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Խմ բագ րա կան խորհր դի նա խա գահ` 
Ալ բերտ Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի տնօ րեն, ֆիզ մաթ. գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Գլ խա վոր խմ բա գիր՝

Նա իր ա Հա կո բյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րոնի դե կան, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար՝
Մելինե Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի գիտ քար տու ղար
Խմ բագ րա կան կո լե գի ա՝

Յուրի Շուքուրյան –  ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ, ակադեմիկոս

Աշոտ Խա չատ րյան –  ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ, իրա վա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրոֆե սոր

Տիգ րան Քո չա րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, քա ղա քա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

Մա նուկ Հա րու թյու նյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի փի լի սո փա յու թյան ամ բի ո նի 
վարիչ, փի լի սո փա յու թյան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Ար մեն Սա հա կյան –  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյան և տե սու
թյան ամ բի ոն, գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 Հայկ  Պետ րո սյան –  Եր ևա նի Վ. Բ րյու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի տա կան հա
մալ  սա րա նի պրո ֆե սոր, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

Մելս Մկր տու մյան

Նաիրա Այվազյան

–  Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի 
հոգե բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, հո գե բա նա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

   ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Լ.Ա. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿի 
տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Գո հար Գրի գո րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի ուսում նա կան մա սի գլ խա վոր մաս նա գետ, բանասիրական գիտու
թյունների թեկնածու

П ред се да тель ре дак ци он но го со ве та
Юрий Шукурян –  вице–президент НАН РА, академик

Ал ьберт Сарг сян –  директор Международного научно–образовательного центра На ци о нальнօ й 
Ака де мии На ук РА, док тор физико–математических наук, про фес сор

Г лав ный ре дак тор
На и ра Ако пян –  де кан Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На ци о нальнօ й 

Ака де мии На ук РА, доктор психологических наук, профессор
От ветст вен ный сек ре тарь

Мелинэ Саркисян –  ученый секретарь Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На
цио  нальнօ й Ака де мии На ук РА

Ре дак ци он ная кол ле гия
А шот Ха чат рян – член конс ти ту ци он но го су да РА, док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор

 Тиг ран Ко ча рян –  за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло гии Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, док тор по ли ти чес ких на ук, 
до цент

Ма нук Ару тю нян –  за ве ду ю щий ка фед рой фи ло со фи и Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мия На ук РА, доктор фи ло со фс ких на ук 

Ар мен Са а кян –  кафедра истории и теории социологии Ереванского государственного 
университета, кан ди дат на ук, про фес сор

Гайк Пет ро сян –  Е ре ванс кий Го су дарст вен ный уни вер си тет лингвистики и со ци аль ных на ук 
име ни В. Брю со ва, доктор пе да го ги чес ких на ук, профессор

Мельс Мкр ту мян

Наира Айвазян

–  за ве ду ю щий ка фед рой те о рии и ис то рии пси хо ло гии Ар мянс ко го го су дарст
вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та име ни Ха ча ту ра Або вя на, док тор 
пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

  директор Института физиологии им. Л. А. Орбели, доктор биологических наук
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Го ар Гри го рян –  главный специалист учебной части Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, кандидат филологических наук

Chief of the Editorial Board
Albert Sargsyan –  Director of the International Scientific–Educational Center of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, Professor

Editor–in–Chief
Naira Hakobyan –  Dean of the International Scientific–Educational Center of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Psychological Sciences, Professor

Executive Sectretary
Meline Sargsyan –  Scientific Secretary of the International Scientific–Educational Center of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Editorial Board

Yuri Shoukourian –  VicePresident of NAS RA, Member of the Presidium of NAS RA, academician

Ashot Khachatryan –  Member of the Constitutional Court of RA, Doctor of Law, Professor

Tigran Qocharyan –  Head of the Chair of Political Science of the International Scientific–Educational 
Center of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of 
Political Sciences, Associate professor

Manuk Harutyunyan –  Head of the Chair of Philosophy of the International Scientific–Educational Center 
of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Candidate of 
Philosophical Sciences

Armen Sahakyan –  Yerevan State University, Chair of Theory and History of Sociology, Doctor of 
Sociological Sciences, Professor

Hayk Perosyan –  Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor

Mels Mkrtumyan

Naira Ajvazyan

–  Head of the Chair of Psychology Theory and History at the Armenian State 
Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor

 Director of Institute of Physiology after L. A. Orbeli NAS RA, Doctor of Sciences
Gohar Grigoyan –  Chief specialist of the Educational department of the International Scientific–

Educational Center of the National Academy of Sciences of the Republic of 
Armenia, Lecturer of Canolidate of Philological Sciences

 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի Գի տակր թա կան մի  ջազ գային կենտ րո նի կող մից հրա տա

րակ ված գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նե րա ռում է հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն
նե րի ոլորտ նե րի գի տա կան հոդ ված ներ: Ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված են գի տա տե սա կան և գի տա մե թո
դա կան բնույ թի հոդ ված ներ, որոնք կօ ժան դա կեն հա սա րա կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի առջև  
ծան րա ցած խն դիր նե րի լու սա բան մա նը,  հա մաշ խար հային փոր ձի ուսում նա սիր մա նը և առա ջըն թա ցին: 
Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նա խա տես ված է քա ղա քա գետ ների, իրա վա բան նե րի, հո գե բան նե
րի, հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի և առ հա սա րակ հի շյալ 
գի տա կար գե րի զար գաց մամբ շա հագրգ րիռ յու րա քան չյու րի հա մար:

Сборник научных статей, изданный Международным научнообразовательным центром НАН РА, 
включает в себя работы в области гуманитарных и общественных наук. Сборник состоит из статей 
теоретического и научнометодического характера, которые посвящены проблемам различных 
отраслей науки, изучению международного опыта и передовых технологий. Сборник предназначен для 
политологов, юристов, психологов, специалистов гуманитарной и общественной областей науки и всех, 
интересующихся достижениями указанных направлений науки.

Collection of scientific articles published by the International Scientific–Educational Center of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Armenia includes research in the humanities and social sciences. 
The collection consists of articles of theoretical and scientific–methodological character, which are devoted 
to highlighting the problems of various branches of the language, the study of international experience and 
advanced technologies. The collection is intended for political scientists, lawyers, psychologists, specialists of 
social and humanitarian fields of science and all those interested in the achievements of these areas of science.
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ �����������������������������������13

 ՖԻԶԻԿԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ, ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ԷԴԳԱՐ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ, ԵՐՋԱՆԻԿ 
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ, ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
YBA2CU3OX ԵՎ BI1,7PB0,3SR2CA2,5CU3,6OY ԲԱԶՄԱԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ 
ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՒՄ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ 
ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18

ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ, ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ, ԼԵՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ, 
ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ,ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ 
ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԴԻՍԲԱԿՏԵՐԻՈԶԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ���������������������������������������������25

ԼՈՒՍՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՍԹՐԵՍԻ ԲԻՈՌԻԹՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏԸ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������34

ԱՂԱՎՆԻ ԳԻՆՈՍՅԱՆ
 ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՖՈՍՈԴԻԵՍԹԵՐԱԶ-5-Ի ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ ՏԱԴԱԼԱՖԻԼԻ, 
ՎԱՐԴԵՆԱՖԻԼԻ ԵՎ ՍԻԼԴԵՆԱՖԻԼԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ (ՎԱԼԻԴԱՑԻԱՆ)  
HPLC-DAD-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39

ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՆՆԱ 
ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ, ԼԱՈՒՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ
ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ  
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46

ԱՐԹՈՒՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, ՄՀԵՐ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍԻՆԹԵԶՎՈՂ ԱՊԵՐՏՈՒՐՈՎ ՌԱԴԱՐԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ 
ՆՄԱՆԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄՈԴԵԼ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 
ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԴԻՈ-ՀԱՃԱԽԱՅԻՆ ՉԱՓՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ ����������������������������������62

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՏԱԼՅԱ ՖՐՈԼՈՎԱ, ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
 «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ������������������������������68

ՍԻՄՈՆ ԲԱԲԱՅԱՆ 
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՇՈՐԹՈՒՄԸ (GREENMAIL)` ՈՐՊԵՍ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԻՆՈՐԻՏԱՐ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄ ՀՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ �����������������77

ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ �������������������������������87

ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ������������������95

 ԼԻԼԻԹ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
 ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������101

 ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
 ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ �����������������������������������������������������112

ԱՐՏԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������120
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 ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
 ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ����������������������������������������������������������������������������������126

ՍԱՐԳԻՍ ԿԵԳԻՇՅԱՆ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ �����������������������������������������������������������������������������132

 ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳ ՐԱՆ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ
 ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ���������������������������������������������������������������������������������������139

ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
 ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ ������������146 

 ՍԱՐ ԳԻՍ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
ՊՅԵՐ ԲՈՒՐԴՅԵՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՆՐԱ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ (ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆ) ���������������������������154

ԳՈՌ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
 ՀԱՊԿ-Ն ՀՀ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ�  
ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2005-2010ԹԹ�) ������������������������160

  ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ������������������168

ՍԵՐԳԵՅ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ� ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ 
ԱԶԳԻ ՀԱՄԱՐ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������174

ԳՈՀԱՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
 ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1997-2014Թ�Թ� ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ �����������������������������������179

  ՀԱՅԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187

 ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԻ ՐԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ, ԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
 ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ����������������������������������������196

ՄԵԼՍ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ, ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ ����������������������������������������������������������������������� 204

 ԱՐՏՅՈՄ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
 ՇՓՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ ���������������������������������������������������������������������������������������������212

ԱՐԵՎԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ
ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ� ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  ����������������������������������������������������������������221

 ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ 
 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������232

 ԼԻԼԻԹ ՀԱՋՈՅԱՆ
 ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ �������������������������������������238

 ՄԱՐԻԱՄ ՀԵՐԳՆՅԱՆ
 ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ ՀԱՆՈՒՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ� ԱՐՇԻԼ ԳՈՐԿԻ ��������������������������������������������������������������������243

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԵՔԻԱԹԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ������������������������������������������������������249

ԱԼՎԱՐԴ ՍԵՄԻՐՋՅԱՆ-ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ 
 ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍՔԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ� ՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ �������������������������������������������256



7

  ԱՍՏՂԻԿ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ
ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ «ԱՐՁԱԿ ԷՋԵՐԸ»� ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՁԱԿ �������������������������������������������������������263

ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ՄԵՐՁԵՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ  
ՀՐԱՉՅԱ ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ���������������������������������������������������������������������������������������������������270

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

ԳՈՀԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ �������������280
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 КА РИ НЕ АРУ ТЮ НЯН 
за мес ти тель ми нист ра, Ми нис терст во об ра зо ва ния и на у ки Рес пуб ли ки Ар ме ни я,

 кан ди дат фи зи ко-ма те ма ти чес ких на ук

НЕ КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ МЕ НЕДЖ МЕН ТА  
КА ЧЕСТ ВА ВЫС ШЕ ГО ОБ РА ЗО ВА НИ Я

В стат ье ана ли зи ру ют ся проб ле мы ка-
чест ва выс ше го про фес си о наль но го об-
ра зо ва ни я, опи сы ва ют ся функ ции сис тем 
ме недж мен та ка чест ва на предп ри я ти ях, 
в том чис ле и в сфе ре выс шей шко лы. 
Расс мат ри ва ют ся тен ден ции раз ви тия 
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва-
ни я. Ана ли зи ру ют ся осо бен нос ти на и-
бо лее расп рост ра нен ных мо де лей сис-
тем ме недж мен та ка чест ва, их ос нов ные 
нап рав ле ния внед ре ни я. На ос но ва нии 
ана ли зи ру е мо го ма те ри а ла предс тав ле ны 
проб ле мы внед ре ния сис тем ме недж мен-
та ка чест ва выс ше го об ра зо ва ни я.

К лю че вые сло ва: ка чест во, об ра зо ва-
ни е, вуз, об ра зо ва тель ный про цесс, ка-
чест во об ра зо ва ни я, уп рав ле ние ка чест-
вом в выс шем об ра зо ва ни и.

 По ня тие выс ше го об ра зо ва ния – со-
во куп ность раз лич ных оп ре де ле ний и 
фор му ли ро вок, вст ре ча ю щихс ся в со ци-
аль но-п си хо ло ги чес кой, эко но ми чес кой 
и пе да го ги чес кой на у ках. Сре ди мно го-
чис лен ных под хо дов ми ро вой прак ти-
ки в ор га ни за ции выс ше го об ра зо ва ния 
не об хо ди мым об ра зом вы ра жа ет ся об-
щая пот реб ность со ци у ма в вос пи та нии 
и под го тов ке мо ло до го по ко ле ни я, со-
от ветст ву ю ще го со ци аль но обус лов лен-
ным пот реб нос тям и нуж дам дан но го об-
щест ва. Сфе ра выс ше го об ра зо ва ни я как 
од на из важ ней ших сту пе ней со ци а ли-
за ции че ло ве ка всег да на хо ди лась цент-
ре вни ма ния раз лич ных смеж ных на ук, 

за ин те ре со ван ных в воп ро сах раз ви тия 
об ра зо ва ни я, по вы ше ния про дук тив нос-
ти про из водст ва, кад ро вой по ли ти ки, по-
вы ше ния ква ли фи ка ции и со ци а ли за ции 
че ло ве ка [8].

Ос нов ной проб ле мой ры ноч ной эко-
но ми ки яв ля ет ся проб ле ма ка чест ва. Ка-
чест во - мно гоп ла но вое по ня ти е, име ю-
щее раз лич ное тол ко ва ние в за ви си мос ти 
от об лас ти при ме не ни я. В об ра зо ва тель-
ной сре де ка чест во мож но т рак то вать как 
сба лан си ро ван ное со от ветст вие об ра зо-
ва ния (как ре зуль та та, как про цес са, как 
об ра зо ва тель ной сис те мы) ус та нов лен-
ным пот реб нос тям, це лям, тре бо ва ни ям 
и нор мам об щест ва [1; 4]. Сов ре мен ные 
про цес сы гло ба ли за ции и ин тер на ци о на-
ли за ци и, тре бо ва ния пос тин дуст ри аль но-
го об щест ва к ву зам как к пос тав щи кам 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров на ры нок 
то ва ров и ус луг ста вят пе ред ни ми оп ре-
де лен ные за да чи и тр бо ва ни я. Ин тег ра-
ция го су дарств в еди ное эко но ми чес кое 
прост ранст во и, как следст ви е, не об хо-
ди мость приз на ния ква ли фи ка ции вы-
пуск ни ков за ру бе жом, пос та ви ла ву зы 
пе ред проб ле мой стан дар ти за ции ока зы-
ва е мых об ра зо ва тель ных ус луг. Кон ку-
рент ная борь ба меж ду ву за ми, выз ван ная 
об ъек тив ны ми де мог ра фи чес ки ми проб-
ле ма ми, ст рем ле ние к меж ду на род ной 
ква ли фи ка ции вы пуск ни ков и не об хо ди-
мость в кад ро вом по пол не нии обус ло ви-
ли вы ра бот ку об ъек тив ных по ка за те лей 
оцен ки эф фек тив нос ти ока зы ва е мых об-
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ра зо ва тель ных ус луг, подт верж ден ных 
сер ти фи ка та ми со от ветст вия меж ду на-
род ным стан дар там, а так же не об хо ди-
мос ти внед ре ния прог рамм по вы ше ния 
ка чест ва об ра зо ва ни я. Сре ди та ких прог-
рамм осо бо вы де ля ет ся соз да ние сис те-
мы ме недж мен та ка чест ва об ра зо ва ния 
[3; 13; 14]. 

Сис те му ме недж мен та ка чест ва в об-
щем ви де мож но оха рак те ри зо вать как 
со во куп ность ор га ни за ци он ной ст рук ту-
ры, ме то дик (до ку мен ти ро ван ных про-
це дур, ме то ди чес ких ука за ний, ра бо чих 
инст рук ций), про цес сов и ре сур сов, не-
об хо ди мых для осу ществ ле ния об ще го 
ру ко водст ва ка чест вом [10]. К ос нов ным 
функ ци ям сис те мы ме недж мен та ка-
чест ва на предп ри я ти ях (в том чис ле, в 
ву зах) от но сят ся:

- вы яв ле ние сла бых мест в про цес се 
про из водст ва то ва ров и ус луг;

- до ку мен ти ро ва ние всех опе ра ций и 
про цес сов; 

- по вы ше ние эф фек тив нос ти предп-
ри я тия в це лом; 

- сни же ние зат рат на про из водст во; 
- по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти 

[2; 5; 6]. 
 По вы ше ние ка чест ва под го тов ки спе-

ци а лис тов - при о ри тет ная за да ча об-
ра зо ва тель ной по ли ти ки сов ре мен но го 
об щест ва. В ка чест ве од но го из нап рав-
ле ний ее ре а ли за ции вы де ле ны со вер-
шенст во ва ние кри те ри ев и про це дур 
комп лекс ной оцен ки ву зов - ли цен зи ро-
ва ни е, ат тес та ция и го су дарст вен ная акк-
ре ди та ци я, а так же соз да ние не за ви си мой 
сис те мы конт ро ля ка чест ва об ра зо ва ния 
[2]. По ка за те ля ми эф фек тив нос ти внед-
ре ния прог рамм по вы ше ния ка чест ва об-
ра зо ва ния яв ля ют ся вост ре бо ван ность и 
кон ку рен тос по соб ность вы пуск ни ков на 
рын ке тру да. Сле до ва тель но, тен ден ции 
раз ви тия сис те мы выс ше го об ра зо ва ния 
не об хо ди мым об ра зом вк лю ча ют раз-
ра бот ку и внед ре ние со от ветст ву ю щих 
сис тем ме недж мен та ка чест ва [6; 7; 9;]. 

В све те вы ше из ло жен ных проб лем 
не об хо ди мо под роб нее ос та но вить ся 
на не ко то рых ас пек тах ме недж мен та 
ка чест ва об ра зо ва ни я, оп ре де ля ю щих 
ос нов ные нап рав ле ния раз ви тия об ра-
зо ва тель ной по ли ти ки в це лом. Сре ди ак-
ту аль ных ас пек тов ме недж мен та ка чест-
ва об ра зо ва ния в це лом, и в част нос ти, 
ка чест ва выс ше го об ра зо ва ни я, сле ду ет 
от ме тить те ас пек ты, ко то рые ор га нич-
но свя за ны с функ ци я ми внут рен не го и 
внеш не го уп рав ле ния ву зов. Вы де ля ют ся 
сле ду ю щие те ма ти чес кие нап рав ле ния 
на сущ ных проб лем в об лас ти ме недж-
мен та выс ше го об ра зо ва ни я: 

о бес пе че ние ка чест ва об ра зо ва ния и 
ли цен зи ро ва ние ву за; 

у луч ше ние уп рав лен чес ких функ ций 
ву зов;

 ре гу ли ро ва ние ме ха низ мов фи нан си-
ро ва ния ву зов;

 по вы ше ние про дук тив нос ти сис те мы 
выс ше го об ра зо ва ни я; 

ор га ни за ция трехс ту пен ча той мо де ли 
“об ра зо ва ние - на у ка – ин но ва ци я” [12]. 

П роб ле ма ли цен зи ро ва ния ву зов 
предс тав ля ет ся ос но во по ла га ю щим ас-
пек том ме недж мен та выс ше го об ра зо-
ва ни я. Она мо жет быть сфор му ли ро вана 
как фор ма внеш ней функ ции ме недж-
мен та, обес пе чи ва ю щая юри ди чес кий 
ста тус ву за. Улуч ше ние про цес са ли цен-
зи ро ва ния че рез соз да ние ст ро гих ус-
ло вий акк ре ди та ци и, со от ветст ву ю щих 
тре бо ва ни ям вре ме ни, пре дос тав ля ет 
боль шие воз мож нос ти для об ъек тив но го 
внеш не го оце ни ва ния уров ня и по вы ше-
ния ка чест ва об ра зо ва ни я. Ор га ни за ция 
по доб ной инс ти ту ци о наль ной акк ре ди-
та ции ву зов – не об хо ди мое ус ло вие для 
пер вич ной ор га ни за ции и даль ней ше го 
улуч ше ния уп рав лен чес ких функ ций ву-
зов. С дру гой сто ро ны, те ву зы, ко то рые 
не прош ли сис те му на ци о наль ной, инс-
ти ту ци о наль ной акк ре ди та ци и, ли ша ют-
ся го су дарст вен но го фи нан си ро ва ния в 
сфе ре со ци аль ной по мо щи сту ден там и 



15

пра ва вы да чи дип ло ма го су дарст вен но го 
об раз ца [11]. 

По вы ше ние ка чест ва об ра зо ва ния 
пос редст вом улуч ше ния уп рав лен чес-
ких функ ций ву зов предс тав ля ет ся воз-
мож ным в ре зуль та те усо вер шенст во-
ва ния са мо уп рав ле ния ву зов в ка чест ве 
ор га ни за ци он но-ю ри ди чес кой фор мы 
ме недж мен та об ра зо ва ни я. Дос ти же ние 
ав то но мии ву зов ос но ва но на че ты рех 
ос нов ных прин ци пах са мо уп рав ле ни я: 
прин ци пы ор га ни за ци он но го, фи нан со-
во го, кад ро во го и ака де ми чес ко го са мо-
уп рав ле ни я. Ус пеш ное про ве де ние этих 
прин ци пов во мно гом за ви сит от по ли-
ти ки ор га нов уп рав ле ния ву зов, учас тия 
ака де ми чес ко го и сту ден чес ко го сос та-
ва, а так же ра бо то да те лей в воп ро сах 
са мо уп рав ле ния ву за. В ко неч ном сче те, 
улуч ше ние уп рав лен чес ких воз мож нос-
тей ву зов не об хо ди мым об ра зом пред-
по ла га ет тес ную вза и мос вязь ву зов с 
об щест вен ност ью, об ра зо ва ния с про из-
водст вом [3]. 

Ре гу ли ро ва ние ме ха низ мов фи нан си-
ро ва ния ву зов – один из важ ней ших фак-
то ров обес пе че ния ка чест ва выс ше го об-
ра зо ва ни я. Не об хо ди мо так же внед рить 
со от ветст ву ю щую по ли ти ку оп ре де ле ния 
учеб ных вз но сов, оп ре де лив их верх нюю 
гра ни цу, ис поль зуя су щест ву ю щую ме то-
до ло гию фи нан со во го уче та. Пос те пен ное 
уве ли че ние го су дарст вен ных и част ных 
вло же ний, не ка са ю щих ся учеб ных вз но-
сов, а так же из ме не ние форм го су дарст-
вен но го фи нан си ро ва ни я, нап рав лен ное 
на сов ре мен ные ме то ды фи нан си ро ва ни я, 
долж но со путст во вать про цес су ме недж-
мен та об ра зо ва ния в це лом, вк лю чая ме-
ха низ мы са мо уп рав ле ния ву зов. 

Вы ше из ло же нные прин ци пы ме недж-
мен та об ра зо ва ния яв ля ют ся важ ны ми 
пред по сыл ка ми для по вы ше ния про дук-
тив нос ти сис те мы выс ше го об ра зо ва ния 
пос редст вом по вы ше ния эф фек тив нос ти 
функ ци о ни ро ва ния сис те мы уп рав ле ния 
через ка чест во выс ше го об ра зо ва ни я. 

В свя зи с из ме не ни ем в ст ра не со ци о-
куль тур ных и эко но ми чес ких ус ло вий 
не об хо ди ма су щест вен ная мо дер ни за-
ция со дер жа ния и ст рук ту ры про фес си-
о наль но го об ра зо ва ния в со от ветст вии с 
тре бо ва ни я ми и тен ден ци я ми ин но ва ци-
он но го раз ви тия всех сфер об щест вен-
ной жиз не де я тель нос ти. Преж де все го 
предс то ит соз дать оп ти маль ную сис те му 
уп рав ле ния ка чест вом выс ше го об ра зо-
ва ни я с уче том прог рес сив ных ми ро вых 
тен ден ций. В дос ти же нии этой це ли мно-
гое за ви сит от спо со ба оцен ки ка чест ва. 
Об ъек тив ность и цен ность ин фор ма ции 
о ка чест ве воз рас та ет при вы ра бот ке со-
от ветст ву ю щей ме то до ло гии и мо ни то-
рин га до ку мен та ци и, вза и мос вя зи учеб-
но го про цес са с на уч ны ми изыс ка ни я ми 
и вов ле че ния на уч ных но вов ве де ний в 
прог рам му учеб но го про цес са. Этот ст-
ра те ги чес кий план пре дус мат ри ва ет 
про ве де ние ис пы та ний «п ро дук ци и» ти-
по во го об раз ца, ме ха низ мов ме недж мен-
та сис те мы ка чест ва и пе ри о ди чес ко го 
исс ле до ва ния об щест вен но го мне ния 
пос редст вом со ци о ло ги чес ко го оп ро са 
[6; 8]. 

О ри ен та ция на об щест вен ное мне-
ние и на сущ ные нуж ды пот ре би те ля, 
ст рем ле ние усо вер шенст во вать про цес-
сы тру да и ка чест во ус луг - это обя за-
тель ные эле мен ты ст ра те гии уп рав ле-
ния ка чест вом выс ше го об ра зо ва ни я. 
Но это го не дос та точ но для осоз нан но го, 
комп лекс но го и дли тель но го обес пе че-
ния эф фек тив нос ти де я тель нос ти ву за. 
В нас то я щее вре мя куль ту ра уни вер си-
те та мо жет быть из ме не на по сле ду ю-
щим нап рав ле ни ям: стиль ру ко водст ва, 
нап рав лен ный на са мо уп рав ле ние ву зом, 
с од ной сто ро ны, и на вза и мос вязь с об-
щест вом – с дру гой, ин фор ма ци он ное 
соп ро вож де ние про цес сов уп рав ле ния 
ка чест вом, внут ри ор га ни за ци он ное об-
ще ние и вза и мо дейст вие с об щест вен-
ны ми инс ти ту та ми. 

Мож но с уве рен ност ью ска зать, что 
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дос ти же ние же ла е мо го ка чест ва об ра-
зо ва ния не мо жет быть дос тиг ну то без 
пос ле до ва тель но го ру ко водст ва в масш-
та бах все го уни вер си те та. Ли дерст во 
ру ко во ди те лей и вов ле че ние ака де ми-
чес ко го и сту ден чес ко го сос та ва ву за - 
ос но во по ла га ю щий прин цип при пост-
ро е нии сис те мы ме недж мен та ка чест ва 
ву за. При ст ра те ги чес ком нап рав ле нии 
де я тель нос ти ру ко во ди те лей на соз да ние 
внут рен ней ат мос фе ры сот руд ни чест ва, 
за ин те ре со ван нос ти пер со на ла в ре а ли-
за ции пос тав лен ных це лей ста но вит ся 
воз мож ным соз да ние сис те мы сов ре мен-
но го об ра зо ва ни я, соз вуч но го с пот реб-
нос тя ми об щест ва [2; 6]. 

Вы ше из ло жен ные ас пек ты ме недж-
мен та ка чест ва выс ше го об ра зо ва ния не 
яв ля ют ся со вер шен но но вы ми по сво е му 
со дер жа ни ю. Нов шест вом ско рее яв ля-
ет ся фор ма при ме не ния уже из вест ных 
нам прин ци пов, сво ев ре мен ное со от не-
се ние их с про ис хо дя щи ми в об щест ве 
эко но ми чес ки ми и со ци аль ны ми про-
цес са ми. По э то му дос ти же ние же ла е-

мо го ре зуль та та воз мож но лишь че рез 
об ъе ди не ние раз роз нен ных эле мен тов в 
еди ную сис те му уп рав ле ни я. 

Се год ня, ког да про ис хо дят из ме не-
ния в об щест вен ном соз на ни и, во взг-
ля дах на мир и мес то в нём че ло ве ка, 
ко рен ная транс фор ма ция сис те мы выс-
ше го об ра зо ва ния неп ре мен но пов ле-
чет за со бой ка чест вен ные пе ре ме ны 
в ин тел лек ту аль ной сфе ре жиз не де я-
тель нос ти об щест ва, поз во лит внед рить 
но вое мыш ле ние в об щест вен ное соз на-
ни е. Фак то ры по вы ше ния кон ку рен тос-
по соб нос ти об ра зо ва ния (мо дер ни за ци я, 
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы 
и др.) в но вых ус ло ви ях хо зяйст во ва ния 
тес но вза и мос вя за ны. Та ким об ра зом, по-
вы ше ние ка чест ва об ра зо ва ния яв ля ет ся 
важ ней шей сос тав ля ю щей про цес са соз-
да ния ев ро пейс ко го об ра зо ва тель но го 
прост ранст ва, так как ка чест во выс ше го 
об ра зо ва ния яв ля ет ся ве ду щим инст ру-
мен том меж ду на род ной кон ку рен тос по-
соб нос ти [10; 13]. 

Дата представления статьи: 28.03.2015
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ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 ԿԱ ՐԻ ՆԵ ՀԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆՅԱՆ 
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В стат ье предс тав ле ны ре зуль та-
ты исс ле до ва ния сти му ля ции по луп-
ро вод ни ко во го ти па про во ди мос ти в 
по лик рис тал ли чес ких вы со ко тем пе ра-
тур ных сверхп ро вод ни ках YBa2Cu3Ox и 
Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy пос ле 30-ми нут ной 
до пол ни тель ной об ра бот ки в воз ду хе со-
от ветст вен но при тем пе ра ту рах 400°C и 
600°C, и пос ле ду ю щей вы держ ки при 
ком нат ной тем пе ра ту ре в те че ние вп-
лоть до ta=528 ча сов. Об на ру же но, что 
в ука зан ных со е ди не не ни ях вре мен ная 
эво лю ция кри ти чес кой тем пе ра ту ры 
сверхп ро во дя ще го пе ре хо да Тс, удель-
ной элект роп ро вод нос ти (r) при тем-
пе ра ту ре 290К, а так же па ра мет ра α = 

r(290К)/r(178К) про яв ляют осо бен нос ти, 
а меж ду ни ми ус та нов ле на оп ре де лен ная 
кор ре ля ци я. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
вы со ко тем пе ра ту рная сверхп ро во ди-
мость (ВТСП), кри ти чес кая тем пе ра ту ра 
пе ре хо да (Tc), по луп ро вод ни ко вая про-
во ди мость, пе ре ход сверхп ро вод ник-ди-
э лект рик (СДП), яв ле ние ста ре ни я.

1. Вве де ни е
 Пе ре ход сверхп ро вод ник-по луп ро вод-

ник и его исс ле до ва ние для вы со ко тем-
пе ра тур ных сверхп ро вод ни ков (ВТСП) 
име ет важ ное зна че ние и об ра ща ет на се-
бя вни ма ние це ло го ря да ми ро вых на уч-
ных ла бо ра то рий [1-4]. Преж де все го эти 
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исс ле до ва ния мо гут быть ис поль зо ва ны 
как для вы яс не ния ме ха низ ма ВТСП, так 
и их прак ти чес ко го при ме не ни я. Из вест-
но, что та кой пе ре ход мож но по лу чить 
пу тем вве де ния в ВТСП раз лич ных при-
мес ных до ба вок [1-3] или ра ди а ци он ных 
де фек тов [4]. Удель ное соп ро тив ле ние 
вы ше кри ти чес кой тем пе ра ту ры Тс для 
YBa2Cu3O7-δ мо нок рис тал ли чес ко го об-
раз ца пос ле син те зи ро ва ния и вы держ ки 
вп лоть до 17 лет в воз душ ной сре де уве-
ли чи ва ет ся все го в нес коль ко раз, а Тс из-
ме ня ет ся на нес коль ко гра ду сов (ес тест-
вен ное ста ре ни е) [5,6]. Из вест но так же, 
что в ре зуль та те тер ми чес кой об ра бот ки 
в ВТСП об ра зу ют ся ме тас та биль ные де-
фек ты, ко то рые, пос то ян но миг ри ру я, 
пе ре расп ре де ля ют ся, вы зы вая оп ре де-
лен ные из ме не ния ха рак те рис ти чес ких 
па ра мет ров этих ма те ри а лов в за ви си-
мос ти от вре ме ни вы держ ки пос ле тер-
ми чес кой об ра бот ки (с та ре ни е) [7].Ра нее 
на ми бы ли про ве де ны ана ло гич ные исс-
ле до ва ния в итт ри е вом со е ди не нии пос ле 
30-ми нут ной тер мо об ра бот ки при 400°C 
и даль ней шей вы держ ки при ком нат ной 
тем пе ра ту ре вп лоть до 256 ча сов [8]. Здесь 
наб лю да е мый рост удель но го соп ро тив-
ле ния в но рмаль ном сос то я нии поч ти на 
два по ряд ка боль ше и пред по ло жи тель-
но при пи сы вает ся уве ли че нию об ьем ной 
до ли по луп ро вод ни ко вой фа зы, об ра зу-
е мой в об раз це в про цес се ста ре ния [8]. 
В дан ной ра бо те предс тав ле ны ре зуль-
та ты сти му ли ро ва ния пос ле крат ков ре-
мен ной до пол ни тель ной тер мо об ра бот ки 
по луп ро вод ни ко во го ти па про во ди мос ти 
в YBa2Cu3Ox и Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy ВТСП 
об раз цах для бо лее дли тель но го ин тер-
ва ла вре ме ни ста ре ния.

2. Экс пе ри мен таль ные ме то ды 
В на ших экс пе ри мен тах бы ли исс-

ле до ва ны два ви да по лик рис тал ли-
чес ких ВТСП об раз цов YBa2Cu3Ox (Y) и 
Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy (Bi), син те зи ро ван-
ных в воз ду хе по обыч ной по рош ко вой 
тех но ло ги и. Из каж до го ви да со е ди не ния 

бы ли под го тов ле ны по два поч ти оди на-
ко вых пря мо у голь ных об раз ца раз ме ром 
2 мм × 1 мм × 8 мм. Изу че ние яв ле ния ста-
ре ния бы ло про ве де но пу тем ре гист ра ции 
вольт-ам пер ных ха рак те рис тик с ис поль-
зо ва ни ем стан дарт ной че ты рехзон до вой 
тех ни ки в при сутст вии маг нит но го по ля 
Зем ли [8]. Один из двух об раз цов Y и Bi 
наг ре ва ли в труб ча той пе чи при 400°С 
и 600°С в воз ду хе в те че ние 30 ми нут, 
ох лаж да ли вмес те с печ ью до ком нат ной 
тем пе ра ту ры со ско рост ью 3°С / мин, а 
за тем хра ни ли в ус ло ви ях ок ру жа ю щей 
сре ды вп лоть до 528 ча сов (22 дней). Вто-
рой об ра зец дан но го ти па вы дер жи ва-
ли в тех же ус ло ви ях и ис поль зо ва ли в 
ка чест ве конт роль но го. В те че ние все го 
вре ме ни хра не ния ta пе ри о ди чес ки ре-
гист ри ро ва лись кри вые тем пе ра тур ной 
за ви си мос ти удель но го соп ро тив ле ния 
r(T) для обо их ти пов об раз цов при пос то-
ян ном транс порт ном то ке 1 мА в ин тер-
ва ле тем пе ра тур от 78К до 300К. Тс оп-
ре де ля ли по тем пе ра ту ре сред ней точ ки 
сверхп ро во дя ще го пе ре хо да r(T). Сле ду ет 
под черк нуть, что па ра мет ры конт роль но-
го об раз ца не ме ня лись в те че ние все го 
пе ри о да хра не ни я. Конт ро ли ро вал ся так-
же па ра метр, оп ре де ля е мый со от но ше-
ни ем α = r(176К)/r(290К) [4]. Чем боль ше 
α, тем луч ше про яв ля ет ся по луп ро вод ни-
ко вая или ди э лект ри чес кая про во ди мость 
и, сле до ва тель но, об ъем ная кон цент ра-
ция фаз в об раз цах, от ветст вен ная за это, 
пред по ло жи тель но боль ше. 

3. По лу чен ные ре зуль та ты и их об
суж де ни е

 На рис.1 предс тав ле ны кри вые r(T) для 
Y и Bi об раз цов пос ле тер ми чес кой об ра-
бот ки и пос ле ду ю ще го хра не ния для раз-
лич ных фик си ро ван ных зна че ний ta. На 
рис. 2 по ка за на за ви си мость r(290К), Tc и 
α от ta для тех же об раз цов. Как вид но из 
рис. 1а, (T) для об раз цаY при ta <256 ч про-
яв ля ет ме тал ли чес кий тип про во ди мос ти, 
в то вре мя как при тем пе ра ту ре вы ше 90K 
и ta=256ч по яв ля ет ся по луп ро вод ни ко вая 



20

про во ди мость, а даль ней шее ста ре ние 
соп ро вож да ет ся зна чи тель ным ухуд ше-
ни ем сверхп ро во ди мос ти с пос ле ду ю щим 
его ис чез но ве ни ем. Позд нее на кри вых 
r(T) по яв ля ют ся сту пен ча тые участ ки, 
сви де тельст ву ю щие о не од но род нос ти 
расп ре де ле ния об ра зу ю щих ся ло каль ных 
ст рук тур ных де фек тов. С рос том ta для 
об раз ца Вi име ет мес то не ко то рое рас-
ши ре ние сверхп ро во дя щих пе ре хо дов и 
их сд виг в сто ро ну бо лее низ ких тем пе-
ра тур, а так же уве ли че ние зна че ния r в 
нор маль ном сос то я нии (рис. 2b). В от ли-
чие от Y об ра зец Вi в ис ход ном сос то я нии 
при тем пе ра ту рах вы ше 116К про яв ля ет 

сла бо вы ра жен ную по луп ро вод ни ко вую 
про во ди мость. Tc для об раз ца Y в за ви-
си мос ти от ta про яв ля ет силь ное немо но-
тон ное по ве де ни е, т.е. с уве ли че ни ем ta 
Тс рас тет от 82,5K, при ta= 192 ч дос ти гая 
мак си му ма (90 K), и рез ко па да ет до 81,5 
K при ta= 200 ч (рис. 2а). В то вре мя как в 
об раз це Bi Tc умень ша ет ся от сво е го пер-
во на чаль но го зна че ния 106К до 91К че рез 
48 ча сов и 80К че рез 165 ча сов (рис.2b). 
Пос ле даль ней ше го ста ре ния при ta>165ч 
в об раз це Bi наб лю да ет ся зна чи тель ное 
ухуд ше ние сверхп ро во ди мос ти или пол-
ное ис чез но ве ни е, т.е. рез кий спад Тс и, 
со от ветст вен но, кру той подúем r. 
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  Как вид но из рис. 1-2, для обо их об раз цов 
су щест ву ет оп ре де лен ное по ро го вое зна че-
ние тем пе ра ту ры T0, вы ше ко то рой наб лю-
да ет ся по луп ро вод ни ко вая про во ди мость, 
то есть r умень ша ет ся с рос том тем пе ра ту-
ры. В об раз це Y та кой мак си мум по яв ля ет ся 
при T0= 90K толь ко пос ле 256 ча сов ста ре-
ни я, в то вре мя как в об раз це Bi T0 сме ща ет-
ся от сво е го пер во на чаль но го зна че ния 116K 
до 98 К че рез 48 и 96 К че рез 165 ча сов. 
Как пра ви ло, это соп ро вож да ет ся од нов ре-
мен ным уве ли че ни ем r(290K) и па ра мет ра 
α и сни же ни ем Тс. Вид но, что в об лас ти ta 
≤200 ч для обо их об раз цов наб лю да лись 

зна чи тель ные из ме не ния Tc и r(290K), хо тя 
в об ра зце Y сох ра ня ет ся ме тал ли чес кий тип 
про во ди мос ти с α≈1 вп лоть до ta = 240 ча сов 
(рис. 2а). С дру гой сто ро ны, в об раз це Вi до 
ta = 165ч наб лю да ет ся мед лен ный рост α и 
r, что соп ро вож да ет ся от но си тель но быст-
рым сни же ни ем Tc. От ме тим, что в об раз це 
Y в об лас ти ta≥240ч с рос том ta име ет мес то 
од нов ре мен ный рост r(290K) и α. Од на ко в 
те че ние все го пе ри о да ста ре ния об ра зец Bi 
с рос том ta про яв ля ет неп ре рыв ное уве ли-
че ние r(290К), в то вре мя как па ра метр α 
в ин тер ва ле 192 ч ≤ta≤ 240 ч умень ша ет-
ся (рис. 2 b). Ос нов ные раз ли чия в по ве де-
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В сверхп ро вод ни ках гра ни цы зе рен мо гут 
слу жить как эф фек тив ные мес та на коп ле-
ния об ра зу е мых де фек тов [10]. При ста ре-
нии эти де фек ты ста но вят ся цент ра ми ло-
ву шек для но си те лей то ка. Та ким об ра зом, 
по вы ше ние тем пе ра ту ры ос во бож да ет но-
си те ли от этих ло ву шек, что при во дит к 
сни же нию соп ро тив ле ния об раз ца, то есть 
наб лю да ет ся по луп ро вод ни ко вый тип про-
во ди мос ти. Немо но тон ное по ве де ние кри-
вой Tc(ta) ука зы ва ет на то, что быст рые 
про цес сы в об раз це Y соп ро вож да ют ся 
яв ле ни я ми как упо ря до че ни я, так и ра зу-
по ря до че ни я, тог да как в об раз це Bi быст-
рые про цес сы соп ро вож да ют ся толь ко 
эф фек та ми ра зу по ря до че ни я. Уве ли че ние 
r(290К) бо лее чем на два по ряд ка наб лю да-
ет ся в ин тер ва лах 240 ч <ta≤ 300 ч и 165 ч 
≤ta≤ 192 ч, со от ветст вен но для об раз цов Y и 
Bi. В об лас ти мед лен ных про цес сов рез кий 
рост па ра мет ров r и α, по-ви ди мо му, выз-
ван об ра зо ва ни ем но вой фа зы и ее даль-
ней шей эво лю ци ей. Это пред по ло же ние 

сог ла су ет ся с ре зуль та та ми, по лу чен ны ми 
в [4,11,12], где пос ле об ра бот ки в ин тер ва-
ле тем пе ра тур 380-400 °С и даль ней шей 
вы держ ки при ком нат ной тем пе ра ту ре 
наб лю да ет ся об ра зо ва ние раз лич ных фаз, 
соп ро вож да ю щих ся по те рей сверхп ро во-
ди мос ти вп лоть до жид ко го ге лия [12] и, 
сле до ва тель но, рез ким уве ли че ни ем r. Ре-
зуль та ты, по лу чен ные для об раз ца Вi, лег-
ко об ъяс ня ют ся с уче том то го фак та, что 
да же на и бо лее од но род ные ВТСП со е ди не-
ния Bi2 Sr2Can-1CunO2n+4 мо гут со дер жать три 
фа зы: 2201 (n = 1), 2212 (n = 2) и 2223 (n = 
3), ко то рые ста но вят ся сверхп ро во дя щи-
ми, со от ветст вен но в тем пе ра тур ных ин-
тер ва лах 10-20К, 80-90К и 105-120К [13,14]. 
По лу че нные зна че ния Tc для об раз ца Вi до 
и пос ле ста ре ния (рис. 2а) обус лов ле ны 
из ме не ни ем в нем объем ной до ли 2223 и 
2212 фаз. Та кое из ме не ние воз мож но, ес ли 
пред по ло жить, что в об раз це пос ле крат-
ков ре мен ной тер мо об ра бот ки сти му ли-
ру ют ся про цес сы фа зо во го прев ра ще ния 

нии исс ле ду е мых па ра мет ров наб лю да ют ся 
в об лас ти « быст рых» про цес сов, ког да ta≤ 
240ч [9]. Наб лю да е мые в ра бо те [9] быст-
рые и мед лен ные про цес сы при пи сы ва ют-
ся на ли чи ю, со от ветст вен но, ко рот ких и 
длин ных межг ра нуль ных гра ниц в об раз це. 
В на шем слу чае быст рые про цес сы ста ре-
ния объяс ня ют ся об ра зо ва ни ем де фек тов 

в сла бо свя зан ной под ре шет ке кис ло ро да 
эле мен тар ной ячей ки ВТСП и даль ней шим 
пе ре расп ре де ле ни ем их на от но си тель но 
ко рот ких расс то я ни ях [8,9], а мед лен ные 
про цес сы - с об ра зо ва ни ем еще и де фек тов 
в силь но свя зан ной под ре шет ке кис ло ро-
да и их пе ре расп ре де ле ни ем на дос та точ но 
длин ных расс то я ни ях [9]. 
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2223 в 2212 и 2201 [15]. До тер ми чес кой 
об ра бот ки кон цент ра ция 2223 фа зы в об-
раз це Вi пре об ла да ет, од на ко в про цес се 
ста ре ния она час тич но дег ра ди ру ет и пре-
об ла да ю щей уже ста но вит ся фа за 2212. К 
кон цу ста ре ния об ра зец про яв ля ет силь но 
вы ра жен ные по луп ро вод ни ко вые свойст-
ва, по-ви ди мо му, вс ледст вие зна чи тель но-
го уве ли че ния об ъем ной до ли 2201 фа зы 
(рис. 2). Та кая ин терп ре та ция воз мож на в 
рам ках мик рос ко пи чес кой ст рук тур ной 
мо де ли, сог лас но ко то рой каж дый об ра зец 
вис му та сос то ит из сла бо свя зан ных зе рен. 
Их цент раль ная часть со дер жит 2212 фа зу, 
ок ру жен ную тон ким слоeм 2223 фа зы [14]. 
Меж ду зер на ми разб ро са на 2201 фа за. Ее 
пер во на чаль ный об ъем очень мал в ис ход-
ном об раз це, по э то му по луп ро вод ни ко вая 
про во ди мость нор маль но го сос то я ния вы-
ра же на сла бо. Од на ко в те че нии ста ре ния 
об ъем 2201 фа зы быст ро рас тет. Уве ли-
че ние r бо лее чем на два по ряд ка пос ле 
вы держ ки об раз ца Bi в те че ние 192 ча сов, 
ско рее все го, свя за но с рез ким уве ли че-
ни ем кон цент ра ции по луп ро вод ни ко вой 
фа зы 2201, ко то рое очень хо ро шо кор ре-
ли ру ет с об ра зо ва ни ем Ca2PbO4, Ca2CuO3 
вы со ко ом ных фаз [13], а так же с вы де ле-
ни ем сле дов не ре а ги ро ван ной час ти ок си-
да CuO. 

4. Вы во ды
30-ми нут ная тер ми чес кая об ра бот ка 

ВТСП со е ди не ний YBa2Cu3Ox (об ра зец Y) 
и Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy (об ра зец Bi), со от-
ветст вен но при 400 ° С и 600 ° С в воз-

ду хе, с пос ле ду ю щим вы дер жи ва ни ем при 
290К вп лоть до ta = 528ч, ин ду ци ру ет в них 
эф фект ста ре ни я, то есть из ме не ние их 
ха рак те рис ти чес ких па ра мет ров. При низ-
ких зна че ни ях ta ста ре ние сна ча ла при во-
дит к мед лен но му, за тем к быст ро му рос ту 
r(290К) в обо их об раз цах. Од на ко быст рые 
про цес сы в об раз це Y соп ро вож да ют ся 
немо но тон ным по ве де ни ем Tc, а в об раз це 
Вi быст рым сни же ни ем Тс. Кро ме то го, в 
нор маль ном сос то я нии об ра зец Y про яв-
ля ет ме тал ли чес кую про во ди мость, а 256 
ча сов спус тя, при тем пе ра ту ре вы ше 90К, 
по яв ля ет ся по луп ро вод ни ко вый тип про во-
ди мос ти. В ис ход ном сос то я нии об ра зец Bi 
про яв ля ет сла бо вы ра жен ный по луп ро вод-
ни ко вый тип про во ди мос ти, и наб лю да ет ся 
рез кое уве ли че ние r(290К) бо лее чем на два 
по ряд ка, что обус лов ле но фа зо вым пе ре хо-
дом сверхп ро вод ник-ди э лект рик в свя зи с 
уве ли че ни ем кон цент ра ции по луп ро вод ни-
ко вой фа зы в обо их об раз цах. 

По лу чен ные ре зуль та ты сти му ля ции 
пе ре хо да сверхп род ник-ди э лект рик и под-
роб ное изу че ние ус ло вий его по яв ле ния в 
ВТСП ма те ри а лах име ет двой ное прик лад-
ное зна че ни е. С од ной сто ро ны, это бу дет 
спо собст во вать рас ши ре нию на ших по ня-
тий о не из вест ном до сих пор ме ха низ ме 
ВТСП [5,6], а с дру гой сто ро ны, пу тем вар-
ьи ро ва ния транс порт ных свойств, мож но 
конт ро ли ро вать то ко не су щую спо соб ность, 
что яв ля ет ся од ним из важ ных прик лад ных 
свойств ВТСП со е ди не ний [12,16]. 

Дата предоставления статьи: 19.03.2015
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The article presents the results of the study on stimulation of semiconductor type conductivity 
in polycrystalline hightemperature superconductors YBa2Cu3Ox Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy 
after 30 minutes additional thermal treatment in the air, respectively, at temperatures 400 °C and 
600 °C, followed by heating at room temperature for up to ta = 528 hours. It has been found that 
in these compounds temporal evolution of the critical superconducting transition temperature 
Tc, electric conductivity (r) at temperature 290K, as well as the parameter α = r (290K) / r (178K) 
exhibits peculiar features, and between them definite correlation has been established.

Article submission date: 19.03.2015

YBa2Cu3Ox ԵՎ Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2,5Cu3,6OY ԲԱԶՄԱԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ 
ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐՈՒՄ ԿԻՍԱՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ
ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,  
ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ՎԱՉԱԳԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ֆիզիկայի կիրառական հետազոտությունների բաժնի վարիչ,  

ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԷԴԳԱՐ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
Երևանի ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի աշխատակից, 

ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ԵՐՋԱՆԻԿ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ
Երևանի ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական բաժնի պետ, 

ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Երևանի ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն, 
ֆիզիկա–մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշխատանքում ներկայացված են YBa2Cu3Ox և Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2,5Cu3,6OY 
բազմաբյուրեղային բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում կիսահաղորդչային 
տիպի հաղորդականության խթանումը օդում 4000 և C 6000 C լրացուցիչ 30 րոպեանոց 
ջերմամշակումից, և սենյակային ջերմաստիճանում մինչև ta = 528 ժամ պահելուց 
հետո: Փորձնականորեն դիտվել է, որ նշված տիպի նմուշներում գերհաղորդչային 
անցման Tc կրիտիկական ջերմաստիճանին անցման ժամանակային էվոլյուցիան, 
290K ջերմաստիճանում տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունը /r/, ինչպես նաև 
α = r (290K) / r (178K) պարամետրը ցուցաբերում են առանձնահատկություններ՝ որոնց միջև 
որոշակի կապեր են հաստատված: 
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Չ նա յած մո լե կու լային գե նե տի կա-
կան մե թոդ նե րի առ կա յու թյա նը, այ նու-
ա մե նայ նիվ, ՀՀ բժշ կա կան և անաս նա-
բու ժա կան պրակ տի կա յում լայ նո րեն 
օգ տա գործ վում է ման րէ նե րի կուլ տի-
վա ցի ոն տար բե րա կու մը: Բա ցի նրանից, 
որ այս դեպ քում հե տա զո տող նե րի վե-
րահս կո ղու թյու նից դուրս են մնում 
չկուլ տի վաց վող ման րէ նե րը, նաև, հե-
տա զո տող նե րի շր ջա նում կա կաս կած, 
որ կուլ տի վա ցի ոն անա լի զի տվյալ նե-
րը խա բու սիկ են նաև կուլ տի վաց վող 
բակ տե րի ա նե րի գնա հատ ման հա մար: 
Ներ կա հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում 
են, որ բակ տե րի ա նե րի կուլ տի վա ցի ոն 
անա լի զը վս տա հո րեն կա րե լի է կի րա-
ռել դիս բակ տե րո զի գնա հատ ման գոր-
ծըն թաց նե րում՝ աղի քային «Escherichia» 
և «Lactobacillus» բակ տե րի ա նե րի գնա-
հատ ման հա մար:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ ման րէ, կուլ տի վա ցի ոն 
անա լիզ, դիս բակ տե րի ոզ, պրո բի ո տիկ, 
Escherichia, Lactobacillus:

 Մար դու միկ րո բի ո մի բազ մա թիվ 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում 
պարզ վել է, որ, չնա յած ման րէ նե րը 
զբա ղեց նում են հա մա րյա բո լոր բաց 
էպի թե լային մա կե րես նե րը [Tlaskalova-
Hogenova H. еt al., 2011], նրանց հիմ նա-
կան զանգ վա ծը տե ղա կայ վում է աղի-
նե րում: Ման րէ նե րի ընդ հա նուր թի վը 
միկ րո բի ո մում 10-100 ան գամ գե րա զան-
ցում է մար դու բջիջ նե րի քա նա կը, իսկ 
միկ րո բի ո տայի գե նե րի քա նա կը ավել 
է մար դու գե նե րի ընդ հա նուր քա նա-
կից մոտ 150 ան գամ [Morowitz M.J. et al., 
2011[: 

Ի սկզ բա նե ման րէ նե րի տաք սո նո-
միկ նույ նա կա նա ցու մը հիմն վել է ընտ-
րո ղա կան մի ջա վայ րե րում դրանց կուլ-
տի վա ցի այի վրա: Եր կար ժա մա նակ այն 
ման րէ նե րը, որոնց հնա րա վոր չի եղել 
կուլ տի վաց նել տար բե րա կիչ մի ջա վայ-
րե րի վրա, դուրս են մնա ցել են հե տա-
զո տող նե րի ու շադ րու թյու նից [Nystrom 
T., 2001]: Հայտ նի է, որ առողջ մար դու 
օր գա նիզ մում ներ կա յաց ված են մոտ 
1000 տե սա կի ման րէ ներ, որոնց 70%-ը 

 ԱՆԱ ՀԻՏ ՄԱՆ ՎԵԼՅԱՆ, ՄԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱ ԼԱՅԱՆ, ԼԵ ՆԱ ՄԱԼ ԽԱՍՅԱՆ
 Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի 

Սնն դի ան վտան գու թյան և կեն սա տեխ նո լո գի այի բաժ նի ավագ 
գի տաշ խա տող, կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՄԱ ՐԻ ԱՆ ՆԱ ԻՍԱ ՋԱՆՅԱՆ
 Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րանի  գի տաշ խա տող

 ՎԱՐ ԴԱՆ ԾԱ ՏՈՒՐՅԱՆ
 Մար դու և կեն դա նի նե րի առող ջու թյան բա րե լավ ման մի ջազ գային 

ա սո ցի ա ցի ա, բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԱՍՏ ՂԻԿ ՓԵ ՓՈՅԱՆ
 Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի 

Սնն դի ան վտան գու թյան և կեն սա տեխ նո լո գի այի բաժ նի 
վա րիչ, առա ջա տար գի տաշ խա տող, 

կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

Ա ՂԻ ՔԱՅԻՆ ԴԻՍ ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ Ո ԶԻ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ  
ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ 
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առայժմ են թա կա չէ սնն դա մի ջա վայ-
րե րի վրա աճեց ման: Հայտ նի է նաև, 
որ կեն սա միկ րո չի պե րի տեխ նո լո գի ան 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս արագ նույ-
նա կա նաց նելու միկ րոօր գա նիզմ նե րին՝ 
ըստ նրանց գե նո տի պային հատ կու-
թյուն նե րի [Schneider T., Riedel K. 2010, 
Nocker A. et al., 2007]: Ժա մա նա կա կից 
այլ մե թոդ նե րի կող քին այս մե թոդն աչ-
քի է ընկ նում բարձր զգա յու նու թյամբ, 
վե րար տադ րե լի ու թյամբ և կա տար ման 
պար զու թյամբ: ԴՆԹ հիբ րի դի զա ցի այի 
ար դյուն քը մե թո դի կի րառ ման ժա մա-
նակ գնա հատ վում է ֆլյո ւո րես ցենտ ազ-
դան շա նի մա կար դա կով: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ, չնա յած, որ այս և այլ մո լե կու լային 
գե նե տի կա կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը 
հեշ տաց րել է ման րէ նե րի տար բե րա կու-
մը, առ այ սօր էլ չկուլ տի վաց վող ման-
րէ նե րի կեն սա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը մնում 
են ան հայտ, քա նի որ ան հնա րին է այդ 
բակ տե րի ա նե րի վե րար տադ րու թյու նը 
և վե րահս կո ղու թյու նը «ան տե սա նե լի» 
պայ ման նե րում [Rhoads D.D., Wolcott 
R.D., 2012]: 

Չ նա յած գե նե տի կա կան մե թոդ նե րի 
ակ տիվ կի րառ մանը՝ ման րէ ա բա նա կան 
կուլ տի վա ցի ոն հե տա զո տու թյան մե թոդ-
նե րը շա րու նակ վում են կի րառ վել բժշ-
կա կան պրակ տի կա յում, և դրանք, առա-
վել ևս, հան դի սա նում են ՀՀ կլի նի կա կան 
լա բո րա տո րի ա նե րում ման րէ նե րի հայտ-
նա բեր ման և տար բե րակ ման հիմ նա կան 
մե թոդ նե րը: Ակ տիվ զար գա ցող ժա մա-
նա կա կից մո լե կու լային գե նե տի կա կան 
անա լի զի մե թոդ նե րի կող քին դա սա կան 
այս մե թոդ նե րի կի րա ռու մը եր բեմն տե-
ղիք են տա լիս բազ մա թիվ կաս կած նե րի 
[Са ви че ва А.М., 2008]: Մի շարք հե ղի նակ-
ներ նշում են աղի քային միկ րո բի ո տային 
վե րա բեր ող տվյալ նե րի տա րա մի տում՝ 
ստաց ված դա սա կան կուլ տու րալ մե-
թոդ նե րի և մո լե կու լային գե նե տի կայի 
մե թոդ նե րի հա մադ րու մից [Espy M.J. et al., 
2006,. Fratamico P.M. et al., 2005]: Տվյալ-
նե րի ան հա մա պա տաս խա նե լի ու թյու նը, 

առա ջին հեր թին, հա վա նա բար, պայ մա-
նա վոր վում է դա սա կան ման րէ ա բա նու-
թյան մե թոդ նե րի ան կա տա րե լի ու թյամբ 
և մյուս կող մից էլ` կլի նի կա կան նմուշ նե-
րում չկուլ տի վաց վող ման րէ նե րի առ կա-
յու թյամբ [Rhoads D.D. Cox S.B. et al., 2012, 
Chakravorty S. et al., 2009]: 

Ըն տա նե կան մի ջերկ րա ծո վյան տեն-
դը (MIM no 249100) կամ պար բե րա կան 
հի վան դու թյու նը (ՊՀ) հան դի սա նում է 
ժա ռան գա կան աու տո բոր բո քային հի-
վան դու թյուն, որը հան դի պում է հիմ-
նա կա նում մի ջերկ րա ծո վային շր ջա նում 
հայե րի, հույ նե րի, ջհուդ նե րի, իտա-
լա ցի նե րի պո պու լյա ցի ա նե րում: ՊՀ-ն 
տա րած ված հի վան դու թյուն է, որով աշ-
խար հում տա ռա պում են ավե լի քան 100 
հա զար մարդ [Ayvazyan A. et al., 2005, 
Yamazaki K., Yamazaki T. et al., 2009, Ozen 
S., 2003]: Այն ժա ռանգ վում է աու տո սոմ 
ռե ցե սիվ ձևով` պայ մա նա վոր ված MEFV 
(MEDITERRANEAN FEVER) գե նի մու տա-
ցի այով (գե նը տե ղա կայ ված է 16 քրո-
մո սո մի կարճ ոտի կին (16р13.3) [Pras E., 
Kastner D.,1992, 1995]:

ՊՀ-ի ար դյու նա վետ բու ժումն իրա-
կա նաց վում է հա մա մի տո տիկ ազ դե ցու-
թյամբ դե ղա մի ջո ցի` կոլ խի ցի նի օգ նու-
թյամբ, որը հի վանդ նե րին հիմ նա կա նում 
ամ բողջ կյան քի ըն թա ցում նշա նակ վում 
է օրա կան 1-2 մգ դե ղա չա փով [Nidorf 
S.M., Eikelboom J.W., 2013]: Կոլ խի ցի նը 
ընկ ճում է բոր բո քու մը և եր կա րաց նում  
ՊՀ-ի նո պա նե րի միջև ժա մա նա կա-
հատ վա ծը [Kalinich T., Haffer D., 2007], 
ինչ պես նաև այն դան դա ղաց նում է 
ամի լոի դո զի զար գա ցու մը մոտ 2/3 հի-
վանդ նե րի մոտ: Կոլ խի ցի նը, սա կայն, 
ու նի նաև կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ, 
այդ թվում՝ այս դե ղա մի ջո ցի եր կա-
րատև ըն դու նու մը հի վանդ նե րի կող մից 
կա րող է նպաս տել աղի քային դիս բակ-
տե րի ո զի զար գաց մա նը:

 Հայտ նի է, որ աղի նե րի գոր ծու-
նե ու թյան վե րա կանգ ման նպա տա-
կով օգ տա գործ վում են պրո բի ո տիկ-
ներ, մաս նա վո րա պես` «Lactobacillus», 



27

«Bifidobacterium», «Enterococcus», 
«Saccharomyces boulardii» բակ տե րի ա-
ներ [Floch M.H. et al., 2008., Borivant M. 
et al., 2007]: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը` մեր 
կող մից խն դիր դր վեց ու սում նա սի րե լու 
պար բե րա կան հի վան դու թյամբ տա ռա-
պող հի վանդ նե րի աղի քային միկ րո բի-
ո տայի կազ մը դա սա կան կուլ տի վա ցի ոն 
և ժա մա նա կա կից «PHILOCHIP™» անա լի-
զի մե թոդ նե րով:

ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԸ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար նյութ 

են հան դի սա ցել պար բե րա կան հի վան-
դու թյամբ 45 հի վանդ նե րի և 30 առողջ-
նե րի կեղ տի նմուշ նե րը: Հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում օգ տա գործ վել են Վի տա-
մաքս-Ե ար տադ րու թյան հայտ նի «Նա-
րի նե #1» (Lactobacillus acidophillus INMIA 
9602) և «Կո լի բակ տե րոն #2» («Escherichia 
coli» M-17) պրո բի ո տիկ նե րը: Հե տա զո-
տու թյուն նե րի հա մար օգ տա գործ վել է 
նաև պատ վիր ված «պլա ցե բո #3»:

 Հի վանդ նե րի յու րա քան չյուր խում բը, 
հա մա պա տաս խա նա բար ըն դու նած #1, 
#2 և #3 հա բե րը, բաղ կա ցած էր 15 ան-
ձից: Պրո բի ո տիկ (պ լա ցե բո) ըն դուն վել է 
մեկ ամիս տևո ղու թյամբ` օրա կան երեք 
ան գամ մեկ հա բից (Վի տա մաքս-Ե): Հե-
տա զոտ վել են մի այն ռե մի սի այի շր-
ջա նում գտն վող ՊՀ հի վանդ ներ: Յու-
րա քան չյուր մաս նակ ցից վերց վում էին 
կեղ տի նմուշ ներ տար բեր ժա մա նա-
կա հատ ված նե րում և գնա հատ վում 
էին ման րէ ային հա մա կե ցու թյուն նե րը 
կուլ տու րալ և «Phylochip™» մե թոդ նե րի 
մի ջո ցով: Կուլ տու րալ անա լիզն իրա-
կա նաց վում էր ընտ րո ղա կան և նույ-
նա կա նաց ման թես տային մի ջա վայ րե րի 
օգ տա գործ մամբ: «Phylochip™» անա լի-
զի հա մար ան ջատ վում էր գե նո մային 
ԴՆԹ-ն: Եր կու մե թոդ նե րի մի ջո ցով էլ 
որոշ վում էին լակ տո բակ տե րի ա նե րի և 
«Escherichia» -նե րի քա նակ նե րը:

 Վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու թյու նը 
կա տար վել է «Student’s t test» ծրագ րի 
մի ջո ցով: 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ
Կուլ տի վա ցի ոն մե թո դը հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս ման րէ նե րը տար բե-
րա կելու և որո շելու՝ ըստ նրանց ֆի-
զի ո լո գի ա կան և կեն սա քի մի ա կան 
հատ կա նիշ նե րի, իսկ «PhyloChip™» միկ-
րո չի պե րի մե թո դը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս բակ տե րի ա նե րի տար բե րա կումն 
իրա կա նաց նելու ըստ նրանց հիբ րի դի-
զա ցի ոն առանձ նա հատ կու թյուն նե րի` 
հիմն վե լով օպե րա տիվ տաք սո նո միկ 
մի ա վոր նե րի` OTU, որոշ ման վրա [Hօfle 
M.G. et al., 2008]:

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե-
րը՝ իրա կա նաց ված «PhyloChip™»-ով, 
ցույց են տա լիս, որ #1 պրո բի ո տի կի օգ-
տա գոր ծու մը նպաս տում է հի վանդ նե րի 
աղի քային միկ րոֆ լո րա յում լակ տո բակ-
տե րի ա նե րի OTU -ե րի ավե լաց մա նը և 
հա կա ռա կը` «Escherichia» բակ տե րի ա-
նե րի OTU -ե րի նվազ մա նը [ն կար 1, 2]: 

Հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են 
նաև, որ «Escherichia» բակ տե րի նե րի 
տա րած վա ծու թյու նը հի վանդ նե րի աղի-
քային միկ րո բի ո տա յում հա վաս տի ո րեն 
ավե լա նում է «#2 Կո լի բակ տե րոն» պրո-
բի ո տի կն ըն դու նե լուց ան մի ջա պես հե-
տո, ին չը դիտ վում է նաև PhyloChip™ 
անա լի զի ար դյուն քում [ն կար 3]: 

Ա ղի քային Escherichia և Lactobacillus 
բակ տե րի ա նե րի հա մար կա տար վել է 
նաև PhyloChip™ անա լի զի և կուլ տու-
րալ մե թո դի հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյուն [ն կար 4, 5]: Հա մե մա տու թյուն նե րի 
հա մար օգ տա գործ վել են «PhyloChip™» 
անա լի զի հիբ րի դի զա ցի այի ցու ցա-
նիշ նե րը և կուլ տի վա ցի ոն մե թո դի օգ-
նու թյամբ գնա հատ ված բակ տե րի ալ 
խտու թյուն նե րը՝ մինչ պրո բի ո տի կա թե-
րա պի ան և նրա նից հե տո (a և b փու-
լեր): Հա մե մա տու թյուն նե րի հա մար 
օգ տա գործ վել են a և b փու լե րին հա-
մա պա տաս խա նող հիբ րի դի զա ցի այի 
ցու ցա նիշ նե րի և կուլ տի վա ցի ոն մե թո դի 
օգ նու թյամբ գնա հատ ված բակ տե րի ալ 
խտու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն-
նե րը: Ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են 
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նկար 4- 5-ո ւմ:
 Հա մա ձայն ու սում նա սի րու թյուն նե րի 

ար դյունք նե րի՝ եր կու մե թոդ նե րի օգ-
նու թյամբ «Escherichia» և «Lactobacillus» 
բակ տե րի ա նե րի հա մար ստաց ված 
տվյալ նե րի միջև գո յու թյուն ու նի հա մա-
պա տաս խա նու թյուն: Չնա յած վի ճա կագ-
րա կան հա վաս տի ար դյունք նե րին (հա-
մա պա տաս խա նա բար P = 0.002517 և P = 
0.034257), այ նո ւա մե նայ նիվ, նկար 4-5-ի 
տվյալ նե րը նաև վկա յում են, որ կուլ տու-
րալ և «PhyloChip™» անա լիզ տվյալ նե րի 
միջև որոշ նմուշ նե րի դեպ քում կան ան-
հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ:

 Հայտ նի է, որ սնուն դը կա րող է ազ-
դել աղի քային միկ րո բի ո տայի քա-
նա կա կան և որա կա կան կազ մի վրա 
[de Wouters T., Dore J., Lepage P., 2012; 
Albenberg L.G., 2012]: Որոշ նմուշ նե րում 

PhyloChip™ անա լի զի և կուլ տու րալ 
մե թո դի տվյալ նե րի միջև վե րը նկա-
րագր ված տար բե րու թյուն նե րը (ն կար 
4) կա րող են բա ցատր վել աղի քային 
միկ րո բի ո տայի վրա սնն դի գոր ծո նի 
ազ դե ցու թյամբ: Մյուս կող մից` կուլ տու-
րալ անա լի զի ժա մա նակ հաշ վի է առն-
վել մի այն լակ տոզ-դ րա կան կո մեն սալ 
«Escherichia»-նե րի քա նա կը, ին չը ևս կա-
րող էր ազ դել «PhyloChip™» անա լի զի և 
կուլ տու րալ մե թո դի տվյալ նե րի միջև 
տար բե րու թյան առա ջաց մա նը: 

Այս պի սով՝ դա սա կան կուլ տու րալ 
մե թո դի և նո րա գույն «PhyloChip™» 
անա լի զի հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը 
ցույց են տվել այդ եր կու մե թոդ նե րի ար-
դյունք նե րի հա մա պա տաս խա նույ թու նը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
12.03.2015
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СРАВНИТЕЛЬНАЯОЦЕНКАМЕТОДОВДИСБАКТЕРИОЗА
 А НА ИТ МАН ВЕ ЛЯН, МА РИ НЕ БА ЛА ЯН, ЛЕ НА МАЛ ХА СЯН

 На ци о наль ный аг рар ный уни вер си те РА, от дел бе зо пас нос ти пи та ния и би о тех но ло гии стар ший 
на уч ный сот руд ник кан ди дат би о ло ги чес ких на ук

 МА РИ АН НА ИСАД ЖА НЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет, на уч ный сот руд ник

 ВАР ДАН ЦА ТУ РЯН
 Меж ду на род ная ас со ци а ция по оз до ров ле нию че ло ве ка и жи вот ных, кан ди дат ме ди цинс ких на ук 

АСТ ГИК ПЕ ПО ЯН
 На ци о наль ный аг рар ный уни вер си те РА, ве ду щий от де ла бе зо пас нос ти пи та ния и би о тех но ло-

ги и, ве ду щий на уч ный сот руд ник, док тор би о ло ги чес ких на ук

 Нес мот ря на раз ви тие ге не ти чес ких ме то дов иден ти фи ка ции мик ро ор га низ мов, мик ро
би о ло ги чес кий куль ту раль ный ме тод до сих пор ши ро ко при ме ня ет ся в ме ди цинс кой и ве те
ри нар ной прак ти ке Рес пуб ли ки Ар ме ни я. Су щест ву ют опа се ни я, что, по ми мо не воз мож нос ти 
оцен ки не куль ти ви ру е мых ви дов мик ро ор га низ мов, при ме не ние куль ту раль но го ме то да да ет 
не од ноз нач ные ре зуль та ты и для куль ти ви ру е мых бак те рий. Предс тав лен ные исс ле до ва ния 
сви де тельст ву ют о том, что куль ту раль ный ана лиз мо жет с уве рен ност ью при ме нять ся для 
иден ти фи ка ции бак те рий ро дов Escherichia и Lactobacillus при оцен ке ки шеч но го дис бак те ри о за.
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Ն կար 1. «Lactobacillus» աղի քային ման րէ նե րի տա րած վա ծու թյու նը պար բե րա կան հի վան դու թյամբ ան ձանց 
շր ջա նում «Նա րի նե» պրո բի ո տի կի մեկ ամ սյա օգ տա գոր ծու մից ան մի ջա պես հե տո: 

Ն կար 2. «Escherichia» դա սի աղի քային ման րէ նե րի տե ղա բաշ խու մը պար բե րա կան հի վան դու թյամբ ան ձանց 
աղի քային միկ րո բի ո տա յում #1 պրո բի ո տի կի մե կամ սյա օգ տա գոր ծու մից հե տո PhyloChip™ անա լի զի տվյալ-

նե րով:
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Ն կար 3. PhyloChip™ անա լի զի տվյ ալ նե րով աղի քային Escherichia ման րէ նե րի տե ղա բաշ խու  մը պար բե րա կան 
հի վան դու  թյամբ ան ձանց շր ջա նու մ #2 պրո բի ո տի կի մի  ամ սյա օգ տա գոր ծու  մի ց ան մի  ջա պես հե տո:

Ն կար 4. Պար բե րա կան հի վան դու  թյամբ ան ձանց կեղ տի նմու շ նե րու մ Escherichia բակ տե րի ա նե րի քա նա կա-
կան հա մե  մա տու  թյու  նը: Անա լիզ նե րը կա տար վել են կու լ տու  րալ և PhyloChip™ մե  թոդ նե րով: Հա մե  մատ վել են 
11 պար բե րա կան հի վանդ նե րի a և b փու  լե րի տվյ ալ նե րը` նախ քան պրո բի ո տիկ/պ լա ցե բո ըն դու  նե լը` a, և b` 

դրա նից հե տո:
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Ն կար 5. Պար բե րա կան հի վան դու թյամբ ան ձանց կեղ տի նմուշ նե րում Lactobacillus բակ տե րի ա նե րի քա նակ-
նե րի հա մե մա տու թյու նը: Անա լիզ նե րը կա տար վել են կուլ տու րալ և PhyloChip™ մե թոդ նե րով: Հա մե մատ վել 

են 15 հի վանդ նե րի a և b փու լե րի տվյալ նե րը` նախ քան պրո բի ո տիկ/պ լա ցե բո ըն դու նե լը` a, և b` դրա նից 
հե տո:
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 По ка за но, что при хро ни чес ком ст-
рес се вре мен ная ор га ни за ция го ме ос та-
ти чес ких сис тем ор га низ ма ха рак те ри-
зу ет ся инф ра ди ан ной рит мич ност ью. В 
от вет ную ре ак цию ор га низ ма на пов-
реж да ю щие фак то ры вов ле ка ет ся не 
толь ко ме зор, амп ли ту да рит ма, но 
и час то та пе ри о ди чес ких про цес сов. 
Выс ка за но пред по ло же ние о том, что 
за мед ле ние цир ка ди ан ной рит ми ки, 
от да ле ние пе ри о дов спо собст ву ет де-
синх ро ни за ции или « за паз ды ва ни ю» 
фа зо вой синх ро ни за ции меж ду по ка-
за те ля ми и ре а ли за ции за ко на пе ре ме-
жа ю щей ся ак тив нос ти функ ци о наль-
ных ст рук тур. В нас то я щей ра бо те 
при во дит ся наш опыт при ме не ния би-
о рит мо ло ги чес ко го под хо да к вы яв ле-
нию ро ли за тяж ной ст ресс-ре ак ции на 
цир ка ди ан ную ци то ки не ти ку лей ко ци-
тов кро ви. 

К лю че вые сло ва: цир ка ди ан ный 
ритм, ульт ра ди ан ный ритм, инф ра
ди ан ный ритм, ст ресс, лей ко ци ты, 
кор ти кос те рон. 

Гар мо ни чес кое вза и мо дейст вие 
функ ций ор га низ ма с ус ло ви я ми внеш-
ней сре ды оп ре де ля ет уро вень об щей 
ре ак тив нос ти и ре зис тент нос ти ве ду-
щих фи зи о ло ги чес ких сис тем. На ру ше-
ние ука зан но го вза и мо дейст вия мо жет 
стать пус ко вым мо мен том в эти о ло гии 
па то ло ги чес ких про цес сов. Из вест но, 
что при мно гих па то ло ги чес ких сос-
то я ни ях пер во на чаль но наб лю да ют ся 
сд ви ги имен но в цик лич нос ти фи зи о-
ло ги чес ких про цес сов [1]. В пос лед ние 
го ды в раз лич ных об лас тях ме ди ци ны 

для вы яв ле ния сос то я ний, пред шест-
ву ю щих кли ни чес ко му про яв ле нию 
бо лез ни, и для оцен ки ус пеш нос ти 
про во ди мой те ра пии дос та точ но ши-
ро ко при ме ня ет ся хро но би о ло ги чес кий 
под ход, ос но ван ный на уче те из ме не-
ний фи зи о ло ги чес ких по ка за те лей во 
вре ме ни [4]. 

П ри ст рес се из ме не ния хро но би-
о ло ги чес ких ха рак те рис тик на ря ду с 
дру ги ми па ра мет ра ми мо гут яв лять-
ся са мос то я тель ны ми по ка за те ля ми 
функ ци о наль ных ре зер вов ор га низ ма, 
тя жес ти пе ре не сен но го воз дейст вия 
и эф фек тив нос ти восс та но ви тель ных 
про цес сов. Из все го мно го об ра зия би-
о ло ги чес ких рит мов на и бо лее ин те-
рес ным и перс пек тив ным яв ля ет ся 
исс ле до ва ние цир ка ди ан ных или око-
ло су точ ных рит мов в свя зи с их ус-
той чи вост ью, восп ро из во ди мост ью и 
ме то ди чес кой дос туп ност ью. 

Цел ью ра бо ты яви лось вы яв ле ние 
осо бен нос тей хро но би о ло ги чес ких ха-
рак те рис тик лей ко ци тов кро ви и кор-
ти кос те ро на при ст рес се. 

 Ма те ри ал и ме то ды
 Экс пе ри мен таль ная ра бо та вы пол-

не на на 20 кро ли ках-сам цах по ро ды 
шин шил ла мас сой 2608.0 ± 87.0 г. Ст-
ресс восп ро из во ди ли пос редст вом еже-
су точ но го (в те че ние 2 не дель) 1-1.5- 
ча со во го элект ри чес ко го разд ра же ния 
(час то та – 100 Гц, про дол жи тель ность 
-1мс, си ла то ка -5-20 мА) зад ней ко неч-
нос ти жи вот ных при по мо щи ипуль са-
то ра «Э И-1» [3]. В ка чест ве конт ро ля 
ис поль зо ва ли 15 ин такт ных кро ли ков. 

ЛЮ СЯ БА БА ЯН 
Ар мянс кий Ме ди цинс кий Инс ти тут,  

за ве ду щий ка фед рой па то ло ги чес кой фи зи о ло ги и,  
док тор ме ди цинс ких на ук

 БИ О РИТ МО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ СТ РЕС СА
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У всех жи вот ных, на чи ная с 12-ых су-
ток экс пе ри мен та, из уш ной ве ны в 
те че ние 2-х су ток с 4-ча со вы ми ин-
тер ва ла ми за би ра ли кровь. Жи вот ные 
на хо ди лись в ин ди ви ду аль ных клет ках 
на обыч ном ра ци о не пи та ния и име ли 
сво бод ный дос туп к во де.

Об ак тив нос ти ги по та ла мо-ги по фи-
зар но-над по чеч ни ко вой сис те мы су ди-
ли по воз рас та нию ме зо ра и амп ли ту ды 
рит мов кор ти кос те ро на в кро ви.

П ри го тов ле ние маз ков кро ви и диф-
фе рен ци аль ный подс чет лей ко ци тов 
про во ди ли по об щеп ри ня тым ме то дам. 
Для оцен ки па ра мет ров би о ло ги чес-
ких рит мов ис поль зо ва ли не ли ней ный 
ме тод на и мень ших квад ра тов и ме тод 
оцен ки пов то ря е мос ти фраг мен тов 
исс ле ду е мой кри вой, ос но ван ный на 
дис пер си он ном ана ли зе [2].

 Рит мы груп пи ро ва лись сог лас но 
меж ду на род ной клас си фи ка ции [6]. 
Рит мы в ин тер ва ле от 3 до 20 ча сов 
при ни ма лись за ульт ра ди ан ны е, от 20 
до 28 ча сов - за цир ка ди ан ны е, от 28 до 
96 ча сов – за инф ра ди ан ны е. 

 Ре зуль та ты и об суж де ни е
 Ре зуль та ты исс ле до ва ния по ка за-

ли, что у ин такт ных жи вот ных рит-
мы лей ко ци тов в ос нов ном ста тис ти-
чес ки дос то вер ные (в сред нем 68%). 
Сре ди дос то вер ных рит мов до ми ни ру-
ет цир ка ди ан ный ди а па зон (в сред нем 
88%). Ульт ра- и инф ра ди ан ных рит-
мов ста тис ти чес ки дос то вер но мень ше 
(p<0.001) по срав не нию с рит ма ми цир-
ка ди ан но го ди а па зо на (табл. 1).

Не об хо ди мо от ме тить, что дос то-
вер ные рит мы эо зи но фи лов, па лоч-
ко я дер ных нейт ро фи лов и мо но ци тов 
в 100% слу ча ев име ют цир ка ди ан ный 
ха рак тер (табл.1). Ре зуль та ты исс ле до-
ва ний по ка за ли так же, что у ин такт ных 
жи вот ных дос то вер ные рит мы кор ти-
кос те ро на в кро ви име ют в ос нов ном 
цир ка ди ан ный ха рак тер. Ак ро фа зы 

рит мов лей ко ци тов и кор ти кос те ро на 
име ют ин ди ви ду аль ный ха рак тер и в 
боль шинст ве слу ча ев сов па да ют с про-
ме жут ком от 6.00 до 24.00 ча сов. 

 Под вли я ни ем дли тель но воз дейст-
ву ю щих ст рес сор ных фак то ров про ис-
хо дят из ме не ния вре мен ной ст рук ту ры 
лей ко ци тов кро ви (табл. 2). При ст рес се 
уве ли чи ва ет ся про цент ста тис ти чес ки 
не дос то вер ных рит мов. Дос то вер ные 
рит мы в сред нем расп ре де ля ют ся сле-
ду ю щим об ра зом: в 50% слу ча ев цир ка-
ди ан ны е, в 30% - ульт ра ди ан ны е, в 20% 
- инф ра ди ан ны е. Дос то вер ные рит мы 
кор ти кос те ро на в 100% слу ча ев на хо-
дят ся в инф ра ди ан ном ди а па зо не, а эо-
зи но фи лов – в ульт ра ди ан ном. Ме зо-
ры и ап ли ту да рит мов кор ти кос те ро на 
дос то вер но боль ше, чем у ин такт ных 
жи вот ных (табл. 2).

 Та ким об ра зом, лей ко ци там ин такт-
ных жи вот ных при су щи цир ка ди ан ные 
рит мы с внут рен ней синх ро ни за ци ей 
по пе ри о ду меж ду рит ма ми от дель ных 
групп лей ко ци тов и с оп ре де лен ной 
ве ли чи ной ме зо ров и амп ли туд. Ак ро-
фа зы рит мов но сят ин ди ви ду аль ный 
ха рак тер и не од ноз нач ны. Под вли я ни-
ем ст рес сор ных фак то ров ци то ки не-
ти ка кро ви ре ор га ни зу ет свою вре мен-
ную ст рук ту ру, ко то рая зак лю ча ет ся в 
транс фор ма ции цир ка ди ан но го пе ри о-
да в не пе ри о ди чес кие ко ле ба ни я. Сре-
ди дос то вер ных рит мов уве ли чи ва ет ся 
про цент ульт ра- и инф ра ди ан ных рит-
мов. На ми бы ло по ка за но [2], что ст-
рук ту ра го ме ос та тис ти чес ких сис тем 
ор га низ ма при хро ни чес ком ст рес се 
ха рак те ри зу ет ся инф ра ди ан ной ор га-
ни за ци ей.
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 Таб ли ца 1
 Ме зо ры и амп ли ту да (M±m) рит мов кор ти кос те ро на (в нмоль/л) и лей ко ци тов (в %) 

и ульт ра-, цир ка- и инф ра ди ан ное расп ре де ле ние (в %) ста тис ти чес ки дос то вер ных 
рит мов у ин такт ных жи вот ных

По ка за тель Дос то вер-
ные рит мы

Ульт ра-
ди ан ные 
рит мы

Цир ка ди ан-
ные рит мы

Инф ра ди ан-
ные рит мы Ме зор Амп ли ту да

Кор ти кос те рон 80 0 63 47 23.0±2.5 18.2±
2.8

Э о зи но фи лы 60 0 100 0 1.3±0.3 0.89±
0.2

Па лоч ко я дер-
ны е 60 0 100 0 1.8±0.18 0.7±

0.13

Сег мен то я дер-
ны е 60 33 67 0 38.9±2.5 7.15±

0.9

Лим фо ци ты 80 0 75 25 50.9±2.5 11.76±2.06

Мо но ци ты 80 0 100 0 6.3±0.8 2.3±
0.3

В се го/ лей ко-
ци ты 68 6 88 6 - -

Таб ли ца 2
 Ме зо ры и амп ли ту да (M±m) рит мов кор ти кос те ро на (в нмоль/л) и лей ко ци тов (в %) 

и ульт ра-, цир ка- и инф ра ди ан ное расп ре де ле ние (в %) ста тис ти чес ки дос то вер ных 
рит мов у жи вот ных при ст рес се

По ка за тель Дос то вер-
ные рит мы

Ульт ра ди ан-
ные рит мы

Цир ка ди ан-
ные рит мы

Инф ра ди ан-
ные рит мы Ме зор Амп ли ту да

Кор ти кос-
те рон 70 0 0 100 3.33±2.2** 30.9±

2.3**

Э о зи но фи-
лы 20 100 0 0 0.5±

0.02**
0.5±
0.03

Па лоч ко я-
дер ны е 40 0 50 50 1.23±0.2 0.9±

0.2

Сег мен то я-
дер ны е 0 - - - 26.8±3.5** 5.9±

1.3

Лим фо ци ты 60 33 65 0 67.6±2.5*** 3.7±
1.3**

Мо но ци ты 80 25 50 25 5.0±
0.7

1.7±
0.4

В се го/ лей-
ко ци ты 40 30 50 20 - -

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,рассчитанныепоотношениюкданныминтактныхживотных
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 За мед ле ние цир ка ди ан ной рит ми ки 
соз да ет ус ло вия для по вы ше ния эф фек-
тив нос ти восс та но ви тель ных про цес сов 
в ус ло ви ях хро ни чес ко го ст рес са. Од на-
ко это яв ле ние наб лю да ет ся да ле ко не 
всег да. Воз мож но, в тех слу ча ях, ког да 
для обес пе че ния ре зис тент нос ти ор га-
низ ма тре бу ет ся уча ще ние ко ле ба ний, 
от дель ные ст рук ту ры, воп ре ки сво им 
собст вен ным ин те ре сам, ре а ги ру ют на 
тре бо ва ние ор га низ ма имен но по доб ным 
об ра зом, что вы ра жа ет ся в уве ли че нии 
час то ты ко ле ба ний. Ве ро ят но, с дан ной 
точ ки зре ния мож но об ъяс нить уве ли-
че ние ульт ра ди ан ных рит мов лей ко ци-
тов в ус ло ви ях хро ни чес ко го ст рес са. 
Выс ка за но пред по ло же ни е, что имен но 
ульт ра ди ан ным ком по нен там при над ле-
жит важ ная роль в про цес сах адап та ции 
[7]. Для нас бы ло нес коль ко не о жи дан-
ным од нов ре мен ное по вы ше ние ме зо ров 
рит мов кор ти кос те ро на и лим фо ци тов 
кро ви при ст рес се. Од на ко на до от ме-
тить, что ес ли у ин такт ных жи вот ных 
раз ность меж ду ак ро фа за ми кор ти кос те-
ро на и лим фо ци тов сос тав ля ла от 1 до 6 
ча сов, то в ус ло ви ях хро ни чес ко го ст-
рес са ак ро фа за лим фо ци тов на хо ди лась 

в ан ти фа зе с ак ро фа зой кор ти кос те ро на. 
При за тяж ной ст ресс-ре ак ции но вое сос-
то я ние ней ро эн док рин ной и ст ресс-п ро-
тек тор ных сис тем, – с од ной сто ро ны, 
но вый уро вень их вре мен ной ор га ни за-
ции – с дру гой, оп ре де ля ют пе рест рой ку 
ре жи ма ра бо ты ци то ки не ти ки, нап рав-
лен ную на сох ра не ние от но си тель но го 
пос то янст ва сос та ва лей ко ци тов кро ви.

В ус ло ви ях хро ни чес ко го ст рес са ре-
зис тент ность ор га низ ма дос ти га ет ся в 
ре зуль та те ра бо ты мно жест ва функ ци-
о наль ных сис тем, из ме ня ет ся ха рак тер 
сло жив ших ся свя зей вре мен ной ор га-
ни за ци и. Ве ро ят но, по э то му ста но вит-
ся воз мож ным од нов ре мен ное по вы-
ше ние ме зо ров рит мов лим фо ци тов и 
кор ти кос те ро на. С сис тем ных по зи ций 
проб ле ма ст рес са тес но свя за на с ин ди-
ви ду аль ной ре ак ци ей ор га низ ма на од но-
тип ные ст рес со ры [5]. Вы яв лен ные на ми 
цир ка-, ульт ра- и инф ра ди ан ные рит мы, 
а так же не пе ри о ди чес кие ко ле ба ния ци-
то ки не ти ки кро ви сви де тельст ву ют об 
ин ди ви ду аль нос ти ре ак ций кле ток кро-
ви жи вот ных на один и тот же ст рес сор. 

Да та предс тав ле ние стат ьи: 16.02.2015

ЛИТЕРАТУРА
1. А гад жа нян Н. А., Пет ро ва В. И., Ра дыш И. В. и др. Хро но фи зи о ло ги я. Хро но фар ма ко ло гия и хро

но те ра пи я. Вол гог рад: Издво ВолГ МУ, 2005, 336 с.
2.  Ба ба ян Л. А., Шас тун С. А. Хро но би о ло ги чес кие сис те мы ст рес са. Мед. На у ка Ар ме ни и, 1999, 

34, с. 8284.
3.  Вар та пе тов Б. А., Бон да рен ко Л. А., Тран до фи ло ва Г. М. Вли я ние дли тель но го ст рес са на сис

те му ги по физ над по чечни киго на ды у кро ли ков раз но го воз рас та. Фи зи ол. Жур нал, 1984, 2, с. 
243245. 

4. Ко ма ров Ф. И., Ра по порт С. И. Хро но би о ло гия и хро но ме ди ци на. М.: Три а даХ, 2000, 488с.
5. К ры жа новс кий Г. Н. Би о рит мы и за кон ст рук тур нофунк ци о наль ной вре мен ной диск рет нос ти 

би о ло ги чес ких про цес сов. В. кн.: « Би о ло ги чес кие рит мы в ме ха низ мах ком пен са ции на ру шен
ных функ ций». М., 1993, с. 2034.

6. Van Gelder R. N., Krasnow M. A. Partners in time. Ciircadian rhythms. Curr. Biol., 1996, 6, 3, р. 244
246.

7. Wallner F. Restactivity cycle in man. Biomed. Tech. (Berl), 1996, 41, 5, p. 132137.



38

ՍԹՐԵՍԻ ԲԻՈՌԻԹՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏԸ
ԼՈՒՍՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆ

Հայկական բժշկական ինստիտուտի 
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր

Այս աշ խա տան քում ու սում նա սիր ված է ա րյան լեյ կո ցիտ նե րի և պլազ մայի կոր տի
կոս տե րո նի շուր ջօ րյա ռիթ մե րը 15 ին տակտ և 20 ի մո բի լի զա ցի ոն ցա վային ստ րե սի են
թարկ ված ճա գար նե րի մոտ: Կեն դա նի նե րից ա րյու նը վերց վել է 4 ժամ ին տեր վալ նե րով, 48 
ժամ վա ըն թաց քում: Սի նու սոի դալ ռիթ մե րի պա րա մետ րե րը ո րոշ վել են ա մե նա փոքր քա
ռա կու սի նե րի ո չգ ծային մե թո դով, ի սկ ոչ սի նու սոի դալ ռիթ մե րի նը՝ դիս պեր սի ոն ա նա լի զի 
մե թո դով: Ին տակտ ճա գար նե րի մոտ ա րյան լեյ կո ցիտ նե րի և կոր տի կոս տե րո նի ռիթ մե րը 
63100% դեպ քում ու նեն շուր ջօ րյա կա ռուց վածք: Ին տակտ կեն դա նի նե րի հետ հա մե մա տած՝ 
ի մո բի լի զա ցի ոն ցա վային ստ րե սի են թարկ ված ճա գար նե րի մոտ տե ղի է ու նե նում ա րյան 
լեյ կո ցիտ նե րի և կոր տի կոս տե րո նի ռիթ մե րի պա րա մետ րե րի փո փո խու թյուն, ո րը ար տա
հայտ վում է պար բե րու թյան, մե զո րի և ա մպ լի տու դի փո փո խու թյամբ:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը 16.02.2015:

BIORHYTHMOGICAL ASPECT OF THE STRESS
LYUSYA BABAYAN

Armenian medical institute, Head of the chair of pathological physiology
Doctor of medical sciences 

The circadian rhythms of blood leukocytes and blood plasma corticosterone are studied in 
this work. Blood has been taken at intervals of 4 hours within 48 hours from 15 intact rabbits 
and 20 rabbits subjected to immobilization painful stress. Sinusoidal rhythm parameters have 
been estimated by nonlinear method of smallest squares and nonsinusoidal rhythms by dispersion 
analysis. The intact rabbits' blood leukocytes and blood plasma corticosterone rhythms are 
circadian in 63100% of cases. In comparison to intact animals there occur rhythm parameter 
changes of leucocytes and corticosterone to rabbits subjected to immobilization painful stress, 
which are expressed in the alterations of period, mesor and amplitude. 
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 На сов ре мен ном фар ма цев ти чес ком 
рын ке, где гра ни цы меж ду ле карст вен ным 
средст вом и би о ак тив ны ми до бав ка ми не 
всег да чет ко оп ре де ле ны, важ ным ас пек-
том яв ля ет ся на ли чие ва ли ди ро ван ных ана-
ли ти чес ких ме то дов, с по мощ ью ко то рых 
бу дет воз мож но быст ро е, се лек тив ное оп-
ре де ле ние при сутст вия хи ми чес ких ком-
по нен тов и их ко ли чест вен ное со дер жа ние 
в би о ло ги чес ки ак тив ных до бав ках (БАД). 
Сог лас но нор мам все мир ной ор га ни за ции 
зд ра во ох ра не ни я, ле карст вен ные ве щест-
ва и их ана ло ги зап ре ще ны к ис поль зо ва-
нию в сос та ве БАД. Вви ду сло жив шей ся 
си ту а ции воп рос об усо вер шенст во ва нии 
про це ду ры об на ру же ния пос то рон них ве-
ществ, не за яв лен ных в сос та ве БАД, сто ит 
дос та точ но ост ро. Од на ко на се год няш ний 
день в ли те ра тур ных ис точ ни ках от сутст-
ву ет ка ка я-ли бо ин фор ма ция по про це ду ре 
конт ро ля БАД на на ли чие силь но дейст ву ю-
щих ве ществ или ле карст вен ных средств, 
в то вре мя как в прак ти ке су деб но-хи ми-
чес ких исс ле до ва ний име ют ся фак ты об-
на ру же ния дан ных ве ществ в би о ло ги чес-
ки ак тив ных до бав ках к пи ще.

 Цель исс ле до ва ни я: Раз ра бот ка и ва-
ли да ция ме то да оп ре де ле ния син те ти чес-
ких ин ги би то ров фос фо ди ез те раз–5 (Та да-
ла фи ла, Сил де на фи ла, Вар де на фи ла) в БАД 
по ме то ду ВЭЖХ. 

К лю че вые сло ва: ва ли да ци я, би о ло ги-
чес ки ак тив ные до бав ки (БАД), та да ла фил, 
сил де на фил, вар де на фил, ВЭЖХ.

 Ре ак ти вы и при бо ры, ко то рые ис поль-
зо ва лись в исс ле до ва ни и:

 Во да для ВЭЖХ
Т риф то рук сус ная кис ло та (TFAAC) 

Carl Roth
 Ме та нол, Rotisolv â HPLC Grade Carl Roth 
А це то нит рил, Rotisolv â HPLC Grade 

Carl Roth
 Центр ти фу га Universal, HETTICH-

Zentrifugen
 Ве сы AE240S, Mettler GmbH
 Сис те ма вы со ко эф фек тив но го жид-

кост но го хро ма тог ра фи ро ва ния с ди од-
ной мат ри цей SHIMADZU 2010DIODE ARRAY 
DETECTION (HPLC_DAD)

 Фильтр для про бо под го тов ки: 0.45 µm 
Millipore Millex-HV

Ус ло вия ВЭЖХ
П ри бор: HPLCDAD SHIMADZU 2010EV
 Сис те ма сбо ра и об ра бот ки ре зуль

та тов: LS Solution Software Quick Manual
 Под виж ная фа за: MeCN: H2O: TFAAC
С ко рость по то ка под виж ной фа зы: 

1 мл/ мин
 Ко лон ка: RP C18, 250x4.6mm, 5µm 
Об ъём ин ъек ции про бы: 20µl
 Тем пе ра ту ра ко лон ки: 40 ºC
Д ли на вол ны де тек ти ро ва ни я: ос нов-

ной сиг нал при 285 nm
П ри го тов ле ние стан дарт ных раст

во ров и пост ро е ние ка либ ро воч но го 
гра фи ка

П ри про ве де нии пред ва ри тель ной ка-
либ ров ки для ко ли чест вен но го оп ре де ле-
ния та да ла фи ла, сил де на фи ла, вар де на фи-
ла ис поль зо ва лись раст во ры стан дар тов в 
сле ду ю щих кон цент ра ци ях:

 Та да ла фил: - 1.012; 0.506; 0.253; 0.1012; 
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0.0506; 0.0253 мг/мл
 Вар де на фил: - 1.012; 0.506; 0.253; 0.1012; 

0.0506; 0.0253 мг/мл 
Сил де на фил: – 1.024; 0.512; 0.256; 0.1024; 

0.0512; 0.0256 мг/мл (рис.1,2).
П ри го тов ле ние ис ход ных раст во ров:
1. Вз ве си ли 75.9 мг (точ ная на вес ка) 

стан дарт но го об раз ца та да ла фи-
ла (working standard, № 2) в 25мл 
-мер ной кол бе, раст во ри ли в 2 мл 
аце то нит ри ле, до ве ли ме та но лом 
до мет ки.

2. Вз ве си ли 75.9 мг стан дарт но-
го об раз ца вар де на фи ла (working 
standard, № 1) в 25 мл- мер ной 
кол бе, раст во ри ли и до ве ли ме та-

но лом до мет ки.
3. Вз ве си ли 76.8 мг стан дарт но-

го об раз ца сил де на фи ла (working 
standard, № 5) в 25 мл- мер ной 
кол бе, раст во ри ли и до ве ли ме та-
но лом до мет ки.

 Ра бо чий стан дарт ный раст вор по лу чи-
ли, сме ши вая по 10 мл ис ход ных стан дарт-
ных раст во ров. Для оп ре де ле ния точ нос ти, 
пра виль нос ти, ли ней нос ти и восп ро из во-
ди мос ти ана ли ти чес ко го ме то да осу ществ-
ле но че ты рехк рат ное вве де ние 6 раз лич-
ных доз стан дарт но го раст во ра та да ла фи ла, 
сил де на фи ла, вар де на фи ла и оп ре де ле но 
от но си тель ное отк ло не ние и кор ре ля ци-
он ный фак тор ка либ ро воч ной кри вой.

 
Рис.1.Калибровочныеграфикифосфодиезтераз–5

К вад рат ли ней но го ко эф фи ци ен та 
кор ре ля ции (R2) ха рак те ри зу ет сте пень 
со от ветст вия меж ду рег рес си он ной мо-
дел ью и ис ход ны ми дан ны ми. В дан ном 
слу чае из ме не ние за ви си мой пе ре ме ной 
опи сы ва ет ся рег рес си он ным урав не ни ем. 
Ко эф фи ци ент кор ре ля ции R2 = 0.9996; 
0.9998; 0.9998, что сви де тельст ву ет о 
на ли чии пря мой ли ней ной за ви си мос ти 

меж ду пло щад ью пи ка ис пы ту е мых ком-
по нен тов и их кон цент ра ций в об раз це.

 По лу чен ные дан ны е, вне сен ные в 
сис те му ВЭЖХ, ис поль зо ва лись при рас-
че те кон цент ра ции во вре мя ли ней нос ти. 
Про во ди лось как внут рид нев ны е, так и 
сре дид нев ние про вер ки точ нос ти и восп-
ро из во ди мос ти ме то да (с хе ма 1.2).
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С хе ма 1.
 Ре зуль та ты внут рид нев ной про вер ки точ нос ти и восп ро из во ди мос ти

С хе ма 2. 
Ре зуль та ты сре дид нев ной про вер ки точ нос ти и восп ро из во ди мос ти

По лу чен ные зна че ния % CV сви де-
тельст ву ют о дос та точ ной сте пе ни со-
от ветст вия меж ду ис тин ным зна че ни ем 
оп ре де ля е мо го ве щест ва и его зна че ни-
ем, расс чи тан ным по дан ной ме то ди ке. 

П ри ра бо те с БАД слож ной сто ро ной 
про бо под го тов ки явля ет ся мно го ком-
по нент ная мат ри ца, и по рой труд но с 
точ ност ью оп ре де лить под лин ность со-

дер жа щих ся ком по нен тов. Ис поль зо ва-
ние УФ де тек то ра с ди од ной мат ри цей 
(УФДМ) поз во ля ет на и луч шим об ра зом 
изу чить УФ спектр об на ру жи ва е мых 
ком по нен тов и срав нить с УФ спект ром 
стан дарт но го об раз ца для окон ча тель но-
го подт вер же ния при сутст вия дан но го 
хи ми чес ко го ком по нен та (рис. 2,3).
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 Пос ле окон ча ния ва ли да ции ана ли ти-
чес ко го ме то да бы ла про ве де на его ап-
ро ба ция для ана ли за раз лич ных БАД как 
в Ар ме ни и, так и за ру бе жом. При под-
го тов ке проб из по рош ка би о ло ги чес ки 
ак тив ной до бав ка (БАД) для оп ре де ле ния 
та да ла фи ла, вар де на фи ла, сил де на фи-
ла вз ве си ли 35 мг по рош ка из таб ле ток 
БАД в 25 мл-мер ной кол бе и до ба ви ли 
15 мл аце то нит ри ла, смесь ин тен сив но 
вст ря хи ва ли, пос та ви ли в ульт раз ву ко-

вую ба ню на 15-20 мин., за тем ох ла ди-
ли и до ба ви ли аце то нит ри ла до мет ки. 
Цент ри фу ги ро ва ли и фильт ро ва ли су-
пер на тант с по мощ ью 0.45 µm Millex-HV 
фильтрa и оп ре де ли ли кон цент ра цию 
та да ла фи ла, вар де на фи ла, сил де на фи ла 
ме то дом ВЭЖХ.

В ис пы ту е мых об раз цах БАД рас ти-
тель но го про ис хож де ния бы ли об на ру-
же ны та да ла фил 37.5 мг/ таб (рис. 4,5).
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 Ре зуль та ты и их об суж де ни е:
В нас то я щей стат ье пред ло же на ме то-

ди ка оп ре де ле ния со дер жа ния син те ти-
чес ких ин ги би то ров фос фо ди ез те раз – 5 
(Та да ла фи ла, Сил де на фи ла, Вар де на фи ла) 
в БАД по ме то ду ВЭЖХ. Ва ли да цию раз-
ра бо тан ной ме то ди ки осу ществ ля ли по 
сле ду ю щим па ра мет рам: спе ци фич ность, 
ли ней ность, пра виль ность, пов то ря е-

мость, чувст ви тель ность, при год ность 
хро ма тог ра фи чес кой сис те мы и ус той-
чи вость. Пред ла га е мая ме то ди ка ха рак-
те ри зу ет ся вы со кой эф фек тив ност ью, 
хо ро шей раз ре ша ю щей спо соб ност ью 
и спе ци фич ност ью. Пра виль ность на-
хо дит ся в пре де лах от 97.08 % до 102.9 
% . Ме то ди ка по ка за ла ли ней ный ха рак-
тер за ви си мос ти ис тин но го от най ден-
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но го зна че ния со дер жа ния в ди а па зо не 
кон цент ра ций 0.025 мг/мл – 1.012 мг/мл 
(R2=0.9998). От но си тель ная пог реш ность 
оп ре де ле ния та да ла фи ла, сил де на фи ла, 
вар де на фи ла сос тав ля ет от 1.75 % до 4.35 
%. Па ра мет ры сис те мы прак ти чес ки не 
под вер же ны вли я нию не боль ших из ме-
не ний в хро ма тог ра фи чес ких ус ло ви ях ( 
+ 3.0% ор га ни чес кой фа зы). 

П ри раз ра бот ке ме то ди ки бы ли по доб-
ра ны оп ти маль ные хро ма тог ра фи чес кие 
ус ло вия для эф фек тив но го раз де ле ния 
ве ществ и пол но го вы хо да из ко лон ки 
ком по нен тов. При вы бо ре сос та ва под-
виж ной фа зы бы ли исс ле до ва ны сме си 
раз лич ных раст во ри те лей (ме та нол, аце-
то нит рил, триф то рук сус ная кис ло та) с 
во дой в раз лич ных со от но ше ни ях и при 
раз ном по то ке элю и ро ва ни я. На и луч шие 
ре зуль та ты бы ли дос тиг ну ты при ис поль-
зо ва нии в ка чест ве под виж ной фа зы 60% 
во ды, 35% аце то нит ри ла и 0.5% ТФУ при 
ско рос ти по то ка под виж ной фа зы 1.0 мл/ 
мин, тем пе ра ту ра ко лон ки- 40 ºC, пре и-
му щест ва ми ис поль зо ва ния ко то рых так-
же яв ля ют ся ста биль ность по лу чен ных 
ре зуль та тов и дос туп ность для за куп ки 

не об хо ди мых ре ак ти вов на тер ри то рии 
РА. Важ ным ас пек том так же яв лял ся пра-
виль ный вы бор раст во ри те ля для пол но го 
экс тар ги ро ва ния син те ти чес ких ин ги би-
то ров фос фо ди ез те раз – 5 из БАД. Бы ло 
до ка за но, что аце то нит рил яв ля ет ся на и-
луч шим раст во ри те лем для вы шеоб на ру-
жи ва е мых ком по нен тов ука зан ных ком-
по нен тов. Ис поль зо ва ние УФ де тек то ра с 
ди од ной мат ри цей поз во ля ет на и луч шим 
об ра зом изу чить УФ спектр и срав нить 
с УФ спект ром стан дар то го об раз ца для 
окон ча тель но го пот верж де ния при сутст-
вия дан но го хи ми чес ко го ком по нен та.

 Та ким об ра зом, раз ра бо тан и ва ли ди-
ро ван вы со ко чувст ви тель ный, се лек тив-
ный, спе ци фич ный и восп ро из во ди мый 
ана ли ти чес кий ме тод для оп ре де ле ния 
со дер жа ния син те ти чес ких ин ги би то ров 
фос фо ди ез те раз – 5, в част нос ти, та да ла-
фи ла, сил де на фи ла, вар де на фи ла в би о ак-
тив ных до бав ках по ме то ду ВЭЖХ, ко то-
рый с ус пе хом мо жет быть ис поль зо ван 
для ана ли за фос фо ди ез те раз в раз лич ных 
би о ло ги чес ки ак тив ных до бав ках.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 25.02.2015
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ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՖՈՍՈԴԻԵՍԹԵՐԱԶ-5-Ի 
ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ ՏԱԴԱԼԱՖԻԼԻ, ՎԱՐԴԵՆԱՖԻԼԻ ԵՎ ՍԻԼԴԵՆԱՖԻԼԻ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ (ՎԱԼԻԴԱՑԻԱՆ) HPLC-DAD-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ

ԱՂԱՎՆԻ ԳԻՆՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային   կենտրոն,

Դեղագործական քիմիայի ֆակուլտետ

Հոդվածում ներկայացված է բարձր արդյունավետ հեղուկային քրոմատագրով 
(ԲԱՀՔ) ֆոսոդիեսթերազ5–ի ինհիբիտորներ՝ տադալաֆիլի, վարդենաֆիլի և 
սիլդենաֆիլի, որակական և քանական որոշման մեթոդը: Առաջարկվող մեթոդը օժտված 
է բարձր արդյունավետությամբ, վերարտադրելիությամբ և ճշգրտությամբ: Ճշգրտությունը 
տատանվում է 97.08% ից մինչեւ 102.9%: Մեթոդի գծայնության սահմաններն են 0.025մգ/
մլ1.012մգ/մլ, հարաբերակցության (կորելացիայի) գործակիցը՝ R2 = 0.9998, ստացված 
արդյունքների հարաբերական սխալը (% RSD) կազմել է 1.75%  4.35%: Մեթոդը կայուն է 
քրոմատագրական համակարգի պայմանների որոշակի փոփոխությունների նկատմամբ 
և հաջողությամբ կիրառվում է մի շարք կենսաակտիվ հավելումներում՝ նշված 
միացությունների որակական և քանական որոշման համար:

Հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը՝ 25.02.2015

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE METHOD FOR DETERMINING 
SYNTHETIC INHIBITORS PHOSPHODIESTERASE-5 (TADALAFIL, SILDENAFIL, 

VARDENAFIL) IN BIOACTIVE SUPPLEMENTS BY HPLC-DAD 
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The present study suggests the method for determining the content of 5phosphodiesterase 
inhibitors in biologically active supplements by HPLCDAD. The proposed method is characterized 
by high efficiency, good resolution and specificity. The accuracy range is from 97.08% to 102.9%. The 
method showed that the dependence of real content from observed content of 5phosphodiesterase 
is linear in the concentration range from 0.025mg/ml to 1.012 mg/ml with correlation coefficients 
of R2 = 0.9998. The relative error (%RSD) of tadalafil, vardenafil, sildenafil content determination 
deviates from 1.75% to 4.35%. The parameters of the system were stable to the influence of small 
changes in chromatographic conditions, except for the retention time of studying peaks. 
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 Ներ կա հե տա զո տու թյուն նե րը վե-
րա բեր ում են Պար բե րա կան հի վան դու-
թյամբ հի վանդ նե րի ա ղի քային կո մեն-
սալ «Escherichia coli» բակ տե րի ա նե րի 
հա կա բի ո տի կա կա յու նու թյան ու սում նա-
սի րու թյա նը: 

Ցույց է տր վել, որ պրո բի ո տիկ նե րի 
ըն դու նու մը հի վանդ նե րի կող մից բե-
րում է հի վանդ նե րի ա ղիք նե րում հա-
կա բի ո տի կա կա յուն ման րէ նե րի քա նա-
կա կան փո փո խու թյուն նե րի: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ կո մեն սալ «Escherichia 
coli», պրո բի ո տիկ, Պար բե րա կան հի-
վան դու թյուն, հա կա բի ո տի կա կա յու նու-
թյուն:

 Հա կա բի ո տիկ նե րի ներդ րու մը բժշ կու-
թյան մեջ հան դի սա նում էր ժա մա նա կի 
ա մե նա մեծ ձեռք բե րու մը: Սա կայն հա կա-
բի ո տիկ նե րի ան սահ մա նա փակ և չհիմ-
նա վոր ված օգ տա գոր ծու մը նպաս տել է 
տար բեր է կո հա մա կար գե րում, ի նչ պես 

նաև մար դու ա ղի քային միկ րոֆ լո րա-
յում հա կա բի ո տի կա կա յուն ախ տա ծին և 
կո մեն սալ բակ տե րի ա նե րի տա րած մա նը 
[1, 10, 19, 20, 21]:

 Մյուս կող մից՝ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը ցույց են տվել պրո բի ո տիկ նե րի 
դերն ու նշա նա կու թյու նը տար բեր հի-
վան դու թյուն նե րի բուժ ման, կան խար-
գել ման, ի նչ պես նաև ա ղի քային միկ-
րոֆ լո րա յում հա կա բի ո տի կա կա յուն 
բակ տե րի ալ շտամ նե րի քա նա կա կան 
կազ մի նվա զեց ման գոր ծում [2, 3, 4, 18, 
24, 25, 27]. 

Հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու-
թյուն նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված է ին պար զա-
բա նե լու տար բեր հի վան դու թյուն նե րով 
հի վանդ (ՊՀ, խրո նիկ կո լիտ, գաստ րիտ, 
խո ցային հի վան դու թյուն ներ) և ա ռողջ 
մարդ կանց ա ղի քային միկ րոֆ լո րա յում 
հա կա բի ո տի կա կա յուն բակ տե րի ալ ան-
ջա տուկ նե րի տա րած վա ծու թյու նը, ցույց 
են տվել, որ հի վանդ նե րի մոտ պայ մա-
նա կան ախ տա ծին բակ տե րի ա նե րի և 

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ԲԱ ԼԱ ՅԱՆ, ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ՄԻՐ ԶԱ ԲԵ ԿՅԱՆ, 
Ա ՆԱ ՀԻՏ ՄԱՆ ՎԵ ԼՅԱՆ

 Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի 
Սնն դի ան վտան գու թյան և կեն սա տեխ նո լո գի այի բաժ նի ա վագ գի տաշ խա տող,  

կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՄԱ ՐԻ ԱՆ ՆԱ Ի ՍԱ ՋԱ ՆՅԱՆ
 Հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան, գի տաշ խա տող

ՎԱՐ ԴԱՆ ԾԱ ՏՈՒ ՐՅԱՆ
 Մար դու և կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի ա,  

բժշ կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ԼԱՈՒ ՐԱ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ
Մար դու և կեն դա նի նե րի ա ռող ջու թյան բա րե լավ ման մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի ա,  

ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր 

ԱՍՏ ՂԻԿ ՓԵ ՓՈ ՅԱՆ
 Հա յաս տա նի ազ գային ագ րա րային հա մալ սա րա նի 

Սնն դի ան վտան գու թյան և կեն սա տեխ նո լո գի այի բաժ նի վա րիչ, ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող, 
կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

 ԲԱԿ ՏԵ ՐԻ ԱԼ ՀԱ ԿԱ ԲԻ Ո ՏԻ ԿԱ ԿԱՅՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ  
ՊԱՐ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ 
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հա կա բի ո տի կա կա յուն «E. coli» ան ջա-
տուկ նե րի քա նա կու թյու նը բարձր է հա-
մե մա տած ա ռողջ մարդ կանց հետ [5, 6, 
9, 11, 12, 13, 16, 17, 23]:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը և Հա-
յաս տա նում Պար բե րա կան հի վան դու-
թյան ու սում նա սի րու թյան կար ևո րու-
թյու նը, ի նչ պես նաև ՊՀ հի վանդ նե րի 
միկ րոֆ լո րա յում կոլ խի ցի նո թե րա պի այի 
հետ կապ ված տար բեր աս տի ճա նի դիս-
բի ո տիկ փո փո խու թյուն նե րը՝ ներ կա աշ-
խա տան քի նպա տակն է ու սում նա սի րել 
«Lactobacillus acidophilus INMIA 9602 Er-2 
շտամ 317/402» և «Escherichia coli M17» 
պրո բի ո տի կային բակ տե րի ա նե րի ազ-
դե ցու թյու նը ՊՀ հի վանդ նե րի ա ղի քային 
«E. coli» բակ տե րի ա նե րի քա նա կա կան 
կազ մի և հա կա բի ո տի կա կա յու նու թյան 
պրո ֆի լի վրա: 

ՆՅՈՒ ԹԵՐ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ- 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րում ը նդ գրկ-

վել են 45 ՊՀ հի վանդ ներ (15 կին և 30 
տղա մարդ, մի ջին տա րի քը՝ 30.5 ± 12.6 
տա րե կան): Հե տա զո տու թյու նից ա ռաջ 
հի վանդ նե րը չեն ըն դու նել հա կա բի ո-
տիկ ներ, պրո բի ո տիկ ներ և քի մի ո թե-
րապև տիկ դե ղա մի ջոց ներ, ի սկ հե տա-
զո տու թյան ըն թաց քում շա րու նա կել են 
ըն դու նել նշա նակ ված չա փա բա ժին նե-
րով կոլ խի ցին: 

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հի-
վանդ նե րը բա ժան վել են խմ բե րի, յու րա-
քան չյուր խմ բում՝ 15 մարդ: Հի վանդ նե րի 
ա ռա ջին խմ բին նշա նակ վել է պրո բի ո-
տիկ- 1՝ «L. acidophilus INMIA 9602 Er-2 
штамм 317/402» (Նա րի նե, Vitamax-E), 
ե րկ րորդ խմ բին՝ պրո բի ո տիկ-2՝ «E. coli 
M17» (Կո լի բակ տե րոն, Vitamax-E), եր-
րորդ խմ բին՝ պլա ցե բո: Հե տա զոտ վող-
նե րը ըն դու նել են մե կա կան դե ղա պա-
տիճ օ րը եր կու ան գամ՝ 30 օր: 

Կ ղան քային նմուշ նե րը հա վաք վել են 
2 ան գամ՝ մինչ պրո բի ո տի կո թե րա պի-
ան և պրո բի ո տի կո թե րա պի այից հե տո: 
Ֆե կալ նմու շը հա վաք վել է պլաս տի կե 
սր վակ նե րի մեջ և սա ռեց ված պայ ման-

նե րում տե ղա փոխ վել լա բո րա տո րի ա: 1 
գրամ կղան քային զանգ վա ծը լուծ վել է 
9 մլ ֆի զի ո լո գի ա կան լու ծույ թում (0,9 % 
NaCl) և 2-3 րո պե պահ վել սե նյա կային 
ջեր մաստ ճա նում: Նստ ված քը հե ռաց վել 
է ցածր ա րա գաց մամբ ցենտ րի ֆու գա-
ցի այի մի ջո ցով (700 g): Տար բեր խմ բի 
միկ րոօր գա նիզմ նե րի ա ճեց ման և նախ-
նա կան տար բե րակ ման հա մար կա տար-
վել է ցանքս սնն դային և տար բե րա կիչ 
մի ջա վայ րե րի վրա, ի սկ բակ տե րի ա նե-
րի հե տա գա տար բե րա կումն ի րա կա-
նաց վել է նրանց ֆի զի ո լո գի ա կան և 
կեն սա քի մի ա կան ա ռա նաձ նա հատ կու-
թյուն նե րի հի ման վրա` օգ տա գոր ծե լով 
հա մա պա տաս խան կեն սա քի մի ա կան 
թեստ-մի ջա վայ րեր [15]: Կղան քային 
նմուշ նե րը պահ վել են սառ նա րա նում 
–800C պայ ման նե րում՝ ԴՆԹ-ի ան ջատ-
ման հա մար:

 Հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ բակ-
տե րի ա նե րի զգա յու նու թյու նը ո րոշ վել է 
սկա վա ռա կային մե թո դով և հա կա բի ո-
տիկ նե րի հա մա պա տաս խա նա բար կոն-
ցենտ րա ցի ա նե րի մի ջա վայ րում բակ տե-
րի ա նե րի ա ճի գնա հատ ման մի ջո ցով: 
Բակ տե րի ա նե րի զգա յու նու թյան ո րոշ-
ման հա մար օգ տա գործ վել են հետ ևյալ 
հա կա բի ո տիկ նե րը՝ տետ րա ցիկ լին և 
դոք սի ցիկ լին (15 մկգ/մլ), ա մոք սի ցի լին 
(25 մկգ/մլ), քլո րամ ֆե նի կոլ (30 մկգ/մլ), 
ցե ֆա զո լին (15 մկգ/մլ), ցիպ րոֆ լոք սա-
ցին (5 մկգ/մլ):

 Ֆե կալ ԴՆԹ-ի ան ջատ ման հա մար 
օգ տա գործ վել է «ZR Fecal DNA Mini 
Prep» (ZYMO RESEARCH CORP.) և «Ultra 
Clean Fecal DNA Isolation Kit» (MOBIO 
Laboratories, Inc.): ԴՆԹ-ն պահ վել է 
սառ նա րա նում –200C պայ ման նե րում: 

Ա ղի քային բակ տե րի ալ կազ մը ու-
սում նա սիր վել է ԴՆԹ-միկ րո չի պե րով 
(PhyloChipTM). որ պես ստու գիչ օգ տա-
գործ վել է «E. coli ATCC 25922» և «ATCC 
35218, Enterococcus faecalis ATCC 29212»: 

Աշ խա տան քի փոր ձա րա րա կան դի-
տար կում նե րի օ րի նա չա փու թյուն նե-
րը գնա հատ վել են հա մա կարգ չային 
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«Excel» (Student T test) և «Multibase 2013» 
ծրագ րե րի մի ջո ցով (P< 0.05): 

ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵՐ ԵՎ ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ 
Պրո բի ո տիկ 2 –ի բու ժիչ ազ դե ցու թյու-
նը պայ մա նա վոր ված է «E. coli М-17» 
ան տա գո նիս տիկ ակ տի վու թյամբ, ի սկ 
Պրո բի ո տիկ 1-ը պա րու նա կում է «L. 
acidophilus Er-2 317/402», ո րը կար-
գա վո րում է ա ղի քային միկ րոֆ լո րան, 
նպաս տում է ա ղիք նե րում վի տա մին նե-
րի ներծծ մա նը և ի ջեց նում է խո լես տե-
րի նի մա կար դա կը ա րյան մեջ [8, 14]: 

«E. coli»–ն այն շտամն է, ո րը հա ճա-
խա կի է օգ տա գործ վում հա կա բի ո տի-
կա կա յու նու թյան մո տի տո րին գի հա-
մար, ո րով հետև այն լայն տա րած ված 
է տար բեր է կո հա մա կարգ նե րում և հեշ-
տու թյամբ է ձեռք բե րում և փո խա նա կում 
կա յու նու թյան գե նե րը ու րիշ ման րէ նե րի 
հետ [7, 22].

 Մեր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն-
քում տար բե րակ վե ցին «Escherichia» ցե-
ղին պատ կա նող 157 Օ ՏՄ:

 Նախ նա կան տվյալ նե րը ցույց տվե-
ցին, որ Պրո բի ո տիկ 1 ըն դու նե լուց հե տո 
պար բե րա կան հի վան դու թյամբ հի վանդ-
նե րի մոտ նկատ վում է «Escherichia» ցե-
ղին պատ կա նող Օ ՏՄ-նե րի քա նա կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի նվա զում (ն կար 1): 

Ըն հա նուր առ մամբ ստուգ վել է 749 
«E. coli» ան ջա տուկ նե րի զգա յու նու թյու-
նը մի շարք հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ-
մամբ (ա ղյու սակ 1, նկար 2) : 

Ա մե նա տա րած ված ֆե նո տիպն էր 
հին սերն դի հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ-
մամբ կա յուն շտամ նե րը: Կա յու նու թյու-
նը տետ րա ցիկ լին նե րի նկատ մամբ տա-
տան վում էր տար բեր խմ բե րում 64% -ից 
88% ( մինչև Պո բի ո տիկ նե րի և պլա ցե-
բոի ըն դու նու մը):

 Ցույց է տր վել բարձր կա յու նու թյուն 
β-լակ տա մային հա կա բի ո տիկ նե րի 
նկատ մամբ (38–72%): Նվա զա գույն կա-
յու նու թու նը գրանց վեց քլո րամ ֆե նի կոլ-
նե րի հա մար:

Պ րո բի ո տիկ ներ և պլա ցե բո ըն դու նե-
լուց մեկ ա միս ան ց ա մե նա տա րած ված 

«E. coli» շտամ նե րի հա կա բի ո տի կա կա-
յու թյան հատ կու թյուն նե րը փո փոխ վե-
ցին (P=0.01332), ին չը վկա յում է ա ղիք-
նե րում բակ տե ի րալ շտամ նե րի ակ տիվ 
փո փո խում նե րի մա սին (աղ. 1): Գրանց-
վել է նաև β-լակ տա մային և տետ րակ-
ցիկ լին նե րի խմ բե րի հա կա բի ո տիկ նե րի 
նկատ մամբ կա յուն շտամ նե րի քա նա կի 
նվա զում:

Ն շենք նաև, որ հի վանդ նե րի մոտ, 49-
54% բակ տե րի ալ ան ջա տուկ նե րը ցու ցա-
բե րում է ին կա յու նու թյուն 2 և ա վել հա-
կա բի ո տիկ նե րի խմ բե րի նկատ մամբ:

Պ րո բի ո տիկ նե րի ըն դու նու մից հե տո 
բազ մա կա յուն շտամ նե րի քա նա կը նվա-
զում էր բո լոր խբե րում (ն կար 2):

 Պրո բի ո տիկ 2-ի ազ դե ցու թյու նը 
հա կա բի ո տի կա կա յուն «E. coli»-նե րի 
վրա, հա վա նա բար, պայ մա նա վոր ված 
է կղան քով հա կա բի ո տի կազ գա յուն «E. 
coli М-17» շտա մի ար տա զատ մամբ: 

Իսկ Պրո բի ո տիկ 1-ի ըն դու նե լուց հե-
տո ցույց տված փո փո խու թյուն նե րը դեռ 
պա հան ջում են լրա ցու ցիչ հե տա զո տու-
թյուն ներ: 

Այս պի սով՝ հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ ՊՀ հի-
վանդ նե րի մոտ նկատ վել են պրո բի ո-
տիկ ներ ըն դու նե լուց հե տո ա ղի քային 
կո մեն սալ «E. coli»-նե րի հա կա բի ո տի-
կա կա յու նու թյան հատ կու թյուն նե րի փո-
փո խում ներ: 

Ներ կա յաց ված աշ խա տան քը կա րող 
է հիմք հան դի սա նալ պրո բի ո տի կա թե-
րա պի այի կի րառ մա նը՝ հա կա բի ո տի-
կա կա յուն ման րէ նե րի տա րած ման դեմ 
պայ քա րե լու հա մար:

 Հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վել են 
«ՄԳՏԿ А – 1980» ծրագ րի շր ջա նակ նե-
րում:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
12.02.2015
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Ա ղյու սակ 1. ՊՀ հի վանդ նե րի մոտ կո մեն սալ «E. coli»– նե րի հա կա բի ո տի կա կա յու նու թյու նը 

Կա յուն ան ջա տուկ ներ, %

Պ լա ցե բո խումբ Պ րո բի ո տիկ նե րի 
խմ բեր

Պ  ր ո  բ ի  ո  տ ի կ 
1 խումբ

Պ րո բի ո տիկ 2 
խումբ

Մինչև

N1=15

n2=99

Հե տո

N=13

n=78

Մինչև

N=30

n=148

Հե տո

N=24

n=138

Մինչև

N=15

n=87

հե տո

N=10

n=53

Մինչև

N=13

n=61

հե տո

N=14

n=85

Տետ րա ցիկ լին ներTc, 
Dc 88 55 78 60 87 64 64 59

βլակ տամ եր
Ac, Cp, Cf

54 27 52 37 38 25 72 45

Ք լո րամ ֆե նի կոլ 12 12 3 13 0 13 8 13

Զ գա յուն 11 40 13 31 13 34 13 29

Բազ մա կա յուն* 54 22 43 31 38 23 49 36

Կա յուն 35 38 45 38 56 42 30 36

*  Կա յուն ա մե նա քի չը եր կու խմ բի հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ

1 կա մա վոր նե րի քա նա կը

2 – ան ջա տուկ նե րի քա նա կը

Tc – տետ րա ցիկ լին, Dc  դոկ սի ցիկ լին, Ac – ա մոք սի ցի լին, Cp – ցիպ րոֆ լոք սա ցին, Cf –ցե ֆա զո լին
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Ն կար 1. Ա ղի քային «Escherichia» -նե րի (157 Օ ՏՄ) քա նա կա կան տար բե րու թյուն նե րը Պրո բի ո տիկ 1 ըն դու նե-
լուց հե տո: Ս թյու դեն տի Т– թես տի ար դյունք նե րը: Ստու գիչ խումբ - ՊՀ հի վանդ ներ մինչև պրո բի ո տիկ 1 ըն դու-

նե լը: Ստուգ վող խումբ - նույն հի վանդ նե րը պրո բի ո տի կի ըն դու նու մից մեկ ա միս հե տո:

* - Կա յուն ա մե նա քի չը եր կու խմ բի հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ

Ն կար 2. Պրո բի ո տիկ նե րի ազ դե ցու թյու նը ՊՀ հի վանդ նե րի հա կա բի ո տի կա կա յուն կո մեն սալ «E. coli» –նե րի 
քա նա կա կան բա ղադ րու թյան վրա:
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АР ТУР ТА ДЕ ВО СЯН
 На ци о наль ная Ака де мия на ук РА, Инс ти тут проб лем  

ин фор ма ти ки и ав то ма ти за ци и, ас пи рант

М ГЕР МАР КО СЯН
Ди рек тор Ере ванс ко го на уч но-исс ле до ва тельс ко го инс ти ту та средств свя зи, 

док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор

И МИ ТА ЦИ ОН НАЯ МО ДЕЛЬ ЭХО СИГ НА ЛОВ ДЛЯ РА ДА РА С СИН ТЕ ЗИ-
РО ВАН НОЙ АПЕР ТУ РОЙ НА ОС НО ВЕ ВХОД НО ГО ИЗОБ РА ЖЕ НИ Я

 Расс мот рен ме ха низм ге не ра ции 
эхо сиг на лов для ра да ра с син те зи ро-
ван ной апер ту рой (Р СА) на ос но ве вход-
но го изоб ра же ни я. Дан ны е, сге не ри ро-
ван ные ими та то ром, пред наз на че ны для 
уп ро ще ния раз ра бот ки и тес ти ро ва ния 
об ра бо точ ной мо ду ли РСА. Предс тав ле-
на ма те ма ти чес кая мо дель по лу че ния 
дан ных, со от ветст ву ю щих ре аль ным 
эхо сиг на лам. 

К лю че вые сло ва u сло во со че та
ни е: Ра дар, ра дар с син те зи ро ван ной 
апер ту рой, ра ди о ло ка ци я, ими та ци я, 
ими та тор, эхо сиг нал, изоб ра же ни е.

 Ра да ры с син те зи ро ван ной апер ту рой 
(Р СА) из лу ча ют зон ди ру ю щие сиг на лы 
в им пульс ном ре жи ме и осу ществ ля-
ют об зор по верх нос ти за счет пе ре ме-
ще ния но си те ля ра да ра. Раз ра бот ка и 
тес ти ро ва ние та ких сис тем до воль но 
до ро га я, пос коль ку это свя за но с ре аль-
ны ми по ле та ми. Ис хо дя из пос лед не го, 
при соз да нии РСА на хо дят ши ро кое 
при ме не ние ими та то ры эхо сиг на лов, 
с по мощ ью ко то рых по лу ча ют ся эхо-
сиг на лы, со от ветст ву ю щие ре аль ным 
[1, 2]. Ис поль зуя ими та тор, раз ра ба ты-
ва ет ся мо дуль об ра бот ки (МО) РСА, на-
чаль ные эта пы его тес ти ро ва ни я. МО - 
это ап па рат но-п рог рамм ный комп лекс, 
ко то рый, об ра ба ты вая эхо сиг на лы, 
фор ми ру ет изоб ра же ние мест нос ти. 

При со от ветст ву ю щих мо ди фи ка ци ях 
ими та то ры мо гут ис поль зо вать ся как 
сис те мы ра ди о э лект рон но го по дав ле-
ния (РЭП) РСА, цел ью ко то рых яв ля ет-
ся вве де ние в заб луж де ние сис тем РСА, 
отп рав ляя на них лож ные сиг на лы [3, 4]. 
Для ра бо ты ими та то ра нуж ны два ти-
па вход ных па ра мет ров - изоб ра же ни е, 
опи сы ва ю щее зем ную по верх ность, и 
па ра мет ры, име ю щие циф ро вое опи-
са ни е. Они за да ют ся опе ра то ром. МО, 
об ра ба ты вая ге не ри ро ван ные дан ные 
ими та то ра, дол жен по лу чить вход ное 
изоб ра же ни е.

Д ля соз да ния изоб ра же ния МО на-
кап ли ва ет ин фор ма цию в те че ние боль-
шо го ко ли чест ва пе ри о дов пов то ре ни я. 
В ре аль ной ра бо чей обс та нов ке каж дый 
пе ри од пов то ре ния сос то ит из двух 
эта пов: пе ре да чи и при ё ма. На эта пе 
пе ре да чи из лу ча ет ся пред ва ри тель но 
выб ран ный зон ди ру ю щий сиг нал. В это 
вре мя при ем сиг на лов не со вер ша ет ся. 
Да лее сле ду ет этап при е ма, где ожи да-
ет ся по лу че ние це ле во го сиг на ла. Он 
предс тав ля ет со бой от ра же ние сиг на ла, 
из лу чен ного на ми, ко то рый по лу ча ет-
ся от об ъек тов, расс мат ри ва е мых на ми 
как це ле вы е. В РСА це ле вым об ъек том 
счи та ет ся та мест ность, изоб ра же ние 
ко то рой долж но по лу чить ся. Во вре мя 
ими та ции эта мест ность расс мат ри ва-
ет ся как со во куп ность то чеч ных це лей 
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[5]. Для быст ро го вы пол не ния ал го рит-
ма как це ли расс мат ри ва ют ся цент ры 
пик се лей. Бо лее точ но ос нов ная за да ча 
РСА ими та то ра фор му ли ру ет ся как ге-
не ра ция сиг на лов, ожи да е мы на эта пе 
при е ма. Ре шая эту за да чу, ими та тор 
ста но вит ся инст ру мен том для МО.

С ге не ри ро ван ные дан ные ими та-
то ра сос то ят из вре мен ных отс че тов 
(отс чет), каж дый из ко то рых опи сы-
ва ет сиг нал, по лу чен ный в со от ветст-
ву ю щий мо мент вре ме ни. Эти отс че ты 
мож но сг руп пи ро вать на от дель ные 
пор ции по пе ри о дам (ПП). Сле до ва-
тель но, ге не ри ру е мые дан ные мож но 
предс та вить в ви де мат ри цы, где но ме-
ра столб цов - это ПП, а ст ро ки - ин дек-
сы отс че тов внут ри ПП.

 Чис ло ПП обоз на чим бук вой Mrp, оно 
яв ля ет ся вход ным па ра мет ром, за да ва-
е мым опе ра то ром. Его зна че ние оп ре-
де ля ет ся вре ме нем на коп ле ния ин фор-
ма ци и. 

Оп ре де лим чис ло отс че тов внут ри 
ПП (Nrp). Оно за ви сит от дли тель нос ти 
наб лю да е мой час ти ПП и от час то ты 
диск ре ти за ции (fs) (1). Вы бор час то ты 
диск ре ти за ции за ви сит от за дач, сто-
я щих пе ред РСА. Для ими та то ра это 
яв ля ет ся вход ным па ра мет ром. В ре-
аль ной ра бо чей обс та нов ке по лу че ние 
це ле во го сиг на ла в оп ре де лен ные мо-
мен ты на эта пе при е ма те о ре ти чес ки 
иск лю ча ет ся. МО обыч но отк лю ча ет 
при ем сиг на ла во вре мя этих мо мен тов. 
Сле до ва тель но, для по лу че ния дан ных, 
со от ветст ву ю щих ре аль ным, опе ра то-
ром за да ют ся вход ные па ра мет ры на ча-
ла и кон ца (Tst, Tend) ге не ра ции эхо сиг-
на ла внут ри ПП. 

Nrp = fs(Tend  Tst).
За да ча ге не ра ции эхо сиг на ла пе ре-

фор ми ро вы ва ет ся в рас чет мат ри цы с 
раз ме ром [Mrp x Nrp], где каж дый эле-
мент это комп лекс ное чис ло, ко то рое 
опи сы ва ет эхо сиг нал, по лу чен ный в оп-
ре де лён ный мо мент вре ме ни. Про цесс 

рас че та зна че ний эле мен тов столб цов 
(э ле мен тов внут ри каж до го ПП) иден-
ти чен, для каж до го ме ня ет ся толь ко 
по зи ция но си те ля РСА от но си тель но 
на чаль ной точ ки. Расс мот рим про цесс 
для од но го. Он сос то ит из двух эта пов: 
ази му таль ное ко ди ро ва ние и им пульс-
ное ко ди ро ва ни е.

В каж дом отс че те внут ри ПП по лу-
ча ет ся сум ма от ра же ний от нес коль ких 
це лей. Раз де лим це ли по двум кри те-
ри ям: а) це ли, ко то рые име ют рав ные 
расс то я ние от РСА, и б) це ли с оди на ко-
вы ми ази му та ми по от но ше нию к РСА. 
Ази му таль ное ко ди ро ва ние осу ществ-
ля ет ск ла ды ва ние сиг на лов от це лей по 
пер во му кри те ри ю, а им пульс ное ко ди-
ро ва ние - по вто ро му.

 А зи му таль ное ко ди ро ва ни е

 Каж дый отс чет внут ри пе ри о да пов-
то ре ния опи сы ва ет по лу чен ный эхо-
сиг нал в конк рет ный мо мент вре ме ни. 
Пред по ло жим, дли тель ность зон ди ру-
ю ще го сиг на ла сов па да ет со вре ме нем 
со от ветст ву ю щей дли тель нос ти од но го 
отс че та (1/fs), т.е. от ра же ние от каж дой 
це ли по лу ча ет ся в ви де сиг на ла, сос то-
я ще го из од но го отс че та.

 Та ким об ра зом, по лу ча ет ся, что каж-
дый отс чет опи сы ва ет цель, на хо дя щу-
ю ся на конк рет ном расс то я ни и. Но пос-
коль ку ди аг рам ма нап рав лен нос ти РСА 
до воль но ши ро ка я, то бу дут су щест во-
вать нес коль ко це лей, у ко то рых бу дет 
оди на ко вое расс то я ние от ра да ра (рис. 
1). Сле до ва тель но, в отс че те со от ветст-
ву ю щей оп ре де лен ной даль нос ти бу дет 
по лу чать ся сиг на лы от нес коль ких це-
лей.



55

 
Рис.1.Азимутальноекодирование

Э тап ге не ра ции дан ных, где об ъе ди-
ня ют ся сиг на лы от це лей с оди на ко вы ми 
даль нос тя ми от РСА, но с раз ных нап рав-
ле ний по ази му ту, на зы ва ет ся ази му таль-
ным ко ди ро ва ни ем. Пос коль ку в на шем 
слу чае ис точ ни ком, опи сы ва ю щим це ли, 
яв ля ет ся изоб ра же ни е, сле до ва тель но, 
под це ля ми с раз ны ми ази му та ми мо-
гут расс мат ри вать ся пик се ли из раз ных 
столб цов.

 Дан ны е, сге не ри ро ван ные на этом 
эта пе, долж ны стать вход ны ми для эта-
па им пульс но го ко ди ро ва ни я. Для по лу-
че ния этих дан ных со вер ша ет ся цикл по 
всем эле мен там мас си ва отс че тов внут ри 
ПП. Для каж до го эле мен та вы чис ля ет ся 
даль ность це лей (Rj), от ко то рых долж-
ны при ни мать ся эхо сиг на лы (2). Ес ли эта 
даль ность мень ше, чем расс то я ние от са-
мой близ кой це ли (Rmin), или боль ше, чем 
мак си маль ная (Rmax), это оз на ча ет, что 
сиг нал в этом эле мен те от сутст ву ет, и 
это му эле мен ту прис ва и ва ет ся зна че ние 
ноль. Для ос таль ных расс мат ри ва ют ся 

все столб цы изоб ра же ни я, и для каж до го 
столб ца (m) вы чис ля ет ся ин декс ст ро ки 
(n), со от ветст ву ю щий те ку щей даль нос-
ти. Ес тест вен но, на до иметь в ви ду, что 
в не ко то рых столб цах эта даль ность бу-
дет от сутст во вать (бу дет ма лень кая или 
боль ша я, рис. 2). Та кое слу ча ет ся, ког-
да, нап ри мер, расс мат ри ва ют ся пер вые 
отс че ты в край них столб цах. На и мень-
шая даль ность мо жет быть боль ше, чем 
даль ность, со от ветст ву ю щая это му отс-
че ту (рис. 1, R1). В таком слу чае этот ход 
прос то про пус ка ет ся. Пос ле то го как по-
лу че ны ко ор ди на ты всех пик се лей, со от-
ветст ву ю щие этой даль нос ти, вы чис ля-
ет ся сиг нал от цент ра каж до го пик се ля, 
и ре зуль тат ск ла ды ва ния прис ва и ва ет ся 
это му отс че ту (3). Расс то я ние счи та ет ся 
от цент ра пик се ля, по то му что це ле вы-
ми об ъек та ми расс мат ри ва ют ся цент ры 
пик се лей. Про цесс вы чис ле ния ин дек са 
ст ро ки пик се ля и расс то я ние от цент ра 
бу дут расс мот рены да ле е.

 
Рис.2.Азимутальноекодирование,целевойсигналвпериоде
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Rj = Rmin + 

Amne 
i 

j – k
  fs

2πRjmn

  λSj = {0 + i · 0

Σ
M

m=1

(       ), j = k,dR

j = 1,k - 1 и j = dR + 1,Nrp

k =            fs ,
2Rmin

  C

dR = 2Rmax 
fs |c ,

г де S - вы ход ные дан ные эта па ази му-
таль но го ко ди ро ва ни я, M – ши ри на изоб-
ра же ния в пик се лях, A – мас сив от но си-
тель ных ко эф фи ци ен тов, опи сы ва ю щих 
мощ ность от ра же ния от це лей, по лу ча-
е мый от яр кос ти пик се лей изоб ра же-
ни я, Rjmn – расс то я ние от цент ра пик се ля 
с ко ор ди на та ми (i, j) от РСА, λ – дли на 
вол ны сиг на ла, dR – но мер отс че та, со от-
ветст ву ю щий мак си маль ной даль нос ти, 
j – ин декс отс че та внут ри мас си ва ПП, 
m – ин декс столб ца пик се ля, n – за ра нее 

вы чис лен ный ин декс ст ро ки пик се ля, i – 
мни мая еди ни ца.

 Вер нем ся к за да че вы чис ле ния ин-
дек са ст ро ки для це ле во го пик се ля при 
за дан ном ПП и отс че та внут ри его. Пе-
ре чис лим вход ные па ра мет ры, ко то рые 
опи сы ва ют фи зи чес кие ха рак те рис ти ки 
ра да ра. РСА на хо дит ся на вы со те h, из-
лу ча ет сиг на лы под уг лом α, ши ри на ди-
аг рам мы нап рав лен нос ти по уг лу мес та 
β (рис. 3, а).

 

Рис.3.ПозицияРСАпоотношениюкземнойповерхности:

а)трехмерная,б)двумерная
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П ред по ло жим, расс мат ри ва ет ся не кий 
отс чет d, ко то ро му со от ветст ву ет даль-
ность Rd (4).

Rd = √R2
pr + h2

г де Rpr – про ек ция Rd на зем ле, h – вы-
со та но си те ля РСА, ко то рый яв ля ет ся 
вход ным па ра мет ром, Rd – вы чис ля ет ся 
ис хо дя от но ме ра отс че та. Он рав ня ет ся 
по ло ви не то го пу ти, ко то рый про хо дит 
свет за вре мя td (5). Это обус лов ли ва ет-
ся тем, что ра ди о сиг нал идет и возв ра-
ща ет ся, т.е. тот же путь пре о до ле ва ет 
два ра за. td - это вре мя, со от ветст ву ю-
щее отс че ту id, ко то рое за ви сит еще и от 
час то ты, диск ре ти за ции fs и вре ме ни, со-
от ветст ву ю ще му пер во му отс че ту (tmin) 
(6). Пос лед ний, в свою оче редь, за ви сит 
от даль нос ти РСА до на ча ла изоб ра же ния 
(ми ни маль ная даль ность, Rmin) (7):

Rd = 
tdc
2

td = tmin+
id
fs

tmin = 
2Rmin

c

Rmin = α
h
cos

г де c = 3*108 м/с – ско рость све та.
Д ля на хож де ния ин дек са ст ро ки пик-

се ля на до вы чис лить Rpr. От (5-8) по лу-
ча ет ся:

Rmin = α + 
h
cos  

idc
2fs

Ис поль зуя (9) и (4), по лу ча ет ся:

Rpr = √( )2  h2α + 
h
cos

idc
2fs

Сей час, ког да уже по лу че но зна че ние 
про ек ции Rd, мож но пе рей ти на дву мер-
ное прост ранст во – по верх ность зем ли 
(рис. 3, б):

Rpr = √R2
x + R2

y

Rx = |Rx0  mRpxx|

Rpxx = 
Larea

M

Rxo = viPRItPRI

Из фор мул (11-14) по лу ча ем фор му лу 
(15), в ко то рой ис поль зуя (10), мо жем по-
лу чить зна че ние Ry:

Ry=√R2
pr( )2Rxo=viPRItPRIm

Larea

M

г де Larea – дли на тер ри то рии по абс-
цис се, со от ветст ву ю щей изоб ра же нию 
(в ход ной па ра метр), M – ши ри на изоб ра-
же ния в пик се лях, Rpx_x – даль ность, со от-
ветст ву ю щая 1-о му пик се лю по абс цис-
се, m – ин декс расс мат ри ва е мо го столб ца 
изоб ра же ни я, Rxo – расс то я ние но си те ля 
РСА от на ча ла изоб ра же ния по абс цис се 
(под ра зу ме ва ет ся, что но си тель дви га-
ет ся по оси абс цисс с пос то ян ной ско-
рост ью), v – ско рость но си те ля РСА, iPRI 
– но мер расс мат ри ва е мо го ПП, tPRI – дли-
тель ность ПП (в ход ной па ра метр).

R1y=R1(min_pr)+nR_(px_y)
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Rpxy = 
Rwidth

N

R1 (min1 pr) = h tan α
г де Rmin_pr – про ек ция ми ни маль ной 

даль нос ти на зем ле, n – ин декс ст ро ки 
це ле во го пик се ля, Rpx_y – даль ность, со-
от ветст ву ю щая 1 пик се лю по ор ди на те, 
N – вы со та изоб ра же ния в пик се лях, Rwidth 
– даль ность, со от ветст ву ю щая изоб ра же-
нию по ор ди на те (в ход ной па ра метр).

 Из (16-18) сле ду ет, что ин декс ст ро ки 
рав ня ет ся:

n = N 
Ryh tan_ α

Rwidth

Ис поль зуя (15) и (19), вы чис ля ет ся ин-
декс n. Ес ли он на хо дит ся в ди а па зо не 
[0, N-1], то вы чис ля ет ся расс то я ние до 
цент ра пик се ля с ин дек са ми (n, m) (20-
22). Пос ле че го вы чис ля ет ся сиг нал от 
не го и на чи на ет ся про цесс для сле ду ю-
ще го столб ца (3). В про тив ном слу ча е, 
ког да n име ет дру гое зна че ние (n ∉ [0, 
N-1]), это оз на ча ет, что дан ная даль ность 
в этом столб це от сутст ву ет и сиг нал от 
это го столб ца не счи та ет ся.

Rx = |Rx0  Rpx_x(m  0.5)|

R1y=R1(min_pr)+nR_(px_y)(n0.5)

Rjmn = √R2
x + Ry

2 + h2

Ана ло гич ным об ра зом по лу ча ют ся 
ин дек сы для всех столб цов и счи та ет-
ся сум ма сиг на лов от со от ветст ву ю щих 
пик се лей (це лей). Этот про цесс пов то ря-
ет ся для всех отс че тов внут ри ПП. Та ким 
об ра зом, этап ази му таль но го ко ди ро ва-
ния за вер ша ет ся. Пос ле че го на чи на ет ся 
этап им пульс но го ко ди ро ва ни я.

Им пульс ное ко ди ро ва ни е
 На эта пе им пульс но го ко ди ро ва ния 

расс мат ри ва ют ся це ли с оди на ко вы ми 
ази му та ми. От ра же ни е, по лу ча е мое от 
пер вой (са мой близ кой) це ли, бу дет по-
лу чать ся в пер вых dc отс че тах (23). Сиг-
нал по лу ча ет ся в нес коль ких отс че тах, 
по то му что дли тель ность зон ди ру ю ще го 
сиг на ла боль ше, чем вре мя, со от ветст ву-
ю щее од но му отс че ту.

dc = tc fs

От ра же ние от вто рой це ли по лу ча ет ся 
в отс че тах с ин дек са ми [2, dc+1]. От сю да 
сле ду ет, что в пер вом отс че те по лу чит-
ся от ра же ние от од ной це ли, во вто ром 
- от двух, в трет ьем - от трех (ес ли dc не 
мень ше, чем 2 (и ли 3)) и т.д. Чис ло по-
лу ча е мых от ра же ний в сле ду ю щих отс-
че тах ли ней но вы рас тет до dc. Да лее в 
ди а па зо не [dc, dR] бу дет пос то ян ным со 
зна че ни ем dc (рис. 4, а). Так по лу ча ет ся, 
по то му что в отс че те с ин дек сом (dc+1) 
от ра же ние от пер вой це ли боль ше не 
по лу чит ся, в отс че те с ин дек сом (dc+2) 
не по лу чит ся от ра же ние от пер вой и от 
вто рой це ли и т.д. На чи ная с отс че та с 
ин дек сом dR чис ло при ни ма е мых от ра-
же ний нач нет умень шать ся, а в отс че те с 
ин дек сом (dR+dc-1) по лу чит ся пос лед няя 
часть (отс чет) сиг на ла от са мой да ле кой 
це ли, ко то рая на хо дит ся на расс то я нии 
RdR. 

Та ким об ра зом, для по лу че ния зна че-
ния конк рет но го отс че та на эта пе им-
пульс но го ко ди ро ва ния нуж но сде лать 
столь ко пар опе ра ций, сколь ко от ра же-
ний при ни ма ет ся (24). По ко ли чест ву 
об ра ба ты ва е мых эле мен тов век тор зна-
че ний мож но раз де лить на 3 час ти со 
сле ду ю щи ми гра ни ца ми [1, dc-1], [dc, dR] 
и [dR+1, dR+dc-1].
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г де S - это дан ны е, по лу чен ные пос ле ази му таль но го ко ди ро ва ни я, а C - век тор с 
зон ди ру ю щим сиг на лом. Та кой ме тод по лу че ния дан ных на зы ва ет ся пря мым сум ми-
ро ва ни ем. За ме тим, что вы чис ли тель ная слож ность это го ал го рит ма бу дет O(dRdchirp).

Рис.4.Импульсноекодирование,количествопринимаемыхотражений:

а)прямоесуммирование,б)быстраясвертка

 Ре ше ние вы шеп ред ло жен ной за да-
чи эк ви ва лент но ре зуль та ту быст рой 
ли ней ной сверт ки двух ко неч ных пос-
ле до ва тель нос тей S и C. Дан ный ме тод 
при ме ня ет ал го ритм быст ро го пре об ра-

зо ва ния Фур ье (БПФ), тем са мым обес-
пе чи вая ква зи ли ней ную (O(NlogN)) слож-
ность ре ше ния за да чи [6].

B = S • C
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Ес ли раз мер мас си ва дан ных (dR+dc-1) 
не яв ля ет ся сте пен ью 2, то во вре мя 
сверт ки ко ли чест во об ра ба ты ва е мых от-
че тов уве ли чи ва ет ся до сле ду ю щей сте-
пе ни 2 (25) (рис. 4, б).

Nrp = 2 
|Og2 (dchirp + d )|R1

П ри дос та точ но ма лень ких зна че ни ях 
dR и dc пря мое сум ми ро ва ние бо лее эф-
фек тив но, но ко ли чест во дан ных в РСА 
до воль но боль шое и пред поч ти тель нее 
ис поль зо вать быст рую ли ней ную сверт-
ку. Нап ри мер, в слу ча е, где каж дая цель 
опи сы ва ет квад рат с пло щад ью 1 м2, ми-
ни маль ная даль ность – 100 м, а мак си-
маль ная – 1 км, по лу ча ют ся сле ду ю щие 
зна че ни я:

П ри та ких ус ло ви ях пря мое сум ми-
ро ва ние пот ре бу ет 1.1∙105 ум но же ний, а 
пря мая сверт ка – 11264. Имея вви ду, что в 
ре аль ных ус ло ви ях об ъём дан ных го раз-
до боль ше, эта раз ни ца бу дет рас ти и эф-
фек тив нее ис поль зо вать вто рой ме тод. 

На ос но ве вы шеп ред ло жен но го ме ха-
низ ма пред ло же на мо дель и пол ная сис-
те ма ими та то ра. Имея воз мож ность ге-
не ри ро вать дан ные на ос но ве вход но го 
фай ла изоб ра же ни я, та кая мо дель бу дет 
лег че про ве ря е мой для опе ра то ра и раз-
ра бот чи ков МО. Кро ме то го, это поз во лит 
из бе жать мно гих уси лий для предс тав ле-
ния ок ру жа ю щей сре ды с по мощ ью от-
дель ных це лей.

 Да та предс тав ле ние стат ьи: 28.02.2015
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 Цел ью дан ной ра бо ты яв ля ет ся оп-
ре де ле ние ха рак те рис тик эф фек тив-
нос ти из ме ри те ля комп лекс но го соп-
ро тив ле ни я, ос но ван ное на циф ро вой 
об ра бот ке сиг на лов (ЦОС). В част нос ти, 
бы ли исс ле до ва ны за ви си мос ти чувст-
ви тель нос ти и ско рос ти из ме ре ния от 
дли ны ре гист ри ру е мо го па ке та. По ка-
за но, что при ме не ние ме то дов циф ро-
вой об ра бот ки, в част нос ти, быст ро го 
пре об ра зо ва ния Фур ье, поз во ля ет ис-
поль зо вать АЦП бо лее низ кой це но вой 
ка те го рии без сни же ния точ нос ти из-
ме ре ний.

К лю че вые сло ва и сло во со че та
ни я: РЧ сиг на лы, из ме ре ние раз нос ти 
фаз, быст рое пре об ра зо ва ние Фур ье, 
циф ро вая об ра бот ка сиг на лов.

П лаз мен ная об ра бот ка ма те ри а лов 
яв ля ет ся от но си тель но но вым ме то дом, 
внед рен ным в про цесс про из водст ва 
по луп ро вод ни ко вых при бо ров. В по-
доб ных сис те мах при ме ня ет ся плаз ма, 
ко то рая соз да ет ся пу тем воз буж де ния 
мо ле кул инерт но го га за, за пол ня ю-
щих ка ме ру плаз мен ной об ра бот ки. В 
ка чест ве воз бу ди те ля для не ко то рых 
за дач при ме ня ют ся РЧ сиг на лы с час-
то той по ряд ка от еди ниц до де сят ков 
МГц. В про из водст ве по луп ро вод ни ко-
вых при бо ров ши ро ко расп рост ра не ны 
РЧ сиг на лы с час то той 13,56 МГц. 

На раз лич ных эта пах плаз мен ной об-
ра бот ки вы пол ня ют ся тех но ло ги чес кие 
про цес сы, в ре зуль та те ко то рых слож-
ным об ра зом, час то не ли ней но, ме ня-
ет ся элект ри чес кий им пе данс ка ме ры 

плаз мен ной об ра бот ки. В ре зуль та те 
это го на ру ша ет ся ус ло вие сог ла со ва-
ния меж ду вы ход ным соп ро тив ле ни-
ем ге не ра то ра РЧ сиг на лов и вход ным 
соп ро тив ле ни ем ка ме ры плаз мен ной 
об ра бот ки. Не сог ла со ван ность сис те-
мы при во дит к умень ше нию пе ре да чи 
энер гии и ухуд ше нию уп рав ле ния про-
цес сом плаз мен ной об ра бот ки. С цел-
ью ре ше ния дан ной за да чи ис поль зу-
ют ся спе ци аль ные сог ла су ю щие це пи, 
ко то рые адап тив ным об ра зом ме ня ют 
свои па ра мет ры и тем са мым обес пе-
чи ва ют сог ла со ва ние сис те мы в ре аль-
ном масш та бе вре ме ни. Обыч но в та ких 
сог ла су ю щих це пях ис поль зу ют ся ми-
ни ми зи ру ю щие ал го рит мы с об рат ной 
связ ью. В сос тав це пи об рат ной свя зи 
вхо дит дат чик комп лекс но го соп ро тив-
ле ни я, с по мощ ью ко то ро го из ме ря ет ся 
комп лекс ный им пе данс ка ме ры плаз-
мен ной об ра бот ки [1,2]. 

Из ме ри тель комп лекс ных соп ро
тив ле ний. Из ме ри тель комп лекс но-
го соп ро тив ле ния ка ме ры плаз мен ной 
об ра бот ки сос то ит из дат чи ка то ка, 
дат чи ка нап ря же ния и де тек то ра сме-
ще ния на чаль ных фаз меж ду то ком и 
нап ря же ни ем. Так как сиг на лы то ка и 
нап ря же ния яв ля ют ся ко ге рент ны ми, 
за да ча сво дит ся к из ме ре нию раз нос ти 
на чаль ных фаз двух сиг на лов си ну со и-
даль ной фор мы, име ю щих оди на ко вую 
час то ту. Ст рук тур ная схе ма из ме ри те-
ля при ве де на на рис. 1.

АНД РА НИК А ГАД ЖА НЯН
 На ци о наль на я А ка де мия на ук РА, инс ти тут pа ди о фи зи ки и элект ро ни ки, ас пи рант

Э КО НО МИЧ НЫЙ РА ДИ О ЧАС ТОТ НЫЙ МЕ ТОД ИЗ МЕ РЕ НИЯ  
КОМП ЛЕКС НЫХ СОП РО ТИВ ЛЕ НИЙ
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Рис.1.Структурнаясхемаизмерителякомплексногосопротивления
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А на ло го вые сиг на лы от дат чи ков то ка 
и нап ря же ния пос ту па ют в ана ло го-циф-
ро вые пре об ра зо ва те ли и да лее оциф-
ро ван ный сиг нал пе ре да ет ся к сис те ме 
сбо ра и ЦОС. Для оп ре де ле ния раз нос ти 
фаз двух сиг на лов оп ре де ля ют ся уров ни 
ну ле вых пе ре се че ний и та ким об ра зом 
оп ре де ля ет ся раз ность фаз меж ду ни ми 
(рис.2). 

О че вид но, что точ ность из ме ре ния 
раз нос ти фаз за ви сит от ко ли чест ва раз-
ря дов и ско рос ти пре об ра зо ва ния АЦП. 
Как пра ви ло, вы со кос ко рост ные АЦП 

име ют мень шее ко ли чест во раз ря дов 
и на о бо рот, мно го раз ряд ные - низ кую 
ско рость пре об ра зо ва ни я. С рос том ко-
ли чест ва раз ря дов и ско рос ти пре об ра-
зо ва ния дос туп ность АЦП умень ша ет ся, 
при чем, боль ше с рос том ко ли чест ва 
раз ря дов.

 Цел ью нас то я щей ра бо ты яв ля ет ся 
ана лиз эф фек тив нос ти циф ро во го из-
ме ри те ля раз нос ти фаз в за ви си мос ти от 
раз ряд нос ти и ско рос ти пре об ра зо ва ния 
АЦП при при ме не нии раз лич ных ме то дов 
циф ро вой об ра бот ки.

Рис.2.Вычислениеразностифазсигналов
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 Ме то ды из ме ре ния фа зо во го сд ви
га, ис поль зу ю щие ЦОС. С цел ью уве-
ли че ния чувст ви тель нос ти из ме ри те ля 
фа зо во го сд ви га при ме ня ют ся раз ные 
ме то ды ЦОС, та кие как ин тер по ля ци я, 
си ну со и даль ная апп рок си ма ция и диск-
рет ное пре об ра зо ва ние Фур ье (ДПФ). Са-
мым эф фек тив ным ме то дом с точ ки зре-
ния эко но мии вы чис ли тель ных ре сур сов 
яв ля ет ся ме тод комп лекс но го ДПФ [3]. 
Ско рость из ме ре ния фа зо во го сд ви га 
яв ля ет ся су щест вен но важ ным па ра-
мет ром, ес ли из ме ри тель пред наз на чен 
для ис поль зо ва ния в сис те мах ав то ма ти-
чес ко го сог ла со ва ния соп ро тив ле ний РЧ 
плаз мы. Ис хо дя из вы ше пе ре чис лен ных 
фак то ров, в раз ра бо тан ной сис те ме был 
при ме нен ме тод ДПФ, а точ не е, быст рое 
пре об ра зо ва ние Фур ье (БПФ). При при ме-
не нии ме то да БПФ точ ность из ме ре ния 
умень ша ет ся из-за не ко ге рент ной оциф-
ров ки ана ло го вых сиг на лов. С цел ью из-
бе жа ния вли я ния не ко ге рент но го пре об-
ра зо ва ния при ме ня ют ся раз но об раз ные 
вз ве ши ва ю щие ок на. В дан ном слу чае 
бы ло ис поль зо ва но вз ве ши ва ю щее ок-
но Бат тер вор та. Нес мот ря на вы со кую 
ско рость по срав не нию с дру ги ми вы ше 
пе ре чис лен ны ми ме то да ми, БПФ нем-
но го ус ту па ет с точ ки зре ния точ нос ти 
из ме ре ни я. Прин цип ра бо ты зак лю ча ет-
ся в сле ду ю щем: два синх рон но ра бо-

та ю щих АЦП од нов ре мен но вы пол ня ют 
оциф ров ку па ке та соб ран ных дан ных и 
пе ре да ют в сис те му сбо ра и об ра бот ки. 
В ре зуль та те комп лекс но го БПФ по лу ча-
ет ся фа зо вый спектр, ко то рый со дер жит 
ин фор ма цию про на чаль ные фа зы каж-
дой из гар мо ник, со дер жа щих ся в оциф-
ро ван ном сиг на ле. Раз ность на чаль ных 
фаз ос нов ных час тот двух оциф ро ван-
ных сиг на лов рав на фа зо во му сд ви гу 
меж ду эти ми исс ле ду е мы ми сиг на ла ми. 
Точ ность из ме ре ния при ис поль зо ва нии 
дан но го ме то да су щест вен но за ви сит от 
ко ли чест ва соб ран ных то чек ре гист ри-
ру е мо го па ке та. При уве ли че нии дли ны 
па ке та уве ли чи ва ет ся дли тель ность об-
ра бот ки. Оче вид но, что эф фек тив ность 
дан но го ме то да за ви сит от со во куп нос ти 
дли ны ре гист ри ру е мо го па ке та и ско рос-
ти АЦП. 

Экс пе ри мен таль ная ус та нов ка. Для 
про ве де ния из ме ре ний в ка чест ве ис точ-
ни ка опор ных сиг на лов был ис поль зо ван 
пре ци зи он ный двух ка наль ный ге не ра тор 
си ну со и даль ных сиг на лов с воз мож ност-
ью фор ми ро ва ния раз нос ти фаз с ша гом 
в 0,001 гра ду са. В ка чест ве из ме ри те ля 
бы ли ис поль зо ва ны циф ро вые двух лу че-
вые ос цил лог ра фы с раз ряд ност ью 8 и 
10 бит. Спи сок ис поль зо ван ных при бо ров 
при ве ден в таб ли це 1.

Таблица1.Списокприборов,использованныхвэкспериментальнойустановке

Наз на че ние при бо ра Наз ва ние при бо ра

Генератортестовыхсигналов NIPXIe-5451

8-разрядныйцифровойосциллограф NIPXIe-5154

10-разрядныйцифровойосциллограф NIPXIe-5162
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 Вы хо ды ге не ра то ра опор ных сиг на-
лов подк лю ча ют ся к вхо дам циф ро во го 
ос цил лог ра фа ка бе ля ми при мер но  оди-
на ко вой дли ны. Во из бе жа ние до пол ни-
тель ных оши бок из-за раз нос ти длин ка-
бе лей бы ла про из ве де на пред ва ри тель ная 
ка либ ров ка из ме ри тель но го трак та.

 Ре зуль та ты. С цел ью оп ре де ле ния 

ха рак те рис тик эф фек тив нос ти из ме ри-
те ля сд ви га фаз, ос но ван но го на БПФ, 
был про ве ден ряд из ме ре ний. В част нос-
ти, бы ла исс ле до ва на за ви си мость чувст-
ви тель нос ти от ко ли чест ва соб ран ных 
то чек как для 8- так и для 10- раз ряд ных 
АЦП. Ре зуль та ты из ме ре ния при ве де ны 
на рис.3. 

Рис.3.Зависимостьчувствительностиотдлинырегистрируемовогопакета

Из по лу чен ных ре зуль та тов сле ду ет, 
что чувст ви тель ность из ме ре ния раз нос-
ти фаз уве ли чи ва ет ся при уве ли че нии 
дли ны па ке та по кор не во му за ко ну. Из 
ре зуль та тов так же сле ду ет, что при про-
чих рав ных ус ло ви ях, чувст ви тель ность 
для 8- бит но го АЦП приб ли зи тель но на 
0,02 гра ду са ху же, чем для 10- бит но го.

 Так же бы ла исс ле до ва на за ви си мость 
чувст ви тель нос ти из ме ри те ля раз нос ти 
фаз в за ви си мос ти от ско рос ти пре об ра-
зо ва ния АЦП. На рис. 4 при ве де ны ре-
зуль та ты этих из ме ре ний, про ве дён ных 
для 8- раз ряд но го АЦП при сбо ре 50000 
то чек при час то тах пре об ра зо ва ния 100, 
200 и 300 МГц со от ветст вен но.

Рис.4.ЗависимостьчувствительностиотчастотыпреобразованияАЦП
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 Вид но, что чувст ви тель ность из ме ре-
ния уве ли чи ва ет ся с уве ли че ни ем час-
то ты пре об ра зо ва ни я. В част нос ти, при 
уве ли че нии час то ты пре об ра зо ва ния от 
100 до 300 МГц чувст ви тель ность уве ли-
чи ва ет ся до 0,01 гра ду са.

 Важ ным фак то ром для из ме ри те лей 
сд ви га фаз, при ме ня ю щих ся в сис те мах 
сог ла со ва ния соп ро тив ле ний РЧ плаз мы, 
яв ля ет ся ско рость из ме ре ни я, ко то рая 
за ви сит от дли тель нос ти пре об ра зо ва-
ни я, пе ре да чи оциф ро ван ных сиг на лов 

в опе ра тив ную па мять вы чис ли тель ной 
сис те мы и об ра бот ки ре зуль та тов. При 
ис поль зо ва нии кон ве йер ных ме то дов 
сбо ра дан ных дли тель ность пе ре да чи 
оциф ро ван ных сиг на лов в опе ра тив ную 
па мять зна чи тель но умень ша ет ся. На 
рис. 5 при ве де на за ви си мость дли тель-
нос ти об ра бот ки оциф ро ван ных сиг-
на лов от  ко ли чест ва соб ран ных то чек. 
Ско рость об ра бот ки за ви сит также и от 
са мой про из во ди тель нос ти вы чис ли-
тель ной сис те мы.

 
Рис.5.Зависимостьдлительностиобработкиотдлинырегистрируемогопакета

П ри уве ли че нии ско рос ти пре об ра зо-
ва ния умень ша ет ся дли тель ность пре об-
ра зо ва ния од но го па ке та дан ных. На рис. 
6 при ве де на за ви си мость дли тель нос ти 

пре об ра зо ва ния од но го па ке та дан ных, 
со дер жа ще го 50000 то чек при час то тах 
пре об ра зо ва ния 100, 200, 300 МГц со от-
ветст вен но.

Рис.6.Зависимостьдлительностипреобразованияотчастотыпреобразования

О боб щая вы ше пе ре чис лен ные ре-
зуль та ты из ме ре ний, мож но зак лю чить, 
что эф фек тив ность из ме ри те ля раз нос-
ти фаз при ис поль зо ва нии БПФ с точ ки 

зре ния чувст ви тель нос ти нез на чи тель но 
улуч ша ет ся при ис поль зо ва нии 10- раз-
ряд но го АЦП вмес то 8- раз ряд но го. В то 
же вре мя на ско рость из ме ре ния вли я-
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ет мак си маль ное зна че ние час то ты пре-
об ра зо ва ния АЦП, ко то рое вы ше для 
той же са мой ка те го рии АЦП, име ю щей 
мень шее ко ли чест во раз ря дов. 

Точ ность из ме ре ния комп лекс но го 
соп ро тив ле ния мож но уве ли чить пу тем 
уве ли че ния точ нос ти из ме ре ния раз нос-

ти фаз меж ду нап ря же ни ем и то ком пе-
ре мен но го сиг на ла. При ме не ние ме то дов 
циф ро вой об ра бот ки, в част нос ти БПФ, 
поз во ля ет ис поль зо вать АЦП бо лее низ-
кой це но вой ка те го ри и. 

Да та предс тав ле ния стат ьи: 27.02.2015
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С тат ья пос вя ще на расс мот ре нию со-
ци аль ной бе зо пас нос ти, ее со дер жа-
тель ной сущ нос ти, цен ност но го из ме-
ре ни я, ро ли в ре гу ля ции об щест вен ных 
от но ше ний. Обос но вы ва ет ся мно го ас-
пект ность по ня тия со ци аль ной бе зо-
пас нос ти, предс тав ле ны прин ци пы ее 
функ ци о ни ро ва ния и свойст ва. Зат ра ги-
ва ет ся кон цепт не об хо ди мос ти соз да ния 
ус той чи вой сис те мы со ци аль ной бе зо-
пас нос ти в сов ре мен ном го су дарст ве.

К лю че вые сло ва: со ци аль но е, бе зо-
пас ность, фак тор, об щест во, че ло век, 
го су дарст во, от но ше ни я, про цесс, раз-
ви ти е, сис те ма.

 Ре ше ние проб лем ных воп ро сов го-
су дарст вен но го раз ви тия в сов ре мен-
ную эпо ху зат ра ги ва ет со ци аль ную и 
пра во вую сфе ры жиз не де я тель нос ти 
об щест ва, подт верж дая об ъек тив ную 
пот реб ность осоз на ния со ци аль ной бе-
зо пас нос ти как об щест вен но го яв ле ния 
и ее ро ли в соз да нии эф фек тив ной сис-
те мы ре гу ля ции мно гог ран ных со ци-
аль ных от но ше ний. По ня тие со ци аль-
ной бе зо пас нос ти в нас то я щий пе ри од 
гло баль ных из ме не ний, на наш взг ляд, 
при об ре та ет при о ри тет ное зна че ни е, 
пос коль ку не об хо ди мое со вер шенст во-
ва ние со ци аль ных от но ше ний обус лов-
ле но та ки ми фак то ра ми, как: вза им ная 

от ветст вен ность го су дарст ва и граж-
данс ких инс ти ту тов, дейст вен ность 
власт ных ст рук тур, юри ди чес кая га-
ран ти ро ван ность прав и сво бод че ло ве-
ка, пра во вая за щи щен ность всех ви дов 
собст вен нос ти.

В дан ном кон текс те сле ду ет от ме-
тить, что сох ра ня ет свою зна чи мость 
об щее по ня тие со ци аль нос ти, ко то рое 
В.И.  Даль, член-кор рес пон дент Пе тер-
бургс кой Ака де мии на ук, оп ре де лил как 
«об щест вен ность, об ще жи тель ность, 
граж данст вен ность, вза им ные от но ше-
ния и обя зан нос ти граж данс ко го бы та, 
жиз ни» [1, стр. 139]. Глу би на дан но го 
оп ре де ле ния соп ри ка са ет ся с ак ту аль-
ност ью сов ре мен но го на уч но го ви де ния 
воп ро са о ха рак те ре вза и мо от но ше ний 
лич нос ти и об щест ва, ди на ми ки их пот-
реб нос тей, со ци аль ной нап рав лен нос ти 
ин те ре сов. Ут вер див ший ся под ход к об-
щест ву « как к слож ной ди на ми чес кой 
са мо ор га ни зу ю щей ся сис те ме, ко то рой 
при су щи про цес сы са мо ре гу ля ци и, са-
мо о бу че ни я, са мо раз ви ти я» [2, стр. 65], 
подт верж да ет то, что в этом из ме не нии 
и раз ви тии про ти во борст ву ют раз лич-
ные тен ден ции и воз ни ка ют воз мож нос-
ти их ре а ли за ци и. Кро ме то го, ст ра те-
гия даль ней ше го раз ви тия об щест ва и 
каж до го конк рет но го че ло ве ка долж на 
ис хо дить из чет ких ори ен ти ров и цен-
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нос тей, ко то рые поз во ля ют дос тиг нуть 
вы со ко го уро вен ня об щест вен ной и 
лич ной жиз ни, пра во во го по ряд ка, граж-
данс кой зре лос ти и куль ту ры, нравст-
вен но го по ве де ни я.

Об щест во ока зы ва ет вли я ние на лич-
ность, ее соз на ни е, ми ро о щу ще ни е, 
по ни ма ние ме ры сво бо ды и ме ры от-
ветст вен нос ти за пос ледст вия дейст вий 
и пос туп ков. Со дер жа тель ная ос но ва 
вза и мос вя зи прав, сво бод и обя зан нос-
тей от ра жа ет та кое по ни ма ни е, при 
ко то ром со ци аль ная сво бо да че ло ве ка 
не яв ля ет ся аб со лют ной, ей всег да со-
путст ву ет со ци аль ная от ветст вен ность. 
Ес ли юри ди чес ким вы ра же ни ем пер вой 
ка те го рии яв ля ют ся пра ва и сво бо ды 
че ло ве ка, то юри ди чес ким вы ра же ни ем 
вто рой ка те го рии – обя зан нос ти. Ана лиз 
и прог но зи ро ва ние со ци аль ных про цес-
сов, оп ре де ле ние пу тей по зи тив но го об-
щест вен но го раз ви тия име ют для сов-
ре мен но го го су дарст ва пер вос те пен ную 
зна чи мость. В си лу это го пе ре ход к об-
щест ву с ус той чи вой со ци аль ной ст рук-
ту рой и конст рук тив ны ми от но ше ни я ми 
воз мо жен при ус ло ви и, что его бе зо-
пас ность бу дет иметь оп ре де ля ю щий 
и об ще со ци аль ный ха рак тер. При этом 
счи та ем важ ным и це ле со об раз ным под-
черк нуть мно гог ран ную роль ре сур сов и 
инс ти ту тов об щест ва в осу ществ ле нии 
как те о ре ти чес ких, так и прак ти чес ких 
дейст вий по:

• сбе ре же нию со ци аль ной сфе ры 
жиз не де я тель нос ти все го со ци у ма;

• соз да нию ус ло вий для всес то-
ронне го раз ви тия лич нос ти, вк лю че ния 
че ло ве чес ко го фак то ра в ре ше ние за дач 
об щест вен но го и го су дарст вен но го раз-
ви ти я;

• сох ра не нию и об нов ле нию сис-
те мы со ци а ли за ции ин ди ви дов, в том 
чис ле пра во вой со ци а ли за ции с цел ью 
при об ще ния их к куль ту ре, при об ре те-
нию пра во вых зна ний, вы ра бот ке на вы-
ков за ко но пос луш но го по ве де ни я, учас-

тию в об щест вен ной жиз ни;
• ук реп ле нию со ци аль но го и пра-

во во го ста ту са сем ьи как ос но вы об-
щест ва, по вы ше нию ее по тен ци а ла и 
бла го сос то я ни я;

• обос но ва нию пот реб нос тей со-
ци аль ной прак ти ки, оп ре де ле нию и 
конт ро лю не об хо ди мых для это го сил и 
средств, а так же эф фек тив нос ти ре аль-
ных ре зуль та тов со ци аль ной де я тель-
нос ти;

• уси ле нию нравст вен но го по тен-
ци а ла в об щест вен ном соз на ни и, ук реп-
ле нию со ци аль ных и пра во вых цен нос-
тей; 

• со вер шенст во ва нию ме ха низ ма 
за щи ты со ци у ма от раз лич ных ви дов 
прес туп нос ти.

