ րում, նոր էթ նիկմշա
կու թա յին մի ջա վայ րում գտնել բա րե կե ցիկ կյանք, ստա նալ ամուս նու 
կար գա վի ճա կը՝ դրա նով լու ծե լով իր և իր ըն տա նի քի, հա րա զատ նե րի 
նյու թա կան և սո ցի ա լա կան խնդիր նե րը: Ամուս նա նում են օտար լե զու
նե րի տի րա պե տող աղ ջիկ ներն ու կա նայք, որոնց հա մար հեշտ է միջմ
շա կու թա յին հա ղոր դակ ցու մը: Բազ մէթ նիկ ամուս նու թյան պատ ճառ 
կա րող է լի նել սե փա կան հա սա րա կու թյու նում և մի ջա վայ րում գնա
հատ ված և ար դեն պա հանջ ված չլի նե լը: Հա յաս տա նյան իրա կա նու
թյան մեջ երե սունն անց աղ ջիկ նե րի, կա նանց ամուս նա նա լու շան սե րը 
աս տի ճա նա բար փոք րա նում են և ամուս նա կան տա րի քը հա մար վում է 
ան ցած: Հայ կին  – օտար տղա մարդ ամուս նու թյուն նե րը աճում են մի 
քա նի պատ ճառ նե րով. հայ հա սա րա կու թյան հետ խորհր դա յին շրջա նի 
խնդիր նե րով, սո ցի ա լա կան, ժո ղովր դագ րա կան, ազ գա յինմշա կու թա
յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, նո րաց վող հա սա րա կու թյան ըն ձե
ռած շփման և հա ղոր դակց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մե ծաց մամբ: 
Երի տա սարդ նե րի շրջա նում ար մա տա նում է այն մի տու մը, որ օտար 
ափե րում ապ րե լը ավե լի լավ է, քան սե փա կան երկ րում17: 

Կա րև որ խնդիր է հայ կնոջ կող մից նոր մշա կու թա յին տա րած քի 
յու րաց ման խնդի րը: Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյու նից ծնված երե խա նե րի 

15 Խորացված հարցազրույց, 50նն  անց ամուսնացած կին, Մուսալեռ, 2017 թ:
16 Ֆոկուսխմբային հարցում,  ուսանող  աղջիկներ,  21 –22 տարեկան , Երևան, 

2017 թ.
17 Ֆոկուսխմբային հարցում, 25 –30 տարեկան աշխատող աղջիկներ, Արմա

վիր, 2017 թ.
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մեծ մասն ըն դու նում է տվյալ էթ նիկմշա կու թա յին մի ջա վայ րին պատ
կա նող ծնո ղի լե զուն և ազ գու թյու նը: Դի տար կում ե րը ցույց են տա լիս, 
որ հա ճախ խառ նա մուս նու թյամբ ըն տա նիք նե րում մե ծա ցած երե խա
նե րի շրջա նում նկատ վում է էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյան երկ վու թյան 
հակ վա ծու թյուն. եր բեմ նրանք հպար տո րեն հայ տա րա րում են, որ 
հայ են, եր բեմ էլ, խու սա փե լով շրջա պա տի վե րա բեր մուն քից լռում են 
այդ մա սին: Հարկ է նշել նաև, որ կան օրի նակ ներ, երբ նման ըն տա
նիք նե րում ծնված երե խան դաս տի ա րակ վում է հայ կա կան մշա կու թա
յին մթնո լոր տում, հիմ ա կա նում մոր ջան քե րի շնոր հիվ: Բա վա կա նին 
բարդ է, երբ բազ մէթ նիկ ըն տա նի քում կինն է հայ: Եր կու տաս նա մյա
կից ավել հա մա տեղ կյան քից հե տո հայտ նի ար տիս տու հին ամուս նա
լուծ վում է գեր մա նա ցի ամուս նուց՝ «այդ պես էլ օտար մա լու» պատ
ճա ռա բա նու թյամբ: Այս պա րա գա յում էթ նիկ ինք նու թյան պահ պան ման 
ձգտու մը եր բեմ հան գեց նում է ամուս նա լու ծու թյան: Շատ ավե լի բարդ 
է էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյան պահ պան ման հիմ ախն դիրն այն պի սի 
ըն տա նիք նե րում, որ տեղ ամուս նա կան զույ գը տար բեր վում է ոչ մի այն 
ըստ ազ գա յին, այ լև կրո նա կան պատ կա նե լու թյամբ:

էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյունն առա վել թույլ է ար տա հայտ վում 
այն զույ գե րի շրջա նում, որոնք հա մար վում են մի ջէթ նիկ ամուս նու
թյուն նե րի երկ րորդ սե րունդ: Նրանք ար դեն կա րող են փո խել իրենց 
ազ գա նու նը, չմտա ծել ազ գա յին պատ կա նե լու թյան մա սին, չխո սել մայ
րե նի լեզ վով, մեր վել այն մի ջա վայ րին, որ տեղ բնակ վում են: Հա ջորդ 
սերն դի մեջ այս գոր ծըն թացն առա վել ին տեն սիվ բնույթ կա րող է կրել:

Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի ար դյուն քում տե ղի է ու նե նում ար
ժե քա յին հա մա կար գի վե րա ի մաս տա վո րում, հա մա պա տաս խա նե ցում 
այն իրա կա նու թյա նը, որ տեղ ապ րում են և որը չի նպաս տում էթ նիկ 
ինք նա տի պու թյան պահ պան մա նը:

Այ լէթ նիկ մի ջա վայ րում էթ նիկ ինք նա գի տակ ցու թյան պահ պան
ման խնդիրն առան ձին դեպ քե րում դա դա րում է գե րիշ խող լի նե լուց, 
քա նի որ առաջ նա յին է դառ նում կեն սա կան նվա զա գույ նի ստեղծ
ման, պահ պան ման և հաս տատ վե լու հիմ ախն դի րը, առա վել ևս այն 
դեպ քում, երբ սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում ան հա տի ազ գա յին 
պատ կա նե լու թյու նը խո չըն դո տում է առ կա հիմ ախն դիր նե րի հաղ թա
հար մա նը:

Ըստ էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյունք նե րի, օտար տղա
մարդ կանց հետ աղ ջիկ նե րի ամուս նու թյան հար ցում գյու ղաբ նակ ներն 
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ու նեն կարծր դիր քո րո շում. ավե լի քան 60 տո կոսն ընդ հան րա պես դեմ է 
նման ամուս նու թյուն նե րին, մինչ դեռ քա ղա քա յին մի ջա վայ րում դրանց 
դեմ է 50 տո կո սը, իսկ 25 տո կո սը գտնում է, որ ամուս նու թյան հա մար 
ազ գու թյու նը նշա նա կու թյուն չու նի: Նույն քանն էլ գտնում է, որ դեմ չէ, 
եթե «ըն տա նի քում պահ պան վում են մեր ազ գա յին մշա կույթն ու սո
վո րույթ նե րը»18: Իդե ա լա կան մա կար դա կում հիմ ա կա նում այ լազ գու 
հետ ամուս նու թյու նը հա մար վում է ան ցան կա լի, որը պայ մա նա վոր ված 
է օտար նե րի հետ ու նե ցած մշա կու թա յին, կեն ցա ղա յին և լեզ վա կան 
տար բե րու թյուն նե րով: Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյան ժա մա նակ հնա րա վոր 
է առա ջա նա ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման խնդիր:

Ֆո կուսխմբա յին հար ցում ե րի ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, 
որ երի տա սարդ աղ ջիկ նե րը հիմ ա կա նում դրա կան են վե րա բե րում և 
հնա րա վոր են տես նում իրենց ամուս նու թյունն այ լազ գի, օտար տղա
մարդ կանց հետ՝ հիմ ա կա նում պար տա դիր պայ ման հա մա րե լով 
նրանց քրիս տո նյա լի նե լը: Ու սա նող նե րի շրջա նում անց կաց ված հարց
ման ար դյունք նե րով, դար ձյալ նկա տե լի է հայ կին և օտար տղա մարդ 
ամուս նու թյան նկատ մամբ հան դուր ժող և հան գիստ վե րա բեր մուն
քը: Մի այն խմբում ներգ րավ ված տղան էր բա ցա սա բար վե րա բե րում 
խառն ամուս նու թյուն նե րին:

Տե սա կետ նե րը մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տար
բեր են, հա ճախ բև ե ռա յին: Կա տե սա կետ, որ հայ կնոջ օտա րի հետ 
ամուս նու թյամբ և ամուս նա կան միգ րա ցի ա յով կրճատ վում է ազ գի գե
նո ֆոն դը: Կա նայք, ով քեր կա րող էին ու նե նալ հա յազ գի երե խա ներ, 
կտրվե լով սե փա կան էթ նիկ մշա կու թա յին տա րած քից և մի ջա վայ րից, 
դառ նում են դո նոր ներ այլ ազ գե րի հա մար: Նրանց երկ րորդեր րորդ 
սե րունդ ներն հայ մա լու տե սա կե տից այ լևս վտանգ ված են: Հա կա ռակ 
տե սա կետն ու նե ցող հարց ված նե րը հա մոզ ված են, որ խա ռը ամուս նու
թյուն նե րը, հատ կա պես նրանք, որ կա տար վում են հայ կա կան մի ջա
վայ րում, դրա կան են և նոր լիցք են տա լիս հա յի հին արյա նը, ապա հո
վե լով ազ գին առողջ սերն դով:

Իրա կա նու թյան և ըն կա լում ե րի, իդե ա լա կա նի և իրա կա նի մի
ջև սահ մա նը մեծ է: Տար բեր են ամուս նա կան նա խընտ րե լի ու թյան և 
բազ մէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րի իրա կան պատ կեր նե րը: Ար դյոք աճի 

18 Գալստյան Մ., Օհանջանյան Ռ. Արդի հայ ընտանիքը փոխակերպվող հա
սա րակությունում, Երևան, 2017, էջ 209 –215:
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մի տում եր ու նե ցող հայ կինօտար տղա մարդ մի ջէթ նիկ ամուս նու
թյունն նե րը կհա ճա խա նան և կհան գեց նեն էթ նիկ ինք նու թյան թու լաց
ման՝ ցույց կտա օտար նե րի հետ ամուս նա ցած հա յու հի նե րի և նրանց 
զա վակ նե րի հար մար վո ղա կա նու թյան և սո ցի ա լա կա նաց ման խնդիր
նե րի ազ գա բա նա կան որա կա կան և քա նա կա կան մե թոդ նե րով հե տա
գա ու սում ա սի րու թյու նը:

Свет ла на По го сян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

Эт ног ра фи чес кий му зей Ар ме нии

ТЕН ДЕН ЦИИ МЕ ЖЭТ НИ ЧЕС КИХ И ВНУТ РИ ЭТ НИ ЧЕС КИХ БРА КОВ 
ЖЕН ЩИН АР МЕ НИИ В 21-ОМ ВЕ КЕ

Ре зю ме
Ны неш ний век  пе ри од усо вер шенст во ва ния и раз ви тия но вых тех
но ло гий. Вре мя, ког да меж куль тур ные об ще ния и свя зи ста но вят ся 
бо лее дейст вен ны ми, ока зы вая су щест вен ное вли я ние на от дель ные 
яв ле ния со ци аль ной куль ту ры.

С точ ки зре ния эт но ло гии важ но рас смот реть тен ден ции за му жест ва 
про жи ва ю щих в Ар ме нии ар мя нок с муж чи на ми раз ных внут ри эт
ни чес ких эт ног ра фи чес ких групп, а так же раз ных на ци о наль но стей, 
изу чить их мо ти ва ции.

Важ на за да ча вы яс не ния оп ре де лён ных тен ден ций в сфе ре бра ка в 
сов ре мен ном ар мянс ком об щест ве, оп ре де ле ние гра ни цы, раз де ля
ю щей пред став ле ния и восп ри я тия «сво е го» и «чу жо го» в ар мянс
кой дейст ви тель но сти. Не ма ло важ ны, так же, ос во е ние ар мян ка ми 
но во го куль тур но го прост ранст ва, за да ча прис по соб ле ния и кри те
рий об ра за сов ре мен ной жен щи ны, ви де ния эт ни чес ких восп ри я тий 
и пред став ле ний.

С по мощью ма те ри а лов глу бо ких эт ног ра фи чес ких бе сед и оп ро сов 
це ле вых групп вы яв ля ют ся сов ре мен ные тен ден ции бра ка ар мя нок 
с муж чи на ми дру гих на ци о наль но стей и брач ной миг ра ции, воз раст
ные осо бен но сти брач ной миг ра ции, а так же про фес си о наль но го и 
об ра зо ва тель но го цен за. Рас смат ри ва ют ся так же мне ния и пред став
ле ния ок ру жа ю щих ро ди те лей, род ных, со се дей, дру зей о пред поч
ти тель ных и ме жэт ни чес ких бра ках. 

Клю че вые сло ва: внут ри эт ни чес кий, эт ног ра фи чес кие груп пы, 
муж чи на-жен щи на, брак, ок ру же ние, восп ри я ти е.
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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 intraethnic 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 nonArmenian 
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, sur-
roundings, perceptions.
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Լու սի նե Տա նա ջյան
ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 

ԱԶ ԳԱ ՄԻ ՋՅԱՆ ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ ԼՈՍ ԱՆ ՋԵ ԼԵ ՍԻ  

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔՈՒՄ

Հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում ըն տա նի
քի ինս տի տուտն անընդ հատ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վում. 
փոխ վում են ըն տա նի քի մո դել նե րը, կա ռուց ված քը, ըն տա նե կան 
ար ժեք ներն ու ավան դույթ նե րը: Գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն
տա նի քի ու սում ա սի րու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են խառն 
ամուս նու թյուն նե րի խնդրի հետ: Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում 
գնա լով ավե լի ին տեն սիվ բնույթ են կրում ազ գե րի մի ջև փո խազ դե
ցու թյուն ներն ու շփում ե րը, ին չի հե տև ան քով խառ նա մուս նու թյուն
նե րի թիվ աս տի ճա նա բար ավե լա նում է: 
Նշյալ երև ույթն ակ տի վո րեն դրսև որ վում է հատ կա պես սփյուռ քում, 
որ տեղ առ կա են խառն ամուս նու թյուն նե րի նպաս տա վոր պայ ման
ներ: Ներ կա յաց վող հոդ վա ծի նպա տակն է պար զել ազ գա մի ջյան 
ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը Լոս Ան ջե լե սի հա
յե րի շրջա նում: 
Հոդ վա ծում օգ տա գործ վել են 2011 –2013  թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու
թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի Սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն
նե րի բաժ նի կող մից իրա կա նաց ված ու սում ա սի րու թյան ար
դյունք նե րը: Այն անց կաց վել է հե տև յալ մե թոդ նե րով. ձև այ նաց ված 
հար ցում եր Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի հետ, խո րին և փոր ձա գի տա կան 
հար ցազ րույց ներ հա մայն քա յին հիմ ա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 
Լոս Ան ջե լե սի մի ջա վայ րը, լի նե լով բազ մա տարր և բաց, առա վել 
հա վա նա կան է դարձ նում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րը: Այս
տեղ ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րը հիմ ա կա նում նպաս տում են 
ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի աճին: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում 
են Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի վե րա բեր մուն քը և նա խընտ րու թյուն նե րը 
ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ, մի ջա վայ րա յին և այլ 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի ըն
կալ ման վրա:
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Հիմաբառեր. Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն ներ, սփյուռք, այ լազ գի 
մի ջա վայր, ըն տա նիք, խառն ամուս նու թյուն ներ, մի ջա վայ րա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն, Լոս Ան ջե լե սի հայ կա կան հա մայնք: 

Ժա մա նա կա կից գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րը մշտա պես առա
ջաց նում են փո փո խու թյուն ներ, որոն ցից ան մասն չեն մում գրե թե բո
լոր սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րը: Ըն տա նի քի ինս տի տու տը թե րևս 
ամեն շատն է իր վրա կրում նման փո փո խու թյուն նե րը. փոխ վում են ըն
տա նի քի մո դել նե րը, կա ռուց ված քը, ըն տա նե կան ար ժեք ներն ու ավան
դույթ նե րը: 

Նշված փո փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում, գի տա կան գրա կա
նու թյան մեջ ըն տա նի քի ու սում ա սի րու թյուն ներն ան քակ տե լի ո րեն 
կապ վում են խառն ամուս նու թյուն նե րի խնդրի հետ: Ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րում գնա լով ավե լի հա ճա խա կի են դառ նում ազ գե րի մի ջև 
շփում երն ու փո խազ դե ցու թյուն նե րը, ին չի հե տև ան քով աճում է խառ
նա մուս նու թյուն նե րի թի վը: Այդ երև ույթն առա վել ար դի ա կան է սփյուռ
քի պա րա գա յում: 

Խառն ամուս նու թյուն նե րի խնդրի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րը սփյուռ քում ու սում ա սի րե լու նպա տա կով հոդ վա ծում փորձ է ար
վել վեր լու ծել Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի վե րա բեր մունքն ազ գա մի ջյան 
ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Հոդ վա ծում օգ տա գործ վել են ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի Սփյուռ քի հե տա զո
տու թյուն նե րի բաժ նի կող մից Լոս Ան ջե լե սի հայ կա կան հա մայն քում 
իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը1:

Ու սում ա սի րու թյունն իրա կա նաց վել է հե տև յալ մե թոդ նե րով. 

 ■ ձև այ նաց ված հար ցում Լոս Ան ջե լե սի շրջա նում բնակ վող հա
յե րի հետ՝ ըստ քվո տա յին ընտ րան քի (դրա հա մար հիմք են 
ծա ռա յել հե տև յալ ցու ցիչ նե րը. ծա գու մը, սե ռը, տա րի քը, կրթու
թյու նը),

1 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու
թյան ինս տի տու տի Սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի կող մից` «Սե
փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում հա յե րի հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյան 
հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը. ու սում ա սի րու թյան խնդիր ներն ու հե ռան կար
նե րը» ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 2011 –2013  թթ., ՀՀ ԿԳՆ Գի տու թյան պե տա
կան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ: Ծրագ րի հե ղի նա կը և ղե կա վա րը պ.գ.դ. 
Ռ.Կա րա պե տյանն է:
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 ■ հա մայն քա յին և ըն տա նե կան կյան քի դի տար կում (չներգ րավ
ված և առանց պլա նի),

 ■ խո րին հար ցազ րույց հա մայն քում գոր ծող հիմ ա կան հայ կա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (փոր ձա
գետ ներ՝ ըստ իրենց հմտու թյուն նե րի և տե ղե կաց վա ծու թյան 
աս տի ճա նի): 

Խնդրի դի տարկ ման նպա տա կով, նախ, անդ րա դառ նանք այն գի
տա կան մո տե ցում ե րին, որոնք առ կա են խառ նա մուս նու թյուն նե րի ու
սում ա սի րու թյան դաշ տում: Գի տա կան շրջա նակ նե րում խառն ամուս
նու թյուն ներն իրենց մեջ նե րա ռում են տար բեր կրոն նե րի, ռա սա նե րի, 
էթ նիկ կամ այլ խմբե րի մի ջև տե ղի ու նե ցող ամուս նու թյուն նե րը2: 
Կախ ված հե տա զո տու թյան խնդրից և նպա տակ նե րից՝ դրանք կա րող 
են ու սում ա սիր վել ամ բող ջու թյամբ կամ առան ձին բա ղադ րիչ նե րով: 
Խառն ամու սու թյուն նե րը հատ կա պես կա րև որ տեղ են զբա ղեց նում 
ինք նու թյան խնդրով զբաղ վող ներ հե տա զո տող նե րի շրջա նում, որ տեղ 
առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն է տրվում ազ գա մի ջյան, մի ջէթ նիկ 
ամուս նու թյուն նե րին: Սույն հոդ վա ծում ևս անդ րա դար ձը կա տար վում 
է ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րին: 

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է ասել, որ առ կա են խառն ամուս նու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ հե տև յալ հիմ ա կան պնդում ե րը3. դրանք՝

1) նույն հա սա րա կու թյան տար բեր խմբե րի՝ մի մյանց հա վա սար 
ըն դու նե լու աս տի ճա նի կա րև որ վար քա յին ցու ցա նիշ են.

2) յու րա հա տուկ փո խազ դե ցու թյան ձև են ոչ մի այն ամու սին նե րի, 
այլ նաև նրանց սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի ջև.

3) կա րող են նվա զեց նել էթ նիկ ինք նու թյան ըն կա լու մը հատ կա
պես հա ջորդ սե րունդ նե րի մոտ. 

4) հա սա րա կու թյան մեջ բարձր մա կար դա կի դրսև որ ման դեպ
քում ավե լի են դժվա րաց նում էթ նիկ խմբի սահ ման ման հար ցը՝ 
թու լաց նե լով էթ նիկ սահ ման նե րի հստա կու թյու նը:

2 www.encyclopedia.com/socialsciences/encyclopediasalmanacstran
scriptsandmaps/intermarriage

3 Kalmijn M., Tubergen F. V. A Comparative Perspective օn Intermarriage: Explain
ing Differences Among NationalOrigin Groups In The United States; https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000021/.
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Նշյալ պնդում երն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են էթ նիկ խմբե
րի՝ ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկա տա մամբ վե րա բեր մուն քի 
հետ: Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րը էթ նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի կող մից կա րող են ըն կալ վել ինչ պես դրա կան, այն պես էլ բա ցա
սա կան: Դրան ցից յու րա քան չյու րը կա րող է հան գե ցե նել տար բեր հե
տև անք նե րի և առաջ բե րել հա մա պա տաս խան վարք. բա ցա սա կան 
վե րա բեր մուն քը նպաս տում է ինք նու թյան պահ պան մա նը` լեզ վա կան 
կրո նա կան և այլ բաղդ րիչ նե րով, իսկ դրա կան ըն կա լու մը նպաս տում 
է ին տեգր մա նը, ան գամ ձուլ մա նը: Հայտ նի հետ զո տող Ռ. Դ. Ալ բան 
գտնում է, որ ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րը յու րա հա տուկ և օգ տա
կար բա րո մետր են էթ նիկ ինք նու թյան հա մար4: Նա քննար կում է էթ
նիկ կարծ րա տի պե րի և վար քա ձև ե րի կա յու նու թյան և դրանց փո փո
խու թյուն նե րի հար ցե րը: 

Հե տա զո տող նե րից շա տե րը, այդ թվում և հայ կա կան հա մայնք նե
րի ու սում ա սի րու թյամբ զբաղ վող նե րից, գտնում են, որ ազ գա մի ջյան 
ամուս նու թյուն նե րը հան դի սա նում են հո գև որ անվ տան գու թյան մար
տահ րա վեր նե րից ամե նավ տան գա վո րը սփյուռ քում և առաջ են բե րում 
հայ կա կան ինք նու թյան կորս տի հար ցը5: Սփյուռ քի ու սում ա սի րու
թյան շրջա նակ նե րում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րը, դրանց աճ
ման կամ նվազ ման մի տում ե րը, դրանց մա սին պա տեկ րա ցում ե րը 
դի տարկ վում են մի շարք գոր ծոն նե րի հետ կա պի մեջ : 

Սփյուռ քում հայ կա կան հա մայնք նե րի ու սում ա սի րու թյան դեպ
քում հարկ է անդ րա դառ նալ պայ մա նա կա նո րեն եր կու խումբ գոր ծոն
նե րի, որոնց ազ դե ցու թյամբ կա րող է ձև ա վոր վել հա մայն քի ներ կա յա
ցուցչ նե րի կար ծի քը տվյալ երև ույ թի նկատ մամբ (տե՛ս աղյու սակ 1): 

Այս եր կու խումբ գոր ծոն նե րը փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ են: Հարկ է 
նշել, որ հայ կա կան սփյուռ քի տար բեր հա մայնք ներ, գտնվե լով տար բեր 
մի ջա վայ րե րում, կա րող են դրսև ո րել տար բեր վե րա բեր մունք ազ գա մի
ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Վեր ջի նիս ու սում ա սի րու թյու նը 
թույլ կտա գտնել տվյալ հա մայն քում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի 
շուրջ ձև ա վոր ված վե րա բեր մուն քի կա պը այլ գոր ծոն նե րի հետ: Վեր
ջին նե րի թվում խիստ էա կան է ըն դու նող երկ րի մի ջա վայ րը:

4 The Family: A New Look at Intermarriage in the U.S. https://www.nytimes.
com/1985/02/11/style/thefamilyanewlookatintermarriageintheus.html/.

