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

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

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

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

կենտ րո նի գիտ քար տու ղար

Խմ բագ րա կան կո լե գի ա՝
Աշոտ Խա չատ րյան –  ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ, իրա վա գի տու թյան դոկ տոր, 

պրոֆե սոր
Տիգ րան Քո չա րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, քա ղա քա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

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

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

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

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

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

П ред се да тель ре дак ци он но го со ве та
Ал ьберт Сарг сян –  директор Международного научно–образовательного центра На ци о нальнօ й 

Ака де мии На ук РА, док тор физико–математических наук, про фес сор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Го ар Гри го рян –  главный специалист учебной части Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА
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ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի Գի տակր թա կան մի  ջազ գային կենտ րո նի կող մից հրա տա
րակ ված գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նե րա ռում է հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն
նե րի ոլորտ նե րի գի տա կան հոդ ված ներ: Ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված են գի տա տե սա կան և գի տա մե թո
դա կան բնույ թի հոդ ված ներ, որոնք կօ ժան դա կեն հա սա րա կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի առջև  
ծան րա ցած խն դիր նե րի լու սա բան մա նը,  հա մաշ խար հային փոր ձի ուսում նա սիր մա նը և առա ջըն թա ցին: 
Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նա խա տես ված է քա ղա քա գետ ների, իրա վա բան նե րի, հո գե բան նե րի 
և հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի և առ հա սա րակ հի շյալ 
գի տա կար գե րի զար գաց մամբ շա հագրգ րիռ յու րա քան չյու րի հա մար:

Сборник научных статьей, изданный Международным научнообразовательным оцентром НАН РА, 
включает в себе исследование в области гуманитарных и общественных наук. Сборник состоит из статей 
теорерического и хаучнометодического характера, которые посвящены освещению проблем пазличных 
отраслей хаыки, изученнию международного опыта и передовых технологий. Сборник предназначен для 
политологов, юристов, психологов, спезиалистов гуманитарной и общественной областей науки и всех, 
интересующехся достижениями указанных напреавлений науки.

Collection of scientific articles published by the International Scientific–Educational Center of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Armenia includes research in the humanities and social sciences. 
The collection consists of articles of theoretical and scientific–methodological character, which are devoted 
to highlighting the problems of various branches of the language, the study of international experience and 
advanced technologies. The collection is intended for political scientists, lawyers, psychologists, specialists of 
social and humanitarian fields of science and all those interested in the achievements of these areas of science.
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XXI դա րի սկզ բին տե ղե կատ վա կան 
են թա կա ռուց ված քի աճն ինչ պես ողջ 
աշ խար հում, այն պես էլ՝ մաս նա վո րա-
պես Հա յաս տա նում, ժա մա նա կա կից 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ակ տիվ կա տա րե լա գոր ծու մը հան գեց-
րին ինչ պես մի ջազ գային, այն պես էլ 
հայ րե նա կան օ րենսդ րու թյան հիմ նային 
ինս տի տուտ նե րից մե կի՝ ան ձնա կան 
կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն-
քի՝ իրա վա կան բնույթն ու պաշտ պա-
նու թյան մի ջոց նե րը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նում այլ կերպ ըն կա լե լու 
ան հրա ժեշ տու թյա նը, որի բա ղադ րա-
տարրն է հան դի սա նում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 
23–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սում ամ րագր-
ված՝ յու րա քան չյու րի նա մա կագ րու-
թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն-
նե րի, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ 
հա ղոր դում նե րի գաղտ նի ու թյան իրա-
վուն քը (այ սու հետ հոդ վա ծում՝ հե ռա-
խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի և հե-
ռա հա խոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի 
գաղտ նի ու թյան իրա վունք): 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա-
հայ    տու թյուն ներ՝ սահ մա նադ րու թյուն, 
գաղտ նի ու թյուն, մի ջազ գային իրա-
վունք, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց-
ներ, ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վունք:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ-
մա նադ րու թյան 23–րդ հոդ վա ծի 5–րդ 

մա սում ամ րագր ված յու րա քան չյու րի նա-
մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո սակ-
ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռա գրա կան 
և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ նի ու թյան 
իրա վուն քը այդ հոդ վա ծին հա ղոր դում է 
բարձ րա գույն իրա վա բա նա կան ուժ, ան-
մի ջա կան գոր ծո ղու թյուն, ին չը նա խո րո-
շում է դրա սահ մա նադ րա կան և մի ջազ-
գային առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյու նը: 

Ա ռա ջին. թե որ քա նով է երաշ խա-
վոր ված քա ղա քա ցի նե րի կյան քի հե-
ռա հա ղոր դակ ցային գաղտ նիք նե րի 
պաշտ  պա նու թյու նը, որ քան խո րու թյամբ 
պե տու թյու նը կա րող է թա փան ցել այդ 
գաղտ նիք նե րի բո վան դա կու թյան մեջ, և 
ինչ հիմ քեր են դրա հա մար ան հրա ժեշտ.
այդ հան գա մանք նե րից են կախ ված պե-
տու թյան մեջ ան ձի ազա տու թյան աս տի-
ճա նը, ժո ղովր դա վա րու թյու նը և քա ղա-
քա կան վար չա կազ մի հու մա նիզ մը: 

Երկ րորդ. թե որ քա նով են կա տա րյալ 
ը նդ հա նուր առ մամբ ան ձնա կան կյան քի 
ան ձեռնմ խե լի ու թյան ու մաս նա վո րա-
պես հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի 
և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց-
նե րի գաղտ նի ու թյան իրա վուն քի սահ-
մա նադ րաի րա վա կան երաշ խիք նե րը.
այդ հան գա մանք նե րից կախ ված են մեծ 
մա սամբ որոշ վում դրանց իրաց ման ար-
դյու նա վե տու թյու նը, և, ը նդ որում, այդ 
իրա վուն քի երաշ խա վոր ված իրա կա նա-
ցումն իր հեր թին բնու թագ րում է յու րա-
քան չյուր ան ձի ան ձնա կան իրա վուն քի 

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Ա ՇՈՏ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
Ի րա վա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ 
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
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սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի-
ճա կը և վեր ջին հաշ վով՝ հա սա րա կու-
թյան սահ մա նադ րա կան իրա վա կար գը: 

Եր րորդ. թե որ քա նով են մի ջազ գային 
իրա վա կան տի րույ թում պաշտ պան-
ված մար դու իրա վունք նե րը. այդ հան-
գա ման քից է կախ ված ժա մա նա կա կից 
աշ խար հա կար գի ար դյու նա վե տու թյան 
աս տի ճա նը, ին չը բնու թագր վում է տե-
ղե կատ վու թյան ոլոր տում քա ղա քա ցի-
նե րի ան ձնա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լի-
ու թյան ինս տի տու տի աճող դե րով, ին չի 
ան վտան գու թյան ապա հո վու մը դառ նում 
է յու րա քան չյուր պե տու թյան ազ գային 
քա ղա քա կա նու թյան առաջ նայ նու թյուն-
նե րից մե կը: 

Հա մաշ խար հային փոր ձը և վեր ջին 
տա րի նե րի պրակ տի կան ցույց են տա լիս, 
որ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի 
գաղտ նալ սումն իրե նից ներ կա յաց նում 
է խո րա պես ներ թա փան ցում քա ղա քա-
ցի նե րի՝ Սահ մա նադ րու թյամբ և մի ջազ-
գային իրա վուն քի նոր մե րով պաշտ պան-
վող ան ձնա կան կյան քի ոլորտ: Բայց, 
միև նույն ժա մա նակ, հե ռա խո սա կապն 
իդե ա լա կան հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում ստա նա լու տե ղե կու թյուն ներ նա-
խա պատ րաստ վող և կա տար ված հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին, և հա ճախ 
դրանց մա սին տե ղե կու թյուն նե րը չեն 
կա րող ստաց վել ոչ այլ կերպ, քան հե-
ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի գաղտ-
նալ սում նե րի մի ջո ցով: 

Որ քան բար դա նում է սո ցի ա լա կան 
կյան քը, այն քան լար ված և ճկուն է դառ-
նում վե րահս կո ղու թյու նը: Այն զին վում է 
գի տա տեխ նի կա կան նվա ճում նե րի հզոր 
զի նա նո ցով: 

Հս կա յա կան քա նա կու թյամբ ան ձնա-
կան տվյալ նե րի հե ռա խո սային և է լեկտրո  -
նային վե րահս կո ղու թյուն, հա վա քում, կու-
տա կում և հա մադ րում հա մա կարգ չային 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի օգ նու-
թյամբ՝ այդ ամե նը սո ցի ա լա կան վե րահս-
կո ղու թյան ժա մա նա կա կից մի ջոց ներն են: 
Պա հան ջել մարդ կային վար քագ ծի բո լոր 
տե սա կի սահ մա նա փա կում նե րի վե րա-

ցում՝ նշա նա կում է, ը ստ է ու թյան, ար դա-
րաց նել հա կաի րա վա կան և հան ցա վոր 
վար քա գի ծը, թույլ  տալ այլ ան ձանց և 
ը նդ հա նուր առ մամբ հան րու թյան իրա-
վունք նե րի ու շա հե րի սահ մա նա փա կում: 

Մի ջազ գային իրա վուն քը և ժո ղովրդա -
վա րա կան պե տու թյուն նե րի սահ մա նա-
դրու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, մեծ մա-
սամբ միտ ված են մար դու և քա ղա քա ցու 
իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
առաջ նա հերթ պաշտ պա նու թյան ճա-
նաչ մա նը, ին չը հակ ված է նաև մար դու 
նկատ մամբ պե տու թյան մի ան գա մայն 
այլ՝ նոր դե րի ճա նաչ մա նը՝ պե տու թյու-
նը գո յու թյուն ունի հենց մար դու հա մար: 

 Սա կայն աշ խար հի տար բեր երկր նե-
րով սրըն թա ցող և մինչ օ րս շա րու նակ-
վող ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ալի քը, ուժգ նա ցող կազ մա կերպ ված 
հան ցա վո րու թյունն ստի պեց շատ պե-
տու թյուն նե րի վե րա նայել օ րեն քով սահ-
ման ված ժո ղովր դա վա րա կան սկզ-
բունք նե րը և գնալ քա ղա քա ցի նե րի որոշ 
իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
սահ մա նա փակ ման: 

Եվ պա տա հա կան չէ, որ բազ մա թիվ 
երկր նե րում շատ գոր ծե րով գաղտ նա-
լսու մը և է լեկտ րո նային հս կո ղու թյու նը 
օ րի նա կա նաց ված է: Ո ւս տի չպետք է 
իրա վա պահ մար մին նե րին դնել ան հա-
վա սար պայ ման նե րում հան ցա գործ ներ 
և հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րի հետ հա-
մե մա տու թյամբ, որոնց գործ նա կա նում 
բա ցա հայ տո րեն մատ չե լի են բազ մա-
պի սի լսող սար քա վո րում ներ: 

Հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի և 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի 
գաղտ նի ու թյան իրա վուն քի հիմ նա կան 
երաշ խիք նե րից մեկն է պե տու թյան ը նդ-
հա նուր սահ մա նադ րա կան պար տա կա-
նու թյու նը, այն է՝ մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան իրա վունք նե րի ու ազա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ապա հո վու-
մը մի ջազ գային իրա վուն քի սկզ բունք-
նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան: 
Այդ իրա վուն քը ան ձնա կան կյան քի ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան է ա կան պայ մա նը և 
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հիմ նա կան իրա վա կար գի օբյեկ տիվ բա-
ղադ րիչ նե րից մե կն է: Հետևա բար, այն 
կա րող է դի տարկ վել՝ 

ա) որ պես ինք նու րույն հիմ նա կան 
իրա վունք նե րից մե կը,

բ) որ պես ան ձնա կան կյան քի ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան ինս տի տու տի բա-
ղադ րա տարր, 

գ) որ պես ան ձնա կան կյան քի, ան ձ-
նա կան և ըն տա նե կան գաղտ նի քի ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն քի երաշ խիք, 
դ) որ պես մար դու իրա վա կան կար գա-
վի ճա կի հիմ քե րից կամ տար րե րից մե կը: 

 Մյուս կող մից, յու րա քան չյուր ան-
ձի՝ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի 
և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց-
նե րի գաղտ նի ու թյան սահ մա նադ րա-
կան իրա վունքն ունի եր կա կի սահ մա-
նադրաի րա վա կան բնույթ: 

Ա ռա ջին՝ այդ իրա վուն քը, որը կա րե լի 
է դի տար կել ինչ պես սուբյեկ տիվ, այն պես 
էլ՝ օբյեկ տիվ իմաս տով: Որ պես սուբյեկ-
տի վի մո տեց ման դեպ քում այս սահ մա-
նադ րա կան իրա վունքն ինք նու րույն է, 
քան զի ունի սե փա կան բո վան դա կու թյուն 
և կա ռուց վածք, ան ձեռնմ խե լի ու թյան 
օբյեկտ ներ, որո շա կի սահ մա նա փա կում-
ներ, իրաց ման կա ռու ցա կարգ (մե խա նիզմ) 
և երաշ խիք ներ՝ խս տիվ կա նո նա կարգ-
ված Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով: 
Ի սկ օբյեկ տիվ իմաս տով այն ան ձնա կան 
կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն քի 
են թաինս տի տուտ է, այ սինքն՝ ան ձնա կան 
բնույ թի տե ղե կու թյուն նե րի խորհր դա պա-
հու թյան (գաղտ նի ու թյան) ապա հով ման 
ոլոր տում հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն ներն ամ րագ րող և կար գա վո րող 
իրա վա կան նոր մե րի հա մա կարգ: 

Երկ րորդ՝ ան կախ սուբյեկ տիվ կամ 
օբյեկ տիվ մո տե ցու մից՝ դա յու րա քան-
չյուր մար դու ան ձնա կան կյան քի ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն քի սահ մա-
նադ րաի րա վա կան երաշ խիքն է: 

Ան ձի իրա վա բա նա կան իրա վունք-
նե րի, այդ թվում՝ քն նարկ վող՝ յու րա-
քան չյուր մար դու սահ մա նադ րա կան 
իրա վուն քի երաշ խիք նե րի հա մա կար-

գը ներ կա յաց վում է պաշտ պա նու թյան 
երաշ խիք նե րի և իրաց ման կա ռու ցա-
կար գե րի (մե խա նիզմ նե րի) ձևով: Որ քան 
իրա վա ցի է Գե որգ Ե լի նե կը, ով նշել է, 
որ ի րա վուն քի հաս կա ցու թյան է ա կան 
հատ կա նիշն է ոչ թե հար կադ րան քը, 
այլ երաշ խի քը, որի ձևե րից մեկն է հար-
կադրան քը: 

Խո սե լով հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի ու թյան իրա-
վուն քի պաշտ պա նու թյան հար ցե րով 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան մա սին՝ մեծ մա սամբ 
 հարկ է քն նար կել դրա պաշտ պա նու-
թյան երաշ խիք նե րը, որոնց թվին պետք 
է դա սել՝ ա) ինք նու րույ նա բար կամ այլ 
ան ձանց օգ նու թյամբ առա ջին հեր թին 
սահ մա նադ րա կան դա տա րան նե րի կող-
մից իրա կա նաց վող սահ մա նադ րա կան 
վե րահս կո ղու թյու նը, այդ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը, 

բ) վեր լուծ վող սահ մա նադ րա կան 
իրա վուն քի խախտ ման գոր ծում մե ղա-
վոր ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյան 
մի ջոց նե րը, 

գ) ան ձի իրա վուն քի պաշտ պա նու-
թյա նը նպաս տող պե տա կան մար մին նե-
րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե-
ու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան և 
հս կո ղու թյան դա տա վա րա կան ձևե րը: 

Յու րա քան չյուր ան ձի հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր-
դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի-
ու թյան սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի 
իրաց ման կա ռու ցա կար գը (մե խա նիզ-
մը) կազ մա կեր պա տեխ նի կա կան և 
ամե նագլ խա վո րը՝ օ րենսդ րո րեն ապա-
հով ված և պե տու թյան կող մից պաշտ-
պան վող յու րա քան չյուր ան ձի՝ ինք նին 
սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի բո վան-
դա կու թյու նը կազ մող իրա վա սու թյուն-
նե րի ողջ հա մա լի րի՝ ան ձի կող մից ռե ալ 
իրա կա նաց ման գոր ծըն թացն է: 

Սա կայն այդ իրա վուն քի մի ջազ գային 
իրա վա կան հայե ցա կե տը կեր պա վոր վում 
է հետ ևյա լում. եթե հե ռա խո սային խո սակ-
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ցու թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի ու թյան սահ մա-
նադ րա կան իրա վուն քը մի ջազ գային և 
ազ գային օ րենսդ րու թյան հիմ նային ինս-
տի տուտ նե րից մե կն է, հետ ևա բար դրա 
իրաց ման ապա հով ման և պաշտ պա նու-
թյան հար ցերն առանձ նա հա տուկ ար դի-
ա կան են, երբ խոս քը ոչ մի այն պե տա կան 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու-
թյան և պե տու թյան ու մար դու միջև հա-
րա բե րու թյուն նե րի, այլ նաև պե տու թյուն-
նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին է: 

 Չէ՞ որ քն նարկ վող իրա վուն քի խախ-
տում ներն առաջ վա պես մնում են մե-
ծա պես ինչ պես մի ջազ գային, այն պես էլ 
ազ գային հիմ նախն դիր: 

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի պա հանջ նե րին հա մա պա-
տաս խա նու թյան նպա տա կով կա րե լի է 
առանձ նաց նել հետ ևյալ որո շա կի իրա-
վա կան չա փո րո շիչ նե րը, որոնք ան-
հրա ժեշտ են մար դու՝ հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի ու թյան 
իրա վունք նե րի ապա հով ման սահ մա նա-
դրաի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի (մե-
խա նիզմ նե րի) մշակ ման 

1) դա տա կան ակ տը պետք է ճա նաչ-
վի որ պես հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան 
այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի ու թյան սահ մա-
նա փակ ման մի ակ հիմք. 

2) պետք է օ րենսդ րո րեն ամ րագր-
վի այն սուբյեկտ նե րի սպա ռիչ ցան կը, 
որոնց նկատ մամբ կա րող է կա տար վել 
հե ռա խո սային և այլ խո սակ ցու թյուն-
նե րի գաղտ նալ սում և ձայ նագ րում 
(ն րանց շար քը պետք է դաս վեն, օ րի-
նակ՝ մե ղադ րյա լը, հան ցա գոր ծու թյան 
կա տար ման մեջ կաս կած վո ղը կամ նրա 
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը, ինչ պես նաև 
հա կաի րա վա կան արարք նե րի կա տար-
մա նը մաս նա կից ան ձինք). 

3) նա խա տե սել օ պե րա տիվ–հե տա-
խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ար դյուն-
քում ստաց ված նյու թե րի պար տա դիր 

ոչն չա ցում, երբ դրանց հա վաք ման հա-
մար հիմ քե րը վե րա ցել են: 

Հարկ է նշել, որ նման մո տե ցու մը 
դա տա րա նի վճ ռի մա սով՝ որ պես հե ռա-
խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի գաղտ-
նի ու թյան սահ մա նա փակ ման մի ակ 
սահ մա նադ րա կան հիմք, կի րառ վել են 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից 
2010 թվա կա նի նոյեմ բե րի 23–ի ՍԴՈ–926 
որոշ ման մեջ: 

 Սա կայն մի ջազ գային իրա վուն քը 
և ազ գային պե տու թյուն նե րի օ րենս-
դիր նե րը «չեն հասց նում» հետ ևել 
հե ռա խո սային և է լեկտ րո նային վե-
րահս կո ղու թյան, հա մա կարգ չային 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի օգ-
նու թյամբ ան ձնա կան տվյալ նե րի հա-
վաք ման, կու տակ ման և հա մադր ման 
բնա գա վա ռում տեխ նի կա կան առա-
ջըն թա ցին, ին չը հան գեց նում է քա-
ղա քա կրթու թյան հա մար նոր սպառ-
նա լիք նե րի և մար դու իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան ոլոր տում լուրջ հիմ-
նախն դիր նե րի ի հայտ գա լուն: Եվ նույ-
նիսկ կոնկ րետ մի ջազ գային իրա վա-
կան նոր մե րի կամ օ րեն քի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում չկան ան ձի իրա վունք նե-
րի գոր ծուն պաշտ պա նու թյան երաշ-
խիք ներ, իսկ դա նշա նա կում է, որ այդ 
իրա վուն քի իրա ցու մը եր բեմն դառ նում 
է առաս պել (միֆ): 

Ընդ որում, եթե հե ռա խո սային խո-
սակ ցու թյուն նե րի և հե ռա հա ղոր դակ-
ցու թյան այլ մի ջոց նե րի գաղտ նի ու թյան 
հե տա զոտ վող իրա վուն քը և օբյեկ տիվ 
իրա կա նու թյու նը, հետ ևա բար՝ իրա վուն-
քի նոր մե րի հա մա կար գը և մար դու իրա-
կան վար քա գի ծը կամ այդ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան առու մով պե տու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նը տար բեր վում են, այդ 
դեպ քում նաև իրո ղու թյու նը կա րող է 
ինչ պես հա մա պա տաս խա նել իրա վուն-
քին, այն պես էլ հա կա սել դրան, իսկ ան-
ձանց կամ պե տու թյան գոր ծո ղու թյուն-
նե րը կա րող են որակ վել որ պես լե գալ 
կամ ոչ լե գալ: 
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Կար ծում ենք, որ պե տու թյան իրա-
վա կան «ար դի ա կա նաց ման» ժա մա նակ 
իրա վուն քի և օբյեկ տիվ իրա կա նու թյան 
սահ ման նե րը պետք է հա մընկ նեն, հա-
կա ռակ դեպ քում խոսք չի կա րող լի-
նել սահ մա նադ րա կան իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան իրա վա կան կա ռու-
ցա կար գե րի (մե խա նիզմ նե րի) ար դյու-
նա վե տու թյան, այդ թվում՝ մի ջազ գային 
իրա վա կան չա փո րո շիչ նե րին դրանց 
հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին: 

Սա կայն հաշ վի առ նե լով այն հան-
գա ման քը, որ ար դի փու լում տե ղե-
կատվու թյու նը վե րած վել է աշ խար հա-
քա ղա քա կան և առևտ րային թան կար ժեք 
ար տադ րան քի, մար դու ան ձնա կան 
կյան քի ոլորտ ներ թա փան ցու մը ձեռք է 
բե րում լուրջ սո ցի ա լա կան աղե տի ուր-
վագ ծեր, որ տեղ մի ա խառն ված են պե-
տու թյու նը, ազ դե ցիկ կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, մո նո պո լի ա նե րը: 

Ընդ որում՝ մար դու ան ձնա կան կյան-
քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան իրա վուն քի հա-
մար հս կա յա կան վտանգ է ներ կա յաց-
նում հե ռա խո սային և է լեկտ րո նային 
վե րահս կո ղու թյան, հա մա կարգ չային 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի օգ-
նու թյամբ ան ձնա կան տվյալ նե րի հա-
վաք ման չթույ լատր ված մատ չե լի ու-
թյու նը, դրանց հե տա գա աղա վաղ մամբ, 

այդ հա մա կար գե րի ոչն չաց մամբ կամ 
հափշ տակ մամբ կամ բնա կա նոն գոր-
ծառ նու թյան խախտ մամբ: 

Հաշ վի առ նե լով այս ամե նը՝ ան հրա-
ժեշտ է սպառ նա լիք նե րին հա կազ դել ոչ 
թե պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե-
րի ձեռ նարկ մամբ, այլ ՄԱԿ–ի մա կար-
դա կում մշա կել երաշ խիք նե րի հա մա-
կար գե րի ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև 
հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի և 
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան այլ մի ջոց նե րի 
գաղտ նի ու թյան իրա վուն քի պաշտ պա-
նու թյան բնա գա վա ռում իրա վաի րաց ման 
գոր ծըն թա ցի որա կա կան բա րե լավ մա նը 
նպաս տե լուն ուղղ ված նոր մի ջազ գային 
իրա վա կան մի աս նա կան չա փո րո շիչ-
ներ: Հա կա ռակ դեպ քում հե ռա խո սային 
և է լեկտ րո նային վե րահս կո ղու թյան, 
հա մա կարգ չային տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գե րի օգ նու թյամբ ան ձնա կան 
տվյալ նե րի հա վաք ման բնա գա վառ նե-
րում ծրագ րային մի ջոց նե րի՝ տեխ նի-
կա կան առու մով ամե նա թո ղու թյու նը և 
զանգ վա ծայ նու թյու նը կհան գեց նեն ան-
վե րահս կե լի ու թյան խո րաց մա նը, հետ-
ևա բար, այս պես կոչ ված, «դան դաղ 
գոր ծող ռում բե րի» գո յաց մա նը հենց 
մարդ կային քա ղա քակր թու թյան հա մար: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 29.09.2014
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8.   Исследование мирового законодательства и практики в области права на неприкосновенность 
частной жизни // http://www.privacyinternational.org. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ТАЙНУ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРОВ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
АШОТ ХАЧАТРЯН

член конституционного суда РА, 
доктор юридических наук, профессор

Рост информационной инфраструктуры в начале XXI века как во всем мире, так и, в част
ности, в Армении, а также активное развитие информационных технологий привели к не
обходимости по–другому рассматривать право неприкосновенности личной жизни – одного 
из основных институтов как международного, так и отечественного права, частью которого 
является отмеченное в 5–й части 23–й статьи Конституции Республики Армения право каж
дого на секретность переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и других 
отправлений. 

ISSUES OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL LAW 
OF PRIVACY OF TELEPHONE CONVERSATIONS AND OTHER MEANS OF 

TELECOMMUNICATION
ASHOT KHACHATRYAN

Doctor of Law, Professor

At the beginning of the XXI century the growth of the information infrastructure throughout the 
world and particularly in Armenia, as well as the active development of contemporary information 
technologies have led to the necessity of perceiving otherwise one of the basic institutions of both 
international and domestic legislation, i.e. the right of inviolability of private life–the legal nature 
and safety measures in the RA.

Its constituent part is registered in the 5th part of Article 23 of the RA Constitution, i.e. secrecy 
of each individual’s right of correspondence, telephone conversations, postal, telegraph and other 
communications.
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 Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան և իրա-
վա կան պե տու թյան հայե ցա կար գի հա-
րա բե րակ ցու թյու նը ար դի ա կան հիմ-
նա հարց է: Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված 
են իրա վուն քի գե րա կա յու թյան դերն 
ու նշա նա կու թյու նը պե տա կան իշ խա-
նու թյան կա տա րե լա գործ ման խնդ րում: 
Կա տար ված վեր լու ծու թյու նը թույլ է 
տա լիս եզ րա հան գել, որ իրա վուն քի գե-
րա կա յու թյու նը ավե լի ը նդ հա նուր, հա-
սա րա կա կան բո լոր հա մա կար գե րում 
գոր ծող հիմ նադ րույթ է, քան իրա վա կան 
պե տու թյու նը և նրան բնո րոշ սկզ բունք-
նե րը: Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը ոչ 
թե իրա վա կան պե տու թյան սկզ բունք է, 
այլ իրա վուն քի հա մընդ հա նուր սկզ-
բունք, որը գոր ծում է հա սա րա կու թյան 
իրա վա կան հա մա կար գում իրա վուն-
քին բնո րոշ հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ 
և հա մա կար գա կազ միչ ազ դե ցու թյուն է 
թող նում հա սա րա կա կան բո լոր են թա-
հա մա կար գե րի վրա, այդ թվում՝ նաև 
պե տու թյան՝ որ պես քա ղա քա կան հա-
մա կար գի գլ խա վոր սուբյեկ տի:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյուն, իրա վա կան պե տու թյուն, պե տա-
կան իշ խա նու թյուն: 

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան որ պես 
իրա վուն քի հա մընդ հա նուր սկզ բուն քի 
և իրա վա կան պե տու թյան հայե ցա կար-
գի հա րա բե րակ ցու թյու նը ար դի ա կան 
գի տա կան հիմ նա հարց է: Ըն դուն ված 
մո տեց ման հա մա ձայն՝ իրա վուն քի գե-
րա կա յու թյու նը հա մար վում է իրա վա-
կան պե տու թյան սկզ բունք: Մեր կող մից 

կա տար ված վեր լու ծու թյու նը վի ճե լի է 
դարձ նում այդ մո տե ցու մը: Հիմ նա հար ցը 
փոր ձենք են թար կել կա ռուց ված քա գոր-
ծա ռու թային վեր լու ծու թյան՝ իրա վունքն 
ու դրա սկզ բունք նե րը և պե տու թյու նը 
(նաև նրա սկզ բունք նե րը) հա սա րա կա-
կան ը նդ հա նուր հա մա կար գում:

 Հա սա րա կու թյու նը՝ որ պես հա մա կարգ, 
բաղ կա ցած է հետ ևյալ են թա հա մա կար-
գե րից՝ տն տե սա կան, քա ղա քա կան, հոգ-
ևոր–մ շա կու թային, սո ցի ա լա կան, տե ղե-
կատ վա կան, իրա վա կան և այլն, որոն ցից 
յու րա քան չյուրը ևս ունի իր կա ռուց ված-
քային բա ղա  դրա տար րե րը, կազ մա-
կերպ ման և գոր ծա ռու թա վար ման սկզ-
բունք նե րը: Բո լոր են թա հա մա կար գե րից 
հա մընդ հա նու րը, հա մա ներ թա փան ցո-
ղը, բո լո րին մեկ մի աս նու թյան մեջ միա-
վո րո ղը (ին տեգ րո ղը) և բո լո րի հա մար 
հա մա պար տա դիրն իրա վա կան հա մա-
կար գի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող 
իրա վունքն է: Ի րա վա կան հա մա կարգն 
իր գոր ծո ղու թյան ոլոր տով ներ թա փան-
ցում է հա սա րա կա կան բո լոր են թա հա-
մա կար գեր՝ իրա վա կան կար գա վոր ման 
են թար կե լով դրանք: Ի րա վուն քի հետ 
մի ա սին նման հատ կու թյուն ունեն նաև 
իրա վուն քի սկզ բունք նե րը: 

Ըն դուն ված մո տեց ման հա մա ձայն՝ 
պե տու թյու նը հա մար վում է հա սա րա-
կու թյան քա ղա քա կան հա մա կար գի բա-
ղադ րա տար րը: Այդ են թա հա մա կար գում 
պե տու թյու նը հա մար վում է գլ խա վոր, 
կենտ րո նա կան սուբյեկտ, որով հետև 
օ ժտ ված է ինք նիշ խա նու թյամբ: Ար դի 
ժա մա նակ նե րում քա ղա քա կան հա մա-
կար գի այդ գլ խա վոր սուբյեկ տին վե-

ԱՐ ՄԵՆ Ա ՍԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան 

մի ջազ գային կենտ րո նի իրա վա գի տու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 
իրա վա գի տու թյան թեկ նա ծու

Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԳԵ ՐԱ ԿԱՅՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱ ՏԱ ՐԵ ԼԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ
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րագ րում են իրա վա կան, սո ցի ա լա կան, 
ժո ղովր դա վա րա կան և այլ բնու թագ րեր: 
Պե տու թյու նը՝ որ պես հա սա րա կու թյան 
կա ռա վար ման կա ռույց, ևս օ ժտ ված է 
հա մա ներ թա փան ցե լու հատ կու թյամբ, 
սա կայն այդ կա ռա վա րու մը բա ցար ձակ 
և իմ պե րա տիվ չէ, ինչ պես իրա վա կան 
կար գա վո րու մը: Հետ ևա բար մի սկզ-
բունք, որ ի սկզ բա նե բնու թագ րա կան է 
իրա վուն քին, իրա վուն քի հա մա կար գին, 
չի կա րող վե րագր վել մի այն պե տա կան 
հա մա կար գին: Ի րա վուն քի սկզ բունք նե-
րը գոր ծում են հա սա րա կա կան բո լոր 
հա մա կար գե րում, սա կայն չեն դառ նում 
դրանց բնո րոշ սկզ բունք, այլ մնում են, ի 
վեր ջո, իրա վուն քի կամ իրա վա կան հա-
մա կար գի սկզ բունք: Փի լի սո փա յա կան 
մո տե ցու մը ևս հաս տա տում է այս դա-
տո ղու թյու նը այն իմաս տով, որ մաս նա-
վո րին բնո րոշ հատ կու թյու նը չի կա րող 
վե րագր վել ը նդ հա նու րին: Ը նդ հա նու-
րին հա տուկ սկզ բունք նե րը կա րող են 
գոր ծել մաս նա վո րում՝ ազ դել նրա վրա, 
նույ նիսկ դառ նալ նրա սկզ բունք՝ չկորց-
նե լով իրենց ը նդ հան րաց նող բնույ թը 
և գոր ծո ղու թյու նը: Ո ւս տի ի րա վա կան 
հա մընդ հա նուր սկզ բուն քը (ի րա վուն քի 
գե րա կա յու թյու նը) գոր ծում է հա սա րա-
կա կան բո լոր ոլորտ նե րում, այդ թվում՝ 
նաև քա ղա քա կան (պե տա կան) և ար-
դյուն քում ազ դում է դրանց հա մա կար-
գա կազ մու թյան վրա: 

Ի րա վուն քի և նրա սկզ բունք նե րի 
ու պե տու թյան և նրա սկզ բունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը կա ռուց ված քա գոր-
ծա ռու թային դիր քե րից թույլ է տա լիս 
հաս տա տել, որ իրա վուն քի բո լոր սկզ-
բունք նե րը, այդ թվում՝ նաև իրա վուն-
քի գե րա կա յու թյունն ավե լի ը նդ հա նուր, 
հա սա րա կա կան բո լոր հա մա կար գե րում 
գոր ծող հիմ նադ րույթ է, քան իրա վա-
կան պե տու թյու նը և նրան բնո րոշ սկզ-
բունք նե րը: Հետ ևա բար, սկզ բուն քը, որ 
բնո րոշ է մի այն պե տու թյա նը, չի կա րող 
վե րած վել բո լոր հա մա կար գե րի հա-
մար հա մընդ հա նուր սկզ բուն քի: Ե թե 
կար գա վոր ման տրա մա բա նու թյու նը 

թույ լատ րեր նման ըն թացք, ապա նույն 
հա ջո ղու թյամբ կա րող է ինք պն դել, որ 
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը և հա-
կակշ ռումն ու հա վա սա րակշ ռու մը՝ որ-
պես իրա վա կան պե տու թյան սկզ բունք, 
բնո րոշ է նաև հա սա րա կա կան այլ հա-
մա կար գե րի: 

Այս պի սով՝ իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյու նը ոչ թե իրա վա կան պե տու թյան 
սկզ բունք է, այլ իրա վուն քի հա մընդ հա-
նուր սկզ բունք, որը գոր ծում է հա սա-
րա կու թյան իրա վա կան հա մա կար գում.
առա ջին հեր թին իրա վուն քին բնո րոշ 
հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ հա մա կար-
գա կազ միչ ազ դե ցու թյուն է թող նում բո-
լոր հա սա րա կա կան են թա հա մա կար գե-
րի վրա, այդ թվում՝ նաև պե տու թյան՝ 
որ պես քա ղա քա կան հա մա կար գի գլխա-
վոր սուբյեկ տի: Ի րա վուն քի գե րա կա յու-
թյան սկզ բուն քի գոր ծո ղու թյան հետևան-
քով պե տու թյունն ավան դա կա նից կամ 
«օ րի նա կան պե տու թյու նից» վե րած վում 
է իրա վա կա նի, այ սինքն՝ ոչ մի այն օ րեն-
քով, այլ նաև հատ կա պես իրա վուն քով 
սահ մա նա փակ ված պե տու թյան: 

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նից ան-
խու սա փե լի ո րեն բխում է իրա վուն քի 
առաջ նայ նու թյու նը քա ղա քա կան իշ-
խա նու թյան նկատ մամբ: «Ի րա վուն քի 
գո յու թյու նը, որը բարձր է և՛ կա ռա վար-
չից, և՛ կա ռա վար վող նե րից ու պար-
տա դիր է նրանց հա մար, ան հրա ժեշտ 
հիմ նադրույթ է: Ի րա վուն քն ուժի քա-
ղա քա կա նու թյուն չէ, այն պե տու թյան 
գոր ծը չէ, իրա վուն քը նա խոր դում է պե-
տու թյա նը և վեր է կանգ նում նրա նից: 
Ի րա վուն քը պե տու թյան ուժի սահ մանն 
է, և պե տու թյու նը ոչ այլ ինչ է, քան ուժ 
իրա վուն քին ծա ռայե լու հա մար» [1, էջ 5]: 

Այս եզ րա կա ցու թյու նը հաս տա տում 
է այդ եր կու եր ևույթ նե րի՝ իրա վուն քի 
գե րա կա յու թյան ու իրա վա կան պե տու-
թյան հայե ցա կար գե րի առա ջաց ման ժա-
մա նա կագ րա կան հեր թա կա նու թյու նը: 
Սկզ բից քա ղա քակր թու թյան մեջ առա-
ջա ցել է ոչ թե իրա վա կան պե տու թյան 
տե սու թյու նը՝ իրեն հա տուկ իրա վուն-
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քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քով, և այ-
նու հետև դարձ ել հա մընդ հա նուր իրա-
վա կան սկզ բունք, այլ, ը նդ հա կա ռա կը, 
ուշ միջ նա դա րյան ապակ րո նա կա նաց-
ված իրա վա բա նա կան աշ խար հա յացքն 
առա ջին հեր թին բա նաձ ևեց իրա վուն-
քի (օ րեն քի) գե րա կա յու թյան սկզ բուն-
քը, որի զար գա ցումը և կեն սա գոր ծումն 
իրա կան կյան քում բե րեց իրա վա կան 
պե տու թյան տե սու թյան, իսկ այ նու հետև 
իրա կան իրա վա կան պե տու թյան կազ-
մա վոր մա նը [2, էջ 124–142]: 

Այս փաս տը հաս տա տում են իրա վա-
կան պե տու թյան տե սու թյան ձևա վոր ման 
ու զար գաց ման հե տա զո տող նե րը: Ի րա-
վա կան պե տու թյան տե սու թյու նը սահ մա-
նա փակ պե տու թյան տա րա տե սակ է, որի 
հայե ցա կար գը ձևա վոր վել է մարդ կային 
մտ քի պրպ տում նե րի ար դյուն քում, որն 
ուղղ ված էր պե տա կան իշ խա նու թյան 
սահ մա նա փակ մա նը [3, էջ 676]: 

Ա. Ն. Սո կո լո վը, ուսում նա սի րե լով 
իրա  վա կան պե տու թյան տե սու թյան ձևա-
վոր ման փու լե րը և իրա կան իրա վա կան 
պե տու թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցը 
Գեր մա նի ա յում, գա լիս է եզ րա կա ցու-
թյան, որ «Ի սկզ բա նե իրա վա կան պե տու-
թյան գա ղա փա րը կապ ված էր ժո ղովր-
դի ինք նիշ խա նու թյան հաս տատ ման, նրա 
ազա տու թյան երաշ խա վոր վա ծու թյան, 
պե տու թյու նը հա սա րա կու թյա նը են թար-
կե լու հետ: Ի րա վա կան պե տու թյան ար-
ժե քային իմաս տն այն է, որ ստեղծ վի 
պե տա կան–ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րի այն պի սի հա մա կարգ, որը կա պա հո-
վի իրա վուն քի գե րա կա յու թյու նը հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր 
ոլորտ նե րում» [4, էջ 15]:

Հա ջորդ կար ևոր եզ րա կա ցու թյու-
նը, որին հան գում է հե ղի նա կը, այն է, 
որ իրա վա կան պե տու թյան հաս կա ցու-
թյու նը ար տա հայ տում է պե տու թյան 
կապ վա ծու թյու նը և սահ մա նա փա կու մը 
իրա վուն քով, հատ կա պես ժո ղովր դա-
վա րա կան սահ մա նադ րու թյամբ և իրա-
վա կան օ րենք նե րով: Այդ կապ վա ծու-
թյան և պե տու թյան սահ մա նա փակ ման 

գոր ծում հա տուկ դեր են խա ղում իրա-
վուն քում դր ված բա րո յա կան գա ղա-
փար նե րը, ար դա րու թյան և մար դա սի-
րա կան սկզ բունք նե րը, այ սինքն՝ մար դու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ճա-
նաչ ման և երաշ խա վոր ման հար ցե րով 
հա մա մարդ կային ար ժեք նե րը [4, էջ 10]:

 Պետք է նկա տի ունե նալ, որ նույ նիսկ 
Գեր մա նի ա յում իրա վա կան պե տու թյան 
տե սու թյու նը չու նի մի ան շա նակ հաս-
կա ցու թյուն և բո լո րի կող մից հան րա-
ճա նաչ հա մար վող սկզ բունք նե րի հա-
մա կարգ: Այդ հար ցն առա վել ևս սր ված 
է հետ խորհր դային իրա վա գի տու թյան 
մեջ, որը ևս աչ քի է ը նկ նում մո տե ցում-
նե րի բազ մա զա նու թյամբ: Հե ղի նակ նե-
րի մեծ մա սը, հե տա զո տու թյան առար-
կա դարձ նե լով իրա վա կան պե տու թյան 
հիմ նա հար ցը և կա ռու ցե լով դրա մո դե-
լը, սկզ բում տա լիս են դրա բնո րո շու մը 
և հիմ նա կա նում այդ բնո րո շու մը հան-
գում է նրան, որ ի րա վա կան պե տու-
թյու նը իրա վուն քով սահ մա նա փակ ված 
պե տու թյուն է: Բնո րո շու մը տա լուց հե տո 
տե սա բան նե րը թվար կում են իրա վա-
կան պե տու թյան սկզ բունք նե րը, որոնք 
հա տուկ են իրա վա կան պե տու թյա նը: 

է. Կ. Ու տյա շո վը, ներ կա յաց նե լով 
իրա վա կան պե տու թյան հիմ նախն դի րը, 
հետ ևյալ կերպ է բնո րո շում այն. «Ի րա-
վա կան պե տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա-
կան պե տու թյուն է, որում ապա հով ված 
է իրա վուն քի գե րա կա յու թյու նը, և որի 
բարձ րա գույն առա քե լու թյու նը է մար դու 
և քա ղա քա ցու իրա վունք նե րի ու ազա-
տու թյուն նե րի ճա նա չու մն է, պահ պա նու-
մը, պաշտ պա նու թյու նը»: Այ նու հետև նա 
իրա վա կան պե տու թյան բնույ թը բա ցա-
հայ տում է դրա սկզ բունք նե րով, որոնք 
են՝ իրա վա կան պե տու թյու նը ժո ղովր-
դա վա րա կան պե տու թյուն է, իրա վուն քի 
գե րա կա յու թյու նը, օ րեն քի գե րա կա յու-
թյու նը, իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը, 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի 
երաշ խա վոր վա ծու թյու նը և ան խախ-
տե լի ու թյու նը, պե տու թյան, հա սա րա-
կու թյան և ան հա տի փո խա դարձ պա-
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տաս խա նատ վու թյու նը [5, էջ 144–148]: 
Հե ղի նա կի մո տեց ման մեջ և՛ իրա վուն-
քի գե րա կա յու թյու նը, և՛ օ րեն քի գե րա-
կա յու թյու նը հա մար վում են առան ձին 
սկզբունք ներ: Սա կայն կար ծում ենք, որ 
ճիշտ կլի նի այդ պի սին ճա նա չել մի այն 
իրա վա կան օ րենք նե րի գե րա կա յու թյու նը: 

Մ. Մ. Ռաս սո լովն իրա վա կան պե-
տու թյու նը բնու թագ րում է որ պես իրա-
վուն քի և օ րեն քի իշ խա նու թյան տակ 
գոր ծող պե տու թյուն: «Ի րա վուն քը պե-
տու թյան հա մե մատ ունի առաջ նայ նու-
թյուն, պե տու թյու նը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 
ուժ, որ հանձն ված է ծա ռա յու թյան իրա-
վուն քին: ...Պե տու թյու նը սերտ կապ ված 
է իրա վուն քով, կա րող է մշա կել և ըն-
դու նել այս կամ այն օ րեն քը, սա կայն 
իր հեր թին պար տա վոր է գոր ծել օ րեն-
քի շր ջա նա կում՝ են թարկ վե լով դրան... 
Պե տու թյու նը ըն դա տյա է իր սե փա կան 
դա տա րա նին և կա րող է դա տա պարտ-
վել» [6, էջ 371]:

 Մեկ այլ մո տեց ման հա մա ձայն՝ 
«Ի րա  վա կան պե տու թյու նում ստեղծ վում 
են պայ ման ներ մար դու և քա ղա քա ցու 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի 
առա վել լրիվ ապա հով ման հա մար, ինչ-
պես նաև չա րա շա հում նե րի կանխ ման 
նպա տա կով քա ղա քա կան իշ խա նու-
թյանն իրա վուն քով սահ մա նա փակ ման 
հա մար» [7, էջ 160]: 

Ի րա վա կան պե տու թյան տե սու թյան 
մեջ տա րա կար ծի քու թյուն կա նաև նրան 
վե րագր վող սկզ բունք նե րի հար ցում: 
Տե սա բան նե րի մի մա սը (Վ. Մ. Կուդ-
րյավցև, Ե. Ա. Լու կաշ ևա, Ս. Վ. Լի պեն, 
Գ. Գ. Հա րու թյու նյան, Ա. Գ. Վա ղար շյան 
և այլն) իրա վա կան պե տու թյան սկզ-
բունք ներ են հա մա րում հա սա րա կա կան 
կյան քի բո լոր ոլորտ նե րում իրա վուն քի 
գե րա կա յու թյու նը, պե տու թյան և նրա 
մար մին նե րի սահ մա նա փակ վա ծու թյու-
նը օ րեն քով, ան հա տի ազա տու թյան, 
նրա իրա վունք նե րի և շա հե րի, պատ վի 
և ար ժա նա պատ վու թյան ան խախ տե-
լի ու թյու նը, դրանց պահ պա նու թյու նը և 
երաշ խա վոր վա ծու թյու նը, պե տու թյան 

և ան հա տի փո խա դարձ պա տաս խա-
նատվու թյու նը, օ րենք նե րի և այլ իրա-
վա կան ակ տե րի իրա կա նաց ման նկատ-
մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան 
և հս կո ղու թյան ձևե րը: 

Հե ղի նակ նե րի մյուս խում բը (Վ. Ի. Պրո-
տա սով, Ն. Վ. Պրո տա սով, Վ. Վ. Լա զարև, 
Ա. Ն. Գո լո վիս տի կով և այլն) իրա վա կան 
պե տու թյան կա ռույ ցը ներ կա յաց նում է 
հատ կա նիշ նե րի մի ջո ցով, մաս նա վո րա-
պես օ րեն քի (ի րա վուն քի) գե րա կա յու թյու-
նը, իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը, ան հա-
տի իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
իրա կան ապա հո վու մը, զար գա ցած քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան առ կա-
յու թյու նը, քա ղա քա կան ժո ղովր դա վա րա-
կան ինս տի տուտ նե րը, սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը և իրա վա կան 
գոր ծո ղու թյու նը, պե տա կան իշ խա նու թյան 
ինք նիշ խա նու թյու նը, դա տա րա նի բարձ-
րա ցու մը՝ որ պես իրա վա կան պե տու թյան 
ապա հով ման մի ջոց, օ րենք նե րի հա մա-
պա տաս խա նու թյունն իրա վուն քին և պե-
տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գի իրա-
վա կան կազ մա կեր պու մը [8, էջ 424–428]:

Նշ ված տե սա կետ նե րի վեր լու ծու-
թյու նը ցույց է տա լիս, որ իրա վա կան 
պե տու թյան վե րա բե րյալ չկա մի աս-
նա կան տե սա կան պատ կե րա ցում: Մեր 
կար ծի քով այդ մո տե ցում նե րում մե թո-
դա բա նո րեն ճիշտ են այն գիտ նա կան-
նե րը, ով քեր իրա վա կան պե տու թյան 
կա ռույ ցի ձևա վո րու մը պայ մա նա վո-
րում են իրա վուն քի գե րա կա յու թյան 
սկզ բուն քի գոր ծո ղու թյամբ: Օ րի նակ՝ 
«ի րա վա կան պե տու թյունն իրա վուն-
քի գե րա կա յու թյան հի ման վրա ձևա-
վոր ված հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան 
կազ մա կեր պու թյուն է, որի հիմ նա կան 
առա քե լու թյունն է մար դու և քա ղա քա-
ցու իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
երաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյու նը և 
պե տա կան իշ խա նու թյան սահ մա նա փա-
կու մը իրա վուն քի ուժով» [9, էջ 529]: 
Այդ պի սին է նաև Գ. Հա րու թյու նյա նի 
մո տե ցու մը, հա մա ձայն որի պե տաի րա-
վա կան հա մա կար գում օ րեն քի գե րա-
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կա յու թյան իրա վա կան սկզ բուն քին գա-
լիս է փո խա րի նե լու նոր ելա կե տային 
հիմ նադ րույթ՝ իրա վուն քի (ի րա վա կան 
օ րեն քի) գե րա կա յու թյան սկզ բուն քը՝ 
դրա նից բխող հիմ նա րար կա ռու ցա-
կար գային և գոր ծա ռու թային փո փո-
խու թյուն նե րով: Քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան կա յաց ման չա փա նիշ է 
դառ նում ոչ թե իշ խա նու թյամբ իրա-
վուն քի, այլ իրա վուն քով իշ խա նու թյան 
սահ ման ափա կու մը [10, էջ 11]: Այս հա մա-
տեքս տում իր հս տակ մե թո դա բա նա կան 
մո տեց մամբ աչ քի է ը նկ նում Վ. Ներ սես-
յան ցի իրա վա կան պե տու թյան հայե ցա-
կար գը: Նա իրա վա կան պե տու թյու նը 
ներ կա յաց նում է հետ ևյալ տե սա կան 
մո դե լով. «...Ի րա վա կան պե տու թյու նը՝ 
դրա ար դի հա մընդ հա նուր տա րա ծա-
կան իմաս տով... Նո րա գույն ժա մա նա կի 
հա տուկ պե տա կան–ի րա վա կան կա ռույց 
է, հան րային քա ղա քա կան ոլոր տում 
իրա վուն քի գե րիշ խա նու թյան գա ղա-
փա րի իրա կա նաց ման (քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան պայ ման նե րին և 
պա հանջ մունք նե րին հա մա պա տաս խա-
նող) մո դել, ազատ ան հատ նե րի՝ որ պես 
պաշ տո նա պես ճա նաչ ված սուբյեկտ-
նե րի ի ծնե և անօ տա րե լի (բ նա կան) 
իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի, 
սուբյեկտ նե րի հան րային–քա ղա քա կան 
իշ խա նու թյան զար գա ցած իրա վա կան 
կազ մա կեր պու թյան նոր ձև (և նոր տիպ)» 
[11, էջ 308]: Ի նչ պես տես նում ենք, Ներ-
սե սյան ցը իրա վա կան պե տու թյու նը հա-
մա րում է իրա վուն քի գե րիշ խա նու թյան 
գա ղա փա րի գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով 
ձևա վոր ված պե տու թյան մո դել: Ը ստ 
նրա՝ իրա վա կան պե տու թյու նը հան-
րային–քա ղա քա կան (պե տա կան) իշ խա-
նու թյան կազ մա կերպ ման հա տուկ կա-
ռույց է և ան հատ նե րի, հա սա րա կու թյան 
ու պե տու թյան փոխ կապ վա ծու թյան հա-
տուկ իրա վա կան ձև է, որում ան հրա-
ժեշ տա բար պաշ տո նա պես ճա նաչ ված, 
ամ րագր ված և պահ պան ված են երեք 
բա ղադ րա տար րեր՝ ա) մար դու և քա-

ղա քա ցու ի ծնե և ան քակ տե լի (բ նա կան) 
իրա վունք ներն ու ազա տու թյուն նե րը, 
բ) իրա վա կան օ րենք նե րի գե րա կա-
յու թյու նը, գ) պե տա կան իշ խա նու թյան 
հա մա կար գի իրա վա կան կազ մա կեր-
պու մն իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման 
սկզ բուն քի հի ման վրա: Պե տա կա նու-
թյան այս երեք բա ղադ րա տար րե րը՝ 
ան հա տա կան (մարդ կային) իրա վա կան, 
նոր մա տիվ իրա վա կան, կազ մա կեր պա-
կան իրա վա կան, այն հատ կա նիշ ներն 
են, որոն ցով իրա վա կան պե տու թյու նը 
տար բեր վում է ոչ իրա վա կան, ավան-
դա կան պե տու թյու նից [3, էջ 388]:

 Վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս նշելու, որ հե ղի նակ նե րի՝ այս 
հար ցում եղած բազ մա կար ծու թյան հետ 
մեկ տեղ առ կա են նաև մո տե ցում նե րի 
ը նդ հան րու թյուն ներ: Նախ դա տրա-
մա բա նու թյան ը նդ հա նուր ուղղ վա ծու-
թյուն է, այ սինքն՝ իրա վա կան պե տու-
թյունն իրա վուն քով սահ մա նա փակ ված 
և կապ ված պե տու թյուն է, այ նու հետև՝ 
իրա վա կան պե տու թյան սկզ բունք նե րի 
հիմ նա կան մա սը հա մընկ նում է: 

Այս պի սով՝ իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյու նը ը նդ հա նուր հիմ նա րար, իրա վա-
կան սկզ բունք է, որը գոր ծում է հա սա-
րա կա կան բո լոր հա մա կար գե րում և 
տա րած վում է հա սա րա կա կան կյան քին 
մաս նա կից բո լոր սուբյեկտ նե րի վրա: 
Ան հա տի նկատ մամբ գոր ծե լուց այդ 
սկզ բուն քը նրան դարձ նում է լի ի րավ, 
ազատ և իրա վա հա վա սար սուբյեկտ՝ 
նրա իրա վունք նե րին տա լով առաջ-
նայ նու թյուն: Հա սա րա կու թյան քա ղա-
քա կան հա մա կար գում գոր ծո ղու թյան 
ար դյուն քում իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյան սկզ բուն քը պե տու թյա նը վե րա-
ծում է սահ մա նա փակ՝ իրա վա կան, ժո-
ղովրդա վա րա կան, սահ մա նադ րա կան 
պե տու թյան, որի սկզ բունք նե րը երաշ-
խիք են իրա վուն քի գե րա կա յու թյան 
կեն սա գործ ման և պե տու թյունն իրա վա-
կան դարձ նե լու հա մար: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 19.05.2014
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ВЕР ХО ВЕНСТ ВО ПРА ВА–ГА РАН ТИЯ СО ВЕР ШЕНСТ ВО ВА НИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАС ТИ

АР МЕН АСАТ РЯ Н
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА,  

Меж ду на род ный на уч но – об ра зо ва тель ный центр,
п ред по да ва тель ка фед ры юрисп ру ден ци и, кан ди дат юриди чес ких на ук

 Со от но ше ние вер хо венст ва пра ва с кон цеп ци ей пра во во го го су дарст ва яв ля ет ся ак ту аль
ной проб ле мой. В стат ье предс тав ле ны роль и зна че ние вер хо венст ва пра ва в де ле со вер
шенст во ва ния го су дарст вен ной влас ти. Про ве ден ный ана лиз поз во ля ет зак лю чить, что вер
хо венст во пра ва бо лее об ще е, дейст ву ю щее во всех об щест вен ных сис те мах по ло же ни е, чем 
пра во вое го су дарст во и ха рак тер ные ему прин ци пы. Вер хо венст во пра ва яв ля ет ся не прин
ци пом пра во во го го су дарст ва, а все об щим прин ци пом пра ва, ко то рое дейст ву ет в пра во вой 
сис те ме об щест ва бла го да ря свойст вам, ха рак тер ным пра ву, ока зы вая сис те мо об ра зу ю щее 
вли я ние на все об щест вен ные под сис те мы, в том чис ле на го су дарст во как глав ный суб ьект 
по ли ти чес кой сис те мы.

RULE OF LAW AS A GUARANTEE OF IMPROVING THE PUBLIC AUTHORITIES
ARMEN ASATRYAN
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the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 
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The interrelation of the rule of law with the concept of the legal state is an actual problem. 
The article presents the role and importance of the rule of law in the improvement of public 
authorities. The analysis allows us to conclude that the rule of law is a more generally acting state 
in all social systems than the legal state and the principles of its characteristics. The rule of law is 
not the principle of legal state but a universal principle of law, which operates in the legal system 
of the society due to the properties characteristic of law, leaving the system–effects on all social 
subsystems, including the state as the main subject’s political system.
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ԼԻ ԼԻԹ ԽԱ ՌԱՏՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի իրա վա խորհր դա տու, 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի իրա վուն քի 

և փի լի սո փա յու թյան ինս տի տու տի հայ ցորդ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ՝ ՈՐ ՊԵՍ ԶԼՄ–ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԵ ԳՈ ՐԻ ԱՅԻ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀՀ–Ո ՒՄ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Ին-
տեր նե տի՝ որ պես զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան տա րա ծ ման առանձ նա հա տուկ 
կա տե գո րի այի իրա վա կան կար գա-
վի ճա կը և առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե-
րի իրա վա կան բնու թագ րու թյու նը: Ին-
տեր նե տի իրա վա կան կար գա վո րումն 
ավե լի քան ան հրա ժեշտ է, քա նի որ 
վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյու նը առա ջաց-
նում է բազ մա թիվ խն դիր ներ՝ կապ ված 
ան ձանց ար տա հայտ վե լու իրա վուն-
քի ազա տու թյան և իրաց ման, պատ վի 
և ար ժա նա պատ վու թյան, ինչ պես նաև 
ազ գային ան վտան գու թյան ապա հով-
ման հետ և այլն: Առա ջարկ վում է հա-
մա ցանցը դի տար կել ոչ որ պես ԶԼՄ, այլ 
ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայր, 
ներ կա յաց ված է նաև «ին տեր նետ–ԶԼՄ» 
և «ին տեր նետ–հ րա տա րա կում ներ» հաս-
կա ցու թյուն նե րի օրենսդ րա կան ամ րա-
գրու մը և գոր ծա ծու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ին տեր նետ ԶԼՄ–ներ, 
ին տեր նետ–հ րա տա րա կում ներ, հա-
ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի ա ներ, էլեկտ-
րո նային ԶԼՄ–ներ, առ ցանց լրատվա-
մի ջոց ներ, հա մա ցանցի իրա վա կան 
կար գա վո րում: 

Ժա մա նա կա կից ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե-
ու թյան շնոր հիվ զգա լի ո րեն ընդ լայն վել 
է տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րը, որում 
ստեղծ վել է նո րա գույն հա ղոր դակ ցու-
թյուն նե րի սուբյեկտ նե րի և օբյեկտ նե րի 
նոր հա մա կարգ, առա ջա ցել են ցան-

ցային լրատ վա մի ջոց ներ: Նոր տեխ նո լո-
գի ա նե րի առա ջաց մամբ և զար գաց մամբ 
կար գա վոր վում է տե ղեկատ վա կան ամ-
բողջ դաշ տը. ինչ պես ԶԼՄ–նե րը՝ հե-
ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը, տպա գիր 
մա մու լը և ռա դի ոն, այն պես էլ ներ կայիս 
էլեկտրո նային լրատ վա մի ջոց նե րը: Բա-
ցի այդ՝ նոր տեխ նո լո գի ա նե րը ունեն 
այն պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ, որոնք 
թույլ են տա լիս ան հատ նե րին իրենց 
սո ցի ալա կան ցան ցե րի էջե րում տե-
ղադ րել ցան կա ցած տե ղե կատ վու թյուն՝ 
կարծ քի նե րի, մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
տես քով, ինչ պես նաև տա րա ծել սե փա-
կան տե սա ձայ նային սփռ ման ռա դի ո-
հա ղոր դում նե րի հղում ներ: Խոս քը ար-
դի լրատ վա մի ջոց նե րի մա սին է, որոնք 
էա կա նո րեն տար բեր վում են ավան դա-
կան ԶԼՄ–նե րից իրենց տե սակ նե րով, 
հա սա նե լի ու թյամբ, մատ չե լի ու թյամբ, 
զանգ վա ծայ նու թյամբ և այլ հատ կա նիշ-
նե րով: Ավան դա կան և նոր (այ սու հետ՝ 
էլեկտ րո նային) ԶԼՄ–նե րի իրա վա կան 
կար գա վո րու մը նույն պես տար բեր է: 
Էլեկտ րո նային ԶԼՄ–նե րի հա մա կար գի 
տե սակ նե րին և կա ռուց ված քային բնու-
թագ րու թյանն ան դրա դառ նա լիս հե տա-
զո տող նե րի մոտ օրի նա չա փո րեն հարց 
է ծա գում. արդյո՞ք հա մա ցանցը կա րե լի 
է դա սել ԶԼՄ–նե րի տե սակ նե րին, և ինչ-
պի սի՞ն է հա մա ցանցի և առ ցանց լրատ-
վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան իրա վա-
կան կար գա վո րու մը: Նախ փոր ձենք 
պար զել, թե ինչ պի սի փո փո խու թյուն ներ 
և զար գա ցում ներ տե ղի ունե ցան հա սա-
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րա կու թյու նում հա մա ցանցի և լայ նա հա-
ղորդ կո մու նի կա ցի ա նե րի առա ջաց մամբ: 
Ամե նից առաջ հայտն վե ցին հա ղոր դակ-
ցային նոր լրատ վա մի ջոց ներ՝ ցան ցային 
հրա տա րա կու թյուն ներ, կայ քեր, սո ցի-
ա լա կան կայ քեր, բլո գեր, վեբ ծա ռա յու-
թյուն ներ և այլն: Հա ղոր դակ ցային մի-
ջոց նե րի այս պի սի բազ մա զա նու թյու նը 
իր ար տա հայ տու թյու նը գտավ, այս պես 
կոչ ված, վիր տո ւալ մի ջա վայ րում՝ որ-
պես առար կա նե րի և օբյեկտ նե րի գո յու-
թյունն ար տա հայ տող իրա կա նու թյուն: 
Միև նույն ժա մա նակ « վիր տո ւալ մի ջա-
վայ րի» գո յու թյու նը որևէ պա րա գա յում 
կաս կա ծի տակ չի դնում և չի սահ մա-
նա փա կում այդ օբյեկտ նե րի հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի իրա կան 
բնույ թը: Տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու-
թյան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գի-
ա նե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ ի հայտ 
եկան բազ մա թիվ եզ րույթ ներ, որոնց 
իմաս տա վո րու մը և սահ մա նու մը պա-
հան ջում են վեր ջին նե րիս իրա վա կան 
բո վան դա կու թյան պար զա բա նում՝ եզ-
րույթ նե րի վե րա բե րյալ իրա վա բա նա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րի և օրենսդ րա կան 
ձևա կեր պում նե րի մի ջո ցով: Ներ կա յումս 
շր ջա նա ռու թյան մեջ լայ նո րեն կի րառ վող 
այն պի սի հաս կա ցու թյուն ներ, ինչ պի սիք 
են բլո գը, սո ցի ա լա կան ցան ցը, վեբ ծա-
ռա յու թյու նը, դո մե նը և այլն, ձևա վո րում 
և շա րու նա կում են զար գաց նել հա ղոր-
դակ ցու թյուն նե րի նոր հա մա կար գը և 
հա ղոր դակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րը: Նշ ված հաս կա ցու թյուն ներն, այ դու-
հան դերձ, իրա վուն քի տե սու թյու նում և 
օրենսդ րա կան ոլոր տում վերջ նա կա նա-
պես ուսում նա սիր ված չեն: Ահա թե ին չու 
է առանձ նա կի կար ևոր վում նոր՝ էլեկտ-
րո նային ԶԼՄ–նե րի և հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի իրա վա կան կար գա-
վոր ման խն դի րը: Թեև մինչև օրս ոչ բո-
լոր պե տու թյուն ներն են օրենսդ րո րեն 
ամ րագ րել հա մա ցանցը որ պես ԶԼՄ և 
տվել վեր ջի նիս իրա վա կան հաս կա ցու-
թյու նը, այ դու հան դերձ, պե տու թյուն նե րը 
իրենց ներ պե տա կան օրենք նե րում տար-

բեր իրա վա կան ձևա կեր պում նե րով փոր-
ձել են տալ հա մա ցանցի սահ մա նու մը՝ 
որ պես ԶԼՄ–նե րի ուրույն լրատ վա մի ջոց: 

Մի շարք պե տու թյուն նե րում, մաս-
նա վո րա պես Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նում, ՌԴ–ո ւմ, Ուկ րաի նա յում, 
Բե լա ռու սում առա ջին հա մա ցանց հրա-
տա րա կում նե րը լույս տե սան XX դա-
րաշր ջա նի վեր ջին: Մեր օրե րում գնա լով 
ավե լա նում է հա մա ցանցային հրա տա-
րա կում նե րի թի վը, ին չը կա րե լի է բա-
ցատ րել ոչ բա վա րար իրա վա կան նոր մե-
րի առ կա յու թյամբ: Մինչ դեռ իրա վա կան 
նոր մե րի հս տա կու թյան պայ ման նե րում 
հնա րա վոր կլի ներ կա նո նա կար գելու 
հա մա ցանցի և առ ցանց լրատ վա մի ջոց-
նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը: Ներ կա յումս 
նույ նիսկ հնա րա վոր չէ որո շել, թե որ քան 
է կազ մում հա մա ցանցային կայ քե րի թի-
վը, քա նի որ վեր ջին նե րիս հա մար օրեն-
քով սահ ման ված չէ պե տա կան պար տա-
դիր գրան ցու մը: 

Ին տեր նե տում լրատ վա մի ջոց նե րի 
սահ ման ման հար ցում սո վո րա բար հան-
դի պում ենք հետ ևյալ ձևա կեր պում նե-
րի. «ին տեր նե տային կայ քեր», «առ ցանց 
լրատ վա մի ջոց ներ», «է լեկտ րո նային 
ԶԼՄ–ներ», « ցան ցային լրատվա մի-
ջոց ներ», « կայ քէ ջեր» և այլն: Թվարկ-
ված լրատ վա մի ջոց նե րը որո շա կի ո րեն 
ար տա հայ տում են ԶԼՄ–նե րի իրա-
վա կան բնույ թը, թեև իրենց հիմ քում 
ունեն ան նշան թե րու թյուն ներ: Կան 
պե տու թյուն ներ, որ տեղ ԶԼՄ–նե րի մա-
սին օրենք նե րում ԶԼՄ–նե րի ավան դա-
կան լրատ վա մի ջոց նե րի իրա վա կան 
դրույթ նե րի հետ մեկ տեղ սահ ման ված 
է « զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի 
պար բե րա կան տա րած ման այլ ձևեր» 
հաս կա ցու թյու նը, որը նե րա ռում է հա-
մա ցանցը և առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե-
րը: Այս պես, ՌԴ ԶԼՄ–նե րի մա սին օրեն-
քում (ըն դուն ված 1991 թ. հուն վա րի 27) 
հա մա ցանցի հաս կա ցու թյան վե րա բեր-
յալ խն դի րը լուծ վել է «այլ ԶԼՄ–ներ» 
ձևա կերպ ման մի ջո ցով: Նմա նա տիպ 
դրույթ առ կա է նաև Բե լա ռու սի ԶԼՄ–նե-
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րի մա սին օրեն քում, որում մաս նա վո րա-
պես, նշ ված է՝ « զանգ վա ծային լրատվա-
մի ջոց ներ են պար բե րա կան տպա գիր 
հրա տա րա կու թյու նը, հե ռուս տա ռա դի ո-
կազ մա կեր պու թյու նը, ռա դի ոն, հե ռուս-
տա տե սային, կի նոխ րո նիկ ծրագ րե-
րը, զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի 
պար բե րա կան տա րած ման այլ ձևե ր»: 
Ինչ ևէ, նման ձևա կեր պու մը բա վա րար 
չի կա րող լի նել հա մա ցանցի հաս կա-
ցու թյու նը սահ մա նե լու հա մար, թեև «այլ 
ԶԼՄ–ներ» ձևա կեր պու մը տա րած վում է 
գրե թե բո լոր հե ռա հա ղոր դակ ցային մի-
ջոց նե րի վրա, մինչև ան գամ՝ բջ ջային 
կա պի: ՀՀ ԶԼՄ–նե րի մա սին օրեն-
քում նման ձևա կերպ մամբ նորմ գո յու-
թյուն չու նի, սա կայն օրենս դի րը որ պես 
լրատ վա մի ջոց դի տար կում է ցան ցային 
լրատ վու թյան մի ջո ցը: Հա մա ձայն օրեն-
քի՝ « զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո-
ցը լրատ վու թյուն իրա կա նաց նե լու մի-
ջոց է, որը բա ժա նոր դագ րու թյամբ կամ 
առանց դրա, վճա րո վի կամ ան վճար 
հի մունք նե րով տա րած վում է մշտա կան 
ան վա նում, հեր թա կան հա մար և ամ-
սա թիվ ունե ցող պար բե րա կան թո ղար-
կում նե րով»:

 Նույն հոդ վա ծում նաև նշ վում է, որ 
«....զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցը տա-
րած վում է նաև հան րային հե ռա հա-
ղոր դակ ցու թյան ցան ցով (ցան ցային 
լրատ վու թյան մի ջոց)՝ որ պես որո շա-
կի հաս ցե ունե ցող, ան սահ մա նա փակ 
թվով ան ձանց հա մար հա սա նե լի և 
լրատ վու թյուն նե րա ռող տե ղե կատ-
վա կան պա շար՝ ան կախ թար մաց ման 
պար բե րա կա նու թյու նից, պահ ման ժա-
մա նա կի տևո ղու թյու նից և այլ չա փա-
նիշ նե րից»: Օրեն քի վեր լու ծու թյու նից 
հետ ևում է, որ ցան ցային լրատ վու թյան 
մի ջո ցն ըն դա մե նը տե ղե կատ վու թյան 
տա րած ման ձև է, ին չը չի նե րա ռում իր 
մեջ հա մա ցան ցի և առ ցանց լրատ վա-
մի ջոց նե րի հաս կա ցու թյու նը: Հետ ևա-
բար, ՀՀ օրեն քը որ ևէ կերպ չի ան դրա-
դար ձել հա մա ցանցի հաս կա ցու թյա նը: 
Օրեն քի բո վան դա կու թյու նից եր ևում է 

նաև, որ այն ըն դա մե նը փոր ձել է կար-
գա վո րել 20–րդ դա րի տեխ նո լո գի ա նե-
րով առաջ նորդ վող տե ղեկատ վա կան 
դաշ տը՝ հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի, 
տպա գիր մա մու լի և ռա դի ոյի ոլոր տը: 
Այ դու հան դերձ, ԶԼՄ–նե րի մա սին օրեն-
քը չի հա մա պա տաս խա նում ժա մա-
նա կա կից պա հանջ նե րին և ներ կայիս 
ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու թյանն առնչ վող 
պա հանջ նե րին: Միև նույն ժա մա նակ 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
նույն պես թե՛ հա մա ցանցի, թե՛ ցան-
ցային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի մի աս-
նա կան սահ ման ման հե տա զո տող նե-
րի փոր ձե րը որ ևէ ար դյունք չտ վե ցին: 
Հե ղի նակ նե րի մի մա սը գտնում է, որ 
հա մա ցանցը և դրա նում տե ղե կատ-
վա կան բո լոր ռե սուրս նե րը զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ են, որին 
ի պա տաս խան մյուս մա սը հեր քում է 
այդ տե սա կե տը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ հա մա ցանցում կան բազ մա թիվ ռե-
սուրս ներ, որոնք ճիշտ չի լի նի դա սել 
բա ցա ռա պես ԶԼՄ–նե րի շար քին: 

Կամ, օրի նակ, «է լեկտ րո նային հրա-
տա րա կու թյուն» կա տե գո րի այի հետ դժ-
վար է նույ նաց նել «հ րա տա րա կու թյուն» 
հաս կա ցու թյու նը, հատ կա պես երբ խոս-
քը հա մա ցանցի մի ջո ցով իրենց նյու թե-
րը տա րա ծող հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րի 
մա սին է: Ինչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշում 
է Մո նա խո վը, «է լեկտ րո նային հրա տա-
րա կու թյուն» հաս կա ցու թյու նը բա վա կա-
նա չափ մոտ է և սեր տո րեն առնչ վում է 
«է լեկտ րո նային ԶԼՄ–ներ» հաս կա ցու-
թյան հետ, որն ավե լի քան հաս տա տուն 
է և կի րա ռե լի հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար-
ձակ վող ԶԼՄ–նե րի նկատ մամբ: 

« Ցան ցային լրատ վա մի ջոց ներ» ար-
տա հայ տու թյու նը նույն պես ան հրա-
ժեշտ է հս տա կեց նել: Ներ կա յումս այն 
բա վա կա նին ակ տիվ գոր ծած վում է հե-
ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձակ ման ոլոր տում, 
որի տակ հաս կաց վում են հե ռուս տա ռա-
դի ո ցան ցե րում մի ա վոր ված ԶԼՄ–նե րը: 
Գտնում ենք, որ առա վել տրա մա բա նա-
կան կլի նի օգ տա գոր ծելու «ին տեր նետ 
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ԶԼՄ–ներ» կամ «ին տեր նե տում գոր ծառ-
նող ԶԼՄ–ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը: 

Շատ կար ևոր հա մա ցանցի բնո րոշ 
առանձ նա հատ կու թյունն է նաև հա սա-
նե լի ու թյու նը, որը նույն պես բո լոր լրատ-
վա մի ջոց նե րի պար տա դիր հատ կա-
նիշն է: Սա կայն կար ևոր է նաև նշել, որ 
ԶԼՄ– նե րի ևս մեկ հատ կա նիշ՝ պար բե-
րա կա նու թյու նը, բնո րոշ չէ հա մա ցանցին: 
Թերևս, այս է պատ ճառ նե րից մե կը, թե 
ին չու որոշ հե ղի նակ ներ հա մա ցանցը չեն 
դա սում ԶԼՄ–նե րի շար քին: 

Մեկ այլ կար ևոր խն դիր է հա մա-
ցանցի իրա վա կան կար գա վի ճա կի 
օրենսդ րա կան ամ րագ րու մը որ պես 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց: (Օ րի-
նակ՝ Ղա զախս տա նում հա մա ցանցում 
ստեղծ ված բո լոր կայ քե րը օրենսդ րո-
րեն ամ րագր ված են որ պես ԶԼՄ–ներ): 
Այս առու մով առանձ նա նում է Ակո պո վի 
տե սա կե տը, ով հս տակ առանձ նաց նում 
է հա մա ցանցը որ պես ուրույն լրատ վա-
մի ջոց. «Ին տեր նե տը, առանց որ ևէ չա-
փա զան ցու թյան, կա րե լի է դի տել որ պես 
գլո բալ զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց»: Իրոք, եթե հար ցին մո տե նանք 
այն տե սան կյու նից, որ ԶԼՄ–նե րը զանգ-
վա ծային լրատ վու թյան պար բե րա կան 
տա րած ման ձև են, ապա ցան ցային ամ-
բողջ տա րա ծու թյու նը կա րող է դիտ վել 
որ պես զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
յու րօ րի նակ ձև: Մյուս կող մից էլ յու րա-
քան չյուր ան ձի հա մար, որն այս կամ 
այն չա փով առնչ վում է հա մա ցան ցի 
հետ, դրա ողջ պա րու նա կու թյու նը բա-
ժան վում է եր կու խմ բի: Առա ջին հեր թին, 
ինչ պես նշում է նույն Ա. Ի. Ակո պո վը, 
պետք է առանձ նաց նել «պ րո ֆե սի ո նալ 
լրագ րող նե րի կող մից ստեղծ վող լրատ-
վա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը, թեր թե-
րը, ամ սագ րե րը և նմա նա տիպ այլ հրա-
պա րա կում ներ, որոնք թար մաց վում են 
խիստ պար բե րա կա նու թյամբ»: Մյուս 
կող մից էլ հա մա ցան ցում բա վա կան 
մեծ տեղ են զբա ղեց նում, այս պես կոչ-
ված, «ան շարժ կայ քե րը», որոնք պա-
րու նա կում են որո շա կի տե ղե կատ վու-

թյուն, որ պես կա նոն՝ տե ղե կատ վա կան, 
որոնք կա՛մ չեն թար մաց վում, կա՛մ էլ 
թար մաց վում են, սա կայն՝ ոչ կա նո նա-
վոր: Վո րո շի լո վը նույն պես նշում է, որ 
XX դա րաշր ջա նի վեր ջը հատ կան շա կան 
էր եզա կի և չա փա զանց հե ռան կա րային 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջո ցի՝ գլո բալ 
հա մա կարգ չային ցան ցի՝ հա մա ցանցի 
առա ջաց մամբ: Հա կա ռակ նշ ված տե-
սա կետ նե րի՝ ներ կա յումս ձևա վոր ված 
է այլ մո տե ցում, հա մա ձայն որի՝ Ին-
տեր նե տը դի տարկ վում է ոչ թե որ պես 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց, այլ յու-
րա հա տուկ տե ղե կատ վա կան մի ջա-
վայր, որը բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս տար բեր տե սակ նե րի և ձևե րի 
ԶԼՄ–նե րի ան սահ մա նա փակ, ազատ և 
ան խո չըն դոտ գոր ծառ նու թյան հա մար: 
Տար բեր հե տա զո տող նե րի կող մից ար-
տա հայտ վել են տե սա կետ ներ, հա մա-
ձայն որոնց՝ հա մա ցանցում գո յու թյուն 
ունե ցող բազ մա թիվ ռե սուրս նե րը և 
ծա ռա յու թյուն նե րը հնա րա վոր չէ մի ան-
շա նակ վե րագ րել ԶԼՄ–նե րին, և այդ-
պի սով հա կա ռակ դիր քո րո շում դրս ևո-
րել վե րոն շյալ տե սա կետ նե րի հան դեպ: 
Զա սուրս կին բնո րո շում է հա մա ցանցը 
որ պես հա ղոր դակ ցա կան ալիք նե րի և 
հա ղոր դակ ցա կան մի ջա վայ րի հա մա-
կարգ: Նա հա մա ցանցը դի տար կում 
է որ պես բազ մա ֆունկ ցի ո նալ հա մա-
կարգ, որի գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ ներն են սո ցի ա լա կա նը, տե-
ղե կատ վա կա նը և տն տե սա կա նը: Սո-
ցի ա լա կան գոր ծա ռույ թը նպաս տում է 
հա ղոր դակ ցա կան վար քագ ծի նոր ձևե-
րի առա ջաց մա նը, որ տեղ իշ խում են հո-
րի զո նա կան կա պե րը, և բա ցա կա յում են 
տա րած քային, հի ե րար խիկ և ժա մա նա-
կա վոր սահ ման նե րը: Տե ղե կատ վա կան 
գոր ծա ռույ թով ապա հով վում է հա մա-
ցան ցում տե ղե կատ վու թյան պահ պան-
ման, որոն ման և հա սա նե լի ու թյան մե-
խա նիզմ նե րը, տն տե սա կա նն՝ ուղղ ված 
է կո մեր ցի ոն շա հույթ ստա նա լու և գլո-
բալ տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց-
ված քի հե տա գա զար գաց ման: 
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Ի. Դա վի դովն հա մա ցանցը սահ մա-
նում է «որ պես տե ղե կատ վու թյան ևս մեկ 
կրող» և հան գում այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ, որ պես այդ պի սին, մյուս լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րին հա կակ շիռ «ին տեր նետ–
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց ներ» 
չկան: Բե լա ռուս գիտ նա կան Ս. Դու բո վի-
կը տա լիս է իր սահ մա նու մը՝ «ին տեր նետ–
լ րատ վա մի ջո ցը ցան ցային մուլ տի մե դի ա 
տեխ նո լո գի ա նե րով տե ղե կատ վու թյան 
տա րած ման և պար բե րա կան կա նո նա վոր 
ձև է»: Այս առու մով հարց է առա ջա նում, 
արդյո՞ք նման ռե սուրս նե րը դաս վում են 
ԶԼՄ–նե րի շար քին: 

Հա մա ցան ցի «Յան դեքս» հան րա գի-
տա րա նում հան դի պում ենք «Ին տեր-
նետ ԶԼՄ–ի» մեկ այլ յու րօ րի նակ բնո-
րոշ ման, հա մա ձայն որի՝ հա մա ցանցը 
կա րե լի է դի տար կել որ պես հե ռուս տա-
տե սու թյան, ռա դի ոյի և մա մու լի հա-
վա սա րա զոր մե դի աո լորտ: Թերևս, սա 
ավե լի շուտ բա ցատ րու թյուն է, քան 
հաս կա ցու թյան սահ մա նում: Ին տեր նե-
տում գո յու թյուն ունեն այն պի սի լրատ-
վա մի ջոց ներ, որոնք բնո րոշ են մի այն 
հա մա ցանցին, ինչ պես ընդ հա նուր, այն-
պես էլ ճյու ղային: Կար ծում ենք, ին տեր-
նետ ԶԼՄ–նե րի տակ պետք է հաս կա նալ 
պար բե րա բար թար մաց վող, առա վել 
մեծ հե ղի նա կու թյուն և հան րայ նու թյուն 
վայե լող, մշ տա կան լսա րան ունե ցող 
տե ղե կատ վա կան կայ քե րը: Ին տեր նե տի 
մի ջա վայ րում այ սօր գոր ծում են բազ մա-
թիվ կայ քեր և բլո գեր: Ցան կա ցած կայք 
կամ բլոգ այ սօր կա րող է հա մար վել 
ԶԼՄ (ցան ցային լրատ վու թյան մի ջոց), 
պայ մա նով, եթե նրանց վրա տա րած վի 
ԶԼՄ–նե րի մա սին օրեն քի 3 հոդ վա ծի 2 
կե տը: Սա կայն օրեն քում նշ ված չէ « մաս-
նա գի տաց ված ԶԼՄ–ներ» կա տե գո րի ան, 
ին չը բնո րոշ է ներ կա յումս ՌԴ, Ուկ րաի-
նայի և այլ պե տու թյուն նե րի ԶԼՄ–նե րի 
մա սին օրենք նե րին, և որի տակ հաս-
կաց վում են ցան ցային լրատ վա մի ջոց-
նե րը, մաս նա կի ո րեն նաև հա մա ցանցը՝ 
որ պես լրատ վա մի ջոց: Այս առու մով 
ունենք լուրջ բաց թո ղում ներ էլեկտ րո-

նային ԶԼՄ–նե րի, հատ կա պես հա մա-
ցանցի օրենսդ րա կան կար գա վոր ման 
հար ցում: Օրենսդ րո րեն սահ ման ված 
չէ նաև « զանգ վա ծայ նու թյան» հաս կա-
ցու թյու նը, ին չը նույն պես առա ջաց նում 
է որո շա կի դժ վա րու թյուն ներ՝ կապ ված 
ԶԼՄ–նե րի տե սակ նե րի որո շա կի աց ման 
հետ: Հետ ևա բար, օրեն քում տեղ գտած 
« զանգ վա ծային լրատ վու թյուն» հաս-
կա ցու թյու նը կա րե լի է վե րագ րել ցան-
ցային լրատ վա մի ջոց նե րում զե տեղ ված 
տե ղե կատ վու թյա նը, քա նի որ դրան ցում 
նե րառ ված հա ղոր դագ րու թյուն նե րը 
«ուղղ ված են ան սահ մա նա փակ թվով 
ան ձանց» շր ջա նա կին: Եվ քա նի որ տե-
ղե կատ վու թյան պար բե րա կա նու թյու նը 
և տա րա ծու մը հա մար վում են ցան ցային 
ռե սուրս նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի հիմ-
նա կան նպա տա կը, ապա ստաց վում է, 
որ ցան կա ցած նոր ստեղծ ված կայք կա-
րող է հա մար վել ԶԼՄ: 

Այս պի սով՝ ներ կայիս գոր ծող ԶԼՄ–
նե րի մա սին օրեն քը որ ևէ կերպ չի կա-
նո նա կար գում հա մա ցանցի և ցան ցային 
լրատ վա մի ջոց նե րի իրա վա կան կար գա-
վի ճա կը, ինչ պես նաև հա մա ցանցի մի-
ջա վայ րում ԶԼՄ–նե րի նույ նա կա նաց ման 
հետ կապ ված հար ցե րը: 

Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է նաև հա-
մա պա տաս խան լի ա զո րու թյուն ունե-
ցող գոր ծա դիր մարմ նի կող մից 
հա մա ցանցում գոր ծառ նող այն տե ղե-
կատ վա կան օբյեկտ նե րի չա փա նիշ նե րի 
որո շումն ու հաս տա տու մը, որոնք պետք 
է հե տա գա յում ընկ նեն ԶԼՄ–նե րի մա-
սին օրեն քի գոր ծո ղու թյան տակ, և որը 
հնա րա վո րու թյուն կտա բարձ րա ձայ նե-
լու տե ղե կատ վա կան օբյեկտ նե րի տի-
րա պե տող նե րի հնա րա վո րու թյուն նե-
րի օգ տա գործ ման և այդ օբյեկտ նե րի 
ԶԼՄ–նե րի կար գա վի ճա կի մա սին: Այս 
ամե նից հե տո մի այն հնա րա վոր կլի նի 
փո փո խու թյուն ներ մտց նելու օրենք նե-
րում (Գո վազ դի մա սին օրենք, ԶԼՄ–նե-
րի մա սին) և այլ իրա վա կան ակ տե րում, 
մաս նա վո րա պես՝ հա մա ցանցի գոր ծու-
նե ու թյան իրա վա կան կար գա վոր ման 
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առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սով: 
Առ ցանց ԶԼՄ–ներն իրենց հեր թին, 

այ սօր ունե նա լով մեծ ազ դե ցու թյուն 
և հնա րա վո րու թյուն ներ՝ նպաս տե լու 
սպա ռող նե րի ըն կա լու նա կու թյան և գի-
տակ ցու թյան վրա, այդ պի սով հե տին 
պլան են մղում ավան դա կան ԶԼՄ–նե րը: 
Ին տեր նե տի գոր ծա ռույթ նե րի և հնա-
րա վո րու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը 
վկա յում է, որ ճիշտ չի լի նի այն ամ բող-
ջա պես վե րագ րել ԶԼՄ–նե րի տե սակ նե-
րին, այլ, որ պես այդ պի սին, հա մա ցանցը 

դի տարկ վում է որ պես ցան ցային լրատ-
վա մի ջոց նե րի գոր ծառ նու թյան ընդ հա-
նուր լրատ վա կան մի ջա վայր, որը հա-
վա սա րա զոր է հե ռուս տա տե սու թյա նը, 
ռա դի ոյին և մա մու լին: Ինչ վե րա բե րում 
է հա մա ցանց–հ րա տա րա կում նե րին, 
ապա իրենց փաս տա կան (պար բե րա-
կան տա րած ման ձև) հատ կա նիշ նե րով 
նրանք կա րող են դաս վել ԶԼՄ–ներ կա-
տե գո րի այի շար քին: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 28.08.2014
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П РОБ ЛЕ МЫ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ ИН ТЕР НЕ ТА КАК КАТЕГОРИИ 
СМИ В РА

 ЛИ ЛИТ ХА РА ТЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Инс ти тут фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, со ис ка тель, 

Меж ду на род ный на уч но – об ра зо ва тель ный центр, ю рис кон сульт, преподаватель

В стат ье предс тав лен пра во вой ста тус ин тер не та в ка чест ве от дель ной ка те го рии расп
рост ра не ния СМИ, а так же пра во вое опи са ние се те вых СМИ. Пра во вое ре гу ли ро ва ние де я
тель нос ти ин тер не та бо лее чем не об хо ди мо в си лу то го, что от сутст вие та ко во го вле чет за 
со бой не ма лые проб ле мы, сре ди ко то рых мож но вы де лить проб ле мы, свя зан ные со сво бо дой 
сло ва, са мо вы ра же ни я, чес ти и дос то инст ва и да же ка са ю щи е ся обес пе че ния на ци о наль ной и 
го су дарст вен ной бе зо пас нос ти.