П редс тав лен ные ас пек ты поз во ля ют 
конс та ти ро вать, что по ня тие со ци аль-
ной бе зо пас нос ти в си лу ее зна чи мос-
ти име ет пра во на конс ти ту и ро ва ни е, 
пос коль ку фе но мен со ци аль но го в жиз-
ни об щест ва дик ту ет из ме не ние сис-
тем ных взг ля дов на со ци аль ную фор му 
раз ви ти я. Проч ность со ци аль ной сфе ры, 
си ла со ци аль ных фак то ров край не не-
об хо ди мы для по ли ти чес кой ста биль-
нос ти в го су дарст ве, с од нов ре мен ным 
вы де ле ни ем осо бен нос тей со ци аль ной 
бе зо пас нос ти, ко то рые поз во ля ют расс-
мат ри вать ее, во-пер вых, в ка чест ве 
от но си тель но са мос то я тель но го ви да 
на ци о наль ной (го су дарст вен ной) бе зо-
пас нос ти и, во-в то рых, во вза и мос вя зи 
с эко но ми чес кой, пра во вой, по ли ти чес-
кой, ин фор ма ци он ной, ду хов ной, эко-
ло ги чес кой, во ен ной и дру ги ми ви да ми 
бе зо пас нос ти. Это уси ли ва ет ар гу мен ты 
то го, что со ци аль ная бе зо пас ность, как 
по ня ти е, долж но от ве чать тре бо ва ни ям 
сис тем нос ти.

 Бе зус лов но, приз на вая конс ти ту ци-
он ной и со ци аль ной цен ност ью че ло-
ве ка, его пра ва и сво бо ды, по на ше му 
мне ни ю, не об хо ди мо в пол ной ме ре 
учи ты вать то, что че ло век не мо жет 
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обес пе чить се бе аб со лют ную бе зо пас-
ность вне за ви си мос ти от сос то я ния об-
щест вен ной сре ды, сло жив ших ся спо-
со бов меж лич ност но го вза и мо дейст ви я. 
В обоз на чен ном кон текс те ви дит ся оп-
ре де лен ная вза и мос вязь со ци аль ной бе-
зо пас нос ти со все ми сто ро на ми жиз ни 
об щест ва, раз ви ти ем де мок ра ти и, пре-
дус мат ри ва ю щей обя зан нос ти лич нос ти 
пе ред го су дарст вом и об щест вом, оп ре-
де лен ные ог ра ни че ни я, ува же ние и ис-
пол не ние за ко на. Как от ме ча ет из вест-
ный рос сийс кий уче ный-п ра во вед Г.В. 
 Маль цев, « сов ре мен ный че ло век дол жен 
не толь ко под чи нять се бе ес тест вен ную 
и со ци аль ную сфе ру, но и быть спо-
соб ным (а эта спо соб ность соп ря же на с 
ог ром ной муд рост ью) под чи нять ся ей, 
дейст во вать с уче том ее нужд, боль ше, 
чем сей час, до ве ряя ло ги ке и за ко нам ее 
собст вен но го раз ви тия или, ина че го во-
ря, са мо раз ви тия сре ды» [3, стр. 171].

В пла не даль ней ших рас суж де ний и с 
уче том раз лич ных сто рон со ци аль но-п-
ра во вых свя зей, из ме не ние ко то рых вли-
я ет на уро вень со ци аль ной бе зо пас нос ти 
в сов ре мен ных ус ло ви ях, ви дит ся долж-
ным ис хо дить из сле ду ю щих под хо дов к 
по ни ма нию со ци аль ной бе зо пас нос ти: 

а) со ци аль ная бе зо пас ность в сво ей 
сущ нос ти но сит ин тег ра тив ный ха рак-
тер. При этом бе зо пас ность об щест ва с 
точ ки зре ния вы яв ле ния и ре а ли за ции 
ин те ре сов со ци аль ных групп и сло ев 
вза им но до пол ня ет ся ка те го ри ей бе зо-
пас нос ти, ко то рая свя за на с за щи той 
инс ти ту тов со ци аль ной сфе ры, нап рав-
лен ной на жиз не о бес пе че ние каж до го 
че ло ве ка;

б) в кон текс те те о ре ти чес ко го ос-
мыс ле ния по ня тия со ци аль ной бе зо-
пас нос ти не об хо ди мо учи ты вать ис-
то ри чес ки за ко но мер ну ю, об ъек тив но 
обус лов лен ную пот реб ность в пре емст-
вен нос ти тра ди ций куль тур но-ду хов ной 
жиз ни, пра во вых идей, став ших жиз нес-
по соб ны ми пра во выми нормами;

в)  ре ше ние за дач даль ней ше го ук-
реп ле ния ос нов го су дарст вен нос ти не-
от де ли мо от со ци аль ной ро ли пра во во го 
по ряд ка, а так же от ка чест вен ной оп ре-
де лен нос ти раз ви тия инс ти ту тов граж-
данс ко го об щест ва.

 Дан ные по ло же ния поз во ля ют расс-
мат ри вать со ци аль ную бе зо пас ность как 
го су дарст вен ноп ра во вой инс ти тут, 
вк лю ча ю щий дейст вен ный комп лекс ме
ха низ мов и ст рук тур по обес пе че нию и 
за щи те ос нов жиз не уст ройст ва, прав 
и сво бод че ло ве ка, ус той чи во го со ци аль
но го по ряд ка, по сох ра не нию пра во вых и 
нравст вен ных цен нос тей.

 Сов ре мен ное об щест во столк ну лось 
с су щест во ва ни ем комп лек са ре аль ных 
уг роз его со ци аль ной бе зо пас нос ти и 
ис то ри чес ки куль тур ной це лост нос ти, 
что да ет ос но ва ние клас си фи ци ро вать 
уг ро зы в за ви си мос ти от их внеш не го 
и внут рен не го ис точ ни ков. В этой свя зи 
не об хо ди мо от ме тить ме то до ло ги чес-
кое зна че ние дан но го под хо да, поз во ля-
ю ще го обос но ван но выст ра и вать по ис ки 
конст рук тив но го вли я ния на со ци аль ное 
и пра во вое раз ви тие го су дарст ва и на хо-
дить оп ти маль ные для это го ре ше ни я.

К внеш ним ис точ ни кам уг роз со ци-
аль ной бе зо пас нос ти сле ду ет от нес ти: 
аг рес сив ную экс пан сию за пад ных цен-
нос тей; ор га ни зо ван ную прес туп ность 
меж ду на род но го ха рак те ра; тер ро ризм; 
меж ду на род ный нар ко биз нес; во ен ные 
конф лик ты; уси ле ние про цес сов гло ба-
ли за ции в ми ро вом со об щест ве и втя ги-
ва ние в них го су дарств пост со ветс ко го 
прост ранст ва.

К внут рен ним ис точ ни кам уг роз со-
ци аль ной бе зо пас нос ти на сов ре мен ном 
эта пе от но сят ся: со ци аль ная диф фе рен-
ци а ция и иму щест вен ная по ля ри за ция 
об щест ва; эво лю ция неб ла гоп ри ят ной 
де мог ра фи чес кой си ту а ци и; вы нуж ден-
ная миг ра ция на се ле ни я; люм пе ни за-
ция и кри ми на ли за ция об щест ва; расп-
рост ра не ние нар ко ма нии и де ви ант но го 
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по ве де ни я; рас ши ре ние сфер вли я ния 
организованной п рес туп нос ти; пра во вой 
ни ги лизм; от сутст вие долж но го конт ро-
ля влас ти со сто ро ны об щест ва; не эф-
фек тив ность го су дарст вен но го уп рав ле-
ни я; не со вер шенст во за ко но да тель но го 
ре гу ли ро ва ния об щест вен ных от но ше-
ний и пра воп ри ме ни тель ной прак ти ки; 
внед ре ние в куль тур ную и ду хов ную 
жизнь об щест ва низ коп роб ных суб куль-
тур ных про ек тов.

М но жест вен ность уг роз со ци аль ной 
бе зо пас нос ти, в пер вую оче редь, внут-
рен них, вы зы ва ет не об хо ди мость по-
вы ше ния ре зуль та тив нос ти пра во вой и 
со ци аль ной по ли ти ки го су дарст ва, что 
вли я ет на со дер жа тель но ус той чи вые 
от но ше ния в об щест ве и эф фек тив-
ность форм об щест вен ной прак ти ки. В 
свя зи с от ме чен ным ос нов ным об ъек том 
со ци аль ной бе зо пас нос ти сле ду ет счи-
тать со ци аль ные от но ше ни я, от ра жа-
ю щие комп лекс ус ло вий ка чест вен ной 
жиз ни все го об щест ва и каж до го конк-
рет но го че ло ве ка. При этом суб ъек та-
ми со ци аль ной бе зо пас нос ти выс ту па ют 
лич ность, об щест во (в ли це по ли ти чес-
ких пар тий, про фес си о наль ных об ъе ди-
не ний, об щест вен ных ор га ни за ций, дви-
же ний и ст рук тур), го су дарст во (в ли це 
го су дарст вен ных ор га нов).

П редп ри ня тый ана лиз со ци аль ной 
бе зо пас нос ти поз во ля ет до пол нить ос-
нов ные по ло же ния зак реп ле ни ем ее 
прин ци пов как су щест ву ю ще го яв ле ния 
го су дарст вен но-п ра во вой ре аль нос ти. 
Пос коль ку со ци аль ная бе зо пас ность яв-
ля ет со бой важ ней ший фак тор раз ви-
тия лич нос ти, об щест ва и го су дарст ва 
в це лом, дос ти же нию та ко го ре зуль та та 
спо собст ву ют сле ду ю щие прин ци пы со-
ци аль ной бе зо пас нос ти, на ос но ве ко то-
рых она долж на функ ци о ни ро вать как 
ре аль ность:

п рин цип единст ва со ци аль ной бе зо-
пас нос ти дос ти га ет ся на всей тер ри то-
рии го су дарст ва с уче том его уст ройст-

ва, куль тур но-на ци о наль ных тра ди ций и 
осо бен нос тей ре ли ги оз ных кон фес сий;

п рин цип за кон нос ти осу ществ ля ет-
ся в со от ветст вии с ин те ре са ми суб ъек-
тов со ци аль ной бе зо пас нос ти, це ля ми 
пра во во го ре гу ли ро ва ния об щест вен ных 
от но ше ний; сог лас но дан но му прин ци пу 
ме ры со ци аль ной бе зо пас нос ти раз ра ба-
ты ва ют ся на ос но ве норм пра ва с при-
ме не ни ем средств в со от ветст вии с за-
ко но да тельст вом;

п рин цип от ветст вен нос ти зак реп-
ля ет ся при ре а ли за ции со ци аль ной бе-
зо пас нос ти суб ъек та ми и оп ре де ля ет ся 
ба лан сом ин те ре сов об щест ва и лич нос-
ти в го су дарст вен ной по ли ти ке;

п рин цип ра венст ва воз мож нос тей 
при ме ня ет ся для со ци аль ных групп, 
сло ев и граж дан в ут верж де ни и, га ран-
ти ро ва нии и за щи те их прав, сво бод и 
обя зан нос тей;

п рин цип сп ра вед ли вос ти ус та нав-
ли ва ет ся при расп ре де ле нии собст вен-
нос ти и до хо дов и ос но вы ва ет ся на сп-
ра вед ли вой со ци аль ной по ли ти ке;

п рин цип при о ри тет нос ти ис поль-
зу ет ся при оп ре де ле нии нап рав ле ний и 
мер, обес пе чи ва ю щих со ци аль ную бе-
зо пас ность суб ъек тов с ис поль зо ва ни ем 
пра во вых, эко но ми чес ких, ин фор ма ци-
он ных, по ли ти чес ких и дру гих ре сур-
сов;

п рин цип перс пек тив нос ти ре а ли-
зу ет ся при ус та нов ле нии со ци аль ных 
ори ен ти ров ка чест ва жиз ни граж дан, 
обос но ва нии со ци аль но го раз ви ти я, вы-
яв ле нии проб лем и оцен ке их со ци аль-
ных пос ледст вий.

 Даль ней шее расс мот ре ние со дер-
жа тель ной ха рак те рис ти ки со ци аль ной 
бе зо пас нос ти в ка чест ве пра во вой цен-
нос ти опи ра ет ся на ак си о ло ги чес кий 
под ход. Прин ци пи аль ная зна чи мость дан-
но го ас пек та поз на ния сос то ит в оп ре-
де ле нии цен ност но го (ак си о ло ги чес ко го) 
из ме ре ния со ци аль ной бе зо пас нос ти. К 
это му сле ду ет до ба вить, что со ци аль-
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ная бе зо пас ность име ет зна чи тель ный 
цен ност ный смысл в пра во вом от но ше-
ни и, ко то рый на хо дит свое от ра же ние в 
сте пе ни ее ре а ли за ци и, де тер ми ни ру ю-
щей ся мно ги ми фак то ра ми (по ли ти чес-
кой и пра во вой куль ту рой, со ци аль ны ми 
ка чест ва ми лич нос ти, со ци аль ных групп 
и клас сов, нравст вен ной по зи ци ей граж-
дан) и вли я ю щей на те о рию и прак ти ку 
со ци аль но го раз ви ти я.

В спект ре осоз на ния пра во вой цен-
нос ти со ци аль ной бе зо пас нос ти, по на-
ше му мне ни ю, не об хо ди мо ис хо дить из 
сле ду ю щих су щест ву ю щих ком по нен-
тов пра ва: сво бо ды, ра венст ва, сп ра вед-
ли вос ти, за кон нос ти, от ветст вен нос ти. 
Яв ля ясь пра во вы ми цен нос тя ми, в рам-
ках со ци аль ной бе зо пас нос ти каж дым 
ком по нен том раск ры ва ют ся при ро да 
и спе ци фи ка цен ност ных суж де ний. 
Прак ти чес ки и ме то до ло ги чес ки это оп-
ре де ля ет ак си о ло ги чес кие ос но ва ния в 
бо лее пред мет ном со дер жа тель но-п ра-
во вом ана ли зе со ци аль ной бе зо пас нос ти.

О соз на ние сво бо ды как не об хо ди мос-
ти, поз во ля ю щей че ло ве ку воз дейст во-
вать на со ци аль ные про цес сы и жиз не-
де я тель ность (в том чис ле ее ре аль ное 
на пол не ни е), име ет тес ную вза и мос вязь 
с по ня ти ем и пра во вой цен ност ью со ци-
аль ной бе зо пас нос ти. В раск ры тии ак си-
о ло ги чес ко го ос но ва ния сво бо ды в рам-
ках со ци аль ной бе зо пас нос ти сле ду ет 
учи ты вать ее от но си тель ность и конк-
рет ность, а так же воз мож ность су щест-
во ва ния в пра во вой фор ме. Это, в свою 
оче редь, ак ту а ли зи ру ет под ход, при 
ко то ром от но ше ния суб ъек тов пра ва в 
рам ках об ще го пра во по ряд ка долж ны 
ос но вы вать ся на де мок ра ти и, пре дус-
мат ри ва ю щей обя зан нос ти и оп ре де лен-
ные ог ра ни че ния с точ ки зре ния обес-
пе че ния го су дарст вен ной бе зо пас нос ти, 
об щест вен но го по ряд ка, здо ров ья граж-
дан и нравст вен нос ти.

В обоз на чен ном ас пек те смыс ло вое 
и прак ти чес кое со дер жа ние со ци аль ной 

бе зо пас нос ти как пра во вой цен нос ти 
ви дит ся в том, что дос ти же ние ин ди ви-
дом ос нов ных прав и сво бод не долж-
но на ру шать пра ва, не об хо ди мые для 
бла га об щест ва или дру гих лю дей. Вс-
ледст вие это го тре бо ва ние со ци аль ной 
бе зо пас нос ти для всех чле нов об щест-
ва при об ре та ет аб со лют ный ха рак тер. 
При этом функ ци о наль но вы пол ня ет ся 
ус ло вие обес пе че ния каж до го че ло ве-
ка и об щест ва в це лом не об хо ди мы ми 
ос но ва ми жиз нен но го су щест во ва ния с 
соб лю де ни ем и га ран ти я ми их ос нов ных 
прав и сво бод, и тем са мым зак реп ля ет-
ся пра во вая цен ность со ци аль ной бе зо-
пас нос ти.

Ак си о ло ги чес кое ос но ва ние ра венст-
ва в по ня тии со ци аль ной бе зо пас нос ти с 
по зи ции пра во вой цен нос ти пре дус мат-
ри ва ет об щеп ра во вой прин цип, сог лас-
но ко то ро му за кон выс ту па ет в ка чест ве 
рав ной для всех ме ры по ве де ни я, оп ре-
де ля ю щей пре дел сво бо ды лич нос ти. 
Рав ная для всех чле нов об щест ва ме ра 
упо ря до че ния и ре гу ля ции че ло ве чес-
ких от но ше ний осу щест ви ма в ус ло ви-
ях дейст ви тель ной ре аль нос ти со ци аль-
ной бе зо пас нос ти. В дан ном от но ше нии 
прос ле жи ва ет ся на пол не ние со дер жа-
тель но цен ност ной ха рак те рис ти ки со-
ци аль ной бе зо пас нос ти та кой гран ью 
пра ва, как ра венст во в долж ном.

Д ру гой, не ме нее важ ный ас пект пра-
во вой цен нос ти со ци аль ной бе зо пас нос ти 
раск ры ва ет ся при об ра ще нии к по ня тию 
сп ра вед ли вос ти. Ак си о ло ги чес кое ос но-
ва ние ее при ро ды, вы ра жа ю щей со бой 
об щез на чи мую пра виль ность, поз во ля ет 
ви деть не об хо ди мость вк лю че ния со ци-
аль ной бе зо пас нос ти в сфе ру пра воп-
ри ме ни тель ной и со ци аль ной прак ти ки. 
Ана лиз ре аль но го смыс ла обоз на чен но го 
под хо да под чер ки ва ет со дер жа тель ность 
воп ро са сп ра вед ли вос ти за ко на, его со-
от ветст вия пра ву, им пе ра тив нос ти пра-
во во го на ча ла во всем мно го об ра зии со-
ци аль ных при о ри те тов.
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 Под ут лом зре ния пра во во го ха рак-
те ра сп ра вед ли вос ти умест но от ме тить 
на сы ще ние цен ност ной сос тав ля ю щей 
со ци аль ной бе зо пас нос ти той не об хо-
ди мост ью, ко то рую не сет в се бе сп-
ра вед ли вость как по ня тие о долж ном, 
од нов ре мен но со дер жа щее тре бо ва ние 
со от ветст вия меж ду прак ти чес кой рол-
ью ин ди ви дов в жиз ни об щест ва и их 
со ци аль ным по ло же ни ем, меж ду их пра-
ва ми и обя зан нос тя ми, прес туп ле ни ем и 
на ка за ни ем, тру дом и воз наг раж де ни ем 
и т. д. Свя зан ное с этим со ци аль но-по-
ли ти чес кое и пра во вое соз на ние вли я ет 
на оп ти маль ный уро вень функ ци о ни ро-
ва ния и раз ви тия со ци аль ной сис те мы, 
ее бе зо пас нос ти, ут верж да ет пра во мер-
ность раз лич ных дейст вий, со от ветст-
ву ю щих тре бо ва ни ям пра ва.

 По тен ци ал пра во вой цен нос ти со ци-
аль ной бе зо пас нос ти, ба зи ру ю щий ся на 
ак си о ло ги чес ком ос но ва нии за кон нос ти, 
осо бен но не об хо дим в пе ре ход ные пе-
ри о ды об щест вен но го раз ви ти я. Расс-
мат ри ва е мый ком по нент, вк лю чен ный в 
об щую цен ност ную ха рак те рис ти ку со-
ци аль ной бе зо пас нос ти, от ра жа ет важ-
ней шие ас пек ты как пра вот вор чес ко го, 
так и пра во ре а ли зу ю ще го про цес сов. 
В дан ном кон текс те осо бен но воз рас-
та ет зна че ние ста биль нос ти за ко но да-
тельст ва, фор ми ро ва ния раз ви той сис-
те мы за ко нов, над ле жа щей ре а ли за ции 
со дер жа щих ся в них пра во вых норм, 
соб лю де ния пра вил пра вот вор чес кой 
про це ду ры при под го тов ке и при ня тии 
пра во вых ак тов, осу ществ ле ния пос то-
ян но го над зо ра, конт ро ля и про вер ки 
ис пол не ни я, а так же соб лю де ния и при-
ме не ния пра во вых ак тов. Цен ност ные 
суж де ния до пол ня ют ся тем, что ре а ли-
за ция за кон нос ти как ком по нен та пра ва 
поз во ля ет со вер шенст во вать пра во вое 
обес пе че ние де мок ра ти и, фор ми ро вать 
дос той ный уро вень пра во вой куль ту ры 
в об щест ве.

 Ре аль ная сос тав ля ю щая цен ност но-
го со дер жа ния со ци аль ной бе зо пас нос-
ти так же раск ры ва ет ся в ком по нен те 
от ветст вен нос ти1. Осоз на ние от ме чен-
но го ак си о ло ги чес ко го ос но ва ния под-
чер ки ва ет це ле вую нап рав лен ность 
на ох ра ну пра во по ряд ка и вос пи та ние 
граж дан. Пра во вая цен ность со ци аль ной 
бе зо пас нос ти в дан ном ас пек те на хо дит 
свое от ра же ние в дос ти же нии зна чи-
мой в со ци аль но-п ра во вом от но ше нии 
це ли – пре дуп реж де нии пра во на ру ше-
ний (ад ми нист ра тив ных, граж данс ких, 
дис цип ли нар ных, уго лов ных). От то го, 
нас коль ко ре зуль та тив но бу дет осу-
ществ лять ся де я тель ность в этой об лас-
ти об щест вен ных от но ше ний, за ви сит 
ста биль ность го су дарст вен но-п ра во вой 
сис те мы, прак ти чес кое осу ществ ле ние 
ин те ре сов лич нос ти, об щест ва и го су-
дарст ва.

 Поз на ние и изу че ние пра во вой цен-
нос ти со ци аль ной бе зо пас нос ти вы яв ля-
ют дос та точ но ве со мую роль граж данс-
ко го об щест ва как в пра во вом об ще нии 
граж дан и уч реж де ний, так и в де мок ра-
ти за ции меж лич ност ных и межг руп по-
вых от но ше ний. При сутст вие со ци аль-
ной цен нос ти пра ва в об щест вен ной и 
го су дарст вен ной жиз ни в ка чест ве ос-
нов но го приз на ка граж данс ко го об щест-
ва поз во ля ет от ме тить, что ук реп ле ние 
юри ди чес ких на чал во вза и мос вя зях 
граж данс ко го об щест ва и го су дарст-
ва от ра жа ет важ ную сос тав ля ю щую – 
вли я ние ба зо вых пра во вых цен нос тей 
на пра во вое по ве де ние участ ни ков об-
щест вен ных от но ше ний. Перс пек тив-
ным ре зуль та том это го ста но вит ся ре-
а ли за ция цен ност ных ха рак те рис тик 
со ци аль ной бе зо пас нос ти, не об хо ди мой 
для фор ми ро ва ния ста биль но го об щест-
ва, ус та нов ле ния пра во по ряд ка, раз ви-

1 В данном смысловом значении рассматривается 
юридическая ответственность как вид социальной 
ответственности.



74

тия ус той чи вых пра во вых инс ти ту тов 
граж данст вен нос ти и де мок ра ти и.

П редс та вив в об щем за мыс ле исс-
ле до ва ния со ци аль ной бе зо пас нос ти ее 
со дер жа тель ную и цен ност ную ос но вы, 
мож но от ме тить фун да мен таль ность 
дан но го по ня тия как яв ле ни я, от ра жа-
ю ще го ка чест вен ное и функ ци о наль ное 
сос то я ние об щест вен ных от но ше ний. 
Кро ме то го, ав то ры по ла га ют, что на-
шед шие в ана ли зе со ци аль ной бе зо пас-
нос ти сфе ры ее дос ти же ния обоз на ча-
ют об ъек тив ное поз на ние конк рет ной 
дейст ви тель нос ти с при су щим ему 
комп лекс ным под хо дом.

 Даль ней шее изу че ние на уч но-с-
мыс ло во го ха рак те ра со ци аль ной бе-
зо пас нос ти поз во ля ет вы де лить оп ре-
де лен ные ее свойст ва как об ъек тив но 
не об хо ди мо го яв ле ния об щест вен ной и 
лич ной жиз не де я тель нос ти: 

ус той чи вость – свойст во, вы ра-
жа ю щее спо соб ность го су дарст вен но-
об щест вен ных ме ха низ мов и ст рук тур 
адек ват но ре а ги ро вать на внут рен ние и 
внеш ние уг ро зы го су дарст ву и сох ра-
нять ба зо вые при о ри те ты его ци ви ли за-
ци он но го раз ви ти я;

 ле ги тим ность – свойст во, вы ра жа-
ю щее об щест вен ное приз на ние про во ди-
мой го су дарст вом со ци аль ной по ли ти ки, 
а так же граж данс ко го и по ли ти чес ко го 
по ряд ка, спо собст ву ю щее дос ти же нию 
дос той но го уров ня жиз ни;

 ре зуль та тив ность – свойст во, вы-
ра жа ю щее пол но ту ре а ли за ции ко рен-
ных ин те ре сов об щест ва и лич нос ти в 
об щей сис те ме со ци аль ных, по ли ти ко-
п ра во вых, куль тур ных цен нос тей, спо-
собст ву ю щих раск ры тию их по тен ци а ла 
как суб ъек тов со ци аль ной бе зо пас нос ти. 
Роль го су дарст ва, яв ля ю ще го ся суб ъек-
том со ци аль ной бе зо пас нос ти, мо жет 
быть до пол не на со вер шенст во ва ни ем 
его ана ли ти чес ко го, ин фор ма ци он но го, 
прог ноз но го ка чест ва. 

По ла га ем, что перс пек тив но му раз ви-

тию го су дарст ва, его пра во вым и эко но-
ми чес ким ме ха низ мам долж на от ве чать 
це лост ная сис те ма со ци аль ной бе зо-
пас нос ти, ст рук тур ная мо дель ко то рой 
пред по ла га ет на ли чие ря да сле ду ю щих 
важ ных эле мен тов:

•  Со ци аль ные от но ше ния в сфе ре 
собст вен нос ти, тру да, расп ре де ле ния 
ма те ри аль ных и ду хов ных благ, ка чест-
ва жиз ни. Оз до ров ле ние со ци аль ных 
от но ше ний, ко то рые пер ма нент но вли-
я ют на об щий уро вень со ци аль ной бе зо-
пас нос ти, не об хо ди мой для лик ви да ции 
бед нос ти и при ми тив но го об ра за жиз ни 
мно гих со ци аль ных групп.

• Со ци аль ные инс ти ту ты, вк лю ча-
ю щие со во куп ность со ци аль ных норм, 
об раз цов по ве де ния и де я тель нос ти. 
Со от ветст ву ю щие им уч реж де ния и ор-
га ни за ции вы пол ня ют конк рет ные об-
щест вен ные функ ци и, бла го да ря че-
му име ют воз мож ность удов лет во рять 
свои пот реб нос ти в об ра зо ва ни и, сем-
ье, куль ту ре, со ци аль ной ин фор ма ци и, 
твор чес ких со ю зах и т.д.

• Со ци аль ная за щи та, предс тав ля-
ю щая нап рав лен ность по ли ти ки и дейст-
вий го су дарст ва и об щест ва на ре ше ние 
со ци аль ных проб лем, за щи ту прав и за-
кон ных ин те ре сов граж дан, а так же спо-
собст ву ю щая под дер жа нию со ци аль но го 
бла го по лу чия на и бо лее нуж да ю щей ся, 
ма ло о бес пе чен ной час ти на се ле ни я. 

• Об щест вен ный по ря док, фор ми-
ру ю щий ся нор ма ми со ци аль но го по ве-
де ни я, соз да ю щий ос но ву для уп ро че ния 
го су дарст вен ной и со ци аль ной жиз ни, 
мно гос то рон не го раз ви тия об щест вен-
ной сис те мы. При этом важ ней шей сос-
тав ной част ью об щест вен но го по ряд ка 
ос та ет ся пра во по ря док.

• Об щег раж данс кая и пра во вая 
куль ту ра, поз во ля ю щая ут верж дать вы-
со кое мес то пра ва в об щест вен ной жиз-
ни, ра бо те пра вот вор чес ких и пра воп-
ри ме ни тель ных ор га нов, дос та точ ный 
уро вень пра во соз на ния граж дан, сбе ре-
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же ние цен ных тра ди ций на род но го опы-
та, пат ри о тиз ма, ду хов нос ти. В дан ном 
эле мен те на хо дит свое ак ту аль ное от-
ра же ние по ни ма ние уп ро че ния са мой 
че ло ве чес кой при ро ды, об щест вен ных 
инс ти ту тов, ду хов ных цен нос тей, со ци-
аль ных и конс ти ту ци он ных ус то ев.

• Со ци аль ная прак ти ка, ос но ван ная 
на те о ре ти чес кой обос но ван нос ти со ци-
аль ных пре об ра зо ва ний, опи ра ю ща я ся 
на об ъек тив ное поз на ние как су щест-
ву ю щей ре аль нос ти, так и воз мож нос-
тей об щест вен ной сис те мы сох ра нять 
свое ка чест во. Со ци аль ная прак ти ка спо-
собст ву ет ре аль ной ак тив нос ти лю дей в 
де мок ра ти чес ких пре об ра зо ва ни ях.

•  Со ци аль ное уп рав ле ни е, це ле-
нап рав лен но осу ществ ля е мое пу тем ос-
но ва тель ной про ра бот ки при ни ма е мых 
ре ше ний и обес пе че ния со от ветст вия 
перс пек тив ных це лей об щест вен но го 
ре фор ми ро ва ния прак ти чес ким ре зуль-
та там де я тель нос ти уп рав лен чес ких 
суб ъек тов, а так же упо ря до чи ва ю щее 
раз лич ные про цес сы, про те ка ю щие в 
со ци аль ной сис те ме.

• Со ци аль ный конт роль, обес пе-
чи ва ю щий уни вер саль ность функ ции 
уп рав ле ни я, вза и мо дейст вие го су дарст-
вен но го (по ли ти чес ко го, ад ми нист ра-
тив но го, су деб но го) и об щест вен но го 
(г раж данс ко го) ви дов конт ро ля, а так же 
ре гу ли ру ю щий воз дейст вие на по ве де-
ние ин ди ви дов со сто ро ны об щест ва. 
Бла го да ря со ци аль но му конт ро лю, ко-
то рый ре а ли зу ет ся при по мо щи раз но-
об раз ных средств (ор га ни за ци он ных, 
юри ди чес ких, иде о ло ги чес ких, эко но-
ми чес ких и др.), обес пе чи ва ет ся прин-
цип об рат ной свя зи в уп рав ле нии со ци-
аль ны ми про цес са ми.

• Со ци аль ное мыш ле ни е, предс-
тав ля ю щее важ ную функ цию поз на ни я, 
поз во ля ю щее конст ру и ро вать раз ви тие 
со ци у ма, вли ять на пред мет ную сфе ру 
пра ва и за ко но да тельст ва. Дан ный эле-
мент свя зан с поз на ни ем со ци аль ной 

фор мы ре аль ной дейст ви тель нос ти, ибо 
бла го да ря ее ак тив но му от ра же нию со-
ци аль ное мыш ле ние спо собст ву ет пос-
та нов ке но вых идей при ре ше нии те о-
ре ти чес ких и прак ти чес ких проб лем в 
жиз ни об щест ва. Со ци аль ное мыш ле ние 
спо соб но ак ти ви зи ро вать от ветст вен-
но е, об щест вен но по лез ное на ча ло в 
де я тель нос ти инс ти ту тов граж данс ко-
го об щест ва, эко но ми чес ких суб ъек тов 
хо зяйст во ва ния и уве ли чить их вк лад в 
со ци аль ную по ли ти ку и раз ви тие го су-
дарст ва.

• Со ци аль ная на у ка, от ве ча ю щая 
зап ро сам те о рии и прак ти ки го су дарст-
вен но-п ра во во го раз ви тия и вы пол ня-
ю щая инс ти ту ци о наль ную роль в под-
го тов ке кад ров в об лас ти со ци аль ной 
по ли ти ки и со ци аль ной ра бо ты. Уси ле-
ние ро ли со ци аль ной на у ки выз ва но об-
ъек тив ны ми пот реб нос тя ми по вы ше ния 
эф фек тив нос ти уп рав ле ния всей со ци-
аль ной сфе рой.

П редп ри ня тый ана лиз со ци аль ной 
бе зо пас нос ти обос но ван но под чер ки ва-
ет ее оп ре де ля ю щий ха рак тер для даль-
ней ше го по зи тив но го, ус той чи во го раз-
ви тия го су дарст ва и об щест ва. В дан ной 
свя зи ак ту аль ным и вост ре бо ван ным 
ос та ет ся пос то ян ное изу че ние пот реб-
нос тей со ци аль ной прак ти ки и пра во-
вых воп ро сов об щест вен но го соз на ния 
и жиз ни со ци у ма в це лом.

 Выс ка зан ные те о ре ти чес кие по ло-
же ния и ме то до ло ги чес кие под хо ды 
кон цент ри ру ют ав торс кую по зи цию 
на не об хо ди мос ти со вер шенст во ва ния 
пра во вой по ли ти ки го су дарст ва с цел-
ью ук реп ле ния со ци аль но го по тен ци а ла, 
сбе ре же ния при род ной сре ды, фор ми-
ро ва ния та кой мо де ли со ци аль но-э ко-
но ми чес кой сис те мы, ко то рая бу дет об-
ла дать но вым ду хов но-со ци аль ным, 
на уч ным и тех но ло ги чес ким ка чест вом.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 17.03.2015
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Վեր ջին քսա նա մյա կում տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ար մա տա կան փո-
խա կեր պու մը է ա պես փո փո խու թյան են-
թար կեց հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված-
քը և բո վան դա կու թյու նը: Տն տե սա կան 
հան ցա վո րու թյան բո վան դա կու թյան 
ո րո շա կի ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե-
րը ար ձա նագր վում են նաև քրե ա կան 
ի րա վուն քի ո լոր տում: Ի նչ պես նշում է Վ. 
Լու նե ևը, «ին տե լեկ տո ւալ հան ցա վո րու-
թյու նը դուրս է մղում պրի մի տիվ հան ցա-
վո րու թյա նը, կո մեր ցի ոն գոր ծու նե ու թյան 
քրե ա կա նա ցու մը շա րու նակ վում է»1:

 Հա մաշ խար հային տն տե սա կան հան-
ցա վո րու թյան դրս ևո րում նե րից են հա-
մար վում ար հես տա կան կոր պո րա տիվ 
վե ճե րը և կազ մա կեր պու թյուն նե րի ոչ 
ի րա վա չափ կոր պո րա տիվ զավ թում նե-
րը: Նման դրս ևո րում նե րը վեր ջին տաս-
նա մյա կում է ա կան աճ են ար ձա նագ րում: 
Տն տե սու թյան զար գաց ման հետ դրանք 
դի տարկ վում են նաև հետ խորհր դային 
ե րկր նե րի տա րածք նե րում: Բա ցա ռու-
թյուն չէ նաև Հա յաս տա նը: 

Կոր պո րա տիվ վե ճե րում լուրջ բա-
ցա սա կան հետ ևանք նե րի է հան գեց նում 
այն պի սի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ի նչ պի-
սիք են ի րա վուն քի չա րա շա հու մը, ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց ղե կա վա րու թյան 
կող մից շա հա դի տա կան դր դում նե րով 
օ րենսդ րա կան ա նո րո շու թյան և հա կա-
սու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը՝ այս պես 
կոչ ված կոր պո րա տիվ շոր թու մը2: 

1 Տե՛ս Лунеев В.В. Преступность XX в.: мировые, 
региональные и российские тенденции. М., 2005.

2 Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный 

Ս. Ա լեկ սե ևի կար ծի քով՝ այ սօր ա ռա ջա-
տար դիր քեր են գրա վում ի րա վուն քի չա-
րա շահ ման ա վե լի « քա ղա քա կիրթ» ձևե րը, 
մաս նա վո րա պես կար ծես թե մո ռաց ված և 
հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հար ված՝ գրին մեյ
լը, ո րին ա ռա վե լա պես նպաս տում է ի րա-
վա բա նա կան ան ձանց վե րա բե րյալ ան-
կա տար օ րենսդ րու թյու նը3:

 Մեր կար ծի քով՝ օ րենսդ րու թյան հի-
մա նա կան թե րու թյուն նե րի շար քում 
պետք է դի տար կել նաև կոր պո րա տիվ 
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի 
շա հե րի հա վա սա րակշռ ման ար դյու նա-
վետ մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյու նը:

ՀՀ տն տե սա կան և ի րա վա կան զար-
գաց ման ներ կա փու լում ա կն հայտ է, որ 
առ կա է կոր պո րա տիվ օ րենսդ րա կան 
խն դիր, ո րը լու ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է ու ժե ղաց նել ոչ մի այն մի նո րի տար 
բաժ նե տե րե րի4, այլ նաև հենց բաժ նե-
տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ի րա վա-
կան պաշտ պա նու թյու նը: 

Թեև ՀՀ-ո ւմ կոր պո րա տիվ վե ճե րը, 
որ պես կա նոն, չեն բնու թագր վում որ-
պես գրին մեյ լի դրս ևո րում, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, ա կն հայտ է դրա առ կա յու թյու նը, 
և նա խա ձեռն վող օ րենսդ րա կան բա րե-

шантаж (организационно-правовые меры 
противодействия). - «Волтерс Клувер», 2010 г. Էջ. 83

3 Տե՛ս Алексеев С.С. Право собственности. 
Проблемы теории. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 
Էջ. 209-210.

4 Մինորիտար բաժնետերեր՝ բաժնետիրական 
ընկերությունում բաժնետոմսերի փոքր քանակ 
ունեցող բաժնետերեր: Քաղաքացիական իրավունքի 
դոկտրինայում առկա է տեսակետ, որի համաձայն` 
պետք է հնարավորինս պաշտպանել մինորիտար 
բաժնետերերի իրավունքները: 

ՍԻ ՄՈՆ ԲԱ ԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ,  

ի րա վա գի տա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ԿՈՐ ՊՈ ՐԱ ՏԻՎ ՇՈՐ ԹՈՒ ՄԸ (GREENMAIL)` ՈՐ ՊԵՍ ԲԱԺ ՆԵ ՏԻ ՐԱ ԿԱՆ 
Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՄԻ ՆՈ ՐԻ ՏԱՐ ՍՈՒԲՅԵԿ ՏԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՉԱ ՐԱ ՇԱ ՀՈՒՄ 
 ՀՀ ԿՈՐ ՊՈ ՐԱ ՏԻՎ Ի ՐԱ ՎԱ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒՅ ՍԻ ՆԵՐ ՔՈ 
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փո խում նե րը լավ ա ռիթ են ա պա գա յում 
զար գա ցող այս բա ցա սա կան եր ևույ թը 
կան խե լու հա մար:

 Պատ մա կա նո րեն գրին մեյ լը կամ կոր-
պո րա տիվ շոր թու մը հա մար վում է մի-
նո րի տար բաժ նե տե րե րի պա տաս խան 
կոր պո րա ցի ա նե րի մա ժո րի տար մաս նա-
կից նե րի՝ բաժ նե տե րե րի1 կա մա յա կա նու-
թյուն նե րին: 

Ի րա վուն քի պատ մու թյան մեջ գրին-
մեյ լը դի տարկ վում է որ պես բաժ նե տի-
րա կան շարժ ման սկիզբ:

 Գոր ծող կոր պո րա տիվ օ րենսդ րու-
թյան պայ ման նե րում ար դի ա կան է նաև 
խո շոր բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ա պա հո վու մը: Նման 
պն դումն ի նք նին ա ռա ջին հա յաց քից 
կա րող է տա րօ րի նակ թվալ: Չէ՞ որ այն 
բաժ նե տե րը, ով տի րա պե տում է բաժ նե-
տոմ սե րի խո շոր փա թե թի, ի զո րու է վե-
րահս կել ի րա վի ճա կը ըն կե րու թյու նում, 
հետ ևա բար ու նե նալ իր ի րա վունք նե րի 
և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն: 

Ա վան դա բար ի րա վա բա նա կան գի-
տու թյու նում խո շոր բաժ նե տե րը դի տարկ-
վում էր որ պես բաժ նե տե րե րի փոք րա-
մաս նու թյան ի րա վունք նե րի պո տեն ցի ալ 
խախ տող: Այդ պես են կար ծում նաև Ա. 
Յու. Բուշ ևը և Օ. Յու. Սկ վոր ցո վը՝ ա ռաջ 
քա շե լով « մե ծա մաս նու թյան կա մա յա-
կա նու թյու նից փոք րա մաս նու թյան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն» միտ քը2: 

Ն մա նա տիպ մո տե ցում է ար տա հայ-
տում նաև Ս. Ի. Նո սո վը3: Այ նո ւա մե նայ-

1 Մաժորիտար բաժնետերեր–բաժնետիրական 
ընկե րությունում բաժնետոմսերի մեծ քանակ ունե-
ցող բաժնետերեր խոշոր բանետերեր: Նշված 
բաժնետերերը օժտված են բաժնե տի րական 
ընկերության կառավարման լայն հնա րա վո-
րու թյուններով և կորպորատիվ իշխանության 
իրականացման հնարավորությամբ` մինորիտար 
բաժնետերերի համեմատությամբ: 

2 Տե՛ս Бушев А.Ю., Скворцов О.Ю. Акционерное 
право. Вопросы теории и судебно-арбитражной 
практики. М., 1997.Էջ. 80.

3 Տե՛ս Носов С.И. Акционерное законодательство 
России. Опыт теоретического и историко-правового 
исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001.

նիվ, նկա տի ու նե նա լով բաժ նե տի րա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում վեր ջին 
տա րի նե րի զար գաց վող մի տում նե րը` 
ակ նա ռու է, որ մա ժո րի տար բաժ նե տե-
րե րի ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում բա-
վա կա նին խո ցե լի են: 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ մի նո րի-
տար բաժ նե տե րե րը ի զո րու չեն ազ դել 
կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման հա-
մա կար գի և կա ռա վար չա կան ո րո շում-
նե րի ըն դուն ման կար գի վրա: Սա կայն 
ի նչ պես ցույց է տա լիս փոր ձը, դա այդ-
պես չէ. ցան կու թյան դեպ քում մի նո րի-
տար բաժ նե տե րե րը կա րող են կազ-
մա կեր պու թյան ա ռջև դնել բազ մա թիվ 
խն դիր ներ: Վեր ջին նե րիս կող մից օգ-
տա գործ վող մե թոդ նե րը բազ մա թիվ են 
և բազ մա պի սի: Որ պես կա նոն, դրանք 
ա ռա ջաց նում են կոնֆ լիկ տային ի րա-
վի ճակ: Ի սկ այդ կոնֆ լիկ տի ծայ րա հեղ 
դրս ևո րումն է կոր պո րա տիվ շոր թու մը՝ 
գրին մեյ լը:

Գ րին մեյլ հաս կա ցու թյու նը ան գլի-
ա կան ծա գում ու նի (greenmail – կա նաչ 
փոստ): Ար տա սահ մա նյան ի րա վա բա-
նա կան գրա կա նու թյու նում գրին մեյ լը 
բնու թագ րում են հետ ևյալ կերպ. բաժ նե-
տոմ սե րի ձեռք բեր մա նը ո ւղղ ված գոր-
ծըն թաց, ո րը ի րա կա նաց վում է կազ-
մա կեր պու թյան կլան ման սպառ նա լիք 
ստեղ ծե լու և դրանք նույն կազ մա կեր-
պու թյա նը բա վա կա նա չափ բարձր գնով 
վե րա վա ճա ռե լու նպա տա կով4: Նմա-
նա տիպ մո տե ցում ներ են ար տա հայ տել 
նաև ռուս գիտ նա կան ներ Վ. Վ. Գոր բո-
վը, Դ. Վ. Գո լո բո վան, Մ. Կո րոտ կո վան, 
Ե. Կիր շեն մա նը: 

Հարկ է նշել, որ գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ 
որ պես կոր պո րա տիվ շոր թում բնու թագ-
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է՝ ա ռա ջարկ-
վող բաժ նե տոմ սե րի հա մար պա հանջ-
վող գի նը լի նի դրանց ի րա կան գնից 
ան հա մա չափ բարձր: 

Այս պես` Վ. Տու տի խի նը և Ի. Պի լա ևը 

4 Տե՛ս Black’s Law Dictionary. Seventh edition. St. 
Paul. Minn. 1999. Էջ. 709. 
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կար ծում են, որ գրին մեյ լը տար բեր վում 
է բաժ նե տի րոջ կամ այլ ան ձի կող մից 
իր ի րա վունք նե րի ի րա վա չափ ի րա ցու-
մից նրա նով, որ, որ պես կա նոն, ֆի նան-
սա կան կամ գույ քային պա հան ջը, ո րը 
ներ կա յաց վում է կազ մա կեր պու թյա նը, 
սո վո րա բար ան հա մա չափ է այն չա փից, 
ո րի ի րա վուն քը նա կու նե նար բա րե-
խիղճ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում1: 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ա ռաջ են քա շում կոր պո րա տիվ շորթ ման 
հետ ևյալ հիմ նա կան բնու թագ րե րը՝ 

• առևտ րային կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյա նը եր րորդ ան ձանց մի-
ջամ տու թյուն,

• մի ջամ տու թյուն, ո րը ի րա կա նաց-
վում է ո րո շա կի քա նա կու թյամբ բաժ նե-
տոմ սե րի տի րա պետ ման փաս տով.

 Մի ջամ տու թյուն, ո րը նպա տակ ու նի 
ստեղ ծե լու ըն կե րու թյան կամ դրա բաժ-
նե տե րե րի հա մար ո րոշ բա ցա սա կան 
հետ ևանք ներ, մաս նա վո րա պես նրանց 
ֆի նան սա գույ քային ո լորտ նե րում:

 Կոր պո րա տիվ շորթ ման դա սա կան 
ո ւր վա գի ծը սկս վում է նրա նից, որ շոր-
թող կազ մա կեր պու թյու նը ձեռք է բե-
րում ա ռա ջա դի մող կազ մա կեր պու թյան 
բաժ նե տոմ սե րի ոչ մեծ փա թեթ: Դրա նից 
հե տո նո րա թուխ բաժ նե տե րը սկ սում է 
հրա պա րա կայ նո րեն քն նա դա տել կազ-
մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյա նը: Այ-
նու հետև վե րահս կող և ի րա վա պահ 
մար մին նե րին հաս ցե ագր վում են բազ-
մա թիվ բո ղոք ներ: Պե տա կան մար մին-
նե րը, բնա կա նա բար, չեն կա րո ղա նում 
դրանք ան հետ ևանք թող նել, ին չի ար-
դյուն քում շոր թող նե րի կող մից ը նտր ված 
կազ մա կեր պու թյու նում հա ճախ ի րա-
կա նաց վում են ստու գում ներ: Շորթ ման 
նպա տակ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյու նը 
տե ղին և ան տե ղի ա ռիթ նե րով բազ մա-
թիվ հայ ցեր է ներ կա յաց նում դա տա րան: 
Ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի փոր ձը 

1 Տե՛ս Тутыхин В., Пылаев И. Типология незаконных 
действий при захвате предприятий//Слияния и 
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վկա յում է, որ այս մե թո դը ա մե նա տա-
րած վածն է, քա նի որ շորթ ման են թարկ-
վող կազ մա կեր պու թյու նը իր դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հա մար զգա լի մի ջոց-
ներ է ծախ սում, ի սկ կազ մա կեր պու թյան 
բուն գոր ծու նե ու թյու նը շատ դեպ քե րում 
ա նու շադ րու թյան են մատ նում: 

Կոր պո րա տիվ շոր թո ղի նպա տակն 
է կազ մա կեր պու թյան ա ռջև դնել հետ-
ևյալ փաս տե րը՝ մեծ ֆի նա սա կան մի-
ջոց ներ օգ տա գոր ծե լով ի րա կա նաց նել 
իր դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը կամ 
գրին մեյ լե րից ձեռք բե րել բաժ նե տոմ սե-
րը շու կա յա կա նից է ա կա նո րեն տար բեր-
վող թանկ գնով: 

Ի տար բե րու թյուն հա սա րակ շոր թո-
ղի, ո րին Ա ՄՆ-ո ւմ ան վա նում են նմա նա-
տիպ տեր մի նով՝ բլեք մեյ լեր (blackmailer), 
գրին մեյ լե րին բա վա կա նա չափ դժ վար է 
են թար կել պա տաս խա նատ վու թյան: Այս 
խն դի րը տևա կան ժա մա նակ ու սում նա-
սիր վում է ա րևմ տյան ե րկր նե րում: Որ-
պես կա նոն՝ գրին մեյ լը կան խար գել վում 
է կաս կա ծե լի է մի սի ոն ե կա մուտ նե րի 
հար կային մեծ դրույ քա չա փե րով: Այս մե-
խա նիզ մը հա յաս տա նյան տն տե սու թյան 
պայ ման նե րում, կար ծում ե նք, կի րա ռե լի 
չէ, քան ի որ այն կա րող է խո չըն դո տել 
կոր պո րա տիվ մի ջա վայ րի և ար ժեթղ թե-
րի շու կայի զար գաց ման գոր ծըն թա ցը: 

Գ րին մեյ լի մա սին ա ռա ջին վկա յու-
թյուն նե րը ար ձա նագր վել են Մեծ Բրի-
տա նի ա յում դեռ XIX դա րում: Ի նք նին 
«գրին մեյլ» տեր մի նը մեծ կի րա ռու թյուն 
է ստա ցել նա խորդ դա րի 80-ա կան թվա-
կան նե րին2:

Գ րին մեյ լե րի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի սխե ման չէր տար բեր վում հա տուկ 
հնարք նե րի բազ մա զա նու թյամբ: Որ պես 
կա նոն՝ նա ձեռք էր բե րում ըն կե րու թյան 
բաժ նե տոմ սե րի ոչ մեծ փա թեթ, այ նու-
հետև նա խօ րոք մշակ ված ծրագ րով նա 
սկ սում էր պայ քա րել կազ մա կեր պու-

2 Տե՛ս Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: 
слияния, поглощения, гринмэйл. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2006. Էջ. 11.
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թյան դեմ, ո րը տևում էր այն քան ժա մա-
նակ, մինչև գրին մեյ լե րը չս տա նար ի րեն 
պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րը ձեռք բե րե-
լու ա ռա ջարկ:

 Շատ դեպ քե րում գրին մեյ լի ի րա կա-
նաց ման հա մար բա վա րար է գրին մեյ-
լե րի` բաժ նե տի րո ջից բաժ նե տոմ սե րի 
կա ռա վար ման ի րա վուն քի լի ա զո րագ րի 
ձեռք բե րու մը: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի ա ռա ջարկ-
ված թե մայի վե րա բե րյալ ռու սա կան 
փոր ձը: Մոսկ վայի փաս տա բան նե րի պա-
լա տի փաս տա բան Վ. Գու շան նկա տում 
է, որ ի րենց ե րկ րում գրին մեյ լը ա վե լի 
ըն դար ձակ սահ ման մամբ է բնու թագր-
վում, քան Ա րև մուտ քում: Գրին մեյ լը չի 
օգ տա գործ վում մի այն գրին մեյ լե րին 
պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րը գնե լուն 
պար տա վո րեց նե լու նպա տա կով1: Հա-
ճախ այն օգ տա գործ վում է կազ մա կեր-
պու թյան կլան ման կամ զավթ ման նպա-
տա կով: Գրին մեյ լե րի ա ռա ջին քայ լը 
զավթ ման են թա կա կազ մա կեր պու թյան 
բաժ նե տոմ սե րի փա թե թի ձեռք բե րումն 
է: Այ նու հետև հա ջոր դում է նա խա-
պես ծրագ րա վոր ված մի ջո ցա ռում նե րի 
շար քը, ո րոնց նպա տակն է խո չըն դոտ-
ներ ստեղ ծել հար ձակ ման են թարկ վող 
կազ մա կեր պու թյան հա մար: Գրին մեյ լե-
րի հիմ նա կան գոր ծիք ներն են բաժ նե-
տե րե րի ար տա հերթ ը նդ հա նուր ժո ղով 
ան ցկաց նե լու մա սին պար բե րա կան 
պա հանջ նե րը, բազ մա թիվ բո ղոք նե րը, 
ո րոնք ո ւղղ ված են ստու գում ներ ան-
ցկաց նե լու լի ա զո րու թյուն ու նե ցող պե-
տա կան կա ռույց նե րին, թի րախ կազ մա-
կեր պու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց 
գոր ծո ղու թյուն նե րի բո ղո քար կ մանը: 

Բո ղոք նե րի և բո ղո քար կում նե րի ա ռիթ 
կա րող են հան դի սա նալ զավթ վող կազ-
մա կեր պու թյան գոր ծա դիր մարմ նի յու-
րա քան չյուր ոչ է ա կան բաց թո ղու մը կամ 
ըն թա ցա կար գային չն չին խախ տում նե-
րը: Դրանք կա րող են ի հայտ գալ նաև 
բաժ նե տե րե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի ան-

1 Տե՛ս Гуща В. Набор средств гринмэйлера.

ցկաց ման ժա մա նակ: Դրանք լավ ա ռիթ 
են գրին մեյ լե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
հա մար, ի սկ հար կային խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը ա վե-
լի բա րեն պաստ ի րա վի ճակ է ստեղ ծում 
վեր ջի նիս հա մար: Ո րոշ գրին մեյ լեր ներ 
կի րա ռում են պար բե րա կան ար տա հերթ 
ը նդ հա նուր ժո ղով նե րի ան ցկաց ման 
մար տա վա րու թյու նը` նպա տակ ու նե նա-
լով վե րընտ րելու կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծա դիր մար մի նը, ի սկ հե տո տե ղե-
կաց նելու դրա մա սին ամ բողջ գոր ծա րար 
հան րու թյա նը: Նմա նա տիպ ռո տա ցի ան 
կազ մա կեր պու թյու նում չի կա րող բա ցա-
սա կան հետ ևանք չու նե նալ կազ մա կեր-
պու թյան բա րի համ բա վի, վար կա նի շի և, 
առ հա սա րակ, գոր ծու նե ու թյան վրա:

 Բա վա կա նին ազ դե ցիկ ներ գոր ծու-
թյան մի ջոց են նաև թի րախ կազ մա կեր-
պու թյան դեմ հա րուց վող դա տա կան 
հայ ցե րը: Նման ներ գոր ծու թյու նը կա-
րող է ա ռա ջաց նել հո գե բա նա կան ու ժեղ 
հետ ևանք ներ: Զավ թո ղը, որ պես կա նոն, 
օգ տա գոր ծում է հայ ցի ա պա հով ման 
բազ մա թիվ մի ջոց ներ՝ բաժ նե տոմ սե րի 
վրա ար գե լան քի կի րա ռում, գույ քի ար-
գե լադ րում, ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման ար գե լում և այլն:

 Տա րած ված եր ևույթ է նաև ար-
ժեթղթե րի թո ղարկ ման հետ կապ ված 
ո րո շում նե րի բո ղո քար կու մը. այս դեպ-
քում բո ղո քար կո ղը նպա տակ ու նի փո-
փո խելու ու ժե րի բաշխ վա ծու թյու նը ըն-
կե րու թյու նում: Հա ճախ նույն ո րո շու մը 
տար բեր բաժ նե տե րե րի կող մից բո ղո-
քարկ վում է տար բեր տա րած քային դա-
տա րան նե րում, ան գամ ը նդ դա տու թյան 
կա նոն նե րի խախտ մամբ: Բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին ՀՀ օ րեն-
քը նման հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ նում 
է յու րա քան չյուր բաժ նե տի րոջ2: Նշ ված 
հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վում են ժա-
մա նա կա կից գրին մեյ լեր նե րը: Բո ղո-

2 Տե՛ս «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 
ՀՀ օրենք (ՀՕ-232 ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166) հոդված 
37-րդ, կետ 1-ին, «թ» ենթակետ, ինչպես նաև հոդված 
38, կետ 8-րդ:
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քարկ ման գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են 
շա րու նա կա բար ի րա կա նաց վել կազ մա-
կեր պու թյան տնօ րեն նե րի խորհր դի, այլ 
գոր ծա դիր մար մին նե րի ո րո շում նե րի 
նկատ մամբ: Ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու-
ներ չնե րա ռե լը տնօ րեն նե րի խորհր դի 
թեկ նա ծու նե րի ցան կում կա րող է հիմք 
հան դի սա նալ ը նդ հա նուր ժո ղո վի ո րոշ-
ման ան վա վե րու թյան հա մար:

 Մե ծա մա սամբ կազ մա կեր պու թյու նը ի 
զո րու չի լի նում դի մա կայելու նման հար-
ձակ մա նը: 

Հ նա րա վոր են նաև դեպ քեր, ե րբ 
զավթ ման նպա տա կով ներ կա յաց վում 
են ար տա հերթ աու դի տո րա կան ստու-
գում ներ ան ցկաց նե լու կամ տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ ո րո-
շա կի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու 
մա սին պա հանջ ներ: 

Ո րոշ գրին մեյ լեր ներ ա մեն օր ար տա-
հերթ ը նդ հա նուր ժո ղով նե րի ա ռա ջարկ 
են ներ կա յաց նում ըն կե րու թյու ն և այդ 
ըն կե րու թյուն նե րում ա մեն օր ը նտ րում 
են նոր գոր ծա դիր մար մին ներ: Այ նու-
հետև ի րա զե կում են պե տա կան մար-
մին նե րին, բան կե րին, ըն կե րու թյան գոր-
ծըն կեր նե րին նոր ը նտր ված գոր ծա դիր 
մարմ նի կամ տնօ րեն նե րի խորհր դի ան-
դամ նե րի վե րա բե րյալ: 

Ներ գոր ծու թյան հա տուկ մե թոդ է 
տնօ րեն նե րի խորհր դի ան դամ նե րի, 
ըն կե րու թյան տնօ րե նի վար չու թյան ու 
տնօ րի նու թյան ան դամ նե րի նկատ մամբ 
հայ ցե րի հա րու ցու մը դա տա րան: Այ-
սինքն` այս գոր ծո ղու թյու նը նպա տակ 
ու նի ոչ մի այն հո գե բա նա կան ազ դե-
ցու թյուն թող նելու կազ մա կեր պու թյան 
մե նեջ մեն թի վրա, այլ նաև քա ղա քա ցի-
ա կան դա տա վա րու թյան կար գով հայ-
ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե լով` 
զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
ի րաց նել, նե րազ դել ըն կե րու թյան կա-
ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց-
նող ան ձանց վրա: Ի դեպ, գրին մեյ լերն 
այդ հնա րա վո րու թյու նը ձեռք կբե րի ըն-
դա մե նը մեկ տո կոս բաժ նե տոմս ու նե-
նա լու պայ ման նե րում: Այս պես` « Բաժ-

նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 90-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան այն բաժ նե-
տե րը (բաժ նե տե րե րը), ո րը (ո րոնք հա-
մա տեղ) տնօ րի նում է (են) Ըն կե րու թյան 
տե ղա բաշխ ված հա սա րակ (սո վո րա-
կան) բաժ նե տոմ սե րի մեկ և ա վե լի տո-
կո սին, ի րա վունք ու նի (ու նեն) խորհր դի 
ան դամ նե րի, տնօ րե նի (գլ խա վոր տնօ-
րե նի), …. դեմ հայ ցով դի մել դա տա րան` 
Ըն կե րու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի 
փոխ հա տուց ման պա հան ջով: Նույ նա-
բո վան դակ դրույթ առ կա է նաև « Սահ-
մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում1: 

Ձ ևա կան ա ռու մով գրին մեյ լե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը ի րա վա չափ են. նման 
հայ ցե րի հա րուց ման հնա րա վո րու թյու-
նը նա խա տե սե լով` օ րենս դի րը նպա տակ 
է ու նե ցել մի նո րի տար բաժ նե տե րե րի 
ի րա վունք նե րը ինչ անելու և, ին չու չէ, 
նաև ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րը: Մի-
նո րի տար բաժ նե տե րը նշ ված ի րա վուն-
քը ի րաց նե լիս ա պա հո վում է ըն կե րու-
թյան ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյու նը: 

Ք րե աի րա վա կան տե սան կյու նից 
նույն պես բա ցա կա յում է պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու հիմ քը, այն է` 
որ ևէ հան ցա կազ մի հատ կա նի շը:

 Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ նմա նա տիպ 
հայ ցե րի ա ռիթ կա րե լի է գտ նել միշտ: 
Օ րի նակ` բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու-
նը վար ձա կա լու թյան է հանձ նում կազ-
մա կեր պու թյան տա րածք նե րը: Այ սօր վա 
ան շարժ գույ քի շու կայի հա կա սա կան 
գնե րը նկա տի ու նե նա լով` հա մա պա-
տաս խան գնա հա տո ղի եզ րա կա ցու-
թյամբ հաս տատ ված վար ձա կա լու թյան 
ար ժե քի բա ցա սա կան տար բե րու թյան 
դեպ քում գրին մեյ լե րը հնա րա վո րու թյուն 
է ստա նում իր գոր ծու նե ու թյու նը ի րա-
կա նաց նելու ա ռն վազն հետ ևյալ եր կու 
ո ւղ ղու թյուն նե րով՝

1 Տե՛ս«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-252ՀՀՊՏ 
2001.12.07/38(170), հոդված 46, կետ 3-րդ: 



82

• քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյան կար գով գոր ծա դիր մարմ նի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բո ղո քար կե լու և 
ըն կե րու թյա նը պատ ճա ռած վնաս նե րը 
բռ նա գան ձե լու պա հան ջով դա տա րան 
հայց ներ կա յաց նե լով. 

• ի րա վա պահ մար մին նե րի քրե-
աի րա վա կան հե տապն դում ա ռա-
ջաց նե լու ա կն կա լի քով ըն կե րու թյան 
պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ 
պաշ տո նա կան դիր քի չա րա շահ ման մա-
սին հա ղոր դում ներ կա յաց նե լով1: 

Փաս տո րեն, նշ ված ձևա կան ա ռու մով 
պար զա գույն գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող 
են լր ջա գույն հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել 
ի նչ պես ըն կե րու թյան, այն պես էլ դրա 
մե նեջ մեն թի հա մար: Ը նդ ո րում, նշ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են 
բա ցա ռա պես ի րա վա չափ ե ղա նա կով: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ գրին մեյ լե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը միշտ ո ւղղ ված են 
ըն կե րու թյու նում ի րա վի ճա կը ա պա կա-
յու նաց նե լուն և բնա կա նոն գոր ծու նե ու-
թյու նը խա թա րե լուն: Սկ սում են ծա գել 
տար բեր ա նա խոր ժու թյուն ներ. կազ մա-
կեր պու թյան գոր ծըն կեր նե րի միջև սկ-
սում է ան վս տա հու թյուն ա ռա ջա նալ, և 
որ պես ար դյունք` նրանք հրա ժար վում 
են նախ կի նում ձևա վոր ված գոր ծա րա-
րա կան հա րա բե րու թյուն նե րից, օ րի նակ` 
ա ռանց կան խավ ճա րի ապ րանք տրա-
մադ րե լուց և այլն: Մի նո րի տար մյուս 
բաժ նե տե րե րի միջև նույնպես ա ռա ջա-
նում է ան վս տա հու թյան մթ նո լորտ, և 
վեր ջին ներս նույն պես ներ կա յաց նում են 
ի րենց պա հանջ նե րը: 

Ի րա վուն քի տե սան կյու նից յու րա քան-
չյուր գրին մեյ լեր ըն կե րու թյան նկատ-
մամբ չա րա շա հում է իր բաժ նե տի րոջ 
(մաս նակ ցի) ի րա վունք նե րը, այ սինքն` 
ի րաց նում է ի րեն պատ կա նող ի րա վունք-
նե րը` նպա տակ հե տապն դե լով վնաս 
պատ ճա ռելու ըն կե րու թյա նը կամ նրա 

1 Տե՛ս Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный 
шантаж (организационно-правовые меры 
противодействия). - «Волтерс Клувер», 2010. Էջ 88:

բաժ նե տե րե րին: Սա կայն ձևա կան ա ռու-
մով ի րա վուն քի չա րա շա հու մը հայտ նա-
բե րե լը բա վա կա նին բարդ է, քա նի որ 
մի նո րի տար բաժ նե տե րե րի ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյամբ քո ղարկ ված` 
գրին մեյ լե րը ի րա կա նում հե տապն դում 
է մի նպա տակ` ի րեն պատ կա նող բաժ-
նե տոմ սե րի դի մաց ստա նալ շու կա յա-
կան ար ժե քից է ա կա նո րեն տար բեր վող 
հա տու ցում:

 Ձևա կան ա ռու մով այն դի տարկ վում 
է որ պես ակ տիվ բաժ նե տի րոջ պար բե-
րա բար ոտ նա հար վող ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյա նը ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն: 

Ինչ պես վկա յում է Վ. Պ. Կա շե պո-
վը, ի րա վա կի րառ պրակ տի կան ցույց է 
տա լիս, որ ռու սա կան խո շոր է մի տենտ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կոր պո րա տիվ 
կա ռա վար ման ստան դարտ նե րի բա րե-
լավ ման և տե ղե կատ վա կան մատ չե-
լի ու թյան ա ճի մի տու մը հան գեց նում է 
կոր պո րա տիվ շորթ ման դեպ քե րի ա ճին. 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց (մաս նա վո-
րա պես ներդ րու մային ֆոն դե րի) կող մից 
բաժ նե տոմ սե րի ձեռք բե րու մը և հե տա-
գա յում դրանց օգ տա գոր ծու մը նպա տակ 
ու նեն բաժ նե տի րոջ ի րա վուն քի չա րա-
շահ ման մի ջո ցով բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը խո-
չըն դո տե լու, ու րի շի գույ քի նկատ մամբ 
ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու, դա մա կան 
մի ջոց նե րը շոր թե լու: Վ. Պ. Կա շե պո-
վի կար ծի քով՝ ռու սա կան ի րա վուն քի 
դոկտ րի նում բաժ նե տի րա կան ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րում կի րա ռե լի ի րա-
վուն քի չա րա շահ ման հաս կա ցու թյու նը 
թույլ է մշակ ված2:

 Կար ծում ե նք, որ նույն ի րա վի ճա-
կը դի տարկ վում է նաև ՀՀ ի րա վուն քի 
դոկտ րի նում, քան ի որ հա յաս տա նյան 
ներ պե տա կան կոր պո րա տիվ ի րա վուն-
քի դոկտ րի նը ի նս տի տու ցի ո նալ ա ռու-

2 Տե՛ս Кашепов В.П. Корпоративный шантаж: 
квалификация, ответственность//Российская 
юстиция. 2006. N 10.
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մով քիչ է տար բեր վում ռու սա կան ի րա-
վուն քի դոկտ րի նից:

 Կոր պո րա տիվ շոր թող նե րը կա րող 
են օ գտ վել այն ի րա վունք նե րից, ո րոնք 
ըն ձեռ ված են ի րենց « Բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
սա կայն կի րա ռել դրանք` նպա տակ ու-
նե նա լով ըն կե րու թյան հա մար բա ցա-
սա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու: 
Այս պես « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 95-րդ հոդ վա-
ծի ի մաս տից բխում է, որ ըն կե րու թյու նը 
պար տա վոր է հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ-
նել իր բաժ նե տե րե րին ծա նո թա նա լու 
իր գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված բազ-
մա թիվ փաս տաթղ թե րին և ստա նա լու 
դրանց պատ ճեն նե րը1: Սա կայն պետք է 
նկա տի ու նե նալ, որ օ րեն քի այդ դրույ թը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում բաժ նե-
տի րո ջը նույն փաս տա թուղ թը ա մեն օր 
պա հան ջելու ըն կե րու թյու նից: Այս պի-
սի պայ ման նե րում նշ ված ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը լուրջ խո չըն դոտ ներ կա րող է 
ա ռա ջաց նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու-
թյան հա մար: 

Ար ծարծ ված խն դիր նե րի լուծ ման հա-
մար ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, թե նման 
ի րա վի ճակ նե րում առ կա ի րա վա կան 
կար գա վոր ման պայ մա նե րում ի նչ պե՞ս 
կա րե լի հա կազ դել գրին մեյ լին:

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսդ րու-
թյու նը ի րա վուն քի չա րա շա հու մը ո րա-
կում է որ պես բա ցա սա կան դրս ևո րում: 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 12-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ քա ղա-
քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա-
կա նաց վում են բա ցա ռա պես այլ ան ձի 
վնաս պատ ճա ռե լու մտադ րու թյամբ, 
ի նչ պես նաև ի րա վունքն այլ ձևով չա-
րա շա հե լը չի թույ լատր վում: Նշ ված 
նոր մի պա հանջ նե րը խախ տե լու հա մար 
դա տա րա նը կա րող է մեր ժել ան ձին 

1 Տե՛ս «Բժնետիրական ընկերությունների մասին» 
ՀՀ օրենք (ՀՕ-232 ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166), հոդված 
93-րդ, կետ 3-րդ:

նրան պատ կա նող ի րա վուն քի պաշտ-
պա նու թյան հար ցում: Ու սում նա սի րե լով 
ներ պե տա կան դա տա կան պրակ տի կան` 
գա լիս ե նք այն եզ րա հանգ ման, որ դա-
տա րան նե րի կող մից այս նոր մի կի րա-
ռու մը շատ հազ վա դեպ է հան դի պում: 
Նույն ի րա վի ճա կը առ կա է նաև Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյու նում2: Ա պա ցու ցել 
նման ի րա վուն քի չա րա շա հու մը քա ղա-
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
ա ռա վել բարդ է թվում: 

Ինչ պես նշում է Ա. Յու. Ֆյո դո րո վը, 
այս խն դի րը առ կա է նաև այլ պե տու-
թյուն նե րում: Մեծ Բրի տա նի ա յում բաժ-
նե տե րե րի ի րա վունք նե րի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
բաժ նե տի րա կան ի րա վուն քի կար ևոր 
տար է հա մար վում: Սա կայն ան գլի ա կան 
օ րենս դի րը պար բե րա բար ը նդ լայ նում է 
օ րենսդ րա կան մի ջոց ներն ը նդ դեմ բաժ-
նե տե րե րի կող մից ի րա վունք նե րի չա-
րա շահ ման3: 

Ա. Յու. Ֆյո դո րո վը նշում է, որ « չա-
րա շա հում» ա սե լով` ան հրա ժեշտ է հաս-
կա նալ «ի չարս, ի վնաս կի րա ռում», այ-
սինքն` գոր ծո ղու թյուն (ան գոր ծու թյուն), 
ո րը վնաս է պատ ճա ռում: Ի նչ վե րա բե-
րում է ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քում 
տեղ գտած չա րա շահ ման եզ րույ թին, 
ա պա կար ծում ե նք, որ այն նույն պես բա-
վա րար մա կար դա կով չի բա ցա հայտ վել: 
Ի րա վուն քի չա րա շա հու մը բազ մա թիվ 
հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռար կա է հան-
դի սա ցել: Վ. Պ. Գրի բա նո վը վե րոն շյալ 
թե մայով ա մե նա հայտ նի աշ խա տանք-
նե րի հե ղի նակ նե րից է, ով ի րա վուն քի 
չա րա շահ ման գրե թե նույ նա տիպ սահ-
մա նում է տվել4: 

Ա. Պ. Սեր գե ևը նշում է, որ ի րա վուն քի 
չա րա շա հու մը հա տուկ քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վա խախ տում է, ի սկ դրա գլ խա վոր 

2 Տե՛ս Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный 
шантаж (организационно-правовые меры 
противодействия). - «Волтерс Клувер», 2010. Էջ 89:

3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Տե՛ս Грибанов В.П. Пределы осуществления и 

защиты гражданских прав. М., 1992. Էջ 34:
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ա ռանձ նա հատ կու թյու նն այ ն է, որ ի րա-
վա խախ տո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը ձևա-
կա նո րեն հիմն վում են ի րեն պատ կա նող 
ի րա վունք նե րի վրա, սա կայն կոնկ րետ 
ի րա կա նաց ման ժա մա նակ դրանք ստա-
նում են այն պի սի ձև, որ հան գեց նում են 
այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի խախտ ման1: 
Նման տե սա կետ է ար տա հայ տել նաև 
Տ. Կ. Բար սե ղյա նը. «Ի րա վուն քի չա րա-
շահ ման հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյունն այն է, որ ի րա վա խախ տո ղի գոր-
ծո ղու թյուն նե րը ձևա կա նո րեն հիմն ված 
են ի րեն պատ կա նող ի րա վունք նե րի 
վրա, բայց ի րա կա նաց վում են այն պի սի 
ե ղա նակ նե րով ու շր ջա նակ նե րում, որ 
խախտ վում են այլ ան ձանց ի րա վունք-
ներն ու շա հե րը: 

Ամ փո փե լով նշ վա ծը և հա մադ րե լո2վ 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վուն քի դոկտ րի-
նում առ կա «ի րա վուն քի չա րա շա հում» 
սահ ման ման հետ` կա րե լի է եզ րա հան-
գել, որ գրին մեյ լը կա րե լի է դի տար-
կել որ պես բաժ նե տի րոջ կող մից ի րա-
կա նաց վող ի րա վուն քի չա րա շա հում: Ի 
դեպ, ի րա վուն քի չա րա շա հու մը ա վե լի 
հա ճախ ի րա կա նաց վում է փոքր մի նո-
րի տար բաժ նե տի րոջ կող մից: 

Ար դա րա ցի է, որ կոր պո րա տիվ ո լոր-
տում ի րա վուն քի չա րա շահ ման խն դի րը 
դի տարկ վում է օ րենսդ րա կան բա րե-
փո խում նե րի հա մա տեքս տում: Այս պես՝ 
Վ. Դ. Ա վե տի սյա նը և Դ. Մ. Սե րո բյա նը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգր քի 5-րդ 
գլ խի փո փո խու թյուն նե րի հայե ցա կար-
գում ար դա րա ցի ո րեն նշում են. « Հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ա մե նա-
կա տա րյալ օ րենսդ րա կան կար գա վոր-
ման պայ ման նե րում ան գամ հնա րա վոր 
չէ բա ցա ռել ի րա վուն քի չա րա շահ ման 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող նոր մե րի 
գո յու թյու նը, ա ռա ջարկ վում է կոր պո-
րա տիվ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում 

1 Տե՛ս Сергеев А.П. Гражданское право/под ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. Էջ 278:

2 Տե՛ս Տ. Կ. Բարսեղյան, «Հայաստանի Հանրապե-
տու թյան Քաղաքացիական իրավունք», ԵՊՀ Երևան, 
2000, Էջ 74:

ի րա վուն քի չա րա շա հու մը բնո րոշ վել որ-
պես շեղ վող վար քա գիծ, ի րա վա խախտ-
ման հա տուկ տե սակ, ո րի դեպ քում ան ձի 
կող մից ի րեն պատ կա նող ի րա վունք նե-
րի և օ րի նա կան շա հե րի ի րա կա նա ցու-
մը եր րորդ ան ձանց հա մար ա ռա ջաց-
նում է վնաս, նման գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա տա րումն ա կն հայ տո րեն ան հա մա-
չափ է ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա-
հերն ի րաց նող ան ձի ան ձնա կան շա հին, 
օ րեն քի ո գուն և հա կա սում է ի րա վա հա-
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման կար-
ևո րա գույն սկզ բունք նե րից՝ բա րի կամ քի 
և ա զն վու թյան սկզ բունք նե րին»3: 

Ի րա վուն քի չա րա շահ ման ի նս տի տու-
տի սա կա վա կի րա ռու մը դա տա րան նե-
րում հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված 
է դրա օ րենսդ րա կան թե րի ձևա կերպ-
ման հետ, ի նչն էլ այժ մյան ձևա կերպ ման 
պայ ման նե րում դա տա կան ակ տեր կա-
յաց նե լիս կա րող է հան գեց նել օ րի նա-
կա նու թյան սկզ բուն քի խախտ ման: 

Առ կա ի րա վա կան կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում հա յաս տա նյան գրին-
մեյ լե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը սահ մա նա-
փակ ված են ստորև նշ ված պայ ման նե րի 
շր ջա նակ նե րում. 

• գ րին մեյ լեր ըն կե րու թյան բյու ջե-
ով, այն է` գրին մեյ լեր նե րի ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րով: 
Բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու-
մը են թադ րում է ո րո շա կի ֆի նան սա կան 
ծախ սե րի ի րա կա նա ցում (ի րա վա բան նե-
րի ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րում, PR մաս-
նա գետ նե րի ծա ռա յու թյուն նե րի հա տու-
ցում, բաժ նե տոմ սե րի գրանց ման հետ 
կապ ված ծախ սե րի հա տու ցում և այլն):

• բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 
կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ո րա կով: 
Գոր ծարք ներ կա տա րե լիս, ը նդ հա նուր 
ժո ղով ներ ան ցկաց նե լիս, կա նո նադ-
րա կան կա պի տա լի ա վե լաց ման/ն վա-
զեց ման ո րո շում նե րը կա յաց նե լիս եթե 

3 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխություն-
նե րի հայեցակարգ (գլուխ 5-րդ՝ իրավաբանական 
անձինք), http://www.justice.am/legal/view/article/726:
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կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյան 
կող մից խախտ վել է գոր ծող օ րենսդ րու-
թյու նը, ա պա գրին մեյ լե րը ան պայ ման 
կօգտ վի ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյու-
նից: Բաժ նե տի րա կան օ րենսդ րու թյան 
է ա կան խախ տում նե րը ա վե լի են թեթ-
ևաց նում գրին մեյ լեր նե րի աշ խա տան քը, 
քա նի որ վեր ջին ներս ար հես տա կա նո րեն 
չեն ստեղ ծում այն ա ռիթ նե րը, ո րոնց առ-
կա յու թյան պայ մա նե րում նրանք հնա-
րա վո րու թյուն ու նեն դա տա կան կար գով 
բո ղո քար կե լու բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րու թյան ո րո շում նե րը:

 Վար չա կան և դա տա կան ռե սուրս նե րով:
 Տի րա պետ վող բաժ նե տոմ սե րի քա-

նա կով: « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը բաժ նե տե րե րին 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում, ի րենց 
պատ կա նող բաժ նե տոմ սե րի քա նա կից 
կախ ված, կոնկ րետ ի րա վունք ներ ի րա-
կա նաց նել: 

Առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում գրին մեյ լեր նե րը հիմ նա-
կա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ի րա-
կա նաց նում են հետ ևյալ ի րա վունք նե րի 
չա րա շահ ման մի ջո ցով՝

 Տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա-
վունք.

• ար տա հերթ ժո ղով հրա վի րե լու 

պա հան ջի ի րա վունք,
•  ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նե-

ու թյան ստու գում պա հան ջե լու ի րա վունք,
• վար չա րա րու թյան կար գով 

ստու գում ներ նա խա ձեռ նե լու ի րա վունք. 
Կա ռա վար ման մար մին նե րում օ րա-

կար գի բո լոր հար ցե րով ձայ նի ի րա-
վուն քով մաս նակ ցե լու ի րա վունք.

 Դա տա կան վե ճեր նա խա ձեռ նե լու 
ի րա վունք: 

Ինչ պես վկա յում է կոր պո րա տիվ կա-
ռա վար ման պրակ տի կան՝ բաժ նե տի րա-
կան բաժ նե տե րը տի րա պե տում է բազ-
մա թիվ ի րա վունք նե րի, ո րոնք թույլ են 
տա լիս վեր ջի նիս մաս նակ ցել ըն կե րու-
թյան կա ռա վար մա նը: Դա սա կան կոր-
պո րա տիվ շոր թու մը ի րա կա նաց վում է 
հենց այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 
մի ջո ցով: Ո ւս տի վե րոգ րյա լը նկա տի ու-
նե նա լով` սույն աշ խա տան քի նպա տակն 
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
կոր պո րա տիվ ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
նե րի հա մա կար գային հիմ նախն դիր նե րի 
շար քում ու շադ րու թյուն հրա վի րել նաև 
ի րա վուն քի չա րա շահ մա նը, ո րը կա րող 
է ի րա կա նաց վել շորթ ման նպա տա կով: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
15.02.2015
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 Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան-
րա պե տու թյան ժա մա նա կա կից սահ-
մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րի 
շր ջա նա կում մար դու և քա ղա քա ցու 
քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի վե րա բե րյալ կա տար ված հե-
տա զո տու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 
են ի րենց ար դի ա կա նու թյամբ և « չի նա-
կան» ա ռանձ նա հատ կու թյամբ: 

Այս պես՝ դրանց վեր լու ծու թյան ու 
հա մադր ման ար դյուն քում ան հրա ժեշտ 
է ը նդ գծել, ո ր՝ ա) այդ ի րա վունք նե րի 
ի րաց ման հիմ քում ըն կած է հա մընդ-
հա նուր ար դա րու թյան սկզ բուն քը, բ) 
ե թե գոր ծող սահ մա նադ րու թյու նը բո-
վան դա կում է « ժո ղովր դա վա րու թյան» 
տար րեր, ա պա դա պայ մա նա վոր ված 
է, մաս նա վո րա պես, պե տու թյան քա-
ղա քա կան է ու թյան՝ որ պես ժո ղովր դի 
ժո ղովր դա վա րա կան դիկ տա տու րայի 
բնու թագր մամբ, ի նչ պես նաև պե տա-
կան իշ խա նու թյան հա մա կար գի հիմ-
քում « դե մոկ րա տա կան ցենտ րա լիզ մի» 
սկզ բուն քի առ կա յու թյամբ, գ) Սահ մա-
նադ րու թյունն ու նի չի նա կան « սահ մա-
նադ րա կա նու թյան» յու րա հա տուկ ըն-
կալ ման նշա նա կու թյուն, ը նդ ո րում, մի 
կող մից՝ այն ձեռք է բե րում ար ժե բա նա-
կան ի մաստ, ո րով նա խանշ վում են սո-
ցի ա լիս տա կան ժո ղովր դա վա րա կան ու 
ի րա վա կան վար քագ ծի կա նոն ներ՝ ի նչ-
պես ան հա տի քա ղա քա ցի ա կան վար-
քագ ծում, այն պես էլ հա սա րա կա կան 
կյան քում և պե տա կան իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա-
կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, ի սկ մյուս 
կող մից, այն յու րա հա տուկ մե թո դա բա-
նա կան դեր է խա ղում պե տա կա նու թյան 

զար գաց ման գոր ծում:
 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-

տու թյուն ներ՝ ՉԺՀ Սահ մա նադ րու թյուն, 
մար դու քա ղա քա կան ի րա վունք ներ, 
մար դու քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք ներ, 
չի նա կան « սահ մա նադ րա կա նու թյուն»:

 Վեր ջին տաս նա մյա կում ՉԺՀ ի րա վա-
կան հա մա կար գի հիմ նախն դիր նե րին 
ա ռնչ վող հե տա զո տու թյուն նե րը ա ռանձ-
նա կի կար ևո րու թյուն ու հե տաքրքրու-
թյուն են ստա նում գործ նա կա նում 
աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում՝ պայ մա-
նա վոր ված ար դի դա րաշր ջա նում Չի-
նաս տա նի տն տե սա կան ու քա ղա քա կան 
ա ճող դե րա կա տա րու թյամբ, « չի նա կան 
հրաշ քի» ի րա կա նու թյան գո յու թյամբ, 
ին չու չէ նաև հենց Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան հետ քա ղա քա կան, տն տե-
սա կան ու մշա կու թային ար դյու նա վետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ: 

Հին փի լի սո փա Կոն ֆու ցի ոսն, ո րն 
ապ րել է Չի նաս տա նում մ.թ.ա. 551-479 
թթ., սո վո րեց նում էր գտ նել « բազ մա զա-
նի և չհա մընկ նո ղի ներ դաշ նա կու թյու նը՝ 
ան գամ մե կը մյու սին բա ցա ռող հա րա-
բե րու թյուն նե րում»: Այս ո ւս մուն քը կրող 
ժո ղո վուր դը սո վո րեց կեր տել « հետ 
նայե լով ա ռաջ գնալ» գա ղա փա րա խո-
սու թյու նը՝ ստեղ ծե լով հա մա մարդ կային 
քա ղա քակր թա կան ժա ռան գու թյան մաս 
կազ մող սահ մա նադ րա կան մշա կույթ և 
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ար ժե բա-
նու թյուն՝ « չի նա կան» ա ռանձ նա հատ-
կու թյամբ:

 Չի նաս տա նի քա ղա քա ցու սահ մա-
նադ րա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով-
ման ու ի րաց ման ե րաշ խիք նե րի հիմ-
նա հար ցե րը ան մասն չեն մնում այդ 

ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
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ի րո ղու թյուն նե րից: Բնա կա նա բար, այդ 
խնդ րում կար ևոր նշա նա կու թյուն է 
ստա ցել ՉԺՀ-ի 1982 թվա կա նի Սահ մա-
նադ րու թյու նը (1988, 1993, 1999 և 2004 
թվա կան նե րին կա տար ված փո փո խու-
թյուն նե րով), այդ թվում՝ « Քա ղա քա ցի-
նե րի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 2-րդ 
գլ խում ամ րագր ված սահ մա նադ րա կան 
նոր մե րը [1, էջ 885]: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ չի նա-
կան ի րա վա կան եզ րու թա բա նու թյան 
մեջ « քա ղա քա ցի» հաս կա ցու թյունն ու-
նի ի մաս տա բա նա կան տար բեր նր բե-
րանգ ներ: Այս պես, ե թե ՉԺՀ Սահ մա-
նադ րու թյան 33-56-րդ հոդ ված նե րում 
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին ու պար-
տա կա նու թյուն նե րին վե րա բե րող 
դրույթ նե րում օգ տա գործ վում է «ջյոնգ-
մին» (gongmin) եզ րույ թը, ո րն ի մաս-
տային ա ռու մով նշա նա կում է քա ղա-
քա ցի կամ ժո ղովր դի մաս հան դի սա ցող 
մարդ, ա պա մյուս կող մից՝ գո յու թյուն ու-
նի նաև « քա ղա քա ցի» եզ րույ թի մեկ այլ 
նշա նա կու թյուն, այն է՝ « ջո ւոյի» (guoji), 
ո րն նշա նա կում է պե տու թյան ի րա վա-
զո րու թյան տակ գտն վող կամ քա ղա քա-
ցի ու թյուն ու նե ցող ան ձ1: 

Ե թե հա մադ րենք ՉԺՀ Սահ մա նադ-
րու թյան մեջ ամ րագր ված « քա ղա քա ցի» 
եզ րույ թը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րու թյան մեջ օգ տա-
գործ վող « մարդ և քա ղա քա ցի» բա ռա-
կա պակ ցու թյան հետ, ա պա ա կն հայտ է 
դառ նում դրանց ի մաս տա բա նա կան հա-
վա սա րու թյու նը, ի նչն են թադ րում է, որ 
չի նա կան սահ մա նադ րա կան դրույթ նե-
րում « քա ղա քա ցի» եզ րույթն ըն կալ վում 
է՝ ի նչ պես « քա ղա քա ցի» նշա նա կու-
թյամբ, այն պես էլ « մարդ և քա ղա քա ցի» 

1  Այս հասկացությունների նշանակության ու 
դրանց համադրման մասին է վկայում չինական 
մասնագետների բանավեճը: Տե՛ս Китайский инфор-
мационный Интернет-центр по материалам Агентства 
Синьхуа. http://www.chma.org.cn., տես նաևª Дун 
Юнъху. Важный шаг в развитии прав человека в 
Китае. // Материалы Агентства Синьхуа 09.01.2006. 
http://www.rassian.xinhuanet.com.

հա վա քա կան հաս կա ցու թյան ի մաս տով: 
Հատ կա պես 1982 թվա կա նի սահ մա-

նադ րա կան գոր ծըն թաց նե րով պայ մա-
նա վոր ված՝ ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն 
է տր վել քա ղա քա ցու քա ղա քա կան ու 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի ա պա-
հով ման ու ի րաց ման սահ մա նադ րա կան 
ե րաշ խիք նե րի հիմ նա հար ցե րին, ի նչն իր 
հեր թին դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե-
ցավ Սահ մա նադ րու թյան կա ռուց ված քի, 
այդ թվում՝ քա ղա քա ցի նե րի հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի շա-
րադր ման վրա: 

Նախ, ան հրա ժեշտ է նկա տել, որ 
ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի հա-
մընդ հա նուր հռ չա կագ րի դրույթ նե րը 
գործ նա կա նում հա մա կար գային հենք 
են հան դի սա ցել 2002 թվա կա նի սահ-
մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ար-
դյուն քում ՉԺՀ-ի Սահ մա նադ րու թյան 
33-րդ հոդ վա ծի ամ րագր ման հա մար, 
հա մա ձայն ո րիª « Պե տու թյու նը հար գում 
և ե րաշ խա վո րում է մար դու ի րա վունք-
նե րը»: Հենց « մար դու ի րա վունք ներ» եզ-
րույ թի սահ մա նադ րա կան ամ րագր մամբ 
նոր էջ բաց վեց Չի նաս տա նում մար դու 
ի րա վունք նե րի զար գաց ման պատ մու-
թյան մեջ: 

Հի շար ժան է այն հան գա ման քը, որ 
« պե տու թյու նը հար գում և ե րաշ խա վո-
րում է մար դու ի րա վունք նե րը» դրույ-
թի ձևա կերպ ման ար դյուն քում « մար դու 
ի րա վունք ներ» եզ րույ թը դա դա րեց որ-
պես քա ղա քա կան հաս կա ցու թյուն լի-
նե լուց և վե րած վեց ի րա վա բա նա կան 
կա տե գո րի այի: Ը նդ ո րում, դա ա ռա-
ջա դի մա կան քայլ էր ժա մա նա կա կից 
Չի նաս տա նի սահ մա նադ րա կան ի րա-
վուն քի հա մա կար գում, ին չը հա վուր 
պատ շա ճի ա րժ ևո րում է մար դու ի րա-
վունք նե րը և կա տա րե լա գոր ծում նրա 
քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա կան ի րա-
վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման սկզ բուն-
քային դրույթ նե րը:

 Սա կայն, հարկ է նշել, որ սո ցի ա լա-
կան կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով պայ մա նա վոր ված՝ տն տե սա կան 
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զար գաց ման տար բեր մա կար դակ նե րի, 
պատ մա կան պայ ման նե րի ու մշա կու-
թային ա վան դույթ նե րի առ կա յու թյունն 
ի նք նին հան գեց րել է մար դու ի րա վունք-
նե րի հա մընդ հան րու թյան վե րա բե րյալ 
սե փա կան մո տե ցում նե րի ու պատ կե-
րա ցում նե րի ձևա վոր մա նը: Այս պես՝ 
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն 
ու ա զա տու թյուն նե րը դի տարկ վում են 
այն ի մաս տով, որ դրանք «տ րա մադր-
վում են պե տու թյան կող մից սո ցի ա լիզ-
մի շի նա րա րու թյան նպա տա կով» [2, էջ 
205]: Ի սկ քա ղա քա ցու սահ մա նադ րա-
կան շատ պար տա կա նու թյուն ներ ու նեն 
գա ղա փա րա խո սա կան ո ւղղ վա ծու թյուն 
և դրանք ըն կալ վում են ոչ այն քան ի րա-
վա կան, որ քան որ պես բա րո յա կան պա-
հանջ ներ (օ րի նակ՝ «սր բա զան պարտք», 
կամ «որ պես ե րկ րի տեր» բա ռա կա պա-
ցու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը և այլն):

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ Չի-
նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե-
տու թյու նը 1998 թվա կա նի հոկ տեմ բե-
րի 5-ին ստո րագ րել է, սա կայն, մինչ 
այ սօր չի վա վե րաց րել, հետ ևա բար, չի 
հան դի սա նում ՄԱԿ-ի 1966 թվա կա նի 
« Մար դու քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա-
կան ի րա վուք նե րի մա սին» մի ջազ գային 
դաշ նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, հարկ է կար ևո րել, որ 
սահ մա նադ րո րեն ամ րագր վել են մար դու 
ան ձնա կան և քա ղա քա կան շատ ի րա-
վունք ներ (չ նա յած ոչ բո լո րը), ո րոնք հա-
մար վում են հիմ նա կան կամ ա ռաջ նային:

 Չի նաս տա նում քա ղա քա ցի նե-
րի քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը սեր-
տո րեն կապ վում է սո ցի ա լիս տա կան 
ժո ղովրդա վա րու թյան ի րա կա նաց ման և 
կա տա րե լա գործ ման հետ1: Այս պես՝ ՉԺՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 34-րդ հոդ վա ծի հա-

1  Քաղաքացիների այդ իրավունքների 
նկատմամբ ոտնձգությունների դեմ հիմնական 
երաշխիքներն իրենց ամրագրումը ստացան ՉԺՀ 
քրեական օրենս գրքով, «Վարչական պատիժների 
մասին» և «Հասարակական կարգի խախտումների 
համար պատ ժի մասին» օրենքներով:

մա ձայն` քա ղա քա ցու ակ տիվ և պա սիվ 
քա ղա քա կան ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի 
կի րառ ման հա մար սահ ման վում է 18-ա-
մյա տա րի քային ցենզ: Ը նդ ո րում, այդ 
ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը տե ղի է ու նե-
նում` ան կախ ազ գային և ռա սա յա կան 
պատ կա նե լու թյու նից, սե ռից, զբաղ մուն-
քի տե սա կից, սո ցի ա լա կան ծա գու մից, 
դա վա նան քից, կր թու թյու նից, գույ քային 
դրու թյու նից և նս տա կե ցու թյու նից2: Այդ 
մա սով բա ցա ռու թյուն են կազ մում օ րեն-
քով քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից զրկ-
ված ան ձինք3: 

Չի նաս տա նի ը նտ րա կան հա մա կար-
գում հարկ է կար ևո րել մի ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն, հա մա ձայն ո րի՝ ը նտ-
րող նե րը կամ ը նտ րա կան մար մին ներն 
օ ժտ ված են ի րենց կող մից ը նտր ված 
պատ գա մա վոր նե րի հետ կան չի ի րա-
վուն քով: Ցան կա ցած քա ղա քա ցի և ցան-
կա ցած կազ մա կեր պու թյուն ի րա վունք 
ու նի պա հանջ ա ռա ջադ րելու դա դա-
րեց նե լու այն պատ գա մա վո րի լի ա զո-
րու թյուն նե րը, ով խախ տել է օ րենք նե-
րը կամ թույլ է տվել կար գա պա հա կան 
կա նոն նե րի խախ տում կամ կա տա րել է 
պատ գա մա վո րա կան լի ա զո րու թյուն նե-
րից չբ խող լուրջ ա րարք ներ: 

2  Քաղաքացիների` ընտրելու և ընտրվելու սահ մա-
նա դրական իրավունքների իրականացման կարգերն 
իրենց ամրագրումն են ստացել մի շարք իրավական 
ակտերում, որոնցից կարևորագույններն են՝ «Ժողո-
վրդա կան ներկայացուցիչների համաչինական ժո ղո-
վի և ժողովրդական ներկայացուցիչների տե ղա կան 
ժողովների ընտրությունների մասին», «Ժո ղո վրդա-
կան ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի 
կազմավորման մասին», «Ժողովրդական ներ կա-
յացուցիչների տեղական ժողովրդական կա ռա-
վարությունների կազմակերպման մասին», «Քա ղա-
քա յին բնակիչների կոմիտեների կազմակերպման 
մա սի» և «Գյուղական բնակչության կոմիտեների 
կազ մա կերպման մասին» ՉԺՀ օրենքները:

3  Չինաստանում, որպես կանոն, բարձր 
ակտիվությամբ են անցկացվում ընտրու¬թյունները, 
ընդ որում, վերջին տասնամյակին կազմակերպված 
ընտրությունների արդյունքներով մասնակիցների 
ընդհանուր թիվը մշտապես գերազանցել է 90%-ը: 
Տե՛ս Прогресс Китая в защите прав человека. Белая 
книга. Пресс-канцелярия Госсовета КНР // Китайский 
информационный Интернет-центр, http://www.china.
org.cn. 2009:
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Քա ղա քա ցուն իր քա ղա քա կան ի րա-
վունք նե րից զր կե լը թույ լատր վում է 
բա ցա ռա պես դա տա րա նի ո րոշ մամբ, 
ի նչն ի րե նից ներ կա յաց նում է լրա ցու ցիչ 
պատ ժա տե սակ: Այս պես՝ ՉԺՀ քրե ա կան 
օ րենսգր քի 3-րդ գլ խի 7-րդ պա րագ րա-
ֆին հա մա պա տաս խան՝ քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րից զրկ ված են հան դի սա-
նում մե կից մինչև տա սը տա րի ժամ կե-
տով պա տիժ կրող ան ձինք: Ի սկ նույն 
օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում 
է, որ քա ղա քա կան ի րա վունք նե րից զր-
կե լը ա վե լի ը նդ գր կուն բո վան դա կու-
թյուն ու նի և նե րա ռում է ոչ մի այն ը նտ-
րե լու և ը նտր վե լու ի րա վուն քից զր կե լը: 

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա կան ի րա-
վունք նե րից զրկ ված ան ձին, ա պա ար-
գել վում է նրան հրա պա րա կավ ե լույթ-
ներ ու նե նալ, մաս նակ ցել հա վաք նե րի, 
ճա նա պար հոր դել, զբա ղեց նել պաշ տոն-
ներ պե տա կան մար մին նե րում, ի նչ պես 
նաև ղե կա վար պաշ տոն ներ` պե տա կան 
ըն կե րու թյուն նե րում, ձեռ նար կու թյուն-
նե րում, կազ մա կեր պու թյուն նե րում և 
ժո ղովր դա կան կո լեկ տիվ նե րում և այլն:

 Քա ղա քա ցի ա կան ու քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի սահ ման ման հար ցում 
կար ևոր վում է Սահ մա նադ րու թյան 35-
րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված դրույ թը, 
հա մա ձայն ո րի` Չի նաս տա նի Ժո ղովր-
դա կան Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի-
ներն ու նեն խոս քի, մա մու լի, հա վաք նե-
րի, մի ու թյուն նե րի, փո ղո ցային եր թե րի 
ու ցույ ցե րի ա զա տու թյուն: Մի ա ժա մա-
նակ, հարկ է նկա տել, որ Սահ մա նադ րու-
թյամբ չի նա խա տես վում քա ղա քա ցու՝ 
այլ քա ղա քա ցի նե րի հետ քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանց 
ան դա մագր վե լու ու դրան ցից ա զա տո-
րեն դուրս գա լու ի րա վուն քը: 

Իսկ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ-
վածն ամ բող ջու թյամբ նվիր ված է կրո-
նին և կրո նա կան գոր ծու նե ու թյա նը: Ը նդ 
ո րում, հռ չա կե լով դա վա նան քի ա զա-
տու թյուն, մի ա ժա մա նակ ար գել վում է 
հար կադ րել կրո նի դա վան ման կամ կրո-
նի չդա վան ման կամ այդ հիմ քով որ ևէ 

խտ րա կա նու թյուն ի նչ պես պե տա կան 
մար մին նե րի, այն պես էլ հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ա ռան-
ձին ան ձանց կող մից:

 Սահ մա նադ րու թյան նույն հոդ վա-
ծով սահ ման վել են կրո նա կան գոր ծու-
նե ու թյան ի րա կա նաց ման կամ վար ման 
սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք ներ, այդ 
թվում՝ ար գե լե լով այդ գոր ծու նե ու թյունն 
օգ տա գոր ծել հա սա րա կա կան կար գը 
խախ տե լու, քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու-
թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու և կր թու-
թյան պե տա կան հա մա կար գին վնա սե-
լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ, հռ չակ վել է, 
որ կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն 
ա զատ են օ տա րերկ րյա վե րահս կո ղու-
թյու նից, ին չը կապ ված է, նախ և ա ռաջ, 
Չի նաս տա նի պատ մա կան փոր ձի հետ1: 

Ամ րագ րե լով քա ղա քա ցի նե րի ան-
ձնա կան ա զա տու թյան ան ձեռնմ խե լի ու-
թյու նը, Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ-
վա ծը մի ա ժա մա նակ նա խա տե սում է 
հետ ևյա լը՝ ոչ մի քա ղա քա ցի չի կա րող 
կա լա նա վոր վել այլ կերպ, քան հա սա-
րա կա կան ան վտան գու թյան մար մին-
նե րի թույլտ վու թյամբ, ժո ղովր դա կան 
դա տա խա զու թյան կամ ժո ղովր դա կան 
դա տա րա նի ո րոշ մամբ: Ը նդ ո րում, օգ-
տա գոր ծե լով սահ մա նադ րա կան այդ 
պա հան ջը, Սահ մա նադ րու թյու նը նույն 
հոդ վա ծի ու ժով ար գե լում է կա տա րել 
քա ղա քա ցի նե րի ա նօ րի նա կան խու-
զար կու թյուն կամ ան ձին զր կել ա զա-
տու թյու նից կամ այն սահ մա նա փա կել 
ա նօ րի նա կան կեր պով կա լան քի տակ 
պա հե լով կամ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու-

1  Ըստ չինական աղբյուրների՝ բազմիցս բռնկված 
«կրոնական հակամարտությունները» հրահրվել և օգ-
տա գործվել են օտարերկրյա տերությունների կող մից` 
Չինաստանում իրենց տիրապետությունն ուժե ղաց-
նելու համար, կամ «արևմտյան» եկեղեցիները ծայ-
րա հեղ թշնամական դիրք են գրավել ժամանակակից 
Չինաստանի հանդեպ: Մանրամասն տե՛ս История 
Китая / Под редакцией А. В. Меликсетова. -М.: 
2004.; Религия и свобода совести в Китае. Белая 
книга. Пресс-канцелярия Госсовета КНР // Китайский 
информационный Интернет-центр, http://www.china.
org.cn. 2003:
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թյուն նե րով1: 
Չի նաս տա նի ի րա վա պահ մար մին-

նե րը, այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
այլք պար տա վոր են ոչ մի այն հար գել 
քա ղա քա ցու ան ձնա կան ա զա տու թյան 
ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը, այլև սա տար 
կանգ նել դրան: Նույ նը վե րա բե րում է 
քա ղա քա ցի նե րի պատ վի և ար ժա նա-
պատ վու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյա նը՝ 
« հոդվ. 38», բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե-
լի ու թյա նը՝ « հոդվ. 39», նա մա կագ րու-
թյան ա զա տու թյանն ու գաղտ նի ու թյան 
ի րա վուն քին՝ « հոդվ. 40», մե ղադ րյա լի 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քին՝ « հոդվ. 
125» և այլն2:

 Մի ա ժա մա նակ, Սահ մա նադ րու թյան 
38-րդ հոդ վածն ամ րագ րե լով ՉԺՀ քա-
ղա քա ցի նե րի պատ վի և ար ժա նա պատ-
վու թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը, ար-
գե լում է քա ղա քա ցի նե րին որ ևէ կերպ 
են թար կել վի րա վո րան քի, զր պար տու-
թյան, կեղծ մե ղադ րանք նե րի և հա լա-
ծան քի: Նման ձևա կերպ մամբ փորձ է 
ար վել վե րաց նելու « կուլ տու րա կան հե-
ղա փո խու թյան» ժա մա նա կաշր ջա նում 
հա սա րա կա կան կար գի զանգ վա ծային 
խախ տում նե րի հնա րա վոր կրկ նու մը:

 Հարկ է նկա տել, որ Սահ մա նադ-
րու թյան մեջ ո ւղ ղա կի բա ցա կա յում է 

1  Սահմանադրության այդ դրույթներն իրենց 
զարգացումն են ստացել հետևյալ օրենս դրա կան 
ակտերում` »Ոստիկանության մասին», «Դա տա խա-
զությունների մասին», «ՉԺՀ դատարանների մա-
սին», «Բանտերի մասին» ՉԺՀ օրենքներում և ՉԺՀ 
քրեադատավարական օրենքում:

2  Սահմանադրության 39-րդ հոդվածով նաև ար-
գել վում է քաղաքացու բնակարանի անօրինական 
խու զար կումը և բնակարան անօրինական մուտք 
գոր ծելը: Միաժամանակ, Սահմանադրության 40-
րդ հոդ վածի պահանջներին համապատասխան՝ 
քա ղաքացիների նամակագրության ազատության 
և գաղտ նիության իրավունքը կարող է սահ մա նա-
փակվել հասարակական անվտանգության և դա-
տախազության  մարմինների կողմից` օրեն քով սահ-
ման ված   կարգով: Դրա  հետ մեկտեղ, նամակագրության 
ստու գումը կարող է իրականացվել ինչպես քրեական 
գործերի հետաքննության շրջանակներում, այնպես 
էլ «պետական անվտանգության շահերից ելնելով»: 
Նամակագրության ստուգմանն առնչվող դրույթները 
վեր ջին դեպքում սահմանված են «Պետական 
անվտան գության մասին» ՉԺՀ օրենքում:

վար չա կան ո րո շում նե րի դա տա կան 
բո ղո քարկ ման ի րա վունքն ամ րագ րող 
նորմ, սա կայն քա ղա քա ցու ան ձնա կան 
ա զա տու թյան, պատ վի ու ար ժա նա-
պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան խնդ-
րի հա մա տեքս տում Սահ մա նադ րու թյան 
41-րդ հոդ վա ծում առ կա է այլ ի րա վա-
կան կար գա վո րում, հա մա ձայն ո րի՝ ՉԺՀ 
քա ղա քա ցի ներն ի րա վունք ու նեն ցան-
կա ցած պե տա կան մարմ նի կամ պե-
տա կան ծա ռայո ղի հաս ցե ին քն նա դա-
տու թյամբ կամ ա ռա ջար կու թյուն նե րով 
դի մե լու, ի րա վունք ու նեն գան գատ նե-
րով, մե ղադ րանք նե րով կամ հայ տա րա-
րու թյուն նե րով հա մա պա տաս խան պե-
տա կան մարմ նին դի մե լու` ցան կա ցած 
պե տա կան մարմ նի կամ պե տա կան ծա-
ռայո ղի կող մից օ րեն քի կամ ծա ռայո ղա-
կան պարտ քի խախտ ման ա ռի թով: 

Իսկ պե տա կան մար մին նե րը, Սահ մա-
նադ րու թյան նույն հոդ վա ծի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան, պար տա վոր են 
քն նու թյան առ նել քա ղա քա ցի նե րի գան-
գատ նե րը, մե ղադ րանք նե րը և հայ տա-
րա րու թյուն նե րը փաս տե րի ստուգ ման 
մի ջո ցով, և, ը նդ ո րում, պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրել դրանց չլուծ ման կամ 
ոչ պատ շաճ լուծ ման հա մար: Դրա հետ 
մեկ տեղ, սահ մա նադ րո րեն ամ րագր-
վում է, մի կող մից, մարդ կանց` փաս տե-
րի խե ղա թյուր մամբ և նեն գա փոխ մամբ 
զր պար տե լու և վար կա բե կե լու, և, մյուս 
կող մից` քա ղա քա ցի նե րի վրա ճն շում 
գոր ծադ րե լու և նրան ցից վրեժխն դիր 
լի նե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը3: 

3  Սահմանադրական հիշատակված դրույթ-
ներն իրենց զարգացումն են ստացել ՉԺՀ Վար չա-
դա տավարական օրենքում և «Վարչական գոր ծո-
ղությունների վերանայման մասին» ՉԺՀ օրենքում: 
Ընդ որում, ՉԺՀ Վարչադատավարական օրենքի 
հա մա ձայն` քաղաքացիները, իրավաբանական ան-
ձինք կամ այլ կազմակերպություններ այն դեպքում, 
երբ նրանք գտնում են, որ վարչական մարմինների 
կամ վարչական աշխատողների կոնկրետ գոր-
ծո ղու թյունների հետևանքով իրենց օրինական 
իրա վունքներին և շահերին վնաս է պատճառվել, 
իրա վունք ունեն դատարան հայց ներկայացնելու` 
բո ղո քարկելով վարչական մարմինների կամ մե ղա-
վոր աշխատակիցների գործողությունները: «Վար-
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Մի ա ժա մա նակ, Սահ մա նադ րու թյան 
նույն հոդ վա ծի 3-րդ պար բե րու թյան հա-
մա ձայն՝ պե տա կան մար մին նե րի և պե-
տա կան ծա ռայող նե րի կող մից քա ղա-
քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ 
ո տնձ գու թյուն նե րի հետ ևան քով վնաս 
կրած ան ձինք ու նեն փոխ հա տու ցում 
ստա նա լու ի րա վունք [3, էջ 401]:

 Սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով հա-
մա պա տաս խան կար ևո րու թյուն է տր վել 
նաև ազ գե րի և ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վունք նե րի ի րաց ման հիմ նախն դիր նե րին: 
Այդ ա ռու մով ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյան 
է ար ժա նի ժո ղովր դի կյան քի և զար գաց-
ման ի րա վուն քը: Ը նդ ո րում, Չի նաս տա նի 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը մշ տա-
պես իր հիմ նա կան խն դիրն է հա մա րում 
պե տու թյան ի նք նիշ խա նու թյան ու ան-
կա խու թյան պաշտ պա նու մը, ժո ղովր դի 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վո րումն ու զար-
գա ցու մը, ի սկ կյան քի ու զար գաց ման 
ի րա վուն քը հա մա րում է մար դու կար ևո-
րա գույն ի րա վունք [4, էջ 21]: 

Չ նա յած այն, որ հի շա տակ ված ի րա-
վուն քը Սահ մա նադ րու թյան տեքս տում 
չի ար ձա նագր վում ա ռան ձին նոր մի կամ 
դրույ թի ձևով, սա կայն այդ գա ղա փարն 
առ կա է ամ բողջ Հիմ նա կան օ րեն քով: 
Այդ պի սի եզ րա կա ցու թյուն կա րե լի է ա նել` 
վեր լու ծե լով Սահ մա նադ րու թյան նա խա-
բա նի և 1-ին գլ խի բո վան դա կու թյու նը: 
Այս պես, Սահ մա նադ րու թյան 4-րդ հոդ-
վա ծում սահ ման վում է, որ « Պե տու թյու նը, 
հաշ վի առ նե լով ազ գային փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
կա րիք նե րը, օգ նում է ազ գային փոք րա-

չա կան գործողությունների վերանայման մասին» 
ՉԺՀ օրենքը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ 
քա ղա քացիները, իրավաբանական անձինք կամ 
այլ կազմակերպություններ գտնելով, որ կոնկրետ 
վար չական գործողություններով խախտվել են 
իրենց օրինական իրավունքները և շահերը, դի-
մում են վարչական մարմիններ` վարչական գոր-
ծո ղությունների վերանայման մասին խնդրանքով, 
իսկ այդ վարչական մարմիններն ընդունելով նման 
խնդրանքը քննարկման` ընդունում են վարչական 
գոր ծո ղությունները վերանայելու որոշում// Консти-
ту ция и основные законодательные акты Китайской 
Народной Республики. М., 1985, с. 485.

մաս նու թյուն նե րին` ա րա գաց նե լու տա-
րածք նե րի տն տե սա կան և մշա կու թային 
ա ճե րի զար գա ցու մը»:

 Մի ա ժա մա նակ, նույն ի րա վուն քի ար-
դյու նա վետ ի րաց ման պե տա կան ե րաշ-
խիք նե րի մա սին է հի շա տակ վում Սահ-
մա նադ րու թյան 14-րդ հոդ վա ծում, ո րով 
նա խա տես վում է պե տու թյան պար տա վո-
րու թյու նը՝ կու տակ ման և սպառ ման մի-
ջոց նե րը ի րա տե սո րեն բաշ խե լու վե րա բե-
րյալ, հաշ վի առ նել պե տա կան, կո լեկ տիվ 
և ան ձնա կան շա հե րը ար տադ րու թյան 
զար գաց ման հի ման վրա՝ աս տի ճա նա-
բար բա րե լա վե լով ժո ղովր դի նյու թա կան 
և հոգ ևոր կյան քը: Նույն այդ նպա տա կին է 
ծա ռա յում նաև պե տու թյան կող մից հիմն-
ված և կա տա րե լա գործ վող սո ցի ա լա կան 
ա պա հո վու թյան հա մա կար գը, ո րը հա մա-
պա տաս խա նում է տն տե սա կան զար գաց-
ման մա կար դա կին: 

Չին ժո ղովր դի կյան քի և զար գաց ման 
ի րա վուն քի ե րաշ խիք ներն ար տա ցոլ ված 
են նաև Սահ մա նադ րու թյան 19-24-րդ և 
26-29-րդ հոդ ված նե րում: Այդ հոդ ված նե-
րում նա խա տես ված են պե տու թյան պար-
տա վո րու թյուն նե րը ժո ղովր դի կյան քի ու 
զար գաց ման ի րա վուն քի ա պա հով ման 
գոր ծին ծա ռայող հա սա րա կա կան կյան-
քի տար բեր ո լորտ նե րի հա մա կող մա նի ո-
րեն զար գաց նե լու մա սին:

 Հարկ է նշել, որ այդ հիմ նա րար ի րա-
վուն քի ի րաց ման հա տուկ ի րա վա բա-
նա կան ե րաշ խա վոր ման մա կար դա կը 
փաս տո րեն որ ևէ ազ դե ցու թյուն չու նի, 
քա նի որ ժո ղովր դի կյան քի ու զար-
գաց ման ի րա վուն քի ի րա կան ե րաշ խա-
վոր մա նը կա րե լի է հաս նել մի այն ը նդ-
հա նուր ե րաշ խիք նե րի ը նդ լայն ման և 
ամ րապնդ ման ճա նա պար հով:

 Նաև նշենք, որ, հա մա ձայն Սահ մա-
նադ րու թյան 4-րդ հոդ վա ծի, յու րա քան-
չյուր ազ գու թյուն Չի նաս տա նում օ գտ վում 
է իր լեզ վի և գրե րի օգ տա գործ ման ու 
զար գաց ման ա զա տու թյու նից, իր ա վան-
դույթ ներն ու սո վո րույթ նե րը պահ պա նե-
լու կամ փո փո խե լու ա զա տու թյու նից, ո րը 
հան դի սա նում է ազ գու թյուն նե րի գո յա-
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պահ պան ման հիմ նա կան ե րաշ խի քը:
Դ րա հետ մեկ տեղ, ան հրա ժեշտ է 

կար ևո րել, որ Սահ մա նադ րու թյան 51-րդ 
հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան` Չի նաս-
տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի ներն, ի րա կա նաց նե լով 
ի րենց ա զա տու թյուն նե րը և ի րա վունք-
նե րը, չպետք է վնաս պատ ճա ռեն պե-
տու թյան, հան րու թյան և կո լեկ տի վի 
շա հե րին, այ լոց օ րի նա կան ա զա տու-
թյուն նե րին ու ի րա վունք նե րին: Մի ա-
ժա մա նակ Սահ մա նադ րու թյան 33-րդ 
հոդ վա ծը հռ չա կում է, որ յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցի օ գտ վում է Սահ մա նադ րու-
թյամբ նա խա տես ված ի րա վունք նե րից 
և պետք է կա տա րի սահ մա նադ րա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը: Միև նույն ժա-
մա նակ, օ գտ վում է օ րենք նե րով նա-
խա տես ված ի րա վունք նե րից և պետք 
է կա տա րի օ րենք նե րով նա խա տես ված 
պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Այդ ա ռու մով, ան հրա ժեշտ է ու շադ-
րու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քի 
վրա, որ սահ մա նադ րա կան պար տա-
կա նու թյուն ներ ամ րագ րող ա ռան ձին 
հոդ ված ներ բո վան դա կում են տա րաբ-
նույթ մեկ նա բան վող դրույթ ներ: Այս-
պես, Սահ մա նադ րու թյան 55-րդ հոդ-
վա ծը սահ մա նում է, որ Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նու թյու նը և ագ րե սի այի հետ 
մղե լը հա մար վում են ՉԺՀ յու րա քան-
չյուր քա ղա քա ցու սր բա զան պարտ քը, 
ի սկ զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը և ժո-
ղովր դա կան աշ խար հա զո րին օ րեն քով 
սահ ման ված մաս նակ ցու թյու նը՝ պատ-
վա վոր պար տա կա նու թյու նը: 

Նույն Սահ մա նադ րու թյան 52-րդ հոդ-
վա ծը հռ չա կում է, որ ՉԺՀ յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցի պար տա վոր է պաշտ պա նել 
պե տու թյան մի աս նու թյու նը և ե րկ րի բո-
լոր ազ գե րի ու ազ գու թյուն նե րի հա-
մախմբ վա ծու թյու նը, ի սկ 54-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես վում է, որ յու րա քան չյուր 
քա ղա քա ցի պար տա վոր է պահ պա նել 
Հայ րե նի քի ան վտան գու թյու նը, պա-
տիվն ու շա հե րը, և չպետք է կա տա րել 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կվ-

նա սեն նրան: 
Այս պի սի ձևա կեր պում նե րի հա մադր-

ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ այդ 
դրույթ նե րի տա րըն կալ վող կամ եր կի-
մաստ մեկ նա բա նու թյուն նե րը կա րող են 
ա ռա ջաց նել բա ցա սա կան հետ ևանք ներ, 
օ րի նակ, գործ նա կա նում ժո ղովր դա վա-
րա կան բա րե փո խում ներ ան ցկաց նե լու 
ցան կա ցած պա հանջ կա րե լի է ո րա կել 
որ պես Սահ մա նադ րու թյան այդ հոդ-
ված նե րով պաշտ պան վող ար ժեք նե րի 
դեմ ո ւղղ ված ո տնձ գու թյուն: 

Այս պի սով՝ չնա յած այն հան գա ման-
քին, որ Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան 
Հան րա պե տու թյան 2002 թվա կա նի սահ-
մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րի հիմ-
քում ա կն հայտ է դառ նում հենց ան ձի 
սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կի հիմ-
նա կան տար րե րի ը նդ լայն ման հնա րա-
վո րու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ել նե լով 
մար դու և քա ղա քա ցու քա ղա քա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի վե-
րա բե րյալ չի նա կան ա ռանձ նա հատ կու-
թյամբ առ կա պատ կե րա ցում նե րից, կա-
րե լի է եզ րա հան գել հետ ևյա լը.

ա) Չի նաս տա նում մար դու ի րա վունք-
նե րի ի րաց ման բնա գա վա ռում առ կա է 
լայն հնա րա վո րու թյուն, այդ ի րա վունք-
նե րի ի րաց ման հիմ քում ըն կած է ար դա-
րու թյան սկզ բուն քը, սա կայն, սահ մա-
նադ րա կան ա ռան ձին ձևա կեր պում ներ 
հս տա կեց ման կա րիք ու նեն:

բ) Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան-
րա պե տու թյան 1982 թվա կա նի Սահ-
մա նադ րու թյու նը բո վան դա կում է « ժո-
ղովր դա վա րու թյան» տար րեր, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է այն հիմ նա վոր-
մամբ, որ Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան 
Հան րա պե տու թյու նում, մաս նա վո րա-
պես, պե տու թյան քա ղա քա կան է ու թյու-
նը բնու թագր վում է որ պես ժո ղովր դի 
ժո ղովր դա վա րա կան դիկ տա տու րա, 
ի սկ պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա-
կար գի հիմ քում դր ված է « դե մոկ րա տա-
կան ցենտ րա լիզ մի» սկզ բուն քը, 

գ) Սահ մա նադ րու թյունն ու նի չի նա-
կան « սահ մա նադ րա կա նու թյան» յու րա-
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հա տուկ ըն կալ ման նշա նա կու թյուն, ը նդ 
ո րում, մի կող մից՝ այն ձեռք է բե րում ար-
ժե բա նա կան ի մաստ, ո րով նա խանշ վում 
են սո ցի ա լիս տա կան ժո ղովր դա վա րա-
կան ու ի րա վա կան վար քագ ծի կա նոն-
ներ ի նչ պես ան հա տի քա ղա քա ցի ա կան 
վար քագ ծում, այն պես էլ հա սա րա կա-
կան կյան քում և պե տա կան իշ խա նու-

թյան մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում, ի սկ 
մյուս կող մից, այն յու րա հա տուկ մե թո-
դա բա նա կան դեր է խա ղում պե տա կա-
նու թյան զար գաց ման գոր ծում:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
13.03.2015
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 Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան 
կա ռա վար ման ու տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րը, հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րը և 
ոլորտ նե րը: Վեր լուծ վում են ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյամբ ամ րագր ված պե տա կան 
կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կար գա վո րող նոր մե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ պե տա կան կա ռա վա րում, 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րում, տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ, 
ՀՀ Սա հա մա նադ րու թյուն, փոխ հա րա-
բե րու թյուն ներ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 
հա մա ձայն՝ պե տա կան իշ խա նու թյունն 
իրա կա նաց վում է Սահ մա նադ րու թյա-
նը և օրենք նե րին հա մա պա տաս խան՝ 
օրենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ-
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա-
վա սա րակշռ ման հի ման վրա: Պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք 
իրա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի-
սի գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնց հա մար լի-
ա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ 
օրենք նե րով:

 Սահ մա նադ րու թյան նշ ված հոդ վա ծը 
հիմք է հան դի սա նում նշե լու, որ պե տա-
կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի, այդ թվում` 
փոխ գոր ծակ ցու թյան հիմ նա հար ցե րը 
նույն պես պետք է իրա կա նաց վեն Սահ-
մա նադ րու թյա նը և օրենք նե րին հա մա-
պա տաս խան: 

Ինչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշում են 
պրո ֆե սոր ներ Ս.Վ.Կ լի մեն կոն և Ա.Լ.Չի-
չե րի նը, հա սա րա կու թյու նը « մարդ կանց 
մի ու թյուն է, որոնք ու նեն բնա կու թյան 
ընդ հա նուր տա րածք, ընդ հա նուր մշա-
կույթ և միև նույն կեն սա կեր պը» [1, էջ 52]:

Ըստ գեր մա նա ցի իրա վա գետ Մ.Վե-
բե րի՝ հա սա րա կու թյու նը մարդ կանց 
փոխ գոր ծու նե ու թյուն է, որը սո ցի ա լա-
կան, այ սինքն՝ ու րիշ մարդ կանց գոր-
ծու նե ու թյամբ կողմ նո րոշ վե լու վրա է 
հեն վում: Բա ցա հայտ է, որ հա սա րա կու-
թյու նը բարդ կա ռուց վածք ու նի: Առա ջին 
հեր թին պետք է նշել հա սա րա կու թյան 
հի ե րար խիկ կազ մու թյու նը: Այն ու նի 
որո շա կի տա րած քային հատ ված, ուս տի 
երբ խոսք է գնում տե ղային մի ու թյան 
մա սին, են թադ րում է հա սա րա կու թյան՝ 
ինչ-որ մի հատ կա նի շով առանձ նա ցող 
մա սը [2, էջ 5]: 

 Հա սա րա կու թյու նը սեր տո րեն կապ-
ված է քա ղա քա կան իշ խա նու թյան հետ: 
Իշ խա նու թյու նը սո ցի ա լա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի դրս ևոր ման ձև է, որ 
բնու թագր վում է մարդ կանց, սո ցի ա-
լա կան խմ բե րի և դա սե րի գոր ծու նե ու-
թյան ուղղ վա ծու թյան վրա ներ գոր ծե լու 
կա րո ղու թյամբ, տն տե սա կան, գա ղա-
փա րա խո սա կան և կազ մա կերպ չա կան-
իրա վա կան մի ջոց նե րով [3, էջ 9]:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
հան րային կա ռա վա րու մը իր մեջ նե րա-
ռում է դրա իրա կա նաց ման եր կու մի ջոց՝ 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վա-
րու մը: Պե տա կան կա ռա վա րու մը իրա-
կա նաց վում է պե տա կան իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի մի ջո ցով երկ րի ամ բողջ 
տա րած քում, իսկ տե ղա կան ինք նա կա-

ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ
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ռա վա րու մը իրա կա նաց վում է տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի՝ 
հա մայն քի ղե կա վա րի և ավա գա նու, 
մի ջո ցով՝ քա ղա քային և գյու ղա կան 
հա մայնք նե րում: Թերևս, կա րե լի է հա-
մա ձայն վել այն պնդ ման հետ, որ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
նկատ մամբ պե տա կան իշ խա նու թյան 
դե րի բարձ րա ցու մը չպետք է նշա նա կի 
պե տա կան մի ջամ տու թյուն տե ղա կան 
նշա նա կու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ 
որո շում նե րի ըն դուն մա նը, այլ պետք է 
նպա տակ ու նե նա բարձ րաց նե լու պե-
տա կան իշ խա նու թյան դե րա կա տա-
րու մը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
կա յաց ման, զար գաց ման և իրա կա նաց-
ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման 
գոր ծում [4, էջ 37-38]:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը 
կա րող է լի նել ար դյու նա վետ ոչ մի-
այն այն ժա մա նակ, երբ պե տու թյու-
նը օրենսդ րո րեն կամ րագ րի տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
իրա վա սու թյուն նե րը, այլ նաև կս տեղ ծի 
բա վա րար պայ ման ներ տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա-
վոր ման հա մար, կե րաշ խա վո րի դրանց 
ինք նու րույ նու թյու նը և կբա ցա ռի, ինչ-
պես տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը 
պե տա կան իշ խա նու թյան մաս դարձ նե-
լը, այն պես էլ պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լի ա-
զո րու թյուն նե րի նույ նա ցու մը: Այ լա պես 
նման պա րա գա յում խոսք չի կա րող 
գնալ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
գլ խա վոր սկզ բունք նե րից մե կի՝ ինք նու-
րույ նու թյան մա սին, հա կա ռակ դեպ քում 
իմաս տազրկ վում է տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վա րու մն ընդ հան րա պես:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը հան-
դի սա նում է բնակ չու թյան կող մից ինք-
նու րույն ձևա վոր վող մար մին, որը ու նի 
ապա կեն րո նաց ված բնույթ և դժ վար 
է հա մա ձայն վել, որ դրանք տե ղե րում 
հան դի սա նում են պե տա կան իշ խա նու-
թյան շա րու նա կու թյու նը [5, էջ 55]: 

Մյուս կող մից՝ տե ղա կան ինք նա կա-

ռա վա րու մը դժ վար է ան վա նել նաև պե-
տա կան իշ խա նու թյան մա սը, քա նի որ 
այն իր գոր ծու նե ու թյու նը իրա կա նաց-
նում է մի այն հա մայն քի տա րած քում և 
իրա կա նաց նում է պե տա կան իշ խա նու-
թյու նից տար բեր վող լի ա զո րու թյուն ներ:

 Մի ա ժա մա նակ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րը կա րող են դի-
տարկ վել որ պես պե տու թյան հիմ քը և 
հան րային կա ռա վար ման մի մա սը: Սա-
կայն, եթե մենք դրանք ըն դու նենք, որ 
այն պե տա կան իշ խա նու թյան մի մասն 
է կազ մում, ապա դա ինք նին խո սում է 
հա մայնք նե րում ինք նա կա ռա վար ման 
բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ պե տու-
թյան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
պետք է կա ռուց ված լի նեն փո խա դարձ 
հա վա սա րու թյան հի ման վրա, որ տեղ 
սա կայն հիմ նա կան դե րը պետք է հատ-
կաց ված լի նի պե տու թյա նը՝ օրենսդ րո-
րեն կար գա վո րե լով, օժան դա կե լով և 
երաշ խա վո րե լով տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վա րու մը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նում առ կա են գյու ղա կան և քա ղա քային 
հա մայնք ներ, որոն ցում իրա կա նաց վում 
է տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րում: Հա-
մայնք նե րի սահ ման նե րը որոշ վում են 
օրեն քով՝ օրեն քով սահ ման ված կար-
գով: Օրենսդ րու թյամբ ամ րագր ված է 
նաև, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ամ բողջ տա րած քը բա ժան ված է 
հա մայնք նե րի միջև:

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ պե տա կան իշ խա նու թյան և տե-
ղա կան ինք նա կառա վար ման հա րա բե-
րակ ցու թյան հիմ քում նա խանշ վում են 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րը, որոնք կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն փո խա դարձ ու 
վս տա հե լի հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման հա մար: Մաս նա վո րա պես ան-
հրա ժեշտ է կար ևո րել ժո ղովր դի իշ-
խա նու թյան սկզ բուն քը, որի հա մա ձայն՝ 
թե՛ պե տա կան իշ խա նու թյու նը, թե՛ տե-
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ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը հան դի-
սա նում են ժո ղովր դի իշ խա նու թյան 
իրա կա նաց ման ան մի ջա կան ձևեր [6, 
էջ 69], ինչ պես նաև պե տու թյան և տե-
ղա կան շա հե րի հա մադր ման սկզ բուն-
քը, որը պայ մա նա վոր ված է սո ցի ա լա-
կան, մշա կու թային, ֆի նան սա կան ու այլ 
ոլորտ նե րում պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լի ա-
զո րու թյուն նե րի հս տակ բա ժան մամբ [7, 
էջ 125]:

 Պե տա կան իշ խա նու թյան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման փոխ-
գոր ծակ ցու թյան հա ջորդ եղա նա կը 
հա մա գոր ծակ ցու թյունն է: Տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման ոլոր տը կար գա-
վո րող օրենսդ րու թյան վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում այդ պի սի հա մա գոր ծակ ցու-
թյան ոլորտ ներ կա րող են հան դի սա նալ՝

1) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի սահ մա նու մը.

2) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի սահ-
մա նու մը.

3) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
ոլոր տում պե տա կան մար մին նե րի լի ա-
զո րու թյուն նե րի սահ մա նու մը.

4) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին պե տա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րի պատ վի րա կու մը.

5) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ-
մամբ հս կո ղու թյան իրա կա նա ցու մը:

 Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
կրում են յու րա հա տուկ բնույթ և յու րա-
քան չյուր դեպ քում պետք է հաշ վի առ-
նենք, որ պե տա կան իշ խա նու թյու նը և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը նմա-
նա տիպ չեն և ավե լի շատ հա կադր վող 
եր ևույթ ներ են, ինչ պես, օրի նակ, պե տա-
կան իշ խա նու թյու նը և հա սա րա կու թյու-
նը: Այ սինքն` դրանք փոխ կա պակց ված 
են, սա կայն տար բեր վում են իրենց ձևա-
վոր ման մո դել նե րով: 

Այս իմաս տով ար դա րա ցի է պրո ֆե-

սոր Օ.Ն.Վա նե ևի այն դի տար կու մը, ըստ 
որի` տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը 
հա ջո ղու թյամբ իրա կա նաց վում է այն-
տեղ, որ տեղ քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյու նը կա յա ցել է և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վա րու մը չի են թադ րում 
մի այն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյուն, այլ իր 
մեջ նե րա ռում է նաև քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան այլ ինս տի տուտ ներ [6, 
էջ 66]:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ պե-
տա կան իշ խա նու թյու նը և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վա րու մը նույն հան րային 
կա ռա վար ման տար բեր ձևերն են [9, էջ 
40], այ նո ւա մե նայ նիվ, են թադր վում է, որ 
նրանք ու նեն նաև մի շարք ընդ հան րու-
թյուն ներ: Դրանք են՝ 1) պե տա կան և տե-
ղա կան իշ խա  նու թյուն նե րը ձևա վոր վում 
են վար չա տա րած քային բա ժան ման հի-
ման վրա, 2) և՛ պե տա կան, և՛ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
իրենց գոր ծա ռույթ նե րը իրա կա նաց նում 
են հա տուկ մար մին նե րի մի ջո ցով, որոնք 
օժտ ված են իշ խա նա կան լի ա զո րու-
թյուն նե րով, 3) մի այն պե տա կան և տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
ներն են իրա վա սու սահ մա նել հար կեր, 
տուր քեր և վճար ներ և իրա կա նաց նել 
դրանց հա վա քագ րում, 4) մի այն պե տա-
կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին ներն են իրա վա սու իրենց լի ա-
զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում ըն դու նել 
նոր մա տիվ իրա վա կան ակ տեր, 5) մի այն 
իշ խա նու թյան այդ եր կու մար մին ներն են 
օժտ ված հար կադ րանք կի րա ռե լու լի ա-
զո րու թյամբ [9, էջ 10-11]: 

Այս պի սով՝ պե տու թյան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րը կա րե լի է բնո րո-
շել եր կու հիմ նա կան ձևով՝ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման նկատ-
մամբ պե տա կան հս կո ղու թյուն: Եվ եթե 
տվյալ դեպ քում հա մա կար գու մը են-
թադ րում է հա րա բե րու թյուն նե րի եր կու 
մաս նակ ցի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, 
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ապա պե տա կան հս կո ղու թյու նը նե րա-
ռում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի նկատ մամբ պե տա կան կա-
ռա վար ման մար մին նե րի մի ա կող մա նի 
գոր ծո ղու թյուն ներ [10, էջ 38-40]:

 Կա րե լի է առանձ նաց նել մի շարք 
ուղ ղու թյուն ներ, որ տեղ պե տու թյու նը 
ու նե նում է իր ազ դե ցու թյու նը տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր-
ծու նե ու թյան վրա: Այս պես՝

1) պե տու թյու նը օրենսդ րո րեն սահ մա-
նում է տե ղա կան նշա նա կու թյան հար-
ցե րի այն շր ջա նա կը, որոնք կա րող են 
փո փոխ վել տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի կող մից: Օրի նակ՝ « Տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ 
օրեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 18-րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ հա մայն քի ավա գա նին 
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա-
սին» ՀՀ օրեն քով սահ ման ված կար գով 
օրեն քով սահ ման ված դեպ քե րում սահ-
մա նում է  տե ղա կան հար կե րի, տուր քե րի 
և վճար նե րի տե սակ ներն ու դրույ քա չա-
փե րը:

2) պե տա կան օժան դա կու թյան, մաս-
նա վո րա պես ֆի նան սա կան օժան դա կու-
թյան ցու ցա բե րում տե ղա կան հար ցե րի 
լուծ ման ժա մա նակ: Օրի նակ՝ պե տա կան 
բյու ջե ից տրա մադր վող դո տա ցի ա ներ՝ 
այդ թվում հա մա հար թեց ման սկզ բուն-
քով տրա մադր վող նե րը և ֆի նան սա կան 
նպա տա կային հատ կա ցում ներ (սուբ-
վեն ցի ա ներ):

3) հա մայն քի տա րած քում օրի նա-
կա նու թյան պահ պան ման՝ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր-
ծու նե ու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյան 
իրա կա նա ցում: Օրի նակ՝ « Վե րահս կիչ 
պա լա տի մա սին» ՀՀ օրեն քի 5-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ մա սի «թ» կե տի հա մա ձայն՝ 
վե րահս կիչ   պա լա տի   գոր ծա ռույթ նե րից 
է պե տա կան ու հա մայն քային սե փա-
կա նու թյան (նե րա ռյալ` մտա վոր սե փա-
կա նու թյու նը, մշա կու թային ար ժեք նե րը) 
կա ռա վար ման, օգ տա գործ ման` օտար-
ման, մաս նա վո րեց ման, վար ձա կա լու-
թյան և ան հա տույց օգ տա գործ ման, 

հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման, հա վա-
տար մագ րային կա ռա վար ման, կոն ցե-
սի այի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան 
իրա կա նա ցու մը,

4) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի և հա մայն քային ծա ռայող-
նե րի հա մար սո ցի ա լա կան երաշ խիք նե-
րի ապա հո վում,

5) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին մե թո դա բա նա կան օգ նու-
թյան տրա մադ րում:

 Վե րը նշ ված ցան կը կա րե լի է լրաց նել 
նաև, որ պե տու թյու նը տե ղե րում ձևա-
վո րում է մար մին ներ, որոնք գոր ծում են 
տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյանն զու գա հեռ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 105-րդ հոդ-
վա ծի տրա մա բա նու թյամբ` պե տու թյու նը 
հա մայնք նե րին կա րող է պատ վի րա կել 
նաև իր լի ա զո րու թյուն նե րի մի մա սը, 
որոնց իրա կա նաց ման նկատ մամբ հս կո-
ղու թյան կար գը տար բեր վում է տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
կող մից սե փա կան լի ա զո րու թյուն նե րի 
իրա կա նաց ման նկատ մամբ իրա կա նաց-
վող հս կո ղու թյու նից:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման վրա 
ազ դե ցու թյան մի ջո ցը պետք է հան դի-
սա նա օրենսդ րա կան կար գա վո րու մը, 
ուր պե տա կան մար մին նե րի մի ջամտու-
թյու նը պետք է լի նի հնա րա վո րինս քիչ: 
Տվյալ դեպ քում, տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման ինք նու րույ նու թյան գլ խա վոր 
երաշ խի քը հան դի սա նում է ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյու նը, որը մի ա ժա մա նակ կար-
գա վո րում է տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման հետ կապ ված առա վել կար ևոր 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
իրա կա նաց վող պե տա կան հս կո ղու թյու-
նը կա րող է դրս ևոր վել տար բեր ձևե րով.

1) դա տա կան հս կո ղու թյուն, որն իրա-
կա նաց վում է սահ մա նադ րա կան, վար-
չա կան և ընդ հա նուր իրա վա սու թյան 
դա տա րան նե րի մի ջո ցով: Յու րա քան-
չյուր գոր ծի քն նու թյան ժա մա նակ դա-
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տա րան նե րը քն նե լով գոր ծը ու սում նա-
սի րում են և գնա հա տա կան են տա լիս 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րին, ան գոր ծու-
թյա նը և կա յաց ված ակ տե րին,

2) վար չա կան հս կո ղու թյուն, որն 
իրա կա նաց վում է տար բեր մի ջոց նե-
րով, մաս նա վո րա պես՝ ստու գում նե րի, 
բա ցատ րու թյուն նե րի ստաց ման, դի-
տար կում նե րի իրա կա նաց ման մի ջո ցով: 
Վար չա կան հս կո ղու թյու նը նպա տակն 
ու նի ապա հո վելու օրենք նե րի և այլ ակ-
տե րի պա հանջ նե րի կա տա րու մը և կա-
տար վում է բա ցա ռա պես օրեն քի հի ման 
վրա և օրեն քով սահ ման ված կար գով, 
ինչ պես նաև ու նի առա վե լա պես կան-
խար գե լիչ բնույթ [11, էջ 88-89]:

 Մեր օրենսդ րու թյամբ ամ րագր վում է 
նաև, որ պե տու թյունն իրա կա նաց նում 
է հս կո ղու թյուն նաև տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ըն դու նած 
ակ տե րի օրի նա կա նու թյան և իրա վա չա-
փու թյան նկատ մամբ: Այս պես՝ «Ի րա վա-
կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 34-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի ըն դու նած նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րի նա խագ ծերն ու ղարկ վում են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն՝ պե-
տա կան իրա վա կան փոր ձաքն նու թյուն 
իրա կա նաց նե լու, իսկ այդ ակ տե րի ըն-
դու նու մից հե տո` պե տա կան գրանց-
ման ու պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման 
հա մար: Մի ա ժա մա նակ սահ ման ված է 
նաև, որ օրեն քով սահ ման ված ժամ կե-
տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյուն 
չներ կա յաց ված նոր մա տիվ իրա վա կան 
ակ տե րը հա մար վում են ան վա վեր:

 Բա ցի դրա նից՝ ան հրա ժեշտ է կար-
ևո րել այն հան գա ման քը, որ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վա րու մը իր հեր թին ու նի 
իր պե տու թյան նկատ մամբ իր ազ դե-
ցու թյան ձևե րը: Այդ պի սիք կա րող են 
դի տարկ վել, օրի նակ՝

1) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի որո շում նե րի պար տա-
դիր են բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
հաս տա տու թյուն նե րի հա մար՝ ան կախ 
դրանց հիմ նադր ման ձևից և հիմ նադ-
րից:

2) պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի մաս նակ ցու-
թյամբ որո շա կի հար ցե րի քն նարկ ման 
հա մար ստեղծ վում են հանձ նա ժո ղով-
ներ, վե ճե րի լուծ ման հա մար ՀՀ Սահ մա-
նադ րու թյամբ ամ րագր ված է դա տա րան 
դի մե լու հնա րա վո րու թյուն,

3) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը մաս նակ ցում են իրա վա-
կան ակ տե րի մշակ մա նը, ու նեն օրենսդ-
րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ներ կա-
յաց ման հնա րա վո րու թյուն,

4) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րը մաս նակ ցում են ընկտ րու-
թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի ան ցկաց-
ման կազ մա կերպ մա նը,

5) պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րին պատ վի րակ վում են լի ա զո-
րու թյուն ներ [12, էջ 218-219, էփ, էջ 30-31]:

 Սա կայն դի տարկ վող հա մա կար գում 
գլ խա վոր դե րա կա տա րու թյու նը հատ-
կաց ված է պե տու թյա նը, քա նի որ հենց 
պե տու թյունն է օրենք նե րի մի ջո ցով կար-
գա վո րում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի ձևա վոր ման, գոր ծու-
նե ու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և 
սահ մա նում նրանց լի ա զո րու թյուն նե րը: 
Բա ցի այդ, պե տու թյու նը իրա վա սու է 
պատ վի րա կել տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րին որո շա կի լի ա զո-
րու թյուն ներ: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կա րե լի է եզ-
րա կաց նել, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վա րու մը` չի նշա նա կում հան րային իշ-
խա նու թյու նից լի ո վին առանձ նա ցում, 
մի ա ժա մա նակ այն լի ո վին ազատ չէ պե-
տա կան իշ խա նու թյան ազ դե ցու թյու նից:

Հոդվածիներկայացմանտարեթիվը՝
15.03.2015
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А ка де мия го су дарст вен но го уп рав ле ни я
 РА, со ис ка тель
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 Ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում ան կախ լրատ վա մի ջոց նե-
րի դե րը չա փա զանց մեծ է և կար ևոր: 
ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նե ու թյան սկզ բունք-
նե րը, տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
և տա րար ծե լու ազա տու թյու նը ժո-
ղովրդա վա րու թյան հիմքն են և հա դես 
են գա լիս որ պես ժո ղովր դա վա րա կան 
կա ռույց նե րի հա ղոր դակ ցային հա մա-
կար գի ան բա ժան մաս: Մեծ է ԶԼՄ-նե րի 
դե րը հատ կա պես քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան, ան հա տի սո ցի ա լա կան 
ինք նադրս ևոր ման, հա սա րա կա կան գի-
տակ ցու թյան և աշ խար հա յաց քի ձևա-
վոր ման գոր ծում: Միև նույն ժա մա նակ, 
ԶԼՄ-նե րը լի նե լով հա սա րա կու թյան 
հա ղոր դակ ցային հա մա կար գի ան բա-
ժան մա սը, հան րու թյա նը հե տաքրք րող 
իրա դար ձու թյուն նե րի և հու զող խն դիր-
նե րի, հա սա րա կու թյու նում տե ղի ու նե-
ցող գոր ծըն թաց նե րի, զար գա ցում նե րի, 
փո փո խու թյուն նե րի, պե տա կան իշ խա-
նու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան, 
պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու-
թյուն նե րի և վար քագ ծի վե րա բե րյալ 
հա սա րա կու թյա նը կամ նրա մի մա-
սին ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն 
տրա մադ րող սուբյեկտ ներ են: Դրա-
նից բա ցի՝ ԶԼՄ-նե րը հա սա րա կու թյան 
և պե տու թյան միջև հան դես են գա լիս 
յու րօրի նակ « միջ նոր դի» դե րում, որոնք 
սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, քա ղա քա-
կան և հա սա րա կա կան կյան քի մյուս 
ոլորտ նե րում գոր ծա ռում են հա սա րա-
կա կան և պե տա կան ինս տի տուտ նե րի 
հետ և այդ պի սով իրա կա նաց նում որո-
շա կի հս կո ղու թյուն հա սա րա կու թյու-
նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րի, 

պե տա կան կա ռույց նե րի և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր-
ծու նե ու թյան և նրանց կող մից ըն դուն-
վող իրա վա կան ակ տե րի և որո շում նե-
րի նկատ մամբ: 

Հանգուցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու-
թյուն, ԶԼՄ-նե րի սահ մանա դրա ի րա վա-
կան երաշ խիք ներ, խոս քի ազա տու թյուն, 
ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան սահ մա նա փա-
կում ներ, սահ մա նադ րա կան սահ մա նա-
փա կում ներ, գրաքն նու թյան ար գելք: 

ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան երաշ խիք-
նե րը, ինչ պես ԶԼՄ-նե րի և պե տու թյան 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, կա նո-
նա կարգ վում են մի ջազ գային նոր մե-
րով և պե տու թյուն նե րի ներ պե տա կան 
օրենսդ րու թյամբ, որոն ցով երաշ խա-
վո րում է մի կող մից՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա-
խու թյու նը, մյուս կող մից՝ պաշտ պան-
վում այն պի սի ար ժեք ներ, ինչ պի սիք 
են՝ խոս քի իրա վուն քը, տե ղե կատ վու-
թյուն ստա նա լու իրա վուն քը, կար ծիք-
նե րը և հա մոզ մունք ներն ազատ ար տա-
հայ տե լու ազա տու թյու նը, ինչ պես նաև 
բազ մա կար ծու թյու նը, ԶԼՄ-նե րի հա-
սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյու նը, պա-
տաս խա նատ վու թյու նը և այլ հիմ նա րար 
ար ժեք ներ: Այս պի սով՝ ԶԼՄ-նե րի ազա-
տու թյան բո վան դա կու թյան հիմ քում որ-
պես ղե կա վար սկզ բունք ըն կած է այն 
հիմ նա րար դրույ թը, հա մա ձայն որի՝ 
առանց ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան և բազ-
մա կար ծու թյան լի ի րավ ժո ղովր դա վա-
րու թյան հնա րա վոր չէ հաս նել: ԶԼՄ-
նե րի ազա տու թյու նը և ան կա խու թյու նը 
ցան կա ցած ժո ղովր դա վա րա կան հա-

ԼԻԼԻԹ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ իրավունքի և փիլիսոփայության ինստիտուտ, 

ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի իրավախորհրդատու, հայցորդ

ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ 
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
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սա րա կու թյան բնա կա նոն գոր ծու նե ու-
թյան ան հրա ժեշտ նա խա պայ մանն է1: 

Ա մե նաընդ հա նուր իմաս տով ԶԼՄ-
նե րի ան կա խու թյան երաշ խիք նե րը 
հան դի սա նում են ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյան և քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան կա յաց ման հիմ նա րար գա-
ղա փար, սկզ բունք, ժո ղովր դա վա րա-
կան ար ժեք նե րի պաշտ պա նու թյան, այդ 
թվում նաև մար դու հիմ նա րար իրա-
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ապա-
հով ման ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ: Այդ մա-
սին են վկա յում մի շարք մի ջազ գային 
փաս տաթղ թեր,2 որոն ցում խոս քի իրա-
վուն քի ազա տու թյան, կար ծիք նե րի և 
տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյան երաշ-
խիք նե րի հիմ քում դր ված են ժո ղովր-
դա վա րա կան սկզ բունք նե րը և գա ղա-
փար նե րը: Այդ մա սին են վկա յում նաև 
մի ջազ գային մի շարք կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի և նրանց մար մին նե րի կող մից 
իրա կա նաց վող իրա վաս տեղծ և իրա-
վա կի րառ գոր ծու նե ու թյու նը: Մաս նա վո-
րա պես, Մար դու իրա վունք նե րի Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) 
բազ միցս հաս տա տել է, որ ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյու նը պա հան ջում է առանձ-
նա կի ու շադ րու թյուն և պաշտ պա նու-
թյուն, որ պես զի վեր ջին ներս կա րո ղա-
նան ապա հո վել իրենց վե րա պահ ված 
հա սա րա կա կան պաշտ պա նի կար ևոր 
դե րա կա տա րու թյու նը և հան րային հե-
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող տե ղե-

1  Տե՛ս Возчиков В. А.. Медиакультура,
телевидениеиправонаинформацию.Философия
права.РостовнаДону.2005.N3С.68-74.

2  Տե՛սՄարդու իրավունքների Համընդհա-
նուր Հռչակագիրը 1948թ, հոդված 19:Մարդու
հիմնարար իրավունքների և ազատություն-
ների մասին եվրոպական կոնվենցիան 1950թ.
հոդված 10: Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքներիմասինմիջազգայինդաշնագիրը
1966թ.հոդված19:ԵվրոպայիխորհրդիՆախա-
րարներիԿոմիտեի 1982 թ.( 70-րդ նստաշրջա-
նումընդունված)Տեղեկատվությանևկարծիքի
ազատարտահայտման մասին հռչակագիրը և
այլն:

կատ վու թյան տա րա ծու մը3: Մեկ այլ մի-
ջազ գային մար մին՝ ՄԱԿ-ի կարծիքներն  
ազատ արտահայտելու հարցերով 
հատուկ հանձ նա ժո ղո վը, ան դրա դար-
ձել է ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով տե ղե կատ-
վու թյան տա րած ման և իրա դար ձու-
թյուն նե րի լու սա բան ման երաշ խիք նե րի 
կար ևո րու թյա նը, որ պի սիք են՝ գրաքն-
նու թյան ար գել քը, ԶԼՄ-նե րի ազատ և 
ան խո չըն դոտ գոր ծու նե ու թյու նը, ԶԼՄ-
նե րի գոր ծու նե ու թյա նը մի ջամ տե լու 
ան թույ լատ րե լի ու թյու նը, լրագ րող նե րի 
ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը և բռ-
նու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյու նը, տե-
ղե կատ վու թյան անար գել հա սա նե լի ու-
թյու նը, գա ղա փար նե րի և կար ծիք նե րի 
բազ մա զա նու թյու նը և այլն: 

Վե րո շա րադ րյա լը թույլ է տա լիս եզ-
րա կաց նե լու, որ ժո ղովր դա վա րա կան 
պե տու թյուն նե րում ԶԼՄ-նե րի ան կա-
խու թյան հա մար ան հրա ժեշտ են հետ-
ևյալ պայ ման նե րը՝

Ա ռա ջին՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան 
ապա հո վու մը հնա րա վոր չէ առանց հա-
մա պա տաս խան իրա վա կան երաշ խիք-
նե րի առ կա յու թյան, որոնք պետք է ամ-
րագր ված լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան 
տի պի բո լոր պե տու թյուն նե րի սահ մա-
նադ րու թյուն նե րում: Միև նույն ժա մա-
նակ, լրատ վա մի ջոց նե րի ան կա խու թյան 
երաշ խիք նե րի սահ մա նադ րա կան ամ-
րագ րու մից չպետք է տու ժեն քա ղա քա-
ցի նե րի այլ հիմ նա րար իրա վունք ներն 
ու ազա տու թյուն նե րը, որոնք կա րող են 
առնչ վել այ լոց իրա վունք նե րին ու ազա-
տու թյուն նե րին, ուս տիև սահ մա նադ րա-
կան երաշ խիք նե րը, որ պես այդ պի սին, 
չեն կա րող լի նել ան սահ մա նա փակ, այլ 
ըստ ան հրա ժեշ տու թյան, դրանք պետք 
է հա կակշ ռեն այլ ան ձանց իրա վունք-
ները և օրի նա կան շա հե րը, պե տու թյան 
և հա սա րա կու թյան հե տաքրք րու թյուն-
նե րը: Հետ ևա բար, երաշ խիք նե րի ամ-
րագ րու մից բա ցի, ան հրա ժեշտ է, որ-

3  Տե՛սСм.: Законы о печати.Журнал Inter –
Nations.10.04.2003.с.111.
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պես զի օրեն քով սահ ման ված լի նեն 
այն պի սի երաշ խիք ներ, որ պի սիք են 
խոս քի չա րա շա հում նե րը կան խար գե-
լող ող ջա միտ սահ մա նա փա կում նե րը 
և ար գելք նե րը, և որոնց ու ժով իրա վա-
սու մար մին նե րի հա մար առա ջա նում են 
օրեն քով սահ ման ված պար տա վո րու-
թյուն ներ և պա տաս խա նատ վու թյուն: 

Երկ րորդ՝ ժո ղովր դա վա րա կան 
ԶԼՄ-նե րի երաշ խիք նե րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը կախ ված է պե տու թյան 
տե ղե կատ վա կան-հա ղոր դակ ցա կան 
հա մա կար գում գոր ծուն և իրա կան մե-
խա նիզմ նե րից, որոնք ուղղ ված են 
ԶԼՄ-նե րի ոլոր տի գոր ծու նե ու թյան 
ազա տու թյանն ու ան կա խու թյա նը: Այս-
պես՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան երաշ-
խիք նե րի նոր մեր առ կա են մի շարք 
ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե-
րի, մաս նա վո րա պես՝ ԱՄՆ, Ավստ րի-
այի, Գեր մա նի այի, Ֆրան սի այի, Նի դեր-
լանդ նե րի, Նոր վե գի այի, Ռու սաս տա նի, 
Ուկ րաի նայի, Մոլ դո վայի, Վրաս տա նի 
սահ մա նադ րու թյուն նե րում, նաև Մեծ 
Բրի տա նի այի և Ավտ րա լի այի չգր ված 
սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Ֆին լան դի-
ա յում և Ավստ րի ա յում հաս տատ ված են 
և գոր ծում են ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան 
ապա հով ման ար դյու նա վետ մե խա-
նիզմ ներ, որոնք, ուղղ ված են պե տա-
կան մար մին նե րից լրատ վա մի ջոց նե-
րի ազա տու թյանն ու ան կա խու թյա նը: 
Այս պես՝ Ֆին լան դի այի « Զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րով ար տա հայտ վե-
լու ազա տու թյան մա սին» օրեն քում (1 
հուն վա րի, 2004 թ.) սահ ման ված է, որ 
պե տա կան մարմ նի մի ջամ տու թյու նը, 
որ պես այդ պի սին, ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նե-
ու թյան մեջ կա րող է իրա վա չափ լի նել 
մի այն այն դեպ քում, երբ այն ամ բողջ 
ծա վա լով ան հրա ժեշտ է և հան գա մա-
նո րեն հաշ վի է առ նում ար տա հայտ-
վե լու ազա տու թյան կար ևո րու թյու նը 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու-
նում1, ինչն ըստ էու թյան հա մա պա-

1  Տե՛ս Finlex , Электронный ресурс, – Электрон. 

տաս խա նում և բխում է Մար դու իրա-
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 
պա հանջ նե րից: 

Եր րորդ՝ թեև ԶԼՄ-նե րի ազա տու-
թյու նը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու-
թյան տե ղե կատ վա կան հա սա րա-
կու թյան ան հրա ժեշտ և պար տա դիր 
բա ղադ րա տարրն է, այ դու հան դերձ, 
հենց այդ ազա տու թյունն է, որ պես ամե-
նա խո ցե լին, պա հան ջում առանձ նա կի 
պաշտ պա նու թյուն և իրա վա կան կար-
գա վո րում, հատ կա պես, երբ խն դիրն 
առնչ վում է պե տա կան իշ խա նու թյան 
մար մին նե րի ոչ իրա վա չափ մի ջամ-
տու թյա նը: Շատ կար ևոր է, որ պես զի 
իշ խա նա կան մար մին նե րից լրատ վա-
մի ջոց նե րի ան կա խու թյու նը չհան գեց նի 
վեր ջին նե րիս ազա տու թյան սո ցի ա լա-
կան նշա նա կու թյան և իմաս տի աղա-
վաղ մա նը, որ պի սիք են որոշ դեպ քե-
րում՝ ան վա նար կու մը (դի ֆա մա ցի ա), 
զր պար տու թյու նը, վի րա վո րան քը, ազ-
գային, կրո նա կան և ռա սա յա կան ան-
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը և այլն: 
Որոշ պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու-
թյուն նե րը, (ՌԴ, Ուկ րաի նա, Մոլ դո վա, 
Ղա զախս տան և այլն) ԶԼՄ-նե րի ան-
կա խու թյան և ազա տու թյան ապա հով-
ման երաշ խիք նե րի ամ րագ րու մից բա ցի 
սահ մա նում են ար գե լող կամ սահ մա-
նա փա կող բնույ թի երաշ խիք ներ, որոն-
ցով, մաս նա վո րա պես ար գել վում է սո-
ցի ա լա կան, ռա սա յա կան, կրո նա կան 
կամ ազ գային հո ղի վրա թշ նա մանք 
կամ ատե լու թյուն սեր մա նող քա րոզ-
չու թյու նը2: Նման ար գելք պա րու նա-
կող նոր մը, ըստ էու թյան, որո շա կի ո րեն 
նպաս տում է ԶԼՄ-ե րի ար տա հայտ վե լու 
ազա տու թյան և զանգ վա ծային տե ղե-
կատ վու թյան ազա տու թյան սահ ման նե-
րի կար գա վոր մա նը: 

ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան երաշ խիք-

дан. – Режим доступа: http://www.finex.fi/english/laws/
index.php. 

2  Տե՛ս ՌԴ Սահմանադրություն, 1993 թ.,
հոդված29,կետ2:
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նե րը սահ ման ված են նաև Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ-
րու թյամբ, սա կայն խոս քի իրա վուն քի 
ազա տու թյու նը մինչև սահ մա նադ րու-
թյամբ ամ րագր վե լը առա ջին ան գամ 
ար տա ցոլ վել էր 1991 թ. ՀՀ Ան կա խու-
թյան հռ չա կագ րում: Հռ չա կագ րի 9-րդ 
կե տով, մաս նա վո րա պես սահ ման ված 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
իր տա րած քում ապա հո վում է յու րա-
քան չյու րի « խոս քի, մա մու լի, խղ ճի 
ազա տու թյու նը»1: Ու շագ րավ է, որ ԶԼՄ-
նե րի գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյու նը, 
որ պես ան կա խու թյան երաշ խիք, սահ-
մա նադ րո րեն ամ րագր վեց մի այն 2005 
թ.՝ ՀՀ սահ մա նադ րու թյու նում տե ղի ու-
նե ցած բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում 
հետ ևյալ ձևա կերպ մամբ. «լ րատ վա մի-
ջոց նե րի և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց-
նե րի ազա տու թյու նը երաշ խա վոր վում 
է2»: Ներ կա յումս ՀՀ սահ մա նադ րու-
թյամբ ամ րագր ված ԶԼՄ-նե րի երաշ-
խիք նե րի շար քում առաջ նայինն է խոս-
քի (ար տա հայտ վե լու) ազա տու թյու նը, 
որը, բա ցի ան հա տի խոս քի իրա վուն-
քից երաշ խա վո րում է հա ղոր դակ ցային 
ոլոր տի զանգ վա ծային տե ղե կատ վու-
թյան ազա տու թյու նը, մա մու լի և մյուս 
լրատ վա մի ջոց նե րի ազա տու թյու նը: 

Այս առու մով՝ ան հրա ժեշտ ենք հա-
մա րում առա վել հան գա մա նո րեն ան-
դրա դառ նալ ԶԼՄ-նե րի կար ևո րա գույն 
երաշ խի քի՝ խոս քի ազա տու թյան իրա-
վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան նոր-
մի բո վան դա կու թյա նը: 

Խոս քի ազա տու թյու նը ամ րագր ված 
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27.1 հոդ վա-
ծում, և սահ մա նում է յու րա քան չյուր 
ան ձի ազատ ար տա հայտ վե լու իրա-
վուն քը: Միև նույն ժա մա նակ այն հան-
դես է գա լիս որ պես ար տա հայտ վե լու 
ազա տու թյան բո լոր ձևե րի պաշտ պա-

1  Տե՛ս ՀՀ Ան կա խու թյան հռ չա կա գիր, 1991 թ. 
կետ9:

2  Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն. 1995թ. հոդ ված 27 
կետ 3: 

նու թյուն, այդ թվում՝ խոս քի ազա տու-
թյան, կար ծի քի և տե ղե կատ վու թյան 
ազա տու թյան պաշտ պա նու թյան երաշ-
խիք: Այս նոր մում խտաց ված են ար տա-
հայտ վե լու իրա վուն քի սահ մա նադ րա-
կան բո լոր ազա տու թյուն նե րը՝ խոս քի, 
կար ծի քի, հա մոզ մուն քի, տե ղե կատ-
վու թյան, զանգ վա ծային տե ղե կատ վու-
թյան և այլն, որոնք գտն վում են մի աս-
նու թյան և սերտ փոխ կապ վա ծու թյան 
մեջ, ու նեն հա վա սա րա չափ մեծ նշա նա-
կու թյուն և չեն կա րող կի րառ վել առանց 
հաշ վի առ նե լու նրանց միջև հա մա կար-
գային կա պը3: Մյուս կող մից՝ ԶԼՄ-նե-
րի ան կա խու թյան սահ մա նադ րա կան 
երաշ խիք նե րի շար քին են դաս վում 
նաև գա ղա փա րա խո սա կան բազ մա-
կար ծու թյու նը, կար ծիք նե րի բազ մա զա-
նու թյու նը, սե փա կան հա մոզ մունք ներ 
ու նե նա լու, մտ քի, խղ ճի և կրո նի ազա-
տու թյու նը4՝ որ պես ընդ հա նուր ուղղ վա-
ծու թյան բնույ թի երաշ խիք ներ: 

Ինչ պես խոս քի ազա տու թյու նը, այն-
պես էլ մա մու լի և մյուս լրատ վա մի-
ջոց նե րի ազա տու թյու նը5 նույն պես իր 
ար տա հայ տու թյունն է գտել ՀՀ սահ մա-
նադ րու թյու նում՝ 2005 թ. սահ մա նադ-
րա կան բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում, 
որով երաշ խա վոր վե ցին տե ղե կատ վա-
կան, կր թա կան, մշա կու թային և ժա ման-
ցային բնույ թի հա ղոր դում նե րի բազ-
մա զա նու թյունն ապա հո վող ան կախ 
հան րային լրատ վա մի ջոց նե րի առ կա յու-
թյու նը և գոր ծու նե ու թյու նը6: Հոդ վա ծի 
բո վան դա կու թյու նից եր ևում է, որ սահ-
մա նադ րա կան այս երաշ խի քի հիմ քում 
ըն կած է պե տու թյան կամ իրա վա սու 
պե տա կան մարմ նի հա մա պա տաս խան 
պար տա վո րու թյու նը՝ ստեղ ծել ան-
կախ մար մին՝ հան րային հե տաքրք րու-
թյուն ներ կա յաց նող տե ղե կատ վու թյան 

3  Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեկ նա բա նու թյուն-
ներ: 2010 թ. էջ 304:

4  Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն հոդ ված ներ 7, 
26,27:

5  Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րու թյուն հոդ ված. 27: 
6  Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 27. 4: 
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ապա հով ման նպա տա կով, և որի կող-
նո րոշ վա ծու թյունն այ սու հետև ուղղ ված 
կլի նի ոչ թե մաս նա վոր, այլ հան րային 
շա հե րի լու սա բան մա նը: Դրա նով հան-
դերձ, պե տու թյու նը նման պար տա վո-
րու թյուն ստանձ նե լով, միև նույն ժա-
մա նակ պար տա վոր վում է չմի ջամ տել 
հե տա գա յում այդ մարմ նի գոր ծու նե ու-
թյա նը, ին չը հան դի սա նում է և ար դյու-
նա վետ երաշ խիք, և պո զի տիվ պար տա-
վո րու թյուն՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյունն 
ապա հո վե լու հա մար: Այս առու մով ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դեռևս 
2001 թ. հուն վա րի 11-ի ՍԴՈ-278 որոշ-
մամբ (մինչև սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խում նե րը) ար տա հայ տել է հետ ևյալ 
իրա վա կան դիր քո րո շու մը, որում, մաս-
նա վո րա պես, նշ վում էր, որ մի ջազ-
գային մի շարք կար ևոր փաս տաթղ թեր 
(ՄԻ ԵԿ-ը, Մար դու իրա վունք նե րի հա-
մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը, Քա ղա քա-
ցի ա կան և քա ղա քա կան իրա վունք նե րի 
մա սին դաշ նա գի րը և այլն), «ո րոն ցում 
ամ րագր ված են յու րա քան չյու րի՝ ազա-
տո րեն ար տա հայտ վե լու, այդ թվում 
սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, տե ղե-
կու թյուն ներ և գա ղա փար ներ ստա նա-
լու և տա րա ծե լու ազա տու թյուն նե րը, 
դրանց իրա կա նաց ման կար ևոր երաշ-
խիք են դի տում պե տա կան մար մին նե րի 
մի ջամ տու թյան բա ցա ռու մը»1: Այս գա-
ղա փարն իր հե տա գա զար գա ցումն ու 
կոնկ րե տա ցումն է գտել սահ մա նադրա-
կան մեկ այլ դրույ թում, հա մա ձայն որի՝ 
« Հե ռար ձակ վող լրատ վա մի ջոց նե րի 
ազա տու թյան, ան կա խու թյան և բազ-
մա զա նու թյան ապա հով ման նպա տակ-
նե րից ել նե լով՝ օրեն քով ստեղծ վում է 
ան կախ պե տա կան մար մին…»2, ին չի 
վե րա բե րյալ Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը նույն պես կա յաց րել է որո շում 
(2007 թ. փետր վա րի 16-ին ՍԴՈ-678 
որո շու մը): Հա մա ձայն այդ որոշ ման՝ 

1  Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2001 թ. 
հուն վա րի 11-ի ՍԴՈ-278 ո րո շու մը: 

2  Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 83.2: 

ԶԼՄ-ներն իրենց գոր ծա ռույթ ներն իրա-
կա նաց նե լիս, մաս նա վո րա պես՝ հե ռուս-
տա հա ղոր դում նե րի և ծրագ րե րի պատ-
րաստ ման, կազմ ման և թո ղարկ ման, 
այդ հա ղոր դում նե րի ուղղ վա ծու թյու նը 
որո շե լու հար ցե րում մի ան գա մայն ինք-
նու րույն են և օժտ ված են գոր ծե լա կեր-
պի ազա տու թյամբ, ինչ պես նաև ազատ 
են որ ևէ պե տա կան մարմ նի ազ դե ցու-
թյու նից կամ մի ջամ տու թյու նից: Նշ ված 
սահ մա նադ րաի րա վա կան երաշ խի քը, 
կար ծում ենք, հա մա հունչ է և բխում է 
Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի 
Կո մի տե ի՝ Հան րային հե ռար ձակ ման 
ան կա խու թյան երաշ խիք նե րի վե րա բե-
րյալ թիվ R (96) հանձ նա րա րա կա նից, 
որում ուղ ղա կի ո րեն կոչ է ար վում ԵԽ 
ան դամ պե տու թյուն նե րին երաշ խա վո-
րել հան րային ռա դի ո հե ռար ձա կում նե րի 
ան կա խու թյու նը՝ ապա հո վե լով խմ բագ-
րա կան, ծրագ րային և կա ռու ցա կար-
գային ինք նու րույ նու թյու նը3: Միև նույն 
ժա մա նակ, պետք է նշել, որ այս ամե նը 
չի խո չըն դո տում տե ղե կատ վա կան-հա-
ղոր դակ ցային ոլոր տում լի ցեն զա վոր-
ման հա մա կար գի կի րա ռու մը4, ինչ պես 
նաև հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
օրի նա կան շա հե րից ել նե լով օրեն քով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րի 
և ար գելք նե րի սահ մա նու մը5: 

Այս պի սով՝ ՀՀ սահ մա նադ րու թյամբ 
ամ րագր ված լրատ վա մի ջոց նե րի ան-
կա խու թյան հիմ նա կան երաշ խիք ներն 
են՝ խոս քի ազա տու թյու նը, մտ քի և 
կար ծիք նե րի ազա տու թյու նը, հա մոզ-
մունք նե րի ազա տու թյու նը, զանգ վա-
ծային տե ղե կատ վու թյան ազա տու թյու-
նը, լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ազա տու թյու նը, ԶԼՄ-նե րի ան կա խու-
թյու նը պե տա կան մարմ նի ոչ իրա վա-

3  Տե՛ս Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի Կո-
մի տե ի՝ Հան րային հե ռար ձակ ման ան կա խու թյան 
ե րաշ խիք նե րի վե րա բե րյալ թիվ R (96) հանձ նա րա-
րա կա նը, 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 11: 

4  Տե՛ս ՀՀ օ րեն քը Զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մա սին, 13.12.2003 թ. հոդ ված 4 կետ 2: 

5  Տե՛ս ՀՀ օ րեն քը Զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մա սին, 13.12.2003 թ. հոդ ված 7:
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չափ մի ջամ տու թյու նից, օրեն քի հի ման 
վրա ան կախ պե տա կան մարմ նի ստեղ-
ծու մը, բազ մա կար ծու թյու նը: Միև նույն 
ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րու թյամբ 
սահ ման ված են որո շա կի սահ մա նա-
փա կում ներ և ար գելք ներ, որոնք մաս-
նա վո րա պես ուղղ ված են լրատ վա մի-
ջոց նե րի տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու 
ազա տու թյա նը, իրա դար ձու թյուն նե րը 
լու սա բա նե լու ազա տու թյա նը, սա կայն 
պայ մա նով, եթե դա «անհ րա ժեշտ է 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյու նում պե տա կան ան վտան գու թյան, 
հա սա րա կա կան կար գի պահ պան ման, 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, 
հան րու թյան առող ջու թյան ու բա րո յա-
կա նու թյան, այ լոց սահ մա նադ րա կան 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի, 
պատ վի և բա րի համ բա վի պաշտ պա-
նու թյան հա մար»1: 

 ՀՀ սա հա մա նադ րաի րա վա կան նոր-
մե րի շր ջա նակ նե րից, սա կայն, դուրս է 
մնա ցել գրաքն նու թյան ար գել քը, որը 
ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան հա մար, կա-
րե լի է ասել, ամե նասկզ բուն քային 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող երաշ խիքն է: 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 27 հոդ վա ծի 
3 մա սով երաշ խա վոր ված լրատ վա-
մի ջոց նե րի ազա տու թյան բո վան դա-
կու թյան հիմ քում ըն կած է ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյու նը գրաքն նու թյու նից և ան-
կա խու թյու նը կա ռա վա րու թյու նից: Այս 
առու մով գրաքն նու թյան ար գել քը սահ
մա նա փա կող, ար գե լող բնույ թի երաշ
խիք է: Սա կայն գրաքն նու թյունն ար գե-
լող նոր մը ուղ ղա կի ո րեն նա խա տես ված 
չէ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ՝ ի տար բե-
րու թյուն ժո ղոր դա վա րա կան զգա լի 
թվով պե տու թյուն նե րի, որ տեղ խոս քի 
իրա վուն քը և գրաքն նու թյան ար գել քը 
սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված երաշ-
խիք ներ են: Գրաքն նու թյան ար գել-
մամբ, որ պես կա նոն, սահ մա նա փակ-
վում են գա ղա փար նե րը, կար ծիք նե րը, 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու և տա րա-

1  Տե՛ս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդ ված 43:

ծե լու ազա տու թյու նը, վե րահսկ վում են 
տե ղե կատ վա կան հոս քե րը, նյու թե րը և 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: Ինչ ևի ցե, թեև 
գրաքն նու թյան ար գե լու մը սահ ման ված 
է ՀՀ գոր ծող ԶԼՄ-նե րի մա սին օրեն քով2, 
կար ծում ենք, առա վել նպա տա կա հար-
մար կլի ներ վեր ջի նիս սահ մա նադ րա-
կան ամ րագ րու մը՝ որ պես ելա կե տային 
և հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
դրույ թի: Այս առու մով, տե ղին է որոշ 
հե ղի նակ նե րի կար ծիքն այն մա սին, 
որ « զանգ վա ծային տե ղե կատ վու թյան 
երաշ խի քը` գրաքն նու թյան ար գելքն է»3: 

ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան երաշ խիք-
նե րի հա մա կար գում առանձ նա հա տուկ 
տեղ են զբա ղեց նում ԶԼՄ-նե րի ազա-
տու թյու նը և խոս քի իրա վուն քը: Նախ 
և առաջ «ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը» և 
«ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյու նը» իրա վա-
կան կա տե գո րի ա ներ են, որոնք ու նեն 
որո շա կի ընդ հան րու թյուն ներ և տար բե-
րու թյուն ներ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյու նը՝ որ պես սահ մա նադ-
րաի րա վա կան կա տե գո րի ա, մեկ նա-
բան վում է ինչ պես լայն, այն պես էլ նեղ 
իմաս տով: Լայն իմաս տով՝ ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյունն իրե նից ներ կա յաց նում 
է ընդ հա նուր իրա վա կան ռե ժիմ, նեղ 
իմաս տով՝ ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը 
դի տարկ վում է որ պես սահ մա նադ րաի-
րա վա կան երաշ խիք (կամ սկզ բունք): 

ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան հաս կա ցու-
թյան առա վել լայն մեկ նա բա նու թյու նը 
տր ված է Վ.Մակ լա կո վի և Բ. Ստ րա շու-
նի աշ խա տու թյուն նե րում, հա մա ձայն 
որի՝ ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը իրա-
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ամ-
բող ջա կան հա մա կարգ է, որն իր մեջ 
ընդ գր կում է խոս քի ազա տու թյու նը, 
կար ծի քի ար տա հայտ ման ազա տու թյու-
նը, մա մու լի և մյուս լրատ վա մի ջոց նե րի 

2  Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը 
Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մա սին. 2003 թ. Հոդ-
ված 4 կետ 3: 

3 Տե՛ս Шестопал Е. Б. «Новые тенденции 
восприятия в России». Москва. 2005 г. С 37. 
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ազա տու թյու նը, տե ղե կու թյուն ներ տա-
րա ծե լու ազա տու թյու նը1: «ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյան» նման մեկ նա բա նու թյու-
նից հետ ևում է, որ, առա ջին՝ ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյու նը այն պի սի իրա վա կան 
ռե ժիմ է, որն իրե նից ներ կա յաց նում է 
սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի, պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյուն նե րի (ո րոշ դեպ-
քե րում նաև նե գա տիվ) սահ մա նա փա-
կում նե րի, սահ ման նե րի, ար գելք նե րի 
ամ բող ջու թյուն: Երկ րորդ՝ ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյան իրա վունք նե րի և պար-
տա վո րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյան 
հիմ քում ըն կած են ԶԼՄ-նե րի ան կա խու-
թյան հետ ևյալ երաշ խիք նե րը (ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյան իրա վա զո րու թյուն նե րը). 
խոս քի (ար տա հայտ վե լու) ազա տու թյու-
նը, մա մու լի և մյուս լրատ վա մի ջոց նե րի 
ազա տու թյու նը, լրատ վա մի ջո ցի գոր-
ծու նե ու թյան ազա տու թյու նը, ԶԼՄ-նե րի 
բազ մա կար ծու թյու նը, ԶԼՄ-նե րի տե ղե-
կատ վու թյուն ստա նա լու և տա րա ծե լու 
ազա տու թյու նը, տե ղե կատ վա կան այլ 
մի ջոց նե րի ազա տու թյու նը, ԶԼՄ-նե-
րի ինք նա կար գա վո րու մը, լրագ րող նե-
րի ֆի զի կա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը, 
ԶԼՄ-նե րի խմ բագ րա կան ինք նու րույ-
նու թյու նը և այլն: 

Եր րորդ՝ կար ևոր է իրա վունք նե րի և 
պար տա կա նու թյուն նե րի փոխ հա րա բե-
րակ ցու թյու նը և փոխ պայ մա նա վոր վա-
ծու թյու նը: Սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի 
իրա կա նա ցու մը հա ճախ պայ մա նա վոր-
ված է հա մա պա տաս խան լի ա զո րու-
թյուն նե րով օժտ ված ան ձանց պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մամբ. 
(պե տա կան մարմ նի կամ պաշ տո նա տար 
ան ձի կող մից ան հա տի դի մու մի կամ 
հարց ման հի ման վրա տե ղե կատ վու-
թյան տրա մադ րու մը, պե տա կան մար-
մին նե րի կող մից բնակ չու թյանն իրա-
զե կե լու պար տա վո րու թյու նը և այլն): Ի 
ապա հո վումն այս ամե նի, օտա րերկ րյա 

1  Տե՛ս Маклаков В.В. Страшун Б. А. Свобода 
информации, Конституционное право зарубежных 
стран. М. 1993 С 102. 

