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ՈՒՍԱՊԱՐԿԻՈՒՍԱՊԱՐԿԻՈՒՍԱՊԱՐԿԻՈՒՍԱՊԱՐԿԻ    ԽՆԴԻՐԸԽՆԴԻՐԸԽՆԴԻՐԸԽՆԴԻՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆԼՈՒԾՄԱՆ    ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ    
    

ԱզոյանԱզոյանԱզոյանԱզոյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        
ՎՊՀ, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկա» բաժին, 

մագիստրատուրա 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ ԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյանԷքսուզյան    ՍուրենՍուրենՍուրենՍուրեն        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` Ժլատ ալգորիթմ, լրիվ որոնման ալգորիթմ, 

բազմություն, ենթաբազմություն, ալգորիթմ, ծրագիր: 
 
Խնդրի դրվածքը: 
Տրված է n բնական թիվը (առարկաների քանակը): Տրված է 

յուրաքանչյուր i-րդ առարակայի vi արժեքը և wi ծավալը (i=1,2,…n) 
և ուսապարկի M ծավալը: Պահանջվում է գտնել առարկաների 
բազմության այնպիսի ենթաբազմություն, որի առարկաների ծա-
վալների գումարը չի գերազանցում ուսապարկի ծավալին և 
առարկաների արժեքների գումարը մեծագույնն է: 

Ուսապարկի խնդրի լուծման ժլատ ալգորիթմը: 
Ժլատ ալգորիթմով հաշվարկվում է յուրաքանչյուր i-րդ 

(i=1,2,…,n) ապրանքի միավորի գինը՝ ci = vi /wi: Առարկաները դա-
սավորվում են՝ ըստ միավորի գնի նվազման կարգի: Այնուհետև 
առարկաները դիտարկվում են հերթականությամբ և ուսապար-
կում տեղավորվող յուրաքանչյուր առարկա տեղավորվում է ուսա-
պարկում: 

Ժլատ ալգորիթմը, ընդհանրապես ասած, չի ապահովում օպ-
տիմալ լուծում, այդ պատճառով պատկանում է մոտավոր ալգո-
րիթմների շարքին:  

Դիտարկենք հերևյալ օրինակը:    
Դիցուք՝ ուսապարկի ծավալն է 582 միավոր: Առարկաների ծա-

վալների և արժեքների համապատասխան թվերը ընտրվում են 
[1.259] միջակայքից որպես ամբողջ թվեր, առարկաների քանակն է 
n=10: Որպես առարկաների ծավալների արժեքներ պատահակա-
նորեն ծրագրով ընտրված են 13, 237, 216, 98, 69, 243, 225, 10, 237, 
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127 թվերը, իսկ որպես առարկաների արժեքներ՝ 9, 35, 30, 248, 216, 
91, 17, 172, 163, 192 թվերը: Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում տե-
ղավորվում են հետևյալ՝ 

10 (8-րդ) 
69 (5-րդ) 
98 (4-րդ) 
127 (10-րդ) 
13 (1-րդ) 
237 (9-րդ) ծավալներով առարկաները: Ուսապարկում զբաղեց-

րած ծավալն է S=554:  
 Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը բերված է նկար 1-ում: 
ԺլատԺլատԺլատԺլատ    ալգորիթմինալգորիթմինալգորիթմինալգորիթմին    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    կատարկատարկատարկատարմանմանմանման    

օրինակօրինակօրինակօրինակ....    

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111    

Ուսապարկի խնդրի լուծման լրիվ որոնման ալգորիթմ 
Լրիվ որոնման ալգորիթմով դիտարկվում է առարկաների 

բազմության բոլոր ենթաբազմությունները և ընտրվում է առարկա-
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ների բազմության այնպիսի ենթաբազմություն, որի առարկաների 
ծավալների գումարը չի գերազանցում ուսապարկի ծավալին և 
առարկաների արժեքների գումարը մեծագույնն է:  

Դիտարկենք հերևյալ օրինակը:  
Դիցուք ուսապարկի ծավալն է 658 միավոր: Առարկաների ծա-

վալների արժեքները ընտրվում են [1.210] միջակայքից որպես ամ-
բողջ թվեր, առարկաների քանակն է n=10: Որպես առարկաների 
ծավալների արժեքներ պատահականորեն ծրագրով ընտրված են 
140, 132, 180, 37, 205, 115, 74, 45, 2, 60 թվերը: Ուսապարկում զբա-
ղեցրած ծավալն է S=554: Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում տե-
ղավորվում են հետևյալ՝ 140 ,132 ,205, 74, 45, 2, 60 ծավալներով 
առարկաները:  

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը բերված է նկար 2-ում: 
ԼրիվԼրիվԼրիվԼրիվ    որոնմանորոնմանորոնմանորոնման    ալգորիթմինալգորիթմինալգորիթմինալգորիթմին    համապատասխանհամապատասխանհամապատասխանհամապատասխան    ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    կակակակա----

տարմանտարմանտարմանտարման    օրինակօրինակօրինակօրինակ    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2222 
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1. Гэри М., Джонсон Д., Вычислительные машины и труднорешаемые 

задачи. Изд. Мир, 1982: 
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ЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ    
Азоян Азоян Азоян Азоян Лилит Лилит Лилит Лилит     

ВГУ, физико-математический факультет, отделение информатики, 
магистратура 2-ой курс  

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ 

Задача рюкзаков и эквивалентные задачи возникают в экономике, 
прикладной математике и других областях. В статье рассматривается 
вопрос о задаче рюкзака и ее решения по жадному алгоритму и алгоритму 
полного поиска. Были разработаны соответствующие программы этих 
алгоритмов, представлены результаты реализации программ. 

 
 
 
 
 

PROBLEM OF BACKPAPROBLEM OF BACKPAPROBLEM OF BACKPAPROBLEM OF BACKPACK AND SOLUTION ALGORITHMSCK AND SOLUTION ALGORITHMSCK AND SOLUTION ALGORITHMSCK AND SOLUTION ALGORITHMS    
Azoyan Azoyan Azoyan Azoyan Lilit Lilit Lilit Lilit     

VSU, Faculty of Physics and Mathematics,  
Field of study-Computer Science, Master 2nd year of study  

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The problem of backpacks and equivalent problems arise in economics, 
applied mathematics and other fields. The article reveals the problem of the 
backpack and its solution according to the greedy algorithm and full search 
algorithm. Programs corresponding to algorithms have been developed and the 
results of the implementation of programs have been introduced.  
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««««ՀԱՎԱՔԻՐՀԱՎԱՔԻՐՀԱՎԱՔԻՐՀԱՎԱՔԻՐ    ՄԻԱՎՈՐՆԵՐՄԻԱՎՈՐՆԵՐՄԻԱՎՈՐՆԵՐՄԻԱՎՈՐՆԵՐ» » » » ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ    ԽԱՂԽԱՂԽԱՂԽԱՂ----ԾՐԱԳԻՐԾՐԱԳԻՐԾՐԱԳԻՐԾՐԱԳԻՐ        
    

ԲաբինյանԲաբինյանԲաբինյանԲաբինյան    ՏաթևՏաթևՏաթևՏաթև    
ՎՊՀ, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկա» բաժին, 

մագիստրատուրա 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, ԻՏՏՄ ամբիոնի դասախոս 

ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննաՌուզաննա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` գրաֆիկա, ծրագիր, խաղ, ծրագրավորման 
լեզու, անիմացիա: 

 
Համակարգչի օգնությամբ գրաֆիկական աշխատանքների կա-

տարումն այսօր հանդիսանում է համակարգչի կիրառության ամե-
նակարևոր բնագավառներից մեկը: Գրաֆիկական ծրագրերի մի-
ջոցով մատուցվող նյութը դառնում է մատչելի, դիտողական և հաս-
կանալի:  

Կազմված է ժամանցային խաղ-ծրագիր` «Հավաքիր միավոր-
ներ»: Ծրագիրն աշխատում է գրաֆիկական ռեժիմում: Այն կազմ-
ված է Windows միջավայրում աշխատող Visual Basic ծրագրավոր-
ման լեզվով և օգտագործում է այդ լեզվի հարուստ գրաֆիկական 
միջոցները: Ծրագիրն աշխատում է գրաֆիկական տարբեր էջերի 
հետ միաժամանակ [2, 93-105; 3, 30-52; 3, 354-357]: Ծրագրի մուտ-
քը, ելքը, տարբեր էջերի ընտրությունը, մեկից մյուսին անցումը 
կատարվում է գրաֆիկական էկրանին ձևավորած կոճակների օգ-
նությամբ, որոնց ընտրությունը կատարվում է մկնիկի ձախ 
սեղմակի սեղմումով [1, 99-118; 2, 216-218]: Այն գրաֆիկական անի-
մացիաներով հարուստ ծրագիր է: Ծրագրի բոլոր էջերում տեղա-
կայված են տարբեր երաժշտություններ, և մի էջից մյուսին անցման 
ժամանակ միանում է տվյալ էջին համապատասխանող 
երաժշտությունը [2, 212-215]: Մուտքի էջը ծրագրի բեռնավորման 
էջն է: Բեռնավորման ընթացքում անգույն նկարը աստիճանաբար 
դառնում է գունավոր (նկ. 1): 
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ՆՆՆՆկկկկ. 1 . 1 . 1 . 1 ՄուտքիՄուտքիՄուտքիՄուտքի    էջէջէջէջ    
 

Բեռնավորումից հետո՝ սեղմելով գունավոր ժապավենով 
հավկիթին, բացվում է ծրագրի գլխավոր էջը (նկ. 2): 
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ՆՆՆՆկկկկ. 2 . 2 . 2 . 2 ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    գլխավորգլխավորգլխավորգլխավոր    էջէջէջէջ    

 
Այս էջում տեղադրված է երկու կոճակ: «Սկիզբ» կոճակին 

սեղմելիս անցում է կատարվում ծրագրի հաջորդ էջին և սկսվում է 
խաղը (նկ. 3), իսկ սլաքը նշանակում է վերադարձ նախորդ էջին: 

 

 
ՆՆՆՆկկկկ. 3 . 3 . 3 . 3 ԽաղիԽաղիԽաղիԽաղի    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    էջէջէջէջ    
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Այս էջի վրա իրականացվում է խաղը: Խաղի էությունը 
հետևյալն է. անհրաժեշտ է մկնիկի միջոցով տեղաշարժվող[1, 181-
184; 2, 117-119] զամբյուղի մեջ հավաքել վերևից ընկնող հնարավո-
րինս շատ հավկիթներ և դրանց դիմաց հավաքել միավորներ: Խա-
ղը տևում է 60 վայրկյան: Ընկնող հավկիթներից յուրաքանչյուրը 
կարող է ունենալ կարմիր, սպիտակ կամ սև գույն: Կարմիր հավ-
կիթ վերցնելու դեպքում միավորներն ավելանում են երկուսով, 
սպիտակ հավկիթ վերցնելիս՝ մեկով և սև հավկիթի դեպքում՝ միա-
վորները պակասում են մեկով: Խաղի հիմնական էջի վերևի ձախ 
անկյունում երևում են ժամանակն ու հավաքած  միավորները: 60 
վայրկյանը լրանալուց հետո խաղն ավարտվում է(նկ. 4): 

 

 
ՆՆՆՆկկկկ. 4 . 4 . 4 . 4 ԽաղիԽաղիԽաղիԽաղի    ավարտիավարտիավարտիավարտի    էջէջէջէջ    

 
Այս էջի «ԵԼՔ» կոճակի սեղմումով ավարտվում է ծրագրի աշ-

խատանքը:  
Գրաֆիկական և երաժշտական հարուստ էֆեկտներով ուղե-

կցվող ժամանցային այս խաղը հետաքրքիր է և գրավիչ:    
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1. М. Райтингер, Г. Муч–“Visual Basic 6”, Полное руководство, издательство 
“Ирина”, Киев, 1999,  718 стр.    

2. Зиборов В. В.–“Visual Basic 2010 на примерах”, издательство БХВ-
Петербург, Санкт Петербург, 2010, 336 стр. 

3. Сафронов  И. К.–“Visual Basic в задачах и примерах”, издательство БХВ-
Петербург, Санкт Петербург, 2006, 400 стр. 
 
 
 
 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАРАММАРАММАРАММА----ИГРАИГРАИГРАИГРА    
        «СОБИРАЙ ОЧКИ»«СОБИРАЙ ОЧКИ»«СОБИРАЙ ОЧКИ»«СОБИРАЙ ОЧКИ»    

Бабинян ТатевБабинян ТатевБабинян ТатевБабинян Татев    
ВГУ, физико-математический факультет, отделение информатики, 

магистратура 2-ой курс    
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ 
 «Собирай очки» программа является развлекательной игрой, которая 

богата графическими изображениями и звуковыми эффектами. Графичес-
кие и звуковые эффекты делают игру ещё более привлекательной и 
интересной. С помощью игры проверяется умение игрока реагировать 
быстро и правильно. 

 
 
 

ТHE ENTERTAINING GAMТHE ENTERTAINING GAMТHE ENTERTAINING GAMТHE ENTERTAINING GAME PROGRAM E PROGRAM E PROGRAM E PROGRAM     
«COUNT T«COUNT T«COUNT T«COUNT THE POINTS»HE POINTS»HE POINTS»HE POINTS»    

Babinyan TatevBabinyan TatevBabinyan TatevBabinyan Tatev    
VSU, Faculty of Physics and Mathematics,  

Field of study-Computer Science, Master 2nd year of study  
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
The presented program is an entertaining game which is full of graphical 

views and sound effects. The graphical and sound effects make it more 
attrective and interesting. It clearly shows the other’s skill of being oriented as 
quickly and right as possible. 
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ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ    
    

BIOLOGYBIOLOGYBIOLOGYBIOLOGY    
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ՆԱԽԱՆՁԻՆԱԽԱՆՁԻՆԱԽԱՆՁԻՆԱԽԱՆՁԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՉԱՐՈՒԹՅԱՆՉԱՐՈՒԹՅԱՆՉԱՐՈՒԹՅԱՆՉԱՐՈՒԹՅԱՆ    ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ    ՀԻՄՔԵՐԻՀԻՄՔԵՐԻՀԻՄՔԵՐԻՀԻՄՔԵՐԻ    
ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ    ԿՈՂՄԵՐԻԿՈՂՄԵՐԻԿՈՂՄԵՐԻԿՈՂՄԵՐԻ    ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ    

    
ՀամբարյանՀամբարյանՀամբարյանՀամբարյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    

ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար` կ. գ. թ., դոցենտ ՔառյանՔառյանՔառյանՔառյան    ՇուշանՇուշանՇուշանՇուշան     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր` նախանձ, չարություն, հայելային նեյրոններ, 

ժառանգական հիմքեր, ձեռքբերովի կողմեր: 
 
Քրիստոնեության մեջ նախանձը համարվում է 7 մեղքերից մե-

կը [2]: Նախանձը (նախ իմ անձը) թաքնված, կործանարար զգացո-
ղություն է, որն ամենից առաջ վնասում է հենց նախանձողին` թույլ 
չտալով ապրել խաղաղ և ներդաշնակ: Այն կարող է փչացնել 
մարդկային հարաբերությունները կամ խոչընդոտ հանդիսանալ 
նոր հարաբերություններ կառուցելու համար [3]: 

Որոշ գիտնականների կարծիքով գոյություն ունի նախանձի մի 
քանի տեսակ` դեպրեսիվ նախանձ, թշնամական նախանձ և հիաց-
մունքային նախանձ: Առաջին դեպքում նախանձն առաջանում է 
այլոց երջանկության պատճառով և ուղեկցվում է դեպրեսիվ մտքե-
րով, ինչպիսիք են «երբեք չեմ կարող, չեմ ունենա» և նմանատիպ 
այլ արտահայտություններ: Երկրորդի ժամանակ նկատվում են 
ավելի ագրեսիվ բնույթ ունեցող արտահայտություններ կամ 
մտքեր, շեշտադրվում է թերարժեքության բարդույթը: Նախանձի 
երրորդ ձևը մեր հայրենակիցներն անվանում են «բարի» նախանձ, 
որը այնքան էլ բարի չէ, սակայն վերոհիշյալ տարբերակներից 
ամենաընդունելին է: Այս դեպքում հաճախ օգտագործվում են «ար-
ժանի է, շատ է աշխատել, երանի նրան» և այսօրինակ արտահայ-
տություններ [3]: 

Սպինոզան բնորոշում էր նախանձը այսպես. «Դա այն է, երբ 
դժբախտ ես՝ տեսնելով ուրիշի երջանկությունը և երջանիկ, երբ 
տեսնում ես ուրիշի դժբախտությունը» [4]: Որոշ գիտնականների 
կարծիքով նախանձը քաղաքակրթության հետևանք է: 

Մարդկային հատկանիշներից չարության և նախանձի զգացո-
ղության ուսումնասիրությամբ հիմնականում հետաքրքրվել են հո-
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գեբանները: Սակայն վերջերս այս «պրոբլեմով» զբաղվում են նեյ-
րոֆիզիոլոգները: Ֆրանսիայի առողջապահության և բժշկական 
հարցերով Ազգային ինստիտուտի (ISMERM) առողջապահության 
և բժշկական հետազոտություններով զբաղվող գիտնականները 
որոշեցին հետազոտել, թե ինչպես է աշխատում չարամիտ և նա-
խանձ մարդկանց գլխուղեղը: Այն մարդիկ, որոնք դասվել էին պա-
թոլոգիական նախանձների շարքում, համակարգչային շերտա-
գրության (տոմոգրաֆիա) տվյալների վերլուծությունը, գլխուղեղի 
աշխատանքում ի հայտ բերեց շեշտակի խանգարումներ [1]: 
Նրանց մոտ դրսևորվեցին գլխուղեղի կեղևի գագաթային բլթի և 
կեղևի նախաշարժողական գոտու հայելային նեյրոնների գերակ-
տիվություն: Բացի դրանից՝ բարձր ակտիվություն գրանցվեց զոլա-
վոր մարմնում և կեղևի նախաճակատային հատվածում, որոնք 
կոչված են լուծելու, թե արդյոք այս կամ այն երևույթի վրա ժամա-
նակ և ուժ ծախսելու հարկ կա [1]: Ընդհանուր առմամբ, հայելային 
նեյրոնները դրդվում են այն ժամանակ, երբ մարդը ինչ-որ բան 
կրկնում է, կրկնօրինակում է: Օրինակ՝ օտար լեզուներ սովորելը 
ընթանում է նրանց ակտիվ մասնակցությամբ և այլն [1]: 

Հայտնաբերվել է նաև, որ հայելային նեյրոնները կապված են 
նաև գլխուղեղի գնահատման համակարգի հետ: Ստացվում է, որ 
հայելային նեյրոնները խթանում են տվյալ օբյեկտի և մարդուն 
շրջապատող երևույթների գնահատումը այլ՝ «գնահատող» նեյրոն-
ների օգնությամբ: Այս առումով գլխուղեղի հայելային նեյրոնները 
աշխատում են կրկնման սկզբունքով` կրկնօրինակելով ձայները, 
շարժումները, ազդակները և այլն [1]: 

Միայն նախանձ և չարամիտ մարդկանց մոտ գլխուղեղի այս 2 
համակարգերի միջև գոյություն ունի շատ ուժեղ, գրեթե պաթոլո-
գիական կապ: Այս երևույթը վարքային առումով մարդուն դարձ-
նում է խիստ կախված արտաքին երևույթներից: Այդ է պատճառը, 
որ նրանց մոտ առաջանում է ցանկություն ունենալ այն, ինչ պատ-
կանում է ուրիշին: Սակայն նրանք այս ամենում մեղավոր չեն: 
Նրանց խնդիրը ուղղակի ֆիզիոլոգիական է [1]: 

Ճապոնացի գիտնականները պարզել են, որ նախանձի դրսևոր-
ման ժամանակ ուղեղը հակազդում է այնպես, ինչպես ցավ զգալիս 
[3]: Փաստորեն, մենք մեզ արհեստականորեն ցավ ենք պատճառում: 
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Նպատակը և խնդիրները  
Մեր նպատակն է հնարավորությունների սահմաններում բա-

ցահայտել չարության և նախանձի ժառանգական հիմքերը և ձեռք-
բերովի կողմերը: 

Մեր առջև դրել ենք հետևյալ խնդիրները. 
� բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (դեռահաս-

ներ, պատանիներ, հասուն I և II, տարիքավորներ) պարզել չարու-
թյան և նախանձի դրսևորման տարբեր աստիճանները՝ ցածր, մի-
ջին, բարձր,  

� պահպանելով ժառանգական գիծը՝ պարզել երեք սերունդ-
ների (երեխա, ծնող, ծնողի ծնող՝ հայրական կամ մայրական) գծով 
պատասխանների նույնականությունը,  

� ուսումնասիրել նախանձի դրսևորման հնարավոր դրդա-
պատճառները: 

Ուսումնասիրության նյութը և մեթոդը 
Ուսումնասիրությանը մասնակցել են 245 հոգի, որից 49−ը՝ 

13−15 տ. դեռահասներ, 49−ը՝ 19−21 տ. պատանիներ, 49−ը՝ հասուն 
I (22−35 տ.), 49՝ հասուն II (36−56 տ.) և 49՝ (60−76 տ.) տարիքավոր-
ների խումբ: : : : Օգտագործել ենք անկետավորման (թեսթերի լրա-
ցում) և զրույցի մեթոդները: Հարցաթերթիկները մշակվել են տարի-
քային խմբերին համապատասխան: Յուրաքանչյուրն ընդգրկել է 
ինչպես բաց, այնպես էլ փակ տիպի 20 հարց՝ համապատասխան 
տարբերակներով: 

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը 
Ստացված արդյունքները արտահայտվել են տոկոսներով: Դե-

ռահասների՝ 13−15 տարիքային խմբում նախանձի և չարության 
բարձր ցուցանիշը կազմել է 13 %, միջինը՝ 33 %, ցածրը՝ 54 %: Պա-
տանիների՝ 19−21 տարիքային խմբում, բարձր ցուցանիշը կազմել է 
10 %, միջինը՝ 43 % և ցածրը՝ 47 %: Հասուն I խմբում. բարձր՝ 20 %, 
միջինը՝ 43 %, ցածրը՝ 37 %: Հասուն II խմբում, բարձր՝ 47 %, միջին՝ 
40 %, ցածր՝13 %: Տարիքավորների խմբում՝ 12 %, 12 %, 76 %: Արդ-
յունքներից ակնհայտ է, որ հասուն երկրորդ խմբում նախանձի և 
չարության զգացողությունը մյուս խմբերի համեմատությամբ ամե-
նաբարձրն է: Ցածր ցուցանիշով առանձնացել են պատանիների և 
տարիքավորների խմբերը: Միջին հավասար ցուցանիշ նկատվել է 
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պատանիների և հասուն առաջին խմում: 
Արդյունքներից ենթադրելի է, որ հասուն առաջին և երկրորդ 

խմբերում այս զգացողությունը խիստ ակնհայտ է: Ըստ մեր են-
թադրությունների՝ այն պայմանավորված է հետևյալով. հասուն 
առաջին փուլը մարդու կյանքի կայացման շրջանն է՝ տարբեր 
ոլորտներում (աշխատանք, ընտանիք, որոշակի դիրք հասարակու-
թյան մեջ և այլն): Մրցակցությունը և դրանից բխող զգացողություն-
ները առավել արտահայտված են: Հասուն երկրորդ փուլում մարդը 
ունենում է այն, ինչ ձեռք է բերել կյանքի ընթացքում, և շատ դեպ-
քերում ժամանակը անցել է «ապարդյուն»` բոլոր առումներով:  

Պատանիների խմբում զգացողության արտահայտվածության 
ցածր ցուցանիշը կարելի է կապել երիտասարդության, անհոգու-
թյան և «կյանքը դեռ առջևում է» և նման մտքերի դոմինանտու-
թյամբ: Տարիքավոր խմբում դրսևորված ցածր ցուցանիշը հնարա-
վոր է կապել կյանքի ընթացքում ձեռքբերած իմաստնությամբ:  

Չարության և նախանձի ժառանգական նախահակվածությու-
նը տվյալների վերլուծության արդյունքում կազմել է 24 %: Այս 
դեպքում ուշադրություն ենք դարձրել երեք սերունդների պատաս-
խանների նույնականությանը: Զգացողության դրսևորմանը կամ 
տվյալ գենի էքսպրեսիային (արտահայտչականություն), ըստ մեր 
ենթադրությունների, նպաստել են մի շարք հանգամանքներ՝ սո-
ցիալական պայմաններ, թերի ընտանիք, չհաջողված մասնագի-
տություն և այլն: 

Նշված զգացողությունների արտահայտվածությունը, անկախ 
հանգամանքներից, կազմում է 16 %: Այս խմբի մոտ հատկանիշը 
համընկել է երեք՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սերունդների մոտ: Կարելի է 
ասել, որ չարության և նախանձի խնդիրը ընտանեկան է և ըստ մեր 
ուսումնասիրությունների` որևէ հիմնավոր պատճառ չունի: 32 %-ի 
մոտ (երեք սերունդ) նշված խնդիրը չի արտահայտվել: 28 %-ի մոտ 
պատասխանները չեն համապատասխանել՝ դրսևորելով տարբեր 
ցուցանիշներ: Մեր ենթադրությունների համաձայն՝ հատկանիշը, 
եթե նույնիսկ արտահայտվում է հանգամանքների բերումով, հիմ-
քում ընկած է ժառանգական նախահակվածությունը, քանի որ նույն 
հանգամանքներում մի խմբի մոտ արտահայտվել է, մյուսի մոտ՝ ոչ: 

Հիմնախնդրի ձեռքբերովի կողմերը, ըստ մեր ենթադրություն-
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ների, չի բացառվում, որ պայմանավորված լինեն նախածննդյան 
փուլում` գլխուղեղի զարգացման ընթացքում, սաղմի, այնուհետև՝ 
պտղի վրա կրած որոշ գործոնների ազդեցությամբ: Ազդեցության 
հետևանքը ի ծնե հատկանիշի ձևավորումն է, որը հետագայում 
ամրապնդվում է որպես ժառանգական հատկանիշ:  

Հիմնավոր փաստերի համար աշխատանքը պահանջում է 
ուսումնասիրել չարության և նախանձի զգացողության արտահայտ-
վածությունը հնարավորինս շատ սերունդների մոտ: Աշխատանքը 
շարունակական է և պահանջում է հիմնավոր հետազոտություն:  

Եզրակացություն 
� Նախանձի և չարության զգացողությունը առավել ակնհայտ 

դրսևորվում է մարդու կյանքի հասուն 2-րդ տարիքային փուլում: 
� Հատկանիշը ունի ժառանգական հիմքեր, և որոշակի հաս-

տատուն խմբի մոտ, անկախ նպաստող գործոններից, այս զգացո-
ղությունը վառ է արտահայտված: 

� Հատկանիշի ձեռքբերովի կողմերը պայմանավորված են 
նախածննդյան փուլում սաղմի, այնուհետև` պտղի վրա մի շարք 
գործոնների (դրանք դեռևս հիմնավոր հետազոտություն են պա-
հանջում) ազդեցությամբ: 

� Որոշակի խմբի մոտ, անկախ դրդապատճառներից, զգացո-
ղությունը արտահայտված չէ, ինչը նորից խոսում է ժառանգակա-
նության օգտին: 

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
1. Кузина С., Зависть − это не грех, а болезнь мозга [Электронный ресурс] 
http://magazines.russ.ru/19.06.15.э 

2. Щербатых Ю., Семь смертных грехов или психология порока, Москва, 
АСТ, 2010. с. 152-157. 

3. Эпштейн Дж., Зависть, Москва, АСТ, 2006. с. 15-20..5555-емозг 
4.  Юдовин И., Бенедикт Спиноза о нравственной свободе [Электронный 
ресурс] http://magazines.russ.ru/06.02.15. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И     
ПРИОБРЕТЕННЫХ СТОРОН ЗАВИСТИ И ЗЛОБЫПРИОБРЕТЕННЫХ СТОРОН ЗАВИСТИ И ЗЛОБЫПРИОБРЕТЕННЫХ СТОРОН ЗАВИСТИ И ЗЛОБЫПРИОБРЕТЕННЫХ СТОРОН ЗАВИСТИ И ЗЛОБЫ    

 
Аамбарян Аамбарян Аамбарян Аамбарян Гаяне Гаяне Гаяне Гаяне     

ВГУ, Биология, 2-ой курс 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ 

В работе сделана попытка определить генетические и приобретенные 
стороны зависти и злобы. В исследовании участвовали 245 человек, 
объединенных в 4 возрастные группы: подростковый, юношеский, зрелый 
1, зрелый 2 и группа пожилых. Определили различные степени 
проявления зависти и злобы – высокая, средняя и низкая. Учитывая нас-
ледственные особенности, нами изучено проявление и отсутствие этих 
свойств между тремя поколениями (дети, родители, родители родителей). 

 
 
 

THE DISCOVERTHE DISCOVERTHE DISCOVERTHE DISCOVERY OF THE HERITABLE ANDA CQUIREDY OF THE HERITABLE ANDA CQUIREDY OF THE HERITABLE ANDA CQUIREDY OF THE HERITABLE ANDA CQUIRED    
SIDES OF ENVY AND MALICESIDES OF ENVY AND MALICESIDES OF ENVY AND MALICESIDES OF ENVY AND MALICE    

    
Hambaryan Hambaryan Hambaryan Hambaryan Gayane Gayane Gayane Gayane     
VSU, Biology, 2nd year 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
We attempted to discover the genetic and acquired sides of envy and 

malice in this study. 245 people from 4 generations participated in this research, 
including teenagers from the age of 13 to 15, youngsters from the age of 19 to 
21, adult group I, adult group II, and a group of elderly people. We discovered 
the different levels of display of envy and malice: high, medium, low. By 
keeping the genetic line, we studied the expression and absence of the character 
among three generations, that is children, parents, grandparents. 
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ԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱՅԻՅԻՅԻՅԻ    ԴԻՆԱՄԻԿԱՆԴԻՆԱՄԻԿԱՆԴԻՆԱՄԻԿԱՆԴԻՆԱՄԻԿԱՆ    ՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆՎԵՐՋԻՆ    50 50 50 50 ՏԱՐՈՒՄՏԱՐՈՒՄՏԱՐՈՒՄՏԱՐՈՒՄ    
 

Միրզոյան Միրզոյան Միրզոյան Միրզոյան Յուղո Յուղո Յուղո Յուղո     
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Քառյան Քառյան Քառյան Քառյան Շուշան Շուշան Շուշան Շուշան  
 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր`    աքսելերացիա, հոգեկան և ֆիզիկական 

զարգացում, կենսաբանական տարիք, հասունություն, դեռահաս, ֆիզիո-
լոգիական ցուցանիշներ, հարցաթերթիկ: 

 
Աքսելերացիան՝ նախորդ սերունդների հետ համեմատած, 

երեխաների ու դեռահասների աճի արագացումն ու զարգացումն է: 
«Աքսելերացիա» (լատիներեն acceleration – արագացում բառից) 
տերմինը 1935 թ. առաջարկել է գերմանացի բժիշկ Ե. Կոխը [2 ]: 

Մարդու հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման պրոցեսների 
արագացումը, որը նկատվում է հատկապես վերջին մի քանի տաս-
նամյակների ընթացքում, ընդգրկում է ինչպես ֆիզիոլոգիական 
զարգացումը, այնպես էլ հոգեկան ֆունկցիաների` մտածողության, 
երևակայության, շարժողական հմտությունների զարգացումը [3]: 
Անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունացման տեսակետից նկատե-
լի աքսելերացիա չի գրանցվել: Աքսելերատների մոտ կենսաբանա-
կան տարիքը գերազանցում է անձնագրային կամ օրացույցային 
տարիքին: Վերջին 30-40 տարիների ընթացքում նորածին երեխա-
ների մարմնի միջին երկարությունը մեծացել է 0,5-1 սմ-ով, իսկ 
զանգվածը՝ 100-150 գ-ով [1]: 

Աքսելերացիայի դրսևորումները դիտվում են օնտոգենեզի 
սկզբից մինչև անհատի ֆիզիկական ու հոգեկան հասունացումը և 
պետք է հաշվի առնվեն ուսուցման, դաստիարակության և աշխա-
տանքային գործունեության պրոցեսները կազմակերպելիս: Ներ-
կայումս աղջիկները և պատանիները առավելագույն հասակի 
հասնում են 16-19 տարեկանում, իսկ 50 տարի առաջ՝ 20-26 տարե-
կանում [1]:  

Տարբերում են աքսելերացիայի հետևյալ տեսակները` 
1. ֆիզիոլոգիական, 
2. հոգեբանական, 
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3. սոցիալական [2]: 
ՖիզիոլոգիականՖիզիոլոգիականՖիզիոլոգիականՖիզիոլոգիական հասունությունն արտահայտվում է օրգանիզ-

մի սեռական հասունացմամբ։ Դա անհատական է, պայմանավոր-
ված է ժառանգական, կլիմայական, սոցիալական և այլ գործոննե-
րով (տե՛ս նկ. 1)։ 

ՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանական հասունության փուլում տղաներն ու աղջիկնե-
րը ձեռք են բերում բնավորության կայունություն, պատշաճ ինքնա-
տիրապետում ընտանիքում և հասարակության մեջ։  

ՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալականՍոցիալական    հասունությունը գիտակից անհատի, հասարա-
կության լիարժեք անդամի ձևավորումն է։ Դա որոշվում է կրթու-
թյան ավարտով, աշխատանքային գործունեությամբ, տնտեսական 
ինքնուրույնությամբ և այլն [3]:  

Ֆիզիկական զարգացման աքսելերացիան ի հայտ է եկել ամ-
բողջ աշխարհում վերջին 50 տարում: Այս երևութը գրեթե չի շոշա-
փում հոգեկան և սոցիալական զարգացումը, և այն ստեղծում է 
որոշակի դժվարություններ դեռահասների դաստիարակության և 
ուսուցման հարցերում: Վաղաժամ սեռական հասունացումը հան-
գեցնում է վաղաժամ սեռական կապերի, անցանկալի հղիություն-
ների, հղիությունների ընդհատումների: Այս ամենը դեռահասների 
մոտ կարող է հետագայում հանգեցնել անպտղության և առաջաց-
նել առողջական լուրջ խնդիրներ:  

Այս ամենի հետ մեկտեղ, գիտնականները աքսելերացիայի 
հետ են կապում օրգանիզի մի շարք ֆիզիոլոգիական ցուցանիշնե-
րի վատթարացումը, օրինակ, մի շարք հիվանդությունների՝ հի-
պերտոնիկ հիվանդություն, շաքարախտ, կարճատեսություն և 
այլն, «երիտասարդացումն» ու հաճախականության մեծացումը [3]: 

ՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտությանՀետազոտության    նպատակընպատակընպատակընպատակը    ևևևև    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները 
Փորձել ենք անցկացնել առանձին ուսումնասիրություն Վանա-

ձոր քաղաքի բնակիչների շրջանում:  
Նպատակն է` պարզել ֆիզիոլոգիական աքսելերացիայի դի-

նամիկան վերջին 50 տարում: 
Խնդիրներն են. 
• բնակչության (մասնավորապես կանանց և աղջիկների) 

տարբեր տարիքային խմբերում պարզել ֆիզիոլոգիական հասու-
նացման միջին տարիքը, 
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• հայտնաբերել հասունացման տարիքի տարբերությունը սե-
րունդների միջև և դինամիկայի առկայությունը: 

ՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրության    նյութընյութընյութընյութը    ևևևև    մեթոդըմեթոդըմեթոդըմեթոդը 
Նպատակահարմար ենք համարել հարցումը անցկացնել աղ-

ջիկների և կանանց շրջանում: Ուսումնասիրությանը մասնակցել 
են 90 հոգի, 30-ը՝ 18-21 տ. աղջիկներ, 30-ը՝ 35-50 տ. կանայք, 30-ը` 
65-75 տ. կանայք: 

Օգտագործել ենք անկետավորման և զրույցի մեթոդները: Հար-
ցաթերթիկները մշակվել են տարիքային խմբերին համապատաս-
խան: 

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը 
Ստացվել են հետևյալ արդյունքները. սեռական հասունացման 

միջին տարիքը 18-21 տարեկանների մոտ՝ 12 տ., 35-45 տ. կանանց 
մոտ՝ 13, 65-75 տ. կանայք՝ 15 տ. (աղյուսակ 1): 

Արդյունքներից երևում է, որ վերջին մոտ 50 տարում սեռական 
հասունացման միջին տարիքը իջել է երեք տարով և շարունակ-
վում է իջնել:  

 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. Աքսելերացիայի միջին տարիքի փոփոխությունըԱքսելերացիայի միջին տարիքի փոփոխությունըԱքսելերացիայի միջին տարիքի փոփոխությունըԱքսելերացիայի միջին տարիքի փոփոխությունը    
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Չնայած այն բանին, որ աքսելերացիայի պատճառների վերա-
բերյալ կան բազմաթիվ տեսակետներ, (ուլտրամանուշակագույն ճա-
ռագայթների ազդեցության մեծացում, ներզատիչ գեղձերի վրա մագ-
նիսական դաշտի ազդեցություն, ստացած տեղեկատվության քա-
նակական աճ) մեկ ընդհանուր կարծիք այս առումով դեռևս չկա [1]:  

Եզրակացություն 
Մեր բնակչությունն ամբողջ աշխարհում բացառություն չէ և 

ֆիզիոլոգիական աքսելերացիայի՝ սեռական հասունացման միջին 
տարիքը հստակ ընթացքով նվազել է:  

Առայժմ երեխաների սեռական դաստիարակության խնդիրնե-
րը մնում են դեռևս անկատար: Այն սոցիալ-մշակութային, մանկա-
վարժական և բժշկական հիմնախնդիր է: Խնդիրն ամբողջ աշխար-
հի համար համընդհանուր է և պահանջում է պատճառների հիմ-
նավոր հետազոտություն՝ հաշվի առնելով ագային առանձնահատ-
կությունները:  

Առաջարկում ենք. 
� Սերունդների միջև բախումներից խուսափելու համար 

(ծնող՝ երեխա, երեխա՝ ուսուցիչ) հարկավոր է վերահսկել իրավի-
ճակը՝ գտնելով դաստիարակչական առավել ճկուն մեթոդներ:  

 
 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Солодков А., Сологуб Е., Физиологоя человека: Учебник. изд. 2-е, испр. 
и доп.-М:оломпия Пресс,2005. с. 372 -373. 

2. www.biofine.ru. 
3. www.e-reading.ciub. 
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ДИНАМИКА АКСЕЛЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТДИНАМИКА АКСЕЛЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТДИНАМИКА АКСЕЛЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТДИНАМИКА АКСЕЛЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТ    

    
Мирзоян Мирзоян Мирзоян Мирзоян Юго Юго Юго Юго     

ВГУ, Биология, 3-ий курс 
 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Представлена физическая акселерация последних 50 лет. Для этой 

цели выбраны три возрастные группы: 18-21 лет, 35-50 лет, 65-75 лет. По 
результатам наших наблюдении выявлено, что за последние 50 лет, сред-
ний возраст половой зрелости уменьшился до трех лет и продолжает сни-
жаться. Это проблема существует во всем мире и требует выявления основ-
ных возможных причин. 

 
 
 
 
 

 
DDDDINAMICS OF ACCELERATION INAMICS OF ACCELERATION INAMICS OF ACCELERATION INAMICS OF ACCELERATION     
DURING THE PAST 50 YEARSDURING THE PAST 50 YEARSDURING THE PAST 50 YEARSDURING THE PAST 50 YEARS    

Mirzoyan Mirzoyan Mirzoyan Mirzoyan Yugho Yugho Yugho Yugho     
VSU, Biology, 3rd year 

 
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Herein is presented the dynamics of physical acceleration during the past 
50 years. For this purpose women of three age groups have been selected: aged 
18-21, 35-50, 65-70. According to the results during the past 50 years the 
average age of sexual maturation has decreased by 3 years and it still continues 
to decrease. The problem is universal throughout the world and requires a 
circumstantial study of all the reasons. 
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ՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐԻՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐԻՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐԻՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ՄԻՋԱՏՆԵՐԻՄԻՋԱՏՆԵՐԻՄԻՋԱՏՆԵՐԻՄԻՋԱՏՆԵՐԻ    ԿՅԱՆՔՈՒՄԿՅԱՆՔՈՒՄԿՅԱՆՔՈՒՄԿՅԱՆՔՈՒՄ    
    

ՆազարյանՆազարյանՆազարյանՆազարյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար  
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 2-րդ կուրս  

Գիտ. ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ ԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյանԳրիգորյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` կենդանի օրգանիզմ, ֆերոմոն, ռեցեպտորներ, 

ագրեգացիոն վարք:  
 
Հաղորդակցությունը կենդանի օրգանիզմների կյանքում մեծ 

դեր ունի: Տարբեր կենդանի օրգանիզմներ տարբեր ձևերով կարող 
են միմյանց հետ հաղորդակցվել` ձայներ արձակելու միջոցով, 
շարժումների միջոցով, մարդը` խոսքի միջոցով:  

Ֆերոմոնները կենսաբանական ակտիվ նյութեր են, որոնք ար-
տադրվում են միջատների կողմից` նույն տեսակին պատկանող 
հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին գրավելու համար [4]:  

Շատ միջատների մոտ ֆերոմոնները կարևոր դեր են խաղում 
հաղորդակցման մեջ, օրինակ՝ էգերին և արուներին ձգում են միմ-
յանց բազմացման շրջանում կամ կառավարում են հասարակա-
կան միջատների տեսակների վարքը և ֆիզիոլոգիկան պրոցեսնե-
րը: Քիմիական կազմով միջատների ֆերոմոնները պատկանում են 
տարբեր օրգանական միացությունների դասին, օրինակ` սպիրտ-
ների, ալդեհիդների, կետոնների, եթերների, հետերոցիկլիկ միա-
ցությունների դասերին: Որպես կանոն՝ միջատների ֆերոմոնները 
կազմված են մի քանի նյութերից, որոնց բաղադրության մեջ 
մտնում են ավելի քան 10 բաղադրիչ: Ֆերոմոնների մոլեկուլները 
արագ ցնդող են, օդի թթվածնի, լույսի և խոնավության ազդեցու-
թյան տակ արագ քայքայվող են: Ֆերոմոնների կենսաբանական 
դերը տարբեր միջատների մոտ տարբեր է [4]:  

Առաջին անգամ միջատների ««««սիրոսիրոսիրոսիրո    մոլեկուլներիմոլեկուլներիմոլեկուլներիմոլեկուլների»»»» գաղտնիքը 
բացահայտել է ֆրանսիացի հայտնի միջատաբան Ժան-Անրի Ֆաբ-
րը: Հետաքրքիրն այն է, որ գիտնականը ուսումնասիրել է թիթեռնե-
րին բաց երկնքի տակ` աշխատելով անտառներում, բայց միջատ-
ների «լեզվի» հայտնաբերումը կատարել է տանը: Մի անգամ իր 
աշխատասենյակում Ժան-Ֆաբրը դարձավ մետամորֆոզի ակա-
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նատես. անշարժ հարսնյակից լույս աշխարհ եկավ սատուրնիայի` 
գիշերային սիրամարգաչքի էգը: Նկատելով նրան` Ֆաբրը զգու-
շությամբ բռնեց թիիթեռին և տեղափոխեց անոթի մեջ` փակելով 
այն մետաղական ցանցով [5]:  

Մի օր երեկոյան բաց պատուհանով սենյակ մտան տասնյակ 
սատուրնիայի արուներ: Հաջորդ գիշեր նրանք կրկին եկան: Գիտ-
նականը, շարունակելով իր ուսումնասիրությունները, սկսեց մտո-
րել տեսածի շուրջը, փորձելով հասկանալ` ի՞՞՞՞նչն է պատճառը, որ 
արուները անընդհատ գալիս են իր սենյակ: Ֆաբրը հիշեց, որ 
ուսումնասիրելով տարածքը` այդ միջատների բները չի հայտնա-
բերել, հետևաբար նրանք եկել են հեռվից: Բայց ի՞՞՞՞նչն է ստիպել 
արուներին հաղթահարել այդքան մեծ տարածություններ, որպես-
զի հայտնվեն իր սենյակում: Տեսողությունը, իհարկե, այստեղ կապ 
չուներ, բայց այդ դեպքում ինչպե՞՞՞՞ս էին թիթեռները կողմնորոշվում 
մթում: Ձայները նույնպես բացառվեցին: Այս դեպքում Ֆաբրը 
փակեց անոթը ապակե կափարիչով, բայց արուները չէին դա-
դարում գալ: Բայց նրանք էգի վրա այլևս ուշադրություն չէին 
դարձնում: Նրանց ավելի շատ գրավում էին այն առարկաները, 
որոնց հետ հաղորդակցվել է էգ թիթեռը:  

Գիտնականին պարզ դարձավ, որ արուներին գրավում էին հո-
տավետ նյութերի մոլեկուլները, բայց ինչպե՞՞՞՞ս էին սատուրնիայի 
արուներն զգում օդում այդ նյութերի առկայությունը [5]:  

Շարունակելով իր փորձերը` հետաքրքրասեր գիտնականը 
հայտնաբերեց, որ այդ հոտերի ընկալումը պատկանում է միջատ-
ների բեղիկներին: Այդ միջատների բեղիկների վրա առկա են բազ-
մաթիվ ռեցեպտորներ, որոնք ընկալում են օդի ջերմաստիճանն ու 
խոնավությունը, քամու արագությունը և տարբեր քիմիական նյու-
թեր: Այդ բեղիկներում առկա են նյարդաթելեր, որոնց միջոցով շատ 
մեծ արագությամբ փոխանցվում է ինֆորմացիան արտաքին միջա-
վայրի փոփոխության մասին: Եթե ինչ-ինչ պատճառներով միջա-
տը կորցնի իր բեղիկները, նա կդառնա իսկական անդամալույծ, 
որը չի կարողանա կողմնորոշվել տարածության մեջ [5]:  

ՖերոմոններիՖերոմոններիՖերոմոններիՖերոմոնների    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    
Տարբերում են 2 տեսակի ֆերոմոններ` ռելիզերներ և պրայ-

մերներ:  
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Ռելիզերները արտահայտում են կոնկրետ վարքային ռեակ-
ցիա: Սրանք սովորաբար ներկայացված են արագ ցնդող նյութե-
րով, որոնք տարածվում են օդով: Ռելիզերներին են պատկանում 
մի քանի ենթատեսակ. 

ԱտրակտանտներըԱտրակտանտներըԱտրակտանտներըԱտրակտանտները առանձնյակներին կանչող նյութեր են (սե-
ռական ֆերոմոններ):  

ՌեպելենտներՌեպելենտներՌեպելենտներՌեպելենտներ` վախեցնող:  
ԱրրեստանտներԱրրեստանտներԱրրեստանտներԱրրեստանտներ` կանգնեցնող:  
ԽթանիչներԽթանիչներԽթանիչներԽթանիչներ` առաջացնում են ակտիվություն:  
ԴետերրենտներԴետերրենտներԴետերրենտներԴետերրենտներ` առաջացնում են արգելակող ռեակցիա [2]:  
Որոշ խթանիչներ նյութեր են, որոնք առաջ են բերում ամուս-

նական վարք:  
Կան նաև հետքային, տարածքային ֆերոմոններ, որոնք ուղղված 

են տարածքը նշելու համար և ուղղում են առանձնյակների տեղա-
շարժումը [3]:  

ՊրայմերներըՊրայմերներըՊրայմերներըՊրայմերները կարողանում են փոխել առանձնյակի ֆիզիոլո-
գիական վիճակը և փոխում նրա զարգացումը: Պրայմերները հա-
ճախ փոխանցվում են շփման ճանապարհով:  

Թիթեռը, որը նոր է դուրս եկել հարսնյակից, ընդունակ չէ գրա-
վելու արուներին: Օրինակ` պտղակերները, որոնք ոչնչացնում են 
խնձորի, տանձի, սերկևիլի պտուղները, դառնում են ակտիվ միայն 
3-4 օրական հասակում:  

Ֆերոմոնների արտադրումը կախված է կլիմայական պայման-
ներից և միջատների պոպուլյացիայի բնույթից [2]:  

Զգալով հոտը` արուները շարժվում են քամուն հակառակ` դե-
պի աղբյուրի կողմը` դեպի ֆերոմոնային ազդանշանը, ընդ որում, 
սովորաբար, միջատները կատարում են զիգզագներ` գնահատելով 
ուղղությունը դեպի էգը: Միջատը կողմնորոշվում է դեպի քամին և 
օդում ֆերոմոնի կոնցենտրացիայի ավելացմանը: Ավելի շատ կար-
ծել են, որ ֆերոմոնի քանակը, աղբյուրից հեռանալով, աստիճանա-
բար պակասում է: Միայն վերջին տարիներին է պարզվել ֆերոմո-
նային շիթերի բարդ կառուցվածքը` առաջանալով օդում տուրբու-
լենտության ազդեցության տակ: Ֆերոմոնային շիթերի բարդ փո-
թորիկները դժվարացնում են ֆերոմոնի աղբյուրի հայտնաբերու-
մը` ստիպելով արուին երկար ժամանակ փնտրել էգին: Հավանա-
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բար, այսպիսի դեպքերում միջատները կարող են օգտագործել ֆե-
րոմոնների որոշակի բաղադրիչներ` որպես կողմնորոշիչներ էգին 
գտնելու և ճանաչելու համար [1]:  

ՄեղվաբերՄեղվաբերՄեղվաբերՄեղվաբեր    մեղուներինմեղուներինմեղուներինմեղուներին բնորոշ է «թագավորական նյութ» 
կոչված ֆերոմոնը, որն արտադրվում է մայր մեղվի վերին ծնոտնե-
րում գտնվեղ գեղձերի կողմից: Այս ֆերոմոնը գրավում է ոչ միայն 
արուներին, այլ նաև աշխատող մեղուներին: Աշխատող մեղունե-
րը, լիզելով էգին և փոխանցելով ֆերոմոնը սննդի հետ, տարածում 
են բնում մեղվաընտանիքի վիճակի մասին ինֆորմացիան: Արու-
ները արձագանքում են «թագավորական նյութ»-ին միայն կար-
ճատև ամուսնական թռիչքի ժամանակ:  

Շատ նյութեր միջատների կողմից օգտագործվում են որպես 
հոտավետ նշումներ տարածքում կողմնորոշվելու և գրավելու հա-
մար: Հետքային ֆերոմոնները դեռևս բավականին ուսումնասիր-
ված չեն, նրանց բաղադրությունը բարդ է, և կենսաբանական ազ-
դեցությունը միանշանակ չէ [4]:  

Որոշ տեսակներ ունեն փոխազդեցության բարդ համակար-
գեր: Օրինակ` որոշորոշորոշորոշ    թիթեռներիթիթեռներիթիթեռներիթիթեռների    մոտմոտմոտմոտ    (Arctiidae)(Arctiidae)(Arctiidae)(Arctiidae) արուն մոտենում է 
էգին շրջած հոտավետ գեղձերով` կողմնորոշվելով դեպի ֆերոմո-
նի հոտը: Զգալով արուի քիմիական ազդանշանները` էգը պա-
տասխանում է թևերի թափահարությամբ և ձայնային ազդանշան-
ներով:  

ՑեցերիՑեցերիՑեցերիՑեցերի որոշ տեսակների մոտ (Galleria melonela)(Galleria melonela)(Galleria melonela)(Galleria melonela) արուները և 
էգերը փոխանակվում են ուլտրաձայնային ազդանշաններով: Ձայ-
ները լսելով` արուները արտադրում են ֆերոմոն էգի հստակ ուղ-
ղության համար:  

Իսկ, ահա, որոշորոշորոշորոշ    թիթեռներիթիթեռներիթիթեռներիթիթեռների (Hepialidae) (Hepialidae) (Hepialidae) (Hepialidae) էգերը ենթարկվում են 
օդում թռչող արուներին, որից հետո երկուսն էլ ընկնում են գետնի 
վրա, և արդեն հետո արուն գտնում է էգին հոտով [4]:  

ԿեղևակերԿեղևակերԿեղևակերԿեղևակեր    բզեզներըբզեզներըբզեզներըբզեզները լայն օգտագործում են ագրեգացիոն վար-
քը: Ծառի վրա հաջողակ հարձակման համար անհրաժեշտ է մաս-
սայական բնակեցում, որը ընդունակ է տեր-բույսին թուլացնել և 
հնարավորություն տալ սերնդին զարգանալ ցածր ճնշման պայ-
մաններում: Հակառակ դեպքում խեժի մեծ քանակը փակում է ճա-
նապարհները և սպանում թրթուրներին: Կեղևակերները սովորա-
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բար օգտագործում են մի քանի սիներգիտ նյութերի խառնուրդ` 
փոխադարձաբար ուժեղացնելով իրենց ազդեցությունը: Բոլորը 
ազգակից հոտավետ նյութեր են խեժի հետ և պատկանում են տեր-
պենների և տերպենոիդների խմբին: Ցույց տրվեց, որ առանձին 
կեղևակեր տեսակների մետ ֆերոմոնները առաջանում են աղի-
քում կերած սոճու խեժից, բակտերիաների ազդեցությամբ:  

Պրիմիտիվ կեղևակերների մոտ առաջինը հարձակվում են էգե-
րը, իսկ հետո սրանք գրավում են արուներին: Իսկ բարձրակարգ 
տեսակների մոտ արուները բույն են դնում և սպասում էգերին:  

Միջատներից շատերի մոտ, որոնք առաջացնում են խմբեր, 
ընտանիքներ` մեղուներ, մրջյուններ, տերմիտներ, կան հատուկ 
քիմիական նյութեր, որոնք վտանգի մասին հաղորդելու միջոցներ 
են: Տագնապի ֆերոմոնները արտազատվում են օդի մեջ այն մի-
ջատների կողմից, որոնք առաջինն են նկատել վտանգը: Տագնա-
պային նյութերի բարձր կոնցենտրացիան որոշ միջատների մոտ 
առաջացնում է ոչ թե ագրեսիա, այլ փախուստ [2]:  

Վնասատու միջատները քիչ անհանգստություն չեն տվել այգե-
գործներին: Վնասատուների դեմ պայքարում են տարբեր խոտա-
բույսերի թուրմերով և քիմիական պրեպարատներով: Սակայն այդ 
վնասատուները շատ արագ են հարմարվում այդ նյութերին, և այ-
գեգործները ստիպված են լինում գտնել ավելի արդյունավետ մի-
ջոց: Բացի դրանից` քիմիական նյութերով հնարավոր է ոչնչացնել 
նաև օգտակար միջատներին:  

Պարզվել է, որ միջատները արտազատում են նյութեր, որոնց 
հոտը գրավում է հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին այնքան 
ուժեղ, որ ոչ մի ուժ չի կարող պահել միջատին: Հենց սրա հիման 
վրա են պատրաստում ֆերոմոնային թակարդները [4]:  

ԹակարդներիԹակարդներիԹակարդներիԹակարդների    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    
Մոնիտորինգի (որևէ պրոցեսի ուսումնասիրում) համար օգ-

տագործում են ֆերոմոնային թակարդներ, որոնք կարելի է բաժա-
նել 2 հիմնական տիպի:    Առաջինը սոսնձային ֆերոմոնային թա-
կարդն է, որը բաղկացած է 3 հիմնական բաղադրիչներից` կորպու-
սից, որը պատրաստվում է ստվարաթղթից, սոսնձապատ ներ-
դրված թերթից, որը չչորացող սոսնձով է պատված, և հենց այս 
թղթի վրա են կպչում միջատները: Եվ 3-րդ բաղադրիչն է դիսպեն-
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սերը, որից կատարվում է ֆերոմոնի գոլորշիացումը: Այդ կպչուն, 
սոսնձապատ թերթիկը փոխում են ժամանակ առ ժամանակ [1]: 
Կան փայլաթղթով պատված դիսպենսերներ, որոնք կարող են 
արդյունավետ լինել մինչև 3 ամիս: Այս տիպի դիսպենսերները 
պարունակում են ֆերոմոն և լուծիչ: Նման տիպի ֆերոմոնային 
թակարդները կիրառվում են վնասատու միջատների մասսայա-
կան ոչնչացման համար: Թակարդը ստուգվում է ամեն օր: Երկ-
րորդ տիպի թակարդը չի պարունակում իր մեջ սոսնձապատ 
թերթիկը: Դրա փոխարեն կիրառվում են տարբեր սարքեր, որոնց 
միջից միջատներն ի վիճակի չեն դուրս գալու [Ֆիզիկական թա-
կարդ` նկար 1, 2]: 

Կան նաև այնպիսի հոտեր, որոնք ոչ թե գրավում են, այլ վա-
նում միջատներին: Այդպիսի նյութերը կոչվում են ռեպելենտներ: 
Օրինակ` ղանձլամոր և թաթնրվենու նոր քաղած տերևները կամ 
դրանցից պատրաստված թուրմը համարվում է ռեպելենտ, սակայն 
այն ունի կարճատև ազդեցություն: Այսպիսի վանող հոտով նյութե-
րը օգտագործում են մարդու և կենդանիների պաշտպանության 
համար արյունածուծ միջատներից:  

Ֆերոմոնները թունավոր չեն: Ֆերոմոնների պատիճները պա-
րունակում են հոտավետ նյութեր չնչին քանակով մոտ 1-3 մգ: Ֆե-
րոմոնները ցնդող են և քայքայվում են արեգակնային լույսի ազդե-
ցությամբ, խոնավության և ջերմաստիճանի ազդեցությամբ: Այդ 
իսկ պատճառով ֆերոմոնները չեն կուտակվում մշակված տա-
րածքներում և չեն աղտոտում այն: Ընդ որում, վնասատու միջատի 
ֆերոմոնը չի գրավում օգտակար միջատներին, քանի որ տարբեր 
միջատներն ունեն տաբեր ֆերոմոններ [4]: 

Նկար 1, 2  
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Հետազոտությունները անցկացրել ենք 2015 թվականի հունիս-

օգոստոս ամիսների ընթացքում, Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի 
երեք տարածքների խնձորենու և տանձենու այգիներում` Գուգար-
քի տարածքում, «Տարոն» թաղամասում և «Ղշլաղի» տարածքում: 
Պատրաստել ենք վերը նշյալ թակարդների տեսակներից ֆերոմո-
նային թակարդներ: Թակարդները պատրաստելուց հետո նրանց 
մեջ տեղադրել ենք ամերիկյան ֆիրմայի «Codlemon» գրավչանյութ, 
որը գրավում է միայն խնձորենու պտղակերի արու թիթեռներին, 
քանի որ պարունակում է էգ թիթեռներից ստացված ֆերոմոն: Այս 
մեթոդը կիրառվում է խնձորենու պտղակերի դեմ անվտանգ պայ-
քար կազմակերպելու համար: Թակարդներում ներդրված սոսնձա-
պատ թերթը, որի վրա կպչում էին խնձորենու պտղակեր արու թի-
թեռնեը, ամեն օր պարբերաբար, ըստ անհրաժեշտության, մաքրել 
ենք և փոխել: Կատարել ենք նաև հաշվարկ, որի շնորհիվ պարզել 
ենք թակարդն ընկած միջատների քանակը և դինամիկան:  

Հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք, որ թիթեռնե-
րի թռիչքը ավարտվել է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: Խնձո-
րենու պտղակերի թռիչքը սկսվել է հունիսի սկզբից, իսկ միջատնե-
րի ակտիվ թռիչքը կատարվել է հուլիս ամսվա կեսերին:  

Հետազոտությունների արդյունքից ելնելով` կարող ենք անել 
հետևյալ եզրակացությունները. 
1. Վանաձոր քաղաքի տարածքում խնձերոնու պտղակերը տալիս 
է մեկ սերունդ:  

2. Թիթեռների թռիչքն սկսվում է հունիսի սկզբին և ավարտվում 
օգստոս ամսին:  

3. Թիթեռների թռիչքի բարձր ակտիվությունը նկատվում է հուլիսի 
կեսերին:  
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ВГУ, Биология, 2-ой курс 
 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
В статье представлено влияние феромонов на насекомых. Здесь 

обсуждаются 2 вида феромонов: релизеры и праймеры. Релизеры влияют 
конкретно на реакции поведеия, к ним относятся следующие разновид-
ности: атрактанты, репеленты, аррестанты, стимулянты, детерренты.  

 
 

    
THE ROLE OF FEROMONS IN THE LIFE OF INSECTSTHE ROLE OF FEROMONS IN THE LIFE OF INSECTSTHE ROLE OF FEROMONS IN THE LIFE OF INSECTSTHE ROLE OF FEROMONS IN THE LIFE OF INSECTS    

    
NazarayanNazarayanNazarayanNazarayan    GoharGoharGoharGohar        

   VSU, Biology, 2nd year 
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
This article presents the influence of feromons on insects. Here are 

discussed two types of feromonsrelizers and primers. Rlizers effects on the 
concrete behavior reaction, they belong to the following subtype’s attraktants, 
repelents, arrestants, incentive, deterrents.  
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ՀայրապետյանՀայրապետյանՀայրապետյանՀայրապետյան    ՆինաՆինաՆինաՆինա        

ԵՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ    ՄինասյանՄինասյանՄինասյանՄինասյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ` ` ` Անտանտի տերությունների հայտարարու-

թյուն, Հայոց Մեծ եղեռնի ճանաչում, Մեծ Բրիտանիա, Էդուարդ Գրեյ, Քե-
մալական Թուրքիա, թուրքական դիվանագիտության հաղթանակ:    

 
Արևմտահայության ցեղասպանության վերաբերյալ առաջին 

կցկտուր լուրերը ստացվեցին միայն 1915 թ. ապրիլի վերջին: Սա-
կայն առավել ամբողջական ու արժանահավատ տեղեկություններ 
ստացվեցին միայն ամռանը, քանի որ թուրքական իշխանություն-
ների հրահանգով խիստ գրաքննության էր ենթարկվում դեպի 
Եվրոպա ուղղված ցանկացած նամակ կամ հեռագիր [9, 37]: Միան-
գամայն այլ էր վիճակը Ռուսաստանում: Արևելահայաստանում 
ապաստանած հազարավոր արևմտահայերը փաստում էին ոճրի 
մասին արդեն 1915 թ. գարնանը: Ուստի հենց Ռուսաստանն էլ 
պետք է ստանձներ Հայոց ցեղասպանության մասին աշխարհին 
տեղեկացնելու առաքելությունը: 

Դեռևս 1915 թ. ապրիլին Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե-ն 
հեռագրեր էր հղել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար 
Սազոնովին, ԱՄՆ-ի և Իտալիայի դեռևս չեզոք կառավարություն-
ներին, ապա նաև եվրոպական բոլոր երկրների առաջնորդներին՝ 
նշելով, որ «Նորից Տաճկահայաստանում հարյուրավոր անմեղ հա-
յերի արյուն է հոսում»: Կաթողիկոսը հույս ուներ, որ «եռապետա-
կան համաձայնությունը գործ կդնի ամենայն հնարավոր միջոցներ՝ 
փրկելու մի քրիստոնյա ժողովուրդ, որը գիտե գնահատել յուր 
բարերարներին» [1, 215−216]: Կաթողիկոսի ուղերձին առաջինն 
արձագանքեց Ռուսաստանը, և 1915 թ. ապրիլի 25-ին Լոնդոնի և 
Փարիզի ռուսական դեսպաններին պատվիրեց բանակցել համա-
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պատասխան կառավարությունների հետ՝ հայերի կոտորածների 
համար անձնական պատասխանատվության կոչելով թուրքական 
բոլոր իշխանություններին [6, 69]: 

Մինչ դաշնակից կառավարությունները կհայտնեին իրենց 
պաշտոնական դիրքորոշումը, Կոստանդնուպոլսում ամերիկյան, 
իտալական ու բուլղարական ներկայացուցիչները ներկայացրին 
իրենց բողոքները Բարձր Դռանը [5, 74]:  

Մայիսի 4-ին կաթողիկոսը դիմեց Մեծ Բրիտանիայի թագավոր 
Ջորջ 5-րդին՝ խնդրելով հրահանգել չեզոք երկրների բրիտանական 
դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, որ այդ երկրների կառա-
վարությունների միջնորդությամբ վերջ տրվի «թուրքական մոլե-
ռանդությանն ու կատաղությանը թողնված արևմտահայության 
ահավոր հալածանքին» [4, 58]: Սակայն Լոնդոնում իբր տարակու-
սում էին, որ ջարդերի դատապարտումը հակառակ հետևանքի կա-
րող է հանգեցնել և, առհասարակ, հույս չունեին, որ նման հայտա-
րարությունը թուրքերի համար կդառնար արգելակիչ ազդակ [4, 
58]: Նույն կարծիքին էր նաև Ֆրանսիան: Միևնույն ժամանակ, սա-
կայն, Անտանտի տերությունները գիտակցում էին թշնամական 
ճամբարում գտնվող Թուրքիային թուլացնելու, միջազգային և 
հատկապես ամերիկյան հասարակական կարծիքի վրա ազդելու և 
ըսդ այդմ՝ նրան պատերազմի մեջ ներգրավելու նպատակը: Հայ-
կական կոտորածների դատապարտումը կարևորվում էր նաև ռու-
սական և Անտանտի բանակներում կռվող հարյուրհազարավոր 
հայերի վստահությունն ապահովելու նկատառումով [5, 75]: 

Ուշագրավ է, որ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչու-
թյան ղեկավար Էդուարդ Գրեյը Ռուսաստանի կողմից առաջարկ-
վող հայտարարությանը միանալու հիմնական խնդիրը համարում 
էր «սպառնալիքը պատժի», որը նրանք հետագայում պետք է կիրա-
ռեին հայերի նկատմամբ «XIX դարից ի վեր իրականացվող թուր-
քական վայրագությունների դեմ» [12, 26]: Բայց Ռուսաստանն իր 
պահանջում անկոտրում էր: Ի վերջո, անգլիական կառավարու-
թյունը տեղի տվեց. հայտարարեց իր պատրաստակամությունը 
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միանալու հայտարարությանը [6, 71]: Հայտարարության տեքստի 
խմբագրման փուլում անգլիական կողմի պահանջով փաստա-
թղթում նշված «քրիստոնեություն» բառը փոխարինվեց «մարդկու-
թյուն» բառով, իսկ ֆրանսիացիների գրեթե համաժամանակյա պա-
հանջով «հայերի կոտորածներ» արտահայտությունից հանվեց 
«հայերին» հղումը [6, 71]: Այս փոփոխություններում Մեծ Բրիտա-
նիայի և Ֆրանսիայի շահագրգռությունը հիմնավոր էր. անհրա-
ժեշտ էր պահպանել միլիոնավոր մահմեդականների հավատար-
մությունը, որոնք կռվում էին անգլո-ֆրանսիական բանակներում՝ 
մեծ նպաստ բերելով նաև հավատակից Թուրքիայի ջախջախման 
գործում: 

Նախապես որոշված օրը՝ մայիսի 24-ին, Մեծ Բրիտանիայի, 
Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մայրաքաղաքների պաշտոնական 
թերթերում տպագրվեց, իսկ չեզոք երկրների թերթերում արտա-
տպվեց ցեղասպանությունը դատապարտող միջազգային իրավա-
կան առաջին փաստաթուղթը, որտեղ մասնավորապես նշվում էր. 
«Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օսմանյան իշխանությունների 
ակնհայտ, հաճախ էլ նույնիսկ ուղղակի աջակցությամբ տեղի է 
ունենում հայերի կոտորած…  

Թուրքիայի կատարած այս նոր ոճրագործություններն ընդդեմ 
մարդկության ու քաղաքակրթության պարտավորեցնում են Ռու-
սաստանի, Մեծ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի կառավարություննե-
րին հրապարակավ հայտարարելու Բ. Դռանը, որ իրենք կատար-
ված հանցագործության անձնական պատասխանատվությունը 
դնում են թուրքական կառավարության բոլոր անդամների, ինչպես 
նաև տեղերում կառավարության այն ներկայացուցիչների վրա, 
որոնք մասնակցել են կոտորածին» [4, 132; 8, 132; 6, 71-72]: 

Արձագանքներն այս հայտարարությանը միանգամայն տար-
բեր էին և հակասական: Այսպես՝ հայտարարության հրապարակ-
ման օրը Պողոս Նուբար փաշան երախտագիտություն էր հայտ-
նում եվրոպական և հատկապես՝ անգլիական դիվանագետներին: 

Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ հրապարակված այս հայտա-
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րարությունը Թուրքիայում հայերի ցեղասպանության առաջին ճա-
նաչումն էր Անտատի տերությունների կողմից, թեև «ցեղասպանու-
թյուն-գենոցիդ» տերմինը դեռևս չէր գործածվում [2, 711]: 

Թուրքական կառավարության պատասխանն այս հայտարա-
րությանը հստակ էր և կանխատեսելի. հայերի դեմ իրականացված 
միջոցառումները նրանց կողմից բարձրացված ապստամբության 
ճնշման փորձ է, և այդ ապստամբությունները դրդել են Ռուսաս-
տանի և Անգլիայի գործակալները: Իսկ հայերի ձերբակալություն-
ների մասով պարզապես նշվում էր, որ «Պոլսի 77735 հայերից ձեր-
բակալվել են ընդամենը 235 հոգի» [3, 69-70]: 

Որպես իրական պատասխան՝ թուրքական կողմը հայտարա-
րության հրապարակումից ընդամենը 2 օր անց՝ մայիսի 26-ին, կա-
խաղան բարձրացրեց արդեն վաղուց Կ. Պոլսում բանտարկված 
Հնչակյան կուսակցության 20 անդամների: Դեպքերից երկու ամիս 
անց՝ 1915 թ. մայիսի 27-ին, Պողոս Նուբարը կաթողիկոսին գրում է, 
որ «…. հայտարարությունը կրակին վրա ձեթ թափելու նման գործ 
մը եղած է» [6, 73]: 

Իսկ թուրք պատմաբան Էնվեր Զիյա Կարալը 1915 թ. մայիսի 
24-ի հայտարարությունը համարում է «պրոպագանդիստական 
քայլ» [11, 5]: 

Սակայն ժամանակն ապացուցեց տերությունների և հատկա-
պես Մեծ Բրիտանիայի հայտարարության սին լինելը:  

Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունն ար-
ձանագրող Մուդրոսի զինադադարի (1918 թ., հոկտեմբերի 30) հա-
մաձայն՝ Թուրքիան ճանաչում էր դաշնակիցների իրավունքը զին-
վորական դատարանին հանձնելու պատերազմի ընթացքում հա-
յաջնջման թուրքական քաղաքականությանը մեղսակից անձանց 
[8, 80-81]: Իսկ զինադադարի 22-րդ հոդվածը ենթադրում էր բան-
տարկյալների հանձնում դաշնակից տերությունների ենթակայու-
թյանը [6, 74]: Այս ժամանակաշրջանում հյուծված ու թուլացած էին 
Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, ուստի 1915 թ. մայիսի 24-ի հայտա-
րարության համաձայն Հայոց ցեղասպանության համար թուրքա-
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կան պատասխանատվության իրականացումը թողնվեց անգլիա-
կան կողմի իրականացմանը. այն, ինչից երկյուղում էր Է. Գրեյը 
պատերազմի տարիներին [6, 74]: 

1918 թ. դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի նախաձեռնությամբ 
Թուրքիայում հիմնադրվեց ռազմական դատարանը, իսկ 1919 թ. 
հունվարին թուրքական կառավարությունը սկսեց ձերբակալու-
թյունները: Արդեն հունվարի վերջին ձերբակալված էին թուրքա-
կան քաղաքական 30 գործիչներ, որոնց թվում նաև իթթիհատա-
կաններ: Սակայն նրանց շուտով միացան նաև այլ՝ ավելի ցածր 
կարգավիճակ ունեցող անձինք, որոնք ուղղակիորեն մասնակցել 
էին կոտորածներին: Այս շարքը ներառում էր նաև բրիտանական 
կառավարության սեփական նախաձեռնությամբ ձերբակալված 
բազմաթիվ անձանց [6, 74]: Մինչդեռ ձերբակալվածների շարքե-
րում չէին երիտթուրք պարագլուխները՝ Հայոց ցեղասպանության 
իրական կազմակերպիչները, որոնք 1918 թ. նոյեմբերի 1-ին փա-
խուստի էին դիմել գերմանական հածանավերով, և Էնվերից բացի, 
մյուս բոլորն ապաստանել էին Բեռլինում [7, 5]: 

Բրիտանական արդարադատության իրականացման նպատա-
կով 1919 թ. մայիսի 28-ին իթթիհատական 67 բանտարկյալներ տե-
ղափոխվեցին Մալթա կղզի: Արդյունքում այդ բանտարկյալները, 
որոնք, ըստ էության ազատ կյանք էին վարում, վերածվեցին Ան-
գլիայի քաղաքական ու տնտեսական շահերին ծառայող գործիքի: 
Իսկ 1921 թ. իրականացվեց նրանց փուլ առ փուլ ազատ արձակու-
մը [6, 78]: Քեմալական իշխանության հաստատումից հետո հարդ-
յունս անգլո-թուրքական ջերմ հարաբերությունների վերա-
կանգնման՝ կնքվեցին մի շարք համաձայնագրեր, որոնք օրինակա-
նացրին Մալթայում պահվող բոլոր բանտարկյալների ազատ ար-
ձակումը՝ փոխանակելով նրանց բրիտանացի ռազմագերիների 
հետ, որոնց Քեմալը հենց այդ նպատակով էլ գերի էր վերցրել [10, 
63]: Թուրք հանցագործների ազատումը բացատրվում էր փաստա-
ցի ապացույցների բացակայությամբ: Իսկ լորդ Քերզոնն ընդգծում 
էր. «Պառլամենտի անդամների համառ կարծիքն այն է, որ մեկ բրի-
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տանացի բանտարկյալն ավելին արժե, քան մի ամբողջ նավ բարձ-
ված թուրքերի ամբոխը» [11, 7]: 

Այս առումով խիստ դիպուկ է Ուինսթոն Չերչիլի բնորոշումը. 
«Զինադադարից հետո թուրքերն ասում էին. մենք արժանի ենք 
պատժվելու, բայց թող մեզ պատժի մեր հին բարեկամ Անգլիան» 
[14, 247]: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ     

В статье освещается предательская и продажная политика Великих 
держав в дни Армянского Геноцида и ее влияние на армян. В особенности, 
представлена политика Беликобритании во время объявления держав 
Антанты 24 мая 1915 г. А результаты объявления представлены уже на 
фоне дипломаических игр Кемалской Турции. На основе архивных доку-
ментов и современных исследований автор получил изображение интерна-
циональной политики времени и показал результаты сотруднечества 
Беликобритании и Турции, т.е. освобождение турецких преступников из 
тюрем в Мальте. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The paper deals with the treacherous and venal policy of the Great powers 
during the Armenian Genocide and its results for the Armenians. The policy of 
Great Britain is specially presented about the advertisement of the Great powers 
on 24 May 1915. And the results of the advertisement are presented on the 
background of the political games of Kemal Turkey. On the bases of archive 
documents and modern studies the author got the image of the international 
politics of the era and showed the results of cooperation of Great Britain and 
Turkey, i.e. freeing of the condemned criminals on Malta. 
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ՉատինյանՉատինյանՉատինյանՉատինյան    ԶոյաԶոյաԶոյաԶոյա        

ՎՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս     
Գիտ. ղեկավար` պ. գ. թ., դոցենտ    ԲրուտյանԲրուտյանԲրուտյանԲրուտյան    ՄարիաՄարիաՄարիաՄարիա        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` Աբրահամ Կրետացի, հիշատակարան, 

առևտրական կապիտալ, Կարսի պաշարում, քաղաքական դրություն, 
նվաճողական քաղաքականություն: 

 
17-րդ դարի վերջին և 18-րդ դարում ապրած պատմագիր, հա-

յոց կաթողիկոս (1734-1736 թթ.) Աբրահամ Կրետացու մասին շատ 
քիչ կենագրական տվյալներ են պահպանվել: Հայտնի չէ նրա 
ծննդյան թիվը, կենսագրական որոշ մանրամասնություններ: Աբ-
րահամ Կրետացու անձնական հիշատակարանը` երկու տարվա 
իրադարձությունների մասին, որը նրա հրատարակիչները խորա-
գրել են «Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ պատմագրութիւն 
անցիցն իւրոց և Նատր-շահին Պարսից», որոշակի տեղեկություն-
ներ է պարունակում վերջինիս` մինչև կաթողիկոս դառնալը ապ-
րած կյանքի մասին: Մասնավորապես իմանում ենք, որ ծնվել է 
Կրետեի Կանդիա քաղաքում, 25 տարի եղել է Թեքիրդաղի հայոց 
հոգևոր առաջնորդ, 1734 թ. որպես ուխտավոր եկել է Էջմիածին և 
ցանկացել է գնալ Տարոնի Ս. Կարապետ և այլ վանքեր: Սակայն 
Աբրահամ 2-րդ կաթողիկոսը, որին առաջին իսկ պահից Կրետա-
ցին շատ էր դուր եկել, թույլ չի տվել և պահել է նրան իր մոտ: 
Այնուհետև Կրետացու հիշատակարանից իմանում ենք, որ Աբրա-
համ Խոշաբեցու մահվան չորրորդ օրը, այսինքն` 1734 թ. նոյեմբե-
րի 14-ին, որոշել են նրան կաթողիկոս կարգել: Եպիսկոպոս Սար-
գիս Սարաֆյանը գրում է, որ ինքն է եղել Աբրահամ Կրետացուն 
ընտրության համար հարմար թեկանծու առաջադրողը` չնայած 
որոշ սինոդականների դեմ լինելուն [Բ. Հարությունյան, «Աբրահամ 
Գ Կրետացի», Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին պաշտոնաթերթ, «Քրիս-
տոնյա Հայաստան», 2012, Օգոստոս, № 2]: Այնինչ Աբրահամ Կրե-
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տացին իր գրած պատմության մեջ ո՛չ Սարաֆյանին է հիշատա-
կում և ո՛չ էլ ընդդիմադիր միաբաններին: Նա նշում է, որ իրեն 
կանչել են Երևանի փաշայի մոտ և հարկադրել ստանձնել կաթողի-
կոսությունը [2, 8]: Կրետացին այստեղ փորձ է արել հրաժարվել 
կաթողիկոսությունից` պատճառաբանելով, թե անկարող է և 
Էջմիածնին օտար: Աբրահամ Կրետացին իր մերժումը բացատրել է 
նաև հետևյալ պատճառաբանությամբ, թե «ըստ մեր նախնյաց սո-
վորության՝ առանց Սպահանի և Ստամբուլի քաղաքացիների հա-
մաձայնության՝ չի կարող ստանձնել կաթողիկոսության աթոռը» 
[2, 9]: Բայց Երևանի փաշան անդրդվելի է մնացել: Ըստ երևույթին` 
Կրետացու այս վկայությունների վրա հիմնվելով է, որ Օրմանյանը 
վստահելի չի համարում Սարգիս Սարաֆյանի տեղեկությունները: 

Ինչպես տեսանք, Աբրահամ Կրետացին նշում է, որ առանց 
վերը նշված երկու քաղաքների քաղաքացիների համաձայնության՝ 
կաթողիկոսության թեկնածու չէին կարող առաջադրել: Բայց ի՞նչ ի 
նկատի ուներ նա` ասելով «ըստ մեր նախնի սովորության»:  

Եթե հավաստի համարենք Առաքել Դավրիժեցու վկայությունը 
առ այն, որ «Հայ առևտրական կապիտալի ներկայացուցիչները 
վճռական դեր են խաղացել հայ հասարակական կյանքում» [1, 
117], ապա կարող ենք փաստել, որ Կրետացին այստեղ, քաղաքա-
ցիներ ասելով, ի նկատի ունի Սպահանի և Ստամբուլի հայ խոջա-
ներին և դովլաթորներին: Հետևաբար կարելի է ասել, որ նրա 
պատկերացրած «նախնի սովորությունը» ընդամենը հարյուրամյա 
պատմություն ուներ և իսկապես, հայ առևտրական կապիտալի 
այդ երկու խոշոր օջախներն իրենց վճռական խոսքն էին ասում 
հայ հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, այդ 
թվում նաև կաթողիկոսի ընտրության հարցում: Եվ լավ իմանալով 
սա` Աբրահամ Կրետացին աշխատել է այդ պատճառաբանու-
թյամբ խուսափել կաթողիկոսությունից:  

Իրանի շահ Նադիրը, ինչու չէ` նաև մի շարք այլ պարսիկ 
պաշտոնյաներ չափից դուրս բարիդրացիական հարաբերություն-
ների մեջ էին հայոց կաթողիկոս Աբրահամ Գ Կրետացու հետ, ինչը 
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չենք կարող ասել Կրետացուն փոխարինած Ղազար Ջաղիկեցու 
վերաբերյալ:  

Մեզ են հասել Կրետացու և Նադիրի բարեկամական փոխհա-
րաբերությունների մասին այնպիսի տեղեկություններ, որոնք 
մտածելու, հաճախ էլ շփոթության առիթ են տալիս: Օրինակ, երբ 
1735 թ. ապրիլին Նադիրը Գանձակից Կարս է արշավում և պարե-
նի ու դարմանի պակասի պատճառով ապաստանում է Արարատ-
յան դաշտում, կաթողիկոսը նրան ընդառաջ է գնում: Նադիր շահը 
նրան ընդունում է սիրով` զինվորական պատիվներով և դարձնում 
իր սեղանակիցը [2, 13]: Հայտնի է, որ Նադիրը հայոց կաթողիկոսին 
խալաթ է նվիրել, խոստացել է հատուցել վանքի արտերին պատ-
ճառած վնասը: Կարսի վրա արշավելու նախօրյակին Նադիր խանը 
այցելել է Էջմիածին, իր մոտ կանչել Կրետացուն ու ասել, որ 
«չհոգա և չտրտմի և չվախենա, այս օջախը մերն է, և այն շեն կմնա» 
[1, 118]: Նադիրը Կարսի պաշարումը վերացնում է, գրավում 
Երևանը, ուղևորվում Տփղիս ու իր մոտ հրավիրում կաթողիկոսին, 
որտեղ հրովարտակ է տալիս վերջինիս, ըստ որի` տեղերի կառա-
վարիչները առանց նրա գիտության իրավունք չունեն ժողովրդից 
նոր տուրքեր հավաքելու: Այնուհետև հաստատում է յոթ գյուղերի` 
Մայր Աթոռին պատկանելը, ասում, որ կաթողիկոսը իր յուրային-
ների համար կարող է ամեն խնդրով դիմել իրեն: Բացի սրանից` 
35-ից ավելի հրովարտակներ էլ է ստանում Նադիրից. «Առեալ եմ 
մինչև ցայսօր ավելի քան զԼԵ րախամ» [2, 27]:  

Կաթողիկոսը գրում է, որ Նախիճավանի խանը և միրզա Հա-
սան աղան մշտապես վեճի մեջ են եղել իր համար: Նա գրում է, թե 
խանը իրեն հրավիրել էր Նախիճավան, ու երբ ինքն իր մարդկան-
ցով (թվով 30 հոգի) մոտեցել է քաղաքին, խանը և միրզան, 200 
երևելիներով ձիերը հեծած, դիմավորել են և մեծ շուքով տարել քա-
ղաքի մի «թէատրոնանման տեղ»: Երբ ժամանել են այդտեղ, խանը 
Կրետացուն հրավիրել է պալատ, սակայն միրզան թույլ չի տվել, և 
նրանց մեջ վեճ է ծագել, թե ո՞վ է առաջինը հյուրընկալելու հայոց 
կաթողիկոսին:  
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Իսկ հայոց կաթողիկոս Սիմէոն Երևանցուց էլ իմանում ենք, որ 
Նադիրը բարձր է գնահատել Աբրահամ Կրետացուն, անվանել 
«Բաբա», որ հայր է նշանակում, և հաճախ էր խորհրդակցում հետը 
[3]: Ավելին, 1736 թ. Մուղանի դաշտում` Նադիրի թագադրության 
ժամանակ, վերջինիս թուրը կապել է Աբրահամ Կրետացին, հարց 
է առաջանում, թե ինչո՞վ է պայմանավորված Նադիրի նման առա-
տաձեռն ու բարյացակամ վերաբերմունքը, կամ ի՞նչն էր ստիպում 
մահմեդականներին` Նախիջևանի խանին ու միրզա Հասանին, 
վիճել հայոց քրիստոնյա կաթողիկոսին առաջինը հյուրընկալելու 
պատվին արժանանալու համար, և ի վերջո, ինչու՞ է մահմեդական 
շահի թագադրման արարողության ժամանակ նրա թուրը կապում 
մի քրիստոնյա կաթողիկոս: 

Այս ամենին բացատրություն տալու համար, նախ հասկա-
նանք, թե ինչ քաղաքական դրություն էր տիրում Իրանում և Հա-
յաստանում, և ինչ դեր կարող էր ունենալ հայոց կաթողիկոսն այս 
ամենում: Նադիր շահի վարած ներքին քաղաքականությունն 
ուղղված էր ամեն կերպ ապահովելու իր թիկունքը և պատերազ-
մական գործողությունների ժամանակ փոփոխակի հաջողություն-
ների պայմաններում տեղական բնակչության աջակցությունն ու 
ռազմական համագործակցություն ապահովելուն [4, 91]: Սրանով է 
բացատրվում Իրանի ֆեոդալներին և քաղաքական վերնախավին 
իր կողմը գրավելու Նադիրի քաղաքականությունը: Նմանատիպ 
ներքին քաղաքականություն վարելով` շահը իր ենթակայության 
տակ գտնվող շրջաններում վերահսկողություն էր սահմանում, որն 
էլ թույլ էր տալիս նրան վարել հաջող արտաքին նվաճողական 
քաղաքականություն: Նադիրը նույն քաղաքականությունը ան-
շուշտ վարում էր նվաճված մյուս շրջաններում, այդ թվում` Հա-
յաստանում: Իսկ քանի որ այս ժամանակաշրջանում այդ ամենը 
հնարավոր էր ստանալ միայն հայերի հոգևոր կենտրոնի միջոցով, 
անհրաժեշտություն էր առաջացել այդ կենտրոնը ծառայեցնել 
պարսկական պետության շահերին ու նպատակներին: Ուստի 
սրանով պետք է պայմանավորել Նադիր շահի բարյացակամ վե-
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րաբերմունքը հայ քաղաքական վերնախավի, այդ թվում` հայկա-
կան եկեղեցու և նրա առաջնորդի նկատմամբ տածած «թվացյալ 
համակրանքի» դրսևորումը, որը արտահայտվել է Նադիրի հրո-
վարտակներում: 

Պարսկա-թուրքական պատերազմների պայմաններում, երբ 
պատերազմական գործողությունների թատերաբեմը հիմնակա-
նում Արարատյան դաշտավայրն էր իր հայաշատ բնակչությամբ, 
Էջմիածնի` իբրև հայոց հոգևոր կենտրոնի, դերը պարսից արքու-
նիքի համար խիստ մեծացել էր. Աբրահամ Կրետացին շատ լավ է 
ըմբռնել և՛ վերը նշվածը, և ՛ իր նկատմամբ արևելքի բռնակալի` 
Նադիրի հետապնդած նպատակները: Ավելին, իր հերթին աշխա-
տել է օգտագործել այդ հանգամանքը հայոց կաթողիկոսության վի-
ճակի բարելավման համար, քանի որ այն գտնվում էր ֆինանսա-
կան-տնտեսական ծանր դրության մեջ: Գտնվելով տասնամյակներ 
հարատևող պատերազմական գործողությունների կիզակետում` 
Էջմիածինը հաճախակի էր կողոպտվում մերթ թուրքերի, մերթ 
պարսիկների կողմից. նրա գոյատևման միակ միջոցը բռնակալնե-
րին կաշառք տալն էր դարձել, սակայն հնարավորությունները վա-
ղուց սպառվել էին, և Էջմիածինն ընկել էր ծանր պարտքերի տակ: 
Հենց սրա գիտակցումն է, որ ստիպել է Կրետացուն որքան հնարա-
վոր է շատ արտոնություններ կորզելու Նադիրից: 

Այս դեպքում էլ նոր հարց է առաջանում, թե ինչու Նադիր շա-
հը նմանատիպ վերաբերմունք չի ցուցաբերում Կրետացուն հա-
ջորդած Ղազար Ջաղիկեցու նկատմամբ: Պատասխանը մեկն է. իր 
գահակալման առաջին շրջանում Նադիրը իր իշխանության հիմ-
քերը ամրապնդելու անհրաժեշտություն ուներ, իսկ 2-րդ շրջանում 
այլևս այս խնդիրը չուներ, հետևաբար այլևս կարիք չկար բարյա-
ցակամություն ցուցաբերել հայոց հոգևոր առաջնորդի, այս դեպ-
քում` Ջաղիկեցու նկատմամբ: Կրետացին քիչ ջանքեր չի գործադ-
րել օգտակար լինելու իր ժողովրդին՝ հնարավոր սահմաններում 
զերծ պահելու նրան հալածանքներից ու կողոպուտից, ֆիզիկական 
ոչնչացումից: Մուղանի դաշտում եղած ժամանակ նա բազում 
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գերիներ է ազատել, ուղարկել Էջմիածին, Արապատ, Ագուլիս [1, 
120]: Երեք օր լինելով Թիֆլիսում և իմանալով, որ խանը որոշել է 
այնտեղից 300 հայ ընտանիք բռնագաղթեցնել Խորասան, իր իսկ 
դիրքն ու կյանքը վտանգելով` փրկել է նրանց: Թուրքահայաստա-
նից ուխտի եկողները կամ առևտրականները ազատ երթևեկելու 
կոնդակներ էին ստանում Կրետացու միջնորդությամբ: Նման օրի-
նակներ դեռ կարելի է շատ թվարկել: 

Այս դեպքում էլ նոր հարց է առաջանում, թե Նադիրը իր տված 
շնորհքների համար ի՞նչ փոխհատուցում է ստացել հայոց կաթո-
ղիկոսից: Այս մասին Աբրահամ Կրետացին իր աշխատությունում 
ոչինչ չի նշում: Իսկ Բաբայանն էլ գտնում է, որ ստեղծված դրու-
թյունում Նադիրն ու նրա իշխանավորներին անհրաժեշտ էր ոչ 
այնքան նյութական միջոցներ կորզել հայոց կաթողիկոսից, որքան 
բարոյական օժանդակություն ստանալ: 

Այսպիսով, Նադիրի` առաջին հայացքից բարյացակամ թվա-
ցող հարաբերությունները Կրետացու հետ թելադրված էին քաղա-
քական նկատառումներով, իսկ Կրետացու կողմից Նադիրին իդե-
ալականցնելը թելադրված էր օրվա պահանջով և որոշակի նկատ-
առումներով: Նադիրին տրված «մեծախելք», «հանճարեղ» պիտակ-
ները, ինչպես նաև նրան «երկրորդ Ալեքսանդր» անվանելը լոկ Նա-
դիրի` պատերազմներում ձեռք բերած փառքի ու դրա շնորհիվ 
ստեղծված ահ ու սարսափի մթնոլորտի ազդեցությամբ տրված շո-
ղոքորթող մեծարումներ են:  

 
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Բաբայան Լ., Աբրահամ Կրետացի, Պատմաբանասիրական հանդես, 
1977, Համար 4: 

2. Կրետացի Ա., Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ պատմագրութիւն 
անցիցն իւրոց և Նատր-շահին Պարսից, Վաղարշապատ, 1870: 

3. Նոր աշխարհ տարեգիրք, Աթենք, 2005: 
4. Тер-Мкртчян Л., Положение армянского народа под игом Надир-шаха, 
1956: 
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ОТНОШЕНИЕОТНОШЕНИЕОТНОШЕНИЕОТНОШЕНИЕ    НАДИРАНАДИРАНАДИРАНАДИРА----ШАХА И ШАХА И ШАХА И ШАХА И     
АБРААМА КРЕТАЦИАБРААМА КРЕТАЦИАБРААМА КРЕТАЦИАБРААМА КРЕТАЦИ    

    
Чатинян Чатинян Чатинян Чатинян Зоя Зоя Зоя Зоя     

ВГУ, История, 3-ий курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
На первый взгляд, дружескне отношения Надира- Шаха с Кретаци 

былн продиктованы соображениями. На то, что Кретаци в своей работе 
называет Надира-Шаха ''остоумный'', ''гений'', ''второй Алексангр'' − это 
из-за славы Надира и атмосферы страха и ужаса, которую он распростра-
нил. 

