




ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИАСПОРЫ  
ИНСТИТУТА АХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАН РА

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ УНИВЕРСИТЕТА АЙКАЗЯН 
ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
АРМЕНИИ И ДИАСПОРЫ 

11

ЛИВАНСКИЕ АРМЯНЕ СЕГОДНЯ
ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

DEPARTMENT OF DIASPORA STUDIES  
INSTITUT OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY NAS RA

ARMENIAN DIASPORA RESEARCH CENTER  
HAIGAZIAN UNIVERSITY  

LEBANON

ETHNO-SOCIOLOGIGAL STUDIES  
OF ARMENIA AND THE DIASPORA

11

LEBANESE-ARMENIANS TODAY
ETHNO-SOCIOLOGICAL STUDIES

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАН РА
ЕРЕВАН – БЕЙРУТ 2019

PUBLISHING INSTITUTE ARCHAELOGY AND ETHNOGRAPHY NAS RA
YEREVAN – BEIRUT 2019



ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ  
ԱՅՍՕՐ

ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ – ԲԵՅՐՈՒԹ

2019



ՀՏԴ 316.34
ԳՄԴ 60.54
Լ 501

Տպագրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ

Խմբագրակազմ՝  
Ռուբեն Կարապետյան (պատասխանատու խմբագիր)  
Անդրանիկ Տագէսեան, Սյուզաննա Բարսեղյան

Գրախոսներ՝
պ. գ. դ., պրոֆ. Ս. Մկրտչյան
պ. գ. դ. Մ. Գալստյան

Լ 501 Լիբանանահայերն այսօր. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն
ներ. — Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատ., 2019, 176 էջ
Ներկայացված աշխատությունը Հայաստանի և սփյուռքի հայ գիտնա կան ների 
համատեղ հրատարակությունների շարքի եր րորդ և ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնի և Հայկազեան համալսարանի Հայ կական սփյուռ
քի ուսում ա սի րութեան կենտրոնի համագործակցու թյան երկրորդ փորձն է: 
Գիրքը բաղկացած է երկու մասից: Առաջինը ներկա յաց նում է լիբանանահայ 
գիտնականների հետազոտությունները՝ նվիր ված համայնքի պատմությանը և 
լիբանանահայերի սոցիալմշա կութային ին տե գրման խնդիրներին: Երկրորդ 
մա սում զե տեղ ված են հայաստանցի գիտ նականների հոդվածները: Առա ջի
նում տրված է լիբանանահայերի ուսում ասիրության ծրագրի և դրված խնդիր
ների պարզաբանումը: Իսկ երկ րորդ հոդվածում ներկայացվում են Լիբանանի 
հայերի շրջանում իրա կանացված ուսումասիրության արդյունքները: Հետա
զո տու թյունն իրա կա  նացվել է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի կողմից՝ Բեյրութի Հայկազեան համալսարանի Սփյուռքի ուսում ա սի
րութեան կենտ րոնի աջակցությամբ: Գրքի վերլուծական նյութերը ներկայացնում 
են լիբանանահայերի ազգային դիմա գծի պահպանման ու զարգացման պատ
մությունը և ներկա իրա վիճակը:

ՀՏԴ 316.34
ԳՄԴ 60.54

ISBN 978-9939-9208-0-1

© Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2019



5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նախաբան 
Ռուբեն Կարապետյան 8

ՄԱՍ Ա
Լիբանանը՝ Իւրայատուկ իր Տարածաշրջանին մէջ  
(Լիբանանահայութեան Ակնարկային Նկարագրական)  
Վեր. Փօլ Հայտօսթեան 22

Լիբանանահայ Համարկումին Առանձնայատկութիւնները 
Անդրանիկ Տագէսեան  32

Լիբանանահայ Մշակոյթի Իւրայատկութիւնները 
Սեւակ Յակոբեան 48

ՄԱՍ Բ

Լիբանանահայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության  
նպատակները և մեթոդաբանությունը  
Ռուբեն Կարապետյան 66

Լիբանանի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական  
հետազոտության արդյունքները  
Ռուբեն Կարապետյան, Լուսինե Տանաջյան, Սոնա Ներսիսյան,  
Կարինե Նալբանդյան, Սյուզաննա Բարսեղյան 91

Էթնոսոցիալական գործընթացներ 92
Էթնոմշակութային միջավայր 132

Վերջաբան  
Ռուբեն Կարապետյան 161

Հավելված  174



6

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 
Рубен Карапетян 13

ЧАСТЬ А

Ливан в особенном регионе (Очерк описания ливанских армян)  
Преп. Пол Айдосян 22

Особенности интеграции ливанских армян  
Андраник  Дакесян 32
Культурная жизнь ливанских армян  
Севак Акобян 48

ЧАСТЬ Б

Цели и методика этносоциологического  
исследования армян Ливана  
Рубен Карапетян 66
Результаты этносоциологического исследования  
армянского населения Ливана  
Рубен Карапетян, Лусине Танаджян, Сона Нерсисян,  
Карине Налбандян, Сюзанна Барсегян  91

Этносоциальные процессы 92
Этнокультурная среда 132

Заключение  
Рубен Карапетян 166

Приложение  174



7

CONTENTS
Introduction  
Ruben Karapetyan 17
PART A
Lebanon’s uniqueness in its region: a descriptive overwiew  
of the armenians of Lebanon  
Rev. Paul Haytostian 22
Features of Lebanese Armenian integration  
Andranik Dakessian 32

The characteristics of Lebanese Armenian culture  
Sevak Hagopian 48
PART B
Methodology and aims of the ethnosociological study  
of the Lebanese Armenians  
Ruben Karapetyan 66
The results of the ethnosociological survey  
of the Armenian population of Lebanon  
Ruben Karapetyan, Lusine Tanajyan, Sona Nersisyan,  
Karine Nalbandyan, Syuzanna Barseghyan 91

Ethnosocial processes in Lebanon 92
Ethno Cultural Environment 132

Conclusion  
Ruben Karapetyan 170
Appendix 174



8

ՆԱԽԱԲԱՆ

Ներ կա յաց վող գիր քը եր րորդն 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 գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րի շար քում՝ նվիր ված ժա մա նա
կա կից հայ կա կան սփյուռ քին: Հա յաս տա նի գիտ նա կան նե րից զատ՝ 
առան ձին բա ժին նե րի և հոդ ված նե րի հե ղի նակ ներ են նաև սփյուռ քի 
գիտ նա կան նե րը: Ժա մա նա կա կից հայ կա կան սփյուռ քի հիմ ա հար
ցե րի վե րա բե րյալ գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի այս շար քը կոչ ված 
է ինչ պես ամ փո փե լու հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րի հե տա զո տու թյուն
նե րը, այն պես էլ սփյուռ քի մեր գոր ծըն կեր նե րին հնա րա վո րին չափ 
ներգ րա վե լու հա մա տեղ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րում: Են
թադր վում է, որ այդ պի սի հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյու նը հնա րա վո րու
թյուն է տա լիս, մի կող մից, խո րա պես հաս կա նա լու այ լազ գի մի ջա
վայ րում հա յե րի էթ նի կու թյան վե րար տադր ման վի ճա կը և հե ռան
կար նե րը, մյուս կող մից էլ նպաս տում է էթ նո սի մտա վոր նե րու ժի նե
րառ մա նը՝ սփյուռ քի մա սին հա մա կարգ ված գի տե լիք նե րի և 
Հա յաս տանսփյուռք գի տա կան հար թա կի ձև ա վոր ման նպա տա կով:

Առա ջին աշ խա տու թյու նը՝ «Հա յե րը 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»1, իրա կա նու թյուն դար ձավ Հա յաս տա նի և սփյուռ քի հե
տա զո տող նե րի թի մի ջան քե րով: Հիմ վե լով հա մա նուն ծրագ րի2 
շրջա նակ նե րում Մոսկ վա յի, Լոս Ան ջե լե սի և Թեհ րա նի հա յե րի հե
տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րի վրա՝ այդ թի մա յին մե նագ րու թյան մեջ 

1 Հայերը սեփական եւ այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո ցիոլո
գիա կան հետազոտություններ, (պատ. խմբ. Կարապետյան Ռ.), Երևան, 2014, 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 183 էջ:

2 Կարապետյան Ռ., Հայ համայնքներն այսօր. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի, Բեյ րու
թի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Երևան, 
2018, ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, էջ 10 –22:
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ՀՀ և վե րոն շյալ հա մայնք նե րի հե տա զո տող նե րը ներ կա յաց րել են 
հա յե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցող ժա մա նա կա կից էթ նո սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու թյու նը:

Երկ րորդ հրա տա րա կու թյու նը՝ «Հայ կա կան սփյուռ քը հայռու
սա կան տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում»3, դար
ձավ հայ րե նիքսփյուռք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տնտե սա կան բա
ղադ րի չի ու սում ա սիր ման ոլոր տում մշա կում ե րի ար դյուն քը: Մոսկ
վա յի և Երև ա նի գիտ նա կան նե րի՝ փի լի սո փա նե րի, ժո ղովր դա գիր նե
րի, տնտե սա գետ նե րի, էթ նո սո ցի ո լոգ նե րի հա մա տեղ ջան քե րով 
վեր լուծ վել է այդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի փոր ձը, և սահ ման վել են 
հնա րա վոր հե ռան կար նե րը: Ընդ որում, աշ խա տու թյան մեջ հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վել այդ գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման գոր ծոն
նե րի վեր լու ծու թյա նը և հե տա զո տու թյան կի րա ռա կան ել քե րին:

Ներ կա յաց վող գրքի գա ղա փա րը ծնվել է լի բա նա նա հա յե րի ու
սում ա սի րու թյան ըն թաց քում, որն իրա կա նաց րել են ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ 
սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի աշ խա տա կից նե րը՝ Բեյ րու թի 
Հայ կա զյան հա մալ սա րա նի նա խա գահ, վե րա պատ վե լի, դոկ տոր 
Փօլ Հայ տօս թե ա նի և նույն հա մալ սա րա նի Հայ կա կան սփյուռ քի ու
սում ա սի րու թյան կենտ րո նի տնօ րեն, դոկ տոր Անդ րա նիկ Տա գէ սե
ա նի օժան դա կու թյամբ: Այդ հա մա գոր ծակ ցու թյան հա ջորդ քայ լը Լի
բա նա նի հա յե րի վե րա բե րյալ հա մա տեղ աշ խա տու թյունն էր:

Սույն գրքում հե տա զո տու թյան առար կան Լի բա նա նի հա յերն 
են: Սփյուռ քում հա յե րի ազ գա յին կյան քի կազ մա կերպ ման ողջ բազ
մա զա նու թյան մեջ հե տա զո տու թյան նման օբյեկ տի առանձ նա ցու մը 
պայ մա նա վոր ված էր էթ նո հա վաք տե ղա բաշխ ման և առանձ նա հա
տուկ իրա վա քա ղա քա կան կար գա վի ճա կի պայ ման նե րում էթ նիկ 
խմբի պահ պան ման և զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ 
գի տե լիք նե րի ստաց ման անհ րա ժեշ տու թյամբ: Դա հատ կա պես կա
րև որ վում է, եթե նկա տի առ նենք, որ հա յե րի էթ նիկ «գո յա պահ պան
ման» գոր ծըն թա ցը պայ մա նա վոր վում է եր կու բև ե ռա յին պայ մա նով՝ 
«հա վաք» և «ցրիվ» բնա կեց մամբ: Տե ղա բաշխ ման բնույ թը, էթ նո

3 Армянская диаспора в контексте российскоармянских экономических связей, 
(под. ред. Аветисян А., Григорьян Э., Карапетян Р.), Москва, 2013, 246 ст.
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կրո նա կան մի ջա վայ րը, բնա կու թյան երկ րի սո ցի ալքա ղա քա կան 
կա ռուց ված քը և շատ այլ գոր ծոն ներ ձև ա վո րում են հատ կա նիշ նե րի 
ամ բող ջու թյուն, որոնք որո շում են էթ նո սի յու րա քան չյուր խմբի հա
րա բե րակ ցում այդ հա կադ րա կա նու թյան առա ջին կամ երկ րորդ 
ան դա մին: Եվ այդ բազ մա զա նու թյան մեջ պատ կե րա ցում կազ մե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է հե տա զո տա կան փնտրտուք՝ տրա մա բա նա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ ճա նա չե լու յու րա քան չյուր առան ձին դեպ
քի հա մար հա մընդ հա նու րը և առանձ նա հա տու կը՝ հա մե մա տա կան 
և հա մադ րա կան ու սում ա սի րու թյուն նե րի լայն հեն քի վրա: Ըստ էու
թյան, դրանք կա րող են կրել միջմ շա կու թա յին բնույթ, քա նի որ հա
մադ րում և ու սում ա սի րում են ոչ մի այն բազ մա զան սո ցի ալմշա կու
թա յին մի ջա վայ րե րը, այ լև այդ մի ջա վայ րե րի հետ նշա նա կա լի ո րեն 
ին տեգր ված հա յե րին: Այս պի սով, հատ կա նիշ ներ գտնե լու դժվա րու
թյու նը, որը թույլ է տա լիս իրա կա նաց նել միջմ շա կու թա յին հե տա զո
տու թյուն նե րին բնո րոշ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն, զգա լի ո րեն 
բար դաց նում է հա յե րի տար բեր խմբե րի ու սում ա սի րու թյու նը 
սփյուռ քում: Հենց այդ պատ ճա ռով անհ րա ժեշտ է հաշ վար կի հա մա
կար գի փնտրտուք, որ կծա ռա յի որ պես խնդիր նե րի մշակ ման և լուծ
ման առանցք: Այդ խնդիր նե րը կոչ ված են, առա ջին հեր թին, բա ցա
հայ տե լու հա յե րի յու րա քան չյուր խմբի նշա նա կա լի ընդ հա նուր էթ նիկ 
գծե րը, երկ րորդ՝ առանձ նաց նե լու էթ նո սո ցի ա լա կան ցու ցա նիշ նե րի 
փո փո խու թյան օրի նա չա փու թյուն նե րը՝ ըստ մի ջա վայ րի բնու թագ
րիչ նե րի, և եր րորդ՝ ու սում ա սի րե լու տվյալ մի ջա վայ րում ձեռք բե
րած ին տեգ րալ գծե րի ցու ցիչ նե րը և դրանց դրսև որ ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը:

Ինչ պես ցույց տվեց մեր նախ կին հե տա զո տու թյուն նե րի փոր
ձը, տար բեր էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րե րում էթ նո սի տար բեր 
խմբե րի հա մե մա տու մը և հա մադ րու մը կա րե լի է իրա կա նաց նել 
առան ձին թե մա տիկ մշա կում ե րի շրջա նակ նե րում, սա կայն բա վա
կան դժվար է տալ առա վել լայն հե տա զո տա կան ընդգրկ մամբ հա մե
մա տա կան վեր լու ծու թյուն: Ել նե լով այդ փոր ձից՝ հե տա զո տա կան 
խում բը նպա տա կադր վեց հա մա կող մա նի ու սում ա սի րել հա յե րի 
առան ձին խմբե րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը մի երկ րում, որ
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տեղ նրանք տե ղա բաշխ ված են հոծ, և իշ խա նու թյան կա ռուց վածքն 
ու իրա վա կան կար գա վի ճա կը թույլ են տա լիս օրի նա կա նաց նե լու էթ
նիկ խմբին որ պես երկ րի պե տա կան կա ռուց ված քի հիմ ա կան օղակ: 
Ակն հայտ է, որ հա յե րի միա էթ նիկ խմբի մե նագ րա կան ու սում ա սի
րու թյու նը, մի կող մից, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու շադ րու թյու նը 
կենտ րո նաց նե լու այն խնդիր նե րի վրա, որոնք ընդգր կում են հար ցե
րի լայն շրջա նակ, հե տև ա բար՝ դրանց վեր լու ծու թյու նը առա վել խոր
քա յին է: Մյուս կող մից՝ նման հե տա զո տու թյու նը կա րող է դառ նալ 
հա յե րի առան ձին հա մե մա տա կան (հե տև ա բար՝ միջմ շա կու թա յին) 
ու սում ա սի րու թյուն նե րի մե թո դա բա նու թյան մշակ ման «փոր ձա
դաշտ»՝ դրա նով իսկ դառ նա լով հե տա գա ու սում ա սի րու թյուն նե րի 
հաշ վար կի հա մա կարգ:

«Լի բա նա նա հա յերն այ սօր. էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո
տու թյուն» աշ խա տու թյու նը կազմ ված է եր կու բաժ նից: Առա ջի նում 
ներ կա յաց ված են հա մայն քի գիտ նա կան նե րի հոդ ված նե րը: Բա ժինը 
սկսվում է վե րա պատ վե լի դոկ տոր Փօլ Հայ տօս թե ա նի հոդ վա ծով, 
որն անդ րա դառ նում է լի բա նա նա հա յե րի ընդ հա նուր նկա րագ րու
թյա նը: Հա ջոր դիվ դոկ տոր Անդ րա նիկ Տա գէ սե ա նի հոդ վածն է, որում 
վեր լուծ վել են Լի բա նա նի հա սա րա կու թյան մեջ հա յե րի ին տեգր ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Բա ժի նը եզ րա փա կում է Լի բա նա նի 
հայ կա կան «Զար թօնք» թեր թի գլխա վոր խմբա գիր, սո ցի ո լոգ Սև ակ 
Յա կո բե անի հոդ վա ծը, որ տեղ նկա րագր վում է լի բա նա նա հա յե րի 
մշա կու թա յին կյան քը:

Երկ րորդ բա ժի նը նե րա ռում է եր կու հոդ ված, որոնց հե ղի նակ
նե րը ներ կա յաց նում են ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ սփյուռ քի հե տա զո տու թյուն նե
րի բա ժի նը: Առա ջին հոդ վա ծի հե ղի նա կը՝ Սփյուռ քի հե տա զո տու
թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ, դոկ տոր Ռու բեն Կա րա պե տյա նը, շա րադ
րել է սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րում հա յե րի հե տա զո տու թյան 
ծրագ րի հիմ ադ րույթ նե րը, ցույց է տրվել լի բա նա նա հա յե րի էթ նո սո
ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րը և մե թո դա բա նու
թյու նը: Երկ րորդ հոդ վածն ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց նում է Սփյուռ
քի հե տա զո տու թյուն նե րի բաժ նի աշ խա տա կից նե րի (Ռու բեն Կա րա
պե տյան, Կա րի նե Նալ բան դյան, Սյու զան նա Բար սե ղյան, Սո նա 
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Ներ սի սյան և Լու սի նե Տա նա ջյան) իրա կա նաց րած՝ լի բա նա նա հա յե
րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու
թյու նը: Հոդ վա ծում բա ցա հայտ վում են ժա մա նա կա կից լի բա նա նա
հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կան և էթ նոմ շա կու թա յին 
բնու թագ րե րը:
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пред став лен ная кни га  третья из се рии на уч ных пуб ли ка ций 
от де ла ис сле до ва ний ди ас пор ИАЭ НАН РА, пос вя щен ная сов ре мен
ной ар мянс кой ди ас по ре, в ко то рой по ми мо уче ных Ар ме нии, ав то ра
ми от дель ных глав и ста тей яв ля ют ся уче ные из ди ас по ры. Эта се рия 
на уч ных тру дов по проб ле мам сов ре мен ной ар мянс кой ди ас по ры 
приз ва на как по ды то жить ис сле до ва ния ар мянс ких пе ре се лен чес ких 
оча гов, так и, по воз мож но сти, прив лечь на ших кол лег из ди ас по ры к 
сов мест ной ис сле до ва тельс кой ра бо те. Пред став ля ет ся, что по доб ная 
сов мест ная де я тель ность поз во лит с од ной сто ро ны глуб же ос мыс
лить со сто я ние и перс пек ти вы восп ро из водст ва эт нич но сти ар мян в 
ино на ци о наль ном ок ру же нии, с дру гой  пос по собст ву ет прив ле че
нию ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла эт но са с целью фор ми ро ва ния 
си сте ма ти зи ро ван но го зна ния о ди ас по ре и сло же нию на уч ной плат
фор мы Ар ме ния  ди ас по ра.

Пер вая пуб ли ка ция «Ар мя не в сво ей и ино на ци о наль ной сре де. 
Срав ни тель ные эт но со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния»1 ста ла ре аль
ностью бла го да ря уси ли ям ко ман ды ис сле до ва те лей из Ар ме нии и ди
ас по ры. Ос но вы ва ясь на ма те ри а лах конк рет ных ис сле до ва ний по од
но и мен ной прог рам ме ар мянжи те лей Моск вы, ЛосАн же ле са и Те ге
ра на2, в этой кол лек тив ной мо ног ра фии ис сле до ва те ли из ар мянс ких 
об щин РА, РФ, США и Ира на пред ста ви ли срав ни тель ный ана лиз сов
ре мен ных эт но со ци аль ных про цес сов, про ис хо дя щих в сре де ар мян.

1 Հայերը սեփական եւ այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո ցիոլո
գիա կան հետազոտություններ, (պատ. խմբ. Կարապետյան Ռ.), Երևան, 2014, 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 183 էջ:

2 Կարապետյան Ռ., Հայ համայնքներն այսօր. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի, Բեյ րու
թի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Երևան, 
2018, ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, էջ 10 –22:
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Вто рая пуб ли ка ция «Ар мянс кая ди ас по ра в кон тек сте рос сийс
коар мянс ких эко но ми чес ких свя зей»3 ста ла ито гом раз ра бо ток в об
ла сти изу че ния эко но ми чес кой со став ля ю щей вза и мос вя зей ро ди на
ди ас по ра. Сов мест ны ми уси ли я ми уче ных Моск вы и Ере ва на – фи ло
со фов, де мог ра фов, эко но ми стов, эт но со ци о ло гов был дан ана лиз 
опы та этих вза и мос вя зей и оп ре де ле ны воз мож ные перс пек ти вы. В 
ра бо те бы ло об ра ще но осо бое вни ма ние на ана лиз фак то ров раз ви тия 
этих про цес сов и бы ли да ны прак ти чес кие вы хо ды ис сле до ва ния.

Идея под го тов ки это го из да ния воз ник ла в хо де ис сле до ва ния 
ли ванс ких ар мян, ко то рое про во ди лось сот руд ни ка ми от де ла ИАЭ 
НАН РА, при со дейст вии рек то ра уни вер си те та Ай ка зян г. Бей ру та, 
док то ра, Пре по доб но го По ла Ай до ся на и ди рек то ра Цент ра ис сле до
ва ний ар мянс кой ди ас по ры то го же уни вер си те та  док то ра Анд ра ни
ка Да ке ся на. Сле ду ю щим ша гом это го сот руд ни чест ва ста ло из да ние 
сов мест ной ра бо ты.

Объ ек том ис сле до ва ния, ре зуль та ты ко то ро го пред став ле ны в 
дан ной кни ге, яв ля ют ся ар мя не Ли ва на. Вы де ле ние, из все го мно го об
ра зия при ме ров ор га ни за ции на ци о наль ной жиз ни ар мян в ди ас по ре, 
по доб но го объ ек та ис сле до ва ния, бы ло про дик то ва но не об хо ди
мостью по лу че ния зна ний о про цес сах раз ви тия эт ни чес кой груп пы в 
ус ло ви ях эт но ком пакт но го рас се ле ния и по ли ти копра во во го рег ла
мен ти ро ва ния ее ста ту са.

Это осо бен но важ но, ес ли учесть, что про цесс эт ни чес ко го «вы
жи ва ния» ар мян обус лав ли ва ет ся дву мя по ляр ны ми друг к дру гу ус
ло ви я ми «ком пакт но го и дис перс но го» рас се ле ния. Ха рак тер дис ло
ка ции, эт но кон фес си о наль ное ок ру же ние, со ци аль нопо ли ти чес кое 
уст ройст во стра ны пре бы ва ния и мно жест во дру гих фак то ров, об ра
зу ют со во куп ность приз на ков, оп ре де ля ю щих со от но си мость каж дой 
груп пы эт но са к пер вой или вто рой со став ля ю щей этой оп по зи ции. И 
для то го что бы ра зоб рать ся в этом раз но об ра зии, в каж дой от дель ной 
си ту а ции, не об хо дим ис сле до ва тельс кий по иск в ло ги чес кой пос ле до

3 Армянская диаспора в контексте российскоармянских экономических связей, 
(под. ред. Аветисян А., Григорьян Э., Карапетян Р.), Москва, 2013, 246 ст.
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ва тель но сти рас поз на ва ния об ще го и осо бен но го в каж дом от дель ном 
слу чае на ши ро ком по ли го не срав ни тель ных и со по ста ви тель ных ис
сле до ва ний. Они, по су ти, мо гут но сить крос скуль тур ный ха рак тер, 
так как со по став ля ют ся и изу ча ют ся не толь ко раз но об раз ные со ци о
куль тур ные сре ды, но и в зна чи тель ной ме ре, ин тег ри ро ван ные с эти
ми сре да ми эт ни чес кие груп пы ар мян. Та ким об ра зом, слож ность на
хож де ния приз на ков, поз во ля ю щих про во дить, при су щий крос скуль
тур ным ис сле до ва ни ям срав ни тель ный ана лиз, весь ма зат руд ня ет 
ис сле до ва ние эт ни чес ких групп ар мян на ба зе ог ром ной ди ас по ры. 
Имен но по э то му не об хо дим по иск си сте мы отс че та, слу жа щей осью 
раз ра бот ки и ре ше ния за дач, приз ван ных, вопер вых, вы я вить об ще
эт ни чес ки зна чи мые чер ты каж дой от дель ной груп пы ар мян, вовто
рых, вы де лить за ко но мер но сти из ме не ния эт но со ци аль ных па ра мет
ров в со от но си мо сти с ха рак те ри сти ка ми сре ды, и в треть их – ис сле
до вать приз на ки при об ре та е мых в дан ной сре де ин тег ри ро ван ных 
черт и осо бен ных их про яв ле ний.

Как по ка зал опыт пре ды ду щих на ших ис сле до ва ний срав не ние 
и сос по став ле ние от дель ных групп эт но са, рас се лен ных в раз ных эт
но со ци аль ных сре дах мож но про во дить в рам ках от дель ных те ма ти
чес ких раз ра бо ток, но дать срав ни тель ный ана лиз в бо лее ши ро ком 
ис сле до ва тельс ком ди а па зо не весь ма слож но. Ис хо дя из это го опы та, 
ис сле до ва тельс кая груп па на це ли лась на все сто рон нее ис сле до ва ние 
про цес сов про ис хо дя щей в от дель ной груп пе ар мян, ком пакт но рас
се лен ной в стра не, где пра во вые по ло же ния и струк ту ра вла сти поз
во ля ют ле ги ми ти зи ро вать эт ни чес кую груп пу в ка чест ве со став но го 
зве на его го су дарст вен но го уст ройст ва.

Оче вид но, что мо ног ра фи чес кое ис сле до ва ние од ной эт ни чес
кой груп пы ар мян с од ной сто ро ны поз во ля ет кон цент ри ро вать вни
ма ние на за да чи, опх ва ты ва ю щие воз мож но ши ро кий круг проб лем, 
сле до ва тель но, их ана лиз име ет бо лее глу бин ный ха рак тер. С дру гой 
сто ро ны, по доб но го ро да ис сле до ва ние мо жет стать «опыт ным по ли
го ном» раз ра бот ки ме то дик срав ни тель ных (сле до ва тель но, кросс
куль тур ных) ис сле до ва ний ди ас по раль ных групп и тем са мым стать 
си сте мой от че та в даль ней ших изыс ка ни ях.
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Ра бо та «Ли ва нские ар мя не се год ня. Эт но со ци о ло ги чес кое ис
сле до ва ние» со сто ит из двух раз де лов. В пер вом раз де ле пред став ле
ны статьи пред ста ви те лей об щи ны. Раз дел пред ва ря ет ся стать ей пре
по доб но го док то ра По ла Ай до ся на, в ко то рой дан очерк об ще го опи
са ния ли ванс ких ар мян. За тем сле ду ет статья ди рек то ра Цент ра ис
сле до ва ний ар мянс кой ди ас по ры, док то ра Анд ра ни ка Да ке ся на, в 
ко то рой ав тор ана ли зи ру ет осо бен но сти ин тег ра ции ли ванс ких ар мян 
в ли ванс кое об щест во. Раз дел за вер ша ет ся стать ей глав но го ре дак то ра 
ар мянс кой га зе ты «Зар тонк» Ли ва на, со ци о ло га Се ва ка Ако бя на, опи
сы ва ю щей куль тур ную жизнь ли ванс ких ар мян.

Вто рой раз дел со сто ит из двух ста тей, ав то ры ко то рых пред
став ля ют от дел ис сле до ва ний ди ас пор ИАЭ НАН РА. В пер вой статье 
за ве ду ю ще го от де ла ис сле до ва ний ди ас по ры ИАЭ НАН РА док то ра 
Ру бе на Ка ра пе тя на из ло же ны ос нов ные по ло же ния прог рам мы ис
сле до ва ний ар мян в сво ей и ино на ци о наль ной сре де, по ка за ны це ли и 
ме то ди ка эт но со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния ли ванс ких ар мян. Вто
рая статья це ли ком пред став ле на ана ли зом ма те ри а лов, по лу чен ных 
на ба зе эт но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний сре ди ар мян Ли ва на, про
ве ден ных сот руд ни ка ми от де ла ис сле до ва ний ди ас по ры ИАЭ НАН 
РА. В ней, на ма те ри а лах конк рет ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, 
ав то ра ми (Ру бен Ка ра пе тян, Сю зан на Бар се гян, Ка ри не Нал бан дян, 
Со на Нер си сян и Лу си не Та над жян) раск ры ва ют ся со ци аль ные и эт
но куль тур ные ха рак те ри сти ки жиз не де я тель но сти сов ре мен ных ли
ванс ких ар мян.
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INTRODUCTION

This is the third publication of the Department of Diaspora Studies 
(DDS) of the Institute of Archaeology and Ethnography of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Armenia. It is dedicated to cur
rent Armenian Diaspora issues. Scientists from both Armenia and the Di
aspora have contributed to various sections of these books. These joint 
research studies, related to basic contemporary issues of the Armenian 
Diaspora, aim at combining research conducted in different Armenian Di
asporic communities and incorporating as many Armenian Diaspora part
ners as possible. Indeed, such joint activities enable us to deeply under
stand how Armenian ethnicity is reproduced in a foreign environment and 
project its future directions. Likewise they contribute to inclusion of the 
scholarly energy of the ethnos in shaping a coordinated knowledge on the 
Diaspora and the formation of a DiasporaArmenia scientific platform.

The first research publication, entitled The Armenians in Their Own 
and Foreign Milieu: Comparative Ethnosociological Studies 1, was realized 
through the efforts of a team of researchers from Armenia and the Diaspora. 
It was based on the research material of a project2 involving Armenians of 
Moscow, Los Angeles and Tehran. In this collective monographic book re
searchers of both Armenia and the said communities presented an analysis 
of current ethnosociological processes taking place in those communities.

The second publication, The Armenian Diaspora in the Context of 
ArmenianRussian Economic Relations 3, was the result of research on the 

1 Հայերը սեփական եւ այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո ցիոլո
գիա կան հետազոտություններ, (պատ. խմբ. Կարապետյան Ռ.), Երևան, 2014, 
«Գիտություն» հրատարակչություն, 183 էջ:

2 Կարապետյան Ռ., Հայ համայնքներն այսօր. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի, Բեյ րու
թի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Երևան, 
2018, ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, էջ 10 –22:

3 Армянская диаспора в контексте российскоармянских экономических связей, 
(под. ред. Аветисян А., Григорьян Э., Карапетян Р.), Москва, 2013, 246 ст.
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economic factor in FatherlandDiaspora relations. In this project Moscow 
and Yerevan scientists, philosophers, demographers, economists, and eth
nosociologists joined in analyzing these relations and defining their likely 
prospects. The researchers paid special attention to the development of 
various factors in those processes and the applicability of the results.

The idea for the current volume, the third in the series, was con
ceived during research conducted on the Lebanese Armenian community 
by DDS fieldresearchers and with the assistance of the President of Haiga
zian University, Rev. Dr. Paul Haidostian, and the Director of the HU
based Armenian Diaspora Research Center, Dr. Antranik Dakessian. This 
volume is the result of this collaboration.

The volume contains research on the Lebanese Armenians. The 
study of an organized national life within the multiplicity of a Diasporic 
context was undertaken because of the importance of gathering knowl
edge about the processes of preservation and the development of a com
pact ethnic group with legitimate political rights. Such studies are essential 
if we consider that the process of ethnic preservation of Armenians is con
ditioned by the two opposing poles of compact and dispersed living condi
tions. The nature and specifics of the dispersion, the ethnoreligious mi
lieu, the sociopolitical system of the hostland and many other features 
frame a set of factors, which weather and decide the relation and encoun
ter of each member of the ingroup with members of the outgroup. In 
order to observe the multiplicity of these relations, one needs to conduct 
research in order to recognize a logical sequence of the unique and the 
general in each case, based on broad comparative and analytical studies.

In fact these relations could assume an intercultural nature, as they 
synthesise and study not only multiple sociocultural environments, but 
Armenians who have been significantly integrated in those very milieus. 
Accordingly, the difficulty in looking for identifiers through intercultural 
research and comparative analysis complicates the study of Armenians in 
various outgroups of the Diaspora. For this very reason, it is important to 
look for a systematic approach which can serve as an axis for generating/
developing as well as resolving issues. These issues are to: a) highlight the 



19INTRODUCTION

general outstanding ethnic characteristics of each Armenian subgroup, b) 
outline the rhythmic changes of ethnosociological indicators due to envi
ronmental factors, c) study the integrative indicators of a given milieu and 
the characteristics of their expressions.

Previous research has taught us that the synthesis and comparison 
of ethnic subgroups in diverse ethnosociological environments is possible 
within specific thematic research. A comparative study with broader in
clusions, however, turns out to be very difficult. Accordingly, the group 
researching Lebanese Armenians aimed at a holistic study of the processes 
of diverse Armenian subgroups in a country where they have relatively 
dense populationd, and both the state and the legal system legitimize the 
ethnic group as a basic constituent of the state structure. Obviously such 
a monographic study of an ethnic group enables us to concentrate on is
sues which have a broad scope and produce deeper analysis. On the other 
hand, such research can help develop a methodology for a comparative 
field case study of Armenians (and in this regard it becomes an intercultur
al study), which in turn may be used as a template for similar future stud
ies.

The book, The Lebanese Armenians Today: An Ethnosociological 
Study has two sections. The first section includes articles written by ex
perts and scientists from the community. The section starts with the paper 
of Rev. Dr. Paul Haidostian, a general description of Lebanese Armenians. 
It is followed by a paper on the characteristics of the integration of the 
Lebanese Armenians in the Lebanese milieu, written by Dr. Antranik Da
kessian. The section ends with a paper by Sevag Hagopian, sociologist and 
editorinchief of the Lebanese Armenian daily Zartonk. It describes the 
cultural life of the Lebanese Armenians.

The second section of the book includes two papers by researchers 
from the DDS of the Archeology and Ethnography Institute of the Nation
al Academy of Sciences of the Republic of Armenia. The first paper, au
thored by the head of the DRS, Dr. Rouben Karabetyan, highlights the 
framework and basic parameters of the research project “Armenians in 
Their Own and Foreign Milieu.” Dr. Karabetyan underlines the aims and 
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methodology of such an ethnosociological study. In the second paper, 
DRS researchers Rouben Karabetyan, Karine Nalbandian, Sousanna 
Barseghyan, Sona Nersissyan and Lousine Tanadjian analyze the result of 
the ethnosociological research conducted. The paper highlights social and 
ethnocultural features and characteristics of contemporary Lebanese Ar
menians.
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Վե րա պա տո ւե լի դոկ տոր Փօլ Հայ տօս թե ան
Հայ կա զե ան Հա մալ սա րա նի նա խա գահ

ԼԻԲԱՆԱՆԸ՝ ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ  
ԻՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՆ ՄԷՋ 

(Լի բա նա նա հա յու թե ան Ակ նար կա յին Նկա րագ րա կան)

Քսան մէ կե րորդ դա րու առա ջին քա ռոր դին ար դէն ան կա րե լի է 
ներ կա յաց նել Լի բա նա նը առանց հա շո ւի առ նե լու անոր հիմ ա ւո րո
ւած և հիմ ա րար հայ կա կան հա մայն քը:

Լի բա նան, որ պէս մի ա ժա մա նակ լեռ նա յին ու ծո վե զե րե այ եր
կիր, ճանչ ցո ւած է իբ րև ու րոյն բնօր րան աւե լի քան եօ թը հա զար տա
րի նե րէ իվեր. իր քա նա ա նա կան նա խա պատ մա կան օրե րէն մին չև 
ներ կա յի պատ մամ շա կու թա յին ու բնա կան գան ձե րո վը՝ ան իր մէջ 
կ’ամ փո փէ ան սահ ման հմայք: Լի բա նան – կամ ձիւ նի նման ճեր մակ 
– անունն իսկ իր փիւ նի կե ան լե զո ւա կան ար մատ նե րո վը իր շուր ջի 
ընդ հան րա պէս դաշ տա յին, չոր կամ անա պա տա յին տա րա ծաշր ջա
նին մէջ զինք կը դարձ նէ իւ րա յա տուկ:

Հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թու թե ան և նա մա նա ւանդ կրօ նի 
պատ մու թե ան մէջ Լի բա նա նը կը սե պո ւի աս տո ւա ծաշն չա կան կամ 
պիպ լի ա կան եր կիր այն առու մով որ Աս տո ւա ծա շունչ մա տե ա նի մէջ 
ար ձա նագ րո ւած դրո ւագ նե րէն և վայ րե րէն կա րև որ թիւ մը կը գտնո
ւի ներ կայ Լի բա նա նի տա րած քին վրայ: Անոնց մէջ են Լի բա նա նի 
հա րա ւա յին շրջա նի Սի դոն, Տիւ րոս և Սա րեփ թա քա ղաք նե րը, հմա
յիչ մայ րիի ծա ռերն ու Լի բա նա նի ձիւ նա ծածկ լեռ նե րը, անոր պտղա
տու դաշ տերն ու զու լալ ջու րե րը, ինչ պէս նա և Լի բա նա նի գի նին, և 
նշա նա ւոր Հեր մոն Լե ռան կա րև որ մէկ մա սը:

Լի բա նա նի բնակ չու թիւ նը բնու թագ րո ւած է իբ րև բազ մամ շա
կու թա յին, բազ մա լե զու և բազ մակ րօն: Այս պէս, Լի բա նա նի պատ մու
թիւ նը մի ա տար րու թե նէ հե ռու եղած է ի սկզբա նէ:
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Լի բա նա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, այլ խօս քով իր Մի ջերկ
րա կան Ծո վու արև ե լե ան աւա զա նի կեդ րո նը գտնո ւի լը, ապա հո ված 
է երկ րին ու մշա կոյ թին շա րու նա կա կա նու թիւն, կեն սու նա կու թիւն և 
առևտ րա կան ու ռազ մա կան գրա ւիչ եր թև ե կու թիւն: Անոր կլի ման 
յատ կան շո ւած է չորս եղա նակ նե րու զա նա զա նու թե ամբ, և  նկա տի 
առած երկ րի հա մե մա տա կան փոքր տա րած քը  նոյն ժա մա նա կին 
մէջ եր կու տար բեր կլի մա ներ վա յե լե լու հնա րա ւո րու թիւ նը:

Լի բա նա նի ինք նու թե ան ու պատ մու թե ան կո րի զը եղած է յատ
կա պէս Լեռ նա լի բա նա նը զոր շրջա պա տող արև ե լե ան, հիւ սի սա յին 
ու հա րա ւա յին տա րածք նե րը տար բեր ժա մա նակ նե րու մէջ մի ա ցած 
են անոր կամ՝ ան ջա տո ւած ան կէ: Ուս տի, այ սօ րո ւան մայ րա քա ղաքն 
ու երկ րի կարգ մը այլ կեդ րոն նե րը ընդ հան րա պէս գտնո ւած են դրա
ցի եր կիր նե րու կամ նո ւա ճող օտար ու ժե րու ազ դե ցու թե ան տակ, 
մինչ Լեռ նա լի բա նա նը միշտ մա ցած է այն կո րի զը, որ երաշ խա ւո
րած է երկ րին ինք նու թիւ նը:

Լի բա նա նը յա տուկ դարձ նող գոր ծօն նե րէն եղած է անոր 
նպաս տա ւոր և հիւ րա սէր եր թու ղի ըլ լա լու հան գա ման քը: Ար դա րև, 
ան դէ պի մի ջի նա րև ե լե ան ներք նաշ խարհ, ինչ պէս նա և իր արև ելքն 
ու արև մուտ քը կամր ջե լու աշ խար հագ րա կան ու մշա կու թա յին դեր 
ստանձ նած է: Այս մէ կը Լի բա նա նը կա տա րած է յատ կա պէս առևտ
րա կան մար զին մէջ՝ պատ մու թե ան հնա գոյն օրե րէն իվեր:

Լի բա նա նը եղած է հա լա ծո ւած կրօ նա կան փոք րա մաս նու թիւն
նե րու թէ հա լա ծո ւած ժո ղո վուրդ նե րու ապաս տաներ կիր: Այդ պի սի 
փոք րա մաս նու թիւն նե րու՝ Լի բա նան ապաս տա նե լու օրի նակ ներ կա
րե լի է գտնել քրիս տո նէ ա կան առա ջին դա րե րէն սկսե ալ: Սա կայն, 
Սու րի ոյ մէջ ծնունդ առած մա րո նիթ շարժ ման, ապա և մա րո նիթ վա
նա կան նե րու և հա մայն քին հաս տա տու մը Լի բա նան՝ կը սե պո ւի Լի
բա նա նի վեր ջին 1500 տա րի նե րու ինք նու թե ան հիմ ա կան մէկ 
ակուն քը:

Լի բա նա նի իւ րա յա տուկ ինք նու թե ան կերտ ման նպաս տող ազ
դակ նե րէն եղած է անոր սպա սարկ ման ու կեն սա կան ծա ռա յու թիւն
նե րու եր կիր ըլ լա լու հան գա ման քը եր կար դա րեր շա րու նակ: Հնա
գոյն օրե րէն իվեր, անոր նա ւա հան գիստ նե րը, ինչ պէս՝ Պիպ լո սը, 
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Թրի  փո լին, Սի դո նը և Տիւ րո սը, անոր ուս ման կեդ րոն նե րը (ինչ պի
սին էր Պէյ րու թի Իրա ւա բա նա կան Դպրո ցը Ք.ե. 3րդ դա րուն), իսկ 
յե տա գա յին Լի բա նա նի դրա մատ նա յին ու բժշկա կան հաս տա տու
թիւն նե րը, անոր հանգս տա վայ րե րը և ու րիշ այ լա տե սակ հան գա
մանք ներ ծա ռա յած են Լի բա նա նի մօ տա կայ եր կիր նե րուն:

Լի բա նա նը ծա նօթ եղած է որ պէս գի րի, գրա կա նու թե ան, թուղ
թի և տպագ րու թե ան եր կիր: Այս առու մով, ամէ նէն ծա նօթ օրի նա կը 
Պիպ լոս, կամ այ սօ րո ւան Ճի պէյլ քա ղաքն է, ուր կէ կը ծա գի պիպ լիա 
բա ռին գոր ծա ծու թիւ նը և papyrusի ար տադ րու թիւ նը, ուր և կա տա րո
ւած է փիւ նի կե ան գի րե րու գիւ տը:

Լի բա նա նի ժո ղո վուր դի, ու րեմ լի բա նան ցի ան հա տի, յատ կա
նի շե րուն մէջ հին ժա մա նակ նե րէն յի շո ւած են անոր ու ժեղ, կա րող, 
ճկուն, բա նակ ցող, ճամ փոր դող ու գի տակ ըլ լա լը, նա և՝ լե զո ւա կան 
կա րո ղու թիւն նե րը: Կարգ մը գի տա կան սեր տո ղու թիւն ներ գտած են 
թէ Մի ջերկ րա կան Ծո վու շուրջ ապ րող քա ղաք նե րու ժո ղո վուրդ նե րու 
6 առ հա րիւ րը կը սե ռի փիւ նի կե ան ազ գէն: Հե տև ա բար, Լի բա նա նի 
նման փոքր եր կիր մը կը գտնէ իր ծի նա յին շա րու նա կա կա նու թիւ նը 
մի ջի նա րև ե լե ան լայն աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րու վրայ: Կա
րե լի է այս բո լո րին վրայ նկա տի առ նել նա և այն որ Լի բա նա նի ազ դու 
սփիւռ քը թի ւով կը հա շո ւէ երկ րին մօ տա ւո րա պէս հինգ մի լի ոն բնակ
չու թե ան կրկի նէն աւե լին՝ հիւ սի սա մե րի կե ան, հա րա ւա մե րի կե ան, 
ափ րի կե ան, և րո պա կան, ասի ա կան և աւստ րա լի ա կան ցա մա քա մա
սե րուն վրայ: Լի բա նա նե ան յատ կու թիւն ներն ու մշա կու թա յին հարս
տու թիւ նը անոնց մով կը տա րա ծո ւին աշ խար հով մէկ, մի ա ժա մա նակ 
նպաս տե լով երկ րի հետ կա պե րու ամ րապնդ ման:

ԱՐ ԴԻ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԸ

Վե րո յի շե ալ բազ մա թիւ նկա տում ե րուն պատ ճա ռով, Լի բա
նա նի վեր ջին հա րիւ րա մե ակ նե րու ինք նու թիւ նը կազ մո ւած է ար տա
քին – մեր ձա ւոր թէ հե ռա ւոր – ազ դե ցու թիւն նե րով ու կա պո ւա ծու թիւն
նե րով, ինչ պէս նա և ներ քին – ըն տա նե կան, մար զա յին, կրօ նա կան, 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան – բնո րո շիչ ազ դակ նե րով: Այս բո լո րէն 
բխած են ու կը բխին ազ գա յին պատ կա նե լի ու թե ան ու մի ու թե ան, 
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ինչ պէս նա և ինք նու թե նա կան հար ցեր: Այս հար ցե րուն աւա զա նին 
մէջ, եր կի րը շա րու նա կած է որո նել հա ւա սա րակշ ռու թիւն, ան կա խու
թիւն և խա ղա ղու թիւն: Լի բա նա նը մա ցած է որ պէս դաշտ, մէկ կող
մէն՝ մա յուն շարժ ման, կեն սու նա կու թե ան և զար գաց ման, և միւս 
կող մէն՝ կեդ րոն այ լա զան պայ քար նե րու և նոյ նիսկ պա տե րազմ ե րու 
և քա ղա քա ցի ա կան լա րո ւա ծու թե ան: Քրիս տո նէ ա կան և իս լա մա
կան կրօ նա կան հա մայնք նե րու և խմբակ ցու թիւն նե րու գո յակ ցու թե
ան պատ մու թիւ նը ու նե ցած է հա րուստ ու օրի նա կե լի շրջան ներ և հա
մե րաշ խու թե ան դրսև ո րում ե րը տա րա ծո ւած են լի բա նա նե ան հաս
տա տու թիւն նե րու, պե տա կա նու թե ան և ըն կե րա յին կե ան քին վրայ: 
Լի բա նա նե ան հա մա կար գին մէջ ապա հո վո ւած են կրօ նա կան հա
մայնք նե րու իրա ւունք ներն ու իրա ւա սու թիւն նե րը, դե րե րը, դիր քերն 
ու հա մա չա փու թիւն նե րը՝ բարձր յստա կու թե ամբ ճշտո ւած: Այս բո լո
րը յա ճախ կը բա նան էջը նա և լա րո ւա ծու թե ան և քա ղա քա կան թէ 
կրօ նա կան ար մա տա կան մտա ծո ղու թե ան՝ Լի բա նա նի կարգ մը 
զան գո ւած նե րու մօտ:

Այս պէս՝ լի բա նա նե ան ինք նու թե ան հար ցը կը մայ մա յուն 
քննարկ ման և բա նակ ցու թե ան առար կայ, իր առա ւե լու թիւն նե րովն ու 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րո վը:

ՀԱ ՅԸ ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԻ ՄԷՋ

Լի բա նա նե ան գու նա ւոր ու դա րա ւոր խճան կա րը ևս ճո խա ցաւ 
վեր ջին հա րիւր տա րի նե րուն ըն թաց քին հայ կա կան նրբե րան գով:

Ցե ղաս պա նու թե ան պատ ճա ռած տե ղա հա նու թե ան ու գաղ թի 
հե տև ան քով, մե ծա թիւ հայ ըն տա նիք ներ հաս տա տո ւե ցան Լի բա նա
նի զա նա զան ծո վե զե րե այ շրջան նե րուն՝ նա մա նա ւանդ մայ րա քա
ղաք Պէյ րու թի մէջ և շատ շու տով հան դի սա ցան որա կա կան մեծ կշիռ 
ու շա րու նա կե ցին այդ պէս ըլ լալ մին չև օրս՝ թէ և տար բեր տա րո ղու
թիւն նե րով:

Այ դո ւա մե նայ նիւ, հայ կա կան ներ կա յու թիւ նը Լի բա նա նի մէջ 
բա ցար ձակ նո րու թիւն չէր, նկա տի առ նե լով այն որ Տիգ րան Մե ծի իշ
խա նու թե ան թև ե րը հա սած էին Լի բա նան և Սու րիա՝ առա ջին դա
րուն ըն թաց քին նախ քան Քրիս տոս: Մինչ Քրիս տո սէ ետք կա նուխ 
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դա րե րէն սկսե ալ Երու սա ղէ մի քրիս տո նէ ա կան ուխ տագ նա ցու թե ան 
ճա նա պարհ նե րէն մէ կը եղած էր լի բա նա նե ան հո ղը:

18րդ դա րէն սկսե ալ հայ կա թո ղի կէ նե րու եկե ղե ցա կան ներ կա
յու թիւ նը յատ կա պէս Զմմա ռի վան քով, Օս մա նե ան Կայս րու թե ան եր
կար դա րե րու ըն թաց քին կարգ մը հայ ըն տա նիք նե րու գաղ թը դէ պի 
Լի բա նան, 1861ին հաս տա տո ւած Լեռ նա լի բա նա նի կա ռա վար չու թե
ան՝ օս մա նե ան դրու թե ամբ կա ռա վա րիչմու թա սար րէֆ նշա նա կո ւած 
հայ կա թո ղի կէ Տա ուտ փա շա յի դե րա կա տա րու թիւ նը, քսա նե րորդ 
դա րու սկիզ բին Մա նուկ Աւե տի սե ան (Պշա րա Էֆեն տի) նշա նա ւոր 
ճար տա րա պե տի Պէյ րութ քա ղա քի փլա նա ւո րումյա տա կագ ծու մը 
փայ լուն օրի նակ ներ են հայ կա կան որա կա կան ար հես տա վարժ 
ներդ րու մին:

Յետեղեռ նե ան մե ծա թիւ հա յե րու հոս քը դէ պի հա րուստ ու դա
րա ւոր մշա կու թա յին ու առևտ րա կան լի բա նա նե ան նոր հայ րե նիք, 
ան պայ ման պի տի յատ կան շո ւէր երկ կող մա նի պա տո ւաս տու մի բնա
կան և եր կա րա մե այ գոր ծըն թա ցով: Եւ այս երև ոյ թը ար դէն իր ծաղ
կած վի ճա կին հա սած էր 195060ական նե րու կազ մա կեր պո ւած լի բա
նա նա հա յու թե ամբ մը, որ պի տի տա նէր հայ կա կան և սփիւռ քե ան 
առաջ նոր դո ղի դեր՝ մշա կու թա յին (արո ւես տի կեդ րոն ներ, ազ դու 
արո ւես տա գէտ ներ, թատ րոն ներ, մի ու թիւն ներ, փա ռա տօ ներ, հայ րե
նակ ցա կան մի ու թիւն ներ), լե զո ւա կան (բա ռա րան ներ, գիր քեր, դա
սա գիր քեր, հա յա գի տա կան կեդ րոն ներ, հրա տա րակ չա տու ներ, 
տպա րան ներ), եկե ղե ցա կան (Հայ Առա քե լա կան, Կա թո ղի կէ, Աւե
տա րա նա կան հա մաշ խար հա յին կեդ րոն ներ), կրթա կան (դպրո ցա
կան ցան ցեր, հա մալ սա րան, դպրե վան քեր և աս տո ւա ծա բա նա կան 
ճե մա րան), քա ղա քա կան (հայ կա կան աւան դա կան կու սակ ցու թիւն
ներ, պե տա կան ու կա ռա վա րա կան ներ կա յա ցուց չու թիւն), տնտե սա
կան (շու կա ներ, գոր ծա րան ներ, ար հես տա վար ժու թիւն, ճար տա րա
րո ւեստ), լրա տո ւա կան (օրա թեր թեր, պար բե րա կան ներ, ապա՝ ռա
տի օ ժա մեր) և ըն կե րա յին (թա ղա մա սեր, ըն տա նե կան մթնո լորտ, ծե
րա նոց ներ, ան կար նե րու տու ներ, բժշկա կան կեդ րոն ներ) հա րուստ 
բնա գա ւառ նե րուն մէջ: Լի բա նա նա հա յու թիւ նը, ու րեմ, կը սա տա րէր 
Լի բա նա նի յա ւե լե ալ գրաւ չու թե ան ու բազ մա կող մա նի զար գա ցու
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մին, մինչ լի բա նա նե ան ընդ հա նուր յատ կու թիւն նե րը յա ւե լե ալ մղիչ 
ուժ կը դառ նա յին լի բա նա նա հա յու թե ան ճկու նու թե ան, հա մար ձա կու
թե ան, և ամ րապնդ ման: Վե րո յի շե ալ նե րը տե ղա կան ու մի ջազ գա յին 
լուրջ կշիռ ու հմայ քով նշա նա ւո րե ցին լի բա նա նա հա յու թիւ նը. Իրա վի
ճակ մը ուր հա մա լի բա նա նա հայ ներ գոր ծակ ցու թե ան և ար դար 
մրցակ ցու թե ան դաշտ մը կը զար գա նար և հայ կա կան ամ բող ջու թիւ
նը կը զար գաց նէր, մի ա ժա մա նակ ծա ռա յե լով հա յու բա րի վկա յու թե
ան և լի բա նա նե ան հայ րե նի քի կա յուն զար գաց ման:

Հա ւա նա բար այս բո լո րին մէջ թոյլ կը մար լի բա նա նե ան ինք
նու թե ան բնո րո շիչ նե րու հար ցը, բան մը որ կը նկա տո ւէր լի բա նա նա
հա յուն հա մար գրա ւիչ ազ դակ՝ իր հայ կա կա նու թե ան եր կա րա տև 
պահ պան ման հա մար: Ո՞վ է լի բա նան ցին հար ցու մին պա տաս խա նը 
այն քան բարդ ու բազ մա շերտ էր (ու տա կա ւին է), որ լի բա նա նա հա յը 
կը զգար թէ ինք բա ւա րա րա չափ հա ւա սար էր ու րիշ քա ղա քա ցի նե
րու հետ և կը մի ա նար անոնց ազ գա յին ինք նու թե ան ճշտու մի անա
ւար տե լի պայ քա րին: Այ սինքն, լի բա նա նա հա յը ներ լի բա նա նե ան հա
ւա սա րակշ ռու թիւն ներ ստեղ ծե լու բարդ հար ցին մէջ կ’ու նե նար դրա
կան դեր, կը զգար ապա հով՝ բազ մա շերտ ու բազ մա լե զու իրա կա նու
թե ան մը մէջ:

Դժբախ տա բար թոյլ կը մար նա և մի ջի նա րև ե լե ան ընդ հա
նուր ան կա յուն ու պայ թու ցիկ իրա վի ճա կը, ինչ որ ու նե ցաւ տար բեր 
ժա մա նակ նե րու մէջ իր աղէ տա լի ազ դե ցու թիւ նը բո լո րին վրայ, մինչ 
լի բա նա նե ան բե մա հար թա կին վրայ ար տա քին ու ներ քին պայ քար
նե րը կը գտնէ ին բաց տա րածք:

Լի բա նա նա հա յու թիւ նը ան պայ մա նօ րէն պի տի ազ դո ւէր այդ 
իրա վի ճակ նե րէն և վճա րէր սուղ գին: Այս պի սի օրի նակ ներ են 1958ի 
և 1975ի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ ե րը, որոնց մէջ լայն տա րա
ծաշր ջա նա յին ու հա մաշ խար հա յին ազ դակ ներն ու մի ջամ տու թիւն նե
րը յստակ են:

Տա կա ւին, հայ կա կան հա րա զատ զգա ցում մը կար ու կայ Լի
բա նա նի մէջ: Հա լա ծո ւած ժո ղո վուրդ նե րու հո գե բա նու թե ան հար
ցերն ու սփո փան քը, լե զուն պահ պա նե լո ու հնա րա ւո րու թիւ նը, լայն 
աշ խար հին հետ առն չո ւե լու և հա ղոր դակ ցե լու ան խա փան ճամ փան, 
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որ պէս ինք նու րոյն հա մայնք ճանչ ցո ւե լու և ապ րե լու առի թը, ազատ 
շու կա յի մէջ գոր ծե լու իրա կա նու թիւ նը, կի լի կե ան հո ղե րու աշ խար
հագ րա կան մեր ձա ւո րու թիւ նը, առա ջին ու երկ րորդ հայ րե նի քի գա
ղա փար նե րու հա մե րաշ խու թե ան ստեղծ ման հնա րա ւո րու թիւ նը, քա
ղա քա կան ան կախ մտա ծո ղու թե ան առիթ նե րը, պա տե րազմ ե րու և 
ար դի օրե րու տե ղա հա նու թիւն նե րու ըն թաց քին մի ջի նա րև ե լե ան այլ 
եր կիր նե րու հայ հա մայնք նե րու աջա կից զան գո ւած ըլ լա լը, ու տա կա
ւին շատ աւե լին լի բա նա նա հայ հաս տա տու թիւն նե րով ու կե ան քով:

Յստակ է որ ներ կայ օրե րու Լի բա նանն ու լի բա նա նա հա յու թիւ
նը կորսն ցու ցած են ան ցե ա լի փառ քե րէն ու դիւ րու թիւն նե րէն շա տե
րը, այ սինքն՝ մեծ թի ւե րը, տնտե սա կան կա յու նու թիւ նը, հաս տա տու
թե նա կան կազ մա կեր պո ւա ծու թիւ նը, սփիւռ քը առաջ նոր դո ղի դե րը, 
մշա կու թա յին ինք նու թե ան մե քե նա յի ամ րու թիւ նը ևն.: Այդ չի նշա նա
կեր, սա կայն, որ այն դե րը որ կը վե րագ րո ւէր լի բա նա նա հա յու թե ան 
փո խա րի նո ւած է այլ գա ղութ նե րով: Լի բա նա նի ըն ձե ռած հնա րա ւո
րու թիւն ներն ու յատ կու թիւն նե րը կա րե լի էր մա սամբ փո խադ րել 
բայց ոչ զա նոնք փո խա րի նել: Հա մաշ խար հայ նա ցու մի սլաց քը ու նե
ցաւ նա և իր ազ դե ցու թիւ նը բո լո րին վրայ՝ Լի բա նա նի մէջ և այ լուր, 
ինչ որ առաջ նոր դեց հա մա հայ կա կան հա ղոր դակ ցու թե ան նոր առա
ւե լու թե անց, մտա ծո ղու թե անց ար դի ա կա նաց ման և բնա կան պատ
շա ճե ցում ե րու, մի ա ժա մա նակ խախ տե լով հայ կա կան ինք նու թե ան 
և պատ մա կան աւան դոյթ նե րու դա րա ւոր հիմ քե րը:

Լի բա նա նա հա յու թե ան հմայ քը տա կա ւին առ կայ է: Աւե լի քան 
եր բեք կը գտնենք ընդ հա նուր լի բա նա նե ան թղթած րար նե րու մէջ 
հայ կա կան ներգ րա ւո ւա ծու թիւն, հայ կա կա նու թե ան զգա ցու մի զար
գաց ման լայն առիթ ներ, կի լի կե ան աւան դի, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թե ան և երկ րորդ հայ րե նիք նե րու իրա կա նու թիւն նե րու մի ջև 
հա մադ րու թե ան գոր ծիք ներ: Վեր ջին տա րի նե րը ցոյց կու տան նա և 
լի բա նա նա հա յու թե ան և ընդ հան րա պէս լի բա նան ցի նե րու ան մի ջա
կան ու զար գա ցող կա պե րու սա հուն ըն թաց քը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թե ան, անոր ժո ղո վուր դին և շու կա նե րուն հետ, որ պէս պտուղ՝ 
լի բա նա նա հա յու թե ան դրա կան ու աշ խուժ փոր ձին:

21րդ դա րու լի բա նա նա հա յու թիւ նը կը դի մագ րա ւէ ինք նու թե
ան, լե զո ւի, թի ւե րու, տնտե սու թե ան, հա ւա քա կան մթնո լոր տի, կազ
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մա կե րո ւա ծու թե ան և ռազ մա վա րու թե ան զա նա զան հար ցեր: Նոյ նը 
կը դի մագ րա ւեն նա և մե ծա թիւ սփիւռ քե ան գա ղութ ներ, իրա կա նու
թե ան մէջ՝ ընդ հան րա պէս աշ խար հի բո լոր ժո ղո վուրդ ներն ու պատ
մա կան և էթ նիք ազ գա յին ինք նու թիւն նե րը:

Կը մայ որ լի բա նա նա հա յու թիւ նը գտնէ կեր պը նո րո գե լու ինք
զինք ու իր հաս տա տու թիւն նե րը, ճշտե լով նոր հա ւա սա րակշ ռոյթ ներ 
ու նո րո գո ւած ու նո րո գող զար գաց ման առիթ ներ որոնք հա րա զատ 
են ան ցե ա լին և բաց են ապա գա յին:
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Վե րա պա տո ւե լի դոկ տոր Փօլ Հայ տօս թե ան
Հայ կա զե ան Հա մալ սա րա նի նա խա գահ

ԼԻԲԱՆԱՆԸ՝ ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ԻՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻՆ ՄԷՋ 
(Լի բա նա նա հա յու թե ան Ակ նար կա յին Նկա րագ րա կան)

Ամ փո փում
Լի բա նա նա հա յու թե ան քսա նե րորդ դա րու կազ մա կեր պո ւած, աչ
քա ռու և աշ խուժ դե րա կա տա րու թե ան գաղտ նիք նե րը մեծ մա սամբ 
կ’առն չո ւին Լի բա նա նի ժո ղո վուր դի բազ մամ շա կու թա յին և բազ մա
լե զու ինք նու թե ան, անոր աշ խար հագ րա կան ու դա րա ւոր պատ մա
կան հա րուստ դիր քին և Լի բա նա նի ու հա յու թե ան մի ջև ստեղ ծո ւած 
յա ջո ղակ պա տո ւաս տու մին:

Լի բա նա նա հա յու թիւ նը բնա կա նա բար ազ դո ւած է մի ջի նա րև ե լե ան 
և ներ լի բա նա նե ան կրկնո ւող տագ նապ նե րէն, սա կայն կրցած է պա
հել իր բարձ րո րակ ու դրա կան կե ցո ւած քը և կրթա կան, եկե ղե ցա
կան, մշա կու թա յին ու ազ գա յին հաս տա տու թիւն նե րու գոր ծու նէ ու
թիւ նը:

Ներ կայ օրե րու լի բա նա նա հա յու թիւ նը չի ներ կա յաց ներ ան ցե ա լի 
շու քը, սա կայն կա րե լի չէ ըսել որ ան փո խա րի նո ւած է այլ գա ղութ
նե րով: Հա մաշ խար հայ նա ցած նոր օրե րու մէջ՝ պատ մա կան ու էթ
նիք ազ գա յին ինք նու թիւն նե րը նօս րա ցած են և կա րի քը կայ գտնե լու 
նոր հա ւա սա րակշ ռոյթ ներ ու զար գաց ման առիթ ներ:

Преп. Др Пол Ай до сян
Пре зи дент уни вер си те та Ай ка зян

ЛИВАН В ОСОБЕННОМ РЕГИОНЕ
(обзорный очерк ливанских-армян)

Ре зю ме
Являясь ярким примером успешной интеграции, ливанские армяне в 
двадцатом столетии сыграли значительную роль в сложении много
об разной культуры и многоязычной идентичности народа Ливана. 
Несмотря на то, что ливанские армяне не остались в стороне от 
повторяющихся на Ближнем Востоке и в самом Ливане тревожных 
событий, они, все же, сохраняют высокое качество своего положе ния, 
в стране, а также активную деятельность своих образовательных, 
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цер ковных, культурных и национальных учреждений. В условиях 
глобализации, когда в новых исторических условиях происходит ос
лаб ление этнической идентичности, необходимо найти новые воз
мож ности этнического развития.