պե տու թյուն նե րի օրենսդ րու թյուն նե րում 
ակ տի վո րեն զար գա նում և կի րառ վում 
են տե ղե կատ վու թյան մատ չե լի ու թյունն 
ապա հո վող և տե ղե կատ վու թյան տրա-
մադր ման կար գը սահ մա նող իրա վադ-
րույթ նե րը: Մաս նա վո րա պես լայ նո րեն 
տա րած ված է առա վե լա գույն հրա պա-
րա կայ նու թյան սկզ բուն քը, որը միև նույն 
ժա մա նակ տե ղե կատ վու թյան ազա տու-
թյան երաշ խիք է և դրս ևոր վում է պե-
տա կան մար մին նե րի կող մից հան րու-
թյա նը տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու 
պար տա վո րու թյամբ2: 

Ցա վոք, այ սօր ՀՀ-ո ւմ ակ տիվ հրա-
պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քը դեռևս 
բա վա րար չա փով ար տա ցոլ ված չէ 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րում: 

Չոր րորդ՝ ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը, 
որ պես իրա վունք նե րի և երաշ խիք նե-
րի ամ բող ջու թյուն, իրաց վում է հա մա-
պա տաս խան գոր ծա ռույթ նե րի և իրա-
վա զո րու թյուն նե րի մի ջո ցով, որոն ցով 
սահ ման վում է լրատ վա մի ջոց նե րի 
գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան սահ-
ման նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այդ 
ազա տու թյու նը նե րա ռում է զանգ վա-
ծային տե ղե կատ վու թյուն փնտ րե լու, 
հա վա քե լու, ստա նա լու, ար տադ րե լու, 
տա րա ծե լու ազա տու թյու նը, որոնց մի-
ջո ցով ար տադր վում և թո ղարկ վում են 
նյու թեր, նո րու թյուն ներ, ինչ պես նաև 
հրա պա րակ վում և տա րած վում օրեն-
քով չար գել ված ցան կա ցած բնույ թի 
տե ղե կատ վու թյուն: 

ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյանն առնչ-
վող կար ևոր խն դիր նե րից է ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյան սահ ման նե րին վե րա բե-
րող հար ցը: ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու-
նը՝ որ պես հա սա րա կա կան և սո ցի ա-
լա կան տե ղե կատ վու թյուն փնտ րե լու, 
հա վա քե լու, ստա նա լու, պահ պա նե լու, 
մշա կե լու, փո խան ցե լու և տա րա ծե լու 

2  Տե՛ս Артикль19. Право граждан на доступ к 
информации. Принципы законодательства о свободе 
информации. 2012. Киев. Институт Медиа Права. С. 
95. 
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ազա տու թյուն, ինչ պես ար դեն նշ վեց, 
չի կա րող լի նել բա ցար ձակ: Այդ սահ-
ման նե րը նա խա տես ված են գոր ծող 
օրենսդ րու թյամբ, որոնց խախտ ման 
դեպ քում առա ջա նում է օրեն քով սահ-
ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն: Այդ 
սահ ման նե րի խախտ մամբ տա րած ված 
տե ղե կատ վու թյու նը, փո խա կերպ վում 
և վե րած վում է ակն հայտ կեղծ կամ 
ոչ հա վաս տի տե ղե կատ վու թյան, որի 
տա րա ծու մը, առա վել ևս՝ իրա ցու մը 
իրա կան վտանգ է ներ կա յաց նում ան-
հա տի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
շա հե րին: Իր հեր թին, ԶԼՄ-նե րի կող մից 
ազա տու թյան ոչ ճիշտ ըն կա լումն ու գի-
տակ ցու մը, ինչ պես և այդ ազա տու թյան 
ոչ պատ շաճ իրա ցու մը, կա րող է հան-
գեց նել ամե նա թո ղու թյան: Այս առու մով 
ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան սահ ման նե րի 
օրենսդ րա կան կար գա վո րու մը ավե լի 
քան ան հրա ժեշտ է և պար տա դիր բո-
լոր ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն-
նե րում, ընդ որում նա խընտ րե լի է այդ 
նոր մե րի սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րու-
մը՝ որ պես սահ մա նա փա կող բնույ թի 
երաշխ իքի ներ: 

Այ դու հան դերձ, ԶԼՄ-նե րի ազա տու-
թյու նը ուղղ ված է քա ղա քա ցի նե րի հա-
վաս տի և օբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու իրա վուն քին: Հենց դա էլ 
ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյան սո ցի ա լա կան 
նշա նա կու թյու նն է: Հետ ևա պես, կան-
խա պես կեղծ տե ղե կատ վու թյան տա-
րա ծու մը, այ սինքն՝ ապա տե ղե կատ վու-
թյու նը, իրե նից ներ կա յաց նում է ոչ թե 
լրատ վա մի ջոց նե րի ազա տու թյան սահ-
մա նա փա կում, այլ տվյալ սկզ բուն քի 
իրա կան իմաս տի աղա վա ղում: 

ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը նեղ 
իմաս տով սահ մա նադ րաի րա վա կան 
սկզ բունք է՝ հիմ նա րար և ղե կա վար 
գա ղա փար, որով որոշ վում է տե ղե-
կատ վա կան իրա վունք նե րի և զանգ-
վա ծային տե ղե կատ վու թյան իրա վա-
կան կար գա վոր ման ուղղ վա ծու թյու նը: 
Տվյալ սկզ բունքն ուղ ղա կի ո րեն ար տա-
հայտ վում է գոր ծող օրենսդ րու թյամբ 

նա խա տես ված սուբյեկ տիվ իրա վունք-
նե րում, որոնց իրաց մամբ ապա հով-
վում է տե ղե կատ վու թյան ազատ տա-
րա ծու մը: Դրանք են՝ տե ղե կատ վու թյան 
փնտ րե լը, ստա նա լը, մշա կե լը, փո խան-
ցե լը, ար տադ րե լը, հրա պա րա կե լը և 
այլն: Բա ցի այդ, զանգ վա ծային տե ղե-
կատ վու թյան ազա տու թյու նը իրա վա-
կան պե տու թյու նում՝ որ պես ԶԼՄ-նե րի 
կարևո րա գույն երաշ խիք և բո լոր տե-
սակ նե րի լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե-
ու թյան գլ խա վոր սկզ բունք, սեր տո րեն 
կապ ված է տե ղե կատ վա կան ան վտան-
գու թյան և ազ գային ան վտան գու թյան 
հետ1: 

Այս պի սով՝ զանգ վա ծային տե ղե-
կատ վու թյան ազա տու թյամբ, որը միև-
նույն ժա մա նակ նաև տե ղե կատ վա կան 
ան վտան գու թյան հիմ նա կան երաշ խիք 
է, ապ ահով վում է՝ 

1) քա ղա քա ցի նե րի ամ բող ջա կան, 
հա մա կող մա նի և օբյեկ տիվ տե ղե կատ-
վու թյուն ստա նա լու իրա վուն քը, 

2) հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան 
պաշտ պա նու թյու նը քա րոզ չու թյու նից և 
այլ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րից,

3) սո ցի ա լա կան հա մա կար գե րում 
տե ղե կատ վու թյան կու տակ մա նը, նո-
րաց մա նը, փո խանց մա նը և իրաց մա նը: 

Այս պի սով՝ որ պես իրա վա կան կա-
տե գո րի ա՝ «ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նը» 
սահ մա նադ րու թյամբ երաշ խա վոր ված 
և օրեն քով ամ րագր ված, ան սահ մա նա-
փակ թվով ան ձանց ուղղ ված սո ցի ա լա-
կան նշա նա կու թյան տե ղե կատ վու թյուն 
փնտ րե լու, ստա նա լու, փո խան ցե լու 
և տա րա ծե լու հնա րա վո րու թյունն է, 
որոնց իրա կա նա ցու մը հա ճախ պայ-
մա նա վոր ված է օրենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված այն պի սի սահ մա նա փա կում-
նե րի հետ, որոնք ան հրա ժեշտ են այլ 
ան ձանց իրա վունք նե րի և օրի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան, պե տա կան 
ան վտան գու թյան, հա սա րա կա կան 

1  Տե՛ս Федотов М. А. Правовые основы 
журналистики. 2002 стр 26 .



109

կար գի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: 
 ԶԼՄ-նե րի ազա տու թյու նից ան հրա-

ժեշտ է տար բե րել ԶԼՄ-նե րի ան կա-
խու թյու նը: Ինչ պես ար դեն նշ վեց, այս 
եր կու կա տե գո րի ա նե րը ու նեն ինչ պես 
ընդ հա նուր, այն պես էլ տար բեր հատ-
կա նիշ ներ: Սո վո րա բար, երբ խոս քը 
գնում է ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան մա-
սին, ապա դիտարկվում է վեր ջին նե րիս 
ան կա խու թյու նը պե տա կան իշ խա նու-
թյու նից, չնա յած, որ «լ րատ վա մի ջոց նե-
րը կա րող են կախ վա ծու թյան մեջ լի նել 
նաև խմ բագ րու թյուն նե րից, ԶԼՄ հիմ-
նա դիր նե րից, խմ բագ րա կան կո լեկ տի-
վից, և եր բեմն էլ, նաև հրա տա րակ ված 
նյու թե րի « հե րոս նե րից»»1: Հետ ևա բար, 
ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյու նը, ինչ պես ԶԼՄ 
ազա տու թյու նը չի կա րող լի նել բա ցար-
ձակ, այն նույն պես կրում է հա րա բե րա-
կան բնույթ: Այս իմաս տով, Մ. Ֆե դո տո-
վը «ԶԼՄ-ներ» եզ րույ թը գոր ծա ծե լիս 
առա ջար կում է վեր ջի նից չտա րան ջա-
տել «ան կախ» եզ րույ թը, իսկ « խոս քի 
ազա տու թյու նը» ԶԼՄ-նե րի են թա տեքս-
տում դի տար կել որ պես ժո ղովր դա վա-
րա կան ԶԼՄ-նե րի հիմ նա կան երաշ խիք: 
Բա ցի դրանից՝ ան կախ ԶԼՄ-նե րի գո-
յու թյու նը պար տա դիր է, քա նի որ խոս քի 
իրա վուն քը ազ գային ան վտան գու թյան 
երաշ խիքն է 2: Հա կա ռակ դեպ քում, եթե 
ԶԼՄ-նե րը կախ վա ծու թյան մեջ լի նեն 
պե տա կան մար մին նե րից, դրանք մի-
ան շա նակ և ան պայ մա նո րեն կվե րած-
վեն իրա կան սպառ նա լի քի ազ գային 
ան վտան գու թյան հա մար: Հետ ևա-
պես, ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան կար ևոր 
երաշ խիք ներ են նաև ԶԼՄ-նե րի ազատ 
լի նե լը գրաքն նու թյու նից և ան կա խու-
թյու նը պե տա կան մարմ նի մի ջամ տու-
թյու նից: 

1  Տե՛ս Романович Н. А. О независимости от 
власти и взгляде общества на миссию российского 
телевидения. Статья. www.mognovse.ru 

2 Տե՛ս http://tvrain.ru/articles/mihail_fedotov_
uveren_chto_protsess_unichtozhenija_nezavisimyh_smi_
prodolzhatsja_ne_budet_svoboda_slova_eto. 05 мая 
2014.

Այ դու հան դերձ, կան խն դիր ներ, 
որոնք բխում են խոս քի ազա տու թյան 
սահ ման նե րի ոչ հս տակ օրենսդ րա կան 
կար գա վո րու մից և այդ պատ ճա ռով 
իրենց հիմ քում կրում են լրա ցու ցիչ սո-
ցի ա լա կան ռիս կեր: Այս առու մով նշենք, 
որ ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րում 
ձևա վոր վել են ԶԼՄ-նե րի և պե տու թյան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի երեք ձևա-
չա փեր (մո դել ներ): Առա ջի նը, այս պես 
կոչ ված՝ « գա ղա փար նե րի ազատ շու-
կան» է, հա մա ձայն որի՝ պե տու թյան 
գլ խա վոր խն դիրն է ապա հո վել քա ղա-
քա ցի նե րի անար գել տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու իրա վուն քը: Այդ իրա վուն քը 
են թադ րում է ԶԼՄ-նե րի կող մից իշ խա-
նու թյուն նե րին քն նա դա տե լու ան պատ-
ժե լի ու թյուն, պե տա կան սահ ման նե րից 
դուրս լրատ վա մի ջոց նե րով տա րած վող 
նյու թե րի ազա տու թյուն, գրաքն նու թյան 
բա ցա կա յու թյուն և լրագ րող նե րի ազա-
տու թյան երաշ խիք նե րի հաս տա տում: 

ԶԼՄ-նե րի և պե տու թյան փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի երկ րորդ ձևա չա փը 
վե րա բե րում է պա տաս խա նատ վու-
թյան ինս տի տու տին: Մաս նա վո րա պես, 
խոս քը գնում է ԶԼՄ-նե րի և պե տու թյան 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քում 
առա ջա ցած սո ցի ա լա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան մա սին, որով նա խա տես-
վում է որո շա կի պար տա վո րու թյուն-
նե րի կա տա րում հան րու թյան առջև, և 
որը պետք է հա մա պա տաս խա նի տե-
ղե կատ վու թյան օբյեկ տիվ փո խանց ման 
չա փա նիշ նե րին, տե ղե կատ վու թյան հա-
վաս տի ու թյանն ու իս կու թյա նը: Այ դու-
հան դերձ, պե տու թյու նը պետք է ապա-
հո վի ԶԼՄ-նե րի բազ մա կար ծու թյու նը, 
թեև միև նույն ժա մա նակ հա սա րա կա-
կան կար գի ան վտան գու թյան նկա տա-
ռում նե րից ել նե լով, ապա հով վում է նաև 
ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նե ու թյա նը մի ջամ տե-
լու հնա րա վո րու թյուն: Իրենց հեր թին, 
սա կայն, ԶԼՄ-նե րը նուն պես կրում եմ 
սո ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, 
մաս նա վո րա պես՝ իրենց գոր ծու նե ու-
թյամբ չպետք է առա ջաց նեն բա ցա սա-
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կան հետ ևանք ներ հան րու թյան հա մար, 
պետք է խու սա փեն և զերծ մնան այն-
պի սի տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լուց, 
որը կա ռա ջաց նի խու ճապ և տագ նապ 
բնակ չու թյան միջև և այլն: Եր րորդ ձևա-
չա փը ԶԼՄ-նե րի և պե տու թյան փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի « ժո ղովր դա վա րա-
կան ներ կա յա ցուց չու թյունն» է: Այս տեղ 
հիմ նա կան շեշ տը դր վում է ԶԼՄ-նե րով 
տա րած վող նյու թե րի բո վան դա կու թյան 
վրա, իշ խա նու թյուն նե րի բյու րոկ րա-
տա կան հս կո ղու թյու նից ազա տու թյան, 
ինչ պես նաև ԶԼՄ-նե րի՝ որ պես սո ցի ա-
լա կան, մշա կու թային-լու սա վոր չա կան, 
և ոչ թե կո մեր ցի ոն ինս տի տու տի նշա-
նա կու թյան վրա1: 

Այս պի սով՝ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյան 
սահ մա նադ րաի րա վա կան երաշ խիք նե-
րը սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված 
մի ջոց նե րի և պայ ման նե րի հա մակ ցու-
թյուն է, որոն ցով ապա հով վում է ԶԼՄ-
նե րի ազա տու թյունն ու ան կա խու թյու-
նը, ինչ պես նաև այն պի սի իրա վա կան 
մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյուն, որոն ցով 
ապա հով վում և իրաց վում են ԶԼՄ-նե րի 
իրա վունք նե րը և ստեղծ վում են ԶԼՄ-
նե րի ազա տու թյան, իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան և պա տաս խա նատ-
վու թյան ապա հով ման ար դյու նա վետ 
մեխ անիզմ ներ: Բնո րո շու մից եր ևում է, 
որ ԶԼՄ-նե րի ան կա խու թյու նը և ազա-
տու թյու նը, ինչ պես նաև իրա վունք նե րի 
իրա կա նա ցու մը ամ րագր ված են Սահ-
մա նադ րու թյամբ հա մա պա տաս խան 
երաշ խիք նե րի մի ջո ցով, որոնք իրենց 
հա մակ ցու թյամբ ԶԼՄ-նե րի ան կա-
խու թյան հա մար ու նեն սկզ բուն քային 
նշա նա կու թյուն: Երկ րորդ՝ սահ մա նադ-
րաի րա վա կան այդ նոր մե րը ԶԼՄ-նե րի 
ազա տու թյան և ան կա խու թյան հիմ-
քում ըն կած առաջ նային, ելա կե տային և 

1  Տե՛ս Фокина В.В. СМИ как акторы мировой 
политики. Санкт-Петербург. 2013. Статья по теме 
«Трансформация мира: негосударственные акторы 
мировой политики». С 63. 

հիմ նա րար սկզ բունք ներ են և, եր րորդ՝ 
ԶԼՄ-նե րի սահ մա նադ րա կան երաշ-
խիք նե րի մի ջո ցով իրաց վում են ԶԼՄ-
նե րի իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե-
րը, ապա հով վում պաշտ պա նու թյու նը և 
պա տաս խա նատ վու թյու նը, և այդ նպա-
տա կով ստեղծ վում են հա մա պա տաս-
խան մե խա նիզմ ներ: 

 Ժո ղովր դա վա րու թյու նը և լրատ-
վա մի ջոց նե րը մի մյան ցով պայ մա նա-
վոր ված և ան խզե լի ո րեն փոխ կապ ված 
կա տե գո րի ա ներ են: Ժո ղովր դա վա րու-
թյան հիմ քում ըն կած են այն հիմ նա րար 
սկզ բունք նե րը, որոնք կան խո րո շում են 
ԶԼՄ-նե րի ազատ և ան խո չըն դոտ գոր-
ծու նե ու թյու նը: Միև նույն ժա մա նակ, 
ազատ ԶԼՄ-նե րը իրենց հիմ քում պետք 
է ու նե նան օրեն քով սահ ման ված հա-
մա պա տա սա խան իրա վա կան երաշ-
խիք ներ, առանց որոնց չի կա րող կա յա-
նալ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն 
և լի նել իրա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն: 
ԶԼՄ-նե րի իրա վա կան կար գա վի ճա կի և 
գոր ծու նե ու թյան ազա տու թյան և ան կա-
խու թյան երաշ խա վոր է պե տու թյու նը, 
որը, մի կող մից` զերծ է մնում որ ևէ մի-
ջամ տու թյու նից ԶԼՄ-նե րի գոր ծա ռույթ-
նե րում, մյուս կող մից` Սահ մա նադ րու-
թյան մեջ և օրենք նե րում ամ րագ րում է 
ժո ղովր դա վա րու թյան սկզ բունք ներ և 
երաշ խիք ներ, և այդ պի սով` երաշ խա-
վո րում ԶԼՄ-նե րի ազատ գոր ծու նե ու-
թյու նը: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
28.03.2015
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ПОНЯТИЕКОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХГАРАНТИЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИСМИИИХОСОБЕННОСТИВРА

 ЛИ ЛИТ ХА РА ТЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но - об ра зо ва тель ный центр,  

юрис кон сульт Инс ти тута фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, со ис ка тель

 С МИ и де мок ра тия тес но вза и мос вя зан ные и не от де ли мые друг от дру га ка те го ри и. В 
сво ей де я тель нос ти СМИ ру ко водст ву ют ся ос но во по ла га ю щи ми прин ци па ми, сос тав ля ю щи
е ми ос но ву де мок ра ти и, ко то рые пре дус мот ри ва ют со от ветст ву ющие пра во вые га ран тии и 
пред по сыл ки. В свою оче редь, га ран тии яв ля ют ся ос но вой функ ци о ни ро ва ния СМИ, за ло гом 
де мок ра ти чес ко го го су дарст ва и ста нов ле ния граж данс ко го об щест ва. Го су дарст во, выс ту пая 
в ка чест ве га ран та сво бо ды СМИ, с од ной сто ро ны, при ни ма ет на се бя обя за тельст во не вме
ши вать ся в де я тель ность СМИ, с дру гой из да ет за ко ны и пра во вые ак ты, га ран ти ру ю щие 
не за ви си мость и за щи ту СМИ. 
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In its activities mass media is guided by the fundamental principles which form the basis of 

democracy, that stipulates corresponding legal guarantees and prerequisites. Guarantees in their 
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legal acts guaranteeing the independence and protection of mass media 
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Աշ խա տան քը նվիր ված է Հա յաս տա-
նի խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում 
հա մա ներ ման ու ներ ման իրա վա կան 
ինս տի տուտ նե րի կա յաց ման ու զար-
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյա նը: Այդ ինս տի տուտ-
նե րի իրա կա նա ցու մը նա խա տես ված է 
եղել և՛ ԽՍՀՄ, և՛ Խորհր դային Հա յաս-
տա նի Սահ մա նադ րու թյուն նե րով: 

Պատ մա հա մե մա տա կան վեր լու ծու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րով հե ղի նա կը 
եկել է այն եզ րա հանգ ման, որ Հա յաս-
տա նի խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա-
նում հա մա ներ ման և ներ ման իրա-
վա կան ինս տի տուտ նե րի գո յու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է եղել դրանց հա սա-
րա կա կան-դա սա կար գային նպա տա-
կա հար մա րու թյամբ ու ան հրա ժեշ տու-
թյամբ, խորհր դային սո ցի ա լիս տա կան 
մար դա սի րու թյան սկզ բուն քի իրաց-
մամբ, մար դու նկատ մամբ մե ծա հո գու-
թյան ու հա վա տի դրս ևոր մամբ, և այն 
հա մոզ մուն քով, որ մարդն, ի վեր ջո, 
ուղղ ման ու վե րա դաս տի ա րա կու թյան 
են թա կա սուբյեկտ է նույ նիսկ այն դեպ-
քում, երբ ին քը կամ հան ցա գոր ծու թյուն 
է կա տա րել, կամ կա տար ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի հա մար ար դեն կրում է 
պա տիժ:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ հա մա րե րում, նե րում, 
Հա յաս տա նի խորհր դային ժա մա նա-
կաշր ջան, պատ մա հա մե մա տա կան վեր-
լու ծու թյուն:

 Հա յաս տա նի խորհր դային ժա մա նա-
կաշր ջա նում հա մա ներ ման ու ներ ման 
իրա վա կան ինս տի տուտ նե րի կա յաց-
ման ու զար գաց ման ըն թացքն եղել է 

առանձ նա հաա տուկ այն առու մով, որ և 
Հա յաս տա նի պա րա գա յում, և մյուս հան-
րա պե տու թյուն նե րի հա մար, այդ ինս-
տի տուտ նե րին առնչ վող որո շում ներն ու 
հրա հանգ նե րը ըն դուն վում էին կենտ րո-
նում և մի այն տե ղե րում էին կազ մա կեր-
պում դրանց կա տար ման ըն թաց քը [1, էջ 
5]:

Հա մա ներ ման ակ տե րի և ներ ման 
ինս տի տու տի իրա կա նա ցու մը նա խա-
տես ված էր ԽՍՀՄ և Խորհր դային Հա-
յաս տա նի Սահ մա նադ րու թյուն նե րով: 
Ընդ որում, եթե խորհր դային կար գե րի 
իշ խա նու թյան առա ջին տա րի նե րին հա-
մա ներ ման և ներ ման իրա վուն քը պատ-
կա նում էր Խորհր դային Հա յաս տա նին, 
ապա ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մից հե տո այդ 
իրա վուն քը վե րա պահ վեց ԽՍՀՄ կենտ-
րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րին:

 Այս առ թիվ առա ջին դեկ րետ նե րից 
ան հրա ժեշտ է կար ևո րել 1921 թվա կա-
նի ապ րի լին Հա յաս տա նի հեղ կո մի կող-
մից ըն դուն ված դեկ րետ նե րը՝ քա ղա քա-
կան հան ցա գործ նե րին նե րում շնոր հե լու 
մա սին: Դրանք կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նե ցան երկ րում տի րող քա ղա քա կան 
իրա վի ճա կը մեղ մաց նե լու և դրա հետ-
ևանք նե րը վե րաց նե լու տե սան կյու նից, 
ինչ պես նաև դրա կան ազ դե ցու թյուն ու-
նե ցավ քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թյան 
ար տա գաղ թի դա դա րեց ման վրա [2, էջ 
7]: 

 Հա յաս տա նի հեղ կո մի 1921 թվա կա-
նի ապ րի լի 10-ի դեկ րե տով Հա յաս տա-
նի բո լոր գյու ղա ցի նե րին, արևմ տա հայ 
գաղ թա կան նե րին, աշ խա տա վոր մտա-
վո րա կա նու թյա նը, նրանց, ով քեր այս 
կամ այն ձևով մաս նակ ցել և մաս նակ-

ԽԱ ՉԻԿ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ Պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի հայ ցորդ 

 ՀԱ ՄԱ ՆԵՐ ՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐ ՄԱՆ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ ՆԵ ՐԸ  
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ  
ՊԱՏ ՄԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ
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ցում են հա կա հե ղա փո խա կան շարժ մա-
նը, հայ տա րար վեց, որ ՛՛… խորհր դային 
իշ խա նու թյու նը լի ա կա տար մո ռա ցու-
թյան է տա լիս Հա յաս տա նի բան վոր նե րի 
և գյու ղա ցի նե րի հան դեպ նրանց կա տա-
րած հան ցան քը հա կա հե ղա փո խա կան 
շարժ ման մեջ [2, էջ 11], ին չը հիմք հան-
դի սա ցավ նրանց բո լո րին աշ խա տան քի 
ներգ րա վելու [2, էջ 12]: Այդ դեկ րե տով՝ 
հա մա նե րու մը չէր տա րած վում « հա-
կա հե ղա փո խա կան նե րի, հան ցա գործ 
ղե կա վար նե րի, ար տա կարգ հանձ նա-
ժո ղո վի կո լե գի այի, բարձ րաս տի ճան 
հրա մա նա տա րա կան կազ մի և խմ բա-
պե տե րի վրա»: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հա ջորդ կար-
ևոր հա մա ներ ման ակտն ըն դուն վեց 1921 
թվա կա նի ապ րի լի 23-ի երկ րորդ դեկ-
րե տով «Ընդ հա նուր ներ ման մա սին» 
վեր տա ռու թյամբ, որով վե րաց վեցին 
առա ջին դեկ րե տով ար ված սահ մա-
նա փա կում նե րը, և դրա նով հա մա նե-
րու մը կրեց հա մընդ հա նուր բնույթ [2, 
էջ 21]: Ընդ որում, ինչ պես ար դա րա ցի-
ո րեն նշում են հայ պատ մա բան նե րը. 
«հա մա նե րու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նե ցավ ար տա գաղ թի ու ղին բռ նած 
հա զա րա վոր հայ մարդ կանց կես ճա-
նա պար հից հայ րե նիք վե րա դարձ նե լու 
կամ Զան գե զու րից գաղ թը կան խե լու 
հա մար, այն դեպ քում, որ այդ ժա մա նակ 
փախս տա կան դար ձած քա ղա քա ցի նե րի 
ու զին վո րա կան նե րի ընդ հա նուր թվա-
քա նակն ան ցնում էր 10 հա զա րից» [1, էջ 
376]: 

 Խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում 
հա մա ներ ման և ներ ման ակ տեր միշտ 
էլ ըն դուն վել են: Դրանց ըն դուն ման ու 
կի րառ ման սկզ բունք նե րը թեև օրենսդ-
րու թյամբ նա խանշ ված ու սահ ման ված 
չէ ին, սա կայն հա վաս տի էր այն, որ 
դրանք հան դի սա ցել են պե տա կան իշ-
խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րի 
օրի նա չափ գոր ծու նե ու թյան յու րա տիպ 
ար տա հայ տու թյու նը և մե նաշ նոր հը:

 Խորհր դային իշ խա նու թյան օրենսդ-
րու թյամբ ինչ պես հա մա ներ ման ակ տե րը, 

այն պես էլ հա մա ներ ման ակ տե րը կի րառ-
վում էին ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյան 
մա սով և յու րա քան չյուր դա տա պար տյա-
լի նկատ մամբ: Ընդ որում, նշա նա կու թյուն 
չու ներ այն հան գա ման քը, թե կա տար ված 
արար քը ինչ աս տի ճա նի էր, կամ արարք 
կա տա րո ղը առա ջին ան գամ էր դա տա-
պարտ վել, թե առանձ նա պես վտան գա-
վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ռե ցի դիվ 
էր հան դի սա նում: Այս պի սի մո տե ցու մը 
առանձ նա հա տուկ սկզ բունք էր, սա կայն 
իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում այդ ակ-
տե րը, որ պես կա նոն, չէ ին տա րած վում 
առանձ նա պես այն պի սի ծանր ու վտան-
գա վո րու թյուն ու նե ցող հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի վրա, ինչ պի սին էին, օրի նակ, 
հայ րե նի քի դա վա ճա նու թյու նը, սպա նու-
թյու նը, հան րային գույ քի խո շոր հափշ-
տա կում նե րը և այլն: Այս տեղ դրս ևոր վում 
է ան հա տա կան մո տե ցում, որը մի ա ժա-
մա նակ, բա ցատր վում էր սո ցի ա լիս տա-
կան մար դա սի րու թյան դրս ևոր մամբ:

 Պատ մա կա նո րեն խորհր դային ժա-
մա նա կաշր ջա նում հա մա ներ ման ակ-
տերն ըն դուն ում էին ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ 
գե րա գույն խոր հուրդ նե րի հա մա գու-
մար նե րը և այդ խոր հուրդ նե րի կենտ րո-
նա կան գործ կոմ նե րը, սա կայն, սկ սած 
1937 թվա կա նից` այ սինքն՝ 1936 թվա-
կա նին ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյան և 
1937 թվա կա նին ՀԽՍՀ Սահ մա նադ րու-
թյան ըն դու նու մից հե տո հա մա ներ ման 
ակ տերն ըն դուն ում էին ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ 
գե րա գույն խոր հուրդ ներն ու դրանց 
նա խա գա հու թյուն նե րը: Հենց հա մա-
գու մա րին ու կենտ գործ կո մին էր վե րա-
պահ ված ընդ հա նուր և մաս նա կի հա մա-
նե րում նա խա ձեռ նե լու իրա վուն քը:

Ոչ մի այն հա մա ներ ման այս իրա-
վուն քը, այլև ներ ման ու քա ղա քա ցի-
նե րին ռե ա բի լի տա ցի այի են թար կե լու 
իրա վուն քը վե րա պահ ված էր ՀԽՍՀ Գե-
րա գույն խոր հուր դին ու դրա նա խա գա-
հու թյա նը մի այն այն ան ձանց մա սով, 
ով քեր դա տա պարտ վել էին ՀԽՍՀ դա-
տա կան մար մին նե րի կող մից: 

ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ Սահ մա նադ րու թյուն-
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նե րում հա մա ներ ման և ներ ման իրա-
վուն քի հար ցե րը կար գա վոր վում էին 
հետ ևյալ իրա վա կան կա ռու ցա կար գե-
րին հա մա պա տաս խան. ԽՍՀՄ իրա վա-
սու թյա նը, հան ձին նրա պե տա կան իշ-
խա նու թյան բարձ րա գույն մար մին նե րի և 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան, են թա կա էր հա մա ներ-
ման մա սին ընդ հա նուր մի ու թե նա կան 
ակ տե րի ըն դու նումն ու հրա պա րա կու մը 
(ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյուն, հոդվ. 14, 
«ո» կետ): 

Այ նու հետև, ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր-
դի նա խա գա հու թյու նը ընդ հա նուր մի ու-
թե նա կան մասշ տա բով ի րա կա նաց նում 
էր ներ ման իրա վուն քը (հոդվ. 49, «ժ» 
կետ): Մի ու թե նա կան հան րա պե տու-
թյուն նե րի գե րա գույն խոր հուրդ ներն ու 
նրանց նա խա գա հու թյուն նե րը օգտ վում 
էին հա մա պա տաս խան հան րա պե տու-
թյուն նե րի դա տա կան մար մին նե րի կող-
մից դա տա պարտ ված քա ղա քա ցի նե րի 
հա մա ներ ման և ներ ման իրա վուն քից 
(հոդվ. 60, «դ» կետ) [3, էջ 130]: Պետք 
է հաշ վի առ նել նաև այն, որ այդ հան-
րա պե տու թյուն նե րը փաս տո րեն չէ ին 
իրա կա նաց նում հա մա ներ ման իրենց 
սահ մա նադ րա կան իրա վուն քը: Նրանք 
սահ մա նա փակ վում էին մի այն ներ ման 
իրա վուն քի կա տար մամբ: 

Բա ցի դրա նից, խորհր դային պե-
տու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում 
հա մա ներ ման բազ մա թիվ ակ տեր են 
ըն դուն վել պե տու թյան և հան րա պե-
տու թյուն նե րի ժո ղո վուրդ նե րի կյան քում 
տե ղի ու նե ցած կար ևո րա գույն իրա դար-
ձու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: Այս-
պես՝ հա մա ներ ման ծա վա լուն ակ տեր 
ըն դուն վել են, օրի նակ, Հոկ տեմ բե րյան 
մեծ հե ղա փո խու թյան 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 
10-րդ, 40-րդ, 50-րդ տա րե լից նե րի օրե-
րին, Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 
պատ մա կան հաղ թա նա կի կա պակ ցու-
թյամբ, մայիս մե կյան տո նախմ բու թյուն-
նե րի օրե րին, Հա յաս տա նում խորհր-
դային կար գե րի հաղ թա նա կի տար բեր 
հո բե լյա նա կան տա րեթ վե րի առ թիվ և 

այլն: Դրանց թվում են եղել և ընդ հա-
նուր և մաս նա կի հա մա ներ ման ակ տեր:

 Հա մա ներ ման բո լոր ակ տե րում էլ, 
իբրև ելա կետ, մատ նանշ վել են դրանց 
ըն դուն ման նա խադ րյալ ներն ու հիմ նա-
վո րում նե րը: Այս պես՝ Հոկ տեմ բե րյան 
մեծ հե ղա փո խու թյան 5-րդ տա րե դար ձի 
կա պակ ցու թյամբ, 1922 թվա կա նի նոյեմ-
բե րի 2-ին ըն դուն ված հա մա ներ ման 
ակ տը ըն դուն վել է « տո նի տա րե լի ցի 
բերկ րա լից օրե րին՝ ձգ տե լով թեթ ևաց-
նել առա ջին հեր թին այն բան վոր նե րի 
ու գյու ղա ցի նե րի, ինչ պես և բո լոր այն 
քա ղա քա ցի նե րի վի ճա կը, ով քեր, կա րի-
քից դրդ ված, պա տա հա բար կամ առա-
ջին ան գամ ներգ րավ վել են հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի մեջ, սա կայն չեն կա տա րել 
հե ղա փո խու թյան նվա ճում նե րի քայ քայ-
մանն ու նվաճ մանն ուղղ ված ծանր ու 
վտան գա վոր արարք ներ: Այդ պի սին նե-
րին նե րում էր շնորհ վում և կոչ էր ար-
վում խա ղաղ շի նա րա րու թյանն իրենց 
հե տա գա մաս նակ ցու թյամբ հա տու ցել 
հան րա պե տու թյա նը պատ ճա ռած վնա-
սը և ան վե րա պա հո րեն կանգ նել աշ խա-
տա վոր նե րի ու գյու ղա ցի ու թյան շար քե-
րում» [4, էջ 939]: 

Նույն տրա մա բա նու թյունն էր դր ված 
Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյան 40-րդ 
տա րե դար ձի առի թով 1957 թվա կա նի 
նոյեմ բե րի 1-ին ըն դուն ված հա մա ներ ման 
ակ տի նե րա ծա կան մա սում, որ տեղ նշ-
վում էր այն մա սին, որ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հու թյու նը հա մա նե-
րում է հայ տա րա րում՝ ղե կա վար վե լով 
մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րով և ձգ-
տե լով թեթ ևաց նել վի ճա կը այն քա ղա-
քա ցի նե րի, որոնք կա տա րել են պե տու-
թյան հա մար մեծ վտան գա վո րու թյուն 
չներ կա յաց նող հան ցա գոր ծու թյուն ներ, 
և մի ա ժա մա նակ այդ քա ղա քա ցի նե րին 
կոչ էր ար վում սո ցի ա լիս տա կան շի նա-
րա րու թյա նը իրենց հե տա գա մաս նակ-
ցու թյամբ վե րաց նել հա սա րա կու թյա նը 
պատ ճա ռած վնա սը և վե րա դառ նալ ազ-
նիվ աշ խա տան քային կյան քի աս պա րեզ: 

Փոքր ինչ այլ խմ բագ րու թյամբ էր 
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հար ցը դր ված Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո-
խու թյան 50-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ 
1967 թվա կա նի նոյեմ բե րի 1-ին ըն դուն-
ված հա մա ներ ման ակ տի մեջ, որ տեղ նշ-
վում էր, որ հե ղա փո խու թյան 50-ա մյա կի 
առի թով և առաջ նորդ վե լով սո ցի ա լիս-
տա կան մար դա սի րու թյան սկզ բունք նե-
րով՝ հնա րա վոր էր հա մար վում նե րում 
շնոր հել այն քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր 
առա ջին ան գամ են կա տա րել հա սա րա-
կա կան մեծ վտանգ չներ կա յաց նող հան-
ցա գոր ծու թյուն ներ և օրի նա կե լի վար-
քագ ծով ու աշ խա տան քի նկատ մամբ 
բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քով ապա ցու-
ցել են հա սա րա կու թյան առջև մեղ քը 
քա վե լու իրենց ձգ տու մը: 

Հարկ է կար ևո րել, որ հա մա ներ ման 
ակ տե րը աչ քի էին զար նում իրենց որո-
շա կի ու թյամբ: Նրանց մեջ մատ նանշ վում 
էին այն արարք նե րը կամ ան ձինք, որոնց 
վրա դրանք տա րած վում էին: Այս պես, 
օրի նակ, Երկ րորդ հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա-
կի կա պակ ցու թյամբ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հու թյան 1945 թվա-
կա նի հու լի սի 7-ին ըն դուն ված «Հա մա-
ներ ման մա սին» հրա մա նագ րով պատ-
ժից բո լո րո վին ազատ վե ցին ոչ ավե լի, 
քան երեք տա րով ազա տազրկման կամ 
պատ ժի ավե լի մեղմ մի ջոց նե րի դա տա-
պարտ ված նե րը, ռազ մա կան ար դյու-
նա բե րու թյան ձե ռ նար կու թյուն նե րից 
և մի շարք այլ հաս տա տու թյուն նե րից 
ինք նագ լուխ հե ռա նա լու, ինչ պես և մի 
քա նի զին վո րա կան ու այլ հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված-
նե րը։ Կի սով չափ կր ճատ վեց ավե լի քան 
3 տար վա ժամ կե տով ազա տազրկման 
դա տա պարտ ված ան ձանց պատ ժի 
մնա ցած ժա մա նա կը՝ բա ցա ռու թյամբ 
հա կա հե ղա փո խա կան հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի, սո ցի ա լիս տա կան սե փա կա-
նու թյան հափշ տակ ման, բան դի տիզ մի, 
ավա զա կային հար ձակ ման և մի շարք 
այլ առանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված նե-
րի պատ ժա ժամ կետ նե րի: 

Հարկ է նշել, որ հի շա տակ ված հա-
մա ներ ման ակ տով, բազ մա թիվ դա-
տա պար տյալ նե րի դատ վա ծու թյու նը 
վե րաց վեց, ինչ պես նաև վե րաց վե ցին 
բո լոր չգանձ ված տու գանք նե րը և ի կա-
տար չած ված զա նա զան վար չա կան 
տույ ժե րը: Հա մա նե րու մը մի այն չէր կի-
րառ վում այն ան ձանց նկատ մամբ, 
որոնք բազ միցս դա տա պարտ վել էին 
գո ղու թյան, կո ղո պու տի և խու լի գա նու-
թյան հա մար [5, էջ 139]: 

Հա յաս տա նի Խորհր դային դա-
րաշրջա նում առա վել ընդ գր կուն, կոնկ-
րետ ու հա մա պար փակ էր հա մա ներ ման 
ակտը, որն ըն դուն վեց ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հու թյան 1953 թվա-
կա նի մար տի 27-ի «Հա մա ներ ման մա-
սին» հրա մա նագ րով, որով ազա տազր-
կու մից և ազա տազրկ ման հետ չկապ ված 
պատ ժի այլ մի ջոց նե րից, օրի նակ՝ աք-
սո րից ազատ վե ցին մինչև հինգ տա րի 
ժամ կե տով դա տա պարտ ված ան ձինք: 
Մի ա ժա մա նակ, ան կախ պատ ժա ժամ կե-
տից՝ պատ ժից ազատ վե ցին պաշ տո նա-
կան և տն տե սա կան բո լոր հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի, ինչ պես նաև զին վո րա կան 
մի շարք հան ցա գոր ծու թյու նե րի հա-
մար դա տա պարտ ված նե րը: Հե տա գա-
յում պա տիժ կրե լուց ազատ վե ցին նաև 
մինչև 10 տա րե կան հա սա կի երե խա ներ 
ու նե ցող և հղի կա նայք, մինչև 18 տա-
րե կան ան չա փա հաս նե րը, 55-ից բարձր 
տա րի քի տղա մար դիկ և 50-ից բարձր 
տա րի քի կա նայք, նաև ան բու ժե լի ծանր 
հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող նե րը։ 
Այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր դա-
տա պարտ վել էին հինգ տա րուց ավե լի 
ժամ կե տով ազա տազրկ ման, պատ ժա-
չա փը կր ճատ վեց կիսով չափ: Այս հրա-
մա նագ րով վե րաց վեց պատ ժից ազատ-
ված ան ձանց դատ վա ծու թյու նը: Թերևս, 
հրա մա նագրով, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա-
մա նե րում չէր տա րա ծում այն բո լոր ան-
ձանց վրա, ով քեր դա տա պարտ վել էին 
ազա պազրկ ման հինգ տա րուց ավե լի 
ժամ կե տով հա կա հե ղա փո խա կան բնույ-
թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, սո ցի ա լա-
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կան սե փա կա նու թյան խո շոր հափշ տա-
կում նե րի, բան դի տիզ մի և դի տա վո րյալ 
սպա նու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց 
հա մար [6, էջ 71]: 

Բա ցի այդ՝ Հա յաս տա նի Խորհր դային 
ժա մա նա կաշր ջա նում շա րու նակ վող 
և տևող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա-
սով հա մա ներ ման ակ տի կի րա ռու մը 
դրսևոր վել էր որոշ առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով: Չնա յած այն հան գա ման-
քին, որ այդ հարցն իր կար գա վո րումն 
էր ստա ցել դեռևս ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
դա տա րա նի պլե նու մի 1929 թվա կա-
նի մար տի 4-ի որոշ մամբ, սա կայն, այդ 
որոշ ման մեջ ԽՍՀՄ Գե րա գույն դա տա-
րա նի պլե նու մով 1963 թվա կա նի մար-
տի 14-ին կա տար ված «վա ղե մու թյան և 
հա մա նե րում կի րա ռե լու պայ ման նե րը 
տևող և շա րու նակ վող հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի» վե րա բե րյալ կա տար ված 
փո փո խու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ տևող 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած ան-
ձանց նկատ մամբ, որ պես կա նոն, հա մա-
նե րու մը կի րառ վում էր, եթե հան ցա վոր 
արարքն ավարտ ված էր լի նում մինչև 
հա մա ներ ման ակ տի ըն դու նումն ու հրա-
պա րա կու մը: Օրի նակ, եթե ալի մենտ 
վճա րե լուց չա րամ տո րեն խու սա փող 
հայ րը կամ դա սա լիք զին վո րա կա նը 
մինչև ակ տի ըն դու նումն ու հրա պա-
րա կու մը մե ղա յա կա նով ներ կա յա ցած է 
լի նում: Հա կա ռակ դեպ քում, եթե տևող 
հան ցա գոր ծու թյու նը շա րու նակ վոմ է մե-
ղա վոր նե րի նկատ մամբ հա մա ներ ման 
ակ տի հրա պա րա կու մից հե տո, որ պես 
կա նոն, հա մա նե րում չի կի րառ վում:

 Հե տա զոտ ման առար կա ժա մա նա-
կաշր ջա նում առանձ նա կի կար ևո րու թյուն 
էր ստա ցել նաև ներ ման իրա վուն քը: 
Խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նում այդ 
իրա վուն քը վե րա պահ ված էր ԽԱՀՄ Գե-
րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյա նը, իսկ 
Հա յաս տա նում դա պատ կա նում էր ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյա նը, 
եթե այդ գոր ծե րը լս վել էին Հա յաս տա նի 
դա տա կան մար մին նե րի կող մից: 

Հարկ է նշել, որ օրենսդ րա կան կամ 

իրա վա կան որ ևէ այլ ակ տով սահ մա նա-
փակ ված չէր այն հաս տա տու թյուն նե րի 
ու ան ձանց շր ջա նա կը, որոնք կա րող 
էին հան դես գալ ներ ման իրա վուն քի 
միջ նոր դու թյան ներ կա յաց մամբ: Այդ-
պի սիք կա րող էին լի նել աշ խա տա վո-
րա կան կո լեկ տիվ նե րը, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, պե տա կան 
իշ խա նու թյան մար մին նե րը, ան հատ 
քա ղա քա ցի նե րը կամ նրանց խմ բե րը, 
հենց ին քը` մե ղադ րյա լը կամ ամ բաս-
տա նյա լը, կամ նրանց մեր ձա վոր ներն ու 
բա րե կամ նե րը: Զուտ իրա վա կան առու-
մով նե րու մը կա րող էր տա րած վել ցան-
կա ցած ան ձի նկատ մամբ, ան կախ նրա 
կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան վտան-
գա վո րու թյան աս տի ճա նից և նրա ան-
ձից: Բայց պրակ տի կա յում ծանր հան-
ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց 
նկատ մամբ, այդ թվում` վտան գա վոր 
և առանձ նա պես վտան գա վոր ռե ցի դի-
վի դեպ քում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, 
նե րում չէր տա րած վում, թեև, բա ցառ-
ված չէր, որ ան գամ մա հա պատ ժի դա-
տա պարտ ված ան ձի նկատ մամբ նե րում 
տա րած վի և դրա ու ժով նա ազատ վի 
նշ ված պա տի ժը կրե լիս, կամ թե այդ 
պա տի ժը փո խա րին վի մեկ այլ պատ-
ժա տե սա կով, օրի նակ` ազա տազրկ մամբ 
տասն հինգ տա րի ժա մա նա կով և աք սո-
րով կամ առանց աք սո րի:

 Հա յաս տա նում Խորհր դային ժա-
մա նա կաշր ջա նում եթե ներ ման միջ-
նոր դու թյամբ կա րող էին հան դես գալ 
աշ խա տա վոր նե րի կո լեկ տիվ նե րը, հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, 
ուղ ղիչ աշ խա տան քային գա ղութ նե րի 
վար չու թյուն նե րը և նույ նիսկ ան հատ 
ան ձինք, ապա հա մա ներ ման դեպ քում 
որ ևէ միջ նոր դու թյան մա սին, ում կող-
մից էլ որ դա տե ղի ու նե նար, միև նույն 
է խոսք լի նել չէր կա րող: Վեր ջի նիս նա-
խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում էր բա ցա-
ռա պես պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ-
րա գույն մար մին նե րին: Բայց եր բեմն 
ներ ման մա սին ակ տե րը կա րող էին վե-
րա բե րել նաև շատ թվով ան ձանց շր ջա-
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նա կին: Այդ պի սի ակ տե րից էին, օրի նակ՝ 
ԽՍՀՄ Կենտ գործ կո մի և ժող կոմ խոր հի 
1937 թվա կա նի հու լի սի 14-ի որո շու մը, 
որով Մոսկ վա - Վոլ գա ջրանց քի շի նա-
րա րու թյան մեջ բո լոր հար վա ծային աշ-
խա տող նե րը ներ ման կար գով վա ղա-
ժամ ազատ վե ցին ազատզրկ ման ձևով 
հե տա գա պա տի ժը կրե լուց և ԽՍՀՄ 
Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան 
1938 թվա կա նի ապ րի լի 16-ի հրա մա-
նագ րով հան վեց դատ վա ծու թյու նը այն 
ան ձան ցից, ով քեր կա մա վոր կեր պով, 
ազատ վար ձա կա լու թյան սկզ բուն քով, 
մնա ցել էին հիմ նա կան աշ խա տան քի 
մեջ նույն այդ ջրանց քի կա ռույց նե րում 
ու շի նա րա րու թյու նում:

 Ներ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան 
որո շում ըն դու նում էր ԽՍՀՄ կամ ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խոր հուրդ նե րի նա խա գա-
հու թյուն նե րը։ Ընդ որում, ԽՍՀՄ Գե րա-
գույն խորհր դի նա խա գա հու թյու նը քն-
նու թյան էր առ նում մի այն այն ան ձանց 
ներ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե-
րը, ով քեր` 

1) դա տա պարտ վել են ԽՍՀՄ Գե րա-
գույն դա տա րա նի կո լե գի ա նե րի կող մից. 

2) դա տա պարտ վել են զին վո րա կան 
տրի բու նալ նե րի կող մից. 

3) քա ղա քա ցի ա կան ան ձինք են, բայց 
զին վո րա կան տրի բու նալ նե րի կա նո-
նադ րու թյան 9, 10 և 11 հոդ ված նե րով 
սահ ման ված ընդ դա տու թյա նը հա մա-
պա տաս խան դա տա պարտ վել են զին-
վո րա կան տրի բու նալ նե րի կող մից. 

4) պա տիժ են կրում եր կու կամ ավե լի 
մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րի 
դա տա րան նե րի դա տավ ճիռ նե րով:

Մ նա ցած բո լոր դեպ քե րում ներ-
ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներն 
ու ղարկ վում էին ՀԽՍՀ Գե րա գույն 
խորհրդի նա խա գա հու թյուն, ընդ որում, 
միջ նոր դու թյուն կա րող էր ներ կա յաց-
նել ին քը` դա տա պար տյա լը, նրա հա րա-
զատ նե րը և մյուս շա հագր գիռ ան ձինք, 
ձեռ նար կու թյուն նե րը, հիմ նարկ նե րը, 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, վե րահս-
կող հանձ նա ժո ղով նե րը կամ ազա-

տազրկման վայ րի աշ խա տա կազ մը։ 
Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ ԽՍՀՄ 

կամ ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուրդ նե րի 
նա խա գա հու թյուն նե րի կող մից ներ ման 
խնդ րան քի մեր ժե լը չէր բա ցա ռում նույն 
խնդ րան քով կր կին միջ նոր դու թյուն ներ 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Դա տա պար տյա լին նե րե լու մա սին 
միջ նոր դու թյան հա րու ցու մը խրա խու-
սան քի մի ջոց էր: Նե րում կա րող էր կի-
րառ վել ամեն տե սակ հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված 
ան ձանց նկատ մամբ, ան կախ այդ հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի բնույ թից և ծան-
րու թյու նից, ինչ պես նաև ամեն տե սակ 
պատ ժի՝ այդ թվում ազա տազրկ ման 
և ան գամ բա ցա ռիկ պատ ժա մի ջո ցի՝ 
մա հա պատ ժի դա տա պարտ ված նե րի 
նկատ մամբ: Բա ցառ ված չէր նաև նե րում 
կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյու նը առանձ-
նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ 
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ, այդ 
թվում` վտան գա վոր և առանձ նա պես 
վտան գա վոր ռե ցի դի վի դեպ քում:

 Դա տա պար տյալ ներն իրենց միջ-
նոր դու թյու նը հանձ նում էին ազա-
տազրկման վայ րե րի վար չա կազ մի 
մի ջո ցով, որը պետք է ոչ ուշ հն գօ րյա 
ժամ կե տում միջ նոր դու թյու նը` ան հրա-
ժեշտ փաս տաթղ թե րի (դա տավ ճիռ նե րի, 
որո շում նե րի, պատ ճեն նե րի, բնու թագ րի 
և այլ փաս տաթղ թե րի) հետ մի ա սին, ու-
ղար կեր հա մա պա տաս խան գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գա հու թյուն: Բնու թագ-
րի մեջ, որն ստո րագ րում էր ազա-
տազրկման վայ րի պե տը կամ նրա տե-
ղա կա լը և ջո կա տի պե տը, ման րա մասն 
տվյալ ներ էին շա րադր վում աշ խա տան-
քի և ուս ման նկատ մամբ դա տա պար-
տյա լի վե րա բեր մուն քի, ազա տազրկ-
ման վայ րե րում գտն վե լու ժա մա նակ 
նրա դրսևո րած վար քի, ուղ ղիչ-աշ խա-
տան քային գա ղու թի հա սա րա կա կան 
կյան քում նրա մաս նակ ցու թյան մա սին և 
այլն։ Միջ նոր դու թյունն ուղ ղարկ վում էր 
հաս ցե ա տի րո ջը՝ այդ մա սին տե ղե կաց-
նե լով դա տա պար տյա լին` ստո րագրու-
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թյուն վերց նե լու մի ջո ցով: 
Ե թե ներ ման մա սին միջ նոր դու թյուն 

հա րուց վե լուց հե տո դա տա պար տյա լը 
չա րամ տո րեն խախ տել է ռե ժի մը կամ 
նոր հան ցա գոր ծու թյուն է կա տա րել, այդ 
մա սին ան հա պաղ հա ղորդ վում է հա մա-
պա տաս խան գե րա գույն խորհր դի նա-
խա գա հու թյուն: 

Ա զա տազրկ ման վայ րե րի վար չա կազ-
մը ներ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն 
ներ կա յաց նում էր այն դա տա պար տյալ-
նե րի նկատ մամբ, ով քեր ապա ցու ցել էին 
իրենց ուղղ ված լի նե լը, աշ խա տում էին 
ազն վո րեն, ան բա սիր կեր պով պահ պա-
նում էին սահ ման ված ռե ժի մը, վար չա-
կազ մից օգ նում էին կա նո նա վո րե լու և 
ապա հո վե լու ուղ ղիչ-աշ խա տան քային 
գա ղու թի նոր մալ աշ խա տան քը։ Որ պես 
կա նոն, ներ ման վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյուն ներ վար չա կազ մը ներ կա յաց նում 
էր այն բա նից հե տո, երբ դա տա պար-
տյա լը պատ ժի ժամ կե տի նշա նա կա լի 
մա սը կրել էր, թեև պաշ տո նա կան սահ-
մա նա փա կում ներ չկան: Այն ան ձինք, 
ով քեր պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ազատ ման իրա վունք ու նե ին, սո վո րա-
բար ազատ վում էին ոչ թե ներ ման ու-
ժով, այլ « Պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ազատ ման մա սին» ԽՍՀՄ օրեն քի հի ման 
վրա, սա կայն առանձ նա պես աչ քի ըն կած 
դա տա պար տյալ նե րի նկատ մամբ նե րում 
կա րող էր կի րառ վել պատ ժա ժամ կե տի 
ցան կա ցած պա հի: Դա տա պար տյա լի 
կող մից նե րում խնդ րե լու մա սին միջ նոր-
դու թյուն հա րու ցե լը չէր բա ցա ռում նրան 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ ազատ ման 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Նե-
րում կա րող էր կի րառ վել նաև այն ան-
ձանց նկատ մամբ, ով քեր են թա կա չէ ին 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ ազատ ման: 
Դրա նով իսկ տվյալ կա տե գո րի այի դա-
տա պար տյալ նե րի հա մար ևս խթան ներ 
էին ստեղծ վում պա տի ժը բա րեխղ ճո-
րեն կրե լու, ռե ժի մի բո լոր պա հանջ նե րը 
պահ պա նե լու հար ցե րում։

Պ րակ տի կա յում դեպ քեր էին պա-
տա հում, երբ ներ ման վե րա բե րյալ միջ-

նոր դու թյան խնդ րագ րում նշում ներ էին 
կա տար վում այն մա սին, թե դա տա պար-
տյա լը հան ցա գոր ծու թյուն չէր կա տա րել, 
թե հան ցա գոր ծու թյան որա կու մը սխալ 
է, չա փից ավե լի խիստ պա տիժ է նշա-
նակ վել և այլն։ Նման պատ ճառ նե րը 
(ե թե դրանք առ կա էին) հիմք էին հան-
դի սա նում դա տավ ճի ռը կամ որո շու մը 
վե րա նայե լու, այլ ոչ թե նե րում շնոր հե-
լու հա մար: Ներ ման հար ցը վճ ռե լու հա-
մար կա րող էին կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նե նալ ոչ մի այն այն հան գա մանք նե րը, 
որոնք վե րա բե րում էին պա տի ժը կրո ղի 
ան ձին, կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան 
բնույ թին և ծան րու թյա նը, այլև որոշ այլ 
տվյալ նե րի, օրի նակ՝ դա տա պար տյալ նե-
րի ըն տա նի քի ծանր դրու թյա նը, հա րա-
զատ նե րի ծանր հի վան դու թյուն նե րին: 
Դա բխում էր խորհր դային պե տու թյան 
ուղ ղիչ աշ խա տան քային քա ղա քա կա նու-
թյան մար դա սի րա կան սկզ բունք նե րից:

 Ներ ման` որ պես խրա խու սան քի վե-
րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու 
մա սին որո շում ըն դուն վում էր ազա-
տազրկ ման վայ րի աշ խա տող նե րից 
կազմ ված նույն հանձ նա ժո ղո վի կող-
մից, որը քն նու թյան էր առ նում նաև 
պայ մա նա կան վա ղա ժամ ազատ ման 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե-
լու հար ցե րը:

 Նե րում ստա ցած դա տա պար տյալ-
ներն ան հա պաղ ազատ վում էին այն բա-
նից հե տո, երբ ուղ ղիչ աշ խա տան քային 
գա ղու թի վար չա կազ մը ստա նում էր ներ-
ման մա սին ԽՍՀՄ կամ ՀԽՍՀ Գե րա գույն 
խոր հուրդ նե րի նա խա գա հու թյուն նե րի 
հրա մա նա գի րը կա տա րե լու կար գադ-
րու թյու նը: Եթե նե րու մը չէր վե րա բե րում 
լրա ցու ցիչ պատ ժա մի ջո ցին, ապա վեր-
ջի նիս կրու մը տե ղի էր ու նե նում ազա-
տազր կու մից ազատ վե լուց հե տո: 

Այս պի սով` Հա յաս տա նի խորհր դային 
ժա մա նա կաշր ջա նում հա մա ներ ման 
և ներ ման իրա վա կան ինս տի տուտ-
նե րի գո յու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 
եղել դրանց հա սա րա կա կան - դա սա-
կար գային նպա տա կա հար մա րու թյամբ 
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ու ան հրա ժեշ տու թյամբ, խորհր դային 
սո ցի ա լիս տա կան մար դա սի րու թյան 
սկզբուն քի իրաց մամբ, մար դու նկատ-
մամբ մե ծա հո գու թյան ու հա վա տի 
դրս ևոր մամբ, և այն հա մոզ մուն քով, 
որ մարդն, ի վեր ջո, ուղղ ման ու վե րա-
դաս տի ա րա կու թյան են թա կա սուբյեկտ 

է նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ին քը կամ 
հան ցա գոր ծու թյուն է կա տա րել, կամ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հա մար ար դեն կրում է պա տիժ: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
14.03.2015
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծում ամ-
րագր ված է. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, 
սո ցի ա լա կան, իրա վա կան պե տու թյուն 
է»: Սահ մա նադ րու թյան նշ ված դրույ թը՝ 
նորմ սկզ բունք է, նորմ նպա տա կային և 
վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն, այն օժտ-
ված է ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյան իրա-
վա զո րու թյամբ: Այս տե ղից բխում է, որ 
իրա վուն քի բո լոր սուբյեկտ նե րի հա մար 
նշ ված սահ մա նադ րա կան դրույ թը գոր-
ծո ղու թյան ծրա գիր և բո վան դա կու թյուն 
է՝ պե տա կան գոր ծու նե ու թյան և հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր 
ոլորտ նե րում:

Հանգուցային բառեր և արտա հայ տու-
թյուններ՝ սահմանադրական բարեփո-
խում, սոցիալական պետություն, մարդու 
իրավունքներ, սահամանդրական երաշ-
խիք ներ

 Շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ-
ման նե րում պե տու թյան և մար դու փոխ-
հա րա բե րու թյան հար ցը եղել և մնում է 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան-ի րա վա կան 
մտ քի կենտ րո նա կան հար ցե րից, որով-
հե տեւ այն շո շա փում է ին դուստ րի ալ և 
հե տի ե դուստ րի ալ հա սա րա կու թյան կա-
րևորագույն սկզ բունք նե րը՝ ա զա տու-
թյու նը և սո ցի ա լա կան հա վա սա րու թյու-
նը: Իրա վա կան պե տու թյան ձևա վո րու մը 
կա րե լի է հա մա րել մարդ կային քա ղա-
քակր թու թյան մե ծա գույն նվա ճում նե-
րից մե կը, որով հետև այն լու ծեց մար դու 
«ի րա վունք նե րի առա ջին սերն դի» հիմ-
նախն դի րը և ապա հո վեց մար դու ազա-
տու թյունն ու ձևա կան (ի րա վա կան) հա-

վա սա րու թյու նը, սա կայն ին դուստ րի ալ 
հա սա րա կու թյունն իր զար գաց ման ըն-
թաց քում չկա րո ղա ցավ լու ծել մարդ կանց 
սո ցի ա լա կան (փաս տա կան) հա վա սա-
րու թյան խն դի րը և առա ջա ցավ հա կա-
սու թյուն այդ եր կու սկզ բունք նե րի միջև: 
Ան հա տա կան ազա տու թյան սկզ բուն քի 
կեն սա գոր ծու մը պե տու թյան հիմ նա կան 
պար տա կա նու թյու նը հա մա րե լով ցան-
կա ցած մի ջամ տու թյու նից այդ ազա տու-
թյան պահ պա նու թյու նը ապա ճոր տաց րեց 
մարդ կանց նա խա ձեռ նու թյու նը և ինք նա-
գոր ծու նե ու թյու նը, նպաս տեց մաս նա վոր 
ձեռ նար կա տի րու թյան և շու կա յական 
տնտե սու թյան զար գաց մա նը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ-
մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հայե-
ցա կար գում նշ ված է, որ « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում 2005թ. նոյեմ բե-
րի 27-ի հան րաք վե ի ար դյուն քում իրա-
կա նաց ված բա րե փո խում նե րը հա-
մա կար գային լու ծում նե րի առու մով... 
առա ջըն թաց գրան ցե լով հան դերձ, բո-
վան դա կե ցին նաև մի շարք կի սա լու ծում-
ներ, որոնք ներ կա յումս հաղ թա հա րե լու և 
հա մա կար գային մո տե ցում ներն ամ բող-
ջա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյուն ու-
նեն: Մաս նա վո րա պես, դրանք վե րա բե-
րում են սկզ բունք նե րին նոր մո տե ցում ներ 
պա հան ջող հետ ևյալ հիմ նախն դիր նե րին.

ա) Իրա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ-
բուն քի երաշ խա վոր ման, ապա հով ման ու 
իրաց ման սահ մա նադ րաի րա վա կան ան-
հրա ժեշտ նա խադ րյալ նե րի ստեղծ մա նը,

բ) մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյան սահ մա նադ րա կան երաշ խիք նե-
րի ամ րապնդ մա նը,

ԱՐ ՏԱԿ ՄԱ ՆՈՒԿՅԱՆ
Հ Հ ԳԱԱ, փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և իրա վուն քի 

ինս տի տուտ, հայ ցորդ 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ-
ՏՈՒՄ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ



121

գ) սո ցի ա լա կան պե տու թյան սահ մա-
նադ րա կան սկզ բուն քի առա վել հս տակ 
երաշ խա վոր մա նը»:

 Մեր հա սա րա կու թյան կյան քի վեր լու-
ծու թյու նը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, 
որ վե րը շա րադր ված Սահ մա նադ րու-
թյան դրույ թը կա րե լի է գնա հա տել մի այն 
որ պես ծրագ րային դրույթ, քա նի որ ներ-
կայիս պայ ման նե րում պե տու թյու նը չու նի 
ոչ եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա կան քա ղա-
քա կա նու թյուն, ոչ կա յուն տն տե սու թյուն, 
ոչ իրա վուն քի սկզ բունք նե րին կողմ նո-
րոշ վա ծու թյուն, առանց որոնց հնա րա վոր 
չէ սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի իրա-
կա նա ցու մը, սա կայն սո ցի ա լա կան պե-
տա կա նու թյան զար գա ցու մը ազատ հա-
սա րա կու թյան հա մար մի ակ հնա րա վոր 
ու ղին է: Այդ իսկ պատ ճա ռով ան հրա-
ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել պե տա-
կա նու թյան սո ցի ա լա կան աս պեկտ նե րի 
իրա կա նաց մամբ ան հա ջո ղու թյան պատ-
ճառ նե րին և փոր ձել սահ մա նել դրանց 
հաղ թա հար ման ու ղի նե րը: 

Ա մե նից առաջ ան հրա ժեշտ է նշել 
պայ ման նե րի տար բե րու թյուն նե րը, որոն-
ցում տե ղի է ու նե նում զար գա ցած կա պի-
տա լիս տա կան երկր նե րում սո ցի ա լա կան 
պե տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը և պայ ման-
նե րը, որոն ցում առա ջադր վում է Հա յաս-
տա նում սո ցի ա լա կան պե տա կա նու թյան 
ձևա վո րու մը:

 Սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի վե-
րա բե րյալ հար ցը ծա գել է Արև մուտ քում 
ար դեն հս տակ ամ րապնդ ված իրա վա-
կան պե տա կա նու թյան իրա վի ճա կում, 
երբ «ագ րե սիվ կու տակ ման» նախ նա-
կան շր ջա նը փո խա րին վում է շու կայով, 
որը վերջ նա կան ար դյուն քում գոր ծում 
է իրա վուն քի սահ ման նե րում: Պե տու-
թյան սո ցի ա լա կա նու թյան ըն դու նու մը, 
որը ան խու սա փե լի ո րեն կապ ված է նաև 
տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա պե-
տու թյան որո շա կի ազ դե ցու թյան ըն դուն-
ման հետ, չէր կա րող այդ հան գա մանք-
նե րում ան ցնել իրա վուն քի սահ ման նե րը 
և հան գեց նել տն տե սու թյան կար գա վոր-
ման վար չահ րա մա յա կան մե թոդ նե րի 

կի րա ռու թյա նը: Տն տե սա կան ճկուն քա-
ղա քա կա նու թյան կի րա ռու թյու նը և գոր-
ծա ռույթ նե րի իրա կա նա ցու մը դար ձան 
պե տու թյան սո ցի ա լա կան կոչ վա ծու թյան 
իրա կա նաց ման հիմ նա կան եղա նակ ներ:

 Սո ցի ա լա կան պե տա կա նու թյան ձևա-
վոր ման խն դի րը առա ջադր վում է Հա-
յաս տա նի պայ ման նե րում, երբ վեր ջինս 
հեն քեր չի ստա ցել իրա վուն քում, մար դու 
իրա վունք նե րում: Ծա գում է իրա վի ճակ, 
որի դեպ քում սո ցի ա լա կան պե տու թյու նը 
դի տարկ վում է ոչ թե իրա վա կան պե տու-
թյան զար գաց ման նոր փուլ՝ հան դի սա-
նա լով մարդ կանց կյան քը նոր մա վո րող և 
կար գա վո րող հս տակ իրա վա կան բնու-
թագ րե րի ձեռք բեր ման հետ ևանք, այլ 
իրա վա կան ան կա յու նու թյան և ան կար-
գա վոր վա ծու թյան, իրա վա կան նի հի լիզ-
մի, ան հատ նե րի իրա վունք նե րի չհարգ-
ման իրավի ճակ նե րում: Դա հան գեց նում 
է « նախ նա կան կու տակ ման» գի շա տ չային 
եղա նակ նե րին, որոնք հա մա տե ղե լի չեն 
իրա վուն քի հետ:

Տն տե սու թյան բա րե փո խու թյուն նե րը 
չհան գեց րե ցին իշ խա նու թյան և սե փա կա-
նու թյան տա րան ջատ մա նը, չս տեղ ծե ցին 
սե փա կա նա տե րե րի « մի ջին խավ»: ՏԵ ղի 
ու նե ցավ հս կա յա կան հարս տու թյան կու-
տա կում մարդ կանց փոքր խմ բե րի ձեռ-
քե րում և բնակ չու թյան էա կան հատ վա ծի 
աղ քա տա ցում:

 Սո ցի ա լա կան պե տա կա նու թյան վե-
րա բե րյալ հար ցը ծա գեց Արև մուտ քում 
այն ժա մա նակ, երբ ստեղծ վեց հզոր 
տն տե սա կան պո տեն ցի ալ, որը հնա րա-
վո րու թյուն է տա լիս իրա կա նաց նել ու 
եկա մուտ նե րի վե րա բաշխ ման մի ջոց-
նե րը առանց սե փա կա նա տե րե րի ինք-
նա վա րու թյան և ազա տու թյան էա կան 
սահ մա նա փա կում նե րի: Տն տե սա կան 
ցան կա ցած ան բա րե հա ջո ղու թյուն նե րի 
(ար տադ րու թյան ան կում, տն տե սու թյան 
լճա ցում) ռե ակ ցի ան ան խու սա փե լի ո րեն 
հան դի սա նում է սո ցի ա լա կան ծախ սե-
րի կր ճա տու մը: Նշա նա կում է «ազ գային 
հարս տու թյան կու տա կու մը» պե տու թյան 
սո ցի ա լա կան գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա-



122

նաց ման պար տա դիր պայ մանն է:
Ն ման պայ ման նե րը Հա յաս տա նում 

բա ցա կա յում են: Տե ղի է ու նե նում ար-
տադ րու թյան կտ րուկ ան կում: Ձեռք չի 
բեր վել նույ նիսկ տն տե սու թյան հա րա բե-
րա կան կա յու նու թյուն: Վատ թա րա նում է 
ապ րանք ար տադ րող նե րի իրա վի ճա կը, 
շատ ձեռ նար կու թյուն ներ դառ նում են 
սնանկ: Ներդ րու մային ներուժը դան դաղ 
է աճում: Պե տու թյու նը ու նի հս կա յա կան 
ար տա քին պարտ քեր: Ան դա դար աճում է 
գոր ծազր կու թյու նը և ար տա գաղ թը:

 Արևմ տյան աշ խար հում սո ցի ա լա կան 
պե տա կա նու թյան ձևա վո րու մը իրա կա-
նաց վում է զար գա ցած քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նում, որը ստեղ ծում է 
պայ ման ներ հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րի հար մո նի կաց ման, կա տակ-
լիզմ նե րի կան խար գել ման և հատ ուկ 
հա կա մար տու թյան խն դիր նե րի լուծ ման 
նպա տակ նե րով: Հա սուն քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյու նը լա վա գույնս է ըն-
դու նում կա րեկ ցան քի, բա րե գոր ծու թյան, 
մարդ կանց սո ցի ա լա կան ան պաշտ պա-
նու թյան վե րա բե րյալ հո գա ցու թյու նը:

 Հաշ վի առ նե լով ան ցու մային շր ջա նում 
հայ հա սա րա կու թյան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը դրա ապա կա ռու ցո ղա կան 
տն տե սու թյամբ, դե ֆոր մաց ված հա սա-
րա կա կան գի տակ ցու թյամբ, խախտ ված 
հոգ ևոր-բա րո յա կան կողմ նո րո շիչ նե րով՝ 
ան հրա ժեշտ է ձևա կեր պել պե տու թյան 
և քա ղա քա ցու փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րի սկզ բունք նե րը՝ կան խար գե լելով դրա 
բևե ռա ցու մը, հե ռաց նե լով լար վա ծու թյու-
նը: Հա վա սա րա չափ աջակ ցե լով շու կա յա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը՝ 
պե տու թյու նը ստանձ նում է քա ղա քա ցու 
սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան գոր ծա-
ռույ թը, այն ար տա հայտ վում է մի ջոց նե րի 
հա մա կար գում, որոնք կոչ ված են ապա-
հո վելու ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հոդ.1-ով 
նա խա տես ված յու րա քան չյուր մար դու 
ար ժա նա պա տիվ կեն սա մա կար դա կը:

 Հաշ վի առ նե լով վար չա կան-տն տե-
սա կան հա մա կար գի փլ վածք ների վրա 
ձևա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի յու-

րօ րի նա կու թյու նը, դժ վա րու թյուն նե-
րը շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րին 
ան ցման մեջ, աղ քա տու թյան սահ մա-
նագծից այն կողմ հայտն ված բնակ չու-
թյան հս կա յա կան զանգ ված նե րի ծա գու-
մը՝ պե տու թյու նը ան ցու մային շր ջա նում 
պահ պա նում է վե րա բաշխ ման հա րա-
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման իրա-
վա սու թյուն նե րը ձևա փոխ ված ձևե րով: 
Դա ար տա հայտ վում է հա սա րա կու թյան 
տար բեր սո ցի ա լա կան շեր տե րի միջև 
եկա մուտ նե րի վե րա բաշխ ման, հարկ ման, 
պե տա կան բյու ջե ի, սո ցի ա լա կան ծրագ-
րե րի, մաս նա վո րա պես աղ քա տու թյան 
հետ պայ քա րի ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր-
ման նպա տա կա հար մար հա մա կար գե րի 
հաս տատ ման մի ջո ցով:

 Պե տու թյու նը հաշ վի է առ նում հա սա-
րա կու թյան կյան քում գի տու թյան (մաս-
նա վո րա պես՝ հիմ նա րար) և մշա կույ թի 
յու րօ րի նա կու թյու նը և բա ցա ռիկ նշա նա-
կու թյու նը, որոնք չեն կա րող և չպետք է 
նե րառ վեն շու կա յա կան տն տե սու թյու նում 
(ն ման ընդ գր կու մը կա րող է հան գեց նել 
վեր ջին նե րիս լի ար ժեք դեգ րա դաց ման և 
քայ քայ ման), իրա կա նաց նում է դրանց մշ-
տա կան ֆի նան սա վո րում՝ աջակ ցե լով և 
զար գաց նե լով մշա կութային և գի տա կան 
ծրագ րեր:

 Նոր տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի պայ ման նե րում պե տու թյան խն դիրն է՝ 
սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան, իրա վա հա-
վա սա րու թյան, մարդ կանց միջև հա րա բե-
րու թյուն նե րում բա րո յա կա նու թյան ապա-
հո վումը: Այս սկզ բունք նե րը կա րող են 
իրա կա նաց վել սո ցի ա լա կան ծրագ րե րի 
ընդ լայ ման ու ղի նե րով, բա րե գոր ծու թյան 
խթա նմամբ (մաս նա վո րա պես՝ բա րե գոր-
ծա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող 
գոր ծա րա րա կան կա ռույց նե րին հար-
կատ վու թյու նից ազա տում), գնա գո յաց-
ման գոր ծըն թա ցի վրա ազ դե ցու թյամբ: 
Վեր ջինս հնա րա վոր է ար տադ րու թյան 
և առևտ րի ոլորտ նե րում մե նաշ նոր հի չե-
զո քաց մամբ, և այս տեղ պե տու թյան դե րը 
շատ մեծ է: 

Եր կա րա ժամ կետ, հե ռան կա րային 
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նպա տա կի որա կով պե տու թյու նը պետք 
է առա ջադ րի մարդ կանց վի ճակ նե րի հա-
վա սա րեց ման խն դիր նե րը, չնա յած, որ 
փաս տա ցի, այլ ոչ մի այն իրա վա բա նա կան 
հա վա սա րու թյան ձեռքբե րու մը անի րա կա-
նա նա լի խն դիր է: Դա չի նշա նա կում հա-
վա սա րու թյան գա ղա փար նե րի մեր ժում. 
այդ գա ղա փա րը իրե նից ներ կա յաց նում է 
հս կա յա կան, բա րո յա կան ներուժ, քա նի որ 
մարդ կանց հա վա սա րու թյան ձգ տում նե րը 
ու ժեղ են նրանց ազա տու թյան ձգ տում-
նե րից: Հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան 
այդ ան սանձ ձգտ ման հետ հա սա րա կու-
թյու նը հաշ վի չնս տել չի կա րող: Դա նաև 
պայ մա նա վո րում է պե տու թյան սո ցի ա լա-
կան կողմ նո րոշ ման քա ղա քա կա նու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը:

 Մեր հա սա րա կու թյան զար գաց ման 
ու ղի նե րի, տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
ոլորտ ներ պե տու թյան մի ջամ տու թյան 
սահ ման նե րի, մի ջին դա սի ստեղծ ման 
մեջ պե տու թյան դե րի սահ մա նու մը, պե-
տու թյան սո ցի ա լա կան դե րի ընդ լայ նու-
մը, որը նշա նա կում է վեր ջինս « հա սա-
րա կա կան ծա ռա յու թյան առա քի նու թյան» 
վե րագ րում, քա ղա քա ցու առջև նրա 
ար ժա նա պա տիվ կեն սա պայ ման նե րի 
ստեղծ ման հա մար պե տու թյան պա տաս-
խա նատ վու թյան աճը ան ցու մային շր ջա-
նում սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
կար ևոր խն դիր ներն են:

 Հա սա րա կա կան հու մա նիզ մի դրս ևոր-
ման և քա ղա քակր թու թյան առա ջըն թա ցի 
մե ծա գույն ձեռք բե րում է սո ցի ա լա կան 
պե տու թյան կազ մա վո րու մը, ուր հա սա-
րա կու թյան ան դամ նե րը, սահ մա նադ րա-
կան հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա, որո-
շում են իրենց առա ջըն թա ցի նպա տա կը, 
հս տա կեց նում նպա տակ - նա խադ րյալ - 
մի ջոց հա րա բե րակ ցու թյու նը: Սա հա սա-
րա կա կան հա մա կե ցու թյան ավե լի բարձր 
որակ է: Սո ցի ա լա կան կա րող է լի նել այն 
պե տու թյու նը, որպես մար դու իրա վունք-
նե րի պաշտ պա նու թյան երաշ խիք նե րի 
ամ բող ջա կան և գոր ծուն հա մա կարգ է 
ստեղծ վել, ուր պե տու թյան կա ռա վար-
ման ամ բողջ հա մա կար գը խարսխ ված է 

հա սա րա կա կան շա հե րի ներ դաշ նակ ման 
սկզ բուն քի վրա:

 Սո ցի ա լա կան պե տու թյան լի ար ժեք 
գո յու թյան հիմ քը տն տե սա կան զար գաց-
ման մա կար դակն է, որը թույլ է տա լիս 
պահ պա նե լով մր ցակ ցու թյու նը ճկուն 
հար կային քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով 
նպաս տել տն տե սու թյան զար գաց մա նը, 
կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րին, 
ֆի նան սա վո րել սո ցի ա լա կան ծրագ րե-
րը, սա կայն տե սա կե տը, որ մար դու իրա-
վունք նե րի ան բա վա րար ապա հո վումն 
ու նի մի այն տն տե սա կան պատ ճառ ներ, 
մո լո րու թյուն է: Ո՛չ զար գաց ման մա կար-
դա կը, ո՛չ աճի տեմ պե րը, ո՛չ բնակ չու թյան 
մեկ շն չին հաս նող եկամ տի մե ծու թյու նը 
չեն պայ մա նա վո րում նվա ճում նե րը մար-
դու իրա վունք նե րի ոլոր տում: Տար բեր 
երկր նե րում այդ ցու ցա նիշ նե րի հա վա սար 
պայ ման նե րում հնա րա վոր են իրա վունք-
նե րի իրա կա նաց ման տար բեր աս տի ճան-
ներ: Իհար կե, ճիշտ չէր լի նի ան տե սել 
տն տե սա կան ռե սուրս նե րի դերն իրա-
վունք նե րի իրա կա նաց ման գոր ծում: Տն-
տե սա կան աճը, ան շուշտ, ան հրա ժեշտ է, 
բայց ինք նին՝ ոչ բա վա րար: Տն տե սա կան 
աճը և իրա վունք նե րը  պայ մա նա վո րե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է մշա կել ռազ մա-
վա րու թյուն. ռե սուրս նե րի բաշ խու մը եւ 
տն տե սա կան աճի կաոուց ված քը պետք 
է կողմ նո րո շել դե պի չուն ևոր նե րի շա հե-
րը, մարդ կային նե րու ժի զար գաց մա նը և 
իրա վունք նե րի իրա կա նաց մա նը: 

Այն հան գա ման քը, որ մար դու սո ցի-
ա լա կան տն տե սա կան և մշա կու թային 
իրա վունք նե րը հա վա սա րաար ժեք են 
առա ջին սերն դի իրա վունքնե րի հետ, որ 
դրանք նույն քան «բ նա կան և անօ տա րե-
լի են», որ քան և քա ղա քա կան ու քա ղա-
քա ցի ա կան իրա վունք նե րը, ուղ ղա կի ո րեն 
ամ րագր ված են Քա ղա քա ցի ա կան և քա-
ղա քա կան իրա վունք նե րի մա սին մի ջազ-
գային դաշ նագ րի նա խա բա նում, որում 
աս ված է, որ Մար դու իրա վունք նե րի հա-
մընդ հա նուր հռ չակագ րին հա մա պա տաս-
խան, վա խից ու կա րի քից ձեր բա զատ ված 
մարդ կային ազատ ան հա տի իդե ա լը կա-
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րող է իրա կա նաց վել, եթե ստեղծ վեն 
այն պի սի պայ ման ներ, երբ յու րա քան չյու-
րը կա րող է օգտ վել ինչ պես իր տն տե սա-
կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային իրա-
վունք նե րից, այն պես էլ քա ղա քա ցի ա կան 
ու քա ղա քա կան իրա վունք նե րից: Վա խից 
ու կա րի քից ազատ մարդ կանց հա սա րա-
կու թյունն առ կա է մի այն այն դեպ քում, 
երբ կա յա ցած սո ցի ալ-ի րա վա կան պե-
տու թյունն առա ջին սերն դի իրա վունք նե-
րի հետ հա մա հա վա սար երաշ խա վո րում 
է նաև երկ րորդ սերն դի իրա վունք նե րը:

 Սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հայե ցա կար գը, որը հեն ված է իրա վուն-
քի գե րա կա յու թյան վրա և ապա հո վում 
է կտ րուկ սո ցի ա լա կան ան հա վա սա րու-
թյուն նե րի աս տի ճա նա կան չե զո քա ցում, 
ար դա րու թյուն և բա րո յա կա նու թյուն՝ նոր 
հա սա րա կու թյան մո դե լի կար ևո րա գույն 
աս պեկտ ներն են, որ պետք է ձևա վոր վեն 
Հա յաս տա նում: Մի այն նման հայե ցա կար-
գի իրա կա նա ցան հու նում հնա րա վոր է 
ան հատ նե րի սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան 
և մշա կու թային իրա վունք նե րի իրա կան 
ապա հով ման պայ ման նե րի ստեղ ծում, 
վեր ջին նե րիս մաս նակ ցու թյու նը Հա յաս-
տա նի քա ղա քա կան ձևա փո խու թյու նե-
րում, ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու-
թյան ստեղ ծու մը:

 Սո ցի ա լա կան պե տու թյան կա յա ցումն 
անընդ հատ և մշ տա կան գոր ծըն թաց է, 
պա հան ջում է հա մար ժեք մո տե ցում յու-
րա քան չյուր նոր ու փո փոխ վող իրա վի ճա-
կում: Սխալ է այն մո տե ցու մը, թե պե տու-
թյու նը կա րող է սո ցի ա լա կան հա մար վել 
մի այն այն դեպ քում, երբ ար դեն ստեղ ծել է 
հզոր տն տե սա կան նա խադ րյալ ներ և կա-
րող է ժա մա նակ գտ նել մտա ծելու մարդ-
կանց սո ցի ա լա կան կա րիք նե րի մա սին: 
Մարդ կանց պա հանջ մունք նե րի և դրանց 
բա վա րար ման հնա րա վո րու թյուն նե րի 
ար դա րա ցի ներ դաշ նակ ման խն դի րը գո-
յու թյուն ու նի յու րա քան չյուր պահ, և այն 
դի նա միկ եր ևույթ է: Այլ բան է, որ տար-
բեր հնա րա վո րու թյուն նե րի պա րա գա յում 
սո ցի ա լա կան բա վա րար ման տար բեր 
խն դիր ներ կա րող են լուծ վել: Բայց դա չի 

նշա նա կում, որ ժա մա նա կի ու տա րա ծու-
թյան մեջ մի ջո ցը կա րող է կտր վել նպա-
տա կից, առա վել ևս հա կադր վել դրան: 

Ինչ վե րա բե րում է ան ցման շր ջա նին, 
հատ կա պես՝ ճգ նա ժա մային կա ռա վար-
ման իրա վի ճակ նե րին, ապա սո ցի ա-
լա կան պաշտ պան վա ծու թյան խն դի րը 
պե տու թյան հա մար ստա նում է հա տուկ 
առաջ նա հեր թու թյուն: Ավե լին, եվ րո-
պա կան երկր նե րի փոր ձը վկա յում է, որ 
պե տու թյան սո ցի ա լա կան գործառույթը 
հատ կա պես ընդ գծ վեց և սահ մա նադ րո-
րեն ամ րագր վեց հա մա կար գային վե րա-
փո խում նե րի ըն թաց քում, քան ի որ նման 
վե րա փո խում նե րի գե րա գույն նպա տա-
կը մարդն է, նրա կա րիք նե րի բա վա րա-
րումն ու, ինչ պես պատ կե րա վոր նշ վում է՝ 
«...հա սա րա կու թյան մարդ կայ նա ցու մը»: 
Հետ ևա բար, ան ցման շր ջա նում պե տու-
թյան հիմ նա կան խն դիրն է շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին ան ցնե լու թա փը 
հա վա սա րակշ ռել սո ցի ա լա կան պաշտ-
պան վա ծու թյան հու սա լի հա մա կար գով:

 Սո ցի ա լա կան պե տու թյունն ան հա տի 
և հա սա րա կու թյան, ան հա տի և պե տու-
թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ներ դաշ-
նակ ման ավե լի բարձր աս տի ճան է են-
թադ րում: Այն պետք է ճա նաչ վի, ըն կալ վի 
ու պաշտ պան վի հա սա րա կու թյան յու րա-
քան չյուր բջ ջի կող մից, վար քագ ծի պար-
տա դիր կա նոն պետք է դառ նա, որ այն 
ամե նը, ինչն անօ րի նա կան է, ար դար չէ 
ու ան հա րիր է սո ցի ա լա կան պե տու թյա նը:

 Սո ցի ա լա կան պե տու թյան կա յա ցու մը 
են թադ րում է նաև խե լա միտ սպա սե լիք-
նե րի ու պա հանջ մունք նե րի խնդ րի առա-
ջադ րում: Հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի 
սպա սե լիք նե րի իմա ցու թյու նը, ռա ցի ո նալ 
սպա սե լիք նե րի ձևա վո րու մը, դրան հա-
մա պա տաս խան՝ հա մա կե ցու թյան նոր 
ար ժե հա մա կար գե րի ան հրա ժեշ տու թյու-
նը ոչ մի այն հա մա կարգ ված ու ծրագ ր-
ված տն տե սա կան, այ լև քա ղա քա կան ու, 
առա վել ևս բա րո յա կան նոր մո տե ցում ներ 
են պա հան ջում: Բանն այն է, որ ան ցման 
շր ջա նին բնո րոշ այն պի սի վի ճակ ներ, 
ինչ պի սիք են խա թար ված վե րար տադ-
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րա կան հա մա կար գը, ար մա տա կան վե-
րա կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
ու նե ցող և սե փա կան կա ռուց ված քային 
հիմք չու նե ցող տն տե սու թյու նը, անո րո-
շու թյան գոր ծո նը, աղ ճատ ված հա սա-
րա կա կան գի տակ ցու թյու նը, փլուզ ված 
ար ժե հա մա կար գե րը և այլն, թե լադ րում 
են ան հա տի ու հա սա րա կու թյան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի նոր սկզ բունք նե րի 

ակ տիվ ու հա մա կարգ ված ձևա վո րում: 
Առանց դրա ան հնա րին է հաղ թա հա րել 
ծայ րա հեղ բևե ռա ցումն ու ան հան դուր ժո-
ղա կան հա կադ րու թյու նը, մեղ մել հա սա-
րա կա կան լար վա ծու թյու նը, ապա հո վել 
ներ դաշ նակ զար գա ցում:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
25.03.2015թ.
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Աշ խա տան քը նվիր ված է պե տու թյան 
ինք նիշ խա նու թյան և մար դու իրա վունք-
նե րի հա րա բե րակ ցու թյան և վեր ջին նե-
րիս սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման 
ու կար գա վոր ման հիմ նախն դիր նե-
րի ու սում նա սի րու թյա նը, ինչ պես նաև` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ինք-
նիշ խա նու թյան սահ մա նադ րա կան բնու-
թագ րիչ նե րի հա մա տեքս տում պե տու-
թյան կող մից իր քա ղա քա ցի նե րի կամքն 
ար տա հայ տե լու և նրանց իրա վունք ներն 
ու շա հերն ապա հո վե լու հիմ նա հար ցե րի 
հե տա զո տու թյա նը:

 Պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան՝ որ-
պես քա ղա քա կան-ի րա վա կան սկզբուն-
քի իրաց մամբ ու նշա նա կու թյամբ է 
սահ ման վում պե տու թյան որա կա կան 
վի ճա կը, այդ թվում՝ ժո ղովր դի լի ար-
ժեք իշ խա նու թյան ու պե տու թյան տա-
րած քային գե րա կա յու թյան ու նրա ան-
կա խու թյան երաշ խա վոր ման մի ջո ցով: 

Տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր վում է, որ 
պե տա կան իշ խա նու թյան և նրա ինք նիշ-
խա նու թյան սահ ման նե րի սահ մա նու մը 
կախ ված է այն հան գա ման քից, թե ինչ-
պես են պաշտ պան վում մար դու իրա-
վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը` որ պես 
այդ իշ խա նու թյան սահ մա նա փա կիչ ներ:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ ինք նիշ խա նու թյուն, պե-
տա կան ինք նիշ խա նու թյուն, պե տու թյան 
ինք նիշ խա նու թյան և մար դու իրա վունք-
նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն: 

 Պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան և 
մար դու իրա վունք նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյան և վեր ջին նե րիս սահ մա նադ րա կան 
ամ րագր ման ու կար գա վոր ման հիմ-

նախն դիր նե րը քա ղա քա կան և իրա վա-
կան այն հար ցադ րում նե րից են, որոնք 
կար ևոր վում են ինչ պես Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան 
սահ մա նադ րա կան բնու թագ րիչ նե րի 
հա մա տեքս տում, այն պես էլ ինք նիշ խան 
պե տու թյան կող մից իր քա ղա քա ցի նե րի 
կամքն ար տա հայ տե լու և նրանց իրա-
վունք ներն ու շա հերն ամ բողջ ծա վա լով 
ապա հո վե լու առու մով:

 Պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյունն 
իրե նից ներ կա յաց նում է կար ևոր քա-
ղա քա կան-ի րա վա կան սկզ բունք: Այդ 
սկզ բուն քով է սահ ման վում պե տու թյան 
որա կա կան վի ճա կը՝ ապա հո վե լով ժո-
ղովր դի լի ար ժեք իշ խա նու թյան ու պե-
տու թյան տա րած քային գե րա կա յու թյու-
նը և նրա ան կա խու թյու նը մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Զար գա ցած քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյուն ու նե ցող ժո ղովր դա վա րա-
կան պե տու թյուն նե րում բա ցար ձակ ինք-
նիշ խա նու թյան մա սին խոսք չի կա րող 
գնալ, քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյու-
նը օժտ ված չէ գոր ծո ղու թյուն նե րի բա-
ցար ձակ ազա տու թյամբ և առանց որ ևէ 
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հնա-
րա վո րու թյամբ: Այս առու մով իրա վա ցի 
են պրո ֆե սոր ներ Ա. Հա րու թյու նյա նը և 
Գ. Հա րու թյու նյա նը, որ իրա վունք նե րի 
ու ազա տու թյուն նե րի ան մի ջա կան գոր-
ծո ղու թյու նը են թադ րում է ան ձի, հա սա-
րա կու թյան և պե տու թյան միջև որո շա կի 
կա պե րի առ կա յու թյուն, որը երաշ խա վո-
րում է ան հա տի ինք նաի րաց ման իրա-
վա բա նա կան ան հրա ժեշտ ու բա վա րար 
նա խադ րյալ ներ [1, էջ 69-70]:

Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պե տա կան կա ռա վար ման ակա դե մի ա ,

ի րա վա գի տութ յան ամ բի ո ն, աս պի րանտ

ԻՆՔ ՆԻՇ ԽԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՄԱՐ ԴՈՒ ԻՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ  
ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ  

ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ
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Պե տու թյու նը և նրա մար մին նե րը 
իրենց գոր ծու նե ու թյու նում առա ջին հեր-
թին դի տարկ վում են որ պես ժո ղովր դի 
կամքն ար տա հայ տող և նրա իրա վունք-
ներն ու շա հե րը պաշտ պա նող ներ կա յա-
ցուց չա կան մար մին ներ:

 Մյուս կող մից՝ պե տու թյու նը չի կա-
րող օժտ ված լի նել հա րա բե րա կա նո րեն 
սահ մա նա փակ ված իշ խա նու թյամբ, քա-
նի որ կապ ված է ժո ղովր դի և առան ձին 
քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
հետ: Ինչ պես ար դա րա ցի ո րեն նկա տում 
է պրո ֆե սոր Բ.Ս.Էբ զե ևը, « հա մա ձայն 
հա սա րա կու թյան ժո ղովր դա վա րա կան 
ար ժե բա նու թյան՝ մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան իրա վունք ներն ու հիմ նա կան 
ազա տու թյուն նե րը հան գու ցային ցան-
կա ցած օրենս դի րի հա մար են» [2, էջ 171]:

 Միև նույն ժա մա նակ մար դու իրա-
վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը ոչ մի-
այն սահ մա նոմ են պե տա կան իշ խա նու-
թյան, այլ նաև հաս տա տում ազ գային 
ինք նիշ խա նու թյան բո վան դա կու թյան 
սահ ման նե րը: Որ ևէ ժո ղովր դի հա մար 
իրա կան ինք նիշ խա նու թյուն չի կա րող 
հա մար վել, եթե յու րա քան չյուր ան հատ 
չի տի րա պե տում իրա կան իրա վունք-
նե րին և ազա տու թյու ննե րին, որոնք 
օրենսդ րո րեն ապա հով ված և գործ նա-
կա նում ներդր ված չեն պե տու թյան իրա-
վա կի րա ռա կան գոր ծու նե ու թյու նում:

Մի ա ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է 
ընդգծել, որ ժո ղովր դի ինք նիշ խա նու-
թյան բա ցար ձակ ինք նա բավ լի նե լը ոչ 
պա կաս վտան գա վոր է, քան պե տա կան 
ինք նիշ խա նու թյան ան սահ մա նա փա-
կու թյու նը, հատ կա պես այն դեպ քե րում, 
երբ ազ գային կամ քի ար տա հայտ ման 
դե րը ստանձ նում են տա րա տե սակ քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը և շար-
ժում նե րը, որոնք կա րող են հե տապն դել 
ան գամ ժո ղովր դի իրա կան շա հե րին 
հա կա սող նպա տակ ներ: 

Ակն հայտ է հետ ևյա լը, որ ինչ պես 
պե տա կան, այն պես էլ ժո ղովր դի ինք-
նիշ խա նու թյան բա ցար ձա կա նաց ման 

ցան կա ցած մի տում նպաս տում է տո տա-
լի տար քա ղա քա կան հա մա կար գի ձևա-
վոր մա նը, ան ձի իրա կան ազա տու թյուն-
նե րի և իրա վունք նե րի գե րա կա յու թյան 
բա ցառ մա նը: Եվ այս առու մով տե ղին 
է մեջ բե րել քա ղա քա գետ Ա.Պե չե րի այն 
պն դու մը, ըստ որի՝ մարդ կու թյան խոր-
քային փո փո խու թյուն նե րի (գ լո բա լի-
զա ցի այի) կայս րու թյան դա րաշր ջա նում 
հենց պե տա կան ինք նիշ խա նու թյունն է 
դե պի նրա փր կու թյան ճա նա պար հի գլ-
խա վոր խո չըն դո տը [2, էջ 177]:

 Մար դու իրա վունք նե րի և ինք նիշ-
խա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյու նը, ըստ 
էու թյան, հա սա րա կա կան ու պե տա կան 
կյան քում ընդ հա նու րի և ան հա տա կա նի 
հա րա բե րակ ցու թյան խնդ րի բաղ կա-
ցու ցիչ մասն է կազ մում: Այս հա րա բե-
րակ ցու թյան ցան կա ցած շե ղում կա րող 
է հան գեց նել մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան ազա տու թյուն նե րի ու իրա-
վունք նե րի ան տես մա նը, կամ պե տա կա-
նու թյան և մարդ կու թյան հա մա կե ցու-
թյան կա նոն նե րի խարխլ մա նը:

 Այս տե ղից՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
3-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված նոր մե րի 
հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետ-
ևում է, որ՝ 

ա) ինք նիշ խա նու թյան իրաց ման շր-
ջա նա կում պե տու թյու նը ճա նա չում է 
մար դու հիմ նա կան իրա վունք ներն ու 
ազա տու թյուն նե րը՝ որ պես բարձ րա-
գույն ար ժեք ներ (1-ին մաս), 

բ) այդ իրա վունք ներն ու ազա տու-
թյուն նե րը կրում են բնա կան ու անօ-
տա րե լի բնույթ, ին չը են թադ րում է նաև 
սահ մա նել ինք նիշ խան պե տու թյան և 
նրա մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար 
ան ձանց ան մի ջա կան իրա վա բա նա կան 
պար տա կա նու թյուն ներ այդ ար ժեք նե րի 
առաջ նա հերթ պաշտ պա նու թյան նպա-
տա կով (1-ին մաս), 

գ) դրանք այն սո ցի ա լա կան ար-
ժեք ներն են, որոնց պաշտ պա նու թյու նը 
պետք է հա մա պա տաս խա նեց վի մի ջազ-
գային իրա վա կան չա փա նիշ նե րին (2-րդ 
մաս), 
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դ) այդ իրա վունք ներն ու ազա տու-
թյուն նե րը՝ որ պես ան մի ջա կան գոր ծող 
իրա վունք ներ, կրում են սահ մա նա փա կիչ 
բնույթ պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան 
իրա կա նաց ման հա մար (3-րդ մաս):

 Մար դու հիմ նա կան իրա վունք նե րի 
ու ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
խնդ րի լու ծու մը, սակայն, չպետք է պայ-
մա նա վոր ված լի նի դրանց՝ մի այն սահ-
մա նադ րու թյամբ ամ րագր մամբ: Տվյալ 
պա րա գա յում ակն հայտ է, որ խոս քը 
գնում է մար դու իրա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյան որա կա կան ար դի ա կա նաց-
ման և դրանց սահ մա նադ րաի րա վա կան 
գործ նա կան մե խա նիզ նե րի ստեղծ ման 
մա սին: 

Այս առու մով հարկ է նկա տի ու-
նե նալ, որ մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան 
կար գա վո րում նե րը, եթե, մի կող մից, 
իրա կա նաց նում են սո ցի ա լա կան գոր-
ծա ռույթ ներ՝ ուղղ ված դրանց իրաց ման 
սահ ման նե րի հաս տատ մա նը, ինչ պես 
նաև՝ այդ իրա վունք նե րի ու ազա տու-
թյուն նե րի իրա վա կան կար գա վոր ման 
սկզ բունք նե րի և դրանց ոլոր տային 
կար գա վոր ման հիմ քե րի ամ րագր մա նը, 
ապա, մյուս կող մից՝ ու նեն իրա վա կան 
ուղղ վա ծու թյուն, քա նի որ այդ կար գա-
վո րում նե րի մի ջո ցով են հաս տատ վում 
պե տա կան իշ խա նու թյան և դրա ինք-
նիշ խա նու թյան սահ ման նե րը: 

Այս պես՝ մար դու իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
երաշ խա վոր ման հա մա տեքս տում ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ հռ չակ վել են պե-
տա կան իշ խա նու թյան և դրա ինք նիշ-
խա նու թյան սահ ման նե րի սահ ման ման 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րը. 

ա) պե տու թյան և Սահ մա նադ րու-
թյամբ ու օրենք նե րով փոխ կապ վա ծու-
թյու նը (հոդվ. 5, մաս 1), 

բ) մար դու և քա ղա քա ցու իրա վունք-
նե րով ու ազա տու թյուն նե րով պե տու-
թյան սահ մա նա փակ վա ծու թյու նը (հոդվ. 
3, մաս 3), 

գ) մի ջազ գային իրա վուն քի սկզ բունք-

նե րին ու նոր մե րին հա մա պա տաս խան 
մար դու և քա ղա քա ցու իրա վունք նե րի 
ու ազա տու թյուն նե րի պաշտ պան վա ծու-
թյու նը (հոդվ. 3, մաս 2), 

դ) հա մայնք նե րում բնակ չու թյան տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման երաշ խա-
վո րու մը (հոդվ. 11.2), 

ե) Սահ մա նադ րու թյամբ և օրենք նե-
րով պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո-
նա տար ան ձանց լի ա զո րու թյուն նե րի 
տա րան ջատ վա ծու թյու նը (հոդվ. 5, մաս 
2) և այլն:

 Հենց սահ մա նադ րա կան այս սկզ-
բունք նե րի իրաց ման հա մա տեքս տում և 
պե տա կան իշ խա նու թյան ու դրա ինք-
նիշ խա նու թյան սահ ման նե րի շր ջա նա-
կում առա վել ար դի ա կան են դառ նում 
մար դու իրա վունք նե րի երաշ խա վոր-
ման ու պաշտ պա նու թյան խն դի րը: Ինչ-
պես ար դա րա ցի ո րեն նշում է ֆրան սի-
ա ցի հայտ նի մտա ծող Ժ. Մա րի տե նը. 
«Պե տու թյունն օգ տա գոր ծում է մար դու 
ու ղե ղը և էներ գի ան և վերջինս առանց 
մար դու իրե նից ոչինչ չի ներ կա յաց նում: 
Պե տու թյու նը գոր ծիք է մար դուն ծա-
ռայե լու հա մար, այն ոչ այլ ինչ է, քան 
մար մին, որին տր ված է իրա վունք իրա-
կա նաց նել իշ խա նու թյուն ու հար կադ-
րանք: Եվ հար կադ րել մար դուն ծա ռայել 
այդ գոր ծի քին, նշա նա կում է քա ղա քա-
կան այ լա սեր վա ծու թյուն: Եվ հե տո. ոչ 
թե մար դը գո յու թյուն ու նի պե տու թյան 
հա մար, այլ հա կա ռա կը` պե տու թյու նը 
գո յու թյուն ու նի մար դու հա մար» [3, էջ 
21]:

Այս տե ղից են թադր վում է, որ մար-
դու իրա վունք նե րի հիմ նախնդ րի գործ-
նա կան լու ծու մը պետք է իրա կա նաց վի 
եր կա կի գոր ծըն թաց նե րի հա մադր մամբ. 
մի կող մից, ան հրա ժեշտ է հս տա կո րեն 
սահ մա նել ան ձի նկատ մամբ պե տու թյան 
պար տա կա նու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րը, 
պա տաս խա նատ վու թյան կոնկ րետ ձևե-
րը և աս տի ճան նե րը, մյուս կող մից` հաս-
տա տել այն պի սի երաշ խիք ներ, որոնք 
կա պա հո վեն պե տու թյան, նրա մար մին-
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նե րի ու պաշ տո նա կա տար ան ձանց՝ կա-
մա յա կա նու թյուն նե րից ար դյու նա վետ 
պաշտ պա նու թյու նը: Այս խնդ րի լուծ ման 
առա վել ար դյու նա վետ ու ղի նե րից մե կը, 
ան կաս կած ժո ղովր դա վա րա կան հա-
սա րա կու թյան կա ռու ցու մն է, որը պետք 
է իրա կա նաց վի օրենս դիր, գոր ծա դիր և 
դա տա կան իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան-
ման ու հա վա սա րակշռ ման սկզ բուն քի 
հի ման վրա:

 Նույ նիսկ օրենս դիր իշ խա նու թյու-
նը, որն ու նակ է առա վել լի ար ժե քո րեն 
ար տա հայ տել ու ժո ղովր դի ինք նիշ-
խա նու թյու նը ներ կա յա ցուց չա կան ժո-
ղովր դա վա րու թյան մի ջո ցով, նույն պես 
օժտ ված չէ ան սահ մա նա փակ իշ խա-
նու թյամբ: Չնա յած որ խորհր դա րա նա-
կան վե րահս կո ղու թյու նը մար դու իրա-
վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
կար ևո րա գուն մե խա նիզմ նե րից մե կն է, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, չպետք է բա ցա ռել 
սահ մա նադ րա կան այն պի սի ինս տի-
տուտ նե րի դե րա կա տա րու թյու նը, ինչ-
պի սիք են՝ հան րաք վեն, ընտ րու թյուն նե-
րը կամ ժո ղովր դի կամ քի ան մի ջա կան 
ար տա հայտ ման այլ ձևեր1:

Այս պի սով, եթե Սահ մա նադ րու թյու նը 
հաս տա տում է պե տու թյան և մար դու ու 
քա ղա քա ցու միջև հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նա րար հիմ քե րը, ապա այդ փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րում ժո ղովր դա կան 
ինք նիշ խա նու թյու նը դի տարկ վում է պե-
տա կան ինք նիշ խա նու թյան, դրա գե րա-

1  Պետության և ժողովրդի միջև փոխհարա բերու
թյուն ների խնդրի ժողովրդավարական տեսլականն 
իր արտացոլում ն է ստացել միջազգային իրավունքի 
նորմաներում: Այսպես, օրինակ, Եվրոպայում  ան
վտան գության և համագործակցության խորհրդակ ցու
թյան 1975 թվականի օգոստոսի 1ի եզրափակիչ փաս
տաթղթում, բացահայտելով ժողովուրդների ու ազգերի 
իրավահավասարության և սեփական ճա կա տա գրով 
տնօրինելու իրավունքների սկզբունքների բո վան
դակությունը, հաստատվել է, որ «բոլոր ազ գու թյունները 
միշտ իրավունք ունեն ինչպես և երբ ցան կա նում  են 
լիարժեք ազատության պայմաններում  սահ մանել իրենց 
ներքին և արտաքին քաղաքական կար գավիճակը», 
ինչպես նաև «ըստ սեփական հայե ցո ղության՝ 
իրականացնելու իրենց քաղաքական, տն տե սական, 
սոցիալական և մշակութային զար գա ցում  ները»:

կա յու թյան, ան կա խու թյան և ինք նու րույ-
նու թյան հիմ քը: 

Սա կայն, ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ-
նել այն, որ պե տու թյան և ժո ղովր դի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը չեն կա րող 
բնու թագր վել որ պես իրա վա հա վա սար: 
Ակն հայտ է, որ ժո ղո վուր դը հան դի սա-
նում է ինք նիշ խա նու թյան մի ակ կրո ղը, 
հետ ևա բար, նրան է վե րա պահ ված պե-
տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ նրա 
գե րա կա դե րա կա տա րու մը: 

 Բա ցի դրա նից՝ Սահ մա նադ րու թյու նը 
մի ա ժա մա նակ իրա կա նաց նում է կար-
ևոր և մե կը մյու սի հետ սեր տո րեն կապ-
ված գոր ծա ռույթ ներ. մի կող մից, այն 
հան դի սա նում է օրենք, որի մի ջո ցով 
ժո ղո վուր դը հիմ նադ րում է պե տու թյան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա րար և ղե կա վար 
սկզ բունք նե րը, մյուս կող մից, այն հան-
դես է գա լիս որ պես օրենք, որով սահ-
ման վում է իրա վուն քի այլ սուբյեկտ նե րի 
իրա վա կան դրու թյու նը՝ մի ա ժա մա նակ, 
կար գա վո րե լով վեր ջին նե րիս իրա վա-
կան վար քա գի ծը:

 Հենց այս հիմ նա վոր մամբ՝ պե տու-
թյան սահ մա նադ րա կան պար տա վո րու-
թյուն նե րը բնու թագր վում են առանձ նա-
հա տուկ սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյամբ, 
քա նի որ հատ կա պես դրանք են երաշ-
խա վո րում և՛ սահ մա նադ րա կան կա-
ռուց ված քի կա յու նու թյու նը, և՛ հա-
սա րա կու թյան ժո ղովր դա վա րա կան 
ինս տի տուտ նե րի ար դյու նա վե տու թյու-
նը, և՛ ան ձի իրա վունք նե րի ու ազա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ապա հո-
վու մը:

 Մար դու իրա վունք նե րի ապա հով ման 
սահ մա նադ րա կան պրակ տի կան վկա-
յում է, որ քա ղա քա ցի նե րի սուբյեկ տիվ 
իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
նոր մա տի վային իրա վա կան բո վան դա-
կու թյու նը սահ ման վում է եր կա կի նշա-
նա կու թյամբ. մի դեպ քում, հիմ նա կան 
օրեն քով հռ չակ վում է մար դու և քա-
ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան կոնկ րետ 
իրա վուն քը, մեկ այլ դեպ քում` Սահ-
մա նադ րու թյու նը այդ պես էլ չի բա ցա-
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հայ տում այդ իրա վուն քի իրաց ման և 
այն կրո ղի իրա վա սու թյան շր ջա նա-
կը՝ բա վա րա րե լով մի այն պե տու թյան 
պար տա կա նու թյուն նե րի թվարկ մամբ 
(Սահ մա նադ րու թյան 8, 14, 48-րդ և այլ 
հոդ ված ներ):

Ան կախ սահ մա նադ րա կան իրա-
վունք նե րի ամ րագր ման ձևից՝ պե տու-
թյան սահ մա նադ րա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րի իրա կա նա ցումն ինք նին 
ըն կալ վում է որ պես քա ղա քա ցի նե րի 
իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի, 
նրանց օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա-
նու թյան ապա հո վում և նյու թա կան, քա-
ղա քա կան ու հոգ ևոր պա հանջ մունք նե-
րի բա վա րա րում:

 Ակն հայտ է նաև այն, որ բա ցի սո ցի ա-
լա կան կար ևո րու թյու նից ու նշա նա կու-
թյու նից, պե տու թյան սահ մա նադ րա կան 
պար տա վո րու թյուն նե րը ու նեն նաև էա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Դրանք 
իրեն ցից ներ կա յաց նում են քա ղա քա-
կան, բա րո յա կան և իրա վա բա նա կան 
սկզ բունք նե րի հա մա կարգ, որոնք կար-
գա վո րում են պե տու թյան, հա սա րա կու-
թյան և ան հա տի միջև փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րը: 

Բա ցի դրա նից այդ պար տա վո րու-
թյուն նե րը տար բեր վում են ձևա կան 
որո շա կի ու թյան բա ցա կա յու թյամբ, 
որը բնո րոշ է հիմ նա կա նում ճյու ղային 
օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի հա-
մար: Վեր ջին հան գա ման քը հնա րա-
վոր է դարձ նում դրանք վե րա նայել և 
գնա հա տել իրա վուն քի այլ ոլորտ նե րի 
հա մար բնո րոշ իրա վա բա նա կան իրա-

վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
տե սան կյուն նե րից:

 Կա տա րե լով ամ փո փում՝ ան հրա-
ժեշտ է նշել, որ պե տու թյու նը, պե տա կան 
ու տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րը և նրանց պաշ տո նա տար ան-
ձինք իրենց լի ա զո րու թյուն նե րի իրա կա-
նաց ման ժա մա նակ սահ մա նա փակ ված 
են մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան 
իրա վունք նե րով ու ազա տու թյուն նե-
րով, և այդ լի ա զո րու թյուն նե րը պետք է 
իրա կա նաց վեն այն պես, որ ապա հո վեն 
ժո ղովր դի իրա կան իշ խա նու թյու նը և 
նրա կող մից պե տու թյան վե րա պահ ված 
ինք նիշ խա նու թյու նը, հա մա պա տաս խան 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան և իրա վա-
կան պայ ման ներ ստեղ ծե լու պայ մա-
նով: Այդ պի սի պայ ման ներ և իրա վա-
կան նա խադ րյալ ներ երաշ խա վոր ված 
են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3, 5 և այլ 
հոդ ված նե րով, որոնք, սա կայն, մար դու 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տե-
սան կյու նից որա կա կան ար դի ա կա նաց-
ման և դրանց սահ մա նադ րաի րա վա կան 
իրաց ման նոր կա ռու ցա կար գեր ստեղ-
ծե լու կա րիք ու նեն: Աս վա ծի հա մա-
տեքս տում տե ղին է մեջ բե րել այն խոս-
քը, որ ազա տու թյու նը, իս կա պես, այն 
է, որ պե տու թյու նը հա սա րա կու թյու նից 
վեր կանգ նած մարմ նից վե րած վի այն-
պի սի մարմ նի, որ պես զի լի ար ժե քո րեն 
կա րո ղա նա ծա ռայել այդ նույն հա սա-
րա կու թյա նը [2, էջ 181]:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
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Վեր լուծ վել են Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան Զին ված ու ժե րում ռազ-
մա կան կր թու թյան ի րա կա նաց ման 
քա ղա քա կան-ի րա վա կան ո րոշ հիմ-
նախն դիր ներ և ը ստ այդմ՝ նա խանշ վել 
են դրանց հաղ թա հար ման հնա րա վոր 
ո ւղ ղու թյուն նե րը: Ու սում նա սի րու թյան 
տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյունք-
նե րի հի ման վրա ներ կա յաց ված են այն 
օ րենսդ րա կան բաց թո ղում նե րը, ո րոնք 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են գոր-
ծում Զին ված ու ժե րում զին ծա ռայող նե-
րի ռազ մա կան կր թու թյունն ար դյու նա-
վետ կեր պով կազ մա կեր պե լու վրա: Այդ 
բաց թո ղում նե րի շարքին են դաս վում. 

ա) տվյալ ո լոր տը կար գա վո րող մի-
աս նա կան ի րա վա կան-նոր մա տիվ ակ-
տի չլի նե լը,

 բ) ո լոր տը կար գա վոր վում է ոչ 
օ րենսդ րա կան, այլ են թաօ րենսդ րա կան 
մա կար դա կում: 

Վեր լուծ ված է նաև այն ան հրա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում նե րի հա մա խում բը, ո րոնց 
հա մա կար գային մո տեց մամբ ի րա կա-
նա ցու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե-
ռի ՀՀ ռազ մակր թա կան տի րույ թը հա-
մա պա տաս խա նեց նելու մի ջազ գային 
չա փո րո շիչ նե րին և այդ գոր ծըն թա ցի 
ի րա կա նաց ման հա մար ա պա հո վելու 
ան հրա ժեշտ ի րա վա կան հիմ քեր: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ՝ ռազ մա կան կր թու-
թյան հա մա կարգ, ռազ մակր թա կան 
գոր ծըն թա ցի ի րա վա կան-քա ղա քա կան 
հիմ նախն դիր ներ, կր թու թյան հա ջոր-
դա կա նու թյուն, ե ռաս տի ճան կր թա կան 

հա մա կարգ: 
ՀՀ Զին ված ու ժե րում զին ծա ռայող-

նե րի ռազ մա կան կր թու թյունն առ այ սօր 
կազ մա կերպ վում և ի րա կա նաց վում է 
ըն թա ցիկ ի րա վա կան ակ տե րի, այդ 
թվում՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում-
նե րի և պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 
հրա ման նե րի հի ման վրա [3]: Ը նդ հա-
նուր հայե ցա կար գային մո տեց մում չու-
նե նա լու պայ ման նե րում՝ Հա յաս տա նի 
կր թա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ 
մա սը կազ մող ռազ մակր թա կան հա մա-
կար գը զար գա նում է նվազ տեմ պե րով, 
ին չը դժ վա րու թյուն ներ է ա ռա ջաց նում 
զին ված ու ժե րի սպա յա կան և են թաս-
պա յա կան կազ մե րի կադ րային ճկուն 
քա ղա քա կա նու թյան, նրանց ո րա կա վոր-
ման բարձ րաց ման գոր ծում: Նկա տի ու-
նե նա լով, որ պաշտ պա նա կան բա րե փո-
խում նե րի հա մա տեքս տում ռազ մա կան 
կր թու թյան հա մա կար գի զար գա ցու մը 
գե րա կա խն դիր է՝ կա րիք է զգաց վում 
ի րա վա կան ամ րագր ման են թար կելու 
մի աս նա կան հայե ցա կար գային մո տե-
ցում նե րը [1], ո րոնք հնա րա վո րու թյուն 
կտան էլ ա վե լի ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց նելու բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող 
կադ րե րի պատ րաս տումն ու ա ռաջ խա-
ղա ցու մը [8, էջ 258]:

2010-2015 թվա կան նե րի պաշտ պա-
նա կան բա րե փո խում նե րի շր ջա նա կում 
2010 թվա կա նին ձևա վոր վել էր միջ գե-
րա տես չա կան աշ խա տան քային խումբ, 
ո րի նպա տակն էր մշա կել ՀՀ ռազ մա կան 
կր թու թյան հայե ցա կար գի նա խա գի ծը: 
Խմ բի կազ մում ը նդ գրկ վել է ին ներ կա-

ՍԱՐ ԳԻՍ ԿԵ ԳԻ ՇՅԱՆ
ՀՀ Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, Դ. Կա նա յա նի ան վան Ազ գային ռազ մա վա րա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տի, պե տի խորհր դա կան-ի րա վա բան 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ ՌԱԶ ՄԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ  
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ  

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ-Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱԴՐՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ
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յա ցու ցիչ ներ ՀՀ ՊՆ և ԶՈւ ԳՇ շա հագր-
գիռ ստո րա բա ժա նում նե րից, այդ թվում՝ 
ռազ մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րից, ՊՆ ազ գային ռազ մա վա րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ի նս տի տու տից, 
ի նչ պես նաև՝ փոր ձա գետ ներ ՀՀ կր թու-
թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյու նից, 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե-
մի այից, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նից, Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նից, 
ի նչ պես նաև՝ Խ. Ա բո վյա նի ան վան հայ-
կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նից: 

Աշ խա տան քային խմ բի կող մից կա-
տար ված ին տեն սիվ աշ խա տանք նե րի 
ար դյուն քում ստեղծ վեց ՀՀ ռազ մա կան 
կր թու թյան հայե ցա կար գի նա խա գիծ, 
ո րը պար բե րա բար քն նարկ վում էր ՀՀ 
ՊՆ և ԶՈւ ԳՇ վար չու թյուն նե րում, ի սկ 
2011 թվա կա նի ըն թաց քում՝ նաև Հա-
յաս տան այ ցե լած ՆԱ ՏՕ-ի փոր ձա գի-
տա կան խմ բե րի հետ: Աշ խա տան քային 
խմ բի կող մից քն նար կում ներն ա վար-
տե լուց հե տո լրամ շակ ված նա խա գի ծը 
2011 թվա կա նին ներ կա յաց վեց պե տա-
կան շա հագր գիռ մար մին նե րի քն նարկ-
մա նը, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ ար դա րա-
դա տու թյան, կր թու թյան և գի տու թյան, 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյուն ներ, ՀՀ 
Նա խա գա հի աշ խա տա կազմ, գլ խա վոր 
ռազ մա կան տես չու թյուն, ազ գային ան-
վտան գու թյան խոր հուրդ, ՀՀ ոս տի կա-
նու թյուն և ազ գային ան վտան գու թյան 
ծա ռա յու թյուն: Ստաց ված ա ռար կու-
թյուն ներն ու ա ռա ջար կու թյուն նե րը դր-
վե ցին քն նարկ ման ներ քին աշ խա տան-
քային խմ բի կող մից` ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում ներգ րա վե լով հա մա պա տաս-
խան փոր ձա գետ նե րի: Լրամ շակ ված 
նա խագ ծի փա թե թը 2011 թվա կա նի 
նոյեմ բե րին ներ կա յաց վել է ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան քն նարկ մա նը: ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան աշ խա տա կազ մից նա խագ ծի 
վե րա բե րյալ կար ծիք ներ են ստաց վել 
պե տաի րա վա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա-
վա բա նա կան վար չու թյուն նե րից և ՀՀ 

վար չա պե տի խորհր դա կա նից: Ար ված 
ա ռա ջար կու թյուն նե րը մե ծա մա սամբ 
ըն դուն վել են, մյուս ներն էլ հա մա ձայ-
նեց վել ա ռա ջար կու թյուն նե րի հե ղի նակ-
նե րի հետ: 

Ար դյուն քում ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մից հա վա նու թյան ար ժա նա ցան 
և հաս տատ վե ցին ե րեք կար ևոր փաս-
տաթղ թեր՝ ՀՀ ռազ մա կան կր թու թյան 
հայե ցա կար գը, սպա յա կան կազ մի 
պատ րաստ ման փու լե րի ճա նա պար-
հային քար տե զը և հայե ցա կար գի ա պա-
հով ման մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը [5]: 
ՀՀ ռազ մա կան կր թու թյան հայե ցա-
կար գը ռազ մա կան կր թու թյան նպա-
տակ նե րի և խն դիր նե րի նկատ մամբ 
պաշ տո նա կան մո տե ցում նե րի հա մա-
կարգ է: Նա խանշ վում են ռազ մա կան 
կր թու թյան գոր ծող հա մա կար գի բա-
րե փո խում նե րի ո ւղ ղու թյուն նե րը, մաս-
նա վո րա պես՝ ռազ մա կան կր թու թյան 
շա րու նա կա կա նու թյու նը, ե ռաս տի ճան 
կր թա կան հա մա կար գի ներդ րու մը, հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը ազ գային և մի-
ջազ գային ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի հետ (ի նչ պես զին վո րա կան, 
այն պես էլ քա ղա քա ցի ա կան), գի տա-
կան ու գի տա տեխ նի կա կան կադ րե րի 
պատ րաս տու մը, վե րա պատ րաս տու մը, 
ո րա կա վո րու մը, ռազ մա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում են թաս պա յա կան կազ-
մի կր թու թյան նե րա ռու մը, ի նչ պես նաև 
նա խա զո րա կո չային պատ րաս տու թյան 
դի տու մը՝ որ պես սպա յա կան պատ րաս-
տու թյան փուլ: Ամ րագր վում են նաև 
հայե ցա կար գի նպա տա կը և խն դիր նե-
րը, այդ թվում՝

1) ռազ մա կան կր թու թյան հա մա պա-
տաս խա նե ցու մը պե տա կան կր թա կան 
չա փո րո շիչ նե րի պա հանջ նե րին, 

2) ռազ մա կան կր թու թյան հա մա կար-
գի զար գաց ման և կա տա րե լա գործ ման 
ու ղի նե րի նա խան շու մը,

3) պաշ տո նե ա կան ա ռաջ խա ղաց ման 
ու ղեգ ծի նա խան շու մը,

4) ռազ մա կան կր թու թյան փու լե րի 
շա րու նա կա կա նու թյան և ներ դաշ նա-
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կու թյան ա պա հո վու մը,
5) ռազ մակր թա կան գոր ծըն թա ցի 

կա ռա վար ման և ռազ մա կան կր թու թյան 
զար գաց ման կար ճա ժամ կետ, միջ նա-
ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ պլա նա-
վոր ման նա խան շու մը:

 Հայե ցա կար գում հս տա կեց վեց, որ 
ռազ մա կան կր թու թյան հա մա կար գը 
ՀՀ ը նդ հա նուր կր թա կան հա մա կար գի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է և ա պա հո վում 
է շա րու նա կա կան կր թու թյան ի րա կա-
նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ կր թա կան 
մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյուն` 
լայ նո րեն կի րա ռե լով ժա մա նա կա կից 
նո րա րա կան կր թա կան և տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գի ա նե րը: Սահ ման-
վե ցին սպա յա կան կազ մի պատ րաս-
տու թյան փու լե րը (նա խա զո րա կո չային 
պատ րաս տու թյան, կրտ սեր, ա վագ և 
բարձ րա գույն սպա յա կան կազ մե րի կր-
թու թյան փու լեր), ի նչ պես նաև են թաս-
պա յա կան կազ մի կր թու թյու նը՝ որ պես 
մեկ օ ղա կում սեր ժանտ նե րի, ա վագ-
նե րի ու են թաս պա նե րի պատ րաս տու-
թյան ե րաշ խիք: Հայե ցա կար գում տեղ 
գտան նաև ա ռան ձին դրույթ ներ, ո րոնք 
վե րա բե րում են գի տա կան և դա սա խո-
սա կան ան ձնա կազ մի պատ րաստ մա նը, 
վե րա պատ րաստ մանն ու ո րա կա վոր-
ման բարձ րաց մա նը, ազ գային և մի-
ջազ գային ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյա նը` ՀՀ 
զին ված ու ժե րի հա մար ան հրա ժեշտ 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման, օ տա-
րերկ րյա պե տու թյան գի տակր թա կան 
նե րու ժի օգ տա գործ ման, ի նչ պես նաև 
դաշ նա կից և գոր ծըն կեր պե տու թյուն-
նե րի զին ված ու ժե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ա պա հով ման նպա տա կով: 
Հայե ցա կար գում ամ րագր վեց նաև միջ-
գե րա տես չա կան ձևա չա փով պաշտ պա-
նա կան-ա նվ տան գային քա ղա քա գի-
տա կան բարձ րա գույն, հետ բու հա կան և 
լրա ցու ցիչ կր թու թյան կազ մա կերպ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րի ա պա հո վու մը 
պետք է ի րա կա նաց վի ՀՀ ՊՆ ազ գային 
ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե-

րի ի նս տի տու տի կեր պա փոխ ման ար-
դյուն քում ստեղծ վե լիք պաշտ պա նա կան 
ազ գային հե տա զո տա կան հա մա լա սա-
րա նի շր ջա նակ նե րում: 

Ամ րագր վե ցին նաև զին ված ու ժե-
րի սպա յա կան կազ մի պատ րաս տու-
թյան փու լե րի ճա նա պար հային քար տե-
զը, նա խանշ վե ցին սպա յա կան կազ մի 
պատ րաստ ման, վե րա պատ րաստ ման և 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման փու լե րը՝ 
ը ստ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե-
րի և ա կն կալ վող զին վո րա կան պաշ-
տոն նե րի: Ը ստ փու լե րի՝ հս տա կեց վե-
ցին այն քայ լե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են 
կոնկ րետ ո րա կա վոր ման և այդ ո րա կա-
վոր ման ար դյուն քում՝ պաշ տո նե ա կան 
ա ռաջ խա ղաց ման հա մար: Ը ստ այդմ՝ 
ա ռա ջադր վե ցին սպա յա կան կազ մի 
պատ րաս տու թյան հետ ևյալ փու լե րը՝

- կրտ սեր սպա յա կան կազ մի կր թու-
թյան փուլ, ո րն ա պա հով վում է մար-
տա վա րա կան մա կար դա կում ռազ մա-
կան գի տե լիք նե րին և հմ տու թյուն նե րին 
տի րա պե տող, ա ռա ջա տա րի ու հրա-
մա նա տա րի ու նա կու թյուն նե րով օ ժտ-
ված սպա յա կան կազ մի պատ րաս տում, 
վե րա պատ րաս տում և ո րա կա վոր ման 
բարձ րա ցում,

- ա վագ սպա յա կան կազ մի կր թու թյան 
փուլ, ո րն ա պա հով վում է օ պե րա տիվ-
մար տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի կա ռա վար ման և շտա բային աշ խա-
տանք նե րին տի րա պե տող բարձ րա գույն 
ռազ մա կան կր թու թյամբ սպա նե րի պատ-
րաս տում ու վե րա պատ րաս տում,

- բարձ րա գույն սպա յա կան կազ մի 
կր թու թյան փուլ, ո րն ա պա հով վում է 
զին վո րա կան կամ պե տա կան այլ ղե կա-
վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց 
կր թու թյունն ու վե րա պատ րաս տու մը: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը` 
կա րե լի է նշել, որ հայե ցա կար գով նա-
խանշ վել են ռազ մա կան կր թու թյան 
գոր ծող հա մա կար գի բա րե փո խում նե-
րի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րը, մաս-
նա վո րա պես՝ ռազ մա կան կր թու թյան 
շա րու նա կա կա նու թյու նը, ե ռաս տի ճան 
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կր թա կան հա մա կար գի ներդ րու մը, 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, գի տա-
կան և գի տա տեխ նի կա կան կադ րե րի 
պատ րաս տու մը, վե րա պատ րաս տու մը, 
ո րա կա վո րու մը, ռազ մա կան կր թու թյան 
հա մա կար գում են թաս պա յա կան կազ-
մի կր թու թյան նե րա ռու մը, ի նչ պես նաև 
նա խա զո րա կո չային պատ րաս տու թյան 
դի տու մը՝ որ պես սպա յա կան պատ-
րաս տու թյան փուլ: Ե րաշ խա վոր վել 
են յու րա քան չյուր պաշ տո նի ու հա մա-
պա տաս խան կր թա կան չա փա նիշ նե րի 
տրա մա բա նա կան կա պը, բարձ րաց վել 
են հա յաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի և ար տա սահ մա նյան ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի դերն 
ու նշա նա կու թյու նը ՀՀ ԶՈւ սպա յա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման, ար տերկ րի 
գի տակր թա կան նե րու ժի կի րառ ման, 
ի նչ պես նաև դաշ նա կից և գոր ծըն կեր 
պե տու թյուն նե րի զին ված ու ժե րի հետ 
փոխ գոր ծու նա կու թյան ա պա հով ման 
գոր ծում: Կար ևոր վել է նաև ստեղծ վե լիք 
պաշտ պա նա կան ազ գային հե տա զո-
տա կան հա մալ սա րա նի կող մից միջ գե-
րա տես չա կան ձևա չա փով ի րա կա նաց-
վե լիք պաշտ պա նա կան-ա նվ տան գային 
քա ղա քա գի տա կան բարձ րա գույն, հետ-
բու հա կան և լրա ցու ցիչ կր թու թյան կազ-
մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Յու րա քան չյուր զին ծա ռայո ղի պատ-
րաս տու մը, վե րա պատ րաս տումն ու 
ո րա կա վոր ման բարձ րա ցու մը, ի նչ պես 
նաև պաշ տո նե ա կան ա ռաջ խա ղա ցու-
մը՝ ը ստ զբա ղեց րած պաշ տո նի և կոչ-
ման, ան հրա ժեշտ պա հանջ են դառ-
նում այդ փաս տաթղ թով: Ար դյուն քում, 
բարձ րա գույն ռազ մա կան կր թու թյունն 
ի րե նից ներ կա յաց նե լու է ոչ թե մեկ քայ-
լից բաղ կա ցած կր թա կան գոր ծու նե ու-
թյուն, այլ` հա մա կարգ, ո րը բաղ կա ցած 
է մի քա նի ան բա ժան, շա րու նա կա կան 
կր թա կան տար րե րից` դա սըն թաց նե րից, 
վե րա պատ րաս տում նե րից, որ տեղ մե կը 
հիմն վում, ներ կա ռուց վում է մյու սի վրա 
և ո րոնց կա պող օ ղակն են հան դի սա-

նա լու զին ծա ռայող նե րի ծա ռա յու թյան 
ըն թաց քում ձեռք բեր ված փորձն ու գի-
տե լիք նե րը: 

Որ պես վերջ նա կան ար դյունք` նպա-
տակ է դի տարկ վում մշա կելու ՀՀ ԶՈՒ-ի 
են թաս պա յա կան (պ րո ֆե սի ո նալ սեր-
ժան տա կան) կազ մի կր թու թյան և 
վար ժանք նե րի, ի նչ պես նաև ՀՀ ԶՈՒ-ի 
սպա յա կան կազ մի ա կա դե մի ա կան 
կրթու թյան հա մա կար գը` ՀՀ քա ղա քա ցի-
ա կան բարձ րա գույն կր թու թյան չա փա-
նիշ նե րին և Բո լո նի այի գոր ծըն թա ցին 
հա մա հունչ: Դրա հա մար էլ փոր ձա ռու, 
ե րի տա սարդ և ե ռան դուն զին վո րա կան 
մաս նա գետ նե րի ներ դաշ նակ զար գա-
ցու մը` հայ զին վո րա կա նու թյան լա վա-
գույն ա վան դույթ նե րի պահ պան մամբ 
և բազ մա պատկ մամբ, հան դի սա ցել և 
միշտ էլ հան դի սա նա լու է ՀՀ զին ված 
ու ժե րի բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշտ 
ու ղե կի ցը, քան ի որ հայոց բա նա կը կա-
րող է լի նել հզոր և մար տու նակ՝ մի այն 
վեր ջի նիս կազ մում ու նե նա լով զին վո-
րա կա նի պա տի վը պա հող ու պաշ տող 
նվի րյալ ներ [9, էջ 64]:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու-
թյան կող մից մշակ վել և ՀՀ կա ռա վա-
րու թյան կող մից հաս տատ վել է նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռազ-
մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ 
ըն դու նե լու թյան ու օ տա րերկ րյա պե տու-
թյուն նե րի ռազ մաու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում սո վո րե լու հա մար 
թեկ նա ծու նե րի ը նտ րու թյան կար գը [4]: 
Այդ փաս տաթղ թի ըն դուն ման ան հրա-
ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է « Զի-
նա պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի այն 
դրույ թի պա հան ջով, հա մա ձայն ո րի՝ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյու նը պետք է հաս տա տի 
ռազ մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի ըն դու նե լու թյան կար գը [3, հոդ-
ված 10]: 

Մինչ այդ ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա-
խա րա րու թյան ռազ մաու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ ըն դու նե լու թյան 
և օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ռազ-
մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
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սո վո րե լու հա մար թեկ նա ծու նե րի ը նտ-
րու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վոր վում է ին ՀՀ պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րի հա մա պա տաս խան 
հրա մա նով, ին չի հետ ևան քով ա ռա ջա-
նում է ին ոչ մի այն ի րա վա կան բնույ թի 
խն դիր ներ (« Զի նա պար տու թյան մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան դրույ թի 
պա հան ջի մա սով), այլ նաև ո րո շա կի 
կի րա ռա կան բար դու թյուն ներ: Մաս նա-
վո րա պես, այդ կար գե րը հաս տատ ված 
է ին ա ռան ձին հրա ման նե րով, ին չը բար-
դու թյուն ներ էր ստեղ ծում դրան ցում 
զե տեղ ված դրույթ նե րի մի աս նա կան 
կի րարկ ման և մի մյանց միջև հա մա պա-
տաս խա նու թյան ա պա հով ման ա ռու մով:

 Փաս տո րեն՝ ռազ մա կան կր թու թյան 
բնա գա վա ռում ՀՀ պաշտ պա նու թյան 
նա խա րա րու թյու նը որ դեգ րեց ա ռա-
վել մի աս նա կան և ճկուն քա ղա քա կա-
նու թյուն՝ հա մա կարգ ված ե ղա նա կով 
կար գա վո րե լով ռազ մաու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն ներ ըն դու նե լու թյան և 
դրա հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Դրա նով ի սկ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
կող մից մի աս նա կան կար գա վոր ման 
են են թարկ վում ՀՀ ռազ մաու սում նա-
կան հաս տա տու թյուն ներ ըն դու նե լու-
թյան և օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե-
րում սո վո րե լու հա մար թեկ նա ծու նե րի 
ը նտ րու թյան հետ կապ ված հա րա բե-
րու թյուն նե րը՝ հիմք ըն դու նե լով « Զի նա-
պար տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա-
պա տաս խան դրույ թի պա հան ջը:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ ռազ մա կան 
կրթու թյու նը իր նշա նա կային ար ժե քայ-
նու թյամբ կա րե լի է դի տար կել եր կու տե-
սան կյու նից: Նախ՝ այն ա ռանձ նաց ված է 
ե րկ րի ը նդ հա նուր կր թա կան և ու սում նա-
կան գոր ծըն թաց նե րից, և ե րկ րորդ՝ տվյալ 
հա մա կար գը խիստ ա րժ ևոր վում է ՀՀ 
զին ված ու ժե րի ո րա կա կան ա ռա ջըն թա-
ցի ե րաշ խա վոր ման ըն թա ցա կար գե րում: 
Հա յաս տա նի ազ գային ան վտան գու թյան 
ո լոր տի հայտ նի մաս նա գետ Հ. Քո թան-
ջյա նի բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն նե րից 
մե կում հս տակ դա սա կարգ մամբ ներ-

կա յաց վում է Հան րա պե տու թյան ան-
վտան գու թյան դեմ ո ւղղ ված ար տա քին 
և ներ քին սպառ նա լիք նե րը, ո րոնք ի րենց 
հեր թին ը ստ բնույ թի ա ռանձ նաց ված են 
հա մա չափ ու ան հա մա չափ խմ բե րում [7, 
էջ 242, 249]: Ներ քին ան հա մա չափ սպառ-
նա լիք նե րի շար քում պրո ֆե սո րի կող մից 
դի տարկ վում են սո ցի ա լա կան շեր տա-
վոր ման խո րա ցումն ու աղ քա տու թյու նը, 
կո ռուպ ցի ոն դրս ևո րում նե րը, պե տա կան 
հա մա կար գի նկատ մամբ ժո ղովր դա-
վա րա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծում 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի դե րի նվա զու մը, իշ խա նու թյուն նե րի 
հան դեպ ան վս տա հու թյան խո րա ցու մը, 
հա սա րա կու թյան ազ դե ցիկ խմ բե րի միջև 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթնո լոր տի 
ձևա վո րու մը և իշ խա նու թյուն նե րին ան-
հնա զան դու թյան հնա րա վոր դրս ևո րում-
նե րը, ժո ղովր դագ րա կան բա ցա սա կան 
մի տում ներն ու ար տա գաղ թը, խոս քի 
ա զա տու թյան ոչ լի ար ժե քու թյու նը, ի նչ-
պես նաև ա ռանձ նա կի ը նդ գծ վում է գի-
տա կան ու մշա կու թային նե րու ժի շա րու-
նակ վող ար տա հոս քը, գի տակրթա կան 
գոր ծըն թաց նե րի հետ ևո ղա կան զար-
գա ցու մը, մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին 
հա մա պա տաս խան՝ կր թա կան հա մա-
կար գի առ կա յու թյու նը և այլն [6, էջ 686-
688]: 

Այս պի սով՝ պետք է փաս տել, որ մեր 
ե րկ րի պաշտ պա նու թյան բնա գա վա ռում 
սկիզբ ա ռած և ար դեն ի սկ նշա նա կա-
լի ձեռք բե րում նե րով ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րի շնոր հիվ ոչ հե ռու 
ա պա գա յում հնա րա վոր կլի նի Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես 
ու նե նալ մի ջազ գային բո լոր չա փա նիշ-
նե րին հա մա պա տաս խա նող ո րա կյալ 
ռազ մա կան կր թու թյան հա մա կարգ, ո րի 
շր ջա նա վարտ նե րը կհա մալ րեն ոչ մի-
այն պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան 
հա մա կար գը, այլ նաև պե տա կան հա-
մա կար գի այլ կար ևոր օ ղակ ներ: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
28.02.2015
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6.  Հա յաս տա նի ազ գային ան վտան գու թյանն ո ւղղ ված մար տահ րա վեր նե րը. ազ գային ան
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Исследованы некоторые политикоправовые проблемы военнообразовательного про
цесса в ВС РА и представлены возможные направления их преодоления. На основе резуль
татов анализа данных настоящего исследования представлены те упущения в сфере зако
нодательства РА, которые отрицательно влияют на эффективность организации процесса 
военного образования военнослужащих.

Проанализирована также совокупность тех необходимых мероприятий, системное осу
ществление которых позволит в правовом аспекте привести систему военного образования 
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Some politicallegal issues of the military education process in the armed forces of the Republic 
of Armenia have been analyzed and accordingly a number of possible ways of overcoming them 
have been outlined. Based on the results of the study the legislative gaps that have a negative effect 
on the efficient organization process of military education of the servicemen in the armed forces 
are presented. These gaps include: a) the lack of a single legal normative act regulating the field, 
b) the sector is regulated not by legislation, but on a sublegislative level.

The complex of necessary measures have also been analyzed, the implementation of which 
will enable the compliance of the armed forces of the RA to accepted international standards and 
the creation of a legal framework needed to ensure these processes.
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՏԻԳ ՐԱՆ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն, քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ,  

քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

ԱՆԴ ՐԱ ԴԱՐՁ ԼԵՌ ՆԱՅԻՆ ՂԱ ՐԱ ԲԱ ՂԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆԴ ՐԻՆ  
Ա ՌՆՉ ՎՈՂ ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՇՐ ՋԱ ՆԻ Ի ՐԱ ՎԱ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ  

Ո ՐՈՇ Ի ՐԱ ԴԱՐ ՁՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են 
Խորհրդային Մի ու թյան կազ մա վոր ման 
տա րի նե րին ու հե տա գա շր ջա նում Լեռ-
նային Ղա րա բա ղին ա ռնչ վող ի րա վա-
քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
մի շարք ի րա դար ձու թյուն ներ, վեր լուծ-
վում է դրանց ազ դե ցու թյու նը կոնկ րետ 
ժա մա նա կա հատ ված նե րում հիմ նախնդ-
րի կար գա վոր ման հնա րա վո րու թյուն-
նե րի վրա, ի նչ պես նաև այդ փաս տե րը 
գնա հատ վում են Ղա րա բա ղյան հա կա-
մար տու թյան ներ կա յաց ման փո փո խու-
թյուն նե րի հա մա տեքս տում:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ ազ գային ի նք նու թյուն, 
ան կա խու թյուն, ան վտան գու թյուն, տա-
րած քային ամ բող ջա կա նու թյուն, ի նք նա-
վա րու թյուն, բռ նու թյուն, բնակ չու թյուն: 

Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար-
տու թյու նը, ո րը ա մե նա հին հա կա մար-
տու թյուն նե րից է նախ կին ԽՍՀՄ տա-
րած քում, հետզ հե տե ա վե լի շատ է ձեռք 
բե րում ձգձգ ված մի ջազ գային և միջ-
պե տա կան խնդ րի կար գա վի ճակ` զար-
գաց ման շղար շոտ հե ռան կար նե րով: 
Սկզբ նա վոր վե լով 20-րդ դա րի 80-ա-
կան թվա կան նե րի վեր ջին (դեռևս ԽՍՀՄ 
քա ղա քա կան տա րած քում)` այն ԽՍՀՄ 
փլու զու մից հե տո ի նք նա բե րա բար վե-
րած վեց եր կու նո րան կախ պե տու թյուն-
նե րի` Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջ պե-
տա կան խնդ րի:

 Խորհր դային Մի ու թյան կա ռա վար-

ման պե տա կան հա մա կար գում մի ու-
թե նա կան 15 հան րա պե տու թյուն նե րից 
բա ցի` ե ղել են նաև ի նք նա վար հան-
րա պե տու թյուն ներ, մար զեր և օկ րուգ-
ներ, ո րոն ցից հին գը Ա նդր կով կա սում 
է ին, ե րե քը՝Վ րաս տա նում (Աբ խա զի ա, 
Ա ջա րի ա և Հա րա վային Օ սի ա), եր կու-
սը՝ Խորհր դային Ա դր բե ջա նում (Նա-
խիջ ևան և Լեռ նային Ղա րա բաղ): Ը ստ 
Խորհր դային ի նք նա վա րու թյուն նե րի 
տրա մա բա նու թյան՝ Ղա րա բա ղում պետք 
է բնակ վե ին ղա րա բաղ ցի ներ (ազ գի 
մաս ով), մինչ դեռ աշ խար հում նման ժո-
ղո վուրդ և լե զու գո յու թյուն չու նի, ևս 
մեկ ա նո մա լի ա՝ մի ու թե նա կան 15 հան-
րա պե տու թյուն նե րից մի այն Հա յաս տանն 
ու հայ ժո ղո վուրդն է ին, ո րոնք, ու նե նա-
լով մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյան 
կար գա վի ճակ, ու նե ին մեկ այլ ազ գային 
մի ա վո րում՝ ի  դեմս ԼՂԻՄ-ի, հար ևան 
մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյան սահ-
ման նե րում:

1917թ. փետր վա րին Ռու սա կան կայս-
րու թյու նում, ո րի մաս էր կազ մում նաև 
Ա նդր կով կա սը, հե ղա փո խու թյան հաղ-
թա նա կի ար դյունք նում իշ խան Գե որ գի 
Լվո վի նա խա գա հու թյամբ կազմ վում է 
Պետ րոգ րա դի Ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րու թյու նը: Ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րու թյու նը, ո րի իշ խա նու թյու նը շա րու-
նակ վեց ըն դա մե նը ի նը ա միս, մար տին 
ձևա վո րեց հանձ նա ժո ղով՝ Ա նդր կով կա-
սի հա տուկ կո մի տեն (Օ զա կոմ), Ա նդր-
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կով կա սը և Օս մա նյան կայս րու թյու նից 
գրավ ված տա րածք նե րը ղե կա վա րե լու 
հա մար: Ա նդր կով կա սի հայե րը, վրա-
ցի նե րը և թա թար նե րը ող ջու նե ցին 
փետրվա րյան հե ղա փո խու թյու նը, ո րը 
տա պա լեց Ռո մա նով նե րի դի նաս տի այի 
ե րեք հա րյու րա մյա գա հա կա լու թյու նը: 
Հայե րը նաև ո գեշնչ ված է ին Ա րևմ տա-
հա յաս տա նի կար գա վի ճա կի վե րա բե-
րյալ Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան 
նպաս տա վոր հայ տա րա րու թյուն նե րից: 
Նույն թվա կա նի նոյեմ բե րին` հա մա-
ռու սաս տա նյան սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
ը նտ րու թյուն նե րում, վրաց մենշ ևիկ նե-
րը, մահ մե դա կան մու սա վա թա կան նե-
րը և հայ դաշ նակ ցա կան նե րը շա հե ցին 
Ա նդր կով կա սում քվե նե րի ա վե լի քան 
75 տո կո սը: Սահ մա նա դիր ժո ղո վը, ո րը 
պետք է ո րո շեր պե տու թյան վար չաձ ևը, 
գու մար վեց մի այն մեկ օր և 1918թ. հուն-
վա րին ցր վեց բոլշ ևի կյան նոր կա ռա վա-
րու թյան հրա մա նով:

1918թ. ապ րի լի 22-ին մենշ ևիկ նե րը 
Սեյ մի մահ մե դա կան խմ բակ ցու թյուն-
նե րի ա ջակ ցու թյամբ ա ռա ջար կե ցին 
հիմ նադ րել ան կախ  Ա նդր կով կա սյան 
Ժո ղովր դա կան Դաշ նակ ցային Հան րա-
պե տու թյուն [8, էջ 77]: Մայի սի 26-ին, 
27-ին և 28-ին Վրաս տա նը, Ա դր բե ջա նը 
և Հա յաս տա նը հռ չա կե ցին ի րենց ան կա-
խու թյու նը [3, էջ 5], սա կայն նո րահռ չակ 
Ա դր բե ջա նա կան Դե մոկ րա տա կան Հան-
րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը չէր 
կա րող ժա մա նել իր հռ չա կած մայ րա քա-
ղաք Բա քու, քա նի որ քա ղա քա կան իշ-
խա նու թյունն այն տեղ գտն վում էր հայե-
րի կող մից ը նտր ված Բաք վի խորհր դի 
ձեռ քում, և Կով կա սյան թա թար նե րը բա-
վա րար նե րուժ չու նե ին Ա նդր կով կա սի 
մահ մե դա կան խորհր դի ա նու նից հռ չա-
կած պե տու թյա նը ի րա վա կան հենք տա-
լու հա մար [10, էջ 16]: Ղա րա բա ղի   հայե-
րը, հաշ վի  առ նե լով  այն փաս տը, որ 
Թուր քի ային հա կադր վող Հա յաս տա նը 
Ղա րա բա ղից ան ջատ ված էր և Ա դր բե-
ջա նի հա վակ նու թյուն նե րի դեմ պայ քա-
րի հար ցում ի վի ճա կի չէր գոր ծուն օգ-

նու թյուն տրա մադ րելու Ղա րա բա ղին, 
ո րո շե ցին քա ղա քա կան և ի րա վա կան 
ի նք նու րույն ու ղե գիծ որ դեգ րել: 

Որ պես վեր ջի նիս դրս ևո րում` 1918թ. 
հու լի սի 22-ին Ղա րա բա ղի ազ գային 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա ռա ջին հա մա գու-
մա րում Ղա րա բա ղը հայ տա րար վեց ի նք-
նու րույն վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր, 
ձևա վոր վեց  Ղա րա բա ղի Հայ կա կան Ազ-
գային խոր հուր դը և մերժ վե ցին Ա դրբե-
ջա նի հա վակ նու թյուն նե րը՝ հայ տա րա-
րե լով, որ Լեռ նային Ղա րա բա ղը եր բեք 
Ա դր բե ջա նա կան Հան րա պե տու թյան 
մաս չի կազ մել: 1918-20թթ. ԼՂ բնակ չու-
թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բո լոր 
ի նը հա մա գու մար նե րը, բա ցա ռու թյամբ 
յո թե րոր դի, մեր ժել են ԼՂ նկատ մամբ 
Ա ԴՀ հա վակ նու թյուն նե րը և ե րկ րա մա-
սը հայ տա րա րել են  ՀՀ ան կապ տե լի 
մաս[9, էջ 11]: Ղա րա բաղ ցի նե րը, ե րկ րա-
մա սը հայ տա րա րե լով  Հա յաս տա նի ան-
կապ տե լի մաս, մի ա ժա մա նակ տե ղում 
ձևա վո րում է ին օ րենս դիր և գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան մար մին ներ, քա նի որ լավ 
գի տակ ցում է ին, որ ցե ղաս պա նու թյան 
վեր քը չբու ժած Հա յաս տա նը ի վի ճա կի 
չէր իր պաշտ պա նու թյան  տակ  առ նել  
Ար ցա խը: 1918-1920թթ.  Լեռ նային Ղա-
րա բա ղը  ի նք նու րույն  վար չա քա ղա քա-
կան մի ա վոր է ր՝ ի նք նիշ խա նու թյան բո-
լոր բա ղադ րիչ նե րով: 

Ընդ ո րում, Ազ գե րի լի գայի ոչ մի ան-
դամ եր կիր չի ճա նա չել Ա դր բե ջա նի Դե-
մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու նը, նաև 
նրա « տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու-
նը» 1918-20թթ. նրա կող մից ներ կա յաց-
ված սահ մա նագծ մամբ, քա նի որ դրանք 
դուրս է ին Ա ԴՀ-ի վե րահս կո ղու թյու նից 
[15]: Մինչև թուր քա կան ռազ մա կան ին-
տեր վեն ցի ան  Բաք վում և Շու շի ում իշ-
խա նու թյուն նե րի ազ գային հե նա րա նը 
հայերն է ին, և բնա կան է, որ 1918-20թթ. 
Ար ևե լյան Ա նդր կով կա սի եր կու գլ խա-
վոր հա մայնք նե րի՝ հայե րի և կով կա սյան 
թա թար նե րի միջև բոր բոք ված  էթ նո քա-
ղա քա կան վեճն, ը ստ է ու թյան, ո ղջ ե րկ-
րա մա սի ազ գային-պե տա կան կար գա-
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վի ճա կի շուրջ էր: Սա նշա նա կում է, որ 
մինչև թուր քա կան ին տեր վեն ցի ան Ղա-
րա բա ղյան հա կա մար տու թյու նը որ պես 
այդ պի սին չկար, ի սկ էթ նո քա ղա քա կան 
հա կա մար տու թյան ու ժե րի հա րա բե րակ-
ցու թյու նը 1917թ. Ար ևե լյան Ա նդր կով կա-
սում բա ցա ռում էր կով կա սյան թա թար-
նե րի ազ գային պե տու թյան ստեղ ծու մը, 
ե թե չլի ներ Թուր քի այի մի ջամ տու թյու նը: 
1918թ. սեպ տեմ բե րին թուր քա կան կա-
նո նա վոր զոր քե րը գրա վե ցին Բա քուն և 
իշ խա նու թյու նը հանձ նե ցին մու սա վա-
թա կան կա ռա վա րու թյա նը: Ա դր բե ջա-
նա կան Հան րա պե տու թյու նը Թուր քի այի 
կող մից նոր թուր քա կան պե տու թյուն 
հիմ նե լու փորձ էր, ի սկ «Ադր բե ջան» ան-
վա նու մը թա փան ցիկ ակ նարկ էր պարս-
կա կան այդ տա րած քին հա վակ նե լու 
(Ի րա նի հյու սիս-ա րև մուտ քում) Թուր քի-
այի պլան նե րի վե րա բե րյալ [10, էջ 18]:

«Ադր բե ջան ցի ներ» և  «ադր բե ջա նե-
րեն» բա ռե րը՝ որ պես ժո ղո վուրդ և լե-
զու բնու թագ րող եզ րեր, մի այն տա րի-
ներ հե տո ա ռա ջա ցան՝ որ պես հետ ևանք 
«Ադր բե ջան» պե տու թյան կազ մա վոր-
ման: Հա մաշ խար հային պատ մու թյան 
մեջ սա ե զա կի դեպք էր. նախ ստեղծ-
ված պե տու թյուն, ա պա այդ ա նու նով՝ 
ժո ղո վուրդ և լե զու: Նրանք, ով քեր 
1936թ. ի րենց կո չե ցին ա դր բե ջան ցի ներ, 
մինչ այդ ան գամ հաս տատ ված մի աս-
նա կան ա նուն չու նե ին. եր բեմն կոչ վում 
է ին թա թար ներ կամ մու սուլ ման ներ, եր-
բեմն էլ  թյուր քեր  [4, էջ 52-53]: 1923թ. 
հու լի սի 31-ի Ա դր բե ջա նա կան Կենտ-
րո նա կան գոր ծա դիր կո մի տե ի դեկ րե-
տը՝ «Ադր բե ջա նա կան ՍԽՀ պե տա կան 
հիմ նարկ նե րի ազ գայ նաց ման մա-
սին», ար ձա նագ րում էր. «Ադր բե ջա նում 
խորհրդային իշ խա նու թյան հռ չակ ման 
պա հից թուր քե րենը՝  որ պես մե ծա մաս-
նու թյան լե զու, հռ չակ վել է պե տա կան: 
Ղա րա բա ղյան ի նք նա վար մար զի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի լե զուն հայե րենն 
էր»: 1920թ. ապ րի լին խորհր դային իշ-
խա նու թյան հաղ թա նակն Ա դր բե ջա նում, 
ի սկ մայի սին՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղում 

հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծեց թուր քա կան 
ին տեր վեն ցի այի և մու սա վա թա կան նե-
րի նկր տում նե րի հետ ևանք նե րի վե րաց-
ման հա մար: Լեռ նային Ղա րա բա ղում 
խորհր դային իշ խա նու թյուն հաս տա տե-
լով՝ մար զի գյու ղա ցի ա կան ժո ղով նե րը 
Խորհր դային Ռու սաս տա նին դի մե ցին 
հո վա նա վո րու թյան խնդ րան քով, մինչ-
դեռ Ա դրԽՍՀ կա ռա վա րու թյու նը ան մի-
ջա պես Ղա րա բա ղը Ա դր բե ջա նին մի աց-
նե լու մա սին վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց, 
սա կայն ղա րա բաղ ցի նե րը մեր ժե ցին 
այդ վերջ նա գի րը [3, էջ 6]: Ա դր բե ջա-
նի կող մից ե րկ րա մա սի բռ նա զավ թու մը 
կան խե լու հա մար հարց ծա գեց՝ Խորհր-
դային Ռու սաս տա նի զոր քե րը մտց նե լու 
մա սին, սա կայն Ա դր բե ջա նի ղե կա վա-
րու թյու նը, գի տակ ցե լով, որ Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի և մշ տա պես Հա յաս տա նին 
պատ կա նող տա րածք նե րի բռ նա զավթ-
ման քա ղա քա կա նու թյու նը ցան կա լի 
ար դյունք չի տա լիս՝ իր նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար, դի մեց այլ մի ջոց նե րի: 

Հա յաս տա նում Խորհր դային իշ խա-
նու թյան հաս տատ ման հա ջորդ օ րը 
Ա դրբե ջա նի Հեղ կո մը  1920թ.  նոյեմ բե-
րի 30-ի հե ռագ րով և 1920թ. դեկ տեմ բե-
րի 1-ի հռ չա կագ րով հայ տա րա րեց այն 
մա սին, որ Ա դր բե ջա նը հրա ժար վում է 
Ղա րա բա ղի, Զան գե զու րի և Նա խիջ ևա-
նի նկատ մամբ պա հան ջա տի րու թյու նից, 
սա կայն, հա ջորդ օ րը՝ դեկ տեմ բե րի 2-ին, 
մա մու լում հրա պա րակ վեց հռ չա կագ-
րի փո փոխ ված տեքստ. Նա խիջ ևա նը և 
Զան գե զու րը ճա նաչ վե ցին ՀԽՍՀ-ի ան-
բա ժա նե լի տա րածք ներ, ի սկ Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ ձևա կեր պու մը 
փո փոխ վեց, հռ չակ վեց, որ Խորհր դային 
Ա դր բե ջա նը ճա նա չում է ԼՂ ժո ղովր դի 
ա զատ և լրիվ ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը: 
Հեն վե լով Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղո վի  հա մա-
գու մար նե րի՝ մինչ այդ ըն դու նած ո րո-
շում նե րի և Ա դրԽՍՀ-ի հետ ձեռք բեր ված 
հա մա ձայ նու թյան վրա՝ ՀԽՍՀ կա ռա-
վա րու թյու նը 1921թ. հու նի սի 12-ին ԼՂ-ն 
հռ չա կեց իր ան բա ժա նե լի մաս[14]: Նա-
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խիջ ևանն իր հեր թին 1920թ. նոյեմ բե րից  
մինչև 1921թ. մար տը ՀԽՍՀ տա րածք էր 
և ճա նաչ ված էր ի նչ պես Ա ԽՍՀ, այն պես 
էլ ՌՍՍՀ-ի կող մից [9, էջ13]: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, 
որ եր կու պե տու թյուն նե րի ի րա վա սու 
օր գան նե րը հայ տա րա րե ցին և ի րա վա-
բա նո րեն ձևա կեր պե ցին մի ջազ գային 
հա մա ձայ նա գիր՝ հրա պա րակ ված հու-
շագ րի տես քով: Ը ստ է ու թյան՝ դա նշա-
նա կում էր, որ Ա դր բե ջա նի կող մից նա-
խա ձեռն ված տա րած քային վե ճը պետք 
է վե րա նա: Սա կայն այդ ո րո շու մը չի րա-
գործ վեց՝ Ա դր բե ջա նի ղե կա վա րու թյան 
դիր քո րո շու մը ար մա տա պես փո խե լու 
և Կով բյու րոյի ան դամ նե րի ան սկզ բուն-
քային Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կը ո րոշ-
վեց հօ գուտ Հա յաս տա նի, սա կայն, դրան 
հա կա ռակ, 1921թ. հու լի սի 5-ին Կով բյու-
րոն Ի. Ստա լի նի ճնշ մամբ ըն դու նեց հա-
կա դիր և Ղա րա բա ղի հայե րի հա մար 
կոր ծա նա րար ո րո շում.  «Ել նե լով հայե-
րի և մու սուլ ման նե րի միջև ազ գային 
խա ղա ղու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից, 
Լեռ նային և Դաշ տային Ղա րա բա ղի տն-
տե սա կան կա պից, Ա դր բե ջա նի հետ նրա 
մշ տա կան կա պից՝ Լեռ նային Ղա րա-
բա ղը թող նել Ա դրԽՍՀ կազ մում, նրան 
ըն ձե ռել մար զային լայն ի նք նա վա րու-
թյուն՝ վար չա կան կենտ րոն ու նե նա լով 
Շու շի քա ղա քը, ո րը մտ նում է ի նք նա վար 
մար զի կազ մի մեջ»[3, էջ 7]: 

 Հարկ է նշել, որ Կով բյու րոյի ո րոշ-
ման մեջ որ պես ո րոշ ման կեղծ քա ղա-
քա կան հիմ նա վո րում` ամ րագր ված էր 
Ա դրԽՍՀ-ի եր կու հիմ նա կան ազ գե րի՝ 
« հայե րի և մահ մե դա կան նե րի միջև ազ-
գային հաշ տեց ման» ան հրա ժեշ տու թյան 
գա ղա փա րը: Ա դրԽՍՀ-ն հիմն վել է որ-
պես հայե րի ու մու սուլ ման նե րի ը նդ հա-
նուր պե տու թյուն, որ տեղ հայե րը դիտ-
վել են որ պես այդ ին տեր նա ցի ո նալ 
հան րա պե տու թյան հիմ նա դիր ազ գե րից 
մե կը: Ո րո շումն ի րա վա կան տե սան կյու-
նից էլ ու նի խիստ թե րու թյուն ներ: Այն-
տեղ նշ վում էր, որ «ԼՂ-ն պետք է թող-
նել Ա դր բե ջա նի կազ մում», այ նինչ՝ մինչ 

ո րո շու մը ԼՂ-ն որ ևէ կար գա վի ճա կով 
չէր ե ղել Ա դր բե ջա նի մաս, ո ւս տի հնա-
րա վոր չէր այն թող նել Ա դր բե ջա նի կազ-
մում: Դրա ա պա ցույցն է հան դի սա նում 
նաև այն հան գա ման քը, որ նախ՝ խորհր-
դային իշ խա նու թյու նը Ղա րա բա ղում 
հռ չակ վել է 1920թ. մայի սին՝ Ա դր բե ջա-
նի խորհր դայ նա ցու մից մեկ ա միս հե տո, 
ե րկ րորդ՝ ի րոք Ա դր բե ջա նին պատ կա-
նող տա րածք նե րից ոչ մե կը նրա կազ մի 
մեջ չի « թողն վել» Կով բյու րոյի կամ որ ևէ 
այլ մարմ նի ո րոշ մամբ: 

Ինք նա վար հայ կա կան մար զը կազ-
մա վոր վեց Ա դր բե ջա նի ԿԳԿ 1923թ. 
հու լի սի 7-ի դեկ րե տով, ո րի մեջ հան-
րաքվե ի մա սին նույ նիսկ չի հի շա տակ-
վում: Ը ստ ո րում՝ ԼՂԻՄ-ից դուրս մնա-
ցին Ղա րա բա ղի բնիկ հայ բնակ չու թյուն 
ու նե ցող ըն դար ձակ տա րածք նե րը: Լեռ-
նային Ղա րա բա ղի բա նակ չու թյան ճն շող 
մե ծա մաս նու թյու նը կազ մող հա յու թյու նը 
հե տա գա յում մեկ ան գամ չէ, որ դի մել 
է ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյա նը՝ խնդ րե լով 
վե րա նայել Լեռ նային Ղա րա բա ղի են-
թա կա յու թյան հար ցը: Ա ռա վել ևս, որ 
մշ տա պես են թարկ վել է խտ րա կան վե-
րա բեր մուն քի ու ճն շում նե րի: Դա հաս-
տա տող բազ մա թիվ փաս տե րից մի քա նի 
օ րի նակ. Խորհր դային Մի ու թյան կազ-
մում գո յու թյուն ու ներ ո ւթ ի նք նա վար 
մարզ, կազ մա վո րու մից մինչև 1986թ. 
այդ մար զե րի բնակ չու թյունն ա ճել է 60 
տո կո սից մինչև 4 ան գամ, մինչ դեռ Լեռ-
նային Ղա րա բա ղի բնակ չու թյու նը՝ մի-
այն 12 տո կո սով, ին չը  բա ցար ձա կա պես 
չի հա մա պա տաս խա նում այդ տա րի-
նե րին Լեռ նային Ղա րա բա ղում ար ձա-
նագր ված ծնե լի ու թյան մա կար դա կին: 
Ը նդ ո րում, այդ նույն ըն թաց քում Հա-
յաս տա նի ու Ա դր բե ջա նի բնակ չու թյունն 
ա ճել է մի քա նի ան գամ [6, էջ 374]:

 Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում՝ 
Խորհր դային Մի ու թյան տա րած հաղ-
թա նա կից ան մի ջա պես հե տո, ԽՍՀՄ 
կենտ րո նա կան մար մին նե րի ա ռջև Ղա-
րա բա ղյան հարցն ա րթ նաց նե լու լուրջ 
փոր ձեր են ձեռ նարկ վել: 1945թ. նոյեմ-
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բե րին Հա յաս տա նի Կենտ կո մի ա ռա ջին 
քար տու ղար Գրի գոր Հա րու թյու նյա նը 
(Հա րու թյու նով, Ա րու թի նով) դի մել է 
Ստա լի նին և ե րկ րորդ քար տու ղար Մա-
լեն կո վին: Հա րու թյու նյանն ը նդ գծում է, 
որ մար զի 153 հա զար բնա կիչ նե րից 137 
հա զա րը հայեր են, ղա րա բա ղի գյու-
ղատն տե սու թյու նը նման է Հա յաս տա նի 
լեռ նային մա սին, և Ղա րա բա ղը Հա յաս-
տա նի կազ մի մեջ մտց նե լը շատ ա վե լի 
կն պաս տեր նրա զար գաց մա նը և կբա-
րե լավ վեր տն տե սու թյան ղե կա վա րու մը 
[7, էջ 57]:

1946թ. Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյու-
նը, վկա յա կո չե լով տաս նյակ հա զա րա վոր                                                                                                
սփյուռ քա հայե րի հայ րե նա դար ձու թյու-
նը, Մոսկ վա յում ան ց է կաց նում խորհր-
դակ ցու թյուն: Խոսք էր գնում նաև Նա-
խիջ ևա նը Հայս տա նին մի աց նե լու մա սին: 
Դրա նով Ստա լի նը ծրագ րել էր պատ ժել 
Թուր քի ային, քա նի որ վեր ջինս պա տե-
րազ մի ա ռա ջին տա րի նե րին ա կն հայտ 
բա րյաց ակամ վե րա բեր մունք  էր ցու-
ցա բե րել Ֆա շիս տա կան Գեր մա նի ային 
ԽՍՀՄ դեմ պա տե րազ մում: Ա պա գա յում 
Թուր քի այից ա զա տագր վե լիք հայ կա-
կան տա րածք նե րում, որ տեղ ծրագր վել 
էր ստեղ ծել կու սակ ցու թյան մար զային 
եր կու կո մի տե, ար դեն նշա նակ վել է ին 
քար տու ղար ներ: Կար սի մարզ կո մի քար-
տու ղա րի պաշ տո նում հաս տատ վել էր 
Հա յաս տա նի կոմ կու սի Կենտ կո մի քար-
տու ղար Ան տոն Քո չի նյա նը:

1965թ. հու նի սի 28-ին 13 ար ցախ ցի 
կո մու նիստ նե րի ստո րագ րու թյամբ նա-
մակ է հանձն վում ԽՄԿԿ Կենտ կո մին: 
Նա մակն ու ղարկ վել էր Բրեժն ևին, Կո-
սի գի նին և Մի կո յա նին. « Լեռ նային Ղա-
րա բա ղի բնակ չու թյան 85 տո կո սը հայեր 
են, և նրանք ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից 
ապ րում են այս հո ղի վրա, ի սկ հո ղը 
պատ կա նում է նրան, ով ապ րում է նրա 
վրա: Այս ճշ մար տու թյու նը շատ լավ են 
հաս կա ցել նրանք, ով քեր 1920թ. Ղա-
րա բա ղը տվել են հենց նոր ստեղծ ված 
Խորհր դային Հա յաս տա նին: Սա կայն հե-
տա գա յում Ստա լի նի թեթև ձեռ քով բե-

կան վել է Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վո րու-
մը Հա յաս տա նին: Դի մե լով Ձեզ՝ մենք 
հա մոզ ված ե նք, որ ԽՄԿԿ Կենտ կո մը և 
Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը, ո րոնք 
միշտ և ա մե նու րեք պաշտ պա նում են բո-
լոր ազ գե րի շա հե րը, ան հա պաղ ի րենց 
բա րի ու շադ րու թյու նը կդարձ նեն ղա-
րա բաղ ցի հայե րի օ րի նա կան ձայ նին և 
մար զը կվե րա մի ա վո րեն ՀԽՍՀ-ին» [12, 
էջ 214]:

 Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նի հետ վե րա-
մի ա վո րե լու պաշ տո նա կան նա խա ձեռ-
նու թյամբ Հա յաս տանն ու նրա ղե կա վա-
րու թյու նը ևս մեկ փորձ են ա նում 1972թ.՝ 
օգ տա գոր ծե լով Սուս լո վի ար ձա կուր դի 
մեջ լի նե լու ա ռի թը: Քար տու ղա րու թյան 
ո րոշ մամբ, ո րը վա րում էր Կի րի լեն կոն, 
Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի ղե կա վա-
րու թյա նը հանձ նա րար վում է հա մա տեղ 
ու սում նա սի րել և լու ծում ա ռա ջար կել: 
Սա կայն եր կու ե րկր նե րի ղե կա վար-
նե րը այդ պես էլ որ ևէ հա մա ձայ նու-
թյան չեն գա լիս: 1972թ. սեպ տեմ բե րի 
30-ին ԼՂԻՄ-ը Հա յաս տա նին մի աց նե-
լու խնդրան քով ԽՄԿԿ Կենտ կո մը նա-
մակ է ու ղար կում` կոմ կու սի Կենտ կո մի 
ա ռա ջին քար տու ղար Քո չի նյա նի և նա-
խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ Բա-
դալ Մու րա դյա նի ստո րագ րու թյուն նե-
րով: «Այդ նա մա կը գր վեց Քաղ բյու րոյի 
ան դամ Ա լեք սանդր Շե լե պի նի՝ Եր ևան 
կա տա րած այ ցից հե տո: Հա յաս տա նի 
ղե կա վա րու թյան և նրա միջև խո սակ-
ցու թյուն էր ե ղել Ղա րա բա ղի վե րա բե-
րյալ, և Շե լե պի նը խոս տա ցել էր հնա-
րա վո րինս ա ջակ ցել հար ցի՝ մեզ հա մար 
դրա կան լուծ մա նը: Նա մա կը ստա նա-
լուց հե տո Շե լե պի նը խո սակ ցու թյուն է 
ու նե ցել Բրեժն ևի հետ, ու նրա հա մառ 
պն դում նե րից հե տո Քաղ բյու րոյի ո րոշ-
մամբ ստեղծ վեց հա տուկ հանձ նա ժո-
ղով Ղա րա բա ղի հիմ նախն դի րը քն նար-
կե լու և ա ռա ջար կու թյուն կա յաց նե լու 
հա մար» [5, էջ 195]:

1973թ. հու լի սին՝ ԼՂԻՄ-ի ձևա վոր-
ման 50-ա մյա կի կա պակ ցու թյամբ, 
մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Գուր-
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գեն Մել քու մյա նը և մարզ խորհր դի 
գործ կո մի նա խա գահ Մու շեղ Օ հան ջա-
նյա նը հո բե լյա նը բարձր մա կար դա կով 
ան ցկաց նե լու նպա տա կով հրա վեր ներ 
են ու ղար կում ծնուն դով ղա րա բաղ ցի 
մի քա նի տաս նյակ գե նե րալ նե րի, մար-
շալ նե րի, ա կա դե մի կոս նե րի, կր թու թյան, 
գի տու թյան, մշա կույ թի գոր ծիչ նե րի, սա-
կայն, Բաք վում պատր վակ են բռ նում, 
ի բր հու լի սը բեր քա հա վա քի ե ռուն շր ջան 
է, և Ա դր բե ջա նի ղե կա վա րու թյու նը հնա-
րա վո րու թյուն չու նի մաս նակ ցե լու մի ջո-
ցառ մա նը, ո ւս տի նպա տա կա հար մար է 
մի ջո ցա ռու մը հե տաձ գել մինչև ա շուն: 
1973թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին Մել քու մյա նին 
ա զա տում են պաշ տո նից և աշ խա տան-
քի տե ղա փո խում Բա քու: Նրա փո խա րեն 
ու ղար կում են Բո րիս Կևոր կո վին: Ա միս-
ներ ան ց մարզ գործ կո մի նա խա գա հի 
պաշ տո նից ա զատ վում և Բա քու է տե-
ղա փոխ վում նաև Օ հան ջա նյա նը: Մել-
քու մյա նի և Օ հան ջա նյա նի նպա տա կը՝ 
տո նա կա տա րու թյուն նե րին տալ հա մա-
մի ու թե նա կան  նշա նա կու թյուն, ը նդ ծել 
ԼՂԻՄ-ի հայ կա կա նու թյու նը, հա ջո ղու-
թյուն չի ու նե նում:

 Ղա րա բա ղյան հար ցը կր կին ու շադ-
րու թյան կենտ րո նում հայտն վեց 1977թ., 
ե րբ քն նարկ վում էր ԽՍՀՄ նոր սահ մա-
նադ րու թյան նա խա գի ծը: ԽՍՀՄ նա խա-
րար նե րի խորհր դի նա խա գա հու թյան 
նիս տի նոյեմ բե րի 23-ի ար ձա նագ րու-
թյու նում նշ վում էր, որ « տաս նա մյակ ներ 
ա ռաջ Լեռ նային Ղա րա բաղն ար հես-
տա կա նո րեն մի աց վել է Ա դր բե ջա նին»: 
« Հաշ վի չեն ա ռն վել մար զի պատ մա-
կան ան ցյա լը, նրա ազ գային կազ մը, 
ժո ղովր դի ցան կու թյու նը և տն տե սա-
կան շա հե րը: Ան ցել են տաս նա մյակ ներ, 
և Ղա րա բա ղի հար ցը շա րու նակ վում է 
հո լով վել ՝ան հանգս տու թյուն և ան բա-
րյաց կա մու թյան պա հեր ստեղ ծե լով դա-
րա վոր բա րե կա մու թյամբ շաղ կապ ված 
եր կու հար ևան ժո ղո վուրդ նե րի միջև: 
Պետք է Լեռ նային Ղա րա բա ղը  (հայե րեն 
«Ար ցախ»)  մի աց նել  ՀայկԽՍՀ-ին» [2]:

Ամ փո փե լով հոդ վա ծում ներ կա յաց-

ված վեր լու ծու թյու նը՝ պետք է փաս-
տել, որ Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու-
թյան ար մատ նե րը պետք է փնտ րել դեռ 
Խորհր դային պե տու թյան կազ մա վոր-
ման շր ջա նում: Ո րոշ մաս նա գետ ներ 
Ղա րա բա ղյան ա զա տագ րա կան շարժ-
ման սկիզբ են հա մա րում 1980-ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջը: Սա կայն փաս տե-
րը վկա յում են, որ ան գամ Խորհր դային 
Ա դր բե ջա նի բռ նա կա լու թյան պայ ման նե-
րում ար ցա խա հա յու թյու նը եր բեք չի հա-
մա կերպ վել Հա յաս տա նից կտր ված լի-
նե լու ու բռ նաճն շում նե րին են թարկ վե լու 
հան գա ման քի հետ, եր բեք չի դա դա րեց-
րել իր պայ քա րը հա նուն հայ ժո ղովր-
դի մի աս նա կա նու թյան վե րա կանգն ման: 
Ար ցա խա հա յու թյան ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի պատ մա կան վա ղե մու թյան 
ա պա ցույց է 1917-1918թթ. կազ մա կերպ-
ված ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը: Բայց 
Թուր քի այի ու ան գլի ա ցի նե րի ա ջակ-
ցու թյան և բոլշ ևիկ նե րի մի ջամ տու թյան 
շնոր հիվ ա դր բե ջան ցի մու սա վա թա կան-
նե րին, ա պա կո մու նիստ նե րին ո րո շա-
կի ո րեն հա ջող վեց կա սեց նել ար ցա խա-
հա յու թյան դի մադ րու թյու նը: Ի սկ 1966թ. 
օ գոս տո սի 8-ին Կենտ կո մի քար տու ղա-
րու թյունն ըն դու նել էր ո րո շում, ո րով 
հանձ նա րար վում էր Ա դր բե ջա նի ու Հա-
յաս տա նի ղե կա վար նե րին հա մա տեղ 
ջան քե րով քն նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
Ի նք նա վար Մար զը ՀԽՍՀ-ին մի աց նե-
լու հնա րա վո րու թյու նը և ի րենց ա ռա-
ջար կու թյուն նե րը ներ կա յաց նելու ԽՄԿԿ 
Կենտ կոմ՝ հար ցի վերջ նա կան լուծ ման 
հա մար: Նշ վում էր նաև հիմ քը՝ Լեռ նային 
Ղա րա բա ղից ստաց ված հա մա պա տաս-
խան դի մում ներն ու միջ նոր դագ րե րը, 
սա կայն հիմ նախն դի րը ԽՍՀՄ գո յու թյան 
ո ղջ շր ջա նում այդ պես էլ որ ևէ հս տակ 
կար գա վոր ման չեն թարկ վեց:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
24.02.2015
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ԱՆ ԳԵ ԼԻ ՆԱ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ, 
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն, քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 

բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՕՍ ՄԱՆՅԱՆ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅՈՒՄ ՀԱՅԵ ՐԻ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹԱՆ Ի ՐԱ ԿԱ-
ՆԱՑ ՄԱՆ Ո ՐՈՇ ՆԱ ԽԱԴՐՅԱԼ ՆԵՐ

 Մարդ կու թյան պատ մու թյան 20-րդ 
դա րը ար ձա նագ րեց ան թիվ ցե ղա սպ-
ա նու թյուն ներ, ա հա բեկ չու թյուն ներ, 
պա տե րազմ ներ և հե ղա փո խու թյուն-
ներ, ո րոնց թվում՝ 1915 թ. հայե րի ցե-
ղա սպա  նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում, որը բա ցա ռիկ նշա նա կու թյան 
արժանացավ: Այս ոճ րա գոր ծու թյու նը 
ան պատ ժե լի ու թյան հե    տևան  քով հիմք 
հան  դի սա ցավ հե տա գա հան ցա գործ 
պա տե րազ մնե    րի և ա հա բեկ չու թյուն նե րի 
հա մար: Ա վե լին` պարզ դար ձավ ի նչ պես 
ա ռան ձին ան հատ նե րի, մարդ կանց խմ-
բե րի հի վանդ ու ղեղ   ներն ու բնազդ նե րը, 
կու սակ ցու թյուն նե րի, կազ մա կեր պու -
թյուն   նե րի ու պե տու թյուն նե րի աշ խար-
հա քա ղա քա կան նպա տակ   նե րի և տն տե-
սա  կան շա հե րի պրագ մա տիզ մը կա րող 
են վտան գել մարդ կու թյան զար գաց մա-
նը` մար տա հրա վեր նե րի կո չե լով և կաս        -
կա ծի տակ դնե լով դա րե րից ե կող ժո ղո-
վուրդ նե րի բա րո յա կան հիմ   քե րը: 

 Հանգուցային բա ռե րը և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ Հայ կա կան հարց, հայե րի 
ցե ղաս պա նու թյուն, հրե ա կան պե տու-
թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյուն, ե րիտ-
թուր քեր, սի ո նիզմ, ազ գային շահ, հռ չա-
կա գիր, պայ մա նա գիր:

Հայտ նի է, որ պե տու թյու նը իր ժո-
ղովր դի ան վտան  գու թյան ե րաշ խիքն 
է: Պե տա կա նու թյուն ու նե ցող ժո ղո
վուրդ նե րը ծայ րա հեղ դեպ  քում պա տե
րազ մում են մի մյանց դեմ, ի սկ պե տա
կա նու թյուն չու   նե ցող ժո ղո վուրդ նե րի 
հա մար պա տե րազ մը նույն իսկ շռայ
լու թյուն է` ն րանց պար զա պես են թար

կում են ցե ղա սպա  նու թյան: 
 Հայ կա կան պե տա կա նու թյան բա ցա-

կա յու թյու նը 14-րդ դա  րից հե տո շատ 
հայ գոր   ծիչ նե րի ստի  պեց հան դես գալ 
խնդ րո ղի դե րում, ին չը հան գեց րեց եվ-
րո պա կան գեր   տե րո ւթյունն րի ան լուրջ 
կամ ան տար բեր վե րա  բեր մուն քին հայ 
ժո ղովր դի ա կն կա լում նե րի նկատ  մամբ: 
Պա տա հա կան չէ, որ Հայ կա կան հար-
ցը Եվ րո պայի և Ա մե  րի կա յի ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյու նում հա տուկ ար ժեք 
եր բեք չի ու նե ցել, սա կայն հայ կա կան 
խա ղա քարտն, այս պես թե այն պես, շա-
հարկ վել է և շա րու  նա կում է շա հարկ վել 
այս կամ այն պե տու  թյուն նե րի կող մից 
հա կա ռա կոր դին ճն շե լու նպա տա կով 
տա րա ծա    շր ջա նում ա ռաջ նոր դի դե րա-
կա տա րու թյուն ստանձ նե լու պայ քա րում: 
Հայ կա կան հար ցը դար ձավ Ար ևե լյան 
հար ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս 19-րդ դա րի 
վեր ջում և 20-րդ դա րի սկզ բում` ու րույն 
տեղ գրա վե  լով ա րև մտա եվ րո պա կան 
ե րկր նե րի և Ռու սաս տա նի ար տա քին քա-
ղա քա կա նու թյու նում` Մեր ձա վոր Արևել-
քում Օս մա նյան Թուր քի ա  յի վրա նե րազ-
դե լու մր ցակ ցու թյու նում: 

19-րդ դա րի վեր ջում և 20-րդ դա րի 
սկզ բում Օս մա նյան Թուր քի ան և Մեր ձա-
վոր Ա րև ել քը չէ ին գտն վում Ա ՄՆ-ի ար-
տա քին հե տաքրք րու թյան տե սա դաշ-
տում: 19-րդ դա րի 90-ա կան 
թվա կան նե  րին, ան գլոա մե րի կյան հա րա-
բե րու թյուն նե րի հա կա սու թյուն նե րի 
սրման ժա մա նա կա հատ վա ծում, Ա ՄՆ-ը 
Բրի տա նի ային հա մա րում էր սուլ թան 
Հա մի դի հայ կա կան ջար դե րի հիմ նա կան 
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մե ղա վո րը: Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա  տե րազ մից հե տո Ա ՄՆ-ի կող մից հայ-
տա րար վեց «Մեծ Հա յաս տա նի» վրա 
ման դատ սահ մա նե լու իր մտա դրու թյու-
նը, ո րը իր մեջ պետք է նե  րա ռեր ի նչ պես 
Ար ևե լյան Հա յաս տա նը, այն պես էլ Ա րև-
մտյան Հա յաս  տա նը: 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 
10-ին Ա մե րի կյան Սե նա տը քն նար կեց Ան-
կախ Հա յաս տա նի ստեղծ ման հար ցը, 
ո րի սահ ման նե րը պետք է հաս նե ին 
մինչև Սև, Կաս պից և Մի ջերկ րա կան ծո-
վե րը, սա կայն դրան խան գա րե ցին մի 
շարք գոր ծոն ներ: Ը ստ ո րոշ գիտ նա կան-
նե րի` դրանց թվին է պատ կա նում Պա-
ղես տի նում սե փա կան պե տու թյուն կա-
ռու ցե լու հրե ա նե րի ձգ տու մը: ՀՀ ԳԱԱ 
թղ թա կիցան դամ Ն. Հով հան նի սյա նի 
խմ բա գրու թյամբ լույս է տե սել ա րաբ 
պատ մա բան Մր վան Բու հեյ րի ի « Թե ո դոր 
Հեր ցե լը և Հայ կա  կան հար ցը» աշ խա տու-
թյու նը: Ը ստ ա րաբ պատ մա  բան Մր վան 
Բու հեյ րի ի` հ րե ա կան պե տու թյան ստեղծ-
ման խն դի րը մի ա հյուս վել է Հայ  կա կան 
հար ցի հետ: Սի  ո նիզ մի հիմ նա դիր Թե ո-
դոր Հեր ցե լը և նրա գա ղա փա րա կից նե   րը 
ձգ տում է ին ստեղ ծել «հ րե ա կան օ ջախ»: 
Այդ նպա տա կով նրանք փոր ձե ցին ա ջակ-
ցու թյուն ստա նալ սուլ թան Հա մի դից` 
Ե րու սա ղե մում հրե ա նե րին բնա կեց   նե լու 
հա մար, և Հայ կա կան հար ցը օգ տա գոր-
ծե ցին սուլ թա նի օգ տին` եվ րո պա կան 
տե րո ւթյուն նե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե-
լու հա մար: 1896 թ. Թե ո դոր Հեր ցե լը լեհ 
ա զն վա կան, մի ջազ գային բախ տա -
խնդիր Մի քայել Նև լինս կու հետ ո ւղ ևոր-
վե ցին Կոնս տանդ նու պո լիս`  սուլ թա նի 
մոտ: « Սուլ թա նը թող մեզ տա այդ հողկ-
տո րը, - ա սում է Թե ո դոր Հեր ցե լը, - ի սկ 
դրա փո խա րեն մենք կար գի կբե  րենք 
նրա տու նը (եր կի րը), կկար գա վո րենք 
նրա ֆի նան սա կան վի ճա կը և ամ բողջ 
աշ խար հում նրա օգ տին կձ ևա վո րենք 
հա սա րա կա կան կար ծի քը» [1] : Ինչ պես 
գրում է Մր վան Բու հեյ րին, Թ. Հեր ցելն իր 
հետ էր վեր ցրել Պա ղես տի նի գն ման նա-
խա գի ծը: Եվ, չնա յած սուլ թա նը մեր ժեց 
սի ո նիս տնե րի նա խա գի ծը` խնդ րե լով օգ-

նել Հայ կա կան հար ցում, Հեր ցե լին պար-
 գևա տրեց «Մե ջի դի» շքան շա նով: Որ-
պես զի ի րա   գոր ծի սուլ թա նի խնդ րան քը, 
Թ. Հեր ցելն ո ւղ ևոր վում է Լոն դոն` հան -
դի պե լու տար բեր հա սա րա կա կան, քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, այդ թվում նաև`-
Հայ Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ղե կա վար 
Նա զար բե կո  վի հետ: Թ. Հեր ցե լը ջանք 
չէր խնա յում` հաղ թա հա րե լու հայե րի ան-
 վս տա հու թյունն իր նկատ մամբ: Իր նա-
մակ նե րից մե կում նա գրում է. « Հա յե րը 
չպետք է ի մա նան, որ մեր մաս նակ ցու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է մեր ազ գային 
շա հե րով»[2]: Նա լայն գոր ծու նե ու թյուն է 
ծա վա լում Վի են նա յում և կապ հաս տա-
տում ամ բողջ Եվ րո պա յում` փոր ձե լով 
հաս նել այն բա նին, որ հայ հե ղա փո խա-
կան կո մի տե նե րը Եվ րո պա յում են թարկ-
վեն սուլ թան Հա մի դին` նրա օգ տին ձևա-
վո րել հա սա րա կա կան դրա կան կար ծիք 
և դրա նով ի սկ նսե մաց նել Հայ կա կան 
հար  ցի նշա նա կու թյու նը եվ րո պա կան 
հա սա րա կու թյան աչ քին: Եվ, ի հար կե, 
դա նրանց հա ջող վում է: Եվ րո պա կան 
ա ռա ջա տար շատ թեր թեր գտն վում է ին 
հրե ա նե րի ձեռ քում, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
պա տա հա կան չէր, որ հայե րը Եվ րո պա-
յում ներ կա յաց վե ցին խռո վա րար նե րի և 
ան շնոր հա կալ հպա տակ նե րի դե րում` 
« բա րյա ցա կամ ի նք նա  կա լի նկատ մամբ»: 
 Սի ո նիստ նե րին հա ջող վում է մեծ կա-
շառք նե րի մի ջո ցով ի րենց կող մը գրա վել 
Օս մա նյան Թուր քի այի ազ դե ցիկ Խա քի 
Փա շա յին: Իս րայել Զա նգ վի լը`  սի ո նիզ մի 
ա ռաջ նորդ նե րից մե կը, հե  տև յալ կերպ է 
նկա րագ րում այդ ի րա դար ձու թյուն նե րը 
«Ֆորթ նայթ Րե վյու» ամ  սա գրում. «..Մեծն 
Խա քի փա շան կլի նի հենց այն մար դը, 
ո րը բա ցա հայ տո րեն կդ նի հրե ա կան պե-
տու թյան ստեղծ ման հար ցը սուլ թա նա-
կան Թուր քի այի ա ռջև: Ամ բար տա վան 
վե զի րը չէր հա մար ձակ վում ա ռար կել: 
Նրա աչ քե րի ա ռաջ կանգ նում է սուլ թան 
Հա մի դի գա հըն կեց տխուր պատ կե րը, 
ո րը խիստ փո ղի կա րիք ու նի, ի նչ պես 
ձու կը ջրի, սա կայն նա մեր ժել էր Թե ո-
դոր Հեր ցե լի ա ռա ջար կը. վճա  րել իր բո-
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լոր պարտ քե րի դի մաց`  թույլ տվու թյուն 
տա լով (free man) ձեռք բե րե լու Պա ղես-
տի նի և Լի բա նա նի տա րած քնե րը հրե ա-
նե րի հա մար: Սկզ բում Հեր ցե լը ա ռա ջար-
կում էր 150 մլն. ան գլի ա կան ֆունտ 
կան խիկ: Սա կայն սուլ թա նը նա մա կով 
թու նոտ պա տաս խան է ու ղար կում Հեր-
ցե լին, որ տեղ աս վում էր. «հ րե ա նե րը 
կկա  րո ղա նան ձեռք բե րել Պա ղես տի նը 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ Օս մա  նյան կայ-
սրու թյու նը մաս նա տեն և ո չն չաց նեն»:[3] 
Պա ղես տի նի գն ման նա խա գի ծը տա-
պալ վում է, սա կայն սուլ թա   նը իր ո ղջ դի-
մա դրու թյամբ հան դերձ` չհ րա ժար վեց, 
որ իր ա նու նով Եվ րո պա կան բան  կե րում 
ոս կու մեծ ներդ րում ներ կա տար վեն: Եվ 
հրե ա կան մի հա մայն քի թույլ տվեց 
հիմնվել Պա ղես տի նում ու զբա ղվել այ-
գե գոր ծու թյամբ: Դա բա վա կան էր, որ 
այդ հա մայն քի մի ջո ցով սկս վեր հո ղե րի, 
տա րածք նե րի հա մա տա րած գնու մը: 1901 
թ. մա  յի սին Հեր ցե լը դար ձյալ ար ժա նա-
ցավ սուլ թա նի ըն դու նե լու թյա նը` հուն-
գա րա ցի հրե ա Ար մի նիh Վամ բե րի ի[4] 
շնոր հիվ: Դրա  նից հե   տո սուլ թա նը հրե ա-
նե րին ի րա վունք տվեց հո ղեր գնելու 
Միջ եր կրա կա նում` Սի րի ա յում, Լի բա նա-
նում, ի սկ հե տա գա յում Պա ղես տի  նում` 
մի ան գա մից 100000 հրե ա նե րի բնա կեց-
ման հա մար: Եվ բո  լոր հրե ա նե րի հա վա-
քա վայրն է դառ նում Պա ղես տի նը: Այս-
պի սով՝ ա ռանց ա րյուն թա  փե լու, 
խա ղաղ ճա նա պար հով, փո ղի ու ժով 
հիմք է դր վում ներ կայիս իս րայե լա
կան պե տու թյա նը: 1880 թ-ից ի վեր Ար-
մի նիհ Վամ բե րի նը տա րե կան եր կու ան-
գամ այ ցե լում էր սուլ  թա  նին և նրա հետ 
քն նար կում մի ջազ գային քա ղա քա կա-
նու թյան հար  ցեր: Նա նվիր վել էր սուլ-
թա նին և Օս մա նյան Թուր քի այի փա ռա-
բան մա նը և « Հայ կա կան հար ցը»՝ ը ստ իր 
հա յե  ցա կե տով լու ծե լու գա ղա փա րին: 
Օ րի նակ՝ 1889 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին նա 
գրում է այն խո րը ա տե լու թյան մա սին, 
ո րը սուլ թան Հա մի դը տա ծում էր հայ ե րի 
նկատ մամբ. « Քո ան գլի ա ցի բա րե կամ նե-
րին, հատ կա պես լորդ Սոլս բե րի ին, 

հայտ նիր, որ պատ րաստ եմ ո չն  չաց նել 
չա րի քը Հա յաս տա նում և ա վե լի շուտ 
թույլ կտամ գլուխս ան ջա  տել մար մնիցս, 
քան տես նել ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ-
ծու մը»:[5] Քրիս տո ֆոր Ո ւո քե րի գր քում 
ու շադ րու թյուն է դարձ վում նաև Վամ բե-
րի նի ռու սա տյա ցու թյան վրա: Հայե րի 
պո տեն ցի ալ ան կա  խու թյու նը  նրա հա-
մար ոչ այլ ի նչ էր, քան Ռու սաս տա նի 
ա ռաջ  խա ղա  ցում: Այդ տե սա կե տը նա մշ-
տա պես ներշն չում էր Ֆո րին Օ ֆի սին` 
ա սե լով, որ դա մեծ վնաս կհասց նի Ա նգ-
լի այի շա հե րին, սա  կայն նրա գոր ծու նե-
ու թյու նը դրա նով չէր սահ մա նա փակ-
վում. նրա թույ   նը դուրս էր թափ վում 
Եվ րո պայի ա ռա ջա տար թեր թե րի է ջե րից, 
քա  նի որ հաս կա ցել էր, թե ի նչ պի սի կար-
ևոր նշա նա կու թյուն ու նի մա   մու լը հա սա-
րա կա կան կար ծիք ձևա վո րե լու հար ցում: 
Թ. Հեր ցե լի բազ մա թիվ կող մնա կից ներ 
կաս կա ծի տակ են առ  նում հայ կա կան 
հար ցում վեր ջի նիս դիր քո րոշ ման բա րո-
յա կան հիմ քե րը: Օ րի նակ` ն րա ա ռա ջին 
մեղ սա կից Բեր նարդ Լա զա րը, որ պես 
սուլ  թա նի դեմ ի ցույց բո ղո քի, դուրս է 
գա լիս սի ո նիս տա կան շար ժման կազմ-
կո մի տե ից և 1902 թ. սուր քն նա դա տու-
թյան են թար կում սի ո նիզ մը “Про-
Армения” թեր թի է ջե րում: Մեկ այլ 
դաշ նա կից` Է դու   արդ Բեր նշ տեյ նը, իր 
հեր թին, ար ժա նա նում է ծայ րա հեղ հայ-
հո յանք նե րի հայտ նի սի ո նիստ Խայմ 
Վաց մա նի կող մից այն բա նի հա մար, որ 
իր հո վա նու տակ էր վերց րել հայե րին, 
այլ ոչ թե հրե ա նե րին` հան րա յին դա սա-
խո սու թյուն կար դա լով Հայ կա կան Հար-
ցի պաշտ  պա նու թյան խնդ րի վե րա բե-
րյալ [6]: Ան կաս կած, այս կար գի թե՛ 
ան ցյալ և թե՛ ներ կա հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ նե րի և գիտ  նա կան նե րի ազ նիվ 
գոր ծու նե ու թյու նը ար ժա   նի է հա տուկ ու-
սում  նա սի րու թյան, բարձր գնա հա տա-
կա նի և ե րախ տի քի  հայե րի կող մից, սա-
կայն, փաս  տո րեն, 19-րդ դա րի վեր ջին և 
20-րդ դա րի սկզ բին իս րա յե լա կան պե-
տու թյան ստեղծ ման հիմ նա հար ցը պար-
բե րա բար մի ա հյուս վել է Հայ կա կան 
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հար ցի հետ: Պատ մա գրու թյան մեջ հիմ-
նա վոր կար ծիք կա սի ո նիս տնե րի և 
ե րիտ    թուր քե րի սերտ կա պի մա սին: 20-
րդ դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզբ նե րին 
սի ո նիստ նե րը է ա կան դեր են խա ղա ցել 
ե րիտ թուր քե րի կու սակ ցու թյան ձևա վոր-
ման և ամ րապնդ ման գոր ծում: Չնա յած 
հրե    ա կան ազ գաբ նակ չու թյան նկատ-
մամբ սուլ թա նի բա րյա ցա կամ վե   րա բեր-
մուն քին՝ սի ո նիզ մի ա ռաջ նորդ նե րը, 
զգա լով նրա վի ճա կի խա   խու տու թյու նը, 
ո րո շե ցին ներգ րավ վել նրա դեմ պայ քա-
րին: Շատ հա  րուստ հրե ա ներ Սա լո նի-
կում դառ նում են Ի թի հատ-Վե տե րա կի 
կու   սակ ցու թյան ան դամ ներ, հրե ա կան 
բան կից փո ղը հո սում է դե պի ե րիտ  թուր-
քե րը: Ե րու սա ղե մի հա մար պայ քա րի հա-
ջո ղու թյան հույ  սե րը սի ո նիստ նե րը կա-
պում են ե րիտ թուր քե րի հետ: 

 Թուր քի այի ար դա րա   դա տու թյան նա-
խա րար Սա հիդ մոլ լա բե յը նշել է.«Երբ 
մենք խո սում ե նք թուր քե րի մա սին, 
պետք է տա րան ջա տել նրանց սա լո նի-
կյան դյոն մե նե րից և ի րենց կող մից կազ-
մա կերպ ված «Իթ թի հա տը» և զին վո րա-
կա նու թյու նը» [6]: Նա ի նկա  տի ու ներ այն 
հրե ա նե րին, ո րոնք ըն դու նել է ին իս լա-
մը և դար ձել թուրք: 1891 թ-ին Ժն ևում 
ստեղ ծում են «Իթ թի հատ վե թե րաք քի» 
(« Մի ու  թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն») հրե-
ա-մա  սո  նա կան կազ մա կեր պու  թյու նը` 
ն պա տակ դնե լով ո չն չաց նելու օս մա-
նյան խա լի ֆա յու թյու նը: Փաս  տա ցի, իթ-
թի հա տա կան նե րը թր քա ցած հրե ա ներ 
է ին (դյոն մե) և պատ կա նում է ին ֆրի-
մա սոն օ թյակ  նե րին և ժո ղով նե րին Է մա-
նո ւել Կա րա սոյի [7] գլ խա վո րու թյամբ: 
Վեր  ջինս հիմ նադ րել էր « Մա կե դո նի ա 
Ռի զոր տա» ( «Վե րա ծն ված Մա  կե դո-
նի ա» օ թյա կը), ո րին ան դա մակ ցում է ին 
ե րիտ թուր քեր`  Թա լե աթ, Էն վեր, Ջե մալ 
փա շա նե րը և բժիշկ Նա զի մը: Ա նգ լի ա ցի 
պատ մա բան Ար թուր Թոյն բին իր « Մու-
սուլ ման նե րի պատ մու թյու նը» [8] աշ -
խա տու թյու նում նույն պես փաս տել է, որ 
սա լո նի կյան հրե ա նե րը ե րիտ թուր քե րի 
կո մի տե ի ան բա ժան մաս են կազ մել: 

Ջոն Կի րա կո սյա նի «Ե րիտ թուր քե-
րը պատ մու թյան դա տաս տա   նի ա ռաջ» 
գրքում բեր ված ար խի վային նյու թե-
րը հաս տա տում են, որ սի ո նիստ նե րի և 
ե րիտ թուր քե րի կա  պը պայ մա նա վոր ված 
էր մի նպա տա կով` դուրս մղել հայե րին, 
հույ նե րին և ա րաբ նե  րին կայ սրու թյան 
քա ղա քա կան կյան քից`  տի րա նա լով 
նրանց հարս տու թյա  նը: Պա տա հա կան չէ, 
որ ա րա բա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ նե-
րը ան    վս տա հու թյամբ ու կաս կա ծան քով 
է ին վե րա բե րում ե րիտ թուր քե րի և հրե ա-
նե րի, ֆրի մա սոնն նե րի կա պին: Ին չը, ցա-
վոք, տե ղի չու նե  ցավ հայ մտա վո րա կան 
և քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի կող մից:

 Կոս տանդ նու պոլ սի բրի տա նա կան 
դես պան Ջոն Լոյ թերն իր զե   կու ցագ րում 
« Մի ու թյուն և ա ռա ջըն թաց» կո մի տեն ան-
վա նում էր հրե  ա նե րի և ֆար մա սոն նե րի 
կո մի տե, ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ 
ե րիտ  թուր քե րը հրե ա կան ծա գում ու նե-
ին, այլ որ նրանց գլ խա վոր գա  ղա փա
րա խոս նե րը սի ո նիստ ներ է ին և Օս
մա նյան Թուր քի ան դար  ձել էր նրանց 
ձեռ քին հրե ա կան պե տու թյան ստեղծ
ման հա մար գոր ծիք: Այդ կա պը սնունդ 
էր առ նում նաև ցա րա կան Ռու սաս տա նի 
նկատ մամբ խո րը ա տե լու թյու նից: Դա է 
վկա յում 1914 թ. հու լի սի 23-ին Ստամ բու-
լի Նու րի Օս մա նի ա կում բում կա յա ցած 
նրանց հա մա տեղ ժո ղո վը, ո րի ժա մա-
նակ հա կա ռու սա կան կո չե րով և հայե րին 
մե   ղա դրե րով հան դես է ե կել Թա լե ա թը: 
Պար սիկ պատ մա բան Իս մա յել Ռայի նը[9] 
այդ հար ցում մե ղա վոր է հա մա րել ոչ մի-
այն ե րիտ թուր  քե րին, այլև սի ո նիստ նե-
րին և գեր մա նա ցի նե րին: Նրա կար ծի-
քով՝ գեր մա նացւ նե րը հե տապն դում է ին 
գա ղու թա տի րա կան նպա տակ ներ, ի սկ 
սի ո նիստ նե րը ձգ տում է ին ի րա կա նաց նել 
սե փա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու ի րենց 
ե րա զան քը: Հա տուկ ու շադ րու թյուն էր 
հատ կաց վում Մեծ Թու րա նի ստեղծ-
ման նպա տա կով Հա յաս տա նի և հայե րի 
բնաջնջ մա նը: Պա տա հա կան չէ, որ գեր-
մա նա ցի նե րը Ա ռա ջին հա մաշ խար հա  յին 
պա տե րազ մի ժա մա նակ փոր ձում է ին 
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ռազ մա կան նպա տակ նե   րով օգ տա գոր-
ծել հրե ա նե րին: Հրե ա ներն ի րենց հեր-
թին պա հան ջում է ին գեր մա նա ցի նե րից 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել Պա ղես տի  նի 
հա մար: Ջորջ Լլոյ դի խոս քե րով, «ոչ այլ 
ոք, քան հրե ա նե րը օգ նե   ցին գեր մա նա-
կան բա նա կին կոտ րել ցա րա կան լու ծը 
Լե հաս տա նում .. հրե ա նե րը մեծ ազ դե-
ցու թյուն ու նե ին այլ ե րկր նե րում, հատ-
կա   պես Ա մե րի կա յում, որ տեղ նրանց ո րոշ 
հզոր ա ռաջ նորդ նե րը մեծ ազ    դե ցու թյուն 
ու նե ին նա խա գահ Վիլ սո նի վրա, զս պե-
լով դաշ նա կից   նե րին մեր ձե նա լու նրա 
ցան կու թյու նը» [10]: Դեռ 1916 թ-ին գեր-
մա   նա ցի նե րը պն դում է ին, որ թուր քե րը 
զի  ջեն սի ո նիստ նե րին Պա ղես տի նի հար-
ցում: Շատ մեծ ջան քեր չպա հանջ վե ցին 
այս հար  ցում, քա նի որ իշ խա նու թյան 
գլ խին կանգ նած է ին ե րիտ թուր քե րը: 
Հարկ է նշել, որ գեր մա նա ցի նե րի և հրե-
ա նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բա ցա ռա-
պես չէր բխում ան գլի ա ցի  նե րի շա հե րից, 
և վեր ջին  ներս ո րո շում են հրե ա նե րին 
գեր մա նա ցի նե րից դե պի ի րենց վե րա-
կողմ նո րո շել: Դրա մա սին է վկա յում այն 
ժա մա նակ վա Ռու սաս տա նի ա րտ   գործ-
նա խա րար Ս.Դ. Սա զո նո վին ո ւղ ղված 
հու շա գի րը (1916, մարտ), Պետ րո գրա-
դում գտն վող Մեծ Բրի տա նի այի դես-
պա նա տնից, որ տեղ նշ վում է այն մա սին, 
որ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
քար տու ղար լորդ Գրե ից հե ռա գիր է 
ստաց վել հե տևյալ բո վան դա կու թյամբ. 
Լյու սեն Վոլ ֆը տե ղե կաց րել է կա ռա -
վա րու  թյա նը Պա ղես տի  նում հրե ա նե րի 
բնա կեց ման մա սին: Ի դեպ, Ցա րա կան 
կա ռա վա րու թյու նը չէր ա ռար կում հրե ա-
նե րի բնա կեց  մա նը Պա ղես տի նում: 

Այս պի սով, XX դա րի սկզ բին, ե րբ 
հրե ա նե րը ձգ տում է ին Պա ղես    տի նում 
ստեղ ծել հրե ա կան պե տու թյուն, Ռու-
սաս տա նը զոհ է դառ նում, և դրա հետ 
մի ա ժա մա նակ « թաղ վում» է հայ կա կան 
հար ցը: 1918 թ. փետր վա րի 14-ին Համ-
բուր գի խոր հր դա կցու թյան ժա մա նակ 
( մինչ Բրեստ Լի տո վյան պայ մա նագ րի 
կն քու մը) Վիլ հեմ 2-րդն ա սում է. « Ռուս 

ժո ղո վուր դը հանձն վեց այն հրե ա նե րի 
վրի ժա ռու թյա   նը, ո րոնք կապ ված է ին 
աշ խար հի բո լոր հրե ա նե րի, այ սինքն` 
մա     սոն նե րի հետ»[11]: Ցա րա կան Ռու սաս-
տա նի նկատ մամբ հրե ա կան այդ ա տե -
լու թյու նը շատ եվ րո պա կան տե րու թյուն-
ներ (Գեր մա  նի ա, Ա նգ լի ա, Ֆրան սի ա, 
հե տո և` Ա ՄՆ) փոր ձում է ին օգ տա գոր-
ծել ի րենց շա  հե րի օգ տին: Սի ո նիստ նե-
րը հա ջո ղու թյան են հաս նում, քա   նի որ 
նրանց նպա տակ նե րը համ  ընկ նում է ին 
մեծ տե րու թյուն նե րի շա հե րի հետ: Այդ 
ե րկր նե րի հրե ա կան հա մայն քն ե րի հայտ-
նի ներ     կա յա ցու ցիչ ներ կա րող է ին ազ դել 
տվյալ ե րկ րի կա ռա վա րու թյան ո րոշ -
ման վրա` ի րենց ան հրա ժեշտ շա հե կան 
ո ւղ ղու թյամբ: « Չա փա զան ցու  թյուն չէր 
լի նի ա սել, որ մի ջազ գային սի ո նիզ մի 
կազ մա  կեր պու թյուն նե րի հա մա կար գը 
ճյու  ղա վոր ված է ամ բողջ աշ խար  հում 
և մի ևնույն ժա մա նակ կենտ րո նաց ված: 
Այն հեն վում է հզոր ֆի   նան սա տն տե-
սա կան բա զայի վրա՝ ի դեմս հրե ա կան 
ծա գում ու նե ցող մե  նա շնոր  հա  յին ( մո նո-
պո լիստ) բուր ժո ւա զի այի: Վեր ջինս, ու-
նե նա լով մե ծա պես ազ դե ցու թյուն ա ռա-
ջա  տար կա պի տա լիս   տա կան եր կր նե րի 
լրատ վա մի ջոց նե րի, մշա կույ թի և պե-
տա կան ադ      մի նիս տրա տիվ ա պա րա տի 
վրա, հան դի սա նում է սի ո նիս տա կան ու-
ժի և ազ դե ցու   թյան գլ խա վոր աղ բյու րը 
մի շարք ա ռա ջա տար պե տու թյուն նե րի 
քա   ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման գոր-
ծում»:[12] 

 Սի ո նիզ մի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե-
նա լու պայ քա րը գեր մա նա  ցի նե րի և ան-
գլի ա ցի  նե րի միջև խո րա նում է 1917 թ-ի 
ամ ռա նը: Այդ ժա մա նակ Բրի տա նի այի 
ա րտ գործ նա խա րար Բալ ֆու րը բուռն 
գոր   ծու նե ու թյուն է ծա վա լում սի ո նիս տա-
կան շարժ ման նկատ մամբ` ստա   նա լով 
Ա ՄՆ նա խա գահ Վիլ սո նի օ ժան դա կու-
թյու նը: Սի ո նիստ գոր  ծիչ   նե րի հա ջո ղու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված էր այն հան-
գա ման քով, որ նրանց նպա տակ  նե րը 
հա մընկ նում է ին գեր տե րու թյուն նե րի 
շա    հե րի հետ: Սի ո նիզ մի ա ռաջ նորդ նե  րի 
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ակ տիվ բա նակ ցու թյուն   նե րը բրի տա նա-
կան կա ռա վա րու թյան ղե կա վա րու թյան 
հետ հան   գեց րին փո խա դարձ հա մա ձայ-
նու թյան: Ար դյուն քում ան գլի  ա ցի    նե րը 
խոս տա նում են հրե ա կան պե տու թյան 
հիմ քը դնել, ի սկ սի ո նի ստա կան ա ռաջ-
նորդ նե րը ի րենց հեր թին` ա պա հո վել 
դաշ նա կից նե  րին հրե ա կան օ ժան դա կու-
թյամբ ամ բողջ աշ խար հում: 

 Բալ ֆու րի հռ չա կագ րի տա պալ ման 
դեպ քում պետք է գոր ծի դր վեր պա հես-
տա յին « Շիր վա նի» տար բե րա կը` հրե ա-
կան պե տու թյան ստեղ ծու մը Ա դր բե ջա նի 
տա րած քում: Այս տար բե րա կի ի րա կա  -
նաց ման պա տաս խա նա տու ներն է ին ան-
վա նի բոլ շևիկ ներ Լև Տրոց կին (Լեյ բա 
Բրոնշ տեյ նը, Զի նով ևը (Աբ ֆել բաում), 
Կա մեն ևը (Ֆեյֆ ման): Նրանք է ին նաև 
ԽՍՀՄ հա րա վային սահ ման նե րի վրա 
թուր  քա կան մի շարք վար չա կան մի ա վո-
րում նե րի ստեղծ ման նա խա  ձեռ նող նե րը: 
Պա տա հա կան չէ, որ 1920 թ. Թ. Հեր  ցե լի 
հիմ նա դրած «Ե րի տա սարդ սի ոն» թեր թը 
գրում էր, որ Կով կա սում` ի դեմս Ա դր  -
բե ջա նի, ստեղծ վել է հրե ա կան պե տու-
թյուն, ո րը կոչ ված է կլա նե լու ամ բողջ 
տա րա ծաշր ջա նը:

 1917 թ. հոկ տեմ բե րի հե ղա փո խու թյու-
նը հնա րա վո րու թյուն տվեց ռու սաս տա-
նյան սի ո նիստ նե րին` ճն շում գոր ծադ-
րելու խորհր դա   յին կա ռա վա րու թյան 
վրա` պա տե րազ  մը շա րու նա կե լու հա-
մար, որ   պես զի Գեր մա նի ան և Ա վստ-
րի ան հնա րա վո րու թյուն չու  նե նան Ռու-
սաս տա նի պա շար նե րից ստա նալու հաց, 
նավթ, պղինձ և զորք ա վե  լաց նելու ա րև-
մտյան ճա կա տում: Շեշ տադ րում նե րը 
ար ված է ին ի հօ գուտ Ան տան տայի ե րկր-
նե րի: Այդ նպա տա կով 1917 թ. նոյեմ բե
րի 8ին հրա պա րակ վում է Բալ ֆու րի 
հռ չա կա գրը [13]: Դրան հետ ևում է ցա-
րա կան ար խիվ նե րի դի վա նա գի տա կան 
գաղտ նի փաս տա թղ  թե  րի հրա պա կու մը 
ռե կոր դային սեղմ ժամ կետ նե րում: Այդ 
փաս տա  թղ թե րի թվում էր 1919 թ. Սայկս-
Պի կոյի պայ մա նա գի րը, հա մա  ձայն ո րի 
Ա նգ լի ան և Ֆրան  սի ան հաղ թա նա կից 

հե տո պետք է Ռու սաս  տա նին փո խան-
ցե ին Կոնս տանդ նու պո  լի սը, Բոս ֆո րը և 
Դար  դա  նե լին, Է րզ րու մը, Տրա պի զո նը, 
Վա նը, Բիթ լի սը և Քրդս տա նի մի մա սը: 
1917 թ. նոյեմ բե րի 20-ին Լե նի նը դի մեց 
Ռու սաս տա նի և Ա րև ել  քի մու սուլ ման-
նե րին հետ ևյալ հայ տա րա րու թյամբ. 
« Գա հըն կեց թա    գա վո րի գաղտ նի բա-
նակ ցու թյուն նե րը Կոնս տանդ նու պոլ սի 
գրավ    ման վե րա բե րյալ պատ ռել և ո չն-
չաց նել: Ռու սա տա նը և նրա կա   ռա վա-
րու թյու նը` ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի 
Խոր հուր դը դեմ է օ տար տա րած  քնե րի 
զավթ մա նը: Կոս տանդ նու պո լի սը պետք 
է մնա մու սուլ ման նե րի ձեռ քում: Մենք 
հայ տա րա րում ե նք, որ Թուր քի  այի մաս-
նատ ման և նրա նից Հա յաս տա նը վերց-
նե   լու մա սին պայ մա  նա գի րը պատռ ված 
և ո չն չաց ված է»[13]: Սա ա ռա ջին և վեր-
ջին հար     վա ծը չէր ռու սա կան քա ղա քա-
կան կող մից Հա յաս տա նի նկատ մամբ, և 
1917 թ. ռուս  նե րի հե ռա նա լը Կով կա սյան 
ճա կա տից նշա նա  կում էր ռու սա կան իշ-
խա նո ւթյուն նե րի կող մից Ա նդր կով կա սի 
բա  նա լի նե րի հանձ նում թուր քե րին: 

Ինչ պես հայտ նի է, եր կու հա մաշ խար-
հային պա տերզմ նե րի մի ջև ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծում սի ո նիս տա կան 
շար ժու մը գտն վում էր Ա նգ լի այի հո վա-
նու տակ: Իս րայել պե տու թյան ստեղ ծու  -
մը հնա րա վոր դար ձավ Ե րկ րորդ հա-
մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո, ե րբ 
տե ղի ու նե ցավ նոր ու ժե րի դա սա վո րում 
մի ջազ գա յին հա    րա  բե րւ թյուն նե րում, և 
Ա ՄՆ-ի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյու նը և 
դիր   քե րը ու ժե ղա ցան Մեր  ձա վոր Ար ևել-
քում: Այս տա րա ծաշր ջա նի նավ թային 
հարս տու թյուն նե րը և ռազ մա  վա րա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը չա փա զանց ձգող 
է ին հզոր գեր տե րո ւթյուն նե րի հա մար: 
1946 թ-ի դեկ տեմ բե րին Բա զե լում կա-
յա ցավ հրե ա նե րի 22-րդ Հա   մաշ խար-
հա  յին Կոնգ րե սը, որ տեղ տե ղի ու նե ցավ 
վերջ նա կան կող մնո րո շու մը դե պի Ա ՄՆ: 
Ար դյուն քում Ա ՄՆ-ին պարզ դար ձավ, 
որ Իս րա յե լից ա վե լի լավ գործ ըն կեր չէ-
ին կա րող ու նե նալ: Իս րաել-ա մե րի կյան 
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ա լյան սի պատ մու թյու նից պարզ է դառ-
նում, որ Իս րա յե լը, ստանձ նե լով Ա ՄՆ-ի 
դե րը Մեր ձա  վոր Ար ևել քում, դառ նում է 
Ա ՄՆ-ի մի ակ և հու սա լի ռազ մա վա րա-
կան գոր ծըն կե րը այս տա րա ծա շր ջա նում: 
Այս պե տու թյան ստեղ ծման փաստն ար-
դեն նա խա նշում էր Մեր ձա  վոր Ար ևել-
քում մշ տա կան պա յ թյու նա  վտանգ ի րա-
վի ճակ: Ան շուշտ, Իս րայե լը հաս կա նում է, 
որ դժ վար է հաղ թել զավ  թած տա րածք-
նե րում: Այդ ի սկ պատ ճա ռով պատ րաստ 
է օ ժան դա  կե լու Ի րա նի, Ի րա քի և Սի րի-
այի քր դե րին ան կախ Քրդս տա նի ստեղ-
ծման նպա տա կով` ձեռք բե րե լով « հա վա-
տա րիմ աչ քեր ու ա կան ջն եր», այ սինքն` 
հե նա կե տեր այդ տա  րա ծա շր ջա նում: 
Դա, ի հար կե, կա րող է սրել Թուր քի այի 
հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, սա կայն 
Ա ՄՆ-ի հո  վա նա վո րու թյան ներ քո դրանք 
կհարթ վեն: Այլ է Ի րա նի դեպ քում. նա 
եր բեք չի հա մա կերպ վի Իս րայե լի կամ 
Թուր քի ա յի գլ խա վոր դե րա կա տա րու-
թյան հետ տա րա ծա շր ջա նում և չի հան-
դուր ժի Իս րայե լի ռազ մա օ դա յին բա զա-
նե րին` իր սահ ման նե րի մոտ: 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծում ներ կա յաց-
ված նյու թը՝ ան հրա ժեշտ է կար ևո րել 
հետ ևյալ եզ րա հան գում նե րը.

1. Օս մա նյան Թուր քի ա յում հայե րի 
ցե ղաս պա նու թյան ժխտ ո ղա կան քա ղա-
քա կա նու թյան պատ ճառ նե րից մե կը Իս-
րա յե լի պե տու թյան կող մից` նրա ստեղծ-
ման ա կունք նե րում է: 2001 թ. ապ րի լին 
Իս րա յե լի ա րտ գործ նա խա րար Շմոն Պե-
րե սը հայ տա րա րում է. « Մենք հեր քում 
ե նք Հո լո քոս տի և 1915 թ հայե րի ող բեր-
գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի միջև հա-
մե մա տու թյուն ան ցն կաց նե լու բո լոր տե-
սա կի փոր ձե րը: Հայ ժո ղո վուր դը ապ րել 
է ող բեր գու թյուն, սա կայն դա ոչ մի կերպ 
չի կա րե լի ան վա նել ցե ղաս պա նու թյուն»: 
2002 թ. սկզ բին Րիվ կա Կո է նը՝ Իս րայե-
լի դես պա նը Հա յաս տա նում, հայ տա րա-
րել է. « Հո լո քոս տը ան նա խա դեպ եր ևույթ 
է, և ո չինչ, այդ թվում նաև հայե րի ցե-
ղա սպա նու թյու նը, չի կա րե լի հա մե մա-
տել հրե ա կան ցե ղաս պա նու թյան հետ»: 

Այս պի սով՝ ո չինչ չի փոխ վել մինչ այ սօր. 
Իս րայե լի պե տու թյու նը շա րու նա կում է 
նույն ժխ տո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու-
նը`  ներ կա յաց նե լով Հո լո քոս տը՝ որ պես 
ան նա խա դեպ եր ևույթ:

2. Ներ կա աշ խար հա քա ղա քա կան 
պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է 19-20 
դդ. պատ մա կան և աշ խար հա քա ղա  քա-
կան ի րա կա նու թյան նոր ըն կալ ման մո-
տե ցում: Կար ևոր է նո րո վի գնա հա տել 
հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը սուլ թան 
Հա մի դի և ե րիտ թուր քե րի օ րոք հայ քա-
ղա  քա կան գոր ծիչ նե րի և մտա վո րա կա-
նու թյան գոր ծու նե ու թյա ն հա մա տեքս-
տում: Այն դեպ քում, ե րբ ա րա բա կան 
շարժ ման ա ռաջ նորդ   նե րը կաս կա ծով 
ու ան վս տա հու թյամբ է ին վե րա բեր վում 
ե րիտ    թուր քե րին, հայ գոր ծիչ նե րը ոգևո-
րու թյամբ ըն դու նե ցին ե րիտ թուր  քե րի 
խոս տում նե րը`  ներգ րավ վե լով այս պես 
կոչ ված հե ղա փո խա կան « ռե ֆորմ  նե րի» 
ի րա կա նաց մա նը:

3. Պատ մու թյու նից դա սեր քա ղե լու 
ու նա կու թյու նը հնա րա վոր է պե տա կան 
մտա ծե լա կեր պի առ կա յու թյան դեպ քում: 
Սե փա կան պատ մու թյուն և մշա կույթ 
ու նե ցող ժղո վուր դը պար տա վոր է 
կյան քի կո չել պե տա կա նու թյան հա
մար կա րևոր բաղ կա ցու ցիչ նե րը` բա
րո յա  կա նու թյու նը, հա վատ քը, կա
յու նու թյու նը և իր քա ղա քա ցի նե րի 
բա րե կե ցու թյու նը, սա կայն պե տու
թյան ա ռաջ նային նպա տակ նե րից են 
ի րա վուն քը և ու ժը` ա պա հո վե լով ժո
ղովր դի ան վտան գու թյու նը և եր  կրի 
հզո րա ցու մը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
20.01.2015
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В статье передставлены некоторые предпосылки осуществления геноцида армян в Ос
манской империи. В частности, обращается внимание на антиар мянскую политику Осман
ской Турции и коварные за мыс лы сионистской тай ной дипломатии в Армянском вопросе 
конца XIX и начала XX вв. С целью соз да ния еврейского государства попытки тай но го сгово
ра ли де ров си о нист ского дви жения с турецким султаном, а в дальнейшем с мла до турками и 
боль  ше  виками, были направлены против национальных интересов армян. 
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The article presents some prerequisites for committing the Armenian Genocide in the Ottoman 
Empire. In particular, attention is drawn to the antiArmenian policy of the Ottoman Empire, as 
well as insidious plans of the secret Zionist diplomacy on the Armenian Question at the end of the 
19th century and beginning of the 20th century. In order to establish a Jewish State the attempts of 
collusion of the Zionist leaders with the Turkish Sultan, and later with the Young Turks and the 
Bolsheviks were directed against the national interests of the Armenians. 
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 Հոդ վա ծն ուղղված է օ տար ման Պ. 
Բուրդյե ի հայե ցա կար գի քա ղա քա գի-
տա կան վեր լու ծու թյա նը: Այս տեղ քա-
ղա քա կան օ տա րու մը բնու թագր վում է 
որ պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե-
րի` սո ցի ա լա կան խմ բե րի շա հե րի ի րենց 
ներ կա յա ցուց չու թյան սկզ բուն քի խա-
թար ման, ա ղա վաղ ման ար դյունք:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ` խմ բային շա հե րի ներ-
կա յա ցուց չու թյուն կամ պատ վի րակ ման 
սկզ բունք, քա ղա քա կան օ տա րում, ա պա-
րատ, կու սակ ցա կան բյու րոկ րա տիզմ:

 Հան րա գի տա րա նային հրա պա րա-
կում նե րում օ տար ման ներ քո բնու-
թագրվում են, նախ՝ այն գոր ծըն թաց-
նե րը և դրանց հետ ևանք նե րը, ե րբ 
մարդ կային գոր ծու նե ու թյան ար դյունք-
նե րը, ի նչ պես նաև մար դու հատ կա նիշ-
ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
վե րած վում են մարդ կան ցից ան կախ և 
նրանց վրա իշ խող ու ժի, ե րկ րորդ, ե րբ 
զա նա զան եր ևույթ նե րը և միջ մարդ-
կային հա րա բե րու թյուն նե րը վե րած վում 
են ի նչ-որ այլ բա նի, քան ի նք նին դրանք 
գո յու թյուն ու նեն, ե րբ մարդ կանց գի-
տակ ցու թյան մեջ ռե ալ, կեն սա կան ի րո-
ղու թյուն նե րը փո խա րին վում են ի րենց 
ա ղա վաղ մամբ ու խե ղա թյուր մամբ:1 

Այս մե թո դա բա նա կան դիր քո րոշ ման 
շր ջա նակ նե րում « քա ղա քա կան օ տա-
րում» հաս կա ցու թյունն ար տա հայ տում 
է մի վի ճակ, ե րբ քա ղա քա կան գա-

1  Социологический энциклопедический словарь. 
Под ред.Г.В.Осипова. – М., 1998, с.229; Философский 
энциклопедический словарь. Под ред.И.Т.Фролова. – 
М., 1986, с.351.

ղա փար նե րը, հա րա բե րու թյուն նե րը և 
ի նս տի տուտ նե րը վե րած վում են մարդ-
կան ցից ան կախ, ի սկ եր բեմն` նրանց 
հա կա դիր և խորթ ու ժի:2 Բնու թագ րու-
մը, սա կայն, թե րի է, քա նի որ հաշ վի չի 
ա ռն վում մարդ կանց քա ղա քա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի ա ղա վա ղումն ու խե-
ղա թյու րու մը` ար տա ցոլ ված նրանց գի-
տակ ցու թյան մեջ:

 Քա ղա քա գետ նե րը, սո ցի ո լոգ նե րը 
և սո ցի ա լա կան հո գե բան նե րը մարդ-
կանց սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյան և 
ի նք նազ գա ցո ղու թյան վի ճա կը բնու-
թագ րե լիս լայ նո րեն կի րա ռում են « քա-
ղա քա կան օ տա րում» հաս կա ցու թյու նը: 
Այդ հաս կա ցու թյու նը բա վա կան ճշգ րիտ 
կեր պով բնու թագ րում է շար քային քա-
ղա քա ցու ի րա կան վի ճա կը, ո րը սուր է 
զգում իր մե կու սաց վա ծու թյու նը պե տու-
թյու նից, նրա հիմ նա կան ի նս տի տուտ նե-
րից, խմ բա վո րում նե րից և ան ձան ցից, 
ով քեր վե րահս կում են թե լադր վող քա-
ղա քա կա նու թյու նը: Ը նդգծ վում են քա-
ղա քա կան օ տար վա ծու թյան քա նա կա-
պես չա փե լի հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը` 

• ան զո րու թյու նը, որ հա րու ցում է 
ան հա տի, խմ բի կող մից սե փա կան կեն-
սա կան հան գա մանք նե րը կամ ե րկ րում 
ստեղծ ված ճգ նա ժա մային ի րադ րու-
թյու նը վե րահս կե լու կամ փո խե լու ան-
կա րո ղու թյան զգաց մուն քը. 

• ար ժե նոր մա տիվ ա պա կողմ-
նո րոշ վա ծու թյան վի ճա կը` կեն սա կան 
նպա տակ նե րին հաս նե լու կամ սե փա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար հա սա-

2  Политологическаий словарь в 2-х частях. Ч.2, 
М., 1994, с.281.

ՍԱՐ ԳԻՍ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի 

և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի աս պի րանտ

ՊՅԵՌ ԲՈՒՐԴՅԵՆ ԵՎ Օ ՏԱՐ ՄԱՆ ՆՐԱ ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ  
(ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՏԱՆ ԿՅՈՒՆ)
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րա կու թյան օ րենք նե րի և պաշ տո նա կան 
բա րո յա կա նու թյան կող մից չխ րա խուս-
վող, ա նօ րի նա կան մի ջոց նե րի դի մե լու 
հար կադ րա կան ան հրա ժեշ տու թյու նը. 

• քա ղա քա կան մե կու սա ցու մը` 
հա սա րա կու թյան մեջ կամ ո րո շա կի սո-
ցի ա լա կան խմ բում ըն դուն ված քա ղա-
քա կան ար ժեք նե րի մեր ժու մը. 

• ի նք նա մե կու սա ցու մը` ա ռեր ևույթ 
մաս նակ ցու մը այն պի սի քա ղա քա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնք որ ևէ ներ-
քին բա վա րար վա ծու թյուն չեն պատ-
ճա ռում և ըն կալ վում են որ պես զուտ 
ար տա քին, ցու ցադ րա կան ան հրա ժեշ-
տու թյուն. 

• քա ղա քա կան մի այ նու թյու նը, որ 
ար տա հայտ վում է խմ բի, հա սա րա կու-
թյան կող մից ըն դուն ված չլի նե լու, կամ, 
որ նույնն է, մերժ ված լի նե լու զգա ցո-
ղու թյամբ:

 Սո ցի ալ-հո գե բա նա կան և քա ղա-
քա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րից 
պարզ վել է, որ հենց քա ղա քա կա նու թյան 
ո լոր տում է, որ մար դիկ ա վե լի հա ճախ 
են տա ռա պում սո ցի ալ ան զո րու թյան, 
ա նի մաս տու թյան և ա նե լա նե լի ու թյան 
զգա ցում նե րով: Քա ղա քա կան գի տակ-
ցու թյան և ի նք նազ գա ցո ղու թյան վի-
ճա կը, ո րը բնու թագր վում է վե րոնշյալ 
էմ պի րիկ հատ կա նիշ նե րով, հենց քա-
ղա քա կան օ տար վա ծու թյունն է: Ի սկ այն 
ան ձը, ո րը ցու ցադր ում է այդ պի սի ի նք-
նազ գա ցո ղու թյուն և գի տակ ցու թյուն, քա-
ղա քա կա նա պես օ տար ված ան հատն է: 

Ի հար կե, օ տար վա ծու թյան քա նա կա-
պես չա փե լի մա կար դա կը շատ կար ևոր 
դեր է խա ղում, սա կայն չափ ման մասշ-
տաբ նե րը շատ ա վե լի ը նդ գր կուն են 
դար ձել: Դրանք նե րա ռում են նաև սո ցի-
ալական խմ բե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի 
շար քային ան դամ նե րի շա հե րի ներ կա-
յա ցուց չու թյան մե խա նիզմ նե րի ձևա բեկ-
ման և խա թար ման, առ հա սա րակ՝ ներ-
կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա րա տա վոր կող մե րը: Տե ղին է նկա-
տել, որ ան հա տի և սո ցի ա լա կան խմ բե-
րի մա կար դա կում ներ կա յա ցուց չա կան 

ժո ղովր դա վա րու թյան մե խա նիզմ նե-
րի չգոր ծե լու դեպ քում ոչ մի այն խիստ 
ա նար դյու նա վետ է դառ նում շա հե րի 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը, այլև նպաս տա-
վոր պայ ման ներ են ստեղծ վում քա ղա-
քա կան օ տար վա ծու թյան ա ճի հա մար:

 Մեր ժա մա նակ նե րի մե ծա նուն սո ցի-
ո լոգ և քա ղա քա գետ ֆրան սի ա ցի Պյեռ 
Բուրդյեն բա վա կան մեծ ու շադ րու-
թյուն է դարձ րել ներ կա յա ցուց չա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նախնդիր-
նե րի ու սում նա սի րու թյա նը, մշա կել է 
քա ղա քա կան օ տար ման ի նք նա տիպ և 
ար դյու նա վետ հայե ցա կարգ: Բուրդյե ի 
ար ծար ծած ներ կա յա ցուց չա կան ժո-
ղովր դա վա րու թյան սո ցի ո լո գի ա կան 
մեկ նա բա նու թյան մեջ ու շագ րավ է ե րեք 
հան գա մանք: Նախ՝ նա ը նդ գծում է, որ 
ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րա կան 
իշ խա նու թյան ի նս տի տուտ նե րի կազ-
մա վոր ման հիմ քում ըն կած է ժո ղովր դի, 
դա սա կար գե րի, սո ցի ա լա կան խմ բե րի, 
ազ գե րի կամ էթ նոս նե րի շա հե րի ներ-
կա յա ցուց չու թյան, կամ, որ նույնն է, ներ-
կա յաց ման սկզ բուն քը: Այլ կերպ ա սած` 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը սո ցի ա լա կան 
խմ բե րի ի նս տի տո ւա լաց ման ան հրա-
ժեշտ մի ջոց է, ո րի է ու թյու նը խմ բե րի 
ի րա վունք ներն ի րենց շա հե րը ներ կա-
յաց նող նե րին փո խան ցե լու մեջ է: Ե րկ-
րորդ՝ Բուրդյեն, ի հար կե, հաս կա նում է, 
որ ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովրդա վա-
րու թյան պայ ման նե րում ո րո շա կի սո-
ցի ա լա կան խում բը կամ քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թյու նը, պար զա պես, գո-
յու թյուն չու նի ա ռանց հա մա պա տաս խան 
պե տա կան գրանց ման, ա ռանց ի րենց 
շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ո րոնք 
գոր ծում են խմ բի կամ կազ մա կեր պու-
թյան ա նու նից և նրանց հանձ նա րա րու-
թյամբ: Այ սինքն` սո ցի ա լա կան խում բը 
կամ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյու-
նը գո յու թյուն չու նի ա ռանց ի րա վա բա-
նա կան և խորհր դան շա կան ( սիմ վո լիկ) 
ներ կա յա ցուց չու թյան, ո րոնց շնոր հիվ 
խում բը կամ քա ղա քա կան կազ մա կեր-
պու թյու նը « Ճա նա չում է ի նքն ի րեն»: 
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Ա ռա ջադ րե լով ներ կա յա ցուց չու թյան 
հա կա սա կա նու թյան պրոբ լե մը` Բուրդյեն 
չէր կա րող շր ջան ցել կու սակ ցու թյուն նե-
րում քա ղա քա կան օ տար ման բնույ թի և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի խն դի րը: 
Ը ստ Բուրդյե ի՝ կու սակ ցա կան օ տա րու-
մը ոչ այլ ի նչ է, քան ներ կա յա ցուց չա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյա նը ներ հա տուկ 
իշ խա նու թյան պատ վի րակ ման ( ներ-
կա յա ցուց չու թյան) ձևա բեկ ված պրակ-
տի կայի օ րի նա չա փա կան ար տա հայ-
տու թյուն: Բուրդյեն հա մոզ չո րեն ցույց 
է տա լիս, որ կու սակ ցա կան օ տար ման 
հիմ քում ըն կած է « ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի ներ կա յա ցուց չու թյան» ֆե նո մե նը: 
Հենց դրա վրա է հիմն վում կու սա պա-
րա տի, կու սակ ցա կան բյու րոկ րա տի-
այի ու ժը, կու սա պա րատ, ո րն իր ձեռ-
քում է կենտ րո նաց նում ա մե նա տար բեր 
կազ մա կերպ չա կան հար ցե րի լուծ ման, 
ի նչ պես նաև օ րա կար գի ձևա վոր ման 
ի րա վուն քը: Ա պա րատն է նշա նա կում 
կուս հա մա գու մար նե րի պատ վի րակ ներ, 
նա է կազ մում խորհր դա րա նի պատ գա-
նա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի փակ ցու-
ցակ նե րը: Հե տա գա յում դրանք ձևա կա-
նո րեն հաս տատ վում են պլե նում նե րում 
և ը նդ հա նուր ժո ղով նե րում: Ո րո շում նե-
րի նա խագ ծե րը ևս նա խա պես պատ-
րաստ վում են ա պա րա տի կամ բյու րոյի 
կող մից, ի սկ կու սակ ցու թյան շար քային 
ան դամ նե րը մի այն մաս նակ ցում են քվե-
ար կու թյա նը: Այս ա մենն ար տա ցո լում 
է ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա-
րու թյան պայ ման նե րում կու սա պա րա-
տի իշ խա նու թյան վե րար տադ րու թյան 
տրա մա բա նու թյու նը և նրա գոր ծու նե-
ու թյան ավ տո րի տար-բյու րոկ րա տա-
կան ո ճը` կու սակ ցա կան իշ խա նու թյան 
մե նաշ նոր հը պահ պա նե լու նպա տա կով: 
Կու սակ ցա կան բյու րոկ րա տի ան, կու-
սա պա րա տը կար ծեք թե հե տապն դում 
են եր կա կի նպա տակ: Խոս քով նրանք 
դեմ չեն ժո ղովր դա վա րու թյան զար-
գաց մա նը, ան գամ պատ րաստ են դա 
խրա խու սե լու, սա կայն պատ րաստ չեն 
ըն դու նելու այն պի սի ո րո շում ներ, ո րոնք 

պա հան ջում են սահ մա նա փա կել կու-
սակ ցա կան բյու րոկ րա տի այի տի րա-
պետ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ա մեն 
դեպ քում էլ նման քա ղա քա կա նու թյան 
«շն չա ռու թյու նը» կար ճատև է, սահ մա-
նա փակ ված է ա պա րա տի իշ խա նու թյու-
նը պահ պա նե լու քա ղա քա կան նկր տում-
նե րով: Այդ բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի 
հիմ նա պատ ճառ նե րը պետք է փնտ րել 
ա պա րա տի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ 
ներ կու սակ ցա կան վե րահս կո ղու թյան 
ծայր աս տի ճան թու լու թյան, ներ կու սակ-
ցա կան ժո ղովր դա վա րու թյան ան զար-
գա ցա ծու թյան մեջ: 

Ա պա րա տային բյու րոկ րա տիզ մի ու-
ղին կապ ված է բազ մա թիվ ռիս կե րի 
հետ: Նախ՝ այդ ու ղին ել նում է այն կար-
ծե ցյալ դրույ թից, թե մի այն ա պա րա տի 
« դե մի ուրգ-ա րա րիչ ներն» են օ ժտ ված 
կու սակ ցու թյան ա ռջև ծա ռա ցած բո լոր 
հիմ նա հար ցե րը գի տակ ցե լու և լու ծե-
լու ի րա վուն քով: «Աստ ծո փո խա նորդ» 
կարգ վե լու այս մե ծա մո լիկ հա վակ նու-
թյու նը քա ղա քա կան ան բար տա վա նու-
թյան ար դյունք է, ի սկ կու սակ ցա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան տե սան կյու նից 
նման մո տե ցու մը զուրկ է քա ղա քա-
կան հիմ քե րից: Ե րկ րորդ, պա րա տային 
բյու րոկ րա տիզմն ան խու սա փե լի ո րեն 
կազ մա քան դում է հա կա դարձ կա պե-
րը, ա ղա վա ղում է « ներք ևից», այ սինքն` 
կու սակ ցա կան շար քե րից ե կող ազ դան-
շան-հա ղոր դում նե րը կու սակ ցու թյան 
ներ սում գոր ծե րի ի րա կան վի ճա կի մա-
սին: Կու սակ ցա կան ղե կա վա րու մը դառ-
նում է ան բո վան դակ, ին չը հան գեց նում 
է կու սա պա րա տի և կու սակ ցա կան շար-
քե րի փո խօ տար ման խո րաց մա նը: 

Ա սում են, թե լի նում է կու սակ ցա կան 
բյու րոկ րա տի ա, ո րը պա տաս խա նատ-
վու թյամբ է կա տա րում իր գոր ծա ռույթ-
նե րը, սա կայն ար գա սա բեր կու սակ-
ցա կան բյու րոկ րա տի ան հնա րա վոր է 
որ պես ղե կա վար ման ա պա րատ, ո րը 
մշ տա պես վե րահսկ վում է կու սակ ցու-
թյան շար քային ան դամ նե րի կող մից և 
ծա ռա յում է նրանց: 
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Ո րո՞նք են այն նր բին մե խա նիզմ նե րը, 
ո րոնց շնոր հիվ կու սա պա րատն ի րա կա-
նաց նում է իշ խա նու թյան բռ նա տի րու մը: 
Դա կա տար վում է փո խա նու նու թյան 
( մե տո նի մի ա) շնոր հիվ, ե րբ մա սի ( կու-
սակ ցու թյան, նրա ա ռաջ նոր դի և վեր ջի-
նիս են թա կան կու սա պա րա տի) շա հե րը 
նույ նա կա նաց վում են ո ղջ կու սակ ցու-
թյան, ան գամ ժո ղովր դի ը նդ հան րա կան 
շա հե րի հետ: Դա, իս կա պես, հի շեց նում 
է պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րից մե կը` 
մե տո նի մի ան, ե րբ փո խա նակ ա սե լու, որ 
այ սինչ կամ այ նինչ մար դը հարս տա ցավ` 
ա սում են. «Եր ևա նը հարս տա ցավ»… 
Ո րո շա կի կու սակ ցու թյան, քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը, ի րա կա նաց նե լով ի րենց ան դամ-
նե րի` սո ցի ա լա կան մեծ խմ բե րի շա հե-
րի ներ կա յա ցուց չու թյան գոր ծա ռույ թը, 
նրանց նկատ մամբ ձեռք են բե րում ո րոշ 
խորհր դան շա կան ( սիմ վո լիկ) քա ղա քա-
կան իշ խա նու թյուն: Դա ի րա կա նաց վում 
է ա ռանց որ ևէ բռ նու թյան` փո խա նու-
նու թյան, այ սինքն` մա սի (ա ռաջ նոր դի, 
նրա կու սա պա րա տի) կող մից ամ բող ջի 
( կու սակ ցու թյան, ժո ղովր դի) լի ա զո րու-
թյուն նե րի սե փա կան ման-յու րաց ման 
շնոր հիվ: Դա տե ղի է ու նե նում այն պի-
սի ե ղա նա կով, ո րը Բուրդյեն ան վա նել 
է « պատ գա մա խո սի է ֆեկտ», կամ, որ 
նույնն է, ա պա րա տի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի յու րօ րի նակ «ինք նաօ ծում», «սր-
բա գոր ծում»: Միջ նոր դի կամ մե դի ու-
մի դե րում հան դես են գա լիս հենց այդ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք նույ նիսկ 
ի րենց գոր ծու նե ու թյան մեջ հրա ժար-
վում են ան ձնա կան դե րա նու նից և միշտ 
ա սում են « մենք, մեր կու սակ ցու թյու-
նը…» կամ « կու սակ ցու թյու նը գտ նում է, 
ո ր…»: Սե փա կան ես-ը տար րա լու ծում են 
ո ղջ կու սակ ցու թյան, ան գամ ժո ղովր դի 
հիմ նա րար շա հե րի` «այդ բարձ րա գույն 
ա տյա նի» մեջ: Ի նչ պես քա հա նան ի րեն 
հա մա րում է ե կե ղե ցու, այդ ա նանձ նա-
կան ամ բող ջի ներ կա յա ցու ցի չը, այդ պես 
էլ պատ գա մա վո րը հան դես է գա լիս ժո-
ղովր դի, աշ խա տա վո րու թյան, ազ գի, 

դա սա կար գի, սո ցի ա լա կան խմ բի ա նու-
նից: Ա վե լին, հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս, որ պես զի պատ գա մա վոր նե րը, քա-
ղա քա կան գոր ծիչ ներն ի րենց սե փա կան 
կամ քը և սե փա կան շա հե րը ներ կա յաց-
նեն որ պես ժո ղովր դի, ը նտ րա զանգ վա-
ծի կամք և այլն: Պարզ է, որ ժո ղովր դին, 
ը նտ րա զանգ վա ծին մշ տա կան վկա յա-
կո չում նե րը մշ տա պես կա ռուց վում են 
այն կու սակ ցու թյուն նե րի, ա պա րատ նե-
րի, լի դեր նե րի իշ խա նու թյան լե գի տի-
մաց ման հա մար, ո րոնք բռ նա տի րել են 
նույն ժո ղովր դի շա հե րը ներ կա յաց նե լու 
և նրանց հա մախմ բե լու գոր ծա ռույթ նե-
րը: Պ.Բուրդյեն նկա տել է, որ կու սակ ցա-
կան ա ռաջ նոր դը, քա ղա քա կան գոր ծիչը 
որպեսզի ի րեն վե րագ րի սո ցի ա լա կան 
խմ բի ( նաև ժո ղովր դի - Ս.Կ.) հե ղի նա-
կու թյու նը, ի րեն պետք է նույ նաց նի այդ 
խմ բի հետ, ո րն նրան օժ տում է իր հե ղի-
նա կու թյամբ:1 Ան կաս կած է, որ ե թե ի նչ-
որ մե կը, հան դես գա լով մի այն իր ա նու-
նից, ան սպա սե լի ո րեն դի մում է խմ բին` 
մաս նակ ցելու այս կամ այն գոր ծո ղու-
թյա նը, հա կա կա ռա վա րա կան հան րա-
հա վա քին և կամ բոյ կո տի են թար կելու 
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, ա պա 
հա զիվ թե նրա ձայ նը լսե լի լի նի հա սա-
րա կու թյան տար բեր շր ջա նակ նե րում, 
սա կայն ե թե նույն մար դը, քո ղար կե լով 
իր իս կա կան նպա տակ ները և դեմ քը, 
հան դես գա « ժո ղովր դի, ազ գի ա նու-
նից», ա պա ա մեն ի նչ փոխ վում է: 

Պ.Բուրդյեն գտ նում է, որ «Ան ցու մը 
սահ մա նա կան ե ղա նա կից հրա մա յա-
կան ե ղա նա կին են թադ րում է ան հա-
տա կա նից ան ցում կո լեկ տի վին` որ պես 
ցան կա ցած ճա նաչ ված կամ ճա նաչ վե-
լիք հար կադ րան քի հիմ քի»:2 Պ.Բուրդյեն 
ա ռանձ նաց նում է քա ղա քա կան օ տար-
ման այն պի սի տե սակ, ի նչ պի սին է 
քա ղա քա կան ի նք նա կո չու թյու նը, ե րբ 
ար տա քուստ հա մազ գային շա հին ծա-

1  Бурдье П. Социология политики. - М., 1993, 
с.242-243.

2  ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 247-248:
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ռայե լու դի մա կի ներ քո կու սակ ցա կան 
լի դեր նե րը փոր ձում են ի րա գոր ծել 
ի րենց նեղ խմ բային շա հա դի տա կան 
նկր տում նե րը: Ը նդ ո րում, քա ղա քա կան 
ի նք նա կո չը պատ րաստ է հեշ տա հա ճո 
կեր պով շր ջան ցել բո լոր օ րենք ներն ու 
բա րո յա կան սկզ բունք նե րը` ա ռաջ նորդ-
վե լով «ն պա տակն ար դա րաց նում է մի-
ջո ցը» մա քի ա վե լի ա կան կար գա խո սով:1 

Օ տար ված քա ղա քա կան գի տակ ցու-
թյան, ժո ղովր դի շա հե րի ներ կա յա ցուց-
չու թյան մե խա նիզմ նե րի վե րա սեր ման 
ձևե րից է քա ղա քա կան ֆե տի շիզ մը, ե րբ 
ա ռան ձին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, 
պատ գա մա վոր նե րին և այ լոց` ան կախ 
ը նտ րող նե րի ու սո ցի ա լա կան խմ բե րի 
ի րա կան կար ծիք նե րից, վե րագր վում 
են հա սա րա կա կան, ազ գային գրավ-
չու թյան հատ կա նիշ ներ: Այս տեղ խմ բե-
րի ու ժը վե րագր վում է կու սակ ցա կան 
գոր ծիչ նե րին, ո րոնք «ս տանձ նում» են 
հի ա նա լի հատ կա նիշ նե րը: Դա հան գեց-
նում է ա ռան ձին կու սակ ցա կան գոր ծիչ-
նե րի, «ազ գային բա րե րար նե րի» կեր-
պար նե րի ա ռաս պե լա կա նաց մանն ու 
դրանց հա մա պա տաս խան ըն կալ մա նը: 
Այդ կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րը` «ազ-
գային բա րե րար նե րը» փո խա կերպ վում 
են ազ գային հե րոս նե րի կամ փր կիչ նե-
րի, ո րոնք, մարտն չե լով ա մեն տե սա կի 
հրեշ նե րի և չար ո գի նե րի դեմ, պաշտ-
պա նում են ազ գային ի դե ալ նե րը և մաք-
րում քա ղա քա կան, կու սակ ցա կան տա-
րած քը: Այդ եր ևույ թը հիմն վում է այն 
պատ րան քի վրա, թե ի բր «ազ գանվեր» 
կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րի խոսքն ու 
խա րիզ ման հրա շա գործ ե ղա նա կով 
կվե րած վեն գոր ծե րի` ա ռանց ճգ նա ժա-
մի հաղ թա հար ման գի տա կան ծրագ րե-
րի, իշ խա նու թյան և ը նդ դի մու թյան միջև 
կա ռու ցո ղա կան ե րկ խո սու թյան: Այ դօ րի-
նակ քա ղա քա կան ըն կա լու մը ոչ մի կապ 
չու նի այդ գոր ծիչ նե րի ի րա կան գոր ծու-
նե ու թյան կամ ոչ ռա ցի ո նալ փաս տարկ-
նե րի հետ: Իշ խա նու թյուն նե րից բնակ-

1  ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 243-248:

չու թյան մե ծա մաս նու թյան օ տա րու մը 
դրս ևոր վում է նաև նրա նով, որ շար-
քային քա ղա քա ցու մոտ իշ խա նու թյու նը 
չի կապ վում իր հա մայն քի, տե ղա կան 
ադ մի նիստ րա ցի այի հետ: Նրա հա մար 
իշ խա նու թյան գտն վե լու վայ րը մայ րա-
քա ղաքն է, որ տե ղից և նա ա կն կա լում է 
ի րեն մտա հո գող խն դիր նե րի հնա րա վոր 
լու ծու մը:

 Բա ցի դրանից՝ թերևս կու սա պա-
րա տի նույ նա կա նա ցու մը որ ևէ սո ցի ա-
լա կան խմ բի, հա մայն քի և այլ նի հետ 
բա ցա ռա պես գի տակց ված գա ղա փա-
րա խո սա կան գոր ծու նե ու թյուն չէ, քա նի 
որ շատ բան ար վում է ան գի տակ ցո-
րեն: Հենց այդ պատ ճա ռով էլ քա ղա-
քա կան ֆե տի շիզ մը բնո րոշ է ոչ մի այն 
կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րին, այլև այդ 
քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի շար քային ան դամ նե րին: Այ դօ րի նակ 
ֆե տի շիզ մից կա րե լի է ա զատ վել մի-
այն ա պա րա տի ար հես տա ծին նույ նա-
կա նու թյու նը պսա կա զերծ ա նե լու մի-
ջո ցով: Ա ռեր ևույթ թվում է, թե կա րե լի 
է ա պա րա տին դի մել հետ ևյալ խոս քե-
րով` « Դուք, ա պա րա տի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ, ա ռանց մեզ ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
չեք, մենք կա րող ե նք ձեզ զր կել մեր 
սո ցի ա լա կան խում բը ներ կա յաց նե լու 
ի րա վուն քից»: Հար ցը դրա նով չի լուծ-
վի, քա նի որ ներ կա յա ցուց չա կան ժո-
ղովր դա վա րու թյան հզոր մե խա նիզ մը 
մշ տա պես վե րար տադ րում է քա ղա-
քա կան կազ մա կեր պու թյան, նրա շար-
քային ան դամ նե րի կախ վա ծու թյու նը 
ա պա րա տից ու նրա ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից: Պետք է նկա տի ու նե նալ և այն, որ 
հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե-
րում կու սակ ցու թյուն նե րի բյու րակ րա-
տա ցու մը ա մեն ևին էլ տե ղի չի ու նե նում 
վե բե րյան ե ղա նա կով: Հայտ նի է, որ վե-
բե րյան բյու րոկ րա տի ան հան դի սա նում 
է պրո ֆե սի ո նալ մե նե ջեր նե րի լե գի տիմ 
տի րա պետ ման ե ղա նակ, ի սկ մե զա նում 
քա ղա քա կան մե նեջ մեն թի գծով պրո-
ֆե սի ո նալ նե րի փո խա րեն տի րա պե տող 
դիր քեր են զբա ղեց նում հիմ նա կա նում 
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« հաճ կա տար նե րը», «հ նա րա միտ նե րը», 
ո րոնք կա րո ղա նում են դուր գալ ի րենց 
« կու սակ ցա կան պե տե րին», նրանց հա-
ճո յա նալ, կռա հել և գու շա կել ի րենց 
ա ռաջ նորդ նե րի և կու սա պա րա տի պա-
տաս խա նա տու նե րի ձգ տում նե րը և հա-
կում նե րը: Նրանք պետք է տի րա պե տեն 
ի րենց մր ցա կից նե րի դեմ խար դա վա նե-
լու, բան սար կու թյուն ներ սար քե լու «ար-
վես տին»: Կու սակ ցա կան կա րի ե րիզ մը 
մարդ կանց մեջ դաս տի ա րա կում է այն-
պի սի հատ կա նիշ ներ, ի նչ պի սին են հաճ-
կա տա րու թյու նը, կա մա կա տա րու թյու-
նը, շո ղո քոր թու թյու նը և քծ նո ղու թյու նը: 
Կա րի ե րիզ մը զար գա նում է ան վս տա-
հու թյան և բան սար կու թյուն նե րի մթ նո-
լոր տում, ո րոնք ներ կու սակ ցա կան մր-

ցակ ցու թյան ան բա ժան ու ղե կից ներն են:
 Հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն-

նե րի ը նտ րա կան պրակ տի կան ցույց է 
տվել, որ կու սակ ցա կան օ տար ման գոր-
ծըն թաց նե րը այն քան հե ռուն են գնա-
ցել, որ հիմ նա խախ տել են բուն խմ բե րի 
շա հե րի ներ կա յա ցուց չու թյան, պատ-
վի րակ ման մե խա նիզ մը: Կու սակ ցու-
թյուն նե րը վե րած վել են յու րօ րի նակ 
վեն չու րային տի պի քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, որ տեղ ներդ րում-
ներ կա տար վում են՝ ա պա գա յում հնա-
րա վոր քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
օ գուտ ներ ստա նա լու նպա տա կով:
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 Հա րա վային Կով կա սում ԽՍՀՄ փլուզ-
ման հետ ևան քով ստեղծ ված աշ խար-
հա քա ղա քա կան վա կո ւու մի, ժա մա նա-
կա կից պե տա կան կա ռույց ներ չլի նե լու 
և ո ւժգնա ցող էթ նո քա ղա քա կան հա կա-
մար տու թյուն նե րի պայ ման նե րում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը վերսկ-
սեց, ի սկ պե տա կան շի նա րա րու թյան 
ո րոշ կար ևո րա գույն ո լորտ նե րում դա-
տարկ է ջից մեկ նար կեց կեն սու նակ պե-
տա կա նու թյան կերտ ման մր ցա վազ քը: 
Դա տարկ է ջի ի րա վի ճակն ա ռա ջին հեր-
թին վե րա բե րում էր Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կան 
կա ռույց նե րի ստեղծ մանն ու կա յաց մա-
նը, ա պա նաև ժա մա նա կի թե լադ րան-
քով` դրանց կա տա րե լա գործ մա նը: Հաշ-
վի առ նե լով այն պարզ հան գա ման քը, որ 
ի նչ պես ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կան ու 
սո ցի ալ-տն տե սա կան ո լորտ նե րի կա ռա-
վար ման հա մա կար գի, այն պես էլ դրանց 
ու րույն մաս կազ մող պաշտ պա նա կան 
բնա գա վա ռի բա րե փո խում նե րը պետք է 
ծա ռայեն ազ գային շա հե րի ի րա կա նաց-
մա նը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
որ դեգ րեց պաշտ պա նա կան ո լոր տի բա-
րե փո խում նե րի մի այն պի սի ճա նա պարհ, 
ո րը, ի վեր ջո, տրա մա բա նո րեն ո ւղղ ված 
էր այդ ո լոր տի հնա րա վո րինս մո տեց մա-
նը ար դի լա վա գույն մի ջազ գային ստան-
դարտ նե րին: Սա այդ ժա մա նա կաշր ջա նի 
ա մե նահ րա տապ հրա մա յա կանն էր: 

Բա նա լի բա ռեր և ար տա հայ տու
թյուն ներ՝ ՀԱՊԿ, ազ գային ան վտան-
գու թյուն, ռազ մա կան ան վտան գու թյուն, 
ա վան դա կան սպառ նա լիք ներ, պաշտ-
պա նա կան բա րե փո խում ներ, ռե ա լիզմ: 

20-րդ դա րի վեր ջին Հա յաս տա-

նի մեր ձա կա տա րածք նե րում ի հայտ 
ե կան ան վտան գու թյան հա մար ներ-
տա րա ծաշր ջա նային և ար տա տա րա-
ծաշր ջա նային սպառ նա լիք ներ: Ներ-
տա րա ծաշր ջա նային սպառ նա լիք ներն 
ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված է ին 
տա րա ծաշր ջա նում առ կա ազ գա մի ջյան 
հա կա մար տու թյուն նե րով, զին ված բա-
խում նե րով: Ար տա տա րա ծաշր ջա նային 
սպառ նա լիք նե րը հիմ նա կա նում բխում 
է ին տա րա ծաշր ջա նի նկատ մամբ բո լոր 
հիմ նա կան ու ժային կենտ րոն նե րում առ-
կա շա հե րի խա չաձ ևու մից: Էթ նի կա կան 
հա կա մար տու թյուն նե րը, ներ քին բա-
խում նե րը և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րը սահ մա նա կից պե տու թյուն նե րում 
Հա յաս տա նի հա մար կա րող է ին ներ-
կա յաց նել (այժմ նույն պես նման վտանգ 
կա) տա րաբ նույթ սպառ նա լիք ներ` տա-
րան ցիկ են թա կա ռուց վածք նե րի դեմ 
դի վեր սի ոն գոր ծո ղու թյուն նե րից մինչև 
հար ևան պե տու թյուն նե րում ծա վալ վող 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ան-
դրսահ մա նային նե րազ դե ցու թյուն նե րը1:

Այս պի սի հան գա մանք նե րում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը գործ նա կա նո-
րեն ան ցավ ազ գային ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման նպա տակ նե րի ի րա կա-
նաց ման բուն գոր ծըն թա ցին` մաս նա-
վո րա պես ին տեգր վե լով մի ջազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային ան վտան գու թյան մի 
շարք հա մա կար գե րի: 

Հա յաս տա նը տա րա ծաշր ջա նային և 
հա մաշ խար հային ներգ րավ ման գոր ծըն-
թաց նե րին մաս նակ ցող եր կիր է և ի րեն 

1 Տե՛ս ՀՀ ազգային անվտանգության 
ռազմավարություն, www.mil.am/1297157753:

ԳՈՌ ԹՈՎ ՄԱՍՅԱՆ 
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի և դի վա նա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ
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դի տում է որ պես տա րա ծաշր ջա նում և 
մի ջազ գային աս պա րե զում տե ղի ու նե-
ցող գոր ծըն թաց նե րի լի ի րավ մաս նա կից: 
Ներգ րավ վա ծու թյու նը են թադ րում է մաս-
նակ ցու թյուն մի ջազ գային աս պա րե զում 
ըն թա ցող այն զար գա ցում նե րին, ո րոնց 
հա մա հունչ են Հա յաս տա նի որ դեգ րած 
նպա տակ նե րը1: Այս տե սան կյու նից Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ներգ րավ-
վեց նաև Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին կազ մա կեր պու թյա նը` հե տա գա-
յում խո րաց նե լով հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
այդ կազ մա կեր պու թյան շր ջա նակ նե րում: 

Հա յաս տա նը Հա վա քա կան ան վտան-
գու թյան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու-
թյան հիմ նա դիր ան դամ է: Պայ մա նագ-
րի գլ խա վոր նպա տակն է մի աս նա կան 
ու ժե րով կան խել, ի սկ ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում վե րաց նել մաս նա կից 
պե տու թյուն նե րի դեմ ո ւղղ ված ռազ մա-
կան սպառ նա լի քը: Ան դա մակ ցու թյու նը 
ՀԱՊԿ-ին Հա յաս տա նի ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման բա ղադ րիչ նե րից է, ո րն 
ա պա հով վում է ան դամ-պե տու թյուն նե-
րի միջև բազ մա կողմ կա պե րի շնոր հիվ: 
Պայ մա նագ րի ռազ մա կան բա ղադ րիչն 
ար տո նյալ պայ ման ներ է ըն ձե ռում ան-
դամ-պե տու թյուն նե րին ռազ մա տեխ նի-
կա կան մա տա կա րա րում նե րի հար ցում, 
ի նչն ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն ու նի 
Հա յաս տա նի հա մար:  ՀԱՊԿ ռազ մա կան 
բա ղադ րի չի զար գա ցու մը միտ ված է ան-
դամ-պե տու թյուն նե րի միջև ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան գոր ծուն մե խա-
նիզմ նե րի ստեղծ մանն ու կա յաց մա նը, 
մի ջազ գային սպառ նա լիք նե րի` ա հա բեկ-
չու թյան, թմ րա նյու թե րի և զեն քի ա նօ րի-
նա կան շր ջա նա ռու թյան դեմ պայ քա րի 
ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը, 
այս աս պա րե զում տե ղե կատ վու թյան փո-
խա նակ մա նը: 

ՀՀ Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու-
թյան ակ տիվ ան դամ է և գործ նա կան 
մաս նակ ցու թյուն է ու նե նում Հա վա քա կան 

1 Տե՛ս նույն տեղում, www.mil.am/1297157753

ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պու թյան ծրագ րե րին, ի նչ պի-
սիք են` 

ա) ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի մշա կու մը. 

բ) տա րա ծաշր ջա նային սկզ բուն քով 
հա վա քա կան ան վտան գու թյան հա մա-
կար գի զար գա ցու մը. 

գ) Ա ՊՀ և ՀԱՊԿ հա կաօ դային պաշտ-
պա նու թյան հա մա կար գի կա տա րե լա-
գոր ծու մը. 

դ) ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը. 

ե) ռազ մա կան են թա կա ռուց վածք նե րի 
զար գա ցու մը.

զ) ռազ մա կան կադ րե րի պատ րաս-
տու մը և ռազ մա կան գի տու թյու նը.  

է) մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան և այլ 
մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
դեմ պայ քա րը.

ը) ե րկ կողմ ձևա չա փով հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը ՀԱՊԿ ան դամ պե տու թյուն նե րի 
հետ2:

Նշ ված բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն է ծա վա լում: Դրա 
վառ ա պա ցույ ցը ՀԱՊԿ գլ խա վոր քար-
տու ղար Նի կո լայ Բոր դյու ժայի հետ ևյալ 
միտքն է.« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը ՀԱՊԿ-ի ան դամ պե տու թյուն նե-
րի դաշ նակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա կար գում հու սա լի, ժա մա նա կով 
ստուգ ված գոր ծըն կեր է: Նա հան գու-
ցային դեր է խա ղում կո լեկ տիվ ան վտան-
գու թյան Կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նի 
զոր քե րի մի ա ցյալ խմ բա վոր ման կազ-
մում, ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
հար ցե րում, ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ-
ցում է այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ` 
հա կազ դե լով ար դի սպառ նա լիք նե րին և 
մար տահ րա վեր նե րին: Այդ բո լոր գոր ծե-
րում մեր հայ ըն կեր նե րը և գոր ծըն կեր-
նե րը աչ քի են ը նկ նում նա խա ձեռ նո ղա-
կա նու թյամբ, ըն դուն ված ո րո շում նե րի 

2 Տե՛ս ՀՀ Ռազմական դոկտրին, www.mil.am/Est
tristiqueauctormuspulvinarparturientac
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ի րա կա նաց ման հա մար բարձր պա տաս-
խա նատ վու թյամբ, ՀԱՊԿ-ի ձևա չա փում 
ին տեգր ման գոր ծըն թաց նե րի հե տա գա 
խո րաց ման պատ րաս տա կա մու թյամբ1»:

 Հա վա քա կան ան վտան գու թյան մա-
սին պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լիս ՀՀ-ն 
այն դի տում էր որ պես ներդ րում հա մաեվ-
րո պա կան ան վտան գու թյան ու կա յու նու-
թյան ամ րապնդ ման գոր ծում և Ա սի այի 
ու Եվ րո պայի կո լեկ տիվ ան վտան գու-
թյան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մաս: 
Հայ աս տա նը ել նում էր այն բա նից, որ 
առ ճա կատ ման հաղ թա հար ման, ռազ-
մա կան ո լոր տում գոր ծըն կե րու թյան ու 
բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ը նդ լայն ման և վս տա հու թյան ամ րապնդ-
ման, մի ջու կային ու սո վո րա կան սպա-
ռա զի նու թյան կր ճատ ման հետ ևան քով 
ստեղծ վում են բա րեն պաստ պայ ման ներ` 
մի ջազ գային խն դիր ներ լու ծե լիս ու ժի 
կի րա ռու մից հրա ժար վե լու հա մար: Մաս-
նակ ցե լով ան վտան գու թյան նոր կա ռույ ցի 
ստեղծ մա նը` ՀՀ-ն նպա տակ ու ներ ա պա-
հո վելու իր ան վտան գու թյու նը և նվա զեց-
նելու ռազ մա կան ծախ սե րը` հաշ վի առ նե-
լով ռազ մա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և 
գի տա հե տա զո տա կան ու ռազ մաու սում-
նա կան բա զայի առ կա յու թյու նը, սպա ռա-
զի նու թյան և ռազ մա կան տեխ նի կայի մի-
ա տի պու թյու նը, պաշտ պա նա կան ո լոր տի 
ձեռ նար կու թյուն նե րի պահ պան ված հա-
մա գոր ծակ ցու թյու նը: ՀՀ-ն պլա նա վո րում 
էր պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում կազ-
մա կեր պել մաս նա կից պե տու թյուն նե րի 
հետ ա վե լի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
նաև ե րկ կողմ հի մունք նե րով2: Թե ի նչ-
քա նով ար դա րա ցան այս սպա սում նե րը, 
որ քա նով էր ՀԱՊ ին տեգ րու մը ար դյու-
նա վետ ՀՀ հա մար, կփոր ձենք պա տաս-
խա նել հե տա գա շա րադ րան քում` ՀԱՊԿ 
շր ջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը ներ կա յաց նե լով վեր լու ծա կան 

1  w w w . n e w s a r m e n i a . r u / e x c l u 
sive/20070118/41627762.html).

2 Տե՛ս «Հայկական բանակ», 4(58).2008, էջ 76

մո տեց մամբ:
 2001թ. մայի սին Եր ևա նում տե ղի ու-

նե ցած Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյան 
ՀԱԽ նս տաշր ջա նի ժա մա նակ ո րո շում 
ըն դուն վեց ռո տա ցի ոն կար գով ՀԱԽ-ո ւմ 
նա խա գա հե լու մա սին: Քա նի որ հան դի-
պու մը տե ղի էր ու նե նում Եր ևա նում, նա-
խա գահ ը նտր վեց Ռո բերտ Քո չա րյան: 
ՀՀ նա խա գա հու թյան ըն թաց քում զգա լի 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել: Մաս նա-
վո րա պես ըն դուն վել են կազ մա կեր պու-
թյան զար գաց ման ո ւղ ղու թյու նը եր կա-
րա ժամ կետ հե ռան կա րով կան խո րո շող 
այն պի սի կար ևոր փաս տաթղ թեր, ի նչ-
պի սիք են Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
խորհր դի ո րո շու մը ՀԱԽ-ի կա նո նադ րու-
թյան նոր խմ բագր ման մա սին և Խորհր-
դի մար մին նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րը 
պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րում ծա վալ-
ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դի փու լի 
խն դիր նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ, Հա վա-
քա կան ան վտան գու թյան մա սին պայ-
մա նագ րի մաս նա կից պե տու թյուն նե րի 
կո լեկ տիվ ան վտան գու թյան հա մա կար-
գի ու ժե րի և մի ջոց նե րի ձևա վոր ման ու 
գոր ծառ ման կար գի մա սին ար ձա նագ րու-
թյու նը, ո րի հիմ քում դր ված է Հա վա քա-
կան ան վտան գու թյան հա մա կար գի ձևա-
վոր ման տա րա ծաշր ջա նային սկզ բուն քը, 
և ը ստ ո րի՝ սահ ման վել են Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան տա րա ծաշր ջան նե րը, 
Հա վա քա կան ան վտան գու թյան Կենտ րո-
նա սի ա կան տա րա ծաշր ջա նի ա րագ ծա-
վալ ման Հա վա քա կան ու ժե րի Կա նո նադ-
րու թյու նը և այլն:3:

 Լի նե լով ՀԱՊԿ շր ջա նակ նե րում ին-
տեգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի խո րաց ման 
հար ցում ակ տիվ մաս նա կից` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը հա մա գոր ծակ ցու-
թյունն ի րա կա նաց նում է նաև ե րկ կողմ 
ձևա չա փով: Աս վա ծը նախ և ա ռաջ վե-
րա բե րում է ՀՀ-ՌԴ փոխ գոր ծակ ցու թյա-
նը: Այս մա սին նշել է նաև ՀՀ Պաշտ պա-

3 Տե՛ս «Հայկական բանակ», 4(58).2008, էջ74-75
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նու թյան նա խա րար Սեյ րան Օ հա նյա նը` 
«Ին տեր ֆակս» գոր ծա կա լու թյա նը տված 
բա ցա ռիկ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ. «Ինձ 
հա մար հա ճե լի է նշել, որ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան միջև ռազ մա տեխ նի կա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րը ել նում է մեր 
պե տու թյուն նե րի եր կա րա ժամ կետ ռազ-
մա վա րա կան շա հե րից, բա վա կան բարձր 
մա կար դա կի է հա սել և շա րու նա կում է 
զար գա նալ` ի բա րօ րու թյուն մեր ժո ղո-
վուրդ նե րի:  Մեր ե րկր նե րի միջև գո յու-
թյուն ու նե ցող ի րա վա պայ մա նագ րային 
բա զան, ո րը ի րե նից ներ կա յաց նում է 
շուրջ 160 միջ պե տա կան,  միջ կա ռա վա րա-
կան և միջ գե րա տես չա կան պայ մա նագ-
րե րի մի հա մա լիր, դրա վառ ա պա ցույցն 
է հան դի սա նում:  Խո սե լով հայ-ռու սա կան 
ռազ մա-տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան մա սին` պետք է նշեմ, որ այն հա մա-
պա տաս խա նում է Հա յաս տա նի շա հե րին 
և ծա ռա յում է որ պես տա րա ծաշր ջա նային 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման ե րաշ-
խիք:  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քում տե ղա բաշխ ված 102-րդ ռու-
սա կան  բա զան` իր կազ մի մեջ մտ նող 
Հա կաօ դային պաշտ պա նու թյան հա մա-
կար գով և ա վի ա ցի այով, ՀՀ զին ված 
ու ժե րի հետ մի ա սին ի րա կա նաց նում են 
մեր սահ ման նե րով ան ցնող Ա ՊՀ օ դային 
սահ մա նի ան վտան գու թյան ա պա հով-
ման գոր ծըն թա ցը: ՀՀ զին ված ու ժե րի 
մար տա կան պատ րաս տա կա նու թյու նը 
բարձր մա կար դա կի վրա պահ պա նե լը 
Հա րա վային Կով կա սի ան վտան գու թյան 
պահ պան ման հա մար լրա ցու ցիչ գոր ծոն 
է հան դի սա նում, ի նչն էլ իր հեր թին հա-
մա պա տաս խա նում է ի նչ պես Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան, այն պես էլ ՀԱՊԿ 
ան դամ պե տու թյուն նե րի եր կա րա ժամ-
կետ շա հե րին»1:

ՀՀ տա րած քում ռու սա կան ռազ մա կա-
յա նի տե ղա կայ ման մա սին պայ մա նա գի-
րը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Պետ դու-
ման վա վե րաց րել է 1997թ.ապ րի լի 18-ին` 

1 Տե՛ս www.interfax.ru/politics/

370 կողմ, 5 դեմ և 1 ձեռն պահ քվե ար-
կու թյամբ2: Այ սօր այդ ռազ մա կա յա նում 
պաշ տո նա կան տե ղե կատ վու թյան հա-
մա ձայն տե ղա կայ ված է շուրջ 100 տանկ, 
300 զրա հա մե քե նա և 4000 զին վոր3: 
2010թ. օ գոս տո սին նոր հա մա ձայ նա գիր 
ստո րագր վեց ռու սա կան ռազ մա կա յա-
նի՝ Հա յաս տա նում գտն վե լու ժամ կե տը 
49 տա րով եր կա րաձ գե լու մա սին: Վեր-
ջինս փո փո խու թյուն ներ է մտց նում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյան միջև 1995թ. մար տի 
16-ին ստո րագր ված պայ մա նագ րի մեջ: 
Հա յաս տա նի տա րած քում գտն վող ռու-
սա կան 102-րդ ռազ մա կա յա նը ՀՀ զին-
ված ու ժե րի հետ մի ա սին հան դի սա նում 
են Հա վա քա կան ան վտան գու թյան մա սին 
պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյան՝ պա-
տաս խա նատ վու թյան գո տի հան դի սա-
ցող Հա րավ կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նի 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր ծում 
կար ևոր մե խա նիզմ:

 Ինչ վե րա բե րում է ՀԱՊԿ շր ջա նակ-
նե րում այլ ան դամ պե տու թյուն նե րի հետ 
ըն թա ցող ե րկ կողմ հա մա գոր ծակ ցու-
թյա նը, պետք է նշել, որ հիմ նա կան ո ւղ-
ղու թյուն նե րից մե կը ռազ մա կան կադ-
րե րի պատ րաս տումն է: Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պու թյան Պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար նե րի մա կար դա կով հա մա ձայ-
նա գիր է ստո րագր վել, ո րի հա մա ձայն՝ 
ան դամ պե տու թյուն նե րի ռազ մաու սում-
նա կան հիմ նար կու թյուն նե րում ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րը կա րող են ու սա նել ան վճար 
և ար տո նյալ պայ ման նե րով: Մաս նա վո-
րա պես Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում 
նմա նա տիպ 45 հիմ նար կու թյուն կա, Բե-
լո ռու սում` 6, Ղա զախս տա նում` 3, և Տա-
ջիկս տա նում ու Ղրղզս տա նում՝ մե կա կան4: 

Ընդ հան րա պես՝ ՀՀ շատ ակ տիվ է 
Հա վա քա կան ան վտան գու թյան պայ մա-

2 Տե՛ս Ժ. Մանուկ յան,«ԱՊՀ ռազմաքաղաքական 
և սոցիալտնտեսական ոլորտներում  (19952001թթ)», 
էջ 92

3 www.nationalidea.am/publications.php?id=4514&l=A
4 Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/indexpage.htm
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նագ րի կազ մա կեր պու թյան ռազ մա կան 
բաղ կա ցու ցի չի շր ջա նա կում ըն թա ցող 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռու մով: Այլ ան-
դամ պե տու թյուն նե րի ռազ մա կան խմ-
բա վո րում նե րի հետ ՀՀ Զին ված ու ժե րի 
ո րոշ ստո րա բա ժա նում ներ մաս նակ ցել 
են « Ռու բեժ»,« Կո բալտ»,« Փոխ գոր ծակ-
ցու թյուն» ա մե նա մյա հրա մա նա տա րաշ-
տա բային զո րա վար ժու թյուն նե րին: Մաս-
նա վո րա պես՝ 2008թ. հու նիս-օ գոս տոս 
ա միս նե րին Հա յաս տա նում ան ցկաց վեց 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի նք-
նիշ խա նու թյան և տա րած քային ամ բող-
ջա կա նու թյան հա մա տեղ պաշտ պա նու-
թյան գոր ծո ղու թյան նա խա պատ րաս տում 
և ան ցկա ցում» թե մայով ՀԱՊԿ ան դամ 
պե տու թյուն նե րի հա մա տեղ հրա մա նա-
տա րաշ տա բային զո րա վար ժու թյու նը, 
ո րը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց գործ նա-
կան ա ռու մով ստու գե լու Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի 
4-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ան դամ 
պե տու թյուն նե րի հա վա քա կան պաշտ-
պա նու թյան պատ րաստ վա ծու թյու նը, ի նչ-
պես նաև մշա կե լու Հա յաս տա նի հան դեպ 
ագ րե սի այի սպառ նա լի քի կամ ագ րե սի-
այի ակ տի դեպ քում ՀՀ պե տա կան կա ռա-
վար ման մար մին նե րի կող մից ձեռ նարկ-
վե լիք մի ջոց նե րը1: Զո րա վար ժու թյա նը 
մաս նակ ցում է ին շուրջ 2500 զին ծա-
ռայող Հա յաս տա նից ու Ռու սաս տա նից: 
Զո րա վար ժու թյան ըն թաց քում գոր ծարկ-
վել են զրա հա տեխ նի կա, զե նի թային մի-
ջոց ներ, Հա կաօ դային պաշտ պա նու թյան 
հա մա կար գեր, ա վի ա ցի ա: « Կո բալտ» 
զո րա վար ժու թյա նը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նից մաս նակ ցում է Օ պե-
րա տիվ ար ձա գանք ման հա վա քա կան 
ու ժե րի կազ մի մեջ մտ նող հա տուկ նշա-
նա կու թյան ջո կա տը: Զո րա վար ժու թյան 
հիմ նա կան նպա տա կը ա հա բեկ չու թյան 
դեմ պայ քա րի հար ցում ան դամ պե տու-
թյուն նե րի հա մա պա տաս խան ստո րա-
բա ժա նում նե րի պատ րաստ վա ծու թյան 

1 Տե՛ս www.mfa.am/hy/internationalorganisations/
CSTO/

կա տա րե լա գոր ծումն է, ի նչ պես նաև այս 
հար ցում ը նդ հա նուր մի ջոց նե րի հա մա-
դա սումն ու կի րա ռու մը: 

Ինչ վե րա բե րում է « Փոխ գոր ծակ ցու-
թյուն» զո րա վար ժու թյա նը, ն շենք, որ այն 
ան ցկաց վում է 2009թ-ից` ել նե լով նույն 
թվա կա նի հու նի սի 14-ին Ա րագ ար ձա-
գանք ման հա վա քա կան ու ժե րի ստեղծ ման 
փաս տից: 2009թ. ան ցկաց ված հրա մա նա-
տա րաշ տա բային զո րա վար ժու թյու նում, 
ո րը տե ղի է ու նե ցել Ղա զախս տա նում 
գտն վող Մա տի բու լակ զո րա վար ժա րա-
նում, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
ներ կա յաց նում է ին Պաշտ պա նու թյան նա-
խա րա րու թյան 10 սպա նե րից բաղ կա ցած 
օ պե րա տիվ խմ բա վոր ման հետ մի ա սին 
մո տոհ րաձ գային բրի գա դից հատ կաց ված 
94 զին ծա ռայող ներ2: 

ՀՀ-ը Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու-
թյու նում նա խա գա հե լու մա սին խո սե-
լիս պետք է նշել, որ նա խա գա հե լու ժա-
մա նա կա հատ ված նե րում շատ կար ևոր 
ո րո շում ներ են ըն դուն վել: Բա վա կան է 
դրանց շար քում նշել Ա րագ ծա վալ ման 
հա վա քա կան ու ժե րի Կենտ րո նա սի ա կան 
հատ վա ծի և Ա րագ ար ձա գանք ման հա-
վա քա կան ու ժե րի ստեղծ ման փաս տը, և 
ա կն հայտ կդառ նա Կազ մա կեր պու թյան 
շր ջա նա կում Հա յաս տա նի ակ տիվ դե րի 
դրս ևո րու մը:Այս տե սան կյու նից հատ կա-
պես կար ևոր էր 2008թ. սեպ տեմ բե րի 5-ից 
ՀԱԽ-ո ւմ նա խա գա հու թյու նը ստանձ նե լու 
հան գա ման քը, ո րը ա ռա ջադր ված զգա-
լի թվով խն դիր նե րի կար գա վոր ման 
ա ռու մով Հա յաս տա նի հա մար բա վա կան 
բարդ շր ջան էր: 

Ըստ «ԱՊՀ մաս նա կից պե տու թյուն-
նե րի ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ո լոր տում օգ տա գործ վող հի մա նա կան 
տեր մին ներ և հաս կա ցու թյուն ներ»  տե-
ղե կա տու բա ռա րա նի` ՀԱՊ-ի մաս նա կից 
պե տու թյուն նե րի դաշ նադ րային ռազ-
մա վա րու թյան հի մա նա կան դրույթ նե րը 
կազ մում են ռե ալ ձևա վոր վող աշ խար-

2 Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/index.htm
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հա քա ղա քա կան և ռազ մա կան ռազ մա-
վա րա կան ի րադ րու թյու նում հնա րա վոր 
ագ րե սի ան կան խե լու ու հա մա տեղ հետ 
մղե լու նպա տա կով ռազ մա քա ղա քա կան 
ու ռազ մա կան բնա գա վառ նե րում` դաշ-
նադ րային ռազ մա կան շի նա րա րու թյան, 
զոր քե րի (ու ժե րի) դաշ նադ րային (մի ա-
ցյալ) խմ բա վո րում նե րի պատ րաստ ման 
և կի րառ ման, ՀԱՊ-ի մաս նա կից պե տու-
թյուն նե րի կո լեկ տիվ ան վտան գու թյան 
հա մա կար գի ձևա վոր ման և գոր ծառ ման 
խն դիր նե րի գործ նա կան լուծ ման ու մի ջո-
ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բե րյալ 
հայե ցա կար գային գա ղա փար նե րի և տե-
սա կետ նե րի հա մա խում բը: 1992թ. մայի-
սի 15-ի Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին պայ մա նագ րի մաս նա կից պե տու-
թյուն նե րի դաշ նադ րային ռազ մա վա րու-
թյան հիմ նա կան դրույթ նե րը հաս տատ-
վել են ՀԱՊԿ-ի ՀԱԽ-ի 2000թ. մայի սի 
24-ի ո րոշ մամբ: Սա կայն վեր ջին 2 տա-
րում ՀԱՊԿ-ի մի շարք պե տու թյուն ներ ըն-
դու նել են ռազ մա կան դոկտ րին ներ կամ 
նրանց նոր խմ բագ րում ներ (Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյուն, Ղա զախս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն և Տա ջիկս տա նի Հան-
րա պե տու թյուն), ին չի հետ ևան քով ան-
հրա ժեշ տու թյուն կա այդ փաս տաթղթում 
կա տա րե լու հա մա պա տաս խան շտ կում-
ներ1:

 ՀԱՊԿ-ի Ա նվ տան գու թյան խորհր դում 
և մյուս կա նո նադ րա կան մար մին նե րում 
ՀՀ նա խա գա հու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս նաև ան դամ պե տու թյուն նե-
րի ու շադ րու թյու նը հեր թա կան ան գամ 
հրա վի րե լու այն հան գա ման քի վրա, որ 
ան հրա ժեշտ է վե րա նայել Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագրի 
ձևա չա փում 90-ա կան թվա կան նե րի 
վեր ջե րին ըն դուն ված տե սա կան բա զան, 
ո րը ո րո շում է դաշ նադ րային ռազ մա կան 
շի նա րա րու թյան օ պե րա տիվ – ռազ մա-
վա րա կան հար ցե րի ամ բողջ հա մա լի րը, 
քա նի որ այդ տե սա կան բա զան ար դեն 
չի հա մա պա տաս խա նում ժա մա նա կի 

1  Տե՛ս «Հայկական բանակ», 4(58).2008,, էջ 78

ո գուն և ռազ մա կան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման գոր ծում ՀԱՊԿ-ի ան դամ 
պե տու թյուն նե րի գե րա կա յու թյուն նե րին: 
Ա նհ րա ժեշտ է նաև շտ կում ներ կա տա րել 
պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում:

 Պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
ա սե լով՝ մենք հաս կա նում ե նք այն ո րո շա-
կի ու ղե գի ծը կամ գոր ծե լա կեր պը, ո րոնք 
պաշտ պա նա կան ո լոր տում ղե կա վար-
ման կամ ա պա գա ո րո շում նե րի ի րա կա-
նաց ման նպա տա կով ը նտր վում են ե ղած 
բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րից, ա ռա-
ջադր ված են բարձ րա գույն գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան կող մից, կոչ ված են ո ւղ-
ղոր դե լու ռազ մա կան ո լոր տում գոր ծե րի 
կա ռա վար ման հետ կապ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, ո րո շում նե րը և այլ հար ցեր ու 
հիմն ված են ազ գային ան վտան գու թյան 
ռազ մա վա րու թյան հիմ նադ րույթ նե րի 
վրա: Դա ռազ մա կան ո լոր տում պե տու-
թյան ան վտան գու թյան ա պա հով ման մի 
յու րա հա տուկ ծրա գիր Է: Պաշտ պա նա-
կան քա ղա քա կա նու թյան պլա նա վոր ման 
ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է ձևա կեր պել և 
լու ծել եր կու հիմ նա կան խն դիր, այն է` 
ո րո շել, թե վերջ նա կան նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար ի նչ պես օգ տա գոր ծել 
առ կա մի ջոց նե րը, և ո րո շել այն մի ջոց-
նե րը, ո րոնք կազ մա կեր պու թյա նը կամ 
ան դամ պե տու թյուն նե րին հնա րա վո րու-
թյուն կտան ա պա գա յում ար դյու նա վետ 
կեր պով չե զո քաց նե լու հա վա նա կան 
մար տահ րա վեր նե րը և սպառ նա լիք նե-
րը: Ա ռա ջին խն դի րը նե րա ռում է ի նչ պես 
ռազ մա վա րա կան, այն պես էլ օ պե րա տիվ 
ո լորտ ներ, ի նչ պես նաև ման րակր կիտ 
կեր պով մշակ ված ի րա վի ճա կային պլա-
նա վո րում, զոր քե րի կա ռա վա րում մար-
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, 
այ սինքն`  զոր քե րի (ու ժե րի) կի րա ռում2:

 Երկ րորդ խն դի րը լու ծե լիս, ե թե 
պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
նկատ մամբ կի րառ վում է նպա տակ նե րին 
կողմ նո րոշ ված մո տե ցում, պետք է հաշ վի 

2 Տե՛ս «Հայկական բանակ», 4(58).2008, էջ 79
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առ նել, որ հենց դր ված նպա տակ ներն են 
պայ մա նա վո րում ա պա գա զին ված ու ժե-
րի կա ռուց ված քը: Օ րի նակ` պաշտ պա նա-
կան ո լոր տի բա րե փո խում նե րը ար դյու-
նա վետ չեն լի նի, ե թե պաշտ պա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը և պլա նա վո րու մը 
կող նո րոշ ված չեն նպա տա կին հաս նե-
լուն: Այս ա մե նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու-
թյունն ը նդ գր կում է ի նչ պես նպա տակ նե-
րը, այն պես էլ մի ջոց նե րը, և հատ կա պես 
ա ռա ջադր ված նպա տակ ներն են ո րո շում 
զար գա ցու մը1: 

 Վե րը աս վա ծի հա մա ձայն` կո լեկ տիվ 
ան վտան գու թյան Կով կա սյան տա րա-
ծաշր ջա նի ու ժե րի և մի ջոց նե րի ձևա վո-
րու մը պետք է շա րու նակ վի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ըն դու նած ազ գային 
ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյան, 
ի նչ պես նաև այն փաս տի հաշ վառ մամբ, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չու-
նի ՀԱՊԿ-ի ան դամ պե տու թյուն նե րից 
որ ևէ մե կի հետ ը նդ հա նուր սահ ման: Դա 
նշա նա կում է, որ 2007թ. հոկ տեմ բե րի 
6-ին ստո րագր ված « Հա վա քա կան ան-
վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի ան-
դամ պե տու թյուն նե րի ագ րե սի այի սպառ-
նա լի քի կամ ագ րե սի այի ակ տի դեպ քում 
ռազ մա տեխ նի կա կան օգ նու թյուն ցու-
ցա բե րե լու մե խա նիզ մի մա սին» ար ձա-
նագ րու թյան կի րար կու մը մեր հան րա-
պե տու թյան նկատ մամբ կապ ված կլի նի 
ո րո շա կի բար դու թյուն նե րի հետ և պա-
հան ջում է յու րա հա տուկ մո տե ցում: 

Վե րը շա րադր վա ծից ել նե լով` Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը ՀԱՊԿ շր ջա-
նա կում իր գոր ծու նե ու թյու նը 2008 թ-ից 
հե տո ի րա կա նաց նում է ա ռա ջադր ված 
խն դիր նե րի լուծ ման և այդ են թա տեքս-
տում հա մա պա տաս խան օ ղակ նե րի հետ 
ակ տիվ շփում նե րի ո ւղ ղու թյամբ: 

Այս պի սով՝ ՀՀ ան կա խու թյան վե րա-
կանգ նու մից հե տո ՀՀ իշ խա նու թյուն նե րի 
ա ռջև, ի բրև մի ջազ գային հա րա բե րու-
թյուն նե րի սուբյեկտ, ծա ռա ցավ ար տա քին 

1 Տես`/www.mil.am/1298098598

քա ղա քա կա նու թյան հար ցը: Ո րա կա պես 
նոր ռազ մա քա ղա քա կան ի րադ րու թյան 
պայ ման նե րում ՀՀ պետք է կա րո ղա նար 
ա պա հո վել սե փա կան ան վտան գու թյու նը 
սո ցի ալ-տն տե սա կան հե տա գա զար գաց-
ման հա մար: Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կող մից բաց քա ղա քա կա նու-
թյան որ դեգ րու մը, այլ պե տու թյուն նե րի 
հա կա սու թյուն նե րից օ գուտ ներ քա ղե լու 
ռազ մա վա րու թյու նից հրա ժար վե լը դեռ 
չէր նշա նա կում, որ փո խա դար ձու թյան 
սկզ բուն քը հան դի սա նա լու էր այդ քայ-
լի տրա մա բա նա կան շա րու նա կու թյու-
նը: Այս հար ցում ե րաշ խիք ներ չու նե նա-
լու հետևան քով Հա յաս տա նը ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա յու թյուն 
հա մա րեց նախ կին խորհր դային պե տու-
թյուն նե րի հետ նոր ան վտան գու թյան հա-
մա կարգ հիմ նե լու հար ցը, ո րն էլ հան դի-
սա ցավ Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
մա սին պայ մա նա գի րը: Դառ նա լով վեր-
ջի նիս հիմ նա դիր ան դամ` ՀՀ ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցեց դրա շր ջա նա կում ին տեգ-
րա ցի այի խո րաց մա նը և ար դյուն քում, 
մեր կար ծի քով, չս խալ վեց: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը, հաշ վի առ նե լով 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր ծում 
ռազ մա քա ղա քա կան շա հե րի ը նդ հան րու-
թյու նը, ել նե լով այս ո ւղ ղու թյամբ ջան քե-
րի կենտ րո նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու-
նից, իր գոր ծու նե ու թյու նը Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պու թյան հետ ներ դաշ նա կեց-
նում է ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն նե րի մշակ ման, 
տա րա ծաշր ջա նային սկզ բուն քով ան-
վտան գու թյան հա մա կար գի զար գաց ման, 
ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու-
թյան, ռազ մա կան են թա կա ռուց վածք նե-
րի զար գաց ման, զին վո րա կան կադ րե րի 
պատ րաստ ման, ռազ մա կան գի տու թյան, 
մի ջազ գային ա հա բեկ չու թյան և այլ մի-
ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ 
պայ քա րի հար ցե րում:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
19.02.2015



167

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Տե՛ս www.interfax.ru/politics/:
2.  Տե՛ս Ժ. Մա նու կյան,«ԱՊՀ ռազ մա քա ղա քա կան և սո ցի ալտն տե սա կան ո լորտ նե րում (1995

2001թթ)», էջ 92:
3.  Տե՛ս www.nationalidea.am/publications.php?id=4514&l=A:
4.  Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/indexpage.htm:
5.  Տե՛ս www.mfa.am/hy/internationalorganisations/CSTO/:
6.  Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/index.htm:

ОДКБВКОНТЕКСТЕВОЕННОЙПОЛИТИКИРЕСПУБЛИКИАРМЕНИЯ: 
ПОСЛЕДСТВИЯДЛЯВОЕННЫХРЕФОРМ(2005-2010)

 ГОР ТОВ МА СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет,  

ка фед ра меж ду на род ных от но ше ний и дип ло ма ти и, ас пи рант 

 Пос ле до ва те ли по ли ти чес ко го ре а лиз ма ут верж да ют, что го су дарст во ос та ет ся од ним 
из г лав ных участ ни ков меж ду на род ных от но ше ний, а си ла  на и бо лее важ ным фак то ром 
для ре а ли за ции на ци о наль ных ин те ре сов. По на ше му мне ни ю, суть этой си лы зак лю ча ет
ся в со от но ше нии и в точ ной оцен ки на ци о наль ных и меж ду на род ных воз мож нос тей. Ес ли 
га ран ти ей во ен ной бе зо пас нос ти РА яв ля ют ся бо ес по соб ные во о ру жен ные си лы, во о ру жен
ные сов ре мен ным ору жи ем, вы со ким уров нем бо е вой го тов нос ти и бо е вым ду хом,с по соб ные 
за щи тить на ци о наль ный су ве ре ни тет и тер ри то ри аль ную це лост ность го су дарст ва, го то вые 
к пре дотв ра ще нию и нейт ра ли за ции уг роз во ен ной бе зо пас нос ти, то при ме не ние меж ду на
род ных воз мож нос тей для во ен ной бе зо пас нос ти про яв ля ет ся в сфе рах сис те мы бе зо пас нос
ти, осо бен но в рам ках ОДКБ, с неп ре рыв ным раз ви ти ем и ус та нов ле ни ем со юз ни чес ких и 
парт нерс ких от но ше ний.

Дата представления статьи: 19.02.2015

CSTOINTHECONTEXTOFARMENIA’SMILITARYSECURITYPOLICY:
IMPLICATIONS FOR DEFENCE REFORMS (2005-2010)

GOR TOVMASYAN
Yerevan State University , Chair of International Relations and Diplomacy, Postgraduate student

The political realism trend followers claim that the state continues to be the main subject 
of international relations, and the strength for the most important factor for the realization of 
national interests. In our opinion, the essence of this force is the ratio and accurate assessment of 
national and international opportunities

 If the guarantee of military security of the Republic of Armenia are combatready armed 
forces with modern armament, who have a high level of combat readiness and morale capable of 
defending national sovereignty and territorial integrity of the state, ready to prevent and neutralize 
threats to military security, then the application of international opportunities for military security 
is expressed within the security systems, especially within the framework of CSTO the continuous 
development and the establishment of partnerships and alliances.
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 Հոդ վա ծում ձևա կերպ վում է «միգ-
րա ցի ա» հաս կա ցու թյու նը, ո րը դի տարկ-
վում է որ պես ան վտան գային խն դիր: 
Ա նդ րա դարձ է կա տար վում միգ րա ցի ոն 
գոր ծըն թաց նե րին Հա րա վային Կով կաս 
տա րա ծաշր ջա նում (ՀՀ, ԼՂՀ, Ա դր բե ջան, 
Վրաս տան, Աբ խա զի ա, Հա րա վային 
Օ սե թի ա)՝ բա ցա հայ տե լով հիմ նա կան 
ան վտան գային խն դիր նե րը: Խնդ րո 
ա ռար կայի ու սում նա սի րու թյան հա-
մար կար ևոր վել են աշ խար հագ րա կան 
և ազ գագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն-
նե րի փորձն ու աշ խա տաե ղա նակ նե րը: 
Հե տա զոտ վող թե մայի ու սում նա սիր ման 
հա մար կի րառ վել են պատ մա հա մե մա-
տա կան, սո ցի ո լո գի ա կան մե թոդ նե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ միգ րա ցի ոն գոր ծըն թաց-
ներ, ան վտան գային խն դիր, Հա րա վային 
Կով կաս, էթ նո ժո ղովր դագ րու թյուն:

 Միգ րա ցի ան ան հատ նե րի կամ սո-
ցի ա լա կան խմ բե րի մշ տա կան բ նա կա-
վայ րի  փո փո խու թյան  գոր ծըն թաց է, 
որն ար տա հայտ վում է  նույն երկ րի այլ 
 տա րա ծաշր ջան, այլ աշ խար հագ րա կան 
շր ջան  կամ այլ եր կիր  տե ղա փոխ ման 
ձ ևով։ «Միգ րա ցի ա» տեր մի նը ծա գել է 
լա տի նե րեն «migrato» բա ռից, ո րը նշա-
նա կում է տե ղա փո խու թյուն, վե րաբ նա-
կե ցում կամ պար զա պես՝ գաղթ։ Միգ-
րա ցի ա են հա մարվում  նաև  գյու ղից 
 քա ղաք և  քա ղա քից  գյուղ  տե ղա շար ժե-
րը[1]:  Միգ րա ցի այի ո րոշ ման հիմ նա կան 
պատ ճառ նե րը կապ ված են զբաղ վա-
ծու թյան հիմնախնդիրների հետ՝ նե րա-
ռյալ թե՛ ը նդ հա նուր առ մամբ աշ խա տա-
տե ղե րի պա կա սը, թե՛ ար ժա նա պա տիվ 

ապ րուստ ա պա հո վող, բա վա րար աշ-
խա տա վար ձով աշ խա տա տե ղե րի պա-
կա սը, թե՛ ո րո շա կի մասնա գի տու-
թյուն նե րի հա տուկ աշ խա տա տե ղե րի 
բա ցա կա յու թյու նը: Գո յու թյուն ու նի մի-
գ րա ցի այի եր կու տե սակ՝ ներ քին միգ-
րա ցի ա և ար տա քին միգ րա ցի ա։ 

Ներ քին միգ րա ցի ան երկր նե րի ներ-
սում ըն թա ցող տե ղա շար ժերն են: Ներ-
քին միգ րա ցի ան նույն պես ա ճում է. 
մար դիկ տե ղա փոխ վում ե ն՝ ար ձա գան-
քե լով ռե սուրս նե րի, ծա ռա յու թյուն նե րի 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա վա-
սա րու թյա նը կամ փա խուս տի դի մում 
բռ նու թյու նից կամ բնա կա նա ղետ նե րի 
հետ ևան քով։ 

Ար տա քին միգ րա ցի ա` ար տա գաղթ և 
ներ գաղթ։  Հա յաս տա նի բնակ չու թյան-
մինչ ան ցու մային շր ջա նի ար տա քին 
միգ րա ցի ոն տե ղա շար ժե րում հս տա կո-
րեն ա ռանձ նա նում է ին 2 տի պի հոսք.

• մշ տա կան ար տա քին միգ րա-
ցիա  կամ մշ տա կան բնա կու թյան վայ րի 
վերջ նա կան փոխ մա նը միտ ված է միգ-
րա ցի ոն-է ի միգ րա ցի ոն տե ղա շար ժեր,

•  սե զո նային ար տա քին աշ խա-
տան քային միգ րա ցի ա կամ գա րուն-ա-
շուն ժա մա նա կահատ վա ծում աշ խա տե-
լու նպա տա կով ճո ճա նա կային բնույ թի՝ 
մեկ նում-վե րա դարձ տե ղա շար ժեր [2]: 

Այժմ որ պես հա մաշ խար հային հիմ-
նա հարց դիտ վում է աշ խա տան քային 
միգ րա ցի ան, ո րը կապ ված է տվյալ 
ե րկ րի զար գաց ման հետ, ո րն իր ազ դե-
ցու թյունն ու նի աշ խար հի զգա լի մա սի 
վրա: Այն մի ջազ գային տա րա ծաշր ջա-
նային և ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն-

ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԵ ԼԻՔՅԱՆ 
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տետ,  

«Տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա նու թյուն» մա գիստ րո սա կան ծրա գիր,  
քա ղա քա գի տու թյան մա գիստ րո սի ո րա կա վո րում

 ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵՐՆ ՈՒ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳԱՅԻՆ  
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՐԱ ՎԱՅԻՆ ԿՈՎ ԿԱ ՍՈՒՄ
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նե րի օ րա կար գում ա ռաջ նա հերթ տեղ է 
զբա ղեց նում: Ի րենց աշ խա տան քով աշ-
խա տա վոր միգ րանտ նե րը նպաս տում 
են նպա տա կա կետ ե րկր նե րի ա ճին և 
զար գաց մա նը: 

 Կար ևոր հա մաշ խար հային հիմ նա
հար ցը էթ նի կա կան միգ րա ցի ան է, ո ւր 
ա ռա ջին պլան է մղ վում էթ նի կա կան 
գոր ծո նը: Էթ նի կա կան միգ րա ցի ա նե րի 
պատ ճառ ներն ե ն ազ գային ան հա վա սա-
րու թյունը, խտ րա կա նու թյու նը, ազ գային 
շա հա գոր ծումն ու հա լա ծանք նե րը, կրո-
նա կան հա լա ծանք նե րը, ազ գային բա-
խում նե րը, պա տե րազմ նե րը և այլն [2]:

•  Գո յու թյուն ու նի նաև այս պես 
կոչ ված սպառ նա լիք նե րի միգ րա ցի ա: 
Դա կապ ված է ա պօ րի նի միգ րանտ նե-
րի հետ: Հա մա ձայն Միգ րա ցի այի մի-
ջազ գային կազ մա կեր պու թյան գնա-
հա տում նե րի՝ ա մեն տա րի 2,5-ից 4 մլն 
մարդ ար տա գաղ թում է ա ռանց հա-
մա պա տաս խան թույլտ վու թյան։ Ա պօ-
րի նի միգ րանտ նե րին հա ճախ վտան-
գա վոր ճամ փոր դու թյուն է սպաս վում.
ն րանք են թարկ վում են շա հա գործ ման 
ու ը նկ նում են քրե ա կան ցան ցե րի ձեռ-
քը, հան դի պում են դժ վա րին աշ խա-
տան քային և կեն ցա ղային պայ ման նե րի 
և ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան, ե րբ ո տք 
են դնում օ տար հող։ Խո ցե լի կար գա վի-
ճա կի պատ ճա ռով նրանք հա ճախ վա-
խե նում են օգ նու թյուն փնտրելուց, ե րբ 
ի րենց ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վում 
ե ն։ Միգ րանտ նե րի ա նօ րի նա կան սահ-
մա նա հա տում նե րը սահ մա նող հա մակց-
ված բա ղադ րա տար րե րը հետ ևյալն ե ն՝ 
ա նօ րի նա կան միգ րա ցի ա. տե ղի  ու նի 
 տե ղա շարժ  պե տա կան  սահ ման նե րով, 
ա նօ րի նա կան  մուտք  կամ  կե ցու թյու ն 
օ տա ր երկ րում.

•  միջ նորդ ներ.հանձն են առ նում 
օ ժան դա կել ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի 
նյու թա կան շա հի դի մաց,

•  կա մա վոր միգ րանտ. ան ձը օգ-
նու թյուն է խնդ րում՝ մուտք գոր ծե լու մեկ 
այլ պե տու թյուն, ո ւր ին քը կե ցու թյան 
ի րա վունք չու նի [1,2] 

• Այս պի սով՝ կա րող ե նք ա սել, որ 
մե ծա ծա վալ ար տա քին տե ղա շար ժը 
( հատ կա պես ե րկ րից հե ռա ցու մը) տվյալ 
ե րկ րի հա սա րա կա կան կյան քի ու զար-
գաց ման ըն թաց քի վրա թող նում է մի 
շարք բա ցա սա կան հետ ևանք ներ՝

•  Սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան 
բ նույ թի  հետ ևանք ներ. էմիգ րա ցի ոն հոս-
քե րում աշ խա տան քային և վե րար տադ-
րո ղա կան տա րի քի տղա մարդ կանց թվի 
ա կն հայտ գե րակշ ռու թյու նը հան գեց նում 
է մաս նա վո րա պես ծնե լի ու թյան ցու ցա-
նի շի կտ րուկ նվա զեց մա նը ։Ա մուս նու-
թյուն նե րի թի վը նվա զում է, ի սկ ա մուս-
նա լու ծու թյուն նե րի թի վը՝ մե ծա նում։

•  Սո ցի ալ-տն տե սա կան և  քա-
ղա քա կան  հետ ևանք ներ. երկ րում լայն 
 տա րա ծում է ստա նում աղ քա տու թյու նը։ 
Բնակ չու թյան ա ռա վել ակ տիվ և բարձր 
ո րա կա վա րում ու նե ցող զանգ վա ծի հե-
ռա ցու մը դան դա ղեց նում է հա սա րա կու-
թյան զար գաց ման ըն թաց քը։ Բնակ չու-
թյան դան դաղ վե րար տադ րու թյու նը չի 
ա պա հո վում ե րկ րի բա նա կի հա մալր ման 
հա մար ան հրա ժեշտ մարդ կանց թվա-
քա նա կը։ Սա կա րող է խա թա րել ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյան հիմ քե րը և սպառ նալ 
ան վտան գու թյա նը:

 Չի ա պա հով վում կր թա կան հա մա-
կար գի հա մար ան հրա ժեշտ ե րե խա նե րի 
թի վը։ Չի ա պա հով վում նաև ապ րանք-
նե րի և ծա ռա յու թյուն ներ իս պա ռող նե րի 
ո րո շա կի զանգ ված։

•  Բա րո յա հո գե բա նա կան բ նույ թի 
 հետ ևանք ներ. բ նակ չու թյան շր ջա նում 
խո րա նում է եր կի րը լքե լու, ե րկ րի ա պա-
գայի նկատ մամբ ան տար բե րու թյան, 
ե րկ րի զար գաց ման հա մար, ա նար-
դա րու թյուն նե րի ու օ րի նա խախ տում-
նե րի դեմ չպայ քա րե լու, բա ցա սական 
երևույթ նե րին հար մար վե լու մտա ծե լա-
կեր պը՝ նպաս տե լով մար դու ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա-
րում նե րի շա տաց մա նը։

 Միգ րա ցի ա նե րի լայն թա փը դժ վա-
րաց նում է նաև այն ե րկր նե րի սո ցի ալ-
տն տե սա կան վի ճա կը, ո ւր հայտն վում են 
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միգ րանտ նե րը: Հա ճախ այդ ե րկրնե րում 
ու ժե ղա նում են ազ գայ նա մո լու թյու նը և 
ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը: Դրանք 
ա ռա ջաց նում են նոր բա խում ներ: Հետ-
ևա բար այդ ե րկր նե րի իշ խա նու թյուն նե-
րը սկ սում են հրա պա րա կել օ րենք ներ, 
ո րով սահ մա նա փակ վում են միգ րանտ-
նե րի ներ թա փան ցու մը ի րենց եր կիր [3]:

 Հա րա վային Կով կա սում միգ րա ցի-
ան սկս վեց ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից հե տո: 
Միգ րա ցի ան հատ կա պես ո ւժգ նա ցավ 
ան ցյալ դա րի 90-ա կան թվա կան նե րին, 
քա նի այդ ժա մա նակ սկս վե ցին ԽՍՀՄ-
ո ւմ բնակ չու թյան տե ղա շար ժե րը: Մինչ 
այդ սլա վո նա լե զու բնակ չու թյունն էր 
տե ղա փոխ վում նախ կին ԽՍՀՄ-ի հան-
րա պե տու թյուն նե րի տա րածք՝ մի տում 
ու նե նա լով մե ծաց նելու նրանց տե սա-
կա կար կշի ռը, մաս նա վո րա պես՝ Հա-
րա վային Կով կա սում: Ա զատ շու կա յա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման 
և ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վունք 
ձեռք բե րե լու շնոր հիվ հար ևան ե րկրնե-
րի (Ի րան, Թուր քի ա) ձեռ նե րեց նե րը, 
գոր ծա րար նե րը սկ սե ցին թա փան ցել 
Ա նդր կով կաս, իսկ տա րա ծաշր ջա նի 
գոր ծա րար նե րը, նաև բնակ չու թյան մի 
ստ վար խավ գնում է ին հի շյալ ե րկր-
ներ՝ աշ խա տանք գտ նե լու ու է ժան 
ապ րանք, «ապ րուս տի մի ջոց» բե րե լու 
նպա տա կով: 1980-ա կան թվա կան նե րին 
ԽՍՀՄ-ի տա րած քում ծա գե ցին ու զար-
գա ցան էթ նո քա ղա քա կան կոնֆ լիկտ-
ներ, ո րոնց հետ ևան քով դան դա ղո րեն, 
բայց ժո ղովր դագ րա կան ի րադ րու թյու-
նը, ար մա տա պես և ա րագ փոխ վում 
էր ու մե ծա նում: Ա դր բե ջա նի կազ մում 
գտն վող Նա խիջ ևա նի Ի նք նա վար Հան-
րա պե տու թյան և Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
մար զի հայ բնակ չու թյան թի վը հա մե մա-
տած 1920-ա կան թվա կան նե րի, խիստ 
նվա զել էր, ի սկ ա դր բե ջան ցի նե րի նը՝ 
մե ծա ցել: Ղա րա բա ղյան շարժ ման ար-
դյուն քում Լեռ նային Ղա րա բա ղը վե-
րած վեց մի ա տարր էթ նիկ հայ կա կան 
տա րած քի: Ի նչ վե րա բե րում է Նա խիջ-
ևա նի Ի նք նա վար Հան րա պե տու թյա նը, 

ա պա Ա դրբե ջա նի հայե րի նկատ մամբ 
կի րա ռած էթ նիկ զտ ման հետ ևան քով 
ամ բող ջու թյամբ հա յա թափ վեց:

ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից հե տո պատ կե րը 
փոխ վեց, էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն նե-
րի տո կո սային հա րա բե րու թյու նը նվա-
զեց, փո փոխ վեց կրո նա կան, մշա կու-
թային էթ նի կա կան կազ մը: Օ րի նակ՝ 
Ա դր բե ջա նում, որ տեղ խո շոր էթ նիկ 
խմ բեր է ին հայերն ու ռուս նե րը, այժմ, 
նրանց փո խա րեն այդ ե րկ րում մե ծա ցել 
է մու սուլ ման նե րի, լեզ գի և թա լիշ էթ նիկ 
խմ բե րի թվա քա նա կը:[4]

Ի տար բե րու թյուն տա րա ծաշր ջա նի 
մյուս պե տու թյուն նե րի՝ Հա յաս տա նում 
ազ գային, կրո նա կան խտ րա կա նու-
թյուն գո յու թյուն չու նի, բո լոր ազ գե րը 
ՀՀ քա ղա քա ցի ներ են, հա վա սար ի րա-
վա կան, քա ղա քա կան, սո ցի ալ-տն տե-
սա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա-
նու թյուն նե րի շր ջա նա կում: 20-րդ դա րի 
վեր ջին տաս նա մյա կում ՀՀ-ո ւմ տե ղի 
ու նե ցած սո ցի ալ-տն տե սա կան, հա սա-
րա կա կան-քա ղա քա կան վե րա փո խու-
թյուն նե րը զգա լի ազ դե ցու թյուն են թո-
ղել ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի վ րա: 
Մաս նա վո րա պես նվա զեց բնակ չու թյան 
թի վը, ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ կրեց 
բնակ չու թյան էթ նի կա կան, լեզ վա կան, 
կրո նա կան կազ մը և այլն: Նման փո-
փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում ներ կա-
յումս ՀՀ ժո ղովր դագ րա կան բնու թա-
գիրն զգա լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ու նի խորհր դային ժա մա նա կաշր ջա նի 
հա մե մա տու թյամբ:  Կար ևոր ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րից է ար տա գաղ թը, 
ո րի հա մար խթա նող գոր ծոն են ե րկ-
րի տն տե սա կան ան կու մը, է ներ գե տիկ 
ճգ նա ժա մը, գոր ծազր կու թյու նը և ցածր 
աշ խա տա վար ձը, ծանր հար կային քա-
ղա քա կանու թյու նը, ցածր կեն սա կան 
պայ ման նե րը, օ լի գար խիկ-ավ տո րի տար 
ռե ժի մը, ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում ու ՀՀ-ի սահ-
մա նա մերձ շր ջան նե րում, տն տե սա կան 
շրջա փա կու մը, բնա կա ն ա ղետ նե րը: 
Մար դիկ ստիպ ված բռ նում են միգ րա-



171

ցի այի ճա նա պար հը [5] :
Ե թե հա մե մա տենք ՀՀ-ն և Ար ցա խը 

հար ևան Վրաս տա նի  հետ, ա պա այն-
տեղ կհան դի պենք մի քա նի ար տա-
հայ տիչ էթ նոմ շա կու թային զո նա նե րի, 
որ տեղ տե ղի են ու նե նում վե ր ըն կա-
րագր ված էթ նիկ տե ղա շար ժե րի թույլ 
պրո ցես ներ: Դրան հա կա ռակ, Աբ խա զի-
ա յում, պատ մա կան Ջա վա քում, Հա րա-
վային Օ սե թի ա յում, Ա ջա րի ա յում, ո րոնք 
ա ռանձ նա նում են էթ նոմ շա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, վեր ջին 
շր ջա նում վրա ցա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող վից են թարկ վում են շեշտ ված 
հա կաազ գային քա ղա քա կա նու թյան. 
սահ մա նա փակ վում են ազ գային դպ-
րոց նե րի, լեզ վի, ազ գային մշա կույ թի 
տա րա ծու մը, հայ ա ռա քե լա կան ե կե-
ղե ցու ի րա վունք նե րը: Դա պատ ճառ է 
դառ նում այդ ե րկր նե րից ազ գային բնիկ 
տար րի ար տա գաղթ մա ն: Հա յաս տա-
նում և Վրաս տա նում կա տար վող էթ-
նիկ տե ղա շար ժե րը խիստ տար բեր վում 
են Ա դր բե ջա նում: Այ սօր Ա դր բե ջա նում 
բնակ չու թյան ա վե լի քան 97%-ը մու-
սուլ ման ա դր բե ջան ցի ներն են: Դա էթ-
նիկ զտ ման ար դյունք է, ո րը կա տար-
վում է բռ նի, բիրտ ձևե րով, ջար դե րով, 
ցե ղաս պա նու թյամբ: Ա դր բե ջա նում սկս-
ված հա կա խորհր դային պայ քա րը կոնկ-
րետ ո ւղղ ված չէր Կենտ րո նի դեմ, այլ 
դա տե ղի ու նե ցավ որ պես « հա կա հայ-
կա կան, հա կա ղա րա բա ղյան» ան ջա-
տո ղա կա նու թյան դեմ պայ քար: Հե տա-
գա յում «ադր բե ջա նա կան ի նք նո րոշ ման 
շար ժու մը դար ձավ ի րա կա նում ան ջա-
տո ղա կան և այդ ա ռու մով նաև հա կա-
խորհր դային, քա նի որ սրում էր հայ-
ա դր բե ջա նա կան հա կա մար տու թյու նը 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա մար» [5,6] :

Ադր բե ջա նում ևս առ կա է ար տա-
գաղ թի եր ևույ թը: Տա սը տա րի նե րի 
ըն թաց քում Ա դր բե ջա նից ար տա գաղ-
թել են 600 հա զար այ լազ գի՝ չհաշ ված 
ա վե լի քան 400 հա զա րա նոց հա յու թյու-
նը։ Ա դրբե ջա նից գաղ թում են ազ գային 
փոք րա մաս նու թյուն նե րը, քա նի որ այն 

դար ձել է սպան դի, ոճ րա գոր ծու թյան, 
ցե ղաս պա նու թյան տա րածք, ո ւր տի րում 
է թշ նա մանքն ու ա տե լու թյու նը:

Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին Ա դրբե-
ջա նից հե ռա ցող նե րի թի վը փոքր-
ինչ նվա զել է՝ կապ ված Ռու սաս տա-
նի, Ա ՄՆ-ի, Եվ րո պայի միգ րա ցի ոն 
օ րենսդրու թյան խս տաց ման հետ: Այ նո-
ւա մե նայ նիվ, ի նչ պես Հա յաս տա նի, այն-
պես էլ Ա դր բե ջա նի ազ գային ան վտան-
գու թյա նը սպառ նա լիք է շա րու նա կող 
տա րե կան 10 հա զար աշ խա տու նակ 
բնակ չի ար տա գաղ թը: Վտան գա վոր են 
նաև Բաք վում բնակ վող, բայց գրան ցում 
չու նե ցող ներ գաղ թյալ նե րը: 

Ադր բե ջա նի ղե կա վա րու թյու նը 
ձգտում է բո լոր էթ նիկ խմ բե րին մի ա վո-
րել մեկ՝ ա դր բե ջան ցի էթ նո սի մեջ: Ա դր-
բե ջա նում ապ րում են լեզ գի ներ, թա թեր, 
թա լիշ ներ, քր դեր և այլ էթ նիկ խմ բեր: 
Քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյունն ա մե-
նուր նույնն է՝ հե տապն դում ազ գային 
հո ղի վրա, ա նան ցա նե լի խո չըն դոտ ներ 
մայ րե նի տա րած ման ճա նա պար հին, 
ազ գային մտա վո րա կա նու թյան վե րա-
ցում, մաս սա յա կան ա դր բե ջա նա ցում։ 

Մինչ դեռ հար ևան Հա յաս տա նում և 
Վրաս տա նում ա վե լա նում էր քր դե րի 
թի վը: Վ րաս տա նում բ նակ վու մ են  նաև 
ռուս ներ, ադր բե ջան ցի ներ, աբ խազ-
ներ, ա ջար ներ, հույ ներ, օ սեր, քր դեր  և 
այ լ ազ գեր։ Բարդ միգ րա ցի ոն շար ժե րը 
և ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն-
նե րը օ սե րին և վրա ցի նե րին կանգ նեց-
րել են բա խու մային ու ղու վրա` նրանց 
միջև ա ռա ջաց նե լով տար բեր աս տի ճա-
նի լար վա ծու թյուն ներ: Դրա ա մե նա վեր-
ջին դրս ևո րու մը Կով կա սի ներ կա հա կա-
մար տու թյունն է [7]: Օ սե րը և վրա ցի նե րը 
տար բեր լե զու նե րով են խո սում: Նույ-
նիսկ այն տա րած քը, ո րի հա մար եր կու 
խմ բե րը տա րած քային պա հանջ ներ են 
ներ կա յաց նում, այլ ան վա նում ու նի եր-
կու լե զու նե րում. օ սերն այն ան վա նում 
են Հա րա վային Օ սի ա, ի սկ վրա ցա կան 
իշ խա նու թյուն ներն այն նա խընտ րում են 
ան վա նել Ցխին վա լի: Վ րաս տա նի հա կա-
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մար տու թյու նում ներգ րավ ված են վրա-
ցի նե րի, օ սե րի և ռուս նե րի տա րած քային, 
տն տե սա կան, քա ղա քա կան և մշա կու-
թային պա հանջ նե րը: Այդ պա հանջ նե րի 
հիմ քում ըն կած է լեզ վով, պատ մու թյամբ, 
մշա կույ թով և ազ գային կա պե րով պայ-
մա նա վոր ված էթ նիկ ի նք նու թյու նը: Սա-
կայն էթ նիկ ի նք նու թյան ծայ րա հեղ դրս-
ևո րու մը ազ գայ նա կա նու թյունն է, ո րը 
մի խմ բի էթ նիկ պատ կե րա ցում նե րը և 
շա հե րը գե րա դա սում է մյուս բո լոր խմ-
բե րի շա հե րից: Եր կու կող մերն էլ մի-
մյանց էթ նիկ զտ ման մե ղադ րանք ներ 
են ներ կա յաց նում: Հա մա ձայն Ռու սաս-
տա նի « բա ժա նիր և տի րիր» դա սա կան 
մար տա վա րու թյան՝ տա րա ծաշր ջա նում 
ստեղծ վել է էթ նիկ լար վա ծու թյուն: Այ-
սօր ռու սա կան զոր քե րը Հա րա վային 
Օ սի ա յում ստանձ նել են խա ղա ղա պա հի 
դեր: Ի սկ վրա ցի նե րը նրանց ան վա նում 
են զավ թիչ ներ և մտա վա խու թյուն ու նեն, 
որ Կրեմ լը ցան կա նում է ո չն չաց նել ի րենց 
փխ րուն ժո ղովր դա վա րու թյու նը:

Պատ մա կան Ջա վախք նա հան գի 
մոտ 3 հա զար քա ռա կու սի կմ տա րած-
քում ապ րում է ա վե լի քան 140 հա զար 
հայ բնակ չու թյուն: Տա րա ծաշր ջա նի հայ 
բնակ չու թյու նը պայ քա րում է իր էթ-
նո քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար։ 
Վրաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը շա րու-
նա կում են ռեպ րե սիվ գոր ծո ղու թյուն-
նե րը Ջա վախ քի հայ կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի ու ակ տի վիստ նե րի 
նկատ մամբ։ Ան կաս կած Աբ խա զի ա յում 
և Հա րա վային Օ սի ա յում վրա ցա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա ջո ղու թյան դեպ քում, Վրաս տա նի հա-
րա վային շր ջան նե րի հայ բնակ չու թյան 
նկատ մամբ նույն պես կկի րառ վե ին խտ-
րա կա նու թյան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն-
ներ` ը նդ հուպ մինչև էթ նի կա կան զտ ման 
դրս ևո րում նե րը։ [7]

 Ի նչ պես տես նում ե նք, Հա րա վային 
Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նի ա ռան ձին 
հիմ նախն դիր նե րի լու ծում նե րը կախ-
ված են ա վե լի լայն շր ջան նե րի շա հե-

րից, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են նոր 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րո ղու թյուն նե-
րով։ Ե թե Ա դր բե ջա նը ա զատ է իր գոր-
ծու նե ու թյան մեջ՝ թե՛ Ա րև մուտ քի, և թե՛ 
Ռու սաս տա նի հետ իր « նավ թային քա-
ղա քա կա նու թյամբ», ա պա այ սօր Հա յաս-
տա նի դրու թյունն ա վե լի ծանր է, քա նի 
որ Եվ րո պան, Ռու սաս տա նը և հար ևան 
ե րկր ներն ա կա նա տեսն են Հա յաս տա-
նում կա տար վող ներ քա ղա քա կան պայ-
քա րին: Հա յաս տա նի ներ քին և ար տա-
քին քա ղա քա կա նու թյու նը խան գա րում 
է կոնֆ լիկտ նե րի շու տա փույթ լուծ մա նը: 
Կոնֆ լիկտ ներն առ կա են նաև Վրաս տա-
նի հետ կապ ված պատ մա կան Ջա վախ-
քի հետ: Թուր քի ա-Հա յաս տան վի ճե լի 
հար ցե րը կապ ու նեն Ա րևմ տյան Հա յաս-
տա նի և Ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման 
հետ, Թուր քի այի հա մար կար ևոր է քր-
դա կան խն դի րը: Նշ ված հիմ նախն դիր-
նե րը խան գա րում են տա րա ծաշր ջա նի 
սո ցի ալ-տն տե սա կան, քա ղա քա կան ու 
դի վա նա գի տա կան նոր մալ հա րա բե րու-
թյուն նե րի հաս տատ մա նը և ժո ղովուրդ-
նե րի խա ղաղ գո յակց մա նը: 

Մի ա ժա մա նակ տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
պե տու թյուն նե րը ու նեն ներ քին խնդիր-
ներ՝ տն տե սա կան ա զա տու թյան, մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ-
խիք նե րի հետ կապ ված, կո ռուպ ցի այի, 
ներ քին բիզ նե սի զար գաց ման հա մար 
նպաս տա վոր պայ ման նե րի բա ցա կա-
յու թյու նը, ար տա քին պարտ քե րը և այլն: 
Այս ա մենին գու մար վել են  նաև ԵՄ-ին 
կամ ՄՄ-ին մի ա նա լու կնճ ռոտ հար ցե րը: 
Պար զո րոշ կողմ նո րո շում ու նի Վրաս տա-
նը դե պի ՆԱ ՏՕ, ՀՀ-ն ար դեն ՄՄ ան դամ 
է: Ցա վա լի կա րող է լի նել ՌԴ-ի հետ ցան-
կա ցած վեճ Վրաս տա նի հա մար: Ա ՊՀ-ն 
ար դեն փաս տա ցի դա դա րել է գո յու թյուն 
ու նե նալ, ի սկ ՀԱՊԿ-ն գնա լով դա դա րում 
են կա տա րել ի րենց ա ռջև դր ված պար-
տա վո րու թյուն նե րը: Ա նո րոշ է նաև  Լեռ-
նային Ղա րա բա ղի հար ցը: 

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 
17.03.2015
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В этой статье понятие миграции определяется как проблема безопасности. Определя
ется миграционные процессы в регионе Южного Кавказа (Армения, НКР, Грузия, Азербайд
жан, Абхазия, Южная Осетия), выявлены основные проблемы в области безопасности. Опыт 
национальных исследований и методов работы имеет важное значение для изучения этой 
проблемы. Для изучения этой темы были использованы историкосравнительный и социо
логические методы.
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In this article the conception of migration is defined, which is considered a safety problem. 
Migration processes are paid attention in the region of the South Caucasus (RA, NKR, Georgia, 
Azerbaijan, Abkhazia, South Osetia), discovering the main safety problems.

The experiences of national research and work methods are of importance for the study of 
this subjects problem.Historicalcomparative, socialogical methods were used for the study of this 
theme.
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 Հոդ վա ծում ձևա կերպ ված է « գա ղա-
փա րա խո սու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, 
որը դի տարկ վում է որ պես ար դի հա-
մընդ հա նուր ին տեգ րաց ման գոր ծըն-
թաց նե րի ան բա ժան ատ րի բուտ: Բա ցա-
հայտ ված է բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյու նը ազ գային և պե տա կան 
 գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի վրա: Հիմ-
նա վոր վում է ազ գային գա ղա փա րա խո-
սու թյան դե րը՝ որ պես պե տա կան քա-
ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
պայ ման և առա ջարկ վում են հա մա պա-
տաս խան ծրագ րային քայ լեր:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ ազ գային գա ղա փա րա-
խո սու թյուն, պե տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյուն, գլո բա լա ցում, քա ղա քա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյուն,  սո ցի ալ-ին-
տեգ րաց նող սկիզբ, նոր մա տիվ-ար ժե-
քային տա րա ծու թյուն, կոն սո լի դաց նող 
նպա տակ ներ, գլո բալ կոն ցեպ ցի ա, մո-
բի լի զա ցում:

 Գա ղա փա րա խո սու թյան, այդ թվում՝ 
պե տա կան և ազ գային գա ղա փա րա խո-
սու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը կր կին հրա-
տապ է դար ձել: Այն ոչ մի այն զա նա զան 
քն նար կում նե րի, վե ճե րի, այլև քա ղա-
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և ու ժե րի 
հե տաքրք րու թյան և եր բեմն էլ՝ շա հարկ-
ման առար կա է դար ձել: Թե՛ տե սա-
բան նե րը, թե՛ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը 
սո վո րա բար հարկ չեն հա մա րում ան-
դրա դառ նալ ազ գային գա ղա փա րա-
խո սու թյան էու թյանն ու գոր ծառ նա կան 
դե րա կա տա րու թյան բա ցա հայտ մա նը, 
դրանց սահ ման մա նը: Մինչ դեռ առանց 

դրա հնա րա վոր չէ լր ջո րեն խո սել ազ-
գային գա ղա փա րա խո սու թյան մա սին, 
առա վել ևս հա վակ նել դրա կրո ղի դե-
րա կա տա րու թյա նը: Ար դի գլո բա լաց ման 
և ազ գային մշա կու թային մի ա խառն-
ման պայ ման նե րում ազ գային ար ժեք-
նե րի, ազ գային ինք նու թյան պահ պան-
ման և զար գաց ման հար ցը դար ձել է 
գերխնդիր բո լոր փոքր ազ գե րի, այդ 
թվում՝ նաև հա յու թյան հա մար, առա վել 
ևս այն դեպ քում, երբ հա յու թյան ստ վար 
զանգ վա ծը գտն վում է սփյուռ քում: 21-
րդ դա րի հա րա փո փոխ գոր ծըն թաց նե-
րը բնու թագր վում են հա սա րա կա կան 
կյան քի բո լոր ոլորտ ներն ընդ գր կող 
մեծ վե րա փո խում նե րով, որոն ցում գ լո-
բա լա ցու մը և տե ղե կատ վա կան ոլոր տի 
ան նա խա դեպ զար գա ցումն օբյեկ տիվ 
նա խադ րյալ ներ են ստեղ ծում մարդ-
կու թյան հոգ ևոր ու նյու թա կան նե րու ժի 
ինչ պես մի ա վոր ման, այն պես էլ բա ժան-
ման հա մար[5,էջ 68]: Ազ գային գա ղա-
փա րա խո սու թյան պատ մա կան և քա-
ղա քա կան գոր ծա ռույթն է հա մազ գային 
գա ղա փար նե րի և շա հե րի շուրջ մի ա-
վո րել, հա մախմ բել սո ցի ա լա կան բո լոր 
խա վե րը, ազ գի ֆի զի կա կան և հոգ ևոր 
նե րու ժը և դրանք ուղ ղել դե պի ազ գային 
ինք նու թյան պահ պան ման, ներ դաշ նակ 
զար գաց ման հիմ նախնդ րի լուծ մա նը: 
Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյունն ան-
ցյալն արժ ևո րող, ներ կան իմաս տա վո-
րող և ապա գան ու ղեն շող, ազ գային 
ար ժեք ներն ու իդե ալ նե րը ներ կա յաց նող 
գա ղա փար նե րի, հա յացք նե րի հա մա-
կարգ է, որի դե րը չի կա րե լի ան տե սել 

 ՍԵՐ ԳԵՅ ՍԱ ՐՈՒ ԽԱ ՆՅԱՆ
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սփյուռ քի նա խա րա րու թյուն 

մեր ձա վոր սփյուռ քի հետ կա պե րի վար չու թյուն 
ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ

 քա ղա գի տու թյան մա գիստ րոս

 ԱԶ ԳԱՅԻՆ-ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԽՈ ՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ  
ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ. ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅ ԱԶ ԳԻ ՀԱ ՄԱՐ
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ազ գի ինք նա ճա նաչ ման, ներ դաշ նակ 
զար գաց ման գոր ծում: Ար ժե քային դիր-
քո րո շում նե րը և գա ղա փար նե րը « գա-
ղա փա րա խո սու թյուն» հաս կա ցու թյան 
մեջ ընդ հան րաց վել են դեռ 1801 թ. Ան-
տո ւան Դես թյութ դե Թրա սի ի կող մից [1, 
էջ 3]: Գիտ նա կան նե րի վե րա բեր մուն քը 
այս շատ արագ տա րած ված հաս կա-
ցու թյան վե րա բե րյալ կրում էր եր կա կի 
բնույթ. մի կող մից՝ եր ևույթ նե րը բա-
ցատր վում էին՝ ել նե լով ելա կե տային 
պա հից, սկզբ նա պատ ճա ռից (ճշ մա րիտ 
գա ղա փա րա խո սու թյուն), մյուս կող մից՝ 
այդ բա ցատ րու թյուն նե րը տր վում էին 
ար դեն կա յա ցած իրա դար ձու թյուն նե րից 
հե տո՝ դրանք ար դա րաց նե լու, մեկ նա-
բա նե լու մի տու մով (կեղծ գա ղա փա րա-
խո սու թյուն) [2, էջ 7]: Ազ գային առան ձին 
գա ղա փար նե րի առ կա յու թյու նը, դրանց 
մե խա նի կա կան հա մակ ցու մը հա ճախ 
ներ կա յաց վում են որ պես ազ գային գա-
ղա փա րա խո սու թյուն, ին չը մե ծա գույն 
սխալ է, քան ի որ վեր ջինս հա մա կարգ-
ված գա ղա փա րա քա ղա քա կան հայե ցա-
կարգ է և ծրագ րային ուղղ վա ծու թյուն 
ու նի: Հետ ևա բար, եթե հա մազ գային 
խն դիր ներն ու շա հե րը շա րու նա կում 
են պահ պան վել և պաշտ պան վել պե-
տու թյան կող մից, ապա այս դեպ քում 
ևս ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան 
առ կա յու թյու նը ան հրա ժեշտ է դառ նում 
իբրև ազ գային կե ցու թյան իմաս տա վոր-
ման և հեր թա կան ազ գային հիմ նախն-
դիր նե րի ու ծրագ րե րի հիմ նա վոր ման 
կար ևո րա գույն մի ջոց: Այս պա րա գա յում 
ազ գային գոր ծո նը կր կին գե րիշ խող է 
դառ նում, իսկ ազ գային գա ղա փա րա-
խո սու թյան մշա կու մը՝ բախ տո րոշ: Այս-
պի սով՝ ազ գային հիմ քով ձևա վոր ված 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
յու րա քան չյուր պե տա կան հա մա կար գի 
ան հրա ժեշտ ատ րի բուտն է, իսկ դրա 
ստեղ ծու մը՝ մեր երկ րի քա ղա քա կան իշ-
խա նու թյան ան հե տաձ գե լի խն դիր նե րից 
մե կը: 

Ազ գային-պե տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյու նը որո շե լու հա մար պետք է 

հս տակ գի տակ ցել այն փաս տը, որ չի 
կա րե լի ար հես տա կա նո րեն գա ղա փա-
րայ նաց նել հա սա րա կու թյա նը՝ ել նե լով 
իրա վի ճա կային դա տո ղու թյուն նե րից: 
Հա սա րա կու թյան վրա մա հա ցած գա-
ղա փա րա խո սա կան հա մա կար գի բար-
դու մը կհան գեց նի պե տա կա նու թյան 
ան կման, լճաց ման և հե տըն թաց շարժ-
ման: Այդ իսկ պատ ճա ռով գա ղա փա-
րա խո սու թյու նը պետք է լի նի ար դյու-
նա վետ, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, խո-
րը ներ թա փան ցի մարդ կանց գի տակ-
ցու թյան մեջ և կա ռուց վի սե փա կան, 
հա րա զատ հեն քի (բա զի սի) վրա: Ցան-
կա ցած քա ղա քա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյուն հիմն վում է ազ գային-պե-
տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան վրա, 
որում ժո ղո վուրդն ար տա հայ տում է իր 
պատ մա կան գո յու թյան իմաս տը: Այն 
չի ստեղծ վում ար հես տա կա նո րեն, այլ 
բնա կա նոն ձևով բխում է ազ գի ար ժեք-
նե րից և մեն թա լի տե տի առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րից, որոնք էլ են թադ րում են 
նրա ամ բող ջա կա նու թյու նը և մյուս նե րի 
կող մից « ճա նա չե լի ու թյու նը» [3, էջ 119]:  
Հայ ազ գի գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
պետք է լի նի ու ժեղ և բար գա վաճ հայ-
րե նի քի ստեղ ծու մը: Հայ ժո ղո վուրդն 
ու նի հնա րա վո րու թյուն (ու նի բազ մա-
խոր հուրդ պատ մու թյուն, սերն դե սե-
րունդ փո խանց վող ավան դույթ ներ ու 
սո վո րույթ ներ, հա րուստ մշա կույթ, դե-
մոկ րա տա կան ճա նա պար հով ըն թա ցող 
պե տու թյուն) իր եր ջա նիկ ապա գան կա-
ռու ցե լու հա մար: 

Ազ գային-պե տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյու նը նե րա ռում է երեք հիմ նա-
կան տարր առանց որոնց չի կա րող գո-
յու թյուն ու նե նալ ազ գային պե տու թյու նը, 
և հա նուն որոնց պայ քա րել ենք մեր ողջ 
պատ մու թյան ըն թաց քում. դրանք են՝ 
ան կա խու թյուն, կա յու նու թյուն և բա րե-
կե ցու թյուն: Ազ գային-պե տա կան գա-
ղա փա րա խո սու թյունն իրա կա նաց նում 
է հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը՝

• հան դի սա նում է սո ցի ալ-ին տեգ-
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րաց նող սկիզբ, որը ստեղծ վում է մի աս-
նա կան նոր մա տիվ-ար ժե քային տա րա-
ծու թյուն՝ ազ գի կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
հա մար.

•  տա լիս է առ կա հա սա րա կա կան 
և քա ղա քա կան կար գի բա ցատ րու թյու-
նը.

• ձ ևա վո րում է «ընդ հա նուր գոր-
ծի» կոն սո լի դաց նող նպա տակ նե րը, 
ո րոնք բխում են ազ գի զար գաց ման 
ներ քին մի տում նե րից, սա կայն դ րանց 
հաս նե լու մի ջոց նե րը չպետք է հա կա սեն 
հայ հա սա րա կու թյան հոգ ևոր-բա րո յա-
կան հիմ քե րին:

 Պե տու թյունն ու ժեղ է օրենք նե-
րով, ընդ հա նուր կա նոն նե րով, ազ-
գային նպա տակ նե րով, զար գաց ման 
ստ րա տե գի այով, որոնք իրենց ար տա-
ցո լումն են գտ նում ազ գային-պե տա-
կան գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ: Ոչ 
մի պե տա կան կազ մա վո րում չի կա րող 
գո յատ ևել առանց հոգ ևոր-գա ղա փա-
րա խո սա կան հիմ քե րի,ո րոնք նրա ամ-
բող ջա կա նու թյան, մի աս նու թյան հիմքն 
են և մի ա ժա մա նակ բո վան դա կում են 
ազ գի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան 
գո յատև ման և կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
նպա տա կաուղղ ված ծրա գիր: Ազ գը չի 
կա րող գո յու թյուն ու նե նալ առանց ամ-
բող ջա կան գա ղա փար նե րի, ար ժեք-
նե րի և նոր մե րի, որոնք մի ա վո րում են 
ազ գի բո լոր ան դամ նե րին: Պե տու թյունն 
առանց գա ղա փա րա խո սու թյան նույնն 
է, ինչ մարդ առանց մտ քի. չի կա րող 
զար գա նալ, առա վել ևս՝ դի մա կայել 
ներ քին և ար տա քին սպառ նա լիք նե րին 
ու մար տահ րա վեր նե րին: Եթե պե տու-
թյունն ազ գային է, հետ ևա բար պատ-
մա կան տար բեր կոնկ րետ փու լե րում, 
ել նե լով աշ խար հա քա ղա քա կան գոր-
ծոն նե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, 
ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան հիմ-
նախն դիր նե րի լուծ ման հա մար պետք է 
պայ քա րի [4, էջ 40]: 

Ազ գային-պե տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյու նը գլո բալ մի ջազ գային գոր-
ծըն թաց նե րում մեր երկ րի զար գաց ման 

ստ րա տե գի ան է և ազ գային շա հե րի 
ապա հով ման գոր ծում հայ ազ գի գոր ծո-
ղու թյուն նե րի տակ տի կան: Այն ուղղ ված 
է ձևա վո րե լու՝

•  հայ ազ գի բա զի սային ար ժեք նե-
րի հա մա կար գը, որի հի ման վրա պետք 
է կա ռուց վեն հա սա րա կա կան հա մա ձայ-
նու թյու նը, հա սա րա կա կան զար գաց ման 
ու ղի ներն ու հե ռան կա րը.

•  պե տա կան-քա ղա քա կան կա-
ռուց ված քի կա տա րե լա գործ ման ու ղի-
նե րի և մե թոդ նե րի մա սին հա սա րա-
կա կան կար ծի քի ձևա վո րու մը, ինչ պես 
նաև ար դա րու թյան, բա րե կե ցու թյան 
բարձ րա ցու մը, հա սա րա կա կան կյան քի 
ընդ հա նուր զար գա ցու մը.