 
 
 
 

THE RELATIONS BETWEEN NADIR SHAHTHE RELATIONS BETWEEN NADIR SHAHTHE RELATIONS BETWEEN NADIR SHAHTHE RELATIONS BETWEEN NADIR SHAH    
AND AMRAHAM KRETATSIAND AMRAHAM KRETATSIAND AMRAHAM KRETATSIAND AMRAHAM KRETATSI    

    
Chatinyan Chatinyan Chatinyan Chatinyan Zoya Zoya Zoya Zoya     

VSU, History, 3rd year 
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY        
Nadir's relations with Crete which seemed to be friendly at the first sight 

had political purposes. The idealizing of Nadir by Crete was done under 
demand of the gland had some purposes. The labels such as ”the cleverest” , 
’’genius’’ , as well as ’’the second Alexander” which were devoted to Nadir are 
just flattering honors of his fame gained in wars and under the influence of the 
atmosphere of fear and created due to it. 
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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ    ԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸ    
ՄԵԾՄԵԾՄԵԾՄԵԾ    ԵՂԵՌՆԻԵՂԵՌՆԻԵՂԵՌՆԻԵՂԵՌՆԻ    ՏԱՐԻՆԵՐԻՆՏԱՐԻՆԵՐԻՆՏԱՐԻՆԵՐԻՆՏԱՐԻՆԵՐԻՆ    

    
ՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն        

ՎՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար` ԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյանԲերնեցյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման        
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ` ` ` Առաջին համաշխարհային պատերազմ, 
շովինիստական հակահայկական քաղաքականություն, արևմտահայեր, 
զորակոչ, երիտթուրքեր, Հայկական հարց, Լիման Ֆոն Սանդերս, Թոյնբի, 
անօրինություններ, բռնություններ, պատժիչ միջոցառումներ, Մեծ եղեռն:    

    
1914 թվականի օգոստոսի 1-ին սկսվեց առաջին աշխարհա-

մարտը: Պատերազմի առաջին ամիսները ցույց տվեցին, որ դեռևս 
հեռավոր երազ էր Էնվեր-Թալեաթ-Ջեմալ եռյակի պանթյուրքիս-
տական ծրագիրը: 1914 թ. նոյեմբերին սուլթան Խալիֆը դիմեց կո-
չով, որը մահմեդական աշխարհին կոչ էր անում. «վեր կացեք և 
հարձակվեցեք, կյանքով ու ստացվածքով կրոնական պատերազմի 
մասնակցեցեք», որպեսզի բոլոր մահմեդականները ազատվեն «գե-
րությունից ու թշվառությունից»: Այս կոչը համարյա ոչ մի ազդե-
ցություն չունեցավ և արձագանք չգտավ ո՛չ Ռուսաստանում, ո՛չ 
Հնդկաստանում, և ո՛չ էլ Եգիպտոսում: 

Այդ կոչին անտարբերությամբ վերաբերվեցին նաև Օսմանյան 
կայսրության ոչ թուրք հպատակները և առաջին հերթին` արաբնե-
րը [2, 260]: 

1914 թ. աշնանից սկսած՝ երիտասարդ թուրքերի որդեգրած 
հայահալած շովինիստական քաղաքականությունը թևակոխում էր 
իր նոր, ավելի մարդատյաց, ժողովրդասպան փուլը: 

Նախ թուրքական կառավարողները ձեռնամուխ եղան հայ ժո-
ղովրդի դեմ քաղաքական մեղադրանք առաջ քաշելու, այն հիմնա-
վորելու և այդ ոգով թուրք ժողովրդի խավար և մոլեռանդ խավերին 
սնելու և համոզելու գործին: 

Թալեաթը գերմանական դեսպանատան աշխատակիցներից 
մեկին ասել էր. «Մենք` թուրքերս, պարտավոր ենք ու ցանկանում 
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ենք այս համաշխարհային պատերազմը օգտագործել մեր հաշիվը 
ներքին թշնամիների հետ մաքրելու համար» [2, 261]: 

Պատերազմի ժամանակ զորակոչի էին կանչվել 18-45 տարե-
կան մոտ 50 հազար հայ զինվոր: Զորահավաքի հայտարարումից 
հետո «Հարուստը լայն բացավ իր քսաքի բերանը, վճարելու զինվո-
րական փրկանքը. աղքատը գլխիկոր հանձնվեց ճակատագրին, 
արձանագրվեցավ և դողդող քայլերն ուղղեց դեպի այն վաշտը, 
որում գրված էր…» [5, 32-33]: 

Զորահավաքի սկզբից թուրքերը հայերի համար ստեղծեցին 
ծանր կացություն` նրանց կյանքը անտանելի դարձնելով ամեն տե-
սակ կեղեքումներով ու դաժանությամբ: Նրանք Շապին-Գարահի-
սարի, Բիթլիսի, Մուշի և այլ վայրերի հայկական բնակչությանը, 
ներառյալ կանանց, ծերերին ու երեխաներին, ստիպեցին մեջքով 
ռուսական սահմանի վրա կենտրոնացած թուրքական բանակի 
համար պաշար, ռազմամթերք տեղափոխել: 

Սակայն որքան որ ներողամիտ դիրք էին բռնում թուրքական 
իշխանները բանակից խուսափող երիտասարդության նկատմամբ, 
այնքան խիստ էին վարվում հայերի հետ, չնչին առիթով նրանց մե-
ղադրում դավաճանության, դասալքության մեջ և կախաղան բարձ-
րացնում: 

Սարիղամիշի պարտությունից հետո, որի իրական պատճառ-
ները զինվորականները թաքցնում էին, նշում է Հանրի Ուստրին. 
«Ամբողջ հանցանքը կնետեին զորագնդերուն մեջ գտնվող հայկա-
կան տարրերուն վրա»: Քյոփրա-քյոյի տակ պարտվել և փախուստի 
էր դիմել ամբողջ թուրքական բանակը, բայց Եղան գյուղում դասա-
լքության մեջ մեղադրվեցին և գնդակահարվեցին 50 հայ զինվոր-
ներ» [2, 263]: 

Դեռ պատերազմի առաջին օրերից հայերից զինակոչիկ վերց-
նելու հարցը արհեստականորեն վերածվում էր քաղաքական սուր 
հարցի, օգտագործվում որպես անօրինությունների, էքսցեսների, 
բռնությունների հրահրման, հայ բնակչության նկատմամբ պատժիչ 
միջոցառումներ իրականացնելու կանխամտածված միջոց: Օրի-
նակ` Զեյթունի վանքում պաշարված 15-20 հայ զինվորականների 
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դիմադրությունն օգտագործվեց ընդհանրապես հայ բնակչության 
տեղահանությունն «արդարացնելու» համար, թեև 1914 թ. օգոստո-
սին զեյթունցիները զինակոչին ոչ միայն չընդդիմացան, այլև 
խուսափելով կոնֆլիկտը խորացնելուց` ավելի շատ զինվորներ 
տվեցին, քան նախատեսվում էր տարիքային ցենզով սահմանված 
կարգով [6, 52]: 

Ամենուրեք խախտվում էր 1914 թ. փետրվարին բարենորոգմ-
ան մասին կնքված համաձայնագրի այն կետը, ըստ որի` հայ զին-
վորների ծառայությունը կայանալու էր իրենց հայրենիքում: 

Հայ զինվորը թուրքական բանակում թե՛ ազգային, թե՛ կրոնա-
կան, թե՛ քաղաքական տեսակետից անհարազատ տարր էր հա-
մարվում: «Հայ զինվորներին զորքերում դնում էին բացառապես 
ծանր աշխատանքների,– կարդում ենք մի փաստաթղթում,– և լի-
նում էին հայ զինվորների մասսայական գնդակահարությունների 
մշտական դեպքեր» [4, 103]: 

Թուրքական հրամանատարությունը նույնպիսի խտրական 
վերաբերմունք էր դրսևորում արաբների նկատմամբ` նրանցից 
կազմված զորամասերն օգտագործելով ամենածանր պայմաննե-
րում, առանց կանոնավոր զենքի ու հանդերձանքի ցրտաշունչ 
ձմեռվա պայմաններում նրանց քշելով ռազմաճակատի առաջնա-
գծերը [6, 265]: 

Հայ մեծանուն բանաստեղծ Սիամանթոն, իր վերջին նամակնե-
րից մեկում անդրադառնալով թուրքական բանակում հայ զինվոր-
ների վիճակի հարցին, նշել է. «Իմ եղբայրս, որ միակ դրամ շահողն 
էր մեր տան մեջ, առին և տարին: Ահավոր բան կգրե: Օրը կես 
սոման հաց կուտեն, կը պառկին վրաններուս տակ և ցեխին մեջ, 
հագուստ չունին, կը խմեն ցեխին ջուր…Հաց կը հուսան, չեն ստա-
նար, և չեն ըմբոստանար»: Թուրք բժիշկները հրաժարվում էին օգ-
նություն ցույց տալ վիրավոր կամ հիվանդ հայ զինվորներին [2, 265]: 

«Չնայած ծանրագույն պայմաններին՝ ուր էլ որ հայերին նշա-
նակում էին և ինչպիսի աշխատանք էլ տալիս էին, հայերը միշտ 
սրբորեն կատարում էին իրենց պարտքը և աշխատում էին Թուր-
քիայի պաշտպանության համար: Ամենուրեք նրանք իրենց դրսևո-
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րում էին որպես քաջ զինվորներ և լավ աշխատողներ»,– գրում է 
Հերբերտ Ադամս Գիրբոնսը [2, 260]: 

Հայերի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքն արտահայտ-
վում էր յուրաքանչյուր քայլափոխում` ուտելիքի, հագուստի, արձա-
կուրդի, պաշտոնավարության, կրոնի և այլ հարցերում: Հայ զին-
վորականների իրավունքները ոտնահարվում էին, չնչին առիթնե-
րով հայ զինվորները ենթարկվում էին ծեծի ու պարսավանքի: Նման 
իրավիճակը հատկապես անտանելի էր 24 տարեկանից բարձր 
տարիք ունեցող, զինվորական ծառայությանն անվարժ զորա-
կոչիկների համար, որոնք նույնպես հագուստով չէին ապահովվել: 

Թուրքական բանակի հայ զինվորները միշտ կայուն էին և 
նրանց գովում էին բանակի պաշտոնական հաղորդագրություննե-
րում մինչև այն պահը, երբ կոտորածներն սկսեցին: 

Ինչպես խոստովանել է գերմանական հյուպատոսներից մեկը, 
հայ զինվորների դասալքությունը հետևանք էր այն վատ վերաբեր-
մունքի, որ ամեն քայլափոխում դրսևորվում էր նրանց նկատմամբ: 

Հայ զինվորների ճնշող մեծամասնությունը, ենթարկվելով պե-
տական օրենքին, ճշտությամբ կատարում էր իր քաղաքացիական 
պարտականությունները: Դասալիքների թիվը սկզբում չնչին էր: 
Թուրք, քուրդ և այլազգի դասալիքներն իրենց թվով չէին զիջում 
հայերի թվին: 

Լիման Ֆոն Սանդերսը նշում է, որ 1915 թ. հունիսին Կարինի 
շրջանում մասսայականորեն դասալքում էին հենց թուրք զինվոր-
ները, որ նրանց թիվը 1916 թ. հասել էր մինչև 30 հազարի, իսկ 1918 
թվականին թուրքական բանակում արդեն ավելի շատ դասալիք-
ներ կային, քան զինվորներ [2, 266]: 

Ամեն անգամ դասալքության հարցն օգտագործվում էր քաղա-
քական, պրոպագանդիստական նպատակով հայերի դեմ և ոչ թե 
դեպի թիկունք փախչող թուրքական զինվորների դեմ, որոնք զբաղ-
վում էին մասսայական կողոպուտով և սպանություններով: 

1915 թ. ապրիլի 16-ին Վանի նահանգապետ Ջևդեթ բեյին դա-
սալքության հարցի շուրջ ներկայացված մի փաստաթղթում կար-
դում ենք դասալքության պատճառների մասին: 
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Այդ պատճառներն էին. 
1. Հայ զինվորների և ժանդարմների զինաթափումը, որ քաղա-

քական անվստահության մթնոլորտ ստեղծեց և նպաստեց լարելու 
միջցեղային հարաբերությունները հայերի և մուսուլմանների միջև: 

2. Զինաթափ եղած հայ զինվորները դրվել էին գրաստի վրա, 
որը վիրավորում էր նրանց մարդկային ու ազգային ինքնասիրու-
թյունը և ստորացնում էր նրանց իրենց իսլամ հայրենակիցների 
աչքի առջև: 

3. Զինաթափ եղած հայերը, գտնվելով զինված մահմեդական-
ների հսկողության տակ և հարկադրված լինելով անզեն շրջելու 
արդեն գրգռված ու սպառազեն մահմեդականների մեջ, վտանգի 
էին ենթարկում իրենց կյանքը: Հասարակության մեջ շշուկներ էին 
շրջում հարյուրավոր գնդակահար, ջրախեղդ, դաշունահար եղած, 
անհետ կորած հայ զինվորների մասին, մասնավորապես` Կարսի 
և Իրանի ռազմադաշտի մեջ կամ դրա շրջակայքում: 

4. Ծանոթ քուրդ ոճրագործների ներումն ու զինումը և նրանց 
մնալը իրենց գյուղերում ու հայաբնակ շրջաններում, ինչպես` 
Մեհմեդ-Էմին, Մուսա և Գասըմ բեյերը և այլք: 

5. Զինաթափ եղած հայ զինվորները տարբեր պատճառներով 
հեռացվել էին իրենց գավառներից դեպի անծանոթ վայրեր: 

6. Բոլոր մահմեդականների, հատկապես քրդերի անխտիր զի-
նումը 16-60 տարեկան` իբրև ոստիկաններ: 

7. Ոստիկանների շահարկությունները հայկական գյուղերում. 
Այսպես` Կարճկան, Ընձակ, Եղեգիս գյուղերում կատարված 
բռնությունները և սպանությունները Բաղեշի ոստիկանի և Չերքեզ 
աղայի ջոկատի կողմից: Բշարե Չաթոյի 600 հոգանոց խումբը Մա-
նազկերտում և Վանի նահանգի հյուսիս-արևելքի գյուղերում պա-
տերազմ գնալու համար, իսլամ չեթեների բռնությունները Կարնո 
հայ գյուղերում, քուրդ կամավորների ավերները Մշո դաշտում, 
քրդերի կողմից Սլիվանի (Տիգրանակերտի) 12 հայկական գյուղերի 
ամբողջական կողոպտումը: 

8. Համիդիեների մուտքը հայաբնակ գավառներ, նրանց կատա-
րած ավերն ու կողոպուտը Հասան, Թամրան, Ախեռիկ, Բողասքե-
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սեն, Խազարեն, Մանտան և այլ գյուղերում: 
9. Բաշկալեի և շրջակա հայկական գյուղերի ինչպես նաև 

Ախոռիկ, Հասան-Թամրան, Հազարեն և այլ գյուղերի ջարդը, որոնք 
պաշտոնապես հերքվում էին: 

10. Մեծ թվով քրդերի փախուստը բանակից: Վանի ու Բաղեշի 
կուսակալությունների լեռնային գավառները լցված էին այդ դասա-
լիքներով [2, 266-268]: 

Այս դեպքում հայ երիտասարդների համար դասալիք բառը 
գործածելը անընդունելի է, քանի որ անզեն զինվորը դասալիք հա-
մարվել չի կարող: 

Փաստաթղթի հեղինակները կառավարությանը մի շարք առա-
ջարկություններ էին անում ստեղծված ծանր կացությունից դուրս 
գալու, հայ ժողովրդի իրավունքները հարգելու ուղղությամբ: «Որոշ 
գավառներում,– խոստովանում է Արտաշես Չիլինգարյանը,– դաշ-
նակցական մարմինները ձեռնամուխ եղան կռվելու դասալիքների 
դեմ, երբեմն հանձնելով նրանց նույնիսկ թուրք զինվորական իշ-
խանություններին» [3, 352]: 

Փաստերը վկայում են, որ իթթիհաթական մարդասպանների 
կողմից հայ զինվորների նկատմամբ ձեռնարկված ջարդարարա-
կան միջոցառումները` զինաթափումը, բանվորական ջոկատնե-
րում (ճանապարհաշինարար վաշտերում, փոխադրություն կա-
տարող վաշտերում) հավաքագրելը, նրանց աստիճանական և 
ապա մեծ խմբերով ոչնչացնելը, պայմանավորված էին ոչ թե 
նրանց կողմից զինվորական կարգապահությունը խախտելով, 
հրամանատարությանը չենթարկվելով, հակապետական գործու-
նեությամբ, այլ արդյունք էին նախապես ծրագրված պլանի: Այդ 
պլանը կենսագործելու պատեհ առիթ հանդիսացավ ռուսական զո-
րամասի մուտքը Սարայ, այնուհետև թուրքական բանակի պար-
տությունը Սարիղամիշի և Քյոփրու-քյոյի տակ: 

Զինագործները «...ամբողջ խմբերով սկսեցին փախչել գործող 
բանակներից ու պահեստից ու թաքնվել լեռներում ու գյուղերում: 
Փախչում էին թե՛ հայերը, թե՛ քրդերը, թե՛ թուրքերը, բայց տոկոսա-
յին հարաբերությամբ հինգ փախչող թուրքին մի հայ հազիվ էր 
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ընկնում»: Մատերի վրա կարելի էր հաշվել այն հայերին, որոնք, 
զենք վերցնելով, անցել էին ռուսական բանակի կողմը: Այնուամե-
նայնիվ «տաճիկները պարտության ամբողջ մեղքը սկսեցին բարդել 
հայերի վրա» [2, 369-370]: 

Օրինակ՝ Բաշկալեի և Սարայի շրջաններում ռուսական բա-
նակի կողմն անցած հայ զինվորների թիվը հարյուրից չէր անցնում, 
բայց սրի քաշվեցին մի շարք գյուղերի հայ բնակիչներ: Վանի երես-
փոխան Վռամյանի կողմից ներքին գործերի նախարար Թալեաթին 
ուղղված մի գրության մեջ ապացուցվում է, որ ռուսական բանակի 
մեջ պատերազմից առաջ Ռուսաստան անցած թուրքահայերից ըն-
դամենը 1000 մարդ կար: Դրանք մաս էին կազմում այն 20 հազար 
հայերի, որոնք, պատերազմից շատ առաջ կոտորածներից խույս 
տալով, ապաստանել էին Կովկասում և չէին կարողացել վերա-
դառնալ իրենց հայրենի օջախը [1, 97]: 

Թոյնբին նշում է, որ օսմանյան բանակում ծառայող և իրենց 
պարտականությունները ճշգրիտ կատարող հայերը կարծես թե 
պետք է պաշտպանություն գտնեին իրենց կրած համազգեստի 
կողմից: Բայց հակառակը կատարվեց. բանակում գտնվելը նպաս-
տեց նրանց կազմակերպված ջարդին: 

Այդ բանը հաստատում է Մանդելշտամը: Նա գրում է, որ 
թուրքական կառավարությունը վկայակոչում էր «լոկ ընդհանուր 
ֆրազներ, առանց ապացույցների: Եվ հեշտությամբ կարելի էր 
պատասխանել, որ «զենքի կանչված հայ երիտասարդության մե-
ծամասնությունը» չդասալքեց և չանցավ ռուսների կողմը, այլ 
սկզբից տեղափոխվեց բանվորական գումարտակները և ապա 
մորթվեց» [2, 270-271]: 

Թոյնբին հիշատակում է Էրզրումի վիլայեթի հայ զինվորներին, 
որոնց աշխատեցնում էին Էրզրում−Երզնկա երկաթգծի վրա, իսկ 
Դիարբեքիրի հայ զինվորներին` Դիարբեքիր−Ուֆա և Դիարբեքիր 
−Խարբերդ ճանապարհի վրա սպանվեցին 1800 հայ երիտասարդ-
ներ: Երզնկայի մոտ թուրքական բանակի հրամանատարները 
գնդակահարել էին տալիս հայ զինվորներին` «իբրև վրեժխնդրու-
թյուն ռուսական հաղթանակների» [3, 373]: 
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Ամեն մի պատերազմի ժամանակ ազգային տեսակետից, ամե-
նամիատարր բանակներում էլ դասալքությունն անխուսափելի է: 
Իսկ այն, ինչ կատարեց օսմանյան բանակը հայ զինվորների 
նկատմամբ, ոչ թե ինքնանպատակ գործողություն էր, այլ հայ ժո-
ղովրդի զանգվածային տեղահանությունն ու կոտորածն ավելի կա-
տարյալ իրականացնելու կանխամտածված ծրագիր: 

Արևմտահայության ազատագրության գործին ծառայող մար-
դիկ ոչ միայն չէին համակրում պատերազմում թուրքական զենքի 
հաջողությունը, այլև ուղղակի կերպով նրա պարտությունն էին 
ցանկանում: Արևմտահայ գիտակից մարդը Թուրքիայում իր իրա-
վազուրկ, ճնշված ու հարստահարված գոյավիճակից ելք էր 
որոնում ռուսական զենքի հաղթանակի միջոցով: 

Այս տեսակետից չի կարելի չհամաձայնվել Մանդելշտամի այն 
կարծիքի հետ, որ «եթե կոտորածից փրկված թուրքահայերը մտել 
էին ռուսական բանակ, որպեսզի վրեժ լուծեին իրեն մորթված կամ 
բռնաբարված մայրերի, կանանց ու աղջիկների համար, իրականում 
դժվար է դրա համար կշտամբել նրանց» [2, 272-273]: 
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ЗАПАДНОАРМЯНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ЗАПАДНОАРМЯНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ЗАПАДНОАРМЯНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ ЗАПАДНОАРМЯНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ     
ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯНВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯНВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯНВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН    

Чопурян Чопурян Чопурян Чопурян Армен Армен Армен Армен     
ВГУ, История, 3-ий курс 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Начиная с осени 1914 года шовинистическая антиармянская политика 

младотурок вступила в свою новую стадию–стадию человеконенавистни-
чества и геноцида целого народа.В начале войны были призваны под 
ружье около 50 тысяч армян в возрасте от 18 до 45 лет.Сначала мобилиза-
ции турки создали для армян такие условия, чтобы толкнуть их на 
восстание, сделав их жизнь невыносимой всяческими поборами и зверским 
отношением. Следовательно с первых же дней войны вопрос призыва 
армян в армию искусственно превращался в острый политический вопрос, 
использовался для возбуждения беззаконий, эксцессов, насилий, предна-
меренного средства осуществления карательных мер в отношении 
армянского народа. 

 
 
 

WESTERN ARMENIAN DRAFTEES DURINGWESTERN ARMENIAN DRAFTEES DURINGWESTERN ARMENIAN DRAFTEES DURINGWESTERN ARMENIAN DRAFTEES DURING    
THE ARMENIAN GENOCIDETHE ARMENIAN GENOCIDETHE ARMENIAN GENOCIDETHE ARMENIAN GENOCIDE    

Chopuryan Chopuryan Chopuryan Chopuryan Armen Armen Armen Armen     
VSU, History, 3rd year 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Since autumn 1914 chauvinistic anti-Armenian policy of the Young Turks 

entered a new stage, the stage of misanthropy and genocide nation. At the 
beginning of the war have been called under the gun about 50 thousand 
Armenians between the ages of 18 to 45 let. Since the beginning of the 
mobilization the Turks created the conditions for Armenians to push them to 
revolt, making their lives unbearable sorts of extortion and brutal attitude.Thus 
from the first days of the war the Armenian question of conscription into the 
army turned into an acute political issue was used to excite the lawless excesses, 
violence, deliberate means of implementation of punitive measures against the 
Armenian people. 
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факультет, отделение востоковедения, магистрант 

Нау. руководитель – д. и. н., профессор Феликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс МовсисянФеликс Мовсисян 
 

После Второй мировой войны Польша стала почти однородной 
в этническом и культурном плане. Причиной является изменение 
границ и процедура депортации. Вновь обратено внимание на фено-
мен мультикультурализма Польши в 1989 году. Тогда отметено 
существование исторических этнических и национальных мень-
шинств, а также приток новых общин в виде беженцев, иммигрантов 
и репатриантов.1 После присоединения Польши к Европейскому со-
юзу, международная миграция стала еще более широко распростра-
ненной и приняла массовый характер. 

После Второй мировой войны, в результате так называемых 
волн репатриации или депортации, вплоть до 99% польских армян 
покинули восточные земли, которые ранее занимали, и обоснова-
лись на территории Польши. Их главной целью были юго-западные 
провинции, то есть так называемые Восстановленные территории. 
Кроме того, они поселились в Кракове, Варшаве и Гданьске. Армяне 
рассеяны почти по всей стране, а их диаспора распалась. Второй 
волной называем послевоенную миграцию польских армян. Третья 
волна, известная также как новая иммиграция,– это иммиграция 
армян в Польшу из постсоветской Армении.2 

Сегодня представители так называемой старой эмиграции, или 
потомки армян, которые приезжали в Речь Посполиту в XI-XVII ве-
ках, составляют лишь небольшую часть.3 Значительную волнy ар-
мянской иммиграции в Польшу в наше время вызвал армяно-азер-
                                                           

1 Krajewska-Kułak E. Łukaszuk C.R., Wielokulturowość społeczeństwa polskiego, в кн: 
Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (red.), Problemy 
wielokulturowości w medycynie, Warszawa 2010, c.79. 
2 Łotocki Ł.: Mniejszość ormiańska w Polsce. Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 
2005. 
3 Rydel K., Analiza rynku turystycznego Armenii, Kraków 2010.  
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байджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха вскоре после обре-
тения независимости Армении в 1991 году. До начала двадцать пер-
вого века ситуация в Армении оставалась нестабильной в полити-
ческом и экономическом смысле. С начала 90-х годов, когда Польша 
начала предоставлять статус беженца иностранцам в соответствии с 
Женевской конвенцией о статусе беженцев 1951 года, до 2001 года 
армяне стали одной из основных этнических групп, претендующих 
на такую защиту. С 1992 по 2007 годы с просьбой статусе беженца 
обратилось 5197 граждан Армении. По данным Управления по 
делам иностранцев, только 13 из них получили этот статус.4 

В Европейском Союзе Польша является важным центром ар-
мянской диаспоры. Закон от 6 января 2005 года о национальных и 
этнических меньшинствах и региональном языке включает армян в 
одну из девяти этнических меньшинств в Польше5. Его население 
составляет около 30-40 тысяч человек.6 Представители армянской 
общины Польши (старой эмиграции) составляют на 5-18 тысяч, а 
сообщество современных армянских иммигрантов (новой эмигра-
ции) около 20-30 тысяч.7 

Несмотря на такую высокую оценочную численность армяно-
поляков, данные Всенародной переписи 2011 года в Польше свиде-
тельствуют о том, что только небольшая часть их отождествляется с 
армянской национальностью. В соответствии с Всенародной пере-
писью населения и жилищ с 2011 года, армянскую национальность 
объявило 1683 польских граждан. Прежде всего, эта цифра включает 
в себя граждан Армении в Польше, имеющих действительные карты 
пребывания8. 1847 людей говорят по-армянски дома, а армянский в 

                                                           

4 Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009. 
5 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141 (доступ: 13.04.2015). 
6 Zob. Lewandowska J., Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości 
narodowych i etnicznych w Polsce, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005.  
7 Chodubski A., Ormianie w Polsce, Warszawa 1988, c. 3; Chałupczak H., Browarek 
T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000. c. 229. 
8 Społeczność ormiańska w Polsce. Polityka migracyjna Armenii. Raport., Wydział 
Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.    
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качестве родного языка считают 2115 людей.9 Наибольшая концент-
рация современных армян в Варшаве, Кракове, Трехградье, Лодзи и 
Силезии, в важные центры включаются также Вроцлав и Эльблонг.10 

Трудно определить все профессии, в которых армяне реали-
зуются в Польше. Среди них предприниматели, юристы, экономис-
ты, работники государственного управления, стоматологи, врачи.11 
Исследования ГСУ12 показывают, что среди компаний, управляемых 
армянами, явно доминируют компании, работающие в сфере тор-
говли и услуг, а некоторые из них занимаются перевозками, произ-
водством, недвижимостью и бизнесом.13 

Следует отметить, что организаторской деятельностью больше 
занимаются представители старой эмиграции. Они имеют религиоз-
ные и светские институты14. В Польше существует армянско-като-
лический приход армян, который состоит из трех священников, 
трех армянско-католических приходов и одного храма (в Гливице). 
Его члены, как правило, представители старой эмиграции. Предста-
вители многочисленной новой эмиграции являются членами Ар-
мянской Католической Церкви (Эчмиадзинского католиката), кото-
рая не имеет в Польше организационных структур15. Пастырское 
попечение выполняют для них армянские католические священни-
ки16. Примат Юзеф Глемп реорганизовал приход армян в Польше 
указом от 1 августа 2004 года и назначил отца Артура Авдаляна из 

                                                           

9 Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, c.89-101.  
10 Nieczuła-Ostrowski P., Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej 
w krajach Unii Europejskiej, в кн: Godlewska E., Lesińska-Staszczuk M. (red), 
Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, Lublin 
2013, c. 187-202. 
11 Zob. Stopka K., Zięba A.A., Artwich A., Agopsowicz M., Ormiańska Warszawa, 
Warszawa 2012. 
12 ГСУ, Главное статистическое управление - GUS, Główny Urząd Statystyczny. 
13 Społeczność ormiańska w Polsce...    
14 Marciniak T., Ormianie w Polsce – religia i język, в кн: Kempny M., Woroniecka G. 
(red), Religia i kultura w globalizującym się świecie Kraków 1999, c. 227-238. 
15 Zob. Kopczyński J., Stan badań nad monodią liturgiczną Apostolskiego Kościoła 
Ormiańskiego, Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 32, Warszawa 2012, c. 227-241. 
16 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii 
Europejskiej... 
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Варшавы (армянина из Грузии) священником в северной части 
Польши и пастором прихода в Гливице, а отца Тадеуша Исакович-
Залеского священником в южной части страны. Ксендз Артур совер-
шает мессы в Варшаве в церкви - часовне Рес Сакра, а ксендз Исако-
вич-Залеский в Кракове в Церкви Божьего Милосердия и Церкви 
Святого Николая. На севере страны местом армяно-католической 
литургии является Гданьск с Церковью Святых Петра и Павла17. 

Среди заслуживающих внимания священников есть ксендз Сте-
фан Мошоро-Домбровский, а также умерший в 2007 году иезуит, 
ксендз Стефан Мойса-Росохацки. В последнее время пастырское 
служение выполняет также отец Тачат Цатурян из Армянской Апос-
тольской Церкви.18 

Кcендз- каноник Тадеуш Исакович-Залеский 6 января 2001 года 
был назначен пастором армян в Кракове. Это было решение Прима-
та Юзефа Глемпа, который был главой армяно-католической церкви 
в Польше и архиепископа Кракова кардинала Францишека Махарс-
кого. Кcендз Тадеуш вел консультации о создании литургии старого 
обряда в Патриархате армян в Ливане и Риме. Кcендз Исакович-За-
леский путешествует по стране, давая крещения представителям ар-
мянского обряда, создает даже отдельные метрические книги. В до-
полнение к этому, он занимается социальной благотворитель-
ностью, журналистикой, культурой. Кроме того, является предста-
вителем армянского меньшинства в Совместной комиссии прави-
тельства национальных и этнических меньшинств в Польше. 
Кcендз Исакович-Залеский присутствовал в Ереване в ходе кульми-
нации празднования 1700-летия Армении, состоявшейся с 23 по 27 
сентября 2001 года. Следует отметить, что кcендз Тадеуш является 
победителем приза POLCULU (1992), обладателем медали Святого 
Ежего (1997), Ордена Улыбки (1998), а в 2006 году был награжден 
Крестом "Полония Реститута". 11 ноября 2007 года ему вручена ли-
тературная премия им. Станислава Мацкевича. Кcендз Тадеуш Иса-

                                                           

17 Marciniak T., Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski i inni księża ormiańscy w Polsce, 
Bunt Młodych Duchem, 
listopad-grudzień 2007; c. 18 – 19. 
18 Broyan E. (oprac.), Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim, 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2013. 
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кович-Залеский является автором пяти сборников стихов.19 
В стране существует около 15-20 армянских светских учрежде-

нии. Трудность в определении их точного числа возникает из-за то-
го, что некоторые из них существуют формально, в течение нес-
кольких лет не действуют. Основными армянскими организациями 
являются: Фонд культуры и наследия польских армян в Варшаве, 
Армянский Фонд КЗКО в Варшаве, Польско-армянский Фонд в 
Варшаве, Конгресс армян в Польше, базирующийся в Варшаве, Ассо-
циация армян в Силезии в Забже, Ассоциация армян в Эльблонге, 
Ассоциация армян в Лодзи, Общество польских армян во Вроцлаве, 
Армяно-польская ассоциация "Ани" в Варшаве, Фонд Ари Ари в 
Быдгощи, Армянская ассоциация культуры в Кракове, Союз армян 
имени Архиепископа Юзефа Теодоровича базирующийся в Гливи-
це, а также Армянские культурные общества, созданные при польс-
ком этнографическом обществе в Гданьске, Кракове и Варшаве и 
Научно-исследовательский армянской центр Университета Нико-
лая Коперника в Торуни.20 Их основная цель заключается в укрепле-
нии и распространении знаний об истории и культуре армян и Ар-
мении, в последние годы в помощи в адаптации армянских имми-
грантов в польской действительности и интеграции армянской 
общины в Польше. Научно-исследовательский армянской центр ис-
следует армянскую культуру в широком смысле, как с исторической 
точки зрения, так и с современной21. Это включает в себя проведе-
ние самостоятельных исследований и стимулирование и установле-
ние контактов с армяноведами в Польше и во всем мире. В стране 
также создано несколько учреждений, являющихся эксклюзивными 
и сосредоточеными на адаптации и культурной жизни их членов, в 
том числе Объединение Армян в Польше, основанное в Эльблонге. 
Местами, где продолжается культурная жизнь локального сооб-
щества новой эмиграции, являются армянские бары и рестораны. 

Вместе c организациями существуют субботние школы для де-

                                                           

19 Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski i inni księża ormiańscy w Polsce... 
20 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, 
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ (доступ: 15.03.2015). 
21 Marciniak T., Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę, Toruń 
2005.  
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тей, сейчас их три в Варшаве, Кракове, Лодзи. Первая армянская 
школа в Польше, созданная в Варшаве в 1994 году была названа в 
честь Месропа Маштоца. Основателем и директором школы была 
Марине Рестеванян. В школе проводились занятия на армянском 
языке, в соответствии с системой образования Армении. Она была 
закрыта в 1997 году, а в 2003 году снова возобновила свою работу. В 
Кракове армянская школа была основана в 2004 году при Армянс-
ком культурном обществе. Ректором и профессором Художествен-
ной Академии в Кракове является армянин Теодор Аксентович.22 В 
2012/2013 учебном году армянский язык изучались 54 человек в 4 
школах, принадлежащих этническому меньшинству.23 

В Польше существуют армянские электронные порталы, 
средства массовой информации и издательства, которые являются 
органами существующих институтов. Регулярно публикуется еже-
квартальник "Вестник армянского культурного общества" и еже-
квартальника "Аветис".24 

Крупнейшими культурными мероприятиями армянского на-
ционального меньшинства в Польше являются празднования столе-
тия армянского геноцида армян в 1915 году, Общенациональная 
встреча армянского сообщества и Дни Армении в Кракове, Варшаве 
и Гливице.25 

В Польше пока не разработаны государственные или другие 
структуры армянских организаций политического характера, но в 
польском Сейме работает Парламентская группа Польша-Армения, 
под председательством сенатора Лукаша Абгаровича26. В политике, 
на уровне местного самоуправления и на нац. уровне наблюдается 
более активная деятельность представителей старой эмигрантской 
общины. Новая эмиграция в целом выражает интересы в налажива-
нии контактов с представителями политики и принимает участие в 

                                                           

22 Machul-Telus B., Majewska M. (red), Warszawa. Miasto wielu kultur. Przewodnik 
edukacyjny, Warszawa 2010.  
23Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce... 
24 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii 
Europejskiej... 
25 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce... 
26 Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim... 
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мероприятиях по празднованию геноцида армян 1915 года.27 
В результате парламентских выборов состоявшихся в 2011 году, 

мандат сенатора получил представитель армянского меньшинства 
Лукаш Абгарович. В выборах правительства в Свентокшисском вое-
водстве в 2010 году в областной совет избран представитель армянс-
кой общиной в Польше.28 До недавнего времени, членом парламента 
был также армянин по происхождению Войцех Мойзесович. Пер-
вым послом Польши в НАТО был историк и давний соратник Радио 
"Свободная Европа" Анджей Кшешунович, у которого есть армянс-
кие корни. В 2005-2006 заместителем государственного секретаря в 
Министерстве финансов был доктор Мариан Мошоро, имеющий ар-
мянских предков, который в настоящее время работает экспертом 
Института Собеского в Варшаве.29 

Много армян среди знаменитых людей Польши. Армянские 
корни имеет журналист Гжегож Мецугов. С именем молодого 
спортсмена Армена Степаняна связаны общенац. спортивные дости-
жения в области боевых искусств. В Варшаве живет знаменитная пе-
вица и экстрасенс Аида Косоян-Ржибыш, а также стилист Армен 
Мехакян. Среди деятелей культуры следует отметить искусствоведа 
Сармена Бегларяна и артистическую семью Айрапетян: художники 
Адель Айрапетян и ее дочь Сона, а вторая дочь - Лилит, является 
модельером. Андраник Харатунян скульптор и автор многочислен-
ных религиозных статуй и памятников в Польше30. Графика, дизайн, 
книжная иллюстрация и комиксы - это специализации Тирана Вар-
дикяна31. На старом рынке в Гданьске галерею искусства ведет ар-
мянин Гагик Парсамян32. Талантливая Амалия Саакян является ар-
тисткой во многих областях, таких как пение, актерство, хореогра-
фия, танец, автор песен33. Армянских кинематографистов представ-
ляют Ованес Макарян, Вахрам Мхитарян, Арпине Закарян. Польс-
                                                           

27 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii 
Europejskiej... 
28Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce... 
29 Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim...  
30 Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę.. 
31 Там же. 
32 Там же. 
33 Там же. 
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кая актриса с армянскими корнями Майя Бохосевич осваивает осно-
вы режиссерского искусства. Это лишь немногие среди известных 
поляков армянского происхождения в Польше.34 

Армяне, в силу своей толерантности, относительно легко впи-
сываются в общество принимающей страны. После десяти лет с сам-
мита третьей волны армянской миграции в Польшу в 1994 году35, 
можно констатировать, что армянское национальное меньшинство в 
Польше, правда, не образует плотной колонии и не является моно-
литной сплоченной диаспорой, однако они интегрируются в польс-
ком обществе и подвергаются частичной ассимиляции. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ՆԵՐԿԱՅԻՍՆԵՐԿԱՅԻՍՆԵՐԿԱՅԻՍՆԵՐԿԱՅԻՍ    ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ    

    
ԴանուտաԴանուտաԴանուտաԴանուտա    ՄարիաՄարիաՄարիաՄարիա    ՍտոյակՍտոյակՍտոյակՍտոյակ    

Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան (Պոզնան, Լեհաստան) 
«Պատմություն» ֆակուլտետ, արևելագիտության բաժին, մագիստրոս 

    
ԱԱԱԱՄՓՈՓՈՒՄՄՓՈՓՈՒՄՄՓՈՓՈՒՄՄՓՈՓՈՒՄ    

Հոդվածում ներկայացված է հայ ներգաղթյալների ներկայիս վիճակը 
Լեհաստանում քաղաքական և հասարակական փոփոխությունների տա-
րիներին: Ներկայացված են Լեհաստանում հայերի կողմից հիմանդրված 
և ղեկավարվող հիմնադրամները, ինչպես նաև հայ հասարակությանը 
նվիրված մշակութային, կրոնական և հասարակական հաստատություն-
ները: Հոդվածում արծարծվում են կրոնական խնդիրներ, ինչպես նաև Լե-
հաստանում հայկական կաթոլիկ եկեղեցու կենտրոնների հետ առնչվող 
հարցեր: Ներկայացված են նաև հայ ծագումով լեհերի մասին տվյալներ, 
որոնք հայտնի են որպես քաղաքական գործիչներ, նկարիչներ, կազմա-
կերպությունների ղեկավարներ, լրագրողներ և հոգևորականներ: 

    
    

ARMENIAN SOCIETY IN NOWADAYS POLANDARMENIAN SOCIETY IN NOWADAYS POLANDARMENIAN SOCIETY IN NOWADAYS POLANDARMENIAN SOCIETY IN NOWADAYS POLAND    
    

Danuta Maria StojakDanuta Maria StojakDanuta Maria StojakDanuta Maria Stojak    
VSU, Erasmus Mundus (EMINENCE) 

Master Student, Adam Mickiewicz University,  
Faculty of History, Department of Oriental Studies 

 
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The article concerns the nowadays situation of Armenian immigrants in 
Poland after years of political and social changes. The article gives information 
about current foundations and cultural, religious, social institutions leaded by 
Armenian in Poland or dedicated for Armenian society on the territory of 
Poland. It also brings information concerning the problem of religion, 
confession and religious centers of Armenian Catholic Church in Poland. 
Moreover, there is given information about famous Polish people with 
Armenian origin, who are politicians, artists, company holders, journalists and 
clerics.  
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ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԿԱԹՈԼԻԿԿԱԹՈԼԻԿԿԱԹՈԼԻԿԿԱԹՈԼԻԿ    ՏԱՃԱՐՆԵՐԻՏԱՃԱՐՆԵՐԻՏԱՃԱՐՆԵՐԻՏԱՃԱՐՆԵՐԻ    
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ    
    

ԲաբախանյանսԲաբախանյանսԲաբախանյանսԲաբախանյանս    ԴալարԴալարԴալարԴալար        
ԵՃՇՊՀ, Ճարտարապետություն և դիզայն, 

մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար`Ճ. գ. թ., դոցենտ ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ԷմմաԷմմաԷմմաԷմմա        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ ճարտարապետություն, տիեզերք, Հոգի, 

տաճար: 
 
Քաղաքակիրթ մարդկությունն իր տասհազարամյա պատմու-

թյան ընթացքում ապրել է տարբեր ժամանակաշրջաններ, որոնք 
զանազանվել են ոչ միայն իրենց հասարակական-քաղաքական 
հարաբերություններով, այլև դրանց ուղեկցող մշակութային կյան-
քով, որն այն փոքրիկ «Օազիս»-ն է եղել, ուր մարդն առանձնացել է 
հոգու գոյատևման պարտքը տալու և քաղցը հագեցնելու համար:  

Նրա համար շրջապատող աշխարհը բացահայտելն ու ներթա-
փանցելը եղել է մի պրոցես, ուր քայլ առ քայլ հղկվել են իր մտավոր 
հնարավորություններն ու ստեղծագործական կարողությունները: 
Նա աստվածային նախախնամության ուղեկցությամբ «Հավերժու-
թյան ռիթմում» կերտել և թողել է արվեստի անսպառ նվաճումներ, 
որոնք ոգեղեն սնունդ են ոչ միայն երկրաբնակ սերունդների հա-
մար… 

12-րդ դարի միջնադարյան Եվրոպայի հասարակական կյանքի 
ընդերքը կամաց-կամաց սկսեց սասանվել և հաստատուն քայլերով 
առաջ շարժվել: Բարդանում էր մտավոր և հոգևոր կյանքը, փոխ-
վում մարդու դիրքն աշխարհում, նրա աշխարհայացքը: Անհրա-
ժեշտ էր շրջապատող աշխարհի բազմադեմ և բարդ իրողությունն 
ընկալել, գիտակցել, պարզաբանել: Մերժել այս իրականությունը, 
անտեսել բնությունը՝ արդեն անիմաստ էր: Բացահայտվում էին 
բնության գաղտնիքները, երկնային կյանքը: Միջնադարյան կրո-
նական դոգմատիկ աշխարհայացքին սկսեց անհանգստացնել 
մարդկային ընդվզումը՝ զգայական ընկալման ուրախությամբ, 
մարդկային գեղեցկության գիտակցմամբ: Նույնիսկ տիեզերակա-
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նը, ոգեղենը, որը պատկերվում էր, սկսեց ներկայացվել նյութակա-
նացված՝ մատերիական և մեծ հումանիզմով… 

12-րդ դար… Ֆրանսիա… Նորաձևություն թելադրող, շքեղա-
ցող և ճոխացող կյանք: Ֆրանսիական արքունիքն առաջինն էր, որ 
իր պատերից ներս առավ այդ Նորը: Թագավորական դամբարա-
նային համալիրի՝ Իլ-դե-Ֆրանսի Սեն-Դենի գլխավոր տաճարի վե-
րանորոգմամբ սկսվեց ամեն ինչ:  

Գոթիկան՝ որպես ոճ, իր ժամանակաշրջանի ծնունդն էր և 
ստեղծագործական ուղղությունը: Մյուս արվեստներից առավել, 
ճարտարապետությունն էր մոտ կանգնած գոթիկայի սինթետիկ 
մտածողությանը` որպես վերացական գաղափարների նյութական 
արտահայտություն, կոնստրուկցիայի և պատկերավորման սահ-
մանագծով: Այն զարգացավ գլխավորապես որպես քաղաքաշինա-
կան ճարտարապետություն՝ մեերիա (քաղաքապետարան), հի-
վանդանոց, առևտրի տուն և այլն: Այս պայմաններում էր կատար-
վում գոթիկայի հզորագույն գեղարվեստական սինթեզը՝ իր գլխա-
վոր ֆենոմենի՝ քաղաքային կաֆեդրալ տաճարի մեջ: Տաճարն էր 
քաղաքի ամենակենտրոնական վայրը (եկեղեցական ծեսեր, ժո-
ղովներ, միստերիաներ) և «աստվածային անհունի» խորհրդանշա-
կան կենտրոնը:  

Գոթական տաճարները բազիլիկ կառույցներ են` եռանեֆ, 
հնգանեֆ կամ տրանսեպտով և կիսաշրջան հետդասյա սրահով, 
որը շրջապատված է խորանակազմ պսակով: Նրա ամբողջ երկա-
րաձիգ տարածքն իրարից բաժանող պատ-սյունաշարերը ձգվում 
են ամբողջ բարձրությամբ դեպի վեր՝ կարկասային ծածկը, որը 
տարածական բույներն իրարից բաժանում է կամարաջղերով: 
Մյուս նորույթը կապելլայի խորության փոքրացումն էր: Ոճի էու-
թյունը հակադրությունների համադրության մեջ է՝ հնարավորու-
թյունն է միավորելու կենդանի թրթիռը, կոսմիկական անսահմա-
նությունն ու դետալի արտահայտիչ կոնկրետությունը, երկրային 
մարմնի ներթափանցվելը հոգևոր էներգետիկայով: Երկու հակա-
դիր ոլորտների բալանսը գոթական արվեստին տվեց հատուկ 
սրություն, գրավիչ ներթափանցում: Նրա կոնստրուկցիայի կամա-
րածածկ հորինվածքը վաղուց էր հայտնի, բայց այս ձևով միավոր-
ված՝ դա այլ հնչեղություն էր: Տեղի էր ունեցել պատի բեռնաթա-
փում, «աննյութացում», այն դարձել էր թափանցիկ, սողոսկված 
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տարածությամբ և լույսով: Հսկայական պատուհանները պատճառ 
հանդիսացան պատի ոչնչացմանը: Պատուհանը այդ համակար-
գում ընկալվեց որպես աննյութականացված մատերիայի կուլմի-
նացիոն կետ: Պատուհանն արտահայտվեց վիտրաժով: Գոթիկան 
առանձնանում է իր արևմտյան ճակատով: Նրա դերը շատ մեծ է 
ամբողջ կոնստրուկցիայում: Այն դարձավ հիանալի ուվերտյուր 
(նախաբան) տաճարի համար, մի հզորագույն «էկրան», որտեղ 
հառնում է աստվածային տիեզերքի անհունը: Հիմնական դետալ-
ների կողքին ամբողջ պատը հագեցվում էր քանդակազարդ ավե-
տարանական սյուժեներով: Ճակատը պետք է ծածկեր ներսից 
դուրս սողոսկված կոնստրուկցիաների աշխատանքը: Այստեղ էին 
պորտալները երկարաձիգ նեֆերին համապատասխան, կլոր պա-
տուհան-վարդակը, երկու բարձրաբերձ աշտարակները, որոնք 
արդեն պատի մաս չէին համարվում, այլ գավթի ընդհանուր մաս-
սայից էին ելնում:  

Վաղ գոթիկայի առաջին նմուշներն էին՝ Սեն-Դենին (1137-1144 
թթ.), Փարիզի (1163-1257 թթ.), Շարտրի (1194-1260 թթ.), Ռեյմսի 
Աստվածամոր տաճարները:  

Փարիզի Աստվածամոր տաճարն առանձնանում է վեհությամբ 
(նկ. 1): Նեֆերում համաչափ ռիթմ կա, պատը դեռևս չի կորցրել իր 
նյութականությունը՝ կլոր հենարանները պասսիվ են [1]: Զսպվա-
ծությունը ներկայանում է դեռևս արևմտյան ճակատից: Ճակատի 
յարուսները սերտորեն կապված են միմյանց: Ճարտարապետա-
կան թեմատիկան ունի ներքին տրամաբանական զարգացում: 
Զարդարված կամարափնջերը ընդգծում են աշտարակների հպար-
տությունը: Սրածայր կամարները՝ բացի պորտալներից նաև երկ-
րորդ յարուսի պատուհանների խորշերն են: Ոչ մեծ, կլոր փոր-
վածքները կենտրոնական վարդակի արձագանքն են: Ճարտարա-
պետական զարգացումը կարծես տարբերակման է ենթարկված: 
Ճակատն ունի թեթև ասիմետրիա պորտալների միջև: 1210թ. եռա-
նեֆ խոռը լրացավ կապելլաների պսակով, մեծացավ կենտրոնա-
կան նեֆի լուսավորությունը, լայնացան «էմպոռ» պատուհանները 
[5]: Մասսիվ կամարափնջերը երկթռիչքից դարձան միաթռիչք՝ 
թեթև և համարձակ: Ավարտվեց տրանսեպտը, այն հազիվ է երևում 
պատային սահմանից:  

Շարտրի տաճարը վիտրաժային շքեղ ու բարդ համակարգ 
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ունի (նկ. 2) [4]: Վիտրաժներն արտաքինից կույր և անգույն բացում 
էին իրենց ամբողջ հմայքը ինտերիերում, երբ արևի ճառագայթնե-
րը թափանցելով գունավոր ապակիներից ստեղծում են հնչեղու-
թյուն: Աննյութական լույսը թափանցելով ներս յուրաքանչյուր դե-
տալի հետ կերպարանափոխված լինելիություն է հիշեցնում: Լու-
սավորված պայծառափայլության սիմֆոնիա՝ այսպիսին է արևոտ 
օրը, և անկենդան, աննյութական, երկնագույն՝ ամպամած օրերին: 

 

  [1, 2] 
 
Վիտրաժների թեմատիկան, ինչպես և արևմտյան պատը 

խիստ բազմազան են, եթե վերևում հին և նոր կտակարանային 
սյուժեներն են, ապա ներքևում՝ տեսարաններ ժողովրդի կյանքից: 
Ճակատային սյուժեների պերսոնաժներ ընտրվում էին ոչ միայն 
հասարակ մարդիկ, այլև աստվածային կերպարները՝ Հիսուս 
Քրիստոսը, Մարիամ Աստվածածինը: Սուրբ կերպարի հումանի-
զացիան, մարդկայնացումը գեղեցիկ արտաքինի մեջ և հոգևոր 
էներգետիկայի արտահայտությունն էր հետաքրքրում արվեստա-
գետներին, որն արտահայտվեց կտակարանային բազմաթիվ բո-
վանդակություններում:  

Քրիստոնեական աշխարհում հայ տաճարաշինական ար-
վեստն ամենավաղ դրսևորումներից է եղել ճարտարապետության 
պատմության մեջ: Նրա մոդելը ժողովուրդն ստացավ հանպատ-
րաստի, որպես երկնային պարգև: Նա չանցավ երկարատև էվոլյու-
ցիայի ճանապարհը, որն ապրեց եվրոպականը՝ ռոմանականից 
մինչև գոթական: Սկզբնական շրջանում դրանք նեֆային բազիլիկ-
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ներ էին: Հաջորդ էտապում եկեղեցական ծեսի բարդացման հետ 
անհրաժեշտ եղավ տաճարների ծավալատարածական ձևերի փո-
փոխություն մտցնել: Բազիլիկներին ավելացան ինչ-որ սենյակներ, 
խորաններ, արտաքին սրահներ, որոնք կամաց-կամաց շինությա-
նը հաղորդում էին ազգային գծեր: Աստիճանաբար մշակվեց կենտ-
րոնագմբեթ կառույցների տիպը, որը բերեց նոր կոմպոզիցիոն լու-
ծումներ, այն է՝ խաչ-գմբեթային բազիլիկներ, բազմապսիդ գմբեթ-
դահլիճ կառույցներ և բարդացված տետրակոնխ: Սրանք հետագա-
յում կազմեցին հայ տաճարաշինության հիմքը: 

Հայկական տաճարաշինական ճարտարապետության ընթաց-
քը չի եղել անընդմեջ, բայց այն դարեր շարունակ պահպանել է իր 
ազգային դեմքն ու դիմագիծը: Այն աչքի է ընկնում ծավալատարա-
ծական կոմպոզիցիայի մեծ օրգանականությամբ, կերպարվեստի 
ճյուղերի հետ սերտ ներդաշնակությամբ՝ զարդանախշ փորագրու-
թյուն, բարձրաքանդակ, ֆրեսկա, խաչքար…  

Մեր ճանապարհն սկսվեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնով, շա-
րունակվեց Սբ. Հռիփսիմե, Սբ. Գայանե, Զվարթնոց, Տաթև, Հաղ-
պատ, Սբ. Խաչ, Անի Մայր տաճար… և 12-13-րդ դարերում արդեն 
ունեցանք Հաղարծին, Գոշավանք, Նորավանք և այսպես մինչ օրս: 

Հաղարծին և Գոշավանք եկեղեցական համալիրները Աղստև 
գետի վերին հոսանքների մոտ՝ Դիլիջանի շրջանում, պատմական 
Ձորափոր գավառում են: Անանցանելի կաղնու անտառները, կիր-
ճերը, լեռնային վարար գետերն են նրանց շրջապատում: Այսպիսի 
աշխարհագրական ռելիեֆը թելադրել է համալիրների կոմպոզի-
ցիոն առանձնահատկությունները: Բազմաթիվ ծիսական և քաղա-
քացիա-ծառայողական մասերը՝ եկեղեցիներ, գավիթներ, սեղանա-
տուն, գրադարան-ընթերցարան, աղոթարաններ, վկայում են այդ 
համալիրների ակտիվ կյանքի մասին: Ինտերիերների համեստ 
ներքին հարդարանքին՝ երբեմն սյունախոյակներ, պատերի անկ-
յուններում որմնախոյակ, տերևների տեսքով, հաստ, պասսիվ 
հատվող կամարասյուներ, հակադրվում են էքստերիերի հարուստ 
զարդանախշ տեսքին՝ դռները և պատուհանները կամարածածկ 
կլոր և սրածայր, զարդարված պորտալներ, ճակատներին համա-
պատասխան զարդանախշեր:  

Նոր Գետիկի (Գոշավանք) Սբ. Գրիգոր եկեղեցին մեկ նեֆային 
բազիլիկ է, առանձնանում է դեկորատիվ հարդարանքի զարդար-
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վածությամբ (նկ. 3): Ինտերիերի հենասյուները, որ պահում են 
ծածկի կամարակմախքը զարդարված են մանրահյուս կաննելյու-
ռով, իսկ յուրահատուկ բուսական զարդանախշը լրացնում է դռնե-
րի միջնամաս կենտրոնները: Այս համալիրներում յուրահատուկ 
կառուցներ են Հաղարծինի սեղանատունը և Գոշավանքի գրադա-
րան-զանգակատունը:  

 [3] 

Ուշադրության են արժանի նաև այս համալիրների գլխավոր 
եկեղեցիների մուտքերի մոտ դրված խաչքարերը: Հայտնի է, որ այս 
արվեստը ունիկալ երևույթ է, այն միայն մերն է և իր տեխնիկական 
ու գեղարվեստական լուծումներով ժանյակագործության է նման-
վում: Խաչքարերը երևի թե կոմպենսացնում են մեր տաճարների 
համար արևմտյան պատի բացակայությունը (նկ. 4):  

 [4] 
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Երկու կառույցներն էլ ունեն հզոր էներգետիկ կոնցենտրա-
ցում՝ ի առաջնորդումն դեպի աստվածայինը՝ մեկն իր ուղղաձիգ 
ուղղորդմամբ, մյուսն այս ճանապարհի խորհրդավոր ու դժվարու-
թյուններով լի ընթացքով: Չնայած ընդհանրություններին` երկուսն 
էլ ունեն բազմաթիվ տարբերություններ.  

1. ազգային տաճարները սրտաբաց ու ջերմ են, 
գոթականները՝ անթափանց… 
2. ազգային տաճարները ուղղորդված են դեպի վեր, գոթա-

կանները՝ փռված ու տարածական…  
3. ազգային տաճարները կենտրոնագմբեթ են, գոթականները՝ 

առանց գմբեթի, աշտարակային… 
4. ազգային տաճարներն ունեն շուրջբոլորյա էքստերիերի 

զարդանախշվածք, գոթականները՝ միայն արևմտյան պատի: 
Տաճար-կառույցը՝ որպես հասարակական կյանքի դրսևորման 

օբյեկտ, ունեցել է իր զարգացման ընթացքը տարբեր պատմական 
միջավայրերում: Մարդն այն դիտարկել է ոչ միայն իբրև ծիսական, 
այլև հոգեբանական միջավայր, որը ռեալ, բազմաշերտ իրականու-
թյան բացահայտմանն ուղղված կառույց է՝ ի հրաժարումն նյութա-
կան աշխարհից առ աստվածային անհուն, առ հավերժական-հա-
վիտենական գալիք: 
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стр. 
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4. Большая история искусств, 2009, 6312 стр. 
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պատմություն, 1984, 192 էջ: 

7. Հայկական Սովետական հանրագիտարան: 
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НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕНЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕНЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕНЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ    

    ОСОБЕННОСТИ АРМЯНООСОБЕННОСТИ АРМЯНООСОБЕННОСТИ АРМЯНООСОБЕННОСТИ АРМЯНО----    АПОСТОЛЬСКИХ И АПОСТОЛЬСКИХ И АПОСТОЛЬСКИХ И АПОСТОЛЬСКИХ И     
КАТОЛИЧЕСКИХ СОБОРОВКАТОЛИЧЕСКИХ СОБОРОВКАТОЛИЧЕСКИХ СОБОРОВКАТОЛИЧЕСКИХ СОБОРОВ    

Бабаханянс Бабаханянс Бабаханянс Бабаханянс Далар Далар Далар Далар     
Ереванский архитектурно-строительный государственный университет, 

архитектура и дизайн, 2-ой курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Человек нуждается и в личной, и в общественной жизни. Его обособ-

ление в собственном интерьере, а так же в общественной среде – оправдан-
ная необходимость. Собор-строение, как объект общественной жизни, на-
ходился в процессе своего развития в разных исторических местностях. 
Здесь представленны его армянские и западно- европейские образцы со 
своими техническими и эстетическими проявлениями. Человек рассматри-
вал его не только как обрядовую, но и как психологическую среду, которая 
направлена на раскрытие реальной многопластовой действительности, как 
пространство отречения от материального мира во благо вечного 
будущего, во веки веков.  

 
    

SOME OBSERVATIONS OF STRUCTURAL AND SOME OBSERVATIONS OF STRUCTURAL AND SOME OBSERVATIONS OF STRUCTURAL AND SOME OBSERVATIONS OF STRUCTURAL AND     
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARMENIAN PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARMENIAN PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARMENIAN PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARMENIAN     
APOSTOLIC AND CATHOLIC TEMPLAPOSTOLIC AND CATHOLIC TEMPLAPOSTOLIC AND CATHOLIC TEMPLAPOSTOLIC AND CATHOLIC TEMPLESESESES    

        
Babakhanyans Babakhanyans Babakhanyans Babakhanyans Dalar Dalar Dalar Dalar     

Yerevan State University of Architacture and Construction,  
Architecture and Design, MA, 2nd year  

    
    SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The human being has the request to live in both individual and social 
lives. His separation within his own interior conditions and social interior 
surroundings is a justified necessity. Temple-building, as an object displaying 
social life, had its development process in different historical conditions. Here 
are shown his Armenian and West European samples with their technical and 
aesthetic displays. The man saw it not only as a ritual but also as a psychological 
surrounding, which is a building directed to the discovery of real laminated 
reality – to refuse the material world in behalf of perpetual and eternal future.  
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ԱԼԵՔՍԱԱԼԵՔՍԱԱԼԵՔՍԱԱԼԵՔՍԱՆԴՐՆԴՐՆԴՐՆԴՐ    ԹԱՄԱՆՅԱՆԻԹԱՄԱՆՅԱՆԻԹԱՄԱՆՅԱՆԻԹԱՄԱՆՅԱՆԻ    ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ    ՏՈՒՆԸՏՈՒՆԸՏՈՒՆԸՏՈՒՆԸ    
    

ԵնոքյանԵնոքյանԵնոքյանԵնոքյան    ՍաթենիկՍաթենիկՍաթենիկՍաթենիկ    
ԵՊՀ, Արվեստաբանություն, 3-րդ կուրս     

Գիտ. ղեկավար` ճարտարապետ-հնագետ,  
պ. գ. թ., ԿանեցյանԿանեցյանԿանեցյանԿանեցյան    ԱԱԱԱնինանինանինանինա        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝՝՝՝    Ալ. Թամանյան, հին Էրիվան, Երևանի գլխա-

վոր հատակագիծ, Կառավարական տուն: 
 
Ալ. Թամանյանը հանդիսացավ հայ նորագույն ճարտարապե-

տության հիմնաքարը, ու թեպետ կարճատև եղավ նրա գոծունեու-
թյունը հայրենիքում, բայց եղավ դարակազմիկ: 1919թ. առաջին 
հանրապետության հրավերով Հայաստան է գալիս Ալ. Թամանյանը 
[1, 21]: Այդ տարիներին Երևանը գավառական քաղաք էր՝ միահարկ, 
միատիպ, հարթ տանիքներով, նեղլիկ ծուռումուռ փողոցներով: 
1920թ. Թամանյանը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության 
գլխավոր ճարտարապետի վարչության նախագահ և պետական 
հիմնարկների շենքերի կառուցման շինարարական հանձնաժողովի 
նախագահ: Սակայն կարճատև եղավ Թամանյանի գործունեությու-
նը առաջին հանրապետության օրերին: 1921թ. երկրի ներսում տեղի 
ունեցող քաղաքական խժդժությունների պատճառով Ալ. Թամանյա-
նը հարկադրված բռնում է գաղթի ճանապարհը և հայտնվում Թավ-
րիզում: 1923թ. Ալ. Թամանյանը, ստանալով Սովետական Հայաս-
տանի կրկնակի հրավերը, գալիս է Հայաստան [2, 6-10]:  

Ալ. Թամանյանը, մայրաքաղաքի կառուցապատումը համարե-
լով անհետաձգելի, ձեռնամուխ է լինում Երևանի գլխավոր հատա-
կագծի իրականացման աշխատանքներին: Բայց այդ տարիներին 
երկրում չկար հատակագծման մասնագիտացված արվեստանոց: 
Շուտով ստեղծվում է ճարտարապետական արվեստանոց՝ նախա-
գծային, շինարարական լայնակի աշխատանքներ ծավալելու նպա-
տակով: Այս նպատակով Մոսկվայից, Լենինգրադից և ուրիշ այլ 
վայրերից Հայաստան հրավիրվեցին շինարար-մասնագետներ:  
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Երանի գլխավոր հատակագծի նախնական տարբերակը 
Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոմխորհի կողմից հաստատվում է 
1924թ. ապրիլի 3-ի հատուկ նիստում [3, 92-101]:  

Նոր Երևանի հատակագիծը ուներ ֆունկցիոնալ գոտևորում և 
օրգանապես կապ ուներ շրջակա միջավայրի հետ: Ըստ Ալ. 
Թամամյանի` Երևանը քաղաք այգի էր, ուներ երկու գլխավոր 
հրապարակ՝ Թատերական և Լենինի անվ., որոնք միմյանց հետ 
կապում էր Հյուսիսային պողոտան: Հատակագիծը նախատեսված 
էր 150 հազար բնակչի համար՝ երեք կամ չորս հարկանի շենքերով 
կառուցապատված: Այնինչ 1924 թ. Երևանի բնակչության թիվը 
կազմում էր 60 հազար: Ալ. Թամանյանի համար Երևանի գլխավոր 
հատակագծում յուրաքանչյուր հատված ուներ իր նշանակությունը, 
բայց և այնպես մի առանձին գուրգուրանք էր տածում ճարտարա-
պետը քաղաքի վարչական և մշակութային կենտրոնների նկատ-
մամբ: Այս կենտրոնները ոչ միայն առանցքային, դոմինանտ դե-
րակատարում ունեցան իրեց հոյակերտ կառույցներով (Ժողտուն և 
Կառավարական տուն), այլև ճարտարապետի ստեղծագործական 
կյանքում: Այս կառույցների վրա ճարտարապետը աշխատանքներ 
է իրականացրել մինչև իր մահը, սակայն ցավոք չհասցրեց տեսնել 
այս կառույցներից և ոչ մեկը ավարտուն: Ճարտարապետի մահից 
հետո դրանք կյանքի կոչվեցին որդու Գ. Թամանյանի ջանադիր 
աշխատանքների արդյունքում: Այս կառույցները իրենց ձևաստեղծ-
մամբ նորատիպ են: Հայկական ճարտարապետության ավանդա-
կան ձևերը այստեղ օգտագործվել են այնպիսի նրբին մոտեցումով, 
այնպիսի մշակումով և ժամանակի մեջ ստացել այնպիսի նորովի 
մեկնաբանություն, որ հնի ու նորի մի յուրովի ներդաշնակություն է 
հորդում: Շինվածքի քարի առանձնահատուկ հատկություններից 
ելնելով և բխելով նրանց տեխնիկական միջոցներից` այս կառույց-
ները ստացվել են օրգանական` օժտված դասական ճարտարապե-
տությանը բնորոշ արտահայտչականությամբ: Մեծ է այդ կառույց-
ների քաղաքաշինական նշանակությունը [3, 97-100]:  
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Հայաստանի հանրապետության Կառավարակության տունը 
իր յուրատիպ հորինվածքով պերճաշուք հանդիսավորություն է 
հաղորդում հանրապետության հրապարակին: Այն հիմնաքար 
հանդիսացավ մայրաքաղաքի համար` իրենում ամփոփելով հայ 
ժողովրդի պատմական անցյալը և նրա վերածննդի գաղափարը:  

Թամանյանի նախագծած Վ. Ի. Լենինի անվ. հրապարակը 
(վարչական կենտրոն) մուտքեր ուներ` «Արմենիա» հյուրանոցի և 
գլխավոր փոստի կենտրոնական կամարներից, այսպիսով տես-
նում ենք, որ հրապարակ մտնող փողոցների թիվը երկուսով ավելի 
էր: Ներկայիս պատկերասրահի շենքի տեղով պետք է անցներ հյու-
սիսային պողոտան` միմյանց կապելով Լենինի և Թատերական 
հրապարակները, իսկ Լենինի արձանի տեղում, ըստ Թամանյանի 
նախագծի, պետք է լինեին շատրվանները, քանի որ հրապարակի 
մուտքը, համաձայն հատակագծի, նախատեսված էր հարավային 
կողմից: Իսկ կառավարական տունը նախագծի համաձայն ունեցել 
է բազմանիստ թմբուկ կամ գլանաձև ծավալ: Սակայն 1950-ական 
թթ. Երևանի քաղաքաշինությունը հրաժարվում է Թամանյանի նա-
խագծած հրապարակի կարևոր կետերից` հյուսիսային պողոտա-
յից և գլանաձև ծավալից: Այնուհետև ճարտարապետ Մ. Գրիգորյա-
նի նախագծով կառուցվում է ազգային պատկերասրահի շենքը, 
ինչն էլ դոմինանտ շեշտը կրեց իր վրա: 

Կառավարական տունը կանխորոշեց հայ նորագույն ճարտա-
րապետության վերընթացը: Այն զբաղեցնում է հանրապետության 
հրապարակի ամբողջ հյուսիս-արևելյան թաղամասը: Կառույցի 
ճակատներն հորինվածքային և ճարտարապետական լուծումնե-
րով մշակված են ազգային ճարտարապետական մոտիվներով, ին-
չը հատկապես ակներև է կառույցի սյունակարգերում, զարդաքան-
դակներում, որով հագեցած են որմնասյուների խոյակները [ն. տ.]:  

Կառավարության տունը ունի կուռ կառուցվածք, ճակատները 
ուղղված են Նալբանդյան, Տիգրան Մեծ, Մելիք-Ադամյան փողոցնե-
րը: Տիգրան Մեծ պողոտայի ճակատը հագեցած է, իսկ Մելիք-
Ադամյան փողոց բացվող ճակատը՝ համենատաբար ավելի զուսպ: 
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Դեպի հրապարակ բացվող ճակատը, որն աղեղնաձև է, ավելի մո-
նումենտալ է, խորքային պլաստիկությամբ և առավել հանդիսա-
վոր: Այս ճակատում ճարտարապետը դիմել է 5-րդ դ. Տեկորի տա-
ճարում կիրառված ճարտարապետական ձևերին, դրանք են՝ զույգ 
սյուների կիրառումը և շքամուտքի կամարը կրող ամբողջ խարիս-
խը: Այս հատվածի կամարներին հատուկ է հեռանկարային խորու-
թյունը: Կառույցում արտահայտչամիջոցների գերակա շեշտը 
տրված է ժամացույցի աշտարակին և կորաձև հանդիսավոր մուտ-
քերին: Ցավոք, անկատար մնաց բակում նախատեսված նիստերի 
դահլիճը: Այն իշխող պետք է լիներ ամբողջ հրապարակի համա-
կառույցում: Անավարտ է մնացել նաև Նալբանդյան փողոցի ճակա-
տային շքամուտքի կամարաշարը հարդարող զարդաքանդակը:  

Շենքի կառուցման աշխատանքներն սկսվել են 1926 թ., ա-
վարտվել 1958 թ.: 

Այսօր հանրապետության հրապարակը վերածվել է ճանա-
պարհային մի հսկայական խաչմերուկի; Արդի կամակոր քաղա-
քաշինության հետևանքով հրապարակի շուրջը ձևավորված սի-
լուետները դիմազրկում են թամանյանական վարչական կենտրո-
նը: Տպավորություն է, թե թամանյանական վարդագույն Երևանը 
հանկարծ կդառնա վարդագույն երազ: Երբ սխալ կառուցապատ-
ման պատճառով սիլուետներ են չանչերի պես բարձրացել հրա-
պարակ շուրջը և ժամանակին չիրականացված թմբուկ: Այս տե-
սանկյունից դիտարկելով` գուցե կառավարական շենքի գլանաձև 
ծավալի իրականացումը այսօր ավելի քան նպատակահարմար է 
հրապարակի՝ քաղաքաշինական նկատառումներից ելնելով: Այն 
նաև ի վերջո ամբողջական կդարձնի ոչ միայն Թամանյանի գաղա-
փարը, այլև առանցքի ամբոջությունը: Քանի որ աշտարակը 
գտնվելու է Տիգրան Մեծ պողոտայի վրա, իսկ այդ նույն ուղղու-
թյան վրա են գտնվում Ժողտունն ու Կասկադը: Գլանաձև ծավալը 
հրապարակում առկա ծավալի մոտ կրկնակի չափով կլինի և կու-
նենա իշխող տեսք իր թիկունքում ձևավորված կառույցների 
նկատմամբ [5]: Այն կունենա 50 մետր բարձրություն և 30 մետր 
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տրամագիծ և կլինի երեսապատված վարդագույն և դեղնավուն 
երանգների տուֆով, փոքր-ինչ բարձր կլինի պատկերասրահի 
շենքից՝ համապատասխանելով մոտ 13-14 հարկանի շենքի բարձ-
րության: Անխաթար կմնան Թամանյանի նախագծած ֆասադները: 
Նախատեսվում է, որ թմբուկի 1-2-րդ հարկերը լինեն սյուների 
վրա:  

Ամեն ժամանակ բերում է իրեն բնորոշ ճարտարապետությու-
նը: Թեպետ այսօր արդարացի է մեր համաքաղաքացիների, մաս-
նագետների մտավախությունները` կապված որևէ կառույցի 
նկատմամբ «բարորակ» ասված ցանկացած միջամտության նկատ-
մամբ, քանի որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում այս-
պես վերնագրված, բայց այլ վերջաբան ունեցող վիճակագրություն 
ունենք` ինչ անել, ում հավատալ այս պարագայում, երբ մանա-
վանդ ծառացող խնդիրների մասին բարձրաձայնվում է ու բարձ-
րաձայնվում հենց մասնագետների կողմից այն ժամանակ, երբ 
փրկելու բան չի մնում: Ստացվում է, որ գուցե տասնամյակ հետո 
մենք ունենանք միայն փաստագրություն մի շարք շենքերի: 

 
 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Հարութունյան Վ., Արվեստակից ժամանակակիցներս, Երևան, 2001:  
2. Զորյան Լ., Ալ. Թամանյան, Երևան, 1960:  
3. Առանձնատիպ «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1961: 
4. Տիգրանյան Է., Վ. Ի. Լենինի անվան հրապարակի քաղաքաշինական 
ասպեկտները: 

5. Հայաստանի Հանրապետություն, «Թամանյանական երազանքը իրա-
կանության ճանապարհին», 2011: 
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ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛ. ТАМАНЯНА. ТАМАНЯНА. ТАМАНЯНА. ТАМАНЯНА    
    

Енокян СЕнокян СЕнокян СЕнокян Сатеникатеникатеникатеник    
ЕГУ, Искусствоведение, 3-й курс 

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Советско-армянский архитектура почти не выяснены. И даже если бы 
это было эпохальное, но выясняется, что положительным наследием 
прошлых десятилетий и в результате сегодня в Ереване формируется крап-
чатую урбанизации, которая приносит сомнения. На этом фоне формиру-
ется угнетающее нежелательного атмосферу вокруг площади Республики, 
и некоторые из специалистов увидите спасение в реализации цилиндри-
ческой содержания, которая была запланирована Таманяна, но в некото-
рых случаях она не была реализована. 

 
 
 
 
 

GOVERMANT HOUSE OF AGOVERMANT HOUSE OF AGOVERMANT HOUSE OF AGOVERMANT HOUSE OF ALEKSANDOR TAMANIANLEKSANDOR TAMANIANLEKSANDOR TAMANIANLEKSANDOR TAMANIAN    
    

YenokyanYenokyanYenokyanYenokyan    SatenikSatenikSatenikSatenik    
Y SU, Departament of Arts, 3 st course 

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Soviet-armenian architecture isn’t almost elucidated . And, though it is 
ancient, but it turns out, that that ancient heritage is oppressing ruthlessly in 
last decades and as a result today in Yerevan is forming speckled urbanization, 
which brings a doubt. In this background is forming a depressing undesirable 
atmosphere around the republic square, and some of the specialists see the 
salvation in realization of cylindrical content, which was planned by 
Tamanyan, but in some circumstances it wasn’t realized. 
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ԱՐԵՎԱԿԵԶՆԵՐԻԱՐԵՎԱԿԵԶՆԵՐԻԱՐԵՎԱԿԵԶՆԵՐԻԱՐԵՎԱԿԵԶՆԵՐԻ    ԵՐԿԻՐԵՐԿԻՐԵՐԿԻՐԵՐԿԻՐ....    
ՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ    ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻՄՇԱԿՈՒՅԹԻ    ՀԵՏՔԵՐԸՀԵՏՔԵՐԸՀԵՏՔԵՐԸՀԵՏՔԵՐԸ    ԵԹՈՎՊԻԱՅՈՒՄԵԹՈՎՊԻԱՅՈՒՄԵԹՈՎՊԻԱՅՈՒՄԵԹՈՎՊԻԱՅՈՒՄ    

 
ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ԼուսինեԼուսինեԼուսինեԼուսինե        

ԵԳՊԱ, Արվեստագիտություն և Հումանիտար գիտություններ, 
 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ ա. պ. դ., դոցենտ ՂարիբյանՂարիբյանՂարիբյանՂարիբյան    ՆազենիՆազենիՆազենիՆազենի     
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ Եթովպիա, հնագույն պետություն, հայ-
եթովպական հարաբերություններ, գրավոր հիշատակություն: 

 
Եթովպիան Աֆրիկայի ամենախիտ բնակեցված երկրներից է: 

Եթովպիա անվանումը նշանակում է «արևակեզների երկիր» (ծա-
գել է հունարեն է էթոս՝ «խանձված, այրված», և օպս «դեմք» բառե-
րից): Եթովպիան աշխարհի հնագույն պետություններից մեկն է, 
որը, ըստ եթովպական աղբյուրների, Ք. ա. 10-րդ դարից ընդհուպ 
մինչև 1974 թ. հեղափոխությունը կառավարվել է նույն հարստու-
թյան կողմից: Ըստ առասպելի՝ եթովպացիները Սաբայի (Շաբա-
Շեբա) թագուհու ժառանգներն են [Սաբան Աֆրիկայում գտնվող 
երկիր է՝ հիշատակված Հին Կտակարանում, 6], ով արու զավակ է 
ունենում Հրեաստանի Սողոմոն թագավորից: Նշվում է նաև, որ 
Երուսաղեմից վերադառնալիս Սողոմոն թագավորը իր մի քանի 
որդիներին և Աստծո տապանակը ուղարկում է Եթովպիա [XIV դ. 
Եթովպական միջնադարյան գրավոր մշակութային հուշարձանի 
համաձայն` «Kebre Negest»-ը կամ «Արքաների Փառքը», 7]: Եթով-
պիայի վերջին կայսր Հայհլե Սելասսիես I-ը համարվում էր այս 
արքայատոհմի 225-րդ ժառանգորդը: 

Հայ-եթովպական հարաբերությունների առաջին գրավոր հի-
շատակությունը պատկանում է Մովսես Խորենացուն [1, Գիրք Ա, 
գլ. ԷԲ-ԷԳ]: Ըստ պատմահոր` Ասորեստանի արքա Պրիամոսին 
ուղարկած օգնական զորքերի մեջ եղել է հայազգի զորավար Զար-
մայրը` եթովպական զորքով: Երկու երկրների միջև փոխհարաբե-
րությունները սերտացել են Քաղկեդոնի [Եկեղեցու տիեզերական 
IV ժողովը տեղի է ունեցել 451 թ. Բյուզանդիայի Քաղկեդոն քաղա-
քում] ժողովից հետո, քանի որ եթովպական, հայկական և ղպտա-
կան եկեղեցիները չեն ընդունել ժողովի ընդունած դավանաբանա-



87 

կան բանաձևը Քրիստոսի բնույթի մասին: Ըստ որոշ տեղեկու-
թյունների՝ Եթովպիայում հայերի ներկայությունը վկայվում է 
դեռևս VII դ., երբ արաբական արշավանքների հետևանքով Երու-
սաղեմից և Մեծ Հայքից տեղի է ունենում արտագաղթ [8]: Հայ ար-
վեստագետները (գրիչներ ծաղկողներ և այլք), ստեղծել էին մի յուր-
օրինակ վանական համայնք, և XIVդ. կրկնված նմանատիպ ներ-
հոսքը Կիլիկյան Հայաստանից և Մեծ Հայքից միահյուսվում է տե-
ղական ավանդույթներին: Ոճական և պատկերագրական առումով 
տեղի արվեստը կրում է մեծ փոփոխություններ՝ կրելով Վասպու-
րականի և Արցախի մանրանկարչական դպրոցների ազդեցությու-
նը: Հայերենից եթովպերեն են թարգմանվում Գրիգոր Լուսավորչի 
«Վարքը», ճառեր և այլ աշխատություններ: 

XIII դ. Երուսաղեմում եթովպական վանական համայնք է 
ստեղծվում: Իրենց պետությունից նրանք օժանդակություն չէին 
ստանում, և հայ հոգևորականները օթևան և ուտելիք էին տրամա-
դրում նրանց: Իմանալով այդ մասին` եթովպական կառավարու-
թյունը որոշ արտոնություններ էր տալիս հատկապես հայ վաճա-
ռականներին և հոգևորականներին: Կարելի է հիշատակել XVII դ. 
հայ ազգային-ազատագրական և հոգևոր-եկեղեցական գործիչ Հով-
հաննես Թութունջիի այցը Եթովպիա, որ կատարել է 1678-80 թթ., 
Լյուդովիկոս XIV-ի օժանդակությամբ: Նա իր հետ Եթովպիա էր 
տարել սբ. Եվստաթեոս մասունքները, ում անվան հետ է կապվում 
Տաթևի վանական համալիրը: Հովհաննես Թութունջին հյուրընկա-
լության է արժանանում թագավորական արքունիքում: 

XV-XVI դդ. սրվում է քրիստոնյա Եթովպիայի և հարևան մու-
սուլմանների պայքարը: Եթովպիայի թագավորը Մաթևոս կամ 
Մաթույ անունով մի հայ վաճառականի միջոցով Պորտուգալիայի 
թագավորից ռազմական օգնություն է խնդրում: Օգտվելով առի-
թից` պատերազմի ավարտից հետո շատ կաթոլիկ միսիոներներ 
տեղափոխվում են Եթովպիա: Մի շարք թագավորներ ընդունում են 
կաթոլիկությունը, ինչը բարձրացնում է բողոքի մեծ ալիք, և երկիրը 
կանգնում է քաղաքացիական պատերազմի եզրին: Կաթոլիկ թա-
գավորը հրաժարվում է գահից հօգուտ իր որդու, որը դուրս է քշում 
երկրից բոլոր միսիոներներին և օտարազգիներին՝ բացի հայերից: 
1539 թ. Լեբնա Դենգել կամ Դավիդ II (1508-1540) թագավորի հրա-
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մանով Եթովպիան անցնում է հայկական տոմարի և փակում իր 
քաղաքական սահմանները: Այստեղ եկող գրեթե բոլոր օտար-
երկրացիները սպանվում են կամ պատանդ են վերցվում: Արդյուն-
քում այս շրջանում Եթովպիայի և աշխարհի միջև միջնորդները 
դառնում են հայերը: Այսպես, XIX դ. Երուսաղեմից Եթովպիա են 
ժամանում երկու հոգևորականներ՝ Հայր Տիմոթեոս Սափրիչյանը և 
արքեպիսկոպոս Սահակը` որպես միջնորդներ` պատանդներին 
ազատելու համար: Եթովպիայում գտնվելու ողջ ընթացքում տեղի 
հոգևոր դասի ներկայացուցիչները և հայտնի մեծավորները նրանց 
վերաբերվում էին որպես իրական հավատակիցների [4]: Թիգրայ 
տարածաշրջանի կառավարիչը` ապագա կայսր Յոհաննես IV-ը 
(1872-1889), նույնիսկ արքեպիսկոպոս Սահակին առաջարկ է 
անում դառնալ եթովպական եկեղեցու առաջնորդը: 

Պատմական աղբյուրներում վկայություն է պահպանվել XVIII 
դարի վաճառական Հովհաննես Թովմաջյանի մասին [3 և 7]: Եթով-
պիա հասնելով՝ նա գերի է ընկնում: Թագուհին Հովհաննեսին 
ազատություն է խոստանում պայմանով, որ նա իր գանձապահնե-
րին հաշվել կսովորեցնի (Եթովպիայում այդ ժամանակ դեռ հաշի-
վը կատարվում էր լոբու հատիկներով): Երեք տարի անց թագուհին 
նրան առաջարկում է գլխավոր գանձապահի պաշտոնը, բայց իր 
փոխարեն թողնելով որդուն՝ Թովմաջյանը շարունակում է ճանա-
պարհորդությունը: Որպես նվեր` նա թագուհուց ստանում է թա-
գավորական ոսկե կնիքով դատարկ թուղթ, որի վրա կարող էր գրել 
իր ցանկությունը: 

Բազմաթիվ օտարերկրացի գիտնականների՝ գերմանացի 
արևելագետ Ջոբ Լյուդոլֆի, շոտլանդացի ճանապարհորդ Ջեյմս 
Բրյուսի, Մխիթարյան աբբահայր Ստեփանոս Ագոնցի և այլոց հա-
մար հայերի կողմից գրված ուղեցույցները դարձել են հիմնական 
տեղեկատվական աղբյուր: Այդպիսի ուղեցույցներ գրել են արդեն 
հիշատակված Հովհաննես Թութունջին [4], Հովհաննես Թովմաջյա-
նը [3], Հայր Տիմոթեոս Սափրիչյանը [2] և այլք:  

Աբդուլ Համիդ II-ի ջարդերի ժամանակ (1894-1896 թթ.) հայերի 
ներհոսքը Եթովպիա նոր թափ ստացավ: Նրանք բնակվում էին 
հիմնականում նոր կառուցվող քաղաքներում՝ Դիրե Դաուայում և 
Ադիս Աբեբայում: XX դ. սկզբին այստեղ ապրում էր շուրջ 200 հայ 
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ընտանիք: Ադանայի ջարդերից հետո նրանց թիվը կրկին աճում է՝ 
դառնալով Եթովպիայի ամենամեծ համայնքներից մեկը: Հայերը 
հիմնականում զբաղվում էին առևտրով և արհեստներով: XX դ. 
առաջին տասնամյակներին այստեղ արդեն գործում էին 10 մեծ 
առևտրական տներ, հայերին էին պատկանում երկաթգիծը և գոր-
ծարանները, առաջին լուսանկարչական արվեստանոցները: Դիար-
բեքիրցի Պետրոս Պողոսյանը ստանում է արքունական լուսան-
կարչի պաշտոն, որը նրա մահից հետո անցնում է իր եղբորը: Հե-
տագայում այդ պաշտոնն անցնում է արաբկիրցի Լևոն Յազրջա-
նին: Շատ հայեր զբաղեցնում էին բարձր պաշտոններ: Կարելի է 
հիշատակել Գրիգոր Հովյանին, որը զբաղեցրել է պետության 
գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը, և Մինաս Սեպրիկյանին, 
որոնց վերագրվում են Ադիս Աբեբայի և Դիրե Դաուայի ամբողջա-
կան և մասնակի կառուցապատումը: Ազգային հիմնի հեղինակը և 
պալատական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը հայազգի Գևորգ 
Նալբանդյանն էր, իսկ նվագախումբը կազմված էր հայազգի որբե-
րից: Այս ամենը նպաստում էր համայնքի ծաղկմանը: 1918 թ. բաց-
վում են «Հայոց ազգային վարժարանը» և նրան կից հայկական եկե-
ղեցին: 1923 թ. Ադիս Աբեբայում հիմնվում է մատուռ, որին կից գե-
րեզմանատանը պահպանվել են շուրջ 1200 հայկական տապանա-
քարեր: 1935 թ. Մուրադյան ազգանունով մեծահարուստի կողմից 
վերակառուցվելով՝ մատուռը օծվում է Սբ. Գևորգ անվամբ: Եկե-
ղեցին պատկանում է գմբեթավոր դահլիճ տիպին` արտաքինից 
շատ զուսպ, զուրկ հարդարանքից, սրբատաշ քարերով: Եկեղեցու 
ներքին հարդարանքը նույնպես շատ զուսպ է: Պատերը ներկված 
են հարթ պասիվ մոխրագույն երանգներով, որոնց հակադրվում է 
գմբեթակիր կամարների երկրաչափական գեղեցիկ նախշազարդը: 

Եթովպիայում արվեստը զարգանում էր երկու հիմնական ուղ-
ղություններով. 1. Ավանդական կրոնական, որի մեջ մտնում էին 
եկեղեցաշինությունը, մանրանկարչությունը, որմնանկարչությու-
նը, սրբապատկերը, լիթուրգիական սպասքը: 2. Աշխարհիկ, պա-
լատական, որոնք ներառում էին պալատների կառուցումը, դրա-
մահատությունը, թագերի, զգեստների պատրաստումը: 

«Պալատական» արվեստում մեծ դեր են խաղացել Տիգրան Էբե-
յանը, որ պատրաստեց Մենելիք թագավորի և Թեյթա թագուհու 
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թագերը, որ կրում էին նրա ժառանգները: Բազմաթիվ թանկարժեք 
քարերով զարդարված այս թագը ունի եռամաս բաժանում: Նրբո-
րեն կատարված բուսական և երկրաչափական զարդատարրերը 
միաձուլվում են իրար հետ` որոշ դեպքերում շրջանակ դառնալով 
քրիստոնեկան սրբերի, դրվագված դիմանկարների համար: Տիգ-
րան Էբեյանը զբաղվում էր նաև դրամահատությամբ: Նրա հետ 
արքունիքում աշխատում էին նաև հայազգի կաշեգործներ, գորգա-
գործներ, դերձակներ և խոհարարներ, որոնք ձևավորում էին պա-
լատական նիստուկացը: 