В стат ье выд ви га ет ся пред ло же ние расс мат ри вать ин тер нет не как вид СМИ, а как сре
ду де я тель нос ти пос лед них. Предс тав ле ны та кие по ня ти я, как «ин тер нет–С МИ», «ин тер нет–
пуб ли ка ци и», осо бен нос ти их за ко но да тель но го зак реп ле ния и ис поль зо ва ни я.
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 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար-
վել սահ մա նադ րա կան կար ևո րա գույն 
ինս տի տուտ նե րից մե կի՝ ինք նիշ խա նու-
թյան սկզ բունք նե րի ու հատ կա նիշ նե րի 
տե սա կան–ի րա վա կան վեր լու ծու թյա-
նը, դրանց քա ղա քա կան և իրա վա կան 
կող մե րի բնո րոշ մա նը, ինչ պես նաև դրա 
իրա վաըն կալ ման ժա մա նա կա կից հիմ-
նախն դիր նե րին:  Վեր լու ծե լով տար բեր 
գի տա կան հա յացք ներն ու մո տե ցում-
նե րը՝ սահ ման վել է, որ ինք նիշ խա նու-
թյան սկզ բունք նե րի և հատ կա նիշ նե րի 
նշա նա կու թյու նը շատ կար ևոր է տվյալ 
կա տե գո րի այի իրա վաըն կալ ման հա-
մար: Եթե ինք նիշ խա նու թյան սկզ բունք-
նե րն այն հիմ նա րար ու ելա կե տային 
գա ղա փար ներն են, որոնց հեն քի վրա 
բա ցա հայտ վում են ինք նիշ խա նու թյան՝ 
որ պես քա ղա քա կան ու իրա վա կան եր-
ևույ թի էու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը, 
ապա ինք նիշ խա նու թյան հատ կա նիշ նե-
րը իմաս տային առու մով դի տարկ վում 
են որ պես որա կա կան ու առանձ նա հա-
տուկ դրս ևոր ման բնու թագ րիչ ներ: 

Այ նու հետև ան դրա դարձ է կա տար-
վել պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան սկզ-
բունք նե րի ու հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծու-
թյա նը, և հե ղի նա կը եզ րա հան գել է, որ 
ինք նիշ խա նու թյան սկզ բուն քը են թադ-
րում է նրա հատ կա նի շի դրս ևոր ման 
առանձ նա հատ կու թյու նը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ սահ մա նադ րա կան ինս-
տի տուտ, ինք նիշ խա նու թյուն, պե տա կան 
ինք նիշ խա նու թյուն, ինք նիշ խա նու թյան 
սկզ բունք, ինք նիշ խա նու թյան հատ կա նիշ: 

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյուն 
ունե ցող պե տու թյուն նե րի հա մար ինք-
նիշ խա նու թյու նը պե տու թյան հատ կա-
նիշ նե րի հա մա կար գում դի տարկ վում է 
առա ջի նը հա վա սար նե րի շր ջա նա կում: 
Դա վե րա բե րում է նաև ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյա նը, որի 1–ին հոդ վա ծը հռ չա կում 
է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո-
ցի ա լա կան և իրա վա կան պե տու թյուն է: 

Անդ րա դառ նա լով Սահ մա նադ րու թյան 
հի շա տակ ված հոդ վա ծով ամ րագր ված 
դրույ թին և ինք նիշ խա նու թյան հիմ նա-
կան բնու թագ րիչ նե րի վեր լու ծու թյա նը՝ 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր՝ 
2014 թվա կա նի ՍԴՈ–1175 որոշ ման մեջ 
ար տա հայ տել է այն իրա վա կան դիր քո-
րո շու մը, ըստ որի՝ պե տա կան ինք նիշ խա-
նու թյու նը են թադ րում է, որ՝ ա) պե տա կան 
իշ խա նու թյունն ունի գե րա կա յու թյուն ու 
ան կա խու թյուն երկ րի ներ սում և մի ջազ-
գային հա րա բե րու թյուն նե րում, բ) մի այն 
ինք նիշ խան պե տու թյունն ունի մի ջազ-
գային իրա վա սուբյեկ տի կար գա վի ճակ, 
գ) երկ րի ներ սում ինք նիշ խան պե տու-
թյունն ինքն է սահ մա նում և պահ պա նում 
իր երկ րի իրա վա կար գը՝ ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում գոր ծադ րե լով պե տա կան 
հար կադ րան քի մի ջոց ներ, դ) պե տա կան 
ինք նիշ խա նու թյու նը տա րած վում է երկ րի 
ամ բողջ տա րած քի վրա, բա ցա ռում եր-
կիշ խա նու թյու նը, մի ակ լե գի տիմ իշ խա-
նու թյունն է իրա կա նաց նում օրենս դիր, 
գոր ծա դիր և դա տա կան գոր ծա ռույթ ներ:

 Սահ մա նադ րաի րա վա կան այդ պի սի 
բնու թագ րու մից են թադ րվում է, որ ինք-

Ա ՐԱՄ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 
Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան 

պե տա կան կա ռա վար ման ակա դե մի ա յի 
ի րա վա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ

ԻՆՔ ՆԻՇ ԽԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ.
ՍԿԶ ԲՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ
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նիշ խա նու թյան գե րա կա յու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված պետք է լի նի որո շա կի 
սկզ բունք նե րի ու հատ կա նիշ նե րի առ-
կա յու թյամբ, քան զի դրանք կա րող են 
հնա րա վո րու թյուն տալ բա ցա հայ տելու 
ոչ մի այն դրա իմաս տը, այլև բո վան դա-
կային առու մով տա րան ջա տելու սահ-
մա նադ րաի րա վա կան այլ եր ևույթ նե րի 
նշա նա կու թյու նից: 

Ի րա վաըն կալ ման առու մով ան հրա-
ժեշտ է նշել, որ՝ եթե ինք նիշ խա նու-
թյան սկզ բունք նե րն այն հիմ նա րար ու 
ելա կե տային գա ղա փար ներն են, որոնց 
հեն քի վրա բա ցա հայտ վում են ինք-
նիշ խա նու թյան՝ որ պես քա ղա քա կան 
ու իրա վա կան եր ևույ թի էու թյունն ու 
բո վան դա կու թյու նը, ապա ինք նիշ խա-
նու թյան հատ կա նիշ նե րն իմաս տային 
առու մով դի տարկ վում են որ պես որա-
կա կան ու առանձ նա հա տուկ դրս ևոր-
ման բնու թագ րիչ ներ: Այ սինքն՝ ինք նիշ-
խա նու թյան սկզ բուն քը են թադ րում է 
նրա հատ կա նի շի դրս ևոր ման առանձ-
նա հատ կու թյան առ կա յու թյուն: 

Ինք նիշ խա նու թյան սկզ բունք նե րի 
ու հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ մաս-
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կան 
տար բեր տե սա կետ ներ, որոնք ունեն 
ընդ հան րա կան բնույթ, և մի ա ժա մա նակ 
դրանք տա րաբ նույթ են: 

Այս պես, հե ղի նակ նե րի մի խումբ 
առանձ նաց նում է ինք նիշ խա նու թյան 
հետ ևյալ սկզ բունք նե րի ցան կը. անօ-
տա րե լի ու թյու նը, ան սահ մա նա փա կու-
թյու նը, իշ խա նու թյան գե րա կա յու թյու նը, 
իշ խա նու թյան ան բա ժա նե լի ու թյու նը, 
պե տա կան ինք նիշ խա նու թյան նկատ-
մամբ ժո ղովր դա կան ինք նիշ խա նու թյան 
առաջ նայ նու թյու նը1: 

Ինք նիշ խա նու թյան այս սկզ բունք նե-
րի նշա նա կու թյան հա մադր ված վեր լու-
ծու թյու նից հետ ևում է, որ դրանք առա-

1  Տե՛ս Джунусов М. С., Суверенитет: терминологиза
ция и детерминологизация, пагубность ложной сте
рео типизации суверенитета в массовом сознании. 
М., 2005, էջ 18–19:

վե լա պես ունեն հատ կա նի շաար ժե քային 
բնույթ: 

Այս պես, ինք նիշ խա նու թյան անօ-
տա րե լի ու թյունն ինք նին այդ պի սին է և 
ան փո փո խե լի: Կամ ինք նիշ խա նու թյան 
ան սահ մա նա փա կու թյու նը ժո ղովր դա-
վա րու թյան արժ ևոր ման տարր է, որի 
տա րաբ նույթ ըն կալ ման դեպ քում կա-
րող է տե ղիք տր վել կա մա յա կան դրս-
ևո րում նե րի և ինք նիշ խա նու թյան սահ-
մա նա փա կում նե րի: Նույ նը վե րա բե րում 
է իշ խա նու թյան գե րա կա յու թյանն ու ան-
բա ժա նե լի ու թյա նը: 

Իսկ պե տա կան ինք նիշ խա նու թյան 
նկատ մամբ ժո ղովր դա կան ինք նիշ խա-
նու թյան առաջ նայ նու թյան սկզ բուն քը 
դա ար դեն իսկ հան րա ճա նաչ գա ղա-
փար է, հա կա ռա կը պն դե լու պա րա գա-
յում՝ ժո ղովր դի իշ խա նու թյու նը կա րող 
է հա կադր վել պե տու թյա նը, որը տե սա-
կա նո րեն ան հնա րին է կամ հիմ նա զուրկ 
ու ան հաս կա նա լի: 

Ի վեր ջո, ժո ղովր դա կան ինք նիշ-
խա նու թյու նը հենց ժո ղովր դի՝ իշ խա-
նու թյան մի ակ աղ բյու րի ճա նա չումն ու 
երաշ խա վո րումն է պե տու թյան կող մից 
և ոչ թե հա կա ռա կը: 

Երկ րորդ խումբ հե ղի նակ նե րի կար-
ծի քով, ինք նիշ խա նու թյու նը հիմն վում է՝ 
ա) պե տա կան ինք նիշ խա նու թյան՝ որ պես 
քա ղա քա կան–ի րա վա կան եր ևույ թի վրա, 
բ) ինք նիշ խա նու թյան՝ որ պես պե տու թյան 
ան բա ժան բա ղադ րի չի վրա, գ) ինք նիշ-
խա նու թյան՝ որ պես իրա վա կան իրո ղու-
թյան վրա, դ) ինք նիշ խան իրա վունք նե րի 
ան սպա ռու թյան վրա, ե) ինք նիշ խա նու-
թյան անընդ հա տու թյան վրա2: 

Ինք նիշ խա նու թյան քա ղա քա կան ու 
իրա վա կան բնույ թով օժտ վա ծու թյու նը 
են թադ րում է, որ մի կող մից՝ քա ղա քա-
կան ու իրա վա կան տար րե րի մի աս նու-
թյամբ է պայ մա նա վոր ված պե տա կան 
ինք նիշ խա նու թյան առ կա յու թյու նը, իսկ 

2  Տե՛ս Бредхин А. Л., Суверенитет как политико–пра
во вой феномен, дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011, 
էջ 54.
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մյուս կող մից՝ այդ տար րե րի միջև կա պը 
դրս ևոր վում է նույն պե տա կան ինք նիշ-
խա նու թյան ձևի ու բո վան դա կու թյան 
փոխ կապ վա ծու թյամբ: 

Ինք նիշ խա նու թյան որ պես պե տու-
թյան ան բա ժան բա ղադ րի չի մա սին գի-
տա կան պատ կե րա ցում նե րը ժա մա նա-
կա կից իրա վա կան իրո ղու թյուն նե րի ու 
գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նա կում ստի պում 
են վե րաի մաս տա վո րել պե տու թյան և 
դրա ինք նիշ խա նու թյան վե րա բե րյալ 
ավան դա կան պատ կե րա ցում նե րը: 

Ընդ որում՝ որ պես պե տա կան ինք-
նիշ խա նու թյան հիմ նա կան բնու թագ-
րիչ ներ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա-
կա յու թյունն ու ան կա խու թյու նը, թերևս, 
կաս կա ծի տակ են առն վում ներ պե տա-
կան իրա վա կան նոր մե րի նկատ մամբ 
մի ջազ գային իրա վա կան նոր մե րի գե-
րա կա յու թյան պա րա գա յում1, որը, ըստ 
առա ջին հա յաց քի, են թադ րում է ինք նիշ-
խա նու թյան սահ մա նա փա կում: Սա կայն, 
ինք նիշ խա նու թյան՝ որ պես պե տու թյան 
ան բա ժան բա ղադ րի չի հա կադ րու մը 
պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա կա յու-
թյանն ու ան կա խու թյա նը ան նպա տա-
կա հար մար է այն առու մով, որ դա կբե-
րի պե տու թյուն նե րի միջև սահ ման նե րի 
տա րրա լուծ մանն ու վե րաց մա նը, ին չը 
անըն դու նե լի մո տե ցում է: 

Նույ նիսկ, հին հու նա կան փի լի սո փա 
Արիս տո տե լը, դի տար կե լով ինք նա բա-
վա րա րու մը որ պես պե տու թյան հատ-
կա նիշ և հատ կու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ 
նա դա չհա կադ րեց պե տու թյան լի ա զո-
րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ինք նու-
րույ նու թյա նը՝ հաշ վի առ նե լով, որ պե-
տու թյու նը, ի տար բե րու թյուն մնա ցած 
սուբյեկտ նե րի, չու նի և չի կա րող ունե-
նալ իր նկատ մամբ գե րա կա յու թյուն են-
թադ րող որ ևէ այլ իշ խա նու թյուն2: 

Կար ևո րե լով ինք նիշ խա նու թյու նը՝ 
որ պես իրա վա կան իրո ղու թյուն՝ ան-

1 ՀՀ Սահմանադրության 6–րդ հոդվ.:
2  Տե՛ս Хабиров Р. Ф., Соотношение государственного 
суве ренитета и права // Право и государство: теория 
и практика, 2008, № 6, էջ 29:

հրա ժեշտ է նշել, որ բո լոր այն դեպ քե-
րում, երբ պե տա կան ինք նիշ խա նու թյու-
նը կրում է ձևա կան բնույթ, ապա տվյալ 
պե տու թյան նկատ մամբ իրենց կամ քը 
ար տա հայ տող այլ պե տու թյուն նե րի ազ-
դե ցու թյան պա րա գա յում այդ պի սի ինք-
նիշ խա նու թյան իրա կա նա ցու մը կրում 
եր ևա կա յա կան բնույթ3, կամ ժա մա նա-
կա վոր եր ևույթ4 է: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով ան կախ պե տու-
թյան հա մար իրա վա բա նո րեն հռ չակ-
ման ու քա ղա քա կան իրա կան իշ խա-
նու թյան միջև խզու մը որ պես ձևա կան 
ինք նիշ խա նու թյան կամ ինք նիշ խա նու-
թյան անի րա կա նու թյան հետ ևանք, կա-
րող է հաղ թա հար վել մի այն պե տու թյան 
կող մից սահ մա նադ րա կան ամ րագր-
մամբ կորց րած ինք նիշ խա նու թյու նը վե-
րա կանգ նե լու մի ջո ցով: 

Ինչ վե րա բե րում է ինք նիշ խան իրա-
վունք նե րի ան սպա ռու թյան սկզ բուն քի 
նշա նա կու թյա նը, ապա դա չի են թա-
դրում որո շա կի իրա վունք նե րի ցան կի 
կամ սահ ման նե րի սահ մա նում: Ավե-
լին, այդ պի սի սկզ բուն քի իրա գոր ծում 
չի նշա նա կում, որ պե տա կան իշ խա նու-
թյու նը սահ մա նա փակ ված է մի այն սահ-
մա նադ րու թյամբ կամ օրենսդ րու թյամբ 
ամ րագր ված նոր մե րով, ին չը փաս տում 
է հենց այդ պի սի սահ մա նա փա կում նե րի 
ան նպա տա կա հար մա րու թյան մա սին:

 Կար ևո րե լով ինք նիշ խա նու թյան 
անընդ հա տու թյան հատ կա նի շը՝ դեռ 
ինք նիշ խա նու թյան տե սու թյան հիմ նա-
դիր Ժ. Բո դե նը մատ նան շել էր անո րոշ 
ու եր կար ժա մա նա կաշր ջա նում ինք նիշ-
խան իշ խա նու թյան գո յու թյան ու ան-
փո փո խե լի ու թյան առ կա յու թյան հան-
գա ման քը, առանց որի այն կեն թադ րի 
ժա մա նա կա վոր իշ խա նու թյան գո յու-

3  Տե՛ս՝ Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф., Проблемы 
теории государства и права: Ка зань: 2003, էջ 126:

4  Տե՛ս՝ Диденко Н. С., Трансформация политико–пра
во вого содержания государственного суверенитета 
на рубеже XX–XXI вв.: Теоретико–правовое иссле до
ва ние: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов–на–Дону, 
2006, էջ 54:



33

թյուն, որի պահ պա նումն ան հնա րին 
կլի նի ան գամ իրա վա բա նա կան բարձ-
րա գույն ուժով1: 

Ինք նիշ խա նու թյան անընդ հա տու-
թյու նը ժա մա նա կա կից իրա վաըն կալ-
մամբ նշա նա կում է, որ այն կրո ղը իր 
հա մար չի սահ մա նում իշ խա նու թյան 
իրա կա նաց ման ժա մա նա կային շր ջա-
նակ ներ, այլև այն մշ տա պես ու անընդ-
հատ գոր ծող իրա վա կան եր ևույթ է: 
Որ պես իրա վա բա նա կան ինք նիշ խա նու-
թյան ար տա հայ տում՝ սահ մա նադ րա-
կան նոր մե րն ար տա ցո լում են ինչ պես 
պե տու թյան քա ղա քա կան ու իրա վա կան 
կա ռուց ված քը, այն պես էլ նրա գոր ծու-
նե ու թյան ուղ ղու թյուն նե րը: 

Ի րա վա բա նա կան գի տու թյան մեջ 
ինք նիշ խա նու թյան սկզ բունք նե րի հետ 
մի ա սին կա րե լի է հան դի պել ինք նիշ-
խա նու թյան հատ կա նիշ նե րի տար բեր 
դա սա կար գում նե րի: Այս պես, Ժ. Բո դեն 
սահ մա նել է ինք նիշ խա նու թյան հետ ևյալ 
բնու թագ րիչ նե րը. 1) որ այն մի աս նա կան 
է ու ան բա ժա նե լի, այ սինքն՝ այն չի կա-
րող բա ժան վել թա գա վո րի և ժո ղովրդի 
կամ տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
միջև և չի կա րող հա ջոր դա բար իրա-
կա նաց վել վեր ջին նե րիս կող մից, 2) այն 
մշ տա կան է և չի կա րող փո խանց վել որ-
ևէ ան ձի՝ ժա մա նա կա վոր կամ այլ պայ-
ման նե րով, 3) այն ան սահ մա նա փակ է 
և գե րա կա՝ օրեն քի նկատ մամբ, ին չը 
են թադ րում է, որ որ ևէ օրենք չի կա րող 
սահ մա նա փա կել այդ ինք նիշ խա նու թյու-
նը, 4) այն են թարկ վում է մի այն աստ վա-
ծային ու բնա կան օրենք նե րին, սա կայն 
ոչ կրո նա կան դոգ մա նե րին, 5) այն կա-
րող է պատ կա նել մեկ ան ձի կամ բնակ-
չու թյան որ ևէ խմ բի կամ բո լոր գոր ծու-
նակ ան ձանց2:

1  Տե՛ս՝ История политических и пра  вовых учений / 
Под общ. ред. акад. РАН, д– ра юрид наук, проф. 
B. C. Нерсесянца. М.: 2004, էջ 151–152:

2  Տե՛ս՝ Шавров A. B., Государство и суверенитет. Тео
ре тические проблемы определения понятия «суве
ре нитет». URL: http://www.ni–journal.ru/archive/
dc347408/n3_2002/2eclc013/7669bf44/

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ առա ջարկ վում է նաև սահ մա նել 
ինք նիշ խա նու թյան այն պի սի հատ կա-
նիշ ներ, ինչ պի սիք են ան կա խու թյու նը, 
անօ տա րե լի ու թյու նը, ինչ պես նաև ներ-
պե տա կան գե րա կա յու թյու նը3, մի աս նա-
կա նու թյու նը և այլն4: 

Կան նաև պե տա կան ինք նիշ խա նու-
թյան էու թյու նը բնու թագ րող այլ հատ-
կա նիշ նե րի առա ջադ րում: Դրանք են 
պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի 
կենտ րո նա ցու մը կամ մե նաշ նոր հու մը, 
պե տա կան իշ խա նու թյան ան սահ մա նա-
փակ վա ծու թյու նը և պե տա կան իշ խա-
նու թյան ար տա քին ան կա խու թյու նը5: 

Պ րո ֆե սոր Վ. Վ. Գոր նյու կո վը պե տա-
կան ինք նիշ խա նու թյան էու թյու նը բա ցա-
հայ տում է հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րի սահ-
ման մամբ. 1) պե տու թյան իշխա նու թյան 
գե րա կա յու թյու նը և բա ցա ռի կու թյու նն 
իր ամ բողջ տա րած քում, 2) պե տու թյան 
ինք նիշ խա նու թյան ածանց վա ծու թյու նը 
ժո ղովր դի ինք նիշ խա նու թյու նից, 3) պե-
տու թյան իշ խա նու թյան ան կա խու թյու նը 
այլ պե տու թյուն նե րի իշ խա նու թյուն նե-
րից, 4) ինք նիշ խա նու թյան ան բա ժա նե լի-
ու թյու նը, 5) ինք նիշ խան իրա վունք նե րի 
ան սպա ռե լի ու թյու նը6: 

Դի տար կե լով ինք նիշ խա նու թյան 
հատ կա նիշ նե րի վե րա բե րյալ բեր ված 
դա սա կար գում նե րի նշա նա կու թյունն ու 
կար ևո րու թյու նը՝ ան հրա ժեշտ է նշել, որ 
դրանց հե ղի նակ նե րը մի դեպ քում տա-
րա կար ծիք են, իսկ մեկ այլ դեպ քում՝ 
մատ նան շում են ինք նիշ խա նու թյա նը ոչ 
բնո րոշ հատ կա նիշ ներ:

 Մեր կար ծի քով՝ ինք նիշ խա նու թյան 

3  Տե՛ս՝ Черняк Л. Ю., Общетеоретические проблемы 
госу дарственного суверенитета: дис. ... канд. юрид. 
наук. – Челябинск, 2007, էջ 77–96:

4  Տե՛ս՝ Халатов А. Р., Суверенитет как государственно–
правовой институт: дис. ... канд. юрид. наук. Сочи, 
2006, Էջ 39–42:

5  Տե՛ս՝ Левин И. Д., Суверенитет / Предисловие д–ра 
юрид. наук, проф. С.А. Авакьян. – СПб.: 2003, էջ 71–72:

6  Տե՛ս՝ Горюнов В. В., Суверенитет Российской Фе де ра
ции: сущность, содержание, гарантии: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Екатеринбург, 2007, էջ 14–36:



34

առա վել կար ևոր հատ կա նիշ ներն են 
իշ խա նու թյան ան կա խու թյու նը, պե տա-
կան իշ խա նու թյան մի աս նու թյունն ու 
գե րա կա յու թյու նը, ինք նիշ խա նու թյան 
ան սահ մա նա փա կու թյու նը: 

Ինք նիշ խա նու թյան ան կա խու թյան 
հատ կա նի շը նշա նա կում է ար տա քին 
մի ջամ տու թյու նից ազատ պե տա կան 
իշ խա նու թյան իրա կա նա ցում վեր ջի նիս 
կրո ղի կող մից: Այն են թադ րում է ար-
տա քին ան կա խու թյուն այլ պե տու թյան 
իշ խա նու թու նից, երբ այն կրո ղը հնա րա-
վո րու թյուն է ունե նում ինք նու րույն սահ-
մա նելու սե փա կան կամքն ու այն իրա-
կա նաց նե լու սահ ման նե րը, սե փա կան 
իշ խա նու թյան ձևա վոր ման ու իրա կա-
նաց ման մեջ սե փա կան տա րած քի սահ-
ման նե րում և մի ջազ գային հա րա բե րու-
թյուն նե րում՝ հա մա պա տաս խա նե ցե լով 
սե փա կան պա հանջ նե րի և պատ կե րա-
ցում նե րի հետ: 

Տ վյալ դեպ քում, և՛ քա ղա քա կան, և՛ 
իրա վա բա նա կան իմաս տով ան կա խու-
թյունն ան հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես 
պե տա կան ինք նիշ խա նու թյան տարր, 
քա նի որ այն բնու թագ րում է ոչ մի այն 
պե տու թյան վի ճակ, այլև՝ պե տա կան իշ-
խա նու թյան վի ճա կի հետ ևանք: 

Ընդ որում, եթե դի տարկ վի պե տա-
կան իշ խա նու թյան բա ցա ռա պես իրա-
վա բա նա կան աս պեկ տը, ապա հնա րա-
վոր է են թադ րել, որ պե տու թյուն նե րը 
ան կախ չեն, քա նի որ յու րա քան չյուր 
պե տու թյան ազ գային օրենսդ րու թյուն 
ընդ հա նուր աղերս ներ ունի մի ջազ-
գային իրա վա կան հա մա կար գի հետ 
և ինք նու րույն է այն աս տի ճա նով, որը 
թույ լատ րե լի է մի ջազ գային իրա վուն քի 
նոր մե րով: 

Տ վյալ հան գա ման քի հա վաս տումն 
է այն փաս տար կը, որ մե ծա մաս նու-
թյուն կազ մող պե տու թյուն նե րի սահ-
մա  նադրու  թյուն նե րում, այդ թվում՝ ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյու նը, վա վե րաց ված 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րին, մի ջազ-
գային իրա վու նքի նոր մե րին ու սկզ-
բունք նե րին տր վում է գե րա կա յու թյուն 

ներ պե տա կան իրա վա կան նոր մե րի 
նկատ մամբ (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6–րդ 
հոդ ված): Ընդ որում՝ մի ջազ գային իրա-
վուն քի հան րա ճա նաչ սկզ բունք նե րի ու 
նոր մե րի մա սով, թերևս, պայ մա նա կա նո-
րեն կա րե լի է խո սել ինք նիշ խա նու թյան 
առան ձին տար րե րի սահ մա նա փակ ման 
մա սին: Սա կայն, դրանց պար տա դի րու-
թյուն հա ղոր դե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
պայ ման է ՄԱԿ–ին ան դա մակ ցե լը, ին չը 
ևս կա մա վոր ակտ է:

 ՄԱԿ–ի Կա նո նադ րու թյան 2–րդ հոդ-
վա ծի 6–րդ կե տը սահ մա նում է, որ Կազ-
մա կեր պու թյունն ապա հո վում է, որ պես-
զի այն պե տու թյուն նե րը, որոնք նրա 
ան դամ չեն, գոր ծեն հա մա ձայն վե րո հի-
շյալ սկզ բունք նե րի այն քա նով, որ քա նով 
դա կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել մի ջազ-
գային խա ղա ղու թյան ու ան վտան գու-
թյան պահ պան ման հա մար: 

Այս նոր մի բո վան դա կու թյու նը որ ևէ 
կերպ չի նշա նա կում, որ ՄԱԿ–ը և նրա 
ան դամ ներն իրա վա սու են մի ջամ տելու 
այլ պե տու թյուն նե րի ներ քին գոր ծե րին 
և սահ մա նա փա կելու դրանց ան կա խու-
թյու նը: Ապա հով ման նման մի ջոց նե րի 
կի րա ռու թյան հնա րա վո րու թյու նը ևս 
ունեն ներ գոր ծու թյան իրա վա կան սահ-
ման նե րը: 

Ինք նիշ խա նու թյան հա ջորդ կար ևոր 
հատ կա նի շը պե տա կան իշ խա նու թյան 
մի աս նու թյունն ու գե րա կա յու թյունն է: 
Ընդ որում, եթե մի աս նա կա նու թյունն 
ար տա հայ տում է, որ պե տա կան իշ խա-
նու թյան մար մին նե րի իրա վա սու թյուն-
նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը նե րա ռում 
է բո լոր ալն լի ա զո րու թյուն նե րը, որոնք 
ան հրա ժեշտ են պե տու թյան գոր ծա-
ռույթ նե րի իրա կա նաց ման հա մար, ինչ-
պես նաև այդ մար մին նե րին չեն կա րող 
վե րա պահ վել մի ա ժա մա նակ այն պի սի 
վար քագ ծի կա նոն ներ, որոնք միև նույն 
հան գա մանք նե րում մի մյանց կբա ցա ռեն, 
ապա գե րա կա յու թյունն ուղղ ված է պե-
տու թյան մի ակ քա ղա քա կան ու տա րած-
քային իշ խա նու թյան ձևա վոր մա նը, երբ 
նրանց որո շում նե րը կրում են որո շա կի 
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ու հա մա պար տա դիր բնույթ երկ րի ողջ 
տա րած քային սահ ման նե րում և բո լոր 
ան ձանց շր ջա նա կում: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ պե տա-
կան իշ խա նու թյան մի աս նա կա նու թյու-
նը իրա վա բա նա կան իմաս տով ար տա-
հայ տում է պե տա կան իշ խա նու թյան 
օրենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան 
մար մին նե րի աս տի ճա նա կարգ ված են-
թա կա յու թյան բա ցառ ման պայ մա նի առ-
կա յու թյուն՝ նրանց իրա վա կան ակ տե րի 
գոր ծո ղու թյան շր ջա նակ նե րի ու իրա-
վա բա նա կան ուժի ազ դե ցու թյան բաշխ-
վա ծու թյան հաշ վառ մամբ: 

Ինչ վե րա բե րում է քա ղա քա կան ինք-
նիշ խա նու թյան մի աս նա կա նու թյա նը, 
ապա դա նշա նա կում է, որ պե տու թյան 
մեջ մի ա ժա մա նակ չեն կա րող գո յու-
թյուն ունե նալ մի քա նի ինք նիշ խան իշ-
խա նու թյուն ներ:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ դաշ-
նային պե տու թյուն նե րում ինք նիշ խա նու-
թյան վե րա բե րյալ տար բեր ըն կա լում-
նե րի ու կաս կած նե րի տե ղիք կա րող են 
տր վել, այ նո ւա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե-
լով այն, որ դաշ նու թյու նը՝ ընդ հա նուր ու 
մի աս նա կան խն դիր նե րով ու պատ մամ-
շա կու թային նա խադ րյալ նե րով մի ա վոր-
ված և տար բեր ազ գու թյուն նե րի հա-
մա տեղ գո յու թյամբ պայ մա նա վոր ված 
մի ա վո րում է, ապա դա ևս են թադ րում է 
ար դեն դաշ նային պե տու թյուն նե րի մի ա-
վոր մամբ մի աս նա կան մեկ պե տա կա նու-
թյան առ կա յու թյուն: 

Ինք նիշ խա նու թյան գե րա կա յու թյու-
նը ար տա հայտ վում է դրա կրո ղի իշ-
խա նու թյան կամ քի իրաց ման մի ջո ցով, 
որ տեղ մի այն բարձ րա գույն իշ խա նու-
թյու նը կա րող է հաս տա տել պե տու թյան 
սահ ման նե րում գտն վող բո լոր ան ձանց 
հա մար հա մընդ հա նուր պար տա դիր կա-
նոն ներ: Թերևս, ան հրա ժեշտ է նկա տել, 
որ տվյալ պա րա գա յում շեշ տադ րու մը 
կա տար վում է բարձ րա գույն իշ խա նու-
թյան մարմ նի որո շում նե րի կա տար ման 
հա մա պար տա դի րու թյան վրա, սա կայն 
դա են թադ րում է, որ իշ խա նա կան այդ 

հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում պետք է 
ըն կած լի նեն են թա կա յու թյան և գե րա-
կայ ման տար րեր, որոնք ձևա վոր վում 
են իշ խա նա կան կամ քի սուբյեկտ նե րի 
(ն րանց, ով քեր տի րա պե տում են մյու սի 
վրա նե րազ դե լու և առա ջադր ված նպա-
տակ նե րի ձեռքբեր ման ունա կու թյան) և 
իշ խա նա կան ներ գոր ծու թյան օբյեկտ նե-
րի (ն րանց, ով քեր կա ռու ցում են իրենց 
վար քա գի ծը իշ խա նա կան ազ դե ցու թյա-
նը հա մա պա տաս խան) միջև1:

Պ րո ֆե սոր Վ. Մ. Կո րելս կի ի կար ծի-
քով՝ պե տա կան իշ խա նու թյու նը պե-
տու թյան հզո րու թյան, կամ քի և ուժի 
կենտ րո նաց ված ար տա հայ տումն է, որը 
մարմ նա վոր ված է պե տա կան մար մին-
նե րում2: Այս սահ մա նու մից կա րե լի է 
առանձ նաց նել պե տա կան իշ խա նու թյան 
եր կու կող մեր՝ քա ղա քա կան և իրա վա-
կան, հետ ևա բար այդ իշ խա նու թյան գե-
րա կա յու թյան ար տա հայ տումը ևս կա րե-
լի է դի տար կել եր կու նկա տա ռում նե րով.

Ա ռա ջին՝ պե տա կան իշ խա նու թյան 
գե րա կա յու թյան քա ղա քա կան բա ղադ-
րի չը են թադ րում է ինք նիշ խա նու թյուն 
կրող ժո ղովր դի ներ քին կյան քի կա նո-
նա կարգ վա ծու թյուն և կազ մա կերպ վա-
ծու թյուն: Դա նշա նա կում է, որ ինք նիշ-
խա նու թյուն կրող ժո ղովր դի կող մից 
սահ ման ված հա սա րա կա կան և պե տա-
կան կար գի պահ պա նու մը բո լոր ան-
ձանց ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի պար-
տա կա նու թյունն է տվյալ պե տու թյան 
տա րած քի սահ ման նե րում: Բա ցի դրա-
նից՝ նման գե րա կա յու թյունն են թադ-
րում է նաև ինք նիշ խան իշ խա նու թյան 
ան վի ճե լի առաջ նու թյուն այլ հա սա րա-
կա կան–քա ղա քա կան նոր մե րի և սո վո-
րույթ նե րի նկատ մամբ: 

Երկ րորդ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան 
գե րա կա յու թյան իրա վա բա նա կան ար-
տա հայ տու մը սեր տո րեն կապ ված է 
քա ղա քա կան բա ղադ րի չի հետ: Ի վեր-

1 Տե՛ս Мухаев P. T., Политология. М., 2003, էջ 73:
2  Տե՛ս Теория государства и права / под ред. проф. 
В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. М., 
2002, էջ 134:



36

ջո, եթե իրա վուն քը գո յու թյուն չու նի 
ինքն իրեն հա մար, այլ հեն վում է քա-
ղա քա կան իշ խա նու թյան վրա և բխում 
վեր ջի նիս տրա մա բա նու թյու նից, ապա 
նույն իրա վուն քը լի ար ժե քո րեն չի կա-
րող սահ մա նա փա կել քա ղա քա կան իշ-
խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը, քա նի 
որ դա ան հնա րին կդարձ նի, օրի նակ, 
օրենսդ րա կան գոր ծըն թա ցը: Եվ քա նի 
որ իրա վական նոր մե րի փո փո խու թյու-
նը քա ղա քա կան իշ խա նու թյան կամ քի 
ար տա հայ տումն է, ապա որ պես այդ 
կամ քի իրա վուն քի սահ մա նա փա կու մը 
դառ նում է ան հե թե թու թյուն: 

Ինք նիշ խա նու թյան հա ջորդ կար ևոր 
հատ կա նի շը ան սահ մա նա փա կու թյունն 
է, որը նշա նա կում է, որ այն սահ մա-
նա փակ ված լի նել չի կա րող: Իհար կե, 
տվյալ դեպ քում պե տա կան ինք նիշ խա-
նու թյու նը չի են թադ րում բա ցար ձակ 
ան սահ մա նա փա կու թյուն: 

Սա կայն, ինք նիշ խա նու թյու նը դա 
կա ռուց ված քային ձևա վո րում չէ, այլ 
պե տու թյան վե րա ցա կան ու ամ բող ջա-
կան այն հատ կա նիշն է, որը մաս նատ-
ման չի են թարկ վում: Բնա կա նա բար, 
խնդ րա հա րույց է մնում ինք նիշ խա նու-
թյան սահ մա նա փակ վա ծու թյան այն 
սահ ման նե րի սահ ման ման հար ցը: Այդ 
իմաս տով ան հրա ժեշտ է ընդ գծել, որ 
յու րա քան չյուր ժո ղովր դա վա րա կան ու 
իրա վա կան պե տու թյու նում այն առա ջին 
հեր թին սահ մա նա փակ ված է մար դու 
հիմ նա րար իրա վունք նե րով ու ազա տու-
թյուն նե րով, որոնք գոր ծում են ան մի ջա-
կա նո րեն, ունեն ինչ պես ներ պե տա կան, 
այն պես էլ վեր պե տա կան (մի ջազ գային) 
իրա վա կան պաշտ պան վա ծու թյուն1:

 Քա նի որ պե տա կան ինք նիշ խա նու-
թյունն ունի իրա վա կան և քա ղա քա կան 
կող մեր, ապա դրա չսահ մա նա փակ վա-
ծու թյու նը ևս ան հրա ժեշտ է դի տար-
կել որ պես իրա վա կան և քա ղա քա կան 

1  Տե՛ս, օրինակ, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 
2014 թվականի ՍԴՈ–1175 որոշմամբ արտա հայտ
ված իրավական դիրքորոշումը/ http://www.concourt.
am/armenian/decisions/common/index.htm:

հատ կա նիշ ներ: Այս պես, եթե ինք նիշ-
խա նու թյան չսահ մա նա փակ վա ծու թյան 
քա ղա քա կան բնու թա գի րը նշա նա կում 
է, որ պե տա կան ինք նիշ խա նու թյան կրո-
ղը իր գոր ծո ղու թյուն նե րում կապ ված չէ 
ար տա քին սահ մա նա փակ վա ծու թյուն նե-
րով, ապա ինք նիշ խա նու թյան իրա վա-
բա նա կան չսահ մա նա փակ վա ծու թյունն 
ուղղ ված է պե տու թյան տա րած քում իշ-
խա նու թյան մար մին նե րի կող մից իրա-
վա բա նա կան նշա նա կու թյան ակ տե րի 
ըն դուն ման հնա րա վո րու թյան ըն ձեռն-
մա նը, սա կայն միև նույն ժա մա նակ 
տվյալ մարմ նին օրեն քով վեր պահ ված 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում: 

Ինք նիշ խա նու թյան ան սահ մա նա-
փա կու թյան վրա մեծ ներ գոր ծու թյուն է 
ունե նում մի ջազ գային իրա վուն քը: Այն, 
որ պե տու թյու նը, կն քե լով մի ջազ գային 
հա մա ձայ նա գիր, սահ մա նա փա կում է 
իր իրա վունք նե րը, կա րող է ուղ ղոր-
դել ինք նիշ խա նու թյան սահ մա նա փակ 
բնույ թի կամ դրա իմաս տի փո փո խու-
թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի 
ձևա վոր մա նը: 

Սա կայն, հի շյալ տրա մա բա նու թյամբ 
պայ մա նա վոր ված և ըն դու նե լով ինք-
նիշ խա նու թյան սահ մա նա փա կու թյու նը, 
ան մի ջա պես այն բախ ման մեջ է մտ նում 
նույն ինք նիշ խա նու թյան բո վան դա կու-
թյան սահ ման ման հետ: Այս պես, եթե 
ինք նիշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված 
է, ապա դա ար դեն ինք նիշ խա նու թյուն 
չէ, քա նի որ ինք նիշ խա նու թյան ցան կա-
ցած օբյեկ տի նկատ մամբ այն պետք է 
լի նի բա ցար ձակ, որ պես զի հնա րա վո-
րու թյուն տր վի ներ կա յաց նե լու այդ կա-
տե գո րի այի կամ եր ևույ թի բո վան դա-
կու թյու նը և վեր ջի նիս տա րան ջա տու մը 
պե տաի րա վա կան այլ եր ևույթ նե րից: 
Օրի նակ՝ մի ջազ գային իրա վուն քը ոչ թե 
սահ մա նա փա կում է ինք նիշ խա նու թյու-
նը, այլ մի այն դրա իրա կա նա ցու մը. դա 
նշա նա կում է, որ մի ջազ գային իրա վա-
կան նոր մե րով ինք նիշ խա նու թյան սահ-
մա նա փա կու թյան տար րե րի ամ րագր-
մամբ պե տու թյու նը իրա կա նաց նում է իր 
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ան սահ մա նա փակ ինք նիշ խա նու թյու նը 
և իշ խա նու թյուն կրո ղի կամ քը: 

Այս պի սով՝ ինք նիշ խա նու թյան սկզ-
բունք նե րի և հատ կա նիշ նե րի նշա նա-
կու թյու նը շատ կար ևոր է տվյալ կա-
տե գո րի այի իրա վաըն կալ ման հա մար: 
Եթե ինք նիշ խա նու թյան սկզ բունք նե րը 
այն հիմ նա րար ու ելա կե տային գա ղա-
փար ներն են, որոնց հեն քի վրա բա ցա-
հայտ վում են ինք նիշ խա նու թյան՝ որ պես 

քա ղա քա կան ու իրա վա կան եր ևույ թի 
էու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը, ապա 
ինք նիշ խա նու թյան հատ կա նիշ նե րն 
իմաս տային առու մով դի տարկ վում են 
որ պես որա կա կան ու առանձ նա հա տուկ 
դրս ևոր ման բնու թագ րիչ ներ, այ սինքն՝ 
ինք նիշ խա նու թյան սկզ բուն քը են թադ-
րում է նրա հատ կա նի շի դրս ևոր ման 
առանձ նա հատ կու թյու նը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 29.09.2014
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 СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ КАК КОНС ТИ ТУ ЦИ ОН НЫЙ ИНС ТИ ТУТ: П РИН ЦИ ПЫ И ПРИЗ НА КИ
 А РАМ ХА ЧАТ РЯН 

А ка де мия го су дарст вен но го уп рав ле ния РА,ас пи рант ка фед ры юрисп ру ден ци и

С тат ья пос вя ще на исс ле до ва нию прин ци пов и приз на ков су ве ре ни те та. Про а на ли зи ро
ва ны сов ре мен ные те о ре ти ко–п ра во вые проб ле мы в об лас ти вы яв ле ния конст рук ци и, гра ниц 
и юри ди чес ко го со дер жа ния прин ци пов и свойств су ве ре ни те та. В зак лю че ни и, обоб щая ре
зуль та ты исс ле до ва ни я, да но оп ре де ле ние прин ци па и приз на ка су ве ре ни те та как су щест вен
но го, не об хо ди мо го и ре аль но го фак то ра в пра во вом го су дарст ве.

 

SOVEREIGNTY AS A CONSTITUTIONAL INSTITUTION: PRINCIPLES AND FEATURES
ARAM KHACHATRYAN

Academy of Public Administration, Postgraduate student
at the Chair of Law

The article is devoted to the principles and attributes of sovereignty. Modern theoretical and 
legal problems identifying the structure, boundaries and the legal content of the principles of 
sovereignty and property have been analyzed and they have been studied at the current stage.

In conclusion, summarizing the results of the study, a definition of the principles and features 
of sovereignty as an essential, necessary and real factor of legal state is given.
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 Ժա մա նա կա կից կա պի տեխ նո լո գի ա-
նե րի նոր տե սակ նե րի կի րա ռու մը և տե-
ղե կատ վա կան են թա կա ռուց ված քի աճն 
հան գեց րին ինչ պես մի ջազ գային, այն պես 
էլ հայ րե նա կան օրենսդ րու թյան հիմ նային 
ինս տի տուտ նե րից   մե կի՝   ան ձնա կան   
կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան   իրա վուն-
քի, որի բա ղադ րա մասն է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 
23–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սում ամ րագր-
ված՝ յու րա քան չյու րի նա մա կագ րու թյան, 
հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս-
տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում-
նե րի գաղտ նի ու թյան իրա վուն քը,   իրա-
վա կան բնույթն ու պաշտ պա նու թյան 
մի ջոց նե րը և դրա հետ կապ ված ան ձի 
իրա վա կան կար գա վի ճա կը այլ   կերպ ըն-
կա լե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:  

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ  տու
թյուն ներ՝ նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո-
սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, 
հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի 
գաղտ նի ու թյան իրա վունք, մար դու մաս-
նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, ան-
ձնա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյուն: 

Յու րա քան չյուր ան ձի նա մա կագ րու-
թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն-
նե րի, փոս տային, հե ռագ րա կան և այլ 
հա ղոր դում նե րի (այ սու հետ նաև հա-
ղոր դագ րու թյուն ներ) գաղտ նի ու թյան 
սահ մա նադ րա կան իրա վուն քը ան ձի 
իրա վա կան կար գա վի ճա կի հիմ նա կան 
տար րե րից մե կն է: 

Ակն հայտ է, որ այդ իրա վուն քը, ինչ-
պես և ցան կա ցած այլ հիմ նա կան իրա-
վունք, իրե նից ներ կա յաց նում է որո շա կի 

հնա րա վո րու թյուն, որն ար տա հայտ վում   է 
ան հա տա կան հա ղոր դագ րու թյուն նե րի 
ազա տու թյան ու եր րորդ ան ձանց կող-
մից կա մա յա կան մի ջամ տու թյու նից, այդ 
թվում՝ որ ևէ վե րահս կո ղու թյու նից ու 
գրաքն նու թյու նից պաշտ պա նե լու մի ջո-
ցով: Տվյալ հնա րա վո րու թյունն ըն ձեռ-
վում է յու րա քան չյուր ան հա տին ու կա րող 
է իրա կա նաց վել վեր ջի նիս կող մից ինք-
նու րույ նա բար՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը 
հա մա պա տաս խան (հոդվ. 23, մաս 5):

 Մի ա ժա մա նակ նշ ված հնա րա վո րու-
թյու նը հան դես է գա լիս որ պես ան ձնա-
կան ու ըն տա նե կան կյան քի գաղտ նի քի 
կար ևոր երաշ խիք: Քա նի որ առանց դրա 
գո յու թյան հնա րա վոր չէ երաշ խա վո րել 
ան ձի ան հա տա կան ազա տու թյու նը, 
նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո-
սակ ցու թյու նե րի, փոս տային, հե ռագ րա-
կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ նի ու-
թյան իրա վուն քի նշ ված հատ կա նիշ նե րը 
բնու թագ րում են այն իբրև ան հա տա-
կան (սուբյեկ տիվ) իրա վունք: Չնա յած 
մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նում 
առ կա են տա րբեր մո տե ցում ներ հե տա-
զո տու թյան առար կա հար ցի շուրջ, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, ակ ներև է, որ մար դու 
իրա վունք նե րի՝ իբրև ան հա տի սահ մա-
նադ րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ճա-
նա չումն առա ջաց նում է որո շա կի իրա-
վա կան հետ ևանք ներ1: 

Անհ րա ժեշտ է կար ևո րել նաև այն, 
որ նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային 

1  Օրինակ՝ տե՛ս Права человека. Учебник для вузов. / 
Отв. ред. Лукашева Е. А. М., 2012, էջ 133–136:

ՌՈԻ ԲԵՆ ԱՓՈՅԱՆ
 Հայ–ռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի

 սահ մա նադ րա կան և մու նի ցի պալ իրա վուն քի ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 
ՓՈՍՏԱՅԻՆ, ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ 

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏԱՐՐ 
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խոսակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ-
րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ նի-
ու թյան իրա վուն քի իրա ցումն ինք նին դի-
տարկ վում է որ պես սահ մա նադ րա կան 
իրա վա կար գի կար ևոր բա ղադ րիչ1: 

Այս պես, օրի նակ, այդ իրա վուն քի իրա-
ցու մը մե ծա պես ապա հով վում է և մի ա-
ժա մա նակ երաշ խա վոր վում պե տա կան 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի ու նրանց 
պաշ տո նա տար ան ձանց պատ շաճ գոր-
ծո ղու թյուն նե րով: Դա նշա նա կում է, որ 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի մա սով գաղտ-
նիք կրե լու յու րա քան չյու րի իրա վուն քը 
մարմ նա վոր վում է իրա կան հա սա րա-
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, եթե պե-
տա կան մար մին ներն ու հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի այլ մաս նա կից նե ր 
պահ պա նում են այդ իրա վուն քի իրաց-
ման սահ մա նադ րա կան պա հան ջը:

 Մյուս կող մից՝ այդ իրա վուն քի իրաց-
ման ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված լի նել հա սա-
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի այլ մաս-
նա կից նե րի վար քագ ծի հետ: Չնա յած այն 
հան գա ման քին, որ այդ մաս նա կից նե րի 
կազ մում առա ջին հեր թին պետք է նկա տի 
ունե նալ պե տա կան իշ խա նու թյան մար-
մին նե րին ու նրանց պաշ տո նա տար ան-
ձանց, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյու նը միշտ կամ ան մի ջա-
կա նո րեն պայ մա նա վոր ված է նաև եր-
րորդ ան ձանց պատ շաճ վար քագ ծով: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, շա րադր վա ծից ել-
նե լով՝ հարկ է նշել, որ մար դու և քա ղա-
քա ցու ան ձնա կան ազա տու թյան սահ-
ման նե րի նկատ մամբ նա մա կագ րու թյան, 
հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, 
փս տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր-
դում նե րի գաղտ նի ու թյան իրա վուն քի 
իրաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը պայ-
մա նա վոր ված են պե տաիշ խա նա կան 
մի ջամ տու թյան աս տի ճա նով, ին չը մի 
շարք մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի 
ու պար զա բա նում նե րի տե ղիք  է տա լիս:

1) Դա վե րա բե րում է պե տա կան իշ խա-

1  Տե՛ս Воеводин Л. Д, Юридический статус личности в 
России. М., 1997, էջ 131:

նու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյա նը, 
և իբրև հետ ևանք՝ կան խո րո շում է այդ 
մար մին նե րի իրա վա սու թյան սահ ման-
նե րը, ընդ որում՝ ցան կա ցած այդ պի սի 
սահ մա նա փա կում պետք է օժտ ված լի նի 
սահ մա նադ րաի րա վա կան ինք նու րույն 
բո վան դա կու թյամբ: 

Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3–րդ 
հոդ վա ծին հա մա ձայն՝ « Պե տու թյունն 
ապա հո վում է մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան իրա վունք նե րի և ազա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը՝ մի ջազ-
գային իրա վուն քի սկզ բունք նե րին ու նոր-
մե րին հա մա պա տաս խան: Պե տու թյու նը 
սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա ղա քա-
ցու հիմ նա կան իրա վունք նե րով և ազա-
տու թյուն նե րով որ պես ան մի ջա կա նո րեն 
գոր ծող իրա վունք»: Այս տեղ պե տա կան 
իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է 
այն մա սով, որ առա ջին հեր թին պետք է 
երաշ խա վո րել մար դու հիմ նա կան իրա-
վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի ար դյու-
նա վետ իրա ցու մը: Ընդ որում, եթե մար-
դու իրա վունք նե րի ու ազա տու թյուն նե րի 
սահ ման նե րը նա խանշ վում են օրենք նե րի 
իմաս տի, բո վան դա կու թյան ու կի րառ ման 
շր ջա նակ նե րում, ապա նա մա կագ րու-
թյան, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե-
րի, փոս  տային, հե ռագ րա կան և այլ հա-
ղոր դում նե րի գաղտ նի քի պահպանման 
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րում 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րը 
կոչ ված են առա ջին հեր թին կար գա վո-
րելու այդ իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ու 
ապա հո վելու հս կո ղու թյուն կար գա վո րիչ 
ակ տե րի կա տար ման նկատ մամբ:

Դ րա հետ մեկ տեղ հար կա վոր է հաշ վի 
առ նել, որ ազա տու թյան և իշ խա նու թյան 
հա րա բե րակ ցու թյան հա մա տեքս տում 
ան ձի ազա տու թյան ու հա վա սա րու թյան 
կար գա վի ճա կը՝ իբրև բարձ րա գույն ար-
ժեք ներ, ընդ հա նուր առ մամբ ճա նաչ-
վում են այդ պի սին՝ ան կախ պե տա կան 
իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյու նից կամ 
վար քագ ծից2: Այդ իմաս տով մաս նա վոր 

2  Տե՛ս Хессе К., Основы конституционного права ФРГ. 
М., 1982, էջ 160:
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կյան քի ան ձեռնմ խե լի ու թյան հար ցե րի 
իրա վա կան կար գա վո րումն ուղղ ված է 
ոչ թե ան ձի ազա տու թյան վե րաց մա նը 
կամ սահ մա նա փակ մա նը, այլ այդ իրա-
վուն քի իրաց մա նը:

2) Սահ մա նադ րա կան իրա վունք նե րի 
ու ազա տու թյուն նե րի ապա հո վումն ու 
երաշ խա վո րու մը պար տա դիր է ոչ մի-
այն պե տու թյան, այլև եր րորդ ան ձանց 
հա մար: Սա կայն, վեր ջին նե րիս օրեն քով 
սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի 
շրջա նակ ներն ան մի ջա կա նո րեն կապ-
ված են այդ ան ձանց սուբյեկ տիվ իրա-
վունք նե րի հետ:

ՏվյալմոտեցումըհիմնվածէՄարդուիրա
վունքներիեվրոպականդատարանիիրավա
կանայնդիրքորոշմանվրա,ըստորի՝Մար
դու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան
(հոդ.8)պահանջումէոչմիայնպետություն
ներիցձեռնարկելքայլեր,որոնքպետքէուղղ
վածլինենառանձինմարդունիրհաղորդագ
րությանգաղտնիությանիրավունքիիրական
հարգանքն ապահովելուն, այլև պահանջել
պաշտպանելայդանձինայլոցոչիրավաչափ
գործողություններից,ովքերխոչընդոտումեն
այդիրավունքիիրականացմանը1:

3) Նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ-
րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ-
նի ու թյան իրա վուն քն իբրև սուբյեկ տիվ 
իրա վունք իր որո շա կի ա ցումն է ստա ցել 
առան ձին իրա վա կան կար գա վո րում նե-
րում, մաս նա վո րա պես « Փոս տային կա պի 
մա սին», «Է լեկտ րո նային հա ղոր դակ ցու-
թյան մա սին», « Տե ղե կատ վու թյան ազա-
տու թյան մա սին, «Օ պե րա տիվ–հե տա խու-
զա կան գործ ունե ու թյան մա սին» և այլ ՀՀ 
օրենք նե րում: Հենց այս օրենսդ րա կան 
կար գա վո րում նե րի շր ջա նա կում ան ձի 
իրա վա կան կար գա վի ճա կը հա մալր վում 
է որո շա կի առար կա յա կան բո վան դա կու-
թյամբ ու ապա հո վում հա մա պա տաս խան 

1  Տե՛ս Килкэли У., Чефранова Е. А., Европейская Кон
вен ция о защите прав человека и основных сво бод. 
Статья 8. Право на уважение частной и се мей ной 
жизни, жилища, корреспонденции. Пре це денты и 
ко ммен тарии М., 2001, էջ 109:

սահ մա նադ րա կան երաշ խիք նե րով: 
4) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3–րդ հոդ-

վա ծի բո վան դա կու թյու նից մի ա ժա-
մա նակ բխում է, որ հե տա զո տու թյան 
առար կա իրա վուն քը պետք է դի տար կել 
մի ջազ գային իրա վուն քի սկզ բունք նե րի 
ու նոր մե րի հա մա տեքս տում, որն օրենսդ-
րա կան կար գա վոր ման է են թարկ վում 
Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ 
սահ ման վե լով իբրև ան ձի ազա տու թյան 
իրաց ման հիմ նա կան երաշ խիք: 

Ել նե լով սահ մա նադ րա կան վե րոնշ-
ված դրույթ նե րի հա մա կար գային վեր-
լու ծու թյու նից՝ ան հրա ժեշտ է նշել, որ 
մի ջազ գային իրա վուն քի հա մընդ հա նուր 
ճա նաչ ված սկզ բունք ներն ու նոր մե րը 
նույն պես փոխ կապ ված են մար դու ու քա-
ղա քա ցու սահ մա նադ րա կան իրա վունք-
նե րի ու ազա տու թյուն նե րի հետ, ին չը 
են թադ րում է, որ պե տու թյան պար տա կա-
նու թյունն է ապա հո վե լու այդ իրա վուն քի 
պե տաի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը:

5) Մար դու և քա ղա քա ցու ան ձնա կան 
սահ մա նադ րա կան իրա վունք նե րի ու 
ազա տու թյուն նե րի մի ջո ցով բա ցա հայտ-
վում է սահ մա նադ րա կան կար գի ու իրա-
վա կար գի հիմ նա կան ար ժե քային հա մա-
կար գի ու դրա մար դա սի րա կան բնույ թը: 
Նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո-
սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ-
րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ-
նի ու թյան իրա վուն քը պե տու թյան ու 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա-
րա բե րակ ցու թյան մեջ երաշ խա վոր վում 
է պե տու թյան այն հիմ նա կան պար տա-
վո րու թյամբ, որ մար դու և քա ղա քա ցու 
այդ իրա վուն քի իրաց մամբ պայ մա նա-
վոր ված՝ երաշ խա վոր վում է նրա ազա-
տու թյուն նե րի ճա նա չու մը, պահ պա նումն 
ու պաշտ պա նու թյու նը: 

Այս պի սով՝ դի տարկ ված մե թո դա-
բա նա կան մո տե ցում նե րի հա մադր ված 
վեր լու ծու թյու նից ան հրա ժեշտ է կան խո-
րո շել, որ նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո-
սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, 
հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում նե-
րի գաղտ նի ու թյան իրա վունքն ու դրա 
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ապա հով ման երաշ խիք նե րն ան ձի իրա-
վա կան կար գա վի ճա կի ու հա մա պա-
տաս խա նա բար սահ մա նադ րա կան կար-
գի բո վան դա կային հիմ քե րից մե կն է: 

Այդ իրա վուն քի իրա կա նա ցու մը 
մար դու ներ դաշ նակ գո յու թյան ու զար-
գաց ման այն պայ մա նն է, ըստ որի՝ 
կի րառ ման են թա կա խնդ րո առար կա 
սահ մա նադ րա կան այդ նոր մը կա րող 
է իրաց վել մի այն որո շա կի իրա վա կան 
ակ տե րին հա մա պա տաս խան1: 

Հետ ևա բար, առանց հա մա պա-
տաս խան օրենսդ րա կան ձևա կերպ-
ման, սահ մա նա փակ ման և հա մա պա-
տաս խա նա բար՝ առանց իրա վա կան 
պաշտ պա նու թյան երաշ խա վոր ման՝ 
նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային խո-
սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ-
րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ նի-
ու թյան իրա վուն քի իրա ցու մը չի կա րող 
ան ձին ապա հո վել իրա կան ազա տու-
թյուն, քա նի որ՝ ա) այդ իրա վուն քի որո-
շա կի ա ցու մը պետք է լի նի լի ար ժեք ու 
իրա կա նաց վի մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան բոլոր իրա վունք նե րին հա-
մա պա տաս խան, բ) այդ որո շա կի ա ցու մը 
պետք է կա տար վի մի այն սահ ման ված 
իրա վա բա նա կան ձևի պահ պան մամբ, 
գ) այն պետք է հա մա պա տաս խա նի մի-
ջազ գային իրա վուն քի սկզ բունք նե րին ու 
նոր մե րին և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը:

 Նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս տային, հե ռագ-
րա կան և այլ հա ղոր դում նե րի գաղտ-
նիու թյան իրա վուն քը՝ իբրև սուբյեկ տիվ 
իրա վունք, լի նե լով ան ձի սահ մա նադ-
րաի րա վա կան կար գա վի ճա կի տարր, 
ձեռք է բե րում հա տուկ նշա նա կու թյուն2: 

Օբյեկ տիվ իմաս տով տվյալ հան գա-
ման քը նշա նա կում է այն, որ ոչ մի ժո-
ղովր դա վա րա կան կարգ չի կա րող լրիվ 
չա փով հա վակ նել օրի նա կա նու թյա նը, 

1  Տե՛ս Лучин В. О., Конституция Российской Феде ра
ции. Проблемы реализации. М., 2002, էջ 81:

2  Տե՛ս Горшков С. А., Стандарты Совета Европы по 
пра вам человека и российское законодательство. 
М., 2001, էջ 107:

եթե չի երաշ խա վո րում յու րա քան չյու րի 
ազա տու թյունն ու հա վա սա րու թյու նը՝ 
իր ան ձնա կան ու ըն տա նե կան կյան-
քի, այդ թվում՝ նաև ան ձնա կան հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը 
հար գե լու մի ջո ցով: 

Ամ փո փե լով ար ված վեր լու ծու թյան 
ար դյունք նե րը՝ կա րե լի է ձևա կեր պել 
հետ ևյալ հետ ևու թյուն նե րը.

Ա ռա ջին. նա մա կագ րու թյան, հե-
ռախո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս-
տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր դում-
նե րի գաղտ նի ու թյան յու րա քան չյու րի 
իրա վուն քը ան հրա ժեշտ է ըն կա լել որ-
պես ան հա տի մաս նա վոր կյան ք՝ պե-
տա կան իշ խա նու թյան կող մից, իսկ 
որո շա կի պայ ման նե րի դեպ քում՝ նաև 
եր րորդ ան ձան ցից ար տա քին հա կա-
սահ մա նադ րա կան մի ջամ տու թյու նից 
պաշտ պա նե լու ու հար գե լու իրա վունք: 
Սահ մա նադ րա կան կար գի պահ պա նու-
մը են թադ րում է նաև այդ իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյուն, քա նի որ իրա վունք-
նե րի ու ազա տու թյուն նե րի ճա նա չու մը, 
պահ պա նումն ու պաշտ պա նու թյու նը 
երաշ խա վոր վում է պե տու թյան կող մից: 

Երկ րորդ. նա մա կագ րու թյան, հե ռա-
խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի, փոս-
տային, հե ռագ րա կան և այլ հա ղոր-
դում նե րի գաղտ նի ու թյան իրա վուն քի 
իրաց ման երաշ խիք նե րում ար տա հայտ-
վում է սահ մա նադ րա կան կար գի էա-
կան կող մը. այն է, որ նշ ված իրա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան իրա կա նա ցումն ունի 
մի այն դրա կան բո վան դա կու թյուն, քա նի 
որ օգ տա գործ վում է իրա վա չափ վար-
քա գի ծը՝ իբրև ան հա տի ազատ ու հա-
սա րա կու թյան առջև պա տաս խա նա տու 
կյան քի իրաց ման ձևի պաշտ պա նու թյուն: 
Այդ առու մով տվյալ իրա վուն քի իրա կա-
նաց մա նը խո չըն դո տող ցան կա ցած հա-
կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն կա րող է 
հիմք հան դի սա նալ  մար դու և քա ղա քա-
ցու ազա տու թյան իրա վուն քի սահ մա նա-
փակ մա նը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 17.09.2014
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ТЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
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Армяно–Русский (Славянский) Университет, 
со ис ка тель ка фед ры конс ти ту ци он но го и 

му ни ци паль но го пра ва 

В нед ре ние сов ре мен ных но вей ших тех но ло гий свя зи и бур ный рост ин фор ма ци он ной 
инф раст рук ту ры при ве ли к не об хо ди мос ти но во го восп ри я тия пра во во го ха рак те ра и за щи ты 
пра ва на неп ри кос но вен ность лич ной жиз ни, сос тав ной част ью ко то ро го яв ля ет ся зак реп лен
ное в стат ье 23 части 5 Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ар ме ния пра во каж до го на тай ну кор рес
пон ден ци и, те ле фон ных пе ре го во ров, те лег раф ных и иных со об ще ний и свя зан но го с этим 
пра во во го ста ту са лич нос ти. 

THE RIGHT TO PRIVACY OF CORRESPONDENCE, TELEPHONE CONVERSATIONS, 
POSTAL, TELEGRAPH AND OTHER MESSAGES AS AN ELEMENT OF A HUMAN’S 

LEGAL STATUS
RUBEN APOYAN

Russian-Armenian (Slavonic) University
Applicant at the chair of Constitutional and Municipal Law

The introduction of modern advanced technologies of communication and the rapid growth of 
information infrastructure led to the necessity of a new perception of legal nature and protection 
of privacy of personal life, part of which is registered in Article 23 , part 5 of the Constitution of 
the Republic of Armenia everyone’s right to secrecy of correspondence, telephone conversations, 
telegraph and other communications and related legal status of the individual.



44

 Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան 
պաշտ պա նու թյան, ապա հով ման և 
պահ պան ման վե րա բե րյալ Մար դու 
իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի կող մից ար տա հայ տած դոկտ րի-
նալ մո տե ցում նե րի կա ռուց ված քա հա-
մա կար գային վեր լու ծու թյու նը թույլ է 
տա լիս առանձ նաց նել մար դու ար ժա-
նա պատ վու թյան ար ժե քային բո վան-
դա կու թյունն ար տա ցո լող և որ պես 
մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ապա-
հով ման, պահ պան ման և պաշտ պա նու-
թյան երաշ խիք ներ ծա ռայող հիմ նա րար 
մի ջազ գային իրա վա կան դրույթ նե րի 
հա մախմ բու թյու նը:

 Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ճա-
նաչ մա նը և պաշտ պա նու թյա նը վե-
րա բե րող Մար դու իրա վունք նե րի եվ-
րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան 
պրակ տի կա յում ար տա հայտ ված իրա-
վա կան դիր քո րո շում նե րը Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան հա մար պետք է 
դի տարկ վեն որ պես ար ժե քային հա մա-
կար գի պաշտ պա նու թյան իրա կա նաց-
ման որո շա կի իրա վա կան հիմ քեր:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ՝ մար դու ար ժա նա պատ-
վու թյուն, իրա վա կան դիր քո րո շում ներ, 
պաշտ պա նու թյուն, երաշ խիք ներ, դոկտ-
րի նալ մո տե ցում ներ, իրա վա կան հիմք:

 
Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան 

պաշտ   պա նու թյան երաշ խա վոր ման հա-
մար էա կան նշա նա կու թյուն ունեն Մար-
դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի (այ սու հետ՝ Դա տա րան) իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը և մեկ նա բա նու թյուն-
նե րը: Դրանք առա վել ար դի ա կան են 

հատ կա պես սահ մա նադ րաի րա վա կան 
նոր կար գա վո րում նե րի և եվ րո պա կան 
մի աս նա կան իրա վա կան չա փո րո շիչ նե-
րի սահ ման ման հա մա տեքս տում: 

Այդ առու մով մար դու ար ժա նա-
պատ վու թյան վե րա բե րյալ Դա տա րա նի 
դոկտ րի նալ մո տե ցում նե րը պայ մա նա-
կա նո րեն բա ժա նենք հետ ևյալ խմ բե րի.

1) մար դու կյան քի իրա վուն քի որ պես 
մար դու ար ժա նա պատ վու թյան կա ռուց-
ված քի հիմ նա կան տար րի վե րա բե րյալ, 

2) խոշ տան գում նե րի և այլ բռ նի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ար գե լու մը որ պես մար-
դու ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա-
նու թյան տար րի վե րա բե րյալ,

3) մար դու կյան քի, ան ձնա կան և ըն-
տա նե կան գաղտ նի քի պահ պան ման 
որ պես մար դու ար ժա նա պատ վու թյան 
ապա հով ման տար րի վե րա բե րյալ,

4) ան ձի ազա տու թյան և ան ձնա կան 
ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը որ պես մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյան հիմ նա կան տար-
րի վե րա բե րյալ,

5) քրե ա կան դա տա վա րու թյու նում 
ան ձի տե ղե կատ վու թյան իրա վուն քի 
պահ պա նու մը որ պես մար դու ար ժա նա-
պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան տար րի 
վե րա բե րյալ: 

Դա տա րանը, իր բազ մա թիվ որո-
շում նե րում ան դրա դառ նա լով մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյան կա ռուց ված-
քի, պաշտ պա նու թյան ու ապա հով ման 
խնդիր նե րին, վեր է հա նել դոկտ րի նալ 
այն մո տե ցում նե րը, որոնք իրենց իրա վա-
կի րա ռա կան ու իրա վաըն կալ ման առում-
նե րով ինք նին դի տարկ վում են և մի ա ժա-
մա նակ հա վակ նում որ պես եվ րո պա կան 
մի աս նա կան իրա վա կան չա փո րո շիչ ներ: 

ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ կա ռա վար ման ակա դե մի այի հայ ցորդ

 ՄԱՐԴՈՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԱՐԴՈՒ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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Այս պես, կյան քի իրա վուն քը, ըստ 
Դա տա րա նի, աք սե ո լո գի ա կան ար ժեք-
նե րի հա մա կար գում մար դու այն հիմ-
նա րար իրա վունքն է, առանց որի այլ 
իրա վունք նե րի և ազա տու թյուն նե րի 
գո յու թյու նը և իրա ցու մը դառ նում են 
իմաս տա զուրկ, ընդ որում՝ այդ իրա-
վուն քը մի ա ժա մա նակ հան դի սա նում է 
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան 
ար ժեք նե րի պահ պան ման ու ապա հով-
ման երաշ խի քն է1:

 Պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա-
նու թյունն է պաշտ պա նել մար դու կյան-
քի իրա վուն քը իրա վա կան ար դյու նա-
վետ մե խա նիզմ նե րի սահ ման ման և 
իրաց ման մի ջո ցով2: 

Այ նու հետև խոշ տան գում նե րի ար-
գե լու մը՝ որ պես մի ջազ գային մար դա-
սի րա կան իրա վուն քի հիմ նա րար սկզ-
բունք, մի կող մից՝ կրում է պար տա դիր 
կա տար ման բա ցար ձակ պա հան ջի 
բնույթ3, իսկ մյուս կող մից՝ այդ պի սի 
խոշ տան գում նե րի ու մար դու ար ժա նա-
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա-
բեր մուն քի ու պատ ժի ար գե լումն ինք-
նին ար դա րաց ված է խոշ տան գում նե րի 
են թարկ ված զո հի ցան կա ցած գոր ծո-
ղու թյան հա մար4:

 Հետ ևա բար, խոշ տան գում նե րի ար-
գե լու մը չի կա րող պայ մա նա վոր ված 
լի նել որ ևէ բա ցա ռու թյամբ, ան գամ ար-
տա կարգ իրա վի ճակ նե րի պայ ման նե-

1  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 27.06.2000 թ. որո շու մը «Իլ հա մը ը նդ դեմ Թուր
քի ա յի» («Ilhan с. Turquie») գոր ծով, Մար դու իրա
վունք  նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 27.06.2000 թ. 
որո  շու մը «Սալ մա նը ը նդ դեմ Թուր քի այի» («Ilhan с. 
Tur quie») գոր ծով:

2  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 24.10.2002 թ. որո շու մը «Մա սատ րի ոն ը նդ դեմ 
Ի տա լի այի» («Masatromatteo с. Italie») գոր ծով: 

3  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 29.04.1997 թ. որո շու մը «Էյջ Էլ Ռե նը ը նդ դեմ 
Ֆրա սի այի» («H. L. R. с. France») գոր ծով: 

4  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 06.04.2000 թ. որո շու մը «Լա բի տան ը նդ դեմ 
Ի տա լի այի» («Labita с. Italie») գոր ծով:

րում5 կամ ահա բեկ չու թյան6 ժա մա նակ: 
Ավե լին՝ կազ մա կերպ ված հան ցա վո-
րու թյան դեմ պայ քա րի շր ջա նակ նե րում 
պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին ներն 
իրա վունք չու նեն կի րա ռել խոշ տան-
գում ներ և ան մարդ կային ու ար ժա նա-
պատ վու թյու նը նվաս տաց նող ցան կա-
ցած վե րա բեր մունք7:

 Մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը 
նսե մաց նող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն 
կա րող է ճա նաչ վել որ պես խոշ տան գում 
նույ նիսկ նվա զա գույն դա ժա նու թյան 
դրս ևոր ման պա րա գա յում: Այդ պի սի 
դա ժա նու թյան գնա հա տա կա նը կա րող 
է կրել հա րա բե րա կան բնույթ՝ կախ ված 
այն հան գա ման քից, որ խոշ տան գում 
որակ ված գոր ծո ղու թյու նը պայ մա նա-

5  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 18.01.1978 թ. որո շու մը «Իռ լան դի ան ը նդ դեմ 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան» ( «Irlande с. Royaume–
Uni») գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի 25.04.1978 թ. որո շու մը «Թայ րերն 
ը նդ դեմ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան» («Тугег с. 
Royaume–Uni») գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի 04.12.1995 թ. որո շու մը « Ռի
բիչն ը նդ դեմ Ա վստ րի այի» («Ribitsch с. Autriche») 
գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի 17.12.1996 թ. որո շու մը «Ահ մեդն ը նդ
դեմ Ա վստ րի այի» («Ahmed с. Autriche») գոր ծով: 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
03.02.2007 թ. որո շու մը «Հուր տա դոն ը նդ դեմ Ի տա
լի այի» («Hurtado с. Italie») գոր ծով: Մար դու իրա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 30.02.1998 թ. 
որո շու մը «Ա վիս Էն թերփ րայ զիսն ը նդ դեմ Հու
նաս տա նի» («Avis Enterprises с. Grece») գոր ծով: 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
27.08.1992 թ. որո շու մը « Թո մա սին ը նդ դեմ Ֆրան
սի այի» («Tomasi с. France») գոր ծով:

6  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
18.12.1996 թ. որո շու մը «Ակ սոյն ը նդ դեմ Թուր քի այի» 
(«Aksoy с. Turquie») գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.09.1997 թ. որո շու մը 
«Այ դինն ը նդ դեմ Թուր քի այի» («Aydin с. Turquie») գոր
ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
24.04.1998 թ. որո շու մը « Սել ջուկն ու Աս կերն ը նդ դեմ 
Թուր քի այի» («Selзuk et Asker с. Turquie») գոր ծով: 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
11.07.2000 թ. որո շու մը «Դիկ մեն ը նդ դեմ Թուր քի այի» 
(«Dikme с. Turquie») գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.10.1998 թ. որո շու
մը «Աս սե նո վը և ուրիշ նե րը ը նդ դեմ Բուլ ղա րի այի» 
(«Assenov et autres с. Bulgarie») գոր ծով: 

7  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 28.07.1999 թ. որո շու մը «Սել մու նին ը նդ դեմ 
Ֆրան  սի այի» («Selmouni с. France») գոր ծով: 
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վոր ված է զո հի ֆի զի կա կան կամ հո գե-
բա նա կան վի ճա կից, սե ռից, տա րի քից և 
այլ հան գա մանք նե րից1: 

Որ պես խոշ տան գում կա րող է որակ-
վել ոչ մի այն ֆի զի կա կան, այլև հո գե-
բա նա կան բռ նու թյու նը: Բնա կա նա բար, 
չպետք է բա ցա ռել խոշ տանգ ման կի-
րառ ման սպառ նա լի քի առ կա յու թյու նը, 
որն ինք նին ևս ըն կալ վում է որ պես իրա-
կան խոշ տան գում2: 

Է ա կան է նաև այն մո տե ցու մը, որ 
պե տու թյու նը պար տա վոր է բա ցատ րու-
թյուն ներ տալ կա լան քի տակ գտն վող 
ան ձի վնաս վածք նե րի կամ այլ մարմ նա-
կան վնաս վածք նե րի առա ջաց ման հա-
մար, եթե մինչև կա լա նա վո րու մը տվյալ 
ան ձը մարմ նա կան վնաս վածք ներ չի 
ունե ցել, հա կա ռակ պա րա գա յում այն 
ըն կալ վում է որ պես խոշ տան գում նե րի 
կի րառ ման փաստ3: 

Իսկ կա լա նա վոր ված նե րին ազա-
տազրկ ման վայ րե րում պա հելն ինք նին 
նրանց ար ժա նա պատ վու թյա նը պատ-
ճա ռում է տա ռա պանք ներ: Այս պես, ըստ 
Դա տա րա նի՝ պաշ տո նա տար ան ձանց 
կան խամ տած ված այն գոր ծո ղու թյուն նե-
րը, որոնք հան գեց նում են մար դու ար-
ժա նա պատ վու թյա նը նվաս տաց նող վե-
րա բեր մունք, պայ մա նա վոր ված են զո հի 
մոտ վա խի, ճնշ վա ծու թյան և ոչ լի ար ժե-
քու թյան, վի րա վո րան քի և ստո րաց ման 
զգա ցում առա ջաց նե լու հնա րա վո րու-
թյամբ4: Նույ նիսկ բա վա կան է այն, որ 

1  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 28.07.1999 թ. որո շու մը «Սել մու նին ը նդ դեմ 
Ֆրան սի այի» («Selmouni с. France») գոր ծով:

2  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա  րա
նի 06.06.2000  թ. որո շու մը « Մե գին ը նդ դեմ Միա
ցյալ Թա գա վո րու թյան» («Magee с. Royaume–Uni») 
գոր ծով:

3  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 06.04.2000  թ. որո շու մը « Լա բի տան ը նդ դեմ 
Ի տա լի այի» («Labita с. Italie») գոր ծով: Մար դու իրա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 11.07.2000  թ. 
որո շու մը «Դիկ մեն ը նդ դեմ Թուր քի այի» («Dikme с. 
Turquie») գոր ծով:

4  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 29.04.2002  թ. որո շու մը «Փ րիթ թին ը նդ դեմ Մի
ա ցյալ Թա գա վո րու թյան» («Pretty с. Royaume–Uni») 
գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա

զոհն ապ րել է ստո րա ցում ներ ինքն իր 
սե փա կան աչ քի առաջ, ան գամ, եթե նա 
չի ստո րաց վել մեկ ուրի շի աչ քի առաջ5:

 Մար դու մաս նա վոր կյան քի, ան-
ձնա կան և ըն տա նե կան գաղտ նի քի 
պահ պան ման որ պես մար դու ար ժա-
նա պատ վու թյան ապա հով ման տար րի 
վե րա բե րյալ Դա տա րա նի իրա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը կա ռուց ված են Մար-
դու իրա վունք նե րի և հիմ նա կան ազա-
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 
եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 8–րդ հոդ-
վա ծով ամ րագր ված Մար դու մաս նա-
վոր կյան քի, ան ձնա կան և ըն տա նե կան 
գաղտ նի քի իրա վուն քի իրաց ման ու 
սահ մա նա փակ ման հիմ քե րի վրա: 

Այս պես, ըստ Դա տա րա նի՝ հան ցա-
գոր ծու թյան քն նու թյան շր ջա նակ նե րում 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան պարզ-
ման նպա տակ նե րով իրա կա նաց վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է սահ մա նա-
փակ ված լի նեն օրի նա կա նու թյան սահ-
ման նե րում՝ հաշ վի առ նե լով հե տապնդ-
վող նպա տա կի իրա վա չա փու թյու նը և 
դրա հս տա կու թյան բա վա րար աս տի-
ճա նի առ կա յու թյու նը, որ պես զի չխախտ-
վի պե տա կան մար մին նե րի օրի նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի, հայե ցո ղու թյան և 
մար դու մաս նա վոր կյան քին նրանց կա-
մա յա կան մի ջամ տու թյան սահ ման նե րը6:

տա րա նի 26.10.2000  թ. որո շու մը «Կուդ լան ը նդ դեմ 
Լե հաս տա նի» («Kudla с. Pologne») գոր ծով:

5  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 16.12.1997  թ. որո շու մը « Ռա նինյենն ը նդ դեմ Ֆին
լան դի այի» («Raninen c.Finlande») գոր ծով:

6  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 26.04.1985  թ. որո շու մը « Մա լոունն ը նդ դեմ 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան (հոդ ված 50)» («Malone 
с. Royaume–Uni (Article 50)») գոր ծով: Մար դու իրա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.04.1990  թ. 
որո շու մը «Կ ռուս լինն ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» («Kruslin 
с. France») գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի 14.09.1987  թ. որո շու մը 
«Յու վին ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» («Huvig с. France») 
գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի 14.09.1987  թ. որո շու մը «Գիլ լոուն ը նդ դեմ 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան (հոդ ված 50)» («Gillow 
с. Royaume–Uni (Article 50)») գոր ծով: Մար դու իրա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 26.03.1987  թ. 
որո շու մը « Լին դեռն ը նդ դեմ Շվե դի այի» («Leander с. 
Suede») գոր ծով:
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 Կամ, օպե րա տիվ–հե տա խու զա կան 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կա րող է 
իրա կա նաց վել մի այն օրեն քի հի ման վրա 
և օրեն քին հա մա պա տաս խան և պետք 
է վե րահսկ վի նրանց գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ հս կո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու 
լի ա զո րու թյուն նե րով օժտ ված մար մին նե-
րի կող մից: Ըստ Դա տա րա նի՝ վե րահս կիչ 
գոր ծա ռույթ նե րը պետք է են թարկ վեն օրի-
նա կա նու թյան և իրա վուն քի գե րա կա յու-
թյան սկզ բունք նե րին, իսկ դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված լի նի 
առա վել ար դյու նա վետ, ան կա խու թյան և 
անա չա ռու թյան երաշ խիք նե րով1: 

Հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րի 
գաղտ նալ սու մը, ձայ նագ րու մը և փո-
խան ցու մը կապ ված են մար դու մաս նա-
վոր կյան քի, նրա ար ժա նա պատ վու թյան, 
ան ձնա կան և ըն տա նե կան գաղտ նի քի 
մի ջամ տու թյան հետ: Այդ առու մով Դա-
տա րա նը ար տա հայտել է այն իրա վա-
կան դիր քո րո շու մը, որ օրեն քը պետք է 
հս տակ կա նո նա կար գի նման օպե րա տիվ 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման կա նոն նե-
րը և նա խա տե սի մար դու ան ձնա կան 
կյան քի ոլոր տը կա մա յա կան մի ջամ տու-
թյու նից պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ2: 

Ան ձի ազա տու թյան և ան ձնա կան ան-
ձեռնմ խե լի ու թյու նը որ պես մար դու ար-
ժա նա պատ վու թյան հիմ նա կան տար րի 
վե րա բե րյալ Դա տա րա նը սահ մա նել է 
օրի նա կա նու թյան և իրա վա չա փու թյան 
սկզ բունք նե րին հա մա պա տաս խա նող 
ազա տազրկ ման և ազա տու թյան սահ-

1  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 04.05.2000  թ. որո շու մը « Ռո տա ռուն ը նդ դեմ 
Ռու մի նի այի» («Rotaru с. Roumanie») գոր ծով:

2  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
24.04.1990  թ. որո շու մը «Կ ռուս լինն ը նդ դեմ Ֆրան սի
այի» («Kruslin с. France») գոր ծով: Մար  դու իրա վունք
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.04.1990  թ. որո շու
մը «Յու վին ը նդ դեմ Ֆրան սի այի» («Huvig с. France») 
գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 06.09.1978  թ. որո շու մը «Կ լասսն և ուրիշ նե րը 
ը նդ դեմ Գեր մա նի այի» («Klass et autres с. Allemagne») 
գոր ծով: Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի 26.04.1985  թ. որո շու մը «Մա լոունն ը նդ դեմ 
Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան (հոդ ված 50)» («Malone с. 
Royaume–Uni (Article 50)») գոր ծով: 

մա նա փակ ման հիմ քե րի սպա ռիչ ցան կը, 
որը նե րա ռում է.

ա) իրա վա սու դա տա րա նի կող մից 
դա տա պարտ ված ան ձին օրի նա կան 
կա լան քի տակ պա հե լը, 

բ) ան ձին օրի նա կան բեր ման են թար-
կե լը կամ կա լա նա վո րե լը օրեն քին հա-
մա պա տաս խան ուժի մեջ մտած դա տա-
րա նի որո շու մը չկա տա րե լու հա մար,

գ) ան ձին օրի նա կան բեր ման են թար-
կե լը օրեն քում նշ ված ցան կա ցած պար-
տա վո րու թյան կա տար ման ապա հով-
ման նպա տա կով,

դ) իրա վա խախ տում կա տա րե լու 
հիմ նա վոր կաս կա ծան քով ան ձին բեր-
ման են թար կե լը և կա լա նա վո րե լը իրա-
վա սու մար մին հասց նե լու նպա տա կով, 

ե) ան ձին օրի նա կան կար գով բեր ման 
են թար կե լը, երբ բա վա րար հիմ քեր կան 
կաս կա ծելու իր կող մից իր ավա խախ-
տում կա տա րե լու մեջ կամ խան գա րելու 
նրան թաքն վել այն կա տա րե լուց հե տո, 

է) օրի նա կան որոշ ման հի ման վրա 
ան չա փա հա սին կա լա նա վո րու մը դաս-
տի ա րակ չա կան վե րահսկ ման հա մար 
կամ նրա կա լա նա վո րու մը կապ ված 
իրա վա սու մար մին ներ կա յա նա լու հետ, 

ը) ան ձանց օրի նա կան կա լա նա վո րու-
մը վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա-
րա ծու մը կան խար գե լե լու նպա տա կով, 
հո գե կան հի վանդ նե րի, հար բե ցող նե րի, 
թմ րա մոլ նե րի կամ թա փա ռաշր ջիկ նե-
րի օրի նա կան կա լա նա վո րու մը, ան ձին 
օրի նա կան բեր ման են թար կե լը կամ կա-
լա նա վո րե լը՝ նրա անօ րի նա կան կար գով 
մուտ քը եր կիր կան խար գե լու նպա տա-
կով կամ ան ձին օրի նա կան կա լա նա-
վո րու մը, որի դեմ կի րառ վում են նրան 
ար տաք սե լու կամ հանձ նե լու մի ջոց ներ3:

 Պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե-
րի կա մա յա կա նու թյուն նե րից զերծ պա-

3  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նի 25.05.1997  թ. որո շու մը «Է րիկ սենն ը նդ
դեմ Նոր վե գի այի» («Ericsen с. Norvege») գոր ծով: 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
01.07.1997  թ. որո շու մը « Ջի ու լի ան Ման զո նին ը նդ
դեմ Ի տա լի այի» («Giulia Manzoni с. Italie») գոր ծով:
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հե լու մար դու ար ժա նա պատ վու թյան 
պաշտ պա նու թյան կար ևո րա գույն երաշ-
խի քը, ըստ Դա տա րա նի.