•  մար դու սո ցի ա լա կան ակ տի-
վու թյան բարձ րա գույն մա կար դա կը՝ 
ուղղ ված պե տու թյան ամ րապնդ մանն 
ու զար գաց մա նը, ու ժեղ և ծաղ կուն Հա-
յաս տա նի կա ռու ցու մը:

 Գա ղա փա րա խո սու թյու նը կոչ ված 
է մո բի լի զաց նե լու և մի ա վո րե լու աշ-
խար հաս փյուռ հա յու թյա նը, նպաս տե լու 
ազ գային-պե տա կան գա ղա փար նե րի 
հիմ քով ազ գային մի աս նու թյանն ու հա-
մախմբ վա ծու թյա նը՝ որ պես հայ ազ գի 
զար գաց ման գլո բալ կոն ցեպ ցի ա: Ար-
դի ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյան 
մշակ ման մա սին կո չե րը սուբյեկ տիվ 
բնույթ չեն կրում՝ կապ ված այս կամ այն 
կու սակ ցու թյան, կազ մա կեր պու թյան 
կամ գործ չի ցան կու թյան հետ, այլ բխում 
են հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ար դի 
փու լի հիմ նախն դիր նե րի լու ծու մը գտ-
նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից: 

Ազ գային գա ղա փա րա խո սու թյու նը 
հիմն վում է հայ րե նա սի րու թյան, ազ-
գային ար ժեք նե րը հար գե լու և պահ պա-
նե լու, հայ րե նի քի հա մար հպար տու թյան 
զգա ցո ղու թյան վրա. այն հայ րե նա-
սի րու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն է, 
կա ռու ցո ղա կան է, որ քա նով ուղղ ված 
է «հ զո րա գույն մո բի լի զաց նող սկզ բի» 
ստեղծ ման և պահ պան ման վրա: 

Քն նարկ ված հար ցե րը վկա յում են 
այն մա սին, որ ազ գային գա ղա փա-
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րա խո սու թյան խն դի րը (թեև տար բեր 
ան վա նում նե րով, այն ըն կած է բո լոր 
պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ քում) շա րու նա կում է մնալ քա ղա-
քա կան պրակ տի կայի և տե սու թյան 
կար ևոր խն դիր նե րից մե կը: Ան կախ այն 
բա նից, թե որ քա նով ենք մենք ըն կա լում 
և գի տակ ցում խնդ րի կար ևո րու թյու նը, 
ինչ պի սի տեղ ենք հատ կաց նում գործ-
նա կան քա ղա քա կա նու թյու նում, այն չի 
կորց նում իր հրա տա պու թյու նը:

Խնդ րի կար ևո րու թյան ան տե սու մը 
իրա կա նում հան գեց նում է այ լա զան և 
օտա րա ծին գա ղա փա րա խո սու թյուն նե-
րի, առան ձին սկզ բունք նե րի մե խա նի կա-
կան տե ղադր մա նը հայ իրա կա նու թյան 
մեջ, որոնք, ան հա րիր լի նե լով ազ գի 
կեն սա կեր պին, ազ գային ավան դույթ-
նե րին և հոգ ևոր փոր ձին, փո շի աց նում 
են ազ գի նյու թա կան և հոգ ևոր նե րու ժը: 
Մինչ դեռ ազ գային գա ղա փա րա խո սու-
թյան կար ևո րա գույն առա քե լու թյուն նե-
րից մե կը հենց ազգ-հա սա րա կու թյուն 
մի աս նա կա նու թյան, ամ բող ջա կա-
նու թյան ապա հո վումն է, առանց որի 
մեր պե տու թյունն ի զօ րու չէ նպա տա-
կասլաց կեր պով լու ծե լու իր առջև ծա-
ռա ցած մար տա վա րա կան, առա վել ևս՝ 
ռազ մա վա րա կան բարդ խն դիր ներն ու 
ծրագ րե րը: Այս պա րա գա յում առա վել 
կար ևոր է ազ գային պե տու թյան սահ-
ման նե րից դուրս ազ գային և պե տա կան 
գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը: 

Ազ գի մո բի լի զաց ման և հա-
մախմբման գոր ծում ան հրա ժեշտ է 
առանձ նաց նել նաև ՀՀ սփյուռ քի նա խա-

րա րու թյան դե րը, որը 2008 թվա կա նից 
իր գոր ծու նե ու թյու նը ուղ ղում է հայ կա-
կան սփյուռ քու մ ազ գային գա ղա փար-
նե րի տա րած մա նը, ինչ պես նաև նպաս-
տում է հայ ինք նու թյան պահ պան մա նը, 
հա յու թյա նը պե տու թյան և մի աս նու թյան 
գա ղա փա րի շուրջ  հա մախմ բե լուն, ու-
ծաց ման դեմ պայ քա րին: Վե րոն շյալ 
գոր ծու նե ու թյու նը, ան շուշտ, հիմն ված 
է ազ գային գա ղա փար նե րի, ազ գային-
պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան 
վրա: Այդ տե սան կյու նից ազ գը սե փա-
կան պե տու թյան շուրջ հա մախմ բե լուց 
բա ցի ՝ ար դի ա կան է դար ձել աշ խար-
հաս փյուռ հա յու թյան նե րու ժի օգ տա-
գոր ծու մը նաև այլ պե տու թյուն նե րի քա-
ղա քա կան և տն տե սա կան դաշ տե րում: 

Այս պի սով՝ ծրագ րային հս տակ ուղղ-
վա ծու թյուն ու նե ցող հա մա կարգ ված 
գա ղա փա րա քա ղա քա կան հայե ցա-
կար գի ձևա վո րու մը, ազ գային գա ղա-
փա րա խո սու թյան առան ձին տար րե րի 
ար դի ա կա նա ցու մը և օտա րա ծին գա-
ղա ղա փար նե րի ներ թա փանց ման ու մեր 
իրա կա նու թյան մեջ ներդր ման  կան խու-
մը ազ գային-պե տա կան գա ղա փա րա-
խո սու թյան հզո րաց ման նա խա պայ ման-
ներն են, քա նի որ մի այն ամուր հեն քի 
վրա կա ռուց ված գա ղա փար նե րը կա-
րող են գո յատ ևել ար դի գլո բա լաց վող 
աշ խար հի և ազ գային մշա կույթ նե րի մի-
ա խառն ման պայ ման նե րում: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
16.02.2015
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 Ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով, ե րբ էլ 
փոր ձենք ու սում նա սի րել հայ-ռու սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը , ուղ ղա կի ո րեն 
այն պետք է դի տար կենք Հա րա վային 
Կով կա սում ՌԴ-ի վա րած քա ղա քա կա-
նու թյան ու տա րա ծաշր ջա նում վեր ջի նիս 
ու նե ցած ը նդ հան րա կան շա հե րի հա-
մա տեքս տում: ՌԴ-ի հա րավ կով կա սյան 
նպա տա կը տա րա ծաշր ջա նում ե ղել և 
մնում է մե կը՝ պահ պա նել և ու ժե ղաց-
նել տա րա ծաշր ջա նային ե րկր նե րի Ռու-
սաս տա նից կախ վա ծու թյու նը և կա ռուց-
ված քային փոխ կապ վա ծու թյու նը, ին չը 
իր փաս տա կան դրս ևո րումն ու ար տա-
հայ տու թյունն է գտ նում հենց հայ-ռու-
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Ան հեր քե լի փաստ է, որ Հա յաս տանն 
այ սօր մե ծա պես կախ ված է Ռու սաս տա-
նից, այն պարզ պատ ճա ռով, որ ա ռանց-
քային են թա կա ռուց ված քային հա մա-
կար գե րի մի զգա լի մա սը, հատ կա պես՝ 
է ներ գե տիկ հատ վա ծը, պատ կա նում է 
ռու սաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րին։

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րու թյուն ներ, մաք սային մի ու թյուն, ռազ-
մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-
նը ան կա խու թյուն ձեռք բե րե լուց հե տո 
հայտն վեց բարդ ի րա վի ճա կում՝ պայ-
մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ 
եր կի րը փաս տա ցի մաս նակ ցում էր Լեռ-
նային Ղա րա բա ղի հետ կապ ված հա կա-
մար տու թյա նը, ո րով պայ մա նա վոր ված 
են թարկ վեց տրանս պոր տային ու տն-
տե սա կան շր ջա փակ ման Ա դրբե ջա նի 

կող մից, իսկ ի նչ պես հայտ նի է պատ մու-
թյու նից,  ցան կա ցած պե տու թյան թու լու-
թյու նը ո րոշ հար ևան նե րի մոտ ցան կու-
թյուն է ա ռա ջաց նում օ գտ վելու դրա նից: 
Այդ ի րա վի ճա կում ան կախ Հա յաս տա նի 
ղե կա վա րու թյու նը, ու ղե գիծ ըն դու նե-
լով ազ գային զին ված ու ժեր ստեղ ծե լու 
և ի նք նիշ խա նու թյան ե րաշ խի քի ա պա-
հով ման գոր ծըն թա ցը, հետ ևո ղա կա-
նո րեն զար գաց րեց և ներ կա յումս լայն 
թա փով ի րա կա նաց նում է Ռու սաս տա նի 
հետ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
ի նչ պես բազ մա կողմ (օ րի նակ` ՀԱՊԿ-ի 
շր ջա նակ նե րում),այն պես ե րկ կողմ ձևա-
չա փե րով:

 Չի կա րե լի թե րագ նա հա տել նաև Ռու-
սաս տա նի հա մար կա յուն և բա րե կա մա-
կան տրա մադր վա ծու թյամբ Հա յաս տա նի 
դաշ նակ ցային նշա նա կու թյու նը, քա նի որ 
վեր ջինս իր աշ խար հագ րա կան դիր քով 
գտն վում է Եվ րո պայի և Ա սի այի սահ-
մա նագ ծի վրա, Հյու սիս-Հա րավ և Ար-
ևելք-Ա րև մուտք եր թու ղի նե րի` պատ մա-
կա նո րեն ձևա վոր ված խա չու ղի նե րում: 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ ՀՀ հա-
րա բե րու թյուն նե րը կրում են ռազ մա վա-
րա կան բնույթ և կար ևոր վում են Հա յաս-
տա նի ան վտան գու թյան հա մար ու նե ցած 
ի րենց ան կյու նա քա րային դե րով և նշա-
նա կու թյամբ:  Հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը բազ մա տարր են [1]:

Դ րանք ը նդ գր կում են եր կու պե տու-
թյուն նե րի և եր կու ժո ղո վուրդ նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան բո լոր հնա րա-
վոր ո լորտ նե րը և հա մա կարգ վում են 
շուրջ 160 ե րկ կողմ մի ջազ գային պայ-

ԳՈ ՀԱՐ Ե ՂԻ Ա ԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ գի տություն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա,  

Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն, քա ղա քա գի տության բաժ ին  
քա ղա քա գի տության մա գիստ րո սի ո րա կա վո րում
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մա նագրե րով: Նշա նա կա լի է, որ հա մա-
գոր ծակ ցու թյան այդ լայն շր ջա նա կում 
բո լոր բաղ կա ցու ցիչ նե րը բարձր մա կար-
դա կի վրա են, ո րոնք ա ռանց քային դեր 
են կա տա րում պե տու թյան ան վտան գու-
թյան ա պա հով ման հա մար: Բա վա կան է 
նշել ռազ մա կան,առևտ րատն տե սա կան, 
է ներ գե տիկ,  գի տա կան և այլ ո լորտ նե րը,  
հատ կա պես՝ վեր ջին շր ջա նում ռու սա-
կան կա պի տա լի ներ հոս քը Հա յաս տան:

Հա մա գոր ծակ ցու թյան ան դամ-պե-
տու թյուն նե րը, ո րոնց թվում Ռու սաս-
տանն ու Հա յաս տա նը,  ռազ մա կան 
ոլոր տում դժ վա րին ճա նա պարհ ան ցան 
մի ա ցյալ պաշտ պա նա կան տա րած քի 
և մի ա ցյալ զին ված ու ժե րի ստեղծ ման 
հրա պու րիչ գա ղա փար նե րից մինչև 
ազ գային բա նակ նե րի ստեղ ծումն ու 
կազ մա վո րու մը,  տար բեր ձևա չա փե-
րով փոխ շա հա վետ ռազ մա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը, ո րում ա ռանձ նա հա-
տուկ նշա նա կու թյուն ու նի Հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան մա սին պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պու թյու նը (ՀԱՊԿ): Ներ կա-
յումս կա րե լի է հա մոզ ված ա սել, որ 
ՀԱՊԿ-ն ը նդ հա նուր առ մամբ ոչ մի այն 
հա ջո ղու թյամբ լու ծեց իր ա ռջև դր ված 
խն դի րը, այլև կու տա կեց այն ռազ մա-
վա րա կան կա րո ղու թյու նը, ո րն ի նք նին 
ան հրա ժեշտ է՝ ներ քին և ար տա քին ան-
վտան գու թյան մի ջա վայ րե րում տե ղի 
ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րին հա մա-
պա տաս խան հայ-ռու սա կան ռազ մա-
վա րա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց ման հա մար: 

Այ սօր Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա-
նի միջև ռազ մա վա րա կան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ա ռաջ նային բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է կազ մում ռազ մա կան և ազ գային 
և ազ գային ան վտան գու թյան ա պա-
հով ման,ս պառ նա լիք նե րի չե զո քաց ման, 
ռազ մա կան օգ նու թյան ցու ցա բեր ման և 
հա մա տեղ ի նք նա պաշտ պա նա կան ի րա-
վուն քի ի րաց ման մե խա նիզմ նե րը՝ սահ-
ման ված Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
և Հա յաս տա նի և Հա սյաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան միջև բա րե կա մու թյան,  

հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ 
օգ նու թյան՝ համաձայն 1997 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 29-ին կնք ված պայ մա նագ րի 
դրույթ նե րով:  Փաս տո րեն՝ հայ-ռու սա-
կան ռազ մա վա րա կան գոր ծակ ցու թյու-
նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ-
գային, և ա ռա ջին հեր թին ռազ մա կան 
ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա մա-
կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն է [2]:

1997-2013 թվա կան նե րին ՀՀ-ի և 
ՌԴ-ի միջև կնք վել են քա ղա քա կան, 
ռազ մա քա ղա քա կան, տն տե սա կան և 
հու մա նի տար ո լորտ նե րի հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րող ա վե լի քան 
200 միջ պե տա կան, միջ կա ռա վա րա կան 
և միջ գե րա տես չա կան պայ մա նագ րեր ու 
հա մա ձայ նագ րեր:

1997 թվա կա նը նշա նա վոր վում է 
նրա նով, որ Ռու սաս տա նի և Հա յաս-
տա նի միջև ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն-
նե րը թևա կո խե ցին բարձր մա կար դա-
կի անց ման փու լ, ո րն ամ րապնդ վեց 
1997թ. օ գոս տո սի 29-ին կնք ված Բա-
րե կա մու թյան, հա մա գոր ծակ ցու թյան 
և փո խա դարձ օգ նու թյան մա սին պայ-
մա նագ րով, ո րը ու ժի մեջ է մտել 1998թ. 
նոյեմ բե րին: Հայ-Ռո ւ սա կան հար բե րու-
թյուն նե րի մա սին մինչև այ սօր խո սելիս 
հի մա նա կա նում հղում է ար վում 1997 
թվա կա նի վե րոն շյալ պա յա մանգ րին և, 
ի հար կե, ‹‹2000 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րի 26-ին Հա յա սա տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
21 դար ո ւղղ ված դաշ նակ ցային հա մա-
գոր ծակ ցու թյան›› մա սին հռ չա կա գիր 
ըն դուն վեց:

 Հա յաս տա նում հա ջո ղու թյամբ ի րա-
գործ վում են խո շոր ներդ րու մային 
նա խագ ծեր` ռու սա կան կա պի տա լի 
մաս նակ ցու թյամբ, այդ թվում` վա ռե լի-
քաէ ներ գե տիկ, տրանս պոր տային, բան-
կային, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան և այլ 
ո լորտ նե րում: Այս ո ւղ ղու թյամբ ձեռք 
բեր վող պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի 
ի րա գործ մանն ա ջակ ցե լու ար դյու նա վետ 
մե խա նիզմ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան միջև 
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տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան միջ-
կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վը: ՀՀ և 
ՌԴ տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ի րա վա պայ մա նագ րային բա զայի կար-
ևո րա գույն հիմ քերն են հան դի սա ցել 
2001թ. սեպ տեմ բե րի 15-ի « Մինչև 2010թ. 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ՀՀ և ՌԴ 
միջև եր կա րատև տն տե սա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան մա սին» պայ մա նա գի րը: 
2011թ. հոկ տեմ բե րին ստո րագր վել է Ա ՊՀ 
մաս նա կից պե տու թյուն նե րի միջև ա զատ 
ա ռևտ րի գո տու ստեղծ ման հա մա ձայ-
նա գի րը: Ռուս-հայ կա կան հա բե րու-
թյուն նե րը նշա նա վոր վեցին հենց 2000 
թվա կա նին՝ որ պես նոր հա զա րա մյա կի 
թևա կոխ ման փուլ: Հաշ վի առ նե լով, որ 
միջ պե տա կան ին տերգ րու մը հան դիս-
նում է տն տե սա կան զար գաց ման կար-
ևո րա գույն տար րե րից մե կը, ին չը բա-
ռա ցի նշ ված է նաև պայ մա նագ րում, 
կող մե րը ի րա գոր ծում են ‹‹ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան միջև մինչև 2010 թվա կա նի 
եր կա րա ժամ կետ տն տե սա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան›› ծրա գի րը:

2010թ. օ գոս տո սի 20-ին Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նու թյան միջև ստո րագր ված 
պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե-
տը 102-րդ ՌՌԿ գոր ծառ նու թյան մա սին 
եր կա րաձգ վել է մինչև 2044թ.: Բա ցի 
այդ, պայ մա նագ րի լրա ցու ցիչ ար ձա-
նագ րու թյամբ նա խա տես վում է ը նդ լայ-
նել կա յա նի աշ խար հագ րա կան և ռազ-
մա վա րա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
ո լոր տը։ Ար ձա նագ րու թյան դրույթ նե րի 
հա մա ձայն՝ ՌՌԿ-ի վրա, բա ցի Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյու նից, դր վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ան վտան գու թյան 
ա պա հով ման խն դիր նե րը՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Զին ված ու ժե րի հետ 
հա մա տեղ:

1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 29-ին 
կնքված, ՀՀ և ՌԴ միջև բա րե կա մու թյան, 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ օգ-
նու թյան մա սին պայ մա նագ րով ֆիքս վել 

էր, որ ՀՀ Ա ՊՀ կազ մի մեջ չմտ նող պե-
տու թյուն նե րի հետ սահ ման նե րի պահ-
պա նու թյու նը կի րա կա նաց վի Բարձր 
պայ մա նա վոր վող կող մե րի հա մա տեղ 
ջան քե րով՝ ի րենց միջև հա մա պա տաս-
խան պայ մա նագ րե րի հի ման վրա՝ ել նե-
լով ի րենց սե փա կան ան վտան գու թյան 
և Ա ՊՀ հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
շա հե րից: 2010 թվա կա նի օ գոս տո սի 20-
ին ՌԴ նա խա գահ Դմիտ րի Մեդ վեդ ևի 
Հա յաս տան կա տա րած այ ցի շր ջա նակ-
նե րում ստո րագր ված ար ձա նագ րու-
թյամբ՝ ՀՀ-ո ւմ ռու սա կան ռազ մա կա նը 
պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նեց՝ ՀՀ 
ԶՈՒ-ի հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց նե լու 
Հա յաս տա նի բո լոր սահ ման նե րի, այդ 
թվում՝ հայ-ա դր բե ջա նա կան սահ մա-
նի պահ պա նու թյան խն դի րը: Նոր փո-
փո խու թյամբ՝ ոչ մի այն եր կա րաձգ վեց 
Հա յաս տա նում ռու սա կան ռազ մա կա-
յա նի տե ղա կա յու մը, այլև ը նդ լայն վեց 
դրա աշ խար հագ րա կան և ռազ մա վա-
րա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Այ-
սինքն՝ մինչ 2010 թվա կա նը, խոսք էր 
գնում մի այն ռու սա կան ռազ մա բա զայի 
կող մի մի այն նախ կին ԽՍՀՄ ար տա քին 
սահ մա նի՝ Թուր քի այի ու Ի րա նի սահ-
մա նային հատ վա ծում ի րա կա նաց վող 
խն դիր նե րի մա սին, ա պա այժմ ար դեն, 
փաս տո րեն, հայ-ա դր բե ջա նա կան սա-
հա մա նը ևս:

2001 թվա կա նին տե ղի ու նե ցավ ՌԴ 
նա խա գահ Պու տի նի ա ռա ջին այ ցը Հա-
յաս տան, ո րի ար դյունքը ե ղավ այն, 
որ մեն կարկ եց այս պես կոչ ված «Գույք 
պարտ քի դի մաց» ծրա գի րը, ո րով Հա-
յաս տա նյան հինգ ձեռ նար կու թյուն ներՙ 
Հրազ դա նի ջեր մաէ լեկտ րա կա յա նը, 
« Մարս» գոր ծա րա նը, Եր ևա նի նյու թա-
բա նու թյան, Եր ևա նի մա թե մա տի կա կան 
մե քե նա նե րի, Ե րևա նի կա ռա վար ման 
ավ տո մա տաց ված հա մա կար գե րի գի-
տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րը 
ան ցան Ռու սաստանին, բայց փո խա րե-
նը՝ Հա յաս տանն ամ բող ջու թյամբ մա-
րում է Ռու սաս տա նին ու նե ցած պե-
տա կան պարտ քը՝ շուրջ 100 մլն դո լար։ 
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Հա ջոր դը 2005 թվա կա նի մար տի 24-ին 
ՌԴ նա խա գա հը այ ցե լեց Հա յաս տան, 
որ պես զի մար տի 25-ին մաս նակ ցի Հա-
յաս տա նում Ռու սաս տա նի տար վա կա-
պակ ցու թյամբ հան դի սու թյա նը: Հա ջոր-
դը 2008 թվա կա նին ար դեն նա խա գահ 
Մեդ վեդ ևի այցն էր: Այ ցի պատ ճառ նե րը 
մեծ հաշ վով կա րե լի է հաս կա նալ՝ ի նչի 
հա մար էր այն տրա մա բա նա կան կա պի 
մեջ է նույն տա րին տե ղի ու նե ցած օ գոս-
տո սյան հայտ նի դեպ քե րի հետ:

2002-2003թթ. սկ սած Ա նդր կով կա-
սում և ը նդ հա նուր առ մամբ Ա ՊՀ տա-
րած քում նկատ վում է ռու սաս տա նյան 
կա պի տա լի թռիչ քաձև ակ տի վա ցում։ 
Բնո րոշ է, որ Հա յաս տա նում և Վրաս-
տա նում խո շոր կա պի տա լի լայ նա ծա-
վալ ներդր ման մի տումն ա կն հայտ պե-
տա կան « չա փում» ու նի։ Ու շադ րու թյուն 
է գրա վում տն տե սա կան և է ներ գե տիկ 
է քս պան սի այի ռազ մա վա րա կան ո ւղղ-
վա ծու թյու նը. Ռու սաս տա նը ձեռք է բե-
րում են թա կա ռուց ված քային և ար դյու-
նա բե րա կան կար ևոր ռե սուր սա տար 
օբյեկտ ներ: Ա նդր կով կա սյան ե րկր նե րի 
տն տե սա կան ո լոր տում ՌԴ ակ տիվ գոր-
ծու նե ու թյան ար դյունքն է Հա յաս տա նում 
և Վրաս տա նում բա վա կան ծան րակ շիռ 
ակ տիվ նե րի ձեռք բե րու մը։

2004 թվա կա նին Հա յաս տա նի և Ռու-
աս տա նի միջև տրանս պոր տի բնա գա-
վա ռում հա մա գոր ծակ ցու թյան սզբունք-
նե րի և փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա սին, ո րով դյու րաց վում է բեռ նե րի և 
ո ւղ ևոր նե րի հա ղոր դակ ցու թյան ի րա-
կա նա ցու մը, ի նչ պես նաև ի րենց տա-
րածք նե րով տա րան ցիկ փո խադ րու մը 
եր րորդ ե րկր ներ:

2002-2004թթ. ըն թաց քում փաս տո րեն 
ռու սաս տա նյան խո շոր վե րազ գային 
ըն կե րու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան 
տակ ան ցավ Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ 
հա մա կար գը («Е ЭС Рос сии» ՌԲԸ-ին 
է պատ կա նում Հա յաս տա նի ամ բողջ 
է լեկտ րա ցան ցը. բաժ նե տի րա կան ըն-
կե րու թյու նը վե րահս կում է Հայ կա կան 
ԱԷԿ-ի ֆի նան սա կան հոս քե րը), «Ին տեր 

ՌԱՕ»–ն 2003թ. ի վեր ի րա կա նաց նում 
է ՀԱԷԿ –ի կա ռա վա րու մը), Հրազ դա նի 
ՊՇԷԿ-ի բլոկ նե րը՝ «Հ րազ դա նի է ներ գե-
տիկ կազ մա կեր պու թյուն (Հ րազ ՋԷԿ) և 
ԲԲԸ (հիմ նադր վել է ՌԴ դաշ նային գույ-
քի կա ռա վար ման դաշ նային գոր ծա կա-
լու թյան 2004թ. սեպ տեմ բե րի 1-ի No291 
կար գադ րու թյան հա մա պա տաս խան): 
«Հ րազ ՋԷԿ» ԲԲԸ ստեղծ վել է Հա յաս տա-
նի պե տա կան պարտ քի մար ման դի մաց 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյա նը, որ պես սե-
փա կա նու թյուն փո խանց ված Հրազ դա-
նի ջեր մային է լեկտ րա կա յա նի գույ քային 
հա մա լի րը ըն կե րու թյան կա նո նադ րա-
կան կա պի տա լին ներդ նե լու մի ջո ցով:  
Այ սօր ըն կե րու թյան մի ակ բաժ նե տերն 
է հան դի սա նում Ռու սաս տա նի Դաշ նու-
թյու նը՝ ի դեմս ՌԴ դաշ նային գույ քի կա-
ռա վար ման գոր ծա կա լու թյան: Ըն կե րու-
թյան բաժ նե տե րե րի ռե եստ րը վա րում է 
Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան դե պո զի-
տա րի ան:

 Ռու սաս տա նյան « Газп ром» ըն կե րու-
թյանն է պատ կա նում Հա յաս տա նի գա-
զա բաշ խիչ ցան ցի վե րահս կիչ փա թե թը 
(Ջան քե րի մի ա վո րում) « Հայ Ռուս գա-
զարդ» ՓԲԸ-ն ստեղծ վել է 1997 թվա-
կա նին: Մինչ դեկ տե մբ եր ըն կե րու թյան 
բաժ նե տոմ սե րի 80%-ը պատ կա նում էր 
« Գազպ րոմ» ԲԲԸ-ին, 20%-ը՝ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա-
նը՝ ի դեմս ՀՀ Է ներ գե տի կայի նա խա-
րա րու թյան): 

Ի դեպ, Դեկ տեմ բե րի 2-ին ամ բող ջա-
կան ծա վա լով շա հա գործ ման հանձնվեց 
Հրազ դա նի ՋԷԿ –ի 5-րդ է ներ գաբ լո կը, 
ո րը 2012 թվա կա նի հուն վա րից գտն վում 
էր փոր ձա րա րա կան-ար դյու նա բե րա-
կան շա հա գործ ման փու լում (ն շենք որ 
2006 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և « Գազպ-
րոմ» ԲԲԸ-ի մի ջև կնք ված հա մա ձայ-
նագ րի շր ջա նա կում « Հայ Ռուս գա զարդ» 
ՓԲԸ-ն բաժ նե տոմ սե րի լրա ցու ցիչ թո-
ղարկ ման մի ջո ցով ձեռք է բե րել «Հ րազ-
դա նի ՋԷԿ»-ի 5-րդ է ներ գաբ լո կի գույ քը՝ 
շի նա րա րու թյունն ա վար տե լու և ար դի-
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ա կա նաց նե լու պար տա վո րու թյուն նե-
րով): Թո ղարկ ման մեկ նար կի ա րա րո-
ղու թյա նը մաս նակ ցել են « Գազպ րոմ» 
ԲԲԸ Վար չու թյան նա խա գահ Ա լեք սեյ 
Միլ լե րը և « Հայ Ռուս գա զարդ» ՓԲԸ 
Վար չու թյան նա խա գահ. գլ խա վոր տնօ-
րեն Վար դան Հա րու թյու նյա նը, բայց 
մի ա ժա մա նակ ստո րագրվե լու է հա-
մա պա տաս խան փաս տա թուղթ, հա մա-
ձայն ո րի « Գազպ րոմ»-ը ձեռք է բե րում 
« Հայ Ռուս գա զարդ»-ի բաժ նե տոմ սե րի 
20 տո կո սը և դառ նում է ըն կե րու թյան 
լի ա կա տար բաժ նե տեր: Այս պի սով՝ 
« Հայ Ռուս գա զարդ»-ը ներ գրավ վում է 
« Գազպ րոմ»-ի դուստր ձեռ նար կու թյուն-
նե րի հա մե րաշխ ըն տա նի ք: Սահ ման վե-
լու է նոր գին, և Հա յաս տան տա րե կան 
մինչև 2, 5 մլրդ խ.մ մա տա կա րար վող 
գա զի այդ գի նը փոխ կա պակ ցած է լի-
նե լու Ռու սաս տա նում գոր ծող ներ քին 
գնե րի հետ:

 Բա վա կան ակ տիվ են նաև ռու սաս-
տա նյան այլ կոր պո րա ցի ա ներ ու բան-
կեր։ Այս պես՝ « Ру сал»-ը ձեռք է բե րել 
տա րա ծաշր ջա նում ա լյու մին ար տադ-
րող ա մե նա խո շոր՝ «Ар ме нал» ձեռ նար-
կու թյու նը, «В неш торг банк»-ը՝ « Հայխ-
նայ բան կի» ար գե լա փա կիչ փա թե թը [3]:

« Си бирс кие «А ви а ли ни и»-ն՝ Հա յաս-
տա նի խո շո րա գույն ա վի ա փո խադ րող 
« Հայ կա կան ա վի աու ղի նե րը»։ Եվ րա սի-
ա յում քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյան 
ա մե նա խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րից 
մե կը՝ « Նաի րի տը» ևս ռու սաս տա նյան 
ֆի նան սա-ար դյու նա բե րա կան խմ բի 
սե փա կա նու թյունն է դառ նում : Այս պես՝ 
դեռ 2000թ. մար տին ստո րագր վեց ռուս-
հայ կա կան ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի 
հա մա ձայն՝ Ռու սաս տանն ի րա վունք 
ստա ցավ 25 տա րի ժամ կե տով պահ-
պա նել ռազ մա կան ներ կա յու թյու նը ՀՀ 
տա րած քում։ 2000թ. սեպ տեմ բե րի 27-
ին եր կու ե րկր նե րի պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար նե րը ստո րագ րե ցին ռազ մա-
կան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյան 3 
հա մա ձայ նա գիր. ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մա տեղ ծրագր ման, ՀՀ-ում 

ՌԴ ռազ մա կան ներ կա յու թյու նը կար գա-
վո րող կա նոն նե րի և մի մյանց օ դային 
տա րած քը ռազ մաօ դային ու ժե րի կող-
մից փո խա դարձ օգ տա գործ ման մա սին 
փաս տաթղ թեր:

2002թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին ՀՀ և ՌԴ 
պաշտ պա նու թյան նա խա րար ներն ստո-
րագ րե ցին միջ պե տա կան հա մա ձայ նա-
գիր ռազ մա կան են թա կա ռուց ված քի 
օբյեկտ նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման 
և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման 
մա սին ։ Մինչ այդ՝ 1999թ. մար տին, Ռու-
սաս տանն ու Հա յաս տա նը ստո րագ րել 
է ին «ՌԴ և ՀՀ հա կաօ դային պաշտ պա-
նու թյան հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կա նոն նե րը»։ Ծրագր ված մի ջո ցա ռում-
նե րի ա վար տից հե տո Հա յաս տա նի տա-
րած քում տե ղա կայ ված ՀՕՊ և օ դային 
հե տա խու զու թյան մի ջոց նե րը մի ա վոր-
վե ցին հա կաօ դային պաշտ պա նու թյան 
մի աս նա կան հա մա կար գի մեջ (կենտ-
րո նը՝ Մոսկ վա յում)։ 2001թ. ապ րի լին 
եր կու ե րկր նե րի ռազ մա կան և ռազ մա-
տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
աշ խու ժա ցավ ԶՈւ մի ա վոր ված հա մա-
կազ մի ստեղծ ման մա սին ո րոշ մամբ: 
Են թադր վում է, որ շու տով Հա յաս տա-
նի տա րած քում կսկ սի գոր ծել ՀԱՊԿ 
(ա նդր կով կա սյան ո ւղ ղու թյուն) ա րագ 
ար ձա գանք ման կո լեկ տիվ ու ժե րի զո-
րա խում բը, ո րի կազ մում կընդգրկ վեն 
1500 զին ծա ռայող:

2002թ. հոկ տեմ բե րին « հին» ՀԱՊ 
հիմ քի վրա ստեղծ վեց ՀԱՊԿ-ը (ՌԴ, 
Հա յաս տան, Բե լա ռուս, Ղա զախս տան, 
Տա ջիկս տան, Ղր ղըզս տան). կազ մա կեր-
պու թյուն, ո րի պաշ տո նա կան ան վան-
ման մեջ Ա ՊՀ մա սին չի հի շա տակ վում։ 
Նոր կազ մա կեր պու թյան Կա նո նադ րու-
թյան ա մե նագլ խա վոր տար բե րա կիչ գի-
ծը, ՆԱ ՏՕ Կա նո նադ րու թյան 5-րդ հոդ-
վա ծի հա ման մա նու թյամբ, այն կետն է, 
ը ստ ո րի՝ կազ մա կեր պու թյան վեց ան-
դամ նե րից որ ևէ մե կի դեմ զին ված ագ-
րե սի ան մե քե նա յա բար դի տարկ վում է 
ի բրև հար ձա կում մնա ցած բո լո րի վրա։ 
Ը նդ ո րում՝ մի ջազ գային հար ցե րի վե-
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րա բե րյալ ՀԱՊԿ շր ջա նակ նե րում ըն-
դուն վող ո րո շում նե րը պար տա դիր են 
բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար։ Ի տար բե-
րու թյուն «ագ րե սո րի դի մա կա յու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու հա մար բազ մա կող մա-
նի խորհր դատ վու թյուն նե րի ան հրա ժեշ-
տու թյան» մա սին ՀԱՊ նախ կին դրույթ-
նե րի՝ ան վտան գու թյան փո խա դարձ 
ե րաշ խիք նե րի ձևա վո րումն ո ւղղ վեց 
ան վտան գու թյան գոր ծող տա րա ծաշր-
ջա նային կա ռուց ված քի ար դյու նա վե-
տու թյան բարձ րաց մա նը։ Վեր ջին տա-
րի նե րի ըն թաց քում ըն դուն վել են ՀԱՊԿ 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման մի շարք փաս տաթղ թեր՝ 
ո րո շում նե րի ըն դուն ման ա րա րո ղա-
կար գի, զի նու ժի հա մա տեղ կի րառ ման, 
օ պե րա տիվ հա մա տեղ ման, տե ղե կատ-
վու թյան փո խա նակ ման, ռազ մա տեխ-
նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և այլ նի 
վե րա բե րյալ:

 Ռու սաս տա նյան է ներ գա կա պի տա-
լի բուռն հոս քը Հա յաս տան շա րու նակ-
վում է։ 2005թ. հու նի սին «Е ЭС Рос си и» 
ՌԲԸ դուստր ըն կե րու թյու նը $73 մլն-ով 
Midland Resources Holding-ից ձեռք բե րեց 
« Հա յաս տա նի էլ ցան ցե րի» կա ռա վար-
ման և շա հույ թի ստաց ման ի րա վուն քը։ 
Սեպ տեմ բե րի վեր ջին Հա յաս տա նի կա-
ռա վա րու թյու նը հա վա նու թյուն տվեց 
ըն կե րու թյան ար դեն ֆոր մալ ան ցմա-
նը Interenergo B.V. ըն կե րու թյան հա-
վա տար մագ րային կա ռա վար ման ներ-
քո (պայ մա նա գի րը կնք վեց 99 տա րով)` 
«Ин тер РАО «Е ЭС»-ի դուստր կա ռույ ցին։ 
Ձեռք բե րե լով է լեկտ րա բաշ խիչ ցան-
ցե րը՝ ռու սաս տա նյան ըն կե րու թյու նը, 
փաս տո րեն, դար ձավ Հա յաս տա նում 
է լեկտ րաէ ներ գի այի գլ խա վոր ար տադ-
րողն (ը նդ հա նուր թո ղարկ ման 80%-ը. 
Սևան-Հ րազ դա նի ՀԷԿ, Հրազ դա նի ՋԷԿ, 
Հայ կա կան ԱԷԿ) ու բաշ խո ղը:

 Ռու սաս տա նի մյուս է ներ գահս կան՝ 
« Газп ром»-ը, նույն պես շա րու նա կում է 
ակ տիվ աշ խա տան քը հան րա պե տու-
թյան է ներ գա հատ վա ծում։ Հայտ նի է, 
որ 2007թ. հուն վա րի 1-ին նա խա տես վող 

Ի րան-Հա յաս տան գա զա տա րի գոր ծար-
կու մը կա րող է ի րա կան մր ցա կից դառ-
նալ մեկ այլ՝ դե պի եվ րո պա կան շու կա 
կողմ նո րոշ ված նա խագ ծի՝ « Газп ром»-ի» 
« Го лу бой по ток»-ին, ո րով ռու սա կան 
գա զը մա տա կա րար վում է Թուր քի ային 
և այ նու հետև՝ Եվ րո պային։

 Հենց այս հե ռան կարն էլ նկա տի ու նե-
նա լով՝ 2005թ. փետր վա րին « Газп ром»-ի 
վար չու թյան փոխ նա խա գահ Ա.Ռյա զա-
նո վը հայ տա րա րեց. «Ե թե մենք չմաս-
նակ ցենք Ի րան-Հա յաս տան գա զա տա րի 
ան ցկաց մա նը, ոչ ոք չգի տի, թե ո ւր կգ նա 
այդ գա զը» [4]: Հա յաս տա նի ղե կա վա-
րու թյունն, իր հեր թին, ե րկ րի գլ խա վոր 
գա զա մա տա կա րա րի կողմից կա ռու ցել 
և նո րո գել է հայ-ի րա նա կան գա զա-
տա րի Քա ջա րան-Ա րա րատ հատ վա ծը: 
Ա վե լի քան 130 մի լի ոն դո լար ար ժո ղու-
թյամբ ներդ րու մային այս ծրագիրն ի րա-
կա նաց րեց հայ— ռու սա կան հա մա տեղ 
« Հայ Ռուս գա զարդ» ըն կե րու թյունը՝ սկ-
սե լով այն 2007թ.: Ծրագ րի ֆի նան սա վո-
րումն ի րա կա նաց վել է « Գազպ րոմ» ԲԲԸ 
օգ տին « Հայ Ռուս գա զարդ» ըն կե րու թյան 
բաժ նե տոմ սե րի լրա ցու ցիչ թո ղարկ ման 
մի ջոց նե րի հաշ վին։ Հի շեց նենք, որ ՀՀ 
կա ռա վա րու թյու նը 2004թ. նա խա ձեռ նել 
էր Ի րան— Հա յաս տան գա զա տա րի կա-
ռու ցու մը, ո րի նպա տակն էր ը նդ լայ նել 
եր կիր բնա կան գա զի մա տա կա րար ման 
ռե սուր սային բա զան, ստեղ ծել տեխ նո-
լո գի ա կան ե րկ րորդ մուտ քային գի ծը։

ՌԴ նա խա գահ Պու տի նի այ ցի ար-
դյուն քում Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի 
միջև ստո րագր վե ց 12 փաս տա թուղթ՝ 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան և ռազ մա-
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, մի ջու կային 
ան վտան գու թյան, է ներ գե տի կայի, 
կրթու թյան և զբո սաշր ջու թյան հար ցե րի 
վե րա բե րյալ: Թերևս հու շագ րավ նե րից 
էր այն, որ կող մե րի միջև ստո րագր վեց 
2014-2018թթ. Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյուն բնա կան գազ ներ մու ծե լու 
մա սին « Հայ Ռուս գա զարդ» փակ բաժ-
նե տի րա կան ըն կե րու թյան և « Գազպ րոմ 
է քս պորտ» բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե-
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րու թյան միջև գոր ծար քը, «Օյլ Տեխ նո 
ԼՊ» ըն կե րու թյան և « Ռոս նեֆտ Գլո բալ 
Թրեյդ Ս.Ա.» ըն կե րու թյան միջև հա մա-
տեղ ձեռ նար կու թյուն ստեղ ծե լու մա սին 
հա մա ձայ նա գի րը և բաժ նե տի րա կան 
հա մա ձայ նա գի րը [5]:

2011թ. հոկ տեմ բե րի 18 –ին Սանկ Պե-
տեր բուր գում ստո րագր վել է Ա ՊՀ մաս-
նա կից պե տու թյուն նե րի միջև ա զատ 
ա ռևտ րի գո տու ստեղծ ման հա մա ձայ-
նա գի րը: 2012թ. հոկ տեմ բե րին ըն դուն-
վում է « Մինչև 2020 թվա կա նը ՀՀ և ՌԴ 
միջև եր կա րատև տն տե սա կան հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ծրա գի րը»:

2013 թվա կա նը նշա նա վոր վեց նաև 
ՀՀ նա խա գա հի՝ ՌԴ կա տա րած աշ-
խատանքային այ ցով, ո րի ժա մա նակ ՀՀ 
նա խա գա հը հայ տա րա րու թյամբ հան-
դես ե կավ՝ ՀՀ Մաք սային մի ու թյանն 
ան դա մակ ցե լու վե րա բե րյալ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ 1997-2013 թվա-
կան նե րին Ռո ւաս տա նի և Հա յաս տա նի 
միջև ապ րան քաշր ջա նա ռու թյան ծա-
վալ նե րը զգա լի ո րեն ա ճել են, 2000 
թվա կա նին ներ մուծ մա ն ծա վա լը կազ-
մում էր 445 մլն. ա մե րի կյան դո լար 2012 
այն դար ձել է 687 մլն. դո լար, ար տա-
հան ման ծա վալ նե րը 2000 թվա կա նին 
կազ մում էր 137 մլ. դո լար 2012-ին այն 
դար ձել է 222 մլն. դո լար:

2014թ. մայի սի 29-ին ք. Աս տա նա յում 
ՌԴ-ի.ԲՀ-ի, ՂՀ-ի կող մից ստո րագր վել է 
«Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան 
մա սին» պայ մա նա գիր:

 Պայ մա նա գի րը բաղ կա ցած է 4 մա-
սից` Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի-
ու թյան հիմ նադ րու մը, Մաք սային մի-
ու թյու նը, Մի աս նա կան տն տե սա կան 
տա րած քը,Ան ցու մային և եզ րա փա կիչ 
դրույթ ներ [6] :

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան շր ջա նակ նե րում ա պա հով վում 
են ապ րանք նե րի,  ծա ռա յու թյուն նե-
րի, կա պի տա լի  և աշ խա տու ժի շար ժի 
ա զա տու թյու նը,  հա մա կարգ ված,  հա-
մա ձայ նեց ված կամ մի աս նա կան քա ղա-
քա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը հետ ևյալ 

ո լորտ նե րում`
•  մաք սա սա կագ նային և ոչ սա-

կագ նային կար գա վո րում
•  մաք սային կար գա վո րում
•  տեխ նի կա կան կար գա վո րում
•  սա նի տա րա կան,ա նաս նա բու ժա-

կան-սա նի տա րա կան և կա րան տի նային 
բու սա սա նի տա րա կան մի ջո ցա ռում ներ

•  ներ մուծ ման մաք սա տուր քե րի 
հաշ վեգ րում և բաշ խում 

• եր րորդ ե րկր նե րի նկատ մամբ 
ա ռևտ րային ռե ժի մի սահ մա նում 

• ար տա քին և փո խա դարձ ա ռևտ-
րի վի ճա կագ րու թյուն

•  մակ րոտն տե սա կան քա ղա քա-
կա նու թյուն

• մր ցակ ցային քա ղա քա կա նու-
թյուն 

• ար դյու նա բե րա կան և գյու-
ղատն տե սա կան լրավ ճար ներ 

• է ներ գե տիկ քա ղա քա կա նու թյուն
• բ նա կան մե նաշ նորհ ներ
•  պե տա կան և հա մայն քային 

գնում ներ
•  ծա ռա յու թյուն նե րի և ներդ րում-

նե րի փո խա դարձ ա ռև տուր
• տ րանս պորտ և փո խադ րում ներ 
• ար ժու թային քա ղա քա կա նու-

թյուն
• մ տա վոր սե փա կա նու թյուն 
• աշ խա տան քային միգ րա ցի ա
•  ֆի նան սա կան շու կա ներ

ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը 
2014թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին Մինս կում 
ստո րագ րել է « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան` Եվ րա սի ա կան տն տե սա-
կան մի ու թյան ստեղծ ման մա սին 2014թ 
մայի սի 29-ի պայ մա նագ րին մի ա նա-
լու մա սին» պայ մա նա գի րը, ո րը պետք 
է վա վե րաց վի նշ ված պայ մա նա գի րը 
ստո րագ րած բո լոր 4 պե տու թյուն նե րի 
կող մից:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
11.01.2015
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АРМЯНО-РУССКИЕОТНОШЕНИЯВ1997-2014ГГ.:ТАМОЖЕННЫЙСОЮЗ
 ГО АР ЕГИ А ЗА РЯН

На ци о наль ная Ака де мия на ук РА,  Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр,  
ма гистр по ли то ло ги и 

В ка ких бы хро но ло ги чес ких рам ках ни расс мат ри ва лись ар мя норусс кие от но ше ни я, 
они долж ны ана ли зи ро вать ся в кон текс те по ли ти ки Рос сии на Юж ном Кав ка зе и ее об щих 
ин те ре сов в ре ги о не.

Юж но кав казс кая цель бы ла и ос та ет ся той же  под дер жи вать и ук реп лять ст рук тур ную 
вза и мос вязь и за ви си мость ре ги о наль ных ст ран от Рос си и, что вы ра жа ет ся и на хо дит свое 
фак ти чес кое про яв ле ние имен но в ар мя норусс ких от но ше ни ях.
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In whatever chronological framework the ArmenianRussian relations are analyzed, these 
relations should be observed in the context of the policy run by the Russian Federation in the 
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The objective of the Russian Federation in South Caucasus has always been and still remains 
the same – to maintain and strengthen structural relationship and dependence of regional countries 
from Russia, which is factually reflected and expressed in ArmenianRussian relations. The main 
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Ջ. Ռոուլ սի ար դա րու թյան ա զա տա-
կան հայե ցա կար գի հիմ քում ըն կած է 
ա զն վու թյան սկզ բուն քը, սա կայն այն 
քն նարկ վում է ար դա րու թյան պայ-
մա նագ րային մո դե լի հա մա տեքս-
տում: Պայ մա նագ րի, կամ, որ նույնն 
է, փոխ հա մա ձայ նու թյան մաս նա կից-
նե րը գործ նա կան խորհր դատ վա կան 
շփում նե րի մի ջո ցով հան գում են ար-
դա րու թյան եր կու սկզ բունք նե րի ձևա-
կերպ մանն ու ճա նաչ մա նը: Ա ռա ջի նը 
հա վա սար բաշխ ման սկզ բունքն է և 
դրա տա րա ծու մը մարդ կանց հա վա սար 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
վրա, ի սկ ե րկ րոր դը` հա վա սար հնա-
րա վո րու թյուն նե րի և չա փա վոր ան-
հա վա սա րու թյան կամ տար բե րակ ման 
սկզ բուն քը: Այդ եր կու սկզ բունք նե րը 
կազ մում են Ջ.Ռոուլ սի ար դա րու թյան 
հայե ցա կար գի մե թո դա բա նու թյան բո-
վան դա կու թյու նը: 

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա-
հայ տու թյուն ներ՝ սոցիալական ար-
դա րություն, ազատական և սոցիալ–
դեմոկրատական ըմբռնումներ, 
համեմատական վերլու ծու թյուն:

Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան սկզ-
բունք նե րը մեզ ներ կա յա նում են ա վար-
տուն և ձևա կերպ ված տես քով: Նախ՝ 
ա զա տու թյան սկզ բուն քը նշա նա կում է, 
որ բո լոր մար դիկ օ ժտ ված են հա վա-
սար ի րա վունք նե րով` հա վա սա րա պես 
օ գտ վե լու հիմ նա կան ա զա տու թյուն-
նե րի հա մա կար գից: Ե րկ րորդ` առ կա է 
տար բե րակ ման սկզ բուն քը, ո րը պա-
հան ջում է, որ  սո ցի ա լա կան և տն տե-
սա կան ան հա վա սա րու թյու նը կար գա-
վոր վի այն պես, որ` 

ա) ա ռա վել նվազ հա ջո ղակ նե րը 
կա րո ղա նան ա կն կա լել ա ռա վե լա գույն 
օ գուտ նե րը. 

բ) պաշ տոն նե րը և հա սա րա կակն 
դիր քե րը բո լո րի հա մար բաց լի նեն, այ-
սինքն` ա զն վո րեն պահ պան վի հա վա-
սար հնա րա վո րու թյուն նե րի սկզ բուն-
քը1: « Բո լոր սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րը, 
- նշում է Ռոուլ սը, - ա զա տու թյու նը և 
բա րեն պաստ հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
ե կա մուտ նե րը և հարս տու թյու նը, ի նք-
նա հար գան քի սո ցի ա լա կան հիմ քե րը` 
այդ ա մե նը պետք է հա վա սար բաշխ-
վի, բա ցի այն դեպ քե րից, ե րբ այդ ար-
ժեք նե րից ցան կա ցած մե կի կամ բո լո րի 
ան հա վա սար բաշ խու մը յու րա քան չյու-
րին տա լիս է ա ռա վե լու թյուն»2։ Ել նե լով 
այս պատ կե րա ցու մից կամ ը մբռ նու մից՝ 
դժ վար չէ հաս կա նալ, թե, ը ստ Ռոուլ սի, 
ո րն է ա նար դա րու թյու նը. դա այն պի սի 
ան հա վա սա րու թյուն է` ի րա կան և այժ-
մե ա կան տես քով, ո րը ոչ մե կին ա ռա վե-
լու թյուն չի տա լիս3: 

Այս տեղ ակ ներև է Ռոուլ սի հայե ցա-
կար գային ը մբռն ման նշա նա կու թյու նը` 
ճշգր տել և կոնկ րե տաց նել «ընդ հա-
նուր» ը մբռն ման դրույթ նե րը: Սա կայն 
դրան ցում ո չինչ չի աս վում այն մա սին, 
թե ի նչ պես պետք է վար վել բա րիք նե-
րի տար բեր տե սակ նե րի հետ, ո րոնք 
բաշխ վում են հա սա րա կա կան տար-
բեր ի նս տի տուտ նե րի կող մից: Չէ՞ որ, 
մի կող մից՝ բաշխ ման են թա կա են այն-

1  Տե՛ս Роулз Дж. Теория справедливости. – 
Новосибирск: изд-во Новосибирского университета, 
1995, էջ 54:

2  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 41:
3  Տե՛ս նույն տեղում։

ՀԱՅԿ ԹԱ ԴԵ ՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա,  

փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ոլ ոգի այի և ի րա վուն քի աս պի րանտ

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒԹՅԱՆ Ա ԶԱ ՏԱ ԿԱՆ ԵՎ ՍՈ ՑԻ ԱԼ-ԴԵ ՄՈԿ ՐԱ ՏԱ ԿԱՆ 
Ը ՄԲՌ ՆՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ
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պի սի բա րիք ներ, ի նչ պի սին են ա զա-
տու թյունն ու ան ձնա վո րու թյան ի նք-
նա հար գան քը, ո րոնք կա րե լի է դա սել 
քա ղա քա կան ար ժեք նե րի թվին, ի սկ 
մյուս կո մից՝ հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
ե կա մուտ նե րը, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա-
յաց նում են տն տե սա կան ար ժեք ներ: Եվ 
քա նի որ այդ բա րիք նե րի բնույ թը մի-
ա տե սակ չէ, ծա գում է հարց` «դրան-
ցից ո րո՞նք կա րե լի է ճա նա չել ա ռա վել 
կար ևոր»: Այլ խոս քե րով՝ ա ռա ջա նում է 
այդ ար ժեք նե րի ա ռաջ նա հեր թու թյան 
հիմ նախն դի րը: Հետ ևա բար, ար դա րու-
թյան սկզ բունք նե րի միջև, ո րոնք կար-
գա վո րում են տա րա տե սակ բա րիք նե րի 
և ար ժեք նե րի բաշ խու մը, ան հրա ժեշտ 
է սահ մա նել պատ շաճ հա վա սա րակշ-
ռու թյուն: Այդ հար ցը նվազ չա փով է 
շո շափ վում Ռոուլ սի աշ խա տու թյուն-
նե րում: Ռոուլ սը բա վա րար վում է ը նդ-
հա նուր բնույ թի, ի նչ-որ ի մաս տով, 
վե րա ցա կան պն դում նե րով, մաս նա-
վո րա պես` ան հատ նե րը բարձ րա գույն 
բա րիք են հա մա րում ի րենց հիմ նա-
րար նպա տակ ներն ու ար ժեք նե րը` 
դրանք ա զատ ձևա կեր պե լու և վե րա-
նայե լու հնա րա վո րու թյու նը, այ սինքն` 
բա րո յա կան ի նք նա վա րու թյու նը1: Այս-
տեղ ևս ծա գում է հարց` տն տե սա կան 
և սո ցի ալ-քա ղա քա կան պրակ տի կա-
յում հնա րա վո՞ր են ա րդյոք վե րոն շյալ 
սկզ բունք նե րի ի րա կա նաց ման կար գի 
խախ տում ներ: Ը ստ Ռոուլ սի՝ դրանք 
հնա րա վոր են մի այն մի դեպ քում, ե թե 
պա հանջ վում է սահ մա նա փա կել ա զա-
տու թյու նը` հա նուն ու րիշ ա զա տու թյուն-
նե րի, կամ ե թե տվյալ հա սա րա կու թյան 
մեջ ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վոր ված են 
ան բա վա րար կեր պով: Այդ կա պակ ցու-
թյամբ, Ա.Ա լեկ սե ևան նկա տում է` «… 
ա զա տու թյու նը չի կա րող ա պա հով վել 
այն քան ժա մա նակ, մինչև որ հա սա րա-
կու թյու նը չհաս նի ժո ղովր դա վա րու-
թյան և տն տե սա կան բար գա վաճ ման 
ո րո շա կի մա կար դա կի … ե րբ այն ար-

1  Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 53-54:

դեն ե րաշ խա վոր ված է, ոչ մի ան կում 
չի կա րող հան գեց նել նրա վե րաց մա նը: 
Հե տա դարձ ըն թացք գո յու թյուն չու նի»2։ 

Ռոուլ սը բազ միցս կրկ նում է, որ քա-
ղա քա կան ար դա րու թյան բնույ թը հիմն-
ված է ան հա տա կան ա զա տու թյան և 
քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա կան հա-
վա սա րու թյան բա ցար ձակ ար ժե քի ճա-
նաչ ման վրա: Այս խոս քե րի մեջ եր ևակ-
վում են ար դա րու թյան ա ռաջ նու թյան 
կան տյան մո տիվ նե րը, նրա գե րա կա յու-
թյու նը ցան կա ցած սո ցի ա լա կան նպա-
տակ նե րի և ար ժեք նե րի նկատ մամբ: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով ի նս տի տուտ նե րը 
որ քան էլ ար դյու նա վետ կա ռուց ված 
լի նեն, պետք է լու ծար վեն կամ վե րա-
փոխ վեն, ե թե չեն բա վա րա րում ար դա-
րու թյան հայե ցա կար գի պա հանջ նե րը3: 

Մի ա ժա մա նակ, Ռոուլ սը հնա րա վոր 
է հա մա րում մի աս նա կան հայե ցա կար-
գային սխե մայի շր ջա նակ նե րում ձևա-
կան ի րա վունք նե րը և տն տե սա կան 
ար դյու նա վե տու թյան պա հան ջը մի-
ա վո րելը նյու թա կան բա րե կե ցու թյան 
ա մե նա բարձր նվա զա գույ նը ստա նա լու 
յու րա քան չյու րի ի րա վուն քի հետ: Ը ստ 
ա մե րի կյան փի լի սո փայի՝ մի այն այն 
հա սա րա կու թյու նը, որ իր քա ղա քա ցի-
նե րին կա րող է ե րաշ խա վո րել այդ հիմ-
նա րար ի րա վուն քը, կա րող է հա մար վել 
ար դար: Ը նդս մին՝ պե տու թյան քա ղա-
քա ցի նե րը հան դես են գա լիս որ պես 
ռա ցի ո նալ է գոիստ ներ, ո րոնք կենտ րո-
նա ցած են սե փա կան շա հե րի և նպա-
տակ նե րի վրա: Եվ քա նի որ շա հե րի 
մր ցակ ցու թյու նը պար տա դիր է, ան հրա-
ժեշտ է մու ծել ի նչ-որ ըն թա ցա կարգ, 
ո րի դեպ քում մար դը, որ օ ժտ ված է 
օ րի նա կան հա վակ նու թյուն նե րով, հա-
մա ձայն կլի նի ար դար ի նս տի տուտ նե րի 
և պրակ տի կայի հաս տատ ման հետ: Հա-

2  Алексеева Т.А. Современные политические 
теории. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2000, էջ 142-143.

3  Տե՛ս Роулз Дж. Теория справедливости. – 
Новосибирск: изд-во Новосибирского университета, 
1995:
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սա րա կու թյան ռե ալ ի նս տի տուտ նե րի 
նկատ մամբ ար դա րու թյան սկզ բունք-
նե րի կի րա ռու մը` հա մա ձայ նու թյան, 
պայ մա նագ րի ա ռար կա է: Կն քե լով հա-
սա րա կա կան պայ մա նա գիր՝ մարդ կանց 
խմ բե րը պետք է ի րար միջև մե կընդ-
միշտ լու ծեն, թե ի նչն է ար դա րու թյու նը, 
ի սկ ին չը` ա նար դա րու թյու նը: 

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ-
կա յաց նում ար դա րու թյան` թե՛ ա զա-
տու թյան և թե՛ բա րե կե ցու թյան ա ռու-
մով, պրակ տիկ ի րա գործ ման ը մբռ նու մը 
Ռոուլ սի կող մից: Ը ստ Ռոուլ սի՝ դրա 
հիմ քում պետք է լի նի հա սա րա կա-
կան և քա ղա քա կան այն պի սի հա մա-
կար գի կա ռու ցու մը, ո րին նա տվել է 
« սե փա կա նու թյան տի րա պետ ման ժո-
ղովր դա վա րու թյուն» ան վա նու մը: Այդ 
հա մա կար գի կազ մա կերպ ման սկզ-
բունք նե րը դի տարկ վում են բա վա կան 
հար ևան ցի ո րեն և ա մե նաընդ հա նուր 
ձևով, սա կայն պարզ է, որ նպա տակն 
է` « ժո ղովր դա կան ռե ժի մի հաս տա տու-
մը, որ տեղ հո ղը և կա պի տա լը պատ կա-
նում են նշա նա կա լի թվով մարդ կանց, 
բայց ոչ հա վա սա րա պես»1։ Ը նդս մին՝ 
« հա սա րա կու թյան մեջ չկա այն պի սի 
բա ժա նում, որ նրա հա մե մա տա բար ոչ 
մե ծա քա նակ խա վին հնա րա վո րու թյուն 
տա վե րահս կե լու ար տադ րա կան ռե-
սուրս նե րի մեծ մա սը»2: Ը ստ Ռոուլ սի՝ 
սե փա կա նու թյան ա պա կենտ րո նա ցումն 
ան հրա ժեշտ է, մի կող մից՝ հա սա րա կա-
կան ա զա տու թյան և հա վա սար հնա-
րա վո րու թյուն նե րի հա մար նյու թա կան 
նա խադ րյալ ներ ստեղ ծե լու, ի սկ մյուս 
կող մից` շու կայի գոր ծառ նու թյան է թի-
կա պես չար դա րաց ված հետ ևանք նե րը 
վե րաց նե լու նպա տա կով: Ռոուլ սի նկա-
րագ րած սո ցի ա լա կան հա մա կարգը 
կա պի տա լիզ մը չէ, այլ ա վե լի շուտ կա-
պի տա լիզ մի և սո ցի ա լիզ մի ի նչ-որ սիմ-
բի ո զը ( հա մա կե ցու թյուն), կամ, հնա րա-
վոր է, ա զա տա կան սո ցի ա լիզ մը: Ին քը` 

1  Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 172:
2  Տե՛ս նույն տեղում։

Ռոուլ սը, իր տե սա կան հա մա կար գը 
կոշտ կեր պով չի կա պակ ցում այս կամ 
այն քա ղա քա կան վար չա կար գի հետ, 
գտ նե լով, որ այն հա մա տե ղե լի է տար-
բեր տե սա կի վար չա կար գե րի, նե րա-
ռյալ և սո ցի ա լիս տա կա նի հետ3: 

Ջ.Ռոուլ սի ա զա տա կան հայե ցա-
կար գի տե սա կան թե րու թյուն նե րից մե-
կը բա րո յա կա նու թյան փո խա րի նումն է 
ռա ցի ո նա լու թյամբ: Ռոուլսն ո ւղ ղա կի-
ո րեն նշում է, որ «ար դա րու թյան՝ որ-
պես ա զն վու թյան» հայե ցա կար գի մեջ 
ան հատ ներն ը մբռն վում են որ պես « մի-
մյանց նկատ մամբ շա հագրգռ վա ծու-
թյուն չու նե ցող», ի սկ, ը ստ է ու թյան, 
ի րար հան դեպ ան տար բեր մար դիկ, և 
որ «ար դա րու թյու նը՝ որ պես փոխ հա-
մա ձայ նու թյան ար դյունք, ձեռք է բեր-
վում ոչ թե բա րո յա կան զգա ցում նե րի, 
այլ ըն թա ցա կար գե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
հա մա պա տաս խա նում են օբյեկ տի վու-
թյան պա հանջ նե րին»4: Այս տե սա կե-
տից, հա սա րա կու թյունն ը մբռն վում է 
որ պես «օ տար նե րի հա վա քա տե ղի», 
ո րոնց հա մար մի ակ նշա նա կա լի ար-
ժե քը սե փա կան շահն է: Սա կայն ե թե 
դա այդ պես է, ա պա իս կա պես, կար ևոր 
են ոչ թե զգա ցում նե րը, այլ հենց ըն-
թա ցա կար գե րը, ին չը հա սա րա կա կան 
դա շին քը դարձ նում է ծայ րաս տի ճան 
ան կա յուն: Ե թե բա րո յա կա նու թյունն 
ա պա հով վում է ոչ թե զգա ցում նե րով, 
այլ ըն թա ցա կար գե րով (ա վե լի ճշգ-
րիտ, ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րով), 
ա պա հա սա րա կու թյու նը պահ պա նե-
լու մի ակ ե ղա նա կը հան դի սա նում է 
այդ ըն թա ցա կար գե րի ան խախ տե լի-
ու թյան հաս տա տու մը: Դա կան խո րո-
շում է ա զա տա կան նե րի պահ պա նո-
ղա կան դիր քա վո րու մը` սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ նե րի և պրակ տի կա նե րի 
նկատ մամբ «status quo»-ի պահ պան-
ման հար ցե րում: Տե ղին է Ու.Կիմ լի կայի 
կշ տամ բան քը` հաս ցե ագր ված ա զա-

3  Տե՛ս նույն տեղում։
4  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27-28
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տա կան մտա ծող նե րին` «ա զա տա կա-
նու թյան մեջ նրանց ի նս տի տու ցի ո նալ 
հա յացք նե րը ետ են մնում տե սա կա-
նից»1։ Այս հետ ևու թյու նը վե րա բե րում 
է ի նչ պես Ռոուլ սին, այն պես էլ նրա 
հետ ևորդ նե րին: Ռոուլսն, ի նչ պես նշում 
է Կիմ լի կան, չնա յած բաշխ ման ար դա-
րու թյան վե րա բե րյալ իր ո ղջ տե սա կան 
պա թո սին, « մեզ ո չինչ չի ա սում այն մա-
սին, թե մեր հա սա րա կու թյան մեջ ի նչ-
պես կա րե լի է հա կազ դել ա նար դա րու-
թյա նը, և, մա նա վանդ, ո չինչ չի ա սում 
այն մա սին, որ գո յու թյուն ու նի լուրջ 
ա նար դա րու թյուն, ո րին հար կա վոր է 
հա կազ դել»2։ 

Ար դա րու թյան ա զա տա կան հայե ցա-
կար գի տե սա կան և գործ նա կան ան կա-
տա րե լու թյու նը, նույ նիսկ իր չա փա վոր 
տար բե րա կով, ո րը ներ կա յաց ված է 
Ռոուլ սի մո դե լով, մեզ ստի պում է ան-
դրա դառ նալ մեկ այլ տե սու թյան, մեկ 
այլ խմ բի, որ տեղ նա խա պատ վու թյու-
նը տր վում է ոչ թե ա զա տու թյա նը, այլ 
բա րի քին` իր դա սա կան մեկ նա բա նու-
թյամբ` որ պես ա ռա քի նու թյուն:

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան դիս-
կուր սի գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու-
թյու նը հան դի սա նում է շր ջա դար ձը 
ան հա տա պաշ տա կան ար ժեք նե րից 
դե պի հան րույ թը և հան րային ար ժեք-
նե րը: Ա րևմ տյան գրա կա նու թյան մեջ 
ծա գել է «կո մու նի տա րիզմ» եզ րույ թը 
(community – հան րու թյուն):

Գլ խա վոր պրոբ լե մը, ո րի յու րօ-
րի նակ պա տաս խանն է կո մու նի տա-
րիզ մը, հան դի սա նում է Ա րև մուտ քում 
ժա մա նա կա կից ա զա տա կան ժո ղովր-
դա վա րու թյան խո րը ճգ նա ժա մը: Դրա 
դրս ևո րում նե րը տե սա նե լի են ա զա-
տա կան-ժո ղովրդա վա րա կան հա սա-
րա կու թյուն նե րում` քա ղա քա ցի ա կան 
մշա կույ թի թու լաց ման, ան հա տա պաշ-
տա կան ար ժեք նե րի հա մե մա տու թյամբ 

1  Տե՛ս Кимлика У. Либеральное равенство. – В сб.: 
Современный либерализм (под ред.Л.Б.Макеевой). – 
М., 1997, էջ 183:

2  Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 187:

քա ղա քա ցի ա կան (քա ղա քա կան) ար-
ժեք նե րի նշա նա կու թյան նվազ ման մի-
տում նե րի մեջ: Այդ գոր ծըն թա ցի ար-
տա քին ար տա հայ տու թյուն ներն են 
դար ձել հա սա րա կա կան կյան քի ա ճող 
բյու րոկ րա տա ցումն ու կենտ րո նա ցու մը, 
մարդ կային զանգ ված նե րի օ տար վա-
ծու թյու նը քա ղա քա կա նու թյու նից (քա-
ղա քա կան ա պա տի ա), խո րա ցող սո-
ցի ա լա կան շեր տա վո րու մը (ա րևմ տյան 
հա սա րա կու թյան մե րի տոկ րա տա ցու-
մը), մի ջին դա սա կար գի ճգ նա ժա մը3: 

Ար դա րու թյու նը որ պես քա ղա քա-
կան փի լի սո փա յու թյան և է թի կայի 
հիմ նախն դիր ար ծարծ վել է նաև մի 
շարք հետ խորհր դային փի լի սո փա նե-
րի աշ խա տանք նե րում: Դրան ան ցնե-
լով՝ նա խա պես նշենք, որ այդ հիմ-
նախնդ րին ան դրա դար ձել են նաև ո րոշ 
խորհրդային փի լի սո փա նե րը` ար դա-
րու թյան ժա մա նա կա կից բուր ժո ւա կան 
հայե ցա կար գե րի գա ղա փա րա խո սա-
կան քն նա դա տու թյան դիր քե րից4: 

Այս տեղ, նախ քան բուն Ռոուլ սի 
հայե ցա կար գի քն նա դա տու թյանն ան-
ցնե լը, ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում 
հի շա տա կել հայտ նի ռուս փի լի սո փա 
Տ.Ա.Ա լեք սե ևայի ա նու նը: Հենց նա է 
սկզբ նա վո րել Ջ.Ռոուլ սի ար դա րու թյան 
տե սու թյան, ի նչ պես նաև ա մե րի կյան 
քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թյան մեջ 
Ռոուլ սի հա յացք նե րի հայտ նի քն նա-
դատ նե րի հայե ցա կար գե րի փի լի սո փա-
յա կան վեր լու ծու թյան հետ խորհր դային 
ա վան դույ թը5: 

3  Տե՛ս Лэш К. Восстание элит и предательство 
демократии. – М.: Логос, Прогресс, 2002, 224 էջ:

4  Տե՛ս Гринберг Л.Г., Новиков А.И. Критика 
современных буржуазных концепций справедливости. 
– Л.: Наука, 1977 – 162с.; Мальцев Г.В. Буржуазный 
эгалитаризм. Эволюция представлений о социальном 
равенстве. – М.: Мысль, 1984 – 285с.:

5  Տե՛ս Алексеева Т.А. Справедливость: морально-
политическая философия Джона Роулза. – М.: Наука, 
1992 – 112с.; Алексеева Т.А. Джона Роулз и его 
теория справедливости. – Вопросы философии. – 
1994, № 10, с.26-37; Алексеева Т.А. Справедливость 
как политическая концепция: очерк современных 
западных дискуссий. – М.: МОНФ, 2001 – 241 с.:
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« Ռոուլ սա գի տու թյան» ա վան դույ-
թը շա րու նա կել են ռուս փի լի սո փա ներ 
Բ.Ն.Կաշ նի կո վը, Ն.Վ.Պե չերս կա յան, 
Ռ.Կ.Շա միլ ևան և Բ.Լ. Մա կե ևան1: 

Ար դի ա կա նաց ման և գլո բա լաց ման 
գոր ծըն թաց նե րի հետ կապ ված սո ցի-
ա լա կան ու քա ղա քա կան ար դա րու-
թյան աս պեկտ ներն ու սում նա սիր վել են 
ռուս փի լի սո փա ներ Վ.Գ.Ֆե դո տո վայի, 
Ա.Գ.Միս լիվ չեն կոյի, Ն.Ն.Զա րու բի նայի, 
Ա.Յու.Զու դի նի, Ա.Վ.Կի վայի և ու րիշ նե-
րի աշ խա տանք նե րում2: 

Ժա մա նա կա կից հե տա զո տու թյուն-
նե րը հաս տա տում են, որ ար դա րու թյան 
ա զա տա կան ը մբռն մա նը գա լիս է փո-
խա րի նե լու հա սա րա կա կան բա րօ րու-
թյան և ա զա տու թյան սկզ բունք նե րի 
օր գա նա կան մի ա վոր ման կամ դրանց 
հա մադ րու թյան գա ղա փա րը: Դրա ջեր-
մե ռանդ պաշտ պան նե րից են Չի կա գոյի 

1  Տե՛ս Кашников Б.Н. Либеральный утилитаризм 
и его критика в политической философии Дж.Роулза. 
– Общественные науки и современность. – 2003, № 
2 – с.84-95; Печерская Н.В. Современный дискурс 
справедливости: Джон Роулз или Майкл Уолзер? - 
Общественные науки и современность. – 2001, № 2 
– с.77-88; Шамилева Р.К. Модели справедливости в 
современной либеральной теории Запада. – М.: Макс 
Пресс, 2004, 260с.; Макеева Л.Б. Дискуссия между 
“либералами” и “коммунитаристами” в социальной 
философии и этике. – В сб.: История философии: 
Запад-Россия-Восток (книга четвертая: Философия 
XX века). – М.: “Греко-латинский кабинет” 
Ю.А.Шичалина, 1999. – с.425-427.

2  Федотова В.Г. Модернизация “другой” 
Европы. – М.: ИФРАН, 1997 – 255с.; Федотова 
В.Г. Третий путь. – Свободная мысль. – 2002, № 2, 
с.47-63; Федотова В.Г. Когда нет протестантской 
этики. – Вопросы философии. – 2001, № 10, с.27-
44; Модернизация и глобализация: образы России 
в XXI веке (Отв.ред. В.Г.Федотова). – М.: 2002 – 
208с.; Мысливченко А.Г. Перспективы европейской 
модели социального государства. – Вопросы 
философии. – 2004, № 1\4, с.3-12; Зарубина Н.Н. 
Этика служения и этика ответственности в культуре 
русского предпринимательства. Общественные 
науки и современность. – 2004, № 1 – с.96-105; 
Зудин А.Ю. Олигархия как политическая проблема 
российского посткоммунизма. Общественные науки 
и современность. – 1999, № 1 – с.45-65; Кива 
А.В. Российская олигархия: общее и особенное. 
Общественные науки и современность. – 2000, № 2, 
с.18-28.

հա մալ սա րա նի է թի կայի և ի րա վուն քի 
ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր Մար թա Նաս-
բաու մը և հն դիկ փի լի սո փա և տն տե սա-
գետ, նո բե լյան մր ցա նա կի դափ նե կիր 
(1988թ.) Ա մար տի Սե նը: Այդ գա ղա փա-
րը ոչ մի այն ա վե լի հա մա հունչ է ար-
դա րու թյան սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան 
մո դե լին, այլև հա մա պա տաս խա նում է 
հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե-
րում սո ցի ա լա կան ան վս տա հու թյան, 
օ տար ման աս տի ճա նա կան հաղ թա-
հար ման կամ մեղ մաց ման սո ցի ա լա-
կան ռազ մա վա րու թյան հրա մա յա կան 
պա հանջ նե րին: Այ դօ րի նակ գա ղա փա-
րը, կամ, որ նույնն է, ար դա րու թյան 
հիմ նախնդ րի լուծ ման նկատ մամբ « չա-
փա վոր» մո տե ցու մը սեղմ բնու թագ րել 
է Ա.Սե նը. «Ի՞նչն է մեզ հե տաքրք րում` 
ան հա տի գոր ծու նե ու թյու նը որ պես հա-
սա րա կու թյան ան դա մի և տն տե սա կան, 
սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի մաս նակ ցի (շու կա յում 
նրա մաս նակ ցու թյու նից մինչև, ո ւղ ղա-
կի կամ միջ նոր դա վոր ված ներգ րավ-
վա ծու թյու նը քա ղա քա կան և այլ ո լորտ-
նե րում` ան հա տա կան կամ հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան մեջ)»3 Բնու թագ րե լով 
«ա զա տու թյու նը որ պես զար գա ցում» 
իր հայե ցա կար գը՝ Ա.Սե նը ար դա րա-
ցի ո րեն ը նդ գծում է, որ ը նդ հա նուր 
բա րօ րու թյան ձգ տու մը են թադ րում է 
մարդ կային հան րույթ նե րի հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյուն: Եվ որ այդ ձգ տումն 
ա նի րա գոր ծե լի է հա սա րա կու թյու նից 
դուրս, քա նի որ ա ռան ձին մար դու հա-
մար հոգ ևոր և ֆի զի կա կան ու ժե րը 
բա վա րար չեն հռ չակ ված նպա տա կի 
կեն սա գործ ման հա մար: Եվ որ սո ցի ա-
լա կան զար գաց ման նպա տակ նե րի ու 
մի ջոց նե րի հիմ քում ըն կած է ա զա տու-
թյան գա ղա փա րը, քան ի որ հնա րա վո-
րու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
յու րա քան չյուր մարդ հան դես է գա լիս 
որ պես իր ճա կա տագ րի ակ տիվ կեր-

3  Տե՛ս Сен А. Развитие как свобода. – М.: Новое 
изд-во, 2004, с.36.
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տողն ու այն տնօ րի նո ղը: Մարդ կային 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ամ րապնդ ման 
և պահ պան ման գոր ծում ան գնա հա-
տե լի է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
դե րա կա տա րու թյու նը: Այն «... ա վե լի 
շուտ ամ փոփ ված է մարդ կային գոր-
ծու նե ու թյան ա ջակ ցու թյան, այլ ոչ թե 
պատ րաս տի բա րիք նե րի բաշխ ման 
մեջ»1։ Մյուս կող մից՝ լի ար ժեք մարդ-
կային գոր ծու նե ու թյու նը պա հան ջում է 
կազ մա կեր պել նաև մաս նա վոր կյան-
քի ո լորտ, ո րն ա ռեր ևույթ թվում է, թե 
կապ ված չէ սո ցի ա լա կան բա րօ րու թյան 
նպա տա կի ի րա գործ ման հետ: 

Ար դա րու թյան սո ցի ալ-դե մոկ րա-
տա կան հայե ցա կար գի ը նդ հա նուր մե-
թո դա բա նու թյու նը կա ռուց ված է եր կու 
փոխ կապ ված սկզ բունք նե րի վրա. ա ռա-
ջինն ար տա հայ տում է մար դու բնա կան 
ձգ տու մը` հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյամբ 
ի րա գոր ծելու ը նդ հա նուր բա րօ րու թյան 
ա պա հով ման սո ցի ա լա կան նպա տա կը, 
ի սկ ե րկ րոր դը նույն պի սի բնա կան ձգ-
տումն է` ան կախ, ի նք նու րույն և ի նք նա-
վար գո յու թյան: Սո ցի ալ-դե մոկ րա տա-
կան հայե ցա կար գի մեջ ա զա տու թյան 
այս եր կու մեկ նա բա նու թյուն նե րին հա-
մա պա տաս խա նում են սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան եր կու՝ ի նչ-որ ի մաս տով 
մի մյանց հա կա դիր եր կու մո դել ներ: Մի 
կող մից` սո ցի ա լա կան ար դա րու թյու նը 
պա հան ջում է հա մա կող մա նի ա ջակ-
ցու թյուն մարդ կային գոր ծու նե ու թյա նը, 
ի նչն, ան տա րա կույս, ո րո շա կի բա րո-
յա կան պար տա վո րու թյուն ներ է դնում 
այլ մարդ կանց և պե տու թյան վրա: Ու-
րիշ խոս քով, հիմ նա րար մարդ կային 
հնա րա վո րու թյուն նե րը բո վան դա կում 
են դրանց զար գաց ման պա հանջ, ո րը 
հաս ցե ագր վում է ու րիշ նե րին, մաս նա-
վո րա պես` պե տու թյա նը: Մյուս կող մից, 
ակ ներև է, որ ար դա րու թյան գա ղա-
փա րը նե րա ռում է նաև յու րա քան չյուր 
մար դու ի րա վուն քը` տնօ րի նե լու ի րեն 
ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյուն նե րը և 

1  Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 71:

ի նք նու րույ նա բար լու ծե լու այն խն դի-
րը, թե ի նչ պես կա րե լի է դրանք օգ տա-
գոր ծել: 

Այս պի սով՝ սո ցի ալ-դե մոկ րա տա-
կան մո տեց ման շր ջա նակ նե րում ար-
դա րու թյու նը հան դես է գա լիս և՛ որ-
պես պե տա կան ա ջակ ցու թյան պա հանջ` 
սո ցի ա լա կան ը նտ րու թյան հա մար հա-
մա պա տաս խան հնա րա վո րու թյուն նե-
րի ստեղ ծում, ե րկ րորդ՝ քա ղա քա կան 
մաս նակ ցու թյան և բյու րոկ րա տի այի 
դեմ պայ քա րի հա մար հնա րա վո րու-
թյուն նե րի ստեղ ծում, և, եր րորդ՝ մշա-
կու թային ի նք նա նույ նա կա նաց ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծում: Եվ, 
վեր ջա պես, պե տու թյան կող մից ան հա-
տի մաս նա վոր կյան քին չմի ջամ տե լու 
ի րա վա կան պա հանջ: 

Այս տե ղից ար դեն բո լո րո վին հե ռու 
չէ մինչև այն բա նի քո ղարկ ված ըն-
դու նու մը, որ սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան 
տե սու թյու նը, չնա յած վե րոն շյալ տար-
բե րու թյուն նե րին, փաս տո րեն վե րար-
տադ րում է սո ցի ա լա կան ա զա տա կա-
նու թյան ա վան դա կան պա հանջ նե րը, 
թեև այլ մե թո դա բա նա կան հիմ քով: 
Ա ռա ջին հեր թին դա վե րա բեր ում է 
այն պի սի աս պեկտ նե րին, ի նչ պի սին են 
սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան գոր ծըն-
թաց նե րում պե տու թյան ա ռանձ նա հա-
տուկ դե րի ճա նա չու մը, ան հա տա կան 
ի նք նա վա րու թյան և ան հա տա կան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: 
Եվ, չնա յած այն բա նին, որ աշ խար հա-
յաց քային (սո ցի ալ-փի լի սո փա յա կան) 
է ա կան տար բե րու թյուն նե րը մնում են, 
այ սու հան դերձ գործ նա կան հետ ևու-
թյուն նե րի ա ռու մով վե րոն շյալ եր կու 
մո տե ցում նե րն, ա վե լի շուտ, մե կը մյու-
սին լրաց նում են, քան ի րար հա կա սում:

 Նույ նը վե րա բե րում է նաև սո ցի ա լա-
կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռաջ նա հեր-
թու թյուն նե րին: Մի կող մից՝ ա կն հայտ 
է, որ սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
նպա տակ նե րի և մի ջոց նե րի ը մբռն-
ման նկատ մամբ սո ցի ալ-դե մոկ րա-
տա կան և ա զա տա կան մո տե ցում նե րի 
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միջև տար բե րու թյուն նե րը հիմ նա րար 
բնույթ ու նեն: Ե թե ա զա տա կան մո տե-
ցումն ո ւղղ ված է քա ղա քա կան ի նս տի-
տուտ նե րի գոր ծառ նու թյան բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րի (աղ քա տու թյու նը, 
ան հա վա սա րու թյու նը, զր կանք նե րը և 
այլն) շտկ ման-վե րաց մանն, ա պա սո-
ցի ալ-դե մոկ րա տա կան մո տե ցու մը` 
դրանց բուն պատ ճառ նե րի վե րաց-
մա նը: Դրան հա մա պա տաս խա նում է 
նաև սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րի տար բե րու-
թյու նը: Ա զա տա կան նե րը շեշ տը դնում 
են ռե սուրս նե րի վե րա բաշխ ման վրա 
(« ռե սուր սիզմ»), ի սկ սո ցի ալ-դե մոկ-
րատ նե րը` այն պի սի ի նս տի տուտ նե րի 
հա մա կար գի ստեղծ ման վրա, ո րը կբա-
ցա ռի ծայ րաս տի ճան աղ քա տու թյան և 
ան հա վա սա րու թյան բուն հնա րա վո-
րու թյու նը («ինս տի տու ցի ո նա լիզմ»): 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով զար մա նա լի չեն 
թվում ո րոշ ա զա տա կան հե ղի նակ նե րի 
հետ ևու թյուն ներն՝ ա զա տա կա նու թյան 
սո ցի ա լա կան ծրագ րի թու լու թյան մա-
սին, և նույն քան մի ամ տու թյուն են այդ 
ծրա գի րը ա վե լի ար մա տա կան դարձ-
նե լու ա ռա ջար կու թյուն նե րը1: 

Այս պի սով՝ ի տար բե րու թյուն ժա մա-
նա կա կից ա զա տա կա նու թյան, ո րը մե-
կու սա ցել է կոնկ րետ ի նս տի տու ցի ո նալ 
հիմ նախն դիր նե րի լու ծում նե րից, սո ցի-
ալ-դե մոկ րա տի այի գոր ծու նե ու թյունն 
ո ւղղ ված է սո ցի ալ-քա ղա քա կան հա-
մա կար գի վե րա փոխ մա նը` մարդ կային 
կյան քի պայ ման նե րը ի րա պես բա րե լա-
վե լու նպա տա կով: Սո ցի ա լա կան զար-
գաց ման տվյալ ռազ մա վա րու թյան հա-
ջող մարմ նա վոր ման կոնկ րետ օ րի նակ 
է ծա ռա յում Շվե դի ա յում, Ֆին լան դի-
ա յում, Նոր վե գի ա յում սկան դի նա վյան 
սո ցի ալ-դե մոկ րա տի այի գոր ծառ նու-
թյան պրակ տի կան:

 Սա կայն, մյուս կող մից, սո ցի ալ-դե-

1  Տե՛ս Кимлика У. Либеральное равенство. – 
Современный либерализм. - М.: Дом интеллектуальной 
книги, Прогресс-Традиция, 1998, с.138-190.

մոկ րա տի այի ար մա տա կան քա ղա քա-
կան հռե տո րա բա նու թյու նը և սո ցի-
ա լա կան ա զա տագ րու թյան պա թո սը 
զու գակց վում է մաս նա վոր սե փա կա-
նու թյան և ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր-
դա վա րու թյան ա վան դա կան ա զա տա-
կան ի նս տի տուտ նե րի ճա նաչ մամբ: Այս 
ա մե նը ևս մեկ ան գամ հաս տա տում է 
մեր գլ խա վոր հետ ևու թյունն այն մա-
սին, որ ար դա րու թյան հիմ նախնդ րի 
լուծ ման նկատ մամբ ա զա տա կան և 
սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան մո տե ցում նե-
րի միջև գո յու թյուն ու նեն ոչ թե դի մա-
կա յու թյան, այլ փոխլ րա ցու մայ նու թյան 
հա րա բե րու թյուն ներ: Այ սինքն` ժա մա-
նա կա կից ա զա տա կան նե րի և կո մու նի-
տա րիստ նե րի դիր քա վո րում նե րը ա վե լի 
շուտ մե կը մյու սին լրաց նում են, քան թե 
գտն վում են առ ճա կատ ման մեջ: Պետք 
է խոս տո վա նել, որ ար դա րու թյու նը, որ-
պես քա ղա քա գի տա կան կա տե գո րի ա, 
ա զա տա կան և կո մու նի տա րիս տա կան 
հե ռան կար նե րում ար տա հայ տում է 
սկզ բուն քո րեն տար բեր ար ժեք ներ (մի 
դեպ քում` ան հա տա պաշ տա կան, ի սկ 
մյուս` հան րային ար ժեք նե րը), սա կայն 
և՛ մե կը, և՛ մյու սը հա վա սար չա փով 
ան հրա ժեշտ են ժա մա նա կա կից հետ-
խորհր դային հա սա րա կու թյան ար դի-
ա կա նաց ման, ա ռա ջըն թացի զար գաց-
ման հա մար: Այլ խոս քե րով՝ հիմ նա րար 
դրա կան լու ծու մը ոչ թե այն է, որ մի-
ան շա նա կո րեն նա խա պատ վու թյու նը 
տր վի ի րա վուն քին կամ բա րօ րու թյա նը, 
ան հա տին կամ հան րույ թին, այլ ա զա-
տու թյան և բա րօ րու թյան օր գա նա կան 
մի աս նու թյունն է:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 
08.03.2015
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CAREER MANAGEMENT PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS

The article presents the current problems 
of career management and the trends of 
its development. It is noted that career 
management problems are theoretical 
issues which relate to human behavior 
and mentality models. Career management 
strategies making people more competitive 
in today’s job market are also presented. 
Career development trends, particularly, 
development of self-management skills are 
discovering. They are given some examples 
of practical trainings promoting career 
management development.

Key words and expressions: career 
management, strategy, career management 
anchor, self-esteem, life-long learning, 
network of relationship, development trends.

Career management is the lifelong process 
of investing resources to achieve career goals 
for everyone. Career management is not a 
singular event but a continuing process that 
is a necessity for adapting to the changing 
demands of the 21st century economy [8].

We have probably heard the term “career 
management” in the early phase of our work 
life. Career management uses the concepts 
similar to good financial management, to 
disciplined investment, made on a regular 
basis and implies a greater return. We have 
also probably heard that in the future we 
need to be responsible for our careers. But 
what career management is and how we do it! 

Among many definitions of career 
management problems there are some 
theoretical issues which help to understand 
and present the importance of these problems 
for everyone. Edgar Schein identified eight 
patterns which determine the spheres of 
career management problems: autonomy/
independence, security/stability, technical/
functional competence, general managerial 
competence and entrepreneurial creativity, 
service to a cause, pure challenge, and life 
style [12]. The relative importance of each of 
these patterns to an individual will determine 
the career choices that they make. These 
patterns are representing some certain anchors 
as the behavior and mentality models. For 
example, individuals anchored by autonomy/
independence would resist joining a traditional 
organization and be more likely to become 
independent professionals or entrepreneurs, 
or to join an organization that offers them 
high levels of autonomy. Alternatively, 
individuals anchored by technical/functional 
competence desire to improve their craft, 
and are attracted to roles that allow them 
to emphasize the technical side of their 
work. The most important function of these 
career anchors in career management is the 
recognition that straying from the anchors 
will usually result in unhappiness. Focus on 
the intrinsic components of a career rather 
than the extrinsic characteristics (salary, 
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social status and so on). So, these patterns as 
the career anchors must also be considered in 
relation to the current environmental trends. 
Some anchors are better adapted to the 
emerging career opportunities than others. 
Many individuals have a technical/functional 
anchor. These individuals may become the 
independent professionals who contract 
their expertise to other organizations. 
The risk is that the expertise will become 
obsolete. Consequently, the importance of 
continual lifelong learning is underscored. 
Individuals with autonomy/independence 
anchors will find their anchors congruent 
with current environmental trends. Gaining 
an understanding of our anchors is critical 
to understanding ourselves and assessing our 
opportunities in the current environment. 
Let’s describe the above-mentioned 
patterns of career management anchors and 
give their short definitions. Autonomy/
Independence desires work situations that 
provide maximum freedom to independently 
pursue career interests; entrepreneurial 
creativity motivates by the desire to create 
and develop new products and services. 
General management competence can be 
motivated by the opportunity to develop and 
use interpersonal and problem-solving skills 
to climb to general management levels. Job 
security concerns with long-run stability 
and security of employment and benefits. 
The other anchor - life style - means to 
integrate personal, family and career needs 
and to maintain flexibility. Pure challenge 
is motivated by the desire to overcome the 
odds, solve unsolved problems, and win out 
over competitors. Servicededication - uses 
interpersonal and helping skills in the service 
of others. Finally, technical/functional 
anchor is intrinsically motivated by the work 
itself, its technical aspects, and the desire 
for enhanced technical competence and 
credibility [12].

In general, the career anchor patterns 
mentioned above are named to settle any 
career management problems and to provide 

the “career success cycle” which involves 
setting goals, exerting effort, attaining 
goals, and feeling successful. Successful 
feelings build self-esteem and lead to the 
formulation of more challenging goals. So 
the cycle can be repeated. If success is not 
achieved a negative cycle of psychological 
failure is created, resulting in loss of self-
esteem. Career setbacks are expected. 
However, the negative effect of a career 
setback on self-esteem may be greater than 
the damage to the career itself. The patterns 
of success and self-esteem differ between 
individuals, depending on the stage in their 
life cycle and the nature of their goals. Early 
in a career, the establishment of success 
patterns is crucial. Consequently, individuals 
must carefully consider their definition of 
success and differentiate it from society’s 
definition and what they are capable of 
achieving. Nathaniel Branden notes that an 
individual’s ability to develop self-esteem 
originates from an ability to act congruently 
with their underlying persona, desires and 
needs. Success in the pursuit of false goals 
will not create the career success cycle 
outlined above [5].

Finally, the other important problem in 
career management is the past success which 
can become a significant barrier to future 
learning if an individual becomes captive 
of their past approaches and strategies. 
Environmental and personal stresses 
must be approached with a commitment 
to questioning, learning and continued 
development, rather than an unconscious 
commitment to simply employing techniques 
that worked in the past. So, each of career 
management patterns will both serve and 
limit.

There are several species of career 
management metaphors, such as climbing, 
pyramid, timetable or tournament which 
determine several problems of career 
management. If you are competing for a 
promotion, then a tournament image may 
be helpful. Similarly, a sense of timetable is 
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important if you intend on progressing to 
the position as president of a multinational. 
But, if you wish to become a leading expert 
in a particular area, a timetable loses much 
of its meaning as it is difficult to define 
the point at which one becomes the most 
knowledgeable person in the world and 
how to chart that progress. One of the most 
common images still held today is that of a 
career as a ladder or pyramid, symbolizing 
career progress. In the new job environment, 
this pattern no longer holds as the traditional 
assumptions concerning careers are invalid. 
Consequently, the metaphor becomes 
increasingly blurred. These competencies 
may be applied in three situational areas: 
leadership, management and operational. 
The situational areas relate closely to levels 
in an organizational hierarchy. Leadership 
provides the sense of direction and obtains 
resources; management provides the 
planning, organizing, and the operational 
area focuses on the “doing” of the task or 
the actual implementation [3; 9].

To be competitive in today’s job market 
you can adopt one of three career strategies 
[2]:

Continue with current skills, but perform 
them more efficiently; 

Reengineer your skills and continuously 
improve; 

Develop new skills and competencies 
either in depth or breadth. 

In the first case the risk is that others 
will do similar things, lessening the value 
of your skills. The second strategy model 
allows adding new values to your skill set 
and becoming “better”. And, in the third 
case, you can establish distinction which also 
adds value to your services.

These strategies form general trends of 
career development. They are useful only 
if they reflect who you are. Although many 
people believe they have self-awareness, 
few have put this understanding into 
words, quantified it, assessed it in the face 
of experience, and learned from it. By 

consciously articulating your understanding 
of yourself, you will be better able to assess 
the fit between you, the career opportunity 
and the environment. Further, if your 
assessment proves inaccurate, you will be 
better able to consciously learn from the 
experience and refocus. Alternatively, if 
your assessment proves accurate, then your 
understanding of yourself will be validated 
and you will be better able to move into 
the future.

Although the tactics will vary, career 
management focuses on two key investment 
assets to manage throughout our working 
years, our personal lifelong learning and 
our network of relationships [10].

Lifelong learning helps us to understand 
how much of our day-to-day work is 
now based around technology. Computers 
and other scientific advancements have 
radically altered the way in which we 
conduct work. How well we are able to 
adapt to these ongoing innovations will be 
directly related to how current we keep 
our knowledge and skills.

Network of relationships has become 
an increasingly critical asset. Not only 
do our relationships help us accomplish 
our day-to-day tasks with colleagues, 
vendors, customers and competitors, 
these relationships will be the source of 
information about how fields and industries 
are evolving. We also have relationships 
outside of our work environments that may 
be affiliated with our hobbies, children, and 
spiritual or community networks. These 
personal and professional relationships will 
transcend specific companies, industries 
and communities. How we interact, respond 
and connect in all our relationships will 
impact our present performance and future 
opportunities. 

Keeping connected and knowing 
how to build good relationships are more 
important than ever before. These skills can 
be developed in applied communication 
courses, mastering contact management 
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software, effective listening and genuine 
desire to get to know people better. 

Lifelong learning and relationship 
management form the backdrop of successful 
career management. Creating a vision and 
plan are also essential to guiding informed 
investment decisions and establishing annual 
goals. The career vision we establish should 
be broad enough to be flexible, but specific 
enough to be actionable. This career vision, 
built on a profile of our unique traits, directs 
our choices to develop what we need to 
be satisfied and be able to successfully 
contribute in different work environments 
over the years. 

Besides lifelong learning and relationship 
management education is becoming 
increasingly critical to career success. Until 
recently, education preceded practical 
experience. Now, the popularity of 
concurrent completion of education and 
practical experience is growing. For example, 
universities offer programs which combine 
education with practical experience and 
many organizations are recognizing the 
importance of formal training [6]. 

In addition to a base of education and 
experience, effective career management 
requires an analysis of changes in the job 
environment and an ability to adapt to meet 
the changing needs of organizations.

Given the organizational changes that 
have occurred in recent years (downsizing, 
delayering, decentralization, reorganization, 
cost-reduction, IT innovation, competency 
measurement, and performance related 
measurement), and their potential negative 
psychological impacts (anxiety, lowered self-
esteem, competitive behaviors, frustration, 
stress, lowered self-efficacy, and low trust 
behaviors), a positive framework is required 
for approaching the future.

Nicholson offers a positive alternative for 
career management based on: teamwork; 
the development of competencies; payment 
based on outputs; a contract of employability 
and flexibility; and a move to self-managed 

careers [10].
Career management is the combination 

of structured planning and the active 
management choice of our own professional 
careers. The outcome of successful career 
management should include personal 
fulfillment, work/life balance, goal 
achievement and financial security.

There are many definitions by 
management scholars of the stages in 
the managerial process [1]. The following 
classification system with minor variations 
is widely used:

Development of overall goals and 
objectives,

Development of a strategy (a general 
means to accomplish the selected goals/
objectives),

Development of the specific means 
(policies, rules, procedures and activities) to 
implement the strategy, and

Systematic evaluation of the progress 
toward the achievement of the selected 
goals/objectives to modify the strategy, if 
necessary.

The time horizon for the achievement 
of the selected goals or objectives - short 
term, medium term or long term - will have 
a major influence on their formulation.

Short term goals (one or two years) are 
usually specific and limited in scope. Short 
term goals are easier to formulate. 

Intermediate goals (3 to 20 years) tend to 
be less specific and more open ended than 
short term goals. Both intermediate and long 
term goals are more difficult to formulate 
than short term goals because there are so 
many unknowns about the future.

Long term goals (over 20 years), of 
course, are the most fluid of all. Lack 
of life experience and knowledge about 
potential opportunities and pitfalls make 
the formulation of long term goals/
objectives very difficult. Long range goals/
objectives, however, may be easily modified 
as additional information is received without 
a great loss of career efforts because of 
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experience/knowledge transfer from one 
career to another.

Other elements of career management 
include career planning, which consists 
of strategic planning and marketing, self-
assessment and self-development. 

It is important to come up with your 
career planning as it gives you the much 
needed direction and makes it clear there 
where you see yourself in future [4]. A large 
proportion of our life is spent in achieving 
our career goals, thus it is very important to 
make sure that right steps were taken and 
correct planning was done in the early years 
of our life. There are very few lucky ones 
who are born with a clear mind and who 
knows what they want to do and where they 
see themselves in life ahead. But majority 
of us are not sure what we want from life 
and so it in very important to plan out 
things. Thus career planning is what gives 
your career and in some way your life, true 
meaning and purpose.

The process of career planning is also 
known as career development stages and 
career development model. These steps help 
you in planning your career and deciding 
about your future [7].

 Self-assessment is a process that helps 
you in assessing your skills, your potential, 
your strengths and your ability to fulfill your 
aims. It promotes your self-development 
and allows seeing what are the qualities and 
skills that are required to help you achieve 
your aims and goals [10].

The best way to come with an action plan 
is to come up with small goals for oneself. 
Once these small goals are achieved, we can 
see that how much close we are to our main 
aim and major goal. This small step acts as a 
path way to the main aim.

Once you are done with small goals and 
the main aim, the next step remains to start 
implementing your plans. For this task’s 
realization it is very helpful to know and 
use some ways of practical trainings such 
as “Road map”, “Self-description boxes”, 
“Characteristics if the ideal organizational 
climate” and so on [7; 10].

“Road map” 
In the space below, draw the road map 

of your life. Put a check mark where you 
are today and identify the incidents and 
events that have been most important in 
your development. Include the detours, 
side-tracks, hills and valleys, dead-ends, 
stops, stations, autobahns, and high-speed 
connections that have characterized your 
journey to date. Consider the most influential 
people and critical incidents in shaping your 
identity, when you learned the most about 
yourself, what interests, themes, patterns 
and motivations have emerged and evolved 
over time. These help you to understand 
what gives you the greatest sense of 
meaning, fulfillment and satisfaction.

Extend your road map into the future. 
Consider alternative scenarios and how the 
patterns and themes will repeat.

Personal Road Map

“Selfdescription boxes”

Answer the question ‘Who Am I?’ in 
the boxes provided. Number the boxes 
- in order of importance. Consider the 
themes/patterns and motivations that link 

the responses and the indications of what 
give you a sense of meaning, fulfillment, 
and satisfaction. Cross out 2 or 3 of the 
boxes. Consider how you would feel if these 
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I am a person who I am a person who

I am a person who I am a person who

I am a person who I am a person who

characteristics were missing, including any 
insights into the underlying connections, 

themes/patterns and motivations.

“Characteristics of the ideal 
organization climate”

For each of the climate dimensions 
consider what you would be looking for in 
an ideal organization to work for. Consider 

your reaction to situations where standards 
were very high versus absent; where 
individuals were held responsible versus a 
lack of accountability; and where activities 
were highly versus loosely structured.

Climate dimension
Rating of dimension 

(i.e., what is optimal for you?)
Standards

Responsibility
Structure
Rewards
Warmth
Risk

Support
Conflict
Identity

LowHigh
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

Recognizing the relationship between 
the organization and careers is fundamental 
to effective career management. In reality, 
individuals normally lack the ability to 
alter organizations in fundamental ways. 
Although an individual may have little 
impact on organizational climate, the 
impact of the climate on the individual 
is significant. Consequently, we need to 
understand the climate and how it will 
affect the organization’s view of us, and 
our view of ourselves and the organization. 
Finally, while traditional departments and 
functions are likely to co-exist with more 
future oriented ones for some time, they 
will be under increasing pressure to change.

This statement is very important to 

form and realize self-management skills 
reflecting your strengths and weaknesses 
and supporting these beliefs. Development 
of self-management skills promotes the 
most personally fulfilling and satisfying. 
Their awareness can build upon and develop 
your career management in future. So we 
are able to mean the general development 
trends of person’s career management 
through realization self-management skills 
such as abilities to make a decision and to 
effectively balance flexibility and firmness, 
openness to new ideas and integration skills, 
tolerance for stress and self-control [5]. 

Article submission date: 15.03.2015
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 ԿԱ ՐԻ Ե ՐԱՅԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐՆ ՈՒ  
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 ՆԱԻ ՐԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ Գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի ա, Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, դե կան,

հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

ԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
 Հա յ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան, հայ ցորդ

 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է կա րի ե րայի կա ռա վար ման ներ կա հի մանխն դիր նե րը և 
դրա զար գաց ման մի տում նե րը: Նշ վում է, որ կա րի ե րայի կա ռա վար ման հի մանխն դիր նե
րը ան ձի վար քային մո դել նե րը ար տա հայ տող տե սա կան դրույթ ներ են: Ներ կա յաց վում է 
նաև կա րի ե րայի կա ռա վար ման ռազ մա վա րու թյուն նե րի կար ևո րու թյու նը ժա մա նա կա կից 
աշ խա տան քային շու կա յում ան ձի մր ցու նա կու թյան պահ պան ման հա մար: Բա ցա հայտ վում 
են նաև կա րի ե րայի կա ռա վար ման զար գաց ման, մաս նա վո րա պես՝ ինք նա կա ռա վար ման 
հմտու թյուն նե րը, մի տում նե րը: Տր վում են խնդ րին առնչ վող գործ նա կան թրեյ նինգ նե րի 
օրի նակ ներ:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 15.03.2015
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ПРОБЛЕМЫИТЕНДЕНЦИИРАЗВИТИЕКАРЬЕРНОГОМЕНЕДЖМЕНТА
 НА И РА АКО ПЯ Н

 На ци о наль ная a ка де мия на ук НАН РА,  
Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр, де кан,  

док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

АН НА ХА ЧАТ РЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. Х.А бо вя на, со ис ка тель

В стат ье предс тав ле ны проб ле мы и тен ден ции раз ви тия кар ьер но го ме недж мен та лич
нос ти, в кон текс те ко то ро го важ ную роль иг ра ет ре аль ный вы бор ст ра те гии ка рьер но го ме
недж мен та, в част нос ти, с точ ки зре ния кон ку рен тос по соб нос ти лич нос ти на рын ке тру да. 
Расс мат ри ва ет ся обес пе че ние пос ле до ва тель ности раз ви тия спо соб нос тей, воз мож нос тей и 
уме ний в про цес се кар ьер но го ме недж мен та.

В стат ье предс тав ле ны при ме ры пси хо ло ги чес ких трей нин гов, свя зан ных с расс мат ри
ва е мой проб ле мой.

Дата представления статьи: 15.03.2015
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Հոդ վա ծում քն նարկ վում են սո ցի ա-
լա կան լար վա ծու թյան պայ ման նե րում 
սո վո րող նե րի հար մար ման և հո գե բա-
նա կան ան վտան գու թյան պահ պան-
ման հիմ նախն դիր նե րը: Հե ղի նակ նե րը 
հար մար ման գոր ծըն թա ցը դի տար կում 
են որ պես օր գա նիզ մի հո գե ֆի զի ո լո-
գի ա կան հա մա կար գե րի ակ տիվ հա-
մա գոր ծակ ցու թյուն, ո րի ար դյուն քում 
օր գա նիզ մի ամ բող ջա կա նու թյան պահ-
պան ման և սո վո րող նե րի ան ձի հո գե-
բա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հով-
ման հա մար կոոր դի նաց վում է նրա 
հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան են թա հա մա կար-
գե րի փոխ գոր ծու նե ու թյու նը: Հե տա զո-
տա կան ճա նա պար հով բա ցա հայտ ված 
են մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րում սո վո րող նե րի վար քային փո փո-
խու թյուն նե րի յու րա հատ կու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև հո գե բա նա կան ան վտան-
գու թյան պահ պան ման գոր ծըն թա ցի 
տա րի քային և սե ռային տար բե րակ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ՝ ճգ նա ժա մային պայ-
ման ներ, հար մա րում, հո գե բա նա կան 
ան վտան գու թյուն, գոր ծա ռու թային վի-

ճակ և հնա րա վո րու թյուն ներ, հո գե-
կան ա ռող ջու թյուն, հետվ նաս ված քային 
սթրե սային խան գա րում ներ:

21-րդ դա րի ա ռա ջին տաս նա մյակ-
նե րը նշա նա վոր վե ցին մի ջազ գային 
ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ակ տի վաց մամբ (Ման հետ տեն-Ա ՄՆ, 
Բես լան-Ռու սաս տան, Մադ րիդ-Իս պա-
նի ա և այլն), տար բեր ե րկր նե րի միջև 
ռազ մա քա ղա քա կան մեծ ու փոքր բա-
խում նե րով (Սի րի ա, Ի րաք, Ո ւկ րաի նա) 
հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մե րով (2008, 2014), բնա կան և տեխ-
նա ծին ա ղետ նե րով և այլն: Այդ ա մե նին 
ա ռնչ վեց նաև ՀՀ-ը, ո րը դեռևս մինչ օ րս 
չի ձեր բա զատ վել ան ցյալ դա րի ո ւթ սու-
նա կան և ի նն սու նա կան թվա կան նե րի 
բնա կան ա ղե տի, սո ցի ալ-տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մի, շր ջա փակ ման բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րից: Ճգ նա ժա մային, ար տա-
կարգ ու դրանց հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
սո ցի ա լա կան տագ նա պի պայ ման նե րին 
բնո րոշ է կեն սա կեր պի ան կու մը, տար-
բեր դե ֆի ցիտ նե րի, ան հար մա րու թյուն-
նե րի ա ռա ջա ցու մը, սո ցի ալ-հո գե բա-
նա կան, քա ղա քա կան լար վա ծու թյան 
ա վե լա ցու մը [1,7,8]: 

ՄԵԼՍ ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ
 Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա ն,  
կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տ, հո գե բա նու թյան տե սու թյան և 

պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 ԼԻ ԼԻԹ ՄԿՐ ՏՈՒՄՅԱՆ
 Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա ն,  
կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տ, հո գե բա նու թյան տե սու թյան և 

պատ մու թյան ամ բի ոն, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 

ԱՆ ՆԱ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ
 Հով հան նես Թու մա նյա նի ան վան Վա նա ձո րի պե տա կան  

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա ն, ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տ, փոխ դե կան,  
հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ամ բի ո նի դա սա խոս

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԼԱՐ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒ ՄԸ՝  
ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ  

Ա ՊԱ ՀՈՎ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ  ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ
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Ար տա կարգ, ճգ նա ժա մային և նմա-
նա տիպ եր ևույթ նե րի ա ռա ջաց ման դեպ-
քում, սո վո րա բար բա ցա սա կան գոր-
ծոն նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևանք ներն 
ա ռա ջին հեր թին կրում են մար դիկ: Մյուս 
կող մից էլ, որ պես օ րի նա չա փու թյուն, 
դրան ցում ա վե լա նում են մինչ այդ գո-
յու թյուն չու նե ցող դժ վա րու թյուն ներ: 
Ե րկ րի ներ սում ա ռա ջա ցած դե ֆի ցիտ-
նե րի պատ ճա ռով տար բեր կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի միջև թու լա նում կամ խզ-
վում են սո ցի ալ-տն տե սա կան կա պե րը, 
սր վում ա ռևտ րատն տե սա կան, սո ցի ալ-
հո գե բա նա կան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րը: Նմա նա տիպ պայ ման նե րը ո ւղ ղա-
կի ո րեն ան դրա դառ նում են մարդ կանց 
ը նդ հա նուր և հո գե կան ա ռող ջու թյան 
վրա, ար տա հայտ վում նյար դային լար-
վա ծու թյամբ, ֆրուստ րա տիվ վի ճակ նե-
րով, սթ րե սի, նև րոզ նե րի դրս ևո րում-
նե րով [1,6]: Բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի 
տևա կան ազ դե ցու թյու նը ժա մա նա կի 
ըն թաց քում մարդ կանց հո գե կան ո լոր-
տում ձևա վո րում է կա ռուց ված քային 
և խոր քային փո փո խու թյուն ներ [6]: 
Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րը դի-
տարկ վում են որ պես ան ձի հետվ նաս-
ված քային սթրե սային խան գա րում ներ 
(Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)) 
[2,3]: Ը ստ Հ. Սելյե ի` օր գա նիզ մի կող-
մից դրս ևոր վող հա կազ դում նե րի բազ-
մա զա նու թյունն ո ւղղ ված է ստեղծ ված 
պայ ման նե րին հար մար վե լուն (օր գա-
նիզ մի կող մից փո փոխ ված պայ ման նե-
րին հար մար ման հա մախ տա նիշ) [4]:

 Կեն սա բա նա կան տե սան կյու նից` օր-
գա նիզ մը հա մա կար գե րի ամ բող ջու-
թյուն է և նրա նոր մալ կեն սա գոր ծու-
նե ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ներ քին 
մի ջա վայ րի (օր գա նա կան) սերտ հա մա-
գոր ծակ ցու թյամբ, ի նչ պես նաև ար տա-
քին մի ջա վայ րի հետ ակ տիվ փոխ ներ-
գոր ծու թյամբ, ո րում տե ղի է ու նե նում 
նրա կեն սա գոր ծու նե ու թյու նը: Այս տե-
սան կյու նից` օր գա նիզ մի ա ռող ջու թյու-
նը, նրա գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե-

տու թյու նը, մի ջա վայ րում ան ձի լի ար ժեք 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է օր գա նիզ մի հո գե-
ֆի զի ո լո գի ա կան հա մա կար գե րի հար-
մար ման գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե-
տու թյամբ: Հարկ է նշել, որ հար մա րու մը 
ա նընդ հատ գոր ծըն թաց է: Հար մա րու մը 
փո փոխ վող մի ջա վայ րի նկատ մամբ 
օր գա նիզ մի բո լոր հա մա կար գե րի 
(կեն սա բա նա կան, հո գե բա նա կան, 
ֆի զի կա կան և այլ) գոր ծա ռու թային 
վե րա կա ռուց ման այն պի սի ակ տի վու
թյուն է, ո րի դեպ քում նրա հիմ նա
կան գոր ծա ռույթ նե րի պահ պան մամբ 
կա տար վում են հա մա կար գի կա
ռուց ված քային կա պե րի, հա մա կար
գու թյուն նե րի « մաս նա գի տաց ված» 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու
թյանն ո ւղղ ված նպա տա կա հար մար 
գոր ծա ռու թային փո փո խու թյուն ներ, 
ո րոնք չխախ տե լով օր գա նիզ մի ամ
բող ջա կա նու թյու նը», դրս ևո րում են 
փո փոխ վող մի ջա վայ րին հա մա պա
տաս խան ակ տի վու թյուն [5,8]: Հար-
մա րու մը կեն սա բա նա կան մա կար դա-
կում օր գա նիզ մի ամ բող ջա կա նու թյան 
պահ պան մանն ո ւղղ ված հա մա կար գե-
րի ակ տի վու թյան բնա կան գոր ծըն թացն 
է: Հո գե բա նա կան մա կար դա կում` այն 
գի տակց ված, նպա տա կաուղղ ված, կա-
ռա վար վող գոր ծա ռույթ նե րի ակ տի վու-
թյուն է, ո րը նաև ի րա կան և հա վա նա-
կան սպառ նա լիք նե րի պայ ման նե րում 
ան ձի հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան 
պահ պան մանն ո ւղղ ված հա կազ դում-
նե րի ամ բող ջու թյուն է [2,7]: Ար տա կարգ, 
ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ նե րում հո գե-
բա նա կան հար մա րու մը զու գակց վում է 
կեն սա բա նա կան տե ղա շար ժե րի հա մա-
պա տաս խան բնու թագ րե րով: Այդ հա-
մա կար գե րի փո փո խու թյան օ րի նա չա-
փու թյուն նե րի ու դրանց կա ռա վար ման 
մե խա նիզմ նե րի ի մա ցու թյու նը հնա րա-
վո րու թյուն կս տեղ ծի ճգ նա ժա մային, 
ար տա կարգ պայ ման նե րում ա պա հո վե-
լու սո վո րող նե րի ան ձի ամ բող ջա կա նու-
թյունն ու հո գե բա նա կան ան վտան գու-
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թյան գոր ծըն թա ցը: 
Ար տա կարգ, ճգ նա ժա մային ի րա վի-

ճակ նե րում հո գե բա նա կան ան վտան-
գու թյան ա պա հով ման հիմ նա հար-
ցը ա ռնչ վում է նաև ան ձի ը նդ հա նուր 
և հո գե կան ա ռող ջու թյան փաս տա ցի 
բնու թագ րե րի հետ: Այս տե սան կյու նից` 
ա ռաջ նային պլան է մղ վում սո վո րող-
նե րի ա ռող ջու թյան բնու թագ րե րի ու-
սում նա սի րու մը: Ը ստ հա մաշ խար հային 
ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյան 
(ՀԱԿ) բնո րոշ ման` ան ձի ա ռող ջու թյու նը 
բնու թագր վում է որ պես հի վան դու թյուն-
նե րի ու վնաս վածք նե րի (այդ թվում 
նաև հո գե կան) բա ցա կա յու թյուն, ի նչ-
պես նաև մարմ նա կան (օր գա նա կան) և 
սո ցի ա լա կան լի ար ժեք բա րե կե ցու թյան 
վի ճակ [7]: Ճգ նա ժա մային, ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վել վտանգ վում 
է մար դու հո գե բա նա կան ան վտան գու-
թյան զգա ցու մը, հո գե կան ա ռող ջու թյան 
բնու թագ րերն ար տա ցո լող հո գե ֆի զի ո-
լո գի ա կան ցու ցա նիշ նե րը: Ը ստ ՀԱԿ-ի 
բնո րոշ ման` հո գե կան ա ռող ջու թյու նը 
իր մեջ ը նդ գր կում է ե րեք կար ևո րա գույն 
բնու թագ րեր.

ա) ար տա հայտ ված հո գե կան խան-
գա րում նե րի բա ցա կա յու թյուն,

բ) պա հես տային հնա րա վո րու թյուն-
նե րի չա փա վոր ար տա հայտ վա ծու թյուն, 
ո րով ան ձը կա րող է հաղ թա հա րել օր-
գա նիզ մին ա ռա ջադր վող դժ վա րու-
թյուն ներն ու ան բա րեն պաստ հո գե վի-
ճակ նե րը` պահ պա նե լով օր գա նիզ մի 
հա վա սա րակշ ռու թյունն ու ամ բող ջա-
կա նու թյու նը,

գ) ան ձի օր գա նիզ մի և շր ջա պա տող 
մի ջա վայ րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան 
վի ճակ, ան ձի և հա սա րա կու թյան միջև 
ներ դաշ նա կու թյան զգա ցում, օբյեկ տիվ 
ի րա կա նու թյան վե րա բե րյալ իր և ու րիշ-
նե րի պատ կե րա ցում նե րի հա մըն կում:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան բնու թագ րե-
րի այս ե րեք պա հանջ նե րի հիմ քում ըն-
կած է ան ձի ներ դաշ նա կու թյան, ֆի զի-
կա կան և օր գա նա կան հա մա կար գե րի 
օպ տի մալ զար գաց վա ծու թյան և մի ջա-

վայ րի հետ ակ տիվ կա պե րի մեջ մտ նե լու 
ներ քին հնա րա վո րու թյուն նե րի առ կա-
յու թյու նը: Ար տա կարգ, ճգ նա ժա մային 
ի րա վի ճակ նե րում օր գա նիզ մի և մի ջա-
վայ րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող կա պե րի 
խախտ ման պատ ճա ռով վտանգ վում են 
նրա հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան, 
ը նդ հա նուր և հո գե կան ա ռող ջու թյան 
վի ճակն ա պա հո վող հա մա կար գե րի 
հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը [2,5,8]:

 Սո վո րող նե րի հար մար ման գոր ծըն-
թա ցի և ան ձի հո գե բա նա կան ան վտան-
գու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը պա հան ջում 
են նրանց ա ռող ջու թյան, հո գե կան գոր-
ծա ռույթ նե րի փո փո խու թյան նկատ մամբ 
ամ բող ջա կան մո տե ցում, ո րում հնա րա-
վո րինս հաշ վի պետք է ա ռն վեն հիմ-
նախնդ րին ա ռնչ վող բո լոր գոր ծոն նե րը: 

Այս տե սան կյու նից` հե տա զո տու թյան 
ըն թաց քում փորձ է ար վում բա ցա հայ-
տելու՝

• սո վո րող նե րի հար մար ման գոր-
ծըն թա ցի և հո գե բա նա կան ան վտան-
գու թյան բնու թագ րե րի դրս ևոր ման 
դի նա մի կայի յու րա հատ կու թյուն նե րը, 
հու զա կան վի ճակ նե րի ար տա հայտ վա-
ծու թյան ա ռանձ նա հա տուկ դրս ևո րում-
նե րը. 

• սո վո րող նե րի մի ջա վայ րի, հա-
սա կա կից նե րի, ծնող նե րի և ու սու ցիչ-
նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ու 
դրան ցում դրս ևոր վող ան ձնային հատ-
կա նիշ նե րի ձևա փո խում նե րը.

•  հար մար ման գոր ծըն թա ցում 
սո վո րող նե րի հո գե բա նա կան ան-
վտան գու թյան են թա հա մա կար գե րի 
գոր ծա ռու թային փո փո խու թյուն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

• ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում 
սո վո րող նե րի ը նդ հա նուր և հո գե կան 
ա ռող ջու թյան, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի, 
նրանց հո գե հի գի ե նայի ար դյու նա վետ 
կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցում ան-
ձնային հատ կա նիշ նե րի փո փո խու թյան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում սո վո-



207

րող նե րի հո գե բա նա կան ան վտան գու-
թյան և հար մար ման գոր ծըն թաց նե րի 
ու սում նա սի րու թյուն նե րում որ պես ըն-
թա ցիկ խն դիր ներ` կար ևոր վել են նաև 
նրանց նկատ մամբ ի րա կա նաց վող դի-
տում ներն ու նախ նա կան ախ տո րո շիչ 
հար ցազ րույց նե րը: 

Հե տա զո տա կան ճա նա պար հով բա-
ցա հայտ վել են սո վո րող նե րի հո գե բա-
նա կան ան վտան գու թյան խա թար ման 
սո ցի ալ-հո գե բա նա կան դե տեր մի նանտ-
նե րը, ագ րե սի վու թյան մա կար դա կի, մի-
ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, 
ծնող նե րի վե րա բե րյալ նրանց կար ծի քի 
(ADOR մե թոդ), ան ձի հա ղոր դակ ցա կան 
դիր քո րո շում նե րի, հա վակ նու թյուն նե րի 
մա կար դա կի և ի նք նագ նա հա տա կա նի 
դրս ևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Աշ խա տանք նե րի նմա նա տիպ կազ-
մա կեր պու մը կար ևոր հիմք է հան դի-
սա նում սո վո րող նե րի հե տա գա գոր-
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
ա պա հով ման, ի նչ պես նաև նրանց ան ձի 
ներ դաշ նակ զար գաց ման հա մար: 

Հե տա զո տու թյան հա մա կազ մում 
ը նդ գրկ վել են 11-17 տա րե կան 120 դպրո-
ցա կան ներ, և ՀՀ տար բեր ԲՈՒՀ-ե րում 
սո վո րող 60 ու սա նող ներ: Ու սա նող նե-
րից 20-ը հան դի սա ցել են ՀՀ սահ մա նա-
մերձ շր ջան նե րի բնա կիչ ներ: Դպ րո ցա-

կան նե րը բա ժան վել են եր կու խմ բե րի` 
1-ին խմ բում ը նդ գրկ վել են 11-14, 2-րդ 
խմ բում` 15-17 տա րե կան նե րը: Ու սա նող-
նե րի 2 խմ բե րում ը նդ գրկ վել են սահ մա-
նա մերձ շր ջան նե րում ապ րող 15 տղա-
ներ և 15 աղ ջիկ ներ, ի նչ պես նաև ՀՀ 
տար բեր շր ջան նե րում ապ րող 30 ու սա-
նող ներ: Հե տա զոտ վող բո լոր խմ բե րում 
նե րառ վել են հա վա սար քա նա կու թյամբ 
տղա ներ և աղ ջիկ ներ:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
տվել բա ցա հայ տե լու մի շարք օ րի նա-
չա փու թյուն ներ: Այս պես` սո ցի ա լա կան 
տագ նա պի պայ ման նե րում ապ րող սո-
վո րող նե րի մի ջանձ նային հա րա բե րու-
թյուն նե րի հե տա զոտ ման ար դյուն քում 
բա ցա հայտ վել է ագ րե սիվ դե ռա հաս-
նե րի վար քային հա կա դիր դրս ևո րում-
նե րի մի ա ժա մա նա կյա ար տա հայտ-
վա ծու թյուն, ո րը ար տա հայտ վում է 
ե սա սի րու թյան ու ա լտ րո ւիզ մի, ավ-
տո րի տա րիզ մի ու են թարկ վո ղու թյան, 
կաս կա ծամ տու թյան ու կախ վա ծու թյան 
դրս ևո րում նե րով: Ար դյունք նե րի այս-
պի սի բազ մա զա նու թյու նը վկա յում է 
դե ռա հաս նե րի ներ քին կոնֆ լիկ տայ նու-
թյան, սե փա կան «ես»-ի ու ար ժեք նե րի 
նկատ մամբ նրանց հա կա դիր պատ կե-
րա ցում նե րի մա սին:

(գ ծա պատ կեր թիվ 1)
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 Թիվ 1 գծա պատ կե րի և թիվ 1 ա ղյու-
սա կի ցու ցա նիշ նե րում նշ ված են սո-
վո րող նե րի ան ձնային հատ կա նիշ նե րի 
չա փում նե րից ստաց ված հան րա գու-
մա րային ար դյունք նե րի տո կո սային 
ար տա հայտ վա ծու թյու նը և ագ րե սի-
այի միջև ե ղած կա պը՝ ը ստ Սպիր մե նի 
սանդ ղա կի: Վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց 
են տա լիս, որ սո վո րող նե րի ագ րե սի այի 
բարձր մա կար դա կի և « կեղծ» ա լտ րո ւ-
իզ մի, ի նչ պես նաև կաս կա ծամ տու թյան 
միջև գո յու թյուն ու նի ակ տիվ, փոխ կա-
պակց վա ծու թյան կապ: 

ա ղյու սակ թիվ 1

ագրեսիվությանբարձրմակարդակ

կասկածամտություն rs=0.727

«կեղծ»ալտրու իզմ rs=0.645

կախվածություն rs=0.375

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի ու 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու-
ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
եզ րա կաց նե լու, որ սո ցի ա լա կան լար-
վա ծու թյան պայ ման նե րում ագ րե սի այի 
բարձր մա կար դակն ու ղիղ հա մե մա տա-
կան է դե ռա հաս նե րի խմ բում գտն վող 
սո վո րող նե րի հա մար ժեք սո ցի ա լա կան 
ըն կալ ման հնա րա վո րու թյուն նե րին, հա-
մա ձայն ո րի` որ քան մեծ է դե ռա հաս նե-
րի ագ րե սի այի մա կար դա կը, այն քան 
ցածր է նրանց կող մից ի րա կա նու թյան 
օբյեկ տիվ ըն կալ ման և գնա հատ ման 
կա րո ղու թյու նը, մի ջա վայ րի հա րա բե-
րու թյուն նե րի նկատ մամբ հան դուր ժո-
ղա կա նու թյու նը: 

Այ նու հետև հա մե մատ վել են դե-
ռա հաս նե րի ոչ հա մար ժեք ի նք նագ-
նա հա տա կա նի, հա վակ նու թյուն նե րի 
մա կար դա կի և ագ րե սի այի կա պի բա-
ցա հայտ ման չա փում նե րի ար դյունք նե-
րը: Այս պես` ագ րե սի այի բարձր մա կար-
դակ ու նե ցող դե ռա հաս նե րի խմ բում 
նկատ վում է ցածր ի նք նագ նա հա տա կա-
նի մի տում գրե թե բո լոր սանդ ղակ նե րի 
ցու ցա նիշ նե րում հատ կա պես հե ղի նա-

կու թյան և ի նք նավս տա հու թյան սանդ-
ղակ նե րում. բա ցա ռու թյուն է կազ մում 
բնա վո րու թյու նը: Հե տա զոտ վող նե րի 
խմ բե րում բնա վո րու թյու նը, նրանց կող-
մից գնա հատ վե լով սանդ ղա կի մի ջին և 
նույ նիսկ բարձր մա կար դակ նե րում, վկա-
յում է այն մա սին, որ ագ րե սի այի բարձր 
մա կար դակ ու նե ցող դե ռա հաս  նե րը չեն 
կա րո ղա նում գի տակ ցել և օբյեկ տի վո-
րեն գնա հա տել ի րենց ագ րե սի վու թյան 
բնու թագ րե րը: Նրանց կար ծի քով` դա 
նույ նիսկ ի րենց մի ջա վայ րում ըն դուն-
վող վար քի լա վա գույն տար բե րակ նե րից 
մեկն է: Դե ռա հաս նե րի ցածր ի նք նագ-
նա հա տա կա նը զու գակց վում է հա վակ-
նու թյուն նե րի բարձր մա կար դա կի հետ, 
ո րն ի նք նին ներ քին հա կա մար տու թյան 
կոնֆ լիկ տայ նու թյան ար դյունք է: Հա-
վակ նու թյուն նե րի բարձր մա կար դակ է 
նկատ վում նաև 15-17 տա րե կան պա տա-
նի նե րի մոտ, ո րը սա կայն չի ու ղեկց վում 
ցածր ի նք նագ նա հա տա կա նով:

 Սո վո րող նե րի հա ղոր դակ ցա կան 
դիր քո րոշ ման չա փում նե րի ար դյուն քում 
ԲՈւՀ–ե րում սո վո րող ու սա նող նե րը կա-
րո ղա նում են հնա րա վո րինս օբյեկ տի-
վո րեն գնա հա տել ի րենց հետ տե ղի 
ու նե ցող ներ քին ու վար քագ ծում ար տա-
ցոլ վող փո փո խու թյուն նե րի բնու թագ-
րե րը: Մինչ դեռ սահ մա նա մերձ գո տում 
ապ րող ու սա նող աղ ջիկ նե րի 48%-ը 
ի րենց բնու թագ րում են որ պես « սահ-
մա նա փակ մե ծա հա սակ», ի սկ 45%-ը` 
« կոնֆ լիկ տային մե ծա հա սակ»: Ու սա նող 
աղ ջիկ նե րի 93%-ի մոտ առ կա է «ձևա-
կան ծնող» մի տու մը: 

Ծ նող նե րի վե րա բե րյալ դե ռա հաս նե-
րի և ու սա նող նե րի կար ծի քը պար զա-
բա նող մե թո դի կայի («ADOR») ար դյունք-
նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ 
դե ռա հաս նե րը ի րենց ծնող նե րի վե րա-
բեր մուն քը գնա հա տում են որ պես դի-
րեկ տիվ, թշ նա մա կան, դի տարկ վում են 
նաև սե ռային տար բե րու թյուն ներ: Ի րենց 
մայ րե րին գնա հա տե լիս տղա նե րի ցու-
ցա նիշ նե րում գե րակշ ռում է թշ նա մանքն 
ու ավ տո րի տա րու թյու նը:
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 Թիվ 2 գծա պատ կեր նե րի ար դյունք-
նե րի վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա-
լիս ո րոշ օ րի նա չա փու թյուն նե րի առ կա-
յու թյուն: Այս պես` տղա նե րի նկատ մամբ 
մոր թշ նա մու թյունն ար տա հայտ վում է 
մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րում մոր կող մից դրս ևոր ված ագ րե սի-
վու թյան և չա փա զանց խս տու թյան մեջ: 
Մայ րե րի հա մար տղա ներն ըն կալ վում են 
որ պես մր ցա կից, ո րին ան հրա ժեշտ է ճն-
շել` սե փա կան կար ևո րու թյու նը հաս տա-
տե լու հա մար: Հե տա զո տու թյան ավ տո-
րի տա րու թյան սանդ ղա կը ցույց է տա լիս, 
որ որ դի նե րի հետ ի րենց փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րում մայ րե րի ի նք նու րույ նու-
թյունն ըն կալ վում է որ պես իշ խա նու թյան 
մի ան շա նակ թե լադ րանք: Դի տարկ վում 
է նաև հա մոզ մունք, որ մայ րե րը ի րենց 
չեն ըն կա լում որ պես ի նք նու րույն ան ձ, 
որ դե ռա հաս նե րը ու նեն ի րենց սե փա-
կան մտ քե րը, զգաց մունք նե րը, պատ կե-
րա ցում նե րը: Մայ րե րը ներ կա յա նում են 
որ պես « կույր» իշ խա նու թյուն, ո ւժ, ո րին 
պետք է են թարկ վել: 

Հայ րե րի նկատ մամբ տղա նե րի գնա-
հա տա կա նի ցու ցա նիշ նե րի քն նար-
կում նե րը ցույց են տա լիս, որ այս տեղ 
ևս գե րակշ ռում է ավ տո րի տա րու թյան 
սանդ ղա կը: Ը ստ հայ րե րի կար ծի քի` 
որ դին պետք է ա մեն ի նչ ի մա նա ի նք-
նու րույն: Աղ ջիկ նե րի գնա հա տա կա նը 
մոր նկատ մամբ ցու ցա նիշ նե րում գե-
րակշռում են դի րեկ տի վու թյան, ավ տո-
րի տա րու թյան սանդ ղակ նե րը: 

Մայ րե րին դի րեկ տիվ գնա հա տող 
աղ ջիկ ներն ը նդ գծում են նրանց կող-
մից դրս ևոր վող խիստ և դա ժան հս կո-
ղու թյու նը, ա մեն ին չում ի րենց նկատ-
մամբ ան հար կի մի ջամ տու թյուն ներն ու 
ա րարք նե րի նկատ մամբ բա ցա սա կան 
գնա հա տա կան նե րը, ո րոնք գե րա դա-
սում են խիստ պա տի ժը` հա մոզ ված 
լի նե լով ի րենց ա րարք նե րի ու գնա հա-
տա կան նե րի ճշ մար տա ցի ու թյան ու ար-
դա րու թյան մեջ: Ավ տո րի տա րու թյան 
սանդ ղա կի ցու ցա նիշ նե րում դե ռա հաս-
նե րի կար ծի քով մայ րե րը գրե թե հոգ չեն 
տա նում ի րենց նկատ մամբ, չեն կի սում 
նրանց զգաց մունք նե րը և ապ րում նե րը: 
Այս պի սի հա րա բե րու թյուն նե րում գե-
րակշ ռում է օ տա րա ցու մը:

 Հայ րե րի նկատ մամբ աղ ջիկ դե ռա-
հաս նե րի գնա հա տա կան նե րում գե-
րակշ ռում են ավ տո րի տա րու թյան և 
թշ նա ման քի սանդ ղակ նե րը: Հոր վե րա-
բեր մուն քը գնա հա տե լով թշ նա մա կան` 
աղ ջիկ դե ռա հաս նե րի մոտ նկատ վում 
է հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման 
այն պի սի ոճ, ո րը տա նում է հայ րե րի և 
դուստ րե րի միջև հու զա կան կա պե րի 
խախտ ման, ի նչն էլ իր հեր թին հան գեց-
նում է լար վա ծու թյան ա ճի և դե ռա հա-
սի հո գե կան վի ճա կի ու վար քագ ծի ան-
կա յու նու թյան: Հայ րե րին գնա հա տե լով 
ավ տո նոմ` դե ռա հաս աղ ջիկ նե րը նրանց 
ըն դու նում են որ պես մար դու, ո ւմ հետ 
հնա րա վոր չէ հա մա գոր ծակ ցել կամ բա-
նակ ցել: Դե ռա հաս նե րի ագ րե սի վու թյու-

 (գ ծա պատ կեր թիվ 2)
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նը հան դի սա նում է որ պես ստեղծ ված 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում հար մար-
մանն ո ւղղ ված պաշտ պա նա կան հա-
կազ դում սե փա կան ան ձը հաս տա տե-
լու, իր ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյունն 
ը նդ գծե լու հա մար: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ դե ռա հաս նե-
րի և ծնող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րում դի տարկ վում է հո գե բա նա կան 
ան ջր պետ, ո րն իր հեր թին ար գե լում է 
մտեր միկ, հու զա կան կա պե րի զար գա-
ցու մը, ին չը հան գեց նում է փո խա դարձ 
ան վս տա հու թյան, դե ռա հաս նե րի հիմ-
նախն դիր նե րին ծնող նե րի ան տե ղյա-
կու թյան, դե ռա հաս նե րի օ տա րաց ման, 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան կորս-
տի զգաց ման խո րաց ման: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս նաև, որ 
սո ցի ա լա կան տագ նա պի պայ ման նե-
րում ապ րող դե ռա հաս նե րի ան ձնային 
ո րակ նե րի հեն քային բա ղադ րա մա-
սե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը, որ-
պես օ րի նա չա փու թյուն, վտանգ ված է: 

Դի տարկ վող հա կազ դում նե րը, ո րոնք 
ո ւղղ ված են կյան քի ա մե նա տար բեր 
ի րա վի ճակ նե րի, դժ վա րու թյուն նե րի, 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան տար բեր պայ-
ման նե րի, ի նչ պես նաև մի ջանձ նային 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կոնֆ լիկտ-
նե րի հաղ թա հար մա նը, բնու թագ րում են 
նաև սո վո րող նե րի հո գե բա նա կան ան-
վտան գու թյան պահ պան մանն ո ւղղ ված 
գի տակց ված ու չգի տակց ված մո տիվ նե-
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ( (: Ել-
նե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րում 
դի տարկ վող բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի 
ար տա հայտ վա ծու թյան վտան գա վոր 
մի տում ներ ու նե ցող բնու թագ րե րից, 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րում 
դրս ևոր վող ան ձնային հա կա սա կան 
ո րակ նե րից՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան պահ-
պան ման գոր ծըն թա ցը շա րու նա կա կան 
է, դի նա միկ, և միև նույն ժա մա նակ այն 
ըն թա նում է սո վո րող նե րի հար մար ման 
ակ տիվ գոր ծըն թա ցին զու գա հեռ:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
13.02.2015
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АДАПТАЦИЯКАКОСНОВНАЯФУНКЦИЯОБЕСПЕЧЕНИЯПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИУЧАЩИХСЯВУСЛОВИЯХСОЦИАЛЬНОГОНАПРЯЖЕНИЯ

 МЕЛЬС МКР ТУ МЯН 
Ар мянс кой го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни Ха ча ту ра Або вя на за ве ду ю щий 

ка фед рой те о рии и ис то рии пси хо ло ги и, док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

 ЛИ ЛИТ МКР ТУ МЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни Ха ча ту ра Або вя на,  

до цент ка фед ра те о рии и ис то рии пси хо ло ги и, кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук 

АН НА ГЕ ВОР ГЯН
 Ва над зорс кий го су дарст вен ный уни вер си тет име ни Ова не са Ту ма ня на,  

пре по да ва тель ка фед ры пси хо ло гии и со ци о ло ги и, зам де кана фа куль те та пе да го ги ки 

В стат ье об суж да ют ся проб ле мы адап та ции и пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти уча щих ся в 
ус ло ви ях со ци аль но го нап ря же ни я. Ав то ры расс мат ри ва ют про цесс адап та ции как ак тив ное 
вза и мо дейст вие пси хо фи зи о ло ги чес ких сис тем ор га низ ма, вс ледст вие че го ко ор ди ни ру ет ся 
вза и мо дейст вие функ ци о наль ных под сис тем для сох ра не ния це лост нос ти ор га низ ма и про
цес са обес пе че ния пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти лич нос ти уча щих ся. Экс пе ри мен таль ным 
пу тем вы яв ле на спе ци фи ка по ве ден чес ких из ме не ний, а так же осо бен нос ти по ло вых и воз
раст ных раз ли чий пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти уча щих ся.
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 Հոդ վա ծում խոս վում է շփ ման մա սին՝ 
որ պես ան ձի բա զային պա հանջ մունք: 
Տր վում է շփ ման սահ մա նու մը, ա ռանձ-
նաց վում նրա տի պե րը, ֆունկ ցի ա նե րը և 
տե սակ նե րը: Ադ րա դարձ է կա տար վում 
շփ ման գա ղա փա րի ա ռա ջաց մա նը փոքր 
պատ մա կան է քս կուր սի տես քով, ի նչ պես 
նաև մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում աշ-
խար հի հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ նե րի 
կար ծիք նե րին: Դի տարկ վում և վեր լուծ-
վում են նրանց կող մից ա ռաջ քաշ ված 
հա կա սա կան գա ղա փար նե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ փսև դո-հա մա պա տաս-
խա նող, ա սի մետ րիկ-հա մա պա տաս խա-
նող, ռե ակ տիվ-հա մա պա տաս խա նող, 
փո խա դարձ-հա մա պա տաս խա նող, ֆոր-
մալ-դե րային, աշ խար հիկ շփում: 

 Մեր օ րե րում շփումն իր ա վան դա կան 
ի մաս տով սկ սում է աս տի ճա նա բար դուրս 
մղ վել կեն ցա ղից. մարդ – մարդ շփումն իր 
տե ղը գնա լով զի ջում է մարդ - տեխ նի-
կա հա րա բե րու թյուն նե րին, ին չի ար դյուն-
քում մարդ կանց միջև ան ձնա կան շփու մը 
խիստ պա կա սում է: Մար դիկ ի րար հետ 
շփ վում են հե ռա խոս նե րի, սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րի և այլ հե ռա կո մու նի կա ցի ոն մի-
ջոց նե րով: Ար դյուն քում թվում է, որ շփ-
վում ե նք ի րար հետ, սա կայն ի րա կա նում 
շփ ման պա հանջ մուն քը մե զա նում մնում 
է չբա վա րար ված, ին չը, բնա կա նա բար, 
չի կա րող չանդ րա դառ նալ մեր հո գե կան 
աշ խար հի, ար ժե հա մա կար գի մի մյանց 
ըն կա լե լու և մեզ՝ շր ջա պա տում մա տու-
ցե լու, այ սինքն՝ ը նդ հա նուր առ մամբ մեր 
վար քի վրա: Ի սկ ի ՞նչ է ի րե նից ներ կա-
յաց նում շփու մը, կամ ի ՞ն չու է այն մեզ հա-
մար այդ քան կար ևոր: 

Նախ պետք է տալ այս գա ղա փա րի 

սահ մա նու մը, ո րից հե տո մի այն ան դրա-
դառ նալ նրա` ան ձի հո գե բա նու թյան վրա 
թո ղած ազ դե ցու թյա նը: Հո գե բա նու թյան 
մեջ շփու մը բնո րոշ վում է որ պես եր կու 
և ա վե լի մարդ կանց փոխ գոր ծու նե ու-
թյուն, ո րոնց միջև տե ղի է ու նե նում ճա-
նա չո ղա կան կամ ա ֆեկ տիվ-գ նա հա տո-
ղա կան ( հու զա կան-գ նա հա տո ղա կան) 
բնույ թի տե ղե կատ վու թյան փո խա նա-
կում [1, էջ 232]:

 Կա տա րենք մի փոքր պատ մա կան 
է քս կուրս. շփու մը որ պես հո գե բա նա կան 
խն դիր սկ սեց ձևա վոր վել 20-րդ դա րի 
20-30-ա կան թվա կան նե րին. հի շյալ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում այդ խնդ րի ձևա-
վոր ման աշ խա տանք նե րը զու գա հե ռա-
բար կա տար վում է ին աշ խար հի գրե թե 
բո լոր աշ խար հա մա սե րում: Այս խնդ րի 
լու սա բան ման ա ռա ջին փոր ձա ռու նե րից 
էր ռուս հայտ նի հո գե բան, Ռու սաս տա-
նում ռեֆ լեք սո լո գի այի հիմ նա դիր Վ.Մ. 
Բեխ տերյ ևը, ով գրել է, որ շփու մը ծա-
ռա յում է որ պես մարդ կանց` խմ բե րում 
մի ա վո րե լու մե խա նիզմ և ան ձի սո ցի ա-
լա կա նաց ման պայ ման: Նա տա րան ջա-
տել է շփ ման եր կու յու րա հա տուկ տիպ` 
ներշն չում և ըն դօ րի նա կում [2, էջ 8]: 
Վ.Մ. Բեխ տերյ ևը շփ ման ժա մա նակ մի 
մար դու` մյու սի վրա ազ դե լու գոր ծըն-
թա ցում ա ռանձ նա հա տուկ դեր է հատ-
կաց րել գա ղա փար նե րի, զգաց մունք-
նե րի և զգա ցում նե րի ան գի տակ ցա կան 
ներշնչ մանն ա ռանց հա մոզ մունք նե րի և 
ա պա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան ձևե րի 
[3, էջ 16-21]: Շփ ման մնա ցյալ տի պե րին 
կանդ րա դառ նանք ներ քո շա րադ րյա լում, 
սա կայն մինչ այդ, ա վե լի հաս կա նա լի 
լի նե լու հա մար, հի շա տա կենք շփ ման մի 
քա նի սահ մա նում ներ: 

ԱՐՏՅՈՄ ՂԵ ՎՈՆԴՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա ն, 

ընդ հա նուր հո գե բա նու թյան ամ բի ո ն, հայ ցորդ

Շ ՓՈՒ ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԱՆ ՁԻ ԲԱ ԶԱՅԻՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՄՈՒՆՔ



213

Հո գե բան Ա. Վոլ կո վան իր «Շփ ման 
հո գե բա նու թյուն» գր քում տա լիս է հետ-
ևյալ սա հա մա նու մը. «Շ փու մը – բարդ և 
բազ մա կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րը նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող է հան-
դես գալ և´ որ պես մարդ կանց` մի մյանց 
հան դեպ հա րա բե րու թյան գոր ծըն թաց, 
և´ որ պես մի մյանց վրա ազ դե ցու թյան 
գոր ծըն թաց, և´ որ պես մի մյանց փո խա-
դարձ հաս կա նա լու, մի մյանց ապ րում-
նե րը կի սող գոր ծըն թաց»: Նա նշում է, 
որ հո գե բա նու թյան մեջ բա ցա կա յում է 
շփ ման ըն դուն ված մի աս նա կան սահ-
մա նու մը: Որ պես կա նոն՝ տր վում է նկա-
րագ րող սահ մա նում, ո րը մատ նան շում 
է հիմ նա կա նում շփ ման կող մե րը կամ 
ֆունկ ցի ա նե րը [4, էջ 50-51]: 

 Շփու մը կա րե լի է դի տար կել որ պես 
կո մու նի կա ցի ա, սուբյեկտ նե րի փոխ գոր-
ծակ ցու թյան յու րա հա տուկ ձև կամ գոր-
ծու նե ու թյուն: Գաղտ նիք չէ, որ ան գլա լե-
զու մշա կույ թում «շ փում» բառ գո յու թյուն 
չու նի, դրան փո խա րի նում է « կո մու-
նի կա ցի ա» բա ռը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ա րևմտյան հրա պա րա կում նե րում խոս-
վում է մի այն կո մու նի կա տիվ գոր ծըն-
թաց նե րի մա սին, ո րի հետ ևան քով մեզ 
մոտ կա րող է ա ռա ջա նալ «շ փում» և « կո-
մու նի կա ցի ա» բա ռե րի հո մա նիշ լի նե լու 
միտ քը: Ռուս հո գե բան Վ.Ի. Ֆե ֆե լո վան 
իր աշ խա տու թյուն նե րից մե կում նշում է, 
որ «շ փում» բա ռի մեջ ներդր ված է ա վե-
լի ան ձնա կան, զրու ցա կից նե րի հոգ ևոր 
կապ, ի սկ « կո մու նի կա ցի ան» են թադ-
րում է ա վե լի գործ նա կան, սուբյեկտ նե-
րի փոխ գոր ծակ ցու թյան ռա ցի ո նալ գա-
ղա փա րա կան ո ւղղ վա ծու թյուն [5, էջ 34]: 
Նա են թադ րում է, որ վե րո հի շյալ եր կու 
գա ղա փար նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը 
տար բեր է, մաս նա վո րա պես` ը նդ հա նու-
րի հա րա բե րու թյուն (կու մու նի կա ցի ա) և 
մաս նա վո րի հա րա բե րու թյուն (շ փում): 
Ոչ միշտ են կո մու նի կա ցի ա նե րի տե-
սակ նե րը հան դի սա նում շփում, սա կայն 
ցան կա ցած շփում հան դի սա նում է կո-
մու նի կա ցի այի մաս նա վոր ձև: Կո մու նի-
կա ցի ա ա սե լով` հաս կա նում ե նք եր կու 

հա մա կար գե րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
ո րի ըն թաց քում մի հա մա կար գից մյու սին 
փո խանց վում է տե ղե կատ վու թյուն կրող 
ազ դան շան: Կո մու նի կա ցի ան բնո րոշ է 
և´ տեխ նի կա կան հա մա կար գե րին, և´ 
մարդ-տեխ նի կա փոխ հա րա բե րու թյա նը, 
և´ մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյա նը: 
Վեր ջին տե սա կը վե րա բե րում է շփ մա նը: 

Անդ րա դառ նանք շփ մա նը՝ որ-
պես սուբյեկտ նե րի փոխ գոր ծակ ցու-
թյան յու րա հա տուկ ձևի: Հա ճախ շփու-
մը հաս կաց վում է որ պես սուբյեկտ նե րի 
փոխ գոր ծակ ցու թյուն: Բ.Ֆ. Լո մո վը դի-
տար կում է շփու մը որ պես մար դու` այլ 
ան ձանց հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան ձև: Ոչ 
ան մի ջա կան կեն դա նի շփու մը են թադ-
րում է, հա մա ձայն Կ.Ս. Ստա նիս լավս կու 
խոս քե րի, « հան դի պա կաց հո սանք»: Նրա 
յու րա քան չյուր ակ տում շփ վող մարդ-
կանց գոր ծո ղու թյուն նե րը մի ա վոր ված 
են նոր ո րակ ներ ու նե ցող (հա մե մա տած 
մաս նա կից նե րից յու րա քան չյու րի ա ռան-
ձին գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ) ի նչ-որ ամ-
բող ջու թյան մեջ: Շփ ման « մի ա վոր» են 
հան դի սա նում դիր քո րո շում նե րի, պատ-
կե րա ցում նե րի, տե սա կետ նե րի փոխ հա-
րա բե րու թյուն ներն ար տա հայ տող ի նք-
նա տիպ ցիկ լե րը, ո րոնք շատ ի նք նա տիպ 
ու ղիղ և ա նուղ ղա կի փո խա կերպ վում են 
շր ջա նառ վող տե ղե կատ վու թյան հոս-
քում: Այս պի սով` շփ ման կա տե գո րի ան 
ը նդ գր կում է հա րա բե րու թյուն նե րի հա-
տուկ դաս, մաս նա վո րա պես` « սուբյեկտ-
սուբյեկտ» փոխ հա րա բե րու թյու նը: Այդ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վեր լու ծու-
թյան ար դյուն քում բա ցա հայտ վում են ոչ 
թե այս կամ այն սուբյեկ տի գոր ծո ղու թյու-
նը կամ ի րար նկատ մամբ ազ դե ցու թյու-
նը, այլ ի րենց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
գոր ծըն թա ցը, ո րում հայտ նա բեր վում է 
օ ժան դա կու թյուն (կամ հա կազ դե ցու-
թյուն), հա մա ձայ նու թյուն (կամ հա կա-
սու թյուն) և այլն [6, էջ 249]: Սա կայն կան 
հո գե բան ներ, ո րոնք յու րո վի են մո տե-
նում շփ մա նը և փոխ գոր ծակ ցու թյա նը` 
դի տար կե լով վեր ջինս մի այն որ պես շփ-
ման կող մե րից մե կը: 
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Ռուս սո ցի ա լա կան հո գե բան և սո ցի ո-
լոգ Գ.Մ. Ա նդ րե ևան շփ ման մեջ ա ռանձ-
նաց նում է պեր ցեպ տիվ, կո մու նի կա տիվ 
և ին տե րակ տիվ ե րեք փոխ կա պակց-
ված կող մեր: Շփ ման պեր ցեպ տիվ կող-
մը կազմ ված է զրու ցա կից նե րի` ի րար 
ըն կա լու մից և այդ հիմ քի վրա փո խըմ-
բռն ման հաս տա տու մից, կո մու նի կա տիվ 
կող մը` զրու ցա կից նե րի միջև տե ղե կատ-
վու թյան փո խա նա կու մից, ի սկ ին տե րակ-
տիվ կող մը` զրու ցա կից նե րի միջև փոխ-
գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու մից: Այս 
գա ղա փա րի հե ղի նա կը պն դում է, որ հի-
շյալ կող մերն ի րա կան շփ ման ժա մա նակ 
ար տա հայտ վում են մի ա սին այս կամ այն 
աս տի ճա նի ը նդ գծ վա ծու թյամբ: Շփ ման 
կող մե րի ա ռանձ նա ցու մը հնա րա վոր 
է մի այն որ պես վեր լու ծու թյան հնարք, 
որ քան էլ ջա նանք ա ռանձ նաց նել « մա-
քուր» կո մու նի կա ցի ա ա ռանց ըն կալ ման 
և փոխ գոր ծակ ցու թյան, կամ « մա քուր» 
ըն կա լում [7, էջ 64-90]: 

Կ լի նի կա կան հո գե բան Էդ վարդ Է. 
Ջոուն սը և հո գե վեր լու ծա բան Հա րոլդ Բ. 
Ջե րար դը, հիմք ըն դու նե լով մի մյանց հա-
կազ դու մե րի հա մա պա տաս խա նու թյան 
գա ղա փա րը, ա ռանձ նաց րել են փոխ գոր-
ծա կա ցու թյան 4 տի պեր` 

• փսև դո-հա մա պա տաս խա նող.
• ա սի մետ րիկ-հա մա պա տաս խա-

նող.
•  ռե ակ տիվ-հա մա պա տաս խա նող. 
• փո խա դարձ-հա մա պա տաս խա-

նող:
Հա կիրճ ան դրա դառ նանք վե րո հի շյալ 

տի պե րից յու րա քան չյու րին. փսև դո-հա-
մա պա տաս խա նող կոչ վում է այն փոխ-
գոր ծակ ցու թյու նը, ե րբ զրու ցա կից նե րից 
ոչ մե կը ու շադ րու թյուն չի դարձ նում դի-
մա ցի նին` բա ցա ռե լով խո սե լու ժա մա նա-
կի հար ցը: Այդ պի սի օ րի նակ է հան դի սա-
նում խա ղե րի ժա մա նակ մի աս նա կան 
ծի սա կար գե րի կա տա րու մը, ի նչ պի սիք 
ե ն՝ հան դի պու մը, բա ժա նու մը, ող ջու նու-
մը, պաշ տո նա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի 
ժա մա նակ փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: 

Ա սի մետ րիկ-հա մա պա տաս խա նող 

փոխ գոր ծակ ցու թյան ժա մա նակ մաս-
նա կից նե րից մեկն է ու նե նում գոր ծո-
ղու թյուն նե րի պլան, այն դեպ քում, ե րբ 
մյուս մաս նա կի ցը կա րող է մի այն ար-
ձա գան քել դի մա ցի նի գոր ծո ղու թյուն-
նե րին՝ ու նե նա լով սե փա կան նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րը ի րա կա նաց նե լու խիստ 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ: 
Այս պի սի օ րի նակ կա րող է հան դի սա նալ 
դա սա վան դու մը, հար ցազ րույ ցը: 

Ռե ակ տիվ – հա մա պա տաս խա նող 
փոխ գոր ծակ ցու թյունն են թադ րում է, որ 
մաս նա կից նե րից յու րա քան չյուրն ար-
ձա գան քում է մի այն դի մա ցի նի վեր ջին 
գոր ծո ղու թյա նը՝ չու նե նա լով փոխ գոր-
ծակ ցու թյան սե փա կան պլան, ի նչ պես 
դա լի նում է ոչ կա պակց ված, ան կա նոն 
զրույց նե րի ժա մա նակ, ե րբ զրու ցա կից-
նե րը մի թե մայից ան ցնում են մեկ ու-
րի շի: Այս պի սի փոխ գոր ծակ ցու թյու նը 
սահ մա նա փակ է հա սա րա կու թյան մեջ 
ըն դուն ված ը նդ հա նուր և մաս նա վոր 
կա նոն նե րով, ո րը թե լադ րում է տվյալ 
ի րա վի ճա կը: Վե րը շա րադ րա ծից կա րող 
ե նք ա սել, որ մար զա դահ լի ճում « ռե ակ-
տիվ» զրույ ցը տար բեր վում է քա ղա քա-
կան ա կում բում տե ղի ու նե ցող « ռե ակ-
տիվ» զրույ ցից: 

Փո խա դարձ-հա մա պա տաս խա նող 
փոխ գոր ծակ ցու թյունն են թադ րում է 
մաս նա կից նե րի մոտ առ կա նպա տակ և 
պլան, ի նչ պես նաև մի մյանց գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հան դեպ ար ձա գանք: Այս պի-
սի օ րի նակ են հան դի սա նում բա նակ ցու-
թյուն նե րը կամ գի տա կան բա նա վե ճե րը: 

Ա մե րի կյան հո գե բան ներ Ստեյն բեր գը 
և Միլ լե րը վեր լու ծել են փոխ գոր ծակ ցու-
թյու նը նույն դիր քե րից՝ մաս նա կից նե-
րի հա մար ա ռանձ նաց նե լով եր կու հիմ-
նա կան հնա րա վոր կողմ նո րո շում ներ՝ 
հսկո ղու թյան և հաս կա ցո ղու թյան: Հս-
կո ղու թյան կողմ նո րո շու մը են թադ րում 
է ի րա վի ճա կի և դի մա ցին նե րի վար քի 
հս կո ղու թյան, կա ռա վար ման ձգ տում, 
ի սկ հաս կա ցո ղու թյան կողմ նո րո շումն 
իր մեջ նե րա ռում է ու րիշ նե րի վար քը և 
ի րա վի ճա կը հաս կա նա լու ձգ տում: Հե-
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ղի նակ նե րը մատ նան շում են, որ վե րո-
հի շյալ եր կու կողմ նո րո շում նե րը շատ 
հա ճախ գո յակ ցում են, կա րող են հատ-
վել, նրանց միջև սահ ման ներ չկան: Այս 
եր կու կողմ նո րո շում նե րի ա ռանձ նաց ման 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս շո շա փել 
շփ ման ո րո շա կի հե տաքր քիր օ րի նա չա-
փու թյուն ներ: Այդ պի սով՝ «հս կող նե րը» 
և « հաս կա ցող նե րը» զրույ ցի ժա մա նակ 
ու նե նում են խո սե լու և լռե լու ամ բող-
ջո վին տար բեր ռազ մա վա րու թյուն ներ. 
«հս կող նե րը» հա ճախ խո սում են ա վե լի 
շատ, քան այլ զրու ցա կից նե րը, նրանք, 
կար ծեք թե, փոր ձում են մո նո պո լի զաց-
նել ազ դե ցու թյու նը, ամ բող ջո վին կա պել 
այն ի րենց թե մա նե րի և նպա տակ նե րի 
հետ, ի սկ « հաս կա ցող նե րը» սո վո րա բար 
լռում են, լսում են, դի տում են, փոր ձում 
են հաս կա նալ [8, էջ 157-159]: 

Շ փու մը որ պես գոր ծու նե ու թյուն. Բ.Ֆ. 
Լո մո վը գրում է, որ լայն տա րա ծում է 
գտել շփու մը որ պես գոր ծու նե ու թյուն 
ար տա հայ տու թյու նը: Շփու մը դի տարկ-
վում է որ պես « գոր ծու նե ու թյան ձևե րից» 
մե կը, որ պես «շփ ման գոր ծու նե ու թյուն», 
« կո մու նի կա տիվ գոր ծու նե ու թյուն»: 
Մաս նա վո րա պես՝ հա ճախ նրան սահ մա-
նում են ոչ թե որ պես գոր ծու նու թյան, այլ 
որ պես « գոր ծու նե ու թյան պայ մա նի» կամ 
որ պես նրա « գոր ծու նե ու թյան կող մի»  
[5, էջ`245]: Հայտ նի հո գե բան և լինգ վիստ 
Ա.Ա. Լե ոնտ ևը գտ նում է, որ շփու մը գոր-
ծու նե ու թյան հա տուկ տե սակ է և հան-
դես է գա լիս որ պես կոմ պո նենտ, բաղ-
կա ցու ցիչ մաս (մի ա ժա մա նակ պայ ման) 
այլ ոչ կո մու նի կա տիվ գոր ծու նե ու թյան: 
Այս գա ղա փար նե րը կի սել ե ն Ա.Վ. Մուդ-
րի կը, Վ.Մ. Ցե լույ կոն և այլք, ի նչ պես նաև 
հա կա դար ձել են մի շարք հո գե բան ներ՝ 
Լ.Մ. Ար խա գելս կին, Դ.Ի. Դուբ րովս կին, 
Վ.Գ.Ա ֆա նաս ևը և այլք [9, էջ 19]: 

Շ փումն ա ռա վել ամ բող ջա կան բնու-
թագ րե լու հա մար դի տար կենք նրա տի-
պե րը: Ա մե նաընդ հա նուր դա սա կար գու մը 
հան դի սա նում է ան մի ջա կան և միջ նոր-
դա վոր ված շփու մը. ան մի ջա կան՝ ա ռանց 
միջ նորդ նե րի ու ղիղ շփում, միջ նոր դա

վոր ված՝ ե թե այն պայ մա նա վոր ված է 
ար տա քին գոր ծոն նե րով: Դա կա րող 
է լի նել նա խոր դող սե րունդ նե րի փոր-
ձը, զանգ վա ծային կո մու նի կա ցի ա նե րի 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը: Մենք ապ րում 
ե նք հա սա րա կու թյան մեջ և մե զա նից յու-
րա քան չյու րը կա տա րում է բազ մա թիվ 
ֆունկ ցի ա ներ` ծա ռայո ղա կան (պետ, են-
թա կա, ու սա նող, բժիշկ, դա տա վոր), ըն-
տա նե կան (մայր, հայր, ա մու սին, կին, 
դուստր, որ դի, եղ բայր) և այլն:

 Սո ցի ա լա կան ֆունկ ցի ա նե րով պայ-
մա նա վոր ված շփու մը կա նո նա կարգ ված 
է ի նչ պես բո վան դա կու թյամբ, այն պես է լ 
ձևով: Այդ պի սի շփումն ան վա նում են 
ֆոր մալ: Այս դեպ քում զրու ցա կից նե րը 
կա րող են մի մյանց մա սին ո չինչ չի մա-
նալ, քա նի որ դրա ան հրա ժեշ տու թյու նը 
չկա. զրու ցակ ցի ան ձն ի մա նա լու փո խա-
րեն վեր լու ծում են նրա սո ցի ա լա կան դե-
րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը: Ֆոր մալ 
շփ մա նը հա կա ռակ գո յու թյուն ու նի ոչ 
ֆոր մալ շփու մը: Դա ա վե լի շատ հա գե-
ցած է ան ձնա կան ի մաս տով, պայ մա նա-
վոր ված է այն պի սի ան ձնա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րով, ո րոնք հաս տատ վել են 
զրու ցա կից նե րի միջև: Ոչ ֆոր մալ շփ ման 
բարձր ձևն ըն կե րու թյունն է [10, էջ 15-16]:

 Կախ ված շփ ման ժա մա նակ օգ տա-
գործ վող տեխ նի կա նե րից և նպա տակ-
նե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետ ևյալ 
տի պե րը.

ա. Ֆոր մալդե րային շփում. կա նո նա-
կարգ ված է և՛ պա րու նա կու թյու նը, և՛ 
շփ ման մի ջոց նե րը զրու ցա կից նե րի սո ցի-
ա լա կան դե րե րով՝ հս կիչ և գնաց քի ո ւղ-
ևոր, ոս տի կան և օ րի նա խախտ, հո գե բան 
և հա ճա խորդ:

բ. Աշ խար հիկ շփում. ո րոշ վում է ֆոր-
մալ ջեր մու թյամբ: Յու րա հատ կու թյու նն  
այն է, որ մար դիկ գրե թե չեն շփ վում, 
խո սում են ոչ թե այն, ի նչ մտա ծում են, 
այլ այն, թե ի նչ է պետք ա սել նմա նա տիպ 
ի րա վի ճակ նե րում: Մարդ կանց կար ծիք-
նե րը այս կամ այն հար ցի շուրջ չու նեն ոչ 
մի նշա նա կու թյուն և չեն ո րո շում կո մու-
նի կա ցի ա նե րի բնույ թը: Աշ խար հիկ շփու-
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մը կրում է ծի սա կար գային բնույթ: 
գ. « Դի մակ նե րի կոն տակտ». ֆոր մալ 

շփում, ո րի ըն թաց քում բա ցա կա յում է 
հաս կա նա լու և զրու ցակ ցի ան ձնային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ-
նե լու ձգ տու մը: Շփ ման այս գոր ծըն թա-
ցում օգ տա գոծ վում են քա ղա քա վա րու-
թյան, խս տու թյան, ան տար բե րու թյան, 
մաս նակ ցու թյան և այլ դի մակ ներ, այ-
սինքն՝ դեմ քի ար տա հայ տու թյուն, ժես-
տեր, ստան դարտ ար տա հայ տու թյուն-
ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս քո ղար կել 
զրու ցակ ցի հան դեպ վե րա բեր մուն քը: 
Ո րոշ դեպ քե րում դի մակ նե րի կոն տակտն 
ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ան ձը չու նե նա 
ան ձնա կան շփում դի մա ցի հետ: 

դ. Մի ջանձ նային հոգ ևոր շփու մը. 
մարդ կանց միջև բա ցա հայ տում է ան ձի 
խոր քային հա մա կար գը: Հոգ ևոր շփու մը 
բնու թագր վում է մարդ կանց միջև փո-
խըմբռ նու մով, ի սկ նրա հիմ քում ըն կած 
է զրու ցակ ցի հան դեպ վս տա հու թյու նը: 

ե. Մա նի պու լյա տիվ շփում. ո ւղղ ված 
է զրու ցակ ցից մի ա կող մա նի օ գուտ քա-
ղե լուն՝ օգ տա գոր ծե լով ազ դե ցու թյան 
մա նի պու լյա տիվ տեխ նի կա ներ` շո ղո քոր-
թու թյուն, սուտ, ու ժի, թու լու թյան, բա րու-
թյան ցու ցադ րու թյուն, ա հա բե կում զրու-
ցակ ցի վրա՝ կախ ված նրա ան ձնային 
հատ կա նիշ նե րից:

զ. Գործ նա կան շփում. ո ւղղ ված է 
մարդ կանց ջան քե րի հա մախմբ մա նը 
և հա մա ձայ նեց մա նը՝ ը նդ հա նուր ար-
դյուն քի հաս նե լու և հա րա բե րու թյուն-
նե րի կար գա վոր ման նպա տա կով [11, է ջ  
634-635]:

 Ձեզ մոտ կա րող է հարց ձա գել, թե ո րն 
է շփ ման ֆունկ ցի ան: Նշեմ, որ շփ ման 
ֆունկ ցի ա ա սե լով՝ հաս կա նում են այն 
դե րերն ու խն դիր նե րը, ո րոնք ստանձ-
նում է շփու մը մար դու կեն ցա ղում: Շփ-
ման ֆունկ ցի ա նե րը բազ մա զան են և 
գո յու թյուն ու նեն դա սա կարգ ման տար-
բեր հիմ քեր: Դա սա կարգ ման ըն դուն ված 
հիմ քե րից են շփ ման փոխ կա պակց ված 
ե րեք կող մե րը կամ բնու թագ րե րը.

ա. պեր ցեպ տիվ՝ շփ ման ըն թաց քում 

մարդ կանց՝ մի մյանց ըն կա լե լու և հաս-
կա նա լու գոր ծըն թաց,

բ. տե ղե կատ վա կան՝ տե ղե կատ վու-
թյան փո խա նակ ման գոր ծըն թաց,

գ. ին տե րակ տիվ՝ շփ ման ըն թաց քում 
փոխ գոր ծո ղու թյան գոր ծըն թաց: 

Վե րո հի շյա լին հա մա պա տաս խան՝ 
ա ռանձ նաց վում են ա ֆեկ տիվ-կո մու նի-
կա տիվ, տե ղե կատ վա կան կո մու նի կա-
տիվ և կա նո նա վոր – կո մու նի կա տիվ 
շփ ման ֆունկ ցի ա ներ.

1. ա ֆեկ տիվկո մու նի կա տիվ (պեր
ցեպ տիվ) ֆունկ ցի այի հիմ քում ըն կած 
է դի մա ցի նին ըն կա լե լը և հաս կա նա լը, 
ո րն ո ւղղ ված է մար դու հո գե կան ո լոր տի 
կար գա վոր մա նը, քա նի որ շփու մը հան-
դի սա նում է մար դու հու զա կան վի ճա կի 
կար ևոր դե տեր մի նանտ: Ան ձի հու զա կան 
յու րա հատ կու թյուն նե րի ամ բողջ սպեկտ-
րը ա ռա ջա նում և զար գա նում է մարդ-
կանց շփ ման ժա մա նակ. կա տար վում է 
կամ հու զա կան վի ճակ նե րի մո տե ցում, 
կամ բևե ռա ցում, փո խա դարձ ու ժե ղա-
ցում կամ թու լա ցում:

2. տե ղե կատ վա կան – կո մու նի կա տիվ 
ֆունկ ցի ան եր կու ան հատ նե րի միջև 
ցան կա ցած ձևի տե ղե կատ վու թյան փո-
խա նա կումն է: Մարդ կային շփ ման ժա-
մա նակ տե ղե կատ վու թյան փո խա նա-
կումն ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյու նը. 
կա տար վում է եր կու ան հատ նե րի միջև, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րը հան դի սա նում 
է ակ տիվ սուբյեկտ. նա ան պայ ման են-
թադ րում է զրու ցա կից նե րի մտ քե րի, 
զգաց մունք նե րի և վար քի փոխ գոր ծակ-
ցու թյուն:

3. կա նո նա վոր – կո մու նի կա տիվ (ին
տե րակ տիվ) ֆունկ ցի ան մարդ կանց 
փոխ գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում մի աս-
նա կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ վար-
քի կար գա վո րումն է և ան մի ջա կան կազ-
մա կեր պու մը: Այդ գոր ծըն թա ցում մար դը 
կա րող է ազ դել մո տիվ նե րի, ծրագ րե րի, 
նպա տակ նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի կա-
տար ման և հս կո ղու թյան, ո րո շում նե րի 
ըն դուն ման վրա, այ սինքն՝ իր զրու ցակ-
ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բողջ պա րու-
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նա կու թյան վրա, այդ թվում փո խա դարձ 
ստի մու լյա ցի այի և վար քի կո րեկ ցի այի 
վրա [12, էջ 126-127]:

 Կար ծում ե նք, որ այս ա մե նից զատ, 
շատ կար ևոր է հաս կա նալ շփ ման նպա-
տա կը: Վեր ջինս կա րող է լի նել ֆունկ ցի-
ո նալ և օբյեկ տային: Շփ ման ֆունկ ցի ո-
նալ նպա տակ կա րող են հան դի սա նալ՝ 

• այլ մար դու օգ նու թյուն ցույց 
տա լը. 

• օգ նու թյան ստա ցու մը.
• զ րու ցակ ցի, հա մա տեղ խա ղի 

մաս նակ ցի, գոր ծըն կե րոջ փնտ րու մը. 
• ան ձի փնտ րու մը, ո րը կա րող է 

հաս կա նալ, կա րեկ ցել, գո վել. 
• ինք նաար տա հայ տու մը (շ փու մը 

նրանց հետ, ով քեր հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ցու ցադ րելու ո ւժ, խելք, կա րո ղու-
թյուն ներ, ըն դու նա կու թյուններ) .

• այլ ան ձին (ան ձանց) սե փա կան 
կամ հա մա մարդ կային ար ժեք ներ (ու
սում, դաս տի ա րա կու թյուն) հրամց նե լը. 

• դի մա ցի նի կար ծի քի, մտադ րու-
թյուն նե րի, վար քի փո փո խու թյուն: 

Օբյեկ տային նպա տակ նե րը կապ ված 
են զրու ցակ ցի ը նտ րու թյան հետ [9, է ջ 34]: 

Որ պես հոդ վա ծի եզ րա փա կիչ մաս՝ 
ան դրա դարձ կա տա րենք նաև շփ ման և 
ան հա տի խառն ված քի փոխ կա պակց վա-
ծու թյա նը: 

Ան ձի խառն ված քի հետ կապ ված ան-
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը թող նում են ի րենց ձե ռա գի րը շփ ման 
պրո ցե սի ըն թաց քում: Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով կար ևոր է դի տար կել շփ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը տար բեր 
խառն վածք ներ ու նե ցող զրու ցա կից նե րի 
միջև: Դի տար կե լով խառն ված քը՝ մենք 
նկա տի ու նենք շփ ման ըն թաց քում զրու-
ցակ ցի հետ կա ռու ցո ղա կան կող մը. մար-
դու բա րո յա կան հիմ քե րը պայ մա նա վոր-
ված են իր բնա վո րու թյամբ: Այս պի սով՝ 
ու սում նա սի րե լով սե փա կան խառն ված-
քի և բնա վո րու թյան ու ժեղ և թույլ կող-
մե րը, հնա վա րա վո րու թյուն կս տեղծ վի 
հաս կա նալ և ռեֆ լեքս նե րի աս տի ճա նի 
հասց նել վար քը, այ սինքն՝ ան հա տը կսո-

վո րի կա ռա վա րել ի նքն ի րեն, իր հույ զե-
րը և ա րարք նե րը: 

Շ փում և խառն վածք:
 Կո մու նի կա տիվ ո րակ նե րի զար գաց-

վա ծու թյան աս տի ճա նը մե ծա մա սամբ 
կան խո րոշ վում է խառն ված քի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով, ո րոնք կազ մում 
են ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը: 
Խառն վածք ան վա նում են այն հատ կու-
թյուն նե րի հա մա խում բը, ո րոնք բնու-
թագ րում են ան ձի վար քի և հո գե կան 
գոր ծըն թաց նե րի դի նա միկ ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը` ու ժը, ա ռա ջաց ման 
ա րա գու թյու նը, դա դա րու մը և փո փո խու-
թյու նը:

 Խառն վածքն ու նի իր զգա լի ազ գե-
ցու թյու նը ան ձի բնա վո րու թյան և վար-
քի ձևա վոր ման գոր ծում, ո րո շում է նրա 
ա րարք նե րը, ան հա տա կա նու թյու նը, 
այլ ան ձանց հետ հա րա բե րու թյուն նե-
րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Խառն-
վածքն է ո րո շում ան ձի դի նա մի կու թյու նը, 
սա կայն չի բա ցա հայ տում նրա հա մոզ-
մունք նե րը, հա յացք նե րը, հե տաքրք րու-
թյուն նե րը, ու նա կու թյուն նե րը: 

Չ կան լավ կամ վատ խառն վածք ներ: 
Յու րա քան չյուրն ու նի իր դրա կան կող մե-
րը, այդ պատ ճա ռով գլ խա վոր ջան քե րը 
պետք է ո ւղղ ված լի նեն ոչ թե նրա փո-
փոխ ման, ո րը հնա րա վոր չէ ձեռքբե րո վի 
չլի նե լու պատ ճա ռով, այլ նրա ա ռա վե-
լու թյուն նե րի խե լա միտ օգ տա գործ մա նը 
հս տակ գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ [2, է ջ 
116-117]

 Ռուս մե ծա նուն գիտ նա կան, ֆի զի-
ո լոգ Ի.Պ. Պավ լո վը կա տա րել է խո րը 
ու սում նա սի րու թյուն ներ բարձ րա գույն 
նյար դային գոր ծու նե ու թյան տի պե րի վե-
րա բե րյալ, ո րը ստեղ ծել է գի տա կա նան 
հիմք՝ խառն ված քը հաս կա նա լու հա մար: 
Վե րո հի շյալ գիտ նա կա նը փոր ձա րա րու-
թյան մի ջո ցով հայտ նա բե րել է նյար-
դային գրգռ վա ծու թյան և ար գե լակ ման 
գոր ծըն թաց նե րի ե րեք հատ կու թյուն ներ՝  

• նյար դային գոր ծըն թաց նե րի ու-
ժը. ո րո շում է նյար դային հա մա կար գի 
դի մաց կու նու թյու նը, մար դու աշ խա տու-
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նա կու թյու նը, տար բեր աս տի ճա նի ծան-
րա բեռն վա ծու թյուն նե րի փո խադ րու մը 
նյար դային հա մա կար գի վրա.

•  հա վա սա րակշ ռու թյու նը. բնո րո-
շում է գրգռ վա ծու թյան և ար գե լակ ման 
գոր ծըն թաց նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը.

•  շար ժու նա կու թյու նը. ո րո շում է 
նյար դային գոր ծըն թաց նե րի ի հայտ գա-
լու և փո փոխ վե լու ա րա գու թյու նը: 

Պավ լո վը նյար դային գոր ծըն թաց-
ներն, ը ստ ո ւժգ նու թյամբ, տա րան ջա տել 
է եր կու մա սի՝ 

ա) ու ժեղ նյար դային հա մա կարգ՝ 
ան հա վա սա րակ շիռ (խո լե րիկ)
 հա վա սա րակշռ ված՝ շար ժուն (սանգ

վի նիկ) և չե զոք (ֆ լեգ մա տիկ)
բ) թույլ նյար դային հա մա կարգ (մե

լան խո լիկ) [12, էջ 116-124 ]:
 Կախ ված մար դու խառն ված քից և 

բնա վո րու թյու նից՝ ա ռանձ նաց վում է 
նաև շփ ման մեջ մտ նե լու մարդ կանց 
հետ ևյալ մո տի վա ցի ա նե րը՝

 Աֆ ֆի լյա ցի ա: Աֆ ֆի լյա ցի ան մար դու 
պա հանջ մունքն է, ո րն ար տա հայտ վում է 
նրա մշ տա պես մարդ կանց հետ լի նե լու, 
նրանց հետ դրա կան փոխ հա րա բե րու-
թյուն ներ հաս տա տե լու և պահ պա նե լու 
ցան կու թյան և ձգտ ման մեջ: Աֆ ֆի լյա ցի-
այի մեջ ա ռանձ նաց նում են եր կու կողմ, 
ո րոն ցից մե կը կապ ված է ըն դուն ված լի-
նե լու ձգտ ման հետ` աֆ ֆի լյա ցի այի դրա-
կան կող մը, ի սկ մյու սը` մերժ ված լի նե լու 
վախ` աֆ ֆի լյա ցի այի բա ցա սա կան կող-
մը: Ը նդ ո րում այս պա հանջ մուն քի հիմ քը 
հա մար վում է մերժ ված լի նե լու վա խը: 
Հենց դրա հա մար էլ մար դիկ ձգ տում են 
այլ մարդ կանց կող մից լի նել ըն դուն ված: 
Այդ պատ ճա ռով էլ աֆ ֆի լյա ցի այի պա-
հանջ մուն քը (ըն դու ված լի նե լու ձգ տում) 
և մերժ վե լու վա խը կապ ված են մի մյանց 
հետ, սա կայն այն ո ւղ ղա կի կապ չէ, այլ 
հա կա դարձ է. ի նչ քան քիչ է մերժ ված լի-
նե լու վա խը, այն քան շատ է ար տա հայտ-
ված ըն դուն ված լի նե լու ձգ տու մը, և հա-
կա ռա կը: Այլ հե տա զո տող ներ խո սում են 
աֆ ֆի լյա ցի այի այս եր կու կող մե րի ի նք-
նու րույ նու թյան մա սին, քա նի որ ըն դուն-

ված լի նե լու և մերժ ման վա խի պա հանջ-
մուն քի կո րե լյատ նե րը տար բեր են:

 Օստ րա կիզմ: Օ ստ րա կիզ մը մար-
դուն չըն դու նե լը կամ ար հա մա րելն է: 
Այն զրկում է մար դուն իր աֆ ֆի լյա ցի այի 
պա հանջ մուն քը ի րաց նելուց: Օ ստ րա կիզ-
մը սո ցի ա լա կան վար քի կար գա վոր ման 
դեր է խա ղում: Մար դիկ օ ստ րա կիզ մին 
ար ձա գան քում են վատ տրա մադ րու-
թյամբ, նյար դայ նու թյամբ, հա րա բե րու-
թյուն նե րի վե րա կանգն ման կամ վերջ-
նա կա նա պես՝ խզ ման փոր ձե րով:

 Մար դու հետ չխո սել` նշա նա կում է 
նրա նկատ մամբ դրս ևո րել հու զա կան 
դա ժա նու թյուն և գոր ծի դնել ա մե նա-
սար սա փե լի զեն քը: Այս պի սին է այն 
մարդ կանց կար ծի քը, ո րոնք են թարկ վել 
են օ ստ րա կիզ մի:

 Նույ նիսկ ան ծա նոթ մարդ կանց կող-
մից ար հա մա րան քը (օ րի նակ, ե րբ մար-
դը հայտն վում է ան ծա նոթ շր ջա պա տում 
կամ նրա է լեկտ րո նային նա մա կը մնում է 
ան պա տաս խան) ա ռա ջաց նում է բա ցա-
սա կան ապ րում ներ:

 Նո րած նի զար գա ցող հո գե կա նի վրա 
մե ծե րի ու շադ րու թյունն ազ դում է լա-
վա գույն կեր պով: Ե րե խային կա նո նա-
վոր կե րակ րում, լո ղաց նում, տակ դի րը 
փո խում են, բայց ա ռանց փա ղաք շա կան 
խոս քե րի: Ե րե խայի ան համ բեր սպա սու-
մը թե կուզ մեկ հա յաց քի, թույլ ժպի տի չի 
ի րա կա նա նում: Չեք խա ղում նրա հետ, 
ե րգ չեք եր գում, չեք գր կում կամ զբա ղեց-
նում` մտա ծե լով որ հան գիստ պառ կած է, 
ի նչ կա րիք կա, չէ որ կուշտ է, մա քուր: Հե-
տո տես նում ե նք՝ ա՞յ քեզ փոր ձանք, ե րե-
խան չա փից դուրս հան գիստ է, նույ նիսկ 
թու լա ցած, շր ջա պա տին ան հա ղորդ. 
նրա զար գա ցու մը հա պա ղել է մե ծա հա-
սակ նե րի ան տար բե րու թյու նից:

 Վերջ ի վեր ջո, հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց են տվել, որ ո րոշ ման կա կան հաս-
տա տու թյուն նե րում մա հա ցու թյուն նե րի 
բարձր ցու ցա նի շը ոչ թե վատ խնամ քի 
հետ ևանք է, այլ ա վե լի շատ փա ղաք շան-
քի և շփ ման պա կա սի [14, էջ 12-13 ]:

 Մե նու թյուն: Մե նու թյուն բա ռը և փի-
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լի սո փա յու թյան, և հո գե բա նա կան գրա-
կա նու թյան մեջ մի ան շա նակ չի մեկ-
նա բան վում: Օ.Ն.Կուզ նե ցո վը և Վ.Ի. 
Լե բե դևը այն հա մա րում են սեն սո րային 
դեպ րի վա ցի ա: Ա.Մաս լուն, Ի.Յա լո մը, 
Յ.Մ.Շ վալ բը և Օ.Վ.Դան չե վան բա ցատ-
րում են այս հաս կա ցու թյու նը մե կու սաց-
վա ծու թյամբ և ա ռանձ նացվ ածու թյամբ: 
Մար դը սպ ասում է, որ իր ան հա տա-
կա նու թյու նը կհաս կա նան ու կն դու նեն, 
զգում է սի րո պա հանջ : Ե թե սա տե ղի չի 
ու նե նում, նա գի տակ ցում է՝ շր ջա պա տից 
իր օ տար ված լի նե լը, և ապ րում է այն՝ 
որ պես մե նու թյուն: 

Դ. Ռաադ շել դերսն ա ռանձ նաց նում է 
հու զա կան մե նու թյան հետ ևյալ տե սակ-
նե րը.

• ան հույս մի այ նակ ներ, մար դիկ, 
ո րոնք բա վա րար ված չեն ի րենց հա րա-
բե րու թյուն նե րով և ու նեն դա տար կու-
թյան, լք վա ծու թյան, ա նա պա հով վա ծու-
թյան զգա ցո ղու թյուն.

• պար բե րա բար և ժա մա նա կա-
վո րա պես մի այ նակ ներ. մար դիկ, ո րոնք 
օ ժտ ված են ա վե լի շատ սո ցի ա լա կան 
ակ տի վու թյամբ.

•  պա սիվ կա յուն մի այ նակ ներ. 
մար դիկ, ո րոնք հա մա կերպ վել են մի այ-
նու թյան հետ և հոգ նել են նրա նից.