Թեև հեղափոխությունից հետո հայկական համայնքի ազդե-
ցությունը նվազել է, այնուամենայնիվ նրա թողած հետքը անջնջելի 
է: Այսօր էլ քրիստոնեական ծեսը, կենցաղի որոշ ասպեկտներ, ար-
վեստի ոճական գծեր կրում են հստակ հայկական ազդեցություն: 
Չեն փոխվել նաև հայերի պատվին կոչված փողոցների անունները: 
Չնայած այն բանին, որ հայկական համայնքն այսօր ունի ընդա-
մենը 200 անդամ, նրա թողած մշակութային հետքը մոռացված չէ: 
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ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ    ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ    ԾԱԳՄԱՆԾԱԳՄԱՆԾԱԳՄԱՆԾԱԳՄԱՆ    
ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    

    
ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե        

ԵԳՊԱ, Կերպարվեստ, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ ԱրմենուհիԱրմենուհիԱրմենուհիԱրմենուհի    ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան 

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ` ` ` եկեղեցի, խորան, վարագույր, խորհրդաբա-

նություն, պատկերագրություն: 
 
Եկեղեցական վարագույրը շատ հին պատմություն ունի: Այն 

դեկորատիվ-կիրառական արվեստի, ինչպես նաև հայկական կեր-
պարվեստի հետաքրքիր բնագավառներից մեկն է: Հայ եկեղեցու 
պատմության մեջ վարագույրներն իրենց խորհրդաբանությամբ 
կարևոր նշանակություն ունեն եկեղեցական ծիսակատարություն-
ներում: Դրանք իրենց խորհրդաբանությամբ հաստատում են եկե-
ղեցում Աստծո և աստվածայինի հարատև ներկայությունը, ինչպես 
նաև մարդու և Աստծո ծիսական հաղորդակցումը: Վարագույր 
պատրաստելու և աղոթարանում այն կիրառելու պատվերն, ըստ 
ավանդության, ելքի ճանապարհին՝ Եգիպտոսից դեպի Ավետյաց 
երկիր, սուրբ Սինա լեռան վրա, Տերը հանձնարարեց Մովսեսին: 
Տասը պատվիրանների հետ մեկտեղ Տերը նաև պատվիրեց խորան 
կառուցել իր համար, որը կհանդիսանար իր և ժողովրդի հաղոր-
դակցման վայր: Սրահի դռան համար նրբահյուս բեհեզից վարա-
գույր պետք է պատրաստվեր կապուտակից, ծիրանագույնից, 
կրկնակի կարմիրից և զարդարվեր քերովբեներով [1, ԳԼ.ԻԷ]: 
Քրիստոնեական եկեղեցում վարագույրը Սուրբ Խորանը բաժա-
նում է աղոթասրահից: Հին Կտակարանի համաձայն` այն նախա-
տեսված է եղել սրբությունը զատելու և վերերկրյա իմաստը շեշտե-
լու համար: Ըստ եկեղեցու խորհրդաբանության` վարագույրը 
փակվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում ընծայման և ճաշակ-
ման կամ վերաբերումից առաջ զգեստը փոխելու ժամանակ: Վա-
րագույրը փակվում է նաև ճրագալույցների և Ավագ Հինգշաբթի օր-
վա պատարագի սկզբում: Մեծ Պահքի քառասունօրյա շրջանում 
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հայ եկեղեցիներում վարագույրը փակվում է ի նշան հարգանքի: 
Վարագույրը փոխվում է Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան, երբ եկեղե-
ցում կատարվում է խավարման կարգը: Այդ ժամանակ, որպես 
տիեզերական սուգի արտահայտություն` գունազարդ վարագույր-
ների փոխարեն խորանների վրա կախվում են սև վարագույրներ՝ 
հիշեցնելով Հիսուսի խաչելության ծանր ողբերգությունը: Այդ նույն 
վարագույրը փոխվում է Ավագ Շաբաթ, երբ մատուցվում է ճրագա-
լույցի պատարագը՝ հնչեցնելով Քրիստոս Հարյավ ավետիսը: 
Սուրբ Պատարագին հայ եկեղեցիներում զոհասեղանին կատար-
վում է անարյուն զոհաբերություն [3]: Խորհրդավոր այդ պահին 
խորանը վարագուրվում է և ծածկում մարդկային աչքի համար ան-
զննելի Աստծո փառքը: Հայտնի է, որ քրիստոնեության առաջին 
տարիներին վարագույրները եղել են կարմիր՝ հրեղեն և կապույտ՝ 
ջրեղեն: Հրեղեն վարագույրը Աստծուն բաժանում է հրեշտակնե-
րից, իսկ ջրեղենը՝ հրեշտակներին բաժանում է ժողովրդից: Այս-
տեղ կարելի է նաև նշել, որ կապուտակը երկնքի արքայության 
խորհուրդն է, ծիրանագույնը՝ երկնքի արքայության թագավորների 
թագավոր, ծիրանակիր արքայի՝ Հիսուսի խորհուրդը: Կրկնակի 
կարմիրը խորհրդանշում է երկնքի արքայությունը թողած ու երկիր 
եկած երկնային արքայի՝ մարմնացած, մարդացած, մեր մեղքերի 
համար չարչարված Աստվածամարդուն: 

Հետաքրքրական փաստ է տասը վարագույրով խորան պատ-
րաստելու Աստվածաշնչում հիշատակվող Տիրոջ պատվիրանը: 
Տասը թիվը քրիստոնեական ավանդույթում համարվում է սուրբ 
թիվ: Ինչպես գիտենք, տասն են Տիրոջ պատվիրանները Մովսեսին, 
տասն են խորանները ավետարաններում և այլն: Հատկանշական է 
նաև այն, որ Աստվածաշնչում տրվում են անգամ խորանի վարա-
գույրի չափերը՝ երկարությունը քսանութ կանգուն և լայնությունը 
չորս կանգուն: Խորհրդանշական են նաև Աստծո նշած գույները, 
որոնք համեմատվում են բնության չորս տարրերի հետ: Այս չորս 
գույներն իրենց յուրահատուկ խորհրդաբանությամբ կիրառություն 
են ունեցել ինչպես հայկական, այնպես էլ այլ կրոնների ու մշա-
կույթների պատկերագրական ավանդույթներում: 
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Միջնադարյան պատկերագրության մեջ գույների ուսումնա-
սիրության համար շատ կարևոր են որմնանկարչական և մանրա-
նկարչական հուշարձանների ուսումնասիրությունը [12]: Միջնա-
դարյան եկեղեցական վարագույրների պատկերագրությունը կապ-
ված է եղել որմնանկարչության, ինչպես նաև մանրանկարչության 
մեջ օգտագործվող թեմաների հետ: Միջնադարում բնակչության 
փոքր հատվածն է եղել տառաճանաչ, և հավատացյալների մեծ մա-
սը Աստվածաշունչ ընթերցելու հնարավորությունից զուրկ է եղել: 
Ուստի նրանց համար Սուրբ Գրքին հաղորդակցվելու միակ միջո-
ցը պատկերագրությունն է եղել: Հեթանոսության վերացումից հե-
տո վարագույրների ընդհանուր գունային ֆոնի վրա հայտնվել են 
տերունական պատկերներ: Այսպիսով եկեղեցիներում վարագույր-
ները ունեցել են սրբություններին հաղորդակից դարձնելու և քրիս-
տոնեական հիմնական գաղափարները ցուցադրելու նշանակու-
թյուն: Եկեղեցու որդեգրած պատկերահարգության սկզբունքը 
հիմնվում է Աստվածաշնչի համապատասխան փաստերի և եկեղե-
ցու հայրերի մշակած դրույթների վրա: 7 դ. հայ եկեղեցական գոր-
ծիչ, աստվածաբան Հովհաննես Մայրագոմեցու «Վերլուծութիւնք 
կաթողիկէ եկեղեցւոյ և որ ի նման յաւրինեալ կարգաց» խորագրով 
աշխատության մեջ կան հետաքրքիր տեղեկություններ հայ վաղ 
միջնադարյան խորհրդանշանների աստվածաբանության և գեղա-
գիտական մտքի վերաբերյալ [10, 45-71]: Ըստ Մայրագոմեցու` 
սրբազան առարկաներով ներկայացվող արվեստը ոչ թե հոգեբա-
նական, այլ գոյաբանական իրողություն էր: Նա եկեղեցին համա-
րում էր ոչ միայն ճշմարտության սոսկ օրինակ, այլ իսկական 
սրբարան ու Աստծո բնակարան: Վաղ միջնադարի պատկերահար-
գության սկզբունքը պահպանում էր հայ առաքելական եկեղեցին: 
Վարագույրների պատկերագրության թեմատիկան մոտենում է 
եկեղեցական որմնանկարչությանը՝ դառնալով համաքրիստոնեա-
կան միջնադարյան կերպարվեստի ճյուղերից մեկը: Միջնադարում 
առավել հաճախ պատկերազարդումը կատարվել է Տերունական՝ 
Քրիստոսի կյանքը ներկայացնող պատկերներով: Տերունական 
շարքի գլխավոր պատկերները հիմնականում 12-ն են: Ըստ հերթա-
կանության` այդ պատկերները հետևյալն են՝ Ավետում, Ծնունդ, 
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Տեառնընդառաջ, Մկրտություն, Պայծառակերպություն, Մուտք 
Երուսաղեմ, Վերջին Ընթրիք, Ոտնլվա, Խաչելություն, Հարություն, 
Համբարձում և Հոգեգալուստ [8]: Այս առանցքային պատկերներից 
բացի պատկերվում են նաև Քրիստոսի հրաշագործությունները, 
Խաչից իջեցումն ու թաղումը, Վերջին Դատաստանը և այլն:  

Եկեղեցական հայտնի գործիչ Վրթանես Քերթողի վկայությամբ` 
պատկերազարդ վարագույրներ օգտագործվել են արդեն 7-րդ դա-
րում, սակայն ցավոք հայկական հնագույն վարագույրների նմուշ-
ներ չեն պահպանվել: Միջնադարյան պատկերագրության սկզբունք-
ներին անդրադառնալով` նա պատկերամարտերի դեմ իր աշխա-
տությունում ընդգծել է պատկերների կարևորությունը՝ համարե-
լով, որ գրքերից միայն ականջներն են լսում, իսկ պատկերները աչ-
քով տեսնում են և սրտով հավատում [9, 23]: Սա իհարկե վերաբե-
րում է եկեղեցական որմնանկարչությանը, սակայն կարելի է վա-
րագույրները նույնպես համարել միջնադարյան նկարչական ար-
վեստի ճյուղ, որում ևս շեշտվում է պատկերների ճանաչողական, 
զգայական և հոգևոր աստվածապաշտական դերը: Միջնադարյան 
արվեստը խիստ կանոնիկ էր, սակայն դրա հետ մեկտեղ` բա-
վական ինքնատիպ իր պատկերագրությամբ, գեղարվեստական, 
ոճական բազմազանությամբ, զարդանկարի ու գունաշարի 
հարստությամբ: Կրոնական, աստվածաշնչական թեմաներից բացի 
մեզ հասել են նաև խիստ ազգային թեմատիկ պատկերագրություն 
ունեցող վարագույրներ, որոնց վրա ներկայացված են մեր եկեղե-
ցու պատմության կարևոր իրադարձություններ: 

Եկեղեցիներում կիրառվում են մի քանի տեսակի վարագույր-
ներ` խորանի, խորդանոցի, ավազանի: Որոշ եկեղեցիներում պահ-
պանվել է վարագույրը` որպես ավանդատան խորհրդանշական 
դուռ օգտագործելու սովորույթը: Եկեղեցական ծիսակատարու-
թյուններում օգտագործվող հնագույն վարագույրները կոչվել են 
«կատապետասմա», որը հունական ծագում ունի և նշանակել է 
ծածկոց [13, 83]: Այս կատապետասմաները օգտագործվել են ծիսա-
կատարություններում մինչև 4-րդ դար: Այնուհետև դրանց փոխա-
րինելու են եկել պատկերազարդ վարագույրները: Պատկերազարդ 
ծածկոցի մասին վաղ ակնարկ կարելի է գտնել հայոց Աբգար թա-
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գավորի մասին լեգենդում, որտեղ նրա սուրհանդակները գնում են 
Հիսուսի մոտ ու խնդրում նրա դիմապատկերը՝ արքային տանելու 
համար: Թղթի վրա նկարը լավ չի ստացվում, ուստի Հիսուսն ան-
ձամբ հպվում է թաշկինակին՝ թողնելով վրան իր անձեռակերտ 
պատկերը: Այս լեգենդում հետաքրքրականն այն է, որ սուրհան-
դակներից մեկը մետաքսագործ է եղել, և Հիսուսի առաջին պատ-
կերն արվել է հենց գործվածքի վրա: Սա կարող է համարվել եկե-
ղեցական վարագույրների, ծածկոցների, այսպես ասած, նախնա-
կան օրինակ [13, 82]: 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու 
«Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ տեղեկություններ կան 
Հաթերքի (Արցախ) Վախթանգ իշխանի կնոջ՝ Արզուխաթունի և 
նրա դստրերի՝ այծի նուրբ բրդից գործած վարագույրների մասին 
[5, 248]: Վարագույրները հնում եղել են նաև ասեղնագործված ու 
դաջազարդված: Կիրառական արվեստի մյուս ճյուղերի նման վա-
րագույրների պատրաստումը պահպանել է ժողովրդական ավան-
դույթներն ու ոճական առանձնահատկությունները: Վարագույր-
ներ պատրաստելու գործում մեծ դեր է ունեցել դաջագործությունը, 
որը գործվածքը զարդարելու դեկորատիվ-կիրառական արվեստի 
հնագույն ճյուղերից է: Հայտնի է, որ դաջագործ վարպետները 
պատկերներ ստանալու համար կիրառել են տրաֆարետներ միայն 
մի օրինակով և գործի ավարտից հետո վերացրել են դրանք [2, 52]: 
Կաղնու կամ տանձենու փայտի վրա փորագրվում էր նախշը, որի 
վրա դրված ներկի միջոցով համապատասխան կաղապարով դաջ-
վում էր գործվածքը: Բազմագույն զարդանախշերի համար օգտա-
գործվում էր մի քանի կաղապար [5]: Հայաստանում դաջազարդու-
թյան համար կիրառվել են կենդանական (որդան կարմիր), հան-
քային (օքրաներ, հանքային աղեր, գունավոր հող) և բուսական 
ներկանյութեր, որոնցով հարուստ է եղել Հայկական լեռնաշխարհը 
[2, 40]: Վարագույրներ պատրաստելիս կիրառվում էր նաև տպում 
և մոմակաթեցումով պատկերներ ստանալու եղանակը: Վարպետ-
ները եղել են հիմնականում կրոնավորներ և հաճախ ստեղծել են 
թեմատիկ հորինվածքներ: Շատ դեպքերում վարագույրների վրա 
արձանագրվում էին պատրաստման վայրը, տարեթիվը, ինչպես 
նաև` վարպետի անունը: Վարագույրների ուսումնասիրությամբ 
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առաջին անգամ զբաղվել է Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոսը 
20-րդ դարի սկզբին: Նրա ուսումնասիրություններում հանդիպում 
ենք Ս. Էջմիածնի Մեծ Խորանի ասեղնագործ վարագույրի նկարա-
գրությանը, որը մեծ արժեք է ներկայացնում վրան արված մեծ ար-
ձանագրությամբ՝ տեղի, ստեղծման ժամանակի, նկարազարդող 
վարպետի և նվիրատուի մասին: Այն վերագրվում է 1705-1714 թթ., 
վայրը` Կ. Պոլիս: Վարագույրի պատկերագրության թեման Ս. Գրի-
գոր Լուսավորչի տեսիլքն է և քրիստոնեության հաստատումը Հա-
յաստանում [4, 299-303]: Սա պահպանված բացառիկ օրինակ է իր 
տեսակի մեջ և պահվում է Մայր Աթոռի գանձատանը: Հայտնի է, 
որ դաջազարդ վարագույրներ պատրաստվել են հայաբնակ շատ 
վայրերում (Եվդոկիա, Կեսարիա, Կ. Պոլիս, Վան, Տրապիզոն, Նոր 
Ջուղա, Հնդկաստան և այլն): Եկեղեցական վարագույրներ պատ-
րաստելու ավանդույթը վերսկսվել է 17-18-րդ դարերում: Նշանա-
վոր կենտրոններ էին Մադրասն ու Կալկաթան՝ Հնդկաստանում, 
Նոր Ջուղան՝ Պարսկաստանում, Տրապիզոնը, Բայազետն ու Թո-
քատը՝ Թուրքիայում [5, 247-250]: Հայ նկարիչ-դաջազարդող վար-
պետների պատրաստած վարագույրներ տարբեր քաղաքներից 
ուղարկվել են Էջմիածին: Որոշ եկեղեցական վարագույրների վրա 
խորանաձև բաժանումներով ներկայացված են աստվածաշնչյան 
տեսարաններ: Խորանաձև պատկերումը հայտնի է միջնադարյան 
պատկերագրությունից և մանրանկարներից [7]: Եկեղեցական 
Ավագ խորանների համար նախատեսված վարագույրների կենտ-
րոնական հատվածում սովորաբար պատկերվել է Վերջին Դա-
տաստանը` երբեմն Խաչելության և Հարության գաղափարների 
հետ համատեղ [11]: Եկեղեցական վարագույրների պատկերա-
զարդման տարածված թեմա է եղել Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի վարքն 
ու քրիստոնեության տարածումը: Միջնադարյան արվեստում բա-
վական մեծ տարածում է գտել սրբերի պատկերումը, ինչպես, օրի-
նակ` Սբ. Գևորգ զորավարի ձեռամբ ձիու տակ փռված հրեշին խո-
ցելու տեսարանը: 

Պահպանված տարբեր եկեղեցական վարագույրների պատկե-
րագրական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հա-
վաստում է անմիջական կապը եկեղեցական աստվածաբանական 
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բովանդակությամբ պատկերագրական հուշարձանների հետ: Դրա 
վառ ապացույցն են եկեղեցական որմնանկարների, մանրանկար-
ների և վարագույրների պատկերների սյուժետային և նկարա-
զարդման ոճական նմանությունները: Դարերի ընթացքում փո-
փոխվել ու կատարելագործվել են վարագույր պատրաստելու եղա-
նակները, սակայն վարպետները սերնդեսերունդ պահպանել են 
հայկական ժողովրդական պատկերագրության ավանդույթները: 
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1. Աստվածաշունչ, ԳԼ.ԻԷ, Գիրք Ելից: 
2. Դավթյան Ս., Դրվագներ հայկական միջնադարյան կիրառական ար-
վեստի պատմության, Երևան, 1981: 
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միածին, 1984: 
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մություն, Երևան, 2012: 

8. Մաթևոսյան Կ., Ավետիսյան Ա., Ավետարանական պատկերներ, 
Երևան, 1993: 

9. Տեր-Ներսիսյան Ս., Հայ արվեստը միջնադարում, Երևան, 1975: 
10. Քյոսեյան Հ., Դրվագներ հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբա-
նության, Ս. Էջմիածին, 1995: 

11. Казарян М., Трактовка сюжета Страшного Суда в армянском изобра-
зительном искусстве XVII-XVIII вв., Ереван, 1978: 
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СИМВОЛИКА И ИКОНОГРАФИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯСИМВОЛИКА И ИКОНОГРАФИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯСИМВОЛИКА И ИКОНОГРАФИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯСИМВОЛИКА И ИКОНОГРАФИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ    
ЦЕРКОВНЫХ ЗАЦЕРКОВНЫХ ЗАЦЕРКОВНЫХ ЗАЦЕРКОВНЫХ ЗАНАНАНАНАВЕСЕЙВЕСЕЙВЕСЕЙВЕСЕЙ    

    
Погосян Погосян Погосян Погосян Гаяне Гаяне Гаяне Гаяне     

ЕГХА, Изобразительная искусства, магистрант, 1-ий курс 
 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Традиция изготовления церковных завесей исходит с древних времен, 

став одним из интереснейших видов армянского изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Традиция изготовления алтарной 
завесы связана с библейскими упоминаниями о Моисее, которому Бог дал 
заповедь на горе Синай. Во времена христианства завеси разрисовывались 
на библейские темы. Символика и иконография средневековых алтарных 
завесей подобно миниатюре и настенной живописи церквей, служила 
средством познания Библии для людей. 

 
 
 
 

 
THE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHYTHE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHYTHE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHYTHE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHY    

OF THE ORIGIN OF THE CHURCH CURTAINSOF THE ORIGIN OF THE CHURCH CURTAINSOF THE ORIGIN OF THE CHURCH CURTAINSOF THE ORIGIN OF THE CHURCH CURTAINS    
    

Poghosyan Poghosyan Poghosyan Poghosyan Gayane Gayane Gayane Gayane     
Yerevan State Academy Of Fine Arts, 

Master’s student of history and theory of fine arts, 1st course 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
The tradition of production of the church curtains proceeds since ancient 

times and has become one of the most interesting types of Armenian painting 
and decorative art.The tradition of production of an altar curtain is connected 
with the Bible mentions of Moses,to whom God gave a commandment on the 
Mount Sinai.In the period of Christianity curtains were painted on biblical 
themes.The symbolism and iconography of medieval altar curtains like a 
miniature and church wall paintings,served for the people as means of 
knowledge of the Bible. 
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ԵՐԵՎԱՆԻԵՐԵՎԱՆԻԵՐԵՎԱՆԻԵՐԵՎԱՆԻ    ԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻԲՆԱԿԵԼԻ    ՏՆԵՐՏՆԵՐՏՆԵՐՏՆԵՐԻԻԻԻ    ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ    ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄՄՄՄ    

(1920(1920(1920(1920----1955 1955 1955 1955 ԹԹԹԹԹԹԹԹ.).).).)    
ՏՏՏՏեփանյանեփանյանեփանյանեփանյան    ԱԱԱԱննաննաննաննա    

ԵԳՊԱ, Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն, 
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

Գիտ. ղեկավար`ճ. գ.  դ, պրոֆ. ԴԴԴԴ....    ՔերթմենջյանՔերթմենջյանՔերթմենջյանՔերթմենջյան    
 

Հանգուցային բառեր`Հանգուցային բառեր`Հանգուցային բառեր`Հանգուցային բառեր` Երևան քաղաք, բնակելի տուն, ճարտարապե-
տություն, հատակագիծ, շենք: 

 

Խորհրդային շրջանում Երևան քաղաքի առաջին բնակելի 
տների զարգացումը մի հարց է, որը հայկական արդի ճարտարա-
պետության մեջ կարևոր գործառույթ ունի:  

Հայ ազգի մեծագույն զավակ ճարտարապետ, ակադեմիկոս Ալ. 
Թամանյանը իր ամբողջ իմացական ներուժը դրեց հայ ժողովրդի 
համար այդչափ կարևոր գործի մեջ: Տիրապետելով նոր-դասական 
ճարտարապետությանը` ազգային մտածողությամբ ամուր հենք 
կառուցեց հայկական ճարտարապետության զարգացման համար: 
Նրա նախագծած մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծի կառուց-
վածքի բովանդակությունը բոլոր ասպեկտներով ներառում է հայ 
ազգային ճարտարապետության տիպային ձևերը նրանց հորին-
վածքների ճշգրիտ մտահղացմամբ [2, 35]: 1924 թ. Թամանյանի 
գլխավոր հատակագիծը հիմնված է «քաղաք-այգու» տեսության 
գաղափարների վրա [5, 3], տեսություն, որ առաջ է բերել անգլիացի 
սոցիոլոգ Էբենզեր Հովարդը [5, 5]: Սակայն Ալ. Թամանյանը իր 
փորձառության և մտածողության ճիշտ վերլուծությամբ վեր է հա-
նում հիշյալ տեսության բարդ և հակասական կողմերը` գտնելով 
դրանց կարևորագույն սկզբունքային եզրերը, որոնք թաման-
յանական շնչով լավագույն արտահայտումն են գտնում Երևանի 
հատակագծման մեջ՝ որպես քաղաք-այգու տեսության դրույթներ, 
որոնք կառուցվածքային բնույթով ունիվերսալ են և մեծ ներգոր-
ծություն ունեն քաղաքի կառուցապատման զարգացման մեջ: Ըստ 
դրույթների` ձևավորվում է քաղաքի տարածքի ֆունկցիոնալ կազ-
մակերպումը ամֆիլադային սկզբունքով՝ ներդաշնակված բնու-
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թյան և ռելիեֆի հետ, շինությունների համապատասխան օրիեն-
տացիոն լուծումներով, քաղաքի ճարտարապետության մեջ գեղե-
ցիկ տեսարանների ընդգրկումով:  

Ալ. Թամանյանի հատակագծի հիմքում դրվեց ուրբանիզաց-
ված քաղաքի կանոնավոր կառուցապատման սկզբունքը` նախա-
տեսված 150 հազար բնակչության համար [1, 52]: Քաղաքի գլխա-
վոր հատակագիծը ֆունկցիոնալ պահանջներով մասնատվում է մի 
քանի հատվածների, որոնք կանոնավոր դասավորությամբ շրջա-
պատում են արենային սկզբունքով տեղաբաշխված Հանրապետու-
թյան հրապարակն ու Հին Երևանը: Ճիշտ են մտածված տրանս-
պորտային հարցերը, ըստ որի համակարգվում են փողոցների շա-
ռավղաշրջանաձև ուղղություները: Գլխավոր հատակագիծը ոճա-
յին ու գաղափարային բոլոր արժեքներով շեշտում է ռեալիստա-
կան քաղաքի դիմագիծը և դասական նրբաճաշակ կոմպոզիցիոն 
լուծումներով հասցնում կատարելության: Հատակագծում օրգա-
նական մաս է կազմում սոցիալ-տնտեսական հարաբերություննե-
րում զարգացող արդյունաբերական քաղաքի համար գերակա` 
հասարակության և դրանում անհատի կարևոր դերի ձևավորման 
գործոնի հանգամանքը. այս հենքի վրա զարգացման նոր ուղի է 
բռնում բնակելի տների կառուցապատումը: Ընդառաջ գնալով 
ժամանակի մարտահրավերներին` հայ ճարտարապետների կող-
մից մշակվում են բնակելի տան կառուցման նորմերի մի ամբողջ 
համակարգ` արտացոլված ֆունկցիոնալ ու կոնստրուկտիվիստա-
կան բնույթի մեխանիզմներով:  

Բնակելի տներին բնորոշ տիպային ու հորինվածքային ձևերը 
նոր ժամանակների ընկալումներով պայմանավորված են քաղաքի 
բնակլիմայական, գոգավոր ռելիեֆային հատկանիշներով և բնա-
կելի տների հատակագծերով: Նրանք նախագծվում են ուղղանկ-
յուն, բեկյալ տեղադրված փողոցների` անկյունագծով կամ ուղղա-
հայաց դասավորվածությամբ [1, 66]: Բնակելի տան տիպային ձևը 
դառնում է բազմահարկ, բազմաբնակարան, միջանցիկ օդափո-
խությամբ` սեկցիոն համակարգը [2, 57]: Երևան քաղաքի առաջին 
բնակելի տները գծագրվել է հայ դասական ճարտարապետության 
դպրոցի ներկայացուցիչ` Ն. Բունիաթյանի կողմից: Նրա կառուցած 
մեծաթիվ բնակելի տները արդի հայ ճարտարապետության 
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զարգացման մեջ անգնահատելի հետք են թողել. նրա առաջին 
գործերից են Թումանյանի և Նալբանդյանի փողոցներում տեղա-
դրված բնակելի տները` բաղկացած 2-3 սենյականոց չորս բնակա-
րաններից` ընդգծված պարզ ու զուսպ հարդարանքով, արտաքին 
մակերեսները` սպիտակ ծեփակերտ շաղախով, անկյունների, 
մուտքի լոջիայի եզրերը` քարե շարվածքով: Բնակելի ճարտարա-
պետության առաջին փորձերը հնարավորություն են տալիս հե-
տագա կառուցվող օրինակներում կատարելագործելու և զարգաց-
նելու նոր տիպային հորինվածքային ձևեր, բարձրանում են 3-4 
հարկայնության, սեկցիոն համակարգով, միջանցիկ օդափոխու-
թյամբ բնակելի տներ` կենցաղային մասը ապահովող խոհանոցով 
և լոգարանով:  

Ն. Բունիաթյանի մեկ այլ գործում ճարտարապետը փորձել է 
ստեղծել կոնստրուկտիվ և ֆունկցիոնալ լուծումներով և ազգային 
ճարտարապետական ձևի էլեմենտներով միախառնված բնակելի 
տան այնպիսի նմուշ, որը` որպես ազգային ինքնատիպության ար-
տահայտման մի ձև, Երևանի քաղաքաշինության արվեստում ներ-
դաշնակության մեջ է դրվում քաղաքի ընդհանուր կոլորիտում: 
Կառույցը տեղադրված է Նալբանդյան և Մոսկովյան փողոցները 
հատող խաչմերուկից մի փոքր հետ: Փողոցի երկայնքով ընկած, 
ուղղանկյուն հատակագծային հորինվածքով, սեկցիոն համակար-
գով այս կառույցը` արտաքինից զուսպ թվացող, հարդարման 
պարզ ձևերով ստեղծում է դիտողականության հիանալի միջա-
վայր: Շենքի ճակատային հատվածում սիմետրիկ դասավորվածու-
թյամբ տեղադրված ուղղանկյուն կտրվածքով սև երիզված պատու-
հաները համադրված են փոքր պատշգամբների հետ, իսկ շքա-
մուտքը, որ հայ ավանդական ճարտարապետության տիպիկ ձև է` 
ուղղանկյուն մուտքը բարավորի մասում շրջակալած կամարա-
կապ սև երիզով, կեսով ավարտվում սյուներով և հանդիսանում է 
խորհրդային վաղ շրջանի բնակելի տան դասական օրինակ: Ուշա-
գրավ է Ն. Բունիաթյանի նորարարական շնչով ստեղծված գործե-
րից ևս մեկը` որպես սեկցիոն բնակելի տան կոմպլեքս համակարգ: 
Հետագայում այս տիպը ամրագրվեց բնակելի տների կառուցա-
պատման զարգացման մեջ: Այն բաղկացած է երկու կառույցներից` 
յուրաքանչյուրի հատկագծում ունենալով անկյունագծային հորին-
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վածք` տեղադրված Նալբանդյան և Թումանյան հատվող փողոցնե-
րի խաչմերուկի առանցքի երկու կողմերում: Ճարտարապետական 
կառուցվածքով շատ նման տները ստեղծում են հայելու անրա-
դարձման պատկեր` հաղորդակից լինելով միջավայրի ու տարա-
ծության հետ: Ըստ հատակագծի հորինվածքի` շենքերը բաժան-
վում են երեք ծավալների, որոնց կոնստրուկտիվ լուծումները 
իրենց բազմաֆունկցիոնալ ձևերով բնակելի տան տիպային ոճի 
ինքնատիպ կազմավորում է: Կառույցների կենտրոնական ծավալ-
ները երեքհարկայնության են, իսկ կողայիները` 2, որոնք ճակա-
տային մասով դուրս են գալիս փողոց: Այս ռիթմիկ անցումները և 
կողային ծավալներում տեղակայված կամարաձև բացվածքներով 
լոջիաները, պերգոլայով ծածկված կախովի փոքր շքամուտքերն 
իրենց նրբաճաշակությամբ կառույցների գեղարվեստական ար-
տահայտումն են: Հատակագծի հորինվածքով պայմանավորված` 
կառույցները փողոցից պարփակվում են բակ-պարտեզներով, 
որտեղից էլ շենքերին կից բաց բազալտե աստիճաներով ուղղվում 
դեպի մուտքերը: Շինարվեստում օգտագործվել են Ն. Բունիաթյա-
նի կառույցներին բնորոշ միջոցները` սպիտակ ծեփով պատած 
հարթություներ, շենքերի հիմնային և մանրամասերում սև քարի 
օգտագործում:  

Բնակելի տների տիպային համակարգում հատկանշական է 
շենքերի հարկայնության հարցերը, որոնք անխոս կապված են քա-
ղաքի բնակչության արագ աճի հետ: Եթե Ալ. Թամանյանի հատա-
կագծում նախատեսվում էր 2-3 հարկայնության շենքերի կառու-
ցապատում, ապա նրա աշակերտ և թամանյանական դպրոցի 
հետևորդ ճարտարապետ Ս. Սաֆարյանն առաջիներից էր, որ նա-
խագծեց երկու սեկցիայից բաղկացած մինչև 5 հարկայնության 
բնակելի տան օրինակ` տեղադրված Աբովյան փողոցում [1, 69]: 
Շենքը ուղղանկյուն հատակագծի հորինվածքով առանձնանում է 
հստակ ու պարզ ձևով, որին գեղարվեստական շունչ են հաղոր-
դում ճակատային մասում գունեղ տուֆի շարվածքը, երկաթբետո-
նե լոջիաները, ուղղանկյունաձև բացվածքներով պատուհանները: 
Ծավալային թեթևությամբ կառուցվածքի կազմակերպումը կոնստ-
րուկտիվիստական ոճի տիպիկ մտածողություն է, որտեղ ճարտա-
րապետը պահպանել է ռացիոնալության սկզբունքները, լավագույն 
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օրինակ է Պարոնյան փողոցում տեղադրված «շախմատաձև» 
բնակելի տունը` նախագծված ճարտարապետ` Կ. Հալաբյանի և 
Մ. Մազմանյանի կողմից [1, 69]: Սեկցիոն համակարգով 2-3 հար-
կանի շենքը օրգանապես կոնստրուկտիվիզմի ու ազգային ավան-
դական սկզբունքների կատարյալ սինթեզ է: Զերծ լինելով դեկորա-
տիվ կեղծ ձևերից` կոմպոզիցիան կառուցվում է լոջիանների և 
փակ ծավալների ռիթմիկ դասավորվածությամբ:  

1920-1930 թթ. Երևանի և մյուս քաղաքների բնակելի տների 
կառուցապատման նախագծերը հիմնականում կազմվել են 
կոնստրուկտիվիզմի ուղղության վառ ներկայացուցիչներ Ն. Բու-
նիաթյանի, Կ. Հալաբյանի, Մ. Մազմանյանի և այլոց կողմից:  

1930 թ. սկսած՝ քաղաքի սահմանները ընդարձակվում են նոր 
շրջաններով, և ճարտարապետական հատակագծման կոնցեպտի 
հիմքում ընկնում է «Մեծ Երևան» քաղաքի նախագծումը: Քաղաքա-
շինության զարգացման որակները դրսևորվում են ստեղծված 
որոշակի պայմաններով` կախված բնակչության աճի, բնակելի 
տների կառուցապատման ծավալների մեծացման, քաղաքի ռելիե-
ֆի ու այլ խնդիրների հետ: Քաղաքաշինության մեջ զարգանում և 
ձևավորվում է բնակելի տների կոմպլեքս համակարգված սիստե-
մը, որի սկզբունքային նպատակն է հասնել թաղամասային և ամ-
բողջական փողոցների կառուցապատման հնարավորությանը [6, 
286]: Բնակելի տների տիպական և կոնստրուկտիվ ձևերում առկա 
են որոշակի փոփոխություններ` համեմատ ավելի վաղ շրջանի 
հետ: Շենքերի հատակագծման հիմքում ընկած սիստեմին բնորոշ 
են դառնում 5 հարկայնության, սանդուղքային հարթակի շուրջ 
խմբավորված` միջանցիկ օդափոխությամբ տարբեր սենյականոց 
երեք բնակարանների տեղադրումը: Կոմպլեքս բնակելի տների 
հատակագծային հորիվածքները ստեղծվում են որոշակի դասա-
վորվածությամբ` կախված քաղաքի ընդարձակվող հատակագծի 
ընդհանրությունից և պայմանավորված ռելիեֆի գործոնի հետ: 
Նման կոմպլեքսներից է Ա. Նուշիկյանի նախագծած 100 մ երկա-
րությամբ 4 հարկանի սեկցիոն բնակելի տների շարքը` ուղղահա-
յաց տեղադրված Բարեկամության փողոցի վրա: Շենքի բնակա-
րանների հատակագծային ներքին տարածական ձևերը մտած-
ված են հստակ և համաչափ լուծումներով, սանիտարա-խոհանո-
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ցային հանգույցների ճիշտ դասավորվածությամբ: Ճարտարա-
պետներ Վ. Բելուբեկյանի և Ա. Թերզիբաշյանի կողմից բնակելի 
տների մի խումբ է նախագծված Տիգրան Մեծ պողոտայի` Ագա-
թանգեղոս և Հանրապետության փողոցների միջև եղած հատված-
ներում: Շենքերի այս խումբը առանձնանում է ճակատային հատ-
վածի մշակումներով` ստեղծելով կոմպոզիցիոն լուծումների 
միասնական արտահայտություն: Տարբեր մասշտաբայնության և 
մասնատման տարբեր անցումները կոմպոզիցիայում մի ամբողջա-
կան համույթ է դառնում պատի երկայնքով ռիթմիկ մշակված 
պատուհանների բացվածքներով, որոնք շեշտվում են սյուներով 
երիզված ոչ մեծ պատշգամբներով: Ծավալով ընդգրկուն և ազատ 
կառուցապատման բնույթով է արտահայտված Կասյան փողոցի 
երկարությամբ ձգվող բնակելի տների խումբը: Փողոցը գտնվում է 
ռելիեֆային բարդ գոգավոր պայմաններում, ինչը թելադրում է 
շենքերի հատակագծման տեղագրումը: 300 մ երկարություն ունե-
ցող այս կառույցի ծավալնեերի աստիճանական անցումները 
ստեղծում են հեռանկարի զգացողություն: Կրկնվող ծավալների 
բարձր ու ցածր դասավորվածությունը` պլաստիկ մշակումներով, 
կենտրոնական ճակատային հատվածներում ունենալով մոնումեն-
տալ ու առատ դեկորների մշակման բնույթ, ստեղծում է բնակելի 
տան մի ինքնատիպ ճարտարապետական ձև:  

1930-1955 թթ. նորարարական կոնստրուկտիվ ձևերը լուծորդ-
վում են մեր ազգային ճարտարապետական ավանդական էլե-
մենտներով` հայկական օրնամենտերով, օրդերային համակար-
գով, և այս ամբողջի համակցությունը քաղաքաշինության զարգաց-
ման մեջ ստեղծում է գեղարվեստական դեկորատիվության 
սկզբունք [1, 88]: Ահա այս ժամանակ է, որ քաղաքաշինական ար-
վեստում Թամանյանական դպրոցի գաղափարները ազգային ճար-
տարապետությունը բերում են պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի: 
Ձևավորվում են գեղարվեստական հարդարման երկու ոճավորված 
ուղղություններ` միտված դասական և ազգային ձևերին: Ձևավոր-
ված սկզբունքային համակարգով վեր են խոյանում հարուստ գե-
ղարվեստական ձևերով մշակված հասարակական և վարչական 
բնույթի շենքեր, որոնց ճշգրիտ լուծված կոմպոզիցիան կատարյալ 
ներդաշնակվում է միջավայրի հետ, նաև անմաս չեն մնում բնակե-
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լի տների գեղարվեստական հարդարման միջոցները: Հայկական 
քանդակազարդ ձևերը՝ շենքերի ֆասադներին, կամարակապ 
կտրվածքներով պատուհանների համաչափ տեղադրումը և շատ 
հաճախ սյունաշարերով շրջակալած, ինչպես նաև սյունաշար լո-
ջիաների դասական մշակումները արտահայտչականու-թյուն են 
հաղորդում հնամենի քաղաքին: Բնակելի տների գեղարվեստա-
կան ձևերը ավելի ինքնատիպ և մոնումենտալ հնչողություն են 
ստանում շինարվեստում կիրառվող ուղիղ կտրվածքներով ու 
հարթ մակերևույթներով քարի օգտագործմամբ (բազմերանգ տուֆ, 
բազալտ, գրանիտ և այլն, որոնք լրացնում են մեր քաղաքի ներկա-
պնակը):  

Բնակելի տան կազմավորման արմատական հիմքը իր տիպա-
յին ու հորինվածքային կառուցվածքով և շինարվեստում [3, 12] 
զարգացող միջոցներով քաղաքի հատակագծում ներգրաված նոր 
թաղամասերի կառուցապատման համար դարձավ ուղղորդող 
հնարավորություն: 
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3. Дорохов А., Подьяконов В., Щеренцие А., Конструктивные схеми 
жилых домов ц применением сборного желеобетона, Москва, 1955.  

4. Մելքումյան Ռ., Հին Երևանի ժողովրդական բնակարանների 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
В начале 1920-х годов в архитектуры Армении сформировались 

основные черты жилых домов. Секционный дом становится наиболее 
приемлемым в строительстве. В конце 1920-началу 1930-х годов строится и 
немало жилых домов, обращающих правдивостью архитектурных идей и 
форм. С 1930 года декоративные принцип фасадах армянских домов сокро-
вищницы национальной архитектуры перешел в новое качество и приоб-
рел новых формы в творчестве, которые в целом можно охарактеризовать 
как конструктивно декоративные. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

At the beginning of the 1920s, the basic features of the Armenian 
architecture are formed. Blok of flats becomes more acceptable in the 

construction of houses. At the end of the 1920s and at the beginning of the 
1930s a plenty of houses were built that are distinguished by the truthfulness of 
architectural ideas and forms. Since 1930, the decorative principle of a facade of 
the Armenian houses of national architecture has turned into new quality and 
has obtained new forms in creativity which in general can be characterized as 

constructive-decorative. 
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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` նորարարություն, ձեռնարկություն, նոր ապրանք, 
ռազմավարություն: 

    
Ներկայիս բարձր մրցակցային շուկաների պայմաններում 

ձեռնարկությունը պարտավոր է մեկ քայլ առաջ լինել իր մրցակից-
ներից: Վերջինիս հասնելու միջոցներից մեկը նոր ապրանքների 
ներդրումն է: Ձեռնարկությունը նաև արտաքին միջավայրի անընդ-
հատ փոփոխվող պայմաններից կախված չի կարող հիմնվել միայն 
գոյություն ունեցող ապրանքատեսակների վրա:     

Սպառողը ցանկանում և սպասում է նոր ապրանքների: Եվ 
մրցակիցները ուժերը առավելագույնս կենտրոնացնում են, որպես-
զի ապահովեն նրան այդ նորույթներով: Հետևաբար յուրաքանչյուր 
ձեռնարկություն պետք է ունենա նոր ապրանքների ստեղծման իր 
ծրագրերը: Ձեռնարկությունը կարող է ստանալ նոր ապրանք եր-
կու մեթոդով՝ ձեռնարկության, պատենտի, լիցենզիայի ձեռքբեր-
ման ուղիով կամ սեփական ուժերով նոր ապրանքի ստեղծման մի-
ջոցով: Ապրանքի կյանքի ցիկլի առկայությունը նշանակում է, որ 
ձեռնարկությունն ունի 2 մեծ խնդիր լուծելու: Առաջին՝ այն պետք է 
կարողանա որոշել հին ապրանքը նորով փոխարինելու ճիշտ ժա-
մանակը և երկրորդ՝ ձեռնարկությունը պետք է կարողանա արդյու-
նավետորեն կազմակերպել աշխատանքը արդեն գոյություն ունե-
ցող ապրանքների հետ: Որոշ կազմակերպություններ, չկարողա-
նալով ինչպես հարկն է աշխատել արդեն գոյություն ունեցող ապ-
րանքների հետ, կենտրնացնում են իրենց ուժերը նորույթների 
ստեղծման վրա: Մյուսները, ընդհակառակն, ուժերը ուղղում են 
դեպի գոյություն ունեցող ապրանքերի հետ աշխատանքը՝ մոռա-
նալով նոր ապրանքների ստեղծման անհրաժեշտության մասին: 
Ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ հավասարակշռել 
այս երկու ծայրահեղությունները: 

Գոյություն ունեն «նոր ապրանք» հասկացության ավելի քան 
50 մեկնաբանություն: Հիմնականում դրանք ունեն կամ նեղ միա-
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կողմանի ուղղվածություն կամ աբստրակտ բնույթ: Քննադատու-
թյան է արժանի այն մոտեցումը, որ ապրանքը նոր է համարվում 
այնքան ժամանակ, մինչև նրա սպառումը կհասնի ռացիոնալ նոր-
մայի մակարդակի կեսին, ինչպես նաև փորձը կոնկրետ ժամկետի 
հաստատման, մինչև որի ավարտը ապրանքը համարվում է նոր:  

Նոր ապրանքի առանձնացման հիմնական մոտեցումներից 
մեկն այն է, որ յուրաքանչյուր նորից թողարկված ապրանք հա-
մարվում է նոր. այս դեպքում ապրանքի նորարարական բաղադ-
րիչը համարվում է արտադրման ու յուրացման ժամանակը:  

Առանձնացնում ենք ապրանքի նորարարական բաղադրիչի մի 
քանի տեսակ՝  

1. գոյություն ունեցող սպառողական հատկանիշների պահ-
պանմամբ արտաքին ձևավորման փոփոխում, 

2. սպառողական հատկանիշների մասամբ փոփոխություն՝ 
հիմնական տեխնոլոգիական բնութագրիչների կատարելագործ-
ման հաշվին,  

3. սպառողական հատկանիշների հիմնովին փոփոխում,  
4. իր անալոգը չունեցող ապրանքի ստեղծում [2]: 
Նոր ապրանքի նորարարական բաղադրիչի կշռի մեծացման 

հետ միաժամանակ մեծանում է ռիսկի աստիճանը, և ավելի էա-
կան են դառնում նոր ապրանքի ներդրման հետ կապված կառա-
վարչական խնդիրները: 

Ձեռնարկության մրցունակության գլխավոր պայմանը հանդի-
սանում է նոր ապրանքի շուկայահանման՝ մրցակիցներից արագ 
կազմակերպումը: Նոր ապրանքների հաջող ներդրման համար 
անհրաժեշտ է նաև ի սկզբանե հասկանալ, որ առաջնայինը սպա-
ռողն է (նրա կողմից հակադարձ ռեակցիան պետք է օգտագործվի 
նոր ապրանքի մշակման ու փորձարկման ժամանակ), և որ ամբող-
ջովին նոր ապրանքի ներդրումը ավելի մեծածավալ ուսումնասի-
րություններ է ենթադրում, քան հին ապրանքի մոդիֆիկացիան: 
Ինչքան բարձր է ապրանքի մեջ նորարության տեսակարար կշիռը, 
այնքան ավելի մանրամասն պետք է կատարվեն նրա ներդրման 
հետ կապված բոլոր գործընթացները:  

Սպառողները տաբեր կերպ են արձագանքում նոր ապրանք-
ներին: Ըստ նոր ապրանքների փորձարկման պատրաստակամու-
թյան և ընդունման արագության՝ առանձնացնում ենք սպառողնե-
րի հետևյալ խմբերը`  
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1. Սուպեր նովատորներ, որոնք միշտ պատրաստ են նոր ապ-
րանքի ձեռքբերման ռիսկի դիմել:  

2. Նովատորներ, որոնք պատրաստ են առաջիններից մեկը 
ձեռք բերել նոր ապրանքը` միայն թե այդպիսի գնման բոլոր հնա-
րավոր հետևանքների մանրամասն վերլուծությունից հետո:  

3. Սովորական սպառողներ, որոնք նոր ապրանքը ձեռք են 
բերում ավելի շուտ, քան միջին վիճակագրական սպառողը: 

4. Կոնսերվատորներ-սկեպտիկներ, որոնք ձեռք են բերում 
նոր ապրանքը` ելնելով նախորդ բոլոր խմբերի կողմից դրա օգտա-
գործման փորձից: 

5. Սուպեր կոնսերվատորներ, որոնք կասկածամտորեն են վե-
րաբերում ցանկացած փոփոխությունների և ձեռք են բերում նոր 
ապրանքը միայն այն դեպքում, երբ վերջինս չի հակասում նրանց 
սովորույթներին ու ավանդույթներին [1]:  

 
Այսպիսով` յուրաքանչյուր ձեռնարկություն նոր ապրանք ներ-

դնելիս պետք է նկատի ունենա, որ սպառողների ընդամենը 2,5%–ի 
վրա նա կարող է լիարժեք համոզված լինել իր ապրանքի ձեռքբեր-
ման հարցում, և իհարկե, պետք է տարատեսակ քայլեր ձեռնարկի, 
որպեսզի գրավի նաև այլ խմբերի ուշադրությունը:  

Տարբերում ենք նորարարություններ՝ տեխնոլոգիական և մար-
քեթինգային դոմինանտությամբ: Առաջինը փոփոխում է ապրանքի 
ֆիզիկական հատկանիշները արտադրության մակարդակի վրա 
(օր.՝ նոր նյութի, նոր կոմպոնենտի օգտագործում և այլն): Մարքե-
թինգային դոմինանտությամբ նորարարությունները վերաբերում 
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են հիմնականում իրացման ձևերին և կոմունիկացիաներին (օր.՝ 
գովազդի նոր ձևերի կիրառում, նոր փաթեթավորում և այլն): Հա-
ճախ այս նորարարությունները պահանջում են ավելի շատ ստեղ-
ծագործական աշխատանքներ, քան ֆինանսական միջոցներ:  

Նոր ապրանքի ներդրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նաև, որ տարբեր ապրանքների համար ստեղծման փուլերի 
տևողությունների հարաբերությունը տարբեր է, և ըստ դրա յուրա-
քանչյուր ձեռնարկություն պետք է մշակի համապատասխան ռազ-
մավարություն:  

Աղյուսակ 2. Ապրանքի ստեղծման փուլերի տևողությունը տո-
կոսային արտահայտությամբ. 

ՓուլՓուլՓուլՓուլ    

ՓուլիՓուլիՓուլիՓուլի    տևողությունըտևողությունըտևողությունըտևողությունը,,,,%%%%    
ԱրդյունաբերականԱրդյունաբերականԱրդյունաբերականԱրդյունաբերական    
նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության    
ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    

համարհամարհամարհամար    

ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական    սպառմանսպառմանսպառմանսպառման    
ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    հահահահամարմարմարմար    

ԿարճաժամկետԿարճաժամկետԿարճաժամկետԿարճաժամկետ    
օգտագործմանօգտագործմանօգտագործմանօգտագործման    

ԵրկարաժամկետԵրկարաժամկետԵրկարաժամկետԵրկարաժամկետ    
օգտագործմանօգտագործմանօգտագործմանօգտագործման    

1.Գաղափարի 
ընտրութուն 

8 12 12 

2.Շուկայի 
անալիզ 

6 8 10 

3.ԳՀՓԿԱ և 
փորձարկումներ 

48 29 32 

4.Շուկայական 
թեստ 

20 23 18 

5.Վերջնական 
շուկայահանում 

18 28 28 

Նորարարությունը կարող է լինել բավականին ռիսկային. լայն 
սպառման ապրանքների շուկայում անհաջողության է մատնվում 
առաջարկվող նոր ապրանքների 40-80 %-ը, արտադրության միջոց-
ների շուկայում՝ 20 %-ը, ծառայությունների շուկայում՝ 18 %-ը [5, 145]: 

Հայտնի է, որ ժամանակակից շուկայում 100 նոր ապրանքնե-
րից 80-ը կրում են անհաջողոթյուն: Ի՞նչն է դրա պատճառը: Առա-
ջինը (45 %) սպասվող պահանջարկի սխալ որոշումն է, երկրորդը 
(29 %) ապրանքների թերություններն են, երրորդը (11 %)` թույլ գո-
վազդը: Մնացած պատճառներն են բարձր գինը (7 %), մրցակիցնե-
րի պատասխան գործողությունները (4 %), շուկա դուրս գալու ոչ 
ճիշտ ընտրված ժամանակը (3 %), չլուծված արտադրական խնդիր-
ները (1 %) [4, 53]:  

Նոր ապրանքի ներդրումը ձախողել է այնպիսի ձեռնարկու-
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թյուն, ինչպիսին «Ford»-ն է: Համառոտ ներկայացնենք բոլոր ժամա-
նակների ամենանշանավոր ապրանքային ձախողման` «Ford»-ի 
«Edsel» ավտոմեքենայի պատմությունը: 

Արդեն 1950-ականների սկզբներին «Ford»-ը սկսեց զգալ իր տե-
սականին նոր ապրանքատեսակով հագեցնելու անհրաժեշտու-
թյուն: Այն ժամանակ «Ford» և «General Motors» ընկերության 
«Chevrolet» ավտոմեքենաները զբաղեցնում էին շուկայի 25 %-ը: 
Սակայն «Chevrolet»-ի գնորդները բարեկեցության աճի հետ միա-
ժամանակ սկսում էին ձեռք բերել «Pontiac», «Buick» և «Oldsmobile»` 
արտադրված նույն ձեռնարկության կողմից: Իսկ «Ford»-ի սեփա-
կանատերերը բարեկեցության աճի հետ նույնպես գերադասում 
էին «General Motors»-ի վերոնշյալ մոդելները: «Ford»-ի ավելի թանկ 
մոդելը` «Mercury»-ն նրանց դուր չէր գալիս, իսկ «Lincoln»-ը ուղղա-
կի նրանց գրպանին համապատասխան չէր: Պետք է արտադրվեր 
գնային միջին դասի ավտոմեքենա, որը կգրավեր «Ford»-ի և 
«Chevrolet»-ի տերերին, որոնք արդեն ցանկանում էին գնել ավելի 
որակով ավտոմեքենա և կարող էին վճարել ավելի մեծ գումար: Եվ 
այսպես «Ford» ընկերությունը ստեղծեց իր «Edsel»-ը: 1957 թ. սեպ-
տեմբերի 4-ին ավտոմեքենան շուկայահանվեց: Առաջին օրվա ըն-
թացքում վաճառվեց և պատվեր ստացվեց 65000 ավտոմեքենայի 
համար: Սա եղավ տրիումֆի միակ օրը: Չնայած նրան, որ ավելի 
քան 2,5 մլն մարդիկ սալոններ էին եկել նոր ավտոմեքենան տեսնե-
լու համար` քչերը գնեցին այն: 1959 թ. նոյեմբերին «Edsel» մոդելը 
արտադրությունից հանվեց: Ինչու՞ «Edsel»-ը ձախողվեց. 

1. Շատ սպառողների պարզապես դուր չեկավ «Edsel»-ի դիզայ-
նը: Նրա դիմային մասը ուղղահայաց գծային կառուցվածք ուներ, 
իսկ ետևայինը` հորիզոնական, և կարծես ավտոմեքենայի դիմային 
և ետևային մասերի վրա դիզայներների տարբեր խմբեր էին աշ-
խատել: Ավելին` ռադիատորի ցանցի տեսքը բազմաթիվ կատակ-
ների առիթ դարձավ: 
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2. «Ford» ընկերությունը գովազդում էր «Edsel»-ը որպես լրիվ 
նոր ապրանք: Սակայն սպառողները այդ ավտոմեքենայի մեջ նո-
րույթ չտեսան: Նրանց համար «Edsel»-ը ուղղակի դարձավ միջին 
գին ունեցող հերթական ավտոմեքենա: Եվ այսպես` ընկերությունը 
դարձավ իր իսկ ուռճացրած խոստումների զոհը:  

3. Շտապելով արագ շուկա դուրս բերել «Edsel»-ը` «Ford» ընկե-
րությունը թուլացրեց որակի հսկողությունը և շատ «Edsel»-ներ ուղ-
ղակի խոտան հայտարարվեցին: 

4. Անհաջող էր նաև «Edsel»-ի շուկայահանման համար 
ընտրված ժամանակը: «Edsel»-ը հայտնվեց 1957թ., երբ տնտե-
սությանը սպասվում էր մեծ անկում: Մարդկանց հարկավոր էին 
ավելի մատչելի ավտոմեքենաներ, և նրանք սկսեցին գնել 
«Volkswagen»-ներ և «American Motors»-ի «Rambler» մոդելը:  

Այս ամենի պատճառով «Ford» ընկերությունը իր «Edsel» մոդե-
լի վրա կորցրել է մոտավորապես 350 մլն $ [3, 25]:  

Մոտավորապես 100 մլն $-ի է հավասար «DuPont» կորպորա-
ցիայի «Corfam» սինթետիկ մաշկի հետ կապված անհաջողությունը: 
Անհաջողության մատնվեց նաև «XEROX» ձեռնարկության փորձը 
համակարգիչների շուկա մուտք գործելու [3, 23]: 

Նոր ապրանքի ներդրման արդյունավետ ռազմավարության 
վերհանման նպատակով անդրադառնանք ամերիկացի տնտեսա-
գետ Ա. Քերնեյի կատարած հետազոտություններին. 
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Ուշագրավ է այն փաստը, որ նորարար կազմակերպություն-
ները, որոնք ինովացիոն կառավարման ոլորտում հանդիսանում 
են առաջնորդներ, նոր ապրանքի ստեղծման սկզբնական փուլե-
րում ներդնում են 3 անգամ ավելի շատ ջանք, քան հետևորդները    
[7, 3]:        

Այսպիսով՝ առաջանում է պարադոքս. մի կողմից նոր ապ-
րանքների մշակումն ու շուկայահանումը անհրաժեշտ է, մյուս 
կողմից՝ հաջողության շանսերը այնքան էլ մեծ չեն: Նոր ապրանքի 
ներդրման արդյունավետ ռազմավարությունը մեծ նշանակություն 
ունի ձեռնարկությունների ապագա հաջողությունների հարցում, և 
որպեսզի նոր ապրանքը ընդունվի շուկայում ու արդարացնի բոլոր 
սպասումները, ձեռնարկությունը իսկզբանե պետք է ուսումնասի-
րի նոր ապրանքների ձախողման պատճառները, ինչպես նաև 
առաջնորդ կազմակերպությունների փորձը և դրանից հետո միայն 
անցում կատարի նոր ապրանքի ստեղծման հիմնական փուլերին:     

    
    
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. foxsmart.ru. specialists of Russia. 
2. Этапы и разработка нового товара в маркетинге/ 
http://eclib.net/56/26.html. 

3. Филипп Котлер. Основы маркетинга. Глава 9. Разработка товаров: под-
ход к разработке новых товаров и проблемам жизненного цикла товара./ 
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5091/5100 

4. Արշակյան Ք., Մարքեթինգ և կառավարում, Երևան, 2014Ребрин Ю., 
Маркетинг, Стратегия разработки новых товаров, Конспект лекций. 
Таганрог, Изд-во ТРТУ, 2000, 145 с. 

5. Ղանթարջյան Ս., Սարգսյան Ա., Ինովացիոն կառավարում, Ուսումնա-
կան ձեռնարկ, Երևան, 2006: 

6. Kearney A., Innovation Management.Strategies for success and leadership, 
2012, 222 West Adams Street, Chicago, Illinois 60606 U.S.A.  

 
    



116 

    
    
    

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТАСТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТАСТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТАСТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА    
    

АсланянАсланянАсланянАсланян    ЛилитЛилитЛилитЛилит    
ВГУ, Управление, 3-ий курс 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Успешное внедрение нового продукта является очень сложной зада-

чей для компаний․ Компании сталкиваются с разными неопределен-
ностями и проблемами во время этого процесса. Высокий уровень неудач-
но внедренных новых продуктов привел к более интенсивным исследова-
ниям связанными с поиском причин неудач. Компаниям рекомендуется 
внедрение открытых инновационных систем и использование методов 
наиболее успешной практики с целью совершенствования стратегии внед-
рения нового продукта. 
 

    
    
    

NEW PRODUCT DEVELOPMENT SNEW PRODUCT DEVELOPMENT SNEW PRODUCT DEVELOPMENT SNEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGYTRATEGYTRATEGYTRATEGY    
    

Aslanyan Aslanyan Aslanyan Aslanyan Lilit Lilit Lilit Lilit     
VSU, Management, 3rd course 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
New product success is a challenging task for companies. There are many 

uncertainties and challenges throughout NPD process which companies must 
face. The consistently high failure rate among commercialized new products 
has prompted much research into finding causes of new product failure. 
Companies must establish open-source innovation system and use best practices 
to develop better NPD strategies.  
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ՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    
ՁԵՁԵՁԵՁԵՌՌՌՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ     

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ    ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    

    Գևորգյան Նունե Գևորգյան Նունե Գևորգյան Նունե Գևորգյան Նունե     
    ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 

 Գիտ. ղեկավար՝ տ. գ. թ. . . . Պապոյան Հրայր Պապոյան Հրայր Պապոյան Հրայր Պապոյան Հրայր     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ վալյուտային ճգնժամ, վալյուտային տատա-

նում, ռազմավարություն: 
 
Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները խիստ բացասա-

կան արձագանք ունեցան մեր երկրի տնտեսության վրա: 2014 
թվականի հունիսի սկզբին արձանագրվեց ռուբլու փոխարժեքի 
նվազեցում, դոլարի և եվրոյի կուրսերի բարձրացում: Սպեկուլ-
յանտների շնորհիվ առաջացած խուճապը նպաստեց դրամի արժե-
զրկմանը: Այս ամենի արդյունքում մեկ ակնթարթում սնանկացան 
և հարստացան մի շարք մարդիկ և ընկերություններ: Առաջացող 
ճգնաժամը սպասվելի էր, սակայն ոչ բոլոր ընկերությունները կա-
րողացան գնահատել ապագա ռիսկերը և մշակել համապատաս-
խան ֆինանսական ռազմավարություններ: 

Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումների պայմաններում 
ձեռնարկությունը պետք է կարողանա վերադասավորել և համա-
կարգել իր գործունեությունը՝ ձգտելով, եթե չավելացնել իր եկա-
մուտները, ապա գոնե պահպանել կայունությունը և խուսափել 
կորուստներից: Նման իրավիճակում անհրաժեշտ է մշակել ճիշտ 
ֆինանսական ռազմավարություն [տե՛ս աղյուսակները և գրաֆիկ-
ներ 1 և 2]: 

Վալյուտային այս տատանումները ունեն մի շարք նախա-
դրյալներ և պատճառներ:  
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Գծապատկեր 1.1: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.  

ՀՀ դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ: 
 
 

 
Գծապատկեր 1.2: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.  
ՀՀ դրամի փոխարժեքը եվրոյի նկատմամբ: 
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Գծապատկեր 1.3: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.  

ՀՀ դրամի փոխարժեքը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ: 
 

  
Գ1.2-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն 

    
    
    
    
    

            
Գ1.3-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն 
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Գ1.1-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Արևմուտքի սահմանած սանկցիաները՝ պայամանավորված 

Արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործողություններով, 
որոնցից տուժում է ոչ միայն Ռուսաստանի տնտեսությունը, այլ 
նաև, նրանից ուղղակիորեն կախված մեր տնտեսությունը: 

Որպես սանկցիաների հետևանք՝ եվրոպական բանկերին ար-
գելվեց տրամադրել վարկեր ռուսական մի շարք ընկերություննե-
րին: 

2. Տեղի ունեցավ էներգոռեսուրսների գնի նվազեցում: Ներկա-
յումս համաշխարհային շուկայում նավթարտահանող երկրների 
թիվը կազմում է 68, 9 տարի առաջ նրանք 53-ն էին: Ստեղծվեց 
պարզ շուկայական իրավիճակ, որտեղ առաջարկը գերազանցում է 
պահանջարկին, ինչը հանգեցրեց համաշխարհային շուկայում 
նավթի գնի նվազեցմանը [3]: 

3. 2015 թ. սկզբին եվրոյի կուրսն անկում ապրեց: Այն հասավ 
12 տարի առաջվա համարժեքին, իսկ դոլարի կուրսը միայն «ամ-
րապնդեց» իր դիրքերը. ավելի քան 320 միլիոն եվրոպացիների 
միասնական վալյուտան աշխարհի ամենակայուն դրամամիջոց-
ներից մեկն է: Եվրոզոնայում տարեկան ինֆլյացիան 2014 թվակա-
նի նոյեմբերի դրությամբ կրճատվել էր մինչև 0,4%: Ինֆլյացիայի 
նման ցածր տեմպերը բացասաբար են անդրադարնում Եվրոմիու-
թյան երկրների տնտեսության վրա, այն չի հասնում նորմալ տեմ-
պերին և չի ստեղծում նախադրյալներ տնտեսական աճի համար: 
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Այդ պատճարով Եվրոպական կենտրոնական բանկը դիմում է 
«կեղծ» ինֆլյացիայի ստեղծմանը:  

4. Հումքի միջազգային շուկայում մետաղների գների նվազե-
ցում՝ պայմանավորված պահանջարկի կրճատմամբ: 

Այս են հիմնական պատճառները, որոնք շատ ձեռնարկու-
թյուններին կանգնեցրին սնանկացման եզրին, քանի որ դրանք 
վնասներ կրեցին բազմաթիվ ուղղություններով: 

1. Վալյուտայի տատանումներին առաջինն արձագանքեց ՀՀ 
Կենտրոնական բանկը: Նրա վարած քաղաքականությունը ուղղվեց 
դեպի ռիսկերի նվազեցմանը: Այդ պատճառով առևտրային բանկե-
րը ստիպված եղան վարկավորման գործընթացը ՀՀ դրամով կրճա-
տել: Ֆիզիկական անձանց սպառողական վարկեր ազգային դրա-
մով կարծես թե ներկայումս չեն տրամադրվում, իրավաբանական 
անձանց տրամադրում են մեծ դժվարությամբ և, հիմնականում, 
բարձր վստահություն առաջացնող և մեծ գումարներ պահանջող 
բիզնես պլաններին: Տոկոսադրույքները բոլոր բանկերում ավելա-
ցել են միջինում 4-6 %-ով [1]: 

Ի դեպ, պետք է նշել, որ ֆինանսավարկային կամզակերպու-
թյունները նվազեցրել են արտարժույթով վարկավորման տոկոսա-
դրույքը: Այն ուղղված է մրցակցությանը դիմակայելու և սպառող-
ներին վարկի այդ տեսակը ավելի գրավիչ դարձնելու: Դրանով 
կլուծվի նաև այդպիսի կազմակերպությունների արտարժույթային 
ռիսկերի նվազեցման հետ կապված խնդիրը: Այսինքն՝ այդ միջո-
ցառումները պետք է ստեղծեն գրեթե ամբողջական փակ դիրք, երբ 
կազմակերպության ակտիվներում հստակ պահպանվում է դրամի 
և արտարժույթի համամասնականությունը: 

Այսօր այդ խնդիրը շատ արդիական է, քանի որ ՀՀ-ում գործող 
բոլոր ֆինանսավարկային կազմակերպությունները դրամի արժե-
զրկման հետևանքով դրամով տրամադրված վարկերի գծով հուն-
վար ամսին ակտիվների վերագնահատումից հետո կրել են վնաս 
20-30%-ի չափով: 
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2. Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումը մոլորության մեջ 
գցեց հումք ներմուծող ընկերություններին: Քանի որ ներմուծումը 
իրականացվում է դոլարով, նրանք ստիպված եղան բարձրացնել 
վերջնական արտադրանքի գինը:  

Սպասարկման ոլորտի ծառայությունների թանկացումը պետք 
է կապել համընդհանուր թանկացումների հետ և գործող դոլարի 
կուրսով վերցրած վարկերով: Նման վարկերի դեպքում տեղի է 
ունենում հետվճարների բարձրացում:  

3. Համատարած գների բարձրացումը բերեց ամբողջական 
պահանջարկի նվազեցման, հետևաբար նվազեցրեց կազմակեր-
պությունների եկամուտները: 

4. Առաջացավ կադրերի հոսունություն: 
5. Նպաստեց կապիտալի արտահոսքին: 
Իրավիճակը իսկապես բարդ է: Այս ամենը խոսում է նոր 

ճգնաժամի, նոր դժվարությունների առաջացման և հին «վերքերի» 
խորացման մասին: 

Ելնելով կազմակերպության գործունեության առանձնահատ-
կությունից և 2014 թ. ֆինանսական շուկայի ցնցումներից ու այդ 
կազմակերպությունների ձեռքբերած փորձից՝ կարելի է առանձ-
նացնել հետևյալ ռազմավարությունները.  

1. Եթե մեր կազմակերպությունը ստեղծված իրավիճակում 
ունի և՛ դրամային, և՛ արտարժույթով եկամտային հոսքեր, ապա 
պետք է հստակ տարանջատել դրանք միմյանցից ծախսածածկման 
տեսանկյունից: Այսինքն՝ խուսափել այդ ժամանակահատվածում 
մեծ գումարների կոնվերտացիայից և բոլոր հնարավոր միջոցնե-
րով փորձել ապահովել առաջացած դրամային ծախսերը, փակել 
համապատասխան արժույթով (դրամով ծախսերը ծածկել դրամով, 
դոլարով ծախսերը՝ դոլարով և այլն ): 

2. Ենթադրենք` մեր կազմակերպությունը ստեղծված իրավի-
ճակում ունի զուտ արտարժույթով եկամտային հոսքեր, և մեծ գու-
մարների կոնվերտացիան անխուսափելի է ընթացիկ ծախսերի 
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ծածկման համար: Ինչպե՞ս վարվել այդ դեպքում: Իհարկե, պետք է 
ձգտել իրականացնել կոնվերտացիան «միջինացված» կուրսով: 
Բայց բավականին ռիսկային է 1 օրվա կտրվածքով գնահատել ըն-
թացիկ արտարժույթի մակարդակը՝ անվանելով այն այդ ժամանա-
կահատվածի համար օպտիմալ և միջինացված և իրականացնել 
ամբողջ գումարի փոխանակումը: Խելամիտ մարդիկ նման իրավի-
ճակում նախընտրում են այդ գումարը մասնատել և իրականացնել 
փոխանակումը մաս-մաս: Միգուցե մեր ընտրած ռազմավարու-
թյան օգնությամբ մի օր կշահենք, իսկ մեկ այլ օր կկորցնենք, սա-
կայն այսպես կստանանք այդ համեմատաբար անվնասաբեր «մի-
ջինացված» կուրսը: 

3. Դիտարկենք այն դեպքը, երբ ստեղծված իրավիճակում ըն-
կերությանը անհրաժեշտ է գնել բավականին մեծ ծավալով ար-
տարժույթ: Այստեղ նույնպես պետք է ձգտել իրականացնել կոն-
վերտացիան «միջինացված» կուրսով, և պետք չէ 1 օրվա կտրված-
քով գնահատել ընթացիկ արտարժույթի մակարդակը՝ անվանելով 
այն օպտիմալ և միջինացված և միանգամից գնել ամբողջ գումարը: 
Ինչպե՞ս վարվել այս դեպքում: Բացատրենք այս մոտեցումը օրի-
նակի վրա: 

Ենթադրենք 10 օրվա ընթացքում մենք պետք է ձեռք բերենք 
100.000 $: Բաժանում ենք 100.000-ը 10-ի, ստացվում է, որ օրական 
պետք է գնենք 10.000 $: Այսպիսով՝ մենք կկարողանանք միջինաց-
նել անկայուն արտարժույթի փոխարժեքը: 

4. Վալյուտային տատանումների ժամանակ տարբեր դրամա-
մամիջոցներ արժեզրկվում և արժևորվում են: Ժամանակակից 
պայմաններում արտահանման և ներմուծման հետ ուղղակիորեն 
կապված արտադրատնտեսական գործունեություն իրականացնող 
բոլոր ընկերությունները իրենց տնօրինության տակ պետք է ունե-
նան երեք վալյուտաներից կազմված փաթեթ: Այդ դեպքում նրանք 
կկարողանան պահպանել կազմակերպության ֆինանսական բա-
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լանսը՝ փոխհատուցելով մի արտարժույթի փոխարժեքի նվազեցու-
մը մյուսի բարձրացմամբ: 

Բացի այդ` ներմուծող ընկերությունները նման փաթեթի առ-
կայության դեպքում հնարավորություն կունենան գործարքները 
իրականացնել արժեզրկված արտարժույթով և կրկին նվազեցնել 
վալյուտային տատանումների ազդեցությունը: 

5. Աշխարհի ամենահայտնի, զարգացած և հարուստ ընկերու-
թյունները ձգտում են կազմակերպել իրենց արտադրանքի իրացու-
մը տարբեր երկրներում: Այն, իհարկե, պայմանավորված է նրանց 
ցանկությամբ` ավելացնելու եկամուտները, բայց այն նաև ռիսկերի 
նվազեցման եղանակ է: Նախ, նրանք ստեղծում են երեք վալյուտա-
ներից կազմված փաթեթ, հետո նման կազմակերպությունները 
հիմնականում չեն զբաղվում զուտ արտահանմամբ: Այդ կազմա-
կերպությունները արտահանման, ներմուծման և, իհարկե, հայրե-
նական շուկայում գործելով` պահում են իրենց ֆինանսական հա-
մակարգի կայունությունը. ելնելով համաշխարհային շուկայում 
ստեղծված իրավիճակից՝ ավելանում, նվազում կամ, առհասարակ, 
դադարեցվում է արտահանումը, ներմուծումը և երկրի ներսում 
տվյալ ընկերության արտադրանքի շրջանառությունը:  

Այդպես, մեզ բոլորին ծանոթ «ԳՐԱՆԴ ՏՈԲԱԿՈ» սահմանա-
փակ պատասխանատվությամբ հայ-կանադական համատեղ ձեռ-
նարկության արտադրանքի մոտ 50 %-ը արտահանվում է: Մեծ 
մասը արտահանվում է Իրաք, Սիրիա, Լիբիա, Պարսկաստան, 
Ռուսաստան և այլ երկրներ [4]: 

«ԱՐՏՖՈՒԴ» Արտաշատի պահածոների գործարանի արտադ-
րության 35 %-ը արտահանվում է Ռուսաստան, Ուկրաինա և այլ 
երկրներ: Իսկ սկսած 2010 թվականից՝ հանդիսանում է EFES 
GROUP ընկերության «Natakhtari» լիմոնադի և IDS Borjomi Georgia 
ընկերության «Borjomi» հանքային ջրի ներմուծողը [5]: 

6. Եվ ի վերջո ստեղծված իրավիճակում կազմակերպություն-
ներին խորհուրդ է տրվում տվյալ ժամանակահատվածում ուղղա-
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կի սառեցնել իրենց կոնվերտացիոն գործարքները: Նման փորձ 
ունեցան, օրինակ, փոխանակման կետերը, երբ դադարեցրեցին 
ռուբլու առք և վաճառքը [2]: 

Ինչպես ցույց է տալիս տարիների փորձը, գիտատեխնիկական 
առաջընթացը, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 
զարգացումը մի կողմից հեշտացրեց մեր կյանքը, սակայն ստեղծեց 
նոր խնդիրներ, որոնք ունեն որոշակի ժամանակահատվածում 
կրկնվելու տենդենց: Միջազգային տնտեսական հարաբերություն-
ներում ընդգրկված են բոլոր երկրները անխտիր, բայց այդտեղ գո-
յություն ունեն հստակ նշված ենթադասեր և ստորադասեր: Եվ երբ 
տարաձայնութուններ են առաջանում ենթադասերի միջև, դրա 
հետևանքները ավելի սուր զգում են ստորադասերը: Կրկնվելու տեն-
դենց ունեցող գլոբալ խնդիրներ ասելով՝ ի նկատի ունենք 2009 թ. 
ճգնաժամի հետևանքները, մասնավորապես համաշխարհային 
վալյուտային շուկայում շոկային իրավիճակը, որը նմանվում է 

ներկայիս իրավիճակին: 
Առավել ճկուն ֆինանսական ռազմավարության ընտրությունը 

հասարակ ընկերությանը հնարավորություն է տալիս ապահովա-
գրել իր գործունեությունը ամենաանկանխատեսելի վալյուտային 
տատանումներից: Այն պետք է ուղղված լինի ռիսկերի կառավար-
մանը և դիֆերենցմանը: 
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ВЫБОР ФИНВЫБОР ФИНВЫБОР ФИНВЫБОР ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ    
В УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙВ УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙВ УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙВ УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

    
Геворкян НунеГеворкян НунеГеворкян НунеГеворкян Нуне        

ВГУ, Управление, 3-ий курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Тема выбора стратегии предприятия в период валютных кризисов как 

никогда актуальна на сегодняшний день. Зима 2015 года стала для многих 
бизнесменов порой потерь и банкротства. Поэтому мы рассмотрели основ-
ные причины возникновения этого кризиса, его влияние на экономику РА 
и предложили 6 стратегий поведения бизнеса на момент валютных колеба-
ний, которые уменьшат потери и расходы предприятия в нестабильные 
времена.  

    
    
    
    

THE CHOICE OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN THE CHOICE OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN THE CHOICE OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN THE CHOICE OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN 
TERMS OF CURRENCY FLUCTUATIONSTERMS OF CURRENCY FLUCTUATIONSTERMS OF CURRENCY FLUCTUATIONSTERMS OF CURRENCY FLUCTUATIONS    

    
Gevorkyan Gevorkyan Gevorkyan Gevorkyan Nune Nune Nune Nune     

VSU, Management, 3rd course 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Today as never before, strategy choice for an enterprise in the periods 

of exchange crises has become a topical question. Winter of 2015 was a time of 
financial losses and bankruptcy for many businessmen. That is why we have 
examined the main reasons and preconditions for the occurrence of the crisis, 
the latter’s influence on the economy of the Republic of Armenia; and have 
suggested six strategies for maintaining business during the periods of exchange 
crises. These strategies will help cut down the costs and losses of an enterprise 
during unstable periods.  

 



127 

ՀԱՐԿԵՐԻՀԱՐԿԵՐԻՀԱՐԿԵՐԻՀԱՐԿԵՐԻ    ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ----ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՏՆՏԵՍԱԿԱՆՏՆՏԵՍԱԿԱՆՏՆՏԵՍԱԿԱՆ    ԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸԷՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    

ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ԱմալյաԱմալյաԱմալյաԱմալյա    
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ    ԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյանԹորոսյան    ԿորյունԿորյունԿորյունԿորյուն    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    հարկ, ֆինանսական միջոցներ, հարկի կատա-
րած գործառույթ, սոցիալ-տնտեսական էություն, հարկային քաղաքակա-
նություն, պետական բյուջե, հարկային եկամուտներ: 

    
Ցանկացած երկրի կառավարություն իր առջև դրված խնդիր-

ները լուծելու, նորմալ գործունեություն իրականացնելու, հասար-
կության հանդեպ իր պարտականությունները կատարելու համար 
պետք է իր տրամադրության տակ ունենա համապատասխան ֆի-
նանսական միջոցներ և դրանց մշտապես ձևավորման աղբյուրներ: 
Բոլոր ժամանակներում էլ այդ դերը կատարող եղել և մնում են 
հարկերը: Վերջիններս ամենաշատ քննարկվող և, ինչու չէ, նաև 
ամենաշատ քննադատվող թեմաներից են, որոնց հետ կապված 
ժամանակին Բ. Ֆրանկլինն ասել է. «Այս աշխարհում անհնար է 
խուսափել միայն մահից և հարկերից» [5, 777]:  

ՀՀ հարկային օրենսդրության ընդհանուր դրույթների 3-րդ 
հոդվածը ձևակերպված է այսպես. «Հարկը պետական և հասարա-
կական կարիքների բավարարման նպատակով համապարտադիր 
և անհատույց վճար է, որը գանձվում է ֆիզիկական և իրավաբա-
նական անձանցից (այդ թվում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձան-
ցից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնարկներից, 
օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերից, ներկա-
յացուցչություններից), հիմնարկներից, տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններից` հարկային օրենսդրությամբ նախատես-
ված կարգով, չափերով և սահմանված ժամկետներում» [2]:  

Այս ձևակերպման մեջ տրված է հարկի և՛ սոցիալական, և՛ 
իրավաբանական էությունը: Սոցիալ-տնտեսական էությունն այն 
է, որ հարկը տնտեսվարող սուբյեկտների եկամուտների որոշակի 
մասի յուրացումն է պետության և նրա տեղական մարմինների 
կողմից՝ համապետական և հասարակական կարիքների բավա-
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րարման նպատակով: Իրավաբանական էությունն այն է, որ դա 
պարտադիր, անհատույց վճար է՝ նախատեսված կարգով, չափե-
րով և ժամկետներով: 

Հարկերը պատմականորեն առաջացել են հասարակության 
սոցիալական խմբերի ու պետության ծագման հետ միաժամանակ: 
Դա նշանակում է, որ «հարկ» հասկացության արմատները ընկած 
են դարերի խորքում և մարմնավորում են այն բոլոր արժեքավոր 
հիմնադրույթները, որոնք ամբողջական տեսքով արտահայտում են 
այդ կարևոր երևույթի ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական ու 
քաղաքական օրինաչափությունները: 

Հարկերի տնտեսական էությունը առաջին անգամ ուսումնա-
սիրվել է Դեյվիդ Ռիկարդոյի կողմից: Ըստ նրա տեսակետի` «Հար-
կը կազմում է նոր ստեղծված ապրանքի ու աշխատանքի այն բա-
ժինը, որը գտնվում է կառավարության տրամադրության տակ, և, 
վերջին հաշվով, այն միշտ վճարվում է կապիտալից կամ երկրի 
եկամտից»: 

Հարկման զարգացմանը զուգընթաց սկսեց ձևավորվել հարկ-
ման գիտական տեսությունը, որի հիմնադիր է հանդիսանում 
Ա.Սմիթը. «Ժողովուրդների հարստության պատճառների և բնույ-
թի մասին» աշխատության մեջ նա առաջին անգամ ձևակերպել է 
հարկման սկզբունքները, տվել հարկային վճարումների սահմա-
նումը, նշել դրանց տեղը երկրի ֆինանսական համակարգում, ինչ-
պես նաև սահմանել, որ հարկերը հարկատուի համար ազատու-
թյան և ոչ թե ստրկության ցուցանիշ է: 

Հարկերի էությունն և հասարակության տնտեսական համա-
կարգում դրանց դերի մասին պատկերացումները հասարակական 
զարգացմանը զուգընթաց անընդհատ փոփոխվել են: Ընդ որում, 
սկզբնական շրջանում հարկը հանդես է եկել հիմնականում որպես 
տնտեսական հասկացություն: Վաղ ֆեոդալական պետություննե-
րում հարկը դիտվում էր որպես նվեր պետության գլխավորին: Պա-
տահական չէ, որ անգլերենում միջին դարերում «հարկ» և «նվեր» 
հասկացությունները հանդես են եկել գրեթե որպես հոմանիշներ և 
նշանակվել են մեկ ընդհանուր «gift» բառով: Հետագայում հարկը 
սկսվեց ընկալվել որպես բնակչության կողմից պետությանը 
տրված օգնություն: Օրինակ՝ մինչ այժմ գերմաներենում հարկի 
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անվանումը «steuer» բառը թարգմանվում է որպես աջակցություն, 
լումա: Սակայն 18-րդ դարում վերջնականապես ձևավորվեց 
պատկերացումն այն մասին, որ հարկն ունի ոչ միայն տնտեսա-
կան, այլ նաև իրավական բովանդակություն: Հենց այս շրջանում 
հարկլ սկսեց դիտարկվել որպես պետության առջև քաղաքացինե-
րի իրավական պարտականություն: Այսպես, անգլերենում որոշ 
հարկատեսակների անվանում են «duty», այսինքն` պարտք, պար-
տականություն, ֆրանսերենում՝ «import», ինչը նշանակում է` հար-
կադիր վճարում [3, 192]: 

Հարկերի ունեցած նշանակությունը, դրանց դերի բարձրացու-
մը երաշխավորվում է վերջիններիս բնորոշ գործառույթներով, 
որոնք և միաժամանակ բնութագրում են հարկերի ու ֆինանսական 
մյուս կատեգորիաների առանձնահատկությունն ու փոխկապվա-
ծութունը: Հարկային գործառույթների հետազոտումը լայն հնարա-
վորություն է ստեղծում դրանց սոցիալ-տնտեսական էության, ներ-
քին բովանդակության, հասարակական նշանակության բացա-
հայտման համար: Հարկի գործառույթները դրա էության արրտա-
հայտումն են, գործողության մեջ դրա հարաբերությունների ար-
տահայտման եղանակ: Գործառույթը ցույց է տալիս, թե ինչպես է 
իրացվում տվյալ տնտեսագիտական կատեգորիայի՝ որպես պե-
տության եկամուտների արժեքային բաշխման և վերաբաշխման 
գործարքի, հասարակական նշանակությունը: 

Հարկերը կատարում են հետևյալ գործառույթները [1, 690]. 

•  ֆիսկալ, 
•  տնտեսական, 
•  կարգավորող, 
•  բաշխիչ, 
•  վերահսկման: 
Հարկերի ֆիսկալ գործառույթի էությունն այն է, որ պետության 

ձեռքին հարկերը ծառայում են որպես հարկային քաղաքականու-
թյան իրականացման գործիք: Համաձայն կենտրոնացված հարկա-
յին քաղաքականության` բոլոր տեսակի հարկային եկամուտները 
հավաքագրվում են պետական բյուջեի եկամուտներում, ձևավո-
րում են պետության հարկային եկամուտները և կենտրոնացված 
ձևով օգտագործվում համապետական նշանակության խնդիրների 
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լուծման համար: Ի դեպ, հարկերի այդ գործառույթի միջոցով ձևա-
վորված և կենտրոնացված ֆոնդերի օգնությամբ ստեղծվում են այն 
անհրաժեշտ նյութական պայմանները, որոնք կարևոր են պետու-
թյան գործառույթների իրականացման համար: 

Հարկերի տնտեսական գործառույթի միջոցով իրականացվում 
է պետության տնտեսական-կազմակերպական և սոցիալ-մշակու-
թային, պաշտպանության, կառավարման և իրավական այլ հարա-
բերությունների գծով նախատեսված խնդիրների լուծումը: Հարկե-
րի այս գործառույթի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը նաև 
այն է, որ պետության կողմից հարկային ճիշտ քաղաքականության 
իրականացման, այդ նպատակով հարկերի գանձման ժամանակի, 
հիմնավորված դրույքաչափերի սահմանման, հարկային օբյեկտնե-
րի ու սուբյեկտների, ինչպես նաև հարկման աղբյուրների գծով 
օրենսդրական ու նորմատիվային ակտերի ընդունումը կարևոր 
ներգործություն են ունենում տնտեսության կայունացման վրա: 

Հարկերի կարգավորող գործառույթի դերն ու նշանակությունը 
առավել ևս կարևորվում է ճգնաժամային վիճակում հայտնված 
երկրներում, որոնցում տնտեսության կայունացման նպատակով 
հարկային վճարումների ժամանակին և անհրաժեշտ ծավալներով 
ձևավորումը հնարավոր է ապահովել միայն հարկային սուբյեկտ-
ների ու պետության միջև տնտեսական շահերի հիմնավոր զուգա-
կցման ճանապարհով: Ընդհանուր առմամբ տնտեսական այս կամ 
այն գործընթացների զարգացման նկատմամբ հարկերի կարգավո-
րող գործառույթը դրսևորվում է ինչպես խթանող, այնպես էլ 
զսպող ներգործություն: 

Հարկի բաշխիչ գործառույթը կրում է ընդգծված սոցիալական 
բնույթ: Այն արտահայտում է հարկի տնտեսական էությունը՝ 
որպես տնտեսական հարաբերությունների առանձնահատուկ լծա-
կի, և դրա հիման վրա ձևավորված հարկային համակարգին հա-
ղորդում է սոցիալական ուղղվածություն: Այսպես՝ ժամանակակից 
շուկայական տնտեսության պայմաններում բաշխիչ գործառույթի 
իրագործմամբ պահանջվում է հարկային ծանրություն կրող հար-
կատուների միջոցների հարկերի տեսքով մի մասի փոխանցում 
սոցիալական և տնտեսական այդ միջոցների կարիքն ունեցողների 
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օգտին կամ նյութական արտադրության ոլորտից դեպի ոչ արտա-
դրական ոլորտ:  

Հարկի վերահսկման գործառույթի գոյությունը պայմանավոր-
ված է ֆինանսատնտեսական գործունեության մեջ հարկային մի-
ջոցների շարժի նկատմամբ պետական կարգապահության ապա-
հովման և հարկային վերահսկողության իրականացման անհրա-
ժեշտությամբ: Այս գործառույթի միջոցով ապահովվում է հարկա-
յին վճարումների ժամանակին հավաքագրման և հարկատուների 
կողմից ժամանակին և ճշգրտված հաշվետվությունների ներկա-
յացման, հարկումից խուսափողների բացահայտման գործընթաց-
ների, օրենսդրությամբ նախատեսված ստուգումների կատարում: 

Ի դեպ, հարկից պետք է տարբերել այլ պարտադիր մուծումնե-
րը. հարկը պարտադիր մուծումներից տարբերվում է գանձման 
որոշակի սկզբունքներով [4, 123]: Հարկման սկզբունքների մասին 
առաջին անգամ խոսել է Ա. Սմիթը: Նա հարկերի գանձման 
սկզբունքների մեջ է ընդգրկել հաշվարկների չեզոքությունը, ար-
դարությունը, պարզությունը [5, 274]: 

Հետագայում այլ հեղինակներ ևս անդրադարձան հարկային 
համակարգի կազմավորման սկզբունքների հստակեցմանը: Օրի-
նակ՝ Վագների կարծիքով կարելի է դիտարկել հարկման 
սկզբունքների հետևյալ չորս խմբերը.  

� ֆինանսական՝ բավարարությունը և ճկունությունը, 
� տնտեսական՝ հարկման համապատասխան աղբյուրներ, 

տարբեր տեսակի հարկատեսակների արդյունավետ համակցու-
թյուն, 

� արդարություն՝ հարկման համընդգրկունություն և հավա-
սարաչափ հարկում, 

� վարչարարական արդյունավետություն: 
Մեկ այլ ականավոր տնտեսագետ՝ հանրային կառավարման 

հայտնի տեսաբան Ջ. Սիգլիցը տալիս է հարկման սկզբունքների իր 
ձևակերպումը: Դրանք են՝ 

� տնտեսական արդյունավետություն, 
� վարչարարության պարզություն, 
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� Ճկունություն, 
� Քաղաքական համապատասխանություն, 
� Արդարություն: 
 Ժամանակակից որոշ տնտեսագետների խորին համոզմամբ՝ 

ժամանակակից տնտեսության բարդ կառուցվածքն ու հասարա-
կության զարգացումը անիրագործելի են դարձնում հարկագանձ-
ման բնագավառում անգամ մեծագույն մտածողների կողմից առա-
ջադրված սկզբունքների գործնական կիրառությունը: Ելնելով այս 
հանգամանքներից` ACCA-ն (The Association of Chartered Certified 
Accountants)` Լիցենզավորված հաշվապահների միջազգային ասո-
ցիացիան առաջարկում է հարկագանձման 12 սկզբունքներ, որոնց 
գործնական կիրառումը շատ երկիրների համար կարող է հար-
կագանձման արդյունավետ հիմք դառնալ [6, 3]: 

ACCA-ի 12 սկզբունքներն առաջին անգամ լույս տեսան 2009 թ., 
և ըստ դրանց՝ հարկագանձումը աստիճանաբար դառնում է 21-րդ 
դարի կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներից մեկը: Բարակ 
Օբաման իր նախընտրական արշավների ժամանակ խոստացավ 
պայքարել հարկային օազիսների դեմ, և քաղաքագետների 
պնդմամբ՝ այդ խոստումն էլ դարձավ նրա հաջողության գրավա-
կաններից մեկը: Նրա այս քայլից հետո` 2009 թ-ի սկզբին, G20-ի 
գագաթնաժողովի օրակարգում գերտերությունների լուրջ քաղա-
քական ճնշման արդյունքում Հոնկոնգը, Սինգապուրը, Լյուքսեմ-
բուրգը, Ավստրիան, Լիխտեշտեյնը և ավելի ուշ` Շվեցարիան հա-
մաձայնեցին ընդունել հարկագանձման համակարգի թափանցի-
կության ստանդարտները: 

Այսպիսով՝ ACCA-ի տեսանկյունից` հարկագանձման 12 
առանցքային սկբունքներն են ՝ 

1. հարկի և ծախսերի միջև հստակ կապի առկայությունը, 
2. թափանցիկությունը, 
3. պարզությունը, 
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4. հստակությունը, 
5. հաշվետվողականությունը և պարբերաբար վերանայում-
ները, 

6. հարկային քաղաքականությունը` որպես ՀՆԱ-ի ձևավորման 
բաղկացուցիչ,  

7. արդյունավետությունը, 
8. հարկային բեռի տեղափոխումը (էկոլոգիական հարկեր), 
9. հարկային վարչարարությունը` որպես ազգային մրցունա-
կության կարևոր բաղադրիչ,  

10. հարկը` որպես օրենքի առարկա կամ հարկերի նվազեցումը 
և հարկերից խուսափումը, 

11. հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, 
12. կրկնակի հարկման բացառումը: 
 

    

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Կիրակոսյան Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան, Տնտե-
սագետ, 2009: 

2. «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքը: 
3. Հարությունյան Վլ., Հարկային քաղաքականությունը և նրա կա-

տարելագործման հիմնահարցերը ՀՀ-ում, Երևան, Զանգակ-93, 
2003:  

4. Налоги, Учебное пособие под ред. Д. Г. Черника, Москва, 2001: 
5. Smith A., Wealth of Nations, New York, Modem Library, 1937, 
6. 12 Tenets Of Tax, ACCA Global, 2011: 
7. http://www.accaglobal.com: 
8. https://www.cba.am: 
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СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО----ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ    
    

Давтян Давтян Давтян Давтян АмаляАмаляАмаляАмаля    
ВГУ, Управление, 3-ий курс 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Таким образом, обобщая, можем сказать, что налогообложения явля-

ется динамический социально-экономический инструмент, который с раз-
витием национальной экономики и бизнеса постоянно должeн внести 
соответствующие изменения и дополнения. Зеленый налоги, например, 
были неслыханно 20 лет назад, не говоря уже 200.  