1) դա այն պա հան ջի ամ րագ րումն 
է, ըստ որի՝ ազա տազր կու մը պետք է 
իրա կա նաց վի ան կախ դա տա կան վե-
րահս կո ղու թյան ներ քո և ուղեկց վի այդ 
մար մին նե րի ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան ամ րագր մամբ,

2) ան ձին կա լա նա վոր ման գործ-
ըն  թա ցը պետք է իրա կա նաց վի մր-
ցակ ցու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա և 
երաշ խա վո րի կող մե րի իրա վա հա վա-
սա րու թյու նը, այդ թվում՝ փաս տա բա նի 
կող մից քն նու թյան նյու թե րի նկատ մամբ 
հա սա նե լի ու թյան ապա հո վու մը,

3) ան ձի ազա տու թյան սահ մա նա փա-
կու մը չպետք է գե րա զան ցի դա տա րա-
նի կող մից սահ ման ված ժամ կե տը, իսկ 
կաս կա ծյա լի անա զա տու թյան մեջ գտն-
վե լու ժա մա նա կը ևս նե րառ վում է կա-
լան քի տակ պա հե լու ժամ կե տի մեջ1,

4) ան ձին անօ րի նա կան բեր ման են-
թար կե լու հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյու նը կրում են պե տա կան մար մին նե րը,

5) հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու 
մեջ կաս կա ծան քով բեր ման են թարկ-
ված ան ձին մե ղադ րանք չա ռա ջադ րե լը 
և քրե ա կան գոր ծը հե տա գա յում դա-
տա րան չու ղար կե լը չի նշա նա կում, որ 
կաս կա ծյա լի ազա տու թյան սահ մա նա-
փա կու մը նշա նա կել է ազա տու թյան և 
ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան խախ-
տում: Քնն չա կան մար մին նե րը պար տա-
վոր չեն ունե նալ կա լա նա վոր ման կամ 
բեր ման են թար կե լու պա հին մե ղադ-
րանք առա ջադ րե լու հա մար բա վա րար 
ապա ցույց ներ,

6) ցան կա ցած ազա տազր կում կամ 
ազա տու թյան սահ մա նա փա կում պետք է 
լի նի օրի նա կան, իսկ ցան կա ցած բեր ման 
են թարկ ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձ 

1  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 27.11.1997  թ. որո շու մը «Կ.–Ֆ.–ն ը նդ դեմ Գեր մա
նի այի» («K.–F. с. Allemagne») գոր ծով :

պետք է կանգ նի դա տա րա նի առջև՝ նրա 
ազա տազրկ ման հար ցը քն նե լու և ըստ 
էու թյան՝ որո շում կա յաց վե լու հա մար2:

Ք րե ա կան դա տա վա րու թյու նում ան-
ձի տե ղե կատ վու թյան իրա վուն քի պահ-
պա նու մը որ պես մար դու ար ժա նա-
պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան տար րի 
վե րա բե րյալ Դա տա րանն ար տա հայ տել 
է հետ ևյալ իրա վա կան մո տե ցում նե րը.

ա) բեր ման են թարկ վող կամ կա լա-
նա վոր վող յու րա քան չյուր ան ձ իրա-
վունք ունի այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հիմ քե րի մա սին տե ղե կա նա լու և 
առար կու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա-
վո րու թյան իրա վունք3,

բ) կաս կա ծյա լի (մե ղադ րյա լի) լռու-
թյու նը դա տա վա րու թյան ըն թաց քում 
ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու հետ-
ևան քով չպետք է սխալ մեկ նա բան-
վի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից և 
հան գեց նի հար ցաքնն վո ղի հա մար բա-
ցա սա կան հետ ևանք նե րի, ի վեր ջո ան-
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ կաս կա-
ծյա լի (մե ղադ րյա լի) լռու թյու նը կա րող է 
դի տարկ վել որ պես փաս տա բա նի խոր-
հուրդ նե րի իրա կա նա ցում,

գ) բեր ման են թար կե լու պա հից 
կաս կա ծյա լին պետք է ըն ձեռն վի իրա-
վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն: Դա տաքն նու թյան 
ար դա րու թյան սկզ բուն քը կաս կա ծյա լի 
(մե ղադ րյա լի) դա տա վա րու թյան սկզբ-
նա կան փու լե րում փաս տա բա նա կան 
օգ նու թյան իրա վուն քի իրաց ման մեջ է, 
իսկ պաշ տո նա տար ան ձանց՝ այդ իրա-
վուն քի իրա կա նաց ման մեր ժու մը բեր-
ման են թար կե լուց հե տո առա ջին 48 
ժամ վա ըն թաց քում պետք է դի տարկ վի 
որ պես բեր ման են թարկ վա ծի ար դար 
դա տաքն նու թյան իրա վուն քի խախ տում 
և այլն: 

2  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 24.11.1994  թ. որո շու մը «Կե մաշն ը նդ դեմ Ֆրան
սի այի №  3» («Kemmache с. France (№  3») գործով:

3  Տե՛ս Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի 14.11.1960  թ. որո շու մը «Լոու լեսսն ը նդ դեմ Իռ
լան դի այի (№ 1)» («Lawless с. Irlande (№ 1)»): 
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Այս պի սով՝ մար դու ար ժա նա պատ-
վու թյան պաշտ պա նու թյան, ապա-
հով ման և պահ պան ման վե րա բե րյալ 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նի կող մից ար տա հայ տած 
դոկտ րի նալ մո տե ցում նե րի կա ռուց-
ված քա հա մա կար գային վեր լու ծու թյու-
նը թույլ է տա լիս առանձ նաց նել մար դու 
ար ժա նա պատ վու թյան ար ժե քային բո-
վան դա կու թյունն ար տա ցո լող և որ պես 
մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ապա-
հով ման, պահ պան ման և պաշտ պա նու-
թյան երաշ խիք ներ ծա ռայող հիմ նա րար 

մի ջազ գային իրա վա կան դրույթ նե րի 
հա մախմ բու թյու նը:

Մարդուարժանապատվությանճանաչ
մանը և պաշտպանությանը վերաբերող
Մարդուիրավունքներիեվրոպականդա
տարանիդատականպրակտիկայումար
տահայտվածիրավականդիրքորոշումնե
րըՀայաստանիՀանրապետությանհամար
պետք է դիտարկվեն որպես արժեքային
համակարգի պաշտպանության իրակա
նացմանորոշակիիրավականհիմքեր:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 17.09.2014

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի որո շում ների ժո ղո վա ծու. http://echr.coe.int/
ECHR/Homepage_En/

П РА ВО ВЫЕ ПО ЗИ ЦИИ И КОМ МЕН ТА РИИ ЕВ РО ПЕЙС КО ГО СУ ДА ПО ПРА ВАМ ЧЕ
ЛО ВЕ КА ОТ НО СИ ТЕЛЬ НО ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КО ГО ДОС ТО ИНСТ ВА

 МАР ГА РИ ТА ВАР ДА НЯН
 Го су дарст вен ная ака де ми я уп рав ле ния РА, со ис ка тель

Ст рук тур но–сис тем ный ана лиз докт ри наль ных под хо дов, предс тав лен ны й Ев ро пейс ким 
су дом по пра вам че ло ве ка, от но си тель но за щи ты, обес пе че ния и сох ра не ния че ло ве чес ко го 
дос то инст ва да ет воз мож ность раз де ле ния со во куп нос ти ос но во по ла га ю щих, меж ду на род
ных пра во вых по ло же ний, ко то ры е  от ра жа ют со дер жа ние цен нос тей че ло ве чес ко го дос то
инст ва и слу жат в ка чест ве га ран тий для обес пе че ни я, сох ра не ния и за щи ты че ло ве чес ко го 
дос то инст ва.

П ра во вые по зи ци и, вы ра жен ные в су деб ной прак ти ке Ев ро пейс ко го су да по пра вам че
ло ве ка, ка са ю щи е ся приз на ния и за щи ты че ло ве чес ко го дос то инст ва, для Рес пуб ли ки Ар ме
ния долж ны расс мат ри вать ся в ка чест ве оп ре де лен ных пра во вых ос нов для за щи ты сис те мы 
цен нос тей.
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LEGAL POSITIONS AND COMMENTS OF EUROPEAN COURT OF HUMAN 
RIGHTSWITHRESPECTTOHUMANDIGNITY

MARGARITA VARDANYAN
Public Administration Academy of RA, Applicant

Structure and systematic analysis of doctrinal approaches taken by the European Court of 
Human Rights with regard to protection, assurance and maintainance of human dignity enables 
to separate the fundamental, international and legal provisions reflecting the contents of values 
of human dignity and serving as guarantees for assurance, maintainance and protection of human 
dignity.

Legal positions expressed in the jurisprudence of the European Court of Human Rights with 
regard to recognition and protection of human dignity for the Republic of Armenia should be 
considered as a specific legal framework for the protection of system of values.
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ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՏԻԳ ՐԱՆ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 
քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

 ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԻ ՍՊԱՅԱ ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԻ ԿԵՐ ՊԱ ՓՈԽ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ 
ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱՆ ԱՌԱՋ ՆԱ ՀԵՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Հոդ վա ծում հե տա զոտ վում են Հա-
յաս տա նի զին ված ուժե րում սպա յա-
կան կազ մին վե րա բե րող կադ րային 
քա ղա քա կա նու թյան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, ազ գային փոր ձի և ռազ-
մակր թա կան ոլոր տում տե ղի ունե ցող 
մի ջազ գային զար գա ցում նե րի հի ման 
վրա նա խանշ վում են հայե ցա կար գային 
կեր պա փոխ ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն-
նե րը, ինչ պես նաև վեր լուծ վում են դրանց 
իրա գործ ման ար դյուն քում սպաս վե լիք 
դրա կան փո փո խու թյուն նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ պաշտ պա նա կան բա րե-
փո խում ներ, ռազ մա կան կր թու թյուն, 
կեր պա փո խում, սպա, զին ծա ռայող, 
ռազ մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն, 
մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն, 
հրա մա նա տար, են թա կա ան ձնա կազմ, 
զին վո րա կան կար գա պա հու թյուն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ռազ մա քա ղա քա կան խն դիր ներն ու 
մար տահ րա վեր ներն ան խու սա փե-
լի ո րեն պար տադ րում են Հայ կա կան 
բա նա կը հա մալ րել ժա մա նա կա կից 
մի ջազ գային պա հանջ մունք նե րով, 
բազ մա կող մա նի զար գա ցած, բարձր 
ընդ հա նուր կր թա կան ու մշա կու թային 
մա կար դա կով և մաս նա գի տա կան հա-
րուստ գի տե լիք նե րով օժտ ված սպա նե-
րով: Հոդ վա ծում նպա տակ է դր վում հե-
տա զո տելու զին ված ուժե րի սպա յա կան 

ան ձնա կազ մի ան ձնա կան ու մաս նա գի-
տա կան կար գա վի ճա կային հիմ նա հար-
ցե րը և դրանց հի ման վրա նա խան շել 
սպա նե րի կեր պա փոխ ման ար դի ա կան 
ուղե նիշ նե րը:

Պաշտպանական բարեփոխումների
համատեքստումառանցքայինենսպայա
կանկադրայինքաղաքականությանօպտի
մալացմանմիջոցառումները,որոնցվերլու
ծությամբէլպայմանավորվածենհոդվածի
թեմայինառնչվողհարցերիուսումնասիր
մանարդիականությունը:

 «Ու ժեղ իմա ցա կա նու թյուն, մեծ սիրտ 
և բո լո րան վեր ծառա յու թյուն. ահա նա»,— 
հան ճա րեղ Գա րե գին Նժ դե հը այս պես է 
բնու թագ րում կա տա րյալ առաջ նոր դին: 
Այս խոս քե րը բա ցար ձակ ճշ մար տու թյուն 
են բո լոր տե սա կի առաջ նորդ նե րի հա-
մար, բայց հա տուկ դեր ունեն և որ պես 
ուղե ցույց կա րող են ծա ռայել ռազ մա-
կան առաջ նորդ նե րի՝ սպա նե րի հա մար: 
Զին ծա ռայող սպայի կեն ցա ղը, ամ բողջ 
առօ րյան, ուսումն ու աշ խա տան քը ռազ-
մա կա նաց ված են: Օրե ցօր բար դա ցող 
զեն քի ու ռազ մա կան տեխ նի կայի յու-
րաց ման հա մար պա հանջ վում է ոչ մի-
այն ուժե րի գեր լար վա ծու թյուն, այլև 
ուսուց ման ու դաս տի ա րա կու թյան բո-
վան դա կու թյան, սկզ բունք նե րի, մե թոդ-
նե րի ու ձևե րի վե րա նա յում [1, էջ  257]: 
Բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում 
երկ րի ռազ մա կան ոլոր տի ղե կա վա-
րու թյու նը շա րու նա կե լու է զար գաց նել 
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պա տե րազ մի և ժա մա նա կի փոր ձու-
թյու նը բռ նած լա վա գույն ավան դույթ-
նե րը՝ զին ված ուժե րը դի տար կե լով որ-
պես հայ ժո ղովր դի կյան քի, պե տու թյան 
բար գա վաճ ման ու սե րունդ նե րին հզոր 
հայ րե նիք ժա ռան գե լու երաշ խա վոր:

 Նախ կին խորհր դային մյուս հան րա-
պե տու թյուն նե րի հետ գրե թե մի ա ժա մա-
նակ, սա կայն, առա վել ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում ձեռ նա մուխ լի նե լով ազ-
գային բա նա կի ստեղծ մա նը, Հա յաս տա-
նը կա րո ղա ցավ աներ ևա կայե լի կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ստեղ ծել կար-
գա պահ ու մար տու նակ զին ված ուժեր, 
որոնք ներ կա յումս իրենց մար տա կան 
պատ րաս տու թյան մա կար դա կով, բա-
րո յա հոգե բա նա կան վի ճա կով առա ջին-
նե րից են ԱՊՀ–ո ւմ, իսկ Հա րավ կով կա-
սյան տա րա ծաշր ջա նում հա մար վում են 
ամե նա մար տու նակն ու առա ջա վո րը [2, 
էջ 719–722]: 

Չ նա յած առ կա հա րա բե րա կան 
խա ղա ղու թյա նը՝ մեր երկ րի ինք նիշ-
խա նու թյան ու ժո ղովր դի գո յու թյան 
սպառ նա լիք նե րը չն վա զե ցին: Նման 
մար տահ րա վեր նե րը զին ված ուժե րի 
որա կա կան առա վե լու թյան ամ րապնդ-
ման և հա րատ ևո րեն դրա բազ մա-
պատկ ման պա հանջ են առա ջադ րում: 
Ան հա մե մատ սա կա վա թիվ ռե սուրս-
նե րը ստի պո ղա բար առա ջին տեղ են 
մղում « փոքր ուժե րով՝ մեծ խն դիր ներ» 
սկզ բունքն իրա կա նաց նե լու, մարդ կային 
գոր ծո նը կա տա րե լու թյան հասց նե լու, 
ազ գային հա վատ քով, գա ղա փա րով 
ու բա րո յա կա նու թյամբ տո գոր ված հայ 
զին վո րա կա նի կեր պա րի ապա հով ման 
խն դի րը: 

Յու րա քան չյուր բա նա կի վե րա կա-
ռուց ման գլ խա վոր օբյեկտն ու սուբյեկ-
տը նախ ևա ռաջ զին ծա ռայող ներ են՝ 
որ պես ազ գային ավան դույթ նե րի, փոր-
ձի, մար տա կան կա րո ղու թյուն նե րի ու 
բա րո յա կան ոգու կրող [3, էջ 28]: Զին-
ծա ռայող սպայի պատ րաս տու մը, վե-
րա պատ րաս տումն ու որա կա վոր ման 
բարձ րա ցու մը, ինչ պես նաև պաշ տո նե-

ա կան առաջ խա ղա ցու մը՝ ըստ զբա ղեց-
րած պաշ տո նի և կոչ ման, ան հրա ժեշտ 
պա հանջ են ոլոր տի կադ րային քա-
ղա քա կա նու թյան կա տա րե լա գործ ման 
հա մար: Ի տար բե րու թյուն պար տա դիր 
ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու-
թյան՝ պայ մա նագ րային զին ծա ռայող-
ներն ունեն հա մե մա տա բար առա վել 
բարձր իրա վա գի տակ ցու թյուն, կր թու-
թյուն և վարժ վա ծու թյուն, ծա ռա յու թյան 
մեջ շա հագրգռ վա ծու թյուն և վս տա հու-
թյուն սե փա կան ուժե րի նկատ մամբ [4, 
էջ 114]: 

Բարձ րա գույն ռազ մա կան կր թու-
թյունը ոչ թե մեկ քայ լից բաղ կա ցած 
կր թա կան գոր ծու նե ու թյուն է, այլ հա-
մա կարգ, որը բաղ կա ցած է մի քա նի 
ան բա ժան, շա րու նա կա կան կր թա կան 
տար րե րից՝ դա սըն թաց նե րից, վե րա-
պատ րաս տում նե րից, որ տեղ մե կը հիմն-
վում, ներ կա ռուց վում է մյու սի վրա, և 
որոնց կա պող օղակն են հան դի սա նա լու 
զին ծա ռայող նե րի ծա ռա յու թյան ըն թաց-
քում ձեռք բեր ված փորձն ու գի տե լիք-
նե րը: Առա ջի կա ժա մա նա կաշր ջա նում 
պետք է ունե նալ զին վո րա կան կադ րե-
րի պատ րաստ ման այն պի սի կա տա րյալ 
հա մա կարգ, որը, մի կող մից, լրիվ բա-
վա րա րի զին ված ուժե րի պա հան ջար-
կը, ամ բող ջու թյամբ օրա կար գից հա-
նե լով դր սում կադ րե րի պատ րաստ ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը (ի հար կե, խոս քը 
առան ձին նեղ մաս նա գի տու թյուն նե-
րի գծով սահ մա նա փակ թվով մաս նա-
գետ նե րի պատ րաստ մա ն մասին չէ, որի 
իրա կա նա ցու մը տե ղում տն տե սա պես 
ան նպա տա կա հար մար է), մյուս կող-
մից, իր որա կա կան բարձր մա կար դա-
կի շնոր հիվ ԱՊՀ–ի և ար տա սահ մա նյան 
որոշ երկր նե րից Հա յաս տա նում կադ րեր 
պատ րաս տե լու շա հագրգ ռու թյուն և 
ցան կու թյուն առաջ բե րի: 

Անհ րա ժեշտ է նաև կա տա րե լա գոր ծել 
կադ րե րի նշա նակ ման, որա կա վոր ման և 
առաջ խա ղաց ման հա մա կար գը, որ պես-
զի բա նա կային մի ջա վայ րում իս պառ 
բա ցառ վի հո վա նա վոր չու թյու նը, ծա ռա-
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յու թյան ան հրա ժեշտ բո լոր որակ նե րին 
լի ար ժեք չհա մա պա տաս խա նող ան-
ձանց առաջ խա ղա ցու մը, զին ծա ռայող-
նե րի շր ջա նում մշ տա պես խրա խուս վի 
ինք նա կա տա րե լա գործ ման, մաս նա գի-
տա կան որա կա վոր ման բարձ րաց ման 
ձգ տու մը: Դրա հա մար էլ փոր ձա ռու, 
երի տա սարդ և եռան դուն զին վո րա կան 
մաս նա գետ նե րի ներ դաշ նակ զար գա-
ցու մը՝ հայ զին վո րա կա նու թյան լա վա-
գույն ավան դույթ նե րի պահ պան մամբ 
և բազ մա պատկ մամբ, հան դի սա ցել և 
միշտ էլ հան դի սա նա լու է ՀՀ զին ված 
ուժե րի բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշտ 
ուղե կի ցը, քան զի հայոց բա նա կը կա-
րող է լի նել հզոր և մար տու նակ՝ մի այն 
վեր ջի նիս կազ մում ունե նա լով զին վո-
րա կա նի պա տի վը պա հող ու պաշ տող 
նվի րյալ ներ: Ներ կա յումս ՀՀ զին ված 
ուժե րի զար գաց ման հիմ նա կան ուղե-
նիշ նե րում հատ կա պես կար ևոր վում է 
զին վո րա կա նու թյան կր թա կան ու բա-
րո յա հո գե բա նա կան որակ նե րի բա րե-
լա վու մը՝ առաջ նային նշա նա կու թյուն 
տա լով այն զին ծա ռայո ղի կեր պա րին, 
ով առաջ նորդ վում է էթի կա կան նոր մե-
րով, լի ար ժե քո րեն օգ տա գոր ծում է իրեն 
տր ված իրա վունք նե րը և հս տա կո րեն 
կա տա րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը 
[5, էջ 327]:

 Վեր լու ծե լով Հա յաս տա նի զին ված 
ուժե րում հիմ նա կան մաս նա գե տի՝ 
սպայի կա յաց ման ու գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան տար րե րը՝ կա րե լի է նա-
խան շել զին վո րա կան սպա յա կան կազ-
մի կեր պա փոխ ման հետ ևյալ հիմ նա կան 
առաջ նա հեր թու թյուն նե րը.

 Փո խա դարձ վս տա հու թյան մթ նո լոր
տի ձևա վո րու մը զին վո րա կան կո լեկ
տի վում: Զին վո րա կան կո լեկ տի վը բարդ 
հա մա կարգ է, որ տեղ ընդ գրկ ված են 
տար բեր խառն ված քի, բնա վո րու թյուն-
նե րի, սո վո րույթ նե րի, մտա ծե լա կեր-
պի, կեն սա մա կար դա կի գի տե լիք նե րի, 
ունա կու թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն-
նե րի տեր մար դիկ: Ինչ պես նաև մե ծա-
մաս նու թյուն են կազ մում պար տա դիր 

ժամ կե տային զին ծա ռայող նե րը, ով-
քեր, իրենց քա ղա քա ցի ա կան «ա զատ» 
կյան քից զրկ վե լով, հայտն վում են խս-
տաց ված առօ րյայով մի հա մա կար գում, 
ուր ստիպ ված են լի նում յու րա քան չյուր 
քայ լը կա տա րել ոչ թե ըստ իրենց քմա-
հա ճույ քի, այլ հետ ևել բա նա կի կար գու-
կա նո նին և հրա մա նա տար նե րի կող մից 
ար ձակ ված հրա ման նե րին: Ամուր կո-
լեկ տի վի և կո լեկ տի վում փո խա դարձ 
վս տա հու թյան մթ նո լոր տի ձևա վոր ման 
հա մար այս բո լոր հան գա մանք ներն ան-
հրա ժեշտ է լր ջո րեն հաշ վի առ նել: 

Այս գոր ծըն թա ցում ամե նա կենտ րո-
նա կան դեմ քը սպա յա կան կազմն է և 
վե րոն շյալ նպա տա կին հաս նե լու հա-
մար վեր ջին ներս պետք է առա ջին հեր-
թին օժտ ված լի նեն բա րո յա կան վսեմ 
ար ժա նիք նե րով, հրա մա նա տա րա կան և 
ման կա վար ժա կան ունա կու թյուն նե րով: 
Սպան են թա կա նե րի նկատ մամբ պետք 
է ցու ցա բե րի առանձ նա հա տուկ ուշադ-
րու թյուն և հո գա տա րու թյուն, պա հանջ-
կո տու թյունն ու սկզ բուն քայ նու թյու նը 
հա մա տե ղի են թա կա նե րի ան ձնա կան 
ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու հետ: 
Դա չի նշա նա կում, թե կար գա պա հու-
թյու նը բա ցա ռում է պա տիժ ներ կի րա-
ռե լը: Կար գա պա հա կան ոչ մի խախ տում 
չի կա րե լի թող նել առանց պա տաս խա-
նատ վու թյան, ու ոչ մի զան ցանք չի 
կա րե լի լռու թյան մատ նել: Են թա կա-
նե րի նկատ մամբ բա րյա ցա կամ վե րա-
բեր մուն քը նրանց պար տա վո րեց նում է 
սպային վե րա բեր վել առա վել ան կեղծ 
ու ան մի ջա կան, և մի ա ժա մա նակ բարձ-
րաց նում նրա կող մից իրա կա նաց վող 
դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի 
ար ղյու նա վե տու թյու նը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
զին ված ուժե րի կար գա պա հա կան կա-
նո նա գիրք» ՀՀ նոր օրեն քով կար գա վոր-
վում են զին ծա ռայող նե րի պար տա կա-
նու թյուն նե րը՝ կապ ված զին վո րա կան 
կար գա պա հու թյան պահ պան ման հետ, 
զին ծա ռայող նե րին տր վող խրա խու-
սան քի և կար գա պա հա կան տույ ժե րի 
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տե սակ նե րը, դրանք կի րա ռե լու կարգն 
ու պայ ման նե րը, հրա մա նա տար նե րի 
իրա վունք նե րը խրա խու սանք նե րի և 
կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րառ ման 
գոր ծըն թա ցում, ինչ պեu նաև զին վո րա-
կան կար գա պա հու թյան ամ րապնդ ման 
հետ կապ ված այլ հա րա բե րու թյուն ներ 
[6]: Մաս նա վո րա պես սահ ման վել է զին-
վո րա կան կար գա պա հու թյան ապա հով-
ման սկզ բունք նե րը, բո լոր օղակ նե րի 
զին ծա ռայող նե րի պար տա կա նու թյուն-
նե րը, ինչ պես նաև հրա մա նա տար նե րի 
(պե տե րի) դե րը զին վո րա կան կար գա-
պա հու թյան ապա հով ման գոր ծում, բո-
լոր խմ բե րի հրա մա նա տար նե րի (պե-
տե րի) կար գա պա հա կան իրա վուն քի 
սահ ման նե րը: 

Ե րի տա սարդ սպա նե րի շեղ վող վար
քի պատ ճառ նե րը և դրանց կան խար
գել ման ուղի նե րը: Ըն դուն ված է շեղ վող 
վարք ան վա նել վար քի այն պի սի ձևը, 
որը հա կա սում է զին վո րա կան կո լեկ-
տիվ նե րի շր ջա նակ նե րում ըն դուն ված 
նոր մե րին: Իսկ քա նի որ զին ված ուժե-
րում խախ տում նե րը հիմ նա կա նում կա-
նո նադ րա կան են, ապա շեղ վող կա րող 
է հա մար վել վար քի ցան կա ցած դրս ևո-
րում, որը հա կա սում է կա նո նադ րո րեն 
ամ րագր ված օրենք–նոր մե րին: 

Ե րի տա սարդ սպայի վար քի շեղ ման 
պատ ճառ ներն են.

–  նրանց հրա մա նա տա րա կան ունա-
կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի, 
կազ մա կերպ չա կան ըն դու նա կու-
թյուն նե րի ցածր մա կար դա կը,

–  ման կա վար ժա կան վար պե տու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը,

–  վե րա դաս պե տե րի կող մից երի տա-
սարդ սպայի ծա ռայո ղա կան գոր-
ծու նե ու թյան ոչ ճիշտ գնա հա տու մը,

–  սո ցի ալ–կեն ցա ղային վի ճա կը և նյու-
թա կան անա պա հով վա ծու թյու նը:

Նշ ված հան գա մանք նե րի հետ կապ-
ված՝ նպա տա կային ու հա մա լիր մի ջո-
ցա ռում նե րի իրա կա նա ցու մը կտ րուկ 
կեր պով կբարձ րաց նեն սպա նե րի ինք-
նավս տա հու թյունն ու հա վա տը սե փա-

կան ուժե րի հան դեպ և նվա զա գույ նի 
կհասց նեն նրանց շր ջա նում շեղ վող 
վար քի դրս ևոր ման դեպ քե րը:

 Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հիմ նա
հար ցե րը երի տա սարդ սպա նե րի կա
յաց ման գոր ծում: Հո գե բան նե րի կար-
ծի քով մար դու հո գե կան առող ջու թյան 
կար ևոր գրա վա կան նե րից է սե փա կան 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան մի ջա վայ րում 
նրա սո ցի ալ–հո գե բա նո րեն հար մար ված 
լի նե լը: Հար մար վա ծու թյան վի ճա կում 
ան ձը կա րո ղա նում է լի ո վին իրա գոր-
ծել իր նպա տակ նե րը և արա գո րեն լու-
ծել ար տա քին ու ներ քին կոնֆ լիկտ նե րը: 
Զո րա մա սում ցան կա ցած խն դիր (ա ռա-
վել ևս, եթե այն տևա կան է և կա յուն) 
բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում զին ծա-
ռայո ղի՝ տվյալ դեպ քում երի տա սարդ 
սպայի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի վրա: 
Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հիմ նա-
հար ցե րի ան լու ծե լի ու թյու նը նույն պես 
խնդ րի առա ջաց ման աղ բյուր է: 

Ե րի տա սարդ սպան սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան հիմ նա հար ցե րին առնչ-
վում է ռազ մաու սում նա կան հաս տա-
տու թյու նում ուսում նա ռու թյան առա ջին 
օր վա նից: Սա կայն դրանց նա ավե լի 
լայ նո րեն է առնչ վում զո րա մա սում ծա-
ռա յու թյան ան ցնե լուց ան մի ջա պես հե-
տո: Սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան պահ-
պա նու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված 
է նաև իր պաշտ պա նի հան դեպ մեր 
հա սա րա կու թյան որոշ հատ վա ծի ան-
տար բեր վե րա բեր մուն քով: Սպայի 
հան դեպ ան տար բեր, իսկ առան ձին 
դեպ քե րում նաև բա ցա սա կան վե րա-
բեր մուն քի պատ ճառն առա ջին հեր թին 
ան ցու մային ժա մա նակ նե րում հա տուկ 
վե րա բեր մուն քով: Սպայի հան դեպ ան-
տար բեր, իսկ առան ձին դեպ քե րում նաև 
բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի պատ-
ճառն առա ջին հեր թին ան ցու մային ժա-
մա նակ նե րում հա տուկ վեհ ար ժեք նե րի 
ան կումն է, քա նի որ կեն ցա ղային հոգ-
սերն առա ջին պլան են մղել մար դու 
նյու թա պաշ տա կան նկր տում նե րը, կա-
րող են ազ դել նաև մեր մեն թա լի տե տին 
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հա տուկ բա րե կա մա կան կամ ազ գակ-
ցա կան կա պե րով պայ մա նա վոր ված հո-
վա նա վոր չու թյան դրս ևո րում նե րը:

 Պա տաս խա նատ վու թյան զգա ցու
մը որ պես հայ սպայի ան ձը բնո րո շող 
հիմ նա կան որակ (կեն սա կեր պի կար
ևոր բա ղադ րիչ): «Ոչ մի ծրա գիր, որ քան 
էլ այն փայ լուն լինի, չի կա րող իրա կա-
նու թյուն դառ նալ, եթե չկա հա վատք, 
նպա տա կին հաս նե լու հա մախմբ վա ծու-
թյուն, եթե մեզ նից յու րա քան չյու րը չի 
մտա ծում, որ այս երկ րի ճա կա տա գի րը 
կախ ված է մի մար դուց, և այդ մարդն 
ինքն է»: Հա յաս տա նի զին ված ուժե-
րի սպա րա պետ Վազ գեն Սարգ սյա նի 
նշված խոս քե րը մեծ խոր հուրդ ունեն, 
քան զի դրան ցում սեղմ կեր պով ներ կա-
յաց վում է յու րա քան չյուր հայի և առա-
ջին հեր թին՝ հայ սպայի, պե տու թյան ու 
ժո ղովր դի ան վտան գու թյան, նրա ներ-
կայի ու ապա գայի հա մար ան ձնա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը:

 Տա րա ծաշր ջա նի աշ խար հա քա ղա-
քա կան յու րա հատ կու թյուն նե րի հետ 
կապ ված հայ զին վո րա կա նի ու առանձ-
նա պես հայ սպայի պա տաս խա նատ-
վու թյան խն դիրն այ սօր բա վա կա նին 
ար դի ա կան հն չե ղու թյուն ունի: Այդ պա-
տաս խա նատ վու թյամբ է մե ծա պես պայ-
մա նա վոր ված զին վո րա կան պարտ քի 
ան շեղ կա տա րու մը, զին ված ուժե րի 
մար տու նա կու թյու նը: Պա տաս խա նատ-
վու թյու նը մար դուն դարձ նում է առա-
վել նպա տա կաս լաց, կազ մա կերպ ված, 
կար գա վարժ, ակ տիվ, սկզ բուն քային, 
ազ նիվ, դժ վա րու թյուննե րը հաղ թա հա-
րե լուն ունակ:

Ս պայի պա տաս խա նատ վու թյու նը 
հիմն ված է ամե նից առաջ նրա հա մոզ-
մունք նե րի, գա ղա փա րա կան կոփ վա-
ծու թյան, մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի 
վրա: Բայց մի այն հա վա տը և նվիր-
վա ծու թյու նը բա վա րար չեն պա տաս-
խա նա տու սպա դառ նա լու հա մար: 
Հայ սպան պետք է լի նի նաև իր գոր ծի 
բարձ րա կարգ մաս նա գե տը, օժտ ված 
լի նի են թա կա նե րի ռազ մաու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցը կազ մա կեր պե լու ան հրա-
ժեշտ գի տե լիք նե րով, հմ տու թյուն նե րով 
և կա րո ղու թյուն նե րով: 

Ս պա նե րի պա տաս խա նատ վու թյան 
դաս տի ա րակ ման հա ջո ղու թյու նը շատ 
բա նով կախ ված է նրանց ինք նու րույ-
նու թյան որակ նե րից և նա խա ձեռ նու-
թյուն դրս ևո րե լու ունա կու թյուն նե րից, 
այլ կերպ ասած՝ պա տաս խա նատ վու-
թյան ինք նա դաս տի ա րա կու մից: Ինք-
նու րույ նու թյան և նա խա ձեռ նու թյան 
մեջ ար տա ցոլ վում է «պա տաս խա նատ-
վու թյուն» հաս կա ցու թյան եր րորդ՝ կա-
մային բա ղադ րի չը: Հրա մա նա տար-
նե րից ոմանք թե րագ նա հա տում են 
ինք նու րույ նու թյան նշա նա կու թյու նը, 
ուշադ րու թյուն չեն դարձ նում խե լա ցի 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րին, չեն վս տա-
հում երի տա սարդ նե րին, զր կում են ինք-
նու րույ նու թյու նից՝ ան հար կի մի ջամ տե-
լով նրանց բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րին: 
Ճիշտ է աս ված, որ «Երբ սպային դա յակ 
են կցում, նա ինք նա բե րա բար վեր է ած-
վում նո րած նի»: 

Ինք նա դաս տի ա րա կու մը սպայի ինք-
նու րույ նու թյան դրս ևոր ման տա րատե-
սակ է, ըստ էու թյան՝ այն դաս տի ա րա-
կու թյան շա րու նա կու թյունն է և ուղղ ված 
է ան ձի մեջ դրա կան որակ նե րի մշակ-
մա նը: Հրա մա նա տար նե րը պար տա վոր 
են երի տա սարդ նե րին նաև այս բնա-
գա վա ռում աջակ ցել: Անհ րա ժեշտ է սո-
վո րեց նել նրանց առա վել խիստ գնա-
հա տել իրենց վար քը, արարք ներն ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, հայտ նա բե րել թե-
րու թյուն նե րը, հաղ թա հա րել դրանք և 
ուղեն շել ինք նա դաս տի ա րակ ման ճիշտ 
մե թոդ ներն ու հնար նե րը:

 Ման կա վար ժա կան տակ տը որ պես 
երի տա սարդ սպայի ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյան կար ևոր բա ղադ րա
տարր: Զին վո րա կան դաս տի ա րա կու-
թյու նը սպայի կող մից զին ծա ռայող նե րի 
գի տակ ցու թյան, զգա ցա կան աշ խար հի 
և կամ քի վրա նպա տա կաուղղ ված ու 
հա մա կարգ ված ազ դե ցու թյան գոր ծըն-
թաց է՝ նրանց մեջ բարձր բա րո յա հո գե -



56

բա նա կան, մար տա կան ու մաս նա գի-
տա կան հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր ման 
նպա տա կով: Դաս տի ա րակ չա կան խն-
դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում սպա նե րը 
կի րա ռում են տա րա տե սակ ման կա վար-
ժա կան հնարք ներ՝ մե թոդ ներ ու մի ջոց-
ներ, ձևեր ու եղա նակ ներ: Բայց ինչ պես 
փորձն է ցույց տա լիս, նույն հնար քի օգ-
տա գոր ծու մը սպա նե րի մի մա սի մոտ 
տա լիս է դրա կան ար դյունք ներ, իսկ 
մյուս մա սի մոտ նման ար դյունք նե րի 
հաս նել չի հա ջող վում: Խն դի րն այն է, 
որ ման կա վար ժա կան հնարք նե րի ներ-
գոր ծու թյան մա կար դա կը մե ծա պես 
կախ ված է սպայի ման կա վար ժա կան 
վար պե տու թյու նից և մաս նա վո րա պես 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կը հա-
մար վող ման կա վար ժա կան տակ տից 
(նր բազ գա ցու թյուն): 

Ս պայի ման կա վար ժա կան տակ տը 
բարդ ու շատ կար ևոր մաս նա գի տա-
կան որակ է, բայց նր բազ գա ցու թյան 
բո վան դա կու թյու նը կազ մող բա ղադ-
րիչ նե րը շատ պարզ են ու հեշտ կի-
րա ռե լի: Դա առա ջին հեր թին բարձր 
պա հանջ կո տու թյունն է՝ սպայի կամ քի, 
նպա տա կաուղղ վա ծու թյան ու կազ-
մա կերպ չա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի 
դրս ևո րու մը: Ման կա վար ժա կան տակ-
տը ար տա հայտ վում է սպայի կող մից 
են թաա ստո րա բա ժան ման կո լեկ տի վի 
ու առան ձին վերց ված յու րա քան չյուր 
զին վո րի հան դեպ ցու ցա բեր ված նպա-
տա կաուղղ ված, նր բան կատ վե րա բեր-
մուն քում, ման կա վար ժա կան ներ գոր-
ծու թյան ձևե րի, մի ջոց նե րի և տար բեր 
մե թոդ նե րի նպա տա կաուղղ ված և ճկուն 
հա մադ րու թյամբ կի րառ ման մեջ:

 Գի տե լի քը երի տա սարդ սպայի հա
ջո ղու թյու նը պայ մա նա վո րող կար ևո
րա գույն գոր ծոն: Բա նա կա շի նու թյան 
առա ջըն թացն ապա հո վե լու այլ ճա նա-
պարհ չկա. հրա մա նա տա րի՝ հատ կա-
պես երի տա սարդ սպայի հա ջո ղու թյու նը 
պայ մա նա վո րող կար ևո րա գույն գոր ծո-
նը գի տե լիքն է: Տի րա պե տել մաս նա գի-
տու թյա նը ամե նից առաջ նշա նա կում է 

յու րաց նել ժա մա նա կա կից ռազ մա տեխ-
նի կա կան առա ջըն թա ցը, ժա մա նա կա-
կից մար տում հա ջո ղու թյունն ապա-
հո վող, հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան 
հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րի հա-
մա կար գը: 

Ռազմար վես տի, ռազ մա կան գի տու-
թյան ու տեխ նի կայի զար գաց ման ար դի 
մա կար դա կը, ինչ պես նաև Հա յաս տա-
նում հան րակր թա կան հա մա կար գի առ-
կա դժ վա րու թյուն նե րը թե լադ րում են, 
որ ապա գա զին վո րա կա նի պատ րաստ-
ման գոր ծըն թա ցում պետք է շեշ տադր վի 
ռազ մա կան թե քու մով դպ րոց նե րի դե րա-
կա տա րու թյու նը: Այդ հաս տա տու թյուն-
նե րի սա նե րը ընդ հա նուր միջ նա կարգ 
կր թու թյան հետ մի ա սին ար դեն ունե-
նում են նաև միջ նա կարգ ռազ մա կան 
կր թու թյուն, ֆի զի կա պես, մտա վո րա պես 
ու հո գե բա նո րեն պատ րաստ ված են հե-
տա գա ուս ման և ծա ռա յու թյան հա մար: 
Այդ շր ջա նա վարտ նե րի հիմ նա կան մա սը 
(բարձր առա ջա դի մու թյուն ցու ցա բե րող-
նե րը) մի ան գա մից կր թու թյու նը շա րու-
նա կե լու է բարձ րա գույն ռազ մաու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում: 

Ժա մա նա կա կից հայ սպան, իր մաս-
նա գի տու թյա նը լա վա գույնս տի րա-
պե տե լուց բա ցի, պետք է կա րո ղա նա 
գրա գետ վե րա բեր մունք ձևա վո րել թե՛ 
ժա մա նա կա կից քա ղա քա կան ընդ հա-
նուր ան ցու դար ձի, թե՛ հա կա մար տու-
թյուն նե րի լուծ ման եղա նակ նե րի, թե՛ 
մի ջազ գային իրա վա կան չա փա նիշ նե րի 
ու դրան ցից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
օրի նա կա նու թյան, կար գի ու ձևե րի վե-
րա բե րյալ: Բարձ րա գույն տեխ նո լո գի ա-
նե րով հա գե ցած բա նակն այ սօր լուրջ 
խն դիր ներ է առա ջադ րում նաև հա մա-
պա տաս խան կադ րե րի պատ րաստ ման 
առու մով:

Հ րամա նա տա րի (պե տի) դե րը երի
տա սարդ սպայի կա յաց ման գոր ծում: 
Փոր ձա ռու հրա մա նա տա րը պար տա-
վոր է ճշգ րիտ հաշ վարկ կա տա րել, թե 
ինչ շար ժա ռիթ ներ, ինչ բա զային պա-
հանջ մունք ներ ունի երի տա սարդ սպան, 
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ապա հո վել նրանց տար րա կան պա-
հանջ մունք նե րը, բնա կա նոն սո ցի ալ–
կեն ցա ղային պայ ման նե րը, և նոր մի-
այն պա հան ջել նվիր ված ծա ռա յու թյուն: 
Երի տա սարդ սպան պետք է վս տահ 
լի նի, որ իր բա րե խիղճ ծա ռա յու թյու-
նը ան պայ ման կգ նա հատ վի վե րա դաս 
հրա մա նա տա րու թյան կող մից, կլուծ վեն 
նրա սո ցի ա լա կան ապա հո վու թյան խն-
դիր նե րը, կբա վա րար վեն նրա գո նե բա-
զային պա հանջ մունք նե րը: 

Ա ռանձ նա պես մեծ է ան ձնա կան օրի-
նա կի դե րը: Իզուր չեն ասում, որ դաս-
տի ա րա կու թյու նը ամե նից առաջ դաս-
տի ա րա կո ղի հա վա սա րակշռ ված և 
ճիշտ վարքն է: Ան շուշտ, չպետք է մո-
ռա նալ, որ ան ձնա կան օրի նա կը կա րող 
է ար դյու նա վետ լի նել մի այն դաս տի ա-
րա կու թյան մյուս մե թոդ նե րի հետ հա-
մադ րե լու, հա մա լիր կեր պով օգ տա գոր-
ծե լու դեպ քում: Ռազ մաու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի շր ջա նա վարտ 
սպա նե րի զոր քե րում բա րե հա ջող ներգ-
րավ ման ու կա յաց ման գոր ծում վճ ռո-
րոշ է զո րա մա սի հրա մա նա տա րու թյան 
և ստո րա բա ժա նում նե րի կո լեկ տիվ նե րի 
դերն ու ազ դե ցու թյու նը: Հատ կա պես 
մար տա կան հեր թա պա հու թյուն իրա կա-
նաց նող զո րա մա սե րում շատ են մար-
տա կան փորձ ունե ցող սպա նե րը, որոնք 
իրենց հա րուստ փոր ձով, գի տե լիք նե րով 
ու հե ղի նա կու թյամբ կա րող են օգ նել և 
աջակ ցել տե սա կա նո րեն պատ րաստ-
ված, բայց ծա ռա յու թյան բո վով չան ցած 
երի տա սարդ ըն կեր նե րին:

 Վերջ նար դյուն քում հարկ է եզ րա-
հան գում անել, որ Հա յաս տա նի զին ված 
ուժե րի սպա նե րը պետք է խո րա պես 
տի րա պե տեն իրենց մաս նա գի տու-
թյա նը և կա րո ղա նան գի տե լիք ներն ու 
հմտու թյուն նե րը հասց նել են թա կա ան-
ձնա կազ մին: Խա ղաղ և հատ կա պես 
մար տա կան պայ ման նե րում զին ծա-
ռայող նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան վի-
ճա կի կա ռա վար ման հա մար սպա նե րին 
խիստ ան հրա ժեշտ է նաև զին ծա ռայող-

նե րի շեղ վող վար քի սո ցի ալ–հո գե բա-
նա կան հի մունք նե րի իմա ցու թյու նը: 
Ռազ մաու սում նա կան հաս տա տու թյուն-
նե րի նո րա վարտ շր ջա նա վարտ նե րի 
մաս նա գի տա կան և ֆի զի կա կան պատ-
րաստ վա ծու թյան, նրանց բա րո յա հո-
գե բա նա կան հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր-
ման ու զար գաց ման գոր ծում որո շիչ 
են նաև զո րա մա սե րի մար տա կան ու 
ծա ռայո ղա կան լա վա գույն ավան դույթ-
նե րը, ամ փո փիչ ստու գում նե րի ըն թաց-
քում ցու ցա բե րած բարձր ար դյունք նե րը, 
ստո րա բա ժա նում նե րում ձևա վոր ված 
կա նո նադ րա կան կարգն ու բարձր կար-
գա պա հու թյու նը: 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծում ներ կա յաց-
ված վեր լու ծու թյու նը՝ պետք է փաս տել, 
որ հայ սպան պետք է լի նի ազ գային 
գա ղա փա րա խո սու թյան կրո ղը, տա րա-
ծո ղը, մարմ նա ցու մը: Մի ա ժա մա նակ նա 
պետք է հա սա րա կու թյան կող մից ըն-
կալ վի որ պես կրթ վա ծու թյան, ազն վու-
թյան, պատ վախնդ րու թյան խորհր դա-
նիշ: Պե տու թյունն ու հա սա րա կու թյու նը 
պետք է պայ ման ներ ստեղ ծեն, հնա րա-
վո րու թյուն տան բա նա կին շու տա փույթ 
ազատ վելու բո լոր նրան ցից, ով քեր բա-
նակ են մտել ոչ թե սր տի կան չով, հայ-
րե նի քին ծա ռայե լու մղու մով, այլ տա-
քուկ ան կյուն գտ նե լու, բարձր թո շակ 
ստա նա լու ակն կա լի քով: Զին վո րա կան 
հա մազ գես տը նույն պես պե տա կան 
դրո շին հա մար ժեք խորհր դա նիշ է և 
դրա ան հար գի կրու մը հա վա սա րա զոր 
է հան ցա գոր ծու թյան՝ ընդ դեմ պե տա-
կան խորհր դա նիշ նե րի: Եվ հա կա ռա կը, 
պե տու թյան կող մից զին վո րա կան նե րի 
բարձր գնա հա տու մը միշտ էլ վճ ռա կա-
նու թյուն ու եռանդ է հա ղոր դում նրանց, 
զո րեղ ազ դակ ներ տա լիս բա նա կա շի-
նու թյան գոր ծըն թա ցի կա տա րե լա գործ-
ման հա մար, որի իմաս տով խա ղաղ 
պայ ման նե րում զին վո րա կան նե րի սխ-
րանք նե րը չպետք է զի ջեն մար տա դաշ-
տում կա տար վա ծին: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 17.07.2014
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АК ТУ АЛЬ НЫЕ ПРИ О РИ ТЕ ТЫ ТРАНС ФОР МА ЦИИ ОФИ ЦЕРС КО ГО СОС ТА ВА ВО О
РУ ЖЕН НЫХ СИЛ

 ТИГ РАН КО ЧА РЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но – об ра зо ва тель ный центр, 
за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло гии, док тор по ли ти чес ких на ук, до цент

В стат ье расс мат ри ва ют ся осо бен нос ти кад ро вой по ли ти ки офи церс ко го сос та ва Во о ру
жен ных Сил Ар ме ни и, ос но ван ные на на ци о наль ном опы те и кон цеп ту аль ной транс фор ма
ции в об лас ти во ен но го об ра зо ва ния на меж ду на род ном уров не, а так же ана ли зи ру ют ся ос
нов ные по зи тив ные нап рав ле ния ожи да е мых из ме не ний их ре а ли за ци и.
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 Ци ви ли за ци он ный под ход в ос мыс-
ле нии прош ло го ос но ван на меж дис-
цип ли нар ном син те зе дан ных из сфер 
гу ма ни тар ных на ук, а так же т ра ди ци он-
ных пись мен ных па мят ни ков. Сре ди них 
мож но вы де лить до ку мен ты, би ог ра фи и, 
ме му а ры, днев ни ки и пись ма. Од ной из 
глав ных при чин по яв ле ния тер ми на «ис-
то ри чес кая па мять», на наш взг ляд, ста-
ло по вы шен ное и во мно гом оп рав дан ное 
вни ма ние к вос по ми на ни ям жертв ве ли-
чай ших тра ге дий ХХ ве ка. Пер вой ве ли-
чай шей тра ге ди ей ХХ ве ка стал ге но цид 
ар мян 1915 го да в Ос манс кой им пе ри и.

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
ци ви ли зо ван ный под ход, ис то ри чес кая 
па мять, ис то ри чес кий вы бор, ци ви ли-
за ци он ный вы бор, прес туп ле ния про-
тив че ло веч нос ти, вы зо вы сов ре мен но го 
гло баль но го ми ра, пе ре фор ма ти ро ва ние 
ми ро вой сис те мы, по ли цент рич ный  мир .

Ис то рия прош ло го – не об ра ти ма, но 
жи вая ис то рия – пе ред на ми и в ка-
кой– то сте пе ни за ви сит от нас. Прош лое 
втор га ет ся в нас то  я щее как па мять че ло-
ве чест ва, как па мять ве ко вой муд рос ти.В 
за ви   си мос ти от то го, как мы су ме ем сп-
ра вить ся с вы зо ва ми сов ре мен но  го гло
баль но го ми ра на всех уров нях жиз ни, 
за ви сит судь ба каж дой на ци и, каж до го 
го су дарст ва и че ло ве чест ва в це лом. И 
не толь ко. Нуж но, что бы лю ди по ве ри ли 
в се бя, в свое бу ду ще е. Не воз мож но ре-
шить на сущ ные проб ле мы сов ре мен нос-
ти без ос мыс ле ния прош  ло го. Для это го 
нуж но жить, го во ря сло ва ми А Тар ковс-
ко го, на пу  ти к ис ти не, что бы это ста ло 

спо со бом су шест во вать.  Как из вест но, 
луч шие уро ки жиз ни для по том ков пре-
под но сит са ма ис то ри я, ис то ри чес кая 
па мять и, как следст ви е, ис то ри чес 
кий вы бор лич нос ти и на ро да в це лом. 
И здесь нет мес та по лу п рав де, ко то рая 
тор мо зит ду хов ный прог ресс и соз да ет 
ус ло вия для зас то я, кри зи са на ци о наль-
ной иден тич нос ти. Па мять яв ля ет ся су-
щест вен ной, оп ре  де ля ю щей чер той че-
ло ве чес ко го су щест ва. Этим че ло век 
от ли ча ет ся от дру гих пред с та ви те лей 
жи во го ми ра. А на ци я? Па мять на ции – 
ее ис то ри я, ис то ри чес кая па мять. За быв 
ис то рию, мож но прев  ра тить ся в ста до, 
стать ман кур том, че ло ве ком, по те ряв -
шим свою па мять, па мять о при над леж-
нос ти сво им кор ням. Ис то ри чес кая па-
мять да ет пра во на дос той ную жизнь и 
дос той  ное мес то в сов ре мен ном ми ре. 
Она да ет си лу на от пор всем тем, кто пы-
та ет ся от ри цать или фаль си фи ци ро вать 
ис то ри ю. В пер вую оче редь – уси ли ям 
Тур ци и, ко то рая в сво ем от ри ца нии ге-
но ци да ар мян в Ос манс кой им пе рии 1915 
го да вво дит в заб луж де ние не толь ко 
сво их граж дан, но и все ми ро вое со об-
щест во.От ри ца ние ге но ци да ста  ло для 
Тур ции де лом пер во с те пен ной важ нос ти, 
в осо бен нос ти те перь, ког да уже не ста-
ло мно гих вы жив ших, жи вых сви де те лей 
ге но ци да 1915 го да. 

 Ло каль ная ис то рия че ло ве ка выч ле-
ня ет его в ис то рии и ст ре мит ся опи сать 
не прос то то, что най де но в ис точ ни ках, 
но и ста ра ет ся по нять, что слу чи лось в 
прош лом, расс ка зы вая «о ре аль ных лю-
дях в ре аль ном ми ре». С этой точ ки зре-

АН ГЕ ЛИНA ГАС ПА РЯН 
 На ци о наль ная Ака де мия На ук РА, 

п ред по да ва тель Международного на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра,
кандидат филологического наук

ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИ ОН НЫЙ ПОД ХОД В ОС МЫС ЛЕ НИИ ИС ТО РИ ЧЕС КОЙ 
ПАМЯ ТИ В ВЫ БО РЕ АР МЕ НИИ МЕЖ ДУ ЗА ПА ДОМ И ВОС ТО КОМ
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ния ин те рес но об ра тить вни ма ние на 
кни гу Ле во на З. Сюр ме ля на “К Вам об ра-
ща юсь, да мы и гос по да”[1], в част нос ти, 
на дра ма ти чес кую сце ну столк но ве ния 
ар мян с ких и ту рец ких де ти шек во вре-
мя игр в ша ри ки, в баб ки, в салки. 

В гла ве “Мои ту рец кие друз ья дет ст-
ва” предс тав ле на кар ти на раз во ра чи ва ю-
щи х ся кро ва вых ис то ри чес ких со бы тий 
ск возь приз му вос п ри я тия детс ких умов, 
их детс кой ду ши и пси хо ло ги и. Во вре-
мя бом бар ди ров ки при морс ко го го ро да 
Тра пе зунд маль чи ки –ар мя не ра до ва лись 
русс кой во ен ной фло ти ли и, и ку со чек 
же ле за, ос кол ки рус с ких шрап не лей 
сим во ли зи ро ва ли для них мощь хрис-
ти анс кой Рос си и. В это вре мя  ар мянс-
кая сем ья вы е ха ла в бо лее бе зо пас ное 
для де тей мес то – в име ние в де рев не, 
где об на ру жи ла, что их оба до ма за ня-
ты вли я тель ны ми чи нов ни ка ми (соп ро-
тив ле ние ту рец ко му чи нов ни ку ка ра лось 
смер т ью). Но и это не все. Бе зу держ ное 
же ла ние маль чи ка –ар мя ни на из бе жать 
конф лик та, не враж до вать с деть ми вы-
со ко пос тав лен ных ту рец ких чи нов ни ков 
не удер жа ло от их зло рад ных на па док, 
из де вок в ад рес ар мян. “В се рав но не-
дол го вам ос та лось жить, дни ва ши соч-
те ны! – кри чал в исс туп ле нии сын ге-
не рал– гу бер на то ра. – Мы пе ре ре жем вам 
глот ки! Мы всех вас за ре жем! Ни од но го 
ар мя ни на не ос та вим в жи вых! – И он 
про вел ру кой по гор лу, по ка зы ва я, как 
они это сде ла ют”. “Не в сос то я нии дать 
вы ход гне ву, вз бу до ра жив ше му мою мя-
теж ную ду шу, не су мев да же вы зо ва им 
бро сить, я по   ну  ро поп лел ся с бра том до-
мой. До ма вз рос лые очень сер ьез но от-
нес  лись к этой уг ро зе. Ста ли го во рить о 
рез не двад ца ти лет ней дав нос  ти, во вре-
ме на Аб ду л–Га ми да. Пе ред мо и ми гла за-
ми про мельк ну ли фа на ти ки в тюр ба нах, 
с хо лод ны ми клин ка ми, дер ви ши, мул лы 
с вы та ра щен ны ми гла за ми. Рез ня пре в-
ра  ти лась в не из беж ную ре аль  ность, а не 
в смут ное по ня тие от да   лен но го”. [2] 

 На сво их “со ве ща ни ях” ге не рал– гу-
бер  на тор в при сут ст вии чле нов сво ей 
сем ьи го во рил о сво ем ре ше нии пе ре-
ре зать глот ки, не ос та вить в жи вых ни 
од но го “не вер но го” ар мя ни на. Да лее Ле-
вон  Сюр ме лян про дол  жа ет: “ Мы, ар мя не, 
слиш  ком мно го го во рим, мы не уме ем 
мол чать. Мы кри ча ли о сво ей люб ви к 
Рос си и, Анг лии и Фран ции со всех крыш. 
Ту рец кая юмо рис ти чес кая га зе та “Ка-
ра гез” очень прав  ди во от ме ча ла: “Ес ли 
хо ти те уз нать о по ло же нии в Дар да нел-
лах, за  г ля ни те в ли цо ар мя ни ну. Тур ки 
край не от ли ча лись от нас: ни ког да не 
до  га да ешь ся, что у них на уме. Они все 
дер жа ли про се бя, а ес ли что– ни будь и 
го во ри ли, то нуж но бы ло по ни мать об-
рат но е”.[3]Э тот фраг мент ху до жест вен-
но го по вест во ва ния ав то ра, как од но  го 
из ар мян, пе ре жив ших ге но цид,яв ля ет ся 
луч шим до ка за тель     ст вом  це ле нап рав лен-
но го, зап ла ни ро ван но го осу щест  в ле ни я 
п ра   ви тель ст вом мла до ту рок ге но ци да ар-
мян в Ос ман с кой им пе ри и.  Ве ли кий русс-
кий пи са тель Ф. Дос то евс кий дал точ ную 
фор му  ли ров ку: “П рес туп ле ни е  о суж да-
ет ся на ка за ни ем”. П ре  с  туп ле ни я, со-
вер ша е мые в нас то я щее вре мя про тив 
че ло ве чности (ист реб ле ни е, по ра бо ще-
ние и дру гие жес то кос ти по от но ше нию 
к граж данс ко му на се ле ни ю), име ют свои 
кор ни. Со вто рой по ло ви ны 1970 го да ис-
то ри я, со ци о ло ги я, меж ду на род ное пра во 
и со  ци аль ная пси хо ло гия ста ли изу чать 
ге но цид как яв ле ни е, име ю щее свои за-
ко но мер нос ти, при чи ны и пос ледст ви я. 
Сре ди них мож но вы де лить два сбор ни ка 
ста тей: “Ар мянс кий ге но цид в перс пек-
ти ве” (Н ью–Б рунс вик, 1986) и “П рес туп-
ле ние мол ча ни я. Ар мянс кий ге но цид” 
(Кемб ридж, 1985). Из вест ный ар мянс кий 
ис то рик Дж. Ки ра ко сян [4] в сво их ра бо-
тах об ра тил вни ма ние на те пись мен ные 
рас по ря же ния и дейст вия мла до ту рец-
ких пог ром щи ков, ко то рые подт верж да-
ют за ра   нее об ду ман ный ха рак тер пла нов 
мла до ту рок по ист реб ле нию ар мян. “На-
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ча ло ге но ци ду по ло жи ла шиф ро ван ная 
те лег рам ма Эн ве ра  от 27 фев ра ля 1915 г., 
пред пи сы ва ю щая ко ман ду ю щим ар ми я-
ми, офи    церс ко му сос та ву во инс ких час-
тей при нять учас тие в ист реб ле нии лиц 
ар мянс ко го про ис хож де ния: “В сех под-
дан ных Ос манс кой им пе рии ар мян   с ко го 
про ис хож де ния стар ше пя ти лет вы се-
лить из го ро дов и унич то жить…, всех 
слу жа щих в ар мии ар мян изо ли ро вать 
от во инс ких час тей и расст ре лять…” [5] 
В стат ье “Де ла Ген ри Мор ген та у–с тар ше-
го”, на пе ча тан ной в за пад но гер манс ком 
жур на ле “Э му ба” (1978, N3), за мес ти-
тель глав но го об ви ни те ля США на Нюрн-
бергс ком про цес се Р. Джек со на Ро берт 
Кем  нер от ме тил: “Унич то же ние 1,5 мил-
ли о на ар мян по при ка зу ту рец  ко го пра-
ви тельст ва бы ло пер вой прог рам мой ге-
но ци да на шей эпо   хи. Идея все об ще го 
пе ре се ле ния ар мян, раз ра бо тан ная мла-
до ту рец  ким ко ми те том во вре мя Пер вой 
ми ро вой вой ны, при ве ла к мас со во му 
ист реб ле нию 2/3 ар мянс ко го на ро да.” 
[6]. Из не пол но го пе реч ня ис точ ни ков, 
фак ти чес кого ма те ри а ла, приведенных в 
кни ге Дж. Ки ра ко ся на в ко ли чест ве 589 
до ку мен тов, сви де тельств, ста тей, ме-
му а ров, книг, по ло ви на их – на анг  лийс-
ком, фран цузс ком, не мец ком язы ках. 
Од на эта не пол ная циф ра ис то ри чес ких 
дан ных о кро ва вых прес туп ле ни ях, свя-
зан ных с ра   систс ки ми те о ри я ми, про па-
ган ди ру ю щи ми ра со вую и на ци о наль ную 
не на висть – гос подст во так на зы ва е мых 
“выс ших” и ист реб ле ние “низ ших” рас– 
яв ля ет ся сви де тель ст вом, се р ьез ным ар-
гу мен том тяг чай  ше го прес туп ле ния про-
тив че ло вечности. 

Дер– Зор, Ос вен цим, Бу хен  вальд,  Ха-
тынь – па мят ни ки че ло ве ко не на вист-
ни чест ва, бесп ре це ден т ные при ме ры 
жес то кос ти, прес туп ле ния про тив че-
ло ве чест ва и че ло веч нос ти. А се год ня  
та кой аре ной жес то кос ти ста ли Си ри я, 
Ирак, Юго– Вос ток Ук ра и ны. О ге но ци де 
ар мян пи са ли мно гие вы да ю щи е ся по-

ли ти чес кие де  я те ли и пи са те ли: Фрит-
ьоф Нан сен, Жан Жо рес, пре зи дент США 
Виль сон, аме ри канс кий по сол в Тур ции 
Г. Мор ген та у, В. Брю сов, Ан ри Бар  бюс, 
М. Горь кий и т.д. Так, нап ри мер, из вест-
ный вы да ю щий ся де  я тель меж ду на род-
но го со ци а лис ти чес ко го дви же ни я, ос-
но ва тель га  зе ты “Ю ма ни те” Жан Жо рес 
(1859–1914) в сво их пуб лич ных выс туп  -
ле ни ях не од нок рат но об ра щал ся к прог-
рес сив но мыс ля щей об щест вен нос ти 
Ев ро пы, при зы вая выс ту пить про тив ди-
ко го про из во ла и жес то кос тей, чи ни мых 
сул танс ким пра ви тель ст вом над мир ным 
ар   мян с ким на се ле ни ем в Ос манс кой им-
пе ри и. В ре чи, про из не сен ной 15 фев ра ля 
1903 г. в Па ри же, Жан Жо рес при зы ва ет 
все ци ви ли зо   ван ные ст ра ны, все че ло ве-
чест во про я вить еди но ду шие в ре ше нии 
ар   мянс ко го и ма ке донс ко го воп ро сов, 
пос коль ку без на ка зан ность ви нов   ни ков, 
убийц по рож да ет но вые пре с туп ле ни я. 
Он об ра ща ет вни ма    ние на то, что за щи-
тить хрис ти анс кие на род нос ти вов се не 
оз на ча ет об ъя вить вой ну про тив ис ла ма: 
“Тут и ре чи не мо жет быть о ре ли ги  оз ном 
крес то вом по хо де: нам хо ро шо из вест-
но, что ре фор мы и га ран   ти и, ко то рые 
мы тре бу ем для по ра бо щен ных хрис ти-
анс ких на род   нос тей, долж ны пос те пен но 
вво дить ся и для са мо го ту рец ко го на  ро да. 
Он уже и сам ст ра да ет от со вер ша е мо го 
им уг не те ния так же, как и на ро ды, ко-
то рые уг не та ет.”[7]  Пу те шест вуя по Со-
ветс кой Ар ме нии в 1929 г. и зна ко мясь с 
ее дос  ти же ни я ми, М. Горь кий, про ез жая 
ми мо до ли ны Ди ли жа на, в ущел ье ко то-
рой бы ло унич то же но 6   тыс. ар мян (с ре-
ди них бы ло мно    го де тей и ста ри ков), 
ска зал: “Мень ше все го ли ри чес ки пре к-
рас ная кар ти на до ли ны Ди ли жа на долж-
на бы слу жить ра мой для вос по     ми на ний 
о кар ти нах кош мар ных, кро ва вых прес-
туп ле ний. Но уже по   ми мо во ли па мять 
воск ре ша ет тра ги чес кую ис то рию Ар ме-
нии кон     ца ХIХ – на ча ла ХХ ве ков – рез ню 
в Конс тан ти но по ле, са сунс кую рез   ню, 
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“ве ли ко го убий цу”, гнус ное рав но ду шие 
хрис ти ан “куль тур ной Ев ро пы”, с ко то-
ры м от но си лись к ист реб ле нию их брат-
ьев во Хрис  те, по зор ней ший акт гра бе жа 
са мо дер жав ным пра ви тельст вом цер    ков-
ных иму ществ Ар ме ни и, ужа сы ту рец-
ко го на шест вия пос лед них лет, труд-
но вс пом нить все тра ге ди и, пе ре жи тые 
этим энер гич ным на ро дом. Уди ви тель но 
быст ро и лов ко за бы ва ют фак ты та ко го 
ро   да гос по да “гу ма нис ты”… Ложь и ли це-
ме рие за щит ни ков этой “куль   ту ры” по 
уши в кро ви и гря зи вос хо дят до яв но го 
бе зу ми я, до прес   туп ле ни я, ко то ро му нет 
дос той ной ка ры”.[8] К люч к по ни ма нию 
дан но го от рыв ка в очер ке “По Со ю зу 
Со ве  тов” М.  Горь ко го, как нам ка жет ся, 
зак лю ча ет ся в пас сив ной ро   ли русс кой 
дип ло ма тии то го вре   ме ни в Ар мянс ком 
воп ро се. “За оши боч ную по ли ти ку умо-
ве ния рук в при го во ре, за ви ся щем все-
це ло от ее во ли, Рос сия зап ла ти ла спер   -
ва по те рею по ли ти чес ко го ав то ри те та в 
Ма лой Азии и до ве рия хрис   ти анс ких на-
род нос тей, ко то рые ра нее по ла га ли в ней 
един ст вен    ную на деж ду сво е го ос во бож-
де ни я…”[9]  Как пи сал в на ча ле ХХ ве ка А. 
В. Ам фи те ат ров, сул тан Аб дул– Га мид со 
свойст вен ным ему та лан том сов ре мен-
но го Ма ки а вел ли, вну шил пе тер бург с ким 
сфе рам жес  то чай шие пре ду беж де ния 
про тив ар мянс ко го на ци о наль но го подъ -
е ма, ко то рый мо жет стать сер ьез ной 
опас ност ью в воз ник но ве нии и раз ви тии 
ми ро вой со ци а лис ти чес кой ре во лю ци и. 
 Так или ина че, Ар мянс кий воп рос всег-
да был и ос та ет ся раз мен   ной кар той в 
ру ках ве ли ких дер жав в пе рек рой ке гра-
ниц и тер  ри   то рий. Ар мянс кий воп рос, 
как сос тав ная часть Вос точ но го воп ро-
са, стал за ни мать оп ре де лен ное мес то 
в по ли ти ке за пад но ев ро пей с ких ст ран 
и Рос сии в со пер ни чест ве за вли я ние 
на Ближ нем Вос то ке и Пе ред ней Азии в 
кон це ХIХ– на ча ле ХХ ве ка. Не слу чай но, 
что еще со вре мен сул та на Аб дул– Га ми да 
ев ро пейс кая об щест вен ность за  к ры ва ет 

гла за на фаль си фи ка цию и под та сов ку 
ис то ри чес ких фак тов как со сто ро ны 
Тур ци и, так и Азер байд жа на. Е ще На по-
ле он го во рил: “К то бу дет вла деть Конс-
тан ти но по лем, тот бу дет вла деть всем 
ми ром”. В дейст ви тель нос ти, на этом 
пост  ви зан тийс ком прост ранст ве хо те-
ли и хо тят ус та но вить свой дик тат все 
ми ро вые си лы. Глав ное здесь – конт роль 
или дав ле ние на раз  ных на п рав ле ни ях: 
на Ев ро пу, Рос си ю, Ки тай, Ирак, Иран и 
Ин ди ю. В на ча ле ХХ ве ка Кай зе ровс кая 
Гер ма ния в про ти во вес Анг лии и Рос сии 
ст ре  ми лась ов ла деть бо гатст ва ми Вос то-
ка и ут вер дить свое мо  гу щест во в этом 
ре ги о не. Рос си я, в свою оче редь, счи та-
ла, что Тра   пе зунд дол жен стать гра ни-
цей русс ких, а ре ка Евф рат – гра ни цей 
Рос си и. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны 
столк но ве ние ге о по ли ти чес  ких ин те ре-
сов Гер ма ни и, Анг лии и Рос сии обер ну-
лось тра ги чес ки для ар мян, пос коль ку 
всем хо дом ис то рии бы ло до ка за но, что 
ар мя    не не пор вут друж бу с русс ки ми, и 
ар мянс кие во о ру жен ные от ря ды в цар-
с кой ар мии предс тав ля ли сер ьез ную 
опас ность для про тив ни  ков Рос сийс кой 
им пе ри и. Но так же бы ло оче вид но, что 
Ар ме ния нуж  на бы ла Рос сийс кой им-
пе рии лишь как плац дарм для вой ны с 
тур  ка ми, и им пе ра тор Рос сии не дал бы 
Ар ме нии стать са мос то я тель   ным го су-
дарст вом. Из вест ный русс кий фи ло соф 
на ча ла ХХ ве ка Ни ко лай Бер дя ев пи  сал: 
“Об ра зо ва ние ве ли кой Тур ци и, ее власть 
над хрис ти анс ки ми на   ро да ми – это бы ла 
ка ра, нис пос лан ная за гре хи Ви зан тии и 
хрис ти      ан с ких на ро дов Ев ро пы. Тур ци я, 
как ве ли кая им пе ри я, всег да дер жа   лась 
вза им ной не на вист ью и расп ря ми хрис-
ти анс ких на ро дов. Сох     ра не ние status quo 
в Тур ции бы ло низ кой, трус ли вой и за-
вист ли вой по ли ти кой ев ро пейс ких дер-
жав”.[10] Та ким об ра зом, Рос сии не да       ва-
ли воз мож нос ти “вы я вить в ми ре свою 
мощь и ис пол нить свое пред   наз на че ни е. 
И ес ли эта бесп ри мер ная вой на не ре-
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шит Вос точ но го воп ро са, то че ло ве чест-
ву гро зят ст раш ные вой ны. Не ред ко сох-
ра не   ние status quo оз на ча ет сох ра не ние 
ог не ды ша ще го вул ка на, ко то рый рань-
ше или поз же из верг нет ла ву”.[11] Сло ва 
Н. Бер дя е ва и се год   ня зву чат не прос-
то про ро чес ки, а ак ту аль но в кон текс те 
ук ра ин с ких со бы тий, где раз вер ну лось 
отк ры тое ге о по ли ти чес кое про ти во с то  -
я ние меж ду За па дом и Вос то ком. 

Д ля нас, жи ву щих в сов ре мен ных ус-
ло вих ост ро го про ти во с то      я ния За па да (в 
ли це США и Ев ро пы) и Вос то ка (в ли це 
Рос сии и дру   гих ст ран), важ но по нять, 
ос мыс     лить про ис хо дя щие по ли ти чес-
кие со бы тия в кон текс те ис то ри чес    кой 
па мя ти и ис то ри чес ко го вы бо ра ар-
мянс ко го на ро да. Жизнь каж   до го на ро да 
сво и ми кор ня ми ухо дит в глубь ве ков и 
бесс мерт на пре  емст вен ност ью по ко ле-
ний, ис то ри чес кой па мят ью.

П роб ле ма ис то ри чес ко го вы бо ра всег
да обо ра чи ва лась тра ги чес   ки для нас ар
мян. В ре зуль та те двух ми ро вых войн ХХ 
ве ка (1914–1918, 1939–1945) ар мя не, каж-
дый раз ос та ва ясь в ла ге ре по бе ди те лей, 
те   ря ли тем боль ше, чем боль ше по бед 
одер жи ва ли на ши со юз ни ки – “бр а  т ья”–
х рис ти а не. Од ной из вес ких при чин, на 
наш взг ляд, бы ла ори   ен та ция ар мянс ко-
го на се ле ния в сто ро ну Рос сии во всех 
русс ко– ту   рец ких вой нах и в осо бен нос ти 
во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. “Анг-
лийс кий дип ло мат и го су дар ст вен  ный 
де я тель Ро берт Се силь счи   тал, что на 
му жест вен ный от каз ар мян сра  жать ся 
про тив Рос сии ту   рец кое пра ви тельст во 
от ве ти ло сис те ма ти чес ки ми пог ро ма ми 
в 1915 го ду. Две тре ти на се ле ния бы ли 
выс ла ны с изу верс кой жес то кос   т ью”.[12]

В по ис ках вы бо ра меж ду За па дом и 
Вос то ком для Ар ме нии в си лу ар мянс кой 
ду хов ной мен таль нос ти не при ем лем ни 
За пад, ни Вос  ток в чис том ви де. Сле до-
ва тель но, нуж но ис кать неч то трет ье, 
что не яв ля ет ся ни За па дом, ни Вос то-
ком. И ес ли за дать ся воп ро сом: где то 

прост ранст во, где нет ни За па да, ни Вос-
то ка, то это не сом нен но Рос си я. Из веч-
ный спор о том, что та кое Рос сия (Ев ро па 
или Ази я) – до сих пор не ре шен. Да же 
при очень боль шом рве нии и же ла нии 
стать За па дом – ей это не удаст ся. Она, 
как ду хов ный и фи зи чес кий тя  же ло-
вес, не смо жет пе реп рыг нуть че рез са-
му се бя. (Ч то вп ро чем и под  т вер ди лось 
в свя зи с ук ра инс ки ми со бы ти я ми).  На 
про тя же нии ве ков тра ги чес кое ко ле ба-
ние Ар ме нии меж ду За  па дом и Вос то ком 
всег да при во ди ло наш на род к Рос си и. 
И в лич ност  ном, и в об ще на ци о наль ном 
пла не для ар мян нет дру гой по зи тив ной 
перс пек ти вы, как в при об щен нос ти к 
русс ко му. Но от нюдь не к рабс кой при-
об щен нос ти, а, как это ни па ра док саль-
но, в по  мощь ей. Ведь мо жет ока зать ся и 
так, что Рос сия нуж да ет ся в на шей по-
мо щи – и не толь ко ду хов ной.

Ис то ри я, го во рят, пов то ря ет ся… Тра-
ги чес кое ко ле ба ние меж ду За па дом и 
Вос то ком за дол го до Рос сии пе ре жи ла 
Древ няя Ар ме ни я. Она в ка ком– то смыс-
ле бы ла про то мо дел ью Рос си и. В те че ние 
ве  ков Ар ме ния так и не за хо те ла оп ре-
де лить ся в поль зу од ной из край  нос тей. 
Примк ни она к Ви зан ти и, к Ри му, к Пер-
сии или же к Тур ции – воз мож но, она 
снис ка ла бы се бе луч шую участь. Но она 
ос та лась жить особ ня ком, и это вы ра зи-
лось в ее ар хи тек ту ре, ре ли ги и, язы ке 
– во всем. Но это кон чи лось тра ги чес-
ки. Ее ли ши ли по ли ти чес  кой жиз ни в 
ХI–ХIV ве ках, и боль ше не бы ло ар мянс-
ко го фе но ме   на как го су дарст ва. Но уже 
в Х1Х ве ке Ар ме ния да ет о се бе знать, и 
это про ис хо дит за счет при со е ди не ния к 
Рос сии Вос точ ной Ар ме нии (1826–1828). 
Од нов ре мен но с вы де ле ни ем Вос точ ной 
Ар ме нии воз ни ка ет и За  пад ная Ар ме ния 
(в Тур ци и), ори ен ти ро ван ная на Фран цию 
и Ан г ли ю. Но имен но бла го да ря Вос точ-
ной Ар ме нии уси ли ва ют ся рос сий   с кие 
тен ден ции в За пад ной Ар ме ни и. 

О боб щим  вы ше из ло жен но е: 1. В ос-
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но ве ис то ри чес ко го вы бо ра ле жит ис-
то ри чес кая па мять. Ни при ка ких обс-
то я тель ст вах прес туп но го от ри ца ния 
ар мянс ко го ге  но ци да не воз мож но сте-
реть, унич то жить ис то ри чес кую па мять 
на ро да. Есть па мять, вос по ми на ния на-
ших де дов как сви де тель ст ва и при го вор 
всем па ла чам ар мян с ко го на ро да. 2. Ис-
то ри чес кий вы бор (“ по  вер ну тость” ар-
мян в сто ро ну хрис ти анс кой Ру си)  был 
п ро дик то ван не толь ко на ци о наль ны ми 
ин те ре са ми бе зо пас нос ти, но и ци ви ли -
за ци он ной ори ен та ци ей. В си лу это го 
ар мя не  во все вре ме на бы ли для  Рос сии 
го су дарст во об ра зу ю щей ба зой и в нес-
ли ог ром ный вк лад во всех сфе рах ее 
го  су дарст вен ной и об щест вен ной жиз-
ни. Этот ре сурс и сей час мог бы стать 
судь бо нос ным ры ча гом д ля за дейст вия 
по  тен ци а ла раз ви ти я. 3.    В    сов ре мен ных 

ус ло ви ях пе ре фор   ма ти ро ва ния ми ро вой 
сис те  мы, фор ми ро  ва ния по ли цент рич но-
го ми ра и ге о по  ли ти чес кой вой ны (в на ча-
ле ХХI ве ка) меж ду США и Рос си ей вы бор 
Ар ме ни и в поль  зу Ев ра зий  с ко го Эко но ми-
чес ко го Со ю за ос та ет ся ак ту аль ным по-
ли ти чес ким воп ро сом. Как ут верж да ют 
мно гие по  ли ти ки в Ар ме нии и Рос си и, 
вхож де  ние Ар ме нии в Ев рА зЭс мо жет по-
с лу жить толч  ком для ее эко но ми чес   ко го 
раз ви ти я. Ду ма ет ся, что  сот  руд ни  чес т во в 
рам ках Ев рА зЭс без су щест вен ных по  терь 
для Ар ме нии воз мож но лишь п ри фак то-
ре лич ной от ветст вен нос ти, пра виль ном 
пост ро е нии от но ше ний и соб лю де ни и  на-
ци о наль ных и эко  но ми чес ких ин те ре сов 
с то рон. А это – от дель ная и осо бая те ма 
для раз го во ра. 

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 15.09.2014
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒ ՄԸ ՊԱՏ ՄԱ ԿԱՆ ՀԻ ՇՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ, 
ԱՐԵՎ ՄՈՒՏ ՔԻ ԵՎ ԱՐԵ ՎԵԼ ՔԻ ՄԻ ՋԵՎ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ԸՆՏ ՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑՈՒՄ 

ԱՆ ԳԵ ԼԻ ՆԱ ԳԱՍ ՊԱՐՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

Գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, դա սա խոս, 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 Հոդ վա ծում մի ջա ռար կա յա կան սին թե զի հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի տվյալ նե րի հի
ման վրա ներ կա յաց ված է քա ղա քակր թա կան մո տե ցու մը պատ  մա կան հի շո ղու թյան ըն կալ
ման հար ցում և որ պես դրա հետ ևանք՝ ան հա տի և հայ ժո ղովր դի պատ մա կան ընտ րու թյու
նը: Հա յաս տա նի պատ մա կան ընտ րու թյու նը Ար ևել քի և Արև մուտ քի միջև պայ մա նա վոր ված 
է նրա պատ մա կան հի շո ղու թյամբ, հոգ ևոր կերտ ված քի և քա ղա քակր թու թյան առանձ նա
հատ   կու թյուն նե րով: 

 

THE CIVILIZATION APPROACH IN THE PERCEPTION OF HISTORICAL MEMORY IN 
THE CHOICE OF ARMENIA BETWEEN THE WEST & THE EAST

ANGELINA GASPARYAN
International Scientific–Educational Center of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Armenia, Lecturer, 
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The article comprises a civili za ti o nal approach in the comp re hension of historical memory and 
as its consequence – the his  to ri cal choice of an indivi du al and the Armenian people on the basis of 
interdisciplinary syn  the sis of the data fields of the humanities. 

Armenia’s historic choice between the East and the West is due to its historical memory, 
spiritual conformation and civilization peculiarities.
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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ժո ղովր-
դա վա րու թյան մա կար դա կի չափ ման 
նոր մո դել (Ժո ղովր դա վա րու թյան մա-
կար դա կի ին դեքս)՝ հիմն ված ին դեքս նե-
րի կա ռուց ման մե թո դի վրա: Օգ տա գոր-
ծե լով մո դե լը՝ հե ղի նա կը հե տա զո տում 
և ներ կա յաց նում է Հա յաս տա նի, Վրաս-
տա նի, Ա դր բե ջա նի, Ռու սաս տա նի, Բե-
լա ռու սի, Ղա զախս տա նի, Ո ւկ րաի նայի և 
Մոլ դո վայի, 2012 թ. Ժո ղովր դա վա րու-
թյան մա կար դա կի ին դեք սը, կա տա րում 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ժո ղովր դա վա րու թյան 
մա կար դա կի ին դեքս, Քա ղա քա կան 
գոր ծոն նե րի ին դեքս, Սո ցի ա լա կան գոր-
ծոն նե րի ին դեքս, Տն տե սա կան գոր ծոն-
նե րի ին դեքս, Կր թա կան գոր ծոն նե րի 
ին դեքս, ժո ղովր դա վա րու թյան չափ ման 
մո դել, փո փո խա կան ներ, մի ջերկ րային 
հե տա զո տու թյուն/ վեր լու ծու թյուն, նե-
րերկ րային վեր լու ծու թյուն, քա ղա քա ցի-
ա կան ան հնա զան դու թյուն ներ, ցու ցա-
նիշ ներ:

 
Ժա մա նա կա կից հա մե մա տա կան քա-

ղա քա գի տու թյու նը առա վել զար գա ցած 
հե տա զո տա կան գի տա կար գե րից է, 
որն ունի հա րուստ մե թո դա բա նա կան, 
մե թո դա կան գոր ծի քա վո րում և մշակ-
ված տե սա կան հիմք: Հա մե մա տա կան 
քա ղա քա գի տու թյու նը ուսում նա սի րում 
է քա ղա քա կան իրա կա նու թյու նը՝ մի ա-
վո րե լով վեր լու ծու թյան էմ պի րիկ և տե-

սա կան մա կար դակ նե րը, քա նա կա կան 
և որա կա կան մե թոդ նե րը: Ժո ղովր դա-
վա րաց ման «եր րորդ ալի քը» նպաս տեց 
առ կա մե թոդ նե րի կա տա րե լա գործ մանն 
ու նոր մո տե ցում նե րի և գոր ծիք նե րի 
մշակ մա նը: Մաս նա վո րա պես լայն տա-
րա ծում ստա ցան ժո ղովր դա վա րու թյան 
գնա հատ ման ու չափ ման ին դեքս նե րի 
կա ռուց ման մե թոդ նե րը, որոնք այ սօր 
բա վա կան ակ տո ւալ են ոչ մի այն գի-
տա կան շր ջա նակ նե րում, այլև դրան ցից 
դուրս: Խո շոր մի ջազ գային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, հե տա զո տա կան ինս տի-
տուտ ներն ու վեր լու ծա կան կենտ րոն-
նե րը, մշա կե լով ժո ղովր դա վա րու թյան 
ին դեքս ներ, սանդ ղա կա վո րում են պե-
տու թյուն նե րն ը ստ ռե ժիմ նե րի և ժո-
ղովր դա վաց ման աս տի ճա նի: 

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է 
ներ կա յաց նում հետ խորհր դային այն-
պի սի երկր նե րի ժո ղովր դա վա րու թյան 
չա փու մը, ինչ պի սիք են Հա յաս տա նը, 
Վրաս տա նը, Ա դր բե ջա նը, Ռու սաս տա նը, 
Բե լա ռու սը, Ղա զախս տա նը, Ո ւկրաի նան 
և Մոլ դո վան: Ե րկր նե րի ը նտ րու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է այս պե տու թյուն-
նե րի ին տեգր ման տա րաբ նույթ գոր-
ծըն թաց նե րով: 2009 թ. Արևե լյան գոր-
ծըն կե րու թյան մեկ նար կով Հա յաս տա նի, 
Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի, Բե լա ռու-
սի, Ո ւկ րաի նայի և Մոլ դո վայի հա մար 
ստեղծ վեց ԵՄ –ի հետ առա վել մո տե նա-
լու հնա րա վո րու թյուն: Այն են թադ րում 
էր քա ղա քա կան ին տեգր ման ավե լի 

Ա ՐՈՒՍՅԱԿ Ա ԼԵՔ ՍԱՆՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան 

մի ջազ գային կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի, 
ԵՊՀ Եվ րո պա կան ուսում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նի դա սա խոս,

փոր ձա գետ, քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԻՆԴԵՔՍԸ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ, ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ, ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ, ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ, 

ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ, ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՄԻՋԵՐԿՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (2012 Թ.)
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բարձր աս տի ճան՝ նե րա ռե լով նաև ասո-
ցաց ված պայ մա նագ րե րի կնք ման նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ, ինչ պես նաև Եվ-
րո պա կան մի ու թյան տն տե սու թյան մեջ 
ներգ րավ վե լու հե ռան կա րային նպա-
տակ ներ: Այս պե տու թյուն նե րից մի այն 
Մոլ դո վան, Վրաս տա նը և Ո ւկ րաի նան, 
2014 թ. ստո րագ րե լով ԵՄ Ա սո ցաց ման 
հա մա ձայ նագ րի և՛ տն տե սա կան, և՛ քա-
ղա քա կան մա սը, հաս տա տե ցին Եվ րո-
պա կան ին տեգր ման վեկ տո րի զար գաց-
ման հե ռան կա րը: Մինչ դեռ Հա յաս տա նը 
ցան կու թյուն հայտ նեց Ռու սաս տա նի, 
Ղա զախս տա նի և Բե լա ռու սի հետ մաս-
նա կից դառ նալ ին տեգր ման նոր նա-
խագ ծի՝ Եվ րո պա կան տն տե սա կան մի-
ու թյան ստեղծ մա նը:

 Ժո ղովր դա վա րու թյան 
մակարդակի չափ ման մո դե լը1

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ժո ղովր դա վա րու թյան սահ մա նում-
ներն ու տե սու թյուն նե րը բազ մա զան 
են: Բազ մաբ նույթ են նաև պայ ման ներն 
ու գոր ծոն նե րը, որոնք դի տարկ վում են 
մաս նա գետ նե րի կող մից ժո ղովր դա վա-
րու թյան չափ ման ժա մա նակ: Ար դի ա կա-
նաց ման տե սու թյան հիմ նա դիր Սեյ մուր 
Լիփ սե թը պն դում էր, որ տն տե սա կան 
աճն ու բա րե կե ցու թյունն են բե րում ժո-
ղովր դա վա րու թյան: Նա, մաս նա վո րա-
պես նշում էր « …ին դուստ րի ա լաց ման, 
ուր բա նաց ման, բա րի քի ու կր թու թյան 
գոր ծոն նե րը սեր տո րեն փոխ կա պակց-
ված են մի մյանց հետ, այն պես որ ձևա-
վո րում են մեկ մի աս նա կան գոր ծոն: 
Եվ տն տե սա կան զար գա ցու մը կազ մող 
գոր ծոն նե րը պայ մա նա վո րում են ժո-
ղովր դա վա րու թյան քա ղա քա կան բա-

1  Մո դե լի մշակ մա նը նվիր ված հե տա զո տու թյու նը 
իրա կա նաց վել է ՀՌԿԿ–Հա յաս տան կր թա թո շակ նե
րի ծրագ րի շր ջա նակ նե րում՝ Նյու Յոր քի  Կար նե գի 
կոր պո րա ցի այի աջակ ցու թյամբ:

ղադ րի չը»2: Տն տե սա կան զար գաց ման 
և բա րե կե ցու թյան փոխ կապ վա ծու թյա-
նը ժո ղովր դա վա րու թյան հետ ան դրա-
դար ձել են նաև Ռո բերտ Դա լը3, Ռո բերտ 
Բար րոն4, Ջո զեֆ Սիգ լը5 և այ լք:

 Ժո ղովր դա վա րու թյան եր րորդ ալի-
քի մեկ նար կի հետ հե տա զո տող նե րը 
ուշադ րու թյու նը սևե ռե ցին ժո ղովր դա-
վա րու թյան այլ կար ևոր աս պեկտ նե րին: 
Այս պես, Հան թինգ տո նը, բա ցի տն տե սա-
կան և քա ղա քա կան գոր ծոն նե րից, կար-
ևո րում էր նաև մշա կու թայի նը՝ նշե լով, 
որ մի այն արևմ տյան մշա կույթ նե րը կա-
րող են հա մա պա տաս խան հիմք ստեղ-
ծել ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ-
նե րի զար գաց ման հա մար: Ա վե լին, ը ստ 
նրա՝ մի շարք մշա կույթ ներ, ինչ պի սիք 
են, օ րի նակ, Կոն ֆու ցի ա կա նու թյունն ու 
Իս լա մը ան հա մա տե ղե լի են ժո ղովր դա-
վա րու թյան հետ6: 

 Մի շարք մաս նա գետ ներ, ինչ պի սիք 
են, օ րի նակ, Տա տու Վան հա նե նը, ժո-
ղովր դա վա րու թյու նը գնա հա տում են 
քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան և մրցակ-
ցու թյան գոր ծոն նե րի ներ քո7:

 Օ՛ Դո նելն8 ու Վո րե նը9 պն դում են, որ 
օ րեն քի գե րա կա յու թյունն ու կո ռուպ-

2  Lipset, Semour M.. “Some Social Requisites of Democ
racy: Economic Development and Political Legitimacy.” 
American Political Science Review 53(1), 1959, p. 80.