 Մար դիկ, ո րոնք մի այ նակ չեն (ո րոնք 
չու նեն նման զգա ցո ղու թյուն), նրանց 
մոտ կա րող է ա ռան ձին դեպ քե րում դիտ-
վեն սո ցի ա լա կան մե կու սաց ման դեպ-
քեր, ո րոնք կրում են կա մա վոր և չձանձ-
րաց նող բնույթ:

 Մի այ նու թյու նը միշտ կապ ված է հա-
սա րա կու թյան հետ կա պե րի չբա վա րար-
վա ծու թյան զգաց ման հետ: Մի այ նակ նե-
րը, սո վո րա բար, այն քան էլ չեն սի րում 
ու րիշ նե րին, հատ կա պես՝ շփ վող նե րին 
ու եր ջա նիկ նե րին, ո րոնք ի րենց պահ-
ված քով նրանց մոտ ա ռա ջաց նում են 
պաշտ պա նո ղա կան ռե ակ ցի ա` դրա նով 
բար դաց նե լով նրանց շփու մը մյուս նե րի 
հետ: Մի այ նակ նե րը կենտ րո նաց ված են 
ի րենք ի րենց վրա, ի րենց խն դիր նե րի ու 
ապ րում նե րի վրա: Նրանց հա մար բնու-

թագ րա կան է տագ նա պայ նու թյու նը:
 Մի այ նակ մարդ կանց մոտ բարձր է 

ի նք նաքն նա դա տո ղա կա նու թյու նը, ու նեն 
ցածր ի նք նագ նա հա տա կան, ի րենց զգում 
են ան պետք, ոչ կոմ պե տենտ, չսիր ված: 
Նրանք շատ քիչ են վս տա հում ու րիշ նե-
րին, ի նչն ար տա հայտ վում է նրա նում, 
որ դժ վա րու թյամբ են ըն դու նում ի րենց 
հաս ցե ին ար ված հա ճո յա խո սու թյու նը:

 Մար դու՝ իր մի այ նու թյան ար ձա գան-
քը կախ ված է նրա նից, թե ի նքն ին չով 
է բա ցատ րում իր մի այ նակ լի նե լը: Վե-
րահսկ ման ներ քին ան կյուն, ո րի դեպ-
քում մար դը հա մա րում է, որ այն, ի նչ իր 
հետ տե ղի է ու նե նում, մի ակ պատ ճառն 
ի նքն է և այս տի պի մի այ նակ նե րի մոտ 
հա ճախ ա ռա ջա նում է դեպ րե սի ա, ի սկ 
վե րահսկ ման ար տա քին ան կյան պա-
րա գա յում, ե րբ ա մեն ի նչ բարդ վում է 
ար տա քին աշ խար հի վրա, ա ռա ջա նում 
է ագ րե սի ա: Այդ պատ ճա ռով, մի այ նակ 
մար դը հակ ված է կամ հնա զան դու թյան 
կամ թշ նա ման քի [9, էջ 194-204 ]:

Շփ ման պա հանջ մուն քը, ի նչ պես ցույց 
տվեց մի շարք հե ղի նակ նե րի հե տա զո-
տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը, հա մար-
վում է մար դու հիմ նա կան ( բա զային) 
պա հանջ մունք: Շփ ման պա հանջ մուն քը 
բա զային պա հանջ մունք է հա մար վում 
նաև այն բա նի պատ ճա ռով, որ «Այն թե-
լադ րում է մար դու վար քը ոչ պա կաս, 
քան, օ րի նակ, այս պես կոչ ված, վի տա-
լային ( կեն սա կան) պա հանջ մունք նե-
րը» [6, էջ 253]: Շփումն ան հրա ժեշտ է 
մար դուն` որ պես հա սա րա կու թան լի-
ի րավ ան դամի և որ պես ան հա տա կա-
նու թյան, նոր մալ զար գա նա լու հա մար. 
շփու մը մար դու հո գե կան և ֆի զի կա կան 
ա ռող ջու թյան նա խա պայ մանն է: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով, որ քան էլ զար գա նան տե-
ղե կատ վա կան, հե ռա կո մու նի կա ցի ոն 
տեխ նո լո գի ա նե րը, մարդ-մարդ շփու-
մը չպետք է ա ռօ րյա յում զի ջի իր տե ղը 
մարդ-տեխ նի կա հա րա բե րու թյուն նե րին:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
30. 03.2015
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ОБЩЕНИЕКАКБАЗОВАЯПОТРЕБНОСТЬЧЕЛОВЕКА
АР ТЕМ ГЕ ВОН ДЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет,
 ка фед ра об щей пси хо ло ги и, со ис ка тель 

В стат ье расс мат ри ва ет ся ка те го рия об ще ния как ба зо вая (ос нов на я) пот реб ность че ло ве
ка. Да ет ся оп ре де ле ние об ще ни я, вы де ля ют ся его ви ды, функ ции и ти пы. Идея фор ми ро ва
ния об ще ния при во дит ся ви де не боль шо го ис то ри ческ ого экс кур са. Боль шое вни ма ние уде
ле но мне нию ве ду щих ми ро вых экс пер тов. Расс мат ри ва ют ся и ана ли зи ру ет ся выд ви ну тые 
ими спор ные иде и.
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This article is about communication as a basic (main) need of a person. The definition for 
communication is formulated, its types, functions and classes are differentiated. Reference is made 
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a great attention is drawn to the opinions of the world’s leading experts. Contradicting ideas put 
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 Մար դու և բնու թյան փոխ գոր ծակ ցու-
թյու նը բարդ և դի նա միկ մի աս նու թյան 
մեջ գտն վող գոր ծըն թաց է: Այդ փոխ հա-
րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի նչ պես 
գի տա կան, այն պես էլ բնու թյան գոր ծոն-
նե րով (հի վան դու թյուն ներ, կլի մա յա կան 
պայ ման ներ և այլն) պայ մա նա վոր ված 
մար դու կախ վա ծու թյան վե րա բե րյալ 
պատ կե րա ցում ներն ու հե տաքրք րու-
թյուն նե րը մշ տա պես դրս ևոր վում են 
ի րենց ար դի ա կա նու թյամբ: Եվ պա տա-
հա կան չէ, որ մար դու վրա շր ջա կա մի-
ջա վայ րի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ 
Հի պոկ րա տյան տե սու թյու նը ի րեն ար-
դի ա կա նու թյամբ շա րու նա կում է մնալ 
բո լոր ժա մա նակ նե րի գիտ նա կան նե րի 
հե տա զո տու թյուն նե րի կի զա կե տում:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ մար դու և բնու թյան փոխ-
ներ գոր ծու թյուն, է կո լո գի ա կան գի տակ-
ցու թյուն, հու զա կան լար վա ծու թյուն, 
տա րե րային ա ղետ:

 Ժա մա նա կա կից գի տու թյան մեջ մար-
դու և բնու թյան փոխ գոր ծակ ցու թյան 
հիմ նախնդ րի հո գե բա նա կան աս պեկտ-
նե րը դի տարկ վում են հետ ևյալ ո ւղ ղու-
թյուն նե րով՝

1) մար դու է կո լո գի ա կան գի տակ ցու-
թյան և բնու թյան հան դեպ նրա սուբյեկ-
տիվ վե րա բեր մուն քի հե տա զո տու թյան 
տե սան կյու նից. 

2) բնա ծին և տեխ նա ծին բնույ թի 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պայ ման-
նե րում մար դու հո գե պա տո լո գի ա կան 
հետ ևանք նե րի հե տա զո տու թյան բնա-
գա վա ռում:

Է կո լո գի ա կան գի տակ ցու թյան յու-

րա հատ կու թյուն նե րի և դի նա մի կայի՝ 
բնու թյան հան դեպ մար դու սուբյեկ տիվ 
վե րա բեր մուն քի հար ցե րին շար քային 
ան դրա դարձ է կա տար վել պրո ֆե սոր-
ներ Ս. Դ. Դե րյա բոյի և Վ. Ա. Լևի նի կող-
մից (Դե րյա բո՝ 1999, Լևին՝ 2000), մար դու 
վե րա բեր մուն քը դի տարկ վում է ի բրև 
է կո լո գի ա կան ի րա վի ճա կի և բնու թյան 
հան դեպ մար դու դիր քո րոշ ման  բա րե-
լավ ման գոր ծոն:

 Հի շա տակ ված հե ղի նակ նե րի տե-
սան կյու նից բնու թյան սուբյեկ տիվ ըն-
կա լու մը և վե րա բեր մուն քը մար դու 
է կո լո գի ա կան գի տակ ցու թյան և աշ-
խար հա պատ կեր ման բա ղադ րիչ մասն է, 
ին չը մի ա ժա մա նակ ազ դում է բնու թյան 
հան դեպ նրա վե րա բեր մուն քի վրա:

Տ վյալ հե տա զո տու թյուն նե րում բնու-
թյու նը ա ռա վե լա պես դի տարկ վում է 
ի բրև ստա տիկ եր ևույթ, ո րը խնդ րա-
հա րույց է դառ նում նրա հետ փոխ գոր-
ծակ ցող մար դու հա մար: Վ.Ա. Լևի նը 
նույն պես ըն կա լում է բնա կան օբյեկ տի 
հան դեպ մար դու վե րա բեր մուն քի ձևա-
վոր ման հա մար բնու թյան հան դի պա-
կած ակ տի վու թյան կար ևոր դե րա կա-
տա րու թյու նը (Լ ևին՝ 2000): 

Բ նու թյան օբյեկտ նե րի « պա տաս խան-
նե րը» կա րող են լի նել տա րաբ նույթ՝ ան-
տրո մոր ֆային վի ճա կից մինչև ե րկ րա-
ֆի զի կա կան և մե խա նի կա կան: Վեր ջին 
տե սա կի « պա տաս խան նե րը» հա տուկ 
հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում:

Իբրև պա տաս խան` գործ նա կա նում 
խոս քը կլի մա յաերկ րա ֆի զի կա կան եր-
ևույ թի վեր ծան ման մա սին է, ին չը լի ո-
վին կա ռուց վում է մար դու կող մից և վե-

ԱՐ ԵՎԻԿ Ե ՐԻՑՅԱՆ
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան  պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի այի 

 հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ՄԱՐ ԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ.  
ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 

ԵՎ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵ ՐԸ
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րագր վում բնու թյան օբյեկ տին, մար դու 
և ոչ կեն դա նի բնու թյան փոխ գոր ծակ-
ցու թյան հա մա տեքս տում: 

Ըստ Վ.Ա. Լևի նի՝ ե րկ րա ֆի զի կա կան 
պա տաս խա նը որ ևէ բնա կան եր ևույ թի 
(ա մպ րոպ, ե րկ րա շարժ և այլն) վեր ծա-
նումն է, իբրև հա կադ րում, ե րբ հա րու ցիչ 
գոր ծո ղու թյուն դի տարկ վում են նախ-
կի նում մար դու կող մից ի րա կա նաց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Մար դու գի տակ ցու թյան մեջ ստեղծ-
վում է պատ ճա ռա հետ ևան քային կապ, 
ո րը, ը ստ է ու թյան, ի րա կա նում բա ցա-
կա յում է: Ո րոշ դեպ քե րում, մաս նա վո-
րա պես տեխ նա ծին և է կո լո գի ա կան 
ա ղետ նե րի դեպ քում այդ պի սի ար ձա-
գան քը կա րող է պայ մա նա վոր վել մար-
դու գոր ծու նե ու թյամբ: 

Բ նա կա նա բար այդ պի սի « պա տաս-
խան նե րը» կա րող են լի նել թե դրա կան 
և թե բա ցա սա կան: Եվ ե թե բնու թյան 
« պա տաս խա նը» չի հա մա պա տաս խա-
նում մար դու սպա սում նե րին, գոր ծի են 
դր վում հո գե բա նա կան պաշտ պա նու-
թյան մե խա նիզմ նե րը: Սկ սում է աշ խա-
տել բնու թյան հան դեպ սուբյեկ տաէ թի-
կա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը 
նպաս տող վա րա նամ տու թյան ռեֆ լեք-
սի այի մե խա նիզ մը, կամ էլ նրա հան դեպ 
օբյեկ տապ րագ մա տիկ վե րա բեր մուն քը 
հաս տա տող ռա զի ո նա լի զա ցի այի մե-
խա նիզ մը: Ը ստ հե տա զո տու թյուն նե-
րի տվյալ նե րի՝ տա րե րային ար հա վիր-
քի վեր ծա նու մը, ի բրև « պա տաս խան», 
մաս նա վո րա պես՝ կրո նա կան հա մոզ-
մունք նե րի ներ քո, մար դուն թույլ է տա-
լիս ա վե լի հեշտ հաղ թա հա րել տա րեր քի 
հետ կապ ված հո գե բա նա կան ցն ցում նե-
րը (Թեյ լոր՝ 2001): 

Ըստ այդմ՝ հո գե բա նու թյան դիր քե րից 
մար դու և բնու թյան փոխ գոր ծակ ցու-
թյան վեր լու ծու թյան շուրջ ան հրա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան հե-
տա զո տու թյուն ներ` պար զե լու աշ խա տո-
ղի աշ խար հագ րա կան և ար տադ րա կան 
պայ ման նե րը և նրա հո գե ֆի զի ո լո գի-
ա կան և հո գե բա նա կան հնա րա վո րու-

թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 
Այդ պի սի վեր լու ծու թյու նը հնա րա-

վո րու թյուն է ըն ձե ռում մշա կելու ա ռա-
վել բա րեն պաստ չա փա նիշ ներ, ո րոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի հո գե բա նու թյան 
պա հանջ նե րի հաշ վառ մամբ ա ռա վել 
ի րա տե սո րեն նա խագ ծելու աշ խա տան-
քի և հանգս տի: Ար տադ րա կան մի ջա-
վայ րի բո լոր գոր ծոն նե րի ամ բող ջա կա-
նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
հաշ վա ռելու մար դու վրա ներ գոր ծող 
մի ջա վայ րի կլի մաշ խար հագ րա կան 
պայ ման նե րի ազ դե ցու թյու նը: Մարդ և 
բնու թյուն փոխ գոր ծակ ցու թյան բարդ 
պայ ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա-
յում աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում նա ա ռա վե լա պես հա րա բե-
րա կան ոչ հա րմա րա վետ և է քստ րե մալ 
պայ ման նե րում է գտն վում, քան թե հա-
կա ռա կը: 

Մար դու և բնու թյան փոխ գոր ծարկ-
ման կար ևոր կող մե րից է գո յատև ման 
փո փոխ ված պայ ման նե րում վար քի 
և գոր ծու նե ու թյան ու սում նա սի րու մը: 
Մար դու և բնու թյան փոխ գոր ծակց-
ման պրո ցես նե րի խա թար ման դեպ-
քում մարդ կանց մոտ սթ րես է ա ռա ջա-
նում, ին չը փո փո խու թյուն ներ է մտց նում 
նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Դի-
տարկ վում են փո փո խու թյուն ներ հո գե-
կան գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ, ին չը 
հան գեց նում է գոր ծու նե ու թյան ակ տի-
վու թյան ան կմա նը, բա ցա սա կան հու-
զա կան ապ րում նե րի և ը նդ հա րում նե րի:

 Մարդ և բնու թյուն փոխ գոր ծակ ցու-
թյան բարդ պայ ման նե րում մար դու հո-
գե վի ճակ նե րի բա վա կա նա չափ հս տակ 
դա սա կար գում մինչ օ րս մշակ ված չէ: 

Բարդ բնա կան պայ ման նե րում 
գտնվող մար դու վի ճակ նե րի նկա րագր-
ման և վեր լու ծու թյան ըն թաց քում հույժ 
կար ևոր դեր է խա ղում դրանց սուբյեկ-
տիվ կող մը, այ սինքն՝ «օր գա նիզ մի վի-
ճա կի և այն բնո րո շող պայ ման նե րի 
սուբյեկ տիվ ար տա ցո լու մը» (Դուշ կով՝ 
1987): Օ րի նակ՝ մար դու և բարդ բնա կան 
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պայ ման նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան պրո-
ցե սում ա ռա ջա ցած հո գե կան վի ճակ նե-
րի հիմ նա կան տե սակ նե րից մե կը՝ հո գե-
կան լար վա ծու թյու նը, ին չը զու գորդ վում 
է նյար դա հո գե կան գոր ծու նե ու թյան հա-
մախմբ մամբ, զգա յա կան հա մա կար գե-
րի վե րա կա ռուց մամբ, վեր ջին ներս, ը ստ 
է ու թյան, ո ւղղ ված են օր գա նիզ մի կեն-
սա տո նու սի կա յու նաց ման և ստեղծ ված 
հան գա մանք նե րում կա նո նա վոր գոր-
ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ օր գա-
նիզ մի օ պե րա տիվ պատ րաս տա կա նու-
թյան ա պա հով մա նը:

 Մարդ և բնու թյուն փոխ գոր ծակ ցու-
թյան վրա ազ դող ան բա րեն պաստ գոր-
ծոն նե րի հետ կապ ված վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում է, որ հու զա կան լար վա ծու թյան 
մեջ բա ցա ռիկ դե րա կա տա րում ու նեն 
նրա հո գե կան բա ղադ րիչ նե րը: Որ պես 
կա նոն՝ նման լար վա ծու թյուն ա ռա ջա-
նում է մար դու մոտ, ե րբ նա հայտն վում 
է է քստ րե մալ ծան րա բեռն վա ծու թյամբ 
հա րուց ված ծանր պայ ման նե րում, կա-
ցու թյան մի ջա վայ րի փո փոխ ման, ա ռող-
ջու թյանն ու կյան քին ի րա կան կամ եր-
ևա կա յա կան սպառ նա լի քի դեպ քում և 
կախ ված է ան ձի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րից, նրա բա րո յա կան, մտա վոր 
ան ձնային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
և բնա վո րու թյու նից: 

Բո լոր այդ փո փո խու թյուն նե րը ար-
տա հայտ վում են գոր ծու նե ու թյան մա-
կար դա կի դի նա մի կա յում: Այս պես՝ 
մար դու հու զա կան լար վա ծու թյան 
զար գաց մա նը նպաս տում են հետ ևյալ 
պատ ճառ նե րը՝ աշ խա տե լու հո գե կան 
ան պատ րաստ վա ծու թյու նը, տար բեր 
ծա գու մի ֆի զի կա կան կամ հո գե կան 
հոգ նա ծու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ ան-
բա րեն պաստ բնա կան ազ դե ցու թյուն-
նե րի՝ սպա ս ման հետ կապ ված գոր-
ծու նե ու թյա նը նա խոր դող մշ տա կան 
լար վա ծու թյու նը կամ հենց այդ պայ-
ման նե րում գոր ծու նե ու թյան հետ կապ-
ված լար վա ծու թյու նը: 

Հու զա կան լար վա ծու թյան կա նո նա-
վոր մա կար դա կը օգ նում է մար դուն իր 

մաս նա գի տա կան աշ խա տան քում, քանի 
որ դրա օ րոք կա տար վում է օր գա նիզ մի 
պա շար նե րի մո բի լի զա ցի ա: Հու զա կան 
լար վա ծու թյան եր կա րատև վի ճա կը բա-
ցա սա կան է ան դրա դառ նում գոր ծու նե-
ու թյան պրո ցե սի վրա, ը նդ հուպ հա րու-
ցե լով նյար դա հու զա կան խան գա րում:

 Սա կայն, մար դու և բնու թյան փոխ-
գոր ծակ ցու թյան պրո ցե սում ա ռա ջա-
ցած բարդ ի րա վի ճակ նե րը մար դու վրա 
ու նե նում են ոչ մի այն ան բա րեն պաստ 
ազ դե ցու թյուն, այլև կա րող են ար դի ա-
կա նա նալ և ակ տի վա նալ սո վո րա կան 
պայ ման նե րում ան նկատ նե րու ժային 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Այդ պի սով՝ մար դու և բնու թյան 
փոխ գոր ծակ ցու թյան պրո ցե սում սթ րե-
սի գոր ծո նի հե տա գա ու սում նա սի րու մը 
հնա րա վո րու թյուն կտա վեր ջինս օգ-
տա գոր ծելու կլի մա-ե րկ րա ֆի զի կա կան 
մի ջա վայ րի կրի տի կա կան գոր ծոն նե րին 
մար դու հար մար վե լի ու թյան հիմ նախն-
դի րը հա ջո ղու թյամբ լու ծե լու հա մար:

 Մարդ-բ նու թյուն փոխ գոր ծակ ցու-
թյան բարդ պայ ման նե րում մար դու հու-
սա լի ու թյան կան խա տես ման ըն թաց քում 
բա ցի հո գե վի ճա կի ցու ցա նիշ նե րից՝ 
հար կա վոր է հաշ վի առ նել այն պի սի 
պա րա մետ րեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ ան հա տա-
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ռիս կի 
հա կու մը, ո րո շում նե րի կա յաց ման ան-
հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, ի նք նա կար գա վոր ման և ի նք նա վե-
րահսկ ման հմ տու թյուն նե րը, ար ժե քային 
հա մա կար գը (Նի կի ֆո րով՝ 1977): 

 Մար դու ար ժե հա մա կար գը ո րոշ վում 
է նաև նրա մաս նա գի տա կան գոր ծու նե-
ու թյան ը նտ րու թյամբ: Նպա տակ նե րը 
և այն գի նը, ո րը մար դը պատ րաստ է 
վճա րել իր ա ռջև դր ված նպա տակ նե րին 
հաս նե լու հա մար: Վեհ նպա տակ նե րի 
դեպ քում նա հաս կա նում է, որ մեծ ար-
դյունք նե րի նա պատ րաստ է : Հա կա ռակ 
դեպ քում են թադ րում է միշտ խու սա փել 
զո հերից` դժ վար պա հին, ի նք նա զո հա-
բեր ման ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, 
նա չի կա րող լի ո վին մո բի լի զաց նել իր 
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ու ժե րը, ցու ցա բե րել ա րի ու թյուն և ան-
ձնա զո հու թյուն, նա բա րո յա պես պատ-
րաստ չէ դրան:

 Ան ձի ֆունկ ցի ո նալ հու սա լի ու թյան 
հիմ նախն դի րը դի տարկ վում է կա նո-
նա վոր և է քստ րե մալ պայ ման նե րում 
պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու թյան պա-
հանջ նե րը ա պա հո վող հո գե բա նա կան և 
ֆի զի ո լո գի ա կան ո րակ նե րին դի նա միկ 
կա յու նոււ թյան դրս ևոր ման դրի քե րից: 
Հու սա լի ու թյուն հաս կա ցու թյու նը նե րա-
ռում է եր կա րատև դի մաց կու նու թյուն 
ար տա կարգ լար վա ծու թյան և գեր լար-
վա ծու թյան հան դեպ սթ րե սա կա յու նու-
թյուն (Կի տաև-Ս միկ, Թոթ րո վա՝ 1988) 
կա յու նու թյուն մի ջա վայ րի գոր ծոն նե-
րի ազ դե ցու թյան հան դեպ (Նե բի լի ցիշ՝ 
1991): Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում 
մար դու գոր ծու նե ու թյան հիմ նախնդ րով 
պայ մա նա վոր ված՝ ա ռանձ նա կի հե-
տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում վեր-
ջին եր կու աս պեկտ նե րը: 

Ուս տի ո րոշ հե ղի նակ ներ հակ ված են 
այն տե սա կե տին, որ հու սա լի ու թյան ան-
հա տա կան հատ կա նիշ նե րի դրս ևոր ման 
հա մար ան ձը պետք է հայտն վի ծայ րա-
հեղ է քստ րե մալ ի րա վի ճա կում և դրա 
հաղ թա հար ման հմ տու թյուն նե րի ու սու-
ցա նու մը նույն պես պետք է ի րա կա նաց-
վի է քստ րե մա լին մոտ ի րա վի ճակ նե-
րում: 

Բազ մա թիվ վնա սա բեր գոր ծոն ներ են 
ազ դում է քստ րե մալ կամ է քստ րե մա լին 
մոտ հանգ մանք նե րում գտն վող մարդ-
կանց վրա: Ը նդ ո րում՝ այդ պայ ման նե րի 
հո գե ծին ազ դե ցու թյու նը բաղ կա ցած է ոչ 
մի այն մար դու կյան քի ո ւղ ղա կի, ան մի ջա-
կան սպառ նա լի քից, այլև միջ նորդ ված՝ 
կապ ված դրա ի րա գործ ման սպա սու մից: 
Կան տվյալ ներ այն մա սին, որ մարդ կանց 
ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը հան կար ծա կի 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում դառ նում են 
գործ նա կա նում ա նաշ խա տու նակ, նույ-
նիսկ՝ ֆի զի կա կան վնաս ված քի բա ցա-
կա յու թյան պա րա գա յում (հատ կա պես 
ի րա վի ճա կի զար գաց ման ա ռա ջին փու-
լում. Ա լեք սանդ րովս կի՝ 1991):

Ժա մա նա կա կից ար տա սահ մա նյան 
գրա կա նու թյան մեջ առ կա են մարդ- 
բնու թյուն փոխ գոր ծակ ցու թյան տար-
բեր աս պեկտ նե րը դի տար կող մի շարք 
ո ւղ ղու թյուն ներ: Դրանք ե ն՝ շր ջա կա մի-
ջա վայ րի հո գե բա նու թյու նը, վար քային 
աշ խար հագ րու թյու նը, է կո լո գի ա կան 
հո գե բա նու թյու նը և ա ղետ նե րի հո գե-
բա նու թյու նը:

Շր ջա կա մի ջա վայ րի հո գե բա նու-
թյան, է կո լո գի ա կան հո գե բա նու թյան և 
վար քային աշ խար հագ րու թյան շր ջա-
նակ նե րում դի տարկ վում են բնա կան 
լանդ շաֆտ նե րի ըն կալ ման ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, քա ղա քային և գյու-
ղա կան աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րի 
գնա հա տու մը և մար դու ու բնու թյան 
հա րա բե րա կան հան գիստ ( ոչ է քստ րե-
մալ) փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: 

Է կո լո գի ա կան հո գե բա նու թյու նը հե-
տա զո տում է կա պը մի ջա վայ րի փո փո-
խա կան նե րի և մար դու հո գե կան կա-
ռուց ված քի տար բեր բնու թագ րե րի միջև: 
Մար դը դի տարկ վում է ի րեն շր ջա պա-
տող մի ջա վայ րի դի նա միկ փոխ գոր-
ծակ ցու թյան մեջ: Մար դու և շր ջա պա-
տող մի ջա վայ րի փոխ գոր ծակ ցու թյան 
գլ խա վոր փո փո խա կան ներն են դառ-
նում ը մբռ նումն ու ըն կա լու մը՝ մտա ծո-
ղու թյան գոր ծու նե ու թյան պրո ցես ներ, 
ո րոնք թույլ են տա լիս մար դուն ը մբռնել, 
ըն կա լել և ի մաս տա վո րել շր ջա կա մի ջա-
վայ րը և դրա վե րա բե րյալ ո րո շում ներ 
կա յաց նել (Գոլդ՝ 1990): Գոլ դի տե սան-
կյու նից մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի 
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը հաս կա նա լու հա-
մար մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն մար դու 
դր դա պատ ճառ նե րը, հույ զե րը և կեն սա-
նա խադ րյալ նե րը:

 Վար քային աշ խար հագ րու թյու նը` 
աշ խար հագ րու թյու նում բի հեյ վո րիզ մի 
ար տա հայ տումն է: Նրա ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում են գտն վում ֆի զի կա կան 
և սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րին մար դու 
հար մար վե լի ու թյան մե խա նիզմ նե րը: 
Վար քային աշ խար հագ րու թյան սկզ-
բուն քային ա ռանձ նա հատ կու թյու նը նրա 
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մի ջա ռար կա յա կան բնույթն է: Նրա նում 
տա րան ջատ վում են «օբյեկ տիվ մի ջա-
վայ րի կամ ան մի ջա կա նո րեն չափ վող 
ի րա կան աշ խար հի և վար քային մի ջա-
վայ րի», այ սինքն՝ գի տակ ցա կան աշ-
խար հի հաս կա ցու թյուն նե րը: Իր վար քի 
ար տա քին գոր ծոն նե րի մա սին մար դու 
պատ կե րա ցում նե րը կա րող են է ա կա-
նո րեն տար բեր վել այն բնա կան մի ջա-
վայ րի ի րա կան ար տա քին հան գա մանք-
նե րից, ո րում մար դը ապ րում և ա րա րում 
է (Գոլդ՝ 1990):

Վար քային աշ խար հագ րու թյու նը 
ու սում նա սի րում է նաև մար դու վրա 
ա ղետ նե րի ազ դե ցու թյու նը: Աշ խար հա-
գե տե նե րին նախ և ա ռաջ հե տաքրք րում 
են ե րկ րա ֆի զի կա կան բնույ թի բնա կան 
ա ղետ նե րը, այ սինքն՝ կապ ված կլի մայի 
և ռե լի ե ֆի հետ, քան ի որ դրանք շեշ-
տա կի տար բեր վում են կեն սա բա նա կան 
և է կո լո գի ա կան բնույ թի ա ղետ նե րից: 
Մար դու վրա տա րեր քի ներ գոր ծու-
թյան զուտ հո գե բա նա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում նվիր ված 
են հետվ նաս ված քային սթ րե սի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը և 
պրո ֆի լակ տի կային, ի նչ պես նաև ա ղե-
տա լի ի րա վի ճա կում հաղ թա հար ման 
վար քին:

 Հե տաքրք րա կան են սո ցի ո լո գի ա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րը մար դու խո ցե-
լի ու թյան հա մա տեքս տում, ո րոնք ի րա-
կա նաց րել են Դի բեն և Չես տե րը (1999): 
Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե-
րի հա մա ձայն` մար դու խո ցե լի ու թյու նը 
նե րա ռում է տար բեր տար րե րի բարդ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն: Այն հար կա վոր 
է հաշ վի առ նել մար դու վրա բնա կան 
սպառ նա լիք նե րի ազ դե ցու թյան նվա-
զեց ման ծրագ րե րում՝ ի լրումն սո վո-
րա բար հաշ վառ ված նե րի (ֆի զի կա կան 
ան վտան գու թյան սպառ նա լի քի բնույ թը, 
տե ղա կա յու մը, ռե գի ո նի և նրա բնա կիչ-
նե րի տն տե սա կան վի ճա կը): Հար կա վոր 
է նույն պես հաշ վառ նել ան հա տա կան 
սո ցի ո լո գի ա կան են թա տեքս տը, բազ-
մա թիվ հո գե բա նա կան և հո գե ֆի զի ո-

լո գի ա կան պա րա մետ րեր: Հե ղի նակ-
նե րը բա ցա հայ տե ցին, որ հրաբ խային 
ակ տի վու թյան հան դեպ խո ցե լի ու թյու նը 
մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ռե գի ո նի 
պատ մու թյամբ և զար գաց մամբ: Ա ռան-
ձին ան հատ նե րի կող մից ո րո շում ներ 
կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցը կրում է հիմ-
նա րար բնույթ, բայց չի կա րող տա րան-
ջատ վել սո ցի ա լա կան են թա տեքս տից: 
Խո ցե լու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է 
տա լիս բա ցա հայ տել այն հան գու ցային 
կե տե րը, որ տեղ բնա կան սպառ նա լիք-
նե րի բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյան մեղ-
մաց ման տե սան կյու նից կա րող են լի նել 
ա ռա վել ար դյու նա վետ:

Հա մա ձայն Նոր Զե լան դի ա յում հրաբ-
խի ժայթք ման սպառ նա լի քի հան դեպ 
բնակ չու թյան ըն կալ մա նը նվիր ված 
Ջոնս տո նի և Բեն տո նի (1998) հե տա-
զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ պարզ վեց, 
որ չնա յած այդ պի սի ի րա դար ձու թյան 
ցածր հա վա նա կա նու թյան և վս տա հու-
թյան, որ այն տե ղի չի ու նե նում տե սա-
նե լի ա պա գա յում՝ հա րա կից տա րածք-
նե րի բնա կիչ նե րի մեծ մա սը կար ծում 
է որ ան ձնա պես ի րենց մոտ շատ մեծ 
է հա վա նա կա նու թյու նը դառ նալու այդ 
տա րե րային ա ղե տի զո հե րը: Սա կայն 
հրաբ խին ան մի ջա կան մո տի կու թյան 
ապ րող մար դիկ նվա զեց նում կամ ը նդ-
հան րա պես ան տե սում են ա ղե տի հա-
վա նա կա նու թյու նը: Հե տա զո տու թյու նը 
բա ցա հայ տել է ռիս կի մա սին ի րա կան 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մարդ-
կանց ցածր շա հագրգռ վա ծու թյու նը , 
պե տա կան կա ռույց նե րի վրա հույ սը 
դնե լու նրանց հակ վա ծու թյու նը՝ չձեռ-
նար կե լով ի րենց ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու սե փա կան փոր ձե րը:

Տո բի նի և Օ լեն բուր գե րի (1996) հե-
տա զո տու թյու նը նվիր ված է ջր հե ղե ղի 
ար դյուն քում մե ծա հա սակ նե րի մոտ հե-
տա րե րային սթ րե սի մա կար դա կի կան-
խա տես մա նը: Պարզ վեց, որ բնավ տանգ 
ռե գի ոն նե րում ապ րե լու հետ կապ ված 
սթ րե սը կապ ված է տն տե սա կան կար-
գա վի ճա կի, սե ռի, մի ջանձ նա կան հրա-
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բե րու թյուն նե րի, հո գե կան ա ռող ջու թյան 
սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնագ ծե րի, հան-
րու թյան կա ռուց ված քի և տար րե րային 
ա ղե տա լի եր ևույթ նե րի հաղ թա հար ման 
նախ կին փոր ձի հետ: Որ պես սթ րե սի 
ար տա հայ տիչ ներ՝ հե ղի նակ նե րը դի-
տար կել է ին տագ նա պը, ը նկ ճախ տը և 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյու նը ի րա կա նաց վել էր 
ջր հե ղե ղից 3 ա միս հե տո, ի սկ հետվնաս-
ված քային սթ րե սի ախ տա նիշ նե րը ի 
հայտ է ին ե կել հե տա զո տող նե րի 71% –ի 
մոտ: Ախ տա նիշ նե րի ծան րու թյան կան-
խա տես ման ա ռու մով ա ռա վել կան խա-
տե սե լի է ին ա ղե տին նա խոր դող ա ռող-
ջու թյան վի ճա կը, տագ նա պե լի ու թյու նը, 
աշ խա տան քի բա ցա կա յու թյու նը ու ա ղե-
տը բա ցա սա կան տեր մին նե րով մեկ նա-
բա նե լու հա կու մը: Հե տա զո տու թյու նը 
ՀՎՍՐ ախ տա նիշ նե րի ար տա հայտ ման 
աս տի ճա նի ու ռիս կի ա վան դա կան գոր-
ծոն նե րի (հա սա կը, սե ռը ու ե կա մու տի 
չա փը) միջև կապ չի հայտ նա բե րել:

Ֆի ֆե րի (1990) հե տա զո տու թյու նը 
նվիր ված էր բնա կան ա ղե տի ար դյուն-
քում ի հայտ ե կած ու տա րեց նե րի բարձր 
խո ցե լի ու թյամբ պայ մա նա վոր ված հո-
գե բա նա կան սթ րե սի և հո գե մարմ նա-
կան ախ տա նիշ նե րի խնդ րի նե րին: Ջր-
հե ղե ղից 18 ա միս հե տո տա րեց նե րի 
մոտ դի տարկ վում է ին տագ նա պի, ը նկ-
ճախ տի ախ տա նիշ ներ և մարմ նա կան 
գան գատ ներ: Պարզ վեց, որ մշ տա կան 
աշ խա տանք չու նե ցող տա րեց տղա-
մար դիկ ա վե լի խո ցե լի են ա ղե տի հան-
դեպ: Ջր հե ղե ղից հե տո ա ռող ջու թյան 
վատ թա րա ցու մը կապ ված չէր տա րեց 
մարդ կանց հա սա րա ժո ղովր դագ րա կան 
բնու թագ րե րի հետ: Նո րի սի և Կա նաս-
տի ի աշ խա տան քում ու սում նաս իր վել է 
ա ղե տի ժա մա նակ ա ջակ ցու թյան դե րը: 
Ո ւսում նաս իր վել էր տա րեց մարդ կանց 
ՀՎՍՐ ախ տա նիշ նե րի ծան րու թյան վրա 
օ տար մարդ կանց հա րա զատ նե րի ըն-
կալ վող ա ջակ ցու թյան և հան րային 
ներգ րա վա ծու թյան ազ դե ցու թյու նը: 
Սթ րե սը մեղ մաց նե լու հա մար ա ռա վել 

նշա նա կա լի է հան րային ներգ րավ ման և 
օ տար մարդ կանց ա ջակ ցու թյան ազ դե-
ցու թյու նը, ի սկ հա րա զատ նե րի ա ջակ-
ցու թյու նը շատ ա վե լի քիչ նշա նա կու-
թյուն ու ներ: Տվյալ հե տա զո տու թյու նը 
հաս տա տում է ՀՎՍՐ պրո ֆի լակ տի կայի 
հա մար հան րային ա ջակ ցու թյան նշա-
նա կու թյու նը:

Նայ թի, Գա ցի, Հե լե րի և Բենգս տո-
նի (2000) հե տա զո տու թյու նում ցույց է 
տրված, որ տա րի քը է ա պես չի ազ դում 
ե րկ րա շար ժի հետ կապ ված հու զա-
կան ռե ակ ցի այի վրա: Ա ռա վել ևս՝ ե րկ-
րա շար ժե րի հաղ թա հար ման նա խորդ 
փոր ձը ար տա հայտ վում էր սպառ նա ցող 
բնա կան եր ևույ թին ի պա տաս խան` ը նկ-
ճախ տի ցու ցա նիշ նե րի նվազ մամբ:

 Նո լեն-Հեք սե մի և Մո րոո ւի (1991) 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ այն ու սա նող նե-
րը, ո րոնք ու նե ին տագ նա պի և ը նկ ճախ-
տի ախ տա նիշ ներ, մինչև ե րկ րա շար ժը 
ա վե լի շատ է ին են թարկ վել բնա կան 
ազ դե ցու թյա նը: ՀՎՍՐ ա վե լի ար տա հայ-
տիչ ախ տա նիշ ներ են ու նե ցել նաև այն 
ու սա նող նե րը, ո րոնք են թարկ վել է ին 
տա րեր քի ա վե լի հուժ կու ազ դե ցու թյա-
նը: Ու սա նող նե րի հո գե վի ճա կի վրա բա-
ցա սա կան է ին ազ դում նաև տա րեր քից 
ստա ցած հար վա ծի մա սին մշ տա կան 
մտո րում նե րը:Ե րազ նե րում վե րապ րած 
տա րե րային եր ևույթ նե րի ար տա ցոլ-
ման հե տա զո տու թյու նը (Վուդ.Բու տին, 
Ռո զեն հան Նո լեն-Հեք սեմ՝ 1992) ցույց 
տվեց, որ գի շե րային մղ ձա վանջ նե րի 
հա ճա խա կա նու թյու նը ե րկ րա շար ժը վե-
րապ րած ու սա նող նե րի մոտ ա վե լա նում 
էր եր կու ան գամ՝ հա մե մատ ստու գիչ 
խմբի ու սա նող նե րի հետ, սա կայն այդ 
գի շե րային մղ ձա վանջ նե րը այն քան հու-
զա կան չէ ին, քան սո վո րա կան նե րը:

 Տա րե րային ա ղե տի ար դյուն քում 
ա ռա ջա ցած ար ժեք նե րի բա խու մը ու-
սում նաս րի վել է Թեյ լո րի (Թեյ լո ր՝ 1999, 
2001) կող մից: Վեր լուծ վել է ա վան դա-
կան քրիս տո նե ա կան ար ժեք նե րի դե րը, 
ի նչ պես նաև տա րե րային ա ղե տով հա-
րուց ված հո գե բա նա կան վնաս ված քի 
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վեր ծան մամբ և հա մա կերպ մամբ մեղ քի 
և քա վու թյան պատ կե րա ցում նե րը: Հա-
մա ձայն Պի կո ւի՝ 1996 թ., կապ ված ըն-
կալ վող սթ րե սի աղ բյու րից, ա ղե տա լի 
ի րա դար ձու թյու նից, սթ րե սի հան դեպ 
ռե ակ ցի ա նե րը կա րող են է ա պես փո-
փոխ վել: Տեխ նա ծին ա ղետ նե րը թող-
նում են ա վե լի եր կա րատև սո ցի ա լա-
կան և հո գե բա նա կան հետ ևանք ներ, 
քան տա րե րային ա ղետ նե րը: Մար դու 
և հան րու թյան վրա տար բեր բնույ թի 
ա ղետ նե րի բնա ծին, տեխ նա ծին ազ-
դե ցու թյան հե տա զոտ ման ըն թաց քում 
կար ևոր է հաս կա նալ ա պասթ րե սային 
աղ բյուր նե րը և այդ գի տե լիք նե րը օգ-
տա գոր ծել բա ցա սա կան սո ցի ա լա կան 
և հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րը 
մեղ մե լու հա մար: Մեծ գու մար ներ են 
ծախս վում շր ջա կա բնա կան մի ջա վայ րի 
և են թա կա ռուց վածք նե րի վե րա կանգ-
ման հա մար: Վե րա կանգ նել հար կա վոր 
է նաև սո ցի ա լա կան շր ջա պա տը, ի նչ-
պես նաև բնա կան կեն սա ֆի զի կա կան 
մի ջա վայ րի և մարդ կային հան րու թյան 
միջև բուն փոխ գոր ծակ ցու թյու նը (Պի-
կու՝ 1996): Գոր ծու նե ու թյան ո ւղ ղու-
թյուն նե ր են հան րու թյու նում կոնֆ լիկ տի 
մեղ մա ցու մը, ա նո րո շու թյան վե րա ցու մը 
և շա րու նա կա կան հո գե բա նա կան սթ րե-
սի նվա զե ցու մը: Ա ռանց մեղ մաց նող մի-
ջո ցա ռում նե րի պահ պան վող մշ տա կան 
սպառ նա լի քը, ա նո րո շու թյու նը, տն տե-
սա կան և է կո լո գի ա կան հան գու ցա լուծ-
ման բա ցա կա յու թյու նը, կշա րու նա կեն 
հա րու ցել խրո նի կա կան հո գե բա նա կան 
սթ րես:

 Տա րեր քի տար բեր աս տի ճա նի ո ւժգ-
նու թյան հար ված նե րի բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյա նը մարդ կանց վրա տար բեր-
վում է` կախ ված շատ պա րա մետ րե րից: 
Դա կախ ված է մարդ կանց նյու թա կան 
բա րե կե ցու թյան աս տի ճա նից. սո ցի ա լա-
պես ա վե լի քիչ պաշտ պան ված բնակ-
չու թյան շեր տե րը ի րենց հո գե բա նա կան 
բարձր խո ցե լի ու թյան պատ ճա ռով կրում 
են ա վե լի ու ժեղ և եր կա րատև բա ցա-
սա կան ազ դե ցու թյուն (Յանգ, Ֆորդ, 

Ռու զեկ, Ֆրիդ ման, Գուս ման՝ 1998): Տա-
րեր քի հան դեպ նույն պես խո ցե լի են 
կա նայք, ե րե խա նե րը և տա րեց մար դիկ: 
Բնա կան ա ղետ նե րը ա վե լի եր կա րատև 
և ար տա հայտ ված բա ցա սա կան ազ-
դե ցու թյուն ու նեն զար գա ցող ե րկրնե-
րի, քան զար գա ցած նե րի վրա (Գոլդ՝ 
1990): Զար գա ցած ե րկր նե րում վնա սը 
հա ճախ ար տա հայտ վում է դոլ լա րային 
հա մար ժե քով, այ սինքն՝ վե րա բե րում է 
սե փա կա նու թյա նը, ի սկ նվազ զար գա-
ցած նե րում՝ ա ղե տի զո հե րի քա նա կը 
ար տա հայ տող թվե րով: 

Այդ հար ցին վե րա բե րող ար տա սահ-
մա նյան գրա կա նու թյու նում հա մո զիչ 
կեր պով ցույց է տր ված, որ բնա կան 
բնույ թի ա ղետ նե րը շատ ա վե լի քիչ բա-
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նեն մար դու 
հո գե վի ճա կի վրա, քան այն ա ղետ նե րը, 
ո րոնք հա րուց վել են մար դու տն տե սա-
կան գոր ծու նե ու թյամբ (Յո սի՝ 1996; Գոլ-
դի՝ 1990) տվյալ նե րով` բնա կան ա ղետ-
նե րի զո հե րի քա նա կի ա ռու մով կա մեծ 
տար բե րու թյուն զար գա ցած և զար գա-
ցող ե րկր նե րի միջև: Վեր ջին նե րում զո-
հե րի թի վը ան հա մե մատ մեծ է: Դա նա 
բա ցատ րում է նրա նով, որ զար գա ցած 
ե րկր նե րում մար դիկ ա վե լի լավ են կա-
ռա վա րում բնա կան պրո ցես նե րը, ո րոնք 
պո տեն ցի ալ վտանգ են պա րու նա կում 
նյու թա կան բա րե կե ցու թյան և մարդ-
կանց կյան քի հա մար, ին չի ար դյուն քում 
նվա զեց նում է զո հե րի քա նա կը, ի սկ եր-
րորդ աշ խար հի ե րկր նե րը չու նեն բա վա-
րար հնա րա վո րու թյուն ներ՝ այդ պի սի մի-
ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Բա ցի դրա նից՝ այդ ե րկր նե րի բարձր 
ռիս կի տա րածք նե րում ժո ղովր դագ րա-
կան և տն տե սա կան ծանր խն դիր նե րը 
հա ճախ է ա կա նո րեն բարձ րաց նում են 
մարդ կանց խո ցե լի ու թյու նը: Ա վե լի քիչ 
ո ւժգ նու թյան տա րե րային ա ղետ նե րը 
ա վի րե լով հա ղոր դակ ցու թյան ու ղի ներ 
և բնա կե լի ֆոն դը, վնաս են հասց նում 
մարդ կանց ա ռօ րյա կյան քի ան վտան-
գու թյա նը և հար մա րու թյա նը: 2001թ. 
սեպ տեմ բե րի սկզ բին ըն դա մե նը 3-4 բալ 
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MSK սանդ ղա կով ե րկ րա շար ժե րի պար-
սը շար քից հա նեց Յուժ նո-Սա խա լինսկ 
քա ղա քի ջե ռուց ման հա մա կար գը, ին չը 
բե րեց նրան, որ աշ նա նը քա ղա քում ջե-
ռու ցում մի աց վեց մեկ ա միս պլա նայի նից 
ո ւշ: Դա հա րու ցեց ե րկ րոր դային սթ րես՝ 
ա նուղ ղա կի կապ ված ա ռաջ նայի ն տա-
րեր քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյան հետ:

 Հարց է ծա գում՝ «ի նչ քա նո՞վ են 
բնա կան տա րե րային ա ղետ նե րը»: 
Ա րևմտյան հե տա զո տող նե րի կար ծի-
քով՝ տա րե րային ա ղե տի ծան րու թյու նը, 
հա մե նայն դեպս, մաս նա կի հան դի սա-
նում է տվյալ ռե գի ո նում իշ խող տեխ նի-
կատն տե սա կան հա մա կար գի հետ ևանք 
(Գոլդ՝ 1990): Հետ ևա բար թե՛ ու ժեղ և 
թե՛ նվազ տա րե րային ա ղետ նե րի ազ-
դե ցու թյու նը պետք է գնա հա տել ել նե լով 
պայ ման նե րի ամ բողջ հա մա կար գից և 
հաշ վի առ նե լով ի նչ պես տա րեր քի ո ւժգ-
նու թյու նը, այն պես էլ կյան քի ըն դու նե-
լի մա կար դա կի վե րա կանգ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ հան րու թյան ռե սուրս նե րը 
և սո ցի ալ տն տե սա կան հա մա տեքս տը: 

Ա ղետ նե րի հետ ևանք նե րի գնա հատ-
ման ժա մա նակ հա տուկ ու շադ րու թյուն 
պետք է դարձ նել նրանց ազ դե ցու թյա-
նը, մարդ կանց վրա, քան ի որ ան կախ 
ա ղե տի մե ծու թյու նից այն չի կա րող գո-
յու թյուն ու նե նալ ա ռան ձին` նրան հար-
մար վե լու հա մար մար դու կող մից գոր-
ծադր վող ջան քե րից:

Գ րա կա նու թյու նում կան ա ղետ նե-
րի ար դյուն քում նյու թա կան վնա սի և 
մարդ կանց ա ռող ջու թյանն ու կյան քին 
պատ ճա ռած վնա սի վե րա բե րյալ բազ-
մա թիվ վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ: 
Հա մե մա տա բար քիչ է հայտ նի մար դու 
հո գե կան կա ռուց ված քին պատ ճա ռած 
վնա սի մա սին: Հիմ նա կա նում, խոս քը 
գնում է հո գե պա թո լո գի ա կան ախ տո-
րո շիչ նե րի, սուր աֆ ֆեկ տային ռե ակ ցի-
ա նե րի (ՍԱՐ) աշ խա տու նա կու թյան ան-
կման, տար բեր բնույ թի հո գե ծին նե րի 
մա սին, ի սկ որ պես բնա կան ա ղե տի հե-
ռա հար հետ ևանք` հետվ նաս ված քային 
սթ րե սային խան գա րում նե րի մա սին: 

Բնա կան ար հա վիրք նե րի ա ռա վել բնո-
րոշ հետ ևանք ներն են հա մար վում` սուր 
ա ֆեկ տային ռե ակ ցի ա նե րը, հո գե ծին-
նե րը և հետվ նաս ված քային սթ րե սային 
խան գա րում նե րը: Վեր ջին նե րը գո յա նում 
են որ պես այն հո գե կան տրավ մայի հե-
տաձգ ված ռե ակ ցի ա, ո րը հա րուց ված է 
տա րե րային ա ղե տով և նրա նով պատ-
ճա ռած նյու թա կան կո րուստ նե րով:

Բ նա կան ծա գու մով միև նույն տրավ-
մա ծին ի րա դար ձու թյուն մարդ կանց կող-
մից ըն կալ վում և վե րապր վում է տար-
բեր ձևե րով: Հա մա պա տաս խա նա բար 
սթ րե սային ռե ակ ցի ա նե րի գո յաց ման 
ռիս կը նույն պես տար բեր է (Հե լի-Յանգ, 
Ջե րի թի՝ 1994): Հետվ նաս ված քային 
սթրե սային խան գա րում նե րի գո յաց ման 
ռիս կի կա պակ ցու թյամբ հի շա տակ վում 
են այն պի սի գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիքն են` 
ազ գամ շա կու թային ա վան դույթ ներ, հա-
մոզ մունք նե րի հա մա կարգ, ար ժե հա մա-
կարգ, ռե գի ո նի ռե սուրս ներ և ա վան-
դույթ ներ, ըն տա նե կան ժա ռան գու թյուն 
և դի նա մի կա, ան հա տա կան սո ցի ա լա-
կան և պրո ֆե սի ո նալ ռե սուրս նե րը և 
սահ մա նա փա կում նե րը, ան հա տա կան 
կե նա սա հո գե սո ցի ա լա կան ռեր սուս-
նե րը և խո ցե լի ու թյու նը, տրավ մա ծին 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան 
հան դեպ նա խոր դող հակ վա ծու թյուն, 
ի նչ պես նաև յու րա հա տուկ սթ րե սային 
կամ հնա րա վոր վնաս ված քա բա նա կան 
փոր ձա ռու թյուն ա ղե տի ժա մա նակ և 
հե տո (Յանգ, Ֆորդ, Ֆրիդ ման Ռու զեկ, 
Գուս ման՝ 1998): Հար կա վոր է նաև հաշ-
վի առ նել ոչ մի այն ան հա տին պատ ճա-
ռած ա ղե տի վնա սը, մո տիկ մարդ կանց 
մա հը կամ պատ ճա ռած վնա սը, սե փա-
կա նու թյան կո րուս տը, հար կադր ված 
տե ղա փո ղու թյուն, նա խոր դող սթ րես-
ներ, վնաս վա ծու թյու նը և ա ղետ նե րի 
վե րապր ման փոր ձը, ա ղե տի հան դեպ 
ան ձնա կան կամ պրո ֆե սի ո նալ պատ-
րաստ վա ծու թյան մա կար դա կը, այլ նշա-
նա կա լից սթ րե սային ռե ակ ցի ան, կա-
տար վա ծի պատ ճառ նե րի ըն կա լում և 
մեկ նա բա նում, սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու-
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թյան մա կար դա կը, իր և իր ա պա գայի 
հետ կապ ված ան հա տի սպա սում նե րը:

 Հետվ նաս ված քային հո գե խան գար-
ման ռիս կի գո յաց ման գնա հատ ման ժա-
մա նակ սկզ բուն քային նշա նա կու թյուն 
ու նեն ան հա տի վրա ա ղե տի ներ գոր-
ծու թյան բաժ նե չա փե րը: Ի նչ քան ու ժեղ 
է ըն կալ վում կյան քի հա մար սպառ նա-
լի քը և ի նչ քան եր կա րատև է մար դու 
օր գա նիզ մի զգա յա կան հա մա կար գե-
րի վրա ա ղե տի ո ւղ ղա կի ներ գոր ծու-
թյու նը, այն քան ա վե լի ար տա հայ տիչ 
են նրա ռե ակ ցի ան երը: Սա կայն ա ղե տի 
ո ւղ ղա կի զո հե րը մի ա կը չեն, ո րոնք կա-
րող են են թարկ վել հետվ նաս ված քային 
սթ րե սային ռե ակ ցի ա նե րի զար գաց ման 
ռիս կին: Հետվ նաս ված քային սթ րե սային 
ռե ակ ցի ա նե րի և խան գա րում նե րի զար-
գաց ման ռիս կը ու նեն ` 1. Ա ռա ջին մա-
կար դա կի զո հեր՝ նրանք, ով քեր ան-
մի ջա կա նո րեն ի րենց վրա զգա ցել և 
դար ձել են ա ղե տի զոհ, 2. ե րկ րորդ մա-
կար դա կի զո հեր` նրանք, ով քեր ա ռա ջին 
մա կար դա կի զո հե րի հետ ու նեն սերտ 
ան հա տա կան և ըն տա նե կան կա պեր, 
3. եր րորդ մա կար դա կի զո հեր` նրանք, 
ո րոնց մաս նա գի տու թյու նը կախ ված է 
ա ղե տի բո լոր տե սակ նե րի հետ ևանք-
նե րի վե րա ցու մը` նյու թա կա նից մինչև 
հո գե բա նա կա նը և բժշ կա կա նը, 4. չո-
րորդ մա կար դա կի զո հեր` նրանք, ով-
քեր ապ րում են ա ղե տի գո տուց դուրս, 
ով ան տար բեր չէ կա տար վա ծի հան դեպ 
և ով օգ նում, ա ջակ ցում է տու ժած նե րին 
(Յանգ, Ֆորդ, Ֆրիդ ման , Ռու զեկ, Գուս-
ման՝ 1998):

 Հե տա զոտ վող նե րի մոտ հետվ նաս-
ված քային սթ րե սային խան գա րում նե-
րի մի ջին տա րած վա ծու թյու նը տար բեր 
գնա հա տա կան նե րով կազ մում է 1,5%-
9%: Ի նչ վե րա բե րում է այն պի սի ա ղե-
տին, ի նչ պի սին ե րկ րա շարժն է, ա պա 
այն հա րու ցում է հոտվ նաս ված քային 
սթ րե սային խան գա րում ներ 32-60% տի-
րույ թում, ի սկ ե րե խա նե րի մոտ 25%-95% 
տի րույ թում : Ար տա սահ մա նյան հե տա-
զո տու թյուն նե րը նվիր ված են նաև մար-

դու վրա ա ղե տի բա ցա սա կան ներ գոր-
ծու թյան մեղ մաց ման հար ցե րին, որ տեղ 
հա տուկ դե րա կա տա րում ու նեն սո ցի ա-
լա կան ա ջակ ցու թյա նը և բնա կան ա ղետ-
նե րի հան դեպ մար դու խո ցե լի ու թյան 
գոր ծոն նե րին (Դի բեն, Զես տեր՝ 1999), 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի մեղ մաց ման 
գոր ծում հո գե կան ա ռող ջու թյան ծա ռա-
յու թյան կազ մա կեր պած ա ջակց մա նը 
(Դինգ ման, Գին տեր՝ 1995, Է վեր լի, Ջորջ՝ 
1995), հետվ նաս ված քային սթ րե սի հիմ-
նախնդ րին, ա ղե տի զո հե րի ախ տո րո-
շում և շտ կում (Գ րին՝ 1991): Հե տա զո տու-
թյուն նե րում նույն պես ու սում նա սիր վում 
են ա ղե տին բնակ չու թյան պատ րաստ-
վա ծու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման 
գոր ծում սպառ նա լի քի մա սին հա վաս տի 
տե ղե կատ վու թյան դե րը (Դ րոց-Սյո բերգ՝ 
2002, Հու մեն, Մա կո ւայր՝ 1997, Շուտց, 
Վիդ ման՝ 2002) վտան գա վոր ե րկ րա ֆի-
զի կա կան եր ևույթ նե րի հետ կապ ված 
ռիս կե րի ըն կա լու մը և գնա հա տու մը 
նրանց հետ, ով քեր ապ րում են բնա կան 
ա ղետ նե րի բարձր ռիս կի գո տում (Գոու՝ 
2002, Ջոնս տոն, Բեն տոն՝ 1998):

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռար կան 
նաև ժա մա նա կա վոր կողմ նորշ ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և տրավ-
մայի հաղթ հար ման խն դիր նե րը (Հոլ ման, 
Սիլ վեր՝ 1998), բնա կան վտան գա վոր 
եր ևույթ նե րի հան դեպ ռե ակ ցի ա նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը` կապ ված սե-
ռից և հա սա կից (Նայթ, Գաց, Հել լեր, 
Բենգտ սոն՝ 2000): Բազ մա թիվ աշ խա-
տանք ներ նվիր ված են ռե ակ ցի ա նե րիկ 
ա ռանձ նա հատ կու թյա նը` կապ ված ա ղե-
տի բնույ թից (Լ ևի, Կո խեր, Է րուդ՝ 2002, 
Մակ մի լան, Ֆիշ, Սմիտ՝ 1997): Ա ռա վել 
հա ճախ տար բեր վում են մարդ կանց 
ռե ակ ցի ա նե րը զուտ բնա կան բնույ թի 
ա ղետ նե րի հան դեպ` այս պես կոչ ված 
բնա ծին ա ղետ ներ և է կո լո գի ա կան և 
տեխ նա ծին բնույ թի ա ղետ ներ կամ մար-
դա ծին ա ղետ նե ր:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 
03.03.215
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А РЕ ВИК ЕРИ ЦЯН 
А ка де мия го су дарст вен но го управления РА, ка фед  ра пси хо ло ги и, со ис ка тель

В  за и мо дейст вие че ло ве  ка и при ро  ды сло ж ный и ди на мич  ный про цесс их единст ва. 
Вни  ма ние и предс  тав ле ния о  за ви си мос ти че ло ве  ка от этих вза и мо от но ше ний, обус лов лен
ные как на уч  ны ми, так и при род  ны ми  фак то  ра ми (бо лез ни, кли  ма ти чес кие ус ло вия и.т.д.) 
всег  да ак ту  аль ны. И нес лу  чай но, что те о рия Ги пок ра та о воз де йст вии ок ру  жа ю щей сре  ды на 
че ло ве  ка во все вре ме на про дол жа ет ос та вать ся зло бод нев ной и  на хо дит ся в цент ре вни ма
ния уче ных.
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Interaction between man and nature is a formed and dynamic process of their unity. Attention 
and notion of human dependence of these relationships due to both scientific and natural factors 
(diseases, climatic conditions, etc.) are always actual. It is not an accident that the theory of 
Hippocrates on the impact of the environment on the person in all times continues to be topical 
and is in the spotlight of scientists.
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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է աշ խա-
տա կազ մի ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցում 
հար ցազ րույ ցի դերն ու նշա նա կու թյու նը 
և կի րառ ման հո գե բա նա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը։ Աշ խա տա կազ մի 
ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե-
տու թյու նը, պայ մա նա վոր ված լի նե լով 
բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով, առաջ նա-
հերթ կախ ված է հար ցազ րույ ցի ձևա չա-
փից և նրա նում ընտր ված հո գե բա նա-
կան չա փա նիշ նե րից:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ կա ռա վա րում, աշ խա-
տա կազ մի ընտ րու թյուն, հար ցազ րույց, 
կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ։

 Կա ռա վար ման հո գե բա նու թյան ոլոր-
տում մեծ տեղ է հատ կաց վում աշ խա-
տա կազ մի ընտ րու թյա նը: Պրո ֆե սի ո նալ 
հո գե բա նա կան ընտ րու թյան ծա գու մը 
հիմ ա կա նում պայ մա նա վոր ված է եր-
կու խումբ գոր ծոն նե րի առ կա յու թյամբ: 
Առա ջին խում բը կապ ված է մի նի մալ 
ծախ սի դեպ քում մաք սի մալ եկա մուտ 
ստա նա լու ձգտ ման հետ: Երկ րոր դը՝ 
մարդ կանց միջև այն պի սի տար բե րու-
թյուն նե րի առ կա յու թյա ն, որոնք որո շա-
կի մա կար դա կում որո շում են կոնկ րետ 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ոլոր-
տում հա ջող պրո ֆե սի ո նալ գոր ծու նե ու-
թյան հա վա նա կա նու թյու նը:

Ներ կայիս դրու թյամբ շատ զար գա-
ցած երկր նե րում պրո ֆե սի ո նալ հո գե-
բա նա կան ընտ րու թյու նը ստա ցել է շատ 
լայն տա րա ծում: Պրակ տի կա յում պրո-
ֆե սի ո նալ հո գե բա նա կան ընտ րու թյու-
նը իրա կա նաց նում են հո գե բան նե րը, 
ին չը կար ևոր խն դիր է կազ մա կերպ չա-
կան հո գե բա նու թյան բնա գա վա ռում: 
Շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, 
աշ խա տա կազ մի ընտ րու թյան խն դի-

րը  ամե նա կար ևոր նե րից մե կն է: Կար-
ևոր և հիմ ա կան նպա տա կը այն է, որ  
մարդ կանց ընտ րեն՝ ել նե լով օբյեկ տիվ 
չա փա նիշ նե րից, ինչ պի սիք են՝ մար դու 
պրո ֆե սի ո նալ առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, հո գե բա նա կան հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը: Հա ջորդ կար ևոր նպա-
տա կը այն է, որ  հա մա պա տաս խան աշ-
խա տող նե րը և ղե կա վար նե րը գտ նեն 
մի մյանց: 

Մեր աշ խա տան քի նպա տակն է՝ ու-
սում ա սի րել կազ մա կեր պու թյան աշ-
խա տա կազ մի ընտ րու թյան կազ մա-
կերպ ման սկզ բունք նե րը և այդ հա մա-
կար գում՝ հար ցազ րույ ցի կի րառ ման 
հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը:

 Մեր հե տա զո տու թյան ըն թաց քում 
կի րառ վել են հետ ևյալ մե թո դի կա նե րը՝

1. կոն տենտ-վեր լու ծու թյան կամ 
փաս տագ րա կան նյու թի ու սում ա սի-
րու թյան մե թո դը. 

2. Ա. Ն. Կո շելյո վայի՝ մաս նա գի-
տա կան կողմ ո րոշ ման ան ձնային նշա-
նա կու թյան թես տը: [7]

3.  հար ցազ րույ ցի մե թո դը:
 Մեր հե տա զո տու թյան ժա մա նակ 

կոն տենտ-վեր լու ծու թյան ենք են թար կել 
այն կայ քե րը, որ տեղ մար դիկ փնտրում 
են աշ խա տանք: Ընդ հա նուր առ մամբ 
առանձ նաց րել ենք տասը ամե նա տա-
րած ված կայ քե րը, որի մի ջո ցով մար-
դիկ կա րող են գտ նել աշ խա տանք: Այդ 
կայ քե րը հետ ևյալներն են՝ job.am, list.
am, ashxatanq.am, jobfinder.am, HR.am, 
armjob.am, freeshop.am, zangir.am, tanger.
am, careercenter.am: Հե տա զո տու թյան 
ժա մա նակ մենք առանձ նաց րել ենք 
կոն տենտ - վեր լու ծու թյան հիմ ա կան 
կա տե գո րի ա նե րը, որոնք չորսն են՝ աշ-

ԺՈ ԶԵ ՖԻ ՆԱ ԵՍԱՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, փի լի սո փա յու թյան և հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տե տ,

 մա գիստ րա տու րայի 2-րդ կուրս

 ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԱԶ ՄԻ ԸՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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խա տան քային փորձ, հար ցազ րույ ցի 
հրա վեր, պար տա դիր CV և ան ձի հո գե-
բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

 Կոն տենտ-վեր լու ծու թյան են թար կե-
լով վե րը նշ ված կայ քե րը՝ մենք առանձ-
նաց րել ենք, թե որ կայ քե րում որ չա փա-
նիշ ներն են հան դի սա նում պար տա դիր 
պայ ման: Առա ջին կա տե գո րի ան աշ-
խա տան քային պար տա դիր փոր ձի առ-
կա յու թյունն է, և մեր հե տա զո տու թյան 
ար դյուն քում մենք պար զե ցինք, որ 10 
կայ քե րից 7-ո ւմ աշ խա տան քային փոր-
ձի առ կա յու թյու նը պար տա դիր պայ ման 
է: Կոն տենտ-վեր լու ծու թյան երկ րորդ 
կա տե գո րի ան հար ցազ րույց նե րի պար-
տա դիր հրա վերն է: Հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ 10 կայ-
քե ից 6-ո ւմ մեծ տեղ է հատ կաց վում 
հար ցազ րույց նե րին: Երկ րորդ կա տե գո-
րի ան առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն 
ու ներ հե տա զո տու թյան ժա մա նակ, քա-

նի որ մեր հե տա զո տու թյան նպա տակն 
էր՝ ու սում ա սի րել հար ցազ րույ ցի հո-
գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը: Եր րորդ կա տե գո րի ան պար տա դիր 
CV-ի առ կա յու թյու նն էր, որը պա հան-
ջում էր մեր ու սում ա սիր ված կայ քե րից 
ընդ ա մե նը 4 կայք:  Չոր րորդ և, գու ցե, 
ամե նա կար ևոր կա տե գո րի ան էր հո գե
բա նա կան շա փա նիշ նե րը: Եթե գլո բալ 
դի տենք այս հար ցը, ապա աշ խա տա-
կազ մի ընտ րու թյան հար ցում հա մա պա-
տաս խան հո գե բա նա կան չա փա նիշ նե րի 
առ կա յու թյու նը պետք է հան դի սա նար 
առաջ նայի նը, սա կայն ինչ պես ցույց է 
տա լիս մեր հե տա զո տու թյու նը, 10 կայ-
քե րից մի այն 5-ո ւմ են ու շադ րու թյուն 
դարձ նում հա մա պա տաս խան հո գե բա-
նա կան չա փա նիշ նե րի առ կա յու թյա նը: 
Կոն տենտ - վեր լու ծու թյան տվյալ նե րը 
ներ կա յաց ված են Աղյու սակ 1-ո ւմ: 

 Աղյու սակ 1

Կոն տենտվեր լու ծու թյան կա տե գո րի ա ներ

Կայ քե րի ան վա
նում ե րը

Աշ խա տան քային
 փորձ

Հար ցազ րույ ցի
հ րա վեր

Պար տա դիր 
CV

Հո գե բա նա կան 
չա փա նիշ ներ

job.am ✓ - - -

List.am ✓ - ✓ ✓

ashxatanq.am ✓  ✓ -

Jobfinder.am - ✓ - ✓

HR.am ✓ ✓ ✓ ✓

armjob.am - - - -

freeshop.am ✓ ✓ - -

zangir.am - ✓ - -

tanger.am ✓ ✓ ✓ ✓

careercenter.am ✓ ✓ - ✓

Ընդ հա մե նը 7 6 4 5

 Մեր հե տա զո տու թյան հա ջորդ մե թո-
դը Ա. Ն. Կո շելյո վայի՝ մաս նա գի տա կան 
կողմ ո րոշ ման ան ձնային նշա նա կու թյան 
թեստն է: Բա ցի նշ ված թես տից՝ հե տա-
զո տու թյան ժա մա նակ կի րառ վել է նաև 
հար ցազ րույ ցի մե թո դը: Հե տա զո տու թյա-
նը ընդ հա նուր մաս նակ ցել են 25 հո գի, 
որոնք բո լորն էլ երի տա սարդ կադ րեր 

են և փնտ րում են աշ խա տանք: Հե տա զո-
տու թյան պար տա դիր պայ ման ներն էին 
բարձ րա գույն կամ թե րի բարձ րա գույն 
կրթու թյու նը և տա րի քը՝ 19-25 տա րե կան: 

 Մաս նա գի տա կան կողմ ո րոշ ման 
յու րա հատ կու թյուն նե րը որոշ վում են՝ 
ըստ մար դու վե րա բեր մուն քի, կյան քի 
հան դեպ, ապա գայի, մաս նա գի տա կան 
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գոր ծու նե ու թյան, հա ջո ղու թյան և գոր-
ծազր կու թյան:  Հե տա զո տու թյան ժա-
մա նակ կի րառ վել է նաև այս թես տը 
բա ցա հայ տե լու հա մար երի տա սարդ-
նե րի վե րա բեր մուն քը՝ կապ ված նրանց 
ապա գայի, հա ջո ղու թյուն նե րի, մաս նա-
գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հետ: Տ վյալ 
թես տը ան ցկաց րել եմ երի տա սարդ նե-
րի նույն խմ բի հետ, ով քեր փնտ րում են 
աշ խա տանք և ար դյուն քում ստա ցել եմ 
շատ հե տաքր քիր պա տաս խան ներ: Հե-
տա զոտ վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը իր 
կյան քը հա մա րում է սե փա կան «ես»-ի 
որո նու մը՝ այն հա մա րե լով էմո ցի ո նալ 
դրա կան գնա հա տա կան, և հե տա զոտ-
վող նե րից 25-ից մի այն 4 էր իր կյան-
քը հա մա րում էմո ցի ո նալ բա ցա սա կան 
գնա հա տա կան: Կա րող ենք ասել, որ 
երի տա սարդ նե րի մոտ կյան քի հան-
դեպ կա դրա կան տրա մադր վա ծու թյուն: 
Մաս նա գի տու թյու նը, աշ խա տան քը, ըն-
տա նի քը իրենց յու րա հա տուկ տեղն են 
գրա վում մար դու կյան քում: Մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
հե տա զոտ վող նե րի վե րա բեր մուն քը 
տար բեր էր: Ընդ հան րաց նե լով տվյալ-
նե րը՝ նշեմ, որ ներ կայիս դրու թյամբ 
նրանց հա մար ամե նա կար ևո րը կյան քի 
բնա կա նոն ըն թացքն է, իսկ աշ խա տան-
քը հան դի սա նում է պար զա պես եկամ-
տի աղ բյուր, մի այն հե տա զոտ վող նե րից 
մի քա նի հո գի նշե ցին, որ աշ խա տան-
քը իրենց հա մար հե տաքրք րու թյուն է 
և ինք նաի րաց ման հնա րա վո րու թյուն: 
Մաս նա գի տու թյան և կա րի ե րայի պլա-
նա վոր ման վե րա բե րյալ պա տաս խան-
նե րը, կա րե լի էր ասել, որ հա կա սա-
կան էին: Հե տա զոտ վող նե րից 25-ից 
15-ը նշե ց, որ կա րի ե րայի պլա նա վո րու-
մը շատ կար ևոր և օգ տա կար գոր ծըն-
թաց է, բայց միև նույն ժա մա նակ կա-
րի ե րայի պլա նա վո րու մը նրանց հա մար 
չէր հան դի սա նում կյան քի կար ևոր մաս, 
քա նի որ, ըստ պա տաս խան նե րի, հետ-
ևում էր, որ կա րի ե րայի պլա նա վո րու մը 
առաջ նայի նը չէ, այլ որ ամե նա կար ևո-
րը՝ կյան քում ըն տա նիքն է և ներ կայիս 
ժա մա նակ նե րում ըն տա նի քը հան դի սա-
նում է կյան քի ամե նա կար ևոր ար ժե քը: 

Մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նաև այն, թե 
ինչ պես են ներ կայիս երի տա սարդ կադ-
րե րը վե րա բեր վում իրենց հա ջո ղու թյուն-
նե րին, ապա գային, ինչ պի սին են իրենց 
պատ կե րաց նում մի քա նի տա րի հե տո: 
Թես տի ար դյունք նե րից պարզ դար ձավ, 
որ նրանց հա մար հա ջո ղու թյու նը մար-
դու ար ժա նիքն է, նրա աշ խա տան քի ար-
դյուն քը և հա ջո ղու թյու նը՝ որ պես հույզ, 
շատ հա ճե լի է և լավ: Մի այն մի քա նի 
հո գի նշե ցին, որ հա ջո ղու թյան հաս նե լը 
իրենց կյան քի նպա տակն է: Ապա գայի 
վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում ե րը շատ 
տար բեր են: Թես տի ար դյունք նե րից 
պարզ դար ձավ, որ մե ծա մաս նու թյան 
հա մար որ պես ապա գայի նպա տակ է 
նրանց ու նե ցած ձգ տու մը: Ըստ նրանց՝ 
նրանք ապա գա յում կհաս նեն այն ամե-
նին, ին չին ձգ տում են: Հե տա զոտ վող-
նե րը նշե ցին նաև, որ որ պես իրենց 
ապա գայի բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ պատ կե-
րաց նում են իրենց մաս նա գի տու թյու նը 
և աշ խա տան քը, չնա յած որ ապա գան 
կապ ված է ըն տա նե կան կյան քի հետ: 
Ընդ հա նուր առ մամբ կա րող ենք ասել, 
որ ապա գայի հան դեպ տրա մադր վա ծու-
թյու նը նույն պես դրա կան է, քա նի որ հե-
տա զոտ վող նե րից մի այն մե կը նշեց, որ 
ապա գայի հան դեպ ու նի անո րո շու թյան 
զգա ցում, ան վս տա հու թյուն և որ վս տահ 
չէ՝ իր հետ ինչ կլի նի ապա գա յում:

 Ներ կայիս մարդ կանց հա մար գոր-
ծազր կու թյու նը հան դի սա նում է շատ 
կար ևոր խն դիր և այն, թե ինչն է մարդ-
կանց հա մար կյան քում ամե նա կար ևո-
րը: Թես տի ար դյունք նե րը ցույց տվե-
ցին, որ հե տա զոտ վող նե րի հա մար 
ամե նա կար ևո րը կյան քում ըն տա նիքն 
է, ապա մարդ կանց հետ շփու մը, հար-
գան քը, այ նու հետև՝ սե փա կան առող-
ջու թյու նը, իսկ գոր ծազր կու թյան վե-
րա բե րյալ պատ կե րա ցում ե րը տար բեր 
էին: Շատ կար ևոր էր այն, որ ներ կայիս 
երի տա սարդ նե րը գոր ծազր կու թյու-
նը դի տում էին որ պես ժա մա նա կա վոր 
եր ևույթ՝ նշե լով, որ դա պե տու թյան ոչ 
ստա բիլ վի ճակն է և հա սա րա կու թյան 
հա մար դժ բախ տու թյուն: Ընդ հա նուր 
առ մամբ կա րող ենք ասել, որ ներ կայիս 
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երի տա սար դու թյու նը հա վա տով է լց-
ված ապա գայի հան դեպ և հույս ու նի, 
որ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում այդ 
խն դի րը կշտկ վի: Հար ցա րա նը կազմ վել 
է հե տա զո տու թյան նպա տա կով՝ բա ցա-
հայ տե լու հա մար աշ խա տա շու կա յում 
աշ խա տան քի որոն ման ու ղի նե րը: Ան մի-
ջա կան հար ցում եմ ան ցկաց րել երի տա-
սարդ կադ րե րի հետ, ով քեր փնտ րում 
են աշ խա տանք: Հարց մա նը մաս նակ ցել 
են 25 հո գի, որո ցից մե ծա մաս նու թյու-
նը ու նի բարձ րա գույն կր թու թյուն, իսկ 
մյուս մա սը՝ թե րի բարձ րա գույն, իսկ 
տա րի քը չէր գե րա զան ցում 25-ը: Հարց-
մա նը մաս նակ ցած երի տա սարդ նե րը 
ու նեն տար բեր մաս նա գի տու թյուն ներ: 
Հիմ ա կան գե րակշ ռող մաս նա գետ ներն 
են՝ տն տե սա գետ նե րը, սո ցի ո լոգ նե րը և 
հո գե բան նե րը: Հարց մա նը մաս նակ ցել 
են նաև լեզ վա բան ներ, ար ևե լա գե տեր 
և քի մի կոս ներ: Նշեմ նաև, որ հարց մա-
նը մաս նակ ցել են ին պես տղա ներ, այն-
պես էլ աղ ջիկ ներ, քա նի որ աշ խա տանք 
փնտ րե լիս սե ռը նշա նա կու թյուն չու նի: 

 Հար ցազ րույ ցի մի ջո ցով մենք ցան-
կա նում էինք պար զել` որ քան ժա մա նակ 
է նրանք աշ խա տանք են փնտ րում և ինչ 
մի ջոց նե րի են դի մել՝ աշ խա տանք գտ-
նե լու հա մար, արդյոք ցան կա նո"ւմ են 
աշ խա տել իրենց մաս նա գի տու թյամբ, 
թե դա նշա նա կու թյուն չու նի և, ին չի 
վրա հիմ վե լով են ընտ րել իրենց մաս-
նա գի տու թյու նը, մաս նակ ցել են հար-
ցազ րույց նե րի, թե ոչ: Հարց ման ար-
դյուն քում պարզ դար ձավ, որ հարց վող-
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ար դեն 1 տա րի 
և ավել է, ինչ փնտ րում է աշ խա տանք: 
Իսկ այն հար ցին, թե նրանք ինչ աշ խա-
տանք են փնտ րում՝ մաս նա գի տա կան, 
թե այլ, հարց վող նե րից 14-ը պա տաս-
խա նել է` մաս նա գի տա կան, իսկ 11-ը՝ 
նշա նա կու թյուն չու նի: Այն երի տա սարդ-
նե րը, ով քեր նա խընտ րում են իրենց 
մաս նա գի տու թյամբ աշ խա տել, տն տե-
սա գետ ներն ու սո ցի ո լոգ ներն էին, ինչ-
պես նաև լեզ վա բան նե րը: Նշեմ նաև, 
որ հարց մա նը մաս նակ ցել են նաև հե-
ռա կա բաժ նի ու սա նող ներ, ով քեր դեռ 
չու նեն բարձ րա գույն կր թու թյուն և, գու-

ցե, պատ ճա ռը հենց դա էր, որ մի մա սի 
հա մար նշա նա կու թյուն չու ներ՝ աշ խա-
տան քը կլի նի մաս նա գի տա կան, թե ոչ:

 Հարց ման ժա մա նակ մեծ հե-
տաքրքրու թյուն առա ջաց րեց այն հար ցը, 
թե ներ կայիս երի տա սար դու թյու նը ինչ-
պես է մաս նա գի տու թյու նը ընտ րել: Եվ 
հե տաքր քի րն այն էր, որ հարց վող նե րից 
ոմանք առա ջարկ վող տար բե րակ նե րից և 
ոչ մե կը չընտ րե ցին, այլ իրենք առա ջար-
կե ցին հա մա պա տաս խան տար բե րա կը: 
Չնա յած դրան՝ նշեմ, որ հարց վող նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը մաս նա գի տու թյու-
նը ընտ րել է՝ ըստ իր նա խա սի րու թյուն-
նե րի, իսկ ոմանք՝ ըստ խոր հուրդ նե րի 
և ուղ ղոր դում ե րի և ըստ աշ խա տան քի 
պա հանջ վա ծու թյան: Հարց վող նե րից մե-
կը նշեց, որ նա իրա կա նում ցան կա ցել 
է ըն դուն վել բժշ կա կան հա մալ սա րան, 
սա կայն ստաց ված մի ա վոր նե րը չեն բա-
վա րա րել, և նա ըն դուն վել է Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի քի մի ա կան ֆա-
կուլ տե տը և բժիշկ դառ նա լու փո խա րեն 
դար ձել է քի մի կոս: Իսկ մեկ այլ հարց վող 
նշեց, որ նա ընտ րել է իր մաս նա գի տու-
թյու նը՝ ել նե լով բու հի հե ղի նա կու թյու-
նից:  Հար ցազ րույ ցի ամե նա կար ևոր կե-
տը այն էր, թե ինչ մի ջոց նե րի են դի մում 
մար դիկ՝ աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: 
Հարց ման ար դյուն քում շատ հե տաքր քիր 
պա տաս խան ներ նշ վե ցին: Պարզ վեց, որ 
հարց վող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, աշ-
խա տանք գտ նե լու հա մար, դի մում է իր 
ծա նոթ նե րին: Մյուս կար ևոր մի ջո ցը աշ-
խա տանք գտ նե լու կայ քերն են, ապա 
գոր ծա կա լու թյուն նե րը, և հարց վող նե րի 
շատ չն չին մասն էր օգտ վում թեր թե րից՝ 
աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով: Իսկ 
այն հար ցին՝ «արդյո՞ք գոր ծա կա լու թյուն-
նե րը օգ տա կար եղել են աշ խա տան քի 
որոն ման հար ցում», հարց վող նե րից մի-
այն մե կը տվեց դրա կան պա տաս խան, 
իսկ մյուս նե րը նշե ցին, որ, եթե նույ նիսկ 
դիմել են, ապա գոր ծա կա լու թյուն նե րը 
նրանց ոչն չով օգ տա կար չեն եղել:

Աշ խա տանք փնտ րե լու ժա մա նակ 
մեծ նշա նա կու թյուն ու նի նաև հար-
ցազրույց նե րի դե րը, այ սինքն՝ երի տա-
սարդ նե րը արդյոք մաս նակ ցե՞լ են հար-
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ցազ րույց նե րի, թե՞ ոչ: Հարց ման ար-
դյուն քում պարզ դար ձավ, որ հարց վող-
նե րից 20-ը մաս նակ ցել է հար ցազ րույց-
նե րի, և մի այն 5 հո գի չէր մաս նակ ցել և 
ոչ մի հար ցազ րույ ցի: Անդ րա դար ձանք 
նաև այն հար ցին, թե ինչ մա կար դա կով 
են ան ցել հար ցազ րույց նե րը և արդյոք 
նրանք գոհ են եղել: Չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ շատ երի տա սարդ ներ, 
մաս նակ ցե լով հար ցազ րույց նե րի, աշ-
խա տանք չէ ին ստա ցել, իրա կա նում 
գոհ էին եղել հար ցազ րույ ցից, նշե լով, 
որ հար ցազ րույց նե րը ըն թա ցել են շատ 
հան գիստ և լավ: Հե տաքր քիրն այն էր, 
որ չնա յած, որ հարց վող նե րի զգա լի մե-
ծա մաս նու թյու նը մաս նակ ցել էր հար-
ցազ րույց նե րի, սա կայն նրան ցից շատ 
քչերն էին, որ գնա ցել էին հար ցազ րույ-
ցի նա խա պես պատ րաստ ված: Ընդ հա-
նուր 25 հարց վող նե րից մի այն 4 հո գին 
են ներ կա յա ցել հար ցազ րույ ցի նա խա-
պես պատ րաստ ված, իսկ մա ցած 21-ը՝ 
առանց նա խա պես պատ րաստ վե լու:

 Հի շեց նենք, որ մեր աշ խա տան քի 
նպա տա կից բխում էր ու սում ա սի րել 
կադ րե րի ընտ րու թյան գոր ծըն թա ցում 
հար ցազ րույ ցի հո գե բա նա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը, և դա էլ հիմք 
հան դի սա ցավ, որ  մենք ավե լի եր կար 
կանգ առ նենք այդ հար ցի շուրջ:

Աշ խա տանք փնտ րե լու հա մար մեծ 
նշա նա կու թյուն ու նի նաև այն հար ցը՝ 
«արդյո՞ք ներ կայիս երի տա սարդ նե րը 
տե ղե կաց ված են CV-նե րը ներ կա յաց նե-
լու կար գին:: Եվ հարց ման ար դյուն քում 
պարզ դար ձավ, որ մե ծա մաս նու թյու նը 
տե ղյակ են, որոշ մար դիկ նշե ցին մա-
սամբ, իսկ բա ցա սա կան պա տաս խան 
չգրանց վեց:

Ար դյուն քում մենք հան գե ցինք մի 
շարք եզ րա կա ցու թյուն նե րի: Հե տա զո-
տու թյան ժա մա նակ մենք կա տա րե-
ցինք կայ քե րի կոն տենտ-վեր լու ծու թյուն 
և հան գե ցինք այն եզ րա կա ցու թյան, որ 
կայ քե րում աշ խա տա կազ մի ընտ րու-
թյան ժա մա նակ մեծ տեղ է հատ կաց-
վում հար ցազ րույց նե րին, և աշ խա տան-
քային փոր ձի առ կա յու թյու նը կայ քե րի 

մե ծա մաս նու թյու նում հան դի սա նում է 
պար տա դիր պայ ման: Իսկ հա մա պա-
տաս խան հո գե բա նա կան չա փա նիշ նե-
րի առ կա յու թյա նը ու շադ րու թյուն էին 
դարձ նում կայ քե րի մի այն մի մա սում:

Երկ րորդ մե թո դի՝ թես տի ար դյուն-
քե րը վեր լու ծե լով՝ մենք հան գե ցինք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ ներ կայիս երի տա-
սար դու թյու նը դրա կան է տրա մադր ված 
ապա գայի հան դեպ և գոր ծազր կու թյու-
նը դի տում է որ պես ժա մա նա կա վոր 
եր ևույթ: Չնա յած նրանք մեծ տեղ էին 
հատ կաց նում իրենց մաս նա գի տու թյան 
և կա րի ե րայի պլա նա վոր մա նը, այ նու-
ա մե նայ նիվ, հե տա զո տու թյան ար դյուք-
նե րը ցույց տվե ցին, որ նրանց հա մար 
կյան քում ամե նա կար ևո րը ըն տա նիքն 
է, իսկ կա րի ե րան գտն վում է երկ րորդ 
տե ղում: Հար ցազ րույ ցի ար դյունք նե րը 
մեկ նա բա նե լով մենք հան գե ցինք այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ ներ կայիս երի տա-
սար դու թյու նը իր մաս նա գի տու թյու նը 
ընտ րում է՝ ըստ իր նա խա սի րու թյուն-
նե րի և աշ խա տանք է փնտ րում իր մաս-
նա գի տու թյա նը հա մա պա տաս խան: Հե-
տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ դար-
ձավ, որ հե տա զոտ վող նե րի մեծ մա սը 
աշ խա տան քի որոն ման հար ցում դի մում 
է ծա նոթ նե րին, ապա նոր աշ խա տանք 
փնտ րում կայ քե րի, թեր թե րի կամ գոր-
ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով: Կար ևո րե-
լով հար ցազ րույց նե րի նշա նա կու թյու նը՝ 
նշեմ նաև, որ հե տա զոտ վող նե րի մեծ 
մա սը մաս նակ ցել էր տար բեր հար ցազ-
րույց նե րի և գոհ էր եղել հար ցազ րույ ցի 
ան ցկաց ման մա կար դա կից:  Այս պի սով՝ 
կա րող ենք ասել որ մեր աշ խա տան-
քի ար դյուն քը կար ևոր վեց նրա նով, որ 
հե տա զո տու թյան հա մար մենք ընտ րել 
էինք տար բեր մե թոդ ներ, և մի քա նի մե-
թոդ ներ օգ տա գոր ծե լով՝ մենք կա րո ղա-
ցանք ցույց տալ աշ խա տա կազ մի ընտ-
րու թյան գոր ծըն թա ցում հար ցազ րույ ցի 
կի րառ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
16.02.2015
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Пос туп ле ние в шко лу вно сит боль шие 
пе ре ме ны в жизнь ре бен ка. Из при выч-
но го ми ра сем ьи или детс ко го са да они 
по па да ют в раз но воз раст ную и мно го-
ли кую сре ду, где вмес то иг ры им пред-
ла га ют сис те ма ти чес кий умст вен ный 
труд. Адап та ция к шко ле мно гоп ла но-
вый про цесс и в оди на ко вой ме ре за ви-
сит от фи зи о ло ги чес ко го, со ци аль но го и 
пси хи чес ко го раз ви тия ре бен ка. Это не 
раз ные проб ле мы, а раз ные сто ро ны ее 
про яв ле ния в раз лич ных фор мах ак тив-
нос ти. Шко ла с пер вых дней ста вит пе-
ред ре бен ком це лый ряд за дач, тре бу ю-
щих мо би ли за ции его ин тел лек ту аль ных 
и фи зи чес ких сил. По э то му не об хо ди мо 
вре мя, что бы про и зош ла адап та ция к 
школь но му обу че ни ю, ре бе нок при вык к 
но вым ус ло ви ям и на у чил ся со от ветст-
во вать но вым тре бо ва ни ям. Все де ти 
про хо дят пе ри од адап та ции к шко ле, да-
же те, ко то рые име ют хо ро шую пред ва-
ри тель ную под го тов ку. При нор маль ном 
про те ка нии школь ной адап та ции эмо-
ци о наль ное са мо чувст вие и са мо о цен-
ка ста би ли зи ру ют ся, ес ли же про цесс 
адап та ции ре бен ка в I клас се зат руд нен, 
мо жет наб лю дать ся де фор ма ция его лич-
ност но го раз ви ти я.

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
умст вен ный труд, школь ная адап та ци я, 
де за дап та ция школь на я, со ци аль но-п си-
хо ло ги чес кая адап та ци я, эмо ци о наль ное 
са мо чувст ви е, ст рес со ген ный ха рак тер. 

Тер мин «а дап та ци я» про ис хо дит от 
лат. adaptatio - прис по соб ле ни е, при ла-
жи ва ни е. Под ним по ни ма ют прис по соб-
ле ние ор га низ ма и его функ ций, ор га нов 
и кле ток к ус ло ви ям сре ды. Адап та ция 
нап рав ле на на сох ра не ние сба лан си ро-
ван ной де я тель нос ти сис тем, ор га нов и 
пси хи чес кой ор га ни за ции ин ди ви да при 
из ме нив ших ся ус ло ви ях жиз ни. [5] 

Пе ри од адап та ции ре бен ка к шко ле 
мо жет длить ся от 2-3 не дель до по лу-
го да, это за ви сит от мно гих фак то ров: 
ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти ре бен ка, 
ха рак тер вза и мо от но ше ний с ок ру жа ю-
щи ми, тип учеб но го за ве де ния (а зна чит, 
и уро вень слож нос ти об ра зо ва тель ной 
прог рам мы) и сте пень под го тов лен нос-
ти ре бен ка к школь ной жиз ни. Не ма ло-
важ ным фак то ром яв ля ет ся под держ ка 
вз рос лых – ма мы, па пы, ба бу шек и де-
ду шек. Чем боль ше вз рос лых ока жут по-
силь ную по мощь в этом про цес се, тем 
ус пеш нее ре бе нок адап ти ру ет ся к но вым 
ус ло ви ям.

Ш коль ная адап та ция по ни ма ет ся как 
прис по соб ле ние ре бен ка к но вой сис те-
ме со ци аль ных ус ло вий, но вым от но ше-
ни ям, тре бо ва ни ям, ви дам де я тель нос-
ти, ре жи му жиз не де я тель нос ти. Од на ко 
адап та ция это не толь ко прис по соб ле ние 
к ус пеш но му функ ци о ни ро ва нию в дан-
ной сре де, но и спо соб ность к даль ней-
ше му пси хо ло ги чес ко му, лич ност но му, 
со ци аль но му раз ви ти ю. [6] 

ЛИ ЛИТ AД ЖО ЯН
На ци о наль ная Ака де мии на ук РА,  

Меж ду на род ный На уч но-об ра зо ва тель ный центр,  
ко фед ра со ци о аль ной пси хо ло ги и, ма гист рант

П СИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КАЯ АДАП ТА ЦИЯ ПЕР ВОК ЛАСС НИ КОВ  
К ШКОЛЬ НО МУ ОБУ ЧЕ НИ Ю
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На ря ду с тер ми ном «а дап та ци я» ши-
ро ко ис поль зу ет ся тер мин « де за дап та-
ци я» при ме ни тель но к де тям, ис пы ты-
ва ю щим труд нос ти прис по соб ле ния к 
шко ле. Тер мин « де за дап та ци я» обоз на ча-
ет на ру ше ние про цес сов вза и мо дейст вия 
че ло ве ка с ок ру жа ю щей сре дой.

 Де за дап та ция школь ная - не воз мож-
ность школь но го обу че ния и адек ват но го 
вза и мо дейст вия ре бен ка с ок ру же ни ем в 
ус ло ви ях, пред ъяв ля е мых дан но му конк-
рет но му ре бен ку той ин ди ви ду аль ной 
мик ро со ци аль ной сре дой, в ко то рой он 
су щест ву ет. 

Пе да го ги чес кий ди аг ноз школь ной 
де за дап та ции обыч но ста вит ся в свя зи с 
не ус пеш ност ью обу че ни я, на ру ше ни я ми 
школь ной дис цип ли ны, конф лик та ми с 
учи те ля ми и од нок ласс ни ка ми. Иног да 
школь ная де за дап та ция ос та ет ся ск ры-
той и от пе да го гов и от сем ьи, ее симп-
то мы мо гут не ска зы вать ся от ри ца тель но 
на ус пе ва е мос ти и дис цип ли не уче ни ка, 
про яв ля ясь ли бо в суб ъек тив ных пе ре-
жи ва ни ях школь ни ка, ли бо в фор ме со-
ци аль ных про яв ле ний. [8] 

Со ци аль но-п си хо ло ги чес кая адап-
та ция млад ших школь ни ков к ус ло ви-
ям шко лы предс тав ля ет со бой про цесс 
ус во е ния норм и спо со бов по ве де ни я, 
одоб ря е мых ро ди те ля ми и учи те ля ми, в 
ус ло ви ях вза и мо дейст вия со сверст ни ка-
ми под вли я ни ем раз лич ных со ци аль ных 
инс ти ту тов: сем ьи, шко лы, внеш коль-
ных уч реж де ний. В об ще нии со вз рос-
лы ми и сверст ни ка ми у ре бен ка фор ми-
ру ют ся нор мы по ве де ни я, при ем ле мые в 
его со ци аль ном ок ру же нии и в об щест ве 
в це лом.

 Но вая со ци аль ная си ту а ция вво дит 
ре бён ка в ст ро го нор ми ро ван ный мир от-
но ше ний и тре бу ет от не го ор га ни зо ван-
ной по ве ден чес кой про из воль нос ти, от-
ветст вен ной за дис цип ли ну, за раз ви тие 
ис пол ни тельс ких дейст вий, свя зан ных с 
об ре те ни ем на вы ков учеб ной де я тель-
нос ти. Си ту а ция школь но го обу че ния 

при во дит ра нее сво бод но го в сво их же-
ла ни ях ре бён ка в сос то я ние за ви си мос ти 
мо ти ва «Я хо чу» от мо ти ва «Я дол жен». 
Учеб ная де я тель ность тре бу ет от пер-
вок ласс ни ка нор ма тив ных дос ти же ний, 
школь ная жизнь ста вит его в си ту а цию 
за ви си мос ти от мне ния и оце нок учи те-
ля, ко то рые от ра жа ют ся на сис те ме его 
меж лич ност ных от но ше ний. Но вая со-
ци аль ная си ту а ция пред ъяв ля ет вы со-
кие тре бо ва ния к эмо ци о наль но-во ле вой 
сфе ре ре бён ка и ог ра ни чи ва ет воз мож-
нос ти не пос редст вен но го эмо ци о наль но-
го ре а ги ро ва ни я. За ко но мер ным яв ля ет ся 
тот факт, что си ту а ция школь но го обу-
че ния име ет для ре бён ка ст рес со ген ный 
ха рак тер и ста вит его пе ред не об хо ди-
мост ью прис по саб ли вать ся к её тре бо ва-
ни ям. [4] По ня тие «ш коль ная адап та ци я» 
комп лекс ное яв ле ни е, пред по ла га ю щее 
сог ла со ва ние двух кри те ри ев: внеш не го, 
от ра жа ю ще го со от ветст вие пси хо ло ги-
чес ких и пси хо фи зи о ло ги чес ких осо-
бен нос тей ре бён ка тре бо ва ни ям си ту а-
ции школь но го обу че ни я, и внут рен не го, 
свя зан но го с его об щим пси хи чес ким 
бла го по лу чи ем. Вы де ля ют три ст рук-
тур ных ком по нен та школь ной адап та-
ци и, это: ког ни тив ный ком по нент; эмо-
ци о наль но - оце ноч ный, или лич ност ный 
ком по нент; по ве ден чес кий ком по нент.

 Ког ни тив ный ком по нент пред по ла-
га ет ин тел лек ту аль ный ус пех ре бён ка в 
обу че нии по школь ной прог рам ме и вы-
ра жа ет ся в ака де ми чес кой ус пе ва е мос ти, 
пол но те об ще об ра зо ва тель ных све де ний 
при дос та точ ной сис тем нос ти зна ний и 
учеб ных на вы ков.

Э мо ци о наль но - оце ноч ный, или лич-
ност ный ком по нент вы ра жа ет ся в ус той-
чи вом по зи тив ном от но ше нии к школь-
ным пред ме там, пе да го гам, обу че нию 
в це лом и име ет сле ду ю щие приз на ки: 
дос та точ ный уро вень ра бо тос по соб нос-
ти ре бён ка, ста биль ность наст ро е ни я, 
же ла ние по се щать шко лу. По ве ден чес-
кий ком по нент школь ной адап та ции ре-
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бён ка пред по ла га ет от сутст вие сис те-
ма ти чес ки пов то ря ю щих ся на ру ше ний 
его по ве де ния в про цес се обу че ния и в 
школь ной сре де. По ве ден чес ки ми ин ди-
ка то ра ми это го ком по нен та яв ля ют ся: 
ори ен та ция ре бён ка на школь ные нор-
мы и пра ви ла, отк ры тость и доб ро же ла-
тель ность по от но ше нию к вз рос лым и 
сверст ни кам, уме ние кон так ти ро вать с 
ни ми, спо соб ность за нять для се бя оп-
ти маль ную по зи цию в этих от но ше ни ях.

П ри ро да школь ной адап та ции обус-
лов ле на раз лич ны ми пси хо ло ги чес ки ми 
и со ци аль но - пси хо ло ги чес ки ми фак то-
ра ми. Ин тег ра тив ным фак то ром школь-
ной адап та ции мож но счи тать пси хо ло ги-
чес кую го тов ность ре бён ка к школь но му 
обу че ни ю. В оте чест вен ной пси хо ло гии 
те о ре ти чес кая раз ра бот ка этой проб ле-
мы ос но ва на на тру дах Л.С. Вы готс ко го, 
Л.И. Бо жо вич, Д.Б. Эль ко ни на и др. Так, 
Л. И. Бо жо вич вы де ля ла нес коль ко па ра-
мет ров пси хи чес ко го раз ви тия ре бён ка, 
на и бо лее су щест вен но вли я ю щих на ус-
пеш ность обу че ния в шко ле: дос та точ-
ный уро вень раз ви тия ин тел лек ту аль ной 
сфе ры; оп ре де лён ный уро вень раз ви тия 
мо ти ва ци он ной сфе ры; дос та точ ное раз-
ви тие про из воль ной сфе ры. [6] 

Ос нов ным кри те ри ем ин тел лек ту аль-
ной го тов нос ти ре бён ка к школь но му 
обу че нию яв ля ет ся уме ние обоб щать и 
диф фе рен ци ро вать в со от ветст ву ю щих 
ка те го ри ях пред ме ты и яв ле ния ок ру жа-
ю ще го ми ра.

С ре ди внут рен них пси хо ло ги чес-
ких фак то ров школь ной адап та ции так-
же сле ду ет вы де лить та кие лич ност ные 
об ра зо ва ни я, как са мо о цен ка и уро вень 
при тя за ний. Их адек ват ный уро вень 
спо собст ву ет ус пеш но му вхож де нию 
ре бён ка в но вую си ту а цию меж лич ност-
но го вза и мо дейст ви я. Адек ват ность са-
мо о це ни ва ния вы ра жа ет ся в уве рен нос-
ти ре бён ка в сво их си лах, са мо у ва же ни и, 
пред по ла га ет со от ветст вие его предс-
тав ле ний о се бе и сво их воз мож нос тях. 

Адек ват ная са мо о цен ка и свя зан ный с 
ней уро вень при тя за ний в оп ре де лён ной 
сте пе ни обес пе чи ва ют ре бён ку пси хо-
ло ги чес кое бла го по лу чи е, спо собст ву ют 
воз ник но ве нию у не го чувст ва удов лет-
во рён нос ти ре зуль та та ми сво ей де я тель-
нос ти и меж лич ност ным об ще ни ем.

К. Бла га и М. Ше бек от ме ча ли, что 
ошиб ки ре бен ка при вы пол не нии учеб-
ных за да ний мо гут быть свя за ны не 
со слож ност ью за да ни я, а с тем, что у 
школь ни ка есть оп ре де лен ное предс-
тав ле ние о се бе, ко то рое и соз да ет со-
от ветст ву ю щий тип по ве де ни я. «Об раз 
се бя, - пи шут они, - и са мо до ве рие спо-
собст ву ют дос ти же ни ям ре бен ка в шко-
ле. Не га тив ный об раз се бя и не дос та ток 
са мо до ве рия ве дут к сни же нию ус пе ва-
е мос ти уче ни ка. Уро вень его ожи да ний 
вли я ет на це ли, на вы бор пред ме та вза и-
мо дейст вия с дру гим че ло ве ком, на вы-
бор собст вен ной по зи ции вза и мо дейст-
ви я».

Сре ди пси хо фи зи о ло ги чес ких фак то-
ров школь ной адап та ци и, в пер вую оче-
редь, вы де ля ет ся здо ров ье ре бён ка. Име-
ю щи е ся в пси хо ло ги чес кой ли те ра ту ре 
дан ные го во рят о том, что со ма ти чес ки 
ос лаб лен ные де ти с тру дом сп рав ля ют ся 
со школь ны ми наг руз ка ми, у них наб лю-
да ет ся низ кая ра бо тос по соб ность, вы со-
кая утом ля е мость. Это мо жет выз вать 
не по силь ное нерв но–пси хи чес кое нап ря-
же ни е, что ста но вит ся при чи ной школь-
ной де за дап та ци и. Из это го сле ду ет, что 
бо лее здо ро вые де ти лег че адап ти ру ют ся 
к шко ле, чем де ти с ос лаб лен ным здо ров-
ьем. Од на ко сос то я ние здо ров ья ре бён-
ка вхо дит в груп пу фак то ров школь ной 
адап та ци и. (Б.В. Во рон ков, Е.К. Глуш ко ва, 
Д.Н. Иса ев, Н.М. По по ва и др.) 

С ре ди оте чест вен ных ав то ров на и-
боль ший ин те рес предс тав ля ет исс ле до-
ва ние Е.Е. Крав цо вой, в ко то ром от но ше-
ние ре бён ка к вз рос ло му и сверст ни кам 
со от но сит ся с ос нов ны ми ком по нен та ми 
учеб ной де я тель нос ти и расс мат ри ва ет ся 
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как фак тор, оп ре де ля ю щий его ус пеш-
ность в си ту а ции школь но го обу че ни я. 
[9] 

Боль шинст во сов ре мен ных пси хо-
ло гов, за ни ма ю щих ся этой проб ле мой, 
счи та ет, что про цесс школь ной адап та-
ции вы зы ва ет труд нос ти у всех без иск-
лю че ния де тей. (Н.И. Гут ки на, И.В. Дуб-
ро ви на, В.С. Му хи на, И.М. Ни кольс кая и 
др.) Это выз ва но той наг руз кой, ко то рую 
ис пы ты ва ет пси хи ка ре бён ка, его ор га-
низм в свя зи с рез ким из ме не ни ем об-
ра за жиз ни, зна чи тель ным уве ли че ни ем 
и ка чест вен ным ус лож не ни ем тех тре-
бо ва ний, ко то рым ре бё нок дол жен со-
от ветст во вать. Од на ко нес мот ря на это, 
про цесс школь ной адап та ции про те ка ет 
у всех де тей не о ди на ко во. [7,11] 

Та ким об ра зом, в са мом расп рост ра-
нен ном зна че нии школь ная адап та ция 
– это прис по соб ле ние ре бен ка к но вой 
сис те ме со ци аль ных ус ло вий, но вым 
от но ше ни ям, тре бо ва ни ям, ви дам де я-
тель нос ти, ре жи му жиз не де я тель нос ти. 
Ре зуль та том адап та ции яв ля ет ся «а дап-
ти ро ван ность», ко то рая предс тав ля ет со-
бой сис те му ка честв лич нос ти, уме ний 
и на вы ков, обес пе чи ва ю щих ус пеш ность 
пос ле ду ю щей жиз не де я тель нос ти ре бен-
ка в шко ле.Толь ко ус пеш ная адап та ция 
в млад шем воз рас те спо собст ву ет даль-
ней ше му раз ви тию ре бен ка как лич нос ти 
в бу ду щем.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 05.02.2015
ЛИТЕРАТУРА

1. Аб ра мо ва Г.С. Воз раст ная пси хо ло ги я.  М.: Ака де ми чес кий про ект, 2001,с.459 
2. А лек санд ровс кая Э.М. Со ци аль ноп си хо ло ги чес кие кри те рии адап та ции к шко ле / Э.М. Алек

санд ровс ка я. – М., 1988. – 153с.
3. Анд рю щен ко Т.Ю. Кор рек ция пси хо ло ги чес ко го раз ви тия млад ших школь ни ков на на чаль ном 

эта пе обу че ния ( Анд рю щен ко Т.Ю., Ка ра бе ко ва Н.В. // Воп ро сы пси хо ло ги и. – 1993, №1.
4. Ар те мов, С.Д. Со ци аль ные проб ле мы адап та ции // С.Д. Ар те мов. – М., 1990. – 180с.
5.  Балл Г.А. По ня тие адап та ции и её зна че ния для пси хо ло гии лич нос ти ( Балл Г.А. () Воп ро сы 

пси хо ло ги и.  1989, №1.
6.  Бо жо вич Л.М. Лич ность и ее фор ми ро ва ние в детс ком воз рас те // Л.М. Бо жо вич. – М., 1968. – 

267с.
7.  Гут ки на Н. И Пси хо ло ги чес кая го тов ность к шко ле 4е из да ние Се рия «У чеб ное по со би е» © ЗАО 

Из да тельс кий дом « Пи тер», 2004, 208с.
8.  До ро же вец, Т.В. Изу че ние школь ной де за дап та ции // Т.В. До ро же вец. Ви тебск, 1995. – 182с.
9. К рав цо ва Е.Е. Пси хо ло ги чес кие проб ле мы го тов нос ти де тей к обу че нию в шко ле ( Е.Е. Крав цо

ва.  М.: Пе да го ги ка, 1991.  152 с.
10. К ру тец кий В.А Пси хо ло ги я. М.: Прос ве ще ни е,1988, с.188
11.  Му хи на В.С. Детс кая пси хо ло гия / В.С. Му хи на.  М.: ООО АП РЕЛЬ Пресс, 2000.  352с.
12. Ов ча ро ва Р.В. Прак ти чес кая пси хо ло гия об ра зо ва ни я: Учеб. по со бие для студ. пси хол. фак. 

уни вер си те тов. — М.: Из да тельс кий центр «А ка де ми я», 2003, с.240 
13. Эль ко нин Д.Б. Пси хо ло ги чес кие воп ро сы фор ми ро ва ния учеб ной де я тель нос ти в млад шем 

школь ном воз рас те.Под ред. Д.И. Фельдш тей на: из да ние 2е, до пол нен но е. – М.: Инс ти тут 
прак ти чес кой пси хо ло ги и, 1996.  304 с.



242

Ա ՌԱ ՋԻՆ ԴԱ ՍԱ ՐԱՆ ՑԻ ՆԵ ՐԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՄԱ ՐՈՒ ՄԸ  
ԴՊ ՐՈ ՑԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱ ՆԸ

ԼԻ ԼԻԹ ՀԱ ՋՈՅԱՆ
ՀՀ Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա, Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն,  

սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան բաժ նի մա գիստ րանտ

 

Դպ րոց ըն դուն վե լը ե րե խայի կյան քում մեծ փո փո խու թյուն նե րի է բե րում: Սո վո րա կան 
ըն տա նե կան աշ խար հից կամ ման կա պար տե զից նրանք ը նկ նում են տար բեր տա րի քի և 
բազ մա տիպ մարդ կանց մի ջա վայր, որ տեղ խա ղի փո խա րեն նրանց ա ռա ջար կում են հա
մա կարգ ված մտա վոր աշ խա տանք: Դպ րո ցին հար մար վե լը բազ մապ լան գոր ծըն թաց է և 
հա վա սա րա չափ կախ ված է ե րե խայի ֆի զի ո լո գի ա կան, սո ցի ա լա կան ու մտա վոր զար գաց
վա ծու թյու նից: Դրանք ոչ թե տար բեր խն դիր ներ են, այլ` գոր ծու նե ու թյան տար բեր ձևե րում 
դրա դրս ևոր ման տար բեր կող մեր: Դպ րոցն ա ռա ջին ի սկ օ րե րից ե րե խայի ա ռաջ դնում 
է մի շարք ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք պա հան ջում են նրա մտա վոր և ֆի զի կա կան ու ժե
րի մո բի լի զա ցում: Դրա հա մար ժա մա նակ է ան հրա ժեշտ, որ պես զի տե ղի ու նե նա հար
մա րե ցում դպ րո ցա կան ու սուց մա նը, ե րե խան հար մար վի նոր պայ ման նե րին և սո վո րի 
հա մա պա տաս խա նել նոր պա հանջ նե րին: Բո լոր ե րե խա ներն ան ցնում են դպ րո ցա կան 
ա դապ տա ցի ոն շրջան, նույ նիսկ նրանք, ով քեր ու նեն լավ նախ նա կան պատ րաստ վա ծու
թյուն: Դպ րո ցա կան ա դապ տա ցի այի նոր մալ հոս քում է մո ցի ո նալ ի նք նազ գա ցո ղու թյունն ու 
ի նք նագ նա հա տա կա նը կա յու նա նում են, ի սկ ե թե ե րե խայի ա դապ տա ցի այի գոր ծըն թացն 
ա ռա ջին դա սա րա նում դժ վա րա նում է, կա րող է ա ռա ջա նալ նրա ան հա տա կան զար գաց
ման ա ղա վա ղում: 

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 05.02.2015

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE FIRST-GRADERS TO SCHOOL
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Entering school brings big changes in a child’s life. From the familiar world of the family or 
kindergarten they fall into an environment of numerous people with different ages, where they 
are offered a systematic mental work instead of playing. Adaptation to the school is a multifaceted 
process and equally depends on the physiological, social and mental development of the child. 
They are not different problems, but different sides of its manifestation in various forms of 
activity. From the first day at school a number of tasks are set before the child that require a 
mobilization of his mental and physical strength. Therefore, time is required for the child to 
adapt himself to school education, get accustomed to the new conditions and learn to comply with 
the new requirements. All children go through school adaptation period, even those who have a 
good elementary education. Under normal flow of school adaptation the emotional health and self 
esteem are stabilized, but if the child’s adaptation process in the I class gets complicated distortion 
of personal development may occur.
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Սույն հոդ վա ծում խոս վում է հայոց 
ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած` հայ 
մեծ նկա րիչ Ար շիլ Գոր կու ապ րած 
տրավ մայի և դրա հնա րա վոր ազ դե ցու-
թյուն նե րի մա սին: Նշ վում է Ար շիլ Գոր-
կու ան գի տակ ցա կան պայ քա րի և որ պես 
նկա րիչ իր վրա կրած կո լեկ տիվ ան գի-
տակ ցա կա նի ար տա հայտ ման` ար խե-
տի պե րի մա սին: Հետ ևու թյուն է ար վում, 
որ տրանս գե նե րա ցի ոն տրավ ման, այս 
դեպ քում ե ղեռ նը, հնա րա վոր է դրսևոր-
վի, որ պես հայ ժո ղովր դի կո լեկ տիվ 
ար խե տիպ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա-
կան, ար խե տի պեր, տրանս գե նե րա ցի ոն 
հի շո ղու թյուն ներ և տրավ մա ներ, հո գե-
մարմ նա կան հի վան դու թյուն: 

20-րդ դա րի սկզ բին` 1915-1923 թթ., 
իր գա գաթ նա կե տին հա սավ դեռևս 
1890-ա կան թվա կան նե րին Աբ դուլ Հա-
մի դի օ րոք հայ ժո ղովր դի դեմ սկս ված 
բնաջնջ ման և զանգ վա ծային տե ղա-
հան ման քա ղա քա կա նու թյու նը: 1908 
թվա կա նին իշ խա նու թյան գա լով` ե րիտ-
թուր քե րը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում, 
Կի լի կի ա յում և Օս մա նյան կայ սու թյա ն 
այլ բռ նա զավ թած տա րածք նե րում  կո-
տո րե ցին ա վե լի քան մեկ ու կես մի լի ոն 
հայե րի: 1915 թվա կա նի ա րյու նոտ ապ-
րի լը Հայոց պատ մու թյան ա մե նաող բա լի 
է ջե րից է [1, 2]:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա-
տես նե րից է ա մե րի կա հայ մեծ նկա րիչ 
Ար շիլ Գոր կին` Ոս տա նիկ Ա դո յա նը: Նա 
իր քրոջ և մոր հետ մեծ դժ վա րու թյամբ 

փրկ վում է ջար դե րից և գաղ թում Ար ևե-
լյան Հա յաս տան: 

Ս տեղ ծա գործ մար դիկ միշտ էլ ե ղել 
են հո գե բան նե րի ու շադ րու թյան կենտ-
րո նում, քա նի որ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ո ղջ գոր ծըն թա ցը իր մեջ պա րու նա կում 
է բազ մա թիվ հո գե բա նա կան գոր ծըն-
թաց ներ: 

Հո գե վեր լու ծու թյան հիմ նա դիր Զ. 
Ֆրեյդն ա ռա ջինն էր, ո ր ու սում նա սի-
րեց ստեղ ծա գոր ծող ան հա տին և նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը հո գե բա նու-
թյան տե սան կյու նից և այդ քան խո րու-
թյամբ: Նա գտ նում էր, որ ին քը գտել 
է դե պի ար վես տի տվյալ ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն տա նող ու ղին, ո րը գտն վում է 
ստեղ ծա գոր ծո ղի ան հա տա կան փոր ձի 
մեջ: 

1909 թվա կա նին Զ. Ֆրեյ դը սկ սեց 
ու սու մա սի րել Լե ո նար դո դա Վին չի ի 
(1452-1519 թթ.) ստեղ ծա գոր ծա կան ու-
ղին, կեն սագ րա կան տվյա լե րը: Հո գե վե-
րու ծա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ կա-
տա րե լիս Ֆրեյ դը խո րա նում է Լե ո նար դո 
դա Վին չի ի վաղ ման կա կան հի շո ղու-
թյուն նե րի մեջ: Նա ու սում նա սի րում է Լ. 
դա Վին չի ի հո գե սե ռա կան զար գաց ման 
փու լե րը և գտ նում էր, որ նկա րիչ նե րի 
հոգ սե ռա կան զար գա ցու մը այլ կերպ է 
ըն թա նում, տար բեր ին ֆա տիլ ավ տոէ-
րո գեն հատ կա նիշ նե րով [3, 4]:

Կ. Գ. Յուն գը այն քան էլ հա մա միտ 
չէր Ֆրեյ դի սույն մեկ նա բա նու թյան 
հետ, նա հա մա րում էր, որ այս մեկ նա-
բա նու թյու նը ճիշտ է՝ նկա րի չը՝ որ պես 
մարդ, բայց սխալ՝ մար դը՝ որ պես նկա-

 ՄԱ ՐԻ ԱՄ ՀԵՐԳ ՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն, 

հո գե բա նու թյան բաժ նի մա գիստ րանտ

ԱՆ ԳԻ ՏԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՊԱՅ ՔԱՐ ՀԱ ՆՈՒՆ ԱՐ ԴԱ ՐՈՒԹՅԱՆ. ԱՐ ՇԻԼ ԳՈՐ ԿԻ 

«Ես խե լա գար չեմ, իմ դժ բախ տու թյու նն այն է, որ ո գիս 
մարմ նիցս ան ջատ ապ րում է իմ  Հայ րե նի քում…»

Ար շիլ Գոր կի
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րիչ հա րա բե րու թյան դեպ քում: Յուն-
գը հա մա րում էր, որ նկա րի չը հա մար-
վում է հենց իր ստեղ ծա գոր ծու թյու նը. 
դա մի մի աս նու թյուն է: Յու րա քան չյուր 
ստեղ ծա գործ ան հատ, ը ստ Յուն գի, հա-
մար վում է եր կա կի ու թյուն կամ սին-
թեզ եր կու բա ցար ձա կա պես հա կա ռակ 
հատ կու թյուն նե րով: Մի կող մից՝ մարդն 
է իր ան հա տա կա նու թյամբ, մյուս կող-
մից՝ ստեղ ծա գոր ծա կան պրո ցես: Նա 
սխալ էր հա մա րում այն մո տե ցու մը, որ 
նկա րի չը ու նի մի այն իր սե փա կան կամ-
քը, քա նի ո ր ար վես տը թե լադ րում է իր 
կամ քը: Նա, որ պես մարդ կային է ակ, ու-
նի իր սե փա կան ցան կու թյուն նե րը, սա-
կայն նա, որ պես նկա րիչ (մարդ), ա վե լի 
բարձր ի մաստ ու նի` նա կո լեկ տիվ ան-
գի տա կա ցա կա նը ար տա հայ տող, հա-
մայն մարդ կու թյան ան գի տակ ցա կա նը 
կեր տող ան հատ է: Ստեղ ծա գոր ծա կան 
գա ղա փար նե րը ի րենք են լո ղում դե պի 
նա և նա պետք է ա րա րի: Ը ստ Յուն գի՝ 
կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նի ար խե-
տի պե րը դրս ևոր վում են նաև գե ղար-
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
տես քով, ո րոնք ի րենց հեր թին ի րեն ցից 
ներ կա յաց նում են, ո րո շա կի սիմ վոլ ներ 
[3]: Ս տեղ ծա գոր ծա կան գա ղա փար նե րը 
պա րու րե ցին նաև փոք րիկ հայ գաղ թա-
կա նին` Ար շիլ Գոր կուն: 

 Ար շիլ Գոր կու կյան քը ի րե նից ներ-
կա յաց նում է ա ռեղծ ված, ո րը հո գե-
վեր լու ծա կան տե սան կյու նից դեռևս 
ու սում նա սիր ված չէ, նրա ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րը՝ նույն պես, սա կայն այս 
հոդ վա ծում մենք չենք քն նար կե լու նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: 

Ար շիլ Գոր կին (Ոս տա նիկ Ա դո յա նը) 
ծն վել է Վա նի Խոր գոմ գյու ղում 1904 
թվա կա նին: Նա 3 տա րե կա նից սկ սել է 
նկա րել, սա կայն չի խո սել և ի նչ պես հե-
տա գա յում պատ մել է մեծ քույր` Ա գա-
պին. « Նա նկա րում էր ան գամ քնի մեջ, 
գի շե րը դուք կա րող է իք տես նել, թե ի նչ-
պես էր նա շար ժում իր ձեռ քե րը» [5, 6,]:

 Ման կա կան հա սա կում չխո սե լը կա-
րող էր տար բեր պատ ճառ ներ ու նե նալ, 

սա կայն, ը ստ մեր վեր լու ծու թյուն նե-
րի, հնա րա վոր է, որ դա միջ սերն դային 
տրավ մայի դրս ևոր ման մի յու րո վի դեպք 
լի նի: Միջ սերն դային տրավ ման կա րող է 
տար բեր դրս ևո րում ներ ու նե նալ: 

Հաս կա նա լու հա մար միջ սերն դային 
տրավ մայի և խո սել չկա րո ղա նա լու, 
կամ օր գա նիզ մում որ ևէ ախ տա նիշ 
ա ռա ջաց նե լու միջև կա պը և հս տակ 
հիմ նա վո րում կա տա րե լու հա մար նախ 
և ա ռաջ կքն նար կենք՝ Վի լի ի Բա րա-
լի նկա րագ րած դեպ քը, ո րի մա սին նա 
խո սում է իր «Ե րե խայի մար մինն իր 
ծնող նե րի պատ մու թյան լե զուն է. Է վե-
լի նի կա կա զու թյու նը» հոդ վա ծում: Է վե-
լի նը քսա նե րե քա մյա ե րի տա սարդ կին 
էր, ով տա ռա պում էր կա կա զու թյամբ: 
Նա 2 տա րե կա նից սկ սել էր խո սել, ի սկ 
ե րե քից` կա կա զել, և նա 5 տա րի շա րու-
նակ նույն մղ ձա վանջն էր տե սել: Ե րբ 
Վ. Բա րա լին հարց նում է, ը ստ Է վե լի նի, 
ո րն էր նրա կա կա զու թյան պատ ճա ռը, 
կի նը պա տաս խա նում է, որ հնա րա վոր 
է դա ծնն դա վայ րը փո խե լու ար դյունք է, 
հիմ նա վո րե լով, որ դա իր ա ռա ջին հո-
գե կան խո րը ցն ցումն էր: Կա տար ված 
եր կա րատև հո գե վեր լու ծա կան աշ խա-
տան քից հե տո, պարզ է դառ նում, որ 
հի վան դու թյան ար մատ նե րը ձգ վում են 
մինչև Է վե լի նի ծնող նե րի ման կու թյուն` 
տե ղի ու նե ցած մի սպա նու թյուն, ո րը 
եր կար տա րի ներ գաղտ նի է պահ վել: 
Այդ սպա նու թյու նը կա տա րել էր հո րեղ-
բայ րը փոքր հա սա կում, և ո րի ա կա նա-
տե սը ե ղել էր Է վե լի նի հայ րը: Բա րա-
լի ի թե րապև տիկ աշ խա տան քից հե տո, 
Է վե լի նի մոտ վե րա նում է այդ ա րա տը 
[7]: Այժմ փոր ձենք քն նար կել Ա. Գոր կու 
չխո սե լու մեր կողմից քաշ ված վար կա-
ծը: Փոր ձենք Ար շիլ Գոր կու չխո սե լու 
պատ ճա ռը փնտ րել նրա ծնող նե րի կեն-
սագ րա կան ման րա մաս նե րի մեջ: Ար շիլ 
Գոր կու մայ րը` Շու շա նիկ տեր Մար տի-
րո սյանն էր, հայ րը՝ Սեդ րակ Ա դո յա նը: 
Դեռևս 1896 թվա կա նին նրանք ա մուս-
նա ցած են ե ղել, սա կայն տար բեր մարդ-
կանց հետ: Ե ՛վ հայ րը և՛ մայ րը ա ռա ջին 
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ա մուս նու թյու նից եր կու ե րե խա են ու նե-
ցել: Շու շա նի կի ա մուս նուն և Սեդ րա կի 
կնո ջը սպա նում են Աբ դուլ Հա միդ 2-ի 
ժա մա նա կաշր ջա նում կա տար ված ջար-
դե րի ժա մա նակ: Ար շիլ Գոր կին եր կու-
սի դեպ քում էլ 2-րդ ա մուս նու թյան զա-
վակն էր [5, 6, 2]: 

Ըստ մեր կար ծի քի և համե մա տու-
թյուն ան ցկաց նե լով Է վե լի նի դեպ քի 
հետ՝ փոր ձենք մեկ նա բա նել պատ ճա ռա-
հետ ևան քային կա պը: Ի նչ պես վե րը նշե-
ցինք, փոք րիկ Ար շի լը ա վե լի շուտ սկ սել 
է նկա րել, քան խո սել. ո ՞րն էր պատ ճա-
ռը: Նրա ծնող նե րի հետ ա նար դար են 
վար վել, այդ ա նար դա րու թյու նը նրանք 
կրել են ի րենց ան գի տակ ցա կան մա-
կար դա կում, և այդ իմ ֆոր մա ցի ան, տեղ 
գտ նե լով կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նի 
մեջ, փո խանց վել է Ա. Գոր կուն՝ որ պես 
ար խե տիպ, և ար տա հայտ վել ստեղ ծա-
գոր ծե լու ձևով: Ի սկ հա մե մա տե լով Է վե-
լի նի հետ, կտես նենք, որ ե թե Է վե լի նի 
դեպ քում կա կա զու թյու նը չի վե րա նում 
այն քան ժա մա նակ, մինչև նա դի մում է 
հո գե բա նին, ա պա Ա. Գոր կու դեպ քում` 
ան գի տակ ցա կա նում տե ղի ու նե ցող այդ 
ին տեն սիվ գոր ծըն թաց նե րը ո րոշ չա փով 
հան դարտ վել են, քա նի որ տե ղի է ու նե-
ցել սուբ լի ի մա ցի ա, այ սինքն՝ այդ գոր-
ծըն թա ցը դուրս է ե կել գի տակ ցա կան 
մա կար դակ: Եվ նա սկ սել է խո սել: 

Այս դեպ քը մի ա կը չէ Ա. Գոր կու կյան-
քում, որ ման րա մասն վեր լու ծու թյան 
կա րիք ու նի: 1908 թվա կա նին հայ րը, 
խու սա փե լով թուր քա կան ոս տի կա նու-
թյան հե տապն դու մից, մեկ նում է Ա մե-
րի կա` կնոջն ու չորս ե րե խա նե րին մի-
այ նակ թող նե լով [5, 6]: 1915 թվա կա նին 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում սկս վում են 
ջար դե րը Ար շիլ Գոր կին քույ րե րի և մոր 
հետ փախ չում է Ար ևե լյան Հա յաս տան: 
Մայ րը տան բա կում թա ղում է ի րենց 
ու նեց ված քը՝ մտա ծե լով, որ հետ կդառ-
նան [5, 6] :

Ե թե շա րու նա կենք մեր ներ կա յաց-
ված վար կա ծը` մեկ նա բա նե լու հա-
մար հե տա գա յում նրա ան ցած ու ղին, 

ա պա կար ծում եմ, որ մոր կեր պա րը և 
հայ րե նի քի կեր պա րը նրա մեջ ար տա-
ցոլ վում են նույն դի մագ ծե րով, որ պես 
հզոր ար խե տիպ. ա րդյո՞ք ո ղջ հայ ժո-
ղո վուր դը չէր, որ պի տի խո սեր Ար շիլ 
Գոր կու նկար նե րի լեզ վով: Դա ա րդյո՞ք 
Գոր կին էր ստեղ ծում նկար նե րը, թե՞ իր 
նկար ներն է ին, որ կեր տում է ին նրան, 
ա վե լի շուտ՝ դա հայն էր, որ կեր տում 
էր նկար նե րը՝ իր մեջ նե րա ռե լով բո լոր 
հնա րա վոր նա խա տի պե րը, ո րոնք փո-
խանց վում է ին սե րն դե սե րունդ: Ի նչ պես 
ար դեն խո սել է ինք Յուն գի կո լեկ տիվ 
ան գի տակ ցա կա նի տե սու թյան մա սին, 
նա իր «Ն կա րի չը և հո գե վեր լու ծու թյու-
նը» գր քում հենց նույն մեկ նա բա նու-
թյունն է տա լիս, ե րբ գրում է Գյո թե ի 
« Ֆաուստ» ստեղ ծա գոր ծու թան հո գե բա-
նա կան վեր լու ծու թյան մա սին [3]: Ար շիլ 
Գոր կին տա րի ներ շա րու նակ (1926-1938 
թթ.) փոր ձում էր կեր տել մոր և իր լու-
սա նա կա րի հի ման վրա գե ղան կար չա-
կան աշ խա տան քը, սա կայն նա նկա րում 
կի սատ է թող նում մոր ձեռ քե րը: Մենք 
կար ծում ե նք, որ նա մոր կեր պա րի մեջ 
մարմ նա վո րում էր ո ղջ հայ ազ գին: 

1919 թվա կա նին իր ձեռ քե րին սո-
վա մահ է լի նում մայ րը: Այս դեպ քե րից 
հե տո գնում է Ա ՄՆ: 1925 թվա կա նից 
վերց նում է Ար շիլ Գոր կի կեղ ծա նու նը: 
Գոր կի ազ գա նու նը վերց նում է ռուս մեծ 
գրող Մաք սիմ Գոր կուց, ի սկ ա նու նը 
Ար շակ ան վան ձևա փոխ ված տար բե-
րակն է [5, 6, 10]:  Հաս կա նա լու հա մար 
Ա. Գոր կու կյան քի այս քան տա րաբ նույթ 
դեպ քե րի ազ դե ցու թյուն նե րը նրա հո գե-
կան գոր ծըն թաց նե րի վրա՝ հար կա վոր 
է կատարել նրա կյան քի յու րաք նա չուր 
դր վա գի հա մա կող մա նի ու սում նա սի-
րու թյուն: Հա ջորդ վար կա ծը, որ ցան կա-
նում ե նք ա ռա ջար կել, մենք կա պում ե նք 
նրա ան վան փո փո խու թյան հետ: Նա 
ստիպ ված էր թաքց նել իր ի նք նու թյու-
նը, ազ գը՝ փո խե լով իր ա նու նը. պետք է 
հաշ վի առ նել նաև նրա ապ րած ժա մա-
նա կաշր ջա նը [2, 5, 6] : Կար ծում եմ՝ հնա-
րա վոր չէ, որ ան ձը թաքց նի իր դա ռը 
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ճա կա տա գի րը, իր ով լի նե լը, և դա չազ-
դի իր հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի վրա: 
Կլո դին Վե գի կար ծի քով՝ պահ պան ված 
գաղտ նի քը, կապ ված` մահ վան հետ, 
այն պի սի մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե նում, 
որ խան գա րում է հո գե կա նի նոր մալ 
գործն թա ցին: Ա վե լի լավ է ի մա նալ ճշ-
մար տու թյու նը`ան գամ դա ռը, ա մո թա լի 
և ցա վա լի, քան թաքց նել այն, քա նի որ 
այն, ի նչ որ թաքց նում է մե կը, մյուս նե րը 
զգում են կամ գու շա կում: Եվ այդ չաս-
ված գաղտ նի քը դառ նում է ա վե լի լուրջ 
տրավ մա: Գաղտ նիք նե րը միշտ խն դիր-
ներ են ա ռա ջաց նում [8]:

 Ֆրեյ դը կար ծում էր, որ ան վան ը նտ-
րու թյու նը շատ կար ևոր է: Ա նու նը կա-
րող է մար դուն վե րա ծել ո ւր վա կա նի, 
քա նի որ ան վան հետ տե ղի է ու նե նում 
ճա կա տագ րի նույ նա կան ցում [8]:

 Վերց նե լով ի նչ-որ մե կի ա նու նը` 
մար դը ի նքնս տին քյան նույ նա կա նա նում 
է նրա հետ՝ իր վրա կրե լով նաև նրա 
ճա կա տա գի րը: 

Հա մա ձայն մեր հետ ևյալ եզ րա հանգ-
ման, որ Ար շիլ Գոր կին, վերց նե լով Մաք-
սիմ Գոր կու ազ գա նունը նույ նա կա նաց-
րել, կո դա վո րել է իր ճա կա տա գի րը: 
Ու սում նա սի րե լով նրանց կեն սագրու-
թյուն նե րը և հա մե մա տե լով դրանք՝ 
տես նում ե նք, որ նրանց ճա կա տագ րե-
րում կան շատ նման ի րա դար ձու թյուն-
ներ` և՛Ար շիլ Գոր կին, և՛ Մաք սիմ Գոր կին  
վաղ տա րի քում որ բա ցել են, եր կուսն էլ 
ու նե ցել են շատ դժ վար ճա կա տա գիր, 
եր կուսն էլ ոչ ի րենց կամ քով հե ռա ցել են 
ե րկ րից, և եր կու սի մահն էլ ա ռեղծ վա-
ծային է [10, 5, 6]:

1941թ-ին Ար շիլ Գոր կին ա մուս նա նում 
է Ագ նես Մագ րու դե րի հետ, 1943թ-ին 
ծն վում է դուստ րը` Մա րոն, ի սկ 1945թ-ին 
ծն վում է ե րկ րորդ աղ ջի կը` Նա տա շան: 
Այս ու րա խա լի դեպ քե րին հա ջոր դում են 
ցա վա լի դեպ քեր:

1946թ-ին Շեր մա նի ար վես տա նո ցի 
հր կիզ ման պատ ճա ռով ո չն չա նում են 
մեծ քա նա կու թյամբ Գոր կու նկար ներն 
ու գծան կար նե րը: Նույն թվա կա նին նրա 

մոտ հայտ նա բեր վում է քաղց կեղ և նա 
վի րա հատ վում է [5, 6]:

Ըստ Լո ւի զա Հեյի, ով կազ մել է հո-
գե սո մա տիկ հի վան դու թյուն նե րի ցան կը 
և մեկ նա բա նել դրանք՝ քաղց կե ղը ա ռա-
ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ տվյալ մար-
դը բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ իր 
մեջ է կրում վի րա վո րան քը, խո րը վեր-
քե րը, այն հո գե կան ցա վե րը, ո րը եր կար 
ժա մա նակ թաքց րել է, այդ ցավն է, որ 
հո շո տում է մար դուն հենց ներ սից [9]:

1947թ-ին մա հա նում է հայ րը` Սեդ-
րակ Ա դո յա նը: 1948թ-ի հու նի սի 25-ին 
ավ տով թա րի հետ ևան քով վնաս վում է 
Գոր կու պա րա նո ցը, և ան դա մա լույծ է 
դառ նում: 

1948թ-ի հու լի սին նրա նից հե ռա նում 
է կի նը եր կու ե րե խա նե րի հետ: 1948թ-ի 
հու լի սի 21-ին 44 տա րե կան հա սա կում 
Ար շիլ Գոր կին ի նք նաս պա նու թյուն է 
գոր ծում` կախ վե լով, մահ վա նից ա ռաջ 
ձախ ձեռ քով կտա վա կա լի վրա կն քե լով 
իր վեր ջին խոս քե րը` մնաք բա րով սի րե-
լի ներս [5, 6] :

Ինչ պես ար դեն տե սանք Ար շիլ Գոր-
կին ու նե ցել է շատ դժ վար ճա կա տա-
գիր: Կար ծում ե նք, որ նա, ան դա դար 
փնտ րե լով իր կորս ված հայ րե նի քը, նա 
ին քը կեր տել է իր հայ րե նի քը իր մեջ և 
իր նկար նե րում: Այս դեպ քում նա ի նքն 
է վե րած վել մի ո ղջ ազ գի ար խե տի պի: 
Մենք գտ նում ե նք, որ իր կյան քի վեր ջին 
տա րի նե րը նա ան գի տակ ցո րեն նույ նա-
կա նաց րել է հայ րե նի քի ճա կա տագ րին` 
այն ժա մա նա կաշր ջա նի հետ, ե րբ տե ղի 
է ու նե ցել հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը: 
Մենք գտ նում ե նք, որ ար վես տա նո ցի 
հր դե հը այ րում է ոչ մի այն տվյալ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րը, այլ նաև իր ի սկ 
նկար նե րում կեր տած հայ րե նի քը: Եվ նա 
սկ սում է իր հայ րե նի քը փնտ րել իր մեջ և 
ան գի տակ ցո րեն նույ նա կա նա նում հայ-
րե նի քի ճա կա տագ րի հետ: 

Սկ սենք վեր լու ծու թյու նը` նրա մոտ 
հայտ նա բեր ված քաղց կե ղը այն գաղտ-
նի ա հա զանգն էր, որ հայե րի դեմ դավ 
է նյութ վում: Հոր մա հը կա րող ե նք հա-
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մե մա տել հետ ևյալ կերպ` հայ ժո ղո վուր-
դը իր հույ սը միշտ կա պել է հեռ վում 
գտն վող ազ գե րի հետ ( կա րող ե նք հի-
շել հայ մտա վո րա կա նու թյան բազ մա-
թիվ գոր ծու ղում նե րը ու կնք ված պայ-
մա նագ րե րը), ո րը ժո ղովր դի կո լեկ տիվ 
ան գի տակ ցա կա նում ը նդ հան րա նում է 
պաշտ պա նող հոր կեր պա րում, ով սա-
կայն վա ղուց հե ռա ցել էր, ի սկ այժմ մա-
հա ցավ (սկզ բում հայ ազ գը հա վա տում 
էր, ի սկ հե տո հույ սը մա րեց): Ավ տով-
թա րի հետ ևան քով Ար շի լը վնա սում է 
պա րա նո ցը, և ան դա մա լույծ է դառ նում, 
ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նակ, բո լո րիս 
քաջ հայտ նի է, որ նախ և ա ռաջ ան դա-
մա հա տե ցին ձեռ քը, այ սինքն՝ ջար դը 
սկս վեց նախ տղա մարդ կան ցից: Նրանց 
բա նա կի պատր վա կով հա վա քե ցին և 
կո տո րե ցին, այ սինքն՝ ան շար ժա ցավ 
ձեռ քը, այ նու հետև վնաս վեց վի զը, այ-
սինքն՝ ան շար ժա ցավ գլու խը, ցե ղաս-
պա նու թյան ժա մա նակ հենց ապ րի լին 
հա վա քե ցին հայ մտա վո րա կան նե րին և 
կո տո րե ցին, այ սինքն՝ կտ րե ցին գլու խը: 
Ի սկ հե տո կի նը, ե րե խա նե րի հետ հե-
ռա ցավ, այ սինքն՝ գաղ թե ցին ո ղջ մնա-
ցած հայե րը` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը 
հա յա թափ վեց: Ի սկ վեր ջում ի նք նաս-
պան ե ղավ`  կախ վե լով, այ սինքն՝ ան-
շն չա ցավ, ի սկ դա տարկ ված հայ րե նի քը 
նույն պես ան շն չա ցել էր, քա նի որ ե րկ րի 
էթ նիկ բնակ չու թյու նը ար դեն չկար: 

Այս պի սով՝ մենք փոր ձե ցինք բո լոր 
հնա րա վոր վար կած նե րը ա ռաջ քա շել՝ 

հաս կա նա լու հա մար ցե ղաս պա նու թյու-
նը վե րապ րած ան ձի հո գե կան գոր ծըն-
թաց նե րը: Ու սում նա սի րե ցինք նաև այն 
ին տեր գե նե րա ցի ոն և տրանս գե նե րա-
ցի ոն կա պե րը, ո րոնք կա րող է ին ի նչ-որ 
կերպ ազ դել նրա հե տա գա կյան քի և 
ապ րե լա կեր պի վրա: Չնա յած այն հան-
գա ման քին, որ յու րա քան չյուր ան հա տի 
դեպ քում ցե ղաս պա նու թյու նը կա րող 
է յու րո վի ան դրա դառ նալ, մենք փոր-
ձե ցինք Ար շիլ Գոր կու հո գե բա նա կան 
նկա րագ րու թյու նը կազ մե լով՝ հնա րա-
վո րինս հաս կա նալ ցե ղաս պա նու թյան 
մյուս ա կա նա տես նե րի հո գե բա նու թյու-
նը, նրանց տա րած տրավ ման և հե տա-
գա յում ա ռա ջա ցող վատ հետ ևանք նե-
րը: Պետք է հաշ վի առ նենք, որ դեռևս 
չկան բա վա կա նա չափ ու սում նա սի րու-
թյուն ներ՝ եզ րա հան գում ներ կա տա-
րե լու ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես-
նե րի և նրանց հե տա գա սե րունդ նե րի 
վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյուն նե րի շուրջ: 
Ճիշտ է՝ կան ու սում նա սի րու թյուն ներ 
այլ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ազ դե ցու-
թյուն նե րի մա սին, բայց պետք է հաշ վի 
առ նել, որ յու րաք նա չյուր էթ նի կա կան 
հա մա կար գում յու րա քան չյուր ազ գի 
մոտ կա րող է նույն ի րա վի ճա կը տար-
բեր հետ ևանք ներ ու նե նալ և տար բեր 
հո գե բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի պատ-
ճառ դառ նալ: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
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Никто не забыт, ничто не забыто. 
Все поколения навсегда запомнят геноцид, который произошел в начале прошлого века. 

Если не восторжествует правосудие, последствия геноцида останутся в бессознательной па
мяти человечества. Один из выживших в этой резне выдающийся художник современности 
 Аршил Горки, кто привнес боль геноцида в свою судьбу .
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THE UNCONSCIOUS STRUGGLE FOR JUSTICE. ARSHILE GORKY
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No one is forgotten, nothing is forgotten. 
All the generations will always remember the genocide committed at the beginning of the 

last century. Unless justice is done the consequences of genocide will remain in the unconscious 
memory of mankind. One of the survivors of that massacre is the Armenian outstanding artist 
Arshile Gorky who suffered the fate of the devastating genocide.  
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 Հե քի ա թը, որ պես գե ղար վես տի յու-
րա տիպ ժանր, բա վա կան լայն ընդ գր-
կում ներ ու նի, որը նե րա ռում է ինչ պես 
բա նա հյու սա կան` նա խա տի պային հե քի-
ա թը, այն պես էլ դրա մշակ ման ճա նա-
պար հով ստեղծ ված գրա կան տար բե-
րակ նե րը և հե ղի նա կային ինք նու րույն 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Հե քի ա թի տա-
րա տե սակ նե րի այս պի սի բազ մա զա նու-
թյու նը, բնա կա նա բար, լեզ վա կան նույն 
օրի նա չա փու թյուն նե րին չի են թարկ վում: 
Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում քն նու թյան են 
են թարկ վել ա)  հե քի ա թը բա ցող բա նաձ-
ևե րը,  բ)  դարձ վածք նե րի կի րա ռու թյու նը, 
գ)  բա յա կան ձևե րի,  դ)  դե րա նուն նե րի, 
ե) շաղ կապ նե րի կի րա ռա կան առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը բա նա հյու սա կան և 
գրա կան հե քի աթ նե րում:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ հե քի աթ, հե քի ա թը բա-
ցող բա նաձ ևեր, դարձ վածք նե րի կի-
րա ռու թյու նը հե քի աթ նե րում, հե քի ա թի 
լե զու և ոճ

 Հե քի ա թը, որ պես գե ղար վես տի յու-
րա տիպ ժանր, բա վա կան լայն ընդ գր-
կում ներ ու նի, որը նե րա ռում է ինչ պես 
բա նա հյու սա կան` նա խա տի պային հե-
քի ա թը, այն պես էլ դրա մշակ ման ճա-
նա պար հով ստեղծ ված գրա կան տար-
բե րակ նե րը և հե ղի նա կային ինք նու րույն 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Հե քի ա թի 

տա րա տե սակ նե րի այս պի սի բազ մա-
զա նու թյու նը, բնա կա նա բար, լեզ վա-
կան նույն օրի նա չա փու թյուն նե րին չի 
են թարկ վում: Ան շուշտ, հե քի աթ նե րին 
հա տուկ լեզ վաո ճա կան մեկ ընդ հա նուր 
բնու թա գիր կա րող ենք տալ` նկա տե-
լով նրան բնո րոշ պարզ ու ան մի ջա կան 
ոճը, ժո ղովր դա կան պատ կե րա վոր ման 
մի ջոց նե րով հա րուստ լի նե լը, կա յուն 
ավան դա կան բա նաձ ևե րի առա տու-
թյու նը: Պետք է նշել սա կայն, որ յու րա-
քան չյուր առան ձին դրս ևոր ման պա րա-
գա յում հե քի ա թի լե զուն  տար բեր վում 
է: Օրի նակ, ժո ղովր դա կան հե քի ա թը, 
որը պատմ վում է կոնկ րետ որ ևէ բար-
բա ռակ րի կող մից, բնա կա նա բար, ամ-
բող ջու թյամբ փո խան ցում է տվյալ բար-
բա ռին հա տուկ դրս ևո րում նե րը` սկ սած 
բա ռա պա շա րից և դրա հն չյու նա կան յու-
րա հա տուկ դրս ևո րում նե րից, վեր ջաց-
րած ձևա բա նա կան և շա րա հյու սա կան 
մի ջոց նե րով: Ժո ղովր դա կան հե քի ա թի 
բա նա սա ցը, բնա կա նա բար, լի ո վին տի-
րա պե տում է իր բար բա ռին, և հա ճախ 
նույ նիստ չի էլ կա րո ղա նում խո սել մա-
քուր, գրա կան լեզ վով: Այս պի սի պա-
տում նե րը յու րա հա տուկ գանձ են բար-
բառ ներ ու սում նա սի րող լեզ վա բան նե րի 
հա մար, որով հետև պատմ վում են ան-
մի ջա կա նո րեն՝ փո խան ցե լով ժո ղովր-
դա կան լեզ վի ողջ հյու թեղ աշ խար հը: 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն  

կր թու թյան որա կի ապա հով ման բաժ նի պետ 

Ա ՆԻ  ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն  

« Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» բաժ նի մա գիստ րանտ

 ՀԵ ՔԻ Ա ԹԻ ԼԵԶ ՎԱՈ ՃԱ ԿԱՆ ՈՐՈՇ  
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ
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Բա րե խիղճ բա նա հա վա քը, ան շուշտ, 
պար տա վոր է փո խան ցել նյու թը թղ թին 
նույ նու թյամբ` չա ղար տե լով բա նա սա-
ցի պա տու մի լեզ վա կան  որ ևէ դրս ևո-
րում: Այլ բան է հե քի ա թի մշա կում նե րի 
լե զուն: Այս դեպ քում ու սում նա սի րո ղը 
գործ ու նի հե ղի նա կային գի տակց ված 
մո տեց ման ար դյու քում ստեղծ ված լեզ-
վի հետ: Հե քի աթ մշա կող հե ղի նակ նե րը, 
սո վո րա բար, գի տակ ցա բար փոր ձում են 
պահ պա նել պա տու մի ժո ղովր դա կա-
նու թյու նը, այ լա պես հե քի ա թը կկորց-
նի իր ակունք նե րի հետ կա պը և բա-
նա վոր պա տու մին բնո րոշ հրա պույ րը: 
Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի մշակ ման 
փայ լուն և մինչ օրս ան գե րա զան ցե լի 
մշակ ման նմուշ ներ են Հովհ. Թու մա-
նյա նի կա տա րած մշա կում նե րը, որոնք 
մե ծա պաես նպաս տե ցին հե տա գա մշա-
կում նե րի լեզ վի ժո ղովր դա կա նու թյան 
սկզ բունք նե րի ձևա վոր մա նը: Ի տար-
բե րու թյուն ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե-
րի մշա կում նե րի, հե ղի նա կային հե քի-
աթ նե րի ստեղ ծող նե րը պար տա վոր ված 
չեն իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
հա տուկ ընդ գծել ժո ղովր դա կա նու թյու-
նը: Այս պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը 
կա րող են ստեղծ վել գրա կան մա քուր` 
բար բա ռայ նու թյու նից ազատ լեզ վաո-
ճա կան մի ջոց նե րով, ինչ պի սին են, օրի-
նակ, Հանս Քրիս տե ան Ան դեր սե նի, Օս-
կար Ուայլ դի հի ա նա լի հե քի աթ նե րը:

 Մեր օրե րում հե քի ա թը բա վա կան 
հա ճախ է հայտն վում հայ հե ղի նակ նե րի 
հե տաքրք րու թյան տե սա դաշ տում: Այ սօր, 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի նո րա նոր 
գրան ցում նե րին և տպագր ված ժո ղո վա-
ծու նե րին զու գա հեռ տպագր վում են նաև 
հե քի աթ նե րի մշա կում նե րի ժո ղո վա ծու-
ներ, ինչ պես նաև բա վա կան ստ վար 
ծա վալ են կազ մում հե ղի նա կային հե-
քի աթ նե րի ժո ղո վա ծու նե րը: Ու շագ րավ 
է դի տար կել ար դի գրա կան հե քի ա թի 
լեզ վաո ճա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը, որոնք մինչ օրս քն նու թյան հա-
տուկ առար կա չեն հան դի սա ցել հայ հե-
քի ա թա գետ նե րի հա մար: Սույն հոդ վա ծի 

շր ջա նակ նե րում քն նու թյան կեն թար կենք 
Լևոն Խե չո յա նի « Տան պա հա պան հրեշ-
տա կը» ժո ղո վա ծուն` որ պես բան հյու սա-
կան նա խա տի պային  հե քի ա թի գրա կան 
մշա կում, ինչ պես նաև ժա մա նա կա կից 
գրող ներ Ար մի նե Ան դայի (Ար մի նե Աբ-
րա հա մյան) «Ան կի մյու րի բնա կիչ նե րը» 
հե քի աթ- վե պը, Երա զիկ Գրի գո րյա նի 
« Ձերդ գե րա զան ցու թյուն վատ կա խարդ 
պա ռավ» հե քի ա թը` որ պես ժա մա նա կա-
կից հե ղի նա կային հե քի ա թի ինք նա տիպ 
նմուշ ներ: Ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե-
րի վկա յա կո չում նե րը կկա տար վեն « Հայ 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ» ակա դե մի-
ա կան բազ մա հա տո րյա կից:

Քն նու թյու նը հատ կա պես կնե րա ռի 
հե քի ա թը բա ցող բա նաձ ևե րի,  դարձ-
վածք նե րի կի րա ռու թյան,  բա յա կան 
ձևե րի,  դե րա նուն նե րի և շաղ կապ նե րի 
կի րա ռու թյուն նե րի դի տար կումն ինչ պես 
բա նա հյու սա կան, այն պես էլ գրա կան 
հե քի աթ նե րում: 

ա. « Հե քի ա թը  պատմ վում է ժա ման ցի 
նպա տա կով, և ոչ ասա ցո ղը, ոչ էլ լսա-
րա նը նրա իս կու թյա նը չեն հա վա տում, 
որի վկա յու թյունն է հենց « լի նում է, չի 
լի նում», « կար, չկար» երկ բա յա կան բա-
նաձ ևային սկս ված քը» [10, 2009, 16]: Ե՛վ 
բա նա հյու սա կան, և՛ գրա կան հե քի աթ-
նե րում հե քի ա թը բա ցող բա նաձև ված 
մտ քե րը, բա նա հյու սա կան հնարք նե րը 
ընդ գր կում են իմաս տային, ժա մա նա-
կային, տա րած քային ամ բող ջու թյուն: 
Բա նա հյու սա կան հե քի աթ նե րում բա-
նաձև ված մտ քերն ավե լի պարզ ու 
կարճ են, իսկ նույն հե քի աթ նե րի ժա մա-
նա կա կից մշակ ված տար բե րակ նե րում 
մշա կող հե ղի նա կը գի տակց ված վերս-
տեղ ծում է բնագ րային ձևե րը` ապա-
հո վե լով բա նա հյու սա կան կո լո րի տը, 
սա կայն կի րա ռում է նաև սե փա կան լեզ-
վամ տա ծո ղու թյունն ընդ գծող ոճա կան 
ձևեր: Եթե ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րի 
բար բա ռային դրս ևո րում նե րին բնո րոշ 
է ժո ղովր դա խո սակ ցա կան լեզ վամ տա-
ծո ղու թու նը, ապա գրա կան տար բե րակ-
նե րում գե րիշ խում է ոճահ նա րու թյու նը, 
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1.  Ըլ նում են չեն ըլ նում մի մարդ ու կնիկ 
[6, 8, 1977, 20]:
2.   Օրերն մե օր քաղ քի չո բա նը իրեն օչ-
խա րը կտա նի էդ մա ղա րի քո վը ար ծաց նե-
լու [5, 4, 1963,181]:
3.  « Շատ կեր թա, քիչ կեր թա, օր կը բեր րի՝ 
կը նս տի սա րի մե յաղ դը րա կան, օր մե ըռ-
հա թի, ջուր խմե, էլ ման էր թա ուր ճամ պեն» 
[ 7, 10, 1967, 17]:
4.   Ժա մա նա կով մի մարդ կար, ըդ րան ու-
ներ մի տղա [4, 2, 1957, 507]: 
5.  Ըլ նում ա, չի ըլ նում՝ շատ հա րուստ թա-
գա վոր ա ըլ նում [6, 1977, 57]:

1.  Լի նում է չի լի նում մի մարդ ու կնիկ [8, 
1990, 22]: 
2.  Եվ ահա, օրե րից մի օր քա ղա քի չո բա նը 
հո տը պա տա հա կան տա նում է այդ քա-
րան ձա վի մո տեր քը արա ծաց նե լու [3, 2002, 
41]:
3.   Նա եր կու-ե րեք տա րի թա փա ռում է 
երկ րից եր կիր և ոչ մի տեղ չի հան դի պում 
այն աղջ կան, որին ինքն էր հո րի նել [3, 
2002, 58]:
4.   Ժա մա նա կով մի մարդ է լի նում. Ու նե-
նում է մի տղա [8, 1990, 99]:
5.   Լի նում է, չի լի նում՝ մի շատ հա րուստ 
թա գա վոր է լի նում [8, 1990, 135]:

որը քե րա կա նա կան և ոճա բա նա կան 
դրս ևո րում նե րով էա կա նո րեն տար բեր-
վում է բար բա ռային ձևե րից: 

Ժա մա նա կա կից հե քի աթ նե րի հե ղի-
նա կային տար բե րակ նե րում բա նա հյու-
սա կան կա ղա պար ներն ավե լի քիչ են, 
իսկ բա նաձև ված մտ քե րին զու գա հեռ 
կի րառ վում է « պետք է ասել», «ի վեր-

ջո», « մի խոս քով», «և հե տո» և նման այլ 
բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ: Մեր կար ծի-
քով՝ հե ղի նա կային նման մո տե ցում նե րը 
նպաս տում են խոս քի մատ չե լի ու թյա նը, 
խոս քի ամ փոփ մա նը:

 Բե րենք ժո ղովր դա կան և հա մար ժեք 
գրա կան մշակ ման են թար կված հե քի աթ-
նե րի հա մադր ման մի քա նի օրի նակ ներ:

Գ րա կան հե քի աթ նե րի դեպ քում, լե զուն ար դեն նոր մա վոր ված հայե րենն է, և 
ժո ղովր դա խո սակ ցա կան տար րերն այս տեղ լայն կի րա ռու թյուն չու նեն: Օրի նակ՜

1.  Շատ, տա րի ներ առաջ, երբ թևա վոր ճար տա րա պետ նե րը կա ռու ցե ցին Ան կի մյու րը ու 
թռան, մի գրու թյուն թո ղե ցին Ան կի մյու րի քա րե րից մե կի վրա [1, 2010, 192]: 
2.  Երկն քից երեք խն ձոր էր ընկ նում: Տա տը խն ձոր նե րը թոռ նե րին է բա ժա նում, իսկ մկ-
րա տը ... մկ րատն էլ իրեն է պա հում[2, 2011, 38 ]:
 3.  Լի նում է, չի լի նում, մութ գի շեր է լի նում ու գի շե րից մթ նած եր կինք է լի նում: Մութ 
երկն քում դե ղին ու կլոր լու սին է լի նում[2, 2011, 29]:

բ. Դարձ վածք նե րը  լայն կի րա ռու-
թյուն ու նեն բա նա հյու սա կան  և գրա-
կան հե քի աթ նե րում: Դարձ վածք նե րը 
բա նա հյու սա կան հե քի աթ նե րում բա-
ղադ րի չային, կա ռուց ված քային առու-
մով կա յուն են, իսկ հե ղի նա կային մշա-
կում նե րում նկա տե լի է, որ նույ նու թյամբ 
չեն փո խադր վում և ամ բող ջու թյամբ չեն 
գրա կա նաց վում: Կար ծում ենք, որ սա 
կապ ված է հե ղի նակ նե րի ոճաըն կալ-
ման հետ: 

Դարձ վածք նե րը ստեղծ վել են այն 
ժա մա նակ, երբ մար դը ձեռք բե րեց վե-
րա ցարկ ված մտա ծե լու կա րո ղու թյուն: 

Դրանք առա վե լա պես ժո ղովր դա խո-
սակ ցա կան ոճին բնո րոշ մի ա վոր ներ են, 
որոնք լա վա գույնս ներ կա յաց նում են 
տվյալ ժո ղովր դի լեզ վամ տա ծո ղու թյու-
նը, բար քերն ու սո վո րույթ նե րը, կեն ցաղն 
ու ապ րե լա կեր պը, ինչ պես նաև հո գե կան, 
հո գե բա նա կան խառն վածքն ու կեն սա-
փի լի սո փա յու թյու նը: Գե ղար վես տա կան 
խոս քում հատ կա պես դարձ վածք նե րի 
կի րառ մամբ խոս քը դառ նում է առա վել 
տպա վո րիչ և պատ կե րա վոր, նրանց կի-
րա ռու թյու նը նպաս տում է խոս քի հա-
կիր ճու թյա նը և սեղ մու թյա նը, ազ գային 
երան գա վո րում է հա ղոր դում և՛ հե ղի նա-
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1.  «…Յել նեմ էր թամ` տես նանք իմ քոռ 
բախ տը ինչ կը բե րե գլուխ սի» [7, 10, 1967, 
18]:
2.  «… հենց էկավ բա ցե լու վախ տեր քը, սա-
տա նա կան քունս տա րավ…»[4, 2, 1959, 
502]:
3.   Մե րը իրիգ նա ժա մի ցը տուն ա գա լիս, 
տես նում, որ տղեն ուն քե րը կի տած, մռու թը 
կախ արած, օջա խի ղրա ղին նս տած ա [6, 
8, 1977, 22]:
4.   Մի օր աղ վե սը սո ված, փո րը վեց – վեց 
անե լոն էս ավ չու մե շի մի ջո վը ան ց էր կե-
նում [4, 2, 1959, 255]: 
5.  Է՜ն ղայ դի սի րուն, որ մարդ տե ներ, կո-
սեր՝ ո՛նչ ու տեմ, ո՛նչ խմեմ, նրա շիմ շատ 
բո յուն մտիկ անեմ կե նում [6, 8, 1977, 57]:

1.  «…Տ ղան ճա նա պարհ վում է որո նե լու 
նրան, ում պատ կե րը ստեղ ծել է իր ներ-
սում`  գի շեր նե րը լուս նի կա պույտ լույ սով 
շր ջե լիս» [3, 2002, 58]:
2.  «… հենց եկավ Ան մա հա կան  վար դի 
բաց վե լու ժա մա նա կը….և ես քնե ցի…» [3, 
2002, 26]:
3.   Մե րը իրիկ նա ժա մից տուն է գա լիս, 
տես նում, որ տղան ուն քե րը կի տած, մռու-
թը կախ օջա խի կող քին նս տած է [8, 1990, 
22]: 
4.  Օ րե րից մի օր աղ վե սը սո ված, փո րը 
վեց – վեց անե լով ան տա ռի մի ջով ան ց էր 
կե նում[8, 1990, 62]:
5.  « …էն տե սակ սի րո՜ւն, որ մարդ տես ներ, 
կա սեր՝ ո՛չ ու տեմ, ո՛չ խմեմ, նրա շիմ շատ 
բոյին մտիկ անեմ» [8, 1990, 135]:

կի, և՛ կեր պար նե րի խոս քին: Դարձ ված-
քի ամե նա կար ևոր հատ կա նիշ նե րից մե-
կը նրա փո խա բե րա կան-այ լա բա նա կան 
իմաստն է, որով հա րուստ են հայ կա կան 
ժո ղովր դա կան հե քի աթ նե րը: Դարձ-
ված քի փո խա բե րա կան – այ լա բա նա կան 
իմաս տը ժա մա նա կա կից հե քի աթ նե րում 
հա ճախ դրս ևոր վում է մեկ բա ռով, հա-
ճախ վե րաի մաս տա վոր վում  է, որով 
ավե լի տե սա նե լի է դառ նում գրա կան հե-
քի աթ նե րի լեզ վա պատ կե րային դրսևո-
րու մը: Եթե բա նա հյու սա կան հե քի աթ-
նե րում գե րակշ ռում են դարձ վածք նե րը, 
ապա պետք է նկա տել, որ գրա կան կամ 

փո խադր ված տար բե րակ նե րում դրանք, 
ինչ պես ար դեն նշ վեց, հա ճախ հան դես 
են գա լիս պարզ ձևով՝ հիմ նա կա նում մեկ 
բա ռով, սա կայն պետք է չան տե սել նաև 
այն հան գա ման քը, որ դարձ ված քային 
մի ա վոր ներն իրենց փո խա բե րա կան-այ-
լա բա նա կան իմաս տի շնոր հիվ հա տուկ 
են հե քի աթ նե րին ընդ հան րա պես, և հա-
ճախ ինչ պես բա նա հյու սա կան, այն պես 
էլ փո խադր ված տար բե րա կում դրանք 
կա րող են կրկն վել գրե թե նույ նու թյամբ՝ 
դրս ևո րե լով մի այն որո շա կի բա ռային 
հա մա նի շային շար քի փո փո խու թյուն ներ: 
Օրի նակ ներ՝

գ. Ու սում նա սի րե լով բա նա հյու սա-
կան և գրա կան հե քի աթ նե րի բա յա կան 
ձևե րը` նկա տում ենք, որ հա րուստ կի-
րա ռու թյուն ու նեն սահ մա նա կան եղա-
նա կի, մաս նա վո րա պես սահ մա նա կան 
ներ կա ժա մա նա կաձ ևի կի րա ռու թյուն նե-
րը, որոնք կի րառ վում են ընդ հան րա կան 
ներ կայի իմաս տով: Գի տա կան գրա կա-
նու թյան  մեջ այս ժա մա նա կաձևը բնու-
թագր վում է նաև որ պես հե քի ա թա կան 
ներ կա [9, 1990, 265]: Սրան զու գա հեռ` 
որ պես պա տու մի հիմ նա կան ժա մա նա-
կաձև, կի րառ վում են նաև ան ցյալ ան-
կա տարն ու ան ցյալ կա տա րյա լը: Վեր-
ջինն առա վե լա պես հան դես է գա լիս 
իրա պա տում հե քի աթ նե րում, որի կի րա-

ռու թյու նը միտ ված է հա վաս տի ու թյուն 
հա ղոր դելու պա տու մին [10, 2009, 56]:

Հե քի աթ նե րի բար բա ռային ձևե րում 
սահ մա նա կան ներ կա ժա մա նա կաձևի  
ոչ նոր մա տիվ «ա»-ի կի րա ռու թյու նը 
գրա կան տար բե րակ նե րում հիմ նա կա-
նում ան ցնում է  սահ մա նա կան ներ կա 
ժա մա նա կաձ ևի «է» օժան դակ բային: 
Նշենք նաև, որ որոշ բար բառ նե րում 
սահ մա նա կան ներ կա ժա մա նա կաձ ևի 
բայե րը կազմ վում են կ–եղա նա կի չով, 
որը  տես քով նման է ժա մա նա կա կից 
հայե րե նի են թադ րա կան  ապառ նի ին, 
սա կայն իմաս տով հա մար ժեք է սահ մա-
նա կան ներ կա ժա մա նա կաձ ևին: Օրի-
նակ ներ`
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1.  Հի մա խեղճ թա գա վո րը ինչ անում ա, չի 
անում, ինչ կա տե պան բռ նում ա, ինչ քամ 
մու ղաթ են կե նում, չիլ նում… խա տը գա լիս 
ա էդ վարդն ու տում էթում [4, 2, 1959, 501]:
2.  «– Չէ,՛- կը սե,- վա լա իմ աչք ու ականջ 
ըն ձի խա բին…»[7, 10, 1967, 18]:
3.  Տ ղեն կը թռա, հեծ նա ձին, թուր կառ նե 
ձեռք, խառ կը քշե կէր թա հաս նի մե շեն [7, 
10, 1967, 19]:
4.  «–Տ ղեն կը սր տապնդ վի, ձին կը քշե յա-
ռաջ, զթուր կը փլփ լաց րու, կը տա նե-բե րե, 
գի ջու վըր թա գա վո րի վզին…» [7, 10, 1967, 
20]:

1.  Բայց թա գա վո րը ինչ անում, չի անում, 
ինչ պար տիզ պան էլ վար ձում է, ինչ պա-
հակ էլ կանգ նում է… հո ղի տա կից հաս-
նում-ու տում գնում է [3, 2002, 26]: 
2.  Ա սում է. « Չէ՛, հաս տատ իմ աչք ու 
ականջ ինձ խա բում են…» [3, 2002, 59]:
3.  Տ ղան հեծ նում է ձին, գնում հաս նում է 
ան տա ռի մութ խոր քը [3, 2002, 59]:
4.  Սր տապնդ վում, սուրն է աջ ու ձախ քա-
շում, տա նում-բե րում, ար ևի դեմ պսպ ղաց-
նում և հար վա ծում է ան տա ռի թա գա վո րին 
[3, 2002, 59]:

դ. Բա նա հյու սա կան և գրա կան հե-
քի աթ նե րի լեզ վաո ճա կան  առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րում մեծ դեր են խա-
ղում դե րա նուն նե րը, մաս նա վո րա պես` 
ցու ցա կան դե րա նուն նե րը: Դե րա նուն-
նե րի ոճա կա նու թյու նը յու րա քան չյուր 
խոս ված քին բնո րոշ  հա մա պա տաս խան 
դրսևոր ման և հա ճա խա կի կի րա ռու թյան 
մեջ է: Բար բա ռային ձևե րում  հա ճախ 
երկհն չյուն նե րը վե րած վում են պարզ 
ձայ նա վո րի (օ րի նակ՝ այէ փո խա կերպ-
մամբ): Ար դյուն քում այս, այդ, այն, այս
պես, այդ պես, այն պես դե րա նուն ներն 
ու նե նում են խո սակ ցա կան էս, էդ, էն, 
էս պես, էդ պես էն պես տար բե րակ նե րը: 
Գրա կան հե քի աթ նե րի մի մա սում նույ-
նու թյամբ պահ պան վում են բար բա ռային 
ձևե րը, մի մա սում` փոխ վում: Վե րոhի շյալ 
դե րա նուն նե րի խո սակ ցա կան տար բե-
րա կի կի րա ռու թյու նը շատ է հան դի պում 
նաև Հովհ.Թու մա նյա նի հե քի աթ նե րում, 

ինչն էլ ժա մա նա կին քն նա դա տու թյան է 
ար ժա նա ցել: Թու մա նյա նին մե ղադ րել 
են հայոց լե զուն պար զու նակ դարձ նե-
լու հա մար: Հե տա գա յում Հովհ. Թու մա-
նյա նը մեկ նա բա նում է, որ այդ հնար քը 
կի րա ռել է ժո ղովր դա կան բառ ու բա-
նի համն ու հո տը պա հե լու նպա տա կով: 
Նկա տենք, որ թեև 20-րդ դա րասկզ բում 
քն նա դատ վել է դե րա նուն նե րի նման 
կի րա ռու թյու նը` հա մար վե լով լեզ վա կան  
ոչ նոր մա տիվ կի րա ռու թյուն, այ նո ւա մե-
նայ նիվ այ սօր  գրա կան հե քի աթ նե րում 
այն հա մար վում է հե ղի նա կային ան հա-
տա կան գրե լաո ճի դրս ևո րում: Չմո ռա-
նանք, որ դե րա նուն նե րի խո սակ ցա կան 
տար բե րակ նե րը գրա կան տար բե րակ-
նե րի հո մա նիշ ներ են, որոնք բա նա հյու-
սա կան կո լո րիտ են ստեղ ծում հե ղի-
նա կային մշակ ված տար բե րակ նե րում: 
Օրի նակ ներ`

1.  Էս թա գա վո րը իրա ամա րա թի աղա քին 
մի լավ գյու լի բաղ ա ու նե նում` մի ջին մի 
Ան մա հա կան վար դի ծառ [4, 2, 1959, 501]: 
2.  Ը սենց ան ց ա կե նում մի տա րի, եր կու 
տա րի, իրեք, էդ թա գա վո րը մում ա հաս-
րաթ էդ վար դի ֆո տին [4, 2, 1959, 501]: 
3.  « …Էդ թոռն ա,…. թե առ նուլ չես`էդ թոռն 
ա» [6, 8, 1977, 20]:

1.  Էս թա գա վո րը զար մա նահ րաշ ծա ղիկ-
նե րով պար տեզ է ու նե նում և մի Ան մա հա-
կան վարդ [3, 2002, 26]:
2.  «Այս պես ան ցնում է մի տա րի, եր կու 
տա րի, երեք, չորս ու հինգ տա րի …ա մեն 
մարդ ձգ տում է Ան մա հա կան վար դի  ան-
հայտ գե ղեց կու թյան հետ հան դի պե լու մա-
սին» [3, 2002, 26]:  
3.  Թե կառ նես` էդ ուռ կանն է, թե չես առ նի` 
էդ ուռ կանն է [8, 1990, 23]:
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1.  Աչք ու ականջ: [7, 10, 1967, 18]
2.  « Գա րու նը գա լի սա թե չէ…>> [4, 2, 1959, 
501]:
3.   Թե հավ քի օս կոռ նե րով եր կին քը սա-
րայի մի կու շի նես...» [5, 4, 1963, 347]: 
4.  Ըլ նում են չեն ըլ նում` մի մարդ, մի կնիկ 
[6, 8, 1977, 20]:

1.  Աչք ու ականջ [3, 2002, 59]:
2.  « Հենց գա րու նը գա լիս է թե չէ…» [3, 
2002, 26]:
3.  «Ե թե ձեր թա գա վո րը կա րո ղա նա հավ-
քե րի ոս կոռ նե րով մի պա լատ շի նել…» [3, 
2002, 61]:
4.   Լի նում է, չի լի նում` մի մարդ ու կնիկ [8, 
1990, 22]:

ե. Չնա յած շաղ կապ նե րը  նյու թա կան 
իմաս տից զուրկ մի ա վոր ներ են, բայց 
և այն պես բա նա հյու սա կան և գրա կան  
հե քի աթ նե րում ու նեն գոր ծա ծու թյան 
մեծ հա ճա խա կա նու թյուն. սրանց տե-
ղին կի րա ռու թյամբ ստեղծ վում է տվյալ 
բար բա ռին բնո րոշ կո լո րիտ: Բա նա հյու-
սա կան հե քի աթ նե րում առա վել հա ճախ 
են կի րառ վում մի ա վո րիչ-հա վե լա կան, 
մեկ նա կան շաղ կապ նե րը: Գրա կան որոշ 
հե քի աթ նե րում պահ պան վել են բա նա-
հյու սա կան նա խա տի պային հե քի աթ նե րի 
հնա բա նա կան և գրա բա րյան ձևե րը, իսկ 

որոշ հե քի աթ նե րում` փո փոխ վել է (շաղ-
կապ-շաղ կապ, շաղ կապ-դե րա նուն): 
Ոճա կան նման հնա րամ տու թյան հա ճա-
խա կի կի րա ռու թյունն ավե լի է ընդ գծում 
տրա մա բա նա կան պատ ճա ռա հետ ևան-
քային առար կա-եր ևույթ կա պը: Հատ կա-
պես հե տաքր քիր է ու, և շաղ կապ նե րի 
հա մա ժա մա նա կյա հա մադ րա կան գոր-
ծա ծու թյու նը միև նույն նա խա դա սու թյան 
մեջ: Ու շաղ կա պը հն չյու նային կազ մով 
ավե լի սեղմ է, կա պում է ավե լի սերտ մի-
ու թյուն, իսկ և-ի ծա վա լային ընդ գր կու մը 
ավե լի մեծ է: Օրի նակ ներ` 

Այս պի սով, թեև մշակ ված, փո-
խադրված ու հե ղի նա կային հե քի աթ նե-
րի լեզ վաո ճա կան կա ռուց ված քի վրա 
ակն հայ տո րեն զգա լի է բա նա հյու սա կան 
հե քի աթ նե րի  լեզ վաո ճա կան ազ դե ցու-
թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ժո ղովր դա-
կան հե քի ա թում խոս քը ձևա կերպ ված 
է ավե լի պարզ, մատ չե լի, դի պուկ ու 
կարճ: Բա նա հյու սա կան հե քի աթ նե րի 

մշակ ված տար բե րակ ներն ավե լի նոր-
մա վոր ված են, հա րուստ են լեզ վա կան 
ար տա հայտ չա մի ջոց նե րի ձևա վոր մամբ: 
Լեզ վաո ճա կան նման առատ կի րա ռու-
թյուն նե րը ստեղ ծում են գե ղար վես տա-
կան պատ կեր, խոս քը դարձ նում առա վել 
ճկուն, հասց նում պեր ճա խո սու թյան:
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ОНЕКОТОРЫХЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХОСОБЕННОСТЯХСКАЗКИ
 НА РИ НЕ ВАР ДА НЯН

 Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр НАН РА,  
за ве ду ю щая от де лом обес пе че ния ка чест ва об ра зо ва ни я 

А НИ ГЕ ВОР КЯН
 Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр НАН РА,  
ка фед ра ар мянс ко го язы ка и ли те ра ту ры, ма гист рант 

С каз ка как сво е об раз ный жанр ис куст ва вы де ля ет ся в двух фор мах: сказ ка фольк лор ная 
как ком по нент на род но го твор чест ва и сказ ка ли те ра тур на я, соз дан ная пу тем пе ре ра бот ки 
на род ной сказ ки, или са мос то я тель ное ав торс кое про из ве де ни е. Та кое мно го об ра зие раз но
вид нос тей сказ ки, ес тест вен но, не мо жет под чи нять ся од ним и тем же язы ко вым за ко но
мер нос тям. В стат ье об суж да ют ся: а) пре ам бу ла, вс ту пи тель ная часть сказ ки, б) упот реб ле
ние обо ро тов ре чи, в) осо бен нос ти ис поль зо ва ния гла голь ных форм, мес то и ме ний, со ю зов в 
фольк лор ной и ли те ра тур ной сказ ке.
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 Հոդ վա ծում քն նու թյան է առն ված 
20–րդ դա րի մո դեռ նիս տա կան ար ձա-
կի հնարք նե րից մե կը՝ գի տակ ցու թյան 
հոս քը: Եր ևույ թը դի տարկ վում է ան-
վա նում նե րի բազ մա զա նու թյան հա-
մա տեքս տում՝ գի տակ ցու թյան հոսք, 
մտ քի հոսք, ներ քին մե նա խո սու թյուն՝ 
փոր ձե լով հիմ նա վո րել գրա կան սույն 
եր ևույ թի հա մար ամե նաբ նո րոշ ձևա-
կեր պու մը: Ինչ պես նաև դի տարկ վում է 
գի տակ ցու թյան հոս քը որ պես ժանր, ոճ, 
ուղ ղու թյուն և տեխ նի կա վի ճա հա րույց 
բնո րո շում նե րում: Անդ րա դարձ է կա-
տար վել նաև Վ. Վուլ ֆի, Ու. Ֆոլք նե րի, 
Ջ. Ջոյ սի և Տի րան Չրա քյա նի ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ` գ րա կա նու թյուն, գի-
տակ ցու թյան հոսք, մտքի հոսք, գրա կան 
տեխ նի կա, ոճ, ժանր, Վ. Վուլֆ, Ու. Ֆոլք-
ներ, Ջ. Ջոյս:

 Մո դեռ նիս տա կան գրա կա նու թյան՝ 
մաս նա վո րա պես էպի կա կան ձևե րին 
բնո րոշ գրա կան հնարք է գի տակ ցու-
թյան հոս քը, որը հիմ նո վին փո խում է 
ար ձա կի պոե տի կան, տա րա ծա ժա մա-
նա կային ընդ գր կումն ու ըն կա լու մը:

Գ րա կան այս եր ևույթն ու նի մի քա նի 
ան վա նում ներ, ինչ պես գի տակ ցու թյան 
հոսք, մտ քի հոսք, սուբյեկ տիվ կյան քի 
հոսք, ներ քին մե նա խո սու թյուն: Եր ևույ-
թի ան վան ման այս բազ մաձ ևու թյու-
նը, մեր կար ծի քով, բխում է Ու. Ջեյմ սի 
(1842-1910) « Հո գե բա նու թյան տե սու-
թյան» դրույթ նե րից, որից ան մի ջա կա-
նո րեն ազդ վել է 20-րդ դա րի գե ղար-
վես տա կան մտա ծո ղու թյու նը: Գր քում 

առա ջին ան գամ խո սե լով մարդ կային 
գի տակ ցու թյան բնույ թի մա սին՝ հե ղի-
նա կը նշում է, որ մար դու գի տակ ցու-
թյու նը գետ է, որը երբ ևէ կանգ չի առ-
նում, և որում մտ քե րը, զգա յու թյուն նե րը, 
հի շո ղու թյուն նե րը և անակն կալ ասո ցի-
ա ցի ա նե րը ան դա դար ընդ հա տում են 
մե կը մյու սին և ար տա սո վոր կեր պով, 
ան տրա մա բա նո րեն մի ա հյուս վում են: 
«Եվ այ սու հետև դրա մա սին խո սե լով` 
մենք այն կան վա նենք մտ քի, գի տակ ցու-
թյան կամ սուբյեկ տիվ կյան քի հոսք»1: 
Տե սա կան միտ քը առա վե լա պես նա խա-
պատ վու թյու նը տա լիս է « գի տակ ցու-
թյան հոսք» ձևա կերպ մա նը՝ զու գա հեռ 
եր բեմն կի րա ռե լով նաև «մտ քի հոսք» 
ձևա կեր պու մը: Առա ջին հա յաց քից կա-
րող է թվալ, որ այս եր կու ձևա կեր պում-
նե րի մեջ էա կան տար բե րու թյուն չկա, 
սա կայն, մեր կար ծի քով, գրա կան (և ոչ 
մի այն, քա նի որ գե ղար վես տա կան այս 
հնար քը հատ կա պես վեր ջին ժա մա-
նակ նե րում սկ սել է լայն կի րա ռու թյուն 
ստա նալ նաև կի նո մա տոգ րա ֆի ա յում) 
այս եր ևույ թը իր իմաս տի ըստ էու թյան 
ար տա հայ տու թյու նը ձեռք է բե րում 
«մտ քի հոսք» ձևա կերպ ման մեջ, եթե ի 
նկա տի ենք ու նե նում այն նպա տա կը, 
որով առաջ նորդ վում են հե ղի նակ նե-
րը` կի րա ռե լով այս հնար քը՝ որ պես ճա-
նա չո ղու թյան, մար դուն ճա նա չե լու մի 
նոր, բա ցար ձակ նոր տե սա դաշտ, որ-
պես մար դու ան գի տակ ցա կա նի և են-
թա գի տակ ցա կա նի մեջ մուտք գոր ծե լու 
և մար դուն ավե լի խոր քից ճա նա չե լու 

1  http://www.psychology.ru/library/00023.shtml

ԱԼ ՎԱՐԴ ՍԵ ՄԻՐՋՅԱՆ-ԲԵՔ ՄԵԶՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տ,  

գրա կա նու թյան տե սու թյան և գրաքն նա դա տու թյան ամ բի ոն,  
ասիս տենտ,  բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ԳԻ ՏԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍ ՔԻ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ.  
ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՈՐՈՇ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ
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հնա րա վո րու թյուն: Այս ի նկա տի ու նե-
նա լով՝ հե ղի նակ նե րը, դի մե լով հե րո սի՝ 
մտ քի ան կա ռա վա րե լի ըն թաց քի հոս քին, 
հո գե բա նո րեն փոր ձում են ներ կա յաց նել 
հե րո սին են թա գի տակ ցա կան շեր տե րի 
բա ցա հայտ ման հոր ձա նու տում: Եթե ի 
նկա տի ենք ու նե նում այս հան գա ման քը, 
ապա գի տակ ցու թյան հոսք ձևա կեր ման 
մեջ մենք մտ քի ան կա ռա վա րե լի ըն թաց-
քը դնում ենք գի տակ ցա կան գոր ծըն թա-
ցի մեջ, այ նինչ մտ քի հոսք ձևա կեր պու մը 
զերծ է պա հում մտա ծո ղա կան ան կա-
ռա վա րե լի գոր ծըն թա ցը գի տակ ցու թյան 
վե րահս կո ղու թյու նից, ինչն էլ լա վա-
գույնս ար տա ցո լում է գրա կան հնար քի 
բուն նպա տա կը: Այս կա պակ ցու թյամբ 
ու շագ րավ է Ա. Բրե տո նի « Սյուր ռե ա լիզ-
մի մա նի ֆեստ»-ո ւմ տեղ գտած հետ-
ևյալ ընդ հան րա ցու մը, որում նա նշում է 
մտքի և գի տակ ցու թյան տար բե րու թյու-
նը. « Սյուր ռե ա լիզմ-զուտ հո գե կան ավ-
տո մա տիզմ, որը նպա տակ ու նի գրա վոր 
կամ բա նա վոր  կամ որ ևէ այլ մի ջո ցով 
ար տա հայ տելու մտ քի ռե ալ գոր ծառ նու-
թյու նը: Մտ քի թե լադ րանք՝ առանց գի-
տակ ցու թյան որ ևէ վե րահսկ ման, ան-
կախ գե ղա գի տա կան կամ բա րո յա կան 
որ ևէ ըմբռ նու մից»1: Սյուր ռե ա լիստ նե րը 
նույն պես փոր ձում էին գտ նել մտ քի ան-
կա ռա վա րե լի հոս քի՝ բա ցար ձակ ավ-
տո մա տիզ մի մե խա նիզմ նե րը, ու իրենք 
լու ծու մը գտան ավ տո մատ գրի մեջ: Սա-
կայն մտ քի հոս քը սյուր ռե ա լիս տա կան 
ավ տո մատ գրից տար բեր վում է նրա-
նով, որ ի տար բե րու թյուն վեր ջի նիս` 
վե րահսկ վում է հե ղի նա կի կող մից, կամ 
ավե լի ստույգ՝ են թադր վում է, որ պետք 
է վե րահսկ վի հե ղի նա կի կող մից, քա նի 
որ շատ հա ճախ հե րո սի հո գե բա նա կան 
շեր տե րում այն սպր դում է հե ղի նա կի 
վե րահս կո ղու թյու նից: 

Ե թե ան դրա դառ նանք գի տակ ցու-
թյան հոսք և ներ քին մե նա խո սու թյուն 
ձևա կեր պում նե րի միջև նա խընտ րու-
թյան հար ցին, ապա Լ. Զ. Սյուր մե լյա-

1  Գարուն, հուլիս, 1996 թ., էջ 56:

նը էա կան տար բե րու թյուն չի տես նում 
ներ քին մե նա խո սու թյան և գի տակ-
ցու թյան հոս քի  միջև` հա մա րե լով, 
որ  վեր ջինս ավե լի ընդ գր կուն է, և որ 
այն իր մեջ նե րա ռում է առա ջին դեմ-
քով գր ված ներ քին մե նա խո սու թյու-
նը: Այս կա պակ ցու թյամբ Սուր մե լյա նը 
ներ քին մե նա խո սու թյու նը հա կադ րում 
է  սո վո րա կան մե նա խո սու թյա նը՝ հիմ-
նա կան առանձ նա հատ կու թյու նը տես-
նե լով հետ ևյա լում. ըստ Սյուր մե լյա նի` 
ավան դա կան մե նա խո սու թյու նը ու նի 
կամ են թադ րում է հաս ցե ա տեր, այ նինչ 
ներ քին մե նա խո սու թյան դեպ քում հաս-
ցե ա տե րը սկզ բուն քո րեն բա ցա կա յում է: 
Մյուս առանձ նա հատ կու թյու նը, որ նշում 
է հե ղի նա կը, այն է, որ ներ քին մե նա-
խո սու թյու նը գր ված է առա ջին դեմ քով, 
հե ղի նակ-պատ մո ղի կոմ պո զի ցի ոն ձևը 
դուրս է թողն ված, և  եր րորդ առանձ նա-
հատ կու թյունն այն է, որ այն գրանց ված 
է հենց տե ղի ու նե նա լու պա հին, այն 
խոսք է իր բնօ րի նակ, ան մշակ փու լում: 
Սուր մե լյա նը նաև գտ նում է, որ ներ քին 
մե նա խո սու թյուն և գի տակ ցու թյան հոսք 
եզ րույթ նե րը առա վե լա պես աշ խար-
հագ րա կան տար բե րու թյուն ու նեն, և ոչ 
սկզ բուն քային. ներ քին մե նա խո սու թյու-
նը առա վել կի րառ վում է Ֆրան սի ա յում, 
Գեր մա նի ա յում, Ռու սաս տա նում, այ նինչ 
գի տակ ցու թյան հոս քը՝ առա վել Անգ լի-
ա յում և Ամե րի կա յում2: 

Մեկ այլ խն դիր, որը կապ վում է մտ քի 
հոս քի հնար քի հետ, այն է, թե ինչ է սա ի 
վեր ջո: Գրա կա նա գի տա կան-տե սա կան 
միտ քը վերջ նա կա նա պես չի ձևա կեր-
պել ցայ սօր եր ևույ թը. ինչ է սա գրա կա-
նու թյան մեջ՝ մաս նա վո րա պես ար ձակ 
ձևե րում` ուղ ղու թյուն, ոճ, տեխ նի կա, 
ժանր: Եթե  ըն դու նում ենք, որ այն ուղ-
ղու թյուն է, ապա պետք է ըն դու նենք, որ 
բնո րոշ պետք է լի նի նաև այլ ժան րե րի՝ 
հատ կա պես  եր ևույ թի հետ ևո ղա կան և 
սկզ բուն քային կի րառ մամբ գե ղար վես-

2  Այս մասին մանրամասն տե՛ս Լ.Զ.Սյուրմելյան, 
Արձակի տեխնիկա., Եր., 2008:



258

տա կան տեքս տում՝  ի նկա տի ու նե նա-
լով հատ կա պես այն հան գա ման քը, որ 
հատ կա պես ծա վա լուն ներ քին մե նա խո-
սու թյուն նե րի վրա սկ սեց կա ռուց վել 20-
րդ դա րի ար ձա կը, ին չը շր ջում է ժան րը 
ոտ քից գլուխ. եր ևույթ, որը սկիզբ դրեց 
նոր վե պին, մո դեռ նիս տա կան վե պին և 
դրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րին հա-
մաշ խա հային գրա կա նու թյան մեջ: Սա-
կայն, ինչ պես տես նում ենք, ներ քին մե-
նա խո սու թյան ծա վա լուն, հետ ևո ղա կան 
կի րա ռու թյու նը բնո րոշ է դառ նում հատ-
կա պես էպի կա կան ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րին և այլ գրա կան ժան րե րում 
նման ծա վա լով և ամ բող ջա կա նու թյամբ 
հան դես չի գա լիս, հետ ևա բար այն ուղ-
ղու թյուն ան վա նե լը, կար ծում ենք, ճիշտ 
չի լի նի: Եթե փոր ձենք ձևա կեր պել եր-
ևույ թը որ պես ոճ, ապա խախտ վում են 
ոճի մա սին մեր ավան դա կան գի տե լիք-
ներն ու պատ կե րա ցում նե րը, քա նի որ 
ոճը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես ձևա-
կերպ ված է բազ միցս, ան հա տա կան 
խն դիր է, նույ նիսկ ամե նաս տի լի զաց-
ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում առա-
վել քան երբ ևէ ցայ տուն դրս ևոր վում է 
հե ղի նա կային եզա կի և ան կրկ նե լի ոճը: 
Հետ ևա բար հա մա րել սա ոճ այն քան էլ, 
կար ծում ենք, ճիշտ չի լի նի, քա նի որ այլ 
է ֆոլկ նե րյան մտ քի հոս քի գրա կա նու-
թյու նը, այլ է ջոյ սյա նը, այլ է վուլ ֆյա նը, 
այլ է մաթ ևո սյա նա կա նը: Եթե փոր ձենք 
դի տար կել եր ևույ թը ժան րային, ավե-
լի ստույգ ներ ժան րային սահ ման ման 
շրջա նակ նե րում, ապա այս պա րա գա յում 
խախտ վում են ժան րի և ներ ժան րային 
դա սա կարգ ման սկզ բունքն ու տրա մա-
բա նու թյու նը, քա նի որ ներ ժան րային 
նման դա սա կար գու մը հիմ նա կա նում 
կա տար վում է՝ թե մա տիկ-գա ղա փա-
րա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
ել նե լով՝ ար կա ծային վեպ, գի տա ֆան-
տաս տիկ վեպ, սի րա վեպ և այլն, սա-
կայն եթե  հա մա պատ կե րի մեջ փոր-
ձենք ան դրա դառ նալ գի տակ ցու թյան 
հոս քի սկզ բուն քով գր ված զա նա զան 
վե պե րին, ակն հայտ է դառ նում, որ թե-

մա տիկ-գա ղա փա րա կան որ ևէ ընդ հան-
րա կան սկզ բունք դրանց չի մի ա վո րում: 
Տեխ նի կա. սա թերևս եր ևույ թը բնո րո-
շե լու ամե նաճշ մար տան ման բնո րո շումն 
է, ին չին հակ վում է նաև Սյուր մե լյա նը 
մի այն մեկ վե րա պա հու թյամբ. մո դեռ-
նիս տա կան վե պում կի րառ վող տեխ նի-
կա կամ մո դեռ նիս տա կան վե պի հնարք-
նե րից մե կը (քա նի որ մո դեռ նիս տա կան 
շատ վե պե րում, ինչ պես, օրի նակ՝ Կաֆ-
կայի ար ձա կում, այս տեխ նի կան չի կի-
րառ վում), որը քայ քա յում է վի պա կան 
կա ռույ ցը, խախ տում է էպի կա կան պա-
տու մի տա րա ծա-ժա մա նա կային ընդ-
գրկու մը, հակ վում է հե րո սի նե րաշ խար-
հային ոլորտ նե րին՝ շր ջե լով էպի կա կան 
պա տու մի պոե տի կան: 

Մտ քի հոս քի տեխ նի կան մո դեռ նիս-
տա կան ար ձա կում ար ձա կի զար գաց-
ման փու լե րից մեկն է, էպիզ մի քայ-
քայ ման ըն թաց քի օղակ նե րից մե կը:  
Այս պա րա գա յում կոմ պո զի ցի ոն ձևե րի 
փո փո խու թյու նից է առա ջա նում ժան րի 
քայ քա յու մը. ի նկա տի ու նենք պատ մո-
ղի կեր պա րը` որ պես կոմ պո զի ցի ոն ձև: 
Ի սկզ բա նե էպիզ մի հիմ նա կան տար-
րե րից եղել է պատ մո ղի կեր պա րը, որը 
հան դես է եկել առա վե լա պես հե ղի-
նա կի մի ջո ցով, ինչն  իրա կա նու թյու նը 
հնա րա վո րինս օբյեկ տիվ պատ կե րե լու 
նպա տակն է հե տապն դում` դեպ քեր, 
ժա մա նակ, տա րա ծու թյուն` հնա րա-
վո րինս պատ մո ղի կեր պա րի անա չառ 
դիր քո րոշ մամբ: Պատ մո ղի կեր պա րի՝ 
այլ ձևե րի ըն դու նու մը, երբ պատ մո ղը 
գլ խա վոր հե րոսն է, կամ երկ րոր դա կան 
հե րո սը, կամ ակա նա տե սը, սահ մա նա-
փա կում է օբյեկ տի վու թյան հնա րա վո-
րու թյու նը էպի կա կան դաշ տում: Առա-
վե լա պես, եթե հե րո սը երկ րոր դա կան 
պլա նի կեր պար է: Հե րո սի ծա վա լուն 
ներ քին մե նա խո սու թյան վրա հիմն ված 
պա տու մը աս տի ճա նա բար քայ քա յում է 
ժան րը՝ նե ղաց նե լով, սեղ մե լով ար տա-
քին եր ևույթ նե րի պատ կեր ման և գնա-
հատ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, առա-
վե լա պես մե ծաց նե լով հե րո սի ներ քին 
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տա րած քի զնն ման հնա րա վո րու թյու նը: 
Հե տաքր քիր է այս առու մով նաև ներ-
ժան րային այն պի սի ձևե րի տա րա ծու մը, 
ինչ պի սիք են օրագ րային ժան րը, էպիս-
տո լյար ժան րը, հու շագ րու թյու նը: Մտ քի 
հոս քի գրա կա նու թյու նը հնա րա վո րինս 
մաք սի մա լի է հասց նում  էպիզ մի քայ-
քա յու մը` գե ղար վես տա կան իրա կա նու-
թյան տե սա դաշ տը կենտ րո նաց նե լով 
նե րաշ խար հի տի րույթ նե րի վրա. պա-
տա հա կան  չէ, որ վե պի այս ձևն ան-
վա նում են նաև « цент раст ре ми тель ный 
ро ман»՝  « կենտ րո նա խույզ վեպ»: Միկ րո 
և մակ րո կոս մոս նե րի հա րա բե րու թյունն 
է փոխ վում: Կոնֆ լիկ տը առա վե լա պես 
կենտ րո նա նում է ան ձի ներ սում՝ ան ձ - 
ար տա քին աշ խարհ, հա սա րա կու թյուն 
կոնֆ լիկ տի փո խա րեն: Ժան րի նման 
փո փո խու թյուն ներն անու րա նա լի ո րեն 
կապ ված են նաև ար տա քին ազ դակ-
նե րի հետ, մաս նա վո րա պես՝ իրե րի և 
եր ևույթ նե րի հան դեպ փի լի սո փա յա-
կան նոր հա յացք և ելա կե տեր՝ իռա ցի-
ո նա լիզմ (Ա. Բերգ սոն, Ֆ. Նից շե, Ս. Կի-
եր կե գոր), մար դու բա ցա հայտ ման նոր 
մո տե ցում ներ՝ մաս նա վո րա պես հո գե-
բա նու թյան մեջ (ֆ րոյ դյան, հատ կա պես 
ՈՒ. Ջեյմ սի տե սու թյուն նե րը), գի տա կան 
նվա ճում ներ (հա րա բե րա կա նու թյան 
էնշ տեյ նյան տե սու թյու նը, ռենտ գե նյան 
ճա ռա գայթ նե րի գյու տը), հա սա րա կա-
կան ան նա խա դեպ կա տակ լիզմ ներ (հա-
մաշ խար հային պա տե րազմ ներ), և այլն. 
այս տեղ ի նկա տի է առն վում այն ար-
տա քին տա րած քը, որում ձևա վոր վում է 
նաև մո դեռ նիզ մը:

Մտ քի հոս քի դրս ևո րում ներ՝ առա-
վե լա պես ներ քին մե նա խո սու թյան 
ար տա հայ տու թյուն նե րով, հայտ նի են 
գրա կա նու թյան պատ մու թյա նը, նման 
օրի նակ ներ կան «Ի լի ա կան»-ո ւմ, « Սաս-
նա Ծռեր»-ո ւմ, «Ո ճիր և պա տիժ» վե-
պում, Շեքս պի րի դրա մա նե րում և այլն,  
սա կայն  մո դեռ նիս տա կան ար ձա կի այս 
տեխ նի կան առանձ նա նում է իր ծա վա-
լով և ընդ գրկ մամբ: Այս տեխ նի կայի 
խո շո րա գույն դեմ քե րից է Ջ. Ջոյ սը, սա-

կայն, ինչ պես վեր ջինս խոս տո վա նում 
է «Ու լի սե սի» առա ջին հրա տա րա կու-
թյան առա ջա բա նում, ին քը մե ծա պես 
ազդ վել է Էդո ւարդ Դյու ժար դե նի (1861-
1949) « Դափ նի նե րը քաղ ված են» (1887) 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նից, որի մա սին ին-
քը` հե ղի նա կը, ցա վա լի ո րեն նշում է, որ 
ժա մա նա կին ան տես վել է՝ չար ժա նա-
նա լով գրե թե որ ևէ ար ձա գան քի: Հար-
ցի պատ մու թյան քն նու թյան առու մով, 
մեր կար ծի քով, բա վա կա նին ու շագ րավ 
նյութ է հան դի սա նում արևմ տա հայ հե-
ղի նակ Տի րան Չրա քյա նի « Նե րաշ խարհ» 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Գր ված լի նե լով 
1800-ա կան նե րի վեր ջին` գիր քը լույս 
է տես նում մի այն  1906 թվա կա նին1 և 
տա րաբ նույթ ար ձա գանք նե րի ար ժա-
նա նում. հիմ նա կա նում քն նա դա տող-
ներն ավե լի շատ էին, քան քն նող ներն 
ու հաս կա ցող նե րը. այս է պատ ճա ռը, որ 
հե ղի նա կը հար կադ րա բար նաև պետք 
է հե տո առան ձին մի հոդ վա ծով հան-
դես գար` « Նե րաշ խարհն իր հե ղի նա-
կեն դիտ ված», որ տեղ պետք է փոր ձեր 
պա տաս խա նել իր ընդ դի մա խոս նե րին և 
բա ցատ րել իր իսկ ստեղ ծա գոր ծու թյու-
նը: « Նե րաշ խարհ»-ը իրա պես չա փա-
զանց բարդ հյուս վածք լի նե լու պատ-
ճա ռով մենք չենք հանդգ նի վերջ նա կան 
ճշ մար տու թյուն նե րի հան գել, սա կայն 
որոշ դի տար կում նե րի ար դյուն քում 
ակն հայտ է դառ նում, որ Ինտ րայի « Նե-
րաշ խարհ»-ը ստեղ ծա գոր ծա կան հյուս-
ված քի ներ քին շեր տե րում առն չակց վում 
է մտ քի հոս քի տեխ նի կային: Պն դել, որ 
ամ բող ջո վին այն գր ված է մտ քի հոս քի 
տեխ նի կայի գե ղա գի տա կան օրի նա չա-
փու թյուն նե րով, իհար կե, չենք կա րող, 
քա նի որ այս տեղ խախտ վում են այս 
տեխ նի կայի հիմ նա կան սկզ բունք նե րը. 