Rev.Dr. Paul Haidostian
President of Haigazian University

LEBANON’S UNIQUENESS IN ITS REGION: 
A Descriptive Overview of the Armenians of Lebanon

Rezume
The secret behind the most organized, outspoken and active Lebanese 
Armenian community of the 20th century lies in the multicultural and 
multilingual identity of the Lebanese nation, its geographic and historical 
location, and the successful crossfertilization of Lebanon as a whole with 
its Armenian community.

Naturally, the Lebanese Armenian community has been influenced by 
crises in the Middle East as well as recurring domestic Lebanese crises. 
Nevertheless, the community has been able to maintain its high quality 
and positive stance alongside its prominent educational, ecclesiastical, 
cultural and national institutions.

Currently, the Lebanese Armenian community does not have its previous 
weight. This is not to say that it has been replaced by any other Diaspora 
Armenian community. In this globalized era, historical and ethnic identi
ties have dwindled and what is urgently needed is to find a new balance 
and new opportunities for development.
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Դոկտ. Անդ րա նիկ Տա գէ սե ան
Հայ կա զյան Հա մալ սա րա նի սփյուռ քի ու սում ա սի րու թյան կենտ րո նի տնօ րեն

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՐԿՈՒՄԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՄՈՒՏՔ

Զե կոյցս կը վե րա բե րի Լի բա նա նի հա յօ ճա խին հա մար կու մի 
առանձ նա յատ կու թիւն նե րուն: Լի բա նա հա յու թիւ նը ծնուն դը չէ Հա յոց 
Ցե ղաս պա նու թե ան: Լի բա նա նի մէջ հայ կա կան շօ շա փե լի հետ քե րը 
կ’եր թան առ նո ւազն մին չև 18րդ դա րու սկիզբ նե րը՝ Հայ Կա թո ղի կէ 
Եկե ղե ցի ին հաս տա տու մը Լեռ նա լի բա նա նի մէջ1: Այ դու հան դերձ հա
յոց զան գո ւա ծա յին ներ կա յու թիւ նը Լի բա նա նի մէջ կը սկսի 20րդ դա
րաս կիզ բին և կ’առն չո ւի Հա յոց Ցե ղաս պա նու թե ան, երբ մա զա պուրծ 
խլե ակ ներ 1920ական նե րու սկիզ բը կայք հաս տա տե ցին Լի բա նան:

Զե կոյցս պի տի անդ րա դառ նայ վեր ջին հա րիւ րա մե ա կի Լի բա
նա նի հա յօ ճա խին հա մար կու մի առանձ նա յատ կու թիւն նե րուն: Պի տի 
ջա նամ սահ մա նել հա մար կու մի տե ղայ նա ցո ւած ըմբռ նու մը, տալ տե
սա կան երե սակ ներ, ապա և նիւ թը տե ղա ւո րել տե սա կան այդ սահ
մա նում ե րուն մէջ ու պար զել հա մա պա տաս խան իրա վի ճա կը:

ՀԱ ՄԱՐ ԿՈՒ ՄԻՆ ՍԱՀ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

Հա կա ռակ անոր որ հա մար կու մին գլխա ւոր դե րա կա տա րը 
մարդն է, այ դու հան դերձ հա մար կու մը հա ւա քա կան երև ոյթ է: Չենք 
կրնար խօ սիլ ան հա տի հա մար կու մին մա սին. հա մար կու մի ծի րին 
մէջ ան հա տը կը գոր ծէ իբ րև են թա խում բի ինք նու թիւ նը կրող: Այլ 

1 Նկատի ունինք Զմմառու Հայ Կաթողիկէ վանքը (տե՛ս՝ Մեսրոպ Վրդ. Թերզեան, 
Զմմառու Հայ Վանքը. 1749–1949, Պէյրութ, Հայ Կաթողիկէ Տպարան, 1949):
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խօս քով հա մար կու մին հա մար նա խա պայ ման է կեն սա գոր ծող են
թա խում բի մը գո յու թիւ նը և անի մաստ է խօ սիլ ան հատըն տա նի քի 
հա մար կու մին մա սին: Հա մար կու մին միւս դե րա կա տա րը հան դի պա
կաց ան հատ/ներն են, որոնց հա ւա քա կան պատ կե րը կը մարմ ա ւո
րո ւի միւս են թա խումբ/երով և կը դրսև ո րո ւի անոնց յա ռա ջա ցու ցած 
մի ջա վայ րով:

Հա մար կու մը են թա խում բի մը գի տակ ցե ալ, զգօն, նա և – պա
րա գա նե րու բեր մամբ ինք նըս տին քե ան, ինք նեկ – առն չում է՝ իր ազ
գա յինքա ղա քա կանլե զո ւա կանմշա կու թա յինըն կե րա յինտնտե սա
կանկրօ նա կանկեն ցա ղա յինհո գև որ հա մա կար գե րու ծի րէն դուրս 
գտնո ւող ու րիշ հա ւա քա կա նու թիւն նե րու հա մա պա տաս խան հա մա
կար գե րու և այդ հա մա կար գե րը կրող նե րու: Այս առն չու մով են թա
խում բը ընտ րո վի, շա րու նա կո ւող ըն թաց քով, տա կաւ կը շփո ւի, կ’ըն
տե լա նայ, կ’ընդգր կէ, կը ներկ րէ, կ’որ դեգ րէ, կ’իւ րաց նէ2 այլ հա ւա քա
կա նու թիւն նե րու վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն կարգ մը երե սակ նե
րը, գե րակշ ռու թիւն վե րա պա հե լով իր սե փա կան հա մա կարգ/երուն: 
Հա մար կու մի ըն թաց քին են թա խում բե րուն վե րո յի շե ալ հա մա կար գե
րու բա ղադ րիչ նե րը կրնան գտնո ւիլ փոխշ փու մի, փո խառն չու մի, փո
խընդգր կու մի և փո խազ դե ցու թե ան տար բեր հանգ րո ւան նե րու, բնոյթ
նե րու, կշռոյթ նե րու վրայ: Հա մար կու մը մի ա տարր, մի աբ նոյթ, մի օ րի
նակ, մի ու ղի, մի ա շերտ չէ. են թա խում բի իւ րա քան չիւր ան դամ տար
բեր տա րո ղու թե ամբ կրնայ առն չո ւիլ և հա կա դար ձել վե րո յի շե ալ 
հա մա կար գե րուն: Ան հա տա կան այս առն չում ե րու կա ցու թիւնիրա
վի ճակ նե րուն հա մա պատ կե րը կը հան դի սա նայ են թա խում բի հա
մար կու մին ամէ նէն ար տա քին շրջա գի ծը: Իսկ ան հա տա կան այս 
առն չում ե րու ընդ հան րա կան (հա սա րակ) յայ տա րա րը կը հան դի սա
նայ են թա խում բին հա մար կու մի ամէ նէն ներ քին և կեդ րո նա կան 
շրջա գի ծը:

Հա մար կու մը առողջ կ’ըլ լայ երբ փո խա դարձ է ան՝ են թա խում
բին և միւս հա ւա քա կա նու թիւն/նե րու վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն 
մի ջև: Ընդ հան րա պէս և գրե թէ միշտ՝ են թա խում բին և միւս հա ւա քա

2 Այլ խօսքով, ուրիշ ենթախումբի համակարգին առնչուիլը երկար գործընթաց է, 
ուր էական ելակէտ կը հանդիսանայ ընդառաջումի գործընթացը:
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կա նու թե ան/նե րու վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րը հա ւա սար չեն ըլ լար՝ 
ըստ բո վան դա կու թե ան և զօ րու թե ան:

Այս հա մա կար գե րու զօ րու թիւ նը կա խե ալ է առար կա յա կան և 
են թա կա յա կան, տե ղայ նա կան թէ ար տա քին պատ ճառ նե րէ, գոր ծօն
նե րէ, պա րա գա յա կան ազ դակ նե րէ (այս մա սին՝ աւե լի ետք):

Կա րե լի է հաս տա տել, որ հա մար կու մին գոր ծըն թա ցը սկիզբ 
կ’առ նէ շու կա յա կան մի ջա վայ րին մէջ և կը թա փան ցէ են թա խում բին 
հա մա կար գի այն ոլոր տը որ տկար, խո ցե լի կամ չգոյ օղակ է են թա
խում բին սե փա կան հա մա կար գե րուն մէջ, որով առիթ կը յա ռա ջա
նայ տո ւե ալ ‘օտար’ ոլոր տին կամ, աւե լի մանր (‘բա ցա կայ’) մի ա ւո րին 
թա փան ցու մին ապա և որ դեգ րու մին՝ են թա խում բին կող մէ: Հուսկ, 
այս մի ա ւո րը կը վե րա ծո ւի ‘փունջ’ի և տա կաւ կը ծա ւա լի3:

Հա մար կու մը քա րա ցած վի ճակ չէ. ան չընդ հա տող, եր բեմ 
տար բեր, հա կա դիր ուղ ղու թիւն նե րով ըն թա ցող, չդադ րող գոր ծըն
թաց է: Հա մար կու մին յա ռա ջա ցե ալ կամ խո րա ցե ալ հանգ րո ւա նը 
(երբ ներկ րո ւող տար րե րը կը դառ նան գե րակ շիռ ի հե ճուկս են թա
խում բի վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րու սե փա կան տար րե րուն) կու տայ 
նա խան շան նե րը են թա խում բի տար բեր շեր տե րու ձուլ ման ըն թաց
քին: Հա մար կու մին մա կե րե սա յին և սկզբնա կան հանգ րո ւա նը կ’ար
տա ցո լաց նէ սե փա կան պա տե ա նի մէջ կծկո ւած հա ւա քա կա նու թիւն 
մը4: Հա մար կու մի գոր ծըն թա ցը կրնայ վե րա ճիլ այ լա սե րու մի, ձու լու
մի և մե րու մի: Կրնայ յա րա բե րա կան տեղ քայլ ապ րիլ, կամ կրնայ հա
կա ռակ ուղ ղու թե ամբ ըն թա նալ:

Այ լա սե րու մը յա ռա ջա ցե ալ հա մար կում է, երբ են թա խում բին 
վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն ոչբո լո րը տար բա ղադ րո ւած կամ փո
խա րի նո ւած են այ լև այլ հա ւա քա կա նու թիւն նե րու հա մա պա տաս խան 
հա մա կար գե րով:

3 Համարկումը աւելի զօրաւոր է այն ոլորտին մէջ, ուր կողմերէն մէկը չունի անոր 
դրսևորումը (մշակութային որոշակի դրսևորում մը, հեռատեսիլային յայտագիր. 
երբեմ մրցակցութիւնը կը սրի գրաւիչի ու աւելի գրաւիչին միջև):

4 Տագէսեան Ա., Լիբանանի հայօճախը. Գիրք Ա., Համարկումին խաչուղիները 
(1920–2005), Հայկազեան համալսարանի Հայկական սփիւռքի ուսումասի րու
թեան կեդրոն, Հայկազեան hամալսարանի հրատարակչութիւն, Պէյրութ, Տպ. 
Անտոնեան, 2015, էջ 910:
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Ձու լու մը խո րա ցե ալ հա մար կում է, երբ են թա խում բը կը տար
բա ղադ րո ւի այ լև այլ հա ւա քա կա նու թիւն նե րու մէջ իր վե րո յի շե ալ բո
լոր հա մա կար գե րով:

Մե րու մը խո րա ցե ալ հա ւա սա րա զօր տար բա ղադ րումմի ա
խառ նում է թէ՛ են թա խում բին և թէ՛ հան դի պա կաց խում բին/երուն, 
որուն ար դիւն քով յա ռա ջա ցած է նոր բա ղադ րիչ նե րով, վե րա փո խե ալ 
հա մա կար գե րով հա ւա քա կա նու թիւն մը, որ մի այն մաս նա կի օ րէն կը 
յի շեց նէ իւ րա քան չիւր են թա խում բի սկզբնա կան վի ճակ նե րու հա մա
կար գե րը:

ՀԱ ՄԱՐ ԿՈՒ ՄԻՆ ԱԶ ԴՈՂ ԳՈՐ ԾՕՆ ՆԵՐ

Են թա խում բե րու առն չու մին ար դիւն քը կա խե ալ է բազ մա տարր 
և բազ մաբ նոյթ գոր ծօն նե րէ: Թո ւենք մի քա նին.

ա) Ժա մա նա կա յին գոր ծօն. եթէ առն չու մին տև ո ղու թիւ նը 
կար ճա տև է (եր կա րա տև, յա րա բե րա բար մա յուն բնոյթ չի 
կրեր), ապա դժո ւար թէ հա մար կու մը սկզբնա կան հանգ
րո ւա նէն ան դին անց նի:

բ) Ծի րի գոր ծօն. Եթէ են թա խում բե րը իրար կ’առն չո ւին վե րո
յի շե ալ հա մա կար գե րէն մի այն մէկ նու մէ կի շրջա նա գի ծին 
մէջ, ապա դժո ւար թէ հա մար կու մը սկզբնա կան հանգ րո
ւա նէն ան դին անց նի:

գ) Ու ժա յին գոր ծօն ներ. առն չո ւող են թա խում բե րէն մէ կուն գե
րիշ խող, կամ պե տա կա նա կիր են թա խումբ ըլ լա լը, թո ւա յին 
մե ծա մաս նու թե ամբ գե րակշ ռու մը, մշա կու թա յին տի րա
կա լու թիւ նը..., միւս կող մէն՝ հան դի պա կաց են թա խում բին 
յա րա բե րա բար նո րեկ, եկո ւոր, տկար, փոք րա մաս նու թիւն 
ըլ լա լը...:

դ) Հա սա րա կաց յայ տա րար ներ. առն չո ւող խում բե րու նոյ նա
կ րօ նու թիւ նը (սրբա վայ րե րու, յա րա նո ւա նա կան), նոյ նա լե
զո ւու թիւ նը, ֆի զի քա կան նմա նու թիւն ներտար բե րու թիւն
նե րը (մոր թի գոյն, դի մա գիծ, աչ քեր, հա սակ ևն.), տօ նե րու, 
սո վո րոյթ նե րու նոյ նու թիւննմա նու թիւնտար բե րու թիւն ներ:
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ե) Ինք նու թե նա կան կառ չա ծու թիւն. են թա խում բե րու կառ չա
ծու թե ան խո րու թիւ նը, տա րո ղու թիւ նը, աս տի ճա նը՝ իրենց 
վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն: Անոնց խո րա ցե ալ իմա ցու
մը, քա ջա տե ղե ա կու թիւ նը վե րո յի շե ալ սե փա կան հա մա
կար գե րուն:

զ) Պատ մա կան ան ցե ալ. են թա խում բե րուն հա սա րա կաց ան
ցե ա լի յա րա բե րու թիւն նե րուն թշնա մա կանբա րե կա մա կան 
բնոյ թը:

է) Հա մա կար գե րու այժ մէ ա կա նու թիւ նը. են թա խում բե րու վե
րո յի շե ալ հա մա կար գե րը որ քա նո՞վ ժա մա նա կա կից են, կը 
հա մընկ նինկը բա ւա րա րեն ժա մա նա կա կից պա հանջք նե
րը՝ երն թա խում բին: Աս կէ կը յա ռա ջա նայ կա րի քը պահ
պա նե լու, բա րե փո խե լու կամ հրա ժա րե լու սե փա կան հա
մա կար գե րէն:

ը) Եթէ են թա խում բե րէն մին սփիւռք է, ապա՝ անոր կա պո ւա
ծու թիւ նը մայր հայ րե նի քին, վեր ջի նիս հետ կա պե րու խո
րու թիւ նը, բնոյ թը, տե սա կա նին: Այս առու մով կա րև որ գոր
ծօն է տո ւե ալ սփիւռ քին (նոյ նինքն են թա խում բին) պատ
մա կան հայ րե նի քին տե ղը, քա ղա քա կանտնտե սա կան
մշա կու թա յին կար գա վի ճա կը՝ հա մաշ խար հա յին հա մա
կար գին մէջ, անոր սոֆթ փա ո ւը րին (փա փուկ ուժ) հա սո
ղու թիւ նը, ազ դե ցու թիւ նը:

թ) Տո ւե ալ երկ րին պե տա կանքա ղա քա կան հա մա կար գը. այ
լա մեր ժա կա՞ն, թէ՞ ընդգր կո ղա կան, ժո ղովր դա վա րա կա՞ն, 
թէ՞ բռնա տի րա կա նէ ան: Պե տու թիւնքա ղա քա ցի յա րա բե
րու թե ան քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թիւ նը հիմ ո ւած է 
ան հա տի՞, թէ՞ հա մայն քի ըմբռ նու մի գա ղա փա րա խօ սու թե
ան վրայ:

ժ) Երկ րին հա սա րա կու թե ան բա ղադ րա տար րե րու ինք նու թե
նա կան բնոյ թը (էթ նիք, կրօ նա կան, լե զո ւա կան): Կա րև որ է 
նա և այդ բա ղադ րա տար րե րուն քա նա կը՝ բազ մա թի՞ւ, աւե
լի քան եր կու, թէ՞ ըն դա մէ նը եր կու են թա խում բե րէ գո յա
ցած է երկ րին հա սա րա կու թիւ նը:
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ժա) Երկ րին բնակ չու թե ան քա ղա քա կան մշա կոյ թը, ժո ղովր
դա վա րա կան որա կը, փոխ հան դուր ժո ղու թիւ նը, ‘ու րի շին’ 
հան դէպ մօ տե ցու մը:

ժբ) Հա մար կու մը շփման ար դիւնք է: Հե տև ա բար, շփման դրդա
պատ ճառ նե րը նոյն պէս կա րև որ գոր ծօն ներ են: Այս դրդա
պատ ճառ նե րուն կա պո ւած է են թա խում բին ինք նա բա ւու
թե ան աս տի ճա նը: Այլ խօս քով, զօ րա ւոր գոր ծօն է են թա
խում բին վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն առողջ կեն սա գոր
ծու նէ ու թիւ նը նե րեն թախմ բա յին մի ջոց նե րով: Եթէ են թա
խում բը ինք նա բաւ է՝ շփու մի դրդա պատ ճառ նե րը նո ւազ 
են կամ հիմ ա րար չեն, հե տև ա բար հա մար կու մը նո ւազ է:

ժգ) Պէտք է անդ րա դառ նալ նա և հան դի պա կաց են թա խում
բին/նե րուն յատ կա նի շե րուն. ինք նա բա՞ւ է ան/անոնք ևս, 
այ լա պէս տար բեր ըն թացք կրնայ առ նել հա մար կու մին 
կշռոյ թը:

ժդ) Առն չո ւող են թա խում բե րուն ըն կա լո ղու թիւ նը հա մաշ խար
հա յին գոր ծըն թաց նե րուն:

ժե) Կա րև որ է ընդգ ծել նա և առն չո ւող են թա խում բե րուն նոյն 
վայ րին մէջ գտնո ւե լու պատ ճառ նե րը. բռնա գաղ թո ւա՞ծ, 
բռնակ ցո ւա՞ծ, ակա մա՞յ, ստի պո ղա կա՞ն պա րա գա նե րու 
բեր մամբ ներ կա յու թիւն մըն է են թա խում բե րէն մին (կամ 
եր կու քը, կամ բո լո րը): Ի՛նչ պատ ճառ նե րով կամ ի՞նչ իրա
դար ձու թիւն նե րու հե տև ան քով են թա խում բե րը կը գտնո
ւին իրա րու առն չո ւե լու կա ցու թե ան մէջ:

ժզ) Են թա խում բե րուն գոր ծող/աշ խուժ/ներ գոր ծօն սե րունդ նե
րուն բնոյ թը տո ւե ալ երկ րին մէջ. առա ջի՞ն՝ ան ցե ա լով ապ
րո՞ղ, թէ ան ցե ա լէն գէթ մա սամբ կտրո ւած յետ նորդ (երկ
րորդ, եր րորդ, չոր րորդ) սե րունդ են անոնք:

ժէ) Են թա խում բե րուն քա ղա քա կան օրա կար գե րը: Ի՞նչ հա մե
մա տու թիւն նե րով տե ղայ նա կան և անդր սահ մա նա յին են 
անոնց կեն սա գոր ծու նէ ու թե ան նպա տակ նե րը:
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ժթ) Են թա խում բե րու տնտե սա կան կա րո ղա կա նու թիւ նը, որուն 
շնոր հիւ վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րը (կամ անոնց մէ ոմանք) 
կրնան բնա կա նէն աւե լի աճիլ ու դրսև ո րո ւիլ:

ի) Են թա խում բե րու երկ րին մէջ խտա ցե ալմի ա տեղ կամ ցրո
ւածտարտղ նո ւած գո յու թիւնկե ցու թիւ նը: Են թա խում բե րը 
իրար մէ կղզի ա ցա՞ծ բնա կա վայ րեր ու նին, թէ՞ կան աշ խա
տան քա յին, կե ցու թե ան, կեն ցա ղա յին հա սա րա կաց վայ
րեր:

իա) Են թա խում բի բնա կած վայ րի բնա կան հարս տու թիւն նե
րուն, աշ խար հագ րա կան դիր քի կա րև ո րու թիւ նը:

ԼԻ ԲԱ ՆԱ ՆԻ ՀԱ ՅՕ ՃԱ ԽԻՆ ՀԱ ՄԱՐ ԿՈՒ ՄԻ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ

Լի բա նա հայ հա մար կու մը երկ ճա կատ եղած է.
ա) Ներ հայ կա կան, բ) Տե ղայ նա կան:

ա) Ներ հայ կա կան հա մար կում.-
Նկա տի պէտք է առ նել, որ 1920ական նե րու սկիզ բը Լի բա նան 

հաս տա տո ւած գաղ թա կա նու թիւ նը մի ա տարր չէր. ճիշտ է, հա ւա նա
բար անոնց շուրջ 60 տո կո սը կու գար Կի լի կի ա յէն5, սա կայն նոյ նիսկ 
կի լի կի ա հա յե րը մի ա տարր չէ ին. գաղ թա կան նե րը իրենց ծննդա վայ
րին մէջ վե րա ծո ւած էին ինք նա կայ, յա րա բե րա բար ներ փակ են թա
խում բե րու, հա ւա քա կան ինք նու թիւ նը, վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րը 

5  Ըստ Արա Սանճեանի, 1920ականներուն Լիբանան հասած հայերուն «շուրջ 25 
հզը Կիլիկիայից էին, շուրջ 8 հզը՝ Անատոլիայի, իսկ մօտ 5 հզը՝ Արևմտեան 
Հայաստանի տարբեր շրջաններից» (Արա Սանճեան, «Լիբանան»՝ Սփիւռք 
Հանրագիտարան, գլխ. խմբ.՝ Յովհաննէս Աւագեան, Երևան, Հայկ. Հանրա գի
տարան Հրատ., 2003, էջ 291: Լիբանահայ ենթախումբի մէկ օղակին խորունկ 
դիտարկումը տուաւ հետևեալ պատկերը. – Կիլիկիայէն ժամանածներ՝ 52,2%5, 
Արևմտեան Հայաստանէն ու Կեդրոնական Փոքր Ասիայէն ժամանածներ՝ 
14.3%, Արևմտեան Փոքր Ասիայէն ժամանածներ՝ 4,3%, իսկ արտասահմանէն՝ 
29% (Անդրանիկ Տագէսեան, «Ժողովրդագրական Քաղուածքներ Նոր Հաճնոյ 
Սուրբ Գէորգ Եկեղեցւոյ Պսակի, Մկրտութեան ու Մահուան Տոմարներէն (1930
2009)»՝ Հաճնոյ Հերոսամարտի 90Ամեակի Գիտաժողովի Նիւթեր Եւ Վաւերա
գրեր Ու Լուսանկարներ, կազմ. և խմբ.՝ Անդրանիկ Տագէսեան, Հրատ.՝ Հաճնոյ 
Հայրենակցական Միութեան, Պէյրութ, Հայկազեան Համալսարանի Հրատ., 
2013, էջ 118):
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նոյն որա կով և ըմբռ նո ղու թե ամբ և իմա ցու թե ամբ առ կայ չէ ին այդ 
գաղ թա կան նե րուն մէջ: Անոնք դրսե ցի, ու րիշ, օտար կը նկա տէ ին 
իրենց բնա կա վայ րէն դուրս գտնո ւող հա յե րը: Տար բեր էր նա և իրենց 
գոր ծա ծած լե զուն. անոնք բար բառ ներ կամ թրքե րէն կը գոր ծա ծէ ին: 
Տար բե րու թիւն ներ կա յին իրենց սո վո րոյթ նե րուն մէջ ևս: Կար նա և 
գե րա կա յու թե ան զգա ցու մը ծննդա վայ րին հան դէպ. հայ րե նա կի ցը 
գե րա կայ և նա խա պա տիւ կը դա սո ւէր այլ շրջա նի մէջ ծնած հա յէն: 
Ցցուն էր նա և յա րա նո ւա նա կան տար բե րու թիւ նը, անոր ըն կա լում ու 
կի րա ռու մը՝ կա թո ղի կէ, աւե տա րա նա կան և առա քե լա կան հա մայնք
նե րու ան դամ ե րուն կող մէ: Ու շագ րաւ էր բա ցա կա յու թիւ նը հա ւա քա
կան հա յու վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րուն: Ընդ հան րա կան, հա սա րակ 
յայ տա րա րը մի աս նա կան ճա կա տա գիրն ու պայ ման ներն էին, Ցե
ղաս պա նու թե ան և երկ րորդ գաղ թա կա նու թե ան հե տև ան քով բո լո
րին հա մար յա ռա ջա ցած նոյն իրա վի ճակ կա ցու թիւ նը:

Հե տև ա բար, նախ պէտք է անդ րա դառ նալ այս խառ նի ճա ղանջ, 
խայ տաբ ղետ զան գո ւա ծին ինք նա հա մար կու մին:

Պէտք է ըսել, թէ գաղ թա կան այս զան գո ւա ծին ինք նա հա մար
կու մի գոր ծըն թա ցը եր կա րե ցաւ մին չև 1950ական նե րը: Այս հա մար
կու մին թա փին և խո րու թե ան մէջ կա րև որ գոր ծօն ներ եղան լի բա նա
հայ դպրո ցա կան ցան ցե րը, եկե ղե ցի նե րը, կու սակ ցու թիւն նե րը, մի ու
թիւն նե րը, այն շփում երն ու առն չում ե րը, որոնք յա ռա ջա ցան այս 
մար մին նե րուն գոր ծու նէ ու թե ամբ բայց մա նա ւանդ բնա կա վայ րա յին 
մի ջա վայ րը՝ քեմ փե րը, ապա և հա յաբ նակ թա ղա մա սե րը, մա մու լը, 
հան րա յին ձեռ նարկ նե րը ևն.:

Մատ նան շե լի է նա և որ ներ հայ կա կան այս հա մար կու մի գոր
ծըն թա ցը կը շա րու նա կո ւի մին չև այ սօր. ար դա րև, 1920ական նե րու 
գաղ թա կան նե րուն հոս քէն կարճ ժա մա նակ ետք, լի բա նա հա յու թիւ նը 
ըն դու նեց ներ հոս քը զա նա զան հայ կա կան ու րիշ են թա խում բե րու, 
որոնց մէ երե քը յա րա բե րա բար մե ծա թիւ էին: Ար դա րև, 1939ին Ալեք
սանտ րէ թի Սան ճա քին Թուր քի ոյ յանձ նու մով Լի բա նան հո սե ցաւ 
շուրջ 12,000 հա յու թիւն՝ Մու սա Լե ռէն, Ալեք սանտ րէթ քա ղա քէն և ան
մի ջա կան շրջա կայ քէն: Մառ ժա մա նակ ետք, 1948ին՝ Պա ղես տի նի 
տագ նա պին յա ռա ջա ցու մով, կա րև որ թի ւով գաղ թա կան պա ղես տի
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նա հա յեր հաս տա տո ւե ցան Պէյ րութ և շրջա կայ քը: Վեր ջին մե ծա թիւ 
ներ հոս քը պա տա հե ցաւ 1967ի արաբիս րա յէ լե ան պա տե րազ մէն 
ետք, երբ գաղ թա կան նե րու նոր ալիք մը եկաւ Լի բա նան: Այ նու հե տև 
ևս, շրջա նի արա բա կան եր կիր նե րէն (մա նա ւանդ Սու րի ա յէն, իսկ 
վեր ջերս Իրա քէն) թէ Թուր քի ա յէն ներ հոս քը Լի բա նան եր բեք չդադ
րե ցաւ: Դէ պի Լիբ նա նան չոր րորդ մե ծա թիւ ալի քը ար դիւնքն էր Սու
րի ոյ մէջ ծայր առած պա տե րազ մին, որուն հե տև ան քով աւե լի քան 
10,000 սու րի ա հա յեր ներ հո սե ցան Լի բա նան:

Հասկ նա լի է ան շուշտ, որ ներ հայ կա կան այս հա մար կու մին ըն
թաց քը ար դիւ նա ւո րո ւե ցաւ Լի բա նան հա աս տա տո ւած հայ կա կան 
տար բեր են թա խում բե րու մի ա ձու լու մով և ընդ հան րա կան լի բա նա
հա յու յա ռա ջա ցու մով6: Թե րևս բա ցա ռու թիւն կա րե լի է նկա տել Մու
սա ԼեռԱյն ճա րի հա յու թե ան պա րա գան, որ հա մար կո ւե ցաւ քան թէ 
լի ար ժէք ձու լո ւե ցաւ լի բա նա հա յու թե ան մէջ:

Բ) Տե ղայ նա կան Հա մար կում
Տե ղայ նա կան հա մար կու մը ծայր առաւ 1920ական նե րու սկիզ

բին (1921 Հոկ տեմ բե րի թուրք ֆրան սա կան հա մա ձայ նու թե նէն ետք) 
Կի լի կի ոյ պար պու մին հե տև ան քով հա յու թե ան՝ Լի բա նա նի ամ բողջ 
ծո վե զեր քին  հիւ սի սէն հա րաւ  բնա կե ցո ւե լուն: Թրի փո լի էն մին չև 
Սուր հաս տա տո ւած հայ կա կան այս են թա խում բե րը, ըստ վե րոն շե ալ 
տե սա կան գոր ծօն նե րուն՝ տար բեր տա րո ղու թե ամբ, կշռոյ թով ու խո
րու թե ամբ մտան հա մար կու մի գոր ծըն թաց:

Այս գոր ծըն թա ցը ևս կը շա րու նա կո ւի մին չև այ սօր: Եւ եթէ այ
նու հե տև պա տա հած հայ կա կան ներ հոս քե րու հե տև ան քով տե ղայ
նա կան հա մար կու մին գոր ծըն թա ցը մի օ րի նակ չըն թա ցաւ, յա մե նայն
դէպս 194648ի ներ գաղ թին պատ ճա ռով ծայ րա մա սա յին են թա խում
բե րու հա մար կու մին թա փը զօ րա ցաւ, մա նա ւանդ իբ րև հե տև անք 
այդ են թա խում բե րու ինք նա բա ւու թե ան տկա րա ցու մին, որ պատ ճառ 
դար ձաւ որ են թա խում բը ստի պո ւի աւե լի յա ճա խա կի և ան մի ջա կա
նօ րէն, այ լաբ նոյթ առն չում եր ու նե նալ հան դի պա կաց են թա խում բե
րու հետ:

6 Լիբանահայ ներհայկական համարկումին գործընթացը համապարփակ էր և 
կ’ընդգրկէր լիբանահայ բոլոր յարանուանութիւններու բոլոր օղակները:



41ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՐԿՈՒՄԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Տե ղայ նա կան հա մար կու մին հա կադ րո ւող կա րև որ գոր ծօն 
պէտք է նկա տել լի բա նա նե ան հա սա րա կայ նու թե ան ոչմի ա ձոյլ ըլ լա
լու պա րա գան: Ար դա րև, լի բա նա նե ան հա սա րա կայ նու թիւ նը մի ա
տարր չէ, այլ կը բաղ կա նայ բազ մա թիւ են թա խում բե րէ, որոնք Լի բա
նա նի մէջ ու նին պե տա ի րա ւա կան ճա նա չում: Այլ խօս քով, Լի բա նա նի 
մէջ կեն սա գոր ծող իւ րա քան չիւր քա ղա քա ցի ա կան են թա խումբ օրի
նա կա նա ցած է իր էթ նիք/հա մայն քա յին/կրօ նա կան/լե զո ւա կան/յա
րա նո ւա նա կան/ ինք նու թե նա կան կամ այլ առանձ նա յատ կու թիւն նե
րով7: Լի բա նա նի իւ րա քան չիւր քա ղա քա ցի ու նի Լի բա նա նի պատ կա
նե լի ու թե նէն ան դին անց նող են թախմ բա յին պատ կա նե լի ու թիւն, 
որով պայ մա նա ւո րո ւած է իր լի բա նան ցի ու թիւ նը: Ուս տի և, որև է են
թա խում բի ան դամ իրա ւա կա նօ րէն չի կրնար ընդգր կո ւիլ Լի բա նա նի 
ոչեն թախմ բա յին հա ւա քա կա նու թե ան մը մէջ, որով հե տև այդ պի սին 
գո յու թիւն չու նի:

Այլ խօս քով, Լի բա նա նի իւ րա քան չիւր քա ղա քա ցի ան դամ է սե
փա կան հա մա կար գե րով օժ տո ւած են թա խում բի մը, հա մայն քի մը: 
Ինչ խօսք, այս պա րա գան կը դժո ւա րաց նէ հա մար կու մի գոր ծըն թա
ցին խո րա ցու մը:

Ար դա րև, Լի բա նան հա մայն քա պե տա կան եր կիր է: Այս հա
մայնք նե րուն մէկ տե ղում/պայ մա նա կան և պայ մա նա ւո րո ւած գոր
ծակ ցու թիւ նը կ’օրի նա կա նաց նէ և իրա ւա կան կը դարձ նէ Լի բա նան 
պե տու թիւ նը8:

Նոյն տրա մա բա նու թե ան իբ րև շա րու նա կու թիւն, հա մայն քա
պե տա կան այս երկ րին մէջ, սահ մա նադ րա կա նօ րէն, իւ րա քան չիւր 
են թա խում բի յատ կա ցո ւած են որոշ պաշ տօն ներ և դիր քեր, որոնք 
ան խո ցե լի և անբռ նա բա րե լի են: Այ սինքն, հա մայնքեն թա խումբ մը 
չի կրնար ոտնձ գու թիւն կա տա րել ու տի րա նալ այլ հա մայնքեն թա

7 Լիբանանի մէջ պետական օրէնքով ճանչցուածիրաւականացած են 18 են թա
խումբեր, որոնք կը կոչուին համայնքներ: Այս համակարգը ձևաւորուած է օս
մա նեան «միլլէթ համակարգ»ի ժառանգին հիմամբ:

8 Տագէսեան Ա., Լիբանանի Հայօճախը. Գիրք Ա., Համարկումին Խաչուղիները 
(1920–2005), հրատ. ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան և Հայկազեան համալ սա
րանի Հայկական սփիւռքի ուսումասիրութեան կեդրոն, Պէյրութ, Հայկազեան 
Համալսարանի հրատարակչութիւն, 2015, էջ 14–16):
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խում բի մը վե րա պա հո ւած իրա ւունք նե րուն, պե տա կան դիր քե րուն, 
քո թա յին:

Հե տև ա բար, պե տա ի րա ւա կան հա մա կար գը անուղ ղա կի օ րէն 
կը սան ձէ այս են թա խում բե րուն խո րա ցե ալ հա մար կու մը, որ կրնար 
ձուլ ման տա նիլ են թա խում բը:

1920 Սեպ տեմ բե րին երբ կը հռչա կո ւէր Մեծն Լի բա նան պե տու
թիւ նը, իւ րա քան չիւր են թա խումբ իր իրա ւուն քի բա ժի նը վերց նե լէ 
ետք կը լծո ւէր նո րա կազմ երկ րին մէջ ինք զինք վե րա ձև ե լու և կազ
մա կեր պե լու գոր ծըն թա ցին: Նոյն կա ցու թե ան մէջ գտնո ւե ցաւ նա և 
Լի բա նա նի հա յու թիւ նը, որ ար տա քին նո ւա զա գոյն մի ջամ տու թիւն
նե րու են թար կո ւե լով (նկա տի ու նինք Լի բա նա նի պե տու թիւն և միւս 
հա մայնք ներեն թա խում բե րը) լծո ւե ցաւ ներ հա մար կու մի գոր ծըն թա
ցին, ձև ա ւո րեց ու կազ մա կեր պեց ինք զինք, են թախմ բա յին հա մա
կար գե րը բա րե փո խեց ու նո րո վի պատ շա ճե ցուց զա նոնք իր նոր մի
ջա վայ րին, ար տա քին նո ւա զա գոյն մի ջամ տու թիւն նե րով:

Կա րե լի է Լի բա նա նի հա յու թե ան ներ հայ կա կան հա մար կու մի 
գոր ծըն թա ցին վճռա կան հանգ րո ւա նի աւարտ նկա տել 1940ական նե
րու աւարտ1950ական նե րու սկիզ բը, երբ այս հա ւա քա կա նու թիւ նը 
վե րա ծո ւե ցաւ հա յօ ճա խի (յա ռա ջաց նե լովզօ րաց նե լով իր հա մա կար
գե րը):

Ներ հայ կա կան այս հա մար կու մին աւար տով ալ կը սկսի տե
ղայ նա կան հա մար կու մին շօ շա փե լի հանգ րո ւա նը, երբ սկսած էր յա
ռա ջա նալ են թա խումpին տե ղա ծին սե րուն դը, գաղ թա կան հա յե րը 
քիչ թէ շատ վար ժո ւեր էին երկ րին պայ ման նե րուն, իւ րա ցու ցեր էին 
տե ղա կան լե զո ւի որոշ բա ռա շերտ, ան ցեր էին շու կա յա կան յա րա բե
րու թիւն նե րուն մէջ մա կե րե սա յին առն չու մէ աւե լի խոր քա յին յա րա բե
րու թիւն նե րու, կա րև որ դե րա կա տա րու թիւն ու նէ ին երկ րի տնտե սա
կան անի ւին շրջա դար ձին մէջ, հա մար կո ւեր էին երկ րին քա ղա քա
կան կե ան քին որոշ դրսև ո րում ե րուն, սա կայն կը պահ պա նէ ին մշա
կու թա յին կղզի ա ցու մը, հա կա ռակ 194648ի ներ գաղ թի իրենց 
փոր ձա ռու թե ան դա սե րուն, որով տե սա կա րար կշիռ սկսեր էր ներ
կա յաց նել հայ րե նի քը սի րե լու, անոր կա պո ւե լու բայց երկ րորդ հայ րե
նի քի մէջ բնա կե լու մտա ծու մը:
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Լի բա նա հայ տե ղայ նա կան հա մար կու մին յա ջորդ հանգ րո ւա նը 
կը հան դի սա նայ 195075 շրջա նը, երբ հայ րե նա կան ներ գաղ թին 
պատ ճա ռով Լի բա նա նի ծայ րա մա սա յին հայ կա կան օղակ նե րը մե
ծա պէս տկա րա ցան, դադ րե ցան ինք նա բաւ ըլ լա լէ ու որ դեգ րե ցին այ
լա սե րու մի կամ հայ կա կան կեդ րո նա կան են թա խում բին աշ խար
հագ րա կա նօ րէն մի ա նա լու ու ղին: Միւս կող մէն, հա յօ ճա խը ներք նա
պէս թափ տո ւաւ իր ազ գա յինմշա կու թա յին աշ խու ժու թե անվե րել
քին, մի ա ժա մա նակ ընդգր կո ւե լով Լի բա նա նի քա ղա քա կանտնտե
սա կանըն կե րա յին ամէ նօ րե այ կեն սա գոր ծու նէ ու թե ան: Քա ռորդ 
դա րու այս հանգ րո ւա նը առն չեց լի բա նա հայ են թա խում բը տե ղայ նա
կան են թա խում բե րուն՝ բո լոր հա մա կար գե րու և ոլորտ նե րու առու
մով:

Կը թո ւի թէ այս հանգ րո ւա նին եր կա րա տև շա րու նա կու թիւ նը 
կրնար կա րե լի ու թիւնն ու նե նալ մե րում մը յա ռա ջաց նե լու լի բա նա հայ 
են թա խում բին և գէթ քրիս տո նէ ա կան միւս են թա խում բե րուն մի ջև:

1975ի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը, սա կայն, հա մար կու մի 
այս ըն թաց քը կա սե ցուց և աւե լին՝ ետ քայ լի տա րաւ տե ղայ նա կան 
հա մար կու մին գոր ծըն թա ցը:

Ար դա րև, Լի բա նա նի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը, որուն 
ամ բողջ տև ո ղու թե ան կար միր ժա պա ւէ նի պէս նկա տե լի էր միջկ րօ
նա կան գու նա ւո րու մը, պատ ճառ դար ձաւ որ են թա խում բե րու հա մե
րաշխ գո յա կե ցու թիւ նը խա թա րո ւի: Դեռ աւե լին, ոչ մի այն իս լամ
քրիս տո նե այ հա կադ րու թիւն մը առ ճա կա տու մի տա րո ւե ցաւ, այ լև 
նոյ նիսկ ներք րիս տո նէ ա կան և նե րիս լա մա կան ներ քին հա կադ րու
թիւն նե րու և առ ճա կա տում ե րու դուռ բա ցաւ: Ներ քին այս հա կադ
րու թիւն նե րը իրա րու դէմ լա րե ցին բո լոր են թա խում բե րը: Են թա խում
բե րուն հա կադ րու թիւն նե րը տար բեր սրու թիւն նե րու բարձ րա ցաւ, ինչ 
որ պատ ճառ դար ձաւ իւ րա քան չիւր են թա խում բի ան դա մի օտա րա
ցու մին՝ և մեր ժու մին այլ են թա խում բին կող մէ: Ահա այս պայ ման նե
րուն մէջ էր որ երբ են թա խում բի մը ծայ րա մա սա յին օղա կին խո ցե լի
ու թիւ նը վտան գա լից դար ձաւ, այդ օղա կը ինք նամ փո փո ւե ցաւ և 
պատս պա րո ւե ցաւ իր մայր են թա խում բին հո վա նի ին տակ: Այլ խօս
քով, 197590 տա րի նե րը այ լա մեր ժու մի, ու րի շը/միւ սը չըն դու նի լը շեշ
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տա ւո րող տա րի ներ եղան, որով տար բեր են թա խում բե րու փո խառն
չու մի գոր ծըն թա ցը մե ծա պէս տու ժեց: Տու ժեց և ետ քայլ կա տա րեց 
նա և հա մար կու մը:

Փաս տօ րէն, երբ ակն կա լե լի էր որ բնօր րա ծին սե րունդ նե րուն 
ան ցու մով, տե ղայ նա ծին սե րունդ նե րու տե սա կա րար կշիռ գո յաց նե
լով թափ առ նէր հա մար կու մի գոր ծըն թա ցը, Լի բա նա նի քա ղա քա ցի
ա կան պա տե րազ մը եկաւ նա հանջ պար տադ րե լու լի բա նա հայ տե
ղայ նա կան հա մար կու մին:

1990էն ետք, քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին դադ րե ցու մէն և 
մի ջեն թախմ բա յին պատ նէշ նե րու տա կաւ վե րա ցու մով լի բա նա նե ան 
հա մար կու մին գոր ծըն թա ցը վերսկ սաւ դան դաղ, վե րա պահ և զգու
շա ւոր քայ լե րով, բայց շատ արագ փո խեց իր այս կշռոյ թը:

Այս հանգ րո ւա նին, Լի բա նա նի հա յօ ճա խին հա մար կու մի գոր
ծըն թա ցը աւե լի թա փով ներգ րա ւո ւե ցաւ ներ լի բա նա նե ան հա մա
պար փակ, ընդ հան րա կան հա մար կու մի գոր ծըն թա ցին մէջ: Այ դու
հան դերձ, յատ կան շա կան է որ լի բա նա նե ան իւ րա քան չիւր են թա
խումբ հա մա լի բա նա նե ան հա մար կու մին իրեն յա տուկ կշռոյ թը ու նի:

Հա մար կու մի այս գոր ծըն թա ցը շեշ տա կի օ րէն կ’ազ դո ւի հա
մաշ խար հայ նա ցու մի գոր ծըն թա ցին ազ դակ նե րէն: Այս ազ դե ցու թիւ
նը եր բեմ կը դրսև ո րո ւի ար հես տա կան, մի տում ա ւոր հա կազ դե ցու
թիւն նե րով, հա կա դար ձու թիւն նե րով, երկ րա գուն դի այս կամ այն 
վայ րին մէջ կա տա րո ւած մեծ ու ցնցիչ իրա դար ձու թիւն նե րէն, Մի ջին 
Արև ել քի մէջ արաբիս րա յէ լե ան, պա ղես տի նե անիս րա յէ լե ան տագ
նա պին վե րի վայ րում ե րէն, քրիս տո նե այ Արև մուտ քի և Արև ել քի ու 
իս լա մա կան աշ խար հին մէջ հա կա իս լա մա կան թէ հա կաք րիս տո նէ
ա կան այ լև այլ դրսև ո րում ե րէ: Մի ա ժա մա նակ, լի բա նա հայ տե ղայ
նա կան հա մար կու մը կ’ազ դո ւի նա և անդր սահ մա նա յա ին իւ րա յա
տուկ գոր ծօն նե րէ, որոնք ու նին հայ կա կան երև ոյթ ներ և կ’առն չո ւին 
Սփիւռ քին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան և հայ կա կան տա րա
ծա կա նու թե ան զար գա ցում ե րուն:

Այ դու հան դերձ, հա մար կու մին և յա ռա ջա ցե ալ հա մար կու մին 
նպաս տող վճռա կան գոր ծօն ներ են մի ջա վայ րը, շու կան, են թա խում
բին նո րօ րե այ ինք նա բա ւու թե ան ան կա րե լի ու թիւն նե րը, իւ րա քան
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չիւր տեդ ղայ նա ծին սե րուն դի ինք նու թե նա կան բա ղադ րա տար րե րը 
և նոյ նինքն հա մաշ խար հայ նա ցու մին երև ոյթ նե րը:

Ար դա րև, հա մաշ խար հայ նա ցու մի ներ կայ պայ ման նե րուն մա
տու ցու մով յա ռա ջա ցած ‘տե սա նե լիբայցոչան պայ ման հա սա նե լի’ 
առա տու թե ան տե սա կան առ կա յու թիւ նը ան բա ւա րար կը դարձ նէ 
որև է են թա խում բի վե րո յի շե ալ հա մա կար գե րու բա ւա րա րու թիւ նը, 
որով պար տա դիր կը դառ նայ առն չու մը ու րիշ են թա խում բե րու և 
անոնց մի ջո ցով հա սա նե լի ու թիւ նը՝ են թա խում բին պակ սող հա մաշ
խար հա յին հա մա կար գե րուն:
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Դոկտ.Անդ րա նիկ Տա գէ սե ան
Հայ կա զյան Հա մալ սա րա նի հայ կա կան սփյուռ քի ու սում ա սի րու թյան  

կենտ րո նի տնօ րեն

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ամ փո փում
Ամ փո փե լով կա րե լի է ըսել, թէ լի բա նա հայ հա մար կու մը եղաւ եր
կու ղի. ներ հայ կա կան և տե ղայ նա կան:

Ներ հայ կա կան հա մար կու մը իվեր ջոյ առաջ նոր դեց Լի բա նա նի հա
յօ ճա խին գո յա ցու մին, անոր յա րա բե րա կան մի ա ձու լու թե ան:

Տե ղայ նա կան հա մար կու մին առու մով, վեր ջին հա րիւ րա մե ա կի Լի
բա նա նի հա յօ ճա խը ու նե ցաւ չորս հանգ րո ւան. ա) 192050՝ կրա ւո
րա կան հանգ րո ւան, բ) 195075՝ առն չու մի հանգ րո ւան, գ) 197590 
ետ քայ լի հանգ րո ւան, դ) 1990` վերսկս ման գոր ծըն թաց: Այս հանգ
րո ւան նե րը ար դիւնքն էին տե ղա կան, ար տա սահ մա նե ան, հայ կա
կան թէ օտար, անդր սահ մա նա յին, առար կա յա կան, են թա կա յա
կան, պե տա ի րա ւա կան և այ լև այլ գոր ծօն նե րու, որոնք տա կա ւին 
կա րիքն ու նին խո րունկ և հա մա պար փակ ու սում ա սի րու թե ան:

Док тор Анд ра ник Да ке сян
Ди рек тор Цент ра ис сле до ва ний ар мянс кой ди ас по ры уни вер си те та Ай ка зян

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЛИВАНСКИХ АРМЯН

Резюме
Ре зю ми руя мож но ут верж дать, что ин тег ра ция ли ванс ких ар мян 
про ис хо дит в двух нап рав ле ни ях: по внут ри ар мянс ко му и ло каль
но му, внут ри ли ванс ко му .