3  Այդ մա սին տե՛ս Dahl, Robert A. A Preface to Economic 
Democracy. University of California Press. 1985, 184p:

4  Այդ մա սին տե՛ս Barro, Robert J. “The Determinants of 
Democracy.” Journal of Political Economy, 107, 1999, 
pp. 158–183:

5  Այդ մա սին տե՛ս Siegle, Joseph T., Michael M. Weinstein, 
and Morton H. Halperin. “Why Democracies Excel.” 
Foreign Affairs 83(5), 2004, pp. 57–71.

6  Տե՛ս Huntington, Samuel P. The Third Wave. Democra
tization in the Late Twentieth Century. University of 
Oklahoma Press, 1991, 366 p:

7  Տե՛ս Vanhanen, Tatu.. “A New Dataset for Measuring 
Democracy, 1810–1998.” Journal of Peace Research, 
37:2, 2000, pp. 251–265; Vanhanen, Tatu. 1997. Pros
pects of Democracy: A Study of 172 Countries. London 
and New York, Routledge, 368 p:

8  Ավե լի ման րա մասն տե՛ս O’Donnell, G. “Why Rule of Law 
Matters.” Journal of Democracy 15(1), 2004, pp. 5–19:

9  Ավե լի ման րա մասն տե՛ս Warren, M.E. “Political 
Corruption as Duplicitous Exclusion.” PS Political 
Science and Politics 39, 2006, pp. 803–7:
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ցի այի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու-
նը ար դյու նա վետ և անար դյու նա վետ 
ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րի հիմ նա կան 
որո շիչ նե րից են:

Ամ փո փե լով ժո ղովր դա վա րու թյան 
հիմ նա կան ուսում նա սի րու թյուն ներն 
ու հե տա զո տու թյուն նե րը՝ Ռոս թոուն 
առանձ նաց նում է երեք մո տե ցում1: Ը ստ 
նրա՝ առա ջին մո տեց ման կողմ նա կից-
նե րը (Լիփ սեթ2, Քաթ րայթ3) կա յուն ժո-
ղովր դա վա րու թյու նը կա պում են տնտե-
սա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի 
հետ, ինչ պես, օ րի նակ, ՀՆԱ–ն մեկ շն չի 
հաշ վով, հա մա տա րած գրա գի տու թյան 
մա կար դա կը, գե րա կայող քա ղա քային 
բնակ չու թյու նը և այլն: Ե րկ րորդ մո տե-
ցու մը կենտ րո նա նում է « քա ղա քա ցի նե-
րի հա մոզ մունք նե րի և հո գե բա նա կան 
տրա մադ րու թյուն նե րի վրա»: Քա ղա քա-
կան կուլ տու րայի մաս նա գետ ներ Դ.  Լեռ-
նե րը4, Գ. Ալ մոնդն ու Ս. Վեր բան5, պն-
դում են, որ քա ղա քա ցի ա կան մշա կույ թը 
և ձգ տու մը մաս նակ ցե լու հան րային 
քա ղա քա կա նու թյա նը ժո ղովր դա վա-
րու թյան հաս տատ ման ան հրա ժեշտ 
պայ ման ներն են: Եվ եր րորդ մո տե ցու-
մը ժո ղովր դա վա րու թյու նը պայ մա նա-
վո րում է սո ցի ալ– քա ղա քա կան կա ռուց-
ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 
Այ սպես, օ րի նակ, Ռ. Դա րեն դոր ֆը6, 

1  Տե՛ս Rustow, Dankwart A. “Transitions to Democracy: 
Toward a Dynamic Model.” Comparative Politics 2(3), 
1970, pp. 337–338:

2  Այդ մա սին տե՛ս Lipset, Semour M. “Some Social 
Requisites of Democracy: Economic Development and 
Political Legitimacy.” American Political Science Review 
53(1), 1959, pp. 69–105:

3  Այդ մա սին տե՛ս Cutright, P. “National Political Deve
lopment: Measurement and Analysis.” American Socio
lo gical Review 28, 1963, pp. 253–264: 

4  Տե՛ս Lerner, Daniel, Lucille W. Pevsner. The Passing 
of Traditional Society: Modernizing the Middle East. 
Glencoe, 1958, 466 p:

5  Տե՛ս Almond, Gabriel A., Verba, Sidney. The Civic Culture: 
Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 
Princeton, 1963, 379 p:

6  Տե՛ս Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in 
Industrial Society. Stanford: Stanford University Press, 
1959, 336 p.:

Ա.  Լեյփ հար թը7 ժո ղովր դա վա րու թյան 
հա մար կար ևո րում են կոնֆ լիկտն ու 
հաշ տու թյու նը: Ը ստ Դա լի՝8 ժո ղովր դա-
վա րա կան կա յու նու թյու նը են թադ րում է 
ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի և կա-
նոն նե րի նկատ մամբ հա վա տար մու թյուն 
ոչ այն քան ը նտ րա զանգ վա ծի շր ջա նում, 
որ քան ար հես տա վարժ քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի կող մից: 

 Հիմն վե լով հիմ նա կան տե սա կան 
դրույթ նե րի ու գոր ծող ին դեքս նե րի մե-
թո դա բա նու թյուն նե րի վրա՝ մո դե լա վոր-
ման ժա մա նակ հիմք ենք ըն դու նում այն 
դրույ թը, որ ժո ղովր դա վա րու թյան վրա, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, տար բեր կշիռ նե-
րով ազ դում են հինգ խումբ գոր ծոն ներ՝ 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան, սո ցի ա լա-
կան, կր թա կան, առող ջա պա հա կան9*:

 Ժո ղովր դա վա րու թյու նը պայ մա նա-
վո րող քա ղա քա կան գոր ծոն ներն են՝ 
1.  օ րեն քի գե րա կա յու թյու նը (Օր.); 2. քա-
ղա քա կան կա յու նու թյու նը / բռ նու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը (Կա յուն); 3. քա ղա-
քա կան իրա վունք նե րի և քա ղա քա ցի ա-
կան ազա տու թյուն նե րի ին դեք սը (ՔԻ); 
4. մա մու լի ազա տու թյու նը (ՄԱ); 5. կո-
ռուպ ցի այի ըն կալ ման ին դեք սը (ԿԸԻ); 
6. քա ղա քա կան հա մա կար գը (ՔՀ); 
7.  խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյու-
նը (ԽՄ); 8. սո ցի ա լա կան ան հանգս տու-
թյուն նե րը և քա ղա քա կան ճն շում նե րը 
(ՍԱ); 9. գեն դե րային հա վա սա րու թյու նը 
(Գենդ); 10. կ րո նը (Կ); 11. հա կա մար տու-
թյան առ կա յու թյու նը (ՀԱ): 

Ժո ղովր դա վա րու թյան վրա ազ դող 

7  Տե՛ս Lijphart, Arend. The Politics of Accommodation: 
Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: 
University of California Press, 1968, 218 p.:

8  Տե՛ս Dahl, Robert. Who Governs?: Democracy and 
Power in an American City. New Haven: Yale University, 
1961, 355 p.:

9*  Մո դե լում ընդ գրկ ված փո փո խա կան նե րի ընտ րու
թյունն իրա կա նաց վել է փո փո խա կան նե րի կո ռե լյա
ցի ոն մատ րի ցի կա ռուց ման և դրանց ար տաքս ման 
մե թո դի հի ման վրա: Նախ նա կան փու լում ընդ
գրկ վել է ավե լի քան 50 փո փո խա կան, այ նու հետև 
մո դե լից դուրս են բեր վել այն փո փո խա կան նե րը, 
որոնք մի մյանց հետ ունեն կո ռե լյա ցի ոն ուժեղ կապ 
(R ≥ I0.7I): 



69

տն տե սա կան գոր ծոն ներն են՝ 12.  ՀԱԱ 
մեկ շն չի հաշ վով (ՀԱԱ); 13.  ա ռևտ րաշր-
ջա նա ռու թյան ծա վա լը (Ա); 14.  բյու ջե-
տային դե ֆի ցի տը (ԲԴ); 15.  վար կե րի 
ծա վա լը տն տե սու թյա նը (ՎՏ); 16.  օ տա-
րերկ րյա ուղ ղա կի ներդ րում նե րը 
(ՕՈՒՆ); 17. գնա ճը (Գ); 18. տն տե սա կան 
ազա տու թյան ին դեք սը (ՏԱԻ):

 Ժո ղովր դա վա րու թյան վրա ազ-
դող սո ցի ա լա կան գոր ծոն ներն ար տա-
հայտ վում են հետ ևյալ փո փո խա կան-
նե րով՝ 19.  իրա կան աշ խա տա վար ձը 
(Ի Ա); 20.  գոր ծազր կու թյան մա կար դա կը 
(Գործ); 21. Ջի նի ին դեք սը (ՋԻ):

Կր թա կան գոր ծոն ներն են՝ 22.  մարդ-
կային զար գաց ման հա մաթ վի կր թու թյան 
բա ղադ րի չը (ՄԶՀ–կրթ.); 23.  պե տու թյան 
ծախ սե րը կր թու թյան ոլոր տում (ԿԾ): 

Ա ռող ջա պա հա կան գոր ծոն ներն են՝ 
24.  կյան քի սպաս վող մի ջին տևո ղու-
թյու նը (ԿՏ); 25.  ծախ սե րը առող ջա պա-
հու թյան ոլոր տում (ԱԾ) 1:

 Մո դե լում ը նդ գրկ ված մի շարք փո-
փո խա կան նե րի հաշ վարկ ման մե թո դա-
բա նու թյու նը հետ ևյալն է.

–  « Քա ղա քա կան հա մա կարգ» փո փո-
խա կա նը (Ֆի լիպ Քի ֆե րի կո դա-
վոր ման հա մա կարգ2) բա ժան վում է 
հետ ևյալ կա տե գո րի ա նե րի՝ խորհր-
դա րա նա կան (2 մի ա վոր), խորհր-
դա րա նի/ ժո ղո վի կող մից ը նտր ված 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գլուխ 
(1  մի ա վոր), նա խա գա հա կան (0 մի-
ա վոր): Քա ղա քա կան հա մա կար-
գե րը, երբ պե տու թյան ղե կա վա րը 
ոչ ը նտ րո վի մար մին է կամ ը նտր-

1  Հաշ վարկ նե րի հա մար հիմք են հան դի սա ցել հե
տևյալ աղ բյուր նե րը՝ 1,2–www.govindicators.org; 
3, 4 –http://www.free dom  house.org; 5–http://www.
trans parency.org; 6, 7, 8, 10, 11 – գնա հատ ված է հե
տա  զոտ ղի կող մից; 9 – http://www.weforum.org/
issues/global–gender–gap; 12–17, 20, 21, 23–25– http://
data.worldbank.org/indicator; 18 – http://www.heritage.
org/index/; 19 – http://w3.unece.org/; 22 – http://hdr.
undp.org; 

2  Տե՛ս Philip Keefer. Database of Political Institutions: 
Changes and Variable Definitions. The World Bank, 
December 2012, pp. 3–4

վում է ուղ ղա կի քա ղա քա ցի նե րի 
կամ ը նտ րիչ նե րի կող մից, սա կայն 
վար չա պե տի պաշ տո նը բա ցա կա-
յում է, ստա նում են 0 մի ա վոր: Ը նտ-
րո վի նա խա գա հի և վար չա պե տի 
պայ ման նե րում հա մա կար գը հա-
մար վում է նա խա գա հա կան, եթե 
նա խա գա հը՝ 1. ունի վե տոյի իրա-
վունք, որը կա րող է չե ղյալ հա մար-
վել մի այն խորհր դա րա նի որա կյալ 
մե ծա մաս նու թյան կող մից, կամ 2. 
նշա նա կում է վար չա պե տին և/ կամ 
կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին և 3. 
կա րող է ազատ ար ձա կել խորհր-
դա րա նը՝ նշա նա կե լով նոր ը նտ-
րու թյուն ներ: Քա ղա քա կան հա մա-
կար գե րը, որոն ցում գոր ծա դիրն 
ը նտր վում է խորհր դա րա նի կող-
մից, խորհր դա րա նա կան են (2  միա-
վոր), բա ցա ռու թյամբ, երբ այդ 
խորհր դա րա նը/ ժո ղո վը չի կա րող 
հեշ տու թյամբ հետ կան չել գոր ծա-
դի րին, ին չի հա մար պա հանջ վում է 
ձայ նե րի 2/3 –ը կամ խորհր դա րա նի 
ինք նա լու ծա րում: Այդ դեպ քե րում 
հա մա կար գը ստա նում է 1 մի ա վոր:

–  « Սո ցի ա լա կան ան հանգս տու թյուն-
ներ ու քա ղա քա կան ճն շում ներ» 
փո փո խա կա նը նե րա ռում է սահ-
ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ցույ ցե րի, գոր ծա դուլ նե րի, սո ցի ա-
լա կան ան կար գու թյուն նե րի քա նա-
կը և մաս նա վո րա պես ճն շում նե րը 
դրանց նկատ մամբ: Հաշ վի առ նե լով 
նման վի ճա կագ րու թյան բա ցա կա-
յու թյու նը, հիմն վե լով տար բեր տե-
ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի ուսում-
նա սի րու թյուն նե րի և վեր լու ծու թյան 
վրա՝ դրանց գնա հա տա կա նը տր վել 
է 0–5 սանդ ղա կի շրջա նակ նե րում:

–  « Խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու-
թյուն» փո փո խա կա նը հաշ վարկ վել 
է հետ ևյալ կերպ. 0 մի ա վոր, եթե 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վա-
րի կու սակ ցու թյու նը ունի բա ցար-
ձակ մե ծա մաս նու թյուն օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան մարմ նում կամ մար-
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մին նե րից մե կում; 1 մի ա վոր, եթե 
ման դատ նե րի բաշ խու մը հա մե մա-
տա բար հա վա սար է; 2 մի ա վոր, 
եթե բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը 
պատ կա նում է ը նդ դի մու թյա նը:

–  «Կ րոն» փո փո խա կա նի սահ մա նու-
մը հիմն ված է այն հե տա զո տու-
թյուն նե րի վրա, որոնք հաս տա տում 
են քրիս տո նե ու թյան և ժո ղովր դա-
վա րու թյան սերտ փոխ կապ վա ծու-
թյու նը և ոչ քրիս տո նյա մշա կույթ-
նե րի քիչ հա մա տե ղե լի ու թյու նը 
ժո ղովր դա վա րու թյան հետ: «Կ րոն» 
փո փո խա կա նում առանձ նա նում են 
եր կու կա տե գո րի ա. «ք րիս տո նյա» 
(1 միա վոր) և «ոչ քրիս տո նյա» պե-
տու թյուն ներ (0 մի ա վոր): 

–  Հա կա մար տու թյան առ կա յու թյան 
ազ դե ցու թյու նը ժո ղովր դա վա րու-
թյան վրա գնա հատ վել է հետ ևյալ 
կերպ՝ հա կա մար տու թյան բա ցա-
կա յու թյուն (2), պա սիվ հա կա մար-
տու թյան առ կա յու թյուն. պե տու-
թյու նը գտն վում է կոնֆ լիկ տային 
իրա վի ճա կում այլ պե տու թյան/ պե-
տու թյուն նե րի հետ, որը, սա կայն, 
չի ուղեկց վում ակ տիվ ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րով (1), ակ տիվ 
հա կա մար տու թյան առ կա յու թյուն. 
պե տու թյու նը գտն վում է կոնֆ լիկ-
տային իրա վի ճա կում այլ պե տու-
թյան/ պե տու թյուն նե րի հետ, որն 
ուղեկց վում է ակ տիվ ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րով (0): Տվյալ նե-
րի նոր մա լաց ման ժա մա նակ որ-
պես առա վե լա գույն ար ժեք (max) 
ըն դուն վում է 2 –ը, իսկ նվա զա գույն 
(min)՝ 0–ն:

 Բո լոր փո փո խա կան նե րը նոր մա լաց-
վում են հետ ևյալ բա նաձ ևով՝

X՛ = 
xi – min{xi }

max{xi } – min{xi }
1

1  Բա նաձ ևում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյամբ փո փո
խա կան նե րի (օ րի նակ՝ գնաճ) մի նի մալ և մաք սի մալ 
ար ժեք նե րը տե ղա փոխ վել են: Ար դյուն քում դրանց 
ցածր ար ժեք նե րի դեպ քում ստա նում ենք նոր մա
լաց ված ավե լի բարձր ար ժեք ներ և հա կա ռա կը:

որ տեղ՝ 
xi –ն i–րդ բնու թագ րիչ ցու ցա նի շի մե-

ծու թյունն է,
min{xi } – ն i–րդ բնու թագ րիչ ցու ցա նի-

շի նվա զա գույն ար ժեքն է, 
max{xi } – ն i–րդ բնու թագ րիչ ցու ցա-

նի շի առա վե լա գույն ար ժեքն է: 
Մի ջերկ րային վեր լու ծու թյուն նե րի 

ժա մա նակ որոշ փո փո խա կան նե րի հա-
մար որ պես առա վե լա գույն և նվա զա-
գույն ար ժեք ներ ըն դուն վել են աշ խար-
հի երկր նե րի վեր ջին հինգ տար վա երեք 
նվա զա գույն և երեք առա վե լա գույն 
տվյալ նե րի մի ջի նաց ված ցու ցա նիշ նե-
րը, մեկ երկ րի ուսում նա սի րու թյուն նե րի 
դեպ քում՝ նրա տար բեր ժա մա նա կա-
հատ ված նե րի հա մա պա տաս խան ար-
ժեք նե րը:

Յու րա քան չյուր խմ բի, այ սինքն՝ քա-
ղա քա կան (Ք ԳԻ), տն տե սա կան (Տ ԳԻ), 
սո ցի ա լա կան (Ս ԳԻ), կր թա կան (Կ ԳԻ), 
առող  ջա պա հա կան (Ա ԳԻ) գոր ծոն նե րի 
ին դեքս նե րի հաշ վարկն իրա կա նաց վում 
է ժո ղովր դա վա րու թյան վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րի նոր մա լաց ված ար ժեք նե րի 
պարզ և կշռ ված մի ջին նե րի հաշ վար կով՝ 

Ք ԳԻ = (2*(ՔԻ + ԿԸԻ + Օր. + ՄԱ + Կա յուն. + ՔՀ + 
ԽՄ + ՍԱ + Գենդ.) + Հակ. + Կ.2)/20

Տ ԳԻ = (ՀԱԱ + Ա + ՎՏ + ՕՈՒՆ + ՏԱԻ + Գ + ԲԴ)/7
Ս ԳԻ = (ՋԻ + Ի Ա + Գործ)/3
Կ ԳԻ = (ՄԶՀ – կրթ. + ԿԾ)/2 

Ա ԳԻ = (ԿՏ + ԱԾ)/2

   Հաշ վի առ նե լով վե րո հի շյալ հինգ 
խումբ փո փո խա կան նե րի ազ դե ցու թյու-
նը ժո ղովր դա վա րու թյան վրա՝ առա-
ջար կում ենք ձևա կեր պել այդ գոր ծոն-

2  « Հա կա մար տու թյան առ կա յու թյու նը» և «կ րոն» փո
փո խա կան նե րի կշիռ ներն իջեց ված են, քա նի որ 
դրանք, ըստ էու թյան, պե տու թյան ներ քին զար գա
ցու մե րի ար դյունք չեն: Բա ցի այդ՝ «կ րոն» փո փո
խա կա նի ազ դե ցու թյու նը մա սամբ գնա հատ վում է 
նաև այլ փո փո խա կան նե րի մի ջո ցով (օ րի նակ՝ գեն
դե րային հա վա սա րու թյուն), իսկ մի շարք հա կա
մար տու թյուն ներ կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել, 
օրի նակ, ինք նո րոշ ման իրա վուն քի պայ քա րով, որն, 
ունե նա լով բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն պե տու թյան 
զար գաց ման վրա, այ նո ւա մե նայ նիվ, չի հա կադր
վում ժո ղովր դա վա րու թյա նը: 
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նե րի աս տի ճա նա կար գու թյու նը: Ը ստ 
որի՝ Ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա-
կի ին դեք սը (այ սու հետև՝ ԺՄԻ) կհաշ-
վարկ վի ՔԳԻ, ՏԳԻ, ՍԳԻ, ԿԳԻ և Ա ԳԻ կշռ ված 
մի ջին թվա բա նա կա նի հի ման վրա՝1

Ժ ՄԻ = (41,5 * ՔԳԻ + 32,5 * (Ս ԳԻ + Կ ԳԻ + Ա ԳԻ)/3 
+ 26 * ՏԳԻ)/100 

Այս պես՝ ներ կա յաց ված Ժո ղովր-
դա վա րու թյան մա կար դա կի ին դեք սի 
բա նաձ ևի հա մա ձայն՝ ժո ղովր դա վա-
րու թյան վրա առա վե լա գույն ազ դե ցու-
թյունն ունեն քա ղա քա կան, այ նու հետև՝ 
սո ցի ա լա կան՝ նե րա ռե լով նաև կր թա-
կան ու առող ջա պա հա կան բա ղադ րիչ-
նե րը և տն տե սա կան գոր ծոն նե րը:

 Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Ա դր բե-
ջա նի, Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի, Ղա-
զախս տա նի, Ո ւկ րաի նայի և Մոլ դո վայի 
Ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կի 
ին դեք սը (2012)

 Ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կի 
մի ջերկ րային ին դեքսն ար տա հայտ վում 
է 0 –ից +100 –ը մի ջա կայ քում ըն կած հա-
մա պա տաս խան մի ա վոր նե րով, որ տեղ 
պե տու թյուն նե րը որակ վում են հետ ևյալ 
կերպ.

[0] – [32] – ոչ ժո ղովր դա վա րա կան; 
[33] – [66] – մաս նա կի ժո ղոր դա վա րա-
կան; [67] – [100] – ժո ղովր դա վա րա կան:

 Մի ջերկ րային հե տա զո տու թյան ար-
դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րի հա մա-
ձայն (տե՛ս գծա պատ կեր 1)՝ բո լոր դի-
տարկ վող պե տու թյուն նե րը մաս նա կի 
ժո ղովր դա վա րա կան են: Ժո ղովր դա վա-
րու թյան մա կար դա կի ամե նա բարձր ին-
դեքսն ունի Մոլ դո վան (53,6), որին որոշ 
չա փով զի ջում է Վրաս տա նը (49,8), այ-
նու հետև՝ Ո ւկ րաի նան (48,0): Հա յաս տա-

1  Կշիռ նե րը սահ ման վել են տրա մա չա փարկ ման մի
ջո ցով, մաս նա վո րա պես չա փան մուշ մի շարք երկր
նե րի (Նոր վե գի ա, Շվե դի ա, Դա նի ա, Իս լան դի ա) 
ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կի ին դեք սի հաշ
վարկ ման և դրան ցում են թաին դեքս նե րի գոր ծա
կից նե րի որոշ ման հի ման վրա, ինչ պես նաև ել նե լով 
ժո ղովր դա վա րու թյան տե սա կան դրույթ նե րի և առ
կա մո դել նե րի հա մա պա տաս խան ուսում նա սի րու
թյուն նե րից:

նը ստա ցել է 43,1 մի ա վոր: Ա մե նա ցածր 
ար դյուն քը գրան ցել է Ա դր բե ջա նը (38,1), 
որի ցու ցա նի շը՝ Ղա զախս տա նի և Բե լա-
ռու սի ար ձա նագ րած ար դյունք նե րի հետ, 
բա վա կան մոտ է գտն վում «ոչ ժո ղովր-
դա վա րա կան» կա տե գո րի ա սանդ ղա կին: 

Գ ծա պատ կեր 1
 Ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կի 

ին դեք սը (2012 թ.)2:

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տու թյան 
շր ջա նակ նե րում գոր ծող ժո ղովր դա վա-
րու թյան չափ ման ին դեքս նե րի մի մասն 
ան դրա դառ նում է ժո ղովր դա վա րու-
թյան ֆոր մալ կամ ինս տի տու ցի ո նալ 
կող մին (Քաթ րայ թի քա ղա քա կան զար-
գաց ման ին դեք սը), մյուս նե րը (Ք. Բո լեն, 
Ռ. Դալ, Տ. Վան հա նեն) ը նդ գծում են ժո-
ղովր դա վա րու թյան ըն թա ցա կար գային 
տե սան կյուն նե րը: Ա վե լին, մի շարք ին-
դեքս ներ չա փում են հռ չակ ված իրա-
վունք նե րի իրա կա նաց ման մա կար դա կը 
(Քա ղա քա կան իրա վունք նե րի և քա ղա-
քա ցի ա կան ազա տու թյուն նե րի ին դեքս-
ներ): Այս առու մով Ժո ղովր դա վա րու-
թյան մա կար դա կի ին դեք սը նե րա ռում է 
նշ ված երեք աս պեկտ նե րը և ը ստ է ու-
թյան՝ առա վել ը նդ գր կուն է, քան նշ ված 
ին դեքս նե րը, քա նի որ այն կազմ ված է ՝

•   պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու
նից,

•  մ շակ ված նոր փո փո խա կան նե րից,
•   գոր ծող մի ջազ գային հե ղի նա կա

վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցու-
ցա նիշ նե րից:

2  Աղ բյու րը՝ հե ղի նա կի կող մից կա տար ված հաշ վարկ
ներ:
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 Ժո ղովր դա վա րու թյան մա կար դա կի 
չափ ման ին դեք սի մի ջերկ րային վեր լու-
ծու թյան ար դյուն քում եկել ենք հետ ևյալ 
եզ րա հան գում նե րի.

–  Ժո ղովր դա վա կան իրա կան բա րե-
փո խում նե րի և առա ջըն թա ցի տե-
սա կե տից առա ջա տար են եվ րո-
պա կան ին տեգր ման ուղ ղու թյամբ 
շարժ վող պե տու թյուն նե րը, որոնց 
ցու ցա նիշ նե րը բա վա կան բարձր են 
հա մե մա տած մյուս խմ բի պե տու-
թյուն նե րի հետ: Վեր ջին նե րիս շար-
քում առա ջա տա րը Հա յաս տանն է: 
Մինչ դեռ Տն տե սա կան գոր ծոն նե րի 
ին դեք սի/են թաին դեք սի վեր լու ծու-
թյու նը մատ նան շում է, որ տն տե սա-
կան զար գաց վա ծու թյան առու մով 
բո լոր պե տու թյուն նե րը գտն վում 

են գրե թե միև նույն մա կար դա կում:
–  Հատ կան շա կան է մո դե լում ը նդ-

գրկ ված փո փո խա կան նե րից տն-
տե սա կան ազա տու թյան ին դեք սի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը: 
Հա յաս տանն ու Վրաս տա նը ար-
ձա նագ րել են բարձր ցու ցա նիշ ներ, 
որոնց մի ջի նը գրե թե նույնն է ինչ 
ԵՄ –ի ցու ցա նի շը (71), այն դեպ քում, 
երբ Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի և 
Ղա զախս տա նի մի ջի նաց ված ցու-
ցա նի շը հա վա սար է 55–ի: Սա նշա-
նա կում է, որ Հա յաս տա նի և Վրաս-
տա նի տն տե սու թյուն ներն ավե լի 
ազա տա կա նաց ված են և այս առու-
մով ավե լի մոտ են ԵՄ տն տե սա-
կան կա ռուց ված քին:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 11.07.2014
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кан ди дат по ли ти чес ких на ук
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Ук ра и ны и Мол до вы 2012 го да и да ет срав ни тель ный ана лиз.
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In the article, the model for determining the level of democracy (Index of Democracy Level) is 
presented based on the method of index construction. Using the model, the author also examines 
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Kazakhstan, Ukraine and Moldova in 2012 and makes comparative analysis. 
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 Քա ղա քա կան ընդ դի մու թյու նը ժա-
մա նա կա կից քա ղա քա կան հա մա կար-
գե րի բնու թագ րիչ նե րից մե կն է: Այն 
կար ևոր դեր է խա ղում քա ղա քա կան 
հա մա կար գի հա մար: Ընդ դի մու թյան 
առ կա յու թյու նը նպաս տում է հա մա կար-
գի բնա կա նոն և կա յուն զար գաց մա նը, 
հան դես է գա լիս որ պես քա ղա քա կան 
հա մա կար գի ոսկ րա ցու մը կան խող ինս-
տի տուտ: Սույն հոդ վա ծում քն նարկ վել 
են ընդ դի մու թյան էու թյու նը, քա ղա-
քա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ տա-
րած ված սահ մա նում նե րը, դե րը քա ղա-
քա կան հա մա կար գում, ընդ դի մու թյան 
ձևա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ-
ման նե րը, դրա գոր ծա ռույթ նե րը և տի-
պա բա նու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ընդ դի մու թյուն, քա ղա-
քա կան ընդ դի մու թյուն, դե մոկ րա տի ա, 
քա ղա քա կան հա մա կարգ, քա ղա քա կան 
ռե ժիմ:

 
Քա ղա քա կան ընդ դի մու թյու նը ժա մա-

նա կա կից քա ղա քա կան հա մա կար գե րի 
բնու թագ րիչ նե րից մե կն է: Այն տար բեր 
հա մա կար գե րում տար բեր կերպ է ըն-
կալ վում: Այս պես, մի ա կենտ րոն (unitary) 
քա ղա քա կան հա մա կար գե րում ցան կա-
ցած հա կա սու թյուն պե տա կան իշ խա նու-
թյա նը, նրա կող մից որ դեգ րած քա ղա քա-
կա նու թյանն ու ըն դու նած որո շում նե րին 
հա մար վում է պե տա կան դա վա ճա նու-
թյուն և ազ գային ար ժեք նե րի ուրա ցում: 
Մր ցակ ցային քա ղա քա կան հա մա կար-
գե րում ընդ դի մու թյան չա փա վոր և խե-
լա միտ գոր ծու նե ու թյու նը ող ջու նե լի է և 

ապա հո վում է հա մա կա րգի ճկու նու թյու-
նը: Օրի նակ՝ Մեծ Բրի տա նի ա յում գո-
յու թյուն ունի « Ձերդ գե րա զան ցու թյան 
ընդ դի մու թյուն» ինս տի տու տը [6, էջ 243]: 
Այն հան դես է գա լիս որ պես հա սա րա-
կու թյան այն խն դիր նե րի ար տա հայ տո-
ղը, որոնք ան տես վում են իշ խա նա կան 
շր ջա նակ նե րի կող մից: Հա սա րա կու թյան 
մեջ ընդ դի մու թյան առ կա յու թյու նը կապ-
ված է հա սա րա կու թյան բազ մա զա նու-
թյան, տվյալ հա սա րա կու թյան դի նա մի-
կայի, շա հե րի և սկզ բունք նե րի բախ ման 
հետ: 

Ընդ դի մու թյան ձևա վոր ման պայ ման-
նե րին ման րա մաս նո րեն ան դրա դար ձել 
է Ռո բերտ Դալն իր « Քա ղա քա կան ընդ-
դի մու թյու նը Արևմ տյան դե մոկ րա տի ա-
նե րում» աշ խա տու թյան մեջ: Նա նշում 
էր, որ ընդ դի մու թյան ձևա վոր ման հա-
մար ան հրա ժեշտ են հետ ևյալ յոթ պայ-
ման նե րը՝

1.  սահ մա նադ րա կան կարգ և ընտ րա
կան հա մա կարգ. ընդ դի մու թյուն կա րող 
է առա ջա նալ մի այն այն պի սի պե տու-
թյու նում, որ տեղ կա ներ կա յա ցուց չա-
կան բազ մա զա նու թյուն,

2.  քա ղա քա կան մշա կույ թի առանձ
նա հատ կու թյուն ներ. քա ղա քա կան մշա-
կույ թը նույն պես էա կան դեր է խա ղում 
ընդ դի մու թյան ձևա վոր ման հար ցում, 
քա նի որ մի այն ընդ դի մու թյան նկատ-
մամբ վս տա հու թյան և դրա կան տրա-
մադր վա ծու թյան պա րա գա յում այն կա-
րող է գո յատ ևել,

3.  հա սա րա կու թյան մեջ հա տուկ են
թամ շա կույթ նե րի գո յու թյու նը. սա սո-
վո րա բար վե րա բե րում է բազ մա տարր 

 ԳԱՅԱ ՆԵ ՄԽՈՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գային բյու րո» ՊՈԱԿ, 

մարդ կային ռե սուրս նե րի բաժ նի գլ խա վոր մաս նա գետ, 
քա ղա քա գի տու թյան մա գիստ րոս 

ԸՆԴ ԴԻ ՄՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ. 
ԷՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՁԵ ՎԵ ՐԸ 
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հա սա րա կու թյուն նե րին, երբ ընդ դի մու-
թյունն ար տա հայ տում է որ ևէ էթ նի կա-
կան խմ բի շա հե րը,

4.  կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ հա
սա րա կու թյան մեջ առ կա դժ գո հու թյան 
աս տի ճա նը. կա ռա վա րու թյան նկատ-
մամբ վս տա հու թյան կամ նրա նից դժգո-
հե լու աս տի ճա նը կապ ված է հա սա-
րա կու թյան մեջ շեր տա վոր վա ծու թյան 
աս տի ճա նից,

5.  հա սա րա կու թյան մեջ սո ցի ա լա կան 
և տն տե սա կան բա ժա նու մը. սա տար-
բեր պե տու թյուն նե րում կա րող է տար-
բեր կերպ դրս ևոր վել: Կա րող է լի նել 
այն պես, որ քա ղա քա կան բա խում ներն 
ունե նան տն տե սա կան հիմք: Հնա րա վոր 
է նաև, որ սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան 
տար բե րու թյուն նե րը հա մընկ նեն քա ղա-
քա կան խն դիր նե րի հետ, 

6. զանգ վա ծային գի տակ ցու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ. այն պայ-
մա նա վոր ված է ընդ դի մու թյուն– կա ռա-
վա րու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թով,

7.  հա սա րա կու թյան բևեռ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը [9, էջ 19–20].

 ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ չկա ընդ հա նուր մո-
տե ցում « քա ղա քա կան ընդ դի մու թյան» 
սահ ման ման վե րա բե րյալ: Խն դի րը 
բար դա նում է հիմ նա կա նում այն պատ-
ճա ռով, որ եզրույթի իրա վա բա նա կան 
ամ րագ րու մը բա ցա կա յում է: Այ սօր շատ 
երկր նե րում բա ցա կա յում են օրենք ներ, 
որոնք կար գա վո րում են ընդ դի մա դիր 
քա ղա քա կան ուժե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը: Ընդ դի մու թյան մա սին կա րող են լի-
նել հի շա տա կում ներ, սա կայն մի այն այլ 
կոն ցեպ ցի ա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն-
նե րի առն չու թյամբ: 

Քա ղա քա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ընդ դի մու թյան բազ մա թիվ սահ մա-
նում ներ կան: Անդ րա դառ նանք առա վել 
տա րած  ված սահ մա նում նե րից մի քա-
նի սին: 

Այս պես, քա ղա քա կան ընդ դի մու թյու-
նը ակ տիվ ան հատ նե րի կազ մա կերպ-

ված խումբ է, որոնք մի ա վոր վում են 
ընդ հա նուր շա հե րի, ար ժեք նե րի, նպա-
տակ նե րի գի տակ ցու մով և պայ քա րում 
են քա ղա քա կան իշ խող սուբյեկտ նե րի 
դեմ՝ պե տա կան իշ խա նա կան հա մա-
կար գում գե րա կա դիրք զբա ղեց նե լու 
հա մար [3]: 

Ընդ դի մու թյու նը քա ղա քա կան կյան-
քի սուբյեկտ նե րի (սո ցի ա լա կան խմ բեր, 
դա սեր և այլն) դի մադ րու թյունն է քա-
ղա քա կան իշ խա նու թյան դեմ, որը ներ-
քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
մեջ չի իրա կա նաց նում իշ խող սուբյեկտ-
նե րի որո շում նե րը [1]: 

Ընդ դի մու թյու նը՝ 1. մե կի քա ղա քա-
կա նու թյան հա կադ րումն է մյու սի քա-
ղա քա կա նու թյա նը, 2. օրենս դիր, կու-
սակ ցա կան կամ այլ կա ռույց նե րում կամ 
հա մա կար գե րում մե ծա մաս նու թյան 
կար ծի քին հա կա սող խումբն է, որը ցույց 
է տա լիս իր կողմ նակ ցու թյու նը դե մոկ-
րա տի ային [4, էջ 230]:

 Բա ցի վե րը նշ ված սահ մա նում նե րից՝ 
կան նաև այլ հա րա ցույց նե րի վրա հիմն-
ված մո տե ցում ներ: 

Է. Սկա կու նո վը առա ջար կում էր քա-
ղա քա կան ընդ դի մու թյան հաս կա ցու-
թյան սո ցի ա լա կան մո դե լը: Ըստ այս 
մո դե լի՝ ընդ դի մու թյան առա ջաց ման 
աղ բյուր է այն, որ ան հատ նե րը չեն կա-
րո ղա նում իրենց պա հանջ մունք նե րը 
բա վա րա րել իրենց կող մից ընտր ված 
ար ժե քային հա մա կար գի մի ջո ցով և 
ստիպ ված փլու զում, վե րա կազ մա կեր-
պում են իրենց վար քը՝ ել նե լով օտար 
քա ղա քա կան կամ իրա վա կան ինս տի-
տուտ նե րից [5, էջ 27]:

 Հե տաքր քիր է նաև Լին ցի՝ ընդ դի մու-
թյան բնո րոշ ման «ն կա րագ րա կան» մո-
տե ցու մը: Նա կար ծում էր, որ ընդ դի մու-
թյու նը նախ՝ գոր ծում է դե մոկ րա տա կան 
ռե ժի մի շր ջա նակ նե րում, երկ րորդ՝ այն 
հակ ված է դառ նա լու հա մա կար գի դո-
մի նանտ սուբյեկտ [7, էջ 89–90]:

 Վեր լու ծե լով վե րը նշ ված կոն ցեպ ցի-
ա նե րը՝ հան գում ենք հետ ևյալ եզ րա կա-
ցու թյան. ընդ դի մու թյան բնույթն ըն կալ-
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վում է եր կա կի իմաս տով. մի կող մից՝ 
ընդ դի մու թյունն իրե նից ներ կա յաց նում է 
սուբյեկտ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե-
րի մե խա նի կա կան հան րա գու մար, մյուս 
կող մից՝ ընդ դի մու թյու նը հան դես է գա-
լիս որ պես ինս տի տուտ, քա ղա քա կան 
կյան քի սուբյեկտ: Հա մա պա տաս խա-
նա բար « քա ղա քա կան ընդ դի մու թյուն» 
եզրույթի բնու թա գր ման մո տե ցում նե-
րը ձևա վոր վում են եր կու ուղ ղու թյամբ՝ 
էտի մո լո գի ա կան (ս տու գա բա նա կան) և 
ինս տի տու ցի ո նալ: 

Է տի մո լո գի ա կան մո դե լը ընդ դի մու-
թյու նը մեկ նա բա նում է լայն իմաս տով: 
Այն ընդ դի մու թյու նը դի տար կում է որ-
պես մե կի քա ղա քա կա նու թյան հա կադ-
րու մը մյու սի քա ղա քա կա նու թյա նը: 
Ընդ դի մու թյու նը փաս տո րեն կապ ված չէ 
որ ևէ քա ղա քա կան սուբյեկ տի հետ: Այս 
մո դե լի շր ջա նակ նե րում ուշադ րու թյու-
նից դուրս են մնա ցած նաև ընդ դի մու-
թյան առա ջաց ման պատ ճառ նե րը: Բա ցի 
այդ՝ մի քա ղա քա կա նու թյան հա կադ րու-
մը մյու սին ավե լի շատ նման է լոբ բիզ-
մին, ճնշ ման խմ բե րի գոր ծու նե ու թյա նը, 
տար բեր խմ բե րի շա հե րի բախ մա նը, 
որոնք նույ նիսկ կա րող են չվե րա բեր ել 
քա ղա քա կա նու թյա նը: 

Ինս տի տու ցի ո նալ մո դե լի շր ջա նակ-
նե րում մեծ ուշադ րու թյուն է դարձ վում 
ընդ դի մու թյան կազ մա կերպ ման ինս տի-
տու ցի ո նալ ձևե րին: Այս մո դե լի շրջա-
նակ նե րում ընդ դի մու թյու նը դիտ վում է 
որ պես փոք րա մաս նա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյուն օրենսդ րու-
թյան մեջ: Այս մո տե ցում նե րը կա րող են 
հիմք ծա ռայել կա յուն կու սակ ցա կան հա-
մա կարգ ունե ցող ավան դա կան դե մոկ-
րա տա կան պե տու թյուն նե րի քա ղա քա-
կան գոր ծըն թա ցը վեր լու ծե լու հա մար: 
Այս մո դե լը, սա կայն, ուշադ րու թյու նից 
դուրս է թող նում ընդ դի մու թյան պայ քա-
րի կազ մա կերպ ման բազ մա զան ձևե րը 
և այն հան գա ման քը, որ ընդ դի մու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում 
մի այն պառ լա մեն տա կան գոր ծու նե ու-
թյամբ: Ավե լին, որոշ հա մա կար գե րում 

ընդ դի մու թյան գոր ծու նե ու թյունն ավե լի 
շատ կրում է ար տա պառ լա մեն տա կան 
բնույթ, իսկ պառ լա մեն տում նրա գոր-
ծու նե ու թյունն ուղ ղա կի կաշ կանդ վում 
է իշ խա նու թյան կող մից: 

Ընդ դի մու թյան մեկ նա բան ման մո տե-
ցում նե րի մեջ հա ջող ված նե րից է հա-
մար վում Դմիտ րի Զեր կի նի մո տե ցու-
մը: Նա ներ կա յաց նում է ընդ դի մու թյան 
հետ ևյալ հատ կա նիշ նե րը՝

•   Կազ մա կերպ վա ծու թյուն: Սա ընդ-
դի մու թյան ունա կու թյունն է հան-
դես գա լու մի աս նա բար: Անհ նար 
է պատ կե րաց նել մի իրա վի ճակ, 
որում ինչ –որ ան կազ մա կերպ 
զանգ վա ծ տնօ րի նում է իր կող մից 
ձեռք բե րած ռե սուրս նե րը: 

•  Ընդ հա նուր շա հե րի գի տակ ցում: Սա 
շատ կար ևոր է իրենց պայ քա րում 
հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար: 

•  Պայ քար գե րիշ խող քա ղա քա կան 
սուբյեկտ նե րի դեմ՝ պե տա կան իշ
խա նա կան հա մա կար գում դո մի
նանտ դիր քի հաս նե լու հա մար [3]:

 Գո յու թյուն ունե ցող մո դել ներն 
ուսում նա սի րե լով՝ նկա տում ենք նրանց 
մեկ ընդ հա նուր գի ծը. ընդ դի մու թյու նը 
բնու թագր վում է իշ խա նու թյան հետ հա-
րա բե րու թյամբ: Իշ խա նու թյան ձգ տու մը 
քա ղա քա կան ընդ դի մու թյան մի ակ բնու-
թագ րիչն է: Իշ խա նու թյան հետ հա րա բե-
րու թյուն նե րի առու մով ընդ դի մու թյունն 
ունի եր կու բնու թագ րիչ՝ 1. դո մի նանտ 
քա ղա քա կան ռե սուր սի ան բա վա րա րու-
թյուն և 2. այդ ռե սուրս նե րը ձեռք բե րե-
լու ձգ տում: Այ սինքն՝ կա րող ենք ասել, 
որ ընդ դի մու թյու նը եր կու սուբյեկտ նե-
րի՝ իշ խա նա կան և ընդ դի մա դիր, միջև 
հա րա բե րու թյունն է, որը ծա գում է գե-
ր իշ խող ռե սուր սը ձեռք բե րե լու հա մար 
պայ քա րի հիմ քով: Գե րիշ խող ռե սուր սը, 
ըստ Ռո ջեր սի, « բա րիք է, պա րա գա, որը 
տնօ րի նո ղի հա մար ստեղ ծում է հնա րա-
վո րու թյուն՝ ուժե ղաց նե լու իր ազ դե ցու-
թյու նը մյուս նե րի վրա» [2]: Գե րիշ խող 
ռե սուրս կա րող է լի նել, օրի նակ, սո ցի-
ա լա կան կար գա վի ճա կը, ֆի զի կա կան 
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հմայ քը, հա րիզ ման, սե փա կա նու թյունը, 
ԶԼՄ– նե րի տնօ րի նու մը և այլն: 

Ռե սուր սային մո տե ցումն ունի որոշ 
թե րու թյուն ներ: Այս տեղ իշ խա նու թյու-
նը բնու թագր վում է որ պես «սև արկղ» 
(ը ստ Բա տու րի նի), որը փո խա կեր պում 
է մուտ քի ռե սուրս նե րը ել քի ազ դե ցու-
թյան: Որոշ ման ըն դուն ման գոր ծըն թա-
ցը, սա կայն, մնում է մութ: Այս դեպ քում 
ստաց վում է, որ ընդ դի մու թյան հա մար 
կար ևոր է ոչ թե այն, թե ինչ պես են իշ-
խա նու թյուն նե րը որո շում ներ ըն դու նում, 
այլ այն, թե ինչ պես կա րող է ին քը ձեռք 
բե րել այդ ռե սուրս նե րը: 

Ռե սուր սային մո տեց ման հետ կապ-
ված երկ րորդ խն դիրն այն է, որ ռե-
սուրս նե րը բազ մա զան են, և նրանց 
դիր քը հա մա կար գում կա րող է տար բեր 
կերպ դրս ևոր վել: Մի հա մա կար գում 
կա րող են մի խումբ ռե սուրս ներ գե րիշ-
խող լի նել, մյուս նե րում՝ մեկ այլ: Ուս տի 
առա ջա նում է ան հրա ժեշ տու թյուն յու-
րա քան չյուր հա մա կար գի հա մար գտ նել 
գե րիշ խող ռե սուրս ներ: 

Ընդ դի մու թյան էու թյան վեր լու ծու-
թյան հար ցում էա կան դեր է խա ղում 
նաև նրա ընտ րած մե թոդ նե րի և գոր-
ծա ռույթ նե րի ուսում նա սի րու մը: Ընդ հա-
նուր առ մամբ առանձ նաց վում են հետ-
ևյալ մե թոդ նե րը՝ 

•  է լեկ տո րալ մե թոդ ներ, որոնք ընդ
գր կում են ընտ րար շա վի մե թոդ նե-
րի ամ բող ջա կան սպեկ տո րը, 

•  ոչ հա սա րա կա կան մե թոդ ներ, 
որոնք առա ջին պլան են մղ վում 
այն ժա մա նակ, երբ քա ղա քա կան 
ռե սուրս նե րը տնօ րի նող սուբյեկ տի 
փո փո խու թյու նը տե ղի է ունե նում 
ընտ րա կան մա կար դա կից դուրս,

•  բռ նի մե թոդ ներ, որոնք նա խա տե
սում են գե րիշ խող քա ղա քա կան 
ռե սուր սը տնօ րի նո ղի փո փո խու-
թյան բռ նի մե խա նիզմ:

 Ֆունկ ցի ո նալ վեր լու ծու թյան տե սան-
կյու նից ընդ դի մու թյունն ապա հո վում է՝ 
էլի տա նե րի փո փո խու թյու նը, իշ խա նու
թյան կենտ րո նաց ման բա ցա ռու մը, եր

կա կի կար ծի քի և քա ղա քա կան պլյու րա
լիզ մի հնա րա վո րու թյու նը, քա ղա քա կան 
որո շում նե րի ըն դուն ման ժա մա նակ 
կոմպ րո մի սի հնա րա վո րու թյու նը: 

Ընդ դի մու թյան տի պա բա նու թյու նը: 
Ընդ դի մու թյու նը տի պա բան վում է ըստ 
մի քա նի չա փա նիշ նե րի՝ 

Ըստ հա մա կար գի նկատ մամբ դիր
քի ար տա հա մա կար գային (այս տի պին 
են պատ կա նում ռա դի կալ և ծայ րա հե-
ղա կան ուժե րի աջ և ձախ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րը, որոնք ար հա մար հում են 
մե ծա մաս նու թյան կող մից ըն դու նե լի 
ար ժեք նե րը: Այս դեպ քում ընդ դի մու-
թյու նը գոր ծում է «ա մեն ինչ կամ ոչինչ 
սկզբուն քով»), hա մա կար գային (այս 
տի պին են պատ կա նում Արևմ տյան աջ 
և ձախ կու սակ ցու թյուն նե րի ճն շող մե-
ծա մաս նու թյու նը: Վեր ջի նիս բնո րոշ է 
հա մա ձայ նու թու նը հա սա րա կու թյան 
ֆուն դա մեն տալ ար ժեք նե րի հետ, ինչ-
պես նաև հիմ նա կան սո ցի ա լա կան, տն-
տե սա կան, քա ղա քա կան գա ղա փար նե-
րի ըն դու նու մը): 

Ըստ հա սա րա կու թյան հիմ նա կան 
ար ժեք նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն
քի՝ սկզ բուն քային ընդ դի մու թյուն, որի 
նպա տակ նե րը և ծրագ րային դրույթ նե-
րը լի ո վին հա կա սում են գոր ծող հա մա-
կար գի սկզ բունք նե րին, հան դուր ժո ղա-
կան ընդ դի մու թյուն, երբ ընդ դի մու թյան 
նպա տակ նե րը հա կա սում են իշ խող 
ուժե րի հիմ նա կան քա ղա քա կան նպա-
տակ նե րին, սա կայն դուրս չեն գա լիս 
ընդ հա նուր ձևա վոր ված սկզ բունք նե րի 
շր ջա նակ նե րից, քա ղա քա կան ընդ դի-
մու թյուն, որին իշ խող կու սակ ցու թյան 
հետ մի ա վո րում է մար տա վա րա կան 
նպա տակ նե րի ընդ հան րու թյու նը, սա-
կայն տար բեր են դրանց հաս նե լու հա-
մար որ դեգ րած մե թոդ նե րը [8, էջ 237]: 

Ըստ սուբյեկ տի՝ ընդ դի մու թյու նը լի-
նում է կու սակ ցա կան, խմ բային, քա-
ղա քա ցի ա կան, ինս տի տու ցի ո նալ: 

Ըստ իշ խա նու թյան հետ հա րա բե րու
թյուն նե րի բնույ թի՝ տար բե րա կում ենք 
լե գալ և ան լե գալ ընդ դի մու թյուն: 
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Ըստ գա ղա փա րա խո սու թյան՝ առանձ-
նաց վում է աջ և ձախ ուղ ղու թյուն նե րին 
հա րող ընդ դի մու թյուն: 

Ըստ կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ լո
յա լու թյան աս տի ճա նի՝ ընդ դի մու թյու նը 
լի նում է կա ռա վա րա մետ, չե զոք, ան-
հաշտ, լո յալ, հաս տա տու թե նաց ված 
(institutionalized) (այդ թվում՝ կու սակ ցու-
թյուն ներ, «ստ վե րա յին խմ բեր»), չհաս-
տա տու թե նաց ված (non–institutionalized) 
(սահ մա նա փակ վում են մի այն գա ղա-
փա րա կան քն նա դա տու թյամբ) [6, էջ 243]:

 Քա ղա քա կան ընդ դի մու թյու նը կար-
ևոր դեր է խա ղում քա ղա քա կան հա-
մա կար գի հա մար: Դրա առ կա յու թյու նը 
նպաս տում է հա մա կար գի բնա կա նոն և 
կա յուն զար գաց մա նը: Հարկ է նշել, որ 
հա մա կար գի զար գա ցու մը մե ծա պես 
կախ ված է ընդ դի մու թյան վար քից և 

որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյու նից: Եթե 
ընդ դի մու թյու նը հակ ված է բռ նու թյան 
և չա փա զանց մեծ պա հանջ ներ է առաջ 
քա շում, ապա այն կա րող է հան գեց նել 
հա մա կար գի փլուզ մա նը: Սա կայն նրա 
կա ռու ցո ղա կան մո տե ցու մը և իշ խա-
նու թյուն նե րի վա րած քա ղա քա կա նու-
թյան առողջ քն նա դա տու թյու նը կա րող 
են հան գեց նել հա մա կար գի ամ րաց մա-
նը և բա րեն պաստ ան դրա դառ նալ քա-
ղա քա կան հա մա կար գի զար գաց ման 
վրա: Ցան կա ցած երկ րի քա ղա քա կան 
ընդ դի մու թյան ուսում նա սի րու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն կտա պատ կե րա ցում 
կազ մելու այդ երկ րի դե մոկ րա տա կան 
սկզ բունք նե րի, քա ղա քա կան մշա կույ թի 
և ար ժեք նե րի մա սին:

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 14.09.2014
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 ОП ПО ЗИ ЦИЯ КАК ИНС ТИ ТУТ ПО ЛИ ТИ ЧЕС КОЙ СИС ТЕ МЫ: СУЩ НОСТЬ И ФОР МЫ 
 ГА Я НЕ МХО ЯН

 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, На ци о наль ное бю ро экс пер тиз ГН КО, 
Глав ный спе ци а лист от де ла кад ров, ма гистр по ли ти чес ких на ук 

 По ли ти чес кая оп по зи ция яв ля ет ся од ной из ха рак те рис тик сов ре мен ных по ли ти чес ких 
сис тем. Она иг ра ет важ ную роль для по ли ти чес кой сис те мы. Оп по зи ция спо собст ву ет нор
маль но му и ста биль но му раз ви тию сис те мы, яв ля ет ся инс ти ту том, пре дотв ра ща ю щим окос
те не ние сис те мы. В стат ье об суж да ет ся сущ ность оп по зи ци и, расп рост ра нен ные в по ли то ло
ги чес кой ли те ра ту ре оп ре де ле ни я, ее роль в по ли ти чес кой сис те ме, ус ло ви я, не об хо ди мые 
для фор ми ро ва ния оп по зи ци и, ее функ ции и ти по ло ги я. 

 

POLITICAL OPPOSITION AS AN INSTITUTE OF POLITICAL SYSTEM: ESSENSE AND 
FORMS

GAYANE MKHOYAN
‘’National Bureau of Expertise’’ SNPO, NAS RA, Chief Specialist of Human Resources Department, 

Master of Political Science

Political opposition is one of the characteristics of modern political system. It plays an important 
role in the political system. The opposition contributes to the normal and stable development of the 
system and acts as an institute preventing the ossification of the latter. The current article discusses 
the essence of opposition, its common definitions in politological literature, its role in the political 
system, conditions necessary for the formation of opposition, its functions and typology. 
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Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
զար գաց ման տեմ պե րը հե տարդ յու նա-
բե րա կան հա սա րա կու թյու նը փո խադ-
րում են որա կա պես նոր վի ճակ կամ տե-
ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան փուլ։ 
Այդ իմաս տով հատ կան շա կան է տվիտ-
տե րիզ մի և տվիտ տեր գո լիզ մի ֆե նո մե-
նը։ Twitter–ը ծա ռա յու թյուն է, որը ձեզ 
օգ նում է ին տեր նետ ցան ցում ունե նա լու 
սե փա կան նո րույ թա յին ժա պա վեն, մի-
նիբ լոգ, եթե ցան կա նում եք։ Դուք կա-
րող եք, ինչ պես ինք ներդ ուղար կել ձեր 
կեն սա կան իրա դար ձու թյուն նե րի մա-
սին տե ղե կու թյուն, այն պես էլ օգտ վել 
Twitter–ի մեջ ներ կա ռուց ված ավ տո մատ 
հա մա կար գից, որը ձեզ կա րող է հարց-
նել՝ «ին չո՞վ  եք ներ կա յումս զբաղ ված», 
որին մնում է պա տաս խա նել՝ «ու տում 
եմ խո րո ված, խմում կոն յակ»։ Ե թե դուք 
ցան կա նում եք մարդ կանց որո շա կի 
խմբի տե ղե կաց նել ձեր գոր ծե րի մա սին, 
ապա ձեզ հա մար Twitter–ի մեջ մշակ-
ված են իրա դար ձու թյուն նե րը հա սա նե-
լի դարձ նե լու տար բեր մա կար դակ ներ։ 
Կա րող եք իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին 
տե ղե կու թյու նը հաս ցեագ րել «բո լոր 
ցան կա ցող նե րին», ինչ պես նաև նրանց, 
ում հա մա րում եք ձեզ «ըն կեր»։

Ե թե դուք փոր ձեք Twitter–ը, ապա 
աշ խա տան քը հա մա ցանցում ընդ միշտ 
ձեր հա մար կփո խի իր էու թյու նը, ի վեր-
ջո, նաև ձեր կյան քը։ Այլ խոս քով, դուք 
կդառ նաք տվիտ տեր գո լիկ, իսկ տվիտ-
տեր գո լիզ մի վի ճա կից ան չափ դժվար է 
դուրս գալ։ Ի դեպ, այս նոր մե թո դի մա-
սին սկսե ցին ակ տի վո րեն խո սել դեռևս 
 Քի շինևում տե ղի ունե ցած հա սա րա-
կա կան ան կար գու թյուն նե րի, իշ խա նա-
փո խու թյան փոր ձի հետ։ Բանն այն է, 

որ Քի շինևի փո ղոց նե րում ան կար գու-
թյուն ներ անող երի տա սարդ նե րի մե-
ծա մաս նու թյունն իրար հետ կապ ված 
էին տվիտ տեր եղա նա կով։ Այ սօր ար դեն 
խո սում են «ին տեր նետ հե ղա փո խու-
թյան», այս պես կոչ ված, սո ցիո լո գիա-
կան հե տա խու զու թյան մա սին։

Տե ղին է նշել, որ տվիտ տեր–տեխ-
նո լո գիա նե րը նպաս տում են սո ցիու մի 
կա ռուց ված քի փո փո խու թյա նը, առա-
ջա նում են նոր տի պի հան րույթ ներ։ Ազ-
գա յին–պե տա կան սահ ման նե րից դուրս՝ 
տար բեր կող մե րում, ձ ևա վոր վում են 
նոր հան րու թյուն ներ, այս պես կոչ ված, 
«ցան ցա յին ազ գեր»՝ միա վոր ված կրո-
նամ շա կու թա յին, քա ղա քա կան, մաս նա-
գի տա կան ընդ հա նուր շա հե րով։ Ցան-
ցա յին ազ գե րի կեն սա գոր ծու նեու թյան 
հիմ քը կազ մում են ար խիվ նե րը, նո րու-
թյուն նե րը, ին տե րակ տի վու թյու նը, իրա-
դար ձու թյուն նե րը, ծա ռա յու թյուն նե րը 
և այլն։ Դրանց գոր ծառ նու թյու նը իրա-
կա նաց վում է տե ղե կատ վա կան հոս քե-
րի մի ջո ցով, որոնք տե ղե կու թյուն նե րը 
հա վա քում, միա տե ղում և հա մակ ցում 
են՝ նպաս տե լով գի տե լիք նե րի ձ ևա վոր-
մանն ու պահ պան մա նը։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ օ տա րում, տե ղե կատ վա-
կան հա սա րա կու թյուն, վիր տո ւալ իրա-
կա նու թյուն։

 
«Ցան ցա յին ազ գե րը» կոչ ված են նաև 

վտան գա զեր ծելու տե ղե կատ վա կան 
գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նից առա ջա-
ցած սպառ նա լիք ներն ու խնդիր նե րը։

Ցան ցա յին հա սա րա կու թյու նը՝ որ-
պես նոր սո ցիա լա կա նու թյան մո դել, իր 
մարմ նա ցումն է գտել հա մա ցան ցի մեջ, 

ՍԱՐ ԳԻՍ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի փիլիսոփայության, 

սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի աս պի րանտ

ՕՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «ՑԱՆՑԱՅԻՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ» ՄԵՋ
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որն իրա վա ցիո րեն կոչ վում է «ցան ցե րի 
ցանց»։1 Դա և՛ փոր ձա գի տա կան ցան ցերն 
են, և՛ ցան ցա յին բիզ նես–նա խագ ծե րը, և՛ 
օն–լայն հա մա ժո ղով նե րը, որոնք, ըստ 
շա հե րի, միա վո րել են մի լիո նա վոր մարդ-
կանց։ Ոչ մի ավան դա կան ինս տի տուտ 
ի զո րու չէ ձ ևա վո րե լու այդ քան լայն և 
բազ մա զան ցան ցա յին հան րույթ ներ։ Ին-
տեր նե տը կյան քի է կո չել նոր տի պի «սո-
ցիա լա կան ցան ցեր», որոնք վա ղան ցիկ, 
պա տա հա կան մարդ կա յին շփում նե րին՝ 
ին տեր նետ–կոն ֆե րանս նե րին, բլոգ նե-
րին և այլ նին, հա ղոր դել են կա յուն հա-
ղոր դակ ցու թյան գծեր։

Գնա լով հա մա ցանցի տե ղե կատ վա-
կան դե րա կա տա րու թյու նը բազ մա պատկ-
վում է։ Բա ցառ ված չէ, որ վեբ–ցան ցը մոտ 
ապա գա յում կա րող է վե րած վել քա ղա-
քա կան տե ղե կատ վու թյան առա ջա տար 
աղբ յու րի՝ երկ րորդ պլան մղե լով ավան-
դա կան ԶԼՄ– նե րին։ Ինչ վե րա բե րում է 
քա ղա քա կան քա րոզ չու թյանը, ապա հա-
մա ցանցի առա վե լու թյուն ներն ակն հայտ 
են։ Բանն այն է, որ ցան ցում տեքս տե րը 
և տե սա ֆայ լե րը կա րող են պահ պան վել 
ամիս նե րով, ան գամ տա րի նե րով։ Նա խ-
ընտ րա կան քա րո զար շավ նե րի շրջա նում 
ավան դա կան ԶԼՄ– նե րում՝ գո վազ դա յին 
ծա ռա յու թյուն նե րի թան կաց ման և ընդ-
հա նուր ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան 
խստաց ման պայ ման նե րում, հա մա ցանցը 
ձեռք է բե րում նշա նա կա լի առա վե լու-
թյուն ներ։

Հա մա ցան ցա յին հա ղոր դակց ման 
աշ խար հը՝ որ պես վիր տո ւալ իրա կա-
նու թյուն, դառ նում է ռեալ իրա կա նու-
թյան այ լընտ րանք, որում մար դիկ ոչ 
միայն ապ րում են, այլև կա րող են եր-
ջա նիկ զգալ, սի րել ու ատել։ Մեկ ան-
գամ «մտնե լով» այդ աշ խարհ՝ մար դիկ 
արա գո րեն ըն տե լա նում են նրա ըն ձե ռած 
հար մա րա վե տու թյանն ու անվ տան գու-
թյա նը։ Այդ վիր տո ւալ իրա կա նու թյան 
մեջ իս պառ բա ցա կա յում են կամ էլ հեշ-

1  Кастельс М., Зарождение сетевого общества. М.: ГУ 
ВШЭ, 2000.

տու թյամբ հաղ թա հար վում են ռեալ աշ-
խար հի հա կա սու թյուն նե րը։ Վիր տո ւալ 
իրա կա նու թյան մեջ մար դիկ հա րա բեր-
վում են ոչ թե իրե րի, այլ խորհր դա նիշ-
նե րի հետ։ Ժա մա նա կա կից մշա կույ թը՝ 
նշան նե րի մշա կույթ է, որի հիմ նախն-
դիր նե րի վեր լու ծու թյու նը փո խադ րում 
է տե ղե կատ վա կան հար թու թյուն։ Ըստ 
Ժ.  Բոդ րի յա րի՝ ժա մա նա կա կից մարդն 
ապ րում է ոչ թե ռեալ, այլ տե ղե կատ վու-
թյան կող մից ստեղծ ված աշ խար հում։ 
Մեր ապ րած աշ խար հը նշան նե րի ան-
վերջ հոսք է, և այն ամենն, ին չին բախ-
վում ենք, առնչ վում է նշան նե րի հա մա-
կար գին2։

Զար մա նա լի չէ, որ այդ պայ ման նե-
րում հա սա րա կա կան կյան քն ավե լի ու 
ավե լի վե րած վում է թա տե րա կա նաց-
ված բե մադ րու թյան, իսկ դի մազրկ ված 
անհա տը՝ հան դի սա տե սի։ Սա կայն, հան-
դի սա տե սը դառ նում է թա տե րա կա նաց-
ված իրա կա նու թյան ոչ միայն մաս նա կի-
ցը, այլև «հա մա հե ղի նա կը»։ Ֆրան սիա ցի 
փի լի սո փա և քա ղա քա գետ Գի Դե բո րը 
նկա տում է, որ ժա մա նա կա կից կյան քի 
դե րու սույց նե րը կա րող են ստեղ ծել այն-
պի սի բե մա կա նաց ված իրա կա նու թյուն, 
որի պայ ման նե րում կա րող է ար ժեզրկ-
վել ան գամ պատ մա կան փոր ձով ձեռք 
բեր ված գի տե լի քը3։ Բանն այն է, որ տե-
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո-
ցով ոչ միայն մար դիկ շփվում են մշա-
կու թա յին ար ժեք նե րի հետ, այլև սկսում 
են գե րիշ խել մշա կույ թի վրա՝ այն հար-
մա րեց նե լով իրենց ցած րա ճա շակ «գե-
ղա գի տու թյա նը»։ Ա մեն ինչ այ սօր որո-
շում է, այս պես կոչ ված, «սո ցիա լա կան 
պատ վե րը»։ Մենք ապ րում ենք «սո-
ցիա լա կան պատ վե րի» դա րաշր ջա նում։ 
Սո ցիա լա կան պատ վե րը որո շում է, թե 
ինչ պի սին պետք է լի նեն քա ղա քա կա-
նու թյու նը, ար վես տը, գրա կա նու թյու նը, 
փի լի սո փա յու թյու նը, գի տու թյու նը, նույ-

2  Бодрияр Ж., Символический обмен и смерть. М., 
Дубросвет, 2000.

3  Дебор Г., Общество спектакля. М., ЛОГОС, 1999, 
с.158.
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նիսկ կրո նը։ Բա ցա կա յում է բարձր մշա-
կույ թի, հոգևոր մշա կույ թի, իս կա կան 
ազ նիվ քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ 
սո ցիա լա կան պատ վե րը։

Խո սե լով «սո ցիա լա կան պատ վե րի» 
դա րաշր ջա նի կամ «միա չափ» հա սա-
րա կու թյան օ տար ված, դի մազրկ ված 
մար դու մա սին՝ վա ղա մե ռիկ հայ փի լի-
սո փա Է. Ա թա յա նը դի պուկ նկա տել է. 
«Ա մեն ին չի մա սին առանց այլևայ լու-
թյան դա տող, հո գին կեն դա նի ազ դակ-
նե րից խնամ քով պահ պա նող, զար մա-
նա լու հատ կու թյունն իս պառ կորց րած, 
շաբ լոն ձ ևով խո սող և ոչն չով չմտա ծող 
այդ դժբախտ նե րին լա վա գույն դեպ քում 
կա րե լի է խղճալ... Քա ղա քակր թու թյան՝ 
ամեն բան հա մա հար թող կող մը նրան-
ցից և նրանց ստեղ ծած–հայ թայ թած 
սպա ռո ղա կան մշա կույ թից ար մա տա-
խիլ է անում այն ամե նը, ինչ հո գե բուխ 
է, կայծկլ տուն ու խա ղուն»1 ։ 

Բնա կան մար մին նե րի, ապ րանք նե րի 
«ա մուր» հու սա լիու թյու նը փո խա րին վում 
է էկ րա նա յին է ֆեկտ նե րի, քլիփ նե րի և 
այլ նի «բլիփ նե րով» կամ «բլիփմ շա կույ-
թով» (Թոֆ լե րի եզրույթն է), նրա չա փո-
րո շիչ նե րով, նո րաձևու թյամբ և վար քի 
կո դեք սով։ Ընդգ ծենք՝ նկա րագր ված 
պատ կե րը ապա գա յի կան խա տե սումն 
է, ըն դ ո րում՝ ոչ մո տա կա։ Ճա նա պար հը 
դե պի այդ հա սա րա կու թյու նը հարթ վում 
է ար տա քին և ներ քին սո ցիալ–քա ղա քա-
կան և տնտե սա կան կոնֆ լիկտ նե րի լուծ-
ման մի ջո ցով։ Մե րօր յա քա ղա քա գի տա-
կան վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, 
որ այդ կոնֆ լիկտ նե րը անընդ հատ սրվե-
լու մի տում ունեն։

Տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան 
մեջ վիր տո ւալ և ռեալ իրա կա նու թյան 
միջև հա կա սու թյուն ներն առանձ նա պես 
սուր կեր պով հան դես են գա լիս իշ խա-
նու թյան հա մար մղվող պայ քա րում։ Այդ 
գոր ծըն թաց նե րի մի էա կան կողմն է քա-

1  Աթա յան Է., Հա յեր և Հայք: Վե րա ցա կա նը և թանձ
րա ցա կա նը ազ գա յին ոլոր տում: Աթա յան Է., Հո գի և 
ազա տու թյուն: Հոդ ված ներ և թարգ մա նու թյուն ներ, 
Երև ան, Սար գիս Խա չենց, 2005, էջ 195:

ղա քա կան գոր ծիչ նե րի գոր ծու նեու թյան 
մեջ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե-
րի, տե սա հո լո վակ նե րի, վար կա նիշ նե-
րի, իմիջ մեյ կեր նե րի, մամ լո–խոս նակ նե-
րի և շոու–բիզ նե սի «աստ ղե րի» և այլ նի 
տե սա կա րար կշռի, առ հա սա րակ քա ղա-
քա կան ողջ գոր ծու նեու թյան վիր տո ւա-
լաց ման ընդ հա նուր աճու մը։ Ե թե մինչև 
վեր ջերս քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցը 
և քա ղա քա կան ծրագ րե րը հիմ նա կա-
նում կու սակ ցա կան հա մա գու մար նե-
րի և գե րա տես չու թյուն նե րի նիս տե-
րի դահ լիճ նե րում էին մշակ վում, ապա 
այ սօր քա ղա քա կան քննար կում ներն ու 
բա նա վե ճե րը փո խադր վել են հե ռուս-
տասրահ ներ ու հա մեր գա յին հրա պա-
րակ ներ, հա մա ցան ցա յին կայ քեր։ 

Քա ղա քա կան կեր պա րի մշակ ման 
ու վե րար տադ րու թյան մե խա նիզմ նե-
րի ուսում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս 
ավե լի խոր ըմբռ նել քա ղա քա կա նու թյան 
վիր տո ւա լաց ման հե ռան կար նե րը։ Դրան 
նպաս տում է կա ռա վար ման և քա ղա քա-
կա նու թյան ոլորտ նե րի տար բա ժա նու-
մը։ Արևմուտ քում կա ռա վար ման գոր-
ծա ռույ թը հիմ նա կա նում կա տա րում են 
ապա քա ղա քա կա նաց ված ար հես տա-
վարժ նե րը, իսկ հան րա յին գոր ծիչ նե-
րը զբաղ ված են հա սա րա կու թյան հա-
մակ րան քը շա հե լու նո րա նոր հնար նե րի 
գոր ծադ րում նե րով, ընտ րա ձայ նե րի ամե

Հա սա րա կա կան կյան քում հան  րա-
յին կար ծի քին գա լիս են փո խա րի նե լու 
փոր ձա գետ նե րի վար կա նիշ նե րը, որոնք 
հա ճախ ձեռ նա ծո ւա կան կեղ ծում նե րի 
և «սրբագ րում նե րի» արդ յունք են։ Ընդ 
որում՝ փոր ձա գետ նե րի հար ցե րի հնա-
րա վոր պա տաս խան նե րը ոչ այլ ինչ 
են, քան իրա կան կար ծի քի յու րօ րի նակ 
մո դել ներ, որոնց կեն դա նու թյան շունչ 
են հա ղոր դում հարց վող նե րը։ Դրանք 
քա ղա քա կան իմի ջի մշակ ման կարևոր 
գոր ծոն ներ են։ Փոր ձա գետ նե րը կա րող 
են որո շել, թե այս կամ այն հան րա յին 
գործ չի կեր պա րը (ի մի ջը) ինչ պես է ազ-
դում ընտ րա զանգ վա ծի հո գե կերտ ված-
քի և քա ղա քա կան ըն կալ ման վրա։
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Տե ղե կատ վա կան օ տար ման ձ ևե րից 
է հան րու թյա նը կարևոր քա ղա քա կան 
որո շում նե րի մշակ մանն ու ըն դուն մա նը 
մաս նակ ցե լուց զրկե լը, որին կա րե լի է 
հաս նել տե ղե կատ վա կան սահ մա նա-
փա կում նե րի կամ ապա տե ղե կատ վու-
թյան մի ջո ցով։

Կու սակ ցա կան օ տար ման նոր ձ ևեր 
են ստեղծ վում, երբ պառ լա մեն տա-
րիզ մի, բազ մա կու սակ ցա կա նու թյան 
ինս տի տուտ ներն աս տի ճա նա բար փո-
խա կերպ վում են խորհր դա նի շա յին կեր-
պար նե րի, այն է՝ վիր տո ւալ իրա կա նու-
թյան։ Փոր ձա գետ–խորհր դա տու նե րի 
և իմիջ մեյ քեր նե րի ջան քե րով իրա կան 
բո վան դա կու թյու նը կորց րած բազ մա-
կու սակ ցա կա նու թյունն ու պառ լա մեն-
տա րիզ մը վե րած վում են քա ղա քա կան 
կեր պար նե րի մրցակ ցու թյան մի ջա վայ-
րի։ Ընդ որում՝ տե ղե կատ վա կան հա սա-
րա կու թյան քա ղա քա կան–կու սակ ցա կան 
հա մա կար գի ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց-
ված քը չի վե րա նում–ան հե տա նում։ Այն, 
պահ պա նե լով հան դերձ ռեա լու թյա նը 
բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը, միա ժա մա նակ 
աս տի ճա նա բար վե րած վում է վիր տո ւալ 
գոր ծա ռույ թա յին մի ջա վայ րի, կեր պար-
նե րի կերտ ման ու վե րար տադ րու թյան 
յու րօ րի նակ վիր տո ւալ «ֆաբ րի կա յի»։

Վերս տին անդ րա դառ նա լով այդ 
խնդրին՝ նկա տենք, որ կու սակ ցու թյուն-
նե րը՝ որ պես դա սա կար գա յին, ազ գա յին 
և խմբա յին շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
ակ տի վաց ման պայ ման նե րում հա ճախ 
վե րած վում են յու րօ րի նակ «մակ նիշ նե-
րի»՝ խորհր դա նիշ նե րի և գո վազ դա յին 
ապ րան քա նի շե րի, որոնք կոչ ված են 
հրա պու րե լու և իրենց կող մը գրա վե լու 
ընտ րա զանգ վա ծի տար բեր շեր տե րին։ 
Նվիր վա ծու թյու նը «մակ նի շին»՝ հո գե-
բա նա կան լրա ցու ցիչ լիցք է հա ղոր դում 
իշ խա նու թյան հա մար մղվող միջ կու-
սակ ցա կան պայ քա րին։ Այն տեղ, որ-
տեղ «մակ նի շը» խորհր դան շում է բա րի 
ավան դույթ, դրա կրող կու սակ ցու թյու նը 
ձգտում է այն պահ պա նելու ու վե րար-

տադ րելու։ Իսկ այն տեղ, որ տեղ նման 
«մակ նիշ» չկա, կու սակ ցու թյուն նե րը 
ձգտում են իրենց հա մար ստեղ ծելու 
գրա վիչ հան րա յին «ի միջ»։

Ո րոշ վե րա պա հում նե րով կա րե լի է 
պնդել, որ մենք ապ րում ենք կեր պար-
նե րի քա ղա քա կա նու թյան և քա ղա քա-
կա նու թյան կեր պա րի դա րաշր ջա նում։

Ժա մա նա կա կից քա ղա քակր թու թյան 
քա ղա քա կան և տնտե սա կան ճգնա-
ժա մի թե ման տե ղե կատ վա կան հա սա-
րա կու թյան հիմ նախն դիր նե րի շար քում 
նոր հրա տա պու թյուն է հա ղոր դում քա-
ղա քա կան օ տար ման պրոբ լեմ նե րին։ 
Նախևա ռաջ այն կապ ված է տե ղե կատ-
վա կան աղ քա տու թյան, տե ղե կատ վա-
կան ան հա վա սա րու թյան հիմ նախնդ րի 
հետ։ Կոնկ րետ հա սա րա կու թյան մեջ որ-
քան ցածր է տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գիա նե րի զար գա ցա ծու թյան, դրանց 
հա սա նե լիու թյան մա կար դա կը, այն քան 
բարձր է հա սա րա կու թյան տե ղե կատ-
վա կան աղ քա տու թյան, հետևա բար՝ 
նաև սո ցիալ–տնտե սա կան և քա ղա քա-
կան մա կար դա կը։ 

Յու րա քանչ յուր երկ րում տե ղե կատ-
վա կան աղ քա տու թյու նը տա րած վում 
է հատ կա պես բնակ չու թյան այն խա-
վե րի վրա, որոնք իրենց կրթա կան և 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կով ու սո-
ցիա լա կան կար գա վի ճա կով զրկված 
են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի, առանձ նա պես հա մա ցանցի ծա-
ռա յու թյուն նե րից օգտ վե լու ռեալ հնա-
րա վո րու թյուն նե րից։ Այ դօ րի նակ «նոր 
աղ քատ նե րի» հիմ նա կան զանգ վա ծը 
կազ մում են հա սա րա կու թյան ապա քա-
ղա քա կա նաց ված խա վե րը։ Ընդ որում՝ 
չտե ղե կաց ված նե րը հա սա րա կա կան–
քա ղա քա կան կյան քից օ տար ված, նրա 
հետ նա բա կե րում ապ րող մար դիկ են։ 
Խոս քը ոչ միայն տե ղե կատ վա պես, հո-
գե պես աղ քատ, այլև ուղ ղորդ վող և մա-
նի պու լաց վող զանգ վա ծի մա սին է։ Այդ 
ուղ ղոր դումն իրա կա նաց վում է զանգ-
վա ծա յին ներշնչ ման ամե նա տար բեր 
եղա նակ նե րով՝ գո վազ դի, հե ռուս տա-



84

տե սու թյան և հա ղոր դակ ցու թյան մյուս 
մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ, կեղծ ու աղա-
վաղ ված ար ժեք նե րով և այլն։ Դրանք 
հան գեց նում են մար դու քա ղա քա կան 
ինք նաօ տար մա նը, ինք նաի րաց ման 
ամհ նա րի նու թյա նը, անձ նա յին նույ նա-
կա նու թյան խա թար մա նը։ Սա կայն դա 
հար ցի միայն մի կողմն է։

Ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի զար գա ցու մը ոչ 
միայն նպաս տում է ժո ղովր դա վա րա-
կան գոր ծըն թաց նե րի խո րաց մանն ու 
ընդ լայն մա նը, այլև անձ նա կան կյան քի 
վե րահս կո ղու թյան և ան հա տի վրա ներ-
գոր ծու թյան ուժե ղաց մա նը։ Չի բա ցառ-
վում, որ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գիա նե րը կա րող են հիմ նա խախ տել մեր 
կյան քը, եթե մենք չստեղ ծենք դրանց 
նկատ մամբ հսկո ղու թյան գոր ծուն եղա-
նակ ներ։ Այ սօր մենք ունենք գի տե լիք 
ստա նա լու ան սահ մա նա փակ հնա րա-
վո րու թյուն ներ, և այդ տե ղե կաց վա ծու-
թյու նը մեզ պար տա վո րեց նում է գոր ծել։ 
Միևնույն ժա մա նակ մենք խեղդ վում ենք 
գո յու թյուն ունե ցող տե ղե կատ վու թյան 
հե ղե ղի մեջ և ի վի ճա կի չենք որո շում 
ըն դու նե լու։ Փոր ձա գետ նե րը նկա տում 
են, որ երբ տե ղե կատ վու թյու նը մեծ է, 
տեղ չի մնում ին տո ւի տիվ խորհր դա-
ծու թյուն նե րի հա մար։ Երբ տե ղե կատ-
վու թյունն ակն թար թո րեն ենք ստա նում, 
քիչ ժա մա նակ է մնում խորհր դա ծե լու և 
որո շում նե րը կշռա դա տե լու հա մար։

Տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյունն 
անհ րա ժեշտ է դարձ նում նրա օգ տա-
գոր ծու մը։ Են թադր վում է, որ ցան կա ցած 
որո շում կա յաց նե լիս դուք պար տա վոր 
եք օգ տա գոր ծել առ կա ողջ տե ղե կատ-
վու թյու նը։ Իսկ երբ տե ղե կատ վու թյունն 
ավե լին է, քան կա րող է արդ յու նա-
վե տո րեն մշա կել մարդ կա յին ուղե ղը, 
ապա դրա արդ յուն քը ոչ թե որո շում-
նե րի ավե լի արագ ըն դու նումն է, ինչ-
պես լա վա տե սո րեն են թադր վում էր, այլ 
դրանց ըն դուն ման հե տաձ գումն է։ Տե ղի 
է ունե նում այն, ին չ կան խա տե սում էին 
որոշ ֆան տաստ գրող ներ. երևան է գա-

լիս «բա ցա սա կան տե ղե կատ վու թյու նը», 
այ սինքն՝ տե ղե կատ վու թյու ն, որն ավե լի 
շուտ նվա զեց նում, քան ըն դար ձա կում 
է գի տե լիք նե րի ծա վա լը։ Ակ ներև է, որ 
ժա մա նա կա կից աշ խար հը շա րու նա կում 
է սրըն թաց փոխ վել։ Դրան հա մըն թաց 
հրա տա պու թյուն են ստա նում նախ կի-
նում գո յու թյուն ունե ցող կոնֆ լիկտ նե-
րը, օ տար ման ձ ևե րը և ի հայտ են գա լիս 
սկզբուն քո րեն նո րե րը։

Բո լո րին հա սա նե լի հա մաշ խար հա-
յին «վիր տո ւալ տա րած քը» զար գա ցած 
երկր նե րի կող մից օգ տա գործ վում է 
թույլ զար գա ցած երկր նե րի մշա կու թա-
յին և քա ղա քա կան ոլորտ ներ խու ժե լու 
հա մար։ Բանն այն է, որ տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գիա նե րը ներ խու ժում են 
մարդ կա յին ան հա տի ոչ միայն մաս նա-
վոր, այլև ազ գա յին կյան քի ոլորտ նե րը։ 
Նոր աշ խար հը սկսում է վե րած վել վիթ-
խա րի «դիս նեյ լեն դի», բե մա կա նաց ված 
շոու–հան դի սու թյան, իսկ ազ գե րը՝ աշ-
խար հա քա ղա քա ցի հան դի սա տես նե րի։ 
Դրան հա տուկ ուշադ րու թյուն է դարձ րել 
հայտ նի հետ մո դեր նիստ քա ղա քա գետ և 
սո ցիո լոգ, ֆրան սիա ցի Գի Դե բո րը։ Նրա 
կար ծի քով, այ դօ րի նակ «բե մա կա նաց-
ված հա սա րա կու թյան» մեջ բա ցա կա յում 
են ճշմար տու թյու նը, իս կա կան մարդ կա-
յին գո յու թյունը և իրա կա նու թյունը, քա նի 
որ ամե նուր գե րիշ խում են շոու–մշա կույ-
թը, շոու–քա ղա քա կա նու թյու նը և շոու–
ար դա րա դա տու թյու նը1։

Ժա մա նա կա կից մարդը քա ղա քա կան 
իրա կա նու թյու նը հա ճախ պատ կե րաց-
նում է ոչ թե իր ազ գա յին, ան հա տա կան 
ըն կա լում նե րի, այլ տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի կող մից ձ ևա վոր ված 
իրա կա նու թյան հա մա պա տաս խան։ 
«Վե րասր բագր ված» կամ վե րաձևված 
իրա կա նու թյան ըն կա լու մը այլևս  չի հա-
մա պա տաս խա նում մար դու աշ խար-
հաըն կալ ման ազ գա յին կեր պին, քա նի 
որ տեխ նի կա կան–տե ղե կատ վա կան 
փո խա կերպ ման է են թարկ վում ոչ միայն 

1  Дебор Ги., Общество спектакля. М., “Логос”, 1999.
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մար դուն հո գե հա րա զատ իրա կա նու-
թյու նը, այլև դրա ըն կա լու մը։

Մշա կույ թի ին դուստ րիա յի կամ 
«գի տակ ցու թյան ին դուստ րիա յի» մեջ 
կարևոր վում է «մշա կույթ–գա ղա փա րա-
խո սու թյուն–իշ խա նու թյուն» եռ միաս նու-
թյու նը։ Նախ կի նի պես մշա կույ թը վե-
րահսկ վում է իշ խա նու թյան կող մից։ Այդ 
կա պակ ցու թյամբ հատ կա պես կարևոր 
է «իշ խա նու թյան խո սույթ» և «խո սույ-
թի իշ խա նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյան վեր լու ծու թյու նը։ 
«Իշ խա նու թյան խո սույ թը» հա ղոր դակ-
ցա կան բո լոր ռե սուրս նե րի միա գու մարն 
է, որն իշ խա նու թյու նը կա րող է օգ տա-
գոր ծել հա նուն իր շա հե րի։ Այդ պրակ-
տի կան ակ նա ռու է ամ բող ջա տի րա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րում։ Սա կայն ժո-
ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն նե րում 
ևս  իշ խա նու թյուն նե րը յու րո վի օգ տա-
գոր ծում են տե ղե կատ վա կան տեխ նո-
լո գիա նե րը։ Զանգ վա ծա յին հա ղոր դակ-
ցու թյան մի ջոց ներն այն քան մեծ տեղ 
են զբա ղեց նում լսա րա նում, նրանց ար-
տադ րանքն այն քան բազ մա զան է դառ-
նում, որ միան շա նա կո րեն այն վե րահս-
կե լը դառ նում է անհ նար։ Եվ ահա հենց 
այդ ժա մա նակ զանգ վա ծա յին հա ղոր-
դակ ցու թյան նոր մի ջոց նե րը փոր ձում 
են իրենց խա ղը խա ղալ։ Ա վե լի ճիշտ, 
նրանց փո խա րեն դա անում է օ րա վոր 
աճող տե ղե կատ վա կան կեր պար նե րի 
հա մա կար գը։ Ծա գում է «խո սույ թի իշ-
խա նու թյու նը»՝ տե ղե կատ վա կան (վիր-
տո ւալ) տա րած քի իշ խա նու թյու նը սո-
ցիա լա կան տա րած քի նկատ մամբ։

«Իշ խա նու թյան խո սույ թը» դուրս է 
մղվում «խո սույ թի իշ խա նու թյան» կող-
մից, և չնա յած այդ կոնֆ լիկ տը հա ճախ 
նկա տե լի չէ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն գո-
յու թյուն ունի։ Ընդ որում, եթե «իշ խա-
նու թյան խո սույթ նե րը» ուղղ ված են 
սո ցիու մի փո խա կերպ մա նը՝ ի շահ քա-
ղա քա կան հա մա կար գի ամ րապնդ-
ման և ուժե ղաց ման, ապա «խո սույ թի 
իշ խա նու թյու նը» թույլ է տա լիս խո սել 
սո ցիու մի փո խա կերպ ման գոր ծըն թաց-

նե րի մա սին՝ ըստ զանգ վա ծա յին հա-
ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի կող մից 
ստեղծ ված իրա կա նու թյան կա նոն նե րի 
և օ րենք նե րի։ Ա զա տա կան և ժո ղովր-
դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն նե րում 
փոխ վում են զանգ ված նե րին կա ռա վա-
րե լու ձ ևերն ու մե թոդ նե րը։ Մարդ կանց 
հա յացք նե րի ու հա մոզ մունք նե րի վրա 
վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու հա մար 
իշ խա նու թյուն ներն օգտ վում են ոչ թե 
թե լադ րան քի ուղ ղա կի լծակ նե րից, այլ 
զանգ վա ծա յին ներշնչ ման մե խա նիզմ-
նե րից։ Դրան ցից մեկն էլ զանգ վա ծա-
յին մշա կույթն է։ Ու. Է կոն նկա տում է, 
որ կեր պար նե րը ունեն ներ գոր ծու թյան 
վիթ խա րի ուժ, և նրանց մի ջո ցով կա րե-
լի է մարդ կանց մեջ տա րա ծել այն պի-
սի հա մոզ մունք ներ ու գա ղա փար ներ, 
որոնք այլ պա րա գա նե րում կա րող էին 
կաս կած ներ հա րու ցել և չըն կալ վել։

Այս ամե նից հե տո օ րի նա կան հարց 
է ծա գում՝ կա րո՞ղ  ենք արդ յոք պնդել, 
թե տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան 
մարդն ավե լի ազատ ու ինք նա վար է 
կամ նվազ օ տար ված, քան արդ յու նա-
բե րա կան հա սա րա կու թյան մար դը, ինչ-
պես դա պնդում է Է. Թոֆ լե րը։ Հա զիվ 
թե ճիշտ է հար ցի նման ձ ևա կեր պու-
մը։ Չնա յած հարցն առա ջադր ված է, և 
հարկ է նրան հա րիր կեր պով պա տաս-
խա նել։ Ան շուշտ, տե ղե կատ վա կան հա-
սա րա կու թյան մարդն ավե լի ազատ է՝ 
նախևա ռաջ սո ցիա լա կան են թա տեքս-
տի նկատ մամբ սերտ կախ վա ծու թյու-
նից։ Սա կայն այն բա նի շնոր հիվ, որ 
ժա մա նա կա կից մար դը հակ ված է չա-
փա զանց նե լու «կեր պար նե րի սպառ-
ման», «կեն սաո ճի» ընտ րու թյան իր 
ազա տու թյու նը, նա վե րած վում է գա-
ղա փա րա խո սա կան, քա ղա քա կան ներ-
գոր ծու թյան, հա մա պար փակ մա նի պուլ-
յա ցիա յի պա սիվ օբ յեկ տի1։

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 13.09.2014
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ОСО БЕН НОС ТИ ОТ ЧУЖ ДЕНИЯ СЕ ТЕ ВО ГО ОБ ЩЕСТ ВА
 САР КИС КА РА ПЕ ТЯН

 На ци о наль ная Ака де мия На ук РА, 
Инс ти ту та фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, ас пи рант

 
В стат ье предс тав ле на проб ле ма по ли ти чес ко го от чуж де ния в ин фор ма ци он ном об щест

ве. В этой свя зи ана ли зи ру ет ся про цесс вир ту а ли за ции не толь ко эко но ми ки, но и по ли ти ки. 
По ка зы ва ет ся как по ли ти ка прев ра ща ет ся в « по ли ти ку об ра зов».В стат ье расс мат ри ва ет ся ме
ха низм та ко го прев ра ще ни я.