Тем не менее, начиная со времени Адама Смита некоторые принципы 
ещë не потеряли свою актуальность.  

 
 
 

 
SOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE OF TAXESSOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE OF TAXESSOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE OF TAXESSOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE OF TAXES    

    
Davtyan Amalya Davtyan Amalya Davtyan Amalya Davtyan Amalya     

VSU, Management, 3rd course 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
So, summing up, we can say, that taxation is a dynamic economic and 

social tool and must inevitably change in nature as national economies and 
business sectors develop. Green taxes, for example, were unheard of 20 years 
ago, let alone 200.  

But there are also some enduring maxims from Smith’s day whose 
relevance is still undimmed. 
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ    ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻ    ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ    
  

ԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյանԹադևոսյան    ԱրամԱրամԱրամԱրամ        
ԱրՊՀ, Քաղաքագիտության և փիլիսոփայության ամբիոնի 

ասպիրանտ  
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ աշխարհաքաղաքական տարածություն, տա-

րածք, սահման, հայկական պետականություն, քաղաքական հարաբերու-
թյուններ, քաղաքական արժեհամակարգ: 

 
Սույն զեկույցում ավելի շատ խոսք է գնում ոչ այնքան «աշ-

խարհաքաղաքական տարածություն» հասկացության և մեկնաբա-
նության մասին, որքան ընկալման, ընդ որում` հիմնականում հայ-
կական պետականության կապակցությամբ: Ինչպես նաև այն հիմ-
նականում դիտարկվում է «քաղաքականի» տեսանկյունից [«Քա-
ղաքական» տերմինը թեկուզ չի ներառում բովանդակային այն 
ընդգրկունությունը, որպես անգլերեն «policy» հասկացության 
թարգմանություն, բայց միակ նպատակայինն է]: Վերջինս, այսինքն 
քաղաքականի բացակայությունը կամ թուլությունը, չնայած պատ-
մականորեն ճակատագրական նշանակություն է ունեցել հայու-
թյան համար, եղել  է «աքքիլեսյան գարշապար»՝ շատ քիչ արծարծ-
վելով ժամանակակից հայրենական քաղաքական գիտության մեջ: 
Քաղաքականությունը, բացի քաղաքական հարաբերություններից 
և ինստիտուտների ամբողջությունից, ունի նաև այլ խորքային կող-
մեր, այսպես ասած, էություն: Սոցիոլոգիան և քաղաքագիտությու-
նը, հիմնականում շրջանցելով այդ ասպեկտը, ուշադրություն են 
դարձնում քաղաքական ինստիտուտների կայացմանը, քաղաքա-
կան մասնակցությանը և դրանցից բխող, լրացնող հարցերին: Սա-
կայն քաղաքական գործընթացում կան կայացման այնպիսի մա-
կարդակներ, որտեղ վերոնշյալ հանգամանքների գոյությունը կա-
րող է բավարար չլինել: Եթե որպես կոնդենսատոր կամ չափման 
միավոր ընտվում է անհատը, ազգը, հասարակությունը, պետու-
թյունը, քաղաքակրթությունը, ապա նրանց համար քաղաքակա-
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նությունը լրման է գալիս ոչ միայն քաղաքական հարաբերություն-
ների և ինստիտուտների առկայությամբ, այլև քաղաքական մտա-
ծողությամբ, նպատակադրումներով, խնդրի քաղաքական պատ-
կերացմամբ և լուծման քաղաքական միջոցներով, քաղաքականու-
թյան առաջնահերթությամբ, քաղաքական արժեհամակարգով: 
Վերջիններս, ինչպես նշվեց, մենք տեղավորում ենք «քաղաքական» 
տերմինի մեջ: 

Փորձ է կատարվում ներքևում ներկայացվող քաղաքական 
տարածության ընկալման աղավաղված և անընդունելի դրսևո-
րումները բացատրել միևնույն պրոբլեմով` որպես օրինակ վերցնե-
լով 1988 թ. մինչև հիմա քաղաքականի էվոլյուցիան մեզանում, հա-
մադրելով այլ ոլորտների, մասնավորապես տնտեսականի, ռազ-
մականի, սոցիալականի, դիրքորոշումը նրանց նկատմամբ և դե-
րակատարումը: 

Բայց նախ և առաջ անհրաժեշտություն է ծագում ներկայաց-
նել` ինչու է կարևոր քաղաքական տարածության ընկալումը, սահ-
մանի զգացողության դաստիարակումը և այլն:  

Սկսենք նրանից, որ երկրի քաղաքական, առավել ևս աշխար-
հաքաղաքական տարածությունը դիտարկման ավելի բազմաշերտ, 
բարդ ոլորտ է, քան տարածքը: Նրանք հաճախ չեն համընկնում, 
հաճախ էլ համադրության եզրեր չունեն: Ժամանակին գերմանա-
կան դասական աշխարհաքաղաքականության ներկայացուցիչ-
ները Գերմանիայի հիմնական խնդիրը տեսնում էին աշխարհա-
քաղաքական տարածության սեղմվածության, կոպիտ սահմանա-
փակվածության մեջ: «Սահմանների ճնշումը և տարածության նեղ-
վածը ծանրացել են աքցանների մեջ խեղդվող Ներքին Եվրոպայի 
վրա: .... Ով կարող էր հնարավոր համարել այս դարում, որ ....պե-
տական այրերը, ակադեմիական գիտնականները, իբր թե մեծ տա-
րածությունների կատեգորիաներով մտածող ժողովրդական ա-
ռաջնորդները պատրաստ կլինեն սահմաններ անցկացնել 
....միևնույն կերպ մտածող, զգացող, խոսող մարդկանց միջև»,- 
գրում է Կարլ Հաուսհոֆերը 1925 թ.: «Հենց այլանդակված Եվրոպա-
յի մայրամուտի խոժոռ կանխատեսումը նրա այդ աստիճան կու-
րության մեջ կրկին պետք է ստիպի մեզ ամբողջ կոշտությամբ 
ապացուցել, որ նրա բնակիչները արել են ամեն ինչ նրա արագաց-
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ման համար անիմաստ սահմաններով և տարանջատող գծերով» 
[2, 259]: Ուղղակի կամ կրավորական կերպով դա դիտարկվեց 
որպես տարածքային հարց, գաղութատիրության և նվաճումների 
հարց, և քաղաքական արտահայտությունը գտավ երկու աշխար-
համարտերում: Արդյունքում, եթե 1914 թ. Գերմանիայի տարածքը 
ավելի քան 550 հազար կմ քառակուսի էր, այժմ 357 հազար է: 
Սակայն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ժամանակակից ԳՖՀ-ն իր 
հզոր հետինդուստրիալ տնտեսությամբ կոմպենսացնում իր աշ-
խարհաքաղաքական տարածության սահմանափակվածությունը 
ԵՄ-ի միջոցով, և այժմ այդ տարածությունը շատ ավելի լայն է քան 
երբևէ: 

Տարածքային առումով գոյություն ունեն Հայաստանի և Ար-
ցախի Հանրապետություններ, կան նաև ներքին այլ բաժանումներ 
ռելիեֆի մեծ ազդեցության պատճառով, բայց որպես քաղաքական 
տարածություն` կա ընդհանրական հայկական պետականություն: 
Հայաստանի քաղաքական տարածության մեջ է մտնում նաև 
սփյուռքը հավանաբար ոչ այն մակարդակով ու բովանդակու-
թյամբ, որը ցանկալի է: Բայց չպետք է մոռանալ, որ քաղաքական 
տարածության ընկալման հիմքում առաջին հերթին տարածքա-
յինն է: Հայաստանի տարածքային ընկալման մեջ կարող է մտնել 
Մեծ Հայքը, երբեմն էլ «Ծովից ծով» Հայաստանը: Այն, իհարկե, մեր 
քաղաքական տարածության մեջ չի մտնում, սակայն պետք է միա-
նշանակորեն գիտակցել, որ չունենալով Հայաստանի այդպիսի ըն-
կալում, հայկական տարածության այդպիսի զգացողություն՝ երբեք 
չենք վերականգնի իրական Հայաստանը: Քաղաքական տարածու-
թյան ընկալման, սահմանի զգացողության ակնհայտ սահմանա-
փակվածությունը երևաց արցախյան շարժման, պատերազմի ու 
հետագա գործընթացներում, երբ քաղաքականը մարտահրավեր-
ների ռազմական կամ տնտեսական լուծումներին խուլ արձագան-
քում էր, ուշացումով հաստատագրում էր, բայց ոչ մի կերպ չէր 
առաջնորդում: Նպատակադրումների առաջադրման և ռազմավա-
րությունների մշակման գործում քաղաքականը համարյա չկար: 
Մինչդեռ չպետք է մոռանալ, որ Շարժման սկզբնական շրջանում 
հարցը դեռևս գտնվում էր քաղաքականի «իրավասության» ներքո: 
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Որոշ ժամանակով մի կողմ թողնելով այս հարցը` փորձենք 
վերլուծել պատմական դարակազմիկ մի պրոցես՝ Աշխարհագրա-
կան Մեծ հայտնագործությունները տարածության ընկալման և 
տարածական մտածողության ռակուրսից: Մարդկությունը մինչև 
15-րդ դարի վերջը կարծես արդեն ուներ տեսական և գործնական 
բավականին կուտակած պաշար` նոր երկրներ հայտնագործելու 
փորձեր անելու համար: Կոնցեպտուալ կողմն արդեն հին եգիպ-
տացիների և հույների կողմից հստակ սահմանված էր, սկսած 
նրանից, որ Երկիրը կլոր է: Ծովագնացության հսկայական փորձ 
եվրոպական ժողովուրդները նույնպես ունեին, այդ թվում` հեռա-
վոր ճանապարհորդությունների (Մարկո Պոլո): Սակայն ինչ-որ 
հավելյալ խանգարիչ հանգամանք կար: Ամենայն հավանականու-
թյամբ դա հենց տարածության ընկալումն էր: Աշխարհագրական 
Մեծ հայտնագործությունների նախօրեին այս ուղղությամբ խոշոր 
տեղաշարժեր եղան: Անցյալ դարի գերմանացի խոշոր մտածող 
Կարլ Շմիթթը դա բնորոշել է «տարածական մեծ հեղափոխություն» 
[3, 21-24]: Այս հեղափոխությունն արտահայտվեց Վերածննդի 
մշակույթում, մասնավորապես արվեստում: Մեծ նկարիչների, 
քանդակագործների ստեղծագործություններում ամենուր խաթար-
վում է տարածական սահմանափակումը, գալիս են մեծ տարածու-
թյունները, անսահմանությունը: Մեծ տարածություններով էր 
մտածում Մաքիավելլին, որ իտալական պետություններից, հարա-
զատ Ֆլորենցիայից բարձր կարողացավ տեսնել միասնական 
Իտալիան: Տարածական չափազանց լայն ընկալում ունեին Քրիս-
տափոր Կոլոմբոսը և ժամանակի բոլոր մեծ ծովագնացները: 

Այսպիսով, լինի արվեստում, փիլիսոփայությունում, թե քաղա-
քականությունում, տարածական ընկալումը մեկ ընդհանրություն 
ունի` պետք է կարողանալ մտածել մեծ տարածություններով:  

Ի՞նչ ենք մենք տեսնում հայկական պետականության նորա-
գույն շրջանում: Քաղաքականը մշտապես հետևել է ռազմականին, 
և մի շարք կարևորագույն խնդիրներ հասունացան ու քաղաքական 
արտահայտություն գտան միայն դրանց ռազմական լուծումից եր-
կար տարիներ անց: Ըստ Կլաուզեվիցի հայտնի պոստուլատի` 
«պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է ուրիշ մի-
ջոցներով» [1, 218-219]: Մեր պատերազմի դեպքում կարելի կլիներ 
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շատ բնորոշումներ գտնել, նույնիսկ հակառակը պնդել: Որքան էլ 
տարօրինակ է, այդքան հաղթանակները ոչ մի էական քաղաքա-
կան խնդիր չեն լուծել, և դա հնարավոր չէր, որովհետև օրակար-
գում այդպիսի խնդիրներ չէին դրվում: Իսկ տարածքային խնդի՞րը, 
որն անմիջապես բխում է տարածության ընկալումից: Այստեղ մեր 
քաղաքական թերացումն այն աստիճան ակնհայտ էր, որ 
խանգարում էր ու խոչնդոտում ռազմական գործողությունների 
վարմանը պատերազմի ժամանակ և տնտեսական գործունեու-
թյանն ու վերաբնակեցմանը խաղաղ ժամանակ: Ինչ-որ անհեթեթ 
ուղիներով նախկին ԼՂԻՄ-ը իր տարածքով և սահմաններով 
մտավ զանգվածային գիտակցության մեջ իբրև Ղարաբաղ որպես 
այդպիսին: Նույնիսկ տարիներ անց, երբ այդ ի բնե անբնական և 
անկենսունակ սուբյեկտը գոյություն չուներ, արտասովոր հետևո-
ղականությամբ շարունակում էին իրավաքաղաքական արժեք 
շնորհել նրան` կցելով կորսված Շահումյանի շրջանը, բայց դուրս 
թողնելով ազատագրված մոտ 6 հազար քառակուսի կիլոմետր տա-
րածքը: Դրա արդյունքում առայժմ շարունակում ենք օգտագործել 
ձեռքի տակ եղած իրավական, քաղաքական և պատմական փաս-
տարկների միևնույն փաթեթը պաշտոնական և հասարակական 
դիվանագիտության մեջ, որը հաշվի չի առնում ո՛չ հսկայական ան-
ցումը 1988-1994 թթ. ընթացքում, ո՛չ իրավիճակային փոփոխու-
թյունները մեծ քաղաքականությունում, մնում է նույն տրամաբա-
նության մեջ, այսինքն` նույնքան թույլ, չնախաձեռնող, անդեմ: 
Առաջնային և գլխավոր փաստարկը և´ այն ժամանակ, և´ հիմա 
«Ազգերի ինքնորոշման իրավունք»-ն է՝ հարակից և փոխլրացնող 
այլ փաստարկներով, ինչպիսիք են 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ի հան-
րաքվեն, 1988 թ. փետրվարի 20-ի Մարզխորհրդի որոշումը, 1991 թ. 
ապրիլի 4-ի օրենքը և այլն: Այս ամենը հասցրեց մինչև չարա-
բաստիկ «Մադրիդյան սկզբուններ»-ը և թույլ է տալիս մեզ առավե-
լագույնը բանակցություններում խուսանավել նախկին ԼՂԻՄ-ի 
տարածքից մեզ պատկանող տարածքների կարգավիճակի և «հու-
մանիտար միջանցք»-ի կարգավիճակի շուրջ:  

Քաղաքական տարածության այսպիսի ընկալման ևս մեկ բա-
ցասական հետևանք էր ազատագրված տարածքների նկատմամբ 
վերաբերմունքը: Մասնավորոպես «բուֆերային գոտու» կարգավի-
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ճակ որոշելը և աննախադեպ թալանը պետական պաշտոնյայից 
մինչև հասարակ քաղաքացին: Թերի և շատ դեպքերում ոչ նպա-
տակային է վերաբնակեցման քաղաքականությունը: Դժվար է ռա-
ցիոնալ պատճառ գտնել, թե ինչու վերաբնակեցման ծրագրերը 
հիմնականում շրջանցեցին ԼՂՀ արևելյան և հարավարևելյան 
տնտեսապես ավելի շահութաբեր շրջանները: Միայն քսան տարի 
անց այս ուղղությամբ աշխատանքներ սկսել են տարվել Արաքսի 
հովտում` հանդիսանալով ակնհայտ ապացույց, որ քաղաքականը 
սկսում է արժևորել ռազմական կամ տնտեսական լուծումները 
շատ, չափազանց շատ ետ մնալով: 

2006 թ. դեկտեմբերի 10-ին ընդունված ԼՂՀ սահմանադրությու-
նը հստակորեն ամրագրում է պետության տարածքները և սահ-
մանները: Այն իրավական հիմք է հայկական պետականության 
քաղաքական տարածության և սահմանների այնպիսի ճանա-
չողության, որը գոյություն ունի: Այդ սահմանադրությունը ոչ մի 
քաղաքական կշիռ չունի բանակցային գործընթացում, և վտանգ 
կա, որ ինչ-ինչ իրավիճակում այն կարող է ուղղակի շրջանցվել: 
Այդպիսի վերաբերմունքը իրավական փաստաթղթերին, սահմա-
նումներին, որտեղ և ինչին էլ վերաբերվելիս լինի, միշտ վտանգա-
վոր է: Սահմանադրությունը կասկածանքի տակ դնելը վտանգում է 
բուն պետականության հիմքերը, իսկ ինչպես նշվեց, որպես պետա-
կանություն` հայկական երկու հանրապետություններն էլ գտնվում 
են միևնույն աշխարհաքաղաքական տարածության մեջ, և նրանց 
ճակատագրերը անքակտելիորեն միաձուլված են:  

Աշխարհաքաղաքական տարածության ճիշտ զգացողությանը, 
քաղաքականորեն ճիշտ պատկերացման դաստիարակությունը 
այսօր իր առջև պետք է խնդիր դնի որպես այդպիսին ոչ թե տա-
րածքային հստակ ընկալումը` այդ մոտ 42 հազար քառակուսի կի-
լոմետրը, որն արդեն անցած փուլ է, կամ դրան գումարած Ջավախ-
քը, կամ Արևմտյան Հայաստանը, կամ մեկ ուրիշ տարածք, կամ 
էքսպանսիոնիստական գաղափարախոսություններ, այլ առաջին 
հերթին այն պետք է քաղաքական նոր մտածողություն բերի, մտա-
ծողություն մեծ տարածություններով, աշխարհաքաղաքական տա-
րածություններով:  
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ОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ С ПОЛИТИКОЙИЯ С ПОЛИТИКОЙИЯ С ПОЛИТИКОЙИЯ С ПОЛИТИКОЙ    

 Тадевосян Арам Тадевосян Арам Тадевосян Арам Тадевосян Арам     
АрГУ, аспирант кафедры политологии и философии 

 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Данный доклад ставит себе целью поднятие чрезвычайно актуальных 
вопросов понимания геополитического пространства, чувства границы и 
их соотношения к политическому, которые, несмотря на это, мало освяща-
ются в отечественной политологии. Приводится попытка классические 
постулаты понимания геополитического пространства применить к логике 
последнего этапа развития армянской государственности. Проблема-
тичным вопросом считается немощность политического сознания и второ-
степенность политического в процессе моделирования стратегий на-
циональной безопасности.  

    
    

GEOPOLITICAL SPACE PERCEPTION AND EDUCATION GEOPOLITICAL SPACE PERCEPTION AND EDUCATION GEOPOLITICAL SPACE PERCEPTION AND EDUCATION GEOPOLITICAL SPACE PERCEPTION AND EDUCATION     
RELATION WITH POLITICSRELATION WITH POLITICSRELATION WITH POLITICSRELATION WITH POLITICS    

 TadevosyanTadevosyanTadevosyanTadevosyan    AramAramAramAram    
ASU, Postgraduate of Politics and Philosophy Chair  

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

This article aims at raising such actual questions as the understanding of 
the geopolitical area, sense of boundaries and their relation to the political area, 
which is rarely elucidated in national politology. They are tried to apply the 
classical postulates of the geopolitical area to the last stage of development of 
the Armenian statehood. The problematic issues are considered to be the 
incapability and the second-rateness of the political consciousness in the 
process of modeling the national security strategies. 
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ՏՈՒՐԻԶՄԻՏՈՒՐԻԶՄԻՏՈՒՐԻԶՄԻՏՈՒՐԻԶՄԻ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ    ՀՀՀՀՀՀՀՀ----ՈՒՄՈՒՄՈՒՄՈՒՄ    
        

ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    
    ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 

 Գիտ. ղեկավար` տ. գ. թ., դոցենտ ԲարսեղյանԲարսեղյանԲարսեղյանԲարսեղյան    ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ տուրիզմ, էկոտուրիզմ, գործարար տուրիզմ, 
առողջարանային տուրիզմ, մաունթինբայքինգ:  

     
ՏուրիզմըՏուրիզմըՏուրիզմըՏուրիզմը    ճանաչողականճանաչողականճանաչողականճանաչողական,,,,    հանգստիհանգստիհանգստիհանգստի,,,,    առողջարարականառողջարարականառողջարարականառողջարարական,,,,    մարմարմարմար----

զազազազականկանկանկան,,,,    կրոնականկրոնականկրոնականկրոնական,,,,    գործնականգործնականգործնականգործնական    ևևևև    այլայլայլայլ    նպատակներովնպատակներովնպատակներովնպատակներով    բնակբնակբնակբնակչուչուչուչու----
թյանթյանթյանթյան    մշտականմշտականմշտականմշտական    վայրիցվայրիցվայրիցվայրից    ((((երկրիցերկրիցերկրիցերկրից))))    այլայլայլայլ    վայրվայրվայրվայր    ((((երկիրերկիրերկիրերկիր))))    առավելագույնըառավելագույնըառավելագույնըառավելագույնը    
մեկմեկմեկմեկ    տարիտարիտարիտարի    անընդմեջանընդմեջանընդմեջանընդմեջ    ժամկետովժամկետովժամկետովժամկետով    ճանապարհորդությունճանապարհորդությունճանապարհորդությունճանապարհորդություն    իրաիրաիրաիրակակակակա----
նացնացնացնացնողնողնողնող    քքքքաղաքացիներիաղաքացիներիաղաքացիներիաղաքացիների    գործունեություննգործունեություննգործունեություննգործունեությունն    էէէէ::::    Այն    Համաշխարհա-
յին տնտեսության առաջատար և ամենադինամիկ զարգացող 
ոլորտներից մեկն է: Մեծ է տուրիզմի ազդեցությունը տնտեսու-
թյան այնպիսի ճյուղերի վրա, ինչպիսիք են տրանսպորտը և կապը, 
շինարարությունը, գյուղատնտեսությունը, սպառողական ապ-
րանքների արտադրությունը և այլն: Այն յուրօրինակ կատալիզա-
տոր է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, նպաս-
տում է ՀՆԱ-ի ձևավորմանը, լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը և բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, արտաքին 
առևտրաշրջանառության ակտիվացմանը: Տուրիզմի զարգացումն 
էլ իր հերթին կախված է տարբեր գործոններից` դեմոգրաֆիկ, աշ-
խարհագրական, սոցիալ-տնտեսական, պատմական, կրոնական և 
այլն [1]: 

Հաճախ կարելի է լսել «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի 
տակ» արտահայտությունը: Մեր լեռնաշխարհի գեղատեսիլ բնու-
թյունը, անկրկնելի լանդշաֆտները, պատմամշակութային և անձե-
ռակերտ հուշարձանները, հարուստ բուսական աշխարհը, հայկա-
կան խոհանոցի յուրահատկությունները և ավանդական հյուրասի-
րությունը կարևոր գործոններ են ներքին և ներգնա զբոսաշրջու-
թյան զարգացման համար: Մեզ մնում է միայն ճիշտ օգտագործել 
այդ 30000 կմ2 մակերեսով թանգարանը:  

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ՀՀ կառավարության կողմից զբո-
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սաշրջությունը հռչակվել է որպես տնտեսության զարգացման գե-
րակա ոլորտներից մեկը: Այս ոլորտը մեծ կարևորություն ունի մի 
քանի պատճառով. 

1. Հայաստանի պատմամշակութային և բնական հարստու-
թյունը ինքնին մրցակցային առավելություն է, 

2. Տուրիզմն արտահանման ոլորտ է, իսկ արտահանման 
հարցում մենք խնդիրներ ունենք, 

3. Տուրիզմը ֆինանսական հոսքեր, ներդրումներ է ուղղոր-
դում դեպի մարզեր [2]:  

Տուրիզմը տուժում է այն բոլոր խնդիրներից, որոնք կան մյուս 
բնագավառներում: Զարգացմանը որոշ չափով խանգարում է շու-
կայի ոչ բաց ու փոքր լինելը, ծառայությունների բավարար մակար-
դակի բացակայությունը, Հայաստանի ճանաչելիության ցածր մա-
կարդակը: 

Զբոսաշրջիկներին Հայաստան այցելելուց հաճախ հետ է պա-
հում ավիատոմսի և հյուրանոցային ծառայությունների բարձր գի-
նը: Հայաստանը տարածաշրջանում գուցե ամենաթանկ տուրիզմը 
չի առաջարկում, բայց գները մեզ մոտ օպտիմալ չեն: Խոչընդոտող 
գործոն է նաև բրենդի բացակայությունը: Նախկինում Արարատ 
լեռան կերպարն էր, հետո դարձան ծիրանը, նուռը: «Հայաստանի 
բրենդավորման թիմը» (Armenia Country Branding team) արդեն 
ավարտում է բրենդի մշակումն ու ստեղծումը և շուտով կներկա-
յացնի երկրի լոգոն և կարգախոսը [3]:  

Տուրիզմի հետ մեծամասամբ անհամատեղելի է հանքարդյու-
նաբերությունը (Թեղուտ, Ամուլսար և այլն): Երկու ոլորտներն էլ 
կարող են մեծ եկամուտներ, ներդրումներ բերել: Սակայն հանքար-
դյունաբերությունը սպառվող ոլորտ է, իսկ զբոսաշրջությունը` 
զարգացող և ինքնավերականգնվող, հանքարդյունաբերության 
դեպքում եկամուտները կենտրոնացվում են մի քանի կազմակեր-
պությունների ձեռքում, առաջ են գալիս առողջապահական 
խնդիրներ [4]: 

Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը խոչնդոտում է նաև 
հենց մեր վերաբերմունքը մեր հուշարձանների նկատմամբ: Ամ-
բողջ ազգով հպարտանում ենք Սևանով, սակայն շատ քիչ բան ենք 
անում ուղղված նրա գրավչության մեծացմանը: Հանրային լողա-
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փերը փոքր տարածք են զբաղեցնում և ի վիճակի չեն բոլոր 
հանգստացողներին տեղավորել: Մարդիկ ստիպված գնում են 
մասնավոր լողափեր: Վճարի գործոնը մի կողմ թողնենք: Վճարովի 
լողափերն աչքի չեն ընկնում իրենց մաքրութամբ, զուգարանների 
վիճակը սարսափելի է (բիոզուգարանների մասին խոսելն իսկ 
ավելորդ է): Սա էլ մի կողմ թողնենք. Սևանն ազգային հարստու-
թյուն է. ով իրավունք ունի կամ ինչ իմաստ ունի այն մասնատելն 
ու առանձին անհատներին տալը: 

Դեռևս խորհրդային տարիներից սկսվել և մինչև օրս էլ շարու-
նակվում է հենց Հայաստանի տարածքում մշակութային ու պատ-
մական հուշարձանների ոչնչացումը, որոնց մեջ մեծ թիվ են կազ-
մում հնագիտական հուշարձանները, որոնք պեղվում են, նյութը 
հանվում է, և մի քանի տարի հետո վերածվում են սովորական փո-
սերի: Բացի սա, ոչ մի կերպ չենք հրաժարվում հուշարձանների 
տարածքում սնվելու ու մնացորդները թողնելու ոչ հաճելի սովո-
րույթից: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր պահպանության ցանկից Նորավանքը 
հանեց միայն այն պատճառով, որ վանական համալիրի տարած-
քում ռեստորան կառուցվեց: Բայց սա մեզ դաս չեղավ. դեռ Գառնիի 
մոտ էլ սրճարան էինք ուզում կառուցել: Միջազգային տուրիզմի 
շուկայում առանձնացվում են տուրիզմի բազմաթիվ տեսակներ՝ 
ռեկրեցիոն, ճանաչողական, գործարար, առողջարանային, ուսում-
նական կամ կրթական, էթնիկ, կրոնական և այլն: Սակայն տուրիզ-
մի բոլոր տեսակների միաժամանակյա զարգացումը ո՛չ ֆինանսա-
կան և ո՛չ էլ մարքեթինգային տեսանկյունից նպատակահարմար 
չէ: Պետք է գնահատել մեր երկրում առկա զբոսաշրջային ռեսուրս-
ները և առանձնացնել այն ուղղությունները, որոնք ռեալ հնարավո-
րություն ունեն ճանաչողական և պատմամշակութային տուրիզմը 
զուգընթաց զարգացնելու համար: 

ՀՀ-ում տուրիզմի առաջնահերթ ուղղություններ կարող են լինել. 
•  Առողջարանային տուրիզմը, որը բավականին զարգացած է 

եղել դեռևս խորհրդային տարիներին: Ջերմուկը Հայաստանի ամե-
նամեծ ու ամենահայտնի առողջարանային քաղաքն է: Այժմ տար-
վում են աշխատանքներ՝ ուղղված քաղաքի ենթակառուցվածքների 
զարգացմանն ու վերանորոգմանը: Առողջարանային զբոսաշրջու-
թյան խոշոր կենտրոններ կարող են դառնալ նաև Արզնին և Աղվե-
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րանը: Թեև վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ այս 
ուղղության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացել է ամբողջ աշ-
խարհում, սակայն Հայաստանում այն դեռևս լուրջ հետաքրքրու-
թյուն չի ներկայացնում, և պետական հատկացումներ չեն կատար-
վում: 

•  Գործարար տուրիզմը, որը տուրիզմի ամենաեկամտաբեր 
ուղղություններից է: Միջազգային կազմակերպությունների ղեկա-
վարների 2/3-ը փաստում է, որ ուղիղ համեմատական կապ գոյու-
թյուն ունի գործարար զբոսաշրջության և նորամուծությունների 
խթանման ու կազմակերպությունների արդյունավետության միջև: 
Ավելին, կազմակերպությունների կողմից թողարկվող նոր ապ-
րանքների վաճառքի ծավալը 29 %-ով կախված է գործնական հան-
դիպումներից: Այն նպաստում է նաև երկրի միջազգային ճանաչ-
մանը, դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորմանն ու 
ամրապնդմանը, օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման 
խթանմանը: 

•  Էկոտուրիզմը Հայաստանում համեմատաբար նոր հասկա-
ցություն է և նույնպես հեռանկարային տեսակ է: Ինչպես գիտենք, 
այն իր հիմքում ունի բնության գրկում ճանապարհորդելու գաղա-
փարը: Այս գաղափարը, սակայն, ավելի լայն է, քան պարզապես 
մի ճանապարհորդություն, և ընդգրկում է կյանքի բոլոր կողմերը` 
կենդանական և բուսական աշխարհը, բնության ամբողջ բազմա-
զանությունը, բնապահպանությունը, ավանդույթները և սովորույթ-
ները, մշակույթը, հասարակությունը և մարդուն: էկոտուրիզմը ճա-
նապարհորդություն է դեպի այն վայրերը, ուր շատ թե քիչ պահ-
պանված է անաղարտ բնությունը: Միաժամանակ էկոտուրիզմը 
յուրահատուկ մի միջոց է տեղացիների համար՝ բնության պահ-
պանությունը շահավետ դարձնելու համար [6]: 

•  Էքստրեմալ տուրիզմի ցամաքային տեսակներից մաուն-
թինբայքինգը, որը վերջին տարիներին արագ տեմպերով զարգա-
նում է ամբողջ աշխարհում, կարող է մեծ թվով զբոսաշրջիկներ 
ներգրավել: 

Ուսումնասիրելով տուրիզմի զարգացման մակարդակը, հե-
ռանկարային ուղղությունները և առկա խնդիրները` առաջարկում 
ենք ոլորտի զարգացմանն ուղղված հետևյալ քայլերը. 
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•  Երկրի ճանաչողության բարձրացում: Հայաստանը զբոսա-
շրջիկներին ներկայացնելու արդյունավետ տարբերակներ կարող 
են լինել մասնագիտացված վեբ-կայքերը: Թեև առկա են այդպիսի 
կայքեր, սակայն նրանք հաճախ չեն թարմացվում, բացի այդ՝ ավե-
լի շատ նկարագրական բնույթ ունեն և չեն իրականացնում համա-
պատասխան մարքեթինգային քաղաքականություն: 

•  Տուրիստական փաթեթի բազմատեսակացում, որի մեջ կնե-
րառվեն նաև տուրիզմի ժամանակակից և գրավիչ տեսակներ (էկո-
տուրիզմ, արկածային տուրիզմ և այլն): 

•  Մարզերում տուրիզմի զարգացմանը խթանող միջոցառում-
ների իրականացում՝ տուրիզմն ապակենտրոնացնելու և Երևանից 
մարզեր տեղափոխելու համար:  

•  Հայաստանում կան բազմաթիվ տեսարժան վայրեր, որոնք 
հասանելի չեն տուրիստներին ճանապարհների բացակայության 
կամ դժվարանցանելիության պատճառով: Կարելի է ստեղծել այն-
պիսի պայմաններ, որոնք այդ վայրերը հասանելի կդարձնեն թե-
կուզ միայն արշավականների համար:  

Այսպիսով՝ թեև ՀՀ կառավարության կողմից տուրիզմը հռչակ-
վել է տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություն, սակայն 
վերջինիս զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծածավալ 
ներդրումներ, որոնք չեն իրականացվում: Սակայն պետք է հիշել, 
որ կատարված ներդրումներն էլ հետագայում փոխհատուցվում 
են: Օրինակ`Տաթևում «ՏաԹևեր» ճոպանուղու բացումը նպաստեց 
զբոսաշրջիկների հոսքին: Միայն 2010-ի նոյեմբեր ամսվա տուրիս-
տական հոսքը դեպի Տաթև ավելի շատ էր, քան ամբողջ 2009 թ. 
ընթացքում: Ինչն էլ ապացուցում է, որ հնարավոր է արագ, բեկում-
նային զարգացում ապահովել զբոսաշրջության բնագավառում: 

Պետք է հիշել նաև, որ տուրիզմում հաջողության հասնելու 
համար անհրաժեշտ է տուրիստական այնպիսի ծառայությունների 
արտադրության կազմակերպումն ու իրացումը, որոնք համապա-
տասխանում են սպառողների կարիքներին ու ցանկություններին, 
մենեջմենթի և մարքեթինգի միջազգային իրավական նորմերի ու 
կանոնակարգերի լավ իմացություն, շուկայական իրավիճակի ան-
ընդհատ ուսումնասիրում:  
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Туризм является одним из самых ведущих и динамично развиваю-
щихся сегментов мировой экономики. Особую важность туризм имеет в 
экономике Армении, так как его развитие предполагает развитие мно-
жества других сегментов. Несмотря на то, что для продвижения этой ветки 
экономики необходимы многомасштабные вложения, не надо забывать, 
что произведенные инвестиции в последствие будут возмещены. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Tourism is considered to be one of the most leading and the most 

dynamically developing sphere of the world economy. In Armenian economy 
turism is of particular importance because its development implies the 
development of other numerous spheres. Though there is a need for 
voluminous investments for the development of Armenian tourism, however it 
should be remembered that this investments will be compensated later on. 
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ՀակոբջանյանՀակոբջանյանՀակոբջանյանՀակոբջանյան    ԼաուրաԼաուրաԼաուրաԼաուրա        

ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, Տնտեսագիտության ամբիոնի 

դասախոս ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՍՍՍՍերգեյերգեյերգեյերգեյ        
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամ, ամբողջական պահանջարկ, տնտեսական անկում, ֆինանսա-
կան համակարգ, տրանսֆերտներ և գործոնային եկամուտներ, արտահա-
նում, ՕՈՒՆ: 

    
Համաշխարհային տնտեսությունն իր զարգացման ընթացքում 

անցնում է վերելքի և անկման փոխկապակցված ու փոխլրացնող 
հաջորդական շրջաններով, որոնց համախմբի միտումը միշտ դրա-
կան է: Հենց այդ անկումային շրջաններում էլ տնտեսությունը 
հայտնվում է ճգնաժամային իրադրության մեջ: Հասարակության, 
ինչպես նաև տնտեսության զարգացման տարբեր մակարդակնե-
րում ճգնաժամերը տարբերվել են միմյանցից իրենց ձևով և չափե-
րով՝ երբեմն վերաճելով համաշխարհային ճգնաժամերի:  

Վերջին ճգնաժամը, որն առաջացավ ԱՄՆ-ի ֆինանսական 
համակարգում և վերաճեց գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժա-
մի, 2007-2008 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն է: Ճգնաժամը 
հանգեցրեց եվրոպական մի շարք բանկերի սնանկացման, շուկա-
յական ինդեքսների նվազման, անշարժ գույքի և ապրանքների գնե-
րի անկման ամբողջ աշխարհում: Ծավալվելով տնտեսության գլո-
բալացման առավել բարձր մակարդակի պայմաններում՝ այն դուրս 
եկավ ԱՄՆ-ի սահմաններից՝ ներթափանցելով նորանոր երկրներ:  

2009 թվականին համաշխարհային ՀՆԱ-ն կրճատվեց 2,2 %-ով: 
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ՀՆԱ-ն կրճատվում էր առաջին 
անգամ: Երկրներից քչերին հաջողվեց դիմագրավել ճգնաժամի 
հարվածին և զերծ մնալ տնտեսական անկումից, ինչպես ասենք 
Իրանին, Սիրիային, Չինաստանին: Ցավոք սրտի Հայստանն այդ 
բախտավորների ցուցակում չընդգրկվեց և ճգնաժամի հիմնական 
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հարվածն իր վրա ընդունեց տնտեսության իրական հատվածը՝ 
արձանագրելով բացասական միտումներ. 2009 թ. գրանցվեց 14,1 % 
տնտեսական անկում: 

Ճգնաժամի նշանները Հայաստանում ի հայտ եկան 2008 թ. IV 
եռամսյակում, իսկ առավել խորությամբ` միայն 2009 թ. սկզբին: 

Նրա բացասական ազդեցության առաջին ալիքին Հայաստանի 
Հանրապետությանը հաջողվեց դիմակայել՝ շնորհիվ արդյունավետ 
ֆինանսական վերհսկողության: Միևնույն ժամանակ թույլ էին 
կապերը միջազգային ֆինանսական շուկաների այն հատվածների 
հետ, որտեղ արձանագրվեց ճգնաժամի առաջին ալիքը: Մասնա-
վորապես, ի տարբերություն զարգացած երկրների, Հայաստանի 
ֆինանսական շուկաներում չդրսևորվեց խուճապ, չսրվեց իրաց-
վելիության նկատմամբ պահանջարկը: Բայց ահա արդեն 2009 թ. 
մարտին՝ ճգնաժամի երկրորդ փուլում, ՀՀ ԿԲ-ին չհաջողվեց 
ապահովել ազգային արժույթի կայուն մակարդակ, սկսեց վարել 
ազատ լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն: Արտահանող 
ընկերությունները (հիմնականում հանքահումքային ապրանքների 
արտադրության մեջ ներգրավվածները) համաշխարհային գների 
անկման պատճառով այլևս չկարողացան ապահովել ար-տադ-
րանքի թողարկումը: Հետզհետե նվազեցին արտասահմանից 
ստացվող տրանսֆերտները, ինչն անմիջականորեն ազդեց հատ-
կապես աղքատության և բնակչության խոցելի շերտերի կենսամա-
կարդակի վրա: Եվ ահա, հենց այս ժամանակահատվածում ՀՀ 
տնտեսությունը, հատկապես նրա իրական հատվածը, հայտնվեց 
ծանր իրավիճակում, ու արդեն բոլորի համար պարզ էր, որ ՀՀ-ին 
չի հաջողվել շրջանցել ճգնաժամն, ավելին՝ կարելի է ասել, որ այն 
շատ ավելի ուժեղ հարվածեց քան հնարավոր էր պատկերացնել: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը տարբեր 
երկրներ ներթափանցեց փոխանցման տարբեր մեխանիզմներով, 
իսկ այդ երկրի վրա թողած ազդեցությունը պայմանավորված էր 
տվյալ երկրի զարգացման ճկունության ու դիամացկունության մա-
կարդակով: Դեպի Հայաստանի տնտեսություն նրա փոխանցումը 
տեղի ունեցավ հետևյալ մեխանիզմներով. 

•  Տնտեությունում կապիտալի և դրամական հոսքերի կրճա-
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տում: Զարգացած երկրները, լինելով ճգնաժամային պայմաննե-
րում, դադարեցրին ներդրումները զարգացող երկրների տնտեսու-
թյուններում՝ ողջ ուժն ուղղելով ներքին խնդիրների լուծմանը: 

•  Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի 
նվազումը: Ճգնաժամի պայմաններում ընդհանուր առմամբ 
կրճատվում է ամբողջական պահանջարկը, ինչն էլ հանգեցնում է 
ամբողջական սպառման նվազմանը՝ առաջնորդվելով բնական 
սպասումներով, բարձրանում է խնայողության, հարկման նորմը, 
որն էլ ավելի է խորացնում ճգնաժամը: 

•  Արտահանվող ապրանքների համաշխարհային գների ան-
կում՝ ներառյալ ՀՀ արտահանման կառուցվածքում խոշոր տեղ 
զբաղեցնող ապրանքային խմբի՝ մետաղների համաշխարհային 
գները: Համաշխարհային ճգնաժամն առաջնային կերպով ազդել է 
հանքահումքային ապրանքներ միջազգային գների վրա՝ անկման 
ուղղությամբ: Մետաղների միջազգային գների նվազումը 2009 թ. 
հունիսին, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ, 
կազմել է 30 %: Եվ այս գործոնը կարևոր նշանակություն է ունեցել 
Հայաստանի տնտեսության համար: 

•  Աշխատուժի արտահանման կտրուկ նվազում: ՀՀ ՀՆԱ-ի 
մոտ 17 %-ը բաժին է ընկնում մասնավոր տրանսֆերտներին և գոր-
ծոնային եկամուտներին, որոնք կրճատվեցին մոտ 2 անգամ: Պետք 
է նշենք, որ ՀՀ տնային տնտեսությունների 1/3-ը օգտվում է արտա-
գնա աշխատանքից ստացված եկամուտներից, որոնց 70 %-ը օգ-
տագործվում է սպառման նպատակով: 

•  Հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական խոր 
ճգնաժամի առկայություն (ՌԴ-ի, ԵՏՄ երկրների մակրոտնտեսա-
կան ցուցանիշների կտրուկ անկում): 

•  Ներքին սպառման քանակական և կառուցվածքային նկա-
տելի փոփոխություններ: Ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ 
Ճգնաժամը սկիզբ առավ ֆինանսական շուկաներից՝ Հայաստա-
նում այն սկսվեց իրական հատվածից՝ պայմանավորված պղնձի և 
մոլիբդենի միջազգային գների անկմամբ: Եկամուտներից ելնելով՝ 
տնային տնտեսություններն էլ իրենց հերթին փոխեցին սպառման 
կառուցվածքն ու չափերը: 
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Ճգնաժամի հարվածի ուժն սկսեց զգացվել արդեն 2008 թ. IV 
եռամսյակում, ինչի արդյունքում տնտեսական աճը կազմեց 6,8 %՝ 
զիջելով 2003 թ. ի վեր գրանցված երկնիշ ցուցանիշներին: Իսկ ահա 
2009 թ. ՀՀ տնտեսությունը գրանցեց աննախադեպ անկում՝ 14,1 %, 
և այդ ցուցանիշով զիջում էր միայն Մեձբալթյան երկրներին և 
Ուկրաինային: Հաջորդ տարիներին արդեն սկսեց գրանցվել տնտե-
սական աճ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ վերականգնումը տե-
ղի ունեցավ դանդաղ ու անհամաչափ: 

Ճգնաժամային հատվածում անկում է գրանցվել հատկապես 
շինարարության ու արդյունաբերության ոլորտներում, և նկատվել 
է ծառայությունների ոլորտի աճի տեմպերի անկում: Արդյունաբե-
րության ճյուղերից անկում արձանագրվեց հատկապես հանքար-
դյունաբերությունում՝ միջազգային շուկայում պղնձի ու մոլիբդենի, 
ազնիվ մետաղների պահանջարկի անկման, հետևաբար` նաև գնե-
րի կտրուկ անկման պատճառով, քանի որ մեր արդյունաբերական 
արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է: Այսպես, 2008 թ. 
հանքարդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 93265,7 
մլն դրամ, իսկ արդեն 2009 թ.՝ 88556,6 մլն դրամ [4]: Միջազգային 
շուկայում պահանջարկի անկման հետևանքով 2008 թ. վերջերից 
այս ոլորտի որոշ ձեռնարկություններ սկսեցին աշխատել իրենց 
ամբողջ հզորության մի մասով միայն, մասնավորապես, Զանգե-
զուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն սկսեց աշխատել ընդհա-
տումներով, Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հումքը 
և հանքանյութերը հարստացնող գործարանը փակվեց, Մեղրիի ոս-
կու արդյունահանման ավստրալիական ընկերությունը սառեցրեց 
աշխատանքները: Հետագայում արդեն, միջազգային պահանջարկի 
ու գների աճով պայմանավորված, ճյուղն սկսեց աճ գրանցել 
(Գծապատկեր 1):  

Ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազումը հանգեցրեց 
շինարարության ճյուղի անկման: Սրան նպաստում է նաև անշարժ 
գույքի շուկայում պահանջարկի նվազումը, քանի որ մեր երկրում 
անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջարկի էական մասը ձևավո-
րում են դրսի հայերը, իսկ նրանց եկամուտները համաշխարհային 
ճգնաժամի արդյունքում նվազել էին: 
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Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1    
ՀանքաՀանքաՀանքաՀանքարդրդրդրդյունաբերությանյունաբերությանյունաբերությանյունաբերության    ծավալներիծավալներիծավալներիծավալների    դինամիկանդինամիկանդինամիկանդինամիկան    

 
Արդյունքում, 2009 թ. դրամական փոխանցումների էական 

կրճատման ազդեցությամբ, ճյուղը 37,4 % անկում արձանագրեց 
[4]: Մինչ օրս էլ այն չի վերականգնել իր երբեմնի բարձր մակար-
դակը և մշտապես անկում է արձանագրում (Գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    

Շինարարության ծավալները 2007Շինարարության ծավալները 2007Շինարարության ծավալները 2007Շինարարության ծավալները 2007----2014201420142014թթ.թթ.թթ.թթ.    

 

Ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազումը պայմանավո-
րող հիմնական գործոններից մեկը դրսից ստացվող տրանսֆերտ-
ների և գործոնային եկամուտների նվազումն է: ՀՀ տարբեր բնակա-
վայրերից արտագնա աշխատանքի մեկնածների 80 %-ից ավելին 
աշխատում էր ՌԴ-ում, որոնց 79 %-ը աշխատել է շինարարությու-
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նում: Իսկ 2009 թ. ՌԴ-ում շինարարության ճյուղը 14,7 % անկում է 
արձանագրում, ինչն էլ պատճառ է դառնում տրանսֆերտների ծա-
վալների նվազման, քանի որ ՌԴ-ում աշխատող հայ էմիգրանտնե-
րը կորցրել էին իրենց աշխատանքը: Մյուս կողմից տրանսֆերտ-
ների նվազումը հանգեցրեց արժութային ճգնաժամի առաջացման, 
ինչը արտահայտվեց արդեն 2009 թ. մարտին: Արտարժույթի 
արժևորման պայմաններում գրանցվեց գնաճ: Ուսումնասիրելով 
ժամանակաշրջանը` նկատում ենք, որ 2008 թ. գրանցվել է 2008-
2014 թթ. գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 9 %: Գնաճն էլ իր հեր-
թին ազդեց բնակչության գնողունակ պահանջմունքների վրա՝ 
նպաստելով տնտեսական անկմանը: Համախառն պահանջարկի 
նվազման պատճառով ձեռնարկությունները կրճատեցին արտադ-
րության և մատուցվող ծառայությունների ծավալները, ինչն էլ 
հանգեցրեց գործազրկության աճին: Եթե 2008 թ. գործազրկության 
մակարդակը 16,4 % էր, ապա 2009 թ.՝ 18,7 %, իսկ 2010 թ. գրանցվել 
է 2008-2014 թթ. ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 19 % [4]: 

Ճգնաժամը էական ազդեցություն ունեցավ նաև ՕՈՒՆ-ների մա-
կարդակի վրա: Իրական հատվածում կատարված ՕՈՒՆ-ների հոս-
քերի ծավալերը 2009 և 2010 թթ.-ին կրճատվեցին, և միայն 2011 թ. 
վերականգնվեցին ՝գերազանցելով 2007 թ. ծավալը: Դա պայ-
մանավորված է եղել ներդրումներ իրականացնող երկրների 
տնտեսական զարգացման դինամիկայով, համաշխարհային մա-
կարդակով պահանջարկի կրճատմամբ, ապագայի հանդեպ ներ-
դրողների անվստահությամբ: 2008 թ. ՌԴ-ից ՀՀ իրական հատվա-
ծում ՕՈՒՆ-ների կտրուկ աճով է պայմանավորված եղել ՕՈՒՆ-
ների ընդհանուր հոսքերի ծավալի աճը՝ 2007 թ. համեմատ, ինչը 
հիմնականում առնչվում էր էլեկտրականության, գազի, գոլորշու 
մատակարարման և հեռահաղորդակցության ոլորտների հետ: 
2010 թ. ՕՈՒՆ-ների ծավալները զիջում էին 2009 թ. ծավալներին՝ 
պայմանավորված նրանով, որ ՀՀ ՕՈՒՆ-ների համար աղբյուր 
հանդիսացող երկրներում (հատկապես ՌԴ-ում) ընկերությունները 
2010 թ. տնտեսական աճի ազդեցությունը զգացին 2011 թ.: Իսկ 
Լիբանանից ՕՈՒՆ-ի հոսքի կրճատումը 2009-2011 թթ. բացատրում 
է հեռահաղորդակցության ոլորտում ներդրումների կրճատմամբ 
(Գծապատկեր 3):  
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ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    3333    
Օտարերկրյա  ուղղակի ներդրումների ծավալների դինամիկանՕտարերկրյա  ուղղակի ներդրումների ծավալների դինամիկանՕտարերկրյա  ուղղակի ներդրումների ծավալների դինամիկանՕտարերկրյա  ուղղակի ներդրումների ծավալների դինամիկան    

 
 Ճգնաժամն էլ ավելի ակնառու դարձրեց և մեծացրեց անկախա-

ցումից ի վեր մշտապես բացասական ցուցանիշ դրսևորած վճա-
րային հաշվեկշռի մնացորդը: 2009 թ. նվազեցին արտահանման ծա-
վալները, ինչը պայմանավորված էր ինչպես ապրանքների նկատ-
մամբ ներմուծող երկրների պահանջարկի կրճատմամբ, այնպես էլ 
համաշխարհային ապրանքային շուկաներում արտահանվող 
ապրանքների (հումքային արտադրանք և ոչ թանկարժեք մետաղ-
ներ, դրանցից պատրաստված իրեր, թանկարժեք մետաղներ և 
դրանցից պատրաստված իրեր, պատրաստի սննդի արտադրանք) 
գների համընդհանուր անկմամբ: Արտահանման կտրուկ նվազման 
հետևանքով ընթացիկ հաշվի պակասորդը ՀՆԱ-ում ամենաբարձր 
մակարդակին հասավ 2008 թ.՝ դառնալով 11,4 %, որն ավելի քան 
կրկնակի բարձր էր նախորդ տարվա համեմատ (Գծապատկեր 4):  

    ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    4444    
Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների 

դինամիկանդինամիկանդինամիկանդինամիկան

 

Որպես համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
հետևանք` աճեց արտաքին պետական պարտքը: Արժութային 
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ճգնաժամը բնակչության իրական եկամուտների նվազման պարա-
գայում հանգեցրեց ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազման, 
ինչի խթանման ուղղված միջոցառումները հանգեցրին պետական 
բյուջեի պակասուրդի էլ ավելի մեծացման: Իսկ կառավարությունը 
այս իրավիճակը կարգավորեց 2009 թ.-ին պետական պարտքի մե-
ծացման միջոցով: 2009 թ.-ին ՀՀ արտաքին պետական պարտքը 
նախորդ տարվա նկատմամբ աճեց մոտ 1,41 մլրդ ԱՄՆ դոլարով 
(Գծապատկեր 5):  

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    5555    
Արտաքին պետական պարտքի և պետական բյուջեի պակասուրդի Արտաքին պետական պարտքի և պետական բյուջեի պակասուրդի Արտաքին պետական պարտքի և պետական բյուջեի պակասուրդի Արտաքին պետական պարտքի և պետական բյուջեի պակասուրդի 

ծավալներեըը  2007ծավալներեըը  2007ծավալներեըը  2007ծավալներեըը  2007----2014201420142014թթ.թթ.թթ.թթ.    

    
Ընդհանրացնելով նշենք, որ համաշխարհային ֆինանսա-

տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա 
նկատելի է եղել, և նույնիսկ որոշ ճյուղեր մինչ այժմ էլ չեն կարո-
ղացել վերականգնվել նախաճգնաժամային մակարդակով՝ ինչի 
հիմնական պատճառը համաշխարհային տնտեսության զարգաց-
ման միտումներն են: 

    
ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՐԱԿԱՆՈՒԹՅՐԱԿԱՆՈՒԹՅՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՈՒՈՒՈՒՆՆՆՆ    

1. Խաչատրյան Վ., Մակարյան Ա., Ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստա-
նի վրա՝ սոցիալական ազդեցություն, Երևան, 2011: 

2. Մակարյան Ա., Համաշխարհային ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի 
փոխանցման ուղիների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա, Բաց 
հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2013: 

3. Թավադյան Ա., Մակրոտնտեսական վերլուծություն, կանխատեսում և 
մոդելավորում, Երևան, 2014: 

4. www.armstat.am.  
5. www.cba.am.  
6. www.worldbank.org. 
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ВЛИЯНИЕ МИВЛИЯНИЕ МИВЛИЯНИЕ МИВЛИЯНИЕ МИРОВОРОВОРОВОРОВОГО ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВО----ЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО    
КРИЗИСА 2008 Г. НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИКРИЗИСА 2008 Г. НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИКРИЗИСА 2008 Г. НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИКРИЗИСА 2008 Г. НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ    

    
АкобджанянАкобджанянАкобджанянАкобджанян    ЛаураЛаураЛаураЛаура    

ВГУ, Управление, 3-ий курс 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

В статье мы обсудили механизм возникновения мирового финансого-
экономического кризиса 2008г., те сферы, которые затронули эканомику 
Армении и влияние на разные сегменты эканомики нашей страны. 

В заключении, мы пришли к выводу, что воздействие финансого-
экономического кризиса на эканомику Армении было значительное, более 
того некоторые сегменты экономики до сих пор не смогли восстановить 
докризисный уровень, основной причиной которого является современная 
тенденция розвития мировой экономики. 

 
 
 
 
IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS     

IN 2008 ON THE ARMENIAN ECONOMYIN 2008 ON THE ARMENIAN ECONOMYIN 2008 ON THE ARMENIAN ECONOMYIN 2008 ON THE ARMENIAN ECONOMY    
    

HakobjanyanHakobjanyanHakobjanyanHakobjanyan    LauraLauraLauraLaura    
VSU, Management, 3rd course 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
In this article we discuss the advanced mechanisms of the global financial 

and economic crisis in 2008 and the transmission paths to Armenian economy, 
it's influence on various branches of the economy. 

Summarizing we conclude, that the impacts of the global crisis on the 
Armenian economy were very considerable, even some branches couldn't 
restore their precrisis level hitherto, which main reasons were global economic 
development trends. 
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ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԵՏՄԵՏՄԵՏՄԵՏՄ----ԻՆԻՆԻՆԻՆ    ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԵԵԵԵՎՎՎՎ    ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ    ՎՐԱՎՐԱՎՐԱՎՐԱ    

ՄխոյանՄխոյանՄխոյանՄխոյան    ԱդրինեԱդրինեԱդրինեԱդրինե        
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, Տնտեսագիտության ամբիոնի 
դասախոս ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    ՍերգեյՍերգեյՍերգեյՍերգեյ        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ` ` ` ԵՏՄ, ՄՄ, ՀՀ, տնտեսություն, արտահանում, 

ներմուծում: 
    
Խրիմյանական թղթե շերեփը ժառանգաբար փոխանցվեց նաև 

21-րդ դարի հայ սերնդին և հստակ կարելի է կանխատեսել՝ քանի՜ 
սերունդներ են այս ժառանգությամբ պատմություն կերտելու: Աս-
վածը մի փոքր ավելի մանրամասն և հասկանալի. 23-ամյա երի-
տասարդ պետություն, որը փորձում է միջազգային հարթակում 
դրսևորվել իր տնտեսությամբ: Իսկ համագործակցություն տնտե-
սական գիգանտների՝ մասնավորապես ՌԴ-ի հետ, նույնն է թե մեծ 
քայլերով առաջ գնալ՝ նրանց համահունչ, չնայած այս պարագա-
յում դա մեր ուժերից վեր է: Բայց կա ևս մեկ տարբերակ՝ պարզա-
պես չհամագործակցել. այս դեպքում կհանգենք արդեն ոչ տնտե-
սական՝ քաղաքական հետևանքների: Նշված երկընտրանքի արդ-
յունքում, իհարկե, ՌԴ-ի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ին անդամակ-
ցությունից ճիշտ քայլ անհնար է ենթադրել, իսկ պատկերացնել 
դրա հետևանքները մի քանի ցուցանիշներից ելնելով՝ ահնրաժեշ-
տություն է: 

ԵՏՄ` միջազգային տնտեսական կազմակերպություն, որը 2-րդ 
անգամ ծնվեց 21-րդ դարում: Նախնական կերպարը ձևավորվել է 
դեռևս 1995 թ.՝ Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Բելոռուսի միջև 
կնքված պայմանագրի համաձայն: Հետագայում այս ցանկը համա-
լրեցին Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը: Արդեն 2010 թ. 
հունվարից նախաձեռնող 3 երկրները պաշտոնապես դրեցին 
Միության հիմքը: Ապա միայն տարաձայնություններից հետո մա-
յիսի 28-ից Բելոռուսը լքեց միության կազմը: Հուլիսի 1-ից ՄՄ ասե-
լով՝ հասկանում էինք Ռուսաստան-Ղազախստան դուետը (զույգը):  

Եվրասիական տնտեսական համագործակցության կամ Մաք-
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սային միության անդամակցության պայմանագիր Հայաստանը 
ստորագրել է 2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին: ԵՏՄ-ի ծնունդը, սակայն, 
համարվում է 2014 թ. մայիսի 29-ը, ծննդավայրը՝ Աստանան: 2014 թ. 
հոկտեմբերի 10-ից՝ անդամակցության պայմանագիր ստորագրե-
լուց հետո, 2015 թ. հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը դարձավ Մաքսային միության անդամ: Այժմ Ղրղզստանի 
անդամակացության հարցը դեռևս քննարկման փուլում է:  

Այն, որ ՀՀ-ի ԱԺ-ի քվեարկության արդյունքում 103 կողմ դիր-
քորոշմամբ որոշվեց, որ մեր անդամակցությունը անհրաժեշտ է, 
դեռևս չի վկայում այն մասին, որ 7 դեմ և 1 ձեռնպահ քվեարկողնե-
րի հնարավոր կանխատեսումները հեռու են իրականությունից: 
Փորձենք անդրադառնալ թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերին: 

Միության կանոնակարգի համաձայն՝ անդամ պետություն-
ներն աստիճանաբար պետք է ստեղծեն դեղագործական, էլեկտ-
րաէներգիայի, նավթի, գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկա: 
Միևնույն ժամանակ 2015-ից Բելոռուսի, Ղազախստանի և Ռու-
սաստանի քաղաքացիները անխափան աշխատանքային գործու-
նեությամբ կարող են հանդես գալ ԵՏՄ անդամ երկրների տարած-
քում: 

Մինչ օրս ՀՀ-ի համար տնտեսապես խոշոր գործընկերներ են 
եղել ԵՄ անդամ երկրները և ՌԴ-ն: Այսօր ՀՀ-ի վարած երկակի 
խաղի արդյունքում պատկերը որոշակիորեն անորոշ է. ապրան-
քաշրջանառությունը ՀՀ և ԵՄ երկրների միջև 2013-ին 2012-ի հա-
մեմատությամբ նվազել է 58 տոկոսով: Ընդ որում՝ ՀՀ-ից արտահա-
նումը դեպի ԵՄ նվազել է 26 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 46: Ներ-
մուծումը ՌԴ-ից նվազել է ընդամենը 19 տոկոսով, արտահանումը 
դեպի ՌԴ՝ 100 անգամ: Սակայն պետք է հաշվի առնել հետևյալ 
փաստը. ՀՀ-ից ՌԴ արտահանումը վիճակագրական իմաստով ար-
տահանում չի համարվում, քանզի համարվում ենք մեկ մաքսային 
տարածք, նույն տրամաբանությամբ էլ ՌԴ-ից ներմուծումը չպետք 
է դիտվի որպես ներմուծում, այնինչ դիտվում է, ավելին՝ նվազում 
19 տոկոսով: 2000-ից մինչ 2009 թվականի համաշխարհային ճգնա-
ժամը նշված երկրների հետ գրանցվել է ապրանքաշրջանառու-
թյան մակարդակի աճի դրական տեմպ, այնուհետև այն սկսել է 
աստիճանաբար նվազել: 
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Վերլուծենք նաև 2014 և 2015 թվականների առաջին եռամսյա-

կի՝ հունվար-մարտ ամիսների արտաքին տնտեսական հարաբե-
րությունների մակարդակային փոփոխությունները: 
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Փաստորեն, անդամակցությունից հետո ծավալներն էականո-

րեն նվազել են. Ղազախստանի հետ առքուվաճառքային գործարք, 
կարելի է ասել, չի կատարվել: Ի հակադրություն այս ցուցանիշ-
ների` 2011 թ. Հայաստան է ներմուծվել 84262 տ հացահատիկ. սա 
2011 թ. ՄՄ-ում գրանցված երրորդ մեծ ցուցանիշն է:  

Բելոռուսը փորձել է փոքր-ինչ մնալ առևտրային հարթակում՝ 
ՀՀ-ին մատակարարելով համեմատաբար էժան տեխնիկա և սար-
քավորումներ:  

Ռուսաստանում նվազել է մեր արտադրանքի նկատմամբ պա-
հանջարկը` փոխարենն ավելանալով ԵՄ անդամ երկրներում: Դե-
պի ՌԴ արտահանում ենք հիմնականում ոգելից և ոչ ոգելից 
խմիչքներ և քացախ, մրգեր, ընկույզներ, ցիտրուսային և բոստա-
նային մշակաբույսերի կեղևներ, քարե, գիպսե և ցեմենտից պատ-
րաստված իրեր, ներկրում ռուսական գազ, որն, օրինակ, 2011 թ. 
կազմել է ընդհանուր ծավալի 77 տոկոսը, հացահատիկ, ալյումին և 
դրանից պատրաստված իրեր: 

Իսկ ԵՄ-ին առավելապես անհրաժեշտ են մեր պղնձամոլիբդե-
նային հանքաքարի պաշարները (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենա-
յին կոմբինատ և «Մեթըլ Փինս» ընկերություն (Ախթալա)), երկրորդ 
տեղում է սև մետաղի արատահումը, որը ներառում է հիմնակա-
նում «Էյ-Սի-Փի» (Ալավերդի) ընկերության արտադրանքը: Փոխա-
րենը ներկրում ենք հիմնականում վառելանյութեր, որի քանակու-
թյունը կրկին նվազել է՝ 58-ից հասնելով 48 տոկոսի: Զարմանալի է 
նաև, որ Ղազախստանից և ՌԴ-ից բացի՝ հացահատիկ ենք ներ-
կրում նաև ԵՄ-ից:  

ԵՏՄ անդամ երկրների համար արտոնություններ սահման-
վում են օրենսդրորեն. հեշտացված է փաստաթղթային հատվածը՝ 
ներկայացվում են միայն 3-ը, որոնցից 2-ն էլ տարածքային հարկա-
յին տեսչություն: Հայաստանից արտահանման դեպքում որևէ մաք-
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սատուրք չի գանձվում, իսկ ներկրելիս՝ 20 տոկոս ԱԱՀ, անհրաժեշ-
տության դեպքում՝ 20 տոկոս աքցիզային հարկ: Նվազել են սառեց-
ված ձկան, ավտոպահեստամասերի որոշ տիպերի, պլաստմասե 
խողովակների և այլ իրերի, ստանդարտային մրգերի մաքսատուր-
քերը, հանվել են կանաչ սուրճի, պոմպերի, կենցաղային էլ. տեխ-
նիկայի որոշ տեսակների մաքսատուրքերը, նկատվել են կահույքի, 
տեխնիկայի որոշ տեսակների, փայտանյութի, պահեստամասերի 
որոշ տեսակների մաքսատուրքերի աճ, իսկ Կառավարության 
ջանքերով մոտ 776 ապրանքատեսակների դրույքաչափեր կմնան 
անփոփոխ մինչ 2020 թվականը: Քննարկվում է նաև միևնույն ար-
ժույթի անցման գործընթացը, որը կրկին հետաձգվում է մինչ 2020 
թվականը. այն փաստորեն ոչ պակաս կարևոր է լինելու 2015-ից:  

Թերևս որևէ ընդհանուր եզրահանգման անհնար է գալ, երբ 
փորձում ենք մի գնդակով 2 նապաստակ խփել. դեպի ԵՄ գնում 
ենք ասոցացման, դառնում ԵՏՄ անդամ. թե ինչպես կանդրադառ-
նա մեզ վրա՝ եռամսյա ցուցանիշներն այդքան էլ խոստումնալից 
չեն: Միևնույն ժամանակ ինչո՞ւ փորձել մեկնաբանել մի քայլ, երբ 
այլընտրանքային տարբերակները պարզապես բացակայում են: 
Այլ է խնդիրը, երբ փորձենք ցանկացած իրադրությունում կարևո-
րել մեր շահերը և առավելագույնս օգուտ քաղել: ՄՄ-ին անդա-
մակցելուց հետո ՀՀ-ի համար տնտեսական տեսանկյունից նոր հո-
րիզոններ են բացվում, երբ խոսքը գնում է անդամ երկրների հետ 
ապրանքաշրջանառության մասին և փակվում՝ եվրոպականաց-
ման ճանապարհին: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. www.1tv.ru 
2. www.armradio.am 
3. www.armstat.am 
4. www.armtimes.com 
5. www.civilnet.am 
6. www.evrazes.com 
7. www.hraparak.am 
8. www.rate.am 
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УЧАСТИЕ АРМЕНИИ В ЕВРАЗЕС И УЧАСТИЕ АРМЕНИИ В ЕВРАЗЕС И УЧАСТИЕ АРМЕНИИ В ЕВРАЗЕС И УЧАСТИЕ АРМЕНИИ В ЕВРАЗЕС И     
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ    
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ  

В статье говорится об участии Армении в Евразийском экономичес-
ком союзе, о представленном отчете первого триместра 2015 года, на 
основе которого было отмеченно положительное и отрицательное влияние 
на экономику РА. Было обращено внимание на изменение объёмов 
экспорта и импорта до и после вступления в ЕврАзеС. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
The article touches upon the issues of integration of the Republic of 

Armenia into Eurasian Economic Union, as well as the report submitted for the 
first trimester of 2015, on the basis of which possible positive and negative 
effects of the integration process on the economy of the RA have been 
discussed. Special attention was focused on the volumes of import and export 
between the member countries before and after the affiliation. 
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ԿԱՊԻՏԱԼԿԱՊԻՏԱԼԿԱՊԻՏԱԼԿԱՊԻՏԱԼ    ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ    ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ    
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸ    ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ    

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    
    

ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ԱրուսյակԱրուսյակԱրուսյակԱրուսյակ        
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար` ԱնանյանԱնանյանԱնանյանԱնանյան    ՄարիետաՄարիետաՄարիետաՄարիետա     
 
 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ կապիտալ ներդրումներ, մեթոդ, դիսկոն-

տավորում, արդյունավետություն, եկամտաբերություն, գնահատում:  
 
Ժամանակակից շուկայական տնտեսական հարաբերություն-

ների պայմաններում ինվեստիցիաների ներգրավման ու խթան-
ման համալիր ծրագրերի մշակումն ու դրանց արդյունավետ կիրա-
ռումը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական ռազմավարության 
առանցքային և առաջնահերթ խնդիրներից է: Ինվեստիցիաները 
կարևոր դեր են խաղում ցանկացած երկրի տնտեսության զարգաց-
ման, երկրի պաշտպանության ամրապնդման, սոցիալական 
խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության՝ դրանք որոշում են ամ-
բողջ երկրի և տնտեսվարող սուբյեկտների ապագան [1]: Ներդրու-
մը ռեսուրսների ակտիվ վերաուղղորդումն է`այսօր սպառելուց 
դեպի ապագայի օգուտ կամ ունեցվածքի օգտագործումը շահույթ 
ստանալու նպատակով: Կապիտալ ներդրումները հիմնական ֆոն-
դերի ստեղծման, ընդլայնման և վերակառուցման նպատակով կա-
տարվող նյութական, աշխատանքային և դրամական ծախսում-
ներն են: Դրանց մեծ ծավալները հնարավորություն են տալիս լու-
ծելու այնպիսի մակրոտնտեսական խնդիրներ, ինչպիսիք են 
տնտեսական աճի ապահովումը, գործազրկության կրճատումը, 
վճարային հաշվեկշռի կարգավորումը: Կապիտալ ներդրումները 
դասակարգվում են հետևյալ խմբերում. 1. Ըստ ներդրումների իրա-
կանացման օբյեկտների` իրային, ֆինանսական և ինտելեկտուալ 
2. Ըստ ներդրումային գործընթացում մասնակցության աստիճա-
նի` ուղղակի և անուղղակի 3. Ըստ ներդրումների իրականացման 
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ժամկետի`կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ [2]: 
Ցանկացած ձեռնարկության տնտեսական, սոցիալական և գիտա-
տեխնիկական զարգացումը էապես պայմանավորված է ներդրու-
մային գործունեությամբ, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում 
տարբեր մեթոդների օգնությամբ գնահատել ներդրումների արդյու-
նավետությունը: Համաշխարհային պրակտիկայում կապիտալ 
ներդրումների արդյունավետության գնահատման համար հիմնա-
կանում կիրառվում են հետևյալ 4 չափանիշները. 1. զուտ դիսկոն-
տավորված արժեք, 2. եկամտաբերության ներքին նորմա, 3. եկա-
մտաբերության ինդեքս, 4. հետգնման ժամկետ:  

 ԶուտԶուտԶուտԶուտ    բերվածբերվածբերվածբերված    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    կամկամկամկամ    զուտզուտզուտզուտ    դիսկոնտավորվածդիսկոնտավորվածդիսկոնտավորվածդիսկոնտավորված    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը 
(ԶԴԱ) արտահայտում է ժամանակի ընթացիկ պահին ստացված 
դրամական եկամուտների և կապիտալ ներդրումների ընդհանուր 
մեծության տարբերությունը: ԶԴԱ-ն որոշվում է հետևյալ բանա-

ձևով.  , որտեղ NPV-ն դրամական միջոցների զուտ 
բերված արժեքն է R1,,,, R2,,,, …, RRRRk -ը n տարվա ընթացքում ստացված 
դրամական հոսքերն են, E-ն` սկզբնական ներդրումները i-ն` հա-
մեմատության դրույքը: Դիսկոնտավորման օգտագործումը հնա-
րավորություն է տալիս նախագծի իրականացման ընթացքում 
տարբեր ժամանակների ծախսերը և արդյունքները բերել համեմա-
տելի տեսքի: Օրինակ` տարեկան 20 % երաշխավորված եկամտա-
բերության դեպքում ցանկանում ենք ներդրումներ կատարել և 5 
տարի հետո ունենալ 200 մլն դրամ, ապա այսօր պետք է ներդնել 
200/(1+0.2)5 =80,4 մլն դրամ: Կամ տարեկան 20 % դրույքով 5 տարով 
ներդրված 200 մլն դրամի ապագա արժեքը կկազմի 
200x(1+0.2)5=497,6 մլն դրամ [1]:  

ԵկամտաբերությանԵկամտաբերությանԵկամտաբերությանԵկամտաբերության    ներքիններքիններքիններքին    նորմանորմանորմանորմանննն    դիսկոնտավորման դրույ-
քի այն արժեքն է, որի դեպքում նախագծի զուտ բերված արժեքը 
հավասար է զրոյի, այսինքն` ներդրումների ներկա արժեքը հավա-
սար է այդ ներդրումներով ստեղծված դրամական հոսքերի ներկա 
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արժեքին: Այս ցուցանիշը բնորոշում է ծախսերի այն առավելագուն 
թույլատրելի մակարդակը, որ կարող են իրականացվել ներդրու-
մային ծրագրի իրականացման ընթացքում: Կգ=Շ/Կ, որտեղ Կգ-ն 
կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գործակիցն է, Շ-ն 
նախագծի իրացումից ստացված շահույթն է, Կ-ն` նախագծի 
իրացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումները: Սրա 
հիմնականան իմաստն այն է, որ ներդրողը պետք է համեմատու-
թյուն տանի ԵՆՆ-ի և ներդրումային ռեսուրսների գնի (CC) միջև: 
Այսպիսով, եթե IRRIRRIRRIRR    >>>>    CCCCCCCC    –ծրագիրը կարելի է րնդունել IRRIRRIRRIRR    <<<<    CCCCCCCC    –
ծրագիրը պետք է մերժվի IRRIRRIRRIRR    ====    CCCCCCCC    –ծրագիրը ոչ շահութաբեր է, ոչ 
էլ վնասաբեր: 

ԵկամտաբերությանԵկամտաբերությանԵկամտաբերությանԵկամտաբերության    ինդեքսըինդեքսըինդեքսըինդեքսը հարաբերական ցուցանիշ է, որը 
բնութագրում է միավոր ծախսից ստացվող եկամուտների մեծու-
թյունը և հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.  

 
որտեղ PI- ն եկամտաբերության ներքին նորման է R1,,,, R2,,,, …, RRRRk-ն` n 
տարվա ընթացքում ստացված դրամական հոսքերը, E-ն` 
սկզբնական ներդրումը i-ն` համեմատության դրույքը: Ընդ որում, 
եթե PI>1, ապա նախագիծն արդյունավետ է, հակառակ դեպքում` 
անարդյունավետ, եթե PI=1, ապա նախագիծը ոչ շահութաբեր է, ոչ 
վնասաբեր [3]: 

ՀետգնմանՀետգնմանՀետգնմանՀետգնման    ժամկետժամկետժամկետժամկետն ն ն ն իրացման սկզբի    պահից մինչև օբյեկտի 
շահագործման այն պահն ընկած ժամանակն է, որի ընթացքում 
շահագործումից ստացած եկամուտները հավասարվում են կապի-
տալ ծախսերին: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ որքան արագ են 
ստացվում ներդրված միջոցների դիմաց դրամական մուտքերը, 
այնքան արագ է հատուցվում ներդրված սկզբնական գումարը, և 
այնքան մեծ է տվյալ նախագծի նկատմամբ վստահելիությունը: Այն 
որոշվում է հետևյալ բանաձևով` PP=I/CFPP=I/CFPP=I/CFPP=I/CF, որտեղ PP-ն հետգնման 
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ժամկետն է, I-ն` ներդրումների ծավալը, CF-ը` ներկա արժեքով 
դրամական հոսքի միջին տարեկան մեծությունը:  

Օրինակ` ձեռնարկությունում իրականացվել են արտադրու-
թյան վերակառուցում և տեխնիկական վերազինում, որոնց կա-
տարման համար ծախսվել է 20 մլն դրամ: Դրա արդյունքում դրա-
մական մուտքերը (զուտ շահույթ + ամորտիզացիոն հատկացումներ) 
հաշվարկային ժամանակաշրջանում ըստ տարիների կազմել են. 

  Տարիները, դրամական մուտքերը` մլն դրամ.  
 1-ին` 4.8, 
 2-րդ` 7.2, 
 3-րդ` 8.0,  
 4-րդ` 10.0,  
 5-րդ` 6.0: 
Դիսկոնտի դրույքաչափը կազմում է 20 %: Պահանջվում է 

տարբեր մեթոդների օգտագործմամբ որոշել կատարված ծախսերի 
հետգնման ժամկետը: 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում....    
1. Որոշում ենք հետգնման ժամկետը`առանց հաշվի առնելու 

դրամական մուտքերի դիսկոնտավորումը. 
ա) Դրամական մուտքի միջին տարեկան մեծությունների 

հիման վրա: Դրամական մուտքերի միջին տարեկան մեծությունը 
կկազմի (4.8+7.2+8.0+10.0+6.0)/5=7,2, հետգնման ժամկետը` 
20/7.2=2.78 տարի, 

բ) Մինչև կապիտալ ներդրումների մեծության ծավալին հաս-
նելը` ըստ տարիների դրամական միջոցների աճման հիման վրա: 
Այս դեպքում հետգնման ժամկետը կազմում է 3 տարի, քանի որ 
այդ տարիներին կուտակվում են կապիտալ ներդրումների 
ծածկման համար բավարար չափով դրամական միջոցներ` 
4.8+7.2+8=20 մլն դրամ:  

2. Հետգնման ժամկետը հաշվարկենք` հաշվի առնելով դրա-
մական միջոցների դիսկոնտավորումը:  
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ա) Ըստ տարիների` դրամական մուտքերի դիսկոնտավորված 
գումարը կկազմի. առաջին տարի` 4.8/(1.0+0.2)=4.0, երկրորդ 
տարի` 7.2/(1.0+0.2)2=5.0 երրորդ տարի` 8(1.0+0.2)3=5.0, չորրորդ 
տարի` 10.0/(1.0+0.2)4 =4.8 հինգերորդ տարի` 6/(1.0+.02)5= 2.4: 
Դիսկոնտավորված դրամական մուտքերի միջին տարեկան մեծու-
թյունը կկազմի (4.0+5.0+4.64+4.8+2.4)/5=4.168, հետգնման ժամկետը 
կլինի 20/4.168=4.80 տարի: 

բ) Մինչև կապիտալ ներդրումների մեծությանը հասնելը`ըստ 
տարիների դրամական միջոցների աճման հիման վրա` 

(20-(4+5+4.64+4.8))/2.4=4.65 տարի:  
Այսպիսով. 
1. Տարբեր մեթոդների հիման վրա հաշվարկված կապիտալ ներ-

դրումների հետգնման ժամկետները էականորեն տարբերվում են:  
2. Հետգնման ամենաօբյեկտիվ ժամկետը 4.65 տարին է:  
3. Առանց դիսկոնտավորումը հաշվի առնելու հաշվարկված 

հետգնման ժամկետի որոշման եղանակները իջեցնում են նրա 
մեծությունը:  

 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Պարսեղյան Ե., Իրական ինվեստիցիաների (կապիտալ ներդրումների) 
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը, 
Երևան, 2008: 

2. http://www.aup.ru/books/m79/5_3.htm  
3. http://finzz.ru/6-metodov-ocenki-effektivnosti-investicij-v-excel-raschet-
na-primere-npv-pp-dpp-irr-arr-pi.html 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТМЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТМЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТМЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ    
ВЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННВЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННВЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННВЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЫХ УСЛОВИЯХ ЫХ УСЛОВИЯХ ЫХ УСЛОВИЯХ     

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИРЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИРЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИРЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ    
Саакян Арусяк Саакян Арусяк Саакян Арусяк Саакян Арусяк     

ВГУ, Управление, 4-ий курс 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

В работе мы рассмотрели основные методы оценки эффективности 
инвестиций. Ясно, что предприниматели одну и ту же задачу решают 
разными методами, которые отличаются как сделанными расходами, так и 
временем реализации. Поэтому необходимо выбрать лучший. Такой 
вариант должен предполагать минимальные расходы или максимальную 
прибыль. Лучшей считается та инвестиционная программа, которая обес-
печивает самый большой доход за единицу вложенного капитала в крот-
чайшие сроки. Поэтому для продвижения инвестиций целесообразно, 
обеспечить. 
  1. Высокая степень привлекательности инвестиции, 
  2. Стабильное законодательство, 
  3. Низкий уровень коррупции, 
  4. Доступность информации об окружающей инвестиционной среде. 
 
 

THE METHODS EVALUATING THE EFFECTIVENETHE METHODS EVALUATING THE EFFECTIVENETHE METHODS EVALUATING THE EFFECTIVENETHE METHODS EVALUATING THE EFFECTIVENESS SS SS SS     
OF CAPITAL INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS OF CAPITAL INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS OF CAPITAL INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS OF CAPITAL INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS     

OF A MARKET ECONOMYOF A MARKET ECONOMYOF A MARKET ECONOMYOF A MARKET ECONOMY    
Sahakyan Arusyak Sahakyan Arusyak Sahakyan Arusyak Sahakyan Arusyak     

VSU, Management, 4th course 
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

At work are discussed the main methods of evaluating the effectiveness of 
investments. It appears that entrepreneurs choose solving the same problem in 
different ways., which differ in their costs and terms of implementation. 
Therefore it is necessary to choose the best. The best program indications are 
minimum costs and maximum results-profits. It is considered the best 
investment program, which provides the largest income per unit and the 
shortest implementation time frame. It is therefore appropriate to provide for 
the promotion of investments. 

1. High degree of investment’s attractiveness,  
2. Stable legislation, 
3. Low level of corruption, 
4. Availability information about investment environment. 
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՅՈՒՆՅՈՒՆՅՈՒՆ    
    

ФИЛОЛОГИЯФИЛОЛОГИЯФИЛОЛОГИЯФИЛОЛОГИЯ    
    

PHILOLOGY PHILOLOGY PHILOLOGY PHILOLOGY     
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ԱՐԴԻԱՐԴԻԱՐԴԻԱՐԴԻ    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ    ՊՈԵԶԻԱՅԻՊՈԵԶԻԱՅԻՊՈԵԶԻԱՅԻՊՈԵԶԻԱՅԻ    ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ    
    

ԱլավերդյանԱլավերդյանԱլավերդյանԱլավերդյան    ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    
ԳՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկ.՝ բ. գ. թ., դոցենտ ՄհերՄհերՄհերՄհեր    ՔումունցՔումունցՔումունցՔումունց  
  
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝՝՝՝ գրական նոր սերունդ, նոր ձև, նոր հերոս, 

մետաֆոր, անտիպոեզիա, մոդեռնիզմ, ենթատեքստ, նյութի թաքնված 
շերտ, անալիտիկ պոեզիա: 

 
Նոր երաժշտության համար նոր ականջներ են հարկավոր: 

 Ֆրիդրիխ Նիցշե 
 
20-րդ դարի 70-80-ական թթ. հայ գրականության մեջ 

հայտնվեց բանաստեղծական մի սերունդ, որն աչքի ընկավ իր 
մարդըմբռնմամբ, կենսափիլիսոփայությամբ ու գրելու նոր ձևերով 
ու եղանակներով: Այս սերնդի ձևավորմանը, ինչպես գիտենք, նա-
խորդել էր Սևակյան շրջանը` 60-ական թթ., երբ ի հայտ էր եկել 
նոր մարդու կերպարը: Այդ կերպարն էլ արդեն զարգացում ապ-
րեց, կարծես հղկվեց, առավել զգայուն դարձավ արդեն 80-ական-
ներից սկսած: 

Այս շրջանի բանաստեղծական սերունդը հայտնվեց պատմա-
կան ռիթմի փոփոխության մեջ. մինչ այդ տեղի էին ունեցել սո-
ցիալ-պատմական, հասարակական-քաղաքական մի շարք իրա-
դարձություններ, և այլ էր բարոյահոգեբանական մթնոլորտը: 80-
ականների սերունդը մարդու ինքնըմբռնման նոր մեթոդներով 
առավել մոտ գտնվեց 60-ականների բանաստեղծական ծրագրին: 
«Սակայն այս երկու սերունդների տարբերությունը նրանում էր, որ 
60-ականներն ունեին բանաստեղծական նոր հարթություն դուրս 
գալու հիմք և առիթներ. առաջինը բանաստեղծական նախորդ ար-
ժեքների սպառվածությունն էր, երկրորդը` գեղագիտական համ-
ընդհանուր զարգացումներն ու դրանցով պայմանավորված պոե-
տական նոր ձևերի ու եղանակների անհրաժեշտությունը: Իսկ 80-
ականները չունեին թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը, այլ փոխարենը` անկա-
յուն և միաժամանակ պրագմատիկ մի իրականություն` իր ապ-
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րիորի զարգացումներով, անկանխատես ու անծրագիր ընթացքով 
ու փութեռանդությամբ: Նման հանգամանքներում էլ ժամանակա-
կից գեղարվեստը (մասնավորապես պոեզիան) հարկադրված 
եղավ ներփակվելու ինքն իր մեջ` ստեղծելով այլ մի իրականու-
թյուն` համահունչ իր օրենքներին, գոյության կերպին ու նախա-
խնամությանը» [11, 1]: 

Եվ մարդը, որը սիրում էր վիճել ինքն իր հետ, 
և մարդը, որը երբեմն կարոտում էր 
պահարանում խնամքով կախ տված թիկնոցն հնամաշ,- 
հնազանդ, երազկոտ ու հասկացող ժպիտով նայում էր 
պատուհանից դուրս: Իսկ այնտեղ ծառն էր, 
որը հայելու դեմ նստած ծերացող տղամարդու  
հուսահատությամբ պոկոտում էր գլխից 
անվերջ խտացող տերևները դեղին…: Եվ մարդը, 
որը սիրում էր վիճել ինքն իր հետ`  
երկար նայեց պատուհանից դուրս, 
և հետո լուռ, և հետո անխոս 
համաձայնվեց [3]: 
Ներփակումը չխանգարեց, ընդհակառակը, օգնեց՝ ունենալու 

բանաստեղծների մի հրաշալի սերունդ (Հովհաննես Գրիգորյան, 
Արմեն Շեկոյան, Հենրիկ Էդոյան, Արմեն Մարտիրոսյան,Վիոլետ 
Գրիգորյան, Էդուրադ Հարենց, Հուիկ Արա և այլք), որոնք, պոեզիա-
յի այսօրը տեսնելով, ամուր կառչեցին ժամանակից և վերհանեցին 
տագնապները, հակասությունները: Հեշտ ու հանգիստ չեղավ այս 
բանաստեղծների ճանապարհը: Նրանք պիտի հայտանբերեին 
իրենց, ժամանակը և հրապուրվեին նորարարություններով: Պիտի 
փորձեին հասկանալ մտավոր, զգայական, հոգևոր աշխարհներում 
կատարվող երևույթները, հասարակության ընթացքը: Մարդը հո-
գեբանություն է, ու եթե մեր կյանքը վատն է, ուրեմն մարդու հոգե-
բանությունն է վատը: Ամեն ինչ հանգում էր մարդուն, այսինքն՝ 
մարդու խնդիրն էր դրված: 

Այս սերնդի ընդունումը հասարակության կողմից նույնպես 
սահուն չէր: Ընթերցողները նախատել և նախատում են նրանց 
ավանդականներից հեռանալու համար: Իսկ ի՞նչ է ավանդականը: 
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Արդյո՞ք պետք է ամուր կառչել ավանդականից և չընդունել ոչ մի 
փոփոխություն, անգամ այն դեպքում, երբ դա տանում է զարգաց-
ման, տանում է նոր խոսքի: Ապոլիները, որը նույնպես մեղա-
դրվում էր դասական ոճի դեմ մեղանչելու համար, այսպես է պա-
տասխանում իրեն մեղադրողներին. «Ինչ վերաբերում է այն հան-
դիմանություններին, որ ես քանդարար եմ, ժխտում եմ կտրակա-
նապես, որովհետև ես երբեք չեմ քանդել, այլ, ընդհակառակը, 
ձգտել եմ կառուցել: Դասական բանաստեղծությունը խորտակիչ 
հարձակման է ենթարկվել ինձանից առաջ: Իսկ եթե փորձեր եմ 
արել օգնել նոր ուղղություններին, ապա դա արել եմ ոչ ի վնաս 
անցած ուղղությունների»: 

Հայ պոեզիայում այս շրջանի ներկայացուցիչները շարժվեցին 
բանաստեղծության ոչնչացման ուղիով հանուն բանաստեղծու-
թյան, ինչի շնորհիվ էլ այն ճշմարտացավ և առաջընթացի մեջ դար-
ձավ ավելի մարդկային ու մարդամոտ: 

«Հնում մահացածներին սգալու համար վարձում էին եղերա-
մայրեր, սրանք իրենց ողբ ու կականը գունազարդում էին ամենա-
շքեղ բառերով, ամենաընտիր «համեմունքներով», անխնա օգտա-
գործում էին ածականների հեղեղը, չանգռում էին երեսները, ծե-
ծում էին դեմքերը և այլն… իսկ նրանք, ովքեր իսկապես ապրում 
էին վիշտը` հարազատները, լուռ արտասվում էին և մեկ-մեկ ար-
տասանում հատ ու կենտ անկապ բառեր: Այսինքն` ինչքան ուժեղ 
է զգացմունքը (ուրախության կամ տխրության), այնքան պակաս է 
գեղեցկախոսությունը, և շատ է ճշմարտությունը: Ուրեմն, ճշմա-
րիտ արվեստը պիտի հետզհետե ազատվի զարդարանքներից: Բա-
նաստեղծության մեջ դա կատարվում է ածականների պակաս գոր-
ծածությամբ»,- նորի և ավանդականի պայքարի մասին իրավացիո-
րեն նկատում է ժամանակակից ստեղծագործող Հովհաննես Գրի-
գորյանը [4]: 

Այնուամենայնիվ, ո՞վ եղավ «վերջի» ու «սկզբի» բանաստեղծը, 
որը «հեռացավ ավարտուն և մեկընդմիշտ կառուցված շենքից»՝ նոր 
սկիզբ դառնալու համար: Այդ դերը վերապահված էր Սևակին: Նրա 
դերակատարությունը իրացված մարդուն վերջնականապես հրա-
ժեշտ տալն էր և նոր բանաստեղծության ծրագրի առաջադրումը: 
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Այդ իսկ առումով Պ. Սևակը հայ պոեզայի պատմության մեջ եղավ 
նա, որը միաժամանակ և՛ վերջի բանաստեղծ էր, և՛ սկզբի, ինչով էլ 
պայմանավորված է նրա մեծությունն ու դերակատարությունը հայ 
բանաստեղծության զարգացման պատմության մեջ [11, 10]:  

Նոր մարդու կերպարն սկիզբ դրվեց 60-ականների պոեզիա-
յում: Այս նոր սերունդը երևան հանեց բանաստեղծական մի որակ, 
որին բնորոշ էր հրաժարումը իդեալներից, վեհ գաղափարներից, 
պաթետիկությունից: Փաստորեն 60-ականների սկզբներին գրած 
մեր բանաստեղծությունները պարզապես նոր ժամանակի ոգով 
ապրելու և դրա համապատասխան ձևերը գտնելու արտահայտու-
թյուններն էին: Իսկ դրանց արտահայտման միջոցներն էին պարո-
դիան, երգիծանքը, սեփական անձը կամ, ընդհանրապես, մարդուն 
հեգնելը: Այս ամենի սկզբնավորողը եղավ Հովհաննես Գրիգորյանը 
[13, 65]: Որպես ասվածի լավագույն օրինակ՝ կարելի է հիշել «Կի-
րակի» բանաստեղծությունը, որի ամեն մի տուն հեգնանքով է 
շնչում, ամեն մի տան մեջ ծաղրվում է մի երևույթ. ահա դրանցից 
մեկը. 