Внут ри ар мянс кий путь ин тег ра ции при вел к соз да нию на ци о наль
но го оча га и от но си тель ной вза им ной ин тег ра ции. По ло каль но му 
нап рав ле нию этот про цесс оп ре де лял ся сле ду ю щи ми эта па ми. За 
пос лед нее сто ле тие ар мянс кий на ци о наль ный очаг в Ли ва не пе ре
жил че ты ре ве хи: а) 192050 – пас сив ная ве ха; б)195075 ве ха вза и
мо дейст вия; в)19751990 – ве ха от ступ ле ния и г) 1990 по сей день 
– ве ха вос соз да ния. Эти ве хи явив ши е ся ре зуль та том объ ек тив ных и 
субъ ек тив ных фак то ров ло каль но го, за ру беж но го, меж ду на род но го 
ха рак те ра нуж да ют ся в даль ней шем глу бин ном ис сле до ва нии.
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FEATURES OF THE INTEGRATION OF LEBANESE ARMENIANS
Summary

The paper highlights aspects of the integration of Lebanese Armenians 
into the Lebanese polity. It notes that notwithstanding the small pockets 
of Armenian settlements in Mount Lebanon as of the early 18th century, 
the massive presence of Armenians in Lebanon is the result of the early 
1920s, when they had to quit Cilicia due to the FrankoTurkish Ankara 
Agreement signed on October 20, 1921.

The paper gives a localized definition of integration, deliberates on as
pects, variables and factors which impact its process and notes that the 
Lebanese Armenian community has had two separate tracks of integra
tion: a) intraArmenian integration and b) panLebanese integration.

The paper argues that the Armenians who settled in Lebanon had come 
from different and diverse localities and distinct backgrounds, spoke 
diverse dialects or Turkish, differed in their habits and traditions, had 
strong cleavages, and had mostly started mingling with other Armenians 
due to the new circumstances. The paper notes that the camps were the 
places where they intermingled and started new relationships, which 
eventually led to merging and the dissolution of their differences as well 
as the establishment of common features within the community. The pa
per stresses that intraArmenian integration is still going on as the inflow 
of Armenians from neighboring countries continues to this day.

As for the integration of the community into the broader Lebanese com
munity, the paper notes that the consociational system of the Lebanese 
state maintains a level of constraints and limitations on the thorough 
integration of the diverse communities of Lebanon. The paper argues that 
with the end of the basic phase of intraArmenian integration the phase 
of local integration, which continues to this day, started. The features, 
rhythm and extent of this integration change with every new generation, 
and the paper concludes that there have been four stages: a) market
place integration (192050), b) multifaceted integration (195075), c) the 
disconnecting phase (197590), and d) the reconnecting phase (as of the 
1990s).
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Սև ակ Յա կո բե ան
Ըն կե րա բան, Լի բա նա նի «Զար թօնք» օրա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ 
ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՄՈՒՏՔ
Մենք բո լորս կը պատ կա նինք այս կամ այն մշա կոյ թին: Մշա

կոյ թը, ինչ պէս ըսինք, մարդ կա յին իմա ցու թե ան, հա մո զում ե րու, հա
ւա քա կա նու թե ամբ սահ մա նո ւած կար գե րու հա մա կե ցու թիւնն է, մի ա
ժա մա նակ նա և՝ նիւ թա կան ար տադ րու թիւն ներ և կա ռոյց ներ, որոնք 
մենք կը փո խան ցենք սե րուն դէ սե րունդ: Մշա կոյ թը այն հիմ ա կան 
գոր ծօնն է, որ կ’օգ նէ մար դոց հա ղոր դակ ցիլ և կը կար գա ւո րէ անոնց 
մի ջև հա ղոր դակ ցու թե անց զա նա զան ոլորտ նե րը:

Մշա կոյ թը կը վեր լու ծէ կե ան քը կազ մող շատ մը բնա գա ւառ նե
րը, որոնք կ’առն չո ւին նոյն այդ հա ւա քա կա նու թե ան տե սա դաշ տե
րուն, մտա հո րի զոն նե րուն և ըմբռ նում ե րուն, և որ նա և կը ստեղ ծէ 
ար ժէք և սո վո րու թիւն՝ նոյ նինքն այդ հա ւա քա կա նու թե ան£ Այս իմաս
տով, վե րո յի շե ալ տե սա դաշ տե րը, ըմբռ նում ե րը կը դառ նան տո ւե ալ 
հա ւա քա կա նու թե ան կե ան քի ու ղին, կը վե րա ծո ւին ամ բող ջա կան 
մշա կոյ թի բնո րո շու մին, ուր կ’ամ փո փո ւի գա ղա փար, կե ցո ւածք, լե
զու, վա րո ւե լա կերպ, կազ մա կեր պա կան կա ռոյց, արո ւեստ ևայլն)£ 
Օտա րը կրնայ ազ գի մը ներ կա յա ցու ցի չը ճանչ նալ անոր մշա կոյ թին 
շնոր հիւ:

Մշա կոյ թը ազ գի մը գո յու թե ան և զար գաց ման անհ րա ժեշտ 
նա խա պայ մանն է: Անով է որ ազգ մը հա ղոր դա կից կ’ըլ լայ և կը մի
ա նայ մարդ կու թե ան:

Հայ ժո ղո վուր դին հա մար մշա կոյ թը եղած է ու կը մայ իր գո
յա տև ու մը իմաս տա ւո րող հզօ րա գոյն ազ դակ: Հայ մշա կու թա յին ժա



49ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԻՒՐԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ռան գու թիւ նը կը վկա յէ, որ ոև է մէ կուն հետ հա մե մա տո ւե լու հզօ րու
թիւ նը մեր մէջ կայ: Ազ գա յին մշա կոյ թը կ’երաշ խա ւո րէ և կ’ամ րապն
դէ ժո ղո վուր դի մը գո յու թե ան հի մե րը: Մշա կոյ թը, Հայ ժո ղո վուր դի 
պատ մու թե ան մաս կազ մող Դի ցա բա նու թիւ նը, հա յե րէն լե զուն, կի
րա ռած արո ւես տը (իր զա նա զան երե սակ նե րով), կրթու թե ան հա մա
կար գը, խո հա նո ցը, տօ նե րը... կը կազ մեն հայ ժո ղո վուր դին թէ՛ շօ շա
փե լի և թէ՛ ան շօ շա փե լի մշա կոյ թը:

Հա յոց պա րա գա յին ան վա րան կրնանք հաս տա տել, թէ հայ 
մշա կոյ թը հայ ազ գին հա մար ինք նա պաշտ պա նու թե ան ամէ նէն 
ամուր և ամէ նավս տա հե լի խա րիսխ նե րէն մէ կը եղած է: Ինչ պէս ան
ցե ա լին, ներ կա յիս ալ հայ մշա կոյ թը մեր ազ գա յին գո յա տև ման հիմ
նակ ռո ւա նը կը հան դի սա նայ: Այս պէս ապ րեր ենք դա րեր ու գո յա տե
ւեր: Իր մշա կոյ թո վը կ’ապ րի Հայ Սփիւռ քը ու կը գո յա տև է:

ՀԱՅԵՐՈՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒԻԼԸ ԼԻԲԱՆԱՆ.  
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ՄԸ

Հա յե րու ներ կա յու թիւ նը Լի բա նա նի մէջ ար դիւնք է դա րե րու 
վրայ եր կա րող ար տա գաղ թի ալիք նե րու: Այս ալիք նե րը իրենց գա
գաթ նա կէ տին հա սան Ա. Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մին ըն թաց
քին և անոր աւար տէն ետք, 1915էն 1923 եր կա րող տա րի նե րուն, երբ 
թրքա կան հա լա ծանք նե րէն և Ցե ղաս պա նու թե նէն վե րապ րող ներ, 
տե ղա հա նո ւած՝ Արևմ տե ան Հա յաս տա նէն և Փոքր Ասի ոյ ու Կի լի կի ոյ 
բնա կա վայ րե րէն եկան հաս տա տո ւե լու Լի բա նան: Այս պէս գո յա ցաւ 
Ի. դա րու Սփիւռ քի ամէ նա կա րև որ կեդ րոն նե րէն մէ կը:

Մինչ այդ, արև ե լե ան Մի ջերկ րա կա նի ափ խա չա կիր նե րու 
ներ խուժ ման ըն թաց քին և անոնց մէ ետք ու Կի լի կի ոյ Հայ կա կան 
Թա գա ւո րու թե ան ան կու մէն ետք (1375) մե ծա թիւ հա յեր ար տա գաղ
թե ցին Լի բա նան: Մին չև 19րդ դա րու վեր ջե րը, Լեռ նա լի բա նան հաս
տա տո ւած հա յե րու մե ծա մաս նու թիւ նը կա թո ղի կէ հա մայն քին կը 
պատ կա նէր:

Այս վեր ջին նե րը ապաս տան գտան Լի բա նա նի մա րո նի նե րուն 
մօտ և ստա ցան դրամ ու հող: 18րդ դա րու կի սուն, երկ վե ցե ակ մը կամ 
աւե լի հայ կա թո ղի կէ գիւ ղեր կա յին Լեռ նա լի բա նա նի կեդ րո նա կան 
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շրջան նե րուն մէջ: 1749ին, Հայ Կա թո ղի կէ հա մայն քը հիմ ադ րեց 
Զմմա ռու վան քը, իր գո յու թիւ նը պահ պա նող հայ կա կան ամէ նա հին 
հո գեմ տա ւոր կեդ րո նը Լի բա նա նի մէջ:

1832էն 1840, Լի բա նա նի տնտե սա կան բար ւօք վի ճա կը քա ջա
լեր հան դի սա ցաւ, որ բազ մա թիւ այլ հայ առևտ րա կան ներ, մեծ մա
սամբ կա թո ղի կէ, հաս տա տո ւին Լի բա նան (Ռա ֆա յէլ Փ., 1975):

Օս մա նե ան Կայս րու թե ան մաս հան դի սա ցող Լի բա նան, մի և
նոյն կայս րու թե ան կող մէ դրո ւե ցաւ քրիս տո նե այ մու թա սար րի ֆի 
(կա ռա վա րիչ) կա ռա վար ման տակ:

Մին չև Ա. Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի բռնկու մը, հայ կա
թո ղի կէ նե րը կա րև որ դեր ու նե ցած են Լի բա նա նի տնտե սա կան և 
քա ղա քա կան կե ան քին մէջ: Այս շրջա նին ութ մու թա սար րիֆ նե րէն 
եր կու քը (առա ջի նը և վեր ջի նը)՝ Տա ուտ Փա շա (18611868) և Օհան նէս 
Փա շա Գո ւյում ճե ան (19121915) հայ կա թո ղի կէ ներ էին (Պօ ղո սե ան Ե., 
1949, Իս լա մա կան Հան րա գի տա րան և Վար ժա պե տե ան Ս., 1951): 
Տա ուտ Փա շա յի վար չա կազ մը կը նե րա ռէր բազ մա թիւ հա յեր: Ան քա
ջա լե րեց բազ մա թիւ ազ գա կից ներ, որ հաս տա տո ւին Լի բա նան: Շու
տով Լի բա նա նի մէջ հա յե րու թի ւը հա սաւ տաս հա զա րի: Խառն 
ամուս նու թիւն ներ հաս տա տո ւե ցան եկո ւոր հա յե րու և տե ղաբ նիկ 
քրիս տո նե ա նե րուն մի ջև: Հա կա ռակ, որ հա մայն քը հիմ ադ րեց եկե
ղե ցի ներ, ակումբ ներ, և ըն կե րու թիւն ներ, անի կա եր բեք չհաս տա տեց 
հայ կա կան վար ժա րան մը: Հե տև ա բար, հայ փոք րիկ նե րը կը յա ճա
խէ ին ֆրան սա կան կամ մա րո նիթ դպրոց ներ, իսկ շա տեր շրջա նա
ւարտ եղան Պէյ րու թի Յի սու սե ան նե րու Սէն Ժո զէֆ հա մալ սա րա նէն: 
Փաս տօ րէն, Լի բա նա նի հայ հա մայն քին մէջ ֆրան սե րէ նը կամ արա
բե րէ նը կ’օգ տա գոր ծո ւէր որ պէս՝ առա ջին լե զու:

18941896ի հա մի տե ան մեծ ջար դե րէն և հա լա ծանք նե րէն խու
սա փե լու հա մար, մե ծա թիւ հա յեր ապաս տա նե ցան Լի բա նան:

Ի տար բե րու թիւն ար դէն իսկ գո յու թիւն ու նե ցող հա մայն քին, 
որ կայք հաս տա տած էր նախ քան 19րդ դա րու վեր ջը, նո րեկ նե րը ցու
ցա բե րե ցին ազ գա յին գի տակ ցու թե ան աւե լի ուժ գին զգա ցո ղու թիւն, 
որուն ապա ցոյց հան դի սա ցան անոնց հիմ ադ րած զա նա զան կրթա
կան, ըն կե րա յին և քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րը: Այս գոր
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ծո ղու թիւն նե րը ար դիւնք էին նա և հայ կա կան ազ գայ նա կա նու թե ան 
զար թօն քին, որու քա րո զիչ նե րէն էին հայ կա կան ազա տագ րա կան 
նո րաս տեղծ շար ժում ե րը:

Նա խա պէս Լի բա նա նի մէջ կայք հաս տա տած նե րը օգ նե ցին 
նո րեկ նե րուն, որ աշ խա տանք և բնա կա րան ձեռք ձգեն: Անոնք նա և 
հաս տա տե ցին որ բա նոց ներ և կա տա րե ցին դրա մա հա ւաք՝ մա նուկ
նե րու անվ ճար կրթու թիւ նը ապա հո վե լու հա մար:

20րդ դա րու առա ջին տաս նա մե ա կին, տե ղի ու նե ցաւ հայ ու սա
նող նե րու թի ւի արագ աճ Պէյ րու թի եր կու կա րև ո րա գոյն հա մալ սա
րան նե րուն՝ Ամե րի կե ան Հա մալ սա րա նին (AUB) և Սէն Ժո զէֆ Հա
մալ սա րա նին (USJ) մէջ: 1904ին, Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու
թիւ նը ար դէն հաս տա տած էր տե ղա կան իր մաս նա ճիւ ղը Պէյ րու թի 
մէջ, կազ մո ւած գլխա ւո րա բար ու սա նող նե րէ: 1908ին Օս մա նե ան 
Սահ մա նադ րու թե ան հռչա կու մէն ետք, ՀՅԴ իր վե րահս կո ղու թե ան 
տակ առաւ Ու սա նո ղա կան ըն կե րակ ցու թիւ նը (որ յե տա գա յին կո չո ւե
ցաւ Զա ւա րե ան Ու սա նո ղա կան Մի ու թիւն), իսկ Ամե րի կե ան Հա մալ
սա րա նի Հայ Ու սա նո ղա կան Մի ու թիւ նը ստա ցաւ պաշ տօ նա կան ճա
նա չում: Այս մի ու թե ան նպա տակն էր պահ պա նել և տա րա ծել հայ կա
կան ազ գա յին գի տակ ցու թիւ նը հայ լե զո ւի և գրա կա նու թե ան ու սուց
ման ճա նա պար հով:

Ա. Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի բռնկու մով և Լի բա նա նի 
մէջ մու թա սար րիֆ նե րու վար չա կար գին փո խա րէն ուղ ղա կի օս մա նե
ան կա ռա վա րում հաս տա տո ւե լէն ետք, 1915ի Հոկ տեմ բե րին բազ մա
թիւ հա յեր տե ղա հա նո ւե ցան դէ պի Դա մաս կոս և ճամ բու վրայ ջար դո
ւե ցան զան գո ւա ծա բար: Քա նի մը տա րի նե րու ըն թաց քին՝ Ա. Հա մաշ
խար հա յին պա տե րազ մի աւար տին և ֆրան սա կան բա նա կին կող մէ 
Կի լի կի ոյ պար պու մին մի ջև, հա յե րը ոչ մի այն ան հա մե մատ մեծ թի ւով 
վե րա դար ձան Լի բա նան, այ լև հետզ հե տէ աճե ցան չա փով և կա րև ո
րու թե ամբ: Այս աճը շա րու նա կո ւե ցաւ, արա գա ցաւ և Լի բա նա նի քա
ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի նա խօ րե ա կին, 1975ի Ապ րի լին, հա սաւ 
իր գա գաթ նա կէ տին՝ կազ մե լով աւե լի քան 200,000նոց հա մայնք մը:

Միջպա տե րազ մե ան տա րի նե րուն՝ Ա. և Բ. Հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազմ ե րու աւարտ նե րուն մի ջև, թէ՛ ֆրան սա կան հո գա տա րու
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թե ան շրջա նին և թէ՛ Լի բա նա նի ան կա խու թե նէն ետք, լի բա նա նա հայ 
հա մայն քը, որ գլխա ւո րա բար կեդ րոն ցած էր Պէյ րու թի, Լեռ նա լի բա
նա նի, Սայ տա յի և Սու րի նման ծո վե զե րե այ քա ղաք նե րու, առա ւել՝ 
Պե քա աի դաշ տա վայ րի Այն ճար բնա կա վայ րին մէջ, են թա կայ դար
ձաւ ար մա տա կան փո փո խու թիւն նե րու և ցոյց տո ւաւ ինք նա կազ մա
կերպ ման իւ րա յա տուկ կա րո ղու թիւն:

Մա րո նի երև ե լի նե րու պնդում ե րուն տակ, և հա մա ձայն Լո զա
նի դաշ նագ րի պայ ման նե րուն, ֆրան սա կան հո գա տար իշ խա նու
թիւն նե րը լի բա նա նե ան քա ղա քա ցի ու թիւն շնոր հե ցին Լի բա նան 
հաս տա տո ւած բո լոր հա յե րուն, որոնք ցան կու թիւն յայ նե ցին քա ղա
քա ցի ու թիւն ու նե նա լու (Մեծն Լի բա նա նի Պաշ տօ նա թերթ, 1924): Մե
ծի տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան, Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կէ 
Հա յոց Պատ րի ար քու թե ան և Մի ջին Արև ել քի Հայ Աւե տա րա նա կան 
հա մայն քի ղե կա վար մարմ ին Լի բա նա նի մէջ հաս տա տո ւի լը այս 
եր կի րը վե րա ծե ցին Մի ջին Արև ել քի, ինչ պէս նա և բո վան դակ սփիւռ
քա հա յու թե ան հո գև որ կեդ րո նին:

Այ նու հե տև հայ կա կան վար ժա րան ներ բա ցո ւե ցան մէ կը միւ
սին ետև էն: Հիմ ադ րո ւե ցան բազ մա թիւ եկե ղե ցի ներ, հա մայն քա յին 
և կու սակ ցա կան ակումբ ներ, մար զա կան, կրթա կան, բա րե սի րա կան 
և երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ: Հայ կա կան կու սակ ցու
թիւն նե րը՝ գա ղա փա րա խօ սու թե ամբ ըն կեր վա րա կան և գործ նա կա
նօ րէն ազ գայ նա կան Դաշ նակ ցու թիւ նը, ըն կեր վարժո ղովր դա վար 
հնչա կե ան նե րը և ժո ղովր դա վար ազա տա կան ռամ ա վար նե րը 
սկսան գոր ծել կա նո նա ւո րա պէս, մրցակ ցե լով հա մայն քա յին ընտ րու
թիւն նե րու մէջ և քա րո զե լով իրենց քա ղա քա կան գա ղա փա րա խօ սու
թիւ նը իրենց նո րաս տեղծ օրա թեր թե րու էջե րէն: Այս կու սակ ցու թիւն
նե րը մաս նակ ցու թիւն սկսան բե րել նա և Լի բա նա նի խորհր դա րա նա
կան ընտ րու թիւն նե րուն: Լի բա նա նի կա ռա վար ման հա մայն քա յին 
դրու թիւ նը հայ կա կան հա մայն քին շնոր հեց երես փո խան ներ ու նե նա
լու իրա ւուն քը: 1929ին, առա ջին հայ կա թո ղի կէն մուտք գոր ծեց Լի բա
նա նի ներ կա յա ցուց չա կան խոր հուրդ (ապա գայ խորհր դա րան), որ
պէս «փոք րա մաս նու թիւն նե րու» ներ կա յա ցու ցիչ: Հայ Առա քե լա կան 
հա մայն քը շու տով ստա ցաւ երես փո խան ու նե նա լու իրա ւուն քը, 1934ին: 
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Սկիզ բը, հայ առա քե լա կան նե րը ստա ցան խորհր դա րա նին մէջ մէկ 
աթոռ (Ազ դակ 4/01/1934), ապա՝ 1937ին՝ եր կու աթոռ ու նե նա լու իրա
ւունք: Ան կա խու թե նէն ետք (1943), հա յե րու երես փո խա նա կան աթոռ
նե րու թի ւը աւել ցաւ և 1960ի ընտ րա կան օրէն քին հա մա ձայն, կազ մեց 
հինգ աթոռ, չոր սը՝ հայ առա քե լա կան և մէ կը՝ հայ կա թո ղի կէ հա
մայն քին հա մար: Միւս կող մէ, հայ և արաբ աւե տա րա նա կան նե րը 
հա մա ձայ նե ցան չորս տա րին ան գամ մը յա ջոր դա բար զբա ղեց նել 
Լի բա նա նի աւե տա րա նա կան հա մայն քին վե րա պա հո ւած մէկ աթոռ:

Տնտե սա կան գետ նի վրայ, հա յե րը կա տա րե ցին նոյն քան յա
ջող իրա գոր ծում եր: 1940ական նե րու կի սուն, ար դէն իսկ հա յե րու 
մեծ հա մե մա տու թիւն մը դուրս եկած էր գաղ թա կա յան նե րէն, ուր 
անոնք սկզբնա պէս հաս տա տո ւած էին, և իրենց տու նե րը կա ռու ցած 
էր Պէյ րու թի թէ մօ տա կայ շրջան նե րուն մէջ: Շատ ու րիշ ներ տե ղա
փո խո ւե ցան լի բա նա նե ան այլ քա ղաք ներ, ուր հաս տա տե ցին իրենց 
անձ նա կան գոր ծե րը կամ աշ խա տան քի ան ցան զա նա զան աշ խա
տա նոց նե րու մէջ:

Բազ մա թիւ էին պատ ճառ նե րը, որոնց հե տև ան քով հայ կա կան 
հա մայն քը այս շրջա նին քա նա կա պէս աճե ցաւ և հե զա սա հօ րէն հա
մար կո ւե ցաւ լի բա նա նե ան քա ղա քա կան, տնտե սա կան և ըն կե րա յին 
ու մշա կու թա յին կե ան քին: Ճիշտ է, որ հա յե րը կը վա յե լէ ին մա րո նի 
ղե կա վար նե րու զօ րակ ցու թիւ նը և պե տա կան իշ խա նու թիւն նե րուն 
բա րե կա մա կան մօ տե ցու մը, սա կայն ասոնք չէ ին հիմ ա կան պատ
ճառ նե րը, որոնց հե տև ան քով աւե լի ու աւե լի մեծ թի ւով հա յեր եկան 
հաս տա տո ւե լու Լի բա նան: Դէ պի Լի բա նան հա յե րու հոս քին քա ջա
լեր հան դի սա ցան նոյ նինքն լի բա նա նա հա յե րը, որոնց շնոր հիւ իրենց 
լա ւա պէս կազ մա կեր պո ւած բա րե սի րա կան, մշա կու թա յին, ըն կե րա
յին և քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թիւն նե րուն ցու ցա բե րե ցին կա մե
ցո ղու թիւն, կա րո ղու թիւն՝ իրենց մէջ ըն դու նե լու նո րեկ նե րը: Այս պէս, 
հայ կա կան իւ րա քան չիւր յա րա նո ւա նու թիւն ստանձ նեց յա րա նո ւա
կա նօ րէն իրեն պատ կա նող ան հա տին հո գա տա րու թիւ նը: Նոյն պէս, 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րը օգ տա կար հան դի սա ցան, որ 
իրենց ան դամ ե րը, հա մա կիր նե րը և անոնց ըն տա նի քի ան դամ ե րը 
ապա հո վո ւին աշ խա տան քով:
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Հայ կա կան դպրոց նե րը, որոնց թի ւը 1960ական նե րուն հա սաւ 
60ի, իրենց դռնե րը լայն բա ցած էին հայ փոք րիկ նե րուն առ ջև՝ գրե թէ 
անվ ճար կար գով: Փո խա րէն, շարք մը բա րե սի րա կան և կնո ջա կան 
կազ մա կեր պու թիւն ներ կը կազ մա կեր պէ ին կա նո նա ւոր դրա մա հա
ւաք ներ՝ հա ւա սա րակշ ռե լու հա մար դպրոց նե րու տա րե կան պիւտ ճէ
ա կան բա ցը: Մինչ այդ, աշ խար հա կան և կրօ նա կան հա մայն քա յին 
իշ խա նու թիւն նե րը հիմ ադ րե ցին բժշկա կան ծա ռա յու թե ան կեդ րոն
ներ՝ կա րի քա ւոր նե րու հա մար և տա րեց նե րու խնա մա տար հաս տա
տու թիւն ներ: Այս պի սով, և ի տար բե րու թիւն և հա կադ րու թիւն արա
բա կան այլ եր կիր նե րու մէջ հայ կա կան հա մայնք նե րու թի ւի նո ւա զու
մին, Լի բա նա նի հայ հա մայն քը մեծ ցաւ թի ւով և կա րև ո րու թե ամբ, 
դառ նա լով սփիւռ քա հա յու թե ան կա րև ո րա գոյն կեդ րոն նե րէն մէ կը: 
1975ի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի նա խօ րե ա կին, Լի բա նա նի մէջ 
ապ րող հա յե րուն թի ւը (նե րա ռե ալ ոչքա ղա քա ցի 60,000 հա յե րը), կը 
տա րու բե րէր 240,000ի և 280,000ի մի ջև (Ժար րահ Մ., 13/11/1973):

Այդ ըն թաց քին, լի բա նա նա հա յե րը կ’ապ րէ ին մշա կու թա յին 
ծաղ կուն և եռուն կե ան քով՝ զա նա զան ձեռ նարկ նե րով առ լե ցուն:

Լայն տա րո ղու թե ամբ գոր ծու նէ ու թիւն կը ծա ւա լէ ին զա նա զան 
մար զա կան, մշա կու թա յին և բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ, 
նե րա ռե ալ հայ կա կան բա րե գոր ծա կան մե ծա գոյն ըն կե րակ ցու թիւ նը՝ 
ՀԲԸ Մը, որ մե ծա պէս նպաս տեց Լի բա նա նի մէջ հայ կա կան հա մայն
քա յին կե ան քի կազ մա կերպ ման: Ճի նի շե ան և Գա րա կէ օ զե ան հիմ
նարկ ներն ալ իրենց կար գին, ան զու գա կան դեր ու նե ցած են բա րե սի
րա կան գոր ծու նէ ու թե անց մէջ:

Կը հրա տար կո ւէ ին աւե լի քան 21 անուն հայ կա կան օրա թեր
թեր և այլ պար բե րա կան ներ, մինչ հայ կա կան հա մաս փիւռ քե ան գրե
թէ բո լոր կազ մա կեր պու թիւն նե րը իրենց շրջա նա յին կեդ րո նա տե ղին 
հաս տա տած էին Պէյ րու թի մէջ: Աւե լին, հա մայն քին մէջ կը գոր ծէ ին 
դպրոց ներ, ուր կը յա ճա խէ ին 17 հա զա րէն 21 հա զար աշա կերտ ներ 
(շփոթ հայ կա կան զա նա զան աղ բիւր նե րու մի ջև), ընդ հա նու րը Լի բա
նա նի մէջ այդ օրե րուն ար ձա նագ րո ւած 43,451 հայ աշա կերտ նե րէն 
(Թէյ րուզ Ժ., 1982, Ճեր մա կե ան Լ., 1988): Մնա ցած նե րը կը յա ճա խէ ին 
լի բա նա նե ան զա նա զան վար ժա րան ներ, գլխա ւո րա բար՝ քրիս տո նէ
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ա կան, ի ցոյց հա նե լով պար զո րոշ նշան նե րը հա մար կու մի զար գա
ցած գոր ծըն թա ցի մը՝ յատ կա պէս նոր սե րուն դի շար քե րուն մէջ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ  
ԵՒ ԱՆՈՐ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ

Լի բա նա նի քան դիչ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը (1975
1990), իր հետ բե րաւ ցե ղա յին, կրօ նա կան, ազ գայ նա կան և շրջա նա
կա յին ցնցում եր, որոնք բրտու թե ամբ մաս նա տե ցին Լի բա նա նի 
բազ մա տարր ըն կե րու թիւ նը՝ զայն վե րա ծե լով խստօ րէն սահ մա նա
զա տո ւած և տա րան ջատ հա մայն քա յին աշ խար հագ րա կան տա
րածք նե րու, և պատ ճառ դար ձան հա րիւր հա զա րա ւոր լի բա նան ցի նե
րու ար տա գաղ թին: Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին ըն թաց քին, 
մին չև մէկ մի լի ոն լիբ նա նան ցի ստի պո ւած եղած էր տե ղա հա նո ւիլ՝ 
Լի բա նա նի ներ քին սահ ման նե րուն մէջ: Կարգ մը աղ բիւր նե րու հա
մա ձայն, 1975էն 1990 շրջա նին, երկ րի բնա կիչ նե րուն մին չև մէկ եր
րոր դը տե ղա փո խո ւած էր նոր բնա կա րան, իսկ աւե լի քան մէկ մի լի ոն 
ու րիշ ներ ար տա գաղ թած էին Եւ րո պա, Ամե րի կա ներ, Աւստ րա լիա և 
շատ ու րիշ վայ րեր: Քրիս տո նե այ ար տա գաղ թող նե րու հա մե մա տու
թիւ նը կը կազ մէր վեց՝ իս լամ և տիւր զի ար տա գաղ թող նե րուն մի ա ցե
ալ մէ կին դի մաց: Դրամ կամ կրթու թիւն ու նե ցո ղը, այդ հնա րա ւո րու
թե ան շնոր հիւ, ձգեց եր կի րը, որ այդ մի ջո ցին աղ բիւր էր մի այն քան
դու մի, ճնշու մի և աղ քա տու թե ան: Մնա ցին անոնք, որոնք հնա րա ւո
րու թիւն չու նէ ին եր թա լու, որ պէս «պա տանդ ներ՝ աղ քա տա նո ցի մը 
մէջ», ինչ պէս կը բնու թագ րէ Թէ ո տոր Հանֆ (Հանֆ, 1993):

Բնա կա նա բար, 15 տա րո ւան քա ո սը պատ ճառ դար ձաւ նա և լի
բա նա նա հա յե րու նկա տա ռե լի տե ղա փոխ ման և ար տա գաղ թին: Հա
զա րա ւոր լի բա նա նա հա յեր ձգե ցին եր կի րը, ոմանք՝ վերջ նա կա նա
պէս, ու րիշ ներ՝ այն յոյ սով, որ հե ռա ցու մը ժա մա նա կա ւոր աք սոր մը 
պի տի ըլ լայ մի այն:

Պէյ րու թի մէջ ապ րող հա յե րու մե ծա մաս նու թիւ նը լքեց մե ծա
մաս նու թե ամբ իս լա մաբ նակ «Արևմ տե ան Պէյ րութ»ը՝ հաս տա տո ւե
լու հա մար մե ծա մաս նու թե ամբ քրիս տո նէ աբ նակ «Արև ե լե ան Պէյ
րութ»ի շրջան նե րուն մէջ: Լի բա նա նա հա յե րը, ներ կա յա ցո ւած իրենց 
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քա ղա քա կան կու սակ ցու թիւն նե րով, յայ տա րա րե ցին քա ղա քա ցի ա
կան պա տե րազ մին մէջ որ պէս հա մայնք իրենց չէ զո քու թե ան և կռո
ւին չմաս նակ ցե լու իրենց որո շու մին մա սին: Այ դու հան դերձ, ան հատ 
լի բա նա նա հա յեր, իրենց բնա կու թե ան վայ րին հա մե մատ, մի ա ցան 
լի բա նա նե ան տար բեր կու սակ ցու թիւն նե րու և զի նե ալ խում բե րու, 
կռո ւե լու հա մար ի խնդիր  իրենց հա մո զու մով  հա սա րա կաց բա րի
քին: Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը, որ տև եց 15 տա րի, հնձեց հա
զա րա ւոր ան մեղ քա ղա քա ցի նե րու կե ան քը և ան դա մա լու ծեց եր կի րը 
մշա կու թա յին, ըն կե րա յին, քա ղա քա կան և տնտե սա կան մա կար
դակ նե րուն վրայ:

Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի աւար տէն ետք, և յատ կա պէս 
1991ի Թա է ֆի հա մա ձայ նագ րին (նոր սահ մա նադ րու թե ան) շնոր հիւ, 
Լի բա նան կրցաւ որոշ զար գա ցում իրա կա նաց նել իր ըն կե րա յին և 
քա ղա քա կան հաս տա տու թիւն նե րը վե րա կանգ նե լու ուղ ղու թե ամբ: 
Թա է ֆի հա մա ձայ նագ րով հայ առա քե լա կան հա մայն քը ստա ցաւ յա
ւե լե ալ աթոռ մը խորհր դա րա նին մէջ, Պե քա աի ընտ րա կան շրջա նէն: 
Լի բա նա նե ան պե տա կան հաս տա տու թիւն նե րը վերսկ սան գոր ծել և 
յա րա բե րա կան ապա հո վու թիւն մը հաս տա տո ւե ցաւ:

Հա կա ռակ քա ղա քա կան հա մե մա տա կան կա յու նու թե ան և վե
րա կա ռուց ման ու զար գաց ման ծրա գիր նե րու իրա գոր ծու մին, հայ 
հա մայն քը դժո ւա րու թիւն ու նե ցաւ վե րաշ խու ժաց նե լու իր ըն կե րա յին 
և մշա կու թա յին կե ան քը՝ ան ցե ա լի բար գա ւաճ մա կար դա կին հա մա
պա տաս խան:

Հա մայն քի քա նա կա կան նո ւա զու մը ժխտա կա նօ րէն ազ դեց 
անոր վի ճա կին վրայ, բո լոր առում ե րով: Հայ կա կան դպրոց նե րու 
թի ւը 60էն նախ նո ւա զե ցաւ 30ի, ապա տա րո ւէ տա րի աւե լի ևս նո ւա
զե լով հա սաւ այ սօր 17ի: Թեր թե րուն թի ւը նոյն պէս կո տո րա կո ւե ցաւ: 
Հա մայն քա յին որա կա կան վի ճա կը ժխտա կա նօ րէն ազ դո ւե ցաւ նա և 
նիւ թա կան կա րո ղու թիւն ու նե ցող նե րու, ու սե ալ նե րու և յատ կա պէս՝ 
երի տա սարդ ընտ րա նիի ար տա գաղ թին պատ ճա ռով: Յստակ չենք 
գի տեր, թէ քա նի հա զար լի բա նա նա հա յեր ար տա գաղ թե ցին: Լի բա
նա նի մէջ մար դա հա մար կա տա րե լու ան կա րե լի ու թիւ նը (քա ղա քա
կան պատ ճառ նե րով), նոյ նիսկ խա ղաղ պայ ման նե րու մէջ, մե զի թոյլ 
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կու տայ մի այն են թադ րու թիւն ներ կա տա րել լի բա նա նա հայ հա մայն
քի թո ւա կան ներ կայ իրա վի ճա կին մա սին: Ամէ նա լա ւա տես աղ բիւր
նե րու հա մա ձայն, լի բա նա նա հա յու թիւ նը ներ կա յիս կը հա շո ւէ 50էն 
60 հա զար մարդ:

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Ա. Լի բա նա նե ան եւ Լի բա նա նա հայ Մշա կոյթ
Լի բա նա նե ան մշա կոյ թը բազ մաբ նոյթ է թէ՛ աշ խար հագ րա կան 

իմաս տով (լեռ նա յինծո վա յին) և թէ՛ Լի բա նա նէն ան ցած կամ հոն 
հաս տա տո ւած հա ւա քա կա նու թիւն նե րու մշա կոյթ նե րուն առու մով:

Լի բա նա նա հայ մշա կոյ թը մաս կը կազ մէ լի բա նա նե ան մշա կոյ
թին: Ազ դած է անոր վրայ՝ ու ազ դո ւած ան կէ:

Լի բա նա նը ըլ լա լով արա բա կան այն մի ակ եր կի րը, որ յա րա բե
րա բար աւե լի ազա տու թիւն նե րու վրայ հիմ ո ւած վար չա կարգ ու նի, է 
նա և այն եր կի րը, որուն հա մայն քա յին բա ղադ րու թիւնն ու իրա ւունք
նե րը ինչ պէս նա և մշա կոյ թի ու հա ւա տա լի քի ազա տու թիւ նը երկ րին 
սահ մա նադ րու թե ամբ ամ րագ րո ւած են:

Հե տև ա բար Լի բա նա նա հայ հա մայն քը իր Լի բա նան հաս տա
տո ւե լու առա ջին իսկ օրէն առի թը ու նե ցած է իր ու րոյն մշա կոյթն ու 
սո վո րու թիւն նե րը պահ պա նե լու մշա կու թա յին և կրթա կան որոշ ինք
նա վա րու թե ամբ մը:

Բ. Լի բա նա նա հայ Եկե ղե ցին, թերթն ու դպրո ցը
Լի բա նա նա հայ մշա կոյ թի կա րև ո րա գոյն ազ դակ նե րէն են եկե

ղե ցին, թերթն ու դպրո ցը, որոնց մի ջո ցաւ կը կա տա րո ւի հայ մշա կոյ
թի ու սու ցում ու փո խան ցու մը: Ասոնք լի բա նա նա հա յու թե ան կազ
մա ւոր ման առա ջին իսկ օրէն հաս տա տո ւած էին ու լծո ւած աշ խա
տան քի:

Եկե ղե ցին. Լի բա նա նա հայ եկե ղե ցի նե րը՝ երեք յա րա նո ւա նու
թիւն նե րու, աշ խար հագ րա կա նօ րէն լի բա նա նա հա յու թե ան բնա կու
թե ան վայ րե րուն հա մե մատ տրա մա բա նա կա նօ րէն բաժ նո ւած են Լի
բա նա նի մէջ: Հոն, ուր կա րե լի եղած չէ եկե ղե ցի կա ռու ցել, շի նո ւած է 
մա տուռ՝ գո հաց նե լու հա ւա տա ցե ալ նե րու հո գև որ պէտ քը:
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Եկե ղե ցին իր ծի սա կա տա րու թե ամբ և հայ կա կան տօ նե րու 
օրա ցոյ ցով և տօ նա կա տա րու թիւն նե րով մե ծա պէս սա տա րած է լի
բա նա նա հա յու թե ան մշա կոյ թի կրօ նա կան երե սը պահ պա նե լուն: 
Եկե ղե ցին ալ իր կար գին ան շուշտ ազ դո ւած է լի բա նա նե ան մշա կոյ
թէն ինչ պէս Ծաղ կա զար դի թա փո րը (որ ատե նին հայ կա կա նօ րէն 
տե ղի կ’ու նե նար եկե ղե ցի ին մէջ մի այն, սա կայն ազ դո ւե լով լի բա նա
նե ան քրիս տո նե այ այլ հա մայնք նե րու սո վո րու թիւն նե րէն՝ եկե ղե ցի էն 
դուրս եկած է ժա մա նա կի ըն թաց քին և կը կա տա րո ւի եկե ղե ցի ին 
շուրջ): Եկե ղեց ւոյ անո ւա նա կո չում ե րու հետ կա պո ւած նա և հե րո սա
մար տե րու մա տա ղօրհ նէ քը և Այն ճա րի Ս. Խա չի տօ նը, խա ղո ղօրհ նէ
քը, ազ գագ րա կան (Տե ար նըն դա ռա ջի խա րոյ կը), նա և եկե ղե ցա կան 
կա րև որ տօ նա կա տա րու թիւն նե րուն մաս կը կազ մեն:

Սկիզ բէն ևեթ պահ պա նո ւած են այս սո վո րու թիւն նե րը, թէ և՝ 
տա րո ւէ տա րի, ժո ղովր դագ րա կան տո ւե ալ նե րով բնա կա նա բար նո
ւազ մաս նա կից նե րով: Հինգ տա ղա ւար նե րու տօ նա կա տա րու թիւն նե
րը բնա կա նա բար պահ պա նո ւած են եկե ղեց ւոյ մէջ, որոնց ներ կայ 
կ’ըլ լան մեծ թի ւով լի բա նա նա հա յեր: Օրի նակ, Մե ռե լո ցը, նո ւա զա
գոյ նը՝ Ս. Ծնուն դի և Ս. Զատ կո ւան յա ջոր դող օրե րուն տա կա ւին յար
գո ւած ըն կե րա յինեկե ղե ցա կան սո վո րու թիւն մըն է, որ կը գոր ծադ
րո ւի ան խա փան: Պահ պա նո ւած չէ կարգ մը կրօ նա գիր քե րու հի ւանդ
նե րու գլու խին կամ ընդ հան րա պէս ֆի զի քա կան ապա հո վու թե ան 
հա մար են թա կա յին գլխուն կար դա ցո ւող (ինչ պէս Կիպ րի ա նո սի կամ 
Նա րե կի) սո վո րու թիւ նը: Լա ւա գոյն պա րա գա յին, անոնք փո խա րի
նո ւած են այս գիր քե րը կամ աւե տա րա նը պա հե լու ան կող նին գլխուն 
մա սին տակ:

Թեր թը. Լի բա նա նա հայ թեր թե րը կա րև որ դեր խաղ ցած են 
ինչ պէս հա մայն քը հայ կա կա նու թե ամբ ներշն չե լու և հայ իրա կա նու
թե ան իրա զեկ դարձ նե լու, նա և՝ հա յոց լե զո ւի պահ պան ման մէջ: Կի
լի կի ոյ գիւ ղե րէն և քա ղաք նե րէն մա զա պուրծ Լի բա նան ապաս տա
նած դպրո ցա կան կամ որ բա նո ցա յին տա րի քա յին խում բէն աւե լի մեծ 
տա րիք ու նե ցող սե րուն դին, որոնք թրքա խօս էին, հա յե րէն լե զո ւի 
իմա ցու թիւ նը մեծ մա սամբ թեր թե րուն մի ջո ցաւ իրա կա նա ցած է: 
Անոնց մէ կու սակ ցա պատ կան կամ մի ու թե նա պատ կան թեր թե րը կը 
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շա րու նա կեն գո յա տև ել այ սօր հա կա ռակ ըն թեր ցո ղի պա կա սին և 
ար հես տա գի տու թե ան՝ տպա գի րին հաս ցու ցած վնաս նե րուն, որ նա և 
ան շուշտ լոկ հայ կա կան երև ոյթ չէ:

Դպրո ցը. Լի բա նա նա հայ հա մայն քը այն մի ակ սփիւռքն է, 
որուն կրթա կան հա մա կար գը ամ բող ջա կան եղած է ման կա պար տէ
զէն մին չև հա մալ սա րան, ըլ լան անոնք ան հա տա կան, եկե ղե ցա
պատ կան թէ մի ու թե նա պատ կան: Մի և նոյն հա մա կար գին մէջ Լի բա
նա նի մէջ գոր ծած են հայ կա կան որ բա նոց ներ: Լի բա նա նի մէջ գոր
ծած են և կը գոր ծեն նա և լի բա նա նա հայ մաս նա գի տա ցած դպրոց
ներ ինչ պէս ու սում ա կան յա տուկ դժո ւա րու թիւն ներ ու նե ցող նե րուն 
և թե րաճ նե րուն նա և երաժշ տու թե ան, գծագ րու թե ան պա րա րո ւես
տի, ար հես տից, ևայլն:

Սկզբնա կան տա րի նե րուն, լի բա նա նա հայ դպրո ցը եղած է եկե
ղե ցա պատ կան նա խակր թա րան: Շու տով մի ու թիւն նե րը եկած են 
հա մալ րե լու դպրո ցա կան հա մա կար գը իրենց երկ րոր դա կան վար
ժա րան նե րով կարգ մը ան հա տա կան նա խա ձեռ նու թիւն նե րու կող
քին: Կրթա կան հա մա կար գը հա մալ րո ւած է Հայ կա զե ան Հա մալ սա
րա նով (հիմ ո ւած 1955ին), որ մի ակ հայ կա կան հա մալ սա րա նը կը 
հան դի սա նայ ոչ մի այն Լի բա նա նի մէջ այ լև ամ բողջ Սփիւռ քի: Լի բա
նա նի կրթա կան հա մա կար գը ար տօ նած է հա յոց լե զո ւին, պատ մու
թե ան և մշա կոյ թին ազատ ու սու ցու մը հայ կա կան վար ժա րան նե րէն 
ներս, ուր կէ հա սած են հա յու թե ամբ թրծո ւած սե րունդ ներ, որոնց մէ 
ոմանք ար տա գաղ թե լով նոր աւիշ փո խան ցած են արևմ տե ան աշ
խար հի այն սփիւռք նե րուն, ուր վե րա հաս տա տո ւած են: Դպրո ցա կան 
ատե նա մար զանք նե րը (շաբ թո ւան յա տուկ օրի մը դպրո ցա կան ժա
մե րուն աւար տին տնօ րէ նու թե ան նա խա ձեռ նու թե ամբ կազ մա կեր
պո ւած ար տա դա սա րա նա յին հա ւա քա կան ձեռ նարկ) իրենց դե րը ու
նե ցած են հայ մշա կոյ թի տար րե րուն փո խանց ման ըն թա ցա կար գին 
մէջ: Նոյ նին ծա ռա յած են դպրո ցա կան ամա վեր ջի հան դէս ներն ու 
պա տի թէ տպա գիր պար բե րա թեր թե րը:
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Գ. Մե տիա ընդ հան րա պէս
Մե տի ան ընդ հան րա պէս իր կա րև որ դե րը խաղ ցած է լի բա նա

նա հայ մշա կոյ թի ձև ա ւո րու մին ու պահ պան ման մէջ: Շատ կա նու
խէն, նոյ նիսկ 1940ական նե րէն Լի բա նա նի պե տա կան ռա տի օն ու նե
ցած է հայ կա կան ռա տի օ ժամ: Մեր ձա ւո րու թե ան հան գա ման քով 
Կիպ րո սի ռա տի ո յի հայ կա կան ռա տի օ ժա մը նա և խո շոր նպաստ բե
րած է այս ուղ ղու թե ամբ: Տօ նա կան օրե րուն՝ ինչ պէս Ս. Ծնուն դին և 
Ս. Զա տի կին, Երու սա ղէ մի մի ա բա նու թե ան սփռած հա ղոր դում ե րը 
սա տա րած են հայ կա կան կրօ նա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լու լի բա նա
նա հայ տու նե րուն մէջ: Լի բա նա նա հա յու թիւ նը ու նե ցած է և ու նի ռա
տի օ կա յան ներ: Հե ռուս տա ըն կե րու թիւն ու նե նա լու փոր ձե րը եղած են 
փոք րա թիւ և կար ճա տև:

Դ. Լի բա նա նա հայ մի ու թիւն ներ
Իւ րա քան չիւր Հայ կա կան աւան դա կան կու սակ ցու թե ան՝ 

ՍԴՀԿ, ՀՅԴ, ՌԱԿ հո վա նի ին տակ հիմ ադ րո ւած են և սկսած են 
գոր ծել մշա կու թա յին մի ու թիւն ներ ինչ պէս` Նոր Սե րուն դը, Հա մազ
գա յի նը և Թէ քէ ե ան Մշա կու թա յին Մի ու թիւ նը, որոնք իրենց կար գին 
ու նե ցած են իրենց դպրոց նե րը, թա տե րա խում բե րը, երգ չա խում բե րը, 
պա րա խում բե րը, ևայլն: Վե րը նշո ւած երաժշ տու թե ան կամ արո ւես
տի առանձ նա յա տուկ դպրոց նե րը նա և վա յե լած են մի ու թիւն նե րու 
հո վա նա ւո րու թիւ նը5 երաժշ տա կան դպրոց նե րու ան հա տա կան նա
խա ձեռ նու թիւն նե րու կող քին:

Մշա կոյ թի բնա գա ւա ռէն ներս ան հա տա կան նա խա ձեռ նու
թիւն նե րը հա մե մա տա բար նո ւազ եր կա րա կե աց եղած են: Ասոր 
պատ ճա ռը կրնայ հա ւա քա կա նու թիւն ընդ դէմ ան հատ մշա կու թա յին 
ար ժէ քը ըլ լալ ուր հա ւա քա կան գոր ծը աւե լի ար ժև ո րո ւած է քան ան
հա տա կա նը: Մի ու թե նա կան մշա կու թա յին ճի գին մեծ զարկ տո ւած 
են Հա յաս տա նէն հիւ րա բար ելոյթ ու նե ցող խում բե րը՝ 1950ական նե
րու վեր ջէն սկսե ալ: Անոնք ոչ մի այն հայ մշա կոյ թով տո գո րած են հա
մայն քը այլ նա և քա ջա լե րիչ հան գա մանք հան դի սա ցած են կարգ մը 
լի բա նա նա հայ երի տա սարդ նե րու այս ծի րէն ներս Հա յաս տա նի մէջ 
ու սա նե լուն և որ պէս ար հես տա վարժ ներ ապա գա յին վե րա դառ նա
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լով ծա ռա յե լու իրենց մի ու թիւն նե րուն: Աւե լի ուշ այս երև ոյ թը դադ
րած է, դժբախ տա բար, և մի ու թիւն ներ ստի պո ւած եղած են հայ րե նի 
ար հես տա վարժ ներ հրա ւի րել իրենց պա րա խում բե րը, երգ չա խում բե
րը կամ թա տե րա խում բը մար զե լու հա մար, սա կայն նկա տի ու նե նա
լով հիւր արո ւես տա գէ տին ժա մա նա կա ւոր կե ցու թիւ նը՝ արո ւես տի 
այս բնա գա ւառ նե րը եղա նա կա յին աշ խա տանք ցոյց տո ւած են յա ճա
խա կի ընդ մի ջում ե րով: Մշա կու թա յին մի ու թիւն նե րու իւ րա յա տուկ 
յաղ թա նակ նե րէն եղած է իրենց խում բե րուն (պա րա խումբ, երգ չա
խումբ թէ թա տե րա խումբ) հա մաս փիւռ քե ան հիւ րա խա ղե րու մեկ նու
մը, որով խան դա վա ռո ւած են նոյն կա րե լի ու թիւն նե րը չու նե ցող 
սփիւռ քի այլ հայ հա մայնք ներ:

Ե. Արու ես տի մարզ
Արո ւես տի մար զին մէջ, ուր լե զուն ար գելք չէր կրնար ըլ լալ, լի

բա նա նա հայ ան հա տը մեծ յա ջո ղու թիւն գտած է մա նա ւանդ նկար չու
թե ան, կեր պա րո ւես տի, եհ րաժշ տու թե ան, պա րի մէջ: Ուր, որ լե զուն 
հիմ ա կան դեր կը խա ղայ՝ լի բա նա նա հա յու թիւ նը ընդ հան րա պէս 
ձա խո ղած է բարձր դիր քեր գրա ւե լէ: Իւ րա յա տուկ է դե րա սան և բե
մադ րիչ Պերճ Ֆազ լե ա նի պա րա գան, որ իր արա բե րէն լե զո ւի իմա
ցու թե ան պա կա սը իր ու ժին վե րա ծած է և գրա ւած լի բա նա նե ան թա
տե րա կան բե մեր: Եր կար ժա մա նակ նկար չու թե ան և երաժշ տու թե ան 
մար զե րուն մէջ հա մա լի բա նա նե ան չա փա նի շով հա յե րը լա ւա գոյ նը 
եղած են:

Լի բա նա նա հայ մշա կոյ թը իր մի ու թիւն նե րով մէկ տեղ իր գրե թէ 
ամէն բնա գա ւառ նե րէն ներս մա ցած է հա յե րէն՝ հա յե րուն հրամ ցո
ւող և մա ցած է սի րո ղա կան ծի րէն ներս առանց լուրջ քայլ կա րե նալ 
կա տա րե լու դէ պի ար հես տա վար ժու թիւն: Գլխա ւոր պատ ճառ նե րէն 
մին երև ի դար ձե ալ լե զո ւի խնդի րը եղած է, նա և զայն գլխա ւո րող նե
րուն անա տա կու թիւ նը: Աս մուն քի մար զը հո գե վարք կ’ապ րի: Մշա
կու թա յին այլ ձեռ նարկ ներն ալ լա ւա գոյն վի ճա կի մէջ չեն այ սօր՝ երբ 
օրի նա կի հա մար լի բա նա նա հայ թատ րոն մը մին չև 8000 հան դի սա
տես ու նե նա լէ ետք, ժո ղովր դագ րա կան և այլ պատ ճառ նե րով հի մա 
այն քան նո ւա զած է, որ, ֆի նան սա կան տե սու թե ամբ կա րե լի չէ անոր 
մէջ մեծ ներդ րում ընել ու բարձր մա կար դակ ապա հո վել: 1965ին, 
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օրի նա կի հա մար, հա մայն քի թի ւի ամէ նա բարձր օրե րուն կա րե լի 
եղած է մի ջազ գա յին փա ռա տօ նե րու մաս նակ ցիլ ինչ պէս Պա ալ պէ քի 
փա ռա տօ նը:

Զ. Խո հա նոց
Լի բա նա նա հայ խո հա նո ցը մա ցած է անա ղարտ, բնա կա նա

բար եր բեմ հա մե մո ւած լի բա նա նե ա նով, որ շատ հե ռու չէ օս մա նե
ան ազ դե ցու թե նէն: Լի բա նա նա հայ խո հա նո ցը կրցած է սահ ման նե
րը կտրել ու լա ւա պէս ըն կա լո ւիլ տե ղա ցի նե րու կող մէ: Շատ փնտռո
ւած են հա յե րու պատ րաս տու թե ամբ խո հա նո ցի գիր քե րը ինչ պէս 
նա և վեր ջերս զար գա ցող հայ կա կան ճա շա րան նե րը:

Է. Ար հես տա վարժ հա մախմ բում եր
Փոր ձեր կա տա րո ւած են ար հես տա վարժ հա մախմ բում եր 

կազ մե լու, ինչ պէս՝ ու սուց չա կան, ևայլն սա կայն կամ այն է, որ եր կար 
կե անք չեն ու նե ցած կամ չեն կրցած իրա գոր ծել իրենց նպա տա կէտ
նե րը:

Ը. Յա տուկ անուն ներ
Եր կար ժա մա նակ լի բա նա նա հա յու թիւ նը յա ջո ղած է իր ան

դամ ե րուն յա տուկ անուն նե րը հայ կա կան պա հել, սա կայն այս ալ 
հետզ հե տէ կը նա հան ջէ: Այ սօր, մա նա ւանդ իգա կան սե ռին պա րա
գա յին, մեծ հօր անու նով կո չե լու տո ւե ա լը սո վո րու թիւն չէ այ լևս, մինչ 
արա կան նե րուն պա րա գա յին շատ յա ճախ տո ւե ալ անու նը կը փո խա
րի նո ւի անոր և րո պա կա նա ցած տար բե րա կով: Պատ ճառ նե րը շատ 
են, որոնց գլխա ւոր նե րէն կրնան հան դի սա նալ քաղ քե նի ու թիւնն ու 
ան շուշտ խառն ամուս նու թիւն նե րը, որոնք ըն կե րա յին գետ նի վրայ 
իրենց ազ դե ցու թիւ նը ու նե նա լէն ան դին ժխտա կա նօ րէն կը սա տա
րեն լի բա նա նա հայ մշա կոյ թի դի մա փո խու մին:

Ներ կա յի Հիմ ախն դիր ներ
Հայ կա կան սփիւռք նե րու ինչ պէս իւ րա քան չիւր հա մայնք, լի բա

նա նա հա յու թիւնն ալ ու նի իր մշա կու թա յին իւ րա յատ կու թիւն ներն ու 
յա ճախ նա և նմա նու թիւն նե րը սփիւռ քա հայ այլ հա մայնք նե րու հետ: 
Թէ որ քան կը գո յա տև են սփիւռք նե րը կամ իւ րա յա տուկ կը մայ 
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անոնց մշա կոյ թը՝ կա խե ալ է շատ մը տո ւե ալ նե րէ որոնց մէջ կա րև որ 
դեր կը խա ղայ ժա մա նա կըի գոր ծօ նը:

Լի բա նա նի հայ կա կան հա մայն քը կը գտնո ւի իր ազ գա յին գի
տակ ցու թիւ նը և մշա կու թա յին դի մա գի ծը կորսնց նե լու ճա կա տագ րա
կան հանգ րո ւա նին մէջ: Հե տև ա բար, Լի բա նա նի մէջ որ պէս հա մայնք 
հա յե րու ներ կա յու թիւ նը մե ծա պէս վտան գո ւած է: Աւե լին, նոր սե րուն
դին ան դամ ե րը որ պէս ան հատ ներ կը կորսնց նեն իրենց ազ գա յին 
ինք նու թիւ նը, որ պէս հե տև անք հա յե ցի դաս տի ա րա կու թե ան և հայ
կա կան հաս տա տու թիւն նե րուն մէջ զար գաց ման ռազ մա վա րա կան 
ծրա գիր նե րու բա ցա կա յու թե ան: Հայ կա կան մի ու թիւն նե րէն ոմանք, 
իրենց ներ կայ ղե կա վա րու թե ան ապի կա րու թե ան պատ ճա ռով, շե
ղած են իրենց աւան դա կան առա քե լու թե նէն: Հա մայն քի ղե կա վա րու
թիւ նը դժո ւա րու թիւն ու նի կամ կա րո ղու թիւ նը չու նի տես լա պաշտ 
մտա ծո ղու թե ամբ ըստ այնմ ծրագ րե լու ապա գան:

Սև ակ Յա կո բե ան
Ըն կե րա բան, Լի բա նա նի «Զար թօնք» օրա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր
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Ամ փո փում

Ամ փո փե լով մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, որոնք տրված 
են լի բա նա նա հա յե րի մշա կույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա
ցա հայտ ման նպա տա կով, առա ջարկ վում է այն դի տար կել պատ
մա կան խո րա պատ կե րի վրա և պատ կե րաց նել Լի բա նա նի հա յե րի 
մշա կույ թը որո շա կի հիմ ա րար տար րե րի օրի նա կով՝ նյու թա կան 
(խո հա նոց) և հո գև որ (եկե ղե ցի, մե դիա, դպրոց և այլ): Ու շադ րու
թյուն է դարց վել այն իրո ղու թյուն նե րի վրա, որոնք ազ դում են ազ
գա յին մշա կույ թի տար րե րի գոր ծառ նու թյան և զար գաց ման վրա: 
Առա ջին հեր դին դա վե րա բեր վում է այն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ
րին , ուր նրանք ար տա հայտ վում են՝ազ գա յին մի ա վո րում ե րում, 
մշա կու թա յին և կրթա կան կենտ րոն նե րում և այլ հա մայն քա յին կա
ռույց նե րում: Հա տուկ տեղ է գրա վում այս իմաս տով ըն թա նուր սո
ցի ալքա ղա քա կան և էթ նո դա վա նան քա յին հա մա տեքս տը, որում 
առանձ նա նում է քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը Լի բա նա նում և 
բնակ չու թյան ար տա հոս կի մի տու մը:
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Се вак Ако бян
Со ци о лог, глав ный ре дак тор ли ванс кой га зе ты «Зар тонк»

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЛИВАНСКИХ АРМЯН
Ре зю ме

Ре зю ми руя ито ги на ше го ис сле до ва ния, приз ван но го ос ве тить осо
бен но сти куль ту ры ли ванс ких ар мян, пред ла га ет ся рас смат ри вать 
их на исто ри чес ком фо не, на при ме рах не ко то рых ос но во по ла га
ю щих эле мен тов ма те ри аль ной (на ци о наль ная кух ня) и ду хов ной 
куль ту ры (цер ковь, массме дия, шко ла и т.п.). Об ра ща ет ся вни ма ние 
на об сто я тельст ва, ко то рые воз дейст ву ют на функ ци о ни ро ва ние и 
раз ви тие эле мен тов на ци о наль ной куль ту ры. В пер вую оче редь это 
от но сит ся к со ци аль ной сре де, где они про яв ля ют ся  на ци о наль ным 
обь е ди не ни ям, куль тур ным и прос ве ти тельс ким цент рам и дру гим 
об щин ным струк ту рам. От дель ное ме сто за ни ма ет об щий со ци аль
нопо ли ти чес кий и эт но кон фес си о наль ный кон текст, в ко то ром вы
де ля ет ся роль граж данс кой вой ны в Ли ва не и тен ден ции эмиг ра ции.