 

ALIENATING FEATURES OF THE NETWORK SOCIETY
SARGIS KARAPETYAN

The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 
Postgraduate student

The article presents the problem of political alienation in the information society. In this 
regard, not only the economic but also political process of virtualization is being analyzed. It 
displays how politics becomes a “policy of images.” The article discusses the mechanisms of such 
transformation.
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 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է ան ձի սո-
ցի ա լա կա նաց ման հիմ նա կան մե խա-
նիզմ նե րը և նշա նա կու թյու նը ան ձի 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման գոր-
ծըն թա ցում: Շեշ տադր վում է սո ցի ա-
լա կա նաց ման ար դյուն քում հա սա րա-
կու թյու նում նշա նա կա լից սո ցի ա լա կան 
նոր մե րի և ար ժեք նե րի տի րա պետ ման 
գա ղա փա րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ տու-
թյուն ներ՝ սո ցի ա լա կա նա ցում, սո ցի ա լա-
կան նոր մեր, նույ նա կա նա ցում, ադապ-
տա ցում, ան ձնա վո րա ցում, ին տեգ րում: 

Ան ձը ապ րում և գոր ծում է հա սա-
րա կու թյան մեջ: Սո ցի ա լա կա նա ցու մը 
ան ձի՝ տվյալ հա սա րա կու թյան մեջ ըն-
դուն ված սո ցի ա լա կան նոր մե րի, ար-
ժեք նե րի և գի տե լիք նե րի յու րաց ման 
գոր ծըն թաց է: Այն թույլ է տա լիս ան-
ձին հա մար վե լու տվյալ սո ցի ա լա կան 
խմ բի ան դամ և ներ կա յա նա լու որ պես 
այդ պի սին այլ սո ցի ա լա կան խմ բե րին: 
Սո ցի ա լա կա նաց ման՝ որ պես ան ձի ար-
ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման գոր ծըն-
թա ցի ուսում նա սի րու թյու նը ար դի ա կան 
է իր սո ցի ալ-հո գե բա նա կան նշա նա կու-
թյամբ. այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ճա նա չե լու և հա մա կար գե լու հա սա րա-
կայ նո րեն ըն դուն ված նոր մերն ու ար-

ժեք նե րը, հա մե մա տե լու և հա մադ րե լու 
դրանք հա մաշ խար հային ար ժեք նե-
րի հետ: Այս հիմ նախն դի րը դառ նում է 
էլ ավե լի հրա տապ ու բո վան դա կային 
ան ձի ար ժեք նե րի, ներ կա յումս հա ճախ 
հան դի պող, գլո բա լաց ման մի տում նե րի 
են թա տեքս տում: Ո ւս տի, ան ձի ար ժե հա-
մա կար գի ձևա վոր ման ըն թաց քում սո-
ցի ա լա կա նաց ման դե րի ու մե խա նիզմ-
նե րի ուսում նա սի րու թյու նը մե ծա պես 
կն պաս տի ազ գային ար ժե հա մա կար գի 
պահ պան մանն ու ը նդ գրկ մա նը հա մաշ-
խար հային ար ժեք նե րի շար քում: 

Ան ձն ը նդ գրկ վում է սո ցի ա լա կա-
նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ կյան քի ողջ 
ըն թաց քում, առանց որի նա չի կա րող 
ստանձ նել իր վրա որ ևէ հա սա րա կայ նո-
րեն կար ևոր վող սո ցի ա լա կան դեր: Ան-
ձի սո ցի ա լա կան կա յա ցու մը պայ մա նա-
վոր ված է թե՛ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
հետ նրա փոխ գոր ծո ղու թյան բնույ թից 
և թե՛ ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րից: 
Նրա ար տա հայ տու թյու նը պայ մա նա-
վոր վում է ան ձի սո ցի ա լա կան ձևա վոր-
ման բնույ թով՝ ի նկա տի առ նե լով տա-
րի քային առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Այս պի սով՝ ան ձի սո ցի ա լա կան կեր պա-
րը հան դես է գա լիս որ պես տվյալ հա-
սա րա կու թյու նում արժ ևոր վող հիմ նա-
րար բնու թագ րա կան և ար տա հայտ վում 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՆԱԻ ՐԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, դե կան,
 հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

ԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի դրա մա նի շե րի 

թո ղարկ ման մաս նա գետ

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ԱՆ ձԻ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ



88

է տվյալ սո ցի ա լա կան խմ բի հետ ան ձի 
նույ նա կա նաց ման աս տի ճա նով:

 Սո ցի ա լա կա նաց ման բո վան դա կու-
թյունը բնո րոշ վում է հա սա րա կու թյու-
նում նշա նա կա լից սո ցի ա լա կան նոր մե րի 
և ար ժեք նե րի տի րա պետ մամբ: Չնա յած 
հա սա րա կու թյու նում ան ձի ներգ րավ մա-
նը միտ ված սո ցի ա լա կա նաց ման ուղղ-
վա ծու թյա նը՝ այն նպա տա կաուղղ ված 
է նաև ան ձի ինք նա ռե ա լի զաց մանն ու 
կա յաց մա նը, այլ խոս քե րով՝ ան ձնային 
դրա կան հատ կա նիշ նե րի զար գաց մա նը: 

Ա.Վ.Պետ րովս կին առանձ նաց նում է 
սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց քում ան ձի 
զար գաց ման երեք փուլ. ադապ տա ցու-
մը, ան ձնա վո րա ցու մը և ին տեգ րու մը [4, 
11]: Ա ռա ջին՝ ադապ տա ցի ոն փու լը, հա-
մընկ նում է ման կու թյան հետ, երբ ան ձը 
յու րաց նում է իրեն շր ջա պա տող մարդ-
կանց սո ցի ա լա կան փոր ձը և հան դի սա-
նում է դաս տի ա րա կու թյան և կր թու թյան 
օբյեկտ: Ե րկ րորդ փու լում կար ևոր վում 
է նախ կի նում յու րաց րած ար ժեք նե րի 
և նոր մե րի ան ձի վե րար տադ րու թյան 
կա րո ղու թյու նը: Դրանք ան ձը ջա նում է 
վե րար տադ րել ոչ մի այն իրենց սո վո րա-
կան ձևով, այլև փոր ձում է ներ կա յաց նել 
յու րո վի և տալ եր ևույթ նե րի սե փա կան 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը: Ա նձ նա վո րաց-
ման այս փու լը առա վել վառ է ար տա-
հայտ վում դե ռա հա սու թյան շր ջա նում, 
երբ ան ձի գոր ծու նե ու թյու նը դառ նում 
է ինք նա ներ կա յաց ման և ինք նա հաս-
տատ ման մի ջոց: Ին տեգր ման փու լը 
հան դես է գա լիս հա սա րա կու թյան հետ 
ան ձի գո յատև ման հա մա չա փու թյամբ 
և ներ դաշ նա կու թյամբ: Որ քա նով ան-
ձը իրեն գի տակ ցում է հա սա րա կու թյան 
լի ի րավ ան դամ, ըն դու նում և կի սում է 
հա սա րա կա կան նոր մերն ու ար ժեք նե րը, 
այն քա նով նա հա մար վում է սո ցի ա լա-
կա նաց ված և հա սա րա կայ նո րեն կա յա-
ցած ան ձնա վո րու թյուն: 

Սո ցի ա լա կա նաց ման ար դյուն քում 
ձևա վոր վում են ան ձի այն պի սի հատ-
կա նիշ ներ, որոնք վկա յում են տվյալ 
սո ցի ա լա կան խմ բին նրա պատ կա նե-

լի ու թյան մա սին: Ան ձը իր կյան քի ողջ 
ըն թաց քում շա րու նա կում է հան դես գալ 
սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի թե՛ 
օբյեկ տի և թե՛ սուբյեկ տի կար գա վի-
ճա կում: Այս պի սով՝ սո ցի ա լի զա ցի այի 
օբյեկտ հան դի սա ցող ան ձը աս տի ճա-
նա բար վեր է ած վում հա սա րա կու թյան 
այլ ան դամ նե րի նկատ մամբ սուբյեկ տի, 
և ինքն է ը նդ գրկ վում հա սա րա կա կան 
ար ժեք նե րի փո խանց ման գոր ծըն թա ցի 
մեջ: Այդ գոր ծըն թա ցի ըն թաց քը պայ-
մա նա վոր վում է մի շարք գոր ծոն նե-
րով: Ա. Վ. Մուդ րի կը առանձ նաց նում է 
սո ցի ա լա կա նաց ման չորս գոր ծոն նե րի 
խմ բեր [9]: Հե ղի նա կը մե գա գոր ծոն նե-
րի շար քում է դա սում հա մաշ խար հային 
գոր ծըն թաց նե րը, որոնք այս կամ այն 
չա փով ազ դե ցու թյուն են գոր ծում բո-
լոր մարդ կանց սո ցի ա լա կա նաց ման 
վրա: Հա ջորդ խում բը ներ կա յաց նում 
են մակ րո գոր ծոն նե րը. դրանք են պե-
տու թյու նը, էթ նո սը, հա սա րա կու թյու նը, 
որոնք ներ գոր ծում են գե րա զան ցա պես 
տվյալ երկ րում ապ րող ան ձանց սո ցի-
ա լա կանաց ման վրա: Գոր ծո նե րի մեկ 
այլ մա կար դակ՝ մե զո գոր ծոն նե րը, ներ-
կա յա նում են տվյալ երկ րում ան ձանց 
աշ խար հագ րո րեն հա մա տեղ ապ րե լու 
կամ մի ա սին հա ղոր դակց վե լու պա րա-
գա յում: Դրանք են քա ղա քը, գյու ղը, հա-
մայն քը, հե ռուս տա տե սու թյու նը, տե ղե-
կատ վա կան այլ հա մա կար գե ր և այլն: 
Եվ վեր ջա պես, միկ րո գոր ծոն նե րը ան ձի 
վրա ան մի ջա պես ներ գոր ծու թյուն ունե-
ցող գոր ծոն ներն են, ինչ պի սիք են ըն-
տա նի քի, հա սա կա կից նե րի և շր ջա պա-
տի հետ շփու մը, դաս տի ա րակ չա կան և 
կր թա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ-
պես նաև հա սա րա կա կան, կրո նա կան և 
այլ նմա նա տիպ կազ մա կեր պու թյուն նե ր: 

Ամ փո փե լով սո ցի ա լա կա նաց-
ման տե սա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝ 
Ա.  Վ.  Մուդ  րի կը առանձ նաց նում է այդ 
եր ևույ թի սո ցի ո լո գի ա կան հաս կա ցու-
մը [9]: Ը ստ դրա՝ սո ցի ա լա կա նա ցու մը 
հան դես է գա լիս եր կու՝ առաջ նային և 
երկ րոր դային սո ցի ա լա կա նաց ման մա-
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կար դակ նե րով: Ա ռա ջի նի տակ հաս կաց-
վում է փոքր խմ բե րում մի ջանձ նային 
հա ղոր դակ ցու մը, ինչ պի սիք են ըն տա-
նի քը, հա սա կա կից նե րի, այլ մտե րիմ-
նե րի, ուսու ցիչ նե րի և այ լոց խմ բե րը: 
Ե րկ րոր դային սո ցի ա լա կա նա ցու մը տե-
ղի է ունե նում սո ցի ա լա կան մեծ խմ բե-
րի և ինս տի տուտ նե րի մա կար դա կում: 
Դրանք են ֆոր մալ կազ մա կեր պու թյուն-
նե րը, կրթա կան, զին վո րա կան ու պե-
տա կան այլ հաս տա տու թյուն նե ր և այլն: 

Ամ բող ջա կա նաց նե լու հա մար ան ձի 
սո ցի ա լա կա նաց ման տե սա կան հայե-
ցա կե տե րը հարկ է կանգ առ նել նաև 
եր ևույ թի մե խա նիզմ նե րի վրա: Ժա-
մա նա կա կից սո ցի ալ-հո գե բա նա կան 
և սո ցի ո լո գի ա կան գրա կա նու թյան 
մեջ առանձ նաց վում են սո ցի ա լա կա-
նաց ման մե խա նիզմ նե րի եր կու խո շոր 
խմ բեր՝ սո ցի ալ-հո գե բա նա կան և սո-
ցի ալ-ման կա վար ժա կան մե խա նիզմ-
ներ [8]: Ա ռա ջին խմ բին է պատ կա նում 
իմփ րի թին գը՝ տպա վո րու մը, որը են-
թա գի տակ ցա կան մա կար դա կի վրա 
կեն սա կա նո րեն կար ևոր վող օբյեկտ-
նե րի տպա վո րումն է: Ա ռանձ նաց վում է 
նաև որ ևէ օ րի նա կի կամ օբյեկ տի, ը նդ-
հա նուր առ մամբ, սո ցի ա լա կան փոր-
ձի նմա նա կու մը և նույ նա կա նա ցու մը 
[3]: Վեր ջինս հաս կաց վում է որ պես այլ 
ան ձի կամ խմ բի հետ տվյալ ան ձի նույ-
նա ցու մը: Վե րը նշ ված մե խա նիզմ նե րի 
գոր ծառ նու թյան ըն թաց քում և ար դյուն-
քում ան ձը հայտն վում է ռեֆ լեք սի այի՝ 
որ պես սո ցի ա լա կա նաց ման մեկ այլ 
մե խա նիզ մի կա ցու թյան մեջ: Նա գնա-
հա տում է սո ցի ա լա կան տար բեր ինս-
տի տուտ նե րին, ըն տա նի քին և իր սո ցի-
ու մին բնո րոշ ար ժեք նե րը, ըն դու նում 
կամ մեր ժում է դրան ցից մի քա նի սը: 
Ար դյուն քում ան ձն ը նտ րում է իր հա մար 
կար ևո րու թյուն ներ կա յաց նող ար ժեք-
նե րի մի հա մա լիր, հա մա պա տաս խան 
որի ներ կա յա նում է հա սա րա կու թյա նը: 
Դրա շնոր հիվ ան ձը այս կամ այն չա-
փով ը նդ գրկ վում է սո ցի ա լա կա նաց-
ման գոր ծըն թաց նե րի մեջ և ներ կա յա-

նում տվյալ հա սա րա կու թյան մի մաս:
Ինչ պես հայտ նի է, գո յու թյուն ու նեն 

ինք նա պաշտ պա նա կան բազ մա թիվ մե-
խա նիզմ ներ, որոնք սո վո րա բար կի րա-
ռում են «նոր մալ» մար դիկ: Ա. Ֆրոյ դը 
առանձ նաց նում է հե տև յալ պաշտ պա նա-
կան մե խա նիզմ նե րը՝ ար տամ ղում, ռեգ րե-
սիա (հո գե բա նա կան նա հանջ), ռե ակ տիվ 
կազ մա վո րում, մե կու սա ցում, պրո եկ ցիա, 
ինտ րո եկ ցիա, սուբ լի մա ցիա, ռա ցի ո նա լի-
զա ցիա, իդե ա լի զա ցիա և այլն [17]: 

Սո ցի ա լա կա նաց ման սո ցի ալ-ման կա-
վար ժա կան մե խա նիզմ նե րից նշա նա կա-
լի են ավան դա կան, ինս տի տու ցի ո նալ և 
մի ջանձ նային մե խա նիզմ նե րը [7]: 

Ա վան դա կան մե խա նիզ մի գոր ծառ-
նու թյու նը հան դես է գա լիս ըն տա նի քի 
և ան մի ջա կան շր ջա պատի կող մից ըն-
դուն ված վար քի նոր մե րի, սթե րե ո տի-
պե րի յու րաց ման ար դյուն քում: Դա ձևա-
վո րում է ան ձի սո վո րու թային գի տե լի քի 
հա մա կար գը, որին ան ձը՝  կախ ված այն 
բա նից, թե ինչ քա նով է հա մա րում այդ 
շր ջա պա տը հա րա զատ և ըն դու նե լի, 
այդ քա նով ձգ տում է նրան հետ ևելու:

 Սո ցի ա լա կա նաց ման ինս տի տու ցի-
ո նալ մե խա նիզ մը գոր ծում է հա սա-
րա կա կան ինս տի տուտ նե րի և տար բեր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ան ձի փոխ-
գոր ծո ղու թյան ար դյուն քում: Այդ ինս-
տի տուտ նե րի մի ջո ցով նա կու տա կում է 
սո ցի ա լա պես կար ևոր վող սո ցի ա լա կան 
նոր մե րի ու հա սա րա կու թյան ար ժեք նե րի 
մա սին գի տե լի քը: Սո ցի ա լա կա նաց ման 
ևս կար ևոր մե խա նիզմ են մի ջանձ նային 
փոխ գոր ծո ղու թյան ձևե րը, որոնք առա-
վել ցայ տուն են ար տա հայտ վում սո ցի ա-
լա պես և ան ձնա պես նշա նա կու թյուն ներ-
կա յաց նող շփում նե րում:

Ժ. Պի ա ժեն սկիզբ է դրել մի շարք 
ուսում նա սի րու թյուն նե րի, որոնք ան-
դրա դառ նում են էթ նիկ ինք նու թյան 
խն դիր նե րի գի տակց մա նը երե խա նե րի 
մոտ [12]: Նա առանձ նաց րել է երեք տա-
րի քային փուլ, որոնց ար դյուն քում երե-
խայի մոտ ձևա վոր վում է էթ նիկ նույ նա-
կա նաց ման գի տակ ցու մը: 
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Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք հե ղի-
նակ ներ ան դրա դարձել են ոչ մի այն էթ-
նիկ ինք նու թյան զար գաց ման խնդիր նե-
րին, այլև առաջ են քա շել էթ նի կու թյան 
դրս ևոր ման նոր մի ա վոր՝ էթ նիկ հատ-
կա նիշ նե րի կա յու նու թյան կամ կոնս-
տան տի բա ղադ րի չը: Կ. Օ կամ պոն [10; 
16], Մ. Բեր նա լը [1] և Պ. Նայ թը, որոնք 
շա րու նա կե ցին Ժ. Պի ա ժե ի կոգ նի տիվ 
զար գաց ման տե սու թյու նը, կար ծիք են 
հայտ նել, որ դե ռա հա սու թյան շր ջա-
նում էթ նիկ կոնս տանտ նե րի ի հայտ 
գա լը հու շում է թե՛ էթ նիկ ինք նու թյան 
ձևա վոր ման և թե՛ հիմ նա կան սո ցի ալ-
հո գե բա նա կան բնու թագ րա կան նե րի 
գի տակց ման մա սին: Այդ հե ղի նակ նե-
րի հե տա զո տու թյուն նե րը, այս պի սով, 
լու սա բա նե ցին երեք հիմ նա կան կոնս-
տանտ նե րի ժա մա նա կագ րա կան ձևա-
վոր ման փու լե րը՝ սե ռա կան կա յուն 
բնու թագ րա կան նե րի գի տակ ցու մից (2-
2,5 տա րե կան հա սա կում) մինչև ռա սա-
յա կան (8-9 տա րե կան) և էթ նիկ կոնս-
տանտ նե րի (12-13 տա րե կա նից ոչ շուտ) 
գի տակ ցու մը: 

Տար բեր գի տու թյուն նե րի հայե ցա կե-
տից սո ցի ա լա կա նա ցու մը կա րող է հաս-
կաց վել տար բեր կերպ՝ կախ ված տվյալ 
գի տու թյան առջև դր ված նպա տակ նե-
րից: Օ րի նակ, Ի. Վ. Կո ժա նո վը ներ կա-
յաց նում է մի շարք հա րա կից գի տու-
թյուն նե րի դիր քո րո շում նե րը եր ևույ թի 
նկատ մամբ [5]: Սո ցի ո լո գի ան այն դի-
տում է տվյալ մի ջա վայ րի դի տա կե տից՝ 
այն պայ ման նե րի և գոր ծոն նե րի, որոնք 
պայ մա նա վո րում են սո ցի ա լա պես կոմ-
պե տենտ ան ձի ձևա վո րու մը: Մար դա-
բա նա կան հե տա զո տու թյու ննե րում կար-
ևոր վում է մշա կույ թի ազ դե ցու թյու նը 
ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման վրա, որի ար-
դյունքն է ադապ տաց ման շնոր հիվ ան-
ձի կող մից սո ցի ոմ շա կու թային տար րե րի 
փո խան ցու մը մի ջա վայ րին: Սո ցի ա լա-
կան հո գե բա նու թյան հայե ցա կե տից սո-
ցի ա լա կա նա ցու մը ներ կա յա նում է ան ձի՝ 
իրեն շր ջա պա տող մարդ կանց հետ փոխ-
գոր ծո ղու թյան գոր ծըն թաց, որի շնոր հիվ 

ան ձը սո ցի ա լա պես զար գա նում և ձեռք է 
բե րում նոր գի տե լիք ներ:

Ուս տի, սո ցի ա լա կա նաց ման սահ-
մա նում նե րը նույն պես կա րող են տար-
բեր վել՝ բնո րո շե լով տվյալ գի տու թյան 
խն դիր ներն ու նպա տակ նե րը: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով բե րենք եր ևույ թի հա մե մա-
տա բար ը նդ հա նուր, հան րա գի տա րա-
նային որոշ ձևա կեր պում ներ: Սո ցի ա լա-
կա նա ցու մը գոր ծըն թաց է, որի շնոր հիվ 
ան ձը յու րաց նում է գի տե լիք նե րի, նոր-
մե րի և ար ժեք նե րի որո շա կի հա մա-
կար գ, ին չը թույլ է տա լի իրեն հան դես 
գալ հա սա րա կու թյան լի ի րավ ան դամ [15]: 

 Մեկ այլ ձևա կերպ ման հա մա ձայն՝ 
սո ցի ա լա կա նա ցումն այն հա սա րա կու-
թյան պատ մա-մ շա կու թային փոր ձի 
յու րաց ման և վե րար տադ րու թյան գոր-
ծըն թաց է, որին տվյալ ան ձը պատ կա-
նում է [13]:  Կա րե լի է շա րու նա կել 
սո ցի ա լա կա նաց ման զա նա զան ձևա-
կեր պում նե րի շա րադ րան քը, սա կայն 
բո լոր սահ մա նում նե րում կտես նենք հա-
սա րա կու թյան հետ փոխ գոր ծո ղու թյան 
և այդ հա սա րա կու թյու նում ներ կա յաց-
ման ան ձի բնու թա գի րը: 

Սո ցի ա լա կա նաց ման ը նդ հա նուր 
գոր ծըն թաց նե րի մեջ ան հրա ժեշտ է նշել 
էթ նոմ շա կու թային սո ցի ա լա կա նաց ման 
կար ևո րու թյու նը, որը տե ղի է ունե նում 
էթ նիկ խմ բի հետ ան ձի փոխ գոր ծո ղու-
թյան ըն թաց քում [6; 5]: Հե ղի նա կը [5], 
ամ փո փե լով եր ևույ թի սահ ման ման և 
ուսում նա սիր ման տար բեր գի տու թյուն-
նե րի ձեռք բե րում նե րը, հս տակ տա րան-
ջա տում է էթ նիկ, մշա կու թային և էթ-
նոմ շա կութային սո ցի ա լա կա նաց ման 
եզ րույթ նե րը: Ա ռա ջի նի տակ նա հաս-
կա նում է ան ձի ներգ րա վու մը սե փա-
կան էթ նիկ խմ բի մշա կույ թին, երբ տե ղի 
է ունե նում ին կուլ տու րա ցի այի գոր ծըն-
թա ցը, այ սինքն՝ տվյալ էթ նո սի մշա-
կույ թի յու րա ցու մը: Էթ նիկ սո ցի ա լա կա-
նաց ման ըն թաց քում ան ձը յու րաց նում է 
ազ գային ավան դույթ նե րը, վար քա գիծն 
ու աշ խար հա յաց քը: Ար դյուն քում տե ղի է 
ունե նում տվյալ էթ նո սի հետ ան ձի նույ-
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նա ցումն ու այլ էթ նոս նե րից նրա տար-
բե րա կու մը: 

Մ շա կու թային սո ցի ա լա կա նա ցու-
մը Կո ժա նո վը բնո րո շում է որ պես ան ձի 
հետ հա սա րա կու թյան մշա կու թային ար-
ժեք նե րի փո խանց ման գոր ծըն թաց, ին չի 
ար դյուն քում ան ձը ունակ է պատ շաճ նե-
րա կա յա նա լու մշա կու թային տվյալ մի-
ջա վայ րում: Ի սկ էթ նոմ շա կու թային սո ցի-
ա լա կա նա ցումն իր մեջ է նե րա ռում վե րը 
նշ ված եր կու բնո րո շում նե րի հատ կան-
շա կան կող մե րը: Այն փոխ կա պակց ված 
է ան ձի էթ նի կու թյան դրս ևո րում նե րի 
հետ և պա հան ջում է խո ր ուսում նա սի-
րու թյուն: Եր ևույ թի այս հայե ցա կե տը 
ան հրա ժեշտ է քն նել որո շա կի էթ նոմ շա-
կու թային մի ջա վայ րի սահ ման նե րում՝ 
բա ցա հայ տե լու այդ մի ջա վայ րում ան ձի 
սո ցի ա լա պես կա յաց ման և գոր ծու նե ու-
թյան ման րա մաս նե րը: Այն ան հրա ժեշ-
տա բար փոխ կա պակց ված է լի նում ան ձի 
կր թա կան ձեռք բե րում նե րի հետ, որոնք 
ներ են առ նում ազ գային ար ժեք նե րի և 
սո վո րույթ նե րի ողջ հա մա լի րը:

Ան ձի դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում 
ազ գայի նի կար ևո րու թյան մա սին ար տա-
հայտ վել է դեռ Կ. Դ. Ու շինս կին [14], որը 
շեշ տել է ան ձի ազ գային ինք նա տի պու-
թյան մի ջո ցով հա մաշ խար հային հան րու-
թյա նը ներ կա յաց ման փաս տը և ազ գայի-
նի խո ր ար մատ նե րի իրո ղու թյու նը: Դրա 
հետ մեկ տեղ ան հրա ժեշտ է ուշադ րու-
թյու նը հրա վի րել էթ նոմ շա կու թային սո-
ցի ա լա կա նաց ման կար ևոր մի սկզ բուն քի 
վրա. այն է, որ էթ նի կա կան սո ցի ա լա-
կա նա ցու մը, այ սինքն՝ սե փա կան էթ նիկ 
խմ բի ազ գային մշա կույ թի և ար ժեք նե րի 
յու րա ցու մը, ան վե րա պա հո րեն ուղեկց-
վում է հա մաշ խար հային մշա կու թային 
ար ժեք նե րի յու րաց ման հետ և ը նդ գրկ-
վում է հա մաշ խար հային մշա կու թային 
սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մեջ: Մ. 
Ի. Բաիշ ևան և Ռ. Ա. Գո լի կո վան կար ծիք 
են ներ կա յաց րել, որ սո ցի ա լա կա նաց-
ման ազ գային և հա մաշ խար հային մի ա-
վոր նե րը ոչ թե հա ջոր դում են մի մյանց, 
այլ առա ջի նը ներ է առն վում երկ րոր դի 

մեջ՝ որ պես մա սը ամ բող ջի [2]:  
Ել նե լով վե րը ներ կա յաց ված տե սա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րից՝ կա րե լի է փաս տել 
էթ նոմ շա կու թային սո ցի ա լա կա նաց ման 
բարդ, եր կա րատև մի գոր ծըն թաց լի նե-
լու մա սին, որն, ար տա հայտ վե լով յու-
րային էթ նիկ խմ բում ան ձի ը նդ գրկ վե լու 
մի ջո ցով, ան շուշտ, ներ է առն վում հա-
մա մարդ կային ար ժեք նե րի յու րաց ման 
գոր ծըն թա ցի մեջ: Այդ պրո ցե սը կա րող 
է նշա նա վոր վել նե րէթ նիկ և մի ջէթ նիկ 
սո ցի ա լա կա նաց ման հա մա լի րի տես քով: 
Այս առու մով առանձ նահ ատուկ տեղ են 
զբա ղեց նում ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման 
ըն թաց քում ձևա վոր վող էթ նի կու թյան 
կա յուն հատ կա նիշ նե րը: Նրանց պահ-
պան ման գոր ծում մեծ դեր են խա ղում 
սո ցի ա լա կա նաց ման ինս տի տու ցի ո նալ 
մե խա նիզմ նե րը, որոնք ուղղոր դում և 
պե տա կա նո րեն կար գա վո րում են այդ-
պի սի կա յուն հատ կա նիշ նե րի յու րա ցու մը 
հա սա րա կու թյան կող մից: 

Էթ նո մետ սո ցի ա լա կա նաց ման ըն-
թաց քում, մաս նա վո րա պես կր թա կան 
ոլոր տում իրա կա նաց վող, ան ձը ոչ 
միայն յու րաց նում է սո ցի ա լա կան փոր-
ձի հա մաշ խար հային տար րե րը, այլև 
արժևո րում է սե փա կան էթ նիկ խմ-
բին իր պատ կա նե լու թյու նը: Այդ գոր-
ծըն թա ցում ար տա ցոլ վում են նաև մի-
ջանձ նային փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի և 
ավան դա պես սերն դեսե րունդ փո խանց-
վող սո ցի ա լա կան փոր ձի շնոր հիվ կու-
տակ ված գի տե լիք նե րը: Այս պի սով՝ 
էթ նի կա պես պայ մա նա վոր ված սո ցի ա-
լա կան ար ժեք ներն ու նոր մե րը, որոնք 
սո ցի ա լա կա նաց ման հա մա պա տաս խան 
մե խա նիզմ նե րի շնոր հիվ փո խանց վում 
են ան ձին, աս տի ճա նա բար դառ նում են 
ան ձի սո ցի ալ-հո գե բա նա կան բնու թագ-
րա կան նե րի մի մա սը: Եվ այդ գոր ծըն-
թա ցում կար ևոր դեր է խա ղում ան ձի 
կոն ֆե սի ո նալ ինք նու թյան գոր ծա ռույ-
թը, որն էթ նո մետ սո ցի ա լա կա նաց ման 
վճռո րոշ գոր ծոն նե րից է: 

Ան ձի էթ նո մետ սո ցի ա լա կա նաց-
ման կոնստ րուկ տիվ դրս ևո րում նե րի 
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ձևա վո րու մը նրա կա ռուց ված քային և 
գոր ծա ռու թային տար րե րի ամ բող ջա-
կա նու թյան ար դյունք է: Այ սինքն՝ սո ցի-
ա լա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րից որևէ 
մե կը, առան ձին վերց րած, չի կա րող 
պայ մա նա վո րել ան ձի էթ նի կու թյան ամ-
բող ջա կան ար ժե հա մա կար գը: 

Այս պի սով՝ կա րող ենք փաս տել, որ 
ան ձի էթ նիկ ինք նու թյան էթ նո մետ սո-
ցի ա լա կա նաց ման գոր ծում առա վե լա-
պես կար ևոր վում է սո ցի ա լա կա նաց ման 
կր թա կան ինս տի տու տը, որի նպա տա-
կաուղղ ված գոր ծու նե ու թյու նը խթա նում 
է էթ նո մետ ար ժե հա մա կար գի ձևա-
վո րու մը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րը կա րող են կի րառ վել ան ձանց և 

սո ցի ա լա կան խմ բե րի վար քի կան խա-
տես ման և նրա բա ցա սա կան նե րու ժի 
մար ման գոր ծըն թա ցում, տա րէթ նիկ 
սո ցի ա լա կա նաց ման բա ցա սա կան դրս-
ևո րում նե րի կանխ ման, ինչ պես նաև 
նրանց հետ տար վող հո գե թե րապև տիկ 
և հո գեշտ կող աշ խա տանք նե րի ըն թաց-
քում, ուսում նա կան գոր ծըն թա ցում հիմ-
նախնդ րի լուծ ման ուղի նե րի վե րա բե-
րյալ (դպ րոց նե րում « Հայոց եկե ղե ցու 
պատ մու թյուն», « Հայոց պատ մու թյուն», 
« Հա սա րա կա գի տու թյուն», « Հայ գրա կա-
նու թյուն» և այլ առար կա յա կան, թե մա-
տիկ մեկ նա բա նու թյուն նե րի շնոր հիվ):

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 27.08.2014
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 Հոդ վա ծում ձևա կերպ ված է հո գե-
բա նա կան ան վտան գու թյան հաս կա-
ցու թյու նը, որը դի տարկ վում է որ պես 
պատ րաստ վա ծու թյուն: Բա ցա հայտ ված 
են բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու-
թյան հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը և ուսում նա կան գոր-
ծու նե ու թյան մեջ աշ խա տու նա կու թյան 
փո փո խու թյուն նե րը: Հիմ նա վոր վում է 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան ապա-
հով ման դե րը՝ որ պես ուսում նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
պայ ման, և առա ջարկ վում է հա մա պա-
տաս խան ծրա գիր:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ար տա կարգ իրա վի ճակ, 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյուն, հո-
գե կան առող ջու թյուն, հար մա րում, սո-
ցի ա լա կա նա ցում, հետվ նաս ված քային 
սթ րես, հո գե բա նա կան նո րա գո յա ցու-
թյուն ներ:

 Հա մաշ խար հային սո ցի ալ–տն տե սա-
կան, քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի մի-
տում նե րը կան խա տե սում են բազ մա թիվ 
վտանգ ներ ու սպառ նա լիք ներ, կյան քի 
ան հար մա րու թյուն ներ: Այդ է վկա յում 
նաև այն փաս տը, որ վեր ջերս բազ մա-
թիվ երկր նե րում տե ղի ունե ցած բնա կան 
և մար դա ծին աղետ նե րի, սո ցի ա լա կան 
ճգ նա ժա մե րի պատ ճա ռով առան ձին 
տա րա ծաշր ջան նե րում ստեղծ վել էին 
կյան քի հա մար ան բա րեն պաստ պայ-
ման ներ (Ճա պո նի ա–Ֆո կու սի մա, ԱՄՆ–
Նոր Օռ լե ան, Սի րի ա, Եգիպ տոս և այլն): 
Փո փո խու թյու ննե րի այդ պի սի հա մայ նա-

պատ կե րի վրա հա ճախ առա ջա նում են 
տն տե սա կան դժ վա րու թյուն ներ, ար տա-
գաղ թի, աղ քա տու թյան, գոր ծազր կու-
թյան, սո վի զանգ վա ծային եր ևույթ ներ և 
այլն: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ այդ պի սի պայ ման նե րը հա մար վում 
են ար տա կարգ, ճգ նա ժա մային, քան զի 
դրանք իրենց զար գաց ման մի տում նե-
րով, մարդ կանց կյան քի ան վտան գու-
թյան ապա հով ման հա մար գո յու թյուն 
ունե ցող դե ֆի ցիտ նե րով (ս ղա ճե րով) 
հղի են ամե նա տար բեր ան կան խա տե-
սե լի, վտան գա վոր զար գա ցում նե րի 
սպառ նա լիք նե րով, հա վա նա կան նյու-
թա կան ու մարդ կային կո րուստ նե րով 
[2, 9, 10]: 

Ար տա կարգ, ճգ նա ժա մային իրա վի-
ճակ նե րի ար դյուն քում հետզ հե տե զար-
գա ցող լար վա ծու թյան, հա մա տա րած 
սղա ճե րի պատ ճա ռով, որ պես օրի նա-
չա փու թյուն, առա ջին հեր թին տու ժում 
են երե խա ներն ու սո վո րող նե րը: Դա 
պատ ճա ռա բան ված է այն հան գա ման-
քով, որ հա սա րա կու թյան մեջ ան վտան-
գու թյան ու ինք նու րույ նու թյան առու մով 
ամե նա խո ցե լի խմ բե րը հենց երե խա-
ներն ու հաշ ման դամ նե րը, ծե րերն ու 
հի վանդ մար դիկ են: Այս տե սան կյու նից՝ 
նմա նա տիպ պայ ման նե րում խիստ ար-
դի ա կան է դառ նում հատ կա պես խո ցե-
լի խումբ կազ մող մարդ կանց հո գե բա-
նա կան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
հիմ նախն դի րը: Խնդ րի կար ևո րու թյու նը 
մե ծա նում է նաև նրա նով, որ վեր ջին 
տաս նա մյակ նե րում հան գա մանք նե րի 
բե րու մով ՀՀ բնակ չու թյու նը հայտն վեց 

ՄԵԼՍ ՄԿՐ ՏՈՒ ՄՅԱՆ
 Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 

հա մալ սա րա նի կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի 
հո գե բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, 

հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

 ԲԱ ՑԱ ՍԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾՈՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՍՈ ՎՈ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ՀՈԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
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կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար առանձ-
նա հա տուկ պայ ման նե րում, որոն ցից 
ան հա մե մատ տու ժում են սո ցի ա լա կան 
ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում ապ րող 
երե խա նե րը (հատ կա պես հաշ ման դամ 
ու հա տուկ կա րիք ներ ունե ցող երե խա-
նե րը): Հատ կա պես քա ղա քաբ նակ երե-
խա նե րի կյան քում հայտն վե ցին վտանգ-
ներ, սպառ նա լիք ներ, որոնք նախ կի նում 
գրե թե չկային [1, 4, 5]: Դրանց ցան կը 
շատ բազ մա զան է (ե րե խա նե րի առ-
ևանգ ման, նրանց նկատ մամբ տար բեր 
ոտնձ գու թյուն նե րի, ահա բեկ չա կան գոր-
ծո ղու թյուն նե րի, բռ նա բա րու թյուն նե րի, 
թրա ֆի քին գի, երե խա նե րին ու երի տա-
սարդ նե րին կրո նա կան սեկ ցի ա նե րի մեջ 
ներգ րա վե լու, թմ րա նյու թե րից կախ վա-
ծու թյան մեջ պա հե լու և այլ վտանգ ներ): 
Քա ղա քաբ նակ ըն տա նիք նե րի առան ձին 
երե խա նե րի ծնո ղա կան վե րահս կո ղու-
թյու նից դուրս մնա լու հան գա ման քը 
նպաս տում է, որ երե խա նե րը հայտն վեն 
ման կատ նե րում, հա տուկ կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ 
կամ էլ փո ղո ցում: Դրան նպաս տում 
է նաև այն հան գա ման քը, որ վեր ջերս 
թու լա ցել են դպ րո ցի դաս տի ա րա կիչ 
գոր ծա ռույթն ու դրա բո վան դա կու թյու նը: 

Ն կատ վում է նաև մի ուրիշ ծայ րա-
հե ղու թյուն, երբ ծնող նե րը, իրենց երե-
խա նե րի մեջ հրա շա ման կի կի հայտ-
նա բեր ման մո լուց քով չա փից ավե լի 
ծան րա բեռ նե լով, նրանց զր կում են լի-
ար ժեք ման կու թյու նից, տա րի քին հա-
մա պա տաս խան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
բա վա րար մամբ ապ րե լու հնա րա վո-
րու թյու նից (հա ճախ հաշ վի չառ նե լով 
երե խա նե րի տա րի քային, ֆի զի կա կան, 
մտա վոր հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ նրանց 
ընդ գր կում են մար զա կան սեկ ցի ա ներ, 
երաժշ տա կան ու ար վես տի այլ բնա-
գա վառ նե ր ներ կա յաց նող դպ րոց ներ, 
վճա րո վի ուսուց ման տար բեր ծա ռա յու-
թյուն ներ և այլն): Դրանց վտան գա վո-
րու թյու նը, թերևս, այն է, որ երե խա նե րը, 
ժա մա նա կից շուտ ընդ գրկ վե լով իրենց 
հա մար չա փա զանց մեծ ծան րա բեռն-

վա ծու թյան մեջ, ունե նում են նյար դային 
հա մա կար գի գոր ծա ռու թային հնա րա-
վո րու թյուն նե րի հա մա չափ զար գաց-
ման, ան հրա ժեշտ բնա կան շար ժում-
նե րի ու դրանց հա մա գոր ծակ ցու թյան 
(կոր դի նա ցի ա) զար գաց ման, կեն սա-
կան կար ևո րու թյուն ունե ցող օր գան նե-
րի նոր մալ զար գաց ման և այլ դժ վա րու-
թյուն ներ: Դրանք երե խա նե րի հո գե կան 
և ոլոր տում ստեղ ծում են նո րա գո յա-
ցու թյուն նե րի հա մա լիր տե ղա շար ժեր, 
որոնք ընդ հա նուր և հո գե կան առող ջու-
թյան բնու թագ րե րը ներ կա յաց նող լա-
վա գույն ցու ցա նիշ նե րը չեն: Բա ցի այդ՝ 
հե տա գա յում այդ պի սի երե խա նե րը պա-
տա նե կան, դե ռա հա սու թյան տա րի նե-
րին ունե նում են սո ցի ա լա կա նաց ման, 
ուսում նա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան 
հաղ թա հար ման բա վա կա նին լուրջ 
դժվա րու թյուն ներ [5, 7]: 

Ա ռանձ նա հա տուկ դժ վա րու թյուն ներ 
կան նաև ՀՀ սահ մա նա մերձ տա րա-
ծաշր ջան նե րի դպ րոց նե րում: Ամե նօ րյա 
կրա կոց նե րի, զո հե րի հա վա նա կա նու-
թյան և բազ մա թիվ այլ բա ցա սա կան 
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով 
սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում առ-
կա են մշ տա կան վա խի, լար վա ծու թյան 
մթ նո լորտ, խու ճա պային տրա մադ րու-
թյուն ներ: Ան շուշտ, սո ցի ալ տն տե սա-
կան, բա րո յա հո գե բա նա կան այդ պի սի 
պայ ման նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
մարդ կանց օր գա նիզ մի բո լոր հա մա-
կար գե րում ձևա վո րում են հետվ նաս-
ված քային սթ րե սային խան գա րում նե-
րի (ՀՎՍԽ) ընդ գծ ված տե ղա շար ժեր: 
Դրանք ար տա հայտ վում են կա յուն բա-
ցա սա կան հո գե վի ճակ նե րով, հո ռե տե-
սա կան տրա մադ րու թյուն նե րով, ան ձի 
ար ժե հա մա կար գի փո փո խու թյուն նե-
րով, լք վա ծու թյան ու մի այ նա կու թյան 
հա մա տա րած զգա ցում նե րով, որոնք 
ուղ ղա կի ո րեն ան դրա դառ նում են գյուղն 
ու երկ րի սահ ման նե րը պա հող գյու ղաբ-
նակ ազգաբ նակ չու թյան բո լոր շեր տե րի 
ընդ հա նուր և հո գե կան առող ջու թյան վրա 
[5, 8, 9]: Թերևս, ամե նադժ վար, անօգ նա-
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կան իրա վի ճա կում են հաշ ման դամ-
ներն ու հա տուկ կա րիք ներ ունե ցող 
երե խա նե րը: Հաշ ման դա մու թյան և այլ 
հիմ նախն դիր ներ ունե ցող երե խա ներն 
ու մե ծա հա սակ նե րը աչ քի են ընկ նում 
իրենց ընդ գրկ ված հու զա կա նու թյամբ, 
դյու րազ գա ցու թյամբ և ուրույն աշ խար-
հըն կալ մամբ: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա-
ճախ նրանք, լի ար ժեք չգ նա հատ վե լով 
կամ չըն դուն վե լով մի ջա վայ րի կող մից, 
ֆրուստ րաց վում են, դառ նում մե կու-
սի՝ խո րաց նե լով հա սա րա կու թյու նից 
ու մի ջա վայ րից կտր վե լու վտան գա վոր 
գոր ծըն թա ցը: Ու շադ րու թյան առու մով՝ 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րը գտն-
վում են ոչ առա ջին շար քե րում: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով դպ րոց նե րում, ման կա կան 
խմ բակ նե րում, տա նը, փո ղո ցում նրանց 
նկատ մամբ ան հրա ժեշտ է առանձ նա-
հա տուկ վե րա բեր մունք ու աշ խա տանք-
նե րի կա ռու ցում:

 Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ կր թու թյան 
և գի տու թյան նա խա րա րու թյան կող մից 
նա խա ձեռն ված նե րա ռա կան կր թու-
թյան ներդ րու մը միջ նա կարգ դպ րոց, իր 
մեջ կրե լով բա վա կա նին լուրջ հե ռան-
կա րի մի տում ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, իր 
հետ բե րել է բազ մա թիվ չլուծ ված սո-
ցի ալ–հո գե բա նա կան, տն տե սա կան, 
ֆի զի կա կան և այլ բնույ թի խն դիր ներ: 
Դրանք կապ ված են նոր մի ջա վայ րում 
երե խա նե րի հար մար ման, ար դյու նա-
վետ ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյուն ծա-
վա լե լու, դա սա րան նե րում երե խա նե րի 
ին տեգր ման, նրանց սո ցի ա լի զա ցի այի, 
մի ջանձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե-
րում հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան 
ապա հով ման, «Ես» կա ռուց ված քի ամ-
րապնդ ման և բազ մա թիվ այլ դժ վա րու-
թյուն նե րի հետ: Բնա կա նա բար դպ րոց-
նե րում, դա սա րան նե րում առա ջա նում է 
տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ ունե ցող 
երե խա նե րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
հա մա տե ղե լի ու թյան հիմ նախն դի րը: 
Որ պես երե խա նե րի հա մար ան հրա-
ժեշտ գոր ծըն թաց՝ այն պա հան ջում է 
ման կա վարժ նե րի, ծնող նե րի ու դպ րո-

ցի ղե կա վա րու թյան կող մից հա տուկ 
պատ րաստ վա ծու թյուն: Առաջ նային են 
երե խա նե րի հետ տար վող սո ցի ալ–հո-
գե բա նա կան աշ խա տանք նե րի բո վան-
դա կու թյան ու կա ռուց ված քի հո գե բա-
նա կան պա հանջ նե րը ներ կա յաց նող 
տե սա կան ու գործ նա կան գի տե լիք նե րը: 
Առանձ նա հա տուկ ընդ գծ վա ծու թյամբ 
պետք է ար տա հայտ վեն երե խա նե րի 
հետ տար վող հա տուկ աշ խա տանք նե րի 
հմ տու թյուն նե րը, ֆի զի կա կան, սո ցի ալ–
հո գե բա նա կան, կեն սա բա նա կան լի ար-
ժեք հա մա տե ղե լի ու թյան գոր ծըն թացն 
ապա հո վող հո գե բա նա կան գի տե լիք-
նե րի ողջ զի նա նո ցը:

 Սո ցի ա լա կան տագ նա պի պայ ման նե-
րում տևա կան ապ րե լա կեր պը հան գեց-
նում է երե խա նե րի տագ նա պի, եր կյու ղի. 
վա խի, թե րար ժե քու թյան, ինք նամ փո-
փու թյան կա յուն վար քագ ծի: Ան ձի կա-
ռուց ված քում դի տարկ վող այդ պի սի 
նո րա գո յա ցու թյուն նե րը հիմք են հան-
դի սա նում ձևա վոր վող ան ձի օր գա նիզ-
մում հա մա կար գային գոր ծառ նու թյուն-
նե րի խան գար ման (սիրտ–ա նո թային, 
նյար դային, գա զա փո խա նա կու թյան, 
մար սո ղա կան, հե նա շար ժա կան և այլն): 
Նման պայ ման նե րում լի ար ժեք քա ղա-
քա ցի ներ ձևա վոր վե լու փո խա րեն իրա-
կա նում ձևա վոր վում են զգա յուն, ան-
հան գիստ, դյու րագր գիռ, տագ նա պա լի, 
վախ կոտ, թու լա կազմ, ամեն ին չից խու-
սա փող, շեշ տա վոր ված բնա վո րու թյան 
տեր երե խա ներ, որոնք հե տա գա յում 
պետք է ստանձ նեն երկ րի պաշտ պա նու-
թյան, նրա զար գաց ման ու բար գա վաճ-
ման դժ վա րին պա տաս խա նատ վու թյու-
նը: Այդ պի սի երե խա նե րը հե տա գա յում 
իրենց առող ջու թյան, շար ժու նա կու-
թյան, հա վա սա րակշռ ված վար քագ ծով 
առանձ նա պես աչ քի չեն ընկ նում: Դեռ 
ավե լին, հե տա գա յում նրանք դառ նում 
են հար մար վող, սպա ռո ղա կան դիր քո-
րո շում ներ կրող, դժ գոհ քա ղա քա ցի ներ, 
որոնք իրենց կյան քում ոչինչ չս տեղ ծած, 
ֆրուստ րաց ված լի նե լու պատ ճա ռով 
մեր ժում են ամեն ինչ: 
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Հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան, 
հո գե կան առող ջու թյան առու մով 
առանձ նա պես աչ քի չեն ընկ նում նաև 
սո վո րող երի տա սարդ նե րը: ՀՀ տար բեր 
տա րա ծաշր ջան նե րից բու հե րում սո-
վո րե լու նպա տա կով մայ րա քա ղաք ու 
կենտ րո նա կան քա ղաք ներ եկած միջ-
նա կարգ դպ րո ցի շր ջա նա վարտ նե րի մի 
մա սը չի տի րա պե տում քա ղա քային ապ-
րե լա կեր պի պար զա գույն կա նոն նե րին, 
թե լադր վող մր ցակ ցու թյան կոշտ պայ-
ման նե րին, որի պատ ճա ռով նրանք հա-
ճախ հայտն վում են իրենց հա մար ծանր 
սո ցի ալ–տն տե սա կան, հո գե բա նա կան 
պայ ման նե րում: 

Հո գե հի գի ե նայի տե սան կյու նից՝ օր-
գա նիզ մը հան դի սա նում է հո գե ֆի զի-
ո լո գի ա կան հա մա կար գե րի՝ մի մյանց 
հետ սեր տո րեն կապ ված ամ բող ջա-
կա նու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով որ ևէ 
մե կի գոր ծա ռու թային փո փո խու թյու նը 
ուղ ղա կի ո րեն ան դրա դառ նում է մյուս-
նե րի վրա [1, 8, 10]: Այս մե խա նիզ մի 
հաշ վա ռու մը հնա րա վո րու թյուն է տա-
լիս հո գե կար գա վոր ման, զար գաց ման 
ու շտկ ման աշ խա տանք նե րի ժա մա-
նակ նպա տա կաուղղ ված ազ դե լով, որ-
ևէ հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան վրա, 
ուղ ղա կի ո րեն ան դրա դառ նալ ցան կա-
ցած ուրիշ հա մա կար գի գոր ծա ռու թային 
փո փո խու թյուն նե րի կար գա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րի վրա [2, 8]: Առա ջադր-
վող հա մա կար գն ունի բազ մա կող մա նի 
ուղղ վա ծու թյուն. 

ա. ան ձի հո գե բա նա կան հար մար վե-
լուն և սո ցի ա լա կա նաց մա նը, 

բ. կյան քի ան բա րեն պաստ պայ ման-
նե րում, ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րում 
ան ձի ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան-
մանն ու օր գա նիզ մի գոր ծա ռու թային 
հա մա կար գե րի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի զար գաց մա նը, 

գ. սո վո րող նե րի հո գե բա նա կան ան-
վտան գու թյան զգաց մա նը:

 Ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին, 
ճգ նա ժա մային, ար տա կարգ իրա վի-
ճակ նե րին դի մա կայ ման հա մար սո-

վո րող նե րի ու սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն նե րով երե խա նե րի հետ 
տար վող աշ խա տանք նե րը հո գե ճա-
նաչ ման, կան խար գել ման, ինչ պես նաև 
հո գե բա նա կան ուղեկց ման առու մով 
պետք է կրեն հա մա լիր բնույթ՝ հաշ վի 
առ նե լով բազ մա կող մա նի հո գե բա նա-
կան պատ րաս տու թյան գոր ծըն թաց նե-
րի կազ մա կերպ ման պա հանջ նե րը: Այդ 
պատ ճա ռով, հաշ վի առ նե լով առողջ և 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րով 
երե խա նե րի ան ձի հո գե բա նա կան, ֆի-
զի կա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
ան հրա ժեշտ է նրանց ընդ գր կել հնա-
րա վո րինս հար մա րա վետ խմ բե րում, ուր 
նրանց հա մար գո յու թյուն ունի մր ցակ-
ցու թյան, պայ քա րի, ինք նադրս ևոր ման 
հա մար հա վա սար պայ ման ներ: Նրանց 
մոտ հիմ նա րար կեր պով ձևա վո րել այն 
գա ղա փա րը, որ հա ջո ղու թյուն նե րի 
հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է մշ տա-
պես պատ րաստ վել առ կա և հա վա նա-
կան սպառ նա լիք նե րի, վտանգ նե րի դի-
մա կայ ման: 

Հաշ վի առ նե լով երե խա նե րի հա մա-
տեղ գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ծա-
գող դժ վա րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան 
ան խու սա փե լի ու թյունն ու դրանց կրկն-
վե լու մեծ հա վա նա կա նու թյու նը՝ առա-
ջար կում ենք սո վո րող նե րի ու սահ մա-
նա փակ կա րիք ներ ունե ցող երե խա նե րի 
հո գե բա նա կան ան վտան գու թյան պահ-
պան ման հա մա լիր աշ խա տանք նե րի 
իրա կա նաց ման ծրա գիր: Հա մա լի րը 
բաղ կա ցած է շար ժուն խա ղե րի և հո-
գե բա նա կան հնարք նե րի հա մա կար գից, 
որի կի րա ռու մը պա հան ջում է երե խա նե-
րի օր գա նիզ մի տար բեր հա մա կար գե րի 
գոր ծու նե ու թյան օրի նա չա փու թյուն նե րի 
իմա ցու թյուն (ֆի զի կա կան, հո գե կան, 
կեն սա բա նա կան, նյար դային, հե նա շար-
ժա կան և այլն): 

Հա մա կար գն իր բո վան դա կու թյամբ 
ունի ծրագ րային բնույթ, որը աշ խա-
տանք նե րի իրա կա նաց ման առու մով 
ունի իր ուրույն պա հանջ ներն ու են թա-
բա ժին նե րին վե րա բեր ող հո գե բա նա-
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կան ուղեկց ման և վե րահս կո ղու թյան 
գոր ծըն թաց նե րի իրա կա նաց ման ողղ-
վա ծու թյու նը:

 
1.  Ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զեց ման 

(ԱՌՆ) գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կեր-
պում:

2.   Կյան քի հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման, 
առողջ ապ րե լա կեր պի, ռե ժի մի կազ-
մա կերպ ման (աշ խա տան քի, հանգս-
տի, սնն դի, քնի) կազ մա կեր պում: 

3.  Ա ռող ջա րա րա կան ֆիզ կուլ տու րայի, 
շար ժուն (ժո ղովր դա կան), մար զա-
կան սեկ ցի ա նե րի հա մա կարգ չային 
զբաղ վա ծու թյան (խա ղե րի) կազ մա-
կեր պում, չա փա վո րում: 

4.  Սո վո րող նե րի հո գե բա նա կան դի-
ման կա րի կա ռու ցում, զար գաց ման ու 
շտկ ման աշ խա տան քային ան հա տա-
կան ծրագ րե րի մշա կում, մոտ ապա-
գա յում կան խա տես վող հա վա նա կան 
շե ղում նե րի ան ցան կա լի փո փո խու-
թյուն նե րի կան խար գել ման ծրագ րե-
րի մշա կում: 

5.  Ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի հաշ վառ մամբ մաս նա գի տա-
կան կողմ նո րոշ ման, հո գե բա նա կան 
ուղեկ ց ման և վե րահսկ ման հետ ևո-
ղա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր-
պում: 

6.  Ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան, առար-
կա յա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան, 
խա ղի, քնի, հանգս տի կար գա վոր-
ման, չա փա վոր ման հո գե բա նա կան 
վե րահս կո ղության հետ ևո ղա կան աշ-
խա տանք նե րի իրա կա նա ցում:

7.  Հա մա կարգ չային մի ջոց նե րից օգտ վե-
լու ժա մա նա կի, ծրագ րե րի ու տար բեր 
բո վան դա կու թյան նյու թե րի հետ աշ-
խա տան քի չա փա վո րում, կա նո նա-
կար գում:

8.   Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
աջակց ման ու ան հա տա կան օգ նու-
թյան նպա տա կով առողջ երե խա նե-
րի կող մից պար տա վո րու թյուն նե րի 
ստանձն ման, ներխմ բային հա մա գոր-
ծակ ցու թյան, փո խա դարձ օգ նու թյան 

և փո խա րի նե լի ու թյան, հո գե բա նա-
կան թրեյ նինգ նե րի կազ մա կեր պում:

9.   Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ծնող նե րի հետ ուղեկց վող կան խար-
գե լիչ, վե րա կանգ նո ղա կան հո գե բա-
նա կան աշ խա տանք նե րի, խնամ քի 
ման կա վար ժա–հո գե բա նա կան գործ-
նա կան պա րապ մունք նե րի կազ մա-
կեր պում: 

10.  Ո սու ցիչ նե րի, երե խա նե րի հետ 
շփվող ման կա վար ժա կան կո լեկ տի-
վի ան դամ նե րի հետ տար վող հա-
տուկ հո գե բա նու թյան դա սըն թաց նե-
րի, գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
կազ մա կեր պում: 

11.  Ե րե խա նե րի հո գե ֆի զի ո լո գի ա կան 
հա մա կար գե րում տե ղի ունե ցող փո-
փո խու թյուն նե րի շա րու նա կա կան 
մշ տա դի տար կում ներ, շա հագր գիռ 
կող մե րի մաս նակ ցու թյամբ խա ղե րի 
կի սա մյա կային, տա րե կան հաշ վետ-
վու թյուն նե րի, կոն ֆե րանս նե րի, սե-
մի նար նե րի կազ մա կեր պում և այլն:
Դ րան ցում հաշ վի է առն վում երե խա-

նե րի տա րի քային, ֆի զի կա կան, բա րո-
յա հո գե բա նա կան, դաս տի ա րա կու թյան, 
ար ժե հա մա կար գի և այլ առանձ նա-
հատ կու թյուն ներ: Հա վա նա կան բա ցա-
սա կան տե ղա շար ժե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով մշ տա պես վե րահսկ վում և 
ուշադ րու թյան կենտ րո նում է պահ վում 
երե խա նե րի հետ տե ղի ունե ցող փո փո-
խու թյուն նե րի ամե նա փոքր ցու ցա նիշն 
ան գամ: Նա խօ րոք կազմ ված ան ձնա-
կան օրագ րե րում երե խա նե րը նշում ներ 
են կա տա րում իրենց սու բյեկ տիվ զգա-
ցում նե րի, օր գա նիզ մում երե խա նե րի 
հա մար կար ևոր վող փո փո խու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Այս պի սի գրա ռում ներն ու 
դրանց ար դյունք նե րի մշ տա կան քն նար-
կում ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս երե խա նե րին 
մաս նա կից լի նելու իրենց հետ կա տար-
վող տե ղա շար ժե րի կար գա վոր մանն ու 
դրանց բազ մա կող մա նի վե րահսկ մա նը: 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 15.06.2014
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Մկր տու մյան Մ. Պ., Ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի հո գե բա նու թյան կան խար գել ման և վե րա
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В ЛИ Я НИЕ НЕ ГА ТИВ НЫХ ФАК ТО РОВ НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КУЮ БЕ ЗО ПАС НОСТЬ 
УЧА ЩИХ СЯ

 МЕЛЬС МКР ТУ МЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес куй уни вер си тет име ни Ха ча ту ра Або вя на, 

за ве ду ю щий ка фед рой те о рии и ис то рии пси хо ло ги и, 
док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

В стат ье да но оп ре де ле ние по ня тия пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти, ко то рое расс мат ри ва
ет ся как функ ция под го тов лен нос ти. Раск ры ты пси хо фи зи о ло ги чес кие осо бен нос ти вли я ния 
не га тив ных фак то ров и из ме не ния ра бо тос по соб нос ти в учеб ной де я тель нос ти. Обос но вы ва
ет ся роль обес пе че ния пси хо ло ги чес кой бе зо пас нос ти для ус пеш нос ти учеб ной де я тель нос ти 
и пред ла га ет ся со от ветст ву ю щая прог рам ма.
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The article discusses the definition of psychological safety as a concept, which is considered as 
a function of preparedness. It reveals the psychophysiological features of negative factors impact 
and the changes of performance in learning process. It substantiates the role of psychological safety 
ensuring for the learning process efficiency and an appropriate program is proposed.
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В стат ье ука зы ва ет ся, что од ной из 
при чин кри зи са в пси хо ло гии яв ля ет-
ся глу бо ко эм пи ри чес кое мыш ле ние 
исс ле до ва те лей, ко то рое про яв ля ет ся в 
про дукт ном под хо де при исс ле до ва нии 
прин ци пов пси хи чес ко го от ра же ни я. 
Нес мот ря на осоз на ва ние ог ра ни чен нос-
ти про дукт но го под хо да, пси хо ло гам не 
уда ет ся вый ти за его пре де лы. Для пре-
о до ле ния этой ме то до ло ги чес кой ог ра-
ни чен нос ти пред ла га ет ся об ра ще ние к 
ме та фи зи чес ко му спо со бу рас суж де ний.

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
пси хи чес кое от ра же ни е, ме то до ло ги я, 
об раз мыш ле ни я, про дукт ный под ход, 
ме та фи зи ка. 

П роб ле ма пси хи чес ко го от ра же ния 
че ло ве ком об ъек тив ной ре аль нос ти яв-
ля ет ся од ной из тех проб лем пси хо ло ги и, 
ко то рые сох ра ни ли свою ак ту аль ность с 
древ ней ших вре мен до нас то я ще го вре-
ме ни. Над раз ре ше ни ем за гад ки пси хи-
чес ко го от ра же ния тру ди лись мно гие 
по ко ле ния фи ло со фов и пси хо ло гов, од-
на ко до сих пор она ос та лась до кон ца 
не раз га дан ной. Слож ность ре ше ния этой 
проб ле мы дво я кая – это свя за но, во–пер-
вых, с от сутст ви ем ме то до ло гии для 
соз да ния об щеп риз нан ной уни вер саль-
ной те о рии пси хи чес ко го от ра же ни я, и 
во–в то рых, с тем, что сущ ность пси хи-
чес ко го от ра же ния не мо жет быть адек-
ват но по ня та без оп ре де ле ния по ня тия 
«п си хи ка», но не в со би ра тель ном его 
зна че ни и, как со во куп нос ти пси хи чес-

ких яв ле ний, а со дер жа тель но, как пси
хэ, то есть без оп ре де ле ния пред мет но го 
со дер жа ния пси хи чес ко го, ко то рое до 
сих пор од ноз нач но не оп ре де ле но. А все 
это, как из вест но, и сос тав ля ет при чи-
ну пер ма нент но го кри зи са в пси хо ло ги и, 
ста вя ще го пси хо ло гов пе ред не об хо ди-
мост ью по ис ка но вых ме то до ло ги чес ких 
ос но ва ний для пост ро е ния об щей те о рии 
пси хи чес ко го (Б.Г. Анан ьев, Л. М. Век кер, 
Л.С. Вы готс кий, А.Н. Ле онт ьев, Б.Ф. Ло-
мов, С.Л. Ру бинш тейн, Д.Н. Уз над зе). Од-
на ко та кой те о рии не уда лось соз дать.

П ри чи на та ко го сос то я ния пси хо ло-
ги и, по мне нию В.М. Ал лах вер до ва, в том, 
что «в се до сих пор соз дан ные кон цеп-
ции пси хи ки со дер жат ка кой–то об щий 
по рок. По э то му сле ду ет най ти то об ще е, 
что со дер жит ся во всех пси хо ло ги чес-
ких кон цеп ци ях, и поп ро бо вать от не го 
от ка зать ся». [1, с. 11] Сог лас но кон цеп-
ции А.И. Ми ра кя на (1987; 1995), од ной из 
та ких « по роч ных при чин», не поз во ля-
ю щих ре шить проб ле му ос но ва ний пси-
хо ло ги и, яв ля ет ся про дукт ный под ход, 
ле жа щий в фун да мен те всех до сих пор 
соз дан ных пси хо ло ги чес ких те о рий.

Од на из при чин, пре пятст ву ю щих вы-
яв ле нию уни вер саль ных прин ци пов пси-
хи чес ко го от ра же ни я, как по ка зал А.И. 
Ми ра кян, ко ре нит ся в глу бо ко эм пи ри-
чес ком мыш ле нии че ло ве ка, при во дя-
щем в пси хо ло гии (и в дру гих на у ках) к 
про дукт но му (и ли фи зи каль но му) под хо-
ду к изу че нию пси хи чес ко го от ра же ни я, 
в ко то ром в ка чест ве ис ход ных дан ных 

РУ БЕН НАГ ДЯН 
На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, 
п ре по до ва тель ка фед ры пси хо ло ги и, 

кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук, до цент

О ПРОБ ЛЕ МЕ ПРИ МЕ НЕ НИЯ МЕ ТА ФИ ЗИ ЧЕС КО ГО ПОД ХО ДА К 
ИССЛЕДОВА НИЮ ПСИ ХИ ЧЕС КО ГО ОТ РА ЖЕ НИЯ 
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для ана ли за про цес са восп ри я тия ис поль-
зо ва лись ре зуль та ты или фе но ме ны, к 
ко то рым при во дил тот же про цесс восп-
ри я ти я. На ог ра ни чен ность по доб но го 
(по тер ми но ло гии А.И. Ми ра кя на, «п ро-
дукт но го») под хо да ука зы ва ли мно гие 
пси хо ло ги. Так, нап ри мер, еще в на ча ле 
ХХ ве ка Г.И. Чел па нов пи сал: «Д ля об-
ъяс не ния (п си хи чес ко го яв ле ния – Р.Н.) 
не об хо ди мо вы хо дить за пре де лы то го, 
что да но в не пос редст вен ном восп ри я-
ти и, т.е. при изу че нии пси хи чес ких яв-
ле ний мы долж ны вы хо дить за пре де лы 
восп ри ни ма е мых пси хи чес ких про цес-
сов». [22, с. 314] Вы ход за пре де лы восп-
ри ни ма е мых пси хи чес ких яв ле ний, для 
их об ъяс не ни я, и оз на ча ет пре о до ле ние 
про дукт но го под хо да. И ес ли тог да Г.И. 
Чел па нов го во рил об ог ра ни чен нос ти 
это го под хо да с фи ло софс ких по зи ций, 
имея в ви ду вы ход в об ласть ме та фи зи ки, 
то во вто рой по ло ви не ХХ ве ка по ни ма-
ние ог ра ни чен нос ти про дукт но го под хо-
да в со от но ше нии «п ро дукт» и «п ро цесс» 
восп ри я тия об на ру жи ва ет ся в конк рет-
но–п си хо ло ги чес ких исс ле до ва ни ях 
В.В. Сто ли на (1976), В.А. Ба ра бан щи ко ва 
(1990, 1995), Л. М. Век ке ра (1998). Вмес те 
с тем, как пи шет В. И. Па нов, ана ли зи руя 
эту проб ле му, « каж дый из них, пы та ясь 
по–с во е му пре о до леть «п ро дукт ну ю» 
па ра диг му, все–та ки вы нуж ден в ито ге 
опи рать ся в сво их ис ход ных по сыл ках на 
те или иные «п ро дукт ны е» ос но ва ни я». 
[19, с. 16] В ка чест ве при ме ра В. И. Па нов 
при во дит исс ле до ва ния В.П. Зин чен ко 
(1972), Б.М. Ве лич ковс ко го и А.Б. Ле о но-
вой (1978) по мик рост рук тур но му ана ли-
зу про цес са восп ри я ти я, пос вя щен ные 
раз ра бот ке прин ци пов и ме то дов ана ли-
за мик рост рук ту ры пер цеп тив но го ак та. 
В этих исс ле до ва ни ях в ка чест ве ис ход-
ных по ня тий и еди ниц ана ли за бра лись 
« пер цеп тив ные дейст вия и опе ра ци и», 
ко то ры е, бу ду чи нап рав ле ны на дос ти-
же ние соз на тель но пос тав лен ной це ли, и 
об ра зу ют, сог лас но те о рии де я тель нос ти 

А.Н. Ле онт ье ва, пер цеп тив ную де я тель-
ность суб ъек та. Но это оз на ча ет, что, во–
пер вых, на раз ных ста ди ях мик ро ге не за 
дейст вия и опе ра ции мо гут быть вы де ле-
ны толь ко опос ре до ван но – че рез пред-
мет ное со дер жа ние об ъек та дейст вия с 
его свойст ва ми и приз на ка ми. Сле до ва-
тель но, ав то ры этих исс ле до ва ний из на-
чаль но на де ля ли пер цеп тив ные дейст вия 
и опе ра ции «п ро дукт ны ми», уже восп ри-
ня ты ми, приз на ка ми. Во–в то рых, как бы 
ни дро би ли они пер цеп тив ное дейст вие 
на все бо лее мел кие опе ра ци о наль ные 
бло ки, все рав но меж ду дву мя со сед ни ми 
бло ка ми ос та ет ся про ме жу ток, в ко то-
ром и про те ка ет ис ко мый пси хи чес кий 
про цесс, не о соз нан ный ис пы ту е мым и 
не наб лю да е мый (не фик си ру е мый) исс-
ле до ва те лем. Это на по ми на ет ки не ма тог-
ра фи чес кий ме тод, при ко то ром ес тест-
вен ное дви же ние прев ра ща ет ся в сум му 
зас тыв ших мик ро кад ров дви же ни я. Ра зу-
ме ет ся, та кой под ход не мо жет при вес ти 
к по ни ма нию пси хо ло ги чес ких прин ци-
пов от ра же ния ес тест вен но го дви же ни я.

И, в–т рет ьих, так как де я тель ность 
есть со во куп ность дейст вий, нап рав-
лен ных на дос ти же ние соз на тель ной 
це ли, то это при во дит к ог ра ни че нию 
пред мет но го со дер жа ния пер цеп тив-
ных дейст вий и опе ра ций. В ре зуль та те 
исс ле ду ет ся мик ро ге нез восп ри я тия ка-
ко го–ли бо од но го ка чест ва или приз на-
ка восп ри ни ма е мо го об ъек та, нап ри мер, 
«д ви же ни я», « фор мы». В ито ге «э ти ме-
то ды не поз во ля ют вк лю чить в пред мет 
исс ле до ва ния ту про цес су аль но–по рож-
да ю щую сто ро ну восп ри я ти я, ко то рая 
обес пе чи ва ет по ли функ ци о наль ность 
не пос редст вен но–чувст вен но го ак та, 
т.е. воз мож ность по рож де ния раз лич ных 
соп редс тав лен ных прост ранст вен ных 
свойств и от но ше ний в ок ру жа ю щем 
ми ре». [19, с. 18] В ка чест ве дру го го при-
ме ра, на и бо лее прод ви ну то го в пре о до-
ле нии про дукт ных ос но ва ний изу че ния 
про цес са восп ри я ти я, В.И. Па но вым бы ла 
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изб ра на сис тем но–ге не ти чес кая кон цеп-
ци я, пред ло жен ная В.А. Ба ра бан щи ко вым 
(1990, 1995), ана лиз ко то рой так же при-
вел к ана ло гич ным вы во дам.

 Та ким об ра зом, ск ла ды ва лась па ра-
док саль ная си ту а ци я, зак лю ча ю ща я ся в 
том, что, нес мот ря на осоз на ва ние неп-
ра во мер нос ти при ме не ния про дукт но-
го под хо да при про ве де нии конк рет ных 
те о ре ти ко–экс пе ри мен таль ных исс ле-
до ва ний про цес са восп ри я ти я, пси хо ло-
ги все же ос та ва лись в по роч ном кру гу 
гно се о ло ги чес ко го со от но ше ния «об-
ъект–суб ъект». Это про ис хо ди ло по то-
му, что гно се о ло ги чес кое со от но ше ние 
«об ъект–суб ъект» ис ход но пред по ла га-
ет из на чаль ную за дан ность «об ъек та», а 
это оз на ча ет, что «об ъект» предс тав ля-
ет со бой уже от ра жен ный про дукт пси-
хи чес ко го от ра же ни я. И та ким об ра зом, 
исс ле до ва тель вмес то об ъек та восп ри я-
тия имел де ло с фе но ме ном пси хи чес-
ко го от ра же ни я, а сам про цесс по рож де-
ния это го об ъек та–фе но ме на ока зы вал ся 
вне по ля осоз на ва ния пси хо ло га. По э то-
му исс ле до ва ние про цес са восп ри я тия 
«об ъек та» прев ра ща лось в исс ле до ва ние 
про цес са реф лек сии фе но ме на пси хи-
чес ко го от ра же ни я. Пси хо ло ги до кон ца 
не осоз на ва ли пос ледст вий про дукт но-
го под хо да и, бо лее то го, не на хо ди ли 
адек ват ных под хо дов и фи ло софс ких 
ос но ва ний для соз да ния но вой ме то до-
ло ги чес кой па ра диг мы, поз во ля ю щей «… 
пре о до леть ог ра ни чен ность сов ре мен но-
го про дукт но–фе но ме но ло ги чес ко го фи-
зи ка листс ко го под хо да к проб ле ме восп-
ри я ти я». [16, с. 349]

Од ной из по пы ток пре о до ле ния про-
дукт но го под хо да яв ля ет ся транс цен ден-
таль ная пси хо ло гия восп ри я ти я, пред-
ло жен ная А.И. Ми ра кя ном, в ко то рой 
по ка зы ва ет ся воз мож ность пост ро е ния ме-
то до ло ги и, обес пе чи ва ю щей афи зи каль ный 
(т ранс цен ден таль ный) под ход к изу че нию 
про цес са пси хи чес ко го от ра же ни я.

С вою кон цеп цию пси хи чес ко го от ра-

же ния А.И. Ми ра кян наз вал транс цен ден-
таль ной пси хо ло ги ей восп ри я тия [15], и 
это бы ло обус лов ле но тем, что проб ле му 
по ис ка прин ци пов по рож да ю ще го про-
цес са восп ри я ти я, сог лас но вы шес ка зан-
но му, не воз мож но бы ло ре шить на ос-
но ве дан ных, от но ся щих ся к ре аль нос ти 
уже от ра жен ных про дук тов восп ри я ти я. 
Для это го, как по ка зал А.И. Ми ра кян, не-
об хо ди ма транс цен ден ция от пси хи чес-
кой ре аль нос ти про дук тов восп ри я тия. 
[14], [15]], [16] Од на ко слож ность оп ре-
де ле ния осо бен нос тей об лас ти транс-
цен ден ции в том, что она не да на нам 
в не пос редст вен ном опы те. По э то му для 
ре ше ния это го воп ро са А.И. Ми ра кян об-
ра тил ся к фи ло софс ким рас суж де ни ям, 
поз во ля ю щим осу щест вить умоз ри тель-
ный пе ре ход в ре аль ность до от ра же ни я, 
ког да еще нет про дук тов восп ри я ти я, 
нет от ра же ния как та ко во го, но есть воз-
мож нос ти его по рож де ни я. Ес тест вен но, 
этот пе ре ход к фи ло софс ко му спо со бу 
рас суж де ния о пред по сыл ках воз ник но-
ве ния про цес са от ра же ния был ну жен 
для вы яв ле ния тех при род ных прин-
ци пов, дейст вие ко то рых обес пе чи ва ло 
об ра зо ва ние воз мож нос тей по рож де-
ния про цес са пси хи чес ко го от ра же ни я. 
Та ким об ра зом, А.И. Ми ра кян пос та вил 
пе ред со бой за да чу по ис ка пре дель ных 
пер воп ри чин воз ник но ве ния пси хи чес-
ко го. Это ста вит воп рос о гра ни цах при-
ме ни мос ти пси хо ло ги чес ких зна ний для 
исс ле до ва ния пси хи чес ко го. Пе ре вод 
сфе ры исс ле до ва ния из ре аль нос ти пси-
хи чес ких фе но ме нов в ре аль ность доп-
си хи чес ко го ми ра под ни ма ет проб ле му 
не об хо ди мос ти вве де ния но во го (неп си-
хо ло ги чес ко го) ме то да для исс ле до ва ния 
воз мож нос тей воз ник но ве ния пси хи чес-
ко го. Фи ло софс ко–ме то до ло ги чес кий 
ана лиз проб ле мы пси хи чес ко го восп ри-
я тия поз во лил А.И. Ми ра кя ну вы я вить 
два, вза и мо до пол ня ю щих, под хо да. Пер-
вый ка са ет ся афи зи каль но го под хо да, 
от ри ца ю ще го воз мож ность при ме не ния 
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«п ро дукт ных» по ня тий для ре конст рук-
ции по рож да ю ще го про цес са, вто рой – ис-
поль зо ва ни я, как это бы ло на ми по ка за но 
[17], [18], ме та фи зи чес ко го об ра за мыш ле-
ни я, ко то рый А.И. Ми ра кян, как средст во 
исс ле до ва ни я, при ме нил при пост ро е нии 
сво ей кон цеп ци и. За ме тим, од на ко, что 
пос лед ний упо мя ну тый под ход, как те о-
ре ти чес кий ме та фи зи чес кий ме тод исс-
ле до ва ния пер воп ри чин пси хи чес ко го, в 
кон цеп ции А.И. Ми ра кя на не был оз ву чен.

В ви ду мно гоз нач нос ти смыс ла по ня-
тия « ме та фи зи ка» уточ ним, что мы по-
ни ма ем ее не в но вом смыс ле, расп рост-
ра нен ном в сов ре мен ной пси хо ло ги и, как 
сос то я щую в про ти во пос тав ле нии ди а-
лек ти чес ко му ме то ду, а в ста ром смыс-
ле – «… как со во куп ность ут верж де ний 
(и ли те о ри ю), уче ние обо всем, что но-
сит свер хо пыт ный, сверх фи зи чес кий ха-
рак тер». [13, c. 117]

К вы шес ка зан но му сле ду ет до ба вить 
так же мне ния дру гих из вест ных пси хо-
ло гов, по ло жи тель но оце ни ва ю щих не-
об хо ди мость при ме не ния ме та фи зи чес-
ко го под хо да в пси хо ло ги и. Так, в сво ем 
выс туп ле нии на «К руг лом сто ле», ор га-
ни зо ван ном жур на лом « Воп ро сы фи ло-
со фи и» в 1993 го ду, В.П. Зин чен ко, ха-
рак те ри зуя сос то я ние пси хо ло ги чес кой 
на у ки, оце нил его не как кри зис ное (как 
это при ня то го во рить), а как ка таст ро-
фи чес кое. [9] Для вы во да пси хо ло гии 
из кри зис но го сос то я ния В.П. Зин чен ко 
пред ло жил об ра тить ся к фи ло софс ко му 
ми ро возз ре нию В.С. Со лов ье ва, ко то ро е, 
как из вест но, име ет ме та фи зи чес кую 
нап рав лен ность в исс ле до ва нии при-
ро ды пси хи чес ко го. А.В. Пет ровс кий и 
М.Г. Яро шевс кий (1998) при об суж де нии 
проб лем, свя зан ных с ка те го ри аль ным 
ст ро ем пси хо ло ги и, пи са ли: « Ме та фи зи-
чес кие возз ре ния Вла ди ми ра Со лов ье ва 
име ют важ ней шее зна че ние для ос мыс-
ле ния об ъяс ни тель но го прин ци па пост-
ро е ния ка те го ри аль но го ст роя в те о ре-
ти чес кой пси хо ло ги и». [20, c. 45] Од на ко 

исс ле до ва ний по раз ра бот ке ме та фи зи-
чес ко го под хо да к изу че нию пси хи чес-
ких яв ле ний или соз да нию пси хо ло ги-
чес кой те о рии не бы ло про ве де но ни 
В.П. Зин чен ко, ни А.В. Пет ровс ким и М.Г. 
Яро шевс ким.

В ка чест ве при ме ра не об хо ди мос ти 
об ра ще ния к ме та фи зи ке мож но при вес-
ти так же за ме ча ние И.В. Име дад зе (2013), 
сде лан ное им по по во ду воз мож нос тей 
ин терп ре та ции би ос фер ной кон цеп ции 
Д.Н. Уз над зе. Рас суж дая о пу тях пре о-
до ле ния пос ту ла та не пос редст вен нос ти 
Л.С. Вы готс ким, А.Н. Ле онт ье вым и Д.Н. 
Уз над зе, И.В. Име дад зе при хо дит к вы-
во ду, что ни знак, ни де я тель ность не 
мо гут слу жить в ка чест ве опос редст ву-
ю ще го зве на в ди хо то мии сре да–п си хи ка, 
так как знак мож но вк лю чить в пер вый 
член это го со от но ше ни я, а де я тель ность 
– во вто рой. « На и бо лее ло гич ным ре-
ше ни ем, – пи шет да лее И.В. Име дад зе, – 
предс тав ля ет ся би ос фер ная кон цеп ци я. 
Вмес те с тем, имея в ви ду ее не ко то рую 
ме та фи зич ность, пос лед ня я, по–ви ди мо-
му, нуж да ет ся в боль шей обос но ван нос-
ти». [10, c. 271]

 Ко все му ска зан но му сле ду ет до ба-
вить, что, по ми мо вы ше наз ван ных пси-
хо ло гов, по ло жи тель но оце ни ва ю щих 
воз мож ность при ме не ния ме та фи зи чес-
ких предс тав ле ний в пси хо ло ги и, спе ци-
а лис та ми в об лас ти фи ло со фии на у ки, 
на чи ная со вто рой по ло ви ны ХХ ве ка, 
бы ло по ка за но, что ме та фи зи чес кие 
пред по сыл ки, со об ра же ни я, идеи яв ля-
ют ся не об хо ди мым ус ло ви ем воз ник но-
ве ния и раз ви тия ес тест вен ных на ук (А. 
Agassi [23], М. Вар тофс кий [4], В.Д. За ха-
ров [7], Т. Кун [12], и др.).