5 Հովյան Վ. Սփյուռքում հայհունական համագործակցության հարցի շուրջ, 
http://www.noravank.am/arm/seminar/detail.php?ELEMENT_ID=15864:
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Աղյու սակ 1.
Հա մայն քա յին և մի ջա վայ րա յին  

 առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սփյուռ քում

Ար տա քին գոր ծոն ներ Ներ քին գոր ծոն ներ 

Ավան դա կան կամ ժա մա նա
կա կից հա սա րա կու թյուն

Հա մայն քի սո ցի ա լա կան կա ռուց վածք, 
քա նակ 

Բաց կամ փակ մի ջա վայր Ցրիվ կամ հա վաք դա սա վոր վա ծու թյուն 
Կրո նա կան մի ջա վայր և այլն Հա մախմբ վա ծու թյան աս տի ճան 

Սո ցի ա լա կան կա պեր, ըն դուն ված ար
ժեք ներ և այլն 

Այդ իմաս տով, Լոս Ան ջե լե սի մի ջա վայ րը առա վել բաց և ժո ղովր
դա վա րա կան ար ժեք նե րով հա սա րա կու թյուն է: Տար բեր ազ գե րի ներ
կա յու թյու նը և տրվող քա ղա քա ցի ա կան ազա տու թյուն ներն առա վել 
հա վա նա կան են դարձ նում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րը: Այս տեղ 
ար տա քին ազ դե ցու թյուն նե րը հիմ ա կա նում նպաս տում են ազ գա մի
ջյան ամուս նու թյուն նե րի ավե լաց մա նը: Ներ հա մայն քա յին առու մով 
Լոս Ան ջե լեսն ու նի մեծ և, ըստ ծագ ման, բազ մա շերտ հայ հա մայնք` 
բա վա կա նին ցրիվ սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քով և ին տեն սիվ քա նա
կա կան աճով6: Հատ կա պես վեր ջին 50 տա րի նե րի ըն թաց քում Մեր
ձա վոր և Մի ջին Արև ել քի քա ղա քա կան ան ցու դար ձե րի հե տև ան քով 
(Սի րի ա յի և Լի բա նա նի ներ քա ղա քա կան հա կա մար տու թյուն նե րը, Լի
բա նա նի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը, Իրա նի Իս լա մա կան հե ղա
փո խու թյու նը և այլն) հա յե րի մեծ հոս քեր են գրանց վել դե պի Լոս Ան
ջե լես, ինչ պես նաև հետ խորհր դա յին շրջա նից սկսված ար տա գաղ թի 
շա րու նա կա կան մի տում կա Հա յաս տա նից: Այ սօր հայ կա կան հա մայն
քը Լոս Ան ջե լե սում ու նի իր հա րուստ և բազ մա զան ներ կա յու թյու նը, որն 
առա ջին հեր թին ար տա հայտ վում է թե՛ ֆի զի կա կան ներ կա յու թյամբ, 
թե՛ հա մայն քա յին կյան քով (գոր ծող եկե ղե ցի ներ, ազ գա յին, մշա կու թա
յին կենտ րոն ներ, հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն ներ, հա սա րա կա կան և 
բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, մա մուլ, հե ռուս տա տե սու թյուն 
և այլն)7: Բնա կա նա բար այս բո լորն իրենց ազ դե ցու թյունն են ու նե նում 

6 Փի րու մյան Ռ., Ավա գյան Քն. Ամե րի կա յի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ, Հայ սփյուռք 
հան րա գի տա րան., Երև ան, 2003, էջ 33 –46:

7 Փի րու մյան Ռ., Ավա գյան Քն. Ամե րի կա յի Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ, Հայ սփյուռք 
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ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մա մաբ Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի 
վե րա բեր մուն քի վրա: 

Ներ կա յաց նենք Լոս Ան ջե լե սի հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ անց կաց րած խո րին հար ցազ րույց նե րի 
տվյալ նե րը ըն դու նող երկ րի և ներ հա մայն քա յին մի ջա վայ րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ (տե՛ս աղյու սակ 2): 

Աղյու սակ 2.
Մի ջա վայ րա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րը  

Լոս Ան ջե լե սի հայ կա կան հա մայն քում

Ար տա քին մի ջա վայր Ներ քին մի ջա վայր 

Բաց հա սա րա կու թյուն Բազ մա շերտ հայ հա մայնք,
Տար բեր էթ նիկ խմբե րի առ կա յու
թյուն

Բա վա կա նին ցրիվ սո ցի ա լա կան 
կա ռուց վածք

Հան դուր ժո ղա կա նու թյան առ կա
յու թյուն

Ին տեն սիվ քա նա կա կան աճ

Հա մայն քա յին կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հա րուստ ներ կա յու
թյուն

Դրված խնդրի դի տարկ ման հա մար առանձ նաց վել են որո շա կի 
ցու ցիչ ներ, որոնց մի ջո ցով դուրս են բեր վեն ազ գա մի ջյան ամուս նու
թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի և այդ ցու ցիչ նե րի փոխ կապ վա
ծու թյու նը: Դրանք են՝ 

 ■ սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ ներ (սեռ, տա րիք, 
կրթու թյուն),

 ■ տան խո սակ ցա կան լե զու,
 ■ տվյալ երկ րում ապ րե լու ժա մա նա կա հատ ված,
 ■ եր կիր, որ տե ղից տե ղա փոխ վել են: 

Այս պի սով, ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, շուրջ 43%ն է նա
խընտ րում մի այն հա յի հետ ամուս նու թյու նը, մյուս նե րը այն քան էլ ան
հան դուր ժող չեն օտա րազ գի նե րի հետ ամուս նու թյան հար ցի հան դեպ 
(տե՛ս գծա պատ կեր 1): Սա կայն հարց ված նե րի 29%ը նա խընտ րու թյուն 
կտա հա յին, մի ա ժա մա նակ դեմ չի լի նի, եթե իրենց ազ գա յին ավան

հան րա գի տա րան., Երև ան, 2003, էջ 33 –46:
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դույթ ներն ու սո վո րույթ նե րը պահ պան վեն օտա րազ գի ամուս նու կամ 
կնոջ կող մից: Փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րով, ըն տա նիք կազ
մե լու մեջ մեծ նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քը, ար դյոք ան ձը 
ներգ րավ ված է ազ գա յին կա ռույց նե րում և ար դյոք ապ րում է հա մայն
քա յին ակ տիվ կյան քով: Երբ տվյալ ան ձի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի
ճա նը բարձր է և նա կապ ված է սո ցի ա լա կան կա պե րով հա մայն քի ան
դամ ե րի հետ, ամուս նու թյան հար ցում, հիմ ա կա նում, նա խընտ րում է 
իր ազ գի ներ կա յա ցուց չին: 

Գծա պատ կեր 1.
Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի գնա հա տա կան ներն  

ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րին (% հարց ված նե րից)

Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը դի
տար կե լիս կա րև որ է պար զել` հատ կա պես որ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րին է տրվում նա խընտ րու թյու նը: Ի պա տաս խան հար ցին՝ «Ո՞ր ազ
գի հետ է նա խընտ րե լի ամուս նու թյու նը», հարց ված նե րի գրե թե կե սը 
կրկին նշել է մի այ հա յի հետ տար բե րա կը, այն դեպ քում, երբ հար ցի 
մեջ բա ցառ վել է այդ տար բե րա կը (շեշ տադր վել է` բա ցի հա յից, որ ազ
գի հետ է նա խընտ րե լի ամուս նու թյու նը), հե տև ա բար, այդ քան մա սը 
կտրա կա նա պես դեմ է ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րին: Մյուս մա
սը կողմ ո րոշ ված է դե պի այլ ազ գու թյուն ներ, որո ցից առա ջին և երկ
րորդ տե ղում են «ամե րի կա ցի» և «ռուս» տար բե րակ նե րը: Սա կա րող 
է ու նե նալ եր կու հիմ ա կան բա ցատ րու թյուն, որը հաս տատ վում է նաև 
խո րին հար ցազ րույց նե րից ստաց ված տվյալ նե րով: Ըստ հա մայն քա
յին կա ռույց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, այն հա յե րը, ով քեր նա խընտ
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րու թյուն են տա լիս այ լազ գի ներ կա յա ցուց չի, հիմ ա կա նում ընտ րում 
են ամե րի կա ցի, ին չը են թադ րում է տվյալ մի ջա վայ րում առա վել արագ 
ին տեգ րում և սո ցի ա լա կան աճ, ինչ պես նաև «տե ղա ցու» համ բա վի 
ձեռք բե րում երե խա նե րի հա մար: Երկ րորդ հեր թին, նա խընտ րում են 
ազ գա յին ավան դույթ նե րին կամ մշա կու թա յին ար ժեք նե րին առա վել 
մոտ կանգ նած մարդ՝ հիմ ա կան շե տը դնե լով կրո նա կան (քրիս տո նյա) 
պատ կա նե լու թյան վրա: Այլ դեպ քե րում, չնչին տար բե րու թյամբ, հարց
ված նե րը նշել են հույն, լի բա նան ցի, իս պա նա ցի և այլն, ին չը նշա ա կում 
է, որ կոնկ րետ ազ գու թյունն այդ քան էլ էա կան չէ: 

Աղյու սակ 3.
«Ո՞ր ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ է նա խընտ րե լի ամուս նու թյու նը»,  

հար ցում Լոս Ան ջե լե սի հա յե րի շրջա նում (% հարց ված նե րից)

Նա խընտ րու թյուն % հարց ված նե րից

Մի այն հա յի 48,9
Ազ գը մի և նույնն է 8,9
Ռուս 6,7
Ամե րի կա ցի 10,0
Հույն 3,3
Լի բա նան ցի 3,3
Իս պա նա ցի 2,2
Այլ 16,7

Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի շուրջ ձև ա վոր ված պատ կե րա
ցում երն առա վել լավ ըն կա լե լու հա մար դի տար կենք դրա կա պը մի 
քա նի գոր ծոն նե րի հետ: Այս պես, սե ռե րի մի ջև տար բե րու թյուն գրե
թե չի նկատ վում ամուս նու թյան մեջ ազ գա յին կողմ ո րոշ վա ծու թյան 
հար ցում: Ե՛վ տղա մարդ կանց, և՛ կա նանց շրջա նում 40 –45 տո կո սը նա
խընտ րում են մի այն հա յի հետ ամուս նու թյուն (գծա պատ կեր 2): Իհար
կե կան որո շա կի տար բե րու թյուն ներ ամուս նա կան վար քագ ծի և ըն
տա նի քում դե րե րի բաշխ վա ծու թյան մա սին պատ կե րա ցում ե րում: 
Ըստ փոր ձա գետ նե րի, այն ըն տա նիք նե րը, որոն ցում կինն է այ լազ գի, 
ավե լի քիչ հա վա նա կա նու թյուն կա, որ հայ կա կան ավան դույթ նե րը, սո
վո րույթ նե րը և ազ գա յին ար ժեք նե րը կփո խանց վեն հա ջորդ սերն դին: 
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Գծա պատ կեր 2.
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ  

հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ըստ սե ռի (% հարց ված նե րից)

Հա ջոր դիվ դի տար կենք տար բեր տա րի քա յին խմբե րի վե րա բեր
մունքն ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րին: Պայ մա նա կա նո րեն վերց
նե լով երեք սե րունդ, տես նում ենք, որ 50տ. և ավե լի տա րի քա յին խմբի 
մե ծա մաս նու թյու նը նա խընտ րում է ամուս նու թյու նը մի այն հա յի հետ, 
30 –49 տա րի քա յին խմբի մեջ գրե թե կեսն է նա խընտ րում մի այն հա յի 
հետ ամուս նու թյու նը, իսկ 18 –29 տա րի քա յին խմբում՝ մի այն 27.3 տո
կո սը (տե՛ս գծա պատ կեր 3): Երի տա սարդ սերն դի մոտ ավե լի մեծ թիվ 
են կազ մում նրանք, որոնց հա մար նշա նա կու թյուն չու նի ազ գու թյու նը: 
Երի տա սարդ սե րուն դը, հիմ ա կա նում ներգ րավ ված չլի նե լով հա մայն
քա յին կյան քում, մի ա ժա մա նակ ակ տիվ լի նե լով հա մայն քից դուրս ժա
ման ցա յին, կրթա կան, մշա կու թա յին և այլ վայ րե րում, առա վե լա պես 
ձգտում է ընդ հա նուր մի ջա վայր ստեղ ծել իր հա մար` առանց ազ գա յին 
սահ ման նե րի: 

Հա ջորդ ցու ցի չը կրթու թյունն է: Ել նե լով դի տար կում ե րից և փոր
ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րից` պետք է նշել, որ որ քան բարձր է 
ան ձի կրթա կան, սո ցի ալմաս նա գի տա կան մա կար դա կը, այն քան նա 
հա մայք նա յին առօ րյա կյան քից դուրս է, մի ա ժա մա նակ կա րող ակ
տիվ լի նել բար գոր ծա կան կամ հո վա նա վոր չա կան գոր ծու նե ու թյամբ: 
Վեր ջինս, ինչ պես նշել են փոր ձա գետ նե րը, իր ազ դե ցու թյու նը կա րող է 
ու նե նալ նրանց և/կամ նրանց երե խա նե րի ամուս նա կան նա խընտ րու
թյան վրա: Քա նա կա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն, բարձ րա գույն կրթու
թյուն ու նե ցող նե րի առա վել քիչ հատ վածն է նա խընտ րում մի այն հա յի 
հետ ամուս նու թյուն՝ 3.2 տո կոս: Մյուս եր կու կրթա կան խմբե րում մեծ 
թիվ են կազ մել (շուրջ 46 տո կո սը) հա յի հետ ամուս նու թյուն նա խընտ
րող նե րը (տե՛ս գծա պատ կեր 4):
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Գծա պատ կեր 3.
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մունքն  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (% հարց ված նե րից)

Գծա պատ կեր 4.
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի  

և կրթա կան մա կար դա կի կա պը (% հարց ված նե րից)

Մի ջէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րում հատ կա պես մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի, թե ինչ լեզ վով են իրա կա նա նում առօ րյա կեն ցա ղա յին, տան 
շփում ե րը, ինչ լեզ վի կրող է դառ նում երե խան, ով մե ծա նում է այդ 
ըն տա նի քում: Քա նի որ լե զուն ինք նու թյան կա րոր տար րե րից է, ուս տի 
այս ցու ցի չը ազ դում է նաև ամուս նա կան նա խընտ րու թյուն նե րի վրա: 
Ինչ պես ցույց են տա լիս տվյալ նե րը, տա նը հա յե րեն լեզ վով խո սող նե
րի մոտ մի այն հա յի հետ ամուս նու թյան նա խընտ րու թյուն տվող նե րի 
թիվ ամե նա մեծն է՝ 49 տո կոս: Տա նը այլ լե զու ներ գոր ծա ծող նե րի մեջ 
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ակն հայ տո րեն բարձ րա նում է «դեմ չեմ» տար բե րա կի ցու ցա նի շը: Իսկ 
ահա հա վա սա րա պես՝ և՛ հա յե րեն, և՛ այլ լեզ վով խո սող նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը դժվա րա ցել է պա տաս խա նել հար ցին (տե՛ս գծա պատ կեր 5): 

Գծա պատ կեր 5.
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը՝  

կախ ված տան խո սակ ցա կան լեզ վից (% հարց ված նե րից)

Մի ջա վայ րե րի տար բե րու թյու նը կա րև որ գոր ծոն է ազ գա մի ջյան 
ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի ձև ա վոր ման հա մար: 
Հե տա զո տու թյան մեջ դի տարկ վել են տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րից 
եկած հա յե րի վե րա բեր մունքն այդ հար ցի շուրջ: Հա մայն քի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վել են 4 հիմ ա կան խմբե րի` 
Հա յաս տա նից, ԱՄՆ տար բեր շրջան նե րից, Մեր ձա վոր և Մի ջին Արև
ել քից, ԱՊՀ երկր նե րից և Եվ րո պա յից տե ղա փոխ ված հա յե րի խմբեր: 

Ինչ պես պարզ վում է տվյալ նե րից, Հա յաս տա նից մեկ նած հա յե րի 
61 տո կո սը դեմ է այլ ազ գի հետ ամուս նու թյա նը (տե՛ս գծա պատ կեր 6): 
Սա հաս տատ վում է նաև փոր ձա գետ նե րից ստաց ված այն տե ղե կատ
վու թյամբ, որի հա մա ձայն Հա յաս տա նից մեկ նած հա յե րը հիմ ա կա նում 
ըն տա նիք նե րով և մտե րիմ ե րով մեկ ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան տա րա
ծու թյուն են ստեղ ծում, որի ար դյուն քում ամուս նու թյան նա խընտ րու
թյո ւևը հիմ ա կա նում տրվում է հա յե րին (գո նե սկզբնա կան ժա մա նա
կա հատ վա ծում): Պարզ է, որ ԱՄն տար բեր շրջան նե րից եկած հա յե րի 
կամ այն տեղ ծնված նե րի դեպ քում ամե նա շատն է հան դի պում «ազ գու
թյու նը նշա նա կու թյուն չու նի» տար բե րա կը: Իսկ մյուս խմբե րի դեպ քում 
ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը կապ
վում է նաև նախ կին երկ րում տա րած ված կարծ րա տի պե րի, այդ տեղ 
ստեղ ծած հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան հետ: 
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Գծա պատ կեր 6.
Ել քի երկ րի ազ դե ցու թյունն ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի  

հան դեպ վե րա բեր մուն քի վրա (% հարց ված նե րից)

Հա ջոր դիվ դի տարկ վում է հա յե րի` ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն
նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մունքն ին տեգր ման հա մա տեքս տում: Պայ
մա նա կա նո րեն հարց ված նե րի բնա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը 
բա ժան վել է մի քա նի շրջա նի` 1 –5, 6 –10, 11 –20, 21 և ավե լի տա րի նե
րի կտրված քով: Ինչ պես պարզ է դառ նում տվյալ նե րից՝ 1 –5 տա րի 
գտնվող նե րը դե ռևս խնդիր չեն տես նում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն
նե րի հար ցում: Սա խո սում է այն մա սին, որ նոր ներ գաղ թած հա յերն 
առա վել հեշտ կա րող են ու ծաց վել: Զգա լով նոր սո ցի ա լա կան կա պե րի 
և ծա նո թու թյուն նե րի հաս տատ ման կա րիք՝ նրանք հիմ ա կա նում դեմ 
չեն լի նում այլ ազ գե րի հետ ամուս նու թյա նը: Վեր ջինս պայ մա նա վոր
ված է նաև նրա նով, որ հիմ ա կա նում ցան կա նում են յու րա յի նի հատ
կա նիշ ներ ձեռք բե րել: Մի այն հա յի հետ ամուս նու թյան տար բե րակն 
ավե լի շատ են նշում 5 –10 և 10 –20 տա րի նե րի ըն թաց քում տե ղա փոխ
ված հա յե րը: Են թադ րա բար, սե րունդ նե րի ըն թաց քում կամ երե խա նե
րի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում նրանք հատ կա պես զգում են վտանգ
ված ինք նու թյան պահ պան ման խնդի րը: Ինչ վե րա բե րում է 20 և ավե լի 
տա րի ներ այն տեղ բնակ վող նե րին, նրանց մոտ վե րա բեր մուն քի եր կու 
տար բե րակ նե րը՝ «մի այն հա յի հետ» և «ազ գու թյու նը նշա նա կու թյուն 
չու նի» գրե թե հա վա սար են (տե՛ս գծա պատ կեր 7): Վեր ջինս թե րևս 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ցան կա նա լով ամուր պա հել ար մատ
նե րը` նրանց մի մա սը, այ նո ւա մե նայ նիվ, յու րաց նե լով տե ղի մշա կույթն 



187ԱԶ ԳԱ ՄԻ ՋՅԱՆ ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ...

