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Խմբագրական խորհրդի նախագահ`
Ալբերտ Սարգսյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի տնօրեն, ֆիզմաթ. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գլխավոր խմբագիր՝
Նաիրա Հակոբյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի դեկան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Պատասխանատու քարտուղար՝
Մելինե Սարգսյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի գիտքարտուղար
Խմբագրական կոլեգիա՝
Յուրի Շուքուրյան – ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ, ակադեմիկոս
Աշոտ Խաչատրյան – ՀՀ Սահմանադրական դատարանի անդամ, իրավագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր
Տիգրան Քոչարյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտություն
ների դոկտոր, դոցենտ
Մանուկ Հարությունյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության ամբիոնի
վարիչ, փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու
Արմեն Սահակյան – Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի պատմության և տեսու
թյան ամբիոն, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Հայկ Պետրոսյան – Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական հա
մալսարանի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր
Մելս Մկրտումյան – Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարանի կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի
հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Նաիրա Այվազյան ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Լ.Ա. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր
Գոհար Գրիգորյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային
կենտրոնի ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ, բանասիրական գիտու
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ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից հրատա
րակված գիտական հոդվածների ժողովածուն ներառում է հումանիտար և հասարակական գիտություն
ների ոլորտների գիտական հոդվածներ: Ժողովածուում զետեղված են գիտատեսական և գիտամեթո
դական բնույթի հոդվածներ, որոնք կօժանդակեն հասարակական և հումանիտար գիտությունների առջև
ծանրացած խնդիրների լուսաբանմանը, համաշխարհային փորձի ուսումնասիրմանը և առաջընթացին:
Գիտական հոդվածների ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների, իրավաբանների, հոգեբաննե
րի, հումանիտար ու հասարակական գիտությունների ոլորտների մասնագետների և առհասարակ հիշյալ
գիտակարգերի զարգացմամբ շահագրգրիռ յուրաքանչյուրի համար:
Сборник научных статей, изданный Международным научно-образовательным центром НАН РА,
включает в себя работы в области гуманитарных и общественных наук. Сборник состоит из статей
теоретического и научно-методического 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.

4

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
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ԱՂԱՎՆԻ ԳԻՆՈՍՅԱՆ

 ԵՆՍԱԲԱՆՈՐԵՆ ԱԿՏԻՎ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՖՈՍՈԴԻԵՍԹԵՐԱԶ-5-Ի ԻՆՀԻԲԻՏՈՐՆԵՐ՝ ՏԱԴԱԼԱՖԻԼԻ,
Կ
ՎԱՐԴԵՆԱՖԻԼԻ ԵՎ ՍԻԼԴԵՆԱՖԻԼԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ (ՎԱԼԻԴԱՑԻԱՆ)
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ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՆՆԱ
ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ, ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ, ԼԱՈՒՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ

ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ
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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
 ԻԼԻԹ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
Լ
ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
 ԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Խ
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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 ՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ա
ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ����������������������������������������������������������������������������������126

ՍԱՐԳԻՍ ԿԵԳԻՇՅԱՆ

 ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
Հ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ�����������������������������������������������������������������������������132
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 ՆԴՐԱԴԱՐՁ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ
Ա
ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ���������������������������������������������������������������������������������������139

ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ������������146
 ԱՐԳԻՍ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Ս
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

ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ����������������������������������������196

ՄԵԼՍ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ, ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

 ՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
Ս
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ����������������������������������������������������������������������� 204
 ՐՏՅՈՄ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
Ա
ՇՓՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ���������������������������������������������������������������������������������������������212

ԱՐԵՎԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ����������������������������������������������������������������221
 ՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ
Ժ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������232
 ԻԼԻԹ ՀԱՋՈՅԱՆ
Լ
ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ�������������������������������������238
 ԱՐԻԱՄ ՀԵՐԳՆՅԱՆ
Մ
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
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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

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՈՒ�������������������������������������287

ՀԱՍՄԻԿ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՄԵՂՄԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ��������������������������������292

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՍԻՆՉ Է ԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������300

ՀԱՍՄԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
КАРИНЕ АРУТЮНЯН
заместитель министра, Министерство образования и науки Республики Армения,
кандидат физико-математических наук

НЕКОТОР ЫЕ АСП ЕКТ Ы МЕН ЕДЖМ ЕНТА
КАЧ ЕСТВ А ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВ АН ИЯ
заинтересованных в вопросах развития
образования, повышения продуктивнос
ти производства, кадровой политики, по
вышения квалификации и социализации
человека [8].
Основной проблемой рыночной эко
номики является проблема качества. Ка
чество - многоплановое понятие, имею
щее различное толкование в зависимости
от области применения. В образователь
ной среде качество можно трактовать как
сбалансированное соответствие образо
вания (как результата, как процесса, как
образовательной системы) установлен
ным потребностям, целям, требованиям
и нормам общества [1; 4]. Современные
процессы глобализации и интернациона
лизации, требования постиндустриально
го общества к вузам как к поставщикам
квалифицированных кадров на рынок
товаров и услуг ставят перед ними опре
деленные задачи и трбования. Интегра
ция государств в единое экономическое
пространство и, как следствие, необхо
димость признания квалификации вы
пускников за рубежом, поставила вузы
перед проблемой стандартизации оказы
ваемых образовательных услуг. Конку
рентная борьба между вузами, вызванная
объективными демографическими проб
лемами, стремление к международной
квалификации выпускников и необходи
мость в кадровом пополнении обуслови
ли выработку объективных показателей
оценки эффективности оказываемых об

В статье анализируются проблемы ка
чества высшего профессионального об
разования, описываются функции систем
менеджмента качества на предприятиях,
в том числе и в сфере высшей школы.
Рассматриваются тенденции развития
высшего профессионального образова
ния. Анализируются особенности наи
более распространенных моделей сис
тем менеджмента качества, их основные
направления внедрения. На основании
анализируемого материала представлены
проблемы внедрения систем менеджмен
та качества высшего образования.
Ключевые слова: качество, образова
ние, вуз, образовательный процесс, ка
чество образования, управление качест
вом в высшем образовании.
Понятие высшего образования – со
вокупность различных определений и
формулировок, встречающихсся в соци
ально-психологической, экономической
и педагогической науках. Среди много
численных подходов мировой практи
ки в организации высшего образования
необходимым образом выражается об
щая потребность социума в воспитании
и подготовке молодого поколения, со
ответствующего социально обусловлен
ным потребностям и нуждам данного об
щества. Сфера высшего образования как
одна из важнейших ступеней социали
зации человека всегда находилась цент
ре внимания различных смежных наук,
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разовательных услуг, подтвержденных
сертификатами соответствия междуна
родным стандартам, а также необходи
мости внедрения программ повышения
качества образования. Среди таких прог
рамм особо выделяется создание систе
мы менеджмента качества образования
[3; 13; 14].
Систему менеджмента качества в об
щем виде можно охарактеризовать как
совокупность организационной структу
ры, методик (документированных про
цедур, методических указаний, рабочих
инструкций), процессов и ресурсов, не
обходимых для осуществления общего
руководства качеством [10]. К основным
функциям системы менеджмента ка
чества на предприятиях (в том числе, в
вузах) относятся:
- выявление слабых мест в процессе
производства товаров и услуг;
- документирование всех операций и
процессов;
- повышение эффективности предп
риятия в целом;
- снижение затрат на производство;
- повышение конкурентоспособности
[2; 5; 6].
Повышение качества подготовки спе
циалистов - приоритетная задача об
разовательной политики современного
общества. В качестве одного из направ
лений ее реализации выделены совер
шенствование критериев и процедур
комплексной оценки вузов - лицензиро
вание, аттестация и государственная акк
редитация, а также создание независимой
системы контроля качества образования
[2]. Показателями эффективности внед
рения программ повышения качества об
разования являются востребованность и
конкурентоспособность выпускников на
рынке труда. Следовательно, тенденции
развития системы высшего образования
необходимым образом включают раз
работку и внедрение соответствующих
систем менеджмента качества [6; 7; 9;].

В свете вышеизложенных проблем
необходимо подробнее остановиться
на некоторых аспектах менеджмента
качества образования, определяющих
основные направления развития обра
зовательной политики в целом. Среди ак
туальных аспектов менеджмента качест
ва образования в целом, и в частности,
качества высшего образования, следует
отметить те аспекты, которые органич
но связаны с функциями внутреннего и
внешнего управления вузов. Выделяются
следующие тематические направления
насущных проблем в области менедж
мента высшего образования:
обеспечение качества образования и
лицензирование вуза;
улучшение управленческих функций
вузов;
регулирование механизмов финанси
рования вузов;
повышение продуктивности системы
высшего образования;
организация трехступенчатой модели
“образование - наука – инновация” [12].
Пр обл ем а лиц енз ир ов ан ия вуз ов
представляется основополагающим ас
пектом менеджмента высшего образо
вания. Она может быть сформулирована
как форма внешней функции менедж
мента, обеспечивающая юридический
статус вуза. Улучшение процесса лицен
зирования через создание строгих ус
ловий аккредитации, соответствующих
требованиям времени, предоставляет
большие возможности для объективного
внешнего оценивания уровня и повыше
ния качества образования. Организация
подобной институциональной аккреди
тации вузов – необходимое условие для
первичной организации и дальнейшего
улучшения управленческих функций ву
зов. С другой стороны, те вузы, которые
не прошли систему национальной, инс
титуциональной аккредитации, лишают
ся государственного финансирования в
сфере социальной помощи студентам и
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права выдачи диплома государственного
образца [11].
Повышение качеств а обр аз ован ия
посредством улучшения управленчес
ких функций вузов представляется воз
можным в результате усовершенство
вания самоуправления вузов в качестве
организационно-юридической формы
менеджмента образования. Достижение
автономии вузов основано на четырех
основных принципах самоуправления:
принципы организационного, финансо
вого, кадрового и академического само
управления. Успешное проведение этих
принципов во многом зависит от поли
тики органов управления вузов, участия
академического и студенческого соста
ва, а также работодателей в вопросах
самоуправления вуза. В конечном счете,
улучшение управленческих возможнос
тей вузов необходимым образом пред
полагает тесную взаимосвязь вузов с
общественностью, образования с произ
водством [3].
Регулирование механизмов финанси
рования вузов – один из важнейших фак
торов обеспечения качества высшего об
разования. Необходимо также внедрить
соответствующую политику определения
учебных взносов, определив их верхнюю
границу, используя существующую мето
дологию финансового учета. Постепенное
увеличение государственных и частных
вложений, не касающихся учебных взно
сов, а также изменение форм государст
венного финансирования, направленное
на современные методы финансирования,
должно сопутствовать процессу менедж
мента образования в целом, включая ме
ханизмы самоуправления вузов.
Вышеизложенные принципы менедж
мента образования являются важными
предпосылками для повышения продук
тивности системы высшего образования
посредством повышения эффективности
функционирования системы управления
через качество высшего образования.

В связи с изменением в стране социо
культурных и экономических условий
необходима существенная модерниза
ция содержания и структуры професси
онального образования в соответствии с
требованиями и тенденциями инноваци
онного развития всех сфер обществен
ной жизнедеятельности. Прежде всего
предстоит создать оптимальную систему
управления качеством высшего образо
вания с учетом прогрессивных мировых
тенденций. В достижении этой цели мно
гое зависит от способа оценки качества.
Объективность и ценность информации
о качестве возрастает при выработке со
ответствующей методологии и монито
ринга документации, взаимосвязи учеб
ного процесса с научными изысканиями
и вовлечения научных нововведений в
программу учебного процесса. Этот ст
рат ег ич еск ий план пред усм атр ив ае т
проведение испытаний «продукции» ти
пового образца, механизмов менеджмен
та системы качества и периодического
исследования общественного мнения
посредством социологического опроса
[6; 8].
Ориентация на общественное мне
ние и насущные нужды потребителя,
стремление усовершенствовать процес
сы труда и качество услуг - это обяза
тельные элементы стратегии управле
ния качеством высшего образования.
Но этого недостаточно для осознанного,
комплексного и длительного обеспече
ния эффективности деятельности вуза.
В настоящее время культура универси
тета может быть изменена по следую
щим направлениям: стиль руководства,
направленный на самоуправление вузом,
с одной стороны, и на взаимосвязь с об
ществом – с другой, информационное
сопровождение процессов управления
качеством, внутриорганизационное об
щение и взаимодействие с обществен
ными институтами.
Можно с уверенностью сказать, что
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достижение желаемого качества обра
зования не может быть достигнуто без
последовательного руководства в масш
табах всего университета. Лидерство
руководителей и вовлечение академи
ческого и студенческого состава вуза основополагающий принцип при пост
роении системы менеджмента качества
вуза. При стратегическом направлении
деятельности руководителей на создание
внутренней атмосферы сотрудничества,
заинтересованности персонала в реали
зации поставленных целей становится
возможным создание системы современ
ного образования, созвучного с потреб
ностями общества [2; 6].
Вышеизложенные аспекты менедж
мента качества высшего образования не
являются совершенно новыми по своему
содержанию. Новшеством скорее явля
ется форма применения уже известных
нам принципов, своевременное соотне
сение их с происходящими в обществе
экономическими и социальными про
цессами. Поэтому достижение желае

мого результата возможно лишь через
объединение разрозненных элементов в
единую систему управления.
Сегодня, когда происходят измене
ния в общественном сознании, во взг
лядах на мир и место в нём человека,
коренная трансформация системы выс
шего образования непременно повле
чет за собой качественные перемены
в интеллектуальной сфере жизнедея
тельности общества, позволит внедрить
новое мышление в общественное созна
ние. Факторы повышения конкурентос
пособности образования (модернизация,
развитие материально-технической базы
и др.) в новых условиях хозяйствования
тесно взаимосвязаны. Таким образом, по
вышение качества образования является
важнейшей составляющей процесса соз
дания европейского образовательного
пространства, так как качество высшего
образования является ведущим инстру
ментом международной конкурентоспо
собности [10; 13].
Дата представления статьи: 28.03.2015
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՈՐԱԿԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Հոդվածում քննվում են բարձրագույն կրթության ոլորտում որակի կառավարման
հիմնախնդիրները: Նկարագրվում են որակի կառավարման գործառույթները, այդ թվում՝
բարձրագույն կրթության ոլորտում: Վերլուծվում են որակի կառավարման առավել տա
րածված տիպերի համակարգերը և նրանց ներդրման ուղղությունները: Քննվող նյութի հի
ման վրա՝ ներկայացվում են կրթության ոլորտում ներդրվող որակի կառավարման հիմնա
րար սկզբունքները:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 28.03.2015
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СТИМУЛЯЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ В
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТ УРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИК АХ YBA2CU3OX И BI1.7PB0.3SR2CA2.5CU3.6OY ПОСЛЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРАТКОВР ЕМ ЕНН ОЙ ТЕРМ ИЧ ЕСКОЙ ОБРАБОТК И
В статье представлены результа
ты исследования стимуляции полуп
роводникового типа проводимости в
поликристаллических высокотемпера
турных сверхпроводниках YBa2Cu3Ox и
Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy после 30-минутной
дополнительной обработки в воздухе со
ответственно при температурах 400°C и
600°C, и последующей выдержки при
комнатной температуре в течение вп
лоть до ta=528 часов. Обнаружено, что
в указанных соединенениях временная
эволюция критической температуры
сверхпроводящего перехода Тс, удель
ной электропроводности (r) при тем
пературе 290К, а также параметра α =

r(290К)/r(178К) проявляют особенности,
а между ними установлена определенная
корреляция.
Ключевые слова и словосочетания:
выс ок от емп ер ат ур ная сверхпр ов од и
мость (ВТСП), критическая температура
перехода (Tc), полупроводниковая про
водимость, переход сверхпроводник-ди
электрик (СДП), явление старения.
1. Введение
Переход сверхпроводник-полупровод
ник и его исследование для высокотем
пературных сверхпроводников (ВТСП)
имеет важное значение и обращает на се
бя внимание целого ряда мировых науч
ных лабораторий [1-4]. Прежде всего эти
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исследования могут быть использованы
как для выяснения механизма ВТСП, так
и их практического применения. Извест
но, что такой переход можно получить
путем введения в ВТСП различных при
месных добавок [1-3] или радиационных
дефектов [4]. Удельное сопротивление
выше критической температуры Тс для
YBa2Cu3O7-δ монокристаллического об
разца после синтезирования и выдержки
вплоть до 17 лет в воздушной среде уве
личивается всего в несколько раз, а Тс из
меняется на несколько градусов (естест
венное старение) [5,6]. Известно также,
что в результате термической обработки
в ВТСП образуются метастабильные де
фекты, которые, постоянно мигрируя,
перераспределяются, вызывая опреде
ленные изменения характеристических
параметров этих материалов в зависи
мости от времени выдержки после тер
мической обработки (старение) [7].Ранее
нами были проведены аналогичные исс
ледования в иттриевом соединении после
30-минутной термообработки при 400°C
и дальнейшей выдержки при комнатной
температуре вплоть до 256 часов [8]. Здесь
наблюдаемый рост удельного сопротив
ления в нормальном состоянии почти на
два порядка больше и предположитель
но приписывается увеличению обьемной
доли полупроводниковой фазы, образу
емой в образце в процессе старения [8].
В данной работе представлены резуль
таты стимулирования после кратковре
менной дополнительной термообработки
полупроводникового типа проводимости
в YBa2Cu3Ox и Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy ВТСП
образцах для более длительного интер
вала времени старения.
2. Экспериментальные методы
В наших экспериментах были исс
ледованы два вида поликристалли
ческих ВТСП образцов YBa2Cu3Ox (Y) и
Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy (Bi), синтезирован
ных в воздухе по обычной порошковой
технологии. Из каждого вида соединения

были подготовлены по два почти одина
ковых прямоугольных образца размером
2 мм × 1 мм × 8 мм. Изучение явления ста
рения было проведено путем регистрации
вольт-амперных характеристик с исполь
зованием стандартной четырехзондовой
техники в присутствии магнитного поля
Земли [8]. Один из двух образцов Y и Bi
нагревали в трубчатой печи при 400°С
и 600°С в воздухе в течение 30 минут,
охлаждали вместе с печью до комнатной
температуры со скоростью 3°С / мин, а
затем хранили в условиях окружающей
среды вплоть до 528 часов (22 дней). Вто
рой образец данного типа выдержива
ли в тех же условиях и использовали в
качестве контрольного. В течение всего
времени хранения ta периодически ре
гистрировались кривые температурной
зависимости удельного сопротивления
r(T) для обоих типов образцов при посто
янном транспортном токе 1 мА в интер
вале температур от 78К до 300К. Тс оп
ределяли по температуре средней точки
сверхпроводящего перехода r(T). Следует
подчеркнуть, что параметры контрольно
го образца не менялись в течение всего
периода хранения. Контролировался так
же параметр, определяемый соотноше
нием α = r(176К)/r(290К) [4]. Чем больше
α, тем лучше проявляется полупроводни
ковая или диэлектрическая проводимость
и, следовательно, объемная концентра
ция фаз в образцах, ответственная за это,
предположительно больше.
3. Полученные результаты и их об
суждение
На рис.1 представлены кривые r(T) для
Y и Bi образцов после термической обра
ботки и последующего хранения для раз
личных фиксированных значений ta. На
рис. 2 показана зависимость r(290К), Tc и
α от ta для тех же образцов. Как видно из
рис. 1а, (T) для образцаY при ta <256 ч про
являет металлический тип проводимости,
в то время как при температуре выше 90K
и ta=256ч появляется полупроводниковая
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проводимость, а дальнейшее старение
сопровождается значительным ухудше
нием сверхпроводимости с последующим
его исчезновением. Позднее на кривых
r(T) появляются ступенчатые участки,
свидетельствующие о неоднородности
распределения образующихся локальных
структурных дефектов. С ростом ta для
образца Вi имеет место некоторое рас
ширение сверхпроводящих переходов и
их сдвиг в сторону более низких темпе
ратур, а также увеличение значения r в
нормальном состоянии (рис. 2b). В отли
чие от Y образец Вi в исходном состоянии
при температурах выше 116К проявляет
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слабо выраженную полупроводниковую
проводимость. Tc для образца Y в зави
симости от ta проявляет сильное немоно
тонное поведение, т.е. с увеличением ta
Тс растет от 82,5K, при ta= 192 ч достигая
максимума (90 K), и резко падает до 81,5
K при ta= 200 ч (рис. 2а). В то время как в
образце Bi Tc уменьшается от своего пер
воначального значения 106К до 91К через
48 часов и 80К через 165 часов (рис.2b).
После дальнейшего старения при ta>165ч
в образце Bi наблюдается значительное
ухудшение сверхпроводимости или пол
ное исчезновение, т.е. резкий спад Тс и,
соответственно, крутой подúем r.
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Рис. 1 Семейство кривых температурной зависимости удельного сопротивления r(T) для образцов Y (a) и Bi (b),
полученных для различных значений времен старения ta (в часах). Стрелки указывают соответствующие коорди
натные оси. Для остальных кривых левая ось используется в качестве координатной оси.

Как видно из рис. 1-2, для обоих образцов
существует определенное пороговое значе
ние температуры T0, выше которой наблю
дается полупроводниковая проводимость,
то есть r уменьшается с ростом температу
ры. В образце Y такой максимум появляется
при T0= 90K только после 256 часов старе
ния, в то время как в образце Bi T0 смещает
ся от своего первоначального значения 116K
до 98 К через 48 и 96 К через 165 часов.
Как правило, это сопровождается одновре
менным увеличением r(290K) и параметра
α и снижением Тс. Видно, что в области ta
≤200 ч для обоих образцов наблюдались

значительные изменения Tc и r(290K), хотя
в образце Y сохраняется металлический тип
проводимости с α≈1 вплоть до ta = 240 часов
(рис. 2а). С другой стороны, в образце Вi до
ta = 165ч наблюдается медленный рост α и
r, что сопровождается относительно быст
рым снижением Tc. Отметим, что в образце
Y в области ta≥240ч с ростом ta имеет место
одновременный рост r(290K) и α. Однако в
течение всего периода старения образец Bi
с ростом ta проявляет непрерывное увели
чение r(290К), в то время как параметр α
в интервале 192 ч ≤ta≤ 240 ч уменьшает
ся (рис. 2 b). Основные различия в поведе
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нии исследуемых параметров наблюдаются
в области «быстрых» процессов, когда ta≤
240ч [9]. Наблюдаемые в работе [9] быст
рые и медленные процессы приписывают
ся наличию, соответственно, коротких и
длинных межгранульных границ в образце.
В нашем случае быстрые процессы старе
ния объясняются образованием дефектов
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в слабо связанной подрешетке кислорода
элементарной ячейки ВТСП и дальнейшим
перераспределением их на относительно
коротких расстояниях [8,9], а медленные
процессы - с образованием еще и дефектов
в сильно связанной подрешетке кислоро
да и их перераспределением на достаточно
длинных расстояниях [9].
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Рис. 2 Зависимость параметров Tc, r (290K) и α от времени старения ta (в часах) для образцов Y (a) и Bi (b).

согласуется с результатами, полученными
в [4,11,12], где после обработки в интерва
ле температур 380-400 °С и дальнейшей
выдержки при комнатной температуре
наблюдается образование различных фаз,
сопровождающихся потерей сверхпрово
димости вплоть до жидкого гелия [12] и,
следовательно, резким увеличением r. Ре
зультаты, полученные для образца Вi, лег
ко объясняются с учетом того факта, что
даже наиболее однородные ВТСП соедине
ния Bi2 Sr2Can-1CunO2n+4 могут содержать три
фазы: 2201 (n = 1), 2212 (n = 2) и 2223 (n =
3), которые становятся сверхпроводящи
ми, соответственно в температурных ин
тервалах 10-20К, 80-90К и 105-120К [13,14].
Полученные значения Tc для образца Вi до
и после старения (рис. 2а) обусловлены
изменением в нем объемной доли 2223 и
2212 фаз. Такое изменение возможно, если
предположить, что в образце после крат
ковременной термообработки стимули
руются процессы фазового превращения

В сверхпроводниках границы зерен могут
служить как эффективные места накопле
ния образуемых дефектов [10]. При старе
нии эти дефекты становятся центрами ло
вушек для носителей тока. Таким образом,
повышение температуры освобождает но
сители от этих ловушек, что приводит к
снижению сопротивления образца, то есть
наблюдается полупроводниковый тип про
водимости. Немонотонное поведение кри
вой Tc(ta) указывает на то, что быстрые
процессы в образце Y сопровождаются
явлениями как упорядочения, так и разу
порядочения, тогда как в образце Bi быст
рые процессы сопровождаются только
эффектами разупорядочения. Увеличение
r(290К) более чем на два порядка наблюда
ется в интервалах 240 ч <ta≤ 300 ч и 165 ч
≤ta≤ 192 ч, соответственно для образцов Y и
Bi. В области медленных процессов резкий
рост параметров r и α, по-видимому, выз
ван образованием новой фазы и ее даль
нейшей эволюцией. Это предположение
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2223 в 2212 и 2201 [15]. До термической
обработки концентрация 2223 фазы в об
разце Вi преобладает, однако в процессе
старения она частично деградирует и пре
обладающей уже становится фаза 2212. К
концу старения образец проявляет сильно
выраженные полупроводниковые свойст
ва, по-видимому, вследствие значительно
го увеличения объемной доли 2201 фазы
(рис. 2). Такая интерпретация возможна в
рамках микроскопической структурной
модели, согласно которой каждый образец
висмута состоит из слабо связанных зерен.
Их центральная часть содержит 2212 фазу,
окруженную тонким слоeм 2223 фазы [14].
Между зернами разбросана 2201 фаза. Ее
первоначальный объем очень мал в исход
ном образце, поэтому полупроводниковая
проводимость нормального состояния вы
ражена слабо. Однако в течении старения
объем 2201 фазы быстро растет. Увели
чение r более чем на два порядка после
выдержки образца Bi в течение 192 часов,
скорее всего, связано с резким увеличе
нием концентрации полупроводниковой
фазы 2201, которое очень хорошо корре
лирует с образованием Ca2PbO4, Ca2CuO3
высокоомных фаз [13], а также с выделе
нием следов нереагированной части окси
да CuO.
4. Выводы
30-минутная термическая обработка
ВТСП соединений YBa2Cu3Ox (образец Y)
и Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2.5Cu3.6Oy (образец Bi), соот
ветственно при 400 ° С и 600 ° С в воз

духе, с последующим выдерживанием при
290К вплоть до ta = 528ч, индуцирует в них
эффект старения, то есть изменение их
характеристических параметров. При низ
ких значениях ta старение сначала приво
дит к медленному, затем к быстрому росту
r(290К) в обоих образцах. Однако быстрые
процессы в образце Y сопровождаются
немонотонным поведением Tc, а в образце
Вi быстрым снижением Тс. Кроме того, в
нормальном состоянии образец Y прояв
ляет металлическую проводимость, а 256
часов спустя, при температуре выше 90К,
появляется полупроводниковый тип прово
димости. В исходном состоянии образец Bi
проявляет слабо выраженный полупровод
никовый тип проводимости, и наблюдается
резкое увеличение r(290К) более чем на два
порядка, что обусловлено фазовым перехо
дом сверхпроводник-диэлектрик в связи с
увеличением концентрации полупроводни
ковой фазы в обоих образцах.
Полученные результаты стимуляции
перехода сверхпродник-диэлектрик и под
робное изучение условий его появления в
ВТСП материалах имеет двойное приклад
ное значение. С одной стороны, это будет
способствовать расширению наших поня
тий о неизвестном до сих пор механизме
ВТСП [5,6], а с другой стороны, путем вар
ьирования транспортных свойств, можно
контролировать токонесущую способность,
что является одним из важных прикладных
свойств ВТСП соединений [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 high-temperature 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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ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ, ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ, ԼԵՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի ավագ
գիտաշխատող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտաշխատող

ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Մարդու և կենդանիների առողջության բարելավման միջազգային
ասոցիացիա, բժշկական գիտությունների թեկնածու

ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ
 այաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
Հ
Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի
վարիչ, առաջատար գիտաշխատող,
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԴԻՍԲԱԿՏԵՐԻՈԶԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Չնայած մոլեկուլային գենետիկա
կան մեթոդների առկայությանը, այնու
ամենայնիվ, ՀՀ բժշկական և անասնա
բուժական պրակտիկայում լայնորեն
օգտագործվում է մանրէների կուլտի
վացիոն տարբերակումը: Բացի նրանից,
որ այս դեպքում հետազոտողների վե
րահսկ ող ութ յուն ից դուրս են մնում
չկուլտիվացվող մանրէները, նաև, հե
տազոտողների շրջանում կա կասկած,
որ կուլտիվացիոն անալիզի տվյալնե
րը խաբուսիկ են նաև կուլտիվացվող
բակտերիաների գնահատման համար:
Ներկա հետազոտությունները վկայում
են, որ բակտերիաների կուլտիվացիոն
անալիզը վստահորեն կարելի է կիրա
ռել դիսբակտերոզի գնահատման գոր
ծընթացներում՝ աղիքային «Escherichia»
և «Lactobacillus» բակտերիաների գնա
հատման համար:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ մանրէ, կուլտիվացիոն
անալիզ, դիսբակտերիոզ, պրոբիոտիկ,
Escherichia, Lactobacillus:

Մ արդ ու միկր ոբ իոմ ի բազմ աթ իվ
հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի արդ յունք ում
պարզվել է, որ, չնայած մանրէները
զբաղեցնում են համարյա բոլոր բաց
էպիթելային մակերեսները [TlaskalovaHogenova H. еt al., 2011], նրանց հիմնա
կան զանգվածը տեղակայվում է աղի
ներում: Մանրէների ընդհանուր թիվը
միկրոբիոմում 10-100 անգամ գերազան
ցում է մարդու բջիջների քանակը, իսկ
միկրոբիոտայի գեների քանակը ավել
է մարդու գեների ընդհանուր քանա
կից մոտ 150 անգամ [Morowitz M.J. et al.,
2011[:
Ի սկզբանե մանրէների տաքսոնո
միկ նույնականացումը հիմնվել է ընտ
րողական միջավայրերում դրանց կուլ
տիվացիայի վրա: Երկար ժամանակ այն
մանրէները, որոնց հնարավոր չի եղել
կուլտիվացնել տարբերակիչ միջավայ
րերի վրա, դուրս են մնացել են հետա
զոտողների ուշադրությունից [Nystrom
T., 2001]: Հայտնի է, որ առողջ մարդու
օրգանիզմում ներկայացված են մոտ
1000 տեսակի մանրէներ, որոնց 70%-ը
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առայժմ ենթակա չէ սննդամիջավայ
րե
րի վրա աճեց
ման: Հայտ
նի է նաև,
որ կենսամիկրոչիպերի տեխնոլոգիան
հնարավորություն է տալիս արագ նույ
նականացնելու միկրոօրգանիզմներին՝
ըստ նրանց գենոտիպային հատկու
թյունների [Schneider T., Riedel K. 2010,
Nocker A. et al., 2007]: Ժամանակակից
այլ մեթոդների կողքին այս մեթոդն աչ
քի է ընկնում բարձր զգայունությամբ,
վերարտադրելիությամբ և կատարման
պարզությամբ: ԴՆԹ հիբրիդիզացիայի
արդյունքը մեթոդի կիրառման ժամա
նակ գնահատվում է ֆլյուորեսցենտ ազ
դանշանի մակարդակով: Այնուամենայ
նիվ, չնայած, որ այս և այլ մոլեկուլային
գենետիկական մեթոդների կիրառումը
հեշտացրել է մանրէների տարբերակու
մը, առ այսօր էլ չկուլտիվացվող ման
րէների կենսագործունեության հիմնա
կան առանձնահատկությունները մնում
են անհայտ, քանի որ անհնարին է այդ
բակտերիաների վերարտադրությունը
և վերահսկողությունը «անտեսանելի»
պայմաններում [Rhoads D.D., Wolcott
R.D., 2012]:
Չնայած գենետիկական մեթոդների
ակտիվ կիրառմանը՝ մանրէաբանական
կուլտիվացիոն հետազոտության մեթոդ
ները շարունակվում են կիրառվել բժշ
կական պրակտիկայում, և դրանք, առա
վել ևս, հանդիսանում են ՀՀ կլինիկական
լաբորատորիաներում մանրէների հայտ
նաբերման և տարբերակման հիմնական
մեթոդները: Ակտիվ զարգացող ժամա
նակակից մոլեկուլային գենետիկական
անալիզի մեթոդների կողքին դասական
այս մեթոդների կիրառումը երբեմն տե
ղիք են տալիս բազմաթիվ կասկածների
[Савичева А.М., 2008]: Մի շարք հեղինակ
ներ նշում են աղիքային միկրոբիոտային
վերաբերող տվյալների տարամիտում՝
ստացված դասական կուլտուրալ մե
թոդների և մոլեկուլային գենետիկայի
մեթոդների համադրումից [Espy M.J. et al.,
2006,. Fratamico P.M. et al., 2005]: Տվյալ
ների անհամապատասխանելիությունը,

առաջին հերթին, հավանաբար, պայմա
նավորվում է դասական մանրէաբանու
թյան մեթոդների անկատարելիությամբ
և մյուս կողմից էլ` կլինիկական նմուշնե
րում չկուլտիվացվող մանրէների առկա
յությամբ [Rhoads D.D. Cox S.B. et al., 2012,
Chakravorty S. et al., 2009]:
Ընտանեկան միջերկրածովյան տեն
դը (MIM no 249100) կամ պարբերական
հիվանդությունը (ՊՀ) հանդիսանում է
ժառանգական աուտոբորբոքային հի
վանդություն, որը հանդիպում է հիմ
նականում միջերկրածովային շրջանում
հայերի, հույների, ջհուդների, իտա
լացիների պոպուլյացիաներում: ՊՀ-ն
տարածված հիվանդություն է, որով աշ
խարհում տառապում են ավելի քան 100
հազար մարդ [Ayvazyan A. et al., 2005,
Yamazaki K., Yamazaki T. et al., 2009, Ozen
S., 2003]: Այն ժառանգվում է աուտոսոմ
ռեցեսիվ ձևով` պայմանավորված MEFV
(MEDITERRANEAN FEVER) գե
նի մու
տա
ցիայով (գենը տեղակայված է 16 քրո
մոսոմի կարճ ոտիկին (16р13.3) [Pras E.,
Kastner D.,1992, 1995]:
ՊՀ-ի արդյունավետ բուժումն իրա
կանացվում է համամիտոտիկ ազդեցու
թյամբ դեղամիջոցի` կոլխիցինի օգնու
թյամբ, որը հիվանդներին հիմնականում
ամբողջ կյանքի ընթացում նշանակվում
է օրա
կան 1-2 մգ դե
ղա
չա
փով [Nidorf
S.M., Eikelboom J.W., 2013]: Կոլ
խի
ցի
նը
ընկճում է բորբոքումը և երկարացնում
ՊՀ-ի նոպաների միջև ժամանակա
հատվածը [Kalinich T., Haffer D., 2007],
ինչպես նաև այն դանդաղացնում է
ամիլոիդոզի զարգացումը մոտ 2/3 հի
վանդների մոտ: Կոլխիցինը, սակայն,
ունի նաև կողմնակի ազդեցություններ,
այդ թվում՝ այս դեղամիջոցի երկա
րատև ընդունումը հիվանդների կողմից
կարող է նպաստել աղիքային դիսբակ
տերիոզի զարգացմանը:
Հայտնի է, որ աղիների գործու
նեո ւթ յան վեր ակ անգմ ան նպատ ա
կով օգտագործվում են պրոբիոտիկ
ներ, մասնավորապես` «Lactobacillus»,
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«Bifidobacterium»,
«Enterococcus»,
«Saccharomyces boulardii» բակտերիա
ներ [Floch M.H. et al., 2008., Borivant M.
et al., 2007]:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը` մեր
կողմից խնդիր դրվեց ուսումնասիրելու
պարբերական հիվանդությամբ տառա
պող հիվանդների աղիքային միկրոբի
ոտայի կազմը դասական կուլտիվացիոն
և ժամանակակից «PHILOCHIP™» անալի
զի մեթոդներով:
ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Ուսումնասիրությունների համար նյութ
են հանդիսացել պարբերական հիվան
դությամբ 45 հիվանդների և 30 առողջ
ների կեղտի նմուշները: Հետազոտության
ընթացքում օգտագործվել են Վիտա
մաքս-Ե արտադրության հայտնի «Նա
րինե #1» (Lactobacillus acidophillus INMIA
9602) և «Կոլիբակտերոն #2» («Escherichia
coli» M-17) պրոբիոտիկները: Հետազո
տությունների համար օգտագործվել է
նաև պատվիրված «պլացեբո #3»:
Հիվանդների յուրաքանչյուր խումբը,
համապատասխանաբար ընդունած #1,
#2 և #3 հաբերը, բաղկացած էր 15 ան
ձից: Պրոբիոտիկ (պլացեբո) ընդունվել է
մեկ ամիս տևողությամբ` օրական երեք
անգամ մեկ հաբից (Վիտամաքս-Ե): Հե
տազոտվել են միայն ռեմիսիայի շր
ջանում գտնվող ՊՀ հիվանդներ: Յու
րաքանչյուր մասնակցից վերցվում էին
կեղտի նմուշներ տարբեր ժամանա
կահ ատվ ածն եր ում և գնահ ատվ ում
էին մանրէային համակեցությունները
կուլտուրալ և «Phylochip™» մեթոդների
միջոցով: Կուլտուրալ անալիզն իրա
կանացվում էր ընտրողական և նույ
նականացման թեստային միջավայրերի
օգտագործմամբ: «Phylochip™» անալի
զի համար անջատվում էր գենոմային
ԴՆԹ-ն: Երկու մեթոդների միջոցով էլ
որոշվում էին լակտոբակտերիաների և
«Escherichia» -ների քանակները:
Վ իճ ակ ագր ակ ան վերլ ուծ ութ յուն ը
կատարվել է «Student’s t test» ծրագրի
միջոցով:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Կուլտիվացիոն մեթոդը հնարավո
րություն է տալիս մանրէները տարբե
րա
կելու և որո
շելու՝ ըստ նրանց ֆի
զիոլ ոգ իակ ան և կենս աք իմ իակ ան
հատկանիշների, իսկ «PhyloChip™» միկ
րոչիպերի մեթոդը հնարավորություն է
տալիս բակտերիաների տարբերակումն
իրականացնելու ըստ նրանց հիբրիդի
զաց իո ն առանձն ահ ատկ ությունն եր ի`
հիմնվելով օպերատիվ տաքսոնոմիկ
միավորների` OTU, որոշման վրա [Hօfle
M.G. et al., 2008]:
Հետազոտությունների արդյունքնե
րը՝ իրականացված «PhyloChip™»-ով,
ցույց են տալիս, որ #1 պրոբիոտիկի օգ
տագործումը նպաստում է հիվանդների
աղիքային միկրոֆլորայում լակտոբակ
տերիաների OTU -երի ավելացմանը և
հակառակը` «Escherichia» բակտերիա
ների OTU -երի նվազմանը [նկար 1, 2]:
Հետազոտությունները վկայում են
նաև, որ «Escherichia» բակտերիների
տարածվածությունը հիվանդների աղի
քային միկրոբիոտայում հավաստիորեն
ավելանում է «#2 Կոլիբակտերոն» պրո
բիոտիկն ընդունելուց անմիջապես հե
տո, ին
չը դիտ
վում է նաև PhyloChip™
անալիզի արդյունքում [նկար 3]:
Աղիքային Escherichia և Lactobacillus
բակտերիաների համար կատարվել է
նաև PhyloChip™ անա
լի
զի և կուլ
տու
րալ մեթոդի համեմատական վերլուծու
թյուն [նկար 4, 5]: Համեմատությունների
համար օգտագործվել են «PhyloChip™»
անալ իզ ի հիբր իդ իզ աց իա յի ցուց ա
նիշները և կուլտիվացիոն մեթոդի օգ
նությամբ գնահատված բակտերիալ
խտությունները՝ մինչ պրոբիոտիկաթե
րապիան և նրանից հետո (a և b փու
լեր): Համ եմ ատ ութ յունն եր ի համ ար
օգտագործվել են a և b փուլերին հա
մապ ատ ասխ ան ող հիբր իդ իզ աց իա յի
ցուցանիշների և կուլտիվացիոն մեթոդի
օգնությամբ գնահատված բակտերիալ
խտությունների հարաբերակցություն
ները: Արդյունքները ներկայացված են
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նկար 4- 5-ում:
Համաձայն ուսումնասիրությունների
արդյունքների՝ երկու մեթոդների օգ
նությամբ «Escherichia» և «Lactobacillus»
բակտ եր իան եր ի համ ար ստացվ ած
տվյալների միջև գոյություն ունի համա
պատասխանություն: Չնայած վիճակագ
րական հավաստի արդյունքներին (հա
մապատասխանաբար P = 0.002517 և P =
0.034257), այնուամենայնիվ, նկար 4-5-ի
տվյալները նաև վկայում են, որ կուլտու
րալ և «PhyloChip™» անալիզ տվյալների
միջև որոշ նմուշների դեպքում կան ան
համապատասխանություններ:
Հայտնի է, որ սնունդը կարող է ազ
դել աղիք ային միկր ոբ իոտ այի քա
նակական և որակական կազմի վրա
[de Wouters T., Dore J., Lepage P., 2012;
Albenberg L.G., 2012]: Որոշ նմուշներում

PhyloChip™ անալիզի և կուլտուրալ
մեթոդի տվյալների միջև վերը նկա
րագրված տարբերությունները (նկար
4) կարող են բացատրվել աղիքային
միկրոբիոտայի վրա սննդի գործոնի
ազդեցությամբ: Մյուս կողմից` կուլտու
րալ անալիզի ժամանակ հաշվի է առն
վել միայն լակտոզ-դրական կոմենսալ
«Escherichia»-ների քանակը, ինչը ևս կա
րող էր ազդել «PhyloChip™» անալիզի և
կուլտուրալ մեթոդի տվյալների միջև
տարբերության առաջացմանը:
Այսպիսով՝ դասական կուլտուրալ
մեթ ոդ ի և նոր ագ ույն «PhyloChip™»
անալիզի հետազոտության տվյալները
ցույց են տվել այդ երկու մեթոդների ար
դյունքների համապատասխանույթունը:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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Несмотря на развитие генетических методов идентификации микроорганизмов, микро
биологический культуральный метод до сих пор широко применяется в медицинской и вете
ринарной практике Республики Армения. Существуют опасения, что, помимо невозможности
оценки некультивируемых видов микроорганизмов, применение культурального метода дает
неоднозначные результаты и для культивируемых бактерий. Представленные исследования
свидетельствуют о том, что культуральный анализ может с уверенностью применяться для
идентификации бактерий родов Escherichia и Lactobacillus при оценке кишечного дисбактериоза.
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Despite the development of genetic methods for identification of microorganisms,
microbiological cultural method is still widely used in medical and veterinary practice in the
Republic of Armenia. There are concerns that, in addition to the incapability to assess the noncultivated microbial species, the use of the cultural method gives diverse results for cultivated
bacteria too.
The present study suggests that the cultural analysis can safely be used to identify the bacteria
of the genera Lactobacillus and Escherichia when assessing intestinal dysbacteriosis
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Նկար 1. «Lactobacillus» աղիքային մանրէների տարածվածությունը պարբերական հիվանդությամբ անձանց
շրջանում «Նարինե» պրոբիոտիկի մեկ ամսյա օգտագործումից անմիջապես հետո:

Նկար 2. «Escherichia» դասի աղիքային մանրէների տեղաբաշխումը պարբերական հիվանդությամբ անձանց
աղիքային միկրոբիոտայում #1 պրոբիոտիկի մեկամսյա օգտագործումից հետո PhyloChip™ անալիզի տվյալ
ներով:
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Նկար 3. PhyloChip™ անալիզի տվյալներով աղիքային Escherichia մանրէների տեղաբաշխումը պարբերական
հիվանդությամբ անձանց շրջանում #2 պրոբիոտիկի միամսյա օգտագործումից անմիջապես հետո:

Նկար 4. Պարբերական հիվանդությամբ անձանց կեղտի նմուշներում Escherichia բակտերիաների քանակական համեմատությունը: Անալիզները կատարվել են կուլտուրալ և PhyloChip™ մեթոդներով: Համեմատվել են
11 պարբերական հիվանդների a և b փուլերի տվյալները` նախքան պրոբիոտիկ/պլացեբո ընդունելը` a, և b`
դրանից հետո:
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Նկար 5. Պարբերական հիվանդությամբ անձանց կեղտի նմուշներում Lactobacillus բակտերիաների քանակ
ների համեմատությունը: Անալիզները կատարվել են կուլտուրալ և PhyloChip™ մեթոդներով: Համեմատվել
են 15 հիվանդների a և b փուլերի տվյալները` նախքան պրոբիոտիկ/պլացեբո ընդունելը` a, և b` դրանից
հետո:
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Б ИОР ИТМОЛ ОГ ИЧ ЕСК ИЕ АСП ЕКТ Ы СТР ЕСС А

Показано, что при хроническом ст
рессе временная организация гомеоста
тических систем организма характери
зуется инфрадианной ритмичностью. В
отв етн ую реа кц ию орг ан изм а на пов
режд ающ ие факт ор ы вовл ек ае тс я не
тольк о мез ор, ампл ит уд а ритм а, но
и част от а пер иод ич еск их проц есс ов.
Выск аз ан о предп ол ож ен ие о том, что
зам едл ен ие цирк ад иа нн ой ритм ик и,
отдаление периодов способствует де
синхр он из ац ии или «з ап азд ыв ан ию »
фаз ов ой синхр он из ац ии межд у пок а
зателями и реализации закона переме
жающ ейс я акт ивн ост и функц ион аль
ных стр укт ур. В наст оящ ей раб от е
приводится наш опыт применения би
оритмологического подхода к выявле
нию роли затяжной стресс-реакции на
циркадианную цитокинетику лейкоци
тов крови.
Кл юч ев ые слов а: цирк ад иа нн ый
ритм, ультр ад иа нн ый ритм, инфр а
диа нн ый ритм, стр есс, лейк оц ит ы,
кортикостерон.
Гарм он ич еск ое взаим од ейств ие
функций организма с условиями внеш
ней среды определяет уровень общей
реактивности и резистентности веду
щих физиологических систем. Наруше
ние указанного взаимодействия может
стать пусковым моментом в этиологии
пат ол ог ич еск их проц есс ов. Изв естн о,
что при мног их пат ол ог ич еск их сос
тоян ия х перв он ач альн о набл юд аю тс я
сдвиги именно в цикличности физио
логических процессов [1]. В последние
годы в различных областях медицины

для выя вл ен ия сост оян ий, предш ест
вующ их клин ич еск ом у проя вл ен ию
бол езн и, и для оценк и усп ешн ост и
пров од им ой тер ап ии дост ат очн о ши
роко применяется хронобиологический
подход, основанный на учете измене
ний физ иол ог ич еск их пок аз ат ел ей во
времени [4].
Пр и стр есс е изм ен ен ия хрон об и
ол ог ич еск их хар акт ер ист ик нар яд у с
друг им и пар ам етр ам и мог ут явл ять
ся сам ост оят ельн ым и пок аз ат ел ям и
функц ион альн ых резерв ов орг ан изм а,
тяж ест и пер ен ес енн ог о возд ейств ия
и эфф ект ивн ост и восст ан ов ит ельн ых
процессов. Из всего многообразия би
ол ог ич еск их ритм ов наиб ол ее инт е
ресн ым и персп ект ивн ым явл яе тс я
иссл едов ан ие цирк адиа нн ых или око
лос ут очн ых ритм ов в связи с их ус
тойч ив ость ю, воспр ои зв од им ость ю и
методической доступностью.
Цель ю раб от ы явил ось выя вл ен ие
особенностей хронобиологических ха
рактеристик лейкоцитов крови и кор
тикостерона при стрессе.
Материал и методы
Э ксп ер им ент альн ая раб от а вып ол
нен а на 20 крол ик ах-самц ах пор од ы
шиншилла массой 2608.0 ± 87.0 г. Ст
ресс воспроизводили посредством еже
сут очн ог о (в теч ен ие 2 нед ель) 1-1.5часового электрического раздражения
(частота – 100 Гц, продолжительность
-1мс, сила тока -5-20мА) задней конеч
ности животных при помощи ипульса
тор а «ЭИ -1» [3]. В кач еств е контр ол я
использовали 15 интактных кроликов.
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У всех животных, начиная с 12-ых су
ток эксп ер им ент а, из ушн ой вен ы в
теч ен ие 2-х сут ок с 4-час ов ым и ин
тервалами забирал и кровь. Животн ые
находились в индивидуальных клетках
на обычном рационе питания и имели
свободный доступ к воде.
Об активности гипоталамо-гипофи
зарно-надпочечниковой системы суди
ли по возрастанию мезора и амплитуды
ритмов кортикостерона в крови.
Приготовление мазков крови и диф
фер енц иа льн ый подсч ет лейк оц ит ов
проводили по общепринятым методам.
Для оценк и пар ам етр ов биол ог ич ес
ких ритмов использовали нелинейный
метод наименьших квадратов и метод
оценк и повт ор яем ост и фрагм ент ов
иссл ед уем ой крив ой, осн ов анн ый на
дисперсионном анализе [2].
Р итм ы групп ир ов ал ись согл асн о
межд ун ар одн ой класс иф ик ац ии [6].
Ритм ы в инт ерв ал е от 3 до 20 час ов
принимались за ультрадианные, от 20
до 28 часов - за циркадианные, от 28 до
96 часов – за инфрадианные.

ритм ов лейк оцитов и кортик ост ерон а
имею т инд ив ид уа льн ый хар акт ер и в
большинстве случаев совпадают с про
межутком от 6.00 до 24.00 часов.
Под влиянием длительно воздейст
вующих стрессорных факторов проис
ходят изменения временной структуры
лейкоцитов крови (табл. 2). При стрессе
увеличивается процент статистически
нед ост ов ерн ых ритм ов. Дост ов ерн ые
ритмы в среднем распределяются сле
дующим образом: в 50% случаев цирка
дианные, в 30% - ультрадианные, в 20%
- инфрадианные. Достоверные ритмы
кортикостерона в 100% случаев нахо
дятся в инфрадианном диапазоне, а эо
зин оф ил ов – в ультр ад иа нн ом. Мез о
ры и аплитуда ритмов кортикостерона
достоверно больше, чем у интактных
животных (табл. 2).
Таким образом, лейкоцитам интакт
ных животных присущи циркадианные
ритм ы с внутр енн ей синхр он из ац ие й
по периоду между ритмами отдельных
групп лейк оц ит ов и с опр ед ел енн ой
величиной мезоров и амплитуд. Акро
фаз ы ритм ов нос ят инд ив ид уа льн ый
характер и неоднозначны. Под влияни
ем стр есс орн ых факт ор ов цит ок ин е
тика крови реорганизует свою времен
ную структуру, которая заключается в
трансформации циркадианного перио
да в непериодические колебания. Сре
ди достоверных ритмов увеличивается
процент ультра- и инфрадианных рит
мов. Нам и был о пок азан о [2], что ст
рукт ур а гом ео ст ат ист ич еск их сист ем
орг ан изм а при хрон ич еск ом стр есс е
хар акт ер из уе тс я инфр ад иа нн ой орг а
низацией.

Результаты и обсуждение
Р ез ульт ат ы иссл ед ов ан ия пок аз а
ли, что у ин
т акт
н ых жи
в от
н ых рит
мы лейк оц ит ов в осн овн ом стат ист и
ческ и дост ов ерн ые (в средн ем 68%).
Среди достоверных ритмов доминиру
ет циркадианный диапазон (в среднем
88%). Ультр а- и инфр ад иа нн ых рит
мов статистически достоверно меньше
(p<0.001) по сравнению с ритмами цир
кадианного диапазона (табл. 1).
Нео бх од им о отм ет ить, что дост о
верн ые ритм ы эоз ин оф ил ов, пал оч
коядерных нейтрофилов и моноцитов
в 100% случ ае в имею т цирк ад иа нн ый
характер (табл.1). Результаты исследо
ваний показали также, что у интактных
животных достоверные ритмы корти
костерона в крови имеют в осн овн ом
цирк ад иа нн ый хар акт ер. Акр оф аз ы
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Таблица 1
 езоры и амплитуда (M±m) ритмов кортикостерона (в нмоль/л) и лейкоцитов (в %)
М
и ультра-, цирка- и инфрадианное распределение (в %) статистически достоверных
ритмов у интактных животных
Показатель

Достовер
ные ритмы

Ультра
дианные
ритмы

Циркадиан
ные ритмы

Инфрадиан
ные ритмы

Мезор

Амплитуда

Кортикостерон

80

0

63

47

23.0±2.5

18.2±
2.8

Эозинофилы

60

0

100

0

1.3±0.3

0.89±
0.2

Палочкоядер
ные

60

0

100

0

1.8±0.18

0.7±
0.13

Сегментоядер
ные

60

33

67

0

38.9±2.5

7.15±
0.9

Лимфоциты

80

0

75

25

50.9±2.5

11.76±2.06

Моноциты

80

0

100

0

6.3±0.8

2.3±
0.3

Всего/лейко
циты

68

6

88

6

-

-

Таблица 2
 езоры и амплитуда (M±m) ритмов кортикостерона (в нмоль/л) и лейкоцитов (в %)
М
и ультра-, цирка- и инфрадианное распределение (в %) статистически достоверных
ритмов у животных при стрессе
Показатель

Достовер
ные ритмы

Ультрадиан
ные ритмы

Циркадиан
ные ритмы

Инфрадиан
ные ритмы

Мезор

Амплитуда

Кортикос
терон

70

0

0

100

3.33±2.2**

30.9±
2.3**

Эозинофи
лы

20

100

0

0

0.5±
0.02**

0.5±
0.03

Палочкоя
дерные

40

0

50

50

1.23±0.2

0.9±
0.2

Сегментоя
дерные

0

-

-

-

26.8±3.5**

5.9±
1.3

Лимфоциты

60

33

65

0

67.6±2.5***

3.7±
1.3**

Моноциты

80

25

50

25

5.0±
0.7

1.7±
0.4

Всего/лей
коциты

40

30

50

20

-

-

*- p<0.05, **-p<0.01, ***-p<0.001, рассчитанные по отношению к данным интактных животных
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Замедление циркадианной ритмики
создает условия для повышения эффек
тивности восстановительных процессов
в условиях хронического стресса. Одна
ко это явление наблюдается далеко не
всегда. Возможно, в тех случаях, когда
для обеспечения резистентности орга
низма требуется учащение колебаний,
отдельные структуры, вопреки своим
собственным интересам, реагируют на
требование организма именно подобным
образом, что выражается в увеличении
частоты колебаний. Вероятно, с данной
точки зрения можно объяснить увели
чение ультрадианных ритмов лейкоци
тов в условиях хронического стресса.
Высказано предположение, что именно
ультрадианным компонентам принадле
жит важная роль в процессах адаптации
[7]. Для нас было несколько неожидан
ным одновременное повышение мезоров
ритмов кортикостерона и лимфоцитов
крови при стрессе. Однако надо отме
тить, что если у интактных животных
разность между акрофазами кортикосте
рона и лимфоцитов составляла от 1 до 6
часов, то в условиях хронического ст
ресса акрофаза лимфоцитов находилась

в антифазе с акрофазой кортикостерона.
При затяжной стресс-реакции новое сос
тояние нейроэндокринной и стресс-про
текторных систем, – с одной стороны,
новый уровень их временной организа
ции – с другой, определяют перестройку
режима работы цитокинетики, направ
ленную на сохранение относительного
постоянства состава лейкоцитов крови.
В условиях хронического стресса ре
зистентность организма достигается в
результате работы множества функци
ональных систем, изменяется характер
сложившихся связей временной орга
низации. Вероятно, поэтому становит
ся возможным одновременное повы
шение мезоров ритмов лимфоцитов и
кортикостерона. С системных позиций
проблема стресса тесно связана с инди
видуальной реакцией организма на одно
типные стрессоры [5]. Выявленные нами
цирка-, ультра- и инфрадианные ритмы,
а также непериодические колебания ци
токинетики крови свидетельствуют об
индивидуальности реакций клеток кро
ви животных на один и тот же стрессор.
Дата представление статьи: 16.02.2015
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ՍԹՐԵՍԻ ԲԻՈՌԻԹՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏԸ

ԼՈՒՍՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
Հայկական բժշկական ինստիտուտի
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր

Այս աշխատանքում ուսումնասիրված է արյան լեյկոցիտների և պլազմայի կորտի
կոստերոնի շուրջօրյա ռիթմերը 15 ինտակտ և 20 իմոբիլիզացիոն ցավային ստրեսի են
թարկված ճագարների մոտ: Կենդանիներից արյունը վերցվել է 4 ժամ ինտերվալներով, 48
ժամվա ընթացքում: Սինուսոիդալ ռիթմերի պարամետրերը որոշվել են ամենափոքր քա
ռակուսիների ոչգծային մեթոդով, իսկ ոչսինուսոիդալ ռիթմերինը՝ դիսպերսիոն անալիզի
մեթոդով: Ինտակտ ճագարների մոտ արյան լեյկոցիտների և կորտիկոստերոնի ռիթմերը
63-100% դեպքում ունեն շուրջօրյա կառուցվածք: Ինտակտ կենդանիների հետ համեմատած՝
իմոբիլիզացիոն ցավային ստրեսի ենթարկված ճագարների մոտ տեղի է ունենում արյան
լեյկոցիտների և կորտիկոստերոնի ռիթմերի պարամետրերի փոփոխություն, որը արտա
հայտվում է պարբերության, մեզորի և ամպլիտուդի փոփոխությամբ:
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 63-100% 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.
Article submission date: 16.02.2015.
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АГАВНИ ГИНОСЯН
НациональнаяАкадемия наук РА,
Международный Научно-Образовательный Центр,
кафедра фармацевтической химии

РАЗРАБОТК А И ВАЛ ИД АЦ ИЯ МЕТОД А ОПР ЕД ЕЛ ЕН ИЯ
СИНТ ЕТ ИЧ ЕСК ИХ ИНГ ИБ ИТОР ОВ ФОСФ ОД ИЕ ЗТ ЕРАЗ – 5
(ТАД АЛ АФ ИЛ А, СИЛД ЕН АФ ИЛ А, ВАРД ЕН АФ ИЛ А) В
БИОА КТ ИВН ЫХ ДОБАВК АХ ПО МЕТОДУ ВЭЖХ-УФДМ
На современном фармацевтическом
рынке, где границы между лекарственным
средством и биоактивными добавками не
всегда четко определены, важным аспек
том является наличие валидированных ана
литических методов, с помощью которых
будет возможно быстрое, селективное оп
ределение присутствия химических ком
понентов и их количественное содержание
в биологически активных добавках (БАД).
Согласно нормам всемирной организации
здравоохранения, лекарственные вещест
ва и их аналоги запрещены к использова
нию в составе БАД. Ввиду сложившейся
ситуации вопрос об усовершенствовании
процедуры обнаружения посторонних ве
ществ, не заявленных в составе БАД, стоит
достаточно остро. Однако на сегодняшний
день в литературных источниках отсутст
вует какая-либо информация по процедуре
контроля БАД на наличие сильнодействую
щих веществ или лекарственных средств,
в то время как в практике судебно-хими
ческих исследований имеются факты об
наружения данных веществ в биологичес
ки активных добавках к пище.
Цель исследования: Разработка и ва
лидация метода определения синтетичес
ких ингибиторов фосфодиезтераз–5 (Тада
лафила, Силденафила, Варденафила) в БАД
по методу ВЭЖХ.
Ключевые слова: валидация, биологи
чески активные добавки (БАД), тадалафил,
силденафил, варденафил, ВЭЖХ.
Реактивы и приборы, которые исполь
зовались в исследовании:

 ода для ВЭЖХ
В
Трифторуксусная кислота (TFAAC)
Carl Roth
Метанол, Rotisolv â HPLC Grade Carl Roth
Ацетонитрил, Rotisolv â HPLC Grade
Carl Roth
Центртифуга Universal, HETTICHZentrifugen
Весы AE240S, Mettler GmbH
Система высокоэффективного жид
костного хроматографирования с диод
ной матрицей SHIMADZU 2010DIODE ARRAY
DETECTION (HPLC_DAD)
Фильтр для пробоподготовки: 0.45 µm
Millipore Millex-HV
Условия ВЭЖХ
Прибор: HPLC-DAD SHIMADZU 2010EV
Система сбора и обработки резуль
татов: LS Solution Software Quick Manual
Подвижная фаза: MeCN: H2O: TFAAC
Скорость потока подвижной фазы:
1 мл/мин
Колонка: RP C18, 250x4.6mm, 5µm
Объём инъекции пробы: 20µl
Температура колонки: 40 ºC
Длина волны детектирования: основ
ной сигнал при 285 nm
Приготовление стандартных раст
воров и построение калибровочного
графика
При проведении предварительной ка
либровки для количественного определе
ния тадалафила, силденафила, варденафи
ла использовались растворы стандартов в
следующих концентрациях:
Тадалафил: - 1.012; 0.506; 0.253; 0.1012;
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0.0506; 0.0253 мг/мл
Варденафил: - 1.012; 0.506; 0.253; 0.1012;
0.0506; 0.0253 мг/мл
Силденафил: – 1.024; 0.512; 0.256; 0.1024;
0.0512; 0.0256 мг/мл (рис.1,2).
Приготовление исходных растворов:
1. Взвесили 75.9 мг (точная навеска)
стандартного образца тадалафи
ла (working standard, № 2) в 25мл
-мерной колбе, растворили в 2 мл
ацетонитриле, довели метанолом
до метки.
2. Взвесили 75.9 мг стандартно
го образца варденафила (working
standard, № 1) в 25 мл- мер
ной
колбе, растворили и довели мета

нолом до метки.
3. Взвесили 76.8 мг стандартно
го образца силденафила (working
standard, № 5) в 25 мл- мер
ной
колбе, растворили и довели мета
нолом до метки.
Рабочий стандартный раствор получи
ли, смешивая по 10 мл исходных стандарт
ных растворов. Для определения точности,
правильности, линейности и воспроизво
димости аналитического метода осуществ
лено четырехкратное введение 6 различ
ных доз стандартного раствора тадалафила,
силденафила, варденафила и определено
относительное отклонение и корреляци
онный фактор калибровочной кривой.


Рис.1. Калибровочные графики фосфодиезтераз–5

Квадрат линейного коэффициента
корреляции (R2) характеризует степень
соответствия между регрессионной мо
делью и исходными данными. В данном
случае изменение зависимой переменой
описывается регрессионным уравнением.
Коэффициент корреляции R2 = 0.9996;
0.9998; 0.9998, что свидетельствует о
наличии прямой линейной зависимости

между площадью пика испытуемых ком
понентов и их концентраций в образце.
Полученные данные, внесенные в
систему ВЭЖХ, использовались при рас
чете концентрации во время линейности.
Проводилось как внутридневные, так и
средидневние проверки точности и восп
роизводимости метода (схема 1.2).
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Схема 1.
Результаты внутридневной проверки точности и воспроизводимости

Схема 2.
Результаты средидневной проверки точности и воспроизводимости

Полученные значения % CV свиде
тельствуют о достаточной степени со
ответствия между истинным значением
определяемого вещества и его значени
ем, рассчитанным по данной методике.
При работе с БАД сложной стороной
пробоподготовки является многоком
понентная матрица, и порой трудно с
точностью определить подлинность со

держащихся компонентов. Использова
ние УФ детектора с диодной матрицей
(УФДМ) позволяет наилучшим образом
изучить УФ спектр обнаруживаемых
компонентов и сравнить с УФ спектром
стандартного образца для окончательно
го подтвержения присутствия данного
химического компонента (рис. 2,3).
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После окончания валидации аналити
ческого метода была проведена его ап
робация для анализа различных БАД как
в Армении, так и за рубежом. При под
готовке проб из порошка биологически
активной добавка (БАД) для определения
тадалафила, варденафила, силденафи
ла взвесили 35 мг порошка из таблеток
БАД в 25 мл-мерной колбе и добавили
15 мл ацетонитрила, смесь интенсивно
встряхивали, поставили в ультразвуко

вую баню на 15-20 мин., затем охлади
ли и добавили ацетонитрила до метки.
Центрифугировали и фильтровали су
пернатант с помощью 0.45 µm Millex-HV
фильтрa и определили концентрацию
тадалафила, варденафила, силденафила
методом ВЭЖХ.
В испытуемых образцах БАД расти
тельного происхождения были обнару
жены тадалафил 37.5 мг/таб (рис. 4,5).
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Результаты и их обсуждение:
В настоящей статье предложена мето
дика определения содержания синтети
ческих ингибиторов фосфодиезтераз – 5
(Тадалафила, Силденафила, Варденафила)
в БАД по методу ВЭЖХ. Валидацию раз
работанной методики осуществляли по
следующим параметрам: специфичность,
линейность, правильность, повторяе

мость, чувствительность, пригодность
хроматографической системы и устой
чивость. Предлагаемая методика харак
теризуется высокой эффективностью,
хорошей разрешающей способностью
и специфичностью. Правильность на
ходится в пределах от 97.08 % до 102.9
% . Методика показала линейный харак
тер зависимости истинного от найден
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ного значения содержания в диапазоне
концентраций 0.025 мг/мл – 1.012 мг/мл
(R2=0.9998). Относительная погрешность
определения тадалафила, силденафила,
варденафила составляет от 1.75 % до 4.35
%. Параметры системы практически не
подвержены влиянию небольших изме
нений в хроматографических условиях (
+ 3.0% органической фазы).
При разработке методики были подоб
раны оптимальные хроматографические
условия для эффективного разделения
веществ и полного выхода из колонки
компонентов. При выборе состава под
вижной фазы были исследованы смеси
различных растворителей (метанол, аце
тонитрил, трифторуксусная кислота) с
водой в различных соотношениях и при
разном потоке элюирования. Наилучшие
результаты были достигнуты при исполь
зовании в качестве подвижной фазы 60%
воды, 35% ацетонитрила и 0.5% ТФУ при
скорости потока подвижной фазы 1.0 мл/
мин, температура колонки- 40 ºC, преи
муществами использования которых так
же являются стабильность полученных
результатов и доступность для закупки

необходимых реактивов на территории
РА. Важным аспектом также являлся пра
вильный выбор растворителя для полного
экстаргирования синтетических ингиби
торов фосфодиезтераз – 5 из БАД. Было
доказано, что ацетонитрил является наи
лучшим растворителем для вышеобнару
живаемых компонентов указанных ком
понентов. Использование УФ детектора с
диодной матрицей позволяет наилучшим
образом изучить УФ спектр и срав
нить
с УФ спектром стандартого образца для
окончательного потверждения присутст
вия данного химического компонента.
Таким образом, разработан и валиди
рован высокочувствительный, селектив
ный, специфичный и воспроизводимый
аналитический метод для определения
содержания синтетических ингибиторов
фосфодиезтераз – 5, в частности, тадала
фила, силденафила, варденафила в биоак
тивных добавках по методу ВЭЖХ, кото
рый с успехом может быть использован
для анализа фосфодиезтераз в различных
биологически активных добавках.
Дата представления статьи: 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)
ֆոսոդիեսթերազ-5–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/
մլ-1.012մգ/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

AGAVNI GINOSYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences of the RA,
Department of Pharmaceutical Chemistry

The present study suggests the method for determining the content of 5-phosphodiesterase
inhibitors in biologically active supplements by HPLC-DAD. 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 5-phosphodiesterase
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.
Article submission date: 25.02.2015
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ՄԱՐԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ,
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող,
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԻԱՆՆԱ ԻՍԱՋԱՆՅԱՆ
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, գիտաշխատող

ՎԱՐԴԱՆ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Մարդու և կենդանիների առողջության բարելավման միջազգային ասոցիացիա,
բժշկական գիտությունների թեկնածու

ԼԱՈՒՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Մարդու և կենդանիների առողջության բարելավման միջազգային ասոցիացիա,
առաջատար գիտաշխատող, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

ԱՍՏՂԻԿ ՓԵՓՈՅԱՆ
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
Սննդի անվտանգության և կենսատեխնոլոգիայի բաժնի վարիչ, առաջատար գիտաշխատող,
կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ
նաև մարդու աղիքային միկրոֆլորա
յում հակաբիոտիկակայուն ախտածին և
կոմենսալ բակտերիաների տարածմանը
[1, 10, 19, 20, 21]:
Մյուս կողմից՝ ուսումնասիրություն
ները ցույց են տվել պրոբիոտիկների
դերն ու նշանակությունը տարբեր հի
վանդությունների բուժման, կանխար
գելման, ինչպես նաև աղիքային միկ
րոֆլ որ այ ում հակ աբ իոտ իկ ակ այ ուն
բակտերիալ շտամների քանակական
կազմի նվազեցման գործում [2, 3, 4, 18,
24, 25, 27].
Համ եմ ատ ակ ան ուս ումն աս իր ու
թյունները, որոնք ուղղված էին պարզա
բանելու տարբեր հիվանդություններով
հիվանդ (ՊՀ, խրոնիկ կոլիտ, գաստրիտ,
խոցային հիվանդություններ) և առողջ
մարդկանց աղիքային միկրոֆլորայում
հակաբիոտիկակայուն բակտերիալ ան
ջատուկների տարածվածությունը, ցույց
են տվել, որ հիվանդների մոտ պայմա
նական ախտածին բակտերիաների և

Ներկա հետազոտությունները վե
րաբերում են Պարբերական հիվանդու
թյամբ հիվանդների աղիքային կոմեն
սալ «Escherichia coli» բակտերիաների
հակաբիոտիկակայունության ուսումնա
սիրությանը:
Ցույց է տրվել, որ պրոբիոտիկների
ընդունումը հիվանդների կողմից բե
րում է հիվանդների աղիքներում հա
կաբիոտիկակայուն մանրէների քանա
կական փոփոխությունների:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ կոմենսալ «Escherichia
coli», պրոբիոտիկ, Պարբերական հի
վանդություն, հակաբիոտիկակայունու
թյուն:
Հակաբիոտիկների ներդրումը բժշկու
թյան մեջ հանդիսանում էր ժամանակի
ամենամեծ ձեռքբերումը: Սակայն հակա
բիոտիկների անսահմանափակ և չհիմ
նավորված օգտագործումը նպաստել է
տարբեր էկոհամակարգերում, ինչպես
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հակաբիոտիկակայուն «E. coli» անջա
տուկների քանակությունը բարձր է հա
մեմատած առողջ մարդկանց հետ [5, 6,
9, 11, 12, 13, 16, 17, 23]:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը և Հա
յաստանում Պարբերական հիվանդու
թյան ուսումնասիրության կարևորու
թյունը, ինչպես նաև ՊՀ հիվանդների
միկրոֆլորայում կոլխիցինոթերապիայի
հետ կապված տարբեր աստիճանի դիս
բիոտիկ փոփոխությունները՝ ներկա աշ
խատանքի նպատակն է ուսումնասիրել
«Lactobacillus acidophilus INMIA 9602 Er-2
շտամ 317/402» և «Escherichia coli M17»
պրոբիոտիկային բակտերիաների ազ
դեցությունը ՊՀ հիվանդների աղիքային
«E. coli» բակտերիաների քանակական
կազմի և հակաբիոտիկակայունության
պրոֆիլի վրա:

ներում տեղափոխվել լաբորատորիա: 1
գրամ կղանքային զանգվածը լուծվել է
9 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթում (0,9 %
NaCl) և 2-3 րոպե պահվել սենյակային
ջերմաստճանում: Նստվածքը հեռացվել
է ցածր արագացմամբ ցենտրիֆուգա
ցիայի միջոցով (700 g): Տարբեր խմբի
միկրոօրգանիզմների աճեցման և նախ
նական տարբերակման համար կատար
վել է ցանքս սննդային և տարբերակիչ
միջավայրերի վրա, իսկ բակտերիանե
րի հետագա տարբերակումն իրակա
նացվել է նրանց ֆիզիոլոգիական և
կենսաքիմիական առանաձնահատկու
թյունների հիման վրա` օգտագործելով
համ ապ ատ ասխ ան կենս աք իմ իակ ան
թեստ-միջ ավայր եր [15]: Կղանք ային
նմուշները պահվել են սառնարանում
–800C պայմաններում՝ ԴՆԹ-ի անջատ
ման համար:
Հակաբիոտիկների նկատմամբ բակ
տերիաների զգայունությունը որոշվել է
սկավառակային մեթոդով և հակաբիո
տիկների համապատասխանաբար կոն
ցենտրացիաների միջավայրում բակտե
րիաների աճի գնահատման միջոցով:
Բակտերիաների զգայունության որոշ
ման համար օգտագործվել են հետևյալ
հակաբիոտիկները՝ տետրացիկլին և
դոքսիցիկլին (15 մկգ/մլ), ամոքսիցիլին
(25 մկգ/մլ), քլորամֆենիկոլ (30 մկգ/մլ),
ցեֆազոլին (15 մկգ/մլ), ցիպրոֆլոքսա
ցին (5 մկգ/մլ):
Ֆեկալ ԴՆԹ-ի անջատման համար
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
0
սառնարանում –20 C պայմաններում:
Աղիքային բակտերիալ կազմը ու
սումնասիրվել է ԴՆԹ-միկրոչիպերով
(PhyloChipTM). որպես ստուգիչ օգտա
գործվել է «E. coli ATCC 25922» և «ATCC
35218, Enterococcus faecalis ATCC 29212»:
Աշխատանքի փորձարարական դի
տարկ ումն եր ի օր ին աչ ափ ութ յունն ե
րը գնահատվել են համակարգչային

ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐՈւսումնասիրություններում ընդգրկ
վել են 45 ՊՀ հիվանդներ (15 կին և 30
տղամարդ, միջին տարիքը՝ 30.5 ± 12.6
տարեկան): Հետազոտությունից առաջ
հիվանդները չեն ընդունել հակաբիո
տիկներ, պրոբիոտիկներ և քիմիոթե
րապևտիկ դեղամիջոցներ, իսկ հետա
զոտության ընթացքում շարունակել են
ընդունել նշանակված չափաբաժիննե
րով կոլխիցին:
Հետ ազ ոտ ութ յան ընթ ացք ում հի
վանդները բաժանվել են խմբերի, յուրա
քանչյուր խմբում՝ 15 մարդ: Հիվանդների
առաջին խմբին նշանակվել է պրոբիո
տիկ- 1՝ «L. acidophilus INMIA 9602 Er-2
штамм 317/402» (Նա
րի
նե, Vitamax-E),
երկրորդ խմբին՝ պրոբիոտիկ-2՝ «E. coli
M17» (Կոլիբակտերոն, Vitamax-E), եր
րորդ խմբին՝ պլացեբո: Հետազոտվող
ները ընդունել են մեկական դեղապա
տիճ օրը երկու անգամ՝ 30 օր:
Կղանքային նմուշները հավաքվել են
2 անգամ՝ մինչ պրոբիոտիկոթերապի
ան և պրոբիոտիկոթերապիայից հետո:
Ֆեկալ նմուշը հավաքվել է պլաստիկե
սրվակների մեջ և սառեցված պայման
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«Excel» (Student T test) և «Multibase 2013»
ծրագրերի միջոցով (P< 0.05):
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Պրոբիոտիկ 2–ի բուժիչ ազդեցությու
նը պայմանավորված է «E. coli М-17»
անտագոնիստիկ ակտիվությամբ, իսկ
Պրոբիոտիկ 1-ը պարունակում է «L.
acidophilus Er-2 317/402», ո
րը կար
գավորում է աղիքային միկրոֆլորան,
նպաստում է աղիքներում վիտամիննե
րի ներծծմանը և իջեցնում է խոլեստե
րինի մակարդակը արյան մեջ [8, 14]:
«E. coli»–ն այն շտամն է, որը հաճա
խակի է օգտագործվում հակաբիոտի
կակայունության մոտիտորինգի հա
մար, որովհետև այն լայն տարածված
է տարբեր էկոհամակարգներում և հեշ
տությամբ է ձեռքբերում և փոխանակում
կայունության գեները ուրիշ մանրէների
հետ [7, 22].
Մեր հետազոտությունների արդյուն
քում տարբերակվեցին «Escherichia» ցե
ղին պատկանող 157 ՕՏՄ:
Նախնական տվյալները ցույց տվե
ցին, որ Պրոբիոտիկ 1 ընդունելուց հետո
պարբերական հիվանդությամբ հիվանդ
ների մոտ նկատվում է «Escherichia» ցե
ղին պատկանող ՕՏՄ-ների քանակական
ցուցանիշների նվազում (նկար 1):
Ընհանուր առմամբ ստուգվել է 749
«E. coli» անջատուկների զգայունությու
նը մի շարք հակաբիոտիկների նկատ
մամբ (աղյուսակ 1, նկար 2) :
Ամենատարածված ֆենոտիպն էր
հին սերնդի հակաբիոտիկների նկատ
մամբ կայուն շտամները: Կայունությու
նը տետրացիկլինների նկատմամբ տա
տանվում էր տարբեր խմբերում 64% -ից
88% ( մինչև Պոբիոտիկների և պլացե
բոի ընդունումը):
Ցույց է տրվել բարձր կայունություն
β-լակտ ամ ային հակ աբ իոտ իկն եր ի
նկատմամբ (38–72%): Նվազագույն կա
յունութունը գրանցվեց քլորամֆենիկոլ
ների համար:
Պրոբիոտիկներ և պլացեբո ընդունե
լուց մեկ ամիս անց ամենատարածված

«E. coli» շտամների հակաբիոտիկակա
յության հատկությունները փոփոխվե
ցին (P=0.01332), ինչը վկայում է աղիք
ներում բակտեիրալ շտամների ակտիվ
փոփոխումների մասին (աղ. 1): Գրանց
վել է նաև β-լակտամային և տետրակ
ցիկլինների խմբերի հակաբիոտիկների
նկատմամբ կայուն շտամների քանակի
նվազում:
Նշենք նաև, որ հիվանդների մոտ, 4954% բակտերիալ անջատուկները ցուցա
բերում էին կայունություն 2 և ավել հա
կաբիոտիկների խմբերի նկատմամբ:
Պրոբիոտիկների ընդունումից հետո
բազմակայուն շտամների քանակը նվա
զում էր բոլոր խբերում (նկար 2):
Պրոբիոտիկ 2-ի ազդեցությունը
հակաբիոտիկակայուն «E. coli»-ների
վրա, հավանաբար, պայմանավորված
է կղանքով հակաբիոտիկազգայուն «E.
coli М-17» շտամի արտազատմամբ:
Իսկ Պրոբիոտիկ 1-ի ընդունելուց հե
տո ցույց տված փոփոխությունները դեռ
պահանջում են լրացուցիչ հետազոտու
թյուններ:
Այսպ իս ով՝ հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի
արդյունքները ցույց են տվել, որ ՊՀ հի
վանդների մոտ նկատվել են պրոբիո
տիկներ ընդունելուց հետո աղիքային
կոմենսալ «E. coli»-ների հակաբիոտի
կակայունության հատկությունների փո
փոխումներ:
Ներկայացված աշխատանքը կարող
է հիմք հանդիսանալ պրոբիոտիկաթե
րապիայի կիրառմանը՝ հակաբիոտի
կակայուն մանրէների տարածման դեմ
պայքարելու համար:
Հետազոտությունները կատարվել են
«ՄԳՏԿ А – 1980» ծրագրի շրջանակնե
րում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
12.02.2015
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Աղյուսակ 1. ՊՀ հիվանդների մոտ կոմենսալ «E. coli»–ների հակաբիոտիկակայունությունը

Կայուն անջատուկներ, %
Պլացեբո խումբ

Պր ոբ իոտ իկն եր ի
խմբեր

Պր ոբ իոտ ի կ
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Պրոբիոտիկ
խումբ
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Հետո

Մինչև

Հետո

Մինչև

հետո

Մինչև

հետո

N1=15

N=13

N=30

N=24

N=15

N=10

N=13

N=14

n2=99

n=78

n=148

n=138

n=87

n=53

n=61

n=85

88

55
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45

Քլորամֆենիկոլ
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3
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0
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8
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Զգայուն
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34
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Բազմակայուն*
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ՏետրացիկլիններTc,
Dc
β-լակտամ
ն եր
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* - Կայուն ամենաքիչը երկու խմբի հակաբիոտիկների նկատմամբ
1- կամավորների քանակը
2 – անջատուկների քանակը
Tc – տետրացիկլին, Dc - դոկսիցիկլին, Ac – ամոքսիցիլին, Cp – ցիպրոֆլոքսացին, Cf –ցեֆազոլին
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Նկար 1. Աղիքային «Escherichia» -ների (157 ՕՏՄ) քանակական տարբերությունները Պրոբիոտիկ 1 ընդունե
լուց հետո: Սթյուդենտի Т–թեստի արդյունքները: Ստուգիչ խումբ - ՊՀ հիվանդներ մինչև պրոբիոտիկ 1 ընդու
նելը: Ստուգվող խումբ - նույն հիվանդները պրոբիոտիկի ընդունումից մեկ ամիս հետո:

* - Կայուն ամենաքիչը երկու խմբի հակաբիոտիկների նկատմամբ

Նկար 2. Պրոբիոտիկների ազդեցությունը ՊՀ հիվանդների հակաբիոտիկակայուն կոմենսալ «E. coli» –ների
քանակական բաղադրության վրա:
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ИМ ИТАЦ ИО НН АЯ МОД ЕЛЬ ЭХОС ИГН АЛ ОВ ДЛЯ РАД АРА С СИНТ ЕЗ И
РОВ АНН ОЙ АПЕРТ УР ОЙ НА ОСН ОВ Е ВХОДН ОГО ИЗОБРАЖ ЕН ИЯ

Р ассм отр ен мех ан изм ген ер ац ии
эхос игн ал ов для рад ар а с синт ез ир о
ванной апертурой (РСА) на основе вход
ного изображения. Данные, сгенериро
ванные имитатором, предназначены для
упрощения разработки и тестирования
обработочной модули РСА. Представле
на мат ем ат ич еск ая мод ель пол уч ен ия
данн ых, соо тв етств ующ их реа льн ым
эхосигналам.
Ключевые слова u словосочета
ние: Радар, радар с синтезированной
апертур ой, рад иол ок ация , имит ация ,
имитатор, эхосигнал, изображение.

При соо тв етств ующ их мод иф ик ац ия х
имит ат ор ы мог ут исп ольз ов атьс я как
сист ем ы рад иоэл ектр онн ог о под авл е
ния (РЭП) РСА, целью которых являет
ся введение в заблуждение систем РСА,
отправляя на них ложные сигналы [3, 4].
Для работы имитатора нужны два ти
па входных параметров - изображение,
опис ыв ающ ее земн ую пов ерхн ость, и
пар ам етр ы, имеющ ие цифр ов ое опи
сание. Они задаются оператором. МО,
обр аб ат ыв ая ген ер ир ов анн ые данн ые
имит ат ор а, долж ен пол уч ить входн ое
изображение.
Дл я созд ан ия изобр аж ен ия МО на
капливает информацию в течение боль
шого количества периодов повторения.
В реальной рабочей обстановке каждый
пер ио д повт ор ен ия сост ои т из двух
этап ов: пер ед ач и и приём а. На этап е
пер ед ач и изл уч ае тс я предв ар ит ельн о
выбранный зондирующий сигнал. В это
время прием сигналов не совершается.
Далее следует этап приема, где ожида
етс я пол уч ен ие цел ев ог о сигн ал а. Он
представляет собой отражение сигнала,
излученного нами, который получает
ся от объектов, рассматриваемых нами
как целевые. В РСА целевым объектом
счит аетс я та местн ость, изображен ие
которой должно получиться. Во время
имитации эта местность рассматрива
ется как совокупность точечных целей

Радары с синтезированной апертурой
(РСА) излучают зондирующие сигналы
в импульсном реж им е и осуществл я
ют обзор поверхности за счет переме
щения нос ителя рад ар а. Разр аботк а и
тест ир ов ан ие так их сист ем дов ольн о
дорогая, поскольку это связано с реаль
ными полетами. Исходя из последнего,
при созд ан ии РСА нах од ят шир ок ое
прим ен ен ие имит ат ор ы эхос игн ал ов,
с помощью которых получаются эхо
сигн ал ы, соо тв етств ующ ие реа льн ым
[1, 2]. Используя имитатор, разрабаты
вается модуль обработки (МО) РСА, на
чальные этапы его тестирования. МО это аппаратно-программный комплекс,
кот ор ый, обр аб ат ыв ая эхос игн ал ы,
форм ир уе т изобр аж ен ие местн ост и.
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[5]. Для быстрого выполнения алгорит
ма как цели рассматриваются центры
пикселей. Более точно основная задача
РСА имитатора формулируется как ге
нерация сигналов, ожидаемы на этапе
прием а. Реш ая эту зад ач у, имит ат ор
становится инструментом для МО.
Сг ен ер ир ов анн ые данн ые имит а
тор а сост оя т из врем енн ых отсч ет ов
(отсч ет), кажд ый из кот ор ых опис ы
вает сигнал, полученный в соответст
вующий момент времени. Эти отсчеты
можн о сгр упп ир ов ать на отд ельн ые
порц ии по пер иод ам (ПП). След ов а
тельно, генерир уем ые данн ые можн о
представить в виде матрицы, где номе
ра столбцов - это ПП, а строки - индек
сы отсчетов внутри ПП.
Число ПП обозначим буквой Mrp, оно
является входным параметром, задава
емым оператором. Его значение опре
деляется временем накопления инфор
мации.
Опр ед ел им числ о отсч ет ов внутр и
ПП (Nrp). Оно зависит от длительности
набл юд аем ой част и ПП и от част от ы
дискретизации (f s) (1). Выбор частоты
дискретизации зависит от задач, сто
ящ их пер ед РСА. Для имит ат ор а это
явл яе тс я входн ым пар ам етр ом. В ре
альной рабочей обстановке получение
целевого сигнала в определенные мо
менты на этапе приема теоретически
искл юч ае тс я. МО обычн о откл юч ае т
прием сигнала во время этих моментов.
Следовательно, для получения данных,
соответствующих реальным, операто
ром задаются входные параметры нача
ла и конца (Tst, Tend) генерации эхосиг
нала внутри ПП.
Nrp = fs(Tend - Tst).
Задача генерации эхосигнала пере
формировывается в расчет матрицы с
размером [Mrp x Nrp], где каждый эле
мент это комплексное число, которое
описывает эхосигнал, полученный в оп
ределённый момент времени. Процесс

расчета значений элементов столбцов
(элементов внутри каждого ПП) иден
тич ен, для кажд ог о мен яе тс я тольк о
поз иц ия нос ит ел я РСА отн ос ит ельн о
начальной точки. Рассмотрим процесс
для одного. Он состоит из двух этапов:
азимутальное кодирование и импульс
ное кодирование.
В каждом отсчете внутри ПП полу
чается сумма отражений от нескольких
целей. Разделим цели по двум крите
риям: а) цели, которые имеют равные
расстояние от РСА, и б) цели с одинако
выми азимутами по отношению к РСА.
Азимутальное кодирование осуществ
ляет складывание сигналов от целей по
первому критерию, а импульсное коди
рование - по второму.
Азимутальное кодирование
Каждый отсчет внутри периода пов
тор ен ия опис ыв ае т пол уч енн ый эхо
сигнал в конкретный момент времени.
Предположим, длительность зондиру
ющего сигнала совпадает со временем
соответствующей длительности одного
отсчета (1/fs), т.е. отражение от каждой
цели получается в виде сигнала, состо
ящего из одного отсчета.
Таким образом, получается, что каж
дый отсчет описывает цель, находящу
юся на конкретном расстоянии. Но пос
кольку диаграмма направленности РСА
довольно широкая, то будут существо
вать несколько целей, у которых будет
одинаковое расстояние от радара (рис.
1). Следовательно, в отсчете соответст
вующей определенной дальности будет
получаться сигналы от нескольких це
лей.
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Рис. 1. Азимутальное кодирование

все столбцы изображения, и для каждого
столбца (m) вычисляется индекс строки
(n), соответствующий текущей дальнос
ти. Естественно, надо иметь в виду, что
в некоторых столбцах эта дальность бу
дет отсутствовать (будет маленькая или
большая, рис. 2). Такое случается, ког
да, например, рассматриваются первые
отсчеты в крайних столбцах. Наимень
шая дальность может быть больше, чем
дальность, соответствующая этому отс
чету (рис. 1, R1). В таком случае этот ход
просто пропускается. После того как по
лучены координаты всех пикселей, соот
ветствующие этой дальности, вычисля
ется сигнал от центра каждого пикселя,
и результат складывания присваивается
этому отсчету (3). Расстояние считается
от центра пикселя, потому что целевы
ми объектами рассматриваются центры
пикселей. Процесс вычисления индекса
строки пикселя и расстояние от центра
будут рассмотрены далее.

Этап генерации данных, где объеди
няются сигналы от целей с одинаковыми
дальностями от РСА, но с разных направ
лений по азимуту, называется азимуталь
ным кодированием. Поскольку в нашем
случае источником, описывающим цели,
является изображение, следовательно,
под целями с разными азимутами мо
гут рассматриваться пиксели из разных
столбцов.
Данные, сгенерированные на этом
этапе, должны стать входными для эта
па импульсного кодирования. Для полу
чения этих данных совершается цикл по
всем элементам массива отсчетов внутри
ПП. Для каждого элемента вычисляется
дальность целей (Rj), от которых долж
ны приниматься эхосигналы (2). Если эта
дальность меньше, чем расстояние от са
мой близкой цели (Rmin), или больше, чем
максимальная (Rmax), это означает, что
сигнал в этом элементе отсутствует, и
этому элементу присваивается значение
ноль. Для остальных рассматриваются


Рис. 2. Азимутальное кодирование, целевой сигнал в периоде
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Rj = Rmin +
M

Sj =

{

Σ
m=1

Amne i (

2πRjmn
λ

0+i·0

j–k
fs

),

j = k,dR

j = 1,k - 1 и j = dR + 1,Nrp
k=

2Rmin
C

fs ,

dR = 2Rmax fs |c ,

где S - выходные данные этапа азимутального кодирования, M – ширина изображения в пикселях, A – массив относительных коэффициентов, описывающих
мощность отражения от целей, получаемый от яркости пикселей изображения, Rjmn – расстояние от центра пикселя
с координатами (i, j) от РСА, λ – длина
волны сигнала, dR – номер отсчета, соответствующий максимальной дальности,
j – индекс отсчета внутри массива ПП,
m – индекс столбца пикселя, n – заранее

вычисленный индекс строки пикселя, i –
мнимая единица.
Вернемся к задаче вычисления индекса строки для целевого пикселя при
заданном ПП и отсчета внутри его. Перечислим входные параметры, которые
описывают физические характеристики
радара. РСА находится на высоте h, излучает сигналы под углом α, ширина диаграммы направленности по углу места
β (рис. 3, а).

Рис.3.ПозицияРСАпоотношениюкземнойповерхности:
а)трехмерная,б)двумерная
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Предположим, рассматривается некий
отсчет d, которому соответствует даль
ность Rd (4).

√( h)2 - h

Rpr α= +

Rd = √R2pr + h2

tmin =

Rx = |Rx0 - mRpxx|
Rpxx =

Larea
M

Rxo = viPRItPRI
Из формул (11-14) получаем формулу
(15), в которой используя (10), можем по
лучить значение Ry:

2

id

2
√R -(R)=vi

Ry=

fs

2Rmin

2

pr

xo

t -m

PRI PRI

Larea
M

где Larea – длина территории по абс
циссе, соответствующей изображению
(входной параметр), M – ширина изобра
жения в пикселях, Rpx_x – дальность, соот
ветствующая 1-ому пикселю по абсцис
се, m – индекс рассматриваемого столбца
изображения, Rxo – расстояние носителя
РСА от начала изображения по абсциссе
(подразумевается, что носитель двига
ется по оси абсцисс с постоянной ско
ростью), v – скорость носителя РСА, iPRI
– номер рассматриваемого ПП, tPRI – дли
тельность ПП (входной параметр).

c

h
Rmin = αcos
где c = 3*108 м/с – скорость света.
Для нахождения индекса строки пик
селя надо вычислить Rpr. От (5-8) полу
чается:

h
Rmin = αcos+

2fs

Rpr = √R2x + R2y

tdc

td = tmin+

cos

idc

Сейчас, когда уже получено значение
проекции Rd, можно перейти на двумер
ное пространство – поверхность земли
(рис. 3, б):

где Rpr – проекция Rd на земле, h – вы
сота носителя РСА, который является
входным параметром, Rd – вычисляется
исходя от номера отсчета. Он равняется
половине того пути, который проходит
свет за время td (5). Это обусловливает
ся тем, что радиосигнал идет и возвра
щается, т.е. тот же путь преодолевает
два раза. td - это время, соответствую
щее отсчету id, которое зависит еще и от
частоты, дискретизации fs и времени, со
ответствующему первому отсчету (tmin)
(6). Последний, в свою очередь, зависит
от дальности РСА до начала изображения
(минимальная дальность, Rmin) (7):

Rd =

2

idc
2fs

R1y=R1(min_pr)+nR_(px_y)

Используя (9) и (4), получается:
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Rpxy =

Rwidth

Импульсное кодирование
На этапе импульсного кодирования
рассматриваются цели с одинаковыми
азимутами. Отражение, получаемое от
первой (самой близкой) цели, будет по
лучаться в первых dc отсчетах (23). Сиг
нал получается в нескольких отсчетах,
потому что длительность зондирующего
сигнала больше, чем время, соответству
ющее одному отсчету.

N

R1 (min1 pr) = h tan α
где Rmin_pr – проекция минимальной
дальности на земле, n – индекс строки
целевого пикселя, Rpx_y – дальность, со
ответствующая 1 пикселю по ординате,
N – высота изображения в пикселях, Rwidth
– дальность, соответствующая изображе
нию по ординате (входной параметр).
Из (16-18) следует, что индекс строки
равняется:

n=N

dc = tc fs
Отражение от второй цели получается
в отсчетах с индексами [2, dc+1]. Отсюда
следует, что в первом отсчете получит
ся отражение от одной цели, во втором
- от двух, в третьем - от трех (если dc не
меньше, чем 2 (или 3)) и т.д. Число по
лучаемых отражений в следующих отс
четах линейно вырастет до dc. Далее в
диапазоне [dc, dR] будет постоянным со
значением dc (рис. 4, а). Так получается,
потому что в отсчете с индексом (dc+1)
отражение от первой цели больше не
получится, в отсчете с индексом (dc+2)
не получится отражение от первой и от
второй цели и т.д. Начиная с отсчета с
индексом dR число принимаемых отра
жений начнет уменьшаться, а в отсчете с
индексом (dR+dc-1) получится последняя
часть (отсчет) сигнала от самой далекой
цели, которая находится на расстоянии
RdR.
Таким образом, для получения значе
ния конкретного отсчета на этапе им
пульсного кодирования нужно сделать
столько пар операций, сколько отраже
ний принимается (24). По количеству
обрабатываемых элементов вектор зна
че
ний мож
но раз
де
лить на 3 час
ти со
следующими границами [1, dc-1], [dc, dR]
и [dR+1, dR+dc-1].

Ry-h tan_ α
Rwidth

Используя (15) и (19), вычисляется ин
декс n. Если он находится в диапазоне
[0, N-1], то вычисляется расстояние до
центра пикселя с индексами (n, m) (2022). После чего вычисляется сигнал от
него и начинается процесс для следую
щего столбца (3). В противном случае,
когда n имеет другое значение (n ∉ [0,
N-1]), это означает, что данная дальность
в этом столбце отсутствует и сигнал от
этого столбца не считается.

Rx = |Rx0 - Rpx_x(m - 0.5)|
R1y=R1(min_pr)+nR_(px_y)(n-0.5)

Rjmn = √R2x + Ry2 + h2
Аналогичным образом получаются
индексы для всех столбцов и считает
ся сумма сигналов от соответствующих
пикселей (целей). Этот процесс повторя
ется для всех отсчетов внутри ПП. Таким
образом, этап азимутального кодирова
ния завершается. После чего начинается
этап импульсного кодирования.
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где S - это данные, полученные после азимутального кодирования, а C - вектор с
зондирующим сигналом. Такой метод получения данных называется прямым суммированием. Заметим, что вычислительная сложность этого алгоритма будет O(dRdchirp).

Рис.4.Импульсноекодирование,количествопринимаем
 ыхотражений:
а)прямоесуммирование,б)быстраясвертка

Решение вышепредложенной задачи эквивалентно результату быстрой
линейной свертки двух конечных последовательностей S и C. Данный метод
применяет алгоритм быстрого преобра-

зования Фурье (БПФ), тем самым обеспечивая квазилинейную (O(NlogN)) сложность решения задачи [6].

B=S•C
59

Если размер массива данных (dR+dc-1)
не является степенью 2, то во время
свертки количество обрабатываемых от
четов увеличивается до следующей сте
пени 2 (25) (рис. 4, б).

Nrp = 2

|Og2 (dchirp + d R)|-1

При достаточно маленьких значениях
dR и dc прямое суммирование более эф
фективно, но количество данных в РСА
довольно большое и предпочтительнее
использовать быструю линейную сверт
ку. Например, в случае, где каждая цель
описывает квадрат с площадью 1 м2, ми
нимальная дальность – 100 м, а макси
мальная – 1 км, получаются следующие
значения:

При таких условиях прямое сумми
рование потребует 1.1∙105 умножений, а
прямая свертка – 11264. Имея ввиду, что в
реальных условиях объём данных гораз
до больше, эта разница будет расти и эф
фективнее использовать второй метод.
На основе вышепредложенного меха
низма предложена модель и полная сис
тема имитатора. Имея возможность ге
нерировать данные на основе входного
файла изображения, такая модель будет
легче проверяемой для оператора и раз
работчиков МО. Кроме того, это позволит
избежать многих усилий для представле
ния окружающей среды с помощью от
дельных целей.
Дата представление статьи: 28.02.2015
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ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՆԿԱՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍԻՆԹԵԶՎՈՂ ԱՊԵՐՏՈՒՐՈՎ ՌԱԴԱՐԻ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՆՄԱՆԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄՈԴԵԼ

ԱՐԹՈՒՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՀ ԳԱԱ, Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

ՄՀԵՐ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն

Դիտարկված է մուտքային նկարի հիման վրա սինթեզվող ապերտուրով ռադարի
(ՍԱՌ) անդրադարձային ազդանշանների գեներացիայի մեխանիզմը: Նմանակչի կողմից
գեներացված տվյալները նախատեսված են ՍԱՌ-ի մշակման մոդուլի մշակման և փոր
ձարկման պարզեցման համար: Ներկայացված է իրական անդրադարձային ազդանշան
ներին համապատասխանող տվյալների ստացման մաթեմատիկական մոդել:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 28.02.2015

THE ECHO SIGNALS SIMULATION MODEL FOR SYNTHETIC APERTURE
RADAR BASED ON INPUT IMAGE
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In the article the generation mechanism of echo signals for a Synthetic Aperture Radar (SAR)
are reviewed. The generated data is destined for a development and testing of SAR processing
module. Two types of inputs are needed for simulator operation - an image that describes the
surrounding area and parameters with digital description.
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АНДРАНИК АГАДЖАНЯН
НациональнаяАкадемия наук РА, институт pадиофизики и электроники, аспирант

ЭКОН ОМ ИЧН ЫЙ РАД ИОЧ АСТОТН ЫЙ МЕТОД ИЗМ ЕР ЕН ИЯ
КОМПЛ ЕКСН ЫХ СОПР ОТ ИВЛ ЕН ИЙ

плазм енн ой обр аб отк и. В рез ульт ат е
этог о наруш аетс я усл ов ие соглас ов а
ния межд у вых одн ым сопр от ивл ен и
ем генератора РЧ сигналов и входным
сопр от ивл ен ие м кам ер ы плазм енн ой
обр аб отк и. Нес огл ас ов анн ость сист е
мы приводит к уменьшению передачи
энергии и ухудшению управления про
цессом плазменной обработки. С цел
ью решения данной задачи использу
ются специальные согласующие цепи,
которые адаптивным образом меняют
свои параметры и тем самым обеспе
чивают согласование системы в реаль
ном масштабе времени. Обычно в таких
согласующих цепях используются ми
нимизирующие алгоритмы с обратной
связью. В состав цепи обратной связи
входит датчик комплексного сопротив
ления, с помощью которого измеряется
компл ексн ый имп ед анс кам ер ы плаз
менной обработки [1,2].
Измеритель комплексных сопро
тивл ен ий. Изм ер ит ель компл ексн о
го сопротивления камеры плазменной
обр аб отк и сост ои т из датч ик а ток а,
датчика напряжения и детектора сме
щения начальных фаз между током и
напряжением. Так как сигналы тока и
напр яж ен ия явл яю тс я ког ер ентн ым и,
задача сводится к измерению разности
начальных фаз двух сигналов синусои
дальной формы, имеющих одинаковую
частоту. Структурная схема измерите
ля приведена на рис. 1.

Целью данной работы является оп
ред ел ен ие хар акт ер ист ик эфф ект ив
ности измерител я компл ексн ог о соп
ротивления, основанное на цифровой
обработке сигналов (ЦОС). В частности,
были исследованы зависимости чувст
вительности и скорости измерения от
длины регистрируемого пакета. Пока
зано, что применение методов цифро
вой обработки, в частности, быстрого
преобразования Фурье, позволяет ис
пользовать АЦП более низкой ценовой
категории без снижения точности из
мерений.
Ключевые слова и словосоч ет а
ния: РЧ сигналы, измерение разности
фаз, быстр ое прео бр аз ов ан ие Фурь е,
цифровая обработка сигналов.
Пл азм енн ая обр аб отк а мат ер иал ов
является относительно новым методом,
внедр енн ым в проц есс прои зв одств а
пол упр ов одн ик ов ых приб ор ов. В по
добных системах применяется плазма,
которая создается путем возбуждения
мол ек ул инертн ог о газ а, зап олн яю 
щих камеру плазменной обработки. В
кач еств е возб уд ит ел я для нек от ор ых
задач применяются РЧ сигналы с час
тотой порядка от единиц до десятков
МГц. В производстве полупроводнико
вых приборов широко распространены
РЧ сигналы с частотой 13,56 МГц.
На различных этапах плазменной об
работки выполняются технологические
процессы, в результате которых слож
ным образом, часто нелинейно, меня
ется электрический импеданс камеры

62

Рис. 1. Структурная схема измерителя комплексного сопротивления

Датчик тока

АЦП

Датчик
Напряжения

АЦП

Аналоговые сигналы от датчиков тока
и напряжения поступают в аналого-циф
ровые преобразователи и далее оциф
рованный сигнал передается к системе
сбора и ЦОС. Для определения разности
фаз двух сигналов определяются уровни
нулевых пересечений и таким образом
определяется разность фаз между ними
(рис.2).
Очевидно, что точность измерения
разности фаз зависит от количества раз
рядов и скорости преобразования АЦП.
Как правило, высокоскоростные АЦП

Система
сбора и
обработки
данных

имеют меньшее количество разрядов
и наоборот, многоразрядные - низкую
скорость преобразования. С ростом ко
личества разрядов и скорости преобра
зования доступность АЦП уменьшается,
причем, больше с ростом количества
разрядов.
Целью настоящей работы является
анализ эффективности цифрового из
мерителя разности фаз в зависимости от
разрядности и скорости преобразования
АЦП при применении различных методов
цифровой обработки.

Рис. 2. Вычисление разности фаз сигналов
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Методы измерения фазового сдви
га, использующие ЦОС. С целью уве
личения чувствительности измерителя
фазового сдвига применяются разные
методы ЦОС, такие как интерполяция,
синусоидальная аппроксимация и диск
ретное преобразование Фурье (ДПФ). Са
мым эффективным методом с точки зре
ния экономии вычислительных ресурсов
является метод комплексного ДПФ [3].
Скорость измерения фазового сдвига
является существенно важным пара
метром, если измеритель предназначен
для использования в системах автомати
ческого согласования сопротивлений РЧ
плазмы. Исходя из выше перечисленных
факторов, в разработанной системе был
применен метод ДПФ, а точнее, быстрое
преобразование Фурье (БПФ). При приме
нении метода БПФ точность измерения
уменьшается из-за некогерентной оциф
ровки аналоговых сигналов. С целью из
бежания влияния некогерентного преоб
разования применяются разнообразные
взвешивающие окна. В данном случае
было использовано взвешивающее ок
но Баттерворта. Несмотря на высокую
скорость по сравнению с другими выше
перечисленными методами, БПФ нем
ного уступает с точки зрения точности
измерения. Принцип работы заключает
ся в следующем: два синхронно рабо

тающих АЦП одновременно выполняют
оцифровку пакета собранных данных и
передают в систему сбора и обработки.
В результате комплексного БПФ получа
ется фазовый спектр, который содержит
информацию про начальные фазы каж
дой из гармоник, содержащихся в оциф
рованном сигнале. Разность начальных
фаз основных частот двух оцифрован
ных сигналов равна фазовому сдвигу
между этими исследуемыми сигналами.
Точность измерения при использовании
данного метода существенно зависит от
количества собранных точек регистри
руемого пакета. При увеличении длины
пакета увеличивается длительность об
работки. Очевидно, что эффективность
данного метода зависит от совокупности
длины регистрируемого пакета и скорос
ти АЦП.
Экспериментальная установка. Для
проведения измерений в качестве источ
ника опорных сигналов был использован
прецизионный двухканальный генератор
синусоидальных сигналов с возможност
ью формирования разности фаз с шагом
в 0,001 градуса. В качестве измерителя
были использованы цифровые двухлуче
вые осциллографы с разрядностью 8 и
10 бит. Список использованных приборов
приведен в таблице 1.

Таблица 1. Список приборов, использованных в экспериментальной установке

Назначение прибора

Название прибора

Генератор тестовых сигналов

NIPXIe-5451

8 - разрядный цифровой осциллограф

NIPXIe-5154

10 - разрядный цифровой осциллограф

NI PXIe-5162
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Выходы генератора опорных сигналов подключаются к входам цифрового
осциллографа кабелями примерно одинаковой длины. Во избежание дополнительных ошибок из-за разности длин кабелей была произведена предварительная
калибровка измерительного тракта.
Результаты. С целью определения

характеристик эффективности измерителя сдвига фаз, основанного на БПФ,
был проведен ряд измерений. В частности, была исследована зависимость чувствительности от количества собранных
точек как для 8- так и для 10- разрядных
АЦП. Результаты измерения приведены
на рис.3.

Рис.3.Зависимостьчувствительностиотдлинырегистрируем
 овогопакета

Из полученных результатов следует,
что чувствительность измерения разности фаз увеличивается при увеличении
длины пакета по корневому закону. Из
результатов также следует, что при прочих равных условиях, чувствительность
для 8- битного АЦП приблизительно на
0,02 градуса хуже, чем для 10- битного.

Также была исследована зависимость
чувствительности измерителя разности
фаз в зависимости от скорости преобразования АЦП. На рис. 4 приведены результаты этих измерений, проведённых
для 8- разрядного АЦП при сборе 50000
точек при частотах преобразования 100,
200 и 300 МГц соответственно.

Рис.4.ЗависимостьчувствительностиотчастотыпреобразованияАЦП
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Видно, что чувствительность измерения увеличивается с увеличением частоты преобразования. В частности, при
увеличении частоты преобразования от
100 до 300 МГц чувствительность увеличивается до 0,01 градуса.
Важным фактором для измерителей
сдвига фаз, применяющихся в системах
согласования сопротивлений РЧ плазмы,
является скорость измерения, которая
зависит от длительности преобразования, передачи оцифрованных сигналов

в оперативную память вычислительной
системы и обработки результатов. При
использовании конвейерных методов
сбора данных длительность передачи
оцифрованных сигналов в оперативную
память значительно уменьшается. На
рис. 5 приведена зависимость длительности обработки оцифрованных сигналов от количества собранных точек.
Скорость обработки зависит также и от
самой производительности вычислительной системы.

Рис.5.Зависимостьдлительностиобработкиотдлинырегистрируем
 огопакета

При увеличении скорости преобразования уменьшается длительность преобразования одного пакета данных. На рис.
6 приведена зависимость длительности

преобразования одного пакета данных,
содержащего 50000 точек при частотах
преобразования 100, 200, 300 МГц соответственно.

Рис.6.Зависимостьдлительностипреобразованияотчастотыпреобразования

Обобщая выше перечисленные результаты измерений, можно заключить,
что эффективность измерителя разности фаз при использовании БПФ с точки

зрения чувствительности незначительно
улучшается при использовании 10- разрядного АЦП вместо 8- разрядного. В то
же время на скорость измерения влия-

66

ет максимальное значение частоты пре
образования АЦП, которое выше для
той же самой категории АЦП, имеющей
меньшее количество разрядов.
Точность измерения комплексного
сопротивления можно увеличить путем
увеличения точности измерения разнос

ти фаз между напряжением и током пе
ременного сигнала. Применение методов
цифровой обработки, в частности БПФ,
позволяет использовать АЦП более низ
кой ценовой категории.
Дата представления статьи: 27.02.2015
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ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԱԴԻՈ-ՀԱՃԱԽԱՅԻՆ
ՉԱՓՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ՌՖԷԻ ասպիրանտ,
տեխնիկական գիտությունների մագիստրոս

Կատարված աշխատանքի նպատակն է որոշել ազդանշանների թվային մշակման
(ԱԹՄ) վրա հիմնված կոմպլեքս դիմադրության չափման մեթոդի արդյունավետության
բնութագրերը: Մասնավորապես, հետազոտվել է զգայունության և արագագործության
կախումը գրանցված փաթեթում եղած ընտրույթների քանակից: Կատարված
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ազդանշանների թվային մշակման,
մասնավորապես Ֆուրյեի արագ ձևափոխության կիրառումը թույլ է տալիս օգտագործել
ավելի ցածր գնային դասի ԱԹԿ՝ չնվազեցնելով չափման ճշգրտությունները:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 27.02.2015

AN ECONOMICAL METHOD FOR RF COMPLEX IMPEDANCE MEASURMENT

ANDRANIK AGHAJANYAN
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE RA
Institute of Radiophysics & Electronics
Postgraduate student, Master of Technical Sciences

The aim of this work is the investigation of characteristics of impedance meter based on DSP.
Especially, the relation of measurement speed and sensitivity versus number of samples in a data
packet is determined. It is shown that the use of DSP, in particular Fast Fourier transform, allows
using a lower price category ADC without compromising the measurement accuracy.
Article submission date: 27.02.2015
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К ВОПР ОС У О СОЦ ИА ЛЬН ОЙ БЕЗОП АСН ОСТ И И ЕЕ ПРАВОВОЙ ЦЕН
НОСТ И
ответственность государства и граж
данск их инст ит ут ов, действ енн ость
властных структур, юридическая га
рантированность прав и свобод челове
ка, правовая защищенность всех видов
собственности.
В данном контексте следует отме
тить, что сохраняет свою значимость
общее понятие социальности, которое
В.И. Даль, член-корреспондент Петер
бургской Академии наук, определил как
«общ еств енн ость, общ еж ит ельн ость,
гражданственность, взаимные отноше
ния и обязанности гражданского быта,
жизни» [1, стр. 139]. Глубина данного
определения соприкасается с актуаль
ностью современного научного видения
вопроса о характере взаимоотношений
личности и общества, динамики их пот
ребностей, социальной направленности
интересов. Утвердившийся подход к об
ществу «как к сложной динамической
самоорганизующейся системе, которой
присущи процессы саморегуляции, са
мообучения, саморазвития» [2, стр. 65],
подтверждает то, что в этом изменении
и развитии противоборствуют различ
ные тенденции и возникают возможнос
ти их реализации. Кроме того, страте
гия дальнейшего развития общества и
каждого конкретного человека должна
исходить из четких ориентиров и цен

Статья посвящена рассмотрению со
циальной безопасности, ее содержа
тельной сущности, ценностного изме
рения, роли в регуляции общественных
отношений. Обосновывается многоас
пектность понятия социальной безо
пасности, представлены принципы ее
функционирования и свойства. Затраги
вается концепт необходимости создания
устойчивой системы социальной безо
пасности в современном государстве.
Ключевые слова: социальное, безо
пасность, фактор, общество, человек,
государство, отношения, процесс, раз
витие, система.
Решение проблемных вопросов го
сударственного развития в современ
ную эпоху затрагивает социальную и
прав ов ую сфер ы жизн ед еят ельн ост и
общества, подтверждая объективную
потребность осознания социальной бе
зопасности как общественного явления
и ее роли в создании эффективной сис
темы регуляции многогранных соци
альных отношений. Понятие социаль
ной безопасности в настоящий период
глобальных изменений, на наш взгляд,
приобретает приоритетное значение,
поскольку необходимое совершенство
вание социальных отношений обуслов
лено такими факторами, как: взаимная
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ностей, которые позволяют достигнуть
выс ок ог о уров енн я общ еств енн ой и
личной жизни, правового порядка, граж
данской зрелости и культуры, нравст
венного поведения.
Общество оказывает влияние на лич
ность, ее созн ан ие , мир оощ ущ ен ие ,
понимание меры свободы и меры от
ветственности за последствия действий
и поступков. Содержательная основа
взаимосвязи прав, свобод и обязаннос
тей отр аж ае т так ое пон им ан ие , при
котором социальная свобода человека
не является абсолютной, ей всегда со
путствует социальная ответственность.
Если юридическим выражением первой
категории являются права и свободы
человека, то юридическим выражением
второй категории – обязанности. Анализ
и прогнозирование социальных процес
сов, определение путей позитивного об
щественного развития имеют для сов
ременного государства первостепенную
значимость. В силу этого переход к об
ществу с устойчивой социальной струк
турой и конструктивными отношениями
возможен при условии, что его безо
пасность будет иметь определяющий
и общесоциальный характер. При этом
считаем важным и целесообразным под
черкнуть многогранную роль ресурсов и
институтов общества в осуществлении
как теоретических, так и практических
действий по:
•
сбережению социальной сферы
жизнедеятельности всего социума;
•
созданию условий для всесто
роннего развития личности, включения
человеческого фактора в решение задач
общественного и государственного раз
вития;
•
сохранению и обновлению сис
темы социализации индивидов, в том
числе правовой социализации с целью
приобщения их к культуре, приобрете
нию правовых знаний, выработке навы
ков законопослушного поведения, учас

тию в общественной жизни;
•
укреплению социального и пра
вового статуса семьи как основы об
щества, повышению ее потенциала и
благосостояния;
•
обоснованию потребностей со
циа льн ой практ ик и, опр ед ел ен ию и
контролю необходимых для этого сил и
средств, а также эффективности реаль
ных результатов социальной деятель
ности;
•
усилению нравственного потен
циала в общественном сознании, укреп
лению социальных и правовых ценнос
тей;
•
совершенствованию механизма
защиты социума от различных видов
преступности.
Представленные аспекты позволяют
констатировать, что понятие социаль
ной безопасности в силу ее значимос
ти имеет право на конституирование,
поскольку феномен социального в жиз
ни общества диктует изменение сис
темных взглядов на социальную форму
развития. Прочность социальной сферы,
сила социальных факторов крайне не
обходимы для политической стабиль
ности в государстве, с одновременным
выделением особенностей социальной
безопасности, которые позволяют расс
матривать ее, во-первых, в качестве
отн ос ит ельн о сам ост оят ельн ог о вид а
национальной (государственной) безо
пасности и, во-вторых, во взаимосвязи
с экономической, правовой, политичес
кой, информационной, духовной, эко
логической, военной и другими видами
безопасности. Это усиливает аргументы
того, что социальная безопасность, как
понятие, должно отвечать требованиям
системности.
Безусловно, признавая конституци
онной и социальной ценностью чело
века, его права и свободы, по нашему
мнен ию , нео бх од им о в полн ой мер е
учитывать то, что человек не может
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обеспечить себе абсолютную безопас
ность вне зависимости от состояния об
щественной среды, сложившихся спо
собов межличностного взаимодействия.
В обозначенном контексте видится оп
ределенная взаимосвязь социальной бе
зопасности со всеми сторонами жизни
общества, развитием демократии, пре
дусматривающей обязанности личности
перед государством и обществом, опре
деленные ограничения, уважение и ис
полнение закона. Как отмечает извест
ный российский ученый-правовед Г.В.
Мальцев, «современный человек должен
не только подчинять себе естественную
и со
ци
аль
ную сфе
ру, но и быть спо
собным (а эта способность сопряжена с
огромной мудростью) подчиняться ей,
действовать с учетом ее нужд, больше,
чем сейчас, доверяя логике и законам ее
собственного развития или, иначе гово
ря, саморазвития среды» [3, стр. 171].
В плане дальнейших рассуждений и с
учетом различных сторон социально-п
равовых связей, изменение которых вли
яет на уровень социальной безопасности
в современных условиях, видится долж
ным исходить из следующих подходов к
пониманию социальной безопасности:
а) социальная безопасность в своей
сущности носит интегративный харак
тер. При этом безопасность общества с
точки зрения выявления и реализации
интересов социальных групп и слоев
взаимно дополняется категорией безо
пасности, которая связана с защитой
институтов социальной сферы, направ
ленной на жизнеобеспечение каждого
человека;
б) в контексте теоретического ос
мысления пон ят ия соц иа льн ой без о
пасн ост и нео бх од им о учит ыв ать ис
торически закономерную, объективно
обусловленную потребность в преемст
венности традиций культурно-духовной
жизни, правовых идей, ставших жизнес
пособными правовыми нормами;

в) решение задач дальнейшего ук
репления основ государственности не
отделимо от социальной роли правового
порядка, а также от качественной опре
деленности развития институтов граж
данского общества.
Данные положения позволяют расс
матривать социальную безопасность как
гос уд арств енн о-пр ав ов ой инст ит ут,
включающий действенный комплекс ме
ханизмов и структур по обеспечению и
защите основ жизнеустройства, прав
и свобод человека, устойчивого социаль
ного порядка, по сохранению правовых и
нравственных ценностей.
Современное общество столкнулось
с существованием комплекса реальных
угроз его социальной безопасности и
исторически культурной целостности,
что дает основание классифицировать
угрозы в зависимости от их внешнего
и внутреннего источников. В этой связи
необходимо отметить методологичес
кое значение данного подхода, позволя
ющего обоснованно выстраивать поиски
конструктивного влияния на социальное
и правовое развитие государства и нахо
дить оптимальные для этого решения.
К внешним источникам угроз соци
альной безопасности следует отнести:
агрессивную экспансию западных цен
ностей; организованную преступность
международного характера; терроризм;
международный наркобизнес; военные
конфликты; усиление процессов глоба
лизации в мировом сообществе и втяги
вание в них государств постсоветского
пространства.
К внутренним источникам угроз со
циальной безопасности на современном
этапе относятся: социальная дифферен
циация и имущественная поляризация
общества; эволюция неблагоприятной
демографической ситуации; вынужден
ная миграция населения; люмпениза
ция и криминализация общества; расп
ространение наркомании и девиантного
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поведения; расширение сфер влияния
организованной преступности; правовой
нигилизм; отсутствие должного контро
ля власти со стороны общества; неэф
фективность государственного управле
ния; несовершенство законодательного
регулирования общественных отноше
ний и правоприменительной практики;
внедрение в культурную и духовную
жизнь общества низкопробных субкуль
турных проектов.
Множественность угроз социальной
безопасности, в первую очередь, внут
ренних, вызывает необходимость по
вышения результативности правовой и
социальной политики государства, что
влияет на содержательно устойчивые
отношения в обществе и эффектив
ность форм общественной практики. В
связи с отмеченным основным объектом
социальной безопасности следует счи
тать социальные отношения, отража
ющие комплекс условий качественной
жизни всего общества и каждого конк
ретного человека. При этом субъекта
ми социальной безопасности выступают
личность, общество (в лице политичес
ких партий, профессиональных объеди
нений, общественных организаций, дви
жений и структур), государство (в лице
государственных органов).
Пр едпр ин ят ый анал из соц иа льн ой
безопасности позволяет дополнить ос
новн ые пол ож ен ия закр епл ен ие м ее
принципов как существующего явления
гос уд арств енн о-пр ав ов ой реа льн ост и.
Поскольку социальная безопасность яв
ляет собой важнейший фактор разви
тия личности, общества и государства
в целом, достижению такого результата
способствуют следующие принципы со
циальной безопасности, на основе кото
рых она должна функционировать как
реальность:
принцип единства социальной безо
пасности достигается на всей террито
рии государства с учетом его устройст

ва, культурно-национальных традиций и
особенностей религиозных конфессий;
принцип законности осуществляет
ся в соответствии с интересами субъек
тов социальной безопасности, целями
правового регулирования общественных
отношений; согласно данному принципу
меры социальной безопасности разраба
тываются на основе норм права с при
менением средств в соответствии с за
конодательством;
принцип ответственности закреп
ляется при реализации социальной бе
зопасности субъектами и определяется
балансом интересов общества и личнос
ти в государственной политике;
принцип равенства возможностей
прим ен яе тс я для соц иа льн ых групп,
слоев и граждан в утверждении, гаран
тировании и защите их прав, свобод и
обязанностей;
принцип справедливости устанав
ливается при распределении собствен
ности и доходов и основывается на сп
раведливой социальной политике;
принцип приоритетности исполь
зуется при определении направлений и
мер, обеспечивающих социальную бе
зопасность субъектов с использованием
правовых, экономических, информаци
онных, политических и других ресур
сов;
принцип перспективности реали
зуется при установлении социальных
ориентиров качества жизни граждан,
обосновании социального развития, вы
явлении проблем и оценке их социаль
ных последствий.
Д альн ейш ее рассм отр ен ие сод ер
жательной характеристики социальной
безопасности в качестве правовой цен
ности опирается на аксиологический
подход. Принципиальная значимость дан
ного аспекта познания состоит в опре
делении ценностного (аксиологического)
измерения социальной безопасности. К
этому следует добавить, что социаль
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ная безопасность имеет значительный
ценностный смысл в правовом отноше
нии, который находит свое отражение в
степени ее реализации, детерминирую
щейся многими факторами (политичес
кой и правовой культурой, социальными
качествами личности, социальных групп
и классов, нравственной позицией граж
дан) и влияющей на теорию и практику
социального развития.
В спектре осознания правовой цен
ности социальной безопасности, по на
шему мнению, необходимо исходить из
следующих существующих компонен
тов права: свободы, равенства, справед
ливости, законности, ответственности.
Являясь правовыми ценностями, в рам
ках социальной безопасности каждым
комп он ент ом раскр ыв аю тс я прир од а
и спец иф ик а ценн остн ых сужд ен ий.
Практически и методологически это оп
ределяет аксиологические основания в
более предметном содержательно-пра
вовом анализе социальной безопасности.
Осознание свободы как необходимос
ти, позволяющей человеку воздейство
вать на социальные процессы и жизне
деятельность (в том числе ее реальное
наполнение), имеет тесную взаимосвязь
с понятием и правовой ценностью соци
альной безопасности. В раскрытии акси
ологического основания свободы в рам
ках социальной безопасности следует
учитывать ее относительность и конк
ретность, а также возможность сущест
вования в правовой форме. Это, в свою
очер едь, акт уал из ир уе т подх од, при
котором отношения субъектов права в
рамках общего правопорядка должны
основываться на демократии, предус
матривающей обязанности и определен
ные ограничения с точки зрения обес
печения государственной безопасности,
общественного порядка, здоровья граж
дан и нравственности.
В обозначенном аспекте смысловое
и практическое содержание социальной

безопасности как правовой ценности
видится в том, что достижение индиви
дом основных прав и свобод не долж
но нарушать права, необходимые для
блага общества или других людей. Вс
ледствие этого требование социальной
безопасности для всех членов общест
ва приобретает абсолютный характер.
При этом функционально выполняется
условие обеспечения каждого челове
ка и общества в целом необходимыми
основами жизненного существования с
соблюдением и гарантиями их основных
прав и свобод, и тем самым закрепляет
ся правовая ценность социальной безо
пасности.
Аксиологическое основание равенст
ва в понятии социальной безопасности с
позиции правовой ценности предусмат
ривает общеправовой принцип, соглас
но которому закон выступает в качестве
равной для всех меры поведения, опре
деляющей предел свободы личности.
Равная для всех членов общества мера
упорядочения и регуляции человечес
ких отношений осуществима в услови
ях действительной реальности социаль
ной безопасности. В данном отношении
прослеживается наполнение содержа
тельно ценностной характеристики со
циальной безопасности такой гранью
права, как равенство в должном.
Другой, не менее важный аспект пра
вовой ценности социальной безопасности
раскрывается при обращении к понятию
справедливости. Аксиологическое осно
вание ее природы, выражающей собой
общезначимую правильность, позволяет
видеть необходимость включения соци
альной безопасности в сферу правоп
рименительной и социальной практики.
Анализ реального смысла обозначенного
подхода подчеркивает содержательность
вопроса справедливости закона, его со
ответствия праву, императивности пра
вового начала во всем многообразии со
циальных приоритетов.
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Под утлом зрения правового харак
тера справедливости уместно отметить
насыщение ценностной составляющей
социальной безопасности той необхо
димостью, которую несет в себе сп
раведливость как понятие о должном,
одновременно содержащее требование
соответствия между практической рол
ью индивидов в жизни общества и их
социальным положением, между их пра
вами и обязанностями, преступлением и
наказанием, трудом и вознаграждением
и т. д. Связанное с этим социально-по
литическое и правовое сознание влияет
на оптимальный уровень функциониро
вания и развития социальной системы,
ее безопасности, утверждает правомер
ность различных действий, соответст
вующих требованиям права.
Потенциал правовой ценности соци
альной безопасности, базирующийся на
аксиологическом основании законности,
особенно необходим в переходные пе
риоды общественного развития. Расс
матриваемый компонент, включенный в
общую ценностную характеристику со
циальной безопасности, отражает важ
нейшие аспекты как правотворческого,
так и правореализующего процессов.
В данном контексте особенно возрас
тает значение стабильности законода
тельства, формирования развитой сис
темы законов, надлежащей реализации
содержащихся в них правовых норм,
собл юд ен ия прав ил прав отв орч еск ой
процедуры при подготовке и принятии
правовых актов, осуществления посто
янного надзора, контроля и проверки
исполнения, а также соблюдения и при
менения правовых актов. Ценностные
суждения дополняются тем, что реали
зация законности как компонента права
позволяет совершенствовать правовое
обеспечение демократии, формировать
достойный уровень правовой культуры
в обществе.