Sevag Hagopian
Sociologist and editorinchief of the Lebanese Armenian daily, Zartonk

FEATURES OF THE CULTURE OF LEBANESE ARMENIANS
Summary

The paper aims at highlighting the cultural characteristics of the Lebanese 
Armenians. Against the backdrop of Lebanese history, the paper focuses 
on certain basic categories of Lebanese Armenian culture, both material 
(cuisine) and spiritual (church, media, school, etc.). The author under
lines facts and factors which impact the functioning and development 
of the constituents of national culture. First in line is the social milieu 
where these features are expressed, namely within the national ingroup, 
cultural and educational centers and other community institutions. In 
this regard the general sociopolitical and ethnoreligious context plays a 
pivotal role, alongside civil war and immigration trends.
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Դոկ տոր Ռու բեն Կա րա պե տյան
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 վա րիչ

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐԻ ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄՈՒՏՔ 

Հայ ժո ղովր դի պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քում XIX դա րի 
վեր ջը և XXI դա րի սկիզ բը նշա նա վոր վե ցին կա րև որ իրա դար ձու թյուն
նե րով, նոր մար տահ րա վեր նե րով: Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռչա
կու մը, Ար ցա խյան հե րո սա մար տը, եր րորդ հան րա պե տու թյան սո ցի
ալքա ղա քա կան և տնտե սա կան բա րե փո խում ե րը, բնակ չու թյան տե
ղա շար ժե րի մեծ թափ ստա նա լը և դրա նից բխող հա յե րի տա րա ծա կան 
արագ ցրու մը ար մա տա պես փո խե ցին նրանց էթ նիկ գո յա տև ման պայ
ման նե րը: Իրա կան դար ձան ինչ պես ողջ ազ գի, այն պես էլ նրա առան
ձին հատ ված նե րի ժո ղովր դագ րա կան վե րար տադ րու թյան, էթ նո սո
ցի ա լա կան կեր պա րի պահ պան ման և զար գաց ման սպառ նա լիք նե րը: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով, ազ գի մեջ ստեղծ ված իրա վի ճա կի իմաս տա վոր
ման և նրա առանձ նա հա տուկ դի մագ ծի հե ռան կար նե րի ըն կալ ման 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է Հա յաս տա նի և սփյուռ քի առ կա մտա վոր 
նե րու ժի հա մախմ բու մը, որի հիմ ա կան նպա տա կը որա կա պես նոր 
հիմ ախն դիր նե րի մշա կում է: Այս առու մով կա րև որ վում են սե փա
կան և այ լազգի մի ջա վայ րե րում (ՍԱՄ) հայ էթ նի կու թյան կեն սա գոր
ծու նե ու թյան ըն թաց քում առա ջա ցող խնդիր նե րի վե րա բե րյալ որո
նում ե րը, ըստ այդմ՝ տվյալ նե րի հա վա քում ու հա մախմ բու մը: Նշված 
կեն սա կան խնդիր նե րի նկատ մամբ առա ջարկ ված մո տե ցու մը ու նի 
ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան ել քեր:
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Առա ջի նը հայ էթ նի կու թյան հա մա տեքս տում տար բեր մի ջա
վայ րե րում նրա առան ձին հատ ված նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
տրա մա բա նա կան ըն թաց քի հա մա լիր ու սում ա սի րու թյունն է: Այն 
կա րող է ելա կետ հան դի սա նալ մի ջին մա կար դա կի տե սու թյուն նե րի 
շրջա նակ նե րում հիմ ա րար դրույթ նե րի հիմ ա վոր ման հա մար, օրի
նակ` էթ նո սի, միգ րա ցի ա յի, ադապ տա ցի ա յի, սո ցի ա լա կան զար
գաց ման և այլ տե սու թյուն նե րում: Գի տա կան այդ մո տե ցում ե րի մե
թո դա բա նա կան մշա կում ե րի ամ բող ջա կան օգ տա գոր ծու մը հնա
րա վո րու թյուն կըն ձե ռի հա մա կող մա նի ո րեն իմաս տա վո րե լու էթ նիկ 
հան րու թյուն նե րի մեջ ըն թա ցող փո փո խու թյուն նե րի բնույ թը ար դի 
հա մա հար թեց ման գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում: Տե սա կան առու
մով այս խնդի րը պա հանջ ված է նաև հոծ կամ ցրված վի ճակ նե րում 
գտնվող էթ նիկ խմբե րի զար գաց ման կան խա տես ման մո դել նե րի 
մշակ ման հա մար: Վեր ջին նե րիս նկատ մամբ պա հան ջար կի աճը 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ներ կա յումս նկատ վում են «տիտ ղո
սա յին» էթ նոս նե րի վրա հիմ ված բազ մա թիվ պետու թյուն նե րի օրի
նա կա նա ցում (ու ղեկց վե լով նրանց քա նա կի ավե լաց մամբ), ինչ պես 
նաև երկր նե րի բազ մէթ նի կու թյան մի տում ե րի արա գա ցում:

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍԱՄ 
ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ

Առա ջարկ ված հիմ ախնդ րի մշակ ման գործ նա կան մո տե ցում
նե րը դի տարկ վում են ներ կա յումս առա ջա ցած բազ մա պի սի մար
տահ րա վեր նե րով, որոնք հե տև անք են հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու
թյան պայ ման նե րի հսկա յա կան բազ մա զա նու թյան: Այն պա հան ջում 
է հա մա կարգ ված փոր ձա րա րա կան գի տե լիք ներ, որոնք, բա ցի հե
ռան կա րա յին տե սա կան բնույ թից, ու նեն ծրագ րա յին կամ նա խագ
ծա յին մշա կում ե րի անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վա կան ռե սուրս ներ: Սա 
բա ցատր վում է նաև նրա նով, որ ժա մա նա կա կից գի տա կան որո նում
նե րի մեծ մա սի նպա տա կը ելքն է դե պի գործ նա կան գի տե լիք նե րը, 
հրա տապ խնդիր նե րի ան մի ջա պես լու ծու մը, ապա գա յին ուղղ ված 
հե ռան կա րա յին մշա կում ե րը: Այս առու մով «հայ կա կան փոր ձը» կա
րող է օրի նա կե լի դառ նալ ժա մա նա կա կից էթ նիկ հան րույթ նե րի հե
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ռան կար նե րի և հա մաշ խար հայ նաց ման գոր ծըն թա ցում նրանց դե րի 
իմաս տա վոր ման տե սան կյու նից:

Հա յա գի տու թյան ոլոր տում դե պի գործ նա կան ել քեր նպա տա
կա ուղղ ված գի տա կան որո նում երն այ սօր հատ կա պես հրա տապ են 
և մի և նույն ժա մա նակ ու նեն կոնկ րետ և իրա կան սպա ռող ներ`ՀՀ կա
ռա վա րու թյու նը, սփյուռ քի լայն շրջա նակ նե րը, բազ մազգ երկր նե րի 
ղե կա վար մար մին նե րը: Այժմ անհ րա ժեշտ է հա մա կարգ ված գի տե
լիք նե րի որոն ման և ստաց ման այն պի սի նպա տա կա ուղղ վա ծու թյուն, 
որը կընդ լայ նի դրա օգ տա գոր ծու մը քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո
ցի ա լա կան և մշա կու թա յին ծրագ րե րի մշակ ման ոլոր տում՝ դրանց 
ստեղծ ման լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով հան դերձ:

Հայ էթ նո սում ար դի էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րը պատ
մա կան ճա կա տագ րի բե րու մով ըն թա նում են տար բեր ուղ ղու թյուն
նե րով և պայ մա նա վոր վում են ինչ պես օբյեկ տիվ, այն պես էլ սու բյեկ
տիվ բնույ թի գոր ծոն նե րով:

Դրան ցից առա ջին նե րը ձև ա վոր վում են այ սօր ըն թա ցող հա
մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րով` էթ նիկ խմբե րի տե ղա շար ժե րի 
արա գաց մամբ, տեխ նո լո գի ա կան առա ջըն թա ցով, հե ռա հա ղոր դակ
ցու թյան արագ զար գաց մամբ և այն գոր ծոն նե րով, որոնց շնոր հիվ և՛ 
ժո ղովր դագ րա կան, և՛ սո ցի ա լա կան, և՛ մշա կու թա յին առում ե րով 
առա ջա նում է շար ժու նակ, փո փո խու թյուն նե րին հակ ված բնակ չու
թյան ստվար զանգ ված:

Գոր ծոն նե րի երկ րորդ խում բը հիմ ա կա նում ձև ա վոր վում է 
տար բեր էթ նիկ խմբե րի, մաս նա վո րա պես հա յե րի կեն սա գոր ծու նե
ու թյան տա րաբ նույթ պայ ման նե րով: Տա րաբ նա կու թյու նը, զար գաց
ման ակունք նե րը, հո գե կերտ ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
մշա կույ թը` կեն սա կան պայ ման նե րի հետ մեկ տեղ, ձև ա վո րում են 
սու բյեկ տիվ բնույ թի այն բազ մու թյու նը, որը որո շում է նոր պատ մա
կան դա րաշր ջա նում էթ նո սի զար գաց ման ոչ մի ան շա նակ ուղ ղու
թյուն ներ:

Վե րոն շյալ գոր ծոն նե րի փո խազ դե ցու թյուն նե րի բա ցա հայտ
ման բար դու թյու նը դժվա րու թյուն ներ է հա րու ցում սե փա կան և այլ
էթ նիկ մի ջա վայ րե րում հա յե րի շրջա նում ըն թա ցող էթ նո սո ցի ա լա
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կան գոր ծըն թաց նե րի ապա գա յի որոշ ման գոր ծում, որոնց իմա ցու
թյու նը պա հան ջում է գի տա կան մեծ փոր ձա ռու թյուն: Փաս տո րեն, 
հայ ազ գի տար բեր հատ ված նե րի շրջա նում ըն թա ցող էթ նո սո ցի ա լա
կան, այ սինքն՝ սո ցի ալմշա կու թա յին և հո գև որ գոր ծըն թաց նե րի ու
ղի նե րի և բնույ թի առա վել ման րակր կիտ և բազ մա կող մա նի իմաս
տա վո րու մը պա հան ջում է գի տու թյան առա ջա դեմ մե թոդ նե րի վրա 
հիմ ված փոր ձա րա րա կան գի տե լիք:

Այդ նպա տա կով մենք մշա կել ենք հայ կա կան սփյուռ քի էթ նո
սո ցի ո լո գի ա կան ու սում ա սի րու թյան ծրա գի րը, որն ուղղ ված է բա
ցա հայ տե լու ազ գի տար բեր հատ ված նե րի տնտե սա կան, սո ցի ա լա
կան և hոգև որ նե րու ժը, մշա կե լու ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան
ման և զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը, փնտրե լու հա մազ գա յին 
խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում նրա կա րո ղու թյուն նե րի հա մախմբ ման 
ու ղի նե րը:

Առա ջադր ված խնդիր նե րի լուծ ման հա մար նշված ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում ար դեն նա խա պատ րաստ վել և իրա կա նաց վել են 
տար բեր էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րե րում հայ էթ նի կու թյան իրա
վի ճա կի հա մե մա տա կան և հա մադր վող էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն
ներ: Նպա տա կը՝ազ գի տար բեր հատ ված նե րի գո յա տև ման էթ նոմ շա
կու թա յին փոր ձի ընդ հան րա ցում է և յու րա քան չյուր խմբի զար գա
ցու մը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի բա ցա հայ տու մը: Այդ գոր ծոն նե
րից են տվյալ երկ րում բնակ վե լու տև ո ղու թյու նը, տա րած քա յին 
տե ղա շար ժե րի և տա րաբ նա կեց ման ըն թաց քը, էթ նո սո ցի ա լա կան և 
դա վա նա բա նա կան շրջա պա տը, հո գև որ և քա ղա քա կան կենտ րոն նե
րի առ կա յու թյու նը, իրա վա կան դաշ տը և այլն: Թվարկ ված գոր ծոն նե
րը դար ձան էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րի շար քի թի րա խի և մե
թոդ նե րի ընտ րու թյան ելա կե տա յին հիմ ադ րույթ ներ, որոնց նպա
տակն էր ոչ մի այն սե փա կան և այ լէթ նիկ մի ջա վայ րե րում ձև ա վոր ված 
հա յե րի սո ցի ա լա կան և հո գև որ կյան քի նկա րագ րու թյու նը, այ լև ազ գի 
տար բեր խմբե րի ինք նու թյան պահ պան ման աս տի ճա նի բա ցա հայ
տու մը իրենց ար ժե հա մա կար գի մի ջո ցով: Դրա նով իսկ հե տա զո տու
թյան ար դյունք նե րը ձեռք են բե րում միջմ շա կու թա յին երանգ, քա նի որ 
նրանց մաս նա կից նե րի առու մով դրանք հա մա ծին են (մեկ էթ նիկ ընդ
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հան րու թյան հատ ված նե րը) և բազ մա ծին` կեն սա գոր ծու նե ու թյան պայ
ման նե րի էթ նիկ մի ջա վայ րի բազ մա զա նու թյան պատ ճա ռով:

ՍԱՄ ծրա գի րը նպա տա կա ուղղ ված է հիմ ա կա նում տար բեր 
երկր նե րի մայ րա քա ղաք նե րում և խո շոր քա ղաք նե րում, նե րա ռյալ՝ 
ազ գա յին հան րա պե տու թյու նում բնակ վող հա յե րի հա մե մա տա կան և 
հա մադ րա կան ու սում ա սի րու թյա նը: Ու սում ա սի րու թյան թի րա խի 
այս պի սի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ուր բա նի զաց ման ընդ
հա նուր մի տու մով և դրա հա մա տեքս տում էթ նո սի մե ծա մաս նու
թյան՝քա ղա քա յին մի ջա վայ րում ցրված ներ կա վի ճա կով:

Ու սում ա սիր ման են թա կա երև ույթ նե րի հա մադ րու թյա նը, հե
տև ա բար` հա մե մա տու թյա նը հաս նե լու հա մար հե տա զո տու թյան ըն
թաց քում չա փում ե րը կա տար վել են փո փո խա կան նե րի մո տա վո րա
պես նույ նա տիպ խմբի հի ման վրա, իսկ ու սում ա սի րու թյան թի րա խի 
ընտ րու թյան հա մար ելա կե տա յին են հա մար վել կեն սա գոր ծու նե ու
թյան պայ ման նե րի երկ ճյուղ այն պի սի ցու ցիչ ներ, որոնք են մի ա
տարրբազ մազգ մի ջա վայ րը, մոտօտար (ինչ պես նաև բազ մա դա
վան) շրջա պա տը, հիննոր գա ղու թը, հոծցրված տա րաբ նա կու թյու
նը և այլն:

Ծրագ րով նա խա տես ված հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց
վել են երեք ուղ ղու թյու նով.

Առա ջին ուղ ղու թյուն. 20052016թթ. Երև ա նում և սփյուռ քի յոթ 
հոծ բնա կեց ված մա սե րում` Մոսկ վա յում, Կրաս նո դա րում (կրկնա կի), 
Թբի լի սի ում (կրկնա կի), Տաշ քեն դում, Լոս Ան ջե լե սում, Թեհ րա նում, 
Փա րի զում և Բեյ րու թում բնակ վող հա յե րի շրջա նում իրա կա նաց ված 
էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի1 ընդ հան րա ցում էր և 
եզ րա փա կիչ հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա թի
մա յին աշ խա տու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տու մը2: Այդ հե տա զո տու
թյուն նե րի իրա կա նաց ման փոր ձի հի ման վրա մշակ վում են նոր մե

1 http://diasporastudies.am/ds/hy/Նախագծեր
2 Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, Գիտություն, Երևան, 

2012: Армянская диаспора в контексте российскоармянских эконо ми чес ких 
связей, М., 2013; Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. hամե մա տական 
էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Գիտություն, Երևան, 2014:
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թո դա բա նա կան մո տե ցում եր, որոնք ար տա ցոլ վել են ծրագ րի շրջա
նակ նե րում ներ կա յաց ված յու րա քան չյուր գի տա կան հրա տա րակ ման 
մեջ և տեղ են գտնե լու առան ձին աշ խա տու թյու նում:

Երկ րորդ ուղ ղու թյուն. հայ էթ նի կու թյան վե րա բե րյալ լայն 
փոխ հա մա ձայ նու թյան (կոն սեն սու սի) ստեղ ծում: Այս նա խա գիծն ու
նի եր կա րա ժամ ետ բնույթ, և են թադր վում է, որ դրա իրա կա նաց
ման ըն թաց քում հա յե րի հա մադ րա կան և հա մե մա տա կան ու սում ա
սի րու թյուն նե րում կընդգրկ վեն նո րա նոր հա մայնք ներ3 և տար բեր 
երկր նե րի նոր հե տա զո տող ներ: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա այս հե
տա զո տա կան ուղ ղու թյու նը դարձ նե լու առա վել ծա վա լուն և հե ռան
կա րա յին: Այս առու մով ար ժե հի շա տա կել այն փաս տը, որ ՍԱՄ 
ծրագ րում ար դեն ընդգրկ ված են հե տա զո տող ներ Ռու սաս տա նից, 
Բե լա ռու սից, Իրա նից, ԱՄՆից և Լի բա նա նից4:

Եր րորդ ուղ ղու թյուն. էթ նիկ ինք նու թյան տե սա կան ըմբռն ման 
զար գա ցում՝ հա յե րի օրի նա կով, ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով 
յու րա քան չյուր խմբին բնո րոշ որո շա կի իրա վի ճա կի, հա մազ գա յին 
նշա նա կու թյան մար տա վա րա կան և ռազ մա վա րա կան հե տև յալ 
խնդիր նե րի վրա.

1. Բա ցա հայ տել հայ էթ նո սի ամ բողջ զանգ վա ծի և նրա առան
ձին հատ ված նե րի սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ
նե րը.

2. Որո շել սե փա կան և այ լազ գի մի ջա վայ րե րում էթ նի կու թյան 
պահպան մանն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյան մեջ ընդգրկ ված, 
զա նա զան սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան խմբե րի հա մախմբ

3 Արդեն իրականացվել են Ֆրանսիայի, Վրաստանի (կրկնակի), Ուկրաինայի 
մայ րաքաղաքների և Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքի հայ համայնքի հետա զո
տությունները: Մոտակա ժամանակահատվածում նախատեսվում են Ղազախ
ստանի, Բելառուսի մայրաքաղաքների ուսումասիրությունները: Ծրագրում 
նոր հետազոտողների ընդգրկման միջոցով ուսումասիրությունների շրջա
նակ ները կարող են էապես ընդլայնվել:

4 Նշված աշխատանքների հրատարակմանը մասնակցել են ինչպես Սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնի աշխատակիցները, այնպես էլ Ռուսաստանի 
(Յու. Վ. Հարությունյան), ԱՄՆի (Ժ. Գոսագեան) և Իրանի (Ա. Թարվերդյան) 
համայնքների ներկայացուցիչները
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վա ծու թյան և ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նը: Մշտա դի
տարկ ման մի ջո ցով բա զա վո րել տար բեր երկր նե րում բնակ
ված հա յե րի սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան նե րու ժը.

3. Տար բեր մի ջա վայ րե րում էթ նո սի առան ձին օղակ նե րի կեն
սագործու նեության ձև ե րի բազ մա զա նու թյան տի պա բա նու
թյու նը: Բա ցահայ տել սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ձև ա վոր ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հայ րե նի քում և սփյուռ քում: 
Ընդ հան րաց նել հայ րե նի քի հետ սփյուռ քի հա մայնք նե րի 
կա պե րի բնույ թին և ինք նա կազ մա կերպ մանն առնչ վող աշ
խա տանք նե րի փոր ձը.

4. Տար բե րա կել առան ձին էթ նոմ շա կու թա յին, սո ցի ա լա կան, 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան դիր քո րո շում ե րը, պատ կե
րա ցում ե րը որոնք ձև ա վո րում են ազ գա յին ուղղ վա ծու թյուն 
ու նե ցող լե գենդ նե րը, կո չե րը, ծրագ րե րը, նպա տա կա ուղղ
վա ծու թյու նը և այլն.

5. Բա ցա հայ տել գա ղա փա րա խո սա կան կա ղա պար ներ, «ար
տադ րող նե րի» և «սպա ռող նե րի» բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը: 
Տար բե րա կել էթ նիկ ինքնության պահ պան մանն ուղղ ված 
իրա կան դրդա պատ ճառ նե րը.

6. Որո շել էթ նիկ բնույ թի փո փո խա կան նե րը, որոնց մի ջո ցով 
կա րե լի է չա փել ան ձի էթ նիկ ինք նու թյան մա կարդակը, սե
փա կան էթ նոմ շա կու թա յին մի ջա վայ րում ընդգրկվա ծու թյու
նը և են թամ շա կու թա յին դրսև ո րում ե րի գրան ցու մը.

7. Ու սում ա սի րել հայ գոր ծա րա րու թյու նը, տար բեր սո ցի ալ
ժո ղովրդագրական խմբե րի գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րը, 
փոր ձա ռու թյունն ու կա ռա վար ման ձև ե րը, ավան դույթ նե րը, 
ար ժեք նե րի կա ռուց ված քը, դրդա պատ ճառ նե րը և դրա հի
ման վրա որո շել էթ նո սի իրա կան սոցիալա կան ու տնտե սա
կան նե րու ժը դրա հե ռան կար նե րի որոշ ման նպա տա կով:

Այժմ ՍԱՄ ծրագ րի շրջա նակ նե րում իրա կա նաց վում է փորձա
րարական տար բեր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա լիր, որի նպա տակն 
է` ա) մշտա պես կամ պար բե րա բար հե տև ել` մշտա դի տարկ մամբ, 
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կրկնվող հե տա զո տու թյուն նե րի կի րառ մամբ. բ) կեն սա գոր ծու նե ու
թյան բո լոր ձև ե րի ընտ րու թյու նը` հոծ, ցրված և օջա խա յին ձև ով տա
րաբ նա կեց ված՝ որո շե լով դրանց ուսում ա սիր ման տե սան կյուն նե րը 
և խնդիր նե րի շրջա նակ նե րը: Դրա նից ել նե լով՝ հա տուկ քննար կում. 
Վեր լուծ վում են իրա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նող տե ղե կատ
վու թյան ստաց ման հա մար անհ րա ժեշտ աղ բյու րա գի տա կան հիմ քը, 
հե տա զոտության գոր ծիք նե րը, փո փո խա կան նե րը և չա փո րո շիչ նե րը: 
Աղ բյուր նե րում ընդգրկ վել են պա հո ցա յին, վի ճա կագ րա կան, ԶԼՄ
նե րի, գրականու թյան, գրանց ված վկա յու թյուն նե րի և տա րա տե սակ 
հե տազոտություն նե րի նյու թե րը, որոնք նե րա ռում են հար ցա թեր թա
յին և ֆո կու սա յին հար ցում ե րը, ստանդար տաց ված հար ցազ րույ ցը, 
տի պա յին փաս տե րի և իրադ րու թյուն նե րի (քեյ սե րի) ար ձա նագ րու մը, 
փաս տաթղ թե րի և գրանց ված նյու թե րի քա նա կա կանորա կա կան 
վեր լու ծու թյու նը, բա նա վոր պատ մու թյուն նե րի ու սում ա սի րու թյու նը 
և այլն: Յու րա քան չյուր աղ բյու րի ընտ րու թյուն պայ մա նա վոր վում է իր 
տե ղե կատ վա կան նե րու ժով, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս`ա) հա
մադ րա կան և հա մե մա տա կան տվյալնե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով 
ուր վագ ծե լու երև ույթ նե րի հա մայ նա պատ կե րը, բ) տե ղա վոր վե լու 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան դի նա միկ պատ կե րում՝ օգտագոր ծե լով մո
դե լա վոր ման մե թոդ նե րը, գ) հա մա կար գե լու որա կական (բացատ րող 
և բո վան դա կա յին) տվյալ նե րի քա նա կա կան ցու ցիչ նե րը:

Ծրագ րում ընտր ված փո փո խա կան նե րը թույ լատ րում են ստա
նա լու առան ձին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
հիմ ա կան փու լե րի և կյան քի պլան նե րի նկա րագ րու թյու նը: Դրանք 
դի տարկ վում են ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի, մտադ րու թյուն նե րի, 
գնա հա տում ե րի, դիր քո րոշումե րի, հա մոզ մունք նե րի և պատ կե րա
ցում ե րի խո րա պատ կե րի վրա: Փո փո խա կան նե րի կա րև որ մասն է 
կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի հա մայ նա պատ կե րի գրան ցու մը՝ ընդ
գր կե լով ան ցյա լը, ներ կան և ապա գան: Այդ հիմ ա յին հատ կա նիշ նե
րը լրաց վում են յու րա քան չյուր իրա վի ճա կի առանձ նա հատ կու թյուն
ներն ար տա ցո լող ցու ցիչ նե րով:

Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ հարկ է անդ րա դառ նալ այն իրո ղու
թյա նը, որ հայ էթ նի կու թյան զար գաց ման եր կու հիմ ա կան ուղ ղու
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թյուն նե րը` սե փա կան էթ նիկ տա րած քում և սփյուռ քում, պայ մա նա վո
րում են մի շարք առա վե լու թյուն ներ և թե րու թյուն ներ: Մի կող մից, որ
պես էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն հան դի սա ցող ամ բող ջա կան խումբ, 
հայ կա կան սփյուռ քը ձև ա փոխ վում և ձուլ վում է: Ընդ որում, էթ նա հոծ 
գո տի նե րից (ՀՀից, Ար ցա խից, Ջա վախ քից և ազ գի այլ զանգ վա ծա
յին բնա կու թյան շրջան նե րից) հա յե րի թափ ստա ցած ար տա հոս քի հե
տև ան քով սփյուռ քը տա րած քա յին առու մով ավե լի է ըն դար ձակ վում և 
ցրվում: Մյուս կող մից, տի րա պե տե լով հար մարվո ղականու թյան 
բարձր հնա րա վո րու թյուն նե րի, սփյուռ քը կա րող է կա րև որ դերա կա
տա րու թյուն ու նե նալ հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան տա րած քում իր 
էթ նիկ հայ րե նի քի ին տեգր ման գոր ծում: Իսկ գլո բա լաց ման պայ ման
նե րում նա կա րող է հան դես գալ որ պես միջ մայր ցա մա քա յին և տա
րա ծաշր ջա նա յին տնտե սա կան ու հո գև որ ազ գա յին կա ռույց նե րի ձև
ա վոր ման կա րև որ գոր ծոն: Այս առու մով առանձ նա հա տուկ նշա նա
կու թյուն են ստա նում սփյուռ քի պահ պա նու մը, նրա տար բեր օղակ նե
րի մի ջև որա կա պես նոր փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վո րու մը:

ՍԱՄ ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում էթ նոսոցի ոլո գիա
կան հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րում որա կա պես նոր վեր լու ծա կան 
ռեսուրսի փնտրտու քը և օգ տա գոր ծու մը կնպաս տեն իրվ երար տադ
րու թյան ավե լի վատ թա րա ցող պայ ման նե րում հա յէթ նի կու թյան 
պահ պան ման մե խա նիզմ ե րի ընտ րու թյան ռազ մա վա րու թյան մշակ
մա նը:
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Լի բա նա նա հա յե րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
հիմ ա կան նպա տա կը հայ ազ գի տար բեր հատ ված նե րի էթ նիկ նկա
րագ րի պահ պան ման հա մե մա տա կան ու սում ա սի րու թյունն է՝ կեն
սա գոր ծու նե ու թյան բազ մա զան պայ ման նե րի խո րա պատ կե րին: Այս 
առու մով հա տուկ նշա նա կու թյուն է ստա նում այդ գոր ծըն թաց նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի նո րո վի իմաս տա վո րում առա վել ցայ
տուն ընդգծ ված եր կու բև ե ռա յին կեն սա պայ ման նե րում` ամե նա բա
րեն պաստ և առա վել ան բա րեն պաստ:
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Լի բա նա նում պայ ման նե րը առա վե լա պես մոտ են առա ջին բև
ե ռին: Այս տեղ գո յա ցող հայ կա կան հա մայն քը մեծ հնա րա վո րու թյուն
ներ ու նի զար գաց նե լու և բար դաց նե լու սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քը, 
մշա կու թա յին են թա կա ռուց վածք նե րը և քա ղա քա կան ներկայաց վա
ծությունն իր էթ նի կու թյան հա մա տեքս տում: Դրա նով է պայ մա նա
վոր  վել այն հան գա ման քը, որ ՍԱՄ ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց
քում լի բա նա նա հայ հա մայն քը ներ կա յա նում է որ պես պատ մա կա նո
րեն ձև ա վոր ված հոծ վե րաբ նա կեց ման դա սա կան օրի նակ: Հաս կա
նա լի է, որ նման բնույ թի հա մայն քի ձև ա վոր ման խնդի րը մշտա պես 
առանց քա յին է դառ նում նրա գի տա կան ճա նաչ ման գոր ծում:

Էթ նո սի նման հոծ զանգ վա ծի ձև ա վոր ման ակունք նե րը բա վա
կա նին դյու րին է վե րա կանգ նել հրա պա րա կում եղած պատ մա կան 
նյու թե րի և գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող հա
տուկ հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով: Այդ իսկ պատ ճա ռով սույն հե
տա զո տու թյան մեջ անհ րա ժեշ տու թյուն չկար հա տուկ ու շադ րու թյուն 
հատ կաց նել հա մայն քի ծա գում ա բա նա կան կա ռուց ված քին (որում 
են թադր վում է նրա ան դամ ե րի կամ նրանց նախ նի նե րի «ել քի» տա
րա ծաշր ջա նը, որը մենք իրա կա նաց նել էինք ԱՄՆի հա յե րի հե տա
զո տու թյան ըն թաց քում):

Սա կայն Լի բա նա նի դեպ քում, նրա բնակ չու թյան հայ կա կան 
մա սի կա ռուց ված քի այդ հատ կա նի շը մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ
կա յաց նում հար ցազ րույց նե րին մաս նակ ցած հա մայն քի ան դամ ե րի 
ծագ ման գոր ծո նի և նրանց հիմ ա րար` ժո ղովր դագ րա կան ու սո ցի
ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի մի ջև կա պի առու մով:

Դի տար կե լով այդ գոր ծըն թաց նե րը որ պես իրա դար ձու թյուն
նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյուն և նկա տի ու նե նա
լով, որ տվյալ էթ նիկ խում բը, ինչ պես և նրա կեն սա պայ ման նե րը, 
այդ իրա դար ձու թյուն նե րի ըն թաց քում անըն դատ փո փոխ վում են, 
կա րև որ էր որո շել դրանց հիմ ա կան ուղ ղու թյուն նե րը և հատ կա նիշ
նե րը: Այդ առու մով են թադր վում է որո շել հա մադ րա կան հե տա զո
տու թյան փոխ կա պակց ված եր կու տե սան կյուն` սո ցի ա լա կան և մշա
կու թա յին:

Առա ջին տե սան կյու նը սո ցի ա լա կանն է, որը նպա տակ է հե
տապն դում ու սում ա սի րել լի բա նա հա յե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
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սո ցի ա լա կան հա մա տեքս տի բո վան դա կա յին փո փո խու թյուն նե րը և 
որո շել նրանց սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի որա կա կան ու քա նա կա
կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց ման ու ղի նե րը: Անհ րա ժեշտ է նաև 
պար զա բա նել թե` որ քանով են հնա րա վո րու թյուն տա լիս Լի բա նա նի 
պայ ման ներն ընդ լայ նե լու տվյալ էթ նիկ խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
սո ցի ա լա կան (ինչ պես նաև տնտե սա կան) առա ջըն թա ցի հո րի զո նը և 
ծա վալ նե րը: Դա կա րև որ է վե րաբ նա կեց ման օջա խում, զանգ վա ծա
յին տա րաբ նա կու թյան և լայն էթ նիկ ինք նա վա րու թյան պայ մանն նե
րում, որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տվյալ պե տու թյու նը, նրա զար
գաց ման մի տում ե րի որոշ ման տե սան կյու նից: Ար դյոք դա ըն թա նում 
է սո ցի ա լա կան ցրման, ազ գա յին խմբա յին ըն կե րաց ման, կամ ընդ
հա կա ռա կը, որո շա կի տնտե սա կան հո վա նու ներ քո կենտ րո նաց ման 
ձև ով (ինչ պես օրի նակ` չեր կե զա հա յե րի շրջա նում)5, կամ էլ` այդ պայ
մանն նե րում էթ նիկ խում բը ձգտում է ձև ա վո րել սե փա կան յու րա հա
տուկ սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քը (օրի նակ` Թեհ րա նի հա յե րի շրջա
նում)6, որոնք կոչ ված են իրենց տնտե սա կան պա հանջ մունք նե րի բա
վա րար մա նը ու նպաս տում են ինքնա բավ էթ նո սո ցի ա լա կան հան
րու թյան ձև ա վոր մա նը: Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով, որ, էթ նիկ խում բը 
առանձ նա հա տուկ բնույ թի սո ցի ա լա կան հա մախմ բու թյուն է, առա
ջին հեր թին կա րև որ է դի տար կել էթ նիկ փո փո խու թյուն նե րի սո ցի ա
լա կան բա ղադ րիչ նե րը: Անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե որ քա նով է այդ 
խում բը սո ցի ա լա պես հա մախմբ ված կամ տա րան ջատ ված, ներխմ
բա յին հա րաբե րու թյուն նե րը գտնվում դե ռևս ցան ցա յին մա կար դա
կում, թե՝ ներ սում գո յու թյուն ու նեն աս տի ճա նա կար գա յին հա րա բե
րու թյուններ: Կա րև որ է նաև այն, թե էթ նիկ նշա նա կու թյան ինս տի
տուտ նե րը բա ցա կա յում են, գտնվում են ձև ա վոր ման փու լում կամ 
ար դեն զար գա ցած վի ճա կում են:

Առա ջադր ված հար ցե րի վե րա բե րյալ սո ցի ա լա կան տեսություն
նե րը տա լիս են պատ րաս տի ըն դու նե լի հա յե ցա կար գա յին պա

5 Аракелян Г. С., Чергесогаи (историкоэтнографическое исследование), Кав каз и 
Византия, Вып. 4. – Ереван 1984; Поркшеян Х. А., Происхождение чер ке согаев и 
основание г.Армавира, lraber.asjoa.am/2033/1/66.pdf

6 Տանաջյան Լ., Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում. Հա յերը 
սեփական եւ այլագի միջավայրում. Համեմատական էթնոսոցիոլոգիական 
հետազոտություններ, Գիտություն, Երևան, 2014, էջ 82.
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տասխան ներ, սա կայն նրանց մեջ բա ցա կա յում է այն պի սի նուրբ 
հատ կա նի շը, որն է` էթ նոմ շա կու թա յին բնույ թի յու րա հատ կու թյու նը: 
Նման թե մա տի կան, հիմ ա կա նում, գտնվում է այն հե տա զո տող նե
րի ու շադ րու թյան դաշ տում, որոնք առա վե լա պես քննար կում են մշա
կույ թի, հո գե բա նու թյան, միջմ շա կու թա յին փո խազ դե ցություն նե րի 
էթ նի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոն ցում սո ցի ա լա կան 
բա ղադ րի չը սա կավ է ներ կա յաց վում: Մինչ դեռ հա մայն քի սո ցի ա լա
կան հատ կա նիշ նե րը և նրանց փո փոխ ման գոր ծըն թաց նե րը, ար դեն 
իսկ ազ գի տվյալ հատ վա ծի որա կա կան էթ նիկ երան գա վո րում ու նե
ցող նկա րագ րի մասն են կազ մում: Այդ իմաս տով ար դի ա կան են 
կոնկ րետ էթ նիկ խմբե րում սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե րի փոր ձա
րա րական հե տա զո տու թյուն նե րը՝ անդ րա դառ նա լով ինչպես սոցիա
լական հարաբերությունների վերարտադրության պայմանների հետ 
ավանդական և նոր ցանցային փոխադարձ կապերին, խմբի սո ցի ա
լա կան կա ռուց ված քին և այդ խմբում սո ցի ա լա կան աս տի ճա նա
կարգ ման ու ղի նե րին:

Երկ րորդ` մշա կու թա յին տե սան կյու նից առա ջարկ վում է հե
տևել էթ նի կու թյան վե րար տադ րու թյան գոր ծըն թա ցին: Նման խնդրի 
դրված քը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ինչ պես է էթ նիկ խում բը 
ուր բա նիս տա կան մի ջա վայ րում, հոծ բնա կու թյամբ պայ ման նե րում 
պահ պա նում է իր ելա կե տա յին և նրան ցից բխող ածան ցյալ բա ղադ
րիչ նե րը և ձև ա վո րում իր յու րա հա տուկ մշա կու թա յին ար ժեք նե րը: 
Խիստ կա րև որ է, թե մշա կու թա յին որ ոլորտ նե րում են այդ ար ժեք նե
րը ար տադր վում, որ քա նով են դրան ցում առ կա առաջ նա յին և երկ
րոր դա յին հատ կա նիշ նե րը, ինչ պի սի փո խա դարձ հա րա բե րակ ցու
թյան և հա մախմբ ման մեջ են նրանք գտնվում: Դրանք այն հար ցերն 
են, որոնց պա տաս խան նե րը նպա տակ են հե տապն դում բա ցա հայ
տե լու մշա կու թա յին և էթ նո սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան հատկանիշ
ների ձև ա վոր ման և զար գաց ման մե խա նիզմ ե րի փնտրտու քի ուղ
ղու թյուն նե րը: Կա րև որ վում է մշա կու թա յին՝ իրա կա նին մոտ և նշա
նա կա լի այն չա փո րո շիչ նե րի առանձ նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, 
որոնք մի կող մից ար տա ցո լում են մշա կու թա յին կյան քի հիմ ա րար 
բա ղադ րիչ նե րը, մյուս կող մից` հնա րա վո րու թյուն տա լիս որո շե լու 
դրանց ազ գա յին հատկանիշները:
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Առա ջին դեպ քում անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել առանց քա յին և 
երկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մշա կու թա յին երև ույթ նե րը, 
որոնք պայ մա նա վո րում են հոծ էթ նիկ մի ջա վայ րում, սա կայն` այլ
ազգ շրջա պա տում ձև ա վոր ված ար ժեք նե րի կա ռուց ված քը: Ուս տի 
բա վա կա նին կա րև որ է բա ցա հայ տել, թե հատ կա պես որ մշա կու թա
յին ար ժեք ներն են վե րա կեն դա նա նում (մենք օգ տա գոր ծում ենք այս 
հաս կա ցու թյու նը՝ ել նե լով նրա նից, որ տվյալ խում բը բաղ կա ցած է 
միգ րանտ նե րից և նրանց հա ջոր դող սե րունդ նե րից) և վե րար տադր
վում, որոնք են գլխա վոր և որոնք` երկ րոր դա կան: Այս պի սի հար ցա
դրու մը թե լադր վում է այն են թադ րու թյամբ, որ յու րա քան չյուր էթ նիկ 
խումբ, այս կամ այն փու լում, ձգտում է կա ռու ցել սե փա կան մշա կու
թա յին կյան քը ամ բող ջա կան ձև ով: Իսկ որ քա նով է դա նրան հա ջող
վում, պայ մա նա վոր ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, ինչ պես օրի նակ` 
քա ղա քա կան կա ռուց ված քով (ան կախ պե տա կա նու թյան, մշա կու
թա յին ինք նա վա րու թյան և այլ նի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու
թյան պայ ման նե րում), տվյալ հան րու թյան քա նա կա կան տվյալ նե
րով, հոծ կամ ցրված տա րաբ նա կու թյամբ, էթ նո դա վա նան քա յին 
շրջա պա տով, ազ գա յին իրա վունք նե րով, ազա տու թյամբ և բա զում 
այլ գոր ծոն նե րով: Լի բա նա նի օրի նա կը բա վա կա նա չափ հատ կան
շա կան է բուն գոր ծըն թա ցը հաս կա նա լու առու մով:

Երկ րորդ դեպ քում` մշա կու թա յին երև ույթ նե րի ազ գա յին դրոշ
մը բա ցա հայ տե լու հա մար, կա րև որ վում է հա մախմբ ման գոր ծըն
թաց նե րի ու սում ա սիր ման այն տե սան կյու նը, որով որոշ վում են 
կոնկ րետ էթ նիկ խմբի են թամ շա կու թա յին հատ կա նիշ նե րի ձև ա վոր
ման բնույ թը և ըն թա ցա կար գը: Դա կա րև որ վում է նրա նով, որ սո ցի
ա լա կան շար ժի և մի ջէթ նիկ փո խազ դե ցու թյան ըն թաց քում տե ղի է 
ու նե նում սե փա կան ելա կե տա յին էթ նի կա կան և սո ցի ա լա կան դրոշմ
նե րի տե ղա շարժ դե պի սո ցի ա լա կան և էթ նի կա կան եզ րայ նա ցում: 
Օրի նակ` Բաք վի հա յերը (որ բա վա կա նա չափ մե ծա քա նակ խումբ էր 
և բաղ կա ցած էր 200 –210 000 մար դուց)7 մին չև 1988 –1991 թթ. ջար դե
րը8 սե փա կան էթ նի կա կան հատ կա նիշ նե րը մեծ մա սամբ գի տակ

7 https://hy.wikipedia.org/wiki/ Հայերը Բաքվում :
8 https://hy.wikipedia.org/wiki :
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ցում էին են թա սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ նե րում՝ առանձ նաց նե լով 
ադր բե ջան ցի նե րին՝ որ պես իրենց չնման վող քա ղա քա յին սո ցի ա լա
կան խավ9:

Լի բա նա նի հա յե րի էթ նոմ շա կու թա յին կյան քի ուսւմ ա սի րու
թյան հա մար խիստ կա րև որ է որո շել, թէ այդ խմբում որ քա նով և 
ինչ պես են ներ կա յա նում հա մա լի բա նա նյան մշա կույ թի տար րե րը և 
որ քա նով են այդ տար րեը ներ կա յաց ված նրանց մշա կու թա յին հատ
կա նիշ նե րում: Դրա հի ման վրա են թադր վում է գտնել հայ կա կան հա
մայնք նե րի դա սա կարգ ման և տի պա բան ման սկզբունքներ, ըստ` յու
րա հա տուկ են թամ շա կու թա յին հատ կա նիշ նե րի: Ընդ որում, այդ 
հատ կա նիշ նե րի և սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան չա փո րո շիչ նե րի փո
խա դարձ կա պե րի մի ջո ցով, ինչ պես օրի նակ` սե ռը, տա րի քը, ըն տա
նե կան կար գա վի ճա կը և միգ րա ցի ան, հնա րա վոր է որո շել նմա նա
տիպ գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման փու լը և որոշ չա փով, դրանց հե
ռան կար նե րը:

Այս պի սով, լի բա նա նա հա յե րի ու սում ա սի րու թյան հա մար 
առա ջադր ված խնդիր նե րը նպա տակ են հե տապն դում, ոչ մի այն 
նկա րագ րել հայ էթ նի կու թյան վի ճա կը, ցույց տալ այդ խո շոր վե րաբ
նա կեց ման օջա խում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի շար ժըն թա ցը, 
հե տև ա բար` դրանց հե ռան կար նե րը, այ լև ստա նալ լրա ցու ցիչ փոր
ձա րա րա կան հիմ ա վո րում արագ փո փոխ վող աշ խար հի էթ նիկ 
դրսև ո րում ե րի տի պա բա նու թյան բնույթի մասին իրականացված 
հետազոտությունների համեմատության և համադրության միջոցով10:

Լի բա նա նա հա յե րի հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց վել են 
այդ քա ղաք նե րի հա մար մշակ ված ուղ ղու թյուն նե րով, սա կայն հար
մա րեց նե լով տե ղա կան պայ ման նե րին:

Առա ջին ուղ ղու թյու նը ԶԼՄնե րի, պա հոց նե րի, տար բեր ոլորտ
նե րի մաս նա գետ նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րի վեր լու ծու

9 Карапетян А. Р., Автопортрет армян: этничность в самооценках, «Ги ту тюн» 
НАН РА, Ереван, 2011, с. 145:

10 Հայերը սեփական եւ այլագի միջավայրում. Համեմատական էթնոսո ցիո
լոգիական հետազոտություններ (Մոսկվայի, Թեհրանի, ԼոսԱնջելեսի հայ հա
մայնքների հետազոտության նյութերի), պատ. խմբ. Կարապետյան  Ռ. Ս., «Գի
տու թյուն», Երևան, 2014:
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թյունն է: Առա վել կա րև որ մե թոդ նե րի շար քում ընդգրկ վեց այդ նյու
թե րում պա րու նակ ված տվյալ նե րի և դրվագ նե րի քա նա կա կանորա
կա կան վեր լու ծու թյու նը: Այդ իսկ նպա տա կով սույն գրքի առա ջին 
մա սում, ինչ պես նաև մեր նա խորդ հրա պա րա կում ե րում ներ կա յաց
վել են տվյալ հա մայն քի գի տա կան շրջա նի հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը11: Նյու թե րի իմա ցու թյան նրանց հիմ ա
վոր գի տե լիք նե րը և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը մե ծա պես 
հարս տաց նում են ոչ մի այն նո րա գույն դրվագ նե րով, այլ և նպաս
տում լի բա նան ցի նե րի կյան քի իրո ղու թյան առա վել խոր վեր լու ծու
թյուն նե րին: Դրա նից բա ցի, գի տե լիքնե րի, հմտու թյուն նե րի տի րա
պե տող հայ հա մայն քի ներ կա ցու ցիչ նե րի ընդգր կու մը նպաս տում է, 
մի կող մից, ինչ պես նշվել է սույն հրա պա րակ ման առա ջին հոդ վա
ծում, Հա յաս տա նի և սփյուռքի գի տա կան ըն կե րակ ցու թյան միջև 
որո շա կի փոխ հա մա ձայ նու թյա նը, մյուս կող մից` սփյուռ քի հիմ ա
խնդիր նե րի առա վել ընդգր կուն մո տե ցում ե րի մշակ մա նը:

Երկ րորդ մո տե ցու մը փոր ձա գետ նե րի հար ցում երն են: Դրանք 
անց կաց վել են փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյան և խո րին հար ցազ րույ
ցի գի տա կան մե թո դի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Լի բա նա
նի հա յե րի վի ճա կի, նրանց մեջ տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի վե
րա բե րյալ ավե լի ընդգր կուն տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու անհ րա
ժեշ տու թյու նից բա ցի, նրանց տե ղե կատ վու թյու նը պետք էր էթ նիկ 
խմբի քա նա կի, կազ մի գնա հատ ման և քա ղա քի տա րած քում նրանց 
տա րաբ նա կու թյան բնույ թը վեր լու ծե լու հա մար: Դա բա ցատր վում է 
նրա նով, որ ինչ պես բազ մա թիվ այլ երկր նե րում էթ նիկ խմբե րի վե
րա բե րյալ պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում այդ բո վան դա կու թյան 
տվյալ նե րը բա ցա կա յում են: Այդ պի սի իրա վի ճակ էր ստեղծ վել նաև 
Լոս Ան ջե լե սի ու Փա րի զի հա յե րի ու սում ա սիր ման ժա մա նակ, որ
տեղ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան մեջ նշված էր մի այն միգ
րանտ նե րի ծագ ման տա րա ծաշր ջա նը (կա մեր կի րը): Ուս տի այդ քա

11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 19; Арутюнян  Ю. В., Об армянской диаспоре России, «Ги ту
тюн», Ере ван, 2011; Роль армянской диаспоры в экономических связях России и 
Армении, М., 2013; Армяне России, Этносоциологическое исследование, «Гиту
тюн», Ере ван, 2016:
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ղաք նե րի հայ բնա կիչ նե րի վե րա բե րյալ անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը հա
վաք վել են իրենց քա ղա քա կան և մշա կու թա յին կենտ րոն նե րից: Այդ 
կենտ րոն նե րի տվյալ նե րի օգ տա գոր ծու մը և փոր ձա գետ նե րից 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը մե ծա պես նպաս տե ցին հե տա զոտ
վող զանգ վա ծի ընտ րան քի ծա վա լի և դրա կազ մա կերպ ման մե թոդ
նե րի հստա կեց մա նը:

Եր րորդ ուղ ղու թյու նը Լի բա նա նի հայ բնակ չու թյան ընտ րան
քա յին զանգ վա ծի ստան դար տաց ված հար ցազ րույցն էր, որն անց
կաց վեց վե րո հի շյալ տվյալ նե րի ճշգրտում ե րից հե տո:

Ընտր ված հե տա զո տա կան գոր ծիք նե րի կի րա ռու մը հնա րա վո
րու թյուն տվեց գրան ցե լու լի բա նա նյան իրա դար ձու թյուն նե րի մաս
նա կից նե րի խո շոր զանգ վա ծի կեն սագ րա կան բնույ թի վկա յու թյուն
նե րը՝ խթա նե լով ստա նա լու այդ հան րույ թում ըն թա ցող գոր ծըն թաց
նե րի հա վաս տի պատ կե րը: Այս ճա նա պար հով հայ թայթ ված նոր 
տե ղե կատ վա կան ռե սուր սը, որի ստաց մա նը ան մի ջա կան մաս նակ
ցու թյուն են ու նե ցել հե ղի նակ նե րը, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նո
րո վի վեր լու ծե լու իրա վի ճա կը, խո րաց նե լու և ընդ լայ նե լու հե տա զոտ
վող երև ույթ նե րի շրջանակ նե րը, ու նե նա լու գոր ծըն թաց նե րի հա մայ
նա պատ կե րը:

էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան նման հե տա զո տու թյուն ներն ու նեն մի 
շարք առա վե լու թյուն ներ: Նախ դա առնչ վում է իրա դար ձու թյուն նե րի 
ըն թա ցա կար գին վե րա բե րող վի ճա կագ րա կան կա րև որ նշա նա կու
թյուն ու նե ցող տվյալ նե րի բո վան դա կա յին վեր լու ծու թյան լայն հնա
րավորություննե րին, որոնք նպաս տում են որո շե լու որա կա կան փո
փո խու թյուն նե րի քա նա կա կան հատ կա նիշ նե րը: Ստան դար տաց ված 
հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով հե տա զո տողն ստա նում է տվյալ նե րի ներ
կա յա ցուց չա կա նու թյան որո շա կի մա կար դակ, որոնք ար տա ցո լում են 
կյան քի իրա դար ձու թյուն նե րի հատ կան շա կան դրվագ նե րը: Հարցն 
այն է, թե որ քա նով են տրված հար ցե րը հնա րա վո րու թյուն տա լիս 
հաղ թա հա րե լու փո խանց ված տվյալ նե րի սու բյեկ տի վու թյու նը, դրանք 
օբյեկ տի վաց նել, նկա րագր ված փաս տե րը տրա մա բա նա կան կա
ռուց ված քի բե րել, տրված գնա հա տա կան նե րը, կար ծիք նե րը և դիր
քո րո շում ե րը հա մե մա տել այլ գոր ծոն նե րի հետ, այ սինքն՝ վե րա
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կանգ նել հար ցազ րույ ցի յու րա քան չյուր մաս նակ ցի կյան քի պատմու
թյան հա մա կար գա յին ըմբռն ման նա խադ րյալ նե րը:

Ստանդար տաց ված հարցազ րույ ցի մե թո դով ստաց ված տե ղե
կատ վու թյան բո վան դա կու թյան բարձ րո րա կի մա սին է վկա յում այն 
փաս տը, որ ժա մա նա կա կից բնակ չու թյու նը բավակա նա չափ ար ժե
քա վոր տե ղե կու թյուն նե րի կրող է, և այդ աղ բյու րի հայ թայ թու մը և 
օգտագոր ծու մը կա րող են նպաս տել նոր թե մա նե րով լրաց նե լու իրա
կա նու թյան նկա րագ րի բաց թողում ե րը, ստա նա լու տար բեր մի ջա
վայ րե րում էթ նիկ խմբի կեն սագոր ծու նե ու թյան իրա տե սա կան խոր
պատ կե րը: Տար բեր հայ կա կան հա մայնք նե րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րի հա մադ րու մը, ինչ պես նաև Լի բա նա
նի նյու թե րը, որոն ցում գրանց վել էին տար բեր սե րունդ նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի կեն սագ րու թյուն նե րը, հնարավո րու թյուն տվե ցին նո
րո վի գնա հա տե լու և հե տա գա յում, գո յու թյուն ու նե ցող այլ կար գի 
տվյալ նե րի հետ մեկ տեղ, ավե լի հա մա կարգ ված օգ տա գոր ծե լու 
նրանց վեր լու ծա կան ռե սուր սը:

Սո ցի ա լա կան հի շո ղու թյան այդ պի սի ներուժը, որն ու նի նաև 
վի ճա կագ րա կան հա վաս տի ու թյուն և բո վանդա կա յին լուրջ հատ կու
թյուն ներ, բարձ րաց նում է այ լազ գի մի ջա վայ րում ըն թա ցող սո ցի ա
լա կան, մշա կու թա յին գոր ծըն թաց նե րի փո խա դարձ կա պե րի հա մա
լիր ու սում ա սիր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այդ իսկ առու մով էթ նո
սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի նյու թե րը, որոնք հնա րա վոր 
է դառ նան էթ նիկ խմբի կա ռուց ված քի որա կա կան հատ կա նիշ նե րի 
հա մա կար գա յին ու սում ա սի րու թյան մի ակ աղ բյու րը, առանձ նա հա
տուկ ար ժեք են ստա նում: Դրան ցում գրանց ված ծագում աբա նա
կան, սո ցի ա լա կան և ժո ղովր դագ րա կան կա ռուց ված քի, վար քի շար
ժա ռիթ նե րի, սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան խմբե րի էթ նոմ շա կու թա յին 
հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա
լիս էա պես խո րա նա լու այն սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին նե րու ժին 
կա րագ րու թյան մեջ, որին տի րա պե տում է կոնկ րետ էթ նիկ խում բը:

Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան գոր ծի քը ստան դար
տաց ված հար ցազ րույ ցի հա մար նա խա տես ված հար ցաթերթն էր12: 

12 Տե՛ս Հավելված:
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Այդ հար ցազ րույց ներն անց կաց րել են մաս նա գետ հար ցազ րու ցա
վար նե րը «դեմ առ դեմ» մե թո դով: Ստան դար տաց ված հար ցազ րույ
ցի հա մար նա խա տես ված հար ցե րը բաղ կա ցած էին երեք խմբից:

Առա ջին խումբ՝ հա մե մա տու թյան հա մար անհ րա ժեշտ հար
ցեր, որոնց ձև ա կեր պում ե րը և պա տաս խան նե րը նույնն էին բո լոր 
հետազոտու թյուն նե րի հա մար: Այդ «մի ջան ցիկ» հար ցե րը ՍԱՄի 
բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րում կման աշ խա տան քա յին գոր ծիք նե րի 
բա զա յում: Հարկ է դրանց թվին դա սել հե տև յալ տի պի հար ցե րը` 
«Որ քա՞ն ժա մա նակ եք ապ րում այս բնա կա վայ րում», «Որ տե ղի՞ց եք 
տե ղա փոխ վել» և այլն: Հար ցե րի այս խում բը հար ցա թեր թի մո տա վո
րա պես եր կու եր րորդն է: Երկ րորդ խում բը յու րա քան չյուր հա ջորդ 
հե տա զո տու թյան հար ցերն են, որոնք նա խա տես ված են փոր ձարկ
ման հա մար և դրանց հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում կնե րառ
վեն հա ջորդ հարցաթերթե րում: Ստու գում ե րից հե տո դրանք 
կընդգրկ վեն մեր հե տա գա գոր ծի քա կազ մում: Վեր ջին խում բը մի ա
վո րում է այն հար ցե րը, որոնք ընդգրկ վում են տվյալ օբյեկ տի (կոնկ
րետ քա ղա քի հա մայն քի) առանձ նա հատ կու թյու նը պատ կե րե լու 
նպա տա կով:

Հար ցա թեր թը կա ռուց ված է այն պի սի հար ցե րով, որոնց նպա
տակն է տե ղե կու թյուն ստա նալ հարց ման զանգ վա ծի ժո ղովր դագ
րա կան (սե ռա տա րի քա յին, ըն տա նե կան և միգ րա ցի ոն կազ մի) և սո
ցի ա լա կան (սո ցի ալմաս նա գի տա կան, գոր ծու նե ու թյան ոլոր տի և 
ձևի) հատ կա նիշ նե րի մա սին: Կան հար ցեր, որոնք հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս բա ցա հայ տե լու ըն տա նե կանազ գակ ցա կան և հա րև ա նա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ինք նա կա ռա վարմա նը մաս նակ ցե լու 
բնույթը (հա մայն քի կազ մա կեր պու թյուն նե րում): Առանձ նաց ված են 
էթ նիկ խմբի ան դամ ե րի հո գև որ կյան քին վե րա բե րող հար ցեր, 
որոնք հա գեց ված և ուղ ղորդ ված են էթ նիկ մշա կույ թով (կրո նը, ար
վես տը, ԶԼՄնե րը), պատ մա կան հի շո ղու թյան հետ կա պե րով և այլն: 
Դրանք գրան ցում են ինչ պես կեն սագ րա կան տվյալ ներն ար տա ցո
լող փաս տագրա կան տվյալ նե րը, այն պես էլ գնա հա տա կան նե րը, 
կար ծիք նե րը, դիր քո րո շում ե րը, վար քը և այլն: Վե րոն շյա լից բա ցի, 
հե տա զո տու թյան գոր ծիք նե րում ներ կա յաց ված է հարց վո ղի կեն սա
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գոր ծու նե ու թյան քար տե զը. Այս տեղ նշվում են նրա կյան քի փու լե րը, 
որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տա րի քա յին հատ կա նի շի հի ման 
վրա ստա նա լու գործու նե ու թյան շար ժուն պատ կե րը13:

Գծա պատ կեր 1.  
Ու սում ա սիր ված խմբի սե ռա տա րի քա յին կազ մը (% հարց ված նե րից)

Տղամարդ Կին

Սեռ

18–30 տ. 31–50 տ. 51 տ.
և ավելի

Տարիք

38

62

30

41

29

Մե թո դա բա նա կան տե սան կյու նից հա ջորդ հար ցադ րու մը ընտ
րան քա յին հա մախմ բու թյան նկա րագ րու թյուն պա րու նա կող որո շա
կի անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի նկա րագ րու թյունն է, ին չը կօգ նի պատ
կե րա ցում կազ մել հե տա զո տու թյան օբյեկ տի մա սին:

Լի բա նա նա հա յե րի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
իրա կա նաց ման ըն թաց քում ձև ա վոր վեց մի ընտ րան քա յին հա մախմ
բու թյուն, որն ար տա հայ տում է տվյալ էթ նիկ խմբի հիմ ա կան բնու
թա գիր նե րը: Դրանց մեջ ամե նա կա րև որն ընտ րան քի սո ցի ալժո
ղովր դագ րա կան ցու ցա նիշ ներն են:

Առա ջինն ընտ րան քա յին հա մախմ բու թյան ժո ղովր դագ րա կան 
հատ կա նիշ ներն են, այդ թվում՝ սե ռա տա րի քա յին կազ մը, ըն տա նե
կան կար գա վի ճակն ու ըն տա նի քի կազ մը, ծա գում ա բա նու թյու նը:

Ինչ պես երև ում է վե րևի գծա պատ կե րից, ընտ րան քը բաղ կա
ցած է 18 տա րե կա նից բարձր երեք խմբե րից՝ 1829 տա րե կան (30%), 
3049 տա րե կան (41%), 50 և ավե լի տա րե կան (29%):

13 Karapetyan R. S., Migration in cities of Armenia, Ethnosociological survey, “Gitutyun” 
Press of the NAS RA, Yerevan, 2013:
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Հա ջորդ ժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ ներ են ըն տա նե կան 
կար գա վի ճակն ու ըն տա նի քի կազ մը:

Աղյու սակ 1. 
 Ընտ րան քա յին հա մախմ բու թյան ըն տա նե կան կազ մը

Ըն տա նե կան կազմ % հարց ված նե րից

Մի այ նակ 5.1
Ամու սին և կին 8.1
Ամու սին, կին, երե խա ներ 68.4
Բարդ կազմ 6.6
Այլ կազմ 11.8

Աղյու սա կից երև ում է, որ մի այ նակ նե րը և մի այն ամու սին նե
րից բաղ կա ցած ըն տա նիք նե րը կազ մում են ընտ րան քի 13 տո կո սը, 
իսկ լրիվ, այդ թվում բարդ կազմ ու նե ցող ըն տա նիք նե րը՝ 75 տո կո սը:

Աղյու սակ 2.  
Ընտ րան քա յին հա մախմ բու թյան ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը  

(% հարց ված նե րից)

Ըն տա նե կան կար գա վի ճակ % հարց ված նե րից
Ամու րի 30.9
Ամուս նա ցած 62.5
Այ րի, ամուս նա լուծ վաց 6.6

Այս պի սով, հարց ված նե րի մեկ եր րորդն ամու րի է, եր կու եր
րորդն ամուս նա ցած է, իսկ յու րա քան չյուր տասն հին գե րոր դը՝ այ րի 
կամ ամուս նա լուծ ված (տե՛ս աղյու սակ 2.2):

Մյուս ժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ նե րը վե րա բե րում են 
հարց ված նե րի ծա գում ա բա նա կան այն պի սի ցու ցիչ նե րի, որոնք են 
Լի բա նան գա լու «ել քի» վայ րը և ծնող նե րի (հոր) ծննդա վայ րը14: 
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի մի այն 13 տո կոսն է եկել այլ բնա կա վայ

14 Հաշվի առնելով հայերի մեջ ընտանիքի պատրիլոկալ / հայրական տեղայ նաց
ման ավանդույթը, հարցվածների ծագումաբանական հատկանիշներում մեզ 
համար ուղեցույց է հոր ծննդավայրը (Карапетян Э. Т., Родственная группа 
«азг» у армян, Издательство АН АрмССР, Ереван. 1964, с. 65):
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րե րից և երկր նե րից: Այդ խմբի հիմ ա կան (63%) ել քի վայ րը Սի րի ան 
է, 26.7 տո կո սը` այլ երկր ներ են և 10.1 տո կո սը՝ Արևմ տյան Հա յաս տա
նը (տե՛ս աղյու սակ 2.3):

Աղյու սակ 3.  
Լի բա նան տե ղա փող ված ան ձանց «ել քի» վայ րը

Եր կիր % հարց ված նե րից
Սի րիա 63.2
Արևմ տյան Հա յաս տան 10.1
Այլ եր կիր 26.7

Հա ջորդ հատ կա նիշ նե րը, որոնք բնո րո շում են ընտ րան քը, լի
բա նա նա հա յե րի սո ցի ալմաս նա գի տա կան կազմ է:

Գծա պատ կեր 2.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի զբաղ վա ծու թյու նը (% հարց ված նե րից)

Պատասխան չկա
7%

Չաշխատողներ
10%

Աշխատողներ
87%

Այս պի սով, լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում անց կաց ված էթ նո սո
ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն տվեց ստա նալ 
նոր՝ որա կա պես առանձ նա հա տուկ նյութ, որը հիմք կհան դի սա նա 
հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի իրա կա նաց ման և հայ հա մայնք նե
րի ժա մա նա կա կից իրա վի ճա կի պար զա բան ման և հա մա կարգ ված 
ըն կալ ման վե րա բե րյալ առա ջարկ նե րի հա մար:

Օտա րազ գի մի ջա վայ րում էթ նիկ խմբի գո յակ ցու թյան բնույ թի 
ու սում ա սիր ման հա մար չա փա զանց կա րև որ է ներգ րա վել ցու ցիչ
նե րի նոր հա մա կարգ: Իսկ դա հնա րա վոր է ստա նալ մի այն էմ պի րիկ 
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հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: Նման տվյալ ներն ու նակ են ար տա ցո լել 
էթ նիկ խմբի կեն սա գոր ծու նե ու թյան, ար ժե քա յին հա մա կար գի և 
վար քագ ծի փոխ հա րա բե րու թյան բնույ թը՝ տե ղի ու նե ցող իրա դար
ձու թյուն նե րի խո րա պատ կե րին:

Ար ժե քա յին հա մա կար գը, որը ժա ռանգ վում և փո փոխ վում է 
իրա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու թյամբ, ձև ա վո րում է այն նպա տակ նե
րը և դիր քո րո շում ե րը, որոն ցով առանջ նորդ վում են էթ նիկ խմբի ան
դամ երն իրենց վար քագ ծում, սո ցի ա լա կան ձգտում ե րում և հա րա
բե րու թյուն նե րում: Իր հեր թին, սո ցի ա լա կան գոր ծո նը որո շա կի ո րեն 
ազ դում է հո գև որ կյան քի և դրա էթ նի կու թյունն ար տա հայ տող ար ժե
քա յին հա մա կար գի վրա:

Նկա տի առ նե լով, որ կեն սա պայ ման նե րը և խումբն ինք նին 
բա վա կա նին շար ժուն են, էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
մեջ ծրագր ված էր դի տար կել կեն սա գոր ծու նե ու թյան վե րոն շյալ հատ
կա նիշ նե րի փո փոխ ման տրա մա բա նու թյու նը: Հե տև ա պես, Լի բա նա
նի հայ հա մայն քի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րը շա րադր վե ցին եր կու հիմ ա րար մա սե րով` էթ նո սո ցի ա լա կան և 
էթ նոմ շա կու թա յին: Առա ջին մո տե ցու մը կոչ ված է գնա հա տել լի բա
նա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան ռե սուր սը, ին չը հան դի սա նում է նրանց 
գո յակ ցու թյան կա րև ո րա գույն գոր ծոն և տե ղի ու նե ցող փո փո խու
թյուն նե րի հիմ ա րար ցու ցա նիշ: Երկ րորդ մո տե ցում անհ րա ժեշտ է 
ար ժե քա յին հա մա կար գում էթ նիկ տար րե րի բա ցա հայտ ման և ներ
կա յաց ման հա մար, որի նպա տակն է հե տև ել էթ նի կու թյան վե րար
տադ րու թյան ելա կե տա յին՝ հիմ ա րար և ածան ցյալ՝ մշա կու թա յին 
հատ կա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րին:

Նշված երև ույթ ներն ար տա ցոլ վում են հարց մա նը մաս նակ ցած 
ան ձանց իրա կան վար քագ ծում, որոնք դի տարկ վում են տե ղի ու նե
ցած իրա դար ձու թյուն նե րի խո րա պատ կե րին: Լի բա նա նա հա յե րի շրջա
նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի բնույթն ըն կա լե լու հա մար հե
ղի նակ նե րը դի մել են իրենց կող մից ար ձա նագր ված ցու ցիչ նե րի հա
մադ րա կան վեր լու ծու թյա նը. ստաց ված տվյալ նե րը հա մե մատ վել են 
ըստ սե ռա տա րի քա յին և սո ցի ալմաս նա գի տա կան խմբե րի: Բա ցի 
դրա նից, իրա կա նաց վել է վե րոն շյալ երև ույթ նե րի հա մա պա տաս
խան ցու ցիչ նե րի մի ջև փո խա դարձ կա պե րի վեր լու ծու թյուն: Դա թույլ 
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է տվել բա ցա հայ տել և գնա հա տել լի բա նա նա հա յե րի կեն սա գոր ծու
նե ու թյան այս կամ այլ կող մը որո շող և/կամ նե րազ դող գոր ծոն նե րը, 
որոնք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել էթ նիկ առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով կամ տվյալ մի ջա վայ րի ընդ հան րու թյուն նե րով:

Էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց ներ մա սը մեկ նա բա նում է լի բա
նա նա հա յե րի` որ պես առանձ նա հա տուկ էթ նիկ խմբի սո ցի ա լա կան 
նե րու ժի գնա հատ ման սկզբուն քը: Այն են թադ րում է դի տար կել որա
կա կան և քա նա կա կան սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ ներ, որոնք ար տա
ցո լում են լի բա նա նա հա յե րի իրա կան սո ցի ա լա կան կազ մը և հա րա բե
րու թյուն նե րի բնույ թը, դրանց ձև ա վոր ման հիմ քե րը և փո փոխ ման մի
տում ե րը: Այդ վեր լու ծա կան նյու թե րը ներ կա յաց վում են հե տև յալ հա
ջոր դա կա նու թյամբ. սո ցի ա լա կան կազմ և շար ժըն թաց, սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայր և հա րա բե րու թյուն ներ, մար տահ րա վեր ներ և միգ րա ցիա:

Առա ջի նը վե րա բե րում է լի բա նա նա հա յե րի առան ձին սո ցի ալ
ժո ղովր դագ րա կան խմբե րում ըն թա ցող վե րըն թաց և վա րըն թաց 
շար ժու նու թյա նը: Երկ րոր դը ձև ա վոր ված սո ցի ա լա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թի մա սին է, որն ար տա հայտ ված է իրա կան վար
քագ ծում, կար ծիք նե րում, դիր քո րո շում ե րում ու գնա հա տա կան նե
րում: Եր րոր դը ներ կա յաց նում է լի բա նա նա հա յե րի կող մից ար ծարծ
վող մար տահ րա վեր նե րի բնույ թը, ինչն ար տա հայտ վում է նրանց 
մոտ ան հանգս տու թյուն առա ջաց նող երև ույթ նե րի գնա հա տա կան
նե րում: Եվ վեր ջա պես, չոր րոր դը վե րա բե րում է լի բա նա նա հա յե րի 
միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րին, որոնք ցույց են տա լիս էթ նո սո
ցի ա լա կան մի ջա վայ րի նկատ մամբ իրա կան վե րա բեր մունք ու նրա
նից օտար ման մի տում ե րը:
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Դոկտ. Ռու բեն Կա րա պե տյան 
ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի  

սփյուռ քի ու սում ա սի րու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐԻ ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Ամ փո փում
Հայ կա կան սփյուռ քում ըն թա ցող Էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց նե
րը իմաս տա վո րե լու հա մար անհ րա ժեշտ են որա կա պես նոր գի տե
լիք ներ:Նրանք կա րող են հիմ վել հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի 
կի զա կե տում ձև ա վոր վող խնդիր նե րի մշակ ման, հե տա զո տա կան 
առանձ նա հա տուկ հար ցադ րում ե րի, հա մա պա տաս խան մե թո դա
կան նո րա գույն լու ծում ե րի ու գոր ծի քա կազ մի վրա: Նման գի տե
լիք ներ ստա նա լու խնդրով և կազմ վել է «Հա յե րը սե փա կան և այ լա
գի մի ջա վայ րում» հա մե մա տա կան ու սում ա սի րու թյան ծրա գի րը, 
որն ար դեն իրա կա նաց վել է տար բեր երկր նե րի տա սը մայ րա քա
ղաք նե րում և խո շոր քա ղաք նե րում բնակ վող հա յե րի շրջա նում: 
Այս առու մով Լի բա նա նի հա յե րի ու սում ա սի րու թյան նա խա գի ծը 
հան դի սա նում ՍԱՄ ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ մաս: Այն ընդգր կում է 
օ տա րազ գի մի ջա վայ րում հա յե րի հոծ բնա կեց ված զանգ վա ծի կեն
սա գոր ծու նե ու թյան եր կու օր գա նա պես փոխ կա պակց ված կող մե
րը՝ սո ցի ա լա կան և էթ նոմ շա կու թա յին: Դի տարկ ման խնդիր նե րը, 
դրված քը, ու սում ա սի րու թյան մե թո դա բա նու թյու նը և գոր ծի քա
կազ մը թե լադր ված է եր կու կա րև ո րա գույն նա խա պայ ման նե րով. 
առա ջի նը բխում է լի բա նա նա հա յե րի անձ նա յին և խմբա յին մա կար
դա կով իրա կան կեն սա կեր պի ար տա ցոլ ման, իսկ երկ րոր դը ՝ այդ 
կեն սա կեր պի բազ մա զան կող մե րի ընդգրկ ման խնդիր նե րից:

Док тор Ру бен Кар пе тян,
за ве ду ю щий От де лом ис сле до ва ний ди ас по ры  
Ин сти ту та ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА

ЦЕ ЛИ И МЕ ТО ДЫ ЭТ НО СО ЦИ О ЛО ГИ ЧЕС КО ГО  
ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ ЛИ ВАНС КИХ АР МЯН

Ре зю ме
В ос мыс ле нии про ис хо дя щих в ар мянс кой ди ас по ре эт но со ци аль
ных про цес сов не об хо ди мы ка чест вен но но вые зна ния. Они мо гут 
быть по лу че ны пу тем раз ра бот ки проб ле ма ти ки, фор ми ру ю щей ся 
на сты ке об щест вен ных на ук, по ста нов ки спе ци фи чес ких ис сле до
ва тельс ких за дач, с со от ветст ву ю щи ми ме то ди чес ки ми при е ма ми и 
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инст ру мен та ри ем. Эти ис сле до ва ния долж ны иметь прог рамм ный 
ха рак тер и быть на це ле ны ми на соз да ние на уч ной ос но вы раз ра бот
ки и ре а ли за ции об ще на ци о наль ных про ек тов. Для по лу че ния по
доб ных зна ний и бы ла раз ра бо та на прог рам ма эт но со ци о ло ги чес ких 
ис сле до ва ний «Ар мя не в сво ей и ино на ци о наль ной сре де» , ус пеш
но ре а ли зо ва ная в сре ди ар мян  жи те лей де ся ти сто лиц и круп ных 
го ро дов раз ных стран. Ис ле до ва тельс кий про ект ар мян Ли ва на яв
ля ет ся со став ной частью прог рам мы «Ар мя не в сво ей и ино на ци
о наль ной сре де». Он вклю ча ет две со став ные жиз не де я тель но сти 
ком пакт но рас се лен ной, в ино на ци о наль ном ок ру же нии, эт ни чес кой 
груп пы – со ци аль ную и эт но куль тур ную. По ста нов ка за дач, ме то до
ло гия и инст ру мен та рий ис сле до ва ния бы ли про дик то ва ны дву мя 
важ ны ми пре дус ло ви я ми. Пер вое  ис хо дит из не об хо ди мо сти от ра
же ния ре а лий жиз нен ных пе ре пи тий ли ванс ких ар мян на лич ност
ном и груп по вом уров нях, вто рое – на пот реб но сти от ра же ния все го 
раз но об ра зия их жиз не де я тель но сти.

Doct. Ruben Karpetyan
Head of the Diaspora Research Department  

of the Institute of Archeology and Ethnography of the NAS RA

OBJECTIVES AND METHODS OF ETHNOSOCIOLOGICAL  
RESEARCH OF LEBANESE ARMENIANS

Summary
In order to understand the ongoing ethnosociological processes in the 
Armenian Diaspora new qualitative knowledge must be collected. Knowl
edge can be produced through developing specific research questions on 
issues taking shape within the sphere of social sciences, based on relevant 
new methodological means and technology. In order to generate such 
knowledge a comparative study project called “The Armenians in their 
own and foreign environment” was developed. The project has already 
been implemented among Armenians living in ten capitals and large cit
ies of the Diaspora. Therefore, the Lebanese aspect constitutes a section 
of the general project. It covers the expression of two organically inter
twined aspects of Armenians living en masse in a foreign milieu: social 
and ethnocultural.
The issues observed, conditions, research methodology and technology 
are conditioned by two most important concerns: a) the actual personal 
and collective lifestyle of the Lebanese Armenians and b) the inclusion of 
diverse issues of that lifestyle.
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Դոկտ. Ռու բեն Կա րա պե տյան
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ սփյուռ քի հետազոտու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ 

Լու սի նե Տա նա ջյան, Սո նա Ներ սի սյան,  
Կա րի նե Նալ բան դյան, Սյու զան նա Բար սե ղյան 

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ սփյուռ քի հետազոտու թյուն նե րի բաժ նի գի տաշ խա տողներ 

 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Օտա րազ գի մի ջա վայ րում էթ նիկ խմբի գո յակ ցու թյան բնույ թի 
ու սում ա սիր ման հա մար չա փա զանց կա րև որ է ներգ րա վել ցու ցիչ
նե րի նոր հա մա կարգ: Իսկ դա հնա րա վոր է ստա նալ մի այն էմ պի րիկ 
հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: Նման տվյալ ներն ու նակ են ար տա ցո լել 
էթ նիկ խմբի կեն սա գոր ծու նե ու թյան, ար ժե քա յին հա մա կար գի և 
վար քագ ծի փոխ հա րա բե րու թյան բնույ թը՝ տե ղի ու նե ցող իրա դար
ձու թյուն նե րի խո րա պատ կե րին:

Ար ժե քա յին հա մա կար գը, որը ժա ռանգ վում և փո փոխ վում է 
իրա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու թյամբ, ձև ա վո րում է այն նպա տակ
նե րը և դիր քո րո շում ե րը, որոն ցով առանջ նորդ վում են էթ նիկ խմբի 
ան դամ երն իրենց վար քագ ծում, սո ցի ա լա կան ձգտում ե րում և հա
րա բե րու թյուն նե րում: Իր հեր թին, սո ցի ա լա կան գոր ծո նը որո շա կի ո
րեն ազ դում է հո գև որ կյան քի և դրա էթ նի կու թյունն ար տա հայ տող 
ար ժե քա յին հա մա կար գի վրա:

Նկա տի առ նե լով, որ կեն սա պայ ման նե րը և խումբն ինք նին 
բա վա կա նին շար ժուն են, էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
մեջ ծրագր ված էր դի տար կել կեն սա գոր ծու նե ու թյան վե րոն շյալ 
հատ կա նիշ նե րի փո փոխ ման տրա մա բա նու թյու նը: Հե տև ա պես, Լի
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բա նա նի հայ հա մայն քի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար
դյունք նե րը շա րադր վե ցին եր կու հիմ ա րար մա սե րով` էթ նո սո ցի ա
լա կան և էթ նոմ շա կու թա յին: Առա ջին մո տե ցու մը կոչ ված է գնա հա
տել լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան ռե սուր սը, ին չը հան դի սա նում է 
նրանց գո յակ ցու թյան կա րև ո րա գույն գոր ծոն և տե ղի ու նե ցող փո փո
խու թյուն նե րի հիմ ա րար ցու ցա նիշ: Երկ րորդ մո տե ցում անհ րա
ժեշտ է ար ժե քա յին հա մա կար գում էթ նիկ տար րե րի բա ցա հայտ ման 
և ներ կա յաց ման հա մար, որի նպա տակն է հե տև ել էթ նի կու թյան վե
րար տադ րու թյան ելա կե տա յին՝ հիմ ա րար և ածան ցյալ՝ մշա կու թա
յին հատ կա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րին:

Նշված երև ույթ ներն ար տա ցոլ վում են հարց մա նը մաս նակ ցած 
ան ձանց իրա կան վար քագ ծում, որոնք դի տարկ վում են տե ղի ու նե
ցած իրա դար ձու թյուն նե րի խո րա պատ կե րին: Լի բա նա նա հա յե րի 
շրջա նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի բնույթն ըն կա լե լու հա մար 
հե ղի նակ նե րը դի մել են իրենց կող մից ար ձա նագր ված ցու ցիչ նե րի 
հա մադ րա կան վեր լու ծու թյա նը. ստաց ված տվյալ նե րը հա մե մատ վել 
են ըստ սե ռա տա րի քա յին և սո ցի ալմաս նա գի տա կան խմբե րի: Բա
ցի դրա նից, իրա կա նաց վել է վե րոն շյալ երև ույթ նե րի հա մա պա տաս
խան ցու ցիչ նե րի մի ջև փո խա դարձ կա պե րի վեր լու ծու թյուն: Դա թույլ 
տվեց բա ցա հայ տել և գնա հա տել լի բա նա նա հա յե րի կեն սա գոր ծու
նե ու թյան այս կամ այլ կող մը որո շող և/կամ նե րազ դող գոր ծոն նե րը, 
որոնք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել էթ նիկ առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով կամ տվյալ մի ջա վայ րի ընդ հան րու թյուն նե րով:

ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

Էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց ներ մա սը մեկ նա բա նում է լի
բա նա նա հա յե րի` որ պես առանձ նա հա տուկ էթ նիկ խմբի սո ցի ա լա
կան նե րու ժի գնա հատ ման սկզբուն քը: Այն են թադ րում է դի տար կել 
որա կա կան և քա նա կա կան սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ ներ, որոնք ար
տա ցո լում են լի բա նա նա հա յե րի իրա կան սո ցի ա լա կան կազ մը և հա
րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը, դրանց ձև ա վոր ման հիմ քե րը և փո փոխ
ման մի տում ե րը: Այդ վեր լու ծա կան նյու թե րը ներ կա յաց վում են հե
տև յալ հա ջոր դա կա նու թյամբ. սո ցի ա լա կան կազմ և շար ժըն թաց, 
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սո ցի ա լա կան մի ջա վայր և հա րա բե րու թյուն ներ, մար տահ րա վեր ներ 
և միգ րա ցիա:

Առա ջի նը վե րա բե րում է լի բա նա նա հա յե րի առան ձին սո ցի ալ
ժո ղովր դագ րա կան խմբե րում ըն թա ցող վե րըն թաց և վա րըն թաց 
շար ժու նու թյա նը: Երկ րոր դը ձև ա վոր ված սո ցի ա լա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թի մա սին է, որն ար տա հայտ ված է իրա կան վար
քագ ծում, կար ծիք նե րում, դիր քո րո շում ե րում ու գնա հա տա կան նե
րում: Եր րոր դը ներ կա յաց նում է լի բա նա նա հա յե րի կող մից ար ծարծ
վող մար տահ րա վեր նե րի բնույ թը, ինչն ար տա հայտ վում է նրանց 
մոտ ան հանգս տու թյուն առա ջաց նող երև ույթ նե րի գնա հա տա կան
նե րում: Եվ վեր ջա պես, չոր րոր դը վե րա բե րում է լի բա նա նա հա յե րի 
միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րին, որոնք ցույց են տա լիս էթ նո սո
ցի ա լա կան մի ջա վայ րի նկատ մամբ իրա կան վե րա բեր մունք ու նրա
նից օտար ման մի տում ե րը:

Սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժեր: Լի բա նա նի հայ հա մայն քի նախ
կին և ներ կա յիս իրա վի ճա կը, ինչ պես նաև հե տա գա զար գա ցում
ներն իրենց ար տա հայ տու թյունն են գտնում հատ կա պես սո ցի ա լա
կան փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով: Վեր ջին ներս ակ տիվ դրսև ո րում 
են ու նե ցել հատ կա պես Լի բա նա նում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա ցի ա
կան պա տե րազ մի ըն թաց քում և դրա նից հե տո (19751976թթ.): Այս 
իրա դար ձու թյուն նե րը մե ծա պես ազ դել են հայ կա կան հա մայն քի ոչ 
մի այն ժո ղովր դագ րա կան կազ մի, այլ նաև սո ցի ալմաս նա գի տա կան 
կա ռուց ված քի վրա: Այս փո փո խու թյուն նե րը ու ղեկց վել են մի շարք 
սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ նե րի փո խա կերպ մամբ, որի զար գաց ման 
շար ժըն թա ցը կա րե լի է բա ցա հայ տել հա մայն քի ան դամ ե րի միջ
սերն դա յին և ներ սերն դա յին մո բի լու թյան (շար ժու նու թյան) դի տարկ
ման մի ջո ցով:

Լի բա նա նա հա յե րի ու սում ա սիր ված զանգ վա ծում սո ցի ա լա
կան տե ղա շար ժե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի դուրսր բեր ման և 
ար ձա նագր ման նպա տա կով սահ ման վել են առան ձին ցու ցիչ ներ, 
որոնք ան մի ջա կա նո րեն կամ միջ նոր դա վոր ված ձև ով ար տա ցո լում 
են այդ գոր ծըն թաց նե րը: Այս պես օրի նակ նրանք հնա րա վո րու թյուն 
են ըն ձե ռում դի տար կել հարց վող նե րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու
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թյան ըն թաց քը, ինչ պես նաև հե տև ել աշ խա տան քա յին փո փո խու
թյուն նե րին միջ սերն դա յին կտրված քով տար բեր ժա մա նա կա յին 
պայ ման նե րում: Այս պի սի մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
հաս կա նալ լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք պայ մա նա վոր ված են մի կող մից մի ջա
վայ րով, ինչ պես նաև ազ գի տվյալ հատ վա ծին հա տուկ ելա կե տա յին 
հատ կա նիշ նե րով:

Հա մայն քում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը հաս կա նա լու հա մար 
նախ պար զա բա նենք տվյալ խմբի ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան հատ
կա նիշ նե րը` սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան կազ մը, կրթա կան մա կար
դա կը և տնտե սա կան ակ տի վու թյու նը:

Գծա պատ կեր 1.  
Ու սում ա սիր ված խմբի սե ռի, տա րի քի և կրթա կան մա կար դա կի կա պը  
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Սե ռա տա րի քա յին հա մա մաս նու թյան դուրս բեր ման նպա տա
կով ներ կա յաց նենք ստաց ված տվյալ նե րի բաշխ վա ծու թյունն ըստ 
հարց ված նե րի՝ սե ռի և տա րի քի կա պի (գծա պատ կեր 1): Արա կան սե
ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 50 տո կո սը 1930 տա րի քի ան ձիք են, 46 տո
կո սը՝ 3150 տա րե կան, 4 տո կո սը տո կո սը 51 և ավե լի տա րի քի ան
ձիք: Այս պես կա նանց 40 տո կո սը 1930 տ. են, 41 տո կո սը՝ 3150 տ. և 
19 տո կո սը՝ 51 և ավե լի տա րի քի ան ձիք:

Կրթու թյան և սե ռի կա պը ար տա հայտ վում է հե տև յալ ձև ով. 
տղա մարդ կանց 31 տո կո սը ու նեն միջ նա կարգ կրթու թյուն, 22 տո կո
սը մի ջին մաս նա գի տա կան, իսկ 47 տո կոը՝ բարձ րա գույն կրթու թյուն: 
Կա նանց շրջա նում միջ նա կարգ կրթու թյամբ ան ձիք կազ մում են 18 
տո կո սը, մի ջին մաս նա գի տա կան՝ 24 տո կո սը, և կե սից ավե լին (57%) 
ու նեն բարձ րա գույն կրթու թյուն: Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած լի
բա նա նա հա յե րը առանձ նա նում են բա վա կա նին բարձր տնտե սա
կան ակ տի վու թյամբ: Հարց ված նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը (83%) 
զբաղ վում է աշ խա տան քա յին գոր ծո ւե նու թյամբ:

Հատ կան շա կան է նրանց տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
ոլորտ նե րի բազ մա զա նու թյու նը: Լի բա նա նա հայ րը բաշխ վում են մի 
քա նի սո ցի ալմաս նա գի տա կան խմբե րի, որոն ցից յուր քան չյու րը ար
տա հայ տում է ոչ մի այն տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան ձև, այլ նաև 
կրում է սո ցի ա լա կան առանձ նա կի հատ կա նիշ ներ և ցույց է տա լիս 
պատ կա նե լի ու թյուն որո շա կի սո ցի ա լա կան շեր տին: Ըստ հե տա զո
տու թյան տվյալ նե րի, հարց ված նե րը բաշխ վել են չորս խո շոր սո ցի
ալմաս նա գի տա կան խմբե րի, որոնց հա մա մաս նու թյու նը տրված է 
գծա պատ կեր 2ում: Առա ջարկ վող խմբա վո րու մը հիմ վում է հե տև
յալ սկզբունք նե րի վրա.

 ■  ըստ աշ խա տան քի կա տար ման եր կու հիմ ա կան ուղղ վա ծու
թյան՝ մտա վոր և ֆի զի կա կան,

 ■  ըստ աշ խա տան քա յին ձև ե րին բնո րոշ կրթա կան, մաս նա գի
տա կան և որա կա վոր ման աս տի ճա նի հատ կա նիշ նե րի:

Բա ցի դրա նից, առանձ նաց վել են սե փա կա նա տե րե րը, ով քեր 
ներ կա յա նում են որ պես յու րա տե սակ սո ցի ա լա կան կա յուն խումբ, 
որը չի են թարկ վում վե րոն շյալ սզբունք նե րին, այ սինքն չու նի կրթա



96 ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ. ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

կան մա կար դա կի սահ մա նա փա կում եր և չի հա րում առա վե լա պես 
որևէ ուղղ վա ծու թյան (մտա վոր կամ ֆի զի կա կան): Սե փա կա նա տե
րե րը առանձ նա նում են նրա նով, որ հան դի սա նում են սե փա կան կա
պի տա լի ստեղ ծո ղը և/կամ ինք նազ բաղ ված են:

Գծա պատ կեր 2.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան կազ մը  

(% հարց ված նե րից)

Ա
40% Բ1

2 %4

Բ
12%

Գ
12%

Դ
12%

Ինչ պես երև ում է 2 գծա պատ կե րից, ու սում ա սիր ված խմբի մի 
ստվար հատ ված զբա ղեց նում է բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս
նա գետ նե րի (Ա) շար քե րը (40%), ապա 24 տո կո սը մի ջին մաս նա գի
տա կան որա կա վոր մամբ մաս նա գետ ներն են (Բ1), որին հա վա սար 
հա մա մաս նու թյամբ (12%) հա ջոր դում են առա վե լա պես ֆի զի կա կան 
աշ խա տան քով զբաղ ված նե րը (Գ), առանց որա կա վոր ման ծա ռա յող
նե րը (Բ1) և սե փա կա նա տե րե րը (Դ):

Եթե դի տար կենք ընդ հա նուր հա մայն քի սո ցի ալտնտե սա կան 
վի ճա կի նկա րա գիրն ըստ փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի, 
ապա հաս կա նա լի կլի նի այն փաս տը, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, Լի
բա նա նը ու նի փոքր շու կա, hիմ ա կան մաս նա վոր ար տադ րու թյուն 
չու նի, և իրա վի ճա կը ավե լի «տու րիս տիկ» է: Բա ցի դրա նից, ըստ 
փոր ձա գետ նե րի՝ Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո Լի բա նան եկած հա յե
րը իրենց հետ բե րե ցին ար հեստ ներ, որոնք մին չև այդ Լի բա նա նում 
գո յու թյուն չու նե ին: Հա յե րը նշա նա վոր էին ոս կեր չու թյամբ, նկար չու
թյամբ, կա շե գոր ծու թյամբ: Նմա մա նա տիպ ար հեստ ներն ամ բող ջու
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թյամբ գտնվում էին հա յե րի ձեռ քին: Սրանք այն ելա կե տա յին հատ
կա նիշ ներն են, որոնք ազ դել են լի բա նա նա հա յե րի հե տա գա սո ցի ալ
տնտե սա կան կյան քի, մաս նա վո րա պես՝ սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի 
պատ կե րի փո փոխ ման շար ժըն թա ցի վրա:

Նշվածն ավե լի ցցուն ար տա հայտ վում է սո ցի ա լա կան խմբե րի 
տա րի քա յին կազ մի մի ջո ցով: Այս պես, եթե դի տար կենք հարց ված նե
րի ներ կա յիս աշ խա տան քի բնույ թի կա պը նրանց տա րի քա յին կազ մի 
հետ, ապա կստա նանք հե տև յալ պատ կե րը (տես՝ գծա պատ կեր 3):

Գծա պատ կեր 3.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան խմբե րի կազ մը  

(% հարց ված նե րից)

18–29 30–49 50 և ավելի

50

30

20

27

27

46

20

50

30

18

50

32

46

45

9

Գ Բ Բ1 Ա Դ

Վե րոն շյալ գծա պատ կե րը ցույց է տա լիս սո ցի ա լա կան խմբե րի 
տա րի քա յին կա ռուց ված քի նշա նա կա լի տար բե րու թյուն նե րը: Այս
պես, առա վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա տան քով զբաղ ված նե րի կե սը 
կազ մում են 50ից բարձր տա րի քի մար դիկ: Տվյալ տա րի քա յին խմբում 
որա կա վոր ված եր կու աշ խա տան քա յին ոլորտ նե րում էլ նկատ վում է 
ան կում: Սա թե րևս բա ցատր վում է նրա նով, որ եր րորդ սերն դի ան ձիք, 
պահ պա նե լով իրենց կար գա վի ճա կը «Գ» խմբում, իրենց ջան քերն ու 
մի ջոց ներն ուղ ղել են հա ջորդ սերն դի կար գա վի ճակ նե րի բարձ րաց
մանն ու վե րըն թաց շար ժու նու թյա նը: Հա մե մա տա բար կա յուն օրի նա
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չա փու թյամբ աճում է սե փա կա նա տե րե րի խում բը, որն առա վել մեծ 
թիվ է կազ մում մի ջին ու բարձր տա րի քա յին խմբե րում՝ կապ ված տա
րի նե րի ըն թաց քում ձեռք բե րած փոր ձի և առաջ նա յին ներդ րում ե րի 
հետ: Նշվա ծը ցույց է տա լիս հա յե րի կողմ ո րո շու մը դե պի ավե լի 
բարձր կրթա կան մա կար դակ, որը հնա րա վոր է դար ձել մի այն երկ
րորդ և եր րորդ սերն դի մոտ՝ ի շնոր հիվ առա ջին սերն դի ջան քե րի:

Լի բա նա նա հա յե րի՝ կրթու թյան ավե լի բարձր որա կի կողմ ո
րո շու մը կա րող է բա ցատր վել եր կու հիմ ա կան պատ ճառ նե րով. 
առա ջին՝ երկ րի ընդ հա նուր իրա վի ճա կը, ազա տու թյուն ներն ու հնա
րա վո րու թյուն նե րը, որոնք տրվում են այդ տեղ բնակ վող բո լոր էթ նիկ 
խմբե րին, այդ թվում՝ հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, երկ րորդ՝ 
կրթու թյան որ պես ազ գա յին ար ժե քի ըն կալ ման:

Կրթու թյան նկատ մամբ նման վե րա բեր մուն քը հաս տատ վում է 
նաև սփյուռ քի այլ հա մայն քե րում՝ ըստ Լոս Ան ջե լե սի, Թեհ րա նի, 
Մոսկ վա յի էթն սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի1:

Գծա պատ կեր 4.  
Հարց ված լի բա նա նա հայ տղա մարդ կանց/կա նանց զբաղ վա ծու թյու նը  

(% ըստ սե ռե րի)

16

9

13 13

5

35

48

36

18

7

Գ Բ Բ1 Ա Դ

Տղամարդիկ Կանայք

1 Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության 
հիմական ուղղությունները. Ուսումասիրության խնդիրներն ու հեռա նկար նե
րը պետական նպատակային ծրագիր/փորձագիտական հետազոտության 
տվյալներ, 2010 –2014թթ.:
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Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյու նը հա մար վում է սո ցի ա լա
կան առա ջըն թա ցի կա րև որ տար րե րից մե կը2: Են թադր վում է, որ 
օտար մի ջա վայ րում էթ նիկ խմբի սո ցի ա լա կան առա ջա դի մու թյու նը 
կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մի շարք հան գա մանք նե րով՝ կախ
ված ավան դույթ նե րից, ար ժեք նե րի հա մա կար գից, ըն դու նող երկ րի 
պե տա կան հա մա կար գից և այլն: Ել նե լով հա սա րա կու թյան մի ջա
վայ րե րի բաց և փակ բնույ թից՝ կա րե լի է են թադ րել որ, տվյալ պայ
ման նե րը կա րող են ու նե նալ ազ դե ցու թյուն սո ցի ա լա կան տե ղա շար
ժե րի վրա՝ հատ կա պես պայ մա նա վոր ված սե ռա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով: Այդ գոր ծո նով է պայ մա նա վոր ված, թե նման փո փո
խու թյուն ներն ինչ բնույ թի և ինչ արա գու թյամբ են ըն թա նում:

Լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում կա նանց և տղա մարդ կանց 
զբաղ վա ծու թյան մի ջև եղած տար բե րու թյուն նե րը ներ կա յաց ված է 
գծա պատ կեր 4ում: Ինչ պես ցույց են տա լիս տվյալ նե րը, և՛ տղա մադ
կանց, և՛ կա նանց մոտ մեծ խումբ են կազ մում բարձ րա գույն կրթու
թյամբ մտա վոր աշ խա տող նե րը: Կա նանց մոտ սե փա կա նա տե րե րի և 
առա վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա րող նե րի խում բը իր 
մե ծու թյամբ զի ջում է տղա մարդ կանց խմբե րին, փո խա րե նը աճում է 
մի ջին մաս նա գի տա կան որա կա վոր մամբ աշ խա տող նե րի խմբում: 
Այս տեղ կա րև որ են գեն դե րա յին տար բա ժան ման և ազ գա յին ավան
դույ թի հատ ման կե տե րը: Դի տար կե լով ֆի զի կա կան աշ խա տան քը և 
ձեռ նե րե ցու թյու նը առա վե լա պես տղա մարդ կանց հա տուկ գոր ծու նե
ու թյուն՝ կա նայք հիմ ա կա նում զբա ղեց նում են սպա սար կան կամ 
մտա վոր աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ոլորտ նե րը:

Մեկ այլ կա րև որ ցու ցիչ է տվյալ քա ղա քում հայ էթ նիկ խմբի 
զբա ղեց րած սո ցի ա լա կան կար գա վի ճակն ըստ կրթա կան մա կար
դա կի, քա նի որ վեր ջինս այն հատ կա նիշն է, որի հի ման վրա դրսև որ
վում է տվյալ խմբի սո ցի ա լա կան առա ջա դի մու թյու նը: Այս պես, պար
զե լու հա մար կրթու թյան և զբա ղեց րած կար գա վի ճա կի հա մա պա
տաս խա նու թյան աս տի ճա նը՝ դի տար կենք սո ցի ալմաս նա գի տա կան 
խմբե րի բաշխ վա ծու թյունն ըստ կրթա կան մա կար դա կի:

2 Հայերը սեփական եւ այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլո
գիա կան հետազոտություններ, (պատ. խմբ. Կարապետյան Ռ.), Երևան, 2014, 
Գի տություն հրատարակչություն, 183:
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Ինչ պես երև ում է գծա պատ կեր 5. ի տվյալ նե րից, գրե թե բո լոր 
սո ցի ալմաս նա գի տա կան խմբե րի մե ծա մաս նու թյունն ու նի բարձ րա
գույն կրթու թյուն: Ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա րող նե րի գե րա
կշռող մասն ու նի միջ նա կարգ կրթու թյուն: Հա տուկ պատ րաստ վա
ծու թյամբ մտա վոր աշ խա տող նե րի մեծ մասն ու նի բարձ րա գույն 
կրթու թյուն:

Գծա պատ կեր 5.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան խմբե րի  

կրթա կան մա կար դա կը
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Միջնակարգ Միջին մասնագիտական Բարձրագույն

Ու շագ րավ է հատ կա պես այն փաս տը, որ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վող նե րի կեսն ու նի միջ նա կարգ կրթու թյուն, 
մյուս կե սը գրե թե հա վա սա րա պես բաշխ վում են մի ջին մաս նա գի
տա կան և բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող նե րի մի ջև, ին չը կա րող է 
ու նե նալ եր կու հիմ ա կան բա ցատ րու թյուն: Առա ջին՝ հարց ված նե րի 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նը չի պա հան ջում հա տուկ 
պատ րաստ վա ծու թյուն և բարձ րա գույն կրթու թյուն, և երկ րորդ՝ այդ 
փաս տը կա րող է վկա յել ըն տա նե կան ձեռ նե րե ցու թյան առ կա յու թյան 
և ժա ռան գա բար փո խան ցե լի ու թյան մա սին:

Ավե լի պար զո րոշ պատ կեր ստա նա լու նպա տա կով դի տար
կենք հարց ված նե րի կրթա կան մա կար դա կի աս տի ճանն ըստ զբաղ
վա ծու թյան ոլորտ նե րի: Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի, միջ նա կարգ 
կրթու թյամբ ան ձիք գրե թե մեկ եր րորդ հա մա մաս նու թյամբ բաշխ վել 
են սե փա կա նա տե րե րի, առա վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա տան քով 
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զբաղ վող նե րի և առանց որա կա վոր ման ծա ռա յող նե րի խմբե րում: 
Սե փա կա նա տե րե րի թվի բարձր ցու ցա նի շը խո սում է այն տեղ գոր
ծա րար մի ջա վայ րի հա սա նե լի ու թյան մա սին: Այս խում բը հա մե մա
տա բար բաց է և չու նի կրթա կան սահ մա նա փա կում եր:

Գծա պատ կեր 6.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի կրթա կան մա կար դա կի կա պը  

զբաղ վա ծու թյան ոլորտ նե րի հետ (% հարց ված նե րից)

Միջնակարգ Միջին մասնագիտական Բարձրագույն
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Մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյամբ ան ձանց մե ծա մաս նու
թյու նը բաշխ վել է եր կու հիմ ա կան՝ մի ջին մա սա գի տա կան որա կա
վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի (39%) և բարձր որա կա վո րում ու նե
ցող մաս նա գետ նե րի ու ղե կա վար նե րի (46%) խմբե րում:

Բարձ րա գույն կրթու թյամբ ան ձանց կե սից ավե լին (54%) իր 
տեղն է գտել բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի, ղե կա
վար նե րի շար քում, ին չը բնա կան է: Մյուս մա սի 31 տո կո սը զբա ղեց
րել է առանց որա կա վոր ման ծա ռա յող նե րի շար քե րը: Սա թե րևս բա
ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ բարձ րա գույն կրթու թյամբ ան
ձանց մեջ են մտել դե ռևս կրթու թյուն ստա ցող երի տա սարդ նե րը, 
որոնք ժա մա նա կա վո րա պես տեղ են գտել այդ ոլոր տում:

Ինչ պես երև ում է, կրթա կան մա կար դա կի և աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նե ու թյան ոլոր տի հա մա պա տաս խա նու թյու նը բա վա կա նին 
օրի նա չափ է:
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Սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րի բնույ թը բա ցա հայ տե լու առա ջին 
պայ մանն այն է, թե հա մայն քի ան դամ երն իրենց կյան քի տար բեր 
փու լե րում ինչ պի սի զար գա ցում են ու նե ցել զբա ղեց րած գոր ծու նե ու
թյան ոլոր տում: Սո ցի ա լա կան առա ջա դի մու թյան հիմ ա կան գոր ծոն 
կա րող է հա մար վել այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ տվյալ մի ջա վայ
րում տե ղի են ու նե նում ան հա տի կար գա վի ճա կի և գոր ծու նե ու թյան 
տե սա կի փո փո խու թյուն նե րը: Այս տեղ ակն հայտ է, որ բարձր տա րի
քա յին խմբի մոտ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծը բա վա կան եր կար է և 
ակն կալ վում է, որ փո փո խու թյուն նե րը պետք է լի նեն բա վա կա նին 
շատ: Բայց ար դյուն քում երև ում է, որ սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան 
տվյալ խմբի մոտ հա մե մա տա բար ավե լի քիչ են:

Երի տա սարդ սերն դի մոտ նույն պես այդ փո փո խու թյուն նե րը 
այն քան արագ չեն ըն թա նում, քա նի որ դրանց կա տար վում են կար
ճա ժամ ետ և ար հայ տում են մե ծա մա սամբ սո ցի ա լա կան տե ղա շար
ժի մեկ նար կա յին իրա վի ճա կը: Պար զո րոշ է, որ հե տա գա յում այդ 
ելա կե տա յին սո ցի ա լա կան հատ կա նիշ նե րը կա րող է են թարկ վել փո
փո խու թյան: Վեր ջինս կա րող է ու ղեկց վել նոր սո ցի ա լա կան գոր ծու
նե ու թյան դաշ տի որոն մամբ, ին չը նաև կա րող է հան գեց նել տա րա
ծա կան տե ղա շար ժե րի:

Գծա պատ կեր 7.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի զբա ղեց րած առա ջին  
և ներ կա յիս կար գա վի ճակ նե րը (% հարց ված նե րից)
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Աս վա ծի հա մա տեքս տում դի տար կենք ու սում ա սիր ված լի բա
նա նա հա յե րի զբա ղեց րած սո ցի ալմաս նա գի ատ կան ոլորտ նե րը նախ
կի նում և ներ կա յում:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան եր կու փու լե րը հա մե մա տե
լիս տես նում ենք, որ ներ սերն դա յին վե րըն թաց շար ժու նու թյուն է 
նկատ վում բարձր որա կա վո րում ու նե ցող (34%ից աճել է մին չև 40%), 
մի ջին մաս նա գի տա կան որա կա վո րում ու նե ցող (19%ից աճել է մին չև 
24%) մաս նա գետ նե րի և սե փա կա նա տե րե րի (7%ից աճել է մին չև 13%) 
շրջա նում, ին չը տե ղի է ու նե ցել առա վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա
տանք կա տա րող նե րի և առանց որա կա վոր ման ծա ռա յող նե րի վա
րըն թաց մո բի լու թյան ար դյուք նում:

Իրենց աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան սկզբում ֆի զի կա կան 
աշ խա տող նե րի և առանց որա կա վոր ման մաս նա գետ նե րի կար գա
վի ճա կը հե տա գա յում բարձ րա ցել է: Պետք է նշել, որ նշված եր կու 
փու լե րում էլ առա վել մեծ խումբ են կազ մում բարձ րա գույն կրթու
թյամբ մտա վոր աշ խա տող նե րը:

Սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րի բնույ թը հատ կա պես ար տա հայ
տիչ է եր կու սե րունդ նե րի ծա վա լած տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա մե մա տու թյան մեջ: Պարզ է, որ եթե ներ սերն դա յին մո բի լու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նել տե ղա շար ժե րի բնույթն ավե լի 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ապա նա խորդ սերն դի հետ 
հա մե մա տու թյու նը՝ միջ սերն դա յին մո բի լու թյան դուրս բե րու մը թույլ 
կտա սահ մա նել այն հիմ քը, կա պի տա լը, որի վրա այ սօր ձև ա վոր վել 
են ներ կա յիս սո ցի ալմաս նա գի տա կան խմբե րը, և տես նել եր կու սե
րունդ նե րի մի ջև եղած տար բե րու թյուն ներն ու առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը՝ կապ ված տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյան հետ: Միջ սերն
դա յին մո բի լու թյան ար դյուն քում տե ղի ու նե ցած սո ցի ա լա կան փո փո
խու թյուն նե րի դուրս բեր ման նպա տա կով, դի տար կենք եր կու սե
րունդ նե րի զբա ղեց րած կար գա վի ճակ նե րը :

Ու սում ա սիր ված լի բա նա նա հա յե րի նա խորդ և ներ կա յիս զբա
ղեց րած սո ցի ալմաս նա գի տա կան ոլորտ նե րի հա մե մա տու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ առ կա են նշա նա կա լի փո փո խու թյուն ներ: Կա րե լի 
է ասել, որ եր կու սե րուն դե րի մոտ էլ կան եր կու կա յուն խմբեր՝ սե փա
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կա նա տե րե րի և առանց որա կա վոր ման ծա ռա յող նե րի: Սա թե րևս 
բա ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ գոր ծու նե ու թյան այս եր կու 
ձև երն էլ կրում են ժա ռան գա կան բնույթ: Դա ար տա հայտ վում է նրա
նում, որ ար հեստ ներն ու սե փա կան բիզ նե սը Լի բա նա նում հա ճախ 
ըն թա նում են ըն տա նի քի ըն դեր քում, որ տեղ երի տա սարդ սե րուն դը 
ձեռք է բե րում այդ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված հմտու թյուն նե րը և 
ավե լի դյու րին է ժա ռան գել «դրած գոր ծը», դրա նով իսկ կրկնել նա
խորդ սերն դի տնտե սա կան վար քա գի ծը:

Գծա պատ կեր 8.  
Լի բա նա նա հա յե րի միջ սերն դա յին մո բի լու թյան պատ կե րը

Գ Բ Բ1 Ա Դ
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Հարցվածի ներկայիս աշխատանքը

Հարցվածի հոր աշխատանքը
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Մյուս ոլորտ նե րում նկատ վում է հե տև յալ մի տու մը. առա վե լա
պես ֆի զի կա կան աշ խա տան քով զբաղ վող նե րի խում բը (նա խորդ 
սերն դում կազ մում է 56%) գրան ցել է ան կում, և ար դեն երի տա սարդ 
սե րունդն այդ ոլոր տի փո խա րեն աճ է գրան ցել մի ջին մաս նա գի տա
կան (24%) և բարձր որա կա վո րում (40%) ու նե ցող մաս նա գետ նե րի 
շրջա նում:

Միջ սերն դա յին մո բի լու թյու նը ցույց է տա լիս, որ եթե մե ծա հա
սակ նե րի մոտ աշ խա տող նե րի ամե նա մեծ խում բը կազ մում էին առա
վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա տան քով զբաղ ված նե րը (56%), ապա 
երի տա սարդ նե րի մոտ ամե նա մեծ խում բը կազ մում են բարձր որա
կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րը (40%):
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Հարկ է նշել, որ եր կու սե րունդ նե րի կեն սա գոր ծո ւե նու թյան ըն
թաց քում սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րը կա րող են ըն թա նալ գծա
յին ձև ով կամ վայ րի վե րում ե րով: Այս մա սին պատ կե րա ցում կազ մե
լու նպա տա կով դի տար կենք այդ եր կու բև ե ռա յին սե րունդ նե րի մոտ 
եղած սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րի դի նա մի կան՝ ըստ սո ցի ալ մաս
նա գի տա կան ոլորտ նե րի:

Գծա պատ կեր 9.  
Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի միջ սերն դա յին և ներ սերն դա յին  

մո բի լու թյան պատ կե րը

Հարցվածի հոր աշխատանքը
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Ել նե լով ստաց ված տվյալ նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
առա վե լա պես ֆի զի կա կան աշ խա տանք կա տա րող նե րի մոտ նա
խորդ սերն դի հա մե մատ տե ղի է ու նե ցել կտրուկ ան կում՝ սկզբում 39 
տո կո սով, ապա իջել է մին չև 11 տո կո սը:

Մի այն 23 տո կոս հարց ված նե րի մոտ է, որ առանց որա կա վոր
ման ծա ռա յող նե րը առա ջին աշ խա տան քի ժա մա նակ գրան ցել են 
աճ՝ առա ջին (մե ծա հա սակ նե րի) և վեր ջին (երի տա սարդ նե րի) սերն
դի ար դյունք նե րի հա մե մատ:

Մի ջին մաս նա գի տա կան որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ
նե րը ցույց են տվել օրի նա չափ և կա յուն աճ՝ մեկ տո կո սից դառ նա լով 
19 տո կոս, ապա մին չև 24 տո կոս:

Բարձր որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի և ղե կա վար նե
րի շրջա նում ակն հայտ է վե րըն թաց մո բի լու թյու նը: Նա խորդ սերն դի 



106 ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ. ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հա մե մատ (18%) երի տա սարդ նե րը դե ռևս առա ջին աշ խա տան քա յին 
գոր ծո ւե նու թյան ժա մա նակ ցու ցադ րել է կտրուկ աճ (34%), ին չը վեր
ջին աշ խա տան քի տվյալ նե րով հա սել է 40 տո կո սի:

Սե փա կա նա տե րե րի խում բը, ըստ էու թյան, պահ պա նել է իր 
կա յու նու թյու նը: Եթե նա խորդ սերն դի մոտ այն կազ մում է 15 տո կոս, 
ապա հարց ված նե րի առա ջին աշ խա տան քի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
նվա զել է մին չև 7 տո կոս, իսկ ներ կա յումս գրե թե վե րա կանգ նել է իր 
նախ կին հա մա մաս նու թյու նը՝ 13 տո կոս:

Ան շուշտ, միջ սերն դա յին մո բի լու թյու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, 
առա ջա դի մա կան բնույթ է կրում: Երի տա սարդ սե րուն դը զբա ղեց
նում է ավե լի բարձր կար գա վի ճակ և դիրք, քան նա խոր դը:

Սո ցի ա լա կան մի ջա վայր եւ հա րա բե րու թյուն ներ: Որևէ հա
մայն քա յին կա ռույ ցում հա մայն քի ան դամ ե րի ներգ րավ վա ծու թյանն 
անդ րա դառ նա լով պարզ վում է նրա սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյու նը, 
սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան բազ մա զա նու թյան աս տի ճա նը և 
ուղղ վա ծու թյու նը (դե պի ներս՝ հա մայնք, կամ դե պի դուրս՝ օտար մի
ջա վայր), սո ցի ա լա կան ռե սուրս նե րի ձեռք բեր մանն ուղղ ված ներդ
րում ե րը:

Գծա պատ կեր 10.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը  

հա մայն քա յին կա ռույց նե րում (% հարց ված նե րից)

Ներգրավված է
94%

Ներգրավված չէ
6%

Ու սում ա սիր ված խմբի մե ծա մաս նու թյու նը ներգ րավ ված է 
այս կամ այն հա մայն քա յին կա ռույ ցում: Դա խո սում է այն մա սին, որ 
նրանց սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյան որո շա կի մասն ապա հով վում է 
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հենց հա մայն քա յին սո ցի ա լա կան հար ցե րով և լրաց վում է հայ կա
կան «բո վան դա կու թյամբ»: Սա կայն կա րև որ է հաս կա նալ, թե ինչ
պի սի սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյուն են ցու ցա բե րում հա մայն քի ներ
կա յա ցու ցիչ ներն ընդ հան րա պես. ար դյո՞ք ակ տիվ հա մայք նա յին 
վար քը, ընդ հա նուր առ մամբ, հա մա պա տաս խա նում է նրանց սո ցի ա
լա կան վար քին, թե` ավե լի վառ դրսև որ վում է այ լընտ րան քա յին սո
ցի ա լա կան ակ տի վու թյան բա ցա կա յու թյան խո րա պատ կե րին: Այս 
նպա տա կով անհ րա ժեշտ է պար զել, թե հա մայն քա յին կա ռույց նե
րում ներգ րավ ված լի նելն ինչ կա պի մեջ է այդ կա ռույց նե րում զբա
ղեց րած տե ղից: Ան ձի իրա կա նաց րած սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույ թը 
որո շա կի կա ռույ ցում կա րող է ցույց տալ ինչ պես նրա դիր քը հա մայն
քի ներ սում, այն պես էլ ազ դել ան ձի սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում ե րի, 
նա խընտ րու թյուն նե րի վրա: Աղյու սակ 1ում ներ կա յաց ված է ու սում
նա սիր ված խմբի ներգ րավ վա ծու թյու նը հա մայն քա յին կա ռույց նե
րում:

Աղյու սակ 1.  
Ներգ րավ վա ծու թյու նը հա մայն քա յին կա ռույց նե րում

Կազ մա կեր պու թան տե սա կը % հարց ված նե րից

Կու սակ ցա կան 37,9
Մշա կու թա յին 19,7
Բա րե սի րա կան 19,7
Մար զա կան 18,2
Հայ րե նակ ցա կան 1,5
Կրթա կան 1,5
Եկե ղե ցա կան 1,5

Ու սում ա սիր ված խմբի ներ գավ վա ծու թյու նը հա մայն քա յին 
կա ռույց նե րում բա վա կա նին բարձր է: Հարց ված նե րի մոտ երեք քա
ռոր դը ներգ րավ ված է այս կամ այն կազ մա կեր պու թյան մեջ: Հա
մայն քա յին կա ռույց նե րից ամե նա ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա
լում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը: Ըստ ներգ րավ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի կու սակ ցու թյուն նե րին հա ջոր դում են մշա կու թա յին, բա
րե սի րա կան և մար զա կան կա ռույց նե րը, որոնց մի ջո ցա ռում ե րին 
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մաս նակ ցում են մեր կող մից հարց ված ամեն հին գե րորդ լի բա նա նա
հա յը:

Հա ջորդ գծա պատ կե րում ներ կա յաց ված է ու սում ա սիր ված 
խմբի սե ռա տա րի քա յին կազմ ըստ հա մայն քա յին կա ռույց նե րում 
ներգ րավ վա ծու թյան:

Գծա պատ կեր 11.  
Հա մայն քա յին կա ռույց նե րում ներգ րավ վա ծու թյունն  
ըստ սե ռա տա րի քա յին կազ մի (% հարց ված նե րից)

ներգրավված է ներգրավված չէ

իգական

արական

50 և ավելի

30–49

18–29

ս
ե
ռ

ը
տ

ա
ր
ի
ք
ը

47 5

45 1

234

26 3

23 1

Հա մա ձայն ստաց ված ար դյունք նե րի, խմբում ավե լի բարձր 
ներգ րավ վա ծու թյուն նկատ վում է արա կան սե ռի և երի տա սարդ նե րի 
մոտ, իսկ ամե նա քի չը՝ մի ջին տա րի քի ան ձանց և կա նանց մոտ: Սա 
կա րող է հիմք հան դի սա նալ ինչ պես ներգ րավ վա ծու թյան դրդա
պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ ման, այն պես էլ կա ռույց նե րի հե տա գա 
գոր ծու նե ու թյան ու ղենշ ման հա մար: Ստաց ված տվյալ նե րի մի ջո ցով 
կա րե լի է ար ձա նագ րել երի տա սարդ նե րի հե տաքրքր վա ծու թյու նը 
հա մայն քա յին կյան քով, ին չը կա րող է ապա հո վել հա մայն քա յին կա
ռույց նե րի հե տա գա կա յուն գոր ծու նե ու թյու նը մոտ ապա գա յում:

Ու սում ա սիր ված խմբի հա մար հա մայն քա յին կա ռույց նե րում 
ներգ րավ վա ծու թյու նը կա րող է ստեղ ծել հայ կա կան մի ջա վայր, որ
տեղ դրանց ներ կա յա ցու ցիչ ներն այս կամ այն կերպ առնչ վում են 
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«հայ կա կան»ի հետ, և ինչոր չա փով իրենք էլ են ներ մու ծում որո շա
կի հայ կա կան տար րեր:

Որ պես կազ մա կեր պու թյան ան դամ ներգ րավ ված նե րի մեծ չա
փը խո սում է հենց դրա մա սին, քա նի որ այս մար դիկ կրում են ոչ 
մի այն հայ կա կա նին առնչ վող տե ղե կատ վու թյուն, այ լև տա րա ծում են 
այն: Ու շագ րավ է կազ մա կեր պիչ նե րի բա վա կա նին մեծ տո կո սը, ին չը 
թույլ է տա լիս հե տև ու թյուն անել հա մայն քում ստեղծ վող կամ հա
մայնք ներ մուծ վող տե ղե կատ վու թյան բազ մա զա նու թյան մա սին: 
Վեր ջինս տե ղե կատ վու թյան որա կի կա րև որ ցու ցիչ նե րից մեկն է, 
ուս տի կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կազ մա կեր պիչ նե րի քա նա կի աճին 
զու գա հեռ բարձ րա նում է նաև տե ղե կատ վու թյան որա կը:

Գծա պատ կեր 12.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի՝ կա ռույց նե րում ներգ րավ վա ծու թյան ձևը  

(% հարց ված նե րից)

2 2

19
13

64

հովանավոր

կազմակերպիչ

անդամ

մասնակից

ոչ մի ձևով

Հա ջորդ կա րև որ հար ցը թույլ է տա լիս հաս կա նալ, թե հա մայն
քի ան դամ երն ինչ ռե սուրս նե րի վրա են հիմ վել որևէ բան նա խա
ձեռ նե լիս, օգտ վել են ար դյոք հա մայն քա յին ներ քին ռե սուրս նե րից, 
թե ոչ, ինչ պես նաև հար ցը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել հա մայն քի 
ան դամ ե րի մի ջև վստա հու թյան մա կար դա կը, այս երև ույ թի հետ 
կապ ված ըն դուն ված նոր մե րը տվյալ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում:

Ու սում ա սիր ված խմբի կե սը նշում է, որ կյան քում ձեռք բե րում
ներ ու նե ցել են ազ գա կան նե րի (ազ գա կան ներ ասե լով նկա տի ու
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նենք ինչ պես հե ռու ազգ կան նե րին, այն պես էլ ծնող նե րին ու սե փա
կան ըն տա նի քը) շնոր հիվ, ին չը կա րող է խո սել մի քա նի երև ույթ նե րի 
մա սին: Նախ, օտար մի ջա վայ րում կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը պահ
պա նո ղա կան է, ուս տի սո ցի ա լա կան աճ կամ գո նե առա ջըն թաց 
ապա հո վե լու հար ցում ան ձը կա րող է ապա վի նել առա վե լա պես սո
ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նեղ շրջա նակ նե րին (ըն տա նիք, 
ազ գա կան ներ):

Գծա պատ կեր 13.  
Ում/ին չին են վե րագ րում հա մայն քի ան դամ երն  

իրենց ու նե ցած ձեռք բե րում ե րը (% հարց ված նե րից)

50

5

45

սեփական ջանքերի

ազգականների

ընկերների

Բա ցի դրա նից, մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն հա մայն քի ան դամ
նե րի կամ նրանց խմբի մրցակ ցա յին հնա րա վո րու թյուն նե րը կամ 
հմտու թյուն նե րը տվյալ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում: Վեր ջի նիս հետ 
կապ ված խնդիր նե րի առա ջա ցում օտար մի ջա վայ րում օրի նա չափ 
է, և, որ պես կա նոն, դրանց այժ մե ա կա նու թյու նը մա րում է տվյալ մի
ջա վայ րում ապ րած տա րի նե րի թվին զու գըն թաց: Սա կայն դրանց 
վերջ նա կան լու ծու մը հնա րա վոր է դառ նում մի այն սերն դա փո խու
թյան պա րա գա յում, այն էլ՝ հա րա կից նպաս տա վոր գոր ծոն նե րի առ
կա յու թյան պայ ման նե րում: Եվ վեր ջա պես, նոր տար րե րի ներգ րավ
ման հար ցում ար տա քին մի ջա վայ րի դիր քո րո շու մը ևս կա րող է 
պատ ճառ հան դի սա նալ կոնկ րետ տե սա կի վար քի դրսև որ ման հա
մար. որ քան այն ազատ է և բաց, այն քան մեծ է հա վա նա կա նու թյու
նը, որ սո ցի ա լա կան աճի հա մար անձն ինք նու րույն քայ լեր կձեռ նար
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կի: Ու սում ա սիր ված խմբի մյուս մա սը (գրե թե կե սը), պա տաս խա նել 
է, որ ու նե ցած ձեռք բե րում ե րին հա սել է սե փա կան ջան քե րի շնոր
հիվ: Սա վկա յում է այն մա սին, որ Լի բա նա նի հա սա րա կու թյունն ան
հա տա կան սո ցի ա լա կան զար գաց ման և աճի հա մար նպաս տա վոր 
պայ ման ներ է ըն ձե ռում:

Հա ջոր դիվ ներ կա յաց վում է սե փա կան ձեռք բե րում ե րի պատ
կե րը սե ռա տա րի քա յին կտրված քով:

Գծա պատ կեր 14.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի ու նե ցած ձեռք բե րում ե րի վե րագ րում  

ըստ սե ռա տա րի քա յին կազ մի (% հարց ված նե րից)

իգական

արական

50 և ավելի

30–49

18–29

ս
ե
ռ

ը
տ

ա
ր
ի
ք
ը

33 42

26 23 4

17 19

26 20 3

12 24 0

2

1

սեփական ջանքերի ազգականների ընկերների

Հա մա ձայն ստաց ված տվյալ նե րի, բո լոր սե ռա տա րի քա յին 
խմբե րում նկա տե լի է սե փա կան ջան քե րի շնոր հիվ ձեռք բե րում եր 
ու նե ցած ան ձանց գե րիշ խում: Սա կայն եթե նույ նիսկ անձն ու նե ցել է 
որևէ մե կի օգ նու թյան կա րի քը, ապա, դի մել է ավե լի շուտ ազ գա կան
նե րին, քան ըն կեր նե րին:

Հե տաքր քիր է տես նել օրի նա չա փու թյուն հե տև յալ եր կու հար
ցե րի մի ջև. ում շնոր հիվ են ու նե ցել ձեռք բե րում եր և ում հետ սե փա
կան գործ կհիմ ե ին: Տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ սե փա կան գործ 
հիմ ե լու և կյան քի ձեռք բե րում ե րում ու նե ցած մաս նակ ցու թյան չա
փը ու ղիղ կա պի մեջ չեն (տե՛ս գծա պատ կեր 15):
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Գծա պատ կեր 15.  
Սե փա կան գործ հիմ ե լու գոր ծըն կե րոջ նա խընտ րու թյան  

և ձեռք բե րում ե րի վե րագր ման փոխ կապ վա ծու թյու նը  
(% հարց ված նե րից)

5 9 1

3 3 1

10 8 0

21 17 1

25 31 4

սեփական ջանքերի ազգականների ընկերների

չէի հիմնի

հայի հետ

գործից հասկացողի հետ

ազգականների հետ

առանձին

Գծա պատ կեր 16.  
Սե փա կան գործ հիմ ե լու գոր ծըն կե րոջ ընտ րու թյու նը՝  

կախ ված հա մայն քա յին կա ռույց նե րում ներգ րավ վա ծու թյու նից  
և ձեռք բե րում ե րից (% հարց ված նե րից)
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Սե փա կան ջան քե րի կամ ազ գա կան նե րի շնոր հիվ ձեռք բե րում
ներ ու նե ցած հարց վող նե րը գրե թե հա վա սա րա պես կի սում են սե
փա կան գործ հիմ ե լու հնա րա վոր տար բե րակ նե րը: Նույ նիսկ սե
փա կան գործ հիմ ել չցան կա ցող նե րի շրջա նում նկատ վում է մի և
նույն հա մա մաս նու թյու նը:

Այս տեղ փորձ է ար վել գտնել օրի նա չա փու թյուն հե տև յալ երեք 
հար ցե րի կա պից. հա մայն քի ան դա մի ներգ րավ վա ծու թյու նը որևէ 
հա մայն քա յին կա ռույց, ում շնոր հիվ է ու նե ցել ձեռք բե րում եր և ում 
հետ կհիմ ի սե փա կան գործ: Սա թույլ կտա պար զել՝ ար դյոք հա
մայն քի ան դամ ե րի տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյունն իրա կա նա նում 
է հա մայն քա յին «կա նոն նե րի» շրջա նակ նե րում, նրա ռե սուրս նե րի 
հաշ վին ու նրա շա հե րի սպա սարկ ման հա մար, թե անձն ինք նու րույն 
է կողմ ո րոշ վում՝ պայ մա նա վոր ված անձ նա կան դրդա պատ ճառ նե
րով: Այս պես, նկատ վում է հե տև յալ օրի նա չա փու թյու նը. հա մայն քա
յին կա ռույց նե րում չներգ րավ ված ան ձիք բա ցար ձակ մե ծա մաս նու
թյամբ կար ծում են, որ իրենց ձեռք բե րում ե րը պայ մա նա վոր ված են 
մի այն սե փա կան ջան քե րով, և նա խընտ րում են տնտե սա կան գոր
ծու նե ու թյուն ծա վա լել առան ձին, քան ինչոր մե կի հետ, իսկ հա մայն
քա յին կա ռույց նե րում ներգ րավ ված ան ձիք հա մա րում են, որ իրենց 
ձեռք բե րում ե րը մե ծա մա սամբ պայ մա նա վոր ված են ազ գա կան նե րի 
աջակ ցու թյամբ, իսկ տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լիս նա
խընտ րում են հա մա գոր ծակ ցել կա՛մ ազ գա կան նե րի հետ, կա՛մ գոր
ծել առան ձին:

Հա ջոր դիվ ներ կա յաց վում է հա մայն քի ան դամ ե րի մտեր մու
թյան աս տի ճա նը, սո ցի ա լա կան շփում ե րի շրջա նակ ներն ընդ հան
րա պես և դրանց տե ղը նրանց շփման հա մա կար գում ըստ մտեր մու
թյան, ին չը տա րան ջա տել ենք առան ձին գո տի նե րով:

Ստաց ված տվյալ նե րի ար դյուն քում ձև ա վոր վում է հե տև յալ 
պատ կե րը. ու սում ա սիր ված խմբի հա մար մտեր մու թյան առա ջին 
գո տում գտնվում են հա վա սա րա պես ըն տա նի քի ան դամ ե րը և ըն
կեր նե րը, երկ րոր դում՝ դրա ցի նե րը, եր րոր դում՝ հե ռու հա րա զատ նե
րը և գոր ծըն կեր նե րը, և չոր րոր դում՝ հա մայն քի ան դամ ե րը:
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Գծա պատ կեր 17.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի մտեր մու թյան աս տի ճա նը  

(% հարց ված նե րից)

133

136

136

135

134134

գործընկեր

դրացի

հարազատ

ընկեր

ընտանիքի անդամ

համայնքի անդամ

Գծա պատ կեր 18.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի մտեր մու թյան աս տի ճանն  

ըստ տա րի քա յին խմբե րի (%)

33

գործընկեր

դրացի

հարազատ

ընկեր

ընտանիքի անդամ

համայնքի անդամ

32

32
32

32

31

53

54
54

53

39

52

52
39

39

39

38

38

Գծա պատ կե րից երև ում է, որ բո լոր երեք տա րի քա յին խմբե
րում պահ պան վել է վե րոն շյալ գո տև որ ման տրա մա բա նու թյու նը՝ ոչ 
նշա նա կա լի շե ղում ե րով:
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Գծա պատ կեր 19.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի՝ մտե րիմ ե րին այ ցե լու թյան  

հա ճա խա կա նու թյու նը (% ազ գա կան, ըն կեր, դրա ցի խմբե րի)

շա
բա

թ
ը

1
ա

նգ
ա

մ

շա
բա

թ
ը

մի
քա

նի
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
1–

2
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
մի

քա
նի

ա
նգ

ա
մ

34
38

42

31

Ազգական

շա
բա

թ
ը

1
ա

նգ
ա

մ

շա
բա

թ
ը

մի
քա

նի
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
1–

2
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
մի

քա
նի

ա
նգ

ա
մ

41

54

32

13

ընկեր

շա
բա

թ
ը

1
ա

նգ
ա

մ

շա
բա

թ
ը

մի
քա

նի
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
1–

2
ա

նգ
ա

մ

ա
մս

վա
մե

ջ
մի

քա
նի

ա
նգ

ա
մ

24

55

36

24

դրացի

Այն փաս տը, որ ըն կեր ներն ըն տա նի քի ան դամ ե րի հետ հա
վա սա րա պես կի սում են սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի առա
ջին գո տին, թույլ է տա լիս կար ծել, որ ու սում ա սիր ված ան ձանց ըն
կեր նե րը հիմ ա կա նում հա րա զատ ներ են, հա ջորդ գո տում գոր ծըն
կեր նե րի առ կա յու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հա մայն քի ան դամ ե րի 
շրջա նում մեծ թվով մար դիկ ու նեն հա րա զատ ներ, որոնք մի ա ժա մա
նակ և՛ գոր ծըն կեր են, և՛ պար զա պես ըն կեր ներ:

Տվյալ եզ րա հան գու մը ստու գե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տես նել 
մի մյանց այ ցե լե լու հա ճա խա կա նու թյու նը: Վե րոն շյալ գծա պատ կե
րից երև ում է, որ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի այ ցե լու թյունն ազ
գա կան նե րին, հա րև ան նե րին ու ըն կեր նե րին իրա կա նա նում է գրե թե 
մի և նույն հա ճա խա կա նու թյամբ:

Փոքր տար բե րու թյամբ առանձ նա նում է շա բա թը մի քա նի ան
գամ հա րև ան նե րին այ ցե լու թյու նը, ին չը բնա կան է զուտ տա րա ծա
կան առու մով: Չնա յած այս դեպ քում ևս չենք կա րող բա ցա ռել հա վա
նա կա նու թյու նը, որ հա մայն քի ան դամ ե րի որոշ խմբի պա րա գա յում 
հա րև ան նե րը հա մընկ նում են ազ գա կան նե րի հետ:
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Գծա պատ կեր 20.  
Գոր ծըն կե րոջ ընտ րու թյու նը՝ կախ ված ագա կան նե րին  

հան դի պե լու հա ճա խա կա նու թյու նից (% հարց ված նե րից)

չէի հիմնի

հայի հետ

գործից հասկացողի հետ

ազգականների հետ

առանձին

8 3 6 3

2 2 4 2

3 4 3 9

9 10 12 11

12 21 17 8

շաբաթը 1 անգամ շաբաթը մի քանի անգամ

ամսվա մեջ 1–2 անգամ ամսվա մեջ մի քանի անգամ

Այս տեղ փորձ է ար վել գտնել օրի նա չա փու թյուն հե տև յալ եր կու 
հար ցե րի կա պից. որ քան հա ճախ են հան դի պում ազ գա կան նե րին և 
ում հետ սե փա կան գործ կհիմ ե ին: Գծագ րից պարզ է դառ նում, որ 
ազ գա կան նե րին ամե նից հա ճախ՝ շա բա թը մի քա նի ան գամ հան դի
պող ան ձինք առա վել հա ճախ նա խընտ րում են սե փա կան գործ հիմ
նել առան ձին: Իսկ ազ գա կան նե րին հա ճախ հան դի պող մարդ կանց 
խմբի հա ջորդ նա խընտ րու թյու նը ազ գա կան նե րի հետ սե փա կան 
գործ հիմ ելն է: Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ազ գա կան նե րին հան դի
պե լու հա ճա խա կա նու թյունն ու ղիղ ազ դե ցու թյուն չու նի սե փա կան 
գործ հիմ ե լիս գոր ծըն կե րոջ ընտ րու թյան որոշ ման հետ:

Առ կա մար տահ րա վեր ներն ըստ լի բա նա նա հա յե րի գնա-
հա տա կան նե րի: Բնակ վե լով օտա րազ գի մի ջա վայ րում, սփյուռ քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, բա ցի ընդ հա նուր կեն սա գոր ծե լու պայ ման նե րի 
նկատ մամբ անձ նա կան` սե ռատա րի քա յին, սո ցի ա լա կան և ադապ
տաց ման այլ առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, կրում են ան հար մա րու
թյուն ներ, որոնք պայ մա նա վոր ված են իրենց էթ նիկ պա տա կա նե լու
թյամբ: Հարկ է նշել, որ կյան քի նույն ան հար մա րու թյուն ներն ամեն 
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էթ նիկ խումբ, լի նի տվյալ երկ րի հիմ ա կան ազ գը, կամ էթ նիկ փոք
րա մաս նու թյուն, յու րո վի է տա նում: Այս հա մա տեք տում կա րև որ է 
պար զա բա նել, թե հատ կա պես ինչն է ան հանգս տու թյուն պատ ճա
ռում տվյալ էթ նիկ խմբին և ին չով է դա բա ցատր վում:

Բա ցի պայ ման նե րի գոր ծո նից, գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ 
խո չըն դոտ ներ և գոր ծըն թաց ներ, որոնք տվյալ խմբի հա մար ծնում 
են այս կամ այլ խնդիր նե րը: Այդ կա րև ո րա գույն գոր ծոն նե րից է ար
ժե քա յին հա մա կար գը, որը, կախ ված լի նե լով վե րև ում թվարկ ված 
հան գա մանք նե րից, բխում է խմբի մեջ ձև ա վոր ված ար ժե քա յին կողմ
նո րո շում ե րից: Վե րոնշ վա ծը առա վել ցայ տուն ար տա հայտ վում է լի
բա նա նա հա յե րի մոտ մտա հո գու թյուն ծնող խնդիր նե րի ցան կում՝ 
որը ար տա ցո լում է հա մայն քում առ կա կեն սա պայ ման նե րը և հա րա
բե րու թյուն նե րի վի ճա կը:

Հա մայն քի ան դամ ե րին ուղ ղված մտա հո գու թյուն նե րը պար
զող հար ցը նպա տակ ու ներ լու ծե լու մի քա նի կա րև որ խնդիր ներ: 
Առա ջի նը` թե ինչ չա փով է այժ մե ա կան ազ գա յին խնդիր ներն ար տա
հայտ վում են անձ նա կան մա կար դա կով: Ըստ մեր վար կա ծի, եթե 
այն մեծ տեղ գրա վի կար ծիք նե րի մեջ, ապա նշա նա կում է, որ հա
մայն քը վտանգ ված է:

Աղյու սակ 2.  
Հա մայն քի ան դամ ե րի ան հանգս տու թյուն նե րը

N Ան հանգս տու թյուն ներ % հարց 
ված  նե րից

Անձ նա յին, հո գե բա նա կան

1 Ոչ հա րա զատ մի ջա վայ րը, հյուր զգա լը 2.4
2 Դա վա ճա նու թյու նը 2.4
3 Ապա գա յի անո րո շու թյու նը 1.8
4 Մարդ կանց ծու լու թյու նը, պա րա պու թյու նը 1.8
5 Մարդ կանց հո գև որ չլի նե լը, ան տար բե րու թյու նը 1.8
6 Ծնող նե րի օտար վա ծու թյու նը երե խա նե րից, 

ըն տա նի քի մյուս ան դամ ե րից
0.6



118 ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ. ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7 Սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի բա ցա կա յու թյու նը, 
հար գան քը 

0.6

8 Առա ջըն թա ցի սահ մա նա փա կու թյու նը 0.6
Երկ րի վի ճա կը

9 Ապա հո վու թյան ան կա յու նու թյու նը 7.7
10 Կար գու կա նո նը, քա ղա ցի ա կան իրա վունք նե րը 4.1
11 Խա ղա ղու թյան խնդի րը 1.8
12 Գա ղա փա րա կան վի ճա կը 1.2
Ֆի նան սատն տե սա կան

13 Գոր ծազր կու թյու նը 2.4
14 Բարձր հար կե րը 0.6
15 Տնտե սա կան, ֆի նան սա կան դժվա րու թյուն նե րը 4.7
16 Տնտե սա կան ան կա յու նու թյու նը 0.6
Հա մայն քա յին/հա մա հայ կա կան

17 Ձու լու մը 1.8
18 Նոր սերն դի ան տար բե րու թյու նը հայ րե նիքի, 

լեզվի հան դեպ
0.6

Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ

19 Հա յաս տա նից ար տա գաղ թը 1.2
Ար տա քին հա րա բե րու թյուն ներ

20 Պա տե րազմ 2.4
21 Կա ռա վա րու թյու նը (Լի բա նան) 0.6
22 Հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
Բնա պահ պա նա կան հար ցեր

23 Ջու րը 2.4
24 Աղ բա հա նու թյան հար ցը 1.8
25 Օդի ապա կա նու թյու նը 1.2
26 Էլեկտ րա կա նու թյու նը 1.2
Ամեն ինչ ան հանգս տաց նում է 2.4
Ոչինչ չի ան հանգս տաց նում 9.5
Դժվա րա ցել է պա տաս խա նել 40.2
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Երկ րորդ խնդիրն էր՝ պար զել հա մայն քի ու մի ջա վայ րի հա րա
բե րու թյան տրա մա բա նու թյունն անձ նա կան մա կար դա կով և էթ նիկ 
պատ կա նե լու թյան զգացումի ու դրա հետ կապ ված ան հանգս տու
թյան չա փա նի շը: Այս պես օրի նակ, որ պես ան հանգս տու թյուն է նշվել 
հյուր լի նե լու զգա ցո ղու թյու նը, նոր սերն դի ան տար բե րու թյու նը ազ
գա յի նի նկատ մամբ և այլն:

Եր րորդ խնդի րը կապ ված է պա տաս խան նե րի բնույ թի հետ: 
Պա տա հա կան չէ, որ այն տրված հար ցը բաց էր, և հարց վո ղը տա լիս 
էր իր ձև ա կեր պում ե րը: Դա հնա րա վո րու թյուն տվեց ստա նալ, այս
պես կոչ ված, ան հանգս տու թյուն նե րի ամ բող ջա կան ցանկ և չա փագ
րել դրանք էթ նիկ խմբի հա մար որո շա կի ո րեն խա ղաղ (ոչ ար տա ռոց) 
պայ ման նե րում: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս լայն հա մե մա տա
կան ներ անց կաց նել տար բեր կա ցու թյուն նե րում գտնվող հա յե րի մի
ջև:

Ին տեգր ված լի նե լով հիմ ա կան հա սա րա կու թյան մեջ, մի ա
ժա մա նակ հան դի սա նա լով ինք նա կազ մա կերպ ման բարձր աս տի
ճան ու նե ցող ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն, Լի բա նա նի հայ հա մայն
քի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու նեն անձ նա կան, հա մայն քա յին, հա մա հայ
կա կան, հա յաս տա նյան ու լի բա նա նյան մտա հո գու թյուն ներ ու ան
հանգս տու թյուն ներ (աղյու սակ 2): Մի այն 10 տո կոս լի բա նա նա հա յեր 
մտա հո գող և ան հագս տաց նող խնդիր ներ չու նեն: Իսկ 40 տո կո սը 
դժվա րա նում է նշել որևէ ան հանգս տու թյուն: Ամե նա շատ մտա հո գու
թյուն նե րը կապ ված են բնա կու թյան երկ րի վի ճա կի հետ (15%), ապա՝ 
սե փա կան անձ նա յին ան հանգս տու թյուն ներն են (12%), որին հա ջոր
դում են ֆի նան սատն տե սա կան (8%) և բնա պահ պա նա կան հար ցե րը 
(6%) և այլն:

Անձ նա կան և հո գե բա նա կան ան հանգս տու թյուն նե րից հե
տաքրք րա կան է նշել ոչ հա րա զատ մի ջա վայ րի և հյուր լի նե լու զգա
ցո ղու թյու նը: Լի բա նա նի հիմ ա կան խնդիր նե րը նրանց ավե լի շատ 
են մտա հո գում, քան հայ կա կան հա մայն քի նը: Հա յաս տա նի մա սին 
մտա հո գու թյուն նե րը չեն ար տա հայտ վում անձ նա կան մա կար դա կով:

Բեյ րու թա հա յե րի մտա հո գու թյուն նե րի շար քը, ըստ առա ջարկ
ված խմբա վոր ման սկզբուն քի, ար տա հայ տում է այն իրո ղու թյու նը, 
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որ յու րա քան չյուր անձ առա ջին հեր թին մտա հոգ է իր կյան քի պայ
ման նե րով ու սե փա կան զգա ցո ղու թյամբ, ապա՝ այն խնդիր նե րով, 
որոնք հան րա յին են՝ կապ ված են բնա կու թյան երկ րի, հա մայն քի, 
հայ րե նի քի հետ:

Միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն ներ: Լի բա նա նա հա յե րի շրջա
նում միգ րա ցի ոն իրա կա նու թյունն իմաս տա վո րե լու հա մար հար կա
վոր է առանձ նաց նել դրա ըն թաց քի վրա ազ դող մի շարք օբյեկ տիվ 
գոր ծոն ներ: Հարկ է նշել, որ նշա նա կա լի չա փով նման դեր կա տա
րում է Մեր ձա վոր Արև ել քում ձև ա վոր ված ան բա րեն պաստ քա ղա քա
կան իրադ րու թյու նը, որը հան գեց րել է տնտե սա կան անկ ման, ինչ
պես նաև 19701980ական թթ. Լի բա նա նում տե ղի ու նե ցած ար տա
կարգ իրա դար ձու թյուն նե րը: Նշվա ծը, ան կաս կած, ձև ա վո րում է 
պատ կե րա ցում ե րի ու նպա տա կադ րում ե րի ընդ հա նուր խո րա
պատ կե րը՝ ինչ պես Լի բա նա նի ամ բողջ բնակ չու թյան, այն պես էլ նրա 
առան ձին հատ ված նե րի, մաս նա վո րա պես հա յե րի հա մար: Են թադր
վում է, որ այդ երկ րում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի էու թյու նը բա
ցա հայ տող առա վել հստակ ցու ցա նի շը միգ րա ցի ոն իրա կա նու թյունն 
է, որը նե րա ռում է այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են ար դի միգ
րա ցի ոն կազ մը, տա րա ծա կան շար ժու նու թյու նը, ուղղ վա ծու թյու նը և 
նրա ծնող գոր ծոն նե րը:

Միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րը և նրանք առա ջաց նող 
պայ ման նե րը պար զա բա նե լու հա մար առանձ նա կի տեղ են գրա վում 
էմ պի րիկ հե տա զո տու թյան նյու թե րը, որոնք ընտ րան քա յին հա
մախմ բու թյան շրջա նակ նե րում օգ նե ցին պատ կե րա ցում կազ մել հայ 
բնակ չու թյան տա րա ծա կան տե ղա շար ժե րի մա սին: Հե տա զո տու
թյան տվյալ նե րի հի ման վրա փորձ է ար վում որա կա պես վեր լու ծե լու 
Լի բա նա նի հայ հա մայն քի միգ րա ցի ոն իրա վի ճա կը և ի հայտ բե րե լու 
նրա որոշ հատ կան շա կան գծեր եր կու դի տան կյու նից՝ հնա րա վոր և 
հե տա հա յաց:

Վեր ջին պա տե րազ մից ժա ռան գու թյուն մա ցած տնտե սա կան 
ծանր կա ցու թյու նը և Մեր ձա վոր Արև ել քում լար վա ծու թյան խո րա ցու
մը անդ րա դար ձան այդ երկ րում ապ րող մարդ կանց կյան քի շատ 
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ոլորտ նե րի: Այս պես, եր բեմ ի ծաղ կուն հայ կա կան հա մայն քի շատ 
ան դամ եր այժմ կանգ նած են ընտ րու թյան առ ջև. կամ փո խել բնա
կու թյան վայ րը, կամ էլ մալ երկ րում՝ ակն կա լե լով իրա դար ձու թյուն
նե րի բա րեն պաստ ելք: Նման պատ կեր է ցույց տա լիս նաև հարց ման 
տվյալ նե րը: Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի 47 տո կո սը որո շել է մալ, 
20 տո կո սը ար տա գաղ թե լու հար ցում անո րո շու թյան մեջ է, իսկ 33 
տո կո սը պատ րաստ վում է լքել եր կի րը: Փոր ձա գետ նե րը նույն պես 
հա մա կար ծիք էին, որ մալն ընտ րե լու դեպ քում գոր ծում է ինք նա
պահ պան ման բնազ դը, որը թույլ չի տա լիս Լի բա նա նի հա մե մա տա
կան կա յու նու թյու նը փո խա րի նել ու րիշ երկ րի ձգող ան հայ տու թյամբ, 
իսկ Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու դեպ քում՝ էթ նի կա կան հայ րե նի քում 
հար մար վե լու կան խա հայտ դժվա րու թյուն նե րի վա խը: Փոր ձա գետ
նե րը դժվա րու թյուն նե րի թվում նշել են աշ խա տա տե ղե րի, ինչ պես 
նաև անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում բա րո յա կան ու նյու թա կան աջակ
ցու թյուն ցույց տվող շրջա պա տի բա ցա կա յու թյու նը:

Գծա պատ կեր 21.  
Միգ րա ցի ա յի մտադ րու թյուն նե րը և ուղ ղու թյուն նե րը  

լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում (% հարց ված նե րից)

20%
25%

8%

47%

Հայաստան

Այլ երկիր

ԴՊ

Մտադիր չեմ մեկնել

Հարց ման տվյալ նե րը նաև ցույց են տա լիս, որ հարց ված նե րի 
25 տո կո սը Հա յաս տանն է ընտ րել որ պես միգ րա ցի ա յի հա վա նա կան 
ուղ ղու թյուն: Նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի տնտե սա կան ան կա
յու նու թյու նը և գոր ծա րա րու թյան հա մար ան բա րեն պաստ պայ ման
նե րը, կա րե լի է են թադ րել, որ նրանք Հա յաս տանն ըն կա լում են որ
պես հայ րե նիք, որ պես բա ցար ձակ ար ժեք, որը նրանք իրենց դաս
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տի ա րա կու թյան բե րու մով ըն դու նում են ադապ տաց ման դժվա րու
թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ հան դերձ:

Գծա պատ կեր 21ից երև ում է, որ այլ երկր ներ ար տա գաղ թել 
ցան կա ցող նե րը կազ մել են ըն դա մե նը 8 տո կոս: «Այլ երկր ներ» ար
տա հայ տու թյու նը կոնկ րե տաց նե լով նշենք, որ, փոր ձա գետ նե րի խոս
քե րից դա տե լով, հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Լի բա նա նում 
ստեղծ ված կյան քի թան կու թյան պատ ճա ռով երկ րի ներ սում տե ղա
փոխ վե լուց բա ցի, ար տա գաղ թի հա մար ընտ րում են հա րև ան արա
բա կան երկր նե րը, ինչ պես նաև ԱՄՆը և Կա նա դան: Սա կայն, փոր
ձա գետ նե րի կար ծի քով, վեր ջերս նկատ վում է գա ղութ նե րի թվի 
կրճա տում: Մեջ բե րենք փոր ձա գետ նե րից մե կին, որը ոչ մի այն մատ
նան շում է միգ րա ցի ա յի ուղ ղու թյուն նե րը, այ լև բա ցատ րում է վեր ջին 
տա րի նե րին միգ րա ցի ոն հոս քի կրճատ ման պատ ճա ռը: «Քա ղա քա
ցի ա կան պա տե րազ մից հե տո բազ մա թիվ հա յեր սկսե ցին ար տա
գաղ թել արա բա կան երկր ներ, Ամե րի կա և Կա նա դա, և մի այն փոքր 
մասն է ճա նա պարհ ընկ նում դե պի Եվ րո պա: Այ սօր երկ րից կա տար
վող ար տա գաղ թը ավե լի փոքր չա փեր ու նի լոկ այ ցագ րե րի ստաց
ման դժվա րու թյուն նե րի կամ տե ղա փոխ ման հա մար անհ րա ժեշտ մի
ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով…»: Լոս Ան ջե լե սի հայ հա
մայն քի փոր ձա գետ նե րից (ՍԱՄ ծրագ րի շրջա նակ նե րում) մեր ստա
ցած հար ցազ րույց նե րը հաս տա տում են լի բա նա նա հայ փոր ձա գետ
նե րի ասա ծը: Նրանց կար ծի քով, վեր ջերս դիտ վում է Լոս Ան ջե լե սի 
հա մայն քի շար քե րի հա մալ րում, այս պես կոչ ված, ճգնա ժա մա յին 
երկր նե րի հայ կա կան հա մայնք նե րից: Դրանց թվում նշված են Լի բա
նա նը և Մեր ձա վոր Արև ել քի այլ երկր ներ:

Խո սե լով վեր ջին տա րի նե րին դե պի լի բա նա նա հայ հա մայնք « 
ներ հոս քի » մա սին, տե ղին է նշել, որ, փոր ձա գետ նե րի գնա հատ ման 
հա մա ձայն, դա տե ղի է ու նե նում հիմ ա կա նում սի րի ա հա յե րի հաշ
վին, որոնք «… չեն հաս նում մին չև ԱՄՆ և ի վեր ջո ընտ րում են Լի բա
նա նը: Սա կայն դա տե ղի է ու նե նում ոչ թե երկ րի բա րեն պաստ պայ
ման նե րի պատ ճա ռով, այլ տե ղա փոխ վե լից մեծ հե ռա վո րու թյան հա
մար մի ջոց նե րի ան բա վա րա րու թյան և ԱՄՆ մուտ քի այ ցա գիր ստա
նա լու բար դու թյան պատ ճա ռով… »:
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Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում ար ձա նագր վող միգ րա
ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րը մեծ մա սամբ բնո րոշ են երի տա սարդ և 
մի ջին սե րունդ նե րին, ին չը հստա կո րեն երև ում է գծա պատ կեր 22ից: 
Ստեղծ ված իրա վի ճա կը մեկ նա բա նե լիս փոր ձա գետ նե րը նշում են, 
որ ավագ սե րուն դը, չնա յած իր մա լու որոշ մա նը, չի դա տա պար տում 
երի տա սար դու թյա նը: Ահա առա վել բնո րոշ մեկ նա բա նու թյուն նե րից 
մե կը. «… առ կա են որո շա կի կաս կած ներ երկ րի ապա գա յի առն չու
թյամբ: Ավագ սե րուն դը դեռ կա րող է ան հայտ ապա գա ու նե ցող երկ
րում մալ հա նուն հա մայն քի պահ պան ման, բայց կրտսեր սե րուն դը 
լքում է այն: Ան ցյա լում իրար հան դի պե լիս հա յե րը հարց նում էին, թե 
ինչ պես են գոր ծե րը: Հի մա հարց նում են մեկ բան՝ զա վակ նե րիդ ո՞ւր 
կու ղար կես»:

Գծա պատ կեր 22.  
Միգ րա ցի ա յի ցան կու թյունն ըստ տա րի քա յին խմբե րի  

(% հարց ված նե րից)

7%

13%

10%

7%

2%1%

7%

12%

6%

17%

25%

20%

Մտադիր չեմ մեկնել ԴՊԱյլ երկիրՀայաստան

18–29

30–49

50 և ավելի

Գծա պատ կեր 22ում նշված են լի բա նա նա հա յե րի միգ րա ցի ա յի 
նա խընտ րե լի ուղ ղու թյուն նե րը, ինչ պես նաև տե սա նե լի են միգ րանտ
նե րի տա րի քա յին խմբե րը՝ մեծ մա սամբ երի տա սար դու թյուն և աշ
խա տու նակ խմբին:

Արա կան և իգա կան սե ռի լի բա նա նա հա յե րի մտադ րու թյուն նե
րի հար ցում նկատ վում է որո շա կի օրի նա չափ առանձ նա հատ կու
թյուն ներ: Ընդ հա նուր առ մամբ, կա նայք ավե լի քիչ են հակ ված տե
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ղա փոխ վել, իսկ տղա մարդ կանց զգա լի մա սը, որ պես միգ րա ցի ա յի 
հա վա նա կան ուղ ղու թյուն ընտ րում է, Հա յաս տա նը: Հա մայն քում կա
նանց տե ղա շար ժի ցածր ցու ցա նիշ նե րը, հա վա նա բար, կապ ված են 
մի կող մից հա յե րի ավան դա կան դաս տի ա րա կու թյան սե ռա յին 
առանձ նա հատ կու թյան հետ, մյուս կող մից՝ մեկ նե լու մի ջոց նե րի ան
բա վա րա րու թյան հետ:

Առ կա նյու թի հի մա վրա հնա րա վոր դար ձավ ու սում ա սի րել 
լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի փոխ կապ վա ծու
թյու նը նրանց միգ րա ցի ա յի ցան կու թյան և ուղ ղու թյան ընտ րու թյան 
հետ:

Գծա պատ կեր 23.  
Միգ րա ցի ա յի ցան կու թյան կա պը սո ցի ա լա կան  

կար գա վի ճա կի հետ (% հարց ված նե րից)

2%

2%
1%3%

3% 3%0%

0%

0%

0%

3%

1%

1%

4%

4%

5%

12%

9%

2%

2%

11%

1%

1% 0%

9%

2% 3%

7%

G G1 B B1 A A1 D

ԴՊ

Մտադիր չեմ մեկնել

Այլ երկիր

Հայաստան

Գծա պատ կեր 23ից երև ում է, որ Լի բա նյան հայ հա մայն քի 
մաս նա գետ նե րի սո ցի ալպրո ֆե սի ո նալ խմբի (A խումբ) ներ կա յա
ցու ցիչ ներն առա վել հակ ված են տե ղա փոխ վել Հա յաս տան կամ չեն 
ցան կա նում ար տա գաղ թել ու րիշ երկր ներ: Ձեռ նար կա տե րե րը հիմ
նա կա նում չեն ցան կա նում տե ղա փոխ վել, ին չը բնա կան է: Մի ջին 
տեխ նի կա կան որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի խմբի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը կազ մում են չկողմ ո րոշ ված նե րի խում բը: Ստաց
ված ար դյունք նե րը թե րևս բա ցատր վում են նրա նով, որ մի ջին տեխ
նի կա կան որա կա վո րու մը պա հան ջարկ ու նի և թույլ է տա լիս ամե նու
րեք աշ խա տան քի տե ղա վոր վել:
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Հաշ վի առ նե լով, որ Բեյ րու թի հայ հա մայն քը բաղ կա ցած է որո
շա կի տա րա ծաշր ջան նե րից եկած ան ձան ցից3, հարկ է դի տար կել, թե 
«ել քի» տա րա ծաշր ջա նը կապ ու նի՞ ար դյոք միգ րա ցի ա յի ուղ ղու թյան 
ընտ րու թյան կամ Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու որոշ ման հետ:

Ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա ի հայտ եկավ այս պի սի օրի
նա չա փու թյուն. Լի բա նա նում կամ Սի րի ա յում և Թուր քի ա յում ծնված 
հարց վող նե րը նա խընտ րում են մալ երկ րում (52%) կամ տե ղա փոխ
վել Հա յաս տան (18%): Նմա նօ րի նակ մտադ րու թյուն նե րի պատ ճառ 
կա րող է հան դի սա նալ հա յե րի ազ գա յին ար ժեք նե րի ան խա թա րու
թյունն ապա հո վող մեր ձա վո րա րև ե լյան հար մա րա վետ մի ջա վայ րը և 
այդ առն չու թյամբ ի հայտ եկած կապ վա ծու թյու նը սե փա կան «փոքր» 
հայ րե նի քին: Իբ րև միգ րա ցի ա յի հնա րա վոր ուղ ղու թյուն Հա յաս
տանն ընտ րած խմբի մտադ րու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել ազ գա յին 
գի տակ ցու թյամբ պայ մա նա վոր ված կա յուն ար ժե քա յին կողմ ո րո
շում ե րով: Հա մայն քա յին կյան քի այդ երև ույ թի առա վել կոնկ րետ 
բա ցա հայտ ման նպա տա կով դի տար կենք հա մայն քա յին գոր ծու նե ու
թյան շրջա նակ նե րում հա յե րի ակ տի վու թյան և միգ րա ցի ա յի մտադ
րու թյուն նե րի փո խա դարձ կա պի բնույ թը:

Հե տաքր քիր էր պար զել, թե, մի կող մից, հարց վող նե րի տե ղա
փոխ վե լու մտադ րու թյու նը կախ վա՞ծ է ար դյոք ազ գա յին հա մայն քա
յին կա ռույց նե րում նրանց ներգ րավ վա ծու թյան աս տի ճա նից, և մյուս 
կող մից, թե շարժ ման ինչ պի սի վեկ տոր է ընտ րում նրանց այն մա սը, 
որը ներգ րավ ված է ազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում:

Ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն պարզ վել է, որ կե ցու թյան 
երկ րում մա լու և սե փա կան գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կե լու ցան
կու թյու նը բնո րոշ է հա մայն քա յին կա ռույց նե րում գոր ծող բո լոր 
հարց ված նե րին: Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու հա վա նա կան ցան կու
թյուն հայտ նած նե րի առա ջա տար նե րը ազ գա յին կա ռույց նե րի առա
վել ակ տիվ ան դամ երն են: Վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ ազ գա
յին կա ռույց նե րում բարձր պաշ տոն ներ զբա ղեց նող նե րը, ինչ պես 
նաև ազ գա յին մի ջո ցա ռում ե րի հո վա նա վոր ներն ու կազ մա կեր պիչ
նե րը նա խընտ րում են մալ Լի բա նա նում: Սա օրի նա չափ է. խոս քը 

3 Տես՝ Հայ սփյուռք. Հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ 290:
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հա մայն քի ճա կա տագ րի նկատ մամբ ոչ ան տար բեր հայ հա սա րա կա
կան խա վե րի մա սին է, որոնք հա մայն քում նաև ու նեն որո շա կի կար
գա վի ճա կա յին դիր քեր և ըստ այդմ տնտե սա կան կա յու նու թյուն: 
Թվարկ ված փաս տարկ նե րը նրանց բա վա կա նա չափ ամուր կեր պով 
պա հում են հա րա զատ երկ րում: Այս առու մով հա մե մա տա բար ակ
տիվ ան ձինք նույն պես հիմ ա կա նում հակ ված չեն հե ռա նալ Լի բա
նա նից, բայց նրանց մեջ երկմ տող նե րի տո կո սը մո տիկ է Հա յաս տան 
կամ այլ երկր ներ տե ղա փոխ վել ցան կա ցող նե րի տո կո սին: Աս վա ծից 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մոտ ապա գա յում հա մայն քի ազ գա յին կա
ռույց նե րից լուրջ ար տա հոսք չի սպաս վում, հե տև ա բար կա րե լի է 
կան խա տե սել լի բա նա նա հա յե րի էթ նո սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու թյան 
հա մե մա տա կան կա յու նու թյուն, հա մե նայն դեպս՝ ամե նա մոտ ժա մա
նակ ներս:

Գծա պատ կեր 24.  
Միգ րա ցի ա յի ցան կու թյան կա պը հա մայն քա յին  

կազ մա կեր պու թյուն նե րում հա յե րի զբա ղեց րած դիր քի հետ  
(% հարց ված նե րից)

ԴՊ

Մտադիր չեմ մեկնել

Այլ երկիր

Հայաստան
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հովանավոր կազմակերպիչ անդամ մասնակից ոչ մեկը

Հե տա զո տու թյան հա ջորդ խնդի րը Հա յաս տան տե ղա փոխ վե
լու ցան կու թյան և հայ րե նիք այ ցե լե լու հա ճա խա կա նու թյան հա րա բե
րակ ցու թյան բա ցա հայ տում էր: Հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ 
Հա յաս տան տե ղա փոխ վել ցան կա ցող նե րի ամե նա բարձր տո կո սը 
դիտ վում է այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում, որոնք հայ րե նիք այ ցե
լել են 23 տա րին մեկ: Հա վա նա կան ցան կա ցող նե րի գրե թե մի ան
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ման տո կոս դիտ վել է «Տա րե կան 23 ան գամ», «Ամեն տա րի» և «Չեմ 
այ ցե լում» խմբե րում: Հայ րե նիք չայ ցե լած ան ձանց մեջ տե ղա փոխ վել 
ցան կա ցող նե րի տո կո սը չնչին էր: Ու շադ րու թյուն դարձ նե լով այն 
փաս տին, որ Հա յաս տան հա ճախ (տա րե կան 23 ան գամ և ամեն 
տա րի) այ ցե լող հարց ված նե րը չեն ու զում ապ րել հայ րե նի քում, կա
րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն տեղ հա ճա խա կի կա տար վող այ ցե լու
թյուն նե րի ըն թաց քում Հա յաս տա նի կյան քի որո շա կի դժվա րու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ լա վա տե ղյա կու թյու նը կան խում է նույ նիսկ հա վա
նա կան վե րաբ նա կու թյան ձգտող նե րի հոս քը: Մինչ դեռ 23 տա րին 
մեկ կա տար վող այ ցե լու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գնա
հա տե լու դրա կան փո փո խու թյուն նե րը և մի ան գա մայն ըն դու նե լի 
հա մա րե լու տե ղա փոխ ման գա ղա փա րը:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հնա րա վոր դար ձավ ի հայտ բե
րել այս պի սի օրի նա չա փու թյուն: Հա յաս տան տե ղա փոխ վել ամե նա
շատ ցան կա նում են այն ան ձինք, որոնք Հա յաս տան այ ցե լել են որ
պես զբո սաշր ջիկ ներ: Այն խում բը, որի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Հա յաս
տա նում գոր ծա րա րու թյամբ են զբաղ վել, ամե նա փոքր տո կոսն է 
կազ մում տե ղա փոխ վել ցան կա ցող նե րի մեջ:

Աս վա ծից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ եթե ժա ման ցի նպա տակ
նե րով Հա յաս տան կա տար վող այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ հայ րե
նի քի պատ կե րը ներ կա յա նում է փոքրինչ իդե ա լա կա նա ցած տես
քով, ապա գործ նա կան ու ղև ո րու թյուն նե րի ժա մա նակ երև ան են գա
լիս ձեռ նե րե ցու թյան հետ կապ ված բազ մա թիվ բար դու թյուն ներ, ինչ
պես նաև լի բա նա նա հա յե րի հա մար բա ցա հայտ վում են երկ րի 
ամե նօ րյա կյան քի ու րիշ սո ցի ա լա կան խնդիր ներ: Բնա կան է, որ այս 
ամե նը հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հետ է պա հում Հա յաս տա
նում բնա կու թյուն հաս տա տե լու վե րա բե րյալ որո շում ըն դու նե լուց:

Մեր տրա մադ րու թյան տակ գտնվող տվյալ նե րը հնա րա վո րու
թյուն տվե ցին ի հայտ բե րել «հայ րե նի քի մա սին պատ կե րա ցում ե
րի» և Հա յաս տան ներ գաղ թե լու ցան կու թյան կա պը: Հե տա զո տու
թյան ըն թաց քում պարզ վեց, որ հա մայն քի այն ան դամ ե րը, որոնք 
նշել էին, թե «հայ րե նիք» հաս կա ցու թյունն իրենց հա մար «Հա յաս
տանն» է, առա վել շատ են հակ ված տե ղա փոխ վե լու Հա յաս տան:
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Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ըն տա նի քը ձև ա վո րում 
է ան հա տի սո ցի ալմշա կու թա յին հատ կա նիշ նե րը, օգ նում յու րաց նե
լու տվյալ մի ջա վայ րում գո յու թյուն ու նե ցող ար ժեք նե րը և վար քի նոր
մե րը, մեր հար ցա րա նում որո շա կի ու շադ րու թյուն էր հատ կաց վել 
տա րա ծա կան տե ղա շար ժե րին հակ ված ան ձանց՝ ըստ նրանց ըն տա
նի քի կազ մի: Ստաց ված տվյալ նե րը վկա յում են, որ (մալ ցան կա
ցող նե րի մեջ) կա յու նու թյան ամե նա մեծ տո կոսն առ կա է պարզ ըն
տա նիք նե րում (42%), իսկ մի այ նակ մար դիկ հիմ ա կա նում ու զում են 
մեկ նել ու րիշ երկր ներ: Բարդ ըն տա նիք նե րում գե րակշ ռում է տե ղա
փոխ վել կամ մալ ցան կա ցող նե րի գրե թե նույն տո կո սը: Մի այ նակ 
մարդ կանց և բարդ ըն տա նիք նե րի տե ղա շար ժե րին բարձր հակ վա
ծու թյան վե րա բե րյալ ստաց ված ար դյունք նե րը բա ցատ րե լով նշենք, 
որ մի այ նակ մարդ կանց ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի անձ
նյա ըն դուն վող որոշ մամբ, իսկ բարդ ըն տա նիք նե րի դեպ քում՝ տե ղա
փոխ մանն առնչ վող կար ծիք նե րի բազ մա զա նու թյամբ:

Ազ գա յին ինք նու թյու նը պայ մա նա վո րող չա փա նիշ նե րի (ինչ
պի սիք են մայ րե նի լեզ վի կի րա ռու թյու նը, կրո նա կան հա վա տար մու
թյու նը) և միգ րա ցի ա յի ցան կու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը տե սա նե
լի դարձ նե լու նպա տա կով, հարց ված նե րի պա տաս խան նե րի հի ման 
վրա, կազմ վել են հա մա պա տաս խա նա բար 3 և 4 աղյու սակ նե րը:

Աղյու սակ 3.  
Լեզ վա կան վար քի և միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րի կա պը  

(% հարց ված նե րից)

Տե ղա փոխ վե լու տրա մադ րու թյուն նե րը  
և ուղ ղու թյուն նե րը

Տա նը 
խո սում են՝

Դե պի 
Հա յաստան

Դե պի  
այլ 

եր կիր

Մտա դիր 
չի 

Դժվա րա
նում է 

պա տաս
խա նել

Ըն դա
մե նը

Հա յե րեն 31 10 62 27 100
Արա բե րեն 1 0 1 0 100
Անգ լե րեն 0 0 0 1 100
Ըն դա մե նը 32 10 63 28 100
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Ըստ աղյու սակ 3ի, երև ան եկավ այս պի սի պատ կեր. այն ըն
տա նիք նե րում, որ տեղ հարց ված նե րը խո սում են հա յե րեն, առա վել 
մեծ տո կոս ներ են կազ մում ար տա գաղ թել չցան կա ցող նե րը (62%) և 
հա վա նա կան հայ րե նա դարձ նե րը (31%): Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ հարց ված նե րի 93 տո կո սը «փոքր հայ րե նի քում» 
ապ րե լով, մայ րե նի լեզ վով խո սե լով՝ կա րև որ է հա մա րում իր ազ գա
յին հատ կա նիշ նե րի պահ պա նու մը: Նրանց 62 տո կո սի հա մար հար
մա րա վետ է սե փա կան ընտ րու թյա նը չխո չըն դո տող երկ րում ապ րե
լը, իսկ 31 տո կո սը տե ղա փո խու թյան դեպ քում իր ապա գան տես նում 
է բա ցա ռա պես մայր հայ րե նի քում:

Աղյու սակ 4.  
Կրո նա տա ծու թյան և միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րի մի ջև կա պը  

(% հարց ված նե րից)

Տե ղա փոխ վե լու տրա մադ րու թյուն նե րը  
և ուղ ղու թյուն նե րը

Հա յաս
տան

Այլ 
եր կիր

Մտա դիր 
չի 

Դժվա րա
նում է 

պա տաս
խա նել

Ըն դա
մե նը

Խո րը  
հա վա տա ցյալ 15 6 39 14 100

Պար զա պես 
հա վա տա ցյալ է 15 4 21 10 100

Ան տար բեր է 2 0 1 2 100
Չի հա վա տում 0 0 1 1 100
Ըն դա մե նը 32 10 62 27 100

Երկ րորդ աղյու սա կից (4) երև ում է, որ հարց ման մաս նա կից նե
րի մեջ խո րա պես հա վա տա ցյալ ան ձինք (39%) և պար զա պես հա վա
տա ցյալ նե րը (21%) նա խընտ րում են չփո խել կե ցու թյան եր կի րը: Այդ 
նույն խմբե րում հարց ված նե րի 15ական տո կո սը Հա յաս տան տե ղա
փոխ վե լու մտադ րու թյուն է ար տա հայ տել: Կրո նը դի տար կե լով որ
պես էթ նո պահ պան գոր ծըն թաց նե րի առա ջա տար բա ղադ րի չը, 
նշենք, որ հարց ման մաս նա կից նե րի 60 տո կո սը հա վա տա ցյալ է, ին
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չը, նախ և առաջ, մեկ ան գամ ևս ապա ցու ցում է լի բա նա նա հայ հա
մայն քի նվիր վա ծու թյու նը հա մազ գա յին ար ժեք նե րին, և երկ րորդ, 
այս առու մով հաս տա տում է ապ րուս տի հար մա րա վե տու թյու նը փոքր 
հայ րե նի քում: Այդ խմբում 15 տո կո սի ընտ րու թյու նը, որը հա վա նա
կան միգ րա ցի ա յի ուղ ղու թյուն է ընտ րել իր պատ մա կան հայ րե նի քը, 
դար ձյալ կա րե լի է բա ցատ րել ազ գա յին ար ժեք նե րի հարգ ման ոգով 
ստա ցած դաս տի ա րա կու թյամբ:

Պետք է նշել, որ հե տա զո տու թյան նպա տակ ներն են եղել բեյ
րու թյան հա մայն քում ձև ա վոր ված միգ րա ցի ոն իրա վի ճա կի պար զու
մը և դրա ին տեն սի վու թյան ու ուղղ վա ծու թյան վրա մեր կար ծի քով 
կա րև որ որոշ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան բա ցա հայ տու մը: Տվյալ տե
սան կյու նից հե տա զո տու թյան հիմ ա կան հե տև ու թյու նը դար ձավ 
այն, որ այ սօր, երկ րի սո ցի ա լա կան ու տնտե սա կան ան կա յու նու թյան 
պայ ման նե րում Լի բա նա նի հայ հա մայն քի հարց ված ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մի մա սը իր հա մար ընտ րել է ադապ տիվ ռազ մա վա րու թյուն նե
րի հա վա քա կազմ և միգ րա ցի ան օգ տա գոր ծում է որ պես դրանց հաս
նե լու գոր ծիք: Սա կայն միգ րա ցի ա յի չա փերն առայժմ էա կան ազ դե
ցու թյուն չեն գոր ծում ամ բող ջու թյամբ վերց րած հա մայն քի «պահ
պան վա ծու թյան» վրա: Հարց ված նե րից նրանք, ում գոր ծու նե ու թյունն 
ապա հո վում է հա մայն քի հե տա գա էթ նո սո ցի ա լա կան զար գա ցու մը, 
հիմ ա կա նում մտա դիր չեն ար տա գաղ թել:

Այն հարց ված նե րը, ում ըն տա նիք նե րում ար մա տա վոր ված են 
ազ գա յին ար ժեք նե րը (օրի նակ, մայ րե նի լե զուն, կրո նը), նույն պես 
կա յուն են իրենց մա լու ընտ րու թյան մեջ: Իհար կե, որո շա կի եր կյուղ
ներ է առա ջաց նում եր կի րը լքե լու երի տա սարդ սերն դի ցան կու թյու
նը, սա կայն, հաշ վի առ նե լով նրանց շար ժա ռիթ նե րը և, ինչ պես նշել 
են փոր ձա գետ նե րը, «սե փա կան հա մայն քի հան դեպ սի րո ոգով 
ստա ցած դաս տի ա րա կու թյու նը», կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ երկ րի 
տնտե սա կան կա ցու թյան կա յու նաց մա նը զու գըն թաց հնա րա վոր է 
նաև հե տա դարձ հոսք: Հե տա զո տու թյան մեջ որ պես միգ րա ցի ա յի 
«հա վա նա կան» ուղ ղու թյուն ար տա հայտ ված հայ րե նա դար ձա կան 
տրա մադ րու թյուն նե րը նույն պես կա րե լի է գնա հա տել որ պես հա
մայն քի ներ սում էթ նի կու թյան պահ պան վա ծու թյան դրսև որ ման 
հաս տա տում:
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Տե ղին է նշել, որ թեև մեր ընտ րած ցու ցա նիշ նե րը որո շա կի 
լույս սփռե ցին հա մայն քի միգ րա ցի ոն իրա վի ճա կի վրա, գո յու թյուն 
ու նեն նաև բազ մա թիվ այլ ցու ցիչ ներ, որոնք ըն դու նե լի են ինչ պես 
առան ձին խմբե րի, այն պես էլ ամ բող ջու թյամբ վերց րած հա մայն քի 
հե տա զո տու թյան հա մար: Ուս տի մենք հակ ված ենք այն մտքին, որ 
այս ուղ ղու թյամբ հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րի անց կա ցու մը, ինչ
պես նաև մարդ կանց լայ նա մասշ տաբ հար ցու մը կօգ նեն ի հայտ բե
րե լու Բեյ րու թի հա մայն քի միգ րա ցի ոն իրա վի ճա կի ամ բող ջա կան 
պատ կե րը և կան խա տե սե լու դրա հե տա գա էթ նո սո ցի ա լա կան զար
գաց ման մի տում ե րը:

▪ ▪ ▪
Այս պի սով, ստաց ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան նյու թե րի վեր լու

ծու թյու նը ցույց տվեց, որ լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում կա տար վող 
սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րը բնա կա նոն են և ըն թա նում են հա մայն
քի ան դամ ե րի մաս նա գի տա կան և կրթա կան զար գաց ման ու ղով: 
Բա վա կա նին արա գըն թաց սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րի ճնշող մե
ծա մաս նու թյու նը վե րըն թաց է. ակ նա ռու է հա յե րի սո ցի ա լա կան կազ
մի բար դաց ման և բազ մա շեր տաց ման մի տու մը: Սա վկա յում է, մի 
կող մից, քա ղա քա կան և սո ցի ալտնտե սա կան բա րեն պաստ մի ջա
վայ րի առ կա յու թյան, մյուս կող մից, հայ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 
վե րըն թաց սո ցի ա լա կան զար գաց ման հակ վա ծու թյա նը մա սին: 
Դրան հա վա նա բար նպաս տում է նաև այն հան գա ման քը, որ հա
մայն քը շատ կազ մա կերպ ված է, և այն տեղ գե րակշ ռում են բա վա կա
նին մի ան ման սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժեր խթա նող ար ժեք նե րը: 
Վեր ջին նե րիս առ կա յու թյու նը և ազ դե ցու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել 
լի բա նա նա հա յե րի մոտ նե րէթ նիկ մի ջանձ նա յին կա պե րի հա ճա խու
թյամբ և ամ րու թյամբ՝ լի նի դա ըն տա նի քի ներ սում և արյու նակ ցա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում, թե ըն կե րա կան ու գործ նա կան մի ջա
վայ րե րում և հա մայն քա յին կա ռույց նե րում: Ինչ պես երև ում է, որ 
արագ զար գա ցող նման պայ ման նե րում լի բա նա նա հա յե րը ոչ մի այն 
պահ պա նում և վե րար տադ րում են սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի առանձ նա հա տուկ հատ կա նիշ նե րը, այլ նաև ամ րագ րում և 
զար գաց նում են դրանք՝ տա լով նոր նրբե րանգ ներ: Այս մա սին են 
վկա յում հե տա զո տու թյան մեջ ընդգրկ ված, այս պես կոչ ված, ստու գիչ 
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հար ցադ րում ե րը, որոնք հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե ցին ներ թա փան
ցել այդ հա րա բե րու թյուն նե րի ավե լի խոր քա յին շեր տեր՝ դե պի վար
քագ ծի և դրդա պատ ճառ նե րի իրա կան հիմ քեր:

ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Լի բա նա նա հա յե րի էթ նոմ շա կու թա յին մի ջա վայ րը բնո րոշ վում 
է մշա կու թա յին կյան քի այն հա մա կար գով, որը վե րար տադր վեց ազ
գի որո շա կի մա սի հոծ զանգ վա ծի մոտ՝ բա րեն պաստ քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան և էթ նո սո ցի ա լա կան պայ ման նե րում: Հե տա զո տու թյան 
հա մար կա րև որ էր պար զա բա նել, թե հո գև որ կյան քի որ ոլորտ նե
րում և ինչ պես է ար տա հայտ վում էթ նիկ բա ղադ րի չը: Այս հա մա
տեքս տում բա վա կա նին հե տաքրք րա կան է այդ բա ղադ րի չի բնույ թի 
և ձևի ար տա հայտ ման տրա մա բա նու թյու նը այ լազ գի մի ջա վայ րում: 
Նման գոր ծըն թաց նե րը բա ցա հայ տե լու և օրի նա չա փու թյուն նե րը 
պար զե լու նպա տա կով հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հա վա քագր վել 
են այն պի սի տվյալ ներ, որոնք ըն դու նակ են ցույց տալ լի բա նա նա հա
յե րի հո գև որ կեն սա կեր պի առանձ նա հատ կու թյան էթ նիկ տար րե րը: 
Այն վե րա բեր վում է լի բա նա նա հա յե րի գի տակ ցու թյան և վար քագ ծի 
այն պի սի տար րե րին ինչ պի սին են՝ տե ղե կատ վա կան դաշ տը, ազ գա
յին հո գև որ դի մա գի ծը և դրա ար տա ցո լու մը գի տակ ցու թյան և վար
քագ ծի տար րե րում, ար ժե քա յին կոմ ո րո շում ե րը, լե զուն ու կրթու
թյու նը, կրո նա տա ծու թյունն ու եկե ղե ցին, վե րա բեր մունքն ազ գա միջ
յան ամուս նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ազ գա յին ակա նա վոր գոր ծիչ նե
րի, ազ գի ու հայ րե նի քի ըն կա լում ե րը:

Տե ղե կատ վա կան դաշտ. մե դիա լսա րա նը: Բեյ րու թի հայ կա
կան հա մայնքն ու նի սփյուռ քի թե րևս ամե նա բազ մա զան ու հա գե
ցած էթ նիկ մե դիա4 դաշ տը: Հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րը, ընդ հա
նուր առ մամբ, ավե լի շատ են սպառ վում, քան հիմ ա կան կամ տե ղա

4 Էթնիկ մեդիա է համարվում լրատվամիջոցը, որն արտադրվում է տարբեր 
երկրներում բնակվող ներգաղթյալների, ռասայական, էթնիկ և լեզվական 
փոքրամասնությունների, ինչպես նաև տեղաբնիկների համար և նրանց կող
մից (Matsaganis, M. D., Katz, V. S., BallRokeach, S. J., Understanding Ethnic Media: 
Producers, Consumers, and Societies, SAGE Publications, Inc., 2011, էջ 10):
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կան ԶԼՄնե րը: Սա կայն, կախ ված մե դի ա յի տե սա կից, հայ կա կան և 
հիմ ա կան լրատ վա մի ջոց նե րից օգտ վե լու հա ճա խա կա նու թյու նը 
փոխ վում է: Այս պես, հա մայն քի ան դամ ե րը հե ռուս տա տե սու թյու նից 
օգտ վե լիս ավե լի շատ նա խընտ րում են հիմ ա կա նը, իսկ ռա դի ո յի և 
մա մու լի պա րա գա յում՝ հայ կա կա նը:

Գծա պատ կեր 25.  
Էթ նիկ և հիմ ա կան մե դի ա յի սպառ ման հա ճա խա կա նու թյու նը  

(1-3 մի ա վոր, որ տեղ 1-ը նշա նա կում է եր բեք, 2-ը՝ եր բեմ, 3-ը՝ հա ճախ)

հիմնական հայկական

Հ Ը/ Ռադիո Տպ. մամուլ Էլ. մամուլ Համացանց

2,5

2,2

2,4

2,3

2,4

2,0

2,3

2,3

2,5

2,4

Հե տաքր քիր է դի տար կել ԶԼՄնե րից հա ճախ օգտ վող նե րի 
նա խընտ րու թյուն նե րը, ով քեր ներ կա յաց նում են առա վել կա յուն լսա
րան:

Գծա պատ կեր 26.  
ԶԼՄ-նե րից հա ճախ օգտ վող հարց ված նե րի  

տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րը (% հարց ված նե րից)
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Հ Ը/ Ռադիո Տպ. մամուլ Էլ. մամուլ Համացանց

հիմնական հայկական
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Աղյու սակ 5.  
Հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րի տե ղե կատ վու թյան մեջ  

հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը (% հարց ված նե րից)

Հա յաս տա նի մա սին

Մշա կույթ, պատ մու թյուն, կրթու թյուն, գի տու թյուն, սպորտ, 
եկե ղե ցի

16,1

Քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն 12,5
Սո ցի ա լա կան (նե րա ռյալ՝ միգ րա ցիա) 4,2
Տնտե սա կան 3,6
Ազ գա յին (հա յա պահ պա նու թյուն, հայ դատ) 1,2
Երկ րի վի ճա կը 0,6
Ամեն ինչ՝ կապ ված ՀՀ հետ 8,9
Սփյուռ քի այլ հա մայնք նե րի մա սին

Մշա կույթ, կրթու թյուն, գի տու թյուն, սպորտ, եկե ղե ցի 7,1
Քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն 3,9
Ազ գա յին (հա յա պահ պա նու թյուն, հայ դատ) 3,9
Սո ցի ա լա կան (նե րա ռյալ՝ միգ րա ցիա) 2,6
Տնտե սա կան 0,6
Մի այն իր հա մայն քի մա սին 1,3
Ամեն ինչ՝ կապ ված սփյուռ քի հետ 11,0
Լի բա նա նի հայ հա մայն քի մա սին

Մշա կույթ, կրթու թյուն, գի տու թյուն, սպորտ, եկե ղե ցի 6,5
Ձեռ նարկ, հան դի սու թյուն, տո նա կա տա րու թյուն, ան ցու
դարձ

3,3

Քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն 2,0
Տնտե սա կան 1,3
Ազ գա յին (հա յա պահ պա նու թյուն, հայ դատ) 1,3
Սո ցի ա լա կան (նե րա ռյալ՝ միգ րա ցիա) 0,7
Ամեն ինչ՝ կապ ված հա մայն քի հետ 16,3

Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի, Լի բա նա նի հայ հա մայն
քում ԶԼՄ ակ տիվ լսա րա նը կրկնա կի քիչ օգտ վում է տե ղա կան հե
ռուս տա տե սու թյու նից և նույն քան շատ էթ նիկ մա մու լից: Հաշ վի առ
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նե լով մա մու լի բո վան դա կու թյու նը, ակն հայտ է, որ հայ կա կան հա
մայն քի ան դամ երն ու նեն ազ գա յին բնույ թի տե ղե կատ վու թյան պա
հանջ, ապ րում են հա մայն քա յին կյան քով, կապ են պա հում հայ րե նի քի 
հետ, ինչ պես նաև փոր ձում են պահ պա նել իրենց ինք նու թյու նը, 
պատ մա կան հի շո ղու թյունն ու էթ նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րը, որոնք 
տա րած վում են մա մու լի մի ջո ցով:

Հայ կա կան մե դի ա յում ազ գա յին թե մա նե րով տե ղե կատ վու
թյու նը բա վա կա նին բազ մա զան է և կա րող է վե րա բե րել ինչ պես Լի
բա նա նի հայ կա կան հա մայն քին, այն պես էլ սփյուռ քի այլ հա մայնք
նե րին և Հա յաս տա նին:

Հատ կան շա կան է, որ հարց ված ներն առա ջին հեր թին հե
տաքրքր ված են հայ կա կան մշա կու թով, պատ մու թյամբ, գի տակր թա
կան ու սպոր տա յին նվա ճում ե րով: Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ տե ղե
կատ վա կան հոս քում, որը կազ մում է տե ղե կատ վա կան դաշ տի գրեթե 
կե սը (47%), լի բա նա նա հա յերն ավե լի շատ հե տաքրքր վում են հայ րե
նի քի քա ղա քա կան և անվ տան գու թյան հար ցե րով: ՀՀ սո ցի ալ
տնտե սա կան հար ցե րը նրանց քիչ է մտա հո գում: Հայ կա կան սփյուռ
քի կամ առան ձին հա մայնք նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան մեջ, 
որը հե տաքրք րում է ամեն եր րորդ լի բա նա նա հա յին, նույն պես մշա
կույ թին հա ջոր դում է քա ղա քա կան և անվ տան գու թյան հար ցե րը: Լի
բա նա նի հայ հա մայն քի մա սին լու րե րին հե տև ում է յու րա քան չյուր 
հարց ված: Սա կայն իրենց հա մայն քի վե րա բե րյալ լի բա նա նա հա յերն 
ավե լի շատ ամե նօ րյա տե ղե կատ վու թյան կա րիք ու նեն: Նրանք ավե
լի շատ հե տև ում են հա մայն քում տի րող ան ցուդար ձին, կազ մա կերպ
վող մի ջո ցա ռում ե րի տե ղե կատ վու թյա նը և այլ նման լու րե րին: Բո
լոր կտրվածք նե րով՝ հայ րե նիք, սփյուռք, հա մայնք, ազ գա յին հար ցե
րը նույն պես մում են մտա հո գիչ:

Հարկ է դի տար կել հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րի տե ղե կատ
վու թյան մեջ հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նակ ներն ըստ սե ռի և տա
րի քի: Ըստ հարց ման տվյալ նե րի, պար զո րոշ է կա նանց և տղա մարդ
կանց նախնտ րու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը. կա նայք առա վել 
հակ ված են մշա կույթ, պատ մու թյուն, կրթու թյուն, գի տու թյուն, սպորտ, 
եկե ղե ցի թե մա նե րին, տղա մար դիկ՝ քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն, 
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սո ցի ա լա կան: Մնա ցած թե մա նե րի նկատ մամբ եր կու սե ռե րը մի ան
ման վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում (տե’ս աղյու սակ 6):

Աղյու սակ 6.  
Հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րի տե ղե կատ վու թյան  

մեջ հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը ըստ սե ռի  
(% հարց ված նե րից)

Արա կան Իգա կան

Մշա կույթ, պատ մու թյուն, կրթու թյուն, 
գի տու թյուն, սպորտ, եկե ղե ցի 16.1 24.6

Քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն 19.4 13.0

Սո ցի ա լա կան (նե րա ռյալ՝ միգ րա ցիա)  8.1  3.0

Տնտե սա կան  4.8  4.3

Ազ գա յին (հա յա պահ պա նու թյուն, հայ 
դատ) ՝ կապ ված սփյուռ քի հետ 16.1 17.4

Ամեն ինչ՝ կապ ված ՀՀ հետ 11.3 13.0

Ամեն ինչ՝ կապ ված իր հա մայն քի հետ 21.0 20.4

Ձեռ նարկ, հան դի սու թյուն, 
տոնակատա րու թյուն, ան ցու դարձ  3.2  4.3

Տար բեր սե ռա տա րի քա յին խմբե րի մոտ թե մա նե րի նա խընտ
րու թյուն նե րի նմա նու թյուն կա, մի այն մի ջին սերն դի մոտ նկատ վում 
է ավե լի շատ հե տաքրք րու թյուն քա ղա քա կան և անվ տան գու թյան 
հար ցե րի նկատ մամբ: Նաև նկա տե լի է երի տա սարդ նե րի հե տաքրքր
վա ծու թյու նը հայ դա տի, հայ կա կան մշա կույ թի և հա մայն քի, իսկ մե
ծա հա սակ նե րի նը` մշա կույ թի և քա ղա քա կա նու թյան մա սին տե ղե
կատ վու թյան հան դեպ (տե՛ս աղյու սակ 7):

Բա վա կա նին հետքրք րա կան է լրատ վա մի ջոց նե րի նկատ մամբ 
սե ռա յին տար բե րու թյուն նե րը. ի հա մե մատ տղա մարդ կանց՝ կա նայք 
ավե լի հա ճախ են օգտ վում լրատ վա մի ջոց նե րից: Այս պես օրի նակ, 
ամե նա մեծ տար բե րու թյու նը գրանց վում է Հա մա ցան ցից և հե ռուս
տա տե սու թյու նից (1718%), ռա դի ո յից և առ ցանց մա մու լից (10%) օգտ
վող նե րի շրջա նում (տես՝ աղյու սակ 8):
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Աղյու սակ 7.  
Հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րի տե ղե կատ վու թյան մեջ  

հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը ըստ տա րի քա յին խմբե րի 
 (% հարց ված նե րից)

1830 3150 51>

Մշա կույթ, պատ մու թյուն, կրթու
թյուն, գի տու թյուն, սպորտ, եկե ղե ցի 21.4 16.7 28.2

Քա ղա քա կան, անվ տան գու թյուն 16.7 21.4 15.4
Սո ցի ա լա կան (նե րա ռյալ՝ միգ րա
ցիա) 4.8 4.8 7.7

Տնտե սա կան 4.8 4.8 5.1
Ազ գա յին (հա յա պահ պա նու թյուն, 
հայ դատ) 21.4 11.9 17.9

Ամեն ինչ՝ կապ ված ՀՀ հետ 4.8 14.2 12.8
Ամեն ինչ՝ կապ ված իր հա մայն քի 
հետ 19.0 21.4 12.9

Ձեռ նարկ, հան դի սու թյուն, տո նա
կա տա րու թյուն, ան ցու դարձ  7.1 4.8

Աղյու սակ 8.  
Լրատ վա մի ջո ցի նա խընտ րու թյունն ըստ սե ռի

Մե դիա Արա կան Իգա կան

Հե ռուս տա տե սու թյուն 63.6 80.0
Ռա դիո 54.5 64.4
Տպա գիր մա մուլ 60.0 65.6
Առ ցանց մա մուլ 45.5 55.6
Հա մա ցանց 53.4 71.1

Չնա յած լի բա նա նա հա յե րի կող մից լրատ վա մի ջոց նե րի ին
տեն սիվ սպառ մա նը, ինչ պես և ակն կալ վում էր, տա րի քի աճին զուգ
ըն թաց գրանց վում է հե տաքրք րու թյան ան կում լրատ վա մի ջոց նե րի, 
ինչ պես նաև Հա մա ցան ցի նկատ մամբ (տե՛ս աղյու սակ 9): Լրատ վա
մի ջո ցի ընտ րու թյու նը և սպառ ման հա ճա խա կա նու թյու նը պայ մա նա
վոր ված է հարց ված նե րի զբաղ վա ծու թյան, կրթա մա կար դա կի, տա
րի քի, սե ռի և այլ հատ կա նիշ նե րով:
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Աղյու սակ 9.  
Լրատ վա մի ջո ցի նա խընտ րու թյունն ըստ տա րի քա յին խմբե րի

Մե դիա 1829 3049 50 >
Հե ռուս տա տե սու թյուն 66.7 73.3 60.5
Ռա դիո 62.2 55.0 55.8
Տպա գիր մա մուլ 60.1 58.3 53.5
Առ ցանց մա մուլ 62.2 53.3 25.6
Հա մա ցանց 63.4 66.7 41.9

Ազ գա յին սյու ժե նե րը, որոնք մեր հարց ման մեջ խմբա վոր ված են 
Հա յաս տա նի, ընդ հա նուր սփյուռ քի և կոնկ րետ լի բա նա նյան հա մայն
քի մա սին տե ղե կատ վու թյան սե ռա տա րի քա յին գոր ծո նը մեծ ազ դե
ցու թյուն չու նի (տե՛ս աղյու սակ 8. և 9), տար բե րու թյուն նե րը վի ճա կա
գրա կան վրիպ ման սահ մա նագ ծին են: Սա վկա յում է տե ղե կատ վա կան 
նա խընտ րու թյուն նե րի հար ցում հա մայն քի մի ա տար րու թյան մա սին:

Այս պի սով, դի տար կե լով էթ նիկ մե դի ա յի դե րը Լի բա նա նի հայ 
հա մայն քի կյան քում, կա րե լի է ար ձա նագ րել հե տև յա լը. Բեյ րու թում 
ու այլ բնա կա վայ րե րում կենտ րո նա ցած հոծ հայ կա կան զանգ վա ծը 
ոչ մի այն ու նակ եղավ պահ պա նել իր էթ նիկ դի մա գի ծը, ստեղծ սել իր 
էթ նո սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քին հա մա հունչ ազ գա յին կենտ րոն
ներ, այ լև ձև ա վո րել ազ գա յին լրատ վա մի ջոց ներ: Դրա վկա յու թյունն 
է հա մայն քի տե ղե կատ վա կան դաշ տի խիստ հա գեց վա ծու թյու նը, 
բազ մա զա նու թյու նը, լի բա նա նա հա յե րի կող մից տար բեր տե սա կի 
լրատ վա մի ջոց նե րի և դրանց մի ջո ցով տա րած վող տե ղե կատ վու
թյան և էթ նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի սպառ ման մշա կույ թը:

Ազ գա յին հո գեւ որ դի մագ ծի ար տա ցո լու մը գի տակ ցու թյան 
եւ վար քագ ծի տար րե րում: Ազ գա յին դի մագ ծի ամե նա ար տա հայ տիչ 
դրսև ո րում ե րըը հո գև որ կյան քում են, որը, լի նե լով բա վա կա նին 
բարդ հա մա կարգ, ներ թա փան ցում է կեն սա գոր ծու նե ու թյան գրե թե 
բո լոր ոլորտ ներ՝ տնտե սա կան, սո ցի ա լա կան, հա ղոր դակ ցա կան, ծի
սա կան և այլն: Հաս կա նա լի է, որ ազ գա յին դրսև ո րում երն իր բո լոր 
երանգ նե րով ար տա ցոլ վում են ան ձի, խմբի գի տակ ցու թյան ու վար
քագ ծի, նրանց առօ րե ա կա նու թյան մեջ:

Այս առու մով կա րև որ էթ նոմ շա կու թա յին ցու ցիչ են հա մար վում 
լե զուն, հո գև որ ար ժեք նե րը, ծի սա կան կյան քը, պատ մա կան հի շո ղու
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թյու նը, մի խոս քով՝ ինք նու թյան այն պի սի ար տա հայ տու թյուն ներ, 
որոնց մի ջո ցով կա րե լի է պատ կե րա ցում ստա նալ տվյալ խմբի հո
գևոր կեն սա կեր պի տար բեր կող մե րում էթ նիկ առանձ նա հա տուկ 
տար րե րի առ կա յու թյան աս տի ճա նի մա սին: Ել նե լով վե րոն շյա լից դի
տար կենք հո գև որ կյան քի մի քա նի այն պի սի հատ կա նիշ ներ, որոն
ցում ամե նա ցայ տուն ձև ով է ար տա հայտ վում ազ գա յին յու րա հատ
կու թյու նը: Դրանց մեջ ընդգրկ վել են ազ գա պահ պան այն պի սի կա
րև որ տար րեր, ինչ պի սիք են լե զուն ու կրթու թյու նը, կրո նա տա ծու
թյու նը և եկե ղե ցին, տո նա կան հա մա կար գը, ազ գա յին ակա նա վոր 
գոր ծիչ նե րի նա խընտ րու թյու նը, ար ժե քա յին կոմ ո րո շում ե րը և այլն:

Ար ժե քա յին կոմ ո րո շում եր: Հարց ված լի բա նա նա հա յե րի 
ար ժե քա յին կողմ ո րո շում ե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
նրանց հա մար առա ջին տե ղում ըն տա նիքն է, որին հա ջոր դում է ան
հոգ ու բա րե կե ցիկ կյան քը: Հաշ վի առ նե լով նրանց վա րած հա մայն
քա յին կյան քը, մարդ կանց հար գան քը վա յե լե լը ար ժեք նե րի հա մա
կար գում կա րև որ տեղ է զբա ղեց նում: Աշ խա տան քի և ստեղ ծա գոր
ծե լու պա հանջ մուն քը, սա կայն, ավե լի քիչ տեղ է զբա ղեց նում հա
մայն քի ան դամ ե րի մոտ:

Աղյու սակ 10. 
 Ինչ է նշա նա կում «լավ ապ րել», ինչ է պետք եր ջա նիկ զգա լու հա մար

Ար ժեք ներ % հարց ված նե րից
Լավ ըն տա նիք ու նե նալ 31,6
Առանց հոգ սե րի և ան հանգս տու թյուն նե րի ապ րել 19,6
Բա րե կե ցիկ, ապա հով ապ րել 18,1
Մարդ կանց հար գան քը վա յե լել 10,2
Լավ, հե ռան կա րա յին աշ խա տանք ու նե նալ 9,1
Ստեղ ծա գոր ծե լու պայ ման ներ ու նե նալ 4,7
Առողջ լի նել 1,2
Հա յաս տա նում ապ րել 0,9
Ար ժա նա պա տիվ ապ րել 0,6
Խա ղաղ երկ րում ապ րել 0,6
Այլ 1.6
Դժվա րա ցել է պա տաս խա նել 1,8
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Ակն հայտ է, որ լավ ըն տա նի քը, ան հոգ ու բա րե կե ցիկ կյանքն 
ավե լի մեծ տեղ ու նի իգա կան սե ռի, իսկ լավ աշ խա տան քը, ստեղ ծա
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և շրջա պա տի հար գան քը վա յե լե լը՝ 
արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ժե քա յին հա մա կար գում:

Գծա պատ կեր 27.  
Ար ժեք ներն ըստ սե ռե րի (% ըստ հարց ված նե րի սե ռի)
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Ստեղծա-
գործելու

պայմաններ

Արական

Իգական

70,9 34,5 27,3 25,5 18,2 32,7

75,6 52,2 17,8 25,5 6,7 48,9

Հատ կան շա կան է նաև այն, որ տար բեր սե րունդ նե րի մոտ ար
ժեք նե րը տար բեր կա րև ո րու թյուն են ստա նում: Այս պես, լավ ըն տա
նի քի, աշ խա տան քի ու հար գան քի ար ժեքն ավե լի է կա րև որ վում երի
տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում, քան մի ջին սերն դի, որն 
ավե լի կա րև ո րում է ան հոգ կյան քը:

Հե տաքրք րա կան է նաև, որ սերնդ նե րի մեջ ամե նա ար տա
հայտ ված տար բե րու թյուն նե րը նկատ վել է ստեղ ծա գոր ծե լու հնա րա
վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ. Այս ար ժե քա յին կոմ ո րոշ ման մեջ բա
վա կա նին ճշգրիտ ձև ով ար տա հայտ ված է տա րի քա յին գոր ծո նը: 
Այս պես օրի նակ՝ ինչ քան երի տա սարդ է հարց վո ղը, այն քան մեծ է 
նման պա տաս խան նե րի թի վը:

Լե զու եւ կրթու թյուն: Լեզ վի, մա նա վանդ դպրո ցա կան լեզ վի 
հար ցը կախ ված է նրա գոր ծած ման հնա րա վո րու թյուն նե րից՝ որ քա
նով կա րող է կի րառ վել հե տա գա յում: Խո շո րա գույն գաղ թօ ջա խում 



141ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ազ գա յին լե զուն չպետք է դի տար կել մի այն որ պես հա ղոր դակց ման 
մի ջոց, այլ նե րըն տա նե կան, հա րև ա նա կան և հա մայն քա յին ազ գա
յին մի ջա վայր ապա հո վող պայ ման, հե տև ա բար՝ որ պես ազ գա պահ
պան կա րև ո րա գույն մե խա նիզմ:

Գծա պատ կեր 28.  
Ար ժեք ներն ըստ տա րի քա յին խմբե րի  
(% ըստ ամեն մի տա րի քա յին խմբի)
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պայմաններ
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82,5 40 30 27,5 15 40

69,1 61,8 10,9 16,4 10,9 41,8

76,3 34,2 26,3 28,9 5,3 47,450>

Լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում հարց ված նե րի ճնշող մե ծա մաս
նու թյան տան լե զուն հա յե րենն է (մոտ 93%), քչե րի մոտ՝ արա բե րե նը: 
Կրկին, մե ծա մաս նու թյու նը հա ճա խել է հայ կա կան դպրոց: Հայ կա
կան կրթու թյան ավան դույ թը շա րու նա կում է գե րիշ խող մալ, սա
կայն ցու ցա նի շը մեկ սերն դի կտրված քով իջել է ինը տո կո սով:

Հայ կա կան դպրոց հա ճա խած հարց ված նե րի մոտ 80 տո կոսն 
իր երե խա նե րին նույն պես հայ կա կան կրթու թյան է տա լիս: Այս պի
սով, չնա յած, հայ կա կան կրթու թյան հան դեպ նվա զող հե տաքրք րու
թյա նը, լի բա նա նա հա յե րը շա րու նա կում են ազ գա յին կրթու թյան և 
հա յոց լեզ վի հան դեպ պահ պա նո ղա կան մո տե ցու մը:
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Գծա պատ կեր 29.  
Դպրո ցա կան կրթու թյունն ըստ եր կու սե րունդ նե րի  

(% հարց ված նե րից)

Մասնավոր
հայկական

Մասնավոր
օտվր

Պետական Այլ

92,9

83,9

2,8
10,3

0,7 2,3 3,6 3,5

Հարցվողի հաճախած դպրոցը

Երեխաների հաճախած դպրոցը

Հայ ազ գի ակա նա վոր գոր ծիչ նե րի ըն կա լում ե րը: Ազ գա յին 
կրթու թյու նը, ավան դա կան կու սակ ցու թյուն նե րը և նրանց շուրջ 
ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինք նու թյան պահ պան մանն 
ուղղ ված հան րա կար գա յին և անձ նա կան ջան քե րը լի բա նա նա հա յե
րի շրջա նում ձև ա վո րել են էթ նոմ շա կու թյան ար ժեք նե րի հա մա կարգ, 
որի դրսև ո րում ե րից մե կը նրանց պատ կե րա ցում է ակ նա ռու գոր
ծիչ նե րի վե րա բե րյալ: Որ պես ան ցյա լի ու ներ կա յի գոր ծիչ ներ, որոնց 
հան դեպ նրանք հար գանք են տա ծում, ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը 
(հարց ված նե րի մոտ 95 տո կո սը) նշել է հա յազ գի ան հատ նե րի:

Աղյու սակ 11.  
Ան ցյա լի և ներ կա յի ակա նա վոր գոր ծիչ նե րը  

(% հարց ված նե րից)

Հայ գոր ծիչ ներ 94,5
Հա սա րա կա կանքա ղա քա կան, պե տա կան, 
կու սակ ցա կան, բա րե րար 38,4

Մշա կու թա յին, գի տակր թա կան 31,5
Ազ գա յին հե րոս ներ 13,7
Հո գև որ 9,6
Հա մայն քա յին 1,4
Այ լազ գի/հա մաշ խար հա յին գոր ծիչ ներ 5,5
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Հա յազ գի ակա նա վոր գոր ծիչ նե րը խմբա վոր վել են ըստ նրանց 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կի: Ամե նա հա ճա խը նշվել են հա սա րա կա
կանքա ղա քա կան, պե տա կան, կու սակ ցա կան գոր ծիչ ներն ու բա րե
րար նե րը: Մշա կու թա յին և գի տակր թա կան գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ
ված ան հատ նե րը նույն պես շատ կա րև որ վել են՝ զբա ղեց նե լով երկ
րորդ տե ղը: Ապա հա ջոր դում են ազ գա յին հե րոս նե րը և հո գև որ գոր
ծիչ նե րը: Հա մայն քա յին գոր ծիչ նե րը հա մե մա տա բար քիչ են նշվել:

Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ տղա մարդ կանց և կա նանց 
մոտ մի ան ման մո տե ցում կա ազ գա յին գոր ծիչ նե րի նկատ մամբ, սա
կայն մի տար բե րու թյամբ, որ կա նայք մոտ եր կու ան գամ քիչ են նշում 
ազ գա յին հե րոս ներ:

Աղյու սակ 12.  
Հայ ակա նա վոր գոր ծիչ ներն ըստ հարց ված նե րի սե ռի  

(% հարց ված նե րից)

Գոր ծիչ ներ Արա կան Իգա կան

Հա սա րա կա կանքա ղա քա կան, 
պետա կան, կու սակ ցա կան, բա րե րար 37.5 42.2

Մշա կու թա յին, գի տակր թա կան 33.3 33.3
Ազ գա յին հե րոս ներ 20.8 11.1
Հո գև որ 8.4 11.1
Հա մայն քա յին 2.3

Ինչ վե րա բե րում է տա րի քա յին խմբե րին, ապա նրանց մոտ 
առ կա են լուրջ տար բե րու թյուն ներ, որոնք ամե նա ար տա հայ տիչն են 
երի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի մի ջև: Եթե ազ գա յին հե րոս նե
րի վե րա բե րյալ նրանց մի ջև տա րա կար ծու թյուն ներ չեն նկատ վում, 
ապա երի տա սարդ նե րը երկ րորդ և եր րորդ սե րունդ նե րի հետ հա մե
մա տած հա սա րա կա կան և կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րին եր կու ան
գամ ավե լի են ցույց տա լիս որ պես ակա նա վոր: Իսկ մի ջին և մե ծա
հա սակ տա րի քա յին խմբե րը երի տա սարդ նե րից եր կու ան գամ ավե լի 
են նա խընտ րում մշա կու թա յին և գի տակր թա կան գոր ծիչ նե րին:
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Աղյու սակ 13.  
Հայ ակա նա վոր գոր ծիչ ներն ըստ տա րի քա յին խմբե րի  

(% հարց ված նե րից)

Գոր ծիչ ներ 1830 3150 51>

Հա սա րա կա կանքա ղա քա կան, 
պետա կան, կու սակ ցա կան, բա րե րար 64.7 29.2 30.0

Մշա կու թա յին, գի տակր թա կան 18.0 41.7 40.0
Ազ գա յին հե րոս ներ 17.3 8.3 15.0
Հո գև որ 20.8 10.0
Հա մայն քա յին 5.0

Հե տաքրք րա կան է այն, որ ազ գա յին հե րոս նե րի նկատ մամբ 
նույ նան ման վե րա բեր մումք են ցու ցա բե րում եր կու բև ե ռա յին տա րի
քա յին խմբե րը 1829 և 50 բարձր տա րիք ու նե ցող նե րը: Այս երև ույ թը 
մեկ ան գամ ևս փաս տում է այն իրո ղու թյու նը, որ եր րորդ սե րուն դը 
վեր հի շում է այն ինչ որ ՛՛մո ռա ցել են՛՛ ծնող նե րը և դրա նով իսկ մո տե
նում իրենց պա պե րին:

Կրո նը եւ եկե ղե ցին հա մայն քա յին կյան քում: Հարց ված լի
բա նա նա հա յե րի շրջա նում կրո նա տած մար դիկ կազ մում են ճնշող 
մե ծա մաս նու թյուն: Նրանց մեջ խո րա պես հա վա տա ցյալ նե րը կե սից 
ավե լին են: Շատ քչերն են նշել, որ ան տար բեր են կամ չեն հա վա
տում Աստ ծուն:

Գծա պատ կեր 30.  
Կրո նի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը (% հարց ված նե րից)

Խորապես հավատացյալ է

Պարզապես հավատում է Աստծուն

Անտարբեր է

Չի հավատում

Հրաժարվել է պատասխանել

54,1

34,5

3,4

1,4

6,6

Հարց ված նե րի շրջա նում հա վա տա ցյալ նե րի մե ծա մաս նու թյու
նը հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու հե տև որդ է: Հայ կա թո ղի կե եկե ղե ցին 
երկ րորդ կրո նա կան հա մայնքն է, ապա՝ հայ ավե տա րան չա կա նը:
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Գծա պատ կեր 31.  
Կրո նա կան հա մայնք նե րի տե սա կա րար կշի ռը ըստ հար ցում ե րի  

(% հարց ված նե րից)

77%

8%

15%

Հայ առաքելական
եկեղեցի

Հայ ավետարանչական
եկեղեցի

Հայ կաթողիկե
եկեղեցի

Կրո նա տած լի բա նա նա հա յե րի եկե ղե ցու հե տև որդ լի նե լու 
դրսև ո րում ե րից է եկե ղե ցի հա ճա խե լը, ին չը ոչ մի այն հա վատ քի ար
տա հայ տում է, այ լև հա մայն քա յին կյան քում ներգ րավ վե լու և սո ցի ա
լա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող վարքի: Հարց ված նե րի գրե թե մեկ եր
րորդն ամեն շա բաթ եկե ղե ցի է հա ճա խում: Եկե ղե ցի չհա ճա խե լը եզա
կի հան դի պող դեպ ք է: Լի բա նա նա հա յե րի եր կու եր րոր դը ամս վա ըն
թաց քում մե կից ավե լի ան գամ հա ճա խում է եկե ղե ցի, իսկ քիչ հա ճա
խող նե րը կազ մում են հա մայն քի ան դամ ե րի ըն դա մե նը մեկ եր րոր դը:

Աղյու սակ 14.  
Եկե ղե ցի գնա լու հա ճա խա կա նու թյու նը

Հա ճա խա կա նու թյուն % հա վա տա ցյալ 
հարց ված նե րից

Շա բա թը մեկ և ավե լի ան գամ 26,8
Ամս վա մեջ 12 ան գամ 24,6
Ամս վա մեջ 1 ան գամ 17,4
Տար վա մեջ մի քա նի ան գամ 27,5
Չի հա ճա խում 3,6

Հարկ է նշել, որ եկե ղե ցի գնա լու հա ճա խա կա նու թյու նը տար
բեր է երեք հայ կա կան կրո նա կան հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հա մար: Այս պես, առա քե լա կան եկե ղե ցու հե տև որդ նե րի՝ եկե ղե ցի 



146 ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅԵՐՆ ԱՅՍՕՐ. ԷԹՆՈՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

գնա լու հա ճա խա կա նու թյունն ավե լի նվազ է, քան ավե տա րան չա
կան և կա թո ղի կե: Դա, հա վա նա բար, պայ մա նա վոր ված է այդ հա
մայնք նե րի փոքր լի նե լով և շփման հա ճա խա կա նու թյամբ:

Գծա պատ կեր 32.  
Եկե ղե ցի գնա լու հա ճա խա կա նու թյունն  

ըստ տար բեր եկե ղե ցի նե րի հե տև որդ նե րի (% հարց ված նե րից)

Հայ առաքելական եկեղեցի

Հայ կաթողիկե եկեղեցի

Հայ ավետարանչական եկեղեցի

Շաբաթը 1 և
ավելի անգամ

Ամիսը 1–2
անգամ

Ամիսը 1
անգամ

Տարին մի
քանի անգամ

Չի հաճախում

19,9

4,4

2,2

17,6

4,4

2,9

13,2

4,4

0,0 0,0

2,9

25,0

1,5
0,7

Եկե ղե ցի գնա լու ավա նա դույթ ավե լի շատ կրում են իգա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. նրանք ավե լի շատ են հա ճա խում եկե ղե
ցի, քան տղա մար դիկ:

Գծա պատ կեր 33.  
Եկե ղե ցի գնա լու հա ճա խա կա նու թյունն ըստ սե ռի  

(% ըստ սե ռե րի հա մա մաս նու թյան)

արական

իգական

Շաբաթը 1 և
ավելի անգամ

Ամիսը 1–2
անգամ

Ամիսը 1
անգամ

Տարին մի
քանի անգամ

Չի հաճախում

18,2 20

30
25,6

14,4

20

24,4

29,1

5,5

12,8
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Երի տա սարդ նե րի և մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում եկե ղե ցի գնա
լու հա ճա խա կա նու թյունն ավե լի ցածր է, քան մի ջին սերն դի մոտ: 
Սա կայն ավագ սերն դի մե ծա մաս նու թյու նը, հե տև ե լով սո վո րու թյա
նը, հա ճա խում է ամեն շա բաթ, իսկ մի ջին ու երի տա սարդ սե րուն դը՝ 
ավե լի քիչ հա ճա խա կա նու թյամբ:

Գծա պատ կեր 34.  
Եկե ղե ցի գնա լու հա ճա խա կա նու թյունն ըստ սե րունդ նե րի  

(% ըստ տա րի քա յին խմբե րի)

Շաբաթը 1 և
ավելի անգամ

Ամիսը 1–2
անգամ

Ամիսը 1
անգամ

Տարին մի
քանի անգամ

Չի հաճախում

18–30

51>

31–50

28,9

25

21,8
20

21,1

32,5

18,4

18,2

12,5

15

21,1

38,2

15

10,5

1,8

Տո նա կան հա մա կար գը: Սփյուռ քի, մաս նա վո րա պես լի բա
նա նա հա յե րի տո նա կան հա մա կար գը կա րև որ վում է մի քա նի կա
րևոր հան գա մանք նե րով: Առա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ է պար զա
բա նել տո նա ծի սա կան հա մա կար գի դե րը էթ նիկ փոք րա մաս նու թյան 
հո գև որ կեն սա կեր պի պահ պան ման և մի ջա վայ րին ին տեգր ման 
գոր ծըն թաց նե րում: Այս դեպ քում, մի կող մից, կա րե լի է հե տև ել տվյալ 
խմբի սո ցի ալմշա կու թա յին ին տեգր ման գոր ծըն թա ցին, մյուս կող
մից` բա ցա հայ տել նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րար տադր
մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը:

Երկ րորդ հան գա ման քը բա ցատր վում է նրա նով, որ օտա րազ
գի մի ջա վայ րում էթ նիկ խում բը կտրվում է իր ար մատ նե րից՝ էթ նիկ 
տա րած քից, ստեղծ ված ավան դա կան կա ռույց նե րից և հո գև որ կյան
քից: Վեր ջին ներս նա ժա ռան գում և իր հետ բե րում է (եթե դա հա ջող
վում է) նոր մի ջա վայր, որն ըստ էու թյան տար բեր վում է նա խոր դից 
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քա ղա քա կան, տնտե սա կան իրա վի ճա կով, էթ նիկ մի ջա վայ րով և բա
զում այլ պայ ման նե րով: Այս պա րա գա յում կա րև որ խնդիր է դառ նում 
այն հար ցը, թե որ քա նով են այդ պայ ման նե րը թույլ տա լիս խմբին՝ 
տե ղա փո խել իր նա խորդ հո գև որ կյան քի տար րե րը, մաս նա վո րա
պես տո նածի սա կան հա մա կար գը կամ դրա մի մա սը: Եթե դա հա
ջող վում է, ապա կա րև որ է պար զել, թե հա մա կար գի որ տարրն է 
ար դի ա կա նա նում նոր մի ջա վայ րում, իսկ որը՝ ոչ, կամ էլ՝ որ տարրն 
է դուրս մղվում հա մա կար գից և, վեր ջա պես, ազ գա յին երան գա վո
րում ու նե ցող ինչ նոր տո ներ կամ հի շա տա կին նվիր ված մի ջո ցա
ռում եր են ստեղծ վում:

Եր րորդ` տո նա կան հա մա կար գը նպա տակ ու նի սպա սար կել 
կոնկ րետ խմբի կեն սա կեր պի հու զա կան պա հանջ մունք նե րը: Վեր
ջին ներս բխում են ստեղծ ված պայ ման նե րից և խմբի էթ նիկ ու սո ցի
ալժո ղովր դագ րա կան (քա նակ, սե ռատա րի քա յին և սո ցի ա լա կան 
կա ռուց վածք, տնտե սա կան գոր ծու նե ու թյուն և այլ) առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նից: Սա, մի կող մից, տվյալ խմբին 
հե ռաց նում է իր ար մատ նե րից, մյուս կող մից՝ մո տե ցում է շրջա պա
տին, ին չը բե րում էթ նո սի ողջ զանգ վա ծում նե րէթ նիկ խմբե րի առա
ջաց մա նը, իսկ տվյալ երկ րում, բնա կա վայ րում ներմ շա կու թա յին 
խմբի գո յա տև մա նը: Նման գոր ծըն թաց ներն ավե լի պատ կե րա վոր 
բնույթ են կրում տո նածի սա կան կյան քում: Ուս տի սփյուռ քի ու սում
նա սի րու թյուն նե րում տո նածի սա կան կյան քը զբա ղեց նում է հա տուկ 
տեղ: Այս կա պակ ցու թյամբ ներ կա ու սում ա սի րու թյան մեջ հա տուկ 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում այն խնդրին, թե որ տո ներն ու իրա դար
ձու թյուն ներն են կա րև որ վում սփյուռ քում ապ րող մեր հայ րե նա կից
նե րի կող մից:

Լի բա նա նա հա յե րի տո նա կան նա խա սի րու թյուն նե րը այս 
առու մով բա վա կա նին ար տա հայ տիչ են` մի կող մից մեծ նմա նու թյուն 
կա Հա յաս տա նի բնակ չու թյան տո նա կան նա խընտ րու թյուն նե րին, 
մյուս կող մից զատ վում են իրենց որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րով:
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Աղյու սակ 15.  
Լի բա նա նա հա յե րի կող մից նշվող տո նե րը

N Տո ներ % հարց ված նե րից

1 Զա տիկ 15.6
2 Սուրբ Ծնունդ 8.7
3 Նոր տա րի 8.4
4 Տա րե դարձ 7.5
5 Վար դա նանց 5.5
6 Հա յաս տա նի առա ջին հան րա պե տու թյան 

ան կա խու թյան օր (մա յի սի 28)
4.3

7 Սուրբ Աստ վա ծա ծին 3.8
8 Սուրբ խաչ 2.0
9 Տրնդեզ 1.7

10 Ծաղ կա զարդ 1.2
11 Լի բա նա նի ան կա խու թյուն 0.9
12 Մայ րե րի տոն 0.6
13 Տե ղա կան տո ներ 0.6
14 Մու սա լե ռան տոն 0.6
15 Բրբա րան (արա բա կան բա րե կեն դան) 0.3
16 Ռա մա դան 0.3
17 Վար դա վառ 0.3
18 Խաչ վե րաց 0.3

Հայ կա կան, ազ գա յին տո ներ 9.6
Եկե ղե ցա կան տո ներ 7.5

Ազգ եւ հայ րե նիք. գնա հա տա կան ներ եւ կարծ րա տի պեր: 
Ազգ և հայ րե նիք եզ րույթ ներն ազ գա յին ինք նու թյան առանց քա յին 
տար րերն են: Այդ հաս կա ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ան հա տա կան և 
խմբա յին գնա հա տա կան նե րը ցույց են տա լիս տվյալ հա մայն քում 
տա րածված կարծ րա տի պե րը: Կարծ րա տի պե րի շար քում առաջ նա
յին նե րից մեկն է այն գնա հա տա կա նը, որը վե րա բե րում է ազ գա մի
ջյան ամուս նու թյուն նե րին: Այն ինք նու թյան առա ջին հատ կա նիշ նե
րից է, որը հիմ վում է «մենքնրանք» հակադրու թյան հո գե բա նա կան 
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մե խա նիզ մի վրա: Վեր ջի նիս դե րը ավե լի է հզո րա նում եթե ապա
հով վում է «մեն քի» առանձ նաց ման և հաս տատ ման այլ հո գե բա նա
կան տար րե րով՝ նրա կեր պա րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ըն դուն
ման, այդ խմբին պատ կա նե լու թյան զգացումով և իր ընդ հա նուր կեր
պա րի և ար մատ նե րի յու րո վի ըն կալ մամբ: Այդ իսկ պատ ճա ռով հե
տա զո տու թյան մեջ հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել էն դո գա մի ա յի 
պահ պան մա նը, որը ցայ տուն ար տա հայտ վում է ազ գա մի ջյան ամուս
նու թյուն նե րի նկատ մամբ տվյալ խմբի ան դա մի վե րա բեր մուն քով, 
ինչ պես նաև էթ նիկ ինք նա կարծ րա տի պե րի մի ջո ցով ազ գի կեր պա րի 
և հայ րե նի քի կեր պա րի նկա րագր մամբ:

Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ լի բա նա նա հա յե
րի շրջա նում նկատ վում է բարձր ան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն: 
Նրանք հա մա րում են ներ քին ամուս նու թյուն նե րը ազ գա պահ պան
ման լուրջ գոր ծոն: Այլ ազ գի ներ կա յա ցուց չի հետ ամուս նու թյան հա
մա ձայ նու թյան պա րա գա յում նա խընտ րու թյու նը տրվում է քրիս տո ն
յա յին կամ լի բա նան ցուն:

Աղյու սակ 16.  
Որ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ է նա խընտ րե լի ամուս նու թյու նը

Նա խընտ րու թյուն % հարց ված նե րից

Մի այն հա յի 76.8
Այլ ազ գի, որից՝ 23.2
Ազ գը մի և նույնն է 6.0
Լի բա նան ցի/արաբ 9.2
Քրիս տո նյա 4.0
Ամե րի կա ցի 2.0
Եվ րո պա ցի 2.0

Հատ կան շա կան է, որ ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան
դեպ հան դուր ժո ղա կա նու թյունն ավե լի մեծ է իգա կան սե ռի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի մոտ:
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Գծա պատ կեր 35.  
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)
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75,5
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81,5

18,5

Այլ ազգ

Հայ

Երի տա սարդ ներն ավե լի են հակ ված ամուս նա նալ այլ ազ գի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Այդ հար ցում ամե նա ծայ րա հե ղը մի ջին 
սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են:

Գծա պատ կեր 36.  
Ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նու թյունն  