ու ար ժեք նե րը, այն քան էլ նշա նա կությ ւոն չի տա լիս նույն ազ գի հետ 
ամուս նու թյա նը: 

Գծա պատ կեր 7.
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի  

և բնա կու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի կա պը (% հարց ված նե րից)

Ամ փո փե լով հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը, կա րե լի է եզ րա կաց նել.
 ■ Լոս Ան ջե լե սի հայ կա կան հա մայն քում խառ նա մուս նու թյուն նե

րի նկատ մամբ դրսև որ վում է բա վա կան բարձր հան դուր ժո ղա
կա նու թյուն:

 ■ Որ քան բարձր է ան ձի ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը հա
մայն քա յին կյան քում և որ քան ամուր է կապ ված սո ցի ա լա կան 
կա պե րով հա մայն քի ան դամ ե րի հետ, այն քան ավե լի հա վա
նա կան է իր ազ գի հետ ամուս նու թյան հակ վա ծու թյու նը: 

 ■ Հա մայն քում ազ գու թյան ընտ րու թյան հար ցում հիմ ա կան նա
խընտ րու թյուն նե րը տրվում են կա՛մ տե ղա ցի նե րին (արագ ին
տեգր ման, սո ցի ա լա կան աճի նպա տա կով), կա՛մ ավան դույթ
նե րով, բար քե րով ավե լի մոտ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` 
հիմ ա կան շե տը դնե լով կրո նա կան պատ կա նե լու թյան վրա: 

 ■ Երի տա սարդ սե րուն դը, ավե լի բաց լի նե լով տե ղա կան մշա կույ
թի հան դեպ, իր առ ջև սահ մա նա փա կում եր հիմ ա կա նում չի 
դնում այ լազ գի նե րի հետ ամուս նա կան ընտ րու թյան հար ցում: 

 ■ Որ քան բարձր է ան ձի կրթա կան, սո ցի ալմաս նա գի տա կան 
մա կար դա կը, այն քան ավե լի հան դուր ժող վե րա բեր մունք է ձև
ա վոր վում ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի շուրջ:
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 ■ Տար բեր երկր նե րից տե ղա փոխ ված հա յե րի մոտ ազ գա մի ջյան 
ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը պայ մա նա
վոր ված է նաև նախ կին մի ջա վայ րի սո վո րույթ նե րով ու սո ցի
ա լա կան ցան ցով:

Лу си не Та над жян 
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

ОТ НО ШЕ НИЯ К МЕ ЖЭТ НИ ЧЕС КИМ БРА КАМ  
В АР МЯНС КОЙ ОБ ЩИ НЕ ЛОС-АНД ЖЕ ЛЕ СА

Ре зю ме
В кон тек сте сов ре мен ных про цес сов ин сти тут семьи пре тер пе ва ет 
по сто ян ные из ме не ния: ме ня ют ся мо де ли, струк ту ра, цен но сти и 
тра ди ции семьи. В на уч ной ли те ра ту ре ис сле до ва ния семьи тес но 
свя за ны с проб ле мой сме шан ных бра ков. В сов ре мен ных ус ло ви ях 
вза и мо дейст вия и кон так ты меж ду стра на ми бо лее ин тен сив ны, и 
это ста но вит ся при чи ной уве ли че ния про цен та сме шан ных бра ков.

Это яв ле ние осо бен но вы ра же но в Ди ас по ре, где есть бла гоп ри ят ные 
ус ло вия для сме шан ных бра ков. Цель статьи  по ка зать от но ше ние 
к ме жэт ни чес ким бра кам сре ди ар мян ЛосАнд же ле са. В статье ис
поль зо ва ны ре зуль та ты ис сле до ва ния 2011 –2013гг., осу ществ лен ные 
от де лом ис сле до ва ний ди ас по ры НАН РА. Ис сле до ва ние бы ло про
ве де но сле ду ю щи ми ме то да ми:

 ■ · Стан дар ти зи ро ван ные ин тервью с ар мя на ми Лос Анд же ле са, 
 ■ · Глу бин ные и экс перт ные оп ро сы с пред ста ви те ля ми глав ных 

ор га ни за ций ар мянс кой об щи ны. 
Ок ру жа ю щая сре да ар мян ЛосАнд же ле са го мо ген на, отк ры та и этим 
соз да ет боль ше воз мож но стей для ме жэт ни чес ких бра ков. Внеш ние 
воз дейст вия, глав ным об ра зом, спо собст ву ют ро сту ме жэт ни чес ких 
бра ков. В статье пред став ле ны от но ше ния к ме жэт ни чес ким бра кам 
сре ди ар мян ЛосАнд же ле са, а так же вли я ние ок ру жа ю щей сре ды и 
дру гих фак то ров на восп ри я тие ме жэт ни чес ких бра ков.

Клю че вые сло ва: Ме жэт ни чес кие бра ки, Ди ас по ра, ино эт ни чес кая 
сре да, семья, сме шан ные бра ки,  осо бен но сти со ци аль ной сре ды,  Ар-
мянс кая об щи на в Лос-Анд же ле се.
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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 internation 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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Ժա նին Դա նի է լե անՄար գա րե ան
Գա րա կէ օ զե ան Հաս տա տու թիւն

ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԱ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ  
ԸՆ ԿԵ ՐԱ ՅԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ՏԱԳ ՆԱՊ ՆԵՐ

ՄՈՒՏՔ
Ըն տա նի քը առ հա սա րակ, և լի բա նա նա հայ ըն տա նի քը ի մաս նա

ւո րի, կը դի մագ րա ւեն նոր կա ցու թիւն ներ, որոնք ար դիւնքն են ըն կե րա
քա ղա քա կան իրա վի ճակ նե րու ստեղ ծած տնտե սա կան, բա րո յա կան և 
այլ տագ նապ նե րու:

Մեր ներ կա յա ցու ցած այս զե կոյ ցին մէջ ամ փոփ կեր պով պի տի 
անդ րա դառ նանք լի բա նա նա հայ ըն տա նի քին ըն կե րա յին և այլ տագ
նապ նե րու պատ ճառ նե րէն հե տև ե ալ նե րուն.

տնտե սա կան, ու սում ա կան կե ան քի տուժ ման, մշա կու թա յին կե
ան քի տուժ ման, պար տա դիր յա ւե լե ալ ժա մե րու աշ խա տան քի խնդիր
նե րուն, ելեկտ րա կա նու թե ան և ջու րի ան բա ցատ րե լի և ար հես տա
կան տագ նապ նե րու, ար հես տա գի տու թե ան չա րա շահ ման, դա րե րով 
փոր ձար կո ւած կար գե րու մեր ժու մին, մարդ կա յին յա րա բե րու թե անց 
տե ղա տո ւու թե ան, աւան դա կա նի մո ռա ցու մին և օտա րա մո լու թե ան, 
արև մուտ քի մէջ քա ջա լե րո ւող յո ռի բար քե րու որ դեգ րու մին, հա ւատ քի, 
ար ժէք նե րու հան դէպ ան տար բե րու թե ան, քրիս տո նէ ա կան դաս տի ա
րա կու թե ան դե րա կա տա րու թե ան թե րագ նա հա տու մին:

1. Տնտե սա կան
Լի բա նա նէն ներս տնտե սա կան տագ նա պը որ վեր ջին տաս նա

մե ակ նե րուն վե րա ծո ւած է քրո նիք հի ւան դու թե ան, առա ւել սուր բնոյթ 
ստա ցաւ բո լո րիս ծա նօթ, 2011էն իվեր Սու րի ոյ մէջ շա րու նա կո ւող քա
ղա քա կան ահա ւոր կա ցու թե ան հե տև ան քով: Այդ պատ ճա ռով, Լի բա
նա նի մօ տա ւո րա պէս երե քու կէս մի լի ոն հա շո ւող բնակ չու թե ան վրայ 
առա ւել քան եր կու մի լի ոն սու րի ա ցի գաղ թա կան ներ եկան և ծան րա
ցու ցին ար դէն իսկ ո՛չնա խան ձե լի վի ճա կը Լի բա նա նի տնտե սա կան 
կե ան քին:
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Գաղ թական նե րու ահա ւոր հոս քին հե տև ան քով սղու թիւնն ու ան
գոր ծու թիւ նը առա ւել ևս շեշ տա կի բնոյթ ստա ցան և այլ բար դու թիւն նե
րու դուռ բա ցին:

Հա յու թիւ նը, որ պէս Լի բա նա նի կեդ րո նա կան եօթ հա մայնք նե րէն 
մին՝ կը կազ մէ բնակ չու թե ան 4% առ հա րիւ րը, բնա կա նա բար բաժ նե կից 
և կրող եղաւ տի րող կա ցու թե ան բեր մամբ յա ռա ջա ցած տագ նապ նե րուն:

Մեր ներ կա յա ցու մին գլխա ւոր առանց քը ըն կե րու թե ան մի ջին և 
աւե լի վա րի խաւն է, որ Լի բա նա նի բնակ չու թե ան շուրջ 70%ը կը կազ մէ 
և առա ւե լա բար իր առօ րե ա յի եկա մու տէն կա խե ալ է:

Տագ նա պին տուն տո ւող (նա և հե տև անք հան դի սա ցող) առա ջին 
ցայ տուն իրո ղու թիւ նը ան գոր ծու թիւնն է որ ան խու սա փե լի բա ցա սա
կան հե տև անք ներ կը ստեղ ծէ ըն տա նի քէն ներս:

Առա ջին հեր թին՝ առօ րե այ ան մի ջա կան կա րիք նե րը հո գա լու նիւ
թա կան ան բա ւա րա րու թիւ նը՝ զոյ գե րու մի ջև յա ճա խա կի վի ճա բա նու
թիւն, ան հա մա ձայ նու թիւն և սրտնե ղու թիւն կը յա ռա ջաց նէ, որոնք եր
ջա նիկ բոյ նը ի վեր ջոյ կ’առաջ նոր դեն ալե կո ծու մի, հուսկ՝ քայ քայ ման:

Երկ րորդ՝ երկ րին մէջ ստեղ ծո ւած կա ցու թե ան հե տև ան քով երբ շօ
շա փե լի ոչ մէկ նիւ թա կան ապա հո վու թիւն գո յու թիւն ու նի, անո րո շու թե
ան վի ճա կը ինք նա բե րա բար ըն տա նի քը կ’առաջ նոր դէ ան կա յու նու թե
ան, ապա՝ յու սա հա տու թե ան: Նիւ թա կան ան լոյծ հար ցե րու հետզ հե տէ 
կու տակ ման լոյ սին տակ, ըն տա նի քէն ներս տի րող մթնո լոր տը կ’ըլ լայ 
ան դոր րու թե ան նո ւա զու մը, ըն տա նի քի ան դամ ե րու յա րա բե րու թե ան 
մէջ կը շեշ տո ւի հան դուր ժո ղու թե ան պա կա սը, և ի վեր ջոյ կը մղէ որ ան
հա ւա սա րակշ ռու թե ան, հո գե կան խան գա րու մի վի ճակ նե րը հետզ հե տէ 
աւե լի լայն թափ ստա նան: Ոմանք ստի պո ւած իրենց լու ծում ե րը ցկե
անս կը գտնեն դե ղօ րայ քի մէջ, իսկ ու րիշ ներ կ’ապաս տա նին յա տուկ 
բու ժա րան ներ: 

Տնտե սա կան տագ նա պի այլ ազ դակ նե րէն մին կե ան քի յա րա տև 
սղաճն է: Ըն տա նի քի մը կեն սա կան կա րիք նե րը հո գա լու նիւ թա կա նը 
գրե թէ կրկնա պա տիկն է այն եկա մու տին որ կը բե րէ (կամ կը բե րեն) 
տան աշ խա տող նե րը: Հե տև ա բար, ան կա րե լի կը դառ նայ ըն տա նի քի 
մը ար դէն իսկ հա մեստ ծախ սե րը հա ւա սա րակշ ռել: Մի ջին հա շո ւով 
տա րե կան 2% կամ 3% ամ սավ ճա րի յա ւել ման դի մաց նոյ նիսկ երե խա
յին էա կան սնունդ եղող կա թը, կամ չա փա հա սին հա ցը տաս նա պա
տիկ երբ կը սղի՝ ո՛չ մէկ կաս կած որ ան յա ւե լե ալ տաղ տուկ ու մտա հո
գու թիւն կը ստեղ ծէ ըն տա նի քէն ներս:
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Ուսեալի՝ պետական 
որոշումով ճշդուած 

նուազագոյն 
ամսաթոշակ

Ոչուսեալի՝ 
պետական որոշումով 
ճշդուած նուազագոյն 

ամսթոշակ

Հօր աշխատավարձք $ 800 $ 450
Մօր աշխատավարձք $ 800 $ 450

Ընդհանուր մուտք $ 1,600 $ 900

2. Ու սում նա կան կե ան քի տու ժում
Ան գոր ծու թե ան և հե տև ա բար տնտե սա կան կե ան քին ան մի ջա

կա նօ րէն հե տև ող մտա հո գիչ տագ նապ մըն է ու սում ա կան կե ան քի 
տու ժու մը, երբ զա ւակ ներ կը զրկո ւին նոյ նիսկ տար րա կան ու սում ստա
նա լէ՝ հայ կա կան վար ժա րա նի մէջ: Թէ և հայ կա կան վար ժա րան նե րու 
տնօ րէն ներ, ու սում ա կան խոր հուրդ նե րու պա տաս խա նա տու ներ, 
պատ կան մար մին ներ գոր ծակ ցա բար գա ղու թի վե րին մար մին նե րու 
հետ իրենց կա րե լին կ’ընեն հայ աշա կեր տը պա հե լու հայ կա կան վար
ժա րան նե րէ ներս, սա կայն մէկ կող մէ հայ դպրո ցը կան գուն և ամուր 
պա հե լու մար տահ րա ւէ րը, միւս կող մէ ու սու ցիչ նե րու ամ սա թո շակ 
ապա հո վե լու մտա հո գու թիւ նը, ինչ պէս նա և նիւ թա պէս ան բա ւա րար 
ըն տա նիք նե րէ եկած հայ աշա կերտ նե րը դպրո ցի մէջ պա հե լու ճի գը 
իրար մա սամբ հա կադ րո ւող հե տև անք ներ կ’ու նե նան, որոնց կու տա
կու մը մեծ հար ցեր կը ստեղ ծէ լի բա նա նա հայ գա ղու թին մէջ:

Ճիշտ է, որ պե տա կան վար ժա րան նե րը հայ կա կան վար ժա րան
նե րու բաղ դատ մամբ՝ նիւ թա պէս շատ աւե լի մատ չե լի են և կը մա տու
ցեն հարկ եղած ու սում ու գի տու թիւ նը, սա կայն պե տա կան վար ժա
րան յա ճա խե լու պա րա գա յին հայ աշա կեր տը հե ռու կը մայ հայ գիր 
ու գրա կա նու թե նէն, պատ մու թե նէն ու մշա կոյ թէն: Եւ երբ հայ աշա կեր
տը չի մեծ նար հայ կա կան ոգի ով ու շուն չով, հե տև ա բար՝ ինք նա բե րա
բար կը թուլ նայ, կը նո ւա զի իր հա յե ցի ար ժէ հա մա կար գը, նկա րա գի
րը: Դժբախ տա բար այս պա րա գան հետզ հե տէ աւե լի ընդ հան րա ցում 
կ’ար ձա նագ րէ: 

Օտար երկն քի տակ գոր ծող հայ վար ժա րա նը մեծ մար տահ րա ւէ
րի առ ջև կը գտնո ւի ներ կա յիս՝ իր առա քե լու թիւ նը շա րու նա կե լու, հայ 
ինք նու թիւ նը, ոգին ու շուն չը փո խան ցե լու հայ նոր սե րուն դին: Այս մար
տահ րա ւէ րին մե ծա գոյն, գլխա ւոր պատ ճա ռը նիւ թա կանն է:
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Հայ կա կան վար ժա րան
նե րու նո ւա զա գոյն սակ Մէկ զա ւակ Եր կու զա ւակ

Ար ձա նագ րու թիւն $ 100 $ 200
Զա նա զանք $ 400 $ 800
Կրթա թո շակ $ 1500 $ 3000
Գիրք $ 200 $ 400
Հա մազ գեստ $ 100 $ 200
Ընդ հա նուր գու մար $ 2300 $ 4600
Առա ւե լա գոյն զեղ չով $ 1550 $ 3100

Այս տեղ տե ղին է յի շել նա և որ եթէ նիւ թա պէս մի ջին և աւե լի խո
նարհ խա ւը նիւ թա կան դժո ւա րու թե անց բեր մամբ իր զա ւակ նե րը կ’ու
ղար կէ պե տա կան դպրոց, բա րե կե ցիկ և հա րուստ դա սա կար գը որ պէս 
փրես թիժ իր զա ւակ նե րը նոյն պէս կ’ու ղար կէ ոչհայ կա կան, բայց սե
փա կան վար ժա րան ներ, վճա րե լով եռա պա տիկ կամ քա ռա պա տիկ 
կրթա թո շակ, քան այն՝ ինչ պի տի վճա րէր հայ կա կան վար ժա րա նի պա
րա գա յին:

3. Մշա կու թա յին կե ան քի տու ժում 
Ու սում ա կա նի կող քին, նոր սե րուն դը մշա կու թա յին և արո ւես

տի կե ան քին նո ւազ կը հա ղոր դո ւի: Մշա կու թա յին կե ան քին հետ քայլ 
պա հե լը նիւ թա կան որոշ պար տա ւո րու թիւն ներ կ’են թադ րէ: Առօ րե ա յի 
կա րիք նե րուն կա րօտ ծնողք մը՝ մշա կու թա յին կե ան քին առն չո ւի լը կը 
նկա տէ շռայ լու թիւն, և՝ առանձ նաշ նոր հու մը հա րուստ խա ւին:

Մենք, ըն կե րա յին ծա ռա յո ղի հան գա ման քով յա ճախ ակա նա տես 
կ’ըլ լանք, թէ ինչ պէս բազ մա թիւ երե խա նե րու տա ղան դը կը խամ րի, 
երբ չեն կրնար իրենց բնա ծին շնորհ նե րը զար գաց նել նիւ թա կան դժո
ւա րու թե անց պատ ճա ռաւ: Շատ յա ճախ հայ րե նի քէն սփռո ւած, կամ մի
ջազ գա յին հե ռա տե սի լի ալիք նե րէ ցու ցադ րո ւող ման կա կան տա ղանդ
նե րու փա ռա տօ նե րը մեր մա նուկ նե րուն հա մար հե քի ա թա յին կը թո ւին:

Երբ հայ մա նու կը մշա կու թա յին կե ան քէն հե ռու կը գտնո ւի ու կը 
մայ, և նա խա ճա շակն ան գամ չ’ու նե նար իրեն ժա ռան գո ւած մշա կու
թա յին հարս տու թե ան, որ ըն տա նի քի մը հո գեմ տա ւոր զար գաց ման 
առանց քը կը կազ մէ, ասոր հե տև ան քը կ’ըլ լայ բա ցա սա կան անդ րա
դարձ՝ ըն տա նի քի առողջ կազ մա ւոր ման:
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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 հիմական 
պէտքերը միայն

Հեռաձայն $ 40 1 բջիջային և 1 
պետական

Փոխադրածախս $ 100 Անձնական ինքնաշարժ 
կամ փոխադրածախս

Ընդհանուր ելք$ 1,298

4. Պար տա դիր յա ւե լե ալ ժա մե րու աշ խա տանք
Ան գոր ծու թիւ նը եթէ տագ նա պին մէկ երե սը կը կազ մէ, միւս կող մէ՝ 

պար տա դիր յա ւե լե ալ ժա մե րու աշ խա տան քը  – եր բեմ ոչինչ յա ւե լու
մով կամ վճա րու մով  – իսկ շատ յա ճախ ալ՝ անվ ճար, երբ հայ րը կամ 
մայ րը  – շատ ան գամ եր կու քը մի ա սին  – ստի պո ւած կ’ըլ լան օրա կան 
աւե լի քան տաս ժամ աշ խա տիլ, այս կա ցու թիւ նը ևս նոյն քան անա խորժ 
վի ճակ նե րու դուռ կը բա նայ մա նա ւանդ տան մէջ, որով հե տև ամոլ նե
րու, ինչ պէս նա և ծնողքզա ւակ յա րա բե րու թիւ նը հետզ հե տէ կը տկա
րա նայ գե րաշ խա տան քի հե տև ան քով յա ռա ջա ցած գե րյոգ նու թե ան, 
ըն տա նե կան հա ղոր դակ ցու թե ան ժա մա նա կի նո ւազ ման պատ ճա ռով, 
յա նուն՝ հանգս տա նա լու ժա մա նա կի գո յաց ման: Այս տխուր իրո ղու թե
ան վրայ երբ աւելց նենք գե րյոգ նա ծու թե ան հե տև ան քով յա ռա ջա ցած 
ջղագրգ ռու թիւ նը, ապա հասկ նա լի կը դառ նայ թէ տնտե սա կան կարգ 
մը դժո ւա րու թիւն ներ ինչ պէ՛ս կը խան գա րեն ըն տա նե կան ար դէն իսկ 
ոչգո հա ցու ցիչ ու ան նա խան ձե լի վի ճա կը:

Զոյ գե րէն մէ կուն կամ միւ սին բա ցա կա յու թե ան պատ ճա ռաւ հո գա
տա րու թե ան ու խնամ քի ամ բողջ ծան րու թիւ նը երբ կը բեռ ցո ւի ար դէն 
իսկ յոգ նած ու պար տա սած ամուս նոյն կամ կնոջ վրան, ան կաս կած կը 
յա ռա ջաց նէ ժխտա կան հե տև անք ներ թէ՛ զա ւա կի դաս տի ա րա կու թե ան 
ծի րէն ներս և թէ՛ ըն տա նե կան առողջ յա րա բե րա կան կե ան քին վրայ: 
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5. Ելեկտ րա կա նու թե ան եւ ջու րի  
ան բա ցատ րե լի եւ արո ւես տա կան տագ նապ
Վե րո յի շե ալ վա տա ռողջ պայ ման նե րը վստա հա բար մի այն Լի բա

նա նի ըն կե րու թե ան չեն պատ կա նիր: Այս պայ ման նե րը հա սա րա կաց 
են ար դի հա մաշ խար հա յին ըն կե րու թե ան: Այ դու հան դերձ, սա կայն, 
անըն դու նե լին այն է, որ հա կա ռակ քսան հինգ տա րիէ իվեր յա րա բե
րա բար ապա հո վա կան և քա ղա քա կան կա յուն վի ճա կին, Լիբ նա նա նի 
ելեկտ րա կա նու թե ան ու ջու րի ան բա ցատ րե լի և արո ւես տա կան տագ
նա պը շա րու նա կո ւի: Անոր հե տև ան քով պե տա կան ելեկտ րա կա նու թե
ան և ջու րի կա նո նա ւոր վճա րում ե րուն կող քին լի բա նան ցի ըն տա նի քը 
ստի պո ւած է եռա պա տիկ, եր բեմ քա ռա պա տիկ յա ւե լե ալ վճա րում եր 
կա տա րել ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թե ամբ բա նող և ելեկտ րա կա
նու թիւն հայ թայ թող կամ ջուր ծա խող ան ձե րու կամ ըն կե րու թե անց:

6. Ար հես տա գի տու թե ան չա րա շա հում
Տնտե սու թե ան կող քին ար հես տա գի տու թե ան (technology) զար