Реальная составляющая ценностно
го содержания социальной безопаснос
ти также раскрывается в компоненте
ответственности1. Осознание отмечен
ного аксиологического основания под
черк ив ае т цел ев ую напр авл енн ость
на охрану правопорядка и воспитание
граждан. Правовая ценность социальной
безопасности в данном аспекте находит
свое отражение в достижении значи
мой в социально-правовом отношении
цели – предупреждении правонаруше
ний (административных, гражданских,
дисциплинарных, уголовных). От того,
наск ольк о рез ульт ат ивн о буд ет осу
ществляться деятельность в этой облас
ти общественных отношений, зависит
стабильность государственно-правовой
системы, практическое осуществление
интересов личности, общества и госу
дарства.
Познание и изучение правовой цен
ности социальной безопасности выявля
ют достаточно весомую роль гражданс
кого общества как в правовом общении
граждан и учреждений, так и в демокра
тизации межличностных и межгруппо
вых отношений. Присутствие социаль
ной ценности права в общественной и
государственной жизни в качестве ос
новного признака гражданского общест
ва позволяет отметить, что укрепление
юрид ич еск их нач ал во взаим осв яз ях
гражданск ог о общ еств а и гос ударст
ва отражает важную составляющую –
влияние базовых правовых ценностей
на правовое поведение участников об
щественных отношений. Перспектив
ным результатом этого становится ре
ал из ац ия ценн остн ых хар акт ер ист ик
социальной безопасности, необходимой
для формирования стабильного общест
ва, установления правопорядка, разви
1 В данном смысловом значении рассматривается
юридическая ответственность как вид социальной
ответственности.
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тия устойчивых правовых институтов
гражданственности и демократии.
Представив в общем замысле исс
ледования социальной безопасности ее
содержательную и ценностную основы,
можн о отм ет ить фунд ам ент альн ость
данного понятия как явления, отража
ющего качественное и функциональное
состояние общественных отношений.
Кроме того, авторы полагают, что на
шедшие в анализе социальной безопас
ности сферы ее достижения обознача
ют объективное познание конкретной
действ ит ельн ост и с прис ущ им ему
комплексным подходом.
Д альн ейш ее изуч ен ие нау чн о-с
мыслового характера социальной бе
зопасности позволяет выделить опре
деленные ее свойства как объективно
необходимого явления общественной и
личной жизнедеятельности:
уст ойч ив ость – свойст
во, вы
ра
жающее способность государственнообщественных механизмов и структур
адекватно реагировать на внутренние и
внешние угрозы государству и сохра
нять базовые приоритеты его цивилиза
ционного развития;
легитимность – свойство, выража
ющее общественное признание проводи
мой государством социальной политики,
а также гражданского и политического
порядка, способствующее достижению
достойного уровня жизни;
результативность – свойство, вы
ражающее полноту реализации корен
ных интересов общества и личности в
общей системе социальных, политикоправовых, культурных ценностей, спо
собствующих раскрытию их потенциала
как субъектов социальной безопасности.
Роль государства, являющегося субъек
том социальной безопасности, может
быть дополнена совершенствованием
его аналитического, информационного,
прогнозного качества.
Полагаем, что перспективному разви

тию государства, его правовым и эконо
мическим механизмам должна отвечать
цел остн ая сист ем а соц иа льн ой безо
пасности, структурная модель которой
предполагает наличие ряда следующих
важных элементов:
•
Социальные отношения в сфере
собственности, труда, распределения
материальных и духовных благ, качест
ва жизн и. Озд ор овл ен ие соц иа льн ых
отношений, которые перманентно вли
яют на общий уровень социальной безо
пасности, необходимой для ликвидации
бедности и примитивного образа жизни
многих социальных групп.
•
Социальные институты, включа
ющие совокупность социальных норм,
обр азц ов пов ед ен ия и деят ельн ост и.
Соответствующие им учреждения и ор
ганизации выполняют конкретные об
щественные функции, благодаря че
му имеют возможность удовлетворять
свои потребности в образовании, сем
ье, культуре, социальной информации,
творческих союзах и т.д.
•
Социальная защита, представля
ющая направленность политики и дейст
вий государства и общества на решение
социальных проблем, защиту прав и за
конных интересов граждан, а также спо
собствующая поддержанию социального
благополучия наиболее нуждающейся,
малообеспеченной части населения.
•
Общественный порядок, форми
рующийся нормами социального пове
дения, создающий основу для упрочения
государственной и социальной жизни,
многостороннего развития обществен
ной системы. При этом важнейшей сос
тавной частью общественного порядка
остается правопорядок.
•
Общ егр ажд анск ая и прав ов ая
культура, позволяющая утверждать вы
сокое место права в общественной жиз
ни, работе правотворческих и правоп
рименительных органов, достаточный
уровень правосознания граждан, сбере
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жение ценных традиций народного опы
та, патриотизма, духовности. В данном
элементе находит свое актуальное от
ражение понимание упрочения самой
человеческой природы, общественных
институтов, духовных ценностей, соци
альных и конституционных устоев.
•
Социальная практика, основанная
на теоретической обоснованности соци
альных преобразований, опирающаяся
на объективное познание как сущест
вующей реальности, так и возможнос
тей общественной системы сохранять
свое качество. Социальная практика спо
собствует реальной активности людей в
демократических преобразованиях.
•
Социальное управление, целе
направленно осуществляемое путем ос
новательной проработки принимаемых
решений и обеспечения соответствия
перспективных целей общественного
реформирования практическим резуль
тат ам деят ельн ост и упр авл енч еск их
субъектов, а также упорядочивающее
различные процессы, протекающие в
социальной системе.
•
Социальный контроль, обеспе
чивающий универсальн ость функц ии
управления, взаимодействие государст
венного (политического, администра
тивного, судебного) и общественного
(гражданского) видов контроля, а также
регулирующий воздействие на поведе
ние индивидов со стороны общества.
Благодаря социальному контролю, ко
торый реализуется при помощи разно
обр азн ых средств (орг ан из ац ио нн ых,
юридических, идеологических, эконо
мических и др.), обеспечивается прин
цип обратной связи в управлении соци
альными процессами.
•
Социальное мышление, предс
тавляющее важную функцию познания,
позволяющее конструировать развитие
социума, влиять на предметную сферу
права и законодательства. Данный эле
мент связан с познанием социальной

формы реальной действительности, ибо
благодаря ее активному отражению со
циальное мышление способствует пос
тановке новых идей при решении тео
ретических и практических проблем в
жизни общества. Социальное мышление
способно активизировать ответствен
ное, общественно полезное начало в
деятельности институтов гражданско
го общества, экономических субъектов
хозяйствования и увеличить их вклад в
социальную политику и развитие госу
дарства.
•
Социальная наука, отвечающая
запросам теории и практики государст
венно-правового развития и выполня
ющая институциональную роль в под
готовке кадров в области социальной
политики и социальной работы. Усиле
ние роли социальной науки вызвано об
ъективными потребностями повышения
эффективности управления всей соци
альной сферой.
Пр едпр ин ят ый анал из соц иа льн ой
безопасности обоснованно подчеркива
ет ее определяющий характер для даль
нейшего позитивного, устойчивого раз
вития государства и общества. В данной
связи актуальным и востребованным
остается постоянное изучение потреб
ностей социальной практики и право
вых вопросов общественного сознания
и жизни социума в целом.
Высказанные теоретические поло
жен ия и мет од ол ог ич еск ие подх од ы
конц ентр ир ую т авт орск ую поз иц ию
на необходимости совершенствования
правовой политики государства с цел
ью укрепления социального потенциала,
сбережения природной среды, форми
рования такой модели социально-эко
номической системы, которая будет об
лад ать нов ым дух овн о-соц иа льн ым,
научным и технологическим качеством.
Дата представления статьи: 17.03.2015
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«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ՆԱՏԱԼՅԱ ՖՐՈԼՈՎԱ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, ՌԴ նախագահին առընթեր
պետական ծառայության և ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայի պրոֆեսոր

ԱՇՈՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հոդվածը նվիրված է սոցիալական անվտանգության, դրա բովանդակային էության,
արժեքային չափորոշման, հասակակական հարաբերությունների կարգավորիչ դերի
հարցերի ուսումնասիրությանը:
Հիմնվելով սոցիալական անվտանգության հասկացության բազմաասպեկտության
վրա՝ ներկայացվել են դրա իրագործման սկզբունքներն ու հատկանիշները:
Հոդվածում շոշափվել է ժամանակակից պետությունում սոցիալական անվտանգության
կայուն համակարգի ստեղծման անհրաժեշտության կոնցեպտի հարցը:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 17.03.2015
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ՍԻՄՈՆ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, գիտակրթական միջազգային կենտրոն, իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
իրավագիտական գիտությունների թեկնածու

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

Վերջին քսանամյակում տնտեսական
հարաբերությունների արմատական փո
խակերպումը էապես փոփոխության են
թարկեց հանցավորության կառուցված
քը և բովանդակությունը: Տնտեսական
հանց ավ որ ութ յան բով անդ ակ ութ յան
որոշակի որակական փոփոխություննե
րը արձանագրվում են նաև քրեական
իրավունքի ոլորտում: Ինչպես նշում է Վ.
Լունեևը, «ինտելեկտուալ հանցավորու
թյունը դուրս է մղում պրիմիտիվ հանցա
վորությանը, կոմերցիոն գործունեության
քրեականացումը շարունակվում է»1:
Համաշխարհային տնտեսական հան
ցավորության դրսևորումներից են հա
մարվում արհեստական կորպորատիվ
վեճերը և կազմակերպությունների ոչ
իրավաչափ կորպորատիվ զավթումնե
րը: Նման դրսևորումները վերջին տաս
նամյակում էական աճ են արձանագրում:
Տնտեսության զարգացման հետ դրանք
դիտարկվում են նաև հետխորհրդային
երկրների տարածքներում: Բացառու
թյուն չէ նաև Հայաստանը:
Կորպորատիվ վեճերում լուրջ բա
ցասական հետևանքների է հանգեցնում
այնպիսի միջոցների կիրառումը, ինչպի
սիք են իրավունքի չարաշահումը, իրա
վաբանական անձանց ղեկավարության
կողմից շահադիտական դրդումներով
օրենսդրական անորոշության և հակա
սությունների օգտագործումը՝ այսպես
կոչված կորպորատիվ շորթումը2:

Ս. Ալեկսեևի կարծիքով՝ այսօր առաջա
տար դիրքեր են գրավում իրավունքի չա
րաշահման ավելի «քաղաքակիրթ» ձևերը,
մասնավորապես կարծես թե մոռացված և
հաջողությամբ հաղթահարված՝ գրինմեյ
լը, որին առավելապես նպաստում է իրա
վաբանական անձանց վերաբերյալ ան
կատար օրենսդրությունը3:
Մեր կարծիքով՝ օրենսդրության հի
ման ակ ան թեր ութ յունն եր ի շարք ում
պետք է դիտարկել նաև կորպորատիվ
հարաբերությունների մասնակիցների
շահերի հավասարակշռման արդյունա
վետ մեխանիզմների բացակայությունը:
ՀՀ տնտեսական և իրավական զար
գացման ներկա փուլում ակնհայտ է, որ
առկա է կորպորատիվ օրենսդրական
խնդիր, որը լուծելու համար անհրաժեշտ
է ուժեղացնել ոչ միայն մինորիտար
բաժնետերերի4, այլ նաև հենց բաժնե
տիրական ընկերությունների իրավա
կան պաշտպանությունը:
Թեև ՀՀ-ում կորպորատիվ վեճերը,
որպես կանոն, չեն բնութագրվում որ
պես գրինմեյլի դրսևորում, այնուամե
նայնիվ, ակնհայտ է դրա առկայությունը,
և նախաձեռնվող օրենսդրական բարե
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:

1 Տե՛ս Лунеев В.В. Преступность XX в.: мировые,
региональные и российские тенденции. М., 2005.
2 Фёдоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный
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փոխումները լավ առիթ են ապագայում
զարգացող այս բացասական երևույթը
կանխելու համար:
Պատմականորեն գրինմեյլը կամ կոր
պորատիվ շորթումը համարվում է մի
նորիտար բաժնետերերի պատասխան
կորպորացիաների մաժորիտար մասնա
կիցների՝ բաժնետերերի1 կամայականու
թյուններին:
Իրավունքի պատմության մեջ գրին
մեյլը դիտարկվում է որպես բաժնետի
րական շարժման սկիզբ:
Գործող կորպորատիվ օրենսդրու
թյան պայմաններում արդիական է նաև
խոշոր բաժնետերերի իրավունքների
պաշտպանության ապահովումը: Նման
պնդումն ինքնին առաջին հայացքից
կարող է տարօրինակ թվալ: Չէ՞ որ այն
բաժնետերը, ով տիրապետում է բաժնե
տոմսերի խոշոր փաթեթի, ի զորու է վե
րահսկել իրավիճակը ընկերությունում,
հետևաբար ունենալ իր իրավունքների
և օրինական շահերի պաշտպանության
ավելի մեծ հնարավորություն:
Ավանդաբար իրավաբանական գի
տությունում խոշոր բաժնետերը դիտարկ
վում էր որպես բաժնետերերի փոքրա
մասնության իրավունքների պոտենցիալ
խախ
տող: Այդ
պես են կար
ծում նաև Ա.
Յու. Բուշևը և Օ. Յու. Սկվորցովը՝ առաջ
քաշելով «մեծամասնության կամայա
կանությունից փոքրամասնության իրա
վունքների պաշտպանություն» միտքը2:
Նմանատիպ մոտեցում է արտահայ
տում նաև Ս. Ի. Նոսովը3: Այնուամենայ

նիվ, նկատի ունենալով բաժնետիրա
կան հարաբերություններում վերջին
տարիների զարգացվող միտումները`
ակնառու է, որ մաժորիտար բաժնետե
րերի իրավունքները գործնականում բա
վականին խոցելի են:
Ընդունված է համարել, որ մինորի
տար բաժնետերերը ի զորու չեն ազդել
կազմակերպության կառավարման հա
մակարգի և կառավարչական որոշում
ների ընդունման կարգի վրա: Սակայն
ինչպես ցույց է տալիս փորձը, դա այդ
պես չէ. ցանկության դեպքում մինորի
տար բաժնետերերը կարող են կազ
մակերպության առջև դնել բազմաթիվ
խնդիրներ: Վերջիններիս կողմից օգ
տագործվող մեթոդները բազմաթիվ են
և բազմապիսի: Որպես կանոն, դրանք
առաջացնում են կոնֆլիկտային իրա
վիճակ: Իսկ այդ կոնֆլիկտի ծայրահեղ
դրսևորումն է կորպորատիվ շորթումը՝
գրինմեյլը:
Գրինմեյլ հասկացությունը անգլի
ական ծագում ունի (greenmail – կանաչ
փոստ): Արտասահմանյան իրավաբա
նական գրականությունում գրինմեյլը
բնութագրում են հետևյալ կերպ. բաժնե
տոմսերի ձեռքբերմանը ուղղված գոր
ծընթաց, որը իրականացվում է կազ
մակերպության կլանման սպառնալիք
ստեղծելու և դրանք նույն կազմակեր
պությանը բավականաչափ բարձր գնով
վերավաճառելու նպատակով4: Նմա
նատիպ մոտեցումներ են արտահայտել
նաև ռուս գիտնականներ Վ. Վ. Գորբո
վը, Դ. Վ. Գոլոբովան, Մ. Կորոտկովան,
Ե. Կիրշենմանը:
Հարկ է նշել, որ գործողությունները՝
որպես կորպորատիվ շորթում բնութագ
րելու համար անհրաժեշտ է՝ առաջարկ
վող բաժնետոմսերի համար պահանջ
վող գի
նը լի
նի դրանց ի
րա
կան գնից
անհամաչափ բարձր:
Այսպես` Վ. Տուտիխինը և Ի. Պիլաևը

1 Մաժորիտար բաժնետերեր–բաժնետիրական
ընկերությունում բաժնետոմսերի մեծ քանակ ունե
ցող բաժնետերեր խոշոր բանետերեր: Նշված
բաժնետերերը
օժտված
են
բաժնետիրական
ընկերության
կառավարման
լայն
հնարավո
րություններով
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.

4 Տե՛ս Black’s Law Dictionary. Seventh edition. St.
Paul. Minn. 1999. Էջ. 709.
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կարծում են, որ գրինմեյլը տարբերվում
է բաժնետիրոջ կամ այլ անձի կողմից
իր իրավունքների իրավաչափ իրացու
մից նրանով, որ, որպես կանոն, ֆինան
սական կամ գույքային պահանջը, որը
ներկայացվում է կազմակերպությանը,
սովորաբար անհամաչափ է այն չափից,
որի իրավունքը նա կունենար բարե
խիղճ գործողությունների արդյունքում1:
Իրավաբանական գրականության մեջ
առաջ են քաշում կորպորատիվ շորթման
հետևյալ հիմնական բնութագրերը՝
•
առևտրային կազմակերպության
գործունեությանը երրորդ անձանց մի
ջամտություն,
•
միջամտություն, որը իրականաց
վում է որոշակի քանակությամբ բաժնե
տոմսերի տիրապետման փաստով.
Միջամտություն, որը նպատակ ունի
ստեղծելու ընկերության կամ դրա բաժ
նետերերի համար որոշ բացասական
հետևանքներ, մասնավորապես նրանց
ֆինանսագույքային ոլորտներում:
Կորպորատիվ շորթման դասական
ուրվագիծը սկսվում է նրանից, որ շոր
թող կազմակերպությունը ձեռք է բե
րում առաջադիմող կազմակերպության
բաժնետոմսերի ոչ մեծ փաթեթ: Դրանից
հետո նորաթուխ բաժնետերը սկսում է
հրապարակայնորեն քննադատել կազ
մակերպության ղեկավարությանը: Այ
նուհետև վերահսկող և իրավապահ
մարմիններին հասցեագրվում են բազ
մաթիվ բողոքներ: Պետական մարմին
ները, բնականաբար, չեն կարողանում
դրանք անհետևանք թողնել, ինչի ար
դյունքում շորթողների կողմից ընտրված
կազմակերպությունում հաճախ իրա
կանացվում են ստուգումներ: Շորթման
նպատակ ունեցող կազմակերպությունը
տեղին և անտեղի առիթներով բազմա
թիվ հայցեր է ներկայացնում դատարան:
Արտ աս ահմ ան յան եր կրն եր ի փորձ ը

վկայում է, որ այս մեթոդը ամենատա
րածվածն է, քանի որ շորթման ենթարկ
վող կազմակերպությունը իր դատական
պաշտպանության համար զգալի միջոց
ներ է ծախսում, իսկ կազմակերպության
բուն գործունեությունը շատ դեպքերում
անուշադրության են մատնում:
Կորպորատիվ շորթողի նպատակն
է կազմակերպության առջև դնել հետ
ևյալ փաստերը՝ մեծ ֆինասական մի
ջոցներ օգտագործելով իրականացնել
իր դատական պաշտպանությունը կամ
գրինմեյլերից ձեռք բերել բաժնետոմսե
րը շուկայականից էականորեն տարբեր
վող թանկ գնով:
Ի տարբերություն հասարակ շորթո
ղի, որին ԱՄՆ-ում անվանում են նմանա
տիպ տերմինով՝ բլեքմեյլեր (blackmailer),
գրինմեյլերին բավականաչափ դժվար է
ենթարկել պատասխանատվության: Այս
խնդիրը տևական ժամանակ ուսումնա
սիրվում է արևմտյան երկրներում: Որ
պես կանոն՝ գրինմեյլը կանխարգելվում
է կասկածելի էմիսիոն եկամուտների
հարկային մեծ դրույքաչափերով: Այս մե
խանիզմը հայաստանյան տնտեսության
պայմաններում, կարծում ենք, կիրառելի
չէ, քանի որ այն կարող է խոչընդոտել
կորպորատիվ միջավայրի և արժեթղթե
րի շուկայի զարգացման գործընթացը:
Գրինմեյլի մասին առաջին վկայու
թյունները արձանագրվել են Մեծ Բրի
տանիայում դեռ XIX դարում: Ինքնին
«գրինմեյլ» տերմինը մեծ կիրառություն
է ստացել նախորդ դարի 80-ական թվա
կաններին2:
Գր ինմ եյլ եր ի
գործ ող ութ յունն ե
րի սխեման չէր տարբերվում հատուկ
հնարքների բազմազանությամբ: Որպես
կանոն՝ նա ձեռք էր բերում ընկերության
բաժնետոմսերի ոչ մեծ փաթեթ, այնու
հետև նախօրոք մշակված ծրագրով նա
սկսում էր պայքարել կազմակերպու

1 Տե՛ս Тутыхин В., Пылаев И. Типология незаконных
действий при захвате предприятий//Слияния и
Поглощения. 2005. N 6 (28). Էջ. 50

2 Տե՛ս Ионцев М.Г. Корпоративные захваты:
слияния, поглощения, гринмэйл. 2-е изд., перераб. и
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թյան դեմ, որը տևում էր այնքան ժամա
նակ, մինչև գրինմեյլերը չստանար իրեն
պատկանող բաժնետոմսերը ձեռքբերե
լու առաջարկ:
Շատ դեպքերում գրինմեյլի իրակա
նացման համար բավարար է գրինմեյ
լերի` բաժնետիրոջից բաժնետոմսերի
կառավարման իրավունքի լիազորագրի
ձեռքբերումը:
Ուշադրության է արժանի առաջարկ
ված թեմայի վերաբերյալ ռուսական
փորձը: Մոսկվայի փաստաբանների պա
լատի փաստաբան Վ. Գուշան նկատում
է, որ իրենց երկրում գրինմեյլը ավելի
ընդարձակ սահմանմամբ է բնութագր
վում, քան Արևմուտքում: Գրինմեյլը չի
օգտագործվում միայն գրինմեյլերին
պատկանող բաժնետոմսերը գնելուն
պարտավորեցնելու նպատակով1: Հա
ճախ այն օգտագործվում է կազմակեր
պության կլանման կամ զավթման նպա
տակով: Գրինմեյլերի առաջին քայլը
զավթման ենթակա կազմակերպության
բաժնետոմսերի փաթեթի ձեռքբերումն
է: Այնուհետև հաջորդում է նախա
պես ծրագրավորված միջոցառումների
շարքը, որոնց նպատակն է խոչընդոտ
ներ ստեղծել հարձակման ենթարկվող
կազմակերպության համար: Գրինմեյլե
րի հիմնական գործիքներն են բաժնե
տերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով
անց կացն ել ու մաս ին պարբ եր ակ ան
պահանջները, բազմաթիվ բողոքները,
որոնք ուղղված են ստուգումներ ան
ցկացնելու լիազորություն ունեցող պե
տական կառույցներին, թիրախ կազմա
կերպության պաշտոնատար անձանց
գործողությունների բողոքարկմանը:
Բողոքների և բողոքարկումների առիթ
կարող են հանդիսանալ զավթվող կազ
մակերպության գործադիր մարմնի յու
րաքանչյուր ոչ էական բացթողումը կամ
ընթացակարգային չնչին խախտումնե
րը: Դրանք կարող են ի հայտ գալ նաև
բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի ան

ցկացման ժամանակ: Դրանք լավ առիթ
են գրինմեյլերի ծրագրի իրականացման
համար, իսկ հարկային խախտումների
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ավե
լի բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում
վերջինիս համար: Որոշ գրինմեյլերներ
կիրառում են պարբերական արտահերթ
ընդհանուր ժողովների անցկացման
մարտավարությունը` նպատակ ունենա
լով վերընտրելու կազմակերպության
գործադիր մարմինը, իսկ հետո տեղե
կացնելու դրա մասին ամբողջ գործարար
հանրությանը: Նմանատիպ ռոտացիան
կազմակերպությունում չի կարող բացա
սական հետևանք չունենալ կազմակեր
պության բարի համբավի, վարկանիշի և,
առհասարակ, գործունեության վրա:
Բավականին ազդեցիկ ներգործու
թյան միջոց են նաև թիրախ կազմակեր
պության դեմ հարուցվող դատական
հայցերը: Նման ներգործությունը կա
րող է առաջացնել հոգեբանական ուժեղ
հետևանքներ: Զավթողը, որպես կանոն,
օգտագործում է հայցի ապահովման
բազմաթիվ միջոցներ՝ բաժնետոմսերի
վրա արգելանքի կիրառում, գույքի ար
գելադրում, որոշակի գործողություննե
րի իրականացման արգելում և այլն:
Տ ար ածվ ած երև ույթ է նաև ար
ժեթղթերի թողարկման հետ կապված
որոշումների բողոքարկումը. այս դեպ
քում բողոքարկողը նպատակ ունի փո
փոխելու ուժերի բաշխվածությունը ըն
կերությունում: Հաճախ նույն որոշումը
տարբեր բաժնետերերի կողմից բողո
քարկվում է տարբեր տարածքային դա
տարաններում, անգամ ընդդատության
կանոնների խախտմամբ: Բաժնետիրա
կան ընկերությունների մասին ՀՀ օրեն
քը նման հնարավորություն ընձեռնում
է յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ2: Նշված
հնարավորությունից օգտվում են ժա
մանակակից գրինմեյլերները: Բողո
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:

1 Տե՛ս Гуща В. Набор средств гринмэйлера.
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քարկման գործողությունները կարող են
շարունակաբար իրականացվել կազմա
կերպության տնօրենների խորհրդի, այլ
գործադիր մարմինների որոշումների
նկատմամբ: Առաջադրված թեկնածու
ներ չներառելը տնօրենների խորհրդի
թեկնածուների ցանկում կարող է հիմք
հանդիսանալ ընդհանուր ժողովի որոշ
ման անվավերության համար:
Մեծամասամբ կազմակերպությունը ի
զորու չի լինում դիմակայելու նման հար
ձակմանը:
Հնարավոր են նաև դեպքեր, երբ
զավթման նպատակով ներկայացվում
են արտահերթ աուդիտորական ստու
գումներ անցկացնելու կամ տնտեսա
կան գործունեության վերաբերյալ որո
շակի տեղեկատվություն տրամադրելու
մասին պահանջներ:
Որոշ գրինմեյլերներ ամեն օր արտա
հերթ ընդհանուր ժողովների առաջարկ
են ներկայացնում ընկերություն և այդ
ընկերություններում ամեն օր ընտրում
են նոր գործադիր մարմիններ: Այնու
հետև իրազեկում են պետական մար
միններին, բանկերին, ընկերության գոր
ծընկերներին նոր ընտրված գործադիր
մարմնի կամ տնօրենների խորհրդի ան
դամների վերաբերյալ:
Ներգործության հատուկ մեթոդ է
տնօր ենն եր ի խորհրդ ի անդ ամն եր ի,
ընկերության տնօրենի վարչության ու
տնօրինության անդամների նկատմամբ
հայցերի հարուցումը դատարան: Այ
սինքն` այս գործողությունը նպատակ
ունի ոչ միայն հոգեբանական ազդե
ցություն թողնելու կազմակերպության
մենեջմենթի վրա, այլ նաև քաղաքացի
ական դատավարության կարգով հայ
ցի ապահովման միջոցներ կիրառելով`
զավթ ող ակ ան քաղ աք ակ ան ութ յուն
իրացնել, ներազդել ընկերության կա
ռավարման գործառույթներ իրականաց
նող անձանց վրա: Ի դեպ, գրինմեյլերն
այդ հնարավորությունը ձեռք կբերի ըն
դամենը մեկ տոկոս բաժնետոմս ունե
նալու պայմաններում: Այսպես` «Բաժ

նետիրական ընկերությունների մասին»
ՀՀ օրենքի 90-րդ հոդվածի 5-րդ կետի
համաձայն՝ ընկերության այն բաժնե
տերը (բաժնետերերը), որը (որոնք հա
մատեղ) տնօրինում է (են) Ընկերության
տեղաբաշխված հասարակ (սովորա
կան) բաժնետոմսերի մեկ և ավելի տո
կոսին, իրավունք ունի (ունեն) խորհրդի
անդամների, տնօրենի (գլխավոր տնօ
րենի), …. դեմ հայցով դիմել դատարան`
Ընկերությանը պատճառված վնասների
փոխհատուցման պահանջով: Նույնա
բովանդակ դրույթ առկա է նաև «Սահ
ման ափ ակ պատ ասխ ան ատվութ յամբ
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում1:
Ձևական առումով գրինմեյլերի գոր
ծողությունները իրավաչափ են. նման
հայցերի հարուցման հնարավորությու
նը նախատեսելով` օրենսդիրը նպատակ
է ունեցել մինորիտար բաժնետերերի
իրավունքները ինչ անելու և, ինչու չէ,
նաև ընկերության իրավունքները: Մի
նորիտար բաժնետերը նշված իրավուն
քը իրացնելիս ապահովում է ընկերու
թյան արդյունավետ գործունեությունը:
Քր եա իր ավ ակ ան տես անկ յուն ից
նույնպես բացակայում է պատասխա
նատվության ենթարկելու հիմքը, այն է`
որևէ հանցակազմի հատկանիշը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ նմանատիպ
հայցերի առիթ կարելի է գտնել միշտ:
Օրինակ` բաժնետիրական ընկերությու
նը վարձակալության է հանձնում կազ
մակերպության տարածքները: Այսօրվա
անշարժ գույքի շուկայի հակասական
գները նկատի ունենալով` համապա
տասխ ան գնահ ատ ողի եզր ակ աց ու
թյամբ հաստատված վարձակալության
արժեքի բացասական տարբերության
դեպքում գրինմեյլերը հնարավորություն
է ստանում իր գործունեությունը իրա
կանացնելու առնվազն հետևյալ երկու
ուղղություններով՝
1 Տե՛ս«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-252ՀՀՊՏ
2001.12.07/38(170), հոդված 46, կետ 3-րդ:
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•
քաղ աք աց իակ ան դատ ավ ա
րության կարգով գործադիր մարմնի
գործողությունները բողոքարկելու և
ընկերությանը պատճառած վնասները
բռնագանձելու պահանջով դատարան
հայց ներկայացնելով.
•
իրավապահ մարմինների քրե
աիր ավ ակ ան հետ ապնդ ում առ ա
ջացնելու ակնկալիքով ընկերության
պաշտ ոն ատ ար անձ անց նկատմ ամբ
պաշտոնական դիրքի չարաշահման մա
սին հաղորդում ներկայացնելով1:
Փաստորեն, նշված ձևական առումով
պարզագույն գործողությունները կարող
են լրջագույն հետևանքներ առաջացնել
ինչպես ընկերության, այնպես էլ դրա
մենեջմենթի համար: Ընդ որում, նշված
գործողությունները իրականացվում են
բացառապես իրավաչափ եղանակով:
Անհրաժեշտ է նշել, որ գրինմեյլերի
գործողությունները միշտ ուղղված են
ընկերությունում իրավիճակը ապակա
յունացնելուն և բնականոն գործունեու
թյունը խաթարելուն: Սկսում են ծագել
տարբեր անախորժություններ. կազմա
կերպության գործընկերների միջև սկ
սում է անվստահություն առաջանալ, և
որպես արդյունք` նրանք հրաժարվում
են նախկինում ձևավորված գործարա
րական հարաբերություններից, օրինակ`
առանց կանխավճարի ապրանք տրա
մադրելուց և այլն: Մինորիտար մյուս
բաժնետերերի միջև նույնպես առաջա
նում է անվստահության մթնոլորտ, և
վերջիններս նույնպես ներկայացնում են
իրենց պահանջները:
Իրավունքի տեսանկյունից յուրաքան
չյուր գրինմեյլեր ընկերության նկատ
մամբ չարաշահում է իր բաժնետիրոջ
(մասնակցի) իրավունքները, այսինքն`
իրացնում է իրեն պատկանող իրավունք
ները` նպատակ հետապնդելով վնաս
պատճառելու ընկերությանը կամ նրա

բաժնետերերին: Սակայն ձևական առու
մով իրավունքի չարաշահումը հայտնա
բերելը բավականին բարդ է, քանի որ
մինորիտար բաժնետերերի իրավունք
ների պաշտպանությամբ քողարկված`
գրինմեյլերը իրականում հետապնդում
է մի նպատակ` իրեն պատկանող բաժ
նետոմսերի դիմաց ստանալ շուկայա
կան արժեքից էականորեն տարբերվող
հատուցում:
Ձևական առումով այն դիտարկվում
է որպես ակտիվ բաժնետիրոջ պարբե
րաբար ոտնահարվող իրավունքների
պաշտպանությանը ուղղված գործողու
թյուն:
Ինչ
պես վկա
յում է Վ. Պ. Կա
շե
պո
վը, իրավակիրառ պրակտիկան ցույց է
տալիս, որ ռուսական խոշոր էմիտենտ
կազմակերպությունների կորպորատիվ
կառավարման ստանդարտների բարե
լավման և տեղեկատվական մատչե
լիության աճի միտումը հանգեցնում է
կորպորատիվ շորթման դեպքերի աճին.
իրավաբանական անձանց (մասնավո
րապես ներդրումային ֆոնդերի) կողմից
բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետա
գայում դրանց օգտագործումը նպատակ
ունեն բաժնետիրոջ իրավունքի չարա
շահման միջոցով բաժնետիրական ըն
կերությունների գործունեությունը խո
չընդոտելու, ուրիշի գույքի նկատմամբ
իրավունքներ ձեռք բերելու, դամական
միջոցները շորթելու: Վ. Պ. Կաշեպո
վի կարծիքով՝ ռուսական իրավունքի
դոկտրինում բաժնետիրական իրավա
հարաբերություններում կիրառելի իրա
վունքի չարաշահման հասկացությունը
թույլ է մշակված2:
Կարծում ենք, որ նույն իրավիճա
կը դիտարկվում է նաև ՀՀ իրավունքի
դոկտրինում, քանի որ հայաստանյան
ներպետական կորպորատիվ իրավուն
քի դոկտրինը ինստիտուցիոնալ առու

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

2 Տե՛ս Кашепов В.П. Корпоративный шантаж:
квалификация,
ответственность//Российская
юстиция. 2006. N 10.
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մով քիչ է տարբերվում ռուսական իրա
վունքի դոկտրինից:
Կորպորատիվ շորթողները կարող
են օգտվել այն իրավունքներից, որոնք
ընձեռված են իրենց «Բաժնետիրական
ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով,
սակայն կիրառել դրանք` նպատակ ու
նենալով ընկերության համար բացա
սակ ան հետևանքներ առաջացնելու:
Այսպես «Բաժնետիրական ընկերություն
ների մասին» ՀՀ օրենքի 95-րդ հոդվա
ծի իմաստից բխում է, որ ընկերությունը
պարտավոր է հնարավորություն ընձեռ
նել իր բաժնետերերին ծանոթանալու
իր գործունեության հետ կապված բազ
մաթիվ փաստաթղթերին և ստանալու
դրանց պատճենները1: Սակայն պետք է
նկատի ունենալ, որ օրենքի այդ դրույթը
հնարավորություն է ընձեռնում բաժնե
տիրոջը նույն փաստաթուղթը ամեն օր
պահանջելու ընկերությունից: Այսպի
սի պայմաններում նշված իրավունքի
իրացումը լուրջ խոչընդոտներ կարող է
առաջացնել ընկերության գործունեու
թյան համար:
Արծարծված խնդիրների լուծման հա
մար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե նման
իրավիճակներում առկա իրավական
կարգավորման պայմաներում ինչպե՞ս
կարելի հակազդել գրինմեյլին:
ՀՀ քաղ աք աց իակ ան օր ենսդր ու
թյունը իրավունքի չարաշահումը որա
կում է որպես բացասական դրսևորում:
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 12-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ քաղա
քացիների և իրավաբանական անձանց
այն գործողությունները, որոնք իրա
կանացվում են բացառապես այլ անձի
վնաս պատճառելու մտադրությամբ,
ինչպես նաև իրավունքն այլ ձևով չա
րաշահելը չի թույլատրվում: Նշված
նորմի պահանջները խախտելու համար
դատարանը կարող է մերժել անձին

նրան պատկանող իրավունքի պաշտ
պանության հարցում: Ուսումնասիրելով
ներպետական դատական պրակտիկան`
գալիս ենք այն եզրահանգման, որ դա
տարանների կողմից այս նորմի կիրա
ռումը շատ հազվադեպ է հանդիպում:
Նույն իրավիճակը առկա է նաև Ռու
սաստանի Դաշնությունում2: Ապացուցել
նման իրավունքի չարաշահումը քաղա
քացիական դատավարության կարգով
առավել բարդ է թվում:
Ինչպես նշում է Ա. Յու. Ֆյոդորովը,
այս խնդիրը առկա է նաև այլ պետու
թյուններում: Մեծ Բրիտանիայում բաժ
նետերերի իրավունքների դատական
պաշտպանության հնարավորությունը
բաժնետիրական իրավունքի կարևոր
տար է համարվում: Սակայն անգլիական
օրենսդիրը պարբերաբար ընդլայնում է
օրենսդրական միջոցներն ընդդեմ բաժ
նետերերի կողմից իրավունքների չա
րաշահման3:
Ա. Յու. Ֆյոդորովը նշում է, որ «չա
րաշահում» ասելով` անհրաժեշտ է հաս
կանալ «ի չարս, ի վնաս կիրառում», այ
սինքն` գործողություն (անգործություն),
որը վնաս է պատճառում: Ինչ վերաբե
րում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում
տեղ գտած չարաշահման եզրույթին,
ապա կարծում ենք, որ այն նույնպես բա
վարար մակարդակով չի բացահայտվել:
Իրավունքի չարաշահումը բազմաթիվ
հետազոտությունների առարկա է հան
դիսացել: Վ. Պ. Գրիբանովը վերոնշյալ
թեմայով ամենահայտնի աշխատանք
ների հեղինակներից է, ով իրավունքի
չարաշահման գրեթե նույնատիպ սահ
մանում է տվել4:
Ա. Պ. Սերգեևը նշում է, որ իրավունքի
չարաշահումը հատուկ քաղաքացիական
իրավախախտում է, իսկ դրա գլխավոր
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:

1 Տե՛ս «Բժնետիրական ընկերությունների մասին»
ՀՀ օրենք (ՀՕ-232 ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166), հոդված
93-րդ, կետ 3-րդ:
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առանձնահատկությունն այն է, որ իրա
վախախտողի գործողությունները ձևա
կանորեն հիմնվում են իրեն պատկանող
իրավունքների վրա, սակայն կոնկրետ
իրականացման ժամանակ դրանք ստա
նում են այնպիսի ձև, որ հանգեցնում են
այլ անձանց իրավունքների խախտման1:
Նման տեսակետ է արտահայտել նաև
Տ. Կ. Բարսեղյանը. «Իրավունքի չարա
շահման հիմնական առանձնահատկու
թյունն այն է, որ իրավախախտողի գոր
ծողությունները ձևականորեն հիմնված
են իրեն պատկանող իրավունքների
վրա, բայց իրականացվում են այնպիսի
եղանակներով ու շրջանակներում, որ
խախտվում են այլ անձանց իրավունք
ներն ու շահերը:
Ամփոփելով նշվածը և համադրելո2վ
քաղաքացիական իրավունքի դոկտրի
նում առկա «իրավունքի չարաշահում»
սահմանման հետ` կարելի է եզրահան
գել, որ գրինմեյլը կարելի է դիտար
կել որպես բաժնետիրոջ կողմից իրա
կանացվող իրավունքի չարաշահում: Ի
դեպ, իրավունքի չարաշահումը ավելի
հաճախ իրականացվում է փոքր մինո
րիտար բաժնետիրոջ կողմից:
Արդարացի է, որ կորպորատիվ ոլոր
տում իրավունքի չարաշահման խնդիրը
դիտարկվում է օրենսդրական բարե
փոխումների համատեքստում: Այսպես՝
Վ. Դ. Ավետիսյանը և Դ. Մ. Սերոբյանը
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ
գլխի փոփոխությունների հայեցակար
գում արդարացիորեն նշում են. «Հաշվի
առնելով այն հանգամանքը, որ ամենա
կատարյալ օրենսդրական կարգավոր
ման պայմաններում անգամ հնարավոր
չէ բացառել իրավունքի չարաշահման
հնարավորություն ընձեռող նորմերի
գոյությունը, առաջարկվում է կորպո
րատիվ իրավահարաբերություններում

իրավունքի չարաշահումը բնորոշվել որ
պես շեղվող վարքագիծ, իրավախախտ
ման հատուկ տեսակ, որի դեպքում անձի
կողմից իրեն պատկանող իրավունքնե
րի և օրինական շահերի իրականացու
մը երրորդ անձանց համար առաջաց
նում է վնաս, նման գործողությունների
կատարումն ակնհայտորեն անհամա
չափ է իրավունքներն ու օրինական շա
հերն իրացնող անձի անձնական շահին,
օրենքի ոգուն և հակասում է իրավահա
րաբերությունների կարգավորման կար
ևորագույն սկզբունքներից՝ բարի կամքի
և ազնվության սկզբունքներին»3:
Իրավունքի չարաշահման ինստիտու
տի սակավակիրառումը դատարաննե
րում հիմնականում պայմանավորված
է դրա օրենսդրական թերի ձևակերպ
ման հետ, ինչն էլ այժմյան ձևակերպման
պայմաններում դատական ակտեր կա
յացնելիս կարող է հանգեցնել օրինա
կանության սկզբունքի խախտման:
Առկա իրավական կարգավորման
պայմաններում հայաստանյան գրին
մեյլերի գործողությունները սահմանա
փակված են ստորև նշված պայմանների
շրջանակներում.
•
գրինմեյլեր ընկերության բյուջե
ով, այն է` գրինմեյլերների ֆինանսական
հնարավորությունների սահմաններով:
Բաժնետերերի իրավունքների իրացու
մը ենթադրում է որոշակի ֆինանսական
ծախսերի իրականացում (իրավաբաննե
րի ծառայությունների վճարում, PR մաս
նագետների ծառայությունների հատու
ցում, բաժնետոմսերի գրանցման հետ
կապված ծախսերի հատուցում և այլն):
•
բաժնետիրական ընկերության
կորպորատիվ կառավարման որակով:
Գործարքներ կատարելիս, ընդհանուր
ժողովներ անցկացնելիս, կանոնադ
րական կապիտալի ավելացման/նվա
զեցման որոշումները կայացնելիս եթե

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
տության Քաղաքացիական իրավունք», ԵՊՀ Երևան,
2000, Էջ 74:

3 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխություն
ների հայեցակարգ (գլուխ 5-րդ՝ իրավաբանական
անձինք), http://www.justice.am/legal/view/article/726:
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կազմակերպության ղեկավ արութ յան
կողմից խախտվել է գործող օրենսդրու
թյունը, ապա գրինմեյլերը անպայման
կօգտվի ընձեռված հնարավորությու
նից: Բաժնետիրական օրենսդրության
էական խախտումները ավելի են թեթ
ևացնում գրինմեյլերների աշխատանքը,
քանի որ վերջիններս արհեստականորեն
չեն ստեղծում այն առիթները, որոնց առ
կայության պայմաներում նրանք հնա
րավորություն ունեն դատական կարգով
բողոքարկելու բաժնետիրական ընկե
րության որոշումները:
Վարչական և դատական ռեսուրսներով:
Տիրապետվող բաժնետոմսերի քա
նակով: «Բաժնետիրական ընկերություն
ների մասին» ՀՀ օրենքը բաժնետերերին
հնարավորություն է ընձեռնում, իրենց
պատկանող բաժնետոմսերի քանակից
կախված, կոնկրետ իրավունքներ իրա
կանացնել:
Առկա օրենսդրական կարգավորման
պայմաններում գրինմեյլերները հիմնա
կանում իրենց գործունեությունը իրա
կանացնում են հետևյալ իրավունքների
չարաշահման միջոցով՝
Տեղեկատվություն ստանալու իրա
վունք.
•
արտահերթ ժողով հրավիրելու

պահանջի իրավունք,
•
ֆինանսատնտեսական գործունե
ության ստուգում պահանջելու իրավունք,
•
վարչ ար ար ութ յան
կարգ ով
ստուգումներ նախաձեռնելու իրավունք.
Կառավարման մարմիններում օրա
կարգի բոլոր հարցերով ձայնի իրա
վունքով մասնակցելու իրավունք.
Դատական վեճեր նախաձեռնելու
իրավունք:
Ինչպես վկայում է կորպորատիվ կա
ռավարման պրակտիկան՝ բաժնետիրա
կան բաժնետերը տիրապետում է բազ
մաթիվ իրավունքների, որոնք թույլ են
տալիս վերջինիս մասնակցել ընկերու
թյան կառավարմանը: Դասական կոր
պորատիվ շորթումը իրականացվում է
հենց այդ իրավունքների իրականացման
միջոցով: Ուստի վերոգրյալը նկատի ու
նենալով` սույն աշխատանքի նպատակն
է Հայաստանի Հանրապետությունում
կորպորատիվ իրավահարաբերություն
ների համակարգային հիմնախնդիրների
շարքում ուշադրություն հրավիրել նաև
իրավունքի չարաշահմանը, որը կարող
է իրականացվել շորթման նպատակով:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
15.02.2015
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КОРПОРАТИВНЫЙ ШАНТАЖ (GREENMAIL): ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
МИНОРИТАРНЫХ УЧАСТНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

СИМОН БАБАЯН
Национальная Академии наук РА, Международный Научно-образовательный центр,
заведующий кагедрой юриспруденции, кандитат юридических наук

Фундаментальные изменения экономических отношений в последнее двадцатилетие
инициировали соответствующие изменения в корпоративных правоотношениях. Традици
онные направления защиты интересов субъектов корпоративного права подлежат дополни
тельному изучению, а при необходимости - пересмотру. Основанием для такого вывода по
служили наблюдаемые в международной правоприменительной практике такие негативные
явления, как рейдерство (захват юридических лиц) и гринмаил (корпоративный шантаж).
В данной статье рассмотрены возможности осуществления корпоративного шантажа
(greenmail) посредством злоупотребления правом со стороны миноритарных участников
корпоративных правоотношений в контексте корпоративного законодательства РА.
Дата предоставления статьи: 15.02.2015

GREENMAIL: ABUSING RIGHT OF MINORITY PARTICIPANTS TO EQUITY RIGHT
IN THE CONTEXT OF CORPORATE LEGAL RELATIONS IN THE REPUBLIC OF
ARMENIA

SIMON BABAYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences of RA , Head of the Law
Department, Candidate of Law

Fundamental changes in the economic relations in recent two decades caused relevant changes
in corporate legal relations. Traditional directions in protecting the interests of the subjects of
corporate law are subject to additional examination, and review, if needed.
Such negative phenomena as corporate raiding and greenmail observed in the international
regulatory practice have served as basis for such a conclusion.
This article discusses the opportunities for greenmailing through abusing the right of minority
participants to equity right in the context of corporate legislation of the Republic of Armenia.
Article submission date: 15.02.2015
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ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
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ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
զարգացման գործում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ ՉԺՀ Սահմանադրություն,
մարդու քաղաքական իրավունքներ,
մարդու քաղաքացիական իրավունքներ,
չինական «սահմանադրականություն»:
Վերջին տասնամյակում ՉԺՀ իրավա
կան համակարգի հիմնախնդիրներին
առնչվող հետազոտությունները առանձ
նակի կարևորություն ու հետաքրքրու
թյուն են ստան ում գործն ակ ան ում
աշխարհի բոլոր երկրներում՝ պայմա
նավորված արդի դարաշրջանում Չի
նաստանի տնտեսական ու քաղաքական
աճող դերակատարությամբ, «չինական
հրաշքի» իրականության գոյությամբ,
ինչու չէ նաև հենց Հայաստանի Հանրա
պետության հետ քաղաքական, տնտե
սական ու մշակութային արդյունավետ
հարաբերությունների առկայությամբ:
Հին փիլիսոփա Կոնֆուցիոսն, որն
ապրել է Չինաստանում մ.թ.ա. 551-479
թթ., սովորեցնում էր գտնել «բազմազա
նի և չհամընկնողի ներդաշնակությունը՝
անգամ մեկը մյուսին բացառող հարա
բերություններում»: Այս ուսմունքը կրող
ժողովուրդը սովորեց կերտել «հետ
նայելով առաջ գնալ» գաղափարախո
սությունը՝ ստեղծելով համամարդկային
քաղաքակրթական ժառանգության մաս
կազմող սահմանադրական մշակույթ և
քաղաքացու իրավունքների արժեբա
նություն՝ «չինական» առանձնահատ
կությամբ:
Չինաստանի քաղաքացու սահմա
նադրական իրավունքների ապահով
ման ու իրացման երաշխիքների հիմ
նահարցերը անմասն չեն մնում այդ

Չինաստանի Ժողովրդական Հան
րապետության ժամանակակից սահ
ման ադր ակ ան
կարգ ավ որ ումն եր ի
շրջանակում մարդու և քաղաքացու
քաղաքական և քաղաքացիական իրա
վունքների վերաբերյալ կատարված հե
տազոտությունները պայմանավորված
են իրենց արդիականությամբ և «չինա
կան» առանձնահատկությամբ:
Այսպես՝ դրանց վերլուծության ու
համադրման արդյունքում անհրաժեշտ
է ընդգծել, որ՝ ա) այդ իրավունքների
իրացման հիմքում ընկած է համընդ
հանուր արդարության սկզբունքը, բ)
եթե գործող սահմանադրությունը բո
վանդակում է «ժողովրդավարության»
տարրեր, ապա դա պայմանավորված
է, մասնավորապես, պետության քա
ղաքական էության՝ որպես ժողովրդի
ժողովրդավարական դիկտատուրայի
բնութագրմամբ, ինչպես նաև պետա
կան իշխանության համակարգի հիմ
քում «դեմոկրատական ցենտրալիզմի»
սկզբունքի առկայությամբ, գ) Սահմա
նադրությունն ունի չինական «սահմա
նադրականության» յուրահատուկ ըն
կալման նշանակություն, ընդ որում, մի
կողմից՝ այն ձեռք է բերում արժեբանա
կան իմաստ, որով նախանշվում են սո
ցիալիստական ժողովրդավարական ու
իրավական վարքագծի կանոններ՝ ինչ
պես անհատի քաղաքացիական վար
քագծում, այնպես էլ հասարակական
կյանքում և պետական իշխանության
մարմինների լիազորությունների իրա
կանացման գործընթացում, իսկ մյուս
կողմից, այն յուրահատուկ մեթոդաբա
նական դեր է խաղում պետականության
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իրողություններից: Բնականաբար, այդ
խնդրում կարև որ նշանակութ յուն է
ստացել ՉԺՀ-ի 1982 թվականի Սահմա
նադրությունը (1988, 1993, 1999 և 2004
թվականներին կատարված փոփոխու
թյուններով), այդ թվում՝ «Քաղաքացի
ների հիմնական իրավունքները և ազա
տությունները» վերտառությամբ 2-րդ
գլխում ամրագրված սահմանադրական
նորմերը [1, էջ 885]:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ չինա
կան իրավական եզրութաբանության
մեջ «քաղաքացի» հասկացությունն ու
նի իմաստաբանական տարբեր նրբե
րանգներ: Այսպես, եթե ՉԺՀ Սահմա
նադրության 33-56-րդ հոդվածներում
քաղաքացու իրավունքներին ու պար
տակ ան ութ յունն եր ին
վեր աբ եր ող
դրույթներում օգտագործվում է «ջյոնգ
մին» (gongmin) եզրույթը, որն իմաս
տային առումով նշանակում է քաղա
քացի կամ ժողովրդի մաս հանդիսացող
մարդ, ապա մյուս կողմից՝ գոյություն ու
նի նաև «քաղաքացի» եզրույթի մեկ այլ
նշանակություն, այն է՝ «ջուոյի» (guoji),
որն նշանակում է պետության իրավա
զորության տակ գտնվող կամ քաղաքա
ցիություն ունեցող անձ1:
Եթե համադրենք ՉԺՀ Սահմանադ
րության մեջ ամրագրված «քաղաքացի»
եզրույթը Հայաստանի Հանրապետու
թյան Սահմանադրության մեջ օգտա
գործվող «մարդ և քաղաքացի» բառա
կապակցության հետ, ապա ակնհայտ է
դառնում դրանց իմաստաբանական հա
վասարությունը, ինչն ենթադրում է, որ
չինական սահմանադրական դրույթնե
րում «քաղաքացի» եզրույթն ընկալվում
է՝ ինչպես «քաղաքացի» նշանակու
թյամբ, այնպես էլ «մարդ և քաղաքացի»

հավաքական հասկացության իմաստով:
Հատկապես 1982 թվականի սահմա
նադրական գործընթացներով պայմա
նավորված՝ առանձնակի կարևորություն
է տրվել քաղաքացու քաղաքական ու
քաղաքացիական իրավունքների ապա
հովման ու իրացման սահմանադրական
երաշխիքների հիմնահարցերին, ինչն իր
հերթին դրական ազդեցություն ունե
ցավ Սահմանադրության կառուցվածքի,
այդ թվում՝ քաղաքացիների հիմնական
իրավունքների և ազատությունների շա
րադրման վրա:
Նախ, ան
հրա
ժեշտ է նկա
տել, որ
ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հա
մընդհանուր հռչակագրի դրույթները
գործնականում համակարգային հենք
են հանդիսացել 2002 թվականի սահ
մանադրական բարեփոխումների ար
դյունքում ՉԺՀ-ի Սահմանադրության
33-րդ հոդվածի ամրագրման համար,
համաձայն որիª «Պետությունը հարգում
և երաշխավորում է մարդու իրավունք
ները»: Հենց «մարդու իրավունքներ» եզ
րույթի սահմանադրական ամրագրմամբ
նոր էջ բացվեց Չինաստանում մարդու
իրավունքների զարգացման պատմու
թյան մեջ:
Հիշարժան է այն հանգամանքը, որ
«պետությունը հարգում և երաշխավո
րում է մարդու իրավունքները» դրույ
թի ձևակերպման արդյունքում «մարդու
իրավունքներ» եզրույթը դադարեց որ
պես քաղաքական հասկացություն լի
նելուց և վերածվեց իրավաբանական
կատեգորիայի: Ընդ որում, դա առա
ջադիմական քայլ էր ժամանակակից
Չինաստանի սահմանադրական իրա
վունքի համակարգում, ինչը հավուր
պատշաճի արժևորում է մարդու իրա
վունքները և կատարելագործում նրա
քաղաքական ու քաղաքացիական իրա
վունքների երաշխավորման սկզբուն
քային դրույթները:
Սակայն, հարկ է նշել, որ սոցիալա
կան կարգի առանձնահատկություննե
րով պայմանավորված՝ տնտեսական

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.
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զարգացման տարբեր մակարդակների,
պատմական պայմանների ու մշակու
թային ավանդույթների առկայությունն
ինքնին հանգեցրել է մարդու իրավունք
ների համընդհանրության վերաբերյալ
սեփական մոտեցումների ու պատկե
րաց ումն եր ի ձևավ որմ ան ը: Այսպ ես՝
մարդու և քաղաքացու իրավունքներն
ու ազատությունները դիտարկվում են
այն իմաստով, որ դրանք «տրամադր
վում են պետության կողմից սոցիալիզ
մի շինարարության նպատակով» [2, էջ
205]: Իսկ քաղաքացու սահմանադրա
կան շատ պարտականություններ ունեն
գաղափարախոսական ուղղվածություն
և դրանք ընկալվում են ոչ այնքան իրա
վական, որքան որպես բարոյական պա
հանջներ (օրինակ՝ «սրբազան պարտք»,
կամ «որպես երկրի տեր» բառակապա
ցությունների առկայությունը և այլն):
Չնայած այն հանգամանքին, որ Չի
նաստանի Ժողովրդական Հանրապե
տությունը 1998 թվականի հոկտեմբե
րի 5-ին ստո
րագ
րել է, սա
կայն, մինչ
այսօր չի վավերացրել, հետևաբար, չի
հանդիսանում ՄԱԿ-ի 1966 թվականի
«Մարդու քաղաքացիական և քաղաքա
կան իրավուքների մասին» միջազգային
դաշնագրի մասնակից պետություն, այ
նուամենայնիվ, հարկ է կարևորել, որ
սահմանադրորեն ամրագրվել են մարդու
անձնական և քաղաքական շատ իրա
վունքներ (չնայած ոչ բոլորը), որոնք հա
մարվում են հիմնական կամ առաջնային:
Չ ին աստ ան ում
քաղ աք աց ին ե
րի քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքների իրականացումը սեր
տորեն կապվում է սոցիալիստական
ժողովրդավարության իրականացման և
կատարելագործման հետ1: Այսպես՝ ՉԺՀ
Սահմանադրության 34-րդ հոդվածի հա

մաձայն` քաղաքացու ակտիվ և պասիվ
քաղաքական ընտրական իրավունքների
կիրառման համար սահմանվում է 18-ա
մյա տարիքային ցենզ: Ընդ որում, այդ
իրավունքների իրացումը տեղի է ունե
նում` անկախ ազգային և ռասայական
պատկանելությունից, սեռից, զբաղմուն
քի տեսակից, սոցիալական ծագումից,
դավանանքից, կրթությունից, գույքային
դրությունից և նստակեցությունից2: Այդ
մասով բացառություն են կազմում օրեն
քով քաղաքական իրավունքներից զրկ
ված անձինք3:
Չինաստանի ընտրական համակար
գում հարկ է կարևորել մի առանձնա
հատկություն, համաձայն որի՝ ընտ
րողները կամ ընտրական մարմիններն
օժտված են իրենց կողմից ընտրված
պատգամավորների հետկանչի իրա
վունքով: Ցանկացած քաղաքացի և ցան
կացած կազմակերպություն իրավունք
ունի պահանջ առաջադրելու դադա
րեցնելու այն պատգամավորի լիազո
րությունները, ով խախտել է օրենքնե
րը կամ թույլ է տվել կարգապահական
կանոնների խախտում կամ կատարել է
պատգամավորական լիազորություննե
րից չբխող լուրջ արարքներ:
2 Քաղաքացիների` ընտրելու և ընտրվելու սահմա
նադրական իրավունքների իրականացման կարգերն
իրենց ամրագրումն են ստացել մի շարք իրավական
ակտերում, որոնցից կարևորագույններն են՝ «Ժողո
վրդական ներկայացուցիչների համաչինական ժողո
վի և ժողովրդական ներկայացուցիչների տեղական
ժողովների ընտրությունների մասին», «Ժողովրդա
կան ներկայացուցիչների համաչինական ժողովի
կազմավորման մասին», «Ժողովրդական ներկա
յացուցիչների տեղական ժողովրդական կառա
վարությունների կազմակերպման մասին», «Քաղա
քային բնակիչների կոմիտեների կազմակերպման
մասի» և «Գյուղական բնակչության կոմիտեների
կազմակերպման 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:

1
Քաղաքացիների
այդ
իրավունքների
նկատմամբ ոտնձգությունների դեմ հիմնական
երաշխիքներն իրենց ամրագրումը ստացան ՉԺՀ
քրեական օրենսգրքով, «Վարչական պատիժների
մասին» և «Հասարակական կարգի խախտումների
համար պատժի մասին» օրենքներով:
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Քաղաքացուն իր քաղաքական իրա
վունքներից զրկելը թույլատրվում է
բացառապես դատարանի որոշմամբ,
ինչն իրենից ներկայացնում է լրացուցիչ
պատժատեսակ: Այսպես՝ ՉԺՀ քրեական
օրենսգրքի 3-րդ գլխի 7-րդ պարագրա
ֆին համապատասխան՝ քաղաքական
իրավունքներից զրկված են հանդիսա
նում մեկից մինչև տասը տարի ժամկե
տով պա
տիժ կրող ան
ձինք: Ի
սկ նույն
օրենսգրքի 54-րդ հոդվածը սահմանում
է, որ քաղաքական իրավունքներից զր
կելը ավելի ընդգրկուն բովանդակու
թյուն ունի և ներառում է ոչ միայն ընտ
րելու և ընտրվելու իրավունքից զրկելը:
Ինչ վերաբերում է քաղաքական իրա
վունքներից զրկված անձին, ապա ար
գելվում է նրան հրապարակավ ելույթ
ներ ունենալ, մասնակցել հավաքների,
ճանապարհորդել, զբաղեցնել պաշտոն
ներ պետական մարմիններում, ինչպես
նաև ղեկավար պաշտոններ` պետական
ընկերություններում, ձեռնարկություն
ներում, կազմակերպություններում և
ժողովրդական կոլեկտիվներում և այլն:
Քաղաքացիական ու քաղաքական
իրավունքների սահմանման հարցում
կարևորվում է Սահմանադրության 35րդ հոդվածով ամրագրված դրույթը,
համաձայն որի` Չինաստանի Ժողովր
դական Հանրապետության քաղաքացի
ներն ունեն խոսքի, մամուլի, հավաքնե
րի, միությունների, փողոցային երթերի
ու ցույցերի ազատություն: Միաժամա
նակ, հարկ է նկատել, որ Սահմանադրու
թյամբ չի նախատեսվում քաղաքացու՝
այլ քաղաքացիների հետ քաղաքական
կուսակցություններ ստեղծելու և դրանց
անդամագրվելու ու դրանցից ազատո
րեն դուրս գալու իրավունքը:
Իսկ Սահմանադրության 36-րդ հոդ
վածն ամբողջությամբ նվիրված է կրո
նին և կրոնական գործունեությանը: Ընդ
որում, հռչակելով դավանանքի ազա
տություն, միաժամանակ արգելվում է
հարկադրել կրոնի դավանման կամ կրո
նի չդավանման կամ այդ հիմքով որևէ

խտրականություն ինչպես պետական
մարմինների, այնպես էլ հասարակա
կան կազմակերպությունների և առան
ձին անձանց կողմից:
Սահմանադրության նույն հոդվա
ծով սահմանվել են կրոնական գործու
նեության իրականացման կամ վարման
սահմանադրական երաշխիքներ, այդ
թվում՝ արգելելով այդ գործունեությունն
օգտագործել հասարակական կարգը
խախտելու, քաղաքացիների առողջու
թյանը վնաս պատճառելու և կրթու
թյան պետական համակարգին վնասե
լու համար: Միաժամանակ, հռչակվել է,
որ կրոնական կազմակերպություններն
ազատ են օտարերկրյա վերահսկողու
թյունից, ինչը կապված է, նախ և առաջ,
Չինաստանի պատմական փորձի հետ1:
Ամրագրելով քաղաքացիների ան
ձնական ազատության անձեռնմխելիու
թյունը, Սահմանադրության 37-րդ հոդ
վածը միաժամանակ նախատեսում է
հետևյալը՝ ոչ մի քաղաքացի չի կարող
կալանավորվել այլ կերպ, քան հասա
րակական անվտանգության մարմին
ների թույլտվությամբ, ժողովրդական
դատախազության կամ ժողովրդական
դատարանի որոշմամբ: Ընդ որում, օգ
տագործելով սահմանադրական այդ
պահանջը, Սահմանադրությունը նույն
հոդվածի ուժով արգելում է կատարել
քաղ աք աց ին եր ի ան օր ին ակ ան խու
զարկություն կամ անձին զրկել ազա
տությունից կամ այն սահմանափակել
անօրինական կերպով կալանքի տակ
պահելով կամ անօրինական գործողու
1 Ըստ չինական աղբյուրների՝ բազմիցս բռնկված
«կրոնական հակամարտությունները» հրահրվել և օգ
տագործվել են օտարերկրյա տերությունների կողմից`
Չինաստանում իրենց տիրապետությունն ուժեղաց
նելու համար, կամ «արևմտյան» եկեղեցիները ծայ
րահեղ 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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թյուններով1:
Չինաստանի իրավապահ մարմին
ներ ը, այլ կազմ ակ երպ ութ յունն եր ը,
այլք պար
տավոր են ոչ մի
այն հարգել
քաղաքացու անձնական ազատության
անձեռնմխելիությունը, այլև սատար
կանգնել դրան: Նույնը վերաբերում է
քաղաքացիների պատվի և արժանա
պատվ ութ յան անձ եռնմխ ել իո ւթ յան ը՝
«հոդվ. 38», բնակարանի անձեռնմխե
լիությանը՝ «հոդվ. 39», նամակագրու
թյան ազատությանն ու գաղտնիության
իրավունքին՝ «հոդվ. 40», մեղադրյալի
պաշտպանության իրավունքին՝ «հոդվ.
125» և այլն2:
Միաժամանակ, Սահմանադրության
38-րդ հոդվածն ամրագրելով ՉԺՀ քա
ղաքացիների պատվի և արժանապատ
վության անձեռնմխելիությունը, ար
գելում է քաղաքացիներին որևէ կերպ
ենթարկել վիրավորանքի, զրպարտու
թյան, կեղծ մեղադրանքների և հալա
ծան
քի: Նման ձևա
կերպ
մամբ փորձ է
արվել վերացնելու «կուլտուրական հե
ղափոխության» ժամանակաշրջանում
հասարակական կարգի զանգվածային
խախտումների հնարավոր կրկնումը:
Հարկ է նկատել, որ Սահմանադ
րության մեջ ուղղակի բացակայում է

վարչ ակ ան որ ոշ ումն եր ի դատ ակ ան
բողոքարկման իրավունքն ամրագրող
նորմ, սակայն քաղաքացու անձնական
ազատության, պատվի ու արժանա
պատվության պաշտպանության խնդ
րի համատեքստում Սահմանադրության
41-րդ հոդվածում առկա է այլ իրավա
կան կարգավորում, համաձայն որի՝ ՉԺՀ
քաղաքացիներն իրավունք ունեն ցան
կացած պետական մարմնի կամ պե
տական ծառայողի հասցեին քննադա
տությամբ կամ առաջարկություններով
դիմելու, իրավունք ունեն գանգատնե
րով, մեղադրանքներով կամ հայտարա
րություններով համապատասխան պե
տական մարմնին դիմելու` ցանկացած
պետական մարմնի կամ պետական ծա
ռայողի կողմից օրենքի կամ ծառայողա
կան պարտքի խախտման առիթով:
Իսկ պետական մարմինները, Սահմա
նադրության նույն հոդվածի պահանջնե
րին համապատասխան, պարտավոր են
քննության առնել քաղաքացիների գան
գատները, մեղադրանքները և հայտա
րարությունները փաստերի ստուգման
միջոցով, և, ընդ որում, պատասխա
նատվություն կրել դրանց չլուծման կամ
ոչ պատշաճ լուծման համար: Դրա հետ
մեկտեղ, սահմանադրորեն ամրագր
վում է, մի կողմից, մարդկանց` փաստե
րի խեղաթյուրմամբ և նենգափոխմամբ
զրպարտելու և վարկաբեկելու, և, մյուս
կողմից` քաղաքացիների վրա ճնշում
գործադրելու և նրանցից վրեժխնդիր
լինելու անթույլատրելիությունը3:

1
Սահմանադրության այդ դրույթներն իրենց
զարգացումն են ստացել հետևյալ օրենսդրական
ակտերում` »Ոստիկանության մասին», «Դատախա
զությունների մասին», «ՉԺՀ դատարանների մա
սին», «Բանտերի մասին» ՉԺՀ օրենքներում և ՉԺՀ
քրեադատավարական օրենքում:
2 Սահմանադրության 39-րդ հոդվածով նաև ար
գելվում է քաղաքացու բնակարանի անօրինական
խուզարկումը և բնակարան անօրինական մուտք
գործելը: Միաժամանակ, Սահմանադրության 40րդ 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` օրենքով սահ
մանված կարգով: Դրա հետ մեկտեղ, նամակագրության
ստուգումը կարող է իրականացվել ինչպես քրեական
գործերի հետաքննության շրջանակներում, այնպես
էլ «պետական անվտանգության շահերից ելնելով»:
Նամակագրության ստուգմանն առնչվող դրույթները
վեր
ջին դեպքում սահմանված են «Պետական
անվտանգության մասին» ՉԺՀ օրենքում:

3
Սահմանադրական հիշատակված դրույթ
ներն իրենց զարգացումն են ստացել ՉԺՀ Վարչա
դատ
 ավարական օրենքում և «Վարչական գործո
ղությունների վերանայման մասին» ՉԺՀ օրենքում:
Ընդ որում, ՉԺՀ Վարչադատավարական օրենքի
համաձայն` քաղաքացիները, իրավաբանական ան
ձինք կամ այլ կազմակերպություններ այն դեպքում,
երբ նրանք գտնում են, որ վարչական մարմինների
կամ վարչական աշխատողների կոնկրետ գոր
ծողությունների հետևանքով իրենց օրինական
իրավունքներին և շահերին վնաս է պատճառվել,
իրավունք ունեն դատարան հայց ներկայացնելու`
բողոքարկելով վարչական մարմինների կամ մեղա
վոր աշխատակիցների գործողությունները: «Վար
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Միաժամանակ, Սահմանադրության
նույն հոդվածի 3-րդ պարբերության հա
մաձայն՝ պետական մարմինների և պե
տական ծառայողների կողմից քաղա
քացիական իրավունքների նկատմամբ
ոտնձգությունների հետևանքով վնաս
կրած անձինք ունեն փոխհատուցում
ստանալու իրավունք [3, էջ 401]:
Սահմանադրական մակարդակով հա
մապատասխան կարևորություն է տրվել
նաև ազգերի և ժողովուրդների իրա
վունքների իրացման հիմնախնդիրներին:
Այդ առումով առաջնահերթ ուշադրության
է արժանի ժողովրդի կյանքի և զարգաց
ման իրավունքը: Ընդ որում, Չինաստանի
կոմունիստական կուսակցությունը մշտա
պես իր հիմնական խնդիրն է համարում
պետության ինքնիշխանության ու ան
կախության պաշտպանումը, ժողովրդի
իրավունքների երաշխավորումն ու զար
գացումը, իսկ կյանքի ու զարգացման
իրավունքը համարում է մարդու կարևո
րագույն իրավունք [4, էջ 21]:
Չնայած այն, որ հիշատակված իրա
վունքը Սահմանադրության տեքստում
չի արձանագրվում առանձին նորմի կամ
դրույթի ձևով, սակայն այդ գաղափարն
առկա է ամբողջ Հիմնական օրենքով:
Այդպիսի եզրակացություն կարելի է անել`
վերլուծելով Սահմանադրության նախա
բանի և 1-ին գլխի բովանդակությունը:
Այսպես, Սահմանադրության 4-րդ հոդ
վածում սահմանվում է, որ «Պետությունը,
հաշվի առնելով ազգային փոքրամասնու
թյունների առանձնահատկությունները և
կարիքները, օգնում է ազգային փոքրա

մասնություններին` արագացնելու տա
րածքների տնտեսական և մշակութային
աճերի զարգացումը»:
Միաժամանակ, նույն իրավունքի ար
դյունավետ իրացման պետական երաշ
խիքների մասին է հիշատակվում Սահ
մանադրության 14-րդ հոդվածում, որով
նախատեսվում է պետության պարտավո
րությունը՝ կուտակման և սպառման մի
ջոցները իրատեսորեն բաշխելու վերաբե
րյալ, հաշվի առնել պետական, կոլեկտիվ
և անձնական շահերը արտադրության
զարգացման հիման վրա՝ աստիճանա
բար բարելավելով ժողովրդի նյութական
և հոգևոր կյանքը: Նույն այդ նպատակին է
ծառայում նաև պետության կողմից հիմն
ված և կատարելագործվող սոցիալական
ապահովության համակարգը, որը համա
պատասխանում է տնտեսական զարգաց
ման մակարդակին:
Չին ժողովրդի կյանքի և զարգացման
իրավունքի երաշխիքներն արտացոլված
են նաև Սահմանադրության 19-24-րդ և
26-29-րդ հոդվածներում: Այդ հոդվածնե
րում նախատեսված են պետության պար
տավորությունները ժողովրդի կյանքի ու
զարգացման իրավունքի ապահովման
գործին ծառայող հասարակական կյան
քի տարբեր ոլորտների համակողմանիո
րեն զարգացնելու մասին:
Հարկ է նշել, որ այդ հիմնարար իրա
վունքի իրացման հատուկ իրավաբա
նական երաշխավորման մակարդակը
փաստորեն որևէ ազդեցություն չունի,
քա
նի որ ժո
ղովր
դի կյան
քի ու զար
գացման իրավունքի իրական երաշխա
վորմանը կարելի է հասնել միայն ընդ
հանուր երաշխիքների ընդլայնման և
ամրապնդման ճանապարհով:
Նաև նշենք, որ, համաձայն Սահմա
նադրության 4-րդ հոդվածի, յուրաքան
չյուր ազգություն Չինաստանում օգտվում
է իր լեզվի և գրերի օգտագործման ու
զարգացման ազատությունից, իր ավան
դույթներն ու սովորույթները պահպանե
լու կամ փոփոխելու ազատությունից, որը
հանդիսանում է ազգությունների գոյա

չական գործողությունների վերանայման մասին»
ՉԺՀ օրենքը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ
քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք կամ
այլ կազմակերպություններ գտնելով, որ կոնկրետ
վարչական գործողություններով խախտվել են
իրենց օրինական իրավունքները և շահերը, դի
մում են վարչական մարմիններ` վարչական գոր
ծողությունների վերանայման մասին խնդրանքով,
իսկ այդ վարչական մարմիններն ընդունելով նման
խնդրանքը քննարկման` ընդունում են վարչական
գործողությունները վերանայելու որոշում// Консти
туция и основные законодательные акты Китайской
Народной Республики. М., 1985, с. 485.
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պահպանման հիմնական երաշխիքը:
Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է
կարևորել, որ Սահմանադրության 51-րդ
հոդվածին համապատասխան` Չինաս
տանի Ժողովրդական Հանրապետու
թյան քաղաքացիներն, իրականացնելով
իրենց ազատությունները և իրավունք
ները, չպետք է վնաս պատճառեն պե
տության, հանրության և կոլեկտիվի
շահերին, այլոց օրինական ազատու
թյուններին ու իրավունքներին: Միա
ժամանակ Սահմանադրության 33-րդ
հոդվածը հռչակում է, որ յուրաքանչյուր
քաղաքացի օգտվում է Սահմանադրու
թյամբ նախատեսված իրավունքներից
և պետք է կատարի սահմանադրական
պարտականությունները: Միևնույն ժա
մանակ, օգտվում է օրենքներով նա
խատեսված իրավունքներից և պետք
է կատարի օրենքներով նախատեսված
պարտականությունները:
Այդ առումով, անհրաժեշտ է ուշադ
րություն դարձնել այն հանգամանքի
վրա, որ սահմանադրական պարտա
կանություններ ամրագրող առանձին
հոդվածներ բովանդակում են տարաբ
նույթ մեկնաբանվող դրույթներ: Այս
պես, Սահմանադրության 55-րդ հոդ
վածը սահմանում է, որ Հայրենիքի
պաշտպանությունը և ագրեսիայի հետ
մղելը համարվում են ՉԺՀ յուրաքան
չյուր քաղաքացու սրբազան պարտքը,
իսկ զինվորական ծառայությունը և ժո
ղովրդական աշխարհազորին օրենքով
սահմանված մասնակցությունը՝ պատ
վավոր պարտականությունը:
Նույն Սահմանադրության 52-րդ հոդ
վածը հռչակում է, որ ՉԺՀ յուրաքանչյուր
քաղաքացի պարտավոր է պաշտպանել
պետության միասնությունը և երկրի բո
լոր ազգերի ու ազգությունների հա
մախմբվածությունը, իսկ 54-րդ հոդվա
ծով նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր
քաղաքացի պարտավոր է պահպանել
Հայր են իք ի անվ տանգ ութ յուն ը, պա
տիվն ու շահերը, և չպետք է կատարել
այնպիսի գործողություններ, որոնք կվ

նասեն նրան:
Այսպիսի ձևակերպումների համադր
ված վերլուծությունից հետևում է, որ այդ
դրույթների տարընկալվող կամ երկի
մաստ մեկնաբանությունները կարող են
առաջացնել բացասական հետևանքներ,
օրինակ, գործնականում ժողովրդավա
րական բարեփոխումներ անցկացնելու
ցանկացած պահանջ կարելի է որակել
որպես Սահմանադրության այդ հոդ
վածներով պաշտպանվող արժեքների
դեմ ուղղված ոտնձգություն:
Այսպիսով՝ չնայած այն հանգաման
քին, որ Չինաստանի Ժողովրդական
Հանրապետության 2002 թվականի սահ
մանադրական կարգավորումների հիմ
քում ա
կն
հայտ է դառ
նում հենց ան
ձի
սահմանադրական կարգավիճակի հիմ
նական տարրերի ընդլայնման հնարա
վորությունը, այնուամենայնիվ, ելնելով
մարդու և քաղաքացու քաղաքական,
քաղաքացիական իրավունքների վե
րաբերյալ չինական առանձնահատկու
թյամբ առկա պատկերացումներից, կա
րելի է եզրահանգել հետևյալը.
ա) Չինաստանում մարդու իրավունք
ների իրացման բնագավառում առկա է
լայն հնարավորություն, այդ իրավունք
ների իրացման հիմքում ընկած է արդա
րության սկզբունքը, սակայն, սահմա
նադրական առանձին ձևակերպումներ
հստակեցման կարիք ունեն:
բ) Չինաստանի Ժողովրդական Հան
րապետության 1982 թվականի Սահ
մանադրությունը բովանդակում է «ժո
ղովրդ ավ ար ութ յան» տարր եր, ինչ ը
պայմանավորված է այն հիմնավոր
մամբ, որ Չինաստանի Ժողովրդական
Հանր ապ ետ ություն ում, մասն ավոր ա
պես, պետության քաղաքական էությու
նը բնութագրվում է որպես ժողովրդի
ժող ովրդ ավ ար ակ ան դիկտ ատ ուր ա,
իսկ պետական իշխանության համա
կարգի հիմքում դրված է «դեմոկրատա
կան ցենտրալիզմի» սկզբունքը,
գ) Սահմանադրությունն ունի չինա
կան «սահմանադրականության» յուրա
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հատուկ ընկալման նշանակություն, ընդ
որում, մի կողմից՝ այն ձեռք է բերում ար
ժեբանական իմաստ, որով նախանշվում
են սոցիալիստական ժողովրդավարա
կան ու իրավական վարքագծի կանոն
ներ ինչպես անհատի քաղաքացիական
վարքագծում, այնպես էլ հասարակա
կան կյանքում և պետական իշխանու

թյան մարմինների լիազորություննե
րի իրականացման գործընթացում, իսկ
մյուս կողմից, այն յուրահատուկ մեթո
դաբանական դեր է խաղում պետակա
նության զարգացման գործում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվում է Հայաս
տանի Հանրապետությունում պետական
կառավարման ու տեղական ինքնա
կառավարման փոխհարաբերություն
ները, համագործակցության ձևերը և
ոլորտները: Վերլուծվում են ՀՀ Սահմա
նադրությամբ ամրագրված պետական
կառավարման և տեղական ինքնակա
ռավարման փոխհարաբերությունները
կարգավորող նորմերը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ պետական կառավարում,
տեղական ինքնակառավարում, տեղա
կան ինքնակառավարման մարմիններ,
ՀՀ Սահամանադրություն, փոխհարա
բերություններ:
ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի
համաձայն՝ պետական իշխանությունն
իրականացվում է Սահմանադրությա
նը և օրենքներին համապատասխան՝
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշ
խանությունների բաժանման և հա
վասարակշռման հիման վրա: Պետա
կան և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք
իրավասու են կատարելու միայն այնպի
սի գործողություններ, որոնց համար լի
ազորված են Սահմանադրությամբ կամ
օրենքներով:
Սահմանադրության նշված հոդվածը
հիմք է հանդիսանում նշելու, որ պետա
կան իշխանության մարմինների և տե
ղական ինքնակառավարման մարմին
ների հարաբերությունների, այդ թվում`
փոխգ ործ ակց ութ յան հիմն ահ արց եր ը
նույնպես պետք է իրականացվեն Սահ
մանադրությանը և օրենքներին համա
պատասխան:

Ինչպես արդարացիորեն նշում են
պրոֆեսորներ Ս.Վ.Կլիմենկոն և Ա.Լ.Չի
չերինը, հասարակությունը «մարդկանց
միություն է, որոնք ունեն բնակության
ընդհանուր տարածք, ընդհանուր մշա
կույթ և միևնույն կենսակերպը» [1, էջ 52]:
Ըստ գերմանացի իրավագետ Մ.Վե
բերի՝ հասարակությունը մարդկանց
փոխգործունեություն է, որը սոցիալա
կան, այ
սինքն՝ ու
րիշ մարդ
կանց գոր
ծունեությամբ կողմնորոշվելու վրա է
հենվում: Բացահայտ է, որ հասարակու
թյունը բարդ կառուցվածք ունի: Առաջին
հերթին պետք է նշել հասարակության
հիերարխիկ կազմությունը: Այն ունի
որոշակի տարածքային հատված, ուստի
երբ խոսք է գնում տե
ղային միության
մասին, ենթադրում է հասարակության՝
ինչ-որ մի հատկանիշով առանձնացող
մասը [2, էջ 5]:
Հասարակությունը սերտորեն կապ
ված է քաղաքական իշխանության հետ:
Իշխանությունը սոցիալական հարա
բերությունների դրսևորման ձև է, որ
բնութագրվում է մարդկանց, սոցիա
լական խմբերի և դասերի գործունեու
թյան ուղղվածության վրա ներգործելու
կարողությամբ, տնտեսական, գաղա
փարախոսական և կազմակերպչականիրավական միջոցներով [3, էջ 9]:
Հայաստանի Հանրապետությունում
հանրային կառավարումը իր մեջ ներա
ռում է դրա իրականացման երկու միջոց՝
պետական և տեղական ինքնակառավա
րումը: Պետական կառավարումը իրա
կանացվում է պետական իշխանության
մարմինների միջոցով երկրի ամբողջ
տարածքում, իսկ տեղական ինքնակա
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ռավարումը իրականացվում է տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների՝
համայնքի ղեկավարի և ավագանու,
միջոցով՝ քաղաքային և գյուղական
համայնքներում: Թերևս, կարելի է հա
մաձայնվել այն պնդման հետ, որ տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների
նկատմամբ պետական իշխանության
դերի բարձրացումը չպետք է նշանակի
պետական միջամտություն տեղական
նշանակության հարցերի վերաբերյալ
որոշումների ընդունմանը, այլ պետք է
նպատակ ունենա բարձրացնելու պե
տակ ան իշխ ան ութ յան դեր ակ ատ ա
րումը տեղական ինքնակառավարման
կայացման, զարգացման և իրականաց
ման արդյունավետության բարձրացման
գործում [4, էջ 37-38]:
Տ եղ ակ ան
ինքն ակ առ ավ ար ում ը
կարող է լինել արդյունավետ ոչ մի
այն այն ժամանակ, երբ պետությու
նը օրենսդրորեն կամրագրի տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների
իրավասությունները, այլ նաև կստեղծի
բավարար պայմաններ տեղական ինք
նակառավարման մարմինների ձևա
վորման համար, կերաշխավորի դրանց
ինքնուրույնությունը և կբացառի, ինչ
պես տեղական ինքնակառավարումը
պետական իշխանության մաս դարձնե
լը, այնպես էլ պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների լիա
զորությունների նույնացումը: Այլապես
նման պարագայում խոսք չի կարող
գնալ տեղական ինքնակառավարման
գլխավոր սկզբունքներից մեկի՝ ինքնու
րույնության մասին, հակառակ դեպքում
իմաստազրկվում է տեղական ինքնա
կառավարումն ընդհանրապես:
Տեղական ինքնակառավարումը հան
դիսանում է բնակչության կողմից ինք
նուրույն ձևավորվող մարմին, որը ունի
ապակենրոնացված բնույթ և դժվար
է համաձայնվել, որ դրանք տեղերում
հանդիսանում են պետական իշխանու
թյան շարունակությունը [5, էջ 55]:
Մյուս կողմից՝ տեղական ինքնակա

ռավարումը դժվար է անվանել նաև պե
տական իշխանության մասը, քանի որ
այն իր գործունեությունը իրականաց
նում է միայն համայնքի տարածքում և
իրականացնում է պետական իշխանու
թյունից տարբերվող լիազորություններ:
Միաժամանակ տեղական ինքնակա
ռավարման մարմինները կարող են դի
տարկվել որպես պետության հիմքը և
հանրային կառավարման մի մասը: Սա
կայն, եթե մենք դրանք ընդունենք, որ
այն պետական իշխանության մի մասն
է կազմում, ապա դա ինքնին խոսում է
համայնքներում ինքնակառավարման
բացակայության մասին:
Անհրաժեշտ է նկատել, որ պետու
թյան և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների փոխհարաբերությունները
պետք է կառուցված լինեն փոխադարձ
հավասարության հիման վրա, որտեղ
սակայն հիմնական դերը պետք է հատ
կացված լինի պետությանը՝ օրենսդրո
րեն կարգավորելով, օժանդակելով և
երաշխավորելով տեղական ինքնակա
ռավարումը:
ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված
է, որ Հայաստանի Հանրապետությու
նում առկա են գյուղական և քաղաքային
համայնքներ, որոնցում իրականացվում
է տեղական ինքնակառավարում: Հա
մայնքների սահմանները որոշվում են
օրենքով՝ օրենքով սահմանված կար
գով: Օրենսդրությամբ ամրագրված է
նաև, որ Հայաստանի Հանրապետու
թյան ամբողջ տարածքը բաժանված է
համայնքների միջև:
Մ ասն ագ իտ ակ ան գրակ ան ութ յան
մեջ պետական իշխանության և տե
ղական ինքնակառավարման հարաբե
րակցության հիմքում նախանշվում են
հետևյալ սկզբունքները, որոնք կարևոր
նշանակություն ունեն փոխադարձ ու
վստահելի հարաբերությունների ձևա
վորման համար: Մասնավորապես ան
հրաժեշտ է կարևորել ժողովրդի իշ
խանության սկզբունքը, որի համաձայն՝
թե՛ պետական իշխանությունը, թե՛ տե

96

ղական ինքնակառավարումը հանդի
սանում են ժողովրդի իշխանության
իրականացման անմիջական ձևեր [6,
էջ 69], ինչպես նաև պետության և տե
ղական շահերի համադրման սկզբուն
քը, որը պայմանավորված է սոցիալա
կան, մշակութային, ֆինանսական ու այլ
ոլորտներում պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների լիա
զորությունների հստակ բաժանմամբ [7,
էջ 125]:
Պ ետ ակ ան իշխ ան ութ յան և տե
ղակ ան ինքն ակ առ ավ արմ ան փոխ
գործ ակց ութ յան հաջ որդ եղան ակ ը
համագործակցությունն է: Տեղ ական
ինքնակառավարման ոլորտը կարգա
վորող օրենսդրության վերլուծությունից
հետևում է, որ Հայաստանի Հանրապե
տությունում այդպիսի համագործակցու
թյան ոլորտներ կարող են հանդիսանալ՝
1) տեղական ինքնակառավարման
ընդհանուր սկզբունքների սահմանումը.
2) տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների սահ
մանումը.
3) տեղական ինքնակառավարման
ոլորտում պետական մարմինների լիա
զորությունների սահմանումը.
4) տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին պետական լիազորու
թյունների պատվիրակումը.
5) տեղական ինքնակառավարման
մարմինների գործունեության նկատ
մամբ հսկողության իրականացումը:
Պետական և տեղական ինքնակա
ռավարման փոխհարաբերությունները
կրում են յուրահատուկ բնույթ և յուրա
քանչյուր դեպքում պետք է հաշվի առ
նենք, որ պետական իշխանությունը և
տեղական ինքնակառավարումը նմա
նատիպ չեն և ավելի շատ հակադրվող
երևույթներ են, ինչպես, օրինակ, պետա
կան իշխանությունը և հասարակությու
նը: Այսինքն` դրանք փոխկապակցված
են, սակայն տարբերվում են իրենց ձևա
վորման մոդելներով:
Այս իմաստով արդարացի է պրոֆե

սոր Օ.Ն.Վանեևի այն դիտարկումը, ըստ
որի` տեղական ինքնակառավարումը
հաջողությամբ իրականացվում է այն
տեղ, որտեղ քաղաքացիական հասա
րակությունը կայացել է և տեղական
ինքն ակ առ ավ ար ում ը չի ենթ ադր ում
միայն տեղական ինքնակառավարման
մարմինների գործունեություն, այլ իր
մեջ ներառում է նաև քաղաքացիական
հասարակության այլ ինստիտուտներ [6,
էջ 66]:
Չնայած այն հանգամանքին, որ պե
տական իշխանությունը և տեղական
ինքնակառավարումը նույն հանրային
կառավարման տարբեր ձևերն են [9, էջ
40], այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ
նրանք ունեն նաև մի շարք ընդհանրու
թյուններ: Դրանք են՝ 1) պետական և տե
ղական իշխանությունները ձևավորվում
են վարչատարածքային բաժանման հի
ման վրա, 2) և՛ պե
տա
կան, և՛ տե
ղա
կան ինքնակառավարման մարմինները
իրենց գործառույթները իրականացնում
են հատուկ մարմինների միջոցով, որոնք
օժտված են իշխանական լիազորու
թյուններով, 3) միայն պետական և տե
ղական ինքնակառավարման մարմին
ներն են իրավասու սահմանել հարկեր,
տուրքեր և վճարներ և իրականացնել
դրանց հավաքագրում, 4) միայն պետա
կան և տեղական ինքնակառավարման
մարմիններն են իրավասու իրենց լիա
զորությունների շրջանակում ընդունել
նորմատիվ իրավական ակտեր, 5) միայն
իշխանության այդ երկու մարմիններն են
օժտված հարկադրանք կիրառելու լիա
զորությամբ [9, էջ 10-11]:
Այսպիսով՝ պետության և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների փոխ
հարաբերությունները կարելի է բնորո
շել երկու հիմնական ձևով՝ տեղական
ինքնակառավարման համակարգում և
տեղական ինքնակառավարման նկատ
մամբ պետական հսկողություն: Եվ եթե
տվյալ դեպքում համակարգումը են
թադրում է հարաբերությունների երկու
մասն ակց ի փոխհ ար աբ եր ութ յունն եր,
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ապա պետական հսկողությունը ներա
ռում է տեղական ինքնակառավարման
մարմինների նկատմամբ պետական կա
ռավարման մարմինների միակողմանի
գործողություններ [10, էջ 38-40]:
Կարելի է առանձնացնել մի շարք
ուղղություններ, որտեղ պետությունը
ունենում է իր ազդեցությունը տեղական
ինքնակառավարման մարմինների գոր
ծունեության վրա: Այսպես՝
1) պետությունը օրենսդրորեն սահմա
նում է տեղական նշանակության հար
ցերի այն շրջանակը, որոնք կարող են
փոփոխվել տեղական ինքնակառավար
ման մարմինների կողմից: Օրինակ՝ «Տե
ղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ
կետի համաձայն՝ համայնքի ավագանին
«Տեղական ինքնակառավարման մա
սին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով
օրենքով սահմանված դեպքերում սահ
մանում է տեղական հարկերի, տուրքերի
և վճարների տեսակներն ու դրույքաչա
փերը:
2) պետական օժանդակության, մաս
նավորապես ֆինանսական օժանդակու
թյան ցուցաբերում տեղական հարցերի
լուծման ժամանակ: Օրինակ՝ պետական
բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ՝
այդ թվում համահարթեցման սկզբուն
քով տրամադրվողները և ֆինանսական
նպատակային հատկացումներ (սուբ
վենցիաներ):
3) համայնքի տարածքում օրինա
կանության պահպանման՝ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների գոր
ծունեության նկատմամբ հսկողության
իրականացում: Օրինակ՝ «Վերահսկիչ
պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդ
վածի 2-րդ մասի «թ» կետի համաձայն՝
վերահսկիչ պալատի գործառույթներից
է պետական ու համայնքային սեփա
կանության (ներառյալ` մտավոր սեփա
կանությունը, մշակութային արժեքները)
կառավարման, օգտագործման` օտար
ման, մասնավորեցման, վարձակալու
թյան և անհատույց օգտագործման,

հողամասի կառուցապատման, հավա
տարմագրային կառավարման, կոնցե
սիայի նկատմամբ վերահսկողության
իրականացումը,
4) տեղական ինքնակառավարման
մարմինների և համայնքային ծառայող
ների համար սոցիալական երաշխիքնե
րի ապահովում,
5) տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին մեթոդաբանական օգնու
թյան տրամադրում:
Վերը նշված ցանկը կարելի է լրացնել
նաև, որ պետությունը տեղերում ձևա
վորում է մարմիններ, որոնք գործում են
տեղական իշխանության մարմինների
գործունեությանն զուգահեռ:
ՀՀ Սահմանադրության 105-րդ հոդ
վածի տրամաբանությամբ` պետությունը
համայնքներին կարող է պատվիրակել
նաև իր լիազորությունների մի մասը,
որոնց իրականացման նկատմամբ հսկո
ղության կարգը տարբերվում է տեղա
կան ինքնակառավարման մարմինների
կողմից սեփական լիազորությունների
իրականացման նկատմամբ իրականաց
վող հսկողությունից:
Տեղական ինքնակառավարման վրա
ազդեցության միջոցը պետք է հանդի
սանա օրենսդրական կարգավորումը,
ուր պետական մարմինների միջամտու
թյունը պետք է լինի հնարավորինս քիչ:
Տվյալ դեպքում, տեղական ինքնակառա
վարման ինքնուրույնության գլխավոր
երաշխիքը հանդիսանում է ՀՀ Սահմա
նադրությունը, որը միաժամանակ կար
գավորում է տեղական ինքնակառա
վարման հետ կապված առավել կարևոր
իրավահարաբերությունները:
Տեղական ինքնակառավարման մար
մինների գործունեության նկատմամբ
իրականացվող պետական հսկողությու
նը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով.
1) դատական հսկողություն, որն իրա
կանացվում է սահմանադրական, վար
չական և ընդհանուր իրավասության
դատարանների միջոցով: Յուրաքան
չյուր գործի քննության ժամանակ դա
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տարանները քննելով գործը ուսումնա
սիրում են և գնահատական են տալիս
տեղական ինքնակառավարման մար
մինների և դրանց պաշտոնատար ան
ձանց գործողություններին, անգործու
թյանը և կայացված ակտերին,
2) վարչական հսկողություն, որն
իրականացվում է տարբեր միջոցնե
րով, մասնավորապես՝ ստուգումների,
բացատրությունների ստացման, դի
տարկումների իրականացման միջոցով:
Վարչական հսկողությունը նպատակն
ունի ապահովելու օրենքների և այլ ակ
տերի պահանջների կատարումը և կա
տարվում է բացառապես օրենքի հիման
վրա և օրենքով սահմանված կարգով,
ինչպես նաև ունի առավելապես կան
խարգելիչ բնույթ [11, էջ 88-89]:
Մեր օրենսդրությամբ ամրագրվում է
նաև, որ պետությունն իրականացնում
է հսկողություն նաև տեղական ինքնա
կառավարման մարմինների ընդունած
ակտերի օրինականության և իրավաչա
փության նկատմամբ: Այսպես՝ «Իրավա
կան ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ տե
ղական ինքնակառավարման մարմին
ների ընդունած նորմատիվ իրավական
ակտերի նախագծերն ուղարկվում են
Հայաստանի Հանրապետության արդա
րադատության նախարարություն՝ պե
տական իրավական փորձաքննություն
իրականացնելու, իսկ այդ ակտերի ըն
դունումից հետո` պետական գրանց
ման ու պաշտոնական հրապարակման
համար: Միաժամանակ սահմանված է
նաև, որ օրենքով սահմանված ժամկե
տում Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն
չներկայացված նորմատիվ իրավական
ակտերը համարվում են անվավեր:
Բացի դրանից՝ անհրաժեշտ է կար
ևորել այն հանգամանքը, որ տեղական
ինքնակառավարումը իր հերթին ունի
իր պետության նկատմամբ իր ազդե
ցության ձևերը: Այդպիսիք կարող են
դիտարկվել, օրինակ՝

1) տեղական ինքնակառավարման
մարմ ինն եր ի որոշ ումն եր ի պարտ ա
դիր են բոլոր կազմակերպությունների,
հաստատությունների համար՝ անկախ
դրանց հիմնադրման ձևից և հիմնադ
րից:
2) պետական և տեղական ինքնակա
ռավարման մարմինների մասնակցու
թյամբ որոշակի հարցերի քննարկման
համար ստեղծվում են հանձնաժողով
ներ, վեճերի լուծման համար ՀՀ Սահմա
նադրությամբ ամրագրված է դատարան
դիմելու հնարավորություն,
3) տեղական ինքնակառավարման
մարմինները մասնակցում են իրավա
կան ակտերի մշակմանը, ունեն օրենսդ
րական նախաձեռնությունների ներկա
յացման հնարավորություն,
4) տեղական ինքնակառավարման
մարմինները մասնակցում են ընկտրու
թյունների և հանրաքվեների անցկաց
ման կազմակերպմանը,
5) պետական մարմինների կողմից
տեղական ինքնակառավարման մար
միններին պատվիրակվում են լիազո
րություններ [12, էջ 218-219, էփ, էջ 30-31]:
Սակայն դիտարկվող համակարգում
գլխավոր դերակատարությունը հատ
կացված է պետությանը, քանի որ հենց
պետությունն է օրենքների միջոցով կար
գավորում տեղական ինքնակառավար
ման մարմինների ձևավորման, գործու
նեության առանձնահատկությունները և
սահմանում նրանց լիազորությունները:
Բացի այդ, պետությունը իրավասու է
պատվիրակել տեղական ինքնակառա
վարման մարմիններին որոշակի լիազո
րություններ:
Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է եզ
րակացնել, որ տեղական ինքնակառա
վարումը` չի նշանակում հանրային իշ
խանությունից լիովին առանձնացում,
միաժամանակ այն լիովին ազատ չէ պե
տական իշխանության ազդեցությունից:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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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
Ժողովրդավարական հասարակու
թյուն ում անկ ախ լրատվ ամ իջ ոցն ե
րի դերը չափազանց մեծ է և կարևոր:
ԶԼՄ-ների գործունեության սկզբունք
ներ ը, տեղ եկ ատվ ութ յուն ստան ալ ու
և տար արծ ել ու ազատ ութ յուն ը ժո
ղովրդավարության հիմքն են և հադես
են գալիս որպես ժողովրդավարական
կառույցների հաղորդակցային համա
կարգի անբաժան մաս: Մեծ է ԶԼՄ-ների
դերը հատկապես քաղաքացիական հա
սարակության, անհատի սոցիալական
ինքնադրսևորման, հասարակական գի
տակցության և աշխարհայացքի ձևա
վորման գործում: Միևնույն ժամանակ,
ԶԼՄ-ներ ը լին ել ով հաս ար ակ ութ յան
հաղորդակցային համակարգի անբա
ժան մասը, հանրությանը հետաքրքրող
իրադարձությունների և հուզող խնդիր
ների, հասարակությունում տեղի ունե
ցող գործընթացների, զարգացումների,
փոփոխությունների, պետական իշխա
նության մարմինների գործունեության,
պաշտ ոն ատ ար անձ անց գործ ող ու
թյունների և վարքագծի վերաբերյալ
հասարակությանը կամ նրա մի մա
սին ամբողջական տեղեկատվություն
տրամադրող սուբյեկտներ են: Դրա
նից բացի՝ ԶԼՄ-ները հասարակության
և պետության միջև հանդես են գալիս
յուրօրինակ «միջնորդի» դերում, որոնք
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքա
կան և հասարակական կյանքի մյուս
ոլորտներում գործառում են հասարա
կական և պետական ինստիտուտների
հետ և այդպիսով իրականացնում որո
շակի հսկողություն հասարակությու
նում տեղի ունեցող գործընթացների,

պետական կառույցների և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների գոր
ծունեության և նրանց կողմից ընդուն
վող իրավական ակտերի և որոշումնե
րի նկատմամբ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տութ յունն եր՝ ԶԼՄ-ներ ի անկ ախ ու
թյուն, ԶԼՄ-ների սահմանադրաիրավա
կան երաշխիքներ, խոսքի ազատություն,
ԶԼՄ-ների ազատության սահմանափա
կումներ, սահմանադրական սահմանա
փակումներ, գրաքննության արգելք:
ԶԼՄ-ների անկախության երաշխիք
ները, ինչպես ԶԼՄ-ների և պետության
հետ փոխհարաբերությունները, կանո
նակարգվում են միջազգային նորմե
րով և պետությունների ներպետական
օրենսդր ությամբ, որոնց ով երաշխ ա
վորում է մի կողմից՝ ԶԼՄ-ների անկա
խությունը, մյուս կողմից՝ պաշտպան
վում այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք
են՝ խոսքի իրավունքը, տեղեկատվու
թյուն ստանալու իրավունքը, կարծիք
ները և համոզմունքներն ազատ արտա
հայտելու ազատությունը, ինչպես նաև
բազմակ արծ ություն ը, ԶԼՄ-ներ ի հա
սարակական վերահսկողությունը, պա
տասխանատվությունը և այլ հիմնարար
արժեքներ: Այսպիսով՝ ԶԼՄ-ների ազա
տության բովանդակության հիմքում որ
պես ղեկավար սկզբունք ընկած է այն
հիմն ար ար դրույթ ը, համաձայն որի՝
առանց ԶԼՄ-ների ազատության և բազ
մակարծության լիիրավ ժողովրդավա
րության հնարավոր չէ հասնել: ԶԼՄների ազատությունը և անկախությունը
ցանկացած ժողովրդավարական հա
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սարակության բնականոն գործունեու
թյան անհրաժեշտ նախապայմանն է1:
Ամենաընդհանուր իմաստով ԶԼՄներ ի անկ ախ ութ յան երաշխ իքն եր ը
հանդիսանում են ժողովրդավարական
պետության և քաղաքացիական հասա
րակության կայացման հիմնարար գա
ղափար, սկզբունք, ժողովրդավարա
կան արժեքների պաշտպանության, այդ
թվում նաև մար
դու հիմ
նա
րար իրա
վունքների և ազատությունների ապա
հովման անհրաժեշտ միջոցներ: Այդ մա
սին են վկայում մի շարք միջազգային
փաստաթղթեր,2 որոնցում խոսքի իրա
վունքի ազատության, կարծիքների և
տեղեկատվության ազատության երաշ
խիքների հիմքում դրված են ժողովր
դավարական սկզբունքները և գաղա
փարները: Այդ մասին են վկայում նաև
միջազգային մի շարք կազմակերպու
թյունների և նրանց մարմինների կողմից
իրականացվող իրավաստեղծ և իրա
վակիրառ գործունեությունը: Մասնավո
րապես, Մարդու իրավունքների Եվրո
պական դատարանը (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ)
բազմիցս հաստատել է, որ ԶԼՄ-ների
ազատությունը պահանջում է առանձ
նակի ուշադրություն և պաշտպանու
թյուն, որպեսզի վերջիններս կարողա
նան ապահովել իրենց վերապահված
հասարակական պաշտպանի կարևոր
դերակատարությունը և հանրային հե
տաքրքրություն ներկայացնող տեղե

1
Տե՛ս Возчиков В. А.. Медиакультура,
телевидение и право на информацию. Философия
права. Ростов на Дону. 2005. N 3 С. 68-74.
2
Տե՛ս Մարդու իրավունքների Համընդհա
նուր Հռչակագիրը 1948 թ, հոդված 19: Մարդու
հիմնարար իրավունքների և ազատություն
ների մասին եվրոպական կոնվենցիան 1950թ.
հոդված 10: Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը
1966 թ. հոդված 19: Եվրոպայի խորհրդի Նախա
րարների Կոմիտեի 1982 թ.( 70-րդ նստաշրջա
նում ընդունված) Տեղեկատվության և կարծիքի
ազատ արտահայտման մասին հռչակագիրը և
այլն:

կատվության տարածումը3: Մեկ այլ մի
ջազգային մարմին՝ ՄԱԿ-ի կարծիքներն
ազատ արտահայտելու հարցերով
հատուկ հանձնաժողովը, անդրադար
ձել է ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատ
վության տարածման և իրադարձու
թյունների լուսաբանման երաշխիքների
կարևորությանը, որպիսիք են՝ գրաքն
նության արգելքը, ԶԼՄ-ների ազատ և
անխոչընդոտ գործունեությունը, ԶԼՄներ ի գործ ուն եո ւթ յան ը միջ ամտ ել ու
անթույլատրելիությունը, լրագրողների
անձնական անձեռնմխելիությունը և բռ
նություններից պաշտպանությունը, տե
ղեկատվության անարգել հասանելիու
թյունը, գաղափարների և կարծիքների
բազմազանությունը և այլն:
Վերոշարադրյալը թույլ է տալիս եզ
րակացնելու, որ ժողովրդավարական
պետ ութ յունն եր ում ԶԼՄ-ներ ի անկ ա
խության համար անհրաժեշտ են հետ
ևյալ պայմանները՝
Առաջին՝ ԶԼՄ-ների անկախության
ապահովումը հնարավոր չէ առանց հա
մապատասխան իրավական երաշխիք
ների առկայության, որոնք պետք է ամ
րագրված լինեն ժողովրդավարական
տիպի բոլոր պետությունների սահմա
նադրություններում: Միևնույն ժամա
նակ, լրատվամիջոցների անկախության
երաշխիքների սահմանադրական ամ
րագրումից չպետք է տուժեն քաղաքա
ցիների այլ հիմնարար իրավունքներն
ու ազատությունները, որոնք կարող են
առնչվել այլոց իրավունքներին ու ազա
տություններին, ուստիև սահմանադրա
կան երաշխիքները, որպես այդպիսին,
չեն կարող լինել անսահմանափակ, այլ
ըստ անհրաժեշտության, դրանք պետք
է հակակշռեն այլ անձանց իրավունք
ները և օրինական շահերը, պետության
և հասարակության հետաքրքրություն
ները: Հետևաբար, երաշխիքների ամ
րագրումից բացի, անհրաժեշտ է, որ
3
Տե՛ս См.: Законы о печати. Журнал Inter –
Nations. 10. 04. 2003. с. 111.  
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պեսզ ի օրենք ով սահմ անվ ած լին են
այնպ իս ի երաշխ իքն եր, որպ իս իք են
խոսքի չարաշահումները կանխարգե
լող ողջամիտ սահմանափակումները
և արգելքները, և որոնց ուժով իրավա
սու մարմինների համար առաջանում են
օրենքով սահմանված պարտավորու
թյուններ և պատասխանատվություն:
Երկր որդ՝
ժող ովրդ ավ ար ակ ան
ԶԼՄ-ներ ի երաշխ իքն եր ի արդ յուն ա
վետությունը կախված է պետության
տեղ եկ ատվ ակ ան-հաղ որդ ակց ակ ան
համակարգում գործուն և իրական մե
խան իզմն եր ից, որոնք ուղղվ ած են
ԶԼՄ-ներ ի ոլորտ ի գործ ուն եո ւթ յան
ազատությանն ու անկախությանը: Այս
պես՝ ԶԼՄ-ների անկախության երաշ
խիք
նե
րի նոր
մեր առ
կա են մի շարք
ժող ովրդ ավ ար ակ ան պետ ութ յունն ե
րի, մասնավորապես՝ ԱՄՆ, Ավստրի
այի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Նիդեր
լանդների, Նորվեգիայի, Ռուսաստանի,
Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի
սահմանադրություններում, նաև Մեծ
Բրիտանիայի և Ավտրալիայի չգրված
սահմանադրություններում: Ֆինլանդի
այում և Ավստրիայում հաստատված են
և գործում են ԶԼՄ-ների ազատության
ապահ ովմ ան արդ յուն ավ ետ մեխ ա
նիզմներ, որոնք, ուղղված են պետա
կան մարմիններից լրատվամիջոցնե
րի ազատությանն ու անկախությանը:
Այսպես՝ Ֆինլանդիայի «Զանգվածային
լրատվ ամ իջ ոցն եր ով արտ ահ այտվ ե
լու ազատության մասին» օրենքում (1
հունվարի, 2004 թ.) սահմանված է, որ
պետական մարմնի միջամտությունը,
որպես այդպիսին, ԶԼՄ-ների գործունե
ության մեջ կարող է իրավաչափ լինել
միայն այն դեպքում, երբ այն ամբողջ
ծավալով անհրաժեշտ է և հանգամա
նորեն հաշվի է առնում արտահայտ
վել ու ազատ ութ յան կարև որ ութ յուն ը
ժողովրդավարական հասարակությու
նում 1, ինչն ըստ էու
թ յան հա
մ ա
պ ա
1

Տե՛ս Finlex , Электронный ресурс, – Электрон.

տասխանում և բխում է Մարդու իրա
վունքների եվրոպական կոնվենցիայի
պահանջներից:
Երրորդ՝ թեև ԶԼՄ-ների ազատու
թյուն ը ժող ովրդ ավ ար ակ ան պետ ու
թյան տեղ եկ ատվ ակ ան հաս ար ա
կութ յան անհ րաժ եշտ և պարտ ադ իր
բաղ ադր ատ արրն է, այդ ուհ անդ երձ,
հենց այդ ազատությունն է, որպես ամե
նախոցելին, պահանջում առանձնակի
պաշտպանություն և իրավական կար
գավորում, հատկապես, երբ խնդիրն
առնչվում է պետական իշխանության
մարմ ինն եր ի ոչ իրավ աչ ափ միջ ամ
տությանը: Շատ կարևոր է, որպեսզի
իշխանական մարմիններից լրատվա
միջոցների անկախությունը չհանգեցնի
վերջիններիս ազատության սոցիալա
կան նշանակության և իմաստի աղա
վաղմանը, որպիսիք են որոշ դեպքե
րում՝ անվանարկումը (դիֆամացիա),
զրպարտությունը, վիրավորանքը, ազ
գային, կրոնական և ռասայական ան
հանդ ուրժ ող ակ ան ութ յուն ը և այլն:
Որոշ պետությունների սահմանադրու
թյունները, (ՌԴ, Ուկրաինա, Մոլդովա,
Ղա
զախս
տան և այլն) ԶԼՄ-նե
րի ան
կախության և ազատության ապահով
ման երաշխիքների ամրագրումից բացի
սահմանում են արգելող կամ սահմա
նափակող բնույթի երաշխիքներ, որոն
ցով, մասնավորապես արգելվում է սո
ցիալ ակ ան, ռաս այ ակ ան, կրոն ակ ան
կամ ազգային հողի վրա թշնամանք
կամ ատելություն սերմանող քարոզ
չությունը 2: Նման արգելք պարունա
կող նորմը, ըստ էության, որոշակիորեն
նպաստում է ԶԼՄ-երի արտահայտվելու
ազատության և զանգվածային տեղե
կատվության ազատության սահմաննե
րի կարգավորմանը:
ԶԼՄ-ների անկախության երաշխիք
дан. – Режим доступа: http://www.finex.fi/english/laws/
index.php.
2
Տե՛ս ՌԴ Սահմանադրություն, 1993 թ.,

հոդված 29, կետ 2:
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ները սահմանված են նաև Հայաստա
նի Հանր ապ ետ ութ յան սահմ ան ադ
րությամբ, սակայն խոսքի իրավունքի
ազատությունը մինչև սահմանադրու
թյամբ ամրագրվելը առաջին անգամ
արտացոլվել էր 1991 թ. ՀՀ Անկախու
թյան հռչակագրում: Հռչակագրի 9-րդ
կետով, մասնավորապես սահմանված
է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն
իր տարածքում ապահովում է յուրա
քանչ յուր ի «խ ոսք ի, մամ ուլ ի, խղճ ի
ազատությունը»1: Ուշագրավ է, որ ԶԼՄների գործունեության ազատությունը,
որպես անկախության երաշխիք, սահ
մանադրորեն ամրագրվեց միայն 2005
թ.՝ ՀՀ սահմանադրությունում տեղի ու
նեցած բարեփոխումների արդյունքում
հետևյալ ձևակերպմամբ. «լրատվամի
ջոցների և տեղեկատվական այլ միջոց
ների ազատությունը երաշխավորվում
է 2»: Ներկ այ ումս ՀՀ սահմ ան ադր ու
թյամբ ամրագրված ԶԼՄ-ների երաշ
խիքների շարքում առաջնայինն է խոս
քի (արտահայտվելու) ազատությունը,
որը, բացի անհատի խոսքի իրավուն
քից երաշխավորում է հաղորդակցային
ոլորտի զանգվածային տեղեկատվու
թյան ազատությունը, մամուլի և մյուս
լրատվամիջոցների ազատությունը:
Այս առումով՝ անհրաժեշտ ենք հա
մարում առավել հանգամանորեն ան
դրադառնալ ԶԼՄ-ների կարևորագույն
երաշխիքի՝ խոսքի ազատության իրա
վունքի սահմանադրաիրավական նոր
մի բովանդակությանը:
Խոսքի ազատությունը ամրագրված
է ՀՀ Սահմանադրության 27.1 հոդվա
ծում, և սահմանում է յուրաքանչյուր
անձի ազատ արտահայտվելու իրա
վունքը: Միևնույն ժամանակ այն հան
դես է գալիս որպես արտահայտվելու
ազատության բոլոր ձևերի պաշտպա
1
Տե՛ս ՀՀ Անկախության հռչակագիր, 1991 թ.
կետ 9:
2 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն. 1995թ. հոդված 27
կետ 3:

նություն, այդ թվում՝ խոսքի ազատու
թյան, կարծիքի և տեղեկատվության
ազատության պաշտպանության երաշ
խիք: Այս նորմում խտացված են արտա
հայտվելու իրավունքի սահմանադրա
կան բոլոր ազատությունները՝ խոսքի,
կարծ իք ի, համ ոզմ ունք ի, տեղ եկ ատ
վության, զանգվածային տեղեկատվու
թյան և այլն, որոնք գտնվում են միաս
նության և սերտ փոխկապվածության
մեջ, ունեն հավասարաչափ մեծ նշանա
կություն և չեն կարող կիրառվել առանց
հաշվի առնելու նրանց միջև համակար
գային կապը3: Մյուս կողմից՝ ԶԼՄ-նե
րի անկախության սահմանադրական
երաշխ իքն եր ի շարք ին են դասվ ում
նաև գաղ ափ ար ախ ոս ակ ան բազմ ա
կարծությունը, կարծիքների բազմազա
նությունը, սեփական համոզմունքներ
ունենալու, մտքի, խղճի և կրոնի ազա
տությունը4՝ որպես ընդհանուր ուղղվա
ծության բնույթի երաշխիքներ:
Ինչպես խոսքի ազատությունը, այն
պես էլ մա
մու
լի և մյուս լրատ
վա
մի
ջոցների ազատությունը5 նույն
պես իր
արտահայտությունն է գտել ՀՀ սահմա
նադրությունում՝ 2005 թ. սահմանադ
րական բարեփոխումների արդյունքում,
որով երաշխավորվեցին տեղեկատվա
կան, կրթական, մշակութային և ժաման
ցային բնույթի հաղորդումների բազ
մազ ան ութ յունն ապահ ով ող անկ ախ
հանրային լրատվամիջոցների առկայու
թյունը և գործունեությունը6: Հոդվածի
բովանդակությունից երևում է, որ սահ
մանադրական այս երաշխիքի հիմքում
ընկած է պետության կամ իրավասու
պետական մարմնի համապատասխան
պարտ ավ որ ութ յուն ը՝ ստեղծ ել ան
կախ մարմին՝ հանրային հետաքրքրու
թյուն ներկայացնող տեղեկատվության
3 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություն
ներ: 2010 թ. էջ 304:
4
Տե՛ս ՀՀՍահմանադրություն հոդվածներ 7,

26,27:
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5
6

Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն հոդված. 27:
Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 27. 4:

ապահովման նպատակով, և որի կող
նորոշվածությունն այսուհետև ուղղված
կլինի ոչ թե մասնավոր, այլ հանրային
շահերի լուսաբանմանը: Դրանով հան
դերձ, պետությունը նման պարտավո
րություն ստանձնելով, միևնույն ժա
մանակ պարտավորվում է չմիջամտել
հետագայում այդ մարմնի գործունեու
թյանը, ինչը հանդիսանում է և արդյու
նավետ երաշխիք, և պոզիտիվ պարտա
վորություն՝ ԶԼՄ-ների անկախությունն
ապահովելու համար: Այս առումով ՀՀ
սահմանադրական դատարանը դեռևս
2001 թ. հունվարի 11-ի ՍԴՈ-278 որոշ
մամբ (մինչև սահմանադրական բարե
փոխումները) արտահայտել է հետևյալ
իրավական դիրքորոշումը, որում, մաս
նավորապես, նշվում էր, որ միջազ
գային մի շարք կարևոր փաստաթղթեր
(ՄԻԵԿ-ը, Մարդու իրավունքների հա
մընդհանուր հռչակագիրը, Քաղաքա
ցիական և քաղաքական իրավունքների
մասին դաշնագիրը և այլն), «որոնցում
ամրագրված են յուրաքանչյուրի՝ ազա
տոր են արտահայտվ ելու, այդ թվում
սեփական կարծիք ունենալու, տեղե
կություններ և գաղափարներ ստանա
լու և տարածելու ազատությունները,
դրանց իրականացման կարևոր երաշ
խիք են դիտում պետական մարմինների
միջամտության բացառումը»1: Այս գա
ղափարն իր հետագա զարգացումն ու
կոնկրետացումն է գտել սահմանադրա
կան մեկ այլ դրույթում, համաձայն որի՝
«Հ եռ արձ ակվ ող լրատվ ամ իջ ոցն եր ի
ազատության, անկախության և բազ
մազանության ապահովման նպատակ
ներից ելնելով՝ օրենքով ստեղծվում է
անկախ պետական մարմին…» 2, ինչի
վեր աբ եր յալ Սահմ ան ադր ակ ան դա
տարանը նույնպես կայացրել է որոշում
(2007 թ. փետր
վա
րի 16-ին ՍԴՈ-678
որոշումը): Համաձայն այդ որոշման՝
1 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2001 թ.
հունվարի 11-ի ՍԴՈ-278 որոշումը:
2 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 83.2:

ԶԼՄ-ներն իրենց գործառույթներն իրա
կանացնելիս, մասնավորապես՝ հեռուս
տահաղորդումների և ծրագրերի պատ
րաստման, կազմման և թողարկման,
այդ հաղորդումների ուղղվածությունը
որոշելու հարցերում միանգամայն ինք
նուրույն են և օժտված են գործելակեր
պի ազատությամբ, ինչպես նաև ազատ
են որևէ պետական մարմնի ազդեցու
թյունից կամ միջամտությունից: Նշված
սահմանադրաիրավական երաշխիքը,
կարծում ենք, համահունչ է և բխում է
Եվր ոպ այի խորհրդ ի Նախ ար արն եր ի
Կոմ իտ եի ՝ Հանր ային հեռ արձ ակմ ան
անկախության երաշխիքների վերաբե
րյալ թիվ R (96) հանձնարարականից,
որում ուղղակիորեն կոչ է արվում ԵԽ
անդամ պետություններին երաշխավո
րել հանրային ռադիոհեռարձակումների
անկախությունը՝ ապահովելով խմբագ
րական, ծրագրային և կառուցակար
գային ինքնուրույնությունը3: Միևնույն
ժամանակ, պետք է նշել, որ այս ամենը
չի խոչընդոտում տեղեկատվական-հա
ղորդակցային ոլորտում լիցենզավոր
ման համակարգի կիրառումը4, ինչպես
նաև հասարակության և պետության
օրինական շահերից ելնելով օրենքով
նախատեսված սահմանափակումների
և արգելքների սահմանումը5:
Այսպիսով՝ ՀՀ սահմանադրությամբ
ամրագրված լրատվամիջոցների ան
կախության հիմնական երաշխիքներն
են՝ խոսք ի ազատ ութ յուն ը, մտք ի և
կարծիքների ազատությունը, համոզ
մունքների ազատությունը, զանգվա
ծային տեղեկատվության ազատությու
նը, լրատվամիջոցների գործունեության
ազատությունը, ԶԼՄ-ների անկախու
թյունը պետական մարմնի ոչ իրավա
3 Տե՛ս Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների Կո
միտեի՝ Հանրային հեռարձակման անկախության
երաշխիքների վերաբերյալ թիվ R (96) հանձնարա
րականը, 1996 թ. սեպտեմբերի 11:
4 Տե՛ս ՀՀ օրենքը Զանգվածային լրատվության
մասին, 13.12.2003 թ. հոդված 4 կետ 2:
5 Տե՛ս ՀՀ օրենքը Զանգվածային լրատվության
մասին, 13.12.2003 թ. հոդված 7:
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չափ միջամտությունից, օրենքի հիման
վրա անկախ պետական մարմնի ստեղ
ծումը, բազմակարծությունը: Միևնույն
ժամ ան ակ ՀՀ սահմ ան ադր ութ յամբ
սահմանված են որոշակի սահմանա
փակումներ և արգելքներ, որոնք մաս
նավորապես ուղղված են լրատվամի
ջոցների տեղեկատվություն տարածելու
ազատությանը, իրադարձությունները
լուսաբանելու ազատությանը, սակայն
պայմանով, եթե դա «անհրաժեշտ է
ժող ովրդ ավ ար ակ ան հաս ար ակ ու
թյունում պետական անվտանգության,
հասարակական կարգի պահպանման,
հանց ագ ործ ութ յունն եր ի կանխմ ան,
հանրության առողջության ու բարոյա
կանության, այլոց սահմանադրական
իրավունքների և ազատ ութ յունների,
պատվի և բարի համբավի պաշտպա
նության համար»1:
ՀՀ սահամանադրաիրավական նոր
մերի շրջանակներից, սակայն, դուրս է
մնացել գրաքննության արգելքը, որը
ԶԼՄ-ների անկախության համար, կա
րել ի է ասել, ամեն ասկզբ ունք ային
նշանակություն ունեցող երաշխիքն է:
ՀՀ Սահմ ան ադր ութ յան 27 հոդվ ած ի
3 մասով երաշխավորված լրատվա
միջ ոցն եր ի ազատ ութ յան բով անդ ա
կության հիմքում ընկած է ԶԼՄ-ների
ազատությունը գրաքննությունից և ան
կախությունը կառավարությունից: Այս
առումով գրաքննության արգելքը սահ
մանափակող, արգելող բնույթի երաշ
խիք է: Սակայն գրաքննությունն արգե
լող նորմը ուղղակիորեն նախատեսված
չէ ՀՀ Սահմանադրությամբ՝ ի տարբե
րութ յուն ժող որդ ավ ար ակ ան զգալ ի
թվով պետությունների, որտեղ խոսքի
իրավունքը և գրաքննության արգելքը
սահմանադրորեն ամրագրված երաշ
խիքն եր են: Գրաքնն ութ յան արգ ել
մամբ, որպես կանոն, սահմանափակ
վում են գաղափարները, կարծիքները,
տեղեկատվություն ստանալու և տարա
1

Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 43:

ծելու ազատությունը, վերահսկվում են
տեղեկատվական հոսքերը, նյութերը և
հաղորդագրությունները: Ինչևիցե, թեև
գրաքննության արգելումը սահմանված
է ՀՀ գործող ԶԼՄ-ների մասին օրենքով2,
կարծում ենք, առավել նպատակահար
մար կլիներ վերջինիս սահմանադրա
կան ամրագրումը՝ որպես ելակետային
և հիմնարար նշանակություն ունեցող
դրույ
թի: Այս առու
մով, տե
ղին է որոշ
հեղ ին ակն եր ի կարծ իքն այն մաս ին,
որ «զանգվածային տեղեկատվության
երաշխիքը` գրաքննության արգելքն է»3:
ԶԼՄ-ների անկախության երաշխիք
ների համակարգում առանձնահատուկ
տեղ են զբաղեցնում ԶԼՄ-ների ազա
տությունը և խոսքի իրավունքը: Նախ
և առաջ «ԶԼՄ-ների ազատությունը» և
«ԶԼՄ-ների անկախությունը» իրավա
կան կատեգորիաներ են, որոնք ունեն
որոշակի ընդհանրություններ և տարբե
րություններ:
Ընդհ ան ուր առմ ամբ, ԶԼՄ-ներ ի
ազատ ութ յուն ը՝ որպ ես սահմ ան ադ
րաիր ավ ակ ան կատ եգ որ իա , մեկն ա
բանվում է ինչպես լայն, այնպես էլ նեղ
իմաստով: Լայն իմաստով՝ ԶԼՄ-ների
ազատությունն իրենից ներկայացնում
է ընդհանուր իրավական ռեժիմ, նեղ
իմաստ ով՝ ԶԼՄ-ներ ի ազատ ութ յուն ը
դիտարկվում է որպես սահմանադրաի
րավական երաշխիք (կամ սկզբունք):
ԶԼՄ-ների ազատության հասկացու
թյան առավել լայն մեկնաբանությունը
տրված է Վ.Մակլակովի և Բ. Ստրաշու
նի աշխատություններում, համաձայն
որի՝ ԶԼՄ-ների ազատությունը իրա
վունքների և ազատությունների ամ
բող
ջա
կան հա
մա
կարգ է, որն իր մեջ
ընդգ րկ ում է խոսք ի ազատ ություն ը,
կարծիքի արտահայտման ազատությու
նը, մամուլի և մյուս լրատվամիջոցների
2
Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
Զանգվածային լրատվության մասին. 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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ազատությունը, տեղեկություններ տա
րած ել ու ազատ ութ յուն ը 1: «ԶԼՄ-ներ ի
ազատության» նման մեկնաբանությու
նից հետևում է, որ, առաջին՝ ԶԼՄ-ների
ազատությունը այնպ իսի իրավ ական
ռեժիմ է, որն իրենից ներկայացնում է
սուբյեկտիվ իրավունքների, պոզիտիվ
պարտ ավ որ ութ յունն եր ի (որ ոշ դեպ
քերում նաև նեգատիվ) սահմանափա
կումների, սահմանների, արգելքների
ամբ ողջ ութ յուն: Երկր որդ՝ ԶԼՄ-ներ ի
ազատության իրավունքների և պար
տավորությունների բովանդակության
հիմքում ընկած են ԶԼՄ-ների անկախու
թյան հետևյալ երաշխիքները (ԶԼՄ-ների
ազատության իրավազորությունները).
խոսքի (արտահայտվելու) ազատությու
նը, մամուլի և մյուս լրատվամիջոցների
ազատությունը, լրատվամիջոցի գոր
ծունեության ազատությունը, ԶԼՄ-ների
բազմակարծությունը, ԶԼՄ-ների տեղե
կատվություն ստանալու և տարածելու
ազատությունը, տեղեկատվական այլ
միջ ոցն եր ի ազատ ութ յուն ը, ԶԼՄ-նե
րի ինքնակարգավորումը, լրագրողնե
րի ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը,
ԶԼՄ-ների խմբագրական ինքնուրույ
նությունը և այլն:
Երրորդ՝ կարևոր է իրավունքների և
պարտականությունների փոխհարաբե
րակցությունը և փոխպայմանավորվա
ծությունը: Սուբյեկտիվ իրավունքների
իրականացումը հաճախ պայմանավոր
ված է համապատասխան լիազորու
թյուններով օժտված անձանց պոզիտիվ
պարտավորությունների կատարմամբ.
(պետական մարմնի կամ պաշտոնատար
անձի կողմից անհատի դիմումի կամ
հարցման հիման վրա տեղեկատվու
թյան տրամադրումը, պետական մար
մինների կողմից բնակչությանն իրա
զեկելու պարտավորությունը և այլն): Ի
ապահովումն այս ամենի, օտարերկրյա

պետությունների օրենսդրություններում
ակտիվորեն զարգանում և կիրառվում
են տեղեկատվության մատչելիությունն
ապահովող և տեղեկատվության տրա
մադրման կարգը սահմանող իրավադ
րույթները: Մասնավորապես լայնորեն
տարածված է առավելագույն հրապա
րակայնության սկզբունքը, որը միևնույն
ժամանակ տեղեկատվության ազատու
թյան երաշխիք է և դրսևորվում է պե
տական մարմինների կողմից հանրու
թյանը տեղեկություններ տրամադրելու
պարտավորությամբ2:
Ցավոք, այսօր ՀՀ-ում ակտիվ հրա
պար ակ այն ութ յան սկզբ ունք ը դեռևս
բավ ար ար չափ ով արտ աց ոլվ ած չէ
պետական իշխանության մարմինների
գործողություններում:
Չորրորդ՝ ԶԼՄ-ների ազատությունը,
որպես իրավունքների և երաշխիքնե
րի ամբողջություն, իրացվում է համա
պատասխան գործառույթների և իրա
վազորությունների միջոցով, որոնցով
սահմ անվ ում է լրատվ ամ իջ ոցն եր ի
գործ ուն եո ւթ յան ազատ ութ յան սահ
մանները և հնարավորությունները: Այդ
ազատությունը ներառում է զանգվա
ծային տեղ եկ ատվ ութ յուն փնտր ել ու,
հավաքելու, ստանալու, արտադրելու,
տարածելու ազատությունը, որոնց մի
ջոցով արտադրվում և թողարկվում են
նյութեր, նորություններ, ինչպես նաև
հրապարակվում և տարածվում օրեն
քով չարգ ելվ ած ցանկ աց ած բնույթ ի
տեղեկատվություն:
ԶԼՄ-ներ ի ազատ ութ յանն առնչ
վող կարևոր խնդիրներից է ԶԼՄ-ների
ազատության սահմաններին վերաբե
րող հարցը: ԶԼՄ-ների ազատությու
նը՝ որպես հասարակական և սոցիա
լական տեղեկատվություն փնտրելու,
հավաքելու, ստանալու, պահպանելու,
մշակելու, փոխանցելու և տարածելու

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

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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ազատություն, ինչպես արդեն նշվեց,
չի կարող լինել բացարձակ: Այդ սահ
մանն եր ը նախ ատ եսվ ած են գործ ող
օրենսդր ութ յամբ, որոնց խախտմ ան
դեպքում առաջանում է օրենքով սահ
մանված պատասխանատվություն: Այդ
սահմանների խախտմամբ տարածված
տեղեկատվությունը, փոխակերպվում
և վե
րած
վում է ակն
հայտ կեղծ կամ
ոչ հավաստի տեղեկատվության, որի
տար ած ում ը, առավ ել ևս՝ իրաց ում ը
իրական վտանգ է ներկայացնում ան
հատի, հասարակության և պետության
շահերին: Իր հերթին, ԶԼՄ-ների կողմից
ազատության ոչ ճիշտ ընկալումն ու գի
տակցումը, ինչպես և այդ ազատության
ոչ պատշաճ իրացումը, կարող է հան
գեցնել ամենաթողության: Այս առումով
ԶԼՄ-ների ազատության սահմանների
օրենսդրական կարգավորումը ավելի
քան անհրաժեշտ է և պարտադիր բո
լոր ժողովրդավարական պետություն
ներում, ընդ որում նախընտրելի է այդ
նորմերի սահմանադրորեն ամրագրու
մը՝ որպես սահմանափակող բնույթի
երաշխիքիներ:
Այդուհանդերձ, ԶԼՄ-ների ազատու
թյունը ուղղված է քաղաքացիների հա
վաստի և օբյեկտիվ տեղեկատվություն
ստանալու իրավունքին: Հենց դա էլ
ԶԼՄ-ների ազատության սոցիալական
նշանակությունն է: Հետևապես, կան
խապես կեղծ տեղեկատվության տա
րածումը, այսինքն՝ ապատեղեկատվու
թյունը, իրենից ներկայացնում է ոչ թե
լրատվամիջոցների ազատության սահ
մանափակում, այլ տվյալ սկզբունքի
իրական իմաստի աղավաղում:
ԶԼՄ-ներ ի ազատ ութ յուն ը նեղ
իմաստ ով սահմ ան ադր աիր ավ ակ ան
սկզբունք է՝ հիմնարար և ղեկավար
գաղափար, որով որոշվում է տեղե
կատվական իրավունքների և զանգ
վածային տեղեկատվության իրավա
կան կարգավորման ուղղվածությունը:
Տվյալ սկզբունքն ուղղակիորեն արտա
հայտվում է գործող օրենսդրությամբ

նախատեսված սուբյեկտիվ իրավունք
ներ ում, որոնց իրացմամբ ապահ ով
վում է տեղեկատվության ազատ տա
րածումը: Դրանք են՝ տեղեկատվության
փնտրելը, ստանալը, մշակելը, փոխան
ցելը, արտադրելը, հրապարակելը և
այլն: Բացի այդ, զանգվածային տեղե
կատվության ազատությունը իրավա
կան պետությունում՝ որպես ԶԼՄ-ների
կարևորագույն երաշխիք և բոլոր տե
սակների լրատվամիջոցների գործունե
ության գլխավոր սկզբունք, սերտորեն
կապված է տեղեկատվական անվտան
գության և ազգային անվտանգության
հետ1:
Այսպ իս ով՝ զանգվ ած ային տեղ ե
կատվության ազատությամբ, որը միև
նույն ժամանակ նաև տեղեկատվական
անվտանգության հիմնական երաշխիք
է, ապահովվում է՝
1) քաղ աք աց ին եր ի ամբ ողջ ակ ան,
համակողմանի և օբյեկտիվ տեղեկատ
վություն ստանալու իրավունքը,
2) հասարակական գիտակցության
պաշտպանությունը քարոզչությունից և
այլ բացասական ազդեցություններից,
3) սոց իալ ակ ան համ ակ արգ եր ում
տեղեկատվության կուտակմանը, նո
րացմանը, փոխանցմանը և իրացմանը:
Այսպիսով՝ որպես իրավական կա
տեգորիա՝ «ԶԼՄ-ների ազատությունը»
սահմանադրությամբ երաշխավորված
և օրենքով ամրագրված, անսահմանա
փակ թվով անձանց ուղղված սոցիալա
կան նշանակության տեղեկատվություն
փնտր ել ու, ստան ալ ու, փոխ անց ել ու
և տար ած ել ու հնար ավ որ ութ յունն է,
որոնց իրականացումը հաճախ պայ
մանավորված է օրենսդրությամբ սահ
մանված այնպիսի սահմանափակում
նե
րի հետ, որոնք ան
հրա
ժեշտ են այլ
անձանց իրավունքների և օրինական
շահերի պաշտպանության, պետական
անվ տանգ ութ յան, հաս ար ակ ակ ան
1
Տե՛ս Федотов М. А.
журналистики. 2002 стр 26 .
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основы

կարգի պաշտպանության նպատակով:
ԶԼՄ-ների ազատությունից անհրա
ժեշտ է տարբերել ԶԼՄ-ների անկա
խությունը: Ինչպես արդեն նշվեց, այս
երկու կատեգորիաները ունեն ինչպես
ընդհանուր, այնպես էլ տարբեր հատ
կան իշն եր: Սով որ աբ ար, երբ խոսք ը
գնում է ԶԼՄ-ների անկախության մա
սին, ապա դիտարկվում է վերջիններիս
անկախությունը պետական իշխանու
թյունից, չնայած, որ «լրատվամիջոցնե
րը կարող են կախվածության մեջ լինել
նաև խմբագրություններից, ԶԼՄ հիմ
նադիրներից, խմբագրական կոլեկտի
վից, և երբեմն էլ, նաև հրատարակված
նյութերի «հերոսներից»»1: Հետևաբար,
ԶԼՄ-ների անկախությունը, ինչպես ԶԼՄ
ազատությունը չի կարող լինել բացար
ձակ, այն նույնպես կրում է հարաբերա
կան բնույթ: Այս իմաստով, Մ. Ֆեդոտո
վը «ԶԼՄ-ներ» եզրույթը գործածելիս
առաջարկում է վերջինից չտարանջա
տել «անկախ» եզրույթը, իսկ «խոսքի
ազատությունը» ԶԼՄ-ների ենթատեքս
տում դիտարկել որպես ժողովրդավա
րական ԶԼՄ-ների հիմնական երաշխիք:
Բացի դրանից՝ անկախ ԶԼՄ-ների գո
յությունը պարտադիր է, քանի որ խոսքի
իրավունքը ազգային անվտանգության
երաշխիքն է 2: Հակառակ դեպքում, եթե
ԶԼՄ-ները կախվածության մեջ լինեն
պետական մարմիններից, դրանք մի
անշանակ և անպայմանորեն կվերած
վեն իրական սպառնալիքի ազգային
անվ տանգ ութ յան համ ար: Հետև ա
պես, ԶԼՄ-ների անկախության կարևոր
երաշխիքներ են նաև ԶԼՄ-ների ազատ
լինելը գրաքննությունից և անկախու
թյունը պետական մարմնի միջամտու
թյունից:
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.