 Та ким об ра зом, со во куп ность вы шеп-
ри ве ден ных фак то ров: 

1. ог ра ни чен ность про дукт но го под-
хо да к изу че нию прин ци пов по рож де ния 
пси хи чес ко го от ра же ни я;

2. не об хо ди мость транс цен ден ции из 
об лас ти пси хи чес ких фе но ме нов в ре-
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аль ность до от ра же ни я, в ре аль ность бы-
тия для вы яв ле ния прин ци пов по рож да-
ю ще го про цес са восп ри я ти я;

3. не об хо ди мость при ме не ния для 
это го ме та фи зи чес ких рас суж де ний, 
имп ли цит но осу ществ лен ных в транс-
цен ден таль ной пси хо ло гии восп ри я тия 
А.И. Ми ра кя на;

4. не об хо ди мость при ме не ния ме та-
фи зи ки в пси хо ло гии (по ут верж де нию 
не ко то рых из вест ных пси хо ло гов);

5. до ка за тельст во в фи ло со фии на у ки 
то го фак та, что ме та фи зи чес кие пред по-
сыл ки яв ля ют ся од ним из не об хо ди мых 
ус ло вий, ле жа щих в ос но ве ес тест вен-
ных на ук и вмес те с тем со вер шен ная 
не раз ра бо тан ность ме та фи зи чес ко го 
под хо да (да же ан ти ме та фи зич ность) в 
пси хо ло ги и как ес тест вен ной на у ке по-
ка зы ва ют, что воп рос о при ме не нии ме-

та фи зи чес ко го под хо да в пси хо ло гии 
весь ма ак ту а лен.

 Так как по ня тие « ме та фи зи ка» от-
сутст ву ет в дис кур се сов ре мен но го на-
уч но го поз на ния пси хи чес ко го, о чем 
сви де тельст ву ет мо ног ра фия Т.Н. Кор-
ни ло вой и С.Д. Смир но ва (2011), пос-
вя щен ная ме то до ло ги чес ким ос но вам 
пси хо ло ги и, то это обс то я тельст во и вы-
яв ля ет проб ле му нас то я ще го исс ле до ва-
ни я: мо жет ли ме та фи зи чес кий под ход 
быть сос тав ной част ью пси хо ло гии как 
ес тест вен ной на у ки? По э то му воз ни ка ет 
не об хо ди мость ме то до ло ги чес ко го ана-
ли за ме та фи зи чес ко го под хо да (об ра за 
мыш ле ни я) в том его ра кур се, ко то рый 
от но сит ся к исс ле до ва нию воз мож нос тей 
воз ник но ве ния пси хи чес ко го от ра же ния 
и соз да ния со от ветст ву ю щей кон цеп ци и.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 21.09.2014
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 ՀՈ ԳԵ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱ ՑՈԼ ՄԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ՄԵ ՏԱ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ԽՆԴ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ 

ՌՈՒ ԲԵՆ ՆԱՂԴՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

Գի տակր թա կան  մի ջազ գային կենտ րո նի 
հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս

Հոդ վա ծում ցույց է տր վում, որ հո գե բա նու թյան ճգ նա ժա մի պատ ճառ նե րից մե կը հե
տա զո տող նե րի էմ պի րիկ մտա ծե լա կերպն է, որը դրս ևոր վում է հո գե կան ար տա ցոլ ման 
սկզ բունք նե րը հե տա զո տե լու ժա մա նակ ար դյուն քային մո տե ցում ցու ցա բե րե լու մեջ: Չնա
յած նրան, որ գի տակ ցում են ար դյուն քային մո տեց ման սահ մա նա փակ լի նե լը, հո գե բան նե
րին չի հա ջող վում դուրս գալ դրա սահ ման նե րից: Այդ մե թո դա բա նա կան սահ մա նա փա կու
մը հաղ թա հա րե լու հա մար առա ջարկ վում է դի մել մե տա ֆի զի կա կան դա տո ղու թյուն նե րի 
օգ նու թյա նը:

THE PROBLEM OF APPLICATION OF THE METAPHYSICAL APPROACH RESEARCH 
OF MENTAL REFLECTION 

RUBEN NAGHDYAN
International Scientific–Educational Center of the National Academy of 

Sciences of the Republic of Armenia, Lecturer at the Chair of Psychology, 
Candidate of Psychological Sciences, Associate professor

The article shows, that one of the reasons of crisis in psychology is the empiric thinking 
of researchers, which is displayed on the resultive approach when studying principles of mental 
reflection. Despite the awareness of limitations of the resultive approach, psychologists fail to leave 
its borders. For overcoming all methodological limitations it is proposed to apply to the assistance 
of metaphysical reflections.
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 Հոդ վա ծը վե րա բե րում է կր թու-
թյան հո գե բա նա կան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րի քն նարկ մա նը, ուսա նո ղի 
ան ձնային և հատ կա պես ար ժե քային 
կողմ նո րոշ ման հո գե բա նա կան վեր լու-
ծու թյա նը: Հե տա զո տա կան տվյալ նե րի 
վեր լու ծու թյամբ ապա ցուց վում է, որ 
տար բեր տա րի քային խմ բե րում գտն-
վող ուսա նող նե րի ար ժե քային կողմ նո-
րո շում նե րի և ուսուց ման գոր ծըն թա ցի 
ար դյու նա վե տու թյան միջև կան փոխ-
հա րա բե րակ ցա կան կա պեր:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ կր թու թյուն, ուսուց ման 
ար դյու նա վե տու թյուն, գե րա կա և ոչ 
գե րա կա ար ժեք ներ, ար ժե քային կողմ-
նո րո շում:

Կր թու թյու նը՝ որ պես մշա կույ թի 
ժա ռան գու թյուն և ան ձի սո ցի ա լա-
կա նաց ման մի ջոց, ծա գել է հա սա րա-
կու թյան հետ մի ա սին և զար գա ցել 
աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյա նը, 
մտա ծո ղու թյանն ու լեզ վի զար գաց-
մա նը զու գա հեռ: Պատ մա կան էքս-
կուր սը հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ 
է մեզ տա լիս (Ե գիպ տոս, Մի ջա գետք, 
Հին Հու նաս տան, Հռոմ, Չի նաս տան, 
Հնդ կաս տան) հա զար ամ յակ ներ առաջ 
մար դու ստեղ ծած խո շոր դպ րոց նե-
րի մա սին: Ան շուշտ, մարդ կային մտ քի 
պատ մու թյան մեջ կր թու թյան ոլոր տում 
բե կում նային էր Յան Ամոս Կո մենս կու 
կող մից առա ջադր ված դաս–դա սա րա-

նային հա մա կար գը, ին չը կր թու թյան և 
ուսուց ման ար դյու նա վե տու թյու նը մեկ 
այլ հար թու թյուն բարձ րաց րեց: Իսկ 
ուսա նո ղու թյու նը (student–գի տե լի քի 
տի րա պե տող) որ պես հա տուկ խումբ 
ձևա վոր վեց Եվ րո պա յում (12    դար), երբ 
առա ջա ցան առա ջին հա մալ սա րան նե-
րը:

 Ժա մա նա կա կից մտա ծո ղու թյան շր-
ջա նակ նե րում առ կա բազ մա թիվ տե-
սա կան և գործ նա կան հայե ցա կար գե րի 
վեր լու ծու թյան, հա մադր ման և սին թե-
զի ար դյուն քում կա րող ենք փաս տել, 
որ կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյու-
նը պայ մա նա վոր ված է ուսուց ման և 
դաս տի ա րա կու թյան հա մար ժեք, գրա-
գետ, մար դու հո գե կան և ֆի զի կա կան 
առող ջու թյա նը միտ ված մե թոդ նե րի, 
սկզ բունք նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի 
ընտ րու թյամբ: 21–րդ դա րի մար դուն 
ար դյու նա վետ կր թե լը պայ մա նա վոր-
ված է նրա հո գե բա նա կան կա ռուց ված-
քի յու րա հատ կու թյուն նե րի հետ, ասել է 
թե՝ սո վո րո ղի ան ձի հո գե կա նի առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով: Այս ուսում նա-
սի րու թյան շր ջա նակ նե րում մեր դի տա-
կե տում է կոնկ րետ ուսա նո ղի ան ձը: 
Շեշ տադ րել ենք հատ կա պես ուսա նո ղի 
ար ժե հա մա կար գի և ուսում նա կան դր-
դա պատ ճա ռի դե րը ուսուց ման ար դյու-
նա վե տու թյան գոր ծում: 

Այն որակ նե րի ամ բող ջու թյու նը, 
որը կազ մում է ուսա նո ղի ուսում նա-
կան պո տեն ցի ա լը, ունի եր կու հիմ-

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱ ՀԱԿՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հո գե բա նու թյան 

տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 
hո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՇՈՒ ՇԱՆ ՆԱ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի մա գիստ րանտ

 ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԻ ԱՆ ՁԻ ԱՐ ԺԵ ՔԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԸ ԵՎ ԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
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նա կան բա ղադ րիչ ՝ հո գե ֆի զի ո լո գի-
ա կան (նյար դային հա մա կար գու թյան 
տիպ, զգա յա շար ժո ղա կան հա մա կար-
գի առանձ նա հատ կու թյուն ներ, աշ խա-
տու նա կու թյուն, ֆի զի կա կան առող-
ջու թյուն, ըն դու նա կու թյուն ներ …) և 
ան ձնային (դր դա պատ ճա ռային): Եր կու 
բա ղադ րիչ ներն էլ փոխ պայ մա նա վո-
րում են մեկ–մե կու աշ խա տանք, սա-
կայն դր դա պատ ճա ռային բա ղադ րի չը 
հան դես է գա լիս որ պես սկ սող մե-
խա նիզմ՝ ապա հո վե լով, թե ուսա նո-
ղը հատ կա պես որ հատ կու թյուն նե րը 
ինչ քան կզար գաց նի, և կօգ տա գործ վի 
ուսուց ման գոր ծըն թա ցում: [6] 

Ու սա նո ղի ան ձի դր դա պատ ճա ռային 
կա ռուց ված քում առանձ նաց վում են 
կրթա կան հետ ևյալ դր դա պատ ճառ նե-
րը. մաս նա գի տա կան (մաս նա գի տու-
թյան ստա ցում), ճա նա չո ղա կան (նոր 
հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րում, հա ճույ քի 
ստա ցում բուն ուսուց ման գոր ծըն թա-
ցից), սո ցի ա լա կան (հա սա րա կու թյա նը 
օգուտ տալ), ան ձնային և սո ցի ա լա կան 
վար կա նի շի, պրագ մա տիկ (բարձր աշ-
խա տա վարձ ունե նալ): [7]

 Բու հում սո վո րե լու տա րի նե րին դր-
դա պատ ճառ նե րը և ընդ հան րա պես 
ուսուց ման գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյու ննե րը կա յուն չեն, 
ու կա րող են փո փոխ վել « դիպ լոմ ստա-
նա լու» դր դա պատ ճա ռից դե պի խո ր 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ունե նա-
լու դր դա պատ ճա ռը և հա կա ռա կը: 

Հո գե բան ներն առանձ նաց նում են 
ուսա նող նե րի հինգ խումբ՝ ել նե լով 
ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյան նկատ-
մամբ վեր ջին նե րիս վե րա բեր մուն քից. 
1) ուսա նող ներ, որոնք ձգ տում են ձեռք 
բե րելու գի տե լիք նե րի հնա րա վո րինս 
մեծ պա շար, մաս նա գի տա կան հմ տու-
թյուն ներ, փնտ րում են մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման 
ուղի ներ: Նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը 
կա րող են դուրս գալ նույ նիսկ ուսու-
ցան վող առար կայի ծրագ րային շր ջա-
նակ նե րից: 2) Ուսա նող ներ, որոնք բա-

ցի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից, 
ձգ տում են իմա ցու թյուն ձեռք բե րել 
ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր 
բնա գա վառ նե րից: Տար վում են գոր-
ծու նե ու թյան տար բեր տե սակ նե րով, 
հե տո՝ հի աս թափ վում: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով նրանք հա ճախ բա վա րար վում 
են մա կե րե սային գի տե լիք նե րով: Ու-
սում նա կան առար կա նե րը, որոնք իրենց 
չեն հե տաքրք րում, չեն սովո րում: Գի-
տեն ամեն ին չից քիչ–քիչ: 3) Ու սա նող-
ներ, որոնք հե տաքրքր վում են մի այն 
իրենց մաս նա գի տա կան առար կա-
նե րով և տի րա պե տում են մի այն նեղ 
մաս նա գի տա կան գի տե լի քի: Այ սինքն՝ 
նպա տա կադր ված սո վո րում են մի այն 
ապա գա մաս նա գի տա կան գոր ծու նե-
ության հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լի քը: 
4) Ուսա նող ներ, որոնց ուշադ րու թյանն 
ար ժա նա նում են մի այն իրենց հե տաքր-
քիր առար կա նե րը, և մաս նա գի տա կան 
հե տաքրք րու թյուն նե րը լի ո վին ձևա-
վոր ված չեն: 5) Ուսա նող ներ, որոնք 
ծույլ են և ոչ աշ խա տա սեր: Նրանց չի 
հե տաքր քրում գի տա կան գի տե լի քի 
ձեռք բե րում: Մեծ մա սամբ հայտն վում 
են բուհո ւմ ծնող նե րի, ար տա քին մի ջա-
վայ րի թե լադ րան քով:

Ինչ պես մարդն է ազ դում յու րա-
քան չյուր մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա, 
այն պես էլ մար դու ծա վա լած այդ գոր-
ծու նե ու թյունն է ազ դում նրա հո գե կան 
բո վան դա կու թյան ձևա վոր ման, ակ տի-
վաց ման ու զար գաց ման վրա՝ ձ ևա վո-
րե լով հո գեգ րամ ման: Մաս նա գի տա-
կան ուսուց ման ըն թաց քում դր վում է 
ապա գա մաս նա գի տա կան հո գեգ րա-
մայի հիմ քը: Այ սինքն՝ կր թու թյան ար-
դյու նա վե տու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է ոչ մի այն ուսա նո ղի նա խա պատ մու-
թյամբ (Կ. Շար կո…) լայն իմաս տով, ուր 
նե րառ ված է և՛ գի տե լի քը, և՛ հո գե բա-
նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
այլև՝ կր թու թյու նը բու հում ձևա վո րում 
և զար գաց նում է ուսա նո ղի ան ձը, նրա 
աշ խար հա յաց քը, հա մոզ մունք ներն ու 
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հե տաքր քրու թյուն նե րը, դիր քո րո շում-
ներն ու ար ժե քային հա մա կար գը: 

Բա րո յա կան նոր մերն ու ար ժեք նե-
րը, ձևա վոր վե լով ու պահ պան վե լով 
ար տա քին ամ րապնդ ման ար դյուն քում, 
ավե լի շուտ մի ջոց ներ են, ներ քին ար-
ժեք նե րին հաս նե լու պայ ման ներ, որոնք 
էլ վեր են ած վում նպա տա կի. մի ջոց նե-
րը փո խա կերպ վում են նպա տակ նե րի, 
ար տա քին ար ժեք նե րը ներք նայ նաց-
վում են (« ֆունկ ցի ո նալ ավ տո նո մի ա» 
Օլ պորտ): [5] 

Ան ձի ար ժեք ներն անընդ հատ փո փո-
խու թյան մեջ են՝ ել նե լով տա րի քային, 
մի ջա վայ րային փո փո խու թյուն նե րից և 
հան դես գա լով որ պես սո ցի ա լա կան 
վե րահսկ ման մե խա նիզմ՝ պահ պա-
նում են սո ցի ա լա կան կար գու կա նո նը: 
Այ սինքն՝ դրանք այն նոր մերն ու պա-
հանջ ներն են, որոնք, կար գա վո րե լով 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րը, 
պայ մա նա վո րում են մար դու ներ քին 
մշա կու թային զար գա ցու մը: Իսկ ար ժե-
քային կողմ նո րո շում նե րը (Տ. Պար սոն, 
ԱՄՆ), լի նե լով ան ձի գի տակ ցու թյան 
բո վան դա կու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ-
նե րից, իրենց մեջ նե րա ռում են բա րո-
յա կան, քա ղա քա կան, էս թե տի կա կան, 
աշ խար հա յաց քային գի տե լիք նե րը, 
պատ կե րա ցում ներն ու հա մոզ մունք-
նե րը: Ինչ պես Ա. Կրավ չեն կոն է շեշ-
տադ րում. «ար ժեք նե րը պատ կա նում են 
խմ բին, իսկ ար ժե քային կողմ նո րո շում-
նե րը՝ ան հա տին»: [4] Ար ժե քային կողմ-
նո րո շում նե րը իրենց հեր թին կա րող են 
լի նել դիր քո րո շում նե րի հա մա կարգ, 
այ սինքն՝ հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն 
սո ցի ա լա կա նո րեն պայ մա նա վոր վա-
ծու թյուն ունե ցող ան ձի ուղղ վա ծու-
թյուն, որոն ցով ան ձը ըն կա լում է իրա-
վի ճա կը և ընտ րում հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյուն, արարք՝ տա լով դրանց 
իմաստ և նշա նա կու թյուն: Այ սինքն՝ այն 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է սուբյեկ-
տի վար քագ ծի հետ և գի տակց ված 
վե րահսկ ման է են թար կում: Անձ նային 
ար ժեք նե րի հա մար բնու թագ րա կան է 

բարձր գի տակց վա ծու թյու նը. դրանք 
ար տա ցոլ վում են գի տակ ցու թյան մեջ 
ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի տես քով 
և ծա ռա յում են մարդ կային փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րի ան հա տի վար քագ ծի 
կար ևոր սո ցի ա լա կան կար գա վո րիչ: [1, 
3] 

Ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ձևա-
վոր ման, զար գաց ման ու դրս ևոր ման 
գոր ծում նշա նա կա լի է նաև հույ զե րի 
դե րը. գի տե լիք նե րի հու զա կան գնա-
հատ ման և ապ րու մակց ման բա ցա կա-
յու թյու նը ան հա տին կս տի պի այն ըն կա-
լել մի այն սոսկ բա ռե րով: (Պ. Խայ դու) 
[4] Այ սինքն՝ եր ևույ թի հու զա կան ըն-
դու նումն ու ակ տիվ վե րա բեր մուն քը 
վեր ջի նիս նկատ մամբ պայ ման ներ են 
ստեղ ծում դրանց ներք նայ նաց ման հա-
մար: Ան շուշտ, ար ժեք նե րի ներք նայ-
նաց ման գոր ծըն թացն առանց կա մային 
ճի գե րի ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
գոր ծադր ման չի կա րող լի նել: Սո ցի ա-
լա կան ար ժեք նե րի յու րա ցու մը կա տար-
վում է նույ նա կա նաց ման ար դյուն քում՝ 
իր հա մար նշա նա կա լի, հե ղի նա կա վոր 
ան ձանց ար ժեք նե րի ապ րու մակ ցումն 
ու յու րա ցու մը (Զ. Ֆրոյդ, Վ. Լե ոնտև): 
Այն ան ձի կերտ ման կար ևո րա գույն 
պա հանջ մունք նե րից է, այ սինքն՝ բո լո-
րը ունեն պա հանջ մունք՝ ունե նալ ար-
ժե քային հա մա կարգ: 

Ար ժե քային կողմ նո րո շիչ նե րը կա-
տա րում են մի շարք գոր ծա ռույթ ներ՝ 
կողմ նո րո շող, ին տեգ րող, նոր մա տի-
վային, մո տի վաց նող, նպա տա կաուղղ-
ման, գնա հա տո ղա կան և սո ցի ոմ շա կու-
թային: [5] 

Ար ժե քային կողմ նո րո շում ներն ուղ-
ղոր դում են մար դուն դե պի կյան քի 
իմաս տի ու կար գու կա նո նի փնտր տու-
քը՝ ստեղ ծե լով հնա րա վո րու թյուն վեր-
ջի նիս հա մար հնա րա վո րու թյուն ներ 
որո շե լու՝ իր հա մար լավն ու վա տը, 
ար դարն ու անար դա րը, էա կանն ու ոչ 
էա կա նը, իրա կանն ու կեղ ծը, թույ լատ-
րե լին ու ան թույ լատ րե լին: Ար ժեք ներն 
այն կար ևո րա գույն գոր ծոն ներն են, 
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որոնք նպաս տում են մար դու հա սա րա-
կու թյան մեջ ներգ րավվ մա նը: Վեր ջին-
ներս, ապա հո վե լով հա սա րա կու թյան 
ին տեգ րա ցի ան, օգ նում են մար դուն 
իրա կա նաց նելու սո ցի ու մի կող մից ըն-
դու նե լի գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Այն ար ժեք նե րը, որոնք կրում է մար-
դը, դառ նում են նրա հա մար նոր մա տի-
վային հա մա կարգ և սո ցի ա լա կան վե-
րահս կո ղու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ, 
որոնք կար գա վո րում են նրա վար քը 
հա սա րա կու թյան մեջ, ապա հո վում են 
սո ցի ա լա կան կար գու կա նո նը: Ար ժեք-
նե րը հան դի սա նում են վար քագ ծի մո-
տի վա ցի այի կար ևոր հիմ քը և որո շում 
են դրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Ամ բող ջաց նե լով ապա գայի հետ կապ-
ված մար դու ցան կու թյուն նե րը՝ նպաս-
տում է հե ռան կա րի ձևա վոր մա նը, 
ապա գա ար դյուն քի պատ կե րաց մա նը, 
ինչն էլ բարձ րաց նում է գոր ծու նե ու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ար ժեք նե րը նաև մար դու հա մար ցու-
ցա նիշ են, որով նա գնա հա տա կան ներ 
է տա լիս տվյալ եր ևույթ նե րին, ու մեծ 
ազ դե ցու թյուն են թող նում նաև ար վե-
ստի, գի տու թյան, սո ցի ոմ շա կու թային 
կյան քի այլ բնա գա վառ նե րի վրա: 

Գիտ նա կան ներն առա ջադ րում են 
ար ժեք նե րի տի պա բա նու թյան տար բեր 
մո դել ներ՝ նյու թա կան, հոգ ևոր, սո ցի-
ա լա կան, հա սա րա կա կան–քա ղա քա-
կան, իրա վա կան, բա րո յա կան, կրո նա-
կան, փի լի սո փա յա կան, էս թե տի կա կան, 
առար կա յա կան, ան ձնային, խմ բային, 
տեր մի նալ, ինստ րու մեն տալ, պահ պան-
ման, ինք նա հաս տատ ման (Սեր ժան-
տով Վ., Բեր դյաև Ն., Տու գա րի նով Վ., 
Լեոնտև Դ., Ու. և այլք):

Կր թու թյան, մաս նա գի տա կան ուսու-
ցում ստա նա լու, ապա գա յում կոնկ րետ 
մաս նա գի տա կան զբաղ վա ծու թյուն 
ունե նա լու հար ցում կողմ նո րոշող, մո-
տի վաց նող, նպա տա կաուղղ ման ար-
ժեք ներ կա րող են լի նել պահ պան ման 
(ա նվ տան գու թյուն, հար մա րա վե տու-
թյուն, ավան դույթ նե րի պահ պա նում), 

ին քա զար գաց ման, ինք նա կար գա վոր-
ման (խմ բի, մարդ կու թյան բա րօ րու-
թյուն, իշ խա նու թյուն, այլ նվա ճում ներ) 
(Շ վարց Շ., Բիլս կի): Ար ժեք նե րի՝ վե-
րը նշ ված գոր ծա ռույթ ներ կա րող են 
ունե նալ նաև հետ ևյալ տեր մի նալ ար-
ժեք նե րը՝ կոնկ րետ կեն սա կան (ա ռող-
ջու թյուն, աշ խա տանք, ըն կեր ներ), վե-
րա ցա կան (ճա նա չում, զար գա ցում, 
ազա տու թյուն), մաս նա գի տա կան ինք-
նի րաց ման (հե տաքր քիր աշ խա տանք, 
ակ տիվ գործ նա կան կյանք), ան հա-
տա կան, (ա ռող ջու թյուն, ազա տու-
թյուն, ինք նավս տա հու թյուն, նյու թա-
կան ապա հո վու թյուն, ակ տիվ կա պեր, 
զվար ճանք ներ): 

Իսկ ինստ րու մեն տալ ար ժեք նե րի 
մեջ Լե ոնտևն առանձ նաց նում է հետ-
ևյալ դի խո տո մի ա նե րը. էթի կա կան, մի-
ջ անձ նային շփ ման, մաս նա գի տա կան 
ինք նի րաց ման, ան հա տա կա նաց ված, 
կոն ֆոր միս տա կան, ալտ րո ւիս տա կան, 
ին տե լեկ տո ւալ, աշ խար հըն կալ ման, 
ան մի ջա կան–հու զա կան, ինք նա հաս-
տատ ման, այ լոց ըն դու նե լու ար ժեք ներ: 

Ե՛վ գի տակց ված՝ պաշ տո նա պես 
ըն դուն ված (կ րո նա կան, հու մա նիս տա-
կան), և՛ չգի տակց ված՝ իրա կան (սո ցի-
ու մի կող մից ստեղծ ված), ար ժեք նե րը 
հան դես են գա լիս որ պես մար դու վար-
քագ ծի ան մի ջա կան դր դա պատ ճառ-
ներ (Է. Ֆրոմ): [8] Վ. Ֆրանկ լի կող մից 
առանձ նաց վող « հա վերժ» ար ժեք նե-
րը թույլ են տա լիս մար դուն հաս կա-
նալ իր ներդ րու մը հա սա րա կու թյան 
մեջ (ս տեղ ծա գոր ծա կան), գի տակ ցել, 
թե ինչ է վերց նում հա սա րա կու թյու նից 
(ապ րու մակ ցում), և գի տակ ցել մարդ-
կային հա րա բե րու թյուն նե րում իր տե ղը 
(վե րա բեր մունք): [5] 

Այս հոդ վա ծի հե տա զո տա կան 
շրջա նակ նե րում գի տա կան հիմ նախն-
դիր առա ջադ րե ցինք ուսում նա սի րել 
տար բեր տա րի քային սանդ ղակ նե րում 
գտն վող ուսա նող նե րի ար ժե քային հա-
մա կար գի և կր թու թյան ար դյու նա վե-
տու թյան կա պը: 
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Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 
ԵՊՀ «Ի րա վա գի տու թյուն», «Տնտե սա-
գի տու թյուն», « Հետ բու հա կան լրա ցու-
ցիչ կր թու թյան վար չու թյուն», ՀՊՄՀ 
«Մ շա կու թա բա նու թյուն », ՀՊՏՀ « Ձեռ-
նար կու թյուն նե րի կա ռա վա րում և 
ընդ հա նուր տն տե սա գի տու թյուն» 
ֆա կուլ տետ նե րի 40 ուսա նող ներ (պայ-
մա նա կա նո րեն ան վա նենք՝ կրտ սեր և 
ավագ): Կի րառ վել է Ս. Ս. Բուբ նո վայի՝ 
ան ձի ար ժե քային կողմ նո րոշ ման ախ-
տո րոշ ման մե թո դի կան և Կետ տե լի 16 
ան ձնային գոր ծո նային մե թո դի կան: 

Թես տի կի րառ ման ար դյուն քում 
ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ գե-
րա զանց առա ջա դի մությամբ ուսա նող-
նե րի հա մար գե րա կա են հետ ևյալ ար-
ժեք նե րը՝ այլ մարդ կանց նկատ մամբ 
հար գանք և ազ դե ցու թյուն, ժա մանց 
և հան գիստ:, սո ցի ա լա կան ակ տի վու-
թյուն՝ հա սա րա կու թյան մեջ որ ևէ փո-
փո խու թյուն կա տա րե լու հա մար, և 
բարձր հա սա րա կա կան դիրք ու հար-
գանք: Գե րա զանց առա ջա դի մու թյամբ 
ուսա նո ղը, կու տա կե լով գի տե լիք նե-
րի որո շա կի պա շար, ցան կա նում է այն 
իրաց նել հա սա րա կու թյան մեջ սե փա-
կան դիրքն ամ րապն դե լու, սո ցի ա լա-
կան կա յուն բարձր կար գա վի ճակ ձեռք 
բե րե լու հա մար: Ու քա նի որ ուս ման 
հետ զու գըն թաց ան ձի առա ջա տար 
գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կում է մնալ 
ան ձնային շփում նե րը հա սա կա կից նե-
րի հետ. ո ւս տի ժա մանց  ու հան գիս տը 
գերիշխող ար ժեք ներ են:

 Մի ջին առա ջա դի մու թյամբ ուսա-
նող նե րը կար ևո րում են օգ նու թյուն 
այլ մարդ կանց նկատ մամբ, որո նում 
և՛ գե ղե ցի կի գնա հա տում, մարդ կանց 
նկատ մամբ հար գանք, և՛ ազ դե ցու թյուն 
ար ժեք նե րը: Սա կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել այն հան գա ման քով, որ 
մի ջին առա ջա դի մու թյան ուսա նող նե րը, 
որոնք հա վակ նում են ավե լի լավ առա-

ջա դի մու թյան, փոր ձում են ստա նալ նոր 
գի տե լիք ներ, գի տա կան գի տե լիք նե րի 
բա ցը լրաց նել գե ղա գի տա կան զար-
գաց վա ծու թյամբ: Ն րանք, բարձր գնա-
հա տե լով սե փա կան հնա րա վո րու թյուն-
նե րը, ցան կա նում են հա սա րա կու թյան 
մեջ ունե նալ ուրույն տեղ ու դիրք: Իսկ 
ցածր առա ջա դի մու թյան ուսա նող նե րին 
առա վել կողմ նո րո շում են առող ջու-
թյուն, հա ղոր դակ ցում, բարձր սո ցի ա-
լա կան դիրք և աղ դե ցու թյուն ար ժեք նե-
րը: Ու նե նա լով ցածր առա ջա դի մու թյուն 
և չկա րո ղա նա լով լի ո վին ինք նի րաց վել 
ուսուց ման գոր ծըն թա ցում՝ փոր ձում են 
ձեռք բե րել շփ ման լայն ոլորտ, որում 
իրենց հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյուն-
նե րի շնոր հիվ կս տեղ ծեն իրենց ազ դե-
ցու թյան և հա ղոր դակց ման մի ջա վայ րը: 

Ա վագ գե րա զանց ուսա նող նե րին 
առաջ նոր դում են հետ ևյալ ար ժեք նե-
րը՝ սեր, սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյուն՝ 
հա սա րա կու թյան մեջ որ ևէ փո փո խու-
թյուն կա տա րե լու հա մար, նյու թա-
կան բա րե կե ցու թյուն: Կյան քի շար ժիչ 
ուժե րից՝ սի րո առ կա յու թյու նը ավե լի 
հա սուն տա րի քում ան ձին գոր ծե լու և 
արա րե լու նոր մո տի վա ցի ա է տա լիս և, 
ունե նա լով գի տե լիք նե րի կուռ հա մա-
կարգ, փոր ձում են այն ի նպաստ դնել 
հա սա րա կա կան կյան քում դրա կա նի 
կերտ մա նը: Ի տար բե րու թյուն մեր հե-
տա զոտ վող մյուս տա րի քային խմ բի՝ 
ավագ նե րը կար ևո րում են նյու թա կան 
բա րե կե ցու թյու նը, ին չը պայ մա նա վոր-
ված է նաև փոր ձի կու տակ մամբ: Ցածր 
առա ջա դի մու թյամբ ուսա նող նե րի մոտ 
խիստ իջեց ված են սո ցի ա լա կան ակ-
տի վու թյան հա սա րա կու թյան մեջ որ ևէ 
փո փո խու թյուն կա տա րե լու հա մար, և 
բարձր սո ցի ա լա կան դիրք և ազ դե ցու-
թյուն ար ժեք նե րը: Փո խա րե նը բարձր են 
գնա հա տում այլ մարդ կանց օժան դա-
կե լու, գե ղա գի տա կան հա ճույք ստա-
նա լու ար ժեք նե րը:
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 Աղյուսակ 1.  Կրտ սեր և ավագ ուսա նող նե րի գե րա կա ար ժեք նե րի ար տա հայտ վա
ծու թյու նը՝ ըստ ուս ման առա ջա դի մու թյան (%)

Ար ժեք ներ Ու սա նող ներ Ա վագ ուսա նող ներ 

գեր. 
առ

միջ. 
առ.

ցածր 
առ.

գեր. 
առ

միջ. 
առ.

ցածր 
առ.

Ժա մանց, հան գիստ 86 50 60 17 34 75

Նյութ. բա րե կե ցու թյուն 57 50 20 60 34 75

Գե ղե ցի կի որո նում և գնա հա տում 29 67 42 34 30 100

Այ լոց նկ–մբ հո գե տա րու թյուն, օգ նու թյուն 100 100 19 50 100 50

Սեր 43 50 60 83 100 100
Աշ խար հում, մար դու, բնու  թյան մեջ նո րի 
բա ցա հայ տում 57 48 60 17 100 25

Բարձր սոց. դիրք և ազ դե ցու թյուն 79 17 20 17 30 0
Մարդ կանց նկ–մբ հար գանք և ազ դե ցու-
թյուն 64 50 60 33 40 25

Սոց. ակ տի վու թյուն հա սա րա կու թյան մեջ 
որ ևէ փոփ ոխու թյուն կա տա րե լու հա մար 71 46 80 67 34 0

Հա ղոր դակ ցում 43 34 70 0 34 50

Ա ռող ջու թյուն 14 50 85 17 34 25

Հաշ վի առ նե լով այն, որ ան ձի ար ժե-
քային հա մա կար գը և հո գե կան որակ նե-
րը սերտ կա պի մեջ են և փոխ պայ մա նա-
վո րում են մի մյանց, մեր հե տա զո տա կան 
խն դիր նե րից է նաև ուսում նա սի րել ան-
ձնային որոշ առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
և դի տար կել դրանց փոխ կա պակց վա-
ծու թյու նը՝ ել նե լով ուս ման առա ջա դի-
մու թյու նից, տար բեր տա րի քային սանդ-
ղակ նե րում գտն վող ուսա նող նե րի մոտ:

 Կետ տե լի թես տի կի րառ ման ար դյուն-
քում պար զե ցինք, որ ցածր առա ջա դի-
մու թյամբ ուսա նող նե րին առա վել բնո րոշ 
է նոր մա տի վու թյու նը (100 %), զգա յու նու-
թյու նը (75 %), բարձր ինք նա վե րահս կո-
ղու թյու նը (75 %), գործ նա կա նու թյու նը 
(50 %), հու զա կան կա յու նու թյու նը (74 %), 
ինք նա վե րահս կո ղու թյու նը (60 %), իսկ 
ին տե լեկ տը 40 %–ի մոտ մի ջին է, մյուս նե-
րի մոտ՝ ցածր ար տա հայտ վա ծու թյամբ: 
Այս ուսա նող նե րը օրենք նե րին հետ ևե-
լու հակ վա ծու թյուն ունեն, չեն սի րում 
կոպ տու թյուն, ունեն գե ղա գի տա կան 

ճա շակ, զար գա ցած եր ևա կա յու թյուն, 
կա րո ղա նում են հեշ տու թյամբ վե րահս-
կել սե փա կան վար քը, գոր ծում են պլա-
նա վոր ված, փոր ձում են հաղ թա հա րել 
դժվա րու թյուն նե րը, հա վա սարակշռ ված 
են, գործ նա կան: Եվ, գու ցե ցածր ին տե-
լեկ տի պատ ճա ռով է, որ դրս ևո րում են 
առա ջա դի մու թյան ցածր ցու ցա նիշ ներ:

 Գե րա զանց առա ջա դի մու թյամբ ուսա-
նող նե րը հիմ նա կա նում ան վախ են, 
վստահ, հա մար ձակ, ան սպա սե լի լար-
ված իրա վի ճակ նե րին հեշ տու թյամբ դի-
մա կայող, սա կայն նրանց մոտ դիտ վում 
է մեղ քի զգաց ման մեծ հակ վա ծու թյուն, 
սե փա կան ան ձը, հնա րա վո րու թյուն նե րը 
թե րագ նա հա տող են: Սի րում են ստա նալ 
բազ մա թիվ նոր տե ղե կու թյուն ներ, սա-
կայն դրանց կու րո րեն չեն հա վա տում: 
Զգա յուն են, նր բան կատ, հակ ված են 
վստա հե լու և հա վա տա լու մարդ կանց, 
զի ջող են, ունեն ին տե լեկ տո ւալ զար-
գաց ման բարձր և մի ջին մա կար դակ: Մի-
ջին առա ջա դի մու թյամբ ուսա նող նե րին 
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առա վել բնո րոշ է շփ վո ղա կա նու թյու նը 
(83 %), ռա դի կա լիզ մը (83 %), խի զա խու-
թյու նը (63 %), դյու րա հա վա տությունը 
(67 %), զի ջո ղա կա նու թյու նը (50 %), նոր-
մա տի վու թյու նը (50%) և մի ջին ար տա-
հայտ վա ծու թյամբ ին տե լեկտ (83%):

 Գե րա զանց առա ջա դի մու թյամբ 
ավագ ուսա նող նե րին հա տուկ է շփ վո-
ղա կա նու թյուն (67%), հու զա կան ան կա-
յու նու թյուն (66%), բարձր ինք նա վե րահս-
կո ղու թյուն (66%), զսպ վա ծու թյուն (67%), 
գործ նա կա նու թյուն (68 %), վախ կո տու-
թյուն (66%), լար վա ծու թյուն (67%), ին-
տե լեկտ (50%–ի մոտ մի ջին, 50 %–ի մոտ 
բարձր): Նրանք շփ վող են, հու զա կա նո-
րեն կա յուն, վս տահ են սե փա կան ուժե րի 
նկատ մամբ, կա յուն՝ իրենց ծրագ րե րում, 
պա տա հա կան տա տա նում նե րի չեն տր-
վում: Զգա յուն են, հա վա սա րակշռ ված, 
կողմ նորոշ վում են հեշ տու թյամբ, ունեն 
առողջ դա տո ղու թյուն, կազ մա կերպ ված 
են, կա րող են հեշ տու թյամբ վերահսկ ել 
սե փա կան հույ զերն ու վար քը, գործ նա-
կան են, գոր ծում են պլա նա վոր ված:-
Զուսպ են, լուրջ և զգու շա վոր ապա-
գայի պլան նե րում, սա կայն ամաչ կոտ 
են, վախ կոտ և ան վս տահ: Ու նեն մեծ 
ձգ տում ներ, սա կայն հեշտ են ֆրուստ-
րաց վում: Լար ված են, գրգռ ված: Աչ քի 
են ընկ նում մի ջին և բարձր ար տա հայտ-
վա ծու թյան ին տե լեկ տով: 

Իսկ նույն տա րի քային խմ բի ցածր 
առա ջա դի մու թյամբ ուսա նող նե րի մոտ 
ակ ներև է հետ ևյալ ան ձնային գոր ծոն-
նե րը. խի զա խու թյուն (100%), շփ վո-
ղա կա նու թյուն (67%), գե րա կա յու թյուն 
(67%), տագ նա պայ նու թյուն (67%), ռա-
դի կա լիզմ (67%), զգա յու նու թյուն (67%), 
զի ջո ղա կա նու թյուն (0%), թու լաց վա ծու-
թյուն (25%), հու զա կան կա յու նու թյուն 
(50%), ին տե լեկտ (50%–ի մոտ մի ջին, 
50%–ի մոտ ցածր): Այս ուսա նող նե-
րը հա մար ձակ են, վս տահ, լա վա տես, 
շփվող են, աչ քի են ընկ նում մարդ կանց 
նկատմամբ հո գա տար և նրբան կատ վե-
րա բեր մուն քով: Ինք նու րույն են, ան կախ, 
չհ նա զանդ վող, դո մի նանտ, առաջ նորդ-

վում են սե փա կան կա նո ննե րով: Սա-
կայն, բա ցա կա յում է մեծ նվաճում նե րի 
ձգ տու մը, հան գիստ են, ան վր դով, հու-
զա կա նո րեն կա յուն են, սե փա կան ուժե-
րի վրա՝ վս տահ: Ու նեն ին տե լեկ տո ւալ 
ցածր և մի ջին մա կար դակ: Մի ջին առա-
ջա դի մու թյամբ ան ձանց հա տուկ է. շփ-
վո ղա կա նու թյուն (80%), ռա դի կա լիզմ 
(83%), նոր մա տի վու թյուն (50%), ին տե-
լեկտ (75%–ի մոտ մի ջի ն է, 25%–ի մոտ՝ 
բարձր):

 Մեր առջև դր ված գի տա կան խնդիր-
նե րից է նաև տար բեր խմ բե րի ուսա-
նող նե րի ար ժեք նե րի և ան ձնային 
առանձ նահատ կու թյուն նե րի միջև փոխ-
հա րա բե րակ ցա կան կա պեր բա ցա հայ-
տելը: Որ պես ար ժեք ներ դի տար կել ենք 
նյու թա կան բա րե կե ցու թյու նը, օգ նու թյուն 
այ լոց, բարձր սո ցի ա լա կան ազ դե ցու-
թյու նը,  նո րի բա ցա հայ տու մը, սո ցի ա-
լա կան ակ տի վու թյու նը, իսկ ան ձնային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից՝ ին տե լեկ-
տը, տագ նա պայ նու թյու նը, զի ջո ղա կա-
նու թյու նը, ռա դի կա լիզ մը, դյու րա հա-
վա տու թյու նը և գործ նա կա նու թյու նը: 
Այն ուսա նող նե րը, որոնց հա սա րա կու-
թյան մեջ փո փո խու թյուն կա տա րե լու 
հա մար սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյու նը 
դո մի նանտ ար ժեք է, աչ քի են ընկ նում 
գործ նա կա նու թյամբ: Հա վա սա րակշռ-
ված են, հեշտ կողմ նո րոշ վող, սա կայն 
եր ևա կա յու թյան որո շա կի պա կա սը դժ-
վա րաց նում է ան սպա սե լի իրա վի ճակ-
նե րի, խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա րու մը: 
Վեր ջինս, թերևս, կա րող է պայ մա նա-
վոր ված լի նել փոր ձի պա կա սով: Ավագ 
ուսա նող նե րի մոտ, որոնց հա մար հա-
սա րա կու թյան մեջ փո փո խու թյուն կա-
տա րե լու մի տու մով սո ցի ա լա կան ակ տի-
վու թյու նը գե րա կա ար ժեք է հա մար վում, 
դրսևոր վում է զար գա ցած եր ևա կա յու-
թյուն: Նման ուսա նող ներն ունեն ինք-
նա տիպ ու ան կրկ նե լի մտա ծե լա կերպ և 
վարք, ին չը պայ մա նա վոր ված է նրանց 
զար գա ցած եր ևա կա յու թյան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րով: Այս ան ձինք կա րո-
ղա նում են բարդ իրա վի ճակ նե րում նոր, 
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ար դյու նա վետ լու ծում ներ գտ նել: Իսկ 
այն ուսա նող նե րը, որոնց հա մար նո րի 
բա ցա հայ տու մը, նոր տեղեկատվություն 
ստա նա լը, նոր եր ևույթնե րի հետ ծա նո-
թա նա լը գե րա կա ար ժեք է, աչ քի են ընկ-
նում վս տա հե լու հակ վա ծու թյամբ, այն է՝ 
վս տա հու թյուն բո լո րի նկատ մամբ: Նման 
մար դիկ ազատ են մր ցակ ցու թյան ան-
հիմն ձգ տու մից և նա խան ձից: Դա պայ-
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ ան ձը, ում հա մար գե րա կա ար ժեք, 
գոր ծու նե ու թյան դր դող ուժ է ճա նա չո-
ղա կան, նո րի բա ցա հայտ ման ար ժե քը, 
վեր է կանգ նած չվս տա հե լու, ան հիմն 
մր ցակ ցե լու և նա խան ձի եր ևույթ նե րից: 
Ավագ ուսա նող նե րի մոտ ևս նո րի բա-
ցա հայտ ման և վս տա հու թյան միջև առ-
կա են հա մա հա րա բե րակ ցա կան կա պեր:

 Նյու թա կան բա րե կե ցու թյու նը գե-
րա կա ար ժեք հա մա րող ուսա նող ներն 
ունեն բարձր տագ նա պայ նու թյուն, չեն 
վստահում սե փա կան ուժե րին: Դա, 
թերևս պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, որ այս տա րի քային խմ բում 
գտն վող նե րը մե րօ րյա սո ցի ալ–տն տե-
սա կան բարդ պայ ման նե րում, փոր ձում 
են հաս տատ վել, իրենց գի տե լիք նե րի 
հիմ քի շնոր հիվ ստեղ ծել ուրույն նյու-
թա կան ապա հո վա ծու թյուն, բախ վում 
են բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե րի, որոնք, 
նոր և թվա ցյալ ան լու ծե լի լի նե լով, 
կաշ կան դում են ան ձին: Ավագ նե րին, 
որոնց հա մար նյու թա կան բա րե կե ցու-
թյու նը շատ է կար ևոր վում, ևս բնո րոշ է 
բարձր տագ նա պա յնու թյու նը, ան վս տահ 
են, ունեն մեղ քի զգաց ման հակ վա ծու-

թյուն, թե րագ նա հա տում են սե փա կան 
ան ձն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Տա րի-
նե րի ըն թաց քում կու տա կե լով սե փա կան 
ան ձի մա սին ուրույն բա ցա սա կան որա-
կում ներ, ցածր ինք նագ նա հա տա կան՝ 
փոր ձում են նյու թա կան բա րե կե ցու թյուն 
ապա հո վե լու մի ջո ցով փոխ հա տու ցել 
այդ « թե րար ժե քու թյան» զգա ցու մը: 

Այ սինքն՝ ուսա նո ղի սո ցի ա լա կան 
ակ տի վու թյան, նո րի բա ցա հայտ ման, 
բարձր սո ցի ա լա կան դիր քի ձգտ ման 
ար ժեք նե րը պայ մա նա վո րում են կր թու-
թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Եվ, որ քան 
ուսա նո ղի տա րի քը բարձր է, այն քան 
գործ նա կան եր ևա կա յու թյու նը՝ որ-
պես կր թու թյան ար դյու նա վե տու թյունն 
ապա հո վող երաշ խիք, աճում է: 

Ար ժեք նե րը ունե նա լով հիմ նա րար 
նշա նա կու թյուն և իրա կա նաց նե լով մի 
շարք գոր ծա ռույթ ներ ան ձի կեն սա գոր-
ծու նե ու թյան մեջ՝ կր թա կան գոր ծու նե-
ու թյա նը տա լիս են նպա տա կաուղղ-
ված բնույթ: Ան ձի գե րա կա արժեք նե րը, 
փոխ պայ մա նա վոր վե լով ուսա նո ղի ան-
ձնային առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 
հիմք են ստեղ ծում ուսուց ման գոր ծըն-
թա ցի ար դյու նա վե տու թյան հա մար: 
Ուս տի, կար ևոր վում է կր թա կան ավե լի 
վաղ տա րի քի հիմ նարկ նե րում հատ կա-
պես (նա խակր թա րան, դպ րոց, քո լեջ) 
կր թու թյան հիմ նա հար ցե րը լու ծե լիս 
շեշտ դր վի նաև ան ձի ձևա վոր ման, 
կերտ ման վրա՝ հիմ քում ունե նա լով 
ան ձի ար ժե քային հա մա պա տաս խան 
կողմ նո րո շում նե րը: 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 21.09.2014
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 ЦЕН НОСТ НАЯ СИС ТЕ МА ЛИЧ НОС ТИ СТУ ДЕН ТА И ЭФ ФЕК ТИВ НОСТЬ 
ОБРАЗОВА НИ Я

 МА РИ НЕ СА А КЯН 
Е ре ванс кий го су дарст ве ный уни вер си тет,, пре по да ва тель ка фед ры те о рии и ис то рии пси хо ло ги и, 

кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук

 ШУ ШАН НА ГРИ ГО РЯН 
На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, 
ма гистр

С тат ья пос вя ще на об суж де нию пси хо ло ги чес ких проб лем в об ра зо ва ни и, в част нос ти, 
пси хо ло ги чес ко му ана ли зу лич ност ных и, осо бен но, цен ност но–о ри ен та ци он ных осо бен нос
тей сту ден та. На ос но ве ана ли за экс пе ри мен таль ных дан ных по ка за но, что меж ду цен ност
ны ми ори ен та ци я ми и эф фек тив ност ью про цес са обу че ния для сту ден тов раз лич ных воз
раст ных групп су щест ву ют вза и мо о бус лов лен ные свя зи.

STUDENT’S PESRONAL VALUE SYSTEM & EDUCATION EFFICIENCY
MАРИНЕSAHAKYAN

Yerevan State University, Lecturer of the Chair of Theory and History of Psychology, 
Candidate of Psychological Sciences

SHUSHANNA GRIGORYAN 
International Scientific–Educational 

Center of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 
Master student

The article refers to the psychological problems in education, particularly, psychological 
analysis of personality and, especially, value–oriented features of the student. Based on the 
analysis of experimental data, it is proved that there are mutually conditional links between value 
orientations and efficiency of the learning process for students of various age groups. 



115

Դպ րո ցում գոր ծում է փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րի բարդ հա մա կարգ, և հա-
տուկ կա րիք նե րով երե խան, մտ նե լով 
հան րա կր թա կան դպ րոց, պետք է կա-
րո ղա նա ներգ րավ վել այդ հա մա կար գի 
մեջ: Սա կայն դա մի ա կող մա նի գոր ծըն-
թաց չէ. ման կա վարժ նե րը և հա սա կա-
կից նե րը նույն պես պետք է ցան կա նան 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խային ընդ-
գր կելու իրենց շար քե րը: Կար ծում ենք, 
այդ գոր ծըն թա ցը բնա կա նոն հու նով 
կըն թա նա, եթե հա տուկ կա րիք նե րով 
աշա կերտ–ու սու ցիչ, հա տուկ կա րիք նե-
րով աշա կերտ–ա ռողջ աշա կերտ, ուսու-
ցիչ–հա տուկ կա րիք նե րով աշա կեր տի 
ծնող հա մա կար գում գոր ծեն դրա կան 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն ներ:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ դպ րոց, նե րա ռա կան կր-
թու թյուն, հա տուկ կա րիք նե րով աշա-
կերտ, ուսու ցիչ, ծնող, հա սա կակ ցի 
գոր ծոն, մաս նա գի տա կան պատ րաստ-
վա ծու թյուն, հա վա սար հնա րա վո րու-
թյուն ներ, հա վա սար պար տա կա նու-
թյուն ներ:

 Նե րա ռա կան կր թու թյու նը հան րակր-
թու թյան զար գաց ման գոր ծըն թաց է, 
որը են թադ րում է կր թու թյան մատ չե-
լի ու թյուն բո լո րի հա մար, երե խա նե րի 
ամե նա տար բեր կա րիք նե րի բա վա րար-
մանն ուղղ ված մի ջոց նե րի ապա հո վում, 
ին չը հան րա կր թա կան դպ րոց մտ նե լու 
այ ցե քարտ է հա տուկ կա րիք ներ ունե-
ցող երե խա նե րի հա մար: Նե րա ռա կան 

կր թու թյու նը բա ցա ռում է ամեն տե սա կի 
խտ րա կա նու թյուն երե խա նե րի նկատ-
մամբ, ապա հո վում է հա վա սար վե րա-
բեր մունք բո լոր մարդ կանց հան դեպ, 
կր թա կան հա մա կար գում ստեղ ծում է 
ուրույն պայ ման ներ առանձ նա հա տուկ 
կա րիք ներ ունե ցող ան ձանց հա մար:

2005 թ. սեպ տեմ բե րի 1–ից ուժի մեջ 
է մտել «Կր թու թյան առանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ունե ցող ան ձանց» 
կր թու թյան մա սին ՀՀ օրեն քը, որ տեղ 
պե տա կա նո րեն ճա նաչ վել և ամ րագր-
վել է նե րա ռա կան կր թու թյու նը Հա-
յաս տա նում: Նե րա ռա կան կր թու թյան 
իրա կա նաց ման ըն թաց քում բազ մա թիվ 
հո գե բա նա կան խն դիր ներ են առա ջա-
նում: Դրան ցից մե կը նե րա ռա կան դպ րո-
ցում հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա հարցն 
է: Հոդ վա ծի նպա տակն է ուսում նա սի-
րել հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե-
րի և ուսու ցիչ նե րի, հա տուկ կա րիք-
նե րով և առողջ երե խա նե րի, ինչ պես 
նաև հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ծնող նե րի ու ման կա վարժ նե րի միջև 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը, հո-
գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը և փոր ձել այդ փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի բա րե լավ ման ուղի ներ գտ նել: 

Ու սու ցիչ–հա տուկ կա րիք նե րով 
աշա կերտ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ: 

Եր կար ժա մա նակ ըն դուն ված էր հա-
մա րել, որ եթե երե խա ներն ուսուց ման 
մեջ դժ վա րու թյուն ներ ունեն, ուրեմն 
պատ ճա ռը նրանց սահ մա նա փակ հնա-

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ
 Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 

հա մալ սա րա նի կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի 
հո գե բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի դա սա խոս, 

hո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՆԵ ՐԱ ՌԱ ԿԱՆ ԴՊ ՐՈ ՑՈՒՄ ՀԱ ՏՈՒԿ ԿԱ ՐԻՔ ՆԵ ՐՈՎ ԵՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՓՈԽ
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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րա վո րու թյուն ներն են: Սա հան գեց րեց 
այն բա նին, որ որոշ երե խա ներ պի տա-
կա վոր վե ցին որ պես « տար բեր» կամ 
« հա տուկ»: Դրա հետ ևան քով հա տուկ 
կա րիք նե րով աշա կերտ նե րից ակն կալ-
վում էր ցածր առա ջա դի մու թյուն, նրանց 
տր վում էին պարզ առա ջադ րանք ներ:

 Ներ կա յումս ըն դուն վում է այս մո-
տեց ման սահ մա նա փա կու թյու նը և հա-
մար վում, որ ուսուց ման հետ կապ ված 
դժ վա րու թյուն նե րը մի շարք գոր ծոն-
նե րի փո խազ դե ցու թյան հետ ևանք են, 
որոնք բխում են ինչ պես երե խա նե րից, 
այն պես էլ ուսու ցիչ նե րից: 

Ա շա կերտ նե րի նկատ մամբ մո տե ցու-
մը պետք է հիմն վի 4 ելա կետ նե րի վրա՝

1.  դպ րո ցում կա րող է դժ վա րու թյուն 
ունե նալ ցան կա ցած աշա կերտ. 
պետք է ըն դու նել, որ ուսուց ման 
դժ վա րու թյուն նե րը կր թա կան գոր-
ծըն թա ցի բնա կա նոն մասն են,

2.  ն ման դժ վա րու թյուն նե րը կա րող 
են դա սա վան դու մը բա րե լա վե լու 
ուղի ներ ցույց տալ, 

3.  այդ բա րե լա վում նե րը հան գեց-
նում են ուսուց ման պայ ման նե րի 
լա վաց մա նը բո լոր աշա կերտ նե րի 
հա մար,

4.  դպ րո ցում ուսու ցիչ նե րը պետք է 
հո գե բա նա կան օժան դա կու թյուն 
ստա նան [2, էջ 53–54]:

 Կար ծում ենք, որ հա տուկ կա րիք նե-
րով երե խա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն-
նե րը կար գա վո րե լու գոր ծում կար ևոր 
գոր ծոն է ուսուց չի կող մից դա սա րա նի 
կա ռա վար ման ոճը: Այն մի ջա վայ րը, որ-
տեղ խթան վում է մր ցակ ցու թյուն, այլ ոչ 
թե հա մա գոր ծակ ցու թյուն, հա տուկ կա-
րիք նե րով երե խա նե րին դժ վար իրադ-
րու թյան մեջ է դնում: Ուս տի հա մա գոր
ծակ ցային, ան ձնա կենտ րոն ուսու ցումն 
առա վել ըն դու նե լի է բո լոր երե խա նե րի 
շա հե րի տե սան կյու նից: 

Անձ նա կենտ րոն ուսուց ման գլ խա վոր 
գոր ծո նը ուսուց ման ան հա տա կա նա-

ցումն է՝ մար դու ան հա տա կա նու թյան 
բա ցա հայ տու մը հա տուկ կազ մա կերպ-
ված ուսում նա կան գոր ծու նե ու թյան ըն-
թաց քում: Նրա նպա տա կը սո վո րող նե րի 
ուսում նա–ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե-
ու թյու նը, ան ձի ինք նո րո շու մը, հու զա-
կան, հոգ ևոր ոլորտ նե րի զար գա ցումն 
ապա հո վելն է, նաև այն պի սի որակ նե րի 
զար գա ցու մը, որը կն պաս տի հա սա րա-
կու թյան մեջ նրա ներ դաշ նակ գո յատև-
մա նը [6, էջ 31]:

 Փոր ձա ռու ուսու ցիչ նե րը հա ճախ 
աշա կերտ նե րին տա լիս են զա նա զան, 
իրա րից տար բեր թե մա ներ: Բազ մա-
զա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ-
մա նա վոր ված է աշա կերտ նե րի ան-
հա տա կան տար բե րու թյուն նե րով: 
Հնա  րա վո րու թյուն տա լով մաս նակ ցել 
դա սա րա նա կան աշ խա տանք նե րի կա-
տար մա նը՝ ուսու ցիչ նե րը նպաս տում 
են աշա կերտ նե րի ինք նա ճա նաչ մա նը, 
նրանց օգ նում են դառ նալ ավե լի ինք-
նավս տահ: 

Ու սու ցի չը պետք է ճա նա չի յու րա-
քան չյուր երե խայի ան հա տա կա նու թյու-
նը և դա հա մա րի դրա կան հատ կա նիշ, 
որը կա րե լի է օգ տա գոր ծել դա սա րա-
նա կան մի ջա վայ րի հարս տաց ման հա-
մար: Աշա կերտ նե րի հան դեպ ուսուց չի 
ունե ցած ան հա տա կան վե րա բեր մունքն 
ավե լի լուրջ մո տե ցում է պա հան ջում, 
եթե դա սա րա նում հա տուկ կա րիք նե-
րով երե խա ներ կան. այս տեղ պա հանջ-
վում է մտա ծե լա կեր պի փո փո խու թյուն: 
Հա տուկ կա րիք նե րով երե խայի հետ աշ-
խա տան քը պետք է իր մեջ պա րու նա կի 
հո գե թե րապև տիկ ներ գոր ծու թյուն: Երե-
խան պետք է նկա տի իր հա ջո ղու թյուն-
նե րը, բա վա կա նու թյուն ստա նա կա-
տա րած աշ խա տան քից, հա ջո ղու թյան և 
խրա խու սան քի սպա սում ներ ունե նա:

 Կար ևոր նա խա պայ ման է, որ աշա-
կեր տը վս տա հի ուսուց չին. առանց դրա 
հնա րա վոր չէ ուսուց ման նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նել: Մի այն 
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վս տա հու թյան և պաշտ պան վա ծու թյան 
մթ նո լոր տում աշա կեր տը և ուսու ցի չը 
կա րող են իրար հաս կա նալ: Ման կա-
վարժ նե րը հա վա սար հնա րա վո րու
թյուն ներ պետք է ստեղ ծեն առողջ և 
հա տուկ կա րիք նե րով աշա կերտ նե րի 
հա մար: Սա կայն հարկ է չմո ռա նալ, որ 
հա տուկ կա րիք նե րով աշա կերտ նե րը 
նաև պար տա կա նու թյուն ներ ունեն, և 
դա սա րա նում նրանց չպետք է դարձ նել 
խղ ճա հա րու թյան առար կա կամ միշտ 
խնա մա կա լել: Շատ ուսու ցիչ ներ գի-
տակ ցում են գեր հո գա ծու թյան վտան-
գը և փոր ձում են գտ նել աշա կերտ նե րի 
հետ աշ խա տե լու այն պի սի ձև, որը կա-
պա հո վի և՛ խնամք, և՛ հե տաքրք րու թյան 
խթա նում: Մյուս կող մից, ան հրա ժեշտ է 
խու սա փել ուսում նա կան գեր ծան րա-
բեռն վա ծու թյու նից. ծրա գի րը պետք է 
այն պես կազմ վի, որ ուսում նա կան նյու-
թի քա նա կը և որա կը հա մա պա տաս խա-
նեն երե խա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե-
րին ու կա րո ղու թյուն նե րին:

 Մենք խիստ կար ևո րում ենք ուսուց-
չի բա րո յա կան պար տա կա նու թյուն նե
րի կա տա րու մը հա տուկ կա րիք նե րով 
աշա կերտ նե րի հան դեպ, քա նի որ վեր-
ջին ներս գերզ գա յուն են ցան կա ցած 
տե սա կի ներ գոր ծու թյան հան դեպ: Լի-
նում են դեպ քեր, երբ ուսու ցի չը հաշ-
վի չի առ նում աշա կեր տի հո գե կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ան տար-
բեր է նրա ներաշ խար հի նկատ մամբ: 
Այս տե ղից բխում է երե խա նե րի հետ 
աշ խա տող մաս նա գետ նե րի դե ոն տո-
լո գի ա կան դաս տի ա րա կու թյան ան-
հրա ժեշ տու թյու նը: Ման կա վար ժա կան 
դե ոն տո լո գի ան գի տու թյուն է երե խայի 
առջև ման կա վար ժի պարտ քի, նրա 
բա րո յա կան պար տա վո րու  թյուն նե րի 
մա սին: Լ. Վ. Յաս մա նը և Վ. Ն. Դա նյու-
կո վը իրա վա ցի ո րեն նշում են, որ ման-
կա  վար ժի վար քը, խոս քը, տո նը, վե րա-
բեր մուն քը կա րող են ինչ պես նպաս տել 
բա րո յա պես և հո գե պես առողջ ան ձի 

ձևա վոր մա նը, այն պես էլ խո ր կոնֆ լիկ-
տի պատ ճառ դառ նալ [12, էջ 6]:

 Ման կա վարժ նե րի և դպ րո ցա կան-
նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա-
վոր ման գոր ծում էա կան դեր է խա ղում 
ընդ հա նուր սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կը, 
որ տեղ ար տա ցոլ վում են հա սա րա կու-
թյան մեջ մար դու դե րի մա սին դիր քո-
րո շում նե րը: Իսկ հա սա րա կա կան դիր-
քո րո շում նե րը հա ճախ խան գա րում են 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րին որ-
պես լի ի րավ ան դամ ըն դու նել, նրանց 
նկատ մամբ խղճմ տան քի մթ նո լորտ են 
ստեղ ծում: Գու ցե դրա նով է բա ցատր-
վում, որ հան րակր թա կան դպ րոց նե րի 
որոշ ուսու ցիչ ներ դեմ են իրենց դա սա-
րան նե րում հա տուկ կա րիք նե րով աշա-
կերտ ներ ըն դու նե լուն. նրանք գտ նում 
են, որ հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րը 
կխան գա րեն առողջ հա սա կա կից նե րի 
բնա կա նոն ուսուց մա նը: Սա կայն մենք 
կար ծում ենք, որ չպետք է ուշադ րու-
թյու նը սևե ռել մտա վոր ունա կու թյուն նե-
րի վրա, ինչ պես դա հա ճախ անում են 
ուսու ցիչ նե րը: Ու սու ցի չը պետք է կա րո-
ղա նա դա սա րա նում ըն դու նել հա տուկ 
կա րիք նե րով երե խային, որ պես զի մյուս 
աշա կերտ ներն էլ կա րո ղա նան դա անել:

 Մյուս կող մից, ան հրա ժեշտ ենք հա-
մա րում նշելու, որ ուսու ցիչ նե րի մեծ մա-
սը ոչ մի այն հո գե բա նո րեն, այլև մաս-
նա գի տա կան առու մով պատ րաստ չեն 
ին տեգ րելու հա տուկ կա րիք նե րով երե-
խա նե րին, քա նի որ նրանց հետ աշ խա-
տե լու հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ 
չու նեն: Հար ցում նե րը վկա յում են [10], 
որ հո գե բա նա կան բարձ րա գույն կր թու-
թյուն ունե ցող նե րի մի այն 10 %–ը հա տուկ 
կա րիք նե րով երե խա նե րի հետ աշ խա-
տե լու հմ տու թյուն ներ ունի: Հետ ևա բար, 
ուսու ցիչ նե րը հա մա պա տաս խան պատ-
րաստ վա ծու թյան (հա տուկ հո գե բա-
նու թյան, հա տուկ ման կա վար ժու թյան 
իմա ցու թյուն) կա րիք ունեն, քա նի որ 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի հետ 
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աշ խա տան քը տար բեր վում է սո վո րա-
կան աշա կեր տի ավան դա կան մո դե լից: 
Ման կա վար ժի աշ խա տան քի մեջ բա-
վա րար չէ մի այն ուշա դիր, հո գա տար 
վե րա բեր մուն քը երե խայի նկատ մամբ: 
Ու սու ցի չը պետք է հս տակ իրա զեկ ված 
լի նի աշա կեր տի հա տուկ կա րիք նե-
րի մա սին, իմա նա նրա ախ տո րո շու մը, 
իմա նա, թե ինչ պի սի փո փո խու թյուն ներ 
են տե ղի ունե նում երե խա յի հո գե կա նի 
մեջ, որ հա կազ դում ներն են տի պա կան 
ան ձի տվյալ վի ճա կի հա մար: Հա տուկ 
կա րիք նե րով երե խա նե րի հո գե բա նա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա-
սին գի տե լիք նե րը ման կա վար ժին թույլ 
են տա լիս հաս կա նալ երե խայի ոչ ադեկ-
վատ հա կազ դում նե րը:

 Կար ծում ենք, ել նե լով վե րը նշ ված 
օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րից՝ նպա տա կա-
հար մար չէ, որ դպ րոց նե րը մի ան գա մից 
ան ցնեն նե րա ռա կան կր թու թյան: Ին-
տեգ րա ցի ան բարդ և աս տի ճա նա կան 
գոր ծըն թաց է: Ու սու ցիչ նե րը և աշա-
կերտ նե րը պետք է պատ րաստ լի նեն 
դրան և՛ հո գե բա նո րեն, և՛ գի տե լիք նե րի 
առու մով:

 Ման կա վար ժի հա մար կար ևոր է 
հա ղոր դակց ման հո գե բա նու թյան իմա-
ցու թյու նը: Ման կա վար ժա կան հա ղոր-
դակց մա նը ներ կա յաց վող պա հանջ ներն 
են՝ մշ տա կան ուշադ րու թյուն, լսե լու 
պատ րաս տա կա մու թյուն, ան ձի նկատ-
մամբ հար գան քի դրս ևո րում: Երբ խոս քը 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խայի մա սին 
է, սրանք կրկ նա կի կար ևոր են: Այս տեղ 
ուսու ցի չը պետք է պատ րաստ լի նի կա-
տա րելու երե խայի խնդ րան քը, վս տա-
հեց նել, որ ին քը միշտ հի շում է նրան:

 Հա ճախ ման կա վար ժը հո գե բա նա-
կան ան բա վա րար գի տե լիք նե րի պատ-
ճա ռով ան կա րող է լի նում ճիշտ գնա-
հա տելու երե խայի վի ճա կը և գրա գետ 
կեր պով կա ռու ցել նրա հետ հա րա-
բե րու թյուն նե րը: Երե խայի կող մից իր 
թե րու թյան գի տակ ցումն ինք նին հո-

գե տրավ մա տիկ գոր ծոն է: Իսկ երբ 
ուսու ցի չը երե խային ամո թանք է տա լիս 
վատ առա ջա դի մու թյան հա մար, իսկ 
ծնող նե րը պատ ժում են, ապա զար-
գաց ման նման սո ցի ա լա կան իրա վի ճա-
կը հան գեց նում է երկ րոր դային արա տի 
ձևա վոր մա նը, բա ցա սա կան ան ձնային 
հատ կա նիշ նե րի, դպ րո ցա կան չհար-
մար վա ծու թյան առա ջաց մա նը:

 Հետ ևա բար, դպ րոց նե րում տե ղին է 
հա տուկ հո գե բա նու թյան դա սըն թաց-
ներ կազ մա կեր պել և ուսու ցիչ նե րի հետ 
հո գե բա նա կան նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք տա նե լ, ին չը կօգ նի նրանց 
մոտ ստեղ ծել այն դիր քո րո շու մը, որ 
ինչ պես առողջ, այն պես էլ հա տուկ կա-
րիք նե րով երե խա նե րը հա սա րա կու թյան 
հա մա հա վա սար ան դամ ներ են:

 Մենք հա մա միտ ենք այն մտ քին, որ 
ման կա վարժ նե րի և դպ րո ցա կան նե րի 
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա մեծ ազ դե-
ցու թյուն է թող նում դպ րո ցի մթ նո լոր տը: 
Կյան քի ձևա վոր ված ոճը հա րա բե րու-
թյուն նե րի որո շա կի տիպ է առա ջադ-
րում: Իրենց հեր թին նոր հա րա բե րու-
թյուն նե րը, որոնք ծն վում են հնե րի հետ 
պայ քա րի ըն թաց քում, էա պես փո խում 
են կյան քի ոճը, նրան նոր որակ են տա-
լիս [7, էջ 74]:

 Կար ծում ենք, նույն կերպ էլ, նե րա-
ռա կան կր թու թյու նը, մտ նե լով հան-
րակր թա կան դպ րոց, նրան նոր որակ 
կհա ղոր դի:

 Հա տուկ կա րիք նե րով և առողջ 
աշա կերտ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Սո վո րե լով հան րակր թա կան դպ րո-
ցում՝ հա տուկ կա րիք նե րով երե խա ներն 
իրենց ուրիշ նե րից տար բեր չեն զգում: 
Նրանք տես նում են, թե ինչ պես են 
առողջ հա սա կա կից ներն ան ցկաց նում 
իրենց դպ րո ցա կան առօ րյան, տես նում 
են դա սից դուրս նրանց փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րը: Դպ րո ցում հա սա կա կից-
նե րի հետ շփու մը կա րող է հա տուկ կա-
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րիք նե րով երե խա նե րին դարձ նել ավե լի 
ինք նու րույն, նպաս տել սո ցի ա լա կան ու 
պրակ տիկ հմ տու թյուն ներ յու րաց նե լուն:

 Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ներգ րա վվու մը հան րակր թա կան դպ-
րոց ներ նպաս տում է ոչ մի այն նրանց 
սո ցի ա լա կան հար մար մա նը, այլև 
«ա ռող ջաց նում» է առողջ հա սա կա կից-
նե րի հու զա կան ոլոր տը: Վեր ջին ներս 
ձեռք են բե րում էմ պա թի ա (ապ րու մակ-
ցե լու կա րո ղու թյուն), այ սինքն՝ դառ նում 
են ուրի շի նկատ մամբ ավե լի համ բե րա-
տար, կա րե կից, մար դա սեր և օգ նու-
թյան, աջակ ցու թյան պատ րաս տա կամ: 
Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա ունե ցող 
մայ րե րից մեկն ասում է. « Հա մա տեղ 
ուսու ցու մը կն պաս տի հա տուկ կա րիք-
նե րով երե խա նե րի նկատ մամբ առողջ 
երե խա նե րի բա րի և ուշա դիր վե րա բեր-
մուն քի դաս տի ա րակ մա նը [11, էջ 100]:

 Մյուս կող մից, հա տուկ կա րիք նե րով 
և առողջ երե խա նե րի հա մա տեղ ուսու-
ցու մը չպետք է բա ցա սա բար ան դրա-
դառ նա վեր ջին նե րիս վրա: Հա մա ձայն 
մեր դի տար կում նե րի՝ նե րա ռա կան կր-
թու թյու նից հա ճախ դժ գո հում են առողջ 
երե խա նե րի ծնող նե րը: Նրանք կար-
ծում են, որ նե րա ռա կան կր թու թյու նը 
բա ցա սա բար կանդ րա դառ նա իրենց 
երե խա նե րի հո գե կա նի վրա: Սա կայն 
հան րակր թա կան դպ րոց նե րում նե րա-
ռա կան ուսուց ման փոր ձե րը ցույց են 
տա լիս, որ առողջ երե խա ներն առանց 
ուսու ցիչ նե րի մի ջամ տու թյան և ի հա-
կա ռակ իրենց ծնող նե րի մտա վա խու-
թյան՝ ըն կե րա նում են հա տուկ կա րիք-
նե րով երե խա նե րի հետ, հարկ եղած 
դեպ քում պատ րաս տա կա մո րեն օգ նում 
և աջակ ցում նրանց: 

Այ դու հան դերձ, առողջ և հա տուկ կա-
րիք նե րով աշա կերտ նե րի մի մյանց հետ 
լի նե լը դեռևս բա վա րար չէ, որ պես զի 
ձևա վոր վեն դրա կան փոխ հա րա բե րու-
թյուն ներ: Հիմ նա կան դժ վա րու թյունն 
այն է, որ 2 խմ բե րի մոտ էլ բա ցա կա յում 

են մի մյանց հետ հա ջող հա րա բեր վե-
լու հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե-
րը: Հա ճախ երե խային հա տուկ դպ րոց 
ուղար կե լու չա փա նիշ նե րից մե կը եղել է 
սո վո րա կան դա սա րա նում նրա ան կա-
ռա վա րե լի վար քը, իսկ վար քով մյուս նե-
րից տար բեր վե լով՝ նրանք շատ արագ 
սկ սում են ըն կալ վել որ պես «ոչ սո վո-
րա կան»: 

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ոչ մի այն 
հա տուկ կա րիք նե րով, այլև առողջ երե-
խա նե րի հմ տու թյուն նե րը: Արդյոք երե-
խա նե րը գի տե՞ն, թե հա տուկ կա րիք-
նե րով երե խայի հետ շփ վե լիս իրենց 
ինչ պես պետք է պա հեն, արդյոք հաշ վի՞ 
են առ նում մի մյանց զգաց մունք նե րը: 
Այս հար ցում մեծ է ուսուց չի և դպ րո ցա-
կան հո գե բա նի դե րը, որոնք հա մա պա-
տաս խան աշ խա տանք պետք է տա նեն 
և՛ առողջ երե խա նե րի, և՛ նրանց ծնող-
նե րի հետ:

 Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ուսուց մա նը նպաս տե լու ամե նա գոր ծուն 
մի ջոց նե րից է « հա սա կակ ցի գոր ծո նը»: 
Բա վա կան փաս տեր կան, որ հա սա կա-
կի ցը, հա սա կակ ցի հետ պա րա պե լով, 
ավե լի մեծ ար դյուն քի է հաս նում, քան 
ուսու ցի չը: Դրա պատ ճա ռը մյուս երե-
խայի դժ վա րու թյուն ներն ու զգաց մունք-
ներն ավե լի լավ պատ կե րաց նելն է, 
տվյալ տա րի քի հա մար մատ չե լի բա ռա-
պա շա րի և օրի նակ նե րի օգ տա գոր ծու մը: 
Հետ ևա բար, հա սա կա կից նե րի աջակ ցու-
թյու նը հա տուկ կա րիք նե րով աշա կերտ-
նե րին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու խե լա ցի 
ձև է: Դա օգ նում է նաև այն երե խային, 
որն օգ նո ղի դե րում է հան դես գա լիս՝ և՛ 
գի տե լիք նե րի ամ րապնդ ման, և՛ սո ցի ա-
լա կան հա րա բե րու թյուն ներ ձևա վո րե լու 
առու մով: Իրար աջակ ցե լը կա րող է վե-
րաց նել այն խո չըն դոտ նե րը, որ հա սա-
րա կու թյու նը ստեղ ծել է նոր մայի մա սին 
մարդ կանց պատ կե րա ցում նե րում: Մենք 
գտ նում ենք, որ ուսու ցիչ նե րը պետք է 
խրա խու սեն հա տուկ կա րիք նե րով երե-
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խա նե րի ուսուց ման գոր ծըն թա ցում հա-
սա կա կից նե րի մաս նակ ցու թյու նը:

Ծ նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը 
երե խա նե րի կր թու թյան գոր ծին: 

Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
կր թու թյան մեջ ծնող նե րը կա րող են մեծ 
ներդ րում ունե նալ: Ման կա վար ժա կան 
գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան կող մե րից 
մե կը ծնող նե րի և դպ րո ցի միջև հա մա-
տեղ սերտ աշ խա տանքն է՝ ծնող նե րի 
հետ պար բե րա կան զրույց ներ, ծնող-
նե րի մաս նակ ցու թյուն դա սա րա նա կան 
և դպ րո ցա կան մի ջո ցա ռում նե րին, էքս-
կուր սի ա նե րին և այլն: 

Ու սու ցիչ նե րը պետք է ծնող նե րի հետ 
վս տա հե լի փոխ հա րա բե րու թյուն ներ 
ունե նան: Ման կա վարժ նե րի և ծնող նե րի 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը երե խայի հա ջող 
ուսուց ման, դաս տի ա րա կու թյան հիմքն է 
և նրա հո գե կան ու ֆի զի կա կան առող-
ջու թյան ամ րապնդ ման, վար քի դժ վա-
րու թյուն նե րի շտկ ման առու մով բա րե-
նպաստ պայ ման ներ է ապա հո վում:

Ծ նող նե րին դպ րո ցա կան կյան քի մեջ 
ներգ րա վվե լը նպաս տում է, որ նրանք 
ավե լի շատ ուշադ րու թյուն դարձ նեն 
երե խայի կր թու թյա նը, ըն տա նի քի և դպ-
րո ցի միջև դրա կան կապ հաս տատ վի: 
Ծնող նե րի և ուսու ցիչ նե րի հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը կա րող է օժան դա կել, որ 
երե խա յի ուսուց ման ըն թաց քում միջ-
անձ նային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 
ծա գած դժ վա րու թյուն նե րը հարթ վեն՝ 
նախ քան պրոբ լե մի վե րա ճե լը: 

Որ պես զի հա տուկ կա րիք նե րով երե-
խայի ծնող ներն իս կա պես գոր ծըն կեր-
ներ դառ նան, հարկ է, որ նրանք ճա-
նաչ վեն որ պես ակ տիվ մաս նա կից ներ, 
որոնք ի վի ճա կի են ար ժե քա վոր ներդ-
րում ունե նալու իրենց երե խա նե րի կր-
թու թյան գոր ծում: Դպ րո ցում երե խայի 
վե րա բե րյալ որո շում ներ կա յաց նե լիս 
ուսու ցի չը պետք է հաշ վի առ նի ծնող նե-
րի կար ծի քը: 

Այս պի սով՝ ուսու ցու մը կա րող է ար-
դյու նա վետ լի նել ման կա վարժ նե րի, 
ծնող նե րի և երե խայի փո խա դարձ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան դեպ քում: Ման կա-
վարժ նե րը և ծնող նե րը պետք է մի-
աս նա կան լի նեն իրենց նպա տա կային 
դիր քո րո շում նե րում, պա հանջ նե րում, 
իրար ին ֆոր մա ցի ա տան հա տուկ կա-
րիք նե րով երե խայի դժ վա րու թյուն նե րի 
և առանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, 
հեն վեն նրա ան ձի դրա կան որակ նե րի 
վրա, ամ րապն դեն երե խայի նույ նիսկ 
ամե նա փոքր հա ջո ղու թյուն նե րը: 

Եզ րա հան գում: Վեր լու ծե լով հա տուկ 
կա րիք նե րով երե խա նե րի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րը դպ րո ցում՝ մենք հան գե-
ցինք հետ ևյա լին՝
  Նե րա ռա կան ուսու ցու մը հա տուկ 

կա րիք նե րով երե խա նե րին դարձ-
նում է ավե լի ինք նու րույն, նպաս-
տում նրանց ան ձի ձևա վոր մա նը, 
իմա ցա կան և հու զա կա մային գոր-
ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը, սո ցի-
ա լա կան հմ տու թյուն նե րի յու րաց-
մա նը:

  Ման կա վարժ նե րը պետք է ըն-
դու  նեն, որ ուսուց ման դժ վա րու-
թյուն նե րը կր թա կան գոր ծըն թա-
ցի բնա կա նոն մասն են և կա րող 
են դա սա վան դու մը բա րե լա վե լու 
ուղի ներ ցույց տալ:

   Նե րա ռա կան կր թու թյուն իրա-
կա նաց նե լու հա մար ուսու ցիչ նե-
րը պետք է վե րա պատ րաստ ման 
դա սըն թաց ներ ան ցնեն՝ հա տուկ 
հո գե բա նու թյան բնա գա վա ռի գի-
տե լիք նե րի տի րա պե տե լու նպա-
տա կով:

  Նե րա ռա կան դպ րո ցում առողջ 
աշա կերտ նե րը ձեռք են բե րում 
ապ րու մակ ցե լու կա րո ղու թյուն, 
դառ նում են ավե լի համ բե րա տար, 
մար դա սեր, օգ նու թյան պատ րաս-
տա կամ:
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  Նե րա ռա կան ուսու ցում կազ մա-
կեր պե լիս պետք է հաշ վի առ նել 
հա սա կակ ցի գոր ծո նը և նպաս տել 
հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ուսուց ման գոր ծըն թա ցին առողջ 
հա սա կա կից նե րի մաս նակ ցու-
թյա նը:

  Ծ նող նե րի և ուսու ցիչ նե րի հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը մե ծա պես նպաս-
տում է երե խայի ուսուց ման բա րե-
լավ ման և առա ջա դի մու թյան վրա:

  Հա տուկ կա րիք նե րով երե խա նե րի 
ար դյու նա վետ ուսու ցու մը նե րա-
ռա կան դպ րո ցում են թադ րում է 
դրա կան, կա ռու ցո ղա կան փոխ-

հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ 
հա տուկ կա րիք նե րով և առողջ 
աշա կերտ, հա տուկ կա րիք նե րով 
աշա կերտ և ուսու ցիչ, հա տուկ 
կա րիք նե րով աշա կեր տի ծնող և 
ուսու ցիչ ոլորտ նե րում: 

Եվ վեր ջում ցան կա նում ենք մեջ բե-
րել Շ. Ռա մո նի [8] խոս քե րը. « Հան րակր-
թա կան դպ րո ցում հա տուկ կա րիք նե րով 
երե խա նե րի կր թու թյան և սո ցի ա լա կան 
վար քի հա ջո ղու թյուն նե րը հպար տու-
թյան և լա վա տե սու թյան աղ բյուր են 
բո լոր այն ան ձանց հա մար, ով քեր մաս-
նա կից են այդ գոր ծըն թա ցին»:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 20.07.2014
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О СО БЕН НОС ТИ ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЙ ДЕ ТЕЙ С ОСО БЫ МИ НУЖ ДА МИ В 
ИНКЛЮ ЗИВ НОЙ ШКО ЛЕ
 МА РИ НЕ МИ КА Е ЛЯН 

Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет 
име ни Ха ча ту ра Або вя на, 

ка фед ра те о рии и ис то рии пси хо ло ги и, 
кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук

В шко ле дейст ву ет слож ная сис те ма вза и мо от но ше ний. Ре бе нок с осо бы ми нуж да ми, 
вхо дя в об ще об ра зо ва тель ную шко лу, дол жен вк лю чить ся в эту сис те му. Но это не од нос то
рон ний про цесс: пе да го ги и ро вес ни ки то же долж ны за хо теть при нять в свои ря ды ре бен ка 
с осо бы ми нуж да ми. Мы по ла га ем, что этот про цесс бу дет про те кать ес тест вен ным пу тем 
толь ко тог да, ког да в сис те ме уче ник с осо бы ми нуж да ми – учи тель, уче ник с осо бы ми нуж
да ми – здо ро вый уче ник, учи тель – ро ди тель ре бен ка с осо бы ми нуж да ми бу дут дейст во вать 
по зи тив ные меж лич ност ные вза и мо от но ше ни я.