Հետո սկսվում է կուսակցականների հանդիսավոր 
շքերթը` հոգեցունց երաժշտության ուղեկցությամբ – 
նրանք հերթով գրկում ու սեղմում են ինձ իրենց 
լայնահուն կրծքին, համոզված, որ ես իմ ձայնը 
տալու եմ նրանց, և ես երդվում եմ բոլոր 
կուսակցական և անկուսակցական սրբություններով, 
որ իմ ձայնն անպայման տալու եմ նրանց – անվերադարձ, 
որովհետև իմ ինչի՞ն է պետք ձայնը, 
և որ վերջնականապես որոշել եմ կյանքիս մնացած 
մի քանի հարյուրամյակն անցկացնել առանց ձայնի, 
առանց ծպտուն հանելու, մի խոսքով սուս & փուս… [5] 
Այդ հարցում ինքնատիպ գտնվեց նաև Էդվարդ Միլիտոնյանը: 

Նրա հեգնանքը թեթև է: Հեղինակը անդրադառնում է պատմական 
երևույթներին, բայց արդեն այլ տեսանկյունից: Ժամանակն ու տա-
րածությունը իրար են բախվում ներկային հուզող հարցերի վեր-
հանման համար. 

Հնդկական օվկիանոսի ափին արտասվում էր 



174 

Ալեքսանդր Մակեդոնացին, 
Նա չէր տեսնում ցամաք, որ կարող է նվաճել։ 
Նա չէր կարող ջուրը գրավել, 
Ջուրը վազում էր մատների արանքով, 
Մտքի մաղի մեջ չէր մնում օվկիանոսը։ 
Ամեն ինչ նվաճելու համար պիտի մահանալ։ 
Եվ կնքեց մահկանացուն արագ 
Եվ զմռսած ծրարն ուղարկեց մեզ, 
Որ չենք կարողանում բացել 
Այս էլ քանի դար։ 
Եվ արտասվում ենք նրա պես, 
Նրա արցունքներով [10]: 
Արդեն մեկ տասնամյակ անց՝ 70-ական թթ., հայ պեզիան դառ-

նում է ավելի օբյեկտիվ: «Պատկերներ և կեսօր» ժողովածուում Էդո-
յանը գրում է. «Ես ոչ թե ցանկություն եմ արտահայտում, այլ վի-
ճակ»: Այսինքն՝ այդ «վիճակը» ուղղված է ոչ թե դեպի ցանկությու-
նը, որ ավելի սուբյեկտիվ բնույթ ունի, այլ դեպի ցանկության 
առարկան: Բանաստեղծը ցույց է տալիս իրերի ներքին կապերն ու 
հարաբերությունները և դրանց միջոցով առարկայացնում է հոգե-
վիճակը: Այսինքն՝ այս շրջանում կարևորվում է ինչը, և ոչ՝ նրան 
ուղղված ցանկությունը: Եվ դրա շնորհիվ էլ բանաստեղծության 
հիմքը դառնում է ավելի իրական ու ճանաչելի, քան թվում է առա-
ջին հայացքից: Ահա թե ինչու 50-60-ական թթ. լիրիկային փոխա-
րինում է փիլիսոփայական-հոգեբանական ենթատեքստերով հա-
րուստ անալիտիկ պոեզիան՝ մեր բանաստեղծական լեզվի համար 
բացելով մի նոր ասպարեզ: Այս զարգացումն արդեն բնորոշ է 80-
ականների ստեղծագործություններին: 80-ականների պոեզիայում 
նույնպես տեսանելի էր հեգնանք, ծաղր, պարոդիա: Տարբերությու-
նը այդ երևույթների դրսևորման ձևն էր, որ նկատվեց «հակագրա-
կանության» մեջ: Դրա մասնակի դրսևորումներից է, այսպես կոչ-
ված, անտիպոեզիան: Շարունակելով դասականազերծման դժվա-
րին ուղին՝ հեղինակներից ոմանք հասան մի այլ ծայրահեղության:  

«20-րդ դարի վերջերին և նոր դարի սկզբին մեզանում մեծ աղ-
մուկ հանեց «անտիպոեզիա» կոչված երևույթը, որի ներկայացու-
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ցիչները՝ Վ. Գրիգորյանը («Քաղաքը»), Ա. Շեկոյանը («Անկապ եր-
գեր» «Անտիպոեզիա»), Մ. Պետրոսյանը («Կանոնական պատմու-
թյուններ») և մի քանի ավելի երիտասարդ ստեղծագործողներ, 
մարտահրավեր նետեցին դասական բանաստեղծությանը հատկա-
պես լեզվի, պատկերավորության ու ժանրի ասպարեզում» [13, 73]: 

Որո՞նք էին այսպիսի պոեզիայի առաջացման պատճառները: 
Ինչպես գիտենք, դարավերջին հայ ժողովրդի կյանքում կտրուկ 
շրջադարձ կատարվեց: Բանաստեղծների մի մասը թողեց բանաս-
տեծությունը՝ մտնելով քաղաքական դաշտ. «Դեռ երեկ պետական 
պլանով իր գրքերը հրատարակող ու հոնորար ստացող «ազատ» 
արվեստագետը կարծես միանգամից փոխակերպվեց, դարձավ ցու-
ցարար, գործազուրկ, պատերազմիկ, կամ քաղաքական գործիչ»,- 
նկատում է գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանը: Ստեղծված իրա-
վիճակում, թվում է, հայ պոեզիան դժվարությամբ կկարողանար 
ոտքի կանգնել ու շարունակել իր ընթացքը: Շատերը խոսք բա-
ցեցին «պոեզիայի մահվան» մասին: Բայց ահա այս ժամանակ պոե-
զիայի աշխարհում ավանդույթներին մարտահրավեր նետեցին Ար-
մեն Շեկոյանը, Վիոլետ Գրիգորյանը, Մարինե Պետրոսյանը և այլք: 

Առաջինը հայ իրականությունում Վ. Գրիգորյանը ազատվեց 
լեզվական տաբուներից, ազատություն ձեռք բերեց և գրեց այնպես, 
ինչպես ուզում էր: Բայց նրան սրերով դիմավորեցին, պարսավե-
ցին՝ այդպես էլ չբերելով գիտական լուրջ պատճառաբանումներ: 
Այնինչ, ըստ էության, խոսքի գռեհկության պատճառը միջավայրի 
գռեհիկ լինել էր: «Բանաստեղծը ստիպված է լինում գռեհկության 
դեմ զենքով պայքարել՝ ինքն իր մեջ մնալով գեղեցիկ ու բարոյա-
կան: ….Վիոլետի ժամանակով թելադրված այս ապստամբ կեց-
վածքը իր մեջ ծրագրայնություն ունի և կփոխվի, եթե փոխվի ինքը՝ 
ժամանակը: 

Ժամանակակից պոետական խոսքը հնչում է նաև պայմանա-
կան պատկերից դուրս, հրապարակախոսական բաց տեքստով, 
որովհետև հիմա ամեն ինչ բաց է: 

Հիմա թալանում են բացեիբաց 
Գողանում են այն, ինչ տեր չունի… 
Գողանում են երեկվա գաղջ տրամադրությունդ 



176 

և նորածին հրճվանքդ ազատության [7]» [1]: 
Անտիպոեզիայի բանագավառում համամեմատաբար լավ ըն-

դունելություն գտավ Ա. Շեկոյանը: Պատճառը թերևս նրա զուսպ 
բառապաշարն էր: Շեկոյանը չի փնտրում նոր ձևեր, նոր թեմաներ, 
նրա նյութը անսպառ է, որովհետև պատկերում է առօրյան, ծաղ-
րում այն՝ իր բազմազան դրսևորումներով: 

Ես ցերեկներն իմ կյանքն եմ ապրում, 
իսկ իրիկունները խոսում եմ քաղաքականությունից: 
 
Ես ցերեկներն իմ կյանքով եմ ապրում, 
իսկ իրիկունները խոսում եմ հայրենասիրությունից: 
 
Ես ցերեկներն իմ փայն եմ խլում, 
իսկ իրիկունները խոսում եմ մարդասիրությունից: 
 
Ես ցերեկները սերիալներ եմ թարգմանում, 
իսկ իրիկունները խոսում եմ դրանց վնասներից [12]: 
 
Շեկոյանը դիմում է բնաստեղծական բոլոր կառույցների կազ-

մաքանդմանը: Պատահական չէ, որ նա գրում է չափածո հանգա-
խաղով` հանրահայտ բանստեղծությունների պարոդիան անելով: 
Նրա գրական հնարքը` ժարգոնի ու գրականի, նույնիսկ երբեմն 
գրաբարի խառնուրդը, հայաստանյան կյանքի անորոշության ու 
անարդարության հեգնանքն է ներկայացնում: Իսկ օրինակ «Երևան 
հյուրանոց» կոչվող ստեղծագործությունը, որ Շեկոյանը պոեմ է 
անվանել, նպատակ ունի կազմաքանդել պոեմի ժանրի ամբողջա-
կան պատկերացումը, և դրա արդյունքում փաստացի անուների 
հիշատակումից այն կողմ այլևս ոչինչ չի մնում: 

Ինձ գիտեն Պիլն ու Արեշի Կինտոն, 
…Լյուդվիգ Դուրյանն ու Գնունու Լութոն, 
Սրբազանն ու մեր Լութոն, որ հիմի 
իգդիրցիներին բերում է ի մի: 
Եվ ահա պոեմն ավարտվում է այսպես. 
Ես սիրում եմ Ձեզ, չնայած երբեք 
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չեք պատասխանել իմ խեղճ հարցերին: 
Սիրում եմ անցած-գնացածներին, 
սիրում եմ եկած-մնացածներին, 
…բոլոր բարձրացած ու ցցվածներին, 
բոլոր բարձրացած ու գցվածներին, 
բոլոր բարձրացած ու ձգվածներին,  
բոլոր բարձրացած ու հղկվածներին, 
բոլոր խեղճացած ու քցվածներին, 
բոլոր խեղճացած ու կքվածներին, 
բոլոր խեղճացած ու լքվածներին: 
…Կսիրեմ Ձեզ ու Կյանքն այս, քանի դեռ 
նախագահը չի դրել իր վետոն [12]: 
Պոետիկայի առումով հակադիր բևեռում է Հենրիկ Էդոյանը: 

Փնտրելով նոր հենակետ՝ նա հենման լավագույն միջոց է ընտրում 
լեզուն` իբրև «մտքի ստեղծման ընթացք»: Եվ մտքի ստեղծան ըն-
թացքում դիմելով լեզվին, «խաղալով» լեզվի հետ՝ ազատորեն կա-
տարում է բովանդակային տեղաշարժեր, փոփոխություններ: 
«Պոետը ոչ թե վերցնում է պատրաստի նյութը և այն ձևավորում 
լեզվի տեսանկյունից, այլ մտնում է լեզվական-բառային շարժման 
մեջ, ստեղծում լեզու, որը նշանակում է նաև գեղարվեստական 
միտք, գաղափար, քանի որ լեզուն ընդգրկում է մարդու հոգեկան 
կառուցվածքի բոլոր շերտերը` իրենց արտաքին և ներքին հարա-
բերությունների մեջ» [8, 258]: Այսպիսով, պոետական լեզուն սուբ-
յեկտիվ լինելուց բացի, օբյեկտիվ նշանակություն էլ է ստանում, և 
օբյեկտիվի ու սուբյեկտիվի միաձուլման շնորհիվ էլ ստեղծվում է 
փոխաբերությունը, մետաֆորը՝ «իր մեջ վերցնելով այդ երկու տա-
բեր հակադիր շերտերը միաժամանակ» [8, 258]: Մետաֆորի, 
խորհրդանիշների, փիլիսոփայական խոհի միջոցով էլ տրվում է 
բանաստեղծության հիմնական իմաստը: 

Այսքան առավոտներից հետո 
ցերեկը դատարկ է մնում: 
Ցերեկը, որի վրա, 
դու ուզում ես կարել քո խոսքը, 
փշրվում է քո դեմ, 
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և մնում է խոսքը, 
միայն խոսքը, 
որից փախչում ես դու: 
Դու փողոցում կորցնում ես 
քո հարստությունը և աղքատանում: 
Հետո փողոցի վրա կարելով քո աղքատ դեմքը 
դու հեռանում ես: 
Ցերեկը նորից դատարկ է մնում 
առանց քեզ [8]: 
Էդոյանի պոեզիային բնորոշ է նաև «բարձրաձայն» լռությունը: 

Մարդկային տագնապի կրողը լինելով՝ նա խորանում է երևույթնե-
րի էության մեջ և տեսնում լռությունը: Խոսքի ու լռության հակա-
դրամիասնականությունն է գերիշխող: 

Հոգին թողնում է աղմուկի ժայռերը եւ ձգտում 
վերադառնալ դեպի լռություն– 
այդտեղից սկսվում է երաժշտությունը, 
ձայներն ավարտվում են եւ լռության ինքնասույզ, 
բաց կանաչ դաշտում 
հնչյունն ազատվում է իր ստվերներից 
Եվ ճախրում ազատ տարածության վրա, 
ապրում այնտեղ, ինչպես ինքնիշխան քամի– 
այդտեղից սկսվում է երաժշտությունը [8]: 
Վերադարձ դեպի անցյալ, դեպի սկիզբ, երբ սկիզբը ոչինչ էր, և 

հենց այդ ոչնչից էլ ծնվեց ամեն ինչ, ծնվեց երաժշտությունը, 
այսինքն՝ խոսքը:  

Արդի հայ պոեզիայի առանցքային հարցերից են նաև ձևի, բա-
նաստեղծական կառույցի դրսևորումները: Մոդեռնիստական գրա-
կանությունը, դեռևս 60-ականներից սկսած, աչքի ընկավ տողերի 
ու բառերի անկանոն դասավորվածությամբ, կետադրական նշան-
ների բացակայությամբ և հանգավորման ոչ պարտադիրությամբ: 
Բայց այս քայլը ևս հեշտությամբ չընդունվեց քննադատների կող-
մից: Նորից օգնության հասավ Հ. Գրիգորյանը՝ բացատրելով իրենց 
ընտրած ուղու պատճառը և կարևորությունը. «Այսօր, երբ առավել 
քան երբևէ մարդկանց բոլոր զգայարանները չափից ավելի լարված 
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են, և զգացմունքները` կոնկրետացած, անհնարին է հանգավոր-
ված խոսելը: … յուրաքանչյուր բառ անփոխարինելի է իր արժեքի 
տեսանկյունից, իսկ քանի որ հանգավորելու դեպքում վտանգ կա 
հանուն կոկիկ հանգի գնալ բազմաթիվ բառափոխությունների, 
ուրեմն, այժմ ավելի ճիշտ կլինի ընտրել սպիտակ բանաստեղծու-
թյան կառուցման ձևը: Իսկ երբ բանաստեղծական տողը շատ է 
ցայտուն լիցքավորման տեսակետից, և հիմնական ասելիքը՝ շփո-
թեցնող, տողատակի իմաստներ չկան (իսկ սա վերաբերում է ոչ 
միայն բառին և տողին, այլև ամբողջ բանաստեղծությանը), ապա 
կետադրությունը նույնպես դառնում է ավելորդ» [6, 71]: 

Եվ ահա տուրք տալով բանաստեղծության տաղաչափության 
ազատ ձևին՝ հայ պոեզիայի իրականության մեջ երևան եկան այն-
պիսի գրողներ, որոնք իրենց հետ բերեցին բառերի յուրօրինակ աշ-
խարհ և նույնքան յուրօրինակ մտածողություն: Այս առումով կա-
րելի է առանձնացնել հատկապես Սոնա Վանին և Էդուարդ Հա-
րենցին: Սոնա Վանը, օրինակ, շատ հաճախ դիմում է Սուրբ գրքին, 
միջնադարյան տաղերգությանը՝ հաշվի առնելով, որ «բառը գի-
տակցվում է իբրև արարչության ժամանակներից տրված մեծա-
գույն շնորհ, և գրողը ձգտում է բառի միջոցով երևույթը պատկերել 
մետաֆիզիկական չափումներում» [2]:  

Երբ մահացավ հայրս 
ես 
մկրատը ձեռքիս 
նախ վազեցի ազատ 
սենյակով մեկ 
կարճացրի փեշս 
ծխեցի 
և դուրս եկա 
ղուշբազ Աղասի հետ 
մյուս կիրակի 
երբ դու՛ մեռնես 
Աստված 
(իսկ Դու կարող ես չէ՞... եթե ուզես) 
ես հաջորդ օրը 
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կհամբուրեմ չքնաղ 
Մագթաղինացուն 
ինչե՜ր 
ինչե՜ր 
կանեմ... 
եթե վստահ լինեմ 
որ Դու չկաս [Սոնա Վան, Երբ իմանամ չկաս]: 
Ինչ վերաբերում է Է. Հարենցին, ապա պիտի ասել, որ նրա 

պոեզիան աչքի է ընկնում ասույթների հագեցվածությամբ, տողի 
շեշտակիությամբ, կարճ, բայց բովանդակային ասելիքով և իմաս-
տի խտությամբ: Նա ստեղծագործում է և՛ բանաստեղծության տա-
ղաչափության ազատ ձևով, և՛ դիմում է կշռույթավոր չափածոյին: 
Երկու ձևն էլ հարազատ են նրան, և երկուսով էլ նրան հաջողվում է 
ստեղծել տեսանելի, «գունավոր» պատկերներ, ինչի շնորհիվ էլ 
ցանկացած բանաստեղծություն արվեստի մի գործ է հիշեցնում: 
Ահա դրանցից մեկը. 

Ես հիմա 
Հատ-հատ պոկում եմ լռության թարթիչները 
Ու կարկատում աղոթքս, 
Որ պատռվել է երանգներից բառի… 
Հիմա երանգն ավելին է, քան ձայնը… 
Ու ես արդեն 
Ոտաբոբիկ եմ մտնում Հույսի եկեղեցին, 
Որ քայլերս բախտիս 
ձայներ չնկարեն: 
Շշուկներից քանի՜ ոտնահետք է ճաքել… 
Իսկ իմ ոտնահետքը 
իմ աղոթքն է սիրուս, 
Որ երբեք չի ավարտվում, 
Որովհետև չի՛ գունավորվում բառով… 
Իսկ հիմա 
Գլխավոր գույնը այն է, 
Որ սերը զգացմունքի բանաստեղծությունն է… 
Որ մուսաները կին չե՛ն դառնում… [9] 
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Այսպիսով, կարելի է ասել, որ նոր սերնդի ստեղծագործու-
թյունները աչքի են ընկնում. 

1. անկանխատես ընթացքով,  
2. հանգավորման ոչ պարտադիրությամբ, 
3. առարկաների գերակշռությամբ, բայց որպես համապատկեր, 
4. մենության մեջ ներամփոփվելու պահանջով, 
5. բառիմաստային փոխանցումներով՝ արտաքին փոփոխու-

թյուններ կատարելու համար, 
6. մետաֆորային տիպաբանությամբ: 

 
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Ավետիսյան Զավեն, Նորագույն գրականության զարգացման մի-
տումները, Մենագրություն, Զանգակ, Երևան, 2003: 

2. Ավանեսյան Արմեն, Ժամանակակից հայ պոեզիայի ներկան, Գրա-
կան թերթ, 2014, 1 դեկտեմբերի: 

3. Գրիգորյան Հովհաննես, Գիշերահավասար, բանաստեղծությունների 
ընտրանի, Երևան, 2005: 

4. Գրիգորյան Հովհաննես, Թե ինչպես «անհետացավ» բանաստեղծու-
թյունը, Գրական թերթ, 1970, 6 նոյեմբերի: 

5. Գրիգորյան Հովհաննես, Երբեք չմեռնես - ահա թե ինչ կասեմ քեզ, 
Բանաստեղծություններ, Երևան, 2010: 

6. Գրիգորյան Հովհաննես, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան, 
2008: 

7. Գրիգորյան Վիոլետ, Քաղաքը, բանաստեղծություն, Լոս Անջել-
ես, 1998:  

8. Էդոյան Հենրիկ, Շարժում դեպի հավասարակշռություն, հոդվածներ, 
էսսեներ, Երևան, Սարգիս Խաչենց, Փրինթինֆո, 2009: 

9. Հարենց Էդուարդ, Լեթարգիական արթնություն, բանաստեղծություն-
ներ, Անտարես, Երևան, 2012: 

10. Միլիտոնյան Էդվարդ, Մատնահետք, Բանաստեղծություններ, Նաի-
րի, 2000: 

11. Մուսայելյան Հովիկ,Պոեզիան և ժամանակը. 1980-ական թթ. հայ բա-
նաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ,Կանթեղ, 2010: 

12. Շեկոյան Արմեն, Երևան հյուրանոց, Բանաստեղծություններ, Երևան, 
2003: 

13. Քալանթարյան Ժենյա, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Զան-
գակ, Երևան, 2006: 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    
    СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОСОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОСОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОСОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИЙ ПОЭЗИИЙ ПОЭЗИИЙ ПОЭЗИИ    

    
АлавердянАлавердянАлавердянАлавердян    СонаСонаСонаСона    

ГГУ, Армянский язык и литература, бакалавриат II 
 

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Армянская литература имела несколько этапов развития: древний, 

средний, новый и новейший.  
Новейшая литература, начиная с Чаренца, доходит до восьмидесятых 

годов двадцатого века. После этого для армянской литературы открывается 
новая страница, которую можно назвать современной литературой. 

В данном докладе обращаемся к современной армянской поэзии и 
пытаемся дать общую характеристику.  
 
 
 
 

THE GENERAL CHARACTETHE GENERAL CHARACTETHE GENERAL CHARACTETHE GENERAL CHARACTERISTICS RISTICS RISTICS RISTICS     
OFOFOFOF    MODERN ARMENIAN POETMODERN ARMENIAN POETMODERN ARMENIAN POETMODERN ARMENIAN POETRYRYRYRY    

    
AlaverdyanAlaverdyanAlaverdyanAlaverdyan    SonaSonaSonaSona    

GSU, Faculty of Armenian language and Literature, Bachelor II 
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Armenian literature has had several stages of development: Old, Middle, 

New and Newest. 
Beginning with E. Charents The Newest Literature dates back to the 1980s 

of the 20th century. Following this period a new page called Modern Literature 
opens for Armenian Literature. 

The given report reflects some nuances of Modern Armenian Poetry, and 
attempts to represent its general characteristics.  
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ԿԱՊԱՆԻԿԱՊԱՆԻԿԱՊԱՆԻԿԱՊԱՆԻ    ԽՈՍՎԱԾՔԻԽՈՍՎԱԾՔԻԽՈՍՎԱԾՔԻԽՈՍՎԱԾՔԻ    
ԲԱԶՄԱՀԱՏԿԱՆԻՇԲԱԶՄԱՀԱՏԿԱՆԻՇԲԱԶՄԱՀԱՏԿԱՆԻՇԲԱԶՄԱՀԱՏԿԱՆԻՇ    ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ    

    
ԱջամյանԱջամյանԱջամյանԱջամյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա        

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 5-րդ կուրս  
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցնետ ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ     

 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր` Կապանի խոսվածք, բարբառային ճյուղեր, 

բազմահատկանիշ դասակարգում, հնչյունական հատկանիշներ: 
 
Ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ Կապանի շրջանի խոսվածքները ներ-

կայացնում են 2 տարբեր բարբառային ճյուղեր. Ներքին Խոտանան, 
Վերին Խոտանան, Շըրվենանց, Առաջաձոր, Անտառաշատ գյուղե-
րի խոսվածքները պատկանում են ումումումում ճյուղին, ինչպես՝ օտըմ ըմօտըմ ըմօտըմ ըմօտըմ ըմ և 
Ուժանիս, Եղվարդ գյուղերի խոսվածքները՝ լլլլ//իս իս իս իս [1953 թ.    Ա. ՂաԱ. ՂաԱ. ՂաԱ. Ղա----
րիբյանըրիբյանըրիբյանըրիբյանը, ուսումնասիրելով լ լ լ լ ճյուղի բարբառները, դրանք ենթա-
դասակարգեց երկու ճյուղերով՝ լլլլ և սսսս] ճյուղին, ինչպես՝ ուտիս ըմուտիս ըմուտիս ըմուտիս ըմ: 
Կապանի շրջանը հարուստ է բանահյուսական ստեղծագործու-
թյուններով, որոնք ուսումնասիրվել են կապանցի բանասերների 
կողմից, որոնցից արժանահիշատակ է Ռոբերտ Էջանանցու «Կա-
պանա տուն» ուսումնասիրությունը: Սույն գիտահետազոտական 
աշխատանքում հիմնվելով այդ գրականության, ինչպես նաև մեր 
կատարած արշավային հետազոտությունների վրա՝ ներկայաց-
վում է Կապանի խոսվածքի բազմահատկանիշ դասակարգումը՝ 
ըստ Գ. Ջահուկյանի «Հայ բարբառագիտության ներածություն» աշ-
խատության: 

Կապանի խոսվածքին հատուկ հնչյունական հատկանիշներն են. 
1. Բառասկզբի ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների 

խլություն (բբբբ, , , , դդդդ, , , , գգգգ, , , , ձձձձ, , , , ջջջջ −պպպպ, , , , տտտտ, , , , կկկկ, , , , ծծծծ, , , , ճճճճ), օրինակ՝ բերելբերելբերելբերել    ----    պիրալպիրալպիրալպիրալ, , , , դուդուդուդու    ----    
տուտուտուտու, , , , դռներինդռներինդռներինդռներին    մնասմնասմնասմնաս    ----    տըռներինտըռներինտըռներինտըռներին    մնասմնասմնասմնաս, , , , գայլիգայլիգայլիգայլի    սիրտսիրտսիրտսիրտ    ----    կյուլինկյուլինկյուլինկյուլին    սէրտսէրտսէրտսէրտ, , , , 
գլուխգլուխգլուխգլուխ    ----    կըլյոխկըլյոխկըլյոխկըլյոխ, , , , գրողգրողգրողգրող    ----    կյըրօղկյըրօղկյըրօղկյըրօղ, , , , ձուձուձուձու    ----    ծյուծյուծյուծյու, , , , ջուրջուրջուրջուր    ----    ճյուրճյուրճյուրճյուր: 

2. ՐՐՐՐ-ից հետո և միջձայնավորային, բառավերջի ձայնավորային 
դիրքերում գտնող ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների 
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շնչեղ խլություն (բբբբ, , , , գգգգ, , , , դդդդ, , , , ձձձձ, , , , ջջջջ – փփփփ, , , , քքքք, , , , թթթթ, , , , ցցցց, , , , չչչչ), օրինակ՝ խաբելխաբելխաբելխաբել    ––––    
խափելխափելխափելխափել, , , , թագավորթագավորթագավորթագավոր    ––––    թաքավերթաքավերթաքավերթաքավեր, , , , գլուխգլուխգլուխգլուխդդդդ    − − − − կլօխըկլօխըկլօխըկլօխըթթթթ, , , , բուրբուրբուրբուրդդդդ    −−−−    պյուրթպյուրթպյուրթպյուրթ, , , , 
որձակորձակորձակորձակ    ––––    վըրցակվըրցակվըրցակվըրցակ, , , , ոջիլոջիլոջիլոջիլ    −−−−    վեչիլվեչիլվեչիլվեչիլ: 

3. ՐՐՐՐ-ից հետո և միջձայնավորային ու բառավերջի ետնաձայ-
նավորային դիրքում գտնող խուլ պայթականների և կիսաշփա-
կանների ձայնեղություն (պպպպ, , , , կկկկ, , , , տտտտ, , , , ծծծծ, , , , ճճճճ    ––––    բբբբ, , , , գգգգ, , , , դդդդ, , , , ձձձձ, , , , ջջջջ), օրինակ՝ 
փայտըփայտըփայտըփայտը    ––––    փէդըփէդըփէդըփէդը, , , , գիտենալգիտենալգիտենալգիտենալ    ––––    գյուդումգյուդումգյուդումգյուդում, , , , աշակերտաշակերտաշակերտաշակերտ    ––––    աշագերդաշագերդաշագերդաշագերդ, , , , դպրոցդպրոցդպրոցդպրոց    
––––    դբրոցդբրոցդբրոցդբրոց, ճանճճանճճանճճանճ    ––––    ճաճաճաճանջնջնջնջ 

4.  Քմայնացած ետնալեզվայինների առկայություն ոչ փոխառ-
յալ բառերում (գյ, կյ, քյ), օրինակ՝ թողթողթողթող    գնագնագնագնա    − − − − թողթողթողթող    քքքք    յյյյինիինիինիինի, , , , իջնելըիջնելըիջնելըիջնելը    ––––    վերվերվերվեր    
կկկկ    յյյյելըելըելըելը, , , , զահլեսզահլեսզահլեսզահլես    գնումգնումգնումգնում    էէէէ    − − − − զահլասզահլասզահլասզահլաս    քքքք    յյյյինումինումինումինում    աաաա, , , , գալիսգալիսգալիսգալիս    էէէէ    ––––    կկկկ    յյյյամամամամ    աաաա, , , , 
կարմրածկարմրածկարմրածկարմրած    ––––    կկկկ    յյյյըրմրածըրմրածըրմրածըրմրած, , , , գիտեսգիտեսգիտեսգիտես    ––––    գգգգ    յյյյուդումուդումուդումուդում    ըսըսըսըս, , , , կարմիրկարմիրկարմիրկարմիր    ––––    կկկկ    յյյյարմուրարմուրարմուրարմուր: 

5. ՏՏՏՏ-ի առնմանական փոփոխություն նննն, , , , րրրր, , , , ռռռռ ձայնորդներից 
առաջ, օրինակ՝ մատներմատներմատներմատներ    ––––    մաններմաններմաններմաններ, , , , ոտներոտներոտներոտներ    − − − − վըններվըններվըններվըններ, , , , գորտնուկգորտնուկգորտնուկգորտնուկ    ––––    
կեռնուկկեռնուկկեռնուկկեռնուկ: 

6. Կիսաշփականների շփականություն նախաբաղաձայնական 
դիրքում (ջջջջ, , , , ճճճճ, , , , չչչչ, , , , ձձձձ, , , , ծծծծ, , , , ցցցց    ––––    ժժժժ, , , , շշշշ, , , , զզզզ, , , , սսսս), օրինակ՝ աչքերաչքերաչքերաչքեր    ––––    աշկէրաշկէրաշկէրաշկէր, , , , մեջքմեջքմեջքմեջք    − − − − 
մեշքմեշքմեշքմեշք, , , , լվացքլվացքլվացքլվացք    − − − − լվասքլվասքլվասքլվասք: 

7. Բառասկզբում (ձայնավորից առաջ) գրական լեզուների հա-
մեմատությամբ հավելական շնչի՝ հհհհ-ի առկայություն, օրինակ՝ 
ինչքանինչքանինչքանինչքան    − − − − հինչքանհինչքանհինչքանհինչքան, , , , ովովովով    − − − − հուվհուվհուվհուվ, , , , երբերբերբերբ    ––––    հիբհիբհիբհիբ, , , , ումումումում    որորորոր    ––––    հհհհ րրրր    վերվերվերվեր, , , , ալևորալևորալևորալևոր    ––––    

հլիվերհլիվերհլիվերհլիվեր: 
8. Բառասկզբում՝ ոոոո-ից առաջ հհհհ-ի դիմաց շրթնային շփական վվվվ, 

օրինակ՝ հողհողհողհող    − − − − վեղվեղվեղվեղ,,,,    հոգիհոգիհոգիհոգի    − − − − վեքիվեքիվեքիվեքի//վըքիվըքիվըքիվըքի: 
9. Բաղաձայնահաջորդ նննն-ի պահպանվածություն, օրինակ՝ բեռբեռբեռբեռ    

−−−−    օխտըօխտըօխտըօխտը    պեռնըպեռնըպեռնըպեռնը, , , , ձմեռձմեռձմեռձմեռ    ––––    ծմեռնըծմեռնըծմեռնըծմեռնը    եկալեկալեկալեկալ    աաաա, , , , ձուկձուկձուկձուկ    ––––    ծուկունծուկունծուկունծուկուն, , , , մուկմուկմուկմուկ    − − − − 
մուկունմուկունմուկունմուկուն, , , , հարսհարսհարսհարս    − − − − հառնըհառնըհառնըհառնը: 

10.  Շեշտակիր այայայայ-ի դիմաց առաջին շարքի ձայնավոր. այայայայ > էէէէ, 
այայայայ    >աաաա, օրինակ՝ այծայծայծայծ    − − − − էծէծէծէծ, , , , լայնլայնլայնլայն    ––––    լէնլէնլէնլէն, , , , հայրհայրհայրհայր    − − − − հարհարհարհար, , , , մայմայմայմայրրրր    ––––    մարմարմարմար: 

11.  Երկբարբառների առկայություն, օրինակ՝ ձուձուձուձու – ծյուծյուծյուծյու: 
12.  Միավանկ, ինչպես նաև բազմավանկ բառերի ոոոո-ից առաջ 
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շրթնային տարրի ավելացում, օրինակ՝ որըորըորըորը    ––––    վէրնավէրնավէրնավէրնա, , , , որձակորձակորձակորձակ    − − − − 
վէրձակվէրձակվէրձակվէրձակ: 

13.  Քմայնացված ձայնավորների առկայություն ( , , , , , , , , , , , , ), 

օրինակ՝ սըռնսըռնսըռնսըռն ցցցց լլլլ , , , , ալալալալ րընրընրընրըն, , , , տտտտ զնզնզնզն ,,,,    դդդդ լլլլլլլլ քքքք (բուժական ար-

վեստի տիրապետողը), խխխխ նձիլնձիլնձիլնձիլ    (վառած գործվածքի այրուք), 

քյքյքյքյ թթթթ     (գաթա), խզխզխզխզ ռնըռնըռնըռնը (դմակի տապակա), սսսս վվվվ րրրր     (բարեկամի 

բերած միրգը), հհհհ տտտտ լլլլ    (զվարճախոս), կյկյկյկյ թանթանթանթան: 

14.     ԱԱԱԱ-ի դիմաց քմայնացված ձայնավոր՝ , , օրինակ՝ խխխխ բբբբ րրրր, , , , 

ջիգյջիգյջիգյջիգյ րրրր, , , , պպպպ նջարնջարնջարնջար, , , , պպպպ րակրակրակրակ: 

15.     ՈՈՈՈ-ի դիմաց քմայնացված ձայնավոր՝    ,    օրինակ՝ գողգողգողգող    ––––    կյկյկյկյ ղղղղ, , , , 

ձորձորձորձոր    ––––    ծյծյծյծյ րրրր, , , , ջորիջորիջորիջորի    ––––    ճյճյճյճյ րիրիրիրի: 

16.     ՈւՈւՈւՈւ-ի դիմաց քմայնացված միջին շարքի ձայնավոր՝ , , , , , 

օրինակ՝ բուրդբուրդբուրդբուրդ    − − − − պպպպ րթրթրթրթ, , , , դուրսդուրսդուրսդուրս    ––––    դդդդ րսրսրսրս    ––––    տտտտ ռնըռնըռնըռնը, , , , ջուրջուրջուրջուր    ––––    ճճճճ րրրր, , , , ուսուսուսուս    

––––    սսսս, , , , ութութութութ    ––––    թթթթ:::: 

17.  Ձայնավորների ներդաշնակության առկայություն միայն իիիի 
> ուուուու    հերթագայությամբ, օրինակ՝ ԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհիԻսկուհի    ––––    ՈւսկուհիՈւսկուհիՈւսկուհիՈւսկուհի, , , , իրիկունիրիկունիրիկունիրիկուն    − − − − 
րրրր գգգգ նննն, , , , իրենքիրենքիրենքիրենք    ––––    րանքրանքրանքրանք: 

18.     ԸԸԸԸ-ի լիաձայնություն, օրինակ՝ բրիձբրիձբրիձբրիձ    − − − − պիրինձպիրինձպիրինձպիրինձ, , , , զրույցզրույցզրույցզրույց    − − − − 
զզզզ րուցրուցրուցրուց, , , , ձուկնձուկնձուկնձուկն    ––––    ծուկունծուկունծուկունծուկուն: 

19.  Շեշտակիր աաաա-ի դիմաց միջին կամ վերին շարքի (ավելի 
փակ) շեշտակիր ձայնավոր կամ այդպիսի տարր պարունակող 
երկբարբառ, օրինակ՝ բանբանբանբան    − − − − պէնպէնպէնպէն, , , , բացբացբացբաց    − − − − պէցպէցպէցպէց, , , , բարձբարձբարձբարձ    − − − − պէրցպէրցպէրցպէրց, , , , ձագձագձագձագ    − − − − 
ծէգծէգծէգծէգ, , , , բարձրբարձրբարձրբարձր    − − − − պէցպէցպէցպէց րրրր: 

20.  Շեշտակիր եեեե-ի դիմաց վերին շարքի շեշտակիր ձայնավոր՝ 
եեեե    >իիիի, օրինակ՝ թելթելթելթել    − − − − թիլթիլթիլթիլ, , , , գրեմգրեմգրեմգրեմ    − − − − կիրիմկիրիմկիրիմկիրիմ, , , , գրեսգրեսգրեսգրես    − − − − կիրիսկիրիսկիրիսկիրիս, , , , գրենքգրենքգրենքգրենք    − − − − 
կիրինքկիրինքկիրինքկիրինք: 

21.  Շեշտակիր ոոոո-ի դիմաց վերին շարքի շեշտակիր ձայնավոր 
ոոոո > ուուուու// , օրինակ՝ ծոմծոմծոմծոմ    − − − − ծծծծ մմմմ, , , , գոմգոմգոմգոմ    ––––    կկկկ մմմմ: 

22.  Շեշտակիր իիիի-ի դիմաց միջին կամ ստորին շարքի շեշտա-
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կիր ձայնավոր՝ ըըըը,    էէէէ, օրինակ՝ միսմիսմիսմիս    − − − − մըսմըսմըսմըս, , , , սիրտսիրտսիրտսիրտ    − − − − սըրտսըրտսըրտսըրտ, , , , լինդլինդլինդլինդ    − − − − լէնդլէնդլէնդլէնդ, , , , 
հինգհինգհինգհինգ    − − − − հէնգհէնգհէնգհէնգ, , , , վիզվիզվիզվիզ    − − − − վէզվէզվէզվէզ, , , , պինդպինդպինդպինդ    − − − − պէնդպէնդպէնդպէնդ, , , , ծիտծիտծիտծիտ    − − − − ծէտծէտծէտծէտ::::    

23.  Շեշտակիր ոոոո-ի ապաշրթնայնացածություն՝ աաաա, էէէէ, օրինակ՝ 
խռովխռովխռովխռով    − − − − խռավխռավխռավխռավ, , , , կովկովկովկով    − − − − կավկավկավկավ, , , , գետովգետովգետովգետով    − − − − գետավգետավգետավգետավ, , , , նրանովնրանովնրանովնրանով    − − − − նրանավնրանավնրանավնրանավ, , , , 
մեղավորմեղավորմեղավորմեղավոր    ––––    մեղավէրմեղավէրմեղավէրմեղավէր: 

24.     ԸԸԸԸ-ով չվերջացող բառերի նախավերջավանկային շեշտա-
կրություն (նախորդ ձայնավորի թուլացմամբ), օրինակ՝ ա՛նա՛նա՛նա՛նձրևձրևձրևձրև, , , , 
տէ՛րտակտէ՛րտակտէ՛րտակտէ՛րտակ, , , , նա՛խանձնա՛խանձնա՛խանձնա՛խանձ, , , , շա՛բաթշա՛բաթշա՛բաթշա՛բաթ, , , , պա՛նէրպա՛նէրպա՛նէրպա՛նէր, , , , հի՛մանչելհի՛մանչելհի՛մանչելհի՛մանչել: 

25.  Կապանի խոսվածքի՝ սահմանափակ տարածում ունեցող 
հնչյունական այլ կարևոր յուրահատկություններից են` ա. եեեե    > ըըըը, 
օրինակ` վեցվեցվեցվեց − վըցվըցվըցվըց, ցեխցեխցեխցեխ − ցըխցըխցըխցըխ, բ. աաաա > ըըըը, օրինակ՝ աղջկանաղջկանաղջկանաղջկան    ––––    
ըխճկանըխճկանըխճկանըխճկան, , , , աղքատինաղքատինաղքատինաղքատին    − − − − ըխքատինըխքատինըխքատինըխքատին, գ. ոոոո    > ըըըը, օրինակ՝ խոսքատարխոսքատարխոսքատարխոսքատար – 
խսկատարխսկատարխսկատարխսկատար,,,, դ.    եեեե    > ուուուու, օրինակ՝ մենքմենքմենքմենք − մունքմունքմունքմունք,    մեկմեկմեկմեկ – մունմունմունմուն, ե. դրափո-
խություն, օրինակ՝ դեպիդեպիդեպիդեպի – բիդիբիդիբիդիբիդի    և այլն: 

Կապանի խոսվածքին հատուկ քերականական հատկանիշ-
ներն են. 

1. ՆիՆիՆիՆի-ով    բաղադրված հոգնակերտ, օրինակ՝ գուլպաներ – 
գյուլբենիգյուլբենիգյուլբենիգյուլբենի, ծաղիկներ − ծաղիկնիծաղիկնիծաղիկնիծաղիկնի: 

2. ԵրքԵրքԵրքԵրք, անքանքանքանք տիպի բաղադրյալ հոգնակերտներ, օրինակ՝ 
աղջիկներ − ըխճկերքըխճկերքըխճկերքըխճկերք , տղաներ − տղերքտղերքտղերքտղերք, քույրեր – քվերքքվերքքվերքքվերք, այստեղ 
– ստղերանքստղերանքստղերանքստղերանք, այնտեղ – ընդղերանքընդղերանքընդղերանքընդղերանք:  

3. (ՆՆՆՆ)երերերեր-ով բաղադրված հոգնակիի իիիի հոլովում, օրինակ 
գետերի – կետերիկետերիկետերիկետերի, հարցերի – հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի: 

4. ԱնԱնԱնԱն-ով բացառական հոլովի առկայություն, օրինակ՝ գյուղից 
– գյուղանգյուղանգյուղանգյուղան, որտեղից – շտղանշտղանշտղանշտղան, գործի տեղից – գործատըղանգործատըղանգործատըղանգործատըղան: 

5. Վերլուծական (ետադրությամբ արտահայտվող) բացառա-
կան, օրինակ՝ կոնֆետներից մեկը – կամփետանկամփետանկամփետանկամփետան    մինըմինըմինըմինը, այդ ծաղկից 
– էդէդէդէդ    ծաղիկանծաղիկանծաղիկանծաղիկան: 

6. Գործիական ովովովով-ից տարբեր՝ ավավավավ վերջավորություն և՛ եզակի, 
և՛ հոգնակի թվերի համար ընդհանուր, օրինակ՝ հացով, ջրով մարդ 
– հացավհացավհացավհացավ, ճիրավճիրավճիրավճիրավ    մարթմարթմարթմարթ, մեքենայով – մաշինավմաշինավմաշինավմաշինավ, , , , ինձնով – 
ինձանավինձանավինձանավինձանավ: 
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7. ՈւմՈւմՈւմՈւմ-ով ներգոյական, օրինակ՝ մեր քաղաքում    − − − − մըրմըրմըրմըր    
քաղաքումքաղաքումքաղաքումքաղաքում, , , , երկրումերկրումերկրումերկրում, , , , ծովումծովումծովումծովում: 

8. Ցուցական դերանունների թեք հոլովաձևերում (և՛ հոգնակի 
ուղղականում) հավելական տտտտ, դդդդ: Օրինակ՝ սրա – ստրաստրաստրաստրա, սրանք – 
ստրանքստրանքստրանքստրանք, նրա – ընդրաընդրաընդրաընդրա: 

9. Հատկացուցչի հոդառություն – աշխարհքի տերը – 
ըշխարհքինըշխարհքինըշխարհքինըշխարհքին    տերըտերըտերըտերը, ջրի բաժակը – ճիրինճիրինճիրինճիրին    բաժակըբաժակըբաժակըբաժակը, խանութի 
ապրանքը – խանութինխանութինխանութինխանութին    ապրանքըապրանքըապրանքըապրանքը: 

10. Անձի և իրի առումների տարբերակում (անձի որոշյալ 
ուղիղ խնդրի տրականայնություն), օրինակ՝ աղքատին տեսնել – 
տըսնալտըսնալտըսնալտըսնալ    ըխքատինըխքատինըխքատինըխքատին: 

11. ՈւմՈւմՈւմՈւմ-ով ներկա անկատար, օրինակ՝ գրում եմ – կիրումկիրումկիրումկիրում    ըմըմըմըմ, 
կարդում եմ – կյարդումկյարդումկյարդումկյարդում    ըմըմըմըմ: 

12. Առաջին (ելելելել) լծորդության անածանց բայերի ըղձականի եր-
րորդ դեմքի էէէէ վերջավորություն, օրինակ՝ երանի նա խոսի – ներակներակներակներակ    
նանանանա    խոսէխոսէխոսէխոսէ:  

 13. Օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի աաաա-ով ձև, խոսում է – 
խոսումխոսումխոսումխոսում    աաաա, երգում է – երգումերգումերգումերգում    աաաա: 

14. Անցյալ անկատար ժամանակաձևի կրկնաբաղադրյալ կազ-
մություն՝ «ըմըմըմըմ    լյալյալյալյա, , , , ըսըսըսըս    լյալյալյալյա, , , , լյալյալյալյա», օրինակ՝ երգում էի – երգումերգումերգումերգում    ըմըմըմըմ    լալլալլալլալ 
(լյալյալյալյա), երգում էիր – երգումերգումերգումերգում    ըսըսըսըս    լյալյալյալյա, երգում էր – երգումերգումերգումերգում    լյալյալյալյա, զրուցում 
էի – զրուցզրուցզրուցզրուց    ըմըմըմըմ    լալլալլալլալ, չէր թողնում – թողումթողումթողումթողում    չիչիչիչի    լալլալլալլալ:  

15. Հաստատական ապառնիի առկայություն՝ «ենթակայական 
դերբայ + ըմ», օրինակ՝ կիրողկիրողկիրողկիրող    ըմըմըմըմ, , , , ասողասողասողասող    ըմըմըմըմ, , , , տվողտվողտվողտվող    ըմըմըմըմ: 

16. Վաղակատար դերբայի ալալալալ-ով կազմություններ, օրինակ՝ 
խրել եմ    – կիրալկիրալկիրալկիրալ    ըմըմըմըմ, կարդացել եմ – կյարթալկյարթալկյարթալկյարթալ    ըմըմըմըմ, խաղ եմ արել – 
խաղխաղխաղխաղ    ըմըմըմըմ    ըրալըրալըրալըրալ: 

17. Ժխտական մասնիկների (միմիմիմի, , , , ոչոչոչոչ) ետադաս գործածություն, 
օրինակ՝ մի գրիր – կիրեմակիրեմակիրեմակիրեմա՛, չասես - ասիսասիսասիսասիս    վեչվեչվեչվեչ//ասեմաասեմաասեմաասեմա՛, չկար-
դաս//մի՛ կարդա – կյարդիսկյարդիսկյարդիսկյարդիս    վեչվեչվեչվեչ//կյարթեմակյարթեմակյարթեմակյարթեմա: 

18. ՈւզելՈւզելՈւզելՈւզել բայով բաղադրյալ ապառնի, օրինակ՝ կգրեմ – կօզիմկօզիմկօզիմկօզիմ    
կիրիմկիրիմկիրիմկիրիմ, կգրես – կօզիսկօզիսկօզիսկօզիս    կիրիկիրիկիրիկիրի, կգրի – կօզեկօզեկօզեկօզե    կիրիկիրիկիրիկիրի, կխոսեմ – կօզիմկօզիմկօզիմկօզիմ    
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խօսիմխօսիմխօսիմխօսիմ, կխոսես – կօզիսկօզիսկօզիսկօզիս    խօսեխօսեխօսեխօսե, կխոսի – խոզիխոզիխոզիխոզի    խօսեխօսեխօսեխօսե: 
19. Կապանի խոսվածքի՝ սահմանափակ տարածում ունեցող 

քերականական այլ կարևոր յուրահատկություններից են` ա. տալտալտալտալ 
բայի հրամայական ձևի՝ տուր > իիիի    հերթագայություն, օրինակ՝ ջուր 
տուր > ճյուրնճյուրնճյուրնճյուրն    իիիի, բ. «սեռական հոլով + հետ» կապական կառույցի 
կրկնակի հոդառություն, օրինակ՝ աղքատի հետ – ըխքատինըխքատինըխքատինըխքատին    
նըհետնըհետնըհետնըհետ, Արմենի հետ – ԱմենինԱմենինԱմենինԱմենին    նըհետնըհետնըհետնըհետ,,,, գ. մեկ թվականի՝ մունմունմունմուն ձևով 
կիրառություն:  

Ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդական խոսքին, այնպես էլ Կա-
պանի բարբառին բնորոշ են թևավոր խոսքեր, որոնք, ըստ արտա-
հայտության նպատակի, լինում են. 

ա. օրհնանքներ՝ Հինչքան ըրխացալ չիս, ըրխանիս: Ողջ նիք, 
առվօղջ նիք: Տօնըթ հացավ լի գյին նի: Հրսընքավըթ պար մը 
կյօլու… Հալալ նի էն կառհնը, վէր տ վըս կէրած: Ծաղկիս: Աստած 

շնհավուր անի: 
բ. անեծքներ՝ Կյըրօղը քեզ տանի: Լուզիթ լալկվի: Կյըրօղը քեզ 

տանի: Թօրքի քարքուն քյինիս: Նը ընգնիս թորենը: Վէղը կլխիթ: 
Քաշկավ ընգնիս: 

գ. երդումներ՝ Պապուս արէվ: 
դ. եղանակավորող խոսքեր՝ Լ զվիտ մատաղ: Խըխենցս արէվ: 

Մամուն ջիգյ րը: Փառքըթ շատ նի, Աստո՜ւծ… Անումիթ մատաղ, 

բոյիթ մատաղ Կըլխավըթ շօթ տամ Մուշտըլըղըս տօր Պերանան 
վէսկի ա մեր թէռնում Կյուլին սէրտ ա կէրած: 

ե. ասույթներ՝ Խաշիլը՝ մըղակը, Սամերը՝ ծմակը: Մընեշակ, 
ըխճկան փեշակ, Խնձաղա տղի հաղա:  

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Աղայան Է., Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 1953: 
2. Ջահուկյան Գ., Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972: 
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ПОЛИАТРИБУТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯПОЛИАТРИБУТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯПОЛИАТРИБУТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯПОЛИАТРИБУТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    
    КАПАНСКОГО ГОВОРАКАПАНСКОГО ГОВОРАКАПАНСКОГО ГОВОРАКАПАНСКОГО ГОВОРА    

    
Аджамян Аджамян Аджамян Аджамян Анна Анна Анна Анна     

ВГУ, Армянский язык и литература, 4-ый курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Согласно Гр. Ачаряну, говоры Капанского района представлены двумя 

разными диалектными ветвями. Капанский район богат фольклорными 
произведениями, на основе которых и выполнена данная научно-исследо-
вательская работа с учетом полиатрибутивной классификации армянских 
диалектов предложенной Г. Джаукяном.  

 
    
    
    

MULTICHARACTERISTIC CLASSIFICATIONMULTICHARACTERISTIC CLASSIFICATIONMULTICHARACTERISTIC CLASSIFICATIONMULTICHARACTERISTIC CLASSIFICATION    
OF KAPAN SUBDIALECTOF KAPAN SUBDIALECTOF KAPAN SUBDIALECTOF KAPAN SUBDIALECT    

    
Ajamyan Ajamyan Ajamyan Ajamyan Anna Anna Anna Anna     

VSU, Armenian Language and Literature, 4th year  
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
According to Hrachya Acharyan, subdialects of Kapan Region represent 2 

different dialectal branches. Kapan Region is rich in folk works which have 
served as the basis of our scientific work based on G. Jahukyan’s 
multicharacteristic classification of Armenian dialects. 
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ԵՍԵՍԵՍԵՍ----ԻԻԻԻ    ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸ    ՌՈԲԵՐՏՌՈԲԵՐՏՌՈԲԵՐՏՌՈԲԵՐՏ    ԵՍԱՅԱՆԻԵՍԱՅԱՆԻԵՍԱՅԱՆԻԵՍԱՅԱՆԻ    ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ    
 

ԲալայանԲալայանԲալայանԲալայան    ՆարինեՆարինեՆարինեՆարինե        
ԱրՊՀ, Գրականություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 

Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ, պրոֆեսոր ԽանյանԽանյանԽանյանԽանյան    ՍՍՍՍոկրատոկրատոկրատոկրատ        
 

Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` Հանգուցային բառեր` ես-ի տիրույթ, պոեզիա, գեղարվեստական 
հնարք, եսայանական բանաստեղծություն, բանարվեստ:    

    
Հոգևոր-մշակութային մերօրյա իրականության ընդհանուր 

համապատկերի վրա` կապված ժամանակի տարաբնույթ իրա-
դարձությունների, հոգևոր արժեհամակարգի որակափոխումների 
և մի շարք այլ երևույթների հետ, արդի արվեստը ռիսկի մղեց ինքն 
իրեն` դուրս գալով նոր տարածություն, ուր երաշխավորված չէին 
իր ազատությունն ու նորօրյա գոյության կապն ու հեռանկարը: 
Ահա թե ինչ է ասում արդի անվանի բանաստեղծներից մեկը` Հեն-
րիկ Էդոյանը այդ մասին.  
  Գնալով ավելի դժվար է դառնում պոեզիա գրել 
  Կամ ապրել հայացքդ աշնան նուրբ շողին 
  Կամ ավետարանի բացված էջին… 
  Գնալով ավելի դժվար է քայլել փողոցում, 
  Ուր չկան ծանոթ բարեկամներ  
  Եվ ամեն մի խոսք,  
  Ամեն լռություն  
  Դառնում է չարագուշակ մոռացության քող: 
  Իրերը դառնում են ավելի քմահաճ, 
  Պահանջում ավելի ինքնուրույնություն, 
  Ազատ խոսք, շնչառություն… [1, 167] 

Էդոյանի այս բանաստեղծությունը պոեզիայի նոր ընկալման, 
նրա շարժումը կանգնեցնելու և իրերի շնորհիվ մի նոր աշխարհ 
ստեղծելու մեջ է: Այսպես, պոեզիան ստեղծում է մի աշխարհ, որի 
մեջ մարդը կարող է տեղավորվել, բնակվել, գտնել ինքն իրեն, քան-
զի այս ապրիորի աշխարհում մենք մենք չենք և մշտապես հանդես 
ենք գալիս կաղապարներով և դիմակներով:  

Նոր մարդու հոգեբանությունը կարող էր արտահայտվել 
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միայն նոր լեզվամտածողությամբ, որն իր հերթին հնարավոր է 
դառնում կոմպոզիցիոն ներքին տարրերի շերտավորման նոր 
սկզբունքների ու եղանակների, բառիմաստային փոխանցումների 
և գեղարվեստական հնարքի կիրառման նոր ձևերի ու մեխանիզմ-
ների առկայության շնորհիվ, ինչը և դարձավ պոետական նոր 
սերնդի հիմնական խնդիրը` տարաստիճան դրսևորումներ գտնե-
լով առանձին հեղինակների ստեղծագործություններում:  

Հարկ է նշել, որ Ռ. Եսայանը իր ինքնատիպությամբ ստեղծել է 
եսայանական բանաստեղծության մի յուրօրինակ աշխարհ, ոգու 
տարածություն, որի քարտեզը նոր օրերի իրականության մեջ 
գծագրել է բանաստեղծը` յուրատիպ մտածողությամբ: Սեփական 
հասցեի որոնումը դառնում է Եսայանի պոեզիայի առաջնահեր-
թություններից մեկը:  

Ապրելով մի այնպիսի դարաշրջանում, երբ «մարդ» հասկացու-
թյունը ձեռք է բերել նոր որակներ ու արժեքներ, և ժամանակի բա-
րոյականության, ազնիվ կեցվածքի կարծրատիպերը այլևս գոյու-
թյուն չունեն մեր իրականության մեջ, մարդու ազատությունը դար-
ձել է մի քաոս, երբ ամեն ինչ մատնված է խուճապի: Այս ազատու-
թյան մեջ նա մենակ է, ներքաշված ինքն իր մեջ: Մարդն այլևս հե-
տաքրքիր չէ դիմացինին իր ճակատագրով, իր ես-ի ողբերգական 
կերպարով: Աշխարհընկալման և առտնին աշխարհի անելանելի 
ժխորության մեջ նա փնտրում է հոգևոր հարազատություն: Եվ այլևս 
չհետաքրքրելով, չհավատալով իր նմանին` ապավինում է աստծուն: 
Պոետի համար այդ միջոցը բառն է, որով խոսում է, աղոթում: 

Լռության պարիսպներով բարձրացող  
Բառ եմ ես  
Իմ ձեռքերի ափով երկինքն է հոսում:  

      «Աղոթք» [2, 25]  
Ես-ի փնտրտուքները ի հայտ են գալիս երկրային, վերերկրա-

յին և արտերկրային ոլորտում ունայն ներկայի, քաոսային անցյալի 
և անիմանալի ապագայի ժամանակային հոլովույթում: Ըստ էու-
թյան ժամանակների շղթայակերպ միասնությունը ես-ի պոեզիա-
յում գաղափարական որոնումների հանդիպավայրն է: Անցյալը, 
ներկան և ապագան միաձուլվում են տիեզերական ժամանակի 
անսկիզբ և անվերջ շրջապտույտում. հոգու կեցության տարածա-
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կան անսահմանությունում գտնվում է կորցրածի գեղեցկությունը.  
Իմ հուշերից դուրս անտերություն է [3, 36]: Մարդկային քաո-

սից սկիզբ են առնում ճակատագրի, կյանքի և հոգու առեղծվածնե-
րի շուրջ բանաստեղծի հարցադրումները, որոնք հանգեցնում են 
մտավոր քաոսի: Ինքնաճանաչման, սեփական հասցեի որոնման 
համար պոետը հեռանում է աշխարհից և ներկա բացակայությունը 
նոր բացահայտումների հիմք է դառնում: Հոգևոր ազատության վե-
րելքը մենությունն է, որի մեջ մարդը միահյուսում է իր ծալքերը: 
Այստեղ արդեն մենությունը իր ողբերգական կերպարից զերծ է 
այլևս, քանի որ մենակ լինել նշանակում է գտնել աստվածներին 
ներշնչանքի. 

 Մենությունը սենյակիս ընդունում եմ այս պահին,  
 Որպես պարգև երկնային,  
 Եվ լսում եմ ընդերքիս հրճվանքները 
 Ամեհի 
 Ահա շուրթերս շարժվում, ազատվում են թելերից 
 Բոլոր ապրած պահերի 
 Ու երկրային բառերի… [4, 187] 

Բանաստեղծի տողերում առկա է լռությունը, որն իր ներքին 
աշխարհում ձևավորված ես-ի գիտակցման հետևանքն է, քանզի 
երբ դադարում է «խոսել» լռությունը, ավարտվում է ես-ի ասելիքը:  

 Լռության թևերին վե՜ր է բարձրանում 
 Հորիզոնը 
  Ասելիքի, 
 Իմ և իմ միջև 
 Իմ և գրչի միջև 
 Իմ և աստծո միջև… [5, 14] 

Պոետն ազատագրում է իրեն ամենքից, ամեն ինչից` որոնելով 
գոյության իր բացահայտությունն ու առեղծվածը: Եսայանը իր պո-
եզիայով պեղում է տիրույթը ինքնության` մանկությունից մինչև իր 
ներկա գոյության վերջին վայրկյանը:  

Ռ. Եսայանի ես-ը առաջին հերթին հայրենիքի հանդեպ սիրո և 
նվիրումի ուղի է: Նա իր նախորդներից փոխ է առել արյան հյուլեն, 
որն իր մեջ գենից բացի ներառում է բազմադարյան հիշողություն: 
Եվ բարոյական մարդու գալիքը տեսնում է մաքրված աշխարհի 
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մեջ. «Աշխարհը թող մաքրի իրեն, զուլալվի տառապած աչքի պես»: 
Ապրածի ցավը դարձել է ոգեղեն տառապանք և փաթաթվել ներկա 
օրերի ուսերին: Բանաստեղծի ողբերգությունը կարող է հասկանալ 
միայն Աստված: 

Սա կյանք չէ, տեր իմ 
 Իմ բնությանը վայել 
Անվերջ մաշվում եմ այսպես  
 Քարավանի մեջ տողի 
Ով է բացի քեզնից 
 Իմ դժոխքի մեջ նայել…[6, 31] 

Իր բանաստեղծություններում և պոեմներում Ռ. Եսայանը կա-
րողանում է ինքնաբացահայտել այն ամենը, ինչ ծնում է պահն ու 
երևակայական ընկալումը: Անհունը, որ սահմաններ չունի, ձգում է 
դեպի ինքնահաղթահարման, որից այն կողմ տեսանելի չէ իր գո-
յության կերպը: Ինքնահաղթահարմամբ մարդը ձգտում է դեպի մի 
վայր, ուր չկա ժամանակ և տարածություն, և ամեն ինչ անորոշու-
թյուն է: Այսպիսով, ես-ի վերագտնման հավանականությունը մար-
դը տեսնում է անհունի մեջ, որտեղ և այն չգտնելով (անհունի մեջ 
ոչինչ գտնել հնարավոր չէ)` ձեռք է բերում անխուսափելին` իր 
միակ ողբերգությունը` համոզվելով, որ այս կյանքը «դատարկ մի 
պատվանդան է// , որից ընկել է առնչությունը տիեզերական», իսկ 
միակ ճշմարտությունը` ոչինչը. 

 Հրեշտակների թևերին փայլփլում են  
 Ծվենները հոգուս: 
 Բախվելով դռների հեռավորությանը` 
 Հասնում եմ մի տեղ, ուր ոչ ոք չկա~… 
 Ահա լռությունը ամենայն ինչի 
 Ճշմարտությունը կողմնորոշվում է` 
 Արթնացնելով պահուստերը ահեղ Ոչնչի [7, 76]: 

Ոչինչը հենց ինքը կեցությունն է, նրա մետաֆիզիկական 
ըմբռնումը, որը միջոց չէ մեր իրական կեցության համար, բայց և 
նրա հիմքն է և մեզ ուղղված` այդպիսին մնալու միակ հիմնավոր 
առաջարկը: «Դեպի այնտեղ` ամբողջական կեցությունն է մեզ ձգում 
մեր կարոտաբաղձությունը,− գրում է Մ. Հայդեգերը,− և մեր կեցու-
թյունը հենց այդ լարումն է» [8, 121]: Լարումը այն վիճակն է, որտեղ 
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մարդու սևեռման կենտրոնում ոչ թե կեցությունն է (տիեզերքը), այլ 
իր սեփական ես-ը, որի ճանաչողական խորքերում և գտնվում է 
տիեզերքի բացահայտման գաղտնիքը [9, 224]: «Տիեզերքը // մի ան-
հայտություն է, որ պիտի բացվի իմ խորքից»,− գրում է Ռ. Եսայանը: 
Կեցությունը մարդու և տիեզերքի մեջ ծավալվող տարածությունն է 
(«Իմ և Աստծո միջև արարվու՜մ է աշխարհը»), որտեղ և  

 Բացվում է մի դուռ: Մենությունը անդրադարձվում է 
 Աշխարհի բոլոր պատերի վրա… 

Կրկին բանաստեղծը անդրադառնում է մենությանը, որի մեջ 
իր հոգևոր ազատությունն է և ինքնաճանաչման հասցեն: Սովորա-
կան իրերն ու երևույթները մենության ու կիսախավարի մեջ բա-
ցում են իրենց խորհրդավոր «էությունը», և ամեն մի բառ իր նոր 
հնարավորություններով արարում է եսայանական այն բանարվես-
տը, որտեղ ամեն ինչ «քարից» մինչև «հրեշտակների թևեր», մինչև 
«աստվածային ձեռք», ուրվագծում են բանաստեղծի ես-ը, որտեղ 
նա կարող է լինել կատարյալ` աստվածային չափով և մեղսավոր` 
իր մարդկային հատկանիշներով: 

Այդ ամենը` ինքնախարազանումից մինչև կատարելություն նա 
հասնում է ներշնչանքի միջոցով` դառնալով այն անհատը, որն իր 
մեջ կրում է անկատարն ու կատարյալը. այդ անհատը պոետն է: Տի-
րելով այդ կոչմանը` Եսայանը հաղթահարում է այդ երկվությունը. 

Ես նա եմ, 
Թերևս 
Նա′, 

Ում հայացքն է հյուսում թռչնաբնի պես 
Ում ձայնը անցնում է 
Դարերի հիշողության միջով… 
Ում ճակատագիրն է մրսում խոսքի շապիկներում 
Չքսվելով 
Երկրի կեղևին 
Եվ օրհնությա′նը′, 

 Կյանքի…[10, 74] 
Ռ. Եսայանի պոեզիայի կերպարը ժամանակակից մարդն է` 

իր գոյության ներքին ձևաչափի մեջ: Ավերվել է ժամանակների տե-
սիլքը, մարդու անկման չափը տիեզերական մեծության է հասել: 
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Տիեզերական արարչագործության խորհուրդը ձևախեղվել է ժա-
մանակի հարափոփոխ դիմապատկերում: Բանաստեղծի պատ-
րանքը թափառում է հենց այդ տարածքներում` ձգտելով 
հանգրվանել նախախնամության կանչի անխաթար ակունքներում, 
ուր ձայնը արձագանք ունի, իսկ արձագանքը` խորհուրդ.  

 Քանի դեռ պատանդ էր ինքնությունը հոգուս,  
 Գրում էի միայն լուսանցքներում կյանքի: 
 Իմ երգերն էր սուլում անապատի քամին 
 Կերտելով ավազից դեմքս փոփոխակա′ն… 
 Քանի դեռ պատանդ էր ինքնությունը հոգուս…[11, 13] 
Մենության, խոհի ինքնաբավ պահին բանաստեղծվում է մի 

նոր աշխարհ, որը կյանքի ու մահվան արանքից էլ դուրս է, ուր ժա-
մանակն է կանգ առել «երկնքի ու հողի միջև», և ուր «բառը տալիս է 
երազների անսկիզբ ու անվերջ հնարավորություններ»: Ու այլևս 
գտնված է գոյի ունայնության գիտակցումը, որը տանում է դեպի 
ինքնաճանաչում: 

Այսպիսով, գծագրելով ես-ի տիրույթները Ռ. Եսայանի պոե-
զիայում` կարելի է ասել, որ այն կյանքի ու գոյության փիլիսոփա-
յությունն է նրա ներքին էության մեջ: 

  
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

1. Հ. Էդոյան, Պատկեր և կեսօր, Երևան, 2005: 
2. Ռ. Եսայան, Երազի սահանքներ, Ստեփանակերտ, 2003: 
3. Ռ. Եսայան,Ելք, Ստեփանակերտ, 2002: 
4. Ռ. Եսայան, Ասուպների եզերք, Ստեփանակերտ, 2008: 
5. Ռ. Եսայան, Ոգու թռչունների հայրենիքում, Ստեփանակերտ, 2013: 
6. Ռ. Եսայան, Հենակետեր, Երևան, 1989: 
7. Ռ. Եսայան, Աներևույթ տեղանքը եսի, Ստեփանակերտ, 2007: 
8. Хайдегер М., Осножные понятия метафизики, вопросы философии, 
1989. 

9. Հ. Մուսայելյան, Պոեզիայի ներքին տարածությունը, Դիզակ Պլյուս, 
Ստեփանակերտ, 2010: 

10. Ռ. Եսայան, Հարության ժամանակը, Ստեփանակերտ, 2011: 
11. Ռ. Եսայան, Երազի սահանքներ, Ստեփանակերտ, 2003: 
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СФЕРА ГОСПОДСТВА СФЕРА ГОСПОДСТВА СФЕРА ГОСПОДСТВА СФЕРА ГОСПОДСТВА ««««ЯЯЯЯ»»»»    В ПОЭЗИИ РОБЕРТА ЕСАЯНАВ ПОЭЗИИ РОБЕРТА ЕСАЯНАВ ПОЭЗИИ РОБЕРТА ЕСАЯНАВ ПОЭЗИИ РОБЕРТА ЕСАЯНА    
    

Балаян Балаян Балаян Балаян Нарине Нарине Нарине Нарине     
АрГу, Литература, магистратура, 1-ый курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Р. Есаян своей самобытностью создал специфический мир есаянов-

ской поэзии, духовное пространство, карту которой поэт начертил в 
реалиях современного мира с присущим ему своеобразным мышлением. 
Поиск собственного «Я» становится одним из первичных в поэзии Есаяна. 
В своих стихотворениях и поэмах автор смог раскрыть все то, что рождает 
миг и постижение воображаемого мира.  
 
 
 

THE “ I “ DOMAINS IN ROBERT ESAYAN’S POETRYTHE “ I “ DOMAINS IN ROBERT ESAYAN’S POETRYTHE “ I “ DOMAINS IN ROBERT ESAYAN’S POETRYTHE “ I “ DOMAINS IN ROBERT ESAYAN’S POETRY    
    

Balayan Balayan Balayan Balayan Narine Narine Narine Narine     
ASU (Artsakh State University), Literature, MA, 1st year 

 
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

R.Esayan with his originality has created a unique world of poetry, a spirit 

space, the map of which in nowadays reality has been sketched by the poet’s 
original thinking. The own address search becomes one of the priorities in 
Esayan’s poetry. In his poems the author can reveal the things that the moment 
and the imaginary perception gives birth to. 
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝    ԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆ    ԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉԲԱՂԱԴՐԻՉ    ՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂ    
ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ    ՁԵՎԱԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆՁԵՎԱԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆՁԵՎԱԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆՁԵՎԱԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ    

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
    

ԴիլոյանԴիլոյանԴիլոյանԴիլոյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե        
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 3-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ՄելքոնյանՄելքոնյանՄելքոնյանՄելքոնյան    ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե        
        
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` թվական, դարձվածք, կաղապար, իմաստային 

դրսևորում, երկբաղադրիչ դարձվածք, եռաբաղադրիչ դարձվածք, քառա-
բաղադրիչ դարձվածք, բազմաբաղադրիչ դարձվածք:  

 
Դարձվածքը ցանկացած լեզվի գանձարանի ամենագեղեցիկ և 

ամենաառեղծվածային գոհարն է, ինչի ուսումնասիրությունը կա-
րելի է իրականացնել ամենատարբեր տեսանկյուններով: 

«Դարձվածքը բառերի կայուն, պատրաստի վերարտադրելի, 
վերաիմաստավորված կապակցություն է, ուր բաղադրիչ բառերի 
ինքնուրույնությունը ձևական է, շարահյուսական կապը՝ մթագ-
նած» [2, 5]: 

Դարձվածքի առաջացումը կապվում է փոխաբերության հետ. 
«Փոխաբերությունների շնորհիվ առարկաների ու երևույթների անվա-
նումները ստանում են իմաստային այնպիսի նոր երանգներ, որ 
առանձին գործածություն չունեն, և արդյունքում առաջանում են 
առանձնահատուկ արտահայտություններ և դարձվածքներ» [1, 172]: 

 Դարձվածքներում խտացված են ժողովուրդների լեզվամտա-
ծողության առանձնահատկությունները, բարքերը, հավատալիք-
ներն ու սովորույթները: Լեզուների դարձվածքների շտեմարաննե-
րում ուրույն տեղ են զբաղեցնում թվական բաղադրիչ ունեցող 
դարձվածքները, որ քիչ չեն նաև հայերենում: 

Սույն հոդվածում քննել ենք հայերենի՝ թվական բաղադրիչ 
պարունակող դարձվածքների կաղապարները և բովանդակային 
առանձնահատկությունները՝ կիրառելով անմիջական բաղադրիչ-
ների վերլուծության և վիճակագրության մեթոդները: 

Նախ նշենք, որ հայերենի դարձվածքների շարքում թվական 
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բաղադրիչ ունեցող դարձվածքների ընդհանուր թիվը 220 է [3]: 
Դարձվածքներում քանակական և դասական թվականների հարա-
բերակցությունը կազմում է 8:1, ընդ որում՝ դասական թվականնե-
րից առավել հաճախադեպ են «առաջին» և «երկրորդ» թվականները 
(առաջին՝ 15, երկրորդ՝ 7, յոթերորդ՝ 4, երրորդ՝ 2): Քանակական 
թվականների կազմում բացարձակ թվականները 99 % են կազմում, 
բաշխական թվականները՝ 0,8 %, մոտավոր թվականները՝ 0,2 %: 
Բացարձակ թվականներից մեր հետազոտած օրինակներում հան-
դիպում են թվով 11-ը (տե՛ս 1-ին աղյուսակը): 

 
ԱղԱղԱղԱղյուսակյուսակյուսակյուսակ    1.1.1.1.    

ԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆԹՎԱԿԱՆ    ՔԱՆԱԿԸՔԱՆԱԿԸՔԱՆԱԿԸՔԱՆԱԿԸ        %%%%    
1. Երկու 74 33,4 
2. Մեկ/ մի 58 26,2 
3. Յոթ 27 12,2 
4. Հազար 26 11,7 
5. Չորս 14 6,3 
6. Հարյուր 10 4,5 
7. Տասը 7 3,1 
8. Հինգ 2 0,9 
9. Ութ 2 0,9 
10. Հիսուն 1 0,4 
11. Երկու հազար 1 0,4 

 
Թվական բաղադրիչ պարունակող դարձվածքներում թվակա-

նական դարձվածքների թիվը երկու տասնյակի չի հասնում. մեկինմեկինմեկինմեկին    
երերերերկուկուկուկու, , , , երեկ՝երեկ՝երեկ՝երեկ՝    մեկմեկմեկմեկ,    այսօր՝այսօր՝այսօր՝այսօր՝    երկուերկուերկուերկու, , , , երկարերկարերկարերկար    ուուուու    մեկմեկմեկմեկ, , , , աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    չորսչորսչորսչորս, , , , օձիքըօձիքըօձիքըօձիքը    
երերերերկուկուկուկու, , , , մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը    հազարհազարհազարհազար, , , , առաջինըառաջինըառաջինըառաջինը    հավասարներիհավասարներիհավասարներիհավասարների    մեջմեջմեջմեջ, , , , հազարհազարհազարհազար    ուուուու    
մեկմեկմեկմեկ////միմիմիմի, , , , հազարիցհազարիցհազարիցհազարից    մեկմեկմեկմեկ, , , , հազարհազարհազարհազար----հազարհազարհազարհազար    և այլն:     

Թվական բաղադրիչով դարձվածքների 55,5 %-ը բայական 
դարձվածքներ են. առաջինառաջինառաջինառաջին    ջութակըջութակըջութակըջութակը    նվագելնվագելնվագելնվագել, , , , աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , 
առաառաառաառաջինջինջինջին    քայլերնքայլերնքայլերնքայլերն    անելանելանելանել, , , , երկուերկուերկուերկու    աչքովաչքովաչքովաչքով    նայելնայելնայելնայել, , , , երկուերկուերկուերկու    մսրիցմսրիցմսրիցմսրից    ուտելուտելուտելուտել, , , , երերերեր----
կուկուկուկու    ոտքըոտքըոտքըոտքը    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , երկուերկուերկուերկու    սրիսրիսրիսրի    արանքումարանքումարանքումարանքում    մնալմնալմնալմնալ, , , , խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    մեկըմեկըմեկըմեկը    երերերեր----
կուկուկուկու    չանելչանելչանելչանել, , , , թուրըթուրըթուրըթուրը    երկուերկուերկուերկու    կողմովկողմովկողմովկողմով    էլէլէլէլ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , հազարհազարհազարհազար    ((((անգամանգամանգամանգամ) ) ) ) դատելդատելդատելդատել,    
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մեկմեկմեկմեկ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , հհհհազարազարազարազար    դուռդուռդուռդուռ    բախելբախելբախելբախել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    թոկիցթոկիցթոկիցթոկից    փախչելփախչելփախչելփախչել, , , , յոթյոթյոթյոթ    գույնգույնգույնգույն    
փոխելփոխելփոխելփոխել, , , , յոթըյոթըյոթըյոթը    որդովորդովորդովորդով    սեղանսեղանսեղանսեղան    նստելնստելնստելնստել, , , , տասըտասըտասըտասը    կտորկտորկտորկտոր    լինելլինելլինելլինել, , , , հինգհինգհինգհինգ    մատիմատիմատիմատի    
նմաննմաննմաննման    ((((պեսպեսպեսպես) ) ) ) պարզպարզպարզպարզ    լինելլինելլինելլինել, , , , ութութութութ    գծելգծելգծելգծել, , , , փորըփորըփորըփորը    վեցվեցվեցվեց----վեցվեցվեցվեց    անելանելանելանել, , , , չորսչորսչորսչորս    ոտովոտովոտովոտով    
գարուգարուգարուգարու    հորնհորնհորնհորն    ընկնելընկնելընկնելընկնել: : : : Թվական բաղադրիչով բայական դարձվածք-
ների մոտ մեկ տասնյակի գերադաս անդամները հարակատար 
կամ ենթակայական դերբայներ են. երկուերկուերկուերկու    դռանդռանդռանդռան    հաչողհաչողհաչողհաչող, , , , չորսչորսչորսչորս    թուղթթուղթթուղթթուղթ    
բերողբերողբերողբերող, , , , յոթըյոթըյոթըյոթը    կնիքովկնիքովկնիքովկնիքով    կնքվածկնքվածկնքվածկնքված, , , , հազարհազարհազարհազար    մաղովմաղովմաղովմաղով    անցկացածանցկացածանցկացածանցկացած, , , , հազարհազարհազարհազար    
մաղովմաղովմաղովմաղով////մաղիցմաղիցմաղիցմաղից////մաղիմաղիմաղիմաղի    հացհացհացհաց    կերածկերածկերածկերած, , , , հազարհազարհազարհազար    սեղանիցսեղանիցսեղանիցսեղանից    հացհացհացհաց    կերածկերածկերածկերած, , , , 
հազարհազարհազարհազար    տաշտիցտաշտիցտաշտիցտաշտից    հացհացհացհաց    կերածկերածկերածկերած: 

Թվականով դարձվածքների մոտ 20 %-ը գոյականական դարձ-
վածքներ են. աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    չորսչորսչորսչորս    կողմկողմկողմկողմ, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    աստղաստղաստղաստղ, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    
շարքերիցշարքերիցշարքերիցշարքերից, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    շնչառությունշնչառությունշնչառությունշնչառություն, , , , երկուերկուերկուերկու    
ճակատովճակատովճակատովճակատով, , , , երկուերկուերկուերկու    տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    ծառածառածառածառա, , , , երրորդերրորդերրորդերրորդ    սերունդսերունդսերունդսերունդ, , , , հազարիհազարիհազարիհազարի    գլուխգլուխգլուխգլուխ, , , , 
հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    տոկոսովտոկոսովտոկոսովտոկոսով, , , , մեկմեկմեկմեկ    գլուխգլուխգլուխգլուխ, , , , մեկմեկմեկմեկ    տակտակտակտակ    տղատղատղատղա    (մինուճար), , , , յոթյոթյոթյոթ    
պորտպորտպորտպորտ, , , , յոթներորդյոթներորդյոթներորդյոթներորդ    երկինքերկինքերկինքերկինք, , , , յոթնյոթնյոթնյոթն    օրօրօրօր,    յոթյոթյոթյոթ    գիշերգիշերգիշերգիշեր: : : : Հաճախադեպ են    
«անգամ»    գոյականով դարձվածքները. հազարիցհազարիցհազարիցհազարից    միմիմիմի    անգամանգամանգամանգամ, , , , 
հազարհազարհազարհազար    անգամանգամանգամանգամ, , , , հարյուրիցհարյուրիցհարյուրիցհարյուրից    միմիմիմի    անգամանգամանգամանգամ, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    անգամանգամանգամանգամ::::    

Ածականական դարձվածքները մի քանիսն են.    երկուերկուերկուերկու    
երեսանիերեսանիերեսանիերեսանի, , , , երկուերկուերկուերկու    ջուխտջուխտջուխտջուխտ,    միմիմիմի    կենտկենտկենտկենտ, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    տոկոսանոցտոկոսանոցտոկոսանոցտոկոսանոց::::    

Թվականով դերանվանական և մակբայական դարձվածքներ 
չեն հանդիպում:     

Քննվող դարձվածքների շարքում հանդիպում են նաև կապա-
կան կառույցներ (6 %): Դրանցից են՝ երկուերկուերկուերկու    կրակիկրակիկրակիկրակի    միջևմիջևմիջևմիջև, , , , երկուերկուերկուերկու    սրիսրիսրիսրի    
մեջտեղմեջտեղմեջտեղմեջտեղ, , , , երկուերկուերկուերկու    քայլիքայլիքայլիքայլի    վրավրավրավրա, , , , երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    արանքումարանքումարանքումարանքում, , , , մեկմեկմեկմեկ    մարդումարդումարդումարդու    
նմաննմաննմաննման, , , , յոթյոթյոթյոթ    սարիսարիսարիսարի    ետևետևետևետև, , , , հինգհինգհինգհինգ    մատիմատիմատիմատի    նմաննմաննմաննման    և այլն: 

Թվական բաղադրիչով դարձվածքները, ըստ բաղադրիչների 
քանակի, հանդես են գալիս հետևյալ կառուցվածքներով. 

1. ԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչ    դարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական 
պարունակող դարձվածքների 33 %-ը և հանդես են գալիս հետևյալ 
կաղապարներով. 

1.1. «Թվական + գոյական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ 
դարձվածքների մոտ 50 %-ը. առաջինառաջինառաջինառաջին    աստղաստղաստղաստղ,,,, առաջինառաջինառաջինառաջին    խոսքխոսքխոսքխոսք, , , , 
առաջինառաջինառաջինառաջին    ծիծեռնակծիծեռնակծիծեռնակծիծեռնակ, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    հայացքիցհայացքիցհայացքիցհայացքից, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    ծանոթությունիցծանոթությունիցծանոթությունիցծանոթությունից, , , , 



200 

առաջինառաջինառաջինառաջին    քայլերքայլերքայլերքայլեր, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    օգնությունօգնությունօգնությունօգնություն, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    տոկոսովտոկոսովտոկոսովտոկոսով, , , , յոթերորդյոթերորդյոթերորդյոթերորդ    
երկինքերկինքերկինքերկինք, , , , մեկմեկմեկմեկ    բերանբերանբերանբերան, , , , մեկմեկմեկմեկ    գլուխգլուխգլուխգլուխ, , , , մեկմեկմեկմեկ    խոսքովխոսքովխոսքովխոսքով, , , , երկուերկուերկուերկու    հոգովհոգովհոգովհոգով, , , , երկուերկուերկուերկու    
բերանբերանբերանբերան, , , , երկուերկուերկուերկու    տողտողտողտող, , , , երկոերկոերկոերկոււււ    հոգովհոգովհոգովհոգով, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    երիտասարդություներիտասարդություներիտասարդություներիտասարդություն, , , , 
երկերկերկերկրորդրորդրորդրորդ    հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք, , , , երրորդերրորդերրորդերրորդ    սերունդսերունդսերունդսերունդ, , , , երրորդերրորդերրորդերրորդ    ձեռքիցձեռքիցձեռքիցձեռքից, , , , հազարհազարհազարհազար    բեբեբեբե----
րանրանրանրան, , , , հազարիհազարիհազարիհազարի    գլուխգլուխգլուխգլուխ, , , , չորսչորսչորսչորս    պատպատպատպատ    և այլն: 

1.2. «Թվական + բայ», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ դարձ-
վածքների 11 %ը. մեկմեկմեկմեկ    լինելլինելլինելլինել, , , , մեկմեկմեկմեկ    անելանելանելանել, , , , երկուերկուերկուերկու    անելանելանելանել, , , , յոթըյոթըյոթըյոթը    տալտալտալտալ, , , , յոթըյոթըյոթըյոթը    
կակակակատարտարտարտարելելելել, , , , ութութութութ    գրելգրելգրելգրել////////գծելգծելգծելգծել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    ասաասաասաասա, , , , հազարհազարհազարհազար    ասաասաասաասա::::    

1.3. «Թվական + ածական (+կապ)», որոնք կազմում են երկբա-
ղադրիչ դարձվածքների մոտ 6 %-ը.    երկուերկուերկուերկու    երեսանիերեսանիերեսանիերեսանի, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    տոտոտոտո----
կոկոկոկոսանոցսանոցսանոցսանոց, , , , հազարհազարհազարհազար    բարիբարիբարիբարի, , , , առաջինըառաջինըառաջինըառաջինը    հավասարներիհավասարներիհավասարներիհավասարների    մեջմեջմեջմեջ::::    

1.4. «Թվական + թվական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ 
դարձվածքների 8 %-ը. մեկինմեկինմեկինմեկին    երկուերկուերկուերկու, , , , մեկմեկմեկմեկ----երկուերկուերկուերկու, , , , հազարհազարհազարհազար----հազարհազարհազարհազար, , , , 
հահահահազարիցզարիցզարիցզարից    մեկմեկմեկմեկ.... կարող են հանդես գալ որպես բաղհյուսական կա-
պակցություն. հազարհազարհազարհազար    ուուուու    մեկմեկմեկմեկ, , , , հազարհազարհազարհազար    ուուուու    միմիմիմի::::    

1.5. «Թվական + վերաբերական». հազարհազարհազարհազար    երնեկերնեկերնեկերնեկ::::    
1.6. «Ածական + թվական». երկարերկարերկարերկար    ուուուու    մեկմեկմեկմեկ::::    
1.7. «Գոյական + թվական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ 

դարձվածքների 8 %-ը. բոյովբոյովբոյովբոյով    մեկմեկմեկմեկ, , , , աշխարհովաշխարհովաշխարհովաշխարհով    մեկմեկմեկմեկ, , , , կոկորդովկոկորդովկոկորդովկոկորդով    մեկմեկմեկմեկ, , , , 
օձիօձիօձիօձիքըքըքըքը    երկուերկուերկուերկու, , , , աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    չորսչորսչորսչորս, , , , մեղքըմեղքըմեղքըմեղքը    հազարհազարհազարհազար    և այլն: 

2. ԵռաբաղադրիչԵռաբաղադրիչԵռաբաղադրիչԵռաբաղադրիչ    դարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներ. . . . սրանք կազմում են թվական 
պարունակող դարձվածքների 29 %-ը և հանդիպում են հետևյալ 
կաղապարներով. 