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

Այլ ազգ
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Ընդ հա նուր առ մամբ, լի բա նա նա հա յե րը նա խընտ րում են նե
րէթ նիկ ամուս նու թյուն նե րը: Վեր ջի նիս մա սին է վկա յում լի բա նա նա
հա յե րի մոտ բարձր կար ծի քը իրենց ազ գա յին պատ կա նե լու թյա նը 
վե րա բե րյալ:
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Ազ գի կեր պար. Ինք նա կարծ րա տի պեր: Լի բա նա նա հայ հարց
ված նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը (90 տո կո սից ավե լին) հա յե րին 
վե րագ րել են դրա կան գծեր: Տրված ինք նագ նա հա տա կան նե րում 
առանձ նաց վել են 157 պա տաս խան ներ՝ կարծ րա տիպ: Գրե թե նույ
նան ման բա ռեր և քա նակ ար ձա նագր վել է Երև ա նում 1980, 1993 և 
2005 թթ. անց կաց ված հարց ման ըն թաց քում տրված նույն հար ցի 
պա տաս խան նե րում5: Դա շատ կա րև որ փաստ է, որը վկա յում է մեր 
ազ գի եր կու հատ վա ծի՝ հա յաս տան ցի և լի բա նան ցի հա յե րի մի ան
ման էթ նո հո գե բա նա կան դի մագ ծի մա սին, մեր հո գև որ մշա կույ թի 
մի աս նա կա նու թյան և հա գեց վա ծու թյան մա սին: Այս պի սով այդ պա
տաս խան նե րից 33ը բա ցա սա կան երանգ ու նեն (21%), իսկ մա ցած 
124 բա ռը` դրա կան երանգ (79%)6: Բա ցի ներ կա յաց ված ընդ հա նուր 
պատ կե րից, ինք նա կարծ րա տի պե րը (իր ազ գի մա սին գնա հա տա
կան նե րը) բաղ դատ ված են 11 դրա կան և 7 բա ցա սա կան խմբե րի:

Աղյու սակ 17.  
Հա յե րին բնո րոշ բնա վո րու թյան գծե րը (ինք նա կարծ րա տի պեր)  

ըստ լի բա նա նա հա յե րի

N Դրա կան կարծ րա տի պեր

% 
հա

րց


վա
ծ ն

ե ր
ից

1 Աշ խա տա սեր, ձեռ նե րեց, հա ջո ղակ, ստեղ ծող, ու սում ա
տենչ 30.5

2
Հպարտ, սկզբուն քա յին, հա մառ, ազա տա միտ, ազատ, 
պա հանջ կոտ, առա ջա դեմ, պայ քա րող, ինք նավս տահ, 
տո կուն, սառ նա սիրտ, քաջ, ու ժեղ

11.5

3
Խե լոք, օժտ ված, տա ղան դա վոր, շնոր հա լի, նպա տա կա
ուղղ ված, ինք նու րույն, մրցու նակ, լավ մաս նա գետ, 
առա ջա դեմ

8.2

4 Ազ գա սեր, ազ գայ նա կան, ազ գան վեր, հայ րե նա սեր 5.1

5 Оганджанян  Р. С., Некоторые черты национальной психологии, в: Население Ере
вана. Этносоциологические исследования, Изво АН АрмССР, Ереван 1986, էջ 
205:

6 Համեմատության համար նշենք, որ Երևանի բնակչության պարագայում այն 
կազմել է 80%: Տե՛ս նույն տեղում, էջ 206:
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5
Զո հա բե րող, անձ նու րաց, հո գա տար, կա րեկ ցող, աջակ
ցող, ըն տա նի քի մարդ, հա վա տա րիմ, վստա հե լի, բա րո
յա կան, նա մու սով, ավան դա պահ, հա վա տա ցյալ

3.9

6 Բա րի, առա տա ձեռն, բա րյաց կամ, լա վա տես, կա մե ցող, 
մե ծա հո գի, ըն կե րա սեր, հար գա լից, պատ վախն դիր 3.4

7 Հյու րա սեր 3.0
8 Զգա յուն, տա քա րյուն, ծայ րա հեղ, եռան դուն, հե տաքր քիր 2.1

9 Ազ նիվ, ճշմա րիտ, խղճով, պար կեշտ, գաղտ նա պահ, 
համ բե րա տար 1.7

10 Ուղ ղա միտ, հա սա րակ, պարզ, հա մեստ, նե րո ղա միտ, 
դյու րա հա վատ, մի ա միտ, ռո ման տիկ 1.3

12 Պա տաս խա նա տու, հե տև ո ղա կան, զուսպ, կար գա պահ, 
օրի նա պահ, կազ մա կերպ ված, բծախն դիր 1.2

11 Կեն սու րախ, ան հոգ, ու տողխմող 0.4
Դժվա րա ցել է պա տաս խա նել 16.3

N Բա ցա սա կան կարծ րա տի պեր

% 
հա

րց


վա
ծ ն

ե ր
ից

1 Դա վա ճան, վախ կոտ, թու լա մորթ, կեղծ, օտա րա մոլ, 
իրար չսի րող, ոչ մի աս նա կան 

3.0

2 Նա խանձ, դե մա գոգ, դժգոհ, գան գատ վող, «զո հի» 
հո գե բա նու թյամբ

2.1

3 Գո ռոզ, ինք նա հա վան, մե ծա միտ, կռվա րար, հան դուգն, 
ցու ցա մոլ

1.7

4 Խո րա մանկ, ժլատ, շա հախն դիր, անշ նոր հա կալ, սու տա
սան, շո ղո քորթ, նյու թա պաշտ, կա շառ ված/կա շա ռող, 
փող սար քող, բան սար կու/որ քի տակ փո րող

1.7

5 Եսա սեր, ան տար բեր, սա ռը, ան կարգ /օրենք խախ տող, 
կո պիտ, ան քա ղա քա վա րի

1.3

6 Հար մար վող, ճկուն, «ոչ քա ղա քա ցի» 0.9

Ինչ պես երև ում է վե րոն շյալ աղյու սակ նե րից, հարց ված նե րի մեջ 
հա յե րին բնո րո շող ամե նա տա րած ված դրա կան հատ կա նիշ ներն են 
աշ խա տա սի րու թյու նը, ձեռ նե րե ցու թյու նը, հա ջո ղա կու թյու նը, ստեղ
ծա րա րու թյու նը եւ ու սումն ա տեն չու թյու նը: Հարց ված լի բա նա հա յե րի 
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յու րա քան չյուր եր րոր դը նշում է այս հատ կա նիշ նե րի խում բը: Ի դեպ, 
1980, 1993 և 2005 թթ. Երև ա նում անց կաց րած նույ նան ման հարց ման 
ժա մա նակ մենք ստա ցել էին պա տաս խան նե րի նմա նա տիպ կա ռուց
վածք7: Երկ րորդ տե ղում գտնվում են այն պի սի հատ կու թյուն ներ, ինչ
պի սին են` հպար տու թյուն, սկզբուն քայ նու թյուն, հա մա ռու թյուն, ազա
տամ տու թյուն, պա հանջ կո տու թյուն, առա ջա դի մու թյուն, պայ քա րող, 
ու ժեղ, ինք նավս տա հու թյուն, տո կու նու թյուն, սառ նասր տու թյուն, քա
ջու թյուն: Այս պա տաս խան նե րի խում բը նշել է յու րա քան չյուր իննե
րորդ հարց ված:

Վեր ջին տա րած ված դրա կան կարծ րա տի պե րից են խե լոք, 
օժտ ված, տա ղան դա վոր, շնոր հա լի, նպա տա կա ուղղ ված, ինք նու
րույն, մրցու նակ, լավ մաս նա գետ, առա ջա դեմ բնո րո շում ե րը, որոնք 
նշել է հարց ված յու րա քան չյուր տաս ներ կո ւեր րորդ լի բա նա հայ:

Դրա կան հատ կա նիշ նե րի մեջ կան նաև ոչ հա ճախ հան դի պող 
պա տաս խան ներ, ինչ պի սիք են կեն սու րախ, ան հոգ, ապա՝ պա տաս
խա նա տու, հե տեւ ո ղա կան, զուսպ, կար գա պահ, օրի նա պահ, կազ մա
կերպ ված, բծախն դիր, եւ վեր ջում՝ ուղ ղա միտ, հա սա րակ, պարզ, հա
մեստ, նե րո ղա միտ, դյու րա հա վատ, մի ա միտ, ռո ման տիկ: Կա րե լի է 
են թադ րել, որ պա տաս խան նե րի այս խմբե րը կար ծես ու նեն եր կա կի 
գնա հա տա կան ներ: Մի կող մից, նրանք դրա կան են հա մա մարդ կա
յին առու մով, մյուս կող մից, կա րող են երան գա վոր վել որ պես բա ցա
սա կան գնա հա տա կան ներ սփյուռ քյան հա մա տեքս տում:

Ի թիվս վե րոն շյալ դրա կան հատ կա նիշ նե րի, հե տա զո տու թյան 
մեջ ար ձա նագր վե ցին բա վա կա նին հե տաքր քիր, այս պես կոչ ված, 
բա ցա սա կան ինք նա կարծ րա տի պեր: Այս պես օրի նակ, եթե դրա կան 
կարծ րա տի պե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյունն վե րա բեր վում են ան ձին` 
աշ խա տա սեր, բա րի և այլն, ապա ար տա հայտ ված բա ցա սա կան 
հատ կա նիշ նե րում ար տա ցոլ վում են և ան ձին և խմբին վե րա բեր վող 
հե տև ալ ար տա հայ տու թյուն նե րում` դա վա ճան, վախ կոտ, թու լա
մորթ, կեղծ, օտա րա մոլ, իրար չսի րող, ոչ մի աս նա կան, ժլատ, շա հա
խն դիր, անշ նոր հա կալ, խո րա մանկ, սու տա սան, շո ղո քորթ, նյու թա

7 Карапетян А., Автопортрет армян: этничность в самооценках, изво «Гиту
тюн» НАН РА, Ереван 2011, էջ 99:
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պաշտ, կա շառ ված/կա շա ռող, փող սար քող, բան սար կու/ոտ քի տակ 
փո րող:

Ստաց ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս այն ան հեր քե լի փաս տը, 
որ գո յու թյուն ու նի ազ գին նույ նաց ման մե խա նիզ մի եր կու հա կա դիր 
կողմ. դրա կա նը մե ծա մա սամբ հիմ վում է սե փա կան անձ նա յին, իսկ 
բա ցա սա կա նը` խմբի ան դամ ե րի հատ կա նիշ նե րի վրա: Կա րե լի է 
ընդ հան րաց նել այս պես. ազ գի դրա կան գծերն իմ բնույ թից են, իսկ 
բա ցա սա կա նը՝ նրա այլ ան դամ ե րի: Մի ա ժա մա նակ, ստաց ված 
տվյալ նե րը ցույց են տա լիս հա մայն քի մշա կու թա յին «ազ դե ցու
թյունն» ազ գի ընդ հա նուր կեր պա րի ձև ա վոր ման մեջ:

Հայ րե նի քի կեր պար: Հայ կա կան սփյուռ քին բնո րոշ առանձ
նա հատ կու թյուն նե րից է ընդ հա նուր ծա գում ա բա նու թյան և հայ րե
նի քի հետ կա պի ըն կա լու մը: Ներ կա յիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը, չհան դի սա նա լով լի բա նա նա հա յե րի ծագ ման եր կի րը, նրանց 
հա մար հան դես է գա լիս որ պես ազ գա յին հայ րե նի քի խորհր դա նիշ, 
որը նրանք ընտ րում են տար բեր շար ժա ռիթ նե րով: Հարց ված նե րի 
կե սից ավե լին իր հայ րե նիքն է հա մա րել Հա յաս տա նը: Շա տե րը սա
կայն շա րու նա կում են հայ րե նիք հա մա րել իրենց նախ նի նե րի ծննդա
վայ րը՝ Արևմ տյան Հա յաս տա նը: Լի բա նա նը որ պես հայ րե նիք ընտ
րող նե րի թի վը հարց ված նե րի մեջ բա վա կա նին քիչ է:

Աղյու սակ 18.  
Լի բա նա նա հա յե րի պատ կե րա ցում ե րը հայ րե նի քի մա սին

Պատ կե րա ցում ե րը հայ րե նի քի մա սին % հարց ված նե րից

Հա յաս տան 53,4
Ծնող նե րի/նա խա հայ րե րի ծննդա վայր 18,2
Որ տեղ ապ րում է 8,1
Որ տե ղից եկել է 6,1
Որ տեղ անվ տանգ ու ար ժա նա պա տիվ կյանք կա 2,7
Ծննդա վայր 2,0
Հայ րե նի քի գա ղա փար չկա 0,7
Դժվա րա ցել է պա տաս խա նել 6,7
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Աղյու սա կում ներ կա յաց ված հայ րե նի քի մա սին պատ կե րա
ցում ե րը խմբա վոր վել են հե տև յալ երեք պայ մա նա կան խմբե րում.

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն,
2. պատ մա կան հայ րե նիք (ծնող նե րի/նա խա հայ րե րի հայ րե նի

քը)
3. որ տեղ ապ րում է, որ տե ղից եկել է, ծննդա վայր:
Հա յաս տա նի հետ ան մի ջա կան կա պը մե ծա պես նպաս տում է 

այն որ պես հայ րե նիք ըն կալ մա նը: ՀՀ այ ցե լած հարց ված նե րի մեջ 
Հա յաս տա նը որ պես հայ րե նիք ըն կա լող նե րի տե սա կա րար կշի ռը 
նկա տե լի ո րեն ավե լի մեծ է: Չնա յած ՀՀ եր բեք չայ ցե լած հարց ված
նե րի խմբում Հա յաս տա նը կրկին առաջ նա յին է, սա կայն առա վել մեծ 
է պատ մա կան հայ րե նի քի ըն կա լու մը:

Աղյու սակ 19.  
Հա յաս տա նի հետ կա պի ազ դե ցու թյու նը հայ րե նի քի ըն կալ ման վրա  

(% ըստ մեկ նե լու հա ճա խա կա նու թյան)

ՀՀ մեկ նե լու  
հա ճախա կա նու թյու նը

Հայ րե նի քի ըն կա լու մը

Հա յաս տան Պատ մա կան 
հայ րե նիք

Իրա կան 
հայ րե նիք

Չի մեկ նել 49 29 19
2–3 տա րին մեկ 60 11 17
Ամեն տա րի կամ 
ավելի հա ճախ 60 15 10

Բա ցի հայ րե նի քի հետ ան մի ջա կան կա պից, գո յու թյուն ու նեն 
նաև հայ րե նի քի ըն կալ ման միջ սերն դա յին տար բե րու թյուն ներ: Ինչ
պես ցույց են տա լիս հարց ման արդյունք նե րը, բո լոր սե րունդ նե րի 
մոտ Հա յաս տա նի՝ որ պես հայ րե նի քի զգա ցու մը գրե թե հա վա սար է, 
սա կայն երի տա սարդ նե րը (1829տ.) և մի ջին սե րուն դը (3049տ.) 
ավե լի շատ պատ մա կան հայ րե նի քի ըն կա լում ու նի, իսկ ավագ սե
րուն դը (50. և ավե լի տ.)՝ իրա կան հայ րե նի քի:
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Գծա պատ կեր 37.  
Հայ րե նի քի ըն կալ ման միջ սերն դա յին տար բե րու թյուն նե րը  

(% տվյալ տա րի քա յին խմբի հարց ված նե րից)
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Հայաստան Պատմական հայրենիք Իրական հայրենիք

▪ ▪ ▪
Այս պի սով, էթ նոմ շա կու թա յին մի ջա վայ րը Լի բա նա նում բա վա

կա նին ար տա հայ տիչ ազ գա յին բնու թա գիր ու նի: Հա յե րը այս երկ րի 
պայ ման նե րին ին տեգր վել են յու րո վի՝ իրենց բո լոր էթ նի կա կան 
հատ կա նիշ նե րով և առանձ նա հա տուկ ազ գա յին, հա մայն քա յին 
դրսև ո րում ե րով: Ազ գա յին ինք նու թյունը վառ ար տա հայտ ված է ինչ
պես ան հատ նե րի վար քագ ծում ու պատ կե րա ցում ե րում՝ ան կախ սե
ռից և տա րի քից, սո ցի ա լա կան և կրթա կան ցու ցա նիշ նե րից, այն պես 
էլ ողջ հա մայն քի մա կար դա կով: Լի բա նա նա հա յե րի նման մի ա տար
րու թյու նը դրսև որ վում է իրենց առօ րյա կյան քում, կեն սա կեր պում, 
ազ գա յին կա ռույց նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում, ազ գա յին պատ
կա նե լի ու թյան հան դեպ վե րա բեր մուն քում և մշա կու թա յին տար րե
րում: Մի ա ժա մա նակ, ըստ ստաց ված նյու թե րի, ակ նե րև են սո ցի ալ
ժո ղովր դագ րա կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնց մեջ ար տա
հայտ ված են լի բա նա նա հա յե րի ազ գա յին դի մագ ծի հե տա գա զար
գաց ման ու ղի նե րը դե պի նո րո գում, նրան նոր դի մագ ծեր հա ղոր դե լու 
որո շա կի մի տում եր:
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Դոկտ. Ռու բեն Կա րա պե տյան 
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ սփյուռ քի հետազոտու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ 

Լու սի նե Տա նա ջյան, Սո նա Ներ սի սյան,  
Կա րի նե Նալ բան դյան, Սյու զան նա Բար սե ղյան

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ սփյուռ քի հետազոտու թյուն նե րի բաժ նի գի տաշ խա տողներ 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ամ փո փում
Լի բա նա նի հայ հա մայն քի էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը ներ կա յաց վե ցին եր կու տե սան կյու նով` էթ նո սո ցի ա
լա կան և էթ նոմ շա կու թա յին: Առա ջի նը լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ա
լա կան նե րու ժի գնա հա տում է: Այն բնու թագր վում է լի բա նա նա
հա յե րի սո ցի ա լա կան բարդ կազ մով, որը ձև ա վոր վել է ին տեն սիվ 
սո ցի ա լա կան շար ժըն թաց նե րով, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի և հա
րա բե րու թյուն նե րի դրսև ո րում ե րով, մար տահ րա վեր նե րի գի տակ
ցու թյամբ և միգ րա ցի ոն տրա մադ րու թյուն նե րով: Սո ցի ա լա կան մի
ջա վայ րը բնո րոշ վում է ամուր սո ցի ա լա կան կա պե րով և ազ գա յին 
կա ռույց նե րով, որոնք առա ջաց նում են մի ան ման սո ցի ա լա կան ար
ժեք ներ, մաս նա վո րա պես, սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան գոր ծըն թաց
նե րի նման մի տում ե րով և մար տահ րա վեր նե րի ընդհա նուր զգա
ցում ե րով:
Հե տա զո տու թյան երկ րորդ տե սան կյու նը՝ Լի բա նա նի հա յե րի էթ նիկ 
պատ կե րի ար տա ցո լում է: Լի բա նա նա հա յե րի էթ նոմ շա կու թա յին 
մի ջա վայ րը բնո րոշ վում է հո գև որ կյան քի այն ոլորտ նե րով, որ տեղ 
ար տա հայտ վում է էթ նիկ բա ղադ րի չը: Այն ար տա հայտ վում է ար ժե
քա յին կոմ ո րո շում ե րում, լեզ վի ու կրթու թյան, կրո նա տա ծու թյան, 
ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի, ազ գա յին ակա նա վոր գոր ծիչ
նե րի և պատ մա կան իրա դարձու թյուն նե րի նկատ մամբ վե րա բեր
մուն քում, ազ գի ու հայ րե նի քի ըն կա լում ե րում: Հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում պարզ վեց այդ հատ կա նիշ նե րի էթ նիկ երան գա վո րու մը: 
Դրանց փոխ կա պակց վա ծու թյու նը սո ցի ալժո ղովր դագ րա կան ցու
ցիչ նե րի հետ ար տա հայ տում է լի բա նա նա հա յե րի ազ գա յին դի մա
գծի հե տա գա զար գաց ման ու ղի նե րը:
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Докт.Ру бен Ка ра пе тян
За ве ду ю щий от де лом ис сле до ва ний ди ас по ры ИАЭ НАН РА 

Лу си не Та над жян, Со на Нер си сян,  
Ка ри не Нал бан дян, Сю зан на Барсе гян

На уч ные сот руд ники от де ла  ис сле до ва ний ди ас по ры ИАЭ НАН РА

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ЭТ НО СО ЦИ О ЛО ГИ ЧЕС КИХ ИС СЛЕ ДО ВА НИЙ  
ЛИ ВАНС КИХ АР МЯН

Ре зю мэ
Ре зуль та ты эт но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний ли ванс ких ар мян 
пред став ле ны в двух ас пек тах – эт но со ци аль ном и эт но куль тур ном. 
Пер вый из них со дер жит оцен ку со ци аль но го ре сур са ар мян Ли ва на. 
Он вклю ча ет со ци аль ный со став и ди на ми ку со ци аль ных пе ре ме
ще ний, со ци аль ную сре ду и от но ше ния ли ванс ких ар мян, осоз на
ние ими вы зо вов и миг ра ци он ные на ме ре ния. Они обус лав ли ва ют ся 
слож ным со ци аль ным со ста вом, ко то рый сло жил ся в ре зуль та те ин
тен сив ных со ци аль ных пе ре ме ще ний. Со ци аль ная сре да оп ре де ле на 
силь ны ми со ци аль ны ми свя зя ми и ин сти ту та ми, по рож да ю щи ми 
кли ше со ци аль ных цен но стей, в част но сти близ ки ми тен ден ци я ми 
со ци аль ных и де мог ра фи чес ких про цес сов, об щи ми ощу ще ни я ми 
вы зо вов.

Вто рой ас пект ис сле до ва ния приз ван от ра зить эт ни чес кий об раз ар
мян Ли ва на. Эт но куль тур ная сре да ли ванс ких ар мян оп ре де ля ет ся 
те ми сфе ра ми ду хов ной жиз ни, в ко то рых от ра жа ет ся эт ни чес кая 
со став ля ю щая. Она про яв ля ет ся в цен ност ных ори ен та ци ях, язы ко
вой ком пе тен ции и по ве де нии, об ра зо ва нии, ре ли ги оз но сти, от но ше
нии вы да ю щим ся к на ци о наль ным де я те лям и исто ри чес ким со бы
ти ям, в оце ноч ных суж де ни ях о меж на ци о наль ных бра ках, об ра зе 
эт но са и ро ди ны. В хо де ис сле до ва ния вы я ви лась эт ни чес кая общ
ность этих приз на ков. А их вза и мос вя зи с со ци аль ноде мог ра фи чес
ким па ра мет ра ми ука зы ва ют пу ти пос ле ду ю ще го раз ви тия ду хов но
го об ли ка ли ванс ких ар мян, при да нию ему но вых черт.
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THE RESULTS OF THE ETHNOSOCIOLOGICAL STUDY  
CONDUCTED AMONG THE LEBANESE ARMENIANS

Summary
The results of the ethnosociological study of the Lebanese Armenians 
were presented from two perspectives: ethnosocial and ethnocultur
al. The first dealt with the assessment of Lebanese Armenian potential. 
This is characterized by a complicated social structure, which was shaped 
through intensive motivators, expressions and relations of the social mi
lieu, challenging perceptions and migratory intentions. The social milieu 
is characterized by strong social bonds and national institutions, which 
generate similar social values, specifically in areas of challenging so
ciopopular processes, which include general emotions.

The second aspect of the research is the ethnic portrayal of the Leba
nese Armenians. The ethnocultural milieu of the Lebanese Armenians 
is characterized by aspects of spiritual life where the ethnic component 
is expressed. This ethnic component is observed in value orientations, 
language and education, religiosity, mixed marriages, attitude towards 
renowned national figures and historical events, perceptions of nation 
and fatherland. During research diverse connotations were observed in 
the ethnic features of the community. Their correlation with sociodemo
graphic indicators hints at the future tracks of the national features of the 
Lebanese Armenians and their transformations.
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ՎԵՐ ՋԱ ԲԱՆ

Լի բա նա նա հա յե րի հե տա զո տու թյու նը, որ պես «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 մաս, ու նի բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն՝ հաս կա
նա լու ժա մա նա կա կից հայ կա կան սփյուռ քում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն
թաց նե րը: Լի բա նա նի հա յե րի՝ ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան ման 
փոր ձի իմաս տա վո րու մը չա փա զանց կա րև որ է հե տա գա հե տա զո
տա կան նա խագ ծե րի գի տա կան մշա կում ե րի հա մար: Այն առանձ
նա հա տուկ է նրա նով, որ լի բա նա նա հա յերն այդ բազ մազգ պե տու
թյան այլ էթ նո սո ցի ա լա կան հան րույթ նե րի հետ դա րա վոր գո յակ ցու
թյան ըն թաց քում ձև ա վո րել են ազ գա յին ինս տի տուտ նե րի ար դյու
նա վետ գոր ծող հա մա կարգ, այս տեղ մշակ վել են ազ գա մի ջյան 
հա մա ձայ նու թյան և հա մե րաշ խու թյան հմտու թյուն ներ: Լի բա նա նի 
ժո ղովր դի բազ մամ շա կույթ և բազ մա լե զու ինք նու թյան, Լի բա նա նի 
բազ մա դա րյա պատ մու թյան և առանձ նա հա տուկ աշ խար հա քա ղա
քա կան պայ ման նե րում հա յե րը ոչ մի այն հա ջո ղու թյամբ ին տեգր վել 
են բազ մազգ պե տու թյան մեջ, այ լև կա րո ղա ցել են դառ նալ նրա ողջ 
բազ մա զա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սը:

Առա ջին բաժ նի հե ղի նակ նե րը հա մա կար ծիք են, որ լի բա նա
նա հա յե րը մշտա պես եղել են Մեր ձա վոր Արև ել քում և հենց Լի բա նա
նում հա ջոր դա բար կրկնվող իրա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո, որոնք պա հան ջել են դրանց հա կազ դե լու մեծ ջան քեր: Լի բա
նա նի հա յե րը կա րո ղա ցել են ոչ մի այն պահ պա նել և զար գաց նել 
իրենց ազ գա յին կա ռույց նե րը, այ լև ապա հո վել նրանց գոր ծառ նու
թյան բարձր որա կը: Նրանք ապա հո վել են իրենց բա վա կա նա չափ 
կա րև որ և ամուր դիր քե րը լի բա նա նյան հա սա րա կու թյան մեջ և երկ
րի պե տա կան ինս տի տուտ նե րում: Լի բա նա նի հայ կա կան հա մայնքն 
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այ սօր շա հե կա նո րեն տար բեր վում է քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո
ցի ա լա կան և մշա կու թա յին ոլորտ նե րում իր նախ կին վի ճա կից և 
սփյուռ քի այլ հա մայնք նե րից: Չնա յած գլո բա լաց ման հե տև անք նե
րին, որոնք հան գեց նում են ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե րի 
ապա էթ նի կաց ման, լի բա նա նա հա յե րը պահ պա նում են իրենց ազ
գա յին ինք նու թյու նը: Թեև հու սադ րող է լի բա նա նա հա յե րի իրա վի
ճա կը, սա կայն հարկ է որո շա կի զգու շա վո րու թյամբ մո տե նալ նրանց 
էթ նիկ հատ կա նիշ նե րի պահ պան ման և զար գաց ման հե ռան կար նե
րը գնա հա տե լիս:

Այ սօր լի բա նա նա հա յե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց
նե րը մե ծա պես կա րո ղ են ցուցադրական լինել  այ լէթ նիկ մի ջա վայ
րում ապ րող էթ նո սի այլ խմբե րի հա մար: Նրանց մե ծա մաս նու թյան 
հա մար այ լազ գի մի ջա վայ րում էթ նո սո ցի ա լա կան փո խա կեր պում ե
րը կա րող են ու նե նալ մեկ ուղղ վա ծու թյուն, սա կայն, կախ ված որո շա
կի իրադ րու թյու նից, յու րա քան չյուր խումբ կա րող է ոչ մի այն դա ապ
րել առանձ նա կի, այ լև լի նել զար գաց ման տար բեր փու լե րում: Նշվա
ծը հաս տատ վում է Լի բա նա նի հա յե րի շրջա նում տե ղի ու նե ցող ին
տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծու թյամբ: Այն ըն թա նում է 
եր կու ձև ով՝ հայ հա մայն քի տե ղա յին և հա մա հայ կա կան մա կար դակ
նե րում: Առա ջին մա կար դա կում տե ղի է ու նե նում ժո ղովր դագ րա կան 
(սե ռա տա րի քա յին, միգ րա ցի ոն և այլն), սո ցի ա լա կան և որո շա կի ո
րեն ազ գագ րա կան ցու ցա նիշ նե րով տար բեր վող էթ նո սի տար բեր 
խմբե րի հա մախմ բում: Դրա ար դյուն քում ձև ա վոր վում է ին տեգր ված 
են թամ շա կու թա յին ամ բող ջու թյուն՝ իր ազ գա յին ինս տի տուտ նե րով 
և կենտ րոն նե րով: Այդ գոր ծըն թա ցը հիմ ա կա նում ոչ մի ան շա նակ 
էր, եղել են և՛ վե րելք ներ, և՛ վայ րէջք ներ. Լի բա նա նի հայ կա կան հա
մայնքն ապ րել է իր մեկ դա րյա պատ մու թյան պայ մա նա կան չորս 
շրջան. 19201950թթ.՝ պա սիվ, 19501975թթ.՝ փո խազ դե ցու թյան, 1975
1990թթ.՝ հե տըն թա ցի, իսկ 1990 թվա կա նից առ այ սօր՝ վե րաս տեղծ
ման:

Լի բա նա նի հայ կա կան հա մայն քի բազ մա գոր ծոն վեր լու ծու
թյու նը ցույց տվեց տե ղա յին և տա րա ծաշր ջա նա յին իրա դար ձու թյուն
նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը, որոնք պայ մա նա վո րում են նրա պե տա
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ի րա վա կան վի ճա կը և դե րը հա մազ գա յին գոր ծըն թաց նե րում և մշա
կու թա յին կյան քի առանձ նա հատ կու թյու նը: Նյու թա կան մշա կույ թի 
հիմ ա րար տար րե րում լի բա նա նա հա յե րը պահ պա նել են իրենց ազ
գա յին բնու թագ րե րը: Լի բա նա նա հա յե րի ժա մա նա կա կից հո գև որ 
կյան քը հարկ է դի տար կել պատ մա կան հա մա տեքս տում, քա նի որ 
հենց հե տա հա յաց հա մե մա տու թյան մեջ է հնա րա վոր, առա ջին հեր
թին, հե տև ե լու այս կամ այն մշա կու թա յին երև ույ թի զար գաց ման 
տրա մա բա նու թյա նը, երկ րորդ՝ պար զե լու հո գև որ կյան քի կա ռուց
ված քա յին փո փո խու թյուն նե րը, եր րորդ՝ վեր լու ծե լու այդ փո փո խու
թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա տուկ նշա նա
կու թյուն են ստա նում այն պայ ման նե րը, որոնք ներ գոր ծում են ազ
գա յին մշա կույ թի տար րե րի զար գաց ման և գոր ծառ նու թյան վրա: 
Դա առա ջին հեր թին վե րա բե րում է էթ նո սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րին, 
որը ձև ա վոր վում է ազ գա յին մի ա վո րում ե րի, մշա կու թա յին ու լու սա
վո րա կան կենտ րոն նե րի և այլ հա մայն քա յին կա ռույց նե րի ար դյու
նա վետ գոր ծառ նու թյան շնոր հիվ: Հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում ընդ
հա նուր սո ցի ալքա ղա քա կան և էթ նո դա վան հա մա տեքս տը, որում 
առանձ նաց վում է Լի բա նա նում քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի և 
դրա հե տև ան քով ար տա գաղ թի դե րը: Դա իրա կա նո րեն ար տա ցոլ
վում է հա մայն քի ներ քին և ար տա քին էթ նոմ շա կու թա յին իրա վի ճա
կի բնույ թի վրա: Այս պի սով, լի բա նա նա հայ հե ղի նակ նե րի ներ կա յաց
րած հա յե ցա կար գա յին դրույթ նե րը և նկա րագ րա կան ու վեր լու ծա
կան նյու թե րը ստեղ ծում են սփյուռ քի հայ կա կան հա մայն քում ձև ա
վոր ված իրա վի ճա կի բա վա կա նա չափ ամ բող ջա կան պատ կեր:

Երկ րորդ բաժ նում ներ կա յաց ված տե սա կան նա խադ րույթ նե րը 
և էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու
նը առա ջին բաժ նի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյունն են: Այդ տեղ 
ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը պա րու նա կում եմ հայ կա կան սփյուռ քի 
հե տա զո տու թյուն նե րում բա վա կա նա չափ առանձ նա հա տուկ նյութ՝ 
հիմ ված էմ պի րիկ հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի վրա: Վեր ջին
ներս հնա րա վո րու թյուն են տա լիս լի բա նա նա հա յե րի սո ցի ա լա կան և 
էթ նոմ շա կու թա յին կյան քի մա սին ստա նա լու որա կա պես նոր գի տե
լիք ներ:
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Առա ջին՝ սո ցի ա լա կան կող մը գնա հա տում է լի բա նա նա հա յե րի 
սո ցի ա լա կան ռե սուր սը, նե րա ռյալ՝ սո ցի ա լա կան կազ մը և սո ցի ա լա
կան փո խա կեր պում ե րի շար ժըն թա ցը, սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը և 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև միգ րա ցի ոն մտադ րու թյուն նե րը: 
Էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց տվե ցին, 
որ լի բա նա նա հա յե րը բնու թագր վում են ին տեն սիվ սո ցի ա լա կան տե
ղա շար ժե րի շնոր հիվ ձև ա վոր ված բարդ սո ցի ա լա կան կազ մով: Լի
բա նա նի հա յե րի սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րը ար տա հայտ ված է ու ժեղ 
սո ցի ա լա կան կա պե րով և ինս տի տուտ նե րով, որոնք ծնում են մի ան
ման սո ցի ա լա կան ար ժեք ներ, սո ցի ա լա կան և ժո ղովր դագ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի նմա նա տիպ մի տում եր:

Երկ րորդ՝ էթ նոմ շա կու թա յին կողմ ար տա հայ տում է լի բա նա
նա հա յե րի կյան քի երեք ոլորտ: Առա ջի նը լի բա նա նա հա յե րի էթ նոմ
շա կու թա յին մի ջա վայրն է՝ էթ նիկ բա ղադ րի չը ար տա ցո լող հո գև որ 
կյան քի ոլորտ նե րով: Այն ար տա հայտ վում է հա մայն քա յին և եկե ղե
ցա կան կյան քում մաս նակ ցու թյամբ, լեզ վա կան իմա ցու թյամբ, վար
քով, կրթու թյամբ: Երկ րոր դը կապ ված է գնա հա տող դա տո ղու թյուն
նե րի հետ, որն ար տա հայ տում է ար ժե քա յին կողմ ո րո շիչ նե րի հա
մա կար գը, ակա նա վոր ազ գա յին ու մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի, ինչ
պես նաև ազ գա մի ջյան ամուս նու թյուն նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քը: 
Եր րոր դը էթ նո հո գե բա նա կան բա ղադ րիչն է, որը նե րա ռում է կարծ
րա տի պե րը (հիմ ա կա նում ավ տո կարծ րա տի պեր՝ իր էթ նո սի կեր
պա րը) և պատ կե րա ցում ե րը հայ րե նի քի մա սին: Այն վեր է հա նում 
լի բա նա նա հա յե րի մշա կու թա յին կեր պա րի հո մո գե նու թյու նը:

Վեր ջում հարկ է նշել, որ հայ կա կան գոր ծող գաղ թօ ջախ նե րից 
մե կի մե նագ րա կան հե տա զո տու թյան եր կու մո տե ցում ե րի հա մադ
րու թյան ներ կա յաց ված փոր ձը կա րե լի է հա մա րել ժա մա նա կա կից 
հայ կա կան սփյուռ քի ճա նաչ ման եր կար ու ղու փու լե րից մե կը: Ակն
հայտ է, որ նման հե տա զո տա կան փնտրտու քի մշա կու մը և իրա գոր
ծու մը ու նեն թե՛տե սա կան, թե՛ գործ նա կան նշա նա կու թյուն: Տե սա կան 
դի տան կյու նից կա րև որ է էթ նիկ խմբում տե ղի ու նե ցող տար բեր գոր
ծըն թաց նե րի (ժո ղովր դագ րա կան, սո ցի ա լա կան, հո գև որ) փո խազ
դե ցու թյան օրի նա չա փու թյան հայտ նա բե րու մը, որը հնա րա վո րու
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թյուն է տա լիս մշա կե լու ընդ հա նուր հիմ ա հար ցը և օգ տա գոր ծե լու ոչ 
մի այն միջ գի տա կար գա յին մո տե ցում ե րը, այ լև ձև ա վո րե լու հե տա
զո տա կան գոր ծի քա կազմ, որոնք անհ րա ժեշտ են այն պի սի բարդ 
երև ույ թի ու սում ա սիր ման հա մար, ինչ պի սին հայ կա կան սփյուռքն 
է: Գործ նա կան տե սան կյու նից նման հե տա զո տա կան փնտրտու քը 
ներ դաշ նա կո րեն տե ղա վոր վում է թե՛ տե ղա կան նշա նա կու թյան, թե՛ 
միջ պե տա կան մա կար դա կի և թե՛ հա մազ գա յին նպա տա կադ րում ե
րով անհ րա ժեշտ ծրագ րե րի և նա խագ ծե րի շրջա նակ նե րի մեջ:
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Ис сле до ва ние ли ванс ких ар мян как со став ное зве но прог рам мы 
«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» за ни
ма ет иск лю чи тель ное ме сто в ис сле до ва ни ях сов ре мен ной ар мянс кой 
ди ас по ры. Оно при ме ча те ле но тем, что у ли ванс ких ар мян, в про цес
се ве ко во го со су щест во ва ния с дру ги ми эт но со ци аль ны ми общ но стя
ми это го по ли эт ни чес ко го го су дарст ва, сло жи лась эф фек тив но ра бо
та ю щая си сте ма на ци о наль ных ин сти ту тов, вы ра бо та лись на вы ки 
до сти же ния меж на ци о наль но го сог ла сия и со ли дар но сти. В ус ло ви ях 
мно го куль тур ной и мно го я зыч ной иден тич но сти ли ванс ко го на ро да, 
с его мно го ве ко вой исто ри ей и осо бых ге о по ли ти чес ких ус ло вий, ар
мя не не толь ко ус пеш но ин тег ри ро ва лись в об щую кан ву по ли эт нич
но го го су дарст ва, но и смог ли стать со став ной частью всей па лит ры 
его мно го об ра зия.

Ав то ры пер во го раз де ла сош лись на мыс ли, что ли ванс кие ар
мя не, всег да на хо ди лись под воз дейст ви ем пов то ря ю щих ся и че ре ду
ю щих со бы тий на Ближ нем Во сто ке и в са мом Ли ва не, и что пос лед
нее тре бо ва ло от них боль ших уси лий в про ти во дейст вии этим со бы
ти ям. Ар мя не Ли ва на смог ли не толь ко сох ра нить и раз вить свои на
ци о наль ные струк ту ры и вы со кое ка чест во их функ ци о ни ро ва ния, но 
и обес пе чи ли се бе проч ные по зи ции, как в ли ванс ком об щест ве, так и 
в го су дарст вен ных ин сти ту тах стра ны.

Сов ре мен ное по ло же ние ли ванс кой ар мянс кой об щи ны в по ли
ти чес ком, эко но ми чес ком, со ци аль ном и куль тур ном пла нах вы год но 
от ли ча ет ся от прош ло го и, что очень важ но, от по ло же ния мно гих 
дру гих ар мянс ких об щин. Нес мот ря на пос ледст вия гло ба ли за ци он
ных про цес сов, при во дя щих к де эт ни за ции сов ре мен ных об ществ, ар



167ЗАКЛЮЧЕНИЕ

мя не Ли ва на смог ли сох ра нить свою на ци о наль ную иден тич ность. 
Од на ко, нев зи рая на об на де жи ва ю щие по сы лы в дан ной си ту а ции, 
сле ду ет нес коль ко осто рож но под хо дить к оцен ке перс пек тив сох ра
не ния их эт ни чес ких па ра мет ров. Про ис хо дя щие се год ня про цес сы в 
сре де ли ванс ких ар мян во мно гом мо гут быть по ка за тель ны для мно
гих дру гих групп эт но са, про жи ва ю щих в сво ей и ино на ци о наль ной 
сре де. Для боль шинст ва из них эт но со ци аль ныe транс фор ма ции в 
ино на ци о наль ном ок ру же нии мо гут иметь оди на ко вый век тор, хо тя, 
в за ви си мо сти от конк рет ных об сто я тельств каж дая груп па мо жет не 
толь ко пораз но му их пе ре жи вать, но и на хо дить ся на раз ных ста ди
ях раз ви тия.

Это подт верж да ет ся ана ли зом ин тег ра ци он ных про цес сов, про
ис хо дя щих сре ди ли ванс ких ар мян. Они про и сте ка ют в двух ипо ста
сях: на ло каль ном внут ри ли ванс ком уров не ар мянс ко го кон тин ген та 
и на об ще ар мянс ком уров не. На пер вом уров не про ис хо дит кон со ли
да ция от ли ча ю щих ся по де мог ра фи чес ким (по ло воз раст ным, миг ра
ци он ным и т.п.), со ци аль ным и в оп ре де лен ной ме ре эт ног ра фи чес
ким па ра мет рам раз ных групп эт но са. Ее ито гом ста но вит ся фор ми
ро ва ние ин тег ри ро ван но го суб куль тур но го це ло го с на ци о наль ны ми 
ин сти ту та ми и цент ра ми. Од на ко, этот про цесс ста нов ле ния был не
од ноз на чен и ха рак те ри зо вал ся как взле та ми так и па де ни я ми. Ус лов
но ар мянс кая об щи на Ли ва на пе ре жи ла че ты ре пе ри о да сво ей ве ко
вой исто рии: 19201950гг. – пас сив ная ; 19501975гг. вза и мо дейст вия; 
19751990гг. – от ступ ле ния и 1990 по с/д – вос соз да ния.

Мно го фак тор ный ана лиз ар мянс кой общ но сти Ли ва на по ка зал 
вза и мос вя зан ность ло каль ных, ре ги о наль ных, со бы тий, обус лав ли ва
ю щих ее го су дарст вен нопра во вое по ло же ние, роль в об ще на ци о
наль ных про цес сах и осо бен но стях куль тур ной жиз ни. В ос но во по ла
га ю щих эле мен тах ма те ри аль ной куль ту ры, ли ванс кие ар мя не сох ра
ни ли свои на ци о наль ные мар ки ров ки. Сов ре мен ную ду хов ную жизнь 
ар мян Ли ва на сле ду ет рас смат ри вать на исто ри чес ком фо не, так как 
имен но в рет рос пек тив ном срав не нии мож но, во пер вых, прос ле дить 
ло ги ку раз ви тия то го или ино го куль тур но го яв ле ния, во вто рых  
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про яс нить ее струк тур ные из ме не ния, в треть их  ана ли зи ро вать со
дер жа ние этих из ме не ний. По э то му осо бое зна че ние при об ре та ют об
сто я тельст ва, ко то рые воз дейст ву ют на функ ци о ни ро ва ние и раз ви
тие эле мен тов на ци о наль ной куль ту ры. В пер вую оче редь это от но
сит ся к эт но со ци аль ной сре де, фор ми ру ю щей ся в ре зуль та те 
эф фек тив но го функ ци о ни ро ва ния на ци о наль ных обь е ди не ний, куль
тур ных и прос ве ти тельс ких цент ров и дру гих об щин ных струк тур. 
От дель ное ме сто за ни ма ют об щий со ци аль нопо ли ти чес кий и эт но
кон фес си о наль ный кон тек сты, в ко то рых вы де ля ет ся роль граж данс
кой вой ны в Ли ва не и тен ден ции эмиг ра ции. Они ре аль но от ра жа ют ся 
на ха рак те ре эт но куль тур ной об ста нов ки вне и внут ри об щи ны. Та
ким об ра зом, пред став лен ные уче ны ми из ар мянс кой об щи ны Ли ва
на, кон цеп ту аль ные по ло же ния и пос ле ду ю щие опи са тель ные и ана
ли ти чес кие ма те ри а лы соз да ют весь ма цель ную кар ти ну сло жив шей
ся си ту а ции в дан ной ди ас по раль ной общ но сти ар мян.

Пред став лен ные во вто ром раз де ле те о ре ти чес кие по сы лы, 
вык лад ки эт но со ци о ло ги чес киx ма те ри а лов яв ля ют ся ло ги чес ким 
про дол же ни ем пер во го раз делa. Пред ло жен ные в нем статьи со дер
жат осо бый в ис сле до ва ни ях ар мянс кой ди ас по ры ма те ри ал, ос но ван
ный на конк рет ных дан ных эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния, и обес пе
чи ва ют по лу че ние ка чест вен но но вых зна ний по двум вза и мос вя зан
ным со став ным ас пек там жиз не де я тель но сти ар мян Ли ва на – со ци
аль ной и эт но куль тур ной.

Пер вый из них со дер жит оцен ку со ци аль но го ре сур са ар мян 
Ли ва на, вклю ча ю щий со ци аль ный со став и ди на ми ку со ци аль ных пе
ре ме ще ний, со ци аль ные сре ду и от но ше ния, а так же, отоб ра жа ет 
миг ра ци он ныe на ме ре ния. Ма те ри а лы эт но со ци о ло ги чес ко го ис сле
до ва ния по ка за ли, что ли ванс кие ар мя не ха рак те ри зу ют ся слож ным 
со ци аль ным со ста вом, ко то рый сло жил ся в ре зуль та те ин тен сив ных 
со ци аль ных пе ре ме ще ний. Со ци аль ная сре да ар мян Ли ва на вы ра же на 
силь ны ми со ци аль ны ми свя зя ми и ин сти ту та ми, по рож да ю щи ми 
сход ные со ци аль ныe цен но сти, близ кие тен ден ции со ци аль ных и де
мог ра фи чес ких про цес сов.
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Вто рой ас пект ис сле до ва ния – эт но куль тур ный, он от ра зил три 
сто ро ны жиз ни ли ванс ких ар мян. Пер вая из них – эт но куль тур ная 
сре да ли ванс ких ар мян, ко то рая оп ре де ля ет ся те ми сфе ра ми ду хов
ной жиз ни, в ко то рых от ра жа ет ся эт ни чес кая со став ля ю щая. Она про
яв ля ет ся в уча стии в об щин ной и ре ли ги оз ной жиз ни, в язы ко вой ком
пе тен ции и по ве де нии, об ра зо ва нии. Вто рая сто ро на свя за на с оце ноч
ны ми суж де ни я ми, от ра жа ю щи ми си сте му цен ност ных ори ен та ций, 
от но ше ние к вы да ю щим ся на ци о наль ным де я те лям, а так же к меж на
ци о наль ным бра кам. От ли чи тель ной чер той треть ей сто ро ны яв ля ет
ся эт ноп си хо ло ги чес кая ком по нен та, вклю ча ю щая сте ре о ти пы, в ос
нов ном  ав то сте ре о ти пы (об раз сво е го эт но са) и пред став ле ния о ро
ди не. Она ука зы ва ет на го мо ген ность куль тур но го об ли ка ли ванс ких 
ар мян.

В зак лю че ние сле ду ет ука зать, что пред став лен ный опыт сов
ме ще ния двух под хо дов в те ма ти ке мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния 
од но го из дейст ву ю щих ар мянс ких пе ре се лен чес ких оча гов, мож но 
счи тать од ним из эта пов длин но го пу ти поз на ния со сто я ния сов ре
мен ной ар мянс кой ди ас по ры. Оче вид но, что раз ра бот ка и ре а ли за ция 
та ко го ро да ис сле до ва тельс ко го по ис ка име ет как те о ре ти чес кое, так 
и прак ти чес кое зна че ние. С те о ре ти чес кой точ ки зре ния важ но прос
ле жи ва ние за ко но мер но сти вза и мо дейст вия раз ных про цес сов, (де
мог ра фи чес ких, со ци аль ных, ду хов ных), про ис хо дя щих в эт ни чес кой 
груп пе, что, в ито ге, де ла ет ве ро ят ным раз ра бот ку об щей проб ле ма
ти ки и ис поль зо ва ние не толь ко меж дис цип ли нар ных под ходoв, но и 
фор ми ру ет на бор ис сле до ва тельс ко го ин сту мен та рия, не об хо ди мо го 
в ис сле до ва нии та ко го слож но го яв ле ния как сов ре мен ная ар мянс кая 
ди ас по ра. С прак ти чес кой точ ки зре ния, зна че ние по доб но го ро да ис
сле до ва тельс ко го по ис ка гар мо нич но ук ла ды ва ет ся в рам ки не об хо
ди мых прог рамм и про ек тов, как мест но го зна че ния, так и уров ня 
меж го су дарст вен ных от но ше ний и об ще на ци о наль ных це ле по ла га
ний.
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CONCLUSION 

The study of the Lebanese Armenians as a part of the basic trajec
tories, problems and prospects in the project “The Armenians in Their 
Own and Foreign Environment: Comparative Ethnosociological Studies” 
has its peculiar value in understanding current trends of the Armenian 
Diaspora. The account of the experience of the Lebanese Armenians in 
preserving their identity is very important for the development of similar 
future scientific research projects. It is unique in the sense that the almost 
onecenturylong coexistence of the Lebanese Armenians with other com
munities in the Lebanese multiethnic and multisociological state has 
shaped a system of effective communalnational institutions, and devel
oped skills of interethnic agreement and cohabitation. The Armenians 
have successfully integrated in the multicultutral and multiliguistic Leba
nese milieu in the context of Lebanon’s unique, centuriesold history and 
peculiar geographic factors. Furthermorethe Lebanese Armenians have 
been able to become a constituent part of the Lebanese multiethnic weave.

The authors of the first section are unanimous in stating that being 
under the constanmt influence of recurring developments in the Middle 
East and Lebanon, the Lebanese Armenians have continuously made huge 
efforts to counteract those pressures. The Lebanese Armenians have been 
able not only to preserve and devbelop their communal institutions, but 
to maintains their high productivity. The yahve maintained their active 
status and strong presence in the Lebanese polity as well as in the state 
aparatus. The political, economic, social and cultural features of the curent 
Lebanese Armenian community differ significantly from those of its past 
as well as from those of other Armenian Diaspora communities.

Notwithstanding the globalization, which leads to deethnicizing 
communities, the Lebanese Armenians maintain their national identity. 



171CONCLUSION

Nonetheless, one has to be careful regarding the promising conditions of 
the Lebanese Armenians when assessing the prospects for the preservation 
and development of their ethnic features.

The current processes in the Lebanese Armenian community might 
be very indicative and useful for other Diaspora Armenian groups living in 
their own and foreign milieus. Generally, for Armenian Diaspora commu
nities living in their own and foreign milieus, ethnosociological transfor
mations have a single direction. However, due to specific conditions and 
stage of development, each Diaspora community may face these challeng
es differently. This is validated through analyzing the integrative process 
within the Lebanese Armenian community. This integration has been 
moving on two tracks: a) within the local milieu, and b) within the panAr
menian milieu.

Within the local milieu one may observe a trend of diverse demo
graphic (agegroup as well as genderoriented) shifts into different groups 
with specific social and ethnographic features. This leads to the formation 
of an integrated subculture within national institutions and centers. The 
process, however, does not have a single direction. It has had times of ac
celeration as well as times of slow progress. The Lebanese Armenian com
munity has undergone four stages of integration within the period of its 
100year existence: the passive decades between 1920 and 1950, the 
crossfertilization period between 1950 and 1975, the decline era of 1975 to 
1990, and the reproduction stage since the 1990s.

A multifactorial analysis of the Lebanese Armenian community 
showed the interconnection of local and regional developments, which 
condition the community’s legitimacy and status in the state and role and 
place in pannational processes as well as features of its cultural life. The 
Lebanese Armenians have preserved the basic national character of their 
material culture. One needs to observe the contemporary spiritual aspect 
of the Lebanese Armenians in its historical context, because a retrospec
tive comparison makes it possible to follow the logic of the development of 
a given phenomenon. Furthermore, it enables one to discern the structur
al changes in spiritual life and to analyze the content of these changes.
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This is why the study of the conditions and factors which impact 
the development and functioning of the constituent elements of the na
tional culture bears specific importance. This refers first to the ethnosocial 
milieu, which has been shaped as the result of the effective functioning of 
communal structures and national subgroups as well as cultural and en
lightenment centers. The ethnosectarian and sociopolitical context play 
an important role, as experienced during the Lebanese civil war, which led 
to emigration. This is directly reflected in the interior and exterior nature 
of the ethnocultural status of the community. Accordingly, both the 
framework and the descriptive as well as the analytical material presented 
in the papers of the Lebanese authors depict a relatively complete picture 
of the conditions of a diasporic Armenian community.

In the Part Two the analysis of the theoretical hypotheses and the 
data of the ethnosociological research constitute the logical continuation 
of Part One. The papers presented carry a significant amount of material 
on Diaspora research based on empirical studies. They enable the produc
tion of a new set of qualitative knowledge on the social and ethnocultural 
life of the Lebanese Armenian community.

The study assesses the social resources of the Lebanese Armenians, 
including the social forms and the mode of social transformations, the so
cial milieu and relations as well as migratory trends. The study of the 
ethnosociological data demonstrates that the Lebanese Armenians are 
characterized by a complex social format that has been developed due to 
intensive social mobility. Indeed, the Lebanese Armenian social milieu re
flects strong social connections and institutions, which produce similar 
social values as well as similar social and demographic trends.

The ethnocultural aspect of the study reflects three areas of Leba
nese Armenian life: a) the Lebanese Armenian ethnocultural milieu, with 
its spiritual life facets. This is expressed through participation in church 
life, lifestyle, knowledge of language and education, b) the Lebanese Ar
menian value system. It is expressed through the attitude towards re
nowned cultural and national figures as well as endogamy, c) the eth
nopsychological constituent of the Lebanese Armenians, which includes 
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the stereotypes (basically the self or autostereotypes of the ethnos char
acter) and the depiction of the fatherland. It signifies the homogeneity of 
the cultural character of the Lebanese Armenians.

In conclusion, one must say that conducting monographic research 
on an active Armenian Diaspora community through the combination of 
two approaches may be considered a step in the long road of understand
ing the Armenian Diaspora. Evidently, developing and implementing such 
a research experience has both theoretical and practical importance. From 
the theoretical perspective it is important to dig out the features of the 
cross (or mutual) influence of diverse demographic, spiritual, and social 
processes within the ethnic group. This enables one to develop the broad 
basic question, use interdisciplinary approaches and develop a research 
toolbox, all of which are essential in studying such a complex phenome
non as the Armenian Diaspora. On the other hand, in practical terms, such 
a research experiment is harmoniously situated within the research de
signs of local, intrastate and pannational studies.
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ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

Հար ցա րա նի բո վան դա կու թյու նը
1. Բնակության տևողությունը
2. Տեղափոխվածների ելքի երկիրը և բնակավայրը
3. Զբաղմունքը, աշխատանքի բնույթը, աշխատանքային 

գործունեության բնագավառը և պաշտոնը 
տեղափոխվելուց անմիջապես հետո

4. Հոր ծննդավայրը
5. Կրթությունը
6. Կրթության վայրը
7. Առաջին աշխատանքի բնույթը, աշխատանքային 

գործունեության բնագավառը և պաշտոնը
8. Հոր զբաղմունքը հարցվողի աշխատանքային 

գործունեության սկզբին
9. Հոր աշխատանքի բնույթը, աշխատանքային 

գործունեության բնագավառը և պաշտոնը
10. Հարցվողի ներկայիս զբաղմունքը, աշխատանքային 

գործունեության բնագավառը և պաշտոնը
11. Սեփական գործ հիմելու ցանկությունը 
12. Անձիք, ում օգնության են դիմում խնդիրների դեպքում
13. Նույն բնակավայրում ապրող մտերիմերին այցելելու 

հաճախականությունը 
14. Դրացիների ազգային պատկանելիությունը
15. Սոցիալական կապերի խտությունը
16. Պատկերացումերը «լավ ապրել» հասկացության մասին
17. Կյանքում ունեցած ձեռքբերումերը
18. Ներգրավվածությունը համայնքային կառույցներում
19. Անձնային, համայնքային և այլ մտահոգությունները
20. Ընտանիքի կազմը
21. Հաճախած դպրոցը
22. Երեխաների հաճախած դպրոցը
23. Ընտանիքի և ազգականների տարածական 

ցրվածությունը 
24. Հայերին բնորոշ բնավորության գծերը 
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25. Խառնամուսնությունների հանդեպ վերաբերմունքն ու 
նախընտրելի ազգերը 

26. Նշվող տոները
27. Վերաբերմունքը կրոնի նկատմամբ
28. Եկեղեցու պատկանելիությունը
29. Եկեղեցի գնալու հաճախականությունը 
30. Տան խոսակցական լեզուն
31. Տեղեկատվություն ստանալու աղբյուրը և օգտվելու 

հաճախականությունը 
32. Հայկական լրատվամիջոցների տեղեկատվության 

բովանդակությունը 
33. Անցյալի ու ներկայի գործիչները, որոնց հանդեպ 

հարգանք են տածում
34. Պատկերացումը հայրենիքի մասին 
35. Հայաստան մեկնելու հաճախականությունը և հիմական 

պատճառները
36. Արտագաղթի մտադրությունները 
37. Ծննդյան տարեթիվը
38. Սեռը
39. Ընտանեկան կարգավիճակը
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