Այդ ուհ անդ երձ, կան խնդ իրն եր,
որոնք բխում են խոս
քի ազատության
սահմանների ոչ հստակ օրենսդրական
կարգ ավ որ ում ից և այդ պատճ առ ով
իրենց հիմքում կրում են լրացուցիչ սո
ցիալական ռիսկեր: Այս առումով նշենք,
որ ժամանակակից պետություններում
ձևավորվել են ԶԼՄ-ների և պետության
փոխհարաբերությունների երեք ձևա
չափեր (մոդելներ): Առաջինը, այսպես
կոչված՝ «գաղափարների ազատ շու
կան» է, համաձայն որի՝ պետության
գլխավոր խնդիրն է ապահովել քաղա
քացիների անարգել տեղեկատվություն
ստանալու իրավունքը: Այդ իրավունքը
ենթադրում է ԶԼՄ-ների կողմից իշխա
նություններին քննադատելու անպատ
ժելիություն, պետական սահմաններից
դուրս լրատվամիջոցներով տարածվող
նյութերի ազատություն, գրաքննության
բացակայություն և լրագրողների ազա
տության երաշխիքների հաստատում:
ԶԼՄ-ների և պետության փոխհա
րաբերությունների երկրորդ ձևաչափը
վեր աբ եր ում է պատ ասխ ան ատվ ու
թյան ինստիտուտին: Մասնավորապես,
խոսքը գնում է ԶԼՄ-ների և պետության
փոխհարաբերությունների ընթացքում
առաջացած սոցիալական պատասխա
նատվության մասին, որով նախատես
վում է որոշակի պարտավորություն
ների կատարում հանրության առջև, և
որը պետք է համապատասխանի տե
ղեկատվության օբյեկտիվ փոխանցման
չափանիշներին, տեղեկատվության հա
վաստիությանն ու իսկությանը: Այդու
հանդերձ, պետությունը պետք է ապա
հովի ԶԼՄ-ների բազմակարծությունը,
թեև միևնույն ժամանակ հասարակա
կան կարգի անվտանգության նկատա
ռումներից ելնելով, ապահովվում է նաև
ԶԼՄ-ների գործունեությանը միջամտե
լու հնարավորություն: Իրենց հերթին,
սակայն, ԶԼՄ-ները նունպես կրում եմ
սոցիալական պատասխանատվություն,
մասնավորապես՝ իրենց գործունեու
թյամբ չպետք է առաջացնեն բացասա
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կան հետևանքներ հանրության համար,
պետք է խուսափեն և զերծ մնան այն
պիսի տեղեկատվություն տարածելուց,
որը կառաջացնի խուճապ և տագնապ
բնակչության միջև և այլն: Երրորդ ձևա
չափը ԶԼՄ-ների և պետության փոխհա
րաբերությունների «ժողովրդավարա
կան ներկայացուցչությունն» է: Այստեղ
հիմնական շեշտը դրվում է ԶԼՄ-ներով
տարածվող նյութերի բովանդակության
վրա, իշխ ան ութ յունն եր ի բյուր ոկր ա
տական հսկողությունից ազատության,
ինչպես նաև ԶԼՄ-ների՝ որպես սոցիա
լական, մշակութային-լուսավորչական,
և ոչ թե կոմերցիոն ինստիտուտի նշա
նակության վրա1:
Այսպիսով՝ ԶԼՄ-ների անկախության
սահմանադրաիրավական երաշխիքնե
րը սահմանադրությամբ սահմանված
միջոցների և պայմանների համակցու
թյուն է, որոնցով ապահովվում է ԶԼՄների ազատությունն ու անկախությու
նը, ինչպես նաև այնպիսի իրավական
միջ ոցն եր ի ամբ ողջ ութ յուն, որոնց ով
ապահովվում և իրացվում են ԶԼՄ-ների
իրավունքները և ստեղծվում են ԶԼՄներ ի ազատ ութ յան, իրավ ունքն եր ի
պաշտպանության և պատասխանատ
վության ապահովման արդյունավետ
մեխանիզմներ: Բնորոշումից երևում է,
որ ԶԼՄ-ների անկախությունը և ազա
տությունը, ինչպես նաև իրավունքների
իրականացումը ամրագրված են Սահ
ման ադր ութ յամբ համ ապ ատ ասխ ան
երաշխիքների միջոցով, որոնք իրենց
համ ակց ութ յամբ ԶԼՄ-ներ ի անկ ա
խության համար ունեն սկզբունքային
նշանակություն: Երկրորդ՝ սահմանադ
րաիրավական այդ նորմերը ԶԼՄ-ների
ազատության և անկախութ յան հիմ
քում ընկած առաջնային, ելակետային և

հիմնարար սկզբունքներ են և, երրորդ՝
ԶԼՄ-ներ ի սահմ ան ադր ակ ան երաշ
խիքների միջոցով իրացվում են ԶԼՄների իրավունքները և ազատություննե
րը, ապահովվում պաշտպանությունը և
պատասխանատվությունը, և այդ նպա
տակով ստեղծվում են համապատաս
խան մեխանիզմներ:
Ժողովրդավարությունը և լրատ
վամիջոցները միմյանցով պայմանա
վորված և անխզելիորեն փոխկապված
կատեգորիաներ են: Ժողովրդավարու
թյան հիմքում ընկած են այն հիմնարար
սկզբունքները, որոնք կանխորոշում են
ԶԼՄ-ների ազատ և անխոչընդոտ գոր
ծուն եո ւթ յուն ը: Միևն ույն ժամ ան ակ,
ազատ ԶԼՄ-ները իրենց հիմքում պետք
է ունենան օրենքով սահմանված հա
մապ ատ աս ախ ան իրավ ակ ան երաշ
խիքներ, առանց որոնց չի կարող կայա
նալ քաղաքացիական հասարակություն
և լինել իրական ժողովրդավարություն:
ԶԼՄ-ների իրավական կարգավիճակի և
գործունեության ազատության և անկա
խության երաշխավոր է պետությունը,
որը, մի կողմից` զերծ է մնում որևէ մի
ջամտությունից ԶԼՄ-ների գործառույթ
ներում, մյուս կողմից` Սահմանադրու
թյան մեջ և օրենքներում ամրագրում է
ժողովրդավարության սկզբունքներ և
երաշխիքներ, և այդպիսով` երաշխա
վորում ԶԼՄ-ների ազատ գործունեու
թյունը:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
28.03.2015

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.
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ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ СМИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В РА

ЛИЛИТ ХАРАТЯН
Национальная академия наук РА, Международный научно - образовательный центр,
юрисконсульт Института философии, социологии и права, соискатель

СМИ и демократия тесно взаимосвязанные и неотделимые друг от друга категории. В
своей деятельности СМИ руководствуются основополагающими принципами, составляющи
еми основу демократии, которые предусмотривают соответствующие правовые гарантии и
предпосылки. В свою очередь, гарантии являются основой функционирования СМИ, залогом
демократического государства и становления гражданского общества. Государство, выступая
в качестве гаранта свободы СМИ, с одной стороны, принимает на себя обязательство не вме
шиваться в деятельность СМИ, с другой- издает законы и правовые акты, гарантирующие
независимость и защиту СМИ.
Дата представления статьи: 28.03.2015

THE CONCEPT OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES OF
MASS MEDIA INDEPENDENCE AND ITS PECULIARITIES IN ARMENIA

LILIT KHARATYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences of the Republic of
Armenia, Legal advisor, LecturerApplicant at the Institute of Law and Philosophy

Mass media and democracy are interrelated and inseparable categories.
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
turn, are the basis for the functioning of mass media, the key to a democratic state and civil society
formation. The state, acting as a guarantor of freedom of the media, on the one hand, assumes a
liability not to interfere in the activities of mass media, and on the other hand- passes laws and
legal acts guaranteeing the independence and protection of mass media
Article submission date: 28.03.2015
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ԽԱՉԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ

ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Աշխատանքը նվիրված է Հայաստա
նի խորհրդային ժամանակաշրջանում
համաներման ու ներման իրավական
ինստիտուտների կայացման ու զար
գացմ ան առանձն ահ ատկ ութ յունն եր ի
ուսումնասիրությանը: Այդ ինստիտուտ
ների իրականացումը նախատեսված է
եղել և՛ ԽՍՀՄ, և՛ Խորհրդային Հայաս
տանի Սահմանադրություններով:
Պատմահամեմատական վերլուծու
թյունների արդյունքներով հեղինակը
եկել է այն եզրահանգման, որ Հայաս
տանի խորհրդային ժամանակաշրջա
նում համաներման և ներման իրա
վական ինստիտուտների գոյությունը
պայմանավորված է եղել դրանց հասա
րակական-դաս ակարգ ային նպատ ա
կահարմարությամբ ու անհրաժեշտու
թյամբ, խորհրդային սոցիալիստական
մարդ ասիրության սկզբունքի իրաց
մամբ, մարդու նկատմամբ մեծահոգու
թյան ու հավատի դրսևորմամբ, և այն
համոզմունքով, որ մարդն, ի վերջո,
ուղղման ու վերադաստիարակության
ենթակա սուբյեկտ է նույնիսկ այն դեպ
քում, երբ ինքը կամ հանցագործություն
է կատարել, կամ կատարված հանցա
գործությունների համար արդեն կրում է
պատիժ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տութ յունն եր՝ համարերում, ներում,
Հայաստանի խորհրդային ժամանա
կաշրջան, պատմահամեմատական վեր
լուծություն:
Հայաստանի խորհրդային ժամանա
կաշրջանում համաներման ու ներման
իրավական ինստիտուտների կայաց
ման ու զար
գաց
ման ըն
թացքն եղել է

առանձնահաատուկ այն առումով, որ և
Հայաստանի պարագայում, և մյուս հան
րապետությունների համար, այդ ինս
տիտուտներին առնչվող որոշումներն ու
հրահանգները ընդունվում էին կենտրո
նում և միայն տեղերում էին կազմակեր
պում դրանց կատարման ընթացքը [1, էջ
5]:
Համաներման ակտերի և ներման
ինստիտուտի իրականացումը նախա
տեսված էր ԽՍՀՄ և Խորհրդային Հա
յաստ ան ի Սահմ ան ադր ութ յունն եր ով:
Ընդ որում, եթե խորհրդային կարգերի
իշխանության առաջին տարիներին հա
մաներման և ներման իրավունքը պատ
կանում էր Խորհրդային Հայաստանին,
ապա ԽՍՀՄ կազմավորումից հետո այդ
իրավունքը վերապահվեց ԽՍՀՄ կենտ
րոնական իշխանություններին:
Այս առթիվ առաջին դեկրետներից
անհրաժեշտ է կարևորել 1921 թվակա
նի ապրիլին Հայաստանի հեղկոմի կող
մից ընդունված դեկրետները՝ քաղաքա
կան հանցագործներին ներում շնորհելու
մասին: Դրանք կարևոր նշանակություն
ունեցան երկրում տիրող քաղաքական
իրավիճակը մեղմացնելու և դրա հետ
ևանքները վերացնելու տեսանկյունից,
ինչպես նաև դրական ազդեցություն ու
նեցավ քաղաքացիական բնակչության
արտագաղթի դադարեցման վրա [2, էջ
7]:
Հայաստանի հեղկոմի 1921 թվակա
նի ապրիլի 10-ի դեկրետով Հայաստա
նի բոլոր գյուղացիներին, արևմտահայ
գաղթականներին, աշխատավոր մտա
վորականությանը, նրանց, ովքեր այս
կամ այն ձևով մասնակցել և մասնակ
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ցում են հակահեղափոխական շարժմա
նը, հայտարարվեց, որ ՛՛… խորհրդային
իշխանությունը լիակատար մոռացու
թյան է տալիս Հայաստանի բանվորների
և գյուղացիների հանդեպ նրանց կատա
րած հանցանքը հակահեղափոխական
շարժման մեջ [2, էջ 11], ինչը հիմք հան
դիսացավ նրանց բոլորին աշխատանքի
ներգրավելու [2, էջ 12]: Այդ դեկրետով՝
համաներումը չէր տարածվում «հա
կահ եղափոխ ականների, հանց ագ ործ
ղեկավարների, արտակարգ հանձնա
ժողովի կոլեգիայի, բարձրաստիճան
հրամանատարական կազմի և խմբա
պետերի վրա»:
Այդ ժամանակաշրջանի հաջորդ կար
ևոր համաներման ակտն ընդունվեց 1921
թվականի ապրիլի 23-ի երկրորդ դեկ
րետով «Ընդհանուր ներման մասին»
վերտառությամբ, որով վերացվեցին
առաջին դեկրետով արված սահմա
նափակումները, և դրանով համանե
րումը կրեց համընդհանուր բնույթ [2,
էջ 21]: Ընդ որում, ինչպես արդարացի
որեն նշում են հայ պատմաբանները.
«համաներումը կարևոր նշանակություն
ունեցավ արտագաղթի ուղին բռնած
հազարավոր հայ մարդկանց կես ճա
նապարհից հայրենիք վերադարձնելու
կամ Զանգեզուրից գաղթը կանխելու
համար, այն դեպքում, որ այդ ժամանակ
փախստական դարձած քաղաքացիների
ու զինվորականների ընդհանուր թվա
քանակն անցնում էր 10 հազարից» [1, էջ
376]:
Խորհրդային ժամանակաշրջանում
համաներման և ներման ակտեր միշտ
էլ ընդունվել են: Դրանց ընդունման ու
կիրառման սկզբունքները թեև օրենսդ
րությամբ նախանշված ու սահմանված
չէ
ին, սա
կայն հա
վաս
տի էր այն, որ
դրանք հանդիսացել են պետական իշ
խանության բարձրագույն մարմինների
օրինաչափ գործունեության յուրատիպ
արտահայտությունը և մենաշնորհը:
Խորհրդային իշխանության օրենսդ
րությամբ ինչպես համաներման ակտերը,

այնպես էլ համաներման ակտերը կիրառ
վում էին ցանկացած հանցագործության
մասով և յուրաքանչյուր դատապարտյա
լի նկատմամբ: Ընդ որում, նշանակություն
չուներ այն հանգամանքը, թե կատարված
արարքը ինչ աստիճանի էր, կամ արարք
կատարողը առաջին անգամ էր դատա
պարտվել, թե առանձնապես վտանգա
վոր հանցագործությունների ռեցիդիվ
էր հանդիսանում: Այսպիսի մոտեցումը
առանձնահատուկ սկզբունք էր, սակայն
իրավակիրառ պրակտիկայում այդ ակ
տերը, որպես կանոն, չէին տարածվում
առանձնապես այնպիսի ծանր ու վտան
գավորություն ունեցող հանցագործու
թյունների վրա, ինչպիսին էին, օրինակ,
հայրենիքի դավաճանությունը, սպանու
թյունը, հանրային գույքի խոշոր հափշ
տակումները և այլն: Այստեղ դրսևորվում
է անհատական մոտեցում, որը միաժա
մանակ, բացատրվում էր սոցիալիստա
կան մարդասիրության դրսևորմամբ:
Պատմականորեն խորհրդային ժա
մանակաշրջանում համաներման ակ
տերն ըն
դուն
ում էին ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ
գերագույն խորհուրդների համագու
մարները և այդ խորհուրդների կենտրո
նական գործկոմները, սակայն, սկսած
1937 թվա
կա
նից` այ
սինքն՝ 1936 թվա
կանին ԽՍՀՄ Սահմանադրության և
1937 թվականին ՀԽՍՀ Սահմանադրու
թյան ընդունումից հետո համաներման
ակտերն ընդունում էին ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ
գերագույն խորհուրդներն ու դրանց
նախագահությունները: Հենց համա
գումարին ու կենտգործկոմին էր վերա
պահված ընդհանուր և մասնակի համա
ներում նախաձեռնելու իրավունքը:
Ոչ միայն համաներման այս իրա
վունքը, այլև ներման ու քաղաքացի
ներին ռեաբիլիտացիայի ենթարկելու
իրավունքը վերապահված էր ՀԽՍՀ Գե
րագույն խորհուրդին ու դրա նախագա
հությանը միայն այն անձանց մասով,
ովքեր դատապարտվել էին ՀԽՍՀ դա
տական մարմինների կողմից:
ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ Սահմանադրություն
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ներում համաներման և ներման իրա
վունքի հարցերը կարգավորվում էին
հետևյալ իրավական կառուցակարգե
րին համապատասխան. ԽՍՀՄ իրավա
սությանը, հանձին նրա պետական իշ
խանության բարձրագույն մարմինների և
պետական կառավարման մարմինների
գործունեության, ենթակա էր համաներ
ման մասին ընդհանուր միութենական
ակտերի ընդունումն ու հրապարակումը
(ԽՍՀՄ Սահմանադրություն, հոդվ. 14,
«ո» կետ):
Այնուհետև, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհր
դի նախագահությունը ընդհանուր միու
թենական մասշտաբով իրականացնում
էր ներ
ման իրա
վուն
քը (հոդվ. 49, «ժ»
կետ): Միութենական հանրապ ետ ու
թյունների գերագույն խորհուրդներն ու
նրանց նախագահությունները օգտվում
էին համապատասխան հանրապետու
թյունների դատական մարմինների կող
մից դատապարտված քաղաքացիների
համաներման և ներման իրավունքից
(հոդվ. 60, «դ» կետ) [3, էջ 130]: Պետք
է հաշվի առնել նաև այն, որ այդ հան
րապետությունները փաստորեն չէին
իրականացնում համաներման իրենց
սահմանադրական իրավունքը: Նրանք
սահմանափակվում էին միայն ներման
իրավունքի կատարմամբ:
Բացի դրանից, խորհրդային պե
տութ յան պատմ ութ յան ընթ ացք ում
համաներման բազմաթիվ ակտեր են
ընդունվել պետության և հանրապե
տությունների ժողովուրդների կյանքում
տեղի ունեցած կարևորագույն իրադար
ձությունների կապակցությամբ: Այս
պես՝ համաներման ծավալուն ակտեր
ընդունվել են, օրինակ, Հոկտեմբերյան
մեծ հեղափոխության 1-ին, 3-րդ, 5-րդ,
10-րդ, 40-րդ, 50-րդ տարելիցների օրե
րին, Հայրենական մեծ պատերազմում
պատմական հաղթանակի կապակցու
թյամբ, մայիսմեկյան տոնախմբություն
ների օրերին, Հայաստանում խորհր
դային կարգերի հաղթանակի տարբեր
հոբելյանական տարեթվերի առթիվ և

այլն: Դրանց թվում են եղել և ընդհա
նուր և մասնակի համաներման ակտեր:
Համաներման բոլոր ակտերում էլ,
իբրև ելակետ, մատնանշվել են դրանց
ընդունման նախադրյալներն ու հիմնա
վորումները: Այսպես՝ Հոկտեմբերյան
մեծ հեղափոխության 5-րդ տարեդարձի
կապակցությամբ, 1922 թվականի նոյեմ
բերի 2-ին ընդունված համաներման
ակտը ընդունվել է «տոնի տարելիցի
բերկրալից օրերին՝ ձգտելով թեթևաց
նել առաջին հերթին այն բանվորների
ու գյուղացիների, ինչպես և բոլոր այն
քաղաքացիների վիճակը, ովքեր, կարի
քից դրդված, պատահաբար կամ առա
ջին անգամ ներգրավվել են հանցագոր
ծությունների մեջ, սակայն չեն կատարել
հեղափոխության նվաճումների քայքայ
մանն ու նվաճմանն ուղղված ծանր ու
վտանգավոր արարքներ: Այդպիսիննե
րին ներում էր շնորհվում և կոչ էր ար
վում խաղաղ շինարարությանն իրենց
հետագա մասնակցությամբ հատուցել
հանրապետությանը պատճառած վնա
սը և անվերապահորեն կանգնել աշխա
տավորների ու գյուղացիության շարքե
րում» [4, էջ 939]:
Նույն տրամաբանությունն էր դրված
Հոկտեմբերյան հեղափոխության 40-րդ
տարեդարձի առիթով 1957 թվականի
նոյեմբերի 1-ին ընդունված համաներման
ակտի ներածական մասում, որտեղ նշ
վում էր այն մասին, որ ԽՍՀՄ Գերագույն
խորհրդի նախագահությունը համանե
րում է հայտարարում՝ ղեկավարվելով
մարդասիրական սկզբունքներով և ձգ
տելով թեթևացնել վիճակը այն քաղա
քացիների, որոնք կատարել են պետու
թյան համար մեծ վտանգավորություն
չներկայացնող հանցագործություններ,
և միաժամանակ այդ քաղաքացիներին
կոչ էր արվում սոցիալիստական շինա
րարությանը իրենց հետագա մասնակ
ցությամբ վերացնել հասարակությանը
պատճառած վնասը և վերադառնալ ազ
նիվ աշխատանքային կյանքի ասպարեզ:
Փոքր ինչ այլ խմ
բագ
րու
թյամբ էր
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հարցը դրված Հոկտեմբերյան հեղափո
խության 50-ամյակի կապակցությամբ
1967 թվականի նոյեմբերի 1-ին ընդուն
ված համաներման ակտի մեջ, որտեղ նշ
վում էր, որ հեղափոխության 50-ամյակի
առիթով և առաջնորդվելով սոցիալիս
տական մարդասիրության սկզբունքնե
րով՝ հնարավոր էր համարվում ներում
շնորհել այն քաղաքացիներին, ովքեր
առաջին անգամ են կատարել հասարա
կական մեծ վտանգ չներկայացնող հան
ցագործություններ և օրինակելի վար
քագծով ու աշխատանքի նկատմամբ
բարեխիղճ վերաբերմունքով ապացու
ցել են հասարակության առջև մեղքը
քավելու իրենց ձգտումը:
Հարկ է կարևորել, որ համաներման
ակտերը աչքի էին զարնում իրենց որո
շակիությամբ: Նրանց մեջ մատնանշվում
էին այն արարքները կամ անձինք, որոնց
վրա դրանք տարածվում էին: Այսպես,
օրին ակ, Երկր որդ համ աշխ արհ ային
պատ եր ազմ ում տար ած հաղթ ան ա
կի կապակցությամբ ԽՍՀՄ Գերագույն
խորհրդի նախագահության 1945 թվա
կանի հուլիսի 7-ին ընդունված «Համա
ներման մասին» հրամանագրով պատ
ժից բոլորովին ազատվեցին ոչ ավելի,
քան երեք տարով ազատազրկման կամ
պատժի ավելի մեղմ միջոցների դատա
պարտվածները, ռազմական արդյու
նաբ եր ութ յան ձեռն արկ ութ յունն եր ից
և մի շարք այլ հաստատություններից
ինքնագլուխ հեռանալու, ինչպես և մի
քանի զինվորական ու այլ հանցագոր
ծությունների համար դատապարտված
ները։ Կիսով չափ կրճատվեց ավելի քան
3 տարվա ժամկետով ազատազրկման
դատ ապ արտվ ած անձ անց պատժ ի
մնացած ժամանակը՝ բացառությամբ
հակահեղափոխական հանցագործու
թյունների, սոցիալիստական սեփակա
նության հափշտակման, բանդիտիզմի,
ավազակային հարձակման և մի շարք
այլ առանձնապես ծանր հանցագործու
թյունների համար դատապարտվածնե
րի պատժաժամկետների:

Հարկ է նշել, որ հիշատակված հա
մաներման ակտով, բազմաթիվ դա
տապ արտ յալն եր ի դատվ ած ութ յուն ը
վերացվեց, ինչպես նաև վերացվեցին
բոլոր չգանձված տուգանքները և ի կա
տար չածված զանազան վարչական
տույժերը: Համաներումը միայն չէր կի
րառվ ում այն անձ անց նկատմ ամբ,
որոնք բազմիցս դատապարտվել էին
գողության, կողոպուտի և խուլիգանու
թյան համար [5, էջ 139]:
Հայ աստ ան ի Խորհրդ ային դա
րաշրջանում առավել ընդգրկուն, կոնկ
րետ ու համապարփակ էր համաներման
ակտը, որն ընդունվեց ԽՍՀՄ Գերագույն
խորհրդի նախագահության 1953 թվա
կանի մարտի 27-ի «Համաներման մա
սին» հրամանագրով, որով ազատազր
կումից և ազատազրկման հետ չկապված
պատժի այլ միջոցներից, օրինակ՝ աք
սորից ազատվեցին մինչև հինգ տարի
ժամկետով դատապարտված անձինք:
Միաժամանակ, անկախ պատժաժամկե
տից՝ պատժից ազատվեցին պաշտոնա
կան և տնտեսական բոլոր հանցագոր
ծությունների, ինչպես նաև զինվորական
մի շարք հանցագործություների հա
մար դատապարտվածները: Հետագա
յում պատիժ կրելուց ազատվեցին նաև
մինչև 10 տարեկան հասակի երեխաներ
ունեցող և հղի կանայք, մինչև 18 տա
րեկան անչափահասները, 55-ից բարձր
տարիքի տղամարդիկ և 50-ից բարձր
տարիքի կանայք, նաև անբուժելի ծանր
հիվանդություններով տառապողները։
Այն ան
ձանց նկատ
մամբ, ով
քեր դա
տապարտվել էին հինգ տարուց ավելի
ժամկետով ազատազրկման, պատժա
չափը կրճատվեց կիսով չափ: Այս հրա
մանագրով վերացվեց պատժից ազատ
ված անձանց դատվածությունը: Թերևս,
հրամանագրով, այնուամենայնիվ, հա
մաներում չէր տարածում այն բոլոր ան
ձանց վրա, ովքեր դատապարտվել էին
ազապազրկման հինգ տարուց ավելի
ժամկետով հակահեղափոխական բնույ
թի հանցագործությունների, սոցիալա
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կան սեփականության խոշոր հափշտա
կումների, բանդիտիզմի և դիտավորյալ
սպանություններ կատարած անձանց
համար [6, էջ 71]:
Բացի այդ՝ Հայաստանի Խորհրդային
ժամ ան ակ աշրջ ան ում շար ուն ակվ ող
և տևող հանցագործությունների մա
սով համաներման ակտի կիրառումը
դրսևորվել էր որոշ առանձնահատկու
թյուններով: Չնայած այն հանգաման
քին, որ այդ հարցն իր կարգավորումն
էր ստա
ցել դեռևս ԽՍՀՄ Գե
րա
գույն
դատարանի պլենումի 1929 թվակա
նի մարտի 4-ի որոշմամբ, սակայն, այդ
որոշման մեջ ԽՍՀՄ Գերագույն դատա
րանի պլենումով 1963 թվականի մար
տի 14-ին կատարված «վաղեմության և
համաներում կիրառելու պայմանները
տևող և շարունակվող հանցագործու
թյունների» վերաբերյալ կատարված
փոփոխությունների համաձայն՝ տևող
հանցագործություններ կատարած ան
ձանց նկատմամբ, որպես կանոն, համա
ներումը կիրառվում էր, եթե հանցավոր
արարքն ավարտ
ված էր լի
նում մինչև
համաներման ակտի ընդունումն ու հրա
պարակումը: Օրինակ, եթե ալիմենտ
վճարելուց չարամտորեն խուսափող
հայրը կամ դասալիք զինվորականը
մինչև ակտի ընդունումն ու հրապա
րակումը մեղայականով ներկայացած է
լինում: Հակառակ դեպքում, եթե տևող
հանցագործությունը շարունակվոմ է մե
ղավորների նկատմամբ համաներման
ակտի հրապարակումից հետո, որպես
կանոն, համաներում չի կիրառվում:
Հետազոտման առարկա ժամանա
կաշրջանում առանձնակի կարևորություն
էր ստացել նաև ներման իրավունքը:
Խորհրդային ժամանակաշրջանում այդ
իրավունքը վերապահված էր ԽԱՀՄ Գե
րագույն խորհրդի նախագահությանը, իսկ
Հայաստանում դա պատկանում էր ՀԽՍՀ
Գերագույն խորհրդի նախագահությանը,
եթե այդ գործերը լսվել էին Հայաստանի
դատական մարմինների կողմից:
Հարկ է նշել, որ օրենսդրական կամ

իրավական որևէ այլ ակտով սահմանա
փակված չէր այն հաստատությունների
ու անձանց շրջանակը, որոնք կարող
էին հանդես գալ ներման իրավունքի
միջնորդության ներկայացմամբ: Այդ
պիսիք կարող էին լինել աշխատավո
րական կոլեկտիվները, հասարակական
կազմ ակ երպ ութ յունն եր ը, պետ ակ ան
իշխ ան ութ յան մարմ ինն եր ը, անհ ատ
քաղաքացիները կամ նրանց խմբերը,
հենց ինքը` մեղադրյալը կամ ամբաս
տանյալը, կամ նրանց մերձավորներն ու
բարեկամները: Զուտ իրավական առու
մով ներումը կարող էր տարածվել ցան
կացած անձի նկատմամբ, անկախ նրա
կատարած հանցագործության վտան
գավորության աստիճանից և նրա ան
ձից: Բայց պրակ
տի
կա
յում ծանր հան
ցագործություններ կատարած անձանց
նկատմամբ, այդ թվում` վտանգավոր
և առանձնապես վտանգավոր ռեցիդի
վի դեպքում, որպես ընդհանուր կանոն,
ներում չէր տարածվում, թեև, բացառ
ված չէր, որ անգամ մահապատժի դա
տապարտված անձի նկատմամբ ներում
տա
րած
վի և դրա ու
ժով նա ազատ
վի
նշ
ված պա
տի
ժը կրե
լիս, կամ թե այդ
պատիժը փոխարինվի մեկ այլ պատ
ժատեսակով, օրինակ` ազատազրկմամբ
տասնհինգ տարի ժամանակով և աքսո
րով կամ առանց աքսորի:
Հ այ աստ ան ում Խորհրդ ային ժա
մանակաշրջանում եթե ներման միջ
նորդությամբ կարող էին հանդես գալ
աշխատավորների կոլեկտիվները, հա
սարակական կազմակերպությունները,
ուղղիչ աշխատանքային գաղութների
վարչությունները և նույնիսկ անհատ
անձինք, ապա համաներման դեպքում
որևէ միջնորդության մասին, ում կող
մից էլ որ դա տեղի ունենար, միևնույն
է խոսք լինել չէր կարող: Վերջինիս նա
խաձեռնությունը պատկանում էր բացա
ռապես պետական իշխանության բարձ
րագույն մարմիններին: Բայց երբեմն
ներման մասին ակտերը կարող էին վե
րաբերել նաև շատ թվով անձանց շրջա
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նակին: Այդպիսի ակտերից էին, օրինակ՝
ԽՍՀՄ Կենտգործկոմի և ժողկոմխորհի
1937 թվականի հուլիսի 14-ի որոշումը,
որով Մոսկվա - Վոլգա ջրանցքի շինա
րարության մեջ բոլոր հարվածային աշ
խատողները ներման կարգով վաղա
ժամ ազատվեցին ազատզրկման ձևով
հետագա պատիժը կրելուց և ԽՍՀՄ
Գերագույն խորհրդի նախագահության
1938 թվականի ապրիլի 16-ի հրամա
նագրով հանվեց դատվածությունը այն
անձանցից, ովքեր կամավոր կերպով,
ազատ վարձակալության սկզբունքով,
մնացել էին հիմնական աշխատանքի
մեջ նույն այդ ջրանցքի կառույցներում
ու շինարարությունում:
Ներման վերաբերյալ միջնորդության
որոշում ընդունում էր ԽՍՀՄ կամ ՀԽՍՀ
Գերագույն խորհուրդների նախագա
հությունները։ Ընդ որում, ԽՍՀՄ Գերա
գույն խորհրդի նախագահությունը քն
նության էր առնում միայն այն անձանց
ներման վերաբերյալ միջնորդություննե
րը, ովքեր`
1) դատապարտվել են ԽՍՀՄ Գերա
գույն դատարանի կոլեգիաների կողմից.
2) դատապարտվել են զինվորական
տրիբունալների կողմից.
3) քաղաքացիական անձինք են, բայց
զինվորական տրիբունալների կանո
նադրության 9, 10 և 11 հոդվածներով
սահմանված ընդդատությանը համա
պատասխան դատապարտվել են զին
վորական տրիբունալների կողմից.
4) պատիժ են կրում երկու կամ ավելի
միութենական հանրապետությունների
դատարանների դատավճիռներով:
Մն աց ած բոլ որ դեպք եր ում ներ
ման վերաբերյալ միջնորդություններն
ուղ արկվ ում էին ՀԽՍՀ Գեր ագ ույն
խորհրդի նախագահություն, ընդ որում,
միջնորդություն կարող էր ներկայաց
նել ինքը` դատապարտյալը, նրա հարա
զատները և մյուս շահագրգիռ անձինք,
ձեռն արկ ութ յունն եր ը, հիմն արկն եր ը,
կազմ ակ երպ ութ յունն եր ը, վեր ահս
կող հանձնաժողովները կամ ազա

տազրկման վայրի աշխատակազմը։
Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ ԽՍՀՄ
կամ ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդների
նախագահությունների կողմից ներման
խնդրանքի մերժելը չէր բացառում նույն
խնդրանքով կրկին միջնորդություններ
ներկայացնելու հնարավորությունը:
Դատապարտյալին ներելու մասին
միջնորդության հարուցումը խրախու
սանքի միջոց էր: Ներում կարող էր կի
րառվել ամեն տեսակ հանցագործու
թյունն եր ի համ ար դատ ապ արտվ ած
անձանց նկատմամբ, անկախ այդ հան
ցագործությունների բնույթից և ծան
րությունից, ինչպես նաև ամեն տեսակ
պատժի՝ այդ թվում ազատազրկման
և անգամ բացառիկ պատժամիջոցի՝
մահ ապ ատժ ի դատ ապ արտվ ածն եր ի
նկատմամբ: Բացառված չէր նաև ներում
կիրառելու հնարավորությունը առանձ
նապես ծանր հանցագործություններ
կատարած անձանց նկատմամբ, այդ
թվում` վտանգավոր և առանձնապես
վտանգավոր ռեցիդիվի դեպքում:
Դ ատ ապ արտ յալն երն իրենց միջ
նորդ ութ յուն ը հանձն ում էին ազա
տազրկման վայր եր ի վարչ ակ ազմ ի
մի
ջո
ցով, որը պետք է ոչ ուշ հն
գօ
րյա
ժամկետում միջնորդությունը` անհրա
ժեշտ փաստաթղթերի (դատավճիռների,
որոշումների, պատճենների, բնութագրի
և այլ փաստաթղթերի) հետ միասին, ու
ղարկեր համապատասխան գերագույն
խորհրդի նախագահություն: Բնութագ
րի մեջ, որն ստո
րագ
րում էր ազա
տազրկման վայրի պետը կամ նրա տե
ղակալը և ջոկատի պետը, մանրամասն
տվյալներ էին շարադրվում աշխատան
քի և ուսման նկատմամբ դատապար
տյալի վերաբերմունքի, ազատազրկ
ման վայրերում գտնվելու ժամանակ
նրա դրսևորած վարքի, ուղղիչ-աշխա
տանքային գաղութի հասարակական
կյանքում նրա մասնակցության մասին և
այլն։ Միջնորդությունն ուղղարկվում էր
հասցեատիրոջը՝ այդ մասին տեղեկաց
նելով դատապարտյալին` ստորագրու
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թյուն վերցնելու միջոցով:
Եթե ներման մասին միջնորդություն
հարուցվելուց հետո դատապարտյալը
չարամտորեն խախտել է ռեժիմը կամ
նոր հանցագործություն է կատարել, այդ
մասին անհապաղ հաղորդվում է համա
պատասխան գերագույն խորհրդի նա
խագահություն:
Ազատազրկման վայրերի վարչակազ
մը ներման վերաբերյալ միջնորդություն
ներկայացնում էր այն դատապարտյալ
ների նկատմամբ, ովքեր ապացուցել էին
իրենց ուղղված լինելը, աշխատում էին
ազնվորեն, անբասիր կերպով պահպա
նում էին սահմանված ռեժիմը, վարչա
կազմից օգնում էին կանոնավորելու և
ապահովելու ուղղիչ-աշխատանքային
գաղութի նորմալ աշխատանքը։ Որպես
կանոն, ներման վերաբերյալ միջնորդու
թյուններ վարչակազմը ներկայացնում
էր այն բա
նից հե
տո, երբ դա
տա
պար
տյալը պատժի ժամկետի նշանակալի
մասը կրել էր, թեև պաշտոնական սահ
մանափակումներ չկան: Այն անձինք,
ովքեր պայմանական վաղաժամկետ
ազատման իրավունք ունեին, սովորա
բար ազատվում էին ոչ թե ներման ու
ժով, այլ «Պայմանական վաղաժամկետ
ազատման մասին» ԽՍՀՄ օրենքի հիման
վրա, սակայն առանձնապես աչքի ընկած
դատապարտյալների նկատմամբ ներում
կարող էր կիրառվել պատժաժամկետի
ցանկացած պահի: Դատապարտյալի
կողմից ներում խնդրելու մասին միջնոր
դություն հարուցելը չէր բացառում նրան
պայմանական վաղաժամ ազատման
ներկայացնելու հնարավորությունը։ Նե
րում կարող էր կիրառվել նաև այն ան
ձանց նկատմամբ, ովքեր ենթակա չէին
պայմանական վաղաժամ ազատման:
Դրանով իսկ տվյալ կատեգորիայի դա
տապարտյալների համար ևս խթաններ
էին ստեղծվում պատիժը բարեխղճո
րեն կրելու, ռեժիմի բոլոր պահանջները
պահպանելու հարցերում։
Պրակտիկայում դեպքեր էին պա
տահում, երբ ներման վերաբերյալ միջ

նորդության խնդրագրում նշումներ էին
կատարվում այն մասին, թե դատապար
տյալը հանցագործություն չէր կատարել,
թե հանցագործության որակումը սխալ
է, չափից ավելի խիստ պատիժ է նշա
նակվել և այլն։ Նման պատճառները
(եթե դրանք առկա էին) հիմք էին հան
դիսանում դատավճիռը կամ որոշումը
վերանայելու, այլ ոչ թե ներում շնորհե
լու համար: Ներման հարցը վճռելու հա
մար կարող էին կարևոր նշանակություն
ունենալ ոչ միայն այն հանգամանքները,
որոնք վերաբերում էին պատիժը կրողի
անձին, կատարված հանցագործության
բնույթին և ծանրությանը, այլև որոշ այլ
տվյալների, օրինակ՝ դատապարտյալնե
րի ընտանիքի ծանր դրությանը, հարա
զատների ծանր հիվանդություններին:
Դա բխում էր խորհրդային պետության
ուղղիչ աշխատանքային քաղաքականու
թյան մարդասիրական սկզբունքներից:
Ներման` որպես խրախուսանքի վե
րաբերյալ միջնորդություն հարուցելու
մասին որոշում ընդունվում էր ազա
տազրկմ ան վայր ի աշխ ատ ողն եր ից
կազմված նույն հանձնաժողովի կող
մից, որը քն
նու
թյան էր առ
նում նաև
պայմանական վաղաժամ ազատման
վերաբերյալ միջնորդություն հարուցե
լու հարցերը:
Ներում ստացած դատապարտյալ
ներն անհապաղ ազատվում էին այն բա
նից հետո, երբ ուղղիչ աշխատանքային
գաղութի վարչակազմը ստանում էր ներ
ման մասին ԽՍՀՄ կամ ՀԽՍՀ Գերագույն
խորհուրդների նախագահությունների
հրամանագիրը կատարելու կարգադ
րությունը: Եթե ներումը չէր վերաբերում
լրացուցիչ պատժամիջոցին, ապա վեր
ջինիս կրումը տեղի էր ունենում ազա
տազրկումից ազատվելուց հետո:
Այսպիսով` Հայաստանի խորհրդային
ժամ ան ակ աշրջ ան ում համ ան երմ ան
և ներման իրավական ինստիտուտ
ների գոյությունը պայմանավորված է
եղել դրանց հասարակական - դասա
կարգային նպատակահարմարությամբ
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ու անհրաժեշտությամբ, խորհրդային
սոց իալ իստ ակ ան մարդ աս իր ութ յան
սկզբունքի իրացմամբ, մարդու նկատ
մամբ մեծ ահ ոգ ութ յան ու հավ ատ ի
դրսևորմամբ, և այն համոզմունքով,
որ մարդն, ի վերջո, ուղղման ու վերա
դաստիարակության ենթակա սուբյեկտ

է նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքը կամ
հանցագործություն է կատարել, կամ
կատ արվ ած հանց ագ ործ ութ յունն եր ի
համար արդեն կրում է պատիժ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ԱՐՏԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Հ Հ ԳԱԱ, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ, հայցորդ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍ
ՏՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության Սահ
մանադրության 1-ին հոդվածում ամ
րագրված է. «Հայաստանի Հանրապետու
թյունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական,
սոցիալական, իրավական պետություն
է»: Սահմանադրության նշված դրույթը՝
նորմ սկզբունք է, նորմ նպատակային և
վարքագծի պարտադիր կանոն, այն օժտ
ված է անմիջական գործողության իրա
վազորությամբ: Այստեղից բխում է, որ
իրավունքի բոլոր սուբյեկտների համար
նշված սահմանադրական դրույթը գոր
ծողության ծրագիր և բովանդակություն
է՝ պետական գործունեության և հասա
րակական հարաբերությունների բոլոր
ոլորտներում:
Հանգուցային բառեր և արտահայտու
թյուններ՝ սահմանադրական բարեփո
խում, սոցիալական պետություն, մարդու
իրավունքներ, սահամանդրական երաշ
խիքներ
Շուկայական տնտեսության պայ
մաններում պետության և մարդու փոխ
հարաբերության հարցը եղել և մնում է
տնտեսական, քաղաքական-իրավական
մտքի կենտրոնական հարցերից, որով
հետեւ այն շոշափում է ինդուստրիալ և
հետիեդուստրիալ հասարակության կա
րևորագույն սկզբունքները՝ ազատու
թյունը և սոցիալական հավասարությու
նը: Իրավական պետության ձևավորումը
կարելի է համարել մարդկային քաղա
քակրթության մեծագույն նվաճումնե
րից մեկը, որովհետև այն լուծեց մարդու
«իրավունքների առաջին սերնդի» հիմ
նախնդիրը և ապահովեց մարդու ազա
տությունն ու ձևական (իրավական) հա

վասարությունը, սակայն ինդուստրիալ
հասարակությունն իր զարգացման ըն
թացքում չկարողացավ լուծել մարդկանց
սոցիալական (փաստական) հավասա
րության խնդիրը և առաջացավ հակա
սություն այդ երկու սկզբունքների միջև:
Անհատական ազատության սկզբունքի
կենսագործումը պետության հիմնական
պարտականությունը համարելով ցան
կացած միջամտությունից այդ ազատու
թյան պահպանությունը ապաճորտացրեց
մարդկանց նախաձեռնությունը և ինքնա
գործունեությունը, նպաստեց մասնավոր
ձեռնարկատիրության և շուկայական
տնտեսության զարգացմանը:
Հայաստանի Հանրապետության սահ
մանադրական բարեփոխումների հայե
ցակարգում նշված է, որ «Հայաստանի
Հանրապետությունում 2005թ. նոյեմբե
րի 27-ի հանրաքվեի արդյունքում իրա
կան ացված բար եփ ոխ ումն եր ը հա
մակարգային լուծումների առումով...
առաջընթաց գրանցելով հանդերձ, բո
վանդակեցին նաև մի շարք կիսալուծում
ներ, որոնք ներկայումս հաղթահարելու և
համակարգային մոտեցումներն ամբող
ջականացնելու անհրաժեշտություն ու
նեն: Մասնավորապես, դրանք վերաբե
րում են սկզբունքներին նոր մոտեցումներ
պահանջող հետևյալ հիմնախնդիրներին.
ա) Իրավունքի գերակայության սկզ
բունքի երաշխավորման, ապահովման ու
իրացման սահմանադրաիրավական ան
հրաժեշտ նախադրյալների ստեղծմանը,
բ) մարդու իրավունքների պաշտպա
նության սահմանադրական երաշխիքնե
րի ամրապնդմանը,
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գ) սոցիալական պետության սահմա
նադրական սկզբունքի առավել հստակ
երաշխավորմանը»:
Մեր հասարակության կյանքի վերլու
ծությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու,
որ վերը շարադրված Սահմանադրու
թյան դրույթը կարելի է գնահատել միայն
որպես ծրագրային դրույթ, քանի որ ներ
կայիս պայմաններում պետությունը չունի
ոչ երկարաժամկետ սոցիալական քաղա
քականություն, ոչ կայուն տնտեսություն,
ոչ իրավունքի սկզբունքներին կողմնո
րոշվածություն, առանց որոնց հնարավոր
չէ սոցիալական գործառույթների իրա
կանացումը, սակայն սոցիալական պե
տականության զարգացումը ազատ հա
սարակության համար միակ հնարավոր
ու
ղին է: Այդ իսկ պատ
ճա
ռով ան
հրա
ժեշտ է ուշադրություն դարձնել պետա
կանության սոցիալական ասպեկտների
իրականացմամբ անհաջողության պատ
ճառներին և փորձել սահմանել դրանց
հաղթահարման ուղիները:
Ամենից առաջ անհրաժեշտ է նշել
պայմանների տարբերությունները, որոն
ցում տեղի է ունենում զարգացած կապի
տալիստական երկրներում սոցիալական
պետությունների ձևավորումը և պայման
ները, որոնցում առաջադրվում է Հայաս
տանում սոցիալական պետականության
ձևավորումը:
Սոցիալական գործառույթների վե
րաբերյալ հարցը ծագել է Արևմուտքում
արդեն հստակ ամրապնդված իրավա
կան պետականության իրավիճակում,
երբ «ագրեսիվ կուտակման» նախնա
կան շրջանը փոխարինվում է շուկայով,
որը վերջնական արդյունքում գործում
է իրավունքի սահմաններում: Պետու
թյան սոցիալականության ընդունումը,
որը անխուսափելիորեն կապված է նաև
տնտեսական գործընթացների վրա պե
տության որոշակի ազդեցության ընդուն
ման հետ, չէր կարող այդ հանգամանք
ներում անցնել իրավունքի սահմանները
և հանգեցնել տնտեսության կարգավոր
ման վարչահրամայական մեթոդների

կիրառությանը: Տնտեսական ճկուն քա
ղաքականության կիրառությունը և գոր
ծառույթների իրականացումը դարձան
պետության սոցիալական կոչվածության
իրականացման հիմնական եղանակներ:
Սոցիալական պետականության ձևա
վորման խնդիրը առաջադրվում է Հա
յաստանի պայմաններում, երբ վերջինս
հենքեր չի ստացել իրավունքում, մարդու
իրավունքներում: Ծագում է իրավիճակ,
որի դեպքում սոցիալական պետությունը
դիտարկվում է ոչ թե իրավական պետու
թյան զարգացման նոր փուլ՝ հանդիսա
նալով մարդկանց կյանքը նորմավորող և
կարգավորող հստակ իրավական բնու
թագրերի ձեռք բերման հետևանք, այլ
իրավական անկայունության և անկար
գավորվածության, իրավական նիհիլիզ
մի, անհատների իրավունքների չհարգ
ման իրավիճակներում: Դա հանգեցնում
է «նախնական կուտակման» գիշատչային
եղանակներին, որոնք համատեղելի չեն
իրավունքի հետ:
Տնտեսության բարեփոխությունները
չհանգեցրեցին իշխանության և սեփակա
նության տարանջատմանը, չստեղծեցին
սեփականատերերի «միջին խավ»: ՏԵղի
ունեցավ հսկայական հարստության կու
տակում մարդկանց փոքր խմբերի ձեռ
քերում և բնակչության էական հատվածի
աղքատացում:
Սոցիալական պետականության վե
րաբերյալ հարցը ծագեց Արևմուտքում
այն ժա
մա
նակ, երբ ստեղծ
վեց հզոր
տնտեսական պոտենցիալ, որը հնարա
վորություն է տալիս իրականացնել ու
եկամուտների վերաբաշխման միջոց
ները առանց սեփականատերերի ինք
նավարության և ազատության էական
սահմանափակումների: Տնտեսական
ցանկացած անբարեհաջողությունների
(արտադրության անկում, տնտեսության
լճացում) ռեակցիան անխուսափելիորեն
հանդիսանում է սոցիալական ծախսե
րի կրճատումը: Նշանակում է «ազգային
հարստության կուտակումը» պետության
սոցիալական գործառույթների իրակա
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նացման պարտադիր պայմանն է:
Նման պայմանները Հայաստանում
բացակայում են: Տեղի է ունենում ար
տադրության կտրուկ անկում: Ձեռք չի
բերվել նույնիսկ տնտեսության հարաբե
րական կայունություն: Վատթարանում է
ապրանք արտադրողների իրավիճակը,
շատ ձեռնարկություններ դառնում են
սնանկ: Ներդրումային ներուժը դանդաղ
է աճում: Պետությունը ունի հսկայական
արտաքին պարտքեր: Անդադար աճում է
գործազրկությունը և արտագաղթը:
Արևմտյան աշխարհում սոցիալական
պետականության ձևավորումը իրակա
նացվում է զարգացած քաղաքացիական
հասարակությունում, որը ստեղծում է
պայմաններ հասարակական հարաբե
րությունների հարմոնիկացման, կատակ
լիզմների կանխարգելման և հատուկ
հակամարտության խնդիրների լուծման
նպատակներով: Հասուն քաղաքացիա
կան հասարակությունը լավագույնս է ըն
դունում կարեկցանքի, բարեգործության,
մարդկանց սոցիալական անպաշտպա
նության վերաբերյալ հոգացությունը:
Հաշվի առնելով անցումային շրջանում
հայ հասարակության առանձնահատ
կությունները դրա ապակառուցողական
տնտեսությամբ, դեֆորմացված հասա
րակական գիտակցությամբ, խախտված
հոգևոր-բարոյական կողմնորոշիչներով՝
անհրաժեշտ է ձևակերպել պետության
և քաղաքացու փոխհարաբերություննե
րի սկզբունքները՝ կանխարգելելով դրա
բևեռացումը, հեռացնելով լարվածությու
նը: Հավասարաչափ աջակցելով շուկայա
կան հարաբերությունների զարգացմանը՝
պետությունը ստանձնում է քաղաքացու
սոցիալական պաշտպանության գործա
ռույթը, այն արտահայտվում է միջոցների
համակարգում, որոնք կոչված են ապա
հովելու ՀՀ Սահմանադրության հոդ.1-ով
նախատեսված յուրաքանչյուր մարդու
արժանապատիվ կենսամակարդակը:
Հաշվի առնելով վարչական-տնտե
սական համակարգի փլվածքների վրա
ձևավորվող հարաբերությունների յու

րօր ին ակ ութ յուն ը, դժվար ութ յունն ե
րը շուկայական հարաբերություններին
անցման մեջ, աղքատության սահմա
նագծից այն կողմ հայտն
ված բնակ
չու
թյան հսկայական զանգվածների ծագու
մը՝ պետությունը անցումային շրջանում
պահպանում է վերաբաշխման հարա
բերությունների կարգավորման իրա
վասությունները ձևափոխված ձևերով:
Դա արտահայտվում է հասարակության
տարբեր սոցիալական շերտերի միջև
եկամուտների վերաբաշխման, հարկման,
պետական բյուջեի, սոցիալական ծրագ
րերի, մասնավորապես աղքատության
հետ պայքարի ծրագրերի ֆինանսավոր
ման նպատակահարմար համակարգերի
հաստատման միջոցով:
Պետությունը հաշվի է առնում հասա
րակության կյանքում գիտության (մաս
նավորապես՝ հիմնարար) և մշակույթի
յուրօրինակությունը և բացառիկ նշանա
կությունը, որոնք չեն կարող և չպետք է
ներառվեն շուկայական տնտեսությունում
(նման ընդգրկումը կարող է հանգեցնել
վերջիններիս լիարժեք դեգրադացման և
քայքայման), իրականացնում է դրանց մշ
տական ֆինանսավորում՝ աջակցելով և
զարգացնելով մշակութային և գիտական
ծրագրեր:
Նոր տնտեսական հարաբերություննե
րի պայմաններում պետության խնդիրն է՝
սոցիալական արդարության, իրավահա
վասարության, մարդկանց միջև հարաբե
րություններում բարոյականության ապա
հովումը: Այս սկզբունքները կարող են
իրականացվել սոցիալական ծրագրերի
ընդլայման ուղիներով, բարեգործության
խթանմամբ (մասնավորապես՝ բարեգոր
ծական գործունեություն իրականացնող
գործարարական կառույցներին հար
կատվությունից ազատում), գնագոյաց
ման գործընթացի վրա ազդեցությամբ:
Վերջինս հնարավոր է արտադրության
և առևտրի ոլորտներում մենաշնորհի չե
զոքացմամբ, և այստեղ պետության դերը
շատ մեծ է:
Երկարաժամկետ, հեռանկարային
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նպատակի որակով պետությունը պետք
է առաջադրի մարդկանց վիճակների հա
վասարեցման խնդիրները, չնայած, որ
փաստացի, այլ ոչ միայն իրավաբանական
հավասարության ձեռքբերումը անիրակա
նանալի խնդիր է: Դա չի նշանակում հա
վասարության գաղափարների մերժում.
այդ գաղափարը իրենից ներկայացնում է
հսկայական, բարոյական ներուժ, քանի որ
մարդկանց հավասարության ձգտումները
ուժեղ են նրանց ազատության ձգտում
ներից: Հավասարության և արդարության
այդ անսանձ ձգտման հետ հասարակու
թյունը հաշվի չնստել չի կարող: Դա նաև
պայմանավորում է պետության սոցիալա
կան կողմնորոշման քաղաքականության
անհրաժեշտությունը:
Մեր հասարակության զարգացման
ուղիների, տնտեսական և սոցիալական
ոլորտներ պետության միջամտության
սահմանների, միջին դասի ստեղծման
մեջ պետության դերի սահմանումը, պե
տության սոցիալական դերի ընդլայնու
մը, որը նշանակում է վերջինս «հասա
րակական ծառայության առաքինության»
վերագրում, քաղաքացու առջև նրա
արժանապատիվ կենսապայմանների
ստեղծման համար պետության պատաս
խանատվության աճը անցումային շրջա
նում սոցիալական քաղաքականության
կարևոր խնդիրներն են:
Հասարակական հումանիզմի դրսևոր
ման և քաղաքակրթության առաջընթացի
մեծագույն ձեռքբերում է սոցիալական
պետության կազմավորումը, ուր հասա
րակության անդամները, սահմանադրա
կան համաձայնության հիման վրա, որո
շում են իրենց առաջընթացի նպատակը,
հստակեցնում նպատակ - նախադրյալ միջոց հարաբերակցությունը: Սա հասա
րակական համակեցության ավելի բարձր
որակ է: Սոցիալական կարող է լինել այն
պետությունը, որպես մարդու իրավունք
ների պաշտպանության երաշխիքների
ամբողջական և գործուն համակարգ է
ստեղծվել, ուր պետության կառավար
ման ամբողջ համակարգը խարսխված է

հասարակական շահերի ներդաշնակման
սկզբունքի վրա:
Սոցիալական պետության լիարժեք
գոյության հիմքը տնտեսական զարգաց
ման մակարդակն է, որը թույլ է տալիս
պահպանելով մրցակցությունը ճկուն
հարկային քաղաքականության միջոցով
նպաստել տնտեսության զարգացմանը,
կառուցվածքային փոփոխություններին,
ֆինանսավորել սոցիալական ծրագրե
րը, սակայն տեսակետը, որ մարդու իրա
վունքների անբավարար ապահովումն
ունի միայն տնտեսական պատճառներ,
մոլորություն է: Ո՛չ զարգացման մակար
դակը, ո՛չ աճի տեմպերը, ո՛չ բնակչության
մեկ շնչին հասնող եկամտի մեծությունը
չեն պայմանավորում նվաճումները մար
դու իրավունքների ոլորտում: Տարբեր
երկրներում այդ ցուցանիշների հավասար
պայմաններում հնարավոր են իրավունք
ների իրականացման տարբեր աստիճան
ներ: Իհար
կե, ճիշտ չէր լի
նի ան
տե
սել
տնտեսական ռեսուրսների դերն իրա
վունքների իրականացման գործում: Տն
տեսական աճը, անշուշտ, անհրաժեշտ է,
բայց ինքնին՝ ոչ բավարար: Տնտեսական
աճը և իրավունքները պայմանավորելու
համար անհրաժեշտ է մշակել ռազմա
վարություն. ռեսուրսների բաշխումը եւ
տնտեսական աճի կաոուցվածքը պետք
է կողմնորոշել դեպի չունևորների շահե
րը, մարդկային ներուժի զարգացմանը և
իրավունքների իրականացմանը:
Այն հանգամանքը, որ մարդու սոցի
ալական տնտեսական և մշակութային
իրավունքները հավասարաարժեք են
առաջին սերնդի իրավունքների հետ, որ
դրանք նույնքան «բնական և անօտարե
լի են», որքան և քաղաքական ու քաղա
քացիական իրավունքները, ուղղակիորեն
ամրագրված են Քաղաքացիական և քա
ղաքական իրավունքների մասին միջազ
գային դաշնագրի նախաբանում, որում
ասված է, որ Մարդու իրավունքների հա
մընդհանուր հռչակագրին համապատաս
խան, վախից ու կարիքից ձերբազատված
մարդկային ազատ անհատի իդեալը կա
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րող է իրականացվել, եթե ստեղծվեն
այնպիսի պայմաններ, երբ յուրաքանչյու
րը կարող է օգտվել ինչպես իր տնտեսա
կան, սոցիալական և մշակութային իրա
վունքներից, այնպես էլ քաղաքացիական
ու քաղաքական իրավունքներից: Վախից
ու կարիքից ազատ մարդկանց հասարա
կությունն առ
կա է մի
այն այն դեպ
քում,
երբ կայացած սոցիալ-իրավական պե
տությունն առաջին սերնդի իրավունքնե
րի հետ համահավասար երաշխավորում
է նաև երկրորդ սերնդի իրավունքները:
Սոցիալական քաղաքականության
հայեցակարգը, որը հենված է իրավուն
քի գերակայության վրա և ապահովում
է կտրուկ սոցիալական անհավասարու
թյունների աստիճանական չեզոքացում,
արդարություն և բարոյականություն՝ նոր
հասարակության մոդելի կարևորագույն
ասպեկտներն են, որ պետք է ձևավորվեն
Հայաստանում: Միայն նման հայեցակար
գի իրականացան հունում հնարավոր է
անհատների սոցիալական, տնտեսական
և մշակութային իրավունքների իրական
ապահովման պայմանների ստեղծում,
վերջիններիս մասնակցությունը Հայաս
տանի քաղաքական ձևափոխությունե
րում, ժողովրդավարական հասարակու
թյան ստեղծումը:
Սոցիալական պետության կայացումն
անընդհատ և մշտական գործընթաց է,
պահանջում է համարժեք մոտեցում յու
րաքանչյուր նոր ու փոփոխվող իրավիճա
կում: Սխալ է այն մոտեցումը, թե պետու
թյունը կարող է սոցիալական համարվել
միայն այն դեպքում, երբ արդեն ստեղծել է
հզոր տնտեսական նախադրյալներ և կա
րող է ժամանակ գտնել մտածելու մարդ
կանց սոցիալական կարիքների մասին:
Մարդկանց պահանջմունքների և դրանց
բավարարման հնարավորությունների
արդարացի ներդաշնակման խնդիրը գո
յություն ունի յուրաքանչյուր պահ, և այն
դինամիկ երևույթ է: Այլ բան է, որ տար
բեր հնարավորությունների պարագայում
սոցիալական բավարարման տարբեր
խնդիրներ կարող են լուծվել: Բայց դա չի

նշանակում, որ ժամանակի ու տարածու
թյան մեջ միջոցը կարող է կտրվել նպա
տակից, առավել ևս հակադրվել դրան:
Ինչ վերաբերում է անցման շրջանին,
հատկապես՝ ճգնաժամային կառավար
ման իրավիճակներին, ապա սոցիա
լական պաշտպանվածության խնդիրը
պետության համար ստանում է հատուկ
առաջնահերթություն: Ավելին, եվրո
պական երկրների փորձը վկայում է, որ
պետության սոցիալական գործառույթը
հատկապես ընդգծվեց և սահմանադրո
րեն ամրագրվեց համակարգային վերա
փոխումների ընթացքում, քանի որ նման
վերափոխումների գերագույն նպատա
կը մարդն է, նրա կարիքների բավարա
րումն ու, ինչպես պատկերավոր նշվում է՝
«...հասարակության մարդկայնացումը»:
Հետևաբար, անցման շրջանում պետու
թյան հիմնական խնդիրն է շուկայական
հարաբերություններին անցնելու թափը
հավասարակշռել սոցիալական պաշտ
պանվածության հուսալի համակարգով:
Սոցիալական պետությունն անհատի
և հասարակության, անհատի և պետու
թյան փոխհարաբերությունների ներդաշ
նակման ավելի բարձր աստիճան է են
թադրում: Այն պետք է ճանաչվի, ընկալվի
ու պաշտպանվի հասարակության յուրա
քանչյուր բջջի կողմից, վարքագծի պար
տադիր կանոն պետք է դառնա, որ այն
ամենը, ինչն անօրինական է, արդար չէ
ու անհարիր է սոցիալական պետությանը:
Սոցիալական պետության կայացումը
ենթադրում է նաև խելամիտ սպասելիք
ների ու պահանջմունքների խնդրի առա
ջադրում: Հասարակության անդամների
սպասելիքների իմացությունը, ռացիոնալ
սպասելիքների ձևավորումը, դրան հա
մապատասխան՝ համակեցության նոր
արժեհամակարգերի անհրաժեշտությու
նը ոչ միայն համակարգված ու ծրագր
ված տնտեսական, այլև քաղաքական ու,
առավել ևս բարոյական նոր մոտեցումներ
են պահանջում: Բանն այն է, որ անցման
շրջանին բնորոշ այնպիսի վիճակներ,
ինչպիսիք են խաթարված վերարտադ
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րական համակարգը, արմատական վե
րակազմակերպման անհրաժեշտություն
ունեցող և սեփական կառուցվածքային
հիմք չունեցող տնտեսությունը, անորո
շության գործոնը, աղճատված հասա
րակական գիտակցությունը, փլուզված
արժեհամակարգերը և այլն, թելադրում
են անհատի ու հասարակության փոխ
հարաբերությունների նոր սկզբունքների

ակտիվ ու համակարգված ձևավորում:
Առանց դրա անհնարին է հաղթահարել
ծայրահեղ բևեռացումն ու անհանդուրժո
ղական հակադրությունը, մեղմել հասա
րակական լարվածությունը, ապահովել
ներդաշնակ զարգացում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
25.03.2015թ.
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ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա,
իրավագիտության ամբիոն, ասպիրանտ

ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Աշխատանքը նվիրված է պետության
ինքնիշխանության և մարդու իրավունք
ների հարաբերակցության և վերջիննե
րիս սահմանադրական ամրագրման
ու կարգ ավ որմ ան հիմն ախնդ իրն ե
րի ուսումնասիրությանը, ինչպես նաև`
Հայաստանի Հանրապետության ինք
նիշխանության սահմանադրական բնու
թագրիչների համատեքստում պետու
թյան կողմից իր քաղաքացիների կամքն
արտահայտելու և նրանց իրավունքներն
ու շահերն ապահովելու հիմնահարցերի
հետազոտությանը:
Պետության ինքնիշխանության՝ որ
պես քաղաքական-իրավական սկզբուն
քի իրացմամբ ու նշանակությամբ է
սահմանվում պետության որակական
վիճակը, այդ թվում՝ ժողովրդի լիար
ժեք իշխանության ու պետության տա
րածքային գերակայության ու նրա ան
կախության երաշխավորման միջոցով:
Տեսականորեն հիմնավորվում է, որ
պետական իշխանության և նրա ինքնիշ
խանության սահմանների սահմանումը
կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ
պես են պաշտ
պան
վում մար
դու իրա
վունքներն ու ազատությունները` որպես
այդ իշխանության սահմանափակիչներ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ ինքնիշխանություն, պե
տական ինքնիշխանություն, պետության
ինքնիշխանության և մարդու իրավունք
ների հարաբերակցություն:
Պ ետ ութ յան ինքն իշխ ան ութ յան և
մարդու իրավունքների հարաբերակցու
թյան և վերջիններիս սահմանադրական
ամրագրման ու կարգավորման հիմ

նախնդիրները քաղաքական և իրավա
կան այն հարցադրումներից են, որոնք
կարևորվում են ինչպես Հայաստանի
Հանրապետության ինքնիշխանության
սահմ ան ադր ակ ան բնութ ագր իչն եր ի
համատեքստում, այնպես էլ ինքնիշխան
պետության կողմից իր քաղաքացիների
կամքն արտահայտելու և նրանց իրա
վունքներն ու շահերն ամբողջ ծավալով
ապահովելու առումով:
Պ ետ ութ յան ինքն իշխ ան ութ յունն
իրենից ներկայացնում է կարևոր քա
ղաքական-իրավական սկզբունք: Այդ
սկզբունքով է սահմանվում պետության
որակական վիճակը՝ ապահովելով ժո
ղովրդի լիարժեք իշխանության ու պե
տության տարածքային գերակայությու
նը և նրա անկախությունը միջազգային
հարաբերություններում:
Զարգացած քաղաքացիական հասա
րակություն ունեցող ժողովրդավարա
կան պետություններում բացարձակ ինք
նիշխանության մասին խոսք չի կարող
գնալ, քանի որ պետական իշխանությու
նը օժտված չէ գործողությունների բա
ցարձակ ազատությամբ և առանց որևէ
պատասխանատվություն կրելու հնա
րավորությամբ: Այս առումով իրավացի
են պրոֆեսորներ Ա. Հարությունյանը և
Գ. Հարությունյանը, որ իրավունքների
ու ազատությունների անմիջական գոր
ծողությունը ենթադրում է անձի, հասա
րակության և պետության միջև որոշակի
կապերի առկայություն, որը երաշխավո
րում է անհատի ինքնաիրացման իրա
վաբանական անհրաժեշտ ու բավարար
նախադրյալներ [1, էջ 69-70]:
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Պետությունը և նրա մարմինները
իրենց գործունեությունում առաջին հեր
թին դիտարկվում են որպես ժողովրդի
կամքն արտահայտող և նրա իրավունք
ներն ու շահերը պաշտպանող ներկայա
ցուցչական մարմիններ:
Մյուս կողմից՝ պետությունը չի կա
րող օժտված լինել հարաբերականորեն
սահմանափակված իշխանությամբ, քա
նի որ կապված է ժողովրդի և առանձին
քաղաքացիների նկատմամբ ստանձնած
պարտ ավ որ ութ յունն եր ի կատ արմ ան
հետ: Ինչպես արդարացիորեն նկատում
է պրոֆեսոր Բ.Ս.Էբզեևը, «համաձայն
հասարակության ժողովրդավարական
արժեբանության՝ մարդու և քաղաքացու
հիմնական իրավունքներն ու հիմնական
ազատությունները հանգուցային ցան
կացած օրենսդիրի համար են» [2, էջ 171]:
Միևնույն ժամանակ մարդու իրա
վունքները և ազատությունները ոչ մի
այն սահմանոմ են պետական իշխանու
թյան, այլ նաև հաս
տա
տում ազ
գային
ինքնիշխանության բովանդակության
սահմանները: Որևէ ժողովրդի համար
իրական ինքնիշխանություն չի կարող
համարվել, եթե յուրաքանչյուր անհատ
չի տիրապետում իրական իրավունք
ներին և ազատություններին, որոնք
օրենսդրորեն ապահովված և գործնա
կանում ներդրված չեն պետության իրա
վակիրառական գործունեությունում:
Միաժ ամ ան ակ, անհ րաժ եշտ է
ընդգծել, որ ժողովրդի ինքնիշխանու
թյան բացարձակ ինքնաբավ լինելը ոչ
պակաս վտանգավոր է, քան պետական
ինքն իշխ ան ութ յան անս ահմ ան ափ ա
կությունը, հատկապես այն դեպքերում,
երբ ազգային կամքի արտահայտման
դերը ստանձնում են տարատեսակ քա
ղաքական կուսակցությունները և շար
ժումները, որոնք կարող են հետապնդել
անգամ ժողովրդի իրական շահերին
հակասող նպատակներ:
Ակնհայտ է հետևյալը, որ ինչպես
պետական, այնպես էլ ժողովրդի ինք
նիշխ անության բաց արձ ականացմ ան

ցանկացած միտում նպաստում է տոտա
լիտար քաղաքական համակարգի ձևա
վորմանը, անձի իրական ազատություն
ների և իրավունքների գերակայության
բացառմանը: Եվ այս առումով տեղին
է մեջբերել քաղաքագետ Ա.Պեչերի այն
պնդումը, ըստ որի՝ մարդկության խոր
քային փոփոխությունների (գլոբալի
զացիայի) կայսրության դարաշրջանում
հենց պետական ինքնիշխանությունն է
դեպի նրա փրկության ճանապարհի գլ
խավոր խոչընդոտը [2, էջ 177]:
Մարդու իրավունքների և ինքնիշ
խանության հարաբերակցությունը, ըստ
էության, հասարակական ու պետական
կյանքում ընդհանուրի և անհատականի
հարաբերակցության խնդրի բաղկա
ցուցիչ մասն է կազմում: Այս հարաբե
րակցության ցանկացած շեղում կարող
է հանգեցնել մարդու և քաղաքացու
հիմնական ազատությունների ու իրա
վունքների անտեսմանը, կամ պետակա
նության և մարդկության համակեցու
թյան կանոնների խարխլմանը:
Այստեղից՝ ՀՀ Սահմանադրության
3-րդ հոդվածով ամրագրված նորմերի
համակարգային վերլուծությունից հետ
ևում է, որ՝
ա) ինքնիշխանության իրացման շր
ջանակում պետությունը ճանաչում է
մարդու հիմնական իրավունքներն ու
ազատությունները՝ որպես բարձրա
գույն արժեքներ (1-ին մաս),
բ) այդ իրա
վունք
ներն ու ազա
տու
թյուն
նե
րը կրում են բնա
կան ու անօ
տարելի բնույթ, ինչը ենթադրում է նաև
սահմանել ինքնիշխան պետության և
նրա մարմինների ու պաշտոնատար
անձանց անմիջական իրավաբանական
պարտականություններ այդ արժեքների
առաջնահերթ պաշտպանության նպա
տակով (1-ին մաս),
գ) դրանք այն սոցիալական ար
ժեքներն են, որոնց պաշտպանությունը
պետք է համապատասխանեցվի միջազ
գային իրավական չափանիշներին (2-րդ
մաս),
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դ) այդ իրա
վունք
ներն ու ազա
տու
թյունները՝ որպես անմիջական գործող
իրավունքներ, կրում են սահմանափակիչ
բնույթ պետության ինքնիշխանության
իրականացման համար (3-րդ մաս):
Մարդու հիմնական իրավունքների
ու ազատությունների պաշտպանության
խնդրի լուծումը, սակայն, չպետք է պայ
մանավորված լինի դրանց՝ միայն սահ
մանադրությամբ ամրագրմամբ: Տվյալ
պարագայում ակնհայտ է, որ խոսքը
գնում է մարդու իրավունքների պաշտ
պանության որակական արդիականաց
ման և դրանց սահմանադրաիրավական
գործնական մեխանիզների ստեղծման
մասին:
Այս առու
մով հարկ է նկա
տի ու
նենալ, որ մարդու իրավունքների և
ազատությունների սահմանադրական
կարգավորումները, եթե, մի կողմից,
իրականացնում են սոցիալական գոր
ծառույթներ՝ ուղղված դրանց իրացման
սահմանների հաստատմանը, ինչպես
նաև՝ այդ իրավունքների ու ազատու
թյունների իրավական կարգավորման
սկզբունքների և դրանց ոլորտային
կարգավորման հիմքերի ամրագրմանը,
ապա, մյուս կողմից՝ ունեն իրավական
ուղղվածություն, քանի որ այդ կարգա
վորումների միջոցով են հաստատվում
պետական իշխանության և դրա ինք
նիշխանության սահմանները:
Այսպես՝ մարդու իրավունքների և
ազատությունների պաշտպանության
երաշխավորման համատեքստում ՀՀ
Սահմանադրությամբ հռչակվել են պե
տական իշխանության և դրա ինքնիշ
խանության սահմանների սահմանման
հետևյալ սկզբունքները.
ա) պետության և Սահմանադրու
թյամբ ու օրենքներով փոխկապվածու
թյունը (հոդվ. 5, մաս 1),
բ) մարդու և քաղաքացու իրավունք
ներով ու ազատություններով պետու
թյան սահմանափակվածությունը (հոդվ.
3, մաս 3),
գ) միջազգային իրավունքի սկզբունք

ներին ու նորմերին համապատասխան
մարդու և քաղաքացու իրավունքների
ու ազատությունների պաշտպանվածու
թյունը (հոդվ. 3, մաս 2),
դ) համայնքներում բնակչության տե
ղական ինքնակառավարման երաշխա
վորումը (հոդվ. 11.2),
ե) Սահմանադրությամբ և օրենքնե
րով պետական և տեղական ինքնակա
ռավարման մարմինների ու պաշտո
նատար անձանց լիազորությունների
տարանջատվածությունը (հոդվ. 5, մաս
2) և այլն:
Հենց սահմանադրական այս սկզ
բունքների իրացման համատեքստում և
պետական իշխանության ու դրա ինք
նիշխանության սահմանների շրջանա
կում առավել արդիական են դառնում
մարդու իրավունքների երաշխավոր
ման ու պաշտպանության խնդիրը: Ինչ
պես արդարացիորեն նշում է ֆրանսի
ացի հայտնի մտածող Ժ. Մարիտենը.
«Պետությունն օգտագործում է մարդու
ուղեղը և էներգիան և վերջինս առանց
մարդու իրենից ոչինչ չի ներկայացնում:
Պետությունը գործիք է մարդուն ծա
ռայելու համար, այն ոչ այլ ինչ է, քան
մարմին, որին տրված է իրավունք իրա
կանացնել իշխանություն ու հարկադ
րանք: Եվ հարկադրել մարդուն ծառայել
այդ գործիքին, նշանակում է քաղաքա
կան այլասերվածություն: Եվ հետո. ոչ
թե մարդը գոյություն ունի պետության
համար, այլ հակառակը` պետությունը
գոյություն ունի մարդու համար» [3, էջ
21]:
Այստեղից ենթադրվում է, որ մար
դու իրավունքների հիմնախնդրի գործ
նական լուծումը պետք է իրականացվի
երկակի գործընթացների համադրմամբ.
մի կողմից, անհրաժեշտ է հստակորեն
սահմանել անձի նկատմամբ պետության
պարտականությունների շրջանակները,
պատասխանատվության կոնկրետ ձևե
րը և աստիճանները, մյուս կողմից` հաս
տատել այնպիսի երաշխիքներ, որոնք
կապահովեն պետության, նրա մարմին
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ների ու պաշտոնակատար անձանց՝ կա
մայականություններից արդյունավետ
պաշտպանությունը: Այս խնդրի լուծման
առավել արդյունավետ ուղիներից մեկը,
անկասկած ժողովրդավարական հա
սարակության կառուցումն է, որը պետք
է իրականացվի օրենսդիր, գործադիր և
դատական իշխանությունների բաժան
ման ու հավասարակշռման սկզբունքի
հիման վրա:
Նույնիսկ օրենսդիր իշխանությու
նը, որն ունակ է առավել լիարժեքորեն
արտահայտել ու ժողովրդի ինքնիշ
խանությունը ներկայացուցչական ժո
ղովրդավարության միջոցով, նույնպես
օժտված չէ անսահմանափակ իշխա
նությամբ: Չնայած որ խորհրդարանա
կան վերահսկողությունը մարդու իրա
վունքների ու շահերի պաշտպանության
կարևորագուն մեխանիզմներից մեկն է,
այնուամենայնիվ, չպետք է բացառել
սահմանադրական այնպիսի ինստի
տուտների դերակատարությունը, ինչ
պիսիք են՝ հանրաքվեն, ընտրություննե
րը կամ ժողովրդի կամքի անմիջական
արտահայտման այլ ձևեր1:
Այսպիսով, եթե Սահմանադրությունը
հաստատում է պետության և մարդու ու
քաղաքացու միջև հարաբերությունների
հիմնարար հիմքերը, ապա այդ փոխ
հարաբերություններում ժողովրդական
ինքնիշխանությունը դիտարկվում է պե
տական ինքնիշխանության, դրա գերա
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 1-ի եզրափակիչ փաս
տաթղթում, բացահայտելով ժողովուրդների ու ազգերի
իրավահավասարության և սեփական ճակատագրով
տնօրինելու իրավունքների սկզբունքների բո
վան
դակությունը, հաստատվել է, որ «բոլոր ազգությունները
միշտ իրավունք ունեն ինչպես և երբ ցան
կա
նում են
լիարժեք ազատության պայմաններում սահմանել իրենց
ներքին և արտաքին քաղաքական կար
գավիճակը»,
ինչպես նաև «ըստ սեփական հայե
ցո
ղության՝
իրականացնելու իրենց քաղաքական, տն
տե
սական,
սոցիալական և մշակութային զարգացում ները»:

կայության, անկախության և ինքնուրույ
նության հիմքը:
Սակայն, անհրաժեշտ է հաշվի առ
նել այն, որ պե
տու
թյան և ժո
ղովր
դի
փոխհարաբերությունները չեն կարող
բնութագրվել որպես իրավահավասար:
Ակնհայտ է, որ ժողովուրդը հանդիսա
նում է ինքնիշխանության միակ կրողը,
հետևաբար, նրան է վերապահված պե
տական իշխանության նկատմամբ նրա
գերակա դերակատարումը:
Բացի դրանից՝ Սահմանադրությունը
միաժամանակ իրականացնում է կար
ևոր և մեկը մյուսի հետ սերտորեն կապ
ված գործառույթներ. մի կողմից, այն
հանդիսանում է օրենք, որի միջոցով
ժողովուրդը հիմնադրում է պետության
գործունեության հիմնարար և ղեկավար
սկզբունքները, մյուս կողմից, այն հան
դես է գալիս որպես օրենք, որով սահ
մանվում է իրավունքի այլ սուբյեկտների
իրավական դրությունը՝ միաժամանակ,
կարգավորելով վերջիններիս իրավա
կան վարքագիծը:
Հենց այս հիմնավորմամբ՝ պետու
թյան սահմանադրական պարտավորու
թյունները բնութագրվում են առանձնա
հատուկ սոցիալական նշանակությամբ,
քանի որ հատկապես դրանք են երաշ
խավորում և՛ սահմանադրական կա
ռուցվ ածք ի կայ ուն ութ յուն ը, և՛ հա
սար ակ ութ յան ժող ովրդ ավ ար ակ ան
ինստիտուտների արդյունավետությու
նը, և՛ անձի իրավունքների ու ազատու
թյունների պաշտպանության ապահո
վումը:
Մարդու իրավունքների ապահովման
սահմանադրական պրակտիկան վկա
յում է, որ քաղաքացիների սուբյեկտիվ
իրավունքների ու ազատությունների
նորմատիվային իրավական բովանդա
կությունը սահմանվում է երկակի նշա
նակությամբ. մի դեպքում, հիմնական
օրեն
քով հռ
չակ
վում է մար
դու և քա
ղաքացու սահմանադրական կոնկրետ
իրա
վուն
քը, մեկ այլ դեպ
քում` Սահ
մանադրությունը այդպես էլ չի բացա
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հայտում այդ իրավունքի իրացման և
այն կրողի իրավասության շրջանա
կը՝ բավարարելով միայն պետության
պարտականությունների թվարկմամբ
(Սահմանադրության 8, 14, 48-րդ և այլ
հոդվածներ):
Անկ ախ սահմ ան ադր ակ ան իրա
վունքների ամրագրման ձևից՝ պետու
թյան սահմանադրական պարտակա
նությունների իրականացումն ինքնին
ընկալվում է որպես քաղաքացիների
իրավունքների ու ազատությունների,
նրանց օրինական շահերի պաշտպա
նության ապահովում և նյութական, քա
ղաքական ու հոգևոր պահանջմունքնե
րի բավարարում:
Ակնհայտ է նաև այն, որ բացի սոցիա
լական կարևորությունից ու նշանակու
թյունից, պետության սահմանադրական
պարտավորությունները ունեն նաև էա
կան առանձնահատկություններ: Դրանք
իրենցից ներկայացնում են քաղաքա
կան, բարոյական և իրավաբանական
սկզբունքների համակարգ, որոնք կար
գավորում են պետության, հասարակու
թյան և անհատի միջև փոխհարաբերու
թյունները:
Բացի դրանից այդ պարտավորու
թյունները տարբերվում են ձևական
որոշ ակ իո ւթ յան բաց ակ այ ութ յամբ,
որը բնորոշ է հիմնականում ճյուղային
օրենսդրական կարգավորումների հա
մար: Վերջին հանգամանքը հնարա
վոր է դարձնում դրանք վերանայել և
գնահատել իրավունքի այլ ոլորտների
համար բնորոշ իրավաբանական իրա

վունքների և պարտականությունների
տեսանկյուններից:
Կատարելով ամփոփում՝ անհրա
ժեշտ է նշել, որ պետությունը, պետական
ու տեղական ինքնակառավարման մար
մինները և նրանց պաշտոնատար ան
ձինք իրենց լիազորությունների իրակա
նացման ժամանակ սահմանափակված
են մարդու և քաղաքացու հիմնական
իրավունքներով ու ազատություննե
րով, և այդ լիազորությունները պետք է
իրականացվեն այնպես, որ ապահովեն
ժողովրդի իրական իշխանությունը և
նրա կողմից պետության վերապահված
ինքնիշխանությունը, համապատասխան
տնտեսական, քաղաքական և իրավա
կան պայմաններ ստեղծելու պայմա
նով: Այդպիսի պայմաններ և իրավա
կան նախադրյալներ երաշխավորված
են ՀՀ Սահ
մա
նադ
րու
թյան 3, 5 և այլ
հոդվածներով, որոնք, սակայն, մարդու
իրավունքների պաշտպանության տե
սանկյունից որակական արդիականաց
ման և դրանց սահմանադրաիրավական
իրացման նոր կառուցակարգեր ստեղ
ծելու կարիք ունեն: Ասվածի համա
տեքստում տեղին է մեջբերել այն խոս
քը, որ ազատությունը, իսկապես, այն
է, որ պետությունը հասարակությունից
վեր կանգնած մարմնից վերածվի այն
պիսի մարմնի, որպեսզի լիարժեքորեն
կարողանա ծառայել այդ նույն հասա
րակությանը [2, էջ 181]:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ՍԱՐԳԻՍ ԿԵԳԻՇՅԱՆ
ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն, Դ. Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական
հետազոտությունների ինստիտուտի, պետի խորհրդական-իրավաբան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱԿՐԹԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Վերլուծվել են Հայաստանի Հան
րապետության Զինված ուժերում ռազ
մակ ան կրթ ութ յան իր ակ ան ացմ ան
քաղաքական-իրավական որոշ հիմ
նախնդիրներ և ըստ այդմ՝ նախանշվել
են դրանց հաղթահարման հնարավոր
ուղղությունները: Ուսումնասիրության
տվյալների վերլուծության արդյունք
ների հիման վրա ներկայացված են այն
օրենսդրական բացթողումները, որոնք
բացասական ազդեցություն են գոր
ծում Զինված ուժերում զինծառայողնե
րի ռազմական կրթությունն արդյունա
վետ կերպով կազմակերպելու վրա: Այդ
բացթողումների շարքին են դասվում.
ա) տվյալ ոլորտը կարգավորող մի
ասնական իրավական-նորմատիվ ակ
տի չլինելը,
բ) ոլորտը կարգավորվում է ոչ
օրենսդրական, այլ ենթաօրենսդրական
մակարդակում:
Վերլուծված է նաև այն անհրաժեշտ
միջոցառումների համախումբը, որոնց
համակարգային մոտեցմամբ իրակա
նաց ում ը հնար ավ որ ութ յուն կընձ ե
ռի ՀՀ ռազմակրթական տիրույթը հա
մապ ատ ասխ ան եցն ելու միջ ազգ ային
չափորոշիչներին և այդ գործընթացի
իրականացման համար ապահովելու
անհրաժեշտ իրավական հիմքեր:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ՝ ռազմական կրթու
թյան համ ակ արգ, ռազմ ակրթ ակ ան
գործընթացի իրավական-քաղաքական
հիմնախնդիրներ, կրթության հաջոր
դականություն, եռաստիճան կրթական

համակարգ:
ՀՀ Զինված ուժերում զինծառայող
ների ռազմական կրթությունն առ այսօր
կազմակերպվում և իրականացվում է
ընթացիկ իրավական ակտերի, այդ
թվում՝ ՀՀ կառավարության որոշում
ների և պաշտպանության նախարարի
հրամանների հիման վրա [3]: Ընդհա
նուր հայեցակարգային մոտեցմում չու
նենալու պայմաններում՝ Հայաստանի
կրթական համակարգի բաղկացուցիչ
մասը կազմող ռազմակրթական համա
կարգը զարգանում է նվազ տեմպերով,
ինչը դժվարություններ է առաջացնում
զինված ուժերի սպայական և ենթաս
պայական կազմերի կադրային ճկուն
քաղաքականության, նրանց որակավոր
ման բարձրացման գործում: Նկատի ու
նենալով, որ պաշտպանական բարեփո
խումների համատեքստում ռազմական
կրթության համակարգի զարգացումը
գերակա խնդիր է՝ կարիք է զգացվում
իրավական ամրագրման ենթարկելու
միասնական հայեցակարգային մոտե
ցումները [1], որոնք հնարավորություն
կտան էլ ավելի արդյունավետ իրակա
նացնելու բարձր որակավորում ունեցող
կադրերի պատրաստումն ու առաջխա
ղացումը [8, էջ 258]:
2010-2015 թվականների պաշտպա
նական բարեփոխումների շրջանակում
2010 թվականին ձևավորվել էր միջգե
րատեսչական աշխատանքային խումբ,
որի նպատակն էր մշակել ՀՀ ռազմական
կրթության հայեցակարգի նախագիծը:
Խմբի կազմում ընդգրկվել էին ներկա
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յացուցիչներ ՀՀ ՊՆ և ԶՈւ ԳՇ շահագր
գիռ ստորաբաժանումներից, այդ թվում՝
ռազմաուսումնական հաստատություն
ներից, ՊՆ ազգային ռազմավարական
հետազոտությունների ինստիտուտից,
ինչպես նաև՝ փորձագետներ ՀՀ կրթու
թյան և գիտության նախարարությունից,
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադե
միայից, Երևանի պետական համալ
սարանից, Երևանի Մ. Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանից,
ինչպես նաև՝ Խ. Աբովյանի անվան հայ
կական պետական մանկավարժական
համալսարանից:
Աշխատանքային խմբի կողմից կա
տարված ինտենսիվ աշխատանքների
արդյունքում ստեղծվեց ՀՀ ռազմական
կրթության հայեցակարգի նախագիծ,
որը պարբերաբար քննարկվում էր ՀՀ
ՊՆ և ԶՈւ ԳՇ վարչություններում, իսկ
2011 թվականի ընթացքում՝ նաև Հա
յաստան այցելած ՆԱՏՕ-ի փորձագի
տական խմբերի հետ: Աշխատանքային
խմբի կողմից քննարկումներն ավար
տելուց հետո լրամշակված նախագիծը
2011 թվականին ներկայացվեց պետա
կան շահագրգիռ մարմինների քննարկ
մանը, մասնավորապես՝ ՀՀ արդարա
դատության, կրթության և գիտության,
ֆինանսների նախարարություններ, ՀՀ
Նախագահի աշխատակազմ, գլխավոր
ռազմական տեսչություն, ազգային ան
վտանգության խորհուրդ, ՀՀ ոստիկա
նություն և ազգային անվտանգության
ծառայություն: Ստացվ ած առարկու
թյուններն ու առաջարկությունները դր
վեցին քննարկման ներքին աշխատան
քային խմբի կողմից` անհրաժեշտության
դեպքում ներգրավելով համապատաս
խան փորձագետների: Լրամշակված
նախ ագծ ի փաթ եթ ը 2011 թվակ ան ի
նոյեմբերին ներկայացվել է ՀՀ կառա
վարության քննարկմանը: ՀՀ կառավա
րության աշխատակազմից նախագծի
վերաբերյալ կարծիքներ են ստացվել
պետաիրավական, սոցիալական, իրա
վաբանական վարչություններից և ՀՀ

վարչապետի խորհրդականից: Արված
առ աջ արկ ութ յունն եր ը մեծ ամ աս ամբ
ընդունվել են, մյուսներն էլ համաձայ
նեցվել առաջարկությունների հեղինակ
ների հետ:
Արդյունքում ՀՀ կառավարության
կողմից հավանության արժանացան
և հաստատվեցին երեք կարևոր փաս
տաթղթեր՝ ՀՀ ռազմական կրթության
հայեց ակ արգ ը, սպայ ակ ան կազմ ի
պատրաստման փուլերի ճանապար
հային քարտեզը և հայեցակարգի ապա
հովման միջոցառումների ծրագիրը [5]:
ՀՀ ռազմական կրթության հայեցա
կարգը ռազմական կրթության նպա
տակների և խնդիրների նկատմամբ
պաշտոնական մոտեցումների համա
կարգ է: Նախանշվում են ռազմական
կրթության գործող համակարգի բա
րեփոխումների ուղղությունները, մաս
նավորապես՝ ռազմական կրթության
շարունակականությունը, եռաստիճան
կրթական համակարգի ներդրումը, հա
մագործակցությունը ազգային և մի
ջազգային ուսումնական հաստատու
թյունների հետ (ինչպես զինվորական,
այնպես էլ քաղաքացիական), գիտա
կան ու գիտատեխնիկական կադրերի
պատրաստումը, վերապատրաստումը,
որակավորումը, ռազմական կրթության
համակարգում ենթասպայական կազ
մի կրթության ներառումը, ինչպես նաև
նախազորակոչային պատրաստության
դիտումը՝ որպես սպայական պատրաս
տու
թյան փուլ: Ամ
րագր
վում են նաև
հայեցակարգի նպատակը և խնդիրնե
րը, այդ թվում՝
1) ռազմական կրթության համապա
տասխանեցումը պետական կրթական
չափորոշիչների պահանջներին,
2) ռազմական կրթության համակար
գի զարգացման և կատարելագործման
ուղիների նախանշումը,
3) պաշտոնեական առաջխաղացման
ուղեգծի նախանշումը,
4) ռազմական կրթության փուլերի
շարունակականության և ներդաշնա
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կության ապահովումը,
5) ռազմ ակրթ ակ ան գործ ընթ աց ի
կառավարման և ռազմական կրթության
զարգացման կարճաժամկետ, միջնա
ժամկետ և երկարաժամկետ պլանա
վորման նախանշումը:
Հայեցակարգում հստակեցվեց, որ
ռազմական կրթության համակարգը
ՀՀ ընդհանուր կրթական համակարգի
բաղկացուցիչ մասն է և ապահովում
է շարունակական կրթության իրակա
նացման համար անհրաժեշտ կրթական
միջ ազգ ային համ ագ ործ ակց ութ յուն`
լայնորեն կիրառելով ժամանակակից
նորարական կրթական և տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաները: Սահման
վեցին սպայական կազմի պատրաս
տության փուլերը (նախազորակոչային
պատրաստության, կրտսեր, ավագ և
բարձրագույն սպայական կազմերի կր
թության փուլեր), ինչպես նաև ենթաս
պայական կազմի կրթությունը՝ որպես
մեկ օղակում սերժանտների, ավագ
ների ու ենթասպաների պատրաստու
թյան երաշխիք: Հայեցակարգում տեղ
գտան նաև առանձին դրույթներ, որոնք
վերաբերում են գիտական և դասախո
սական անձնակազմի պատրաստմանը,
վերապատրաստմանն ու որակավոր
ման բարձրացմանը, ազգային և մի
ջազգային ուսումնական հաստատու
թյունների համագործակցությանը` ՀՀ
զինված ուժերի համար անհրաժեշտ
մասնագետների պատրաստման, օտա
րերկրյա պետության գիտակրթական
ներուժի օգտագործման, ինչպես նաև
դաշնակից և գործընկեր պետություն
ների զինված ուժերի հետ համագոր
ծակցության ապահովման նպատակով:
Հայեցակարգում ամրագրվեց նաև միջ
գերատեսչական ձևաչափով պաշտպա
նակ ան-ան վտ անգ ային քաղ աք ագ ի
տական բարձրագույն, հետբուհական և
լրացուցիչ կրթության կազմակերպման
անհրաժեշտությունը, որի ապահովումը
պետք է իրականացվի ՀՀ ՊՆ ազգային
ռազմավարական հետազոտություննե

րի ինստիտուտի կերպափոխման ար
դյունքում ստեղծվելիք պաշտպանական
ազգային հետազոտական համալասա
րանի շրջանակներում:
Ամրագրվեցին նաև զինված ուժե
րի սպայական կազմի պատրաստու
թյան փուլերի ճանապարհային քարտե
զը, նախանշվեցին սպայական կազմի
պատրաստման, վերապատրաստման և
որակավորման բարձրացման փուլերը՝
ըստ ուսումնական հաստատություննե
րի և ակնկալվող զինվորական պաշ
տոնների: Ըստ փուլերի՝ հստակեցվե
ցին այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են
կոնկրետ որակավորման և այդ որակա
վորման արդյունքում՝ պաշտոնեական
առաջխաղացման համար: Ըստ այդմ՝
առ աջ ադրվ եց ին սպայ ակ ան կազմ ի
պատրաստության հետևյալ փուլերը՝
- կրտսեր սպայական կազմի կրթու
թյան փուլ, ո
րն ա
պա
հով
վում է մար
տավարական մակարդակում ռազմա
կան գիտելիքներին և հմտություններին
տիրապետող, առաջատարի ու հրա
մանատարի ունակություններով օժտ
ված սպայական կազմի պատրաստում,
վերապատրաստում և որակավորման
բարձրացում,
- ավագ սպայական կազմի կրթության
փուլ, որն ապահովվում է օպերատիվմարտավարական գործողություննե
րի կառավարման և շտաբային աշխա
տանքներին տիրապետող բարձրագույն
ռազմական կրթությամբ սպաների պատ
րաստում ու վերապատրաստում,
- բարձրագույն սպայական կազմի
կրթության փուլ, որն ապահովվում է
զինվորական կամ պետական այլ ղեկա
վար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց
կրթությունն ու վերապատրաստումը:
Ամփ ոփ ել ով վեր ը շար ադրվ ած ը`
կարելի է նշել, որ հայեցակարգով նա
խանշվել են ռազմական կրթության
գործող համակարգի բարեփոխումնե
րի հիմնական ուղղությունները, մաս
նավորապես՝ ռազմական կրթության
շարունակականությունը, եռաստիճան
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կրթ ակ ան համ ակ արգ ի ներդր ում ը,
փոխհ ամ ագ ործ ակց ութ յուն ը, գիտ ա
կան և գիտատեխնիկական կադրերի
պատրաստումը, վերապատրաստումը,
որակավորումը, ռազմական կրթության
համակարգում ենթասպայական կազ
մի կրթության ներառումը, ինչպես նաև
նախազորակոչային պատրաստության
դիտումը՝ որպես սպայական պատ
րաստ ութ յան փուլ: Եր աշխ ավ որվ ել
են յուրաքանչյուր պաշտոնի ու համա
պատասխան կրթական չափանիշների
տրամաբանական կապը, բարձրացվել
են հայ աստ ան յան քաղ աք աց իակ ան
բարձրագույն ուսումնական հաստա
տությունների և արտասահմանյան ու
սումնական հաստատությունների դերն
ու նշանակությունը ՀՀ ԶՈւ սպայական
կադրերի պատրաստման, արտերկրի
գիտակրթական ներուժի կիրառման,
ինչպես նաև դաշնակից և գործընկեր
պետությունների զինված ուժերի հետ
փոխգ ործ ուն ակ ութ յան ապ ահ ովմ ան
գործում: Կարևորվել է նաև ստեղծվելիք
պաշտպանական ազգային հետազո
տական համալսարանի կողմից միջգե
րատեսչական ձևաչափով իրականաց
վելիք պաշտպանական-անվտանգային
քաղաքագիտական բարձրագույն, հետ
բուհական և լրացուցիչ կրթության կազ
մակերպման անհրաժեշտությունը:
Յուրաքանչյուր զինծառայողի պատ
րաստ ում ը, վեր ապ ատր աստ ումն ու
որակավորման բարձրացումը, ինչպես
նաև պաշտոնեական առաջխաղացու
մը՝ ըստ զբաղեցրած պաշտոնի և կոչ
ման, ան
հրա
ժեշտ պա
հանջ են դառ
նում այդ փաստաթղթով: Արդյունքում,
բարձրագույն ռազմական կրթությունն
իրենից ներկայացնելու է ոչ թե մեկ քայ
լից բաղկացած կրթական գործունեու
թյուն, այլ` համակարգ, որը բաղկացած
է մի քանի անբաժան, շարունակական
կրթական տարրերից` դասընթացներից,
վերապատրաստումներից, որտեղ մեկը
հիմնվում, ներկառուցվում է մյուսի վրա
և որոնց կապող օղակն են հանդիսա

նալու զինծառայողների ծառայության
ընթացքում ձեռքբերված փորձն ու գի
տելիքները:
Որպես վերջնական արդյունք` նպա
տակ է դիտարկվում մշակելու ՀՀ ԶՈՒ-ի
ենթասպայական (պրոֆեսիոնալ սեր
ժանտ ակ ան) կազմ ի կրթ ութ յան և
վարժանքների, ինչպես նաև ՀՀ ԶՈՒ-ի
սպայ ակ ան կազմ ի ակ ադ եմ իակ ան
կրթության համակարգը` ՀՀ քաղաքացի
ական բարձրագույն կրթության չափա
նիշներին և Բոլոնիայի գործընթացին
համահունչ: Դրա համար էլ փորձառու,
երիտասարդ և եռանդուն զինվորական
մասնագետների ներդաշնակ զարգա
ցումը` հայ զինվորականության լավա
գույն ավանդույթների պահպանմամբ
և բազմապատկմամբ, հանդիսացել և
միշտ էլ հանդիսանալու է ՀՀ զինված
ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտ
ուղեկիցը, քանի որ հայոց բանակը կա
րող է լինել հզոր և մարտունակ՝ միայն
վերջինիս կազմում ունենալով զինվո
րականի պատիվը պահող ու պաշտող
նվիրյալներ [9, էջ 64]:
ՀՀ պաշտպանության նախարարու
թյան կողմից մշակվել և ՀՀ կառավա
րության կողմից հաստատվել է նաև
Հայաստանի Հանրապետության ռազ
մաուսումնական հաստատություններ
ընդունելության ու օտարերկրյա պետու
թյունների ռազմաուսումնական հաս
տատություններում սովորելու համար
թեկնածուների ընտրության կարգը [4]:
Այդ փաստաթղթի ընդունման անհրա
ժեշտությունը պայմանավորված է «Զի
նապարտության մասին» ՀՀ օրենքի այն
դրույթի պահանջով, համաձայն որի՝ ՀՀ
կառավարությունը պետք է հաստատի
ռազմաուսումնական հաստատություն
ների ընդունելության կարգը [3, հոդ
ված 10]:
Մինչ այդ ՀՀ պաշտպանության նա
խար ար ութ յան ռազմ աուս ումն ակ ան
հաստատություններ ընդունելության
և օտարերկրյա պետությունների ռազ
մաուսումնական հաստատություններում
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սովորելու համար թեկնածուների ընտ
րության հետ կապված հարաբերություն
ները կարգավորվում էին ՀՀ պաշտպա
նության նախարարի համապատասխան
հրամանով, ինչի հետևանքով առաջա
նում էին ոչ միայն իրավական բնույթի
խնդիրներ («Զինապարտության մասին»
ՀՀ օրենքի համապատասխան դրույթի
պահանջի մասով), այլ նաև որոշակի
կիրառական բարդություններ: Մասնա
վորապես, այդ կարգերը հաստատված
էին առանձին հրամաններով, ինչը բար
դություններ էր ստեղծում դրանցում
զետեղված դրույթների միասնական
կիրարկման և միմյանց միջև համապա
տասխանության ապահովման առումով:
Փաստորեն՝ ռազմական կրթության
բնագավառում ՀՀ պաշտպանության
նախ արարությունը որդ եգրեց առա
վել միասնական և ճկուն քաղաքակա
նություն՝ համակարգված եղանակով
կարգավորելով ռազմաուսումնական
հաստատություններ ընդունելության և
դրա հետ կապված հարաբերություննե
րը: Դրանով իսկ ՀՀ կառավարության
կողմից միասնական կարգավորման
են ենթարկվում ՀՀ ռազմաուսումնա
կան հաստատություններ ընդունելու
թյան և օտարերկրյա պետություննե
րում սովորելու համար թեկնածուների
ընտրության հետ կապված հարաբե
րությունները՝ հիմք ընդունելով «Զինա
պարտության մասին» ՀՀ օրենքի համա
պատասխան դրույթի պահանջը:
Հարկ է ընդգծել, որ ռազմական
կրթությունը իր նշանակային արժեքայ
նությամբ կարելի է դիտարկել երկու տե
սանկյունից: Նախ՝ այն առանձնացված է
երկրի ընդհանուր կրթական և ուսումնա
կան գործընթացներից, և երկրորդ՝ տվյալ
համակարգը խիստ արժևորվում է ՀՀ
զինված ուժերի որակական առաջընթա
ցի երաշխավորման ընթացակարգերում:
Հայաստանի ազգային անվտանգության
ոլորտի հայտնի մասնագետ Հ. Քոթան
ջյանի բազմաթիվ աշխատություններից
մեկում հստակ դասակարգմամբ ներ

կայացվում է Հանրապետության ան
վտանգության դեմ ուղղված արտաքին
և ներքին սպառնալիքները, որոնք իրենց
հերթին ըստ բնույթի առանձնացված են
համաչափ ու անհամաչափ խմբերում [7,
էջ 242, 249]: Ներքին անհամաչափ սպառ
նալիքների շարքում պրոֆեսորի կողմից
դիտարկվում են սոցիալական շերտա
վորման խորացումն ու աղքատությունը,
կոռուպցիոն դրսևորումները, պետական
համակարգի նկատմամբ ժողովրդա
վարական վերահսկողության գործում
հասարակական կազմակերպություննե
րի դերի նվազումը, իշխանությունների
հանդեպ անվստահության խորացումը,
հասարակության ազդեցիկ խմբերի միջև
անհանդուրժողականության մթնոլորտի
ձևավորումը և իշխանություններին ան
հնազանդության հնարավոր դրսևորում
ները, ժողովրդագրական բացասական
միտումներն ու արտագաղթը, խոսքի
ազատության ոչ լիարժեքությունը, ինչ
պես նաև առանձնակի ընդգծվում է գի
տական ու մշակութային ներուժի շարու
նակվող արտահոսքը, գիտակրթական
գործընթացների հետևողական զար
գացումը, միջազգային չափորոշիչներին
համապատասխան՝ կրթական համա
կարգի առկայությունը և այլն [6, էջ 686688]:
Այսպիսով՝ պետք է փաստել, որ մեր
երկրի պաշտպանության բնագավառում
սկիզբ առած և արդեն իսկ նշանակա
լի ձեռքբերումներով իրականացվող
բարեփոխումների շնորհիվ ոչ հեռու
ապագայում հնարավոր կլինի Հայաս
տանի Հանրապետությունում նույնպես
ունենալ միջազգային բոլոր չափանիշ
ներին համապատասխանող որակյալ
ռազմական կրթության համակարգ, որի
շրջանավարտները կհամալրեն ոչ մի
այն պաշտպանության նախարարության
համակարգը, այլ նաև պետական հա
մակարգի այլ կարևոր օղակներ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ПРЕДПОСЫЛКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

САРГИС КЕГИШЯН
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юрист-советник начальника

Исследованы некоторые политико-правовые проблемы военно-образовательного 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
РА в соответствие с международными стандартами. К числу таких упущений относятся: а)
отсутствие регулирующего данную сферу единого нормативно-правового акта; б) регулиро
вание военного образования не на законодательном, а на подзаконодательном уровне.
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Some political-legal 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 sub-legislative 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
ՏԻԳՐԱՆ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
ՀՀԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ
ԱՌՆՉՎՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՈՐՈՇ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
Հ ոդվ ած ում ներկ այ ացվ ում են
Խորհրդային Միության կազմավորման
տարիներին ու հետագա շրջանում Լեռ
նային Ղարաբաղին առնչվող իրավա
քաղաքական նշանակություն ունեցող
մի շարք իրադարձություններ, վերլուծ
վում է դրանց ազդեցությունը կոնկրետ
ժամանակահատվածներում հիմնախնդ
րի կարգավորման հնարավորություն
ների վրա, ինչպես նաև այդ փաստերը
գնահատվում են Ղարաբաղյան հակա
մարտության ներկայացման փոփոխու
թյունների համատեքստում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ ազգային ինքնություն,
անկախություն, անվտանգություն, տա
րածքային ամբողջականություն, ինքնա
վարություն, բռնություն, բնակչություն:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամար
տությունը, որը ամենահին հակամար
տություններից է նախկին ԽՍՀՄ տա
րածքում, հետզհետե ավելի շատ է ձեռք
բերում ձգձգված միջազգային և միջ
պետական խնդրի կարգավիճակ` զար
գացման շղարշոտ հեռանկարներով:
Սկզբնավորվելով 20-րդ դարի 80-ա
կան թվականների վերջին (դեռևս ԽՍՀՄ
քաղաքական տարածքում)` այն ԽՍՀՄ
փլուզումից հետո ինքնաբերաբար վե
րածվեց երկու նորանկախ պետություն
ների` Հայաստանի և Ադրբեջանի միջպե
տական խնդրի:
Խորհրդային Միության կառավար

ման պետական համակարգում միու
թենական 15 հանրապետություններից
բացի` եղել են նաև ինքնավար հան
րապետություններ, մարզեր և օկրուգ
ներ, որոնցից հինգը Անդրկովկասում
էին, երեքը՝Վրաստանում (Աբխազիա,
Աջարիա և Հարավային Օսիա), երկու
սը՝ Խորհրդային Ադրբեջանում (Նա
խիջևան և ԼեռնայինՂարաբաղ): Ըստ
Խորհրդ ային ին քն ավ ար ութ յունն եր ի
տրամաբանության՝Ղարաբաղում պետք
է բնակվեին ղարաբաղցիներ (ազգի
մասով), մինչդեռ աշխարհում նման ժո
ղովուրդ և լեզու գոյություն չունի, ևս
մեկ անոմալիա՝ միութենական 15 հան
րապետություններից միայն Հայաստանն
ու հայ ժողովուրդն էին, որոնք, ունենա
լով միութենական հանրապետության
կարգավիճակ, ունեին մեկ այլ ազգային
միավորում՝ ի դեմս ԼՂԻՄ-ի, հարևան
միութենական հանրապետության սահ
մաններում:
1917թ. փետրվարին Ռուսական կայս
րությունում, որի մաս էր կազմում նաև
Անդրկովկասը, հեղափոխության հաղ
թանակի արդյունքնում իշխան Գեորգի
Լվովի նախագահությամբ կազմվում է
Պետրոգրադի Ժամանակավոր կառա
վարությունը: Ժամանակավոր կառա
վարությունը, որի իշխանությունը շարու
նակվեց ընդամենը ինը ամիս, մարտին
ձևավորեց հանձնաժողով՝ Անդրկովկա
սի հատուկ կոմիտեն (Օզակոմ), Անդր

139

կովկասը և Օսմանյան կայսրությունից
գրավված տարածքները ղեկավարելու
համար: Անդրկովկասի հայերը, վրա
ցին եր ը և թաթ արն եր ը ողջ ուն եց ին
փետրվարյան հեղափոխությունը, որը
տապալեց Ռոմանովների դինաստիայի
երեքհարյուրամյա գահակալությունը:
Հայերը նաև ոգեշնչված էին Արևմտա
հայաստանի կարգավիճակի վերաբե
րյալ Ժամանակավոր կառավարության
նպաստավոր հայտարարություններից:
Նույն թվականի նոյեմբերին` համա
ռուսաստանյան սահմանադիր ժողովի
ընտրություններում, վրաց մենշևիկնե
րը, մահմեդական մուսավաթականնե
րը և հայ դաշնակցականները շահեցին
Անդրկովկասում քվեների ավելի քան
75 տոկոսը: Սահմանադիր ժողովը, որը
պետք է որոշեր պետության վարչաձևը,
գումարվեց միայն մեկ օր և 1918թ. հուն
վարին ցրվեց բոլշևիկյան նոր կառավա
րության հրամանով:
1918թ. ապրիլի 22-ին մենշևիկները
Սեյմի մահմեդական խմբակցություն
ներ ի աջ ակց ութ յամբ առ աջ արկ եց ին
հիմնադրել անկախ Անդրկովկասյան
Ժողովրդական Դաշնակցային Հանրա
պե
տու
թյուն [8, էջ 77]: Մայի
սի 26-ին,
27-ին և 28-ին Վրաստանը, Ադրբեջանը
և Հայաստանը հռչակեցին իրենց անկա
խությունը [3, էջ 5], սակայն նորահռչակ
Ադրբեջանական Դեմոկրատական Հան
րապետության կառավարությունը չէր
կարող ժամանել իր հռչակած մայրաքա
ղաք Բաքու, քանի որ քաղաքական իշ
խանությունն այնտեղ գտնվում էր հայե
րի կողմից ընտրված Բաքվի խորհրդի
ձեռքում, և Կովկասյան թաթարները բա
վարար ներուժ չունեին Անդրկովկասի
մահմեդական խորհրդի անունից հռչա
կած պետությանը իրավական հենք տա
լու համար [10, էջ 16]: Ղարաբաղի հայե
րը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ
Թուրքիային հակադրվող Հայաստանը
Ղարաբաղից անջատված էր և Ադրբե
ջանի հավակնությունների դեմ պայքա
րի հարցում ի վիճակի չէր գործուն օգ

նություն տրամադրելու Ղարաբաղին,
որոշեցին քաղաքական և իրավական
ինքնուրույն ուղեգիծ որդեգրել:
Որպես վերջինիս դրսևորում` 1918թ.
հուլիսի 22-ին Ղարաբաղի ազգային
ներկայացուցիչների առաջին համագու
մարում Ղարաբաղը հայտարարվեց ինք
նուրույն վարչաքաղաքական միավոր,
ձևավորվեց Ղարաբաղի Հայկական Ազ
գային խորհուրդը և մերժվեցին Ադրբե
ջանի հավակնությունները՝ հայտարա
րելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք
Ադ րբ եջ ան ակ ան Հանր ապ ետ ութ յան
մաս չի կազմել: 1918-20թթ. ԼՂ բնակչու
թյան լիազոր ներկայացուցիչների բոլոր
ինը համագումարները, բացառությամբ
յոթերորդի, մերժել են ԼՂ նկատմամբ
ԱԴՀ հավակնությունները և երկրամա
սը հայտարարել են ՀՀ անկապտելի
մաս[9, էջ 11]: Ղարաբաղցիները, երկրա
մասը հայտարարելով Հայաստանի ան
կապտելի մաս, միաժամանակ տեղում
ձևավորում էին օրենսդիր և գործադիր
իշխանության մարմիններ, քանի որ լավ
գիտակցում էին, որ ցեղասպանության
վերքը չբուժած Հայաստանը ի վիճակի
չէր իր պաշտպանության տակ առնել
Արցախը: 1918-1920թթ. Լեռնային Ղա
րաբաղը ինքնուրույն վարչաքաղաքա
կան միավոր էր՝ ինքնիշխանության բո
լոր բաղադրիչներով:
Ընդ որում, Ազգերի լիգայի ոչ մի ան
դամ երկիր չի ճանաչել Ադրբեջանի Դե
մոկրատական Հանրապետությունը, նաև
նրա «տարածքային ամբողջականությու
նը» 1918-20թթ. նրա կողմից ներկայաց
ված սահմանագծմամբ, քանի որ դրանք
դուրս էին ԱԴՀ-ի վերահսկողությունից
[15]: Մինչև թուրքական ռազմական ին
տերվենցիան Բաքվում և Շուշիում իշ
խանությունների ազգային հենարանը
հայերն էին, և բնական է, որ 1918-20թթ.
Արևելյան Անդրկովկասի երկու գլխա
վոր համայնքների՝ հայերի և կովկասյան
թաթարների միջև բորբոքված էթնոքա
ղաքական վեճն, ըստ էության, ողջ երկ
րամասի ազգային-պետական կարգա
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վիճակի շուրջ էր: Սա նշանակում է, որ
մինչև թուրքական ինտերվենցիան Ղա
րաբաղյան հակամարտությունը որպես
այդպիսին չկար, իսկ էթնոքաղաքական
հակամարտության ուժերի հարաբերակ
ցությունը 1917թ. Արևելյան Անդրկովկա
սում բացառում էր կովկասյան թաթար
ների ազգային պետության ստեղծումը,
եթե չլիներ Թուրքիայի միջամտությունը:
1918թ. սեպտեմբերին թուրքական կա
նոնավոր զորքերը գրավեցին Բաքուն և
իշխանությունը հանձնեցին մուսավա
թական կառավարությանը: Ադրբեջա
նական Հանրապետությունը Թուրքիայի
կողմից նոր թուրքական պետություն
հիմնելու փորձ էր, իսկ «Ադրբեջան» ան
վանումը թափանցիկ ակնարկ էր պարս
կական այդ տարածքին հավակնելու
(Իրանի հյուսիս-արևմուտքում) Թուրքի
այի պլանների վերաբերյալ [10, էջ 18]:
«Ադրբեջանցիներ» և «ադրբեջանե
րեն» բառերը՝ որպես ժողովուրդ և լե
զու բնութագրող եզրեր, միայն տարի
ներ հետո առաջացան՝ որպես հետևանք
«Ադրբեջան» պետության կազմավոր
ման: Համաշխարհային պատմության
մեջ սա եզակի դեպք էր. նախ ստեղծ
ված պետություն, ապա այդ անունով՝
ժողովուրդ և լեզու: Նրանք, ովքեր
1936թ. իրենց կոչեցին ադրբեջանցիներ,
մինչ այդ անգամ հաստատված միաս
նական անուն չունեին. երբեմն կոչվում
էին թաթարներ կամ մուսուլմաններ, եր
բեմն էլ թյուրքեր [4, էջ 52-53]: 1923թ.
հուլիսի 31-ի Ադրբեջանական Կենտ
րոնական գործադիր կոմիտեի դեկրե
տը՝ «Ադրբեջանական ՍԽՀ պետական
հիմն արկն եր ի ազգ այն ացմ ան մա
սին», արձանագրում էր. «Ադրբեջանում
խորհրդային իշխանության հռչակման
պահից թուրքերենը՝ որպես մեծամաս
նության լեզու, հռչակվել է պետական:
Ղարաբաղյան ինքնավար մարզի հետ
հարաբերությունների լեզուն հայերենն
էր»: 1920թ. ապ
րի
լին խորհր
դային իշ
խանության հաղթանակն Ադրբեջանում,
իսկ մայիսին՝ Լեռնային Ղարաբաղում

հնարավորություն ստեղծեց թուրքական
ինտերվենցիայի և մուսավաթականնե
րի նկրտումների հետևանքների վերաց
ման համար: Լեռնային Ղարաբաղում
խորհրդային իշխանություն հաստատե
լով՝ մարզի գյուղացիական ժողովները
Խորհրդային Ռուսաստանին դիմեցին
հովանավորության խնդրանքով, մինչ
դեռ ԱդրԽՍՀ կառավարությունը անմի
ջապես Ղարաբաղը Ադրբեջանին միաց
նելու մասին վերջնագիր ներկայացրեց,
սակայն ղարաբաղցիները մերժեցին
այդ վերջնագիրը [3, էջ 6]: Ադրբեջա
նի կողմից երկրամասի բռնազավթումը
կանխելու համար հարց ծագեց՝ Խորհր
դային Ռուսաստանի զորքերը մտցնելու
մասին, սակայն Ադրբեջանի ղեկավա
րությունը, գիտակցելով, որ Լեռնային
Ղարաբաղի և մշտապես Հայաստանին
պատկանող տարածքների բռնազավթ
ման քաղաք ակ ան ութ յուն ը ցանկ ալ ի
արդյունք չի տալիս՝ իր նպատակներին
հասնելու համար, դիմեց այլ միջոցների:
Հայաստանում Խորհրդային իշխա
նության հաստ ատման հաջ որդ օր ը
Ադրբեջանի Հեղկոմը 1920թ. նոյեմբե
րի 30-ի հեռագրով և 1920թ. դեկտեմբե
րի 1-ի հռչակագրով հայտարարեց այն
մասին, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է
Ղարաբաղի, Զանգեզուրի և Նախիջևա
նի նկատմամբ պահանջատիրությունից,
սակայն, հաջորդ օրը՝ դեկտեմբերի 2-ին,
մամուլում հրապարակվեց հռչակագ
րի փոփոխված տեքստ. Նախիջևանը և
Զանգեզուրը ճանաչվեցին ՀԽՍՀ-ի ան
բաժանելի տարածքներ, իսկ Լեռնային
Ղարաբաղի վերաբերյալ ձևակերպումը
փոփոխվեց, հռչակվեց, որ Խորհրդային
Ադրբեջանը ճանաչում է ԼՂ ժողովրդի
ազատ և լրիվ ինքնորոշման իրավունքը:
Հենվելով Ղարաբաղի ժողովրդական
ներկայացուցիչների ժողովի համա
գումարների՝ մինչ այդ ընդունած որո
շումների և ԱդրԽՍՀ-ի հետ ձեռքբերված
համաձայնության վրա՝ ՀԽՍՀ կառա
վարությունը 1921թ. հունիսի 12-ին ԼՂ-ն
հռչակեց իր անբաժանելի մաս[14]: Նա
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խիջևանն իր հերթին 1920թ. նոյեմբերից
մինչև 1921թ. մարտը ՀԽՍՀ տարածք էր
և ճանաչված էր ինչպես ԱԽՍՀ, այնպես
էլ ՌՍՍՀ-ի կողմից [9, էջ13]:
Այսպիսով՝ կարելի է արձանագրել,
որ երկու պետությունների իրավասու
օրգանները հայտարարեցին և իրավա
բանորեն ձևակերպեցին միջազգային
համաձայնագիր՝ հրապարակված հու
շագրի տեսքով: Ըստ էության՝ դա նշա
նակում էր, որ Ադրբեջանի կողմից նա
խաձեռնված տարածքային վեճը պետք
է վերանա: Սակայն այդ որոշումը չիրա
գործվեց՝ Ադրբեջանի ղեկավարության
դիրքորոշումը արմատապես փոխելու
և Կովբյուրոյի անդամների անսկզբուն
քային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշ
վեց հօգուտ Հայաստանի, սակայն, դրան
հակառակ, 1921թ. հուլիսի 5-ին Կովբյու
րոն Ի. Ստալինի ճնշմամբ ընդունեց հա
կադիր և Ղարաբաղի հայերի համար
կործանարար որոշում. «Ելնելով հայե
րի և մուսուլմանների միջև ազգային
խաղաղության անհրաժեշտությունից,
Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղի տն
տեսական կապից, Ադրբեջանի հետ նրա
մշտական կապից՝ Լեռնային Ղարա
բաղը թողնել ԱդրԽՍՀ կազմում, նրան
ընձեռել մարզային լայն ինքնավարու
թյուն՝ վարչական կենտրոն ունենալով
Շուշի քաղաքը, որը մտնում է ինքնավար
մարզի կազմի մեջ»[3, էջ 7]:
Հարկ է նշել, որ Կով