1   Սա հատկապես ուշագրավ փաստ է, քանի որ 
համաշխարհային գրականության մեջ մտքի հոսքի 
գրականության մեծագույն վարպետները իրենց 
վեպերը գրել են 1910-30-ական թվականներին՝ Ջ. 
Ջոյսն իր «Ուլիսեսը» գրել է 1914-1921 թվականներին, 
Ու. Ֆոլկները «Շառաչ և ցասումը» վեպը գրել է 1929-
ին, Վ. Վուլֆը «Միսիս Դելոուեյ» վեպը գրել է 1925-ին:
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այն է,  հաս ցե ա տի րոջ առ կա յու թյու նը՝ 
Աստ ված և Իռե նեն, որոնց կեր պար նե րը 
մի ան շա նակ մեկ նել, իհար կե, ան հնար է, 
քա նի որ  Իռե նեն, օրի նակ, մեկ ներ կա-
յա նում է որ պես հե ղի նա կի սի րո, տեն-
չան քի, երազ նե րի և իղ ձե րի մարմ նա-
վո րում, այ նու հետև գր ված քի վեր ջում 
ան սպա սե լի ո րեն վեր է ած վում սիմ վո-
լիս տա կան քրոջ պատ կեր-գա ղա փա րի, 
երկ նային քրոջ, այն է` աստ վա ծային սի-
րուն: Ակն հայտ է, որ սիմ վո լիզ մը նույն-
պես իր կնի քը թո ղել է ստեղ ծա գոր ծու-
թյան վրա, ին չը շատ հա ճախ օտա րում և 
հե ռաց նում է գր ված քը մո դեռ նիս տա կան 
վե պի սկզ բունք նե րից մե կից. որ քան էլ 
մտ քի հոս քի գրա կա նու թյան հա մար տա-
րա ծա կան հիմ նա կան ընդ գր կու մը հե-
րո սի նե րաշ խարհն է, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
այդ նե րաշ խար հը հա զար ու մի թե լե րով 
կապ ված է և սնվում է իրա կան, ար տա-
քին աշ խար հից, որի պատ կե րու մը մտ քի 
հոս քի վե պե րում շատ ռե ա լիս տո րեն է 
ար վում: Ինտ րայի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
պա րա գա յում մենք ու նենք նե րաշ խարհ 
և ար տա քին աշ խարհ բա վա կա նին հեղ-
հե ղուկ կա պի հետ, անո րոշ տա րա ծու-
թյան, ին չի պատ կե րու մը մե ծավ մա սամբ 
դրս ևոր վում է սիմ վո լիկ պատ կեր նե րի` 
ծո վի, բնու թյան, եկե ղե ցու, լք ված հյու-
ղա կի մի ջո ցով:  Ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ թերևս  մի ակ ռե ալ կե տը ար տա քին 
աշ խար հի հետ կա պող խեն թի,  հար-
բե ցո ղի և հոր կեր պարն է: Խախտ վում 
է նաև մտ քի հոս քի մեկ այլ հիմ նա կան 
սկզ բունք` մտ քի հոս քի իրա կա նա ցու մը 
բա ցա ռա պես ներ կա ժա մա նա կում, քա-
նի որ ժա մա նա կը, ինչ պես նաև տա րա-
ծու թյու նը` որ պես այդ պի սին, սիմ վո լիկ  
պատ կե րում ու նի « Նե րաշ խարհ»-ո ւմ: 
Այս քա նով հան դերձ, Ինտ րայի « Նե րաշ-
խարհ»-ը  վեր նագ րով մեզ հու շում է գր-
ված քի և մո դեռ նիս տա կան մտ քի հոս-
քի տեխ նի կայի գե ղա գի տու թյան հետ 
առնչակ ցու թյու նը: Նե րաշ խար հային 
ոլորտ նե րի, տա րա ծու թյան և իրա կա-
նու թյան բա ցա հայտ մանն ուղղ ված մի 
հրա շա լի գե ղար վես տա կան օրի նակ է 

սա, որը ամ բող ջո վին կա ռուց վում է հե-
ղի նակ-հե րոս ներ քին մե նա խո սու թյան, 
հուշ-ապ րում նե րի հե ղե ղի վրա: 

Մտ քի հոս քի գրա կա նու թյան, տեխ-
նի կայի կի րառ ման առու մով բա վա-
կա նին ու շագ րավ է Վ. Վուլ ֆի և Ու. 
Ֆոլկ նե րի ար ձա կը: Վուլ ֆի ար ձա կում, 
մաս նա վո րա պես   ի նկա տի ու նենք « Մի-
սիս Դե լոո ւեյ» վե պը, մտ քի հոս քը տար-
վում է եր րորդ դեմ քով, սա կայն ամ բողջ 
պա տու մը կա ռուց ված է հենց բո լոր հե-
րոս նե րի ներ քին մե նա խո սու թյան պա-
տա ռիկ նե րի վրա: Հե րոս նե րը՝ գլ խա վոր 
հե րո սու հին՝ Կլա րիս սան, նրա վա ղե մի 
բա րե կա մը՝ Պի տեր Ուոլ շը, Սեպ տի մու-
սը, Լուկ րե ցի ան ինք նաքնն ման, ինք-
նա ճա նաչ ման ըն թացք են ան ցնում, 
ար դյուն քում ակն հայտ է դառ նում, որ 
նրան ցից և որ ևէ մե կը, ըստ էու թյան, 
եր ջա նիկ չէ: 

Ու. Ֆոլկ ներն իր « Շա ռաչ և ցա սում» 
վե պի մա սին  ասել է, որ այն իր ամե նա-
մեծ պար տու թյունն է, ան հա ջո ղու թյու-
նը: Սա կայն հար ցազ րույց նե րից մե կում, 
առա վել որո շա կի աց նե լով իր միտ քը, 
նշում է. «Ես որո շե ցի պատ մել պատ մու-
թյու նը մտա վոր թեր հաս եղ բոր կող մից 
և ան հա ջո ղու թյուն ու նե ցա, ապա որո-
շե ցի պատ մել այն Քվեն թի նի մի ջո ցով, 
կր կին ան հա ջո ղու թյան հան գե ցի, որո-
շե ցի պատ մել այն մյուս եղ բոր՝ Ջեյ սո-
նի կող մից և նո րից ան հա ջո ղու թյուն 
ու նե ցա և վեր ջա պես որո շե ցի ինքս այն 
պատ մել և կր կին ան գամ չհա ջո ղե ցի»: 
Այս պար տու թյու նը, կամ ավե լի ստույգ 
պար տու թյան նման զգա ցո ղու թյու նը շա-
տե րը կա պում են հե ղի նա կի ծագ ման և 
հա րա վի զա վակ լի նե լու մի ֆի հետ, այն, 
որ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մում 
հա րավն ի վեր ջո պարտ վող կողմ հռ-
չակ վեց, ին չը հո գե բա նա կան մեծ հետք 
թո ղեց հե ղի նա կի կա յաց ման վրա, ին չի 
կա պակ ցու թյամբ  նա մի ան գամ ասել է. 
« Պա տե րազ մը հաղ թե լու մի ակ մի ջո ցը 
այն պարտ վելն է»: Վե պի հա մար էա կան 
է նաև Շեքս պի րից վերց ված բնա բա նը. 
« Կյան քը պատ մու թյուն է` պատմ ված խե-
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լա գա րի կող մից՝ շա ռաչ և ցա սում»: 
Ֆոլկ նե րի այս ստեղ ծա գոր ծու թյան 

մեջ հե ղի նա կը կար ծեք լու ծում է մի քա-
նի հիմ նա կան խն դիր.

ա. ար ձա նագ րել մար դու մտ քային 
վի ճա կը. մար դու ու ղե ղում տար բեր ժա-
մա նակ նե րի հա մա ժա մա նա կյա ան դա-
դար ներ կա յու թյու նը,

բ. ժա մա նա կի հաղ թա հար ման մի-
տու մը,

գ. տա րա ծու թյան հաղ թա հա րու մը,
դ. գե ղար վես տի դա սա կան ձևե րի 

հաղ թա հա րու մը, 
ե. մտ քի հաղ թա հա րու մը,
զ. քայ քայ ման հաղ թա հա րու մը, և 

այդ ամե նը ար վում է բազ մա ձայ նու-
թյան մի ջո ցով,  և այս ամե նի տա պա-
լու մը՝ պար տու թյու նը  առա ջաց նում է 
աղ մուկ և ցա սում  (կար ծում ենք՝  հայե-
րեն թարգ մա նու թյան մեջ շա ռաչ բա ռը 
շատ պոե տիկ է հն չում, սա կայն, ըստ 

էու թյան,  գե ղար վես տա կան կա ռույ ցի 
բուն իմաս տը  չի փո խան ցում: Եվ որ-
քան էլ տեքս տը ներ քին տա րած քում չա-
փա զանց լուռ է, բայց սար սա փե լի մեծ 
աղ մուկ է առա ջաց նում): 

Փոր ձե լով ընդ հան րաց նել` կա րող 
ենք ասել, որ մտ քի հոս քի տեխ նի կային 
բնո րոշ են թե մա տիկ և բո վան դա կային 
ընդ գրկ ման բազ մա շեր տու թյու նը, ներ-
քին տա րա ծու թյան և ժա մա նա կի առ-
կա յու թյու նը, պատ ճա ռա հետ ևան քային 
կա պի խախ տու մը, սյու ժե ի բա ցա կա-
յու թյու նը կամ ընդ գծ ված թույլ ար տա-
հայտ ված սյու ժեն, կեր պա րի են թա գի-
տակ ցա կան շեր տե րի բա ցա հայ տու մը: 
Եվ ի վեր ջո, այս տեղ պատ մե լու ձևն 
առա վել կար ևոր է դառ նում բուն պատ-
մու թյու նից:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 
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ЛИТЕРАТУРА“ПОТОКАСОЗНАНИЯ”: 
НЕКОТОРЫЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕЗАМЕТКИ

АЛ ВАРД СЕ МИРД ЖЯН-БЕК МЕ ЗЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, фи ло ло ги чес кий фа куль тет,  

ка фед ра те о рии ли те ра ту ры и кри ти ки, кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук

В стат ье расс мат ри ва ют ся не ко то рые ас пек ты ли те ра ту ры “по то ка соз на ни я”. В част нос
ти, срав ни ва ют ся тер ми ны “по ток соз на ни я”, “по ток мыс ли” и “в нут рен ний мо но лог”, имея 
цел ью вы я вить, ко то рое из этих наз ва ний луч ше вы ра жа ет смысл од но го из ли те ра тур ных 
те че ний ХХ ве ка, осо бен но расп рост ра нен но го в мо дер нис ти чес кой про зе. Расс мат ри вает ся 
так же ли те ра ту ра “по то ка соз на ни я” в кон текс те жан ра, сти ля и тех ни ки.
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 Մի սաք Մե ծա րեն ցը արևմ տա հայ 
ինք նա տիպ բա նաս տեղծ նե րից մեկն է, 
որի գրա կան ժա ռան գու թյու նը առ այ-
սօր հի աց նում է ըն թեր ցո ղին իր գե ղար-
վես տա կան պատ կե րի ար տա հայտ-
չա կա նու թյամբ, քնա րա կան հե րո սի 
նր բա գե ղու թյամբ և բնու թյան ու կյան-
քի նկատ մամբ բա ցա ռիկ սի րով: Հոդ-
վա ծում դի տարկ վում են բա նաս տեղ ծի 
«ար ձակ էջե րի» կա ռուց ված քային, կոմ-
պո զի ցի ոն-ժան րային առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, վեր են հան վում ար ձա-
կի և չա փա ծոյի այն մի տում նե րը, որոնք 
հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում եզ րա-
կաց նե լու, որ բա նաս տեղծ Մե ծա րեն ցը 
դրս ևո րում է որո շա կի հա կում ներ ար-
ձա կի նկատ մամբ, որոնք յու րա հատ կու-
թյուն են հա ղոր դում նրա բա նաս տեղ-
ծա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին և 
են թադ րել են տա լիս, որ հե տա գա յում 
Մե ծա րենցը կա րող էր ան ցնել ար ձա-
կով ստեղ ծա գոր ծե լուն: 

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ՝ ար ձակ և չա փա ծո, 
ռիթմ, տա ղա չա փու թյուն, արևմ տա հայ 
բա նաս տեղ ծու թյուն, ժանր:

Մ. Մե ծա րեն ցի գրա կան ժա ռան գու-
թյունն ու սում նա սի րե լիս բախ վում ես 
մի ու շագ րավ եր ևույ թի. լի նե լով բա-
ցար ձա կա պես բա նաս տեղծ` հե ղի նա կի 
որոշ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ մտա ծել 
են տա լիս, որ աշ խար հի` մե ծա րեն ցյան 
գե ղար վես տա կան մա տու ցու մը եր բեմն 
դրս ևո րում է ար ձակ կա ռույ ցին բնո րոշ 
ինչ-ի նչ հատ կա նիշ ներ, որոնք կա րող 

է և հե տա գա յում ձևա վոր վե ին որ պես 
յու րա հա տուկ պատ մո ղա կա նու թյան 
օրի նակ ներ: Այս եր ևույ թի վկա յու թյունն 
են թվով սահ մա նա փակ, բայց թե մա-
տի կայով և գե ղար վես տա կա նու թյամբ 
ար տա կարգ վառ ու հմայիչ «Ար ձակ 
էջե րը»։ Այս խո րագ րի տակ ամ փոփ-
ված են թվով ինը ստեղ ծա գոր ծու թյուն`1 
« Ցայ գային», « Հատ վա ծիկ ներ», «Տկ ճո-
րին եր գը», «Առ տուն», « Մեծ մայ րի կը», 
«Որ թին տեր ևը», «Ջ րին ծա ռը», « Ձեռ քե-
րը», «Աշ ներգ», (էջ 207-237) որոնք, բա-
ցա ռու թյամբ « Մեծ մայ րի կի», ար ձակ են 
այն քա նով, որ, կա րե լի է ասել, չա փա ծո-
յա տիպ չեն գր ված։ Սրանք, իրա վամբ, 
կա րե լի է կո չել «ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյուն ներ», քա նի որ թե՛ թե մա նե րի 
մա տուց ման ձևով, թե՛ պատ կե րա վոր-
ման մի ջոց նե րով և թե՛ իրենց ծա վա լով 
ավե լի հակ վում են դե պի քնա րա կան 
– չա փա ծոն, քան ար ձա կը։ Մե ծա րեն ցը 
ին քը եր բեմն իր` չա փա ծո գր վա ծը վեր 
է ածել ար ձա կի, եր բեմն էլ` ար ձա կը` 
չա փա ծոյի։ Մեզ են հա սել այս եր ևույթն 
ապա ցու ցող եր կու օրի նակ՝ « Մե ռե լոց» 
բա նաս տեղ ծու թյու նը, որը բա նաս տեղ-
ծը չա փա ծո հրա տա րա կե լուց հե տո վեր 
է ածել ար ձա կի և ար ձակ տար բե րա կով 
էլ է այն լույս ըն ծայ վել, ապա և « Հո-
վը» ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նը, որը 
հե տա գա յում հե ղի նա կը դարձ րել է չա-

1  Բոլոր մեջբերումները Մ. Մեծարենց, Երկերի 
ժողովածու, Երևան, 1956թ. գրքից (տեքստում կնշվեն 
միայն էջերը):

ԱՍՏ ՂԻԿ ԲԵՔ ՄԵԶՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տ, 

գրա կա նու թյան տե սու թյան և գրաքն նա դա տու թյան ամ բի ոն,  
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ

ՄԻ ՍԱՔ ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ «ԱՐ ՁԱԿ ԷՋԵ ՐԸ».  
ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ ԱՐ ՁԱԿ
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փա ծո1: 
Այս առու մով նաև հարկ է նշել, որ 

Մ. Մե ծա րեն ցի պա րա գա յում շատ հա-
ճախ նույ նիսկ դժ վար է կողմ նո րոշ վել, 
թե նրա այս կամ այն ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյունն է ավե լի ռիթ միկ, հան-
գա վոր ված, գր ված չա փա ծոյի բո լոր 
կա նոն նե րով, թե չա փա ծո ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րից ոմանք։ Օրի նակ նե րը 
բա զում են, դի ցուք՝ «Առ տուն» ար ձակ և 
« Տե սիլ» չա փա ծո բա նաս տեղ ծու թյուն-
նե րը։ 

«Առ տուն» ար ձակ բա նաս տեղ ծու-
թյու նից հատ ված.

Ինչ պես բա րի քույր մը, գո րո վա զեղ 
առ տուն, իր խունկ ձեռ քե րով ամենն ալ 
գգ վեց, գգ վեց ամենն ալ ցա վիս ծա ղիկ
նե րուն, որոնց բա ժակ նե րը բարձ րա ցան, 
բարձ րա ցան` անոր նայ ված քին լույ սո վը 
թրջ վե լու ( էջ 214):

« Տե սիլ» բա նաս տեղ ծու թյու նից.
Եր բեմն ամ պոտ եր կինք մը` շուտ կը 

պարզ վի, 
ու լե ղա կի լիճ մը կ՛ ըլ լա`
 հո գույս շլա ցիկ ծո վուն դի մաց ( էջ 

142) և այլն։ 
Ե թե «Առ տուն» ար ձակ բա նաս տեղ-

ծու թյու նը մեկ-եր կու ան նշան փո փո-
խու թյուն նե րի են թար կենք, տո ղա տենք 
և տո ղե րի` ազատ ոտա նա վո րին բնո րոշ 
ար տա սա նա կան ինք նու րույ նու թյու-
նը շեշ տենք, այն կդառ նա կա տա րյալ 
ազատ ոտա նա վո րի օրի նակ, ինչ պես, 
« Տե սիլն» է։ 

Ի վեր ջո, այս օրի նակ նե րը ի՞նչ ընդ-
հան րաց ման են հան գեց նում. այն, որ 
բա նաս տեղծ Մ. Մե ծա րեն ցի քնա րա-
կա նու թյու նը բուռն է, հա խուռն, որ նրա 
ար ձակն ու չա փա ծոն հա ճախ տար-
բե րա կելն իսկ դժ վար է, ուս տի ընդ-
գծ ված և ան վե րա պահ սահ մա նա գիծ 
քա շել նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի և 
«ար ձակ էջե րի» միջև ան հնար է։ Ընդ 
որում, այս առանձ նա հատ կու թյու նը ի 

1  Հմմտ. էջեր 97 և 348` «Մեռելոց», և էջեր 115 և 
348` «Հովը»։

հայտ է գա լիս բա նաս տեղ ծի եր կե րի ոչ 
մի այն կա ռուց ված քային-կոմ պո զի ցի ոն 
և ոճա կան առու մով, այլև թե մա տի կայի 
ընտ րու թյան մեջ, ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րի լեզ վա կան պատ կե րա վոր ման մի-
ջոց նե րի կի րառ ման տի րույթ նե րում։ 

Ընդ հան րու թյուն նե րի վե րոն շյալ 
թվար կու մը զանց չի առ նում նաև այն 
պա րա գան, որ Մե ծա րեն ցի ար ձակ եր-
կե րը իրենց ամ բող ջու թյան մեջ դրս ևո-
րում են ներ քին՝ բա վա կա նին ու շագ րավ 
առանձ նա հատ կու թյուն և ինք նա տի պու-
թյուն, որ եզա կի ո րեն յու րա հա տուկ է և 
իրա վունք է տա լիս կան խան շե լու հե-
ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղու հե-
տա գա մի տում նե րը, որոնք, դժ բախ տա-
բար, չի րա կա նա ցան ճա կա տագ րա կան 
ան կա սե լի պատ ճառ նե րի հետ ևան քով։ 
Խոս քը հե տա գա յում նո րա վե պի ժան-
րով ստեղ ծա գոր ծե լու ներուժի մա սին 
է, որ դրս ևոր վում է բա նաս տեղ ծի թո-
ղած գրա կան ժա ռան գու թյան մեջ։

«Ար ձակ էջեր»-ո ւմ էլ, ինչ պես և իր 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, 
բա նաս տեղ ծին հու զում են բնու թյու նը, 
գի շե րը, առա վոտն ու աշու նը, գյու ղը, 
իր տա ռա պան քի եր գած եր գը տրտ մու
թյան, հի շա տակ նե րու փո շին` հո գի ին 
մեջ, իրիկ նա լույ սին ծի րա նի ծո վը, մշու
շի խո պոպ նե րը, երա զի անուշ ծա ղիկ
նե րը, և այս ամե նով ին քը իս կա պես 
դառ նում է տի ե զե րա կան հա րա բե րա
կա նու թյան մը լա րը, որ տրո փում է գո
յու թյուն նե րու....թրթ ռում նե րո վը... 

«Ար ձակ էջե րը», ժան րաս տեղ ծիչ 
կա ռույց նե րի առանձ նա հա տուկ դրս-
ևո րում նե րի հա մա ձայն, կա րե լի է որոշ 
են թա տե սակ նե րի բա ժա նել.

1. ս տեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, որոն-
ցում բա ցար ձա կա պես բա ցա կա յում է 
գոր ծո ղու թյու նը, իշ խո ղը հիմ նա կա նում 
պատ կեր-զ գաց մունքն է ու բնու թյան 
տե սա րան նե րի նկա րագ րու թյու նը. 
դրանք են « Ցայ գային», « Հատ վա ծիկ-
ներ», «Առ տուն», « Ձեռ քե րը», «Աշ ներգ» 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը,

2. ս տեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, որոն-
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ցում թե պետ շատ սեղմ, բայց կա գոր-
ծո ղու թյան որո շա կի ըն թացք, ավե լի 
նկա տե լի են ար ձա կի տար րե րը. խոս-
քի բա նաս տեղ ծա կան ռիթ մը տե ղի է 
տա լիս ար ձա կին, բա ցի քնա րա կան 
հե րո սից կան նաև այլ` կոնկ րետ կեր-
պար ներ։ Դրանք են «Տկ ճո րին եր գը», 
«Որ թին տեր ևը», «Ջ րին ծա ռը»,

3. ս տեղ ծա գոր ծու թյուն, որն իր 
հատ կա նիշ նե րով հա մա պա տաս խա-
նում է նո րա վեպ լի նե լու սկզ բունք նե-
րին` « Մեծ մայ րի կը»։

 Մե ծա րեն ցը վար պե տո րեն մի ա-
ձու լում է եր ևույթ նե րը, մար դուն, նրա 
մտա ծում ներն ու խո հե րը, դաշտն ու 
ան տա ռը և այս ամե նը ի մի բե րում որ-
պես Բնու թյուն. Բնու թյուն` գլ խա տա-
ռով... Բա նաս տեղ ծը փախ չել է ու զում 
ինքն էլ չգի տի ին չից` իր ցա վա տանջ 
հո գու՞ց, ուր տա ռա պան քը լոկ եր գեց 
եր գը ան ծա նոթ ու խո րին տրտ մու թյան` 
որ իր էու թյան մեջ կ՛ ապ րի...Հոր դա ռատ 
ծուխ է ձգ վում նրա տեն չան քի խոր տա-
կող բո ցից... Մա հեր գը մշու շի մի ջից 
հայտ նում է նրան ծաղ կա տի աղջ կա 
մա հը, որ իր ան գո յու թյունն է ապ րում 
հի մա...Մինչ դեռ բա նաս տեղ ծին թվում 
էր, թե զգաց մուն քի ուժգ նու թյան հան-
դեպ մա հը ան զոր կգտն վի... Մա հը ճն-
շում է նրա հո գին, մա հա կան վան կե րը 
սա ռը հան դար տու թյամբ նվա գի նման 
թմ րեց նում են նրան... Ճն շող է մթ նո լոր-
տը, մի ա պա ղա ղու թյու նը ծան րա նում 
է.... և հան կարծ.

...Բայց չի լռեր եր բեք աղա ղա կը հոգ
վույս` որ դե պի կյանք կը վա զե, խան դա
վառ ու բաղ ձա լից....( էջ 209-210): 

Ա հա Մե ծա րեն ցի լա վա տե սու թյու-
նը, կյան քի նկատ մամբ նրա ու նե ցած 
սե րը, ապ րե լու տեն չի մե ծու թյու նը։ Դե-
պի կյանք վա զե լը զգաց մուն քի մա կե-
րե սայ նու թյուն չէ, որ կա րող է թվալ 
առա ջին հա յաց քից. ող բեր գա կան պա-
հին, երբ իղ ձե րիդ էակն է մա հա ցել, 
դու կյանք ես տեն չում...Կյան քի այս սե-
րը տա ռա պան քի խո րու թյու նից է գա-
լիս, տան ջան քի մե ծու թյու նից, ու սրա-

նով է այս ձգ տու մը, ապ րե լու, կյան քին 
վե րա դառ նա լու ձգ տու մը գե ղե ցիկ ու 
ցան կա լի... 

Բ նու թյունն իս կա պես եր գում է Մե-
ծա րեն ցի գր չի տակ, պատ կեր ներն այն-
քան դի պուկ են, ան թե րի ընտր ված, որ 
ըն թեր ցո ղը կար դա լիս իր ամ բողջ էու-
թյամբ զգում է բա նաս տեղ ծի ասա ծը, 
զգում է առար կայո րեն, շո շա փե լի... 
Նույ նը և «Աշ ներգ» - ում ( էջ 232): 

 Հարկ է նշել, որ «Աշ ներգ» - ում և 
հատ կա պես « Ձեռ քե րը» - ում այ լա բա-
նա կան մի տում նե րը և շեշ տադ րում նե րը 
շա տա նում են։ Այ լա բա նա կան այս տար-
րե րի առ կա յու թյունն էր նաև, որ ոմանք 
Մե ծա րեն ցին ան վա նե ցին « խորհր-
դա պաշտ», և որոնց դեմ բա նաս տեղ-
ծը հան դես եկավ հոդ վա ծով` «Քն նա-
դա տու թյու նը» (էջ 282-290), որ տեղ էլ 
վեր հա նեց և մեկ նա բա նեց իր բնա-
պաշ տա կան տրա մադ րու թյուն ներն ու 
նա խա սի րու թյուն նե րը։ Ան շուշտ, իրա-
վա ցի էր բա նաս տեղ ծը. այ լա բա նա կան 
պատ կեր ներ, ար տա հայտ չա կա նու թյուն 
ստեղ ծե լը դեռևս խորհր դա պաշտ լի նել 
չի նշա նա կում։ Այ լա բա նու թյուն նե րին 
նա դի մում է մի փոքր ավե լի միս տիք, 
ինչ պես ինքն է ասում, վե րա ցա կան 
տրա մադ րու թյուն ստեղ ծե լու հա մար: 
Մե ծա րեն ցի խորհր դա նի շե րի առողջ ու 
բեղմ նա վոր լի նե լը ավե լի ընդ գծ ված 
է եր ևան գա լիս նրա «Տկ ճո րին եր գը», 
«Որ թին տեր ևը», «Ջ րին ծա ռը» ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում։ Սրանք կա-
րե լի է ձոն, ցն ծու թյուն, տոն ան վա նել` 
նվիր ված հայ րե նի գյու ղին, մշակ նե-
րին, բնու թյա նը...Բա նաս տեղ ծը, որն 
իր` արոտ նե րի շուն չով լե ցուն, հնձ ված 
ար տե րի ու հերկ ված հո ղե րի բույ րով 
ար բե ցած եր գը ան հա մար թրթ ռում նե-
րով լց րել է իրիկ նա լույ սի ծի րա նի ծո վի 
մեջ կղ զի ա ցած ար տաս վող ու ռե նի նե րի 
շու քի տակ, հանգս տի է կան չում խոն
ջա ցած, ճեր մակ լա թե րով դաշ տի մշակ
նե րին. բա վա կան է, որ քան նրանք հեր-
կե ցին, որ քան հակ ված մնա ցին հո ղին,  
պետք է տուն դառ նալ ար դեն նրանց 
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մոտ, որ ձեռ քեր նին ճակ տին քիվ արած 
կա րո տով կս պա սեն. բա նաս տեղծն էլ 
է սպա սում մշակ նե րին` իր եր գը խառ-
նած ծի ծեռ նակ նե րի ար բեց նող ձայ նե րի 
ան ծա նոթ նվա գին... Պի տի վե րա դառ-
նան մշակ նե րը ու եր գի, նվա գի, տա-
նը իրենց գր կա բաց սպա սող նե րի ամո-
քան քի հետ պի տի խա ղաղ վեն, պի տի 
հալ վեն ու ձուլ վեն բնու թյանն ու գի-
շե րին` մինչև ցայ գերգ... Ահա այն գլ-
խա տա ռով «Սե րը», որով ներծծ ված էր 
ին քը` Մե ծա րեն ցը, և որը այս պի սի ձևա-
կեր պում նե րով, այս քան ըմ բոշխ նու մով 
և ոգ ևո րու թյամբ է ներ կա յաց նում, այն-
պես է մա տու ցում, որ ապ րեց նում է ըն-
թեր ցո ղին, ազ նիվ ու ան կա շառ զգաց-
մունք նե րով լց նում նրա հո գին...

Ա. Հա րու թյու նյա նին ուղղ ված մի 
նա մա կում Մե ծա րեն ցը գրում է, որ իր 
մտա հո գու թյու նը իս կա տիպ գրա կա նու-
թյուն ստեղ ծելն է, և այդ պատ ճա ռով 
ին քը ան հրա ժեշ տու թյուն է զգում հո
ղին ու ջու րին ու քա րին հետ ապ րե լու։ 
Բնու թյան հետ լի նե լու, բնու թյան հետ 
ապ րե լու, բնու թյամբ շն չե լու և այն գե-
ղար վես տո րեն մա տու ցե լու ինք նա տիպ 
կողմ նո րո շումն էր, որ հասց րեց բա-
նաս տեղ ծին իս կա տիպ գրա կա նու թյուն 
ստեղ ծե լու աս տի ճա նին։ «Տկ ճո րին եր-
գի» նման բնու թե նա պաշտ հրճ վանք է 
պոռթ կում և «Որ թին տեր ևը» ստեղ ծա-
գոր ծու թյան մեջ։ Այս տեղ էլ մի իրիկ նա-
վերջ, որ ինքն իսկ ար բած է խա ղո ղով 
ու գի նի ով, իր ճայի կը պա հի գե ղեց կու-
թյու նից հա ճախ մո ռա նում է շար ժու մի 
գա ղա փա րը, ամեն ինչ իր սքան չա ցու մի 
մեջ է ար ձա նա ցած, և ամ բողջ հե ռաս-
տա նը` ըն դար ձակ ու ան վերջ այ գի նե-
րով, այ գի նե րով, այ գի նե րով է լե ցուն... 
Ողջ գե տի նը, օդը, եր կին քը պատ-
ված են որ թի խն կա գույն տերև նե րով. 
նրանք ամե նուր են` նուրբ, շր ջա պատ-
ված մութ երի զով, քն քուշ երա կիկ նե-
րով, մեղ րա մո մի պես քն քուշ, լու սա շող, 
մեծ ու փոքր, հե ռու ու մո տիկ, թա քուն 
ու հս կա յա կան, տա րա ծուն...և կան չում 
է բա նաս տեղ ծին, հմա յում, դյու թում...

Ա նէ ա ցել է ար դեն ին քը, բարձ րա նում 
է որ թի տեր ևով դե պի վեր, դե պի կո-
թու նը, հաս նում է ար դեն կո թու նին, ան-
ցնե լու է կո թունն էլ ու պի տի սուզ վի 
դա լա րի մեջ, և հան կարծ ձայն. ող ջու-
նում է իրեն մեկն իրենց գյու ղից. կո թու-
նը դառ նում է գյու ղա մի ջյան ճամ փան, 
մո մա գույն երա կիկ նե րը փո ղոց ներն են 
գյու ղի, ին քը` տեր ևը, իր գյուղն է դար-
ձել...Եվ բա նաս տեղ ծը շա րու նա կում է 
ցն ծալ.

 Վախ, տե սիլ քը փա խեր է, բայց իրա
կա նու թյու նը հոն է. իմ մշ կե նի, ծա ղիկ ու 
ծափ գյուղս հո՛ն է։ Երա զը գնաց, բայց 
խան դա ղա տան քը դեռ կը մնա...(էջ 221-
223) 

Ինչ պես վեր ևում նշ վեց, այս եր կու 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, հատ կա-
պես «Ջ րին ծառ»-ո ւմ ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյան կա ռուց ված քային ինք նա-
տի պու թյուն նե րի հետ եր ևան է գա լիս 
ևս մեկ հատ կա նիշ. բա ցի քնա րա կան 
հե րո սից՝ այս տեղ հան դես են գա լիս 
նաև այլ, թե կուզ ակ նար կով նշ ված 
կեր պար ներ («Որ թին տերև»-ո ւմ, օրի-
նակ, բա նաս տեղ ծին ող ջու նո ղը)։ «Ջ րին 
ծա ռը»-ո ւմ այս եր ևույ թը ավե լի նկա-
տե լի է դառ նում։ Հե ղի նա կի պատ մու-
թյունն այս տեղ այն մա սին է, թե ինչ պես 
իրենց գյու ղի հա խուռն, ան զուսպ գե տը 
հար ձակ վում է իր ափե րի վրա, կլա նում 
է, ինչ որ պա տա հի, մի ան գամ նույ նիսկ 
եր կու մա նու կի էլ ան խղճո րեն հափշ-
տա կեց և իր ծո ցը տա րավ, ու հի մա 
ամե նա խա ղաղ թվա ցող տե ղում մի՛- ի 
նման վեր է խո յա նում գե տը կի սող մի 
ծառ։ Հե ղե ղում նե րից հե տո այդ տեղ, 
ծա ռի զգու շա ցու մը հաշ վի չառ նե լով, 
եր կու հո գի ցան կա ցան լո ղալ, բայց 
գե տի խոր քի նենգ ջրապ տույ տը նրանց 
կուլ տվեց...Հի մա բա զուկ նե րը դուրս 
կար կա ռած ծա ռի լե զուն հաս կա նում են, 
ու ջրի պտույ տը էլ ոչ մե կին խա բել չի 
կա րող...Նախ այն եր կու մա նու կը, հե տո 
լո ղալ ցան կա ցող նե րը, ան գամ ծա ռի ու 
գե տի շն չա վո րու մը, գոր ծո ղու թյուն նե-
րի որո շա կի դր վագ նե րի սյու ժե տա վո-
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րու մը եր կը հա կում է դե պի ար ձակ և 
ինչ –որ նո վե լային երանգ է հա ղոր դում 
նրան. հատ կա պես եթե փաս տենք նաև 
ան սպա սե լի, անակն կալ ավար տի առ-
կա յու թյունն էլ, որ կա այս գոր ծե րում։ 

Նո վե լի այս հատ կա նիշ նե րը ավե լի 
ընդ գծ ված ի հայտ են գա լիս « Մեծ մայ-
րի կը» - ում։ Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
ար դեն նո վե լի տի պիկ օրի նակ է. մեծ 
մայ րի կին զր կել են աղջ կա մա հից հե-
տո տեսն վել իր թոռ նու հու հետ, ինքն 
աշ խար հում մի այն նրան ու նի, նրա նով 
է ապ րում։ Ու հի մա մի բա րի հար ևա-
նու հի հա մա ձայն վել է թույլ տալ տես-
նել թոռ նու հուն իրենց պա տու հա նից, 
երբ նա կզ րու ցի իր աղջ կա հետ։ Հուզ-
ված է մեծ մայ րի կը, կա րո տը, խան դա-
ղա տան քը զսպել չի լի նում, ու ի վեր ջո 
մեկ նում է Իս կյու տար....Եվ տես նում է 
թոռ նու հուն...Օ՜, որ քա՜ն սի րում է ին քը 
իր Ար փի նե ին` իր մի ա կին.... Եվ հան-
կարծ...մեծ մայ րի կը մե ռեր էր....։ 

Այս ստեղ ծա գոր ծու թյունն ար դեն 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն չէ, այն 
նո վել է` իր բո լոր առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րով։ Ճիշտ է, շա րադ րան քը 
շատ բա նաս տեղ ծա կան է, հու զիչ, բայց 
ար ձակ երկ է։ Եթե նկա տի առ նենք, որ 
« Մեծ մայ րի կը» գր ված է ուշ շր ջա նում 
(1907-ին է հրա տա րակ վել), և նո վե-
լային հատ կա նիշ ներ դրս ևոր վում են 
նաև բա նաս տեղ ծի այլ եր կե րում, կա-
րե լի է թույլ տալ են թադ րե լ, որ հա-
վա նա կան է, իր ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քի հե տա գա շր ջա նում (ե թե ան-
բու ժե լի հի վան դու թյու նը իրե նը չա ներ) 
բա նաս տեղծ Մ. Մե ծա րեն ցը հան դես 
գար և « մա քուր» ար ձա կով, օրի նակ՝ 
նո վել նե րով։ Նո վե լային այս ժան րային 
հատ կա նիշ նե րը, որ առ կա են նրա ար-
ձա կում, կա րե լի է հա մա րել մե ծա րեն-
ցյան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ինք նա-
տի պու թյուն նե րից մե կը։

Մ. Մե ծա րեն ցի ար ձակ եր կե րի մյուս 
առանձ նա հատ կու թյունն էլ նրանց լեզ-
վա կան պատ կե րա վո րու թյունն է. որ-
քան էլ ար ձակ, սրանք գեր հա գե ցած 

են հա մե մա տու թյուն նե րով, այ լա բե-
րու թյուն նե րով, մակ դիր նե րով, բա ռա-
կան կրկ նու թյուն նե րով, որոն ցով հենց 
բա նաս տեղ ծի ար ձա կը ձեռք է բե րում 
ընդ գծ ված քնա րա կա նու թյուն։ Փո խա-
բե րու թյուն ներ և այ լա բա նու թյուն ներ 
առանձ նաց նե լը գործ նա կա նում դժ վար 
է, քա նի որ բո լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներն էլ գր ված են մի այն այս պես.

...ծի ծեռ նակ նե րը` իրենք ալ թանձ րա
ցած մարմ նա կան ստ վեր ներ` խու սա փա
կան լույ սե րուն հետ գրկ ված կը պա րեն 
իրենց իրիկ նային պա րը... և այս պես բո-
լոր ար ձակ էջե րում, բո լոր պատ կեր նե-
րում։ Նույնն է նաև բա ռընտ րու թյունն 
ու բա ռօգ տա գոր ծու մը` երա զի անուշ 
ծա ղիկ ներ, մեղ րիկ նայ վածք, դո ղա հար 
հով, հի շա տակ նե րու փո շի, մշու շի խո
պոպ ներ... և այս պես շա րու նակ։ 

 Մի առի թով նա ասում է, որ բա ռե րը 
միշտ էլ նույնն են եղել, բա նաս տեղծն 
է, որ պի տի կա րո ղա նա նրանց շունչ 
ու հո գի տալ, և հենց այդ պես էլ վար-
վում է ին քը։ «Տկ ճո րին երգ»-ո ւմ` «..Իմ 
երգս` իղ ձի մը, ար ցուն քի մը պես պարզ 
ու վճիտ... կը թռ չի սա րերն ի վեր, կա
պույտն ի վեր...», « Մեծ մայ րի կը»-ո ւմ` 
«...Տա րա փը...չա րաճ ճի ձեռ քի մը նման 
գգ վա կան ծե ծիկ ներ կու տար ապա կի նե
րու երե սին...», «Որ թին տեր ևը»-ո ւմ` «...
գյու ղակ նե րը մա նուկ նե րու պես նս տեր 
են բլ րակ նե րու ծուն կին, հո վիտ նե րուն 
գո գը, կամ գե տին քղանց քին մոտ...»։ 

 Հա ճա խա կի կի րառ վող կա ռույց է 
այս շար քում բա ռային կամ բա ռա կա-
պակ ցա կան կրկ նա կը։ «Տկ ճո րին երգ»-
ո ւմ ահա վա սիկ իմ երգս և ու ռե նի նե րու 
շու քին տակ ար տա հայ տու թյուն նե րը, 
«Առ տուն»-ո ւմ` ինչ պես բա րի քույր մը, 
սպի տակ առ տուն, կամ ցան կա լի առ
տուն, կամ գո րո վա զեղ առ տուն, և բո-
լոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում` նույն 
սկզ բուն քի կի րա ռու թյու նը։ 

Ի մի բե րե լով վեր լու ծու թյուն նե րը` 
կա րե լի է ընդ հան րաց նել, որ.

ա. Մ. Մե ծա րեն ցի «Ար ձակ էջե-
րը» իրենց բա նաս տեղ ծա կա նու թյամբ, 
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“СТРАНИЦЫВПРОЗЕ”М.МЕЦАРЕНЦА:ОТПОЭЗИИКПРОЗЕ
АСТ ХИК БЕК МЕ ЗЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, фи ло ло ги чес кий фа куль тет, ка фед ра те о рии ли те ра-
ру ры и кри ти ки, кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент

 М. Ме ца ренц один из са мо быт ных за под ноар мянс ких по э тов, ли те ра тур ное нас ле дие 
ко то ро го вос хи ща ет чи та те ля вы ра зи те тель ност ью ху до жест вен но го об ра за, изыс кан ност ью 
ли те ра тур но го ге ро я, иск лю чи тель ной лю бов ью к при ро де, жиз ни. В стат ье расс мат ри ва ют ся 
ст рук тур ны е, ком по зи ци он но  жан ро вые осо бен нос ти <Ст ра ни цы в про зе> по э та, в ко то рых 
вы яв ля ют ся тен ден ции осо бен нос тей про зы и да ют пра во на вы вод, что у по э та Ме ца рен ца 
на ме ча лась ск лон ностьи к про зе, что при да ет сво е об раз ную фак ту ру сти хот вор ным про из
ве де ни ям по э та. 

Дата представления статьи: 21.03.2015.

ինք նա տիպ և պատ կե րա վոր մտա ծո-
ղու թյամբ, գե ղար վես տա կան ձևե րի 
կա տա րե լու թյամբ ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյան եզա կի նմուշ ներ են հայ գրա-
կա նու թյան մեջ,

բ. «Ար ձակ էջե րը» Մ. Մե ծա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ էլ իրենց ու-
րույն և կար ևոր տեղն ու նեն և ար ժա նի 
են նույն պի սի գնա հա տու թյան, ինչ պես 
գնա հատ ված է բա նաս տեղ ծի չա փա-

ծոն, 
գ. իրենց ան թե րի քնա րա կա նու թյան 

հետ նրանց հատ կան շա կան են և բարձ-
րար ժեք ար ձա կի առանձ նա հա տուկ 
գծեր, որոնք, ցա վա լի ո րեն, իրենց զար-
գա ցու մը չկա րո ղա ցան ու նե նալ: 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
21.03.2015
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 Գի տա կան իր գոր ծու նե ու թյան ըն-
թաց քում Հրա չյա Ա ճա ռյա նը ան դրա-
դար ձել ու հա մա կող մա նի քն նու թյան 
է են թար կել հայոց լեզ վի ու սում նա-
սի րու թյան ա մե նա տար բեր ո լորտ ներ` 
հայ լեզ վա բա նու թյան մեջ հիմք դնե լով 
մի շարք գի տա ճյու ղե րի` բա ռա րա նագ-
րու թյուն, բար բա ռա գի տու թյուն, լեզ վի 
տե սու թյուն և վեր ջա պես հայոց լեզ-
վի պատ մու թյուն: Որ պես հայոց լեզ վի 
պատ մու թյան հիմ նա դիր` Հրա չյա Ա ճա-
ռյա նը կա տա րել է հայոց լեզ վի պատ-
մու թյան տար բեր փու լե րի շր ջա նա բա-
ժա նու մը և այդ փու լե րին գի տա կան 
ճշգ րիտ ան վա նում ներ է տվել, ո րը, ի 
հա մե մա տու թյուն ի րե նից ա ռաջ կա-
տար ված շր ջա նա բա ժա նում նե րի, ը ստ 
է ու թյան ա ռա վել ճշգ րիտ է ար տա ցո-
լում լեզ վի զար գաց ման ի րա կան վի-
ճա կը: Ի նչ պես նշում է Գ. Ջա հու կյա նը, 
նախ կի նում հայոց լեզ վի զար գաց ման 
փու լե րը ա ռանձ նաց վել են հայ գրա-
կա նու թյան պատ մու թյան փու լե րին 
հա մա պա տաս խան, ա պա լեզ վի պատ-
մու թյան փու լե րը դի տարկ վել են ի բրև 
գրա բա րի ա ղա վաղ ման հա ջոր դա կան 
փու լեր` ոս կե դա րյան, ար ծա թի, պղն ձի, 
եր կա թի և այլն1, կամ ա ռանձ նաց վել են 
աշ խար հա բա րի հետ քեր ո րո նե լով (Ա. 
Այ տը նյան) և այլն: Այս պես, Ա ճա ռյա-
նը ա ռանձ նաց նում է հն դեվ րո պա կան 
նա խա հայ րե նի քից հե ռա նա լու լեզ վա-
կան վի ճա կը որ պես « նա խա հայե րեն», 
ո րի ժա մա նա կագ րա կան սահ ման նե-

1  Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացման 
փուլերը, Ե., h. 2, 1964, էջ 12:

րը հս տակ չեն2, ա պա Հա յաս տա նում 
հաս տատ վե լու շր ջա նի հայոց լե զուն` 
ազ դե ցու թյուն կրած տե ղա կան և շր-
ջա կա ժո ղո վուրդ նե րի լե զու նե րից, 
ո րը տվյալ փու լում իր մեջ էր ձու լում 
այդ լե զու նե րը3: Հա ջորդ փու լը Ա ճա-
ռյանն ան վա նում է « վի պա սա նա կան 
հայե րեն» « հա նուն այն եր գիչ նե րի կամ 
վի պա սան նե րի, ո րոնք (հատ կա պես 
Գողթն գա վա ռից) շր ջում է ին Հա յաս-
տա նի այլ ևայլ կող մե րը և ժո ղովր դի 
մեջ եր գում փան դի ռի վրա այն վի պա-
կան եր գե րը, որ ի րենք է ին հնա րում 
դյու ցազ նե րի, քաջ թա գա վոր նե րի և 
նշա նա վոր հե րոս նե րի վրա»4: Գրե րի 
գյու տից մինչև 460 թվա կա նը գոր-
ծած ված լե զուն Ա ճա ռյանն ան վա նում 
է « մես րո պյան հայե րեն»5, ո րը հիմ-
նա կա նում նույնն էր վի պա սա նա կան 
հայե րե նի հետ, ի սկ 461 թվա կա նից 
մինչև XI դա րի հայե րե նը` « հե տին կամ 
հետ մես րո պյան հայե րեն»: Ը նդ ո րում, 
թեև Ա ճա ռյա նը նշում է, որ հետ մես-
րո պյան հայե րենն ու նի զա նա զան շր-
ջան ներ, բայց դրանց ժա մա նա կագ րու-
թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
չի ա ռանձ նաց նում: XI դա րը Ա ճա ռյա-
նը սահ մա նում է որ պես բար բառ նե րի 
ա ռա ջաց ման սկիզբ և մի ջին հայե րե նի 
զար գաց ման շր ջան6: Թեև մի ջին հայե-
րե նի և աշ խար հա բա րի միջև հս տակ 

2 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմու-
թյուն, Ե., հ. 1, 1940, էջ 105:

3 Տե՛ս Նույն տեղում, էջ 203-204:
4 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմու-

թյուն, Ե., հ. 2, 1951, էջ 65:
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 77:
6 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 377:

ՄԱՅ ՐԱ ՆՈՒՇ  ՇԱ ՀՈՒ ՄՅԱՆ
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ,

 հայոց լեզ վի ամ բի ոն, աս պի րանտ 

ԱՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱՅ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ԲԱ ՐԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՈՒ ՏԱ ՐԱԾ ՄԱՆ  
ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ Հ. Ա ՃԱ ՌՅԱ ՆԻ ԱՇ ԽԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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սահ ման կամ ո րո շա կի թվա կան չի 
նշում, բայց աշ խար հա բա րի հնա գույն 
նմու շը հա մա րում է 1358 թվա կա նի 
Բջ նի ի ար ձա նագ րու թյու նը` հետ ևե լով 
Այ տը նյա նին1: Չնա յած Ա ճա ռյա նը նշում 
է աշ խար հա բա րի ա ռա ջին նմու շը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ ո րո շա կի ո րեն ներ-
կա յաց նում է նաև բար դու թյունն այդ 
հար ցում, քա նի որ ան գամ « Հայտ նի 
չէ, թե ա ռա ջին ան գամ ե րբ գր վեց աշ-
խար հա բա րը, իս կա պես, կա րե լի էլ չէ 
հին դա րե րի հա մար ո րո շել այդ բա նը, 
ո րով հետև եր կու լե զու ներն այն պես 
են նման մի մյանց, որ գրե թե խտ րու-
թյուն չկա, զա նա զան հե ղի նակ նե րի 
մոտ պա տա հած ի նչ-ի նչ հա սա րակ բա-
ցատ րու թյուն նե րը ո մանք հա մա րում են 
աշ խար հա բար ի րա վա ցի կամ ա նի րավ 
կեր պով»2: 

Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ 
մինչև հայոց լեզ վի զար գաց ման աշ-
խար հա բա րյան փու լի ա ռա ջաց ման ու 
զար գաց ման ըն թաց քը նկա րագ րե լը 
Ա ճա ռյա նը ան դրա դառ նում է տեր մին-
նե րի խնդ րին. «… պետք է ա սել աշ խար
հա բա՞ռ, թե՞ աշ խար հա բար (ի նչ պես և 
գրա բա՞ռ, թե՞ գրա բար), այ սինքն` այս 
բա ռը կազմ ված է բառ բա ռո՞վ, թե՞ 
– ա բար մաս նի կով3: Խո րա մուխ չլի նե-
լով տեր մին նե րի եր կու տար բե րակ նե-
րի ճշգր տու թյան մա սին ե ղած վե ճե րին` 
ամ փո փե լով նշում է. « ...հաղ թա հա րեց 
այն կար ծի քը, թե ե րկ րորդ ձևն է ու-
ղիղ, ո րին հետ ևում է այժմ գրող նե րի 
ա մե նա մեծ ու լա վա գույն մա սը4»: Ը ստ 
նրա` հիմ նա կան ա պա ցույ ցը ռամ կօ
րեն բառն է` կազմ ված օ րեն մաս նի-
կով, ա պա նաև` աշ խար հօ րեն բա ռը` 
գոր ծած ված Շնոր հա լու կող մից Ս. 
Պար սա մի վկա յա բա նու թյան հի շա-

1  Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմու-
թյուն, Ե., հ. 2, 1951, էջ 441:

2 Հ. Աճառյան, Պատմություն հայոց նոր 
գրականության, պր. Ա, Վաղարշապատ, 1906, էջ 11-
12: 

3 Նույն տեղում, էջ 440:
4 Նույն տեղում, էջ 440:

տա կա րա նում. «Ըստ Ա սոր ւոց (բ նագ-
րի) շաղ փաղփ և ծա մա ծուռ, ա նյար-
մար և աշ խար հօ րէն բա նիցն գոյր»5: 
Ը ստ Ա ճա ռյա նի` ժա մա նա կագ րա կան 
ա ռու մով մյուս հի շա տա կա րա նը, ո րը 
կրում է աշ խար հա բա րի կնի քը, Ա միր-
դով լաթ Ա մա սի ա ցու «Ան գի տաց ան-
պե տը»-ն է` գր ված 1478 թվա կա նին. 
«այս տեղ ա վե լի լավ է զգում մարդ աշ-
խար հա բա րի շուն չը»6: Թեև Ա ճա ռյա նը 
նշում է «ինչ պես որ մի ջին հայե րե նի 
սահ մա նը ո րո շե լու հա մար կա րե լի չէ 
դնել մի որ ևէ վճ ռա կան կետ, նույն պես 
նաև մի ջին հայե րե նի և աշ խար հա բա-
րի հա մար»7, այ նո ւա մե նայ նիվ բե րում է 
կու մաս նի կը՝ որ պես մի ջին հայե րե նի 
բա ցար ձակ ո րո շիչ նշան, ի սկ հայ ցա-
կա նի զ նախ դի րի բա ցա կա յու թյու նը 
դի տում է որ պես աշ խար հա բա րը մի-
ջին հայե րե նից բա ժա նե լու չա փա նիշ8: 
Բայց այս կե տում Ա ճա ռյա նը նկա տում 
է եր կու ան պա տե հու թյուն, նախ` կան 
բար բառ ներ, որ հայ ցա կա նի զ նախ դի-
րը շա րու նա կում են գոր ծա ծել (Մու շի, 
Սի րի այի, Լե հաս տա նի և այլն), կամ` 
ո րոշ բար բառ ներ, որ ժա մա նա կի ըն-
թաց քում կորց րել են կամ դրս ևո րում 
են ան մի օ րի նա կու թյուն գոր ծա ծե լու 
հար ցում (Տիգ րա նա կերտ, Պո լիս և 
այլն): Եվ ա պա` հե ղի նակ նե րի գրա բա-
րա գի տու թյան ար դյուն քում կա րող էր 
տեքս տե րում հան դի պել զ նախ դի րը, 
ին չի հետ ևան քով հայ ցա կա նի զ նախ-
դի րի գոր ծա ծու թյան ճշգ րիտ ժա մա-
նա կը ո րո շե լը դժ վա րա նում է: 

Ա ճա ռյա նը գտ նում է, որ աշ խար հա-
բա րի տի րա պե տու թյան շր ջա նը 19-րդ 
դարն է և այս շր ջա նի աշ խար հա բա-
րի նմուշ նե րին բնո րոշ եր կու ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն է ա ռանձ նաց նում. «1. 
Գրա բա րի ա ռատ խառ նուրդ. 2. Տե-
ղա կան բար բառ նե րի կնի քը: Այն պես 
որ կա րե լի է ա սել, թե ա մեն մի գա-

5  Նույն տեղում, էջ 440
6  Նույն տեղում, էջ 442:
7  Նույն տեղում, էջ 441:
8  Նույն տեղում, էջ 443:
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վառ ու նի իր տե ղա կան ա ռան ձին աշ-
խար հա բա րը, որ գրո ղի գի տու թյան 
հա մե մատ մո տե նում կամ հե ռա նում 
է գրա բա րից»1: Այս տեղ աշ խա ր հա-
բար ա սե լիս Ա ճա ռյա նը թերևս նկա տի 
է ունե ցել ա ռան ձին գա վառ նե րի ժո-
ղովր դա խո սակ ցա կան լեզ վի տար-
բե րակ նե րը, ո րոնք գա վա ռից գա վառ 
տար բեր բար բա ռային կնի քով են հան-
դես գա լիս. 16-18-րդ դա րի նմուշ նե-
րում նա ա ռանձ նաց նում է մերթ Եր ևա-
նի բար բա ռի, մերթ Պոլ սի բար բա ռի ու 
թուր քե րե նի բա ռա պա շա րի խառ նուրդ-
նե րով տեքս տեր. իր խոս քե րով` «գ րա-
բա րը մի ա ցած Պոլ սի ռամ կա կա նի հետ` 
թուր քե րեն բա ռե րով խառն»2: 

Այս շր ջա նի գրա կան տեքս տե րի լեզ-
վի մա սին կար ևոր դի տար կում ներ է 
ա նում, ի նչ պես, օ րի նակ` գրու թյան մեջ 
ի րա րից բա ժան ված չեն մը, նէ, կոր, կը, 
պէս, է, ո րոնք կց վում են բուն բա ռին3 
և այլն: Այս պես, 19-րդ դա րում աշ խար-
հա բա րը հաս կա նա լի դարձ նե լու ե րեք 
ու ղի է ա ռանձ նաց նում. «… նախ՝ հրա-
ժար վել գրա բար քե րա կա նու թյու նից 
և ըն դու նել աշ խար հա բա րի քե րա կա-
նու թյու նը. ե րկ րորդ` օ տար (ը նդ հան-
րա պես թուր քե րեն) բա ռե րի տեղ դնել 
նրանց հա մա պա տաս խան հայե րե նը. 
եր րորդ` խու սա փել տե ղա կան բար բա-
ռային ձևե րից»4: Ա ճա ռյանն ա ռա ջին 
կե տից բխեց նում է մի հարց. «Ո՞ր բար-
բա ռը ըն դու նել հիմք», և հա ջոր դիվ 
Պոլ սի բար բա ռի աշ խար հա բա րի հիմք 
դառ նա լու և նրա քե րա կա նու թյու նը 
որ պես գրա կան լեզ վի հիմք ըն դու նե-
լու փաս տը մի ան շա նակ է ըն դու նում 
ու բա ցատ րում. «Ե թե այդ հար ցը դր-
ված լի ներ մի այն պի սի ժա մա նակ, ե րբ 
հայ ժո ղո վուր դը ա մեն տեղ մա մուլ, 
դպ րոց և գրա կա նու թյուն ու նե ցած լի-
ներ, իս կա պես լու ծու մը շատ դժ վար 

1  Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, 
Ե., հ. 2, 1951, էջ 445:

2  Նույնտեղում,էջ457:
3  Տե՛ս նույն տեղում, էջ 463:
4  Տե՛սնույնտեղում,էջ470:

պի տի լի ներ և տե ղի տար մե ծա մեծ 
վե ճե րի և տա րա ձայ նու թյանց»5: Բայց 
նա, մա մու լի և տպագ րու թյան վայ րե-
րի ե զա կի լի նե լու օ րի նա կով (Վե նե-
տիկ, Պո լիս, Զմյուռ նի ա, Հնդ կաս տան) 
և Հռո մի ու Ա մս տեր դա մի փակ ված 
տպա րան նե րը վկա յա կո չե լով, Վե նե-
տի կի և Վի են նայի Մխի թա րյան հայ-
րե րի` պոլ սա կան ծագ ման օ րի նա կով 
և Պոլ սի` գե րա կա ու կենտ րո նա կան 
դիրք գրա վե լու փաս տով, վերջ նա կա-
նո րեն ցույց է տալիս, որ Պոլ սի բար-
բա ռը պի տի հաղ թա նա կեր ա ռանց 
որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան, թե կուզ 
մի այն տե ղի և հան գա մանք նե րի բեր-
մամբ, և ա պա ար ձա նագ րում. « Պոլ սի 
բար բա ռի դիր քը` ի բրև հիմք գրա կան 
լեզ վի քե րա կա նու թյան, վճռ ված էր»6: 
Պոլ սի բար բա ռի` գրա կան լեզ վի հիմք 
դառ նա լու հան գա մանք նե րի մա սին 
նույնն է փաս տում նաև բա նա սեր Գ. 
Օ զա նյա նը. «…Կ.Պոլ սոյ բար բա ռը, որ 
թէ եւ կի լի կե ա նին մաք րու թիւ նը չու նե-
նա լով` շատ գռե հիկ, ա ղա ւա ղո ւած և 
թր քա ցած էր, սա կայն Նոր Աշ խար հիկ 
լե զու ըլ լա լու հան գա մանք ներն ու նէր: 
Եւ ո րով հե տեւ Կ. Պո լի սը կեդ րոն դար-
ձած էր, եւ հոն մտա ւո րա կան շար ժում 
մը կար, ո ւս տի բաղդն այն պէս բե րաւ, 
որ գրա կա նա նար ա նոր բար բա ռը, որ 
թէ եւ սոս կա լի կեր պով ան ճա նա չե լի 
դար ձած, այ սու հան դերձ կը մնար մա-
քուր ու կո կիկ, իր է ու թե ա նը մէջ»7: 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, սա կայն, որ 
20-րդ դա րի կե սե րից կաս կա ծի տակ 
է դր վել Պոլ սի բար բա ռի` գրա կան 
ա րևմ տա հայե րե նի հիմք լի նե լու հան-
գա ման քը: Այդ տե սա կե տը պն դող նե-
րը սուր քն նա դա տու թյան են են թար կել 
Ա ճա ռյա նին ու նրա փաս տարկ ներն այդ 
մա սին: Այս պես, Տ. Շահ բա զյա նը նշում 
է, որ Ա ճա ռյա նը, « մեծ է րու դի ցի այի 
ու փաս տե րի մեծ պա շա րի տեր լի նե-

5 Տե՛սնույնտեղում,էջ470:
6 Նույնտեղում,էջ470-471:
7 Գ. Օզանեան, Պատմութիւն հայ լեզուի և

բանահիւսութեան,Մարզուան,1913,էջ118:
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լով հան դերձ, հին դրույթ նե րը պաշտ-
պա նե լու մեծ վար պետ էր` մարդ կանց 
շլաց նե լու յու րա հա տուկ ներ հուն ի րո-
նի այով»1: Անդրադառնալով ա րևմ տա-
հայե րե նի ձևա վոր մա նը` հե ղի նա կը 
այն հա մոզ մունքն է հայտ նում, թե այն 
ա ռա ջա ցել է ժո ղովր դի զար գաց մա նը 
հա մըն թաց մի ջին հայե րե նի և գրա բա-
րի փոխ ներ գործ ման հետ ևան քով. «Այդ 
լե զուն, սն վե լով ու ա ճե լով բար բառ-
նե րի ու գրա բա րի ըն դեր քում որ պես 
նոր ո րակ, տար բեր է ի նչ պես գրա բա-
րից, նույն պես էլ ա մեն մի բար բա ռից, 
ու րեմն եր ևույ թի ռե ալ վեր լու ծու մը չի 
ար դա րաց նում Պոլ սո բար բա ռը ա րևմ-
տա հայ աշ խար հա բար լեզ վի հիմք հա-
մա րե լու տե սա կե տը»2: Շահ բա զյա նը 
փոր ձում է բա ցա հայ տել Ա ճա ռյա նի ու 
նրա հետ ևորդ նե րի տե սա կե տի հիմ քե-
րը և պատ ճա ռա բա նել ու հիմ նա վո րել 
այդ տե սա կե տի սխալ լի նե լը. «Ըստ 
եր ևույ թին մեր լեզ վա բան նե րից շա-
տե րը ա րևմ տա հայ աշ խար հա բար լեզ-
վի հաղ թա նա կի ա պա հով ման գոր ծում 
Պոլ սո հա յու թյան՝ 19-րդ դա րի կա տա-
րած պատ մա կան ու պատ կա ռե լի մեծ 
դե րը ստեղ ծա գոր ծու թյան տեղ են ըն-
դու նում և այդ պատ ճա ռով էլ Պոլ սո 
բար բառն են հա մա րում ա րևմ տա հայե-
րե նի հիմ քը` հա վա սա րու թյան նշան 
դնե լով ստեղ ծա գոր ծո ղի և ար դեն 
գո յու թյուն ու նե ցող եր ևույ թի հա մար 
պայ քա րո ղի միջև»3: 

Փաս տո րեն, աշ խար հա բա րի ծագ-
ման ու կազ մա վոր ման կենտ րո նը Պո-
լիսն էր աշ խար հագ րա կան և քա ղա-
քա կան պայ ման նե րի բե րու մով. Հայոց 
պատ րի ար քա րանն ու ազ գային կար-
ևոր հիմ նար կու թյուն նե րը այս տեղ 
է ին, տպագ րա կան կենտ րոն էր, մե ծա-
թիվ ազ դե ցիկ գա ղութ կար այս տեղ, 
ի լրումն այս ա մե նի` գա վառ նե րի այն 
ու սում նա սեր ան ձինք, ո րոնք ու զում 

1 Տ.Շահբազյան,Արևմտահայաշխարհա բա-
րիառաջացումը,Ե.,1963,էջ189:

2 Նույնտեղում,էջ190:
3 Նույնտեղում,էջ194:

է ին գրա կա նու թյամբ զբաղ վել, ի րենց 
գա վառ նե րում մա մուլ չու նե նա լու 
պատ ճա ռով ստիպ ված է ին բնա կա նա-
բար Պո լիս կամ Զմյուռ նի ա հաս տատ-
վել և հետ ևա բար մայ րե նի բար բա ռը 
թող նե լով` մշա կել պոլ սա կա նը: Բա ցի 
այդ, 18- րդ դա րում Վե նե տի կի Սբ Ղա-
զարն ար դեն դառ նում էր նոր գրա կան 
հայե րե նի մշակ ման կենտ րոն. այս տեղ 
գլխա վո րա պես ա րևմ տա հայ բար բառ-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ է ին` կապ ված 
Պոլ սի ու Ա նա տո լի այի և հիմ նա կա նում 
Հա յաս տա նի ա րևմ տյան շր ջան նե րի 
հա յու թյան հետ, հետ ևա բար Վե նե-
տի կում մշակ վող նոր գրա կան լե զուն 
ա րևմ տա հայ ե րանգ պի տի ստա նար: 

Աշ խար հա բա րը հաս կա նա լի դարձ-
նե լու Ա ճա ռյա նի ա ռա ջար կած մյուս 
սկզ բուն քը, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, 
օ տար բա ռե րի դի մաց հա մա պա տաս-
խան հայե րե նը դնելն էր, ո րի հա-
մար կար ե րեք ու ղի. կա՛մ գրա բա րից 
վերց նել հա մա պա տաս խան բա ռը, 
կա՛մ գա վա ռա կան բար բառ նե րի մի-
ջից ը նտ րել հա մա պա տաս խան ձևը և 
կա՛մ կազ մել ու հնա րել նոր հայե րեն 
տար բե րակ: Ը ստ է ու թյան, Ա ճա ռյա նը 
այս դրույթ նե րում հիմ նա կա նում հետ-
ևում է Այ տը նյա նին և հիմ նա վո րե լով 
նրա ա սած նե րը` շա րու նա կում նրան: 
Սա լրա ցու ցիչ հա վաս տի ու թյան և գի-
տա կան բա րե խիղճ վե րա բեր մուն քի 
մա սին է վկա յում, ին չը ևս մեկ ան գամ 
փաս տում է Ա ճա ռյա նի զգու շա վոր ու 
հո գա ծու վե րա բեր մուն քը ու սում նա-
սիր վող նյու թի նկատ մամբ: Այս պես, 
ան դրա դառ նա լով փո խա ռու թյուն նե-
րին` Այ տը նյա նը նշում է. « Նախ նե աց 
ա տեն նե րը, ե րբ դեռ լե զուն ի ւր սահ-
մա նին մէջն էր, օ տա րու թե անց չափն 
էր` Չա փա վո րու թիւն. Ո ւր որ վեր ջին 
ժա մա նակ նե րուս չափն ե ղած է` Ան-
չա փու թյուն… Նոր ժա մա նակ նե րուս 
հայե րէնն ա ւե լի օ տար բառ կը համ րէ 
ի ւր մէ ջը` քան բնիկ. եւ ազ գին ա ւե լի 
ծա նօթ է օ տար լե զու` քան ի ւր ազ-
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գայի նը»1: Ա հա Ա ճա ռյանն էլ փաս տում 
է, որ հենց պոլ սա հայ բար բա ռում փո-
խա ռու թյուն նե րի չա փա զան ցու թյունն 
էր պատ ճա ռը, որ ա վե լի խս տո րեն է ին 
դուրս մղում, պայ քա րում օ տար բա-
ռե րի դեմ, ա վե լին, նա ի րա վա ցի ո րեն 
ը նդ գծում է, որ «ե թե պոլ սա հայ բար-
բա ռը բա վա կան չա փա վոր ե ղած լի-
ներ իր փո խա ռու թյանց մեջ, եր ևույ թը 
ա չք չպի տի ծա կեր, և թերևս այդ պես էլ 
մնար»2: Սա կայն ի նչ պես յու րա քան չյուր 
ծայ րա հե ղու թյուն, այն պես էլ թուր քե-
րեն բա ռե րի գե րա կա յու թյու նը պոլ-
սա հայ բար բա ռում ծնեց ա վե լի մեծ 
ծայ րա հե ղու թյուն` բա ցար ձակ մեր ժո-
ղա կան դիր քո րո շում օ տար տար րե րի, 
բա ռե րի նկատ մամբ: Որ պես հետ ևանք 
այս ծայ րա հեղ օ տա րա մերժ վե րա-
բեր մուն քի` ծայր ա ռավ հնա րա վո րինս 
շատ օ տար բա ռե րի թարգ մա նելն ու 
սո վո րե լը՝ մի կող մից, և բա ռա կեր տու-
թյու նը` մյուս կող մից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
Ա ճա ռյա նը հս տա կո րեն ներ կա յաց նում 
է այն պի սի դեպ քեր, ե րբ թուր քե րե նից 
հայե րե նին ան ցած մաս նիկ նե րը ևս 
դուրս են մղ վում լեզ վից, ի նչ պես, օր.` 
հար ցա կա նի մի մաս նի կը (կե րա՞ր մի, 
տե սա՞ր մի=թրք. Yedin mi, gördün mi), 
գե րադ րա կան ա ծա կա նի է ՛ն մաս նի կը 
(է ՛ն մեծ=թրք. e՛n böyük): Դուրս մղ ված 
մաս նիկ նե րից է նաև շա րու նա կա կա նի 
կոր մաս նի կը, ո րը Պոլ սի բար բա ռին էր 
ա ռանձ նա հա տուկ, բայց որ պես թուր-
քա կան մաս նիկ շու տով դա դա րում է 
գոր ծած վել3: Այս օ տա րա բան կա ռույց-
նե րը մեր ժե լու հետ մեկ տեղ, սա կայն, 
ո րոշ հայե րեն մաս նիկ ներ ևս դուրս 
մղ վե ցին, ի նչ պես, օր.` «ս տո րա դա սա-
կա նի նէ մաս նի կը (ու տեմ նէ՝ «ե թե ու-
տեմ»)՝ սխալ մամբ կար ծե լով, թե այդ 

1  Ա. Այտընյան, Քննական քերականութիւն
աշխարհաբար կամարդի հայերէն լեզուի, Վիեննա,
1866,էջ231-232:

2 Հ.Աճառյան,Հայոցլեզվիպատմություն,Ե.,
հ.2,1951,էջ473:

3 Տե՛սնույնտեղում,471-472:

էլ է թուր քե րեն»4: Մյուս հայե րեն քե-
րա կա նա կան ձևը, ո րը ևս, թուր քե րեն 
հա մար վե լով, գրա կան լեզ վից դուրս 
է մղ վում, ստա ցա կան հոգ նա կի ձևն է. 
այս ձևի մա սին խո սե լիս ևս Ա ճա ռյա-
նը գի տա կան ճշգր տու թյու նը պահ պա-
նե լու հա մար հղում է կա տա րում Այ-
տը նյա նին և ը ստ այնմ է բա ցատ րում 
ի րո ղու թյու նը. « Վե րա նո րո գիչ նե րը այս 
ձևերն էլ սխալ մամբ թուր քե րեն հա-
մա րե ցին, ո րով հետև ձայ ներ նիս=թրք. 
Seslerimiz պա տա հա բար կրում է ին 
նման վեր ջա վո րու թյուն… Այս « կեղ ծե-
օք» նմա նու թյու նից խաբ վե լով` լեզ վի 
նո րո գիչ նե րը այդ ձևե րը թուր քե րեն 
հա մա րե ցին և գրա կան լեզ վից դուրս 
վտա րե ցին»5: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է պն դել, որ 
Ա ճա ռյա նը ա րևմ տա հայ աշ խար հա բա-
րի կազ մա վոր ման ու կա նո նա վոր ման 
սկզբ նա կան ըն թաց քը նկա րագ րե լիս, 
սե փա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րից 
ու եզ րա հան գում նե րից զատ (ո րոնք, 
գի տա կան նո րա մու ծու թյուն ներ լի-
նե լով, ան գե րա զան ցե լի աղ բյուր են 
դար ձել հե տա գա հա յա գետ նե րի աշ-
խա տու թյուն նե րի հա մար, հիմ նա կետ 
են ծա ռայել հայոց լեզ վի պատ մու թյան 
ու սում նա սիր ման յու րա քան չյուր փոր-
ձի ճա նա պար հին), հիմն վում է աշ խար-
հա բա րի քե րա կա նու թյունն ա ռա ջի նը 
հա մա կող մա նի ո րեն քն նած մե ծա նուն 
գիտ նա կան Ա. Այ տը նյա նի դրույթ նե-
րի վրա: Բա ցի այդ, այս փու լը քն նե լիս 
Ա ճա ռյանն ա ռա վե լա պես ան դրա դառ-
նում է բա ռա պա շա րին, դրա մշակ ման 
ու ղի նե րին ու կա նո նա վոր ման ըն թաց-
քին ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին (և 
ոչ քե րա կա նա կան ի րո ղու թյուն նե րին):*

 Հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ մեր-
ժո ղա կան այս վե րա բեր մուն քը տա-
րած վում էր ոչ մի այն թուր քե րեն, այլ 
նաև եվ րո պա կան բա ռե րի նկատ մամբ 
ևս. « Հայտ նի է ա մեն քին ա րևմ տա հայ 

4 Տե՛սնույնտեղում,էջ472:
5  Նույնտեղում,էջ473:
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գրող նե րի այն սկզ բուն քը, ո րով ա մեն 
մի եվ րո պա կան բառ, ի նչ էլ ու զում է 
լի նի, վտար վում է հայե րե նից. այս պես 
նույն ի սկ «ի օդ, խլոր, է վո լու ցի ա, սո-
ցի ա լիզմ» և նման մի ջազ գային բա ռե-
րը վտար ված են ա րևմ տա հայ լեզ վից, 
և նրանց տեղ հնար ված են « մա նիշ, 
կան չոն, բա րեշր ջու թիւն, ըն կեր վա-
րու թիւն»1: 18-րդ դա րի վեր ջից սկիզբ 
ա ռած և 19-րդ դա րում բուռն ըն թացք 
ստա ցած լե զուն մաք րե լու այս սկզ-
բուն քը տա րա ծե լու, լե զուն հա սա րա-
կու թյա նը հաս կա նա լի դարձ նե լու գոր-
ծուն մի ջոց նե րից էր թուր քե րեն բա ռե րը 
հայե րեն հա մա պա տաս խան բա ռե րի 
կող քին (կամ փա կագ ծե րի մեջ) որ-
պես բա ցատ րու թյուն դնե լը. «Այս ձևով 
գրող նե րը ռա միկ թուր քա խոս ժո ղո-
վուր դին հայե րեն է ին սո վո րեց նում»2: 
Շատ հե ղի նակ ներ թուր քե րեն բա ռե րը 
գոր ծա ծում են նաև պար զա պես հայե-
րեն բա ռից ան մի ջա պես հե տո կամ, 
ի նչ պես եր ևում է նաև Ա ճա ռյա նի բե-
րած օ րի նակ նե րից, կա պում են ի րար 
« կամ» շաղ կա պով (պատ նէշ կամ մէ
թէ րիզ, վրա նի կամ չատ րի և այլն): 

Այս պի սով՝ կա րող ե նք հաս տա տա-
պես պն դել, որ նոր գրա կան լեզ վի 
մշա կու մը, բա ռա պա շա րի կա նո նա վո-
րու մը 18-րդ դա րի վեր ջին, 19-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սին կա տար վում է ին հա մա-
տա րած կեր պով, բայց և այն պես այդ 
ա մե նը կա տար վում էր ան կազ մա կերպ 
ձևով, տա րե րայ նո րեն` ա ռանց մի օ րի-
նա կա նաց ման ո րո շա կի կա նոն նե րի 
ու ը նդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րի, 
ա ռանց մի աս նա կան մո տե ցում նե րի:

 Որ պես աշ խար հա բա րի կա նո նարկ-
ման և այն հաս կա նա լի դարձ նե լու գոր-
ծուն մի ջոց՝ Ա ճա ռյա նը ա ռանձ նաց նում 
է նաև տե ղա կան բար բա ռային ձևե րից 
զերծ մնա լու, դրանք գրա կան ձևե րով 
փո խա րի նե լու կար ևոր սկզ բուն քը: Նա 

1 Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատ մու-
թյուն,Ե.,հ.2,1951,էջ473:

2 Նույնտեղում,էջ475:

մի ան գա մայն պատ ճա ռա բան ված է 
հա մա րում նոր գրա կան լեզ վի բա ռա-
պա շա րի հարս տա ցու մը Պոլ սի բար-
բա ռի բա ռաձ ևե րի հիմ քի վրա նախ 
այն պատ ճա ռով, որ քե րա կա նու թյան 
հիմ քում Պոլ սի բար բառն էր, ա պա 
նաև այն, որ ի հա մե մա տու թյուն այլ 
բար բառ նե րի (Զեյ թու նի, Վա նի, Ա գու-
լի սի ևն)` « Պոլ սի բար բա ռը իր ձայ-
նա բա նա կան դրու թյամբ բա վա կա նին 
վաղն ջա կան եր ևույթ ու նի կամ, սո վո-
րա կան լեզ վով խո սե լով, « մա քուր» է»3: 
Ը ստ է ու թյան, Պոլ սի բար բա ռը ա ռա վել 
հաս կա նա լի ու մատ չե լի էր մյուս բար-
բա ռա կիր նե րի հա մար և մի ջին տեղ էր 
գրա վում մյուս բար բառ նե րի և գրա կան 
լեզ վի միջև: Ա ճա ռյա նը փաս տում է, որ 
Պոլ սի բար բա ռը չի դրս ևո րում բա ռե րի 
ա ռանձ նա պես մեծ ձևա փո խու թյուն ներ 
կամ ար տա սա նա կան փո փո խու թյուն-
ներ՝ ի տար բե րու թյուն, օ րի նակ, Զեյ-
թու նի, Մա րա ղայի, Վա նի, Ղա րա բա ղի 
բար բառ նե րի, ի նչն էլ այն դարձ նում է 
ա վե լի հաս կա նա լի: Այս կե տում, սա-
կայն, Ա ճա ռյա նը չի բա ցար ձա կաց նում 
Պոլ սի բար բա ռի` ձևա փո խու թյու նից 
զերծ լի նե լը և, դրս ևո րե լով գի տա-
կան ան կողմ նա կա լու թյուն, մատ նան-
շում նաև այն պի սի դեպ քեր, ե րբ բա-
ռե րի ձևա փո խու թյուն նե րը ա կն հայտ 
մեծ են, օ րի նակ` ա կանջ>ան կաճ, ան
ձրև>արգև, դժ գո հիլ> ճուշ գու հալ, ան
դա մա լույծ>ան դա լուճ: Այս ա մե նով 
հան դերձ՝ Ա ճա ռյա նը բա րե բախ տու-
թյուն է հա մա րում Պոլ սի բար բա ռի` 
գրա կան լեզ վի հիմք ը նտր վե լու փաս-
տը. «Որ քա՜ն դժ վար պի տի լի ներ հին 
հայե րե նի ու սու մը կամ նույնի սկ ի րար 
հաս կա նա լը, ե թե Վա նի կամ Ա գու լի-
սի նման մի բար բառ ըն դուն ված լի ներ 
ի բրև հիմք նոր գրա կա նի, և քե րա կա-
նու թյու նը փո խե լուց հե տո նաև բա ռա-
րա նը կամ ո ւղ ղագ րու թյու նը փոխ ված 
լի ներ»4: Հա մե մա տե լով Պոլ սի բար-

3 Նույնտեղում,էջ475:
4 Նույնտեղում,էջ476:
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բա ռի « մաք րու թյու նը» այլ բար բառ նե-
րի հետ` Հր. Ա ճա ռյա նը հա կադր վում 
է նաև Մ. Ա բե ղյա նին այն կե տում, որ 
Եր ևա նի բար բառն է մո տիկ գրա բա րին 
ու ա վե լի մա քուր է: Հայտ նի է, որ Ա բե-
ղյանն ա սում էր, որ « Հին գրա կան լե-
զո ւի հիմք կազ մող ոս տա նիկ բար բա ռի 
սե րունդն է, ա մե նայն հա ւա նա կա նու-
թե ամբ, ար դի Ա րա րա տե ան հա րուստ 
բար բա ռը. Հին Ե րե ւա նի, Քա նա քեռ, 
Վա ղար շա պատ, Օ շա կան, Փար պի, Աշ-
տա րակ, Կողն և այլ գիւ ղե րի բար բա-
ռը, որ և հիմք է դար ձել մեր նոր գրա-
կան լե զո ւի հա մար և իր հն չիւն նե րով 
ու բա ռե րի ա նա ղարտ պահ պա նու մով 
շատ ա ւե լի մօտ է գրա բա րին, քան 
ո րե ւէ ու րիշ բար բառ, ի նչ պէս, օ րի նակ, 
ու նի գրա բա րի պէս` հար սա նիք և ոչ 
հարս նիք, խարս նիս, հր սա նիք, և այլն, 
ի նչ պէս ու րիշ բար բառ նե րի մէջ»1: Եվ 
ա հա այս պն դումն է հեր քում Ա ճա ռյա-
նը` գտ նե լով, որ Պոլ սի բար բա ռը շատ 
կե տե րում ա վե լի « մա քուր» է, քան Եր-
ևա նի բար բա ռը, ո րը գի տուն նե րը հա-
մա րում են «ա մե նա մա քու րը». «Եր ևա նի 
բար բա ռով՝ ա սում ե նք « քիր, լիս, հաղ, 
հա ղալ, է թալ, պտի», ի սկ Պոլ սի ռա միկ 
բար բա ռով « քուր, լուս, խաղ, խա ղալ, 
էր թալ, պի տի», ո րոնք ա վե լի մո տիկ և 
կամ մինչև ան գամ նույնն են գրա բա րի 
հետ: Չմո ռա նանք հատ կա պես է ա կան 
բայի Գ դեմ քի ա նա խորժ «ա»–ն, ո րի 
դեմ Պո լիսն ու նի մա քուր «է»2:

 Փաս տո րեն, լե զուն բար բա ռային 
բա ռե րից մաք րե լու հա մար այդ ժա-
մա նա կի գրող նե րը դի մե ցին գրա բա-
րի բա ռա գան ձին և ձևա փոխ ված բար-
բա ռային տար րե րը փո խա րի նե ցին 
գրա բա րյան ձևե րով: Որ պես բա ցատ-
րու թյուն լեզ վա նո րո գու թյան այս տար-
բե րա կին` Ա ճա ռյա նը բե րում է մի քա նի 
պատ ճառ` կա՛մ գրող նե րի հնա սի րու-

1 Մ.Աբեղյան,ՀայոցՀինգրակ.Պատմ.Գիրք
Ա,I,Պէյրութ,1955,էջ90:

2 Հ.Աճառյան,Հայոցլեզվիպատմություն,Ե.,
հ.2,1951,էջ475:

թյու նը, կա՛մ Պոլ սից տար բեր և գրա-
բա րին ա վե լի հա րա զատ ձևեր ու նե ցող 
գա վառ նե րի ազ դե ցու թյու նը, կա՛մ էլ 
օ տար բա ռե րը գրա բա րով փո խա րի նե-
լը դար ձել էր նա խա դեպ ձևա փոխ ված 
ու բար բա ռային ձևե րը փո խա րի նե լու 
հա մար և կա՛մ էլ այս բո լոր պատ ճառ-
նե րը մի ա ժա մա նակ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ե թե լեզ վի նո րո գու թյան այս ըն թաց քը 
ու կեր պը Այ տը նյա նի կար ծի քով «իս-
կա կան յե տաշր ջու թիւն մըն է», ը ստ 
Ա ճա ռյա նի` մեր պա րա գա յում այն մեծ 
բա րե բախ տու թյուն է, քա նի որ` 

1. մեր զա նա զան բար բառ նե րը գո նե 
գրա կա նու թյան մեջ ի մի ձուլ վե ցին, և 
հա յու թյան եր կու մեծ հատ ված նե րը մի-
այն մի գրա կան լե զու ու նե ցան. 

2. ժա մա նա կա կից հայը չկտր վեց 
ան ցյա լից, և Ե դա րից սկ սած մինչև 
այ սօր հայե րեն բա ռե րը գրա կան լեզ վի 
մեջ ան փո փոխ պա հե ցին ի րենց պատ-
կե րը3: 

Անդ րա դառ նա լով լեզ վի նո րո գու-
թյան, օ տա րա բա նու թյուն նե րից ու գա-
վա ռա բար բառ նե րից լե զուն մաք րե լու 
գոր ծըն թա ցը սկ սո ղին ու ժա մա նա-
կաշր ջա նին` Ա ճա ռյա նը չնա յած հղում է 
կա տա րում Այ տը նյա նի այն խոս քե րին, 
թե «ովն ու եր բը բնա կա նա պես ը նդ-
հան րոյ վրայ կիյ նա, և չի կր նար ի րեն 
ո րո շե ալ հե ղի նակ կամ ո րոշ ժա մա նակ 
մը ցուց ւիլ»4, այ նո ւա մե նայ նիվ, բե րում է 
մա քուր աշ խար հա բա րով գր ված ա ռա-
ջին աշ խա տու թյուն նե րի մի քա նի օ րի-
նակ` հեր քե լով այն կար ծի քը, թե լեզ վի 
մաք րու թյան վրա ա ռա ջին ու շադ րու-
թյուն դարձ նո ղը Զմյուռ նի ա յում 1839 
թվա կա նին տպագր ված «Շ տե մա րան 
պի տա նի գի տե լե աց» պար բե րա կանն 
էր: Նա բե րում է 1687 թ. Վե նե տի կում 
տպ ված « Պար զա բա նու թիւն»-ը որ պես 
բա վա կա նին մա քուր աշ խար հա բա րով 

3 Նույնտեղում,էջ476:
4 Ա. Այտընյան, Քննական քերականութիւն

աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա,
1866,էջ249:
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գր ված աշ խա տու թյան օ րի նակ, ա պա` 
1791 թ. Վե նե տի կում տպ ված Ղ. Ին-
ճի ճյա նի « Տե սու թիւն հա մա ռօտ հին և 
նոր աշ խար հագ րու թե ան», Ե ղի ա Թով-
մա ճա նյա նի «Դպ րու թիւն նա մա կաց» 
(1805, Վեն), Հ. Օ ղուլ լու խյա նի « Նիւթ 
բժշ կա կան» (1806, Վեն), Մ. Բժշ կյա նի 
« Պատ մու թիւն Պոն տո սի» (1879 Վեն) և 
այլ աշ խա տու թյուն ներ: Չնա յած Ա ճա-
ռյա նը թվար կում է մա քուր աշ խար հա-
բա րով գր ված աշ խա տու թյուն ներ, այ-
նո ւա մե նայ նիվ սրանց կող քին գր վում 
է ին թուր քե րե նա խառն ու բար բա ռային 
բա ռե րով խեղդ ված գր քեր, հետ ևա բար 
լե զուն մաք րե լու մի տու մը կա տար վում 
էր ա ռանց որ ևէ նոր մա վոր ման և մի-
աս նա կա նաց ման, մինչ դեռ 19-րդ դա րի 
կե սե րին ար դեն պատ կե րը զգա լի ո րեն 
փոխ վում է: 

Այս պի սով՝ վե րո հի շյալ ու ղի նե րով 
գրա կան նոր լե զուն աս տի ճա նա բար 
մաքր վում ու կա նո նա վոր վում է, և լեզ-
վի ձևա վոր ման փու լին հա ջոր դում է 
այն տա րա ծե լու ու ժո ղովր դա կա նաց-
նե լու փու լը: Ա հա այս մա սին Շահ բա-
զյանն ա սում է. « Լե զուն, ո րա կա պես 
կա տա րե լա գործ վե լով հան դերձ, դպ-
րոց նե րի, մա մու լի ու թատ րո նի մի ջո-
ցով ոչ մի այն մաս սա յա կա նա ցավ ու 
հան րայ նա ցավ, ...այլև « Մայ րե նի լե-
զուն ու մայ րե նի բար բա ռը» «Ա խորժ 
ու ըն տա նի» դար ձան ա մեն մի հայի 
հո գու հա մար և ը նդ գր կե ցին ամ բողջ 
թր քա խոս հայ կա կան շր ջան նե րը...»1: 
Որ պես լեզ վի տա րած ման գոր ծուն մի-
ջոց ներ՝ Ա ճա ռյանն ա ռանձ նաց նում է 
դպ րո ցը, լրագ րու թյու նը, թատ րո նը, 
եր գերն ու վե պե րը և ան դրա դառ նում 
սրան ցից յու րա քան չյու րին ա ռան ձին-
ա ռան ձին: Որ պես ազ գային դպ րո-
ցի հիմ նադ րի՝ Ա ճա ռյա նը հս տա կո րեն 
նշում է Շնորհք ա մի րայի ա նու նը: Վեր-
ջինս իր սե փա կան մի ջոց նե րով 1790 թ. 
Պոլ սում հիմ նում է ա ռա ջին հայ կա կան 

1 Տ.Շահբազյան,Արևմտահայաշխարհա բա-
րիառաջացումը,Ե.,1963,էջ179:

վար ժա րան նե րը և ի լրումն` « մի դպ-
րոց էլ ա ղջ կանց հա մար», ո րոնց թի վը 
մեկ դար ան ց գե րա զան ցում էր 53-ը: 
Հետ ևա բար դպ րո ցա շի նու թյան գոր-
ծըն թա ցը և նույն այս դպ րոց նե րում 
ազ գային ար ժեք նե րի ու հատ կա պես 
նոր զար գա ցող լեզ վի տա րա ծումն ու 
մաք րու մը լայն ըն թացք են ստա նում: 
Ազ գային դպ րոց նե րի ա վե լաց մա նը 
զու գըն թաց՝ լրագ րու թյու նը ևս ա վե լի 
գոր ծուն ըն թացք է ստա նում հատ կա-
պես Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում: Զմյուռ-
նի այի «Ար շա լոյս Ա րա րա տե ա նը», Վե-
նե տի կի Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան 
կող մից հրա տա րակ վող « Բազ մա վե-
պը», Պոլ սի պատ րի ար քա րա նի պաշ-
տո նա թերթ « Մա սի սը» (նախ կի նում՝ 
« Սուր հան դակ», ա պա` « Հա յաս տան») 
և մյուս հայ կա կան թեր թե րը փոր ձում 
են մաք րել և տա րա ծել նոր գրա կան 
լե զուն: Այս ա ռու մով Ա ճա ռյա նը հատ-
կա պես ը նդ գծում ու ա ռանձ նաց նում 
է « Մա սիս» պար բե րա կա նի դե րը գի-
տա կան, գրա կան և այլ ո լորտ նե րի 
վե րա բե րյալ հայե րեն բազ մա թիվ նո-
րա կերտ բա ռե րի ստեղծ ման գոր ծում, 
ի նչ պես նաև դարձ վածք նե րի կազմ ման 
ու տա րած ման հար ցում: Եվ որ պես այս 
պար բե րա կա նի ու նե ցած դե րի հս տակ 
ու ը ստ ար ժան վույն գնա հա տա կան` 
Ա ճա ռյա նը մատ նան շում է. «և ե թե այ-
սօր հայերս ու նինք քիչ թե շատ մշակ-
ված լե զու, կա նո նա վոր գի տա կան ու 
պաշ տո նա կան լե զու, ա պա այդ բա նում 
զգա լի դեր է խա ղա ցել « Մա սի սը»2: Այս 
գնա հա տա կա նը թերևս չա փա զան ցու-
թյուն չէ, բայց այս պի սի դեր կա րող 
ե նք վե րագ րել նաև « Բազ մա վե պին», 
« Հան դես ամ սօ րե ային», քա նի որ հենց 
այս պար բե րա կան ներն է ին նպաս տում 
և ի րա կա նաց նում նոր գրա կան լեզ վի 
կա յա ցու մը որ պես ազ գային հա ղոր-
դակց ման նոր ձև, և նրանց է ջե րում 
է ին ստեղծ վում, մշակ վում ու գոր ծա-

2  Տե՛սՀ.Աճառյան,Հայոցլեզվիպատմություն,
Ե.,հ.2,1951,էջ494:
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ծու թյան լայն ո լորտ ներ ստա նա լով՝ 
տա րած վում զա նա զան բա ռեր, ո ճեր, 
քե րա կա նա կան կա ռույց ներ և այլն: 

Անդ րադառ նա լով լեզ վի տա րած-
ման գոր ծում թատ րո նի դե րին` Ա ճա-
ռյա նը փաս տում է, որ սկզբ նա կան 
շր ջա նում թատ րոն աս վա ծի շր ջա նակ-
նե րը բա վա կա նին նեղ է ին, և ներ կա-
յա ցում նե րը տե ղի է ին ու նե նում սահ-
մա նա փակ հան րու թյան հա մար, բայց 
թատ րո նի դե րա կա տա րու թյու նը ևս 
մե ծա նում է ար դեն 1858 թվա կա նից 
սկ սած, ե րբ Պոլ սում հիմն վում է ա ռա-
ջին հայ կա կան կա նո նա վոր թատ րո նը: 
Փաս տո րեն, այ նու հետ « թատ րո նը դար-
ձավ հայ աշ խար հա բար գրա կան լեզ-
վի տա րած ման գլ խա վոր մի ջոց նե րից 
մե կը, հատ կա պես մեծ քա ղաք նե րում»1: 

Ու շագ րավ են նաև եր գի ու նե ցած 
դե րը նոր  գրա կան լեզ վի տա րած ման 
գոր ծում և Ա ճա ռյա նի վե րա բեր մուն քը 
դրան: Նա նշում է, որի տար բե րու թյուն 
նա խորդ շր ջան նե րի, ե րբ հայե րի եր գե-
րը հիմ նա կա նում ե կե ղե ցա կան գրա-
բար շա րա կան ներ ու տա ղեր է ին կամ 
էլ թուր քե րեն ա շու ղա կան եր գեր, 19-
րդ դա րի կե սից դրանք ար դեն գրա կան 
աշ խար հա բա րով ազ գային եր գեր է ին: 
Բնա կա նա բար, այս եր գե րի մի ջո ցով 
ևս լե զուն հղկ վում ու, ա մե նա կար ևո-
րը, դառ նում էր հա յու թյան լայն զանգ-
ված նե րի կող մից գոր ծա ծե լի: Վեր ջա-
պես Ա ճա ռյա նը փաս տում է. «Դպ րո ցի 
և ա շա կեր տու թյան մի ջո ցով ազ գային 
եր գը մտավ տուն և հայ ըն տա նիք նե-
րի սի րե լի զբո սան քը դար ձավ… Ա մեն 
ա շա կերտ ու ներ իր ծո ցի եր գա րա նը: 
Եր գում է ին թե՛ ա րևմ տյան և թե՛ ար-
ևե լյան գրա կան բար բա ռով եր գեր…»2: 
Ա կն հայտ է, որ ազ գային եր գը աշ խար-
հա բա րով էր, և այս ճա նա պար հով ևս 
այն մտ նում էր ը նդ հա նուր գոր ծա ծու-
թյան ո լորտ: Անդրադառնալով վե պին` 

1 Տե՛սՀ.Աճառյան,Հայոցլեզվիպատմություն,
Ե.,հ.2,1951,էջ495:

2 Նույնտեղում,էջ495:

Ա ճա ռյա նը փաս տում է, որ ժո ղովր դի 
շր ջա նում վե պը գե րա դա սե լի էր կրո-
նա կան, բա նաս տեղ ծա կան ժան րե րի 
հա մե մա տու թյամբ՝ նրան ցում գե րակշ-
ռող ար կած նե րի, դա վադ րու թյուն նե րի, 
գո ղու թյուն նե րի, սպա նու թյան և նմա-
նա տիպ թե մա տի կայի առ կա յու թյան 
պատ ճա ռով: Հենց այս էր դր դիչ ու ժը, 
որ այս շր ջա նում թարգ մա նա կան գոր-
ծը լայն տա րա ծում գտավ, և թարգ-
ման վում է ին ֆրան սի ա կան սո վո րա-
կան վե պե րը: Ար դյուն քը ե ղավ այն, 
որ « ժո ղո վուր դը կար դաց, լա փեց այդ 
վե պե րը ան հուն հե տաքրք րու թյամբ. 
ըն թեր ցա նու թյու նը պա հանջ դար ձավ, 
և այդ ըն թեր ցա սի րու թյան ար դյունքը 
ե ղավ աշ խար հա բար գրա կան հայե րե-
նի հա մա տա րած ու սու մը»: 

Այս պի սով՝ Ա ճա ռյա նը բա ցա հայ-
տում է ա րևմ տա հայե րե նի ձևա վոր ման 
ու զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը 
և ցույց է տա լիս նրա մաքր ման, կա-
նո նա վոր ման ու տա րած ման ու ղի նե րը` 
իր ար տա հայ տած կար ծիք նե րով հիմք 
դառ նա լով հե տա գա ու սում նա սի րու-
թյուն նե րի հա մար:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
18.03.2015
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АШХАРАБАРАВРАБОТАХАЧАРЯНА.
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Ереванский государственный университет, фи ло ло ги чес кий фа куль тет, аспирант

В данной статье рассматривается период формирования западногоармянского ашхарабара 
и его становление как полноправной ступени развития  в истории армянского языка на основе 
работ Ачаряна. В статье подчеркивается не только исторические и культурные предпосылки 
при выборе константинопольского диалекта как краеугольного камня при формировании  ново
го официального языка, но прежде всего именно внутрилингвистические особенности данного 
диалекта как наиболее отчетливо передающих мироощущение народа, в виду сохранившихся в 
нем наиболее древних языковых средств;, описывается систематизация нового литературного 
армянского языка и следующую за ней адапатацию и распространение среди широких масс.
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This article studies the period of the formation of Western Armenian Ashkharabar and its 
becoming  as  a competent stage in the history of the Armenian language based on Acharyan studies. 
The article emphasizes not only the historical and cultural background when selecting Constantinople 
dialect as a cornerstone in the formation of a new official language, but most of all it linguistic 
features of the dialect as the most clearly transmit the worldview of the people, since it preserved 
the most ancient language means ;, article also describes the  systematization of the  new literary 
Armenian language and its following adapatation and dissemination among the masses.
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DIAGRAM INSTRUCTION AS A METHOD TO BETTER GRAMMAR SKILLS

Although we think of instruction in 
English grammar as a traditional part of 
education, it is in fact a relatively recent 
phenomenon and it has a central place 
within the curriculum for only about the 
last hundred years. The changing role of 
grammar is in large part due to changing 
attitudes toward the language itself. The 
methods for teaching grammar to a class 
of college students are not those most 
appropriate for  primary and secondary 
students. Wisdom and discretion must be 
used in formulating our plans of instruction. 
We must also consider our goals carefully.

Key words: understanding and 
appreciation, diagram, scheme, 
grammar skills, wisdom and discretion, 
direct instruction, applied grammar, 
constructions, tools and competence.

Different methods are appropriate when 
teaching applied grammar (grammatical 
knowledge that students apply in their 
reading and writing). Applied grammar is best 
taught by teaching, reading, and writing. As 
students become more experienced readers 
and writers, their unconscious grammatical 
knowledge improves as well. There is no 
point in teaching grammar if students do 
not understand it, or even worse, if they 
detest it. Grammar should be made clear 
enough for students to understand, it should 

be interesting and fun as well. How well 
grammar is taught depends on the wisdom 
and skills of the teacher. Students should 
not simply be told about grammar, they 
should do grammar for themselves. We can 
adapt similar methods of discovery to the 
abilities and needs of any great level. We 
must keep grammatical analysis sufficiently 
simple so that they can be understood by 
other students. The purpose of applied 
grammar study is to help students develop 
their language skills and the purpose of 
direct instruction is to provide the students 
with an understanding and appreciation of 
the English language. 

Primary and secondary school students 
do not need a sophisticated command of 
theoretical grammar. Instead, they really 
need to understand general principles 
about language and to be acquainted with 
the major grammatical constructions of the 
English language.

Diagrams can be a useful tool because 
they make structures clear but they are 
not an end themselves. It is not important 
either to understand all details particularly 
when those details are complicated. If 
through their instruction students learn 
to speak, read and write with competence 
and confidence, if they gain a better 
understanding and love of the English 
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language and if they develop a curious and 
requiring attitude toward the language then 
their schooling will serve them well.

They will be well prepared for using the 
language in everyday life and they will be 
prepared for whatever advanced linguistic 
study they undertake in the future. 

Now I’d like to introduce some schematic 
diagrams which have proved to be useful in 
teaching English grammar.

QUESTION TAGS
Questions may be asked in more than one 

way. If the person who asks the question 
does not know the answer (if he is asking 
the question merely to obtain information), 
he will use the simple interrogative.

e.g. Is he busy?
     Did he go to Rome?
Questions tags are short questions at 

the end of statements. They are mainly 
used in speech when we want to confirm 
something or when we want to find out if 
something is true or not.

Question tags are formed with the 
auxiliary or modal verb from the main 
sentence and the appropriate subject 
pronoun. When the verb of the sentence is 
in the present or past simple, we form the 
question tag with do, does or did and the 
subject pronoun. (see diagr.1)

e.g. a) Helen lives in the USA, doesn’t 
she?

     b) They sold their house, didn’t 
they?

A positive statement is followed by 
a negative question tag, and a negative 
statement is followed by a positive question 
tag (see diagr.1(2,3)).

e.g. a) She looks beautiful, doesn’t 
she?

      b) You don’t eat meat, do you?
In some cases, however, we ask questions 

to which we expect to receive the answer 
“Yes”. We ask the questions merely to 
have our ideas or beliefs confirmed. In such 
cases we make an affirmative statement to 

which is added an interrogative negative 
phrase. (see diagr.1.2)

e.g. a) Miss Green is very busy, isn’t 
she?

       b) Mr. Green went to Paris, didn’t 
he?

If we expect the answer “No” to our 
question, we make a negative statement to 
which is added an interrogative affirmative 
phrase. (see diagr. 1.3)

e.g. a) Miss Smith isn’t very busy, is 
she?

     b) Mr. Green didn’t go to Paris, 
did he?

Negation can be formed both by means 
of grammar (diagr. 1.4) and by means of 
lexics when the sentence contains a word 
with a negative meaning like never, hardly/
hardly ever, seldom, rarely, little, etc.(diagr 
1.4).

Some verbs/expressions form 
question tags differently.

• Something

Anything      aux. + it

Nothing

Everything

e.g. Something happened to him, didn’t it?

• Somebody

Anybody      aux. + they

Nobody

Everybody

e.g. Somebody helped her yesterday, 
didn’t they?

• This

aux.+ it
That     

e.g. This is my book, isn’t  it?
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• These

   aux. + they
Those 

e.g. Those are my books, aren’t  they?

• Imperative          will/won’t you

e.g. Open the door , will you?
      Don’t open the door, will you?
      Let him open the door, will you?      
      Let’s go to the cinema, shall we?

• I’d
(had) better ------------- , hadn’t  I?

(w ould) rather ---------- , wouldn’t  I? 

e.g. I’d better go there alone, hadn’t I?
       I’d rather do my shopping tomorrow, 

wouldn’t I?

• Discourse markers (softening and 
correcting)

I think

I believe

I suppose

I take it

I wonder

I reckon

I guess

I am afraid 

I feel

the subordinate clause 
predicate takes the 

   
e.g. I reckon/guess she doesn’t respect you, 
does she?

 I really feel she is making a mistake, 
isn’t she?

 I think Tom is a nice boy, isn’t he?
 I suppose he is clever, isn’t he?
 I am sure, he will come in the evening, 

won’t he?
 I take it, you won’t be coming then, will 

you?
  In that case he’ll have to get a new one 

made, won’t he?

DIAGRAM 1
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AGREEMENTS AND DISAGREEMENTS 
WITH REMARKS (Diagram 2)

Agreements with affirmative remarks are 
made with yes/so/of course + affirmative 
auxiliary. If there is an auxiliary in the first 
verb this is repeated. If there is no auxiliary 
do, does or did is used:

e.g. He goes swimming every day. Yes, 
he does.

   Living in Yerevan will be very 
expensive.Yes/of course, it will.

      That’s your mother.Yes/so it is.
Agreement with negative remarks are 

made with no + negative auxiliary.
e.g. I haven’t spoken to him yet.No, you 

haven’t,
        The book can’t have been translated.

No, it can’t.

    Mother mustn’t be angry.No, she 
mustn’t.

Disagreements with affirmative remarks 
are expressed by no/oh no + negative 
auxiliary.

e.g. They are leaving for London. –Oh 
no, they aren’t.

      There is a lot of work to do.No, 
there isn’t.

       You have been working very hard 
lately. –No, I haven’t.

Disagreement   with  negative  remarks 
are made with yes/oh yes + affirmative 
auxiliary.

e.g. Chocolate won’t make you fat.Oh 
yes, it will.

      There isn’t any sugar in my tea. Yes, 
there is.

     My alarm didn’t ring.Oh yes, it did.

DIAGRAM 2
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AFFIRMATIONS AND NEGATIONS (Diagram 3)
We can use so to avoid repeating a 

clause after the following verbs: be afraid, 
believe, expect, guess, hope, imagine, 
suppose, think, it seems/appears, etc.

e.g. ‘Is Alice going to be late? ‘I’m afraid 
so.’

      (=I’m afraid she is going to be late.)
We can form negations in two ways:
a) negative verb +so (I don’t expect so)
b) positive verb +not (I guess not)
The negative of the verbs appear, 

believe, seem and suppose is formed in 

either way.
e.g.’Is he leaving tonight? ‘I don’t 

suppose so.’ or ‘I suppose not.’
The negative of the verbs expect, 

imagine and think is usually formed with 
negative verb + so.

e.g. ’Is Helen working upstairs? ‘I don’t 
think so.’

The negative of the verbs be afraid, 
guess and hope is formed with positive 
verb +not.

e.g. ’Are you going on holiday this year?’
‘I’m afraid not.’

DIAGRAM 3

RESPONSES  WITH  NEITHER AND SO 
(Diagram 4)

In order to avoid unnecessary repetition 
in the construction we can use so and 
neither (nor) instead of too or also and 
either .Suppose that we wish to declare that 
a statement concerning one person or thing 
is equally true concerning another person 

or thing (or other people or things).
e.g I can go there and you can go there 

too..
In the above sentence the words go 

there  are unnecessarily repeated. Instead 
we can use other structures.

1. I can go there and you can too.
2. I can go there and so can you.
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DIAGRAM 4
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But  after so the subject and the  auxiliary 
verb must be inverted.

 e.g. I saw the airship.
1. My friend did too. or
2. So did my friend.
Another construction, similar to that 

with so which has just been described, is 
the construction with nor or neither. In this 
nor or neither is used instead of not ……
either. We use this construction to declare 
that a statement that is untrue concerning a 

person or thing is equally untrue concerning 
another person or thing (or people or 
things). As in the case of so, the subject 
and the auxiliary verb are inverted after 
neither or nor.

e.g. I  cannot go there. You cannot go 
there either.

    1. I cannot go there. You cannot 
either.   or 

     2. I cannot go there. Neither (nor) 
can you. 
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Ս ԽԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏԻ ՐԱ ՊԵՏ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ

 ԳՈ ՀԱՐ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ Գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա, Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն,  

ու սում նա կան մա սի գլ խա վոր մաս նա գետ, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ան գլե րենի ու սուց ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման մի  
քա նի սխե մա ներ, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում ա պա ցու ցել են ի րենց ար դյու նա վե տու
թյու նը: Ու սա նող նե րի հա մար տվյալ սխե մա նե րի գոր ծա ծու թյու նը լեզ վի ու սուց ման տար
բեր է տապ նե րում կար ևոր մե թոդ է` ը մբռ նե լու քե րա կա նու թյան գլ խա վոր սկզ բունք նե րը:  
Սխե մա ներն ա վե լի մատ չե լի են դարձ նում քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի ու սու ցու մը և օգ
նում են ու սա նո ղին ա վե լի վս տա հո րեն օգ տա գոր ծե լ գի տե լիք ներն ա ռօ րյա կյան քում և հե
տա գա ա վե լի խոր ու սում նա սի րու թյան գոր ծըն թա ցում:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 14.03.2015

ОБУЧЕНИЕСХЕМ,КАКМЕТОДОВЛАДЕНИЯ 
ГРАММАТИЧЕСКИМИНАВЫКАМИ

ГОАР ГРИГОРЯН
Национальная Академия Наук РА,

Международный Научно-Образовательный Центр,
глвный специалист учебной части, преподаватель английского языка,

кандидат филологических наук

В данной статье рассматриваются некоторые схемы, которые зарекомендовали себя как 
весьма продуктивные в деле развития навыков при изучении английского языка. Использо
вание приведенных схем является важнейшим средством для понимания основных грамма
тических явлений на разных этапах изучения языка.

Схемы упрощают синтаксические конструкции и являются хорошим подспорьем для 
всех yчащихся, которые в далнейшем будут обращаться к ним как в обыденной речи, так и 
при более глубоком узучении иностранного языка.
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 This paper aims to highlight the role of 
English both as a global language and the 
language of modern technology. Technology 
and English language education are related 
to each other. It discusses different 
approaches and techniques which can assist 
English language students to improve their 
learning skills by using modern technology 
in teaching English and using English in the 
investigation of modern technologies. Among 
these techniques are online English language 
learning web sites, computer assisted language 
learning programs, presentation software, 
electronic dictionaries, chatting and e-mail 
messaging programs, listening CD-players, 
and learning video-clips.

 English is considered a world language, 
especially in such areas as science and 
technology. Access to knowledge is the 
business of education. The role of English as 
the language of trade, finance, education and 
technology has grown into a development 
strategy in the 21st century, with the 
increasing recognition of its importance. The 
English language skill has become a necessity 
for establishing linkages with the rest of 
the world in international trade, economic 
development, education and even in the 
use of new technology. Undeniably, English 
has played a central role as the common 
international language in linking people who 
have different mother tongues. Although it 
ranks second only in terms of number of 
speakers, English is far more worldwide in its 
distribution than all other spoken languages. 
It is an official language in 52 countries as 
well as many small colonies and territories. In 
addition, 1/4 to 1/3 of the people in the world 
understands and speaks English to some level. 

It has become the most useful and important 
language to learn for international travel, 
debates, international meetings and is now 
the de facto lingua franca of diplomacy. [1] 
About 75% of the world’s mail, telexes, and 
cables are in English. Approximately 60% of 
the world’s radio, TV programs, games are 
in English. About 90% of all Internet traffic 
is as well. Even host computers, phones are 
English dominated.

 Watson provides five reasons for English 
as a global international language: [2]

flexibility of the English language itself, 
which has been prepared to absorb words 
from many different languages; 

the process of economic globalization, 
part of which is the process of control of 
aspects of the global economy and hence an 
external penetration of internal economies 
by transnational corporations, the media and 
international organizations;

the economic dominance of the United 
States and the influence of US culture spread 
around the world;

the growth of mass tourism and advertising 
has advanced the spread of English;

 Key words and expressions: the English 
language, English and technologies, English as 
a global language.

 Technology and English language 
education are related to each other. During 
the sixties and seventies of the last century 
English language learning laboratories were 
being used in various educational institutions. 
The traditional language laboratory was 
consisted of a number of small cabinets, 
provided with a cassette deck, a microphone 
and a headphone for each one. Teachers 
use a central control panel to monitor their 
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students’ interactions. The main advantage 
of that type of technology was that verbal 
behavior of students would help them 
to quickly learn the second language. 
The students’ skills can be enhanced by 
encountering more practical drill problems. 
Although the language laboratory was a 
positive step in linking technology and English 
Language and Literature Studies, language 
education, this technique was actually tedious 
and boring for learners. Also, there were 
minimal interactions between the teacher 
and his students. Computer assisted language 
learning (CALL) software has provided another 
teaching tool for second language education. 
The use of computers in English language 
classroom is useful for both teachers and 
learners. [3] Currently, there are numerous 
software application programs available such 
as vocabulary, grammar and pronunciation 
programs, spelling check utilities, electronic 
workbooks, reading and writing programs, 
and different learning packages to assist 
instructors in creating tutorial exercises to 
enhance their English language courses. 

The tradition of English teaching has been 
drastically changed with the remarkable 
entry of technology. Technology provides so 
many options as making teaching interesting 
and also making teaching more productive in 
terms of improvements. Technology is one 
of the most significant drivers of both social 
and linguistic change. The use of English 
language has increased rapidly after 1960. At 
present, the role and status of English is that 
it is the language of social context, political, 
socio cultural, business, education, industries, 
media, library, communication across borders, 
and key subject in curriculum and language 
of imparting education.

 English being the primary language of 
research and development and science and 
technology, having English language skill is of 
critical importance in terms of acquiring and 
deepening IT knowledge and being a part of 
modern society.

 A good number of English literature 

suggests a strong link between globalization 
and ICT technology. ICT is regarded as one 
of the principal drivers of the process of 
globalization. ICT however may lead to a 
form of virtual economic integration based 
on non-spatial complementarities, as the 
communication barriers to exchange are 
reduced. One obvious complementarity is a 
common language. Promotion of localization 
may occur because of the virtual economic 
integration of language groups separated 
across space that ICT makes possible. 

 English Language Teaching has been 
with us for many years and its significance 
continues to grow, fuelled, partially by the 
Internet. Graddol’s study (2000) suggests 
that in the year 2000 there were about a 
billion English learners but a decade later the 
numbers doubled. The forecast points to a 
surge in English learning, which has peaked 
in 2010. The same study indicates that over 
80% of information stored on the internet is 
in English. For the first time there are more 
Non-Native than Native users of the language 
and diversity of context in terms of learners, 
age, nationality, learning background etcetera 
has become a defining characteristic of ELT 
today. With the rapid development of science 
and technology, the emerging and developing 
of multimedia technology and its application 
to teaching, featuring audio, visual, animation 
effects comes into full play in English class 
teaching and sets a favorable platform for 
reform and exploration on English teaching 
model in the new era. [4]   

 Technological innovations have gone hand 
in hand with the growth of English and are 
changing the way in which we communicate. 
It is fair to assert that the growth of the 
internet has facilitated the growth of the 
English language and that this has occurred 
at a time when computers are no longer the 
exclusive domains of the dedicated few, but 
rather available to many. With this there 
has been a very significant proliferation of 
literature regarding the use of technology in 
teaching English language.
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 The importance of technology in our 
everyday and academic lives is increasing. 
“Technology has become a powerful catalyst 
in promoting learning, communications, and 
life skills for economic survival in today’s 
world”. We are all familiar with the important 
promises of technology: It will make our 
students smarter and it will do it faster and 
cheaper than ever before. Technology is a 
powerful tool with enormous potential for 
paving high-speed highways from outdated 
educational systems to systems capable of 
providing learning opportunities for all, to 
better serve the needs of 21st century work, 
communications, learning, and life. [5] With 
the development of modern technology 
it has become easier to organize learning 
process. New technologies are more portable 
and effective in use. We have an access to 
tremendous information which is available at 
the very moment we need it. 

 The use of technology in various fields has 
been so successful and beneficial for teachers 
to reach some particular goals especially in 
education and for those who are learning a 
foreign language and literature. In every step 
of our lives, the significance of technology 
is seen and enjoyed in these days. Web- 
based technologies and powerful internet 
connections provide various new possibilities 
for the development of educational 
technology. English is has attracted many 
people around the world, for the most part 
due to the globalization. Students learn faster 
and easier than before because of the use 
of technology in educational institutions. 
It is quite clear that English has become a 
necessity today. [6]

By English learning we mean language 
skills, the development of the main parts or 
elements of the language which are speaking, 
listening, reading, and writing. 

Listening is defined as the process of 
identifying and understanding the speech of 
the speakers. It involves understanding the 
speaker’s accent or pronunciation, speaker’s 
grammar and vocabulary, and comprehension 

of meaning. The listener should be capable of 
doing these things at the same time. Therefore, 
listening is very important in the process 
of second language education. Listening 
is considered as a principal language skill. 
Through listening people can acquire a large 
portion of their education, their information, 
their ideas, and their understanding of the 
world. As an input skill, listening plays a 
vital role in student’s language development 
(Saricoban, 1999). The use of modern 
technologies in listening problems provides 
students with visual and voice inputs which 
can enhance their information and ideas, and 
develop their listening skills Computer-based 
listening tests are very important in reinforcing 
the understanding skills of the listener. CD-
ROM based learning films can also provide 
significant advantages over the traditional 
methods. There are a lot of records of native 
speakers that help the learner to go deeper.

Reading is the process of understanding a 
written text by the learner. It is an important 
input skill which depends on the vocabulary 
and background knowledge of the learner 
in the second language. During the reading 
process, the English language learner can 
improve his vocabulary and terms, acquire 
new information and ideas, and enhance his 
real-world knowledge. Several methods can 
be utilized to improve the reading ability of 
the learner through the use of technology. 
Computers can raise the interest of reading 
for learners by the use of simple and easy 
to understand text. Reading-based computer 
programs can be used to improve the word 
vocabulary, fluency, and comprehension 
of the students. This also can enable 
English language students to increase their 
interaction with texts, pay their attention to 
individual needs, and enhance their abilities 
to read texts. The Internet is certainly a 
modern technological way for persons hope 
to develop their English language skills. There 
are many Internet web sites prepared solely 
to enhance the reading abilities of English 
language learners. There are also a huge 



290

number of resources available in the form of 
newspapers, magazines, journals, electronic 
libraries, dictionaries, encyclopedias, and 
newsletters. With the help of modern 
technologies we can quickly find a text which 
will be suitable for our demands, abilities and 
knowledge.

Use of Speech Synthesis Programs Modern 
computer programs can generate voice 
signals and decode human sound. These 
types of programs are defined as artificial 
intelligence computer programs and can be 
a very useful tool for improving the speaking 
capability. Practicing with such programs will 
strengthen vocabulary and pronunciation 
abilities as well. One can record our voice 
and later check pronunciation, grammar, etc. 

The writing process can be very difficult 
for learners of English language as they must 
do tasks like generating ideas, organization, 
and perfect use of grammar and vocabulary. 
The use of modern technologies, computers 
and graphics-based programs can make the 
writing task much easier and enjoyable, and 
can make them express their thoughts more 
clearly. Grammar skills can also be improved 
with the aid of word processing programs. 
The learner can highlight a specific part of the 
written text through underlining, bolding, 
italicizing, or changing the font size and color 
of the text with the aid of these programs 
which have the capability of automatically 
checking the spelling and grammar. So, the 
use of the computer as a tool in studying 
grammar is much more motivating for the 
student than the process of traditional writing 
with a paper and a pencil. 

New technologies provide more tools than 
ever before for adult learners to hone their 
language skills through autonomous reading, 
listening, writing, and interaction. There is 
also a wide range of new hardware available 
to assist in these tasks, from low-cost net 
book computers to highly interactive tablets 
such as the iPad, tablets to a wide variety of 
smart phones. Adult language learners are a 
population with diverse needs who have a 

combination of functional, vocational and/
or academic purposes for study, and who 
enter programs at beginning, intermediate 
or advanced levels with varied proficiencies 
in different skill areas. The emerging 
technologies described provide flexible 
means to developed language and literacy 
skills through authentic communication, 
collaboration and networking. They represent 
autonomous learning tools that can be placed 
in the hands of each individual learner, thus 
offering excellent ways to meet the needs of 
diverse students.

Need for education is inevitable even 
if it isn’t necessary under law. Life is not 
static, change is the law of nature and 
every educational organization has to keep 
pace with changing environment, which is 
beyond human control. One has to update 
his knowledge to keep the activities under 
his direction and suitable guidance. Every 
educational organization needs to have 
well teachers and experienced people to 
perform the activities that have to be done. 
Teachers are creative, intelligent people, and 
once they learn to use technology in their 
professional lives – for keeping records, for 
creating documents, and for enhancing their 
own learning - they will soon discover the 
many ways in which technology can enhance 
what they are doing with their students. As 
with anyone involved in education, student 
or teacher, a personal growth plan should 
always be included. One never develops 
socially, intellectually, or academically, 
without consistently learning new things and 
striving to further oneself. [7]

Thus, English learning is important and 
essential from different point of views. English 
is used both in everyday communication and 
world conferences, discussions, meetings. 
It is the language of technology where we 
can gain double benefit: the one is learning 
English through technology and the second is 
learning technology through English.

Article submission date: 19.03.2015
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ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
 ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԼԵ ԶՈՒ

 ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, ռո մա նա գեր մա նա կան ֆա կուլ տետ,  

ան գլե րեն լեզ վի և գրա կա նու թյան ամ բի ոն 

21րդ դա րում ան գլե րե նը ա ռաջ նային տեղ է գրա վում աշ խար հի լե զու նե րի մեջ՝ հա մար
վե լով կր թու թյան, տն տե սու թյան, նո րա գույն տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի, ին տեր նե
տի, հա ղոր դակց ման լե զու: Այն ա ռաջ նային է հա մար վում իր ար ձա նագ րած ա ճով օգ տա տե րե
րի շար քում, ո րը տա րեցտա րի կրկ նա պատկ վում է: Լեզ վի ա ճին և զար գաց մա նը նպաս տում է 
նաև ին տեր նե տը, նո րա գույն տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա ռումն ու տա րա ծու մը: 
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В XXI веке английский язык занимает ведущее место в системе мировых языков, высту
пая в качестве коммуникативного языка в сфере образования, экономики, новейших инфор
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ствует также интернет, как и применение и распространение новейших информационных 
технологий.
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discourse. It is clear that language can be 
considered as an invaluable treasure that 
tells very much about the world of which 
human beings are real masters. Through 
decades, people have ceaselessly enriched 
and diversified linguistics with many new 
concepts. Among them, the concept of using 
euphemisms and doublespeak becomes 
more and more common in present day 
language.

 Key words: euphemisms, doublespeak, 
political correctness

 Language is the glue that holds all human 
beings together. Without language we 
would have no nations, no human society 
of any kind. Human society can exist only 
because of the phenomenon of language. 
It is like the air we breathe-pure and 
absolutely essential for our survival. With 
language humans can and have survived, 
sometimes to the detriment of many non-
language capable species. Language builds 
culture and society, as well as provides 
the means for survival in an often hostile 
environment. Euphemisms and doublespeak 
are of crucial interest in our everyday life 
and reality, as they are widely spread and 
used in every sphere of social, political and 
institutional life.

 1The word euphemism comes from the 
Greek word εúφημία  (euphemia), meaning 
“the use of words of good omen”, which 
in turn is derived from the Greek root-
words eû (εú), “good, well” and phėmē 
(φήμη) “prophetic speech; rumour, talk”. 
Etymologically, the  eupheme is the 
opposite of the blaspheme “evil-speaking.” 

1  http://en.wikipedia.org/wiki/Euphemism

The term euphemism itself was used as a 
euphemism by the ancient Greeks, meaning 
“to keep a holy silence” (speaking well by 
not speaking at all)

 2Euphemism is a mild or indirect word or 
expression substituted for one considered 
to be too harsh or blunt when referring to 
something unpleasant or embarrassing.

 There are hundreds of euphemisms 
used daily for to die, a few of which are 
pass on/away, go to one’s final rest, and 
depart/depart this life. Two of the most 
notorious euphemisms for genocide are 
the Final Solution and ethnic cleansing. 
Euphemisms that elevate the language of 
occupational titles include, for example, 
sanitation engineer for garbage collector, 
and those that elevate rather harsh-
sounding institutional names include 
correctional facility for prison.

 In cognitive terms, euphemisms are used 
when one wants to name things without 
calling up a mental picture of them. The 
aim of using euphemisms is to strike at a 
person’s imagination. Euphemisms do not 
form complete pictures in the mind, nor do 
they completely define an event or object. 
Without a complete definition, the ability to 
understand the true meaning of a statement 
is obscured. Though euphemizing is now 
an accepted and established practice, it has 
acquired a dubious connotation in light of 
its tendency to deliberately disguise actual 
meanings of words in political discourse. 

 Euphemisms are common in job titles; 
some jobs have complicated titles that 

2  http://www.oxforddictionaries.com/definition/
english/euphemism
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make them sound more impressive than the 
common names would imply. For example, 
window washer-vision clearance engineer, 
lorry driver- logistics manager, plumber- 
fluid transfer engineer, substitute teacher-
teacher on call, etc.

 Many of these euphemisms may include 
words such as engineer, though in fact the 
people who do the job are not accredited 
in engineering. Extreme cases, such as 
sanitation engineer for janitor, or vision 
clearance engineer for window cleaner, are 
cited humorously more often than they are 
used seriously. Less extreme cases, such 
as custodian for janitor or administrative 
assistant for secretary, are considered more 
terms of respect than euphemisms.

 The war on terror has brought a 
number of euphemisms intended to blur 
legal boundaries to justify illegal treatment 
of American citizens or detainees from 
other nations. Among them are unlawful 
combatants or enemy combatants rather 
than prisoners of war or criminals.The 
former terms offer none of the basic 
protections democratic nations have come 
to expect from their governments while the 
traditional titles bring with them certain 
rules and standards governing human 
treatment.

 
William Lutz, an English professor at 

Rutgers University, a champion of rhetorical 
canons and the art of clear writing across 
numerous discourses, focuses his work on 
ethical considerations in using euphemisms, 
what he calls “the morality of rhetoric.” 
Lutz defines euphemisms as inoffensive or 
positive words (or phrases) we use to soften 
a harsh, unpleasant or distasteful reality . 
He makes an immediate distinction between 
euphemisms proper and doublespeak: 
“When a euphemism is used to deceive, it 
becomes doublespeak.” The sole purpose of 
doublespeak is “to make the unreasonable 
seem reasonable, the blamed seem 
blameless, the powerless seem powerful.”

 1The word doublespeak was coined 
in the early 1950s. It is often incorrectly 
attributed to George Orwell and his 
dystopian novel Nineteen Eighty-Four. 
The word actually never appears in that 
novel; Orwell did, however, coin Newspeak, 
Oldspeak, duckspeak (speaking from the 
throat without thinking ‘like a duck’) and 
doublethink (holding “...simultaneously 
two opinions which cancelled out, knowing 
them to be contradictory and believing 
in both of them...”), and his novel made 
fashionable composite nouns with speak as 
the second element, which were previously 
unknown in English. It was therefore just 
a matter of time before someone came up 
with doublespeak.

 Newspeak was the official language used 
to express the ideas of doublethink.

 2Duckspeak has no meaning.With 
duckspeak it makes no difference what 
the subject is, “Whatever it was, you could 
be certain that that every word of it was 
pure orthodoxy...”.After all, “it was not the 
man’s brain that was speaking;it was his 
larynx. The stuff that was coming out of him 
consisted of words but it was not speech 
in the true sense; it was a noise uttered 
in unconsciousness, like the quacking of a 
duck”. With the efficient use of duckspeak, 
the speaker can ensure orthodoxy, which 
“means not thinking- not needing to think. 
Orthodoxy is unconsciousness.”

 3Doublespeak is language deliberately 
constructed to disguise or distort its actual 
meaning, often resulting in a communication 
bypass. Such language is often associated 
with governmental, military, religious, and 
corporate institutions and its deliberate use 
by these is what distinguishes it from other 
euphemisms. Doublespeak may be in the 

1  h t t p : / / w w w . s o u r c e w a t c h . o r g / w i k i .
phtml?title=Doublespeak

2  Lutz, W., The New Doublespeak: Why No 
One Knows What Anyone’s Saying Anymore, Harper 
Perennial, New York, 1997,55p

3  http://www.answers.com/topic/doublespeak-2
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form of bald euphemisms (“downsizing” 
for “firing of many employees”, “enhanced 
interrogation techniques” for torture) 
or deliberately ambiguous phrases (“wet 
work” for “assassination”, “take out” for 
“destroy”). 

1Doublespeak can be classified into 
several different types. Being able to 
recognize the different forms doublespeak 
can take you will be able to spot doublespeak 
more easily. 

euphemism 
words that attempt to soften, hide, 

or distort reality by putting the thing 
described into a better light, making the 
object it describes sound less frightening, 
less threatening, or less offensive 

Examples of Euphemisms
categorical inaccuracy or terminological 

inexactitude: a lie 
constructive dismissal, voluntary 

severance, vocational relocation, or career 
assignment and relocation: fired or laid off 
the job 

senior citizen or the chronologically 
advantaged: old 

jargon 
specialized language used by a particular 

professional, trade, or hobby group; this 
specialized language used in discourse with 
lay audiences; overly-complex terms used 
to impress others

Examples of Jargon
organoleptic analysis: the act of smelling 

something 
fused silicate: glass 
distributionally conservative notions: 

conservative economic policies
gobbledygook 
many long, sophisticated words (think 

“gobs of words”) used in long, convoluted 
sentences to confuse the audience and 
hide the real issue of the discourse  
Example of Gobbledygook

1 http://www.damronplanet.com/doublespeak/
TypesofDoublespeak.htm

Here’s a classic piece of gobbledygook 
from Alan Greenspan. (It’s OK to laugh 
when you read this. As Lutz mentions, if 
we all laughed at statements such as these, 
perhaps the people making the statements 
would be forced to quit.) 

It is a tricky problem to find the 
particular calibration in timing that would 
be appropriate to stem the acceleration in 
risk premiums created by falling incomes 
without prematurely aborting the decline 
in the inflation-generated risk premiums. 

inflated language 
puffed-up, important-sounding words 

used to give commonplace things and 
events an elevated, glowing appearance. 
Examples of Inflated Language

negative patient care outcome: the 
patient died 

mental activity at the margins: insanity 
reutilization marketing yard: junkyard 
According to W. Lutz doublespeak is 

language that pretends to communicate 
but really doesn’t. It is language that makes 
the bad seem good, the negative appear 
positive, the unpleasant appear attractive 
or tolerable. Doublespeak is language that 
avoids or shifts responsibility, language that 
is at variance with its real or purported 
meaning. It is language that conceals or 
pre vents thought; rather than extending 
thought, doublespeak limits it.

As doublespeak fills the public discourse, 
people have become more and more 
hardened to its presence. Their tolerance 
for doublespeak has increased along with 
the growth of double speak. Even the 
simpler examples of doublespeak such as 
“sales credits” for bribes and kickbacks, 
“mental activity at the margins” for insanity 
can insult our intelligence, corrupt public 
discourse, and ultimately undermine that 
which holds people together as a nation. 
Doublespeak is not an accident or a “slip 
of the tongue”, it is a deliberate, calculated 
misuse of language. Lutz gives the following 
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attributes of doublespeak:
misleads
distorts
deceives
pretends to communicate
makes the bad seem good
avoids or shifts responsibility
makes the negative appear positive
creates a false verbal map of the world
limits, conceals, corrupts and prevents 

thought
makes the unpleasant appear attractive 

or tolerable
turns lies told by politicians into 

“strategic misrepresentations”
creates incongruity between reality and 

what is said or not said

1Chomsky noted that “to make sense of 
political discourse, it’s necessary to give a 
running translation into English, decoding 
the doublespeak of the media, academic 
social scientists and the secular priesthood 
generally” 

Doublespeak is an effective use of 
language of power, the language of control, 
the language of manipulation. It can infect 
and destroy the function of language, 
which is communication between people 
and social groups. Everybody should pay 
attention to the quality of the language 
he or she uses for communication to take 
place. If some people or groups use their 
own language of doublespeak that hides 
the truth and misleads the receivers of the 
message, no honest and clear discussion can 
take place. Lutz notes,”...it is only through 
clear language that we have any hope of 
defining, debating and deciding the issues 
of public policy that confront us”.

 Language is the basis of all human 
communication, it forms the basis of 
all human actions. People think, make 

1  Chomsky, N., Necessary Illusions. Thought Control 
in Democratic Societies. South End Press, Boston, MA 
1989,119-120pp

decisions, express feelings and thoughts 
on different items only with the help of 
language. The language people use in 
everyday life influences what they think, 
helps to shape opinions. Using language is 
so natural, so common, so essential that 
one uses it quite unaware of how it affects 
the way one perceives and makes meaning. 
2George Orwell states,”...if thought corrupts 
language, language can also corrupt 
thought”.

Not only can the language of 
doublespeak corrupt thought and affect the 
ability to communicate, it can also destroy 
relationships by deteriorating trust. Nobody 
can bear to be deceived by government, 
media, advertising industry all the time. 
Little by little one begins to be distrustful 
toward these institutions. 

In the world of doublespeak, no word 
is used idly. Each word is carefully chosen, 
with its particular nuances and shades of 
meaning, to fulfill the mission of the speaker 
or writer.

William Lutz notes,” There is a difference 
between the “ world” and the words we use 
to talk about that world. On the one hand, 
there is the world, which consists of things, 
processes, and events. On the other hand, 
there are the names we create for these 
things, processes, and events. The two are 
quite separate and distinct and in no way 
connected, except as we choose to connect 
them. Naming things is an act of the human 
mind, a very creative act that has nothing 
to do with the “real” name of anything. Any 
name we choose to use comes from us, not 
from the thing itself or from nature”.

 One can call a person who sets off car 
bombs whatever he wants, it is his right. 
He can call that person a “terrorist” or a 
“murderer” but that doesn’t make those 

2  Orwell, G., Politics and the English Language, 
published in Cooley, Th., The Norton Templer. WW 
Norton and Company, New York, London, 1997,400p
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who set off the car bomb either “terrorist” 
or “murderer”. The use of the words 
“terrorist” and “murderer” tells about the 
political viewpoint of that people and little 
about the person who sets off the car bomb.

 Language occurs in a situation, a 
context, and the context in which language 
occurs creates the meaning communicated 
by the language. As researchers have 
pointed out, “meaning, rather than being a 
thing, becomes an event or operation. We 
shouldn’t think of meaning as a “thing” but 
as the result of a situation in which all the 
parts interact to create meaning. As the parts 
change and as the relation ships between 
the parts change, the meaning will change. 
Meaning is not static but dynamic. Words 
in one context or semantic environment 
can take on an entirely different meaning 
in another. A semantic environment is any 
situation in which language plays a role. A 
semantic environment is composed of 

1. the people using the language, both 
the speaker and the audience to whom the 
language is addressed; 

2. the purposes of both the speaker and 
the audience;

3. the language normally expected and 
used to achieve such purposes; and 

 4. the actual language used in a 
particular situation. 

In other words, who is saying what 
to whom, under what conditions and 
circumstances, with what intent, and with 
what results?

There are many kinds of semantic 
environments: science, law, politics, war, 
business, economics, religion, sports, and 
any number of others. Each of these is a 
context within which people use language 
to do something to or for, with or against 
other people. When we examine language, 
we should look at the language in terms 
of the semantic envi ronment in which it 
occurs, considering the relationship of 
the language to the situation in which it 

is used.”. 1Doublespeak occurs frequently 
when people use the language of one 
semantic environment in another. That’s 
why one should conclude whether the 
language he uses is appropriate for that 
environment or not. Lutz advises asking the 
following questions:

Who is saying what to whom?
Under what conditions?
Under what circumstances?
With what intent?
With what results?
According to him “this is as good a 

starting point as any when examining 
language, and especially when looking for 
doublespeak”.

 2It’s remarkable how much doublespeak 
we are subjected to each day. . . . the 
doublespeak emanating from Washington 
has never been more prevalent, more 
skillful, more insidious, or more potentially 
devastating than it is today. -Sal Marino

 3 “Once upon a time , politicians had 
beliefs, they had principles, they had 
a vision for a better world, and these 
beliefs, principles, and visions prompted 
them to run for office. And these same 
beliefs, principles, and visions formed the 
substance of their campaigns for office. 
Now, however, politicians have market 
researchers who take polls and conduct 
focus groups to find out what people think, 
what they want, or what they think they 
want. The results of this research become 
the beliefs, principles, and visions of 
politicians. Politicians adjust their beliefs to 
the results of the polls and focus groups by 
using doublespeak. Thus, politicians live in 
two worlds: the world of what they believe 
and the world they want the public to think 

1  Lutz, W., The New Doublespeak: Why No 
One Knows What Anyone’s Saying Anymore, Harper 
Perennial, New York, 1997,80-81pp

2 http://www.damronplanet.com/doublespeak/
Doublespeakiseverywhere.htm

3  Lutz, W., The New Doublespeak: Why No 
One Knows What Anyone’s Saying Anymore, Harper 
Perennial, New York, 1997,151-152pp
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they believe. In other words, they live in 
a constant state of cognitive dissonance, 
using doublespeak to resolve the continuing 
contradictions between words and actions, 
using doublespeak to explain and justify 
their actions, or to say that they didn’t do 
what they did, or what they did isn’t what 
we think they did.”

 George Orwell mentions, “Political 
language is designed to make lies sound 
truthful and murder respectable, and to give 
an appearance of solidity to pure wind”.

 Doublespeak also allows politicians to 
explain away the contradiction between 
their words and their actions. Saying 
one thing and doing another has become 
common practice for politicians.

 Doublespeak runs through the discourse 
on Iraq, terrorism and domestic matters to 
a point where it is hard to tell what is going 
on. Throughout the whole world politicians 
use doublespeak to conceal their misdeeds.

 All governments use doublespeak to hide 
their acts of violence. The U.S. government 
is no different from any other. In case of 
the language of war, a government wants 
to create a verbal map that is favorable, or 
at least tolerable; one that will lead those 
who must fight, die, and pay for the war 
to accept the war as rational, acceptable, 
reasonable.

Here are some examples of war 
doublespeak:

war---defense, forced disarmament
a terrorist furthering American interests-

--freedom fighter
killing the enemy---servicing the target 
kill someone--- take down
massive bombing, effects-based 

operation---shock and awe
secret missions designed to “stimulate 

reactions” among terrorist groups, 
provoking them into committing violent 
acts which would then expose them to 
“counterattack” by U.S. forces--- Super-
Intelligence Support Activity

 

 Nobody can imagine what consequences 
language misuse and corruption of public 
discourse will have. Language is a real and 
unique treasure, that’s why we must pay 
great attention to it and the way it is being 
used. Knowledge is power, isn’t it? Without 
knowledge a person wouldn’t be able to 
realize what is going on in the world, what 
has been said and what remained unsaid.

 Political discourses in the whole 
world are a panorama of doublespeak and 
euphemism. It is vital to understand what 
role doublespeak and euphemisms play in 
narratives of political actors, and how it 
affects the public . 

But there is a way to neutralize this 
danger from political discourses by using 
politically correct language. 

 1The expression “politically correct” 
(PC) came about in the 1970’s and was 
intended to mean “inclusive.” It referred 
to the use of language that would not cause 
an individual of any demographic (social or 
cultural) group to feel excluded, offended, 
or diminished.

 Political correctness (PC) is a term 
used to describe language, ideas, policies, 
or behavior seen as seeking to minimize 
offence to gender, racial, cultural, disabled, 
aged or other identity groups. Conversely, 
the term “politically incorrect” is used to 
refer to language or ideas that may cause 
offence or that are unconstrained by 
orthodoxy.

 The Political Correctness movement 
is an intellectual effort to use language to 
allow and encourage social progress.  It has 
suffered from a great deal of ridicule and 
scorn, and it has also been confused by 
many. 

The theoretical foundation of the 
PC movement is this: language creates 
categories for thought, and words can 
create either opportunities or boundaries.

1  https://aggslanguage.wordpress.com/the-impact-
of-political-correctness-on-language-change/
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 It is very important to use a less 
abstract language, because in that case we 
use a detailed and concrete language. For 
instance, one can say, “I like reading” or 
“I like reading detective stories”, in the 
second example it is more concrete and 
specific than in the first one. Language 
that is concrete gives more specific and 
complete information about the speaker.

 According to W. Lutz “highly abstract 
language is a common form of doublespeak, 
especially among politicians.”Revenue 
enhancement” is a good example of using 
a very abstract term to hide what is meant. 
The government has many forms of revenue 
besides taxes. By using the doublespeak of 
abstraction, some officials were able to get 
approval to build a new dump in a residential 
neighborhood, while other officials won 
approval for a new sewage plant.”

 Such broad usage of doublespeak can be 
fatal for the human beings, that’s why each 
individual should think about how to fight 
back. “Doublespeak pervades our public 
language and is doing serious harm to our 
public discourse. Since doublespeak will be 
around for a while, you need to recognize 
its influence in your life. Indeed, I think it 
is your responsibility, and mine ,as citizens 
in a political system that depends on public 
discourse to do all we can to identify, call 
attention to, and eliminate doublespeak in 
public discourse. And we can do it. The first 
fight against doublespeak begins with each 
of us as individuals. We can’t look to others 
or to organizations such as the news media. 
We can’t say the fight is too big for us, 
that the fight should be waged by people 
who are in a position to do something. You 
should never use the excuse, “I’m just a 
common person, what can I do?” Just keep 
reminding yourself, if you don’t do it, who 
else will? And then begin.1

1  Lutz, W., The New Doublespeak: Why No 
One Knows What Anyone’s Saying Anymore, Harper 
Perennial, New York, 1997,197-198 pp

 Opposition to the use of doublespeak 
has noticeably increased since the

1970s due to mounting concern of the 
NCTE (National Council of Teachers of 
English) over the manipulation of language 
by the government and the military in 
reporting and discussing the Vietnam 
War. Since 1974 a Committee on Public 
Doublespeak has made an annual award to 
a public utterance that is “grossly unfactual, 
deceptive, evasive, euphemistic, confusing, 
or self-contradictory,” especially one 
that has “pernicious political and social 
consequences” . 

 While it is true that linguistically 
euphemisms, politically correct language 
and doublespeak have much in common, 
their purpose and effect significantly differ. 
The purpose of doublespeak is in fact 
opposite to that of euphemisms; speakers 
use euphemisms with the expectation that 
the listeners will understand exactly what 
is hidden behind the words, in addition to 
mutual understanding that the intention 
to use a euphemism is to avoid offence, 
or, in some cases, to amuse. By contrast, 
the purpose of doublespeak is to mislead, 
to blur the reality, to hide inconvenient 
truths. Using inflated language confuses 
the listeners, overwhelming them with 
words so that they do not detect what is 
really hidden behind those words. While 
euphemisms promote complex thoughts, 
doublespeak aims to limit or prevent 
clear thinking. So, everyone needs to pay 
attention to language used as a tool of 
manipulation; language users should be 
aware that it is not the words themselves, 
but the intentions that are good or bad. 
Education or experience is vital to help the 
speakers distinguish between naked truths 
and lies in disguise.

Article submission date: 21.03.2015
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 ՄԵՂ ՄԱ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  ԵՎ ԵՐ ԿԻ ՄԱՍ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԽՈ ՍՈՒՅ ԹՈՒՄ

 ՀԱՍ ՄԻԿ Ա ԴԱՄՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա, գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն,  

ան գլե րենի դա սա խոս

Հոդ վա ծում քն նարկ վում է մեղ մա սու թյուն նե րի և եր կի մաս տու թյուն նե րի ծա գու մը, 
գոր ծա ծու թյու նը և լեզ վա կան բնույ թը, ո րը շե ղում է լսո ղի ու շադ րու թյու նը ար գել ված, բա
ցա սա կան ե րան գա վո րում ու նե ցող հաս կա ցու թյուն նե րից: Մեղ մա սու թյուն նե րը հեշ տաց
նում են ան ցան կա լի երևույթ նե րի քն նար կու մը, ն վա զեց նում են ռաս սա յա կան, տա րա
ծաշրջա նային տար բե րու թյուն նե րի լու սա բա նու մը: 

Միև նույն ժա մա նակ քա ղա քա կան հա մա տեքս տում դրանք կա րող են հան գեց նել դրա
մա տիկ խն դիր նե րի թե րար ժևոր մա նը և նույ նիսկ եր բեմն՝  հերք մա նը: Շատ հա ճախ քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րի խոս քը լե ցուն է մեղ մա սու թյուն նե րով, ին չը օգ տա գործ վում է ճշ մար
տու թյու նը քո ղար կե լու, թաքց նե լու, ի նչոր չա փով խե ղա թյու րե լու հա մար:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 21.03.2015
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Национальная Академия наук РА, Международный научно-образовательный центр, 

 преподаватель английского языка

В статье рассматриваются происхождение,использование и лингвистический характер 
эвфемизмов, которые отвлекают внимание слушателя от запрещенных или негативно осве
щенных понятий. Эвфемизмы облегчают обсуждение нежелательных событий, уменьшают 
освещение расовых и региональных различий.

Между тем в политическом контексте они могут привести к недооценке драматических 
проблем,а иногда даже к отрицанию последних. Очень часто речь политиков полна эвфемиз
мов, которые используются для искажения смысла или правды. 
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The new branch of scientific and 
analytical discourse increases advances in the 
linguistic world in the scope of which inter-
discipline approaches to literary (educated) 
-colloquial English. Linguists’ opinions 
about analytical discourse in conversations 
are contradicting, but the range of genres of 
written discourse coincides with the written 
text as a whole. In connection with the 
imperfect analysis of discourse it is certain 
to take into consideration the existence of 
issues during teaching of ‘real life’ language. 

Keywords and expressions: scientific 
discourse, written discourse, academic 
discourse, discourse analysis, dicourse 
marker, discourse structure, scientific 
prose, scientific style, conversation, 
conclusion, communicative, construction, 
method, language, science, foreign, scholar, 
meaning.

The purpose of the following article is 
to share the ideas about the importance of 
scientific discourse for the post-graduate 
students.

Looking back at my experience and 
comparing it with the present attitude, I 
see considerable change. I think teachers 
should be able to make students take real 
ownership of English instead of just using 
the language as a tool for reading only. For 
a long time teaching English as a foreign 
language  (EFL) was characterized by an 
undue emphasis on the acquisition of 
mechanical skills like grammar, spelling, 
pronunciation, reading, intonation, doing 
exercises and retelling texts. This practice 

persisted because EFL teachers believed that 
learners needed to master the mechanics 
of the language before they could write 
meaningful discourse and they could have 
also meaningful, fluent and spontaneous 
speech.

However, in recent times, innovations 
from communicative language teaching, 
especially in scientific discourse, have 
shifted the focus away from materials that 
were essentially a method for presenting 
structure to those which demand a use of 
‘real life’ language. Apart from the skills of 
translating texts from their branch of science 
students have difficulties in discourse.

First, teachers need competence in the 
analysis of academic discourse, especially in 
science. Then, scientists are now provided 
with ample opportunities to meet and have 
serious discussions with foreign scientists. 
Without good practice many young 
scientists seem not so confident in their 
discourse. Misunderstanding is also possible, 
because native speakers are native speakers 
– if you can not express your thoughts then 
naturally you will not be ready to catch 
theirs.

Scholars use discourse as a term when 
they talk about ‘larger’ pieces of speech and 
writing. I think ordinary construction of 
meaningful’text: introduction, culmination 
and conclusion must be followed.

The language of science is governed by 
the aim of the functional style of scientific 
prose, which is to prove a hypothesis, to 
create new concepts, to disclose the internal 
rules of existence, development, relations 
between different phenomena, etc.

ANAHIT HARUTUNIAN
International Scientific Educational Center of the

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Lecturer of English

WHATISSCIENTIFICDISCOURSE?
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Scientific expression is a generalized 
language and the most noticeable feature of 
this style is the logical sequence utterance 
with clear indication of their interrelations 
and interdependence. Consequently, spoken 
discourse, discourse analysis, written 
discourse need discourse-markers which 
can organize different parts in meaning, 
produced speech or writing.

There are lot of discourse markers i.e. 
words and expressions that we use to show 
the structure of discourse. The following 
are a few of the most useful ones:

1.Talking about … is often used to break 
into conversation

2.Regarding, as regards, as far as…
is concerned, as for – are used to focus 
attention

3.At any rate, anyway, anyhow are mainly 
used for dismissal of previous discourses

4.By the way, incidentally are used to 
change the subject

5.Frankly, honestly show our attitude to 
what we are saying

6.In my view/opinion, I suppose, no 
doubt, after all, I’m afraid can also show 
attitude to the other person

7.Actually, in fact, as a matter of fact, 
to tell the truth, refers to the other person’s 
expectations

8.Structuring ‘discourse markers’ are 
more common in formal style – in speeches, 
lectures, reports.

They are: Firstly, secondly, finally, first 
of all, moreover, in addition, similarly, thus, 
on the one hand, therefore, in particular, 
apart from, on the whole, in general, as a 
rule, broadly speaking, that is to say, in 
other words etc.

We can not find such a developed and 
varied system of connectives in other 
functional style except scientific prose. No 
less important feature and perhaps the most 
conspicuous is the use of terms specific to 
each given branch of science.

Another interesting phenomenon can be 
observed in modern scientific prose too. It 

is the exchange of terms between various 
branches of science. This is evidently due 
to the interpenetration of scientific ideas. 
Mathematics has priority in this respect. 
Mathematical terms have left their own 
domain and travel freely in other sciences, 
including linguistics. Some terms from 
geology, physics, biology, botany can 
travel even out of sciences in to literature – 
especially to poetry and have metaphorical 
usage.

Sentence- patterns are typical for 
scientific style. In this case it is like a 
hypothesis, a scientific conjecture or a 
forecast which must be actually based on 
already known, systematized and defined 
facts. 

In addition, the modern scientific 
prose has an observable feature of the 
style – quotations and references. Passive 
constructions are frequent in scientific prose 
too. Some linguists call it impersonality of 
scientific writings. All the characteristic 
features enumerated above do not cover 
all peculiarities of scientific prose, but they 
are the most essential ones.

As it was mentioned above the traditional 
concern of linguistic analysis has been the 
construction of sentences. An increasing 
interest in analyzing the way sentences 
work in sequence to produce coherent 
stretches of language appeared at the end 
of the 20th century. Some other linguists 
consider that two main approaches have 
developed. Discourse analysis focuses on 
structure of naturally occurring spoken 
language, as found in such ‘discourses’ as 
conversation, interviews, commentaries and 
speeches.

‘Discourse analysis’ phrase has been 
used as the name of a particular method of 
studying discourse structure in recent years. 
This method was called ethnomethodology 
in 1970s. It was more sociological research 
than linguistic. The research had been 
deductive and quantitative, focusing on 
general questions of social structure. The 
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new name was chosen to reflect a fresh 
direction of study, which would focus 
on the techniques (or ‘methods’) used by 
people themselves (oddly referred to as 
‘ethnic’), when they are actually engaged 
in social, and thus linguistic interaction. 
The central concern was to determine how 
individuals’ thoughts make sense of, and 
report their interactions. Systematic analysis 
is important to determine what properties 
govern the way in which discourse 
proceeds. The approach emphasizes the 
need for empirical, inductive work, and in 
this it is sometimes contrasted with other 
scholars’ ideas. According to their approach 
‘discourse analysis’ has often been more 
concerned with formal methods of analysis 
(such as the nature of the rules governing 
the structure of texts).

Scholars argue and teachers have to 
decide what to do…

Scholars from many disciplines search 
larger linguistic units and structures. Some 
linguists investigate the features of language 
that bind sentences when they are used in 
sequence.

Ethnographers and sociologists study 
the structure of social interaction. 
The way people enter into dialogue is 
considered important. Anthropologists 
analyze the structure of myths and folk-
tales. Psychologists examine and carry out 
experiments on mental processes underlying 
comprehension. Further contributions have 
come from those concerned with artificial 
intelligence, rhetoric style, philosophy, etc.

These approaches have common 
concern.

They want to see language as a dynamic, 
social, interactive phenomenon. It can be 
either between speaker and listener or 
writer and reader. Some scholars argue that 
meaning is not conveyed by single sentences 
but by more complex exchanges, in which 
the participants’ beliefs and expectations, 
the knowledge they share about each other 
and about the world, and the situation in 

which they interact, play a crucial part.
People interact linguistically in such an 

unpredictable set of participants that it is 
very difficult to determine the extent to 
which conversational behavior is systematic 
or generalized. There is no doubt that such 
a system exists. Discourse is considered a 
highly structured activity. The participants 
often follow certain rules as the dialogue 
proceeds. But the analogy ends there. A 
successful conversation is not a game. It is 
no more than a mutually satisfying linguistic 
exchange. Apart from certain types of 
argument and debate, there are no winners 
after ‘discourse’. The participants need to 
feel they are contributing something to 
it and are getting something out of it for 
conversational success. The participants 
need to make their roles clear. No one 
should be monopolizing or constantly 
interrupting.

There is a great deal of ritual in 
conversation, especially at the beginning, 
at the end and when topics change. 
Discourse markers, as it was mentioned 
above, are very helpful for ritual. Routines 
are particularly complex for concluding a 
conversation. Situation can be crucial if it 
is not to end abruptly or in an embarrassing 
silence.

‘Safe’ topics, cultural variations, silence 
can cause problems. What is normal, polite 
or antisocial? ’Silent dialogue’ is normal for 
some cultures but not for discourse. Social 
status of the participants dictates the basic 
convention of ‘one person speaks at a time’ 
may be broken or not. Another one is the 
phenomenon of several people speaking at 
once during a whole conversation which is 
a perfectly normal occurrence. 

Anyhow, qualify with quantity and 
relevance manner are basic maxims and 
‘happy end’ depends on them.

We again came to the conclusion that 
text analysis focuses on structure especially 
of written language, as found in such ‘texts’ 
as essays. In particular, both ‘discourse’ 
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and ‘text’ can be used in a much broader 
sense to include all language units with a 
definable communicative function. It can 
be spoken or written. 

Some linguists consider ‘spoken or 
written discourse’ is better, others –‘spoken 
and written text’. These scholars present 
their ideas with the following formula: 

Discourse = text + subtextual 
information.

But, anyhow, I think ‘text’ and ‘discourse’ 
have structures and the structures are not 
the same. They need different approaches 
and they have their models. Students 
examine the differences in research paper, 
research article, and the journalistic version 
of the research article. 

Academic discourse has theoretical 
framework and distinctive features of 
organization can be found in written 
discourse that can be characterized from 
the sentence level to the whole text. 

Information can be ‘given’ and ‘new’. 
Ordinarily, given information precedes 
new information in a normal configuration, 
but this does not necessarily follow in all 
cases. New information could proceed 
given information and sometimes all 
information may be ‘new’. In written 
academic scientific discourse, it is expected 
that ‘given’ information would normally 
precede the ‘new’ one. Given information 
may be determined by the following 
principles: identical wording, synonymous 
expression, paraphrase and semantic 
inference. Identical wording involves lexical 
items or phrases from preceding context 
in exactly identical form. Synonymous 
expressions are those elements which 
communicate information, which is similar 
in meaning, but not identical in wording 
with an expression in preceding context.  
Semantic inference means the relation of 
information in previous utterances with 
those that convey given information at 
a particular point in text by means of 
direct or indirect association or contrast. 

Paraphrase involves the presentation of 
all or part of the information contained in 
previous or preceding context either by the 
use of a single lexical item or group of items 
while still retaining the intended meaning 
content.

This paradigm is an intuitively appealing 
conceptual framework for describing the 
structure of the information in discourse. 
These types of progression may exist in 
structures of written discourse. Certainly, 
linguists recommend teachers to start and 
practice reading skills. It is useful for the 
next stage –teaching of writing. Written 
material demonstrates how the information 
structure can form the basis for the 
development of the materials for teaching 
academic writing.

I have tried to show how perspective of 
scientific discourse can contribute to the 
teaching of writing for academic purposes. 
Post-graduate students need to learn 
more about written academic discourse 
to function more effectively in discourse 
community. When we teach our students 
to observe these conventions, we empower 
them to take on roles in their chosen 
profession.

Is it the same as Modern Educated 
Standard English or not?