RELATIONSHIP SPECIALITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN INCLUSIVE 
SCHOOLS 

MARINE MIKAYELYAN 
Lecturer at the Chair of Theory and History of Psychology

at the Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan 
Candidate of Psychological Sciences

The school has a complex system of relationships. A child with special needs when entering 
Secondary school should be involved in this system. But this is not a one–way process: teachers and 
peers too must be willing to accept the membership of the child with special needs. We believe that 
this process will proceed naturally only when the system pupil with special needs – teachers, pupils 
with special needs – healthy pupil, teacher – parent of a child with special needs will act positive 
interpersonal.
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 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է ավան-
դույ թի դե րը և նշա նա կու թյու նը ան ձի 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման հա մա-
տեքս տում: Ներ կա յաց վում են ավան-
դույթ նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, 
որոնք կար ևոր վում են հա սա րա կայ-
նո րեն նշա նա կա լի նոր մե րի ու վար քի 
պահ պան ման առու մով:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ար ժե հա մա կարգ, ավան-
դույթ, գոր ծա ռույթ, հա սա րա կու թյուն, 
կա յու նու թյուն: 

Ա վան դույթ նե րը ար տա հայ տում են 
կա յուն հա սա րա կա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը: Դի տե լով դրանց սո ցի ա լա-
կան գոր ծա ռույթ նե րի տե սան կյու նից՝ 
իրա վամբ կա րե լի է եզա րա կաց նել, որ 
ավան դույթ նե րը ապա հո վում են մարդ-
կանց միջև փո փոխ վող և զար գա ցող 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու-
նը: Դա ավան դույթ նե րի կար ևո րա գույն 
ը նդ հա նուր գոր ծա ռույթն է: Հա սա րա կա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րում առանց կա-
յու նու թյան չի կա րող լի նել ոչ մի զար-
գա ցում և փո փո խու թյուն: Ո ւս տի, առանց 
ավան դույ թի հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րում չի կա րող տե ղի ունե նալ 
ոչ մի զար գա ցում: Ա պա հո վե լով վեր ջին-
նե րի կա յու նու թյու նը և ստա բիլ վի ճա կը՝ 
ավան դույ թը, այդ պի սով, ծա ռա յում է որ-
պես հա սա րա կա կան կե ցու թյան ան հրա-
ժեշտ պայ ման: Ա վան դույ թում մշ տա պես 
փո փոխ վող հա սա րա կա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը ամ րապնդ վում են, վեր են 
ած վում հաս տա տուն, դա դա րի վի ճա կի: 
Ա վան դույթ նե րում ար տա հայ տու թյուն են 
գտ նում հա սա րա կայ նո րեն նշա նա կա լի 
նոր մերն ու վար քը, ազ գային հիմ նա րար 
ար ժեք ներն ու դիր քո րո շում նե րը: 

Ա վան դույ թի ինս տի տու տը քնն վում 
է հա սա րա կու թյան ծի սա սո վո րու թային 

կեն սա գոր ծու նե ու թյան տե սան կյու նից: 
Այդ պատ ճա ռով դրա ուսում նա սի րու-
թյու նը ստա նում է նշա նային իմաս տա-
վո րում, ին չն, իր հեր թին ար տա հայտ վում 
է հա սա րա կու թյան ար ժե հա մա կար գում: 

Ա վան դույթ նե րի բնույ թը չի կա րող 
բա ցա հայտ վել խո րա պես, եթե չհե տա-
զոտ վեն դրանց գոր ծա ռույթ նե րը, և հա-
մա պա տաս խա նա բար, հա մա կարգ ված 
վեր լու ծու թյու նը չլ րաց վի գոր ծա ռու-
թային վեր լու ծու թյամբ: Նման վեր լու ծու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը թե լադր ված է 
նրա նով, որ ավան դույթ նե րն ունեն հա-
մա կար գային–գոր ծա ռու թային բնույթ: 
Քա նի որ « գոր ծա ռույթ» հաս կա ցու թյու-
նը բազ ման շա նակ է, պայ մա նա կա նո րեն 
նրա տակ ենք հաս կա նում այն հա մա կար-
գային նշա նա կու մը, որը հան դես է գա լիս 
օբյեկ տի ծա ռայո ղա կան դե րում [9]: 

Ա վան դույթ նե րը կա րե լի է բնո րո-
շել որ պես եր ևույթ ներ, որոնք ար տա-
հայտ վում են սո ցի ա լա կան հա մա կար-
գե րում, քա նի որ հա սա րա կու թյու նից 
դուրս նրանք գո յու թյուն չու նեն: Այդ 
պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է տա րան ջա-
տել ավան դույթ նե րի՝ ը նդ հա նուր կամ 
տի պային և յու րա հա տուկ՝ մաս նա վոր, 
գոր ծա ռույթ նե րը և նրանց որո շա կի նո-
րա մու ծու թյուն նե րը: 

Ընդ հա նուր գոր ծա ռույթ նե րը կապ-
ված են հա մա կար գային օ րի նա չա փու-
թյուն նե րի հետ, որոնք ար տա հայտ վում 
են առանց բա ցա ռու թյան բո լոր ավան-
դույթ նե րում: Ա վան դույթ նե րն ունեն նաև 
յու րա հա տուկ գոր ծա ռույթ ներ՝ ֆաս ցի-
նա ցի այի և ստի մու լյա ցի այի գոր ծա-
ռույթ ներ: Այդ հատ կու թյուն նե րի շնոր հիվ 
ավան դույթ նե րը կա րող են «ձ գել» ան-
հատ նե րին տար բեր խմ բե րի, սո ցի ա լա-
կան մի ա վո րում նե րի և կո լեկ տիվ նե րի 
մեջ, ունեն ար տա հայտ չա կան–զ գա յա-

Ա ՂԱՎ ՆԻ ՔՈԼՅԱՆ
 Հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 Ա ՎԱՆ ԴՈՒՅ ԹԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅ ԹԸ ԱՆ ՁԻ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՔՍ ՏՈՒՄ
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կան ձևեր և այդ պատ ճա ռով մարդ կանց 
վրա թող նում են հուզական տպա վո րու-
թյուն: Այս տե ղից էլ եր ևում է ավան դույթ-
նե րի ազ դե ցու թյու նը կո լեկ տիվ նե րում 
մարդ կանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մա կար դա կի և բնույ թի վրա [9]: 

Կա րե լի է առանձ նաց նել ավան դույթ-
նե րի հետ ևյալ կար ևոր գոր ծա ռույթ նե-
րը, որոնք նույն պես կար ևոր վում են 
ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման 
հա մա տեքս տում.

1. Ին տեգ րա տիվ գոր ծա ռույթ. ամ-
բող ջաց նե լով ան հատ նե րի վար քը և 
գոր ծու նե ու թյու նը, նրանց մտ քերն ու 
զգաց մունք նե րը, ուղ ղե լով սո ցի ա լա-
կան խմ բե րի և ինս տի տուտ նե րի ջան-
քե րը՝ ավան դույ թը կա րող է աջակ ցել 
տվյալ հա սա րա կու թյան կա յու նու թյա նը: 

2. Ռե գու լյա տիվ գոր ծա ռույթ. ազ-
գային մշա կու թային գա ղա փար նե րը, 
կարծ րա տի պե րը և ավան դա պես կրկն-
վող գոր ծու նե ու թյու նը հան դես են գա-
լիս մարդ կանց վար քի կար գա վո րիչ նե-
րի դե րում:

3.  Կո մու նի կա տիվ գոր ծա ռույթ. ավան-
դույ թը ծա ռա յում է որ պես ան հատ նե րի 
հա ղոր դակց ման մի ջոց: Այն, հիմն ված լի-
նե լով հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի վրա, 
փո խանց վում է սերն դե սե րունդ և ապա-
հո վում հա սա րա կու թյու նում ըն դուն ված 
ար ժե հա մա կար գի կա յու նու թյու նը [10]: 

Ուս տի, ավան դույթ նե րի ինս տի տու-
տը, ը նդ հա նուր առ մամբ, այն քա նով է 
« հա վերժ», որ քա նով « հա վերժ» է հա-
սա րա կու թյու նը: 

Ա վան դույթ նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
« մե ռած» և « կեն դա նի» ավան դույթ նե-
րի: Ա ռա ջին նե րը կա րող են դառ նալ ակ-
տուալ որո շա կի սո ցի ա լա կան պայ ման-
նե րում: Մեր ժա մա նակ նե րում դրանք 
են, օ րի նակ, նախ նա դա րյան և ստր կա-
տի րա կան հա սա րա կու թյուն նե րի ավան-
դույթ նե րը: Ե րկ րորդ նե րը, ը նդ հա կա-
ռակը, անընդ մեջ ակ տո ւա լի զաց վում են: 
Սա կայն ավան դույթ նե րի վե րածնն դի 
ըն թաց քը մի ան շա նակ չէ: « Կեն դա նի» 
ավան դույթ նե րը կա րող են լի նել գոր ծող 
և հա կա ռա կը: Ա վան դույ թի գոր ծու նե ու-
թյան տակ հաս կաց վում են նրա բազ-

մա թիվ գոր ծա ռույթ նե րը՝ սո ցի ա լա կան 
կա պե րի գոր ծա ռույ թը, սո ցի ա լա կան 
փոր ձի տրանս լյա ցի այի, տե ղե կատ վու-
թյան փո խանց ման, կա ռու ցո ղա կան 
և սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե-
րը, մշա կու թաս տեղծ և հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րող 
գոր ծա ռույթ նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման բազ մա-
շերտ գոր ծա ռույթ նե րը [7; 2; 6]: Ա վան-
դույթ նե րի և սո վո րու թյուն նե րի ինս-
տի տու տը առա ջա նում է պատ մու թյան 
զար գաց ման ավե լի վաղ փու լում, քան 
իրա վա կան օ րենք նե րը: Ա վան դույթ նե-
րը, ինչ պես աս վեց, ներ են առն վում սո-
ցի ա լա կան նոր մե րի հա մա կար գի մեջ և 
մաս նակ ցում են ան ձի ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին [9; 3]: 

Սե րունդ նե րի ավան դույթ նե րի պահ-
պա նու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, այս 
իմաս տով, պահ պա նելու ար ժեք նե րի որո-
շա կի ու թյու նը և հա ջոր դա կա նու թյու նը, 
որոնք, վե րար տադ րե լով ան ցյա լը, կար-
ծես թե պա տասխա նատ վու թյուն են կրում 
նա խորդ սե րունդ նե րի նկատ մամբ՝ ցու-
ցադ րե լով հա մա պա տաս խան հար գան-
քը: Այն նաև հող է նա խա պատ րաս տում 
հա ջորդ սե րունդ նե րին, որոնք կգան՝ փո-
խա րի նե լու ապ րող նե րին: Սե րունդ նե րի 
այս պի սի կեն դա նի հա ջոր դա կա նու թյամբ 
պահ պան վում են ազ գի մշա կու թային 
ար ժեք նե րը: Այդ ար ժեք նե րը պայ մա նա-
վոր վում են կո լեկ տիվ գոր ծըն թաց նե րի 
հետ ան հա տի ստեղ ծա գոր ծու թյան սին-
թե զով, ին չը մարդ կանց հա մախմ բում է 
մեկ ամ բող ջու թյան մեջ [1]: 

Ա վան դույթ նե րը ներ կա յա նում են 
տար բեր մա կար դակ նե րով: Նախ՝ նրանց 
տես նում ենք հայ էթ նո սի բա նա հյու սա-
կան գրա վոր և բա նա վոր աղ բյուր նե-
րում որ պես ազ գային մտա ծե լա կեր պի 
կարծ րա տի պե րի: Ե րկ րորդ՝ ավան դույ-
թի ինս տի տու ցի ո նալ ձևե րը հան դի պում 
են հա ղոր դակց ման ըն թաց քում, որի ար-
դյուն քում ձևա վոր վում է հա սա րա կա-
կան կար ծի քը եր ևույ թի նկատ մամբ: Այն 
ուսում նա սի րե լիս կա րե լի է առանձ նաց-
նել տար բեր սե ռատա րի քային, կրթա-
կան և սո ցի ա լա կան խմ բե րի պատ կե-
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րա ցում նե րը խնդ րի շուրջ: Այս պի սով՝ 
հնա րա վոր է դառ նում բա ցա հայ տելու 
հա սա րա կու թյու նում ան ձանց գոր ծու-
նե ու թյան տար բեր գոր ծա ռույթ նե րը և 
տալու տվյալ եր ևույ թի սո ցի ալ–հո գե բա-
նա կան գնա հա տա կա նը: Ու րեմն, ավան-
դույ թի գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րը 
ուր վագծ վում են ան ձի հաս կա ցու թային, 
նշա նային հա մա կար գով, որոնք ար տա-
հայտ վում են «անձ–հա սա րա կու թյուն» 
հա րա բե րու թյուն նե րով [8, 4]: Վար քի 
նոր մերն ու կա ղա պար նե րը ֆիքս ված 
են լեզ վա կան նշա նա կու թյուն նե րի մեջ, 
որոնց շնոր հիվ գոր ծում է ավան դույ-
թը, և որոնց ծա գու մը ու կա ռուց ված քը 
հե տաքրք րել են լեզ վա բան նե րին, փի-
լի սո փա նե րին, մշա կու թա բան նե րին և 
հո գե բան նե րին: Ո ւս տի, սո ցի ալ–հո գե-

բա նա կան տե սան կյու նից կար ևոր վում 
են ավան դույթ նե րում ար տա հայտ ված 
հա սա րա կու թյան հետ ան ձանց փոխ գոր-
ծո ղու թյան ձևե րը և եղա նակ նե րը, որոնք 
ստա նում են « նոր մա վոր ված միջ նոր դու-
թյան երանգ» [5]: 

Ամ փո փե լով վե րոն շյա լը՝ կա րե լի է 
փաս տել ավան դույ թի որո շա կի ազ դե-
ցու թյու նը ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա-
վոր ման, «անձ–հա սա րա կու թյուն» փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ու 
կա յու նաց ման գոր ծում: Դա է վկա յում 
հա սա րա կա կան կա յու նաց մա նը միտ ված 
ավան դույ թի գոր ծա ռույթ նե րի քն նու թյու-
նը, որը ան ձի ար ժե հա մա կար գի հե տա գա 
խո ր ուսում նա սի րու թյուն նե րի հիմքն է:
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 ФУНК ЦИЯ ТРА ДИ ЦИЙ В КОН ТЕКС ТЕ СТА НОВ ЛЕ НИЯ ЦЕН НОС ТЕЙ ЛИЧ НОС ТИ
 А ГАВ НИ КО ЛЯН

 Кан ди дат пси хо ло ги чес ких на ук

В стат ья предс тав ле на роль тра ди ций и их зна че ние в кон текс те ста нов ле ния цен нос тей 
лич нос ти. Предс тав ля ют ся ос нов ные функ ции тра ди ций, ко то рые вы де ля ют ся в зна чи мых 
об щест вен ных нор мах, в по ве де нии лич нос ти с цел ью ее сох ра не ни я.

THE FUNCTION OF TRADITION IN THE CONTEXT OF A PERSON’S VALUE SYSTEM 
FORMATION.

AXAVNI QOLYAN
Candidate of Psychological Sciences

The article presents the role and significance of tradition in the context of values formation. It 
also presents the main functions of traditions which are allocated in the significant social norms in 
the behavior of the individual with the purpose of its preservation.
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 Ժա մա նա կա կից շու կա յա կան տն տե-
սու թյան պայ ման նե րում մար քե թին գի և 
գո վազ դի հո գե բա նու թյան թե ման ար դի-
ա կան է: Շատ կար ևոր է դառ նում պրո-
դուկ տի առաջ խա ղաց ման հար ցում մի 
շարք գոր ծիք նե րի տի րա պե տու մը, որոն-
ցից ամե նա կար ևո րը հան դի սա նում է 
գո վազ դն է: Առաջ խա ղա ցու մը դա ցան-
կա ցած կա պի ձև է ին ֆոր մա ցի այի, հա-
մոզ ման, պրո դուկ տի, ծա ռա յու թյուն նե րի, 
հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան, մտ-
քե րի և այլ նի հի շեց ման հա մար։ Առաջ-
խա ղաց ման նպա տակն է պա հան ջար-
կի բարձ րա ցու մը և կազ մա կեր պու թյան 
կեր պա րի բա րե լա վու մը։

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ մար քե թինգ, պրո դուկ տի 
առաջ խա ղա ցում, հո գե բա նա կան ազ-
դե ցու թյուն, գո վազդ, առաջ խա ղաց ման 
գոր ծիք ներ։

 Ժա մա նա կա կից մար քե թին գի հո գե-
բա նու թյու նը պա հան ջում է ավե լին, քան 
մի այն որա կյալ պրո դուկ տի ար տադ-
րու թյունն է, կամ ըն դու նե լի և գայ թակ-
ղիչ գնե րի տրա մադ րու մը, որի շնոր հիվ 
տվյալ պրո դուկ տը կամ ծա ռա յու թյու նը 
դառ նում է հա սա նե լի գնոր դի հա մար։ 
Կազ մա կեր պու թյուն նե րը նաև պետք է 
շփ վեն իրենց պո տեն ցի ալ սպա ռող նե րի 
հետ, և այդ գոր ծու նե ու թյամբ ան հրա-
ժեշտ է զբաղ վել անընդ հատ և նպա-
տա կաուղղ ված։ Ար դյու նա վետ շփու մը 
ան հրա ժեշտ է բա րի և լավ փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րը ստեղ ծե լու և պահ պա-
նե լու հա մար։ Ճիշտ հա ղոր դակ ցու մը 
շատ կար ևոր է կազ մա կեր պու թյան և 
նրա սպա ռող նե րի միջև լավ հա րա բե-

րու թյուն ներ ձևա վո րե լու հա մար։ Ժա-
մա նա կա կից տն տե սու թյան պայ ման նե-
րում թե՛ մար քե թին գի և թե՛ գո վազ դի 
հո գե բա նու թյան թե ման շատ ար դի ա-
կան են։ Հա սա րա կու թյան հա մար շատ 
կար ևոր է դառ նում հա մա պա տաս խան 
գի տե լիք նե րի առ կա յու թյու նը տվյալ 
ոլոր տում, ինչ պի սիք են՝ մր ցակ ցու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյու նը,ս պա ռող նե րի հե-
տաքրք րու թյուն նե րի ուսում նա սի րու մը, 
նրանց պա հանջ նե րը, սպա ռող նե րի հետ 
աշ խա տան քի մո տե ցում նե րի անընդ-
հատ փո փո խու թյու նը և այլն։ Ներ կայիս 
դրու թյամբ, չնա յած մեծ թվով հե տա զո-
տու թյուն նե րին, քիչ տեղ է հատ կաց վում 
պրո դուկ տի առաջ խա ղաց ման հար ցում 
մի շարք հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րի 
ազ դե ցու թյա նը, ինչ պի սիք են, օրի նակ, 
նե րազդ ման հո գե բա նա կան խն դիր նե-
րը, դիր քո րոշ ման ուսում նա սի րու թյուն-
նե րը, ապ րանք նե րի ըն կա լու մը, կարծ-
րա տի պե րի հաղ թա հա րու մը և այլն։ 
Մեր աշ խա տան քի նպա տակն է ուսում-
նա սի րել պրո դուկ տի առաջ խա ղաց ման 
հար ցում մի շարք հո գե բա նա կան գոր-
ծոն նե րի առ կա յու թյու նը, դրանց դե րը և 
նշա նա կու թյու նը։

« Մար քե թինգ» հաս կա ցու թյու նը շա-
տե րը հա ճախ վե րագ րում են շու կա յում 
տե ղի ունե ցող ցան կա ցած գոր ծըն թա ցի՝ 
հիմք ըն դու նե լով ան գլե րեն marketing 
բա ռը։ « Մար քե թինգ» եզրույթը առա ջա-
ցել է ան գլե րեն market բա ռից, որը նշա-
նա կում է շու կա, և « մար քե թինգ» եզ-
րույթը նշա նա կում է գոր ծել շու կա յում։ 
Սա կայն այս սահ մա նու մը վա ղուց ար-
դեն կորց րել է իր ար դի ա կա նու թյու նը։ 

ԺՈ ԶԵ ՖԻ ՆԱ ԵՍԱՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի

փի լի սո փա յու թյան և հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տե տի 
մա գիստ րա տու րայի 2–րդ կուրս

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈ ՎԱԶ ԴԻ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՊՐՈ ԴՈՒԿ ՏԻ ԱՌԱՋ ԽԱ ՂԱՑ ՄԱՆ ՎՐԱ



127

Գո յու թյուն ունի « մար քե թին գի» հա րյու-
րա վոր սահ մա նում ներ, որոն ցից ամե-
նա տա րած ված ներն են. 

1.  Մար քե թին գը մար դու գոր ծու նե-
ու թյան տե սակ է, որն ուղղ ված է ապ-
րանք նե րի փո խա նակ ման մի ջո ցով 
պա հանջ մունք նե րի և պա հան ջար կի բա-
վա րար մա նը (Ֆ. Կոտ լեր)։ [3]

2.  Մար քե թին գը ապ րանք նե րի և ծա-
ռա յու թյուն նե րի, կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի, մարդ կանց և մտ քե րի առա ջար կի 
նա խա տե սումն է, կա ռա վա րու մը և բա-
վա րա րու մը (Ջ. Էվանս, Բեր ման): 

3.  Մար քե թին գը շու կայի կա ռա վար-
ման, կար գա վոր ման և ուսում նա սիր-
ման հա մա կարգ է (Ի. Կ. Բելևս կի)։ 

 Մար քե թինգ հաս կա ցու թյու նը առա-
ջին ան գամ շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
դրվել 1902 թ. « Մե նեջ մեն թի ամե րի կյան 
դպ րո ցի» ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, 
բայց առա վել լայն կի րա ռում է ստա ցել 
1950–ա կան թվա կան նե րից սկ սած։ Ինչ-
պես գի տենք, գո յու թյուն ունեն մի շարք 
մար քե թին գային գոր ծիք ներ։ Մար քե-
թին գի հո գե բա նու թյու նը նույն պես ան-
դրա դառ նում է տվյալ գոր ծիք նե րին՝ 
ուսում նա սի րե լով դրանց հո գե բա նա-
կան ազ դե ցու թյու նը։ Այդ գոր ծիք նե րը 
հետ ևյալն են՝ գի նը, վա ճառ քի խթա նու
մը, ան հա տա կան վա ճառ քը, հա սա րա
կա կան կա պե րը և այլն։ Հատ կա պես մեծ 
ուշադ րու թյուն է դարձ վում գո վազ դին, 
որը շատ կար ևոր գոր ծիք է սպա ռող նե-
րի վրա ազ դե լու հա մար, այ սինքն՝ այն 
իր մեջ կրում է շատ լուրջ հո գե բա նա-
կան ազ դե ցու թյուն։ Մեծ ուշադ րու թյուն 
է դարձ վում նաև գո վազ դում մի շարք 
հո գե բա նա կան եր ևույթ նե րի առ կա յու-
թյա նը։ [2, էջ 10–11] 

 Շատ կար ևոր է նշել նաև, որ սպա ռող-
նե րի վար քի ուսում նա սի րու թյու նը հո գե-
բա նու թյան մեջ վեր ջին 30 տա րի նե րի ըն-
թաց քում նշա նա կա լի վե րելք է ունե ցել։ 
Եվ սպա ռող նե րի վար քի հո գե բա նու թյու-
նը սկ սել են կի րա ռել տար բեր ոլորտ նե-
րում։  Դա է պատ ճա ռը, որ ներ կայիս դրու-
թյամբ թե՛ մար քե թին գի, և թե՛ գո վազ դի 

հո գե բա նու թյան շուրջ հե տաքրք րու թյունն 
էլ ավե լի է մե ծա նում։ Եվ դա հիմք է հան-
դի սա նում նո րա նոր հե տա զո տու թյուն ներ 
իրա կա նաց նե լու հա մար։ 

 Մար քե թին գը, գո վազ դը և հո գե բա-
նու թյու նը միշտ մի մյանց հետ կապ ված 
են եղել, եթե նախ կի նում հո գե բա նու-
թյա նը այդ քան էլ մեծ կար ևո րու թյուն չի 
տր վել, ապա ներ կայիս ժա մա նա կաշր-
ջա նում շատ խո շոր կազ մա կեր պու թյուն-
ներ սկ սել են կար ևո րել հո գե բա նու թյան 
դե րը մար քե թին գի ոլոր տում։ Չի մա նա-
լով այն հիմ նա կան պատ ճառ նե րը և 
սկզ բունք նե րը, որով առաջ նորդ վում է 
ան ձը որո շում կա յաց նե լիս, շատ դժ վար 
է նրան վա ճա ռել որ ևէ բան։ Ներ կայիս 
ժա մա նակ նե րում մար քե թին գը իր բո-
լոր տե սակ նե րով էլ ավե լի է հիմն վում 
հո գե բան նե րի ձեռք բե րում նե րի վրա՝ 
շնոր հիվ նրանց հե տա զո տու թյուն նե րի 
և տար բեր հաշ վարկ նե րի, որոնք հիմ-
նա կա նում կապ ված են մար դու և շր-
ջա պա տող իրա կա նու թյան տար բեր 
փո խազ դե ցու թյուն նե րի ուսում նա սի րու-
թյան հետ։ [8] 

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը մար քե-
թին գային հա ղոր դակց ման ար դյու նա-
վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար 
սո վո րա բար դի մում են գո վազ դային 
գոր ծա կա լու թյուն նե րին, որոնք էլ ստեղ-
ծում են ար դյու նա վետ գո վազդ։ Վա
ճառ քի զար գաց ման մաս նա գետ նե րը 
ստեղ ծում են շու կա յում պրո դուկ տի 
առաջ խա ղաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր, 
իսկ հենց մար քե թին գի մաս նա գետ նե
րը ստեղ ծում են տվյալ նե րի բա զա ներ և 
փո խազ դե ցու թյան մեջ են մտ նում ար դեն 
գո յու թյուն ունե ցող և պո տեն ցի ալ սպա-
ռող նե րի հետ, որը կա րող է տե ղի ունե-
նալ հե ռա խո սի կամ էլ էկտ րո նային հաս-
ցե ի մի ջո ցով, իսկ հա սա րա կայ նու թյան 
հետ կա պե րի մաս նա գետ նե րը օգ նում են՝ 
կազ մա կեր պու թյա նը ձևա վո րելու նրանց 
հա մար ցան կա լի կոր պո րա տիվ իմիջ։ 

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը ան ցկաց-
նում են թրեյ նինգ ներ իրենց վա ճառ-
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար՝ սո վո-
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րեց նե լով նրանց բա րե համ բույր շփ ում, 
հա ղոր դակցու մ հա ճա խորդ նե րի հետ, 
որ պես զի նրանք սո վո րեն հա մա պա-
տաս խան օգ նու թյուն ցու ցա բե րել և 
հա մո զել։ Շատ կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի հա մար խն դի րն այն չէ, թե արդյոք 
կա րե լի է շփ վել հա ճա խորդ նե րի հետ, 
այլ այն, թե ինչ քան մի ջոց ներ պետք է 
ծախ սել տվյալ գոր ծու նե ու թյան հա մար, 
և հա ղոր դակց ման ինչ պի սի մի ջոց ներ 
կի րա ռել։ [3, էջ 942–945] 

Ինչ պես տես նում ենք, ար դյու նա վետ 
վա ճառ քի հա մար շատ կար ևոր գոր ծոն 
է հա ղոր դակ ցու մը։ Հա մոզ ման, հա ղոր-
դակց ման հիմ նա կան հմ տու թյուն նե րին 
տի րա պե տե լը ար դեն իրե նից են թադ-
րում է հո գե բա նա կան գի տե լիք նե րի 
առ կա յու թյուն։ Շատ կար ևոր է, որ պես-
զի կազ մա կեր պու թյուն նե րում թրեյ-
նինգ նե րն ան ցկաց նեն հո գե բա նա կան 
կր թու թյուն ունե ցող մար դիկ։ Ժա մա նա-
կա կից կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է 
շփ վեն իրենց միջ նորդ նե րի, սպա ռող նե-
րի և տար բեր հա սա րա կա կան ինս տի-
տուտ նե րի հետ։ Միջ նորդ ներն էլ իրենց 
հեր թին փո խա նակ վում են ին ֆոր մա ցի-
այով իրենց սպա ռող նե րի, և այլ խմ բե րի 
հետ, որոնք գո յու թյուն ունեն հա սա րա-
կու թյան մեջ։ Սպա ռող նե րը պատ մում 
են ապ րան քի և ծա ռա յու թյան մա սին 
այլ սպա ռող նե րի և հա սա րա կու թյան այլ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի։ Եվ յու րա քան չյուր 
խումբ ապա հովում է հե տա դարձ կապ 
այլ խմ բե րի հետ։ Այս ամե նը ցույց է տա-
լիս այն, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
ան հրա ժեշտ է միշտ կա ռա վա րել այս 
բո լոր բարդ մար քե թին գային հա ղոր-
դակ ցում նե րը։ Կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մար քե թին գային հա ղոր դակ ցում նե րի 
հա մա կար գը ան վա նում են նաև առաջ
խա ղաց ման հա մա լիր (կոմպ լեքս)։ 

Ա ռաջ խա ղաց ման հա մա լի րը կոնկ-
րետ գո վազ դային մի ջոց նե րի, ան հա-
տա կան վա ճառ քի գոր ծիք նե րի, հա սա-
րա կայ նու թյան հետ կա պե րի և ուղիղ 
մար քե թին գի հա մակ ցու թյունն է, որը 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը օգ տա գոր ծում 

են իրենց գո վազ դային և մար քե թին-
գային նպա տակ նե րին հաս նե լու հա-
մար։ Իսկ առաջ խա ղա ցու մը ցան կա ցած 
կա պի ձև է ին ֆոր մա ցի այի, հա մոզ ման, 
պրո դուկ տի, ծա ռա յու թյուն նե րի, հա սա-
րա կա կան գոր ծու նե ու թյան, մտ քե րի և 
այլ նի հի շեց ման հա մար։  

Ա ռաջ խա ղաց ման նպա տակն է պա-
հան ջար կի բարձ րա ցու մը և կազ մա կեր-
պու թյան կեր պա րի բա րե լա վու մը։ 

Ա ռաջ խա ղաց ման կար ևոր ֆունկ ցի ա
ներն են՝ 

1.   հե ղի նա կու թյան կեր պա րի ստեղ-
ծում, ցածր գներ, նո րա րա րու թյուն 

2.   տե ղե կատ վու թյուն պրո դուկ տի և 
նրա չա փա նիշ նե րի մա սին 

3.  պ րո դուկ տի կեր պա րի ստեղ ծում 
4.  պ րո դուկ տի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 

հայտ նի ու թյան պահ պա նում 
5.   հա ճա խորդ նե րի հա մո զու մը, ան-

ցում կա տա րե լու ավե լի թանկ ապ-
րան քի 

6.  ա պա ռող նե րի հար ցե րի պա տաս-
խան նե րը 

7.  կազ մա կեր պու թյան մա սին բա րե-
նպաստ ին ֆոր մա ցի ա 

 
Ա ռաջ խա ղաց ման հիմ նա կան գոր ծիք

ներն են՝ 
 Գո վազդ. ոչ ան ձնային պրե զեն տա-

ցի ա նե րի և գա ղա փար նե րի առաջ խա-
ղաց ման, ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան 
յու րա քան չյուր վճա րո վի ձև, որը պատ-
վի րում կամ ֆի նան սա վո րում է որ ևէ հո-
վա նա վոր։  

Ան հա տա կան վա ճառք. կազ մա կեր-
պու թյան վա ճառ քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող մից պրո դուկ տի պրե զեն տա ցի ան, 
որը նպա տակ ունի բարձ րաց նե լու վա-
ճառ քը և եր կա րատև կապ հաս տա տե լու 
սպա ռող նե րի հետ։ 

 Վա ճառ քի խթա նում. կար ճա ժամ կետ 
խթա նիչ ներ, որի նպա տակն է ծա ռա-
յու թյան կամ ապ րան քի վա ճառ քը կամ 
ձեռք բե րու մը։ 

 Հա սա րա կու թյան հետ կա պեր (PR).
կազ մա կեր պու թյան և հա սա րա կու թյան 
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տար բեր խմ բե րի միջև փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի հաս տա տում՝ բա րեն պաստ 
համ բավ ստեղ ծե լու մի ջո ցով, շնոր հիվ 
դրա կան « կոր պո րա տիվ իմի ջի» ձևա-
վոր ման, ինչ պես նաև զգու շա ցու մը 
ան ցան կա լի բամ բա սանք նե րից և իրա-
դար ձու թյուն նե րից։ Հա սա րա կու թյան 
հետ կա պե րի հիմ նա կան գոր ծի քներն են 
ԶԼՄ–նե րի հետ կա պը, պրո դուկ տի քա-
րոզ չու թյու նը (պ րո պա գան դան), կոր պո-
րա տիվ հա ղոր դակ ցում նե րը, լո բիս տա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Ուղիղ մար քե թինգ. ուղիղ կա պե րը 
ման րակրկ տո րեն ընտր ված նպա տա-
կային ան հա տա կան սպա ռող նե րի հետ՝ 
ան մի ջա կան ար ձա գանք ստա նա լու և 
եր կա րատև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման հա մար (հե ռա խո սի, փոս-
տի, հե ռուս տա տե սու թյան, համացանցի, 
և այլ գոր ծիք նե րի օգ տա գոր ծու մը կոնկ-
րետ սպա ռող նե րի հետ ան մի ջա կան կա-
պի հա մար)։ 

Յու րա քան չյուր ոլոր տում պրո դուկ տի 
առաջ խա ղաց ման հա մար օգ տա գոր ծում 
են տար բեր գոր ծիք ներ, և նրան ցից յու-
րա քան չյու րն ունի իր գոր ծիք նե րը կամ 
մե խա նիզմ նե րը։ Օրի նակ՝ գո վազ դը կա-
րող է տե ղադր վել ռա դի ո յում, հե ռուս-
տա տե սու թյու նում, կա րող է տպագր վել 
և այլն։ Ան հա տա կան վա ճառ քի հա մար 
հա ճախ օգ տա գոր ծում են առևտ րային 
պրե զեն տա ցի ա նե րը, ցու ցա հան դես–
վա ճառք նե րը, ինչ պես նաև հա տուկ 
խթան ման հա մար նա խա տես ված 
ծրագ  րեր։ Վա ճառ քի խթա նու մը նե րա-
ռում է իր մեջ այն պի սի գոր ծու նեու  թյուն, 
ինչ պի սին գո վազ դը՝ վա ճառ քի, զեղ չե-
րի, մր ցույթ նե րի ժա մա նակ, այ սինքն՝ 
յու րա հա տուկ տե սա կի գո վազդ։ Ու ղիղ 
մար քե թին գի գոր ծիք նե րին է պատ կա-
նում հա մա ցանցի օգ տա գոր ծու մը, ֆաք-
սե րի կի րա ռու մը, հե ռուս տա մար քե թին-
գը և այլն։ [3, էջ 946–953]  

Ինչ պես ար դեն նշել էինք, պրո-
դուկ տի առաջ խա ղաց ման հար ցում 
ամե նա կար ևոր դե րը պատ կա նում է 
գո վազ դին։ Եվ գո վազ դի հո գե բա նու-

թյու նը՝ որ պես առան ձին ուղ ղու թյուն, 
ձևա վոր վել է 19–20–րդ դա րե րում։ Այն 
մշ տա պես զար գա նում և կա տա րե-
լա գործ վում է, որը պայ մա նա վոր ված 
է ուսում նա սի րու թյան օբյեկ տով, այ-
սինքն՝ գո վազ դային գոր ծու նե ու թյամբ, 
որն էլ մշ տա կան շարժ ման, փո փո խու-
թյան և զար գաց ման մեջ է։ Գո վազ դը 
որ պես պրո դուկ տի առաջ խա ղաց ման 
ամե նա կար ևոր գոր ծիք ունի մի շարք 
առա վե լու թյուն ներ, ինչն էլ հիմ նա կան 
պայ ման է հան դի սա նում նրա առա վե-
լու թյան։ Հիմ նա կան առա վե լու թյուն-
ներն են. գո վազ դը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ին ֆոր մա ցի ան անընդ հատ կրկ-
նելու, գո վազ դը, որ պես կա նոն, ավե լի 
ար տա հայ տիչ է և գրա վող, գո վազ դը 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել եր կա րատև իմի-
ջի ձևա վոր ման հա մար և այլն։ [4] Ին-
ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի բուռն 
զար գաց ման և մեծ ձեռք բե րում նե րի 
ար դյուն քում մար դիկ այ սօր հնա րա վո-
րու թյուն ունեն շփ վե լու և ին ֆոր մա ցի ա 
ստա նա լու ոչ մի այն ավան դա կան մե-
դի այի մի ջո ցով՝ թեր թեր, ռա դի ո, հե ռա-
խոս և հե ռուս տա տե սու թյուն, այլ նաև 
նոր մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ (ֆաքս, 
բջ ջային հե ռա խոս, հա մա կար գիչ)։ Հենց 
այս նոր տեխ նո լո գի ա ներն են հան գեց-
րել նրան, որ առա վել մեծ թվով կազ մա-
կեր պու թյուն ներ են ան ցում կա տա րում 
մաս սա յա կան հա ղոր դակ ցու մից ավե լի 
նպա տա կայի նի, նույ նիսկ շփում յու րա-
քան չյուր առան ձին սպա ռո ղի հետ « դեմ 
առ դեմ»։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, պետք է նշել, 
որ հա ղոր դակ ցու մը չի սահ մա նա փակ-
վում մի այն այդ կոնկ րետ գոր ծիք նե րով։ 
Ապ րան քի ար տա քին ձևա կեր պու մը, նրա 
գի նը, ընդ հա նուր տես քը, փա թե թա վոր-
ման գույ նը և նույ նիսկ խա նու թը, որ տեղ 
այն վա ճառ վում է, մեծ նշա նա կու թյուն 
ունեն, քա նի որ այս ամե նը իր մեջ կրում 
է որո շա կի ին ֆոր մա ցի ա ապ րան քի 
կամ ծա ռա յու թյան մա սին, որը կար ևոր 
է գնոր դի հա մար։ Այս պի սով՝ չնա յած 
առաջ խա ղաց ման հա մա լի րը կար ևոր 
տարր է կազ մա կեր պու թյան մար քե թին-
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գային հա ղոր դակց ման հա մար, ավե լի 
բարձր ար դյու նա վե տու թյան հաս նե լու 
հա մար նրան ցից պա հանջ վում է ման-
րակրկ տո րեն և որ քան հնա րա վոր է 
ճիշտ հա մա կար գել բո լոր չորս բա ղադ-
րիչ նե րը, որոնք կազ մում են մար քե թին-
գային հա մա լի րը։ Այդ բա ղադ րիչ ներն 
են՝ պրո դուկտ, գին, տա րած ման վայր 
և խթան ման մե թոդ ներ։[1] Պ րո դուկ տի 
առաջ խա ղաց ման հա մար շատ կար ևոր 
է հա ղոր դակց ման մի ջոց նե րի ճիշտ կի-
րա ռում։ Այդ գոր ծում հա ջո ղու թյան հաս-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի 
մար քե թին գային հա ղոր դակց ման մաս-
նա գե տը կա րո ղա նա ճիշտ որո շել նպա
տա կային լսա րա նը և հա ղոր դակց ման 
նպա տակ նե րը (հա ղոր դակց ման կազ-
մում, ընտ րել հա մա պա տաս խան մի ջո-
ցը ին ֆոր մա ցի այի փո խանց ման, կազ-
մա կեր պել հե տա դարձ կա պը, որ պես զի 
ունե նա հնա րա վո րու թյուն գնա հա տելու 
տվյալ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քը)։ Հենց 
մար քե թին գային հա ղոր դակց ման մաս-
նա գե տի գոր ծը սկս վում է նպա տա-
կային լսա րա նի մտային պատ կեր նե րի 
ուսում նա սի րու թյամբ։ Դրանք կա րող են 
լի նել կազ մա կեր պու թյան պո տեն ցի ալ 
գնորդ նե րը կամ էլ տվյալ պրո դուկ տից 
ներ կայիս օգտ վող նե րը, դրանք կա րող 
են լի նել մար դիկ, ով քեր գնե լու որո շում 
են կա յաց նում, կամ էլ մար դիկ, ով քեր 
ազ դե ցու թյուն են ունե նում այդ որոշ ման 
վրա։ Լսա րա նը կա րող են կազ մել ինչ-
պես ան հա տա կան սպա ռող նե րը, այն-
պես էլ մարդ կանց խմ բե րը, մաս նա գետ-
նե րը և այլն։ Որո շե լով նպա տա կային 
լսա րա նը՝ մար քե թին գային հա ղոր-
դակց ման մաս նա գե տը պետք է որո շի, 
թե ինչ պի սի պա տաս խան ռե ակ ցի ա է 
նա ուզում առա ջաց նել։ Կար ևոր է պար-
զել՝ արդյոք մար դը պատ րաստ է գնում 
կա տա րե լու։ Նպա տա կային լսա րա նը 
կա րող է գտն վել գն մա նը պատ րաստ 

այդ 6 փու լե րից որ ևէ մե կում։ Գնոր դի 
գն մա նը պատ րաստ լի նե լու փու լե րը 
դրանք այն փու լերն են, որը ան ցնում է 
գնոր դը, երբ գն ման որո շում է կա յաց-
նում։ Փու լե րը հետ ևյալն են՝ գի տակ
ցում, գի տե լիք, ցան կու թյուն, նա խընտ
րու թյուն, հա մո զում և գնում։ Այս փու լե րը 
ար տա ցո լում են սպառ ման ռե ակ ցի այի 
փու լե րի որո շա կի հի ե րար խի ա։ Յու րա-
քան չյուր մար քե թին գային հա ղոր դակց-
ման նպա տա կը գնոր դին այս բո լոր փու-
լե րով ան ցկաց նելն է, որի ար դյուն քում 
նա պետք է կա տա րի գնում։ [3, 5]  

Ինչ պես տես նում ենք, հո գե բա նու-
թյու նը առանց մար քե թին գի և գո վազ դի 
կա րող է շատ հեշ տու թյամբ գո յատ ևել, 
սա կայն և՛ մար քե թին գը, և՛ գո վազ-
դը առանց հո գե բա նու թյան, կա րե լի է 
ասել, դա տա պարտ ված են մշ տա կան 
սխալ նե րի։ Պ րո դուկ տի առաջ խա ղաց-
ման ռազ մա վա րու թյու նը կազ մա կեր-
պու թյան մար քե թին գային պլա նի կար-
ևոր (ո րո շիչ) տար րն է, որ տեղ ֆիքս ված 
են գո վազ դային գոր ծա կա լու թյան 
նպա տակ նե րը, ապրանքանիշի մար քե-
թին գային հա ղոր դակց ման բա զային 
մո տե ցում նե րը, պրո դուկ տի առաջ խա-
ղաց ման ընդ հա նուր, եր կա րատև ռազ-
մա վա րու թյու նը։ Չնա յած պրո դուկ տի 
առաջ խա ղաց ման տար բեր գոր ծիք ներ 
կան, այ նո ւա մե նայ նիվ, ամե նա կար ևոր 
գոր ծի քը գո վազ դն է։  Շատ զար գա ցած 
երկր նե րում մար քե թին գային հե տա զո-
տու թյուն նե րը և առ հա սա րակ մար քե-
թին գը և գո վազ դը հան դի սա նում են 
ոչ մի այն տն տե սա գի տա կան ոլորտ, և 
գրա վում տն տե սա գետ մաս նա գետ նե-
րին, այլ նաև այն հո գե բան նե րի ուշադ-
րու թյան կենտ րո նում է։ Եվ ներ կայիս 
ժա մա նա կաշր ջա նում ար դի հիմ նախն-
դիր են դրանց ուսում նա սի րու թյու նը և 
կի րա ռու մը գործ նա կան ոլոր տում։ 

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 21.08.2014



131

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.   Го луб ков Е. П., Ос но вы мар ке тин га: Учеб ник–Моск ва: Из да тельст во « Финп ресс», 2000 .– 656 с. 
2.  К ла ус Мо зер, Пси хо ло гия мар ке тин га и рек ла мы.: Пер. с нем.–Харь ков: Изд–во Гу ма ни тар ный 

центр, 2004.– 380с.
3.   Кот лер Ф., Вонг В., Сон дерс Дж., Армст ронг Г., Ос но вы мар ке тин га, 4–е ев ро пейс кое из да ни е).: 

Пер. с англ.–Моск ва: ООО “И. Д. Вил ьямс”, 2009.– 1200с.
4.   Ле бе дев–Лю би мов А.Н., Пси хо ло гия рек ла мы: Пи тер, 2002.– 368 с.
5.   Лы сен ко О. Ю., Пси хо ло гия мар ке тин га: Учеб ное по со би е–Че ля бинск: Изд–во ЮУр ГУ, 2002.– 66 с.
6.  Bob M. Fennis, Wolfgang Stroebe–The Psychology of Advertising,Taylor& Francis 2010.– 329p.
7.  Psychology & Marketing, September 2014, Volume 31, Issue 9, pages 6
8.  hubspot.com/marketing/psychology–marketers–revealing–principles–human–behavior

П СИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КОЕ ВОЗ ДЕЙСТ ВИЕ РЕК ЛА МЫ НА ПРОД ВИ ЖЕ НИЕ ПРО ДУК ТА
 ЖО ЗЕ ФИ НА ЕСА ЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, 
фа куль тет фи ло со фии и пси хо ло ги и, 

ма гист рант II курса

 Те ма пси хо ло гии мар ке тин га и рек ла мы об ла да ет ак ту аль ност ью в ус ло ви ях сов ре мен
ной ры ноч ной эко но ми ки. При прод ви же нии про дук та на и бо лее важ ным яв ля ет ся об ла да ние 
мно жест вом инст ру мен тов, из ко то рых са мым важ ным яв ля ет ся рек ла ма.П род ви же ние – лю
бая фор ма со об ще ний для ин фор ма ци и, убеж де ни я, на по ми на ния о то ва рах, ус лу гах, об щест
вен ной де я тель нос ти, иде ях и т.д.Це ли прод ви же ни я: сти му ли ро ва ние сп ро са и улуч ше ние 
об ра за ком па ни и. 

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF ADVERTISING ON PRODUCT PROMOTION 
JOZEFINA YESAYAN

Yerevan State University, 
Facuty of Philosophy and Psychology, 

Master student 2nd year

Psychology of marketing and advertising is topical in the contemporary market economy. 
When promoting a product, the possession of a variety of tools is of most significance, out of 
which advertising is the most important one. Promotion is any form of messages for information, 
persuasion, reminders about products, services, social activities, ideas, etc. Objectives of promotion 
are as follows: stimulating demand and improving the image of the company. 
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 Հոդ վա ծը վե րա բե րում է սո ցի ա լա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի ներ քո ձևա վոր ված 
ան ձի պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հատ կա-
նիշ նե րի ան դրա դար ձին, որոնք հան-
գեց նում են սնն դային վար քի առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րի դե ֆոր մաց մա նը: 
Փաս տա ցի ո րեն, վե րո հի շյալ եր ևույթն ի 
հայտ է գա լիս որ պես կա նա ցի ար տա-
քի նի նկատ մամբ սո ցի ա լա պես թե լադր-
վող կարծ րա տի պե րի հետ ևանք: Ան ձի 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հատ կա նիշ նե-
րը դի տարկ վում են որ պես սո ցի ա լա կան 
դիր քո րո շում ներ, որոնք առա ջա նում են 
հա մա պա տաս խան ըն տա նե կան դաս-
տի ա րա կու թյան ար դյուն քում: Հոդ վա ծի 
հիմ նա կան գա ղա փարն այն է, որ ան-
ձի պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա կում նե րը 
դեստ րուկ տիվ բնույ թի են և ի հայտ գա-
լով որ պես ժա մա նա կա կից կնոջ ան ձի 
բաղ կա ցու ցիչ՝ ամեն դեպ քում հան գեց-
նե լու են սնն դային վար քի առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րի դե ֆոր մաց մա նը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ան ձ, պեր ֆեկ ցի ա նիզմ, սո-
ցի ա լա պես թե լադր վող կարծ րա տի պեր, 
սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում ներ, սնն դային 
վար քի մո դել նե րի դե ֆոր մա ցում:

 Մարդ կանց մե ծա մաս նու թյունն այս 
կամ այն կերպ կախ ված է խմ բային ազ-
դե ցու թյուն նե րից: Իհար կե այդ ազ դե-
ցու թյուն նե րի աս տի ճա նը կախ ված է մի 
շարք գոր ծոն նե րից, ինչ պի սիք են ան ձի 
ան ձնային հատ կա նիշ նե րը՝ սե ռը, տա-
րի քը, ազ գու թյու նը, ին տե լեկ տը, տագ-
նա պայ նու թյան աս տի ճա նը և ներշնչ-
վո ղա կա նու թյան մա կար դա կը և այլն: 
Բա ցի այդ՝ այն կախ ված է այն խմ բի 
հատ կա նիշ նե րից, որն իրա կա նաց նում 

է ազ դե ցու թյու նը. դրա մե ծու թյու նը, մի-
ա հա մու ռու թյու նը և այլն: Վեր ջա պես 
ազ դե ցու թյան մա կար դա կը որոշ վում է 
նաև նրա նով, թե ինչ պի սի դեր ու դիրք 
ունի ան հա տը տվյալ խմ բում: Նմա նօ-
րի նակ սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյուն նե րի 
ներ քո ան ձի մոտ առա ջա նում են որո-
շա կի վար քային դիր քո րո շում ներ, որոնք 
հան դի սա նում են կա յուն դրա կան և բա-
ցա սա կան աֆեկ տիվ հա կազ դում նե րի, 
գնա հա տում նե րի, զգաց մունք նե րի և 
դրա կան կամ բա ցա սա կան վար քային 
տեն դենց նե րի հա մա կարգ են, ինչն իր 
հեր թին ար տա հայ տում է մարդ կանց 
հա մոզ մունք նե րը, և ձեռք է բեր վում սո-
ցի ա լա կան փոր ձի ար դյուն քում: Ան ձի 
ուղղ վա ծու թյու նը որոշ վում է տար րաբ-
նույթ սո ցի ա լա կան դիր քո րո շում նե րով, 
որոնք առնչ վում են հա սա րա կա կան 
կյան քի տար բեր աս պա րեզ նե րի հետ: 
Այս պես, դիր քո րոշ ման կա ռուց ված քի և 
բո վան դա կու թյան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը նշա նա կա լի ո րեն որո շում են 
մարդ կային վար քը[2]: 

Պարզ է, որ սո ցի ա լա կան ազ դե ցու-
թյուն նե րի ներ քո առա ջա ցող դիր քո րո-
շում նե րը կա րող են վե րա բե րել ան ձի 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան տար բեր աս պա-
րեզ նե րին, նե րա ռել տար բեր ար ժե քային 
և դր դա պատ ճա ռային հա մա կար գեր, 
առա ջաց նել տար բեր վար քային դրս ևո-
րում ներ և իհար կե կրել ինչ պես նոր մալ, 
այն պես էլ պա թո լո գիկ բնույթ: 

Խո սե լով տվյալ դիր քո րո շում նե րի և 
դրանց կա ղա պա րում ձևա վոր ված վար-
քային, մաս նա վո րա պես խե ղա թյուր ված 
սնն դային վար քը բնո րո շող պա թո լո գիկ 
պատ տերն նե րի մա սին՝ հարկ է հա տուկ 

ՀԱՍ ՄԻԿ ՇԱ ՀԻՆՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

փի լի սո փա յու թյան և իրա վուն քի ինս տի տու տի աս պի րանտ

 ՊԵՐ ՖԵԿ ՑԻ Ա ՆԻԶ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ՍՆՆ ԴԱՅԻՆ ՎԱՐ ՔԻ ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԻ 
ԴԵՖՈՐ ՄԱՑ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ
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նշա նա կու թյամբ առանձ նաց նել պեր-
ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույ թի ձևա վոր ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այն եզ-
րա գի ծը, որում տվյալ հատ կա նի շը վե-
րած վում է սնն դային վար քի մո դել նե րի 
դե ֆոր մաց ման հիմ նաղ բյու րի: 

Սնն դային վար քի խե ղա թյուր ված 
կամ դե ֆոր մաց ված դրս ևո րում նե րի կա-
ղա պա րում պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույ-
թի նշա նա կու թյու նը հարկ է դի տար կել 
որ պես սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյուն նե-
րի ներ քո առա ջա ցած դիր քո րո շում նե րի 
հա մա կարգ, որը դր դում է այն կրող ան-
ձին որո շա կի գոր ծու նե ու թյան, ինչ պես 
նաև թե լադ րում է որո շա կի՝ սնն դային 
վար քի և դրա առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի նկատ մամբ սևեռ ված ար ժե քային 
և դրդա պատ ճա ռային հա մա կար գե րի 
առա ջա ցում: Այս պի սով՝ պեր ֆեկ ցի ա նիս-
տա կան հա կում նե րը տես նե լով, մի կող-
մից, որ պես ան ձի մոտ սնն դային վար քի 
խե ղա թյու րում նե րի առա ջաց ման առանց-
քային եր ևույթ, մյուս կող մից՝ դրանք կա-
րե լի է դի տար կել որ պես սո ցի ա լա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի ներ քո ի հայտ եկող 
դիր քո րո շում նե րի հա մա կարգ: Իհար կե, 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա կում նե րը որ-
պես սնն դային վար քի խե ղա թյու րում-
նե րի առա ջաց ման նա խա պայ ման դի-
տարկ վում են բազ մա թիվ առա ջա տար 
մաս նա գետ նե րի կող մից [3; 6; 8]: 

Պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի մա սին տե սու թյան 
առա ջին մշա կում ներն իրա կա նաց վել են 
դեռևս ան ցյալ դա րի վաթ սու նա կան–ո ւթ-
սու նա կան թվա կան նե րին: Ընդ որում՝ 
պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի դա սա կան պատ կե-
րա ցում նե րը են թադ րում են ան ձի կող մից 
անի րա տե սո րեն կա տա րյալ չա փա նիշ նե-
րի ընտ րու թյան հակ վա ծու թյուն, որոնց 
իրա կա նա ցու մը հնա րա վոր չէ, հետ ևա-
բար նաև հնա րա վոր չէ դրանց իրա կա-
նաց ման ար դյուն քում ստաց վող բա վա-
րար վա ծու թյան զգա ցո ղու թյու նը [12; 13; 14; 
15]: Հետ ևա բար, պարզ է դառ նում, որ սուր 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա կում նե րով 
տա ռա պող ան հա տը գտն վում է անընդ-
հատ ֆրուստ րա ցի այի պայ ման նե րում: 

Այս պի սի չա փա նիշ նե րի ընտ րու թյու-
նը սնն դային վար քի աս պա րե զում հան-
գեց նում է այն բա նին, որ պեր ֆեկ ցի ա-
նիզ մի ճան կերն ըն կած ժա մա նա կա կից 
կի նը նպա տակ է դնում սնն դից բա ցար-
ձակ հրա ժար վելու կամ այն հասց նելու 
մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ան բա վա րար քա նա կի, ինչն ինք նին, 
որ պես եր կա րա ժամ կետ եր ևույթ, հնա-
րա վոր չէ, քա նի որ ան հա մա տե ղե լի է 
մար դու նոր մալ կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
պայ ման նե րի հետ: Այս պի սի հան գա-
մանք նե րում՝ կախ ված ան ձի բնա վո-
րու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, 
կա մային որակ նե րից, դր դա պատ ճա-
ռային հա մա կար գից և այլ նմա նօ րի նակ 
ազ դե ցու թյուն նե րից մի դեպ քում տվյալ 
ան ձի սնն դային վար քը վեր ջի վեր ջո 
վե րած վում է «ա նո ռեկ սիկ», կամ խիստ 
սահ մա նա փա կու մային վար քի: Այ սինքն՝ 
վե րո հի շյալ գոր ծոն նե րի և սո ցի ա լա կան 
ազ դե ցու թյուն նե րի ճնշ ման ներ քո ան ձի 
մոտ ար ձա նագր վում է ախոր ժա կի բա-
ցար ձակ կամ մաս նա կի կո րուստ: Այս 
եր ևույ թը տվյալ կա ղա պա րում կա րե լի է 
դի տար կել որ պես պաշտ պա նա կան մե-
խա նիզմ, որն առա ջա նում է սե փա կան 
«ԵՍ»–ի և ան ձի պեր ֆեկ ցի ա նիս տա-
կան հա կում նե րի ան հա մա տե ղե լի ու-
թյան անե լա նե լի ու թյու նից և սե փա կան 
«ԵՍ»–ը առանց որ ևէ ինք նատ վայտ ման 
ըն դու նել չկա րո ղա նա լու իրա վի ճա կից: 
Մյուս կող մից, նույն պես կախ ված վե րո-
հի շյալ գոր ծոն նե րի առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րից, ան ձը, որի մոտ ախոր ժա կի 
կո րուստ չի ար ձա նագր վել՝ չկա րո ղա-
նա լով հա մա պա տաս խա նել իր կող մից 
ընտր ված սնն դային վար քի պեր ֆեկ ցի-
ա նիս տա կան չա փա նիշ նե րին, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, գտն վե լով դրանց անե լա նե լի 
ազ դե ցու թյան ներ քո՝ փնտ րում է փոխ-
հա տուց ման այլ հնա րա վո րու թյուն ներ: 
Այս պի սի հան գա մանք նե րում ան ձի մոտ 
առա ջա նում է կեղծ փոխ հա տուց ման 
« բու լի միկ» մե խա նիզմ, որը են թադ րում 
է սնն դի նոր մալ կամ գեր ծա վալ նե րի 
ըն դու նում դրան հա ջոր դող « կոմ պեն-
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սա տոր» գոր ծո ղու թյուն նե րի մո լե գին 
իրա կա նաց մամբ: 

Այս պի սով՝ սնն դային վար քի չա փա-
նիշ նե րի ընտ րու թյու նը պեր ֆեկ ցի ա-
նիս տա կան հա կում նե րի տեր ան ձանց 
մոտ ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում է 
սնն դային վար քի մո դե լի խա թար մա-
նը, հատ կա պես ներ կայիս արևմ տյան 
մշա կույ թում սո ցի ա լա պես ակ տի վո րեն 
քա րոզ վող և թե լադր վող կա նա ցի ար-
տա քի նին վե րա բե րող կարծ րա տի պե րի 
պայ ման նե րում:

 Խո սե լով պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույ թի 
մա սին՝ ամե րի կա ցի հո գե բան Հո լեն դե-
րը եր ևույ թը բնո րո շում է որ պես առօ րյա 
կյան քում սե փա կան ան ձի նկատ մամբ 
ան հա սա նե լի և գերբ նա կան չա փա նիշ-
նե րի ընտ րու թյուն [15]: 

Այս պի սի չա փա նիշ նե րի ազ դե ցու թյան 
ներ քո ան ձը հակ ված է սնն դի ըն դու նու մը 
խիստ սահ մա նա փա կել կամ դի մել դրա 
այլ խե ղա թյուր ված տար րա տե սակ նե րի, 
որոնց նպա տակն է ամե նօ րյա քրտ նա ջան 
աշ խա տան քի ար դյուն քում սե փա կան 
մարմ նի պատ կե րի նկատ մամբ բա վա-
րար վա ծու թյան հաս նե լու ձգ տու մը, ինչն, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ի զո րու վե րո հի շյալ 
նա խա պայ ման նե րի, ան հա սա նե լի է: 

Պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի բնո րո շիչ նե րի 
թվում հե ղի նա կը տես նում է ան ձի սևեռ-
վա ծու թյու նը սխալ նե րի նկատ մամբ, սե-
փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ 
ան վս տա հու թյու նը, կաս կա ծանք նե րը, 
կազ մա կերպ վա ծու թյան գերբ նա կան 
բարձր մա կար դա կը: Այդ պի սի հա կում-
նե րով տա ռա պող ան ձինք նաև չա փա-
զանց մեծ նշա նա կու թյուն են տա լիս 
քն նա դա տու թյա նը և սե փա կան ծնող նե-
րին գնա հա տում են որ պես քն նա դա տող 
տար րեր: Պեր ֆեկ ցի ա նիս տը ծնող նե րի 
քն նա դա տու թյու նը տես նում է իր կյան-
քի բո լոր աս պա րեզ նե րում, ինչ պես նաև 
սե փա կան մարմ նի պատ կե րի ան կա տա-
րե լու թյան հար ցում, ին չը վե րած վում է 
ամեն գնով ֆի զի կա կան կա տա րե լու-
թյան հաս նե լու ձգտ մա նը:

 Բազ մա թիվ հե ղի նակ նե րի հե տա զո-

տու թյուն նե րի և տե սու թյուն նե րի հա մա-
ձայն՝ պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույ թը տար-
րան ջատ ված է երեք տե սակ նե րի:

Դ րանք են. 
ա) Անձ նային ուղղ վա ծու թյան պեր-

ֆեկ ցի ա նիզմ, որն ար տա հայտ վում է 
ան ձի սե փա կան «ԵՍ»–ի նկատ մամբ կա-
տա րե լու թյան սպա սու մով;

բ) Ար տա քին ուղղ վա ծու թյան պեր-
ֆեկ ցի ա նիզմ, որն ար տա հայտ վում է ան-
ձի կող մից շր ջա պա տող ան ձանց նկատ-
մամբ կա տա րե լու թյան սպա սու մով;

գ) Աշ խար հի նկատ մամբ ուղղ ված 
պեր ֆեկ ցի ա նիզմ, որն ար տա հայտ վում 
է գլո բալ կա տա րե լու թյան սպա սու մով 
կյան քի տար բեր դրս ևո րում նե րում: 

Այս պես, ար տա հայտ վե լով ան-
ձի վար քաձ ևում՝ պեր ֆոկ ցի ա նիս տա-
կան հա կում ներն ունեն երեք նպա տակ, 
որոնք են.

ա) Կա տա րյալ թվա լու պա հանջ մունք;
բ) Ան կա տար կամ թե րի չթ վա լու պա-

հանջ մունք;
գ) Թե ր ու թյու նից խու սա փե լու իրա-

կան պա հանջ մունք:
Նշ ված գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան 

ներ քո պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա կում-
ներ ունե ցող ան ձը, հա մա պա տաս խա-
նա բար, դի մում է սնն դային վար քի 
գերբ նա կան չա փա նիշ նե րի ընտ րու-
թյա նը, որոնց ան խախտ իրա կա նաց-
ման հետ զու գա հեռ մար դու օր գա նիզ-
մի կեն սա գոր ծու նե ու թյան պահ պա նու մը 
հնա րա վոր չէ: Հետ ևա բար, հնա րա վոր 
չէ նաև այդ չա փա նիշ նե րին հա մա պա-
տաս խան մար դու կեն սա կեր պը: 

Պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույ թի կա ռուց-
ված քի մա սին այ լընտ րան քային մո տե-
ցում են առա ջար կել կա նա դա ցի գիտ նա-
կան նե րը, ըստ այդ մոտեցմա՝ եր ևույ թը 
կազմ ված է ոչ թե դա սա կան երեք, այլ 
չորս գոր ծոն նե րից: Ընդ որում, եթե եր-
ևույ թի մա սին խո սե լիս մաս նա գետ նե-
րը հա մա րում են, որ այն կա րող է լի նել 
սե փա կան ան ձի, նշա նա կա լի ան ձանց և 
գլո բալ աշ խար հի նկատ մամբ ուղղ ված, 
ապա կա նա դա ցի հե ղի նակ նե րը դրա-
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նում տես նում են նաև չոր րորդ գոր ծո նի 
առ կա յու թյու նը, որը սո ցի ա լա պես պայ-
մա նա վոր ված պեր ֆեկ ցի ա նիզմն է [11]: 

Սո ցի ա լա պես պայ մա նա վոր ված՝ 
պեր ֆեկ ցի ա նիզ մը նե րա ռում է կա տա-
րե լու թյան կարծ րա տի պե րի պար տադ-
րում ան ձին սո ցի ա լա կան դաշ տի կող-
մից: Այս տար րա տե սա կը են թադ րում 
է ան ձի սուբյեկ տիվ հա մոզ մունքն այն 
բա նում, որ սո ցի ա լա կան պա հանջ նե րին 
ին քը ի վի ճա կի չէ հա մա պա տաս խա նել: 
Այս եր ևույ թը կա րող է գո յու թյուն ունե-
նալ զու գա հե ռա բար ցածր ինք նագ-
նա հա տա կա նի և ինք նըն կալ ման ցածր 
մա կար դա կի հետ, ինչն է՛լ ավե լի է բար-
դաց նում առանց այն էլ « տա ռա պյալ» 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տի դրա կան ինք նա գի-
տակց ման հնա րա վո րու թյու նը: 

Պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի հիմ քե րը քն նար-
կել է Հա մա չե կը դեռևս 1978 թվա կա նին՝ 
նկա րագ րե լով «նև րո տիկ պեր ֆեկ ցի ա-
նիզ մը» որ պես ման կու թյու նից բխող եր-
ևույթ: Այս պի սի ան ձինք դաս տի ա րակ-
վել են ծնող նե րի կող մից, ում սերն ու 
քնք շան քը ան մի ջա կա նո րեն կախ ված են 
եղել երե խայի գոր ծու նե ու թյան դրա կան 
կամ բա ցա սա կան ար դյունք նե րից [11]: 

Այս պի սի ծնող նե րի հետ շփ ման ար-
դյուն քում ան ձը յու րաց նում է պեր ֆեկ-
ցի ա նիս տա կան դիր քո րո շում ներ, ըստ 
որոնց՝ նրա ան ձնային ար ժե քա վո-
րու թյունն ան մի ջա կա նո րեն կախ ված 
է գոր ծու նե ու թյան « լա վա գույն» կամ 
« կա տա րյալ» իրա կա նա ցու մից: Այս պի-
սի ազ դե ցու թյուն նե րի ներ քո ձևա վոր-
ված պեր ֆեկ ցի ա նիս տի հիմ նա կան երկ-
րորդ կան շա հը ոչ այն քան սո ցի ա լա կան 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու 
ցան կու թյունն է, որ քան ան մարդ կային 
ջան քե րի շնոր հիվ վեր ջա պես սե փա կան 
«ԵՍ»–ը որ պես ար ժեք ըն դու նել կա րո-
ղա նա լու ձգ տու մը: 

Այս պի սի վե րա բեր մուն քը սե փա կան 
ան ձի նկատ մամբ ձևա վոր վում է երե-
խայի հան դեպ չա փա զանց մեծ սպա-
սում ներ ունե ցող, ավե լի քն նա դա տող, 
քան օգ նող ծնող նե րի ազ դե ցու թյու նից: 

Այս տե ղից էլ բխում է վե րը նշ ված ծնող-
նե րին որ պես քն նա դա տող տար րեր 
գնա հա տե լու մի տու մը [4; 9; 10; 12]:

 Քա նի որ բարձր պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի 
տեր ան հատն ունի գնա հատ ման գեր-
նա խան ձախն դիր հա մա կարգ, հետ-
ևա բար ամե նաչն չին ան հա ջո ղու թյու նը 
գնա հա տում է որ պես սար սա փե լի ան-
հա ջո ղու թյուն, և նրա մոտ ան հա ջո ղու-
թյան հաս նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը 
մե ծա նում են: Այս գա ղա փար նե րը հիմ-
նա կա նում առ կա են Սթ րո բե րի ան հա-
տի և ար տա քին գոր ծոն նե րի փո խազ դե-
ցու թյան նշա նա կու թյան մեջ սնն դային 
վար քի խե ղա թյուր ման աս պա րե զում 
տե սու թյան մեջ [16]: 

Այս եր ևույ թը սնն դային վար քի հար-
թու թյու նում հան գեց նում է նրան, որ 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տը, ինքն իր առջև դնե-
լով սնն դային վար քի գերբ նա կան չա-
փա նիշ ներ, որոնց իրա կա նա ցումն ան-
հնա րին է, ինչ–որ պա հի խախ տում է 
այդ չա փա նիշ նե րին սե փա կան վար քի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը, ին չը նրա 
կող մից գնա հատ վում է որ պես « տար-
րե րային աղետ», որն ան հրա ժեշտ է 
ան մի ջա պես կա ր գա վո րել: Ան ձը այս-
պի սի հան գա մանք նե րում կի րա ռում է 
վե րը նշ ված « կեղծ» փոխ հա տուց ման 
գոր ծո ղու թյուն ներ, որոնք բնո րոշ են 
« բու լի միկ» տե սա կի սնն դային վար-
քի խե ղա թյուր ման հա մար: Այ նու հետև, 
գտն վե լով միև նույն պեր ֆեկ ցի ա նիս-
տա կան դիր քո րո շում նե րի ազ դե ցու-
թյան ներ քո, տվյալ ան ձը նո րից ձգ-
տում է հա մա պա տաս խա նել ինքն իր 
առջև դր ված գերբ նա կան չա փա նիշ-
նե րին, որոնց ան հա մա տե ղե լի ու թյու նը 
նոր մալ կեն սա կան վի ճա կի հետ, միև-
նույնն է, հան գեց նում է այն բա նին, որ 
տվյալ ան ձը կր կին խախ տում է տվյալ 
չա փո րո շիչ նե րը: Այս տեղ ար դեն շր ջա նը 
փակ վում է, և իրա վի ճակն անընդ հատ 
կրկն վում: Այ սինքն՝ տվյալ ան ձը ար դեն 
իր սնն դային վար քում դրս ևո րում է խե-
ղա թյուր ված վար քաձ ևեր՝ նետ վե լով 
մեկ ծայ րա հե ղու թյու նից դե պի մյու սը: 
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Սնն դային վար քաձ ևի խե ղա թյուր-
ված դիր քո րո շում նե րի հիմ քում շատ 
հե ղի նակ ներ տես նում են և՛ ան ձնային 
ուղղ վա ծու թյան, և՛ սո ցի ա լա պես պար-
տադր վող պեր ֆեկ ցի ա նիզ մի եր ևույթ-
նե րը [1]: 

Այս պի սով՝ պեր ֆեկ ցի ա նիզ մը ան-
ձնային հատ կա նիշ է, որը նկա րագր վում 
է բազ մա թիվ առա ջա տար մաս նա գետ-
նե րի կող մից որ պես սնն դային վար քի 
խե ղա թյու րում նե րի կենտ րո նա կան բնո-
րո շիչ [3; 6; 8]: 

Ա վե լին, սնն դային վար քաձ ևի խե-
ղա թյու րում ներն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված են սո ցի ա լա պես թե լադր վող 
կա նա ցի ֆի զի կա կան գրավ չու թյան 
անի րա տե սա կան կարծ րա տի պե րի հետ, 
որոնք կա նանց մե ծա մաս նու թյան հա-
մար հա սու չեն [5; 7]: 

Այս պի սով՝ ան ձի պեր ֆեկ ցի ա նիս-
տա կան հա կում նե րը, ձևա վոր վե լով 
ման կու թյան տա րի նե րին, ըն տա նե կան 

դաս տի ա րա կու թյան ար դյունք են: Հե-
տա գա յում պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա-
կում նե րը տա րած վում են ան ձի կյան քի 
տար բեր աս պա րեզ նե րում՝ չշր ջան ցե-
լով նաև սե փա կան «ԵՍ»–ի պատ կե րի 
նկատ մամբ ան ձնա կան պա հանջներն 
ու հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րի 
ընտ րու թյու նը: Վեր ջին նե րի ան հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը մարդ կային պարզ 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան պահ պան ման 
կա նոն նե րին, հան գեց նում է նրան, որ 
նման հա կում նե րի զոհ դար ձած ան ձի 
սնն դային վար քի մո դե լը են թարկ վում 
է բա ցար ձակ դե ֆոր մաց ման: Հետ ևա-
բար, ըն տա նե կան դաս տի ա րա կու թյան 
կա ղա պա րում ման կու թյան տա րի նե րին 
ծնող նե րի կող մից ան ձին պար տադր վող 
պեր ֆեկ ցի ա նիս տա կան հա կում նե րի հե-
տա գա կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն նե-
րի թվում են նաև սնն դային վար քի պա-
թո լո գիկ դրս ևո րում նե րը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 28.07.2014
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 ПЕР ФЕК ЦИ О НИЗМ КАК ПРИ ЧИ НА ДЕ ФОР МА ЦИИ МО ДЕ ЛЕЙ ПИ ЩЕ ВО ГО 
ПОВЕДЕ НИ Я 

АС МИК ШАГИ  НЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Инс ти тут фи ло со фии, социологии и пра ва, ас пи рант 

В стат ье об суж да ет ся проб ле ма пер фек ци о нистс ких осо бен нос тей лич нос ти как со ци аль
но обус лов лен но го фак то ра де фор ма ции пи ще во го по ве де ни я. Фак ти чес ки в ос но ве дан но го 
яв ле ния ле жат со ци аль но на вя зы ва е мые сте ре о ти пы от но си тель но женс кой внеш нос ти. Пер
фек ци о нистс кие осо бен нос ти лич нос ти расс мат ри ва ют ся в ка чест ве со ци аль но обус лов лен
ных ус та но вок, ко то рые воз ник ли в ре зуль та те со от ветст ву ю ще го ти па вос пи та ни я. Ос нов ной 
иде ей дан ной стат ьи яв ля ет ся то, что пер фек ци о нистс кие ка чест ва лич нос ти дест рук тив ны 
и, по я вив шись в ст рук ту ре лич нос ти сов ре мен ной жен щи ны, они в лю бом слу чае при ве дут к 
де фор ма ции пи ще во го по ве де ни я.

PERFECTIONISM AS A REASON OF EATING BEHAVIORAL MODELS   
DEFORMATION

HASMIK SHAHINYAN
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, 

Institute of Philosophy and Law, Postgraduate student

 The article refers to the discussion of socially arranged perfectionistic self– qualities which 
result in eating behavior circumstances deformation. As a matter of fact, the above mentioned 
phenomenon occurs as a result of socially imposed stereotypes towards nowadays women 
appearance. The perfectionistic self– qualities are regarded as social adjustments occurred as a result 
of corresponding type of parenting. The main idea of this article is that perfectionistic personality 
traits are destructive, and appearing in the personality structure of the modern woman, in any case 
they lead to deformation of eating behavior.
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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է օտա-
րաց ման սո ցի ալ–հո գե բա նա կան վեր-
լու ծու թյու նը որ պես միգ րա ցի ոն ակ տի-
վու թյան կար ևո րա գույն նա խա պայ ման: 
Անհ րա ժեշտ է են թար կել գի տա կան 
վեր լու ծու թյան եր ևույ թի կան խար գել-
ման և հաղ թա հար ման հա մար:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ օտա րա ցում, միգ րա ցի ա, 
միգ րա ցի ոն ակ տի վու թյուն, միգ րա ցի ոն 
դիր քո րո շում ներ, երի տա սարդ ներ, հո-
գե կան առող ջու թյուն, աշ խա տա շու կա, 
նի հի լիզմ, անո մի ա:

 Ժա մա նա կա կից սո ցի ալ–տն տե սա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման նե-
րում առաջ եկող ճգ նա ժա մային դրս-
ևո րում նե րը մար դուն կանգ նեց նում են 
սո ցի ա լա կան ան կա յու նու թյան, կեն սա-
մա կար դա կի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե-
րին հար մար վե լու ան հրա ժեշ տու թյան 
առջև: Ստեղծ ված պայ ման նե րում դժ վա-
րու թյուն նե րի հաղ թահար ման եղա նակ-
նե րից մե կը երի տա սարդ նե րը հա ճախ 
տես նում են այլ երկր ներ մեկ նե լու մեջ: 

Ժա մա նա կա կից ուսում նա սի րու-
թյուն նե րի հա մա ձայն [9, էջ 36–37]՝ նմա-
նօ րի նակ միգ րա ցի ոն իրա վի ճակ նե րը 
հատ կա պես բարձր ռիս կայ նու թյուն են 
պա րու նա կում ֆի զի կա կան և հո գե կան 
առող ջու թյան խն դիր նե րով ան ձանց 
հա մար, որոնք հատ կա պես դժ վա րու-
թյուն ներ են ունե նում նոր շփում ներ 
հաս տա տե լու, նոր էթ նոմ շա կու թային 
իրա վի ճակ նե րին հար մար վե լու ըն թաց-
քում: Ուս տի այդ մարդ կանց հետ հո գե-
բա նա կան օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը 

հան դես է գա լիս որ պես ար դի ա կան և 
կար ևոր հիմ նախն դիր: 

«Միգ րա ցի ա» բառն առա ջա ցել է լա-
տի նե րեն migro բա ռից, որը նշա նա կում 
է վե րաբ նա կե ցում, տե ղա շարժ: Միգ-
րա ցի ան մարդ կանց ցան կա ցած տե ղա-
փո խու թյունն է, որը կապ ված է նրանց 
բնա կու թյան վայ րի կարճ կամ եր կար 
ժա մա նա կա հատ վա ծով, եր բեմն էլ՝ 
ընդ միշտ փո փո խու թյան հետ:

Բ նակ չու թյան միգ րա ցի ան բա վա կա-
նին բարդ սո ցի ա լա կան եր ևույթ է, որը 
սեր տո րեն կապ ված է տն տե սա կան կա-
ռուց վածք նե րի փո փո խու թյուն նե րի, ար-
տադ րո ղա կան ուժե րի տե ղա բաշխ ման 
հետ և առ հա սա րակ ունի հս կա յա կան 
նշա նա կու թյուն երկ րի սո ցի ալ–տն տե-
սա կան ու քա ղա քա կան կյան քի հա մար: 
Միգ րա ցի այի գոր ծըն թա ցի առա վել ակ-
տիվ մաս նա կից ներն են երի տա սարդ նե-
րը (20–45 տա րե կան): 

Չ նա յած հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ 
բազ մա թիվ գրա կա նու թյան [2–9] առ կա-
յու թյա նը՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, բա վա րար 
չա փով լու սա բան ված չեն միգ րա ցի այի 
գոր ծըն թա ցը պայ մա նա վո րող օբյեկ-
տիվ և սուբյեկ տիվ սո ցի ալ–հո գե բա նա-
կան գոր ծոն նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, 
միգ րա ցի ոն ակ տի վու թյա նը նպաս տող 
կամ խո չըն դո տող հո գե բա նա կան գոր-
ծոն նե րը, որն էլ պայ մա նա վո րել է մեր 
հե տա զո տու թյան ուղղ վա ծու թյու նը: 

Վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով ՀՀ 
բնակ չու թյան ընդ հա նուր թի վը, հա մա-
ձայն 2001 թվա կա նի մար դա հա մա րի 
տվյալ նե րի, շուրջ տա սը տա րում նվա-

ԱՐ ԿԱ ԴԻ ՄԵՀ ՐԱԲՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԾ փոր ձա գետ, 
իրա վա բա նա կան հո գե բան, 

հո գե բան–խորհր դա տու 

Օ ՏԱ ՐԱ ՑՈՒ ՄԸ ՈՐ ՊԵՍ ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳԵ ՐԱ ԿԱ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄԻԳ ՐԱ ՑԻ ՈՆ ԱԿ ՏԻ ՎՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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զել է 1/6–ով: ՀՀ ազ գային վի ճա կագ-
րա կան ծա ռա յու թյան 2010 թ. տա րեգր քի 
տվյալ նե րով բնակ չու թյան միգ րա ցի այի 
մա սին վի ճա կագ րու թյու նը վկա յում 
է այն մա սին, որ երկ րից ավե լի շատ 
դուրս են եկել «աշ խա տու նակ տա րի քի» 
(20–49 տ.) [10]: 

Ա մե նա բարձր միգ րա ցի ոն մի տում-
ներն ունեն երի տա սարդ նե րը [3, էջ 46], 
իսկ ար տա քին միգ րա ցի ոն գոր ծըն-
թաց նե րին մաս նակ ցել է Հա յաս տա նի 
մշտա կան բնակ չու թյան (16 տա րե կան 
և բարձր) 9.7 տո կո սը: Նշ ված հե տա զո-
տու թյան մեջ հարց վող նե րից մի քա նի սը 
ծրագ րի ավար տից հե տո դի մել են նաև 
այլ ծրագ րի՝ կր թու թյու նը շա րու նա կե լու 
նպա տա կով: Նրանք կր թա կան ծրագ րե-
րին դի մել են բու հում սո վո րե լու ուս ման 
տա րի նե րին՝ հատ կա պես 3–րդ, 4–րդ 
կուր սե րում: Նրանք բո լորն էլ սկզ բում 
ունե ցել են հետ վե րա դառ նա լու մտադ-
րու թյուն, սա կայն չեն բա ցա ռել ար տա-
սահ մա նում մնա լու միտ քը: 

Չ նա յած, դեպ քե րի մեծ մա սում՝ 60 % 
ըն տա նիք նե րում ան դամ նե րից մեկն էր 
մեկ նել ար տեր կիր սո վո րե լու, նրանց միգ-
րա ցի ոն փոր ձը հա ճախ բազ մա պատ կի չի 
ազ դե ցու թյուն էր ունե ցել այն իմաս տով, 
որ ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը կամ 
մի քա նի սը հե տա գա յում նույն պես ներգ-
րավ վել էին միգ րա ցի այի գոր ծըն թա ցին: 
Ու սա նող միգ րանտ նե րի բա ցար ձակ թի-
վը կազ մել է 7000 հո գի կամ Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյան 0.3 %–ը [3, էջ 54]:

Ն րանք բո լորն էլ ունե ցել են վե րա-
դառ նա լու հե ռան կա րը: Վե րա դար ձած 
ուսա նող միգ րանտ նե րի սո ցի ալ–հո-
գե բա նա կան խն դիր նե րի մեջ մտ նում 
են սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, 
կրթա կան հա մա կար գի, աշ խար հա յաց-
քի ձեռք բե րած տար բե րու թյուն նե րի 
հետ կապ ված խն դիր նե րը: 

Ե րի տա սարդ նե րի միգ րա ցի ոն ակ-
տի վու թյու նը մեր կող մից դի տարկ վում 
է որ պես ժա մա նա կա կից պայ ման նե-
րին հար մար վե լու յու րօ րի նակ գոր ծըն-
թաց: Ցան կա ցած կեն սա կան բարդ իրա-

վի ճակ, որի թվին է պատ կա նում նաև 
ճգնա ժա մը, խթա նում է ան ձի ադապ-
տա ցի ոն գոր ծըն թա ցը՝ ակ տի վաց նե լով 
դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու, սե-
փա կան ան ձի ապա հո վու թյան, ամ բող-
ջա կա նու թյան, նույ նա կա նու թյան վե-
րա կանգն ման պա հանջ մուն քը: Նշ ված 
խն դիր նե րի լուծ ման մի ջոց նե րից կամ 
կեն սա կան մար տա վա րու թյուն նե րից 
մեկն է նաև միգ րա ցի ան: 

Դժ վար իրա վի ճակ նե րի հաղ թա-
հար ման նման մար տա վա րու թյու նը, 
ըստ Ս. Վ.   Ֆ րո լո վայի, վկա յում է ցածր 
ադապ տի վու թյան, խն դիր նե րից խու սա-
փե լու, այլ ոչ թե դրանք լի ար ժեք լու ծե-
լու մտադ րու թյան մա սին [8, էջ 62]: 

Երի տա սար դու թյան միգ րա ցի ոն ակ-
տի վու թյան օբյեկ տիվ գոր ծոն նե րից 
կա րե լի է նշել տա րա ծաշր ջան նե րի սո-
ցի ալ–տն տե սա կան զար գաց ման տար-
բե րու թյուն նե րը, աշ խա տա շու կայի և 
կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ան հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը և այլն: Սուբյեկ-
տիվ գոր ծոն նե րից են երի տա սարդ նե րի 
միգ րա ցի ոն դիր քո րո շում նե րը, մտադ-
րու թյուն նե րը, նպա տակ նե րը, վար քի 
ռազ մա վա րու թյու նը, ռե ֆե րենտ հա րա-
բե րու թյուն ներն ու ար ժե քային կողմ նո-
րո շում նե րը, սո ցի ա լա կան սպա սում ներն 
ու ին տե լեկ տը, ինք նագ նա հա տա կանն 
ու հա վակ նու թյուն նե րի մա կար դա կը, 
էթ նի կա կան նույ նա կա նու թյունն ու հար-
մար վո ղա կան ռե սուրս նե րը և նշ ված 
գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ միգ-
րա ցի ոն նա խա տրա մադր վա ծու թյու նը, 
որը պայ մա նա վո րում է հա մա պա տաս-
խան վար քային ակ տի վու թյու նը:

 Միգ րա ցի ոն ակ տի վու թյան հիմ նա-
կան շար ժիչ ուժե րը կա րե լի է հա մա րել 
սուբյեկ տիվ գոր ծոն նե րը, որոնք մի ա-
սին կազ մում են ան ձի միգ րա ցի ոն նա-
խատ րա մադր վա ծու թյու նը, որն էլ հենց 
որո շիչ դեր է խա ղում բնա կու թյան վայ-
րի փո փո խու թյան որոշ ման կա յաց ման 
հար ցում և դրս ևոր վում է միգ րա ցի ոն 
որո շա կի վար քի ձևով: Մի ա ժա մա նակ 
ար տա քին օբյեկ տիվ դժ վա րու թյուն նե րի 
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ազ դե ցու թյան ներ քո ծա գող միգ րա ցի ոն 
վար քի ներ քին դր դա պատ ճառ նե րի ին-
տեն սի վու թյու նը աս տի ճա նա բար աճում 
է՝ դառ նա լով որո շիչ ար տա գաղ թե լու 
որո շում կա յաց նե լու հար ցում, որը հատ-
կա պես նկա տե լի է երկ րի տն տե սա կան 
աճի պայ ման նե րում: Միգ րա ցիոն ար-
տա հայտ ված նա խատ րա մադր վա ծու-
թյու նը չի րա կա նաց ված լի նե լու դեպ-
քում ան գամ առաջ է բե րում խն դիր ներ՝ 
կապ ված հա սա րա կու թյան մեջ ան կու-
մային տրա մադ րու թյուն նե րի աճի և, 
այս պես կոչ ված, «փա խուս տի մե խա-
նիզմի» զանգ վա ծայ նաց ման հետ: 

Ե րի տա սարդ նե րի հետ կա տա րած 
մեր նախ նա կան հե տա զո տու թյուն նե-
րը ցույց են տա լիս, որ նրանք ար դեն 
տես նում են աշ խա տանք գտ նե լու բար-
դու թյու նը, որը պայ մա նա վոր ված է ոչ 
այն քան աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու-
թյամբ, որ քան հար մար պայ ման նե րով, 
աշ խա տան քի պա կա սով. աշ խա տանք, 
որը կհա մա պա տաս խա նի ան հա տի կր-
թու թյա նը, մաս նա գի տու թյա նը, ակն-
կալ վող վար ձատ րու թյա նը և այլն: Բո-
լոր նշ ված գոր ծոն նե րը հան գեց նում են 
օտա րաց ման: 

Ու սա նող – երի տա սարդ նե րի միգ-
րա ցի ոն ակ տի վու թյան մյուս ձևը ՀՀ 
մար զե րից Եր ևա նում սո վո րե լու նպա-
տա կով ուսա նող նե րի ներ գաղթն է, որը 
պայ մա նա վոր ված է ուսա նող նե րի կամ, 
ընդ հա նուր առ մամբ, երի տա սարդ նե-
րի հա մար ան հա սա նե լի ժա ման ցի ու 
հանգս տի կազ մա կերպ ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րով: Նշ ված հե տա զո տու թյան 
մեջ հան դի պում ենք այն պի սի գոր ծո նի, 
ինչ պի սին է երի տա սար դի ինք նա հաս-
տատ ման, ինք նի րաց մա նը խո չըն դո-
տող այն պի սի բար քե րը, ինչ պի սիք են 
ան ձնա կան կամ ըն տա նե կան ան կախ 
կամ ուրի շի աչ քի հա մար ան մատ չե լի 
կյանք վա րե լու ան հնա րի նու թյու նը, հա-
րա զատ նե րի և հա մայն քի պար տադ րու-
մը և այլն [3, էջ 59]: Նման դեպ քե րում, 
մեր գնա հատ մամբ, հա ճախ գործ ենք 
ունե նում ինք նաի րաց ման ոչ հա մար ժեք 

եղա նակ նե րի կամ գեր փոխ հա տու ցող 
հա կազ դում նե րի հետ, երբ երի տա սար-
դի չհար մար վա ծու թյու նը նրան ստի-
պում է դի մել հար մար ման ավե լի ծայ-
րա հեղ մի ջոց նե րի: 

Առ հա սա րակ բնակ չու թյան միգ րա ցի-
ան կա րող է ունե նալ եր կա կի հետ ևանք: 
Մի կող մից՝ այն, հա սա րա կու թյան պա-
հանջ մունք նե րին հա մա պա տաս խան, 
ապա հո վում է բնակ չու թյան և աշ խա-
տան քային ռե սուրս նե րի տա րած քային 
վե րա բաշ խու մը, իսկ մյուս կող մից՝ 
բնակ չու թյան չկար գա վոր վող միգ րա-
ցի ան կա րող է հան գեց նել խո շոր քա-
ղաք նե րի գե րա ճին, գյու ղա կան բնակ-
չու թյան սա կա վաց մա նը, ծե րաց մա նը 
և այլն: Հարցն ավե լի հրա տապ է դառ-
նում, երբ այն մենք դի տար կում ենք 
մեր հան րա պե տու թյան հա մար ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող 
հիմ նախն դիր նե րի հա մա տեքս տում: 
Մաս նա վո րա պես, դրանք կա րող են բա-
ցա սա բար ազ դել նո րա կո չի, ռազ մա վա-
րա կան նշա նա կու թյուն ունե ցող բնա կա-
վայ րե րի պահ պան ման, այս պես կոչ ված, 
«ազ գի մտա վոր նե րու ժի ար տա հոս քի», 
«ազ գային ար ժեք նե րի պահ պան ման» և 
այլ նմա նա տիպ կար ևո րու թյուն ունե ցող 
ոլորտ նե րի վրա: 