գա ցու մը որ քան որ այ լա զան մար զե րէ ներս կը նպաս տէ ար դի ըն կե
րու թե ան յա ռաջ դի մու թե ան, միւս կող մէ աղէ տի աղ բիւ րի կը վե րա ծո ւի 
երբ կը չա րա շա հո ւի:

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 անդամեր կ’օտարանան իրար
մէ: 
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բ. Լճացում և հաղորդակցութեան տեղատուութիւն՝ զոյգ գլխաւոր 
ախտաճանաչումերն 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 ստեղ ծած 
անպատում ոլորտներուն մէջ, անտարբեր կը մայ կողակիցին 
դժուարութեանց անմիջական օգնութեան հասնելու, կամ յա
ճախ կը թերանայ զաւակի առօրեայ պարտականութեանց մէջ:

դ. Այստեղ կը բաւականանանք միայն նշելով որ արդի ման կա
վարժ ներ ու հոգեբաններ արդէն իսկ ահազանգ կը հնչեցնեն 
դասաժամերէն աւելի արհեստագիտական միջոցներով տրա
մա դրուող խաղերու վրայ աշակերտներուն թէ մեծերուն վատ
նած ժամանակին խնդրով: Ըստ մասնագէտներու, նման վատ
նումերու պատճառով երեխաներ կ’ունենան ֆի զի քական, 
մտային, վերաբերմունքային բազմաթիւ հարցեր, նաև նկարա
գրային անհամար այլ վասներ, որոնք կը յառաջանան բրտու
թեան, սպանութեան, անտարբերութեան և բազմածախս այլ 
խա ղեր խաղալու մոլին ու գերին դառնալով։

7. Դա րե րով փոր ձար կո ւած կար գե րու մեր ժում
Մտա հո գիչ այլ տագ նապ մըն է ըն տա նե կան առողջ մթնո լոր տին 

տժգուն նա լը՝ դա րե րով փոր ձար կո ւած կար գե րու մեր ժու մին հե տև ան
քով:

Ո՛չ մէկ կաս կած որ ըն կե րու թիւ նը յա րա փո փոխ է և չկայ դրո ւածք 
մը որ ըլ լայ կա տա րե ալ և մա յուն: Այ դու հան դերձ՝ մեր ժե լով հի նը և 
հա մա կեր պե լով նո րին կամ ըն դու նե լով անոր պայ ման նե րը, ժխտա
կան հե տև անք նե րը բնա կա նա բար պի տի ու նե նան իրենց հա մա պա
տաս խան անդ րա դար ձը: 

Այս իմաս տով, նոր ըն տա նիք կազ մող զոյ գեր խոյս տա լով ծնո
ղա կան ան մի ջա կան ներ կա յու թե ան ու հսկո ղու թե ան տակ ըլ լա լէ, կ’ու
զեն վա րել իրենց ազատ կե ան քը: Սա ար դար և իրա ւա ցի ցան կու թիւն 
և իրա ւունք է: Սա կայն երբ զոյ գը կ’աճի ու կը բազ մա նայ՝ մէկ կող մէ 
հետզ հե տէ դժո ւա րա ցող աշ խա տան քի ու գոր ծա տէ րե րու պա հանջ
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կո տու թիւ նը, միւս կող մէ ըն տա նե կան պար տա ւո րու թե անց ան խու սա
փե լի հրա մա յա կա նը՝ զոյ գը նիւ թա կան նոր մար տահ րա ւէ րի առ ջև կը 
դնեն, ապա հո վե լու հա մար խնա մա տար մը կամ խնա մա կալ մը, հո
գա լու տան և երե խա նե րու առտ նին հո գե րը: Սա ան շուշտ նա խան ձե լի 
լու ծում չէ, այլ իր հետ կը բե րէ նո րա նոր հար ցեր, որոնց ման րա մաս նու
թե անց մէջ մտնե լը մեզ պի տի հե ռաց նէ բուն նիւ թէն: Նշենք մի այն որ 
երե խա ներ՝ զրկո ւած ըլ լա լով իրենց մով զբա ղող ծնող նե րու ներ կա յու
թե նէն, կամ օգ տո ւե լով իր պար տա կա նու թիւ նը կա տա րող հո գա տա րի 
սահ մա նա փակ իրա ւա սու թիւն նե րէն, յո ռի բար քե րու կ’առն չո ւին և կը 
մատ նո ւին: Ասոնց հե տև անք նե րը աղի տա լի են:

Զրկո ւած ըլ լա լով ծնո ղա կան ան մի ջա կան հսկո ղու թե նէն ու գուր
գու րան քէն, ո՛չօրի նա կե լի ըն կեր նե րու ազ դե ցու թե ան տակ, անոնք հեշ
տու թե ամբ կը հրա պու րո ւին յո ռի բար քե րով, կ’յի նան թմրե ցու ցիչ նե րու 
գոր ծա ծու թե ան թա կար դը և ի վեր ջոյ կ’առաջ նոր դո ւին այլ հեշ տա կե
ցու թիւն նե րու: 

8. Մարդ կա յին յա րա բե րու թե անց տե ղա տո ւու թիւն
Դար ձե ալ, նոյն ծի րին մէջ, ըն կե րա յին այլ մտա հո գու թիւն մը այն է, 

որ զոյ գի մը տագ նապ նե րու առա ջին հա ղոր դա կից ան ձինք՝ նա խա պէս 
ծնողք, կամ պսա կո ւած զոյ գին աւան դա կան կնքա հայրն ու կնքա մայ րը 
և կամ ան մի ջա կան պա րա գա նե րը կ’ըլ լա յին, որոնք կը փոր ձէ ին որոշ 
չա փով առաջ քը առ նել ըն տա նե կան տագ նա պին: Խոր քին մէջ, թե րևս 
ո՛չ մաս նա գի տա կան, սա կայն բա րի կա մե ցո ղու թե ան վրայ հիմ ո ւած 
ճի գը տար բեր չէ այն աս պա րէ զէն որ Արև մուտ քի մէջ ծա նօթ է որ պէս 
“Marriage counseling”: Դար ձե ալ աւան դա կան դրաց նու թե ան լոյ սին 
տակ դի տո ւած, բա ժակ մը սուր ճի կամ նա խա ճա շի շուրջ, երբ զոյ գեր 
իրենց տագ նապ նե րուն մա սին կ’ար ծար ծէ ին, կար ծիք ու վի ճակ կը փո
խա նա կէ ին, խոր քին մէջ այ սօ րո ւան վճա րո վի “therapy”ն կ’ու նե նա յին: 
Ո՛չ մէկ կաս կած որ աւան դա կա նը զերծ չէր բա ցա սա կան երև ոյթ նե րէ: 
Այ դու հան դերձ, ար դի ըն կե րու թե ան յա ռա ջա ցու ցած իրա վի ճա կը աւե լի 
կա տա րե ալ կամ նա խան ձե լի պատ կեր չի պար զեր:

9. Աւան դա կա նի մո ռա ցում եւ օտա րա մո լու թիւն
Հի նի ու նո րի այս երև ոյ թը աւե լի ևս լայ նօ րէն քննար կե լով, տե

ղին է անդ րա դառ նալ նո րա ձև ու թե ան, աւե լի ճիշտ՝ օտա րա մո լու թե ան 
մա սին, որ հետզ հե տէ կը խա թա րէ Ցե ղաս պա նու թե նէն փրկո ւած մեր 
ժո ղո վուր դին նո րա հաս սե րունդ նե րուն նկա րա գի րը: Օտա րա մո լու թիւ
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նը ան շուշտ նոր երև ոյթ չէ. կը բա ւէ կար դալ 19րդ ու 20րդ դա րե րու հայ 
հե ղի նակ նե րը, որոնք կը խա րա նեն այս յո ռի երև ոյթն ու բար քը: Ճիշտ 
է որ լճա ցու մը՝ ան հատ թէ հա ւա քա կա նու թիւն, կ’առաջ նոր դէ վա տա
ռողջ վի ճա կի, սա կայն առանց խտրու թե ան, ոչընտ րո վի օտար բար
քե րու որ դեգ րու մը ո՛չ թէ կը ճո խաց նեն, այլ առա ւե՛լ ևս կը տժգու նեն 
ար դէն իսկ դիւ րա բեկ մեր ինք նու թիւ նը: Եթէ ըն կե րա յին հա ւաք նե րու 
պատ ճառ ներ կը փնտռենք, առիթ նե րը եր բեք ալ չեն պակ սիր, սա
կայն մո ռա ցու թե ան մատ նե լով հայ կա կան տոհ միկ աւան դու թիւն ներն 
ու սո վո րու թիւն նե րը  – ինչ պի սիք են Տե առ նըն դա ռա ջը, Համ բար ձու մը, 
Վար դա վա ռը ևն.  – երբ կ’որ դեգ րենք Արև մուտ քի շատ յա ճախ բրտու
թե ան ու անիշ խա նու թե ան հաս նող Halloweenը, որ քա նո՞վ լաւ է, ասի
կա, օգ տա կար է ասի կա և ար դա րա ցի է այս որ դեգ րու մը: Դրա ցի ին 
պար տէ զը միշտ կա նաչ տես նե լը կամ գե ղե ցիկ հա մա րե լը իրա պաշտ 
և իրա տես մօ տե ցում չէ: Նման մօ տե ցու մը, ան մի ջա կան ու հե ռա հար 
ժա մա նա կի վրայ կրնայ բար դու թիւն ներ ստեղ ծել՝ անձ նա կան թէ հա
ւա քա կան մա կար դակ նե րու վրայ:

10. Արեւ մուտ քի մէջ քա ջա լե րո ւող յո ռի բար քե րու որ դեգ րում
Արև մուտ քի յո ռի բար քե րու որ դեգր ման ուղ ղու թե ամբ հետզ հե տէ 

ընդ հան րա ցող ու րիշ երև ոյթ մը՝ մի ա սե ռա կա նու թիւնն է, որուն այս
պէսկո չո ւած ար դա րա ցի պատ ճա ռա բա նու թիւն նե րը կը ման վի ճե լի:

Լի բա նա նե ան կեն ցա ղա յին օրէնսդ րու թե ան հա մա ձայն ար գի լո
ւած է այս երև ոյ թը և օրէն քի դէմ յան ցա գոր ծու թիւն է ան, իսկ մե զի 
նման փոքր ազ գի մը հա մար սա լուրջ տագ նապ նե րու դուռ կը բա նայ:

11. Հա ւատ քի, ար ժէք նե րու հան դէպ ան տար բե րու թիւն
Կաս կա ծէ վեր է որ հա ւա տա քի, ար ժէք նե րու հան դէպ ան տար բե րու

թիւ նը կը մայ գլխա ւոր մտա հո գիչ տար րը ըն տա նի քի մը տկա րաց ման և 
փլուզ ման: Երբ կրօն քը և անոր ար ժէ հա մա կար գը գի տակ ցա բար և հա
մո զիչ կեր պով չեն ըն կա լո ւած մեր ըն տա նիք նե րէն ներս, երբ զա ւակ ներ 
քրիս տո նէ ա կան դաս տի ա րա կու թե նէ հե ռու կը մեծ նան, ապա ակն կա լե լի 
է որ օտա րազ գի և այ լա դա ւան կրօն նե րու հե տև ող ան ձե րու հետ կնքո ւած 
խառն ամուս նու թիւն նե րը բնա կան երև ոյթ դառ նան: Դժբախ տա բար այս 
մէ կը վեր ջին եր կու տաս նա մե ակ նե րուն սկսած է գլխապ տոյտ աճ ար ձա
նագ րել լի բա նա նա հայ գա ղու թա յին մեր կե ան քէն ներս:

Ան շուշտ, հա մա մարդ կա յին բնոյթ ու նե ցող ըն կե րա բա նա կան խո
րունկ հարց մըն է ասի կա, սա կայն եթէ առաջ քը չառ նո ւի, մեր ազ գի 
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հիւծ ման և սպառ ման գլխա ւոր պատ ճառ նե րէն մին կրնայ դառ նալ:
Դար ձե ալ ըն կե րա յին ծա ռա յո ղի ամէ նօ րե այ մեր կե ան քին մէջ կը 

հան դի պինք ար ցունք պատ ճա ռող պա րա գա նե րու, երբ պար մա նու հի
ներ, նիւ թա կա նի և կամ ըն տա նե կան այլ հար ցե րէ մղո ւած, կ’ամուս նա
նան ոչքրիս տո նե ա նե րու հետ, առանց անդ րա դառ նա լու որ ո՛չ մի այն 
աւե լի վատ վի ճա կի կը մատ նո ւին, այ լև կը զրկո ւին իրենց կնո ջա կան 
իրա ւունք նե րէն: 

Օտար ամուս նու թիւն նե րու կող քին լուրջ բնոյթ ստա ցած է նա
և ամուս նա լու ծում ե րու քա նա կը: Ճիշտ է, որ շատ յա տուկ և յար գե լի 
պա րա գա ներ գո յու թիւն կրնան ու նե նալ, սա կայն երբ ամուս նու թե ան 
պա հուն խոս տա ցո ւած փո խա դարձ սի րոյ ու հաս կա ցո ղու թե ան, զո հո
ղու թե ան, փո խօգ նու թե ան և ըն տա նե կան սրբու թե անց փո խա րէն ԵՍը 
կ’իշ խէ և ան զի ջո ղու թիւ նը կ’ար մա տա նայ, դժբախ տա բար ան խու սա
փե լի կը դառ նայ ինչինչ երազ նե րով կա ռու ցո ւած բոյ նի մը փլու զու մը, 
աղի տա լի հե տև անք ներ ու նե նա լով մա՛նա ւանդ զա ւակ նե րու կե ան քին 
վրայ: 

12. Քրիս տո նէ ա կան դաս տի ա րա կու թե ան  
դե րա կա տա րու թե ան թե րագ նա հա տում
Վեր ջին տաս նա մե ակ նե րու հա մաշ խար հայ նաց ման սրըն թաց 

ար շա ւը գլխապ տոյտ կը պատ ճա ռէ առ հա սա րակ բո լոր կա ռոյց նե րուն: 
Ահա թէ ին չու կրօն քի դե րա կա տա րու թիւ նը պէտք է վե րար ժև ո րել: Վե
րա ժև ո րել նոր մօ տե ցու մով, ամուր հի մե րու վրայ վե րա հաս տա տե լու 
հա մար ըն կե րու թիւ նը առ հա սա րակ, և հայ ըն տա նի քը ի մաս նա ւո րի:

Այդ վե րար ժև ո րու մը կը սկսի մա նու կի կրօ նա բա րո յա կան դաս տի
ա րա կու թե ամբ, ինչ պէս կ’ըսէ 14րդ դա րու հե ղի նակ Յով հան նէս Երզն
կա ցին՝ « Մա նու կին միտ քը կը նմա նի մո մի, պէտք է անոր վրայ բա րին 
դրոշ մել»: Այո՛, բա րի՛ն դրոշ մել որ պէս զի երբ մեծ նայ՝ զայն դարձ նէ իր 
ան հա տա կա նու թե ան ու բնա ւո րու թե ան, աշ խար հա յե աց քին ու գոր ծու
նէ ու թե ան մղիչ ու ժը, կա րե նալ յաղ թա հա րե լու հա մար իր ամէ նօ րե այ 
հար ցերն և տագ նապ նե րը: 

Աս տու ծոյ խօս քը ան մար ճրագ է: Տագ նապ նե րը, նե ղու թիւն ներն 
ու փոր ձու թիւն նե րը միշտ ներ կայ են մարդ ան հա տի կե ան քէն ներս: 
Մենք՝ քրիս տո նէ ու թիւ նը որ պէս պե տա կան կրօնք ըն դու նող աշ խար հի 
առա ջին ժո ղո վուրդ, ո՛չ մի այն դա ւա նինք Սուրբ Գրի գո րը իբ րև Լու սա
ւո րիչ, այ լև եթէ նոյն հա ւատ քով ալ լու սա ւո րո ւինք՝ կրնանք փա րա տել 
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կե ան քին հրամ ցու ցած մթագ նու թիւն նե րը: Պատ մու թիւ նը վկայ, բայց 
մա նա ւանդ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թիւ նը անլ ռե լի զան գա կա տունն է այս 
ճշմար տու թե ան, թէ՝ կրնանք մա հո ւան դամ բա նէն յա րու թիւն առ նել և 
աշ խար հին ըսել. «գիտ ցէք որ դեռ կեն դա նի եմ»:

ԵԶ ՐԱ ՓԱ ԿՈՒՄ
Եզ րա փա կե լով խօսքս, կ’ու զեմ ըսել$«հայ ըն տա նի քը դա րե րու 

հո լո վոյ թով զար գա ցած, հայ րե նի հո ղին վրայ թէ՝ սփիւռ քե ան պայ
ման նե րու մէջ, կուրծք տո ւած է աղի տա լի իրա դար ձու թե անց, միշտ 
ամ րո ցը մա լով հայ հա ւատ քին, մշա կոյ թին, ար ժէք նե րուն: Ներ կա յի 
տագ նապ նե րը իրենց բնոյ թով որ քան ալ հա սա րա կաց եզ րեր ու նին 
ան ցե ա լի վի ճակ նե րուն հետ, այ նո ւա մե նայ նիւ նոր մար տահ րա ւէր ներ 
են, զորս պար տինք դի մագ րա ւել հա ւա քա բար, ո՛չ մի այն որ պէս առան
ձին ան հատ ներ կամ գա ղութ ներ, այ լև ազ գո վին: 

Այս հաս կա ցո ղու թե ամբ բարձ րօ րէն կը գնա հա տեմ պատ կան 
մար մին նե րու այս հո յա կապ նա խա ձեռ նու թիւ նը. անոնք մեզ տար բեր 
եր կիր նե րէ իմի խմբե լով հայ րե նի հո ղին վրայ, առիթ տո ւին հա ւա քա
բար և սրտբաց զե կոյց նե րով բաժ նեկ ցե լու առօ րե ա յի մեր տագ նապ
նե րը, և որո նե լու լու ծում եր, ի խնդիր մեր ազ գի գո յա պահ պան ման 
կեն սա կան բջի ջը հան դի սա ցող հայ ըն տա նի քին և անոր հզօ րաց ման, 
մեր աչ քե րը միշտ յա ռե լով մեր ժո ղո վուր դի յա ւեր ժու թիւ նը խորհր դան
շող Արա րատ լե ռան:

Жа нин Да ни е лянМар га рян
Ин сти тут Ка ра гё зян

СО ЦИ АЛЬ НЫЕ И ДРУ ГИЕ ПРОБ ЛЕ МЫ  
ЛИ ВАНС КО-АР МЯНС КОЙ СЕМЬИ

Ре зю ме
Семья в це лом и осо бен но ли ванс коар мянс кая семья, про ти во сто ит 
но вым вы зо вам, по я вив шим ся в ре зуль та те ре ли ги оз ных, эко но ми
чес ких, мо раль ных и дру гих тре вог, обус лов лен ных сов ре мен ны ми 
об щест вен нопо ли ти чес ки ми ус ло ви я ми.
Без ра бо ти ца соз да ет не из беж ные не га тив ные пос ледст вия в семье, 
ко то рая при во дит к ее раз ру ше нию. Обя за тель ная свер ху роч ная ра
бо та соз да ет не у добст ва, пре пятст ву ет здо ро вым се мей ным от но ше
ни ям и спо койст вию в семье. Осо бен но не га тив но вли я ет на нуж ды 
пов сед нев ной жиз ни инф ля ция.
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С од ной сто ро ны раз ви тие ре мес лен ни чест ва спо собст ву ет прог рес
су сов ре мен ной жиз ни, с дру гой  – изза зло у пот реб ле ний ста но вит ся 
источ ни ком бедст вий.
Сов ре мен ные тре во ги, по сво ей су ти, как бы не бы ли свя за ны с 
прош лы ми со бы ти я ми, все же, по су щест ву, яв ля ют ся но вы ми вы
зо ва ми, ко то рым ве ро ят но долж ны про ти во сто ять кол лек тив но  – не 
толь ко от дель ны ми об щи на ми, но и всей на ци ей.