բյու
րոյի ո
րոշ
ման մեջ որպես որոշման կեղծ քաղա
քական հիմնավորում` ամրագրված էր
ԱդրԽՍՀ-ի երկու հիմնական ազգերի՝
«հայերի և մահմեդականների միջև ազ
գային հաշտեցման» անհրաժեշտության
գաղափարը: ԱդրԽՍՀ-ն հիմնվել է որ
պես հայերի ու մուսուլմանների ընդհա
նուր պետություն, որտեղ հայերը դիտ
վել են որպես այդ ինտերնացիոնալ
հանրապետության հիմնադիր ազգերից
մեկը: Որոշումն իրավական տեսանկյու
նից էլ ունի խիստ թերություններ: Այն
տեղ նշվում էր, որ «ԼՂ-ն պետք է թող
նել Ադրբեջանի կազմում», այնինչ՝ մինչ

որոշումը ԼՂ-ն որևէ կարգավիճակով
չէր եղել Ադրբեջանի մաս, ուստի հնա
րավոր չէր այն թողնել Ադրբեջանի կազ
մում: Դրա ապացույցն է հանդիսանում
նաև այն հանգամանքը, որ նախ՝ խորհր
դային իշխանությունը Ղարաբաղում
հռչակվել է 1920թ. մայիսին՝ Ադրբեջա
նի խորհրդայնացումից մեկ ամիս հետո,
երկրորդ՝ իրոք Ադրբեջանին պատկա
նող տարածքներից ոչ մեկը նրա կազմի
մեջ չի «թողնվել» Կովբյուրոյի կամ որևէ
այլ մարմնի որոշմամբ:
Ինքնավար հայկական մարզը կազ
մավ որվ եց Ադ րբ եջ ան ի ԿԳԿ 1923թ.
հուլիսի 7-ի դեկրետով, որի մեջ հան
րաքվեի մասին նույնիսկ չի հիշատակ
վում: Ըստ որում՝ ԼՂԻՄ-ից դուրս մնա
ցին Ղարաբաղի բնիկ հայ բնակչություն
ունեցող ընդարձակ տարածքները: Լեռ
նային Ղարաբաղի բանակչության ճնշող
մեծամասնությունը կազմող հայությունը
հետագայում մեկ անգամ չէ, որ դիմել
է ԽՍՀՄ ղեկավարությանը՝ խնդրելով
վերանայել Լեռնային Ղարաբաղի են
թակայության հարցը: Առավել ևս, որ
մշտապես ենթարկվել է խտրական վե
րաբերմունքի ու ճնշումների: Դա հաս
տատող բազմաթիվ փաստերից մի քանի
օրինակ. Խորհրդային Միության կազ
մում գոյություն ուներ ութ ինքնավար
մարզ, կազմավորումից մինչև 1986թ.
այդ մարզերի բնակչությունն աճել է 60
տոկոսից մինչև 4 անգամ, մինչդեռ Լեռ
նային Ղարաբաղի բնակչությունը՝ մի
այն 12 տոկոսով, ինչը բացարձակապես
չի համապատասխանում այդ տարի
ներին Լեռնային Ղարաբաղում արձա
նագրված ծնելիության մակարդակին:
Ը
նդ ո
րում, այդ նույն ըն
թաց
քում Հա
յաստանի ու Ադրբեջանի բնակչությունն
աճել է մի քանի անգամ [6, էջ 374]:
Հայրենական մեծ պատերազմում՝
Խորհրդային Միության տարած հաղ
թանակից անմիջապես հետո, ԽՍՀՄ
կենտրոնական մարմինների առջև Ղա
րաբաղյան հարցն արթնացնելու լուրջ
փորձեր են ձեռնարկվել: 1945թ. նոյեմ
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բերին Հայաստանի Կենտկոմի առաջին
քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը
(Հարությունով, Արութինով) դիմել է
Ստալինին և երկրորդ քարտուղար Մա
լենկովին: Հարությունյանն ընդգծում է,
որ մարզի 153 հազար բնակիչներից 137
հազարը հայեր են, ղարաբաղի գյու
ղատնտեսությունը նման է Հայաստանի
լեռնային մասին, և Ղարաբաղը Հայաս
տանի կազմի մեջ մտցնելը շատ ավելի
կնպաստեր նրա զարգացմանը և կբա
րելավվեր տնտեսության ղեկավարումը
[7, էջ 57]:
1946թ. Հայաստանի ղեկավարությու
նը, վկայակոչելով տասնյակ հազարավոր
սփյուռքահայերի հայրենադարձությու
նը, Մոսկվայում անց է կացնում խորհր
դակցություն: Խոսք էր գնում նաև Նա
խիջևանը Հայստանին միացնելու մասին:
Դրանով Ստալինը ծրագրել էր պատժել
Թուրքիային, քանի որ վերջինս պատե
րազմի առաջին տարիներին ակնհայտ
բարյացակամ վերաբերմունք էր ցու
ցաբերել Ֆաշիստական Գերմանիային
ԽՍՀՄ դեմ պատերազմում: Ապագայում
Թուրքիայից ազատագրվելիք հայկա
կան տարածքներում, որտեղ ծրագրվել
էր ստեղծել կուսակցության մարզային
երկու կոմիտե, արդեն նշանակվել էին
քարտուղարներ: Կարսի մարզկոմի քար
տուղարի պաշտոնում հաստատվել էր
Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի քար
տուղար Անտոն Քոչինյանը:
1965թ. հունիսի 28-ին 13 արցախցի
կոմունիստների ստորագրությամբ նա
մակ է հանձն
վում ԽՄԿԿ Կենտ
կո
մին:
Նամակն ուղարկվել էր Բրեժնևին, Կո
սիգինին և Միկոյանին. «Լեռնային Ղա
րաբաղի բնակչության 85 տոկոսը հայեր
են, և նրանք անհիշելի ժամանակներից
ապ
րում են այս հո
ղի վրա, ի
սկ հո
ղը
պատկանում է նրան, ով ապրում է նրա
վրա: Այս ճշմարտությունը շատ լավ են
հաս
կա
ցել նրանք, ով
քեր 1920թ. Ղա
րաբաղը տվել են հենց նոր ստեղծված
Խորհրդային Հայաստանին: Սակայն հե
տագայում Ստալինի թեթև ձեռքով բե

կանվել է Ղարաբաղի վերամիավորու
մը Հայաստանին: Դիմելով Ձեզ՝ մենք
համոզված ենք, որ ԽՄԿԿ Կենտկոմը և
Խորհրդային կառավարությունը, որոնք
միշտ և ամենուրեք պաշտպանում են բո
լոր ազգերի շահերը, անհապաղ իրենց
բարի ուշադրությունը կդարձնեն ղա
րաբաղցի հայերի օրինական ձայնին և
մարզը կվերամիավորեն ՀԽՍՀ-ին» [12,
էջ 214]:
Ղարաբաղը Հայաստանի հետ վերա
միավորելու պաշտոնական նախաձեռ
նությամբ Հայաստանն ու նրա ղեկավա
րությունը ևս մեկ փորձ են անում 1972թ.՝
օգտագործելով Սուսլովի արձակուրդի
մեջ լինելու առիթը: Քարտուղարության
որոշմամբ, որը վարում էր Կիրիլենկոն,
Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավա
րությանը հանձնարարվում է համատեղ
ուսումնասիրել և լուծում առաջարկել:
Սակայն երկու երկրների ղեկավար
ները այդպես էլ որևէ համաձայնու
թյան չեն գալիս: 1972թ. սեպտեմբերի
30-ին ԼՂԻՄ-ը Հայաստանին միացնե
լու խնդրանքով ԽՄԿԿ Կենտկոմը նա
մակ է ուղարկում` կոմկուսի Կենտկոմի
առաջին քարտուղար Քոչինյանի և նա
խարարների խորհրդի նախագահ Բա
դալ Մուրադյանի ստորագրություննե
րով: «Այդ նամակը գրվեց Քաղբյուրոյի
անդամ Ալեքսանդր Շելեպինի՝ Երևան
կատարած այցից հետո: Հայաստանի
ղեկավարության և նրա միջև խոսակ
ցություն էր եղել Ղարաբաղի վերաբե
րյալ, և Շելեպինը խոստացել էր հնա
րավորինս աջակցել հարցի՝ մեզ համար
դրական լուծմանը: Նամակը ստանա
լուց հետո Շելեպինը խոսակցություն է
ունեցել Բրեժնևի հետ, ու նրա համառ
պնդումներից հետո Քաղբյուրոյի որոշ
մամբ ստեղծվեց հատուկ հանձնաժո
ղով Ղարաբաղի հիմնախնդիրը քննար
կելու և առաջարկություն կայացնելու
համար» [5, էջ 195]:
1973թ. հուլիսին՝ ԼՂԻՄ-ի ձևավոր
ման 50-ամ յակ ի կապ ակց ութ յամբ,
մարզկոմի առաջին քարտուղար Գուր
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գեն Մելք ում յան ը և մարզխ որհրդ ի
գործկոմի նախագահ Մուշեղ Օհանջա
նյանը հոբելյանը բարձր մակարդակով
անցկացնելու նպատակով հրավերներ
են ուղարկում ծնունդով ղարաբաղցի
մի քանի տասնյակ գեներալների, մար
շալների, ակադեմիկոսների, կրթության,
գիտության, մշակույթի գործիչների, սա
կայն, Բաք
վում պատր
վակ են բռ
նում,
իբր հուլիսը բերքահավաքի եռուն շրջան
է, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը հնա
րավորություն չունի մասնակցելու միջո
ցառմանը, ուստի նպատակահարմար է
միջոցառումը հետաձգել մինչև աշուն:
1973թ. հոկտեմբերի 1-ին Մելքումյանին
ազատում են պաշտոնից և աշխատան
քի տեղափոխում Բաքու: Նրա փոխարեն
ուղարկում են Բորիս Կևորկովին: Ամիս
ներ անց մարզգործկոմի նախագահի
պաշտոնից ազատվում և Բաքու է տե
ղափոխվում նաև Օհանջանյանը: Մել
քումյանի և Օհանջանյանի նպատակը՝
տոնակատարություններին տալ համա
միութենական նշանակություն, ընդծել
ԼՂԻՄ-ի հայկականությունը, հաջողու
թյուն չի ունենում:
Ղարաբաղյան հարցը կրկին ուշադ
րության կենտրոնում հայտնվեց 1977թ.,
երբ քննարկվում էր ԽՍՀՄ նոր սահմա
նադրության նախագիծը: ԽՍՀՄ նախա
րարների խորհրդի նախագահության
նիստի նոյեմբերի 23-ի արձանագրու
թյունում նշվում էր, որ «տասնամյակներ
առաջ Լեռնային Ղարաբաղն արհես
տականորեն միացվել է Ադրբեջանին»:
«Հաշվի չեն առնվել մարզի պատմա
կան անցյալը, նրա ազգային կազմը,
ժողովրդի ցանկությունը և տնտեսա
կան շահերը: Անցել են տասնամյակներ,
և Ղարաբաղի հարցը շարունակվում է
հոլովվել՝անհանգստություն և անբա
րյացկամության պահեր ստեղծելով դա
րավոր բարեկամությամբ շաղկապված
երկու հարևան ժողովուրդների միջև:
Պետք է Լեռնային Ղարաբաղը (հայերեն
«Արցախ») միացնել ՀայկԽՍՀ-ին» [2]:
Ամփոփելով հոդվածում ներկայաց

ված վերլուծությունը՝ պետք է փաս
տել, որ Ղարաբաղյան հակամարտու
թյան արմատները պետք է փնտրել դեռ
Խորհրդային պետության կազմավոր
ման շրջանում: Որոշ մասնագետներ
Ղարաբաղյան ազատագրական շարժ
ման սկիզբ են հա
մա
րում 1980-ա
կան
թվականների վերջը: Սակայն փաստե
րը վկայում են, որ անգամ Խորհրդային
Ադրբեջանի բռնակալության պայմաննե
րում արցախահայությունը երբեք չի հա
մակերպվել Հայաստանից կտրված լի
նելու ու բռնաճնշումներին ենթարկվելու
հանգամանքի հետ, երբեք չի դադարեց
րել իր պայքարը հանուն հայ ժողովր
դի միասնականության վերականգնման:
Արց ախ ահ այ ութ յան ազ ատ ագր ակ ան
պայքարի պատմական վաղեմության
ապացույց է 1917-1918թթ. կազմակերպ
ված ինքնապաշտպանությունը: Բայց
Թուրքիայի ու անգլիացիների աջակ
ցության և բոլշևիկների միջամտության
շնորհիվ ադրբեջանցի մուսավաթական
ներին, ապա կոմունիստներին որոշա
կիորեն հաջողվեց կասեցնել արցախա
հայության դիմադրությունը: Իսկ 1966թ.
օգոստոսի 8-ին Կենտկոմի քարտուղա
րությունն ընդունել էր որոշում, որով
հանձնարարվում էր Ադրբեջանի ու Հա
յաստանի ղեկավարներին համատեղ
ջանքերով քննել Լեռնային Ղարաբաղի
Ինքնավար Մարզը ՀԽՍՀ-ին միացնե
լու հնարավորությունը և իրենց առա
ջարկությունները ներկայացնելու ԽՄԿԿ
Կենտկոմ՝ հարցի վերջնական լուծման
համար: Նշվում էր նաև հիմքը՝ Լեռնային
Ղարաբաղից ստացված համապատաս
խան դիմումներն ու միջնորդագրերը,
սակայն հիմնախնդիրը ԽՍՀՄ գոյության
ողջ շրջանում այդպես էլ որևէ հստակ
կարգավորման չենթարկվեց:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
24.02.2015
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ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ,
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ ՀԱՅԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԱՆ ԻՐԱԿԱ
ՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

Մարդկության պատմության 20-րդ
դարը արձանագրեց անթիվ ցեղասպ
ան ութ յունն եր, ահ աբ եկչ ութ յունն եր,
պատերազմներ և հեղափոխություն
ներ, ո
րոնց թվում՝ 1915 թ. հայե
րի ցե
ղասպանությունը Օսմանյան կայսրու
թյունում, որը բացառիկ նշանակության
արժանացավ: Այս ոճրագործությունը
անպատժելիության հետևանքով հիմք
հանդիսացավ հետագա հանցագործ
պատերազմների և ահաբեկչությունների
համար: Ավելին` պարզ դարձավ ինչպես
առանձին անհատների, մարդկանց խմ
բերի հիվանդ ուղեղներն ու բնազդները,
կուսակցությունների, կազմակերպու
թյունների ու պետությունների աշխար
հաքաղաքական նպատակների և տնտե
սական շահերի պրագմատիզմը կարող
են վտանգել մարդկության զարգացմա
նը` մարտահրավերների կոչելով և կաս
կածի տակ դնելով դարերից եկող ժողո
վուրդների բարոյական հիմքերը:
Հանգուցային բառերը և արտահայ
տություններ՝ Հայկական հարց, հայերի
ցեղասպանություն, հրեական պետու
թյուն, Օսմանյան կայսրություն, երիտ
թուրքեր, սիոնիզմ, ազգային շահ, հռչա
կագիր, պայմանագիր:
Հայտ
նի է, որ պե
տու
թյու
նը իր ժո
ղովրդի անվտանգության երաշխիքն
է: Պետականություն ունեցող ժողո
վուրդները ծայրահեղ դեպքում պատե
րազմում են միմյանց դեմ, իսկ պետա
կանություն չունեցող ժողովուրդների
համար պատերազմը նույնիսկ շռայ
լություն է` նրանց պարզապես ենթար

կում են ցեղասպանության:
Հայկական պետականության բացա
կայությունը 14-րդ դարից հետո շատ
հայ գործիչների ստիպեց հանդես գալ
խնդրողի դերում, ինչը հանգեցրեց եվ
րոպական գերտերություննրի անլուրջ
կամ անտարբեր վերաբերմունքին հայ
ժողովրդի ակնկալումների նկատմամբ:
Պատահական չէ, որ Հայկական հար
ցը Եվրոպայի և Ամերիկայի արտաքին
քաղաքականությունում հատուկ արժեք
երբեք չի ունեցել, սակայն հայկական
խաղաքարտն, այսպես թե այնպես, շա
հարկվել է և շարունակում է շահարկվել
այս կամ այն պետությունների կողմից
հակառակորդին ճնշելու նպատակով
տարածաշրջանում առաջնորդի դերա
կատարություն ստանձնելու պայքարում:
Հայկական հարցը դարձավ Արևելյան
հարցի բաղկացուցիչ մաս 19-րդ դարի
վերջում և 20-րդ դարի սկզբում` ուրույն
տեղ գրավելով արևմտաեվրոպական
երկրների և Ռուսաստանի արտաքին քա
ղաքականությունում`Մերձավոր Արևել
քում Օսմանյան Թուրքիայի վրա ներազ
դելու մրցակցությունում:
19-րդ դա
րի վեր
ջում և 20-րդ դա
րի
սկզբում Օսմանյան Թուրքիան և Մերձա
վոր Արևելքը չէին գտնվում ԱՄՆ-ի ար
տաքին հետաքրքրության տեսադաշ
տում:
19-րդ
դա
րի
90-ա
կ ան
թվականներին, անգլոամերիկյան հարա
բեր ութ յունն եր ի հակ աս ութ յունն եր ի
սրման ժամանակահատվածում, ԱՄՆ-ը
Բրիտանիային համարում էր սուլթան
Համիդի հայկական ջարդերի հիմնական
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մեղավորը: Առաջին համաշխարհային
պատերազմից հետո ԱՄՆ-ի կողմից հայ
տարարվեց «Մեծ Հայաստանի» վրա
մանդատ սահմանելու իր մտադրությու
նը, որը իր մեջ պետք է ներառեր ինչպես
Արևելյան Հայաստանը, այնպես էլ Արև
մտյան Հայաստանը: 1918 թ. դեկտեմբերի
10-ին Ամերիկյան Սենատը քննարկեց Ան
կախ Հայաստանի ստեղծման հարցը,
որի սահմանները պետք է հասնեին
մինչև Սև, Կասպից և Միջերկրական ծո
վերը, սակայն դրան խանգարեցին մի
շարք գործոններ: Ըստ որոշ գիտնական
ների` դրանց թվին է պատկանում Պա
ղեստինում սեփական պետություն կա
ռուցելու հրեաների ձգտումը: ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից-անդամ Ն. Հովհաննիսյանի
խմբագրությամբ լույս է տեսել արաբ
պատմաբան Մրվան Բուհեյրիի «Թեոդոր
Հերցելը և Հայկական հարցը» աշխատու
թյունը: Ըստ արաբ պատմաբան Մրվան
Բուհեյրիի` հրեական պետության ստեղծ
ման խնդիրը միահյուսվել է Հայկական
հարցի հետ: Սիոնիզմի հիմնադիր Թեո
դոր Հերցելը և նրա գաղափարակիցները
ձգտում էին ստեղծել «հրեական օջախ»:
Այդ նպատակով նրանք փորձեցին աջակ
ցություն ստանալ սուլթան Համիդից`
Երուսաղեմում հրեաներին բնակեցնելու
համար, և Հայկական հարցը օգտագոր
ծեցին սուլթանի օգտին` եվրոպական
տերությունների վրա ճնշում գործադրե
լու համար: 1896 թ. Թեոդոր Հերցելը լեհ
ազնվական, միջազգային բախտա
խնդիր Միքայել Նևլինսկու հետ ուղևոր
վեցին Կոնստանդնուպոլիս` սուլթանի
մոտ: «Սուլթանը թող մեզ տա այդ հողկ
տորը, - ասում է Թեոդոր Հերցելը, - իսկ
դրա փոխարեն մենք կարգի կբերենք
նրա տունը (երկիրը), կկարգավորենք
նրա ֆինանսական վիճակը և ամբողջ
աշխարհում նրա օգտին կձևավորենք
հասարակական կարծիքը» [1]: Ինչպես
գրում է Մրվան Բուհեյրին, Թ. Հերցելն իր
հետ էր վերցրել Պաղեստինի գնման նա
խագիծը: Եվ, չնայած սուլթանը մերժեց
սիոնիստների նախագիծը` խնդրելով օգ

նել Հայկական հարցում, Հերցելին պար
գևատրեց «Մեջիդի» շքանշանով: Որ
պեսզի իրագործի սուլթանի խնդրանքը,
Թ. Հերցելն ուղևորվում է Լոնդոն` հան
դիպելու տարբեր հասարակական, քա
ղաքական գործիչների, այդ թվում նաև`
Հայ Հնչակյան կուսակցության ղեկավար
Նազարբեկովի հետ: Թ. Հերցելը ջանք
չէր խնայում` հաղթահարելու հայերի ան
վստահությունն իր նկատմամբ: Իր նա
մակներից մեկում նա գրում է. «Հայերը
չպետք է իմանան, որ մեր մասնակցու
թյունը պայմանավորված է մեր ազգային
շահերով»[2]: Նա լայն գործունեություն է
ծավալում Վիեննայում և կապ հաստա
տում ամբողջ Եվրոպայում` փորձելով
հասնել այն բանին, որ հայ հեղափոխա
կան կոմիտեները Եվրոպայում ենթարկ
վեն սուլթան Համիդին` նրա օգտին ձևա
վորել հասարակական դրական կարծիք
և դրանով իսկ նսեմացնել Հայկական
հարցի նշանակությունը եվրոպական
հասարակության աչքին: Եվ, իհարկե,
դա նրանց հաջողվում է: Եվրոպական
առաջատար շատ թերթեր գտնվում էին
հրեաների ձեռքում, այդ իսկ պատճառով
պատահական չէր, որ հայերը Եվրոպա
յում ներկայացվեցին խռովարարների և
անշնորհակալ հպատակների դերում`
«բարյացակամ ինքնակալի նկատմամբ»:
Սիոնիստներին հաջողվում է մեծ կա
շառքների միջոցով իրենց կողմը գրավել
Օսմանյան Թուրքիայի ազդեցիկ Խաքի
Փաշային: Իսրայել Զանգվիլը` սիոնիզմի
առաջնորդներից մեկը, հետևյալ կերպ է
նկարագրում այդ իրադարձությունները
«Ֆորթնայթ Րեվյու» ամսագրում. «..Մեծն
Խաքի փաշան կլինի հենց այն մարդը,
որը բացահայտորեն կդնի հրեական պե
տության ստեղծման հարցը սուլթանա
կան Թուրքիայի առջև: Ամբարտավան
վեզիրը չէր համարձակվում առարկել:
Նրա աչքերի առաջ կանգնում է սուլթան
Համիդի գահընկեց տխուր պատկերը,
որը խիստ փողի կարիք ունի, ինչպես
ձուկը ջրի, սակայն նա մերժել էր Թեո
դոր Հերցելի առաջարկը. վճարել իր բո
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լոր պարտքերի դիմաց` թույլտվություն
տալով (freeman) ձեռք բերելու Պաղես
տինի և Լիբանանի տարածքները հրեա
ների համար: Սկզբում Հերցելը առաջար
կում էր 150 մլն. ան
գլի
ա
կան ֆունտ
կանխիկ: Սակայն սուլթանը նամակով
թունոտ պատասխան է ուղարկում Հեր
ցելին, որտեղ ասվում էր. «հրեաները
կկարողանան ձեռք բերել Պաղեստինը
միայն այն դեպքում, երբ Օսմանյան կայ
սրությունը մասնատեն և ոչնչացնեն»:[3]
Պաղեստինի գնման նախագիծը տա
պալվում է, սակայն սուլթանը իր ողջ դի
մադրությամբ հանդերձ` չհրաժարվեց,
որ իր անունով Եվրոպական բանկերում
ոսկու մեծ ներդրումներ կատարվեն: Եվ
հրեական մի համայնքի թույլ տվեց
հիմնվել Պաղեստինում ու զբաղվել այ
գեգործությամբ: Դա բավական էր, որ
այդ համայնքի միջոցով սկսվեր հողերի,
տարածքների համատարած գնումը: 1901
թ. մայիսին Հերցելը դարձյալ արժանա
ցավ սուլթանի ընդունելությանը` հուն
գարացի հրեա Արմինիh Վամբերիի[4]
շնորհիվ: Դրանից հետո սուլթանը հրեա
ներին իրավունք տվեց հողեր գնելու
Միջերկրականում` Սիրիայում, Լիբանա
նում, իսկ հետագայում Պաղեստինում`
միանգամից 100000 հրեաների բնակեց
ման համար: Եվ բոլոր հրեաների հավա
քավայրն է դառնում Պաղեստինը: Այս
պիսով՝ առանց արյուն թափելու,
խաղաղ ճանապարհով, փողի ուժով
հիմք է դրվում ներկայիս իսրայելա
կան պետությանը: 1880 թ-ից ի վեր Ար
մինիհ Վամբերինը տարեկան երկու ան
գամ այցելում էր սուլթանին և նրա հետ
քննարկում միջազգային քաղաքակա
նության հարցեր: Նա նվիրվել էր սուլ
թանին և Օսմանյան Թուրքիայի փառա
բանմանը և «Հայկական հարցը»՝ ըստ իր
հայեցակետով լուծելու գաղափարին:
Օրինակ՝ 1889 թ. հոկտեմբերի 22-ին նա
գրում է այն խորը ատելության մասին,
որը սուլթան Համիդը տածում էր հայերի
նկատմամբ. «Քո անգլիացի բարեկամնե
րին, հատկապես լորդ Սոլսբերիին,

հայտնիր, որ պատրաստ եմ ոչնչացնել
չարիքը Հայաստանում և ավելի շուտ
թույլ կտամ գլուխս անջատել մարմնիցս,
քան տեսնել անկախ Հայաստանի ստեղ
ծումը»:[5] Քրիստոֆոր Ուոքերի գրքում
ուշադրություն է դարձվում նաև Վամբե
րինի ռուսատյացության վրա: Հայերի
պոտենցիալ անկախությունը նրա հա
մար ոչ այլ ի
նչ էր, քան Ռու
սաս
տա
նի
առաջխաղացում: Այդ տեսակետը նա մշ
տապես ներշնչում էր Ֆորին Օֆիսին`
ասելով, որ դա մեծ վնաս կհասցնի Անգ
լիայի շահերին, սակայն նրա գործունե
ությունը դրանով չէր սահմանափակ
վում. նրա թույ
նը դուրս էր թափ
վում
Եվրոպայի առաջատար թերթերի էջերից,
քանի որ հասկացել էր, թե ինչպիսի կար
ևոր նշանակություն ունի մամուլը հասա
րակական կարծիք ձևավորելու հարցում:
Թ. Հերցելի բազմաթիվ կողմնակիցներ
կասկածի տակ են առնում հայկական
հարցում վերջինիս դիրքորոշման բարո
յական հիմքերը: Օրինակ` նրա առաջին
մեղսակից Բերնարդ Լազարը, որպես
սուլթանի դեմ ի ցույց բողոքի, դուրս է
գալիս սիոնիստական շարժման կազմ
կոմիտեից և 1902 թ. սուր քննադատու
թյան ենթ արկ ում սիոն իզմ ը “ПроАрмения” թեր
թի է
ջե
րում: Մեկ այլ
դաշնակից` Էդուարդ Բերնշտեյնը, իր
հերթին, արժանանում է ծայրահեղ հայ
հոյանքների հայտնի սիոնիստ Խայմ
Վացմանի կողմից այն բանի համար, որ
իր հովանու տակ էր վերցրել հայերին,
այլ ոչ թե հրեաներին` հանրային դասա
խոսություն կարդալով Հայկական Հար
ցի պաշտպանության խնդրի վերաբե
րյալ [6]: Ան
կաս
կած, այս կար
գի թե՛
անցյալ և թե՛ ներկա հասարակական
գործիչների և գիտնականների ազնիվ
գործունեությունը արժանի է հատուկ ու
սումնասիրության, բարձր գնահատա
կանի և երախտիքի հայերի կողմից, սա
կայն, փաստորեն, 19-րդ դարի վերջին և
20-րդ դարի սկզբին իսրայելական պե
տության ստեղծման հիմնահարցը պար
բերաբար միահյուսվել է Հայկական
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հարցի հետ: Պատմագրության մեջ հիմ
նավոր կարծիք կա սիոնիստների և
երիտթուրքերի սերտ կապի մասին: 20րդ դարի վերջին և XX դարի սկզբներին
սիոնիստները էական դեր են խաղացել
երիտթուրքերի կուսակցության ձևավոր
ման և ամրապնդման գործում: Չնայած
հրեական ազգաբնակչության նկատ
մամբ սուլթանի բարյացակամ վերաբեր
մունքին՝ սիոնիզմի առաջնորդները,
զգալով նրա վիճակի խախուտությունը,
որոշեցին ներգրավվել նրա դեմ պայքա
րին: Շատ հարուստ հրեաներ Սալոնի
կում դառնում են Իթիհատ-Վետերակի
կուսակցության անդամներ, հրեական
բանկից փողը հոսում է դեպի երիտթուր
քերը: Երուսաղեմի համար պայքարի հա
ջողության հույսերը սիոնիստները կա
պում են երիտթուրքերի հետ:
Թուրքիայի արդարադատության նա
խարար Սահիդ մոլլա բեյը նշել է.«Երբ
մենք խոսում ենք թուրքերի մասին,
պետք է տարանջատել նրանց սալոնի
կյան դյոնմեներից և իրենց կողմից կազ
մակերպված «Իթթիհատը» և զինվորա
կանությունը» [6]: Նա ի նկատի ուներ այն
հրեաներին, որոնք ընդունել էին իսլա
մը և դարձել թուրք: 1891 թ-ին Ժնևում
ստեղծում են «Իթթիհատ վե թերաքքի»
(«Միություն և առաջադիմություն») հրե
ա-մասոնական կազմակերպությունը`
նպատակ դնելով ոչնչացնելու օսմա
նյան խալիֆայությունը: Փաստացի, իթ
թիհատականները թրքացած հրեաներ
էին (դյոնմե) և պատկանում էին ֆրի
մասոն օթյակներին և ժողովներին Էմա
նուել Կարասոյի [7] գլխավորությամբ:
Վերջինս հիմնադրել էր «Մակեդոնիա
Ռիզորտա» («Վերածնված Մակեդո
նիա» օթյակը), որին անդամակցում էին
երիտթուրքեր` Թալեաթ, Էնվեր, Ջեմալ
փաշաները և բժիշկ Նազիմը: Անգլիացի
պատմաբան Արթուր Թոյնբին իր «Մու
սուլմանների պատմությունը» [8] աշ
խատությունում նույնպես փաստել է, որ
սալոնիկյան հրեաները երիտթուրքերի
կոմիտեի անբաժան մաս են կազմել:

Ջոն Կիրակոսյանի «Երիտթուրքե
րը պատմության դատաստանի առաջ»
գրքում բերված արխիվային նյութե
րը հաստատում են, որ սիոնիստների և
երիտթուրքերի կապը պայմանավորված
էր մի նպատակով` դուրս մղել հայերին,
հույներին և արաբներին կայսրության
քաղաքական կյանքից` տիրանալով
նրանց հարստությանը: Պատահական չէ,
որ արաբական շարժման առաջնորդնե
րը անվստահությամբ ու կասկածանքով
էին վերաբերում երիտթուրքերի և հրեա
ների, ֆրիմասոննների կապին: Ինչը, ցա
վոք, տեղի չունեցավ հայ մտավորական
և քաղաքական առաջնորդների կողմից:
Կոստանդնուպոլսի բրիտանական
դեսպան Ջոն Լոյթերն իր զեկուցագրում
«Միություն և առաջընթաց» կոմիտեն ան
վանում էր հրեաների և ֆարմասոնների
կոմիտե, ոչ միայն այն պատճառով, որ
երիտթուրքերը հրեական ծագում ունե
ին, այլ որ նրանց գլխավոր գաղափա
րախոսները սիոնիստներ էին և Օս
մանյան Թուրքիան դարձել էր նրանց
ձեռքին հրեական պետության ստեղծ
ման համար գործիք: Այդ կապը սնունդ
էր առնում նաև ցարական Ռուսաստանի
նկատմամբ խորը ատելությունից: Դա է
վկայում 1914 թ. հուլիսի 23-ին Ստամբու
լի Նուրի Օսմանի ակումբում կայացած
նրանց համատեղ ժողովը, որի ժամա
նակ հակառուսական կոչերով և հայերին
մեղադրերով հանդես է եկել Թալեաթը:
Պարսիկ պատմաբան Իսմայել Ռայինը[9]
այդ հարցում մեղավոր է համարել ոչ մի
այն երիտթուրքերին, այլև սիոնիստնե
րին և գերմանացիներին: Նրա կարծի
քով՝ գերմանացւները հետապնդում էին
գաղութատիրական նպատակներ, իսկ
սիոնիստները ձգտում էին իրականացնել
սեփական պետություն ստեղծելու իրենց
երազանքը: Հատուկ ուշադրություն էր
հատկացվում Մեծ Թուրանի ստեղծ
ման նպատակով Հայաստանի և հայերի
բնաջնջմանը: Պատահական չէ, որ գեր
մանացիները Առաջին համաշխարհային
պատերազմի ժամանակ փորձում էին
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ռազմական նպատակներով օգտագոր
ծել հրեաներին: Հրեաներն իրենց հեր
թին պահանջում էին գերմանացիներից
ծառայություններ մատուցել Պաղեստինի
համար: Ջորջ Լլոյդի խոսքերով, «ոչ այլ
ոք, քան հրեաները օգնեցին գերմանա
կան բանակին կոտրել ցարական լուծը
Լեհաստանում .. հրեաները մեծ ազդե
ցություն ունեին այլ երկրներում, հատ
կապես Ամերիկայում, որտեղ նրանց որոշ
հզոր առաջնորդները մեծ ազդեցություն
ունեին նախագահ Վիլսոնի վրա, զսպե
լով դաշնակիցներին մերձենալու նրա
ցանկությունը» [10]: Դեռ 1916 թ-ին գեր
մանացիները պնդում էին, որ թուրքերը
զիջեն սիոնիստներին Պաղեստինի հար
ցում: Շատ մեծ ջանքեր չպահանջվեցին
այս հարցում, քանի որ իշխանության
գլխին կանգնած էին երիտթուրքերը:
Հարկ է նշել, որ գերմանացիների և հրե
աների համագործակցությունը բացառա
պես չէր բխում անգլիացիների շահերից,
և վերջիններս որոշում են հրեաներին
գերմանացիներից դեպի իրենց վերա
կողմնորոշել: Դրա մասին է վկայում այն
ժամանակվա Ռուսաստանի արտգործ
նախարար Ս.Դ. Սազոնովին ուղղված
հուշագիրը (1916, մարտ), Պետրոգրա
դում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի դես
պանատնից, որտեղ նշվում է այն մասին,
որ արտաքին գործերի նախարարության
քարտուղար լորդ Գրեից հեռագիր է
ստացվել հետևյալ բովանդակությամբ.
Լյուսեն Վոլֆը տեղեկացրել է կառա
վարությանը Պաղեստինում հրեաների
բնակեցման մասին: Ի դեպ, Ցարական
կառավարությունը չէր առարկում հրեա
ների բնակեցմանը Պաղեստինում:
Այսպիսով, XX դարի սկզբին, երբ
հրեաները ձգտում էին Պաղեստինում
ստեղծել հրեական պետություն, Ռու
սաստանը զոհ է դառնում, և դրա հետ
միաժամանակ «թաղվում» է հայկական
հարցը: 1918 թ. փետրվարի 14-ին Համ
բուրգի խորհրդակցության ժամանակ
(մինչ Բրեստ Լիտովյան պայմանագրի
կնքումը) Վիլհեմ 2-րդն ասում է. «Ռուս

ժողովուրդը հանձնվեց այն հրեաների
վրիժառությանը, որոնք կապված էին
աշխարհի բոլոր հրեաների, այսինքն`
մասոնների հետ»[11]: Ցարական Ռուսաս
տանի նկատմամբ հրեական այդ ատե
լությունը շատ եվրոպական տերություն
ներ (Գերմանիա, Անգլիա, Ֆրանսիա,
հետո և` ԱՄՆ) փորձում էին օգտագոր
ծել իրենց շահերի օգտին: Սիոնիստնե
րը հաջողության են հասնում, քանի որ
նրանց նպատակները համընկնում էին
մեծ տերությունների շահերի հետ: Այդ
երկրների հրեական համայնքների հայտ
նի ներկայացուցիչներ կարող էին ազդել
տվյալ երկրի կառավարության որոշ
ման վրա` իրենց անհրաժեշտ շահեկան
ուղղությամբ: «Չափազանցություն չէր
լինի ասել, որ միջազգային սիոնիզմի
կազմակերպությունների համակարգը
ճյուղավորված է ամբողջ աշխարհում
և միևնույն ժամանակ կենտրոնացված:
Այն հենվում է հզոր ֆինանսատնտե
սական բազայի վրա՝ ի դեմս հրեական
ծագում ունեցող մենաշնորհային (մոնո
պոլիստ) բուրժուազիայի: Վերջինս, ու
նենալով մեծապես ազդեցություն առա
ջատար կապիտալիստական երկրների
լրատվամիջոցների, մշակույթի և պե
տական ադմինիստրատիվ ապարատի
վրա, հանդիսանում է սիոնիստական ու
ժի և ազդեցության գլխավոր աղբյուրը
մի շարք առաջատար պետությունների
քաղաքականության ձևավորման գոր
ծում»:[12]
Սիոնիզմի վրա ազդեցություն ունե
նալու պայքարը գերմանացիների և ան
գլիացիների միջև խորանում է 1917 թ-ի
ամռանը: Այդ ժամանակ Բրիտանիայի
արտգործնախարար Բալֆուրը բուռն
գործունեություն է ծավալում սիոնիստա
կան շարժման նկատմամբ` ստանալով
ԱՄՆ նախագահ Վիլսոնի օժանդակու
թյունը: Սիոնիստ գործիչների հաջողու
թյունը պայմանավորված էր այն հան
գամանքով, որ նրանց նպատակները
համընկնում էին գերտերությունների
շահերի հետ: Սիոնիզմի առաջնորդների
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ակտիվ բանակցությունները բրիտանա
կան կառավարության ղեկավարության
հետ հանգեցրին փոխադարձ համաձայ
նության: Արդյունքում անգլիացիները
խոստանում են հրեական պետության
հիմքը դնել, իսկ սիոնիստական առաջ
նորդները իրենց հերթին` ապահովել
դաշնակիցներին հրեական օժանդակու
թյամբ ամբողջ աշխարհում:
Բալֆուրի հռչակագրի տապալման
դեպքում պետք է գործի դրվեր պահես
տային «Շիրվանի» տարբերակը` հրեա
կան պետության ստեղծումը Ադրբեջանի
տարածքում: Այս տարբերակի իրակա
նացման պատասխանատուներն էին ան
վանի բոլշևիկներ Լև Տրոցկին (Լեյբա
Բրոնշտեյնը, Զինովևը (Աբֆելբաում),
Կամենևը (Ֆեյֆման): Նրանք էին նաև
ԽՍՀՄ հարավային սահմանների վրա
թուրքական մի շարք վարչական միավո
րումների ստեղծման նախաձեռնողները:
Պատահական չէ, որ 1920 թ. Թ. Հերցելի
հիմնադրած «Երիտասարդ սիոն» թերթը
գրում էր, որ Կովկասում` ի դեմս Ադր
բեջանի, ստեղծվել է հրեական պետու
թյուն, որը կոչված է կլանելու ամբողջ
տարածաշրջանը:
1917 թ. հոկտեմբերի հեղափոխությու
նը հնարավորություն տվեց ռուսաստա
նյան սիոնիստներին` ճնշում գործադ
րելու խորհրդային կառավարության
վրա` պատերազմը շարունակելու հա
մար, որպեսզի Գերմանիան և Ավստ
րիան հնարավորություն չունենան Ռու
սաստանի պաշարներից ստանալու հաց,
նավթ, պղինձ և զորք ավելացնելու արև
մտյան ճակատում: Շեշտադրումները
արված էին ի հօգուտ Անտանտայի երկր
ների: Այդ նպատակով 1917 թ. նոյեմբե
րի 8-ին հրապարակվում է Բալֆուրի
հռչակագրը [13]: Դրան հետևում է ցա
րական արխիվների դիվանագիտական
գաղտնի փաստաթղթերի հրապակումը
ռեկորդային սեղմ ժամկետներում: Այդ
փաստաթղթերի թվում էր 1919 թ. ՍայկսՊիկոյի պայմանագիրը, համաձայն որի
Անգլիան և Ֆրանսիան հաղթանակից

հետո պետք է Ռուսաստանին փոխան
ցեին Կոնստանդնուպոլիսը, Բոսֆորը և
Դարդանելին, Էրզրումը, Տրապիզոնը,
Վանը, Բիթլիսը և Քրդստանի մի մասը:
1917 թ. նոյեմբերի 20-ին Լենինը դիմեց
Ռուսաստանի և Արևելքի մուսուլման
ներին հետևյալ հայտարարությամբ.
«Գահընկեց թագավորի գաղտնի բա
նակցությունները Կոնստանդնուպոլսի
գրավման վերաբերյալ պատռել և ոչն
չացնել: Ռուսատանը և նրա կառավա
րությունը` ժողովրդական կոմիսարների
Խորհուրդը դեմ է օտար տարածքների
զավթմանը: Կոստանդնուպոլիսը պետք
է մնա մուսուլմանների ձեռքում: Մենք
հայտարարում ենք, որ Թուրքիայի մաս
նատման և նրանից Հայաստանը վերց
նելու մասին պայմանագիրը պատռված
և ոչնչացված է»[13]: Սա առաջին և վեր
ջին հարվածը չէր ռուսական քաղաքա
կան կողմից Հայաստանի նկատմամբ, և
1917 թ. ռուսների հեռանալը Կովկասյան
ճակատից նշանակում էր ռուսական իշ
խանությունների կողմից Անդրկովկասի
բանալիների հանձնում թուրքերին:
Ինչպես հայտնի է, երկու համաշխար
հային պատերզմների միջև ընկած ժա
ման ակ ահ ատվ ած ում սիոն իստ ակ ան
շարժումը գտնվում էր Անգլիայի հովա
նու տակ: Իսրայել պետության ստեղծու
մը հնարավոր դարձավ Երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմից հետո, երբ
տեղի ունեցավ նոր ուժերի դասավորում
միջազգային հարաբերւթյուններում, և
ԱՄՆ-ի քաղաքական ազդեցությունը և
դիրքերը ուժեղացան Մերձավոր Արևել
քում: Այս տարածաշրջանի նավթային
հարստությունները և ռազմավարական
հնարավորությունները չափազանց ձգող
էին հզոր գերտերությունների համար:
1946 թ-ի դեկտեմբերին Բազելում կա
յացավ հրեաների 22-րդ Համաշխար
հային Կոնգրեսը, որտեղ տեղի ունեցավ
վերջնական կողմնորոշումը դեպի ԱՄՆ:
Արդյունքում ԱՄՆ-ին պարզ դարձավ,
որ Իսրայելից ավելի լավ գործընկեր չէ
ին կարող ունենալ: Իսրաել-ամերիկյան
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ալյանսի պատմությունից պարզ է դառ
նում, որ Իսրայելը, ստանձնելով ԱՄՆ-ի
դերը Մերձավոր Արևելքում, դառնում է
ԱՄՆ-ի միակ և հուսալի ռազմավարա
կան գործընկերը այս տարածաշրջանում:
Այս պետության ստեղծման փաստն ար
դեն նախանշում էր Մերձավոր Արևել
քում մշտական պայթյունավտանգ իրա
վիճակ: Անշուշտ, Իսրայելը հասկանում է,
որ դժվար է հաղթել զավթած տարածք
ներում: Այդ իսկ պատճառով պատրաստ
է օժանդակելու Իրանի, Իրաքի և Սիրի
այի քրդերին անկախ Քրդստանի ստեղ
ծման նպատակով`ձեռք բերելով «հավա
տարիմ աչքեր ու ականջներ», այսինքն`
հենակետեր այդ տարածաշրջանում:
Դա, իհարկե, կարող է սրել Թուրքիայի
հետ փոխհարաբերությունները, սակայն
ԱՄՆ-ի հովանավորության ներքո դրանք
կհարթ
վեն: Այլ է Ի
րա
նի դեպ
քում. նա
երբեք չի համակերպվի Իսրայելի կամ
Թուրքիայի գլխավոր դերակատարու
թյան հետ տարածաշրջանում և չի հան
դուրժի Իսրայելի ռազմաօդային բազա
ներին` իր սահմանների մոտ:
Ամփոփելով հոդվածում ներկայաց
ված նյութը՝ անհրաժեշտ է կարևորել
հետևյալ եզրահանգումները.
1. Օսմանյան Թուրքիայում հայերի
ցեղասպանության ժխտողական քաղա
քականության պատճառներից մեկը Իս
րայելի պետության կողմից` նրա ստեղծ
ման ակունքներում է: 2001 թ. ապրիլին
Իսրայելի արտգործնախարար Շմոն Պե
րեսը հայտարարում է. «Մենք հերքում
ենք Հոլոքոստի և 1915 թ հայերի ողբեր
գական իրադարձությունների միջև հա
մեմատություն անցնկացնելու բոլոր տե
սակի փորձերը: Հայ ժողովուրդը ապրել
է ողբերգություն, սակայն դա ոչ մի կերպ
չի կարելի անվանել ցեղասպանություն»:
2002 թ. սկզբին Րիվկա Կոէնը՝ Իսրայե
լի դեսպանը Հայաստանում, հայտարա
րել է. «Հոլոքոստը աննախադեպ երևույթ
է, և ոչինչ, այդ թվում նաև հայերի ցե
ղասպանությունը, չի կարելի համեմա
տել հրեական ցեղասպանության հետ»:

Այսպիսով՝ ոչինչ չի փոխվել մինչ այսօր.
Իսրայելի պետությունը շարունակում է
նույն ժխտողական քաղաքականությու
նը` ներկայացնելով Հոլոքոստը՝ որպես
աննախադեպ երևույթ:
2. Ներկա աշխարհաքաղաքական
պայմաններում անհրաժեշտ է 19-20
դդ. պատմական և աշխարհաքաղաքա
կան իրականության նոր ընկալման մո
տեցում: Կարևոր է նորովի գնահատել
հայերի ցեղասպանությունը սուլթան
Համիդի և երիտթուրքերի օրոք հայ քա
ղաքական գործիչների և մտավորակա
նության գործունեության համատեքս
տում: Այն դեպքում, երբ արաբական
շարժման առաջնորդները կասկածով
ու անվստահությամբ էին վերաբերվում
երիտթուրքերին, հայ գործիչները ոգևո
րությամբ ընդունեցին երիտթուրքերի
խոստումները` ներգրավվելով այսպես
կոչված հեղափոխական «ռեֆորմների»
իրականացմանը:
3. Պատմությունից դասեր քաղելու
ունակությունը հնարավոր է պետական
մտածելակերպի առկայության դեպքում:
Սեփական պատմություն և մշակույթ
ունեցող ժղովուրդը պարտավոր է
կյանքի կոչել պետականության հա
մար կարևոր բաղկացուցիչները` բա
րոյականությունը, հավատքը, կա
յունությունը և իր քաղաքացիների
բարեկեցությունը, սակայն պետու
թյան առաջնային նպատակներից են
իրավունքը և ուժը` ապահովելով ժո
ղովրդի անվտանգությունը և երկրի
հզորացումը:
 ոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
Հ
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН В
ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ
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В статье передставлены некоторые предпосылки осуществления геноцида армян в Ос
манской империи. В частности, обращается внимание на антиармянскую политику Осман
ской Турции и коварные замыслы сионистской тайной дипломатии в Армянском вопросе
конца XIX и начала XX вв. С целью создания еврейского государства попытки тайного сгово
ра лидеров сионистского движения с турецким султаном, а в дальнейшем с младотурками и
большевиками, 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 anti-Armenian 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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ՍԱՐԳԻՍ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ՊՅԵՌ ԲՈՒՐԴՅԵՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՆՐԱ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
(ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՏԱՆԿՅՈՒՆ)

Հոդվածն ուղղված է օտարման Պ.
Բուրդյեի հայեցակարգի քաղաքագի
տական վերլուծությանը: Այստեղ քա
ղաքական օտարումը բնութագրվում է
որպես քաղաքական կուսակցություննե
րի` սոցիալական խմբերի շահերի իրենց
ներկայացուցչության սկզբունքի խա
թարման, աղավաղման արդյունք:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ` խմբային շահերի ներ
կայացուցչություն կամ պատվիրակման
սկզբունք, քաղաքական օտարում, ապա
րատ, կուսակցական բյուրոկրատիզմ:
Հանրագիտարանային հրապարա
կումն եր ում օտ արմ ան ներք ո բնու
թագրվում են, նախ՝ այն գոր
ծըն
թաց
ները և դրանց հետևանքները, երբ
մարդկային գործունեության արդյունք
ները, ինչպես նաև մարդու հատկանիշ
ներն ու առանձնահատկությունները
վերածվում են մարդկանցից անկախ և
նրանց վրա իշխող ուժի, երկրորդ, երբ
զանազան երևույթները և միջմարդ
կային հարաբերությունները վերածվում
են ինչ-որ այլ բանի, քան ինքնին դրանք
գոյություն ունեն, երբ մարդկանց գի
տակցության մեջ ռեալ, կենսական իրո
ղությունները փոխարինվում են իրենց
աղավաղմամբ ու խեղաթյուրմամբ:1
Այս մեթոդաբանական դիրքորոշման
շրջանակներում «քաղաքական օտա
րում» հասկացությունն արտահայտում
է մի վիճակ, երբ քաղաքական 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.

ղափարները, հարաբերությունները և
ինստիտուտները վերածվում են մարդ
կանցից անկախ, իսկ երբեմն` նրանց
հակադիր և խորթ ուժի:2 Բնութագրու
մը, սակայն, թերի է, քանի որ հաշվի չի
առնվում մարդկանց քաղաքական հա
րաբերությունների աղավաղումն ու խե
ղաթյուրումը` արտացոլված նրանց գի
տակցության մեջ:
Ք աղ աք ագ ետն եր ը, սոց իոլ ոգն եր ը
և սոցիալական հոգեբանները մարդ
կանց սոցիալական գիտակցության և
ինքնազգացողության վիճակը բնու
թագրելիս լայնորեն կիրառում են «քա
ղաքական օտարում» հասկացությունը:
Այդ հասկացությունը բավական ճշգրիտ
կերպով բնութագրում է շարքային քա
ղաքացու իրական վիճակը, որը սուր է
զգում իր մեկուսացվածությունը պետու
թյունից, նրա հիմնական ինստիտուտնե
րից, խմբավորումներից և անձանցից,
ովքեր վերահսկում են թելադրվող քա
ղաքականությունը: Ընդգծվում են քա
ղաքական օտարվածության քանակա
պես չափելի հետևյալ հատկանիշները`
•
անզորությունը, որ հարուցում է
անհատի, խմբի կողմից սեփական կեն
սական հանգամանքները կամ երկրում
ստեղծված ճգնաժամային իրադրու
թյունը վերահսկելու կամ փոխելու ան
կարողության զգացմունքը.
•
արժ են որմ ատ իվ ապ ակ ողմ
նորոշվածության վիճակը` կենսական
նպատակներին հասնելու կամ սեփական
շահերի պաշտպանության համար հասա
2 Политологическаий словарь в 2-х частях. Ч.2,
М., 1994, с.281.
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րակության օրենքների և պաշտոնական
բարոյականության կողմից չխրախուս
վող, անօրինական միջոցների դիմելու
հարկադրական անհրաժեշտությունը.
•
քաղ աք ակ ան մեկ ուս աց ում ը`
հասարակության մեջ կամ որոշակի սո
ցիալական խմբում ընդունված քաղա
քական արժեքների մերժումը.
•
ինքնամեկուսացումը` առերևույթ
մասնակցումը այնպիսի քաղաքական
գործողություններին, որոնք որևէ ներ
քին բավարարվածություն չեն պատ
ճա
ռում և ըն
կալ
վում են որ
պես զուտ
արտաքին, ցուցադրական անհրաժեշ
տություն.
•
քաղաքական միայնությունը, որ
արտահայտվում է խմբի, հասարակու
թյան կողմից ընդունված չլինելու, կամ,
որ նույնն է, մերժված լինելու զգացո
ղությամբ:
Սոցիալ-հոգեբանական և քաղա
քագիտական հետազոտություններից
պարզվել է, որ հենց քաղաքականության
ոլորտում է, որ մարդիկ ավելի հաճախ
են տառապում սոցիալ անզորության,
անիմաստության և անելանելիության
զգացումներով: Քաղաքական գիտակ
ցության և ինքնազգացողության վի
ճակը, որը բնութագրվում է վերոնշյալ
էմպիրիկ հատկանիշներով, հենց քա
ղաքական օտարվածությունն է: Իսկ այն
անձը, որը ցուցադրում է այդպիսի ինք
նազգացողություն և գիտակցություն, քա
ղաքականապես օտարված անհատն է:
Իհարկե, օտարվածության քանակա
պես չափելի մակարդակը շատ կարևոր
դեր է խաղում, սակայն չափման մասշ
տաբները շատ ավելի ընդգրկուն են
դարձել: Դրանք ներառում են նաև սոցի
ալական խմբերի, կուսակցությունների
շարքային անդամների շահերի ներկա
յացուցչության մեխանիզմների ձևաբեկ
ման և խաթարման, առհասարակ՝ ներ
կայացուցչական ժողովրդավարության
արատավոր կողմերը: Տեղին է նկա
տել, որ անհատի և սոցիալական խմբե
րի մակարդակում ներկայացուցչական

ժողովրդավարության մեխանիզմնե
րի չգործելու դեպքում ոչ միայն խիստ
անարդյունավետ է դառնում շահերի
ներկայացուցչությունը, այլև նպաստա
վոր պայմաններ են ստեղծվում քաղա
քական օտարվածության աճի համար:
Մեր ժամանակների մեծանուն սոցի
ոլոգ և քաղաքագետ ֆրանսիացի Պյեռ
Բուրդյեն բավական մեծ ուշադրու
թյուն է դարձրել ներկայացուցչական
ժողովրդավարության հիմնախնդիր
ների ուսումնասիրությանը, մշակել է
քաղաքական օտարման ինքնատիպ և
արդյունավետ հայեցակարգ: Բուրդյեի
արծ արծ ած ներկ այ աց ուցչ ակ ան ժո
ղովրդ ավ ար ութ յան սոց իոլ ոգ իակ ան
մեկնաբանության մեջ ուշագրավ է երեք
հանգամանք: Նախ՝ նա ընդգծում է, որ
ժամանակակից ժողովրդավարական
իշխանության ինստիտուտների կազ
մավորման հիմքում ընկած է ժողովրդի,
դասակարգերի, սոցիալական խմբերի,
ազգերի կամ էթնոսների շահերի ներ
կայացուցչության, կամ, որ նույնն է, ներ
կայացման սկզբունքը: Այլ կերպ ասած`
ներկ այ աց ուցչ ութ յուն ը սոց իալ ակ ան
խմբերի ինստիտուալացման անհրա
ժեշտ միջոց է, որի էությունը խմբերի
իրավունքներն իրենց շահերը ներկա
յացնողներին փոխանցելու մեջ է: Երկ
րորդ՝ Բուրդյեն, իհարկե, հասկանում է,
որ ներկայացուցչական ժողովրդավա
րության պայմաններում որոշակի սո
ցիալական խումբը կամ քաղաքական
կազմակերպությունը, պարզապես, գո
յություն չունի առանց համապատասխան
պետական գրանցման, առանց իրենց
շահ եր ի ներկ այ աց ուց իչն եր ի, որ ոնք
գործում են խմբի կամ կազմակերպու
թյան անունից և նրանց հանձնարարու
թյամբ: Այսինքն` սոցիալական խումբը
կամ քաղաքական կազմակերպությու
նը գոյություն չունի առանց իրավաբա
նական և խորհրդանշական (սիմվոլիկ)
ներկայացուցչության, որոնց շնորհիվ
խումբը կամ քաղաքական կազմակեր
պությունը «Ճանաչում է ինքն իրեն»:
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Առաջադրելով ներկայացուցչության
հակասականության պրոբլեմը` Բուրդյեն
չէր կարող շրջանցել կուսակցություննե
րում քաղաքական օտարման բնույթի և
առանձնահատկությունների խնդիրը:
Ըստ Բուրդյեի՝ կուսակցական օտարու
մը ոչ այլ ինչ է, քան ներկայացուցչական
ժող ովրդ ավ ար ութ յան ը ներհ ատ ուկ
իշխանության պատվիրակման (ներ
կայացուցչության) ձևաբեկված պրակ
տիկայի օրինաչափական արտահայ
տություն: Բուրդյեն համոզչորեն ցույց
է տալիս, որ կուսակցական օտարման
հիմքում ընկած է «ներկայացուցիչնե
րի ներկայացուցչության» ֆենոմենը:
Հենց դրա վրա է հիմնվում կուսապա
րատի, կուսակցական բյուրոկրատի
այի ուժը, կուսապարատ, որն իր ձեռ
քում է կենտրոնացնում ամենատարբեր
կազմակերպչական հարցերի լուծման,
ինչպես նաև օրակարգի ձևավորման
իրավունքը: Ապարատն է նշանակում
կուսհամագումարների պատվիրակներ,
նա է կազմում խորհրդարանի պատգա
նավորության թեկնածուների փակ ցու
ցակները: Հետագայում դրանք ձևակա
նորեն հաստատվում են պլենումներում
և ընդհանուր ժողովներում: Որոշումնե
րի նախագծերը ևս նախապես պատ
րաստվում են ապարատի կամ բյուրոյի
կողմից, իսկ կուսակցության շարքային
անդամները միայն մասնակցում են քվե
արկությանը: Այս ամենն արտացոլում
է ներկայացուցչական ժողովրդավա
րության պայմաններում կուսապարա
տի իշխանության վերարտադրության
տրամաբանությունը և նրա գործունե
ութ յան ավտ որ իտ ար-բյուր ոկր ատ ա
կան ոճը` կուսակցական իշխանության
մենաշնորհը պահպանելու նպատակով:
Կուսակցական բյուրոկրատիան, կու
սապարատը կարծեք թե հետապնդում
են երկակի նպատակ: Խոսքով նրանք
դեմ չեն ժողովրդավարության զար
գացմանը, անգամ պատրաստ են դա
խրախուսելու, սակայն պատրաստ չեն
ընդունելու այնպիսի որոշումներ, որոնք

պահանջում են սահմանափակել կու
սակցական բյուրոկրատիայի տիրա
պետման հնարավորությունները: Ամեն
դեպքում էլ նման քաղաքականության
«շնչառությունը» կարճատև է, սահմա
նափակված է ապարատի իշխանությու
նը պահպանելու քաղաքական նկրտում
ներով: Այդ բացասական երևույթների
հիմնապատճառները պետք է փնտրել
ապարատի գործունեության նկատմամբ
ներկուսակցական վերահսկողության
ծայր աստիճան թուլության, ներկուսակ
ցական ժողովրդավարության անզար
գացածության մեջ:
Ապարատային բյուրոկրատիզմի ու
ղին կապված է բազմաթիվ ռիսկերի
հետ: Նախ՝ այդ ուղին ելնում է այն կար
ծեցյալ դրույթից, թե միայն ապարատի
«դեմիուրգ-արարիչներն» են օժտված
կուսակցության առջև ծառացած բոլոր
հիմնահարցերը գիտակցելու և լուծե
լու իրավունքով: «Աստծո փոխանորդ»
կարգվելու այս մեծամոլիկ հավակնու
թյունը քաղաքական անբարտավանու
թյան արդյունք է, իսկ կուսակցական
ժողովրդավարության տեսանկյունից
նման մոտեցումը զուրկ է քաղաքա
կան հիմքերից: Երկրորդ, պարատային
բյուրոկրատիզմն անխուսափելիորեն
կազմաքանդում է հակադարձ կապե
րը, աղավաղում է «ներքևից», այսինքն`
կուսակցական շարքերից եկող ազդան
շան-հաղորդումները կուսակցության
ներսում գործերի իրական վիճակի մա
սին: Կուսակցական ղեկավարումը դառ
նում է անբովանդակ, ինչը հանգեցնում
է կուսապարատի և կուսակցական շար
քերի փոխօտարման խորացմանը:
Ասում են, թե լինում է կուսակցական
բյուրոկրատիա, որը պատասխանատ
վությամբ է կատարում իր գործառույթ
ները, սակայն արգասաբեր կուսակ
ցական բյուրոկրատիան հնարավոր է
որպես ղեկավարման ապարատ, որը
մշտապես վերահսկվում է կուսակցու
թյան շարքային անդամների կողմից և
ծառայում է նրանց:
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Որո՞նք են այն նրբին մեխանիզմները,
որոնց շնորհիվ կուսապարատն իրակա
նացնում է իշխանության բռնատիրումը:
Դա կատարվում է փոխանունության
(մետոնիմիա) շնորհիվ, երբ մասի (կու
սակցության, նրա առաջնորդի և վերջի
նիս ենթական կուսապարատի) շահերը
նույնականացվում են ողջ կուսակցու
թյան, անգամ ժողովրդի ընդհանրական
շահերի հետ: Դա, իսկապես, հիշեցնում
է պատկերավորման միջոցներից մեկը`
մետոնիմիան, երբ փոխանակ ասելու, որ
այսինչ կամ այնինչ մարդը հարստացավ`
ասում են. «Երևանը հարստացավ»…
Որոշակի կուսակցության, քաղաքական
կազմ ակ երպ ութ յան ներկ այ աց ուց իչ
ները, իրականացնելով իրենց անդամ
ների` սոցիալական մեծ խմբերի շահե
րի ներկայացուցչության գործառույթը,
նրանց նկատմամբ ձեռք են բերում որոշ
խորհրդանշական (սիմվոլիկ) քաղաքա
կան իշխանություն: Դա իրականացվում
է առանց որևէ բռնության` փոխանու
նության, այսինքն` մասի (առաջնորդի,
նրա կուսապարատի) կողմից ամբողջի
(կուսակցության, ժողովրդի) լիազորու
թյունն եր ի սեփ ակ անմ ան-յուր ացմ ան
շնորհիվ: Դա տեղի է ունենում այնպի
սի եղանակով, որը Բուրդյեն անվանել
է «պատգամախոսի էֆեկտ», կամ, որ
նույնն է, ապարատի ներկայացուցիչ
ների յուրօրինակ «ինքնաօծում», «սր
բագործում»: Միջնորդի կամ մեդիու
մի դերում հանդես են գալիս հենց այդ
ներկայացուցիչները, որոնք նույնիսկ
իրենց գործունեության մեջ հրաժար
վում են անձնական դերանունից և միշտ
ասում են «մենք, մեր կուսակցությու
նը…» կամ «կուսակցությունը գտնում է,
որ…»: Սեփական ես-ը տարրալուծում են
ողջ կուսակցության, անգամ ժողովրդի
հիմնարար շահերի` «այդ բարձրագույն
ատյանի» մեջ: Ինչպես քահանան իրեն
համարում է եկեղեցու, այդ անանձնա
կան ամբողջի ներկայացուցիչը, այդպես
էլ պատգամավորը հանդես է գալիս ժո
ղովրդի, աշխատավորության, ազգի,

դասակարգի, սոցիալական խմբի անու
նից: Ավելին, հնարավորություն է տա
լիս, որպեսզի պատգամավորները, քա
ղաքական գործիչներն իրենց սեփական
կամքը և սեփական շահերը ներկայաց
նեն որպես ժողովրդի, ընտրազանգվա
ծի կամք և այլն: Պարզ է, որ ժողովրդին,
ընտրազանգվածին մշտական վկայա
կոչումները մշտապես կառուցվում են
այն կուսակցությունների, ապարատնե
րի, լիդերների իշխանության լեգիտի
մացման համար, որոնք բռնատիրել են
նույն ժողովրդի շահերը ներկայացնելու
և նրանց համախմբելու գործառույթնե
րը: Պ.Բուրդյեն նկատել է, որ կուսակցա
կան առաջնորդը, քաղաքական գործիչը
որպեսզի իրեն վերագրի սոցիալական
խմբի (նաև ժողովրդի - Ս.Կ.) հեղինա
կությունը, իրեն պետք է նույնացնի այդ
խմբի հետ, որն նրան օժտում է իր հեղի
նակությամբ:1 Անկասկած է, որ եթե ինչոր մեկը, հանդես գալով միայն իր անու
նից, անսպասելիորեն դիմում է խմբին`
մասնակցելու այս կամ այն գործողու
թյանը, հակակառավարական հանրա
հավաքին և կամ բոյկոտի ենթարկելու
ընտրությունների արդյունքները, ապա
հազիվ թե նրա ձայնը լսելի լինի հասա
րակության տարբեր շրջանակներում,
սակայն եթե նույն մարդը, քողարկելով
իր իսկական նպատակները և դեմքը,
հանդես գա «ժողովրդի, ազգի անու
նից», ապա ամեն ինչ փոխվում է:
Պ.Բուրդյեն գտ
նում է, որ «Ան
ցու
մը
սահմանական եղանակից հրամայա
կան եղանակին ենթադրում է անհա
տականից անցում կոլեկտիվին` որպես
ցանկացած ճանաչված կամ ճանաչվե
լիք հարկադրանքի հիմքի»:2 Պ.Բուրդյեն
առանձնացնում է քաղաքական օտար
ման այնպիսի տեսակ, ինչպիսին է
քաղաքական ինքնակոչությունը, երբ
արտաքուստ համազգային շահին ծա
1
Бурдье П. Социология политики. - М., 1993,
с.242-243.
2 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 247-248:
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ռայելու դիմակի ներքո կուսակցական
լիդ երն եր ը փորձ ում են իր ագ ործ ել
իրենց նեղ խմբային շահադիտական
նկրտումները: Ընդ որում, քաղաքական
ինքնակոչը պատրաստ է հեշտահաճո
կերպով շրջանցել բոլոր օրենքներն ու
բարոյական սկզբունքները` առաջնորդ
վելով «նպատակն արդարացնում է մի
ջոցը» մաքիավելիական կարգախոսով:1
Օտարված քաղաքական գիտակցու
թյան, ժողովրդի շահերի ներկայացուց
չության մեխանիզմների վերասերման
ձևերից է քաղաքական ֆետիշիզմը, երբ
առանձին քաղաքական գործիչներին,
պատգամավորներին և այլոց` անկախ
ընտրողների ու սոցիալական խմբերի
իրական կարծիքներից, վերագրվում
են հասարակական, ազգային գրավ
չության հատկանիշներ: Այստեղ խմբե
րի ուժը վերագրվում է կուսակցական
գործիչներին, որոնք «ստանձնում» են
հիանալի հատկանիշները: Դա հանգեց
նում է առանձին կուսակցական գործիչ
ների, «ազգային բարերարների» կեր
պարների առասպելականացմանն ու
դրանց համապատասխան ընկալմանը:
Այդ կուսակցական գործիչները` «ազ
գային բարերարները» փոխակերպվում
են ազգային հերոսների կամ փրկիչնե
րի, որոնք, մարտնչելով ամեն տեսակի
հրեշների և չար ոգիների դեմ, պաշտ
պանում են ազգային իդեալները և մաք
րում քաղաքական, կուսակցական տա
րած
քը: Այդ եր
ևույ
թը հիմն
վում է այն
պատրանքի վրա, թե իբր «ազգանվեր»
կուսակցական գործիչների խոսքն ու
խար իզմ ան հրաշ ագ ործ եղ ան ակ ով
կվերածվեն գործերի` առանց ճգնաժա
մի հաղթահարման գիտական ծրագրե
րի, իշխանության և ընդդիմության միջև
կառուցողական երկխոսության: Այդօրի
նակ քաղաքական ընկալումը ոչ մի կապ
չունի այդ գործիչների իրական գործու
նեության կամ ոչ ռացիոնալ փաստարկ
ների հետ: Իշխանություններից բնակ
1

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 243-248:

չության մեծամասնության օտարումը
դրս
ևոր
վում է նաև նրա
նով, որ շար
քային քաղաքացու մոտ իշխանությունը
չի կապվում իր համայնքի, տեղական
ադմինիստրացիայի հետ: Նրա համար
իշխանության գտնվելու վայրը մայրա
քաղաքն է, որտեղից և նա ակնկալում է
իրեն մտահոգող խնդիրների հնարավոր
լուծումը:
Բացի դրանից՝ թերևս կուսապա
րատի նույնականացումը որևէ սոցիա
լական խմբի, համայնքի և այլնի հետ
բացառապես գիտակցված գաղափա
րախոսական գործունեություն չէ, քանի
որ շատ բան ար
վում է ան
գի
տակ
ցո
րեն: Հենց այդ պատ
ճա
ռով էլ քա
ղա
քական ֆետիշիզմը բնորոշ է ոչ միայն
կուսակցական գործիչներին, այլև այդ
քաղաքական կազմակերպություննե
րի շարքային անդամներին: Այդօրինակ
ֆետիշիզմից կարելի է ազատվել մի
այն ապարատի արհեստածին նույնա
կանությունը պսակազերծ անելու մի
ջոցով: Առերևույթ թվում է, թե կարելի
է ապարատին դիմել հետևյալ խոսքե
րով` «Դուք, ապարատի ներկայացու
ցիչներ, առանց մեզ ներկայացուցիչներ
չեք, մենք կա
րող ե
նք ձեզ զր
կել մեր
սոցիալական խումբը ներկայացնելու
իրավունքից»: Հարցը դրանով չի լուծ
վի, քանի որ ներկայացուցչական ժո
ղովրդավարության հզոր մեխանիզմը
մշտապես վերարտադրում է քաղա
քական կազմակերպության, նրա շար
քային անդամների կախվածությունը
ապարատից ու նրա ներկայացուցիչնե
րից: Պետք է նկատի ունենալ և այն, որ
հետխորհրդային հասարակություննե
րում կուսակցությունների բյուրակրա
տացումը ամենևին էլ տեղի չի ունենում
վեբերյան եղանակով: Հայտնի է, որ վե
բերյան բյուրոկրատիան հանդիսանում
է պրոֆեսիոնալ մենեջերների լեգիտիմ
տիրապետման եղանակ, իսկ մեզանում
քաղաքական մենեջմենթի գծով պրո
ֆեսիոնալների փոխարեն տիրապետող
դիրքեր են զբաղեցնում հիմնականում
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«հաճկատարները», «հնարամիտները»,
որոնք կարողանում են դուր գալ իրենց
«կուսակցական պետերին», նրանց հա
ճոյանալ, կռահել և գուշակել իրենց
առաջնորդների և կուսապարատի պա
տասխանատուների ձգտումները և հա
կումները: Նրանք պետք է տիրապետեն
իրենց մրցակիցների դեմ խարդավանե
լու, բանսարկություններ սարքելու «ար
վեստին»: Կուսակցական կարիերիզմը
մարդկանց մեջ դաստիարակում է այն
պիսի հատկանիշներ, ինչպիսին են հաճ
կատարությունը, կամակատարությու
նը, շողոքորթությունը և քծնողությունը:
Կարիերիզմը զարգանում է անվստա
հության և բանսարկությունների մթնո
լորտում, որոնք ներկուսակցական մր

ցակցության անբաժան ուղեկիցներն են:
Հետխորհրդային հասարակություն
ների ընտրական պրակտիկան ցույց է
տվել, որ կուսակցական օտարման գոր
ծընթացները այնքան հեռուն են գնա
ցել, որ հիմնախախտել են բուն խմբերի
շահերի ներկայացուցչության, պատ
վիրակման մեխանիզմը: Կուսակցու
թյունները վերածվել են յուրօրինակ
վենչուրային տիպի քաղաքական կազ
մակերպությունների, որտեղ ներդրում
ներ կատարվում են՝ ապագայում հնա
րավոր քաղաքական և տնտեսական
օգուտներ ստանալու նպատակով:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ԳՈՌ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՊԿ-Ն ՀՀ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (2005-2010ԹԹ.)
Հարավային Կովկասում ԽՍՀՄ փլուզ
ման հետևանքով ստեղծված աշխար
հաքաղաքական վակուումի, ժամանա
կակից պետական կառույցներ չլինելու
և ուժգնացող էթնոքաղաքական հակա
մարտությունների պայմաններում Հա
յաստանի Հանրապետությունը վերսկ
սեց, իսկ պետական շինարարության
որոշ կարևորագույն ոլորտներում դա
տարկ էջից մեկնարկեց կենսունակ պե
տականության կերտման մրցավազքը:
Դատարկ էջի իրավիճակն առաջին հեր
թին վերաբերում էր Հայաստանի Հան
րապետության արտաքին քաղաքական
կառույցների ստեղծմանն ու կայացմա
նը, ապա նաև ժամանակի թելադրան
քով` դրանց կատարելագործմանը: Հաշ
վի առնելով այն պարզ հանգամանքը, որ
ինչպես երկրի արտաքին քաղաքական ու
սոցիալ-տնտեսական ոլորտների կառա
վարման համակարգի, այնպես էլ դրանց
ուրույն մաս կազմող պաշտպանական
բնագավառի բարեփոխումները պետք է
ծառայեն ազգային շահերի իրականաց
մանը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը
որդեգրեց պաշտպանական ոլորտի բա
րեփոխումների մի այնպիսի ճանապարհ,
որը, իվերջո, տրամաբանորեն ուղղված
էր այդ ոլորտի հնարավորինս մոտեցմա
նը արդի լավագույն միջազգային ստան
դարտներին: Սա այդ ժամանակաշրջանի
ամենահրատապ հրամայականն էր:
Բանալի բառեր և արտահայտու
թյուններ՝ ՀԱՊԿ, ազգային անվտան
գություն, ռազմական անվտանգություն,
ավանդական սպառնալիքներ, պաշտ
պանական բարեփոխումներ, ռեալիզմ:
20-րդ դար ի վերջ ին Հայ աստ ա

նի մերձակա տարածքներում ի հայտ
եկան անվտանգության համար ներ
տարածաշրջանային և արտատարա
ծաշրջանային սպառնալիքներ: Ներ
տարածաշրջանային սպառնալիքներն
առավելապես պայմանավորված էին
տարածաշրջանում առկա ազգամիջյան
հակամարտություններով, զինված բա
խումներով: Արտատարածաշրջանային
սպառնալիքները հիմնականում բխում
էին տարածաշրջանի նկատմամբ բոլոր
հիմնական ուժային կենտրոններում առ
կա շահերի խաչաձևումից: Էթնիկական
հակամարտությունները, ներքին բա
խումները և ռազմական գործողություն
ները սահմանակից պետություններում
Հայաստանի համար կարող էին ներ
կայացնել (այժմ նույնպես նման վտանգ
կա) տարաբնույթ սպառնալիքներ` տա
րանցիկ ենթակառուցվածքների դեմ
դիվերսիոն գործողություններից մինչև
հարևան պետություններում ծավալվող
ռազմական գործողությունների ան
դրսահմանային ներազդեցությունները1:
Այսպիսի հանգամանքներում Հայաս
տանի Հանրապետությունը գործնականո
րեն անցավ ազգային անվտանգության
ապահովման նպատակների իրակա
նացման բուն գործընթացին` մասնա
վորապես ինտեգրվելով միջազգային և
տարածաշրջանային անվտանգության մի
շարք համակարգերի:
Հայաստանը տարածաշրջանային և
համաշխարհային ներգրավման գործըն
թացներին մասնակցող երկիր է և իրեն
1 Տե՛ս
ՀՀ
ազգային
անվտանգության
ռազմավարություն, www.mil.am/1297157753:
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դիտում է որպես տարածաշրջանում և
միջազգային ասպարեզում տեղի ունե
ցող գործընթացների լիիրավ մասնակից:
Ներգրավվածությունը ենթադրում է մաս
նակցություն միջազգային ասպարեզում
ընթացող այն զարգացումներին, որոնց
համահունչ են Հայաստանի որդեգրած
նպատակները1: Այս տեսանկյունից Հա
յաստանի Հանրապետությունը ներգրավ
վեց նաև Հավաքական անվտանգության
մասին կազմակերպությանը` հետագա
յում խորացնելով համագործակցությունը
այդ կազմակերպության շրջանակներում:
Հայաստանը Հավաքական անվտան
գության պայմանագրի կազմակերպու
թյան հիմնադիր անդամ է: Պայմանագ
րի գլխավոր նպատակն է միասնական
ուժերով կանխել, իսկ անհրաժեշտու
թյան դեպքում վերացնել մասնակից
պետությունների դեմ ուղղված ռազմա
կան սպառնալիքը: Անդամակցությունը
ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անվտանգության
ապահովման բաղադրիչներից է, որն
ապահովվում է անդամ-պետություննե
րի միջև բազմակողմ կապերի շնորհիվ:
Պայմանագրի ռազմական բաղադրիչն
արտոնյալ պայմաններ է ընձեռում ան
դամ-պետություններին ռազմատեխնի
կական մատակարարումների հարցում,
ինչն առաջնային կարևորություն ունի
Հայաստանի համար: ՀԱՊԿ ռազմական
բաղադրիչի զարգացումը միտված է ան
դամ-պետությունների միջև ռազմական
համագործակցության գործուն մեխա
նիզմների ստեղծմանն ու կայացմանը,
միջազգային սպառնալիքների` ահաբեկ
չության, թմրանյութերի և զենքի անօրի
նական շրջանառության դեմ պայքարի
արդյունավետ միջոցների ստեղծմանը,
այս ասպարեզում տեղեկատվության փո
խանակմանը:
ՀՀ Հավաքական անվտանգության
մասին պայմանագրի կազմակերպու
թյան ակ
տիվ ան
դամ է և գործ
նա
կան
մասնակցություն է ունենում Հավաքական
1

Տե՛ս նույն տեղում, www.mil.am/1297157753

անվտանգության մասին պայմանագրի
կազմակերպության ծրագրերին, ինչպի
սիք են`
ա) ռազմական քաղաքականության
հիմնական ուղղությունների մշակումը.
բ) տարածաշրջանային սկզբունքով
հավաքական անվտանգության համա
կարգի զարգացումը.
գ) ԱՊՀ և ՀԱՊԿ հակաօդային պաշտ
պանության համակարգի կատարելա
գործումը.
դ) ռազմատեխնիկական համագոր
ծակցությունը.
ե) ռազմական ենթակառուցվածքների
զարգացումը.
զ) ռազմական կադրերի պատրաս
տումը և ռազմական գիտությունը.
է) միջազգային ահաբեկչության և այլ
միջազգային հանցագործությունների
դեմ պայքարը.
ը) երկկողմ ձևաչափով համագործակ
ցությունը ՀԱՊԿ անդամ պետությունների
հետ2:
Նշված բոլոր ուղղություններով Հա
յաստանի Հանրապետությունը ակտիվ
համագործակցություն է ծավալում: Դրա
վառ ապացույցը ՀԱՊԿ գլխավոր քար
տուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հետևյալ
միտքն է.«Հայաստանի Հանրապետու
թյունը ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություննե
րի դաշնակցային հարաբերությունների
համակարգում հուսալի, ժամանակով
ստուգված գործընկեր է: Նա հանգու
ցային դեր է խաղում կոլեկտիվ անվտան
գության Կովկասյան տարածաշրջանի
զորքերի միացյալ խմբավորման կազ
մում, արտաքին քաղաքականության
հարցերում, ակտիվորեն համագործակ
ցում է այլ անդամ պետությունների հետ`
հակազդելով արդի սպառնալիքներին և
մարտահրավերներին: Այդ բոլոր գործե
րում մեր հայ ընկերները և գործընկեր
ները աչքի են ընկնում նախաձեռնողա
կանությամբ, ընդունված որոշումների
2 Տե՛ս ՀՀ Ռազմական դոկտրին, www.mil.am/Esttristique-auctor-mus-pulvinar-parturient-ac
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իրականացման համար բարձր պատաս
խանատվությամբ, ՀԱՊԿ-ի ձևաչափում
ինտեգրման գործընթացների հետագա
խորացման պատրաստակամությամբ1»:
Հավաքական անվտանգության մա
սին պայմանագիրը ստորագրելիս ՀՀ-ն
այն դիտում էր որպես ներդրում համաեվ
րոպական անվտանգության ու կայունու
թյան ամրապնդման գործում և Ասիայի
ու Եվրոպայի կոլեկտիվ անվտանգու
թյան համակարգի բաղկացուցիչ մաս:
Հայաստանը ելնում էր այն բանից, որ
առճակատման հաղթահարման, ռազ
մական ոլորտում գործընկերության ու
բազմակողմանի համագործակցության
ընդլայնման և վստահության ամրապնդ
ման, միջուկային ու սովորական սպա
ռազինության կրճատման հետևանքով
ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ`
միջազգային խնդիրներ լուծելիս ուժի
կիրառումից հրաժարվելու համար: Մաս
նակցելով անվտանգության նոր կառույցի
ստեղծմանը` ՀՀ-ն նպատակ ուներ ապա
հովելու իր անվտանգությունը և նվազեց
նելու ռազմական ծախսերը` հաշվի առնե
լով ռազմական ենթակառուցվածքների և
գիտահետազոտական ու ռազմաուսում
նական բազայի առկայությունը, սպառա
զինության և ռազմական տեխնիկայի մի
ատիպությունը, պաշտպանական ոլորտի
ձեռնարկությունների պահպանված հա
մագործակցությունը: ՀՀ-ն պլանավորում
էր պայմանագրի շրջանակներում կազ
մակերպել մասնակից պետությունների
հետ ավելի սերտ համագործակցություն
նաև երկկողմ հիմունքներով2: Թե ի
նչ
քանով արդարացան այս սպասումները,
որքանով էր ՀԱՊ ինտեգրումը արդյու
նավետ ՀՀ համար, կփորձենք պատաս
խանել հետագա շարադրանքում` ՀԱՊԿ
շրջանակներում Հայաստանի Հանրապե
տության բազմակողմանի համագործակ
ցությունը ներկայացնելով վերլուծական
1
www.newsarmenia.ru/exclu
sive/20070118/41627762.html).
2 Տե՛ս «Հայկական բանակ», 4(58).2008, էջ 76

մոտեցմամբ:
2001թ. մայիսին Երևանում տեղի ու
նեցած Հավաքական անվտանգության
մասին պայմանագրի կազմակերպության
ՀԱԽ նստաշրջանի ժամանակ որոշում
ընդունվեց ռոտացիոն կարգով ՀԱԽ-ում
նախագահելու մասին: Քանի որ հանդի
պումը տեղի էր ունենում Երևանում, նա
խագահ ընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյան:
ՀՀ նախագահության ընթացքում զգալի
աշխատանքներ են կատարվել: Մասնա
վորապես ընդունվել են կազմակերպու
թյան զարգացման ուղղությունը երկա
րաժամկետ հեռանկարով կանխորոշող
այնպիսի կարևոր փաստաթղթեր, ինչ
պիսիք են Հավաքական անվտանգության
խորհրդի որոշումը ՀԱԽ-ի կանոնադրու
թյան նոր խմբագրման մասին և Խորհր
դի մարմինների կանոնադրությունները
պայմանագրի շրջանակներում ծավալ
ված համագործակցության արդի փուլի
խնդիրներին համապատասխանեցնելու
անհրաժեշտության վերաբերյալ, Հավա
քական անվտանգության մասին պայ
մանագրի մասնակից պետությունների
կոլեկտիվ անվտանգության համակար
գի ուժերի և միջոցների ձևավորման ու
գործառման կարգի մասին արձանագրու
թյունը, որի հիմքում դրված է Հավաքա
կան անվտանգության համակարգի ձևա
վորման տարածաշրջանային սկզբունքը,
և ըստ որի՝ սահմանվել են Հավաքական
անվտանգության տարածաշրջանները,
Հավաքական անվտանգության Կենտրո
նասիական տարածաշրջանի արագ ծա
վալման Հավաքական ուժերի Կանոնադ
րությունը և այլն:3:
Լինելով ՀԱՊԿ շրջանակներում ին
տեգրացիոն գործընթացների խորացման
հարցում ակտիվ մասնակից` Հայաստանի
Հանրապետությունը համագործակցու
թյունն իրականացնում է նաև երկկողմ
ձևաչափով: Ասվածը նախ և առաջ վե
րաբերում է ՀՀ-ՌԴ փոխգործակցությա
նը: Այս մասին նշել է նաև ՀՀ Պաշտպա
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նության նախարար Սեյրան Օհանյանը`
«Ինտերֆակս» գործակալությանը տված
բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ. «Ինձ
համար հաճելի է նշել, որ Հայաստա
նի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև ռազմատեխնիկական
համագործակցությունը, որը ելնում է մեր
պետությունների երկարաժամկետ ռազ
մավարական շահերից, բավական բարձր
մակարդակի է հասել և շարունակում է
զարգանալ` ի բարօրություն մեր ժողո
վուրդների: Մեր երկրների միջև գոյու
թյուն ունեցող իրավապայմանագրային
բազան, որը իրենից ներկայացնում է
շուրջ 160 միջպետական, միջկառավարա
կան և միջգերատեսչական պայմանագ
րերի մի համալիր, դրա վառ ապացույցն
է հանդիսանում: Խոսելով հայ-ռուսական
ռազմա-տեխնիկական համագործակցու
թյան մասին` պետք է նշեմ, որ այն համա
պատասխանում է Հայաստանի շահերին
և ծառայում է որպես տարածաշրջանային
անվտանգության ապահովման երաշ
խիք: Հայաստանի Հանրապետության
տարածքում տեղաբաշխված 102-րդ ռու
սական բազան` իր կազմի մեջ մտնող
Հակաօդային պաշտպանության համա
կարգով և ավիացիայով, ՀՀ զինված
ուժերի հետ միասին իրականացնում են
մեր սահմաններով անցնող ԱՊՀ օդային
սահմանի անվտանգության ապահով
ման գործընթացը: ՀՀ զինված ուժերի
մարտական պատրաստականությունը
բարձր մակարդակի վրա պահպանելը
Հարավային Կովկասի անվտանգության
պահպանման համար լրացուցիչ գործոն
է հանդիսանում, ինչն էլ իր հերթին հա
մապատասխանում է ինչպես Հայաստա
նի Հանրապետության, այնպես էլ ՀԱՊԿ
անդամ պետությունների երկարաժամ
կետ շահերին»1:
ՀՀ տարածքում ռուսական ռազմակա
յանի տեղակայման մասին պայմանագի
րը Ռուսաստանի Դաշնության Պետդու
ման վավերացրել է 1997թ.ապրիլի 18-ին`
1
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370 կողմ, 5 դեմ և 1 ձեռնպահ քվեար
կությամբ2: Այսօր այդ ռազմակայանում
պաշտոնական տեղեկատվության հա
մաձայն տեղակայված է շուրջ 100 տանկ,
300 զրահամեքենա և 4000 զինվոր3:
2010թ. օգոստոսին նոր համաձայնագիր
ստորագրվեց ռուսական ռազմակայա
նի՝ Հայաստանում գտնվելու ժամկետը
49 տարով երկարաձգելու մասին: Վեր
ջինս փոփոխություններ է մտցնում Հա
յաստանի Հանրապետության և Ռուսաս
տանի Դաշնության միջև 1995թ. մարտի
16-ին ստորագրված պայմանագրի մեջ:
Հայաստանի տարածքում գտնվող ռու
սական 102-րդ ռազմակայանը ՀՀ զին
ված ուժերի հետ միասին հանդիսանում
են Հավաքական անվտանգության մասին
պայմանագրի կազմակերպության՝ պա
տասխանատվության գոտի հանդիսա
ցող Հարավկովկասյան տարածաշրջանի
անվտանգության ապահովման գործում
կարևոր մեխանիզմ:
Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ շրջանակ
ներում այլ անդամ պետությունների հետ
ընթացող երկկողմ համագործակցու
թյանը, պետք է նշել, որ հիմնական ուղ
ղություններից մեկը ռազմական կադ
րերի պատրաստումն է: Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի
կազմակերպության Պաշտպանության
նախարարների մակարդակով համաձայ
նագիր է ստորագրվել, որի համաձայն՝
անդամ պետությունների ռազմաուսում
նական հիմնարկություններում ՀՀ քաղա
քացիները կարող են ուսանել անվճար
և արտոնյալ պայմաններով: Մասնավո
րապես Ռուսաստանի Դաշնությունում
նմանատիպ 45 հիմնարկություն կա, Բե
լոռուսում` 6, Ղազախստանում` 3, և Տա
ջիկստանում ու Ղրղզստանում՝ մեկական4:
Ընդհանրապես՝ ՀՀ շատ ակտիվ է
Հավաքական անվտանգության պայմա
2 Տե՛ս Ժ. Մանուկ յան,«ԱՊՀ ռազմաքաղաքական
և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում (1995-2001թթ)»,
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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նագրի կազմակերպության ռազմական
բաղկացուցիչի շրջանակում ընթացող
համագործակցության առումով: Այլ ան
դամ պետությունների ռազմական խմ
բավորումների հետ ՀՀ Զինված ուժերի
որոշ ստորաբաժանումներ մասնակցել
են «Ռուբեժ»,«Կոբալտ»,«Փոխգործակ
ցություն» ամենամյա հրամանատարաշ
տաբային զորավարժություններին: Մաս
նավորապես՝ 2008թ. հունիս-օգոստոս
ամիսներին Հայաստանում անցկացվեց
«Հայաստանի Հանրապետության ինք
նիշխանության և տարածքային ամբող
ջականության համատեղ պաշտպանու
թյան գործողության նախապատրաստում
և անցկացում» թեմայով ՀԱՊԿ անդամ
պետությունների համատեղ հրամանա
տարաշտաբային զորավարժությունը,
որը հնարավորություն ընձեռեց գործնա
կան առումով ստուգելու Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի
4-րդ հոդվածով նախատեսված անդամ
պետությունների հավաքական պաշտ
պանության պատրաստվածությունը, ինչ
պես նաև մշակելու Հայաստանի հանդեպ
ագրեսիայի սպառնալիքի կամ ագրեսի
այի ակտի դեպքում ՀՀ պետական կառա
վարման մարմինների կողմից ձեռնարկ
վելիք միջոցները1: Զորավարժությանը
մասնակցում էին շուրջ 2500 զինծա
ռայող Հայաստանից ու Ռուսաստանից:
Զորավարժության ընթացքում գործարկ
վել են զրահատեխնիկա, զենիթային մի
ջոցներ, Հակաօդային պաշտպանության
համակարգեր, ավիացիա: «Կոբալտ»
զորավարժությանը Հայաստանի Հան
րապետությունից մասնակցում է Օպե
րատիվ արձագանքման հավաքական
ուժերի կազմի մեջ մտնող հատուկ նշա
նակության ջոկատը: Զորավարժության
հիմնական նպատակը ահաբեկչության
դեմ պայքարի հարցում անդամ պետու
թյունների համապատասխան ստորա
բաժանումների պատրաստվածության

կատարելագործումն է, ինչպես նաև այս
հարցում ընդհանուր միջոցների համա
դասումն ու կիրառումը:
Ինչ վերաբերում է «Փոխգործակցու
թյուն» զորավարժությանը, նշենք, որ այն
անցկացվում է 2009թ-ից` ելնելով նույն
թվականի հունիսի 14-ին Արագ արձա
գանքման հավաքական ուժերի ստեղծման
փաստից: 2009թ. անցկացված հրամանա
տարաշտաբային զորավարժությունում,
որը տեղի է ունեցել Ղազախստանում
գտնվող Մատիբուլակ զորավարժարա
նում, Հայաստանի Հանրապետությունը
ներկայացնում էին Պաշտպանության նա
խարարության 10 սպաներից բաղկացած
օպերատիվ խմբավորման հետ միասին
մոտոհրաձգային բրիգադից հատկացված
94 զինծառայողներ2:
ՀՀ-ը Հավաքական անվտանգության
մասին պայմանագրի կազմակերպու
թյունում նախագահելու մասին խոսե
լիս պետք է նշել, որ նախագահելու ժա
մանակահատվածներում շատ կարևոր
որոշումներ են ընդունվել: Բավական է
դրանց շարքում նշել Արագ ծավալման
հավաքական ուժերի Կենտրոնասիական
հատվածի և Արագ արձագանքման հա
վաքական ուժերի ստեղծման փաստը, և
ակնհայտ կդառնա Կազմակերպության
շրջանակում Հայաստանի ակտիվ դերի
դրսևորումը:Այս տեսանկյունից հատկա
պես կարևոր էր 2008թ. սեպտեմբերի 5-ից
ՀԱԽ-ում նախագահությունը ստանձնելու
հանգամանքը, որը առաջադրված զգա
լի թվով խնդիրների կարգավորման
առումով Հայաստանի համար բավական
բարդ շրջան էր:
Ըստ «ԱՊՀ մասնակից պետություն
ների ռազմական համագործակցության
ոլորտում օգտագործվող հիմանական
տերմիններ և հասկացություններ» տե
ղեկատու բառարանի` ՀԱՊ-ի մասնակից
պետությունների դաշնադրային ռազ
մավարության հիմանական դրույթները
կազմում են ռեալ ձևավորվող աշխար

1 Տե՛ս www.mfa.am/hy/international-organisations/
CSTO/
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Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/index.htm

հաքաղաքական և ռազմական ռազմա
վարական իրադրությունում հնարավոր
ագրեսիան կանխելու ու համատեղ հետ
մղելու նպատակով ռազմաքաղաքական
ու ռազմական բնագավառներում` դաշ
նադրային ռազմական շինարարության,
զորքերի (ուժերի) դաշնադրային (միա
ցյալ) խմբավորումների պատրաստման
և կիրառման, ՀԱՊ-ի մասնակից պետու
թյունների կոլեկտիվ անվտանգության
համակարգի ձևավորման և գործառման
խնդիրների գործնական լուծման ու միջո
ցառումների իրականացման վերաբերյալ
հայեցակարգային գաղափարների և տե
սակետների համախումբը: 1992թ. մայի
սի 15-ի Հավաքական անվտանգության
մասին պայմանագրի մասնակից պետու
թյունների դաշնադրային ռազմավարու
թյան հիմնական դրույթները հաստատ
վել են ՀԱՊԿ-ի ՀԱԽ-ի 2000թ. մայի
սի
24-ի որոշմամբ: Սակայն վերջին 2 տա
րում ՀԱՊԿ-ի մի շարք պետություններ ըն
դունել են ռազմական դոկտրիններ կամ
նրանց նոր խմբագրումներ (Հայաստա
նի Հանրապետություն, Ղազախստանի
Հանրապետություն և Տաջիկստանի Հան
րապետություն), ինչի հետևանքով ան
հրաժեշտություն կա այդ փաստաթղթում
կատարելու համապատասխան շտկում
ներ1:
ՀԱՊԿ-ի Անվտանգության խորհրդում
և մյուս կանոնադրական մարմիններում
ՀՀ նախագահությունը հնարավորություն
է տալիս նաև անդամ պետություննե
րի ուշադրությունը հերթական անգամ
հրավիրելու այն հանգամանքի վրա, որ
անհրաժեշտ է վերանայել Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի
ձևաչափում 90-ական թվականների
վերջերին ընդունված տեսական բազան,
որը որոշում է դաշնադրային ռազմական
շինարարության օպերատիվ – ռազմա
վարական հարցերի ամբողջ համալիրը,
քանի որ այդ տեսական բազան արդեն
չի համապատասխանում ժամանակի
1

ոգուն և ռազմական անվտանգության
ապահովման գործում ՀԱՊԿ-ի անդամ
պետությունների գերակայություններին:
Անհրաժեշտ է նաև շտկումներ կատարել
պաշտպանական քաղաքականության
ձևավորման գործընթացում:
Պաշտպանական քաղաքականություն
ասելով՝ մենք հասկանում ենք այն որոշա
կի ուղեգիծը կամ գործելակերպը, որոնք
պաշտպանական ոլորտում ղեկավար
ման կամ ապագա որոշումների իրակա
նացման նպատակով ընտրվում են եղած
բոլոր հնարավոր տարբերակներից, առա
ջադրված են բարձրագույն գործադիր
իշխանության կողմից, կոչված են ուղ
ղորդելու ռազմական ոլորտում գործերի
կառավարման հետ կապված գործողու
թյունները, որոշումները և այլ հարցեր ու
հիմնված են ազգային անվտանգության
ռազմավարության հիմնադրույթների
վրա: Դա ռազմական ոլորտում պետու
թյան անվտանգության ապահովման մի
յուրահատուկ ծրագիր Է: Պաշտպանա
կան քաղաքականության պլանավորման
ժամանակ անհրաժեշտ է ձևակերպել և
լուծել երկու հիմնական խնդիր, այն է`
որոշել, թե վերջնական նպատակներին
հասնելու համար ինչպես օգտագործել
առկա միջոցները, և որոշել այն միջոց
ները, որոնք կազմակերպությանը կամ
անդամ պետություններին հնարավորու
թյուն կտան ապագայում արդյունավետ
կերպով չեզոքացնելու հավանական
մարտահրավերները և սպառնալիքնե
րը: Առաջին խնդիրը ներառում է ինչպես
ռազմավարական, այնպես էլ օպերատիվ
ոլորտներ, ինչպես նաև մանրակրկիտ
կերպով մշակված իրավիճակային պլա
նավորում, զորքերի կառավարում մար
տական գործողությունների ժամանակ,
այսինքն` զորքերի (ուժերի) կիրառում2:
Երկրորդ խնդիրը լուծելիս, եթե
պաշտպանական քաղաքականության
նկատմամբ կիրառվում է նպատակներին
կողմնորոշված մոտեցում, պետք է հաշվի
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առնել, որ հենց դրված նպատակներն են
պայմանավորում ապագա զինված ուժե
րի կառուցվածքը: Օրինակ` պաշտպանա
կան ոլորտի բարեփոխումները արդյու
նավետ չեն լինի, եթե պաշտպանական
քաղաքականությունը և պլանավորումը
կողնորոշված չեն նպատակին հասնե
լուն: Այս ամենից կարելի է եզրակացնել,
որ պաշտպանական քաղաքականու
թյունն ընդգրկում է ինչպես նպատակնե
րը, այնպես էլ միջոցները, և հատկապես
առաջադրված նպատակներն են որոշում
զարգացումը1:
Վերը ասվածի համաձայն` կոլեկտիվ
անվտանգության Կովկասյան տարա
ծաշրջանի ուժերի և միջոցների ձևավո
րումը պետք է շարունակվի Հայաստանի
Հանրապետության ընդունած ազգային
անվտանգության ռազմավարության,
ինչպես նաև այն փաստի հաշվառմամբ,
որ Հայաստանի Հանրապետությունը չու
նի ՀԱՊԿ-ի անդամ պետություններից
որևէ մեկի հետ ընդհանուր սահման: Դա
նշանակում է, որ 2007թ. հոկտեմբերի
6-ին ստորագրված «Հավաքական ան
վտանգության մասին պայմանագրի ան
դամ պետությունների ագրեսիայի սպառ
նալիքի կամ ագրեսիայի ակտի դեպքում
ռազմատեխնիկական օգնություն ցու
ցաբերելու մեխանիզմի մասին» արձա
նագրության կիրարկումը մեր հանրա
պետության նկատմամբ կապված կլինի
որոշակի բարդությունների հետ և պա
հանջում է յուրահատուկ մոտեցում:
Վերը շարադրվածից ելնելով` Հայաս
տանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ շրջա
նակում իր գործունեությունը 2008 թ-ից
հետո իրականացնում է առաջադրված
խնդիրների լուծման և այդ ենթատեքս
տում համապատասխան օղակների հետ
ակտիվ շփումների ուղղությամբ:
Այսպիսով՝ ՀՀ անկախության վերա
կանգնումից հետո ՀՀ իշխանությունների
առջև, իբրև միջազգային հարաբերու
թյունների սուբյեկտ, ծառացավ արտաքին
1
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քաղաքականության հարցը: Որակապես
նոր ռազմաքաղաքական իրադրության
պայմաններում ՀՀ պետք է կարողանար
ապահովել սեփական անվտանգությունը
սոցիալ-տնտեսական հետագա զարգաց
ման համար: Հայաստանի Հանրապե
տության կողմից բաց քաղաքականու
թյան որդեգրումը, այլ պետությունների
հակասություններից օգուտներ քաղելու
ռազմավարությունից հրաժարվելը դեռ
չէր նշանակում, որ փոխադարձության
սկզբունքը հանդիսանալու էր այդ քայ
լի տրամաբանական շարունակությու
նը: Այս հարցում երաշխիքներ չունենա
լու հետևանքով Հայաստանը արտաքին
քաղաքականության գերակայություն
համարեց նախկին խորհրդային պետու
թյունների հետ նոր անվտանգության հա
մակարգ հիմնելու հարցը, որն էլ հանդի
սացավ Հավաքական անվտանգության
մասին պայմանագիրը: Դառնալով վեր
ջինիս հիմնադիր անդամ` ՀՀ ակտիվորեն
մասնակցեց դրա շրջանակում ինտեգ
րացիայի խորացմանը և արդյունքում,
մեր կարծիքով, չսխալվեց:Հայաստանի
Հանրապետությունը, հաշվի առնելով
անվտանգության ապահովման գործում
ռազմաքաղաքական շահերի ընդհանրու
թյունը, ելնելով այս ուղղությամբ ջանքե
րի կենտրոնացման անհրաժեշտությու
նից, իր գործունեությունը Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի
կազմակերպության հետ ներդաշնակեց
նում է ռազմական քաղաքականության
հիմնական ուղղությունների մշակման,
տարածաշրջանային սկզբունքով ան
վտանգության համակարգի զարգացման,
ռազմատեխնիկական համագործակցու
թյան, ռազմական ենթակառուցվածքնե
րի զարգացման, զինվորական կադրերի
պատրաստման, ռազմական գիտության,
միջազգային ահաբեկչության և այլ մի
ջազգային հանցագործությունների դեմ
պայքարի հարցերում:
 ոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
Հ
19.02.2015

166

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Տե՛ս www.interfax.ru/politics/:
Տ
 ե՛ս Ժ. Մանուկյան,«ԱՊՀ ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում (19952001թթ)», էջ 92:
Տ
 ե՛ս www.nationalidea.am/publications.php?id=4514&l=A:
Տ
 ե՛ս www.odkb.gov.ru/start/indexpage.htm:
Տե՛ս www.mfa.am/hy/international-organisations/CSTO/:
Տե՛ս www.odkb.gov.ru/start/index.htm:

ОДКБ В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ РЕФОРМ (2005-2010)

ГОР ТОВМАСЯН
Ереванский государственный университет,
кафедра международных отношений и дипломатии, аспирант

Последователи политического реализма утверждают, что государство остается одним
из главных участников международных отношений, а сила - наиболее важным фактором
для реализации национальных интересов. По нашему мнению, суть этой силы заключает
ся в соотношении и в точной оценки национальных и международных возможностей. Если
гарантией военной безопасности РА являются боеспособные вооруженные силы, вооружен
ные современным оружием, высоким уровнем боевой готовности и боевым духом,способные
защитить национальный суверенитет и территориальную целостность государства,готовые
к предотвращению и нейтрализации угроз военной безопасности, то применение междуна
родных возможностей для военной безопасности проявляется в сферах системы безопаснос
ти, особенно в рамках ОДКБ, с непрерывным развитием и установлением союзнических и
партнерских отношений.
Дата представления статьи: 19.02.2015

CSTO IN THE CONTEXT OF ARMENIA’S MILITARY SECURITY POLICY:
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 combat-ready 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.
Article submission date: 19.02.2015
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ,
«Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մագիստրոսական ծրագիր,
քաղաքագիտության մագիստրոսի որակավորում

ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ
Հոդվածում ձևակերպվում է «միգ
րացիա» հասկացությունը, որը դիտարկ
վում է որպես անվտանգային խնդիր:
Անդրադարձ է կատարվում միգրացիոն
գործընթացներին Հարավային Կովկաս
տարածաշրջանում (ՀՀ, ԼՂՀ, Ադրբեջան,
Վրաստ ան, Աբխ ազ իա , Հար ավ ային
Օսեթիա)՝ բացահայտելով հիմնական
անվ տանգ ային խնդ իրն եր ը: Խնդր ո
առ արկ այի ուս ումն աս իր ութ յան հա
մար կարևորվել են աշխարհագրական
և ազգագրական ուսումնասիրություն
ների փորձն ու աշխատաեղանակները:
Հետազոտվող թեմայի ուսումնասիրման
համար կիրառվել են պատմահամեմա
տական, սոցիոլոգիական մեթոդները:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ միգրացիոն գործընթաց
ներ, անվտանգային խնդիր, Հարավային
Կովկաս, էթնոժողովրդագրություն:
Միգրացիան անհատների կամ սո
ցիալական խմբերի մշտական բնակա
վայրի փոփոխության գործընթաց է,
որն արտահայտվում է նույն երկրի այլ
տարածաշրջան, այլ աշխարհագրական
շրջան կամ այլ երկիր տեղափոխման
ձևով։ «Միգրացիա» տերմինը ծագել է
լատիներեն «migrato» բառից, որը նշա
նակում է տեղափոխություն, վերաբնա
կեցում կամ պարզապես՝ գաղթ։ Միգ
րացիա են համարվում նաև գյուղից
քաղաք և քաղաքից գյուղ տեղաշարժե
րը[1]: Միգրացիայի որոշման հիմնական
պատճառները կապված են զբաղվա
ծության հիմնախնդիրների հետ՝ ներա
ռյալ թե՛ ընդհանուր առմամբ աշխատա
տեղերի պակասը, թե՛ արժանապատիվ

ապրուստ ապահովող, բավարար աշ
խատավարձով աշխատատեղերի պա
կաս ը, թե՛ որ ոշ ակ ի մասնագ իտ ու
թյունների հատուկ աշխատատեղերի
բացակայությունը: Գոյություն ունի միգրացիայի երկու տեսակ՝ ներքին միգ
րացիա և արտաքին միգրացիա։
Ներքին միգրացիան երկրների ներ
սում ընթացող տեղաշարժերն են: Ներ
քին միգրացիան նույնպես աճում է.
մարդիկ տեղափոխվում են՝ արձագան
քելով ռեսուրսների, ծառայությունների
ու հնարավորությունների անհավա
սարությանը կամ փախուստի դիմում
բռնությունից կամ բնականաղետների
հետևանքով։
Արտաքին միգրացիա` արտագաղթ և
ներգաղթ։ Հայաստանի բնակչության
մինչ անցումային շրջանի արտաքին
միգրացիոն տեղաշարժերում հստակո
րեն առանձնանում էին 2 տիպի հոսք.
•
մշտ ակ ան արտ աք ին միգր ա
ցիա կամ մշտական բնակության վայրի
վերջնական փոխմանը միտված է միգ
րացիոն-էիմիգրացիոն տեղաշարժեր,
•
սեզոնային արտաքին աշխա
տանքային միգրացիա կամ գարուն-ա
շուն ժամանակահատվածում աշխատե
լու նպատակով ճոճանակային բնույթի՝
մեկնում-վերադարձ տեղաշարժեր [2]:
Այժմ որպես համաշխարհային հիմ
նահարց դիտվում է աշխատանքային
միգրացիան, որը կապված է տվյալ
երկրի զարգացման հետ, որն իր ազդե
ցությունն ունի աշխարհի զգալի մասի
վրա: Այն միջազգային տարածաշրջա
նային և ազգային քաղաքականություն
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ների օրակարգում առաջնահերթ տեղ է
զբաղեցնում: Իրենց աշխատանքով աշ
խատավոր միգրանտները նպաստում
են նպատակակետ երկրների աճին և
զարգացմանը:
Կարևոր համաշխարհային հիմնա
հարցը էթնիկական միգրացիան է, ուր
առաջին պլան է մղվում էթնիկական
գործոնը: Էթնիկական միգրացիաների
պատճառներն են ազգային անհավասա
րությունը, խտրականությունը, ազգային
շահագործումն ու հալածանքները, կրո
նական հալածանքները, ազգային բա
խումները, պատերազմները և այլն [2]:
•
Գոյություն ունի նաև այսպես
կոչված սպառնալիքների միգրացիա:
Դա կապված է ապօրինի միգրանտնե
րի հետ: Համաձայն Միգրացիայի մի
ջազգային կազմակերպության գնա
հատումների՝ ամեն տարի 2,5-ից 4 մլն
մարդ արտագաղթում է առանց հա
մապատասխան թույլտվության։ Ապօ
րինի միգրանտներին հաճախ վտան
գավոր ճամփորդություն է սպասվում.
նրանք ենթարկվում են շահագործման
ու ընկնում են քրեական ցանցերի ձեռ
քը, հանդիպում են դժվարին աշխա
տանքային և կենցաղային պայմանների
և անհանդուրժողականության, երբ ոտք
են դնում օտար հող։ Խոցելի կարգավի
ճակի պատճառով նրանք հաճախ վա
խենում են օգնություն փնտրելուց, երբ
իրենց իրավունքները ոտնահարվում
են։ Միգրանտների անօրինական սահ
մանահատումները սահմանող համակց
ված բաղադրատարրերը հետևյալն են՝
անօրինական միգրացիա. տեղի ունի
տեղաշարժ պետական սահմաններով,
անօրինական մուտք կամ կեցություն
օտար երկրում.
•
միջնորդներ.հանձն են առնում
օժանդակել անօրինական միգրացիայի
նյութական շահի դիմաց,
•
կամավոր միգրանտ. անձը օգ
նություն է խնդրում՝ մուտք գործելու մեկ
այլ պետություն, ուր ինքը կեցության
իրավունք չունի [1,2]

•
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ
մեծածավալ արտաքին տեղաշարժը
(հատկապես երկրից հեռացումը) տվյալ
երկրի հասարակական կյանքի ու զար
գաց
ման ըն
թաց
քի վրա թող
նում է մի
շարք բացասական հետևանքներ՝
•
Ս ոց իա լ - ժ ող ո վ րդ ա գր ակ ա ն
բնույթի հետևանքներ. էմիգրացիոն հոս
քերում աշխատանքային և վերարտադ
րողական տարիքի տղամարդկանց թվի
ակնհայտ գերակշռությունը հանգեցնում
է մասնավորապես ծնելիության ցուցա
նիշի կտրուկ նվազեցմանը։Ամուսնու
թյունների թիվը նվազում է, իսկ ամուս
նալուծությունների թիվը՝ մեծանում։
•
Ս ոց իա լ-տնտ ես ակ ան և ք ա
ղաքական հետևանքներ. երկրում լայն
տարածում է ստանում աղքատությունը։
Բնակչության առավել ակտիվ և բարձր
որակավարում ունեցող զանգվածի հե
ռացումը դանդաղեցնում է հասարակու
թյան զարգացման ընթացքը։ Բնակչու
թյան դանդաղ վերարտադրությունը չի
ապահովում երկրի բանակի համալրման
համար անհրաժեշտ մարդկանց թվա
քանակը։ Սա կարող է խաթարել երկրի
պաշտպանության հիմքերը և սպառնալ
անվտանգությանը:
Չի ապահովվում կրթական համա
կարգի համար անհրաժեշտ երեխաների
թիվը։Չի ապահովվում նաև ապրանք
ների և ծառայություններ իսպառողների
որոշակի զանգված։
•
Բարոյահոգեբանական բնույթի
հետևանքներ. բնակչության շրջանում
խորանում է երկիրը լքելու, երկրի ապա
գայի նկատմամբ անտարբերության,
երկրի զարգացման համար, անար
դարությունների ու օրինախախտում
ների դեմ չպայքարելու, բացասական
երևույթներին հարմարվելու մտածելա
կերպը՝ նպաստելով մարդու իրավունք
ների ու ազատությունների ոտնահա
րումների շատացմանը։
Միգրացիաների լայն թափը դժվա
րացնում է նաև այն երկրների սոցիալտնտեսական վիճակը, ուր հայտնվում են
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միգրանտները: Հաճախ այդ երկրներում
ուժեղանում են ազգայնամոլությունը և
անհանդուրժողականությունը: Դրանք
առաջացնում են նոր բախումներ: Հետ
ևաբար այդ երկրների իշխանություննե
րը սկսում են հրապարակել օրենքներ,
որով սահմանափակվում են միգրանտ
ների ներթափանցումը իրենց երկիր [3]:
Հարավային Կովկասում միգրացի
ան սկսվեց ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո:
Միգրացիան հատկապես ուժգնացավ
անցյալ դարի 90-ական թվականներին,
քանի այդ ժամանակ սկսվեցին ԽՍՀՄում բնակչության տեղաշարժերը: Մինչ
այդ սլավոնալեզու բնակչությունն էր
տեղափոխվում նախկին ԽՍՀՄ-ի հան
րապետությունների տարածք՝ միտում
ունենալով մեծացնելու նրանց տեսա
կակար կշիռը, մասնավորապես՝ Հա
րավային Կովկասում: Ազատ շուկայա
կան հարաբերությունների զարգացման
և ազատ տեղաշարժվելու իրավունք
ձեռք բերելու շնորհիվ հարևան երկրնե
րի (Իրան, Թուրքիա) ձեռներեցները,
գործարարները սկսեցին թափանցել
Ան դրկ ովկ աս, իսկ տար ած աշրջ ան ի
գործարարները, նաև բնակչության մի
ստ
վար խավ գնում է
ին հի
շյալ ե
րկր
ներ՝ աշխատանք գտնելու ու էժան
ապրանք, «ապրուստի միջոց» բերելու
նպատակով: 1980-ական թվականներին
ԽՍՀՄ-ի տարածքում ծագեցին ու զար
գացան էթնոքաղաքական կոնֆլիկտ
ներ, որոնց հետևանքով դանդաղորեն,
բայց ժողովրդագրական իրադրությու
նը, արմատապես և արագ փոխվում
էր ու մեծանում: Ադրբեջանի կազմում
գտնվող Նախիջևանի Ինքնավար Հան
րապետության և Լեռնային Ղարաբաղի
մարզի հայ բնակչության թիվը համեմա
տած 1920-ական թվականների, խիստ
նվազել էր, իսկ ադրբեջանցիներինը՝
մեծացել: Ղարաբաղյան շարժման ար
դյունքում Լեռնային Ղարաբաղը վե
րածվեց միատարր էթնիկ հայկական
տարածքի: Ինչ վերաբերում է Նախիջ
ևանի Ինքնավար Հանրապետությանը,

ապա Ադրբեջանի հայերի նկատմամբ
կիրառած էթնիկ զտման հետևանքով
ամբողջությամբ հայաթափվեց:
ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո պատկերը
փոխվեց, էթնիկ փոքրամասնություննե
րի տոկոսային հարաբերությունը նվա
զեց, փոփոխվեց կրոնական, մշակու
թային էթնիկական կազմը: Օրինակ՝
Ադրբեջանում, որտեղ խոշոր էթնիկ
խմբեր էին հայերն ու ռուսները, այժմ,
նրանց փոխարեն այդ երկրում մեծացել
է մուսուլմանների, լեզգի և թալիշ էթնիկ
խմբերի թվաքանակը:[4]
Ի տարբերություն տարածաշրջանի
մյուս պետությունների՝ Հայաստանում
ազգ ային, կրոն ակ ան խտր ակ ան ու
թյուն գոյություն չունի, բոլոր ազգերը
ՀՀ քաղաքացիներ են, հավասար իրա
վական, քաղաքական, սոցիալ-տնտե
սական իրավունքների և պարտակա
նությունների շրջանակում: 20-րդ դարի
վերջին տասնամյակում ՀՀ-ում տեղի
ունեցած սոցիալ-տնտեսական, հասա
րակական-քաղաքական վերափոխու
թյունները զգալի ազդեցություն են թո
ղել ժողովրդագրական պատկերի վրա:
Մասնավորապես նվազեց բնակչության
թիվը, որոշակի փոփոխություններ կրեց
բնակչության էթնիկական, լեզվական,
կրո
նա
կան կազ
մը և այլն: Նման փո
փոխությունների արդյունքում ներկա
յումս ՀՀ ժողովրդագրական բնութա
գիրն զգալի առանձնահատկություններ
ունի խորհրդային ժամանակաշրջանի
համեմատությամբ: Կարևոր առանձ
նահատկություններից է արտագաղթը,
որի համար խթանող գործոն են երկ
րի տնտեսական անկումը, էներգետիկ
ճգնաժամը, գործազրկությունը և ցածր
աշխատավարձը, ծանր հարկային քա
ղաքականությունը, ցածր կենսական
պայմանները, օլիգարխիկ-ավտորիտար
ռեժիմը, ռազմական գործողությունները
Լեռնային Ղարաբաղում ու ՀՀ-ի սահ
մանամերձ շրջաններում, տնտեսական
շրջափ ակ ումը, բնակ ան աղետն եր ը:
Մարդիկ ստիպված բռնում են միգրա
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ցիայի ճանապարհը [5]:
Եթե համեմատենք ՀՀ-ն և Արցախը
հարևան Վրաստանի հետ, ապա այն
տեղ կհանդիպենք մի քանի արտա
հայտիչ էթնոմշակութային զոնաների,
որտեղ տեղի են ունենում վեր ընկա
րագրված էթնիկ տեղաշարժերի թույլ
պրոցեսներ: Դրան հակառակ, Աբխազի
այում, պատմական Ջավաքում, Հարա
վային Օսեթիայում, Աջարիայում, որոնք
առանձնանում են էթնոմշակութային
առանձնահատկություններով, վերջին
շրջանում վրացական իշխանություն
ների կողվից ենթարկվում են շեշտված
հակ աազգ ային քաղ աք ակ ան ութ յան.
սահմանափակվում են ազգային դպ
րոցների, լեզվի, ազգային մշակույթի
տարածումը, հայ առաքելական եկե
ղեցու իրավունքները: Դա պատճառ է
դառնում այդ երկրներից ազգային բնիկ
տարրի արտագաղթման: Հայաստա
նում և Վրաստանում կատարվող էթ
նիկ տեղաշարժերը խիստ տարբերվում
են Ադրբեջանում: Այսօր Ադրբեջանում
բնակչության ավելի քան 97%-ը մու
սուլման ադրբեջանցիներն են: Դա էթ
նիկ զտման արդյունք է, որը կատար
վում է բռնի, բիրտ ձևերով, ջարդերով,
ցեղասպանությամբ: Ադրբեջանում սկս
ված հակախորհրդային պայքարը կոնկ
րետ ուղղված չէր Կենտրոնի դեմ, այլ
դա տեղի ունեցավ որպես «հակահայ
կական, հակաղարաբաղյան» անջա
տողականության դեմ պայքար: Հետա
գայում «ադրբեջանական ինքնորոշման
շարժումը դարձավ իրականում անջա
տողական և այդ առումով նաև հակա
խորհր
դային, քա
նի որ սրում էր հայադրբեջանական հակամարտությունը
Լեռնային Ղարաբաղի համար» [5,6]:
Ադրբեջանում ևս առկա է արտա
գաղթի երևույթը: Տասը տարիների
ընթացքում Ադրբեջանից արտագաղ
թել են 600 հազար այլազգի՝ չհաշված
ավելի քան 400 հազարանոց հայությու
նը։ Ադրբեջանից գաղթում են ազգային
փոքրամասնությունները, քանի որ այն

դարձել է սպանդի, ոճրագործության,
ցեղասպանության տարածք, ուր տիրում
է թշնամանքն ու ատելությունը:
Վերջին մի քանի տարիներին Ադրբե
ջան ից հեռ աց ողն եր ի թիվ ը փոքրինչ նվազել է՝ կապված Ռուսաստա
նի, ԱՄ Ն-ի, Եվր ոպ այի միգր աց իո ն
օրենսդրության խստացման հետ: Այնո
ւամենայնիվ, ինչպես Հայաստանի, այն
պես էլ Ադրբեջանի ազգային անվտան
գությանը սպառնալիք է շարունակող
տարեկան 10 հազար աշխատունակ
բնակչի արտագաղթը: Վտանգավոր են
նաև Բաքվում բնակվող, բայց գրանցում
չունեցող ներգաղթյալները:
Ադրբ եջ ան ի
ղեկ ավ ար ութ յուն ը
ձգտում է բոլոր էթնիկ խմբերին միավո
րել մեկ՝ ադրբեջանցի էթնոսի մեջ: Ադր
բեջանում ապրում են լեզգիներ, թաթեր,
թալիշներ, քրդեր և այլ էթնիկ խմբեր:
Քաղաքական գործունեությունն ամե
նուր նույնն է՝ հե
տապնդում ազգային
հողի վրա, անանցանելի խոչընդոտներ
մայրենի տարածման ճանապարհին,
ազգային մտավորականության վերա
ցում, մասսայական ադրբեջանացում։
Մինչդեռ հարևան Հայաստանում և
Վրաստանում ավելանում էր քրդերի
թիվը: Վրաստանում բնակվում են նաև
ռուսներ, ադրբեջանցիներ, աբխազ
ներ, աջարներ, հույներ, օսեր, քրդեր և
այլ ազգեր։ Բարդ միգրացիոն շարժերը
և ժողովրդագրական փոփոխություն
ները օսերին և վրացիներին կանգնեց
րել են բախումային ուղու վրա` նրանց
միջև առաջացնելով տարբեր աստիճա
նի լարվածություններ: Դրա ամենավեր
ջին դրսևորումը Կովկասի ներկա հակա
մարտությունն է [7]: Օսերը և վրացիները
տարբեր լեզուներով են խոսում: Նույ
նիսկ այն տարածքը, որի համար երկու
խմբերը տարածքային պահանջներ են
ներկայացնում, այլ անվանում ունի եր
կու լեզուներում. օսերն այն անվանում
են Հարավային Օսիա, իսկ վրացական
իշխանություններն այն նախընտրում են
անվանել Ցխինվալի: Վրաստանի հակա
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մարտությունում ներգրավված են վրա
ցիների, օսերի և ռուսների տարածքային,
տնտեսական, քաղաքական և մշակու
թային պահանջները: Այդ պահանջների
հիմքում ընկած է լեզվով, պատմությամբ,
մշակույթով և ազգային կապերով պայ
մանավորված էթնիկ ինքնությունը: Սա
կայն էթնիկ ինքնության ծայրահեղ դրս
ևորումը ազգայնականությունն է, որը
մի խմբի էթնիկ պատկերացումները և
շահերը գերադասում է մյուս բոլոր խմ
բերի շահերից: Երկու կողմերն էլ մի
մյանց էթնիկ զտման մեղադրանքներ
են ներկայացնում: Համաձայն Ռուսաս
տանի «բաժանիր և տիրիր» դասական
մարտավարության՝ տարածաշրջանում
ստեղծվել է էթնիկ լարվածություն: Այ
սօր ռուսական զորքերը Հարավային
Օսիայում ստանձնել են խաղաղապահի
դեր: Իսկ վրացիները նրանց անվանում
են զավթիչներ և մտավախություն ունեն,
որ Կրեմլը ցանկանում է ոչնչացնել իրենց
փխրուն ժողովրդավարությունը:
Պատմ ակ ան Ջավ ախք նահ անգ ի
մոտ 3 հազար քառակուսի կմ տարած
քում ապրում է ավելի քան 140 հազար
հայ բնակչություն: Տարածաշրջանի հայ
բնակչությունը պայքարում է իր էթ
նոքաղաքական և սոցիալական իրա
վունքների պաշտպանության համար։
Վրաստանի իշխանությունները շարու
նակում են ռեպրեսիվ գործողություն
ները Ջավախքի հայկական կազմա
կերպությունների ու ակտիվիստների
նկատմամբ։ Անկասկած Աբխազիայում
և Հարավային Օսիայում վրացական
իշխանությունների գործողությունների
հաջողության դեպքում, Վրաստանի հա
րավային շրջանների հայ բնակչության
նկատմամբ նույնպես կկիրառվեին խտ
րականության որոշակի գործողություն
ներ` ընդհուպ մինչև էթնիկական զտման
դրսևորումները։ [7]
Ինչպես տեսնում ենք, Հարավային
Կովկասի տարածաշրջանի առանձին
հիմնախնդիրների լուծումները կախ
ված են ավելի լայն շրջանների շահե