The socio-cultural consequences of 
contemporary scientific technological 
revolution need new approach to analyze 
in detail. Anyhow prevailing method of 
problem is that of discourse analysis.

 All these thoughts and different 
linguists’ opinions together may only serve 
as an attempt to get the right direction; 
possibly, it is rather a practice-oriented aid.

The article is impartial towards the 
branches of science and avoids examples. 

Article submission date: 28.02.2015
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кафедра иностранных языков, преподаватель

В мировой лингвистике набирает силу новое научное направление «анализ дискурса», в 
рамках которого формируются новые интердисциплинарные подходы к литературноразго
ворной речи. Мнения лингвистов относительно вычленения дискурса в диалоге расходятся, 
а диапазон жанров письменнного дискурса совпадает в целом с жанрами письменного текста. 

В связи с незавершенностью изучения проблем дискурса необходимо учитывать  возни
кающие задачи в процессе  преподавания живого языка.  

Дата представления статьи: 28.02.2015

Ի՞ՆՉ Է ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻՍ ԿՈՒՐ ՍԸ 
Ա ՆԱ ՀԻՏ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա,  
մի ջազ գային գի տակր թա կան կենտ րո ն, օ տար լե զու նե րի ամ բի ո ն, 

անգ լե րենի դա սա խոս

 Հա մաշ խար հային լեզ վա բա նու թյան մեջ թափ է առ նում վեր լու ծա կան դիս կուր սի նոր 
գի տա կան ո ւղ ղու թյու նը, ո րի շր ջա նակ նե րում ձևա վոր վում են նոր միջ գի տա կան մո տե ցում
ներ՝ ուղղված գրա կանխո սակ ցա կան խոս քին: Լեզ վա բան նե րի կար ծիք նե րը դիս կուր սի 
տա րա բա ժան ման հար ցում, ե րկ խո սու թյան մեջ մի մյանց հա կա սում են, մինչ դեռ ժան րե րի 
դի ա պա զո նը գրա վոր դիս կուր սում, ը նդ հա նուր առ մա մբ, հա մընկ նում է գրա վոր տեքս տի 
ժան րե րին: Կապ ված դիս կուր սի ու սում նա սիր ման ան կա տա րու թյան հետ՝ ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել ծա գող խն դիր նե րը կեն դա նի լեզ վի դա սա վանդ ման գոր ծըն թա ցում:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 28.02.2015
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Հոդ վա ծում քն նարկ վում են բա րո յա-
հո գե բա նա կան այն խն դիր նե րը, ո րոնք 
սո վո րո ղին խան գա րում են հա ղոր-
դակց վե լ: Ա ռա ջարկ վում են ու ղի ներ` 
հաղ թա հա րե լու նշ ված հո գե բա նա կան 
ար գելք նե րը և խն դիր նե րը: Հոդ վա ծում 
կոնկ րետ օ րի նակ նե րի հի ման վրա վեր 
են հան վում լեզ վա քե րա կա նա կան ո րոշ 
սխալ ներ, ո րոնց սո վո րող նե րը բախ վում 
են և ո րոնք ա ռա վել հա ճախ են հան դի-
պում: Հոդ վա ծում ա ռանձ նա կի տեղ է 
տր վում լեզ վամ տա ծո ղու թյան զար գաց-
ման խնդ րին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ` հո գե բա նա կան դժվա-
րու թյուն ներ, լեզ վա կան խն դիր ներ, 
լեզ վա քե րա կա նա կան սխալ ներ, լեզ-
վամ տա ծո ղու թյուն, լեզ վա կան հմ տու-
թյուն ներ, ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու-
թյուն ներ:

«Որ քան լե զու գի տես, այն քան մարդ 
ես» –սա մի պարզ ճշ մար տու թյուն է, որ 
իր մեջ պա րու նա կում է խոր ի մաստ: Լե-
զուն հան դի սա նում է մարդ կային հա-
սա րա կու թյան հա մար հա ղոր դակց ման 
կար ևո րա գույն մի ջոց, ա ռանց ո րի հնա-
րա վոր չէ գո յատ ևել և ոչ էլ պատ կե րաց-
նել մարդ կու թյան զար գա ցու մը: Այ սօր 
բա վա րար չէ մի այն մայ րե նի լեզ վին տի-
րա պե տե լը: Օ տար լեզ վի ի մա ցու թյունն 
այ սօր հա մար վում է մեծ ա ռա վե լու թյուն, 
ո րը տվյալ օ տար լե զուն սո վո րո ղի ա ռջև 
բա ցում է ոչ մի այն շփ վե լու, այլև գոր ծե-
լու լայն հնա րա վո րու թյուն ներ: Խո սե լով 
օ տար լե զու ներ տի րա պե տե լու մա սին` 

նշենք, որ ա ռա վել մեծ է ներ կա յումս ան-
գլե րենի դե րը, քա նի որ այն հա դի սա նում 
է մի ջազ գային լե զու է: 

 Գաղտ նիք չէ, որ սկ սած 20-րդ դա րի 
վեր ջե րից և 21-րդ դա րի սկզբ նե րից ան-
գլե րե նը դար ձել է ա մե նից շատ կի րառ-
վող օ տար լե զուն ամ բողջ աշ խար հում, 
ո րով խո սում են ա վե լի շատ թվով մար-
դիկ, քան որ ևէ այլ լեզ վով: Ա նգ լե րենը 
դար ձել է այս կամ այն ազ գի զար գաց-
ման գլ խա վոր մի ջո ցը` վե րաց նե լով ազ-
գե րի միջև մինչ այդ ե ղած ան ջր պե տը և 
աշ խար հագ րա կան սահ ման նե րը: Մարդ 
կա րող է շատ լավ և բա նի մաց մաս նա-
գետ լի նել, սա կայն ա ռանց օ տար լեզ վի 
ի մա ցու թյան, հատ կա պես ան գլե րե նի, 
նա կա րող է դժ վա րու թյուն ու նե նալ աշ-
խա տանք գտ նե լու հար ցում, ան գամ իր 
հայ րե նի ե րկ րում: Շատ դեպ քե րում էլ 
ան գլե րեն լեզ վի ի մա ցու թյու նը դար ձել 
է որ պես լի ար ժեք մաս նա գետ կա յա նա-
լու հիմ նա կան մի ջոց: Ու սում նա սի րու-
թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ներ կա յումս 
գիտ նա կան ներն ա վե լի շատ են օ գտ վում 
ան գլե րե նով գրա կա նու թյու նից, քան որ-
ևէ այլ լեզ վով ( մոտ 70 %):  Մի շարք 
հիմ նարկ նե րում, ան գամ, Հա յաս տա նի, 
պաշ տո նա կան գրագ րու թյան մեծ մասն 
ան գլե րե նով է, էլ չխո սենք ան գլե րենով 
մե ծա ծա վալ այն գի տա կան և հան րա-
մատ չե լի նյու թե րի մա սին, որ կա րող ե նք 
գտ նել հա մա ցան ցում ( մոտ 90 %): 

 Այ սօր գի տու թյան և տեխ նի կայի զար-
գա ցու մը սո վո րող նե րի հա մար լայն հնա-
րա վո րու թյուն ներ է ստեղ ծել՝ լե զու ներ 

 ՀԱՍ ՄԻԿ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ
 ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այ,  

Գի տակր թա կան  մի ջազ գային կենտ րո ն, ան գլե րենի դա սա խոս

Օ ՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  
ԴԺ ՎԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ. Ա ՄԵ ՆԻՑ ՇԱՏ ՀԱՆ ԴԻ ՊՈՂ 

ԼԵԶ ՎԱ-ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԿԱՆ ՍԽԱԼ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՂ ԹԱ ՀԱՐ ՄԱՆ  
ՈՒ ՂԻ ՆԵՐՆ Ա ՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆՈՒՄ
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ու սում նա սի րե լու հա մար, մշակ վել են 
ու սուց ման բազ մա պի սի մե թոդ ներ, սա-
կայն սույն հոդ վա ծի նպա տակն է՝ խո սել 
այն հո գե բա նա կան դժ վա րու թյուն նե րի, 
խն դիր նե րի, լեզ վա քե րա կա նա կան ը նդ-
հա նուր սխալ նե րի մա սին, ո րոնց սո վո-
րող նե րը բախ վում են օ տար լե զու սո վո-
րե լիս, ի սկ մեր դեպ քում` ան գլե րեն: 

Ն կա տենք, որ շատ հա ճախ օ տար լե-
զու սո վո րե լու հա մար ը նտր ված հա րուստ 
գրա կա նու թյան ցան կի կամ էլ վեր ջին 
խոս քով տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի-
րառ ման դեպ քում էլ սո վո րո ղը կա րող 
է ու նե նալ լեզ վա կան դժ վա րու թյուն ներ, 
ա սենք, չկա րո ղա նա գո նե նվա զա գույնս 
հա ղոր դակց վել: Ի սկ ո րո՞նք են այդ 
դժվա րու թյուն ներն ու խն դիր նե րը: Չէ՞ 
որ վեր ջին տաս նա մյակ նե րին մի շարք 
ե րկր նե րում, այդ թվում և Հա յաս տա նում, 
օ տար լե զու կամ, ա վե լի ճիշտ, ան գլե-
րեն սկ սում են ու սում նա սի րել դպ րո ցա-
կան վաղ տա րի քից, ի սկ շատ հա ճախ 
էլ` նա խադպ րո ցա կան տա րի քից, և ո րի 
ու սու ցու մը հե տա գա յում շա րու նակ վում 
է ի նս տի տուտ նե րում և հա մալ սա րան-
նե րում ( բա կա լավ րի ատ),  ի սկ շատ հա-
ճախ էլ՝ մա գիստ րա տու րայի դա սըն թաց-
նե րում: Այլ խոս քով` տա րի ներ շա րու նակ 
օ տար լե զու ու սա նե լու դեպ քում էլ մարդ 
հնա րա վոր է չկա րո ղա նա լի ար ժեք տի-
րա պե տել լեզ վին: Ա կա մայից սկ սում 
ե նք համե մա տու թյուն ան ցկաց նել փոք-
րիկ ե րե խա նե րի և չա փա հաս նե րի միջև. 
այդ ի նչ պես է, որ ի րենց կյան քի ե րկ րորդ 
տա րում, ի սկ եր բեմն էլ մի փոքր ա վե լի 
վաղ տա րի քում, ե րե խան սկ սում է խո-
սել և ար տա հայ տել իր մտ քե րը մայ րե նի 
լեզ վով` ա ռանց քե րա կա նա կան կամ այլ 
դա սագր քեր ու սում նա սի րե լու, բա վա-
կան վարժ, ի սկ չա փա հաս տա րի քի մար-
դիկ, ե րբ նպա տա կադր ված և գի տակ ցա-
բար են ցան կա նում սո վո րել լե զու, այդ 
թվում` օ տար, լի նի դպ րո ցում, հա մալ-
սա րա նում կամ լեզ վի կենտ րո նում, այդ 
նույն ար դյուն քը չեն ու նե նում: Այս տեղ 
շա տե րը կա րող են ա սել, որ ե րե խան մե-
ծա նում է մայ րե նի լեզ վի մի ջա վայ րում, 

ո րի դեպ քում ոչ մի դա սա գիրք էլ պետք 
չէ: Սա և՛ այդ պես է և՛ այդ պես չէ: Չէ՞ որ 
ներ կա յումս տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը և 
պայ ման նե րը մեզ հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս ստեղ ծե լու գո նե բնա կա նին մոտ 
լեզ վա կան մի ջա վայր, ը նտ րե լու լա վա-
գույն դա սագր քեր, ի սկ եր բեմն էլ` լա վա-
գույն մաս նա գե տի: Նշենք, որ պատ ճառն 
այս տեղ հո գե բա նա կան է. ե րե խա ներն 
ա վե լի ան մի ջա կան են և եր բեք չեն մտա-
ծում այն մա սին, ա րդյոք ճիշտ են խո սում, 
թե` ոչ: Շատ հա ճախ դպ րո ցա կա նը կամ 
ու սա նո ղը կա րող է սեր տել հա րյու րա վոր 
բա ռեր, բայց չկա րո ղա նա ար տա հայտ վել 
տվյալ լեզ վով: Օ տար լե զու դա սա վան-
դող նե րից շատ հա ճախ կա րող ե նք լսել 
այն միտ քը, որ այս կամ այն սո վո րողն 
ու նի բա վա կան հա րուստ բա ռա պա շար, 
ի սկ եր բեմն էլ քե րա կա նա կան բա վա րար 
հիմք, սա կայն` խո սակ ցա կան ան բա վա-
րար ու նա կու թյուն: Նշենք, որ, սո վո րա-
բար այն սո վո րող նե րը, ո րոնք <<ան վախ 
են>> և փոր ձում են դի մա ցի նի հետ հա-
ղոր դակց վել ան գամ քիչ բա ռա պա շա րի 
դեպ քում, նույ նիսկ ար տա սա նա կան և 
քե րա կա նա կան սխալ ներ թույլ տա լով, 
նրանք հա մե մա տա բար ա վե լի ա րագ 
են հաղ թա հա րում լեզ վա կան դժ վա րու-
թյուն նե րը: Ու րեմն, շատ կար ևոր է սո-
վո րո ղի հա մար հո գե բա նա կան խո չըն-
դոտ նե րը հաղ թա հա րե լը (http://www. 
lingholic. com/learning-foreign-language-
10-most-common-mistakes): Քիչ չեն պա-
տահում այն դեպ քե րը, ե րբ ու սուց չի 
կամ դա սա խո սի կող մից պատ մել կամ 
վե րար տադ րել հանձ նա րար ված նյու թը 
ա շա կեր տը կամ ու սա նո ղը հրա ժար վում 
է պա տաս խա նե լուց (ան գամ դա սը սո-
վո րած լի նե լու դեպ քում)` պատ ճա ռա բա-
նե լով, որ այն չի սո վո րել: Ի նչ պես հե տո 
է պարզ վում, նա այդ պես էր պատ ճա-
ռա բա նել, ո րով հետև վա խե ցել էր սխալ 
ար տա հայտ վե լուց և քե րա կա նա կան կամ 
ար տա սա նա կան սխալ ներ թույլ տա լուց, 
քա նի որ նա խորդ ա շա կեր տի կամ ու-
սա նո ղի պա տաս խա նը նա հա մա րել էր 
ա ռա վել լավ և ան թե րի: Ի սկ շատ հա-
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ճախ էլ, սո վո րո ղի կար ծի քով, մի այն 
լե զուն ան թե րի ի մա նա լու դեպ քում նա 
ի րեն կա րող է թույլ տալ կի րա ռել այն 
գործ նա կա նում: Ի հար կե, սա շատ սխալ 
մո տե ցում է, քա նի որ այդ պես սպա սե լով 
« հար մար ա ռի թի»` հո գե բա նո րեն այդ 
ա ռի թը եր բեք էլ չի կա րող ներ կա յա նալ: 
Նման հո գե բա նա կան խն դիր ներ ու նե-
ցող սո վո րող նե րին մաս նա գե տը պետք 
է պար բե րա բար քա ջա լե րի, ե թե նույ նիսկ 
ա ռա ջա դի մու թյու նը չն չին է: Բա ցի այդ, 
որ պես զի դա սա վան դող ման կա վար ժը 
կամ մաս նա գե տը նման ու սա նող նե րին 
պա հի ա վե լի ակ տիվ վի ճա կում՝ պետք 
է մշա կի լեզ վամ տա ծո ղու թյու նը զար-
գաց նող հա տուկ վար ժու թյուն ներ կամ 
հանձ նա րա րու թյուն ներ, օ րի նակ՝ հանձ-
նա րար ված բա ռե րի և ար տա հայ տու-
թյուն նե րի շուրջ կազ մել փոք րիկ խո սակ-
ցա կան սի տո ւա ցի ա ներ: Շատ լավ կլի նի, 
ե թե մաս նա գե տը ա ռա ջար կի սո վո րող-
նե րին հե տաքրք րող թե մային վե րա բե-
րող բա ռեր ու ար տա հայ տու թյուն ներ` 
հաշ վի առ նե լով նրանց հե տաքրք րու-
թյուն նե րի և նա խա սի րու թյուն նե րի ո լոր-
տը: Օ րի նակ՝ ա սենք, տվյալ ե րկ րի մշա-
կույ թին, ար վես տին վե րա բե րող բա ռեր: 
Ի հար կե, թե մայի ը նտ րու թյու նը խիստ 
ան հա տա կան է: Նման հանձ նա րա րու-
թյան ժա մա նակ կա րող են աշ խա տել 
զույ գե րով, ան գամ օգ տա գոր ծե լով ե րկ-
խո սու թյուն ներ կամ նշ ված նյու թը ներ-
կա յաց նել փոք րիկ բե մա կա նաց մամբ: Սա 
քա ջա լե րե լու շատ ար դյու նա վետ ե ղա-
նակ է և այն ան պայ ման կգոր ծի:

 Օ տար լե զու սո վո րե լու հետ կապ ված 
խն դիր նե րից է նաև տվյալ լեզ վով մտա-
ծե լու ( նաև ան գլե րենով) ան կա րո ղու-
թյու նը: Չէ՞ որ լե զուն, բա ցի հա ղոր կակ-
ցու թյան մի ջոց հան դի սա նա լուց, ա մե նից 
ա ռաջ մտա ծո ղու թյուն է: Այ սինքն՝ ի նչ 
լեզ վով մտա ծում ե նք, այն լեզ վով էլ 
խո սում: Մենք ա ռա վել լավ ար դյունք նե-
րի կհաս նենք, ե թե մեզ հա ջող վի սո վո-
րո ղին ստի պել մտա ծել այն լեզ վով, ո րը 
որ նա ու սում նա սի րում է: Նկա տենք, որ 
այս պա րա գա յում շատ լավ մի ջոց է ան-

գլե րե նով կամ որ ևէ այլ օ տար լեզ վով 
ար տա սա նա կան վար ժու թյուն ներ, զա-
նա զան տեքս տեր ո ւնկնդ րե լը, ան գամ, 
ե թե տվյալ նյու թի մեջ առ կա են մի շարք 
ան ծա նոթ բա ռեր: 

 Խո սե լով ոչ լեզ վա կիր ե րկ րում օ տար 
լե զու սո վո րող նե րի բա րո յա հո գե բա նա-
կան խն դիր նե րի և նրանց հաղ թա հար-
ման մա սին, ան հրա ժեշտ է նշել նաև 
քե րա կա նա կան ժա մա նա կաձ ևե րին, կա-
ռուց վածք նե րին և ա ռան ձին եր ևույթ նե-
րին այս կամ այն չա փով տի րա պե տե լու 
կար ևո րու թյու նը: Սա, հատ կա պես այն 
սո վո րող նե րի հա մար է ան հրա ժեշտ, 
ո րոնք, ի նչ պես ար դեն ա սա ցինք, վա խե-
նում են հա ղոր դակց վե լիս սխալ ներ թույլ 
տալ: Ը նդ հան րա պես քե րա կա նու թյունն 
ու սում նա սի րե լու հա մար գո յու թյուն ու-
նեն տար բեր ե ղա նակ ներ: Դրան ցից մե-
կը քե րա կա նա կան նյու թի կոն ցենտ րիկ 
հա մա կարգ ված սկզ բունքն է (FLSP
Foreign Language for Special Purposes, 
Yerevan, 2005, Yerevan State University, 
p. 135), ո րն իր մեջ նե րա ռում է եր կու 
տար բե րակ: Ա ռա ջին տար բե րա կի դեպ-
քում ա ռա ջարկ վում է քե րա կա նու թյունն 
ու սում նա սի րել հա մե մա տա բար եր կար 
ժա մա նա կա հատ վա ծում` սկ սե լով ա մե-
նա պար զից և աս տի ճա նա բար բար դաց-
նե լով: Ե րկ րորդ տար բե րա կի դեպ քում 
քե րա կա նա կան նյութն ու սում նա սիր վում 
է ը նտր ված թե մային հա մա պա տաս խան: 
Այ սինքն, ե թե տվյալ նյու թի մեջ կան, 
օ րի նակ՝ Passive Voice-ով (կ րա վո րա կան 
սե ռով) ար տա հայտ ված նա խա դա սու-
թյուն ներ կամ կա ռուց վածք ներ, ա պա 
ան պայ ման պետք է տվյալ թե մային զու-
գա հեռ ու սում նա սի րել նաև Passive Voice: 
Այս դեպ քում սո վո րո ղը, ծա նո թա նա լով 
տվյալ քե րա կա նա կան նյու թին կամ կա-
ռուց ված քին, ա վե լի հա մար ձակ է դառ-
նում հա ղոր դակց վե լիս: Շատ կար ևոր է 
նաև մայ րե նի լեզ վի քե րա կա նու թյա նը 
տի րա պե տե լու հան գա ման քը: Օ րի նակ՝ 
հայե րե նի քե րա կա նա կան հա րուստ ժա-
մա նա կաձ ևե րին, կառուց վածք նե րին, 
եր ևույթ նե րին տի րա պե տե լով՝ սո վո-
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րող ներն ա վե լի հեշ տու թյամբ են ըն կա-
լում տվյալ օ տար լեզ վի քե րա կա նա կան 
ժա մա նա կաձ ևե րին, կա ռուց վածք նե րին, 
հատ կա պես, ե րբ զու գա հեռ ներ են ան-
ցկաց վում եր կու լե զու նե րի քե րա կա նա-
կան այս կամ այն եր ևույ թի միջև (օ րի-
նակ, ա սենք, հայե րե նի ներ կա և ան ցյալ 
վա ղա կա տար ժա մա նա կաձևե րի և ա նգ-
լե րե նի Present և Past Perfect ժա մա նա-
կաձ ևե րի միջև, եր կու լե զու նե րի մեջ 
առ կա օ ժան դակ բայե րի, հայե րե նի և 
ան գլե րե նի բայե րի սե ռե րի միջև և այլն:

Ն շենք, որ հա ճախ ան գամ տվյալ 
օ տար լեզ վի քե րա կա նությու նը բա վա-
րար ի մա նա լու դեպ քում սո վո րող նե րը 
կա րող են թույլ տալ լեզ վա քե րա կա նա-
կան սխալ ներ: Այս տեղ տե ղին է ա սել, 
որ եր բեմն հայե րե նի և ան գլե րե նի միջև 
հա մե մա տու թյուն ան ցկաց նե լը կա րող է 
սո վո րող նե րին ա պա կողմ նո րո շել: Դրա 
հա մար մաս նա գե տը նյու թը բա ցատ րե-
լիս պետք է հա մե մա տու թյա նը մո տե նա 
վե րա պա հո րեն: Կան ո րո շա կի սխալ ներ, 
ո րոնք շատ դեպ քե րում ը նդ հա նուր են և, 
ո րոնց մենք ա ռա վել հա ճախ ե նք հան-
դի պում սո վո րող նե րի մոտ: Դրան ցից է, 
օ րի նակ՝ ժա մա նա կաձ ևե րի հա մա ձայ-
նու թյունն ան գլե րե նում: Այս դեպ քում 
հայե րե նի հետ հա մե մա տու թյու նը սո վո-
րո ղին կա րող է եր բեմն շփո թու թյան մեջ 
գցել: Օ րի նակ, ե թե ան գլե րե նում բարդ 
ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյուն նե րի 
գլ խա վոր նա խա դա սու թյու նը դր ված է 
ան ցյալ ժա մա նա կաձ ևով, ա պա ե րկ րոր-
դա կան նա խա դա սու թյան մեջ բա ցառ-
վում է ներ կայի որ ևէ ժա մա նա կաձև (The 
Present Indefinite, the Present Perfect, the 
Present Continuous, the Fututre Indefinite, 
the Present Perfect Continuous etc.): Այս 
դեպ քում հայե րե նի հետ հա մե մա տու-
թյու նը մեզ չի օգ նի: Օ րի նակ, ան գլ.

The student said that he knew two 
foreign languages.

 Հայ.`- Ու սա նողն ա սաց, որ նա գի տի 
եր կու օ տար լե զու:

 Մեր ան գլե րեն օ րի նա կի գխա վոր և 
ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն նե րի 

ստո րո գյալ ներն, ը ստ սահ ման ված կար-
գի, օգ տա գործ վել են ան ցյալ ժա մա նա-
կում` ար տա հայ տե լու հա մար ան ցյա լում 
մի ա ժա մա նա կյա գոր ծո ղու թյուն, սա կայն 
այդ նույն նա խա դա սու թյան հայե րեն 
տար բե րա կի ե րկ րոր դա կան նա խա դա-
սու թյան մեջ օգ տա գոր ծել է ներ կա ժա-
մա նակ` ան ցյա լի ի մաս տով: Ա նըն դու նե-
լի կամ ոչ այն քան ճիշտ կլի ներ հետ ևյալ 
նա խա դա սու թյու նը` Ու սա նողն ա սաց, 
որ նա գի տեր եր կու օ տար լե զու: Ե թե 
մենք ճիշտ հա մա րենք այս նա խա դա-
սու թյու նը, ա պա կն շա նա կի, որ ու սա նո-
ղը ի նչ-որ մի ժա մա նակ ի մա ցել է եր կու 
օ տար լե զու, որ, մի գու ցե, հի մա մո ռա-
ցել է: Սա նշա նա կում է, որ օ տար լե զու 
ու սում նա սի րե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
տվյալ լեզ վի քե րա կա նա կան ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, ո րով հետև հայե րե նի 
հետ հա մե մա տե լիս կա րող է ա ռա ջա նալ 
շփո թու թյուն: Ու րեմն, ե թե շատ դեպ քե-
րում մայ րե նի լեզ վի, ի սկ տվյալ դեպ-
քում` հայե րե նի ի մա ցու թյունն օգ նում է 
ան գլե րեն լե զու ու սում նա սի րե լիս, ա պա 
ո րոշ դեպ քե րում էլ հա մե մա տու թյուն ներ 
ան ցկաց նե լիս եր կու լե զու նե րի միջև, 
կա րող են ա ռա ջա նալ սխալ ներ:

 Հա ջորդ ա մե նա տա րած ված սխալ-
նե րից է, որ հան դի պում ե նք ան գլե րեն 
(որ պես օ տար լե զու) սո վո րող նե րի մոտ` 
կրկ նա կի ժխ տում օգ տա գոր ծելն է նա-
խա դա սու թյան մեջ: Ե թե հայե րեն լեզ-
վով նա խա դա սու թյուն նե րում կրկ նա կի 
ժխ տումն ըն դու նե լի է, ա պա այդ նույ նը 
չենք կա րող ա սել ան գլե րե նի հա մար: 

Օ րի նակ, հայ.՝ Ես այս գր քի մեջ չեմ 
տես նում ոչ մի հե տաքր քիր բան: Այս տեղ 
առ կա է եր կու ժխ տում: Այս նա խա դա սու-
թյան ճիշտ թարգ մա նու թյունն ան գլե րե-
նով կլի նի հետ ևյալ կերպ` 

Անգլ.՝ – I don’t see anything interesting 
in this book ( մեկ ժխ տում)  Սխալ կլի նի, 
ե թե թարգ մա նենք` I don’t see nothing 
interesting in this book (եր կու ժխ տում): 

 Շատ հա ճախ սո վո րող նե րը կա րող 
են սխալ վել ան գլե րեն “to learn” և “to 
study” և հայե րեն՝ «սո վո րել» և «ու սում-
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նա սի րել» բայե րի օգ տա գործ ման ժա մա-
նակ: Հայե րե նում մենք ա սում ե նք`

 Հայ.՝ Մա րին սո վո րում է հա մալ սա-
րա նում: Այս նույն նա խա դա սու թյունն 
ան գլե րե նում կթարգ ման վի` 

Անգլ.՝ – Mary studies at the University: 
Մենք չենք կա րող ա սել` Mary learns at the 
University.

 Սա կայն կա րող ե նք ա սել` ան գլ.՝ Mary 
is learning her lesson now. ( Մա րին իր 
դասն է սո վո րում հի մա), ի սկ, ե թե հայե-
րե նում խոս քը գնում է մի ի նչ–որ լե զու 
ու սում նա սի րե լու մա սին, ա պա մենք ան-
գլե րե նով թարգ մա նում ե նք`

I study English (Ես ու սումնա սի րում եմ 
ան գլե րեն): 

 Ի տար բե րու թյուն հայե րե նի ` ան գլե-
րե նում, այս պես կոչ ված, հո լով նե րը շատ 
քիչ են: Հայե րե նին բնո րոշ է հո լով նե րի 
հա րուստ հա մա կարգ (յոթ հո լով): Ա նգ լե-
րե նի գո յա կան նե րը և ան ձնա կան դե րա-
նուն նե րը ու նեն ըն դա մե նը եր կու հո լով. 
գո յա կան նե րի հա մար` Common Case և 
Possessive Case (ընդ հա նուր հո լով և 
ստա ցա կան հո լով), ի սկ ան ձնա կան դե-
րա նուն նե րի հա մար էլ` Nominative Case 
և Objective Case ան վա նա կան հո լով և 
օբյեկ տային հո լով): Նկա տենք, որ ան-
գլե րե նում մնա ցած հո լով նե րի դե րը կա-
տա րում են նախ դիր նե րը (Prepositions):  
Այս տեղ նշենք, որ սո վո րող նե րի մոտ 
ա մե նա տա րած ված սխալ ների թվին են 
պատ կա նում նախ դիր նե րի ոչ ճիշտ օգ-
տա գործ ման դեպ քե րը: Նախ դիր նե րի 
սխալ օգ տա գործ ման ժա մա նակ բա ռի 
կամ նա խա դա սու թյան ի մաս տը կա րող 
է փոխ վել ամ բող ջո վին: Եր բեմն սո վո-
րող նե րը հայե րե նից ան գլե րեն թարգ-
մա նե լիս բա ռը կամ ար տա հայ տու թյու-
նը թարգ մա նում են բա ռա ցի` հիմն վե լով 
հայե րե նի գի տե լիք նե րի վրա, ան տե սե-
լով ան գլե րե նին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը: Օ րի նակ`

 Հայ.՝ –Նա հոգ նել է շատ կար դա լուց 
( բա ցա ռա կան հո լով): Մենք չենք կա-
րող ան գլե րե նում ա սել` He is tired from 
reading թեև հայե րե նի ից կամ ո ւց վեր-

ջա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա-
նում է ան գլե րե նի from նախ դի րը: Այս 
օ րի նա կի ճիշտ թարգ մա նու թյունն է` He is 
tired of reading, ի սկ հետ ևյալ օ րի նա կում 
ար դեն օգ տա գործ վում է from նախ դի րը. 

Օ րի նակ՝ Look, the children are coming 
from the park – (Նայե՛ք, ե րե խա նե րը 
գա լիս են այ գուց): Ը նդ հան րա պես ան-
գլե րե նում հար մար է բայե րը կամ կա-
ռուց վածք նե րը սո վո րել և մտա պա հել 
ի րենց նախ դիր նե րով, ո րով հետև գրե թե 
յու րա քան չյուր բային բնո րոշ է այս կամ 
այն նախ դի րը (T. J. Fidikides: Common 
Mistakes in English, England, Pearson 
Education, 2000, p. 12):

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք ո րոշ բայեր 
ի րենց նախ դիր նե րով`

To boast of smb. or smth.-հ պար տա նալ 
( մե կով կամ մի բա նով)
To arrive at, in- ժա մա նել (որ ևէ տեղ)
To be afraid of- վա խե նալ ( մի բա նից 
կամ մե կից)
To be ashamed of-ա մա չել ( մի բա նից)
To be interested in- հե տաքրքր վել մի 
բա նով
To be good at- լավ լի նել մի ի նչ-որ 
բա նի մեջ
To consist of- բաղ կա ցած լի նել
To congratulate smb. on smth.-շ նոր հա-
վո րել մե կին (ինչ որ մի բա նով) ա ռի-
թով)
To depend onsmth.- կախ ված լի նել ( մի 
բա նից)
To be angry with, at- զայ րա նալ ( մե կի 
կամ մի ի նչ-որ բա նի վրա)
To cure of- բու ժել (ինչ-որ մի հի վան-
դու թյու նից)
To deprive of-զր կել ( մի բա նից)
 Շատ հա ճախ սկս նակ նե րը բայե րը 

սո վո րում են ա ռանց ի րենց հետ դր վող 
նախ դիր նե րի (preposition), և թարգ մա նե-
լիս էլ բայն օգ տա գոր ծում հայե րե նի հետ 
հա մե մա տե լով: Օ րի նակ, ե թե մենք ան-
գլե րե նի to look բայը սո վո րենք ա ռանց 
իր at նախ դի րի, ա պա հայե րե նի ազ-
դե ցու թյամբ սո վո րող նե րը կա րող ե նք 
թարգ մա նել` look on, այլ ոչ թե` look at: 
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Օ րի նակ՝ I am looking on the blackboard 
(ս խալ) փո խա նակ թարգ մա նե լու` I am 
looking at the blackboard :

Ոչ պա կաս կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նեն հո դերն ան գլե րե նում (a, an, the): 
Ա նգ լե րենում հո դե րի ոչ ճիշտ կի րա ռու-
մը ևս սո վո րող նե րի կող մից թույլ տված 
ը նդ հա նուր սխալ նե րի թվին է պատ-
կա նում: Ել նե լով ան գլե րե նում հո դե րի 
ու նե ցած կար ևոր դե րից` մաս նա գե տը 
դա սա վան դե լիս պետք է ա ռանձ նա կի 
ու շադ րու թյուն դարձ նի հո դե րի թե մային` 
ան կախ դա սըն թա ցի մա կար դա կից` սկս-
նակ, մի ջին, խո րաց ված և այլն: Թեև գո-
յու թյուն ու նեն ո րոշ ը նդ հան րու թյուն ներ 
հայե րե նում և ան գլե րե նում` կապ ված հո-
դե րի կի րառ ման հետ (օ րի նակ՝ ան գլե րե-
նի the ո րո շյալ հո դի և հայե րե նի ը ո րո-
շյալ հո դի միջև), սա կայն ան գլե րե նում 
հո դե րի կի րա ռու մը խիստ յու րօ րի նակ 
է, մա նա վանդ, ե րբ խոս քը գնում է տե-
ղա նուն նե րի, ծո վե րի, գե տե րի, օվ կի ա-
նոս նե րի, լեռ նաշղ թա նե րի, փո ղոց նե րի, 
նշա նա վոր շեն քե րի, աշ խար հա մա սե րի, 
ե րկր նե րի և այլ նի մա սին: Որ պես զի սո-
վո րող նե րը զերծ մնան հո դե րի կի րառ-
ման հետ կապ ված սխալ նե րից, ա պա 
պետք է հան գա մա նա լից ու սում նա սի րեն 
ան գլե րե նի հո դե րը (Michael Vince with 
Paul Emmerson: Intermediate Language 
Practice with Key, Macmillan, 2003, 
p. 133140, Michael Vince with Peter 
Sunderland: Advanced Language Practice 
ith Key, Macmillan, 2003, p. 104110):

 Հա ջորդ հա ճա խա կի հան դի պող ը նդ-
հա նուր սխալ նե րից է ա ծա կան նե րի ոչ 
ճիշտ կի րա ռու մը նա խա դա սու թյան մեջ, 
կամ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել` նրանց 
ոչ ճիշտ տե ղադ րու մը նա խա դա սու-
թյան մեջ: Այս սխա լը կա րող են թույլ 
տալ նույ նիսկ բա վա կան կա յուն գի տե-
լիք ու նե ցող նե րը: Ի սկ ի նչ պի սի՞ հեր-
թա կա նու թյամբ պետք է օգ տա գործ վեն 
ա ծա կան նե րը նա խա դա սու թյան մեջ (ե-
թե նա խա դա սու թյան մեջ առ կա են մե-
կից ա վել ա ծա կան ներ)  ը նդ հան րա պես 
ա ծա կան նե րը նա խա դա սու թյան մեջ դա-

սա վոր վում են ը ստ ի րենց ի մաս տի (John 
Eastwood: Oxford Practice Grammar, p. 
247,  Oxford University Press)`

1. Opinion (how good) – wonderful, 
nice, great, awful, terrible etc.

2. Size (how big) – large, small, long, 
short, tall etc.

3. Most other qualities – quiet, famous, 
important, soft, wet, difficult, fast, 
warm etc.

4. Age (how old) – new, old etc.
5. Colour – red, blue, green, black etc.
6. Origin (where from) – American, 

British, French etc.
7. Material (made of) – stone, plastic, 

steel, wooden etc.
8. Type (what kind) – electric kettle, 

political matters, road transport etc.
9. Purpose (what for) – bread knife, a 

bath towel etc 
Օ րի նակ` ան գլ.՝ A small green insect 

(size, colour);
 Japanese industrial designers (origin, 

type);
 A wonderful new face cream (opinion, 

age, purpose) 
Ե թե նա խա դա սու թյան մեջ օգ տա-

գործ վել է մեկ ա ծա կան, ա պա նրա հիմ-
նա կան տե ղը գո յա կա նից ա ռաջ է: Օ րի-
նակ` a famous writer, a beautiful view. 

Խո սե լով ա մե նից հա ճախ հան դի-
պող լեզ վա քե րա կա նա կան սխալ նե րի 
մա սին` հարկ ե նք հա մա րում նաև խո-
սել ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյուն նե րի 
(Idiomatic phrases) ըն կալ ման և թարգ-
մա նու թյան ժա մա նակ հան դի պող սխալ-
նե րի մա սին: Նկա տենք, որ ան գլե րեն ու-
սում նա սի րող նե րի հա մար ա ռանձ նա կի 
դժ վա րու թյուն են ներ կա յաց նում, հատ-
կա պես, ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյուն-
նե րը, նույ նիսկ լե զուն բա վա կա նա չափ 
լավ տի րա պե տե լու դեպ քում: Ի դի ո մա-
տիկ ար տա հայ տու թյուն նե րը սո վո րա-
բար բաղ կա ցած են եր կու կամ ա վե լի 
բա ռե րից` ար տա հայ տե լով փո խա բե րա-
կան ի մաստ (metaphorical meaning): 
Ը նդ ո րում, նրանց բա ռա ցի ար տա հայ-
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տած ի մաս տը բա վա կան հե ռու է ը նդ հա-
նուր ի մաս տից (Longman Dictionary of 
English Idioms. Longman Group Limited, 
1979, UK, p. 213): Սա նշա նա կում է, որ 
ան գամ ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյու նը 
կազ մող բա ռե րին ծա նոթ լի նե լու հան-
գա ման քը մեզ չի կա րող օգ նել: 

Օ րի նակ` ան գլ.՝ Give up the ghost 
ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյու նը պետք 
է հաս կա նալ` «to die» («մա հա նալ»): Մեկ 
ու րիշ օ րի նակ` ան գլ.՝ Spill the beans 
( գաղտ նի քը հայտ նել, բե րա նից խոսք 
թռց նել, բա ռե րը շաղ տալ)  Ը նդ հան րա-
պես փո խա բե րա կան ի մաստ ար տա հայ-
տող ի դի ոմ ներն ա վե լի հեշտ են ըն կալ-
վում, ե րբ մենք ծա նոթ ե նք լի նում տվյալ 
ար տա հայ տու թյան ա ռա ջաց ման հետ 
կապ ված պատ մու թյա նը (այ սինքն` ի նչ 
ա ռի թով է տվյալ ար տա հայ տու թյունն 
ա ռա ջին ան գամ գոր ծած վել): Շատ հա-
ճախ ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյուն նե-
րը թարգ ման վում են բա ռա ցի` ար տա-
հայ տե լով հու զա կան վի ճակ, այս կամ 
այն խնդ րի կա պակ ցու թյամբ, ար ձա-
գանք, վե րա բեր մունք և այլն: Օ րի նակ` 
ան գլ.՝ To hang one’s head ար տա հայ-
տու թյու նը հայե րեն բա ռա ցի թարգ ման-
վում է` գլու խը կա խել (ա մո թից, շփոթ-
մուն քից և այլն) կամ ան գլ.՝ To throw up 
ones hands/arms հայե րեն թարգ ման վում 
է` ձեռ քե րը թափ տալ ( զար ման քից, 
շփոթ մուն քից և այլն)  ան գլ. – To fall off 
the chair – հայ.՝ ա թո ռից ը նկ նել (օ րի-
նակ՝ խիստ զար ման քի դեպ քում և այլն)  
Եր բեմն ի դի ո մա տիկ ար տա հայ տու թյու նը 
կա րող է բաղ կա ցած լի նե եր կու գո յա-
կա նից` մի աց ված and և or շաղ կա պող 
բա ռե րով: Օ րի նակ՝ ան գլ.՝ Cats and dogs 
(It is rainig cats and dogs –ու ժեղ ան ձրև 
է գա լիս): 

Ինչ պի սի՞ խոր հուրդ կա րե լի է տալ 
սո վո րող նե րին՝ ի դի ո մա տիկ ար տա հայ-
տու թյուն նե րը սխալ ըն կա լու մից խու-
սա փե լու հա մար: Մի ան գա մից ա սենք, 
որ գո յու թյուն ու նեն հա մա պա տաս խան 
բա ռա րան ներ, ու ղե ցույց ներ, ո րոնք հաս-
տատ կօգ նեն ան գլե րեն լե զուն սո վո-

րող նե րին: Օ րի նակ` 
“Longman Dictionary of English 

Idioms.Longman Group Limited, 1979, 
UK, 387 pp.”; 

А. В. Кунин: Англорусский 
фразеологический словарь, Москва, 
1984, 942 стр.

Անգ լե րեն ու սում նա սի րող նե րի մոտ 
մենք կա րող ե նք հան դի պել նաև մի 
շարք այլ սխալ ներ էլ, սա կայն դրանք 
հա ճախ ան հա տա կան բնույթ են կրում` 
կապ ված տար բեր հան գա մանք նե րի հետ 
(օ րի նակ, ա նու շադ րու թյուն, շտա պո ղա-
կա նու թյուն, ան փու թու թյուն և այլն): Ի նչ 
խոսք, մեր շո շա փած թե ման բա վա կան 
ը նդ գր կուն է և սույն հոդ վա ծով ան-
հնար է այդ ա մե նի մա սին խո սել: Մեկ 
բան ա կն հայտ է. ե թե կա հո գե բա նա կան 
ար գելք կամ խն դիր, ան վս տա հու թյուն 
սե փա կան ու ժե րի և, ին չու չէ, մաս նա գե-
տի նկատ մամբ, ա պա ան հնար է խո րա-
նալ լե զուն ու սում նա սի րե լու մեջ և մեր 
ջան քերն էլ կլի նեն գրե թե ա պար դյուն: 
Ու րեմն, դա սա վան դող մաս նա գե տի հա-
մար ա ռաջ նային խն դի րը պետք է լի նի 
դա սա րա նում կամ լսա րա նում ստեղ ծել 
բա րո յա-հո գե բա նա կան նպաս տա վոր 
մթ նո լորտ, ձեռք բե րել սո վո րող նե րի 
վս տա հու թյու նը և հա վատ ներշն չել սե-
փա կան ու ժե րի նկատ մամբ: Մի այն փո-
խա դարձ վս տա հու թյան և փո խըմբռն-
ման պայ ման նե րում կա րե լի է հաս նել 
ցան կա ցած ար դյուն քի: Ի սկ ի նչ վե րա-
բե րում է լեզ վա-քե րա կա նա կան սխալ-
նե րին, ա պա դրանք հաղ թա հա րե լի են, 
ե թե առ կա են ճիշտ մշակ ված թե մա ներ, 
ո րոնք ու ղեկց վում են հա մա պա տաս խան 
լեզ վա կան և քե րա կա նա կան վար ժու-
թյուն նե րով: Մի այն հա մառ, քրտ նա ջան 
և հետ ևո ղա կան ա շխ տան քի դեպ քում 
մենք կա րող ե նք հաս նել դրա կան ար-
դյուն քի:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
13.01.2015
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 Հոդ վա ծում վեր լու ծու թյան են են-
թարկ վել հա ջոր դե լի ու թյան բո լոր սահ-
մա նում նե րը և տար բեր հե ղի նակ նե րի 
մեկ նա բա նում նե րը այս հաս կա ցու թյան 
վե րա բե րյալ: Ար դյուն քում՝ սույն հաս կա-
ցու թյան բա զուն ու տա րաբ նույթ սահ մա-
նում նե րը դա սա կար գել ենք և ներ կա յաց-
րել « հա ջոր դե լի ու թյուն» հաս կա ցու թյան 
պատ մա - տրա մա բա նա կան զար գա ցու-
մը հի ե րար խիկ աս տի ճան նե րի տես քով. 
փի լի սո փա յա կան, գի տա կան, ման կա-
վար ժա կան և նեղ – ման կա վար ժա կան 
(մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման տե-
սան կյու նից): Որ պես դա սա կարգ ման 
հիմք ենք վերց րել հա ջոր դե լի ու թյան այն 
գոր ծա ռույ թը, որը դո մի նանտ է տվյալ 
եր ևույ թում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ`  հա ջոր դե լի ու թյան 
սկզ բունք, սահ մա նում, բա ռա րան, փի-
լի սո փա յա կան, գի տա կան, ման կա վար-
ժա կան:

 Գո յու թյուն ու նեն « հա ջոր դե լի ու թյուն» 
հաս կա ցու թյան տաս նյա կից ավե լի սահ-
մա նում ներ, որոն ցից յու րա քան չյու րը յու-
րո վի է մեկ նա բա նում հա ջոր դե լի ու թյան 
իմաստն ու նշա նա կու թյու նը: Հա ջոր դե-
լի ու թյան սահ մա նում ներ գտանք հա յա-
լե զու, ռու սա լե զու հան րա գի տա րան նե-
րում, բա ցատ րա կան, փի լի սո փա յա կան, 
ման կա վար ժա կան, սո ցի ա լա կան բա-
ռա րան նե րում, որոն ցում « հա ջոր դե լի ու-
թյուն» հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ վում 
է տար բեր տե սան կյուն նե րից: Որոշ հե-
ղի նակ ներ ու սում նա սի րել են տար բեր 
եր ևույթ նե րի հա ջոր դե լի ու թյան հար ցը, 
մյուս նե րը` ու սում նա կան առար կա նե րի 
հա ջոր դե լի ու թյու նը, եր րորդ նե րը` միև-

նույն առար կայի տար բեր թե մա նե րի, 
հա ջորդ նե րը` ու սուց ման տար բեր փու-
լե րի հա ջոր դե լի ու թյու նը: Հա ջոր դե լի ու-
թյան յու րա քան չյուր գոր ծա ռույ թին հա-
մա պա տաս խան տր վել են այս ֆե նո մե նի 
բազ մաբ նույթ սահ մա նում ներ: 

Փի լի սո փա յա կան բա ռա րա նում հա-
ջոր դե լի ու թյան սահ մա նու մը հետ ևյալն 
է. « Հա ջոր դե լի ու թյու նը զար գաց ման 
տար բեր փու լե րի և աս տի ճան նե րի միջև 
կապ է, որի էու թյու նը կա յա նում է ամ-
բող ջի` որ պես հա մա կար գի փո փոխ ման 
դեպ քում նրա կամ նրա առան ձին կող-
մե րի որոշ տար րե րի պահ պան ման մեջ: 
Հա ջոր դե լի ու թյու նը բա ցաս ման բա ցաս-
ման օրեն քի կար ևո րա գույն գծե րից է:…» 
[1,360]: Հա ջոր դե լի ու թյան փի լի սո փա յա-
կան սահ մա նումն իր ծա վա լով շատ լայն 
է և նե րա ռում է հա ջոր դե լի ու թյան ընդ-
հա նուր, հա մա տի ե զե րա կան և հա մաբ-
նա կան գոր ծա ռույթ նե րը: Առա ջին հեր թին 
դրանք կապ ված են կեն դա նի աշ խար հի 
հետ: Պետք է նշել, որ աշ խար հում ամեն 
ինչ գտն վում է դի ա լեկ տի կա կան զար-
գաց ման մեջ, այ սինքն` առա ջա նում է, 
շարժ վում ու փո փոխ վում է, ի վեր ջո` 
հա կաս վում և ժխտ վում է հա ջորդ նե-
րի կող մից: Սե րունդ նե րին փո խա րի նում 
են մյուս նե րը, նո րը ժխ տում է հի նը, սա-
կայն աս տի ճա նա բար ինքն էլ հին դառ-
նա լով` ժխտ վում է առա վել նո րի կող-
մից: Առանց հա ջո րե լի ու թյան ան հնար է 
նոր տե սակ նե րի առա ջա ցու մը կեն դա նի 
բնու թյան մեջ: Դի ա լեկ տի կո րեն ըն կալ-
ված բա ցա ռու մը են թադ րում է ոչ մի այն 
հնի բա ցա ռում, քայ քա յում, ջն ջում, այլև 
պահ պա նում և զար գա ցում է այն ռա ցի-
ո նա լի, որն ար դեն իսկ ձեռք էր բեր վել 

ՍԵ ԴԱ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ
 Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա ն,  

մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո ն, հայ ցորդ

 « ՀԱ ՋՈՐ ԴԵ ԼԻ ՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅԱՆ  
ՍԱՀ ՄԱ ՆՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ
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նա խորդ փու լում [1,15]: Պա հել դրա կա նը 
բա ցա սա կա նում և նկա տել հա ջոր դի նա-
խադ րյալ նե րը ներ կայիս ար դյուն քի մեջ. 
սա է գլ խա վո րը աշ խար հի բա նա կան 
գի տակց ման մեջ: Այս պի սով, սե րուն դից 
սե րունդ պահ պան վում և փո խանց վում 
են օր գա նիզմ նե րի « լավ» հատ կա նիշ նե-
րը, նրանք էլ գու մար վում, հա մալր վում 
են և վե րած վում են ադապ տա ցի այի՝ 
հար մար վո ղա կա նու թյան: Հա ջոր դե լի-
ու թյու նը բնո րոշ է նաև մարդ կու թյան 
պատ մու թյանն ու մշա կույ թին: Չնա յած 
պատ մու թյան և, հատ կա պես, մշա կույ-
թի սուբյեկ տիվ ըն կալ մա նը՝ գո յու թյուն 
ու նեն որոշ օբյեկ տիվ օրի նա չա փու-
թյուն ներ: Հա մաշ խար հային մշա կույ թի 
պատ մու թյան ողջ ըն թաց քում գոր ծող 
ամե նա կար ևոր և ամե նաընդ հան րա կան 
ու օբյեկ տիվ օրի նա չա փու թյուն նե րից 
մեկն է հա ջոր դե լի ու թյու նը: 

Ու սուց ման հա ջոր դե լի ու թյան խն դի-
րը կր թու թյան հնա գույն խն դիր նե րից է: 
Այն առա ջա ցել է ավե լի վաղ, քան ավագ 
սերն դի կող մից փորձ է ար վել մա տաղ 
սերն դին փո խան ցել իր սո ցի ա լա կան 
փոր ձը սո վո րույթ նե րի, ավան դույթ նե րի, 
արա րո ղա կար գե րի, վար քի էթի կա կան 
նոր մե րի, հա մա տեղ ապ րե լու կա նոն նե րի 
մի ջո ցով: Սո ցի ա լա կան փոր ձի փո խանց-
ման պա հանջ մուն քից էլ ձևա վոր վե ցին 
կր թու թյան ամ բող ջա կան հա մա կար գե-
րի նա խա տի պե րը: Զար գաց ման ավե լի 
բարձր մա կար դա կում ցածր մա կար դա-
կի որոշ հատ կու թյուն նե րի պահ պան ման 
և կրկն ման դեպ քում մի այն տե ղի կու նե-
նա առա ջըն թաց: Այդ պես, պատ մա կան 
առա ջըն թա ցի աս տի ճա նով քայլ առ քայլ 
բարձ րա նա լով և ան ցնե լով մի հա սա րա-
կա կան – տն տե սա կան կազ մա վո րու մից 
մյու սին, մարդ կու թյունն ամեն ան գամ 
նո րո վի չի ստեղ ծում իր նյու թա կան և 
հոգ ևոր մշա կույ թը, այլ հեն վում է ար դեն 
իսկ ձեռք բե րած ար դյունք նե րի վրա: Այս-
պի սով, ինչ պես նյու թա կան, այն պես էլ 
հոգ ևոր մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծըն-
թա ցը անի մաստ կլի նի առանց հա ջոր դե-
լի ու թյան [1,34]: Առա ջին նե րից ու սուց ման 

հա ջոր դե լի ու թյան հար ցը այս կամ այն 
չա փով շո շա փել են դեռևս հին հույն և 
հռո մե ա ցի մտա ծող նե րը: Նրանց կող մից 
դի տարկ վող հա ջոր դե լի ու թյու նը լայն և 
ընդ հա նուր էր, տա լիս էր հա ջոր դե լի ու-
թյան փի լի ո սո փա յա կան մեկ նա բա նու մը 
և կապ ված էր « շար ժում» և « զար գա-
ցում» հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: Ան տիկ 
մտա ծող նե րը կար ևո րել են «ու սուց չից» 
«ա շա կերտ նե րին» տր վող գի տե լիք նե րը, 
ինչ պես նաև դի տար կել են ու սուց ման բո-
լոր փու լե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը, 
նրանց որո շա կի հա ջոր դա կա նու թյու նը: 
Մեծ է հա ջոր դե լի ու թյան ազ դե ցու թյու նը 
հա սա րա կու թյան օրի նա չափ զար գաց-
ման վրա: Հա ջոր դե լի ու թյու նը հան դես 
է գա լիս որ պես անընդ հատ կր թու թյան 
հա մա կար գում մար դու զար գաց ման 
օրի նա չա փու թյուն: Տար բեր ման կա վար-
ժա կան հա մա կար գե րում անընդ հատ 
և առա ջա դի մա կան կր թու թյան գա ղա-
փար ներ հան դի պում ենք մի շարք հե-
տա զո տող նե րի աշ խա տանք նե րում շատ 
ավե լի վաղ, քան ման կա վար ժու թյան 
մեջ հայտն վեց « հա ջոր դե լի ու թյուն» եզ-
րույ թը (Մ.Ֆ. Կվին տի լի ան, Տ. Կամ պա նե-
լա, Տ. Մոր, Մ. Մոն տել, Յ.Ա. Կո մենս կի, 
Գ. Պես տա լոց ցի, Ա. Դիս տեր վերգ, Կ.Դ. 
Ու շինս կի): Հա ջոր դե լի ու թյունն ու նի խո-
րը փի լի սո փա յա կան ար մատ ներ: Այն 
դի տար կել է Հե գե լը` որ պես կրկ նա կի 
բա ցաս ման օրեն քի կար ևոր հատ կա նիշ, 
որը պայ մա նա վո րում է բո լոր առար կա-
նե րի զար գա ցու մը: 

 Փի լի սո փա յա կան սահ մա նու մը նշում 
է հա ջոր դե լի ու թյան լայն գոր ծա ռույթ նե-
րը, որոն ցից է հա մա մարդ կային փոր ձի և 
մարդ կու թյան կու տա կած գի տե լիք նե րի 
փո խան ցու մը: Իրա կա նու թյան վե րա բե-
րյալ օբյեկ տիվ գի տե լիք նե րի մշա կու մը, 
տե սա կան հա մա կար գումն ու փո խան-
ցու մը հա ջոր դե լի ու թյան ընդ հա նուր գոր-
ծա ռույ թը բարձ րաց նում են գի տա կան 
մա կար դա կի վրա: Գի տա կան տե սու-
թյան զար գա ցու մը հնա րա վոր է մի այն 
ժխտ վող գի տե լի քի բո վան դա կու թյան 
մեջ դրա կա նի պահ պան ման և նո րի մեջ 
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նե րառ ման դեպ քում: Այ սինքն` հա ջոր դե-
լի ու թյան մեկ նա բա նու մը գի տա կան տե-
սան կյու նից իր ծա վա լով ավե լի նեղ է, 
քան փի լի սո փա յա կան` հաշ վի առ նե լով, 
որ փի լի սո փա յու թյու նը է բո լոր գի տու-
թյուն նե րի « մայ րն է»: Այս պի սով՝ հա ջոր-
դե լի ու թյան գի տա կան և փի լի սո փա յա-
կան սահ մա նում նե րը հա րա բեր վում են՝ 
որ պես տե սա կը սե ռին: Պատ կե րե լով Էյ-
լեր-Վի են նի օղակ նե րով` կու նե նանք 

գիտական 

 Գծա պատ կեր 1.
Ընդ հա նուր գի տա կան տե սան կյու-

նից հա ջոր դե լի ու թյուն հաս կա ցու թյան 
ամ բող ջա կան մեկ նա բան ման առա ջին 
փոր ձե րը կա տար վել են 17-րդ դա րում: 
Դրանք պատ կա նում են Յ. Ա. Կո մենս-
կուն: Գի տե լի քը զար գա նում է շարժ-
ման մեջ, մի վի ճա կից ան ցնե լով մյու սին` 
դառ նում հա մընդ հա նուր: Մի տե սու թյուն 
հերք վում է մյու սով, բա ցա հայտ վում են 
փո փոխ ման օրենք ներն ու կա պե րը` որ-
պես նրա մի վի ճա կի հեր քում հա ջոր-
դով: Ժխտ վող վի ճա կը չի նետ վում, 
այլ` պահ վում է ձևա փոխ ված տես քով: 
Իրա կա նու թյունն ան հրա ժեշտ է ու սում-
նա սի րել ոչ թե ստա տի կա յում, այլ առա-
ջին հեր թին` դի նա մի կա յում` շարժ ման և 
զար գաց ման մեջ: Գի տա կան մա կար դա-
կում հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բուն քի գոր-
ծա ռույթ նե րից առա ջին հեր թին պետք 
է նշել հա մա կար գե րի ստեղ ծու մը: Հա-
մա կար գե րի զար գաց ման մեջ առ կա է 
պատ մա կան հա ջոր դե լի ու թյու նը: Հա-
մա կար գային մո տե ցու մը դի տար կում է 
ոչ այն քան օբյեկ տի կա ռուց ված քը, նրա 
ստա տիկ վի ճա կը, որ քան այլ օբյեկ տի 
հետ ու նե ցած կապն ու հա ջոր դե լի ու թյու-
նը կամ էլ միև նույն օբյեկ տի տար բեր վի-
ճակ նե րի, որ ևէ օբյեկ տի վե րա փո խու մը 

մեկ այլ` որա կա պես նրա նից տար բեր վող 
օբյեկ տի: Նոր հա մա կար գը ստեղ ծում 
ու ձևա վո րում է իր սե փա կան բա ղադ-
րիչ նե րը, որոնք պա կա սում էին նախ-
կին գոր ծա ռույթ ներն իրա կա նաց նե լու և 
նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: 

Հա ջոր դե լի ու թյուն հաս կա ցու թյան 
մեկ նա բա նու մը ման կա վար ժու թյան տե-
սան կյու նից այդ ֆե նո մե նը բարձ րաց րեց 
այլ մա կար դա կի վրա և պայ մա նա վո րեց 
այդ սկզ բուն քի պատ մա- տրա մա բա նա-
կան զար գաց ման եր րորդ մա կար դա կը: 
Ման կա վար ժա կան բա ռա րա նում տր-
ված է հա ջոր դե լի ու թյան հետ ևյալ սահ-
մա նու մը. «Ա ռար կայի ու սուց ման տար-
բեր աս տի ճան նե րում նրա մա սե րի միջև 
ան հրա ժեշտ կա պե րի և ճիշտ հա րա բե-
րակ ցու թյան հաս տա տում: Հա ջոր դե լի-
ու թյան հաս կա ցու թյան տակ հաս կա նում 
ենք նաև այն պա հանջ նե րը, որոնք ներ-
կա յաց վում են սո վո րող նե րի գի տե լիք-
նե րին և կա րո ղու թյուն նե րին ու սուց ման 
յու րա քան չյուր փու լում, ինչ պես նաև նոր 
նյու թի ու սուց ման ձևե րին, մե թոդ նե րին 
և հնար նե րին: Հա ջոր դե լի ու թյու նը բնո-
րոշ է միև նույն պե տու թյան կամ տար բեր 
պե տու թյուն նե րի հան րակր թա կան դպ-
րոց նե րի ու սում նա կան ծրագ րե րին, այն 
ապա հո վում է զու գա հեռ դա սա րան ցի-
նե րի գի տե լիք նե րի ծա վալ նե րի հա վա-
սա րե ցում և ու սու մը շա րու նա կե լու հա-
վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ [2,624]: 
Հա ջոր դե լի ու թյան ման կա վար ժա կան 
սահ մա նու մը նե րառ վում է այդ սկզ բուն-
քի գի տա կան մեկ նա բա նու թյան մեջ: 
Նախ այն պատ ճա ռով, որ ման կա վար-
ժու թյու նը ` որ պես գի տու թյուն, ըն կած է 
բո լոր գի տու թյուն նե րի բազ մու թյան մեջ: 
Ինչ պես նաև հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բուն-
քի գի տա կան առա ջին գոր ծա ռույ թը` հա-
մա կար գաս տեղ ծը, վե րա բե րում է նաև 
ու սուց ման հա մա կար գե րին, որոն ցում 
գոր ծում են հա մա կար գե րի գո յու թյան 
և զար գաց ման ընդ հա նուր օրենք նե րը: 
Այս դեպ քում էլ հա ջոր դե լի ու թյան ման-
կա վար ժա կան և գի տա կան սահ մա նում-
նե րը հա րա բեր վում են որ պես տե սա կը 
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սե ռին: Այս պի սով՝ պատ կե րե լով Էյ լեր-
Վի են նի օղակ նե րով` կու նե նանք.

մանկավար 
    ժական 

Գ ծա պատ կեր 2.
 Ման կա վար ժա կան մա կարդ կում հա-

ջոր դե լի ու թյու նը ու սում նա սի րել են մի 
շարք ման կա վարժ ներ, գիտ նա կան ներ, 
հո գե բան ներ: Ու սուց ման մեջ հա ջոր դե-
լի ու թյան ապա հով ման առա ջին լուրջ 
փոր ձե րը նույն պես կա րե լի է կա պել 
Յ.Ա. Կո մենս կու ան վան հետ: Հե ղի նա-
կի պնդ մամբ` բո լոր պա րապ մունք նե-
րը պետք է դա սա վոր վեն այն պես, որ 
հա ջոր դը միշտ հեն վի նա խոր դի վրա, 
իսկ նա խոր դը միշտ ամ րապնդ վի հա-
ջոր դով: 19-րդ դա րում Կ.Դ. Ու շինս կին 
առա ջին նե րից ան դրա դար ձավ հին և 
նոր գի տե լիք նե րի միջև ան հրա ժեշտ 
կա պե րի հաս տատ ման և գործ նա կա-
նում հա ջոր դե լի ու թյան խնդ րի հե տա-
զոտ ման հար ցե րին: 

Մե թո դա կան մա կար դա կում հա ջոր-
դե լի ու թյան վե րա բե րյալ կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը կր կին ապա-
ցու ցում են հե տա զոտ վող սկզ բուն քի 
բազ մար ժե քու թյունն ու բազ մի մաս տու-
թյու նը: Չնա յած նրան, որ ու սուց ման 
տար բեր առար կա նե րում հա ջոր դե լի-
ու թյան կա պե րը բո վան դա կային և մե-
թո դա կան առում նե րով ու նեն որո շա կի 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, սա կայն բո-
լոր դա սըն թաց նե րում էլ հա ջոր դե լի ու-
թյու նը ապա հո վում է նո րի զար գա ցու մը 
հնի մեջ, էա պես նոր որակ նե րի կա ռու-
ցու մը հնի դրա կա նի պահ պան մամբ: 
Մեր աշ խա տան քում այն կդի տարկ վի 
մի այն մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի տե սան կյու նից, երբ հա-
ջոր դե լի ու թյու նը դրս ևոր վում է ու սում-

նա կան նյու թի, ու սուց ման մի ջոց նե րի և 
կազ մա կերպ ման ձևե րի հա մա ձայ նեց-
ման մեջ: Հա ջոր դե լի ու թյան մեկ նա բան-
ման մե թո դա կան մա կար դա կը նե րառ-
վում է ման կա վար ժա կան մա կար դա կի 
մեջ, քա նի որ հա ջոր դե լի ու թյան կա պե-
րի իրա գոր ծու մը ման կա վար ժու թյան 
մեջ ու նի ավե լի ընդ հա նուր բնույթ:

Մասնագիտա
կան 

 Գծա պատ կեր 3.
 Մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման` 

նեղ մաս նա գի տա կան տե սան կյու-
նից, հա ջոր դե լի ու թյու նը դի տարկ վել է 
բազ մա թիվ մա թե մա տի կոս- ման կա-
վարժ նե րի կող մից: Այս մա կար դա կում 
հա ջոր դե լի ու թյան խն դի րը շո շա փել է 
մե թո դա կան մի շարք հար ցեր. դպ րո-
ցի շր ջա նա վար տի` բու հում սո վո րե լու 
մա թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծու-
թյան տե սան կյու նից, մա թե մա տի կա կան 
պատ րաստ վա ծու թյան տե սան կյու նից 
ու սա նո ղի` ապա գա մաս նա գի տու թյա-
նը պատ րաստ լի նե լը: Մա թե մա տի կայի 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցում հա ջոր դե լի-
ու թյան հիմ նախնդ րին նվիր ված հե տա-
զո տու թյուն նե րը առա վե լա պես մի ա-
կող մա նի բնույթ են կրում.այս կամ այն 
բո վան դա կային - մե թո դա կան գծե րով, 
ըստ ու սում նա կան նյու թե րի, որոնք ներ-
կա յաց նում են դա սըն թա ցի մի մա սը, 
ու սուց ման որո շա կի աս տի ճա նում: 90 
- ական թվա կան նե րի սկզ բե րին հրա-
տա րակ վեց մի ջին մա թե մա տի կա կան 
կր թու թյան չա փո րոշ չի նա խա գիծ, որում 
ար տա ցո լում գտան սո վո րող նե րի մա-
թե մա տի կա կան պատ րաստ վա ծու թյա-
նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը ու սուց-
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ման երեք աս տի ճան նե րով՝ տար րա կան, 
հիմ նա կան և ավագ: Սա կայն այդ նա-
խագ ծում ևս հա մա պա տաս խան ու շադ-
րու թյուն չի դարձ վել մա թե մա տի կայի 
ու սուց ման մեջ հա ջոր դե լու թյան կա պե-
րի զար գաց մա նը: 

 Այս պի սով՝ « հա ջոր դե լի ու թյուն» 
հաս կա ցու թյա նը նվիր ված բո լոր աշ խա-
տու թյուն ներն ու սում նա սի րե լով՝ մենք 

կա րո ղա ցանք հաս կա ցու թյան զար գա-
ցու մը ներ կա յաց նել հի ե րար խիկ աս-
տի ճան նե րի տես քով՝ կախ ված տվյալ 
բնա գա վա ռում հա ջոր դե լի ու թյան դո-
մի նանտ գոր ծա ռույ թից: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
15.03.2015
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 Հոդ վա ծը նվիր ված է ման կա վար-
ժա կան առու մով շատ կար ևոր թե-
մային. քն նարկ ված են հա ջոր դե-
լի ու թյան սկզ բուն քի իրա գործ ման 
հնա րա վո րու թյուն նե րը բու հա կան ու-
սուց ման գոր ծըն թա ցում` մաս նա վո րա-
բար ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
հա մա կար գում: Հոդ վա ծում առա ջարկ-
վում է ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
ան ցկաց ման նոր մո դել, որում հա ջոր-
դե լի ու թյան գոր ծա ռույթ նե րը իրա գործ-
վում են ման կա վար ժա կան հա մալ սա-
րան – դպ րոց հա մա կար գում: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ՝ հա ջոր դե լի ու թյան 
սկզբունք, ման կա վար ժա կան պրակ տի-
կա, ու սա նող, մո դել, բու հա կան ու սու-
ցում, գոր ծա ռույթ:

« Բարձ րա գույն կր թու թյան բնա գա-
վա ռում պրակ տի կայի կազ մա կեր պու մը 
շա րու նա կում է մնալ որ պես կր թա կան 
հա մա կար գի «ա քիլ լե սյան գար շա-
պատ»,—  իր ելույ թում է նշել ՀՀ կր թու-
թյան և գի տու թյան նա խա րար Ար մեն 
Աշո տյա նը 2013 թվա կա նի հու լիս ամ սին 
ՀՊՄՀ -ո ւմ տե ղի ու նե ցած մի ջազ գային 
գի տա ժո ղո վի բաց ման ժա մա նակ նվիր-
ված «Ա նընդ հատ (շա րու նա կա կան) 
պրակ տի կայի ար դի ա կա նա ցու մը և 
կազ մա կերպ ման մե խա նիզմ նե րի ներդ-
րու մը բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան 
կր թու թյան հա մա կար գում» թե մային [4]: 
Բազ մա դա րյա փորձ ու խո րը ակունք-

ներ ու նե ցող հայ ման կա վար ժու թյան 
անեզր տա րած քի ամե նաանմ շակ հատ-
վա ծը պատ կա նում է ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կային: Ցա վոք, այդ փաս տը 
նշում են ոչ մի այն ման կա վարժ ներ, այլև 
ու սա նող ներ գի տա փոր ձի շր ջա նակ նե-
րում ան ցկաց ված հար ցում նե րի ժա մա-
նակ: Հարց ման թեր թիկ նե րը հա մա ցան-
ցով ու ղարկ վել են ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի ինչ պես ներ կա, այն պես 
էլ նախ կին ու սա նող նե րին: Հարց մա նը 
մաս նակ ցել է 86 մարդ:

 Ման կա վար ժա կան պրակ տի կան 
որա կյալ մաս նա գետ պատ րաս տե լու 
հիմ նա քարն է: Այ սօր վա ման կա վար ժին 
ներ կա յաց վող պա հանջ ներն էա պես 
տար բեր վում են նրան ցից, որոնք ներ-
կա յաց վում էին տասը, նույ նիսկ հինգ 
տա րի առաջ: Ար դի հա սա րա կու թյու նը 
պա հանջ է ներ կա յաց րել վե րա նայելու 
կր թա կան հա մա կար գը՝ կր թա կան մի-
աս նա կան դաշտ ին տեգ րե լով ու սուց-
ման բո վան դա կու թյու նը, ու սուց ման 
մե թոդ ներն ու ձևե րը, և առ հա սա րակ 
բո լոր այն բա ղադ րիչ նե րը, որոնց շնոր-
հիվ կկերտ վի մեր ժա մա նակ նե րի կիրթ 
ան ձնա վո րու թյու նը: Մեր հան րա պե տու-
թյու նում տա րի ներ շա րու նակ ման կա-
վար ժա կան պրակ տի կայի ան ցկաց ման 
կար գը և եղա նա կը գրե թե ան փո փոխ 
էին: Դա լուրջ խն դիր էր, հաշ վի առ-
նե լով այն փաս տը, որ հարց ված ու սա-
նող նե րի մոտ 37 % (31 հո գի) կար ծի քով՝ 

Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ  ՂՈՒՇՉՅԱՆ
 Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա ն,  

մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո ն, դա սա խոս,  
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, պրո ֆե սոր

 ՍԵ ԴԱ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ
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մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ՀԱ ՋՈՐ ԴԵ ԼԻ ՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶ ԲՈՒՆ ՔԸ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ  
ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՅԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ
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ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ան-
ցկա ցու մը կրում է ձևա կան բնույթ և չի 
ծա ռա յում իր նպա տա կին: Ման կա վար-
ժա կան պրակ տի կան, ըստ ու սում նա կան 
պլա նի, օրի նակ՝ ման կա վար ժա կան հա-
մալ սա րա նի ֆի զի կայի, մա թե մա տի կայի 
և ին ֆոր մա տի կայի ֆա կուլ տե տում նա-
խա տես վում էր եր րորդ կուր սի երկ րորդ 
կի սա մյա կում (առ կա ու սուց մամբ չորս 
շա բաթ) և հին գե րորդ կուր սի երկ րորդ 
կի սա մյա կում (հե ռա կա ու սուց մամբ չորս 
շա բաթ): Եր րորդ կուր սի ու սա նո ղը, ով 
նոր-նոր է ծա նո թա նում ման կա վար-
ժու թյան «գաղտ նիք նե րին», լի ար ժեք չի 
տի րա պե տում այն պի սի առար կա նե րի, 
ինչ պի սիք են ման կա վար ժա կան վար-
պե տու թյու նը, ման կա վար ժա կան հա-
ղոր դակ ցու մը և նման այլ առար կա ներ, 
մտ նում էր դա սա րան և որ պես ու սու ցիչ 
ներ կա յա նում ամ բողջ դա սա րա նին: Ու-
սու ցի չը սխալ վե լու իրա վունք չու նի, մի-
ա ժա մա նակ բնա կան է , որ ման կա վար-
ժա կան փորձ չու նե ցող ու սա նո ղը և´ 
ան վս տահ կա րող է լի նել, և´ շփոթ ված 
(հարց ված նե րի 54%): Չի բա ցառ վում 
նաև, որ ու սա նո ղը չցան կա նա երկ րորդ 
ան գամ դա սա րան մտ նել: Դա իրոք 
խն դիր էր՝ հաշ վի առ նե լով ու սա նո ղի 
ար դեն իսկ ընտ րած ապա գա մաս նա-
գի տու թյու նը և երեք տար վա ու սում նա-
ռու թյան փաս տը: Փաս տո րեն՝ ման կա-
վար ժա կան պրակ տի կա յում իրեն վատ 
դրս ևո րած ու սա նո ղը կամ կհե ռաց վի 
հա մալ սա րա նից (ի նք նա կամ կհե ռա նա), 
կամ կհ րա ժար վի հե տա գա յում ման կա-
վարժ աշ խա տե լուց, կամ էլ կս տանձ նի 
իր հա մար ոչ այն քան « հա ճե լի» ու սուց-
չի պաշ տո նը: Երեք տար բե րակ ներն էլ 
ան ցան կա լի են ինչ պես բու հի, այն պես 
էլ դպ րո ցի հա մար : Անհ րա ժեշ տու թյուն 
առա ջա ցավ լուրջ վե րա նայե լու ման կա-
վար ժա կան պրակ տի կայի ան ցկաց ման 
ժա մա նա կա ցույ ցը և ձևե րը: Ապա գա ու-
սուց չի մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն-
նե րի ձևա վոր ման ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման նպա տա կով ման կա վար-
ժա կան հա մալ սա րա նը , հա մա գոր ծակ-

ցե լով Ֆին լան դի այի Օու լո ւի հա մալ սա-
րա նի հետ, մշա կել է ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի հայե ցա կարգ և կազ մա-
կերպ ման նոր մո դել, որն էլ ներդր վել է 
ու սում նա կան հա մա կարգում: Մենք ող-
ջու նում ենք հա մալ սա րա նի այս բա րե փո-
խու մը և կար ծում, որ այն առա ջին լուրջ 
քայլն է դե պի ար դյու նա վետ և շա րու նա-
կա կան ման կա վար ժա կան պրակ տի կա:

 Ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի 
ար դի ա կա նաց ման խն դի րը դի տար կենք 
հա մա ման կա վար ժա կան մի սկզ բուն-
քի տե սան կյու նից, որը հա մե մա տա բար 
վեր ջերս հա մալ րեց ման կա վար ժա կան 
սկզ բունք նե րի շար քը, և որի ան վա նու-
մը նույ նիսկ բա ցա կա յում է հայ կա կան 
բա ռա րան նե րում: Դա հա ջոր դե լի ու թյան 
սկզ բունքն է: Հա ջոր դե լի ու թյու նը կապ է 
զար գաց ման գոր ծըն թա ցի եր ևույթ նե րի 
միջև, երբ նո րը, փո խա րի նե լով հնին, իր 
մեջ պահ պա նում է հնի առան ձին տար-
րեր [3, 13]: Յու րա քան չյուր նոր որակ չի 
կա րող ստեղծ վել դա տարկ տե ղում, 
առա ջա նալ ոչն չից: Հա ջոր դե լի ու թյունն 
առա ջըն թաց զար գաց ման ան հրա ժեշտ 
պայ մանն է: Ու սուց ման գոր ծըն թա-
ցում հա ջոր դե լի ու թյունն ու սում նա կան 
նոր նյու թի և յու րաց վա ծի փո խա դարձ 
կապն է, որ տեղ նորն ամ րապնդ վում է, 
իսկ հի նը կի րա ռու թյուն է գտ նում նոր 
պայ ման նե րում: Հա ջոր դե լի ու թյու նը ու-
սուց ման տար բեր փու լե րի կամ աս տի-
ճան նե րի կապն է, զար գաց ման նոր ու 
հին գոր ծըն թաց նե րի օբյեկ տիվ և ան-
հրա ժեշտ կա պը [2, 15-16]: Գո յու թյուն ու-
նեն հա ջոր դե լի ու թյուն հաս կա ցու թյան 
տաս նյա կից ավե լի սահ մա նում ներ, 
որոն ցից յու րա քան չյու րը յու րո վի է մեկ-
նա բա նում հա ջոր դե լի ու թյան իմաստն 
ու նշա նա կու թյու նը: Հա ջոր դե լի ու թյան 
ու սում նա սիր մամբ զբաղ վել են բազ-
մա թիվ փի լի սո փա ներ, գիտ նա կան ներ, 
ման կա վարժ ներ և հո գե բան ներ: Նրան-
ցից ոմանք ու սում նա սի րել են տար բեր 
եր ևույթ նե րի հա ջոր դե լի ու թյան հար ցը, 
մյուս նե րը՝ ու սում նա կան առար կա նե րի 
հա ջոր դե լի ու թյու նը, եր րորդ նե րը՝ միև-
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նույն առար կայի տար բեր թե մա նե րի, հա-
ջորդ նե րը՝ ու սուց ման տար բեր փու լե րի 
հա ջոր դե լի ու թյու նը: Ու սա նո ղի ու սում-
նա կան գոր ծու նե ու թյան ձևա վոր ման 
հա ջոր դե լի ու թյան տակ մենք հաս կա նում 
ենք անընդ հա տու թյուն, հա ջոր դու թյուն, 
դր դա պատ ճառ նե րի հա մա կարգ ված 
զար գա ցում, ու սում նա- դաս տի ա րակ-
չա կան գոր ծըն թա ցի յու րա քան չյուր փու-
լում գի տե լիք նե րի և գոր ծու նե ու թյան նոր 
ձևե րի ձեռք բե րում: Զար գաց ման յու րա-
քան չյուր փու լում փոխ վում է ու սա նո ղի 
գոր ծու նե ու թյան տե սա կը: Հարց ված նե րի 
54%–ը նշում է, որ մի այն եր րորդ կուր-
սի վեր ջին կի սա մյա կում հաս կա ցավ, որ 
ընտ րած մաս նա գի տու թյու նը «ի րենն է»: 
Փաս տո րեն՝ առ կա է մո տի վա ցի այի թու-
լա ցում կամ շե ղում: Ըն դուն վե լով բուհ՝ 
ու սա նող նե րից շա տերն ու նեն մի նպա-
տակ՝ ստա նալ լավ կր թու թյուն, դառ նալ 
լավ ման կա վարժ. տա րի նե րի ըն թաց-
քում այդ նպա տակ նե րը փոխ վում են: 
Դա էլ վկա յում է հարց ված նե րի 43%–ը, 
որոնք չեն աշ խա տում իրենց մաս նա գի-
տու թյամբ: Ու սա նող նե րի մո տի վա ցի այի 
շեղ ման պատ ճառ կա րող է հան դի սա-
նալ ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի՝ 
եր րորդ կուր սում (մեր կար ծի քով՝ ու շա-
ցած) կազ մա կերպ ման փաս տը և կազ-
մա կերպ ման հնա ցած ու մի ա տիպ եղա-
նակ նե րը: Մեր հիմ նա կան խն դիր նե րից 
է՝ դի տար կել ու սուց ման յու րա քան չյուր 
փու լում ու սուց ման նպա տակ նե րի հա-
ջոր դե լի ու թյու նը: Մեր կար ծի քով՝ ման-
կա վար ժա կան պրակ տի կայի ճիշտ 
կազ մա կեր պու մը կլու ծի նպա տակ նե րի 
հա ջոր դե լի ու թյան հար ցը, կու ժե ղաց նի 
ու սա նող նե րի մո տի վա ցի ան, վեր ջա պես 
սե րը դե պի ընտ րած մաս նա գի տու թյու նը: 

Հա ջոր դե լի ու թյան ու սում նա սիր ված 
լի նե լու հան գա ման քը դեռևս լի ար ժեք չի 
բա ցա հայ տում այս ֆե նո մե նի էու թյունն 
ու հնա րա վո րու թյուն նե րը, առա վել ևս 
հայ ման կա վար ժու թյան մեջ, որ տեղ 
այն հա մա րյա ու սում նա սիր ված չէ: Մենք 
փոր ձել ենք ման կա վար ժա կան պրակ-
տի կայի հիմ նա քար դարձ նել հա ջոր դե-

լի ու թյան սկզ բուն քը և մեզ իրա վունք 
ենք վե րա պա հել առա ջար կելու ման կա-
վար ժա կան պրակ տի կայի կազ մա կերպ-
ման մի ձևաչափ: Մեր մո դե լա վոր ման 
օբյեկտն է ման կա վար ժա կան բու հի ու-
սա նո ղի ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան 
ձևա վոր ման հա ջոր դե լի ու թյու նը ման-
կա վար ժա կան պրակ տի կայի ժա մա-
նակ: Որ պես մի ջոց՝ ու սու ցիչ- աշա կերտ 
հա րա բե րու թյան նմա նա կը: Ձևաչափի 
կա ռուց ման հիմ քում ըն կած են այն պայ-
ման նե րը, որոնք ապա հո վում են հա ջոր-
դե լի ու թյու նը ման կա վար ժա կան պրակ-
տի կայի ժա մա նակ: 

Նախ, վե րա նայե լով պրակ տի կայի 
ան ցկաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը, նշենք, 
որ լի ո վին հա մա ձայն ենք Ուկ րաի նայի 
բարձ րա գույն ման կա վար ժա կան ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կան առա-
ջին կուր սից սկ սե լու կար գի հետ: Այ նու-
հետև, ներ կա յա նա լով մի ան գա մից ամ-
բողջ դա սա րա նին, ան փորձ ու սա նո ղը 
կա րող է , մեղմ ասած, « չըն դուն վել» նրա 
կող մից , ին չը ճա կա տագ րա կան կա րող 
է լի նել նրա մաս նա գի տու թյան հա մար: 
Այդ պատ ճա ռով՝ մենք առա ջար կում ենք 
ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ան-
ցկաց ման հետ ևյալ ձևաչափը. առա ջին 
կուր սի յու րա քան չյուր ու սա նո ղին «կ ցել» 
մեկ աշա կերտ ըն թա ցիկ նյու թի յու րա-
ցու մը ղե կա վա րե լու հա մար: Ու սա նո ղը 
կդառ նա աշա կեր տի՝ այս պես կոչ ված 
ղե կա վա րը և, օգ նե լով նրան ըն կա լել 
նոր նյու թը, ին քը կվեր հի շի ան ցա ծը, 
կգտ նի նյու թը ճիշտ տեղ հասց նե լու նո-
րա նոր ու ղի ներ` իր ու նե ցած գի տե լիք-
նե րը կկի րա ռի նոր պայ ման նե րում, սա-
կայն այս ամե նը ու սա նո ղը ինք նագ լուխ 
չի ծա վա լում, այլ հա մալ սա րա նի իր 
դա սա խոս- ղե կա վա րի և տվյալ դա սա-
րա նում տվյալ առար կան դա սա վան դող 
ու սուց չի աչա լուրջ հս կո ղու թյան ներ քո: 
Ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի նա-
խօ րե ին կոն ֆե րան սի շր ջա նակ նե րում 
կար ևոր է դա սա խոս–ղե կա վա րի և դպ-
րո ցի ու սուց չի մի աս նա կան գոր ծու նե ու-
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թյու նը, մի շարք խն դիր նե րի լու ծու մը, 
այն պի սիք, ինչ պի սիք են. որ ու սա նո ղի 
ինչ աշա կերտ պետք է կցել՝ ել նե լով 
թե՛ ու սա նո ղի, թե՛ աշա կեր տի հո գե-
բա նա կան, իմա ցա կան և ան հա տա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Ցան կա լի 
է նաև հա մա ձայ նեց նել ու սա նո ղի ՝ բու-
հա կան և աշա կեր տի՝ դպ րո ցում տվյալ 
պա հին յու րաց վող նյու թե րը, որ պես զի 
ու սա նո ղը կա րո ղա նա նկա տել առար-
կայի դպ րո ցա կան մա կար դա կի զար-
գա ցու մը բարձ րա գույ նի տե սան կյու նից, 
և հա կա ռա կը, տես նի բու հա կան դա սըն-
թա ցի տար րա կան դրս ևո րում նե րը դպ-
րո ցում: 

Ա ռա ջար կած ձևաչափը տե սա-
կա նո րեն հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս բարձ րաց նելու ման կա վար ժա կան 
պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման ար դյու-
նա վե տու թյու նը հա ջոր դե լի ու թյան սկզ-
բուն քի ընդ գծ ման և հա ջոր դե լի ու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րի իրա գործ ման պայ ման-
նե րում: Դա են վկա յում մո դե լի առա վե-
լու թյուն նե րը.

Ու սա նո ղի սո վո րե լու և դա սա վան-
դե լու փու լե րը զու գա հեռ են ըն թա նում. 
նրանց կա պող օղակն էլ հա ջոր դե լի ու-
թյունն է: 

Ուսա նո ղը հնա րա վո րու թյուն ու նի ամ-
րապն դելու նոր նյու թը, իսկ հի նը կի րա-
ռու թյուն է գտ նում նոր պայ ման նե րում: 

Ա պա հով վում է հա ջոր դե լի ու թյան 
սկզ բուն քի իրա գոր ծու մը բուհ- դպ րոց 
հա մա կար գում ու սա նող- աշա կերտ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան շնոր հիվ:

 Որ պես ղե կա վար հան դես գա լով՝ 
ու սա նո ղը առա ջին քայ լերն է անում որ-
պես ու սու ցիչ- ղե կա վար և դա սի կա-
ռա վա րիչ: 

Ան մի ջա կան շփում ու նե նա լով աշա-
կեր տի հետ՝ ու սա նո ղը կա րող է սեր 
արթ նաց նել դե պի ման կա վար ժի մաս-
նա գի տու թյու նը, այ սինքն՝ որոշ չա փով 
լու ծել նաև մաս նա գի տա կան կողմ նո-
րոշ ման խն դի րը:

 Իրա գործ վում է և´ ներ քին, և´ ար-
տա քին հա ջոր դե լի ու թյու նը. ներ քին 

հա ջոր դե լի ու թյան իրա գոր ծու մը պայ-
մա նա վոր ված է մո տի վա ցի ոն- նպա-
տա կային բա ղադ րի չով, իսկ ար տա քին 
հա ջոր դե լի ու թյան իրա գոր ծու մը՝ կազ-
մա կերպ չամե թո դա կան բա ղադ րի չի 
առ կա յու թյամբ: 

Այս ձևաչափի դեպ քում ու սա նո-
ղը հան դես է գա լիս որ պես ու սուց ման 
կրկ նա կի սուբյեկտ մի դեպ քում դա սա-
խոս- ու սա նող, մյուս դեպ քում ու սա-
նող-ա շա կերտ փոխ հա րա բե րու թյան 
ժա մա նակ: Եր կու դեպ քում էլ ու սու ցա-
նողն ու ու սու ցան վո ղը ձևա վոր վում և 
զար գա նում են հա մա տեղ գոր ծու նե ու-
թյան ար դյուն քում: Դա սա խո սի և ու սա-
նո ղի հա մա գոր ծակ ցու թյան ձևե րի վե-
րա կա ռու ցու մը՝ կապ ված եր կու սի ան ձի 
դիր քո րա շում նե րի փո փո խու թան հետ, 
ու սուց ման յու րա քան չյուր փու լում բե-
րում է ու սուց ման սուբյեկ տի հնա րա վոր 
փո փոխ մա նը: 

Ման կա վար ժա կան պրակ տի կա յում 
հա ջոր դե լի ու թյան գոր ծա ռույ թը կախ-
ված է նրա նից, թե որ խնդ րի լու ծումն 
է առաջ նային մեզ հա մար: Առաջ նային 
է ու սուց ման այս և յու րա քան չյուր հա-
ջորդ փու լում ու սուց ման նպա տակ նե րի 
հա ջոր դե լի ու թյան ապա հով ման խն դի-
րը: Ա ռա ջար կած ձևաչափը իրա կա նաց-
նում է հա ջոր դե լի ու թյան հետ ևյալ գոր-
ծա ռույթ նե րը՝ 

• ին տեգ րաց նող ՝ ու սա նո ղի գի-
տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ-
տու թյուն նե րի ար դի ա կա նա ցում և հա-
մա կար գում. 

• կոոր դի նաց նող գոր ծա ռույ թը 
պայ մա նա վոր ված է միև նույն դա սըն-
թա ցը վա րող ու սուց չի և դա սա խո սի 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ.

• հա մա տեղ և մի աս նա կան գոր-
ծու նե ու թյան ար դյուն քում գնա հատ վում 
են մի աժա մա նակ և´ աշա կեր տը և´ ու-
սա նո ղը (ի րա կա նաց վում է ստու գիչ 
գոր ծա ռույ թը) :

Ա շա կեր տը ձեռք է բե րում նոր գի տե-
լիք ներ, իսկ ու սա նո ղը հնա րա վո րու թյուն է 
ու նե նում վեր հի շելու իր ու նե ցած նե րը, կի-
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րա ռելու դրանք նոր պայ ման նե րում.իրա-
կա նաց վում է կր թա կան գոր ծա ռույ թը:

 Հա ջոր դե լի ու թյան դաս տի ա րակ-
չա կան գոր ծա ռույ թը ար տա հայտ վում 
է ան ձի մաս նա գի տա կան որակ նե րի 
ձևա վոր ման մեջ,ն րա ար ժե քային հա-
մա կար գի և մո տի վա ցի ոն գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տար ման մեջ, ան ձի մաս-
նա գի տա կան կա յաց ման մեջ:

 Զար գաց նող գոր ծա ռույթ. զար գա նում 
են թե´ աշա կեր տի, թե´ ու սա նո ղի մտա-
ծո ղու թյու մը, խոս քը, ու նա կու թյուն նե րը: 

Այս պի սով՝ հա ջոր դե լի ու թյու նը ու-
նի վեր սալ սկզ բունք է՝ բնո րոշ ման կա-
վար ժա կան ցան կա ցած եր ևույ թի, այդ 
թվում նաև՝ ման կա վար ժա կան պրակ-
տի կային: Ման կա վար ժա կան պրակ տի-
կայի կազ մա կերպ ման հիմ քում պետք է 
դնել հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բուն քը, որ-
պես ու սա նո ղի մո տի վա ցի այի ան շե ղու-
թյունն ապա հո վող գոր ծոն:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
15.03.2015
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ПРИНЦИППРЕЕМСТВЕННОСТИВСИСТЕМЕПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКИ
А ЛЕК САНДР ГУ ЩЯН 

Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет и ме ни Ха ча ту ра Або вя на,  
ка фед ра ме то ди ки пре по да ва ния ма те ма ти ки, кан ди дат пе да го ги чес ких на ук, про фес сор,

 СЕ ДА КО ЧА РЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет и ме ни Ха ча ту ра Або вя на,  

ка фед ра ме то ди ки пре по да ва ния ма те ма ти ки, со ис ка тель 

В ра бо те расс мат ри ва ет ся воп рос ре а ли за ции прин ци па пре емст вен нос ти в учеб ной де
я тель нос ти. В част нос ти, расс мат ри ва ют ся осо бен нос ти ре а ли за ции прин ци па пре емст вен
нос ти в сис те ме пе да го ги чес кой прак ти ки. В стат ье  п ред ла га ет ся но вая мо дель  п ро ве де
ния   пе да го ги чес кой прак ти ки   на пер вом кур се уни вер си те та, ко то рая ре а ли зу ет функ ции 
пре емст вен нос ти в сис те ме пе да го ги чес кий уни вер си тетш ко ла.П ред ла га е мая мо дель те о ре
ти чес ки по вы ша ет эф фек тив ность про ве де ния пе да го ги чес кой прак ти ки.
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Both entrepreneurship and corruption 
are important factors in the way to 
establishing a competitive economic strategy 
of the country. Therefore all over the world 
steadily policy and regulatory reforms are 
being implemented in order to develop the 
Entrepreneurial Environment. Nevertheless 
the above carried out analysis shows that at 
the same time for developing countries i.e. 
like the Republic of Armenia the halfway 
battle could be managing the level and 
diffusion of corruption and bureaucracy as 
well as promoting genuine competition in 
the economy.  

Key words: Entrepreneurship, Shadow 
economy, Corruption, Business Regulations, 
Competition

During the recent years there has been 
undeniable growing interest among the 
entrepreneurial scholars in the effects of 
business regulations on economic welfare 
(Nicoletti & Scarpetta, 2003) and particularly 
on entrepreneurship (Stel et al, 2007). This 
becomes especially vital why the other major 
impact factors on entrepreneurship such 
as socio-psychological (cultural) in spite of 
huge importance (Hayton et al., 2002) are 
more resistant and less change addicted per 
se during the same timeframe. 

Hence without neglecting the other 
impact factors such as developed 
infrastructure that is availability of financial 
resources, attractiveness of taxation system, 
political stability, geographical position and 

etc., adopting the “best” configuration of 
monetary (i.e. start-up costs and start-up 
minimum capital) and non-monetary (i.e. 
time and procedures) business regulations 
is a basis for forming a favourable 
entrepreneurial environment. Afterwards 
this combination outlines the success of 
country’s entrepreneurial environment and 
the competitiveness level of its participants’ 
in the world economy. 

The administrative framework is indeed 
important for market entrants and their 
further performance. That is why worldwide, 
114 economies implemented 238 regulatory 
reforms in 2012/13 making it easier to do 
business (The World Bank 2012, 2013). For 
example, Doing Business ranks countries 
business indices according to the regulatory 
environment’s conduciveness to the starting 
and operation of a local firm. Interestingly, 
some countries listed in the top ten of 
Starting a Business (e.g. Armenia 6, Rwanda 
9, and Azerbaijan 10) are far beyond in Ease 
of Doing business (e.g. Armenia 37, Rwanda 
32, and Azerbaijan 70). Thus attractive 
Business Regulations for start-ups seems 
not to guarantee per se an overall wealthy 
Entrepreneurial System.

Since De Soto (1989) one set of studies 
advocates free market entry in line with 
political and economic institutions as key 
determinant for economic growth. While 
analysing the role of policy and institutions 
for productivity and firm dynamics 
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Scarpetta et al. (2002) find significantly 
lower entry rates because of more rigid 
administrative and sector specific product 
market regulations. Furthermore they 
argue that the rate of entry of small and 
medium enterprises is negatively related 
to the number of regulations. Taking into 
consideration the aforementioned simplifying 
the entry and exit regulation seems way-out 
for entrepreneurship development.

However the whole picture isn’t so 
trivial, one model cannot ideally fit to all 
the countries and industries whatever 
good it were. Reality turns out to be 
more nuanced—there can be no a priori 
assumption that an industry in a particular 
region of a country will benefit from or 
be harmed by liberalization (Aghion et al., 
2005).Van Stel et al (2005) suggest paying 
more attention to difference in countries’ 
economic development rate as clue for 
policy efficiency. They find that the effect on 
economic growth of entrepreneurial activity 
by nascent entrepreneurs and owner/
managers of young businesses mostly varies 
according to the economic development 
stage of the countries’. 

Gann et al (1998) suggest looking at 
the question from different angles. They 
conclude when “performance-based” 
building regulations are treated as static sets 
of technical requirements, their effect is 

similar to more traditional prescriptive forms 
of regulation. A more progressive approach 
is possible in which regulations can be used 
as part of a portfolio of policies aimed at 
improving firm performance. In this respect 
the economic literature suggests that one of 
the main deterrents for Entrepreneurship 
could be considered bureaucracy (Block 
et al., 2008) and corruption (Anokhin & 
Schulze, 2009). 

In fact, in order to evade the red tape 
of regulations in highly regulated markets 
entrepreneurs look for other, sometimes 
illegal possibilities to accelerate the firm 
registration. Dreher & Gassebner, 2011 state 
that the existence of a larger number of 
procedures required to start a business, as 
well as larger minimum capital requirements 
may generate corruption in highly regulated 
economies. In addition to higher corruption 
and larger unofficial economies, countries 
with heavier regulations of entry do not 
have better quality of public or private 
goods. Vice versa countries with more 
democratic and limited governments have 
lighter regulation of entry (Simeon Djankov 
et al., 2002). Thus existence of the red tape 
of regulations required to start a business 
may generate great corruption and a larger 
unofficial economy.

TABLE 1

Source:EnterpriseSurveys2013;WordBank
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Transparency International reminds that 
the abuse of power, secret dealings and 
bribery continue to ravage societies around 
the world (Transparency International). 
Indeed as we can see in the Table 1 Bribery 
and Corruption are still essential problems 
for the Entrepreneurs in the Republic of 
Armenia, as well as in the whole region with 
some proviso to Georgia. Therefore in line 
with the Entrepreneurial efficiency by the 
government appropriate attention should 
be paid to the diminution of illegality in 
the sector. 

Bardhan (1997) mentions while 
corruption in one form or another has 
always been with us, it has had variegated 
incidence in different times at different 
places and with varying degrees. The 
theory and evidence suggest that efforts 
to foster entrepreneurship and innovations 
within an economy will be more productive 
if accompanied by policy reforms aimed 
at controlling corruption. Inasmuch as 
entrepreneurial and innovative activity 
may contribute to the accumulation of 
economic welfare, such efforts may serve 
a greater goal of contributing to economic 
development (Anokhin & Schulze, 2009). 
According to Schleifer and Vishny (1993), 
corruption may be costly for the economic 
development and they argue that economic 
and political competition can reduce the 
level of corruption and its adverse effects. 
Moreover the negative association between 
corruption and growth, is significant in both 
a statistical and an economic sense (Mauro, 
2008) and better control of corruption 
will also be associated with rising levels of 
innovation and entrepreneurship (Anokhin 
& Schulze, 2009).

Moreover Greve & Salaff, 2003 explain 
while establishing a firm an important role 
plays social relations. Entrepreneurs use 
their social capital to access resources in 
each phase of the establishment process 
and there is a high proportion of family 
members in their networks. And those with 

the highest proportion rely less on outsiders 
elevating trust. And some manifestations of 
trust in these networks can have not only 
positive but also negative implications for 
corruption. Namely a positive influence 
of a high trust in friendship and kinship 
influence on the probability of becoming 
engaged in corrupt dealings (Tonoyan, 
2005). Also, where social networks are 
narrowly defined, obligations are unlikely 
to interfere with the performance of 
public duty. Social networks and personal 
relationships are strong ties which prevent 
people from transferring to the official 
economy (Schneider 2005) and forming 
network corruption (Granovetter, 2007). 
Finally, viewing illegal business activities 
as a widespread business practice provides 
the rationale for entrepreneurs to justify 
their own corrupt activities (Tonoyan et al. 
2010).

Taking into consideration the above 
mentioned we come to a conclusion that it is 
crucial not only to promote Entrepreneurship 
but prevent its possible consequences 
such as corruption and illegality as well. In 
regard to the Republic of Armenia a possible 
solution could be cutting back the red tape 
of regulations simultaneously encouraging 
the genuine competition in the sector. 
Another important point for developing 
countries could be the establishment of 
good governance and the consistency 
of implementation of continuous policy 
reforms in Entrepreneurial environment. 

Article submission date: 19.02.2015
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КОСВЕННОЕВЛИЯНИЕРЕГУЛИРОВAНИЯСФЕРЫБИЗНЕСНАКОРРУПЦИЮ
А РАМ СИ МО НЯН

 Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр На ци о наль ной Ака де мии На ук Рес пуб ли ки  
Ар ме ни я, заместитель заведующего кафедрой экономики, кан ди дат эко но ми чес ких на ук

 Как предп ри ни ма тельст во, так и кор руп ция яв лят ся важ ны ми фак то ра ми на пу ти ос
но ва ния кон ку рен тос по соб ной эко но ми чес кой по ли ти ки ст ра ны. По э то му во всем ми ре пос
то ян но осу ществ ля ют ся прог рам ные и нор ма тив ноп ра во вые ре фор мы в це лях раз ви тия 
предп ри ни ма тельс кой сре ды. Од на ко же, как по ка зы ва ет про ве ден ный ана лиз, па рал лель но 
ре фор мам в раз ви ва ю щих ся ст ра нах, нап ри мер та ких, как Рес пуб ли ка Ар ме ния за лог ус пе ха 
ле жит в уп рав ле нии уров нем и расп рост ра не ни ем кор руп ции и бю рок ра ти и, а так же в сти
му ли ро ва нии ре аль ной кон ку рен ции в эко но ми ке.

Дата представления статьи: 19.02.2015

 ԳՈՐ ԾԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈԼՈՐ ՏԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԱՆՈՒՂ ՂԱ ԿԻ  
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿՈ ՌՈՒՊ ՑԻ ԱՅԻ ՎՐԱ 

Ա ՐԱՄ ՍԻ ՄՈ ՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն, դա սա խոս, տն տե սա գի տու թյան թեկ նա ծու

Ե՛վ ձեռ նար կա տի րու թյու նը, և՛ կո ռուպ ցի ան կար ևոր գոր ծոն ներ են երկ րի մր ցու նակ 
տն տե սա կան ռազ մա վա րու թյան ձևա վոր ման ճա նա պար հին։ Ուս տի ողջ աշ խար հում ձեռ
նար կա տի րա կան մի ջա վայ րի բա րե լավ ման նպա տա կով պար բե րա բար իրա կա նաց վում 
են ինչ պես նա խագ ծային, այն պես էլ նոր մա տի վաի րա վա կան կար գա վո րում նե րի բա րե
փո խում ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես ցույց է տա լիս իրա կա նաց ված վեր լու ծու թյու նը, 
միև նույն ժա մա նակ զար գա ցող երկր նե րի հա մար, ինչ պի սին օրի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյունն է, հա ջո ղու թյան գրա վա կան կա րող է հան դի սա նալ բյու րոկ րա տի այի և 
կո ռուպ ցի այի սփռ վա ծու թյան աս տի ճա նի կա ռա վա րու մը, ինչ պես նաև՝ ողջ տն տե սու թյան 
մասշ տա բով իրա կան մր ցակ ցու թյան խթա նու մը։ 

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 19.02.2015
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 Կար ծի քի ձևա վոր ման հիմ նա կան 
ինս տի տուտ նե րը` զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րը, առանձ նա հա տուկ 
տեղ են հատ կաց նում գո վազ դին: Գո-
վազ դային տեխ նո լո գի ա ներն, ազ դե լով 
հան րային կար ծի քի ձևա վոր ման վրա, 
հա սա րա կու թյա նը մղում են որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Գո վազ դի հիմ նա կան նպա տա կը 
մարդ կանց ապ րանք վա ճա ռելն է, բայց 
այն հիմն վում է տվյալ հա սա րա կու թյան 
մշա կու թային ար ժեք նե րի վրա, երբ գո-
վազ դային ու ղեր ձը կուլ տի վաց նում է 
առ կա որո շա կի ար ժեք ներ և հար ցա-
կա նի տակ է դնում մյուս նե րը` որ դեգ-
րե լով գո յու թյուն ու նե ցող կեն սաոճն ու 
աշ խար հա յաց քը։ Հա ճախ գո վազ դը ոչ 
թե մեզ առա ջար կում է գնել ապ րան քը, 
այլև փոր ձում է փո խան ցել որո շա կի հա-
մոզ մունք ներ` ապա կո դա վո րե լով դրանց 
լեզ վա կան և պատ կե րային նշան նե րը: 
Գո վազ դում տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա-
յաց վում է գրա վիչ ու յու րա հա տուկ ձևով, 
խոս քը հա կիրճ է, պատ կե րա վոր, հա ճախ` 
հու մո րային և կա րող է ու նե նալ գու նային, 
ձայ նային և պատ կե րային ձևա վո րում: 

Հանգուցային բա ռեր և արտահայ-
տու թյուններ՝ գո վազդ, հան րային կար ծիք, 
գո վազ դային տեխ նո լո գի ա ներ, Զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ, տե ղե կատ-
վու թյուն, նե րազդ ման հնարք ներ, գո վազ-
դի տե սակ ներ, սպա ռո ղա կան վար քա գիծ, 
հա ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թաց:

 « Գո վազդ» հաս կա ցու թյու նը ծա գել 

է ֆրան սե րեն «reclame» բա ռից: Գո վազ-
դը  նպա տակ ու նի տար բեր մի ջոց նե րով 
տե ղե կաց նելու սպա ռող նե րին նոր ապ-
րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև դրանց սպա ռո ղա կան հատ կու-
թյուն նե րի մա սին:

Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րը թույլ են տա լիս ար ձա նագ րել գո-
վազ դի տար բեր ձևա չա փե րի հետ ևյալ 
պատ մա կան հեր թա կա նու թյու նը արևմ-
տյան հա սա րա կու թյուն նե րում։ Առա ջի-
նը` «ար տադ րանք-տե ղե կատ վու թյունն 
(product-information) է, որը գո վազ դի 
նախ նա կան ձևն է և բնո րոշ էր 19-րդ 
դա րա վեր ջին և 20-րդ դա րասկզ բին1։

 Գո վազ դի հնա գույն տե սակ նե րից են 
հա մար վում եգիպ տա կան պա պի րուս նե-
րը, որոնք փա րա վոն ներն օգ տա գոր ծում 
էին որ պես հայ տա րա րու թյան տախ-
տակ ներ՝ տե ղե կաց նե լով ստ րուկ նե րի 
առ քու վա ճառ քի մա սին: Այ սօր Անգ լի-
այի թան գա րան նե րից մե կում պահ պան-
վում է մի պա պի րուս, որի վրա գր ված 
է. « Վա ճառ վում է ստ րուկ՝  քչա խոս է, չի 
հոգ նում, շատ է աշ խա տում»:2

 Պատ կե րային տեխ նո լո գի ա նե րի զար-
գա ցու մը և տա րա ծու մը հան գեց նում է 
երկ րորդ ձևա չա փին՝ «ար տադ րանք-
պատ կեր (product-image, 1920-1940-ա կան-

1  Տե´ս, Мезенцев Е.А., Реклама в 
коммуникационном процессе, Учебное пособие, 
Омск: Изд-во ОмГТУ, http://www.aup.ru/books/m1105/

2  Տե´ս, История развития рекламы, http://
reklama.web-3.ru/history/ 

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏ ՂԻԿ ԱՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 
ԵՊՀ ռա դի ո հե ռուս տա տե սային ժուռ նա լիս տի կայի  ամ բի ո նի դո ցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 ԳՈ ՎԱԶ ԴԱՅԻՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ ՆԵ ՐԸ ՀԱՆ ՐԱՅԻՆ ԿԱՐ ԾԻ ՔԻ ՎՐԱ  
ԱԶ ԴԵ ԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ՄՂԵ ԼՈՒ ՄԵ ԹՈԴ
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ներ)։ Եր րորդ ձևա չափն ընդ գր կում է 
1950-1960-ա կան նե րը՝ «անձ նա կա նա ցում 
(personalization)։ Չոր րոր դը՝ « կեն սաո ճի 
(lifestyle) ձևա չափն է, որի տա րած ման 
շրջա նը 1970-1980-ա կան ներն էին։

 Գո վազ դը կազ մա կեր պու թյան հա-
ղոր դակ ցա կան գոր ծըն թա ցի բաղ կա-
ցու ցիչ մաս է և կար գա վո րում է ապ-
րանք նե րի իրաց ման գոր ծըն թա ցը: 
Գո վազ դը չի պար տադ րում գնել այդ 
ար տադ րան քը: Եր բեմն այն մի այն հի-
շեց նում է տվյալ ապ րան քի ապ րան քա-
նի շը կամ ապ րան քի (ծա ռա յու թյան) ան-
վա նու մը՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
սպա ռող նին կա տա րելու ընտ րու թյուն:

 Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան հա-
գեց վա ծու թյան պայ ման նե րում յու րա քան-
չյուր հա սուն մար դու օրա կան բա ժին է 
ընկ նում 20.000 պա տա ռիկ տե ղե կատ վու-
թյուն ավե լի շատ, քան տա սը տա րի առաջ: 

Ա մե նա լայն սահ ման մամբ գո վազդն 
ապ րան քի, ծա ռա յու թյան, գա ղա փա րի 
մա սին տե ղե կատ վու թյան ոչ ան հա տա-
կան, նպա տա կաուղղ ված փո խան ցումն է 
հա սա րա կու թյա նը տար բեր հա ղոր դակ-
ցա կան մի ջոց նե րի (ԶԼՄ, տրանս պոր-
տային մի ջոց ներ, ցու ցա նակ, ին տեր նետ) 
օգ նու թյամբ, որոնց տե ղի և ժա մա նա կի 
հա մար պատ վի րա տուն վճա րում է:

 Գո վազ դի դա սա կարգ ման յոթ սկզ-
բունք գո յու թյուն ու նի՝

1. Ըստ թի րախ խմ բե րի`  գո վազդ 
ստեղ ծող նե րը լավ գի տեն, որ գո վազ դի 
ար դյու նա վե տու թյունն ավե լի բարձր է, 
երբ այն ուղղ ված է պո տեն ցի ալ գնորդ-
նե րին, այլ ոչ թե ամ բողջ բնակ չու թյա նը: 
Հիմ նա կան թի րախ խմ բե րը եր կուսն են՝ 
սպա ռո ղա կան և գոր ծար քային: Առա ջի-
նը ուղղ ված է վերջ նա կան սպա ռող նե-
րին, մինչ դեռ երկ րոր դի թի րախ խում բը 
կա րող է լի նել վե րա վա ճա ռող, մե ծա-
ծախ գնում իրա կա նաց նող: Գո յու թյուն 
ու նի չորս գոր ծար քային գո վազդ՝ ար-
դյու նա բե րա կան, մաս նա գի տա կան, 
գյու ղատն տե սա կան և ար տադ րա կան:

2. Ըստ տա րա ծա կան ընդ գրկ ման՝ 
ա) հա մաշ խար հային (օր.՝ Կո կա-Կո-

լայի գո վազ դը հա սա նե լի է ամ բողջ աշ-
խար հում):

բ) հա մազ գային, որն ուղղ ված է 
տվյալ երկ րում ազ գային որ ևէ ար տադ-
րան քի գո վազդ մա նը (օր.` GrandTobacco 
ծխա խո տի գո վազ դը ՀՀ-ո ւմ):

գ) տա րա ծաշր ջա նային, որն ընգր կում 
է որո շա կի տա րածք տվյալ երկ րում (օր.՝ 
որ ևէ ան շարժ գույ քի գոր ծա կա լու թյան 
գո վազդ, որն զբաղ վում է մի այն տվյալ 
տա րա ծաշր ջա նի ան շարժ գույ քի առու-
վա ճառ քով):

դ) տե ղա կան, եթե հա մազ գային և 
տա րա ծաշր ջա նային գո վազ դը կենտ րո-
նաց ված է ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի առա վե լու թյուն նե րի, հատ կա նիշ-
նե րի վրա, ապա տե ղա կան գո վազ դում 
նշ վում են ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն-
նե րի իրաց ման վայ րը, գնե րը և այլն:

3. Ըստ հա ղոր դակց ման մի ջոց նե
րի` գո վազ դի մի ջոց ներն այն «վ ճա րո վի 
միջ նորդ ներն» են, որոնց օգ նու թյամբ հա-
ղոր դագ րու թյու նը հասց վում է լայն հան-
րույ թին: Այս պես, օրի նակ՝ կա րող է լի նել 
թեր թի, ռա դի ոյի, հե ռուս տա տե սային, 
տպա գիր և էլեկտ րո նային վա հա նակ նե-
րի, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի, հա-
մա ցան ցային, լու սագ րային  գո վազդ:

4. Ըստ գոր ծա ռույթ նե րի և նպա
տակ նե րի՝ 

ա) ապ րան քային և ոչ ապ րան քային, 
եթե գո վազդ վում է ան մի ջա պես ապ րանք 
կամ ծա ռա յու թյուն (օ րի նակ` «Ա նի» պաղ-
պա ղակ կամ « Ֆոր սաժ» տաք սի ծա ռա յու-
թյուն), ապա այդ պի սի գո վազդն ապ րան-
քային է, իսկ երբ գո վազդն ուղղ ված է 
տվյալ կազ մա կեր պու թյան, ըն կե րու թյան 
գա ղա փա րա խո սու թյան տա րած մա նը, 
հե ղի նա կու թյան ու վս տա հու թյան ձեռք-
բեր մա նը, ապա այն ոչ ապ րան քային է:

բ) կո մեր ցի ոն և ոչ կո մեր ցի ոն. կո մեր-
ցի ոն գո վազ դը քա րո զում է գնել ապ-
րանք կամ օգտ վել ծա ռա յու թյու նից, իսկ 
ոչ կո մեր ցի ոն գո վազ դը ֆի նան սա վոր-
վում է բա րե գոր ծա կան, հա սա րա կա-
կան, կրո նա կան և քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից:
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5. Ըստ նպա տակ նե րի կա րե լի է 
առանձ նաց նել խթա նող, տե ղե կաց նող, 
հա մե մա տող, հի շեց նող, ներշն չող, իմի-
ջաս տեղծ գո վազդ:

6. Ըստ ազդ ման մի ջոց նե րի  գո-
վազ դը լի նում է ռա ցի ո նալ և էմո ցի ո նալ: 
Ռա ցի ո նալ գո վազ դը տե ղե կաց նում է, 
բե րում է փաս տարկ ներ, դի մում է մարդ-
կանց բա նա կա նու թյա նը, մինչ դեռ էմո ցի-
ո նալ գո վազդն ազ դում է մար դու հու զա-
կան նե րաշ խար հի, զգաց մունք նե րի վրա: 

7. «Այ լընտ րան քային գո վազդ»  
հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է այն, որ 
յու րա քան չյու րի ձեռ քում կամ զգես տա-
պա հա րա նում կա մեկ իր, որի վրա կա 
խորհր դա նիշ, կար գա խոս կամ էլ ըն կե-
րու թյան ան վա նու մը: Այս պի սի գո վազդն 
ազ դում է մար դու են թա գի տակ ցու թյան 
վրա, և գո վազ դի այս ձևը հա մար վում 
է ար դյու նա վետ մե թոդ նե րից մե կը: Օրի-
նակ`սր ճա րան նե րում ան ձե ռո ցի կի նե րի, 
մոխ րա ման նե րի, բա ժակ նե րի վրա առ-
կա գո վազ դը մար դը կա րող է չն կա-
տել, բայց են թա գի տակ ցու թյան մեջ այն 
տպա վոր վում է: 

Ար տա քին գո վազ դի յու րա հատ կու-
թյունն այն է, որ չի տա րած վում ԶԼՄ-ով. 
ըստ ըն դուն ված չա փե րի`  այն  տե ղա-
կայ վում է  ճա նա պար հի  որո շա կի հատ-
ված նե րում` ամե նաար դյու նա վետ ներ-
գոր ծու թյունն ու նե նա լով դի տո ղի վրա: 
Ար տա քին գո վազ դը տե ղա բաշխ վում է 
բնա կա վայ րե րում պլա կատ նե րի, ազ-
դագ րե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի, վա-
հա նակ նե րի, լու սա տախ տակ նե րի և այլ 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րով1։

 Սո ցի ա լա կան գո վազ դը  բնակ չու-
թյան առող ջու թյան և առող ջա պա հու-
թյան, բնու թյան պահ պա նու թյան, սո ցի-
ա լա կան պաշտ պա նու թյան հար ցե րով 
ազ գային շա հեր ներ կա յաց նող և առևտ-
րային բնույթ չկ րող գո վազ դի տե սակ է2: 

Է լեկտ րո նային լրատ վա մի ջոց նե րով 

1  Գովազդի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 11. 
Արտաքին գովազդ , ընդունվել է 30.04.1996:

2  Տե՛ս նույն տեղում՝ հոդված 13:

հե ռար ձակ վող գո վազ դի հա մար բնո-
րո շիչ է հետ ևյալ դա սա կար գու մը.

• ն կա րագ րա կան, երբ ցույց է տր-
վում ապ րան քը տար բեր կող մե րից (հե-
ռուս տա տե սու թյուն) կամ  պար զա պես 
այն  բնու թագր վում է (ռա դի ո),

• զ գա յա կան, որոնք բնո րոշ են  յու-
րա հա տուկ ապ րանք նե րին (օ րի նակ՝ օծա-
նե լիք ներ, հրու շա կե ղեն, զար դե ղեն), սո-
վո րա բար ու ղեկց վում են երաժշ տու թյամբ,

•  պա րա դոք սալ, երբ հա կադ րու-
թյուն է ստեղծ վում եր կու ապ րա քա տե-
սակ նե րի միջև, օրի նակ` սկզ բից ցույց է 
տր վում, թե ինչ ազ դե ցու թյուն է գոր ծել 
սո վո րա բար գոր ծած վող լվաց քի փո-
շին և ապա` գո վազդ վող լվաց քի փո շու 
կա խար դա կան ներ գոր ծու թյու նը՝ կա-
տա րյալ մաք րու թյուն և  ձյու նա ճեր մակ 
սպի տա կու թյուն, 

• ա նի մա ցի ոն,  որը նա խա տես-
ված է  երե խա նե րի հա մար, գլ խա վոր 
կեր պար ներն ընտր ված են հե քի ա թից 
կամ մուլտ ֆիլ մից, կամ ստեղծ վում են 
նոր կեր պար ներ (օ րի նակ՝ « Բար նի» թխ-
ված քաբ լի թի գո վազ դը),

• գ րա ֆի կա կան, որն ստեղծ վում 
է հա տուկ գրա ֆիկ նե րի,  գծագ րե րի մի-
ջո ցով (օ րի նակ՝ «Colgate» ատա մի մա-
ծու կի հե ռուս տա գո վազ դը): 

Ամ բող ջաց նե լով՝ կա րող ենք ասել, 
որ « գո վազդ» հաս կա ցու թյու նը են թադ-
րում է ապ րանք նե րի, ծա ռա յութ յուն նե-
րի և դրանք ար տադ րող նե րի, առա ջար-
կող նե րի մա սին նպա տա կաուղղ ված, 
վճա րո վի տե ղե կու թյուն զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րով:

 Գո վազ դի դա սա կար գումն իրա-
կա նաց վում է՝ հիմք ըն դու նե լով նրա 
հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե կը: Ըստ այդմ՝ 
խմ բա վո րե լով գո վազ դի տե սակ նե րը՝ 
ար ձա նագ րում ենք, որ գո վազ դի զար-
գաց ման ար դի տեմ պե րը աճ ման մի-
տում ու նեն: 

 Գո վազ դը նե րազ դում է սպա ռո ղի 
վար ք ագ ծի վրա:

«Ս պա ռո ղա կան վար քա գիծ» ասե-
լով՝ հաս կա նում ենք այն ակ տի վու թյու-
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նը, որը մար դիկ ցու ցա բե րում են իրենց 
պա հանջ մունք նե րը և ցան կու թյուն նե րը 
բա վա րա րող ապ րանք ներ և ծա ռա յու-
թյուն ներ փնտ րե լու, ընտ րե լու, գնե լու, 
օգ տա գոր ծե լու կամ օգտ վե լու, դրանք 
գնա հա տե լու կամ մեր ժե լու ժա մա նակ:

Գո վազ դը լի նում է հինգ տե սա կի.
• ա ռաջ նային, երբ շու կա են ներ-

մուծ վում նոր ապ րանք ներ կամ ծա ռա-
յու թյուն ներ կամ տե ղե կաց վում է նոր 
ֆիր մայի գոր ծու նե ու թյան մա սին.

• մր ցակ ցային, երբ ընդ հա նուր 
զանգ վա ծից առանձ նաց վում է ապ րանք 
կամ ծա ռա յու թյուն կամ ըն կե րու թյուն` 
իրաց ման ծա վալ նե րի ընդ լայն ման հա մար.

• հի շեց նող, երբ հի շեց վում է ար-
դեն գո վազդ ված ապ րան քի մա սին` նրա 
պա հան ջար կը ապա հո վե լու հա մար:

 Հա սա րա կա կան, որը ըն կե րու թյան կամ 
նրա ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
հե ղի նա կային գո վազդն է, որը չի վճար-
վում հենց այդ ըն կե րու թյան կող մից:

 Ներ կոր պո րա տի վը գոր ծում է յու րա-
քան չյուր կազ մա կեր պու թյան ներ սում, 
ին չը կազ մա կեր պու թյան աշ խա տող նե-
րի մոտ մր ցա կից նե րի նկատ մամբ գե-
րա զան ցու թյան, հպար տու թյան զգա-
ցում է առա ջաց նում:1

 Գո վազ դի նպա տակ նե րը պետք է 
սահ ման ված լի նեն հս տակ`

•  նոր ապ րան քի իմի ջի ստեղ ծում,
•  գո յու թյուն ու նե ցող ապ րան քի 

իմի ջի բարձ րա ցում,
•  հա մո զե լու մի ջո ցով բա ցա ռել 

այն, ինչ ար գե լում է այդ ապ րան քի վա-
ճառ քը և այլն:

 Մինչ գո վազ դային ար շավ սկ սե լը 
շու կա յա գետ նե րը իրա կա նաց նում են 
շու կայի հատ վա ծա վո րում, թի րախ խմ-
բի հայտ նա բե րում, ապա ու սում նա սի-
րում են վեր ջին նե րիս պա հանջ մունք նե-
րը, կարծ րա տի պե րը և ակն կա լիք նե րը:

1. Գո վազ դում գո յու թյուն ու նի AIDA 

1  Տե´ս Мезенцев Е.А., Реклама в 
коммуникационном процессе, Учебное пособие, 
Омск: Изд-во ОмГТУ, http://www.aup.ru/books/m1105/:

մո դե լը (ա նգ լե րեն` Attention, Interest, 
Desire, Action բա ռե րի հա պա վումն է, 
որոնք հա մա պա տաս խա նա բար նշա-
նա կում են՝ ու շադ րու թյուն, հե տաքրք-
րու թյուն, ցան կու թյուն և գոր ծո ղու թյուն) 
նկա րագ րում է այն փու լե րը, որոնց մի-
ջո ցով պետք է ան ցնի սպա ռո ղը վա ճա-
ռո ղի ներ գոր ծու թյամբ: Այն ավե լի շատ 
վե րա բե րում է ան հա տա կան վա ճառ քին2:

2. Էֆեկտ նե րի հի ե րար խի այի 
ձևաչափը (Hierarchy of Effects Model) 
մշակ վել է Ռո բերտ Լա վի ջի և Գա րի 
Ստայ նե րի կող մից՝ գո վազ դի խն դիր-
նե րի ճշգրտ ման նպա տա կով: Ձևաչափի 
հիմ նա կան գա ղա փա րն ա յ ն է, որ գո-
վազ դի վերջ նա կան ար դյուն քը կա րող 
է եր ևալ ազդ ման պա հից որո շա կի ժա-
մա նակ հե տո: Գո վազ դը չի կա րող դր-
դել մարդ կանց ակն թար թային գնում ներ 
կա տա րե լու3:

3. Նոր ապ րան քի ըն դուն ման ձևաչափը 
(Innovation Adoption Model) նկա րագ րում է 
այն փու լե րը, որոն ցով ան ցնում է սպա ռո-
ղը նոր ապ րանք գնե լիս: Անհ րա ժեշտ է 
հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նել տվյալ ապ-
րան քի նկատ մամբ և հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռել սպա ռող նե րին այն գնա հա տե լու: 
Գնա հատ ման լա վա գույն մի ջոցն ապ րան-
քի ան մի ջա կան փոր ձար կումն է, որն իրա-
կա նաց վում է տար բեր տե սա կի ցու ցադ-
րա կան բնույթ կրող ծրագ րե րի մի ջո ցով4:

4. Ին ֆոր մա ցի այի մշակ ման ձևաչափն 
(Information Processing Model) առա ջարկ-
վել է Վի լյամ Մակ Գո ւայե րի (William 
McGuire) կող մից: Ըստ նրա պատ կե րաց-
ման, հա մո զիչ հա ղոր դակց ման (օ րի նակ, 
գո վազ դի) ազ դե ցու թյու նը մար դուն  խն-
դիր նե րի հոր ձա նուտ է հրա վի րում: Այս 
ձևաչափը շատ նման է էֆեկտ նե րի հի ե-
րար խի այի ձևաչափին, սա կայն ու նի մեկ 

2  Ա. Շ. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա-
խո սություններ, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2008, 
էջ 18:

3  Տե´ս http://www.learnmarketing.net/hierarchy_
of_effects_model.html: 

4  Տե´ս, http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-
Modules/SB/SB721-Models/SB721-Models4.html: 
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յու րա հա տուկ օղակ՝ մտա պա հում1: 
Գո վազ դի ան հրա ժեշտ բաղ կա ցու-

ցիչ ներն են.
•  գո վազ դա տու
•  գո վազդ իրա կա նաց նող
•  գո վազ դի տա րած ման մի ջոց 

(ԶԼՄ և այլն)
• ս պա ռող:
 Գո վազ դային տեխ նո լո գի ան նե րի 

նե րազդ ման հնարք նե րը.
Կար ծի քի ձևա վոր ման հիմ նա կան 

ինս տի տուտ նե րը` զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րը, առանձ նա հա տուկ 
տեղ են հատ կաց նում գո վազ դին: Գո-
վազ դային տեխ նո լո գի ա ներն, ազ դե լով 
հան րային կար ծի քի ձևա վոր ման վրա, 
հա սա րա կու թյա նը մղում են որո շա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Գո վազ դի հիմ նա կան նպա տա կը 
մարդ կանց ապ րանք վա ճա ռելն է, բայց 
այն հիմն վում է տվյալ հա սա րա կու թյան 
մշա կու թային ար ժեք նե րի վրա, երբ գո-
վազ դային ու ղեր ձը կուլ տի վաց նում է 
առ կա որո շա կի ար ժեք ներ և հար ցա կա-
նի տակ է դնում մյուս նե րը` որ դեգրե լով 
գո յու թյուն ու նե ցող կեն սաոճն ու աշ-
խար հա յաց քը։ Հա ճախ գո վազ դը ոչ թե 
մեզ առա ջար կում է գնել ապ րան քը, այլև 
փոր ձում է փո խան ցել որո շա կի հա մոզ-
մունք ներ` ապա կո դա վո րե լով դրանց 
լեզ վա կան և պատ կե րային նշան նե րը: 
Գո վազ դում տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա-
յաց վում է գրա վիչ ու յու րա հա տուկ ձևով, 
խոս քը հա կիրճ է, պատ կե րա վոր, հա ճախ` 
հու մո րային և կա րող է ու նե նալ գու նային, 
ձայ նային և պատ կե րային ձևա վո րում: 

Գո վազ դում եր բեմն օգ տա գոր ծում 
են նշան ներ, կո դեր և սո ցի ա լա կան 
առաս պել ներ, որոնք շր ջա նառ վե լով՝ 
մար դուն ներգ րավ վում են տե ղե կա նա-
լու, ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցում: Ու նե նա-
լով զանգ վա ծային բնույթ՝ գո վազդն ու-
նի կար ևոր նշա նա կու թյուն և ըստ այդմ 

1 Տե´ս  http://wasqcon.com/how-information-
processing-affects-marketing-communications/, 
How Information Processing Affects Marketing 
Communications:

էլ՝ ու նի մի քա նի հիմ նա կան դե րեր՝ ու-
սու ցա նող, ուղ ղոր դող և, ի վեր ջո, թե-
լադ րող:  Ընդ հա նուր առ մամբ, հա ճախ 
հենց գո վազդն է որո շում է մեր կյան քի  
բնույթն ու ձևը՝ այն, թե այ սօր ուր ենք 
գնա լու, ինչ ենք ու տե լու կամ հագ նե լու: 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում «ու ղիղ» 
գո վազդն  ար դեն դժ վար է հա մա րել 
ապ րանք վա ճա ռե լու կամ վա ճառ քի ծա-
վալ ներն ըն դար ձա կե լու մի ջոց: Այ սինքն՝ 
ուղ ղա կի հայ տա րա րել, որ տվյալ ապ-
րան քը կամ ծա ռա յու թյունն ամե նա լավն 
է, ու պետք է առա ջարկ վող բազ մա զա-
նու թյան մեջ ան հա տը ընտ րի հենց այդ, 
մեղմ ասած,  «չ գոր ծող» տար բե րակ է: 
Գո վազ դի ոլոր տում վեր ջերս կա տա րած 
հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա-
մա ձայն մարդ կանց ըն դա մե նը 15% է հա-
վա տում գո վազ դին,  65%-ն այն հա մա րում 
է չա փա զան ցու թյուն, իսկ մնա ցած 20%-ը 
պար զա պես չե զոք վե րա բեր մունք ու նի2: 

Ա վան դա կան գո վազ դը (տ պա գիր մա-
մու լում,  հե ռուս տա տե սու թյու նում և ռա-
դի ո յում) հա մար վում է մի այն մի փոքր 
մա սը, այն հա մա լիր մար քե թին գային 
ռազ մա վա րու թյան, որը նպա տա կաուղ-
ղ ված է ապ րան քի վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
ընդ լայն մա նը: Պար զա պես նոր կո մեր ցի-
ոն առա ջար կով շու կա մտ նե լը բա վա կան 
չէ հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար, այ սօր 
ար դեն նախ քան տվյալ ապ րան քը կամ 
ծա ռա յու թյու նը գո վազ դե լը, այն ար տադ-
րող նե րը, նախ ևա ռաջ, փոր ձում են պար-
զել հե տաքրքր վող նե րի, գնորդ նե րի և 
հա ճա խորդ նե րի հո գե բա նու թյու նը (ը նդ-
հա նուր առ մամբ, այս երեք խմ բե րի պա-
հանջ մունք նե րը կա րող են հա մընկ նել): 

Ն մա նա տիպ ազ դե ցու թյան հա մար 
գո վազդ ար տադ րող յու րա քան չյուր 
կազ մա կեր պու թյուն իր տեխ նի կա կան 
զի նա նո ցում ու նի տեխ նո լո գի ա նե-
րի այն պի սի հա մա կարգ, որն էլ հենց 
սպառ վող է դարձ նում գո վազդն ու գո-

2  http://www.reclamesecret.com/promotion_
tech.shtml, Գովազդային բնագավառի 
հետազոտություններ:
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վազդ վող ար տադ րան քը: 
Այս դեպ քում կա րե լի է առանձ նաց-

նել եր կու տի պի տեխ նո լո գի ա՝ ավան
դա կան և ժա մա նա կա կից: Ժա մա նա-
կա կից գո վազ դային տեխ նո լո գի ա նե րը 
հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված են գի-
տա տեխ նի կա կան նո րա նոր հայտ նա-
գոր ծու թյուն նե րով, նաև մարդ կային 
ան սպառ եր ևա կա յու թյամբ: Դրանք հիմ-
նա կա նում նպա տա կադր ված են սպա-
ռո ղի վրա առա վել ազ դե ցիկ ազ դե ցու-
թյան լծակ ներ ստեղ ծե լուն և դրա նով 
գո վազ դն ար դյու նա վետ դարձ նե լուն:

•  Տեխ նո լո գի ա ներ, որոնք ազ-
գում են սպա ռո ղի զգաց մուն քային դաշ-
տի վրա: Սա հա ճախ ան վա նում են նաև 
զգաց մուն քային ռազ մա վա րու թյուն1: 

Զ գաց մունք ներ ու հու զա կա նու թյուն 
առա ջաց նող գո վազ դը գոր ծում է ավե-
լի ար դյու նա վետ:  Էմո ցի ո նալ ցան կա ցած 
ազ դակ մար դիկ պատ րաս տա կամ են 
լսել, իսկ ստի պել մարդ կանց լսել նշա նա-
կում է, որ հա ճա խոր դը գնում կա տա րե լու 
կես ճա նա պար հին է: Այս առու մով կար-
ևոր է հի շել յու րա քան չյուր ազ գի էթ նի-
կա կան հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը. այն, 
ինչն ազ դե ցիկ կա րող է լի նել մի պե տու-
թյու նում, մի ան գա մայն այլ հետ ևանք նե-
րի կա րող է հան գեց նել մյու սում: Այ սինքն՝ 
գո վազ դի իմաստն ամ բող ջո վին չի որոշ-
վում այն ար տադ րո ղի կող մից, թեև ակն-
հայտ է, որ նա ու նե նում է մեկ նա բա նու-
թյան գե րա դա սե լի տար բե րակ և ամեն 
կերպ ջա նում այն դարձ նել տի րա պե տող։ 
Տար բեր մի ջա վայ րե րում գո վազ դային 
ու ղեր ձը կա րող է մեկ նա բան վել տար-
բեր ձևե րով, և նրա կա յու նա ցող իմաս տը 
զգա լի ո րեն կախ ված է նաև լսա րա նից։ 

Այ սինքն` տեխ նո լո գի ան, որը ստեղծ-
ված է դրա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նա-
լու հա մար, կա րող է ճիշտ չկի րառ վել և 
ու նե նալ մի ան գա մայն այլ ար դյունք: Այս 
առու մով, հատ կա պես, կար ևոր վում են 
հս տակ ձևա կերպ ված տեքստն ու շփո-
թու թյուն ներ չա ռա ջաց նող տե սա շա րը: 

1  Տե՛ս նույն տեղում:

Սա ոչ մի այն կո պիտ ձևով մատ նան շում է 
գո վազ դային ու ղեր ձի հնա րա վոր բազ-
մի մաս տու թյու նը և ապա կո դա վոր ման 
տար բեր հնա րա վո րու թյուն նե րը տար-
բեր մշա կու թային իրա վի ճակ նե րում, 
այլև հու շում մեկ այլ բան` տար բեր հա-
սա րա կու թյուն նե րում ար դյու նա վետ են 
գո վազ դի տա րաբ նույթ ձևա չա փեր:

•  Հա ջորդ կար ևոր տեխ նո լո գի ան 
ազ դե ցու թյունն է թի րա խային լսա րա նի 
վրա2:

Վեր ջինս հայտ նի է նաև որ պես ռե զո-
նան սային ռազ մա վա րու թյուն: Թի րա-
խային խմ բե րի ընտր ման մո տե ցում նե-
րը տար բեր են: Շատ հա ճախ ընտր ման 
մո տե ցում են հա մար վում տա րի քը, սե-
ռը, սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կը: Այս 
իմաս տով դա սա կան օրի նակ է երե խա-
նե րի վրա ազ դե ցու թյու նը: Նրանց վրա 
ավե լի հեշտ է ազ դել, իսկ երե խա ներն 
իրենք են ծնող նե րին ուղ ղոր դում, թե 
ինչն է իրենց հե տաքրք րում:

 Կան նաև այն պի սի թի րա խային խմ-
բեր, որոն ցում յու րա քան չյուրն ու զում է 
իրեն ընդ գրկ ված հա մա րել, ուս տի նմա-
նա տիպ գո վազդն առա վել լայ նա մասշ-
տաբ բնույթ է կրում և ավե լի ազ դե ցիկ է: 

• Հա ջորդ տեխ նո լո գի ան հայտ նի 
ան ձի ներգ րավվ մամբ գո վազ դի պատ-
րաս տումն է: 

Այս տեխ նո լո գի ան գործ նա կա նում 
ավե լի հայտ նի է «դ րա կան օրի նա կի 
ռազ մա վա րու թյուն» անու նով:

Ս պա ռո ղը, տես նե լով մե կին, ով ճա-
նաչ ված, հա ջո ղակ, գե ղե ցիկ ու սի րե լի 
կեր պար է, գո վազ դում է որ ևէ ար տադ-
րանք, ակա մա ցան կու թյուն է առա-
ջա նում նման վելու վեր ջի նիս ու ձեռք 
բե րելու միև նույն ար տադ րան քը: Այս 
հնար քը հա ճախ կի րառ վող նե րից է և 
բա վա կա նին ար դյու նա վետ է գոր ծում: Ի 
վեր ջո՝ տվյալ ան ձն ու նի նաև երկր պա-
գու նե րի բա նակ, որոնք նույն պես կհետ-

2  http://www.reclamesecret.com/promotion_
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ևեն նրա օրի նա կին: Զար մա նա լի չէ, որ 
հո լի վու դյան աստ ղե րին ներգ րավ վե լով 
նման հո լո վակ նե րի նկա րա հա նում նե-
րում` ըն կե րու թյուն նե րը վճա րում են խո-
շոր գու մար: 

• Հե տաքր քիր, բայց ոչ հա ճախ կի-
րառ վող գո վազ դային հա ջորդ տեխ նո-
լո գի ան ան վճար առա ջարկ ներն են:

 Սա հի ա նա լի տեխ նո լո գի ա է ար դեն 
հայտ նի բրեն դի նոր ար տադ րանք նե րի 
ներ կա յաց ման հա մար: Մշ տա կան հա-
ճա խորդ նե րը չեն հրա ժար վի սի րե լի 
ապ րան քա նի շի նոր ար տադ րա տե սա-
կից, իսկ մր ցակ ցի հա ճա խորդ ներն էլ 
չեն հրա ժար վի ան վճար առա ջար կից: 
Լավ հնա րա վո րու թյուն է գո վազ դում 
այդ քան հն չած դրա կան գնա հա տա կան-
նե րը ի ցույց դնե լու հա մար: 

• Ակ ցի ա ներ, մր ցույթ ներ: 
Սա, թերևս, ամե նա շատ կի րառ վող 

տեխ նո լո գի ան է, որն ակ տիվ օգ տա գործ-
վում է ամ բողջ աշ խար հում, ինչ պես նաև 
հա յաս տա նյան շու կա յում: Ու սում նա սի-
րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ շա տե րը 
հակ ված են հենց այն ապ րան քը ձեռք բե-
րել, որը առա ջարկ վում է որ ևէ ակ ցի այի 
ժա մա նակ: Սա չի նշա նա կում, որ մար դիկ 
մի ան գա մից գնում են դե պի այդ ապ րան-
քը, այս տեխ նո լո գի ան ավե լի շուտ գոր-
ծում է այն դեպ քում, երբ սպա ռո ղը կանգ-
նած է ընտ րու թյան առջև:

 Տեխ նո լո գի ա նե րից ամե նա հե տաքր քի-
րը օգ տա գոր ծել է Ջեյմս Վի քե րին (James 
Vicary) «25-րդ կադ րի» գա ղա փա րը1: 
Հայտ նի է, որ կի նո ժա պա վե նի պտտ ման 
արա գու թյու նը կազ մում է վայր կյա նում 24 
կադր, այ սինքն՝ 1 վայր կյա նում մենք տես-
նում ենք 24 կադր: 1957 թվա կա նին Վի-
քե րին հայ տա րա րեց, որ մի փոր ձար կում է 
իրա կա նաց րել Նյու Ջեր սի ի կի նո թատ րոն-
նե րից մե կում: « Պիկ նիկ» ֆիլ մի ժա մա նակ 
լրա ցու ցիչ պրոեկ տո րի օգ տա գործ ման 

1  h t t p : / / w w w . n e w s c i e n t i s t . c o m /
a r t i c l e / m g 1 9 0 2 5 4 9 4 . 4 0 0 ? D C M P = N L C -
nletter&nshref=mg19025494.400, Subliminal advertising 
may work after all, 28 April 2006 by Alison Motluk, 
Magazine issue 2549. 

շնոր հիվ կա րո ղա ցել է ցու ցադ րել 25-րդ 
կադ րը, որը գաղտ նի գո վազդ էր` «Խ մի´ր 
Կո կա-կո լա» և « Կե րե´ք պոպ կորն»: Մեկ 
տա րի շա րու նակ ցու ցադր վել է ֆիլ մը, 
բնա կա նա բար, նաև` գո վազ դը: Հե տա-
գա յում ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ Կո կա-կո լայի գնո ղա կա նու թյու-
նը կի նո թատ րո նի ճա շա րա նում բարձ րա-
ցել է 17 տո կո սով, իսկ պոպ կոր նի նը` 50 
տո կո սով: Փաս տո րեն, այս մե թոդն ազ-
դում է մարդ կանց են թա գի տակ ցու թյան 
վրա: Հե տա գա յում գո վազ դային այս մե-
թոդն ար գել վեց, սա կայն 2014 թվա կա նի 
ուկ րաի նա կան հե ղա փո խու թյան օրե րին 
« Ռո սի ա 24» հե ռուս տաըն կե րու թյու նը, որ-
պես ազ դե ցու թյան մե թոդ օգ տա գոր ծեց 
«25-րդ կադ րի» գա ղա փա րը: Ուկ րաի նայի 
ազ գային ան վտան գու թյունն այդ օրե րին 
հայ տա րա րեց, որ ռու սա կան հե ռուս տաըն-
կե րու թյունն օգ տա գոր ծում է «25 կադ րի» 
էֆեկ տը « Под жег пра вый сек тор», « Бан де-
ров цы уби ва ют лю дей», « Нацг вар дия убий-
цы» ար տա հայ տու թյուն նե րով:2 

Ա մեն դեպ քում թվարկ ված տեխ նո լո-
գի ա նե րից և ոչ մե կը չի կա րող աշ խա-
տել ար դյու նա վետ, եթե գո վազ դա տուն 
չա պա հո վի ար տադ րան քի կամ ծա ռա-
յու թյան ան հրա ժեշտ չա փա նիշ նե րը, 
չտա բա վա րար տեղեկավություն, կամ 
սպա ռո ղին մո լո րեց նի՝ խո սե լով ար-
տադ րան քի ու նի կա լու թյան և չե ղած 
հատ կա նիշ նե րի մա սին: 

Գո վազ դային աշ խարհն այ սօր արագ 
է փո փոխ վում և շատ հնա րա վոր է, որ 
մենք գտն վում ենք տե ղե կատ վա կան 
հե ղա փո խու թյան շե մին, որը ոչ մի այն 
կփո խի տե ղե կատ վա կան ոլոր տը, այլև 
հե ղա փո խա կան կլի նի նաև գո վազ-
դային հիմ նա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
սկզ բունք նե րի փո փոխ ման հար ցում:

 
Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 

26.02.02015

2  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=HRyI0DQ1bCA, 25- й кадр в выпуске 
новостей Россия 24 от 03 05 2014.
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РЕКЛАМНЫЕТЕХНОЛОГИИ-МЕТОДВОЗДЕЙСТВИЯНАОБЩЕСТВЕННОE 
МНЕНИEИСКЛОНЕНИЕКДЕЙСТВИЮ

АСТXИК АВЕ ТИ СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст ве ный уни вер си тет, ка фед ра ра дио- и те ле жур на лис ти ки,  

кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент 
 

Ос нов ные инс ти ту ты фор ми ро ва ния мне ни я средст ва мас со вой ин фор ма ци и, уде ля ют 
осо бое мес то рек ла ме. Воз де йст вуя на фор ми ро ва ние об щест вен но го мне ни я, рек лам ные тех
но ло гии нап рав ля ют об щест во к оп ре де лен ным дейст ви ям.

Ос нов ная цель рек ла мы – про дать рек лам ный то вар, при этом  она опи ра ет ся на куль
тур ные цен нос ти дан но го об щест ва, по о щ ряя не ко то рые ха рак тер ные для не го цен нос ти и 
ста вя под сом не ние ос таль ные с уче том об ра за жиз ни и ми ро воз ре ния лю дей.  Час то вмес то 
пред ло же ния то ва ра рек ла ма пы та ет ся на вя зать оп ре де лен ные убеж де ни я, рас шиф ро вывая 
язы ко вые и изоб ра зи тель ные сим во лы пос лед них.  В рек ла ме ин фор ма ция предс тав ля ет ся 
в сво е об раз ной прив ле ка тель ной фор ме: крат кий об раз ный текст, час то предс тав лен ный с 
юмо ром и в при ят ном цве то вом и зву ко вом оформ ле ни и. 

Дата представления статьи: 26.02.2015

ADVERTISING TECHNOLOGIES AS A METHOD OF IMPACT ON PUBLIC OPINION  
AND ENCOURAGEMENT TO ACTION

ASTGHIK AVETISYAN
YSU, Chair of Radio and Television Journalism, PhD, Associate Professor 

The main institutions of shaping opinion, the mass media, pay particular importance to 
advertising. The advertising technologies influencing on the formation of public opinion direct 
the society in particular actions.

The main purpose of advertising is to sell promotional goods, besides it is based on the 
cultural values of the society, encouraging some of its characteristic values and casting doubt on 
the rest taking into account the lifestyle and outlook of people.

Often, advertising is trying to impose certain beliefs instead of offering some goods, deciphering 
the linguistic and visual symbols of the latter. The advertisement information is presented in an 
attractive and special format: a brief figurative text often presented with a comic and pleasant 
color and sound design.
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Ան կա խա ցու մից հե տո, երբ մա մուլն 
ու հե ռուս տա տե սու թյու նը թո թա փե ցին 
խորհր դային կար գե րի գաղ փա րա խո-
սու թյու նը, ազա տագր վե ցին պար տադր-
ված տեղեկատվություն հա ղոր դե լու 
լծից, ի հայտ եկան այն պի սի թե մա ներ, 
որոնք մինչ այդ ար գել ված էին: Մեր կրո-
նի, եկե ղե ցա կան ժա ռան գու թյան մա-
սին բազ մա կող մա նի տեղեկատվություն 
հայտն վեց նախ հե ռուս տա տե սու թյու-
նում և մա մու լում, ապա նաև՝ հա մա ցան-
ցում: Հոդ վա ծում քն նու թյան են առն ված 
ինչ պես Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցուն 
պատ կա նող կամ վեր ջի նիս գա ղա փար-
նե րը քա րո զող կայ քե րը, այ պես էլ կրո-
նա կա ն այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
աղան դա վո րա կան շար ժում նե րի քա-
րոզ չու թյունն իրա կա նաց նող կայ քե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ հոգ ևոր-կ րո նա կան հա-
ղոր դում ներ, կայ քէ ջեր, Հայ առա քե լա-
կան, տեղեկատվություն, քա րոզ չու թյուն 
իրա կա նաց նող կայ քեր: 

20-րդ դա րի վեր ջին քա ռոր դում 
մարդ կու թյան մե ծա գույն ձեռք բե րում-
նե րից մե կը հա մա կար գիչն է, որը շատ 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում մե խա-
նի կա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րող սար քից վե րած վեց հա ղոր դակ ցու-
թյան և տեղեկատվություն տա րած ման 
կարևո րա գույն մի ջո ցի: Հա մա կարգ-
չային ծրագ րե րի ճա նա չո ղու թյու նը լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու սահ ման ներ 
բա ցե ցին մար դու առջև: Ըստ վի ճա-
կագ րու թյան՝ տեխ նի կա կան ոչ մի գյուտ 
այս քան արագ և նույն քան լայն կի րա-

ռու թյուն չի ու նե ցել, ինչ պես հա մա կար-
գի չը: Օրի նակ՝ 1990- ական թվա կան-
նե րին ԱՄՆ-ո ւմ, Գեր մա նի ա յում, Մեծ 
Բրի տա նի ա յում, Ճա պո նի ա յում հա զար 
բնակ չից 250-400-ը հա մա կար գիչ ու ներ: 
Այս ցու ցա նի շը, իհար կե, զի ջում էր ավ-
տո մե քե նայի (մի ջի նը մե կու կես ան գամ) 
և հե ռուս տա ցույ ցի (մի ջի նը եր կու ան-
գամ) ցու ցա նիշ նե րին: Սա կայն այն պի սի 
տա րած ման չա փե րի, որին հա մա կար-
գի չը հա սավ 21-րդ դա րում, հե ռուս տա-
ցույ ցի տա րած ման հա մար պա հանջ վեց 
քա ռա սուն տա րի, իսկ ավ տո մե քե նայի` 
յո թա նա սուն տա րի [1, 1]: 

Հա մա կար գի չի մեծ մաս սա յա կա նու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է վեր ջի նիս 
բազ մաբ նույթ ու տա րա տե սակ գոր ծա-
ռույթ նե րով, որոնք հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս տար բեր մաս նա գի տու թյուն-
նե րի տեր մարդ կանց օգտ վելու հա մա-
կար գի չի ծա ռա յու թյուն նե րից` մի քա նի 
ան գամ դյու րին ու արագ դարձ նե լով 
աշ խա տան քը: Իսկ հա մա կարգ չային 
ցան ցե րի՝ հատ կա պես Ին տեր նետ կայ-
քե րի տա րա ծու մը առաջ բե րեց «ին ֆոր-
մա ցի ոն հա սա րա կու թյուն» գա ղա փա րը, 
որով և տե սա բան նե րը բնու թագ րում են 
21-րդ դա րը: 

Եր րորդ հա զա րա մյա կի մար-
դու հա մար տեղեկատվությունը ան-
փո խա րի նե լի ար ժեք է: Իսկ ի՞նչ է 
տեղեկատվությունը, և ին չո՞ւ է այն 
այդ քան կար ևոր դեր ու նշա նա կու թյուն 
ստա ցել ժա մա նա կա կից դա րաշր ջա-
նում: Ին ֆոր մա ցի այի էու թյու նը հաս կա-
նա լու հա մար ռուս տե սա բան Դմիտ րի 
Իվա նովն առա ջար կում է նախ տա րան-

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԲԱԼՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, ռա դի ո հե ռուս տա տե սու թյան ամ բի ոն, 

« Շո ղա կաթ» հ/ը սցե նա րիստ, լրագ րող, հայ ցորդ

 ՀՈԳԵՎՈՐ-Կ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ  
ԷԼԵԿՏ ՐՈ ՆԱՅԻՆ ԿԱՅ ՔԵ ՐՈՒՄ 
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ջա տել հա ղոր դագ րու թյուն, վե րար-
տադ րու թյուն կամ մեկ նա բա նու թյուն, 
հա ղոր դակ ցու թյուն հաս կա ցու թյուն նե-
րը: « Հա ղոր դագ րու թյու նը մար դու ին-
տե լեկ տո ւալ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քի 
փո խան ցումն է: Վե րար տադ րու թյու նը 
կամ մեկ նա բա նու թյու նը միտքն է, որը 
ձևա վոր վում է ձեռք բեր ված գի տե լի-
քի ար դյուն քում: Հա ղոր դակ ցու թյու նը 
մի այն փո խանց ման գոր ծըն թա ցի, հե-
ռար ձակ ման ապա հո վողն է: Սա կայն 
ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան մեջ 
հա ղոր դագ րու թյուն- վե րար տադ րու-
թյուն- հա ղոր դակ ցու թյուն եռակ ցու թյան 
մեջ իշ խո ղը հա ղոր դակ ցու թյունն է կամ 
հե ռար ձա կու մը» [1, 359]: 

Պա տա հա կան չէ, որ տեղեկատվու-
թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից ընդ գծ-
վում է տեղեկատվու թյան փո խան ցու-
մը, հա ղոր դու մը, քա նի որ, եթե չլի նեն 
ին ֆոր մա ցի այի տա րա ծումն ապա հո վող 
մի ջոց նե րը, տեղեկատվու թյունը կկորց-
նի իր նշա նա կու թյու նը: Այս տե ղից էլ՝ 
որ քան զար գա ցած են հա ղոր դակ ցու-
թյան մի ջոց նե րը, այն քան տեղեկացված 
է տվյալ հա սա րա կու թյու նը: 

Հա մա կարգ չի և ին տեր նե տի ներ-
մու ծու մը մեր կեն ցաղ էա կա նո րեն 
փո խեց տե ղե կատ վու թյուն ստա նա-
լու մի ջոց նե րի մա սին մեր պատ կե րա-
ցում նե րը: Կարճ ժա մա նա կում հեշտ 
և արագ տեղեկատվու թյուն քա ղե լու 
հնա րա վո րու թյանն այ սօր ռա դի ո և հե-
ռուս տաե թե րին զու գա հեռ ըն ձե ռում են 
նաև ին տեր նե տային կայ քե րը: Վիր տո-
ւալ բազ մա զան տի րույթ նե րից դուրս 
չեն մնում հոգ ևոր թե մա նե րը: Գոր ծում 
են եկե ղե ցի նե րի ինչ պես պաշ տո նա-
կան, այն պես էլ ան կախ հոգ ևոր կայ քեր, 
որոնք տե ղե կու թյուն են տա լիս եկե ղե-
ցա կան կյան քի, հով վա կան գոր ծու նե-
ու թյան, հա րող կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի, կրո նա կան ու աստ վա ծա բա նա կան 
հար ցե րի մա սին: 

Դի տար կե լով հոգ ևոր-կ րո նա կան 
հա յաս տա նյան կայ քէ ջե րը` դրանք կա-
րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի. 

ա) Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցուն 
պատ կա նող կամ վեր ջի նիս գա ղա փար-
նե րը քա րո զող կայ քեր,

բ) Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու գա-
ղա փա րա կան սկզ բունք նե րին չհա րող 
կրո նա կան այլ կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի, աղան դա վո րա կան շար ժում նե րի 
քա րոզ չու թյունն իրա կա նաց նող կայ քեր: 

Քն նենք դրանք ըստ խմ բե րի` 
ա) Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցու 

քա րոզ չու թյունն իրա կա նաց նող կայ
քէ ջեր.

 Հայ Առա քե լա կան եկե ղե ցու գոր-
ծու նե ու թյու նը ներ կա յաց նող ին տեր նե-
տային կայ քե րը, կա րե լի է ասել, ձևա-
վոր ման փու լում են: Դրանց ստեղծ ման 
և շր ջա նա ռու թյան ժա մա նա կա հատ-
վա ծը կա րե լի է հա մա րել 1990-ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջը: Մեր եկե ղե ցու 
վար դա պե տու թյան, պատ մու թյան ու 
գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն պա րու նա կող ին տեր նե տային 
էջերն այ սօր շատ չեն: «Էյ Էմ» տի րու-
թյում գոր ծող հոգ ևոր կայ քե րից առանձ-
նա նում են Արա րա տյան Հայ րա պե տա-
կան թե մի պաշ տո նա կան և Զվարթ նոց 
տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի էլերտ-
րո նային էջե րը: www.araratian-tem.am 
կայ քը ստեղծ վել է 2003 թ.: Այն, ի տար-
բե րու թյուն թե մա կան մյուս կայ քէ ջե րի, 
առա վել շատ է ան դրա դառ նում հա սա-
րա կու թյա նը հու զող ար դի խն դիր նե-
րին, փոր ձում է ամ րապն դել հոգ ևո րա-
կան-ան հատ կա պը: Այն լու սա բա նում է 
ոչ մի այն հոգ ևոր թե մա ներ, այլև մշա-
կու թային իրա դար ձու թյուն ներ` այս պի-
սով կապ ապա հո վե լով հա սար կու թյան 
լայն շր ջա նակ նե րի հետ: Արա րա տյան 
Հայ րա պե տա կան թե մի պաշ տո նա կան 
www.araratian-tem.am կայ քի բո վան դա-
կու թյան բազ մա զա նու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է թե մի գոր ծու նե ու թյամբ, 
իրա կա նաց րած ծրագ րե րով: 2003թ վա-
կա նին www.araratian-tem.am կայ քում 
ստեղծ վեց «Իմ քա հա նան» ծրա գի րը, 
որը կարճ ժա մա նակ ան ց դար ձավ ինք-
նու րույն կայք` www.qahana.am : Այս կայ-
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քը առա ջար կում է վիր տո ւալ քա հա նայի 
գա ղա փա րը, որի ստեղ ծու մը հնա րա վոր 
դարձ րեց էլեկ տոր նային փոս տով զրու-
ցել հոգ ևո րա կա նի հետ, ստա նալ ամե-
նա տար բեր հար ցե րի պա տաս խան ներ: 
Մի այն առա ջին մեկ տար վա ըն թաց քում 
www.qahana.am կայ քում հոգ ևո րա կա նը 
պա տաս խա նել է հա զար նա մա կի:

www.araratian-tem.am և www.qahana.
am կայ քէ ջե րից փոքր ինչ ուշ` 2005 թվա-
կա նին, Հայ առա քե լա կան Եկե ղե ցու 
Արա րա տյան Հայ րա պե տա կան թե մի 
«Զ վարթ նոց» տե ղե կատ վա կան-վեր լու-
ծա կան կենտ րո նի կող մից ստեղծ վեց 
մյուս հոգ ևոր-կ րո նա կան էլեկտ րո նային 
կայ քը՝ www.zvartnoc.am –ը: Բաղ կա ցած 
է չորս հիմ նա կան բա ժին նե րից, որ տեղ 
մեր եկե ղե ցու պատ մու թյանն ու մե րօ րյա 
գոր ծու նե ու թյա նը զու գա հեռ ներ կա յաց-
վում են Հա յաս տա նում տա րած ված այլ 
դա վա նանք ներ, լու սա բան վում մեր երկ-
րում գրանց ված կրո նա կան այլ կազ-
մա կեր պու թյուն ներ, ան դրա դառ նում 
դրանց գոր ծու նե ու թյա նը: Վե րը նշ ված 
կայ քը հա յաս տա նյան մյուս հոգ ևոր-կ րո-
նա կան կայ քե րից առանձ նա նում է նաև 
գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րով, 
քրիս տո նե ու թյու նը իբրև հա մա մարդ-
կային կրոն ներ կա յաց նե լու ձգ տու մով: 

www.armenianchurch.org հա սցե ում է 
տե ղադր ված Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի-
ած նի պաշ տո նա կան կայ քէ ջը: Ի տար-
բե րու թյուն Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցին 
ներ կա յաց նող մյուս էջե րի՝ այս մե կը 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի գոր ծու-
նե ու թյան ան մի ջա կան ան դրա դարձն 
է: Այս տեղ եկե ղե ցա կան տո նա ցույ ցից, 
քրիս տո նու թյանն ու եկե ղե ցու պատ-
մու թյա նը նվիր ված ակ նարկ նե րից բա-
ցի ներ կա յաց վում են նաև եկե ղե ցա կան 
իրա դար ձու թյուն նե րը, եկե ղե ցա կան 
կա ռույց նե րի աշ խա տան քը: Էջը պար-
բե րա բար լրաց վում է Ամե նայն Հայոց 
Հայ րա պե տի սր բա տառ կոն դակ նե րով, 
օրհ նու թյան գրե րով, ու ղերձ նե րով: 

Հարկ է նշել, որ մեր եկե ղե ցու գոր-
ծու նե ու թյու նը լու սա բա նող ին տեր նե-

տային էջե րը բնույ թով գրե թե նման են 
մի մյանց, սա կայն կա մի էա կան տար բե-
րու թյուն. կայ քէ ջե րի մի մա սը մշ տա պես 
թար մաց վում է նոր տե ղե կու թյուն նե րով 
և կրո նա կան բնույ թի լու րե րով, մյուս նե-
րում տեղ գտած նյու թերն ան փո փոխ են, 
ինչ պես օրի նակ ակ նարկ ներ հայ եկե-
ղե ցու պատ մու թյան ու տո նե րի մա սին, 
հատ ված ներ Աստ վա ծաշն չից, հայ րա-
բա նա կան գրա կա նու թյու նից: Առա ջին 
տե սա կի կայ քե րում մեծ չա փա բա ժին են 
կազ մում է իրա դար ձային նյու թե րը, իսկ 
երկ րորդ տե սա կի կայ քե րում մե ծա ծա վալ 
հոդ ված ներն ու ակ նարկ նե րը: Այ դօ րի նակ 
կայ քե րից է www.lusamut.net -ը: Այն հոգ-
ևոր-կ րո նա կան մյուս էջե րից առանձ նա-
նում է նրա նով, որ նպա տա կա միտ ված է 
հոգ ևոր-մ շա կու թային ար ժեք նե րը ներ-
կա յաց նել ոչ մի այն սե փա կան նյու թե րով, 
այլև ներգ րա վում է այլ հե ղի նակ նե րի ու-
սում նա սի րու թյուն ներ: www.lusamut.net 
կայ քէ ջը առանձ նա նում է իր են թաէ ջե-
րի բազ մա զա նու թյամբ և ինք նա տի պու-
թյամբ: Ու շագ րավ է Գևոր գյան հոգ ևոր 
ճե մա րա նի (ԳՀՃ) թե զեր էջը [2], որ տեղ 
տե ղադր ված են ճե մա րա նա կան նե րի՝ 
տար բեր ժա մա նակ նե րում գր ված աշ խա-
տանք նե րը: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի 
մի ա բան նե րի գի տա կան ու սում նա սի րու-
թյուն նե րին հնա րա վոր է ծա նո թա նալ 
կայ քի « Քա րոզ ներ» են թաէ ջի մի ջո ցով [2]: 

Ընդ հան րաց նե լով դի տարկ ված նյու-
թե րը` կա րե լի է ասել, որ հա յաս տա նյան 
հոգ ևոր-կ րո նա կան ին տեր նե տային 
կայ քէ ջե րը նմա նօ րի նակ են: Դա թերևս 
բա ցատր վում է նրա նով, որ դրանց հե-
ղի նակ ներն ան դրա դառ նում են հիմ նա-
կա նում հոգ ևոր-կ րո նա կան միև նույն 
բնա գա վառ նե րին ու թե մա նե րին: Օրի-
նակ` տո նա ցույց, եկեղ ցու պատ մու թյուն, 
խոր հուրդ ներ և այլն: Մեր կար ծի քով՝ 
այս դաշ տում բա ցա կա յում են քրիս-
տո նե ա կան կամ եկե ղե ցա կան որ ևէ 
բնա գա վա ռի կամ թե մայի մա սին բազ-
մա կող մա նի և խո րաց ված կայ քէ ջե րը: 
Աս վածն ավե լի տե սա նե լի դարձ նե լու 
հա մար կա րող ենք դի տար կել հոգևոր-
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կ րո նա կան ռու սա կան կայ քէ ջե րը: Այս-
տեղ ամեն մի ոլորտ ներ կա յաց վում և 
ու սում նա սիր վում է առան ձին կայ քէ ջի 
կամ կայ քէ ջե րի մի ջո ցով: Ասենք, առան-
ձին կայ քէ ջեր կան կրո նա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, Աստ վա ծաշնչյան 
մեկ նու թյուն նե րի, քրիս տո նե ա կան գրա-
կա նու թյան և այլ թե մա նե րի մա սին: 
Մի այն www.evangelie.ru կայ քում կա 
1127 հոգ ևոր-կ րո նա կան կայ քէ ջի հղում, 
որոն ցից յու րա քան չյու րը ներ կա յաց նում 
է կրո նա կան որ ևէ ոլորտ [3]: Օրի նակ` 
քրիս տո նե ա կան գրա կա նու թյու նը ներ-
կա յաց ված է տաս նյակ կայ քէ ջե րում, 
գո յու թյուն ու նի ան գամ «ք րիս տո նե ա-
կան գրա կա նու թյան մի ու թյան» կայ քէ ջը` 
www.aclib.spb.ru, որ տեղ ներ կա յաց ված 
են ոչ մի այն ռու սա կան, այլև քրիս տո նե-
ա կան գրա կա նու թյան հա մաշ խար հային 
նմուշ ներ [4]: Պետք է նշել, որ քրիս տո-
նե ա կան գրա կա նու թյունն այս կայ քէ ջե-
րում հա մա կարգ ված ու տե սա կա վոր-
ված է, օրի նակ, եթե www.cozamdeo.ru 
-ն «Ք րիս տո նե ա կան գրա կա նու թյան 
գրա դա րա նի» կայ քէջն է, ապա www.
lhf.ru կայ քէ ջում ներ կա յաց ված է մի այն 
բո ղո քա կան եկե ղե ցու գրա կա նու թյու նը 
[5], [6]: Իսկ www.christian-books.kazan.ru 
կայ քէ ջից հնա րա վոր է գնել քրիս տո նե-
ա կան գրա կա նու թյուն և DVD սկա վա-
ռակ ներ [7]: 

բ) Կրո նա կան այլ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին պատ կա նող կայ քեր. 

Հոգ ևոր-կ րո նա կան կայ քէ ջե րի ու-
սում նա սի րու թյան ժա մա նակ հան դի-
պում ենք նաև Հայ Կա թո ղի կե և Ավե-
տա րա նա կան եկե ղե ցի նե րի կայ քէ ջե րի: 
Բազ մա թիվ են նաև այն պի սի կայ քեր, 
որոն ցից շա տե րի հե ղի նակ նե րը ան-
հայտ են: Կրո նա կան այդ պի սի կայ քե րից 
են « Հա վատք», « Բա րի լուր» , « Գործք 13 
քրիս տո նե ա կան մի ու թյուն», «Աստ ծո 
ժո ղո վուրդ» և այլն [8], [9], [10], [11]: Այս 
կայ քէ ջե րում մեծ մա սամբ ներ կա յաց-
ված են վկա յու թյուն ներ, զա նա զան քա-
րոզ ներ, պատ գամ ներ, հոգ ևոր եր գեր, 
կի նոն կար ներ, հոգ ևոր բա նաս տեղ ծու-

թյուն ներ: Նյու թե րի գա ղա փա րա կան 
բո վան դա կու թյու նից կա րե լի է եզ րա-
կաց նել, որ վեր ջին ներս Հայ Առա քե լա-
կան եկե ղե ցու հո վա նու ներ քո չեն գոր-
ծում: Պետք է նշել, որ քրիս տո նե ա կան 
այլ եկե ղե ցի նե րի ու կրո նա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կայ քէ ջե րը տար-
բեր վում են ոչ մի այն բո վան դա կային, 
գա ղա փա րա խո սա կան առում նե րով, այլ 
նաև ձևա վոր մա մբ: Այս տեղ բա ցա կա յում 
են հայ կա կան ման րանկար չա կան ար-
վես տի նախ շե րը, գույ նե րը, սր բա պատ-
կեր նե րը: Նյու թե րի բո վան դա կային կա-
ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված է տվյալ 
կայ քի կրո նա կան, գա ղա փա րա կան 
պատ կա նե լու թամբ: Այ սօ րի նակ կայ քե-
րում զե տեղ ված նյու թե րը լրագ րու թյան 
հետ կապ չու նեն, սրան ցում բա ցա կա յում 
է հե ղի նա կային մո տե ցու մը: Նյու թե րը 
կա ռուց ված են քրիս տո նե ու թյան մա սին 
ոչ թե տեղեկատվություն հա ղոր դե լու, 
այլ տվյալ աղան դի շր ջա նակ ներ նոր 
ան դամ ներ գրա վե լու հա մար: «...Վախ, 
ընկճ վա ծու թյուն, սուգ, դառն ան ցյալ, 
բռ նու թյուն, մերժ վա ծու թյուն, վի րա վոր-
վա ծու թյուն, ըն տա նե կան անա խոր ժու-
թյուն և այլն: Եթե Դուք տա ռա պում եք 
նման խն դիր նե րով գրեք մեզ, լսեք մեր 
պատ գամ նե րը: Մենք կօգ նենք ձեզ Տի-
րոջ Շնորհ քով» [11]: 

Ամ փո փե լով հոգ ևոր-կ րո նա կան հայ-
կա կան կայ քէ ջե րի քն նու թյու նը՝ պետք է 
ան դրա դառ նալ մեկ հար ցի ևս. արդյո՞ք 
այս կայ քե րում տե ղադր ված նյու թե րը 
կա ռուց ված քային, ժան րային և բո վան-
դա կային տե սա կե տից կա րե լի է լրագ-
րո ղա կան հա մա րել: Մեր կար ծի քով, 
եթե հոդ վա ծում նշ ված ա) խմ բի կայ քե-
րում կա րե լի է այդ պի սիք գտ նել, ապա 
բ) խմ բում` ոչ, ուս տի դի տար կենք մի այն 
ա) խմ բի կայ քե րի նյու թե րը: 

Այս տեղ նյու թեր ը մի ա տարր չեն: Ոչ 
իրա դար ձային նյու թե րի բաժ նում հիմ-
նա կա նում պատ մա կան ակ նարկ ներ են, 
այս կամ այն տո նի, ծե սի խորհր դի նկա-
րագ րու թյուն ներ, տար բեր հոգ ևո րա-
կան նե րի քա րոզ խո սու թյուն ներ և այլն: 
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Հարկ է նշել, որ դրանց մեծ մա սի հե-
ղի նակ նե րը հոգ ևո րա կան ներ են կամ 
հոգ ևոր հաս տա տու թյան ու սա նող ներ: 
Այս հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված 
նյու թե րի տեքս տերն ու րույն դի մա գիծ 
ու նեն: Դրանք ավե լի շատ նկա րագ րո-
ղա կան են, զուրկ հար ցադ րում նե րից: 
Այս կայ քե րում իրա դար ձային նյու թե րի 
մեծ մա սը պաշ տո նա կան լրատ վու թյուն 
է, օրի նակ՝ «Ապ րի լի 12-ին Հայոց Հայ-
րա պե տը կմաս նակ ցի 100-րդ տա րե լի-
ցի առի թով Սուրբ Պետ րո սի տա ճա րում 
Ֆրան ցիս կոս Պա պի կող մից մա տուց վե-
լիք Ս. Պա տա րա գին» {12}:

 Խո սե լով Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցուն 
պատ կա նող կայ քէ ջե րի մա սին` պետք է 
նշել, որ ին տեր նե տում իրենց էջերն ու-
նեն նաև Ան թի լի ա սի Մե ծի Տանն Կի լի-
կի ո Կա թո ղի կո սու թյու նը, Երու սա ղե մի 
Հայոց Պատ րի ար քու թյու նը, Կոս տանդ-
նու պոլ սի Հայոց Պատ րի ար քու թյու նը, 
Զմ մառ Կա թո ղի կե Հայոց Պատ րի ար քու-
թյու նը, Վե նե տի կի Մխի թա րյան մի ա բա-
նու թյու նը: Հոգ ևոր-կ րո նա կան առան ձին 
կայ քէ ջեր ու նեն նաև Հայ առա քե լա կան 
Եկե ղե ցու Հյու սի սային Ամե րի կայի Արևմ-
տյան թե մը, Հյու սի սային Ամե րի կայի Ար-
ևե լյան թե մը, Հյու սի սային Ամե րի կայի 
թե մը, Կա նա դայի թե մը, Սի րի այի թե մը: 
Այս կայ քէ ջե րում ներ կա յաց ված է թե մե-
րի ձևա վոր ման, կազ մա վոր ման պատ-
մու թյու նը, թե մա կան կյան քում տե ղի 
ու նե ցած իրա դար ձու թյուն ներ, տե ղե կու-
թյուն ներ քրիս տո նե ա կան տո նե րի, խոր-
հուրդ նե րի, ծե սե րի մա սին և այլն: Նշենք, 
որ կայ քէ ջե րի մեծ մա սը օտար լե զու նե-
րով է, հե ղի նակ նե րը` հիմ նա կա նում Հայ 
առա քե լա կան եկե ղե ցու թե մե րում սպա-
սա վո րող հոգ ևո րա կան ներն են:

Ա ռան ձին կայ քէ ջեր ու նեն նաև 
Սփյուռ քի որոշ եկե ղե ցա կա կան հա-
մայնք ներ, հոգ ևոր վար ժա րան ներ, կր-
թօ ջախ ներ: Այդ պի սի կայ քէ ջե րից են, 
օրի նակ՝ Դիթ րոյ թի Սուրբ Հով հան նես 
եկե ղե ցին, Նյու Յոր քի Սուրբ Ներ սես 
Վար ժա րան, Մար սե լի Սուրբ Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ եկե ղե ցին և այլն: Դրան-

ցում տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում 
մի այն տվյալ եկե ղե ցու կամ հոգ ևոր 
կրթօ ջա խի գտն վե լու վայ րի, կոոր դի նա-
տոր նե րի, հոգ ևոր սպա սա վոր նե րի կամ 
տես չա կան կազ մի մա սին: Նմա նա տիպ 
կայ քէ ջե րը ման րա մասն չենք ներ կա յաց-
նում, քա նի որ այն մեր այս ու սում նա սի-
րու թյան շր ջա նակ նե րից դուրս է:

Ամ փո փե լով` նշենք, որ ին տեր նե-
տայի ցան ցե րի ընդ լայն մա նը զու գա հեռ 
առա ջա նում են հոգ ևոր-կ րո նա կան նոր 
կայ քէ ջեր: Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
քիչ ժա մա նակ ան ց, հոգ ևոր-կ րո նա կան 
կայ քէ ջե րը կու նե նա նան ավե լի հս տակ 
դի մա գիծ, կա վե լա նան նրան ցում ընդ-
գրկ ված են թաէ ջե րը` բազ մա կող մա նի և 
ամ բող ջա կան տեղեկատվություն հա-
ղոր դե լով հոգ ևոր-կ րո նա կան թե մա նե-
րի ու ոլորտ նե րի մա սին: 

 Հոգ ևոր-կ րո նա կան կայ քե րի կա-
յաց ու մը են թադ րում է մաս նա գետ նե-
րի` լրագ րող նե րի ներգ րա վում կայ քե րի 
գոր ծու նե ու թյան ոլոր տում: Սա իր հեր-
թին կն պաս տի, որ հոգ ևոր-կրո նա կան 
կայ քե րում նյու թե րը լի նեն կա ռուց ված 
լրագ րու թյան ժան րային և կա ռուց ված-
քային սկզ բունք նե րով: Ըստ այդմ՝ վեր-
ջին ներս կդառ նան ավե լի հե տաքր քիր` 
ճշգր տո րեն կա տա րե լով իրենց առա-
քե լու թյու նը. հա մա կող մա նի տե ղե կա-
տվու թյուն հա ղոր դե լով յու րա քան չյուր 
իրա դար ձու թյան կամ եր ևույ թի մա սին: 
Նյու թե րի լրագ րո ղա կան մա տու ցու մը 
կն պաս տի նաև Հայ առա քե լա կան եկե-
ղե ցու քա րոզ չու թյա նը, եկե ղե ցի-հա սա-
րա կու թյուն կա պի ամ րապնդ մա նը: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 
14.02.2015
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ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЕТЕМЫНААРМЯНСКИХЭЛЕКТРОННЫХСТРАНИЦАХ
 ЛУ СИ НЕ БА ЛЯН

 Ере ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет,
 Ка фед ра ра ди о-те ле жур на лис ти ки, те ле ка нал ‘Шо га кат’, сце на рист, со ис ка теь

 Пос ле провозглашения не за ви си мос ти, ког да прес са и те ле ви де ние сб ро си ли с се бя гос
подст во со ветс кой иде о ло ги и, ос во бо див шись от на вя зы ва е мо го спо со ба по да чи ин фор ма
ци и, об на ру жи лись те мы, ко то рые до это го бы ли зап ре ще ны и не дос туп ны. Раз нос то рон няя 
ин фор ма ция о на шей ре ли гии и цер ков ном нас ле дии по я ви лась спер ва на те ле ви де нии и в 
прес се, по том в ин тер не те. В стат ье исс ле ду ют ся как веб –сай ты Ар мянс кой Апос тольс кой 
церк ви, ос ве ща ю щие ее иде и, так и дру гих ре ли ги оз ных ор га ни за ций, дви же ний.
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After the Armenian independence, when the press and television cast off the domination of 
the Soviet ideology, being freed from the imposed way of presenting information, some topics 
emerged that previously were banned and unavailable. Versatile information on our religion and 
ecclesiastical heritage appeared first on TV and in the press, then the Internet. 

The article examines both the websites of the Armenian Apostolic Churches, illuminating 
their ideas and other religious organizations, movements.
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