Janine Tanielian
Karagheusian Institute

LEBANESE-ARMENIAN FAMILY- SOCIAL AND OTHER DIFFICULTIES

Abstract
The family in general, and LebaneseArmenian family in particular face 
new challenges, which are the result of socialpolitical 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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Ան ժե լա Ամիր խա նյան 
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ 

ՀԱ ՎԱՔ ՉՈՒ ԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ԸՆ ՏԱ ՆԻ ՔԻ  
ԿԵՆ ՍԱ ՊԱ ՀՈՎ ՄԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹՈՒՄ
(ըստ ՀՀ Լո ռու և Տա վու շի դաշ տա յին նյու թե րի)

Հա յոց սննդի հա մա կար գում վայ րի բույ սերն ավան դա բար մեծ կի րա
ռու թյուն ու նեն, սա կայն ազ գագ րա կան նյու թե րը վկա յում են, որ հա
վաք չու թյու նը կեն սա կան նշա նա կու թյուն է ստա նում հատ կա պես սո
ցի ալտնտե սա կան և քա ղա քա կան ան բա րեն պաստ իրա վի ճակ նե րում, 
երբ խախտ վում են կեն սա պա հով ման ավան դա կան ձև ե րը: Այս երև
ույթն ակն հայ տո րեն երև ան եկավ Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մից 
հե տո, և հա վաք չու թյու նը, լի նե լով ադապ տաց ման մե խա նիզմ եր պա
րու նա կող մշա կու թա յին երև ույթ, կեն սա կան նշա նա կու թյուն ստա ցավ 
սո ցի ա լա պես անա պա հով ու խո ցե լի խա վե րի հա մար:

Աղ քա տու թյան և գոր ծազր կու թյան պայ ման նե րում բազ մա թիվ ըն տա
նիք նե րում տե ղի ու նե ցան սե ռե րի ավան դա կան գոր ծա ռույթ նե րի փո
խա կեր պում եր, որոնք դրսև որ վե ցին նաև կա ն

անց ավան դա կան զբաղ մունք նե րից մե կում` հա վաք չու թյան մեջ: 
Առևտ րա յին բնույթ ստա նա լու շնոր հիվ հա վաք չու թյու նը գոր ծա զուրկ 
տղա մարդ կանց որո շա կի գու մար վաս տա կե լու հնա րա վո րու թյուն 
տվեց` հան գեց նե լով տղա մարդ կանց հա վաք չու թյան ձև ա վոր մա նը: 

Սույն հոդ վա ծի նպա տա կը ըն տա նի քի կեն սա պա հով ման հա մա կար
գում հա վաք չու թյան ար դի դրսև ո րում ե րի վեր լու ծու թյունն է: Քննարկ
վել են հե տև յալ խնդիր նե րը. 1) հա վաք չու թյու նը որ պես ըն տա նի քի 
գո յա տև ման մի ջոց, 2) ավան դա կան և ար դի հա վաք չու թյան հա մե
մա տա կան բնու թա գիրն ըստ սե ռա տա րի քա յին խմբե րի, 3) հա վաք
չու թյան մեջ տղա մարդ կանց դե րի և ընդգրկ վա ծու թյան մե ծա ցու մը 
պայ մա նա վո րող հիմ ա կան գոր ծոն նե րը, 4) հա վաք չու թյան ազ դե ցու
թյունն ըն տա նի քի սննդի հա մա կար գի վրա. ա. նո րա մու ծու թյուն ներ 
սննդի հա մա կար գում, բ. վայ րի բույ սե րի կի րա ռու թյան սե զո նա յին 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ձմռան հա մար դրանց պա հես տա վո րու
մը, 5) հա վաք չու թյան մեջ մաս նա գի տա ցած, ինչ պես նաև հա վաք չու
թյամբ ձեռք բե րած բույ սե րի մշակ մամբ զբաղ վող սո ցի ա լա կան խմբե
րի ձև ա վո րու մը, 6) առևտ րա յին և զուտ ըն տա նի քի սննդի հա մա կար գը 
լրաց նող հա վաք չու թյան ընդ հան րու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը:
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Հոդ վա ծի հիմ քում ըն կած են 2009 –2015 թթ. ՀՀ Լո ռու և Տա վու շի մար
զե րում գրան ցած դաշ տա յին ազ գա գրա կան նյու թե րը: Հիմ ա կա նում 
կի րառ վել են պատ մա հա մե մա տա կան, վեր լու ծա կան և հա մա դրա կան 
մե թոդ նե րը:

Հա վաք չու թյու նը լի նե լով ազ գագ րու թյան ու սում ա սի րու թյան առար
կա, առնչ վում է նաև այլ գի տա կար գե րի (բու սա բա նու թյուն, բժշկու
թյուն, բնա պահ պա նու թյուն և այլն), ուս տի ու նի նաև միջ գի տա ճյու ղա
յին հա մա լիր հե տա զո տա կան բնույթ: 

Հիմաբառեր. ըն տա նե կան և տղա մարդ կանց հա վաք չու թյուն, կեն-
սա պա հով ման մշա կույթ և սննդի հա մա կարգ, սե ռե րի ավան դա-
կան գոր ծա ռույթ նե րի փո խա կեր պում:

1988 թ. երկ րա շար ժը, Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զում ու ար
ցա խյան պա տե րազ մը, ինչ պես նաև շրջա փա կու մը Հա յաս տա նում սո
ցի ալտնտե սա կան ծանր իրա վի ճակ ստեղ ծե ցին: Հա սա րա կու թյու նը, 
պատ րաստ չլի նե լով տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան, տնտե սա կան, հա
սա րա կա կան և մշա կու թա յին փո փո խու թյուն նե րին, հայտն վեց դժվա
րին կա ցու թյան մեջ: Այդ երև ույթ նե րը բա ցա սա բար անդ րա դար ձան 
նաև ըն տա նի քի վրա, որը պար տադր ված էր հար մար վե լու կտրուկ 
շրջա դար ձե րի հե տև ան քով առա ջա ցած պայ ման նե րին: 

Սույն հոդ վա ծում, Լո ռու և Տա վու շի մար զե րի բնակ չու թյան օրի
նա կով, կանդ րա դառ նանք ըն տա նի քի՝ նոր պայ ման նե րին ադապ տաց
վե լու դրսև ո րում ե րից մե կին՝ հա վաք չու թյա նը, որը, լի նե լով օժան դակ 
տնտե սա ձև, մեր օրե րում կա րև ո րու թյուն է ստա ցել սո ցի ա լա պես անա
պա հով խա վե րի կեն սա պա հով ման մշա կույ թում:

Հա յոց սննդա կար գում վայ րի բույ սերն ավան դա բար բա վա կա
նին մեծ կի րա ռու թյուն ու նեն: Մաս նա վո րա պես Լո ռի ում և Տա վու շում, 
որ տեղ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րը բա րեն պաստ են առատ բու սա
կա նու թյան հա մար, ան կախ բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կից, վայ րի 
բույ սե րը սննդի մեջ կա րև որ տեղ են գրա վում:

Սա կայն գրա վոր աղ բյուր նե րից, ինչ պես նաև դաշ տա յին ազ գագ
րա կան նյու թե րից հայտ նի է, որ հա վաք չու թյու նը, որ պես ադապ տաց
ման տարր, մեծ կա րև ո րու թյուն է ստա նում հատ կա պես սո ցի ալտնտե
սա կան անն պաստ հան գա մանք նե րում, երբ հիմ ա կան տնտե սա ձև ե րի 
խա փան ման հե տև ան քով մե ծա նում է օժան դակ տնտե սա ձև ե րի նշա
նա կու թյու նը1: Հատ կա պես պա տե րազմ ե րի ժա մա նակ, ինչ պես օրի

1 Культура жизнеобеспечения и этнос, отв. ред. Арутюнов С., Маркарян Э., Е., 
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նակ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին, շատ ըն տա նիք ներ 
գո յա տև ել են հա վաք չու թյամբ՝ սննդի մեջ մեծ քա նա կու թյամբ վայ րի 
բույ սեր օգ տա գոր ծե լով, ինչ պես նաև փո խա նա կե լով հա ցա հա տի կի, 
կաթ նամ թեր քի և այլ նի հետ: Ըստ բա նա սաց նե րի` «ժո ղո վուր դը քո
լով էր ապ րում, քա նի որ աղ քա տու թյու նը շատ էր»2: Ան գամ հնձվո
րին, «որին լավ սնունդ էր հար կա վոր, կե րակ րում էին ան խին (անյուղ) 
եփած բան ջա րով»3:

Այն հան գա ման քը, որ հա վաք չու թյու նը կա րև որ նշա նա կու թյուն 
է ստա նում սո ցի ա լա կան ծանր իրա վի ճակ նե րում, ցույց է տա լիս նաև 
պատ մա կան Հա յաս տա նի բո լոր ազ գագ րա կան շրջան նե րում մեծ տա
րա ծում ու նե ցած «Ան ճարն է կե րել բան ջա րը» ասաց ված քը4: Մինչ օրս 
Լո ռի ում և Տա վու շում պահ պան վել են «գա րուն քա հան էլանք, կապ
րենք», «գա րուն քա ցավ, քո լը դուրս էկավ, սո ված չենք մալ», «կա նա
չը դուրս էկավ, ժո ղո վուր դը կապ րի» և նմա նա տիպ այլ ար տա հայ տու
թյուն նե րը: Կար ծում ենք, տե ղին է հի շել նաև հե տև յալ պատ մու թյու նը. 
մե կը Լո ռի է գնում և հարց նում, թե ինչ պես են ապ րում: Նրան պա տաս
խա նում են. «Եր կու մարդ կա, մեզ պա հում է` բան ջար (եղինջ) բեկն ու 
բալ բա (փի փերթ) աղեն»5:

Նման հի շո ղու թյուն նե րը գո յա տև ում են մինչ օրս, ուս տի Խորհր
դա յին Մի ու թյան փլու զու մից հե տո, տնտե սու թյան ան կման պայ ման
նե րում, ավան դա կան փոր ձի կի րա ռու թյունն ավե լի դյու րին էր, և ըն
տա նի քի նվա զա գույն պա հանջ նե րի բա վա րար ման, սննդի լրա ցու ցիչ 
աղբ յուր նե րի հայ թայթ ման հա մար վե րա դարձ կա տար վեց նաև մո ռա
ցու թյան տրվող տնտե սա ձև ե րին, այդ թվում` հա վաք չու թյա նը:

1983, ст. 276. Арутюнов С., Адаптивное значение культурного полиморфизма,  
ЭО, N 4, 1993, ст. 47. Պատմություններ աղքատության մասին, գիրք երկ րորդ, 
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 Գև որ գյան Գ., Ղզլար, ՀԱԲ, հ. 10, Ե., 1980, էջ 103: Գրի գո րյան Ռ., Գե ղար քու

նիք, ՀԱԲ, հ. 14, Ե., 1983, էջ 219: Գև որ գյան Թ., Լո ռի (Տա շիրք –Ձո րա գետք), 
ՀԱԲ, հ. 20, Ե., 1999, էջ 200: Գէ որ գե ան Գ., Չնքու շա պա տում. քննա կան 
պատ մու թիւն հա յոց Չնքու շի (տե ղագ րա կանպատ մա կանմշա կու թա յինբա
նա հյու սա կանազ գագ րա կան), հ. 1, Երու սա ղեմ, 1970, էջ 288:

5 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Օձուն, 2011:
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Տև ա կա նո րեն շա րու նակ վող աղ քա տու թյան ու գոր ծազր կու թյան 
պայ ման նե րում վայ րի բույ սե րը, որ պես սննդի հա մա կար գը լրաց նող 
այ լընտ րանք, մեծ պա հան ջարկ ստա ցան: Քա նի որ քա ղա քաբ նակ նե րը 
հայտն վել էին ավե լի ծանր սո ցի ա լա կան վի ճա կում, գյու ղաբ նակ նե րից 
բա ցի հա վաք չու թյամբ սկսեց զբաղ վել նաև նրանց մի մա սը, հատ կա
պես ան տա ռա մերձ թա ղա մա սե րի բնակ չու թյու նը: Նրանց խոս քե րով, 
«երկ րա շար ժից դե սը հան դու չոլ են անում, որ ապ րեն»6:

Հա վաք չու թյամբ ավան դա բար զբաղ վել են կա նայք և աղ ջիկ
նե րը7, որոնք հա վա քա ծի մի մա սը բա ժա նում էին հա րև ան նե րին ու 
բա րե կամ ե րին, իսկ վա ճա ռելն ամոթ էր հա մար վում8: Թե րևս այս, 
ինչ պես նաև սահ մա նա փակ առևտ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի պատ
ճա ռով վայ րի բույ սե րի վա ճառ քը մեծ տա րա ծում չու ներ: Սա կայն հետ
խորհր դա յին շրջա նում հա վաք չու թյունն աս տի ճա նա բար ձեռք բե րեց 
ապ րան քա յին նշա նա կու թյուն: Եթե սկզբնա կան շրջա նում «ապ րուս
տի ոչ մի հնար չլի նե լու», ըն տա նի քի սննդի հար ցը լու ծե լու հա մար էին 
զբաղ վում հա վաք չու թյամբ, ապա հե տա գա յում սկսե ցին հա վա քա ծի 
մի մա սը վա ճա ռել և ստա ցած եկամ տով հո գալ տան հոգ սե րը:

Վայ րի բույ սեր վա ճա ռե լով որո շա կի եկա մուտ ստա նա լու հնա
րա վո րու թյու նը նպաս տեց, որ պես զի հա վաք չու թյան նկատ մամբ հե
տաքրք րու թյուն առա ջա նա: Այս երև ույ թը հան գեց րեց այն բա նին, որ 
փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան նաև հա վաք չու թյամբ զբաղ վող նե
րի սե ռատա րի քա յին խմբե րում, քա նի որ այդ գոր ծում ընդգրկ վե ցին 
տար բեր սե ռի և տա րի քի ան ձինք՝ դպրո ցա կան ներ, երի տա սարդ ներ, 

6 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Լոռի, 2009 –2014:
7 Լա լա յե ան Ե., Բոր չա լո ւի գա վառ, ԱՀ, N 10, Թիֆ լիս, 1903, էջ  146: Սրվանձ

տյանց Գ., Եր կեր, հ. 1, Ե., 1978, էջ 44: Թե մուր ճյան Վ., Գա միր քի հա յե րը, 
ՀԱԲ, հ. 1, Ե., 1970, էջ 91: Հա լա ջյան Գ., Դեր սի մի հա յե րի ազ գագ րու թյու նը, 
ՀԱԲ, հ. 5, Ե., 1973, էջ 231, 246: Հա րու թյու նյան Ա., Տա րո նի ազ գագ րա կան 
նյու թեր, ՀԱԻ ԱԲԱ, գործ 68, էջ 4: Գրի գո րյանՍպան դա րյան Մ., Ղա րա բա
ղի ազ գագ րա կան նյու թեր, ՀԱԻ, ԱԲԱ, Գործ 19, էջ 40: Հայ րա պե տյան Հ., 
Սի սի ա նի Շա ղաթ գյու ղի պատ մու թյու նը և ապ րե լա կեր պը (1828 –1928), ՀԱԻ 
ԱԲԱ, Գործ 67, էջ 83: Հա կո բյան Գ., Բա սե նի ազ գագ րու թյու նը և բա նա հյու
սու թյու նը, ՀԱԻ ԱԲԱ, գործ 65, էջ 95: Գա րու նյան Ռ., Շա տախ գա վա ռի ազ
գագ րա կան նյու թեր, ՀԱԻ ԱԲԱ, Գործ 14, էջ 258: Գալս տյան Մ., Չա պա քին
ված վեր քեր (հու շեր ան ցյա լից), ՀԱԻ ԱԲԱ, Գործ 13, էջ 43: Ամիր խա նյան Ա.,  
ԴԱՆ, Լո ռի, 2009 –2013, Տա վուշ, 2014 –2015:

8 Ղա զա րյան Վ., Լո ռու գա վա ռի Մոտ կո րի ազ գագ րա կան նյու թեր, ՀԱԻ ԱԲԱ, 
Գործ 92, էջ 41: Ամիր խա նյան Ա., ԴԱՆ, Լո ռի, 2009 –2014, Տա վուշ, 2014 –2015:
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մի ջին ու բարձր տա րի քի կա նայք ու տղա մար դիկ: Մեծ տա րա ծում 
ստա ցավ նաև այս պես կոչ ված ըն տա նե կան հա վաք չու թյու նը, որի պա
րա գա յում ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դամ իր անե լիքն ու ներ, օրի
նակ, մի քա նի հո գի հա վա քում էին, մյուս նե րը տա նը տե սա կա վո րում, 
կա պեր անում, հյու սում, տա նում շու կա և այլն:

Հա վաք չու թյանն անց նե լը հեշտ էր այն առու մով, որ ֆի նան սա կան 
հա տուկ ներդ րում եր չէ ին պա հանջ վում, ժա մա նա կի խնդիր նույն պես 
չկար, քա նի որ ան գործ էին և հիմ ա կան ճա նա պար հը ոտ քով էին գնում, 
ինչ պես բա նա սաց ներն են ասում՝ «ում ոտը կտրում էր, գնում էր»:

Ավան դա բար հայ կա կան ըն տա նի քի հիմ ա կան կե րակ րո ղը 
տղա մարդն է, որը պա տաս խա նա տու է դրա գո յա տև ման ու բա րե կե
ցու թյան հա մար: Սա կայն Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մից հե տո 
փոխ վե ցին ըն տա նի քի ան դամ ե րի ավան դա կան գոր ծա ռույթ նե րը, 
քա նի որ գոր ծա զուրկ դար ձած տղա մար դիկ հա ճախ ստիպ ված էին լի
նում զբաղ վել այն պի սի աշ խա տան քով, որը բնո րոշ էր կա նանց: Այս 
երև ույթն ակն հայտ է նաև հա վաք չու թյան օրի նա կով, քա նի որ այն 
դար ձավ ըն տա նիք նե րի ու, մաս նա վո րա պես, տղա մարդ կանց ադապ
տա ցի ա յի դրսև ո րում ե րից, և որի շնոր հիվ վեր ջին ներս կա րո ղա ցան 
որոշ չա փով պահ պա նել իրենց սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը:

Հա վաք չու թյան՝ տնտե սա պես որոշ չա փով շա հա վետ դառ նալն աս
տի ճա նա բար նպաս տեց այդ գոր ծում տղա մարդ կանց ընդգրկ վա ծու թյան 
մե ծաց մա նը: Բա ցի այդ, ի տար բե րու թյուն կա նանց, որոնք շա րու նա կում 
են ակ տի վո րեն հա վաք չու թյամբ զբաղ վել, սա կայն շատ չեն կա րող հա
վա քել, քա նի որ ծանր բե ռը հե ռու ան տառ նե րից ու սա րե րից ոտ քով մին
չև ճամ փեզր կամ տուն հասց նե լը դժվար է, տղա մարդ կանց հա վաք չու
թյու նը դար ձավ ավե լի ար դյու նա վետ: Նույ նիսկ սկսեց ձև ա վոր վել այն 
տե սա կե տը, որ հանդ գնա լը, հա վաք չու թյամբ զբաղ վե լը դժվար, կնո ջը 
ոչ սա զա կան գործ լի նե լով ավե լի շատ հա րիր է տղա մարդ կանց: 

Ներ կա յում հա վաք չու թյամբ զբաղ վող նե րին կա րե լի է բա ժա նել 
եր կու խմբի` ըն տա նի քի սննդի հա մա կարգն ապա հո վող ներ և վա ճառ
քի հա մար (կո մեր ցի ոն) հա վաք չու թյամբ զբաղ վող ներ: Առա ջին խում
բը հա վա քում է գրե թե բո լոր ու տե լի բույ սե րը, որոնք օգ տա գոր ծում են 
ապուր նե րի, աղ ցան նե րի, թթու նե րի, քաղց րա վե նիք նե րի, թե յի և այլ 
նպա տակ նե րով: Նրանց գար նա նա յին ճա շա ցան կում զգա լի տեղ են 
գրա վում խո տա բույ սե րը (եղինջ, փի փերթ, շու շան, սինդ րիկ, ղան ձիլ, 
բլդրղան, իծ կոթ, ծնե բեկ և այլն) և սնկե րը:
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Քա նի որ հատ կա պես սո ցի ա լա պես անա պա հով ըն տա նիք նե րի 
հա մար ձմռան պա շա րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի, մե ծա ցավ 
նաև այդ նպա տա կով պա հես տա վոր վող վայ րի բույ սե րի տե սա կա նին: 
Այս պես, ձմռան հա մար ոչ մի այն ավե լուկ և նվիկ, այ լև նույ նիսկ փի
փերթ, զի մել, եղինջ, շու շան են չո րաց նում, իսկ թե յի հա մար՝ մա սուր, 
ուրց, դաղձ, խնկա ծա ղիկ, սրո հունդ և այլն: Թթու նե րը (ղան ձիլ, շու շան, 
բլդրղան, ջոն ջոլ և այլն), մա րի նադ նե րը (աշ նան սնկից), վայ րի մրգե
րից ու հա տապ տուղ նե րից (մոռ, հա ղարջ, մոշ, կծո խուր, հոն, վայ րի 
տանձ, մա մուխ և այլն) կոմ պոտ նե րը, մու րա բա ներն ու այլ քաղց րա վե
նիք նե րը նույն պես ձմռան պա շա րի մեջ զգա լի տեղ գրա վե ցին: 

Եթե առա ջին խմբում կա նայք ավե լի շատ են, ապա կո մեր ցի ոն 
հա վաք չու թյամբ զբաղ վող նե րի մեջ զգա լի թիվ են կազ մում տղա մար
դիկ, որոնք հիմ ա կա նում կա րև ո րում են մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող և 
եկամ տա բեր բույ սե րը՝ հա տապ տուղ ներ (մոռ, մոշ, հա ղարջ, հոն, մա
սուր), ըն կույզ, որոշ խո տա բույ սեր (սինդ րիկ, բո խի, ծնե բեկ, շու շան, 
ղան ձիլ), ինչ պես նաև սնկեր և այլն: Սա կայն հարկ է նշել, որ կո մեր
ցի ոն հա վաք չու թյամբ զբաղ վող նե րի մեջ կա մի շերտ, որը գտնվե լով 
շատ ավե լի ծանր սո ցի ա լա կան վի ճա կում, հա վաք չու թյամբ զբաղ վում 
է վաղ գար նա նից մին չև խոր աշուն՝ հա վա քե լով և’ էժան, և’ թանկ վա
ճառ վող բույ սեր:

Վայ րի բույ սե րի վա ճառ քով զբաղ վում են հիմ ա կա նում կա նայք, 
սա կայն հա վաք չու թյան մեջ ընդգրկ վե լուն զու գըն թաց տղա մար դիկ 
նույն պես սկսե ցին դրա նով զբաղ վել: Խնդիրն այն է, որ սնկե րը, հա
տապ տուղ նե րը, ինչ պես նաև որոշ բույ սեր հա վա քե լուց հե տո հար կա
վոր է արագ իրաց նել, քա նի որ շուտ են փչա նում: Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
ժա մա նակ չկորց նե լու հա մար, հա վա քե լուց ան մի ջա պես հե տո տղա
մար դիկ դրանք շու կա են տա նում, կամ էլ վա ճա ռում են ան տառ նե րին 
մեր ձա կան մայ րու ղի նե րում:

Հա վաք չու թյան ծա վալ նե րի մե ծա ցու մը և որ պես կա յուն զբաղ
մունք դառ նա լու հան գա ման քը խթան դար ձան, որ պես զի հա վա քեն 
այն պի սի բույ սեր, որոնց նախ կի նում կա րև ո րու թյուն չեն տվել: Դրան
ցից են սնկե րը, որոնք հա յոց սննդի հա մա կար գում սահ մա նա փակ կի
րա ռու թյուն են ու նե ցել: Մաս նա վո րա պես Լո ռի ում և Տա վու շում կե րել 
են մի այն ոչ խա րա սունկ (շամ պի նի ոն) և ծա ռի սունկ: Մ յուս սնկե րը, 
չճա նա չե լու և թու նա վոր վե լու վտան գից զերծ մա լու նպա տա կով, չեն 
գոր ծա ծել:
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Ավան դա բար դաշ տե րում աճող ոչ խա րա սուն կը կա նայք են հա
վա քում, իսկ ծա ռի սուն կը՝ տղա մար դիկ, քա նի որ այն ան տառ նե րից ու 
ձո րե րից հա վա քե լը դժվար է ու վտան գա վոր: Լո ռի ում (Փամ բակ, Վա
հագ նա ձոր) և Տա վու շում (Թե ղուտ, Հա ղար ծին), պայ մա նա վոր ված 
բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով, ծա ռի սունկն առատ է, ուս տի վաղ գար
նա նից մին չև ուշ աշուն այն հա վա քե լով նաև վա ճա ռում են հատ կա պես 
մեր ձա կա գլխա վոր մայ րու ղի նե րում և քա ղաք նե րի շու կա նե րում: Եր բեմ 
մեկ անձն օր վա ըն թաց քում կա րող է մին չև 100 կգ ծա ռի սունկ հա վա քել9:

Սա կայն 2010–2014 թթ. Լո ռու մար զում մեր գրա ռած դաշ տա յին 
ազ գագ րա կան նյու թե րը ցույց տվե ցին, որ, բա ցի ոչ խա րասն կից ու ծա
ռի սնկից, Տա շի րի և Ս տե փա նա վա նի շրջան նե րում սկսել են հա վա
քել նաև այն պի սի սնկա տե սակ ներ («բա րա վիկ», «ապ յա տա», «ռյա
դով կա», «լի սիչ կա», «ռի ժիկ», «մասլ յա տա», «սի րա յեշ կա», «գրուզդ» 
և այլն)10, որոնք խորթ են հա յոց ավան դա կան սննդա կար գին: Հայ 
բնակ չու թյու նը դրանց մա սին տե ղե կա ցել է մշտա պես սունկ հա վա քող 
տե ղա ցի ռուս նե րից, և եթե մին չև 1980ակա ն թթ. վեր ջը նրանք այդ 
երև ույ թին ան տար բե րու թյամբ էին վե րա բեր վում, ապա հետ խորհր դա
յին շրջա նի սո ցի ալտնտե սա կան ծանր իրա վի ճա կը, սննդի նոր աղ
բյուր նե րի փնտրտու քը պատ ճառ դար ձան, որ պես զի հե տաքրք րու թյուն 
առա ջա նա11: Այժմ հի շյալ սնկե րի հա վաք չու թյու նը մեծ ծա վալ ներ է 
ստա ցել, դրանք բա վա կա նին հար գի են և մեծ պա հան ջարկ ու նեն, հե
տև ա բար նաև եկամ տա բեր են: Թե րևս այս և ավան դա բար սնկի հա
վաք չու թյամբ զբաղ վե լու հան գա մանք նե րով է պայ մա նա վոր ված այն, 
որ այդ գոր ծով առա վե լա պես տղա մար դիկ են զբաղ վում: Գար նանն 
ու աշ նա նը, նպաս տա վոր եղա նա կա յին պայ ման նե րում, ամեն ոք կա
րող է հա վա քել մին չև մեկ տոն նա սունկ, որի կի լոգ րա մը վա ճառ վում է 
600–1200 դրա մով: Սունկ հա վա քող նե րը հա ճա խորդ նե րի հետ մշտա

9 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Հաղարծին, Թեղուտ, 2015:
10 Այս սնկե րի մա սին հա յերն ա վան դա կան գի տե լիք ներ չու նեն  և ճա նա չում են 

տե ղա ցի ռուս նե րի մի ջո ցով, այդ իսկ պատ ճա ռով ռու սե րեն ան վա նում ե ր են 
գոր ծա ծում:

11 Լո ռու մար զում ավան դա բար կի րա ռու թյուն չու նե ցող սնկա տե սակ նե րի՝ այժմ 
սննդի մեջ ընդգրկ վե լու մա սին ման րա մասն տե’ս Ամիր խա նյան Ա., Սուն կը 
լո ռե ցի նե րի հա վաք չա կան մշա կույ թում, Ավան դա կա նը և ար դի ա կա նը հա
յոց մշա կույ թում, հայ ժո ղովր դա կան մշա կույթ, XVI, Դե րե նիկ Վար դու մյա նի 
ծննդյան 90ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու, Ե., 2014, 
էջ 93–101: 
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կան կա պի մեջ են, ին չը նույն պես նպաս տում է այդ գոր ծով զբաղ վե
լուն, քա նի որ հա մոզ ված են, որ ապ րանքն իրաց վե լու է12:

Հետ խորհր դա յին շրջա նում գյու ղատն տե սու թյան ու մաս նա վո
րա պես այ գե գոր ծու թյան անկ ման հե տև ան քով առանձ նա կի կա րև ո
րու թյուն ստա ցան վայ րի մրգերն ու հա տապ տուղ նե րը: Ան նա խա դեպ 
չա փե րի հա սավ հատ կա պես հա տապ տուղ նե րի հա վաք չու թյու նը, որով 
սկսե ցին զբաղ վել գրե թե բո լոր սե ռատա րի քա յին խմբե րը, քա նի որ 
դրանց վա ճառ քը ամե նա ե կամ տա բերն է: Օրի նակ, օձուն ցի նե րը, աքո
րե ցի ներն ու հագ վե ցի նե րը, իրենց իսկ բնո րոշ մամբ, «սե զո նին մո շով 
ու մո ռով են ապ րում»: Այդ գյու ղե րում սե զո նին տաս նյակ տոն նա նե րով 
հա տապ տուղ են հա վա քում (կգը՝ 500 –1000 դրամ):

Հա տապ տուղ նե րի հա վաք չու թյան մեջ կա նան ցից բա ցի մեծ թիվ 
են կազ մում ոչ մի այն տղա մար դիկ, այ լև երե խա նե րը: Վեր ջին ներս սո
վո րա բար այն պի սի բույ սեր են հա վա քել, որ հենց տե ղում ան մի ջա պես 
կե րել են, իսկ շատ լի նե լու դեպ քում՝ նաև տան ան դամ ե րին բա ժին 
հա նել: Օրի նակ, նրանք հա վա քել են արմ տիք (ադոլ, ճան դուկ, շու շա նի 
ար մատ), խո տա բույ սեր (կռո թուկ, թրթնջուկ, սինձ), դպրո ցա հա սակ նե
րը՝ նաև հա տապ տուղ ներ (մո րի, մոռ, մոշ) և այլն:

Դե ռևս 1970 –80ական թթ. որոշ բնա կա վայ րե րում դպրո ցա կան
ներն իրենց հա գուս տի և գրե նա կան պի տույք նե րի ծախ սը հո գում 
էին նաև մոշ հա վա քե լով: Սա կայն հետ խորհր դա յին շրջա նում նրանք 
ավե լի ակ տի վո րեն սկսե ցին զբաղ վել հա տապ տուղ նե րի հա վաք չու
թյամբ, քա նի որ ըն տա նի քի հոգ սե րը շա տա ցել էին: Այս հան գա ման
քը հան գեց րեց այն բա նին, որ առևտ րա յին բնույթ ստա ցան այն պի սի 
հա տապ տուղ ներ, ինչ պես օրի նակ մո րին է, որը մին չև 1990ական թթ. 
երե խա նե րը հա վա քում էին մի այն իրենց ու տե լու հա մար: Քա նի որ մո
րի հա վա քե լը բա վա կա նին ժա մա նա կա տար է, երե խա նե րի հա մար 
դրա նով զբաղ վելն ավե լի հար մար լի նե լով դար ձավ նրանց «մե նաշ
նոր հը»: Չնա յած քիչ քա նա կու թյամբ, այ նո ւա մե նայ նիվ մո րի նույն պես 
վա ճառ վում է, այն բա վա կա նին թանկ և հար գի հա տապ տուղ նե րից է 
(կգը՝ 1000 դրամ)13:

Հա վաք չու թյանն առնչ վող հե տաքր քիր գոր ծըն թաց ներ են տե ղի 
ու նե նում Ստե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջա նում, որն, առող ջա րա նա յին 

12 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Ստեփանավան, Տաշիր, 2011–2014:
13 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Գյուլագարակ, 2010:
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գո տի լի նե լով, ամ ռա նը մեծ թվով հո վեկ նե րի է հյու րըն կա լում: Բնա
կա նա բար նրանք սնվում են տա րա ծաշր ջա նին բնո րոշ մթերք նե րով, 
որոնց մեջ կա րև որ տեղ ու նեն նաև վայ րի բույ սե րը: Սա կայն ամ ռա
նը վայ րի խո տա բույ սե րը ու տե լու հա մար պի տա նի չեն, բա ցա ռու
թյամբ զի մե լի, թե լու կի ու փի փեր թի, ուս տի դրան ցով պատ րաստ ված 
ու տեստ նե րի մեծ պա հան ջարկ առա ջա ցավ: Ար դյուն քում այս բույ սե
րի վա ճառ քը, որը նախ կի նում հազ վա դեպ երև ույթ էր, մեծ տա րա ծում 
ստա ցավ14:

Ստե փա նա վա նի տա րա ծաշր ջա նում, որ տեղ փշա տե րև ան տառ
ներ կան, դե ռևս խորհր դա յին տա րի նե րին ի հայտ եկավ հա յոց ավան
դա կան հա վաք չա կան մշա կույ թին ան ծա նոթ մի նոր երև ույթ՝ փշա
տե րև ծա ռե րի կո նե րի հա վաք չու թյուն, որով այ սօր զբաղ վում են թե՛ 
տար բեր տա րի քի կա նայք ու տղա մար դիկ, թե՛ երե խա նե րը:

Ու շագ րավ է, որ հա յոց ավան դա կան սննդի հա մա կար գին խորթ 
լի նե լու պատ ճա ռով առևտ րա յին բնույթ ու նի ոչ թե կո նը, այլ դրա նից 
պատ րաստ վող ար տադ րան քը՝ «շիշ կի մեղրն»15 ու մու րա բան: Հատ
կա պես Գյու լա գա րա կում այդ քաղց րա վե նիք նե րը եփում են վա ճա ռե լու 
հա մար, իսկ գնորդ նե րի ստվար մա սը գյու ղի մոտ գտնվող բու սա բա
նա կան այ գու այ ցե լու ներն ու ման կա կան առող ջա րա նում հանգս տա
ցող ներն են: Քա նի որ նրանց գե րակշ ռող մասն այդ քաղց րա վե նիք նե
րի մա սին գա ղա փար ան գամ չու նի, ուս տի վա ճա ռող նե րը պար տա դիր 
տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում դրանց բու ժիչ հատ կու թյուն նե րի և կի
րա ռու թյան մա սին16: 

Լո ռի ում և Տա վու շում մեծ տա րա ծում ու նի նաև ըն կույ զի և տխի լի 
հա վաք չու թյու նը, որի մեջ գե րակշ ռում են տղա մար դիկ: Ըն կույ զը հա
վա քում են և՛ կա նաչ (մու րա բա յի հա մար), և՛ հա սու նա ցած: Ընդ որում, 
ըն կույ զի մու րա բան նույն պես պա հան ջարկ ու նի ու հատ կա պես վա ճառ
վում է Քո բայ րի վանք այ ցե լող ար տա սահ ման ցի զբո սաշր ջիկ նե րին17: 

Կո մեր ցի ոն հա վաք չու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ 
այն է, որ մեծ պա հան ջարկ ու նե ցող և եկամ տա բեր բույ սե րի կի րա ռու
թյու նը, չնա յած ավան դա կան սննդա կար գի բա ղադ րիչ լի նե լուն, ըն տա

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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նի քում սահ մա նա փակ վում է: Օրի նակ, մո ռը, մոշն ու հա ղար ջը գրե թե 
ամ բող ջու թյամբ վա ճա ռում են, ուս տի դրան ցից քիչ քա նա կու թյամբ են 
քաղց րա վե նիք ներ պատ րաս տում՝ մի այն «դե ղա պե տի հա մար»: Փո
խա րե նը դրանց վա ճառ քից առա ջա ցած գու մա րով ավե լի էժան մրգեր 
են գնում, որը նաև նպաս տում է, որ բազ մա զան քաղց րա վե նիք ներ 
պատ րաս տեն:

Շա հագրգռ ված լի նե լով բույ սե րի տե սա կա նու մե ծաց մամբ` առևտ
րա յին հա վաք չու թյամբ զբաղ վող նե րը հե տաքրքր վում են նաև մո ռաց
ված, կամ էլ հա յոց սննդի հա մա կար գին խորթ բույ սե րով ու սնկե րով: 
Այս դեպ քում ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ դրանք հա վա քում են 
ոչ թե իրենց սննդի մեջ գոր ծա ծե լու, այլ վա ճա ռե լու հա մար: Այդ բույ սե
րի մի մա սի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը նե րէթ նիկ շփում ե րի ար դյունք 
են (բո խի, չիչ խան), իսկ մաս նա վո րա պես արո սի, որոշ սնկե րի հա
վաք չու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն հա մա ցան ցով և գրա վոր 
աղ բյուր ներ ու սում ա սի րե լով, այ լև մի ջէթ նիկ (այս դեպ քում ռուս նե րի 
հետ) շփում ե րով: 

Լո ռի ում բո խին գրե թե մո ռաց ված բույ սե րից է, չնա յած որոշ բնա
կա վայ րե րում շա րու նա կում են հա վա քել18: Ու շագ րավ է, որ Հյու սի սա
յին Ար ցա խից եկած փախս տա կան նե րից լո ռե ցի նե րը բո խի հա վա քել 
չսո վո րե ցին, չնա յած տե ղյակ էին, որ «մի տե սակ քոլ կա, որ նրանք 
շատ են սի րում»: Բայց երբ տե սան, որ Սպի տա կի շրջա կա սա րե րից 
վա յոց ձոր ցի նե րը վա ճա ռե լու հա մար բո խի են հա վա քում, հե տաքրք րու
թյուն ցու ցա բե րե ցին19: Բո խու հա վաք չու թյան մեջ, որը զուտ առևտ րա
յին բնույթ ու նի, հա ճախ ընդգրկ վում են ըն տա նի քի բո լոր ան դամ ե րը, 
սա կայն գե րակշ ռում են տղա մար դիկ: Այս հան գա ման քը պայ մա նա
վոր ված է ոչ մի այն շա հու թա բե րու թյամբ, այ լև հա վա քե լու դժվա րու
թյուն նե րով, քա նի որ բույսն աճում է քար քա րոտ տե ղե րում, իսկ հյու թը` 
ձեռ քերն այ րում: Մեր ու սում ա սի րու թյուն նե րի ժա մա նակ յու րա քան
չյուր ըն տա նիք սե զո նին (հու նիսհու լիս) բո խի հա վա քե լով շուրջ մեկ 
մի լի ոն դրա մի եկա մուտ կա րող էր ու նե նալ20: Բո խու հա վաք չու թյու նը 
ձեռն տու է նաև այն բա նով, որ ամ բողջ հա վա քածն ան մի ջա պես 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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վի րա տո ւին, օրի նակ, պա հա ծո նե րի գոր ծա րան նե րին են հանձ նում: Ի 
տար բե րու թյուն Լո ռու, Տա վու շում բո խին (պե քի) սիր ված ու սննդի մեջ 
կի րառ վող բույ սե րից է, որի թթուն, որը հար գի է և պա հանջ ված, նաև 
վա ճա ռում են:

Լո ռի ում չիչ խան քիչ է աճում, և տե ղա ցի նե րի մեծ մա սին դե ռևս 
ծա նոթ չէ: Որոշ բնա կա վայ րե րում չիչ խան սկսել են հա վա քել երկ րա
շար ժից հե տո՝ «երբ տեղ նե րը շատ նեղ լի նե լով հի շել են, որ ու տե լի է»: 
Շա տե րը Վա նա ձո րի շու կա յում Սև ա նի ավա զա նից բեր ված չիչ խա նը 
տես նե լուց հե տո սկսե ցին հա վա քել ու վա ճա ռել21:

1990ական թթ. հա վաք չու թյան ծա վալ նե րի մե ծա ցու մը և առևտ
րա յին բնույ թը հան գեց րեց այն բա նին, որ վայ րի բույ սե րի՝ տև ա կան 
ժա մա նա կով մեծ քա նա կու թյամբ կի րա ռու թյունն ընդ լայ նեց դրան ցից 
պատ րաստ վող ու տեստ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: Հատ կա պես գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րում սննդի մեջ վայ րի բույ սե րի մեծ ընդգրկ վա
ծու թյու նը դրանք ավե լի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծե լու անհ րա ժեշ տու թյուն 
առա ջաց րեց (ինչ պես մշա կել, ինչ պատ րաս տել, ինչ պես ընդգր կել 
ձմռան պա շա րի մեջ և այլն)՝ հա ճախ հան գեց նե լով նաև նո րա մու ծու
թյուն նե րի: Այս պես, եթե վայ րի տան ձից հիմ ա կա նում կոմ պոտ և չիր 
էին պատ րաս տում, ապա այժմ մեծ տա րա ծում են ստա ցել նաև ջե մը, 
հյու թը և մու րա բան: Մա սու րից ավան դա բար հյութ (մաս րա մա ծուն) էին 
եփում, սա կայն այժմ՝ նաև կոմ պոտ և մու րա բա, զկե ռից կոմ պոտ են 
եփում, կծո խու րից՝ մու րա բա և կոմ պոտ: Վայ րի խնձո րից և կի սա հաս 
հո նից մա րի նադ են պատ րաս տում և այլն: Եթե սունկն ավան դա բար 
տա պա կում էին կամ ապուր եփում, ապա այժմ սա լաթ ներ, թթու ներ, 
մա րի նադ ներ են պատ րաս տում: 

Գազ և էլեկտ րա կա նու թյուն չլի նե լու, իսկ հե տա գա տա րի նե րին 
նաև թանկ լի նե լու հե տև ան քով դրանք խնա յո ղա բար օգ տա գոր ծե լու 
հա մար տա րա ծում ստա ցավ առանց ջեր մա յին մշակ ման քաղց րա վե
նիք նե րի (մո շով, հա ղար ջով և մո ռով) պատ րաս տու մը22:

Մի շարք բույ սեր (փի փերթ, զի մել, դան դուռ, ջոն ջոլ, սի բեխ, 
թանթր վե նի, մո րի, մա մուխ, շլոր, կծո խուր, վայ րի ծիթ րոն), որոնք գյու
ղա կան բնա կա վայ րե րում կի րառ վում էին, սա կայն քա ղա քաբ նակ նե
րին գրե թե ան ծա նոթ կամ ան հա սա նե լի էին, շու կա յում հայտն վե լով 
տեղ գրա վե ցին նրանց սննդա կար գում: Իսկ այն բույ սե րը, որոնք վեր

21 Ամիրխանյան Ա., Ուռուտ, 2011:
22 Ամիրխանյան Ա., ԴԱՆ, Վանաձոր, Կուրթան, 2011:
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ջին ներս ավան դա բար գոր ծա ծել են, շու կա յում մեծ քա նա կու թյամբ 
վա ճառ վե լու շնոր հիվ ավե լի շատ սկսե ցին կի րա ռել (շու շան, սինդ րիկ, 
ղան ձիլ, բլդրղան, փա փուկ, ծնե բեկ, վայ րի տանձ, հոն, մա սուր, մոռ, 
մոշ, հա ղարջ և այլն):

Հա յոց մեջ դե ռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րից սննդա բու ժու թյու նը 
բա վա կա նին մեծ տա րա ծում ու նի23, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ հա
վաք չու թյամբ զբաղ վող նե րը հատ կա պես կա րև ո րում են բույ սե րի բու
ժա կան նշա նա կու թյու նը, որի մա սին գնորդ նե րին տե ղե կու թյուն ներ 
հա ղոր դե լով բա վա կա նին մե ծաց նում են դրանց պա հան ջար կը: Եթե 
1990ական թթ. վայ րի բույ սե րը սննդա կարգն էին լրաց նում, ապա այ
սօր դրանք կա րև որ վում են նախ և առաջ էկո լո գի ա պես մա քուր, վի
տա մին նե րով հա րուստ և առող ջա րար, ինչ պես նաև հա մեղ լի նե լու 
հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով նա խա պատ վու թյու նը տրվում է, օրի նակ, 
ոչ թե մշա կո վի, այլ վայ րի մո ռին ու հա ղար ջին, որոնց մու րա բա նե րը 
հա մար վում են մրսա ծու թյան լա վա գույն դե ղա մի ջոց: Ալոճն ու թանթր
վե նին, որոնք չնչին կի րա ռու թյուն ու նե ին նույ նիսկ գյու ղե րում, այ սօր 
բու ժիչ հատ կու թյուն նե րի հա մար քա ղաք նե րում պա հան ջարկ ու նեն 
և բա վա կա նին թանկ են վա ճառ վում (500 –800 դրամ): Հի շյալ հան
գա մանք նե րը նպաս տե ցին, որ վայ րի բույ սե րը ստա նան նաև ար դյու
նա բե րա կան նշա նա կու թյուն, ուս տի պա հա ծո նե րի գոր ծա րան նե րը 
դրանք մեծ քա նա կու թյամբ մթե րում են:

Դե ղա բույ սե րի (ուրց, դաղձ, հա զա րա թեր թիկ, խնկա ծա ղիկ, ան
թա ռամ, լո րե նու ծա ղիկ, մա րի ա մա խոտ, գնար բուկ, սրո հունդ և այլն) 
կի րա ռու թյու նը քա ղաք նե րում նույն պես մեծ տա րա ծում ստա ցավ, 
որոն ցով նաև թեյ են պատ րաս տում՝ օգ տա գոր ծե լով մեղ րի կամ մու
րա բա յի հետ:

Այս պի սով, դի տար կե լով հետ խորհր դա յին շրջա նում ըն տա նի քի՝ 
առ կա սո ցի ալտնտե սա կան ծանր իրա վի ճա կին ադապ տաց վե լու ու ղի
նե րը, տես նում ենք, որ հա վաք չու թյու նը Լո ռու և Տա վու շի մար զե րում 
կա րև որ նշա նա կու թյուն է ստա ցել: Սո ցի ա լա պես անա պա հով շեր տե
րից ձև ա վոր վել են հա վաք չու թյան մեջ մաս նա գի տա ցած խմբեր, որոնց 
հա մար այն սե զո նա յին աշ խա տանք է, որով զբաղ վում են վաղ գար նա
նից մին չև խոր աշուն:

23 Վար դա նյան Ա., Հա կո բյան Ժ., Սննդա բու ժու մը միջ նա դա րյան հայ բժշկու
թյան մեջ, Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հա սա րա կա կան կեն ցա ղի և հո գև որ 
մշա կույ թի պրոբ լեմ ե րի ու սում ա սի րու թյու նը, Թե զիս ներ, Ե., 1985, էջ 53:
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Հա վաք չու թյու նը հան գեց րել է նաև մեկ այլ երև ույ թի, երբ որոշ 
խմբեր մաս նա գի տա ցել են վայ րի բույ սե րի մշակ մամբ: Ձևա վոր վել է 
հա վա քչու թյամբ զբաղ վող ներվայ րի բույ սեր մշա կող ներ (քաղց րա վե
նիք ներ, թթու ներ ու մա րի նադ ներ, ոգե լից խմիչք ներ պատ րաս տող ներ) 
ու վա ճա ռող ներ յու րօ րի նակ շղթա:

Ан же ла Амир ха нян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

РОЛЬ СО БИ РА ТЕЛЬСТ ВА В ЖИЗ НЕ О БЕС ПЕ ЧЕ НИИ СЕМЬИ 
(По ма те ри а лам по ле вых ис сле до ва ний, соб ран ных в мар зах Та вуш и Ло ри)

Ре зю ме
В си сте ме пи та ния ар мян ди кие ра сте ния тра ди ци он но име ют ши
ро кое при ме не ние. Эт ног ра фи чес кие ма те ри а лы сви де тельст ву ют 
о том, что со би ра тельст во при об ре та ет осо бую бы то вую важ ность 
в труд ные вре ме на, ког да ос нов ные спо со бы обес пе че ния пи та ни
ем да ют сбой, что и про и зош ло пос ле рас па да СССР. В со ци аль ном 
ха о се то го пе ри о да со би ра тельст во эф фек тив но вы сту пи ло как адап
тив ный ма ха низм. В ос нов ном, это ка са ет ся тех сло ев на се ле ния, 
ко то рые ока за лись на и бо лее уяз ви мы ми к про и зо шед шим ка так
лиз мам. В об щем кон тек сте без ра бо ти цы и стре ми тель но го по вы ше
ния уров ня бед но сти, из ме ни лось тра ди ци он ное раз де ле ние тру да 
в семье и, со от ветст вен но, транс фор ми ро ва лись ген дер ные ро ли в 
семье, то есть ес ли рань ше со би ра тельст вом за ни ма лись иск лю чи
тель но жен щи ны, то в постсо ветс кий пе ри од к ним примк ну ли и 
муж чи ны. Это му про цес су так же спо собст во ва ло то, что про дук ты 
со би ра тельст ва, в част но сти ди кие ра сте ния, при об ре ли ры ноч ную 
цен ность, при но ся щую ося за е мый до ход.
Цель дан ной статьи – по ка зать роль со би ра тельст ва в жиз не о бес
пе че нии семьи. В цент ре на сто я ще го ана ли за сле ду ю щие ис сле до
ва тельс кие воп ро сы: 1. Ка ко ва роль со би ра тельст ва в обес пе че нии 
вы жи ва ния семьи? 2. В чем ген дер новоз раст ные раз ли чия меж ду 
тра ди ци он ны ми и сов ре мен ны ми фор ма ми со би ра тельст ва? 3. Ка кие 
фак то ры спо собст во ва ли вклю че нию муж чин в «женс кую» сфе ру 
тру да? 4. Как со би ра тельст во вли я ет на струк ту ры се мей но го пи та
ния? 5. Как про ис хо дит про цесс про фес си о на ли за ции со би ра тельст
ва? Ка кие фак то ры вли я ют на вы бор про фес си о наль ных групп? 6. 
Ка ко вы раз ли чия и сходст ва меж ду дву мя ти па ми со би ра те лей (для 
до маш не го пот реб ле ния и для ком мер ции)?
При на пи са нии дан ной статьи бы ли ис поль зо ва ны сме шан ные ме
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то ды ис сле до ва ния, про из ве ден ана лиз собст вен ных по ле вых ма те
ри а лов, соб ран ных в ре ги о нах Та вуш и Ло ри в 2009 –2015гг, так же, 
бы ли про ве де ны исто ри чес кие па рал ле ли, со че та ю щие ди ах рон ные 
и синх рон ные перс пек ти вы. Статья со дер жит ин тер дис цип ли нар ные 
ис сле до ва ния. 
Клю че вые сло ва: со би ра тельст во ди ких ра сте ний, со ци аль ные 
транс фор ма ции, со ци аль ные адап тив ные ме ха низ мы, си сте ма пи-
та ния и жиз не о бес пе че ни я.