րից, որոնք պայմանավորված են նոր
աշխարհաքաղաքական իրողություննե
րով։ Եթե Ադրբեջանը ազատ է իր գոր
ծունեության մեջ՝ թե՛ Արևմուտքի, և թե՛
Ռուսաստանի հետ իր «նավթային քա
ղաքականությամբ», ապա այսօր Հայաս
տանի դրությունն ավելի ծանր է, քանի
որ Եվրոպան, Ռուսաստանը և հարևան
երկրներն ականատեսն են Հայաստա
նում կատարվող ներքաղաքական պայ
քարին: Հայաստանի ներքին և արտա
քին քաղաքականությունը խանգարում
է կոնֆլիկտների շուտափույթ լուծմանը:
Կոնֆլիկտներն առկա են նաև Վրաստա
նի հետ կապված պատմական Ջավախ
քի հետ: Թուրքիա-Հայաստան վիճելի
հարցերը կապ ունեն Արևմտյան Հայաս
տանի և Ցեղասպանության ճանաչման
հետ, Թուրքիայի համար կարևոր է քր
դական խնդիրը: Նշված հիմնախնդիր
ները խանգարում են տարածաշրջանի
սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ու
դիվանագիտական նորմալ հարաբերու
թյունների հաստատմանը և ժողովուրդ
ների խաղաղ գոյակցմանը:
Միաժամանակ տարածաշրջանի բոլոր
պետությունները ունեն ներքին խնդիր
ներ՝ տնտեսական ազատության, մարդու
իրավունքների պաշտպանության երաշ
խիքների հետ կապված, կոռուպցիայի,
ներքին բիզնեսի զարգացման համար
նպաստավոր պայմանների բացակա
յությունը, արտաքին պարտքերը և այլն:
Այս ամենին գումարվել են նաև ԵՄ-ին
կամ ՄՄ-ին միանալու կնճռոտ հարցերը:
Պարզորոշ կողմնորոշում ունի Վրաստա
նը դեպի ՆԱՏՕ, ՀՀ-ն արդեն ՄՄ անդամ
է: Ցավալի կարող է լինել ՌԴ-ի հետ ցան
կացած վեճ Վրաստանի համար: ԱՊՀ-ն
արդեն փաստացի դադարել է գոյություն
ունենալ, իսկ ՀԱՊԿ-ն գնալով դադարում
են կատարել իրենց առջև դրված պար
տավորությունները: Անորոշ է նաև Լեռ
նային Ղարաբաղի հարցը:
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 историко-сравнительный и социо
логические методы.
Дата подачи статья: 25.02.2015

THE MIGRATION PROCESSES AND SAFETY FROBLEMS IN SOUTH CAUCASUS

GAYANE MELIKYAN
YSU The faculty of International Relations, The Regional political magistrate program,
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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.Historical-comparative, socialogical methods were used for the study of this
theme.
Article submission date: 25.02.2015
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ՍԵՐԳԵՅ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն
մերձավոր սփյուռքի հետ կապերի վարչություն
առաջին կարգի մասնագետ
քաղագիտության մագիստրոս

ԱԶԳԱՅԻՆ-ՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՀԱՄԱՐ
Հոդվածում ձևակերպված է «գաղա
փար ախ ոս ութ յուն» հասկ աց ութ յուն ը,
որը դի
տարկ
վում է որ
պես ար
դի հա
մընդհանուր ինտեգրացման գործըն
թացների անբաժան ատրիբուտ: Բացա
հայտված է բացասական գործոնների
ազդեցությունը ազգային և պետական
գաղափարախոսությունների վրա: Հիմ
նավորվում է ազգային գաղափարախո
սության դերը՝ որպես պետական քա
ղաքականության արդյունավետության
պայման և առաջարկվում են համապա
տասխան ծրագրային քայլեր:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ ազգային գաղափարա
խոսություն, պետական գաղափարա
խոսություն, գլոբալացում, քաղաքական
գաղափարախ ոսութ յուն, սոց իա լ-ին
տեգրացնող սկիզբ, նորմատիվ-արժե
քային տարածություն, կոնսոլիդացնող
նպատակներ, գլոբալ կոնցեպցիա, մո
բիլիզացում:
Գաղափարախոսության, այդ թվում՝
պետական և ազգային գաղափարախո
սությունների հիմնախնդիրը կրկին հրա
տապ է դարձել: Այն ոչ միայն զանազան
քննարկումների, վեճերի, այլև քաղա
քական կուսակցությունների և ուժերի
հետաքրքրության և երբեմն էլ՝ շահարկ
ման առար
կա է դար
ձել: Թե՛ տե
սա
բանները, թե՛ քաղաքական գործիչները
սովորաբար հարկ չեն համարում ան
դրադառնալ ազգային գաղափարա
խոսության էությանն ու գործառնական
դերակատարության բացահայտմանը,
դրանց սահմանմանը: Մինչդեռ առանց

դրա հնարավոր չէ լրջորեն խոսել ազ
գային գաղափարախոսության մասին,
առավել ևս հավակնել դրա կրողի դե
րակատարությանը: Արդի գլոբալացման
և ազգային մշակութային միախառն
ման պայմաններում ազգային արժեք
ների, ազգային ինքնության պահպան
ման և զար
գաց
ման հար
ցը դար
ձել է
գերխնդիր բո
լոր փոքր ազ
գե
րի, այդ
թվում՝ նաև հայության համար, առավել
ևս այն դեպքում, երբ հայության ստվար
զանգվածը գտնվում է սփյուռքում: 21րդ դարի հարափոփոխ գործընթացնե
րը բնութագրվում են հասարակական
կյանքի բոլոր ոլորտներն ընդգրկող
մեծ վերափոխումներով, որոնցում գլո
բալացումը և տեղեկատվական ոլորտի
աննախադեպ զարգացումն օբյեկտիվ
նախադրյալներ են ստեղծում մարդ
կության հոգևոր ու նյութական ներուժի
ինչպես միավորման, այնպես էլ բաժան
ման համար[5,էջ 68]: Ազգային գաղա
փարախոսության պատմական և քա
ղաքական գործառույթն է համազգային
գաղափարների և շահերի շուրջ միա
վորել, համախմբել սոցիալական բոլոր
խավերը, ազգի ֆիզիկական և հոգևոր
ներուժը և դրանք ուղղել դեպի ազգային
ինքնության պահպանման, ներդաշնակ
զարգացման հիմնախնդրի լուծմանը:
Ազգային գաղափարախոսությունն ան
ցյալն արժևորող, ներկան իմաստավո
րող և ապագան ուղենշող, ազգային
արժեքներն ու իդեալները ներկայացնող
գաղափարների, հայացքների համա
կարգ է, որի դերը չի կարելի անտեսել
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ազգի ինքնաճանաչման, ներդաշնակ
զարգացման գործում: Արժեքային դիր
քորոշումները և գաղափարները «գա
ղափարախոսություն» հասկացության
մեջ ընդհանրացվել են դեռ 1801 թ. Ան
տուան Դեսթյութ դե Թրասիի կողմից [1,
էջ 3]: Գիտնականների վերաբերմունքը
այս շատ արագ տա
րած
ված հաս
կա
ցության վերաբերյալ կրում էր երկակի
բնույթ. մի կողմից՝ երևույթները բա
ցատրվում էին՝ ելնելով ելակետային
պահից, սկզբնապատճառից (ճշմարիտ
գաղափարախոսություն), մյուս կողմից՝
այդ բացատրությունները տրվում էին
արդեն կայացած իրադարձություններից
հետո՝ դրանք արդարացնելու, մեկնա
բանելու միտումով (կեղծ գաղափարա
խոսություն) [2, էջ 7]: Ազգային առանձին
գաղափարների առկայությունը, դրանց
մեխանիկական համակցումը հաճախ
ներկայացվում են որպես ազգային գա
ղափարախոսություն, ինչը մեծագույն
սխալ է, քանի որ վերջինս համակարգ
ված գաղափարաքաղաքական հայեցա
կարգ է և ծրագրային ուղղվածություն
ունի: Հետևաբար, եթե համազգային
խնդիրներն ու շահերը շարունակում
են պահպանվել և պաշտպանվել պե
տու
թյան կող
մից, ապա այս դեպ
քում
ևս ազգային գաղափարախոսության
առկայությունը անհրաժեշտ է դառնում
իբրև ազգային կեցության իմաստավոր
ման և հերթական ազգային հիմնախն
դիրների ու ծրագրերի հիմնավորման
կարևորագույն միջոց: Այս պարագայում
ազգային գործոնը կրկին գերիշխող է
դառնում, իսկ ազգային գաղափարա
խոսության մշակումը՝ բախտորոշ: Այս
պիսով՝ ազգային հիմքով ձևավորված
պետ ակ ան գաղ ափ ար ախ ոս ութ յուն ը
յուրաքանչյուր պետական համակարգի
անհրաժեշտ ատրիբուտն է, իսկ դրա
ստեղծումը՝ մեր երկրի քաղաքական իշ
խանության անհետաձգելի խնդիրներից
մեկը:
Ազգային-պետական գաղափարա
խոսությունը որոշելու համար պետք է

հս
տակ գի
տակ
ցել այն փաս
տը, որ չի
կարելի արհեստականորեն գաղափա
րայնացնել հասարակությանը՝ ելնելով
իրավիճակային դատողություններից:
Հասարակության վրա մահացած գա
ղափարախոսական համակարգի բար
դումը կհանգեցնի պետականության
անկման, լճացման և հետընթաց շարժ
ման: Այդ իսկ պատճառով գաղափա
րախոսությունը պետք է լինի արդյու
նավետ, հասարակության և պետության
պահանջներին համապատասխան, խո
րը ներթափանցի մարդկանց գիտակ
ցության մեջ և կառուցվի սեփական,
հարազատ հենքի (բազիսի) վրա: Ցան
կաց ած քաղ աք ակ ան գաղ ափ ար ա
խոսություն հիմնվում է ազգային-պե
տական գաղափարախոսության վրա,
որում ժողովուրդն արտահայտում է իր
պատմական գոյության իմաստը: Այն
չի ստեղծվում արհեստականորեն, այլ
բնականոն ձևով բխում է ազգի արժեք
ներից և մենթալիտետի առանձնահատ
կություններից, որոնք էլ ենթադրում են
նրա ամբողջականությունը և մյուսների
կողմից «ճանաչելիությունը» [3, էջ 119]:
Հայ ազգ ի գաղափ ար ախ ոս ութ յուն ը
պետք է լինի ուժեղ և բարգավաճ հայ
րենիքի ստեղծումը: Հայ ժողովուրդն
ունի հնարավորություն (ունի բազմա
խորհուրդ պատմություն, սերնդեսե
րունդ փոխանցվող ավանդույթներ ու
սովորույթներ, հարուստ մշակույթ, դե
մոկրատական ճանապարհով ընթացող
պետություն) իր երջանիկ ապագան կա
ռուցելու համար:
Ազգային-պետական գաղափարա
խոսությունը ներառում է երեք հիմնա
կան տարր առանց որոնց չի կարող գո
յություն ունենալ ազգային պետությունը,
և հանուն որոնց պայքարել ենք մեր ողջ
պատմության ընթացքում. դրանք են՝
անկախություն, կայունություն և բարե
կեցություն: Ազգային-պետական գա
ղափարախոսությունն իրականացնում
է հետևյալ գործառույթները՝
•
հանդիսանում է սոցիալ-ինտեգ
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րացնող սկիզբ, որը ստեղծվում է միաս
նական նորմատիվ-արժեքային տարա
ծություն՝ ազգի կենսագործունեության
համար.
•
տալիս է առկա հասարակական
և քաղաքական կարգի բացատրությու
նը.
•
ձևավորում է «ընդհանուր գոր
ծի» կոնս ոլ իդ ացն ող նպատ ակն եր ը,
որոնք բխում են ազգի զարգացման
ներքին միտումներից, սակայն դրանց
հասնելու միջոցները չպետք է հակասեն
հայ հասարակության հոգևոր-բարոյա
կան հիմքերին:
Պ ետ ութ յունն ուժ եղ է օրենքն ե
րով, ընդհանուր կանոններով, ազ
գային նպատակներով, զարգացման
ստրատեգիայով, որոնք իրենց արտա
ցոլումն են գտնում ազգային-պետա
կան գաղափարախոսության մեջ: Ոչ
մի պետական կազմավորում չի կարող
գոյատևել առանց հոգևոր-գաղափա
րախոսական հիմքերի,որոնք նրա ամ
բողջականության, միասնության հիմքն
են և միաժամանակ բովանդակում են
ազգի, հասարակության և պետության
գոյատևման և կենսագործունեության
նպատակաուղղված ծրագիր: Ազգը չի
կարող գոյություն ունենալ առանց ամ
բողջական գաղափարների, արժեք
ների և նորմերի, որոնք միավորում են
ազգի բոլոր անդամներին: Պետությունն
առանց գաղափարախոսության նույնն
է, ինչ մարդ առանց մտ
քի. չի կա
րող
զարգանալ, առավել ևս՝ դիմակայել
ներքին և արտաքին սպառնալիքներին
ու մարտահրավերներին: Եթե պետու
թյունն ազգային է, հետևաբար պատ
մական տարբեր կոնկրետ փուլերում,
ելնելով աշխարհաքաղաքական գոր
ծոնների առանձնահատկություններից,
ազգային գաղափարախոսության հիմ
նախնդիրների լուծման համար պետք է
պայքարի [4, էջ 40]:
Ազգային-պետական գաղափարա
խոսությունը գլոբալ միջազգային գոր
ծընթացներում մեր երկրի զարգացման

ստրատեգիան է և ազգային շահերի
ապահովման գործում հայ ազգի գործո
ղությունների տակտիկան: Այն ուղղված
է ձևավորելու՝
•
հ
 այ ազգի բազիսային արժեքնե
րի համակարգը, որի հիման վրա պետք
է կառուցվեն հասարակական համաձայ
նությունը, հասարակական զարգացման
ուղիներն ու հեռանկարը.
•
պ ետ ակ ան-քաղ աք ակ ան կա
ռուցվածքի կատարելագործման ուղի
ների և մեթոդների մասին հասարա
կական կարծիքի ձևավորումը, ինչպես
նաև արդարության, բարեկեցության
բարձրացումը, հասարակական կյանքի
ընդհանուր զարգացումը.
•
մարդու սոցիալական ակտի
վության բարձրագույն մակարդակը՝
ուղղված պետության ամրապնդմանն
ու զարգացմանը, ուժեղ և ծաղկուն Հա
յաստանի կառուցումը:
Գ աղ ափ ար ախ ոս ութ յուն ը կոչվ ած
է մոբիլիզացնելու և միավորելու աշ
խարհասփյուռ հայությանը, նպաստելու
ազգային-պետական գաղափարների
հիմքով ազգային միասնությանն ու հա
մախմբվածությանը՝ որպես հայ ազգի
զարգացման գլոբալ կոնցեպցիա: Ար
դի ազգային գաղափարախոսության
մշակման մասին կոչերը սուբյեկտիվ
բնույթ չեն կրում՝ կապված այս կամ այն
կուս ակց ութ յան, կազմ ակ երպ ութ յան
կամ գործչի ցանկության հետ, այլ բխում
են հայ ժողովրդի պատմության արդի
փուլի հիմնախնդիրների լուծումը գտ
նելու անհրաժեշտությունից:
Ազգային գաղափարախոսությունը
հիմնվում է հայրենասիրության, ազ
գային արժեքները հարգելու և պահպա
նելու, հայրենիքի համար հպարտության
զգացողության վրա. այն հայրենա
սիրության գաղափարախոսություն է,
կառուցողական է, որքանով ուղղված
է «հզորագույն մոբիլիզացնող սկզբի»
ստեղծման և պահպանման վրա:
Քննարկված հարցերը վկայում են
այն մասին, որ ազգային գաղափա
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րախոսության խնդիրը (թեև տարբեր
անվանումներով, այն ընկած է բոլոր
պետությունների քաղաքականության
հիմքում) շարունակում է մնալ քաղա
քական պրակտիկայի և տեսության
կարևոր խնդիրներից մեկը: Անկախ այն
բանից, թե որքանով ենք մենք ընկալում
և գիտակցում խնդրի կարևորությունը,
ինչպիսի տեղ ենք հատկացնում գործ
նական քաղաքականությունում, այն չի
կորցնում իր հրատապությունը:
Խնդրի կարևորության անտեսումը
իրականում հանգեցնում է այլազան և
օտարածին գաղափարախոսություննե
րի, առանձին սկզբունքների մեխանիկա
կան տեղադրմանը հայ իրականության
մեջ, որոնք, անհարիր լինելով ազգի
կենսակերպին, ազգային ավանդույթ
ներին և հոգևոր փորձին, փոշիացնում
են ազգի նյութական և հոգևոր ներուժը:
Մինչդեռ ազգային գաղափարախոսու
թյան կարևորագույն առաքելություննե
րից մեկը հենց ազգ-հասարակություն
միա սն ակ ան ութ յան,
ամբ ողջ ակ ա
նու
թյան ապա
հո
վումն է, առանց որի
մեր պետությունն ի զօրու չէ նպատա
կասլաց կերպով լուծելու իր առջև ծա
ռացած մարտավարական, առավել ևս՝
ռազմավարական բարդ խնդիրներն ու
ծրագրերը: Այս պարագայում առավել
կարևոր է ազգային պետության սահ
մաններից դուրս ազգային և պետական
գաղափարների տարածումը:
Ազգ ի մոբ իլ իզ ացմ ան և հա
մախմբման գործ ում անհ րաժ եշտ է
առանձնացնել նաև ՀՀ սփյուռքի նախա

րարության դերը, որը 2008 թվականից
իր գործունեությունը ուղղում է հայկա
կան սփյուռքում ազգային գաղափար
ների տարածմանը, ինչպես նաև նպաս
տում է հայ ինքնության պահպանմանը,
հայությանը պետության և միասնության
գաղափարի շուրջ համախմբելուն, ու
ծացման դեմ պայքարին: Վերոնշյալ
գործունեությունը, անշուշտ, հիմնված
է ազգային գաղափարների, ազգայինպետ ակ ան գաղ ափ ար ախ ոս ութ յան
վրա: Այդ տեսանկյունից ազգը սեփա
կան պետության շուրջ համախմբելուց
բացի՝ արդիական է դարձել աշխար
հասփյուռ հայության ներուժի օգտա
գործումը նաև այլ պետությունների քա
ղաքական և տնտեսական դաշտերում:
Այսպիսով՝ ծրագրային հստակ ուղղ
վածություն ունեցող համակարգված
գաղ ափ ար աք աղ աք ակ ան հայեց ա
կարգի ձևավորումը, ազգային գաղա
փարախոսության առանձին տարրերի
արդիականացումը և օտարածին գա
ղաղափարների ներթափանցման ու մեր
իրականության մեջ ներդրման կանխու
մը ազգային-պետական գաղափարա
խոսության հզորացման նախապայման
ներն են, քանի որ միայն ամուր հենքի
վրա կառուցված գաղափարները կա
րող են գոյատևել արդի գլոբալացվող
աշխարհի և ազգային մշակույթների մի
ախառնման պայմաններում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
16.02.2015
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Ժամանակագրական առումով, երբ էլ
փորձենք ուսումնասիրել հայ-ռուսական
հար աբ եր ութ յունն եր ը, ուղղ ակ իոր են
այն պետք է դիտարկենք Հարավային
Կովկասում ՌԴ-ի վարած քաղաքակա
նության ու տարածաշրջանում վերջինիս
ունեցած ընդհանրական շահերի հա
մատեքստում: ՌԴ-ի հարավկովկասյան
նպատակը տարածաշրջանում եղել և
մնում է մեկը՝ պահպանել և ուժեղաց
նել տարածաշրջանային երկրների Ռու
սաստանից կախվածությունը և կառուց
վածքային փոխկապվածությունը, ինչը
իր փաստական դրսևորումն ու արտա
հայտությունն է գտնում հենց հայ-ռու
սական հարաբերություններում:
Անհերքելի փաստ է, որ Հայաստանն
այսօր մեծապես կախված է Ռուսաստա
նից, այն պարզ պատճառով, որ առանց
քային ենթակառուցվածքային համա
կարգերի մի զգալի մասը, հատկապես՝
էներգետիկ հատվածը, պատկանում է
ռուսաստանյան ընկերություններին։
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ հայ-ռուսական հարաբե
րություններ, մաքսային միություն, ռազ
մավարական համագործակցություն:
Հ այ աստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յու
նը անկախություն ձեռք բերելուց հետո
հայտնվեց բարդ իրավիճակում՝ պայ
մանավորված այն հանգամանքով, որ
երկիրը փաստացի մասնակցում էր Լեռ
նային Ղարաբաղի հետ կապված հակա
մարտությանը, որով պայմանավորված
ենթարկվեց տրանսպորտային ու տն
տեսական շրջափակման Ադրբեջանի

կողմից, իսկ ինչպես հայտնի է պատմու
թյունից, ցանկացած պետության թուլու
թյունը որոշ հարևանների մոտ ցանկու
թյուն է առաջացնում օգտվելու դրանից:
Այդ իրավիճակում անկախ Հայաստանի
ղեկավարությունը, ուղեգիծ ընդունե
լով ազգային զինված ուժեր ստեղծելու
և ինքնիշխանության երաշխիքի ապա
հովման գործընթացը, հետևողակա
նորեն զարգացրեց և ներկայումս լայն
թափով իրականացնում է Ռուսաստանի
հետ ռազմական համագործակցություն
ինչպես բազմակողմ (օրինակ` ՀԱՊԿ-ի
շրջանակներում),այնպես երկկողմ ձևա
չափերով:
Չի կարելի թերագնահատել նաև Ռու
սաստանի համար կայուն և բարեկամա
կան տրամադրվածությամբ Հայաստանի
դաշնակցային նշանակությունը, քանի որ
վերջինս իր աշխարհագրական դիրքով
գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի սահ
մանագծի վրա, Հյուսիս-Հարավ և Ար
ևելք-Արևմուտք երթուղիների` պատմա
կանորեն ձևավորված խաչուղիներում:
Ռուսաստանի Դաշնության հետ ՀՀ հա
րաբերությունները կրում են ռազմավա
րական բնույթ և կարևորվում են Հայաս
տանի անվտանգության համար ունեցած
իրենց անկյունաքարային դերով և նշա
նակությամբ: Հայ-ռուսական հարաբե
րությունները բազմատարր են [1]:
Դրանք ընդգրկում են երկու պետու
թյունների և երկու ժողովուրդների միջև
համագործակցության բոլոր հնարա
վոր ոլորտները և համակարգվում են
շուրջ 160 երկկողմ միջազգային պայ
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մանագրերով: Նշանակալի է, որ համա
գործակցության այդ լայն շրջանակում
բոլոր բաղկացուցիչները բարձր մակար
դակի վրա են, որոնք առանցքային դեր
են կատարում պետության անվտանգու
թյան ապահովման համար: Բավական է
նշել ռազմական,առևտրատնտեսական,
էներգետիկ, գիտական և այլ ոլորտները,
հատկապես՝ վերջին շրջանում ռուսա
կան կապիտալի ներհոսքը Հայաստան:
Համագործակցության անդամ-պե
տությունները, որոնց թվում Ռուսաս
տանն ու Հայ աստ ան ը, ռազմ ակ ան
ոլորտում դժվարին ճանապարհ անցան
միացյալ պաշտպանական տարածքի
և միացյալ զինված ուժերի ստեղծման
հրապ ուր իչ գաղ ափ արն եր ից մինչև
ազգային բանակների ստեղծումն ու
կազմավորումը, տարբեր ձևաչափե
րով փոխշահավետ ռազմական համա
գործակցությունը, որում առանձնահա
տուկ նշանակություն ունի Հավաքական
անվտանգության մասին պայմանագրի
կազմակերպությունը (ՀԱՊԿ): Ներկա
յումս կարելի է համոզված ասել, որ
ՀԱՊԿ-ն ընդհանուր առմամբ ոչ միայն
հաջողությամբ լուծեց իր առջև դրված
խնդիրը, այլև կուտակեց այն ռազմա
վարական կարողությունը, որն ինքնին
անհրաժեշտ է՝ ներքին և արտաքին ան
վտանգության միջավայրերում տեղի
ունեցող փոփոխություններին համա
պատասխան հայ-ռուսական ռազմա
վարական փոխհարաբերությունների
զարգացման համար:
Այսօր Հայաստանի և Ռուսաստա
նի միջև ռազմավարական համագոր
ծակցության առաջնային բաղկացուցիչ
մասն է կազմում ռազմական և ազգային
և ազգային անվտանգության ապա
հովման,սպառնալիքների չեզոքացման,
ռազմական օգնության ցուցաբերման և
համատեղ ինքնապաշտպանական իրա
վունքի իրացման մեխանիզմները՝ սահ
մանված Ռուս աստ անի Դաշնութ յան
և Հայաստանի և Հասյաստանի Հան
րապետության միջև բարեկամության,

համագործակցության և փոխադարձ
օգնության՝ համաձայն 1997 թվականի
օգոստոսի 29-ին կնքված պայմանագրի
դրույթներով: Փաստորեն՝ հայ-ռուսա
կան ռազմավարական գործակցությու
նը Հայաստանի Հանրապետության ազ
գային, և առաջին հերթին ռազմական
անվտանգության ապահովման համա
կարգի բաղկացուցիչ մասն է [2]:
1997-2013 թվականներին ՀՀ-ի և
ՌԴ-ի միջև կնքվել են քաղաքական,
ռազմաքաղաքական, տնտեսական և
հումանիտար ոլորտների հարաբերու
թյունները կարգավորող ավելի քան
200 միջպետական, միջկառավարական
և միջգերատեսչական պայմանագրեր ու
համաձայնագրեր:
1997 թվականը նշանավորվում է
նրանով, որ Ռուսաստանի և Հայաս
տանի միջև երկկողմ հարաբերություն
ները թևակոխեցին բարձր մակարդա
կի անցման փուլ, որն ամրապնդվեց
1997թ. օգոստոսի 29-ին կնքված Բա
րեկ ամ ութ յան, համ ագ ործ ակց ութ յան
և փոխադարձ օգնության մասին պայ
մանագրով, որը ուժի մեջ է մտել 1998թ.
նոյեմբերին: Հայ-Ռուսական հարբերու
թյունների մասին մինչև այսօր խոսելիս
հիմանականում հղում է արվում 1997
թվականի վերոնշյալ պայամանգրին և,
իհարկե, ‹‹2000 թվականի սեպտեմբե
րի 26-ին Հայասատանի Հանրապետու
թյան և Ռուսաստանի Դաշնության միջև
21 դար ուղղված դաշնակցային համա
գործակցության›› մասին հռչակագիր
ընդունվեց:
Հայաստանում հաջողությամբ իրա
գործվում են խոշոր ներդրումային
նախ ագծ եր` ռուս ակ ան կապ իտ ալ ի
մասնակցությամբ, այդ թվում` վառելի
քաէներգետիկ, տրանսպորտային, բան
կային, հեռահաղորդակցության և այլ
ոլորտներում: Այս ուղղությամբ ձեռք
բերվող պայմանավորվածությունների
իրագործմանն աջակցելու արդյունավետ
մեխանիզմ է Հայաստանի Հանրապետու
թյան և Ռուսաստանի Դաշնության միջև
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տնտեսական համագործակցության միջ
կառավարական հանձնաժողովը: ՀՀ և
ՌԴ տնտեսական համագործակցության
իրավապայմանագրային բազայի կար
ևորագույն հիմքերն են հանդիսացել
2001թ. սեպտեմբերի 15-ի «Մինչև 2010թ.
ժամանակահատվածի համար ՀՀ և ՌԴ
միջև երկարատև տնտեսական համա
գործակցության մասին» պայմանագիրը:
2011թ. հոկտեմբերին ստորագրվել է ԱՊՀ
մասնակից պետությունների միջև ազատ
առևտրի գոտու ստեղծման համաձայ
նագիրը: Ռուս-հայկական հաբերու
թյունները նշանավորվեցին հենց 2000
թվականին՝ որպես նոր հազարամյակի
թևակոխման փուլ: Հաշվի առնելով, որ
միջպետական ինտերգրումը հանդիս
նում է տնտեսական զարգացման կար
ևորագույն տարրերից մեկը, ինչը բա
ռացի նշված է նաև պայմանագրում,
կողմերը իրագործում են ‹‹Հայաստա
նի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև մինչև 2010 թվականի
երկարաժամկետ տնտեսական համա
գործակցության›› ծրագիրը:
2010թ. օգոստոսի 20-ին Հայաստա
նի Հանրապետության և Ռուսաստա
նի Դաշնության միջև ստորագրված
պայմանագրի գործողության ժամկե
տը 102-րդ ՌՌԿ գործառնության մասին
երկարաձգվել է մինչև 2044թ.: Բացի
այդ, պայմանագրի լրացուցիչ արձա
նագրությամբ նախատեսվում է ընդլայ
նել կայանի աշխարհագրական և ռազ
մավարական պատասխանատվության
ոլորտը։ Արձանագրության դրույթների
հա
մա
ձայն՝ ՌՌԿ-ի վրա, բա
ցի Ռու
սաստանի Դաշնության շահերի պաշտ
պանությունից, դրվում են Հայաստանի
Հանր ապ ետ ութ յան անվ տանգ ութ յան
ապահովման խնդիրները՝ Հայաստանի
Հանրապետության Զինված ուժերի հետ
համատեղ:
1997 թվականի օգ ոստ ոսի 29-ին
կնքված, ՀՀ և ՌԴ միջև բարեկամության,
համագործակցության և փոխադարձ օգ
նության մասին պայմանագրով ֆիքսվել

էր, որ ՀՀ ԱՊՀ կազմի մեջ չմտնող պե
տությունների հետ սահմանների պահ
պանությունը կիրականացվի Բարձր
պայմանավորվող կողմերի համատեղ
ջանքերով՝ իրենց միջև համապատաս
խան պայմանագրերի հիման վրա՝ ելնե
լով իրենց սեփական անվտանգության
և ԱՊՀ հավաքական անվտանգության
շահերից: 2010 թվականի օգոստոսի 20ին ՌԴ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի
Հայաստան կատարած այցի շրջանակ
ներում ստորագրված արձանագրու
թյամբ՝ ՀՀ-ում ռուսական ռազմականը
պատասխանատվություն ստանձնեց՝ ՀՀ
ԶՈՒ-ի հետ համատեղ իրականացնելու
Հայաստանի բոլոր սահմանների, այդ
թվում՝ հայ-ադրբեջանական սահմա
նի պահպանության խնդիրը: Նոր փո
փոխությամբ՝ ոչ միայն երկարաձգվեց
Հայաստանում ռուսական ռազմակա
յանի տեղակայումը, այլև ընդլայնվեց
դրա աշխարհագրական և ռազմավա
րական պատասխանատվությունը: Այ
սինքն՝ մինչ 2010 թվա
կա
նը, խոսք էր
գնում միայն ռուսական ռազմաբազայի
կողմի միայն նախկին ԽՍՀՄ արտաքին
սահմանի՝ Թուրքիայի ու Իրանի սահ
մանային հատվածում իրականացվող
խնդիրների մասին, ապա այժմ արդեն,
փաստորեն, հայ-ադրբեջանական սա
համանը ևս:
2001 թվականին տեղի ունեցավ ՌԴ
նախագահ Պուտինի առաջին այցը Հա
յաստան, որի արդյունքը եղավ այն,
որ մենկարկեց այսպես կոչված «Գույք
պարտքի դիմաց» ծրագիրը, որով Հա
յաստանյան հինգ ձեռնարկություններՙ
Հրազդ ան ի ջերմ աէլ եկտր ակ այ ան ը,
«Մարս» գործարանը, Երևանի նյութա
բանության, Երևանի մաթեմատիկական
մեքենաների, Երևանի կառավարման
ավտոմատացված համակարգերի գի
տահետազոտական ինստիտուտները
անցան Ռուսաստանին, բայց փոխարե
նը՝ Հայաստանն ամբողջությամբ մա
րում է Ռուսաստանին ունեցած պե
տական պարտքը՝ շուրջ 100 մլն դոլար։
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Հաջորդը 2005 թվականի մարտի 24-ին
ՌԴ նախագահը այցելեց Հայաստան,
որպեսզի մարտի 25-ին մասնակցի Հա
յաստանում Ռուսաստանի տարվա կա
պակցությամբ հանդիսությանը: Հաջոր
դը 2008 թվականին արդեն նախագահ
Մեդվեդևի այցն էր: Այցի պատճառները
մեծ հաշվով կարելի է հասկանալ՝ ինչի
համար էր այն տրամաբանական կապի
մեջ է նույն տարին տեղի ունեցած օգոս
տոսյան հայտնի դեպքերի հետ:
2002-2003թթ. սկսած Անդրկովկա
սում և ընդհանուր առմամբ ԱՊՀ տա
րածքում նկատվում է ռուսաստանյան
կապիտալի թռիչքաձև ակտիվացում։
Բնո
րոշ է, որ Հա
յաս
տա
նում և Վրաս
տանում խոշոր կապիտալի լայնածա
վալ ներդրման միտումն ակնհայտ պե
տական «չափում» ունի։ Ուշադրություն
է գրավում տնտեսական և էներգետիկ
էքսպանսիայի ռազմավարական ուղղ
վածությունը. Ռուսաստանը ձեռք է բե
րում ենթակառուցվածքային և արդյու
նաբերական կարևոր ռեսուրսատար
օբյեկտներ: Անդրկովկասյան երկրների
տնտեսական ոլորտում ՌԴ ակտիվ գոր
ծունեության արդյունքն է Հայաստանում
և Վրաստանում բավական ծանրակշիռ
ակտիվների ձեռքբերումը։
2004 թվականին Հայաստանի և Ռու
աստանի միջև տրանսպորտի բնագա
վառում համագործակցության սզբունք
ներ ի և փոխհ ար աբ եր ութ յունն եր ի
մասին, որով դյուրացվում է բեռների և
ուղևորների հաղորդակցության իրա
կանացումը, ինչպես նաև իրենց տա
րածքներով տարանցիկ փոխադրումը
երրորդ երկրներ:
2002-2004թթ. ընթացքում փաստորեն
ռուսաստանյան խոշոր վերազգային
ընկերությունների վերահսկողության
տակ անցավ Հայաստանի էներգետիկ
համակարգը («ЕЭС России» ՌԲԸ-ին
է պատկանում Հայաստանի ամբողջ
էլեկտրացանցը. բաժնետիրական ըն
կերությունը վերահսկում է Հայկական
ԱԷԿ-ի ֆինանսական հոսքերը), «Ինտեր

ՌԱՕ»–ն 2003թ. ի վեր իրականացնում
է ՀԱԷԿ–ի կառավարումը), Հրազդանի
ՊՇԷԿ-ի բլոկները՝ «Հրազդանի էներգե
տիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ) և
ԲԲԸ (հիմնադրվել է ՌԴ դաշնային գույ
քի կառավարման դաշնային գործակա
լության 2004թ. սեպտեմբերի 1-ի No291
կարգադրության համապատասխան):
«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ ստեղծվել է Հայաստա
նի պետական պարտքի մարման դիմաց
Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպես սե
փականություն փոխանցված Հրազդա
նի ջերմային էլեկտրակայանի գույքային
համալիրը ընկերության կանոնադրա
կան կապիտալին ներդնելու միջոցով:
Այսօր ընկերության միակ բաժնետերն
է հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնու
թյունը՝ ի դեմս ՌԴ դաշնային գույքի կա
ռավարման գործակալության: Ընկերու
թյան բաժնետերերի ռեեստրը վարում է
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզի
տարիան:
Ռուսաստանյան «Газпром» ընկերու
թյանն է պատկանում Հայաստանի գա
զաբաշխիչ ցանցի վերահսկիչ փաթեթը
(Ջանքերի միավորում) «ՀայՌուսգա
զարդ» ՓԲԸ-ն ստեղծվել է 1997 թվա
կանին: Մինչ դեկտեմբեր ընկերության
բաժնետոմսերի 80%-ը պատկանում էր
«Գազպրոմ» ԲԲԸ-ին, 20%-ը՝ Հայաստա
նի Հանրապետության կառավարությա
նը՝ ի դեմս ՀՀ Էներգետիկայի նախա
րարության):
Ի դեպ, Դեկտեմբերի 2-ին ամբողջա
կան ծավալով շահագործման հանձնվեց
Հրազդանի ՋԷԿ–ի 5-րդ էներգաբլոկը,
որը 2012 թվականի հունվարից գտնվում
էր փորձարարական-արդյունաբերա
կան շահագործման փուլում (նշենք որ
2006 թվականին Հայաստանի Հանրա
պետության կառավարության և «Գազպ
րոմ» ԲԲԸ-ի միջև կնքված համաձայ
նագրի շրջանակում «ՀայՌուսգազարդ»
ՓԲԸ-ն բաժնետոմսերի լրացուցիչ թո
ղարկման միջոցով ձեռք է բերել «Հրազ
դանի ՋԷԿ»-ի 5-րդ էներգաբլոկի գույքը՝
շինարարությունն ավարտելու և արդի
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ականացնելու պարտավորություննե
րով): Թողարկման մեկնարկի արարո
ղությանը մասնակցել են «Գազպրոմ»
ԲԲԸ Վարչության նախագահ Ալեքսեյ
Միլլերը և «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ
Վարչության նախագահ. գլխավոր տնօ
րեն Վարդան Հարությունյանը, բայց
միաժամանակ ստորագրվելու է հա
մապատասխան փաստաթուղթ, համա
ձայն որի «Գազպրոմ»-ը ձեռք է բերում
«ՀայՌուսգազարդ»-ի բաժնետոմսերի
20 տոկոսը և դառնում է ընկերության
լիակ ատ ար բաժն ետ եր: Այսպ իս ով՝
«ՀայՌուսգազարդ»-ը ներգրավվում է
«Գազպրոմ»-ի դուստր ձեռնարկություն
ների համերաշխ ընտանիք: Սահմանվե
լու է նոր գին, և Հայաստան տարեկան
մինչև 2, 5 մլրդ խ.մ մատակարարվող
գազի այդ գինը փոխկապակցած է լի
նելու Ռուսաստանում գործող ներքին
գների հետ:
Բավական ակտիվ են նաև ռուսաս
տանյան այլ կորպորացիաներ ու բան
կեր։ Այս
պես՝ «
Ру
сал»-ը ձեռք է բե
րել
տարածաշրջանում ալյումին արտադ
րող ամենախոշոր՝ «Арменал» ձեռնար
կությունը, «Внешторгбанк»-ը՝ «Հայխ
նայբանկի» արգելափակիչ փաթեթը [3]:
«Сибирские «Авиалинии»-ն՝ Հայաս
տանի խոշորագույն ավիափոխադրող
«Հայկական ավիաուղիները»։ Եվրասի
այում քիմիական արդյունաբերության
ամ են ախ ոշ որ ձեռն արկ ութ յունն եր ից
մեկը՝ «Նաիրիտը» ևս ռուսաստանյան
ֆին անս ա-արդ յուն աբ եր ակ ան խմբ ի
սեփականությունն է դառնում : Այսպես՝
դեռ 2000թ. մարտին ստորագրվեց ռուսհայկական արձանագրությունը, որի
համաձայն՝ Ռուսաստանն իրավունք
ստացավ 25 տարի ժամկետով պահ
պանել ռազմական ներկայությունը ՀՀ
տարածքում։ 2000թ. սեպտեմբերի 27ին երկու երկրների պաշտպանության
նախարարները ստորագրեցին ռազմա
կան ոլորտում համագործակցության 3
համաձայնագիր. ռազմական գործողու
թյունների համատեղ ծրագրման, ՀՀ-ում

ՌԴ ռազմական ներկայությունը կարգա
վորող կանոնների և միմյանց օդային
տարածքը ռազմաօդային ուժերի կող
մից փոխադարձ օգտագործման մասին
փաստաթղթեր:
2002թ. հոկ
տեմ
բե
րի 1-ին ՀՀ և ՌԴ
պաշտպանության նախարարներն ստո
րագրեցին միջպետական համաձայնա
գիր ռազմական ենթակառուցվածքի
օբյեկտների համատեղ օգտագործման
և տեղեկատվության փոխանակման
մասին ։ Մինչ այդ՝ 1999թ. մարտին, Ռու
սաստանն ու Հայաստանը ստորագրել
էին «ՌԴ և ՀՀ հակաօդային պաշտպա
նության համատեղ գործողությունների
կանոնները»։ Ծրագրված միջոցառում
ների ավարտից հետո Հայաստանի տա
րածքում տեղակայված ՀՕՊ և օդային
հետախուզության միջոցները միավոր
վեցին հակաօդային պաշտպանության
միասնական համակարգի մեջ (կենտ
րոնը՝ Մոսկվայում)։ 2001թ. ապրիլին
երկու երկրների ռազմական և ռազմա
տեխնիկական համագործակցությունն
աշխուժացավ ԶՈւ միավորված համա
կազմի ստեղծման մասին որոշմամբ:
Ենթադրվում է, որ շուտով Հայաստա
նի տարածքում կսկսի գործել ՀԱՊԿ
(անդրկովկասյան ուղղություն) արագ
արձագանքման կոլեկտիվ ուժերի զո
րախումբը, որի կազմում կընդգրկվեն
1500 զինծառայող:
2002թ. հոկտեմբերին «հին» ՀԱՊ
հիմ
քի վրա ստեղծ
վեց ՀԱՊԿ-ը (ՌԴ,
Հայաստան, Բելառուս, Ղազախստան,
Տաջիկստան, Ղրղըզստան). կազմակեր
պություն, որի պաշտոնական անվան
ման մեջ ԱՊՀ մասին չի հիշատակվում։
Նոր կազմակերպության Կանոնադրու
թյան ամենագլխավոր տարբերակիչ գի
ծը, ՆԱՏՕ Կանոնադրության 5-րդ հոդ
վածի համանմանությամբ, այն կետն է,
ըստ որի՝ կազմակերպության վեց ան
դամներից որևէ մեկի դեմ զինված ագ
րեսիան մեքենայաբար դիտարկվում է
իբրև հարձակում մնացած բոլորի վրա։
Ընդ որում՝ միջազգային հարցերի վե

183

րաբերյալ ՀԱՊԿ շրջանակներում ըն
դունվող որոշումները պարտադիր են
բոլոր մասնակիցների համար։ Ի տարբե
րություն «ագրեսորի դիմակայությունը
կազմակերպելու համար բազմակողմա
նի խորհրդատվությունների անհրաժեշ
տության» մասին ՀԱՊ նախկին դրույթ
ների՝ անվտանգության փոխադարձ
երաշխիքների ձևավորումն ուղղվեց
անվտանգության գործող տարածաշր
ջանային կառուցվածքի արդյունավե
տության բարձրացմանը։ Վերջին տա
րիների ընթացքում ընդունվել են ՀԱՊԿ
գործունեության արդյունավետության
բարձրացման մի շարք փաստաթղթեր՝
որոշումների ընդունման արարողա
կարգի, զինուժի համատեղ կիրառման,
օպերատիվ համատեղման, տեղեկատ
վության փոխանակման, ռազմատեխ
նիկական համագործակցության և այլնի
վերաբերյալ:
Ռուսաստանյան էներգակապիտա
լի բուռն հոսքը Հայաստան շարունակ
վում է։ 2005թ. հունիսին «ЕЭС России»
ՌԲԸ դուստր ընկերությունը $73 մլն-ով
Midland Resources Holding-ից ձեռք բերեց
«Հայաստանի էլցանցերի» կառավար
ման և շահույթի ստացման իրավունքը։
Սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի կա
ռավարությունը հավանություն տվեց
ընկերության արդեն ֆորմալ անցմա
նը Interenergo B.V. ըն
կե
րու
թյան հա
վատարմագրային կառավարման ներ
քո (պայմանագիրը կնքվեց 99 տարով)`
«Интер РАО «ЕЭС»-ի դուստր կառույցին։
Ձեռք բերելով էլեկտրաբաշխիչ ցան
ցերը՝ ռուսաստանյան ընկերությունը,
փաստորեն, դարձավ Հայաստանում
էլեկտրաէներգիայի գլխավոր արտադ
րողն (ընդհանուր թողարկման 80%-ը.
Սևան-Հրազդանի ՀԷԿ, Հրազդանի ՋԷԿ,
Հայկական ԱԷԿ) ու բաշխողը:
Ռուսաստանի մյուս էներգահսկան՝
«Газпром»-ը, նույնպես շարունակում է
ակտիվ աշխատանքը հանրապետու
թյան էներգահատվածում։ Հայտնի է,
որ 2007թ. հունվարի 1-ին նախատեսվող

Իրան-Հայաստան գազատարի գործար
կումը կարող է իրական մրցակից դառ
նալ մեկ այլ՝ դեպի եվրոպական շուկա
կողմնորոշված նախագծի՝ «Газпром»-ի»
«Голубой поток»-ին, որով ռուսական
գազը մատակարարվում է Թուրքիային
և այնուհետև՝ Եվրոպային։
Հենց այս հեռանկարն էլ նկատի ունե
նալով՝ 2005թ. փետրվարին «Газпром»-ի
վարչության փոխնախագահ Ա.Ռյազա
նովը հայտարարեց. «Եթե մենք չմաս
նակցենք Իրան-Հայաստան գազատարի
անցկացմանը, ոչ ոք չգիտի, թե ուր կգնա
այդ գազը» [4]: Հայաստանի ղեկավա
րությունն, իր հերթին, երկրի գլխավոր
գազամատակարարի կողմից կառուցել
և նորոգել է հայ-իրանական գազա
տարի Քաջարան-Արարատ հատվածը:
Ավելի քան 130 միլիոն դոլար արժողու
թյամբ ներդրումային այս ծրագիրն իրա
կանացրեց հայ—ռուսական համատեղ
«ՀայՌուսգազարդ» ընկերությունը՝ սկ
սելով այն 2007թ.: Ծրագրի ֆինանսավո
րումն իրականացվել է «Գազպրոմ» ԲԲԸ
օգտին «ՀայՌուսգազարդ» ընկերության
բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման
միջոցների հաշվին։ Հիշեցնենք, որ ՀՀ
կառավարությունը 2004թ. նախաձեռնել
էր Իրան—Հայաստան գազատարի կա
ռուցումը, որի նպատակն էր ընդլայնել
երկիր բնական գազի մատակարարման
ռեսուրսային բազան, ստեղծել տեխնո
լոգիական երկրորդ մուտքային գիծը։
ՌԴ նախագահ Պուտինի այցի ար
դյունքում Ռուսաստանի և Հայաստանի
միջև ստորագրվեց 12 փաստաթուղթ՝
քաղաքական, տնտեսական և ռազմա
կան համագործակցության, միջուկային
անվ տանգ ութ յան, էն երգ ետ իկ այի,
կրթության և զբոսաշրջության հարցերի
վերաբերյալ: Թերևս հուշագրավներից
էր այն, որ կողմերի միջև ստորագրվեց
2014-2018թթ. Հայաստանի Հանրապե
տություն բնական գազ ներմուծելու
մասին «
ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժ
նետիրական ընկերության և «Գազպրոմ
էքսպորտ» բաց բաժնետիրական ընկե
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րության միջև գործարքը, «Օյլ Տեխնո
ԼՊ» ընկերության և «Ռոսնեֆտ Գլոբալ
Թրեյդ Ս.Ա.» ընկերության միջև համա
տեղ ձեռնարկություն ստեղծելու մասին
համաձայնագիրը և բաժնետիրական
համաձայնագիրը [5]:
2011թ. հոկտեմբերի 18 –ին Սանկ Պե
տերբուրգում ստորագրվել է ԱՊՀ մաս
նակից պետությունների միջև ազատ
առևտրի գոտու ստեղծման համաձայ
նագիրը: 2012թ. հոկտեմբերին ընդուն
վում է «Մինչև 2020 թվականը ՀՀ և ՌԴ
միջև երկարատև տնտեսական համա
գործակցության ծրագիրը»:
2013 թվականը նշանավորվեց նաև
ՀՀ նախագահի՝ ՌԴ կատարած աշ
խատանքային այցով, որի ժամանակ ՀՀ
նախագահը հայտարարությամբ հան
դես եկավ՝ ՀՀ Մաքսային միությանն
անդամակցելու վերաբերյալ:
Ընդհանուր առմամբ 1997-2013 թվա
կաններին Ռուաստանի և Հայաստանի
միջև ապրանքաշրջանառության ծա
վալները զգալիորեն աճել են, 2000
թվականին ներմուծման ծավալը կազ
մում էր 445 մլն. ամերիկյան դոլար 2012
այն դարձել է 687 մլն. դոլար, արտա
հանման ծավալները 2000 թվականին
կազմում էր 137 մլ. դոլար 2012-ին այն
դարձել է 222 մլն. դոլար:
2014թ. մայիսի 29-ին ք. Աստանայում
ՌԴ-ի.ԲՀ-ի, ՂՀ-ի կողմից ստորագրվել է
«Եվրասիական տնտեսական միության
մասին» պայմանագիր:
Պայմանագիրը բաղկացած է 4 մա
սից` Եվրասիական տնտեսական մի
ության հիմնադրումը, Մաքսային մի
ությունը, Միասնական տնտեսական
տարածքը,Անցումային և եզրափակիչ
դրույթներ [6]:
Եվրասիական տնտեսական միու
թյան շրջանակներում ապ ահովվ ում
են ապր անքն եր ի, ծառ այութ յունն ե
րի, կապիտալի և աշխատուժի շարժի
ազատությունը, համակարգված, 
հա
մաձայնեցված կամ միասնական քաղա
քականության իրականացումը հետևյալ

ոլորտներում`
•
մաքսասակագնային և ոչ սա
կագնային կարգավորում
•
մաքսային կարգավորում
•
տեխնիկական կարգավորում
•
սանիտարական,անասնաբուժա
կան-սանիտարական և կարանտինային
բուսասանիտարական միջոցառումներ
•
ն երմ ուծմ ան մաքս ատ ուրք եր ի
հաշվեգրում և բաշխում
•
երրորդ երկրների նկատմամբ
առևտրային ռեժիմի սահմանում
•
արտաքին և փոխադարձ առևտ
րի վիճակագրություն
•
մակրոտնտեսական քաղաքա
կանություն
•
մրց ակց ային քաղ աք ակ ան ու
թյուն
•
արդ յուն աբ եր ակ ան և գյու
ղատնտեսական լրավճարներ
•
էներգետիկ քաղաքականություն
•
բնական մենաշնորհներ
•
պ ետ ակ ան և համ այնք ային
գնումներ
•
ծառայությունների և ներդրում
ների փոխադարձ առևտուր
•
տրանսպորտ և փոխադրումներ
•
արժ ութ ային քաղ աք ակ ան ու
թյուն
•
մտավոր սեփականություն
•
աշխատանքային միգրացիա
•
ֆինանսական շուկաներ
ՀՀ նախ ագ ահ Սերժ Սարգս յան ը
2014թ. հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում
ստորագրել է «Հայաստանի Հանրա
պետության` Եվրասիական տնտեսա
կան միության ստեղծման մասին 2014թ
մայիսի 29-ի պայմանագրին միանա
լու մասին» պայմանագիրը, որը պետք
է վավերացվի նշված պայմանագիրը
ստորագրած բոլոր 4 պետությունների
կողմից:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
11.01.2015
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В каких бы хронологических рамках ни рассматривались армяно-русские отношения,
они должны анализироваться в контексте политики России на Южном Кавказе и ее общих
интересов в регионе.
Южнокавказская цель была и остается той же - поддерживать и укреплять структурную
взаимосвязь и зависимость региональных стран от России, что выражается и находит свое
фактическое проявление именно в армяно-русских отношениях.
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ARMENIAN-RUSSIAN RELATIONS IN 1997-2014: THE CUSTOMS UNION

GOHAR YEGHIAZARYAN
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Master of Political Science

In whatever chronological framework the Armenian-Russian relations are analyzed, these
relations should be observed in the context of the policy run by the Russian Federation in the
South Caucasus and its common interests in the region.
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 Armenian-Russian relations. The main
time period selected is 1997-2014, i.e. before and after joining the Customs Union in 2015.
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ՀԱՅԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա,
փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ասպիրանտ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ
ԸՄԲՌՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁ
Ջ. Ռոուլսի արդարության ազատա
կան հայեցակարգի հիմքում ընկած է
ազնվության սկզբունքը, սակայն այն
քնն արկվ ում է արդ ար ութ յան պայ
ման ագր ային մոդ ել ի համ ատ եքս
տում: Պայ
մա
նագ
րի, կամ, որ նույնն
է, փոխհամաձայնության մասնակից
ները գործնական խորհրդատվական
շփումների միջոցով հանգում են ար
դարության երկու սկզբունքների ձևա
կերպմանն ու ճանաչմանը: Առաջինը
հավասար բաշխման սկզբունքն է և
դրա տարածումը մարդկանց հավասար
իր ավ ունքն եր ի և ազ ատ ութ յունն եր ի
վրա, իսկ երկրորդը` հավասար հնա
րավորություններ ի և չափ ավ որ ան
հավասարության կամ տարբերակման
սկզբունքը: Այդ երկու սկզբունքները
կազմում են Ջ.Ռոուլսի արդարության
հայեցակարգի մեթոդաբանության բո
վանդակությունը:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ՝ սոցիալական ար
դա
րություն, ազատական և սոցիալ–
դեմոկրատական
ըմբռնումներ,
համեմատական վերլուծություն:
Սոց իալ ակ ան արդ ար ութ յան սկզ
բունքները մեզ ներկայանում են ավար
տուն և ձևակերպված տեսքով: Նախ՝
ազատության սկզբունքը նշանակում է,
որ բոլոր մարդիկ օժտված են հավա
սար իրավունքներով` հավասարապես
օգ տվ ել ու հիմն ակ ան ազ ատ ութ յուն
ների համակարգից: Երկրորդ` առկա է
տարբերակման սկզբունքը, որը պա
հանջում է, որ սոցիալական և տնտե
սական անհավասարությունը կարգա
վորվի այնպես, որ`

ա) առ ավ ել նվազ հաջ ող ակն եր ը
կարողանան ակնկալել առավելագույն
օգուտները.
բ) պաշտ ոնն եր ը և հաս ար ակ ակն
դիրքերը բոլորի համար բաց լինեն, այ
սինքն` ազնվորեն պահպանվի հավա
սար հնարավորությունների սկզբուն
քը1: «Բոլոր սոցիալական արժեքները,
- նշում է Ռոուլսը, - ազատությունը և
բար ենպ աստ հնար ավոր ութ յունն եր ը,
եկամուտները և հարստությունը, ինք
նահարգանքի սոցիալական հիմքերը`
այդ ամենը պետք է հավասար բաշխ
վի, բացի այն դեպքերից, երբ այդ ար
ժեքներից ցանկացած մեկի կամ բոլորի
անհավասար բաշխումը յուրաքանչյու
րին տալիս է առավելություն»2։ Ելնելով
այս պատկերացումից կամ ըմբռնումից՝
դժվար չէ հասկանալ, թե, ըստ Ռոուլսի,
որն է անարդարությունը. դա այնպիսի
անհավասարություն է` իրական և այժ
մեական տեսքով, որը ոչ մեկին առավե
լություն չի տալիս3:
Այստեղ ակներև է Ռոուլսի հայեցա
կարգային ըմբռնման նշանակությունը`
ճշգրտ ել և կոնկր ետ ացն ել «ընդհ ա
նուր» ըմբռնման դրույթները: Սակայն
դրանցում ոչինչ չի ասվում այն մասին,
թե ինչպես պետք է վարվել բարիքնե
րի տարբեր տեսակների հետ, որոնք
բաշխվում են հասարակական տար
բեր ինստիտուտների կողմից: Չէ՞ որ,
մի կողմից՝ բաշխման ենթակա 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։
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պիսի բարիքներ, ինչպիսին են ազա
տությունն ու անձնավորության ինք
նահարգանքը, որոնք կարելի է դասել
քաղաքական արժեքների թվին, իսկ
մյուս կոմից՝ հնարավորությունները և
եկամուտները, որոնք իրենցից ներկա
յացնում են տնտեսական արժեքներ: Եվ
քանի որ այդ բարիքների բնույթը մի
ա
տե
սակ չէ, ծա
գում է հարց` «դրան
ցից որո՞նք կարելի է ճանաչել առավել
կարևոր»: Այլ խոսքերով՝ առաջանում է
այդ արժեքների առաջնահերթության
հիմնախնդիրը: Հետևաբար, արդարու
թյան սկզբունքների միջև, որոնք կար
գավորում են տարատեսակ բարիքների
և արժեքների բաշխումը, անհրաժեշտ
է սահմանել պատշաճ հավասարակշ
ռու
թյուն: Այդ հար
ցը նվազ չա
փով է
շոշափվում Ռոուլսի աշխատություն
ներում: Ռոուլսը բավարարվում է ընդ
հան ուր բնույթ ի, ին չ-որ իմ աստ ով,
վեր աց ակ ան պնդ ումն եր ով, մասն ա
վորապես` անհատները բարձրագույն
բարիք են համարում իրենց հիմնա
րար նպատ ակն երն ու արժ եքն եր ը`
դրանք ազատ ձևակերպելու և վերա
նայելու հնարավորությունը, այսինքն`
բարոյական ինքնավարությունը1: Այս
տեղ ևս ծագում է հարց` տնտեսական
և սոցիալ-քաղաքական պրակտիկա
յում հնարավո՞ր են արդյոք վերոնշյալ
սկզբունքների իրականացման կարգի
խախտումներ: Ըստ Ռոուլսի՝ դրանք
հնարավոր են միայն մի դեպքում, եթե
պահանջվում է սահմանափակել ազա
տությունը` հանուն ուրիշ ազատություն
ների, կամ եթե տվյալ հասարակության
մեջ իրավունքները երաշխավորված են
անբավարար կերպով: Այդ կապակցու
թյամբ, Ա.Ալեկսեևան նկատում է` «…
ազատությունը չի կարող ապահովվել
այնքան ժամանակ, մինչև որ հասարա
կությունը չհասնի ժող ովրդ ավ արու
թյան և տնտեսական բարգավաճման
որոշակի մակարդակի … երբ այն ար
1

Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 53-54:

դեն երաշխավորված է, ոչ մի անկում
չի կարող հանգեցնել նրա վերացմանը:
Հետադարձ ընթացք գոյություն չունի»2։
Ռոուլսը բազմիցս կրկնում է, որ քա
ղաքական արդարության բնույթը հիմն
ված է անհատական ազատության և
քաղաքական ու քաղաքացիական հա
վասարության բացարձակ արժեքի ճա
նաչման վրա: Այս խոսքերի մեջ երևակ
վում են արդարության առաջնության
կանտյան մոտիվները, նրա գերակայու
թյունը ցանկացած սոցիալական նպա
տակների և արժեքների նկատմամբ:
Այդ իսկ պատճառով ինստիտուտները
որքան էլ արդյունավետ կառուցված
լինեն, պետք է լուծարվեն կամ վերա
փոխվեն, եթե չեն բավարարում արդա
րության հայեցակարգի պահանջները3:
Միաժամանակ, Ռոուլսը հնարավոր
է համարում միասնական հայեցակար
գային սխեմայի շրջանակներում ձևա
կան իր ավ ունքն եր ը և տնտ ես ակ ան
արդ յուն ավ ետ ութ յան պահ անջ ը մի
ավորելը նյութական բարեկեցության
ամենաբարձր նվազագույնը ստանալու
յուրաքանչյուրի իրավունքի հետ: Ըստ
ամերիկյան փիլիսոփայի՝ միայն այն
հասարակությունը, որ իր քաղաքացի
ներին կարող է երաշխավորել այդ հիմ
նարար իրավունքը, կարող է համարվել
արդար: Ընդսմին՝ պետության քաղա
քացիները հանդես են գալիս որպես
ռացիոնալ էգոիստներ, որոնք կենտրո
նացած են սեփական շահերի և նպա
տակների վրա: Եվ քանի որ շահերի
մրցակցությունը պարտադիր է, անհրա
ժեշտ է մուծել ինչ-որ ընթացակարգ,
որի դեպքում մարդը, որ օժտված է
օրինական հավակնություններով, հա
մաձայն կլինի արդար ինստիտուտների
և պրակտիկայի հաստատման 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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սարակության ռեալ ինստիտուտների
նկատմամբ արդարության սկզբունք
ներ ի կիր առ ում ը` համ աձ այն ութ յան,
պայմանագրի առարկա է: Կնքելով հա
սարակական պայմանագիր՝ մարդկանց
խմ
բե
րը պետք է ի
րար միջև մե
կընդ
միշտ լուծեն, թե ինչն է արդարությունը,
իսկ ինչը` անարդարությունը:
Որոշակի հետաքրքրություն է ներ
կայացնում արդարության` թե՛ ազա
տության և թե՛ բարեկեցության առու
մով, պրակտիկ իրագործման ըմբռնումը
Ռոուլսի կողմից: Ըստ Ռոուլսի՝ դրա
հիմք ում պետք է լին ի հաս ար ակ ա
կան և քաղաքական այնպիսի համա
կարգի կառուցումը, որին նա տվել է
«սեփականության տիրապետման ժո
ղովրդավարություն» անվանումը: Այդ
համ ակ արգ ի կազմ ակ երպմ ան սկզ
բունքները դիտարկվում են բավական
հարևանցիորեն և ամենաընդհանուր
ձևով, սակայն պարզ է, որ նպատակն
է` «ժողովրդական ռեժիմի հաստատու
մը, որտեղ հողը և կապիտալը պատկա
նում են նշանակալի թվով մարդկանց,
բայց ոչ հավասարապես»1։ Ընդսմին՝
«հասարակության մեջ չկա այնպիսի
բաժանում, որ նրա համեմատաբար ոչ
մեծաքանակ խավին հնարավորություն
տա վերահսկելու արտադրական ռե
սուրսների մեծ մասը»2: Ըստ Ռոուլսի՝
սեփականության ապակենտրոնացումն
անհրաժեշտ է, մի կողմից՝ հասարակա
կան ազատության և հավասար հնա
րավորությունների համար նյութական
նախադրյալներ ստեղծելու, իսկ մյուս
կողմից` շուկայի գործառնության էթի
կապես չարդարացված հետևանքները
վերացնելու նպատակով: Ռոուլսի նկա
րագր ած սոց իալ ակ ան համ ակ արգը
կապիտալիզմը չէ, այլ ավելի շուտ կա
պիտալիզմի և սոցիալիզմի ինչ-որ սիմ
բիոզը (համակեցություն), կամ, հնարա
վոր է, ազատական սոցիալիզմը: Ինքը`
1
2

Ռոուլս ը, իր տես ակ ան համ ակ արգ ը
կոշտ կերպով չի կապակցում այս կամ
այն քաղաքական վարչակարգի հետ,
գտնելով, որ այն համատեղելի է տար
բեր տեսակի վարչակարգերի, ներա
ռյալ և սոցիալիստականի հետ3:
Ջ.Ռոուլս ի ազ ատ ակ ան հայեց ա
կարգի տեսական թերություններից մե
կը բարոյականության փոխարինումն է
ռացիոնալությամբ: Ռոուլսն ուղղակի
որեն նշում է, որ «արդարության՝ որ
պես ազնվության» հայեցակարգի մեջ
անհատներն ըմբռնվում են որպես «մի
մյանց նկատմամբ շահ ագրգռված ու
թյուն չունեցող», իսկ, ըստ էության,
իրար հանդեպ անտարբեր մարդիկ, և
որ «արդարությունը՝ որպես փոխհա
մաձայնության արդյունք, ձեռք է բեր
վում ոչ թե բարոյական զգացումների,
այլ ընթացակարգերի միջոցով, որոնք
համապատասխանում են օբյեկտիվու
թյան պահանջներին»4: Այս տեսակե
տից, հասարակությունն ըմբռնվում է
որպ ես «օտ արն եր ի հավ աք ատ եղ ի»,
որոնց համար միակ նշանակալի ար
ժեքը սեփական շահն է: Սակայն եթե
դա այդպես է, ապա իսկապես, կարևոր
են ոչ թե զգացումները, այլ հենց ըն
թացակարգերը, ինչը հասարակական
դաշինքը դարձնում է ծայրաստիճան
անկ այ ուն: Եթ ե բար ոյ ակ ան ութ յունն
ապահովվում է ոչ թե զգացումներով,
այլ ընթ աց ակ արգ եր ով (ավ ել ի ճշգ
րիտ, իրավական ընթացակարգերով),
ապ ա հաս ար ակ ություն ը պահպ ան ե
լու միակ եղանակը հանդիսանում է
այդ ընթացակարգերի անխախտելի
ության հաստատումը: Դա կանխորո
շում է ազատականների պահպանո
ղական դիրքավորումը` սոցիալական
ին ստ իտ ուտն եր ի և պրակտ իկ ան եր ի
նկատ
մամբ «status quo»-ի պահ
պան
ման հարցերում: Տեղին է Ու.Կիմլիկայի
կշտ ամբ անք ը` հասց եա գրվ ած ազ ա

Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 172:
Տե՛ս նույն տեղում։

3
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Տե՛ս նույն տեղում։
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27-28

տական մտածողներին` «ազատակա
նության մեջ նրանց ինստիտուցիոնալ
հայացքները ետ են մնում տեսակա
նից»1։ Այս հետևությունը վերաբերում
է ի
նչ
պես Ռոուլ
սին, այն
պես էլ նրա
հետևորդներին: Ռոուլսն, ինչպես նշում
է Կիմլիկան, չնայած բաշխման արդա
րության վերաբերյալ իր ողջ տեսական
պաթոսին, «մեզ ոչինչ չի ասում այն մա
սին, թե մեր հասարակության մեջ ինչ
պես կարելի է հակազդել անարդարու
թյանը, և, մանավանդ, ոչինչ չի ասում
այն մա
սին, որ գո
յու
թյուն ու
նի լուրջ
անարդարություն, որին հարկավոր է
հակազդել»2։
Արդարության ազատական հայեցա
կարգի տեսական և գործնական անկա
տարելությունը, նույնիսկ իր չափավոր
տարբ եր ակ ով, որ ը ներկ այ ացվ ած է
Ռոուլսի մոդելով, մեզ ստիպում է ան
դրադառնալ մեկ այլ տեսության, մեկ
այլ խմբի, որտեղ նախապատվությու
նը տրվում է ոչ թե ազատությանը, այլ
բարիքին` իր դասական մեկնաբանու
թյամբ` որպես առաքինություն:
Ժամանակակից քաղաքական դիս
կուրս ի գլխ ավ որ առ անձն ահ ատկ ու
թյուն ը հանդ իս ան ում է շրջ ադ արձ ը
անհ ատ ապ աշտ ակ ան արժ եքն եր ից
դեպի հանրույթը և հանրային արժեք
ները: Արևմտյան գրականության մեջ
ծագել է «կոմունիտարիզմ» եզրույթը
(community – հանրություն):
Գլխ ավ որ պրոբլ եմ ը, որ ի յուր օ
րինակ պատասխանն է կոմունիտա
րիզմը, հանդիսանում է Արևմուտքում
ժամանակակից ազատական ժողովր
դավարության խորը ճգնաժամը: Դրա
դրսևորումները տեսանելի են ազա
տական-ժողովրդավ արական հասա
րակ ութ յունն եր ում` քաղ աք աց իակ ան
մշակույթի թուլացման, անհատապաշ
տական արժեքների համեմատությամբ
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:

քաղաքացիական (քաղաքական) ար
ժեքների նշանակության նվազման մի
տումների մեջ: Այդ գործընթացի ար
տաք ին արտ ահ այտ ութ յունն երն են
դարձել հասարակական կյանքի աճող
բյուրոկրատացումն ու կենտրոնացումը,
մարդկային զանգվածների օտարվա
ծությունը քաղաքականությունից (քա
ղաքական ապատիա), խորացող սո
ցիալական շերտավորումը (արևմտյան
հաս ար ակ ութ յան մեր իտ ոկր ատ աց ու
մը), միջին դասակարգի ճգնաժամը3:
Արդ ար ութ յուն ը որպ ես քաղ աք ա
կան փիլ իս ոփ այ ութ յան և էթ իկ այի
հիմնախնդիր արծարծվել է նաև մի
շարք հետխորհրդային փիլիսոփանե
րի աշխատանքներում: Դրան անցնե
լով՝ նա
խա
պես նշենք, որ այդ հիմ
նախնդրին անդրադարձել են նաև որոշ
խորհրդային փիլիսոփաները` արդա
րության ժամանակակից բուրժուական
հայեց ակ արգ եր ի գաղ ափ ար ախ ոս ա
կան քննադատության դիրքերից4:
Այստ եղ, նախք ան բուն Ռոուլս ի
հայեցակարգի քննադատությանն ան
ցնել ը, անհ րաժ եշտ են ք համ ար ում
հիշատակել հայտնի ռուս փիլիսոփա
Տ.Ա.Ալեքսեևայի անունը: Հենց նա է
սկզբնավորել Ջ.Ռոուլսի արդարության
տեսության, ինչպես նաև ամերիկյան
քաղ աք ակ ան փիլ իս ոփ այ ութ յան մեջ
Ռոուլսի հայացքների հայտնի քննա
դատների հայեցակարգերի փիլիսոփա
յական վերլուծության հետխորհրդային
ավանդույթը5:
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: моральнополитическая 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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«Ռ ոուլս ագ իտ ութ յան» ավ անդ ույ
թը շարունակել են ռուս փիլիսոփաներ
Բ.Ն.Կաշն իկ ով ը, Ն.Վ.Պեչ երսկ այ ան,
Ռ.Կ.Շամիլևան և Բ.Լ. Մակեևան1:
Արդիականացման և գլոբալացման
գործընթացների հետ կապված սոցի
ալական ու քաղ աքական արդ արու
թյան ասպեկտներն ուսումնասիրվել են
ռուս փիլիսոփաներ Վ.Գ.Ֆեդոտովայի,
Ա.Գ.Միսլիվչենկոյի, Ն.Ն.Զարուբինայի,
Ա.Յու.Զուդինի, Ա.Վ.Կիվայի և ուրիշնե
րի աշխատանքներում2:
Ժամանակակից հետազոտություն
ները հաստատում են, որ արդարության
ազատական ըմբռնմանը գալիս է փո
խարինելու հասարակական բարօրու
թյան և ազատության սկզբունքների
օրգանական միավորման կամ դրանց
համադրության գաղափարը: Դրա ջեր
մեռանդ պաշտպաններից են Չիկագոյի
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.
Федотова В.Г. Модернизация “другой”
2
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.2744; 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.

համալսարանի էթիկայի և իրավունքի
ֆակուլտետի պրոֆեսոր Մարթա Նաս
բաումը և հնդիկ փիլիսոփա և տնտեսա
գետ, նոբելյան մրցանակի դափնեկիր
(1988թ.) Ամարտի Սենը: Այդ գաղափա
րը ոչ միայն ավելի համահունչ է ար
դար ութ յան սոց իա լ-դեմ ոկր ատ ակ ան
մոդելին, այլև համապատասխանում է
հետխորհրդային հասարակություննե
րում սոցիալական անվստահության,
օտ արմ ան աստ իճ ան ակ ան հաղթ ա
հարման կամ մեղմացման սոցիալա
կան ռազմավարության հրամայական
պահանջներին: Այդօրինակ գաղափա
րը, կամ, որ նույնն է, ար
դա
րու
թյան
հիմնախնդրի լուծման նկատմամբ «չա
փավոր» մոտեցումը սեղմ բնութագրել
է Ա.Սենը. «Ի՞նչն է մեզ հետաքրքրում`
անհատի գործունեությունը որպես հա
սարակության անդամի և տնտեսական,
սոցիալական և քաղաքական գործո
ղութ յունն եր ի մասն ակց ի (շուկ այ ում
նրա մասնակցությունից մինչև, ուղղա
կի կամ միջնորդավորված ներգրավ
վածությունը քաղաքական և այլ ոլորտ
ներում` անհատական կամ համատեղ
գործունեության մեջ)»3 Բնութագրելով
«ազատությունը որպես զարգացում»
իր հայեցակարգը՝ Ա.Սենը արդարա
ցիոր են ըն դգ ծում է, որ ըն դհ ան ուր
բարօրության ձգտումը ենթադրում է
մարդկային հանրույթների համատեղ
գործունեություն: Եվ որ այդ ձգտումն
անիրագործելի է հասարակությունից
դուրս, քանի որ առանձին մարդու հա
մար հոգևոր և ֆիզ իկ ակ ան ուժ եր ը
բավարար չեն հռչակված նպատակի
կենսագործման համար: Եվ որ սոցիա
լական զարգացման նպատակների ու
միջոցների հիմքում ընկած է ազատու
թյան գաղափարը, քանի որ հնարավո
րությունների առկայության դեպքում
յուրաքանչյուր մարդ հանդես է գալիս
որպես իր ճակատագրի ակտիվ կեր
3 Տե՛ս Сен А. Развитие как свобода. – М.: Новое
изд-во, 2004, с.36.
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տողն ու այն տնօրինողը: Մարդկային
հնարավորությունների ամրապնդման
և պահպանման գործում անգնահա
տելի է պետության և հասարակության
դերակատարությունը: Այն «... ավելի
շուտ ամ
փոփ
ված է մարդ
կային գոր
ծունեության աջակցության, այլ ոչ թե
պատր աստ ի բար իքն եր ի բաշխմ ան
մեջ»1։ Մյուս կող
մից՝ լի
ար
ժեք մարդ
կային գործունեությունը պահանջում է
կազմակերպել նաև մասնավոր կյան
քի ոլորտ, որն առերևույթ թվում է, թե
կապված չէ սոցիալական բարօրության
նպատակի իրագործման հետ:
Արդ ար ութ յան սոց իա լ-դեմ ոկր ա
տական հայեցակարգի ընդհանուր մե
թոդաբանությունը կառուցված է երկու
փոխկապված սկզբունքների վրա. առա
ջինն արտահայտում է մարդու բնական
ձգտումը` համատեղ գործունեությամբ
իրագործելու ընդհանուր բարօրության
ապահովման սոցիալական նպատակը,
իսկ երկրորդը նույնպիսի բնական ձգ
տումն է` անկախ, ինքնուրույն և ինքնա
վար գոյության: Սոցիալ-դեմոկրատա
կան հայեցակարգի մեջ ազատության
այս երկու մեկնաբանություններին հա
մապ ատ ասխ ան ում են սոց իալ ակ ան
արդարության երկու՝ ինչ-որ իմաստով
միմյանց հակադիր երկու մոդելներ: Մի
կողմից` սոցիալական արդարությունը
պահանջում է համակողմանի աջակ
ցություն մարդկային գործունեությանը,
ինչն, անտարակույս, որոշակի բարո
յական պարտավորություններ է դնում
այլ մարդկանց և պետության վրա: Ու
րիշ խոսքով, հիմնարար մարդկային
հնարավորությունները բովանդակում
են դրանց զարգացման պահանջ, որը
հասցեագրվում է ուրիշներին, մասնա
վորապես` պետությանը: Մյուս կողմից,
ակներև է, որ արդարության գաղա
փարը ներառում է նաև յուրաքանչյուր
մարդու իրավունքը` տնօրինելու իրեն
ընձ եռվ ած հնար ավ որ ութ յունն եր ը և
1

Տե՛ս նույն տեղում՝ էջ 71:

ինքնուրույնաբար լուծելու այն խնդի
րը, թե ինչպես կարելի է դրանք օգտա
գործել:
Այսպ իս ով՝ սոց իա լ-դեմ ոկր ատ ա
կան մոտեցման շրջանակներում ար
դարությունը հանդես է գալիս և՛ որ
պես պետական աջակցության պահանջ`
սոցիալական ընտրության համար հա
մապատասխան հնարավորություննե
րի ստեղծում, երկրորդ՝ քաղաքական
մասն ակց ութ յան և բյուր ոկր ատ իա յի
դեմ պայքարի համար հնարավորու
թյունների ստեղծում, և, երրորդ՝ մշա
կութ ային ին քն ան ույն ակ ան ացմ ան
հնարավորությունների ստեղծում: Եվ,
վերջապես, պետության կողմից անհա
տի մասնավոր կյանքին չմիջամտելու
իրավական պահանջ:
Այստեղից արդեն բոլորովին հեռու
չէ մինչև այն բա
նի քո
ղարկ
ված ըն
դունումը, որ սոցիալ-դեմոկրատական
տեսությունը, չնայած վերոնշյալ տար
բերություններին, փաստորեն վերար
տադրում է սոցիալական ազատակա
նության ավանդական պահանջները,
թեև այլ մեթ ոդ աբ ան ակ ան հիմք ով:
Առ աջ ին հերթ ին դա վեր աբ երո ւմ է
այնպիսի ասպեկտներին, ինչպիսին են
սոցիալական և տնտեսական գործըն
թացներում պետության առանձնահա
տուկ դերի ճանաչումը, անհատական
ին քն ավ ար ութ յան և անհ ատ ակ ան
իր ավ ունքն եր ի պաշտպ ան ութ յուն ը:
Եվ, չնայած այն բանին, որ աշխարհա
յացք ային (սոց իա լ-փիլ իս ոփ այ ակ ան)
էական տարբերությունները մնում են,
այս ուհ անդ երձ գործն ակ ան հետև ու
թյունների առումով վերոնշյալ երկու
մոտեցումներն, ավելի շուտ, մեկը մյու
սին լրացնում են, քան իրար հակասում:
Նույնը վերաբերում է նաև սոցիալա
կան քաղաքականության առաջնահեր
թություններին: Մի կողմից՝ ակնհայտ
է, որ սոցիալական քաղաքականության
նպատ ակն եր ի և միջ ոցն եր ի ըմ բռն
ման նկատմ ամբ սոց իա լ-դեմ ոկր ա
տական և ազատական մոտեցումների
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միջև տարբերությունները հիմնարար
բնույթ ունեն: Եթե ազատական մոտե
ցումն ուղղված է քաղաքական ինստի
տուտների գործառնության բացասա
կան հետևանքների (աղքատությունը,
անհավասարությունը, զրկանքները և
այլն) շտկման-վերացմանն, ապա սո
ցիա լ-դեմ ոկր ատ ակ ան մոտ եց ում ը`
դրանց բուն պատճ առն եր ի վեր աց
մանը: Դրան համապատասխանում է
նաև սոցիալական քաղաքականության
իրականացման միջոցների տարբերու
թյունը: Ազատականները շեշտը դնում
են ռեսուրսների վերաբաշխման վրա
(«ռ ես ուրս իզմ»), իս կ սոց իա լ-դեմ ոկ
րատները` այնպիսի ինստիտուտների
համակարգի ստեղծման վրա, որը կբա
ցառի ծայրաստիճան աղքատության և
անհ ավ ասարության բուն հնարավ ո
րութ յուն ը («ինստ իտ ուց իոն ալ իզմ»):
Այդ իսկ պատճառով զարմանալի չեն
թվում որոշ ազատական հեղինակների
հետևություններն՝ ազատականության
սոցիալական ծրագրի թուլության մա
սին, և նույնքան միամտություն են այդ
ծրագիրը ավելի արմատական դարձ
նելու առաջարկությունները1:
Այսպիսով՝ ի տարբերություն ժամա
նակակից ազատականության, որը մե
կուսացել է կոնկրետ ինստիտուցիոնալ
հիմնախնդիրների լուծումներից, սոցի
ալ-դեմոկրատիայի գործունեությունն
ուղղված է սոցիալ-քաղաքական հա
մակարգի վերափոխմանը` մարդկային
կյանքի պայմանները իրապես բարելա
վելու նպատակով: Սոցիալական զար
գացման տվյալ ռազմավարության հա
ջող մարմնավորման կոնկրետ օրինակ
է ծառայում Շվեդիայում, Ֆինլանդի
այում, Նորվեգիայում սկանդինավյան
սոց իա լ-դեմ ոկր ատ իա յի գործ առն ու
թյան պրակտիկան:
Սակայն, մյուս կողմից, սոցիալ-դե

մոկրատիայի արմատական քաղաքա
կան հռետ որ աբ ան ութ յուն ը և սոց ի
ալ ակ ան ազ ատ ագր ութ յան պաթ ոս ը
զուգակցվում է մասնավոր սեփակա
նության և ներկայացուցչական ժողովր
դավարության ավանդական ազատա
կան ինստիտուտների ճանաչմամբ: Այս
ամենը ևս մեկ անգամ հաստատում է
մեր գլխավոր հետևությունն այն մա
սին, որ արդարության հիմնախնդրի
լուծմ ան նկատմ ամբ ազ ատ ակ ան և
սոցիալ-դեմոկրատական մոտեցումնե
րի միջև գոյություն ունեն ոչ թե դիմա
կայության, այլ փոխլրացումայնության
հարաբերություններ: Այսինքն` ժամա
նակակից ազատականների և կոմունի
տարիստների դիրքավորումները ավելի
շուտ մեկը մյուսին լրացնում են, քան թե
գտնվում են առճակատման մեջ: Պետք
է խոստովանել, որ արդարությունը, որ
պես քաղաքագիտական կատեգորիա,
ազատական և կոմունիտարիստական
հեռ անկ արն եր ում արտ ահ այտ ում է
սկզբունքորեն տարբեր արժեքներ (մի
դեպք ում` անհ ատ ապ աշտ ակ ան, իս կ
մյուս` հանրային արժեքները), սակայն
և՛ մեկը, և՛ մյուսը հավասար չափով
անհրաժեշտ են ժամանակակից հետ
խորհրդային հասարակության արդի
ականացման, առաջընթացի զարգաց
ման համար: Այլ խոսքերով՝ հիմնարար
դրական լուծումը ոչ թե այն է, որ մի
անշ ան ակ որ են նախ ապ ատվ ութ յուն ը
տրվի իրավունքին կամ բարօրությանը,
անհատին կամ հանրույթին, այլ ազա
տության և բարօրության օրգանական
միասնությունն 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. Service-dedication - 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 selfesteem. 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

197

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 selfesteem, 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, selfassessment 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

“Self-description 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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characteristics were missing, including any
insights into the underlying connections,

themes/patterns and motivations.

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 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.

Rating of dimension
(i.e., what is optimal for you?)
Low High
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

Climate dimension
Standards
Responsibility
Structure
Rewards
Warmth
Risk
Support
Conflict
Identity
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].

201

Article submission date: 15.03.2015

LITERATURE
1.

Аверин А.Н., Управление персоналом, кадровая и социальная политика организации, М., 2005,
224 с.
2. В
 иханский О.С., Стратегическое управление: учебник, М., 2005. 340 с.
3. Allred Brent B., Charles C. Snow, and Raymond Miles, Characteristics of Managerial Careers in the 21st
Century, Academy of Management Executive, vol. 10, No 4, 1996, p. 17.
4. Andy F., What is Career Planning? – Overview of the Five Basic Steps to Career Planning, February 26,
2010
5. Branden N., The Power of Self-Esteem, L, 1992, 324 p.
6. Butler T., James W., Discovering Your Career in Business, Addison-Wesley, 1997, p.17.
7. Dawn R. McKay, The Career Planning Process, Planning Your Career Step-By-Step, http://careerplan
ning.about.com/cs/choosingacareer/a/cp_process.htm)
8. Hall Douglas T., Protean Careers of the 21st Century, Academy of Management Executive, vol. 10, No
4, 1996, p. 8.
9. Herriot P., The Career Management Challenge, London, 1992.
10. http://www.careercentre.dtwd.wa.gov.au/careerplanning/Pages/CareerPlanning-4StepPlanning
Process.aspx
11. Nicholson N., “Career Systems in Crisis: Change and Opportunity in the Information Age,” Academy
of Management, Executive, vol. 10, No 4, 1996, p. 40.
12. Schein Ed. H., Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century,
Academy of Management Executive, Vol. 10, No 4, 1996, p. 80.

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դեկան,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հայցորդ

Հոդվածը ներկայացնում է կարիերայի կառավարման ներկա հիմանխնդիրները և
դրա զարգացման միտումները: Նշվում է, որ կարիերայի կառավարման հիմանխնդիրնե
րը անձի վարքային մոդելները արտահայտող տեսական դրույթներ են: Ներկայացվում է
նաև կարիերայի կառավարման ռազմավարությունների կարևորությունը ժամանակակից
աշխատանքային շուկայում անձի մրցունակության պահպանման համար: Բացահայտվում
են նաև կարիերայի կառավարման զարգացման, մասնավորապես՝ ինքնակառավարման
հմտությունները, միտումները: Տրվում են խնդրին առնչվող գործնական թրեյնինգների
օրինակներ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 15.03.2015
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ՄԵԼՍ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, հոգեբանության տեսության և
պատմության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԼԻԼԻԹ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, հոգեբանության տեսության և
պատմության ամբիոն, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հովհաննես Թումանյանի անվան Վանաձորի պետական
մանկավարժական համալսարան, մանկավարժության ֆակուլտետ, փոխդեկան,
հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ

Հոդվածում քննարկվում են սոցիա
լական լարվածության պայմաններում
սովորողների հարմարման և հոգեբա
նական անվտանգության պահպան
ման հիմնախնդիրները: Հեղինակները
հարմարման գործընթացը դիտարկում
են որպես օրգանիզմի հոգեֆիզիոլո
գիական համակարգերի ակտիվ հա
մագործակցություն, որի արդյունքում
օրգանիզմի ամբողջականության պահ
պանման և սովորողների անձի հոգե
բանական անվտանգության ապահով
ման համար կոորդինացվում է նրա
հոգեֆիզիոլոգիական ենթահամակար
գերի փոխգործունեությունը: Հետազո
տական ճանապարհով բացահայտված
են միջանձնային փոխհարաբերություն
ներում սովորողների վարքային փոփո
խությունների յուրահատկությունները,
ինչպես նաև հոգեբանական անվտան
գության պահպանման գործընթացի
տարիքային և սեռային տարբերակման
առանձնահատկությունները:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ՝ ճգնաժամային պայ
մաններ, հարմարում, հոգեբանական
անվտանգություն, գործառութային վի

ճակ և հնարավորություններ, հոգե
կան առողջություն, հետվնասվածքային
սթրեսային խանգարումներ:
21-րդ դարի առաջին տասնամյակ
ներ ը նշան ավ որվ եց ին միջ ազգ ային
ահ աբ եկչ ակ ան գործ ող ութ յունն եր ի
ակտ իվ ացմ ամբ (Մանհ ետտ են-ԱՄ Ն,
Բեսլան-Ռուսաստան, Մադրիդ-Իսպա
նիա և այլն), տարբեր երկրների միջև
ռազմաքաղաքական մեծ ու փոքր բա
խումներով (Սիրիա, Իրաք, Ուկրաինա)
համաշխարհային տնտեսական ճգնա
ժամերով (2008, 2014), բնական և տեխ
նածին աղետներով և այլն: Այդ ամենին
առնչվեց նաև ՀՀ-ը, որը դեռևս մինչ օրս
չի ձերբազատվել անցյալ դարի ութսու
նական և իննսունական թվականների
բնական աղետի, սոցիալ-տնտեսական
ճգնաժամի, շրջափակման բացասական
հետևանքներից: Ճգնաժամային, արտա
կարգ ու դրանց հետևանքով առաջացող
սոցիալական տագնապի պայմաններին
բնորոշ է կենսակերպի անկումը, տար
բեր դեֆիցիտների, անհարմարություն
ների առաջացումը, սոցիալ-հոգեբա
նական, քաղաքական լարվածության
ավելացումը [1,7,8]:
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Արտակարգ, ճգնաժամային և նմա
նատիպ երևույթների առաջացման դեպ
քում, սովորաբար բացասական գոր
ծոնների ազդեցության հետևանքներն
առաջին հերթին կրում են մարդիկ: Մյուս
կողմից էլ, որպես օրինաչափություն,
դրանցում ավելանում են մինչ այդ գո
յություն չունեցող դժվարություններ:
Երկրի ներսում առաջացած դեֆիցիտ
ների պատճառով տարբեր կազմակեր
պությունների միջև թուլանում կամ խզ
վում են սոցիալ-տնտեսական կապերը,
սրվում առևտրատնտեսական, սոցիալհոգեբանական փոխհարաբերություն
ները: Նմանատիպ պայմանները ուղղա
կիորեն անդրադառնում են մարդկանց
ընդհանուր և հոգեկան առողջության
վրա, արտահայտվում նյարդային լար
վածությամբ, ֆրուստրատիվ վիճակնե
րով, սթրեսի, նևրոզների դրսևորում
ներով [1,6]: Բացասական գործոնների
տևական ազդեցությունը ժամանակի
ընթացքում մարդկանց հոգեկան ոլոր
տում ձևավորում է կառուցվածքային
և խորքային փոփ ոխութ յուններ [6]:
Մասն ագ իտ ակ ան
գրակ ան ութ յան
մեջ այդպիսի փոփոխությունները դի
տարկվում են որպես անձի հետվնաս
վածքային սթրեսային խանգարումներ
(Posttraumatic Stress Disorder (PTSD))
[2,3]: Ըստ Հ. Սելյեի` օրգանիզմի կող
մից դրսևորվող հակազդումների բազ
մազանությունն ուղղված է ստեղծված
պայմաններին հարմարվելուն (օրգա
նիզմի կողմից փոփոխված պայմաննե
րին հարմարման համախտանիշ) [4]:
Կենսաբանական տեսանկյունից` օր
գանիզմը համակարգերի ամբողջու
թյուն է և նրա նոր
մալ կեն
սա
գոր
ծու
նեությունը պայմանավորված է ներքին
միջավայրի (օրգանական) սերտ համա
գործակցությամբ, ինչպես նաև արտա
քին միջավայրի հետ ակտիվ փոխներ
գործությամբ, որում տեղի է ունենում
նրա կենսագործունեությունը: Այս տե
սանկյունից` օրգանիզմի առողջությու
նը, նրա գործունեության արդյունավե

տությունը, միջավայրում անձի լիարժեք
հոգ եբ ան ակ ան անվ տանգ ութ յուն ը
պայմանավորված է օրգանիզմի հոգե
ֆիզիոլոգիական համակարգերի հար
մարման գործընթացների արդյունավե
տությամբ: Հարկ է նշել, որ հարմարումը
անընդհատ գործընթաց է: Հարմարումը
փոփոխվող միջավայրի նկատմամբ
օրգ ան իզմ ի բոլ որ համ ակ արգ եր ի
(կենս աբ ան ակ ան, հոգ եբ ան ակ ան,
ֆիզիկական և այլ) գործառութային
վերակառուցման այնպիսի ակտիվու
թյուն է, ո
րի դեպ
քում նրա հիմ
նա
կան գործառույթների պահպանմամբ
կատարվում են համակարգի կա
ռուցվածքային կապերի, համակար
գությունների «մասնագիտացված»
գործ ուն եո ւթ յան արդ յուն ավ ետ ու
թյանն ուղղված նպատակահարմար
գործառութային փոփոխություններ,
որոնք չխախտելով օրգանիզմի ամ
բողջականությունը», դրսևորում են
փոփոխվող միջավայրին համապա
տասխան ակտիվություն [5,8]: Հար
մարումը կենսաբանական մակարդա
կում օրգանիզմի ամբողջականության
պահպանմանն ուղղված համակարգե
րի ակտիվության բնական գործընթացն
է: Հոգեբանական մակարդակում` այն
գիտակցված, նպատակաուղղված, կա
ռավարվող գործառույթների ակտիվու
թյուն է, որը նաև իրական և հավանա
կան սպառնալիքների պայմաններում
անձի հոգեբանական անվտանգության
պահպանմանն ուղղված հակազդում
ների ամբողջություն է [2,7]: Արտակարգ,
ճգնաժամային իրավիճակներում հոգե
բանական հարմարումը զուգակցվում է
կենսաբանական տեղաշարժերի համա
պատասխան բնութագրերով: Այդ հա
մակարգերի փոփոխության օրինաչա
փությունների ու դրանց կառավարման
մեխանիզմների իմացությունը հնարա
վորություն կստեղծի ճգնաժամային,
արտակարգ պայմաններում ապահովե
լու սովորողների անձի ամբողջականու
թյունն ու հոգեբանական անվտանգու
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թյան գործընթացը:
Արտակարգ, ճգնաժամային իրավի
ճակներում հոգեբանական անվտան
գութ յան ապ ահ ովմ ան հիմն ահ ար
ցը առնչվում է նաև անձի ընդհանուր
և հոգեկան առողջության փաստացի
բնութագրերի հետ: Այս տեսանկյունից`
առաջնային պլան է մղվում սովորող
ների առողջության բնութագրերի ու
սումնասիրումը: Ըստ համաշխարհային
առողջապահական կազմակերպության
(ՀԱԿ) բնորոշման` անձի առողջությունը
բնութագրվում է որպես հիվանդություն
ների ու վնասվածքների (այդ թվում
նաև հոգեկան) բացակայություն, ինչ
պես նաև մարմնական (օրգանական) և
սոցիալական լիարժեք բարեկեցության
վիճակ [7]: Ճգնաժամային, արտակարգ
իրավիճակներում առավել վտանգվում
է մարդու հոգեբանական անվտանգու
թյան զգացումը, հոգեկան առողջության
բնութագրերն արտացոլող հոգեֆիզիո
լոգիական ցուցանիշները: Ըստ ՀԱԿ-ի
բնորոշման` հոգեկան առողջությունը
իր մեջ ընդգրկում է երեք կարևորագույն
բնութագրեր.
ա) արտահայտված հոգեկան խան
գարումների բացակայություն,
բ) պահեստային հնարավորություն
ների չափավոր արտահայտվածություն,
որով անձը կարող է հաղթահարել օր
գանիզմին առաջադրվող դժվարու
թյուններն ու անբարենպաստ հոգեվի
ճակները` պահպանելով օրգանիզմի
հավասարակշռությունն ու ամբողջա
կանությունը,
գ) անձի օրգանիզմի և շրջապատող
միջավայրի միջև հավասարակշռության
վիճակ, անձի և հասարակության միջև
ներդաշնակության զգացում, օբյեկտիվ
իրականության վերաբերյալ իր և ուրիշ
ների պատկերացումների համընկում:
Հոգեկան առողջության բնութագրե
րի այս երեք պահանջների հիմքում ըն
կած է անձի ներդաշնակության, ֆիզի
կական և օրգանական համակարգերի
օպտիմալ զարգացվածության և միջա

վայրի հետ ակտիվ կապերի մեջ մտնելու
ներքին հնարավորությունների առկա
յությունը: Արտակարգ, ճգնաժամային
իրավիճակներում օրգանիզմի և միջա
վայրի միջև գոյություն ունեցող կապերի
խախտման պատճառով վտանգվում են
նրա հոգեբանական անվտանգության,
ընդհանուր և հոգեկան առողջության
վիճակն ապահովող համակարգերի
հիմնական գործառույթները [2,5,8]:
Սովորողների հարմարման գործըն
թացի և անձի հոգեբանական անվտան
գութ յան առ անձն ահ ատկ ութ յունն եր ի
ուսումնասիրությունները պահանջում
են նրանց առողջության, հոգեկան գոր
ծառույթների փոփոխության նկատմամբ
ամբողջական մոտեցում, որում հնարա
վո
րինս հաշ
վի պետք է ա
ռն
վեն հիմ
նախնդրին առնչվող բոլոր գործոնները:
Այս տեսանկյունից` հետազոտության
ընթացքում փորձ է արվում բացահայ
տելու՝
•
սովորողների հարմարման գոր
ծընթացի և հոգեբանական անվտան
գութ յան բնութ ագր եր ի դրսև որմ ան
դինամիկայի յուրահատկությունները,
հուզական վիճակների արտահայտվա
ծության առանձնահատուկ դրսևորում
ները.
•
սովորողների միջավայրի, հա
սակակիցների, ծնողների և ուսուցիչ
ների հետ փոխհարաբերությունների ու
դրանցում դրսևորվող անձնային հատ
կանիշների ձևափոխումները.
•
հ արմ արմ ան գործ ընթ աց ում
սով որ ողն եր ի հոգ եբ ան ակ ան ան
վտանգ ութ յան ենթ ահ ամ ակ արգ եր ի
գործ առ ութ ային փոփ ոխ ութ յունն եր ի
առանձնահատկությունները.
•
ճգնաժամային պայմաններում
սովորողների ընդհանուր և հոգեկան
առողջության, առողջ ապրելակերպի,
նրանց հոգեհիգիենայի արդյունավետ
կազմակերպման գործընթացում ան
ձնային հատկանիշների փոփոխության
առանձնահատկությունները:
Ճգնաժամային պայմաններում սովո
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րողների հոգեբանական անվտանգության և հարմարման գործընթացների
ուսումնասիրություններում որպես ընթացիկ խնդիրներ` կարևորվել են նաև
նրանց նկատմամբ իրականացվող դիտումներն ու նախնական ախտորոշիչ
հարցազրույցները:
Հետազոտական ճանապարհով բացահայտվել են սովորողների հոգեբանական անվտանգության խաթարման
սոցիալ-հոգեբանական դետերմինանտները, ագրեսիվության մակարդակի, միջանձնային փոխհարաբերությունների,
ծնողների վերաբերյալ նրանց կարծիքի
(ADOR մեթոդ), անձի հաղորդակցական
դիրքորոշումների, հավակնությունների
մակարդակի և ինքնագնահատականի
դրսևորման առանձնահատկությունները:
Աշխատանքների նմանատիպ կազմակերպումը կարևոր հիմք է հանդիսանում սովորողների հետագա գործու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան
ապահովման, ինչպես նաև նրանց անձի
ներդաշնակ զարգացման համար:
Հե տա զո տու թյան հա մա կազ մում
ընդգրկվել են 11-17 տարեկան 120 դպրոցականներ, և ՀՀ տարբեր ԲՈՒՀ-երում
սովորող 60 ուսանողներ: Ուսանողներից 20-ը հանդիսացել են ՀՀ սահմանամերձ շրջանների բնակիչներ: Դպրոցա-

կանները բաժանվել են երկու խմբերի`
1-ին խմբում ընդգրկվել են 11-14, 2-րդ
խմբում` 15-17 տարեկանները: Ուսանողների 2 խմբերում ընդգրկվել են սահմանամերձ շրջաններում ապրող 15 տղաներ և 15 աղջիկներ, ինչպես նաև ՀՀ
տարբեր շրջաններում ապրող 30 ուսանողներ: Հետազոտվող բոլոր խմբերում
ներառվել են հավասար քանակությամբ
տղաներ և աղջիկներ:
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի
վերլուծությունը հնարավորություն է
տվել բացահայտելու մի շարք օրինաչափություններ: Այսպես` սոցիալական
տագնապի պայմաններում ապրող սովորողների միջանձնային հարաբերությունների հետազոտման արդյունքում
բացահայտվել է ագրեսիվ դեռահասների վարքային հակադիր դրսևորումնե րի մի ա ժա մա նա կյա ար տա հայտվածություն, որը արտահայտվում է
եսասիրության ու ալտրուիզմի, ավտորիտարիզմի ու ենթարկվողության,
կասկածամտության ու կախվածության
դրսևորումներով: Արդյունքների այսպիսի բազմազանությունը վկայում է
դեռահասների ներքին կոնֆլիկտայնության, սեփական «ես»-ի ու արժեքների
նկատմամբ նրանց հակադիր պատկերացումների մասին:
(գծապատկեր թիվ 1)
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Թիվ 1 գծապատկերի և թիվ 1 աղյու
սակի ցուցանիշներում նշված են սո
վորողների անձնային հատկանիշների
չափումներից ստացված հանրագու
մար ային արդ յունքն եր ի տոկ ոս ային
արտահայտվածությունը և ագրեսի
այի միջև եղած կապը՝ ըստ Սպիրմենի
սանդղակի: Վերլուծությունները ցույց
են տալիս, որ սովորողների ագրեսիայի
բարձր մակարդակի և «կեղծ» ալտրու
իզմի, ինչպես նաև կասկածամտության
միջև գոյություն ունի ակտիվ, փոխկա
պակցվածության կապ:
աղյուսակ թիվ 1
ագրեսիվության բարձր մակարդակ
կասկածամտություն

rs= 0.727

«կեղծ» ալտրու իզմ

rs= 0.645

կախվածություն

rs= 0.375

Հետազոտության արդյունքների ու
վիճակագրական տվյալների վերլու
ծությունը հնարավորություն են տալիս
եզրակացնելու, որ սոցիալական լար
վածության պայմաններում ագրեսիայի
բարձր մակարդակն ուղիղ համեմատա
կան է դեռահասների խմբում գտնվող
սովորողների համարժեք սոցիալական
ընկալման հնարավորություններին, հա
մաձայն որի` որքան մեծ է դեռահասնե
րի ագրեսիայի մակարդակը, այնքան
ցածր է նրանց կողմից իրականության
օբյեկտիվ ընկալման և գնահատման
կարողությունը, միջավայրի հարաբե
րությունների նկատմամբ հանդուրժո
ղականությունը:
Այնուհետև համեմատվել են դե
ռահասների ոչ համարժեք ինքնագ
նահ ատ ակ ան ի, հավ ակն ութ յունն եր ի
մակարդակի և ագրեսիայի կապի բա
ցահայտման չափումների արդյունքնե
րը: Այսպես` ագրեսիայի բարձր մակար
դակ ունեցող դեռահասների խմբում
նկատվում է ցածր ինքնագնահատակա
նի միտում գրեթե բոլոր սանդղակների
ցուցանիշներում հատկապես հեղինա

կության և ինքնավստահության սանդ
ղակներում. բացառություն է կազմում
բնավորությունը: Հետազոտվողների
խմբերում բնավորությունը, նրանց կող
մից գնահատվելով սանդղակի միջին և
նույնիսկ բարձր մակարդակներում, վկա
յում է այն մասին, որ ագրեսիայի բարձր
մակարդակ ունեցող դեռահասները չեն
կարողանում գիտակցել և օբյեկտիվո
րեն գնահատել իրենց ագրեսիվության
բնութագրերը: Նրանց կարծիքով` դա
նույնիսկ իրենց միջավայրում ընդուն
վող վարքի լավագույն տարբերակներից
մեկն է: Դեռահասների ցածր ինքնագ
նահատականը զուգակցվում է հավակ
նությունների բարձր մակարդակի հետ,
որն ինքնին ներքին հակամարտության
կոնֆլիկտայնության արդյունք է: Հա
վակնությունների բարձր մակարդակ է
նկատվում նաև 15-17 տարեկան պատա
նիների մոտ, որը սակայն չի ուղեկցվում
ցածր ինքնագնահատականով:
Ս ով որ ողն եր ի հաղ որդ ակց ակ ան
դիրքորոշման չափումների արդյունքում
ԲՈւՀ–երում սովորող ուսանողները կա
րողանում են հնարավորինս օբյեկտի
վորեն գնահատել իրենց հետ տեղի
ունեցող ներքին ու վարքագծում արտա
ցոլվող փոփոխությունների բնութագ
րերը: Մինչդեռ սահմանամերձ գոտում
ապրող ուսանող աղջիկների 48%-ը
իրենց բնութագրում են որպես «սահ
մանափակ մեծահասակ», իսկ 45%-ը`
«կոնֆլիկտային մեծահասակ»: Ուսանող
աղջիկների 93%-ի մոտ առկա է «ձևա
կան ծնող» միտումը:
Ծնողների վերաբերյալ դեռահասնե
րի և ուսանողների կարծիքը պարզա
բանող մեթոդիկայի («ADOR») արդյունք
ների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ
դեռահասները իրենց ծնողների վերա
բերմունքը գնահատում են որպես դի
րեկտիվ, թշնամական, դիտարկվում են
նաև սեռային տարբերություններ: Իրենց
մայրերին գնահատելիս տղաների ցու
ցանիշներում գերակշռում է թշնամանքն
ու ավտորիտարությունը:
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(գծապատկեր թիվ 2)

Թիվ 2 գծապատկերների արդյունքների վերլուծությունները ցույց են տալիս որոշ օրինաչափությունների առկայություն: Այսպես` տղաների նկատմամբ
մոր թշնամությունն արտահայտվում է
միջանձնային փոխհարաբերություններում մոր կողմից դրսևորված ագրեսիվության և չափազանց խստության մեջ:
Մայրերի համար տղաներն ընկալվում են
որպես մրցակից, որին անհրաժեշտ է ճնշել` սեփական կարևորությունը հաստատելու համար: Հետազոտության ավտորիտարության սանդղակը ցույց է տալիս,
որ որդիների հետ իրենց փոխհարաբերություններում մայրերի ինքնուրույնությունն ընկալվում է որպես իշխանության
միանշանակ թելադրանք: Դիտարկվում
է նաև համոզմունք, որ մայրերը իրենց
չեն ընկալում որպես ինքնուրույն անձ,
որ դեռահասները ունեն իրենց սեփական մտքերը, զգացմունքները, պատկերացումները: Մայրերը ներկայանում են
որպես «կույր» իշխանություն, ուժ, որին
պետք է ենթարկվել:
Հայրերի նկատմամբ տղաների գնահա տա կա նի ցու ցա նիշ նե րի քն նարկումները ցույց են տալիս, որ այստեղ
ևս գերակշռում է ավտորիտարության
սանդղակը: Ըստ հայրերի կարծիքի`
որդին պետք է ամեն ինչ իմանա ինքնուրույն: Աղջիկների գնահատականը
մոր նկատմամբ ցուցանիշներում գերակշռում են դիրեկտիվության, ավտորիտարության սանդղակները:

Մայրերին դիրեկտիվ գնահատող
աղջիկներն ընդգծում են նրանց կողմից դրսևորվող խիստ և դաժան հսկողությունը, ամեն ինչում իրենց նկատմամբ անհարկի միջամտություններն ու
արարքների նկատմամբ բացասական
գնահատականները, որոնք գերադասում են խիստ պատիժը` համոզված
լինելով իրենց արարքների ու գնահատականների ճշմարտացիության ու արդարության մեջ: Ավտորիտարության
սանդղակի ցուցանիշներում դեռահասների կարծիքով մայրերը գրեթե հոգ չեն
տանում իրենց նկատմամբ, չեն կիսում
նրանց զգացմունքները և ապրումները:
Այսպիսի հարաբերություններում գերակշռում է օտարացումը:
Հայրերի նկատմամբ աղջիկ դեռահաս նե րի գնա հա տա կան նե րում գերակշռում են ավտորիտարության և
թշնամանքի սանդղակները: Հոր վերաբերմունքը գնահատելով թշնամական`
աղջիկ դեռահասների մոտ նկատվում
է հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռուց ման
այնպիսի ոճ, որը տանում է հայրերի և
դուստրերի միջև հուզական կապերի
խախտման, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է լարվածության աճի և դեռահասի հոգեկան վիճակի ու վարքագծի անկայունության: Հայրերին գնահատելով
ավտոնոմ` դեռահաս աղջիկները նրանց
ընդունում են որպես մարդու, ում հետ
հնարավոր չէ համագործակցել կամ բանակցել: Դեռահասների ագրեսիվությու-
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նը հանդիսանում է որպես ստեղծված
փոխհարաբերություններում հարմար
մանն ուղղված պաշտպանական հա
կազդում սեփական անձը հաստատե
լու, իր իրավունքներն ու ազատությունն
ընդգծելու համար:
Հետ ազ ոտ ութ յան արդ յունքն եր ի
վերլուծությունը հնարավորություն է
տալիս եզրակացնելու, որ դեռահասնե
րի և ծնողների փոխհարաբերություն
ներում դիտարկվում է հոգեբանական
անջրպետ, որն իր հերթին արգելում է
մտերմիկ, հուզական կապերի զարգա
ցումը, ինչը հանգեցնում է փոխադարձ
անվստահության, դեռահասների հիմ
նախնդիրներին ծնողների անտեղյա
կության, դեռահասների օտարացման,
հոգեբանական անվտանգության կորս
տի զգացման խորացման:
Հետ ազ ոտ ութ յան արդ յունքն եր ի
վերլուծությունը ցույց է տալիս նաև, որ
սոցիալական տագնապի պայմաննե
րում ապրող դեռահասների անձնային
որ ակն եր ի հենք ային բաղ ադր ամ ա
սերի ձևավորման գործընթացը, որ
պես օրինաչափություն, վտանգված է:

Դիտարկվող հակազդումները, որոնք
ուղղված են կյանքի ամենատարբեր
իր ավ իճ ակն եր ի, դժվ ար ութ յունն եր ի,
կենսագործունեության տարբեր պայ
մանների, ինչպես նաև միջանձնային
փոխհարաբերություններում կոնֆլիկտ
ների հաղթահարմանը, բնութագրում են
նաև սովորողների հոգեբանական ան
վտանգության պահպանմանն ուղղված
գիտակցված ու չգիտակցված մոտիվնե
րի առանձնահատկությունները ( (: Ել
նելով հետազոտության արդյունքներում
դիտարկվող բացասական երևույթների
արտ ահ այտվ ած ութ յան վտանգ ավ որ
միտումներ ունեցող բնութագրերից,
միջանձնային հարաբերություններում
դրսևորվող անձնային հակասական
որակներից՝ կարող ենք եզրակացնել, որ
հոգեբանական անվտանգության պահ
պանման գործընթացը շարունակական
է, դինամիկ, և միևնույն ժամանակ այն
ընթանում է սովորողների հարմարման
ակտիվ գործընթացին զուգահեռ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ԱՐՏՅՈՄ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան,
ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ

ՇՓՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔ
Հոդվածում խոսվում է շփման մասին՝
որպես անձի բազային պահանջմունք:
Տրվում է շփման սահմանումը, առանձ
նացվում նրա տիպերը, ֆունկցիաները և
տեսակները: Ադրադարձ է կատարվում
շփման գաղափարի առաջացմանը փոքր
պատմական էքսկուրսի տեսքով, ինչպես
նաև մեծ ուշադրություն է դարձվում աշ
խարհի հեղինակավոր մասնագետների
կարծիքներին: Դիտարկվում և վերլուծ
վում են նրանց կողմից առաջ քաշված
հակասական գաղափարները:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ փսևդո-համապատաս
խանող, ասիմետրիկ-համապատասխա
նող, ռեակտիվ-համապատասխանող,
փոխադարձ-համապատասխանող, ֆոր
մալ-դերային, աշխարհիկ շփում:
Մեր օրերում շփումն իր ավանդական
իմաստով սկսում է աստիճանաբար դուրս
մղվել կենցաղից. մարդ – մարդ շփումն իր
տեղը գնալով զիջում է մարդ - տեխնի
կա հարաբերություններին, ինչի արդյուն
քում մարդկանց միջև անձնական շփումը
խիստ պակասում է: Մարդիկ իրար հետ
շփվում են հեռախոսների, սոցիալական
ցանցերի և այլ հեռակոմունիկացիոն մի
ջոցներով: Արդյունքում թվում է, որ շփ
վում ենք իրար հետ, սակայն իրականում
շփման պահանջմունքը մեզանում մնում
է չբավարարված, ինչը, բնականաբար,
չի կարող չանդրադառնալ մեր հոգեկան
աշխարհի, արժեհամակարգի միմյանց
ընկալելու և մեզ՝ շրջապատում մատու
ցելու, այսինքն՝ ընդհանուր առմամբ մեր
վարքի վրա: Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկա
յացնում շփումը, կամ ի՞նչու է այն մեզ հա
մար այդքան կարևոր:
Նախ պետք է տալ այս գաղափարի

սահմանումը, որից հետո միայն անդրա
դառնալ նրա` անձի հոգեբանության վրա
թողած ազդեցությանը: Հոգեբանության
մեջ շփումը բնորոշվում է որպես երկու
և ավելի մարդկանց փոխգործունեու
թյուն, որոնց միջև տեղի է ունենում ճա
նաչողական կամ աֆեկտիվ-գնահատո
ղական (հուզական-գնահատողական)
բնույթի տեղեկատվության փոխանա
կում [1, էջ 232]:
Կատարենք մի փոքր պատմական
էքսկուրս. շփումը որպես հոգեբանական
խնդիր սկսեց ձևավորվել 20-րդ դարի
20-30-ական թվականներին. հիշյալ ժա
մանակահատվածում այդ խնդրի ձևա
վորման աշխատանքները զուգահեռա
բար կատարվում էին աշխարհի գրեթե
բոլոր աշխարհամասերում: Այս խնդրի
լուսաբանման առաջին փորձառուներից
էր ռուս հայտնի հոգեբան, Ռուսաստա
նում ռեֆլեքսոլոգիայի հիմնադիր Վ.Մ.
Բեխտերյևը, ով գրել է, որ շփումը ծա
ռայում է որպես մարդկանց` խմբերում
միավորելու մեխանիզմ և անձի սոցիա
լականացման պայման: Նա տարանջա
տել է շփման երկու յուրահատուկ տիպ`
ներշնչում և ընդօրինակում [2, էջ 8]:
Վ.Մ. Բեխտերյևը շփման ժամանակ մի
մարդու` մյուսի վրա ազդելու գործըն
թացում առանձնահատուկ դեր է հատ
կացրել գաղափարների, զգացմունք
ների և զգացումների անգիտակցական
ներշնչմանն առանց համոզմունքների և
ապացույցների տրամաբանական ձևերի
[3, էջ 16-21]: Շփման մնացյալ տիպերին
կանդրադառնանք ներքոշարադրյալում,
սակայն մինչ այդ, ավելի հասկանալի
լինելու համար, հիշատակենք շփման մի
քանի սահմանումներ:
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Հոգեբան Ա. Վոլկովան իր «Շփման
հոգեբանություն» գրքում տալիս է հետ
ևյալ սահամանումը. «Շփումը – բարդ և
բազմակողմանի գործընթաց է, որը նույն
ժամանակահատվածում կարող է հան
դես գալ և´ որպես մարդկանց` միմյանց
հանդեպ հարաբերության գործընթաց,
և´ որպես միմյանց վրա ազդեցության
գործընթաց, և´ որպես միմյանց փոխա
դարձ հասկանալու, միմյանց ապրում
ները կիսող գործընթաց»: Նա նշում է,
որ հոգեբանության մեջ բացակայում է
շփման ընդունված միասնական սահ
մանումը: Որպես կանոն՝ տրվում է նկա
րագրող սահմանում, որը մատնանշում
է հիմնականում շփման կողմերը կամ
ֆունկցիաները [4, էջ 50-51]:
Շփումը կարելի է դիտարկել որպես
կոմունիկացիա, սուբյեկտների փոխգոր
ծակցության յուրահատուկ ձև կամ գոր
ծունեություն: Գաղտնիք չէ, որ անգլալե
զու մշակույթում «շփում» բառ գոյություն
չունի, դրան փոխարինում է «կոմու
նիկացիա» բառը: Այդ իսկ պատճառով
արևմտյան հրապարակումներում խոս
վում է միայն կոմունիկատիվ գործըն
թացների մասին, որի հետևանքով մեզ
մոտ կարող է առաջանալ «շփում» և «կո
մունիկացիա» բառերի հոմանիշ լինելու
միտքը: Ռուս հոգեբան Վ.Ի. Ֆեֆելովան
իր աշխատություններից մեկում նշում է,
որ «շփում» բառի մեջ ներդրված է ավե
լի անձնական, զրուցակիցների հոգևոր
կապ, իսկ «կոմունիկացիան» ենթադ
րում է ավելի գործնական, սուբյեկտնե
րի փոխգործակցության ռացիոնալ գա
ղափարական ուղղվածություն [5, էջ 34]:
Նա ենթադրում է, որ վերոհիշյալ երկու
գաղափարների փոխհարաբերությունը
տարբեր է, մասնավորապես` ընդհանու
րի հարաբերություն (կումունիկացիա) և
մասնավորի հարաբերություն (շփում):
Ոչ միշտ են կոմունիկացիաների տե
սակները հանդիսանում շփում, սակայն
ցանկացած շփում հանդիսանում է կո
մունիկացիայի մասնավոր ձև: Կոմունի
կացիա ասելով` հասկանում ենք երկու

համակարգերի համագործակցություն,
որի ընթացքում մի համակարգից մյուսին
փոխանցվում է տեղեկատվություն կրող
ազդանշան: Կոմունիկացիան բնորոշ է
և´ տեխնիկական համակարգերին, և´
մարդ-տեխնիկա փոխհարաբերությանը,
և´ մարդկանց փոխհարաբերությանը:
Վերջին տեսակը վերաբերում է շփմանը:
Անդր ադ առն անք շփմ ան ը՝ որ
պես սուբյեկտների փոխգործակցու
թյան յուրահատուկ ձևի: Հաճախ շփու
մը հասկացվում է որպես սուբյեկտների
փոխգործակցություն: Բ.Ֆ. Լոմովը դի
տարկում է շփումը որպես մարդու` այլ
անձանց հետ փոխգործակցության ձև: Ոչ
անմիջական կենդանի շփումը ենթադ
րում է, համաձայն Կ.Ս. Ստանիսլավսկու
խոսքերի, «հանդիպակաց հոսանք»: Նրա
յուրաքանչյուր ակտում շփվող մարդ
կանց գործողությունները միավորված
են նոր որակներ ունեցող (համեմատած
մասնակիցներից յուրաքանչյուրի առան
ձին գործողությունների հետ) ինչ-որ ամ
բողջության մեջ: Շփման «միավոր» են
հանդիսանում դիրքորոշումների, պատ
կերացումների, տեսակետների փոխհա
րաբերություններն արտահայտող ինք
նատիպ ցիկլերը, որոնք շատ ինքնատիպ
ուղիղ և անուղղակի փոխակերպվում են
շրջանառվող տեղեկատվության հոս
քում: Այսպիսով` շփման կատեգորիան
ընդգրկում է հարաբերությունների հա
տուկ դաս, մասնավորապես` «սուբյեկտսուբյեկտ» փոխհարաբերությունը: Այդ
փոխհարաբերությունների վերլուծու
թյան արդյունքում բացահայտվում են ոչ
թե այս կամ այն սուբյեկտի գործողությու
նը կամ իրար նկատմամբ ազդեցությու
նը, այլ իրենց փոխհարաբերությունների
գործընթացը, որում հայտնաբերվում է
օժանդակություն (կամ հակազդեցու
թյուն), համաձայնություն (կամ հակա
սություն) և այլն [6, էջ 249]: Սակայն կան
հոգեբաններ, որոնք յուրովի են մոտե
նում շփմանը և փոխգործակցությանը`
դիտարկելով վերջինս միայն որպես շփ
ման կողմերից մեկը:
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Ռուս սոցիալ ական հոգեբան և սոցիո
լոգ Գ.Մ. Անդրեևան շփման մեջ առանձ
նացնում է պերցեպտիվ, կոմունիկատիվ
և ինտերակտիվ երեք փոխկապակց
ված կողմեր: Շփման պերցեպտիվ կող
մը կազմված է զրուցակիցների` իրար
ընկալումից և այդ հիմքի վրա փոխըմ
բռնման հաստատումից, կոմունիկատիվ
կողմը` զրուցակիցների միջև տեղեկատ
վության փոխանակումից, իսկ ինտերակ
տիվ կողմը` զրուցակիցների միջև փոխ
գործակցության կազմակերպումից: Այս
գաղափարի հեղինակը պնդում է, որ հի
շյալ կողմերն իրական շփման ժամանակ
արտահայտվում են միասին այս կամ այն
աստիճանի ընդգծվածությամբ: Շփման
կողմերի առանձնացումը հնարավոր
է միայն որպես վերլուծության հնարք,
որքան էլ ջանանք առանձնացնել «մա
քուր» կոմունիկացիա առանց ընկալման
և փոխգործակցության, կամ «մաքուր»
ընկալում [7, էջ 64-90]:
Կլինիկական հոգեբան Էդվարդ Է.
Ջոունսը և հոգեվերլուծաբան Հարոլդ Բ.
Ջերարդը, հիմք ընդունելով միմյանց հա
կազդումերի համապատասխանության
գաղափարը, առանձնացրել են փոխգոր
ծակացության 4 տիպեր`
•
փսևդո-համապատասխանող.
•
ասիմետրիկ-համապատասխա
նող.
•
ռեակտիվ-համապատասխանող.
•
փոխադարձ-համապատասխա
նող:
Հակիրճ անդրադառնանք վերոհիշյալ
տիպերից յուրաքանչյուրին. փսևդո-հա
մապատասխանող կոչվում է այն փոխ
գործակցությունը, երբ զրուցակիցներից
ոչ մեկը ուշադրություն չի դարձնում դի
մացինին` բացառելով խոսելու ժամանա
կի հարցը: Այդպիսի օրինակ է հանդիսա
նում խաղերի ժամանակ միասնական
ծիսակարգերի կատարումը, ինչպիսիք
են՝ հանդիպումը, բաժանումը, ողջունու
մը, պաշտոնական արարողությունների
ժամանակ փոխգործակցությունը:
Աս իմ ետր իկ-համ ապ ատ ասխ ան ող

փոխգործակցության ժամանակ մաս
նակիցներից մեկն է ունենում գործո
ղությունների պլան, այն դեպքում, երբ
մյուս մասնակիցը կարող է միայն ար
ձագանքել դիմացինի գործողություն
ներին՝ ունենալով սեփական նախա
ձեռնությունները իրականացնելու խիստ
սահմանափակ հնարավորություններ:
Այսպիսի օրինակ կարող է հանդիսանալ
դասավանդումը, հարցազրույցը:
Ռեակտիվ – համապատասխանող
փոխգործակցությունն ենթադրում է, որ
մասնակիցներից յուրաքանչյուրն ար
ձագանքում է միայն դիմացինի վերջին
գործողությանը՝ չունենալով փոխգոր
ծակցության սեփական պլան, ինչպես
դա լինում է ոչ կապակցված, անկանոն
զրույցների ժամանակ, երբ զրուցակից
նե
րը մի թե
մայից ան
ցնում են մեկ ու
րիշի: Այսպիսի փոխգործակցությունը
սահմանափակ է հասարակության մեջ
ընդունված ընդհանուր և մասնավոր
կանոններով, որը թելադրում է տվյալ
իրավիճակը: Վերը շարադրածից կարող
ենք ասել, որ մարզադահլիճում «ռեակ
տիվ» զրույցը տարբերվում է քաղաքա
կան ակումբում տեղի ունեցող «ռեակ
տիվ» զրույցից:
Փոխ ադ արձ-համ ապ ատ ասխ ան ող
փոխգործակցությունն ենթադրում է
մասնակիցների մոտ առկա նպատակ և
պլան, ինչպես նաև միմյանց գործողու
թյունների հանդեպ արձագանք: Այսպի
սի օրինակ են հանդիսանում բանակցու
թյունները կամ գիտական բանավեճերը:
Ամերիկյան հոգեբաններ Ստեյնբերգը
և Միլլերը վերլուծել են փոխգործակցու
թյունը նույն դիրքերից՝ մասնակիցնե
րի համար առանձնացնելով երկու հիմ
նական հնարավոր կողմնորոշումներ՝
հսկողության և հասկացողության: Հս
կողության կողմնորոշումը ենթադրում
է իրավիճակի և դիմացինների վարքի
հսկողության, կառավարման ձգտում,
իսկ հասկացողության կողմնորոշումն
իր մեջ ներառում է ուրիշների վարքը և
իրավիճակը հասկանալու ձգտում: Հե
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ղինակները մատնանշում են, որ վերո
հիշյալ երկու կողմնորոշումները շատ
հաճախ գոյակցում են, կարող են հատ
վել, նրանց միջև սահմաններ չկան: Այս
երկու կողմնորոշումների առանձնացման
վերլուծությունը թույլ է տալիս շոշափել
շփման որոշակի հետաքրքիր օրինաչա
փություններ: Այդպիսով՝ «հսկողները»
և «հասկացողները» զրույցի ժամանակ
ունենում են խոսելու և լռելու ամբող
ջովին տարբեր ռազմավարություններ.
«հսկողները» հաճախ խոսում են ավելի
շատ, քան այլ զրուցակիցները, նրանք,
կարծեք թե, փորձում են մոնոպոլիզաց
նել ազդեցությունը, ամբողջովին կապել
այն իրենց թեմաների և նպատակների
հետ, իսկ «հասկացողները» սովորաբար
լռում են, լսում են, դիտում են, փորձում
են հասկանալ [8, էջ 157-159]:
Շփումը որպես գործունեություն. Բ.Ֆ.
Լո
մո
վը գրում է, որ լայն տա
րա
ծում է
գտել շփումը որպես գործունեություն
արտահայտությունը: Շփումը դիտարկ
վում է որպես «գործունեության ձևերից»
մեկը, որպես «շփման գործունեություն»,
«կ ոմ ուն իկ ատ իվ գործ ուն եո ւթ յուն»:
Մասնավորապես՝ հաճախ նրան սահմա
նում են ոչ թե որպես գործունության, այլ
որպես «գործունեության պայմանի» կամ
որպես նրա « գործունեության կողմի»
[5, էջ`245]: Հայտնի հոգեբան և լինգվիստ
Ա.Ա. Լեոնտևը գտնում է, որ շփումը գոր
ծունեության հատուկ տեսակ է և հան
դես է գալիս որպես կոմպոնենտ, բաղ
կացուցիչ մաս (միաժամանակ պայման)
այլ ոչ կոմունիկատիվ գործունեության:
Այս գաղափարները կիսել են Ա.Վ. Մուդ
րիկը, Վ.Մ. Ցելույկոն և այլք, ինչպես նաև
հակադարձել են մի շարք հոգեբաններ՝
Լ.Մ. Արխագելսկին, Դ.Ի. Դուբրովսկին,
Վ.Գ.Աֆանասևը և այլք [9, էջ 19]:
Շփումն առավել ամբողջական բնու
թագրելու համար դիտարկենք նրա տի
պերը: Ամենաընդհանուր դասակարգումը
հանդիսանում է անմիջական և միջնոր
դավորված շփումը. անմիջական՝ առանց
միջնորդների ուղիղ շփում, միջնորդա