2.1. «Թվական + գոյական + բայ», որոնք կազմում են եռաբա-
ղադրիչ դարձվածքների 49 %-ը. մեկմեկմեկմեկ    բարձիբարձիբարձիբարձի    ծերանալծերանալծերանալծերանալ, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    
քայլերնքայլերնքայլերնքայլերն    անելանելանելանել, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    ջութակըջութակըջութակըջութակը    նվագելնվագելնվագելնվագել, , , , տասըտասըտասըտասը    կտորկտորկտորկտոր    լինելլինելլինելլինել, , , , չորսչորսչորսչորս    
ոտքիցոտքիցոտքիցոտքից    լինելլինելլինելլինել, , , , երկուերկուերկուերկու    աթոռիաթոռիաթոռիաթոռի    նստելնստելնստելնստել, , , , երկուերկուերկուերկու    մսրիցմսրիցմսրիցմսրից    ուտելուտելուտելուտել, , , , երկուերկուերկուերկու    տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    
ծառայելծառայելծառայելծառայել, , , , երկուերկուերկուերկու    մտմտմտմտքիքիքիքի    լինելլինելլինելլինել, , , , երկուերկուերկուերկու    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    միանալմիանալմիանալմիանալ, , , , հազարհազարհազարհազար    դուռդուռդուռդուռ    
բախելբախելբախելբախել, , , , հազարհազարհազարհազար    կտորկտորկտորկտոր    լինելլինելլինելլինել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    թոկիցթոկիցթոկիցթոկից    փախչելփախչելփախչելփախչել, , , , յոթներորդյոթներորդյոթներորդյոթներորդ    
երկինքերկինքերկինքերկինք    գնալգնալգնալգնալ    և այլն: 

2.2. «Թվական + թվական + բայ», որոնք կազմում են եռաբա-
ղադրիչ դարձվածքների 9 %-ը. մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    անելանելանելանել, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    չանելչանելչանելչանել, , , , 
մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մմմմեկըեկըեկըեկը    հազարհազարհազարհազար    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    տասըտասըտասըտասը    շինելշինելշինելշինել:::: 
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2.3. «Թվական + կապվող բառ + կապ», որոնք կազմում են եռա-
բաղադրիչ դարձվածքների 12 %-ը. մեկմեկմեկմեկ    մարդումարդումարդումարդու    նմաննմաննմաննման,,,, երկուերկուերկուերկու    աչքիսաչքիսաչքիսաչքիս    
վրավրավրավրա, , , , երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    արանքումարանքումարանքումարանքում, , , , երկուերկուերկուերկու    սրիսրիսրիսրի    արանքումարանքումարանքումարանքում, , , , երկուերկուերկուերկու    քայլիքայլիքայլիքայլի    
վրավրավրավրա, , , , երկուերկուերկուերկու    կրակիկրակիկրակիկրակի    միջևմիջևմիջևմիջև, , , , հինգհինգհինգհինգ    մատիմատիմատիմատի    նմաննմաննմաննման::::    

2.4. «Գոյական + թվական + գոյական», որոնք կազմում են եռա-
բաղադրիչ դարձվածքների 5 %-ը. գրչիգրչիգրչիգրչի    մեկմեկմեկմեկ    հարվածովհարվածովհարվածովհարվածով, , , , տանտանտանտան    չորսչորսչորսչորս    
սյունըսյունըսյունըսյունը, , , , աշխարհիաշխարհիաշխարհիաշխարհի    չորսչորսչորսչորս    կողմկողմկողմկողմ:::: 

2.5. «Գոյական + թվական + բայ», որոնք կազմում են եռաբա-
ղադրիչ դարձվածքների 10 %-ը. աշխարհովաշխարհովաշխարհովաշխարհով    մեկմեկմեկմեկ    անելանելանելանել, , , , 
աշխարհքովըաշխարհքովըաշխարհքովըաշխարհքովը    մեկմեկմեկմեկ    լինելլինելլինելլինել////////դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , աչքերըաչքերըաչքերըաչքերը    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , խոսքներըխոսքներըխոսքներըխոսքները    
մեկմեկմեկմեկ    անելանելանելանել, , , , խոսքըխոսքըխոսքըխոսքը    երկուերկուերկուերկու    չանելչանելչանելչանել:::: 

2.6. «Թվական + գոյական + գոյական», որոնք կազմում են եռա-
բաղադրիչ դարձվածքների 7 %-ը. երկուերկուերկուերկու    տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    ծառածառածառածառա, , , , յոթյոթյոթյոթ    
գութանիգութանիգութանիգութանի    տերտերտերտեր, , , , յոթյոթյոթյոթ    սարիսարիսարիսարի    քամակինքամակինքամակինքամակին, , , , յոթյոթյոթյոթ    տանտանտանտան    վարտիքվարտիքվարտիքվարտիք    և այլն: 

3. ՔառաբաղադրիչՔառաբաղադրիչՔառաբաղադրիչՔառաբաղադրիչ    դարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներ. սրանք կազմում են թվա-
կան պարունակող դարձվածքների 20 %-ը և հանդիպում են 
հետևյալ կաղապարներով. 

3.1.«Գոյական + թվական + թվական + բայ», որոնք կազմում են 
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 7 %ը. ԱստվածԱստվածԱստվածԱստված    մեկըմեկըմեկըմեկը    հազարհազարհազարհազար    անիանիանիանի, , , , 
խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    չանելչանելչանելչանել, , , , փորըփորըփորըփորը    վեցվեցվեցվեց----վեցվեցվեցվեց    անելանելանելանել::::    

3.2.«Թվական + գոյական + գոյական + բայ», որոնք կազմում են 
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 30 %-ը. առաջինառաջինառաջինառաջին    խմորագունդըխմորագունդըխմորագունդըխմորագունդը    
կուտկուտկուտկուտ    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մեկմեկմեկմեկ    մատմատմատմատ    մեղրմեղրմեղրմեղր    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    գրոշիգրոշիգրոշիգրոշի    խելքխելքխելքխելք    չունենալչունենալչունենալչունենալ, , , , 
երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    թակարդնթակարդնթակարդնթակարդն    ընկնելընկնելընկնելընկնել, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    ցեխնցեխնցեխնցեխն    ընկնելընկնելընկնելընկնել, , , , չորսչորսչորսչորս    
դինդինդինդին    ծովծովծովծով    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , յոթյոթյոթյոթ    շենշենշենշեն    կոխկոխկոխկոխ    տալտալտալտալ, , , , յոթյոթյոթյոթ    որդովորդովորդովորդով    սեղանսեղանսեղանսեղան    նստելնստելնստելնստել, , , , յոթըյոթըյոթըյոթը    
մատներըմատներըմատներըմատները    բերանըբերանըբերանըբերանը    խոթելխոթելխոթելխոթել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    մաղիմաղիմաղիմաղի    հացհացհացհաց    ուտելուտելուտելուտել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    
մարդումարդումարդումարդու    ծիծծիծծիծծիծ    տալտալտալտալ, , , , հազարհազարհազարհազար    բերանբերանբերանբերան    փառքփառքփառքփառք    տալտալտալտալ, , , , հազարհազարհազարհազար    սեղանիցսեղանիցսեղանիցսեղանից    հացհացհացհաց    
կերածկերածկերածկերած::::    

3.3 «Մակբայ + թվական + մակբայ + թվական», որոնք կազմում 
են քառաբաղադրիչ դարձվածքների 2 %-ը. երեկ՝երեկ՝երեկ՝երեկ՝    մեկմեկմեկմեկ,    այսօր՝այսօր՝այսօր՝այսօր՝    
երերերերկուկուկուկու::::    

3.4. «Թվական + գոյական + թվական + բայ», որոնք կազմում են 
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 9 %-ը. միմիմիմի    ականջըականջըականջըականջը    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , 
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երկուերկուերկուերկու    աստիճանըաստիճանըաստիճանըաստիճանը    մեկմեկմեկմեկ    անելանելանելանել, , , , երկուերկուերկուերկու    ծայրըծայրըծայրըծայրը    մեկմեկմեկմեկ    բերելբերելբերելբերել, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքըոտքըոտքըոտքը    
չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել::::     

3.5. «Թվական + գոյական + բայ + գոյական», որոնք կազմում են 
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 5 %-ը. երկուերկուերկուերկու    կեսկեսկեսկես    արածարածարածարած    բողկբողկբողկբողկ, , , , յոթյոթյոթյոթ    
դռանդռանդռանդռան    հաչողհաչողհաչողհաչող    շունշունշունշուն::::    

3.6. «Թվական + կապվող բառ + կապ + բայ», որոնք կազմում են 
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 16 %-ը. մեկմեկմեկմեկ    շապկիշապկիշապկիշապկի    մեջմեջմեջմեջ    քնելքնելքնելքնել, , , , 
երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    մեջմեջմեջմեջ    մնալմնալմնալմնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    ջրիջրիջրիջրի    արանքինարանքինարանքինարանքին    մնալմնալմնալմնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    սրիսրիսրիսրի    
արանքումարանքումարանքումարանքում    մնալմնալմնալմնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    քաքաքաքարիրիրիրի    արանքումարանքումարանքումարանքում    գցելգցելգցելգցել////////դնելդնելդնելդնել, , , , երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    
արանքումարանքումարանքումարանքում////////արանքըարանքըարանքըարանքը////////արանքինարանքինարանքինարանքին    ընկնելընկնելընկնելընկնել, , , , յոթյոթյոթյոթ    կողպեքիկողպեքիկողպեքիկողպեքի    տակտակտակտակ    փակելփակելփակելփակել    
և այլն:    ԵրկուԵրկուԵրկուԵրկու բաղադրիչով վերոհիշյալ դարձվածքները հոմանիշ 
դարձվածքներ են: 

4. ՀնգաբաղադրիչՀնգաբաղադրիչՀնգաբաղադրիչՀնգաբաղադրիչ    դարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներդարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական 
պարունակող դարձվածքների 13,5 %-ը և հանդիպում են հետևյալ 
կաղապարներով. 

4.1. «Գոյական + թվական + կապվող բառ + կապ + բայ», որոնք 
կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների մոտ 4 %-ը. սատանիցսատանիցսատանիցսատանից    
յոթյոթյոթյոթ    օրօրօրօր    առաջառաջառաջառաջ    ծնվելծնվելծնվելծնվել::::    

4.2. «Գոյական + թվական + գոյական + վերաբերական + բայ», 
որոնք կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների 7 %-ը. սրիսրիսրիսրի    
երկուերկուերկուերկու    կողմնկողմնկողմնկողմն    էլէլէլէլ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , թուրըթուրըթուրըթուրը    երկուերկուերկուերկու    կողմնկողմնկողմնկողմն    էլէլէլէլ    կտրելկտրելկտրելկտրել::::    

4.3. «Թվական + գոյական + թվական + գոյական + բայ», որոնք 
կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների 18 %-ը. յոթյոթյոթյոթ    գյուղգյուղգյուղգյուղ    միմիմիմի    
իշուիշուիշուիշու    բառնալբառնալբառնալբառնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքըոտքըոտքըոտքը    միմիմիմի    առուառուառուառու    ((((առվիառվիառվիառվի    մեջմեջմեջմեջ) ) ) ) մտցնելմտցնելմտցնելմտցնել, , , , միմիմիմի    խնձոր՝խնձոր՝խնձոր՝խնձոր՝    
երկուերկուերկուերկու    կեսկեսկեսկես    արարարարածածածած, , , , տասըտասըտասըտասը    մատիցմատիցմատիցմատից    տասըտասըտասըտասը    հունարհունարհունարհունար    կաթելկաթելկաթելկաթել, , , , միմիմիմի    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    
երկուերկուերկուերկու    ձմերուկձմերուկձմերուկձմերուկ    բռնելբռնելբռնելբռնել, , , , միմիմիմի    գնդակովգնդակովգնդակովգնդակով    երկուերկուերկուերկու    նապաստակնապաստակնապաստակնապաստակ    խփելխփելխփելխփել    և այլն: 

Վեց բաղադրիչից կազմված դարձվածքները թվական պարու-
նակող դարձվածքների 2 %-ն են կազմում. խորամանկխորամանկխորամանկխորամանկ    աղվեսըաղվեսըաղվեսըաղվեսը    
երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    էէէէ    թակարդնթակարդնթակարդնթակարդն    ընկնումընկնումընկնումընկնում, , , , ձեռքերիձեռքերիձեռքերիձեռքերի    մեկըմեկըմեկըմեկը    յուղյուղյուղյուղումըումըումըումը    լինելլինելլինելլինել,    
մյուսը՝մյուսը՝մյուսը՝մյուսը՝    մեղրումըմեղրումըմեղրումըմեղրումը, , , , տասըտասըտասըտասը    մատըմատըմատըմատը    մոմմոմմոմմոմ    շինելշինելշինելշինել,    դիմացըդիմացըդիմացըդիմացը    վառելվառելվառելվառել, , , , եսեսեսես    
հազարհազարհազարհազար    ասեմասեմասեմասեմ,    դուդուդուդու    երկուերկուերկուերկու    հազարհազարհազարհազար    իմացիիմացիիմացիիմացի::::    

Յոթ բաղադրիչից կազմված դարձվածքները ևս թվական պա-
րունակող դարձվածքների 2 %-ն են կազմում. երեսիցերեսիցերեսիցերեսից    որորորոր    ճանճճանճճանճճանճ    
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ընկնիընկնիընկնիընկնի,    հազարհազարհազարհազար    կտորկտորկտորկտոր    կդառնակդառնակդառնակդառնա, , , , միմիմիմի    ձեռըձեռըձեռըձեռը    ձեռքձեռքձեռքձեռք    էէէէ    լվանումլվանումլվանումլվանում,    երկուերկուերկուերկու    
ձեռը՝ձեռը՝ձեռը՝ձեռը՝    երեսերեսերեսերես, , , , երեկերեկերեկերեկ    որորորոր    մեռելմեռելմեռելմեռել    էրէրէրէր,    այսօրայսօրայսօրայսօր    երկուերկուերկուերկու    օրօրօրօր    կլիներկլիներկլիներկլիներ, , , , հազարհազարհազարհազար    սրբիսրբիսրբիսրբի    
դիմելուդիմելուդիմելուդիմելու    տեղտեղտեղտեղ    մեկմեկմեկմեկ    ԱստծունԱստծունԱստծունԱստծուն    դիմելդիմելդիմելդիմել, , , , սատանիցսատանիցսատանիցսատանից    յոթյոթյոթյոթ    օրօրօրօր    առաջառաջառաջառաջ    լույսլույսլույսլույս    
աշխարհաշխարհաշխարհաշխարհ    գալգալգալգալ::::    

Ութ, ինը և տասը բաղադրիչից կազմված դարձվածքներ չեն 
հանդիպում: Տասնմեկ բաղադրիչից կազմված մեկ դարձվածք է 
հանդիպում՝ արտահայտված ստորոգումով. առաջինառաջինառաջինառաջին    անգամանգամանգամանգամ    
աթոռիաթոռիաթոռիաթոռի    վրավրավրավրա    նստողնստողնստողնստող    հյուրըհյուրըհյուրըհյուրը    վերջինվերջինվերջինվերջին    անգամանգամանգամանգամ    տանտիրոջտանտիրոջտանտիրոջտանտիրոջ    գլխինգլխինգլխինգլխին    
կնստիկնստիկնստիկնստի::::    

Ի դեպ, թվականով դարձվածքների կազմում նախադասու-
թյունները կազմում են 8 %, մնացածը բառակապացություններ են: 

Դարձվածքներում քիչ չեն թվականների փոխանվանական կի-
րառությունները. մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    անելանելանելանել, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    չանելչանելչանելչանել, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    
դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    հազարհազարհազարհազար    դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    մեկովմեկովմեկովմեկով,    երկուսը՝երկուսը՝երկուսը՝երկուսը՝    ԱստուծովԱստուծովԱստուծովԱստուծով, , , , 
մեկըմեկըմեկըմեկը    տասըտասըտասըտասը    շինելշինելշինելշինել, , , , մեկինմեկինմեկինմեկին    երկուերկուերկուերկու, , , , հարյուրիցհարյուրիցհարյուրիցհարյուրից    միմիմիմի    անգամանգամանգամանգամ,,,, ԱստվածԱստվածԱստվածԱստված    
մեկըմեկըմեկըմեկը    հազարհազարհազարհազար    անիանիանիանի, , , , հազարիցհազարիցհազարիցհազարից    մեկմեկմեկմեկ, , , , հազարիցհազարիցհազարիցհազարից    միմիմիմի    անգամանգամանգամանգամ: : : :     

Ամփոփելով քննության առնված դարձվածքների կաղապար-
ների վերլուծությունը՝ կարող ենք արձանագրել, որ՝ 

� Նրանցում առավել սակավադեպ են դերանուն բաղադրիչները:  
� Մեծ մասում թվականը պահպանում է իր խոսքիմասային 

առանձնահատկությունները. հանդես է գալիս ուղիղ ձևով, իսկ 
մյուս մասում կիրառվում է փոխանվանաբար՝ ձեռք բերելով հոլո-
վի, թվի, առկայացման քերականական կարգեր. երկուսիերկուսիերկուսիերկուսի    ջուրըջուրըջուրըջուրը    միմիմիմի    
առվովառվովառվովառվով    չիչիչիչի    գնումգնումգնումգնում, , , , մեկը՝մեկը՝մեկը՝մեկը՝    մեկովմեկովմեկովմեկով,    երկուսը՝երկուսը՝երկուսը՝երկուսը՝    ԱստուծովԱստուծովԱստուծովԱստուծով, , , , հազարիցհազարիցհազարիցհազարից    մեկմեկմեկմեկ    և 
այլն: 

� Դարձվածքների կազմում առավելապես ընդգրկվում են քա-
նակական թվականները, իսկ դասականներից՝ հիմնականում 
առաջինառաջինառաջինառաջին, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ, , , , երրորդերրորդերրորդերրորդ, , , , յոթերորդյոթերորդյոթերորդյոթերորդ    թվականները: Բաշխական 
թվականները դարձվածքների կազմում սակավադեպ են. հազարհազարհազարհազար----
հազարհազարհազարհազար, , , , փորըփորըփորըփորը    վեցվեցվեցվեց----վեցվեցվեցվեց    անելանելանելանել    (վերջինիս մեջ վեցվեցվեցվեց----վեցվեցվեցվեց թվականը բաշ-
խականության իմաստը թույլ է արտահայտում):     

Հոդվածի հաջորդ մասում կփորձենք անդրադառնալ թվակա-
նով դարձվածքների բովանդակային առանձնահատկություններին: 
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Նկատելի է, որ դարձվածքներում թվականները երբեմն պահ-
պանում են իրենց թվականական իմաստները, երբեմն՝ ոչ: 

«Մեկ» թվականը հիմնականում պահպանում է իր թվականա-
կան իմաստը:    ԽոսքներըԽոսքներըԽոսքներըԽոսքները    մեկմեկմեկմեկ    անելանելանելանել, , , , մեկմեկմեկմեկ    լլլլինելինելինելինել, , , , մեկմեկմեկմեկ    մարդումարդումարդումարդու    նմաննմաննմաննման, , , , 
մեկմեկմեկմեկ    շապկիշապկիշապկիշապկի    մեջմեջմեջմեջ    քնելքնելքնելքնել, , , , մեկմեկմեկմեկ    բարձիբարձիբարձիբարձի    ծերանալծերանալծերանալծերանալ    դարձվածքներում նշա-
նակում է «նույնություն, համաձայնություն, , , , միասնություն»: ՄեկՄեկՄեկՄեկ    
անելանելանելանել դարձվածքում արտահայտում է միանգամից իմաստը: Զույգ 
կազմաբանությունների դեպքում նշանակում է ոչ լիարժեք, թերի, 
ինչպես՝ մեկմեկմեկմեկ    աչքովաչքովաչքովաչքով    մտիկմտիկմտիկմտիկ    տալտալտալտալ: ՄեկըՄեկըՄեկըՄեկը    երկուերկուերկուերկու    ((((չչչչ))))անելանելանելանել, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    երկուերկուերկուերկու    
դառնալդառնալդառնալդառնալ, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    տասըտասըտասըտասը    շինելշինելշինելշինել, , , , մեկըմեկըմեկըմեկը    հազարհազարհազարհազար    դառնալդառնալդառնալդառնալ դարձվածքնե-
րում արտահայտում է քիչ իմաստը, իսկ մեկմեկմեկմեկ    գլուխգլուխգլուխգլուխ դարձվածքում 
արտահայտում է անընդհատ իմաստը:     

«Առաջին» թվականը հիմնականում ունի առաջնային, հեղի-
նակավոր    իմաստը, ինչպես՝ առաջինառաջինառաջինառաջին    խոսքխոսքխոսքխոսք, , , , առաջինառաջինառաջինառաջին    ծիծեռնակծիծեռնակծիծեռնակծիծեռնակ. . . . 
առաջինառաջինառաջինառաջին    աստղաստղաստղաստղ    դարձվածքում արտահայտում է «լավագույն» 
իմաստը:        

«Երկու»    թվականը հիմնականում ցույց է տալիս «կրկնակիու-
թյուն», ինչպես՝ երկուերկուերկուերկու    ճակատովճակատովճակատովճակատով, , , , երկուերկուերկուերկու    երեսովերեսովերեսովերեսով, , , , երբեմն կարող է 
ունենալ ամբողջովինամբողջովինամբողջովինամբողջովին, , , , լիովինլիովինլիովինլիովին իմաստները, մասնավորապես՝ այն 
դարձվածքներում, որոնցում մարդու մարմնի մասերի անվանում-
ներ կան (զույգ կազմաբանությունների դեպքում). երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    
կաղալկաղալկաղալկաղալ, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    կանգնելկանգնելկանգնելկանգնել, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքովոտքովոտքովոտքով    թակարդնթակարդնթակարդնթակարդն    ընկնելընկնելընկնելընկնել, , , , 
երկուերկուերկուերկու    աչքիսաչքիսաչքիսաչքիս    վրավրավրավրա, , , , երկուերկուերկուերկու    աչքովաչքովաչքովաչքով    նայելնայելնայելնայել, , , , երկուերկուերկուերկու    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    միանալմիանալմիանալմիանալ, , , , 
երկուերկուերկուերկու    ձեռքովձեռքովձեռքովձեռքով    բռնելբռնելբռնելբռնել: : : : Կիրառվում է հատկապես անելանելի դրու-
թյուն կամ երկընտրանք նշանակող դարձվածքներում. երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    
արանքումարանքումարանքումարանքում, , , , երկուերկուերկուերկու    քարիքարիքարիքարի    մեջմեջմեջմեջ    մնալմնալմնալմնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    սրիսրիսրիսրի    արանքումարանքումարանքումարանքում, , , , երկուերկուերկուերկու    ջրիջրիջրիջրի    
արանքինարանքինարանքինարանքին    մնալմնալմնալմնալ, , , , երկուերկուերկուերկու    կրակիկրակիկրակիկրակի    միջևմիջևմիջևմիջև, , , , երկուերկուերկուերկու    մտքիմտքիմտքիմտքի    լինելլինելլինելլինել, , , , երկուերկուերկուերկու    
աթոռիաթոռիաթոռիաթոռի    արանքումարանքումարանքումարանքում    նստելնստելնստելնստել:::: Իսկ    երկուերկուերկուերկու    բերանբերանբերանբերան, , , , երկուերկուերկուերկու    գրոշիգրոշիգրոշիգրոշի    խելքխելքխելքխելք    
չունենալչունենալչունենալչունենալ, , , , երկուերկուերկուերկու    տերտերտերտեր    ողորմյա՝ողորմյա՝ողորմյա՝ողորմյա՝    մեկմեկմեկմեկ    ալելուիաալելուիաալելուիաալելուիա, , , , երկուերկուերկուերկու    խոսքովխոսքովխոսքովխոսքով, , , , երկուերկուերկուերկու    
քայլիքայլիքայլիքայլի    վրավրավրավրա, , , , խոսքըխոսքըխոսքըխոսքը    երկուերկուերկուերկու    չանելչանելչանելչանել    դարձվածքներում «երկու» թվա-
կանն արտահայտում է «քիչ, կարճ, մոտ, արագ» իմաստները, 
երկուերկուերկուերկու    տիրոջտիրոջտիրոջտիրոջ    ծառածառածառածառա, , , , երկուերկուերկուերկու    երեսանիերեսանիերեսանիերեսանի, , , , երկուերկուերկուերկու    երեսովերեսովերեսովերեսով, , , , երկուերկուերկուերկու    խոսքիխոսքիխոսքիխոսքի    
լինելլինելլինելլինել դարձվածքներում՝ «տարբեր, փոփոխական» իմաստները: 



205 

ԵրկուԵրկուԵրկուԵրկու    ճակատովճակատովճակատովճակատով, , , , երկուերկուերկուերկու    մորիցմորիցմորիցմորից    էէէէ    ապրումապրումապրումապրում, , , , երկուերկուերկուերկու    մսրիցմսրիցմսրիցմսրից    ուտելուտելուտելուտել 
դարձվածքներում արտահայտվել է «զուգահեռ» իմաստը, թրիթրիթրիթրի    
((((սրիսրիսրիսրի) ) ) ) երկուերկուերկուերկու    կողմնկողմնկողմնկողմն    էլէլէլէլ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , թուրըթուրըթուրըթուրը    երկուերկուերկուերկու    կողմովկողմովկողմովկողմով    էլէլէլէլ    կտրելկտրելկտրելկտրել    դարձ-
վածքներում՝ «կատարյալ» իմաստը, մեկըմեկըմեկըմեկը    մեկովմեկովմեկովմեկով, , , , երկուսըերկուսըերկուսըերկուսը    
ԱստուծովԱստուծովԱստուծովԱստուծով դարձվածքում՝ «զույգ» իմաստը:  

«Երկրորդ»    թվականը    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    երիտասարդություներիտասարդություներիտասարդություներիտասարդություն, , , , երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    
շնչառությունշնչառությունշնչառությունշնչառություն    դարձվածքներում արտահայտում է «նոր» իմաստը,    
երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    հայրենիքհայրենիքհայրենիքհայրենիք    դարձվածքում նշանակում է «կարևորությամբ՝ 
երկրորդը, բայց ոչ՝ երկրորդական»: ԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդԵրկրորդ    ջութակըջութակըջութակըջութակը    նվագելնվագելնվագելնվագել 
դարձվածքում արտահայտում է «երկրորդականություն»: 

«Երրորդ» թվականը ցույց է տալիս «երկրորդականություն, 
միջնորդավորվածություն», ինչպես՝ երրորդերրորդերրորդերրորդ    ձեռքիցձեռքիցձեռքիցձեռքից, , , , երրորդերրորդերրորդերրորդ    
սերունդսերունդսերունդսերունդ: : : :     

«Չորս» թվականը զույգ կազմաբանություններում արտահայ-
տում է «չափազանցություն», ինչպես՝ միմիմիմի    ականջըականջըականջըականջը    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել,,,,    
ականջականջականջականջներըներըներըները    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , աչքաչքաչքաչք    ուուուու    ականջներըականջներըականջներըականջները    չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել, , , , երկուերկուերկուերկու    ոտքըոտքըոտքըոտքը    
չորսչորսչորսչորս    անելանելանելանել: : : : «Զույգված լինելու» իմաստ է արտահայտում չորսչորսչորսչորս    
ոտքիցոտքիցոտքիցոտքից    լինելլինելլինելլինել դարձվածքում, տանտանտանտան    չորսչորսչորսչորս    սյունըսյունըսյունըսյունը    ((((լինելլինելլինելլինել, , , , դառնալդառնալդառնալդառնալ) ) ) ) 
դարձդարձդարձդարձվածքում՝վածքում՝վածքում՝վածքում՝    «հիմնական» իմաստը, չորսչորսչորսչորս    թուղթթուղթթուղթթուղթ    բերողբերողբերողբերող    դարձ-
վածքում՝ «տարբեր, հակասական» իմաստը:     

«Հինգ»    թվականն արտահայտում է «ամբողջովին, լիովին»    
իմաստը, ինչպես՝ հինգհինգհինգհինգ    մատիմատիմատիմատի    նմաննմաննմաննման, , , , հինգհինգհինգհինգ    մատիմատիմատիմատի    նմաննմաննմաննման    պարզպարզպարզպարզ    
լինելլինելլինելլինել, , , , հինգհինգհինգհինգ    մատըմատըմատըմատը    ճրագճրագճրագճրագ    անելանելանելանել: : : :     

«Յոթ»    թվականը դարձվածքների մեծ մասում արտահայտում է 
«շատ» իմաստը, ինչպես՝ յոթըյոթըյոթըյոթը    կաշիկաշիկաշիկաշի    մաշկելմաշկելմաշկելմաշկել, , , , յոթյոթյոթյոթ    շենշենշենշեն    կոխկոխկոխկոխ    տալտալտալտալ, , , , յոթյոթյոթյոթ    
մղոնանոցմղոնանոցմղոնանոցմղոնանոց    քայլերովքայլերովքայլերովքայլերով, , , , յոթյոթյոթյոթ    սարիսարիսարիսարի    ետևետևետևետև, , , , յոթնյոթնյոթնյոթն    օրօրօրօր,    յոթյոթյոթյոթ    գիշերգիշերգիշերգիշեր:    ԴուրսԴուրսԴուրսԴուրս    գալգալգալգալ    
յոթյոթյոթյոթ    քարիքարիքարիքարի    արանքիցարանքիցարանքիցարանքից    դարձվածքում արտահայտված է սաստկու-
թյուն,    իսկ յոթըյոթըյոթըյոթը    գլխովգլխովգլխովգլխով    բարձրբարձրբարձրբարձր    դարձվածքում՝ չափազանցություն:  

«Յոթերորդ» թվականը յոթյոթյոթյոթ((((նննն))))երորդերորդերորդերորդ    երկիներկիներկիներկինքքքք, , , , յոթերորդյոթերորդյոթերորդյոթերորդ    
երկնքումերկնքումերկնքումերկնքում    լինելլինելլինելլինել, , , , յոթներորդյոթներորդյոթներորդյոթներորդ    երկինքերկինքերկինքերկինք    գնալգնալգնալգնալ////////վերանալվերանալվերանալվերանալ    դարձվածքնե-
րում արտահայտում է «երջանիկ» իմաստը:  

«Ութ»    թվականը նշանակում է «ութաձև» ութութութութ    գրելգրելգրելգրել////////գծելգծելգծելգծել դարձ-
վածքում:  
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«Տասը»    թվականը «շատ»    իմաստն է արտահայտում տասըտասըտասըտասը    
չափելչափելչափելչափել,    մեկմեկմեկմեկ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , տասնտասնտասնտասն    անգամանգամանգամանգամ    ասելասելասելասել    դարձվածքներում:    ՏասըՏասըՏասըՏասը    
կտորկտորկտորկտոր    լինելլինելլինելլինել    դարձվածքում արտահայտում է չափազանցություն, 
տասըտասըտասըտասը    մատըմատըմատըմատը    ճրագիճրագիճրագիճրագի    տեղտեղտեղտեղ    վառածվառածվառածվառած    պահելպահելպահելպահել դարձվածքում՝ «լիովին» 
իմաստը:  

«Հարյուր» թվականը հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    ասաասաասաասա, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    թոկիցթոկիցթոկիցթոկից    դուրսդուրսդուրսդուրս    
պրծնելպրծնելպրծնելպրծնել, , , , հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    անգամանգամանգամանգամ    դարձվածքներում գործածվում է «շատ» 
իմաստով, հարյուրհարյուրհարյուրհարյուր    տոկոսովտոկոսովտոկոսովտոկոսով դարձվածքում՝ «կատարյալ» իմաս-
տով:  

«Հազար» թվականը հազարհազարհազարհազար    տաշտիցտաշտիցտաշտիցտաշտից    հացհացհացհաց    կերածկերածկերածկերած, , , , հազարհազարհազարհազար    
չափել՝չափել՝չափել՝չափել՝    մեկմեկմեկմեկ    կտրելկտրելկտրելկտրել, , , , հազարհազարհազարհազար    բերանբերանբերանբերան, , , , հազարհազարհազարհազար    կտորկտորկտորկտոր    լինելլինելլինելլինել    դարձվածք-
ներում գործածվում է «շատ», «շատ անգամ» իմաստներով,    իսկ    
երեսիցերեսիցերեսիցերեսից    որորորոր    ճանճճանճճանճճանճ    ընկնիընկնիընկնիընկնի, , , , հազարհազարհազարհազար    կտորկտորկտորկտոր    կդառնակդառնակդառնակդառնա    դարձվածքում ար-
տահայտում է չափազանցություն՝ նվազաբերության տարբերակով::::    

Այսպիսով՝ հայերենի՝ թվական բաղադրիչ պարունակող 
դարձվածքներն առանձնանում են ոչ միայն ձևային տեսանկյունից, 
այլև բովանդակային. դարձվածքների կազմում թվականները 
դրսևորում են տարբեր հարաբերություններ՝ հանդես գալով ինչ-
պես ուղիղ, այնպես էլ փոխաբերական իմաստներով:  

 
 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց 
լեզու, հատոր 1-ին, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, 487 էջ: 

2. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, 
Երևան, «Լույս» հրատ., 1973, 230 էջ: 

3. Սուքիասյան Ա., Գալստյան Ս., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական 
բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1975, 634 էջ: 
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ФОРМАЛЬНОФОРМАЛЬНОФОРМАЛЬНОФОРМАЛЬНО----СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ     
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА, ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА,     

СОДЕРЖАЩИХ В СВОСОДЕРЖАЩИХ В СВОСОДЕРЖАЩИХ В СВОСОДЕРЖАЩИХ В СВОЁЁЁЁМ СОСТАВЕ ИМЯ ЧИСМ СОСТАВЕ ИМЯ ЧИСМ СОСТАВЕ ИМЯ ЧИСМ СОСТАВЕ ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕЛИТЕЛЬНОЕЛИТЕЛЬНОЕЛИТЕЛЬНОЕ    
    

Дилоян Дилоян Дилоян Дилоян Карине Карине Карине Карине     
ВГУ, Армянский язык и литература, 3-ий курс  

 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Фразеологизмы армянского языка с компонентами числительное от-
личаются как в формальном плане, так и в плане содержания. 

С формальной точки зрения им свойственно конструкции с разным 
количеством членов (1-6, 11). 

В составе фразеологизмов единицы числительные проявляют разные 
отношения, выступая множеством семантических особенностей, как 
прямым, так и переносным значением. 
 

    
    

THE FORM AND CONTENT PECULIARITIES THE FORM AND CONTENT PECULIARITIES THE FORM AND CONTENT PECULIARITIES THE FORM AND CONTENT PECULIARITIES     
OF THE ARMENIAOF THE ARMENIAOF THE ARMENIAOF THE ARMENIAN IDIOMS CONTAINING N IDIOMS CONTAINING N IDIOMS CONTAINING N IDIOMS CONTAINING     

NUMERAL COMPONENTSNUMERAL COMPONENTSNUMERAL COMPONENTSNUMERAL COMPONENTS    
    

Diloyan Diloyan Diloyan Diloyan Karine Karine Karine Karine     
VSU, Armenian language and literature, 3rd course 

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The Armenian idioms containing numeral components stand out not only 
by their form but also content.  

From the structural point of view they are characterized by a different 
number of components (1-6, 11). 

Among the idioms the numerals perform different functions expressing 
both direct and figurative meanings.  
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ԲԱՌԻԲԱՌԻԲԱՌԻԲԱՌԻ    ՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆՄԻՋԻՆ    ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ    
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ    ՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻՀԱՅԵՐԵՆԻ    ԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆ    ՈՃՈՒՄՈՃՈՒՄՈՃՈՒՄՈՃՈՒՄ    

    
ԳասոյանԳասոյանԳասոյանԳասոյան    ՍիլվաՍիլվաՍիլվաՍիլվա        

 ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 2-րդ կուրս 
   Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ ՄելքոնյանՄելքոնյանՄելքոնյանՄելքոնյան    ՀեղինեՀեղինեՀեղինեՀեղինե        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ գիտական տեքստ, բառի միջին երկարություն, 

վերլուծականություն, համադրականություն, բառաձև: 
 
Մեր հոդվածի ուսումնասիրության առարկան է բառի միջին 

երկարության քննությունը, նպատակը՝ գիտական ոճում դրա ճիշտ 
որոշումն ու դիտարկումը վիճակագրական տեսանկյունից: 

Մինչ բուն ուսումնասիրությանն անդրադառնալը հակիրճ 
անդրադարձ կատարենք գիտական ոճին: Այս առթիվ Սերգեյ Աբ-
րահամյանը նշում է. «Գիտական ոճի բնութագրական հատկանիշ-
ները պայմանավորված են գիտական ոլորտում հաղորդակցման 
խնդիրներով և գիտական մտածողության եղանակով: ….Եթե հաս-
կացությունը, դատողությունն առհասարակ մարդկային մտածողու-
թյան պարտադիր ձևեր են, ապա դրանք իրենց ամենաբնորոշ ար-
տահայտությունն են ունենում ամենից առաջ գիտական խոսքի մեջ: 
Քանի որ գիտության նպատակը օրինաչափությունների բացահայ-
տումն է, այդ պատճառով էլ ընդհանրականությունն ու վերացակա-
նությունը դառնում են գիտական ոճի բնորոշ գծեր» [1, 14-15]:  

Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ գեղարվեստական 
ոճում հայերենի բառի միջին երկարությունը բնութագրվում է մի-
ջին ցուցանիշներով՝ ի համեմատություն այլ լեզուների: 

 «Ըստ գեղարվեստական տեքստերի հիման վրա կատարված 
հաշվումների՝ հայերեն բառերի միջին երկարությունը (4,7 տառ) 
ավելի է անգլերեն բառերի միջին երկարությունից (4,5 տառ) և պա-
կաս ռուսերեն բառերի միջին երկարությունից (5,1 տառ): Պետք է 
ենթադրել, որ այս հարաբերակցությունը կփոխվի գիտական 
տեքստերի դեպքում, եթե նկատի առնենք հայերենում ----ական,ական,ական,ական,----
ակաակաակաականունունունություն, թյուն, թյուն, թյուն, ----ային, ային, ային, ային, ----այնությունայնությունայնությունայնություն ու այլ ածանցներով և բարդ բա-
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ռերի հաճախակի գործածությունը» [6, 12-13]: 
Հանձն առնելով ուսումնասիրել բառի երկարությունը ժամա-

նակակից հայերենի գիտական ոճում՝ նախ ընտրել ենք մեկական 
գիտական հոդված՝ 4 տարբեր գիտությունններ նեկայացնող՝ լեզ-
վաբանություն, ֆիզիկա, պատմագիտություն և գրականագիտու-
թյուն [2, 3, 4, 5]: 

Աշխատանքը կատարելիս առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունք-
ներով. 

1. Բառի երկարությունը հաշվել ենք ըստ տառերի, այլ ոչ թե 
ըստ հնչյունների: 

2. Բառի ծավալը հաշվել ենք ըստ նրա տեքստային ձևավոր-
ման, ուստի թեքվող բառերի դեպքում բառը ներկայացել է որպես 
բառաձև: 

3. Քննությունից դուրս ենք թողել օտարալեզու բառերը (օրի-
նակ՝ Microsoft WordMicrosoft WordMicrosoft WordMicrosoft Word,    Optikal damageOptikal damageOptikal damageOptikal damage, ГеографияГеографияГеографияГеография), հապավումները 
(օրինակ՝ ՊԲՀՊԲՀՊԲՀՊԲՀ,    ՀՍՍՀ ԳԱՀՍՍՀ ԳԱՀՍՍՀ ԳԱՀՍՍՀ ԳԱ) և համառոտագրությունները (օրինակ՝ 
օր.օր.օր.օր. (օրինակ), Հովհ.Հովհ.Հովհ.Հովհ., նկ.նկ.նկ.նկ. (նկար)):  

4. Բացառել ենք նաև բանաձևերը և թվանշանները (օրինակ՝ 
LiNbO3Fe+3, 2d sin θ = λ): 

5. Պայմանականորեն «և»-ը տառ ենք դիտել: Փոքրատառ 
առանձին կիրառության դեպքում այն հաշվել ենք մեկտառանոց 
բառերի շարքում, իսկ մեծատառ «և»-ը (ԵՎ)՝ երկտառանոց բառերի 
շարքում: 

6. Հաշվի ենք առել համանունության բոլոր տիպի դրսևորում-
ները, օրինակ՝ «ես» – 1. անձնական դերանուն, առաջին դեմք, 2. 
«եմ» հանգույցի ձևափոխություն: 

Ուսումնասիրելով վերոնշյալ հոդվածների բառանյութը՝ մեր 
ընտրանքում արձանագրել ենք 3470 բառ և բառաձև (տե՛ս 2-րդ աղ-
յուսակը, 1-ին տրամագիրը), որոնք դասավորվել են մեկից մինչև 
քսաներեք տառից բաղկացած բառաշարքերում: Ընդ որում՝ նկա-
տելի է, որ մեկտառանոց բառերը շաղկապներ են (և, ու) կամ է    
հանգույց բայը՝ բաղադրյալ ստորոգյալի կազմում: Ըստ թվային և 
տոկոսային հարաբերակցության՝ դրանք ներկայանում են 1-ին 
աղյուսակում արտահայտված պատկերով: 
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Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    
ԲառերԲառերԲառերԲառեր    Խոսքիմասային պատկանելությունԽոսքիմասային պատկանելությունԽոսքիմասային պատկանելությունԽոսքիմասային պատկանելություն    ՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականություն    %%%%    

է 
էական բայ 

(«Եմ» պակասավոր բայի եզակի 
թվի երրորդ դեմք, ներկա ժամ.) 

144 38,4 

ու համադասական շաղկապ 42 11,2 

և համադասական շաղկապ 189 50,4 

Ինչպես կարելի է նկատել, մեկտառանոց բառերից ամենահաճա-
խադեպը «և»-ն է, որը ողջ լեզվանյութում հանդիպում է 189 անգամ: 

Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ երկտառ բառերը հիմնա-
կանում ներկայանում են «Եմ» հանգույցի ձևափոխություններով 
(Եմ, Ես, Են, Էի, Էր, Չէ), ցուցական (Սա, Դա), անձնական (Ես, Դու, 
Նա, Իմ, Քո, Իր) և հարցահարաբերական (Ով, Ում, Ուր) դերանուն-
ներով, «Որ» շաղկապի և համանուն հարաբերական դերանվան 
ընդգծված հաճախադեպությամբ (հաճախականությունը՝ 69 - 18,1 
%), բացառիկ գոյականներով (Էջ – 13 ՝ 3,4 %, Ուժ – 1` 0,3 %) և բա-
յաձևերով (Կա – 8՝ 2,1 %,    Եկ – 1՝ 0,3 %):  

Ամենաերկար բառերը հանդիպել են 23 տառ ծավալով: Դրանք 
երեքն են՝ «hնչյունակապակցություններով», «Ապավորտենե-Ապա-
վարկտիկենե», «Մարիանդիներ-Մարոտիաններ»), ըստ խոսքիմա-
սային պատկանելության՝ գոյականներ, ըստ կազմության՝ թե՛ հա-
մադրական, թե՛ հարադրական: 

Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.Աղյուսակ 2.    
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    ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    

    
    %%%%    

1 1 1 1 տ.տ.տ.տ.    3 0,2 3 0,6 3 0,4 2 0,4 0,4 
2 2 2 2 տ.տ.տ.տ.    28 1,8 10 2,02 10 1,2 7 1,2 1,6 
3 3 3 3 տ.տ.տ.տ.    69 4,36 25 5,07 49 5,9 26 4,62 5 
4 4 4 4 տ.տ.տ.տ.    131 8,28 22 4,5 58 7 33 5,9 6,42 
5 5 5 5 տ.տ.տ.տ.    193 12,2 45 9,12 80 9,59 45 8 9,7 
6 6 6 6 տ.տ.տ.տ.    225 14,23 59 12 92 11,03 73 12,98 12,56 
7 7 7 7 տ.տ.տ.տ.    227 14,35 63 12,8 109 13,06 72 12,8 13,3 
8 8 8 8 տ.տ.տ.տ.    179 11,3 61 12,37 83 9,95 76 13,5 11,78 
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    ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    

    
    %%%%    

9 9 9 9 տ.տ.տ.տ.    170 10,8 41 8,31 85 10,19 55 9,78 9,77 
10 10 10 10 տ.տ.տ.տ.    117 7,4 34 6,89 87 10,43 49 8,7 8,4 
11 11 11 11 տ.տ.տ.տ.    102 6,45 45 9,12 59 7,07 32 5,7 7,09 
12 12 12 12 տ.տ.տ.տ.    68 4,3 19 3,85 44 5,27 39 6,9 5,08 
13 13 13 13 տ.տ.տ.տ.    32 2,02 26 5,27 26 3,11 22 3,9 3,6 
14 14 14 14 տ.տ.տ.տ.    16 1,01 13 2,63 26 3,11 10 1,8 2,1 
15 15 15 15 տ.տ.տ.տ.    10 0,63 10 2,02 8 0,95 8 1,42 1,3 
16 16 16 16 տ.տ.տ.տ.    6 0,37 12 2,43 7 0,83 2 0,4 1 
17 17 17 17 տ.տ.տ.տ.    2 0,12 3 0,6 2 0,23 7 1,2 0,5 
18 18 18 18 տ.տ.տ.տ.    - - 1 0,2 2 0,23 1 0,2 0,2 
19 19 19 19 տ.տ.տ.տ.    2 0,12 - - 1 0,11 2 0,4 0,2 
20 20 20 20 տ.տ.տ.տ.    1 0,06 - - 1 0,11 1 0,2 0,09 
21 21 21 21 տ.տ.տ.տ.    - - - - 2 0,23 - - 0,06 
22 22 22 22 տ.տ.տ.տ.    - - - - - - - - - 
23 23 23 23 տ.տ.տ.տ.    - - 1 0,2 - - - - 0,05 

 
 

Տրամագիր 1. 
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Ինչպես երևում է, հաճախադեպության տեսանկյունից առա-

ջատարները յոթտառանոց բառերն են (434 բառ և բառաձև), օրի-
նակ՝ ասելիքը, գործում է, էությամբ, մտքերից, մոռանալ, միմիայն 
և այլն: Երկրորդ տեղում են վեցտառանոց բառերը (396 բառ և 
բառաձև), օրինակ՝ ամբոխի, բարքեր, բնական, դարձավ, կարծել, 
ճշգրիտ և այլն, իսկ երրորդ տեղում՝ ութտառանոց բառերը (381 
բառ և բառաձև), օրինակ՝ Հայաստան, մարդկանց, ոճրագործ, 
պարզապես, պիտի լինի, տանջահար և այլն: 

Բառի ծավալը քննելիս նպատակահարմար գտանք անդրա-
դառնալ նաև մեր ընտրանքի միավորների վերլուծականության և 
համադրականության ցուցանիշներին: Ուսումնասիրությունը 
պարզ դարձրեց, որ, ինչպես և սպասելի էր, գերակշռում են հա-
մադրական կազմությունները՝ 7/1 հարաբերությամբ: 

Վերլուծական օրինակների շարքում առանձնացրել ենք 
բառայինբառայինբառայինբառային (օր.՝ ոչ մի, քանի որ, ամեն ինչ, ցույց տալ, դեմ գնալ, ի 
վերուստ, ընդ որում, ոչ միայն, Խոր Վիրապ և այլն), բառաձևայինբառաձևայինբառաձևայինբառաձևային 
(օր.՝ եղել է, գտել է, անում է, իշխում է, չի ներում, բերելու է, պիտի 
լիներ և այլն) և բառայինբառայինբառայինբառային----բառաձևայինբառաձևայինբառաձևայինբառաձևային օրինակներ: Վերջինները 
վերլուծական բառեր են՝ արտահայտված վերլուծական ձևաբանա-
կան միջոցներով (օր.՝ հանձն է առնում, երես է թեքել, ցույց է տա-
լիս և այլն) (տե՛ս 3-րդ աղյուսակը): 

 
Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.Աղյուսակ 3.    

ՀամադրականությունՀամադրականությունՀամադրականությունՀամադրականություն    ՎերլուծականություՎերլուծականություՎերլուծականություՎերլուծականությունննն    

ՔՔՔՔանականականականակ        %%%%    ՔՔՔՔանականականականակ        %%%%    
3055 88 415 12 
ՎերլուծականությանՎերլուծականությանՎերլուծականությանՎերլուծականության    տեսակըտեսակըտեսակըտեսակը    ԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուրԸնդհանուր    

քանակըքանակըքանակըքանակը        
((((բոլորբոլորբոլորբոլոր    ոճերումոճերումոճերումոճերում))))    

    %%%%    

Բառաձևային 350 84,3 
Բառային 58 14 

Բառային-բառաձևային 7 1,7 
ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին     33,4 
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Վերլուծական կազմությունները քննել ենք նաև բաղադրիչնե-
րի քանակի տեսանկյունից, ըստ որի՝ գրանցել ենք երկբաղադրիչ և 
եռաբաղադրիչ կազմություններ: Այստեղ ակնհայտորեն գերա-
կշռում են երկբաղադրիչ վերլուծականները (քանակ՝ 398, տոկոսա-
յին հարաբերություն՝ 95,8 %), իսկ եռաբաղադրիչները զիջում են 
(քանակ՝ 17, տոկոսային հարաբերություն՝ 4,2 %): Նկատելի է այն 
հանգամանքը, որ և՛ երկբաղադրիչ (քանակ՝ 193), և՛ եռաբաղադրիչ 
(քանակ՝ 8) կառույցները գերակշռում են մասնավորապես գրակա-
նագիտական հոդվածում:  

Ամփոփելով մեր հետազոտության արդյունքները՝ հանգում 
ենք հետևյալին՝ ժամանակակից արևելահայերենի գիտական 
ոճում հաճախադեպության տեսանկյունից միջին դիրքում են 
հինգտառանոց բառերը, իսկ մեկ բառին միջին թվաբանական հաշ-
վարկով բաժին է ընկնում մոտ 8 տառ: 

    
    
    
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Աբրահամյան Ս., Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները, 
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 3, Երևան, 1982: 

2. Ավագյան է., Թումանյան է., Դինամիկ փուլային հոլոգրամմայի գրան-
ցումը և հետազոտումը LiNbO3Fe+3 բյուրեղներում, Գիտական հոդված-
ներ. ֆիզիկա, մաթեմատիկա, Վանաձոր, 2012: 

3. Խորիկյան Հ., Ատրպատականի պատմական աշխարհագրության մի քա-
նի հարցերի շուրջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2012: 

4. Մալումյան Գ., Պերճ Զեյթունցյանի երկու դրամաները, Հանրապետա-
կան գիտաժողով, Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2013: 

5. Մելքոնյան Հ., Ժամանակակից հայերենի հնչյունական տիպաբանու-
թյան որոշ հարցեր, Հանրապետական գիտաժողով, Գիտական նյութե-
րի ժողովածու, Վանաձոր, 2013: 

6. Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, 1-ին 
մաս, Ա պրակ, Երևան, 1980: 
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СРЕДНЯЯ ДЛИНА СЛОВАСРЕДНЯЯ ДЛИНА СЛОВАСРЕДНЯЯ ДЛИНА СЛОВАСРЕДНЯЯ ДЛИНА СЛОВА    
В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ НАУЧНОМ СТИЛЕВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ НАУЧНОМ СТИЛЕВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ НАУЧНОМ СТИЛЕВ СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ НАУЧНОМ СТИЛЕ    

ГасоянГасоянГасоянГасоян    СильваСильваСильваСильва    
ВГУ, Армянский язык и литература, 2-ой курс  

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ     

Для этого исследования мы выбрали по одной статье, представ-
ляющие 4 разные науки. Во всём языковом материале мы зафиксировали 
3470 слов и словоформ. Самые длинные слова встречались в объёме 23 
буквы.  

Подводя итоги исследования мы пришли к следующему – в современ-
ном армянском научном стиле семибуквенные слова являются наиболее 
частотными (13 %), в среднем встречаются пятибуквенные слова, а по 
среднеарифметическому расчету одному слову достается приблизительно 
8 букв. 

    
    
    

THE MIDDLE LENGTH OF THE WORD THE MIDDLE LENGTH OF THE WORD THE MIDDLE LENGTH OF THE WORD THE MIDDLE LENGTH OF THE WORD     
IN THE MODERN ARMENIAN SCIENTIFIC STYLEIN THE MODERN ARMENIAN SCIENTIFIC STYLEIN THE MODERN ARMENIAN SCIENTIFIC STYLEIN THE MODERN ARMENIAN SCIENTIFIC STYLE    

GasoyanGasoyanGasoyanGasoyan    SilvaSilvaSilvaSilva    
VSU, Armenian language and literature, 2nd course 

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

For this study we have chosen one article presenting 4 different sciences. 
In the whole language material we have recorded 3470 words and word forms. 
The longest words have been met with 23 letters.  

In summing up the results of our research we have come to the conclusion 
that: in the modern East Armenian scientific style the most frequently meeting 
words are the words with seven letters (13 %) the words which are used with 
middle frequency have 5 letters and according to arithmetic average to one 
word falls 8 letters. 

    



215 

««««ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔ    ԴԱՆԻԷԼԻԴԱՆԻԷԼԻԴԱՆԻԷԼԻԴԱՆԻԷԼԻ    ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆ» » » » ԵՐԿԻԵՐԿԻԵՐԿԻԵՐԿԻ    
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆՆՆՆ    ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ    
    

ԳասոյանԳասոյանԳասոյանԳասոյան    ՍրբուհիՍրբուհիՍրբուհիՍրբուհի        
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն,  

մագիստրատուրա, 1-ին կուրս     
  Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    

  
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` նորաբանություններ, դիպվածային բառեր, նո-

րաբանությունների կատեգորիաներ, խոսքիմասային պատկանելություն, 
նորաբանությունների հարաբերակցություն, միջբաղադրիչային ստորա-
դասական հարաբերություն, կաղապար: 

 
«Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան» երկի բառապաշա-

րը հարուստ է նորաբանություններով, որոնք մինչ այս չեն ուսում-
նասիրվել լեզվաբանների կողմից: Այստեղ կիրառված նորաբանու-
թյուններից շատերը, դիմակայելով ամենաանաչառ դատավորի` 
ժամանակի քննությանը, գոյատևել են, և ներկայումս դրանք գոր-
ծածվում են տարբեր իմաստափոխություններով: Սրանց զուգա-
հեռ` կան դիպվածային բառեր, ինչպես` ժուժկալակից, կիսապա-
տիժ լինել, մեկնակութիւն, աստուածագործակ, նամկութիւն, հնար-
ցանել, ընտակից, նախահոգս, պարտամութիւն, հաւատալի առնել 
և այլն:  

Աստվածաշնչից հայտնի Դանիելի մարգարեությունները բազ-
միցս մեկնաբանվել և նորովի բացատրվել են տարբեր մեկնիչների 
կողմից: 

Պատմությանը հայտնի են Եվսեբիոս Կեսարացու, Աթանաս 
Ալեքսանդրացու, Դիդիմոս Կույրի, Տիտոս Բոստրացու, Եփրեմ 
Ասորու, Ապողինար Լաոդիկեցու, Հովհան Ոսկեբերանի և այլ հե-
ղինակների մեկնությունները: 

Դանիելի մարգարեությունները մեկնաբանվել են նաև հայ 
իրականության մեջ, մասնավորապես այդ գործին ձեռնամուխ են 
եղել Ստեփանոս Սյունեցին, Վարդան Արևելցին, Հովհաննես 
Երզնկացի–Ծործորեցին, Թովմա Մեծոփեցին և այլ նշանավոր գոր-
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ծիչներ, որոնց երկերի բառապաշարն էլ դարձել է մեր ուսումնասի-
րության հիմքը: 

Մեր հետազոտությունը կատարվել է` ըստ Վարդան Արևելցու, 
Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու, Թովմա Մեծոփեցու մեկնու-
թյունների հարուստ բառանյութի: [Մենք օգտագործել ենք նշված 
հեղինակների մեկնությունների համահավաք բնագիրը, որը լույս է 
տեսել 2007 թվականին Ս. Էջմիածնում «Մեկնութիւնք Դանիէլի 
մարգարէութեան» վերնագրով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդի հրա-
մանով (աշխատասիրողներ` Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա Արաբյան)]: 

Հակոբ Քյոսեյանը «Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան» 
գրքի «Ներածություն» բաժնում իրավամբ նշում է. «Բնական ու 
հասկանալի է այն բուռն հետաքրքրությունը, որ միջնադարի քրիս-
տոնեական միտքը ցուցաբերել է վախճանաբանական արկնարկ-
ներով ու պատկերներով հարուստ Դանիելի մարգարեության հան-
դեպ» [3, 9]: 

Ուսումնասիրություն կատարելու և ճշգրիտ վերլուծություն 
իրականացնելու նպատակով մենք օգտագործել ենք «Նոր Բառ-
գիրք Հայկազեան լեզուի» (Երևան, 1979 թ.) և Լավրենտի Հովհան-
նիսյանի «Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան բառարանում 
չվկայված բառեր» (Երևան, 2010 թ.) բառարանները: 

Մենք, ըստ մեր կատարած ուսումնասիրության, առանձնաց-
նում ենք նորաբանությունների երեք կարգ. 

Ա) «Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի» բառարանում վկայված 
բառեր, 

Բ) Լ. Հովհաննիսյանի «Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան 
բառարանում չվկայված բառեր» բառարանում վկայված բառեր, 

Գ) Չվկայված բառեր: 
Ինչպես կարելի է նկատել, մենք գտել ենք նաև այնպիսի բա-

ռեր, որոնք վերոնշյալ հայտնի բառարաններում բացակայում են 
(այս մասին կխոսենք ստորև): Նաև սրանով է պայմանավորվում 
հոդվածի նորարարությունը: 

Առանձնացրել ենք թվով հարյուր երեք նորաբանություններ, 
որոնք, ըստ հեղինակային պատկանելության, կունենան հետևյալ 
դասակարգումը. 
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Ա) հեղինակային նորաբանություններն զգալի թվով գերա-
կշռում են Վարդան Արևելցու մեկնության մեջ (52,4 %),  

Բ) մնացյալ հեղինակային նորաբանությունները հետևյալ պատ-
կերն ունեն` Հ. Երզնկացի-Ծործորեցի` 39,8 %, Թ. Մեծոփեցի` 7,8 %: 

Վարդան Արևելցու երկում կիրառվել են հիսունչորս հեղինա-
կային նորաբանություններ, որոնցից քսանինը վկայված են բառա-
րաններում, իսկ քսանհինգը` ոչ:  

Վերոնշյալ հեղինակի վկայված նորաբանություններից են` ան-
մառախուղ (21) [Փակագծերում նշված են բառերի համապատաս-
խան էջերը], ժուժկալակից (43), գունափոխ լինել (59), խորհրդաշատ 
(61), ջրաբեր (64), դժուարաշունչ (65), ճաշակեր (67), հռոգակեր 
(73), արիւնասէր (75), վեցակուսի (77), ձեռաշէն (110), ծովամէջք 
(148), կիսապատիժ լինել (158), աստղաճանաչ (53) և այլն: 

Վարդան Արևելցու` բառարաններում չվկայված նորաբանու-
թյուններից են` հերձաւոր (32), գովաշատ (37), գմբէթայարոյց (59), 
ստափոկն (60), մեկնակութիւն (67), շաղախակեր (73), սրիմա-
ցութիւն (88), ակնագոյն (120), անհաւժարութիւն (123), աստուածա-
գործակ (127), ամենասնոյց (162) և այլն: 

Դանիելի մարգարեության հաջորդ մեկնիչը Հովհաննես 
Երզնկացի–Ծործորեցին է, որը հեղինակ է շուրջ քառասունմեկ նո-
րաբանությունների, որոնցից ութը վկայված են, երեսուներեքը` ոչ: 
Տոկոսային հարաբերությամբ նորաբանությունները կունենան 
հետևյալ պատկերը` այստեղ գերակշռում են չվկայված նորաբա-
նությունները (80,5 %), իսկ վկայված նորաբանություններն ընդա-
մենը 19,5 % են կազմում: 

Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու վկայված նորաբանու-
թյուններն են` պարտամութիւն (169), արիացուցիչ (201), նամ-
կութիւն (209), փոխակերտութիւն (214), ինքնակալել (238), 
փաղաղող (239), վշտաշատ (297), յովան (302): 

Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու` բառարաններում չվկայ-
ված նորաբանություններից են` աղէտաշարժ (166), հնարցանել 
(170), ընտակից (175), տիւանադպրոց (175), դատաստանակ (175), 
խրոխհայր բառնալ (196), անեզեր (200), արագաւրհնութիւն (203), 
չորքնիւթեայ (204), նախահոգս (203), երիսանձ (231), չարախտ 
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(234), ողջակիզելի (241), դեդհացուցանել (252), իրաբուն (260), հրա-
մանակ (269), հաւատալի առնել (294) և այլն: 

Մեր ուսումնասիրության կենտրոնում է եղել նաև Թովմա 
վարդապետ Մեծոփեցու մեկնության նորաբանությունները: Սա-
կայն, ի տարբերություն նախորդների, Թովմա Մեծոփեցու մեկնու-
թյան մեջ գտնվեցին զգալիորեն քիչ քանակությամբ նորաբանու-
թյուններ (այսպիսով հեղինակային բառերը դադարում են դիպվա-
ծային լինելուց), քանի որ հեղինակն իր մեկնության մեջ հիմնվել է 
գլխավորապես Վարդան Արևելցու բառանյութի հենքի վրա` հա-
ճախակի գործածելով վերջինիս ստեղծած նորաբանությունները, 
ինչը հատկապես երևում է կատարած բազմաթիվ մեջբերումնե-
րում, որոնք երկի աշխատասիրողները (Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա 
Արաբյան) առանձնացրել են սովորական շարադրանքից տարբեր-
վող տառատեսակով:  

Թովմա վարդապետ Մեծոփեցու մեկնության նորաբանու-
թյունները թվով ութն են, որոնք բառարաններում վկայված չեն:  

Հեղինակի չվկայված նորաբանություններից են` արիւնա-
պարտ (310), երկայնենի (311), մինչեևյայն (318), շաղրակեր (321), 
հողմնեղէն (326), թափանցապէս (348) և այլն: 

Հարկ է նշել, որ Վարդան Արևելցու նորաբանությունների նշա-
նակալի մասը գործարկել են և՛ Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցի, 
և՛ Թովմա Մեծոփեցի մեկնիչներն իրենց մեկնաբանական երկե-
րում` դրանով իսկ հավելյալ անգամ հավաստելով և վավերացնե-
լով Վարդան Արևելցու դարբնած նորաբանությունների յուրահա-
տուկ բազմազարդությունն ու արդիականությունն անգամ միջնա-
դարում: 

Ինչպես տեսնում ենք խնդրո առարկա դարձած նորակազմ բա-
ռերի վերոբերյալ համակողմանի ուսումնասիրությունից, չվկայ-
ված նորաբանություններն իրենց քանակությամբ ակնհայտորեն 
գերակշռում են վկայված նորաբանություններին: Դրանց հարաբե-
րակցությունը հետևալն է. 

1. Վկայված բառեր – երեսունյոթ նորաբանություն (35,9 %), 
օրինակ` անմառախուղ, ժուժկալակից, բազմազաւակութիւն, աստ-
ղաճանաչ, նամկութիւն, վշտաշատ և այլն: 
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Բերենք մի քանի բնագրային օրինակներ, որտեղ կիրառվել են 
այս նորաբանություններից մի քանիսը, որպեսզի կարողանանք 
ստորև ներկայացվող բառերի գործարկելիությունը հասկանալ 
նաև համատեքստից վերցված կոնկրետ նախադասություններում. 

Ա) «Եւ երագագիր դպիր խորհրդոցն Յիսուսի, գեղեցիկ զնա 
գրելով քան զամենայն որդիս Ադամայ, ի բազում խորհուրդս 
խորինս, ի յառակս հանճարոյ, ….որոց արժանի լիցուք տեսլեան եւ 
իմացման նորին սուրբ աղաւթիւքն յստակ հոգւով, անմառախուղ 
խորհրդով, անժանգ զգայարանաւք, մանաւանդ աներկմիտ հաւա-
տով….» (Վարդան Արևելցի, էջ 21): 

Բ) «Վասն որոյ, որով զիս նախախնամեաց, կամեցայ պատմել 
ձեզ նշանաւք տեսլեանն եւ արուեստիւք փոխակերտութեան» (Հով-
հաննես Երզնկացի–Ծործորեցի, էջ 214): 

2. Չվկայված բառեր – վաթսունվեց նորաբանություն (64,1 %), 
օրինակ` հերձաւոր, գովաշատ, անհաւժարութիւն, սրիմացութիւն, 
ընտակից, տիւանադպրոց, նախահոգս, երիսանձ, դատաստանակ, 
հրամանակ, շաղրակեր, հողմնեղէն, թափանցապես և այլն: 

Բերենք բնագրային օրինակներ նաև վերոհիշյալ չվկայված նո-
րաբանություններից մի քանիսի գործածությամբ. 

Ա) «Իշխանն պարսից հակառակ եկաց զքսան եւ մէկ աւր. հրեշ-
տակապետն, որ կայր ի վերայ ազգին պարսից, հակառակէր` 
զանհաւժարութիւն նոցա եւ զանարժանութիւնն յայտնելով եւ ոչ թէ 
Աստուծոյ կամացն եւ կամ Գաբրիէլի հակառակէր, այլ եւ նա դեռ ոչ 
էր հրաման առեալ արձակման գերւոյն» (Վարդան Արևելցի, էջ 123): 

Բ) «Եւ դարձեալ գտանես ի յայլ գիրս, զի ասէ. կերակուրն թա-
փանցապէս ի կնքեալ բանտն իջաւ, թէպէտ եւ բնագիրքն զկնքիլն 
ոչ ասէ» (Թովմա վարդապետ Մեծոփեցի, էջ 348): 

Դանիելի մարգարեությունների նորաբանությունները գերա-
զանցապես բաղադրյալ բառեր են` իսկական (հանդիպում են և՛ 
հոդակապով, և՛ անհոդակապ) և ածանցական բարդություններ: 

Ըստ խոսքիմասային պատկանելության` Դանիելի մարգա-
րեության երեք մեկնությունների նորաբանությունները դասա-
կարգվում են հետևյալ կերպ. 
1. Գոյականներ – բազմազավակութիւն, ծովամէջք, հերձա-
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տերեւ, մեկնակութիւն, գերորդի, սրիմացութիւն, անհաւժա-
րութիւն, պարտամտութիւն, տիւանադպրոց, արագաւրհ-
նութիւն, նամկութիւն, փոխակերտութիւն և այլն: 

2. Ածականներ – անմառախուղ, ժուժկալակից, խորհրդաշատ, 
ջրաբեր, դժուարաշունչ, ճաշակեր, վեցակուսի, 
դժուարահաւատ, արիւնասէր, հոտեղ, անեզեր, արիացուցիչ, 
չորքնիւթեայ, վշտաշատ, յովան, հողմնեղէն և այլն: 

3. Բայեր – գունափոխ լինել, կիսապատիժ լինել, 
քաղցեցուցանեմ, ինքնակալել, հաւատալի առնել, 
հնարցանել, յարուցանել և այլն: 

4. Մակբայներ – այրակերպ (բառարանում նշված է նաև որպես 
ածական), մինչեևյայն, թափանցապէս և այլն: 
Ըստ բառի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության` 

հանդիպում են տարբեր խոսքի մասերի միջբաղադրիչային ստո-
րադասական (մեծամասամբ) հարաբերություն ձևավորող միացու-
թյուններ. 

1. Գոյական + մակբայ – խորհրդաշատ, գովաշատ, վշտաշատ 
2. Մակբայ + գոյական – արագաւրհնութիւն 
3. Գոյական + բայահիմք – ջրաբեր, ճաշակեր, հռոգակեր, 
արիւնասէր, ձեռաշէն, աստղաճանաչ, շաղակեր, աղէտա-
շարժ, շաղրակեր  

4. Մակբայ + բայահիմք – դժուարաշունչ 
5. Գոյական + գոյական – հերձատերեւ, ակնագոյն, այրակերպ 
6. Ածական + գոյական – չարախտ, թեթևախել(ք), բազմա-
զաւակութիւն, 

Սրանցից դոմինանտ են «գոյական + բայահիմք» կաղապարով 
ձևված նորաբանությունները: 

Օրինակ` «ճաշակեր» բառն ունի հետևյալ բացատրությունը` 
«կերօղ զճաշ», իսկ բնագրային օրինակն է` «Որք դալարանան 
յաւդոյդ, զոր փայլատակմունք հրոյն ոչ կարէ ցամաքեցուցանել, եւ 
ոչ նա զնա շիջուցանել զաւրութեամբ ներգործողին. զկէտս 
մեծամեծս, որ կոչին վասն մեկնակութեան, եւ կայտառք, զոր 
կէտքն առնուն ի կերակուր, ....նախ` պէտքն, եւ ապա` վայելողքն, 
իբր` ճաշ եւ ապա` ճաշակերք, թագաւորութիւն եւ թագաւոր» 
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(Վարդան Արևելցի, էջ 67): 
«Հերձատերեւ» նորաբանությունը կազմվել է «գոյական + գոյա-

կան» կաղապարով, բաղադրիչները ստորադասական հարաբերու-
թյամբ են միացած, ունի հետևյալ նշանակությունը` «տերեւ հերձի 
ծառոյ», իսկ բնագրային օրինակն է հետևյալը` «Իսկ ասելն, թէ Ընդ 
հերձեաւն. հերձատերեւն բոլորէ ասեն կամ երկճղի կամ հերձեալ 
էին եւ պատուաստ եդեալ ազնիւս, կամ թէ ծառն իսկ հերձեալ էր» 
(Վարդան Արևելցի, էջ 170): 

Այսպիսով, ինչպես երևում է մեր ուսումնասիրությունից, Դա-
նիելի մարգարեությունների երեք մեկնությունները զգալի թվով 
նորաբանություններ են ընդգրկում (թվով շուրջ հարյուր երեք), 
որոնք առաջին հերթին ծառայում են հայոց լեզվի բառագանձի 
հարստացմանն ու բառապաշարի նորացմանն ու զարգացմանը, 
ինպես նաև` հնարավորություն են տալիս հասկանալու մեկնություն-
ների հեղինակների (մեկնիչների) լեզվական առանձնահատկու-
թյուններն ու բառակազմական տեխնիկայի օրինաչափությունները:  

Հարկ է նաև նշել, որ նորաբանությունների հետազոտությունը 
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու բառային նորամու-
ծությունները, հեղինակների բառաստեղծման վարպետությունն ու 
կարողությունները, ինչպես նաև` բացահայտելու համապատաս-
խան բառարաններում տեղ չգտած, չվկայված բառերը, որոնք հա-
յոց լեզվի հարուստ բառամթերքի մի մասն են կազմում և կարոտ են 
ուսումնասիրման և համակողմանի լուսաբանման` նշանակալի մի 
հարց, որին և առաջին հերթին միտված էր մեր հետազոտական 
աշխատանքը: 

    
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան բառա-

րանում չվկայված բառեր, Երևան, 2010.: 
2. Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007. (աշ-

խատասիրողներ` Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա Արաբյան): 
3. Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի, Երևան, 1979: 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОЗМОВ ПИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОЗМОВ ПИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОЗМОВ ПИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОЗМОВ ПРОИЗВИДЕНИЯРОИЗВИДЕНИЯРОИЗВИДЕНИЯРОИЗВИДЕНИЯ    
“ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕС“ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕС“ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕС“ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА”ТВА ДАНИИЛА”ТВА ДАНИИЛА”ТВА ДАНИИЛА”    

ПО СТАТИСТИКЕ И ГРАМПО СТАТИСТИКЕ И ГРАМПО СТАТИСТИКЕ И ГРАМПО СТАТИСТИКЕ И ГРАММАТИКЕМАТИКЕМАТИКЕМАТИКЕ    
    

Гасоян Гасоян Гасоян Гасоян Србуи Србуи Србуи Србуи     
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 1-ий курс  

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Лексика произведения «Толковании пророчества Даниелья» богат 
неологизмами (мы выделяем три порядка неологизмов), которые не были 
изучены лингвистами. Наше исследование oсушествлено по толкованиях 
Вардана Аревелци, Оганнеса Ерзнкаци-Цорцореци, Товма Мецопеци, 
которые включают в себя значительное число неологизмов. Неологизмы в 
первую очередь служат богатству лексике армянского языка и обновлению 
и развитию словарного запаса, а также – дают возможность понять языко-
вые особенности авторов толкованиях (толкователях) и закономерность 
словообразовательной техники. 

 
    
    

STATISTIC AND GRASTATISTIC AND GRASTATISTIC AND GRASTATISTIC AND GRAMATICAL EXAMINATION MATICAL EXAMINATION MATICAL EXAMINATION MATICAL EXAMINATION     
OF NEOLOGISMS OF THEOF NEOLOGISMS OF THEOF NEOLOGISMS OF THEOF NEOLOGISMS OF THE    

    “INTERPRETATION OF DANIEL’S PROPHECY”“INTERPRETATION OF DANIEL’S PROPHECY”“INTERPRETATION OF DANIEL’S PROPHECY”“INTERPRETATION OF DANIEL’S PROPHECY”    
    

Gasoyan Gasoyan Gasoyan Gasoyan Srbuhi Srbuhi Srbuhi Srbuhi     
VSU, Armenian language and literature, magistrature, 1st course 

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The lexicology of the composition “The interpretation of Daniel`s 
prophecy” is full of neologisms (we distinguish three types of neologisms) 
which haven`t been studied by linguists till now. Our research is done 
according to interpretations of Vardan Areveltsi, Hovhannes Erznkatsi-
Tsortsoretsi, Thovma Metsopetsi which include a great number of neologisms. 
Neologisms firstly serve to the enrichment of the word treasury of the 
Armenian language and the renovation of its vocabulary as well as give 
opportunity to understand the linguistic features and the regularities of the 
word formation of the interpreters.  
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ՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄ    

    
ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ԱլետաԱլետաԱլետաԱլետա        

ԵՊՀ, Հայ բանասիրություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ ԹելյանԹելյանԹելյանԹելյան    ԼեոնիդԼեոնիդԼեոնիդԼեոնիդ     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ Լոռու խոսվածք, հոլովական համակարգ, 

գրաբարյան հոլովումներ, գրական լեզվին ոչ հատուկ հոդի կիրառու-
թյուն, հոլովվող կապեր: 

 
Լոռու խոսվածքի հոլովական համակարգում արդի գրական 

հայերենի համեմատությամբ էական տարբերություններ գրեթե չեն 
նկատվում: Այսինքն` այստեղ նույնպես, ինչպես գրական լեզվի 
զարգացման ներկա փուլում, գոյականն ունի հինգ հոլով` ուղղա-
կան, սեռական-տրական, բացառական, գործիական, ներգոյական: 

«Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ ձևն է` հոլովական զրո վեր-
ջավորությամբ» [1, 95]: Ինչպես`«Մի մառթմառթմառթմառթ եկավ», «Մի կնիկկնիկկնիկկնիկ գնաց», 
«ՍաքոնՍաքոնՍաքոնՍաքոն սարում է` ԼուսիկըԼուսիկըԼուսիկըԼուսիկը տանը կլինի» [Այստեղ և հետայսու 
օրինակները կբերվեն ՀրՀրՀրՀր. . . . ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան, Երկեր, հտ. 2, Երևան, 1985, 
և Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ, հտ. 8, Երևան, 1977` 
փակագծերում համապատասխանաբար նշելով (Հ.Մ.) և (Հ.Ժ.Հ), 
ինչպես նաև`գրքի համապատասխան էջը. 4, 63], «Քու հերըհերըհերըհերը, ձեռը 
չնայած ոչ մի անգամ դհոլ առավ, ոչ բերանը` զուռնա, մեր մեջ 
նստած էր» [4, 458]: 

Լոռվա խոսվածքում ուղղական հոլովում երբեմն հանդիպում է 
գրականին ոչ հատուկ որոշիչ հոդի գործածություն, ինչպես`«Էս 
մարմարմարմարթիկըթիկըթիկըթիկը զարմանում են ու իրար ասում» [3, 227]: 

Շատ դեպքերում տեղի պարագան արտահայտվում է ուղղա-
կան հոլովով` ըստ էության փոխարինելով ներգոյականին` «Ընկեր 
գնդապետը ԾմակուտԾմակուտԾմակուտԾմակուտ է» [4, 336], «Հետո հիշում ենք, որ տան 
ետևըետևըետևըետևը… մի աղջիկ-կին էր կանգնել» [4, 490]: 

Ուղղականը գործածվում է նաև իբրև կոչական: Որոշ բառեր 
կոչականի դեպքում ունեն հատուկ ձևավորում, ինչպես` քույր-
քիրա. «Այ քիրաքիրաքիրաքիրա, բա էսքան վախտը էդ ճաշը էփեց վեչ» [3, 516]: 

Սեռական-տրական 
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Լոռվա խոսվածքը հոլովական յուրօրինակ կառույցներ պահել 
է սեռական-տրական հոլովում: Այստեղ ի հայտ են գալիս լեզվի 
զարգացման վաղ շրջանի հետքեր, որոնք արդի գրական հա-
յերենում չեն պահպանվել: Այդպիսի հետաքրքիր ձևերից է ա ար-
տաքին հոլովումը խոսվածքում` «–Ոնց եմ դուրս գալու ԿողբաԿողբաԿողբաԿողբա 
սարը» [4, 482], «Հերդ ու մենք մի բաժակ ՇուլավերաՇուլավերաՇուլավերաՇուլավերա գինի 
խմեցինք» [4, 500], «Մեկ էլ տեսնենք մեր ջուրը խնձոր է բերում` 
ԴսեղաԴսեղաԴսեղաԴսեղա խնձոր» [4, 484], «…իրա կնգակնգակնգակնգա ասած կնանիքն են ռաստ 
գալի» [3, 501]: 

Հոլովական հաջորդ առանձնահատկությունը կապված է ն վերջ-
նահնչյունով բառերի հետ, որոնք Լոռվա բարբառում ու Հ. Մաթևոս-
յանի արձակում վերականգնում են իրենց նախկին հոլովման 
յուրահատկությունները` տարբերվելով գրական լեզվի հոլովու-
մից`«Իրիկնակաթի ենք գնում, անոշ, կաթանկաթանկաթանկաթան    ավտոյին ենք սպա-
սում» [4, 505]:  

Այս երևույթը կարող ենք տարածել նաև եզեզեզեզ բառի վրա, քանի որ 
գրական լեզվում այս բառը՝ կենդանի նշանակությամբ, հոլովվում է 
ի հոլովմամբ` եզիեզիեզիեզի, և միայն բույս նշանակությամբ կիրառվելիս է 
հոլովվում եզանեզանեզանեզան ձևով, մինչդեռ Լոռվա խոսվածքում նաև կենդանի 
նշանակությամբ գործածվելիս բառը պահպանում է գրաբարյան հո-
լովական ձևը` «Պետք ա ես էլ յա էդ եզանեզանեզանեզան    եդնա կորչեմ» [3, 78]: 

Եթե գրական հայերենում ո ներքին հոլովման են պատկանում 
ազգակցական հարաբերություն ցույց տվող հայր, մայր, եղբայր գո-
յականները, ապա Լոռվա խոսվածքում այս հոլովմանն են պատ-
կանում նաև այլ բառեր, ինչպես` «…փետը վերունըմ կեսորըկեսորըկեսորըկեսորը 
ծեծըմ» [3, 527]: 

 Գրաբարում առկա խառը հոլովումները արդի հայերենում 
ամբողջովին վերացել են, սակայն դրանց հետքերը պահպանվել են 
խոսվածքում. իբրև օրինակ` հեքիաթների ժողովածուում հանդի-
պել ենք քույր և ընկեր բառերին` «Մի օր քվորտանցըքվորտանցըքվորտանցըքվորտանցը ասըմ ա» [3, 
505], «Նրանք` իմ տղերքը իրանց ընկերանցընկերանցընկերանցընկերանց    հետ» [3, 579]: 

Քույր բառը հետաքրքիր է այնքանով, որ եզակի սեռականը 
հանդիպում է քվեր, քվոր ձևերով. եզակի թեք հոլովաձևերը հան-
դես են գալիս սեռական + հոլովակերտ մասնիկ ձևերով` բաց.` 
քվերից, քվորից, գործ.` քվերով, քվորով: Հոգնակի ուղղականում 
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ունի քվերտինք ձևը, իսկ թեք հոլովաձևերում արդեն երևում է ա 
հոլովակերտը` քվերտանց: Փաստորեն, դատելով այս բառի հիմ-
նականում հոգնակիի հոլովական հարացույցից` մենք գործ ունենք 
ի-ա խառն արտաքին հոլովման հետ: Ինչ վերաբերում է եզակիի 
հոլովական հարցույցին, ապա սա մի անցման օղակ է գրաբարյան 
քէռ և արդի քրոջ ձևերի միջև:  

Երկրորդ օրինակի` ընկեր բառի դեպքում ևս գործ ունենք ի-ա 
խառն հոլովման հետ, քանի որ հոգնակի ուղղականում տեսնում 
ենք ընկերտինք ձևը: 

Հոգնակի սեռականում հետաքրքիր կազմություններ ունեն 
նաև տղերք և երեխեք բառերը, որոնք Վարդանանք - Վարդանանց 
և նման բառերի համաբանությամբ ստացել են –անց հոլովակեր-
տը` տղերանց, ըրեխանց` «Էրկու աղջիկը տալիս են իրենց հոր 
ղաքի մինիստրների տղերանցըտղերանցըտղերանցըտղերանցը» [3, 505], «…որ թողա րեխանցսրեխանցսրեխանցսրեխանցս 
թուշը պագեմ» [3, 579]: 

Բացառական հոլով 
Լոռվա խոսվածքում պահպանվել է բացառականի կազմու-

թյան մի յուրօրինակ ձև, որը հատուկ էր գրաբարին. այստեղ տար-
բերությունն այն է, որ, ի տարբերություն գրաբարի, գոյականը բա-
ցառականը կազմում է առանց հոդի, այսպես`«–Տիգրանի թոռն ես` 
Շուշանի տղերանցըտղերանցըտղերանցըտղերանցը,– ասաց» [4, 541], «Էնքան քյասիբացա, որ գնա-
ցի հարուստ մարդկերանցեմարդկերանցեմարդկերանցեմարդկերանցե եզը ուզեցի» [3, 80],– «ԱստուԱստուԱստուԱստուծածածածանենենենե 
թաքուն չի, քեզանեքեզանեքեզանեքեզանե ինչ թաքցնեմ» [3, 81],– «ԱստուծանեԱստուծանեԱստուծանեԱստուծանե իրեք 
խնձոր վեր ընգավ» [3, 230]: 

Տարածված են նաև բացառականի այսպիսի կազմության հո-
դային կիրառությունները, այսինքն` -են վերջավորությունը` «Նա 
վազում ա, տղեն եդնենեդնենեդնենեդնեն» [3, 77], «Նա եդ գնաց, ես ծառենծառենծառենծառեն վեր էկա» 
[3, 79]: 

Որոշ դեպքերում բացառականի –ից, –ուց վերջավորության ց-ն 
կարող է ընկնել, ինչպես` «Բաղմանչի քեռի, իմ ախպորտանցիախպորտանցիախպորտանցիախպորտանցի էկող 
չելա՞վ» [3, 550], «ԱմենաքասիբնուԱմենաքասիբնուԱմենաքասիբնուԱմենաքասիբնու քասիբն են ըլում» [3, 545]: 

Յուրօրինակ կուռ կառույց է այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, որտեղ 
դերանունների բացառականի կազմությունը խոսվածքում, որ 
դրսևորվում է հետևյալ ձևերով` «ԸստիանԸստիանԸստիանԸստիան գնըմ ա մի չոբանի կուշ-
տը» [3, 504], «ԸտիանԸտիանԸտիանԸտիան սա ճափա յա ընկնըմ…» [3, 510], «ԸնդիանԸնդիանԸնդիանԸնդիան 
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թագավորի աղջկա լեզուն բացվում ա…» [3, 567], «Բլանիքը 
որդիանորդիանորդիանորդիան որ վեր ես կալե, տեղը կդնես» [3, 79]: 

Եթե գրական լեզվում բացառականում –ուց վերջավորություն 
ստանում են –ու հոլովման պատկանող բառերը, ապա Լոռվա 
խոսվածքում այս վերջավորությունը տարածվում է նաև որոշ -ի 
հոլովման պատկանող բառերի վրա, այսպես` «…ահուցըահուցըահուցըահուցը կարաց 
ոչ մի բան էլ անի էս մարդը» [3, 81], «…տուն տեղը ձեռներուցձեռներուցձեռներուցձեռներուց խլըմ, 
նրանց տանըմ, գոմն են անըմ» [3, 475]: 

Բացի հիշյալ ձևերից` բացառականը կազմվում է նաև -ա վեր-
ջավորությամբ. սա հատուկ է տեղանուններին, ինչպես` «ՍտէփաՍտէփաՍտէփաՍտէփա----
նանանանավանավանավանավանա էկածնին ղոչաղ են», «Նա ՇնողնաՇնողնաՇնողնաՇնողնա հառս բերուց»: 

Հիշյալ յուրօրինակ կառույցներից բացի բացառականը կազմ-
վում է նաև սովորական –ից վերջավորությամբ` սեղանիցսեղանիցսեղանիցսեղանից, , , , սարիցսարիցսարիցսարից, , , , 
փէտիցփէտիցփէտիցփէտից և այլն: Տեղանունների այս վերջավորությամբ կազմություն-
ները` ՐէվանիցՐէվանիցՐէվանիցՐէվանից, , , , ԹիֆլիսիցԹիֆլիսիցԹիֆլիսիցԹիֆլիսից, Մ. Ասատրյանը համարում է գրականի 
ազդեցությամբ պայմանավորված կազմություններ [1, 96]: 

Գործիական հոլով 
Գործիական հոլովը կազմվում է –ով վերջավորությամբ, ինչ-

պես` սարսարսարսարոոոովվվվ, , , , քարքարքարքարոոոովվվվ և այլն: Բացի գրականին հատուկ քերականա-
կան պաշտոններից` Լոռվա խոսվածքում գործիականով դրվում է 
նաև հանգման անուղղակի խնդիրը, ինչպես`«ՔարովըՔարովըՔարովըՔարովը դիբավ», 
«Ձեռը սեղանովըսեղանովըսեղանովըսեղանովը տվուց»: 

Ներգոյական հոլով 
Ներգոյական հոլովի կազմությունը համապատասխանում է 

գրական հայերենի կազմությանը, կամ էլ հանդես է գալիս հնչյու-
նափոխված ձևով` -ըմ վերջավորությամբ` «Կովը հանդումնհանդումնհանդումնհանդումն ա», 
«Ֆորթը սարըմըսարըմըսարըմըսարըմը ըրածելիս կըլի»: 

Հետաքրքիր է նաև, որ այս հոլովը պահել է գրաբարյան շարա-
հյուսական կիրառություններից մեկը` ժամանակային իմաստով ար-
տահայտված ներգոյականը, ինչպես` «Էդ խոսքերումըխոսքերումըխոսքերումըխոսքերումը Մեկաչքա-
նին վեր ա կենում ու դրանց մեկին էլ շորահան անում» [Հ.Ժ.Հ., 228]: 

Այստեղ հստակ տեսանելի է, որ այս կառույցը փոխարինում է 
ոչ թե խոսքերի մեջ, այլ խոսքերի ընթացքում, խոսելու ժամանակ 
կապական կառույցին: 

Մի այսպիսի կիրառություն ևս պահպանված է, բայց արդեն 
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ձևը նույնպես գրաբարյան ներգոյական կառույցն է` «Մի կով ունեմ 
հանդիհանդիհանդիհանդի ա»: 

************    
Լոռվա խոսվածքում որոշյալ առման դեպքում որոշիչ հոդ են 

ստանում բոլոր հոլովները, ինչպես` 
Բացառական` «Արի էդ ճամփիցըճամփիցըճամփիցըճամփիցը եդ կանգնի» [3, 31], «Մի 

մատնուք տու քու մատիցըմատիցըմատիցըմատիցը» [3, 33], «Էդ ձենիցըձենիցըձենիցըձենիցը քնած օխտը գլխանի 
ուշաբնին զարթնում են» [3, 37], «Հմի խաբարը տանք դևիցըդևիցըդևիցըդևիցը» [3, 30]: 

Գործիական`«Էդ սարի դդդդոոոոշշշշոոոովըվըվըվը հմի գնում ենք» [3, 576], «Էդ 
փողովըփողովըփողովըփողովը իրանց էլ ետ դզեցին» [3, 81], «Ճնանչում ա նրան ու ճտովնճտովնճտովնճտովն 
ընգնում» [3, 32], «Տղեն ուզենալիս ա ըլում դուզ անց կենա 
ամարաթի կշտովըկշտովըկշտովըկշտովը» [3, 35]: 

Ներգոյական`«Ալամ ըշխարքումըըշխարքումըըշխարքումըըշխարքումը ինչ որ գիտուննի ու գրբաց-
նի կան» [3, 37], «Մերն ասում ա, թե որ Օխտը սարի քմակումըքմակումըքմակումըքմակումը մի 
բաղ կա…» [3, 30], «Ձախու աչքը դնում ա աջու ջեբումնջեբումնջեբումնջեբումն ու տանում 
դնում մի ծովի ափի…» [3, 31], «Գնանք էն շելիկումըշելիկումըշելիկումըշելիկումը կռավարվենք» 
[3, 227]: 

Մի քանի բառերում, որ վերջանում են ա-ով, որոշյալ հոդով 
գործածվելիս ա-ն փոխվում է ե-ի, ինչպես` «Ա´ կնիկ, էդ քոռփա 
րեխենրեխենրեխենրեխեն քեզ ինչ անըմ» [3, 81], «Էսենց իգիթ տղենտղենտղենտղեն ոտները ծղկակոլոլ 
մեղրաճանճի պես դուսվիտուն ա անում ու մոր հետը բախտով 
ապրում», [3, 85], «Սուր թրավոր տղա, ճամփեդճամփեդճամփեդճամփեդ բարի, ուր ես 
գնում» [3, 90]: 

Այս բառերը թեք հոլովներում բառավերջին աաաա-ն կորցնում են, 
այսպես`«…ուշաբը բոյինն ունի մի հանքով նրա տղինտղինտղինտղին սպանել» 
[3, 29], «Դու սուտ հիվանացիր ու տղիդտղիդտղիդտղիդ ասա, որ գնա էն ան-
մահական խնձորիցը քե հմար բերե» [3, 32], «Հմա րեխիրեխիրեխիրեխի հետ յոլա 
չի գնում» [3, 501]: 

Պետք է նշել, որ Մ. Ասատրյանը Լոռվա խոսվածքին նվիրված 
իր մենագրության մեջ առանձնացնում է հոլովման 7 տիպ` ըստ 
տրականի կազմության` -ի-սարի, -ու-ձիու, -վան-օրվան, -ան-
դռան, -օ ներքին-հօր, -ոնչ-տիրոնչ, միայն հոգնակի -ց/-անց/-ցոնց-
Սըհականց:  

Խոսելով –ո ներքին թեքում ունեցող բառերի մասին` լեզվաբա-
նը նշում է, որ սրանց մի մասի հոգնակին հաճախ կազմվում է -
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տինք մասնիկով և հոլովվում է –ց հոլովման համեմատ [1, 101-102]: 
Սա միանշանակ չի կարելի ընդունել, քանի որ եթե հասկանալի է 
նրա դասակարգման 7-րդ հոլովման տիպի գոյականների –ց հոլով-
ման պատկանելը` Սըհականք-Սըհականց, ապա հասկանալի չէ, 
օրինակ, ախպերտինք-ախպորտանց գոյականի –ց հոլովման 
պատկանելը, քանի որ այստեղ նկատելի է հոլովիչի փոփոխությու-
նը` ի-ա: Փաստորեն, այս մի խումբ բառերի դեպքում, ինչ-
պես`ախպեր−ախպերտինք, քիր−քըվերտինք, հընգէր-հընգերտինք 
և այլն, գործ ունենք հետաքրքիր խառը հոլովման հետ, որտեղ 
եզակիում հանդես է գալիս –ո  ներքին հոլովումը, իսկ հոգնակիում 
արդեն գրաբարյան ի-ա խառն արտաքին հոլովումը: 

Բերենք մի օրինակ` 
Ուղղ. ախպեր, ախպերտինք 
Սեռ. ախպոր, ախպորտանց 
Բաց. ախպորից, ախպորտանցի 
Գործ. ախպորով, ախպորտանցով 
Ներգ. ախպորում (ըմ), ախպորտանցում (ըմ): 
Մի խումբ կապեր, որոնք գրական հայերենում սովորաբար 

գործածվում են չթեքված ձևով, Լոռու խոսվածքում այս կապերին 
համապատասխան բարբառային տարբերակները կիրառվում ն 
հոլովված ձևով, ինչպես` «…աշխարհքը նրա ըղաքինըղաքինըղաքինըղաքին մթնում ա» 
[3, 506], «…դնում փլավի տակինտակինտակինտակին» [3, 477], «Գնանք էն չոբանի 
կշտինկշտինկշտինկշտին մնանք» [3, 457], «…ման գալիս, էրի միչինմիչինմիչինմիչին, գտնում չի էտ 
մարդին» [3, 458]: 

Մի խումբ կապեր էլ գործածվում են որոշյալ հոդով, ինչպես` 
«Էնդուր, որ ֆորսը իրան ոտովն ա գալիս նրա կուշտըկուշտըկուշտըկուշտը» [3, 501], «Ես 
սղանալու չեմ, հեչվելըհեչվելըհեչվելըհեչվելը դու ասես ոչ, թե ղվարթն ընչումն ա», «Էլ 
կարում չի ոտը ոտի աղաքըաղաքըաղաքըաղաքը դնե», «Մարդի տան գալու վախտըվախտըվախտըվախտը 
մոտանում ա թե չէ…»: 

     
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

1. Ասատրյան Մ., Լոռու խոսվածքը, Երևան, 1968: 
2. Ավետիսյան Հ., Ղազարյան Ռ., Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան, 2007: 
3. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, Երևան, 1977: 
4. Մաթևոսյան Հ., Երկեր, 2 հտ-ով., հտ. 2, Երևան, 1985: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ  

В нашей работе мы изучили особенности склонения разговорной речи 
Лори. Мы увидели, что здесь сохранились такие грабарские склонения, 
которые не сохранились в литературном армянском языке, или остались 
только устойчивые выражения. В Лориской разговорной речи, в отделе 
склонения замечены особенные применения согласования (так творитель-
ный падеж требует косвенное допалнение) которые в современной арм-
янской литературе не употребляются. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

In our work we studied the features of case system of Lori dialect. We saw 
that such cases of Old Armenian are kept here, that haven’t been kept in 
literary language or been kept only in some fixes expressions. In the case system 
of Lori dialect it is notable the original syntax use of the case, which is not used 
in modern literary language.    