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 familyconsumption 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 Զա քա րյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, 

ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՕՐԻ ՆԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ 
ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ըն տա նի քը ոչ մի այն տնտե սա կան, այ լև մշա կու թա յին, ար ժե քա
յին գոր ծոն ներ կրող հա մա կարգ է: Տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի 
հա սա րա կար գե րի փո փո խո թյուն ներն իրենց ան մի ջա կան ազ դե
ցու թյունն են թո ղել ըն տա նի քի սո ցի ալմշա կու թա յին ար ժե քա յին 
հա մա կար գի վրա:

Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող սո ցի ալտնտե սա կան, քա ղա քա կան 
և ար ժե քա յին ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներն իրենց կնիքն են 
դրել ար դի հայ ըն տա նի քի կող մից իրա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի 
վրա: Դրանց հե տև ան քով նկա տե լի է ամուս նու թյուն նե րի քա նա կի 
և ծնե լի ու թյան նվա զում, ամուս նա լու ծու թյուն նե րի թվի աճ: Ավե լին, 
նվա զել է նաև ըն տա նի քի` որ պես ազ գա յին ար ժեք նե րի պահ պա նո
ղի և փո խան ցո ղի դե րը:

Ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա կա նաց ման բա ցա կա յու
թյու նը (քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյուն)` որ պես սո ցի ալմշա կու
թա յին նոր երև ույթ հայ իրա կա նու թյան մեջ, վկա յում են ըն տա նի քի 
ավան դա կան ար ժե քա յին ձև ե րի փո խա կեր պում ե րի մա սին: Այ սօր 
շատ երի տա սարդ զույ գեր նա խընտ րում են ըն տա նե կան հա րա բե
րու թյուն նե րի այն ձևը, որ տեղ տղա մար դը և կի նը ապ րում են մի 
տա նի քի տակ, վա րում են ընդ հա նուր տնտե սու թյուն, երե խա ներ են 
ու նե նում, սա կայն պե տա կան մար մին նե րում այն չեն օրի նա կա նաց
նում:

Ար դի ա կան է դար ձել նաև եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու նը, որը ՀՀ 
ան կա խու թյան հռչա կու մից հե տո սկսեց վե րա կանգ նել իր կորց րած 
իրա վունք նե րը:

Նպա տա կը. փորձ է ար վել բա ցա հայ տել ՀՀ բնակ չու թյան վե րա
բեր մուն քը ՔԿԱԳԲում գրանց ված (օրի նա կան ամուս նու թյուն) և 
չգրանց ված (քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյուն) ամուս նու թյուն նե րի 
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նկատ մամբ, դրանց տա րած վա ծու թյան աս տի ճա նը: Ներ կա յաց վել 
է ամուս նու թյուն նե րի նշված ձև ե րի դրա կան և բա ցա սա կան կող
մե րը:

Մե թո դա բա նու թյու նը. տվյալ հար ցի վե րա բե րյալ գրա կա նու թյան 
մեջ եղած տվյալ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, փոր ձա գի
տա կան հար ցում եր, ինչ պես նաև բնակ չու թյան շրջա նում կա տար
ված սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում եր:

Պրակ տիկ նշա նա կու թյու նը. ար դյունք նե րը կա րող են օգ տա կար 
լի նել ման կա վարժ նե րի, ծնող նե րի և երի տա սարդ սերն դի հա մար, 
որոնք պատ րաստ վում են ամուս նա կան կյանք մտնել:

Հիմաբառեր. ըն տա նիք, ամուս նու թյուն, գրանց ված և չգրանց ված 
ամուս նու թյուն ներ, հա սա րա կա կան կար ծիք:

Հա յոց մեջ դա րե րի ըն թաց քում մշակ ված կա նո նագր քերն ու դա
տաս տա նագր քե րը եկե ղե ցու ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ըն դուն
ված օրենք նե րով փոր ձել են կա նո նա կար գել ամուս նու թյան և ամուս
նա լու ծու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րը:

Մինչ խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մը, ամուս նու թյան օրի
նա կա նա ցու մը դրված էր եկե ղե ցու վրա: Եկե ղե ցին, առաջ նորդ վե լով 
կա նո նագր քե րի և դա տաս տա նագր քե րի որոշ հոդ ված նե րով, դա րեր 
շա րու նակ կար գա վո րել է թույ լատ րե լի և ոչ թույ լատ րե լի ամուս նու
թյուն նե րը: Ամուս նու թյու նը թույ լատր վում էր մի այն արյու նակ ցա կան 
կա պը հաշ վե լուց հե տո: «Յոթ պոր տը» (սե րուն դը) հաշ վե լը ժո ղովր
դա կան ամե նա ըն դուն ված ձևն էր, չնա յած բա ցա ռու թյուն չեն նաև 45 
«պոր տի ց» ըն տա նիք կազ մե լու դեպ քե րը: Ըստ Մխի թար Գո շի «Դա
տաս տա նագր քի» օրենք նե րի, ար գել ված էր ամուս նու թյուն ներն այն 
ան ձանց մի ջև, որոնք ան բու ժե լի հի վան դու թյամբ էին տա ռա պում: Եթե 
տղա մար դը կամ կի նը ցա վա գին, կամ «ախ տու ծե ն» կամ «ար վա գե տ» 
է, չի թույ լատր վում ամուս նա նալ և անար գել պսակն օրհ նու թյա նե: 
Նույ նը վե րա բեր վում էր բո րոտ նե րին, կույ րե րին, խուլ ու համ րե րին: 
Օրեն քով դա տա պարտ վել են նաև այն ամուս նու թյուն նե րը, որ տեղ 
ամուս նա ցող տղան չէր հա սու նա ցել կամ աղ ջի կը ման կա հա սակ էր: 
Նման դեպ քե րում նո րապ սակ նե րին եկե ղե ցին տու գա նում էր: Նա խա
ա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը դա տա պարտ վում էր թե եկե ղե ցու, 
և թե հա սա րա կու թյան կող մից: Ամուս նա ցող զույ գե րի վար քագ ծե րում 
կա րև որ նշա նա կու թյուն էին տա լիս բա րո յա կան նոր մե րի առ կա յու թյա
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նը1:
Այ սօր էլ մեր հա սա րա կու թյան մեջ բա րո յա կան նոր մե րի պահ

պան ման կողմ ա կից նե րը գե րակշ ռող են: Դրա մա սին են վկա յում 
20162017թթ. էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, 
ըստ որի հարց վող նե րի 85,2%ը բա ցա սա կան վե րա բեր մունք է ար տա
հայ տել այն երի տա սարդ զույ գե րի նկատ մամբ, որոնք ամուս նա նա լու 
մտադ րու թյուն չու նե նա լով, հա մա տեղ են բնակ վում( տե՛ս աղյու սակ 1):

Աղյու սակ 1
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու  

նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը

 %

Այո 13,0
Ոչ 85,2
Դ/Պ 1,8
Ըն դա մե նը 100,0

Մի փոքր բարձր է 18–29 տա րի քա յին խմբի (15,9%) (տե՛ս աղյու սակ 
2) և Երև ան քա ղա քի` 17,6% (տե՛ս աղյու սակ 3) հարց վող նե րի դրա կան 
ցու ցա նիշ նե րը, որը հիմ ա կա նում ազատ մտա ծո ղու թյան և արևմ տյան 
երկր նե րի բար քե րի ըն դօ րի նակ ման ազ դե ցու թյունն է:

Աղյու սակ 2
Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նկատ մամբ  

վե րա բեր մուն քը ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը

Տա րիք
1829 3049 50 և բարձր

Այո 15,9 12,5 12,0
Ոչ 84,1 86,0 84,9
Դ/Պ 0,0 1,5 3,0
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Աղյու սակ 3

1 Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, Եր., Հայկական ՍՍՀ  ԳԱԱ հրատ., 1975, 
էջ 38,101, 84,111,124,39, 72:
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Չա մուս նա ցած զույ գե րի հա մա տեղ բնակ վե լու նկատ մամբ  
վե րա բեր մուն քը ըստ բնա կա վայ րե րի տի պե րի ( 2017 թ.), %

Զույ գե րի հա մա տեղ  
բնակ վե լու նկատ մամբ  

վե րա բեր մուն քը

Բնա կա վայ րեր

ք. Երև ան Այլ  
քա ղաք ներ Գյու ղեր

Այո 17,6 12,8 9,3
Ոչ 80,0 84,4 90,0
Դ/Պ 2,4 2,8 0,7
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը չի ըն դու նում նաև զույ գե րի ար
տա մուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ըստ «Հա սա րա կու թյուն առանց բռնու թյա ն» ՀԿի 2011 թ. կա տա
րած հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րի 
բնակ չու թյան 1835 տա րե կան արա կան սե ռի ավե լի քան 62.0%ը, իսկ 
երև ա նաբ նակ տղա մարդ կանց 56,0%ի հա մար պար տա դիր է աղջ կա 
կու սու թյու նը:

Աղյու սակ 4
«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը`  

ըստ սե ռի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի արա րո ղու թյան 
նա խընտ րու թյու նը

 Սե ռը

Արա կան  Իգա կան

Այո 71,8 59,7
Ոչ 26,4 38,0
Դ/Պ 1,8 2,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0

Ըստ մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի, հարց վող նե րի ընդ հա
նուր թվի կե սից ավե լին գտնում է, որ կար միր խնձո րի արա րո ղու թյու նը 
պետք է կա տար վի (64,8%) :

Ավե լի բարձր են արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` 71,8% (տե՛ս 
աղյու սակ 4), և 1829 տա րի քա յին խմբի ցու ցա նիշ նե րը` 73,2% (տե՛ս 
աղյու սակ 5): Քա նի որ հարց վող ներն ամուս նու թյան տա րի քի էին, 
ապա այն վկա յում է, որ այ սօր էլ ինչ պես ան ցյա լում, երի տա սարդ սե
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րուն դը աղ ջիկ ընտ րե լիս կա րև ո րում է նրա «ան մե ղու թյու նը»:
Աղյու սակ 5

«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը՝  
ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի արա րո ղու թյուն 
նա խընտ րու թյու նը

 Տա րիք

1829  3049 50 և բարձր

Այո 73,2 62,5 62,7
Ոչ 25,6 34,6 35,5
Դ/Պ 1,2 2,9 1,8
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ բնա կա վայ րի տի պե րի, մայ րա քա ղա քի հա մե մատ (45,6%) 
բարձր է գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 77,3% և այլ քա ղաք նե րի ցու ցա
նիշ նե րը 69,7%, որը տվյալ բնա կա վայ րե րի ավան դա կան սո վո րույթ նե
րը պահ պա նե լու ար դյունքն է (տե՛ս աղյու սակ 6):

Աղյու սակ 6
«Կար միր խնձո րի» արա րո ղու թյան նա խընտ րու թյու նը`  

ըստ բնա կա վայ րի (2017 թ.), %

Կար միր խնձո րի 
արա րո ղու թյուն 

նախընտ րու թյու նը

 Բնա կա վայր

ք. Երև ան Այլ 
քա ղաք ներ  Գյու ղեր

Այո 45,6 69,7 77,3
Ոչ 52,8 26,6 21,3
Դ/Պ 1,6 3,7 1,3
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ ինչ պես ան ցյա լում, 
այն պես էլ այ սօր, հատ կա պես գյու ղաբ նակ նե րը, հարս նա ցու ընտ րե լու 
հար ցում կա րև ո րում են աղջ կա ան մե ղու թյուն հաս տա տող «կար միր 
խնձո րի» առ կա յու թյու նը:

Խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո ամուս նու թյուն նե
րը օրի նա կա նաց րել են Զագսում և այն կոչ վում էր քա ղա քա ցի ա կան 
(փաս տա ցի) ամուս նու թյուն: Նախ կի նում քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու
թյուն ասե լով հաս կաց վում էր պե տա կան մար մին նե րում գրանց ված 



221ԱՄՈՒՍ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՕՐԻ ՆԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

օրի նա կան ամուս նու թյու նը: Այ սօր այն իր նախ կին իմաս տը կորց րել 
է, և եթե զույ գե րը ասում են, որ գտնվում են քա ղա քա ցի ա կան ամուս
նու թյան մեջ, ապա են թադր վում է սո վո րա կան հա մա տեղ կե ցու թյուն, 
որոնք ապ րում են մի տա նի քի տակ և վա րում են հա մա տեղ կեն ցաղ:

Այ սօր ամուս նու թյան կնքման պայ ման նե րը սահ ման ված են ՀՀ 
սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ ըն տա նե կան օրենսգր քով, ըստ որի ամուս
նու թյուն է հա մար վում տղա մար դու և կնոջ ազատ, կա մա վոր և իրա վա
հա վա սար, որ պես կա նոն ցմահ դա շին քը, որը կնքվե լով պե տու թյան 
կող մից սահ ման ված կար գով (քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե
րի գրանց ման մար մին նե րում` ՔԿԱԳում), ամուս նա ցող նե րի հա մար 
առա ջաց նում է փո խա դարձ իրա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: 
Ամուս նու թյան ակ տով ստեղծ վում է ըն տա նիք: Երե խա ներ ու նե նալն ու 
նրանց դաս տի ա րա կու թյամբ զբաղ վե լը ամուս նա ըն տա նե կան հա րա
բե րու թյուն նե րին տա լիս են սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն:

Ըստ ՀՀ Ըն տա նե կան օրենսգր քի`
 ■ ամուս նու թյան կնքման հա մար անհ րա ժեշտ են տղա մար դու և 

կնոջ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյու նը,
 ■ ամուս նու թյան հա մար թույ լատ րե լի տա րի քը՝ 18 տա րե կա նը, 

սահ ման ված է ևԲ տղա մարդ կանց, ևԲ կա նանց հա մար,
Ամուս նու թյու նը չի կա րե լի գրան ցել`

 ■ եթե ամուս նա ցող նե րից մե կը օրեն քով սահ ման ված կար գով 
այլ գրանց ված ամուս նու թյան մեջ է գտնվում,

 ■ ամուս նա ցող նե րի մի ջև մոտ ազ գակ ցա կան կապ կա,
 ■ ամուս նա ցող նե րից մե կը դա տա րա նի կող մից ան գոր ծու նակ է 

ճա նաչ ված,
 ■ ար գել վում է ամուս նու թյու նը որ դեգ րո ղի և որ դեգր վա ծի մի

ջև2:
Բա ցի պե տա կան գրան ցու մից, Հա յաս տա նում ըն դուն ված է 

ամուս նու թյու նը եկե ղե ցա կան արա րո ղու թյամբ կա տա րե լու սո վո րույ
թը, որը որևէ իրա վա բա նա կան ուժ չու նի ( տե՛ս աղյու սակ 7):

Աղյու սակ 7

2 ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք հոդված 11, Եր.http://www.parliament.am/legisla
tion.php?sel=show&ID=2124 09. 11. 2004թ., էջ 8990:
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Եկե ղե ցում պսա կադր վե լու կա րև ո րու թյու նը` ըստ տա րի քի

Կա րև որ է, որ զույ գե րը 
պսա կադր վեն եկե ղե ցում

Հարց վո ղի տա րի քը
1829 3049 50 և բարձր

Այո 93,9% 90,4% 83,1%
Ոչ 6,1% 9,6% 16,9%
Ըն դա մե նը 100,0% 100,0% 100,0%

Ար դի հար սա նե կան արա րո ղու թյուն նե րում առանձ նա հա տուկ 
նշա նա կու թյուն ու նի եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու նը, որը ՀՀ ան կա
խու թյան հռչա կու մից հե տո սկսեց վե րա կանգ նել իր կորց րած իրա վունք
նե րը: Դրա մա սին են վկա յում 1980ական և 2017 թթ. հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դյունք նե րը: Այս պես, հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ 1980ական թթ. հարց վող նե րի մի այն 7,1%ն է նա խընտ րել 
եկե ղե ցա կան կա նո նա կար գով պսա կադր վել, իսկ 2017 թ.` 88,0%ը: Այս 
թվե րը վկա յում են, որ ան կա խու թյու նից հե տո բնակ չու թյան վե րա բեր
մուն քը խորհր դա յին տա րի նե րին, ազ գա յին ծի սա կան ար ժեք նե րի հետ 
հա մե մա տած` վե րա փոխ վել է: Ինչ պես նշում է ազ գագ րա գետ Լ. Վար
դա նյա նը, «շատ դեպ քե րում եկե ղե ցա կան պսա կադ րու թյու նը, ինչ պես 
նաև մկրտու թյու նը, կա տար վում է ոչ թե կրո նա կան դրդա պատ ճառ նե
րից ել նե լով, այլ որ պես հար գան քի տուրք ազ գա յին սո վո րույթ նե րին: 
Մի ա ժա մա նակ, եկե ղե ցում պսա կադր վե լը դար ձել է հե ղի նա կա վոր և 
նո րա ձև, որոնք էլ նպաս տում են դրա տա րած մա նը»3:

Ըստ 2016–2017 թթ. հար ցում ե րի ար դյունք նե րի, հարց վող նե րի 
60,4%ը ըն դու նում է, որ ամուս նու թյու նը պետք է օրի նա կա նաց վի պե
տա կան պաշ տո նա կան մար մին նե րի կող մից (տե՛ս աղյու սակ 8):

Աղյու սակ 8
Ամուս նու թյու նը «ԶԱԳ Ս»-ով օրի նա կա նաց ման  

անհ րա ժեշ տու թյու նը (2017 թ.), %

Գրան ցու մը %
Այո 60,4
Ոչ 36,2

Դ/Պ 3,4

3 Լ.Վարդանյան, ՏԱՎՈՒՇ Սոցիալ մշակութային գործընթացներ, Եր., 2014,  
էջ 203:
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Ամուս նա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող ավագ և մի ջին սերն դի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ան կախ սե ռից ու կրթա կան մա
կար դա կից, իրենց ամուս նու թյու նը օրի նա կաց րել են հար սա նի քից 16 
ամիս հե տո, մի մա սը` երե խա յի ծնվե լուց 13 ամիս առաջ, եզա կի դեպ
քե րում` երե խա յի ծնվե լուց հե տո: Այ սօր երի տա սարդ սերն դի հար սա
նի քի և զագ սա վոր ման մի ջև ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը տա տան վում 
է մեկ տա րուց մին չև մի քա նի տա րի, եր բեմ էլ, տար բեր նկա տա ռում
ներ հաշ վի առ նե լով` ընդ հան րա պես չեն զագ սա վոր վում: Պարզ վում է, 
որ ներ կա սերն դի ուշ զագ սա վոր ման հիմ ա կան պատ ճա ռը կապ ված 
է կնոջ` որ պես սե րունդ վե րար տադ րո ղի կա րո ղու թյու նից: Ըստ տղա
մարդ կանց «ըն տա նի քը առանց երե խա յի ըն տա նիք չէ, և այն միշտ 
կանգ նած է քայ քայ ման եզ րի ն»4: Բա ցի դրա նից, եթե առաջ շուտ զագ
սա վոր ման հա մար զույ գե րը շա հագրգռ ված էին, որով հե տև նո րապ
սակ նե րը ար տո նու թյուն ներ ու նե ին (բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի բա
րե լա վում, նո րապ սակ նե րի խա նու թից օգտ վե լու զեղ ճեր և այլն), ապա 
այ սօր գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում «Զագ ս»ի բա ցա կա յու թյու նը, 
մուծ վող հար կը անա պա հով ըն տա նիք նե րի հա մար դժվա ա մատ չե լի 
են: Ներ կա յումս, կապ ված երե խա յի ծննդյան վկա յա կա նի, հայ րու թյու
նը ճա նա չե լու խնդիր նե րի հետ, երի տա սարդ սե րուն դը զագ սա վոր վում 
է երե խա ու նե նա լուց ան մի ջա պես առաջ կամ երե խա յի ծնվե լուց հե տո:

Երի տա սարդ ամու սին նե րը հար սա նի քի օրը կամ հար սա նի քից 
ան մի ջա պես հե տո իրենց ամուս նու թյու նը օրի նա կա նաց նում են հիմ
նա կա նում այն ժա մա նակ, երբ արա րո ղու թյու նից հե տո մեկ նում են ար
տեր կիր, կամ պե տա կան որևէ կա ռույ ցի հետ շտապ գոր ծարք կնքե լու 
հա մար «Զագ ս»ի վկա յա կան են պա հան ջում: Տվյալ խնդրում հա մե
մա տա բար բարձր է Երև ան քա ղա քի ցու ցա նիշ նե րը, որ տեղ հար սա
նի քից առաջ գրանց վել է 16,8%ը, իսկ հար սա նի քի օրը` 15,8%ը (տե՛ս 
աղյու սակ 9):

ՀՀ բնակ չու թյան շրջա նում, հատ կա պես սո ցի ա լա պես անա պա
հով գյու ղաբ նակ նե րի` չզագ սա վոր ման հիմ ա կան պատ ճա ռը մի այ
նակ մայ րե րի ար տո նու թյու նե րից, ըն տա նե կան նպաստ նե րից, հու մա
նի տար օգ նու թյուն նե րից օգտ վե լու հան գա մանքն է: Դա է պատ ճա ռը, 
որ ամու սին նե րը եր կար տա րի ներ հա մա տեղ ապ րե լով, ու նե նա լով 
բազ մա թիվ երե խա ներ, ամուս նու թյու նը չեն օրի նա կա նաց նում` հե տա

4 Թ. Զաքարյան, ԴԱՆ, Գեղարքունիք, 2017թ.:
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գա յում ստիպ ված լի նե լով մեծ ֆի նանս ներ ծախ սե լով վե րա կանգ նել 
իրենց իրա վունք նե րը:

Աղյու սակ 9
Ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցու մը ըստ բնա կա վայ րի տի պի (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը
 Բնա կա վայր

ք. Երև ան Այլ 
քաղաքներ  Գյու ղեր

Մինչ հար սա նի քը 16,8 6,7 3,3
Հար սա նի քի օրը 15,8 2,2 1,6
Հար սա նի քից հե տո` մին չև 
առա ջին երե խա յի ծնուն դը 46,5 57,3 69,1

Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 5,0 15,7 13,8
Չի գրանց վել 15,8 18,0 12,2
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Մար զե րում ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման հետ կապ ված 
խնդիր նե րը կապ ված են ոչ մի այն օբյեկ տիվ, այ լև սու բյեկ տիվ պատ
ճառ նե րից: Օրի նակ, գյու ղա կան բնակ չու թյան ավագ սերն դի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը, կա րև ո րե լով «Զագ ս»ում գրանց վե լու անհ րա ժեշ տու
թյու նը, գտնում են, որ ամուս նու թյու նը օրի նա կան ճա նա չե լու հա մար 
առաջ նա յի նը ոչ թե տրված վկա յա կանն է, այլ հար սա նի քը, որին հրա
վիր ված նե րը ար դեն տվյալ զույ գի ամուս նու թյան վկա ներն են: Ամուս
նու թյու նը հար սա նի քով օրի նա կան ճա նա չե լու մտա ծե լա կեր պը հիմ
ված է դա րե րից եկող և այ սօր էլ ամուս նա կան ծի սա կար գում կի րառ վող 
այն սո վո րույ թի վրա, երբ հար սա նի քով ու եկե ղե ցի ով էր օրի նա կա
նաց վում նո րապ սակ նե րի կա պը: Ըստ ավագ սերն դի՝ նո րապ սակ զույ
գե րը հար սա նիք հրա վիր ված նե րի առ ջև ավե լի մեծ պա տաս խա նատ
վու թյուն են կրում հե տա գա սխալ նե րի հա մար, քան այ սօր վա օրեն քի 
առաջ: Երի տա սար դու թյու նը կա րև ո րում է նաև մի այն եկե ղե ցա կան 
կա նո նա կար գով պսակ վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

1980ական թթ.ին երե խա յի ծնվե լուց առաջ «Զագ ս»ում գրանց
վել են 72,3%ը, իսկ ծնվե լուց հե տո` 22,8%ը (տե՛ս աղյու սակ 10), 2017 թ. 
հա մա պա տաս խա նա բար` 58,5 և 11,5%ը (տե՛ս աղյու սակ 11): 80ական 
թթ. հա մե մատ այ սօր ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը 
նվա զել է:
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Աղյու սակ 10
Ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը (1980 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը  %

Երե խա յի ծնվե լուց առաջ 72,3
Երե խա յի ծնվե լուց հե տո 22,8
Գրանց ված չէ 4,9
Ըն դա մե նը 100,0

Աղյու սակ 11
Ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը %

Մինչ հար սա նի քը 8,6
Հար սա նի քի օրը 6,4
Հար սա նի քից հե տո` մին չև առա ջին երե խա յի ծնուն դը 58,5
Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 11,5
Չի գրանց վել 15,0
Ըն դա մե նը 100,0

Աղյու սակ 12
Ամուս նու թյան օրի նա կա նա ցու մը ըստ տա րի քա յին խմբե րի (2017 թ.), %

Գրանց ման ժա մա նա կը
 Տա րիք

1829  3049 50 և բարձր

Մինչ հար սա նի քը 9,1 4,0 12,3
Հար սա նի քի օրը 3,0 7,2 6,5
Հար սա նի քից հե տո` մին չև 
առա ջին երե խա յի ծնուն դը 45,5 54,4 64,5

Երե խա յի/նե րի ծնվե լուց հե տո 9,1 14,4 9,7
Չի գրանց վել 33,3 20,0 7,1
Ըն դա մե նը 100,0 100,0 100,0

Ըստ տա րի քա յին խմբե րի, չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի հա մե
մա տա կան բարձր են 18 22` 33,3% և 3049` 20,0% տա րե կան նե րի ցու ցա
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նիշ նե րը, որը վկա յում է ամուս նու թյան օրի նա կա նաց ման հա մա կար գի 
նո րո վի մո տե ցում ե րի մա սին (տե՛ս աղյու սակ 12): Վեր ջի նիս մա սին են 
վկա յում նաև աղյու սակ 8ի տվյալ նե րը, ըստ որի ընդ հա նուր հարց վող
ներ 36,2%ը բա ցա սա կան կար ծիք են հայտ նել ամուս նու թյան օրի նա
կա նաց ման վե րա բե րյալ (տե՛ս աղյու սակ 8):

Քա ղա քա ցի ա կան (չգրանց ված) ամուս նու թյու նը ոչ պե տու թյան և ոչ 
եկե ղե ցու կող մից օրի նա կան չի ըն դուն վում: Չնա յած դրան «ոչ օրի նա
կա ն» ամուս նու թյուն նե րի քա նա կը աշ խար հում ավե լա նում է: Եվ րո պա
կան երկր նե րում և ամե րի կա յի մայր ցա մա քի մի շարք պե տու թյուն նե րում 
չորս ամուս նու թյուն նե րից մեկն է օրի նա կա նաց վում, իսկ Ռու սաս տա
նում` 3ից մե կը5: Եվ եթե եվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում (Շվե ցիա, 
Իս լան դիա, Ֆրան սիա, Շոտ լան դիա, Բել գիա և այլն) քա ղա քա ցի ա կան 
ամուս նու թյուն նե րը որո շա կի իրա վա կան հիմ քի վրա է դրված, ապա 
ԽՍՀՄի նախ կին պե տու թյուն նե րում, այդ թվում նաև Հա յաս տա նում, 
նմա նա տիպ ամուս նու թյուն նե րը պե տու թյան կող մից չեն ըն դուն վում:

Ըստ «ՀՀում չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի հիմ ախնդ րի ու
սում ա սի րու թյու ն» հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի ամուս նա կան զույ
գե րի ավե լի քան 26%ը պաշ տո նա պես չէր գրան ցել իր մի ու թյու նը: Ընդ 
որում, չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րը մեծ թիվ են կազ մել հատ կա պես 
հան րա պե տու թյան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում` 34.3%: Երև ան քա
ղա քում դրանք կազ մել են 22.4%, այլ քա ղաք նե րում` 24.5%: Չգրանց ված 
ամուս նու թյուն նե րը մեծ թիվ են կազ մել հատ կա պես 2024 տա րի քա յին 
խմբում, այս պես. Երև ան քա ղա քում` 35%, մար զե րում` 61.7% (մար զե րում 
մին չև 20 տա րի քա յին խմբում` 80.6%), այ սինքն չգրանց ված ամուս նու
թյուն նե րի տե սա կա րար կշիռն ավե լա նում է տա րի քա յին խմբե րի երի
տա սար դաց մա նը հա մա պա տաս խան6:

Նման ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վե րա
բեր մուն քը տար բեր է: Քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյան կողմ ա կից
նե րը գտնում են, որ եր ջա նիկ լի նե լու հա մար պար տա դիր չէ հա մա տեղ 
կե ցու թյու նը օրի նա կա նաց նել: Ըստ նրանց, այն հնա րա րա վո րու թյուն է 
տա լիս զույ գե րին մի մյանց լավ ճա նա չե լու, կեն ցա ղա յին դժվա րու թյուն
նե րը մի ա սին հաղ թա հա րե լու, ինչ պես նաև բնա վո րու թյան գծե րին 

5 Гражданский брак современные тенденции.in.ua/ru/family/civilmarriage/ 83 
civilmarriagemoderntrends.html.

6 http://www.gov.am/files/poaks/1663.pdf, էջ 10 –11 :
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հար մար վե լու փոր ձու թյու նը անց նե լու ճա նա պար հին, իսկ չհար մար վե
լու ու չհաս կա նա լու դեպ քում առանց իրա վա կան քաշք շուկ նե րի կա րող 
են բա ժան վել:

Քա ղա քա ցի ա կան ամուս նու թյու նը չըն դու նող նե րը գտնում են, որ 
զույ գե րը կա րող են եր կար տա րի ներ ապ րել մի ա սին, ընդ հա նուր ան
շարժ գույք ու նե նալ, երե խա ներ ու նե նալ, սա կայն ժա ռան գու թյան ոչ 
մի իրա վունք չու նե նալ: Փաս տո րեն նման ամուս նու թյուն նե րից ծնված 
երե խա նե րը նույն պես ժա ռան գու թյուն ստա նա լու իրա վուն քից զրկված 
են: Մյուս կող մից, դա ան հար գա լից վե րա բեր մունք է իր ազ գի, տոհ մի 
նկատ մամբ, քա նի որ նման ամուս նու թյուն նե րից ծնված երե խա նե րը 
գրանց վում են մոր ազ գա նու նով: Իսկ ազ գա նու նը այն գոր ծոնն է, որն 
ան հա տին կա պում է իր ազ գին և ըն տա նի քին: Շա տե րը, հաշ վի առ նե
լով հա սա րա կու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը նման ամուս նու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, շրջա պա տին ներ կա յաց նում են, որ իրենք ապ րում են ոչ 
թե կե նակ ցո ղի, այլ «օրի նա կա ն» ամուս նու հետ:

Ար դի շրջա նում ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա կա
նաց ման բա ցա կա յու թյու նը վկա յում է հայ ըն տա նի քի ավան դա կան 
ար ժե քա յին ձև ե րի փո խա կեր պում ե րի մա սին:

Ըստ 2012 թ. ՄԱԿի զար գաց ման հա յաս տա նյան գրա սե նյա կի 
կող մից երի տա սարդ նե րի շրջա նում անց կաց րած հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րի, հարց վող նե րի 53.2%ը հա մա ձայն չէ նման ամուս նու թյուն
նե րի, իսկ 46.3%ը` հա մա ձայն է: Ամուս նա ցած հարց վող նե րի 20,0%ը 
նշել է, որ կնոջ հետ հա մա տեղ բնակ վում է առանց գրանց վե լու7: Նույն 
կազ մա կեր պու թյան կող մից 20152016 թթ. «Տղա մար դիկ և գեն դե րա յին 
հա վա սա րու թյան հիմ ախն դի րը Հա յաս տա նու մ» զե կույ ցի ար դյունք
նե րի հա մա ձայն, հարց ված տղա մարդ կանց 10,8%ի, և կա նանց`11,2%ի 
մոտ ամուս նու թյուն նե րը գրանց ված չեն8:

Նշենք, որ Հա յաս տա նում չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի մա սին 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ար ձա նագր վել են մի այն 2011թ. մար դա
հա մա րի ժա մա նակ:

Ըստ 2011թ.ի մար դա հա մա րի տվյալ նե րի՝ ՀՀ բնակ չու թյան 
ամուս նա ցած նե րի գե րակշ ռող մա սը իրենց ամուս նու թյուն նե րը օրի նա

7 Հա յաս տա նի երի տա սարդ նե րի ձգտում ե րը և ակն կա լիք նե րը, Եր., ՄԱԿի 
Զար գաց ման ծրագ րի Հա յաս տա նի գրա սե նյակ, 2012 թ., էջ 27:

8 Տղա մար դիկ և գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան հիմ ախն դի րը Հա յաս տա
նում, Եր. Հա յաս տա նում ՄԱԿի բնակ չու թյան հիմ ադ րա մի ծրագ րի շրջա
նակ նե րում 2015–2016 թ., էջ 24:
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կա նաց րել են քա ղա քա ցի ա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման մար
մին նե րում (ՔԿԱԳԲ): Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ կան որո շա կի թվով 
ամուս նա ցած ներ, որոնք այն գրան ցել են մի այն եկե ղե ցա կան կա նո
նագր քով կամ ընդ հան րա պես չեն գրանց վել: Ան կախ բնա կա վայ րի 
տի պից և մարդ կանց սե ռից՝ չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի բարձր 
ցու ցա նիշ է գրանց վել 1516 տա րի քա յին խմբե րի մոտ: Եթե տվյալ խմբի 
բարձր ցու ցա նի շը կա րե լի է որո շա կի չա փով հիմ ա վո րել ան չա փա
հաս ամուս նու թյուն նե րը պե տա կան մար մին նե րում չգրան ցե լու խնդրի 
հետ, ապա 2024 և 2529 տա րի քա յին խմբե րի ցու ցա նիշ նե րը որո շա կի 
այլ պատ ճառ ներ ու նեն: Հա մե մա տած քա ղա քի հետ գյու ղա կան բնակ
չու թյան չգրանց ված ամուս նու թյուն նե րի թի վը մի փոքր բարձր է (տե՛ս 
աղյու սակ ներ 13, 14 ):

Աղյու սակ 13
ՀՀ բնակ չու թյան ամուս նա կան կար գա վի ճա կը՝  

ըստ 2011 թ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (կա նայք), %
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1519 60.5 55.3 32.0 40.3 3.7 2.0 1.5 0.4 1.3 1.4 1.0 0.6
2024 80.8 75.8 14.0 20.1 1.8 1.3 1.3 0.8 1.6 1.6 0.5 0.4
2529 86.0 83.6 7.8 12.0 1.0 0.6 2.3 1.2 2.2 2.0 0.7 0.6
3034 84.8 86.9 5.7 7.6 0.6 0.3 4.0 1.6 3.3 2.0 1.6 1.6
3539 83.0 91.5 3.7 3.0 0.3 0.1 5.7 1.8 3.8 1.9 1.7 1.7
4044 81.4 90.7 2.0 1.3 0.1 0.03 7.0 1.8 3.3 1.3 6.2 4.8
4549 80.6 88.1 1.2 0.8 0.1 0.0 5.8 2.0 2.8 1.4 9.4 7.7
5054 77.8 84.4 1.0 0.6 0.1 0.01 5.1 1.6 2.5 1.4 13.6 11.9
5559 71.6 77.1 0.7 0.5 0.05 0.02 4.6 1.8 2.2 1.1 20.8 19.5
6069 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+ 32.0 34.2 0.5 0.3 0.05 0.04 1.8 0.5 0.7 0.3 64.0 64.7
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Աղյու սակ 14
ՀՀ բնակ չու թյան կար գա վի ճա կը՝  

ըստ 2011 թ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (տղա մար դիկ), %
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Ամուսնացած Ամուս նա լուծ ված

Կնա կո
րույսԳրանց

ված

Փաս
տա ցի 

(չգրանց
ված)
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1519 47.4 46.0 39.8 47.6 3.6 1.9 5.2 1.4 1.4 1.2 2.6 1.9
2024 78.7 70.4 17.6 26.8 2.1 1.5 0.7 0.4 0.6 0.7 0.3 0.2
2529 86.6 80.0 10.6 17.7 1.6 1.3 0.5 0.3 0.6 0.6 0.1 0.1
30 34 90.7 86.4 6.7 11.2 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 0.3 0.2
3539 92.1 90.2 4.8 7.3 0.5 0.4 1.4 0.9 0.9 1.0 0.3 0.2
4044 93.6 93.8 2.8 3.4 0.3 0.1 1.8 1.1 1.1 1.0 0.4 0.6
4549 94.5 95.8 1.3 1.5 0.1 0.1 2.0 0.9 0.9 0.8 1.2 0.9
5054 94.8 96.5 0.7 0.6 0.1 0.0 1.6 0.7 0.8 0.6 2.0 1.6
5559 94.5 96.0 0.5 0.4 0.0 0.0 1.3 0.4 0.6 0.5 3.1 2.7
6069 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 0.1 0.0 0.8 0.3 0.5 0.2 25.2 25.8

* Ծա նոթ. 52, 53 աղյու սակ նե րը կազմ վել են 2011 թ. մար դա հա մա րի 
տվյալ նե րի հի ման վրա:

Ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա կա նաց ման բա ցա կա
յու թյու նը` որ պես սո ցի ալմշա կու թա յին նոր երև ույթ հայ իրա կա նու
թյան մեջ, վկա յում է ըն տա նի քի ավան դա կան ար ժե քա յին ձև ե րի փո
խա կեր պում ե րի մա սին:

Չգրանց ված ամուս նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում գտնվող զույ
գե րի տե սա կա րար կշիռ նե րի տա տա նում ե րը տար բեր տա րի քա յին 
խմբե րում պայ մա նա վոր ված են հե տև յալ հան գա մանք նե րով`

 ■ ամուս նա ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գում 
տե ղի ու նե ցող ձև ա փո խում ե րի մի տում երն ուղ ղա կի ո րեն 
ազ դե ցու թյուն են թող նում հա յաս տա նյան ըն տա նե կան ար ժե
քա յին հա մա կար գի վրա,
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 ■ ամուս նա ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի գոր ծըն թաց նե
րում լուրջ դե րա կա տա րում ու նեն սո ցի ալտնտե սա կան ան կա
յու նու թյու նը ,

 ■ երի տա սարդ զույ գե րի մի մա սը, պաշ տո նա պես չձև ա կեր պե լով 
հա մա տեղ կյան քը, որոշ ժա մա նա կով իրենց հա մար սահ մա
նում են «փոր ձաշր ջա ն»,

 ■ պե տու թյան կող մից նյու թա կան խրա խուս ման բա ցա կա յու
թյու նը ամուս նու թյու նը գրան ցե լիս,

 ■ մի այ նակ մայ րե րի ար տո նու թյուն նե րից օգտ վե լու հան գա ման քը:

Т. За ка рян
Ин сти тут ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

ПРОБ ЛЕ МЫ ОФОРМ ЛЕ НИЯ БРА КА В РА
Ре зю ме

Семья не толь ко эко но ми чес кая, но и куль тур ная си сте ма цен но стей. 
Из ме не ния раз лич ных со ци аль ных эпох не пос редст вен ным об ра зом 
от ра жа лись на си сте ме се мей ных со ци аль нокуль тур ных цен но стей.
Про ис хо дя щие в Ар ме нии ко рен ные со ци аль ноэко но ми чес кие, по
ли ти чес кие и цен ност ные пре об ра зо ва ния наш ли свое от ра же ние в 
раз лич ных сфе рах функ ци о ни ро ва ния ар мянс кой семьи. Их ре зуль
та том яв ля ет ся за мет ное сни же ние брач но сти и рож да е мо сти, рост 
чис лен но сти раз во дов. Бо лее то го, сни жа ет ся и роль семьи в сох ра
не нии и пе ре да че на ци о наль ных цен но стей.
От сутст вие ле га ли за ции бра ка (граж данс кий брак) как но вый со
ци аль нокуль тур ный фе но мен ар мянс кой дейст ви тель но сти сви де
тельст ву ет о транс фор ма ции тра ди ци он ных се мей ных цен но стей. 
Се год ня мно гие мо ло дые па ры пред по чи та ют та кую мо дель се мей
ных от но ше ний, ког да сов мест но про жи вая под од ной кры шей, ве дя 
об щее хо зяйст во и имея де тей, тем не ме нее эти от но ше ния они не 
ле га ли зи ру ют (офи ци аль ное оформ ля ют, не ре гист ри ру ют).
В на сто я щее вре мя боль шое зна че ние при да ет ся так же цер ков но му 
вен ча нию, ко то рое пос ле про возг ла ше ния не за ви си мо сти РА вос ста
но ви ло свои ут ра чен ные по зи ции.
Цель: Предп ри ня та по пыт ка вы яс нить от но ше ние на се ле ния рес пуб
ли ки к за ре гист ри ро ван ным в ЗАГ Се (офи ци аль ный брак) и не за ре
гист ри ро ван ным (граж данс кий брак) бра кам, сте пень их расп рост
ра не ния. Пред став ле ны по ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны 
ука зан ных форм бра ка.
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Ме то до ло гия: Со по ста ви тель ный ана лиз име ю щих ся в ли те ра ту ре 
дан ных по дан ной проб ле ма ти ке, экс перт ные оп ро сы, а так же со ци
о ло ги чес кие оп ро сы на се ле ния.
Прак ти чес кое зна че ние: ре зуль та ты ис сле до ва ния мо гут быть ис
поль зо ва ны пе да го га ми, ро ди те ля ми и мо ло дым по ко ле ни ем в тех 
семь ях, где мо ло дежь го то вит ся всту пить в брак.
Клю че вые сло ва: семья, брак, за ре гист ри ро ван ные и не за ре гист ри-
ро ван ные бра ки, об щест вен ное мне ние.

Tamar Zakaryan
Institute of Archeology and Ethnography NAS RA

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 sociocultural system bares immediate im
pact of social formations, changing with each epoch.
Recent deep socioeconomic, 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 sociocultural 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 nonregistered (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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