վորված՝ եթե այն պայմանավորված է
արտաքին գործոններով: Դա կարող
է լինել նախորդող սերունդների փոր
ձը, զանգվածային կոմունիկացիաների
տեխնիկական միջոցները: Մենք ապրում
ենք հասարակության մեջ և մեզանից յու
րաքանչյուրը կատարում է բազմաթիվ
ֆունկցիաներ` ծառայողական (պետ, են
թակա, ուսանող, բժիշկ, դատավոր), ըն
տանեկան (մայր, հայր, ամուսին, կին,
դուստր, որդի, եղբայր) և այլն:
Սոցիալական ֆունկցիաներով պայ
մանավորված շփումը կանոնակարգված
է ինչպես բովանդակությամբ, այնպես էլ
ձևով: Այդպիսի շփումն անվանում են
ֆորմալ: Այս դեպքում զրուցակիցները
կարող են միմյանց մասին ոչինչ չիմա
նալ, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը
չկա. զրուցակցի անձն իմանալու փոխա
րեն վերլուծում են նրա սոցիալական դե
րի մասին տեղեկատվությունը: Ֆորմալ
շփմանը հակառակ գոյություն ունի ոչ
ֆորմալ շփումը: Դա ավելի շատ հագե
ցած է անձնական իմաստով, պայմանա
վորված է այնպիսի անձնական հարա
բերություններով, որոնք հաստատվել են
զրուցակիցների միջև: Ոչ ֆորմալ շփման
բարձր ձևն ընկերությունն է [10, էջ 15-16]:
Կախված շփման ժամանակ օգտա
գործվող տեխնիկաներից և նպատակ
ներից կարելի է առանձնացնել հետևյալ
տիպերը.
ա. Ֆորմալ-դերային շփում. կանոնա
կարգված է և՛ պարունակությունը, և՛
շփման միջոցները զրուցակիցների սոցի
ալական դերերով՝ հսկիչ և գնացքի ուղ
ևոր, ոստիկան և օրինախախտ, հոգեբան
և հաճախորդ:
բ. Աշխարհիկ շփում. որոշվում է ֆոր
մալ ջերմությամբ: Յուրահատկությունն
այն է, որ մար
դիկ գրե
թե չեն շփ
վում,
խոսում են ոչ թե այն, ինչ մտածում են,
այլ այն, թե ինչ է պետք ասել նմանատիպ
իրավիճակներում: Մարդկանց կարծիք
ները այս կամ այն հարցի շուրջ չունեն ոչ
մի նշանակություն և չեն որոշում կոմու
նիկացիաների բնույթը: Աշխարհիկ շփու
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մը կրում է ծիսակարգային բնույթ:
գ. «Դիմակների կոնտակտ». ֆորմալ
շփում, որի ընթացքում բացակայում է
հասկանալու և զրուցակցի անձնային
առանձնահատկությունները հաշվի առ
նելու ձգտումը: Շփման այս գործընթա
ցում օգտագոծվում են քաղաքավարու
թյան, խստության, անտարբերության,
մասնակցության և այլ դիմակներ, այ
սինքն՝ դեմքի արտահայտություն, ժես
տեր, ստանդարտ արտահայտություն
ներ, ո
րոնք թույլ են տա
լիս քո
ղար
կել
զրուցակցի հանդեպ վերաբերմունքը:
Որոշ դեպքերում դիմակների կոնտակտն
անհրաժեշտ է, որպեսզի անձը չունենա
անձնական շփում դիմացի հետ:
դ. Միջանձնային հոգևոր շփումը.
մարդկանց միջև բացահայտում է անձի
խորքային համակարգը: Հոգևոր շփումը
բնու
թագր
վում է մարդ
կանց միջև փո
խըմբռնումով, իսկ նրա հիմքում ընկած
է զրուցակցի հանդեպ վստահությունը:
ե. Մանիպուլյատիվ շփում. ուղղված
է զրուցակցից միակողմանի օգուտ քա
ղելուն՝ օգտագործելով ազդեցության
մանիպուլյատիվ տեխնիկաներ`շողոքոր
թություն, սուտ, ուժի, թուլության, բարու
թյան ցուցադրություն, ահաբեկում զրու
ցակ
ցի վրա՝ կախ
ված նրա ան
ձնային
հատկանիշներից:
զ. Գործնական շփում. ուղղված է
մարդկանց ջանքերի համախմբմանը
և համաձայնեցմանը՝ ընդհանուր ար
դյունքի հասնելու և հարաբերություն
ների կարգավորման նպատակով [11, էջ
634-635]:
Ձեզ մոտ կարող է հարց ձագել, թե որն
է շփման ֆունկցիան: Նշեմ, որ շփման
ֆունկցիա ասելով՝ հասկանում են այն
դերերն ու խնդիրները, որոնք ստանձ
նում է շփումը մարդու կենցաղում: Շփ
ման ֆունկցիաները բազմազան են և
գոյություն ունեն դասակարգման տար
բեր հիմքեր: Դասակարգման ընդունված
հիմքերից են շփման փոխկապակցված
երեք կողմերը կամ բնութագրերը.
ա. պերցեպտիվ՝ շփման ընթացքում

մարդկանց՝ միմյանց ընկալելու և հաս
կանալու գործընթաց,
բ. տեղեկատվական՝ տեղեկատվու
թյան փոխանակման գործընթաց,
գ. ինտերակտիվ՝ շփման ընթացքում
փոխգործողության գործընթաց:
Վերոհիշյալին համապատասխան՝
առանձնացվում են աֆեկտիվ-կոմունի
կատիվ, տեղեկատվական կոմունիկա
տիվ և կանոնավոր – կոմունիկատիվ
շփման ֆունկցիաներ.
1. աֆեկտիվ-կոմունիկատիվ (պեր
ցեպտիվ) ֆունկցիայի հիմքում ընկած
է դիմացինին ընկալելը և հասկանալը,
որն ուղղված է մարդու հոգեկան ոլորտի
կարգավորմանը, քանի որ շփումը հան
դիսանում է մարդու հուզական վիճակի
կարևոր դետերմինանտ: Անձի հուզական
յուրահատկությունների ամբողջ սպեկտ
րը առաջանում և զարգանում է մարդ
կանց շփման ժամանակ. կատարվում է
կամ հուզական վիճակների մոտեցում,
կամ բևեռացում, փոխադարձ ուժեղա
ցում կամ թուլացում:
2. տեղեկատվական – կոմունիկատիվ
ֆունկցիան երկու անհատների միջև
ցանկացած ձևի տեղեկատվության փո
խանակումն է: Մարդկային շփման ժա
մանակ տեղեկատվության փոխանա
կումն ունի իր առանձնահատկությունը.
կատարվում է երկու անհատների միջև,
որոնցից յուրաքանչյուրը հանդիսանում
է ակտիվ սուբյեկտ. նա անպայման են
թադրում է զրուցակիցների մտքերի,
զգացմունքների և վարքի փոխգործակ
ցություն:
3. կանոնավոր – կոմունիկատիվ (ին
տեր ակտ իվ) ֆունկց իա ն մարդկ անց
փոխգործակցության ընթացքում միաս
նական գործունեության ժամանակ վար
քի կարգավորումն է և անմիջական կազ
մակերպումը: Այդ գործընթացում մարդը
կարող է ազդել մոտիվների, ծրագրերի,
նպատակների, գործողությունների կա
տարման և հսկողության, որոշումների
ընդունման վրա, այսինքն՝ իր զրուցակ
ցի գործողությունների ամբողջ պարու
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նակության վրա, այդ թվում փոխադարձ
ստիմուլյացիայի և վարքի կորեկցիայի
վրա [12, էջ 126-127]:
Կարծում ենք, որ այս ամենից զատ,
շատ կարևոր է հասկանալ շփման նպա
տակը: Վերջինս կարող է լինել ֆունկցի
ոնալ և օբյեկտային: Շփման ֆունկցիո
նալ նպատակ կարող են հանդիսանալ՝
•
այլ մարդու օգնություն ցույց
տալը.
•
օգնության ստացումը.
•
զրուցակցի, համատեղ խաղի
մասնակցի, գործընկերոջ փնտրումը.
•
անձի փնտրումը, որը կարող է
հասկանալ, կարեկցել, գովել.
•
ինքնաարտահայտումը (շփումը
նրանց հետ, ովքեր հնարավորություն են
տալիս ցուցադրելու ուժ, խելք, կարողու
թյուններ, ընդունակություններ).
•
այլ անձին (անձանց) սեփական
կամ համամարդկային արժեքներ (ու
սում, դաստիարակություն) հրամցնելը.
•
դիմացինի կարծիքի, մտադրու
թյունների, վարքի փոփոխություն:
Օբյեկտային նպատակները կապված
են զրուցակցի ընտրության հետ [9, էջ 34]:
Որպես հոդվածի եզրափակիչ մաս՝
անդրադարձ կատարենք նաև շփման և
անհատի խառնվածքի փոխկապակցվա
ծությանը:
Անձի խառնվածքի հետ կապված ան
հատական առանձնահատկություննե
րը թողնում են իրենց ձեռագիրը շփման
պրոցեսի ընթացքում: Այդ իսկ պատ
ճառով կարևոր է դիտարկել շփման
առանձնահատկությունները տարբեր
խառնվածքներ ունեցող զրուցակիցների
միջև: Դիտարկելով խառնվածքը՝ մենք
նկատի ունենք շփման ընթացքում զրու
ցակցի հետ կառուցողական կողմը. մար
դու բարոյական հիմքերը պայմանավոր
ված են իր բնավորությամբ: Այսպիսով՝
ուսումնասիրելով սեփական խառնված
քի և բնավորության ուժեղ և թույլ կող
մերը, հնավարավորություն կստեղծվի
հասկանալ և ռեֆլեքսների աստիճանի
հասցնել վարքը, այսինքն՝ անհատը կսո

վորի կառավարել ինքն իրեն, իր հույզե
րը և արարքները:
Շփում և խառնվածք:
Կոմունիկատիվ որակների զարգաց
վածության աստիճանը մեծամասամբ
կանխորոշվում է խառնվածքի առանձ
նահատկություններով, որոնք կազմում
են անձի անհատական հատկանիշները:
Խառնվածք անվանում են այն հատկու
թյունների համախումբը, որոնք բնու
թագրում են անձի վարքի և հոգեկան
գործընթացների դինամիկ առանձնա
հատկությունները` ուժը, առաջացման
արագությունը, դադարումը և փոփոխու
թյունը:
Խառնվածքն ունի իր զգալի ազգե
ցությունը անձի բնավորության և վար
քի ձևավորման գործում, որոշում է նրա
ար արքն եր ը, անհ ատ ակ ան ութ յուն ը,
այլ անձանց հետ հարաբերություննե
րի առանձնահատկությունները: Խառն
վածքն է որոշում անձի դինամիկությունը,
սակայն չի բացահայտում նրա համոզ
մունքները, հայացքները, հետաքրքրու
թյունները, ունակությունները:
Չկան լավ կամ վատ խառնվածքներ:
Յուրաքանչյուրն ունի իր դրական կողմե
րը, այդ պատճառով գլխավոր ջանքերը
պետք է ուղղված լինեն ոչ թե նրա փո
փոխման, որը հնարավոր չէ ձեռքբերովի
չլինելու պատճառով, այլ նրա առավե
լությունների խելամիտ օգտագործմանը
հստակ գործունեության ժամանակ [2, էջ
116-117]
Ռուս մեծանուն գիտնական, ֆիզի
ոլոգ Ի.Պ. Պավլովը կատարել է խորը
ուսումնասիրություններ բարձրագույն
նյարդային գործունեության տիպերի վե
րաբերյալ, որը ստեղծել է գիտականան
հիմք՝ խառնվածքը հասկանալու համար:
Վերոհիշյալ գիտնականը փորձարարու
թյան միջոցով հայտնաբերել է նյար
դային գրգռվածության և արգելակման
գործընթացների երեք հատկություններ՝
•
նյարդային գործընթացների ու
ժը. որոշում է նյարդային համակարգի
դիմացկունությունը, մարդու աշխատու
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նակությունը, տարբեր աստիճանի ծան
րաբեռնվածությունների փոխադրումը
նյարդային համակարգի վրա.
•
հավասարակշռությունը. բնորո
շում է գրգռվածության և արգելակման
գործընթացների հարաբերակցությունը.
•
շարժունակությունը. որոշում է
նյարդային գործընթացների ի հայտ գա
լու և փոփոխվելու արագությունը:
Պավլովը նյարդային գործընթաց
ներն, ըստ ուժգնությամբ, տարանջատել
է երկու մասի՝
ա) ուժեղ նյարդային համակարգ՝
անհավասարակշիռ (խոլերիկ)
հավասարակշռված՝ շարժուն (սանգ
վինիկ) և չեզոք (ֆլեգմատիկ)
բ) թույլ նյարդային համակարգ (մե
լանխոլիկ) [12, էջ 116-124 ]:
Կախված մարդու խառնվածքից և
բնավորությունից՝ առանձնացվում է
նաև շփման մեջ մտնելու մարդկանց
հետևյալ մոտիվացիաները՝
Աֆֆիլյացիա: Աֆֆիլյացիան մարդու
պահանջմունքն է, որն արտահայտվում է
նրա մշտապես մարդկանց հետ լինելու,
նրանց հետ դրական փոխհարաբերու
թյուններ հաստատելու և պահպանելու
ցանկության և ձգտման մեջ: Աֆֆիլյացի
այի մեջ առանձնացնում են երկու կողմ,
որոնցից մեկը կապված է ընդունված լի
նելու ձգտման հետ` աֆֆիլյացիայի դրա
կան կողմը, իսկ մյուսը` մերժված լինելու
վախ` աֆֆիլյացիայի բացասական կող
մը: Ընդ որում այս պահանջմունքի հիմքը
համարվում է մերժված լինելու վախը:
Հենց դրա համար էլ մարդիկ ձգտում են
այլ մարդկանց կողմից լինել ընդունված:
Այդ պատճառով էլ աֆֆիլյացիայի պա
հանջմունքը (ընդուված լինելու ձգտում)
և մերժվելու վախը կապված են միմյանց
հետ, սակայն այն ուղղակի կապ չէ, այլ
հակադարձ է. ինչքան քիչ է մերժված լի
նելու վախը, այնքան շատ է արտահայտ
ված ընդունված լինելու ձգտումը, և հա
կառակը: Այլ հետազոտողներ խոսում են
աֆֆիլյացիայի այս երկու կողմերի ինք
նուրույնության մասին, քանի որ ընդուն

ված լինելու և մերժման վախի պահանջ
մունքի կորելյատները տարբեր են:
Օստրակիզմ: Օստրակիզմը մար
դուն չընդունելը կամ արհամարելն է:
Այն զրկում է մարդուն իր աֆֆիլյացիայի
պահանջմունքը իրացնելուց: Օստրակիզ
մը սոցիալական վարքի կարգավորման
դեր է խաղում: Մարդիկ օստրակիզմին
արձագանքում են վատ տրամադրու
թյամբ, նյարդայնությամբ, հարաբերու
թյունների վերականգնման կամ վերջ
նականապես՝ խզման փորձերով:
Մարդու հետ չխոսել` նշանակում է
նրա նկատմամբ դրսևորել հուզական
դաժանություն և գործի դնել ամենա
սարսափելի զենքը: Այսպիսին է այն
մարդկանց կարծիքը, որոնք ենթարկվել
են օստրակիզմի:
Նույնիսկ անծանոթ մարդկանց կող
մից արհամարանքը (օրինակ, երբ մար
դը հայտնվում է անծանոթ շրջապատում
կամ նրա էլեկտրոնային նամակը մնում է
անպատասխան) առաջացնում է բացա
սական ապրումներ:
Նորածնի զարգացող հոգեկանի վրա
մեծերի ուշադրությունն ազդում է լա
վագույն կերպով: Երեխային կանոնա
վոր կերակրում, լողացնում, տակդիրը
փոխում են, բայց առանց փաղաքշական
խոսքերի: Երեխայի անհամբեր սպասու
մը թեկուզ մեկ հայացքի, թույլ ժպիտի չի
իրականանում: Չեք խաղում նրա հետ,
երգ չեք երգում, չեք գրկում կամ զբաղեց
նում` մտածելով որ հանգիստ պառկած է,
ինչ կարիք կա, չէ որ կուշտ է, մաքուր: Հե
տո տեսնում ենք՝ ա՞յ քեզ փորձանք, երե
խան չափից դուրս հանգիստ է, նույնիսկ
թուլացած, շրջապատին անհաղորդ.
նրա զարգացումը հապաղել է մեծահա
սակների անտարբերությունից:
Վերջ ի վերջո, հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ որոշ մանկական հաս
տատություններում մահացությունների
բարձր ցուցանիշը ոչ թե վատ խնամքի
հետևանք է, այլ ավելի շատ փաղաքշան
քի և շփման պակասի [14, էջ 12-13 ]:
Մենություն: Մենություն բառը և փի
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լիսոփայության, և հոգեբանական գրա
կանության մեջ միանշանակ չի մեկ
նաբանվում: Օ.Ն.Կուզնեցովը և Վ.Ի.
Լեբեդևը այն համարում են սենսորային
դեպրիվացիա: Ա.Մասլուն, Ի.Յալոմը,
Յ.Մ.Շվալբը և Օ.Վ.Դանչեվան բացատ
րում են այս հասկացությունը մեկուսաց
վածությամբ և առանձնացվածությամբ:
Մար
դը սպ
ասում է, որ իր ան
հա
տա
կանությունը կհասկանան ու կնդունեն,
զգում է սիրո պահանջ: Եթե սա տեղի չի
ունենում, նա գիտակցում է՝ շրջապատից
իր օտարված լինելը, և ապրում է այն՝
որպես մենություն:
Դ. Ռաադշելդերսն առանձնացնում է
հուզական մենության հետևյալ տեսակ
ները.
•
անհույս միայնակներ, մարդիկ,
որոնք բավարարված չեն իրենց հարա
բերություններով և ունեն դատարկու
թյան, լքվածության, անապահովվածու
թյան զգացողություն.
•
պարբերաբար և ժամանակա
վորապես միայնակներ. մարդիկ, որոնք
օժտված են ավելի շատ սոցիալական
ակտիվությամբ.
•
պասիվ կայուն միայնակներ.
մարդիկ, որոնք համակերպվել են միայ
նության հետ և հոգնել են նրանից.
Մարդիկ, որոնք միայնակ չեն (որոնք
չունեն նման զգացողություն), նրանց
մոտ կարող է առանձին դեպքերում դիտ
վեն սոցիալական մեկուսացման դեպ
քեր, որոնք կրում են կամավոր և չձանձ
րացնող բնույթ:
Միայնությունը միշտ կապված է հա
սարակության հետ կապերի չբավարար
վածության զգացման հետ: Միայնակնե
րը, սովորաբար, այնքան էլ չեն սիրում
ուրիշներին, հատկապես՝ շփվողներին
ու երջանիկներին, որոնք իրենց պահ
վածքով նրանց մոտ առաջացնում են
պաշտպանողական ռեակցիա` դրանով
բարդացնելով նրանց շփումը մյուսների
հետ: Միայնակները կենտրոնացված են
իրենք իրենց վրա, իրենց խնդիրների ու
ապրումների վրա: Նրանց համար բնու

թագրական է տագնապայնությունը:
Միայնակ մարդկանց մոտ բարձր է
ինքնաքննադատողականությունը, ունեն
ցածր ինքնագնահատական, իրենց զգում
են անպետք, ոչ կոմպետենտ, չսիրված:
Նրանք շատ քիչ են վստահում ուրիշնե
րին, ինչն արտահայտվում է նրանում,
որ դժվարությամբ են ընդունում իրենց
հասցեին արված հաճոյախոսությունը:
Մարդու՝ իր միայնության արձագան
քը կախված է նրանից, թե ինքն ինչով
է բացատրում իր միայնակ լինելը: Վե
րահսկման ներքին անկյուն, որի դեպ
քում մարդը համարում է, որ այն, ինչ իր
հետ տեղի է ունենում, միակ պատճառն
ինքն է և այս տիպի միայնակների մոտ
հաճախ առաջանում է դեպրեսիա, իսկ
վերահսկման արտաքին անկյան պա
րագայում, երբ ամեն ինչ բարդվում է
արտաքին աշխարհի վրա, առաջանում
է ագրեսիա: Այդ պատճառով, միայնակ
մարդը հակված է կամ հնազանդության
կամ թշնամանքի [9, էջ 194-204 ]:
Շփման պահանջմունքը, ինչպես ցույց
տվեց մի շարք հեղինակների հետազո
տությունների վերլուծությունը, համար
վում է մարդու հիմնական (բազային)
պահանջմունք: Շփման պահանջմունքը
բազային պահանջմունք է համարվում
նաև այն բանի պատճառով, որ «Այն թե
լադ
րում է մար
դու վար
քը ոչ պա
կաս,
քան, օրինակ, այսպես կոչված, վիտա
լային (կենսական) պահանջմունքնե
րը» [6, էջ 253]: Շփումն ան
հրա
ժեշտ է
մարդուն` որպես հասարակութան լի
իրավ անդամի և որպես անհատակա
նության, նորմալ զարգանալու համար.
շփումը մարդու հոգեկան և ֆիզիկական
առողջության նախապայմանն է: Այդ իսկ
պատճառով, որքան էլ զարգանան տե
ղեկատվական, հեռակոմունիկացիոն
տեխնոլոգիաները, մարդ-մարդ շփու
մը չպետք է առօրյայում զիջի իր տեղը
մարդ-տեխնիկա հարաբերություններին:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
30. 03.2015
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ԱՐԵՎԻԿ ԵՐԻՑՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի
հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ.
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
Մ
 արդու և բնության փոխգործակցու
թյունը բարդ և դինամիկ միասնության
մեջ գտնվող գործընթաց է: Այդ փոխհա
րաբերությունների նկատմամբ ինչպես
գիտական, այնպես էլ բնության գործոն
ներով (հիվանդություններ, կլիմայական
պայմաններ և այլն) պայմանավորված
մարդու կախվածության վերաբերյալ
պատկերացումներն ու հետաքրքրու
թյունները մշտապես դրսևորվում են
իրենց արդիականությամբ: Եվ պատա
հական չէ, որ մարդու վրա շրջակա մի
ջավայրի ազդեցության վերաբերյալ
Հիպոկրատյան տեսությունը իրեն ար
դիականությամբ շարունակում է մնալ
բոլոր ժամանակների գիտնականների
հետազոտությունների կիզակետում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ մարդու և բնության փոխ
ներգործություն, էկոլոգիական գիտակ
ցություն, հուզական լարվածություն,
տարերային աղետ:
Ժամանակակից գիտության մեջ մար
դու և բնության փոխգործակցության
հիմնախնդրի հոգեբանական ասպեկտ
ները դիտարկվում են հետևյալ ուղղու
թյուններով՝
1) մարդու էկոլոգիական գիտակցու
թյան և բնության հանդեպ նրա սուբյեկ
տիվ վերաբերմունքի հետազոտության
տեսանկյունից.
2) բնածին և տեխնածին բնույթի
արտակարգ իրավիճակների պայման
ներում մարդու հոգեպատոլոգիական
հետևանքների հետազոտության բնա
գավառում:
Էկոլոգիական գիտակցության յու

րահատկությունների և դինամիկայի՝
բնության հանդեպ մարդու սուբյեկտիվ
վերաբերմունքի հարցերին շարքային
անդրադարձ է կատարվել պրոֆեսոր
ներ Ս. Դ. Դերյաբոյի և Վ. Ա. Լևինի կող
մից (Դերյաբո՝ 1999, Լևին՝ 2000), մարդու
վերաբերմունքը դիտարկվում է իբրև
էկոլոգիական իրավիճակի և բնության
հանդեպ մարդու դիրքորոշման բարե
լավման գործոն:
Հիշատակված հեղինակների տե
սանկյունից բնության սուբյեկտիվ ըն
կալումը և վերաբերմունքը մարդու
էկոլոգիական գիտակցության և աշ
խարհապատկերման բաղադրիչ մասն է,
ինչը միաժամանակ ազդում է բնության
հանդեպ նրա վերաբերմունքի վրա:
Տվյալ հետազոտություններում բնու
թյունը առավելապես դիտարկվում է
իբրև ստատիկ երևույթ, որը խնդրա
հարույց է դառնում նրա հետ փոխգոր
ծակցող մարդու համար: Վ.Ա. Լևինը
նույնպես ընկալում է բնական օբյեկտի
հանդեպ մարդու վերաբերմունքի ձևա
վորման համար բնության հանդիպա
կած ակտիվության կարևոր դերակա
տարությունը (Լևին՝ 2000):
Բնության օբյեկտների «պատասխան
ները» կարող են լինել տարաբնույթ՝ ան
տրոմորֆային վիճակից մինչև երկրա
ֆիզիկական և մեխանիկական: Վերջին
տեսակի «պատասխանները» հատուկ
հետաքրքրություն են ներկայացնում:
Իբրև պատասխան` գործնականում
խոսքը կլիմայաերկրաֆիզիկական եր
ևույթի վերծանման մասին է, ինչը լիո
վին կառուցվում է մարդու կողմից և վե
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րագրվում բնության օբյեկտին, մարդու
և ոչ կենդանի բնության փոխգործակ
ցության համատեքստում:
Ըստ Վ.Ա. Լևինի՝ երկրաֆիզիկական
պատասխանը որևէ բնական երևույթի
(ամպրոպ, երկրաշարժ և այլն) վերծա
նումն է, իբրև հակադրում, երբ հարուցիչ
գործողություն դիտարկվում են նախ
կինում մարդու կողմից իրականացված
գործողությունները:
Մարդու գիտակցության մեջ ստեղծ
վում է պատճառահետևանքային կապ,
որը, ըստ էության, իրականում բացա
կայում է: Որոշ դեպքերում, մասնավո
րապես տեխնածին և էկոլոգիական
աղետների դեպքում այդպիսի արձա
գանքը կարող է պայմանավորվել մար
դու գործունեությամբ:
Բնականաբար այդպիսի «պատաս
խանները» կարող են լինել թե դրական
և թե բացասական: Եվ եթե բնության
«պատասխանը» չի համապատասխա
նում մարդու սպասումներին, գործի են
դրվում հոգեբանական պաշտպանու
թյան մեխանիզմները: Սկսում է աշխա
տել բնության հանդեպ սուբյեկտաէթի
կական վերաբերմունքի ձևավորմանը
նպաստող վարանամտության ռեֆլեք
սիայի մեխանիզմը, կամ էլ նրա հանդեպ
օբյեկտապրագմատիկ վերաբերմունքը
հաստատող ռազիոնալիզացիայի մե
խանիզմը: Ըստ հետազոտություննե
րի տվյալների՝ տարերային արհավիր
քի վերծանումը, իբրև «պատասխան»,
մասնավորապես՝ կրոնական համոզ
մունքների ներքո, մարդուն թույլ է տա
լիս ավելի հեշտ հաղթահարել տարերքի
հետ կապված հոգեբանական ցնցումնե
րը (Թեյլոր՝ 2001):
Ըստ այդմ՝ հոգեբանության դիրքերից
մարդու և բնության փոխգործակցու
թյան վերլուծության շուրջ անհրաժեշտ
է իրականացնել համապատասխան հե
տազոտություններ` պարզելու աշխատո
ղի աշխարհագրական և արտադրական
պայմանները և նրա հոգեֆիզիոլոգի
ական և հոգեբանական հնարավորու

թյունների համապատասխանությունը:
Այդպիսի վերլուծությունը հնարա
վորություն է ընձեռում մշակելու առա
վել բարենպաստ չափանիշներ, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում արտա
կարգ իրավիճակների հոգեբանության
պահանջների հաշվառմամբ առավել
իրատեսորեն նախագծելու աշխատան
քի և հանգստի: Արտադրական միջա
վայրի բոլոր գործոնների ամբողջակա
նությունը հնարավորություն է ընձեռում
հաշվառելու մարդու վրա ներգործող
միջ ավ այր ի կլիմ աշխ արհ ագր ակ ան
պայմանների ազդեցությունը: Մարդ և
բնություն փոխգործակցության բարդ
պայմանների առկայության պարագա
յում աշխատանքային գործունեության
ընթացքում նա առավելապես հարաբե
րական ոչ հարմարավետ և էքստրեմալ
պայմաններում է գտնվում, քան թե հա
կառակը:
Մարդու և բնության փոխգործարկ
ման կարևոր կողմերից է գոյատևման
փոփ ոխվ ած պայմ անն եր ում վարք ի
և գործունեության ուսումնասիրումը:
Մարդու և բնության փոխգործակց
ման պրոցեսների խաթարման դեպ
քում մարդկանց մոտ սթրես է առաջա
նում, ինչը փոփոխություններ է մտցնում
նրանց փոխհարաբերություններում: Դի
տարկվում են փոփոխություններ հոգե
կան գործունեության ժամանակ, ինչը
հանգեցնում է գործունեության ակտի
վության անկմանը, բացասական հու
զական ապրումների և ընդհարումների:
Մարդ և բնություն փոխգործակցու
թյան բարդ պայմաններում մարդու հո
գեվիճակների բավականաչափ հստակ
դասակարգում մինչ օրս մշակված չէ:
Բարդ բնակ ան պայմ անն եր ում
գտնվող մարդու վիճակների նկարագր
ման և վերլուծության ընթացքում հույժ
կարևոր դեր է խաղում դրանց սուբյեկ
տիվ կողմը, այսինքն՝ «օրգանիզմի վի
ճակի և այն բնորոշող պայմանների
սուբյեկտիվ արտացոլումը» (Դուշկով՝
1987): Օրինակ՝ մարդու և բարդ բնական
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պայմանների փոխգործակցության պրո
ցեսում առաջացած հոգեկան վիճակնե
րի հիմնական տեսակներից մեկը՝ հոգե
կան լարվածությունը, ինչը զուգորդվում
է նյարդահոգեկան գործունեության հա
մախմբմամբ, զգայական համակարգե
րի վերակառուցմամբ, վերջիններս, ըստ
էության, ուղղված են օրգանիզմի կեն
սատոնուսի կայունացման և ստեղծված
հանգամանքներում կանոնավոր գոր
ծունեության համար անհրաժեշտ օրգա
նիզմի օպերատիվ պատրաստականու
թյան ապահովմանը:
Մարդ և բնություն փոխգործակցու
թյան վրա ազդող անբարենպաստ գոր
ծոնների հետ կապված վերլուծությունը
վկայում է, որ հուզական լարվածության
մեջ բացառիկ դերակատարում ունեն
նրա հոգեկան բաղադրիչները: Որպես
կանոն՝ նման լարվածություն առաջա
նում է մարդու մոտ, երբ նա հայտնվում
է էքստրեմալ ծանրաբեռնվածությամբ
հարուցված ծանր պայմաններում, կա
ցության միջավայրի փոփոխման, առող
ջությանն ու կյանքին իրական կամ եր
ևակայական սպառնալիքի դեպքում և
կախված է անձի առանձնահատկու
թյուններից, նրա բարոյական, մտավոր
անձնային առանձնահատկություններից
և բնավորությունից:
Բոլոր այդ փոփոխությունները ար
տահայտվում են գործունեության մա
կարդ ակ ի դին ամ իկ այ ում: Այսպ ես՝
մարդ ու հուզ ակ ան լարվ ած ութ յան
զարգացմանը նպաստում են հետևյալ
պատճառները՝ աշխատելու հոգեկան
անպ ատր աստվ ած ութ յուն ը, տարբ եր
ծագումի ֆիզիկական կամ հոգեկան
հոգնածությունը, մասնավորապես՝ ան
բարենպաստ բնական ազդեցություն
ների՝ սպասման հետ կապված գոր
ծունեությանը նախորդող մշտական
լարվածությունը կամ հենց այդ պայ
մաններում գործունեության հետ կապ
ված լարվածությունը:
Հուզական լարվածության կանոնա
վոր մակարդակը օգնում է մարդուն իր

մասնագիտական աշխատանքում, քանի
որ դրա օրոք կատարվում է օրգանիզմի
պաշարների մոբիլիզացիա: Հուզական
լարվածության երկարատև վիճակը բա
ցասական է անդրադառնում գործունե
ության պրոցեսի վրա, ընդհուպ հարու
ցելով նյարդահուզական խանգարում:
Սակայն, մարդու և բնության փոխ
գործակցության պրոցեսում առաջա
ցած բարդ իրավիճակները մարդու վրա
ունենում են ոչ միայն անբարենպաստ
ազդեցություն, այլև կարող են արդիա
կանանալ և ակտիվանալ սովորական
պայմաններում աննկատ ներուժային
հնարավորությունները:
Այդպ իս ով՝ մարդ ու և բնութ յան
փոխգործակցության պրոցեսում սթրե
սի գործոնի հետագա ուսումնասիրումը
հնարավորություն կտա վերջինս օգ
տագործելու կլիմա-երկրաֆիզիկական
միջավայրի կրիտիկական գործոններին
մարդու հարմարվելիության հիմնախն
դիրը հաջողությամբ լուծելու համար:
Մ արդ-բն ութ յուն փոխգ ործ ակց ու
թյան բարդ պայմաններում մարդու հու
սալիության կանխատեսման ընթացքում
բաց ի հոգ եվիճ ակ ի ցուց ան իշն եր ից՝
հարկավոր է հաշվի առնել այնպիսի
պարամետրեր, ինչպիսիք են՝ անհատա
կան առանձնահատկությունները, ռիսկի
հակումը, որոշումների կայացման ան
հատական առանձնահատկություննե
րը, ինքնակարգավորման և ինքնավե
րահսկման հմտությունները, արժեքային
համակարգը (Նիկիֆորով՝ 1977):
Մարդու արժեհամակարգը որոշվում
է նաև նրա մասնագիտական գործունե
ության ընտրությամբ: Նպատակները
և այն գինը, որը մարդը պատրաստ է
վճարել իր առջև դրված նպատակներին
հասնելու համար: Վեհ նպատակների
դեպքում նա հասկանում է, որ մեծ ար
դյունքների նա պատրաստ է : Հակառակ
դեպքում ենթադրում է միշտ խուսափել
զոհերից` դժվար պահին, ինքնազոհա
բերման անհրաժեշտության դեպքում,
նա չի կարող լիովին մոբիլիզացնել իր
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ուժերը, ցուցաբերել արիություն և ան
ձնազոհություն, նա բարոյապես պատ
րաստ չէ դրան:
Անձի ֆունկցիոնալ հուսալիության
հիմնախնդիրը դիտարկվում է կանո
նավոր և էքստրեմալ պայմաններում
պրոֆեսիոնալ գործունեության պա
հանջները ապահովող հոգեբանական և
ֆիզիոլոգիական որակներին դինամիկ
կայունոււթյան դրսևորման դրիքերից:
Հուսալիություն հասկացությունը ներա
ռում է երկարատև դիմացկունություն
արտակարգ լարվածության և գերլար
վածության հանդեպ սթրեսակայունու
թյուն (Կիտաև-Սմիկ, Թոթրովա՝ 1988)
կայունություն միջավայրի գործոննե
րի ազդեցության հանդեպ (Նեբիլիցիշ՝
1991): Արտակարգ իրավիճակներում
մարդու գործունեության հիմնախնդրով
պայմանավորված՝ առանձնակի հե
տաքրքրություն են ներկայացնում վեր
ջին երկու ասպեկտները:
Ուստի որոշ հեղինակներ հակված են
այն տեսակետին, որ հուսալիության ան
հատական հատկանիշների դրսևորման
համար անձը պետք է հայտնվի ծայրա
հեղ էքստրեմալ իրավիճակում և դրա
հաղթահարման հմտությունների ուսու
ցանումը նույնպես պետք է իրականաց
վի էքստրեմալին մոտ իրավիճակնե
րում:
Բազմաթիվ վնասաբեր գործոններ են
ազդում էքստրեմալ կամ էքստրեմալին
մոտ հանգմանքներում գտնվող մարդ
կանց վրա: Ընդ որում՝ այդ պայմանների
հոգեծին ազդեցությունը բաղկացած է ոչ
միայն մարդու կյանքի ուղղակի, անմիջա
կան սպառնալիքից, այլև միջնորդված՝
կապված դրա իրագործման սպասումից:
Կան տվյալներ այն մասին, որ մարդկանց
ճնշող մեծամասնությունը հանկարծակի
ստեղծված իրավիճակում դառնում են
գործնականում անաշխատունակ, նույ
նիսկ՝ ֆիզիկական վնասվածքի բացա
կայության պարագայում (հատկապես
իրավիճակի զարգացման առաջին փու
լում. Ալեքսանդրովսկի՝ 1991):

Ժամանակակից արտասահմանյան
գրականության մեջ առկա են մարդբնություն փոխգործակցության տար
բեր ասպեկտները դիտարկող մի շարք
ուղղություններ: Դրանք են՝ շրջակա մի
ջավայրի հոգեբանությունը, վարքային
աշխ արհ ագր ութ յուն ը, էկ ոլ ոգ իակ ան
հոգեբանությունը և աղետների հոգե
բանությունը:
Շրջ ակ ա միջ ավայր ի հոգ եբ ան ու
թյան, էկոլոգիական հոգեբանության և
վարքային աշխարհագրության շրջա
նակներում դիտարկվում են բնական
լանդշաֆտների ընկալման առանձնա
հատկությունները, քաղաքային և գյու
ղական աշխարհագրական միջավայրի
գնահատումը և մարդու ու բնության
հարաբերական հանգիստ ( ոչ էքստրե
մալ) փոխգործակցությունը:
Էկոլոգիական հոգեբանությունը հե
տազոտում է կապը միջավայրի փոփո
խականների և մարդու հոգեկան կա
ռուցվածքի տարբեր բնութագրերի միջև:
Մարդը դիտարկվում է իրեն շրջապա
տող միջավայրի դինամիկ փոխգոր
ծակցության մեջ: Մարդու և շրջապա
տող միջավայրի փոխգործակցության
գլխավոր փոփոխականներն են դառ
նում ըմբռնումն ու ընկալումը՝ մտածո
ղության գործունեության պրոցեսներ,
որոնք թույլ են տալիս մարդուն ըմբռնել,
ընկալել և իմաստավորել շրջակա միջա
վայրը և դրա վերաբերյալ որոշումներ
կայացնել (Գոլդ՝ 1990): Գոլդի տեսան
կյունից մարդու և շրջակա միջավայրի
փոխգործակցությունը հասկանալու հա
մար մեծ նշանակություն ունեն մարդու
դրդապատճառները, հույզերը և կենսա
նախադրյալները:
Վ արք ային աշխ արհ ագր ութ յուն ը`
աշխարհագրությունում բիհեյվորիզմի
արտահայտումն է: Նրա ուշադրության
կենտրոնում են գտնվում ֆիզիկական
և սոցիալական միջավայրին մարդու
հարմարվել իո ւթ յան մեխ ան իզմն եր ը:
Վարքային աշխարհագրության սկզ
բունքային առանձնահատկությունը նրա
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միջառարկայական բնույթն է: Նրանում
տարանջատվում են «օբյեկտիվ միջա
վայրի կամ անմիջականորեն չափվող
իրական աշխարհի և վարքային միջա
վայրի», այսինքն՝ գիտակցական աշ
խարհի հասկացությունները: Իր վարքի
արտաքին գործոնների մասին մարդու
պատկերացումները կարող են էակա
նորեն տարբերվել այն բնական միջա
վայրի իրական արտաքին հանգամանք
ներից, որում մարդը ապրում և արարում
է (Գոլդ՝ 1990):
Վարք ային աշխ արհ ագր ութ յուն ը
ուսումնասիրում է նաև մարդու վրա
աղետների ազդեցությունը: Աշխարհա
գետեներին նախ և առաջ հետաքրքրում
են երկրաֆիզիկական բնույթի բնական
աղետները, այսինքն՝ կապված կլիմայի
և ռե
լի
ե
ֆի հետ, քան
ի որ դրանք շեշ
տակի տարբերվում են կենսաբանական
և էկոլոգիական բնույթի աղետներից:
Մարդու վրա տարերքի ներգործու
թյան զուտ հոգեբանական հետազո
տությունները հիմնականում նվիրված
են հետվնասվածքային սթրեսի առանձ
նահատկությունների բացահայտմանը և
պրոֆիլակտիկային, ինչպես նաև աղե
տալի իրավիճակում հաղթահարման
վարքին:
Հետաքրքրական են սոցիոլոգիական
հետազոտությունները մարդու խոցե
լիության համատեքստում, որոնք իրա
կանացրել են Դիբեն և Չեստերը (1999):
Հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի արդ յունքն ե
րի համաձայն` մարդու խոցելիությունը
ներառում է տարբեր տարրերի բարդ
համագործակցություն: Այն հարկավոր
է հաշ
վի առ
նել մար
դու վրա բնա
կան
սպառնալիքների ազդեցության նվա
զեցման ծրագրերում՝ ի լրումն սովո
րաբար հաշվառվածների (ֆիզիկական
անվտանգության սպառնալիքի բնույթը,
տեղակայումը, ռեգիոնի և նրա բնակիչ
ների տնտեսական վիճակը): Հարկավոր
է նույնպես հաշվառնել անհատական
սոցիոլոգիական ենթատեքստը, բազ
մաթիվ հոգեբանական և հոգեֆիզիո

լոգիական պարամետրեր: Հեղինակ
ները բացահայտեցին, որ հրաբխային
ակտիվության հանդեպ խոցելիությունը
մեծապես պայմանավորված է ռեգիոնի
պատմությամբ և զարգացմամբ: Առան
ձին անհատների կողմից որոշումներ
կայացնելու գործընթացը կրում է հիմ
նարար բնույթ, բայց չի կարող տարան
ջատվել սոցիալական ենթատեքստից:
Խոցելության վերլուծությունը թույլ է
տալիս բացահայտել այն հանգուցային
կետերը, որտեղ բնական սպառնալիք
ների բացասական ներգործության մեղ
մացման տեսանկյունից կարող են լինել
առավել արդյունավետ:
Համաձայն Նոր Զելանդիայում հրաբ
խի ժայթքման սպառնալիքի հանդեպ
բնակչ ութ յան ընկ ալմ ան ը նվիրվ ած
Ջոնստոնի և Բենտոնի (1998) հետա
զոտության արդյունքների՝ պարզվեց,
որ չնայած այդպիսի իրադարձության
ցածր հավանականության և վստահու
թյան, որ այն տեղի չի ունենում տեսա
նելի ապագայում՝ հարակից տարածք
ների բնակիչների մեծ մասը կարծում
է որ ան
ձնա
պես ի
րենց մոտ շատ մեծ
է հավանականությունը դառնալու այդ
տարերային աղետի զոհերը: Սակայն
հրաբխին անմիջական մոտիկության
ապրող մարդիկ նվազեցնում կամ ընդ
հանրապես անտեսում են աղետի հա
վանականությունը: Հետազոտությունը
բացահայտել է ռիսկի մասին իրական
տեղեկատվություն ստանալու մարդ
կանց ցածր շահագրգռվածությունը ,
պետական կառույցների վրա հույսը
դնելու նրանց հակվածությունը՝ չձեռ
նարկելով իրենց անվտանգությունն
ապահովելու սեփական փորձերը:
Տոբինի և Օլենբուրգերի (1996) հե
տազոտությունը նվիրված է ջրհեղեղի
արդյունքում մեծահասակների մոտ հե
տարերային սթրեսի մակարդակի կան
խատեսմանը: Պարզվեց, որ բնավտանգ
ռեգիոններում ապրելու հետ կապված
սթրեսը կապված է տնտեսական կար
գավիճակի, սեռի, միջանձնական հրա
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բերությունների, հոգեկան առողջության
սոցիալ-հոգեբանական բնագծերի, հան
րության կառուցվածքի և տարրերային
աղետալի երևույթների հաղթահարման
նախկին փորձի հետ: Որպես սթրեսի
արտահայտիչներ՝ հեղինակները դի
տարկել էին տագնապը, ընկճախտը և
գործունեության արդյունավետությունը:
Հետազոտությունը իրականացվել էր
ջրհեղեղից 3 ամիս հետո, իսկ հետվնաս
վածքային սթրեսի ախտանիշները ի
հայտ էին եկել հետազոտողների 71% –ի
մոտ: Ախտանիշների ծանրության կան
խատեսման առումով առավել կանխա
տեսելի էին աղետին նախորդող առող
ջության վիճակը, տագնապելիությունը,
աշխատանքի բացակայությունը ու աղե
տը բացասական տերմիններով մեկնա
բանելու հակումը: Հետազոտությունը
ՀՎՍՐ ախտանիշների արտահայտման
աստիճանի ու ռիսկի ավանդական գոր
ծոնների (հասակը, սեռը ու եկամուտի
չափը) միջև կապ չի հայտնաբերել:
Ֆիֆերի (1990) հետազոտությունը
նվիրված էր բնական աղետի արդյուն
քում ի հայտ եկած ու տարեցների բարձր
խոցելիությամբ պայմանավորված հո
գեբանական սթրեսի և հոգեմարմնա
կան ախտանիշների խնդրիներին: Ջր
հեղեղից 18 ամիս հետո տարեցների
մոտ դիտարկվում էին տագնապի, ընկ
ճախտի ախտանիշներ և մարմնական
գանգատներ: Պարզվեց, որ մշտական
աշխատանք չունեցող տարեց տղա
մարդիկ ավելի խոցելի են աղետի հան
դեպ: Ջրհեղեղից հետո առողջության
վատթարացումը կապված չէր տարեց
մարդկանց հասարաժողովրդագրական
բնութագրերի հետ: Նորիսի և Կանաս
տիի աշխատանքում ուսումնասիրվել է
աղետի ժամանակ աջակցության դերը:
Ուսումնասիրվել էր տարեց մարդկանց
ՀՎՍՐ ախտանիշների ծանրության վրա
օտար մարդկանց հարազատների ըն
կալվող աջակցության և հանրային
ներգր ավ ած ութ յան ազդ եց ութ յուն ը:
Սթրեսը մեղմացնելու համար առավել

նշանակալի է հանրային ներգրավման և
օտար մարդկանց աջակցության ազդե
ցությունը, իսկ հարազատների աջակ
ցությունը շատ ավելի քիչ նշանակու
թյուն ուներ: Տվյալ հետազոտությունը
հաստատում է ՀՎՍՐ պրոֆիլակտիկայի
համար հանրային աջակցության նշա
նակությունը:
Նայթի, Գացի, Հելերի և Բենգստո
նի (2000) հետազոտությունում ցույց է
տրված, որ տարիքը էապես չի ազդում
երկրաշարժի հետ կապված հուզա
կան ռեակցիայի վրա: Առավել ևս՝ երկ
րաշարժերի հաղթահարման նախորդ
փորձը արտահայտվում էր սպառնացող
բնական երևույթին ի պատասխան` ընկ
ճախտի ցուցանիշների նվազմամբ:
Նոլեն-Հեքսեմի և Մորոուի (1991)
տվյալների համաձայն՝ այն ուսանողնե
րը, որոնք ունեին տագնապի և ընկճախ
տի ախտանիշներ, մինչև երկրաշարժը
ավելի շատ էին ենթարկվել բնական
ազդեցությանը: ՀՎՍՐ ավելի արտահայ
տիչ ախտանիշներ են ունեցել նաև այն
ուսանողները, որոնք ենթարկվել էին
տարերքի ավելի հուժկու ազդեցությա
նը: Ուսանողների հոգեվիճակի վրա բա
ցասական էին ազդում նաև տարերքից
ստացած հարվածի մասին մշտական
մտորումները:Երազներում վերապրած
տարերային երևույթների արտացոլ
ման հետազոտությունը (Վուդ.Բուտին,
Ռոզենհան Նոլեն-Հեքսեմ՝ 1992) ցույց
տվեց, որ գիշերային մղձավանջների
հաճախականությունը երկրաշարժը վե
րապրած ուսանողների մոտ ավելանում
էր երկու անգամ՝ համեմատ ստուգիչ
խմբի ուսանողների հետ, սակայն այդ
գիշերային մղձավանջները այնքան հու
զական չէին, քան սովորականները:
Տ ար եր ային աղ ետ ի արդ յունք ում
առաջացած արժեքների բախումը ու
սումնասրիվել է Թեյլորի (Թեյլոր՝ 1999,
2001) կողմից: Վերլուծվել է ավանդա
կան քրիստոնեական արժեքների դերը,
ինչպես նաև տարերային աղետով հա
րուցված հոգեբանական վնասվածքի
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վերծանմամբ և համակերպմամբ մեղքի
և քավության պատկերացումները: Հա
մաձայն Պիկուի՝ 1996 թ., կապված ըն
կալվող սթրեսի աղբյուրից, աղետալի
իրադարձությունից, սթրեսի հանդեպ
ռեակցիաները կարող են էապես փո
փոխվել: Տեխնածին աղետները թող
նում են ավելի երկարատև սոցիալա
կան և հոգեբանական հետևանքներ,
քան տարերային աղետները: Մարդու
և հանրության վրա տարբեր բնույթի
աղետների բնածին, տեխնածին ազ
դեցության հետազոտման ընթացքում
կարևոր է հասկանալ ապասթրեսային
աղբյուրները և այդ գիտելիքները օգ
տագործել բացասական սոցիալական
և հոգեբանական ազդեցությունները
մեղմելու համար: Մեծ գումարներ են
ծախսվում շրջակա բնական միջավայրի
և ենթակառուցվածքների վերականգ
ման համար: Վերականգնել հարկավոր
է նաև սոցիալական շրջապատը, ինչ
պես նաև բնական կենսաֆիզիկական
միջավայրի և մարդկային հանրության
միջև բուն փոխգործակցությունը (Պի
կու՝ 1996): Գործունեության ուղղու
թյուններ են հանրությունում կոնֆլիկտի
մեղմացումը, անորոշության վերացումը
և շարունակական հոգեբանական սթրե
սի նվազեցումը: Առանց մեղմացնող մի
ջոցառումների պահպանվող մշտական
սպառնալիքը, անորոշությունը, տնտե
սական և էկոլոգիական հանգուցալուծ
ման բացակայությունը, կշարունակեն
հարուցել խրոնիկական հոգեբանական
սթրես:
Տարերքի տարբեր աստիճանի ուժգ
նության հարվածների բացասական ազ
դեցությանը մարդկանց վրա տարբեր
վում է` կախված շատ պարամետրերից:
Դա կախված է մարդկանց նյութական
բարեկեցության աստիճանից. սոցիալա
պես ավելի քիչ պաշտպանված բնակ
չության շերտերը իրենց հոգեբանական
բարձր խոցելիության պատճառով կրում
են ավելի ուժեղ և երկարատև բացա
սական ազդեցություն (Յանգ, Ֆորդ,

Ռուզեկ, Ֆրիդման, Գուսման՝ 1998): Տա
րերքի հանդեպ նույնպես խոցելի են
կանայք, երեխաները և տարեց մարդիկ:
Բնական աղետները ավելի երկարատև
և արտահայտված բացասական ազ
դեցություն ունեն զարգացող երկրնե
րի, քան զարգացածների վրա (Գոլդ՝
1990): Զարգացած երկրներում վնասը
հաճախ արտահայտվում է դոլլարային
համարժեքով, այսինքն՝ վերաբերում է
սեփականությանը, իսկ նվազ զարգա
ցածներում՝ աղետի զոհերի քանակը
արտահայտող թվերով:
Այդ հարցին վերաբերող արտասահ
մանյան գրականությունում համոզիչ
կեր
պով ցույց է տր
ված, որ բնա
կան
բնույթի աղետները շատ ավելի քիչ բա
ցասական ազդեցություն ունեն մարդու
հոգեվիճակի վրա, քան այն աղետները,
որոնք հարուցվել են մարդու տնտեսա
կան գործունեությամբ (Յոսի՝ 1996; Գոլ
դի՝ 1990) տվյալներով` բնական աղետ
ների զոհերի քանակի առումով կա մեծ
տարբերություն զարգացած և զարգա
ցող երկրների միջև: Վերջիններում զո
հերի թիվը անհամեմատ մեծ է: Դա նա
բացատրում է նրանով, որ զարգացած
երկրներում մարդիկ ավելի լավ են կա
ռավարում բնական պրոցեսները, որոնք
պոտենցիալ վտանգ են պարունակում
նյութական բարեկեցության և մարդ
կանց կյանքի համար, ինչի արդյունքում
նվազեցնում է զոհերի քանակը, իսկ եր
րորդ աշխարհի երկրները չունեն բավա
րար հնարավորություններ՝ այդպիսի մի
ջոցառումներ իրականացնելու համար:
Բացի դրանից՝ այդ երկրների բարձր
ռիսկի տարածքներում ժողովրդագրա
կան և տնտեսական ծանր խնդիրները
հաճախ էականորեն բարձրացնում են
մարդկանց խոցելիությունը: Ավելի քիչ
ուժգնության տարերային աղետները
ավիրելով հաղորդակցության ուղիներ
և բնակելի ֆոնդը, վնաս են հասցնում
մարդկանց առօրյա կյանքի անվտան
գությանը և հարմարությանը: 2001թ.
սեպտեմբերի սկզբին ընդամենը 3-4 բալ
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MSK սանդղակով երկրաշարժերի պար
սը շարքից հանեց Յուժնո-Սախալինսկ
քաղաքի ջեռուցման համակարգը, ինչը
բերեց նրան, որ աշնանը քաղաքում ջե
ռուցում միացվեց մեկ ամիս պլանայինից
ուշ: Դա հարուցեց երկրորդային սթրես՝
անուղղակի կապված առաջնային տա
րերքի բացասական ազդեցության հետ:
Հարց է ծա
գում՝ «ի
նչ
քա
նո՞վ են
բնակ ան տար եր ային աղ ետն եր ը»:
Արևմտյան հետազոտողների կարծի
քով՝ տարերային աղետի ծանրությունը,
համենայն դեպս, մասնակի հանդիսա
նում է տվյալ ռեգիոնում իշխող տեխնի
կատնտեսական համակարգի հետևանք
(Գոլդ՝ 1990): Հետ
ևա
բար թե՛ ու
ժեղ և
թե՛ նվազ տարերային աղետների ազ
դեցությունը պետք է գնահատել ելնելով
պայմանների ամբողջ համակարգից և
հաշվի առնելով ինչպես տարերքի ուժգ
նությունը, այնպես էլ կյանքի ընդունե
լի մակարդակի վերականգման համար
անհրաժեշտ հանրության ռե սուրսները
և սոցիալ տնտեսական համատեքստը:
Աղետների հետևանքների գնահատ
ման ժամանակ հատուկ ուշադրություն
պետք է դարձնել նրանց ազդեցությա
նը, մարդկանց վրա, քանի որ անկախ
աղետի մեծությունից այն չի կարող գո
յություն ունենալ առանձին` նրան հար
մարվելու համար մարդու կողմից գոր
ծադրվող ջանքերից:
Գրականությունում կան աղետնե
րի արդյունքում նյութական վնասի և
մարդկանց առողջությանն ու կյանքին
պատճառած վնասի վերաբերյալ բազ
մաթիվ վիճակ ագրական տվյալներ:
Համեմատաբար քիչ է հայտնի մարդու
հոգեկան կառուցվածքին պատճառած
վնասի մասին: Հիմնականում, խոսքը
գնում է հոգեպաթոլոգիական ախտո
րոշիչների, սուր աֆֆեկտային ռեակցի
աների (ՍԱՐ) աշխատունակության ան
կման, տարբեր բնույթի հոգեծինների
մասին, իսկ որպես բնական աղետի հե
ռահար հետևանք` հետվնասվածքային
սթրեսային խանգարումների մասին:

Բնական արհավիրքների առավել բնո
րոշ հետևանքներն են համարվում` սուր
աֆեկտային ռեակցիաները, հոգեծին
ները և հետվնասվածքային սթրեսային
խանգարումները: Վերջինները գոյանում
են որպես այն հոգեկան տրավմայի հե
տաձգված ռեակցիա, որը հարուցված է
տարերային աղետով և նրանով պատ
ճառած նյութական կորուստներով:
Բնական ծագումով միևնույն տրավ
մածին իրադարձություն մարդկանց կող
մից ընկալվում և վերապրվում է տար
բեր ձևերով: Համապատասխանաբար
սթրեսային ռեակցիաների գոյացման
ռիսկը նույնպես տարբեր է (Հելի-Յանգ,
Ջեր իթ ի՝ 1994): Հետվն ասվ ածք ային
սթրեսային խանգարումների գոյացման
ռիսկի կապակցությամբ հիշատակվում
են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիքն են`
ազգամշակութային ավանդույթներ, հա
մոզմունքների համակարգ, արժեհամա
կարգ, ռեգիոնի ռեսուրսներ և ավան
դույթներ, ընտանեկան ժառանգություն
և դինամիկա, անհատական սոցիալա
կան և պրոֆեսիոնալ ռեսուրսները և
սահմանափակումները, անհատական
կեն աս ահ ոգ ես ոց իալ ակ անռ երս ուս
ները և խոցելիությունը, տրավմածին
իր ադ արձ ութ յունն եր ի ազդ եց ութ յան
հանդեպ նախորդող հակվածություն,
ինչպես նաև յուրահատուկ սթրեսային
կամ հնարավոր վնասվածքաբանական
փորձառություն աղետի ժամանակ և
հետո (Յանգ, Ֆորդ, Ֆրիդման Ռուզեկ,
Գուսման՝ 1998): Հարկավոր է նաև հաշ
վի առնել ոչ միայն անհատին պատճա
ռած աղետի վնասը, մոտիկ մարդկանց
մահը կամ պատճառած վնասը, սեփա
կանության կորուստը, հարկադրված
տեղափողություն, նախորդող սթրես
ներ, վնասվածությունը և աղետների
վերապրման փորձը, աղետի հանդեպ
անձնական կամ պրոֆեսիոնալ պատ
րաստվածության մակարդակը, այլ նշա
նակալից սթրեսային ռեակցիան, կա
տարվածի պատճառների ընկալում և
մեկնաբանում, սոցիալական աջակցու
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թյան մակարդակը, իր և իր ապագայի
հետ կապված անհատի սպասումները:
Հետվնասվածքային հոգեխանգար
ման ռիսկի գոյացման գնահատման ժա
մանակ սկզբունքային նշանակություն
ունեն անհատի վրա աղետի ներգոր
ծության բաժնեչափերը: Ինչքան ուժեղ
է ընկալվում կյանքի համար սպառնա
լիքը և ինչքան երկարատև է մարդու
օրգանիզմի զգայական համակարգե
րի վրա աղետի ուղղակի ներգործու
թյունը, այնքան ավելի արտահայտիչ
են նրա ռեակցիաները: Սակայն աղետի
ուղղակի զոհերը միակը չեն, որոնք կա
րող են ենթարկվել հետվնասվածքային
սթրեսային ռեակցիաների զարգացման
ռիսկին: Հետվնասվածքային սթրեսային
ռեակցիաների և խանգարումների զար
գացման ռիսկը ունեն ` 1. Առաջին մա
կարդակի զոհեր՝ նրանք, ովքեր ան
միջականորեն իրենց վրա զգացել և
դարձել են աղետի զոհ, 2. երկրորդ մա
կարդակի զոհեր` նրանք, ովքեր առաջին
մակարդակի զոհերի հետ ունեն սերտ
անհատական և ընտանեկան կապեր,
3. երրորդ մակարդակի զոհեր` նրանք,
որոնց մասնագիտությունը կախված է
աղետի բոլոր տեսակների հետևանք
ների վերացումը` նյութականից մինչև
հոգեբանականը և բժշկականը, 4. չո
րորդ մակարդակի զոհեր` նրանք, ով
քեր ապրում են աղետի գոտուց դուրս,
ով անտարբեր չէ կատարվածի հանդեպ
և ով օգնում, աջակցում է տուժածներին
(Յանգ, Ֆորդ, Ֆրիդման , Ռուզեկ, Գուս
ման՝ 1998):
Հետազոտվողների մոտ հետվնաս
վածքային սթրեսային խանգարումնե
րի միջին տարածվածությունը տարբեր
գնահատականներով կազմում է 1,5%9%: Ինչ վերաբերում է այնպիսի աղե
տին, ինչպիսին երկրաշարժն է, ապա
այն հարուցում է հոտվնասվածքային
սթրեսային խանգարումներ 32-60% տի
րույթում, իսկ երեխաների մոտ 25%-95%
տիրույթում : Արտասահմանյան հետա
զոտությունները նվիրված են նաև մար

դու վրա աղետի բացասական ներգոր
ծության մեղմացման հարցերին, որտեղ
հատուկ դերակատարում ունեն սոցիա
լական աջակցությանը և բնական աղետ
ների հանդեպ մարդու խոցելիության
գործոններին (Դիբեն, Զեստեր՝ 1999),
բացասական հետևանքների մեղմացման
գործում հոգեկան առողջության ծառա
յության կազմակերպած աջակցմանը
(Դինգման, Գինտեր՝ 1995, Էվերլի, Ջորջ՝
1995), հետվնասվածքային սթրեսի հիմ
նախնդրին, աղետի զոհերի ախտորո
շում և շտկում (Գրին՝ 1991): Հետազոտու
թյուններում նույնպես ուսումնասիրվում
են աղետին բնակչության պատրաստ
վածության աստիճանի բարձրացման
գործում սպառնալիքի մասին հավաստի
տեղեկատվության դերը (Դրոց-Սյոբերգ՝
2002, Հու
մեն, Մա
կո
ւայր՝ 1997, Շուտց,
Վիդման՝ 2002) վտանգավոր երկրաֆի
զիկական երևույթների հետ կապված
ռիսկերի ընկալումը և գնահատումը
նրանց հետ, ովքեր ապրում են բնական
աղետների բարձր ռիսկի գոտում (Գոու՝
2002, Ջոնստոն, Բենտոն՝ 1998):
Հ ետ ազ ոտ ութ յունն եր ի առ արկ ան
նաև ժամ ան ակ ավ որ կողմն որշմ ան
առանձնահատկությունները և տրավ
մայի հաղթհարման խնդիրները (Հոլման,
Սիլվեր՝ 1998), բնական վտանգավոր
երևույթների հանդեպ ռեակցիաների
առանձնահատկությունը` կապված սե
ռից և հա
սա
կից (Նայթ, Գաց, Հել
լեր,
Բենգտսոն՝ 2000): Բազմաթիվ աշխա
տանքներ նվիրված են ռեակցիաներիկ
առանձնահատկությանը` կապված աղե
տի բնույթից (Լևի, Կոխեր, Էրուդ՝ 2002,
Մակմիլան, Ֆիշ, Սմիտ՝ 1997): Առավել
հաճախ տարբերվում են մարդկանց
ռեակցիաները զուտ բնական բնույթի
աղետների հանդեպ` այսպես կոչված
բնածին աղետներ և էկոլոգիական և
տեխնածին բնույթի աղետներ կամ մար
դածին աղետներ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
03.03.215
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ВЗАИМОДЕИЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ: ОСОБЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИ
ЧЕСКИЕАСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

АРЕВИК ЕРИЦЯН
Академия государственного управления РА, кафедра психологии, соискатель

Взаимодействие человека и природы- сложный и динамичный процесс их единства.
Внимание и представления о зависимости человека от этих взаимоотношений, обусловлен
ные как научными, так и природными факторами (болезни, климатические условия и.т.д.)
всегда актуальны. И неслучайно, что теория Гипократа о воздействии окружающей среды на
человека во все времена продолжает оставаться злободневной и находится в центре внима
ния ученых.
Дата представления статьи: 03.03.2015

NTERACTION BETWEEN MAN AND NATURE: FEATURES AND PSYCHOLOGICAL
ASPECTS OF THE COMPARATIVE STUDY

AREVIK YERITSYAN
Academy of Public Administration of RA, Applicant

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.
Article submission date: 03.03.2015
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ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված է աշխա
տակազմի ընտրության գործընթացում
հարցազրույցի դերն ու նշանակությունը
և կիրառման հոգեբանական առանձ
նահատկությունները։ Աշխատակազմի
ընտրության գործընթացի արդյունավե
տությունը, պայմանավորված լինելով
բազմաթիվ գործոններով, առաջնա
հերթ կախված է հարցազրույցի ձևաչա
փից և նրանում ընտրված հոգեբանա
կան չափանիշներից:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ կառավարում, աշխա
տակազմի ընտրություն, հարցազրույց,
կիրառման առանձնահատկություններ։
Կառավարման հոգեբանության ոլոր
տում մեծ տեղ է հատ
կաց
վում աշ
խա
տակազմի ընտրությանը: Պրոֆեսիոնալ
հոգեբանական ընտրության ծագումը
հիմ
ն ականում պայմանավորված է եր
կու խումբ գործոնների առկայությամբ:
Առաջին խումբը կապված է մինիմալ
ծախսի դեպքում մաքսիմալ եկամուտ
ստանալու ձգտման հետ: Երկրորդը՝
մարդկանց միջև այնպիսի տարբերու
թյունների առկայության, որոնք որոշա
կի մակարդակում որոշում են կոնկրետ
աշխատանքային գործունեության ոլոր
տում հաջող պրոֆեսիոնալ գործունեու
թյան հավանականությունը:
Ներկայիս դրությամբ շատ զարգա
ցած երկրներում պրոֆեսիոնալ հոգե
բանական ընտրությունը ստացել է շատ
լայն տարածում: Պրակտիկայում պրո
ֆեսիոնալ հոգեբանական ընտրությու
նը իրականացնում են հոգեբանները,
ինչը կարևոր խնդիր է կազմակերպչա
կան հոգեբանության բնագավառում:
Շուկայական հարաբերություններում,
աշխատակազմի ընտրության խնդի

րը ամենակարևորներից մեկն է: Կար
ևոր և հիմ
ն ական նպատակը այն է, որ
մարդկանց ընտրեն՝ ելնելով օբյեկտիվ
չափանիշներից, ինչպիսիք են՝ մարդու
պրոֆեսիոնալ առանձնահատկություն
ները, հոգեբանական համապատաս
խանությունը: Հաջորդ կարևոր նպա
տակը այն է, որ համապատասխան աշ
խատողները և ղեկավարները գտնեն
միմյանց:
Մեր աշխատանքի նպատակն է՝ ու
սում
ն ասիրել կազմակերպության աշ
խատակազմի ընտրության կազմա
կերպման սկզբունքները և այդ համա
կարգում՝ հարցազրույցի կիրառման
հոգեբանական առանձնահատկություն
ները:
Մեր հետազոտության ընթացքում
կիրառվել են հետևյալ մեթոդիկաները՝
1.
կոնտենտ-վերլուծության
կամ
փաստագրական նյութի ուսում
ն ասի
րության մեթոդը.
2. Ա. Ն. Կոշելյովայի՝ մասնագի
տական կողմ
ն որոշման անձնային նշա
նակության թեստը: [7]
3. հարցազրույցի մեթոդը:
Մեր հետազոտության ժամանակ
կոնտենտ-վերլուծության ենք ենթարկել
այն կայքերը, որտեղ մարդիկ փնտրում
են աշխատանք: Ընդհանուր առմամբ
առանձնացրել ենք տասը ամենատա
րածված կայքերը, որի միջոցով մար
դիկ կարող են գտնել աշխատանք: 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: Հետազոտության
ժամանակ մենք առանձնացրել ենք
կոնտենտ - վերլուծության հիմ
ն ական
կատեգորիաները, որոնք չորսն են՝ աշ
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խատանքային փորձ, հարցազրույցի
հրավեր, պարտադիր CV և անձի հոգե
բանական առանձնահատկությունները:
Կոնտենտ-վերլուծության ենթարկե
լով վերը նշված կայքերը՝ մենք առանձ
նացրել ենք, թե որ կայքերում որ չափա
նիշներն են հանդիսանում պարտադիր
պայման: Առաջին կատեգորիան աշ
խատանքային պարտադիր փորձի առ
կայությունն է, և մեր հետազոտության
արդյունքում մենք պարզեցինք, որ 10
կայքերից 7-ում աշխատանքային փոր
ձի առկայությունը պարտադիր պայման
է: Կոնտենտ-վերլուծության երկրորդ
կատեգորիան հարցազրույցների պար
տադիր հրավերն է: Հետազոտության
արդյունքները ցույց տվեցին, որ 10 կայ
քե
ից 6-ո
ւմ մեծ տեղ է հատ
կաց
վում
հարցազրույցներին: Երկրորդ կատեգո
րիան առանձնահատուկ նշանակություն
ուներ հետազոտության ժամանակ, քա

նի որ մեր հետազոտության նպատակն
էր՝ ուսում
ն ասիրել հարցազրույցի հո
գեբանական առանձնահատկություննե
րը: Երրորդ կատեգորիան պարտադիր
CV-ի առկայությունն էր, որը պահան
ջում էր մեր ուսում
ն ասիրված կայքերից
ընդամե նը 4 կայք: Չորրորդ և, գու
ցե,
ամենակարևոր կատեգորիան էր հոգե
բանական շափանիշները: Եթե գլո
բալ
դիտենք այս հարցը, ապա աշխատա
կազմի ընտրության հարցում համապա
տասխան հոգեբանական չափանիշների
առկայությունը պետք է հանդիսանար
առաջնայինը, սակայն ինչպես ցույց է
տալիս մեր հետազոտությունը, 10 կայ
քերից միայն 5-ում են ուշադրություն
դարձնում համապատասխան հոգեբա
նական չափանիշների առկայությանը:
Կոնտենտ - վերլուծության տվյալները
ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1
Կոնտենտ-վերլուծության

Կայքերի անվա
նում
ն երը

Աշխատանքային
փորձ

Հարցազրույցի
հրավեր

Պարտադիր
CV

կատեգորիաներ
Հոգ եբ ան ակ ան
չափանիշներ

job.am

✓

-

-

-

List.am

✓

-

✓

✓

ashxatanq.am

✓

-

✓

-

Jobfinder.am

-

✓

-

✓

HR.am

✓

✓

✓

✓

armjob.am

-

-

-

-

freeshop.am

✓

✓

-

-

zangir.am

-

✓

-

-

tanger.am

✓

✓

✓

✓

careercenter.am

✓

✓

-

✓

Ընդհամե նը

7

6

4

5

Մեր հետազոտության հաջորդ մեթո
դը Ա. Ն. Կոշելյովայի՝ մասնագիտական
կողմ
ն որոշման անձնային նշանակության
թեստն է: Բա
ցի նշ
ված թես
տից՝ հե
տա
զոտության ժամանակ կիրառվել է նաև
հարցազրույցի մեթոդը: Հետազոտությա
նը ընդհանուր մասնակցել են 25 հոգի,
որոնք բոլորն էլ երիտասարդ կադրեր

են և փնտրում են աշխատանք: Հետազո
տության պարտադիր պայմաններն էին
բարձրագույն կամ թերի բարձրագույն
կրթությունը և տարիքը՝ 19-25 տարեկան:
Մասնագիտական
կողմ
ն որոշման
յուրահատկությունները որոշվում են՝
ըստ մարդու վերաբերմունքի, կյանքի
հանդեպ, ապագայի, մասնագիտական
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գործունեության, հաջողության և գոր
ծազրկության: Հետազոտության ժա
մա
նակ կի
րառ
վել է նաև այս թես
տը
բացահայտելու համար երիտասարդ
ների վերաբերմունքը՝ կապված նրանց
ապագայի, հաջողությունների, մասնա
գիտական գործունեության հետ: Տվյալ
թեստը անցկացրել եմ երիտասարդնե
րի նույն խմբի հետ, ովքեր փնտրում են
աշխատանք և արդյունքում ստացել եմ
շատ հետաքրքիր պատասխաններ: Հե
տազոտվողների մեծամասնությունը իր
կյանքը համարում է սեփական «ես»-ի
որոնումը՝ այն համարելով էմոցիոնալ
դրական գնահատական, և հետազոտ
վող
նե
րից 25-ից մի
այն 4 էր իր կյան
քը համարում էմոցիոնալ բացասական
գնահատական: Կարող ենք ասել, որ
երիտասարդների մոտ կյանքի հան
դեպ կա դրական տրամադրվածություն:
Մասնագիտությունը, աշխատանքը, ըն
տանիքը իրենց յուրահատուկ տեղն են
գրավում մարդու կյանքում: Մասնագի
տական գործունեության վերաբերյալ
հետազոտվողների
վերաբերմունքը
տարբեր էր: Ընդհանրացնելով տվյալ
նե
րը՝ նշեմ, որ ներ
կայիս դրու
թյամբ
նրանց համար ամենակարևորը կյանքի
բնականոն ընթացքն է, իսկ աշխատան
քը հանդիսանում է պարզապես եկամ
տի աղբյուր, միայն հետազոտվողներից
մի քանի հոգի նշեցին, որ աշխատան
քը իրենց համար հետաքրքրություն է
և ինքնաիրացման հնարավորություն:
Մասնագիտության և կարիերայի պլա
նավորման վերաբերյալ պատասխան
ները, կարելի էր ասել, որ հակասա
կան էին: Հետազոտվողներից 25-ից
15-ը նշեց, որ կարիերայի պլանավորու
մը շատ կար
ևոր և օգ
տա
կար գոր
ծըն
թաց է, բայց միև
նույն ժա
մա
նակ կա
րիերայի պլանավորումը նրանց համար
չէր հանդիսանում կյանքի կարևոր մաս,
քանի որ, ըստ պատասխանների, հետ
ևում էր, որ կարիերայի պլանավորումը
առաջնայինը չէ, այլ որ ամենակարևո
րը՝ կյանքում ընտանիքն է և ներկայիս
ժամանակներում ընտանիքը հանդիսա
նում է կյանքի ամենակարևոր արժեքը:

Մեծ նշանակություն ունի նաև այն, թե
ինչպես են ներկայիս երիտասարդ կադ
րերը վերաբերվում իրենց հաջողություն
ներին, ապագային, ինչպիսին են իրենց
պատկերացնում մի քանի տարի հետո:
Թեստի արդյունքներից պարզ դարձավ,
որ նրանց համար հաջողությունը մար
դու արժանիքն է, նրա աշխատանքի ար
դյունքը և հաջողությունը՝ որպես հույզ,
շատ հա
ճե
լի է և լավ: Մի
այն մի քա
նի
հոգի նշեցին, որ հաջողության հասնելը
իրենց կյանքի նպատակն է: Ապագայի
վերաբերյալ պատկերացում
ն երը շատ
տարբեր են: Թեստի արդյունքներից
պարզ դարձավ, որ մեծամասնության
համար որպես ապագայի նպատակ է
նրանց ունեցած ձգտումը: Ըստ նրանց՝
նրանք ապագայում կհասնեն այն ամե
նին, ինչին ձգտում են: Հետազոտվող
նե
րը նշե
ցին նաև, որ որ
պես իրենց
ապագայի բաղկացուցիչ մաս՝ պատկե
րացնում են իրենց մասնագիտությունը
և աշխատանքը, չնայած որ ապագան
կապված է ընտանեկան կյանքի հետ:
Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել,
որ ապագայի հանդեպ տրամադրվածու
թյունը նույնպես դրական է, քանի որ հե
տազոտվողներից միայն մեկը նշեց, որ
ապագայի հանդեպ ունի անորոշության
զգացում, անվստահություն և որ վստահ
չէ՝ իր հետ ինչ կլինի ապագայում:
Ներկայիս մարդկանց համար գոր
ծազրկությունը հանդիսանում է շատ
կարևոր խնդիր և այն, թե ինչն է մարդ
կանց համար կյանքում ամենակարևո
րը: Թեստի արդյունքները ցույց տվե
ցին, որ հետազոտվողների համար
ամենակարևորը կյանքում ընտանիքն
է, ապա մարդկանց հետ շփումը, հար
գանքը, այնուհետև՝ սեփական առող
ջությունը, իսկ գործազրկության վե
րաբերյալ պատկերացում
ն երը տարբեր
էին: Շատ կարևոր էր այն, որ ներկայիս
երիտասարդները
գործազրկությու
նը դիտում էին որպես ժամանակավոր
երևույթ՝ նշելով, որ դա պետության ոչ
ստաբիլ վիճակն է և հասարակության
համար դժբախտություն: Ընդհանուր
առմամբ կարող ենք ասել, որ ներկայիս
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երիտասարդությունը հավատով է լց
ված ապա
գայի հան
դեպ և հույս ու
նի,
որ կարճ ժամանակահատվածում այդ
խնդիրը կշտկվի: Հարցարանը կազմվել
է հետազոտության նպատակով՝ բացա
հայտելու համար աշխատաշուկայում
աշխատանքի որոնման ուղիները: Անմի
ջական հարցում եմ անցկացրել երիտա
սարդ կադրերի հետ, ովքեր փնտրում
են աշխատանք: Հարցմանը մասնակցել
են 25 հոգի, որոցից մեծամասնությու
նը ունի բարձրագույն կրթություն, իսկ
մյուս մասը՝ թերի բարձրագույն, իսկ
տարիքը չէր գերազանցում 25-ը: Հարց
մանը մասնակցած երիտասարդները
ունեն տարբեր մասնագիտություններ:
Հիմ
ն ական գերակշռող մասնագետներն
են՝ տնտեսագետները, սոցիոլոգները և
հոգեբանները: Հարցմանը մասնակցել
են նաև լեզվաբաններ, արևելագետեր
և քիմիկոսներ: Նշեմ նաև, որ հարցմա
նը մասնակցել են ինպես տղաներ, այն
պես էլ աղջիկներ, քանի որ աշխատանք
փնտրելիս սեռը նշանակություն չունի:
Հարցազրույցի միջոցով մենք ցան
կանում էինք պարզել` որքան ժամանակ
է նրանք աշխատանք են փնտրում և ինչ
միջոցների են դիմել՝ աշխատանք գտ
նելու համար, արդյոք ցանկանո"ւմ են
աշխատել իրենց մասնագիտությամբ,
թե դա նշանակություն չունի և, ինչի
վրա հիմնվելով են ընտրել իրենց մաս
նագիտությունը, մասնակցել են հար
ցազրույցների, թե ոչ: Հարցման ար
դյունքում պարզ դարձավ, որ հարցվող
ների մեծամասնությունը արդեն 1 տարի
և ավել է, ինչ փնտրում է աշխատանք:
Իսկ այն հարցին, թե նրանք ինչ աշխա
տանք են փնտրում՝ մասնագիտական,
թե այլ, հարցվողներից 14-ը պատաս
խանել է` մասնագիտական, իսկ 11-ը՝
նշանակություն չունի: Այն երիտասարդ
ները, ովքեր նախընտրում են իրենց
մասնագիտությամբ աշխատել, տնտե
սագետներն ու սոցիոլոգներն էին, ինչ
պես նաև լեզվաբանները: Նշեմ նաև,
որ հարցմանը մասնակցել են նաև հե
ռակա բաժնի ուսանողներ, ովքեր դեռ
չունեն բարձրագույն կրթություն և, գու

ցե, պատճառը հենց դա էր, որ մի մասի
համար նշանակություն չուներ՝ աշխա
տանքը կլինի մասնագիտական, թե ոչ:
Հարցման
ժամանակ
մեծ
հե
տաքրքրություն առաջացրեց այն հարցը,
թե ներկայիս երիտասարդությունը ինչ
պես է մասնագիտությունը ընտրել: Եվ
հետաքրքիրն այն էր, որ հարցվողներից
ոմանք առաջարկվող տարբերակներից և
ոչ մեկը չընտրեցին, այլ իրենք առաջար
կեցին համապատասխան տարբերակը:
Չնայած դրան՝ նշեմ, որ հարցվողների
մեծամասնությունը
մասնագիտությու
նը ընտրել է՝ ըստ իր նախասիրություն
ների, իսկ ոմանք՝ ըստ խորհուրդների
և ուղղորդում
ն երի և ըստ աշխատանքի
պահանջվածության: Հարցվողներից մե
կը նշեց, որ նա իրա
կա
նում ցան
կա
ցել
է ընդունվել բժշկական համալսարան,
սակայն ստացված միավորները չեն բա
վարարել, և նա ընդունվել է Երևանի պե
տական համալսարանի քիմիական ֆա
կուլտետը և բժիշկ դառնալու փոխարեն
դարձել է քիմիկոս: Իսկ մեկ այլ հարցվող
նշեց, որ նա ընտրել է իր մասնագիտու
թյունը՝ ելնելով բուհի հեղինակությու
նից: Հարցազրույցի ամենակարևոր կե
տը այն էր, թե ինչ միջոցների են դիմում
մարդիկ՝ աշխատանք գտնելու համար:
Հարցման արդյունքում շատ հետաքրքիր
պատասխաններ նշվեցին: Պարզվեց, որ
հարցվողների մեծամասնությունը, աշ
խատանք գտնելու համար, դիմում է իր
ծանոթներին: Մյուս կարևոր միջոցը աշ
խատանք գտնելու կայքերն են, ապա
գործակալությունները, և հարցվողների
շատ չնչին մասն էր օգտվում թերթերից՝
աշխատանք գտնելու նպատակով: Իսկ
այն հարցին՝ «արդյո՞ք գործակալություն
ները օգտակար եղել են աշխատանքի
որոնման հարցում», հարցվողներից մի
այն մեկը տվեց դրական պատասխան,
իսկ մյուսները նշեցին, որ, եթե նույնիսկ
դիմել են, ապա գործակալությունները
նրանց ոչնչով օգտակար չեն եղել:
Աշխատանք փնտրելու ժամանակ
մեծ նշանակություն ունի նաև հար
ցազրույցների դերը, այսինքն՝ երիտա
սարդները արդյոք մասնակցե՞լ են հար
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ցազրույցների, թե՞ ոչ: Հարցման ար
դյունքում պարզ դարձավ, որ հարցվող
ներից 20-ը մասնակցել է հարցազրույց
ների, և միայն 5 հոգի չէր մասնակցել և
ոչ մի հարցազրույցի: Անդրադարձանք
նաև այն հարցին, թե ինչ մակարդակով
են անցել հարցազրույցները և արդյոք
նրանք գոհ են եղել: Չնայած այն հան
գամանքին, որ շատ երիտասարդներ,
մասնակցելով հարցազրույցների, աշ
խատանք չէին ստացել, իրականում
գոհ էին եղել հարցազրույցից, նշելով,
որ հարցազրույցները ընթացել են շատ
հանգիստ և լավ: Հետաքրքիրն այն էր,
որ չնայած, որ հարցվողների զգալի մե
ծամասնությունը մասնակցել էր հար
ցազրույցների, սակայն նրանցից շատ
քչերն էին, որ գնացել էին հարցազրույ
ցի նախապես պատրաստված: Ընդհա
նուր 25 հարցվողներից միայն 4 հոգին
են ներկայացել հարցազրույցի նախա
պես պատրաստված, իսկ մնացած 21-ը՝
առանց նախապես պատրաստվելու:
Հիշեցնենք, որ մեր աշխատանքի
նպատակից բխում էր ուսում
ն ասիրել
կադրերի ընտրության գործընթացում
հարցազրույցի հոգեբանական առանձ
նահատկությունները, և դա էլ հիմք
հանդիսացավ, որ մենք ավելի երկար
կանգ առնենք այդ հարցի շուրջ:
Աշխատանք փնտրելու համար մեծ
նշանակություն ունի նաև այն հարցը՝
«արդյո՞ք ներկայիս երիտասարդները
տեղեկացված են CV-ները ներկայացնե
լու կարգին:: Եվ հարցման արդյունքում
պարզ դարձավ, որ մեծամասնությունը
տեղյակ են, որոշ մար
դիկ նշե
ցին մա
սամբ, իսկ բացասական պատասխան
չգրանցվեց:
Արդյունքում մենք հանգեցինք մի
շարք եզրակացությունների: Հետազո
տության ժամանակ մենք կատարե
ցինք կայքերի կոնտենտ-վերլուծություն
և հանգեցինք այն եզրակացության, որ
կայքերում աշխատակազմի ընտրու
թյան ժա
մա
նակ մեծ տեղ է հատ
կաց
վում հարցազրույցներին, և աշխատան
քային փորձի առկայությունը կայքերի

մեծամասնությունում հանդիսանում է
պարտադիր պայման: Իսկ համապա
տասխան հոգեբանական չափանիշնե
րի առկայությանը ուշադրություն էին
դարձնում կայքերի միայն մի մասում:
Երկրորդ մեթոդի՝ թեստի արդյուն
քերը վերլուծելով՝ մենք հանգեցինք այն
եզրակացության, որ ներկայիս երիտա
սարդությունը դրական է տրամադրված
ապագայի հանդեպ և գործազրկությու
նը դիտում է որպես ժամանակավոր
եր
ևույթ: Չնա
յած նրանք մեծ տեղ էին
հատկացնում իրենց մասնագիտության
և կարիերայի պլանավորմանը, այնու
ամենայնիվ, հետազոտության արդյուք
նե
րը ցույց տվե
ցին, որ նրանց հա
մար
կյանքում ամենակարևորը ընտանիքն
է, իսկ կարիերան գտնվում է երկրորդ
տեղում: Հարցազրույցի արդյունքները
մեկնաբանելով մենք հանգեցինք այն
եզրակացության, որ ներկայիս երիտա
սարդությունը իր մասնագիտությունը
ընտրում է՝ ըստ իր նախասիրություն
ների և աշխատանք է փնտրում իր մաս
նագիտությանը համապատասխան: Հե
տազոտության արդյունքում պարզ դար
ձավ, որ հետազոտվողների մեծ մասը
աշխատանքի որոնման հարցում դիմում
է ծանոթներին, ապա նոր աշխատանք
փնտրում կայքերի, թերթերի կամ գոր
ծակալությունների միջոցով: Կարևորե
լով հարցազրույցների նշանակությունը՝
նշեմ նաև, որ հետազոտվողների մեծ
մասը մասնակցել էր տարբեր հարցազ
րույցների և գոհ էր եղել հարցազրույցի
անցկացման մակարդակից: Այսպիսով՝
կա
րող ենք ասել որ մեր աշ
խա
տան
քի արդյունքը կարևորվեց նրանով, որ
հետազոտության համար մենք ընտրել
էինք տարբեր մեթոդներ, և մի քանի մե
թոդներ օգտագործելով՝ մենք կարողա
ցանք ցույց տալ աշխատակազմի ընտ
րության գործընթացում հարցազրույցի
կիրառման առանձնահատկությունները:
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ПС ИХОЛ ОГ ИЧ ЕСК АЯ АДАПТАЦ ИЯ ПЕРВОКЛ АССН ИКОВ
К ШКОЛЬН ОМУ ОБУЧ ЕН ИЮ

Поступление в школу вносит большие
перемены в жизнь ребенка. Из привыч
ного мира семьи или детского сада они
попадают в разновозрастную и много
ликую среду, где вместо игры им пред
лагают систематический умственный
труд. Адаптация к школе многоплано
вый процесс и в одинаковой мере зави
сит от физиологического, социального и
психического развития ребенка. Это не
разные проблемы, а разные стороны ее
проявления в различных формах актив
ности. Школа с первых дней ставит пе
ред ребенком целый ряд задач, требую
щих мобилизации его интеллектуальных
и физических сил. Поэтому необходимо
время, чтобы произошла адаптация к
школьному обучению, ребенок привык к
новым условиям и научился соответст
вовать новым требованиям. Все дети
проходят период адаптации к школе, да
же те, которые имеют хорошую предва
рительную подготовку. При нормальном
протекании школьной адаптации эмо
циональное самочувствие и самооцен
ка стабилизируются, если же процесс
адаптации ребенка в I классе затруднен,
может наблюдаться деформация его лич
ностного развития.
Ключевые слова и словосочетания:
умственный труд, школьная адаптация,
дезадаптация школьная, социально-пси
хологическая адаптация, эмоциональное
самочувствие, стрессогенный характер.

Термин «адаптация» происходит от
лат. adaptatio - приспособление, прила
живание. Под ним понимают приспособ
ление организма и его функций, органов
и клеток к условиям среды. Адаптация
направлена на сохранение сбалансиро
ванной деятельности систем, органов и
психической организации индивида при
изменившихся условиях жизни. [5]
Период адаптации ребенка к школе
может длиться от 2-3 недель до полу
года, это зависит от многих факторов:
индивидуальные особенности ребенка,
характер взаимоотношений с окружаю
щими, тип учебного заведения (а значит,
и уровень сложности образовательной
программы) и степень подготовленнос
ти ребенка к школьной жизни. Немало
важным фактором является поддержка
взрослых – мамы, папы, бабушек и де
душек. Чем больше взрослых окажут по
сильную помощь в этом процессе, тем
успешнее ребенок адаптируется к новым
условиям.
Школьная адаптация понимается как
приспособление ребенка к новой систе
ме социальных условий, новым отноше
ниям, требованиям, видам деятельнос
ти, режиму жизнедеятельности. Однако
адаптация это не только приспособление
к успешному функционированию в дан
ной среде, но и способность к дальней
шему психологическому, личностному,
социальному развитию. [6]
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Наряду с термином «адаптация» ши
роко используется термин «дезадапта
ция» применительно к детям, испыты
вающим трудности приспособления к
школе. Термин «дезадаптация» обознача
ет нарушение процессов взаимодействия
человека с окружающей средой.
Дезадаптация школьная - невозмож
ность школьного обучения и адекватного
взаимодействия ребенка с окружением в
условиях, предъявляемых данному конк
ретному ребенку той индивидуальной
микросоциальной средой, в которой он
существует.
Педагогический диагноз школьной
дезадаптации обычно ставится в связи с
неуспешностью обучения, нарушениями
школьной дисциплины, конфликтами с
учителями и одноклассниками. Иногда
школьная дезадаптация остается скры
той и от педагогов и от семьи, ее симп
томы могут не сказываться отрицательно
на успеваемости и дисциплине ученика,
проявляясь либо в субъективных пере
живаниях школьника, либо в форме со
циальных проявлений. [8]
Соц иа льн о-пс их ол ог ич еск ая адап
тация младших школьников к услови
ям школы представляет собой процесс
усвоения норм и способов поведения,
одобряемых родителями и учителями, в
условиях взаимодействия со сверстника
ми под влиянием различных социальных
институтов: семьи, школы, внешколь
ных учреждений. В общении со взрос
лыми и сверстниками у ребенка форми
руются нормы поведения, приемлемые в
его социальном окружении и в обществе
в целом.
Новая социальная ситуация вводит
ребёнка в строго нормированный мир от
ношений и требует от него организован
ной поведенческой произвольности, от
ветственной за дисциплину, за развитие
исполнительских действий, связанных с
обретением навыков учебной деятель
ности. Ситуация школьного обучения

приводит ранее свободного в своих же
ланиях ребёнка в состояние зависимости
мотива «Я хочу» от мотива «Я должен».
Учебная деятельность требует от пер
воклассника нормативных достижений,
школьная жизнь ставит его в ситуацию
зависимости от мнения и оценок учите
ля, которые отражаются на системе его
межличностных отношений. Новая со
циальная ситуация предъявляет высо
кие требования к эмоционально-волевой
сфере ребёнка и ограничивает возмож
ности непосредственного эмоционально
го реагирования. Закономерным является
тот факт, что ситуация школьного обу
чения имеет для ребёнка стрессогенный
характер и ставит его перед необходи
мостью приспосабливаться к её требова
ниям. [4] Понятие «школьная адаптация»
комплексное явление, предполагающее
согласование двух критериев: внешнего,
отражающего соответствие психологи
ческих и психофизиологических осо
бенностей ребёнка требованиям ситуа
ции школьного обучения, и внутреннего,
связанного с его общим психическим
благополучием. Выделяют три струк
турных компонента школьной адапта
ции, это: когнитивный компонент; эмо
ционально - оценочный, или личностный
компонент; поведенческий компонент.
Когнитивный компонент предпола
гает интеллектуальный успех ребёнка в
обучении по школьной программе и вы
ражается в академической успеваемости,
полноте общеобразовательных сведений
при достаточной системности знаний и
учебных навыков.
Эмоционально - оценочный, или лич
ностный компонент выражается в устой
чивом позитивном отношении к школь
ным предметам, педагогам, обучению
в целом и имеет следующие признаки:
достаточный уровень работоспособнос
ти ребёнка, стабильность настроения,
желание посещать школу. Поведенчес
кий компонент школьной адаптации ре
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бёнка предполагает отсутствие систе
матически повторяющихся нарушений
его поведения в процессе обучения и в
школьной среде. Поведенческими инди
каторами этого компонента являются:
ориентация ребёнка на школьные нор
мы и правила, открытость и доброжела
тельность по отношению к взрослым и
сверстникам, умение контактировать с
ними, способность занять для себя оп
тимальную позицию в этих отношениях.
Природа школьной адаптации обус
ловлена различными психологическими
и социально - психологическими факто
рами. Интегративным фактором школь
ной адаптации можно считать психологи
ческую готовность ребёнка к школьному
обучению. В отечественной психологии
теоретическая разработка этой пробле
мы основана на трудах Л.С. Выготского,
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина и др. Так,
Л. И. Божович выделяла несколько пара
метров психического развития ребёнка,
наиболее существенно влияющих на ус
пешность обучения в школе: достаточ
ный уровень развития интеллектуальной
сферы; определённый уровень развития
мотивационной сферы; достаточное раз
витие произвольной сферы. [6]
Основным критерием интеллектуаль
ной готовности ребёнка к школьному
обучению является умение обобщать и
дифференцировать в соответствующих
категориях предметы и явления окружа
ющего мира.
Ср ед и внутр енн их псих ол ог ич ес
ких факторов школьной адаптации так
же следует выделить такие личностные
образования, как самооценка и уровень
притязаний. Их адекватный уровень
способствует успешному вхождению
ребёнка в новую ситуацию межличност
ного взаимодействия. Адекватность са
мооценивания выражается в увереннос
ти ребёнка в своих силах, самоуважении,
предполагает соответствие его предс
тавлений о себе и своих возможностях.

Адекватная самооценка и связанный с
ней уровень притязаний в определённой
степени обеспечивают ребёнку психо
логическое благополучие, способствуют
возникновению у него чувства удовлет
ворённости результатами своей деятель
ности и межличностным общением.
К. Бла
га и М. Шебек отмечали, что
ошибки ребенка при выполнении учеб
ных заданий могут быть связаны не
со сложностью задания, а с тем, что у
школьника есть определенное предс
тавление о себе, которое и создает со
ответствующий тип поведения. «Образ
себя, - пишут они, - и самодоверие спо
собствуют достижениям ребенка в шко
ле. Негативный образ себя и недостаток
самодоверия ведут к снижению успева
емости ученика. Уровень его ожиданий
влияет на цели, на выбор предмета взаи
модействия с другим человеком, на вы
бор собственной позиции взаимодейст
вия».
Среди психофизиологических факто
ров школьной адаптации, в первую оче
редь, выделяется здоровье ребёнка. Име
ющиеся в психологической литературе
данные говорят о том, что соматически
ослабленные дети с трудом справляются
со школьными нагрузками, у них наблю
дается низкая работоспособность, высо
кая утомляемость. Это может вызвать
непосильное нервно–психическое напря
жение, что становится причиной школь
ной дезадаптации. Из этого следует, что
более здоровые дети легче адаптируются
к школе, чем дети с ослабленным здоров
ьем. Однако состояние здоровья ребён
ка входит в группу факторов школьной
адаптации. (Б.В. Воронков, Е.К. Глушкова,
Д.Н. Исаев, Н.М. Попова и др.)
Среди отечественных авторов наи
больший интерес представляет исследо
вание Е.Е. Кравцовой, в котором отноше
ние ребёнка к взрослому и сверстникам
соотносится с основными компонентами
учебной деятельности и рассматривается
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как фактор, определяющий его успеш
ность в ситуации школьного обучения.
[9]
Большинство современных психо
логов, занимающихся этой проблемой,
считает, что процесс школьной адапта
ции вызывает трудности у всех без иск
лючения детей. (Н.И. Гуткина, И.В. Дуб
ровина, В.С. Мухина, И.М. Никольская и
др.) Это вызвано той нагрузкой, которую
испытывает психика ребёнка, его орга
низм в связи с резким изменением об
раза жизни, значительным увеличением
и качественным усложнением тех тре
бований, которым ребёнок должен со
ответствовать. Однако несмотря на это,
процесс школьной адаптации протекает
у всех детей неодинаково. [7,11]

Таким образом, в самом распростра
ненном значении школьная адаптация
– это приспособление ребенка к новой
системе социальных условий, новым
отношениям, требованиям, видам дея
тельности, режиму жизнедеятельности.
Результатом адаптации является «адап
тированность», которая представляет со
бой систему качеств личности, умений
и навыков, обеспечивающих успешность
последующей жизнедеятельности ребен
ка в школе.Только успешная адаптация
в младшем возрасте способствует даль
нейшему развитию ребенка как личности
в будущем.

1.
2.
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ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՈՒՄԸ
ԴՊՐՈՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆԸ

ԼԻԼԻԹ ՀԱՋՈՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
սոցիալական հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ


Դպրոց ընդունվելը երեխայի կյանքում մեծ փոփոխությունների է բերում: Սովորական
ընտանեկան աշխարհից կամ մանկապարտեզից նրանք ընկնում են տարբեր տարիքի և
բազմատիպ մարդկանց միջավայր, որտեղ խաղի փոխարեն նրանց առաջարկում են հա
մակարգված մտավոր աշխատանք: Դպրոցին հարմարվելը բազմապլան գործընթաց է և
հավասարաչափ կախված է երեխայի ֆիզիոլոգիական, սոցիալական ու մտավոր զարգաց
վածությունից: Դրանք ոչ թե տարբեր խնդիրներ են, այլ` գործունեության տարբեր ձևերում
դրա դրսևորման տարբեր կողմեր: Դպրոցն առաջին իսկ օրերից երեխայի առաջ դնում
է մի շարք առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են նրա մտավոր և ֆիզիկական ուժե
րի մոբիլիզացում: Դրա համար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի տեղի ունենա հար
մարեցում դպրոցական ուսուցմանը, երեխան հարմարվի նոր պայմաններին և սովորի
համապատասխանել նոր պահանջներին: Բոլոր երեխաներն անցնում են դպրոցական
ադապտացիոն շրջան, նույնիսկ նրանք, ովքեր ունեն լավ նախնական պատրաստվածու
թյուն: Դպրոցական ադապտացիայի նորմալ հոսքում էմոցիոնալ ինքնազգացողությունն ու
ինքնագնահատականը կայունանում են, իսկ եթե երեխայի ադապտացիայի գործընթացն
առաջին դասարանում դժվարանում է, կարող է առաջանալ նրա անհատական զարգաց
ման աղավաղում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 05.02.2015

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE FIRST-GRADERS TO SCHOOL

LILIT HAJOYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences
of the Republic of Armenia,
Master Student at the Department of Social Psychology

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.
Article submission date: 05.02.2015
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ՄԱՐԻԱՄ ՀԵՐԳՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ

ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ ՀԱՆՈՒՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ. ԱՐՇԻԼ ԳՈՐԿԻ
«Ես խելագար չեմ, իմ դժբախտությունն այն է, որ ոգիս
մարմնիցս անջատ ապրում է իմ Հայրենիքում…»
Արշիլ Գորկի
Սույն հոդ
վածում խոսվում է հայոց
ցեղասպանությունը վերապրած` հայ
մեծ նկարիչ Արշիլ Գորկու ապրած
տրավմայի և դրա հնարավոր ազդեցու
թյունների մասին: Նշվում է Արշիլ Գոր
կու անգիտակցական պայքարի և որպես
նկարիչ իր վրա կրած կոլեկտիվ անգի
տակցականի արտահայտման` արխե
տիպերի մասին: Հետևություն է արվում,
որ տրանսգեներացիոն տրավման, այս
դեպքում եղեռնը, հնարավոր է դրսևոր
վի, որպես հայ ժողովրդի կոլեկտիվ
արխետիպ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ կոլեկտիվ անգիտակցա
կան, արխետիպեր, տրանսգեներացիոն
հիշողություններ և տրավմաներ, հոգե
մարմնական հիվանդություն:
20-րդ դարի սկզբին` 1915-1923 թթ.,
իր գագաթնակետին հասավ դեռևս
1890-ական թվականներին Աբդուլ Հա
միդի օրոք հայ ժողովրդի դեմ սկսված
բնաջնջման և զանգվածային տեղա
հանման քաղաքականությունը: 1908
թվականին իշխանության գալով` երիտ
թուրքերը Արևմտյան Հայաստանում,
Կիլիկիայում և Օսմանյան կայսության
այլ բռնազավթած տարածքներում կո
տորեցին ավելի քան մեկ ու կես միլիոն
հայերի: 1915 թվականի արյունոտ ապ
րիլը Հայոց պատմության ամենաողբալի
էջերից է [1, 2]:
Հայոց ցեղասպանության ականա
տեսներից է ամերիկահայ մեծ նկարիչ
Արշիլ Գորկին` Ոստանիկ Ադոյանը: Նա
իր քրոջ և մոր հետ մեծ դժվարությամբ

փրկվում է ջարդերից և գաղթում Արևե
լյան Հայաստան:
Ստեղծագործ մարդիկ միշտ էլ եղել
են հոգեբանների ուշադրության կենտ
րոնում, քանի որ ստեղծագործական
ողջ գործընթացը իր մեջ պարունակում
է բազմաթիվ հոգեբանական գործըն
թացներ:
Հոգեվերլուծության հիմնադիր Զ.
Ֆրեյդն առաջինն էր, որ ուսումնասի
րեց ստեղծագործող անհատին և նրա
ստեղծագործությունները հոգեբանու
թյան տեսանկյունից և այդքան խորու
թյամբ: Նա գտ
նում էր, որ ին
քը գտել
է դեպի արվեստի տվյալ ստեղծագոր
ծություն տանող ուղին, որը գտնվում է
ստեղծագործողի անհատական փորձի
մեջ:
1909 թվականին Զ. Ֆրեյդը սկսեց
ուսումասիրել Լեոնարդո դա Վինչիի
(1452-1519 թթ.) ստեղծագործական ու
ղին, կենսագրական տվյալերը: Հոգեվե
րուծական ուսումնասիրություններ կա
տարելիս Ֆրեյդը խորանում է Լեոնարդո
դա Վինչիի վաղ մանկական հիշողու
թյունների մեջ: Նա ուսումնասիրում է Լ.
դա Վինչիի հոգեսեռական զարգացման
փուլերը և գտնում էր, որ նկարիչների
հոգսեռական զարգացումը այլ կերպ է
ընթանում, տարբեր ինֆատիլ ավտոէ
րոգեն հատկանիշներով [3, 4]:
Կ. Գ. Յուն
գը այն
քան էլ հա
մա
միտ
չէր Ֆրեյդի սույն մեկնաբանության
հետ, նա համարում էր, որ այս մեկնա
բանությունը ճիշտ է՝ նկարիչը՝ որպես
մարդ, բայց սխալ՝ մարդը՝ որպես նկա
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րիչ հարաբերության դեպքում: Յուն
գը համարում էր, որ նկարիչը համար
վում է հենց իր ստեղծագործությունը.
դա մի միասնություն է: Յուրաքանչյուր
ստեղծագործ անհատ, ըստ Յունգի, հա
մարվում է երկակիություն կամ սին
թեզ երկու բացարձակապես հակառակ
հատկություններով: Մի կողմից՝ մարդն
է իր անհատականությամբ, մյուս կող
մից՝ ստեղծագործական պրոցես: Նա
սխալ էր համարում այն մոտեցումը, որ
նկարիչը ունի միայն իր սեփական կամ
քը, քանի որ արվեստը թելադրում է իր
կամքը: Նա, որպես մարդկային էակ, ու
նի իր սեփական ցանկությունները, սա
կայն նա, որպես նկարիչ (մարդ), ավելի
բարձր իմաստ ունի` նա կոլեկտիվ ան
գիտակացականը արտահայտող, հա
մայն մարդկության անգիտակցականը
կերտող անհատ է: Ստեղծագործական
գաղափարները իրենք են լողում դեպի
նա և նա պետք է արարի: Ըստ Յունգի՝
կոլեկտիվ անգիտակցականի արխե
տիպերը դրսևորվում են նաև գեղար
վեստական ստեղծագործությունների
տեսքով, որոնք իրենց հերթին իրենցից
ներկայացնում են, որոշակի սիմվոլներ
[3]: Ստեղծագործական գաղափարները
պարուրեցին նաև փոքրիկ հայ գաղթա
կանին` Արշիլ Գորկուն:
Արշիլ Գորկու կյանքը իրենից ներ
կայացնում է առեղծված, որը հոգե
վերլ ուծ ակ ան տես անկ յուն ից դեռևս
ուսումնասիրված չէ, նրա ստեղծագոր
ծությունները՝ նույնպես, սակայն այս
հոդվածում մենք չենք քննարկելու նրա
ստեղծագործությունները:
Արշիլ Գորկին (Ոստանիկ Ադոյանը)
ծն
վել է Վա
նի Խոր
գոմ գյու
ղում 1904
թվականին: Նա 3 տարեկանից սկսել է
նկարել, սակայն չի խոսել և ինչպես հե
տագայում պատմել է մեծ քույր` Ագա
պին. «Նա նկարում էր անգամ քնի մեջ,
գիշերը դուք կարող էիք տեսնել, թե ինչ
պես էր նա շարժում իր ձեռքերը» [5, 6,]:
Մանկական հասակում չխոսելը կա
րող էր տարբեր պատճառներ ունենալ,

սակայն, ըստ մեր վերլուծություննե
րի, հնարավոր է, որ դա միջսերնդային
տրավմայի դրսևորման մի յուրովի դեպք
լինի: Միջսերնդային տրավման կարող է
տարբեր դրսևորումներ ունենալ:
Հասկանալու համար միջսերնդային
տրավմայի և խոսել չկարողանալու,
կամ օրգանիզմում որևէ ախտանիշ
առաջացնելու միջև կապը և հստակ
հիմնավորում կատարելու համար նախ
և առաջ կքննարկենք՝ Վիլիի Բարա
լի նկարագրած դեպքը, որի մասին նա
խո
սում է իր «Ե
րե
խայի մար
մինն իր
ծնողների պատմության լեզուն է. Էվե
լինի կակազությունը» հոդվածում: Էվե
լինը քսաներեքամյա երիտասարդ կին
էր, ով տառապում էր կակազությամբ:
Նա 2 տարեկանից սկսել էր խոսել, իսկ
երեքից` կակազել, և նա 5 տարի շարու
նակ նույն մղձավանջն էր տեսել: Երբ
Վ. Բարալին հարցնում է, ըստ Էվելինի,
որն էր նրա կակազության պատճառը,
կինը պատասխանում է, որ հնարավոր
է դա ծննդավայրը փոխելու արդյունք է,
հիմնավորելով, որ դա իր առաջին հո
գեկան խորը ցնցումն էր: Կատարված
երկարատև հոգեվերլուծական աշխա
տան
քից հե
տո, պարզ է դառ
նում, որ
հիվանդության արմատները ձգվում են
մինչև Էվելինի ծնողների մանկություն`
տեղի ունեցած մի սպանություն, որը
երկար տարիներ գաղտնի է պահվել:
Այդ սպանությունը կատարել էր հորեղ
բայրը փոքր հասակում, և որի ականա
տեսը եղել էր Էվելինի հայրը: Բարա
լիի թերապևտիկ աշխատանքից հետո,
Էվելինի մոտ վերանում է այդ արատը
[7]: Այժմ փորձենք քննարկել Ա. Գորկու
չխոսելու մեր կողմից քաշված վարկա
ծը: Փորձենք Արշիլ Գորկու չխոսելու
պատճառը փնտրել նրա ծնողների կեն
սագրական մանրամասների մեջ: Արշիլ
Գորկու մայրը` Շուշանիկ տեր Մարտի
րոսյանն էր, հայրը՝ Սեդրակ Ադոյանը:
Դեռևս 1896 թվականին նրանք ամուս
նացած են եղել, սակայն տարբեր մարդ
կանց հետ: Ե՛վ հայրը և՛ մայրը առաջին
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ամուսնությունից երկու երեխա են ունե
ցել: Շուշանիկի ամուսնուն և Սեդրակի
կնոջը սպանում են Աբդուլ Համիդ 2-ի
ժամանակաշրջանում կատարված ջար
դերի ժամանակ: Արշիլ Գորկին երկու
սի դեպքում էլ 2-րդ ամուսնության զա
վակն էր [5, 6, 2]:
Ըստ մեր կարծիքի և համեմատու
թյուն անցկացնելով Էվելինի դեպքի
հետ՝ փորձենք մեկնաբանել պատճառա
հետևանքային կապը: Ինչպես վերը նշե
ցինք, փոքրիկ Արշիլը ավելի շուտ սկսել
է նկարել, քան խոսել. ո՞րն էր պատճա
ռը: Նրա ծնողների հետ անարդար են
վարվել, այդ անարդարությունը նրանք
կրել են իրենց անգիտակցական մա
կարդակում, և այդ իմֆորմացիան, տեղ
գտնելով կոլեկտիվ անգիտակցականի
մեջ, փոխանցվել է Ա. Գորկուն՝ որպես
արխետիպ, և արտահայտվել ստեղծա
գործելու ձևով: Իսկ համեմատելով Էվե
լինի հետ, կտեսնենք, որ եթե Էվելինի
դեպքում կակազությունը չի վերանում
այնքան ժամանակ, մինչև նա դիմում է
հոգեբանին, ապա Ա. Գորկու դեպքում`
անգիտակցականում տեղի ունեցող այդ
ինտենսիվ գործընթացները որոշ չափով
հանդարտվել են, քանի որ տեղի է ունե
ցել սուբլիիմացիա, այսինքն՝ այդ գոր
ծընթացը դուրս է եկել գիտակցական
մակարդակ: Եվ նա սկսել է խոսել:
Այս դեպքը միակը չէ Ա. Գորկու կյան
քում, որ մանրամասն վերլուծության
կարիք ունի: 1908 թվականին հայրը,
խուսափելով թուրքական ոստիկանու
թյան հետապնդումից, մեկնում է Ամե
րիկա` կնոջն ու չորս երեխաներին մի
այնակ թողնելով [5, 6]: 1915 թվականին
Արևմտյան Հայաստանում սկսվում են
ջարդերը Արշիլ Գորկին քույրերի և մոր
հետ փախչում է Արևելյան Հայաստան:
Մայ
րը տան բա
կում թա
ղում է ի
րենց
ունեցվածքը՝ մտածելով, որ հետ կդառ
նան [5, 6]:
Եթե շարունակենք մեր ներկայաց
ված վարկածը` մեկնաբանելու հա
մար հետագայում նրա անցած ուղին,

ապա կարծում եմ, որ մոր կերպարը և
հայրենիքի կերպարը նրա մեջ արտա
ցոլվում են նույն դիմագծերով, որպես
հզոր արխետիպ. արդյո՞ք ողջ հայ ժո
ղովուրդը չէր, որ պիտի խոսեր Արշիլ
Գորկու նկարների լեզվով: Դա արդյո՞ք
Գորկին էր ստեղծում նկարները, թե՞ իր
նկարներն էին, որ կերտում էին նրան,
ավելի շուտ՝ դա հայն էր, որ կերտում
էր նկարները՝ իր մեջ ներառելով բոլոր
հնարավոր նախատիպերը, որոնք փո
խանցվում էին սերնդեսերունդ: Ինչպես
արդեն խոսել էինք Յունգի կոլեկտիվ
անգիտակցականի տեսության մասին,
նա իր «Նկարիչը և հոգեվերլուծությու
նը» գրքում հենց նույն մեկնաբանու
թյունն է տա
լիս, ե
րբ գրում է Գյո
թե
ի
«Ֆաուստ» ստեղծագործութան հոգեբա
նական վերլուծության մասին [3]: Արշիլ
Գորկին տարիներ շարունակ (1926-1938
թթ.) փորձում էր կերտել մոր և իր լու
սանակարի հիման վրա գեղանկարչա
կան աշխատանքը, սակայն նա նկարում
կիսատ է թողնում մոր ձեռքերը: Մենք
կարծում ենք, որ նա մոր կերպարի մեջ
մարմնավորում էր ողջ հայ ազգին:
1919 թվականին իր ձեռքերին սո
վամահ է լինում մայրը: Այս դեպքերից
հե
տո գնում է Ա
ՄՆ: 1925 թվա
կա
նից
վերցնում է Արշիլ Գորկի կեղծանունը:
Գորկի ազգանունը վերցնում է ռուս մեծ
գրող Մաքսիմ Գորկուց, իսկ անունը
Արշակ անվան ձևափոխված տարբե
րակն է [5, 6, 10]: Հասկանալու համար
Ա. Գորկու կյանքի այսքան տարաբնույթ
դեպքերի ազդեցությունները նրա հոգե
կան գործընթացների վրա՝ հարկավոր
է կատարել նրա կյանքի յուրաքնաչուր
դրվագի համակողմանի ուսումնասի
րություն: Հաջորդ վարկածը, որ ցանկա
նում ենք առաջարկել, մենք կապում ենք
նրա անվան փոփոխության հետ: Նա
ստիպված էր թաքցնել իր ինքնությու
նը, ազգը՝ փոխելով իր անունը. պետք է
հաշվի առնել նաև նրա ապրած ժամա
նակաշրջանը [2, 5, 6]: Կարծում եմ՝ հնա
րա
վոր չէ, որ ան
ձը թաքց
նի իր դա
ռը
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ճակատագիրը, իր ով լինելը, և դա չազ
դի իր հոգեկան գործընթացների վրա:
Կլոդին Վեգի կարծիքով՝ պահպանված
գաղտնիքը, կապված` մահվան հետ,
այնպիսի մեծ ազդեցություն է ունենում,
որ խանգարում է հոգեկանի նորմալ
գործնթացին: Ավելի լավ է իմանալ ճշ
մարտությունը`անգամ դառը, ամոթալի
և ցավալի, քան թաքցնել այն, քանի որ
այն, ինչ որ թաքցնում է մեկը, մյուսները
զգում են կամ գուշակում: Եվ այդ չաս
ված գաղտնիքը դառնում է ավելի լուրջ
տրավմա: Գաղտնիքները միշտ խնդիր
ներ են առաջացնում [8]:
Ֆրեյդը կարծում էր, որ անվան ընտ
րությունը շատ կարևոր է: Անունը կա
րող է մարդուն վերածել ուրվականի,
քանի որ անվան հետ տեղի է ունենում
ճակատագրի նույնականցում [8]:
Վերցնել ով ինչ-որ մեկի անունը`
մարդը ինքնստինքյան նույնականանում
է նրա հետ՝ իր վրա կրելով նաև նրա
ճակատագիրը:
Համաձայն մեր հետևյալ եզրահանգ
ման, որ Արշիլ Գորկին, վերցնելով Մաք
սիմ Գորկու ազգանունը նույնականաց
րել, կոդավորել է իր ճակատագիրը:
Ուսումնասիրելով նրանց կենսագրու
թյունները և համեմատելով դրանք՝
տեսնում ենք, որ նրանց ճակատագրե
րում կան շատ նման իրադարձություն
ներ` և՛Արշիլ Գորկին, և՛ Մաքսիմ Գորկին
վաղ տարիքում որբացել են, երկուսն էլ
ունեցել են շատ դժվար ճակատագիր,
երկուսն էլ ոչ իրենց կամքով հեռացել են
երկրից, և երկուսի մահն էլ առեղծվա
ծային է [10, 5, 6]:
1941թ-ին Արշիլ Գորկին ամուսնանում
է Ագնես Մագրուդերի հետ, 1943թ-ին
ծնվում է դուստրը` Մարոն, իսկ 1945թ-ին
ծնվում է երկրորդ աղջիկը` Նատաշան:
Այս ուրախալի դեպքերին հաջորդում են
ցավալի դեպքեր:
1946թ-ին Շերմանի արվեստանոցի
հրկիզման պատճառով ոչնչանում են
մեծ քանակությամբ Գորկու նկարներն
ու գծանկարները: Նույն թվականին նրա

մոտ հայտնաբերվում է քաղցկեղ և նա
վիրահատվում է [5, 6]:
Ըստ Լուիզա Հեյի, ով կազմել է հո
գեսոմատիկ հիվանդությունների ցանկը
և մեկնաբանել դրանք՝ քաղցկեղը առա
ջանում է այն դեպքում, երբ տվյալ մար
դը բավականին երկար ժամանակ իր
մեջ է կրում վիրավորանքը, խորը վեր
քերը, այն հոգեկան ցավերը, որը երկար
ժամանակ թաքցրել է, այդ ցավն է, որ
հոշոտում է մարդուն հենց ներսից [9]:
1947թ-ին մա
հա
նում է հայ
րը` Սեդ
րակ Ադոյանը: 1948թ-ի հունիսի 25-ին
ավտովթարի հետևանքով վնասվում է
Գորկու պարանոցը, և անդամալույծ է
դառնում:
1948թ-ի հուլիսին նրանից հեռանում
է կինը երկու երեխաների հետ: 1948թ-ի
հուլիսի 21-ին 44 տարեկան հասակում
Արշիլ Գորկին ինքնասպանություն է
գործում` կախվելով, մահվանից առաջ
ձախ ձեռքով կտավակալի վրա կնքելով
իր վերջին խոսքերը` մնաք բարով սիրե
լիներս [5, 6]:
Ինչպես արդեն տեսանք Արշիլ Գոր
կին ունեցել է շատ դժվար ճակատա
գիր: Կար
ծում ե
նք, որ նա, ան
դա
դար
փնտրելով իր կորսված հայրենիքը, նա
ինքը կերտել է իր հայրենիքը իր մեջ և
իր նկարներում: Այս դեպքում նա ինքն
է վերածվել մի ողջ ազգի արխետիպի:
Մենք գտնում ենք, որ իր կյանքի վերջին
տարիները նա անգիտակցորեն նույնա
կանացրել է հայրենիքի ճակատագրին`
այն ժամանակաշրջանի հետ, երբ տեղի
է ունեցել հայոց ցեղասպանությունը:
Մենք գտնում ենք, որ արվեստանոցի
հրդեհը այրում է ոչ միայն տվյալ ստեղ
ծագործությունները, այլ նաև իր իսկ
նկարներում կերտած հայրենիքը: Եվ նա
սկսում է իր հայրենիքը փնտրել իր մեջ և
անգիտակցորեն նույնականանում հայ
րենիքի ճակատագրի հետ:
Սկսենք վերլուծությունը` նրա մոտ
հայտնաբերված քաղցկեղը այն գաղտ
նի ահազանգն էր, որ հայերի դեմ դավ
է նյութվում: Հոր մահը կարող ենք հա

246

մեմատել հետևյալ կերպ` հայ ժողովուր
դը իր հույ
սը միշտ կա
պել է հեռ
վում
գտնվող ազգերի հետ (կարող ենք հի
շել հայ մտավորականության բազմա
թիվ գործուղումները ու կնքված պայ
մանագրերը), որը ժողովրդի կոլեկտիվ
անգիտակցականում ընդհանրանում է
պաշտպանող հոր կերպարում, ով սա
կայն վաղուց հեռացել էր, իսկ այժմ մա
հացավ (սկզբում հայ ազգը հավատում
էր, իսկ հետո հույսը մարեց): Ավտով
թարի հետևանքով Արշիլը վնասում է
պարանոցը, և անդամալույծ է դառնում,
ցեղասպանության ժամանակ, բոլորիս
քաջ հայտնի է, որ նախ և առաջ անդա
մահատեցին ձեռքը, այսինքն՝ ջարդը
սկսվեց նախ տղամարդկանցից: Նրանց
բանակի պատրվակով հավաքեցին և
կոտորեցին, այսինքն՝ անշարժացավ
ձեռքը, այնուհետև վնասվեց վիզը, այ
սինքն՝ անշարժացավ գլուխը, ցեղաս
պանության ժամանակ հենց ապրիլին
հավաքեցին հայ մտավորականներին և
կոտորեցին, այսինքն՝ կտրեցին գլուխը:
Իսկ հետո կինը, երեխաների հետ հե
ռացավ, այսինքն՝ գաղթեցին ողջ մնա
ցած հայերը` Արևմտյան Հայաստանը
հայաթափվեց: Իսկ վերջում ինքնաս
պան եղավ` կախվելով, այսինքն՝ ան
շնչացավ, իսկ դատարկված հայրենիքը
նույնպես անշնչացել էր, քանի որ երկրի
էթնիկ բնակչությունը արդեն չկար:
Այսպիսով՝ մենք փորձեցինք բոլոր
հնարավոր վարկածները առաջ քաշել՝

հասկանալու համար ցեղասպանությու
նը վերապրած անձի հոգեկան գործըն
թացները: Ուսումնասիրեցինք նաև այն
ինտերգեներացիոն և տրանսգեներա
ցիոն կապերը, որոնք կարող էին ինչ-որ
կերպ ազ
դել նրա հե
տա
գա կյան
քի և
ապրելակերպի վրա: Չնայած այն հան
գամանքին, որ յուրաքանչյուր անհատի
դեպքում ցեղասպանությունը կարող
է յուրովի անդրադառնալ, մենք փոր
ձեցինք Արշիլ Գորկու հոգեբանական
նկարագրությունը կազմելով՝ հնարա
վորինս հասկանալ ցեղասպանության
մյուս ականատեսների հոգեբանությու
նը, նրանց տարած տրավման և հետա
գայում առաջացող վատ հետևանքնե
րը: Պետք է հաշվի առնենք, որ դեռևս
չկան բավականաչափ ուսումնասիրու
թյուններ՝ եզրահանգումներ կատա
րելու ցեղասպանության ականատես
ների և նրանց հետագա սերունդների
վրա ունեցած ազդեցությունների շուրջ:
Ճիշտ է՝ կան ուսումնասիրություններ
այլ ցեղասպանությունների ազդեցու
թյունների մասին, բայց պետք է հաշվի
առնել, որ յուրաքնաչյուր էթնիկական
համակարգում յուրաքանչյուր ազգի
մոտ կարող է նույն իրավիճակը տար
բեր հետևանքներ ունենալ և տարբեր
հոգեբանական գործընթացների պատ
ճառ դառնալ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ: АРШИЛ ГОРКИ

МАРИАМ ЕРГНЯН
Национальная Академия наук РА,
Международный научно-образовательный центр,
магистрант кафедры социальной психологии

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.
Дата представления статьи: 15.03.2015

THE UNCONSCIOUS STRUGGLE FOR JUSTICE. ARSHILE GORKY

MARIAM HERGNYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences
of the Republic of Armenia
Master Student at the Department of Social Psychology

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.
Article submission date: 15.03.2015
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ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
կրթության որակի ապահովման բաժնի պետ

ԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
«Հայոց լեզու և գրականություն» բաժնի մագիստրանտ

ՀԵՔԻԱԹԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՈՐՈՇ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հեքիաթը, որպես գեղարվեստի յու
րատիպ ժանր, բավական լայն ընդգր
կումներ ունի, որը ներառում է ինչպես
բանահյուսական` նախատիպային հեքի
աթը, այնպես էլ դրա մշակման ճանա
պարհով ստեղծված գրական տարբե
րակները և հեղինակային ինքնուրույն
ստեղծագործությունները: Հեքիաթի տա
րատեսակների այսպիսի բազմազանու
թյունը, բնականաբար, լեզվական նույն
օրինաչափություններին չի ենթարկվում:
Հոդվածի շրջանակներում քննության են
ենթարկվել ա) հեքիաթը բացող բանաձ
ևերը, բ) դարձվածքների կիրառությունը,
գ) բայական ձևերի, դ) դերանունների,
ե) շաղկապների կիրառական առանձ
նահատկությունները բանահյուսական և
գրական հեքիաթներում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ հեքիաթ, հեքիաթը բա
ցող բանաձևեր, դարձվածքների կի
րառությունը հեքիաթներում, հեքիաթի
լեզու և ոճ
Հեքիաթը, որպես գեղարվեստի յու
րատիպ ժանր, բավական լայն ընդգր
կումներ ունի, որը ներառում է ինչպես
բանահյուսական` նախատիպային հե
քիաթը, այնպես էլ դրա մշակման ճա
նապարհով ստեղծված գրական տար
բերակները և հեղինակային ինքնուրույն
ստեղծ ագ ործ ութ յունն եր ը: Հեք իաթ ի

տարատեսակների այսպիսի բազմա
զանությունը, բնականաբար, լեզվա
կան նույն օրինաչափություններին չի
ենթարկվում: Անշուշտ, հեքիաթներին
հատուկ լեզվաոճական մեկ ընդհանուր
բնութագիր կարող ենք տալ` նկատե
լով նրան բնորոշ պարզ ու անմիջական
ոճը, ժողովրդական պատկերավորման
միջոցներով հարուստ լինելը, կայուն
ավանդական բանաձևերի առատու
թյունը: Պետք է նշել սակայն, որ յուրա
քանչյուր առանձին դրսևորման պարա
գայում հեքիաթի լեզուն տարբերվում
է: Օրինակ, ժողովրդական հեքիաթը,
որը պատմվում է կոնկրետ որևէ բար
բառակրի կողմից, բնականաբար, ամ
բողջությամբ փոխանցում է տվյալ բար
բառին հատուկ դրսևորումները` սկսած
բառապաշարից և դրա հնչյունական յու
րահատուկ դրսևորումներից, վերջաց
րած ձևաբանական և շարահյուսական
միջոցներով: Ժողովրդական հեքիաթի
բանասացը, բնականաբար, լիովին տի
րապետում է իր բարբառին, և հաճախ
նույնիստ չի էլ կարողանում խոսել մա
քուր, գրական լեզվով: Այսպիսի պա
տումները յուրահատուկ գանձ են բար
բառներ ուսումնասիրող լեզվաբանների
համար, որովհետև պատմվում են ան
միջականորեն՝ փոխանցելով ժողովր
դական լեզվի ողջ հյութեղ աշխարհը:
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Բարեխիղճ բանահավաքը, անշուշտ,
պարտավոր է փոխանցել նյութը թղթին
նույնությամբ` չաղարտելով բանասա
ցի պատումի լեզվական որևէ դրսևո
րում: Այլ բան է հեքիաթի մշակումների
լեզուն: Այս դեպքում ուսումնասիրողը
գործ ունի հեղինակային գիտակցված
մոտեցման արդյուքում ստեղծված լեզ
վի հետ: Հեքիաթ մշակող հեղինակները,
սովորաբար, գիտակցաբար փորձում են
պահպանել պատումի ժողովրդակա
նությունը, այլապես հեքիաթը կկորց
նի իր ակունք
նե
րի հետ կա
պը և բա
նավոր պատումին բնորոշ հրապույրը:
Ժողովրդական հեքիաթների մշակման
փայլուն և մինչ օրս անգերազանցելի
մշակ
ման նմուշ
ներ են Հովհ. Թու
մա
նյանի կատարած մշակումները, որոնք
մեծապաես նպաստեցին հետագա մշա
կումների լեզվի ժողովրդականության
սկզբունքների ձևավորմանը: Ի տար
բերություն ժողովրդական հեքիաթնե
րի մշակումների, հեղինակային հեքի
աթների ստեղծողները պարտավորված
չեն իրենց ստեղծագործություններում
հատուկ ընդգծել ժողովրդականությու
նը: Այսպիսի ստեղծագործությունները
կարող են ստեղծվել գրական մաքուր`
բարբառայնությունից ազատ լեզվաո
ճական միջոցներով, ինչպիսին են, օրի
նակ, Հանս Քրիստեան Անդերսենի, Օս
կար Ուայլդի հիանալի հեքիաթները:
Մեր օրերում հեքիաթը բավական
հաճախ է հայտնվում հայ հեղինակների
հետաքրքրության տեսադաշտում: Այսօր,
ժողովրդական հեքիաթների նորանոր
գրանցումներին և տպագրված ժողովա
ծուներին զուգահեռ տպագրվում են նաև
հեքիաթների մշակումների ժողովածու
ներ, ինչպես նաև բավական ստվար
ծավալ են կազմում հեղինակային հե
քիաթների ժողովածուները: Ուշագրավ
է դիտարկել արդի գրական հեքիաթի
լեզվաոճական առանձնահատկություն
նե
րը, որոնք մինչ օրս քն
նու
թյան հա
տուկ առարկա չեն հանդիսացել հայ հե
քիաթագետների համար: Սույն հոդվածի