 



230 

ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸ` ` ` ` ԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾ    
 

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ        
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 3-րդ կուրս    

Գիտ. ղեկավար`բ. գ. թ., դոցենտ    ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ` ` ` պոեզիա, նորաբանություններ, ժողովածուներ, 

ակտիվ բառապաշար, բառակապակցություն, կաղապար: 
 
XX դարի 2-րդ կեսի հայ ազգային, խոհափիլիսոփայական 

պոեզիայի երևելի ներկայացուցիչներից մեկի` Համո Սահյանի 
ստեղծագործությունն առանձնանում է հայրենի բնաշխարհի ու 
մարդու նկատմամբ անհուն սիրով և բնապատկերների գեղարվես-
տական բազմազանությամբ: 

Սահյանը բազմաթիվ ժողովածուների հեղինակ է, որոնցից յու-
րաքանչյուրը առանձնանում է թեմատիկայով, հուզականությամբ 
և իհարկե, նորաբանությունների քանակով ու յուրահատկությամբ: 

«Քարափի վրա» բանաստեղծությունների ժողովածուի մեջ 
բազմաթիվ հեղինակային նորաբանություններ կան, որոնք հիմնա-
կանում դիպվածային են: Այս ժողովածուի ուշագրավ նորաբանու-
թյուններից է ակնաչ [Նորաբանությունների էջերը ներկայացրել 
ենք` ըստ Համո Սահյանի, Հայաստանը երգերի մեջ, Երևան, 1962, 
այսուհետ` ՀԵ, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1984, այսուհետ` 
ԵԺ] (ՀԵ, 17) բառը, որն ստեղծվել է երկու նույնիմաստ արմատների 
համադրմամբ՝ իր հնչյունախմբով խորհրդանշելով կանաչ գույնը: 

Եվ ակնաչ քամին արտերը կանաչ 
Բլուրներն ի վար հերանց է տանում (ՀԵ, 17): 
Այս ժողովածուի նորաբանությունների մեծ մասը բարդ բառեր 

են, ինչպես` զուգաճորդ (ՀԵ, 7), քարասապատ (ՀԵ, 14), աշխարհա-
հերթ (ՀԵ, 63), մեղրաքերծ (ՀԵ, 75), ահեղաշառաչ (ՀԵ, 78): 

Տարբեր տարիների լույս տեսած բոլոր ժողովածուներում 
(«Նաիրյան դալար բարդի», «Քարափների երգը», «Սեզամ, բացվիր» 
և այլն) հիմնականում հնչում են մարդու և բնության ներդաշնա-
կության, կյանքի ու մահվան, ստեղծագործ արարման ու մարդա-
սիրության թեմաները: 

«Նաիրյան դալար բարդի», «Կյանքը իմ տունն է» ժողովածունե-
րի մեջ համեմատաբար քիչ նոր բառեր կան կերտված, իսկ «Որո-
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տանի եզերքին», «Եղբայրության այգին», «Շուրջդ հայրենի հողն է 
ծաղկում» ժողովածուների մեջ գրեթե չկան նորաբանություններ: 
Բայց կան բառեր, որոնք այլ ժողովածուների մեջ են առաջին 
անգամ հանդիպում, բայց վերջիններիս մեջ նորից տեղ են գտնում: 
Այսինքն` Սահյանը նորաստեղծ բառերը տեղափոխում է ակտիվ 
բառապաշար, ինչպես` երկինքոտ (ԵԺ, 32), երկինքոտվել (Եժ, 21): 

Տաղանդավոր բանաստեղծը խոսքը արտահայտիչ դարձնելու 
համար դիմել է բազմաթիվ մեթոդների ու եղանակների: Հե-
տաքրքիր է հարդագող (ԵԺ, 76) իմաստային նորաբանությունը, 
որն առաջացել է բառակապակցության բաղադրիչների ամփոփ-
ման եղանակով: 

Ես հարուստ էի: Ես կարող էի 
Անվերջանալի իմ կորուստներով 
Գնել հարդագողն ու տալ քեզ նվեր (ԵԺ, 76): 
Այս նախադասության մեջ իր մեջ է ամփոփում հարդագողի 

ճամփա արտահայտության իմաստը՝ աստղաբույլ: 
Քննության նյութ ենք դարձրել շուրջ 100 բառ` ըստ «Նոր բառ-

գիրք հայկազեան լեզուի» երկհատորյակի, Է. Աղայանի «Արդի հա-
յերենի բացատրական բառարան»−ի երկհատորյակի, Ս. Մալխա-
սեանցի քառահատոր «Հայերէն բացատրական բառարան»−ի և 
«Հայերեն օնլայն բառարան»−ի և պարզել ենք, որ նորաբանություն-
ները բաղադրյալ են՝ կազմված հիմնական և/կամ բառակազմական 
ձևույթներից, որոնցով Սահյանը կազմել է թե՛ ածանցավոր, թե՛ 
բազմածանցավոր, թե՛ բարդ, թե՛ բարդ ածանցավոր բառեր: Ինչ-
պես հայերենի բոլոր շրջանների բառապաշարում, այնպես էլ 
Սահյանի նորաբանություններում վերջածանցավոր կաղապար-
ներն զգալիորեն գերակշռում են նախածանցավորներին: 

Սահյանը, մի շարք նորաբանություններ վերաիմաստավորե-
լով, օգտագործել է իր ստեղծագործություններում, ինչպես` անարև 
(ԵԺ,129)` -ան նախածանցով (գրաբարյան նորաբանություն): 
Անարև բառը Գ. Նարեկացու նորաբանություններից է` «Ուր չկայցէ 
արեւ, անլոյս ....» [Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Երևան, Երևա-
նի համալսարանի հրատ., հ. 1, 1979, 1140 էջ, հ. 2, 1981, 1067 էջ, այ-
սուհետ` ՆՀԲ] (ՆՀԲ, 1, 115), հեղինակը այս ածականով բնութագ-
րել է մեգ գոյականը, սակայն Հ. Սահյանը այն վերաիմաստավորել 
է և իբրև ստորոգելի` կիրառել ամեն ինչից զրկված իմաստով` 
....Ես    անարևանարևանարևանարև    մնամ....:  
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Վերջածանցավոր ածական նորաբանություններ են կազմվել -
ական` ամենուրական (ԵԺ, 62), -եղեն` ձյունեղեն (ԵԺ, 136)` 
«Բնակիչք ձիւնեղէն լերանց` եղեն բնակիչք խորշակահար դաշ-
տաց» (ՆՀԲ, 2, 159), -իկ` զրեհիկ (ԵԺ, 136)` «Իսկ զգաւառին հեծե-
լադունդն զրեհիկս` զոմանս սրոյ ճարակ տային» (ՆՀԲ, 1, 753) 
(գրաբարյան նորաբանություններ), -յալ` աշունացյալ (ՀԵ, 46), 
ցամաքյալ (ԵԺ, 73), -ոտ` երկինքոտ (ԵԺ, 32), դաղձոտ (ԵԺ, 166) 
վերջածանցներով:  

Վերջածանցավոր գոյական նորաբանություններ են կազմվել -
ենի` մախրենի (ԵԺ,80), -ություն` գոռություն (Եժ, 73) (գրաբարյան 
նորաբանություն), խառություն (Եժ, 73) վերջածանցներով: 

-(ա)Բար ածանցով կերտվել է շահումյանաբար (ՀԵ, 78) մակ-
բայը, որը գործածվել է «....Կարող ենք մեռնել շահումյանաբար» 
(ՀԵ, 78) նախադասության մեջ: Անձնանուններից սովորաբար 
կազմվում են ածականական -յան, -ական ածանցներով ածական-
ներ, ինչպես` կոմիտասյան (ՀԵ, 65), սարյանական (ՀԵ, 65) 
մեծարենցյան (ԵԺ, 150), չարենցյան (ԵԺ, 150), տերյանական (ԵԺ, 
155): Սահյանը կերտում է նաև մակբայ` -աբար ածանցով: 

Բազմածանցավոր նորաբանությունները նախածանցավերջա-
ծանցավոր են կամ կրկնակի վերջածանցով, ինչպես` երկինքոտվել 
(Եժ, 21), շահումյանաբար (ՀԵ, 78): 

Սահյանի` կազմությամբ բարդ ածանցավոր նորաբանություն-
ները, ըստ ծագման, ենթադասակարգել ենք հետևյալ կաղապար-
ներով. 

ա. «բարդ բառ + վերջածանց», ինչպես` ապուպապոտ (ԵԺ, 51), 
ծիրկաթինոտ (ԵԺ, 103): -Որդ վերջածանցով կազմվել է զուգաճորդ 
(ՀԵ, 7) նորաբանությունը` գոյական + բայանուն կաղապարով: -
Ունք վերջածանցով կազմվել է թանձրաթիկունք (Եժ, 163) գոյակա-
նը: -Ական վերջածանցով դերանուն հիմքերից կազմվել է 
ածական` ամենուրական (ԵԺ, 62): 

բ. «արմատ + վերջածանցավոր բառ», ինչպես` գիլամասրենի 
(ԵԺ,84), -Ունք վերջածանցով կազմվել է թանձրաթիկունք (Եժ, 163) 
գոյականը: 

գ. «նախածանցավոր բառ + արմատ», ինչպես` անճառ + նվեր − 
անճառանվեր (Եժ, 157): 

դ. «նախադրություն + արմատ» կաղապարով միայն ցվախճան 
(Եժ, 176) նորաբանությունն է հանդիպում «Ես կուզեի, ու դու» բա-
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նաստեղծության մեջ: 
Սահյանի բայական նորակազմությունների բաղադրիչ տար-

րերի միջև եղած քերականական հարաբերությունները ենթադա-
սակարգվում են հետևյալ մասնակաղապարներով. 

ա. «Ժամանակի պարագա (նախածանց) + լրացյալ (բայ)», ինչ-
պես` նախընձեռնել (ԵԺ, 73): 

բ. «Միջոցի անուղղակի խնդիր + լրացյալ (բայ)», ինչպես` 
փռչակալել (ԵԺ, 79): 

գ. «Ուղիղ խնդիր + լրացյալ (բայ)», ինչպես` ափնակոծել (ՀԵ, 97): 
Սահյանը բառաբարդման եղանակով կերտել է բազմաթիվ նո-

րաբանություններ: Ըստ ձևաբանական մասնակաղապարների` 
բարդ համադրական գոյական համակաղապարային կազմությամբ 
նորաբանություններն ունեն հետևյալ արտահայտությունը 
«գոյական + գոյական»: 

«Գոյական + գոյական» մասնակաղապարով Սահյանը կերտել 
է գոյականներ` մի շարք ներշարահյուսական կաղապարներով. 

ա. «Հատկացուցիչ + հատկացյալ», ինչպես` մեղրատարի (Եժ, 
76), գիլամասրենի (Եժ, 84), հրացոլք (Եժ, 152), լուսնկաթ (Եժ, 159), 
երդանվեր (ԵԺ,81):  

բ. «Որոշիչ + որոշյալ», ինչպես` Կաթն-Ծիրը (ՀԵ, 47), 
Խաչիպապ (Եժ, 12), ստվեր-կմախք (Եժ, 102), լուսը-լուսին (Եժ, 
122), շաղ-կղա (Եժ, 76): 

«Գոյական + բայանուն» մասնակաղապարով սակավաթիվ նո-
րաբանությունների ներքին շարահյուսական կապակցությունը մե-
նիմաստ է` արտահայտված «խնդիր + լրացյալ» հարաբերությամբ, 
ինչպես` ակնաթով (ՀԵ, 90), թևակից (Եժ, 68), հարդագող (Եժ, 76), 
որ «ճանապարհ» իմաստով է հանդես գալիս: 

«Գոյական + բայ» մասնակաղապարով բանաստեղծը կերտել է 
բայեր, որոնք արտահայտվում են «խնդիր + լրացյալ» ներքին շա-
րահյուսական կապակցությունը, ինչպես` ափնակոծել (ՀԵ, 97), 
փռչակալել (Եժ, 79): 

«Ածական + բայանուն» մասնակաղապարով արտահայտվում 
է «պարագա + լրացյալ» ներքին շարահյուսական կապակցությու-
նը, ինչպես` զուգաճորդ (ՀԵ, 7): 

Ըստ իրենց ձևաբանական մասնակաղապարների` բարդ հա-
մադրական ածական համակաղապարային կազմությամբ նորա-
բանություններն ունեն հետևյալ արտահայտությունները` 
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«գոյական + գոյական», «ածական + գոյական», «դերանուն + 
դերանուն», «թվական + գոյական»: 

1.  Գոյական + գոյական» մասնակաղապարով նորաբանու-
թյունների ներքին շարահյուսական կաղապարները ածական լրաց-
յալի բառային իմաստի պահանջով միօրինակ չեն. կարող են լինել. 

ա. «Որոշիչ + որոշյալ», ինչպես` շարականաշուք (Եժ, 66), 
կարկատանաձև (Եժ, 84), ծիրկաթինոտ (Եժ, 103), անճառանվեր 
(Եժ, 157), մրրկաթև (ՀԵ, 181): 

բ. «Համադասական հարաբերություն», ինչպես` ակնաչ (ՀԵ, 
17), ապուպապոտ (Եժ, 51): 

գ. «Հատկացուցիչ + հատկացյալ», ինչպես` աշխարհահերթ 
(ՀԵ, 63), հոգնաշավիղ (ԵԺ, 66), հոգնաշնորհ (ԵԺ, 81), հոգնաշահ 
(ԵԺ, 81), հոգնահոլով (ԵԺ, 106), հոգնասահման (ԵԺ, 143):  

2. «Ածական + գոյական» մասնակաղապարը ենթադրում է բա-
ղադրիչների «Որոշիչ + որոշյալ» հարաբերություն, ինչպես` 
ահեղաշառաչ (ՀԵ, 78), լայնահոգի (Եժ, 63), ալեմորուս (ԵԺ, 159), 
թանձրաթիկունք (Եժ, 163): 

3. «Դերանուն + դերանուն» մասնակաղապարում դերանուն 
բաղադրիչը արտահայտում է հատկանիշի չափի աստիճանի ցու-
ցիչ, ինչպես` ամենուրական (ԵԺ, 63): 

4. «Թվական + գոյական» մասնակաղապարով «պարագա + 
լրացյալ» ներշարահյուսությամբ նորաբանություններում առկա է 
չափի` վեցկու (ԵԺ, 125) հանգամանք: 

Ըստ բաղադրիչների կցման սկզբունքի բառակազմական տի-
պի` նորաբանություններից մի քանիսը վերլուծական են` 
կազմելով հարադրավոր բարդություններ:  

Հեղինակի ստեղծագործություններում իբրև անվանական հա-
րադրություն է ներկայացնում Ծիր Կաթիններ (Եժ, 43) կապակցու-
թյունը, որտեղ -ներ ձևույթը բառակազմական արժեք ունի: 

Այսպիսով, մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Սահ-
յանը ոչ միայն մեծ բանաստեղծ է, այլև հմուտ բառաստեղծ, ով 
կերտել է նոր բառեր` հեղինակ դառնալով բազմաթիվ նորաբանու-
թյունների: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Սահյան Հ., Հայաստանը երգերի մեջ, Երևան, 1962:  
2. Սահյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1984: 
3. Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի, Երևան, 1979: 
 
 

    
    
    
    

АМО САГИЯН АМО САГИЯН АМО САГИЯН АМО САГИЯН ––––    СЛОВОТВОРЕЦСЛОВОТВОРЕЦСЛОВОТВОРЕЦСЛОВОТВОРЕЦ    
    

Арутюнян Арутюнян Арутюнян Арутюнян Асмик Асмик Асмик Асмик     
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 3-ий курс  

 
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

 В рамках нашей статьи мы обсудили около ста неологузмов Амо 
Сагияна, изучили их лингвистические особенности. Сагиян создавал нео-
логизмы методом аффиксации и словосложения. 

 
 
 
 

 
HAMO SAHYAN NEW WORD’S CREATORHAMO SAHYAN NEW WORD’S CREATORHAMO SAHYAN NEW WORD’S CREATORHAMO SAHYAN NEW WORD’S CREATOR    

    
Harutyunyan Harutyunyan Harutyunyan Harutyunyan Hasmik Hasmik Hasmik Hasmik     

VSU, Armenian language and literature, magistratura, 3rd course 
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
In our leading article we discussed about hundred of neologisms Hamo 

Sahyan’s investigation, their linguistic particularities. Sahyan created new way 
of suffixation and word-combinations.    
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ    ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ        
ՄԻՄԻՄԻՄԻ    ՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻ    ՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐ    

    
ՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյան    ՌուզանՌուզանՌուզանՌուզան        

ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս 
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ հեղինակային նորաբանություն, համատեքստ, 

տաղաչափական խնդիր, բառապաշար, բառակազմական օրենքներ, լեզ-
վական երևույթ, բառաստեղծում: 

    
Նորաբանությունների վերաբերյալ նույնիսկ մասնագիտական 

բազմաթիվ ուսումնասիրությունների առկայության պայմաննե-
րում դրանց գեղարվեստական արժեքի ու նշանակության հարցը 
սպառիչ ու խորքից լուսաբանված չէ: Առավել բազմաթիվ են նորա-
բանությունների լեզվաբանական քննությունները՝ պայմանավոր-
ված այն հանգամանքով, որ նորաբանությունն ինքը բանա-սիրա-
կան շրջանակներում համարվել է առավելապես լեզվական 
երևույթ, հետևապես՝ քննելի և ուսումնասիրության ենթակա հենց 
այդ տեսանկյունից: 

Մինչդեռ մեծ է նորաբանությունների բուն գեղարվեստական 
նշանակությունը, հետևաբար դրանք անհրաժեշտ է դիտարկել 
նաև իրենց գրական, գեղարվեստական, մասնավորապես տաղա-
չափական տեսանկյուններից: 

Տաղաչափական տեսանկյունից նորաբանությունների քննու-
թյունը հատկապես վերջին շրջանում բավականաչափ ընդլայնվել 
է: Օրինակ՝ ժամանակակից հայ բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանի՝ 
նորաբանություններով հագեցած լինելու առումով խիստ յուրօրի-
նակ պոեզիան, մասնավորապես այդ պոեզիայում նորաբանու-
թյունների դերի արժևորման առումով, քննվել է մանրամասնորեն՝ 
լայնացնելով նորաբանությունների քննության նաև գեղարվեստա-
կան արահետը [1, 2]: 

Գրականագիտության մեջ այն մտայնությունն է նաև սկսել իշ-
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խել, որ նորաբանությունը ոչ միայն գրական երևույթ է, այլև առա-
վել հատուկ է չափածո խոսքին: Որքան էլ դա տարօրինակ թվա 
(մանավանդ եթե դիտարկում ենք ծավալների բաղդատության հիմ-
քով), արձակից առավել նորաբանությունները հայտնվում են չա-
փածոյում, ինչից պետք է ենթադրել, որ նորաբանությունները նաև 
խիստ որոշակի տաղաչափական խնդիրներ լուծելու միտված գոր-
ծառույթներ ունեն: 

Բնականաբար, բանաստեղծական նորաբանությունների ճնշող 
մասը մնում է հեղինակային բառապաշարի տիրույթում և չի դառ-
նում համընդհանուր գրական լեզվի փաստ: (Փակագծում նկա-
տենք, որ երբ խոսվում է հեղինակային նորաբանությունների մա-
սին, նախնական վերապահության մի կնիք դրանց վրա անպայ-
ման դրվում է. դրանք տվյալ հեղինակի նորաբանություն համար-
վում են այնքանով, որքանով իբրև բառակազմական առանձին 
միավոր չեն արձանագրված համապատասխան բառարաններում 
կամ բառացանկերում: Այսինքն՝ այլ (անհայտ) հեղինակների կող-
մից դրանց ստեղծված լինելու հնարավորությունը չի բացառվում. 
դրանք այնքանով են որևէ հեղինակի ստեղծածը, որքանով դեռ մեկ 
ուրիշի՝ ավելի վաղ ստեղծված լինելը չի հավաստվել կամ արձա-
նագրվել): 

Ժամանակին հայ նորաբան բանաստեղծներից նույնիսկ Հովհ. 
Շիրազի հզոր տաղանդը չկարողացավ հայոց լեզվի ընդհանուր 
բառարան բերել հարյուրավոր ու նույնիսկ հազարավոր նորաբա-
նություններ, որոնք մնացին մեկուսի՝ զուտ հեղինակային բառա-
պաշարի տիրույթում:  

Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ նորաբանությունների 
մի ստվար մաս ընթերցողին հասկանալի է դառնում միայն նրանց 
գործածության համատեքստային հաշվառման պարագայում: Հա-
մատեքստն ինքը հաճախ դառնում է այն նախապայմանն ու 
միջոցը, որով նորաբանությունն ընկալվում է:  

Տողերս գրողի ոտնաճիչոտնաճիչոտնաճիչոտնաճիչ նորաբանությունն, օրինակ, թեև 
իմաստային որոշակիության առումով որևէ դժվարություն չի ներ-
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կայացնում, հատկապես որ ունի ոտնաձայնոտնաձայնոտնաձայնոտնաձայն ազգակից հոմանիշը, 
այնուամենայնիվ իր իմաստային խորքով ամբողջովին «բացվում 
է» հենց պոետական համատեքստում: 

Ժամանակակից հայերենում բառակազմական հիմնական 
եղանակը բարդությունն ու ածանցումն են, և, ինչպես ցույց են 
տալիս ուսումնասիրությունները, բարդությունների միջոցով նո-
րաբանությունները ճնշող գերակշռություն ունեն ածանցման միջո-
ցով ստեղծված նորաբանությունների համեմատությամբ: Ահա 
դրանց շարքին է դասվում նաև վերոնշյալ «ոտնաճիչ» բառը, որը, 
ինչպես արդեն ասվեց, իր իմաստային խորքով բացվում է միայն 
համատեքստային հնչողության ժամանակ: Ընդսմին՝ համատեքստ 
ասելով բնավ ի նկատի չունենք սոսկ այն բառակապակցությունը, 
նախադասությունը կամ նույնիսկ քառատողը, որտեղ տվյալ նորա-
բանությունը գործածվել է. պոետական նորաբանությունների մի 
յուրօրինակ առանձնահատկություն է այն, որ դրանք ընկալելի կա-
րող են դառնալ ամբողջամբողջամբողջամբողջ    ստեղծագործստեղծագործստեղծագործստեղծագործությանությանությանության    համատեքստում, իսկ 
այդ համատեքստի յուրատեսակ բաղադրիչ կարող է լինել նաև այն 
տրամադրությունը, որով համակված է տվյալ ստեղծագործությու-
նը: Մասնավորապես, «ոտնաճիչ» բառը լիարժեք հնչում է հենց այն 
ծայրահեղ լարված, ողբերգական շեշտերով հագեցած բանաստեղ-
ծական տրամադրության ֆոնին, որն ընդգծելու համար էլ ենթագի-
տակցորեն արարվել է. 

Իմ ապակե հոգին անձրևի պես թակիր, 
Որ ինքնակամ լքեմ գոգը պատուհանիս, 
Ու ոչի՛նչը կավե, ու չնչի՛նը պատիր 
Չարտացոլեմ կրկին, չցնորվե՜մ նորից:  
Թակի՛ր, որ չլսեմ, թե ինչպես է մարում 
ՈտնաճիչդՈտնաճիչդՈտնաճիչդՈտնաճիչդ անդարձ հեռուների շեմին… 
Արյանս մրուրը մրմուռիս եմ խառնում, 
Ու զարկում է սիրտս, ինչպես սիրտը խևի… 
Նույն՝ բարդության եղանակով են ստեղծված ոտնալացոտնալացոտնալացոտնալաց    և 

կուսակածանկուսակածանկուսակածանկուսակածան    նորաբանությունները. 
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Լքում էին ինձ աքլորականչին 
Ծխե ուրուներն՝ այնպես նոյանորնոյանորնոյանորնոյանոր. 
Ի՜նչ տխրություն էր իմ ոտնալացիցոտնալացիցոտնալացիցոտնալացից 
Ծփում մակույկի կուսակածանով:կուսակածանով:կուսակածանով:կուսակածանով: 
Բերված քառատողում նորաբանության արժեք ունի նաև 

նոյանորնոյանորնոյանորնոյանոր բառը, որը, սակայն, կազմված է ոչ թե գոյական+գոյական 
սկզբունքով, ինչպես նախորդ դեպքերում, այլ գոյական (ընդսմին՝ 
հատկանուն՝ Նոյ)+ածական: Կարծում ենք, առավել հետաքրքրա-
կան է կուսակածանկուսակածանկուսակածանկուսակածան նորաբանությունն իր կառուցվածքով. այն կա-
րելի է ընկալել և՛ կույսի կածան, և՛ կուսական կածան իմաստնե-
րով՝ երկու դեպքում էլ պահպանելով ««««կածան՝կածան՝կածան՝կածան՝    արահետարահետարահետարահետ»»»» (տղատղատղատղա----
մարմարմարմարդուդուդուդու    հետքհետքհետքհետք) և կույսկույսկույսկույս բառերի խիստ յուրօրինակ մերձակցու-
թյունը: 

Անկախ բառակազմության մեջ հանդես եկող նոր երևույթնե-
րից՝ նորաբանությունները կազմվում են տվյալ լեզվին հատուկ բա-
ռակազմական օրենքներով: Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, 
թե ստեղծված յուրաքանչյուր նորաբանություն անմիջապես գոյու-
թյան իրավունք է նվաճում իր «օրրանից»՝ հեղինակային բառապա-
շարի տիրույթներից դուրս: Ահա թե ինչու, կարծում ենք, միանշա-
նակ չպետք է ընդունել լեզվաբանական այն պնդումը, թե՝ «Նորա-
կազմ բառի, որպես լեզվական միավորի, տարածված գործածու-
թյունը մեծ չափով պայմանավորված է տվյալ լեզվի ներքին օրինա-
չափություններից բխող լեզվական ավանդույթներին հավատարիմ 
մնալով» [3]: Սա նորաբանությունների ընդհանուր գործառնական 
նշանակության փոքր-ինչ սխալ ըմբռնում է, որովհետև նորաբա-
նությունների բացարձակ մեծամասնությունը սովորաբար կազմ-
վում է հենց տվյալ լեզվի բառակազմական օրինաչափություննե-
րին համապատասխան, սակայն դրանց միայն չնչին մասն է դառ-
նում ընդհանուր լեզվական փաստ: Հետևաբար, նորաբանություն-
ների գործածության ընդլայնման ու տարածման մասին խոսելիս 
հարկ է շեշտադրել ոչ միայն լեզվական օրինաչափություններին 
դրանց հարազատությունը, այլև մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանք 
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ևս, որն արդեն դուրս է բուն լեզվական քննության սահմաններից և 
հանգեցնում է նորաբանության գեղարվեստական և նույնիսկ հո-
գեբանական քննության անհրաժեշտության: 

Վերադառնալով չափածոյում ստեղծվող նորաբանություննե-
րին՝ պետք է ընդգծել վերևում արդեն հնչեցված այն տեսակետը, թե 
նորաբանություններն այստեղ պոետական որոշակի խնդիրներ 
(հանգ, պատկերային համակարգ, ընդհանուր պոետական տրա-
մադրություն) լուծելուն միտված նորակազմություններ են, գեղար-
վեստական յուրօրինակ արտահայտչամիջոցներ, հետևաբար բա-
նաստեղծի կողմից ի սկզբանե նախորոշված-միտված չեն իբրև նոր 
լեզվական միավոր ընդհանրանալուն. դրանք առավելապես բա-
վարարում են պոետական ներքին «կարիքները»: 

Բառաստեղծման այսօրինակ ըմբռնումով են տողերիս հեղի-
նակի կողմից մի շարք բանաստեղծություններում ստեղծվել մի 
քանի նորաբանություններ: Ահավասիկ փշեսայրփշեսայրփշեսայրփշեսայր    նորաբանությու-
նը, որի գլխավոր արժեքն ու դերը բանաստեղծության հանգաբա-
նական և հնչյունական (բաղաձայնութային) մի անհրաժեշտու-
թյուն բավարարելն է.  

Ափերն իմ երկարել ճաղերից փշեսայր,փշեսայր,փշեսայր,փշեսայր, 
Հույզեր եմ աղերսում՝ ընդամենը մի՜ բուռ.–  
Չունեցածիցս ինձ փրփուր էլ չհասավ, 
Ունեցածիս համար՝ անծայրածի՜ր մրմուռ: 
Ակնհայտ է, որ փշեսայրփշեսայրփշեսայրփշեսայր նորաբանությունը բանաստեղծու-

թյան այս քառատողում լուծում է, նախ, հանգաբանական խնդիր՝ 
թեև մոտավոր, սակայն, կարծում ենք, բավական գեղեցիկ կերպով 
հանգավորվելով երրորդ տողի «չհասավ» բառի հետ: Եվ ինչպես 
վերն արդեն նկատեցինք, կա նաև տողը բաղաձայնույթի միջոցով 
(փ և ս հնչյունների կրկնություններով) տպավորիչ դարձնելու 
խնդիր, որը նույնպես փշեսայրփշեսայրփշեսայրփշեսայր նորաբանությունը լուծում է: Նկա-
տենք մի «մանրուք» ևս. հայոց լեզվի բառապաշարում վաղուց 
ունենք փշեծայրփշեծայրփշեծայրփշեծայր բառը, որը, սակայն, վերոնշյալ խնդիրները չի լու-
ծում կամ լուծում է մասնակիորեն՝ ո՛չ հեղինակի ցանկացած 
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նրբությամբ ու գեղարվեստով, մինչդեռ «փշե» հարաբերական 
ածականի հետ «ծայր» բառի փոխարեն «սայր»-ի գործածությամբ 
ստեղծվում է մի նորաբանություն, որը տվյալ դեպքում իր գեղար-
վեստական նշանակալիությամբ անհամեմատ արժեքավոր է: 

Ստեղծագործական գործընթացում երբեմն նորաբանությունը 
դառնում է ամբողջ բանաստեղծության, այսպես կոչված, հիմնա-
սյունը՝ իր վրա կրելով պոետական ասելիքի ողջ ծանրությունը: 
Հենց այսպիսի գործառույթ ունի երազաքամերազաքամերազաքամերազաքամ    նորաբանությունը 
հետևյալ բանաստեղծության մեջ. 

Երակներս կապույտ 
Փրթել` 
Վեր եմ նայում. 
Հասկացե՜լ եմ`  
Չարնաքամվեմ – 
ԵրազաքամԵրազաքամԵրազաքամԵրազաքամ են անելու… 

Ցանկացած այլ բառընտրություն բանաստեղծության հիմնա-
կան ասելիքը կթողներ թերի, եթե չասենք՝ անկատար, մինչդեռ 
երաերաերաերազաքամզաքամզաքամզաքամ նորաբանությունը երևան է բերում իրականության 
ամբողջ ողբերգականությունը, որում գտնվում է բանաստեղծու-
թյան քնարական հերոսը:  

Հեղինակային նորաբանություններից կառանձնացնեինք նաև 
սիսիսիսիրաժայթքումրաժայթքումրաժայթքումրաժայթքում-ը, որը Մեծ եղեռնի թեմայով գրված «Ապրիլ» ստեղ-
ծագործության ցավագին շեշտադրումների մեջ մաքուր-ամպեղեն 
մի լավատեսությամբ ու եթերայնությամբ է ողողում ամբողջ գործը՝ 
վերստին դառնալով ողջ ստեղծագործության ասելիքի հիմնական 
բառ-կրողներից մեկը. 

…Իսկ արևներդ 
Ծնվելու են միշտ 
ՍիրաժայթքումիցՍիրաժայթքումիցՍիրաժայթքումիցՍիրաժայթքումից    
Մասիս իմ լեռան… 

Տողերիս հեղինակի պոեզիային խորթ չեն նաև մակդիր-նորա-
բանությունները, որոնք գեղարվեստականության ավելի նրբին 
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խնդիրներ են լուծում: Մասնավորապես ստորև բերվող քառատո-
ղում հառաչակուլհառաչակուլհառաչակուլհառաչակուլ նորաբանության գեղարվեստական արժեքը ոչ 
միայն գեղեցիկ մակդիր արարելու հանգամանքով է պայմանավոր-
ված, այլև այն բանով, որ նրա շարադասական դիրքը յուրօրինակ 
հնարավորություն է ընձեռնում տվյալ բառը դիտարկելու թե՛ 
որպես մակդիր (հառաչակուլ մարմին), թե՛ որպես պարագա (հա-
ռաչակուլ իջնել): Նորաբանության այս երկիմաստությունից բա-
նաստեղծական պատկերը ոչ միայն չի խաթարվում, այլև 
հարստանում է. 

Իմ աստղապարտեզ հոգու ծափերից 
Ծառերից խումբ-խումբ հավքեր են թռչում, 
Ուհառաչակուլհառաչակուլհառաչակուլհառաչակուլ, փաթիլ առ փաթիլ 
Մերկությունս է մարմնիս իջնում: 

Հայտնի է, որ նորաբանությունները կազմությամբ պարզ լինել 
չեն կարող. դրանք կա՛մ ածանցավոր բառեր են (նորաբանությունն 
այս դեպքում կառուցվում է լեզվում եղած արմատ/ներ/ի և 
ածանց/ներ/ի նախադեպը չունեցող համադրություններով), կա՛մ 
բարդություններ՝ առնվազն երկու արմատով: Պոեզիայում՝ ընդ-
հանրապես, տողերս գրողի բանաստեղծություններում՝ մասնավո-
րապես, միտում կա նորաբանությունը կառուցելու «արմատ + 
արմատ» կամ «արմատ + ածանց» կաղապարներով: Այդ եղանակով 
են կառուցված, օրինակ, վերը նշված «կուսակածան», «ոտնաճիչ», 
«ոտնալաց», «նոյանոր» գոյական և փշեսայրփշեսայրփշեսայրփշեսայր    (փուշ + ե + սայր), 
երեսնարծաթերեսնարծաթերեսնարծաթերեսնարծաթ    (եռ/ր/ + սուն + արծաթ) ածական նորաբանություն-
ներ: 

Անտարակուսելի է մի բան. որևէ հեղինակի մոտ նորաբանու-
թյունների ստեղծումը չի կարող ինքնանպատակ լինել. այն ան-
պայման ծառայեցվում է ստեղծագործական որևէ նպատակի, ինչի 
շնորհիվ հարստանում է նաև տվյալ լեզվի բառապաշարը: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Խաչատրյան Գ., Բառաստեղծում և բանաստեղծում, Նոր դար, 
2002, թիվ 2-3: 

2. Խաչատրյան Գ., Հայերենագիտական աշխատասիրություններ, 
Երևան, 2008: 

3. Սողոմոնյան Մ., Լեզվական նորաբանությունների կազմության 
սկզբունքներն ու կառուցվածքային տիպերը, Լրաբեր հասարա-
կական գիտությունների, 2012, 2: 

    
    
    
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВНЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВНЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВНЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ    

Овасапян Овасапян Овасапян Овасапян Рузан Рузан Рузан Рузан     
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 1-ий курс  

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Даже в условиях наличия многочисленных специальних исследова-
ний, посвященных неологизмам, вопрос их художественной ценности и 
значения до сих полностю не освещен: в лучшем случае они рассматрива-
лись с лингвистической точки зрения. Между тем, подобная необходи-
мость существует, потому чтонеологизмы, созданные тем или ним авторов, 
не могут являтся самоцелью: они обязательно служат каким-то художест-
венным целям, в результате чего обогощается словарный фонд данного 
языка.  

    

SOME ISSUSOME ISSUSOME ISSUSOME ISSUES ON AUTHORICAL NEUOLOGISMSES ON AUTHORICAL NEUOLOGISMSES ON AUTHORICAL NEUOLOGISMSES ON AUTHORICAL NEUOLOGISMS    
Hovasapyan Hovasapyan Hovasapyan Hovasapyan Ruzan Ruzan Ruzan Ruzan     

VSU, Armenian language and literature, magistrature, 1st course 
 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Even with the existence of a number of professional studies on 
neuologisms, the issue of their literary value and role is not comprehensive and 
illustrated deeply: they have mostly been studied from linguistic angle. Anyway 
this issue needs to be studied as the formation of neuologisms by any writer 
can’t be self-serving: it undoubtedly serves a certain creativity purpose, in the 
result of which the word-stock of the following language enriches. 
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ՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒ    ԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆ    ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ    ՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵ    
ԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻ    ««««ԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄ» » » » ՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄ    

    
ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        

ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, 
4-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ԱրսենյանԱրսենյանԱրսենյանԱրսենյան    ՎահեՎահեՎահեՎահե 
    
ՀաՀաՀաՀանգուցայիննգուցայիննգուցայիննգուցային    բառերբառերբառերբառեր` ճապոնական նորագույն գրականություն, կեր-

պար, արձակ, նովել, գեղարվեստական մտածողություն, արժեհամակարգ:    
    
Ռյունոսկե Ակուտագավան ճապոնական նորագույն գրակա-

նության հիմնադիրն է: Նրա ստեղծագործություններում ազգային 
ավանդույթները հյուսված են գրականության համաշխարհային 
միտումներին։ Հենց նրա երկերի շնորհիվ է, որ ազգային գրակա-
նությունը համաշխարհային գրականության մի մասը դարձավ։ 
Բնութագրել Ռ. Ակուտագավայի ստեղծագործությունները, նշա-
նակում է անդրադառնալ 20-րդ դարի ճապոնական գրականու-
թյան հիմնական ուղղությունների զարգացման ընթացքին։ Ան-
գնահատելի է գրողի ազդեցությունը նորագույն շրջանի գրողների 
վրա, ինչպիսիք են Ձյունիծիրո Տանիձակին, Նաոյա Սիգան, Խա-
ռուլ Սատոն, Սեյձո Ֆուձիսավան և այլք։ Մի առիթով Ռ. Ակուտա-
գավան գրել է. «Ցավոք սրտի՝ ես վարակված եմ «Էգոյի»    (Ես-ի) 
պաշտամունքով։ Եվ հենց դրանով եմ ես ժամանակակից մարդ»    [3, 
152]։ «Երկխոսություն խավարում» դրամատիկական երկխոսու-
թյան մեջ արտահայտում է միևնույն գաղափարը.  

«ՁայնՁայնՁայնՁայն    ––––    ՊարզվեցՊարզվեցՊարզվեցՊարզվեց, , , , որորորոր    դուդուդուդու    բոլորովինբոլորովինբոլորովինբոլորովին    ուրիշուրիշուրիշուրիշ    մարդմարդմարդմարդ    եսեսեսես, , , , 
քանքանքանքան    եսեսեսես    կարծումկարծումկարծումկարծում    էի։էի։էի։էի։ 

ԵսԵսԵսԵս    –––– ԵսԵսԵսԵս    դդդդրարարարա    համարհամարհամարհամար    պատասխանատուպատասխանատուպատասխանատուպատասխանատու    չեմ։չեմ։չեմ։չեմ։ 
ՁայնՁայնՁայնՁայն – ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն    դուդուդուդու    եսեսեսես    ուղղորդելուղղորդելուղղորդելուղղորդել    ինձինձինձինձ    դեպիդեպիդեպիդեպի    

մոլորություն։մոլորություն։մոլորություն։մոլորություն։ 
ԵսԵսԵսԵս – ԵսԵսԵսԵս    այդայդայդայդ    երբեքերբեքերբեքերբեք    չեմչեմչեմչեմ    արել։արել։արել։արել։ 
ՁայնՁայնՁայնՁայն    ––––    ՍակայնՍակայնՍակայնՍակայն    դուդուդուդու    սիրումսիրումսիրումսիրում    էիրէիրէիրէիր    գեղեցիկը։գեղեցիկը։գեղեցիկը։գեղեցիկը։ 
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ԵսԵսԵսԵս    ––––    ԵսԵսԵսԵս    սիրումսիրումսիրումսիրում    եմեմեմեմ    գեղեցիկը։գեղեցիկը։գեղեցիկը։գեղեցիկը։    
ՁայնՁայնՁայնՁայն    –––– Ի՞նչնԻ՞նչնԻ՞նչնԻ՞նչն    եսեսեսես    դուդուդուդու    սիրումսիրումսիրումսիրում, , , , գեղեցի՞կըգեղեցի՞կըգեղեցի՞կըգեղեցի՞կը, , , , թեթեթեթե    միմիմիմի    կնոջ։կնոջ։կնոջ։կնոջ։        
ԵսԵսԵսԵս    ––––    ՆաՆաՆաՆա, , , , ովովովով    սիրումսիրումսիրումսիրում    էէէէ    կնոջըկնոջըկնոջըկնոջը, , , , կարողկարողկարողկարող    էէէէ    ևևևև    չսիրելչսիրելչսիրելչսիրել    

հնագույնհնագույնհնագույնհնագույն    ֆարֆորը։ֆարֆորը։ֆարֆորը։ֆարֆորը։    ՑավոքՑավոքՑավոքՑավոք, , , , եսեսեսես    ավելիավելիավելիավելի    մարդմարդմարդմարդ    եմեմեմեմ, , , , քանքանքանքան    
էսթետ։էսթետ։էսթետ։էսթետ։    ԲայցԲայցԲայցԲայց    հետագայումհետագայումհետագայումհետագայում, , , , միգուցեմիգուցեմիգուցեմիգուցե, , , , եսեսեսես    ընտրեմընտրեմընտրեմընտրեմ    հնագույնհնագույնհնագույնհնագույն    
ֆարֆորըֆարֆորըֆարֆորըֆարֆորը, , , , ոչոչոչոչ    թե՝թե՝թե՝թե՝    կնոջըկնոջըկնոջըկնոջը» [3, 149-150]։։։։    

Ակնհայտ է, որ Ռ. Ակուտագավայի նպատակը մարդու էության 
խորքային և հիմնավոր բացահայտումն է։ Իբրև մոդեռնիզմի ներկա-
յացուցիչ՝ նա ընտրում է գեղարվեստական պատկերման լակոնիկ 
խորհրդավորությունը, մշուշապատ սյուժեն, թեմայի երկիմաստու-
թյունը։ Գրականություն մտնելով տասնիններորդ դարի վերջին՝ 
մարդկության աշխարհաքաղաքական մեծ ցնցումների շեմին՝ նա 
կերտում է դաժան ու խստասիրտ մարդկանց՝ չարի կրողների, 
որոնք արատավոր են, բարդ ու հակասական։ Կերպարներ, որոնց 
հոգիները խեղված են, գրեթե իսպառ բացակայում է խիղճը։ Բարո-
յական նորմերը, գեղեցիկը նրա պատկերման երկրորդ պլանում են։ 
Պատճառն այն է, որ 1894-95 թթ. գաղութային տիրապետության հա-
մար մղվող ճապոնաչինական պատերազմները նկատելի ազդեցու-
թյուն են թողել Ռ. Ակուտագավայի աշխարհայացքի և փիլիսոփա-
յության վրա, ապա Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Ճա-
պոնիայի մեծ երկրաշարժը 1923 թ., երբ դաժանությունը վարքագծի 
պարտադիր նորմ էր։ Ակուտագավայի արձակում իրադարձություն-
ներն ու դեպքերը պատմողական եղանակով միմյանց չեն հաջոր-
դում, ինչպես դասական պատմվածքում, վեպում։ Գրողը նորարար 
է և արձակի կառուցվածքի այն տեսակն է զարգացնում, որը հնարա-
վոր չէ վերապատմել։ Գրում է «ստեղծագործություն, որը զուրկ է 
նրանից, ինչը կարելի է կոչել «պատմողական»։ Գրողը խոստովա-
նում է, որ միգուցե դա լավագույն արձակը չէ, քանի որ պատմողա-
կանությունը հատուկ է արձակ գեղարվեստական ստեղծագործու-
թյուններին՝ սկսած դեռևս «Դափնի և Քլոյե» առասպելից, Ֆլոբերի 
«Մադամ Բովարի», Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն», 
Ստենդալի «Կարմիրը և սևը» վեպերից [3, 287]։ Մինչդեռ պատմողա-
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կան սյուժե չունեցող արձակը հենվում է կերպարների գործողու-
թյուններում թաքնված ներքին խորհրդավոր կապերի վրա։ Այդպի-
սի գրականությունը «զերծ է նկարագրության գռեհկությունից, 
ստեղծագործություն է՝ «մաքուր տեսքով»` չնայած պատմողական 
ուրվագիծ, այնուամենայնիվ, ունի»։ Ռ. Ակուտագավան վկայում է, 
որ իրեն ծանոթ նման կառուցվածքի առաջին ստեղծագործությունը 
Ժյուլ Ռենարի «Ֆիլիպի ընտանիքի կյանքը» վեպն է, որը շատերին 
թվում է անավարտ, իսկ իր համար ներշնչանք և գրական նախաղբ-
յուր է։ Դա մի անավարտություն է, որը «ընդունակ են ավարտելու 
ընթերցողի դիտողունակ աչքերն ու զգայուն սիրտը»։ Գրողը տեսա-
կանորեն է հիմնավորում մոդեռնիստական նշյալ կողմնորոշումը՝ 
հենվելով եվրոպական գեղարվեստի և քանդակագործության պատ-
մության վրա. «Անավարտ են Միքելանջելոյի արձաններից շատերը, 
որոնք Ռոդենին, օրինակ, ավարտուն են թվում, ինչպես նաև Սե-
զաննի կտավներից շատերը։ Բայց հարց է գալիս առաջ. արդյո՞ք այդ 
ստեղծագործություններն անավարտ են թվացել ստեղծողներին... 
Ինչ վերաբերում է արձակին, այդպիսի երկերում բացակայում է 
վուլգար հետաքրքրությունն իրադարձությունների նկատմամբ։ Ես 
չեմ ժխտում այն ստեղծագործությունները, որոնք նման հե-
տաքրքրություն են առաջ բերում, սակայն համոզված եմ, որ կա 
ավելի բարձր հետաքրքրություն։ Ես հետաքրքրված եմ այն գրողնե-
րով, ովքեր եկել են Անատոլ Ֆրանսից և Բարրեսից հետո» [3, 288]։ 
Գրական բանավեճի ընթացքում, պատասխանելով Ձյունիծիրո Տա-
նիձակիին, Ռ. Ակուտագավան հայտնում է, որ չի հակադրվում վեր-
ջինիս կարծիքին այն մասին, որ բոլոր ժանրերի ստեղծագործու-
թյունների համեմատ արձակն է օժտված կառուցվածքի կատարե-
լությամբ, սակայն անընդունելի է համարում, քանի որ ճապոնական 
գրականության մեջ իրադարձությունները հորիզոնական կապով 
զոդող գրողներին պակասում է տաղանդը։ Ուստի այդ պատճառով 
փորձում է ստեղծել արձակ՝ «ձևի գերազանցությամբ բովանդակու-
թյան հանդեպ» (Վ. Գրիշվին)։ Սա հակասական գրականություն է, և 
գրողն էլ հակասական անհատականություն է, ինչպես խոստովա-
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նում է ինքը: Անհրաժեշտ է յուրացնել, նշում է Ակուտագավան, որ 
արձակը գեղարվեստական գրականության մեջ տեղ է զբաղեցնում 
միայն նրա մեջ պարունակվող պոեզիայի պատճառով։ Արձակագի-
րը ևս պոետ է, նաև պատմաբան է ու կենսագիր։ Ճապոնացի արձա-
կագիրների ստեղծագործությունները՝ Մուրասակի Սիկիբուից մինչև 
Իխառա Սայկակու, դա են ապացուցում։ Բանաստեղծը նա է, ով 
բոլորի առաջ բացում է իր հոգին։ Քանի որ արձակագիրը ոչ միայն 
պոետ է, այլև պատմաբան և կենսագիր, ավելի հաճախ դիմում է իր 
տառապալի կյանքին։ “Человеческая жизнь − сплошной мрак” (Խա-
կուտե Մասամունե) հայեցակարգը հատուկ է Ռ. Ակուտագավայի 
գեղարվեստական մտածողությանը։ Լուիջի Պարցինին, արևելյան 
ազգերի մասին խոսելով, վկայում է. «Յետ երկար ատեն բնակելու ի 
Ճաբոն, կանդրադառնամ, որ դեռ չեմ ըմբռնած այս ազգը, ինչպէս 
չըմբռնեցի, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցի իրենց հողին վրայ։ Այս 
ազգին հոգին եզական է։ ...Ճաբոնացւոյ պէս ապրելով՝ մեր հոգին 
բնութեան աւելի կը մերձենայ, և գեշ կամ աղէկ՝ կը վերջացնենք 
այդպիսի զգացումներ կամ ուրախութիւններ լայնաբար հասկանա-
լով, բայց հասկանալէն վերջ ալ՝ այս ազգին հանելուկը աւելի ան-
բացատրելի կը մնայ» [2, 44]։ Ճապոնացու հոգու խորհրդավոր ու 
վտանգավոր ուժն է ճանաչում Ակուտագավան։ Շրջանցելով սեփա-
կան ցավերը՝ նա սքանչանում է կյանքով, գեղեցիկով՝ բնութանն 
ավելի մերձենալով։ Կյանքի ավելի ծանր պարագաներում հիանում 
է մեկ ծաղկով, միաժամանակ մտածում մեծ և չնչին երևույթների 
շուրջ։ «Թավուտում» նովելը ճապոնական գրականության հանրա-
հայտ երկերից է։ Ակուտագավան գրում է, որ նրա կատարելությունն 
այն չէ, որ կարդալով ստեղծագործությունը` ոչինչի դեմ չեն առար-
կում։ Նովելը հայտնի է «Ո՞վ սպանեց տղամարդուն», «Եղեգնու-
տում» վերնագրերով։ Սյուժեն գրված է «անավարտ արձակի» կա-
ռուցվածքով. ընթերցողը պետք է գուշակի, թե ինչպե՛ս են տեղի 
ունեցել նովելում ակնարկվող գործողությունները։ Մութ է մնում, թե 
ո՛վ է սպանել տղամարդուն, որովհետև փայտահատը, թափառա-
շրջիկ կուսակրոնը, կինը, ավազակ Թաջյոմարուն, սպանվածի հո-
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գին՝ գուշակուհու շուրթերով տարբեր կերպով են ներկայացնում 
ողբերգական օրվա իրադարձությունները։ Ռ. Ակուտագավան հա-
մոզված է, որ մարդու էությունն առեղծվածային է, հետևաբար երկի 
այսպիսի կառուցվածքը իր ստեղծագործությանը հաղորդում է ավե-
լի մեծ լարում, քան դեպքերի հաջորդական նկարագրության դեպ-
քում: Բոլոր կերպարները խեղված հոգիներով մարդիկ են։ Կերպար-
ներից յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում իրադարձություննե-
րը. ավազակը պնդում է, որ ինքն է սպանել տղամարդուն, կինը 
վկայում է, որ ինքն է մարդասպանը, իսկ ամուսնու հոգին ասում է, 
որ նա ինքնասպան է: Միայն ենթադրությամբ է հնարավոր եզրա-
կացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել: Ըստ Ակուտագավայի՝ անավարտ 
թվացող այս ստեղծագործությունը բոլորովին էլ անավարտ չէ։ 
Պետք է միայն ուշադիր լինել ներքին զարգացումների ուղղությամբ։ 
Գործողությունների վայր ընտրված է թավուտը։ Մարդու հոգին էլ 
թավուտ է, բնության մասն է, բնությունից էլ ծածուկ է, խորհրդավոր, 
վտանգավոր։ Թավուտը վայրն է, որտեղ ավազակն սպանում է ան-
ծանոթ տղամարդուն՝ նրա կնոջը տիրանալու դրդապատճառով։ 
Կինը՝ մի կատարյալ գեղեցկուհի, անարատության ու սրբության 
պատկերով. նա «ծածկոցով լայնեզր գլխարկ էր դրել այնպես, որ 
դեմքը չերևա», և որի մասին կարելի է ասել, որ «երևում էր միայն 
նրա՝ խագիի ծաղիկների բանվածքով մետաքսյա շրջազգեստը»։ 
Թավուտը նաև ավազակի ամենախոր զգացմունքները վեր հանող 
վայրն է։ Թաջյոմարուն պատմում է. «Ես այդ տղամարդուն ու նրա 
կնոջը հանդիպել եմ երեկ կեսօրից քիչ անց։ Ուժեղ քամուց մետաքսե 
ծածկոցը իսկույն ետ գնաց, և մի ակնթարթ երևաց կնոջ դեմքը։ Մի 
ակնթարթ, միայն երևաց ու անմիջապես էլ նորից ծածկվեց, և գուցե 
մասամբ դրանից էր, որ դա ինձ բողդիսատվայի դեմք թվաց՝ հրեշ-
տակի։ Եվ ես տեղնուտեղը որոշեցի, որ պետք է տիրեմ այդ կնոջը, 
թեկուզև անհրաժեշտ լինի տղամարդուն սպանել» [1, 27]։ Մինչդեռ 
գեղանի կնոջ և նրա ամուսնու միջև կիրք, փոխադարձ սեր գոյու-
թյուն չունի։ Դա արտահայտվում է, և որչափ լա՛վ ես հասկանում 
նրանց հոգու մի մասը, այնքան մթագնվում է մյուսը, որչափ լա՛վ ես 
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հասկանում մեկ գործողությունը, այնչափ վարագուրվում է մնացյա-
լը։ Վկաների պատմածներում երևում է սպանվածի կերպարը. «Ձի 
նստած մի կնոջ հետ նա քայլում էր դեպի Սեկիյամա», «… Նրա մոտ 
սուր կար՝ գոտուց կախ, իսկ մեջքին՝ նետ ու աղեղ։ Հիմա էլ լավ հի-
շում եմ, թե ինչպե՛ս սև լաքած կապարճից մոտ քսան նետ էր դուրս 
ցցվել» (թափառաշրջիկ կուսակրոնի խոսքից)։ Հոգեբանական ազ-
դակը, որից ելնելով՝ գրողը ստեղծում է սյուժեն, ամուսնու և կնոջ 
անձնային հարաբերություններում առկա զսպված ատելությունն է՝ 
փոխադարձ սիրո բացակայության պատճառով: Լինելով քաղաքա-
կրթությունից դուրս մնացած և հետևաբար բնազդային սուր ընկա-
լումներով մեկը՝ ավազակ Թաջյոմարուն ինտուիտիվ ընկալում է 
ամուսնու ներքին պահանջմունքները՝ ուղղված նյութականին, ոչ թե 
փոխադարձ զգացմունքի ապահովմանը։ Հմտորեն օգտագործում է 
այդ արատը նրա դեմ և աչքի առաջ տիրանում կնոջը: Տղամարդու 
այս երկու տեսակը համեմատական զուգահեռի վրա են կնոջ հա-
մար։ Նա նախընտրում է ավազակին, զգացմունքների պոռթկումը։ 
Թաջյոմարուն քարանձավաբնակի զարգացման փուլում է, կտրված 
է բարձր ծագումով քաղաքակիրթ հասարակությունից, ապրում է 
նրանց կողոպտելով։ Տղամարդիկ բոլորովին տարբեր արժեհամա-
կարգերի կրողներ են։ Այդ է հաստատում ավազակի խոստովանու-
թյունը. «Ձեզ սարսափելի՞ է թվում։ Դատարկ բան. տղամարդուն 
սպանելը հասարակ գործ է։ Երբ ցանկանում են կնոջը տիրել, տղա-
մարդուն միշտ սպանում են։ Միայն թե ես սպանում եմ սրով, որ գո-
տուս տակ է, իսկ ահա դուք՝ ոչ մեկդ, չեք ապավինում սրին, սպա-
նում եք իշխանությամբ, փողով, իսկ երբեմն էլ պարզապես շողո-
քորթ բառերով։ Ճիշտ է, այդ դեպքում արյուն չի թափվում, տղամար-
դը մնում է կենդանի, բայց համենայն դեպս, դուք նրան սպանում եք։ 
Եթե, միայն մտածեք, ու՞մ մեղքն է ավելի ծանր, ձե՞րը թե իմը, ով 
գիտե (հեգնական ծիծաղ)»:  

Քաղաքակիրթ մարդու համար անկեղծության պակասն իր ապ-
րելակերպն է, քանի որ գոյության հիմքում կարևորում է նյութական 
բարօրությունը։ Ելնելով այդպիսի կեղծ պատկերացման համընդհա-
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նուր իշխանությունից՝ Թաջյոմարոն գործադրում է խորամանկ քայլ, 
գայթակղում է տղամարդու ընչաքաղցությունը. «Ներկայանալով 
որպես ուղեկից՝ սկսեցի նրանց պատմել, որ դիմացի լեռան վրա 
դամբարանաբլուր կա, որ ես պեղել եմ և այնտեղ գտել եմ շատ սրեր 
ու հայելի և որ, եթե մուշտարի գտնվի, էժան գնով կը վաճառեմ ցան-
կացած իր։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, ճիշտ եմ ասում ահավոր բան է 
ագահությունը։ Չէր անցել նույնիսկ մի քանի րոպե, որ նրանք շրջե-
ցին իրենց ձիու գլուխը և ինձ հետ արահետով ուղղվեցին դեպի լե-
ռը»։ Գրողն այսպիսի ապրելակերպը համարում է նահանջ մարդու 
մարդացման ճանապարհին։ Նա ելնում է հավերժական արժեքների 
կարևորության գիտակցումից՝ ուղղված սիրուն, հավատարմության 
հոգեբանական հիմնավորվածությանը, սեռերի միջև փոխ-
ըմբռնմանը, հուզականորեն միմյանց կապվածության բացարձա-
կությանը։ Այդքանը ճշգրիտ բացահայտելու համար գծագրում է թա-
վուտ-կացարանի պատկերը, թավուտաբնակի կերպարը, քանի որ 
թավուտը հնարավորություն է տալիս մարդուն՝ դրսևորվելու իբրև 
վայրի, անբռնազբոս էակ։ Այսպիսով, տղամարդկանց «դասային» 
պատկանելությունը, անհատական գիտակցությունը հակընդդեմ 
են։ Մեկը «կրում էր կիսամաշ էբենոսի գլխարկ, բարձր փափուկ 
գլխարկ, որ կրում էին ազնվականները» (փայտահատի խոսքից)։ Նա 
մշտաշարժ մեքենա է, հետևաբար ինքն իրեն և իր գոյության բուն 
վախճանը չի ճանաչում, փառավորում է նյութապաշտությունն ու 
աստվածացնում իր սեփականությունը։ Իսկ ավազակը սեփական 
ոչինչ չունի։ Այդ հակասությունը շեշտում է Թաջյոմարուն. «Ձեզ 
սարսափելի՞ է թվում։ Դատարկ բան. տղամարդուն սպանելը հաս-
արակ գործ է։ Երբ ցանկանում են կնոջը տիրել, տղամարդուն միշտ 
սպանում են։ Միայն թե ես սպանում եմ սրով, որ գոտուս տակ է, իսկ 
ահա դուք՝ ոչ մեկդ, չեք ապավինում սրին, սպանում եք իշխանու-
թյամբ, փողով, իսկ երբեմն էլ պարզապես շողոքորթ բառերով։ Ճիշտ 
է, այդ դեպքում արյուն չի թափվում, տղամարդը մնում է կենդանի, 
բայց համենայն դեպս, դուք նրան սպանում եք։ Եթե, միայն մտածեք, 
ու՞մ մեղքն է ավելի ծանր, ձե՞րը թե իմը, ով գիտե (հեգնական 
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ծիծաղ)»։ Նովելում կինը կյանքի և գոյության իմաստի չափանիշն է։ 
Նրա գեղեցկության պատճառով է, որ մեկի «կյանքը անհետացավ 
վայրկենաբար, ինչպես ցողը, ինչպես կայածակը»։ «Սպանե՛ք 
դրան,− պահանջում է կինը,− ես չեմ կարող ձեզ հետ լինել, քանի այդ 
մարդը կենդանի է»։ Նա պահանջում է սպանել իր պատվազրկման 
վկային։ Կնոջ վարքագծը ցույց է տալիս, թե որքան ցածր էր ամուս-
նու գիտակցությունը՝ կարծեցյալ իմացականությամբ։ Նրա հանդի-
պումը ավազակի հետ աղետի է մատնում ազնվականի ընտանիքի 
միֆը։ Այդ է պատճառը, որ ավազակին էլ թվում է, որ երկնային 
իրադարձություն է կնոջ հետ հանդիպումը, և քամին է պատճառը. 
փչեց ու բացեց գեղեցկուհու աստվածային դիմապատկերը։ Գեղեցի-
կը ծնվեց նրա հոգում և չէր կարող ծնվել ինքն իրեն՝ առանց նրա 
կյանքի հետ ունեցած կապի։  

Այսպիսով, Ռ. Ակուտագավայի «Թավուտում» նովելն ամբողջա-
կան և լիարժեք արտահայտումն է արվեստում ունեցած նրա իդեալ-
ների։ Այն սկսվում է ինքնարտահայտումով և ինքնարտահայտու-
մով էլ վերջանում է։ Գրողը գոյության հիմքում առաջնայինը համա-
րում է երկու սեռերի միջև անկեղծ զգացմունքների փոխադարձու-
թյունը: Որքան հրաշալի են զգացմունքները, այնքան վտանգավոր 
են դրանք կեղծելն ու անտարբերությունը: Գրողը եզրահանգում է, 
որ զսպված արհամարանքը, սառնությունն ու ատելությունը սպա-
սում են հարմար առիթի՝ պոռթկալու, իրավիճակը առաջին հայաց-
քից քաոսի, բայց իրականում անհրաժեշտ բնական ներդաշնակու-
թյան բերելու համար:  

 
 
 

ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Ռ. Ակուտագավա. Թավուտում, Երևան, 2009: 
2. Բազմավէպ, Վենետիկ, 1902: 
3. Акутагава, Новеллы. Эссе. Миниатюры, Москва, 1985. 
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Маргарян Маргарян Маргарян Маргарян Анаит Анаит Анаит Анаит     
ЕГУ, Факультет романо-германсой филологии, 4-ый курс    

    
РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Aвтор статьи исследует новеллу «В чаще» Рюноскэ Акутагавы исходя 
из психологической интерпретации драматического конфликта. Aвтор 
обсуждает характеристику японской национальной сущности. Раскрытие 
разносторонней сущности человека aвтор статьи связывает с природой, с 
чувством свободы и с достижением гармонии в межличностных отноше-
ниях. Восточный тип человека сравнивается с западным типом. Aвтор при-
ходить к заключению, что в новелле «В чаще» Рюноскэ Акутагавa предпо-
читает искренность, простоту, глубину чувств. 
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Margaryan Margaryan Margaryan Margaryan Anahit Anahit Anahit Anahit     
YSU, Faculti of Romance-Germanic Philology,    4th year    

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

 The author of the article on “In The Thicket” by Ryūnosuke 
Akutagawa presents by taking into consideration the psychological 
interpretations of the plot’s dramatic situations. She examines Japanese national 
figure’s and character’s features. The revelation of the versatile essence is 
connected with the nature’s, with the feeling of freedom and with the harmony 
in interpersonal relations. In the article the Eastern type of a man is compared 
with the Western one. The author came to a conclusion that Ryūnosuke 
Akutagawa prefers the sincerity of the feelings, purity and depth. 
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ԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆ    ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
((((ԸՍՏԸՍՏԸՍՏԸՍՏ    ԱԱԱԱ. . . . ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻ    ««««ԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆ    

ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» » » » ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ))))    
    

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե  
ԱրՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն  

Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԱրմենԱրմենԱրմենԱրմեն     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ արցախյան զվարճախոսություններ, վիպա-

կան բանահյուսություն, ժանր, սրախոսություն, երգիծական կերպար: 
 
Արցախի ժողովրդական վիպական բանահյուսության մեջ իր 

ուրույն տեղն ունի զվարճախոսությունը: Այն ամենակենսունակ և 
ժողովրդի կողմից սիրված ժանրերից է: Ժողովրդական այս սրա-
խոսություններն աչքի են ընկնում իրապատում և խրատադաս-
տիարակչական բնույթով:  

Զվարճախոսությունների հերոսները իրականության մեջ գոր-
ծող կատակասեր մարդիկ են, որոնց անվան շուրջ ստեղծվում են վի-
պական սրամիտ պատմություններ: Հաճախ որոշ մարդկանց որևէ 
ծիծաղաշարժ արտահայտությունը հիմք է դառնում զրույցների հո-
րինման, որոնք և վերագրվում են նրանց [4, 92]: Զրույցների սյուժե-
ները ընդգրկում են մարդկային կյանքի տարբեր ոլորտներ՝ սկսած 
առօրյա բազմազան հարցերից: Կան մարդիկ, որոնց անվան շուրջ 
հորինվում են միայն զավեշտական պատմություններ, և նրանց հիմ-
նական նպատակը զվարճացնելն ու ծիծաղեցնելն է: Դրանք կենցա-
ղային մանր հարցերի նկատմամբ այս կամ այն կերպ արտահայտած 
իրենց վերաբերմունքով դառնում են ծիծաղի առարկա:  

Երգիծական զրույցներից շատերն ունեն միայն տեղական տա-
րածվածություն, ստեղծված լինելով այս կամ այն անձի շուրջ՝ դրանք 
հաճախ պատմվում են տվյալ կամ հարևան բնակավայրերում:  

Արցախի բոլոր ժամանակների զվարճախոսներից առավել 
հայտնի է Պուղին, որը նաև հայ ամենանշանավոր զվարճախոսնե-
րից է: Նա հայտնի է Պըլ ((((գիժգիժգիժգիժ) ) ) ) մականվամբ, առանց որի բանահյու-
սական կյանք չունի: Պուղու մականունը իր նմանակներն ունի ինչ-
պես հայ, այնպես էլ այլ ժողովուրդների բանահյուսության մեջ: 
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Ընդհանրապես ծուռծուռծուռծուռ, , , , գիժգիժգիժգիժ մականվամբ ժողովուրդը մկրտում է 
մարդկանց, որոնց արարքները դուրս են գալիս սովորական, 
հասարակության կողմից սրբագործված չափանիշների շրջա-
նակներից:  

Պըլը-Պուղին զվարճախոսություններում հանդես է գալիս Վա-
րանդայի Մելիք-Շահնազարի հետ: Զվարճախոսը ուշադրություն 
չի դարձնում, որ իր առջև կանգնած է իշխանը և չի քծնում նրան՝ 
չդավաճանելով իր հայացքներին:  

Երբ Մելիք-Շահնազարը հարցնում է Պուղուն, թե որն է աշ-
խարհի ամենալավ բանը, Պուղին պատասխանում է. «Ըշխարքէս 
ամենալյավ պանը, Մէլիքյ, ազատ խօսքըն ա, վեր քու տանըտ կա 
վէչ» [3, 21]: 

Զվարճախոսը սրամտորեն է մոտենում նաև Մելիք-Շահնազա-
րի այն հարցին, թե ինչ տարբերություն կա իշխան Մելիքի և Պուղու 
միջև. «Մելիքըն ապրած կէնա, մըէր մաչին սարէրու-քուլէրու տար-
բերություն կա. Յէս խըէլունք ում, բայց ինձ շաշի տըէղ ում տինում, 
տուվ էլ դանգլա ըս, օզում ըս խըէլունք ըրվաս» [3, 21]: 

 Աշխարհի տարբեր ժողովուրդների բանահյուսական երգի-
ծական կերպարները, ինչպես և Պըլը-Պուղին, հանդես են գալիս 
արդարության ասպարեզում: Պուղին օգնում է արդար, ճիշտ վճիռ 
կայացնելուն: Բայց նրա համար այդ շատ ավելի դժվար է անել, 
քան այլ ժողովուրդների երգիծական կերպարների, քանի որ նա 
ապրում է մի այնպիսի միջավայրում, ուր, բացի սոցիալական-դա-
սային անհավասարությունից, առկա են նաև ազգային-կրոնական 
խտրության գործոններ: Սակայն չկա մի իրադրություն, որտեղ 
Պուղին տեղի տա: Այսպես. նրա օգնությանն են դիմում գտնելու 
համար մսավաճառի կորած դրամները: Նա պահանջում է մի կաթ-
սա եռացրած ջուր, որի մեջ լցնում է կասկածվողի մոտ հայտնա-
բերված դրամները: Ճարպի կաթիլները բարձրանում են ջրի երեսը, 
և կասկածը հաստատվում է:  

Պուղու համարձակությունն ակնառու է շատ զվարճախոսու-
թյուններում, որտեղ նա ծաղրի առարկա է դարձնում հարստու-
թյամբ, դիրքով ու փառքով օժտված Մելիքին: Այսպես, Պուղին 
կազմում է Շուշիի հիմարների ցուցակը և առաջինը գրում Մելիքի 
անունը: Պուղին քննադատում է Մելիքի՝ վատ որդի լինելու հան-
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գամանքը՝ կազմակերպելով անառակ որդուն նվիրված տոն, ուր 
հրավիրվում են Վարանդայի բոլոր հոգևորականները:  

Անելանելի թվացող վիճակներից Պուղին հեշտությամբ ելք է 
գտնում՝ մշտապես իր կողմը գրավելով ունկնդիրների համակրանքը: 
Մելիքը Պուղուն առաջարկում է որոշել, թե որն է ավելի քաղցր, 
մե՞ղրը, թե՞ շաքարը, որի համար նրան մի թաս օղի է խոստանում: 
Պուղին անմիջապես լուծում է կնճռոտ հարցը՝ ասելով, թե չի ցանկա-
նում երկու բարեկամների մեջ կռիվ գցել ու դատարկում է օղու թասը: 

Հասարակ ժողովրդի և իշխանավորների միջև անանցանելի 
անդունդը Պըլը-Պուղին չի ընդունում և ծաղրի սյունին է գամում 
նրանց հետևյալ զվարճախոսությամբ: Նա պատմում է Մելիք-Շահ-
նազարին, որ երազում տեսել է Մելիքի հորը՝ մեղրով պատված շո-
րերով, իսկ իր հորը՝ կեղտով պատված շորերով: Մելիքը գոռոզա-
բար ասում է, որ ուրիշ կերպ լինել չէր էլ կարող. չէ՞ որ իր հայրը 
մելիք է, իսկ Պուղու հայրը՝ ծառա: Պուղին, չկորցնելով իրեն, 
ասում է. «Մէ՛լիք-Շահնազար, քու հար լուզվավը իմ հոր շօրէրըն 
ար լըպըզտում, իմ հար՝ քու հօրէնը» [3, 21]:  

Սուր ու դիպուկ է հետևյալ զվարճախոսությունը, երբ Մելիք-
Շահնազարը հարցնում է Պուղուն, թե ով է ինքը նրա համար, Պու-
ղին ասում է, թե հոր տեղ է ընդունում Մելիքին, իսկ մոր տեղ Ղա-
րաբաղը, իսկ իշխանի այն հարցին, թե Պուղին Աստծուց ինչ 
կխնդրի կցանկանա իր հօր ու մօր համար, մեծ զվարճախոսն այս-
պես է պատասխանում. «Օզում ում հօրավ յէթիմ ինիմ» [3, 23]: 

Պուղու շուրթերով ժողովուրդն է խոսում՝ վեր հանելով կյանքի 
դարավոր ծուռ կողմերը՝ կեղծիքը, անարդարությունը, բողոքը 
Աստծո դեմ: Վերոնշյալի արտահայտությունն է հետևյալ զվարճա-
խոսությունը. խնջույքի ժամանակ Պուղուն ասում են, որ լցնի 
բաժակները և հյուրասիրի ներկաներին: Պուղին հարցնում է 
«Աստվածավա՞րի, թա մարթավա՞րի», բոլորը միաբերան ասում 
են՝ աստվածավարի, և սկսում է անհավասարաչափ բաժանել: Տես-
նելով ժողովրդի դժգոհությունը` զվարճախոսն ասում է. «Տուք 
հունցը ասալ ըք, դի յում ըրալ՝ աստվածավարի, Աստուծ մինին 
հարըստօթուն ա տամ, մինին էլ վէշ մին պէն» [3, 24]: 

Արցախում գրեթե յուրաքանչյուր գյուղ ունի իր զվարճախոսը 
[1, 238]: Մարտունու շրջանում ծանոթանում ենք սուխտուրշինացե 



256 

Ակօփի, քըրթէցէ Մէլիքի, հիրհըրէցէ Ժորիկի, Մանաս դայու, Մաճ-
կալաշինացէ Կօստի դայու, Սուրենի, սուսըցէ Սումբաթ դայու, 
ճըրտըրէցէ Սապօժնիգյ Վաղօյի, Ծատօրի, Թավադ դայու, մուշ-
կըպըտէցէ Շահմուրադի, բէրդաշէնցէ Բուդիի և ուրիշների հետ: 
Այս զվարճախոսություններում ծանոթանում ենք մարտունեցի-
ների ինքնավստահությանն ու հպարտությանը, լեզվական նրբու-
թյուններով լեցուն խոսքին:  

Մարտակերտյան փունջն ամբողջանում է յարմընջէցէ Կյա-
լուստի, մարտակէրտցէ Մուխու, Առաքէլի, սէյսուլանցէ Տիկրան 
դայու, պուղուսակյումրէցէ Վազգէն ամու, վաղուհըսեցէ Թունի դա-
յու, թալիշէցէ Տիկօշի և այլոց զվարճազրույցներով: Մարտակերտ-
ցիները նույնպես առանձնանում են իրենց լեզվական առանձնա-
հատկություններով, ինքնօրինականությամբ:  

Ասկերանի շրջանի «ազալու-մազալու» զրույցների հերոսները 
ղըշլըղէցէ Մարուսա աքէրն է, Կարո դային, խունձուրըստընէցէ 
Վարսենիգյը դահրավցի Հայրիյան Ղուկասը, նըրըկյըէղէցէ Յէղիշը, 
Ջալալ դային և ուրիշներ: Այս մարդկանց բնորոշ է սուր ու դիպուկ 
խոսքը: 

Ստեփանակերտյան զվարճախոսություններում բնութա-
գրվում է տիպիկ ստեփանակերտցին, որին առավել բնորոշ է իշ-
խելու, տնօրինելու հատկանիշը: Տարբեր շրջաններին հասցեա-
գրված զրույցներում ընդհանրականությունը միանշանակ առկա է 
թե՛ նրբիմաստային ընդգծումներով, և թե՛ կրկնվող սյուժեների 
տարաշարադրություններում [2]: 

Երգիծանքի աղբյուր են ծառայում տարբեր երևույթներ, բայց 
մի բան ակնհայտ է, ճշմարիտ խոսքը իշխում է ամենուր: Այս 
զվարճախոսություններում քննադատվում է եսասիրությունը, մե-
ծամտությունը: 

Խծաբերդի գյուղապետը գոռոզանալով հիշեցնում է գյուղացի-
ներին իր կատարածների մասին, մասնավորապես գերեզմանոցի 
ցանկապատումը: Գյուղի ծերերից մեկն այսպես է պատասխա-
նում. «Ա՛րա, ուտուք փախչօղը չըն է, տու կըրիս ըս՝ շէնին տակը 
չըփարէ՝ ժուղօվուրթը քօչին վէչ» [3, 27]: 

Ժողովուրդը միշտ էլ ատելություն, անհանդուրժողականու-
թյուն է ցուցաբերել թշնամու նկատմամբ և զվարճախոսություննե-
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րի նյութ դարձնելով նրանց՝ երգիծանքի ողջ ուժով խարազանել: 
Դրա վառ ապացույցն է հետևյալ զվարճախոսությունը. «Հադրութե-
ցի բժիշկ Շախմուրադյանը ոչ ոքի չէր թողնում իր գործը սովորել, 
բացի մի ադրբեջանցուց, իսկ երբ հարցնում են դրա պատճառը, նա 
պատասխանում է. «Էս թօրք ա, վըխչար զատ ա, հիշկան ուզիս ա 
յէշի, մին ա սըվըրըլական չի» [3, 28]: 

Ինչպես նկատեցինք, այս բոլոր զվարճախոսություններում ժո-
ղովրդի անմշակ խոսքն է՝ առանց ճոխությունների, անկեղծ ու շի-
տակ: Իսկ արցախցու բնավորությանը բնորոշ կոշտ ու կոպիտ 
խոսքն առավել ընդգծուն է դարձնում ճշմարտությունը: Կաղա-
պարվածությունից դուրս են ազատ ու անկաշկանդ արցախյան 
զվարճախոսները, ինչն էլ ընթերցողի մոտ սեր ու համակրանք է 
առաջացնում նրանց նկատմամբ:  

Այս բանահյուսական պատառիկներում երևում է արցախցու 
բնավորությունը: Ժողովրդական համով ու հոտով, ինչպես ար-
ցախցին է ասում «ազալու-մազալու» խոսքը նոր կյանքի լիցքեր է 
հաղորդում ընթերցողին: Եվ առաջին հայացքից պարզամիտ թվա-
ցող, բայց իրականում հոգեխույզ այս զվարճախոսությունները բա-
նահյուսական լուրջ արժեք են: 

Այս ամենով հանդերձ, պետք է գիտակցենք, որ բանահյուսա-
կան ժանրերը գնալով մոռացության են մատնվում, մյուս կողմից 
դրանք ներկայացնում են խոսքային աղավաղումներով՝ պայմա-
նավորված բարբառի գրականացմամբ: 

    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՒՆՒՆՒՆ    
1. Ղազիյան Ա., Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը 1970-1973 
թթ. գրառումների հիման վրա, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 
1974, №4: 

2. Մարգարյան Լ., Արցախյան զվարճախոսություններ, գրախոսու-
թյուն, «Լուսարար», 10.02.14 թ.: 

3. Սարգսյան Ա., Արցախյան զվարճախոսություններ, Ստեփանա-
կերտ, 2014: 

4. Վարդանյան Ս., Բանահյուսական նյութեր Լեռնային Ղարաբաղից, 
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1971, №8: 
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В арцахском народном эпическом фольклоре свое особое место зани-

мают анекдоты. Это самый жизнерадостный и любимый народом жанр. 
Данные народные занимательные истории отличаются своим реальным и 
воспитательно-поучительным характером. Самым известным балагуром и 
героем анекдотов Арцаха считается Пуги, получивший и общеармянское 
признание. Свободные и непринужденные, не имеющие жестких рамок 
арцахские анекдоты побуждают любовь и симпатию читателей к себе. 
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PetrosyanPetrosyanPetrosyanPetrosyan    MelineMelineMelineMeline    
ASU (Artsakh State University), Armenian Language and Literature, MA, 1st year 

 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Humor has its unique place in folk epic poetry of Artsakh. It’s one of the 

most vitable and favourite genres. These national sallies excel in their practical 
and didactic educational character. The most famous of all time jokers in 
Artsakh is Pughi, who is also one of the most famous jokers in Armenia. The 
free and at ease humors of Artsakh are out of casting, which evokes the reader’s 
love and sympathy towards them.  
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ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ    ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ        
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄ    ԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸ` ` ` ` ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ԴԵՌԱԴԵՌԱԴԵՌԱԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻՀԱՍՆԵՐԻՀԱՍՆԵՐԻՀԱՍՆԵՐԻ    

ՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄ    ԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏ    ՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻ    
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐ    

 
ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ     

ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ., դոցենտ ՂույումչյանՂույումչյանՂույումչյանՂույումչյան    ՎահանՎահանՎահանՎահան     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ դևիանտ վարք, իրավախախտ դեռահաս, 
բնավորության շեշտվածություն, ոչ լիակազմ ընտանիք: 

 
Հասարակական կյանքում տեղի են ունենում բազմաթիվ փո-

փոխություններ, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում դեռա-
հասների վրա` առաջ բերելով տարբեր բնույթի իրավախախտում-
ներ` պայմանավորված տարբեր գործոններով: Այժմ երկրում տի-
րում են սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ, առկա է աշխա-
տատեղերի բացակայություն, նկատվում է արտագաղթ, որի 
հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքների անդամներ իրենց սոցիա-
լական կեցությունը ապահովելու նպատակով մեկնում են արտա-
գնա աշխատանքի, որի արդյունքում ընտանիքները դառնում են ոչ 
լիակազմ: 

Ընթերցողներից շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե 
ինչո՞ւ է այս փաստը մեզ մտահոգության տեղիք տալիս, այս հան-
գամանքը ի՞նչ նշանակություն և ազդեցություն կարող է ունենալ 
աճող սերնդի զարգացման և դաստիարակության, իրավախախտ 
վարքի ձևավորման հարցում:  

Մինչ անդրադառնալը հնարավոր հարցերին համառոտակի 
ներկայացնենք դեռահասության տարիքը: Դեռահասության տա-
րիքն ընդգրկում է մարդու կյանքի 11-12 և 14-16 տարիները: Այն 
համարվում է «անցումային», «ճգնաժամային» տարիք, զարգացու-
մը կրում է թռիչքային բնույթ: Դեռահասության տարիքում մտածո-
ղությունը կրում է վերացական բնույթ: Այս տարիքի ամենա-
կարևոր ընդհանուր կենսաբանական պրոցեսը սեռական հասու-
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նացումն է, առաջատար գործողությունը` ինտիմ անձնային շփու-
մը: Առաջին պլան է մղվում հասակակիցների հետ շփումը: Դեռա-
հասները ձգտում են ավելի շատ ժամանակ անցկացնել հասակա-
կիցների հետ, քան ընտանիքի անդամների և մեծահասակների 
հետ, միաժամանակ` ինքնահաստատվել հասակակիցների շրջա-
նում: Դեռահասների մոտ ձևավորվում է «մեծահասակության» 
զգացողությունը: Բայց շատ հաճախ նրանք ըստ ցանկացածի չեն 
ընկալվում մեծահասակների կողմից: Առաջացած հակասություն-
ները հանգեցնում են «ճգնաժամի» առաջացման: 

Առանձնացվում են ճգնաժամի երկու հիմնական ուղղություն` 
կախվածության և անկախության: Կախվածության ճգնաժամի 
ախտանշաններն են` անսահման լսելու կարողություն, կախվա-
ծություն մեծերից կամ ուժեղներից: Իսկ անկախության ճգնաժամի 
դեպքում նկատվում է բողոք, անհնազանդություն, ըմբոստություն, 
կամակորություն, մերժողականություն, համառություն [6, 118]: 
Դեռահասի ինքնագիտակցության զարգացումը ուղեկցվում է բա-
ցասական ապրումներով և կոնֆլիկտներով: Այս տարիքում ինք-
նագնահատականը կրում է փոփոխական բնույթ, անինքնավստա-
հությունը հաճախ դառնում է ինքնահաստատման կեղծ ձև, որը 
հանգեցնում է նորմերի խախտման: Շատ հաճախ նման «ինքնա-
հաստատումը» նրան դարձնում է «դժվար դեռահաս»: 

Որպեսզի հաջորդիվ ներկայացվող նյութը հասկանալի լինի, 
հակիրճ անդրադառնանք նաև իրավախախտ վարքին: Իրավա-
խախտ վարքի բնույթը պարզ լինելու համար անհրաժեշտ է պատ-
կերացում կազմել «նորմ» հասկացության մասին: «Նորմը» բնու-
թագրում է վարքի և հարաբերությունների ընդհանուր սոցիալա-
կան ուղղվածություն: Իրավախախտումները իրավական նորմե-
րին հակասող վարքագծի ձևեր են, որոնք ենթադրում են իրավա-
կան պատասխանատվություն: Իրավախախտումները «դևիանտ» 
վարքի տեսակներից են: «Դևիացա» բառն առաջացել է «Devieton»` 
շեղում բառից և թարգմանաբար ընկալվում է որպես հասարակու-
թյան մեջ ընդունված վարքի ձևերին անհամապատասխան գործո-
ղություն կամ արարք [2, 34]: Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հ. 24.1-
ի` քրեական պատասխանատվության ենթակա է մեղսունակ այն 
անձը, ում տասնվեց տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարե-
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լը [5]: Իրավախախտ դեռահասներին բնորոշ է համառությունը, 
կոպտությունը, թափթփվածությունը, հուզական անկայունությու-
նը, կոնֆլիկտայնությունը, անզսպվողականությունը և այլն: Նկա-
տելի է նաև աջակցելու, սատարելու ձգտում, անպաշտպաններին 
պաշտանելու ցանկություն: 

Այժմ անդրադառնանք հնարավոր ծագած հարցերին պատաս-
խան գտնելուն: 

Նպատակահարմար ենք համարում հիշել, որ անձի ձևավո-
րումը պայմանավորվում է հիմնական երեք գործոններով` ժա-
ռանգականությամբ, դաստիարակությամբ և միջավայրով: Երեխա-
յի սոցիալականացման առաջնային ինստիտուտը ընտանիքն է: 
Ընտանիքը փոքր խումբ է` հիմնված ամուսնության, արյունակցա-
կան կապի վրա, որի անդամները կապված են ընդհանուր կենցա-
ղով, բարոյական պատասխանատվությամբ և փոխօգնությամբ: 
Այստեղ տիրում են առաջնային, հուզականորեն հագեցած մարդ-
կային հարաբերություններ: Այն ռեֆերենտային խումբ է. նրանում 
առկա են արժեքներ և վարքի նորմեր, որոնց շնորհիվ ձևավորվում 
է անհատի արժեքային համակարգը, որով նա առաջնորդվում է 
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ընտանիքի անդամները ունեն համա-
պատասխան կարգավիճակ, իրավունքներ, պարտականություն-
ներ, գործառույթներ: Նրանք հարաբերվում են միմյանց հետ դրանց 
հիման վրա: Ընտանիքում տիրող մթնոլորտը հնարավորություն է 
տալիս երեխաներին ծանոթանալ մարդկային փոխհարաբերու-
թյուններին և շրջապատող միջավայրում դրանցով առաջնորդվել: 
Ընտանիքում են ձևավորվում կարևոր սոցիալական հմտություն-
ներ, դեռահասները և պատանիները, զգում, ապա նաև գիտակցում 
են սոցիալական խմբերի կառավարման տարբեր ոճերն և եղա-
նակները:  

Ընդհանրացնելով վերոնշվածը` պետք է ընդգծել, որ երեխան 
մարդկային ներընտանեկան փոխհարաբերություններում ձեռքբե-
րած փորձը, գիտելիքների և հաղորդակցման ոճը, դերակատա-
րումներն ու դերերի իրենց ըմբռնումը որոշ չափով փոխադրում է 
սոցիալական այլ խմբեր [4, 18]: Ուստի ոչ լիակազմ ընտանիքների 
առկայությունը մտահոգիչ է նրանով, որ վերոնշված գործառույթ-
ները հնարավոր է լիարժեքորեն իրականացնել միայն ընտանիք-
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ներում, որտեղ ներկա են երկու ծնողները: Ծնողներից մեկի բա-
ցակայությամբ (հատկապես հայր ծնողի բացակայության պարա-
գայում) տեղի է ունենում դերերի վերաբաշխում. մի ծնողը ստանձ-
նում է նաև մյուս ծնողի պարտականությունները [1, 16]: Արդ-
յունքում կրճատվում են կարգավիճակների, դերերի և դրանց միջև 
կապերի թիվը, խմբային դինամիկան, գործառութային, լիդերու-
թյան, վերահսկողության համակարգերը, և այլ գործառույթներ 
դառնում են ավելի միակողմանի և հաճախ նաև ոչ լիարժեք: 
Ուստի երեխայի սոցիալ-հոգեբանական զարգացումը ձևական, 
թերի, պարզունակ երանգավորում է ստանում: Ստեղծված իրավի-
ճակում երեխաները դառնում են առավել խոցելի, նրանք 
հայտնվում են ռիսկային խմբում, ստեղծվում է բարենպաստ հող 
իրավախախտ վարքի ձևավորման համար: Քանի որ անձի վարքը, 
այդ թվում նաև իրավախախտ վարքը, պայմանավորվում է ոչ 
միայն արտաքին` տվյալ պարագայում ոչ լիակազմ ընտանիքով, 
այլ նաև ներքին գործոնով, ուստի, որպես ներքին գործոն` ուսում-
նասիրվում է բնավորության շեշտվածությունը: Այն անձի հոգեկան 
գծերի համակարգ է, որում առկա են առաջնային և երկրորդային 
գծեր, որոնք հատուկ են տվյալ մարդուն և բնորոշում են տվյալ ան-
ձին: Բնավորության այդ գծերից որևէ մեկը կարող է չափազանց 
արտահայտված լինել և կարող է դուրս գալ նորմայի սահմաննե-
րից: Նման իրադրությունը ենթադրում է, որ անհատը ունի բնավո-
րության գծի շեշտվածություն կամ ընդգծվածություն [3, 562]: Այս-
պես, ամերիկացի հոգեբան Ուոլտեր Միշելը փորձել է պարզել` 
անհատի անձնային գծերը կարող են ամբողջովին պայմանավորել 
մարդու վարքը: Ըստ նրա կողմից իրականացրած հետազոտության 
արդյունքների` անձնային գծերից բնավորությունը կարող է նա-
խադրյալ լինել, բայց ամբողջովին չի կարող պայմանավորել մար-
դու վարքը, և որպեսզի բնավորության շեշտվածությունը ծառայի 
որպես նախադրյալ, անհրաժեշտ է համապատասխան իրավիճակ: 
Ըստ այդմ` բնավորության շեշտվածության և համապատասխան 
պայմանի առկայությունը պայմանավորում է անձի վարքը:  

Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոնշվածը` գալիս ենք այն եզ-
րահանգման, որ դեռահասների շրջանում իրավախախտ վարքի 
առաջացման համապատասխան պայման է դիտվում ոչ լիակազմ 
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ընտանիքը, որում գտնվելով` դեռահասի մոտ սկսվում են դրսևոր-
վել բնավորության առանձնահատկությունները, գծերը` հանգեց-
նելով նմանատիպ վարքի ձևավորման: Այս ամենում հավաստիա-
նալու նպատակով իրականցվել է փորձարարական հետազոտու-
թյուն: Հետազոտական աշխատանքը իրականացնելու նպատակով 
ընտրվել և կիրառվել են ընդհանուր առմամբ տասը մեթոդիկաներ 
և թեսթեր, օր.` «Բնավորության շեշտվածության ուսումնասիր-
ման» մեթոդիկա, «Անձնավորության հատկությունների շեշտվա-
ծության և նյարդա-հոգեկան անկայունության» մեթոդիկա, «Անչա-
փահասների դրական և բացասական դիրքորոշումների փորձա-
րարական ախտորոշման պատմվածք – իրադրություն» (Ս. Ջ. Ար-
զումանյանի) մեթոդիկա, «Ս. Սակսի և Լևինի անավարտ նախա-
դասությունների» մեթոդիկա: Իրականացվել է հետազոտություն 
12-16 տարեկան թվով 26 իրավախախտ դեռահասների շրջանում: 
Քանի որ մեզ հետաքրքրում են հատկապես ոչ լիակազմ ընտանիք-
ներում ապրող երեխանները, ովքեր դրսևորել են իրավախախտ 
վարք, ապա կներկայացվեն հատկապես այդ դեպքերը: 26 ուսում-
նասիրված դեպքերից 16-ի պարագայում իրավախախտ երեխա-
ներն ունեցել են ոչ լիակազմ ընտանիքներ: 16-ից 11-ը գողության 
դեպքեր են (10 տղաներ). 12-ի պարագայում բացակայում է հայր 
ծնողը: Նկատվում է հետևյալ օրինաչափությունը` 12-16 տարեկան 
դեռահասների շրջանում առավել շատ դիտվում են գողության 
դեպքեր, որոնք իրականացվել են հատկապես արական սեռի ներ-
կայացուցիչների կողմից: Նրանց մոտ նկատվում է բնավորության 
շեշտվածություն, հանցագործության նկատմամբ հակվածություն: 
Այդ երեխաների մեծ մասը ոչ լիակազմ այնպիսի ընտանիքներից է, 
որոնցում բացակայում է հայր ծնողը, և որոնք գտնվում են սոցիա-
լապես ծանր պայմաններում: Ընդհանուր իրականցված հետազո-
տությամբ հաստատվում է այն վարկածը, ըստ որի` դեռահասների 
շրջանում իրավախախտ վարքի առաջացումը իսկապես պայմա-
նավորված է դեռահասների բնավորության շեշտվածությամբ և ոչ 
լիակազմ ընտանիքով: Հիմք ընդունելով վերոնշվածը` որպես նո-
րույթ առաջարկվում է իրականացնել կանխարգելիչ աշխատանք-
ներ ոչ թե դեռահասության տարիքում, այլ կրտսեր դպրոցական 
տարիքից սկսած: Նպատակահարմար է կրտսեր դպրոցականների 
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շրջանում (6 − 10, 11 տ.) իրականացնել անձնային թեսթավորում, 
որի միջոցով կբացահայտվեն այն երեխաները, որոնք ունեն բնա-
վորության շեշտվածություն, վարքային որոշակի հակվածություն 
հակահասարակական վարք ցուցաբերելու նկատմամբ, կբացա-
հայտվեն համապատասխան նախադրյալները, որոնք, հայտնվելով 
հնարավոր «նպաստավոր» պայմաններում, կարող էին հանգեցնել 
նմանատիպ վարքի շեղման: Որքան էլ որ ստեղծվի համապատաս-
խան իրադրություն, կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնե-
լու արդյունքում նախադրյալ չլինելու շնորհիվ վարքային շեղում չի 
դրսևորվի: Կանխարգելիչ աշխատանքերի արդյունավետությունը 
բարձրացնելու, իրավասու մասնագետների մասնագիտական 
հմտությունները կատարելագործելու նպատակով կարելի է իրա-
կանացնել կոնֆերանս արտասահմանյան նմանատիպ խնդիրնե-
րով մտահոգված մասնագետների հետ, որի միջոցով կիրականաց-
վի այդ ոլորտում ձեռքբերված փորձի փոխանակում: Որպեսզի 
ձեռքբերված գիտելիքները դառնան հանրության սեփականու-
թյուն, կարելի է ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացնել լուսավորչա-
կան աշխատանքներ` կազմակերպելով հեռուստահանդեսներ, 
բարձրացնելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածությու-
նը և նրանց նույնպես ներգրավել իրավախախտ վարքի դեմ պայ-
քարին: Որպեսզի այդ ամբողջ ինֆորմացիան ակնառու լինի, կա-
րելի է հրատարակել տվյալ թեմայով գրքերի շարք: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ     
Данная работа посвящена выявлению факторов вызывающих отклоня-

ющееся поведение в подростковом периоде. В данном случае как факторы 
изучались выраженность характера и неполноценная семья, изучались 
влияние и значимость этих и других факторов. Представлены итоги и ана-
лиз экспериментального исследования. Считалась значение профилакти-
ческих работ против формирования делинквентного поведения среди под-
ростков. 
    