շրջանակներում քննության կենթարկենք
Լևոն Խեչոյանի «Տան պահապան հրեշ
տակը» ժողովածուն` որպես բանհյուսա
կան նախատիպային հեքիաթի գրական
մշակում, ինչպես նաև ժամանակակից
գրողներ Արմինե Անդայի (Արմինե Աբ
րահամյան) «Անկիմյուրի բնակիչները»
հեքիաթ- վեպը, Երազիկ Գրիգորյանի
«Ձերդ գերազանցություն վատ կախարդ
պառավ» հեքիաթը` որպես ժամանակա
կից հեղինակային հեքիաթի ինքնատիպ
նմուշներ: Ժողովրդական հեքիաթնե
րի վկայակոչումները կկատարվեն «Հայ
ժողովրդական հեքիաթներ» ակադեմի
ական բազմահատորյակից:
Քննությունը հատկապես կներառի
հեքիաթը բացող բանաձևերի, դարձ
վածքների կիրառության,
բայական
ձևերի, դերանունների և շաղկապների
կիրառությունների դիտարկումն ինչպես
բանահյուսական, այնպես էլ գրական
հեքիաթներում:
ա. «Հեքիաթը պատմվում է ժամանցի
նպատակով, և ոչ ասացողը, ոչ էլ լսա
րանը նրա իսկությանը չեն հավատում,
որի վկայությունն է հենց «լինում է, չի
լինում», «կար, չկար» երկբայական բա
նաձևային սկսվածքը» [10, 2009, 16]: Ե՛վ
բանահյուսական, և՛ գրական հեքիաթ
ներում հեքիաթը բացող բանաձևված
մտքերը, բանահյուսական հնարքները
ընդգրկում են իմաստային, ժամանա
կային, տարածքային ամբողջություն:
Բանահյուսական հեքիաթներում բա
նաձև
ված մտ
քերն ավե
լի պարզ ու
կարճ են, իսկ նույն հեքիաթների ժամա
նակակից մշակված տարբերակներում
մշակող հեղինակը գիտակցված վերս
տեղ
ծում է բնագ
րային ձևե
րը` ապա
հովելով բանահյուսական կոլորիտը,
սակայն կիրառում է նաև սեփական լեզ
վամտածողությունն ընդգծող ոճական
ձևեր: Եթե ժողովրդական հեքիաթների
բարբառային դրսևորումներին բնորոշ
է ժողովրդախոսակցական լեզվամտա
ծողութունը, ապա գրական տարբերակ
ներում գերիշխում է ոճահնարությունը,
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որը քերականական և ոճաբանական
դրսևորումներով էականորեն տարբեր
վում է բարբառային ձևերից:
Ժամանակակից հեքիաթների հեղի
նակային տարբերակներում բանահյու
սական կաղապարներն ավելի քիչ են,
իսկ բանաձևված մտքերին զուգահեռ
կիրառվում է «պետք է ասել», «ի վեր
1. Ըլնում են չեն ըլնում մի մարդ ու կնիկ
[6, 8, 1977, 20]:
2. Օրերն մե օր քաղքի չոբանը իրեն օչ
խարը կտանի էդ մաղարի քովը արծացնե
լու [5, 4, 1963,181]:
3. «Շատ կերթա, քիչ կերթա, օր կը բերրի՝
կը նստի սարի մե յաղդըրական, օր մեըռ
հաթի, ջուր խմե, էլման էրթա ուր ճամպեն»
[ 7, 10, 1967, 17]:
4. Ժամանակով մի մարդ կար, ըդրան ու
ներ մի տղա [4, 2, 1957, 507]:
5. Ըլնում ա, չի ըլնում՝ շատ հարուստ թա
գավոր ա ըլնում [6, 1977, 57]:

ջո», «մի խոսքով», «և հետո» և նման այլ
բառակապակցություններ: Մեր կարծի
քով՝ հեղինակային նման մոտեցումները
նպաստում են խոսքի մատչելիությանը,
խոսքի ամփոփմանը:
Բերենք ժողովրդական և համարժեք
գրական մշակման ենթարկված հեքիաթ
ների համադրման մի քանի օրինակներ:
1. Լինում է չի լինում մի մարդ ու կնիկ [8,
1990, 22]:
2. Եվ ահա, օրերից մի օր քաղաքի չոբանը
հոտը պատահական տանում է այդ քա
րանձավի մոտերքը արածացնելու [3, 2002,
41]:
3. Նա երկու-երեք տարի թափառում է
երկրից երկիր և ոչ մի տեղ չի հանդիպում
այն աղջկան, որին ինքն էր հորինել [3,
2002, 58]:
4. Ժամանակով մի մարդ է լինում. Ունե
նում է մի տղա [8, 1990, 99]:
5. Լինում է, չի լինում՝ մի շատ հարուստ
թագավոր է լինում [8, 1990, 135]:

Գրական հեքիաթների դեպքում, լեզուն արդեն նորմավորված հայերենն է, և
ժողովրդախոսակցական տարրերն այստեղ լայն կիրառություն չունեն: Օրինակ՜
1. Շատ, տարիներ առաջ, երբ թևավոր ճարտարապետները կառուցեցին Անկիմյուրը ու
թռան, մի գրություն թողեցին Անկիմյուրի քարերից մեկի վրա [1, 2010, 192]:
2. Երկնքից երեք խնձոր էր ընկնում: Տատը խնձորները թոռներին է բաժանում, իսկ մկ
րատը ... մկրատն էլ իրեն է պահում[2, 2011, 38 ]:
3. Լինում է, չի լինում, մութ գիշեր է լինում ու գիշերից մթնած երկինք է լինում: Մութ
երկնքում դեղին ու կլոր լուսին է լինում[2, 2011, 29]:

բ. Դարձվածքները լայն կիրառու
թյուն ունեն բանահյուսական և գրա
կան հեքիաթներում: Դարձվածքները
բանահյուսական հեքիաթներում բա
ղադրիչային, կառուցվածքային առու
մով կայուն են, իսկ հեղինակային մշա
կումներում նկատելի է, որ նույնությամբ
չեն փոխադրվում և ամբողջությամբ չեն
գրականացվում: Կարծում ենք, որ սա
կապված է հեղինակների ոճաընկալ
ման հետ:
Դարձվածքները ստեղծվել են այն
ժամանակ, երբ մարդը ձեռք բերեց վե
րացարկված մտածելու կարողություն:

Դրանք առավելապես ժողովրդախո
սակցական ոճին բնորոշ միավորներ են,
որոնք լավագույնս ներկայացնում են
տվյալ ժողովրդի լեզվամտածողությու
նը, բարքերն ու սովորույթները, կենցաղն
ու ապրելակերպը, ինչպես նաև հոգեկան,
հոգեբանական խառնվածքն ու կենսա
փիլիսոփայությունը: Գեղարվեստական
խոսքում հատկապես դարձվածքների
կիրառմամբ խոսքը դառնում է առավել
տպավորիչ և պատկերավոր, նրանց կի
րառությունը նպաստում է խոսքի հա
կիրճությանը և սեղմությանը, ազգային
երանգավորում է հաղորդում և՛ հեղինա
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կի, և՛ կերպարների խոսքին: Դարձված
քի ամենակարևոր հատկանիշներից մե
կը նրա փոխաբերական-այլաբանական
իմաստն է, որով հարուստ են հայկական
ժողովրդական հեքիաթները: Դարձ
վածքի փոխաբերական – այլաբանական
իմաստը ժամանակակից հեքիաթներում
հաճախ դրսևորվում է մեկ բառով, հա
ճախ վերաիմաստավորվում է, որով
ավելի տեսանելի է դառնում գրական հե
քիաթների լեզվապատկերային դրսևո
րումը: Եթե բանահյուսական հեքիաթ
ներում գերակշռում են դարձվածքները,
ապա պետք է նկատել, որ գրական կամ
1. «…Յելնեմ էրթամ` տեսնանք իմ քոռ
բախտը ինչ կը բերե գլուխսի» [7, 10, 1967,
18]:
2. «…հենց էկավ բացելու վախտերքը, սա
տանական քունս տարավ…»[4, 2, 1959,
502]:
3. Մերը իրիգնաժամիցը տուն ա գալիս,
տեսնում, որ տղեն ունքերը կիտած, մռութը
կախ արած, օջախի ղրաղին նստած ա [6,
8, 1977, 22]:
4. Մի օր աղվեսը սոված, փորը վեց – վեց
անելոն էս ավչու մեշի միջովը անց էր կե
նում [4, 2, 1959, 255]:
5. Է՜ն ղայդի սիրուն, որ մարդ տեներ, կո
սեր՝ ո՛նչ ուտեմ, ո՛նչ խմեմ, նրա շիմշատ
բոյուն մտիկ անեմ կենում [6, 8, 1977, 57]:

գ. Ուսումնասիրելով բանահյուսա
կան և գրական հեքիաթների բայական
ձևերը` նկատում ենք, որ հարուստ կի
րառություն ունեն սահմանական եղա
նակի, մասնավորապես սահմանական
ներկա ժամանակաձևի կիրառություննե
րը, որոնք կիրառվում են ընդհանրական
ներկայի իմաստով: Գիտական գրակա
նության մեջ այս ժամանակաձևը բնու
թագրվում է նաև որպես հեքիաթական
ներկա [9, 1990, 265]: Սրան զուգահեռ`
որպես պատումի հիմնական ժամանա
կաձև, կիրառվում են նաև անցյալ ան
կատարն ու անցյալ կատարյալը: Վեր
ջինն առավելապես հանդես է գալիս
իրապատում հեքիաթներում, որի կիրա

փոխադրված տարբերակներում դրանք,
ինչպես արդեն նշվեց, հաճախ հանդես
են գալիս պարզ ձևով՝ հիմնականում մեկ
բառով, սակայն պետք է չանտեսել նաև
այն հանգամանքը, որ դարձվածքային
միավորներն իրենց փոխաբերական-այ
լաբանական իմաստի շնորհիվ հատուկ
են հեքիաթներին ընդհանրապես, և հա
ճախ ինչպես բանահյուսական, այնպես
էլ փոխադրված տարբերակում դրանք
կարող են կրկնվել գրեթե նույնությամբ՝
դրսևորելով միայն որոշակի բառային
համանիշային շարքի փոփոխություններ:
Օրինակներ՝
1. «…Տղան ճանապարհվում է որոնելու
նրան, ում պատկերը ստեղծել է իր ներ
սում` գիշերները լուսնի կապույտ լույսով
շրջելիս» [3, 2002, 58]:
2. «…հենց եկավ Անմահական վարդի
բացվելու ժամանակը….և ես քնեցի…» [3,
2002, 26]:
3. Մերը իրիկնաժամից տուն է գալիս,
տեսնում, որ տղան ունքերը կիտած, մռու
թը կախ օջախի կողքին նստած է [8, 1990,
22]:
4. Օրերից մի օր աղվեսը սոված, փորը
վեց – վեց անելով անտառի միջով անց էր
կենում[8, 1990, 62]:
5. «…էն տեսակ սիրո՜ւն, որ մարդ տեսներ,
կասեր՝ ո՛չ ուտեմ, ո՛չ խմեմ, նրա շիմշատ
բոյին մտիկ անեմ» [8, 1990, 135]:

ռությունը միտված է հավաստիություն
հաղորդելու պատումին [10, 2009, 56]:
Հեքիաթների բարբառային ձևերում
սահմանական ներկա ժամանակաձևի
ոչ նորմատիվ «ա»-ի կիրառությունը
գրական տարբերակներում հիմնակա
նում անցնում է սահմանական ներկա
ժամանակաձևի «է» օժանդակ բային:
Նշենք նաև, որ որոշ բար
բառ
նե
րում
սահմանական ներկա ժամանակաձևի
բայերը կազմվում են կ–եղանակիչով,
որը տեսքով նման է ժամանակակից
հայերենի ենթադրական ապառնիին,
սակայն իմաստով համարժեք է սահմա
նական ներկա ժամանակաձևին: Օրի
նակներ`
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1. Հիմա խեղճ թագավորը ինչ անում ա, չի
անում, ինչ կատեպան բռնում ա, ինչքամ
մուղաթ են կենում, չիլնում…խատը գալիս
ա էդ վարդն ուտում էթում [4, 2, 1959, 501]:
2. «–Չէ,՛- կըսե,- վալա իմ աչք ու ականջ
ընձի խաբին…»[7, 10, 1967, 18]:
3. Տղեն կը թռա, հեծնա ձին, թուր կառնե
ձեռք, խառ կը քշե կէրթա հասնի մեշեն [7,
10, 1967, 19]:
4. «–Տղեն կը սրտապնդվի, ձին կը քշե յա
ռաջ, զթուր կը փլփլացրու, կը տանե-բերե,
գիջու վըր թագավորի վզին…» [7, 10, 1967,
20]:

դ. Բանահյուսական և գրական հե
քիաթների լեզվաոճական առանձնա
հատկություններում մեծ դեր են խա
ղում դերանունները, մասնավորապես`
ցուցական դերանունները: Դերանուն
ների ոճականությունը յուրաքանչյուր
խոսվածքին բնորոշ համապատասխան
դրսևորման և հաճախակի կիրառության
մեջ է: Բար
բա
ռային ձևե
րում հա
ճախ
երկհնչյունները վերածվում են պարզ
ձայնավորի (օրինակ՝ այ-է փոխակերպ
մամբ): Արդյունքում այս, այդ, այն, այս
պես, այդպես, այնպես դերանուններն
ունենում են խոսակցական էս, էդ, էն,
էսպես, էդպես էնպես տարբերակները:
Գրական հեքիաթների մի մասում նույ
նությամբ պահպանվում են բարբառային
ձևերը, մի մասում` փոխվում: Վերոhիշյալ
դերանունների խոսակցական տարբե
րակի կիրառությունը շատ է հանդիպում
նաև Հովհ.Թումանյանի հեքիաթներում,
1. Էս թագավորը իրա ամարաթի աղաքին
մի լավ գյուլի բաղ ա ունենում`միջին մի
Անմահական վարդի ծառ [4, 2, 1959, 501]:
2. Ըսենց անց ա կենում մի տարի, երկու
տարի, իրեք, էդ թագավորը մնում ա հաս
րաթ էդ վարդի ֆոտին [4, 2, 1959, 501]:
3. «…Էդ թոռն ա,…. թե առնուլ չես`էդ թոռն
ա» [6, 8, 1977, 20]:

1. Բայց թագավորը ինչ անում, չի անում,
ինչ պարտիզպան էլ վարձում է, ինչ պա
հակ էլ կանգնում է…հողի տակից հաս
նում-ուտում գնում է [3, 2002, 26]:
2. Ասում է. «Չէ՛, հաստատ իմ աչք ու
ականջ ինձ խաբում են…» [3, 2002, 59]:
3. Տղան հեծնում է ձին, գնում հասնում է
անտառի մութ խորքը [3, 2002, 59]:
4. Սրտապնդվում, սուրն է աջ ու ձախ քա
շում, տանում-բերում, արևի դեմ պսպղաց
նում և հարվածում է անտառի թագավորին
[3, 2002, 59]:

ինչն էլ ժամանակին քննադատության է
արժանացել: Թումանյանին մեղադրել
են հայոց լեզուն պարզունակ դարձնե
լու համար: Հետագայում Հովհ. Թումա
նյանը մեկնաբանում է, որ այդ հնարքը
կիրառել է ժողովրդական բառ ու բա
նի համն ու հոտը պահելու նպատակով:
Նկատենք, որ թեև 20-րդ դարասկզբում
քննադատվել է դերանունների նման
կիրառությունը` համարվելով լեզվական
ոչ նորմատիվ կիրառություն, այնուամե
նայնիվ այսօր գրական հեքիաթներում
այն համարվում է հեղինակային անհա
տական գրելաոճի դրսևորում: Չմոռա
նանք, որ դերանունների խոսակցական
տարբերակները գրական տարբերակ
ների հոմանիշներ են, որոնք բանահյու
սական կոլորիտ են ստեղծում հեղի
նակային մշակված տարբերակներում:
Օրինակներ`

1. Էս թագավորը զարմանահրաշ ծաղիկ
ներով պարտեզ է ունենում և մի Անմահա
կան վարդ [3, 2002, 26]:
2. «Այսպես անցնում է մի տարի, երկու
տարի, երեք, չորս ու հինգ տարի…ամե ն
մարդ ձգտում է Անմահական վարդի ան
հայտ գեղեցկության հետ հանդիպելու մա
սին» [3, 2002, 26]:
3. Թե կառնես` էդ ուռկանն է,թե չես առնի`
էդ ուռկանն է [8, 1990, 23]:
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ե. Չնայած շաղկապները նյութական
իմաստից զուրկ միավորներ են, բայց
և այնպես բանահյուսական և գրական
հեքիաթներում ունեն գործածության
մեծ հաճախականություն. սրանց տե
ղին կիրառությամբ ստեղծվում է տվյալ
բարբառին բնորոշ կոլորիտ: Բանահյու
սական հեքիաթներում առավել հաճախ
են կիրառվում միավորիչ-հավելական,
մեկնական շաղկապները: Գրական որոշ
հեքիաթներում պահպանվել են բանա
հյուսական նախատիպային հեքիաթների
հնաբանական և գրաբարյան ձևերը, իսկ
1. Աչք ու ականջ: [7, 10, 1967, 18]
2. «Գարունը գալիսա թե չէ…>> [4, 2, 1959,
501]:
3. Թե հավքի օսկոռներով երկինքը սա
րայի մի կու շինես...» [5, 4, 1963, 347]:
4. Ըլնում են չեն ըլնում`մի մարդ, մի կնիկ
[6, 8, 1977, 20]:

որոշ հեքիաթներում` փոփոխվել է (շաղ
կապ-շաղկ ապ, շաղկ ապ-դեր ան ուն):
Ոճական նման հնարամտության հաճա
խակի կիրառությունն ավելի է ընդգծում
տրամաբանական պատճառահետևան
քային առարկա-երևույթ կապը: Հատկա
պես հետաքրքիր է ու, և շաղկապների
համաժամանակյա համադրական գոր
ծածությունը միևնույն նախադասության
մեջ: Ու շաղկապը հնչյունային կազմով
ավելի սեղմ է, կապում է ավելի սերտ մի
ություն, իսկ և-ի ծավալային ընդգրկումը
ավելի մեծ է: Օրինակներ`
1. Աչք ու ականջ [3, 2002, 59]:
2. «Հենց գարունը գալիս է թե չէ…» [3,
2002, 26]:
3. «Եթե ձեր թագավորը կարողանա հավ
քերի ոսկոռներով մի պալատ շինել…» [3,
2002, 61]:
4. Լինում է, չի լինում` մի մարդ ու կնիկ [8,
1990, 22]:

Այսպ իս ով, թեև մշակվ ած, փո
խադրված ու հեղինակային հեքիաթնե
րի լեզվաոճական կառուցվածքի վրա
ակնհայտորեն զգալի է բանահյուսական
հեքիաթների լեզվաոճական ազդեցու
թյունը, այնուամենայնիվ, ժողովրդա
կան հեքիաթում խոսքը ձևակերպված
է ավե
լի պարզ, մատ
չե
լի, դի
պուկ ու
կարճ: Բանահյուսական հեքիաթների

մշակված տարբերակներն ավելի նոր
մավորված են, հարուստ են լեզվական
արտահայտչամիջոցների ձևավորմամբ:
Լեզվաոճական նման առատ կիրառու
թյունները ստեղծում են գեղարվեստա
կան պատկեր, խոսքը դարձնում առավել
ճկուն, հասցնում պերճախոսության:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
23.02.2015
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Сказка как своеобразный жанр искуства выделяется в двух формах: сказка фольклорная
как компонент народного творчества и сказка литературная, созданная путем переработки
народной сказки, или самостоятельное авторское произведение. Такое многообразие разно
видностей сказки, естественно, не может подчиняться одним и тем же языковым законо
мерностям. В статье обсуждаются: а) преамбула, вступительная часть сказки, б) употребле
ние оборотов речи, в) особенности использования глагольных форм, местоимений, союзов в
фольклорной и литературной сказке.
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Fairy tale as a unique genre of Fine Arts, has quite broad dimensions, which includes both
folklore-archetypal fairy tale, as well as corresponding literary versions created through their
processing and own works of the author.
Such a diversity of fairy tale types, is not exposed to the same linguistic criterion. Within the
frameworks of the article we studied a) fairy tale opening formulas, b) usage of phrases, c) Verbal
forms, d) Pronouns, e) Applied features of conjunctions in folklore and literary fairy tales.
Article submission date: 23.02.2015
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ԱԼՎԱՐԴ ՍԵՄԻՐՋՅԱՆ-ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ,
գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն,
ասիստենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՍՔԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Հոդվածում քննության է առնված
20–րդ դարի մոդեռնիստական արձա
կի հնարքներից մեկը՝ գիտակցության
հոսքը: Երևույթը դիտարկվում է ան
վանումների բազմազանության հա
մատեքստում՝ գիտակցության հոսք,
մտքի հոսք, ներքին մենախոսություն՝
փորձելով հիմնավորել գրական սույն
երևույթի համար ամենաբնորոշ ձևա
կերպումը: Ինչպես նաև դիտարկվում է
գիտակցության հոսքը որպես ժանր, ոճ,
ուղղություն և տեխնիկա վիճահարույց
բնորոշումներում: Անդրադարձ է կա
տարվել նաև Վ. Վուլֆի, Ու. Ֆոլքների,
Ջ. Ջոյսի և Տիրան Չրաքյանի ստեղծա
գործություններին:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ` գրականություն, գի
տակցության հոսք, մտքի հոսք, գրական
տեխնիկա, ոճ, ժանր, Վ. Վուլֆ, Ու. Ֆոլք
ներ, Ջ. Ջոյս:
Մոդեռնիստական գրականության՝
մասնավորապես էպիկական ձևերին
բնորոշ գրական հնարք է գիտակցու
թյան հոս
քը, որը հիմ
նո
վին փո
խում է
արձակի պոետիկան, տարածաժամա
նակային ընդգրկումն ու ընկալումը:
Գրական այս երևույթն ունի մի քանի
անվանումներ, ինչպես գիտակցության
հոսք, մտ
քի հոսք, սուբյեկ
տիվ կյան
քի
հոսք, ներքին մենախոսություն: Երևույ
թի անվանման այս բազմաձևությու
նը, մեր կարծիքով, բխում է Ու. Ջեյմսի
(1842-1910) «Հոգեբանության տեսու
թյան» դրույթներից, որից անմիջակա
նորեն ազդվել է 20-րդ դարի գեղար
վեստական մտածողությունը: Գրքում

առաջին անգամ խոսելով մարդկային
գիտակցության բնույթի մասին՝ հեղի
նա
կը նշում է, որ մար
դու գի
տակ
ցու
թյունը գետ է, որը երբևէ կանգ չի առ
նում, և որում մտքերը, զգայությունները,
հիշողությունները և անակնկալ ասոցի
ացիաները անդադար ընդհատում են
մեկը մյուսին և արտասովոր կերպով,
անտրամաբանորեն միահյուսվում են:
«Եվ այսուհետև դրա մասին խոսելով`
մենք այն կանվանենք մտքի, գիտակցու
թյան կամ սուբյեկ
տիվ կյան
քի հոսք»1:
Տեսական միտքը առավելապես նախա
պատվությունը տալիս է «գիտակցու
թյան հոսք» ձևակերպմանը՝ զուգահեռ
երբեմն կիրառելով նաև «մտքի հոսք»
ձևակերպումը: Առաջին հայացքից կա
րող է թվալ, որ այս երկու ձևակերպում
ների մեջ էական տարբերություն չկա,
սակայն, մեր կարծիքով, գրական (և ոչ
միայն, քանի որ գեղարվեստական այս
հնարքը հատկապես վերջին ժամա
նակներում սկսել է լայն կիրառություն
ստանալ նաև կինոմատոգրաֆիայում)
այս երևույթը իր իմաստի ըստ էության
արտ ահ այտ ութ յուն ը ձեռք է բեր ում
«մտքի հոսք» ձևակերպման մեջ, եթե ի
նկատի ենք ունենում այն նպատակը,
որով առաջնորդվում են հեղինակնե
րը` կիրառելով այս հնարքը՝ որպես ճա
նաչողության, մարդուն ճանաչելու մի
նոր, բացարձակ նոր տեսադաշտ, որ
պես մարդու անգիտակցականի և են
թագիտակցականի մեջ մուտք գործելու
և մարդուն ավելի խորքից ճանաչելու
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հնարավորություն: Այս ի նկատի ունե
նալով՝ հեղինակները, դիմելով հերոսի՝
մտքի անկառավարելի ընթացքի հոսքին,
հոգեբանորեն փորձում են ներկայացնել
հերոսին ենթագիտակցական շերտերի
բացահայտման հորձանուտում: Եթե ի
նկատի ենք ունենում այս հանգամանքը,
ապա գիտակցության հոսք ձևակերման
մեջ մենք մտքի անկառավարելի ընթաց
քը դնում ենք գիտակցական գործընթա
ցի մեջ, այնինչ մտքի հոսք ձևակերպումը
զերծ է պահում մտածողական անկա
ռավարելի գործընթացը գիտակցության
վերահսկողությունից, ինչն էլ լավա
գույնս արտացոլում է գրական հնարքի
բուն նպատակը: Այս կապակցությամբ
ուշագրավ է Ա. Բրետոնի «Սյուրռեալիզ
մի մա
նի
ֆեստ»-ո
ւմ տեղ գտած հետ
ևյալ ընդհանրացումը, որում նա նշում է
մտքի և գիտակցության տարբերությու
նը. «Սյուրռեալիզմ-զուտ հոգեկան ավ
տոմատիզմ, որը նպատակ ունի գրավոր
կամ բանավոր կամ որևէ այլ միջոցով
արտահայտելու մտքի ռեալ գործառնու
թյունը: Մտքի թելադրանք՝ առանց գի
տակցության որևէ վերահսկման, ան
կախ գեղագիտական կամ բարոյական
որևէ ըմբռնումից»1: Սյուրռեալիստները
նույնպես փորձում էին գտնել մտքի ան
կառավարելի հոսքի՝ բացարձակ ավ
տոմատիզմի մեխանիզմները, ու իրենք
լուծումը գտան ավտոմատ գրի մեջ: Սա
կայն մտքի հոսքը սյուրռեալիստական
ավտոմատ գրից տարբերվում է նրա
նով, որ ի տարբերություն վերջինիս`
վերահսկվում է հեղինակի կողմից, կամ
ավելի ստույգ՝ ենթադրվում է, որ պետք
է վերահսկվի հեղինակի կողմից, քանի
որ շատ հաճախ հերոսի հոգեբանական
շերտերում այն սպրդում է հեղինակի
վերահսկողությունից:
Եթե անդրադառնանք գիտակցու
թյան հոսք և ներքին մենախոսություն
ձևակերպումների միջև նախընտրու
թյան հար
ցին, ապա Լ. Զ. Սյուր
մե
լյա
1

Գարուն, հուլիս, 1996 թ., էջ 56:

նը էական տարբերություն չի տեսնում
ներքին մենախոսության և գիտակ
ցության հոսքի
միջև` համարելով,
որ վերջինս ավելի ընդգրկուն է, և որ
այն իր մեջ ներառում է առաջին դեմ
քով գրված ներքին մենախոսությու
նը: Այս կապակցությամբ Սուրմելյանը
ներքին մենախոսությունը հակադրում
է սովորական մենախոսությանը՝ հիմ
նական առանձնահատկությունը տես
նելով հետևյալում. ըստ Սյուրմելյանի`
ավանդական մենախոսությունը ունի
կամ ենթադրում է հասցեատեր, այնինչ
ներքին մենախոսության դեպքում հաս
ցեատերը սկզբունքորեն բացակայում է:
Մյուս առանձնահատկությունը, որ նշում
է հեղինակը, այն է, որ ներքին մենա
խոսությունը գրված է առաջին դեմքով,
հեղինակ-պատմողի կոմպոզիցիոն ձևը
դուրս է թողնված, և երրորդ առանձնա
հատկությունն այն է, որ այն գրանցված
է հենց տեղի ունենալու պահին, այն
խոսք է իր բնօրինակ, անմշակ փուլում:
Սուրմելյանը նաև գտնում է, որ ներքին
մենախոսություն և գիտակցության հոսք
եզրույթները առավելապես աշխար
հագրական տարբերություն ունեն, և ոչ
սկզբունքային. ներքին մենախոսությու
նը առավել կիրառվում է Ֆրանսիայում,
Գերմանիայում, Ռուսաստանում, այնինչ
գիտակցության հոսքը՝ առավել Անգլի
այում և Ամերիկայում2:
Մեկ այլ խնդիր, որը կապվում է մտքի
հոսքի հնարքի հետ, այն է, թե ինչ է սա ի
վերջո: Գրականագիտական-տեսական
միտքը վերջնականապես չի ձևակեր
պել ցայսօր երևույթը. ինչ է սա գրակա
նության մեջ՝ մասնավորապես արձակ
ձևերում` ուղղություն, ոճ, տեխնիկա,
ժանր: Եթե ընդունում ենք, որ այն ուղ
ղություն է, ապա պետք է ընդունենք, որ
բնորոշ պետք է լինի նաև այլ ժանրերի՝
հատկապես երևույթի հետևողական և
սկզբունքային կիրառմամբ գեղարվես
2 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Լ.Զ.Սյուրմելյան,
Արձակի տեխնիկա., Եր., 2008:
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տական տեքստում՝ ի նկատի ունենա
լով հատկապես այն հանգամանքը, որ
հատկապես ծավալուն ներքին մենախո
սությունների վրա սկսեց կառուցվել 20րդ դարի արձակը, ինչը շրջում է ժանրը
ոտքից գլուխ. երևույթ, որը սկիզբ դրեց
նոր վեպին, մոդեռնիստական վեպին և
դրա առանձնահատկություններին հա
մաշխահային գրականության մեջ: Սա
կայն, ինչպես տեսնում ենք, ներքին մե
նախոսության ծավալուն, հետևողական
կիրառությունը բնորոշ է դառնում հատ
կապես էպիկական ստեղծ ագ ործ ու
թյուններին և այլ գրական ժանրերում
նման ծավալով և ամբողջականությամբ
հանդես չի գալիս, հետևաբար այն ուղ
ղություն անվանելը, կարծում ենք, ճիշտ
չի լինի: Եթե փորձենք ձևակերպել եր
ևույթը որպես ոճ, ապա խախտվում են
ոճի մասին մեր ավանդական գիտելիք
ներն ու պատկերացումները, քանի որ
ոճը, այնուամենայնիվ, ինչպես ձևա
կերպված է բազմիցս, անհատական
խնդիր է, նույնիսկ ամենաստիլիզաց
ված ստեղծագործություններում առա
վել քան երբևէ ցայտուն դրսևորվում է
հեղինակային եզակի և անկրկնելի ոճը:
Հետևաբար համարել սա ոճ այնքան էլ,
կարծում ենք, ճիշտ չի լինի, քանի որ այլ
է ֆոլկներյան մտքի հոսքի գրականու
թյունը, այլ է ջոյսյանը, այլ է վուլֆյանը,
այլ է մաթևոսյանականը: Եթե փորձենք
դիտարկել երևույթը ժանրային, ավե
լի ստույգ ներժանրային սահմանման
շրջանակներում, ապա այս պարագայում
խախտվում են ժանրի և ներժանրային
դասակարգման սկզբունքն ու տրամա
բանությունը, քանի որ ներժանրային
նման դասակարգումը հիմնականում
կատարվում է՝ թեմատիկ-գաղափա
րակ ան առանձն ահ ատկ ութ յունն եր ից
ելնելով՝ արկածային վեպ, գիտաֆան
տաս
տիկ վեպ, սի
րա
վեպ և այլն, սա
կայն եթե հա
մա
պատ
կե
րի մեջ փոր
ձենք անդրադառնալ գիտակցության
հոսքի սկզբունքով գրված զանազան
վեպերին, ակնհայտ է դառնում, որ թե

մատիկ-գաղափարական որևէ ընդհան
րական սկզբունք դրանց չի միավորում:
Տեխնիկա. սա թերևս երևույթը բնորո
շելու ամենաճշմարտանման բնորոշումն
է, ինչին հակվում է նաև Սյուրմելյանը
միայն մեկ վերապահությամբ. մոդեռ
նիստական վեպում կիրառվող տեխնի
կա կամ մոդեռնիստական վեպի հնարք
ներից մեկը (քանի որ մոդեռնիստական
շատ վեպերում, ինչպես, օրինակ՝ Կաֆ
կայի արձակում, այս տեխնիկան չի կի
րառվում), որը քայքայում է վիպական
կառույցը, խախտում է էպիկական պա
տումի տարածա-ժամանակային ընդ
գրկումը, հակվում է հերոսի ներաշխար
հային ոլորտներին՝ շրջելով էպիկական
պատումի պոետիկան:
Մտքի հոսքի տեխնիկան մոդեռնիս
տական արձակում արձակի զարգաց
ման փու
լե
րից մեկն է, էպիզ
մի քայ
քայման ընթացքի օղակներից մեկը:
Այս պարագայում կոմպոզիցիոն ձևերի
փոփոխությունից է առաջանում ժանրի
քայքայումը. ի նկատի ունենք պատմո
ղի կերպարը` որպես կոմպոզիցիոն ձև:
Ի սկզբանե էպիզմի հիմնական տար
րերից եղել է պատմողի կերպարը, որը
հանդես է եկել առավելապես հեղի
նակի միջոցով, ինչն իրականությունը
հնարավորինս օբյեկտիվ պատկերելու
նպատակն է հետապնդում` դեպքեր,
ժամ ան ակ, տար ած ութ յուն` հնար ա
վորինս պատմողի կերպարի անաչառ
դիրքորոշմամբ: Պատմողի կերպարի՝
այլ ձևերի ընդունումը, երբ պատմողը
գլխավոր հերոսն է, կամ երկրորդական
հերոսը, կամ ականատեսը, սահմանա
փակում է օբյեկտիվության հնարավո
րությունը էպիկական դաշտում: Առա
վելապես, եթե հերոսը երկրորդական
պլանի կերպար է: Հերոսի ծավալուն
ներքին մենախոսության վրա հիմնված
պատումը աստիճանաբար քայքայում է
ժանրը՝ նեղացնելով, սեղմելով արտա
քին երևույթների պատկերման և գնա
հատման հնարավորությունները, առա
վելապես մեծացնելով հերոսի ներքին
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տարածքի զննման հնարավորությունը:
Հետաքրքիր է այս առումով նաև ներ
ժանրային այնպիսի ձևերի տարածումը,
ինչպիսիք են օրագրային ժանրը, էպիս
տոլյար ժանրը, հուշագրությունը: Մտքի
հոսքի գրականությունը հնարավորինս
մաքսիմալի է հասցնում էպիզմի քայ
քայումը` գեղարվեստական իրականու
թյան տեսադաշտը կենտրոնացնելով
ներաշխարհի տիրույթների վրա. պա
տահական չէ, որ վեպի այս ձևն ան
վանում են նաև «центрастремительный
роман»՝ «կենտրոնախույզ վեպ»: Միկրո
և մակրո կոսմոսների հարաբերությունն
է փոխվում: Կոնֆլիկտը առավելապես
կենտրոնանում է անձի ներսում՝ անձ արտաքին աշխարհ, հասարակություն
կոնֆլիկտի փոխարեն: Ժանրի նման
փոփոխություններն անուրանալիորեն
կապված են նաև արտաքին ազդակ
ների հետ, մասնավորապես՝ իրերի և
երևույթների հանդեպ փիլիսոփայա
կան նոր հայացք և ելակետեր՝ իռացի
ոնալիզմ (Ա. Բերգսոն, Ֆ. Նիցշե, Ս. Կի
երկեգոր), մարդու բացահայտման նոր
մոտեցումներ՝ մասնավորապես հոգե
բանության մեջ (ֆրոյդյան, հատկապես
ՈՒ. Ջեյմսի տեսությունները), գիտական
նվաճ ումն եր (հար աբ եր ակ ան ութ յան
էնշտեյնյան տեսությունը, ռենտգենյան
ճառագայթների գյուտը), հասարակա
կան աննախադեպ կատակլիզմներ (հա
մաշխարհային պատերազմներ), և այլն.
այստեղ ի նկատի է առնվում այն ար
տաքին տարածքը, որում ձևավորվում է
նաև մոդեռնիզմը:
Մտքի հոսքի դրսևորումներ՝ առա
վել ապ ես ներք ին մեն ախ ոս ութ յան
արտահայտություններով, հայտնի են
գրականության պատմությանը, նման
օրինակներ կան «Իլիական»-ում, «Սաս
նա Ծռեր»-ո
ւմ, «Ո
ճիր և պա
տիժ» վե
պում, Շեքսպիրի դրամաներում և այլն,
սակայն մոդեռնիստական արձակի այս
տեխնիկան առանձնանում է իր ծավա
լով և ընդգրկմամբ: Այս տեխնիկայի
խոշորագույն դեմքերից է Ջ. Ջոյսը, սա

կայն, ինչպես վերջինս խոստովանում
է «Ուլիսեսի» առաջին հրատարակու
թյան առաջաբանում, ինքը մեծապես
ազդվել է Էդուարդ Դյուժարդենի (18611949) «Դափնիները քաղված են» (1887)
ստեղծագործությունից, որի մասին ին
քը` հեղինակը, ցավալիորեն նշում է, որ
ժամանակին անտեսվել է՝ չարժանա
նալով գրեթե որևէ արձագանքի: Հար
ցի պատմության քննության առումով,
մեր կարծիքով, բավականին ուշագրավ
նյութ է հանդիսանում արևմտահայ հե
ղինակ Տիրան Չրաքյանի «Ներաշխարհ»
ստեղծագործությունը: Գրված լինելով
1800-ականների վերջին` գիրքը լույս
է տես
նում մի
այն 1906 թվա
կա
նին1 և
տարաբնույթ արձագանքների արժա
նանում. հիմնականում քննադատող
ներն ավելի շատ էին, քան քննողներն
ու հասկացողները. այս է պատճառը, որ
հեղինակը հարկադրաբար նաև պետք
է հետո առանձին մի հոդվածով հան
դես գար` «Ներաշխարհն իր հեղինա
կեն դիտված», որտեղ պետք է փորձեր
պատասխանել իր ընդդիմախոսներին և
բացատրել իր իսկ ստեղծագործությու
նը: «Ներաշխարհ»-ը իրապես չափա
զանց բարդ հյուս
վածք լի
նե
լու պատ
ճառով մենք չենք հանդգնի վերջնական
ճշմարտությունների հանգել, սակայն
որոշ դիտ արկ ումն եր ի արդ յունք ում
ակնհայտ է դառնում, որ Ինտրայի «Նե
րաշխարհ»-ը ստեղծագործական հյուս
վածքի ներքին շերտերում առնչակցվում
է մտքի հոսքի տեխնիկային: Պնդել, որ
ամբողջովին այն գրված է մտքի հոսքի
տեխնիկայի գեղագիտական օրինաչա
փություններով, իհարկե, չենք կարող,
քա
նի որ այս
տեղ խախտ
վում են այս
տեխնիկայի հիմնական սկզբունքները.
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 1929ին, Վ. Վուլֆը «Միսիս Դելոուեյ» վեպը գրել է 1925-ին:
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այն է, հասցեատիրոջ առկայությունը՝
Աստված և Իռենեն, որոնց կերպարները
միանշանակ մեկնել, իհարկե, անհնար է,
քանի որ Իռենեն, օրինակ, մեկ ներկա
յանում է որպես հեղինակի սիրո, տեն
չանքի, երազների և իղձերի մարմնա
վորում, այնուհետև գրվածքի վերջում
անսպասելիորեն վեր է ածվում սիմվո
լիստական քրոջ պատկեր-գաղափարի,
երկնային քրոջ, այն է` աստվածային սի
րուն: Ակնհայտ է, որ սիմվոլիզմը նույն
պես իր կնիքը թողել է ստեղծագործու
թյան վրա, ինչը շատ հաճախ օտարում և
հեռացնում է գրվածքը մոդեռնիստական
վեպի սկզբունքներից մեկից. որքան էլ
մտքի հոսքի գրականության համար տա
րածական հիմնական ընդգրկումը հե
րոսի ներաշխարհն է, այնուամենայնիվ,
այդ ներաշխարհը հազար ու մի թելերով
կապված է և սնվում է իրական, արտա
քին աշխարհից, որի պատկերումը մտքի
հոսքի վեպերում շատ ռեալիստորեն է
արվում: Ինտրայի ստեղծագործության
պարագայում մենք ունենք ներաշխարհ
և արտաքին աշխարհ բավականին հեղ
հեղուկ կապի հետ, անորոշ տարածու
թյան, ինչի պատկերումը մեծավ մասամբ
դրսևորվում է սիմվոլիկ պատկերների`
ծովի, բնության, եկեղեցու, լքված հյու
ղակի միջոցով: Ստեղծագործության
մեջ թերևս միակ ռեալ կետը արտաքին
աշ
խար
հի հետ կա
պող խեն
թի, հար
բեցողի և հոր կերպարն է: Խախտվում
է նաև մտքի հոսքի մեկ այլ հիմնական
սկզբունք` մտքի հոսքի իրականացումը
բացառապես ներկա ժամանակում, քա
նի որ ժամանակը, ինչպես նաև տարա
ծությունը` որպես այդպիսին, սիմվոլիկ
պատկերում ունի «Ներաշխարհ»-ում:
Այսքանով հանդերձ, Ինտրայի «Ներաշ
խարհ»-ը վերնագրով մեզ հուշում է գր
վածքի և մոդեռնիստական մտքի հոս
քի տեխնիկայի գեղագիտության հետ
առնչակց ութ յուն ը: Ներ աշխ արհ ային
ոլորտների, տարածության և իրակա
նության բացահայտմանն ուղղված մի
հրաշալի գեղարվեստական օրինակ է

սա, որը ամբողջովին կառուցվում է հե
ղինակ-հերոս ներքին մենախոսության,
հուշ-ապրումների հեղեղի վրա:
Մտքի հոսքի գրականության, տեխ
նիկայի կիրառման առումով բավա
կա
նին ու
շագ
րավ է Վ. Վուլ
ֆի և Ու.
Ֆոլկների արձակը: Վուլֆի արձակում,
մասնավորապես ի նկատի ունենք «Մի
սիս Դելոուեյ» վեպը, մտքի հոսքը տար
վում է երրորդ դեմքով, սակայն ամբողջ
պատումը կառուցված է հենց բոլոր հե
րոսների ներքին մենախոսության պա
տառիկների վրա: Հերոսները՝ գլխավոր
հերոսուհին՝ Կլարիսսան, նրա վաղեմի
բարեկամը՝ Պիտեր Ուոլշը, Սեպտիմու
սը, Լուկրեցիան ինքնաքննման, ինք
նաճանաչման ընթացք են անցնում,
արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ
նրան
ցից և որ
ևէ մե
կը, ըստ էու
թյան,
երջանիկ չէ:
Ու. Ֆոլկներն իր «Շառաչ և ցասում»
վեպի մասին ասել է, որ այն իր ամենա
մեծ պարտությունն է, անհաջողությու
նը: Սակայն հարցազրույցներից մեկում,
առավել որոշակիացնելով իր միտքը,
նշում է. «Ես որոշեցի պատմել պատմու
թյունը մտավոր թերհաս եղբոր կողմից
և անհաջողություն ունեցա, ապա որո
շեցի պատմել այն Քվենթինի միջոցով,
կրկին անհաջողության հանգեցի, որո
շեցի պատմել այն մյուս եղբոր՝ Ջեյսո
նի կողմից և նորից անհաջողություն
ունեցա և վերջապես որոշեցի ինքս այն
պատմել և կրկին անգամ չհաջողեցի»:
Այս պարտությունը, կամ ավելի ստույգ
պարտության նման զգացողությունը շա
տերը կապում են հեղինակի ծագման և
հարավի զավակ լինելու միֆի հետ, այն,
որ քաղաքացիական պատերազմում
հարավն ի վերջո պարտվող կողմ հռ
չակվեց, ինչը հոգեբանական մեծ հետք
թողեց հեղինակի կայացման վրա, ինչի
կապակցությամբ նա մի անգամ ասել է.
«Պատերազմը հաղթելու միակ միջոցը
այն պարտվելն է»: Վեպի համար էական
է նաև Շեքսպիրից վերցված բնաբանը.
«Կյանքը պատմություն է` պատմված խե
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լագարի կողմից՝ շառաչ և ցասում»:
Ֆոլկների այս ստեղծագործության
մեջ հեղինակը կարծեք լուծում է մի քա
նի հիմնական խնդիր.
ա. արձանագրել մարդու մտքային
վիճակը. մարդու ուղեղում տարբեր ժա
մանակների համաժամանակյա անդա
դար ներկայությունը,
բ. ժամանակի հաղթահարման մի
տումը,
գ. տարածության հաղթահարումը,
դ. գեղարվեստի դասական ձևերի
հաղթահարումը,
ե. մտքի հաղթահարումը,
զ. քայքայման հաղթահարումը, և
այդ ամենը արվում է բազմաձայնու
թյան միջոցով, և այս ամենի տապա
լումը՝ պարտությունը առաջացնում է
աղմուկ և ցասում (կարծում ենք՝ հայե
րեն թարգմանության մեջ շառաչ բառը
շատ պոե
տիկ է հն
չում, սա
կայն, ըստ

էության, գեղարվեստական կառույցի
բուն իմաստը չի փոխանցում: Եվ որ
քան էլ տեքստը ներքին տարածքում չա
փազանց լուռ է, բայց սարսափելի մեծ
աղմուկ է առաջացնում):
Փորձելով ընդհանրացնել` կարող
ենք ասել, որ մտքի հոսքի տեխնիկային
բնորոշ են թեմատիկ և բովանդակային
ընդգրկման բազմաշերտությունը, ներ
քին տարածության և ժամանակի առ
կայությունը, պատճառահետևանքային
կապի խախտումը, սյուժեի բացակա
յությունը կամ ընդգծված թույլ արտա
հայտված սյուժեն, կերպարի ենթագի
տակցական շերտերի բացահայտումը:
Եվ ի վեր
ջո, այս
տեղ պատ
մե
լու ձևն
առավել կարևոր է դառնում բուն պատ
մությունից:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
19.02.2015
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В статье рассматриваются некоторые аспекты литературы “потока сознания”. В частнос
ти, сравниваются термины “поток сознания”, “поток мысли” и “внутренний монолог”, имея
целью выявить, которое из этих названий лучше выражает смысл одного из литературных
течений ХХ века, особенно распространенного в модернистической прозе. Рассматривается
также литература “потока сознания” в контексте жанра, стиля и техники.
Дата представления статьи: 19.02.2015

261
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SOME THEORETICAL NOTES
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The article discusses some aspects of the literature of the ‘stream of consciousness’.
In particular, the terms stream of consciousness, flow of thoughts and internal monologue are
compared, in order to identify which of these names better expresses the meaning of one of the
literary movements of the twentieth century, especially common in modernistic prose.
Literature of the ‘stream of consciousness’ in the context of genre, style and technique is also
considered.
Article submission date: 19.02.2015
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ԱՍՏՂԻԿ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ,
գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոն,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ «ԱՐՁԱԿ ԷՋԵՐԸ».
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՁԱԿ

Մ իս աք Մեծ ար ենց ը արևմտ ահ այ
ինքնատիպ բանաստեղծներից մեկն է,
որի գրական ժառանգությունը առ այ
սօր հիացնում է ընթերցողին իր գեղար
վեստ ակ ան պատկ եր ի արտ ահ այտ
չակ ան ութ յամբ, քնար ակ ան հեր ոս ի
նրբագեղությամբ և բնության ու կյան
քի նկատմամբ բացառիկ սիրով: Հոդ
վածում դիտարկվում են բանաստեղծի
«արձակ էջերի» կառուցվածքային, կոմ
պոզիցիոն-ժանրային առանձնահատ
կությունները, վեր են հանվում արձա
կի և չափածոյի այն միտումները, որոնք
հնարավորություն են ընձեռում եզրա
կացնելու, որ բանաստեղծ Մեծարենցը
դրսևորում է որոշակի հակումներ ար
ձակի նկատմամբ, որոնք յուրահատկու
թյուն են հաղորդում նրա բանաստեղ
ծակ ան ստեղծ ագ ործ ութ յունն եր ին և
ենթադրել են տալիս, որ հետագայում
Մեծարենցը կարող էր անցնել արձա
կով ստեղծագործելուն:
Հ անգ ուց ային բառ եր և արտ ա
հայտություններ՝ արձակ և չափածո,
ռիթմ, տաղաչափություն, արևմտահայ
բանաստեղծություն, ժանր:
Մ. Մեծարենցի գրական ժառանգու
թյունն ուսումնասիրելիս բախվում ես
մի ուշագրավ երևույթի. լինելով բա
ցարձակապես բանաստեղծ` հեղինակի
որոշ ստեղծագործություններ մտածել
են տալիս, որ աշխարհի` մեծարենցյան
գեղարվեստական մատուցումը երբեմն
դրսևորում է արձակ կառույցին բնորոշ
ինչ-ինչ հատկանիշներ, որոնք կարող

է և հետագայում ձևավորվեին որպես
յուր ահ ատ ուկ պատմ ող ակ ան ութ յան
օրինակներ: Այս երևույթի վկայությունն
են թվով սահմանափակ, բայց թեմա
տիկայով և գեղարվեստականությամբ
ար
տա
կարգ վառ ու հմայիչ «Ար
ձակ
էջերը»։ Այս խորագրի տակ ամփոփ
ված են թվով ինը ստեղծագործություն`1
«Ցայգային», «Հատվածիկներ», «Տկճո
րին երգը», «Առտուն», «Մեծ մայրիկը»,
«Որթին տերևը», «Ջրին ծառը», «Ձեռքե
րը», «Աշներգ», (էջ 207-237) որոնք, բա
ցառությամբ «Մեծ մայրիկի», արձակ են
այնքանով, որ, կարելի է ասել, չափածո
յատիպ չեն գրված։ Սրանք, իրավամբ,
կարելի է կոչել «արձակ բանաստեղ
ծություններ», քանի որ թե՛ թեմաների
մատուցման ձևով, թե՛ պատկերավոր
ման միջոցներով և թե՛ իրենց ծավալով
ավելի հակվում են դեպի քնարական
– չափածոն, քան արձակը։ Մեծարենցը
ինքը երբեմն իր` չափածո գրվածը վեր
է ածել արձակի, երբեմն էլ` արձակը`
չափածոյի։ Մեզ են հասել այս երևույթն
ապացուցող երկու օրինակ՝ «Մեռելոց»
բանաստեղծությունը, որը բանաստեղ
ծը չափածո հրատարակելուց հետո վեր
է ածել արձակի և արձակ տարբերակով
էլ է այն լույս ընծայվել, ապա և «Հո
վը» արձակ բանաստեղծությունը, որը
հետագայում հեղինակը դարձրել է չա

1
Բոլոր մեջբերումները Մ. Մեծարենց, Երկերի
ժողովածու, Երևան, 1956թ. գրքից (տեքստում կնշվեն
միայն էջերը):

263

փածո1:
Այս առումով նաև հարկ է նշել, որ
Մ. Մեծարենցի պարագայում շատ հա
ճախ նույնիսկ դժվար է կողմնորոշվել,
թե նրա այս կամ այն արձակ բանաս
տեղծությունն է ավելի ռիթմիկ, հան
գավորված, գրված չափածոյի բոլոր
կանոններով, թե չափ ած ո ստեղծ ա
գործություններից ոմանք։ Օրինակները
բազում են, դիցուք՝ «Առտուն» արձակ և
«Տեսիլ» չափածո բանաստեղծություն
ները։
«Առտ ուն» արձ ակ բան աստ եղծ ու
թյունից հատված.
Ինչպես բարի քույր մը, գորովազեղ
առտուն, իր խունկ ձեռքերով ամենն ալ
գգվեց, գգվեց ամենն ալ ցավիս ծաղիկ
ներուն, որոնց բաժակները բարձրացան,
բարձրացան` անոր նայվածքին լույսովը
թրջվելու ( էջ 214):
«Տեսիլ» բանաստեղծությունից.
Երբեմն ամպոտ երկինք մը` շուտ կը
պարզվի,
ու լեղակի լիճ մը կ՛ ըլլա`
հոգույս շլացիկ ծովուն դիմաց ( էջ
142) և այլն։
Եթե «Առտուն» արձակ բանաստեղ
ծությունը մեկ-երկու աննշան փոփո
խությունների ենթարկենք, տողատենք
և տողերի` ազատ ոտանավորին բնորոշ
արտ աս ան ակ ան ինքն ուր ույն ութ յու
նը շեշտենք, այն կդառնա կատարյալ
ազատ ոտանավորի օրինակ, ինչպես,
«Տեսիլն» է։
Ի վերջո, այս օրինակները ի՞նչ ընդ
հանրացման են հանգեցնում. այն, որ
բանաստեղծ Մ. Մեծարենցի քնարա
կանությունը բուռն է, հախուռն, որ նրա
արձակն ու չափածոն հաճախ տար
բե
րա
կելն իսկ դժ
վար է, ուս
տի ընդ
գծված և անվերապահ սահմանագիծ
քաշել նրա բանաստեղծությունների և
«արձակ էջերի» միջև անհնար է։ Ընդ
որում, այս առանձնահատկությունը ի
1 Հմմտ. էջեր 97 և 348` «Մեռելոց», և էջեր 115 և
348` «Հովը»։

հայտ է գալիս բանաստեղծի երկերի ոչ
միայն կառուցվածքային-կոմպոզիցիոն
և ոճական առումով, այլև թեմատիկայի
ընտրության մեջ, ստեղծագործություն
ների լեզվական պատկերավորման մի
ջոցների կիրառման տիրույթներում։
Ընդհ անր ութ յունն եր ի վեր ոնշ յալ
թվարկումը զանց չի առնում նաև այն
պարագան, որ Մեծարենցի արձակ եր
կերը իրենց ամբողջության մեջ դրսևո
րում են ներքին՝ բավականին ուշագրավ
առանձնահատկություն և ինքնատիպու
թյուն, որ եզակիորեն յուրահատուկ է և
իրավունք է տալիս կանխանշելու հե
ղինակի ստեղծագործական ուղու հե
տագա միտումները, որոնք, դժբախտա
բար, չիրականացան ճակատագրական
անկասելի պատճառների հետևանքով։
Խոսքը հետագայում նորավեպի ժան
րով ստեղծագործելու ներուժի մասին
է, որ դրսևորվում է բանաստեղծի թո
ղած գրական ժառանգության մեջ։
«Արձակ էջեր»-ում էլ, ինչպես և իր
չափ ած ո ստեղծ ագ ործ ութ յունն եր ում,
բանաստեղծին հուզում են բնությունը,
գիշերը, առավոտն ու աշունը, գյուղը,
իր տառապանքի երգած երգը տրտմու
թյան, հիշատակներու փոշին` հոգիին
մեջ, իրիկնալույսին ծիրանի ծովը, մշու
շի խոպոպները, երազի անուշ ծաղիկ
ները, և այս ամե
նով ին
քը իս
կա
պես
դառնում է տիեզերական հարաբերա
կանության մը լարը, որ տրոփում է գո
յություններու....թրթռումներովը...
«Արձ ակ էջեր ը», ժանր աստ եղծ իչ
կառույցների առանձնահատուկ դրս
ևորումների համաձայն, կարելի է որոշ
ենթատեսակների բաժանել.
1.
ստեղծագործություններ, որոն
ցում բացարձակապես բացակայում է
գործողությունը, իշխողը հիմնականում
պատկեր-զգացմունքն է ու բնության
տես ար անն եր ի նկար ագր ութ յուն ը.
դրանք են «Ցայգային», «Հատվածիկ
ներ», «Առտուն», «Ձեռքերը», «Աշներգ»
արձակ բանաստեղծությունները,
2.
ստեղծագործություններ, որոն

264

ցում թեպետ շատ սեղմ, բայց կա գոր
ծողության որոշակի ընթացք, ավելի
նկատելի են արձակի տարրերը. խոս
քի բանաստեղծական ռիթմը տեղի է
տալ իս արձ ակ ին, բաց ի քնար ակ ան
հերոսից կան նաև այլ` կոնկրետ կեր
պարներ։ Դրանք են «Տկճորին երգը»,
«Որթին տերևը», «Ջրին ծառը»,
3.
ստ եղծ ագ ործ ութ յուն, որն իր
հատկ ան իշն եր ով համ ապ ատ ասխ ա
նում է նորավեպ լինելու սկզբունքնե
րին` «Մեծ մայրիկը»։
Մ եծ ար ենց ը վարպ ետ որ են միա 
ձուլում է երևույթները, մարդուն, նրա
մտածումներն ու խոհերը, դաշտն ու
անտառը և այս ամենը ի մի բերում որ
պես Բնություն. Բնություն` գլխատա
ռով... Բանաստեղծը փախչել է ուզում
ինքն էլ չգի
տի ին
չից` իր ցա
վա
տանջ
հոգու՞ց, ուր տառապանքը լոկ երգեց
երգը անծանոթ ու խորին տրտմության`
որ իր էության մեջ կ՛ ապրի...Հորդառատ
ծուխ է ձգվում նրա տենչանքի խորտա
կող բոցից... Մահերգը մշուշի միջից
հայտ
նում է նրան ծաղկատի աղջկա
մահը, որ իր անգոյությունն է ապրում
հիմա...Մինչդեռ բանաստեղծին թվում
էր, թե զգացմունքի ուժգնության հան
դեպ մահը անզոր կգտնվի... Մահը ճն
շում է նրա հոգին, մահական վանկերը
սառը հանդարտությամբ նվագի նման
թմրեցնում են նրան... Ճնշող է մթնոլոր
տը, միապաղաղությունը ծանրանում
է.... և հանկարծ.
...Բայց չի լռեր երբեք աղաղակը հոգ
վույս` որ դեպի կյանք կը վազե, խանդա
վառ ու բաղձալից....( էջ 209-210):
Ահա Մեծարենցի լավատեսությու
նը, կյանքի նկատմամբ նրա ունեցած
սերը, ապրելու տենչի մեծությունը։ Դե
պի կյանք վազելը զգացմունքի մակե
րե
սայ
նու
թյուն չէ, որ կա
րող է թվալ
առաջին հայացքից. ողբերգական պա
հին, երբ իղ
ձե
րիդ էակն է մա
հա
ցել,
դու կյանք ես տենչում...Կյանքի այս սե
րը տառապանքի խորությունից է գա
լիս, տանջանքի մեծությունից, ու սրա

նով է այս ձգտումը, ապրելու, կյանքին
վերադառնալու ձգտումը գեղեցիկ ու
ցանկալի...
Բնությունն իսկապես երգում է Մե
ծարենցի գրչի տակ, պատկերներն այն
քան դիպուկ են, անթերի ընտրված, որ
ընթերցողը կարդալիս իր ամբողջ էու
թյամբ զգում է բանաստեղծի ասածը,
զգում է առարկ այոր են, շոշ ափ ել ի...
Նույնը և «Աշներգ» - ում ( էջ 232):
Հարկ է նշել, որ «Աշներգ» - ում և
հատկապես «Ձեռքերը» - ում այլաբա
նական միտումները և շեշտադրումները
շատանում են։ Այլաբանական այս տար
րերի առկայությունն էր նաև, որ ոմանք
Մեծ ար ենց ին անվ ան եց ին «խ որհր
դապաշտ», և որոնց դեմ բանաստեղ
ծը հանդես եկավ հոդվածով` «Քննա
դատությունը» (էջ 282-290), որտեղ էլ
վեր հա
նեց և մեկ
նա
բա
նեց իր բնա
պաշտական տրամադրություններն ու
նախասիրությունները։ Անշուշտ, իրա
վացի էր բանաստեղծը. այլաբանական
պատկերներ, արտահայտչականություն
ստեղծելը դեռևս խորհրդապաշտ լինել
չի նշանակում։ Այլաբանություններին
նա դիմում է մի փոքր ավելի միստիք,
ինչպես ինքն է ասում, վերացական
տրամադրություն ստեղծելու համար:
Մեծարենցի խորհրդանիշերի առողջ ու
բեղմնավոր լինելը ավելի ընդգծված
է երևան գալիս նրա «Տկճորին երգը»,
«Որթին տերևը», «Ջրին ծառը» արձակ
բանաստեղծություններում։ Սրանք կա
րելի է ձոն, ցնծություն, տոն անվանել`
նվիրված հայրենի գյուղին, մշակնե
րին, բնութ յան ը...Բան աստ եղծ ը, որն
իր` արոտների շունչով լեցուն, հնձված
արտերի ու հերկված հողերի բույրով
արբեցած երգը անհամար թրթռումնե
րով լցրել է իրիկնալույսի ծիրանի ծովի
մեջ կղզիացած արտասվող ուռենիների
շուքի տակ, հանգստի է կանչում խոն
ջացած, ճերմակ լաթերով դաշտի մշակ
ներին. բավական է, որքան նրանք հեր
կեցին, որքան հակված մնացին հողին,
պետք է տուն դառ
նալ ար
դեն նրանց
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մոտ, որ ձեռքերնին ճակտին քիվ արած
կարոտով կսպասեն. բանաստեղծն էլ
է սպասում մշակներին` իր երգը խառ
նած ծիծեռնակների արբեցնող ձայների
անծանոթ նվագին... Պիտի վերադառ
նան մշակները ու երգի, նվագի, տա
նը իրենց գրկաբաց սպասողների ամո
քանքի հետ պիտի խաղաղվեն, պիտի
հալ
վեն ու ձուլ
վեն բնու
թյանն ու գի
շերին` մինչև ցայգերգ... Ահա այն գլ
խատառով «Սերը», որով ներծծված էր
ինքը` Մեծարենցը, և որը այսպիսի ձևա
կերպումներով, այսքան ըմբոշխնումով
և ոգևորությամբ է ներկայացնում, այն
պես է մատուցում, որ ապրեցնում է ըն
թերցողին, ազնիվ ու անկաշառ զգաց
մունքներով լցնում նրա հոգին...
Ա. Հար ութ յուն յան ին ուղղվ ած մի
նամակում Մեծարենցը գրում է, որ իր
մտահոգությունը իսկատիպ գրականու
թյուն ստեղծելն է, և այդ պատճառով
ինքը անհրաժեշտություն է զգում հո
ղին ու ջուրին ու քարին հետ ապրելու։
Բնության հետ լինելու, բնության հետ
ապրելու, բնությամբ շնչելու և այն գե
ղարվեստորեն մատուցելու ինքնատիպ
կողմնորոշումն էր, որ հասցրեց բա
նաստեղծին իսկատիպ գրականություն
ստեղծելու աստիճանին։ «Տկճորին եր
գի» նման բնութենապաշտ հրճվանք է
պոռթկում և «Որթին տերևը» ստեղծա
գործության մեջ։ Այստեղ էլ մի իրիկնա
վերջ, որ ինքն իսկ արբած է խաղողով
ու գինիով, իր ճայիկը պահի գեղեցկու
թյունից հաճախ մոռանում է շարժումի
գաղափարը, ամեն ինչ իր սքանչացումի
մեջ է արձանացած, և ամբողջ հեռաս
տանը` ընդարձակ ու անվերջ այգինե
րով, այգիներով, այգիներով է լեցուն...
Ողջ գետ ին ը, օդը, երկ ինք ը պատ
ված են որթի խնկագույն տերևներով.
նրանք ամենուր են` նուրբ, շրջապատ
ված մութ երիզով, քնքուշ երակիկնե
րով, մեղրամոմի պես քնքուշ, լուսաշող,
մեծ ու փոքր, հեռու ու մոտիկ, թաքուն
ու հսկայական, տարածուն...և կանչում
է բանաստեղծին, հմայում, դյութում...

Անէացել է արդեն ինքը, բարձրանում
է որթի տերևով դեպի վեր, դեպի կո
թունը, հասնում է արդեն կոթունին, ան
ցնելու է կոթունն էլ ու պիտի սուզվի
դալարի մեջ, և հանկարծ ձայն. ողջու
նում է իրեն մեկն իրենց գյուղից. կոթու
նը դառնում է գյուղամիջյան ճամփան,
մոմագույն երակիկները փողոցներն են
գյուղի, ինքը` տերևը, իր գյուղն է դար
ձել...Եվ բանաստեղծը շարունակում է
ցնծալ.
Վախ, տեսիլքը փախեր է, բայց իրա
կանությունը հոն է. իմ մշկենի, ծաղիկ ու
ծափ գյուղս հո՛ն է։ Երազը գնաց, բայց
խանդաղատանքը դեռ կը մնա...(էջ 221223)
Ինչպես վերևում նշվեց, այս երկու
ստեղծ ագ ործ ությունն եր ում, հատկ ա
պես «Ջրին ծառ»-ում արձակ բանաս
տեղծության կառուցվածքային ինքնա
տիպությունների հետ երևան է գալիս
ևս մեկ հատկանիշ. բացի քնարական
հերոսից՝ այստեղ հանդես են գալիս
նաև այլ, թեկուզ ակնարկով նշված
կերպարներ («Որթին տերև»-ում, օրի
նակ, բանաստեղծին ողջունողը)։ «Ջրին
ծառը»-ում այս երևույթը ավելի նկա
տելի է դառնում։ Հեղինակի պատմու
թյունն այստեղ այն մասին է, թե ինչպես
իրենց գյուղի հախուռն, անզուսպ գետը
հարձակվում է իր ափերի վրա, կլանում
է, ինչ որ պատահի, մի անգամ նույնիսկ
երկու մանուկի էլ անխղճորեն հափշ
տա
կեց և իր ծո
ցը տա
րավ, ու հի
մա
ամենախաղաղ թվացող տեղում մի՛- ի
նման վեր է խոյանում գետը կիսող մի
ծառ։ Հեղեղումներից հետո այդտեղ,
ծառի զգուշացումը հաշվի չառնելով,
երկու հոգի ցանկացան լողալ, բայց
գետի խորքի նենգ ջրապտույտը նրանց
կուլ տվեց...Հիմա բազուկները դուրս
կարկառած ծառի լեզուն հասկանում են,
ու ջրի պտույտը էլ ոչ մեկին խաբել չի
կարող...Նախ այն երկու մանուկը, հետո
լողալ ցանկացողները, անգամ ծառի ու
գետի շնչավորումը, գործողություննե
րի որոշակի դրվագների սյուժետավո
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րումը երկը հակում է դեպի արձակ և
ինչ–որ նովելային երանգ է հաղորդում
նրան. հատկապես եթե փաստենք նաև
անսպասելի, անակնկալ ավարտի առ
կայությունն էլ, որ կա այս գործերում։
Նովելի այս հատկանիշները ավելի
ընդգծված ի հայտ են գալիս «Մեծ մայ
րիկը» - ում։ Այս ստեղծագործությունը
արդեն նովելի տիպիկ օրինակ է. մեծ
մայրիկին զրկել են աղջկա մահից հե
տո տեսնվել իր թոռնուհու հետ, ինքն
աշխարհում միայն նրան ունի, նրանով
է ապրում։ Ու հիմա մի բարի հարևա
նուհի համաձայնվել է թույլ տալ տես
նել թոռնուհուն իրենց պատուհանից,
երբ նա կզրուցի իր աղջկա հետ։ Հուզ
ված է մեծ մայրիկը, կարոտը, խանդա
ղատանքը զսպել չի լինում, ու ի վերջո
մեկնում է Իսկյուտար....Եվ տեսնում է
թոռնուհուն...Օ՜, որքա՜ն սիրում է ինքը
իր Արփինեին` իր միակին.... Եվ հան
կարծ...մեծ մայրիկը մեռեր էր....։
Այս ստեղծ ագ ործ ութ յունն արդ են
արձ ակ բան աստ եղծ ութ յուն չէ, այն
նովել է` իր բոլոր առանձնահատկու
թյունն եր ով։ Ճիշտ է, շար ադր անք ը
շատ բանաստեղծական է, հուզիչ, բայց
արձակ երկ է։ Եթե նկատի առնենք, որ
«Մեծ մայրիկը» գրված է ուշ շրջանում
(1907-ին է հրատարակվել), և նովե
լային հատկանիշներ դրսևորվում են
նաև բանաստեղծի այլ երկերում, կա
րե
լի է թույլ տալ են
թադ
րե
լ, որ հա
վան ակ ան է, իր ստեղծ ագ ործ ակ ան
կյանքի հետագա շրջանում (եթե ան
բուժելի հիվանդությունը իրենը չաներ)
բանաստեղծ Մ. Մեծարենցը հանդես
գար և «մաքուր» արձակով, օրինակ՝
նովելներով։ Նովելային այս ժանրային
հատկանիշները, որ առկա են նրա ար
ձակում, կարելի է համարել մեծարեն
ցյան ստեղծագործությունների ինքնա
տիպություններից մեկը։
Մ. Մեծարենցի արձակ երկերի մյուս
առանձնահատկությունն էլ նրանց լեզ
վական պատկերավորությունն է. որ
քան էլ արձակ, սրանք գերհագեցած

են համ եմ ատ ութ յունն եր ով, այլ աբ ե
րություններով, մակդիրներով, բառա
կան կրկնություններով, որոնցով հենց
բանաստեղծի արձակը ձեռք է բերում
ընդգծված քնարականություն։ Փոխա
բերություններ և այլաբանություններ
առանձնացնելը գործնականում դժվար
է, քանի որ բոլոր ստեղծագործություն
ներն էլ գրված են միայն այսպես.
...ծիծեռնակները` իրենք ալ թանձրա
ցած մարմնական ստվերներ` խուսափա
կան լույսերուն հետ գրկված կը պարեն
իրենց իրիկնային պարը... և այսպես բո
լոր արձակ էջերում, բոլոր պատկերնե
րում։ Նույնն է նաև բառընտրությունն
ու բառօգտագործումը` երազի անուշ
ծաղիկներ, մեղրիկ նայվածք, դողահար
հով, հիշատակներու փոշի, մշուշի խո
պոպներ... և այսպես շարունակ։
Մի առիթով նա ասում է, որ բառերը
միշտ էլ նույնն են եղել, բանաստեղծն
է, որ պի
տի կա
րո
ղա
նա նրանց շունչ
ու հոգի տալ, և հենց այդպես էլ վար
վում է ինքը։ «Տկճորին երգ»-ում` «..Իմ
երգս` իղձի մը, արցունքի մը պես պարզ
ու վճիտ... կը թռչի սարերն ի վեր, կա
պույտն ի վեր...», «Մեծ մայրիկը»-ում`
«...Տարափը...չարաճճի ձեռքի մը նման
գգվական ծեծիկներ կուտար ապակինե
րու երեսին...», «Որթին տերևը»-ում` «...
գյուղակները մանուկներու պես նստեր
են բլրակներու ծունկին, հովիտներուն
գոգը, կամ գետին քղանցքին մոտ...»։
Հաճախակի կիրառվող կառույց է
այս շարքում բառային կամ բառակա
պակցական կրկնակը։ «Տկճորին երգ»ում ահավասիկ իմ երգս և ուռենիներու
շուքին տակ արտահայտությունները,
«Առտուն»-ում` ինչպես բարի քույր մը,
սպիտակ առտուն, կամ ցանկալի առ
տուն, կամ գորովազեղ առտուն, և բո
լոր ստեղծագործություններում` նույն
սկզբունքի կիրառությունը։
Ի մի բերելով վերլուծությունները`
կարելի է ընդհանրացնել, որ.
ա. Մ. Մեծ ար ենց ի «Արձ ակ էջե
րը» իրենց բանաստեղծականությամբ,
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ինքնատիպ և պատկերավոր մտածո
ղութ յամբ, գեղ արվ եստ ակ ան ձևեր ի
կատարելությամբ արձակ բանաստեղ
ծության եզակի նմուշներ են հայ գրա
կանության մեջ,
բ. «Արձակ էջերը» Մ. Մեծարենցի
ստեղծագործության մեջ էլ իրենց ու
րույն և կարևոր տեղն ունեն և արժանի
են նույնպիսի գնահատության, ինչպես
գնահատված է բանաստեղծի չափա

ծոն,
գ. իրենց անթերի քնարականության
հետ նրանց հատկանշական են և բարձ
րարժ եք արձ ակ ի առանձն ահ ատ ուկ
գծեր, որոնք, ցավալիորեն, իրենց զար
գացումը չկարողացան ունենալ:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
21.03.2015
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“СТРАНИЦЫ В ПРОЗЕ” М. МЕЦАРЕНЦА: ОТ ПОЭЗИИ К ПРОЗЕ

АСТХИК БЕКМЕЗЯН
Ереванский государственный университет, филологический факультет, кафедра теории литера
руры и критики, кандидат филологических наук, доцент

М. Мецаренц один из самобытных заподно-армянских поэтов, литературное наследие
которого восхищает читателя выразитетельностью художественного образа, изысканностью
литературного героя, исключительной любовью к природе, жизни. В статье рассматриваются
структурные, композиционно - жанровые особенности <Страницы в прозе> поэта, в которых
выявляются тенденции особенностей прозы и дают право на вывод, что у поэта Мецаренца
намечалась склонностьи к прозе, что придает своеобразную фактуру стихотворным произ
ведениям поэта.
Дата представления статьи: 21.03.2015.
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“PAGES IN PROSE” BY M. METSARENTS: FROM POETRY TO PROZE

ASTGHIK BEKMEZYAN
Yerevan State University,
Chair of Theory of Literature and Literary Criticism,
Candidate of Philology, Associate Professor

M. Metsarents one of the distinctive Western-Armenian poets, whose literary heritage delights
the reader by the expressiveness of the artistic image, exquisite literary hero, the exceptional love
of nature and life.
The article deals with structural, compositional - genre features of «Pages in prose» of the
poet, in which trend characteristics of prose are identified and give the right to conclude that M.
Metsarents the poet tended to be prosaic, which gives a peculiar texture to poetic works of the
poet.
Article submission date: 21.03.2015
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ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ,
հայոց լեզվի ամբիոն, ասպիրանտ

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾՄԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԸ Հ. ԱՃԱՌՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Գիտական իր գործունեության ըն
թացք ում Հրաչ յա Աճ առ յան ը անդ րա
դարձել ու համակողմանի քննության
է ենթ արկ ել հայոց լեզվ ի ուս ումն ա
սիրության ամենատարբեր ոլորտներ`
հայ լեզվաբանության մեջ հիմք դնելով
մի շարք գիտաճյուղերի` բառարանագ
րություն, բարբառագիտություն, լեզվի
տեսություն և վերջապ ես հայոց լեզ
վի պատմություն: Որպես հայոց լեզվի
պատմության հիմնադիր` Հրաչյա Աճա
ռյանը կատարել է հայոց լեզվի պատ
մության տարբեր փուլերի շրջանաբա
ժան ում ը և այդ փուլ եր ին գիտ ակ ան
ճշգրիտ անվանումներ է տվել, որը, ի
համ եմ ատ ութ յուն իր են ից առ աջ կա
տարված շրջանաբաժանումների, ըստ
էության առավել ճշգրիտ է արտացո
լում լեզվի զարգացման իրական վի
ճակը: Ինչպես նշում է Գ. Ջահուկյանը,
նախկինում հայոց լեզվի զարգացման
փուլերը առանձնացվել են հայ գրա
կան ութ յան պատմ ութ յան փուլ եր ին
համապատասխան, ապա լեզվի պատ
մության փուլերը դիտարկվել են իբրև
գրաբարի աղավաղման հաջորդական
փուլեր` ոսկեդարյան, արծաթի, պղնձի,
երկաթի և այլն1, կամ առանձնացվել են
աշխարհաբարի հետքեր որոնելով (Ա.
Այտ ըն յան) և այլն: Այսպ ես, Աճ առ յա
նը առանձնացնում է հնդեվրոպական
նախահայրենիքից հեռանալու լեզվա
կան վիճակը որպես «նախահայերեն»,
որ ի ժամ ան ակ ագր ակ ան սահմ անն ե
1
Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացման
փուլերը, Ե., h. 2, 1964, էջ 12:

րը հս
տ ակ չեն 2, ապ ա Հայ աստ ան ում
հաստատվելու շրջանի հայոց լեզուն`
ազդեցություն կրած տեղական և շր
ջակ ա ժող ով ուրդն եր ի լեզ ուն եր ից,
որը տվյալ փուլում իր մեջ էր ձուլում
այդ լեզուները 3: Հաջորդ փուլը Աճա
ռյանն անվ ան ում է «վ իպ աս ան ակ ան
հայերեն» «հանուն այն երգիչների կամ
վիպ աս անն եր ի, որ ոնք (հատկ ապ ես
Գողթն գավառից) շրջում էին Հայաս
տանի այլևայլ կողմերը և ժողովրդի
մեջ երգում փանդիռի վրա այն վիպա
կան երգ եր ը, որ իր ենք էի ն հնար ում
դյուց ազն եր ի, քաջ թագ ավ որն եր ի և
նշան ավ որ հեր ոսն եր ի վրա» 4: Գրեր ի
գյու
տ ից մինչև 460 թվա
կ ա
ն ը գոր
ծածված լեզուն Աճառյանն անվանում
է «մ եսր ոպ յան հայեր են» 5, ո
ր ը հիմ
նականում նույնն էր վիպասանական
հայեր են ի հետ, իս կ 461 թվակ ան ից
մինչև XI դարի հայերենը` «հետին կամ
հետմեսրոպյան հայերեն»: Ընդ որում,
ճ ա
ռ յա
ն ը նշում է, որ հետ
մ ես
թեև Ա
րոպյան հայերենն ունի զանազան շր
ջաններ, բայց դրանց ժամանակագրու
թյունն ու առանձնահատկությունները
չի առանձնացնում: XI դարը Աճառյա
նը սահմանում է որպես բարբառների
առաջացման սկիզբ և միջին հայերենի
զարգացման շրջան6: Թեև միջին հայե
րեն ի և աշխ արհ աբ ար ի միջև հստ ակ
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:
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սահմ ան կամ որ ոշ ակ ի թվակ ան չի
նշում, բայց աշխարհաբարի հնագույն
նմուշ ը համ ար ում է 1358 թվակ ան ի
Բջնիի արձանագրությունը` հետևելով
Այտընյանին1: Չնայած Աճառյանը նշում
է աշխ արհ աբ ար ի առ աջ ին նմուշ ը,
այն ու ամ են այն իվ որ ոշ ակ իոր են ներ
կայացնում է նաև բարդությունն այդ
հարց ում, քան ի որ անգ ամ «Հ այտն ի
չէ, թե առաջին անգամ երբ գրվեց աշ
խարհաբարը, իսկապես, կարելի էլ չէ
հին դարերի համար որոշել այդ բանը,
որ ովհ ետև երկ ու լեզ ուն երն այնպ ես
են նման միմյանց, որ գրեթե խտրու
թյուն չկա, զան ազ ան հեղ ին ակն եր ի
մոտ պատահած ինչ-ինչ հասարակ բա
ցատրությունները ոմանք համարում են
աշխարհաբար իրավացի կամ անիրավ
կերպով»2:
Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ
մինչև հայոց լեզվի զարգացման աշ
խարհաբարյան փուլի առաջացման ու
զարգ ացմ ան ընթ ացք ը նկար ագր ել ը
Աճառյանը անդրադառնում է տերմին
ների խնդրին. «…պետք է ասել աշխար
հաբա՞ռ, թե՞ աշխարհաբար (ինչպես և
գրաբա՞ռ, թե՞ գրաբար), այսինքն` այս
բառ ը կազմվ ած է բառ բա
ռ ո՞վ, թե՞
– աբար մասնիկով3: Խորամուխ չլինե
լով տերմինների երկու տարբերակնե
րի ճշգրտության մասին եղած վեճերին`
ամփոփելով նշում է. «...հաղթահարեց
այն կարծիքը, թե երկրորդ ձևն է ու
ղիղ, որին հետևում է այժմ գրողների
ամենամեծ ու լավագույն մասը4»: Ըստ
նրա` հիմն ակ ան ապ աց ույց ը ռամկ օ
րեն բառն է` կազմ
վ ած օր են մասն ի
կով, ա
պ ա նաև` աշխ արհ օր են բառ ը`
գործ ածվ ած Շնորհ ալ ու կողմ ից Ս.
Պարս ամ ի վկայ աբ ան ութ յան հիշ ա
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 1112:
3
Նույն տեղում, էջ 440:
4
Նույն տեղում, էջ 440:

տակարանում. «Ըստ Ասորւոց (բնագ
րի) շաղփ աղփ և ծամ ած ուռ, ան յար
մար և աշխ արհ օր էն բան իցն գոյր»5:
Ըս տ Աճ առ յան ի` ժամ ան ակ ագր ակ ան
առումով մյուս հիշ ատ ակ ար ան ը, որ ը
կրում է աշխարհաբարի կնիքը, Ամիր
դովլ աթ Ամ աս իաց ու «Անգ իտ աց ան
պետ ը»-ն է` գրվ ած 1478 թվակ ան ին.
«այստեղ ավելի լավ է զգում մարդ աշ
խարհաբարի շունչը»6: Թեև Աճառյանը
նշում է «ինչ
պ ես որ մի
ջ ին հայե
ր են ի
սահմանը որոշելու համար կարելի չէ
դնել մի որևէ վճռական կետ, նույնպես
նաև միջին հայերենի և աշխարհաբա
րի համար»7, այնուամենայնիվ բերում է
կու մասնիկը՝ որպես միջին հայերենի
բացարձակ որոշիչ նշան, իսկ հայցա
կան ի զ նախդ իր ի բաց ակ այ ութ յուն ը
դիտում է որպես աշխարհաբարը մի
ջին հայերենից բաժանելու չափանիշ8:
Բայց այս կետում Աճառյանը նկատում
է երկու անպատեհություն, նախ` կան
բարբառներ, որ հայցականի զ նախդի
րը շարունակում են գործածել (Մուշի,
Սիր իա յի, Լեհ աստ ան ի և այլն), կամ`
որոշ բարբառներ, որ ժամանակի ըն
թացքում կորցրել են կամ դրսևորում
են անմ իօր ին ակ ութ յուն գործ ած ել ու
հարց ում (Տիգր ան ակ երտ, Պոլ իս և
այլն): Եվ ապա` հեղինակների գրաբա
րագիտության արդյունքում կարող էր
տեքստ եր ում հանդիպ ել զ նախդիր ը,
ինչի հետևանքով հայցականի զ նախ
դիր ի գործ ած ութ յան ճշգր իտ ժամ ա
նակը որոշելը դժվարանում է:
Աճառյանը գտնում է, որ աշխարհա
բարի տիրապետության շրջանը 19-րդ
դարն է և այս շրջանի աշխարհաբա
րի նմուշներին բնորոշ երկու առանձ
նահատկություն է առանձնացնում. «1.
Գրաբ ար ի առ ատ խառն ուրդ. 2. Տե
ղակ ան բարբ առն եր ի կնիք ը: Այնպ ես
որ կարելի է ասել, թե ամեն մի գա
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վառ ունի իր տեղական առանձին աշ
խարհ աբ ար ը, որ գրող ի գիտ ութ յան
համ եմ ատ մոտ են ում կամ հեռ ան ում
է գրաբ ար ից» 1: Այստ եղ աշխ արհ ա
բար ասելիս Աճառյանը թերևս նկատի
է ունեցել առանձ ին գավ առների ժո
ղովրդ ախ ոս ակց ակ ան լեզվ ի տար
բերակները, որոնք գավառից գավառ
տարբեր բարբառային կնիքով են հան
դես գա
լ իս. 16-18-րդ դա
ր ի նմուշ
ն ե
րում նա առանձնացնում է մերթ Երևա
նի բարբառի, մերթ Պոլսի բարբառի ու
թուրքերենի բառապաշարի խառնուրդ
ներով տեքստեր. իր խոսքերով` «գրա
բարը միացած Պոլսի ռամկականի հետ`
թուրքերեն բառերով խառն»2:
Այս շրջանի գրական տեքստերի լեզ
վի մաս ին կարև որ դիտ արկ ումն եր է
անում, ինչպես, օրինակ` գրության մեջ
իրարից բաժանված չեն մը, նէ, կոր, կը,
պէս, է, որոնք կցվում են բուն բառին3
և այլն: Այսպես, 19-րդ դարում աշխար
հաբարը հասկանալի դարձնելու երեք
ուղի է առանձնացնում. «…նախ՝ հրա
ժարվ ել գրաբ ար քեր ակ ան ութ յուն ից
և ընդունել աշխարհաբարի քերակա
նությունը. երկր որդ` օտ ար (ըն դհ ան
րապես թուրքերեն) բառերի տեղ դնել
նրանց համ ապ ատ ասխ ան հայեր են ը.
երրորդ` խուսափել տեղական բարբա
ռային ձևեր ից» 4: Աճ առ յանն առ աջ ին
կետից բխեցնում է մի հարց. «Ո՞ր բար
բառ ը ընդ ուն ել հիմք», և հաջ որդ իվ
Պոլսի բարբառի աշխարհաբարի հիմք
դառն ալ ու և նրա քեր ակ ան ութ յուն ը
որպես գրական լեզվի հիմք ընդունե
լու փաստը միանշանակ է ընդունում
ու բացատրում. «Եթե այդ հարցը դր
ված լիներ մի այնպիսի ժամանակ, երբ
հայ ժող ով ուրդ ը ամ են տեղ մամ ուլ,
դպրոց և գրականություն ունեցած լի
ներ, իսկ ապ ես լուծ ում ը շատ դժվ ար
1
Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն,
Ե., հ. 2, 1951, էջ 445:
2
Նույն տեղում, էջ 457:
3
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 463:
4
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 470:

պիտ ի լին եր և տեղ ի տար մեծ ամ եծ
վեճերի և տարաձայնությանց»5: Բայց
նա, մամուլի և տպագրության վայրե
րի եզ ակ ի լին ել ու օր ին ակ ով (Վեն ե
տիկ, Պոլիս, Զմյուռնիա, Հնդկաստան)
և Հռոմ ի ու Ամ ստ երդ ամ ի փակվ ած
տպար անն եր ը վկայ ակ ոչ ել ով, Վեն ե
տիկ ի և Վիե նն այի Մխիթ ար յան հայ
րեր ի` պոլս ակ ան ծագման օր ին ակ ով
և Պոլս ի` գեր ակ ա ու կենտր ոն ակ ան
դիրք գրավելու փաստով, վերջնակա
նորեն ցույց է տալիս, որ Պոլսի բար
բառ ը պիտ ի հաղթ ան ակ եր առ անց
որև է պատճ առ աբ ան ութ յան, թեկ ուզ
միայն տեղի և հանգամանքների բեր
մամբ, և ապա արձանագրում. «Պոլսի
բարբառի դիրքը` իբրև հիմք գրական
լեզվի քերականության, վճռված էր»6:
Պոլսի բարբառի` գրական լեզվի հիմք
դառն ալ ու հանգ ամ անքն եր ի մաս ին
նույնն է փաստում նաև բանասեր Գ.
Օզանյանը. «…Կ.Պոլսոյ բարբառը, որ
թէեւ կիլիկեանին մաքրութիւնը չունե
նալով` շատ գռեհիկ, աղաւաղուած և
թրքացած էր, սակայն Նոր Աշխարհիկ
լեզու ըլլալու հանգամանքներն ունէր:
Եւ որովհետեւ Կ. Պոլիսը կեդրոն դար
ձած էր, եւ հոն մտաւորական շարժում
մը կար, ուստի բաղդն այնպէս բերաւ,
որ գրականանար անոր բարբառը, որ
թէե ւ սոսկ ալ ի կերպ ով անճ ան աչ ել ի
դարձած, այսու հանդերձ կը մնար մա
քուր ու կոկիկ, իր էութեանը մէջ»7:
Անհրաժեշտ է ընդգծել, սակայն, որ
20-րդ դարի կեսերից կասկածի տակ
է դրվ ել Պոլս ի բարբ առ ի` գրակ ան
արևմտահայերենի հիմք լինելու հան
գամանքը: Այդ տեսակետը պնդողնե
րը սուր քննադատության են ենթարկել
Աճառյանին ու նրա փաստարկներն այդ
մասին: Այսպես, Տ. Շահբազյանը նշում
է, որ Աճ առ յան ը, «մ եծ էր ուդ ից իա յի
ու փաստերի մեծ պաշարի տեր լինե
5
Տե՛ս նույն տեղում, էջ 470:
6
Նույն տեղում, էջ 470-471:
7
Գ. Օզանեան, Պատմութիւն հայ լեզուի և
բանահիւսութեան, Մարզուան, 1913, էջ 118:
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լով հանդերձ, հին դրույթները պաշտ
պանելու մեծ վարպետ էր` մարդկանց
շլացնելու յուրահատուկ ներհուն իրո
նիայով»1: Անդրադառնալով արևմտա
հայեր են ի ձևավ որմ ան ը` հեղ ին ակ ը
այն համոզմունքն է հայտնում, թե այն
առաջացել է ժողովրդի զարգացմանը
համընթաց միջին հայերենի և գրաբա
րի փոխներգործման հետևանքով. «Այդ
լեզուն, սնվելով ու աճելով բարբառ
ներ ի ու գրաբ ար ի ընդ երք ում որպ ես
նոր որակ, տարբեր է ինչպես գրաբա
րից, նույնպես էլ ամեն մի բարբառից,
ուրեմն երևույթի ռեալ վերլուծումը չի
արդարացնում Պոլսո բարբառը արևմ
տահայ աշխարհաբար լեզվի հիմք հա
մար ել ու տես ակ ետ ը» 2: Շահբ ազ յան ը
փորձում է բացահայտել Աճառյանի ու
նրա հետևորդների տեսակետի հիմքե
րը և պատճառաբանել ու հիմնավորել
այդ տես ակ ետ ի սխալ լին ել ը. «Ըստ
երև ույթ ին մեր լեզվ աբ անն եր ից շա
տերը արևմտահայ աշխարհաբար լեզ
վի հաղթանակի ապահովման գործում
Պոլսո հայության՝ 19-րդ դարի կատա
րած պատմական ու պատկառելի մեծ
դերը ստեղծագործության տեղ են ըն
դունում և այդ պատճառով էլ Պոլսո
բարբառն են համարում արևմտահայե
րեն ի հիմք ը` հավ աս ար ութ յան նշան
դնել ով ստեղծ ագ ործ ող ի և արդ են
գոյ ութ յուն ուն եց ող երև ույթ ի համ ար
պայքարողի միջև»3:
Փաստ որ են, աշխ արհ աբ ար ի ծագ
ման ու կազմավորման կենտրոնը Պո
լիսն էր աշխարհագրական և քաղա
քական պայմանների բերումով. Հայոց
պատրիարքարանն ու ազգային կար
ևոր հիմն արկ ութ յունն եր ը այստ եղ
էին, տպագրական կենտրոն էր, մեծա
թիվ ազդեցիկ գաղութ կար այստեղ,
ի լրումն այս ամենի` գավառների այն
ուս ումն աս եր անձ ինք, որ ոնք ուզ ում
1
Տ. Շահբազյան, Արևմտահայ աշխարհաբա
րի առաջացումը, Ե., 1963, էջ 189:
2
Նույն տեղում, էջ 190:
3
Նույն տեղում, էջ 194:

էին գրականությամբ զբաղվել, իրենց
գավ առն եր ում մամ ուլ չուն են ալ ու
պատճառով ստիպված էին բնականա
բար Պոլիս կամ Զմյուռնիա հաստատ
վել և հետևաբար մայրենի բարբառը
թողնելով` մշակել պոլսականը: Բացի
այդ, 18- րդ դարում Վենետիկի Սբ Ղա
զարն արդեն դառնում էր նոր գրական
հայերենի մշակման կենտրոն. այստեղ
գլխավորապես արևմտահայ բարբառ
ների ներկայացուցիչներ էին` կապված
Պոլսի ու Անատոլիայի և հիմնականում
Հայ աստ ան ի ար ևմտ յան շրջ անն եր ի
հայ ութ յան հետ, հետև աբ ար Վեն ե
տիկում մշակվող նոր գրական լեզուն
արևմտահայ երանգ պիտի ստանար:
Աշխարհաբարը հասկանալի դարձ
նել ու Աճ առ յան ի առ աջ արկ ած մյուս
սկզբ ունք ը, ին չպ ես արդեն նշել են ք,
օտար բառերի դիմաց համապատաս
խան հայե
ր ե
ն ը դնելն էր, ո
ր ի հա
մար կար երեք ուղի. կա՛մ գրաբարից
վերցն ել համ ապ ատ ասխ ան բառ ը,
կա՛մ գավ առ ակ ան բարբ առն եր ի մի
ջից ընտրել համապատասխան ձևը և
կա՛մ կազմել ու հնարել նոր հայերեն
տարբերակ: Ըստ էության, Աճառյանը
այս դրույթներում հիմնականում հետ
ևում է Այտընյանին և հիմնավորելով
նրա աս ածն եր ը` շար ուն ակ ում նրան:
Սա լրացուցիչ հավաստիության և գի
տակ ան բար եխ իղճ վեր աբ երմ ունք ի
մասին է վկայում, ինչը ևս մեկ անգամ
փաստում է Աճառյանի զգուշավոր ու
հոգ ած ու վեր աբ երմ ունք ը ուս ումն ա
սիրվ ող նյութ ի նկատմ ամբ: Այսպ ես,
անդ րադ առն ալ ով փոխ առ ութ յունն ե
րին` Այտ ըն յան ը նշում է. «Ն ախն եա ց
ատենները, երբ դեռ լեզուն իւր սահ
մանին մէջն էր, օտարութեանց չափն
էր` Չափ ավ որ ութ իւն. Ու ր որ վերջ ին
ժամ ան ակն եր ուս չափն եղ ած է` Ան
չափ ութ յուն… Նոր ժամ ան ակն եր ուս
հայերէնն աւելի օտար բառ կը համրէ
իւր մէջը` քան բնիկ. եւ ազգին աւելի
ծա
ն օթ է օ
տ ար լե
զ ու` քան ի
ւ ր ազ
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գայինը»1: Ահա Աճառյանն էլ փաստում
է, որ հենց պոլսահայ բարբառում փո
խառ ութ յունն եր ի չափ ազ անց ութ յունն
էր պատճառը, որ ավելի խստորեն էին
դուրս մղում, պայ
ք ա
ր ում օ
տ ար բա
ռերի դեմ, ավելին, նա իրավացիորեն
ընդգծում է, որ «եթե պոլսահայ բար
բառը բավական չափ ավ որ եղ ած լի
ներ իր փոխառությանց մեջ, երևույթը
աչք չպիտի ծակեր, և թերևս այդպես էլ
մնար»2: Սակայն ինչպես յուրաքանչյուր
ծայրահեղություն, այնպես էլ թուրքե
րեն բառ եր ի գեր ակ այ ութ յուն ը պոլ
սահ այ բարբ առ ում ծնեց ավ ել ի մեծ
ծայրահեղություն` բացարձակ մերժո
ղական դիրքորոշում օտար տարրերի,
բառերի նկատմամբ: Որպես հետևանք
այս ծայր ահ եղ օտ ար ամ երժ վեր ա
բերմունքի` ծայր առավ հնարավորինս
շատ օտ ար բառ եր ի թարգմ ան ելն ու
սովորելը՝ մի կողմից, և բառակերտու
թյունը` մյուս կողմից: Այնուամենայնիվ,
Աճառյանը հստակորեն ներկայացնում
է այնպիսի դեպքեր, երբ թուրքերենից
հայեր են ին անց ած մասն իկն եր ը ևս
դուրս են մղվում լեզվից, ինչպես, օր.`
հարցականի մի մասնիկը (կերա՞ր մի,
տեսա՞ր մի=թրք. Yedin mi, gördün mi),
գերադրական ածականի է՛ն մասնիկը
(է՛ն մեծ=թրք. e՛n böyük): Դուրս մղված
մասնիկներից է նաև շարունակականի
կոր մասնիկը, որը Պոլսի բարբառին էր
առանձնահատուկ, բայց որպես թուր
քական մասնիկ շուտով դադարում է
գործածվել3: Այս օտարաբան կառույց
ները մերժելու հետ մեկտեղ, սակայն,
որ ոշ հայեր են մասն իկն եր ևս դուրս
մղվեցին, ինչպես, օր.` «ստորադասա
կանի նէ մասնիկը (ուտեմ նէ՝ «եթե ու
տեմ»)՝ սխալմամբ կարծելով, թե այդ

1
Ա. Այտընյան, Քննական քերականութիւն
աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա,
1866, էջ 231-232:
2
Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Ե.,
հ. 2, 1951, էջ 473:
3
Տե՛ս նույն տեղում, 471-472:

էլ է թուրքերեն»4: Մյուս հայերեն քե
րականական ձևը, որը ևս, թուրքերեն
համարվելով, գրական լեզվից դուրս
է մղվում, ստացական հոգնակի ձևն է.
այս ձևի մասին խոսելիս ևս Աճառյա
նը գիտական ճշգրտությունը պահպա
նելու համար հղում է կատարում Այ
տընյանին և ըստ այնմ է բացատրում
իրողությունը. «Վերանորոգիչները այս
ձևերն էլ սխալ
մ ամբ թուր
ք ե
ր են հա
մարեցին, որովհետև ձայներնիս=թրք.
Seslerimiz պատ ահ աբ ար կրում էի ն
նման վերջավորություն… Այս «կեղծե
օք» նմանությունից խաբվելով` լեզվի
նոր ոգ իչն եր ը այդ ձևեր ը թուրք եր են
համարեցին և գրական լեզվից դուրս
վտարեցին»5:
Այսպ իս ով՝ կար ել ի է պնդ ել, որ
Աճառյանը արևմտահայ աշխարհաբա
րի կազմավորման ու կանոնավորման
սկզբնական ընթացքը նկարագրելիս,
սեփ ակ ան ուս ումն աս իր ութ յունն եր ից
ու եզր ահ անգ ումն եր ից զատ (որ ոնք,
գիտ ակ ան նոր ամ ուծ ութ յունն եր լի
նել ով, անգ եր ազ անց ել ի աղբ յուր են
դարձ ել հետ ագ ա հայ ագ ետն եր ի աշ
խատ ութ յունն եր ի համ ար, հիմն ակ ետ
են ծառայել հայոց լեզվի պատմության
ուսումնասիրման յուրաքանչյուր փոր
ձի ճանապարհին), հիմնվում է աշխար
հաբ ար ի քեր ակ ան ութ յունն առ աջ ին ը
համակողմանիորեն քննած մեծանուն
գիտն ակ ան Ա. Այտ ըն յան ի դրույթն ե
րի վրա: Բացի այդ, այս փուլը քննելիս
Աճառյանն առավելապես անդրադառ
նում է բառապաշարին, դրա մշակման
ուղիներին ու կանոնավորման ընթաց
քին ու առանձնահատկություններին (և
ոչ քերականական իրողություններին):*
Հետաքրքիր է այն փաստը, որ մեր
ժող ակ ան այս վեր աբ երմ ունք ը տա
րածվում էր ոչ միայն թուրքերեն, այլ
նաև եվրոպական բառերի նկատմամբ
ևս. «Հայտնի է ամենքին արևմտահայ
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գրողների այն սկզբունքը, որով ամեն
մի եվրոպական բառ, ինչ էլ ուզում է
լինի, վտարվում է հայերենից. այսպես
նույն իսկ «իօդ, խլոր, էվոլուցիա, սո
ցիալիզմ» և նման միջազգային բառե
րը վտարված են արևմտահայ լեզվից,
և նրանց տեղ հնար
վ ած են «
մ ա
ն իշ,
կանչ ոն, բար եշրջ ութ իւն, ընկ երվ ա
րութիւն»1: 18-րդ դարի վերջից սկիզբ
առած և 19-րդ դարում բուռն ընթացք
ստաց ած լեզ ուն մաքր ել ու այս սկզ
բունքը տարածելու, լեզուն հասարա
կությանը հասկանալի դարձնելու գոր
ծուն միջոցներից էր թուրքերեն բառերը
հայեր են համ ապ ատ ասխ ան բառ եր ի
կողք ին (կամ փակ ագծ եր ի մեջ) որ
պես բացատրություն դնելը. «Այս ձևով
գրողն եր ը ռամ իկ թուրք ախ ոս ժող ո
վուրդին հայերեն էին սովորեցնում»2:
Շատ հեղինակներ թուրքերեն բառերը
գործածում են նաև պարզապես հայե
րեն բառ ից անմ իջ ապ ես հետ ո կամ,
ինչպես երևում է նաև Աճառյանի բե
րած օրինակներից, կապ ում են իրար
«կ ամ» շաղկապով (պատնէշ կամ մէ
թէրիզ, վրանի կամ չատրի և այլն):
Այսպիսով՝ կարող ենք հաստատա
պես պն
դ ել, որ նոր գրա
կ ան լեզ
վի
մշակումը, բառապաշարի կանոնավո
րումը 18-րդ դարի վերջին, 19-րդ դարի
առաջին կեսին կատարվում էին համա
տարած կերպով, բայց և այնպես այդ
ամենը կատարվում էր անկազմակերպ
ձևով, տարերայնորեն` առանց միօրի
նակ ան ացմ ան որ ոշ ակ ի կան ոնն եր ի
ու ընդհանուր օրինաչափությունների,
առանց միասնական մոտեցումների:
Որպես աշխարհաբարի կանոնարկ
ման և այն հասկանալի դարձնելու գոր
ծուն միջոց՝ Աճառյանը առանձնացնում
է նաև տեղական բարբառային ձևերից
զերծ մնալու, դրանք գրական ձևերով
փոխարինելու կարևոր սկզբունքը: Նա

միա նգ ամ այն պատճ առ աբ անվ ած է
համարում նոր գրական լեզվի բառա
պաշ ար ի հարստ աց ում ը Պոլս ի բար
բառ ի բառ աձև եր ի հիմք ի վրա նախ
այն պատճ առ ով, որ քեր ակ ան ութ յան
հիմք ում Պոլս ի բարբ առն էր, ապ ա
նաև այն, որ ի հա
մ ե
մ ա
տ ու
թ յուն այլ
բարբառների (Զեյթունի, Վանի, Ագու
լիս ի ևն)` «Պ ոլս ի բարբ առ ը իր ձայ
նաբանական դրությամբ բավականին
վաղնջական երևույթ ունի կամ, սովո
րական լեզվով խոսելով, «մաքուր» է»3:
Ըստ էության, Պոլսի բարբառը առավել
հասկանալի ու մատչելի էր մյուս բար
բառակիրների համար և միջին տեղ էր
գրավում մյուս բարբառների և գրական
լեզվի միջև: Աճառյանը փաստում է, որ
Պոլսի բարբառը չի դրսևորում բառերի
առանձնապես մեծ ձևափոխություններ
կամ արտասանական փոփոխություն
ներ՝ ի տարբ եր ութ յուն, օր ին ակ, Զեյ
թունի, Մարաղայի, Վանի, Ղարաբաղի
բարբառների, ինչն էլ այն դարձնում է
ավելի հասկանալի: Այս կետում, սա
կայն, Աճառյանը չի բացարձակացնում
Պոլս ի բարբ առ ի` ձևափ ոխ ութ յուն ից
զերծ լին ել ը և, դրսև որ ել ով գիտ ա
կան անկողմնակալություն, մատնան
շում նաև այնպիսի դեպքեր, երբ բա
ռեր ի ձևափ ոխ ութ յունն եր ը ակ նհ այտ
մեծ են, օրինակ` ականջ>անկաճ, ան
ձրև>արգև, դժգ ոհ իլ>ճ ուշգ ուհ ալ, ան
դամ ալ ույծ>անդ ալ ուճ: Այս ամ են ով
հանդ երձ՝ Աճ առ յան ը բար եբ ախտ ու
թյուն է համ ար ում Պոլս ի բարբ առ ի`
գրական լեզվի հիմք ընտրվելու փաս
տը. «Որքա՜ն դժվար պիտի լիներ հին
հայերենի ուսումը կամ նույնիսկ իրար
հասկանալը, եթե Վանի կամ Ագուլի
սի նման մի բարբառ ընդունված լիներ
իբրև հիմք նոր գրականի, և քերակա
նությունը փոխելուց հետո նաև բառա
րանը կամ ուղղագրությունը փոխված
լին եր» 4: Համ եմ ատ ել ով Պոլս ի բար
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բառի «մաքրությունը» այլ բարբառնե
րի հետ` Հր. Աճ առ յան ը հակ ադրվ ում
է նաև Մ. Աբեղյանին այն կետում, որ
Երևանի բարբառն է մոտիկ գրաբարին
ու ավելի մաքուր է: Հայտնի է, որ Աբե
ղյանն ասում էր, որ «Հին գրական լե
զուի հիմք կազմող ոստանիկ բարբառի
սերունդն է, ամենայն հաւանականու
թեամբ, արդի Արարատեան հարուստ
բարբ առ ը. Հին Եր եւ ան ի, Քան աք եռ,
Վաղարշապատ, Օշական, Փարպի, Աշ
տարակ, Կողն և այլ գիւղերի բարբա
ռը, որ և հիմք է դարձել մեր նոր գրա
կան լեզուի համար և իր հնչիւններով
ու բառերի անաղարտ պահպանումով
շատ ա
ւ ե
լ ի մօտ է գրա
բ ա
ր ին, քան
որեւէ ուրիշ բարբառ, ինչպէս, օրինակ,
ուն ի գրաբ ար ի պէս` հարս ան իք և ոչ
հարսնիք, խարսնիս, հրսանիք, և այլն,
ինչպէս ուրիշ բարբառների մէջ»1: Եվ
ահա այս պնդումն է հերքում Աճառյա
նը` գտնելով, որ Պոլսի բարբառը շատ
կետերում ավելի «մաքուր» է, քան Եր
ևանի բարբառը, որը գիտունները հա
մարում են «ամենամաքուրը». «Երևանի
բարբառով՝ ասում ենք «քիր, լիս, հաղ,
հաղալ, էթալ, պտի», իսկ Պոլսի ռամիկ
բարբառով «քուր, լուս, խաղ, խաղալ,
էրթալ, պիտի», որոնք ավելի մոտիկ և
կամ մինչև անգամ նույնն են գրաբարի
հետ: Չմոռանանք հատկապես էական
բայի Գ դեմքի անախորժ «ա»–ն, որի
դեմ Պոլիսն ունի մաքուր «է»2:
Փաստ որ են, լեզ ուն բարբ առ ային
բառ եր ից մաքր ել ու համ ար այդ ժա
մանակի գրողները դիմեցին գրաբա
րի բառագանձին և ձևափոխված բար
բառ ային տարր եր ը փոխ ար ին եց ին
գրաբարյան ձևերով: Որպես բացատ
րություն լեզվանորոգության այս տար
բերակին` Աճառյանը բերում է մի քանի
պատճառ` կա՛մ գրողների հնասիրու

թյունը, կա՛մ Պոլսից տարբեր և գրա
բարին ավելի հարազատ ձևեր ունեցող
գավ առն եր ի ազդ եց ութ յուն ը, կա՛մ էլ
օտար բառերը գրաբարով փոխարինե
լը դարձել էր նախադեպ ձևափոխված
ու բարբառային ձևերը փոխարինելու
համար և կա՛մ էլ այս բոլոր պատճառ
ները միաժամանակ: Այնուամենայնիվ,
եթե լեզվի նորոգության այս ընթացքը
ու կերպը Այտընյանի կարծիքով «իս
կակ ան յետ աշրջ ութ իւն մըն է», ըս տ
Աճառյանի` մեր պարագայում այն մեծ
բարեբախտություն է, քանի որ`
1. մեր զանազան բարբառները գոնե
գրականության մեջ ի մի ձուլվեցին, և
հայության երկու մեծ հատվածները մի
այն մի գրական լեզու ունեցան.
2. ժամ ան ակ ակ ից հայը չկտրվ եց
ան
ց յա
լ ից, և Ե դա
ր ից սկ
ս ած մինչև
այսօր հայերեն բառերը գրական լեզվի
մեջ անփոփոխ պահեցին իրենց պատ
կերը3:
Անդր ադ առն ալ ով լեզվ ի նոր ոգ ու
թյան, օտարաբանություններից ու գա
վառաբարբառներից լեզուն մաքրելու
գործ ընթ աց ը սկս ող ին ու ժամ ան ա
կաշրջանին` Աճառյանը չնայած հղում է
կատարում Այտընյանի այն խոսքերին,
թե «ովն ու երբը բնականապես ընդ
հանրոյ վրայ կիյնա, և չի կրնար իրեն
որոշեալ հեղինակ կամ որոշ ժամանակ
մը ցուցւիլ»4, այնուամենայնիվ, բերում է
մաքուր աշխարհաբարով գրված առա
ջին աշխատությունների մի քանի օրի
նակ` հերքելով այն կարծիքը, թե լեզվի
մաքր ութ յան վրա առ աջ ին ուշ ադր ու
թյուն դարձն ող ը Զմյուռն իայ ում 1839
թվակ ան ին տպագրվ ած «Շտ եմ ար ան
պիտ ան ի գիտ ել եա ց» պարբ եր ակ անն
էր: Նա բերում է 1687 թ. Վենետիկում
տպված «Պարզաբանութիւն»-ը որպես
բավականին մաքուր աշխարհաբարով

1
Մ. Աբեղյան, Հայոց Հին գրակ. Պատմ. Գիրք
Ա, I, Պէյրութ, 1955, էջ 90:
2
Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, Ե.,
հ. 2, 1951, էջ 475:

3
Նույն տեղում, էջ 476:
4
Ա. Այտընյան, Քննական քերականութիւն
աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա,
1866, էջ 249:
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գրված աշխատության օրինակ, ապա`
1791 թ. Վե
ն ե
տ ի
կ ում տպ
վ ած Ղ. Ին
ճիճյանի «Տեսութիւն համառօտ հին և
նոր աշխարհագրութեան», Եղիա Թով
մաճ ան յան ի «Դպր ութ իւն նամ ակ աց»
(1805, Վեն), Հ. Օղ ուլլ ուխ յան ի «Ն իւթ
բժշկական» (1806, Վեն), Մ. Բժշկյանի
«Պատմութիւն Պոնտոսի» (1879 Վեն) և
այլ աշխատություններ: Չնայած Աճա
ռյանը թվարկում է մաքուր աշխարհա
բարով գրված աշխատություններ, այ
նուամենայնիվ սրանց կողքին գրվում
էին թուրքերենախառն ու բարբառային
բառերով խեղդված գրքեր, հետևաբար
լեզուն մաքրելու միտումը կատարվում
էր առանց որևէ նորմավորման և մի
ասնականացման, մինչդեռ 19-րդ դարի
կեսերին արդեն պատկերը զգալիորեն
փոխվում է:
Այսպ իս ով՝ վեր ոհ իշ յալ ուղ ին եր ով
գրակ ան նոր լեզ ուն աստ իճ ան աբ ար
մաքրվում ու կանոնավորվում է, և լեզ
վի ձևավ որման փուլին հաջորդ ում է
այն տարածելու ու ժողովրդականաց
նելու փուլը: Ահա այս մասին Շահբա
զյանն ասում է. «Լ եզուն, որակապ ես
կատարելագործվելով հանդերձ, դպ
րոցների, մամուլի ու թատրոնի միջո
ցով ոչ միա յն մասս այ ակ ան աց ավ ու
հանր այն աց ավ, ...այլև «Մ այր են ի լե
զուն ու մայր են ի բարբ առ ը» «Ախ որժ
ու ըն
տ ա
ն ի» դար
ձ ան ա
մ են մի հայի
հոգու համար և ընդգրկեցին ամբողջ
թրք ախ ոս հայկ ակ ան շրջ անն եր ը...» 1:
Որպես լեզվի տարածման գործուն մի
ջոցն եր՝ Աճ առ յանն առ անձն ացն ում է
դպր ոց ը, լրագր ութ յուն ը, թատր ոն ը,
երգերն ու վեպերը և անդրադառնում
սրանց ից յուր աք անչ յուր ին առ անձ ինառ անձ ին: Որպ ես ազգ ային դպր ո
ցի հիմնադրի՝ Աճառյանը հստակորեն
նշում է Շնորհք ամիրայի անունը: Վեր
ջինս իր սեփական միջոցներով 1790 թ.
Պոլսում հիմնում է առաջին հայկական

վարժարանները և ի լրումն` «մի դպ
րոց էլ աղջկանց համար», որոնց թիվը
մեկ դար անց գերազանցում էր 53-ը:
Հետև աբ ար դպր ոց աշ ին ութ յան գոր
ծընթ աց ը և նույն այս դպր ոցն եր ում
ազգ ային արժ եքն եր ի ու հատկ ապ ես
նոր զարգացող լեզվի տարածումն ու
մաքրումը լայն ընթացք են ստանում:
Ազգ ային դպր ոցն եր ի ավ ել ացմ ան ը
զուգընթաց՝ լրագրությունը ևս ավելի
գործուն ընթացք է ստանում հատկա
պես Պոլսում և Զմյուռնիայում: Զմյուռ
նիայի «Արշալոյս Արարատեանը», Վե
նետ իկ ի Մխիթ ար յան միաբ ան ութ յան
կողմ ից հրատ ար ակվ ող «Բ ազմ ավ ե
պը», Պոլս ի պատր իա րք ար ան ի պաշ
տոն աթ երթ «Մ աս իս ը» (նախկ ին ում՝
«Ս ուրհ անդ ակ», ապ ա` «Հ այ աստ ան»)
և մյուս հայկական թերթերը փորձում
են մաք
ր ել և տա
ր ա
ծ ել նոր գրա
կ ան
լեզուն: Այս առումով Աճառյանը հատ
կապ ես ըն դգ ծում ու առ անձն ացն ում
է «Մասիս» պարբերականի դերը գի
տակ ան, գրակ ան և այլ ոլ որտն եր ի
վերաբերյալ հայերեն բազմաթիվ նո
րակերտ բառերի ստեղծման գործում,
ինչպես նաև դարձվածքների կազմման
ու տարածման հարցում: Եվ որպես այս
պարբերականի ունեցած դերի հստակ
ու ըս տ արժ անվ ույն գնահ ատ ակ ան`
Աճառյանը մատնանշում է. «և եթե այ
սօր հայերս ունինք քիչ թե շատ մշակ
ված լեզու, կանոնավոր գիտական ու
պաշտոնական լեզու, ապա այդ բանում
զգալի դեր է խաղացել «Մասիսը»2: Այս
գնահատականը թերևս չափազանցու
թյուն չէ, բայց այս
պ ի
ս ի դեր կա
ր ող
են ք վեր ագր ել նաև «Բազմավեպ ին»,
«Հանդես ամսօրեային», քանի որ հենց
այս պարբերականներն էին նպաստում
և իրականացնում նոր գրական լեզվի
կայ աց ում ը որպ ես ազգ ային հաղ որ
դակց
մ ան նոր ձև, և նրանց է
ջ ե
ր ում
էին ստեղծվում, մշակվում ու գործա

1
Տ. Շահբազյան, Արևմտահայ աշխարհաբա
րի առաջացումը, Ե., 1963, էջ 179:

2
Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն,
Ե., հ. 2, 1951, էջ 494:

277

ծութ յան լայն ոլ որտն եր ստան ալ ով՝
տարածվում զանազան բառեր, ոճեր,
քերականական կառույցներ և այլն:
Անդր ադառն ալ ով լեզվ ի տար ած
ման գործում թատրոնի դերին` Աճ ա
ռյան ը փաստ ում է, որ սկզբն ակ ան
շրջանում թատրոն ասվածի շրջանակ
ները բավականին նեղ էին, և ներկա
յացումները տեղի էին ունենում սահ
մանափակ հանրության համար, բայց
թատր ոն ի դեր ակ ատ ար ութ յուն ը ևս
մեծ ան ում է արդ են 1858 թվակ ան ից
սկսած, երբ Պոլսում հիմնվում է առա
ջին հայկական կանոնավոր թատրոնը:
Փաստորեն, այնուհետ «թատրոնը դար
ձավ հայ աշխարհաբար գրական լեզ
վի տարածման գլխավոր միջոցներից
մեկը, հատկապես մեծ քաղաքներում»1:
Ուշ ագր ավ են նաև երգ ի ուն եց ած
դերը նոր գրական լեզվի տարածման
գործում և Աճառյանի վերաբերմունքը
դրան: Նա նշում է, որի տարբերություն
նախորդ շրջանների, երբ հայերի երգե
րը հիմն ակ ան ում եկ եղ եց ակ ան գրա
բար շարականներ ու տաղեր էին կամ
էլ թուրքերեն աշուղական երգեր, 19րդ դարի կեսից դրանք արդեն գրական
աշխարհաբարով ազգային երգեր էին:
Բնակ ան աբ ար, այս երգ եր ի միջ ոց ով
ևս լեզուն հղկվում ու, ամենակարևո
րը, դառնում էր հայության լայն զանգ
վածների կողմից գործածելի: Վերջա
պես Աճառյանը փաստում է. «Դպրոցի
և աշակերտության միջոցով ազգային
երգը մտավ տուն և հայ ընտանիքնե
րի սիրելի զբոսանքը դարձավ… Ամեն
աշ ակերտ ուներ իր ծոց ի երգ արանը:
Երգում էին թե՛ արևմտյան և թե՛ ար
ևելյան գրական բարբառով երգեր…»2:
Ակնհայտ է, որ ազգային երգը աշխար
հաբարով էր, և այս ճանապարհով ևս
այն մտնում էր ընդհանուր գործածու
թյան ոլորտ: Անդրադառնալով վեպին`

Աճառյանը փաստում է, որ ժողովրդի
շրջանում վեպը գերադասելի էր կրո
նակ ան, բան աստ եղծ ակ ան ժանր եր ի
համեմատությամբ՝ նրանցում գերակշ
ռող արկածների, դավադրությունների,
գողությունների, սպանության և նմա
նատ իպ թեմ ատ իկ այի առկ այ ութ յան
պատճառով: Հենց այս էր դրդիչ ուժը,
որ այս շրջանում թարգմանական գոր
ծը լայն տա
ր ա
ծ ում գտավ, և թարգ
մանվում էին ֆրանսիական սովորա
կան վեպ եր ը: Արդ յունք ը եղ ավ այն,
որ «ժողովուրդը կարդաց, լափեց այդ
վեպ եր ը անհ ուն հետ աքրքր ութ յամբ.
ընթերցանությունը պահանջ դարձավ,
և այդ ընթերցասիրության արդյունքը
եղավ աշխարհաբար գրական հայերե
նի համատարած ուսումը»:
Այսպ իս ով՝ Աճ առ յան ը բաց ահ այ
տում է արևմտահայերենի ձևավորման
ու զարգացման օրինաչափությունները
և ցույց է տալիս նրա մաքրման, կա
նոնավորման ու տարածման ուղիները`
իր արտահայտած կարծիքներով հիմք
դառն ալ ով հետ ագ ա ուս ումն աս իր ու
թյունների համար:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
18.03.2015

1
Տե՛ս Հ. Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն,
Ե., հ. 2, 1951, էջ 495:
2
Նույն տեղում, էջ 495:
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАПАДНОГОАРМЯНСКОГО
АШХАРАБАРА  В РАБОТАХ АЧАРЯНА.

МАЙРАНУШ ШАУМЯН
Ереванский государственный университет, филологический факультет, 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.
Дата представления статьи: 18.03.2015
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ASHKHARABARH IN ACHARYAN STUDIES.
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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
question tags differently.
•

form

Something
aux. +it

Anything
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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•

I think

These
aux. +they

I believe

Those

I suppose
I take it

e.g. Those are my books, aren’t they?
•

Imperative

I wonder
I reckon

will/won’t you

I guess
I am afraid

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 feel

(had) better ------------- , hadn’t I?
•

I’d
(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?
•

the subordinate clause
predicate takes the

Discourse markers (softening and
correcting)

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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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.

DIAGRAM 4
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ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

ԳՈՀԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
ուսումնական մասի գլխավոր մասնագետ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Հոդվածում ներկայացվում են անգլերենի ուսուցման հմտությունների զարգացման մի
քանի սխեմաներ, որոնք ժամանակի ընթացքում ապացուցել են իրենց արդյունավետու
թյունը: Ուսանողների համար տվյալ սխեմաների գործածությունը լեզվի ուսուցման տար
բեր էտապներում կարևոր մեթոդ է` ըմբռնելու քերականության գլխավոր սկզբունքները:
Սխեմաներն ավելի մատչելի են դարձնում քերականական կառույցների ուսուցումը և օգ
նում են ուսանողին ավելի վստահորեն օգտագործել գիտելիքներն առօրյա կյանքում և հե
տագա ավելի խոր ուսումնասիրության գործընթացում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 14.03.2015

ОБУЧЕНИЕ СХЕМ, КАК МЕТОД ОВЛАДЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ

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.
Дата представления статьи: 14.03.2015

286

MARGARITA PETROSYAN
Yerevan State University, the faculty of Romance and Germanic Philology

ENGLISH AS THE LANGUAGE OF MODERN
TECHNOLOGY AND EDUCATION
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. Webbased 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. CDROM 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
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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.
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ԱՆԳԼԵՐԵՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԼԵԶՈՒ

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական ֆակուլտետ,
անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն

21-րդ դարում անգլերենը առաջնային տեղ է գրավում աշխարհի լեզուների մեջ՝ համար
վելով կրթության, տնտեսության, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինտերնե
տի, հաղորդակցման լեզու: Այն առաջնային է համարվում իր արձանագրած աճով օգտատերե
րի շարքում, որը տարեցտարի կրկնապատկվում է: Լեզվի աճին և զարգացմանը նպաստում է
նաև ինտերնետը, նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ու տարածումը:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 19.03.2015

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МАРГАРИТА ПЕТРОСЯН
Ереванский государственный университет, романо-германский факультет,
кафедра английского языка и литературы

В XXI веке английский язык занимает ведущее место в системе мировых языков, высту
пая в качестве коммуникативного языка в сфере образования, экономики, новейших инфор
мационных технологий, интернета. Его ведущее положение основано на увеличении числа
пользователей языка, которое удваивается из года в год. Росту и развитию языка способ
ствует также интернет, как и применение и распространение новейших информационных
технологий.
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EUPHEMISMS AND DOUBLESPEAK IN POLITICAL DISCOURSE
The article defines euphemisms and doublespeak and their functions in political
discourse. It is clear that language can be The term euphemism itself was used as a
considered as an invaluable treasure that euphemism by the ancient Greeks, meaning
tells very much about the world of which “to keep a holy silence” (speaking well by
human beings are real masters. Through not speaking at all)
decades, people have ceaselessly enriched
2Euphemism is a mild or indirect word or
and diversified linguistics with many new expression substituted for one considered
concepts. Among them, the concept of using to be too harsh or blunt when referring to
euphemisms and doublespeak becomes something unpleasant or embarrassing.
more and more common in present day
There are hundreds of euphemisms
language.
used daily for to die, a few of which are
Key words: euphemisms, doublespeak, pass on/away, go to one’s final rest, and
political correctness
depart/depart this life. Two of the most
Language is the glue that holds all human notorious euphemisms for genocide are
beings together. Without language we the Final Solution and ethnic cleansing.
would have no nations, no human society Euphemisms that elevate the language of
of any kind. Human society can exist only occupational titles include, for example,
because of the phenomenon of language. sanitation engineer for garbage collector,
It is like the air we breathe-pure and and those that elevate rather harshabsolutely essential for our survival. With sounding institutional names include
language humans can and have survived, correctional facility for prison.
sometimes to the detriment of many nonIn cognitive terms, euphemisms are used
language capable species. Language builds when one wants to name things without
culture and society, as well as provides calling up a mental picture of them. The
the means for survival in an often hostile aim of using euphemisms is to strike at a
environment. Euphemisms and doublespeak person’s imagination. Euphemisms do not
are of crucial interest in our everyday life form complete pictures in the mind, nor do
and reality, as they are widely spread and they completely define an event or object.
used in every sphere of social, political and Without a complete definition, the ability to
institutional life.
understand the true meaning of a statement
1The word euphemism comes from the is obscured. Though euphemizing is now
Greek word εúφημία (euphemia), meaning an accepted and established practice, it has
“the use of words of good omen”, which acquired a dubious connotation in light of
in turn is derived from the Greek root- its tendency to deliberately disguise actual
words eû (εú), “good, well” and phėmē meanings of words in political discourse.
(φήμη) “prophetic speech; rumour, talk”.
Euphemisms are common in job titles;
Etymologically, the
eupheme is the some jobs have complicated titles that
opposite of the blaspheme “evil-speaking.”
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Euphemism

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, plumberfluid transfer engineer, substitute teacherteacher 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 http://w w w.sourcewatch.org/wik 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

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”.

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

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

1 Chomsky, N., Necessary Illusions. Thought Control
in Democratic Societies. South End Press, Boston, MA
1989,119-120pp

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 environment 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
Lutz, W., The New Doublespeak: Why No
3
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--- SuperIntelligence 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-impactof-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

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.

1
Lutz, W., The New Doublespeak: Why No
One Knows What Anyone’s Saying Anymore, Harper
Perennial, New York, 1997,197-198 pp
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ՄԵՂՄԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՍՈՒՅԹՈՒՄ

ՀԱՍՄԻԿ ԱԴԱՄՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
անգլերենի դասախոս

Հոդվածում քննարկվում է մեղմասությունների և երկիմաստությունների ծագումը,
գործածությունը և լեզվական բնույթը, որը շեղում է լսողի ուշադրությունը արգելված, բա
ցասական երանգավորում ունեցող հասկացություններից: Մեղմասությունները հեշտաց
նում են անցանկալի երևույթների քննարկումը, նվազեցնում են ռասսայական, տարա
ծաշրջանային տարբերությունների լուսաբանումը:
Միևնույն ժամանակ քաղաքական համատեքստում դրանք կարող են հանգեցնել դրա
մատիկ խնդիրների թերարժևորմանը և նույնիսկ երբեմն՝ հերքմանը: Շատ հաճախ քաղա
քական գործիչների խոսքը լեցուն է մեղմասություններով, ինչը օգտագործվում է ճշմար
տությունը քողարկելու, թաքցնելու, ինչ-որ չափով խեղաթյուրելու համար:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 21.03.2015

ЭВФЕМИЗМЫ И ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ

АСМИК АДАМЯН
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.
Дата представления статьи: 21.03.2015
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WHAT IS SCIENTIFIC DISCOURSE?