    
    
    

THE CHARACTER SYMPATHY AND NOT PLENARY FAMILY THE CHARACTER SYMPATHY AND NOT PLENARY FAMILY THE CHARACTER SYMPATHY AND NOT PLENARY FAMILY THE CHARACTER SYMPATHY AND NOT PLENARY FAMILY     
AS THE OCCURRENCE OF A FACTOR OF DELINGUENTAS THE OCCURRENCE OF A FACTOR OF DELINGUENTAS THE OCCURRENCE OF A FACTOR OF DELINGUENTAS THE OCCURRENCE OF A FACTOR OF DELINGUENT    

BEHAVIOR AMONG TEENAGERSBEHAVIOR AMONG TEENAGERSBEHAVIOR AMONG TEENAGERSBEHAVIOR AMONG TEENAGERS    
Davtyan Davtyan Davtyan Davtyan AnusAnusAnusAnush h h h     

VSU, Pedagogy and psychology, magistrature, 2nd course 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
This work is devoted to discovery of factors of illegal behaviour among 

teenagers, now, as factors, it has been studied the behaviour emphasize and not 
the plenary family. It has been studied the affects, meanings and importance of 
other factors. It has also been introduced the result an analyze which has been 
brought into effect via exploratory work. KEY words: Deviant behaviour, 
troubled teenager, the empesize of character not plenary family 
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ՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿ    ԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐ    ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ    ԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻ    
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    

    
ՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյան    ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    

ՎՊՀ, Կրթության կազմակերպում, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ. ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան ՎանանեՎանանեՎանանեՎանանե 
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր`̀̀̀ զարգացման խանգարումներ, հատուկ ուսու-

ցում, խոսքի զարգացում, նախադպրոցական տարիք, մանր մոտորիկա: 
 
Խոսքը մարդկանց շփման միջոց է, մարդկային մտածողության 

ձև: Այն նպաստում է երեխայի ինքնակազմակերպմանը, ինքնա-
զարգացմանը, անձի ձևավորմանը: Խոսքն իրականությունը ճա-
նաչելու միջոց է, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս գիտե-
լիքներ, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերել:  

Խոսքը հսկայական դեր ունի երեխայի հոգեկանի զարգացման 
և վարքի ու գործունեության կարգավորման գործում: Մտածական 
գործընթացները զարգանում և կատարելագործվում են խոսքի 
ձևավորման, յուրացման ընթացքում: 

Խոսքը ձևավորվում է աստիճանաբար՝ երեխայի զարգացման 
ընթացքում: Երեխան նախ լսում և ընկալում է ոչ խոսքային և խոս-
քային ձայները (իմպրեսիվ խոսքի նախադրյալներ), այնուհետև 
մեծերին նմանակելու, նրանց հետ համագործակցելու ճանապար-
հով փորձում արտահայտել սոցիալական փորձի յուրացման իր 
ձեռքբերումները (էքսպրեսիվ խոսք): 

Խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ առաջին հերթին 
տուժում է խոսքը: Խոսքի զարգացման գործընթացը զարգացման 
խանգարումներ ունեցող երեխաների և նորմալ երեխաների միջև 
զգալիորեն տարբերվում է: Զարգացման խանգարումներով երե-
խաների մոտ խոսքն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 
որոնցից են.  

1. խոսքի զարգացման դանդաղ տեմպերը, 
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2. կառուցվածքային և իմաստային թերությունները, 
3. կակազությունը, 
4. ուշացած կամ դժվար արտաբերվող խոսքը, 
5. ոչ հստակ արտասանությունը,  
6. առանձին հնչյունների հետ կապված բարդությունները և 

այլն [1, 27-29]: 
Վերոհիշյալ խնդիրները զարգացման տարբեր խանգարումներ 

ունեցող երեխաների մոտ կարող են պայմանավորված լինել տար-
բեր` կենսաբանական, սոցիալական և հոգեբանական պատճառ-
ներով:  

Որպես կանոն խոսքի զարգացման լուրջ խնդիրներ են ունե-
նում այն երեխաները, որոնց մոտ առկա են լսողության հետ կապ-
ված խնդիրներ` խլություն կամ ծանրալուրություն:  

Խլությունը լսողության խորը, կայուն, երկկողմանի խանգա-
րում է: Եթե այդպիսի երեխային չսովորեցնեն ոչ խոսքային հաղոր-
դակցման միջոցներ, ապա վերջինիս մոտ կառաջանան երկրորդա-
յին խանգարումներ, որոնք բացասաբար կանդրադառնան անձի 
ներդաշնակ զարգացման վրա, կհանգեցնեն երեխայի իմացական և 
հուզակամային ոլորտների թերզարգացվածության:  

Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տարեցտարի ավելա-
նում է խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվը, ովքեր 
դժվարությամբ են յուրացնում ուսումնական նյութը: Այս փաստը 
դարձել է ծնողների, հոգեբանների, մանկավարժների գերխնդիրը և 
պահանջում է հրատապ լուծում:  

Զարգացման խանգարումների խնդիրն արդիական է ոչ միայն 
դեֆեկտոլոգիայում, այլև մանկավարժությունում, քանի որ զար-
գացման խանգարումները սերտորեն կապված են ուսումնական 
անհաջողությունների հետ: Որպեսզի աշակերտը կարողանա հա-
ջողությամբ յուրացնել ուսումնական նյութը, անհրաժեշտ է դեռ 
վաղ տարիքից վերջինիս հետ մասնագիտական հոգեբանամանկա-
վարժական աշխատանքներ իրականացնել` ուղղված իմացական 
գործընթացների զարգացմանը [2, 151]:  
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Այսօր զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաները 
սովորում են ոչ թե հատուկ, այլ ներառական դպրոցներում: Նման 
պայմաններում կազմակերպվող ուսուցումը ենթադրում է որակա-
պես նոր մոտեցում` հատուկ շտկողական, հոգեբանամանկավար-
ժական միջոցների անհատական կիրառմամբ` հաշվի առնելով 
զարգացման խանգարումների տիպը և դրանց առանձնահատկու-
թյունները: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ զարգացման 
խանգարումներով երեխաների մոտ խոսքի զարգացման հապաղ-
ման հետ մեկտեղ նկատվում են նաև մանր մոտորիկայի հետ կապ-
ված խնդիրներ:  

Լ. Վ. Անտովկա-Ֆոմինան, Մ. Մ. Կոլցովան անդրադառնում են 
մանր մոտորիկայի և խոսքի զարգացման սերտ կապին: Երեխանե-
րի խոսքի զարգացման մակարդակն ուղիղ կապի մեջ է մանր մո-
տորիկայի հետ [3, 55]: 

Մանր մոտորիկան ձեռքի մատների նուրբ շարժումներն են, 
որի զարգացումը սկսվում է կյանքի առաջին ամիսներից, այնու-
հետև յուրաքանչյուր ամսվան զուգընթաց երեխայի շարժումներն 
ավելի նպատակաուղղված են դառնում:  

Խոսքի թերզարգացվածության դեպքում նկատվում են շարժո-
ղական ոլորտի շեղումներ: Խոսքի զարգացման խանգարումների 
ժամանակ նկատվում է արտիկուլյար ապարատի ակտիվ շարժո-
ղական մկանների սահմանափակում:  

Հոգեկանի զարգացման գործում մանր մոտորիկայի դերի, 
կարևորության և նշանակության մասին ընդգծում են մի շարք 
մտածողներ` Արիստոտել, Կանտ և այլք: Հայտնի մանկավարժ Վ. 
Ս. Սուխոմլինսկին նույնպես կարևորում էր մանր մոտորիկայի դե-
րը երեխայի կարողությունների և ընդունակությունների զարգաց-
ման գործում:  

Ձեռքի մեծ խթանող ազդեցությանն անդրադարձել են բոլոր 
այն մասնագետները, որոնք ուսումնասիրում են երեխայի հոգեկա-
նը և ուղեղի գործունեությունը: 
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Գիտնականները, հոգեբանները, որոնք զբաղվում են երեխայի 
հոգեկան զարգացման և գլխուղեղի ուսումնասիրություններով, 
վաղուց ապացուցել են մանր մոտորիկայի կապը գլխուղեղի գոր-
ծառույթների հետ: Այն երեխաները, որոնց մոտ զարգացած են ձեռ-
քերի մանր շարժումները, ավելի զարգացած են: 

Մանր մոտորիկան նպաստում է.  
1. գլխուղեղի կեղևի տոնուսի բարձրացմանը, 
2. գլխուղեղի կեղևի խոսքային կենտրոնների ինտենսիվ աշ-

խատանքին, 
3. արտիկուլյացիոն մոտորիկայի զարգացմանը, 
4. շարժումների կոորդինացմանը և ռիթմի զարգացմանը, 
5. ձեռքի վարժեցմանը գրելուն, 
6. երեխայի տրամադրության բարձրացմանը: 
Ռուսաստանում մանր մոտորիկայի և ուղեղի զարգացման 

կապն ուսումնասիրվել է Վ. Մ. Բախտերևի կողմից: Նրա աշխա-
տանքներն ապացուցում են մանր մոտորիկայի կապը նյարդային 
համակարգի և խոսքի զարգացման հետ: Ըստ Բախտերևի` մանր 
մոտորիկան նպաստում է երեխայի խոսքի զարգացմանը [2, 157]: 

Գիտնականները, մանկավարժները և հոգեբանները համա-
կարծիք են, որ 3-9 տարեկան այն երեխան, ում մոտ առկա է մանր 
մոտորիկայի զարգացվածության բարձր մակարդակ, կարողանում 
է տրամաբանորեն մտածել, ունի տարիքին համապատասխան 
զարգացած հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն, կա-
պակցված խոսք: Մանր մոտորիկայի զարգացվածության աստի-
ճանը երեխայի՝ դպրոցական ուսուցմանը պատրաստվածության 
ցուցանիշներից է: 

Որպեսզի բացահայտենք մանր մոտորիկայի և խոսքի զար-
գացման փոխկապվածությունը, Վանաձորի թիվ 5 նախադպրոցա-
կան ուսումնական հաստատությունում իրականացվել է հետազո-
տություն: Հետազոտությանը մասնակցել են 15 երեխաներ, որոնք 
ունեցել են ոչ միայն խոսքի, այլև զարգացման այլ խանգարումներ:  
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Կազմվել է շտկողական զարգացնող եռամսյա ծրագիր, որն 
ուղղված էր իմացական գործընթացների զարգացմանը մանր մո-
տորիկայի միջոցով:  

Տրամագիր 1-ում ներկայացված են հետազոտության տվյալնե-
րը զարգացնող−շտկողական ծրագրի իրականացումից առաջ և հե-
տո:  

ՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիրՏրամագիր    1111....    

 
 
Նախնական ախտորոշման ընթացքում նկատվել էին այդ երե-

խաների անձի զարգացման զգալի տարբերություններ՝ զարգաց-
ման խնդիրներ չունեցող երեխաների հետ համեմատած: Այս երե-
խաների խաղերը բավականին պարզ էին. նրանք հաճախ կրկնում 
էին միևնույն գործողությունները, թույլ էին զարգացած իմացական 
գործընթացները՝ հիշողությունը, երևակայությունը, կամածին ու-
շադրությունը, կապակցված խոսքը, բառապաշարը բավականին 
աղքատ էր, հաղորդակցման, շփման հմտությունները թույլ էին 
զարգացած, այս երեխաները դժվարանում էին ասել իրենց բնա-
կության վայրը, չէին տարբերում երկրաչափական պատկերները, 
թույլ էր զարգացած տրամաբանական մտածողությունը: Զարգաց-
նող−շտկողական ծրագրի նպատակն էր նպաստել այդ խնդիրների 
հաղթահարմանը կամ դրանց նվազեցմանը: Ծրագրի շրջանակնե-
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րում երեք ամիսների ընթացքում իրականացվել են զարգացնող 
վարժություններ՝ ուղղված երեխայի իմացական գործընթացների 
զարգացմանը, ուշադրություն է դարձվել ոչ միայն երեխայի կողմից 
գիտելիքների յուրացմանը, այլև երեխայի զարգացմանն ընդհան-
րապես, հատկապես կարևորվել են մանր մոտորիկայի զարգաց-
մանն ուղղված աշխատանքները: Երեք ամիսների ընթացքում կա-
տարված աշխատանքների արդյունքում նկատելի փոփոխություն է 
տեղի ունեցել երեխայի անձի, նրա հաղորդակցման հմտություննե-
րի, գիտելիքների մակարդակի, խոսքի զարգացման գործընթա-
ցում: 

Այսպիսով, հիմնվելով շարժման ու մտքի միասնության փոխ-
կապվածության վերաբերյալ առաջ քաշված վարկածի վրա` 
կարող ենք եզրակացնել, որ հոգեշարժողական զարգացումը մեծ 
դեր է խաղում հոգեկանի ձևավորման ու զարգացման գործում: 
Կարող ենք ասել, որ մոտորիկայի զարգացումը մեծապես ազդում է 
հոգեկանի զարգացման առաջընթացի վրա: Իզուր չէ, որ ֆիզիոլոգ-
ները շարժումը համարում են մարդու բնածին, կենսական կարևոր 
պահանջմունք, որի լիակատար բավարարումը կարևոր է հատկա-
պես վաղ և նախադպրոցական տարիքում, երբ ձևավորվում են օր-
գանիզմի բոլոր հիմնական համակարգերն ու գործառույթները: 
Մեծ է շարժողական ակտիվության դերը ընկալման ու ճանաչման 
գործընթացներում. հենց շարժումների միջոցով է երեխան արդեն 
իսկ վաղ տարիքից սկսում ճանաչել իրեն շրջապատող աշխարհը: 

Շարժողական, ֆունկցիոնալ համակարգը բարենպաստ ազդե-
ցություն է գործում ողջ օրգանիզմի և հատկապես գլխուղեղի գոր-
ծունեության վրա. շարժողական ակտիվությունը նպաստում է 
մտավոր աշխատունակության բարձրացմանը, խոսքի, իմացական 
գործընթացների զարգացմանը, մարդու շարժողական վարքի հիմ-
քում ընկած կամածին շարժումների ու գործողությունների լիար-
ժեք ձևավորմանը: Հաշվի առնելով այս կարևորագույն հանգաման-
քը` առաջարկում ենք. 
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• կազմակերպել մատներով զանազան խաղեր, որտեղ անհրա-
ժեշտ է որոշակի հերթականությամբ կատարել այս կամ այն շար-
ժում, 

• կատարել գործողություններ մանր առարկաների, դետալնե-
րի հետ,  

• կատարել գործողություններ, որտեղ պահանջվում է հանել, 
կտրել, պատռել և այլն, 

• իրականացնել կերպարվեստային գործողություն, ընդ որում` 
մատիտով: 

Մանր մոտորիկան զարգացնում են նաև ֆիզիկական վարժու-
թյունների միջոցով [3, 57]: Նման վարժություններն ամրացնում են 
երեխայի ձեռքի ափերն ու մատները, զարգացնում են մկանները: 
Որքան շարժումները բազմազան են, այնքան ավելի մեծ ինֆորմա-
ցիա է հասնում երեխայի գլխուղեղ, և ավելի ինտենսիվ է ընթանում 
նրա հոգեկան զարգացումը: Այդ պատճառով շարժողական ակտի-
վությունն անհրաժեշտ է հատկապես նախադպրոցական տարիքի 
երեխաներին: Շարժումները երեխայի՝ որպես անձի ձևավորմանը 
նպաստող կարևոր գործոններ են:  
 

    
    
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Беккер К., Совак М., Логопедия, Москва, 1984. 
2. Никашина Н., Работа по исправлению недостатков речи на 
школьных логопедических пунктах, Москва, 1991.  

3. Правдина О., Логопедия, Москва, 1998. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙСПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙСПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙСПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ    
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИС ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИС ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИС ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ    

    
ОвасапянОвасапянОвасапянОвасапян    СонаСонаСонаСона    

ВГУ, Организация образования, магистратура, 2-ой курс 
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ  
Речь-это способ человеческого общения. Оно способствует развитию 

личности. С каждым годом нарастает количество детей, у которых есть 
нарушение речи. Этот факт стал приоритетной задачей родителей, психо-
логов, педогогов и требует скорейшее решение. 

Уровень развитости речи ребенка связан с моторной функцией. Осно-
вываясь на гипотезе о связи моторики и мышления, можем заметить что 
психомоторическая развитость играет большую роль в развитие личности, 
психики ребенка. 

 
    

SPSPSPSPEECHEECHEECHEECH    DEVELOPMENT PECULIARITIESDEVELOPMENT PECULIARITIESDEVELOPMENT PECULIARITIESDEVELOPMENT PECULIARITIES    
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDSOF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDSOF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDSOF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS    

    
HovasapyHovasapyHovasapyHovasapyan an an an SonaSonaSonaSona    

VSU, Education Management, MA , 2nd year 
    

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
Speech is a means of human communication, a way of thinking. It promots 

the development of a child's personality. The children who have problems with 
their development, first of all have poor speech. The number of children having 
speech problems increases yearly. This fact has become the main problem of 
parents, psychologists and pedagogues and needs an urgent solution. 

The degree of childrens' development is in direct connection with 
motility. 

In case of poor development of speech some movement deviations are 
being noticed. Based on the hypothesis of interdependence and unity of mind 
we can conclude that the motoric development plays a great role in the 
formation and development of a child's mentality.The development of motility 
greatly affects the progress of mental development. 
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ    ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ        
ԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻ    ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ    ԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻ    

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    
    

ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե 
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 2 կուրս  

Գիտ. ղեկավար` մ. գ. թ., դոցենտ ՀարոյանՀարոյանՀարոյանՀարոյան    ԼիզաԼիզաԼիզաԼիզա    
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝    դեռահաս, բարոյական դաստիարակություն, 

բարոյական արժեքներ, ժողովրդական ավանդույթներ նրանց դերը և 
կարևորությունը:  

 
Դեռահասությունը մանկության և հասունության միջև օնտո-

գենետիկական զարգացման շրջան է, որ բնութագրվում և հատկա-
նշվում է որակական փոփոխություններով: Դեռահասության փուլը 
կարևոր է նրանով, որ այստեղ դրվում է անձի բարոյական և սո-
ցիալական դիրքորոշումների հիմքը և դրանց հետագա զարգաց-
ման հիմնական ուղղություները: Դեռահասության փուլը ընդուն-
ված է համարել դժվարին ու ճգնաժամային, որովհետև այս տարի-
քում նկատվում են մեծաթիվ որակական տեղաշարժեր, որոնք դե-
ռահասի մոտ առաջ են բերում տարատեսակ սուբյեկտիվ դժվա-
րություններ և դժվարեցնում են նրան դաստիարակելը: Այս տարի-
քում շատ կարևոր է օգնել դեռահասին գտնելու ճիշտ բարոյական 
կողմնորոշումներ: Նրա սեփկանությունը դարձնել հիմնական բա-
րոյական կատեգորիաները: Վ. Ա. Սուխոմլինսկին դիմում էր 
նրանց. «Ապրելով հասարակության մեջ կարողացի՛ր կառավարել 
քո գործողությունները, արարքները, վարքը, մտադրությունը: Դու 
բարոյական անձնավորություն կդառնաս միայն այն ժամանակ, 
երբ քո հոգում ընդմիշտ բնակություն կհաստատեն խիղճը, ամոթ-
խածությունը, պատասխանատվությունը և պարտքը» [1, 167]: 

Հայ ժողովուրդը ունի ազգային առաջադիմական բազմաթիվ 
ավանդույթներ, որոնք դպրոցականի բարոյական նկարագրի ձևա-
վորման վստահելի միջոցներ են: Ավանդույթները ուսուցողական և 
դաստիարակչական դեր ունեն, և դրանց վերջնական նպատակը 
հաջորդ սերունդներին այն հունով տանելն է, որով զարգացել է 
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տվյալ ժողովրդի ավագ սերունդը: Ժողովրդական ավանդույթների 
նշանակությունը բարձր է գնահատել Հովհ. Թումանյանը: Ավան-
դույթները նա համարել է հայ ժողովրդի «հանճարի, նրա հոգու և 
մտքի ազգային բնավորության, աշխարհայացքի ու շնորհքի 
լավագույն ծնունդները: Թումանյանը սիրում էր ժողովրդական հին 
լավագույն ծեսերը` Վարդավառը, Համբարձման տոնը, Զատկի 
տոնը, «Ջանգյուլումները», Ջրօրհնեքը: Թումանյանը շատ էր 
սիրում «Համբարձումը»: «Առավոտը վաղ վեր էր կենում,– գրում է 
Նվարդ Թումանյանը,– պահարանից հանում էր երկու տասնյակ 
մեծ ու փոքր ծաղկամաններ, լցնում դաշտի և սարի պես-պես 
ծաղիկներով և դնում սենյակի բոլոր սեղաններին ու անկյուննե-
րում: Այս օրվա հետ կապված զանազան ավանդույթներ էր կա-
պում» [2, 49]: Իր բազմամյա փորձով Ա. Ս. Մակարենկոն հաստա-
տեց, որ ավանդույթը կոլեկտիվ ամրապնդման անփոխարինելի 
միջոց է: «Այն հարստացնում, գեղեցկացնում է կոլեկտիվ կյանքը: 
Ապրելով ավանդույթների ցանցում՝ սովորողները իրենց զգում են 
առանձնահատուկ կոլեկտիվ օրենքի, իրադրության մեջ, հպար-
տանում են դրանով… Առանց այդպիսի ավանդույթների, ես կար-
ծում եմ, անհնար է իսկական սովետական դաստիարակությունը» 
[3, 127]:  

 Ժողովրդական ավանդույթներից ամենառաջադիմակաները և 
կարևորները հայրենասիրական ավանդույթներն են, որոնք պատ-
մական խոր արմատներ ունեն և ժողովրդի համար միս ու արյուն 
են դարձել: Հայրենասիրական ավանդույթները բարոյական մեծա-
գույն հարստություն են, որոնք և՛ տեսական, և՛ գործնական 
հսկայական կարևորություն ունեն հասունացող սերնդի դաստիա-
րակության գործում: Դեռահասի բարոյական արժեքների ձևավոր-
ման համար մեծ նշանակություն ունեն մեր նախնիների շրջանում 
լայնորեն տարածված ժողովրդական ավանդական տոները:  

Եկեղեցական տոնը՝ Սուրբ Զատիկը կամ Հիսուս Քրիստոսի 
հրաշափառ Հարության տոնը, հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ 
տաղավար տոներից ամենագունեղն ու թերևս ամենատարածվածն 
է: Տոնին նախորդում է Մեծ` քառասունօրյա պահքը, որն սկսվում է 
բուն Բարեկենդանին ու լուծվում է Սուրբ Զատիկից մեկ օր առաջ` 
շաբաթ երեկոյան, ճրագալույցի պատարագից հետո: Զատիկը 
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ստուգաբանվում է որպես անցում, զատում, բաժանում, հեռացում 
մեղքերից: Զատիկի հետ առնչվող գլխավոր արարողությունները 
սկսվում են Ավագ շաբաթվա շաբաթ օրը և ավարտվում եր-
կուշաբթի: Շաբաթ երեկոյան մատուցվում է Քրիստոսի հարության 
ճրագալույցի կամ ճրագալույսի պատարագ, որով վերջանում է 
Զատկին նախորդած յոթ շաբաթ տևած Մեծ Պասի շրջանը: Պատա-
րագի ավարտին հավատացյալները միմյանց Տիրոջ Հարությունը 
ավետում ու միմյանց ողջունում են. «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց» 
ավետիսով, որին ի պատասխան հնչում է. «Օրհնեալ է յարութիւնը 
Քրիստոսի» պատասխանը: Ժամերգություն է տեղի ունենում և 
Պատարագ մատուցվում բուն զատկական Կիրակի օրը:     

 

 
 
Հայոց մեջ Սուրբ Զատիկը մշտապես նշվել է մեծ ճոխությամբ. 

Տոնական ուտեստներից մինչև հագուստ և նվերներ. կազմել են 
զատկական օրերի կարևոր մասերը: Տոնի պատրաստությունները 
սկսվել են շատ ավելի վաղ, քան շաբաթ երեկոն: Տանտիկնները 
օրեր առաջ «ածիկ» են աճեցրել` տոնին ներկած ձվերը դրա մեջ 
դնելու նպատակով: Ածիկը ծլեցրած ցորենն է, որը համարվում է 
մեռնող ու հառնող կյանքի խորհրդանիշ: Այսինքն` ցորենը ցանում 
ես, մեռնում է, հետո ծլում է, ու միջուկից դուրս է գալիս կանաչը` 
խորհրդանշելով նոր կյանքի սկիզբը: Զատիկի տոնակատարու-
թյունների գլխավոր արարողությունը եղել է համայնական մատա-
ղը, որ «ախառ» էր կոչվում ու համարվում էր տարվա ամենաթանկ 
մատաղը: Ողջ գիշեր մատաղի եփման արարողությունը ուղեկցվել 
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է զատկական խաղերով ու երգերով: Մեծ բախտավորություն է հա-
մարվել, երբ այդ գիշեր տղա էր ծնվում. լուրն արագորեն տարած-
վում էր ու զատկական Կիրակին նորածնի ընտանիքի համար սո-
վորականից ավելի մարդաշատ էր լինում:  

 

 
 
Ի հիշատակ դրախտի Կենաց Ծառի` Զատկի առթիվ ընդուն-

ված է եղել տներում նաև Կենաց ծառ (այսինքն` կյանքի ծառ) զար-
դարելը: Որևէ կժի, կճուճի կամ ծաղկամանի մեջ չորացած ճյուղեր 
են դրել երիտասարդները և դրանց վրա կախել են զանազան 
ձևերով փնջած ասեղնագործ ձվիկներ:  

 
ՏոնականՏոնականՏոնականՏոնական    սեղանըսեղանըսեղանըսեղանը 
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Զատկական սեղանը պատկերացնել առանց ներկած ձվերի, 
թերևս անհնար է: Ձուն օրինակն է ամբողջ աշխարհի. վերին կեղևն 
օրինակն է երկնքի, թաղանթը` օդի, սպիտակուցը` ջրի, իսկ դեղ-
նուցը` երկրի: Ձուն կարմիր ներկելով` հայտնում ենք, որ ամբողջ 
աշխարհը՝ Քրիստոսի Արյամբ գնվեց, և դրանով քարոզում մեր 
փրկությունը: Ձուն երկու անգամ է ծնվում, առաջին անգամ` երբ 
հավն է ածում, իսկ երկրորդ անգամ` երբ ձվից ճուտ է դուրս 
գալիս: Մարդն էլ է երկու անգամ ծնվում. առաջին անգամ` մորից, 
իսկ երկրորդ անգամ` Մկրտության ավազանից: Ձու ներկելու 
ամենատարածված գույնը Կարմիրն է, բայց, ազգագրագետների 
վստահեցմամբ, հնում հայերը ձվերը ներկել են «գարնան բոլոր 
գույներով»: Զատկի տոնական սեղանին իրենց պատվավոր տեղն 
ունեն նաև բրնձով, չամիչով ու չրերով փլավը, ձուկը, գինին ու կա-
նաչեղենը: Այդ ցանկում կարևոր է նաև տոնական գաթան, որը 
խորհրդանշում է արևը: 

            Նավասարդ կամ Նոր տարՆավասարդ կամ Նոր տարՆավասարդ կամ Նոր տարՆավասարդ կամ Նոր տարիիիի    
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Նոր տարին այսօր տոնում են և՛ քրիստոնյաները, և՛ այլադա-
վանները: Այն անվանել են Ամանոր (հին հայերեն «ամ»` տարի և 
«նոր» բառերից) կամ Նավասարդ (հնդիրանական «նավ»` նոր, և 
«սարդ»` տարի, բառերից): Հայաստանի տարբեր շրջաններում 
տոնը կոչվել է տարբեր անուններով` Տարեմուտ, Տարեգլուխ, Կա-
ղանդ, որ նշանակում է ամսագլուխ, այսինքն` յուրաքանչյուր ամս-
վա առաջին օրը: Հին հայերը Նոր տարին կամ Ամանորը դիմավո-
րել են ամռանը: Թերևս սա է պատճառը, որ ավանդությունը Հայկ 
Նահապետի հաղթանակը բռնակալ Բելի դեմ Հայոց ձոր գավառում 
նշում է Ն. Ք. 2492 թ. Նավասարդի 1-ին (օգոստոսի 11-ին): 18-րդ 
դարում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի` Սիմեոն Երևանցու տոմա-
րով հայերը հունվարի 1-ը ընդունեցին որպես տարվա սկիզբ և 
Ամանորի տոն: Շատ ժողովուրդներ ամանորյա տոներին տոնա-
ծառ են զարդարում, որը դրախտի Կենաց ծառի խորհուրդն ունի, 
իսկ տոնածառի գլխին դրված աստղը` Բեթղեհեմյան աստղի: Տոնի 
կապակցությամբ ամենուր հաց են թխում, եթե նույնիսկ մեծ քանա-
կությամբ հաց ունեն, քանի որ Նոր տարին պետք է նոր հացով 
սկսել: Բացի այդ, Հայաստանի տարբեր վայրերում տարբեր անվա-
նումներով («Տարի հաց», «Կրկենի», «Դովլաթ կրկենի» «Կլոճ» և 
այլն) թխվում է տոնի կարևորագույն ծիսական հացը: Ըստ ավան-
դույթի, տարեհացի մեջ դրվում է որևէ նշան և բաժանվում ընտա-
նիքի անդամների միջև. ում բաժնի միջից որ դուրս է գալիս նշանը, 
տարին նրա համար հաջող է լինելու: Դպրոցական արձակուրդի 
օրերին Նոր տարվա դիմավորումը, տոնածառի զարդարումն դար-
ձել է դպրոցի հրաշալի ավանդույթը: Տոնի նախապատրաստման և 
կազմակերպման հետ կապված աշխատանքները`տոնածառի, 
դահլիճի զարդարումն ու կահավորումը, գեղարվեստական ինք-
նագործունեության, ելույթների նախապատրաստումը ու ցուցադ-
րումը և բազմաթիվ այլ աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակ-
ցում են աշակերտները, որ ոչ միայն անսահման մեծ բավականու-
թյուն են պատճառում նրանց, այլև մեծապես նպաստում են նրանց 
գեղագիտական, մտավոր, աշխատանքային դաստիարակությանը 
և բարոյկան կատարելագործմանը:  

Այսպիսով ժողովրդական ավանդույթները դեռահասի բազմա-
կողմանի զարգացման կարևոր գործոններ են: Ժողովրդական 
ավանդույթները հնարավորություն են տալիս դպրոցի ու կյանքի 
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կապը դիտել որպես դպրոցի և ժողովրդի կապ, ամբողջ երկրի հա-
սարակական կյանքի գաղափարական միասնություն: Ժողովրդա-
կան ավանդույթները պետք է իրենց արժանի տեղը գտնեն ուսուց-
ման գործընթացում: ժողովրդական ավանդույթները կդառանան 
բարոյական դաստիարակության արդյունավետ միջոցներ, եթե 
նրանք պարզորոշ գիտակցեն դրանց օգտակարությունը, հասարա-
կական նշանակությունը, անցյալի ավանդույթների կապը ներկայի 
կենցաղի ժողովրդի առօրյա կյանքի հետ: Ավանդույթների լայն 
կրողը ընտանիքն է: Անհատի բարոյական գիտակցությունը ձևա-
վորվում է, իրականցվում է տարբեր պայմաներում` ընտանիքում, 
դպրոցում, միջավայրում ուստի անհրաժեշտ է դրանց միասությու-
նը: Դպրոցը պետք է լավատեղյակ լինի իր աշակերտների ընտա-
նեկան կյանքին, նրա ավանդույթներին: Ընտանեկան ավանդույթ-
նեից դպրոցը պետք ընտրի ամենակարևորները, և միաժամանակ 
օգնի ընտանիքին, որ իր կենցաղից դուրս մղի հին և վնասակար 
ավանդույթները: 

Իմ ուսումնասիրություների ընթացքում եղել եմ, մի շարք 
ընտանիքներում, զրուցել եմ դեռահասների և նրանց ծնողների 
հետ: Համոզվեցի որ ընտանեկան դաստիարակության խնդիրների 
շարքում շատ կարևոր է դեռահասի բարոյական դաստիարակու-
թյունը, որը փոխանցվում է սերնդեսերունդ: Այսօր դեռահաս սե-
րունդը հեռավոր նպատակներ չունի երկրից բացակայելու, նրանք 
պատրաստ են ամեն վայրկյան զենք վերցնել ու զինվոր դառնալ: 
Ունեն մեծ հայրենասիրական զգացումներ, նրանց համար օրինակ 
է Անդրանիկի, Դրոյի, Նժդեհի կյանքը ու գործունեությունը, Ղարա-
բաղյան պատերազմում անմահացած հերոսների հավեժ 
օրինակները:  
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ՀՀՀՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ    ԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆ    
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆ    ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ    
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    

    
ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ., ասիստենտ ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՄարիաննաՄարիաննաՄարիաննաՄարիաննա 
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ դպրոցական հարմարում, կրտսեր դպրոցա-
կան, ուսումնական մոտիվացիա, հեքիաթաթերապիա, ուսումնական 
սթրես, դպրոցական դեզադապտացիա: 

    
Մարդու զարգացան ընթացքում մեծ դեր են խաղում անցումա-

յին և ճգնաժամային շրջանները, որոնք մեկ տարիքային փուլից 
մյուսին անցման բեկումնային կետ են հանդիսանում: Ճգնաժամե-
րը մարդու զարգացման ուղու անքակտելի մասն են, որոնց հաղ-
թահարումը հանգեցնում է նորագոյացությունների առաջացման: 
Յուրաքանչյուր ճգնաժամային փուլում տեղի է ունենում երեխայի 
զարգացման սոցիալական իրավիճակի ամբողջական փոփոխու-
թյուն. փոխվում են մեծահասակների հետ փոխհարաբերություն-
ների ձևը և բնույթը, գործունեության ձևը և այլ: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքը անձի կայացման կարևորա-
գույն փուլերից մեկն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում անհոգ 
մանկությունից անցում այնպիսի մի շրջան, երբ անհրաժեշտու-
թյուն է ծագում նոր դերեր կրել, պատասխանատու լինել, տարբեր 
պահանջներ իրականացնել: Հայտնի են և նկատելի այն փոփոխու-
թյունները, որոնք երեխան կրում է մանկապարտեզից դպրոց ան-
ցումային շրջանում, դեռ դպրոցական չէ, բայց արդեն նախադպրո-
ցական էլ չէ, դեռ մեծ չէ, բայց արդեն փոքր էլ չէ, դեռ ցանկանում է, 
բայց արդեն պետք է [5, 5]: 

Ուսումնական ադապտացիան երեխայի հարմարումն է սո-
ցիալական պայմանների նոր համակարգին, հարաբերություննե-
րին, գործունեության տեսակներին, կենսագործունեության ռեժի-
մին: Երեխան, որը ներգրավվում է պահանջների, նորմերի և սո-
ցիալական հարաբերությունների դպրոցական համակարգի մեջ և 
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իր անձնային, ֆիզիկական, մտավոր ներուժը լիարժեք զարգաց-
նում է, համարվում է հարմարված: Խոսելով ուսումնական ադապ-
տացիայի մասին` միաժամանակ հարկ է նշել, որ կարևոր փաստ է 
ուսումնական գործունեության մեջ ուսումնական սթրեսի հաղթա-
հարումը: Վերջինս ներկա ժամանակներում ամենացավոտ հարցե-
րից մեկն է: Եվ պատահական չէ, որ հոգեբանները առանձնացնում 
են «ուսումնական սթրես» հասկացությունը: Ուստի դրա համար էլ 
այսօր հրատապ է դարձել դրա կանխարգելման գործընթացը: Եվ 
ուսումնական սթրեսը կանխարգելելու, ինչու չէ, նաև հաղթահա-
րելու համար անհրաժեշտ է իմանալ սթրեսի պատճառները 
կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնադաստիա-
րակչական գործընթացում: 

Տարբերում ենք ուսումնական սթրեսի հետևյալ տեսակները՝ 
1. Դրական հուզական և բացասական հուզական, 
2. Կարճատև և երկարատև (սուր և խրոնիկական), 
3. Ֆիզիկական և հոգեբանական (տեղեկատվական, հուզական և 
կոմունիկատիվ): 

Ֆիզիկական սթրեսը առաջանում է օրգանիզմում տարբեր բա-
ցասական գործոնների անմիջական ազդեցության արդյունքում: 
Օրինակ՝ երբ երեխան հաճախ ունենում է սովի, ծարավի զգացում 
կամ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն:  

Հոգեբանական սթրեսի պատճառներից կարող են լինել, օրի-
նակ, երբ սովորողին խաբել, վիրավորել, ֆիզիկական կամ բարո-
յական սպառնալիք են ներկայացրել, եթե նա զգում է ուժեղ տեղե-
կատվական ծանրաբեռնվածություն: 

Տեղեկատվական սթրեսը առաջանում է այն ժամանակ, երբ ծան-
րաբեռնվում է ինֆորմացիոն դաշտը, երբ երեխան կրում է մեծ պա-
տասխանատվություն իր կատարած գործողությունների հետևանք-
ների համար՝ չհասցնելով կայացնել ճիշտ որոշումներ:  

Երեխաների մոտ տեղեկատվական սթրեսի պատճառ է այն 
հանգամանքը, որ նա ուսումնական նյութի վերաբերյալ դրված 
պահանջներից ոչինչ չի հասկանում: Այսպիսի դեպքերում երեխան 
սկսում է թերագնահատել իր հնարավորությունները, կարծում է, 
որ ինքն ընդունակ չէ հասկանալու նման դժվար ինֆորմացիան: 

Հուզական սթրեսը ի հայտ է գալիս այն իրավիճակներում, 
որոնք սպառնում են աշակերտների անվտանգությունը, նրա սո-



285 

ցիալական կարգավիճակը, տնտեսական բարեկեցությունը, մի-
ջանձնային հարաբերությունները: Հուզական սթրեսը ամենահա-
ճախ հանդիպող սթրեսի տեսակներից է, և այն կարող է հանդիսա-
նալ այլ սթրեսի տեսակների հետ համատեղ, այսինքն՝ հանդես գալ 
որպես մեկ այլ սթրեսի տեսակի հետևանք [3, 42]: 

Կոմունիկատիվ սթրեսն առաջանում է այն ժամանակ, երբ 
երեխան անկարող է շփվելու իր դասընկերների կամ ուսուցիչների 
հետ, երբ դժվարանում է հաստատել հարաբերություններ շրջա-
պատի մարդկանց հետ:  

Կարճատև սթրեսները կարող են առաջանալ տարբեր մանր և 
ավելի լուրջ խնդիրներից, ի տարբերություն խրոնիկականի՝ իր 
բնույթով ավելի թեթև է ներգործություն թողնում անձի վրա և կարճ 
ժամանակում ավարտվում է [2, 226]: 

Երեխաների մոտ սթրեսը մշտական խնդիր է նաև այն պատ-
ճառով, որ նրանց կյանքը և փորձը վերահսկվում է ծնողների կող-
մից: Երեխաները հաճախ են զգում, որ ոչինչ չեն կարող անել կամ 
որևէ բան փոխել: Այս ամենը հանգեցնում է անտարբերության 
(ապատիայի) և մոտիվացիայի կորստի: Երբեմն այդ ագրեսիան, 
անկարողությունը հնարավորություն չեն տալիս երեխային կենտ-
րոնանալու որևէ առարկայի վրա:  

Խոսելով ուսումնական գործընթացում ուսումնական սթրեսի 
առկայության մասին՝ անհրաժեշտ է նաև խոսել դրա հաղթահար-
ման ուղիների մասին, որի միջոցներից մեկը հեքիաթաթերապիան 
է: Այս մեթոդից օգտվել են Ֆրոմը, Բերնը, Գարդները և ուրիշներ: 
Հեքիաթների տեսքտերը առաջացնում են զգացմունքային ար-
ձագանք ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ:  

Հեքիաթների հետ աշխատանքի հիմնական միջոցներ են հա-
մարվում ՝ 
•  Հեքիաթի վերլուծություն – նպատակն է գիտակցել, մեկնաբանել 
այն, թե ի՞նչ է թաքնված յուրաքանչյուր հեքիաթային իրավիճա-
կում. «Ձեր կարծիքով ինչի՞ մասին էր հեքիաթը», «Ո՞ր հերոսն 
ավելի շատ դուր եկավ և ինչու՞» և այլն: Այս մեթոդն օգտագործ-
վում է 5 տարեկան և բարձր երեխաների հետ: 

•  Հեքիաթի պատմում – օգնում է զարգացնել երևակայությունը, 
առաջարկում է երեխաներին պատմել հեքիաթը կամ առաջին, 
կամ երրորդ դեմքով, կամ էլ հեքիաթի հերոսների կողմից:  
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•  Լրացում, փոփոխում – այս մեթոդն օգտագործվում է, երբ երե-
խային դուր չի գալիս սյուժեն կամ հեքիաթի ավարտը: Կարևոր 
մեթոդ է, քանի որ փոխելով հեքիաթը կամ ավելացնելով մաս-
նակիցներին՝ երեխան ինքն է ընտրում իր ներքին վիճակին 
ավելի համապատասխանող ուղղություն և գտնում է պրոբլեմի 
լուծման այն տարբերակը, որը թույլ կտա ազատվել ներքին լար-
վածությունից: Հենց դա է այս մեթոդի հոգեբանական – շտկողա-
կան իմաստը: 

•  Հեքիաթի բեմադրում տիկնիկների միջոցով [4, 15]: 
Հեքիաթաթերապիայի համալիր հայեցակարգը՝ ըստ Ե. Ագա-

րևոնի, հիմնվում է հեքիաթի հետևյալ տեսակների վրա՝ գեղար-
վեստական, դիդակտիկական, հոգեշտկողական, հոգեթերապևտիկ, 
մեդիտատիվ, հոգեբանական [1, 36]: 

ԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստական    հեքիաթներինհեքիաթներինհեքիաթներինհեքիաթներին են պատկանում այն հե-
քիաթները, որոնք ստեղծվել են ժողովուրդների բազմադարյան 
իմաստություններից և հեղինակային պատմություններից՝ առաս-
պել, ասույթ, այլաբանություն և այլն: 

ՀոգեշտկողականՀոգեշտկողականՀոգեշտկողականՀոգեշտկողական    հեքիաթներհեքիաթներհեքիաթներհեքիաթներ    ստեղծված են, որպեսզի երեխա-
ների վարքագծում կարողանան մեղմ ազդեցություն ունենալ: Հոգե-
շտկողական հեքիաթում որպես գլխավոր հերոս հանդես է գալիս 
այցելուի սեռին, տարիքին, բնավորությանը, հետաքրքրություննե-
րին ու վարքին համապատասխան գործող անձը: 

ՀոգեթերապևտիկՀոգեթերապևտիկՀոգեթերապևտիկՀոգեթերապևտիկ    հեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթները    այն հեքիաթներն են, որոնք 
բժշկում են հոգին, բացահայտում տեղի ունեցող իրադարձություն-
ների խորքային իմաստները: Պատմություններ, որոնք հնարավո-
րություն են տալիս իրողությունները տեսնել այլ կողմերից, միա-
նշանակ չեն, խորն են ու թափանցելի և, ինչպես ընդունված է, 
ունեն երջանիկ ավարտ:  

ՄեդիտատիվՄեդիտատիվՄեդիտատիվՄեդիտատիվ    հեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթները կիրառվում են ստեղծելու ու ձևա-
վորելու դրական փորձ, վերացնելու հոգեհուզական լարվածությու-
նը՝ ստեղծելով ավելի լավ մոդելներ անհատական հարաբերու-
թյունների զարգացման գործում: 

ԴիդակտիկականԴիդակտիկականԴիդակտիկականԴիդակտիկական    հեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթները    օգտագործվում է ընդունելի 
կերպարներով և ստեղծվում է կերպար հեքիաթային աշխարհում, 
որում նրանք ապրում են: 

ՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանականՀոգեբանական    հեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթներըհեքիաթները    մտացածին բովանդակությամբ 
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հեղինակային պատմություններ են, որ օպտիմալ ներգործություն 
են ունենում երեխայի հոգեկանի բնականոն զարգացման վրա: 

Աշխատանքը հեքիաթաթերապիայի վերլուծական ուղղության 
շրջանակներում օժանդակում է երեխայի ստեղծագործական զար-
գացմանը, բանավոր խոսքի կատարելագործմանը, երևակայու-
թյան, էմպաթիայի և լսելու ունակության, պատկերային մտածո-
ղության խորը զարգացմանը: 

Այսպիսով, աշխատանքը հեքիաթաթերապիայի վերլուծական 
ուղղության շրջանակներում օժանդակում է. 

� Երեխայի ստեղծագործական զարգացմանը, 
� Բանավոր խոսքի կատարելագործմանը (երեխան սովորում 

է ավելի արդյունավետ ձևակերպել իր մտքերը), 
� Երևակայության, ֆանտազիայի զարգացմանը, 
� Պատկերային մտածողության խորը զարգացմանը, պատ-

ճառահետևանքային կապի հաստատմանը, 
� Էմպաթիայի և լսելու ունակության զարգացմանը (վերլու-

ծության ընթացքում երեխան սովորում է զգալ գլխավոր հերոսին և 
լսել այն, ինչ ասում են մյուս երեխաները): 

Իրականացրել ենք հետազոտություն, որի նպատակն էր տե-
սականորեն հիմնավորել և փորձարարական ճանապարհով ա-
պացուցել հեքիաթաթերապիայի ազդեցությունը առաջին դասա-
րանցիների ադապտացիոն խնդիրը լուծելու գործում:  

Կիրառել ենք «Տնակ» մեթոդիկան, որի մեթոդական հիմքը 
հանդիսանում է ասոցատիվ-գունային գիտափորձը (Ա. Էտկինդ)։ 
Այն մշակված է Օ. Ա. Օրեխովայի կողմից և թույլ է տալիս անցկաց-
նել երեխայի հուզական ոլորտի՝ մասնավորապես բարձրագույն 
սոցիալական հույզերի, անձնական հետաքրքրությունների և գոր-
ծունեության ուղղությունների հետազոտություն: 

Կիրառել ենք նաև ուսումնական մոտիվացիան բացահայտող 
հարցաթերթիկ՝ Ն. Գ. Լուսկանովայի հեղինակությամբ: Տվյալ հար-
ցաթերթիկի միջոցով պարզ էր դառնում երեխայի ուսումնական 
մոտիվացիայի մակարդակը՝ ուսումնական ակտիվությունը, լավ 
վերաբերմունքը դպրոցի նկատմամբ, միջին ուսումնական դեզա-
դապտացիան, բացասական վերաբերմունքը դպրոցին: 

Մեր կատարած հետազոտությունը իրականացվել է հետևյալ 
փուլերով՝ 
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I. Սկզբնական փուլում հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների միջոցով 
ախտորոշել ենք ուսումնական սթրեսի առկայությունն առաջին 
դասարանցիների մոտ: Աշխատելով թվով 50 աշակերտների 
հետ՝ նրանցից 18-ը ունեին ուսումնական ադապտացիայի հետ 
կապված խնդիրներ. երեխաների մոտ նկատվում էր հուզական 
սթրեսի առկայություն, ցածր ուսումնական մոտիվացիա, ցածր 
ինքնագնահատական: Այսինքն, այս ամենից ելնելով՝ կարող 
ենք ասել, որ առկա է ուսումնական դեզադապտացիայի վտանգ:  

II. Վերը նշվածից ելնելով` իրականացրել ենք հեքիաթաթերա-
պիա, որը բավականին երկարատև և աշխատատար գործըն-
թաց էր: Աշխատանքը իրականցրել ենք այն երեխաների հետ, 
ում մոտ ախտորոշվել էր ուսումնական ադապտացիայի հետ 
կապված խնդիրներ: Հեքիաթաթերապիան իրականացրել ենք 
հատուկ ընտրված հեքիաթի միջոցով: Արդեն իսկ հեքիաթաթե-
րապիայի ընթացքում նկատելի էին երեխաների ակտիվ մաս-
նակցությունը հեքիաթի վերլուծությանը, բանավոր խոսքը բա-
վականին կատարելագործված էր, նկատելի էին ջերմ, ընկերա-
կան հարաբերություններ և այլն: 

III. Նույն հոգեախտորոշից մեթոդիկաներով կատարել ենք ստուգիչ 
հետազոտություն, ուր արդեն նկատվում էր ինքնագնահատա-
կանի բարձրացում, գունային ավելի վառ պատկերացումներ, 
որը նախկինում չկար: 
Ուստի այս ամենից ելնելով` կարող ենք ասել, որ հեքիաթա-

թերապիան կարող է հանդիսանալ այն հոգեթերապևտիկ միջոցնե-
րից մեկը, որի արդյունքում կարելի է հաղթահարել ուսումնական 
սթրեսը և նպաստել ուսումնական ադապտացիայի սահուն ըն-
թացքին: 

ԳԳԳԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Агарева Е., Сказкотерапия [Текст] / Е.Ю. Агарева // Дошкольное и 
школьное воспитание, 2008. 

2. Гринбер Дж.,Управлениестрессом, Питер, 2002. 
3. Лазарус Р., Теория стресса и психологические исследование // Эмоцио-
нальный стресс, 1970.  

4. Աղուզումցյան Ռ., Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա, 
Մեթոդական ձեռնարկ, 2003: 

5. Հովհաննիսյան Ա., Դպրոցի շեմին, Մեթոդական ուղեցույց, 2007:  
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Данная работа направлена на обсуждение проблемы учебной адап-
тации младших школьников и на методы преодоления учебного стресса. 
Учитывалось важность роли сказкотерапии в процессе преодоления учеб-
ного стресса и анализировались особенности применения сказкотерапии с 
младшими школьниками. Были представлены итоги экспериментального 
исследования с первоклассниками, которые дают возможность настаивать 
на тот факт,чтосказкотерапия может являться средством оптимизации 
учебного процесса и способствовать учебной адаптации первоклассников. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

The following article is concerned with the investigation of educational 
adaptation and stress management issues among elementary students. Emphasis 
has been put on the role of the Fairytale Therapy as a basic means in the process 
of stress management; and the peculiarities of the application of the Fairytale 
Therapy among elementary students has been put under analysis. The results of 
the experimental research performed with first graders have been introduced, 
which also allow to assert the fact, that the Fairytale Therapy may be regarded 
as a highly efficient means serving the process of educational adaptation and the 
optimization of the educational process for first graders.    
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ    ԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐ    ՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱ----ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ    

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ    
ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        

ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս 

Գիտ. ղեկավար`հ. գ. թ., ասիստենտ ՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյանՄազմանյան    ՄարիաննաՄարիաննաՄարիաննաՄարիաննա     
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ որակ, անձնային որակ, մասնագիտական 
կարևոր որակ, մասնագիտական ուղղվածություն, նյարդային համա-
կարգ: 

 
Ներկայումս փոփոխության են ենթարկվել բարձրագույն ու-

սումնական հաստատությունների շրջանավարտների կրթության, 
մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների, անհա-
տական որակների նկատմամբ պահանջները: Ժամանակակից 
մասնագետը պետք է օժտված լինի ոչ միայն բարձր որակավոր-
մամբ, այլև նպատակաուղղվածությամբ, ստրեսակայունությամբ, 
ինքնազարգացման կարողությամբ, որոշումներ կայացնելու և այդ 
որոշումների համար պատասխանատվություն կրելու ունակու-
թյամբ: Բոլոնյան դեկլարացիայի սկզբունքը՝ «Կրթություն ողջ 
կյանքի ընքացքում» ենթադրում է մասնագետի անընդհատ զար-
գացում, որն անհրաժեշտ է աշխատանքային գործունեության ըն-
թացքում հաջող ինքնառեալիզացման համար: Ուսանողին ան-
հրաժեշտ է ձեռք բերել փորձ, որպեսզի կարողանա վերլուծել սե-
փական գործողությունները, արարքները և ադեկվատ գնահատա-
կան տա դրանց: Կենսական փորձի այս կարևոր տեսակը ձևավոր-
վում է կրթական պրոցեսում` ուսանողի սուբյեկտիվ դիրքորոշման 
և կոմպետենտ մասնագետների ճիշտ ուղղորդման շնորհիվ: Բուհն 
ավարտելուց հետո երիտասարդ մասնագետից պահանջվում է 
ներգրավվել ակտիվ ստեղծագործական գործունեության մեջ, բայց 
շրջանավարտը հիմնականում պատրաստ չի լինում իր մասնագի-
տության շրջանակներում լայն գործունեություն ծավալելուն: Այս 
հարցում նշանակալի դեր են խաղում ոչ միայն մասնագիտական 
աշխարհայացքի բարձր մակարդակը, այլ նաև անձի մասնագի-
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տական կարևոր որակների զարգացվածության աստիճանը և տի-
րապետելու ունակությունը:  

Աշխատանքի նպատակն է կատարել տեսական ուսումնասի-
րություն մասնագիտական կարևոր որակների վերաբերյալ տար-
բեր հեղինակների մոտեցումների շրջանակներում, մեր ունեցած 
տվյալների հետ մեկտեղ վեր հանել արդիական խնդիրները և 
դրանց համար լուծումներ առաջարկել: 

Խ. Ի. Օժեգովը տվել է «որակ» հասկացության հետևյալ սահմա-
նումը. «Որակը գոյություն ունեցող հատկանիշների, հատկություն-
ների, առանձնահատկությունների առկայությունն է, որով տվյալ 
առարկան կամ երևույթը տարբերվում է մյուսներից» [6, 113]: 

Ըստ Վ. Ն. Կալմիկովի` անձնային որակը հիմք է վարքի մշտա-
կան միջոցի` գործունեության համար, բնորոշ ռեակցիայի դրսևո-
րումն է այս կամ այն հասարակական, արտադրական և այլ նմա-
նատիպ իրադրություններում, որոնք սոցիալական միջավայրում 
ձևավորում են հասարակության ինչպես օբյեկտիվ բնավորությու-
նը, այնպես էլ հասարակական արժեքներում առանձին անհատնե-
րի հետաքրքրությունները [3, 38]: 

Հոգեբանա-մանկավարժական գրականության մեջ անձնային 
որակը նկարագրվում է որպես մարդու մշտապես ամրապնդվող 
հարաբերությունները այլ մարդկանց, ինքն իր նկատմամբ, աշխա-
տանքի, բնության, իրերի և այլնի հանդեպ, որոնք վերաբերում են 
մոտիվացիոն համակարգին, վարքի միջոցներին և ձևերին, որոն-
ցում իրագործվում են այդ հարաբերությունները [1, 5]: 

Մասնագիտական կարևոր որակը կարելի է դիտել որպես 
որակների միագումար, որն ապահովում է պրակտիկ փորձի դի-
նամիկան, մշտապես ամրապնդվող հարաբերություններն իր մաս-
նագիտության, աշխատանքի, մարդկանց, բնության հետ, անփո-
փոխ մոտիվացիոն համակարգ և մասնագիտական դերային վար-
քագիծ, ինչպես նաև այն որակները, որոնք անհրաժեշտ են հաջող 
մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար (Բ. Գ. 
Անանև, Ֆ. Ն. Գոնոբոլին, Վ. Դ. Շադրիկով):  

Տարբեր մասնագիտություններ պահանջում են տարբեր մաս-
նագիտական կարևոր որակներ, և դրանց գիտակցման մակարդա-
կը մեծ ազդեցություն ունի գործունեության ընթացքում խնդրի 
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ընտրման, դրանց լուծման եղանակներ գտնելու մեջ և այլն:  
Մասնագիտական կարևոր որակներ ասելով` հասկանում ենք 

այն անհատական որակները, որոնք ազդում են մասնագիտական 
գործունեության արդյունավետության վրա և այն հաջող յուրացնե-
լուն: Մասնագիտական կարևոր որակներին են վերաբերում նաև 
ընդունակությունները, սակայն ըստ Շադրիկովի` մասնագիտա-
կան կարևոր որակները չեն սահմանափակվում միայն ընդունա-
կություններով [9, 30]: 

Մ. Ա. Դմիտրևան մասնագիտական կարևոր որակների մեջ 
առանձնացնում է անհատական-հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները և անձնավորության հարաբերությունները: Անհա-
տական-հոգեբանական (տիպոլոգիական) հատկությունների մեջ 
են մտնում մարդու զգայական, պերցեպտիվ, ուշադրության, մնե-
միկական, երևակայության, մտածական, խոսքային, հուզական, 
կամային, կոմունիկատիվ առանձնահատկությունները: Անձի հա-
րաբերությունները ներառում է ինքն իր, այլ մարդկանց նկատ-
մամբ, աշխատանքի, իր մասնագիտության, այս կամ այն մասնա-
գիտական խնդիրների և այլնի վերաբերյալ ունեցած հարաբերու-
թյուններ: 

Նյարդային համակարգի գործընթացի հիմնական հատկանիշ-
ներն իրենց հետքն են թողնում մասնագիտական գործունեության 
ցանկացած բնագավառում: Տարբեր մասնագիտությունների հա-
մար պահանջվում են նյարդային համակարգի տարբեր առանձնա-
հատկությունների տեր մարդիկ: Նյարդային համակարգի տեսակը 
ազդում է մարդու բնավորության, զգայունակության բոլոր վերլու-
ծիչների վրա: Զգալու արագությունը և տարբերակումը կախված է 
նյարդային գործընթացների շարժունակությամբ և հավասարու-
թյամբ (շարժուն տեսակի մոտ բարձր է զգալու արագությունը, իսկ 
արգելակվող տեսակի մոտ հստակ է տարբերակումը) [2, 23]: 

Եթե ցանկանում ենք որակյալ կադրեր ունենալ, ապա պետք է 
հատուկ ուշադրություն դարձնենք մասնագիտական կարևոր 
որակների ձևավորման պայմաններին: Մասնագիտական կարևոր 
որակներն անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալիզմի ձևավորման հա-
մար, և վերջինիս ձևավորման ու զարգացման պայմաններից են 
նախ հոգեբանական գործոնները (մասնագիտական ուղղվածու-
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թյուն), 2-րդ՝ գործունեության ճիշտ կազմակերպումը (պրակտիկա-
յի առկայությունը, մանկավարժական պայմանները):  

Հոգեբանության մեջ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում 
անհատի մասնագիտական ուղղվածության ուսումնասիրությանը 
(Ֆ. Ն. Գոնոբոլին, Ե. Ա. Կլիմով, Ն. Ծ. Կուզմինա, Ն. Ծ. Կոմուսովա) 
[7, 398]:  

Մասնագիտական ուղղվածությունը հասկացվում է նախ և 
առաջ որպես մոտիվացիոն կառուցվածքների հանրագումար (հե-
տաքրքրությունների, պահանջմունքների, հակվածությունների, 
ձգտումների և այլն), որոնք կապված են մարդու մասնագիտական 
գործունեության հետ և ազդում են, մասնավորապես, մասնագի-
տության ընտրության վրա:  

Անհատի մասնագիտական ուղղվածության ռեալիզացման հո-
գեբանական մեխանիզմներ կարող է հանդիսանալ մարդու՝ որպես 
մասնագետի մասնագիտական կարևոր որակները որոշող դրդա-
պատճառների, արժեքների, անհատական իմաստների և կարողու-
թյունների բարդ բազմամակարդակ կառուցվածքը: Այդ համակար-
գի մեջ են ներառվում նաև առավել լայն իմաստով մարդու բոլոր 
կենսական պլանները, նրա դրդապատճառները և կենսագործու-
նեության նպատակները:  

Ապագա մասնագետի մասնագիտական ուղղվածության ձևա-
վորման պրոցեսն սկսվում է դպրոցական տարիներին, շարունակ-
վում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, կատա-
րելագործվում է ինքնազարգացմանն ուղղված աշխատանքներով: 

Անկասկած, ապագա մասնագետի նախապատրաստման հա-
մար որոշիչ է համարվում կրթության բուհական շրջանը: Այդ 
շրջանից մեծապես կախված կլինի՝ կմեծանա՞ հետաքրքրությունը 
ապագա մասնագիտական գործունեության նկատմամբ և ի՞նչ աս-
տիճանի, թե՞ կթուլանա, հնարավոր է` նաև անհետանա ընդհան-
րապես:  

ԲՈՒՀ-ի ուսանողներին ապագա մասնագիտական գործու-
նեությանը նախապատրաստելու պրոցեսում կարևոր նշանակու-
թյուն են ստանում դասավանդողների և ուսանողների միջև ինչ-
պես ուսումնական, այնպես էլ արտաուսումնական գործունեու-
թյան ժամանակ ձևավորվող հարաբերությունները:  
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Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն ունի իր 
սպեցիֆիկան, որը պահանջում է մասնագիտական կարևոր որակ-
ների որոշակի հավաքածու, որոնց առանձնացումը ողջ հանրա-
գումարից պետք է լինի գիտականորեն հիմնավորված: Այդ առի-
թով Ե. Ա. Կլիմովը գրել է. «Ինչպես էլ մենք հասկանանք մասնագի-
տությունը, ամեն դեպքում հիմք կա՝ ասելու, որ այն որոշ պահանջ-
ներ է ներկայացնում աշխատողի անհատական հոգեբանական 
որակներին» [4, 157]: 

Վ. Դ. Շադրիկովն առաջարկում է մասնագիտական կարևոր 
որակների տակ հասկանալ սուբյեկտի անհատական որակները, 
որոնք ազդում են գործունեության արդյունավետության և նրա յու-
րացման հաջողության վրա [8, 129]:  

Ըստ Ա. Կ. Մարկովի` մասնագիտական կարևոր որակները 
մարդու այն որակներն են, որոնք ազդում են հիմնական բնութա-
գրիչներին համապատասխան աշխատանքի կատարման արդյու-
նավետության վրա: Դրանք նախադրյալ են ծառայում մասնագի-
տական գործունեության համար [5, 83]:  

Այս ամենից կարող ենք եզրակացնել. 
1. Եթե մասնագիտական ուղղվածությունը համապատասխա- 

նում է ընտրած մասնագիտությանը, ապա ավելի բարձր է մասնա-
գիտական կարևոր որակների զարգացման հավանականությունը: 

2. Ցանկացած մասնագիտություն անձի մոտ ձևավորում և 
զարգացնում է տվյալ մասնագիտությանը բնորոշ մասնագիտա-
կան կարևոր որակներ, իհարկե, եթե անձի մոտ առկա են տվյալ 
մասնագիտությանը բնորոշ որակների որոշակի նախադրյալներ:  

3. Մասնագիտական կարևոր որակների ձևավորման և զար-
գացման խնդիրների լուծումը մանկավարժության կարևոր սոցիա-
լական խնդիր է համարվում, քանի որ այդ խնդրի լուծումից է 
բխում որակյալ կադրեր ունենալու գրավականը: Դրանից ելնելով` 
անհրաժեշտ է անհապաղ կազմակերպել և իրականացնել անհրա-
ժեշտ միջոցառումների համակարգ:  

Գնահատելով առկա խնդրի լրջության աստիճանը` առաջար-
կում ենք. 

1. Մասնագիտական կողմնորոշման և ուղղորդման աշխա-
տանքներն սկսել դեռևս դպրոցական ուսումնառության շրջանում՝ 
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մինչև ավագ դպրոց ընդունվելը, ինչպես նաև ավագ դպրոցում 
ուսանելու տարիներին ևս: 

2. Ընդունելության հանձնաժողովներում իրականացնել դի-
մորդի մասնագիտական ուղղվածության ախտորոշում` բացահայ-
տելու համար տվյալ մասնագիտությանը համապատասխանելու 
մակարդակը: 

3. Կազմել հատուկ մասնագետներից բաղկացած խումբ, որը 
կաշխատի այն դիմորդների, անհրաժեշտության դեպքում նաև 
նրանց ծնողների հետ, որոնց մոտ նկատվել է անհամապատաս-
խանություն մասնագիտական ուղղվածության և ընտրված մաս-
նագիտության միջև: 

4. Այնպիսի կադրեր ընդունել աշխատանքի, որոնք իսկապես 
կարող են ուսանողին բարձրացնել որակյալ և պահանջված մաս-
նագետի աստիճանի: 

5. Ուսումնական գործունեության մեջ ուշադրություն դարձ-
նել այն բոլոր պայմաններին (դասախոսություններ, սեմինարներ, 
գործնական աշխատանքներ, պրակտիկաներ, գործընկերների 
հետ շփում), որոնք կնպաստեն մասանագիտական կարևոր որակ-
ների ձևավորմանը և զարգացմանը: 
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ  

В современных условиях для того, чтобы быть обеспеченным работой, 
необходимо иметь высокий уровень важных профессиональных качеств. 
Важные профессиональные качества необходимы для формирования 
профессионализма, а одним из условий формирования и развития послед-
него являются направленность специализации, правильная организация 
деятельности, педагогические условия. Важные профессиональные качес-
тва сформируются и будут развиваться наилучшим образом, если направ-
ленность специализации, способности и возможности совпадут с выбран-
ной профессией. В связи с решением настоящей задачи были сделаны 
предложения.  
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Nowadays it is necessary to have a high level of professional (important) 
qualities, in order to have a job. The professional qualities are regarded as key 
factors are important for the formation of professionalism. Professional 
direction, the proper organization of activities, pedagogical factors are 
considered as reasons of the formation and development of Professionalism. 
These professional important qualities can be much more developed if the 
professional direction, abilities and opportunities match the their chosen 
profession. Some suggestions were made to solve the problem. 
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ԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆ    ԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑ    ԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾ    ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ    
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ    ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ    

    
ՍողոմոնյանՍողոմոնյանՍողոմոնյանՍողոմոնյան    ՆազելիՆազելիՆազելիՆազելի    

ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 2-րդ կուրս 
Գիտ. ղեկավար`մ. գ. թ., դոցենտ ԼիզաԼիզաԼիզաԼիզա    ՀարոյանՀարոյանՀարոյանՀարոյան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր՝բառեր՝բառեր՝բառեր՝ ընտանիք, հարմարեցում, դեպրիվացիա, 

վարքային մոդել, ինֆանտիլ վարք, ֆրուստրացիա, իդենտիֆիկացիա: 
 

«Բնությունը երեխաներին ստեղծել է,  
որպեսզի նրանց սիրենք և օգնենք» 

Ժան-Ժակ Ռուսո 
Հասարակությանը միշտ էլ մտահոգել է ֆիզիկապես և հոգե-

պես կատարյալ սերունդ դաստիարակելու հարցը: Այդ խնդիրն 
ունի պետական կարևորություն և պահանջում է լուրջ մոտեցում: 
Լիարժեք անձնավորության ձևավորման պատասխանատվու-
թյունն ընկնում է ընտանիքի և հասարակության վրա: 

Հոգեբաններն ու մանկավարժները բարձր են գնահատել ըն-
տանիքի տեղը երեխայի կյանքում (Վ. Դավիդով, Վ. Սուխոմլինսկի, 
Ղ.Աղայան և ուրիշներ): Նրանք նշում են, որ երեխան ընտանիքում 
ոչ միայն տեսնում է, զգում, թե ինչպես պետք է ապրել, ինչ պետք է 
իմանալ, այլև թե ինչպիսին է իրական կյանքը, մարդիկ ինչպես են 
փոխհարաբերվում միմյանց հետ: Ընտանեկան դաստիարակու-
թյան առանձնահատկությունն այն է, որ հիմնված է հուզականու-
թյան, հարազատական, բարեկամական զգացմունքների, սիրո 
վրա [4, 21]: 

Երեխայի անձնավորությունը ձևավորվում է ընտանեկան ջերմ 
փոխհարաբերությունների հանգույցում` սկզբում ծնողների օգնու-
թյամբ, այնուհետև` առանց նրանց: Այսպիսով` երեխայի անձնա-
վորության ձևավորման հիմնական պայմաններն են մարդկային 
փոխհարաբերությունները և հաղորդակցումը [1, 64]: Նման հա-
ղորդակցման առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխաները 
մանկուց յուրացնում են բարոյական արժեքների համակարգը: 

Կարևորելով ընտանիքի դերը երեխայի ճիշտ, հասարակայնո-
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րեն համարժեք դաստիարակության, աճող մարդու բարոյահոգեբա-
նական նկարագրի ձևավորման գործում` ցավով ենք արձանա-
գրում, որ այդ նկարագիրը ենթարկվում է այլափոխումների, և մենք 
ունենում ենք ծնողական խնամքից դուրս մնացած երեխաներ: 

Վերջիններիս խնամքի կազմակերպման այլընտրանք են ման-
կատունը, գիշերօթիկ հաստատությունները, խնամակալությունը, 
որդեգրությունը, հոգաբարձությունը և վերջին շրջանում նաև խնա-
մատարության ինստիտուտը: Մանկատունն ապահովում է մինչև 
18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սո-
ցիալական վերականգնումը` նրանց մշտական խնամքը և դաս-
տիարակությունը, ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր զարգացումը, 
նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:  

Հայաստանի մանկատներում ապրող երեխաների գերակշիռ 
մասը «անհայտ ժամանակով լքվածության մեջ գտնվող երեխա-
ներն են», ում ծնողները չեն այցելում կամ կապ չեն պահպանում, 
բայց և իրավաբանորեն չեն ձևակերպում իրենց հրաժարումը: ՀՀ-
ում լրիվ որբ երեխաները, առանց ծնողի մասին որևէ տեղեկու-
թյան, փոքրամասնություն են: 

Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, 
որ կարճաժամկետ մտադրությունները հեշտորեն կարող են դառ-
նալ երկարաժամկետ իրականություններ, և այսպես երեխաները 
հայտնվում են լքված վիճակում: Հայաստանում գործող խնամա-
զուրկ երեխաների համար նախատեսված տարբեր տիպի հաստա-
տություններից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թե-
րությունները: Դրանք բխում են նախ հաստատությունների ընդուն-
ման չափանիշների և հաստատություններում խնամվող երեխա-
ների անհամապատասխանությունից, պահանջմունքների ոչ լիար-
ժեք բավարարումից և մի շարք այլ առաձնահատկություններից: 

Երեխայի նորմալ զարգացման համար առանձնահատուկ 
կարևոր են կյանքի առաջին տարիները: Հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ այն երեխաները, որոնք վաղ մանկության տարի-
քից մեծանում են առանց բավարար խնամքի, ապագայում ունե-
նում են զարգացման լուրջ խնդիրներ` հոգեկան զարգացման հա-
պաղում, հուզական ոլորտի խանգարումներ, ավելի հաճախ են հի-
վանդանում: 
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Մանկական հաստատություններում երեխաների խմբային 
դաստիարակության ուսումնասիրությունները բախվում են հու-
սալիության և ճշտության հիմնախնդիրների հետ: Նման խնդիր-
ներն են հսկիչ խմբերի բացակայությունը, հաստատությունների 
կողմից մատուցվող ծառայությունների ոչ ճիշտ սահմանումը, 
արդյունավետության գնահատման ոչ ճիշտ չափանիշների ընտ-
րությունը, դիտարկողի սուբյեկտիվությունը: Գտնվելով հաստա-
տություններում` երեխան ենթարկվում է դեպրիվացիայի, զրկվում 
է լայն շփումների հնարավորությունից, պահանջմունքները լիովին 
բավարարելուց, բաց է մնում հոգեբանական պահանջմունքների 
մասը, սահմանափակ է մեծահասակների հետ շփումը, չեն բավա-
րարվում սիրո, քնքշանքի պահանջմունքները: Մեծահասակը 
նրանց համար վարքային մոդել է, որը համեմատում են իրենց 
շրջապատում գտնվող մնացած մարդկանց վարքի դրսևորումների 
հետ, արդյունքում ձևավորվում է սեփական վարքի մոդելը: 
Միևնույն ժամանակ մեծահասակի հետ շփումը նպաստում է երե-
խաների` հմտությունների յուրացման գործընթացին: Գտնվելով 
ընտանեկան մթնոլորտից դուրս` երեխան չի կարողանում յուրաց-
նել ընտանեկան դերերը և դրանց համապատասխան իրավունք-
ներն ու պարտականությունները, ընտանեվարության, կենցաղա-
վարման, առօրյա գործունեության հմտությունները: Ուսումնասի-
րությունները կատարել ենք Վանաձորի Տարոն 2 մանկատանը, 
Սպիտակի «Գթության քույրեր» կոչվող հաստատությունում: Եթե 
փորձենք այդ հաստատություններում մեծացող երեխաների 
առանձնահատկությունները համառոտ կերպով նկարագրել, ապա 
կստացվի մոտավորապես հետևյալ պատկերը` 

•  Հաստատություններում մեծացած երեխաները դժվարա-
նում են շփման մեջ մտնել մարդկանց հետ, քանի որ չեն 
վստահում մեծահասակներին: 

•  Հաստատություններում մեծացող երեխաների մոտ նկատ-
վում է ագրեսիվություն, որը արդյունք է նրանց ապրած 
նախկին ֆրուստրացիաների և ագրեսիվության` որպես 
մանկատանը հարմարվելու պաշտպանական մեխանիզմ: 

•  Գտնվելով հաստատություններում` երեխաները ժխտում են 
իրենց լքվածությունը, հետևաբար իրականությունը: Այս երե-



300 

խաները ամեն վայրկյան կարիք ունեն ինքնահաստատվելու: 
•  Հաստատությունում գտնվելու ընթացքում մտածում են այն-
տեղից շուտ դուրս գալու, ինքնուրույն կյանքով ապրելու 
մասին, սակայն դուրս գալուց հետո հանդիպելով առաջին 
դժվարություններին` ձգտում են վերադառնալ մանկատուն, 
որտեղ կարող են սնվել, ապաստան ունենալ: Ձգտում են 
անկախության` միևնույն ժամանակ վախենալով դրանից: 

•  Հայտնվելով հաստատություններում` երեխաները ձեռք են 
բերում անվստահություն, թերարժեքություն սեփական 
«ես»-ի նկատմամբ, այսինքն չեն ունենում իդենտիֆիկա-
ցիոն ադեկվատ զարգացում [2, 9]: 

•  Չունեն հետագա ինքնուրույն կյանքի մասին ռեալ պատկե-
րացումներ, դրանք ավելի շատ երևակայական են (ծնողնե-
րին գտնելու, նրանց հետ ապրելու և այլն): 

•  Հաստատության երեխաները հաճախ փորձում են երևալ 
իրենց տարիքից մեծ, քան իրականում է, կամ ընդհակառա-
կը, ցուցաբերում են ինֆանտիլ վարք (հատկապես վաղ 
շրջանում մանկատուն տեղավորված երեխաները): 

•  Այս երեխաները անուշադիր են իրենց արտաքինի նկատ-
մամբ, հաճախ դժվարանում են ճանաչել իրենց կարողու-
թյունները և ընդունակությունները, անվստահ են իրենց 
ուժերի հանդեպ: 

•  Կան երեխաներ, որոնք անցյալը ջնջելու ցանկություն 
ունեն` սիրո առարկա դարձնելով ապագա երևակայական 
ծնողին կամ առկա խնամողին: 

•  Հաստատությունում մեծացող երեխաները մեծ հակում 
ունեն նաև ուրիշի իրը վերցնելու, որպես իրենց զրկվածու-
թյան «կոմպեսացնող երևույթ»: 

•  Այս երեխաները, որոնց ծնողները կենդանի են և այցելում 
են իրենց երեխաներին, ավելի ագրեսիվ են, խորամանկ, 
թեթևամիտ և անկայուն: 

•  Հաստատությունում մեծացող այն երեխաները, ովքեր երկ-
կողմանի ծնողազուրկ են, շատ ավելի ներփակված են, խե-
լացի և կյանքի պայմաններին հեշտությամբ հարմարվող: 

•  Նրանց հատուկ է կախվածությունը իրենց նեղ` սոցիալա-
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կան շրջապատից: Հետագայում երեխայի մոտ սա ձևավո-
րում է ինքնուրույնության մակարդակ: 

•  Հաստատությունից դուրս գալուց հետո չկարողանալով հո-
գալ առաջնային անհրաժեշտության խնդիրները` նրանք 
վերադառնում են հաստատություն` անմիջական օգնու-
թյան ակնկալիքով: 

•  Սեփական արարքների համար պատասխանատվության 
զգացումը ցածր է, անտարբերություն են ցուցաբերում 
իրենց հետ կապված հեռանկարներ ունեցող մարդանց 
նկատմամբ: 

•  Հիմնականում ձգտում են բավարարել կենսական պահանջ-
մունքները` սնունդ, հագուստ, կացարան: 

Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի հա-
մար պահանջվում են շատ միջոցներ, սակայն դրանով համապա-
տասխան խնդիրները լուծելու արդյունավետությունը ավելի ցածր 
է, քան խնամազուրկ երեխաների այլընտրանքային ձևերի հնարա-
վորությունները: Խնամակալական հաստատությունների շրջանա-
վարտների առաջ շատ սուր են կանգնած հաստատությունից դուրս 
գալուց հետո հասարակությունում ինտեգրվելու խնդիրը: Դուրս 
գալուց հետո նրանք կանգնում են նոր սոցիալական միջավայր 
ռադիկալ փոփոխության փաստի առաջ, որին ստիպված են հար-
մարվել: Այդ սոցիալական խմբի ներկայացուցիչները դժվարու-
թյուն ունեն պրոֆեսիոնալ ինքնահաստատման, ամուսնության, 
պրոֆեսիոնալ և ընկերական հարաբերություններ կառուցելու 
հարցերում, նրանց զգալի մասը լրացնում է իրավախախտների 
շարքերը: Հաստատություններից դուրս գալուց հետո երեխայի 
ադապտացիայի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում նրա միջավայ-
րը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի հաջողությունների է նա հասել 
հաստատության շրջանակում: 1966 թ. անցկացվեցին հետազոտու-
թյուններ, որոնց հեղինակ Մ. Ալեխանդան նշում է. «Ամենազարմա-
նալին այն է, որ հաստատության սահմանների ներսում երեխայի 
վարքի ոչ մի ասպեկտից ելնելով՝ չենք կարող կանխատեսել 
ադապտացիայի հնարավորությունները դուրս գրվելուց հետո, քա-
նի որ վատ շրջապատի դեպքում նույնիսկ ամենալավ վարքային 
հատկանիշները վերանում են»: 
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Վերջին ժամանակներում նկատելիորեն աճել են մանկատան 
շրջանավարտների ադապտացիայի խնդրի մասին քննարկումնե-
րը, սովորաբար ցույց է տրվում հենց սկզբից ևեթ նրանց ոչ ամբող-
ջական լինելը, դիտարկվում են նրանց անհատական զարգացման 
առանձնահատկությունները, և առաջարկվում են որբ երեխաների 
դաստիարակության պայմանների փոփոխության տարբեր տար-
բերակներ, որոնք կարող են բարձրացնել նրանց ադապտացիոն 
հնարավորությունները: Որպես կանոն՝ սկզբնական ադապտա-
ցիոն պոտենցիալը տալիս է ընտանիքը` սոցիալական ստատուս, 
դաստիարակություն, առողջություն, կրթություն և այլն, ինչը ոչ 
հաճախ է հնարավոր փոխարինել, նկարագրել, օրինակ` հոգեբա-
նական բնութագիրը: Հաստատություններում երեխաների հետ աշ-
խատանքի գոյություն ունեցող համակարգը կապված է սոցիալ-հո-
գեբանական, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնութագրիչների հետ և միշտ 
չէ, որ հնարավոր է դառնում անհատի հաջողված ադապտացիան 
բոլոր տարիքային փուլերում: 

Սոցիալական ադապտացիայի գործընթացում պետք է հաշվի 
առնել 2 գործոն` անհատ և միջավայր: Ինչպիսի աշխատանք էլ որ 
տարվի հաստատություններում մեծացող երեխաների հետ, եթե 
հասարակական միջավայրը բացասական է ընդունում տվյալ 
խմբին, ապա հաջողված ադապտացիա դժվար թե տեղի ունենա: 
Սոցիալական միջավայրը անհատին ոչ միայն տալիս է արդյունա-
վետ ադապտացիայի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, այլ նաև 
նրա համար սահմանված ռիսկը: Մարդը կարող է լինել սոցիալա-
կան միջավայրի անբարենպաստ պայմանների զոհը: 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
1. Հովհաննիսյան Ա., Դժվար դաստիարակվող երեխաների ինքնահաս-
տատման մանկավարժական ուղիները, Վանաձոր, 2013:  

2. Мудрик А., Социальная педагогика, Учеб. для студ. пед. вузов / Под 
ред. В.А. Сластенина, 3-е изд., испр. и доп., Москва, 2000.  

3. Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2013:    
4. Սեդրակյան Ս., Ընտանիքի հոգեբանություն, Երևան, 2010: 
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ПРОБЛПРОБЛПРОБЛПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,ЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,ЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,ЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,    

ЛИШЕННЫХЛИШЕННЫХЛИШЕННЫХЛИШЕННЫХ    РОДИТЕЛЬСКОГО УХОДАРОДИТЕЛЬСКОГО УХОДАРОДИТЕЛЬСКОГО УХОДАРОДИТЕЛЬСКОГО УХОДА    
    

СогомонянСогомонянСогомонянСогомонян    НазелиНазелиНазелиНазели    
ВГУ, Педагогика и психология, 2-ой курс  
    

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ     
Совершая теоретические и, в некоторой мере,практические изучения 

о проблеме социальной адаптации детей, лишенных родительского ухода, 
мы пришли к выводу, что: 

1. в алтернативных учреждениях организации ухода за последными 
педагоги и психологи должни вести работу с детьми с тем, чтобы они 
легче адаптировались в обществе; 

2. нужно к каждому ребенку осуществить принцип индивидуального 
подхода и учета возрастных особенностей; 

3. для удачной адаптации детей после выхода из попечительских 
учреждений нужно создать условия для их жизни и труда. 

 
    
    

THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OFTHE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OFTHE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OFTHE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF    CHILDRECHILDRECHILDRECHILDRE    
DEVOID OF PARENTAL CAREDEVOID OF PARENTAL CAREDEVOID OF PARENTAL CAREDEVOID OF PARENTAL CARE    

SoghomonyanSoghomonyanSoghomonyanSoghomonyan    NazeliNazeliNazeliNazeli    
VSU, Pedagogy and psychology, 2nd course 

    
SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Doing theoretical and to some extent practical studies about the problem 
of social adaptation of children devoid of parental care we came to a conclusion 
that: 

1. in the organization of the care of the latest the pedagogues and the 
psychologists must work with the children to adapt them to society 
successfully. 

2. have to realize the principal of individual approach and accounting to 
ago specificity. 

3. have to organize conditions of life to live and work for their successful 
adaptation after leaving tutorial organizations. 
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ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ    
 

ԱզոյանԱզոյանԱզոյանԱզոյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        
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ՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆՀՈԼՈՎԱԿԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒԼՈՌՈՒ    ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄ    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    223223223223    
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ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ        
ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸՍԱՀՅԱՆԸ` ` ` ` ԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾԲԱՌԱՍՏԵՂԾ    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................    230230230230    
    
ՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյան    ՌուզանՌուզանՌուզանՌուզան        
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ    ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ        
ՄԻՄԻՄԻՄԻ    ՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻՔԱՆԻ    ՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐՀԱՐՑԵՐ    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    232323236666    
    
ՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյանՄարգարյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        
ՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒՄԱՐԴՈՒ    ԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆԷՈՒԹՅԱՆ    ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ    ՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵՌՅՈՒՆՈՍԿԵ    
ԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻ    ««««ԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄԹԱՎՈՒՏՈՒՄ» » » » ՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄՆՈՎԵԼՈՒՄ    ....................................................................................................................................................................................    244244244244    
    
ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե    
ԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆ    ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
((((ԸՍՏԸՍՏԸՍՏԸՍՏ    ԱԱԱԱ. . . . ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻՍԱՐԳՍՅԱՆԻ    ««««ԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆԱՐՑԱԽՅԱՆ    
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» » » » ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ))))    ........................................................................................................................................................................................    253253253253    
    
    
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ, , , , ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    

    
ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ԱԱԱԱնուշնուշնուշնուշ        
ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ    ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՈՉՈՉՈՉՈՉ    ԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄԼԻԱԿԱԶՄ        
ԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸԸՆՏԱՆԻՔԸ` ` ` ` ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ    ՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄՇՐՋԱՆՈՒՄ    
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՐԱՎԱԽԱԽՏ    ՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻ    ԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐԳՈՐԾՈՆՆԵՐ............................................................................................................................................................    260260260260    
    
ՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյանՀովասափյան    ՍոնաՍոնաՍոնաՍոնա    
ՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿՀԱՏՈՒԿ    ԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐԿԱՐԻՔԱՎՈՐ    ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ    ԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻԽՈՍՔԻ        
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ....................................................................................................................................................................................    267267267267    
    
ՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյանՄաթևոսյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ    ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻՐԻՐԻՐԻ    ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻԴԵՌԱՀԱՍԻ    
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ    ԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻԱՐԺԵՔՆԵՐԻ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄԳՈՐԾՈՒՄ    ............................................................................................................................    275275275275    
    
ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ    ԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆԿԻՐԱՌՄԱՆ    
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆԱՌԱՋԻՆ    ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ        
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ    ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ    ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ    ............................................................................................................................................    283283283283    
    
ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ    ԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐ    ՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻՈՐԱԿՆԵՐԻ    ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ    
ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆ    ՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱ----ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ    ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ    ....................................    290290290290    
    
ՍողոմոնյանՍողոմոնյանՍողոմոնյանՍողոմոնյան    ՆազելիՆազելիՆազելիՆազելի    
ԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆԾՆՈՂԱԿԱՆ    ԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑԽՆԱՄՔԻՑ    ԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾԶՐԿՎԱԾ    ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ    
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ    ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ    ........................................................................................................................................................................    297297297297    
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ИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКАИНФОРМАТИКА    

    
Азоян Лилит Азоян Лилит Азоян Лилит Азоян Лилит     
ЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ    ........................................................................................................................................................................    8888    

    
Бабинян ТатевБабинян ТатевБабинян ТатевБабинян Татев    
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАРАММАРАММАРАММА----ИГРАИГРАИГРАИГРА    ........................................................................................................................................................................................................................................    12121212    

        
    
БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ    

    
ААААмбарян Гаяне мбарян Гаяне мбарян Гаяне мбарян Гаяне     
ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И ННЫХ ОСНОВ И ННЫХ ОСНОВ И ННЫХ ОСНОВ И     
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