The new branch of scientific and
analytical discourse increases advances in the
linguistic world in the scope of which interdiscipline 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.
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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 folktales. 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 + sub-textual
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.
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О НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

АНАИТ АРУТЮНЯН
Национальная академия наук РА,Международный научно-образоватерльный центр,
кафедра иностранных языков, преподаватель

В мировой лингвистике набирает силу новое научное направление «анализ дискурса», в
рамках которого формируются новые интердисциплинарные подходы к литературно-разго
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 ԳԻՏԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա,
միջազգային գիտակրթական կենտրոն, օտար լեզուների ամբիոն,
անգլերենի դասախոս

Համաշխարհային լեզվաբանության մեջ թափ է առնում վերլուծական դիսկուրսի նոր
գիտական ուղղությունը, որի շրջանակներում ձևավորվում են նոր միջգիտական մոտեցում
ներ՝ ուղղված գրական-խոսակցական խոսքին: Լեզվաբանների կարծիքները դիսկուրսի
տարաբաժանման հարցում, երկխոսության մեջ միմյանց հակասում են, մինչդեռ ժանրերի
դիապազոնը գրավոր դիսկուրսում, ընդհանուր առմամբ, համընկնում է գրավոր տեքստի
ժանրերին: Կապված դիսկուրսի ուսումնասիրման անկատարության հետ՝ անհրաժեշտ է
հաշվի առնել ծագող խնդիրները կենդանի լեզվի դասավանդման գործընթացում:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 28.02.2015
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ՀԱՍՄԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայ,
Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, անգլերենի դասախոս

ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. ԱՄԵՆԻՑ ՇԱՏ ՀԱՆԴԻՊՈՂ
ԼԵԶՎԱ-ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ
ՈՒՂԻՆԵՐՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում են բարոյա
հոգեբանական այն խնդիրները, որոնք
սովորողին խանգարում են հաղոր
դակցվել: Առաջարկվում են ուղիներ`
հաղթահարելու նշված հոգեբանական
արգելքները և խնդիրները: Հոդվածում
կոնկրետ օրինակների հիման վրա վեր
են հանվում լեզվաքերականական որոշ
սխալներ, որոնց սովորողները բախվում
են և որոնք առավել հաճախ են հանդի
պում: Հոդվածում առանձնակի տեղ է
տրվում լեզվամտածողության զարգաց
ման խնդրին:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ` հոգեբանական դժվա
րություններ, լեզվական խնդիրներ,
լեզվաքերականական սխալներ, լեզ
վամտածողություն, լեզվական հմտու
թյուններ, իդիոմատիկ արտահայտու
թյուններ:
«Որքան լեզու գիտես, այնքան մարդ
ես» –սա մի պարզ ճշմարտություն է, որ
իր մեջ պարունակում է խոր իմաստ: Լե
զուն հանդիսանում է մարդկային հա
սարակության համար հաղորդակցման
կարևորագույն միջոց, առանց որի հնա
րավոր չէ գոյատևել և ոչ էլ պատկերաց
նել մարդկության զարգացումը: Այսօր
բավարար չէ միայն մայրենի լեզվին տի
րապետելը: Օտար լեզվի իմացությունն
այսօր համարվում է մեծ առավելություն,
որը տվյալ օտար լեզուն սովորողի առջև
բացում է ոչ միայն շփվելու, այլև գործե
լու լայն հնարավորություններ: Խոսելով
օտար լեզուներ տիրապետելու մասին`

նշենք, որ առավել մեծ է ներկայումս ան
գլերենի դերը, քանի որ այն հադիսանում
է միջազգային լեզու է:
Գաղտնիք չէ, որ սկսած 20-րդ դարի
վերջերից և 21-րդ դարի սկզբներից ան
գլերենը դարձել է ամենից շատ կիրառ
վող օտար լեզուն ամբողջ աշխարհում,
որով խոսում են ավելի շատ թվով մար
դիկ, քան որևէ այլ լեզվով: Անգլերենը
դարձել է այս կամ այն ազգի զարգաց
ման գլխավոր միջոցը` վերացնելով ազ
գերի միջև մինչ այդ եղած անջրպետը և
աշխարհագրական սահմանները: Մարդ
կարող է շատ լավ և բանիմաց մասնա
գետ լինել, սակայն առանց օտար լեզվի
իմացության, հատկապես անգլերենի,
նա կարող է դժվարություն ունենալ աշ
խատանք գտնելու հարցում, անգամ իր
հայրենի երկրում: Շատ դեպքերում էլ
անգլերեն լեզվի իմացությունը դարձել
է որպես լիարժեք մասնագետ կայանա
լու հիմնական միջոց: Ուսումնասիրու
թյունները ցույց են տվել, որ ներկայումս
գիտնականներն ավելի շատ են օգտվում
անգլերենով գրականությունից, քան որ
ևէ այլ լեզ
վով (
մոտ 70 %): Մի շարք
հիմնարկներում, անգամ, Հայաստանի,
պաշտոնական գրագրության մեծ մասն
անգլերենով է, էլ չխոսենք անգլերենով
մեծածավալ այն գիտական և հանրա
մատչելի նյութերի մասին, որ կարող ենք
գտնել համացանցում (մոտ 90 %):
Այսօր գիտության և տեխնիկայի զար
գացումը սովորողների համար լայն հնա
րավորություններ է ստեղծել՝ լեզուներ
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ուսումնասիրելու համար, մշակվել են
ուսուցման բազմապիսի մեթոդներ, սա
կայն սույն հոդվածի նպատակն է՝ խոսել
այն հոգեբանական դժվարությունների,
խնդիրների, լեզվաքերականական ընդ
հանուր սխալների մասին, որոնց սովո
րողները բախվում են օտար լեզու սովո
րելիս, իսկ մեր դեպքում` անգլերեն:
Նկատենք, որ շատ հաճախ օտար լե
զու սովորելու համար ընտրված հարուստ
գրականության ցանկի կամ էլ վերջին
խոսքով տեխնիկական միջոցների կի
րառման դեպքում էլ սովորողը կարող
է ունենալ լեզվական դժվարություններ,
ասենք, չկարողանա գոնե նվազագույնս
հաղորդակցվել: Իսկ որո՞նք են այդ
դժվարություններն ու խնդիրները: Չէ՞
որ վերջին տասնամյակներին մի շարք
երկրներում, այդ թվում և Հայաստանում,
օտար լեզու կամ, ավելի ճիշտ, անգլե
րեն սկսում են ուսումնասիրել դպրոցա
կան վաղ տա
րի
քից, ի
սկ շատ հա
ճախ
էլ` նախադպրոցական տարիքից, և որի
ուսուցումը հետագայում շարունակվում
է ինստիտուտներում և համալսարան
ներում (բակալավրիատ), իսկ շատ հա
ճախ էլ՝ մագիստրատուրայի դասընթաց
ներում: Այլ խոսքով` տարիներ շարունակ
օտար լեզու ուսանելու դեպքում էլ մարդ
հնարավոր է չկարողանա լիարժեք տի
րապետել լեզվին: Ակամայից սկսում
ենք համեմատություն անցկացնել փոք
րիկ երեխաների և չափահասների միջև.
այդ ինչպես է, որ իրենց կյանքի երկրորդ
տարում, իսկ երբեմն էլ մի փոքր ավելի
վաղ տարիքում, երեխան սկսում է խո
սել և արտահայտել իր մտքերը մայրենի
լեզվով` առանց քերականական կամ այլ
դասագրքեր ուսումնասիրելու, բավա
կան վարժ, իսկ չափահաս տարիքի մար
դիկ, երբ նպատակադրված և գիտակցա
բար են ցանկանում սովորել լեզու, այդ
թվում` օտար, լինի դպրոցում, համալ
սարանում կամ լեզվի կենտրոնում, այդ
նույն արդյունքը չեն ունենում: Այստեղ
շատերը կարող են ասել, որ երեխան մե
ծանում է մայրենի լեզվի միջավայրում,

որի դեպքում ոչ մի դասագիրք էլ պետք
չէ: Սա և՛ այդպես է և՛ այդպես չէ: Չէ՞ որ
ներկայումս տեխնիկական միջոցները և
պայմանները մեզ հնարավորություն են
տալիս ստեղծելու գոնե բնականին մոտ
լեզվական միջավայր, ընտրելու լավա
գույն դասագրքեր, իսկ երբեմն էլ` լավա
գույն մասնագետի: Նշենք, որ պատճառն
այստեղ հոգեբանական է. երեխաներն
ավելի անմիջական են և երբեք չեն մտա
ծում այն մասին, արդյոք ճիշտ են խոսում,
թե` ոչ: Շատ հաճախ դպրոցականը կամ
ուսանողը կարող է սերտել հարյուրավոր
բառեր, բայց չկարողանա արտահայտվել
տվյալ լեզվով: Օտար լեզու դասավան
դողներից շատ հաճախ կարող ենք լսել
այն միտքը, որ այս կամ այն սովորողն
ունի բավական հարուստ բառապաշար,
իսկ երբեմն էլ քերականական բավարար
հիմք, սակայն` խոսակցական անբավա
րար ունակություն: Նշենք, որ, սովորա
բար այն սովորողները, որոնք <<անվախ
են>> և փորձում են դիմացինի հետ հա
ղորդակցվել անգամ քիչ բառապաշարի
դեպքում, նույնիսկ արտասանական և
քերականական սխալներ թույլ տալով,
նրանք համեմատաբար ավելի արագ
են հաղթահարում լեզվական դժվարու
թյունները: Ուրեմն, շատ կարևոր է սո
վորողի համար հոգեբանական խոչըն
դոտները հաղթահարելը (http://www.
lingholic. com/learning-foreign-language10-most-common-mistakes): Քիչ չեն պա
տահում այն դեպքերը, երբ ուսուցչի
կամ դասախոսի կողմից պատմել կամ
վերարտադրել հանձնարարված նյութը
աշակերտը կամ ուսանողը հրաժարվում
է պատասխանելուց (անգամ դասը սո
վորած լինելու դեպքում)` պատճառաբա
նելով, որ այն չի սովորել: Ինչպես հետո
է պարզ
վում, նա այդ
պես էր պատ
ճա
ռաբանել, որովհետև վախեցել էր սխալ
արտահայտվելուց և քերականական կամ
արտասանական սխալներ թույլ տալուց,
քանի որ նախորդ աշակերտի կամ ու
սանողի պատասխանը նա համարել էր
առավել լավ և անթերի: Իսկ շատ հա
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ճախ էլ, սովորողի կարծիքով, միայն
լեզուն անթերի իմանալու դեպքում նա
իրեն կարող է թույլ տալ կիրառել այն
գործնականում: Իհարկե, սա շատ սխալ
մոտեցում է, քանի որ այդպես սպասելով
«հարմար առիթի»` հոգեբանորեն այդ
առիթը երբեք էլ չի կարող ներկայանալ:
Նման հոգեբանական խնդիրներ ունե
ցող սովորողներին մասնագետը պետք
է պարբերաբար քաջալերի, եթե նույնիսկ
առաջադիմությունը չնչին է: Բացի այդ,
որպեսզի դասավանդող մանկավարժը
կամ մասնագետը նման ուսանողներին
պահի ավելի ակտիվ վիճակում՝ պետք
է մշակի լեզվամտածողությունը զար
գացնող հատուկ վարժություններ կամ
հանձնարարություններ, օրինակ՝ հանձ
նարարված բառերի և արտահայտու
թյունների շուրջ կազմել փոքրիկ խոսակ
ցական սիտուացիաներ: Շատ լավ կլինի,
եթե մասնագետը առաջարկի սովորող
ներին հետաքրքրող թեմային վերաբե
րող բառեր ու արտահայտություններ`
հաշվի առնելով նրանց հետաքրքրու
թյունների և նախասիրությունների ոլոր
տը: Օրինակ՝ ասենք, տվյալ երկրի մշա
կույթին, արվեստին վերաբերող բառեր:
Իհարկե, թեմայի ընտրությունը խիստ
անհատական է: Նման հանձնարարու
թյան ժամանակ կարող են աշխատել
զույգերով, անգամ օգտագործելով երկ
խոսություններ կամ նշված նյութը ներ
կայացնել փոքրիկ բեմականացմամբ: Սա
քաջալերելու շատ արդյունավետ եղա
նակ է և այն անպայման կգործի:
Օտար լեզու սովորելու հետ կապված
խնդիրներից է նաև տվյալ լեզվով մտա
ծելու (նաև անգլերենով) անկարողու
թյունը: Չէ՞ որ լեզուն, բացի հաղորկակ
ցության միջոց հանդիսանալուց, ամենից
առաջ մտածողություն է: Այսինքն՝ ինչ
լեզ
վով մտա
ծում ե
նք, այն լեզ
վով էլ
խոսում: Մենք առավել լավ արդյունքնե
րի կհասնենք, եթե մեզ հաջողվի սովո
րողին ստիպել մտածել այն լեզվով, որը
որ նա ուսումնասիրում է: Նկատենք, որ
այս պարագայում շատ լավ միջոց է ան

գլերենով կամ որևէ այլ օտար լեզվով
արտասանական վարժություններ, զա
նազան տեքստեր ունկնդրելը, անգամ,
եթե տվյալ նյութի մեջ առկա են մի շարք
անծանոթ բառեր:
Խոսելով ոչ լեզվակիր երկրում օտար
լեզու սովորողների բարոյահոգեբանա
կան խնդիրների և նրանց հաղթահար
ման մա
սին, ան
հրա
ժեշտ է նշել նաև
քերականական ժամանակաձևերին, կա
ռուցվածքներին և առանձին երևույթնե
րին այս կամ այն չափով տիրապետելու
կարևորությունը: Սա, հատկապես այն
սովորողների համար է անհրաժեշտ,
որոնք, ինչպես արդեն ասացինք, վախե
նում են հաղորդակցվելիս սխալներ թույլ
տալ: Ընդհանրապես քերականությունն
ուսումնասիրելու համար գոյություն ու
նեն տարբեր եղանակներ: Դրանցից մե
կը քերականական նյութի կոնցենտրիկ
համակարգված սկզ
բունքն է (FLSPForeign Language for Special Purposes,
Yerevan, 2005, Yerevan State University,
p. 135), որն իր մեջ ներառում է երկու
տարբերակ: Առաջին տարբերակի դեպ
քում առաջարկվում է քերականությունն
ուսումնասիրել համեմատաբար երկար
ժամանակահատվածում` սկսելով ամե
նապարզից և աստիճանաբար բարդաց
նելով: Երկրորդ տարբերակի դեպքում
քերականական նյութն ուսումնասիրվում
է ընտրված թեմային համապատասխան:
Այ
սինքն, ե
թե տվյալ նյու
թի մեջ կան,
օրինակ՝ Passive Voice-ով (կրավորական
սեռով) արտահայտված նախադասու
թյուններ կամ կառուցվածքներ, ապա
անպայման պետք է տվյալ թեմային զու
գահեռ ուսումնասիրել նաև Passive Voice:
Այս դեպքում սովորողը, ծանոթանալով
տվյալ քերականական նյութին կամ կա
ռուցվածքին, ավելի համարձակ է դառ
նում հաղորդակցվելիս: Շատ կարևոր է
նաև մայրենի լեզվի քերականությանը
տիրապետելու հանգամանքը: Օրինակ՝
հայերենի քերականական հարուստ ժա
մանակաձևերին, կառուցվածքներին,
երևույթներին տիրապետելով՝ սովո
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րողներն ավելի հեշտությամբ են ընկա
լում տվյալ օտար լեզվի քերականական
ժամանակաձևերին, կառուցվածքներին,
հատկապես, երբ զուգահեռներ են ան
ցկացվում երկու լեզուների քերականա
կան այս կամ այն երևույթի միջև (օրի
նակ, ասենք, հայերենի ներկա և անցյալ
վաղակատար ժամանակաձևերի և անգ
լերենի Present և Past Perfect ժամանա
կաձևերի միջև, երկու լեզուների մեջ
առկա օժանդակ բայերի, հայերենի և
անգլերենի բայերի սեռերի միջև և այլն:
Ն
շենք, որ հա
ճախ ան
գամ տվյալ
օտար լեզվի քերականությունը բավա
րար իմանալու դեպքում սովորողները
կարող են թույլ տալ լեզվաքերականա
կան սխալներ: Այստեղ տեղին է ասել,
որ երբեմն հայերենի և անգլերենի միջև
համեմատություն անցկացնելը կարող է
սովորողներին ապակողմնորոշել: Դրա
համար մասնագետը նյութը բացատրե
լիս պետք է համեմատությանը մոտենա
վերապահորեն: Կան որոշակի սխալներ,
որոնք շատ դեպքերում ընդհանուր են և,
որոնց մենք առավել հաճախ ենք հան
դիպում սովորողների մոտ: Դրանցից է,
օրինակ՝ ժամանակաձևերի համաձայ
նությունն անգլերենում: Այս դեպքում
հայերենի հետ համեմատությունը սովո
րողին կարող է երբեմն շփոթության մեջ
գցել: Օրինակ, եթե անգլերենում բարդ
ստորադասական նախադասությունների
գլխավոր նախադասությունը դրված է
անցյալ ժամանակաձևով, ապա երկրոր
դական նախադասության մեջ բացառ
վում է ներկայի որևէ ժամանակաձև (The
Present Indefinite, the Present Perfect, the
Present Continuous, the Fututre Indefinite,
the Present Perfect Continuous etc.): Այս
դեպքում հայերենի հետ համեմատու
թյունը մեզ չի օգնի: Օրինակ, անգլ.
The student said that he knew two
foreign languages.
Հայ.`- Ուսանողն ասաց, որ նա գիտի
երկու օտար լեզու:
Մեր անգլերեն օրինակի գխավոր և
երկրորդական նախադասությունների

ստորոգյալներն, ըստ սահմանված կար
գի, օգտագործվել են անցյալ ժամանա
կում` արտահայտելու համար անցյալում
միաժամանակյա գործողություն, սակայն
այդ նույն նախադասության հայերեն
տարբերակի երկրորդական նախադա
սության մեջ օգտագործել է ներկա ժա
մանակ` անցյալի իմաստով: Անընդունե
լի կամ ոչ այնքան ճիշտ կլիներ հետևյալ
նախադասությունը` Ուսանողն ասաց,
որ նա գիտեր երկու օտար լեզու: Եթե
մենք ճիշտ համարենք այս նախադա
սությունը, ապա կնշանակի, որ ուսանո
ղը ինչ-որ մի ժամանակ իմացել է երկու
օտար լեզու, որ, միգուցե, հիմա մոռա
ցել է: Սա նշանակում է, որ օտար լեզու
ուսումնասիրելիս պետք է հաշվի առնել
տվյալ լեզվի քերականական առանձնա
հատկությունները, որովհետև հայերենի
հետ համեմատելիս կարող է առաջանալ
շփոթություն: Ուրեմն, եթե շատ դեպքե
րում մայ
րե
նի լեզ
վի, ի
սկ տվյալ դեպ
քում` հայերենի իմացությունն օգնում է
անգլերեն լեզու ուսումնասիրելիս, ապա
որոշ դեպքերում էլ համեմատություններ
անցկացնելիս երկու լեզուների միջև,
կարող են առաջանալ սխալներ:
Հաջորդ ամենատարածված սխալ
ներից է, որ հանդիպում ենք անգլերեն
(որպես օտար լեզու) սովորողների մոտ`
կրկնակի ժխտում օգտագործելն է նա
խադասության մեջ: Եթե հայերեն լեզ
վով նախադասություններում կրկնակի
ժխտումն ընդունելի է, ապա այդ նույնը
չենք կարող ասել անգլերենի համար:
Օրինակ, հայ.՝ Ես այս գրքի մեջ չեմ
տեսնում ոչ մի հետաքրքիր բան: Այստեղ
առկա է երկու ժխտում: Այս նախադասու
թյան ճիշտ թարգմանությունն անգլերե
նով կլինի հետևյալ կերպ`
Անգլ.՝ – I don’t see anything interesting
in this book (մեկ ժխտում) Սխալ կլինի,
եթե թարգմանենք` I don’t see nothing
interesting in this book (երկու ժխտում):
Շատ հաճախ սովորողները կարող
են սխալվել անգլերեն “to learn” և “to
study” և հայերեն՝ «սովորել» և «ուսում
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նասիրել» բայերի օգտագործման ժամա
նակ: Հայերենում մենք ասում ենք`
Հայ.՝ Մարին սովորում է համալսա
րանում: Այս նույն նախադասությունն
անգլերենում կթարգմանվի`
Անգլ.՝ – Mary studies at the University:
Մենք չենք կարող ասել` Mary learns at the
University.
Սակայն կարող ենք ասել` անգլ.՝ Mary
is learning her lesson now. (
Մա
րին իր
դասն է սովորում հիմա), իսկ, եթե հայե
րենում խոսքը գնում է մի ինչ–որ լեզու
ուսումնասիրելու մասին, ապա մենք ան
գլերենով թարգմանում ենք`
I study English (Ես ուսումնասիրում եմ
անգլերեն):
Ի տարբերություն հայերենի ` անգլե
րենում, այսպես կոչված, հոլովները շատ
քիչ են: Հայերենին բնորոշ է հոլովների
հարուստ համակարգ (յոթ հոլով): Անգլե
րենի գոյականները և անձնական դերա
նունները ունեն ընդամենը երկու հոլով.
գոյականների համար` Common Case և
Possessive Case (ընդ
հա
նուր հո
լով և
ստացական հոլով), իսկ անձնական դե
րանունների համար էլ` Nominative Case
և Objective Case անվանական հոլով և
օբյեկտային հոլով): Նկա
տենք, որ ան
գլերենում մնացած հոլովների դերը կա
տարում են նախդիրները (Prepositions):
Այստեղ նշենք, որ սովորողների մոտ
ամենատարածված սխալների թվին են
պատկանում նախդիրների ոչ ճիշտ օգ
տագործման դեպքերը: Նախդիրների
սխալ օգտագործման ժամանակ բառի
կամ նախադասության իմաստը կարող
է փոխվել ամբողջովին: Երբեմն սովո
րողները հայերենից անգլերեն թարգ
մանելիս բառը կամ արտահայտությու
նը թարգմանում են բառացի` հիմնվելով
հայերենի գիտելիքների վրա, անտեսե
լով անգլերենին բնորոշ առանձնահատ
կությունները: Օրինակ`
Հայ.՝ –Նա հոգնել է շատ կարդալուց
(բացառական հոլով): Մենք չենք կա
րող անգլերենում ասել` He is tired from
reading թեև հայերենի ից կամ ուց վեր

ջավորություններին համապատասխա
նում է անգլերենի from նախդիրը: Այս
օրինակի ճիշտ թարգմանությունն է` He is
tired of reading, իսկ հետևյալ օրինակում
արդեն օգտագործվում է from նախդիրը.
Օրինակ՝ Look, the children are coming
from the park – (Նայե՛ք, ե
րե
խա
նե
րը
գալիս են այգուց): Ընդհանրապես ան
գլերենում հարմար է բայերը կամ կա
ռուցվածքները սովորել և մտապահել
իրենց նախդիրներով, որովհետև գրեթե
յուրաքանչյուր բային բնորոշ է այս կամ
այն նախդիրը (T. J. Fidikides: Common
Mistakes in English, England, Pearson
Education, 2000, p. 12):
Ստորև ներկայացնում ենք որոշ բայեր
իրենց նախդիրներով`
To boast of smb. or smth.-հպարտանալ
(մեկով կամ մի բանով)
To arrive at, in-ժամանել (որևէ տեղ)
To be afraid of-վախենալ (մի բանից
կամ մեկից)
To be ashamed of-ամաչել (մի բանից)
To be interested in-հետաքրքրվել մի
բանով
To be good at-
լավ լի
նել մի ի
նչ-որ
բանի մեջ
To consist of-բաղկացած լինել
To congratulate smb. on smth.-շնորհա
վորել մեկին (ինչ որ մի բանով) առի
թով)
To depend onsmth.-կախված լինել (մի
բանից)
To be angry with, at-զայրանալ (մեկի
կամ մի ինչ-որ բանի վրա)
To cure of-բուժել (ինչ-որ մի հիվան
դությունից)
To deprive of-զրկել (մի բանից)
Շատ հաճախ սկսնակները բայերը
սովորում են առանց իրենց հետ դրվող
նախդիրների (preposition), և թարգմանե
լիս էլ բայն օգտագործում հայերենի հետ
համեմատելով: Օրինակ, եթե մենք ան
գլերենի to look բայը սովորենք առանց
իր at նախդիրի, ապա հայերենի ազ
դեցությամբ սովորողները կարող ենք
թարգմանել` look on, այլ ոչ թե` look at:
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Օրինակ՝ I am looking on the blackboard
(սխալ) փոխանակ թարգմանելու` I am
looking at the blackboard:
Ոչ պակաս կարևոր նշանակություն
ունեն հոդերն անգլերենում (a, an, the):
Անգլերենում հոդերի ոչ ճիշտ կիրառու
մը ևս սովորողների կողմից թույլ տված
ընդհանուր սխալների թվին է պատ
կանում: Ելնելով անգլերենում հոդերի
ունեցած կարևոր դերից` մասնագետը
դասավանդելիս պետք է առանձնակի
ուշադրություն դարձնի հոդերի թեմային`
անկախ դասընթացի մակարդակից` սկս
նակ, միջին, խորացված և այլն: Թեև գո
յություն ունեն որոշ ընդհանրություններ
հայերենում և անգլերենում` կապված հո
դերի կիրառման հետ (օրինակ՝ անգլերե
նի the որոշյալ հոդի և հայերենի ը որո
շյալ հոդի միջև), սակայն անգլերենում
հոդերի կիրառումը խիստ յուրօրինակ
է, մանավանդ, երբ խոսքը գնում է տե
ղանունների, ծովերի, գետերի, օվկիա
նոսների, լեռնաշղթաների, փողոցների,
նշանավոր շենքերի, աշխարհամասերի,
երկրների և այլնի մասին: Որպեսզի սո
վորողները զերծ մնան հոդերի կիրառ
ման հետ կապված սխալներից, ապա
պետք է հանգամանալից ուսումնասիրեն
անգլերենի հոդերը (Michael Vince with
Paul Emmerson: Intermediate Language
Practice with Key, Macmillan, 2003,
p. 133-140, Michael Vince with Peter
Sunderland: Advanced Language Practice
ith Key, Macmillan, 2003, p. 104-110):
Հաջորդ հաճախակի հանդիպող ընդ
հանուր սխալներից է ածականների ոչ
ճիշտ կիրառումը նախադասության մեջ,
կամ ա
վե
լի ճիշտ կլի
նի ա
սել` նրանց
ոչ ճիշտ տեղադրումը նախադասու
թյան մեջ: Այս սխա
լը կա
րող են թույլ
տալ նույնիսկ բավական կայուն գիտե
լիք ունեցողները: Իսկ ինչպիսի՞ հեր
թականությամբ պետք է օգտագործվեն
ածականները նախադասության մեջ (ե
թե նախադասության մեջ առկա են մե
կից ավել ածականներ) ընդհանրապես
ածականները նախադասության մեջ դա

սավորվում են ըստ իրենց իմաստի (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
Օրինակ` անգլ.՝ A small green insect
(size, colour);
Japanese industrial designers (origin,
type);
A wonderful new face cream (opinion,
age, purpose)
Եթե նախադասության մեջ օգտա
գործվել է մեկ ածական, ապա նրա հիմ
նական տեղը գոյականից առաջ է: Օրի
նակ` a famous writer, a beautiful view.
Խոսելով ամենից հաճախ հանդի
պող լեզվաքերականական սխալների
մա
սին` հարկ ե
նք հա
մա
րում նաև խո
սել իդիոմատիկ արտահայտությունների
(Idiomatic phrases) ընկալման և թարգ
մանության ժամանակ հանդիպող սխալ
ների մասին: Նկատենք, որ անգլերեն ու
սումնասիրողների համար առանձնակի
դժվարություն են ներկայացնում, հատ
կապես, իդիոմատիկ արտահայտություն
ները, նույնիսկ լեզուն բավականաչափ
լավ տիրապետելու դեպքում: Իդիոմա
տիկ արտահայտությունները սովորա
բար բաղկացած են երկու կամ ավելի
բառերից` արտահայտելով փոխաբերա
կան իմաստ (metaphorical meaning):
Ընդ որում, նրանց բառացի արտահայ
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տած իմաստը բավական հեռու է ընդհա
նուր իմաստից (Longman Dictionary of
English Idioms.- Longman Group Limited,
1979, UK, p. 2-13): Սա նշանակում է, որ
անգամ իդիոմատիկ արտահայտությունը
կազմող բառերին ծանոթ լինելու հան
գամանքը մեզ չի կարող օգնել:
Օրինակ` անգլ.՝ Give up the ghost
իդիոմատիկ արտահայտությունը պետք
է հասկանալ` «to die» («մահանալ»): Մեկ
ուրիշ օրինակ` անգլ.՝ Spill the beans
(գաղտնիքը հայտնել, բերանից խոսք
թռցնել, բառերը շաղ տալ) Ընդհանրա
պես փոխաբերական իմաստ արտահայ
տող իդիոմներն ավելի հեշտ են ընկալ
վում, երբ մենք ծանոթ ենք լինում տվյալ
արտահայտության առաջացման հետ
կապված պատմությանը (այսինքն` ինչ
առիթով է տվյալ արտահայտությունն
առաջին անգամ գործածվել): Շատ հա
ճախ իդիոմատիկ արտահայտություննե
րը թարգմանվում են բառացի` արտա
հայտելով հուզական վիճակ, այս կամ
այն խնդրի կապակցությամբ, արձա
գանք, վերաբերմունք և այլն: Օրինակ`
անգլ.՝ To hang one’s head արտահայ
տությունը հայերեն բառացի թարգման
վում է` գլուխը կախել (ամոթից, շփոթ
մունքից և այլն) կամ անգլ.՝ To throw up
ones hands/arms հայերեն թարգմանվում
է` ձեռ
քե
րը թափ տալ (զարմանքից,
շփոթմունքից և այլն) անգլ. – To fall off
the chair – հայ.՝ աթոռից ընկնել (օրի
նակ՝ խիստ զարմանքի դեպքում և այլն)
Երբեմն իդիոմատիկ արտահայտությունը
կարող է բաղկացած լինե երկու գոյա
կանից` միացված and և or շաղկապող
բառերով: Օրինակ՝ անգլ.՝ Cats and dogs
(It is rainig cats and dogs –ուժեղ անձրև
է գալիս):
Ինչպիսի՞ խորհուրդ կարելի է տալ
սովորողներին՝ իդիոմատիկ արտահայ
տությունները սխալ ընկալումից խու
սափելու համար: Միանգամից ասենք,
որ գոյություն ունեն համապատասխան
բառարաններ, ուղեցույցներ, որոնք հաս
տատ կօգնեն անգլերեն լեզուն սովո

րողներին: Օրինակ`
“Longman Dictionary of English
Idioms.-Longman Group Limited, 1979,
UK, 387 pp.”;
А. В. Кунин: Англо-русский
фразеологический словарь, Москва,
1984, 942 стр.
Անգլերեն ուսումնասիրողների մոտ
մենք կա
րող ե
նք հան
դի
պել նաև մի
շարք այլ սխալ
ներ էլ, սա
կայն դրանք
հաճախ անհատական բնույթ են կրում`
կապված տարբեր հանգամանքների հետ
(օրինակ, անուշադրություն, շտապողա
կանություն, անփութություն և այլն): Ինչ
խոսք, մեր շոշափած թեման բավական
ընդգրկուն է և սույն հոդվածով ան
հնար է այդ ամենի մասին խոսել: Մեկ
բան ակնհայտ է. եթե կա հոգեբանական
արգելք կամ խնդիր, անվստահություն
սեփական ուժերի և, ինչու չէ, մասնագե
տի նկատմամբ, ապա անհնար է խորա
նալ լեզուն ուսումնասիրելու մեջ և մեր
ջանքերն էլ կլինեն գրեթե ապարդյուն:
Ուրեմն, դասավանդող մասնագետի հա
մար առաջնային խնդիրը պետք է լինի
դասարանում կամ լսարանում ստեղծել
բարոյա-հոգեբանական նպաստավոր
մթնոլորտ, ձեռք բերել սովորողների
վստահությունը և հավատ ներշնչել սե
փական ուժերի նկատմամբ: Միայն փո
խադարձ վստահության և փոխըմբռն
ման պայմաններում կարելի է հասնել
ցանկացած արդյունքի: Իսկ ինչ վերա
բերում է լեզվա-քերականական սխալ
ներին, ապա դրանք հաղթահարելի են,
եթե առկա են ճիշտ մշակված թեմաներ,
որոնք ուղեկցվում են համապատասխան
լեզվական և քերականական վարժու
թյուններով: Միայն համառ, քրտնաջան
և հետևողական աշխտանքի դեպքում
մենք կարող ենք հասնել դրական ար
դյունքի:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
13.01.2015
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ՍԵԴԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, հայցորդ

«ՀԱՋՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Հոդվածում վերլուծության են են
թարկվել հաջորդելիության բոլոր սահ
մանումները և տարբեր հեղինակների
մեկնաբանումները այս հասկացության
վերաբերյալ: Արդյունքում՝ սույն հասկա
ցության բազուն ու տարաբնույթ սահմա
նումները դասակարգել ենք և ներկայաց
րել «հաջորդելիություն» հասկացության
պատմա - տրամաբանական զարգացու
մը հիերարխիկ աստիճանների տեսքով.
փիլիսոփայական, գիտական, մանկա
վարժական և նեղ – մանկավարժական
(մաթեմատիկայի դասավանդման տե
սանկյունից): Որպես դասակարգման
հիմք ենք վերցրել հաջորդելիության այն
գործառույթը, որը դոմինանտ է տվյալ
երևույթում:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտ ութ յունն եր` հաջորդելիության
սկզբունք, սահմանում, բառարան, փի
լիսոփայական, գիտական, մանկավար
ժական:
Գոյություն ունեն «հաջորդելիություն»
հասկացության տասնյակից ավելի սահ
մանումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը յու
րովի է մեկնաբանում հաջորդելիության
իմաստն ու նշանակությունը: Հաջորդե
լիության սահմանումներ գտանք հայա
լեզու, ռուսալեզու հանրագիտարաննե
րում, բացատրական, փիլիսոփայական,
մանկավարժական, սոցիալական բա
ռարաններում, որոնցում «հաջորդելիու
թյուն» հասկացությունը բացահայտվում
է տարբեր տեսանկյուններից: Որոշ հե
ղինակներ ուսումնասիրել են տարբեր
երևույթների հաջորդելիության հարցը,
մյուսները` ուսումնական առարկաների
հաջորդելիությունը, երրորդները` միև

նույն առարկայի տարբեր թեմաների,
հաջորդները` ուսուցման տարբեր փու
լերի հաջորդելիությունը: Հաջորդելիու
թյան յուրաքանչյուր գործառույթին հա
մապատասխան տրվել են այս ֆենոմենի
բազմաբնույթ սահմանումներ:
Փիլիսոփայական բառարանում հա
ջորդելիության սահմանումը հետևյալն
է. «Հաջորդելիությունը զարգացման
տարբեր փուլերի և աստիճանների միջև
կապ է, որի էությունը կայանում է ամ
բողջի` որպես համակարգի փոփոխման
դեպքում նրա կամ նրա առանձին կող
մերի որոշ տարրերի պահպանման մեջ:
Հաջորդելիությունը բացասման բացաս
ման օրենքի կարևորագույն գծերից է:…»
[1,360]: Հաջորդելիության փիլիսոփայա
կան սահմանումն իր ծավալով շատ լայն
է և ներառում է հաջորդելիության ընդ
հանուր, համատիեզերական և համաբ
նական գործառույթները: Առաջին հերթին
դրանք կապված են կենդանի աշխարհի
հետ: Պետք է նշել, որ աշխարհում ամեն
ինչ գտնվում է դիալեկտիկական զար
գացման մեջ, այսինքն` առաջանում է,
շարժ
վում ու փո
փոխ
վում է, ի վեր
ջո`
հակասվում և ժխտվում է հաջորդնե
րի կողմից: Սերունդներին փոխարինում
են մյուսները, նորը ժխտում է հինը, սա
կայն աստիճանաբար ինքն էլ հին դառ
նալով` ժխտվում է առավել նորի կող
մից: Առանց հաջորելիության անհնար է
նոր տեսակների առաջացումը կենդանի
բնության մեջ: Դիալեկտիկորեն ընկալ
ված բացառումը ենթադրում է ոչ միայն
հնի բացառում, քայքայում, ջնջում, այլև
պահպանում և զարգացում է այն ռացի
ոնալի, որն արդեն իսկ ձեռք էր բերվել
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նախորդ փուլում [1,15]: Պահել դրականը
բացասականում և նկատել հաջորդի նա
խադրյալները ներկայիս արդյունքի մեջ.
սա է գլխավորը աշխարհի բանական
գիտակցման մեջ: Այսպիսով, սերունդից
սերունդ պահպանվում և փոխանցվում
են օրգանիզմների «լավ» հատկանիշնե
րը, նրանք էլ գումարվում, համալրվում
են և վերածվում են ադապտացիայի՝
հարմարվողականության: Հաջորդելի
ությունը բնորոշ է նաև մարդկության
պատմությանն ու մշակույթին: Չնայած
պատմության և, հատկապես, մշակույ
թի սուբյեկտիվ ընկալմանը՝ գոյություն
ունեն որոշ օբյեկտիվ օրինաչափու
թյուններ: Համաշխարհային մշակույթի
պատմության ողջ ընթացքում գործող
ամենակարևոր և ամենաընդհանրական
ու օբյեկտիվ օրինաչափություններից
մեկն է հաջորդելիությունը:
Ուսուցման հաջորդելիության խնդի
րը կրթության հնագույն խնդիրներից է:
Այն առաջացել է ավելի վաղ, քան ավագ
սերնդի կողմից փորձ է արվել մատաղ
սերնդին փոխանցել իր սոցիալական
փորձը սովորույթների, ավանդույթների,
արարողակարգերի, վարքի էթիկական
նորմերի, համատեղ ապրելու կանոնների
միջոցով: Սոցիալական փորձի փոխանց
ման պահանջմունքից էլ ձևավորվեցին
կրթության ամբողջական համակարգե
րի նախատիպերը: Զարգացման ավելի
բարձր մակարդակում ցածր մակարդա
կի որոշ հատկությունների պահպանման
և կրկնման դեպքում միայն տեղի կունե
նա առաջընթաց: Այդպես, պատմական
առաջընթացի աստիճանով քայլ առ քայլ
բարձրանալով և անցնելով մի հասարա
կական – տնտեսական կազմավորումից
մյուսին, մարդկությունն ամեն անգամ
նորովի չի ստեղծում իր նյութական և
հոգևոր մշակույթը, այլ հենվում է արդեն
իսկ ձեռք բերած արդյունքների վրա: Այս
պիսով, ինչպես նյութական, այնպես էլ
հոգևոր մշակույթի զարգացման գործըն
թացը անիմաստ կլինի առանց հաջորդե
լիության [1,34]: Առաջիններից ուսուցման

հաջորդելիության հարցը այս կամ այն
չափով շոշափել են դեռևս հին հույն և
հռոմեացի մտածողները: Նրանց կողմից
դիտարկվող հաջորդելիությունը լայն և
ընդհանուր էր, տալիս էր հաջորդելիու
թյան փիլիոսոփայական մեկնաբանումը
և կապված էր «շարժում» և «զարգա
ցում» հասկացությունների հետ: Անտիկ
մտածողները կարևորել են «ուսուցչից»
«աշակերտներին» տրվող գիտելիքները,
ինչպես նաև դիտարկել են ուսուցման բո
լոր փուլերի փոխկապակցվածությունը,
նրանց որոշակի հաջորդականությունը:
Մեծ է հաջորդելիության ազդեցությունը
հասարակության օրինաչափ զարգաց
ման վրա: Հաջորդելիությունը հանդես
է գալիս որպես անընդհատ կրթության
համակարգում մարդու զարգացման
օրինաչափություն: Տարբեր մանկավար
ժական համակարգերում անընդհատ
և առաջադիմական կրթության գաղա
փար
ներ հան
դի
պում ենք մի շարք հե
տազոտողների աշխատանքներում շատ
ավելի վաղ, քան մանկավարժության
մեջ հայտնվեց «հաջորդելիություն» եզ
րույթը (Մ.Ֆ. Կվինտիլիան, Տ. Կամպանե
լա, Տ. Մոր, Մ. Մոնտել, Յ.Ա. Կոմենսկի,
Գ. Պեստալոցցի, Ա. Դիստերվերգ, Կ.Դ.
Ուշինսկի): Հաջորդելիությունն ունի խո
րը փիլիսոփայական արմատներ: Այն
դիտարկել է Հեգելը` որպես կրկնակի
բացասման օրենքի կարևոր հատկանիշ,
որը պայմանավորում է բոլոր առարկա
ների զարգացումը:
Փիլիսոփայական սահմանումը նշում
է հաջորդելիության լայն գործառույթնե
րը, որոնցից է համամարդկային փորձի և
մարդկության կուտակած գիտելիքների
փոխանցումը: Իրականության վերաբե
րյալ օբյեկտիվ գիտելիքների մշակումը,
տեսական համակարգումն ու փոխան
ցումը հաջորդելիության ընդհանուր գոր
ծառույթը բարձրացնում են գիտական
մակարդակի վրա: Գիտական տեսու
թյան զարգացումը հնարավոր է միայն
ժխտվող գիտելիքի բովանդակության
մեջ դրականի պահպանման և նորի մեջ
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ներառման դեպքում: Այսինքն` հաջորդելիության մեկնաբանումը գիտական տեսանկյունից իր ծավալով ավելի նեղ է,
քան փիլիսոփայական` հաշվի առնելով,
որ փիլիսոփայությունը է բոլոր գիտությունների «մայրն է»: Այսպիսով՝ հաջորդելիության գիտական և փիլիսոփայական սահմանումները հարաբերվում են՝
որպես տեսակը սեռին: Պատկերելով Էյլեր-Վիեննի օղակներով` կունենանք

գիտական

Գծապատկեր 1.
Ընդհանուր գիտական տեսանկյունից հաջորդելիություն հասկացության
ամբողջական մեկնաբանման առաջին
փորձերը կատարվել են 17-րդ դարում:
Դրանք պատկանում են Յ. Ա. Կոմենսկուն: Գիտելիքը զարգանում է շարժման մեջ, մի վիճակից անցնելով մյուսին`
դառնում համընդհանուր: Մի տեսություն
հերքվում է մյուսով, բացահայտվում են
փոփոխման օրենքներն ու կապերը` որպես նրա մի վիճակի հերքում հաջորդով: Ժխտվող վիճակը չի նետվում,
այլ` պահվում է ձևափոխված տեսքով:
Իրականությունն անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ոչ թե ստատիկայում, այլ առաջին հերթին` դինամիկայում` շարժման և
զարգացման մեջ: Գիտական մակարդակում հաջորդելիության սկզբունքի գործառույթներից առաջին հերթին պետք
է նշել համակարգերի ստեղծումը: Համակարգերի զարգացման մեջ առկա է
պատմական հաջորդելիությունը: Համակարգային մոտեցումը դիտարկում է
ոչ այնքան օբյեկտի կառուցվածքը, նրա
ստատիկ վիճակը, որքան այլ օբյեկտի
հետ ունեցած կապն ու հաջորդելիությունը կամ էլ միևնույն օբյեկտի տարբեր վիճակների, որևէ օբյեկտի վերափոխումը

մեկ այլ` որակապես նրանից տարբերվող
օբյեկտի: Նոր համակարգը ստեղծում
ու ձևավորում է իր սեփական բաղադրիչները, որոնք պակասում էին նախկին գործառույթներն իրականացնելու և
նպատակներին հասնելու համար:
Հաջորդելիություն հասկացության
մեկնաբանումը մանկավարժության տեսանկյունից այդ ֆենոմենը բարձրացրեց
այլ մակարդակի վրա և պայմանավորեց
այդ սկզբունքի պատմա- տրամաբանական զարգացման երրորդ մակարդակը:
Մանկավարժական բառարանում տրված է հաջորդելիության հետևյալ սահմանումը. «Առարկայի ուսուցման տարբեր աստիճաններում նրա մասերի միջև
անհրաժեշտ կապերի և ճիշտ հարաբերակցության հաստատում: Հաջորդելիության հասկացության տակ հասկանում
ենք նաև այն պահանջները, որոնք ներկայացվում են սովորողների գիտելիքներին և կարողություններին ուսուցման
յուրաքանչյուր փուլում, ինչպես նաև նոր
նյութի ուսուցման ձևերին, մեթոդներին
և հնարներին: Հաջորդելիությունը բնորոշ է միևնույն պետության կամ տարբեր
պետությունների հանրակրթական դպրոցների ուսումնական ծրագրերին, այն
ապահովում է զուգահեռ դասարանցիների գիտելիքների ծավալների հավասարեցում և ուսումը շարունակելու հավասար հնարավորություններ [2,624]:
Հաջորդելիության մանկավարժական
սահմանումը ներառվում է այդ սկզբունքի գիտական մեկնաբանության մեջ:
Նախ այն պատճառով, որ մանկավարժությունը ` որպես գիտություն, ընկած է
բոլոր գիտությունների բազմության մեջ:
Ինչպես նաև հաջորդելիության սկզբունքի գիտական առաջին գործառույթը` համակարգաստեղծը, վերաբերում է նաև
ուսուցման համակարգերին, որոնցում
գործում են համակարգերի գոյության
և զարգացման ընդհանուր օրենքները:
Այս դեպքում էլ հաջորդելիության մանկավարժական և գիտական սահմանումները հարաբերվում են որպես տեսակը
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սեռին: Այսպիսով՝ պատկերելով ԷյլերՎիեննի օղակներով` կունենանք.

մանկավար
ժական

Գծապատկեր 2.
 անկավարժական մակարդկում հա
Մ
ջորդելիությունը ուսումնասիրել են մի
շարք մանկավարժներ, գիտնականներ,
հոգեբաններ: Ուսուցման մեջ հաջորդե
լիության ապահովման առաջին լուրջ
փորձերը նույնպես կարելի է կապել
Յ.Ա. Կոմենսկու անվան հետ: Հեղինա
կի պնդմամբ` բոլոր պարապմունքնե
րը պետք է դա
սա
վոր
վեն այն
պես, որ
հաջորդը միշտ հենվի նախորդի վրա,
իսկ նախորդը միշտ ամրապնդվի հա
ջորդով: 19-րդ դարում Կ.Դ. Ուշինսկին
առաջիններից անդրադարձավ հին և
նոր գիտելիքների միջև անհրաժեշտ
կապերի հաստատման և գործնակա
նում հաջորդելիության խնդրի հետա
զոտման հարցերին:
Մեթոդական մակարդակում հաջոր
դելիության վերաբերյալ կատարված
հետ ազ ոտ ութ յունն եր ը կրկ ին ապա
ցուցում են հետազոտվող սկզբունքի
բազմարժեքությունն ու բազմիմաստու
թյունը: Չնայած նրան, որ ուսուցման
տարբեր առարկաներում հաջորդելի
ության կապերը բովանդակային և մե
թոդական առումներով ունեն որոշակի
առանձնահատկություններ, սակայն բո
լոր դասընթացներում էլ հաջորդելիու
թյունը ապահովում է նորի զարգացումը
հնի մեջ, էապես նոր որակների կառու
ցումը հնի դրականի պահպանմամբ:
Մեր աշխատանքում այն կդիտարկվի
միայն մաթեմատիկայի դասավանդման
մեթոդիկայի տեսանկյունից, երբ հա
ջորդելիությունը դրսևորվում է ուսում

նական նյութի, ուսուցման միջոցների և
կազմակերպման ձևերի համաձայնեց
ման մեջ: Հաջորդելիության մեկնաբան
ման մեթոդական մակարդակը ներառ
վում է մանկավարժական մակարդակի
մեջ, քանի որ հաջորդելիության կապե
րի իրագործումը մանկավարժության
մեջ ունի ավելի ընդհանուր բնույթ:

Մասնագիտա
կան

Գծապատկեր 3.
Մ աթ եմ ատ իկ այի դաս ավ անդմ ան`
նեղ մասն ագ իտ ակ ան տես անկ յու
նից, հաջորդելիությունը դիտարկվել է
բազմաթիվ մաթեմատիկոս- մանկա
վարժների կողմից: Այս մակարդակում
հաջորդելիության խնդիրը շոշափել է
մեթոդական մի շարք հարցեր. դպրո
ցի շրջանավարտի` բուհում սովորելու
մաթեմատիկական պատրաստվածու
թյան տեսանկյունից, մաթեմատիկական
պատրաստվածության տեսանկյունից
ուսանողի` ապագա մասնագիտությա
նը պատրաստ լինելը: Մաթեմատիկայի
ուսուցման գործընթացում հաջորդելի
ության հիմնախնդրին նվիրված հետա
զոտությունները առավելապես միա
կողմանի բնույթ են կրում.այս կամ այն
բովանդակային - մեթոդական գծերով,
ըստ ուսումնական նյութերի, որոնք ներ
կայացնում են դասընթացի մի մասը,
ուսուցման որոշակի աստիճանում: 90
- ական թվականների սկզբերին հրա
տարակվեց միջին մաթեմատիկական
կրթության չափորոշչի նախագիծ, որում
արտացոլում գտան սովորողների մա
թեմատիկական պատրաստվածությա
նը ներկայացվող պահանջները ուսուց
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ման երեք աստիճաններով՝ տարրական,
հիմնական և ավագ: Սակայն այդ նա
խագծում ևս համապատասխան ուշադ
րություն չի դարձվել մաթեմատիկայի
ուսուցման մեջ հաջորդելության կապե
րի զարգացմանը:
Այսպ իս ով՝ «հ աջ որդ ել իո ւթ յուն»
հասկացությանը նվիրված բոլոր աշխա
տություններն ուսումնասիրելով՝ մենք

կարողացանք հասկացության զարգա
ցումը ներկայացնել հիերարխիկ աս
տիճանների տեսքով՝ կախված տվյալ
բնագավառում հաջորդելիության դո
մինանտ գործառույթից:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
15.03.2015
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

СЕДА КОЧАРЯН
Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна,
кафедра методики преподавания математики, соискатель

В статье проанализированы все определения преемственности и толкование этого по
нятия разными авторами. Систематизированы различные определения преемственности и
представлено историко- логическое развитие понятия в виде иерархических ступений - фи
лософской, научной, педагогической, узко – педагогической(с точки зрения преподавания
математики). За основу классификации взята та функция преемственности, которая доми
нантна в данном случае.
Дата представления статьи: 15.03.2015

THE CLASSIFICATION DEFINITION OF SUCCESSION PRINCIPLES

SEDA KOCHARYAN
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan,
Chair of the Methods of Teaching Mathematics, Applicant

The article analyzes all the definitions of “Succession” and the interpretation of this concept
by different authors.
Various definitions of the concept “Succession” are systematized and historical-logical
development in hierarchical level is provided: philosophical, scientific, educational, pedagogical,
narrow pedagogical (from the point of view of teaching mathematics). As a basis of classification is
taken that function of succession, which is dominant in this case.
Article submission date: 15.03.2015
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՂՈՒՇՉՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, դասախոս,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր

ՍԵԴԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ

ՀԱՋՈՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է մանկավար
ժա
կան առու
մով շատ կար
ևոր թե
մային. քնն արկվ ած են հաջ որդ ե
լիո ւթ յան սկզբ ունք ի իրագ ործմ ան
հնարավորությունները բուհական ու
սուցման գործընթացում` մասնավորա
բար մանկավարժական պրակտիկայի
համակարգում: Հոդվածում առաջարկ
վում է մանկավարժական պրակտիկայի
անցկացման նոր մոդել, որում հաջոր
դելիության գործառույթները իրագործ
վում են մանկավարժական համալսա
րան – դպրոց համակարգում:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտ ութ յունն եր՝ հաջորդելիության
սկզբունք, մանկավարժական պրակտի
կա, ուսանող, մոդել, բուհական ուսու
ցում, գործառույթ:
«Բարձրագույն կրթության բնագա
վառում պրակտիկայի կազմակերպումը
շարունակում է մնալ որպես կրթական
համ ակ արգ ի «աք իլլ ես յան գարշ ա
պատ»,— իր ելույթում է նշել ՀՀ կրթու
թյան և գիտության նախարար Արմեն
Աշոտյանը 2013 թվականի հուլիս ամսին
ՀՊՄՀ -ում տեղի ունեցած միջազգային
գիտաժողովի բացման ժամանակ նվիր
ված «Ան ընդհ ատ (շար ուն ակ ակ ան)
պրակտ իկ այի արդ իակ ան աց ում ը և
կազմակերպման մեխանիզմների ներդ
րումը բարձրագույն մանկավարժական
կրթության համակարգում» թեմային [4]:
Բազմադարյա փորձ ու խորը ակունք

ներ ունեցող հայ մանկավարժության
անեզր տարածքի ամենաանմշակ հատ
վածը պատկանում է մանկավարժական
պրակտիկային: Ցավոք, այդ փաստը
նշում են ոչ միայն մանկավարժներ, այլև
ուսանողներ գիտափորձի շրջանակնե
րում անցկացված հարցումների ժամա
նակ: Հարցման թերթիկները համացան
ցով ուղարկվել են մանկավարժական
համալսարանի ինչպես ներկա, այնպես
էլ նախկին ուսանողներին: Հարցմանը
մասնակցել է 86 մարդ:
Մ անկ ավ արժ ակ ան պրակտ իկ ան
որակյալ մասնագետ պատրաստելու
հիմնաքարն է: Այսօրվա մանկավարժին
ներկ այ ացվող պահ անջն երն էապ ես
տարբերվում են նրանցից, որոնք ներ
կա
յաց
վում էին տասը, նույ
նիսկ հինգ
տարի առաջ: Արդի հասարակությունը
պահանջ է ներկայացրել վերանայելու
կրթական համակարգը՝ կրթական մի
ասնական դաշտ ինտեգրելով ուսուց
ման բովանդակությունը, ուսուցման
մեթոդներն ու ձևերը, և առհասարակ
բոլոր այն բաղադրիչները, որոնց շնոր
հիվ կկերտվի մեր ժամանակների կիրթ
անձնավորությունը: Մեր հանրապետու
թյունում տարիներ շարունակ մանկա
վարժական պրակտիկայի անցկացման
կարգը և եղանակը գրեթե անփոփոխ
էին: Դա լուրջ խն
դիր էր, հաշ
վի առ
նելով այն փաստը, որ հարցված ուսա
նողների մոտ 37 % (31 հոգի) կարծիքով՝
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մանկավարժական պրակտիկայի ան
ցկացումը կրում է ձևական բնույթ և չի
ծառայում իր նպատակին: Մանկավար
ժական պրակտիկան, ըստ ուսումնական
պլանի, օրինակ՝ մանկավարժական հա
մալսարանի ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի
և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում նա
խատեսվում էր երրորդ կուրսի երկրորդ
կիսամյակում (առկա ուսուցմամբ չորս
շաբաթ) և հինգերորդ կուրսի երկրորդ
կիսամյակում (հեռակա ուսուցմամբ չորս
շաբաթ): Երրորդ կուրսի ուսանողը, ով
նոր-նոր է ծանոթանում մանկավար
ժության «գաղտնիքներին», լիարժեք չի
տիրապետում այնպիսի առարկաների,
ինչպիսիք են մանկավարժական վար
պետությունը, մանկավարժական հա
ղորդակցումը և նման այլ առարկաներ,
մտնում էր դասարան և որպես ուսուցիչ
ներկայանում ամբողջ դասարանին: Ու
սուցիչը սխալվելու իրավունք չունի, մի
աժամանակ բնական է , որ մանկավար
ժական փորձ չունեցող ուսանողը և´
անվստահ կարող է լինել, և´ շփոթված
(հարցվածների 54%): Չի բացառվում
նաև, որ ուսանողը չցանկանա երկրորդ
անգամ դասարան մտնել: Դա իրոք
խնդիր էր՝ հաշվի առնելով ուսանողի
արդեն իսկ ընտրած ապագա մասնա
գիտությունը և երեք տարվա ուսումնա
ռության փաստը: Փաստորեն՝ մանկա
վարժական պրակտիկայում իրեն վատ
դրսևորած ուսանողը կամ կհեռացվի
համալսարանից (ինքնակամ կհեռանա),
կամ կհրաժարվի հետագայում մանկա
վարժ աշխատելուց, կամ էլ կստանձնի
իր համար ոչ այնքան «հաճելի» ուսուց
չի պաշտոնը: Երեք տարբերակներն էլ
անցանկալի են ինչպես բուհի, այնպես
էլ դպրոցի համար : Անհրաժեշտություն
առաջացավ լուրջ վերանայելու մանկա
վարժական պրակտիկայի անցկացման
ժամանակացույցը և ձևերը: Ապագա ու
սուցչի մասնագիտական կարողություն
ների ձևավորման արդյունավետության
բարձրացման նպատակով մանկավար
ժական համալսարանը , համագործակ

ցելով Ֆինլանդիայի Օուլուի համալսա
րանի հետ, մշակել է մանկավարժական
պրակտիկայի հայեցակարգ և կազմա
կերպման նոր մոդել, որն էլ ներդրվել է
ուսումնական համակարգում: Մենք ող
ջունում ենք համալսարանի այս բարեփո
խումը և կարծում, որ այն առաջին լուրջ
քայլն է դեպի արդյունավետ և շարունա
կական մանկավարժական պրակտիկա:
Մ անկ ավ արժ ակ ան պրակտ իկ այի
արդիականացման խնդիրը դիտարկենք
համամանկավարժական մի սկզբուն
քի տեսանկյունից, որը համեմատաբար
վերջերս համալրեց մանկավարժական
սկզբունքների շարքը, և որի անվանու
մը նույնիսկ բացակայում է հայկական
բառարաններում: Դա հաջորդելիության
սկզբունքն է: Հաջորդելիությունը կապ է
զարգացման գործընթացի երևույթների
միջև, երբ նորը, փոխարինելով հնին, իր
մեջ պահպանում է հնի առանձին տար
րեր [3, 13]: Յուրաքանչյուր նոր որակ չի
կարող ստեղծվել դատարկ տեղում,
առաջանալ ոչնչից: Հաջորդելիությունն
առաջընթաց զարգացման անհրաժեշտ
պայմանն է: Ուսուցման գործընթա
ցում հաջորդելիությունն ուսումնական
նոր նյութի և յուրացվածի փոխադարձ
կապն է, որտեղ նորն ամրապնդվում է,
իսկ հինը կիրառություն է գտնում նոր
պայմաններում: Հաջորդելիությունը ու
սուցման տարբեր փուլերի կամ աստի
ճանների կապն է, զարգացման նոր ու
հին գործընթացների օբյեկտիվ և ան
հրաժեշտ կապը [2, 15-16]: Գոյություն ու
նեն հաջորդելիություն հասկացության
տասն յակ ից ավել ի սահման ումն եր,
որոնցից յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկ
նաբանում հաջորդելիության իմաստն
ու նշանակությունը: Հաջորդելիության
ուսումնասիրմամբ զբաղվել են բազ
մաթիվ փիլիսոփաներ, գիտնականներ,
մանկավարժներ և հոգեբաններ: Նրան
ցից ոմանք ուսումնասիրել են տարբեր
երևույթների հաջորդելիության հարցը,
մյուսները՝ ուսումնական առարկաների
հաջորդելիությունը, երրորդները՝ միև
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նույն առարկայի տարբեր թեմաների, հա
ջորդները՝ ուսուցման տարբեր փուլերի
հաջորդելիությունը: Ուսանողի ուսում
նական գործունեության ձևավորման
հաջորդելիության տակ մենք հասկանում
ենք անընդհատություն, հաջորդություն,
դրդ ապ ատճ առն եր ի համ ակ արգվ ած
զարգացում, ուսումնա- դաստիարակ
չական գործընթացի յուրաքանչյուր փու
լում գիտելիքների և գործունեության նոր
ձևերի ձեռք բերում: Զարգացման յուրա
քանչյուր փուլում փոխվում է ուսանողի
գործունեության տեսակը: Հարցվածների
54%–ը նշում է, որ միայն երրորդ կուր
սի վերջին կիսամյակում հասկացավ, որ
ընտրած մասնագիտությունը «իրենն է»:
Փաստորեն՝ առկա է մոտիվացիայի թու
լացում կամ շեղում: Ընդունվելով բուհ՝
ուսանողներից շատերն ունեն մի նպա
տակ՝ ստանալ լավ կրթություն, դառնալ
լավ մանկավարժ. տարիների ընթաց
քում այդ նպատակները փոխվում են:
Դա էլ վկայում է հարցվածների 43%–ը,
որոնք չեն աշխատում իրենց մասնագի
տությամբ: Ուսանողների մոտիվացիայի
շեղման պատճառ կարող է հանդիսա
նալ մանկավարժական պրակտիկայի՝
երրորդ կուրսում (մեր կարծիքով՝ ուշա
ցած) կազմակերպման փաստը և կազ
մակերպման հնացած ու միատիպ եղա
նակները: Մեր հիմնական խնդիրներից
է՝ դիտարկել ուսուցման յուրաքանչյուր
փուլում ուսուցման նպատակների հա
ջորդելիությունը: Մեր կարծիքով՝ ման
կավ արժ ակ ան պրակտ իկ այի ճիշտ
կազմակերպումը կլուծի նպատակների
հաջորդելիության հարցը, կուժեղացնի
ուսանողների մոտիվացիան, վերջապես
սերը դեպի ընտրած մասնագիտությունը:
Հաջորդելիության ուսումնասիրված
լինելու հանգամանքը դեռևս լիարժեք չի
բացահայտում այս ֆենոմենի էությունն
ու հնարավորությունները, առավել ևս
հայ մանկավարժության մեջ, որտեղ
այն համարյա ուսումնասիրված չէ: Մենք
փորձել ենք մանկավարժական պրակ
տիկայի հիմնաքար դարձնել հաջորդե

լիության սկզբունքը և մեզ իրավունք
ենք վերապահել առաջարկելու մանկա
վարժական պրակտիկայի կազմակերպ
ման մի ձևաչափ: Մեր մոդելավորման
օբյեկտն է մանկավարժական բուհի ու
սանողի ուսումնական գործունեության
ձևավորման հաջորդելիությունը ման
կավարժական պրակտիկայի ժամա
նակ: Որպես միջոց՝ ուսուցիչ- աշակերտ
հարաբերության նմանակը: Ձևաչափի
կառուցման հիմքում ընկած են այն պայ
մանները, որոնք ապահովում են հաջոր
դելիությունը մանկավարժական պրակ
տիկայի ժամանակ:
Նախ, վերանայելով պրակտիկայի
անցկացման ժամանակացույցը, նշենք,
որ լիովին համաձայն ենք Ուկրաինայի
բարձրագույն մանկավարժական ու
սումն ակ ան հաստ ատ ութ յունն եր ում
մանկավարժական պրակտիկան առա
ջին կուրսից սկսելու կարգի հետ: Այնու
հետև, ներկայանալով միանգամից ամ
բողջ դասարանին, անփորձ ուսանողը
կարող է ,մեղմ ասած, «չընդունվել» նրա
կողմից , ինչը ճակատագրական կարող
է լինել նրա մասնագիտության համար:
Այդ պատճառով՝ մենք առաջարկում ենք
մանկավարժական պրակտիկայի ան
ցկացման հետևյալ ձևաչափը. առաջին
կուրսի յուրաքանչյուր ուսանողին «կցել»
մեկ աշակերտ ընթացիկ նյութի յուրա
ցումը ղեկավարելու համար: Ուսանողը
կդառնա աշակերտի՝ այսպես կոչված
ղեկավարը և, օգնելով նրան ընկալել
նոր նյութը, ինքը կվերհիշի անցածը,
կգտնի նյութը ճիշտ տեղ հասցնելու նո
րանոր ուղիներ` իր ունեցած գիտելիք
ները կկիրառի նոր պայմաններում, սա
կայն այս ամենը ուսանողը ինքնագլուխ
չի ծավալում, այլ համալսարանի իր
դասախոս- ղեկավարի և տվյալ դասա
րանում տվյալ առարկան դասավանդող
ուսուցչի աչալուրջ հսկողության ներքո:
Մանկավարժական պրակտիկայի նա
խօրեին կոնֆերանսի շրջանակներում
կարևոր է դասախոս–ղեկավարի և դպ
րոցի ուսուցչի միասնական գործունեու
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թյունը, մի շարք խնդիրների լուծումը,
այնպիսիք, ինչպիսիք են. որ ուսանողի
ինչ աշա
կերտ պետք է կցել՝ ել
նե
լով
թե՛ ուսանողի, թե՛ աշակերտի հոգե
բանական, իմացական և անհատական
առանձնահատկություններից: Ցանկալի
է նաև համաձայնեցնել ուսանողի ՝ բու
հական և աշակերտի՝ դպրոցում տվյալ
պահին յուրացվող նյութերը, որպեսզի
ուսանողը կարողանա նկատել առար
կայի դպրոցական մակարդակի զար
գացումը բարձրագույնի տեսանկյունից,
և հակառակը, տեսնի բուհական դասըն
թացի տարրական դրսևորումները դպ
րոցում:
Առ աջ արկ ած ձևաչափը տես ա
կան որ են հնար ավ որ ութ յուն է տա
լիս բարձրացնելու մանկավարժական
պրակտիկայի կազմակերպման արդյու
նավետությունը հաջորդելիության սկզ
բունքի ընդգծման և հաջորդելիության
գործառույթների իրագործման պայման
ներում:Դա են վկայում մոդելի առավե
լությունները.
Ուսանողի սովորելու և դասավան
դելու փուլերը զուգահեռ են ընթանում.
նրանց կապող օղակն էլ հաջորդելիու
թյունն է:
Ուսանողը հնարավորություն ունի ամ
րապնդելու նոր նյութը, իսկ հինը կիրա
ռություն է գտնում նոր պայմաններում:
Ապահովվում է հաջորդելիության
սկզբունքի իրագործումը բուհ- դպրոց
համակարգում ուսանող- աշակերտ հա
մագործակցության շնորհիվ:
Որպես ղեկավար հանդես գալով՝
ուսանողը առաջին քայլերն է անում որ
պես ուսուցիչ- ղեկավար և դասի կա
ռավարիչ:
Անմիջական շփում ունենալով աշա
կերտի հետ՝ ուսանողը կարող է սեր
արթնացնել դեպի մանկավարժի մաս
նագիտությունը, այսինքն՝ որոշ չափով
լուծել նաև մասնագիտական կողմնո
րոշման խնդիրը:
Իրագործվում է և´ ներքին, և´ ար
տաք ին հաջ որդ ել իո ւթ յուն ը. ներք ին

հաջորդելիության իրագործումը պայ
մանավորված է մոտիվացիոն- նպա
տակային բաղադրիչով, իսկ արտաքին
հաջորդելիության իրագործումը՝ կազ
մակ երպչ ամեթ ոդ ակ ան բաղ ադր իչ ի
առկայությամբ:
Այս ձևաչափի դեպք ում ուս ան ո
ղը հանդես է գալիս որպես ուսուցման
կրկնակի սուբյեկտ մի դեպքում դասա
խոս- ուսանող, մյուս դեպքում ուսա
նող-աշ ակ երտ փոխհ ար աբ եր ութ յան
ժամանակ: Երկու դեպքում էլ ուսուցա
նողն ու ուսուցանվողը ձևավորվում և
զարգանում են համատեղ գործունեու
թյան արդյունքում: Դասախոսի և ուսա
նողի համագործակցության ձևերի վե
րակառուցումը՝ կապված երկուսի անձի
դիրքորաշումների փոփոխութան հետ,
ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում բե
րում է ուսուցման սուբյեկտի հնարավոր
փոփոխմանը:
Մանկավարժական պրակտիկայում
հաջորդելիության գործառույթը կախ
ված է նրանից, թե որ խնդրի լուծումն
է առաջնային մեզ համար: Առաջնային
է ուսուցման այս և յուրաքանչյուր հա
ջորդ փուլում ուսուցման նպատակների
հաջորդելիության ապահովման խնդի
րը: Առաջարկած ձևաչափը իրականաց
նում է հաջորդելիության հետևյալ գոր
ծառույթները՝
•
ինտեգրացնող ՝ ուսանողի գի
տելիքների, կարողությունների և հմ
տությունների արդիականացում և հա
մակարգում.
•
կոորդ ին ացն ող գործ առ ույթ ը
պայմանավորված է միևնույն դասըն
թացը վարող ուսուցչի և դասախոսի
համագործակցությամբ.
•
համատեղ և միասնական գոր
ծունեության արդյունքում գնահատվում
են միաժամանակ և´ աշակերտը և´ ու
սանողը (իրականացվում է ստուգիչ
գործառույթը):
Աշակերտը ձեռք է բերում նոր գիտե
լիքներ, իսկ ուսանողը հնարավորություն է
ունենում վերհիշելու իր ունեցածները, կի

321

րառելու դրանք նոր պայմաններում.իրա
կանացվում է կրթական գործառույթը:
Հ աջ որդ ել իո ւթ յան դաստ իար ակ
չական գործառույթը արտահայտվում
է անձի մասնագիտական որակների
ձևավորման մեջ,նրա արժեքային հա
մակարգի և մոտիվացիոն գործողու
թյունների կատարման մեջ, անձի մաս
նագիտական կայացման մեջ:
Զարգացնող գործառույթ. զարգանում
են թե´ աշակերտի, թե´ ուսանողի մտա
ծողությումը, խոսքը, ունակությունները:

Այսպիսով՝ հաջորդելիությունը ու
նիվերսալ սկզբունք է՝ բնորոշ մանկա
վարժական ցանկացած երևույթի, այդ
թվում նաև՝ մանկավարժական պրակ
տիկային: Մանկավարժական պրակտի
կայի կազմակերպման հիմքում պետք է
դնել հաջորդելիության սկզբունքը, որ
պես ուսանողի մոտիվացիայի անշեղու
թյունն ապահովող գործոն:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.

Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխա
նիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Միջազ
գային գիտաժողով, Երևան, 2013:
Б
 аллер Э. А., Преемственность в развитии культуры, Москва, 1967, 254
Н
 ешков К.И. , Некоторые вопросы преемственности при обучении математике, ,, Преемствен
ность в обучении математике’’, сост. А. М. Пышкало, Москва, Просвещение, 1978
armspu.am, 01.07.2013

ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

АЛЕКСАНДР ГУЩЯН
Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна,
кафедра методики преподавания математики, кандидат педагогических наук, профессор,

СЕДА КОЧАРЯН
Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна,
кафедра методики преподавания математики, соискатель

В работе рассматривается вопрос реализации принципа преемственности в учебной де
ятельности. В частности, рассматриваются особенности реализации принципа преемствен
ности в системе педагогической практики. В статье предлагается новая модель проведе
ния  педагогической практики  на первом курсе университета,которая реализует функции
преемственности в системе педагогический университет-школа.Предлагаемая модель теоре
тически повышает эффективность проведения педагогической практики.
Дата представления статьи: 15.03.2015

322

THE PRINCIPLE OF SUCCESSION IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL PRACTICE

ALEXANDER GHUSHCHYAN
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
Chair of the Methods of Teaching Mathematics, Lecturer
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor

SEDA KOCHARYAN
Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan
Chair of the Methods of Teaching Mathematics, Applicant

The article discusses the realization of the principle of continuity in the educational activity
Particularly it considers the features of realization of succession principle in the system of
pedagogical practice.
The article suggests a new model of pedagogical practice in the first year of university, which
implements the functions of succession in pedagogical practice-- university-school.
Theoretically the suggested model increases the efficiency of the pedagogical practice.
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The Indirect Influence of Business Regulations on Corruption
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.

Source:EnterpriseSurveys2013;WordBank
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TABLE 1

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.
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Как предпринимательство, так и коррупция являтся важными факторами на пути ос
нования конкурентоспособной экономической политики страны. Поэтому во всем мире пос
тоянно осуществляются програмные и нормативно-правовые реформы в целях развития
предпринимательской среды. Однако же, как показывает проведенный анализ, параллельно
реформам в развивающихся странах, например таких, как Республика Армения залог успеха
лежит в управлении уровнем и распространением коррупции и бюрократии, а также в сти
мулировании реальной конкуренции в экономике.
Дата представления статьи: 19.02.2015

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՎՐԱ

ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դասախոս, տնտեսագիտության թեկնածու

Ե՛վ ձեռնարկատիրությունը, և՛ կոռուպցիան կարևոր գործոններ են երկրի մրցունակ
տնտեսական ռազմավարության ձևավորման ճանապարհին։ Ուստի ողջ աշխարհում ձեռ
նարկատիրական միջավայրի բարելավման նպատակով պարբերաբար իրականացվում
են ինչպես նախագծային, այնպես էլ նորմատիվաիրավական կարգավորումների բարե
փոխումներ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս իրականացված վերլուծությունը,
միևնույն ժամանակ զարգացող երկրների համար, ինչպիսին օրինակ՝ Հայաստանի Հան
րապետությունն է, հաջողության գրավական կարող է հանդիսանալ բյուրոկրատիայի և
կոռուպցիայի սփռվածության աստիճանի կառավարումը, ինչպես նաև՝ ողջ տնտեսության
մասշտաբով իրական մրցակցության խթանումը։
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվ՝ 19.02.2015
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ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՎՐԱ
ԱԶԴԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄՂԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴ
Կարծիքի ձևավորման հիմնական
ինստիտուտները` զանգվածային լրատ
վության միջոցները, առանձնահատուկ
տեղ են հատկացնում գովազդին: Գո
վազդային տեխնոլոգիաներն, ազդելով
հանրային կարծիքի ձևավորման վրա,
հասարակությանը մղում են որոշակի
գործողությունների:
Գովազդի հիմնական նպատակը
մարդկանց ապրանք վաճառելն է, բայց
այն հիմնվում է տվյալ հասարակության
մշակութային արժեքների վրա, երբ գո
վազդային ուղերձը կուլտիվացնում է
առկա որոշակի արժեքներ և հարցա
կա
նի տակ է դնում մյուս
նե
րը` որ
դեգ
րելով գոյություն ունեցող կենսաոճն ու
աշխարհայացքը։ Հաճախ գովազդը ոչ
թե մեզ առաջարկում է գնել ապրանքը,
այլև փորձում է փոխանցել որոշակի հա
մոզմունքներ` ապակոդավորելով դրանց
լեզվական և պատկերային նշանները:
Գովազդում տեղեկատվությունը ներկա
յացվում է գրավիչ ու յուրահատուկ ձևով,
խոսքը հակիրճ է, պատկերավոր, հաճախ`
հումորային և կարող է ունենալ գունային,
ձայնային և պատկերային ձևավորում:
Հանգուցային բա
ռեր և արտահայ
տություններ՝ գովազդ, հանրային կարծիք,
գովազդային տեխնոլոգիաներ, Զանգվա
ծային լրատվության միջոցներ, տեղեկատ
վություն, ներազդման հնարքներ, գովազ
դի տեսակներ, սպառողական վարքագիծ,
հաղորդակցական գործընթաց:
«Գովազդ» հասկացությունը ծագել

է ֆրանսերեն «reclame» բառից: Գովազ
դը նպատակ ունի տարբեր միջոցներով
տեղեկացնելու սպառողներին նոր ապ
րանքների և ծառայությունների, ինչպես
նաև դրանց սպառողական հատկու
թյունների մասին:
Համեմատական հետազոտություն
ները թույլ են տալիս արձանագրել գո
վազդի տարբեր ձևաչափերի հետևյալ
պատմական հերթականությունը արևմ
տյան հասարակություններում։ Առաջի
նը` «արտադրանք-տեղեկատվությունն
(product-information) է, որը գո
վազ
դի
նախ
նա
կան ձևն է և բնո
րոշ էր 19-րդ
դարավերջին և 20-րդ դարասկզբին1։
Գովազդի հնագույն տեսակներից են
համարվում եգիպտական պապիրուսնե
րը, որոնք փարավոններն օգտագործում
էին որպես հայտարարության տախ
տակներ՝ տեղեկացնելով ստրուկների
առքուվաճառքի մասին: Այսօր Անգլի
այի թանգարաններից մեկում պահպան
վում է մի պապիրուս, որի վրա գրված
է. «Վաճառվում է ստրուկ՝ քչախոս է, չի
հոգնում, շատ է աշխատում»:2
Պատկերային տեխնոլոգիաների զար
գացումը և տարածումը հանգեցնում է
երկրորդ ձևաչափին՝ «արտադրանքպատկեր (product-image, 1920-1940-ական
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/
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ներ)։ Երրորդ ձևաչափն ընդգրկում է
1950-1960-ականները՝ «անձնականացում
(personalization)։ Չորրորդը՝ «կենսաոճի
(lifestyle) ձևա
չափն է, որի տա
րած
ման
շրջանը 1970-1980-ականներն էին։
Գովազդը կազմակերպության հա
ղորդակցական գործընթացի բաղկա
ցու
ցիչ մաս է և կար
գա
վո
րում է ապ
րանքն եր ի իրացմ ան գործ ընթ աց ը:
Գովազդը չի պարտադրում գնել այդ
արտադրանքը: Երբեմն այն միայն հի
շեցնում է տվյալ ապրանքի ապրանքա
նիշը կամ ապրանքի (ծառայության) ան
վանումը՝ հնարավորություն ընձեռելով
սպառողնին կատարելու ընտրություն:
Ժամանակակից տեղեկատվական հա
գեցվածության պայմաններում յուրաքան
չյուր հա
սուն մար
դու օրա
կան բա
ժին է
ընկնում 20.000 պատառիկ տեղեկատվու
թյուն ավելի շատ, քան տասը տարի առաջ:
Ամենալայն սահմանմամբ գովազդն
ապրանքի, ծառայության, գաղափարի
մասին տեղեկատվության ոչ անհատա
կան, նպատակաուղղված փոխանցումն է
հասարակությանը տարբեր հաղորդակ
ցական միջոցների (ԶԼՄ, տրանսպոր
տային միջոցներ, ցուցանակ, ինտերնետ)
օգնությամբ, որոնց տեղի և ժամանակի
համար պատվիրատուն վճարում է:
Գովազդի դասակարգման յոթ սկզ
բունք գոյություն ունի՝
1. Ըստ թիրախ խմբերի` գովազդ
ստեղծողները լավ գիտեն, որ գովազդի
արդյունավետությունն ավելի բարձր է,
երբ այն ուղղված է պոտենցիալ գնորդ
ներին, այլ ոչ թե ամբողջ բնակչությանը:
Հիմնական թիրախ խմբերը երկուսն են՝
սպառողական և գործարքային: Առաջի
նը ուղղված է վերջնական սպառողնե
րին, մինչդեռ երկրորդի թիրախ խումբը
կարող է լինել վերավաճառող, մեծա
ծախ գնում իրականացնող: Գոյություն
ունի չորս գործարքային գովազդ՝ ար
դյուն աբ եր ակ ան, մասն ագ իտ ակ ան,
գյուղատնտեսական և արտադրական:
2. Ըստ տարածական ընդգրկման՝
ա) համաշխարհային (օր.՝ Կոկա-Կո

լայի գովազդը հասանելի է ամբողջ աշ
խարհում):
բ) հա
մազ
գային, որն ուղղ
ված է
տվյալ երկրում ազգային որևէ արտադ
րանքի գովազդմանը (օր.` GrandTobacco
ծխախոտի գովազդը ՀՀ-ում):
գ)տարածաշրջանային, որն ընգրկում
է որոշակի տարածք տվյալ երկրում (օր.՝
որևէ անշարժ գույքի գործակալության
գովազդ, որն զբաղվում է միայն տվյալ
տարածաշրջանի անշարժ գույքի առու
վաճառքով):
դ) տեղական, եթե համազգային և
տարածաշրջանային գովազդը կենտրո
նացված է ապրանքների և ծառայություն
ների առավելությունների, հատկանիշ
ների վրա, ապա տեղական գովազդում
նշվում են ապրանքների և ծառայություն
ների իրացման վայրը, գները և այլն:
3. Ըստ հաղորդակցման միջոցնե
րի` գովազդի միջոցներն այն «վճարովի
միջնորդներն» են, որոնց օգնությամբ հա
ղորդագրությունը հասցվում է լայն հան
րույթին: Այսպես, օրինակ՝ կարող է լինել
թերթի, ռադիոյի, հեռուստատեսային,
տպագիր և էլեկտրոնային վահանակնե
րի, հասարակական տրանսպորտի, հա
մացանցային, լուսագրային գովազդ:
4. Ըստ գործառույթների և նպա
տակների՝
ա) ապրանքային և ոչ ապրանքային,
եթե գովազդվում է անմիջապես ապրանք
կամ ծառայություն (օրինակ` «Անի» պաղ
պաղակ կամ «Ֆորսաժ» տաքսի ծառայու
թյուն), ապա այդպիսի գովազդն ապրան
քային է, իսկ երբ գովազդն ուղղված է
տվյալ կազմակերպության, ընկերության
գաղափարախոսության տարածմանը,
հեղինակության ու վստահության ձեռք
բերմանը, ապա այն ոչ ապրանքային է:
բ) կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն. կոմեր
ցիոն գովազդը քարոզում է գնել ապ
րանք կամ օգտվել ծառայությունից, իսկ
ոչ կոմերցիոն գովազդը ֆինանսավոր
վում է բարեգործական, հասարակա
կան, կրոնական և քաղաքական կազ
մակերպությունների կողմից:
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5. Ըստ նպատակների կարելի է
առանձնացնել խթանող, տեղեկացնող,
համեմատող, հիշեցնող, ներշնչող, իմի
ջաստեղծ գովազդ:
6. Ըստ ազդման միջոցների գո
վազդը լինում է ռացիոնալ և էմոցիոնալ:
Ռացիոնալ գովազդը տեղեկացնում է,
բերում է փաստարկներ, դիմում է մարդ
կանց բանականությանը, մինչդեռ էմոցի
ոնալ գովազդն ազդում է մարդու հուզա
կան ներաշխարհի, զգացմունքների վրա:
7. «Այլ ընտր անք ային գով ազդ»
հասկացությունը ենթադրում է այն, որ
յուրաքանչյուրի ձեռքում կամ զգեստա
պահարանում կա մեկ իր, որի վրա կա
խորհրդանիշ, կարգախոս կամ էլ ընկե
րության անվանումը: Այսպիսի գովազդն
ազդում է մարդու ենթագիտակցության
վրա, և գովազդի այս ձևը համարվում
է արդյունավետ մեթոդներից մեկը: Օրի
նակ`սրճարաններում անձեռոցիկիների,
մոխրամանների, բաժակների վրա առ
կա գովազդը մարդը կարող է չնկա
տել, բայց ենթագիտակցության մեջ այն
տպավորվում է:
Արտաքին գովազդի յուրահատկու
թյունն այն է, որ չի տարածվում ԶԼՄ-ով.
ըստ ընդունված չափերի` այն տեղա
կայվում է ճանապարհի որոշակի հատ
վածներում` ամենաարդյունավետ ներ
գործությունն ունենալով դիտողի վրա:
Արտաքին գովազդը տեղաբաշխվում է
բնակավայրերում պլակատների, ազ
դագրերի, հայտարարությունների, վա
հանակների, լուսատախտակների և այլ
տեխնիկական միջոցներով1։
Սոցիալական գովազդը բնակչու
թյան առողջության և առողջապահու
թյան, բնության պահպանության, սոցի
ալական պաշտպանության հարցերով
ազգային շահեր ներկայացնող և առևտ
րային բնույթ չկրող գովազդի տեսակ է2:
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներով
1
Գովազդի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 11.
Արտաքին գովազդ , ընդունվել է 30.04.1996:
2 Տե՛ս նույն տեղում՝ հոդված 13:

հեռարձակվող գովազդի համար բնո
րոշիչ է հետևյալ դասակարգումը.
•
նկարագրական, երբ ցույց է տր
վում ապրանքը տարբեր կողմերից (հե
ռուստատեսություն) կամ պարզապես
այն բնութագրվում է (ռադիո),
•
զգայական, որոնք բնորոշ են յու
րահատուկ ապրանքներին (օրինակ՝ օծա
նելիքներ, հրուշակեղեն, զարդեղեն), սո
վորաբար ուղեկցվում են երաժշտությամբ,
•
պարադոքսալ, երբ հակադրու
թյուն է ստեղծվում երկու ապրաքատե
սակների միջև, օրինակ` սկզբից ցույց է
տրվում, թե ինչ ազդեցություն է գործել
սովորաբար գործածվող լվացքի փո
շին և ապա` գովազդվող լվացքի փոշու
կախարդական ներգործությունը՝ կա
տարյալ մաքրություն և ձյունաճերմակ
սպիտակություն,
•
անիմացիոն, որը նա
խա
տես
ված է երեխաների համար, գլխավոր
կերպարներն ընտրված են հեքիաթից
կամ մուլտֆիլմից, կամ ստեղծվում են
նոր կերպարներ (օրինակ՝ «Բարնի» թխ
վածքաբլիթի գովազդը),
•
գրաֆիկական, որն ստեղծվում
է հատուկ գրաֆիկների, գծագրերի մի
ջոցով (օրինակ՝ «Colgate» ատամի մա
ծուկի հեռուստագովազդը):
Ամբողջացնելով՝ կարող ենք ասել,
որ «գովազդ» հասկացությունը ենթադ
րում է ապրանքների, ծառայություննե
րի և դրանք արտադրողների, առաջար
կողների մասին նպատակաուղղված,
վճարովի տեղեկություն զանգվածային
լրատվության միջոցներով:
Գ ով ազդ ի դաս ակ արգ ումն իրա
կանացվում է՝ հիմք ընդունելով նրա
հատկանիշներից որևէ մեկը: Ըստ այդմ՝
խմբավորելով գովազդի տեսակները՝
արձանագրում ենք, որ գովազդի զար
գացման արդի տեմպերը աճման մի
տում ունեն:
Գովազդը ներազդում է սպառողի
վարքագծի վրա:
«Սպառողական վարքագիծ» ասե
լով՝ հասկանում ենք այն ակտիվությու
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նը, որը մարդիկ ցուցաբերում են իրենց
պահանջմունքները և ցանկությունները
բավարարող ապրանքներ և ծառայու
թյուններ փնտրելու, ընտրելու, գնելու,
օգտագործելու կամ օգտվելու, դրանք
գնահատելու կամ մերժելու ժամանակ:
Գովազդը լինում է հինգ տեսակի.
•
առաջնային, երբ շուկա են ներ
մուծվում նոր ապրանքներ կամ ծառա
յություններ կամ տեղեկացվում է նոր
ֆիրմայի գործունեության մասին.
•
մրցակցային, երբ ընդհանուր
զանգվածից առանձնացվում է ապրանք
կամ ծառայություն կամ ընկերություն`
իրացման ծավալների ընդլայնման համար.
•
հիշեցնող, երբ հիշեցվում է ար
դեն գովազդված ապրանքի մասին` նրա
պահանջարկը ապահովելու համար:
Հասարակական, որը ընկերության կամ
նրա ապրանքների և ծառայությունների
հեղինակային գովազդն է, որը չի վճար
վում հենց այդ ընկերության կողմից:
Ներկորպորատիվը գործում է յուրա
քանչյուր կազմակերպության ներսում,
ինչը կազմակերպության աշխատողնե
րի մոտ մրցակիցների նկատմամբ գե
րազանցության, հպարտության զգա
ցում է առաջացնում:1
Գովազդի նպատակները պետք է
սահմանված լինեն հստակ`
•
նոր ապրանքի իմիջի ստեղծում,
•
գոյություն ունեցող ապրանքի
իմիջի բարձրացում,
•
համոզելու միջոցով բացառել
այն, ինչ արգելում է այդ ապրանքի վա
ճառքը և այլն:
Մինչ գովազդային արշավ սկսելը
շուկայագետները իրականացնում են
շուկայի հատվածավորում, թիրախ խմ
բի հայտնաբերում, ապա ուսումնասի
րում են վերջիններիս պահանջմունքնե
րը, կարծրատիպերը և ակնկալիքները:
1. Գովազդում գոյություն ունի AIDA
1
Տե´ս
Мезенцев
Е.А.,
Реклама
в
коммуникационном процессе, Учебное пособие,
Омск: Изд-во ОмГТУ, http://www.aup.ru/books/m1105/:

մոդելը (անգլերեն` Attention, Interest,
Desire, Action բառերի հապավումն է,
որոնք համապատասխանաբար նշա
նակում են՝ ուշադրություն, հետաքրք
րություն, ցանկություն և գործողություն)
նկարագրում է այն փուլերը, որոնց մի
ջոցով պետք է անցնի սպառողը վաճա
ռողի ներգործությամբ: Այն ավելի շատ
վերաբերում է անհատական վաճառքին2:
2.
Էֆեկտն եր ի
հիեր արխ իա յի
ձևաչափը (Hierarchy of Effects Model)
մշակվել է Ռոբերտ Լավիջի և Գարի
Ստայների կողմից՝ գովազդի խնդիր
ների ճշգրտման նպատակով: Ձևաչափի
հիմնական գաղափարն այն է, որ գո
վազդի վերջնական արդյունքը կարող
է երևալ ազդման պահից որոշակի ժա
մանակ հետո: Գովազդը չի կարող դր
դել մարդկանց ակնթարթային գնումներ
կատարելու3:
3. Նոր ապրանքի ընդունման ձևաչափը
(Innovation Adoption Model) նկարագրում է
այն փուլերը, որոնցով անցնում է սպառո
ղը նոր ապ
րանք գնե
լիս: Անհ
րա
ժեշտ է
հետաքրքրություն առաջացնել տվյալ ապ
րանքի նկատմամբ և հնարավորություն
ընձեռել սպառողներին այն գնահատելու:
Գնահատման լավագույն միջոցն ապրան
քի անմիջական փորձարկումն է, որն իրա
կանացվում է տարբեր տեսակի ցուցադ
րական բնույթ կրող ծրագրերի միջոցով4:
4. Ինֆորմացիայի մշակման ձևաչափն
(Information Processing Model) առաջարկ
վել է Վի
լյամ Մակ Գո
ւայե
րի (William
McGuire) կողմից: Ըստ նրա պատկերաց
ման, համոզիչ հաղորդակցման (օրինակ,
գովազդի) ազդեցությունը մարդուն խն
դիրների հորձանուտ է հրավիրում: Այս
ձևաչափը շատ նման է էֆեկտների հիե
րարխիայի ձևաչափին, սակայն ունի մեկ
2 Ա. Շ. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա
խոսություններ, «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/MPHModules/SB/SB721-Models/SB721-Models4.html:
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յուրահատուկ օղակ՝ մտապահում1:
Գովազդի անհրաժեշտ բաղկացու
ցիչներն են.
•
գ
 ովազդատու
•
գ
 ովազդ իրականացնող
•
գ ով ազդ ի տար ածմ ան միջ ոց
(ԶԼՄ և այլն)
•
սպառող:
Գովազդային տեխնոլոգիանների
ներազդման հնարքները.
Կարծիքի ձևավորման հիմնական
ինստիտուտները` զանգվածային լրատ
վության միջոցները, առանձնահատուկ
տեղ են հատկացնում գովազդին: Գո
վազդային տեխնոլոգիաներն, ազդելով
հանրային կարծիքի ձևավորման վրա,
հասարակությանը մղում են որոշակի
գործողությունների:
Գովազդի հիմնական նպատակը
մարդկանց ապրանք վաճառելն է, բայց
այն հիմնվում է տվյալ հասարակության
մշակութային արժեքների վրա, երբ գո
վազդային ուղերձը կուլտիվացնում է
առկա որոշակի արժեքներ և հարցակա
նի տակ է դնում մյուսները` որդեգրելով
գոյություն ունեցող կենսաոճն ու աշ
խարհայացքը։ Հաճախ գովազդը ոչ թե
մեզ առաջարկում է գնել ապրանքը, այլև
փորձում է փոխանցել որոշակի համոզ
մունքներ` ապակոդավորելով դրանց
լեզվական և պատկերային նշանները:
Գովազդում տեղեկատվությունը ներկա
յացվում է գրավիչ ու յուրահատուկ ձևով,
խոսքը հակիրճ է, պատկերավոր, հաճախ`
հումորային և կարող է ունենալ գունային,
ձայնային և պատկերային ձևավորում:
Գովազդում երբեմն օգտագործում
են նշաններ, կոդեր և սոցիալական
առասպելներ, որոնք շրջանառվելով՝
մարդուն ներգրավվում են տեղեկանա
լու, ճանաչելու գործընթացում: Ունենա
լով զանգվածային բնույթ՝ գովազդն ու
նի կարևոր նշանակություն և ըստ այդմ

էլ՝ ունի մի քանի հիմնական դերեր՝ ու
սուցանող, ուղղորդող և, ի վերջո, թե
լադրող: Ընդհանուր առմամբ, հաճախ
հենց գովազդն է որոշում է մեր կյանքի
բնույթն ու ձևը՝ այն, թե այսօր ուր ենք
գնալու, ինչ ենք ուտելու կամ հագնելու:
Ժամանակակից աշխարհում «ուղիղ»
գովազդն արդեն դժվար է համարել
ապրանք վաճառելու կամ վաճառքի ծա
վալներն ընդարձակելու միջոց: Այսինքն՝
ուղղակի հայտարարել, որ տվյալ ապ
րանքը կամ ծառայությունն ամենալավն
է, ու պետք է առաջարկվող բազմազա
նության մեջ անհատը ընտրի հենց այդ,
մեղմ ասած, «չ
գոր
ծող» տար
բե
րակ է:
Գովազդի ոլորտում վերջերս կատարած
հետազոտությունների արդյունքների հա
մաձայն մարդկանց ընդամենը 15% է հա
վատում գովազդին, 65%-ն այն համարում
է չափազանցություն, իսկ մնացած 20%-ը
պարզապես չեզոք վերաբերմունք ունի2:
Ավանդական գովազդը (տպագիր մա
մուլում, հեռուստատեսությունում և ռա
դիոյում) համարվում է միայն մի փոքր
մասը, այն համալիր մարքեթինգային
ռազմավարության, որը նպատակաուղ
ղված է ապրանքի վաճառքի ծավալների
ընդլայնմանը: Պարզապես նոր կոմերցի
ոն առաջարկով շուկա մտնելը բավական
չէ հաջողության հասնելու համար, այսօր
արդեն նախքան տվյալ ապրանքը կամ
ծառայությունը գովազդելը, այն արտադ
րողները, նախևառաջ, փորձում են պար
զել հետաքրքրվողների, գնորդների և
հաճախորդների հոգեբանությունը (ընդ
հանուր առմամբ, այս երեք խմբերի պա
հանջմունքները կարող են համընկնել):
Նմանատիպ ազդեցության համար
գով ազդ արտ ադր ող յուր աք անչ յուր
կազմակերպություն իր տեխնիկական
զին ան ոց ում ուն ի տեխն ոլ ոգ իան ե
րի այն
պի
սի հա
մա
կարգ, որն էլ հենց
սպառվող է դարձնում գովազդն ու գո
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վազդվող արտադրանքը:
Այս դեպքում կարելի է առանձնաց
նել երկու տիպի տեխնոլոգիա՝ ավան
դական և ժամանակակից: Ժամանա
կակից գովազդային տեխնոլոգիաները
հիմնականում պայմանավորված են գի
տատեխնիկական նորանոր հայտնա
գործություններով, նաև մարդկային
անսպառ երևակայությամբ: Դրանք հիմ
նականում նպատակադրված են սպա
ռողի վրա առավել ազդեցիկ ազդեցու
թյան լծակներ ստեղծելուն և դրանով
գովազդն արդյունավետ դարձնելուն:
•
Տեխնոլոգիաներ, որոնք ազ
գում են սպառողի զգացմունքային դաշ
տի վրա: Սա հաճախ անվանում են նաև
զգացմունքային ռազմավարություն1:
Զգացմունքներ ու հուզականություն
առաջացնող գովազդը գործում է ավե
լի արդյունավետ: Էմոցիոնալ ցանկացած
ազդակ մարդիկ պատրաստակամ են
լսել, իսկ ստիպել մարդկանց լսել նշանա
կում է, որ հաճախորդը գնում կատարելու
կես ճանապարհին է: Այս առումով կար
ևոր է հիշել յուրաքանչյուր ազգի էթնի
կական հիմնական հատկանիշները. այն,
ինչն ազդեցիկ կարող է լինել մի պետու
թյունում, միանգամայն այլ հետևանքնե
րի կարող է հանգեցնել մյուսում: Այսինքն՝
գովազդի իմաստն ամբողջովին չի որոշ
վում այն արտադրողի կողմից, թեև ակն
հայտ է, որ նա ունենում է մեկնաբանու
թյան գերադասելի տարբերակ և ամեն
կերպ ջանում այն դարձնել տիրապետող։
Տարբեր միջավայրերում գովազդային
ուղերձը կարող է մեկնաբանվել տար
բեր ձևերով, և նրա կայունացող իմաստը
զգալիորեն կախված է նաև լսարանից։
Այսինքն` տեխնոլոգիան, որը ստեղծ
ված է դրական ազդեցություն ունենա
լու համար, կարող է ճիշտ չկիրառվել և
ունենալ միանգամայն այլ արդյունք: Այս
առումով, հատկապես, կարևորվում են
հստակ ձևակերպված տեքստն ու շփո
թություններ չառաջացնող տեսաշարը:
1

Տե՛ս նույն տեղում:

Սա ոչ միայն կոպիտ ձևով մատնանշում է
գովազդային ուղերձի հնարավոր բազ
միմաստությունը և ապակոդավորման
տարբեր հնարավորությունները տար
բեր մշակութային իրավիճակներում,
այլև հուշում մեկ այլ բան` տարբեր հա
սարակություններում արդյունավետ են
գովազդի տարաբնույթ ձևաչափեր:
•
Հաջորդ կարևոր տեխնոլոգիան
ազդեցությունն է թիրախային լսարանի
վրա2:
Վերջինս հայտնի է նաև որպես ռեզո
նանսային ռազմավարություն: Թիրա
խային խմբերի ընտրման մոտեցումնե
րը տարբեր են: Շատ հաճախ ընտրման
մոտեցում են համարվում տարիքը, սե
ռը, սոցիալական կարգավիճակը: Այս
իմաստով դասական օրինակ է երեխա
ների վրա ազդեցությունը: Նրանց վրա
ավելի հեշտ է ազդել, իսկ երեխաներն
իրենք են ծնողներին ուղղորդում, թե
ինչն է իրենց հետաքրքրում:
Կան նաև այնպիսի թիրախային խմ
բեր, որոնցում յուրաքանչյուրն ուզում է
իրեն ընդգրկված համարել, ուստի նմա
նատիպ գովազդն առավել լայնամասշ
տաբ բնույթ է կրում և ավելի ազդեցիկ է:
•
Հաջորդ տեխնոլոգիան հայտնի
անձի ներգրավվմամբ գովազդի պատ
րաստումն է:
Այս տեխնոլոգիան գործնականում
ավելի հայտնի է «դրական օրինակի
ռազմավարություն» անունով:
Սպառողը, տեսնելով մեկին, ով ճա
նաչված, հաջողակ, գեղեցիկ ու սիրելի
կերպար է, գովազդում է որևէ արտադ
րանք, ակա
մա ցան
կու
թյուն է առա
ջանում նմանվելու վերջինիս ու ձեռք
բերելու միևնույն արտադրանքը: Այս
հնարքը հաճախ կիրառվողներից է և
բավականին արդյունավետ է գործում: Ի
վերջո՝ տվյալ անձն ունի նաև երկրպա
գուների բանակ, որոնք նույնպես կհետ
2
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ևեն նրա օրինակին: Զարմանալի չէ, որ
հոլիվուդյան աստղերին ներգրավվելով
նման հոլովակների նկարահանումնե
րում` ընկերությունները վճարում են խո
շոր գումար:
•
Հետաքրքիր, բայց ոչ հաճախ կի
րառվող գովազդային հաջորդ տեխնո
լոգիան անվճար առաջարկներն են:
Սա հիանալի տեխնոլոգիա է արդեն
հայտնի բրենդի նոր արտադրանքների
ներկայացման համար: Մշտական հա
ճախորդները չեն հրաժարվի սիրելի
ապրանքանիշի նոր արտադրատեսա
կից, իսկ մրցակցի հաճախորդներն էլ
չեն հրաժարվի անվճար առաջարկից:
Լավ հնարավորություն է գովազդում
այդքան հնչած դրական գնահատական
ները ի ցույց դնելու համար:
• Ակցիաներ, մրցույթներ:
Սա, թերևս, ամենաշատ կիրառվող
տեխնոլոգիան է, որն ակտիվ օգտագործ
վում է ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև
հայաստանյան շուկայում: Ուսումնասի
րությունները ցույց են տվել, որ շատերը
հակված են հենց այն ապրանքը ձեռքբե
րել, որը առաջարկվում է որևէ ակցիայի
ժամանակ: Սա չի նշանակում, որ մարդիկ
միանգամից գնում են դեպի այդ ապրան
քը, այս տեխնոլոգիան ավելի շուտ գոր
ծում է այն դեպքում, երբ սպառողը կանգ
նած է ընտրության առջև:
Տեխնոլոգիաներից ամենահետաքրքի
րը օգտագործել է Ջեյմս Վիքերին (James
Vicary) «25-րդ կադրի» գաղափարը1:
Հայտնի է, որ կինոժապավենի պտտման
արագությունը կազմում է վայրկյանում 24
կադր, այսինքն՝ 1 վայրկյանում մենք տես
նում ենք 24 կադր: 1957 թվականին Վի
քերին հայտարարեց, որ մի փորձարկում է
իրականացրել Նյու Ջերսիի կինոթատրոն
ներից մեկում: «Պիկնիկ» ֆիլմի ժամանակ
լրացուցիչ պրոեկտորի օգտագործման
1
http://www.newscientist.com/
article/mg19025494.400?DCMP=NLCnletter&nshref=mg19025494.400, Subliminal advertising
may work after all, 28 April 2006 by Alison Motluk,
Magazine issue 2549.

շնորհիվ կարողացել է ցուցադրել 25-րդ
կադրը, որը գաղտնի գովազդ էր` «Խմի´ր
Կոկա-կոլա» և «Կերե´ք պոպկորն»: Մեկ
տարի շարունակ ցուցադրվել է ֆիլմը,
բնականաբար, նաև` գովազդը: Հետա
գայում ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ Կոկա-կոլայի գնողականությու
նը կինոթատրոնի ճաշարանում բարձրա
ցել է 17 տոկոսով, իսկ պոպկորնինը` 50
տոկոսով: Փաստորեն, այս մեթոդն ազ
դում է մարդկանց ենթագիտակցության
վրա: Հետագայում գովազդային այս մե
թոդն արգելվեց, սակայն 2014 թվականի
ուկրաինական հեղափոխության օրերին
«Ռոսիա 24» հեռուստաընկերությունը, որ
պես ազդեցության մեթոդ օգտագործեց
«25-րդ կադրի» գաղափարը: Ուկրաինայի
ազգային անվտանգությունն այդ օրերին
հայտարարեց, որ ռուսական հեռուստաըն
կերությունն օգտագործում է «25 կադրի»
էֆեկտը «Поджег правый сектор», «Банде
ровцы убивают людей», «Нацгвардия убий
цы» արտահայտություններով:2
Ամեն դեպքում թվարկված տեխնոլո
գիաներից և ոչ մեկը չի կարող աշխա
տել արդյունավետ, եթե գովազդատուն
չապահովի արտադրանքի կամ ծառա
յության անհրաժեշտ չափանիշները,
չտա բավարար տեղեկավություն, կամ
սպառողին մոլորեցնի՝ խոսելով ար
տադրանքի ունիկալության և չեղած
հատկանիշների մասին:
Գովազդային աշխարհն այսօր արագ
է փոփոխվում և շատ հնարավոր է, որ
մենք գտնվում ենք տեղեկատվական
հեղափոխության շեմին, որը ոչ միայն
կփոխի տեղեկատվական ոլորտը, այլև
հեղափոխական կլինի նաև գովազ
դային հիմնական տեխնոլոգիաների
սկզբունքների փոփոխման հարցում:

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
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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РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОБЩЕСТВЕННОE
МНЕНИE И СКЛОНЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ

АСТXИК АВЕТИСЯН


Ереванский государственый университет, кафедра радио- и тележурналистики,
кандидат филологических наук, доцент

Основные институты формирования мнения- средства массовой информации, уделяют
особое место рекламе. Воздействуя на формирование общественного мнения, рекламные тех
нологии направляют общество к определенным действиям.
Основная цель рекламы – продать рекламный товар, при этом она опирается на куль
турные ценности данного общества, поощряя некоторые характерные для него ценности и
ставя под сомнение остальные с учетом образа жизни и мировозрения людей. Часто вместо
предложения товара реклама пытается навязать определенные убеждения, расшифровывая
языковые и изобразительные символы последних. В рекламе информация представляется
в своеобразной привлекательной форме: краткий образный текст, часто представленный с
юмором и в приятном цветовом и звуковом оформлении.
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.
Article submission date: 26.02.2015
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԼՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, ռադիոհեռուստատեսության ամբիոն,
«Շողակաթ» հ/ը սցենարիստ, լրագրող, հայցորդ

ՀՈԳԵՎՈՐ-ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ

Անկախացումից հետո, երբ մամուլն
ու հեռուստատեսությունը թոթափեցին
խորհրդային կարգերի գաղփարախո
սությունը, ազատագրվեցին պարտադր
ված տեղեկատվություն հաղորդելու
լծից, ի հայտ եկան այնպիսի թեմաներ,
որոնք մինչ այդ արգելված էին: Մեր կրո
նի, եկեղեցական ժառանգության մա
սին բազմակողմանի տեղեկատվություն
հայտնվեց նախ հեռուստատեսությու
նում և մամուլում, ապա նաև՝ համացան
ցում: Հոդվածում քննության են առնված
ինչպես Հայ առաքելական եկեղեցուն
պատկանող կամ վերջինիս գաղափար
ները քարոզող կայքերը, այպես էլ կրո
նական այլ կազմակերպությունների,
աղանդավորական շարժումների քա
րոզչությունն իրականացնող կայքերը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ՝ հոգևոր-կրոնական հա
ղորդումներ, կայքէջեր, Հայ առաքելա
կան, տեղեկատվություն, քարոզչություն
իրականացնող կայքեր:
20-րդ դար ի վերջ ին քառ որդ ում
մարդկության մեծագույն ձեռքբերում
ներից մեկը համակարգիչն է, որը շատ
կարճ ժամանակահատվածում մեխա
նիկական գործողություններ կատա
րող սարքից վերածվեց հաղորդակցու
թյան և տեղեկատվություն տարածման
կարևորագույն միջոցի: Համակարգ
չային ծրագրերի ճանաչողությունը լայն
հնարավորություններ ու սահմաններ
բացեցին մարդու առջև: Ըստ վիճա
կագրության՝ տեխնիկական ոչ մի գյուտ
այսքան արագ և նույնքան լայն կիրա

ռություն չի ունեցել, ինչպես համակար
գի
չը: Օրի
նակ՝ 1990- ական թվա
կան
ներին ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Մեծ
Բրիտանիայում, Ճապոնիայում հազար
բնակչից 250-400-ը համակարգիչ ուներ:
Այս ցուցանիշը, իհարկե, զիջում էր ավ
տոմեքենայի (միջինը մեկուկես անգամ)
և հեռուստացույցի (միջինը երկու ան
գամ) ցուցանիշներին: Սակայն այնպիսի
տարածման չափերի, որին համակար
գիչը հասավ 21-րդ դարում, հեռուստա
ցույցի տարածման համար պահանջվեց
քառասուն տարի, իսկ ավտոմեքենայի`
յոթանասուն տարի [1, 1]:
Համակարգիչի մեծ մասսայականու
թյունը պայմանավորված է վերջինիս
բազմաբնույթ ու տարատեսակ գործա
ռույթներով, որոնք հնարավորություն
են տալիս տարբեր մասնագիտություն
ների տեր մարդկանց օգտվելու համա
կարգիչի ծառայություններից` մի քանի
անգամ դյուրին ու արագ դարձնելով
աշխ ատանքը: Իսկ համակ արգչային
ցանցերի՝ հատկապես Ինտերնետ կայ
քերի տարածումը առաջ բերեց «ինֆոր
մացիոն հասարակություն» գաղափարը,
որով և տեսաբանները բնութագրում են
21-րդ դարը:
Երր որդ
հազ ար ամ յակ ի
մար
դու հա
մար տեղեկատվությունը ան
փոխարինելի արժեք է: Իսկ ի՞նչ է
տեղեկատվությունը, և ին
չո՞ւ է այն
այդքան կարևոր դեր ու նշանակություն
ստացել ժամանակակից դարաշրջա
նում: Ինֆորմացիայի էությունը հասկա
նալու համար ռուս տեսաբան Դմիտրի
Իվանովն առաջարկում է նախ տարան
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ջատել հաղորդ ագրութ յուն, վերար
տադրություն կամ մեկնաբանություն,
հաղորդակցություն հասկացություննե
րը: «Հաղորդագրությունը մարդու ին
տելեկտուալ գործունեության արդյունքի
փոխանցումն է: Վերարտադրությունը
կամ մեկնաբանությունը միտքն է, որը
ձևավորվում է ձեռք բերված գիտելի
քի արդյունքում: Հաղորդակցությունը
միայն փոխանցման գործընթացի, հե
ռարձակման ապահովողն է: Սակայն
ժամանակակից հասարակության մեջ
հաղորդագրություն- վերարտադրու
թյուն- հաղորդակցություն եռակցության
մեջ իշխողը հաղորդակցությունն է կամ
հեռարձակումը» [1, 359]:
Պատահական չէ, որ տեղեկատվու
թյան բաղկացուցիչ մասերից ընդգծ
վում է տեղեկատվության փոխանցու
մը, հաղորդումը, քանի որ, եթե չլինեն
ինֆորմացիայի տարածումն ապահովող
միջոցները, տեղեկատվությունը կկորց
նի իր նշանակությունը: Այստեղից էլ՝
որքան զարգացած են հաղորդակցու
թյան միջոցները, այնքան տեղեկացված
է տվյալ հասարակությունը:
Համակարգչի և ինտերնետի ներ
մուծ ում ը մեր կենց աղ էակ ան որ են
փոխ եց տեղ եկ ատվ ութ յուն ստան ա
լու միջոցների մասին մեր պատկերա
ցումները: Կարճ ժամանակում հեշտ
և արագ տեղեկատվություն քաղելու
հնարավորությանն այսօր ռադիո և հե
ռուստաեթերին զուգահեռ ընձեռում են
նաև ինտերնետային կայքերը: Վիրտո
ւալ բազմազան տիրույթներից դուրս
չեն մնում հոգևոր թեմաները: Գործում
են եկեղեցիների ինչպես պաշտոնա
կան, այնպես էլ անկախ հոգևոր կայքեր,
որոնք տեղեկություն են տալիս եկեղե
ցական կյանքի, հովվական գործունե
ության, հարող կազմակերպություննե
րի, կրոնական ու աստվածաբանական
հարցերի մասին:
Դիտ արկ ել ով հոգև որ-կր ոն ակ ան
հայաստանյան կայքէջերը` դրանք կա
րելի է բաժանել երկու խմբի.

ա) Հայ առաքելական եկեղեցուն
պատկանող կամ վերջինիս գաղափար
ները քարոզող կայքեր,
բ) Հայ առաքելական եկեղեցու գա
ղափարական սկզբունքներին չհարող
կրոնական այլ կազմակերպություննե
րի, աղանդավորական շարժումների
քարոզչությունն իրականացնող կայքեր:
Քննենք դրանք ըստ խմբերի`
ա) Հայ առաքելական եկեղեցու
քարոզչությունն իրականացնող կայ
քէջեր.
Հայ Առաքելական եկեղեցու գոր
ծունեությունը ներկայացնող ինտերնե
տային կայքերը, կարելի է ասել, ձևա
վորման փուլում են: Դրանց ստեղծման
և շրջանառության ժամանակահատ
վածը կարելի է համարել 1990-ական
թվականների վերջը: Մեր եկեղեցու
վարդապետության, պատմության ու
գործունեության վերաբերյալ տեղե
կություն պարունակող ինտերնետային
էջերն այսօր շատ չեն: «Էյ Էմ» տիրու
թյում գործող հոգևոր կայքերից առանձ
նանում են Արարատյան Հայրապետա
կան թեմի պաշտոնական և Զվարթնոց
տեղեկատվական կենտրոնի էլերտ
րոնային էջերը: www.araratian-tem.am
կայքը ստեղծվել է 2003 թ.: Այն, ի տար
բերություն թեմական մյուս կայքէջերի,
առավել շատ է անդրադառնում հասա
րակությանը հուզող արդի խնդիրնե
րին, փորձում է ամրապնդել հոգևորա
կան-անհատ կապը: Այն լուսաբանում է
ոչ միայն հոգևոր թեմաներ, այլև մշա
կութային իրադարձություններ` այսպի
սով կապ ապահովելով հասարկության
լայն շրջանակների հետ: Արարատյան
Հայրապետական թեմի պաշտոնական
www.araratian-tem.am կայքի բովանդա
կության բազմազանությունը պայմա
նավորված է թեմի գործունեությամբ,
իրականացրած ծրագրերով: 2003թվա
կանին www.araratian-tem.am կայքում
ստեղծվեց «Իմ քահանան» ծրագիրը,
որը կարճ ժամանակ անց դարձավ ինք
նուրույն կայք` www.qahana.am : Այս կայ
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քը առաջարկում է վիրտուալ քահանայի
գաղափարը, որի ստեղծումը հնարավոր
դարձրեց էլեկտորնային փոստով զրու
ցել հոգևորականի հետ, ստանալ ամե
նատարբեր հարցերի պատասխաններ:
Միայն առաջին մեկ տարվա ընթացքում
www.qahana.am կայքում հոգևորականը
պատասխանել է հազար նամակի:
www.araratian-tem.am և www.qahana.
am կայքէջերից փոքր ինչ ուշ` 2005 թվա
կանին, Հայ առաքելական Եկեղեցու
Արարատյան Հայրապետական թեմի
«Զվարթնոց» տեղեկատվական-վերլու
ծական կենտրոնի կողմից ստեղծվեց
մյուս հոգևոր-կրոնական էլեկտրոնային
կայքը՝ www.zvartnoc.am –ը: Բաղկացած
է չորս հիմնական բաժիններից, որտեղ
մեր եկեղեցու պատմությանն ու մերօրյա
գործունեությանը զուգահեռ ներկայաց
վում են Հայաստանում տարածված այլ
դավանանքներ, լուսաբանվում մեր երկ
րում գրանց
ված կրո
նա
կան այլ կազ
մակ երպ ութ յունն եր, անդ րադ առն ում
դրանց գործունեությանը: Վերը նշված
կայքը հայաստանյան մյուս հոգևոր-կրո
նական կայքերից առանձնանում է նաև
գիտական ուսումնասիրություններով,
քրիստոնեությունը իբրև համամարդ
կային կրոն ներկայացնելու ձգտումով:
www.armenianchurch.org հասցեում է
տե
ղադր
ված Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ
մի
ածնի պաշտոնական կայքէջը: Ի տար
բերություն Հայ առաքելական եկեղեցին
ներկայացնող մյուս էջերի՝ այս մեկը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի գործու
նեության անմիջական անդրադարձն
է: Այստեղ եկեղեցական տոնացույցից,
քրիստոնությանն ու եկեղեցու պատ
մությանը նվիրված ակնարկներից բա
ցի ներկայացվում են նաև եկեղեցական
իրադ արձ ութ յունն եր ը, եկեղ եց ակ ան
կառույցների աշխատանքը: Էջը պար
բերաբար լրացվում է Ամենայն Հայոց
Հայրապետի սրբատառ կոնդակներով,
օրհնության գրերով, ուղերձներով:
Հարկ է նշել, որ մեր եկե
ղե
ցու գոր
ծունեությունը լուսաբանող ինտերնե

տային էջերը բնույթով գրեթե նման են
միմյանց, սակայն կա մի էական տարբե
րություն. կայքէջերի մի մասը մշտապես
թարմացվում է նոր տեղեկություններով
և կրոնական բնույթի լուրերով, մյուսնե
րում տեղ գտած նյութերն անփոփոխ են,
ինչպես օրինակ ակնարկներ հայ եկե
ղեցու պատմության ու տոների մասին,
հատվածներ Աստվածաշնչից, հայրա
բանական գրականությունից: Առաջին
տեսակի կայքերում մեծ չափաբաժին են
կազմում է իրադարձային նյութերը, իսկ
երկրորդ տեսակի կայքերում մեծածավալ
հոդվածներն ու ակնարկները: Այդօրինակ
կայքերից է www.lusamut.net -ը: Այն հոգ
ևոր-կրոնական մյուս էջերից առանձնա
նում է նրանով, որ նպատակամիտված է
հոգևոր-մշակութային արժեքները ներ
կայացնել ոչ միայն սեփական նյութերով,
այլև ներգրավում է այլ հեղինակների ու
սումնասիրություններ: www.lusamut.net
կայքէջը առանձնանում է իր ենթաէջե
րի բազմազանությամբ և ինքնատիպու
թյամբ: Ուշագրավ է Գևորգյան հոգևոր
ճեմարանի (ԳՀՃ) թեզեր էջը [2], որտեղ
տեղադրված են ճեմարանականների՝
տարբեր ժամանակներում գրված աշխա
տանքները: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
միաբանների գիտական ուսումնասիրու
թյուններին հնարավոր է ծանոթանալ
կայքի «Քարոզներ» ենթաէջի միջոցով [2]:
Ընդհանրացնելով դիտարկված նյու
թերը` կարելի է ասել, որ հայաստանյան
հոգև որ-կր ոն ակ ան ինտ երն ետ ային
կայքէջերը նմանօրինակ են: Դա թերևս
բացատրվում է նրանով, որ դրանց հե
ղինակներն անդրադառնում են հիմնա
կանում հոգևոր-կրոնական միևնույն
բնագավառներին ու թեմաներին: Օրի
նակ` տոնացույց, եկեղցու պատմություն,
խորհուրդներ և այլն: Մեր կարծիքով՝
այս դաշտում բացակայում են քրիս
տոնեական կամ եկեղեցական որևէ
բնագավառի կամ թեմայի մասին բազ
մակողմանի և խորացված կայքէջերը:
Ասվածն ավելի տեսանելի դարձնելու
համար կարող ենք դիտարկել հոգևոր-
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կրոնական ռուսական կայքէջերը: Այս
տեղ ամեն մի ոլորտ ներկայացվում և
ուսումնասիրվում է առանձին կայքէջի
կամ կայքէջերի միջոցով: Ասենք, առան
ձին կայքէջեր կան կրոնական կազ
մակերպությունների, Աստվածաշնչյան
մեկնությունների, քրիստոնեական գրա
կանության և այլ թեմաների մասին:
Մի
այն www.evangelie.ru կայ
քում կա
1127 հոգևոր-կրոնական կայքէջի հղում,
որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում
է կրոնական որևէ ոլորտ [3]: Օրինակ`
քրիստոնեական գրականությունը ներ
կայացված է տասնյակ կայքէջերում,
գոյություն ունի անգամ «քրիստոնեա
կան գրականության միության» կայքէջը`
www.aclib.spb.ru, որտեղ ներկայացված
են ոչ միայն ռուսական, այլև քրիստոնե
ական գրականության համաշխարհային
նմուշներ [4]: Պետք է նշել, որ քրիստո
նեական գրականությունն այս կայքէջե
րում համակարգված ու տեսակավոր
ված է, օրինակ, եթե www.cozamdeo.ru
-ն «Քրիստոնեական գրականության
գրադարանի» կայքէջն է, ապա www.
lhf.ru կայքէջում ներկայացված է միայն
բողոքական եկեղեցու գրականությունը
[5], [6]: Իսկ www.christian-books.kazan.ru
կայքէջից հնարավոր է գնել քրիստոնե
ական գրականություն և DVD սկավա
ռակներ [7]:
բ) Կրոնական այլ կազմակերպու
թյուններին պատկանող կայքեր.
Հոգևոր-կրոնական կայքէջերի ու
սումնասիրության ժամանակ հանդի
պում ենք նաև Հայ Կաթողիկե և Ավե
տարանական եկեղեցիների կայքէջերի:
Բազմաթիվ են նաև այնպիսի կայքեր,
որոնցից շատերի հեղինակները ան
հայտ են: Կրոնական այդպիսի կայքերից
են «Հավատք», «Բարի լուր» , «Գործք 13
քրիստոնեական միություն», «Աստծո
ժողովուրդ» և այլն [8], [9], [10], [11]: Այս
կայքէջերում մեծ մասամբ ներկայաց
ված են վկայություններ, զանազան քա
րոզներ, պատգամներ, հոգևոր երգեր,
կինոնկարներ, հոգևոր բանաստեղծու

թյուններ: Նյութերի գաղափարական
բովանդակությունից կարելի է եզրա
կացնել, որ վերջիններս Հայ Առաքելա
կան եկեղեցու հովանու ներքո չեն գոր
ծում: Պետք է նշել, որ քրիստոնեական
այլ եկեղեցիների ու կրոնական կազ
մակերպությունների կայքէջերը տար
բերվում են ոչ միայն բովանդակային,
գաղափարախոսական առումներով, այլ
նաև ձևավորմամբ: Այստեղ բացակայում
են հայկական մանրանկարչական ար
վեստի նախշերը, գույները, սրբապատ
կերները: Նյութերի բովանդակային կա
ռուցվածքը պայմանավորված է տվյալ
կայք ի կրոն ակ ան, գաղ ափ ար ակ ան
պատկանելութամբ: Այսօրինակ կայքե
րում զետեղված նյութերը լրագրության
հետ կապ չունեն, սրանցում բացակայում
է հեղինակային մոտեցումը: Նյութերը
կառուցված են քրիստոնեության մասին
ոչ թե տեղեկատվություն հաղորդելու,
այլ տվյալ աղանդի շրջանակներ նոր
անդամներ գրավելու համար: «...Վախ,
ընկճվածություն, սուգ, դառն անցյալ,
բռնություն, մերժվածություն, վիրավոր
վածություն, ընտանեկան անախորժու
թյուն և այլն: Եթե Դուք տառապում եք
նման խնդիրներով գրեք մեզ, լսեք մեր
պատգամները: Մենք կօգնենք ձեզ Տի
րոջ Շնորհքով» [11]:
Ամփոփելով հոգևոր-կրոնական հայ
կական կայքէջերի քննությունը՝ պետք է
անդրադառնալ մեկ հարցի ևս. արդյո՞ք
այս կայքերում տեղադրված նյութերը
կառուցվածքային, ժանրային և բովան
դակային տեսակետից կարելի է լրագ
րողական համարել: Մեր կարծիքով,
եթե հոդվածում նշված ա) խմբի կայքե
րում կարելի է այդպիսիք գտնել, ապա
բ) խմբում` ոչ, ուստի դիտարկենք միայն
ա) խմբի կայքերի նյութերը:
Այստեղ նյութերը միատարր չեն: Ոչ
իրադարձային նյութերի բաժնում հիմ
նականում պատմական ակնարկներ են,
այս կամ այն տոնի, ծեսի խորհրդի նկա
րագրություններ, տարբեր հոգևորա
կանների քարոզխոսություններ և այլն:
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Հարկ է նշել, որ դրանց մեծ մասի հե
ղինակները հոգևորականներ են կամ
հոգևոր հաստատության ուսանողներ:
Այս հանգամանքով պայմանավորված
նյութերի տեքստերն ուրույն դիմագիծ
ունեն: Դրանք ավելի շատ նկարագրո
ղական են, զուրկ հարցադրումներից:
Այս կայքերում իրադարձային նյութերի
մեծ մասը պաշտոնական լրատվություն
է, օրինակ՝ «Ապրիլի 12-ին Հայոց Հայ
րապետը կմասնակցի 100-րդ տարելի
ցի առիթով Սուրբ Պետրոսի տաճարում
Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից մատուցվե
լիք Ս. Պատարագին» {12}:
Խոսելով Հայ առաքելական եկեղեցուն
պատկանող կայքէջերի մասին` պետք է
նշել, որ ինտերնետում իրենց էջերն ու
նեն նաև Անթիլիասի Մեծի Տանն Կիլի
կիո Կաթողիկոսությունը, Երուսաղեմի
Հայոց Պատրիարքությունը, Կոստանդ
նուպոլսի Հայոց Պատրիարքությունը,
Զմմառ Կաթողիկե Հայոց Պատրիարքու
թյունը, Վենետիկի Մխիթարյան միաբա
նությունը: Հոգևոր-կրոնական առանձին
կայքէջեր ունեն նաև Հայ առաքելական
Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմ
տյան թեմը, Հյուսիսային Ամերիկայի Ար
ևելյան թեմը, Հյուսիսային Ամերիկայի
թեմը, Կանադայի թեմը, Սիրիայի թեմը:
Այս կայքէջերում ներկայացված է թեմե
րի ձևավորման, կազմավորման պատ
մությունը, թեմական կյանքում տեղի
ունեցած իրադարձություններ, տեղեկու
թյուններ քրիստոնեական տոների, խոր
հուրդների, ծեսերի մասին և այլն: Նշենք,
որ կայքէջերի մեծ մասը օտար լեզունե
րով է, հեղինակները` հիմնականում Հայ
առաքելական եկեղեցու թեմերում սպա
սավորող հոգևորականներն են:
Առ անձ ին կայք էջ եր ուն են նաև
Սփյուռքի որոշ եկեղեցակական հա
մայնքներ, հոգևոր վարժարաններ, կր
թօջախներ: Այդպիսի կայքէջերից են,
օրինակ՝ Դիթրոյթի Սուրբ Հովհաննես
եկեղեցին, Նյու Յորքի Սուրբ Ներսես
Վարժարան, Մարսելի Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչ եկեղեցին և այլն: Դրան

ցում տեղեկություններ են պարունակում
միայն տվյալ եկեղեցու կամ հոգևոր
կրթօջախի գտնվելու վայրի, կոորդինա
տորների, հոգևոր սպասավորների կամ
տեսչական կազմի մասին: Նմանատիպ
կայքէջերը մանրամասն չենք ներկայաց
նում, քանի որ այն մեր այս ուսումնասի
րության շրջանակներից դուրս է:
Ամփոփելով` նշենք, որ ինտերնե
տայի ցանցերի ընդլայնմանը զուգահեռ
առաջանում են հոգևոր-կրոնական նոր
կայքէջեր: Կարելի է եզրակացնել, որ
քիչ ժամանակ անց, հոգևոր-կրոնական
կայքէջերը կունենանան ավելի հստակ
դիմագիծ, կավելանան նրանցում ընդ
գրկված ենթաէջերը` բազմակողմանի և
ամբողջական տեղեկատվություն հա
ղորդելով հոգևոր-կրոնական թեմանե
րի ու ոլորտների մասին:
Հ ոգև որ-կր ոն ակ ան կայք եր ի կա
յացումը ենթադրում է մասնագետնե
րի` լրագրողների ներգրավում կայքերի
գործունեության ոլորտում: Սա իր հեր
թին կնպաստի, որ հոգևոր-կրոնական
կայքերում նյութերը լինեն կառուցված
լրագրության ժանրային և կառուցված
քային սկզբունքներով: Ըստ այդմ՝ վեր
ջիններս կդառնան ավելի հետաքրքիր`
ճշգրտորեն կատարելով իրենց առա
քելությունը. համակողմանի տեղեկա
տվություն հաղորդելով յուրաքանչյուր
իրադարձության կամ երևույթի մասին:
Նյութերի լրագրողական մատուցումը
կնպաստի նաև Հայ առաքելական եկե
ղեցու քարոզչությանը, եկեղեցի-հասա
րակություն կապի ամրապնդմանը:
Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝
14.02.2015
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ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ НА АРМЯНСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СТРАНИЦАХ
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После провозглашения независимости, когда пресса и телевидение сбросили с себя гос
подство советской идеологии, освободившись от навязываемого способа подачи информа
ции, обнаружились темы, которые до этого были запрещены и недоступны. Разносторонняя
информация о нашей религии и церковном наследии появилась сперва на телевидении и в
прессе, потом в интернете. В статье исследуются как веб–сайты Армянской Апостольской
церкви, освещающие ее идеи, так и других религиозных организаций, движений.
Дата представления статьи: 14.02.2015

SPIRITUAL AND RELIGIOUS THEMES ON THE ARMENIAN ELECTRONIC PAGES

LUSINE BALYAN
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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.
Article submission date: 14.02.2015
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