Մեր կող մից կա տար ված առան ձին 
հե տա զո տու թյուն ները [1], որոնք նվիր-
ված են ան բա րեն պաստ ըն տա նիք նե-
րում դե ռա հաս նե րի հա կա սո ցի ա լա կան 
վար քի ձևա վոր ման հիմ նախն դիր նե րին, 
նույն պես վկա յում են, որ այս տեղ վճ ռո-
րոշ նշա նա կու թյուն է ունե նում ըն տա-
նի քի որ ևէ ան դա մի՝ ար տագ նա աշ խա-
տան քի մեկ նե լու հան գա ման քը: 

Անգ լի ա ցի փի լի սո փա Թ. Հոբսն օտա-
րա ցու մը կա պել է պե տու թյան հետ, այն 
դի տար կել ժո ղովր դի ու պե տու թյան 
միջև կա ռուց վող հա րա բե րու թյուն նե-
րում: Նա նշել է, որ դրանք մի մյան ցից 
օտար վում են այն ժա մա նակ, երբ մարդ-
կանց հա մա ձայ նու թյամբ ստեղծ ված 
պե տու թյու նը ոտ նա հա րում է նրանց 
գրե թե բո լոր իրա վունք նե րը [1, էջ 87; 
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13, էջ 158]: Պե տու թյուն ասե լով՝ Հոբ-
սը նկա տի է ունե ցել մի ա պե տու թյու նը, 
մինչ դեռ օտա րաց ման դրս ևո րում ներն 
իրենց ներ կա յու թյու նը զգաց նել են տվել 
ու տա լիս պե տու թյան մյուս տի պե րի 
պա րա գա յում ևս:

Կ. Մարքսն օտա րա ցու մը դի տար կել 
է հա սա րա կա կան–տն տե սա կան մեկ-
նա կե տից: Նա փոր ձել է ապա ցու ցել, որ 
օտա րա ցու մը թա փան ցում է մարդ կային 
կյան քի բո լոր ոլորտ ներ: Օտա րաց ման 
աղ բյուր է հա մա րել աշ խա տան քի բա-
ժա նու մը, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան 
տի րա պե տու թյու նը, դրա մաապ րան-
քային հա րա բե րու թյուն նե րը, մար դու 
շա հագոր ծու մը: Մարքսն առա ջադ րել 
է օտա րաց ման 2 տե սակ՝ տն տե սա կան 
և սո ցի ա լա կան (ի նք նաօ տա րում): Նրա 
կար ծի քով կա պի տա լիզ մի պայ ման-
նե րում մար դու ուժերն ու որակ ներն 
առար կա յա նում են, աս տի ճա նա բար 
օտար վում նրա նից, վե րած վում մի ջոց-
նե րի, որոնք խորթ են դառ նում դրանք 
ստեղ ծո ղի հա մար: Տն տե սա կան օտա-
րու մը՝ մար դու օտա րումն իր գոր ծու նե-
ու թյան ար դյունք նե րից, հան գեց նում է 
սո ցի ա լա կան՝ սե փա կան Ես–ից օտար-
ման. ներ դաշ նա կու թյունն ու բնա կա նու-
թյու նը կորց րած ան ձն այլևս չի ինք նա-
հաս տատ վում իր աշ խա տան քում, ինքն 
իրեն ժխ տում է, տան ջում, սպա ռում և 
իրեն դժ բախտ զգում, ինչն էլ ի վեր ջո 
հան գեց նում է այլ մարդ կան ցից օտար-
ման: Մարքսն իր մա տե րի ա լիս տա կան 
տե սու թյան շր ջա նակ նե րում ոչ մի այն 
փոր ձել է բնու թագ րել ու դա սա կար գել 
օտա րա ցու մը, այլև առա ջար կել է դրա 
հաղ թա հար ման դե ղա տոմ սը (հա սա-
րա կու թյան վե րա կա ռու ցում, մաս նա-
վոր սե փա կա նու թյան վե րա ցում): Նա 
նշել է, որ ինք նաօ տա րու մը հաղ թա հա-
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ձգ տել ոչ 
թե նյու թա կան, այլ մարդ կային–հոգ ևոր 
հարս տու թյան, քան զի մե ծա գույն հարս-
տու թյու նը մարդն է [7, էջ 129; 14, էջ 32]: 

Օ տա րաց մա նը բա ցա ռիկ ուշադ րու-
թյուն են դարձ րել էկ զիս տեն ցի ա լիստ-

ներ Մ. Հայ դե գե րը, Կ. Յաս պեր սը, Ա. 
Կա մյուն, Ժ. Պ. Սարտ րը: Հայ դե գե րի աշ-
խա տու թյուն նե րում օտա րա ցու մը հան-
դես է գա լիս որ պես «նի հի լիզմ», որը 
նշա նա կում է գի տակ ցու թյան հա մընդ-
հա նուր դա տար կու թյուն, կե ցու թյան ար-
ժե քային բնու թագ րիչ նե րի կո րուստ: Նի-
հի լիզ մի բարձ րա գույն աս տի ճա նը, նրա 
հա վաս տի աց մամբ, լի ար ժեք, ինք նա կամ 
ինք նօ տա րումն է, մար դու դի մազր կու-
մը: Ա. Կա մյուն օտա րու մը ներ կա յաց նում 
է որ պես մար դու և նրա հա մար խորթ ու 
ան հաս կա նա լի աշ խար հի միջև հա կա-
սու թյուն, ան ձի ան տար բե րու թյուն ամեն 
ին չի՝ ամուս նու թյան, ծա ռայո ղա կան և 
որ դի ա կան պարտ քի նկատ մամբ, մարդ-
կան ցից հե ռու ու մե կու սի կեն ցա ղա վա-
րու թյուն, ին չը հա ճախ նրան շր ջա պա-
տող նե րի մոտ առա ջաց նում է տագնապ, 
իրենց հա մար սո վո րա կան դար ձած աշ-
խար հի դր ված քի հիմ քե րի խարխլ ման 
վախ: Ժ. Պ. Սարտ րը այն բնու թագ րել է 
որ պես «ամ բո խի մեջ կորս վա ծու թյուն», 
ին չը պայ մա նա վոր ված է մար դու գի-
տակ ցու թյան մեջ անի մաս տու թյան և 
ան հու սու թյան զգաց ման առա ջաց մամբ, 
իսկ Կ. Յաս պեր սը՝ որ պես սե փա կան 
մտա ծո ղու թյան, պա տաս խա նատ վու-
թյան զգաց ման բա ցա կա յու թյուն [5; 44; 
12, էջ 13–14]: 

Ել նե լ ով օտա րաց ման վե րա բե րյալ մի 
շարք գի տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րից 
և սո ցի ալ–հո գե բա նա կան վեր լու ծու թյան 
են թար կե լով ներ կայից միգ րա ցի ոն ակ-
տի վու թյու նը՝ մեր կող մից առա ջարկ վում 
է հետ ևյալ հե տա զո տա կան սխե ման 
վեր լու ծե լու և վեր հա նե լու միգ րա ցի ոն 
ակ տի վու թյան եր ևույ թի ար մատ նե րում 
կանգ նած օտա րաց ման դերն ու նշա նա-
կու թյու նը: Վեր ջի նիս իրա  գործ ման հա-
մար առա ջարկ վում է՝

1.  Կազ մա կեր պել հո գե բա նա կան գի-
տա փորձ, որը բաղ կա ցած կլի նի հա-
վաս տող, ձևա վո րող և վերս տու գիչ 
փու լե րից:

 Հա վաս տող գի տա փոր ձի ըն թաց քում 
նա խա տես վում է հա մա լիր հո գե բա-
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նա կան մե թոդ նե րով ՀՀ Եր ևան, Գյում-
րի, Վա նա ձոր, Գո րիս քա ղաք նե րի մի 
շարք բու հե րում կա տա րել ուսում նա սի-
րու թյուն ներ՝ պար զե լու ավար տա կան 
կուր սե րում ուսա նող նե րի միգ րա ցի ոն 
նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը: Նա խա-
տես վում է ուսում նա սի րել շուրջ 700 
ուսա նող նե րի միգ րա ցի ոն սպա սում ներ 
և դիր քո րո շում ներ: Այ նու հետև ստաց-
ված ար դյունք նե րի հի ման վրա նպա-
տա կա հար մար է առանձ նաց նել բարձր, 
մի ջին և ցածր միգ րա ցի ոն նա խատ րա-
մադր վա ծու թյամբ ուսա նող նե րի խմ բեր, 
որոն ցից յու րա քան չյու րից ընտր վում է 
եր կո ւա կան խումբ (մո տա վո րա պես 30 
մաս նա կից յու րա քան չյուր են թախմ բում), 
որոնց հետ կկազ մա կերպ վեն լրա ցու-
ցիչ ուսում նա սի րու թյուն ներ՝ ուղղ ված 
նրանց հար մար վո ղա կան նե րու ժի, 
սթ րե սային հան դուր ժո ղա կա նու թյան, 
ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի հա մա-
կար գի, սո ցի ա լա կան սպա սում նե րի, էթ-
նի կա կան նույ նա կա նու թյան, կեն սա կան 
հե ռան կար նե րի ու դիր քո րո շում նե րի, 
մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի բա-
ցա հայտ մա նը: Ստաց ված ար դյունք նե րի 
հի ման վրա ան հրա ժեշտ ենք հա մա րում 
առանձ նաց նելու ևս եր կու խումբ, որոնք 
իրենց սո ցի ալ–ժո ղովր դագ րա կան և հո-
գե բա նա կան ուսում նա սի րու թյան ար-
դյունք նե րով էա պես չեն տար բեր վում 
մի մյան ցից, սա կայն յու րա քան չյու րում 
հա մա մաս նո րեն կներգ րավ վեն նա-
խորդ փու լե րում ուսում նա սի րու թյան 
ար դյունք նե րով գրե թե բո լոր ցու ցա նիշ-
նե րը դրս ևո րած մաս նա կից ներ: Նշ ված 
խմ բե րից մե կի հետ նա խա տես վում է 
կազ մա կեր պել սո ցի ալ–հո գե բա նա կան 
ան հա տա կան և խմ բային աշ խա տանք՝ 

ուղղ ված նշ ված սո ցի ալ–հո գե բա նա-
կան դրս ևո րում նե րի փո փո խու թյա նը: 
Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց-
նել կրկ նա կի հե տա զո տու թյուն՝ պար-
զե լու հա մար, թե արդյոք փոխ վել են 
միգ րա ցի ոն դիր քո րո շում նե րը վի ճա-
կագ րո րեն հա վաս տի չա փով, և որ քա-
նով են դրանք կապ վում մեր գի տա կան 
վար կա ծում նշ ված հո գե բա նա կան փո-
փո խա կան նե րի հետ: Կազ մա կեր պել 
գործ նա կան հա մա ժո ղով ներ՝ պար-
զե լու հա մար երի տա սարդ նե րի միգ-
րա ցի ոն ակ տի վու թյան կա ռա վար ման 
ուղ ղու թյամբ իրա կա նաց վող քա ղա քա-
կա նու թյան հան դեպ հա սա րա կու թյան 
վե րա բեր մուն քը, ինչ պես նաև բա ցա-
հայ տել գործ նա կան մի ջոց ներ՝ այդ քա-
ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց ման հա մար, քան զի ներ կայիս 
մար տա վա րու թյան մեջ ան տես ված է և 
չի քն նարկ վում օտա րաց ման հի մախն-
դի րը: 

Տրված ար դյունք նե րը նա խա տես վում 
է ներ կա յաց նելու միգ րա ցի ոն ակ տի վու-
թյան բա րեն պաստ և ան բա րե նպաստ 
կող մե րի ու հետ ևանք նե րի հո գե բա նա-
կան բնու թագ րե րի տես քով, ինչ պես նաև 
մշա կել վեր ջին նե րիս կան խար գել ման 
ուղի նե րը, հանձ նա րա րա կան ները՝ ուղղ-
ված միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: 

Այս պի սով՝ օտա րաց ման սո ցի ալ–հո-
գե բա նա կան վեր լու ծու թյու նը՝ որ պես 
միգ րա ցի ոն ակ տի վու թյան կար ևո րա-
գույն նա խա պայ ման, ան հրա ժեշտ է 
են թար կել գի տա կան վեր լու ծու թյան 
եր ևույ թի կան խար գել ման և հաղ թա-
հար ման հա մար:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 25.05.2014
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В стат ье предс тав лен ана лиз со ци аль но–п си хо ло ги чес ко го от чуж де ни я, яв ля ю ще го ся 
важ ней шей пред по сыл кой для миг ра ци он ной ак тив нос ти. Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость 
на уч но го ана ли за проб ле мы для пре дуп реж де ния и пре о до ле ния дан но го фе но ме на.
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This article presents an analysis of socio–psychological alienation as the most significant 
prerequisite for migration activity. It emphasizes the need to conduct scientific analysis to prevent 
and overcome this phenomenon.
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В стат ье расс мат ри ва ет ся проб ле ма 
по ня тия «ин терп ре та ци я» и свя зан ной с 
ней проб ле ма ти ки в рус ле пси хо ло ги чес-
ко го и со ци аль но–п си хо ло ги чес ко го зна-
ни я, в част нос ти с име ю щей от но ше ние 
к ин терп ре та ции не вер баль но го по ве-
де ни я. Расс мот рен воп рос о вк лю че нии 
в ст рук ту ру спо соб нос ти к адек ват ной 
ин терп ре та ции не вер баль но го по ве де ния 
тех или иных лич ност ных об ра зо ва ний. 
Также  расс мот рен воп рос о су щест во ва-
нии вза и мос вя зей меж ду уров нем раз ви-
тия со ци аль но го ин тел лек та и лич ност-
ны ми осо бен нос тя ми. 

К лю че вые сло ва и словосочетания: 
ин терп ре та ци я, не вер баль ные средст ва, 
не вер баль ное по ве де ни е, восп ри я ти е.

В со ци аль ной пси хо ло гии проб ле ма 
изу че ния ин терп ре та ции при об ре ла ак-
ту аль ность как од на из клю че вых в свя-
зи с исс ле до ва ни я ми в рус ле со ци аль ной 
пер цеп ци и, меж лич ност но го восп ри я-
ти я, поз на ния од ним че ло ве ком дру го го, 
по ис ком ус той чи вых вза и мос вя зей меж-
ду внеш ни ми про яв ле ни я ми и внут рен-
ни ми сос то я ни я ми (Б.Г. Анан ьев, 1980; 
Г.М. Анд ре е ва, 1997; A.A. Бо да лев, 1982, 
1995; В.А. Ла бунс ка я, 1990; В.Н. Пан фе-
ров, 1977).

В те о ре ти чес ком по ни ма нии со от но-
ше ния мыш ле ния и ре чи бы ту ет по ни-
ма ние ре чи как ме ха низ ма мыш ле ни я. 
Тра ди ци он ным об ъек том ин терп ре та ции 
в об лас ти линг вис ти ки/п си хо линг вис ти-
ки выс ту па ют текс ты. В сов ре мен ной же 
на у ке на кап ли ва ет ся все боль ше дан ных, 

сви де тельст ву ю щих о фун да мен таль ной 
ро ли не вер баль ных и под соз на тель ных 
ме ха низ мов пси хи ки в про цес сах мыш-
ле ния (Си мо нов П. В., 1962; Го ре лов И. Н., 
1980; Па на сюк А. Ю., 2007), свя зан ных в 
зна чи тель ной ме ре с де я тель ност ью пра-
во го по лу ша рия го лов но го моз га. Та ким 
об ра зом, в об лас ти со ци аль ной пси хо ло-
гии та ким спе ци фи чес ким по ли се ман ти-
чес ким « текс том» предс та ет не вер баль-
ное по ве де ни е. Не вер баль ное по ве де ние 
выс ту па ет в ка чест ве внеш не го «Я» лич-
нос ти. С ним суб ъект пос то ян но стал-
ки ва ет ся в пов сед нев ной жиз ни, на не го 
ори ен ти ру ет ся в меж лич ност ном вза и-
мо дейст ви и. Ар гайл (Argyle, 1988) оп ре-
де лил сле ду ю щие ос нов ные функ ции не-
вер баль но го по ве де ния в че ло ве чес ком 
об ще ни и: вы ра же ние эмо ций, пе ре да ча 
меж лич ност ных ус та но вок, предс тав ле-
ние че ло ве ка дру гим лю дям, соп ро вож-
де ние ре чи. 

Нуж но учесть, что спо со бы изв ле че-
ния смыс ла из не вер баль но го и вер баль-
но го по ве де ния от ли ча ют ся друг от дру-
га вов се не ра ди каль но. Не вер баль ные 
дейст ви я, как и вер баль ны е, мо гут иметь 
нес коль ко зна че ний, они на сы щен ны 
сте ре о ти па ми, име ют иди о мы, мо гут 
быть не од ноз нач ны ми. В си лу при ро ды 
са мо го не вер баль но го по ве де ния – со-
че та ния неп ро из воль нос ти и кон вен ци-
аль нос ти, по ли се ман тиз ма, не од ноз нач-
нос ти “п роч те ни я” при его восп ри я тии 
– ак ту а ли зи ру ет ся ме ха низм ин терп ре-
та ции (В.А. Ла бунс ка я, 1990).

РИП СИ МЕ АБО ВЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, 
п ре по да ва тель ка фед ры пси хо ло гии 

П РОБ ЛЕ МА ВЗА И МОС ВЯ ЗИ ЛИЧ НОСТ НЫХ И 
СО ЦИ АЛЬ НО–П СИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ХА РАК ТЕ РИС ТИК СУБ ЪЕК ТА 
ВОСП РИ Я ТИЯ И ИН ТЕРП РЕ ТА ЦИИ НЕ ВЕР БАЛЬ НО ГО ПО ВЕ ДЕ НИ Я
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В са мом об щем ви де ин терп ре та ция 
– мыс ли тель ный про цесс вы яв ле ния и 
про ду ци ро ва ния но вых смыс лов, про-
цесс, ко то рый по рож да ет ся си ту а ци ей их 
мно жест вен нос ти или мно гос лож нос ти. 
Ин терп ре та ция предс та ет инст ру мен том 
поз на ни я, про цес сом или ре зуль та том 
та ко го поз на ни я, и расс мат ри ва ет ся в 
не рас тор жи мой свя зи с проб ле мой по-
ни ма ния текс та.

 Восп ри ни мая не вер баль ное по ве де-
ние дру го го че ло ве ка, лю дей, суб ъект 
ин терп ре та ции ст ре мит ся по нять, что 
про ис хо дит, что обоз на ча ют те или иные 
ком по нен ты не вер баль но го по ве де ни я. 
Че ло век, его внеш ность, вы ра зи тель ное 
по ве де ние яв ля ют ся для поз на ю ще го по-
ли се ман ти чес ки ми (м но гоз нач ны ми) об-
ъек та ми в си лу при ро ды не вер баль но-
го по ве де ния и не од ноз нач нос ти свя зи 
меж ду внеш ним и внут рен ним че ло ве ка.

 Та ким об ра зом, не вер баль ное по ве де-
ние выс ту па ет для суб ъек та восп ри я тия 
в ка чест ве по ли се ман ти чес ко го “ текс та”, 
ко то рый ак ту а ли зи ру ет ме ха низ мы поз-
на ни я. Ес ли суб ъект до пус ка ет од ноз-
нач ное тол ко ва ние дан но го “ текс та”, его 
де ко ди ро ва ние на ос но ве жест ких со от-
ветст вий эле мен тов не вер баль но го по ве-
де ния ин терп ре та ци он ным схе мам, ес ли 
для суб ъек та дос та точ но об ъяс не ни я, 
ма ло ин фор ма ци и, вре ме ни или не вы со-
ка лич ност ная зна чи мость си ту а ци и, то 
ве ро ят нее все го бу дет осу ществ лять ся 
при пи сы ва ни е. Ес ли же суб ъект хо чет 
дос тичь по ни ма ния и не вер баль ное по-
ве де ние выс ту па ет в ка чест ве мно гоз-
нач но го текс та, а ин фор ма ция поз во ля ет 
про из вес ти по иск на и бо лее под хо дя щей 
ги по те зы для дан ной дос та точ но зна чи-
мой для суб ъек та си ту а ци и, то, по всей 
ви ди мос ти, мы мо жем го во рить об ин-
терп ре та ции не вер баль но го по ве де ни я.

В. А. Ла бунс кая счи та ет на и бо лее 
адек ват ным под ход к ин терп ре та ции как 
к про цес су ус та нов ле ния всей ие рар хии 
смыс ло вых свя зей, как к яв ле ни ю, раск-

ры ва ю ще му от но ше ния меж ду об ъект-
ны ми и суб ъект ны ми свойст ва ми че ло-
ве ка.В ра бо тах В.А. Ла бунс кой по лу чи ла 
даль ней шее раз ви тие идея вк лю че ния 
ин терп ре та ции в сис те му со ци аль но–
п си хо ло ги чес ких зна ний при ме ни тель-
но к проб ле мам восп ри я тия и по ни ма-
ния не вер баль но го по ве де ния в об ще ни и. 
Ав то ром бы ли вы де ле ны та кие ха рак те-
рис ти ки ин терп ре та ци и, как: тип, уро-
вень, ст рук ту ра, со дер жа ни е, спо соб 
осу ществ ле ни я, адек ват ность, прос то та–
с лож ность, и та кие су щест вен ные чер ты 
ин терп ре та ции в меж лич ност ном об ще-
ни и, как за ви си мость ее со дер жа ния или 
ре зуль та та от име ю щих ся у суб ъек та ин-
терп ре та ци он ных схем, от ком по нен тов 
об ще ни я; от от но ше ния к парт не ру, от 
ком му ни ка тив ной за да чи. Ав тор под чер-
ки ва ет не из беж ность ре дук ций в свя зи 
с осо бен нос тя ми со ци аль но го поз на ни я.

А. А. Бо да лев в сво их ра бо тах не расс-
мат ри ва ет от дель но воп рос о ха рак те-
рис ти ках ин терп ре та ци и. Ис хо дя из со-
дер жа ния его ра бот, мож но вы де лить и 
обоз на чить та кую “у ни вер саль ну ю” ха рак-
те рис ти ку ин терп ре та ции как “об ъект-
но– суб ъект ная обус лов лен ность”. Ины ми 
сло ва ми – за ви си мость ин терп ре та ции от: 
1) осо бен нос тей “п редс тав лен нос ти” в по-
ве де нии лич нос ти тех чувст вен ных дан-
ных, ко то рые от ра жа ют ся и ин терп ре ти-
ру ют ся; 2) ин ди ви ду аль ных ха рак те рис тик 
са мо го суб ъек та ин терп ре та ци и. Кро ме 
то го, мож но най ти та кие ха рак те рис ти ки 
ин терп ре та ци и, как дос та точ ность (пол но-
та), про ек тив ность, из би ра тель ность, пра-
виль ность/а дек ват ность. 

Нес мот ря на всю мно гоз нач ность 
трак тов ки и от сутст вие обоб ща ю щих 
исс ле до ва ний по проб ле ме ин терп ре-
та ции в со ци аль ной пси хо ло ги и, мож но 
конс та ти ро вать факт вве де ния тер ми-
на “ин терп ре та ци я” и свя зан ной с ним 
проб ле ма ти ки в рус ло пси хо ло ги чес ко го 
и со ци аль но–п си хо ло ги чес ко го зна ни я. 
Пер во на чаль но по я вив ше е ся в сис те ме 
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фи ло софс ко го зна ния по ня тие “ин терп-
ре та ци я” вво дит ся в по ня тий ный ап па рат 
со ци аль ной пси хо ло гии в си лу не об хо ди-
мос ти уточ нить, обоз на чить и ка ким– то 
об ра зом про яс нить те со ци аль но–п си хо-
ло ги чес кие фе но ме ны, ко то рые име ют 
мес то при пост ро е нии суб ъек том восп-
ри я тия ги по тез от но си тель но сущ нос ти 
восп ри ни ма е мых об ъек тов со ци аль ной 
дейст ви тель нос ти. По ня тие “ин терп ре-
та ци я” вво дит ся в свя зи с не об хо ди мост-
ью об ъяс нить раз лич ные ас пек ты вза и-
мо от но ше ний и вза и мо о бус лов лен нос ти 
со ци аль ных об ъек тов и, преж де все го, 
про цесс восп ри я тия и по ни ма ния че ло ве-
ком дру го го че ло ве ка, вза и мо от но ше ний 
в ди а де, груп пе, в со ци аль ном ок ру же ни и.

В со ци аль ной пси хо ло гии ин терп ре-
та ция мо жет расс мат ри вать ся в са мом 
об щем ви де как про це ду ра, про цесс, 
свя зан ный с на хож де ни ем адек ват но-
го предс тав ле ния о сущ нос ти исс ле ду-
е мо го со ци аль но го об ъек та – че ло ве ка. 
Ины ми сло ва ми, ин терп ре та ция предс-
та ет про цес сом (и ре зуль та том это го 
про цес са) сво е об раз но го “п роч те ни я” 
спе ци фи чес ко го мно гос лож но го и по ли-
се ман ти чес ко го “ текс та”, эле мен ты ко-
то ро го яв ля ют ся лишь на ме ка ми на ск-
ры ты е, не наб лю да е мые ха рак те рис ти ки. 
Про цесс вы яв ле ния этих ха рак те рис тик 
схо ден с про цес сом вы яв ле ния и ие рар-
хи ри за ции смыс лов при чте нии текс та, 
свя зан с пост ро е ни ем, про вер кой и кор-
рек ти ров кой ги по тез. Не из беж но воз ни-
ка ю щие ис ка же ния обус лов ле ны со ци-
аль но–п си хо ло ги чес ки ми и лич ност ны ми 
ха рак те рис ти ка ми суб ъек та, а так же 
свойст ва ми, осо бен нос тя ми об ъек та ин-
терп ре та ци и. В этой свя зи важ ной ха рак-
те рис ти кой ин терп ре та ции выс ту па ет ее 
адек ват ность, пра виль ность.

В со ци аль ной пси хо ло гии проб ле ма 
со от но ше ния внеш не го и внут рен не го в 
че ло ве ке на и бо лее ин тен сив но раз ра ба-
ты ва лась в та ком нап рав ле ни и, как со ци-
аль ная пер цеп ци я. В прак ти чес ком и те-

о ре ти чес ком пла не исс ле до ва ния в этой 
об лас ти ори ен ти ру ют ся на на хож де ние 
воз мож ных за ко но мер нос тей восп ри я тия 
од ним че ло ве ком дру го го, вы яв ле ние вза-
и мо о бус лов лен нос ти и ус той чи вых свя-
зей меж ду внеш ни ми про яв ле ни я ми и 
внут рен ним со дер жа ни ем че ло ве ка как 
лич нос ти, ин ди ви да, ин ди ви ду аль нос ти. 
Боль шинст во исс ле до ва ний в об лас ти со-
ци аль ной пер цеп ции бы ли про из ве де ны 
в на ча ле 70–х го дов. Сю да, преж де все го, 
от но сят ся ра бо ты, пос вя щен ные проб ле ме 
от ра же ния людь ми друг дру га в про цес-
се их вза и мо дейст вия (A. A. Бо да лев и его 
на уч ная шко ла). К внут рен не му (точ нее 
к внут рен не му пси хи чес ко му со дер жа-
нию че ло ве ка) A. A. Бо да лев [4] от но сит 
его убеж де ни я, пот реб нос ти, ин те ре сы, 
чувст ва, ха рак тер, сос то я ни я, спо соб нос ти 
и. т.п., то есть все то, что не пос редст вен-
но не да ет ся че ло ве ку в его восп ри я тии 
дру го го. К внеш не му он от но сит фи зи чес-
кий об лик че ло ве ка, его ана то ми чес кие и 
функ ци о наль ные приз на ки, в ко то рые 
ав тор вк лю ча ет осан ку, по ход ку, жес ти-
ку ля ци ю, ми ми ку, речь, го лос, по ве де ние 
че ло ве ка. Сю да же от но сят ся все приз-
на ки– сиг на лы, но ся щие ос ве до ми тель-
ный или ре гу ля тив ный ха рак тер, ко то рые 
восп ри ни ма ют ся суб ъек том поз на ни я.

В за и мо от но ше ние внеш не го и внут-
рен не го раск ры ва ет ся A.A. Бо да ле вым 
сле ду ю щим об ра зом: “П си хи чес кие про-
цес сы и при су щие че ло ве ку в каж дый 
мо мент внут рен ние пси хи чес кие сос-
то я ния кор ре ли ру ют с конк рет ны ми 
нерв но– фи зи о ло ги чес ки ми и би о хи ми-
чес ки ми ха рак те рис ти ка ми ор га низ ма. 
Слож ные пси хо ло ги чес кие об ра зо ва ни я, 
ко то рые предс тав ля ют со бой неп ре рыв-
но пе рест ра и ва ю щи е ся по хо ду де я тель-
нос ти ан самб ли про цес сов и сос то я ний, 
ди на мич но вы ра жа ют ся во внеш нем об-
ли ке и по ве де нии че ло ве ка в ви де со-
во куп нос ти оп ре де лен ных приз на ков, 
ор га ни зу ю щих ся в прост ранст вен но – 
вре мен ные ст рук ту ры”. [4, 117].
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И деи A.A. Бо да ле ва от но си тель но вза-
и мо дейст вия внеш не го и внут рен не го 
бы ли раз ви ты в ра бо тах В.Н. Пан фе ро-
ва. Он об ра ща ет вни ма ние на то, что 
при восп ри я тии дру го го че ло ве ка его 
лич ност ные свойст ва “ не да ны суб ъек-
ту поз на ния не пос редст вен но как фи зи-
чес кие свойст ва ин ди ви да”, их поз на ние 
тре бу ет ра бо ты мыш ле ни я, во об ра же-
ни я, ин ту и ци и. Имен но в свя зи с этим 
и воз ни ка ет “п роб ле ма со от но ше ния об-
ъект ных и суб ъект ных свойств че ло ве-
ка”. [14, 78]. В этом слу чае внеш ность 
предс та ет в ка чест ве зна ко вой сис те-
мы пси хо ло ги чес ких ка честв лич нос ти, 
на ос но ве ко то рой в про цес се поз на ния 
про ис хо дит ак ту а ли за ция пси хо ло ги чес-
ко го со дер жа ния лич нос ти.

В об лас ти со ци аль ной пси хо ло гии (в 
со ци аль ной пер цеп ци и) ин терп ре та ция 
конк ре ти зи ру ет ся, свя зы ва ет ся с восп ри-
я ти ем и по ни ма ни ем че ло ве ком дру го го 
че ло ве ка, его сос то я ний и лич ных черт 
пу тем соз да ния и про вер ки ги по тез от но-
си тель но сущ нос ти его внут рен не го “Я” 
на ос но ве внеш них про яв ле ний это го “Я”. 

Даль ней шее те о ре ти чес кое и прак ти-
чес кое ос мыс ле ние по ня тие “ин терп ре та-
ци я” в свя зи с не вер баль ным по ве де ни ем 
на и бо лее пол но по лу чи ло отражение в ра-
бо тах В. А. Ла бунс кой. [8–11]. Ав тор ука зы-
ва ет на то, что “ин терп ре та ция по ве де ния 
лич нос ти, ди а ды, груп пы воз ни ка ет до на-
ча ла сов мест ных дейст вий и пре доп ре де-
ля ет даль ней шее со дер жа ние об ра зов, по-
ня тий, предс тав ле ний о них”. [8, 75]. По 
мне нию В. А. Ла бунс кой, по иск од ноз нач-
ных со от ветст вий меж ду эксп рес си ей и 
пси хи чес ки ми сос то я ни я ми лич нос ти ока-
зы ва ет ся не сос то я тель ным, так как сни-
ма ет проб ле му ин терп ре та ци и, сво дит к 
ее бо лее уз ко му ас пек ту – де ко ди ро ва ни ю.

 Ко ли чест вен но– ка чест вен ные па ра-
мет ры ин терп ре та ци он ных схем на хо-
дят ся в за ви си мос ти от то го, нас коль ко 
ин ди ка тив ны ми спо соб ны быть те или 
иные про яв ле ния не вер баль но го по ве-

де ни я. В.А. Ла бунс кая сле ду ю щим об ра-
зом да ет оп ре де ле ние по ня тия “ин терп-
ре та ция не вер баль но го по ве де ни я”: это  
“т вор чес кий мыс ли тель ный про цесс, 
нап рав лен ный на вы яв ле ние и ре конст-
рук цию не всег да оче вид ных пси хо ло-
ги чес ких и со ци аль но–п си хо ло ги чес ких 
зна че ний, на ус та нов ле ние свя зей меж ду 
ним и пси хо ло ги чес ки ми ха рак те рис ти-
ка ми лич нос ти и груп пы” / там же/.

 Воз мож но, тен ден ци я, ск лон ность 
суб ъек та при поз на нии не вер баль но го 
по ве де ния при пи сы вать, а не ин терп-
ре ти ро вать и пре об ла да ние в его “ вер-
баль ной про дук ци и” оце ноч ных суж де-
ний (по срав не нию с деск рип тив ны ми, 
тол ко ва тель ны ми) об ъяс ня ет ся не толь-
ко си ту а тив ны ми, но и его лич ност ны-
ми осо бен нос тя ми. К их чис лу В.А. Ла-
бунс кая до бав ля ет уро вень раз ви тия или 
осо бен нос ти ст рук ту ры спо соб нос ти/
с по соб нос тей суб ъек та к по ни ма ни ю, 
ин терп ре та ции не вер баль но го по ве де-
ния. [10]. Та кая спо соб ность предс тав ля-
ет, по мне нию ав то ра, ст рук тур ное об ра-
зо ва ни е, име ю щее свои эта пы раз ви тия и 
сле ду ю щие сос тав ля ю щи е: 

•   с по соб ность к ин терп ре та ции форм 
не вер баль но го по ве де ни я, его эле-
мен тов, сте пе ни це лост нос ти, кон-
текс та пред ъяв ле ния (та кая спо соб-
ность вк лю ча ет в се бя спо соб ность 
адек ват но восп ри ни мать и оце ни-
вать как от дель ные эле мен ты, так 
и це лост ное не вер баль ное по ве де-
ние че ло ве ка, ди а ды или груп пы, 
и «с по соб ность ус та нав ли вать пси-
хо ло ги чес кие свя зи меж ду эле мен-
та ми и ин ди ви ду аль ны ми фор ма ми 
не вер баль но го по ве де ни я»); 

•   с по соб ность к ин терп ре та ции со
дер жа ния не вер баль но го по ве де ния 
(с по соб ность адек ват но оп ре де лять 
сос то я ни я, спо соб ность ус та нав-
ли вать свя зи меж ду не вер баль ным 
по ве де ни ем и ка чест ва ми лич нос ти, 
спо соб ность оце ни вать от но ше ния 
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и вза и мо от но ше ния парт не ров по 
об ще ни ю); 

•   «в функ ци о наль ном пла не»: спо соб
ность адек ват но иден ти фи ци ро вать 
раз лич ные пси хо ло ги чес кие ха рак-
те рис ти ки че ло ве ка, ос но вы ва ясь 
на его не вер баль ном по ве де нии, и 
спо соб ность «а дек ват но ис поль зо-
вать его как средст во ре гу ля ции 
от но ше ний в об ще ни и» (там же, 71).

 Та ким об ра зом, в са мом об щем ви де, 
при восп ри я тии не вер баль но го по ве-
де ния у суб ъек та поз на ния в си лу тех 
или иных со ци аль но–п си хо ло ги чес ких, 
лич ност ных осо бен нос тей, в том чис ле 
ст рук тур ных осо бен нос тей со ци аль но– 
пер цеп тив ных спо соб нос тей, вы ра жа е-
мая вер баль но ре зуль та тив ная часть его 
поз на ва тель но го про цес са при об ре та ет 
свою ин ди ви ду аль ную ст рук ту ру.

Ес ли расс мат ри вать в ис то ри чес ком 
пла не, то в 70–х –80–х го дах в пси хо ло-
гии в рус ле пси хо ло гии об ще ния и поз-
на ния людь ми друг дру га по яв ля ет ся ряд 
исс ле до ва ний, ко то ры е, по мне нию Г.М. 
Анд ре е вой [2], в нас то я щее вре мя лег ко 
впи сы ва ют ся в од ну из проб лем пси хо-
ло гии со ци аль но го поз на ния – проб ле му 
поз на ния че ло ве ком дру го го че ло ве ка 
как спе ци фи чес ко го об ъек та со ци аль ной 
дейст ви тель нос ти. В са мом об щем ви де 
нап рав ле ния исс ле до ва ний в дан ной об-
лас ти со от но си лись с те ми ва ри ан та ми 
со ци аль но– пер цеп тив ных про цес сов (в 
за ви си мос ти от со от но ше ния суб ъек та и 
об ъек та восп ри я ти я), ко то рые при во дит 
Г.М. Анд ре е ва. При изу че нии про цес са 
восп ри я ти я, ин терп ре та ци и, по ни ма ния 
од ним че ло ве ком дру го го исс ле до ва те ли 
об ра ща ли вни ма ние на спе ци фи ку это го 
про цес са, фак то ры, ока зы ва ю щие вли я-
ние на ха рак тер его про те ка ния и ре зуль-
тат. Сре ди этих фак то ров вы де ля лись и 
лич ност ные и со ци аль но–п си хо ло ги чес-
кие осо бен нос ти суб ъек та восп ри я ти я.

А на лиз ря да ра бот в этом нап рав ле-
нии был осу ществ лен A.A. Бо да ле вым 

/4/. Ука зан ная ра бо та яви лась под ве де-
ни ем ито гов мно го лет них исс ле до ва ний 
ав то ра и его уче ни ков по проб ле ме восп-
ри я тия и по ни ма ния че ло ве ком че ло ве ка. 
В ней расс мат ри ва ет ся ряд исс ле до ва ний 
до на ча ла 70–х го дов. Ав то ром раск ры-
ва ет ся все то, что фор му ли ру ет ся как 
« за ви си мость восп ри я тия и по ни ма ния 
дру го го че ло ве ка от ин ди ви ду аль ных ка-
честв восп ри ни ма ю ще го» его опы та тру-
да, поз на ния и об ще ния (там же, 309). 
К ин ди ви ду аль ным ка чест вам восп ри-
ни ма ю ще го им от но сят ся воз раст ные и 
ин ди ви ду аль ные осо бен нос ти, род де я-
тель нос ти и по ло же ни е, экст ра– инт ра-
вер ти ро ван ность лич нос ти, ду шев ное за-
бо ле ва ни е, наб лю да тель ность суб ъек та, 
ин ди ви ду аль ная тен ден ция от ме чать те 
или иные осо бен нос ти вы ра зи тель но го 
по ве де ни я.

Д ля пси хо ло гии не вер баль но го об ще-
ни я, меж лич ност но го поз на ния осо бое 
зна че ние име ет раз ра бот ка проб ле мы 
со ци аль ных спо соб нос тей лич нос ти, в 
ст рук ту ру ко то рых вхо дит ряд со ци-
аль но– пер цеп тив ных спо соб нос тей, в 
том чис ле и спо соб ность к адек ват ной 
ин терп ре та ции и по ни ма нию не вер баль-
но го по ве де ния че ло ве ка. Сов ре мен ная 
со ци аль ная пси хо ло ги я, расс мат ри вая 
проб ле му спо соб нос ти к адек ват ной ин-
терп ре та ции не вер баль но го по ве де ния 
че ло ве ка, об ра ща ет ся так же к та ким яв-
ле ни ям, как со ци аль ная ком пе тент ность, 
со ци аль ный ин тел лект, эмо ци о наль ный 
ин тел лект, ко то рые так же оп ре де ля ют ся 
че рез ряд сос тав ля ю щих их спо соб нос-
тей, уме ний и на вы ков. [12]. 

На ря ду с со ци аль ной ком пе тент ност-
ью, как комп лекс со ци аль ных спо соб-
нос тей расс мат ри ва ют ся со ци аль ный 
ин тел лект, ин тел лект меж лич ност ных 
от но ше ний, эмо ци о наль ный ин тел лект, 
со ци аль ное во об ра же ни е, со ци аль ная 
про ни ца тель ность, со ци аль но–п си хо ло-
ги чес кая наб лю да тель ность. Пе ре чис лен-
ные по ня тия и со от ветст ву ю щие им яв-
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ле ния ста ли пред ме том те о ре ти чес ко го 
ана ли за и экс пе ри мен таль но го изу че ния 
срав ни тель но не дав но. Од ной из при чин 
ак ти ви за ции вни ма ния исс ле до ва те лей 
к сфе ре со ци аль ных спо соб нос тей лич-
нос ти бы ло отк ры тие то го фак та, что за-
ко но мер нос ти раз ви тия поз на ва тель ной 
сфе ры лич нос ти, опос ре до ван ные пред-
мет ной де я тель ност ью, не сов па да ют 
с осо бен нос тя ми ее фор ми ро ва ния как 
суб ъек та поз на ни я, об ще ни я, со ци аль-
ной прак ти ки вза и мо дейст ви я. 

Та ким об ра зом, раз но об ра зие тер ми-
нов и по ня тий, свя зан ных со сфе рой 
со ци аль ных спо соб нос тей лич нос ти, 
от ра жа ют ее раз но у ров не вые ха рак те-
рис ти ки. В то же вре мя в оп ре де ле нии 
яв ле ний, сто я щих за эти ми по ня ти я ми, 
есть ряд об щих мо мен тов. Во– пер вых, 
они трак ту ют ся как спо соб ность, сле до-
ва тель но, соп ря же ны с оп ре де лен ной де-
я тель ност ью, яв ля ют ся лич ност ным об-
ра зо ва ни ем. Во–в то рых, пред ме том этих 
спо соб нос тей выс ту па ет ус та нов ле ние 
от но ше ний меж ду со бы ти я ми, в ко то рых 
дейст ву ю щи ми ли ца ми яв ля ют ся дру гие 
лю ди. В–т рет ьих, ос нов ным по ка за те лем 
на ли чия или от сутст вия спо соб нос ти к 
ре ше нию за дач на ус та нов ле ние от но ше-
ний меж ду со бы ти я ми в сфе ре об ще ния 
яв ля ет ся адек ват ность ин терп ре та ци и, 
точ ность по ни ма ни я, прог но зи ро ва ни я, 
воз дейст ви я, выб ран но го ре че во го и не-
ре че во го спо со ба об ра ще ни я. В– чет вер-
тых, в ка ком бы кон текс те ни расс мат-
ри ва лись со ци аль ные спо соб нос ти, они 
опи сы ва ют ся как слож ные ст рук тур ные 
об ра зо ва ни я, сос то я щие из ря да спо-
соб нос тей. Од ной из них яв ля ет ся спо-
соб ность к адек ват ной ин терп ре та ции 
и точ но му по ни ма нию не вер баль но го 
по ве де ни я. В мно го чис лен ных исс ле-
до ва ни ях ста ви лась за да ча оп ре де ле ния 
вза и мос вя зей меж ду уров нем раз ви тия 

спо соб нос ти к адек ват ной ин терп ре та-
ции не вер баль но го по ве де ния и со ци-
аль но–п си хо ло ги чес ки ми, лич ност ны ми 
осо бен нос тя ми суб ъек та. По лу чен ные 
ре зуль та ты не поз во ля ли сде лать од ноз-
нач ных вы во дов о су щест во ва нии ус той-
чи вых свя зей меж ду по ка за те ля ми уров-
ня раз ви тия спо соб нос ти к адек ват ной 
ин терп ре та ции не вер баль но го по ве де ния 
и оп ре де лен ны ми со ци аль но–п си хо ло ги-
чес ки ми и лич ност ны ми осо бен нос тя ми. 

До сих пор ос та ет ся дис кус си он ным 
воп рос о вк лю че нии в ст рук ту ру спо-
соб нос ти к адек ват ной ин терп ре та ции 
не вер баль но го по ве де ния тех или иных 
лич ност ных об ра зо ва ний. Вмес те с тем, 
по зи ция ря да ав то ров (Ку ни ци на, По-
голь ша, Ка за ри но ва, 2001) зак лю ча ет ся 
в том, что су щест ву ют или долж ны су-
щест во вать вза и мос вя зи меж ду уров нем 
раз ви тия со ци аль но го ин тел лек та и лич-
ност ны ми осо бен нос тя ми. Кро ме то го, 
ма ло исс ле до ван ным ос та ет ся проб ле ма 
раз ви тия спо соб нос ти к адек ват ной ин-
терп ре та ции не вер баль но го по ве де ни я, 
из ме не ние этой спо соб нос ти под воз-
дейст ви ем та ких фак то ров, как из ме-
не ние при над леж нос ти к оп ре де лен ной 
со ци аль ной груп пе, осо бен нос тей со ци-
а ли за ци и, воз дейст ви ем сре ды, сис те мой 
от но ше ний суб ъек та об ще ния и т д.

С уче том вы ше из ло жен но го ста но-
вит ся по нят на ак ту аль ность ре ше ния 
за да чи оп ре де ле ния спе ци фи ки со ци-
аль но–п си хо ло ги чес кой ин терп ре та ци и, 
ее от ли чия от ря да дру гих фе но ме нов, 
не об хо ди мость уточ не ния мес та ком по-
нен тов ин терп ре та ции (в том чис ле эмо-
ци о наль но –о це ноч но го) в ее ст рук ту ре, 
вза и мос вязь их вы ра жен нос ти с лич-
ност ны ми и со ци аль но–п си хо ло ги чес ки-
ми ха рак те рис ти ка ми суб ъек та ин терп-
ре та ци и.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 17 .06.2014
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 ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿ ՏԻ ԱՆՁ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ԽՈՍՔԱՅԻՆ ՎԱՐՔԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

Հ ՌԻՓ ՍԻ ՄԵ ԱԲՈՎՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

հո գե բա նու թյան ամ բիո նի դա սա խոս

Հոդ վա ծում քն նարկ վում է  մեկ նա բա նու թյուն հաս կա ցու թյան խն դի րը և դրա հետ կապ
ված այլ խն դիր ներ հո գե բա նա կան և սո ցի ալ– հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի շր ջա նակ նե
րում, մաս նա վո րա պես ոչ խոս քային վար քի մեկ նա բա նու թյան պա րա գա յում: Դի տարկ վել է 
ոչ խոս քային վար քի ճիշտ մեկ նա բան ման կա րո ղու թյան կա ռուց ված քի մեջ ան ձնային որոշ 
գո յա ցու թյուն նե րի ընդ գր կու մը: Դի տարկ վել է նաև սո ցի ա լա կան ին տե լեկ տի զար գաց ման 
մա կար դա կի և ան ձնա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը:
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 Հոդ վա ծը վե րա բե րում է հո գե բա-
նա կան պա տե րազ մի նո րա գույն մե-
թոդ նե րին, որն իր մեջ նե րա ռում է նաև 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ազ դե ցու թյան ուսում նա սի րու մը: Խոս-
վում է հա սա րա կու թյանն ան ծա նոթ չոր-
րորդ սերն դի պա տե րազ մի գա ղա փա րի 
մա սին, որի կոր ծա նիչ բնույ թը հան դի-
սա նում է ոչ թե մշ տա կան բա նա կը կամ 
նո րա գույն սպա ռա զի նու թյու նը, այլ լու-
րե րի թո ղար կու մը կամ հան րա ճա նաչ 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րից մե կում տա-
րած ված ապա տե ղե կատ վու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ հո գե բա նա կան պա տե-
րազմ, տե ղե կատ վա կան պա տե րազմ, 
հա տուկ տե ղե կատ վա կան օ պե րա ցի ա-
ներ, քա րոզ չա կան կոմ պա նի ա ներ:

 Գեր տե րու թյուն նե րի կող մից հա մա-
ցան ցի օգ տա գոր ծու մը «ոչ ձեռն տու» 
կա ռա վա րու թյուն նե րին գա հըն կեց 
անե լու հա մար այ սօր իրա կա նաց վում 
է մեծ թա փով: Ար դեն ստեղծ վել է մի 
մեծ «ար տադ րու թյուն»՝ ապա տե ղե-
կատ վու թյան տա րած ման և հա սա րա-
կա կան կար ծի քը մա նի պու լյա ցի այի 
են թար կե լու հա մար: Ո րոշ պե տու թյուն-
նե րի պատ վե րով ստեղծ ված իրա կան 
և վիր տո ւալ ակ տի վիստ նե րը փոր ձում 
են հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան մեջ 
ստեղ ծել վս տա հու թյուն դե պի ժո ղովր-
դա կան դժ գո հու թյուն նե րի «ա լի քը», իսկ 
իրա կա նաց վող հո գե բա նա կան պա տե-
րազ մի օ պե րա ցի ա նե րը ներ կա յաց վում 
են որ պես « հա սա րա կա կան կար ծի քի 
ազատ ար տա հայ տում»: «Ա րա բա կան 
գար նան», « վար դե րի հե ղա փո խու թյան» 
կամ Ո ւկ րաի նայի վեր ջին դեպ քե րը վառ 
օ րի նակ են, երբ պե տու թյան ան կա յուն 

սո ցի ալ-քա ղա քա կան և ը նդ հա նուր տն-
տե սա կան վի ճա կը ակ տիվ ձևով օգ տա-
գործ վում է այս կամ այն պե տու թյու նում 
ռա դի կալ փո փո խու թյուն ներ իրա կա-
նաց նե լու հա մար:

 Ներ կա յում հո գե բա նա կան պա տե-
րազ մի մե թոդ ներն օգ տա գոր ծում են բո-
լոր երկր նե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րը, տար բեր հա սա րա կա կան և 
ծայ րա հե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը: Այ սօր Արև մուտ քում հա տուկ հո գե-
բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վրա 
ծախս վում են առա վել մեծ գու մար ներ, 
քան հր թի ռային ծրագ րե րի վրա: Մար դու 
հո գե կա նի վրա նե րազ դե լու մի ջոց նե-
րի հե տա զո տու թյուն նե րը լայն թա փով 
տար վում են Ա ՄՆ-ո ւմ, Գեր մա նի ա յում, 
Ֆրան սի ա յում, Ի տա լի ա յում, Ճա պո նի ա-
յում, Չի նաս տա նում, Իս րայե լում և այլն: 
Կեն սա փոր ձի, գի տե լի քի և մաս նա գի-
տա կան գի տել քի նե րի կու տակ ման հետ 
մի ա սին մար դու ներշնչ ման ըն կա լու նա-
կու թյան աս տի ճանն իջ նում է, սա կայն 
հա սուն տա րի քում մար դիկ այս կամ այն 
չա փով հակ ված են ներշնչ ման [1, էջ 11]: 

Ար ևե լյան շատ մաս նա գետ նե րի, այդ 
թվում՝ նաև ռազ մա կան վեր լու ծա բան-
նե րի մոտ առ կա է այն կար ծի քը, որ վե-
րո հի շյալ ոլոր տում հա ջո ղու թյուն ներ 
գրան ցած երկր նե րը ապա գա յում կս տա-
նան այն պի սի առա վե լու թյուն իրենց հա-
կա ռա կորդ նե րի նկատ մամբ, որը կա րող 
է հա մե մատ վել մի այն ատո մային զեն քի 
մե նաշ նորհ ունե ցող երկր նե րի հետ:

Ն շենք, որ շատ հա ճախ մի ա խառն-
վում և առանց տար բե րակ ման է օգ տա-
գործ վում «հո գե բա նա կան պա տե րազմ», 
«տե ղե կատ վա կան պա տե րազմ», «հա-
տուկ տե ղե կատ վա կան օ պե րա ցի ա ներ» 
և «քա րոզ չա կան կոմ պա նի ա ներ» գա-

ԱՐՏՅՈՄ ՂԵ ՎՈՆԴՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 

ընդ հա նուր հո գե բա նու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

 ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԸ ՈՐ ՊԵՍ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ԹԱ ՏԵ ՐԱ ԲԵՄ
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ղա փար նե րը: Ա ՄՆ մաս նա գետ նե րի կող-
մից պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում 
օգ տա գործ վող հո գե բա նա կան պա տե-
րազ մի սահ մա նու մը հն չում է հետ ևյալ 
կերպ. «Հո գե բա նա կան պա տե րազմն իր 
մեջ նե րա ռում է մի ջո ցա ռում, որի մի ջո ցով 
փո խանց վում են գա ղա փար ներ և տե ղե-
կատ վու թյուն հա կա ռա կոր դի գի տակ ցու-
թյան, զգաց մունք նե րի և գոր ծո ղու թյուն-
նե րի վրա ազ դե լու նպա տա կով»: [7]

Դ րա հետ մեկ տեղ « Հո գե բա նա կան 
պա տե րազմ ներ» եզրույթը, բա ցի բուն 
ռազ մա կան ոլոր տի գոր ծու նե ու թյու նից, 
կի րառ վում է նաև՝ 

1.  ա ռան ձին ան ձանց, խմ բա վո րում նե-
րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, շար ժում-
նե րի քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան.

2.   տար բեր ը նտ րու թյուն նե րի մաս նակ-
ցող թեկ նա ծու նե րի ը նտ րա կան, քա-
ղա քա կան գոր ծու նե ու թյան.

3.   կո մեր ցի ոն կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի գո վազ դային գոր ծու նե ու թյան.

4.   գի տա կան, ար տադ րա կան և այլ 
ոլորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
(կամ փոքր խմ բե րի) միջև առ կա 
լի դե րու թյան հա մար մղ վող մր-
ցակ ցու թյան.

5.  ի րար հետ հա կա մար տող էթ նոս նե-
րի քա ղա քա կան, տն տե սա կան կամ 
մշա կու թային հա կա սու թյուն նե րի.

6.  մր ցակ ցող կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի միջև բա նակ ցու թյուն նե րի գոր-
ծըն թա ցի ժա մա նակ: [1, էջ 4-5]

 Հո գե բա նա կան պա տե րազ մի շր ջա-
նակ նե րում ը նդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է 
առանձ նաց նել հետ ևյալ ուղղու թյուն նե րը՝ 

1.  ա ռա ջադր ված խն դիր նե րի շա հե-
րից ել նե լով՝ սե փա կան կող մի բա-
րո յա կան և հո գե բա նա կան ուժե րի 
մո բի լի զա ցի ա և օպ տի մա լա ցում.

2.   հա կա ռա կոր դի քայ քայիչ հո գե բա-
նա կան ազ դե ցու թյու նից սե փա կան 
կող մի պաշտ պա նու թյուն (հո գե-
բա նա կան հա կազ դում, պաշտ պա-
նու թյուն, հա կա քա րոզ չու թյուն).

3.   հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն հա-
կա ռա կոր դի վրա՝ նրա մոտ ապա-

կողմ նո րո շում, բա րո յալ քում և ան-
կազ մա կեր պու թյուն առա ջաց նե լու 
հա մար. 

4.  ըն կե րա կան և չե զոք լսա րան նե րի 
վար քի, հա յացք նե րի, տրա մադ րու-
թյուն նե րի վրա ազ դե ցու թյուն՝ սե-
փա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար:

 Ժա մա նա կա կից պա տե րազմ նե րը 
գնա լով դառ նում են ավե լի հո գե բա-
նա կան, որը հի շեց նում է լայ նա ծա վալ 
PR մի ջո ցա ռում ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րն աս տի-
ճա նա բար մղ վում են երկ րորդ պլան և 
ունե նում են սահ մա նա փակ դե րա կա-
տա րում ամ բողջ պա տե րազ մի ըն թաց-
քում: Հո գե բա նա կան պա տե րազմ նե րի 
մե թոդ ներն ըն դու նակ են հա կա ռա կոր-
դին հասց նելու ոչ պա կաս վնաս, քան 
զին ված հար ձակ ման մի ջոց նե րը, իսկ 
հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան մե թոդ նե-
րի հի ման վրա կա ռուց ված տե ղե կատ-
վա կան զեն քը ըն դու նակ է զգա լի չա-
փով խո ցելու և ներ թա փան ցելու: 

 Վեր ջին ժա մա նակ նե րում մի շարք 
երկր նե րի, այդ թվում՝ նաև ՀՀ զին-
ված ուժե րը ստիպ ված են լու ծել իրենց 
համար ան ծա նոթ խն դիր ներ: Մաս նա-
վո րա պես՝ որ պես ահաբ եկ չու թյա նը 
հա կազ դե լու սուբյեկտ զին ված ուժե րը 
մաս նակ ցում են երկ րի ներ սում և դր-
սում ան ցկաց վող հա կաա հա բեկ չա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Ա նհ րա ժեշտ ուժե-
րի և մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը զու գա հեռ 
հա կաա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե-
րը են թադ րում են ուղի նե րի վե րահս կո-
ղու թյուն և օգ տա գործ վող կա պի՝ ցան-
ցե րի և մի ջոց նե րի սա հ մա նա փա կում:  

Այ սօր հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի 
մոտ շր ջա նառ վում է «4-րդ սերն դի պա-
տե րազմ» գա ղա փա րը. սա մեզ ծա նոթ 
զին ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն չէ: 
Այս պա տե րազ մի թա տե րա բե մում գոր-
ծո ղու թյուն նե րը չեն ծա վալ վում ռազ-
մա կան օբյեկտ նե րի և կա նո նա վոր բա-
նակ նե րի ոչն չաց ման շուրջ: Նա իր մեջ 
նե րա ռում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-
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ներ, երբ լու րե րի թո ղար կու մը դառ նում 
է առա վել մա հա բեր զենք, քան տան-
կային դի վի զի ան կամ ռմ բա կո ծիչ նե րի 
խում բը: Փոր ձա գետ նե րն ար դեն եր կար 
ժա մա նակ է՝ նշում են, որ ապա գա յում 
խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի միջև 
տար բե րու թյունն այն քան է աղա վաղ-
ված լի նե լու, որ դա դա րե լու է գո յու թյուն 
ունե նալ ճա կա տի, թի կուն քի կամ գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծա վալ ման թա տե րա-
բե մի սահ մա նում նե րը: 

Եր րորդ հա մաշ խար հային պա տե-
րազմ. գրե թե բո լորս գեթ մեկ ան գամ 
խոր հել, խո սել կամ բա նա վի ճել ենք այս 
թե մայի շուրջ: Սա հենց «4-րդ սերն դի 
պա տե րազմ»-ի գա ղա փարն է, սա կայն 
ոչ պա տե րազ մի ուղիղ իմաս տով, որը 
մեզ հայտ նի է պատ մու թյան դա սագր քե-
րից կամ մաս նա կից նե րի պատ մած նե րից: 
Նոր պա տե րազ մը հիմն ված է հա կա ռա-
կոր դի վրա ԶԼՄ-ի և տե ղե կատ վա կան 
ցան ցե րի մի ջո ցով հո գե բա նա կան ազ-
դե ցու թյան վրա: Այ սօր մենք աշ խար հում 
ակա նա տես ենք լի նում հենց այդ պի սի 
պա տերազմի: Չոր րորդ սերն դի պա տե-
րազմ նե րը թե լադ րում են իրենց լի ո վին 
նոր պայ ման նե րը. սա հա կա մար տու-
թյուն է, որը ջն ջում է բուն պա տե րազ մի և 
քա ղա քա կա նու թյան, զին վո րա կան նե րի 
և խա ղաղ բնակ չու թյան միջև գո յու թյուն 
ունե ցող սահ ման նե րը: [3, էջ 22-26]

 Նոր պա տե րազ մի ռազ մա վա րու թյան 
հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մեկն այն է, 
որ փաս տա ցի ագ րե սո րը իր նպա տակ-
ներն իրա կա նաց նե լու հա մար օգ տա-
գոր ծում է այլ երկ րի « հա կաիշ խա նա-
կան ագ րե սիվ սուբյեկտ»-ին, այ սինքն՝ 
այն ուժին, որը գտն վում է զոհ երկ-
րի ը նդ դի մու թյան մեջ: Այս սկզ բուն քի 
է ու թյու նը զոհ երկ րի դի մադ րե լու ըն-
դու նակ բնակ չու թյան կամ քի ճնշ ման, 
վա խեց նե լու, սար սա փով պա տե լու և 
ստե րե ո տիպե րի պար տադր ման մեջ է: 
Այս պի սով՝ այս ամե նը տե ղի է ունե նում 
առա վել ար դյու նա վետ՝ առանց սպա-
ռա զի նու թյան հա մար զգա լի ծախ սե րի, 
տակ տի կա կան հնարք նե րի, ան դա դար 

պար տի զա նա կան պա տե րազ մի և ահա-
բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ին չի մի-
ջո ցով զոհ երկ րին ստի պում են սպա ռել 
սե փա կան ռազ մա կան և ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րը, մի ա ժա մա նակ տվյալ երկ-
րում ստեղ ծում են սո ցի ալ-տն տե սա կան 
քաոս և անընդ հատ ուժե ղաց նում են 
նրա բնակ չու թյան վրա հո գե բա նա կան 
և տե ղե կատ վա կան ճն շու մը: [8]

 Մեր օ րե րում տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գի ա նե րը, հո գե բա նա կան պա տե-
րազմ նե րը ինք նա բե րա բար տե ղա փոխ-
վում են վիր տո ւալ տա րա ծու թյուն: Սրա 
հետ մեկ տեղ տե ղե կատ վա կան – կո-
մու նի կա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րը զգա-
լի ո րեն ը նդ լայ նում են ավան դա կան 
հո գե բա նա կան պա տե րազմ նե րի հնա-
րա վո րու թյուն նե րը, այն է՝ հե տա խու-
զա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ցա մա քային 
օ պե րա ցի ա նե րի աջակ ցու մը, հա կա ռա-
կոր դի վրա նե րազ դու մը, ինչ պես նաև 
սե փա կան ուժե րի պաշտ պա նու թյու նը, 
ռա դի ոէ լեկտ րո նային պա տե րազմ նե րի 
վա րու մը: Հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ-
վում կի բեր տա րա ծու թյան մեջ ինք նու-
րույն օ պե րա ցի ա ներ մշա կելու և հար-
ված հասց նելու հատ կա պես կար ևոր 
են թա կա ռուց վածք նե րին: [4, էջ 99-105] 

Այ սօր աշ խար հի բնակ չու թյան մե ծա-
մաս նու թյու նը է տե ղե կատ վա կան– կո-
մու նի կա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի ազ-
դե ցու թյան ներ քո է: Կա րե լի է պն դել, 
որ պե տու թյուն նե րի կախ վա ծու թյու նը 
տե ղե կատ վա կան են թա կա ռուց վածք նե-
րից ոչ մի այն տա լիս է որո շա կի առա-
վե լու թյուն ներ, այլև ստեղ ծում է նոր 
հնա րա վո րու թյուն ներ տվյալ երկր նե րի 
տե ղե կատ վա կան տա րա ծու թյան մեջ 
կի բեր հար ձա կում ներ և կի բե րա հա բեկ-
չու թյուն ներ կա տա րե լու առու մով: Կի-
բե րա հա բեկ չու թյու նը տե ղե կատ վա-
կան– կո մու նի կա ցի ոն ահա բեկ չու թյան 
նպա տա կով օգ տա գործ վող մաս նա-
վոր դեպք է այ սինքն՝ մի ջոց այլ՝ ավե-
լի մասշ տա բային, ծա վա լուն ահա բեկ-
չու թյան իրա կա նաց ման հա մար: Որ պես 
վե րը շա րադ րա ծի ապա ցույց կա րե լի 
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է դի տար կել այն հայտ նի փաս տը, երբ 
հա մաշ խար հային «Ալ-Քաի դա» ուլտ րա-
ծայ րա հե ղա կան ահա բեկ չա կան կազ մա-
կեր պու թյու նը հա տուկ հա վա քագ րում 
էր տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ոլոր տում գի տե լիք ներ ունե ցող մարդ-
կանց, ինչ պես նաև հա մա կարգ չային 
գի տե լիք ներ էր սո վո րեց նում իր «օ պե-
րա տիվ աշ խա տա կից նե րին»: Առ կա են 
բազ մա թիվ տվյալ ներ այլ ահա բեկ չա-
կան խմ բա վո րում նե րի կող մից հա մա-
ցան ցի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ, ինչ-
պես օ րի նակ՝ ETA (Euskadi Ta Askatasuna 
– « Բաս կե րի եր կիր և ազա տու թյուն» ձախ 
ծայ րա հե ղա կան ահա բեկ չա կան կազ մա-
կեր պու թյան կող մից: [9] 

Որ պես զի առա վել պատ կե րա վոր լի-
նի հա մա ցան ցի հնա րա վոր ազ դե ցու-
թյու նը ՀՀ-ո ւմ, խո սենք թվե րով. հղում 
կա տա րե լով 2012 թվա կա նի դեկ տեմ-
բեր ամ սից մինչ 2013 թվա կա նի մարտ 
ամիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
«Ին տեր նետ հան րու թյուն» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյան պատ վե րով 
կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րին՝ 
պարզ վում է, որ ՀՀ-ո ւմ հա մա ցան ցից 
օ գտ վում է ազ գաբ նակ չու թյան 56.9%-ը, 
որից 60.5%-ը բա ժին է ը նկ նում ք. Եր-
ևա նին, իսկ 48.0%-ը՝ մար զե րին: Օ գտ-
վող նե րից 43.8%-ը մինչև 18, 52.2%-ը՝ 
18-22, 60.0%-ը՝ 23-30, 67.1%-ը՝ 31-45, 
53.5%-ը՝ 46-60, 41.2%-ը 61-ից բարձր 
տա րե կան ներն են: Նշեմ, որ հարց մա նը 
մաս նակ ցել են 1474 մարդ, որից 1055-
ը՝ ք. Եր ևա նից, իսկ 499-ը՝ մար զե րից: 
Թվերն ինք նին մտ ո րե լու տե ղիք են տա-
լիս, թե արդյո՞ք մեր հա սա րա կու թյու նը 
պատ րաստ է ադեկ վատ գնա հա տե լու 
հա կա ռա կորդ երկր նե րի կող մից մեր 
դեմ տար վող « հո գե բա նա կան պա տե-
րազմ»-ի շր ջա նակ նե րում մա տուց վող 
տե ղե կատ վու թյու նը: [10, էջ 26-29]:

 Ժա մա նա կա կից սո ցի ա լա կան հո գե-
բա նու թյու նը վա ղուց ար դեն բախ վել է 
այն պի սի ֆե նո մե նի հետ, ինչ պի սին է մի-
այ նու թյուն ամ բո խի մեջ, այ սինքն ՝ մի այ-
նու թյուն մարդ կանց, խո շոր կո լեկ տիվ-

նե րի կամ մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մեջ: Շատ տա րօ րի նակ կթ վա, բայց դրան 
նպաս տում է հե ռա կո մու նի կա ցի ոն և հա-
մա կարգ չային տեխ նո լո գի ա նե րի զար-
գա ցու մը: Այս պես, մի ջին թվա բա նա կան 
հաշ վար կով գրա սե նյա կային աշ խա տո-
ղը աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում 
հա մա կարգ չի հետ մի այ նակ ան ցկաց-
նում է ոչ քիչ, քան 5-6 ժամ: Ա վե լաց նենք 
սրան հե ռա խո սով շփ ման ան հրա ժեշ-
տու թյու նը, գործ նա կան գրագ րու թյու նը 
և երե կո յան ժա ման ցի կազ մա կեր պու-
մը հե ռուս տա ցույ ցի կամ հա մա կարգ չի 
առաջ, վիր տո ւալ կո մու նի կա ցի ա նե րը 
(ICQ-ով կամ Skype-ով), հա մա կարգ չային 
խա ղե րը, կս տաց վի, որ օր վա ըն թաց քում 
ը նդ հա նուր առ մամբ կո մու նի կա ցի ոն մի-
ջոց նե րի հետ ան ցկաց րած ժա մա նա կը 
կազ մում է ոչ քիչ, քան 8-12 ժամ, որը չի 
կա րող հետք չթող նել մար դու վար քի և 
ար ժե հա մա կար գե րի վրա:[11] 

Ին տեր նետ-ա դիկ ցի այի (կախ վա ծու-
թյուն) ֆե նո մե նը բազ միցս նկա րագր վել 
է մի շարք հե տա զո տող նե րի (Կ. Յանգ, Դ. 
Գ րին ֆիլդ, Կ. Ս տյո ւարտ 1998-1999 թթ., 
Ա. Ե. Վոյս կունս կի, Ն. Վ. Չու դո վա, Օ. 
Ն. Ա րես տո վա, Լ. Ն. Բա բա նին 2000 թ.) 
կող մից: Նշ ված կախ վա ծու թյան նա-
խան շան նե րի թվին են պատ կա նում 
վար քում հետ ևյալ դո մի նանտ նե րը՝

-   հա մա կարգ չից կախ վա ծու թյուն, 
այ սինքն՝ օբ սե սիվ հակ վա ծու թյուն 
հա մա կարգ չի հետ աշ խա տան քի 
նկատ մամբ (խա ղեր, ծրագ րա վո-
րում կամ հա մա կարգ չի հետ աշ խա-
տան քի այլ տե սակ ներ).

-  « տե ղե կատ վա կան գեր բեռ նում», 
այ սինքն՝ www կոմ պուլ սիվ (պա-
թո լո գիկ կախ վա ծու թյուն) նա վի-
գա ցի ա, հե ռա հար տվյալ նե րի բա-
զա նե րի փնտ րում. 

-  հա մա ցան ցի կոմ պուլ սիվ կի րա ռում, 
այ սինքն՝ պա թո լո գիկ կապ վա ծու-
թյուն՝ միջ նոր դա վոր ված հա մա-
ցան ցային ազար տային խա ղե րին, 
օն լայն աուկ ցիոն նե րին և է լեկտ րո-
նային գնում նե րին.
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-   կախ վա ծու թյուն « կի բեր սեք սից», 
այ սինքն՝ պոր նոգ րա ֆիկ է ջե րից, 
չա թե րում սեք սո ւալ թե մա նե րի քն-
նար կում նե րից, կամ «մե ծե րի հա-
մար» հա տուկ հե ռա կոն ֆե րանս նե-
րում մաս նակ ցե լուց.

-   կախ վա ծու թյուն « կի բեր-հա րա բե-
րու թյուն նե րից», այ սինքն՝ հա մա-
ցան ցի սո ցի ա լա կան առու մով կի-
րա ռու մը, կախ վա ծու թյուն չա թե րում 
շփու մից, խմ բա կային խա ղե րից և 
հե ռա կոն ֆե րանս նե րից, որը կա րող 
է հան գեց նել իրա կան կյան քում գո-
յու թյուն ունե ցող ըն տա նի քին՝ վիր-
տո ւալ ըն կեր նե րով փո խա րին մա նը: 
[5, էջ 240-245] 

Հենց վեր ջին նա խան շանն է, որ ներ-
կա յումս ամե նա շատն է դիտ վում հա մաշ-
խար հային սար դոս տայ նի օգ տա տե րե րի 
մոտ, որը կապ ված է, այս պես կոչ ված, 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի գե րա կա յու-
թյան հետ, ինչ պի սիք են՝ Odnoklassniki, 
vkontakte, Facebook, MySpace, Twitter, 
Profite և այլն:

 Պետք է ասել, որ ռե սուրս նե րի նման 
ձևա չա փում շփումն ինք նին դժ վա րու-
թյամբ կա րող է հա վակ նել կո մու նի կա-
ցի այի լի ար ժեք և ար դյու նա վետ ստա-
տու սին. սա ավե լի շուտ քվա զիշ փում 
է, այ սինքն՝ թվա ցյալ, եր ևա կա յա կան 
շփում: Այս պես, օ րի նակ, ան հա տը պար-
բե րա բար դի տում է ինչ-որ հա ղոր դում, 
նրա մոտ ստեղծ վում է հա ղոր դա վա րի 
հետ ծա նոթ լի նե լու իլյու զի ա և զգա-
ցո ղու թյուն, որ ին քը նրան լավ է ճա-
նա չում, թե կուզ իրա կա նում ըն դա մե նը 
պատ կե րա ցում ունի հա ղոր դա վա րի 
հե ռուս տա տե սային կեր պա րի (ի միջ) 
մա սին: Քվա զիշփ ման դե րի մե ծա ցու-
մը սո ցի ա լա կան ցան ցե րի տա րած ման 
պատ ճառ նե րից մեկն է:

Այդ ին չո՞վ են օգ տա տե րե րին գրա-
վում սո ցի ա լա կան ցան ցե րը: Ի սկզ բա նե 
այս հար ցին պա տաս խա նում են շփու-
մից հա ճույք ստա նա լու սո ցի ալ հո գե-
բա նու թյան կրի տե րի ա նե րը.

1. Ս տի մու լյա ցի այի պա հանջ մունք: 
Մար դը տա րա տե սակ ստի մուլ ներ է 

ստա նում իրեն շր ջա պա տող աշ խար հից: 
Սո ցի ա լա կան ստի մուլ նե րից ամե նա-
կար ևո րը դե ռա հա սու թյան տա րի քում է, 
երբ նա կողմ նո րոշ վում է դե պի իր հա-
մար նշա նա կա լի և հե ղի նա կա վոր հա-
սա կա կից նե րից կամ մե ծե րից որ ևէ մե կը: 
Հատ կա պես կար ևոր և նշա նա կա լից է 
օ տար մարդ կանց կող մից ստաց վող սո-
ցի ա լա կան ստի մու լյա ցի ան, որոնք հան-
կարծ ան սպա սե լի հե տաքրք րու թյուն են 
ցու ցա բե րում ձեր վեբ-է ջի նկատ մամբ՝ 
հյուր գա լով ձեր էջ կամ առա ջար կե լով 
վիր տո ւալ «ըն կե րու թյուն», որն ինք նա-
բե րա բար բարձ րաց նում է օգ տա տե րե րի 
ինք նագ նա հա տա կա նը: 

2.  Ի րա դար ձու թյուն նե րի 
պահանջմունք: 

Այ լոց հետ լավ և կա յուն հա րա բե րու-
թյուն ներ ունե նա լը մարդ կանց հա մար 
բա վա րար չէ: Ա նհ րա ժեշտ է նաև սո ցի-
ա լա կան հե տաքրք րու թյուն, կյան քի դի-
նա մի կա, որոնք նոր զգա ցո ղու թյուն ներ 
են պարգ ևում: Մար դու ըն կա լում ներն 
անընդ հատ կենտ րո նաց ված են որո-
շա կի փո փո խու թյուն նե րի, նոր իրա վի-
ճակ նե րի վրա: Շփու մը կա րող է իր մեջ 
նե րա ռել իրա կան դեպ քե րին վիր տո ւալ 
շփ ման բա վա կա նին կաս կա ծե լի փո-
խա րի նու մը, իսկ սո ցի ա լա կան ցան ցե-
րում հնա րա վո րու թյուն կա ստեղ ծելու 
սե փա կան իրա դար ձու թյուն՝ կցե լով 
աու դի ո վի զո ւալ ֆակ տաժ: Նման տե-
ղե կատ վու թյան տա րած մա նը նպաս տող 
մարդ կանց մե ծա մաս նու թյու նը, որ պես 
կա նոն, սե փա կան կյան քում ունե նում 
են քիչ հե տաքր քիր իրա դար ձու թյուն ներ 
(սո ցի ա լա կան ցան ցե րի հիմ նա կան օգ-
տա տե րե րն են հան դի սա նում են գրա սե-
նյա կային մի ջին օ ղա կի աշ խա տող նե րը, 
որոնք աշ խա տան քում չու նեն բար ձունք-
նե րի հաս նե լու հե ռան կար ներ և ունեն 
ցածր աշ խա տա վարձ, ինչ պես նաև 
ուսա նող նե րը), որը բա ցատ րում է ուրիշ 
մարդ կանց կյան քով հե տաքրքր վե լու 
ան հագ պա հանջ մուն քը: Սա կայն իր մեջ 
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նման բո վան դա կու թյուն նե րա ռող շփու-
մը, իրա կա նում չի կա րող բա վա րա րել 
իրա դար ձու թյուն ներ ապ րե լու մար դու 
պա հանջ մուն քը, այլ կա րող է ըն դա մե-
նը բա վա րա րել քվա զի մա կար դա կում:

3.  Ճա նաչ ման պա հանջ մունք: 
Այս պա հանջ մուն քը բա վա րար վում է 

ամեն ան գամ, երբ մար դը հան դի պում է 
իր ծա նոթ նե րին: Ե րբ ան ձին ճա նա չում 
են, նրա մոտ առա ջա նում է սե փա կան 
ան ձին՝ այլ մարդ կանց կող մից սցի ա լա-
կան ըն դուն ման զգա ցո ղու թյու նը, որն 
իր հեր թին աջակ ցում է ինք նա նույ նա կա-
նաց մա նը: Ի նք նա նույ նա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցը հեն վում է ինչ պես ուրիշ նե րի, 
այն պես է լ հենց սե փա կան ան ձի վրա: 
Սո ցի ա լա կան ցան ցե րում գրանց վե լը 
կրում է փոխ հա տու ցիչ բնույթ. հայտ նի 
են դեպ քեր, երբ մար դը, կտրուկ փո խե-
լով բնա կու թյան վայ րը, աշ խա տան քը 
կամ եր կի րը, լար վա ծու թյան ռե դուկ ցի-
այի և տագ նա պայ նու թյան զգա ցո ղու-
թյան նվազ ման նպա տա կով ձգ տել է 
նախ կին հայ րե նա կից նե րի, կո լե գա նե րի 
հետ եր կա րա ժա մյա շփ ման՝ օգ տա գոր-
ծե լով սո ցի ա լա կան ցան ցե րի ռե սուրս-
նե րը. այն պես որ, չի կա րե լի հեր քել նաև 
սո ցի ա լա կան ցան ցե րի դրա կան հո գե-
թե րապև տիկ աս պեկտ նե րը: 

4.  Ըն դուն ման և ձեռք բե րում նե րի 
պա հանջ մունք: 

Այս եր կու պա հանջ մունք ներն էլ 
կապ ված են մար դու սե փա կան ար ժա-
նա պատ վու թյան, հար գան քի և ինք նա-
հար գան քի զգա ցո ղու թյան հետ և պատ-
կա նում է, այս պես կոչ ված, բարձ րա գույն 
պա հանջ մունք նե րի դա սին: Հենց սրանք 
են սո ցի ա լա կան ռե սուրս նե րի օգ տա-
տե րե րը ակ տո ւա լաց նում՝ ան ձնա կան 
է ջե րում տե ղադ րե լով ֆո տո և տե սա-
նյու թեր, որոնք նվիր ված են իրենց մաս-
նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րին կամ 
ան ձնա կան ձեռք բե րում նե րին (ըն տա-
նիք, երե խա ներ, հա ջող հան գիստ):

5.   Ժա մա նա կի կա ռուց ման 
պահանջմունք: 

Է. Բեռ նը առանձ նաց րել է ժա մա-
նա կի կա ռուց ման տար բեր տե սակ ներ, 
որոնք նա բնո րո շել է որ պես ժա մա նակ 
ան ցկաց նե լու մի ջոց, ծե սեր, մի ջո ցա-
ռում ներ, զվար ճանք ներ, մտեր մու թյուն, 
խա ղեր: Նոր մալ մար դուն ան հրա ժեշտ 
են ժա ման ցի տար բեր տե սակ ներ, որոնց 
դա սին է պատ կա նում դի նա մի կան: Ծե-
սե րի դա սին են պատ կա նում կոն վեն ցի-
ո նալ շփ ման բո լոր տե սակ նե րը, որոնք 
կապ ված են ը նդ հա նուր ըն դուն ված 
նոր մե րի պա հանջ նե րին (օ րի նակ՝ սո ցի-
ա լա կան ցան ցե րում գո յու թյուն ունի հի-
շե ցում վիր տո ւալ «ըն կեր նե րի» ծննդ յան 
օ րե րի կամ նրանց կյան քի այլ կար ևոր 
իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին): Մի ջո-
ցա ռում ներն իրեն ցից ներ կա յաց նում են 
շփ ման տար բեր ձևեր հա մա տեղ գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում, որոնք ուղեկց-
վում են գոր ծո ղու թյուն նե րի որո շա կի 
կար գով (կո մու նի կա ցի ա որո շա կի հա-
ղոր դագ րու թյուն նե րի փո խա նակ ման 
հա տուկ ձևա չա փի մեջ, օգ տա տե րի 
է ջե րին մեկ նա բա նու թյուն ներ թող նե լը, 
նկար նե րի գնա հա տու մը կամ տե ղա փո-
խու մը ավե լի իրա կան շփ ման ձևի՝ հե-
ռա խոս, ICQ կամ Skype): Մար դու զվար-
ճանք նե րը ուղեկ ցող շփու մը կապ ված 
է հա ճույք պատ ճա ռող զբաղ վա ծու-
թյան հետ (հան գիստ, նախասիրություն, 
սեք սի և այլ թե մա նե րի մա սին քն նար-
կում): Մտեր մու թյունը (սեր, ըն կե րու-
թյուն) ուղեկց վում է գաղտ նի ան ձնա-
կան շփում նե րով (հենց այս նպա տա կով 
էլ որոշ սո ցի ա լա կան ռե սուրս նե րում 
ստեղծ ված են պայ ման ներ (օպ ցի ա ներ) 
վիր տո ւալ ըն տա նիք ստեղ ծե լու հա մար: 
Ի տար բե րու թյուն դրա՝ խա ղե րը (նկա-
տի է առն վում սո ցի ա լա կան խա ղե րը, 
որոնք ունեն թաքն ված դր դա պատ ճառ-
ներ) իրենց մեջ նե րա ռում են մա նի պու-
լյա ցի ա ներ: [6, էջ 4-7]
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Այս պի սով՝ գա լիս ենք այն եզ րա-
հանգ ման, որ ժա մա նա կա կից պա-
տե րազմ նե րը գնա լով կրում են ավե-
լի հո գե բա նա կան բնույթ. ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, մղ վե լով երկ րորդ 
պլան, ամ բողջ պա տե րազ մի ըն թաց քում 
ունե նում են սահ մա նա փակ դե րա կա-
տա րում: Հո գե բա նա կան պա տե րազմ-
նե րի մե թոդ ներն ըն դու նակ են հա կա-
ռա կոր դին հասց նելու ոչ պա կաս վնաս, 
քան զին ված հար ձակ ման մի ջոց նե րը, 
իսկ հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյան մե-
թոդ նե րի հի ման վրա կա ռուց ված տե-
ղե կատ վա կան զեն քը ըն դու նակ է զգա-
լի չա փով խո ցելու և ներ թա փան ցելու: 
Հաշ վի առ նե լով պա տե րազ մի այս ձևի 

քիչ ծախ սա տար լի նելն ու բարձր ար-
դյու նա վե տու թյու նը, հա մա ձայն հայ կա-
կան ԶԼՄ-ներո ւմ տա րած ված լու րե րի՝ 
ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու-
նը ծրագ րել և ար դեն աշ խա տանք ներ 
է իրա կա նաց նում մոտ ապա գա յում կի-
բեր զոր քեր ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ: 
Եվ քա նի որ այ սօր աշ խար հի բնակ չու-
թյան մե ծա մաս նու թյու նը տե ղե կատ վա-
կան– կո մու նի կա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե-
րի ազ դե ցու թյան ներ քո է, ապա գա յում 
ստեղծ վե լիք կի բեր զոր քե րը կա րող են 
շատ ավե լի ին հաս նել, քան հայ կա կան 
ծանր հրե տա նին, սփյուռ քը կամ տար բեր 
երկր նե րում գոր ծող հայ կա կան լոբ բին:

Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 17.09.2014
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 ИН ТЕР НЕТ КАК АРЕ НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КОЙ ВОЙ НЫ
 АР ТЕМ ГЕ ВОН ДЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет,
 со ис ка тель ка фед ры об щей пси хо ло ги и

 
Э то стат ья от но сит ся к но вей шим ме то дам пси хо ло ги чес кой вой ны, ко то рые вк лю ча ют 

в се бя исс ле до ва ния о воз дейст вии ко му ни ка ци он ных тех но ло гий. В ней го во рит ся о ма ло из
вест ной вой не чет вер то го по ко ле ни я, в ко то рой раз ру ши тель ной си лой яв ля ет ся не пос то ян
ная ар мия или но вей шее во о ру же ни е, а вы пуск но вос тей или де зин фор ма ция в по пу ляр ных 
со ци аль ных се тях. 

INTERNET AS AN ARENA OF PSYCHOLOGICAL WARFARE
ARTEM GHEVONDYAN

Yerevan State University
Applicant at the department of General Psychology 

The article refers to the latest methods of psychological warfare, which include research on the 
impact of communication technologies.

It states about an idea of fourth generation war unknown to the public: the destructive power 
of this war is not the regular army or contemporary armament but news broadcast or disinformation 
spread through popular social networks.
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Од ним из важ ней ших ком по нен тов 
пси хи чес ко го раз ви тия в пе ри од дош-
коль но го воз рас та  яв ля ет ся пси хо ло ги-
чес кая го тов ность ре бен ка к школь но-
му обу че ни ю. Под го тов ка де тей к шко ле 
– за да ча мно гог ран на я, ох ва ты ва ю щая 
все сфе ры жиз ни ре бен ка. Под пси хо-
ло ги чес кой го тов ност ью к школь но му 
обу че нию по ни ма ет ся не об хо ди мый и 
дос та точ ный уро вень пси хо ло ги чес ко го 
раз ви тия ре бен ка для ос во е ния школь-
ной прог рам мы в ус ло ви ях обу че ния в 
кол лек ти ве сверст ни ков. Дош коль ный 
воз раст в пси хо ло гии тре бу ет к се бе осо-
бо го вни ма ни я, а воз раст, ког да ре бе нок 
уже со би ра ет ся в шко лу – еще боль ше го 
вни ма ни я. Де ти, ко то рые не по се ща ли 
детс кий сад, впер вые ста но вят ся чле-
на ми фор маль но го детс ко го кол лек ти ва. 
Да же в том слу ча е, ког да де ти пос ту па ют 
в шко лу из детс ко го са да, их по ло же ние 
в детс кой сре де кар ди наль но ме ня ет ся: 
ес ли в детс ком са ду они бы ли стар ши ми, 
то те перь ста но вят ся млад ши ми.  Ре бе-
нок, пос ту па ю щий в шко лу, дол жен быть 
зре лым в фи зи о ло ги чес ком и со ци аль-
ном от но ше ни и, он дол жен дос тичь оп-
ре де лен но го уров ня умст вен но го и эмо-
ци о наль но–во ле во го раз ви ти я. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
пси хо ло ги чес кая го тов ность, школь ная 
зре лость, школь ное обу че ни е, про из-
воль ное по ве де ни е, мо ти ва ци он ная сфе-
ра, внут рен няя по зи ция школь ни ка, спо-
соб ность.

У чеб ная де я тель ность тре бу ет оп ре-
де лен но го за па са зна ний об ок ру жа ю щем 

ми ре, сфор ми ро ван нос ти эле мен тар ных 
по ня тий. Ре бе нок дол жен вла деть мыс ли-
тель ны ми опе ра ци я ми, уметь обоб щать и 
диф фе рен ци ро вать пред ме ты и яв ле ния 
ок ру жа ю ще го ми ра, пла ни ро вать свою 
де я тель ность и осу ществ лять са мо конт-
роль. Важ ны по ло жи тель ное от но ше ние 
к уче ни ю, спо соб ность к са мо ре гу ля ции 
по ве де ния и про яв ле ние во ле вых уси лий 
для вы пол не ния пос тав лен ных за дач. Не 
ме нее зна чи мы на вы ки ре че во го об ще-
ни я, раз ви тая мел кая мо то ри ка ру ки и 
зри тель но–д ви га тель ная ко ор ди на ци я. 
По э то му по ня тие « го тов ность ре бен ка 
к шко ле» комп лекс но е, мно гог ран ное и 
ох ва ты ва ет все сфе ры его жиз ни. В за ви-
си мос ти от по ни ма ния сущ нос ти, ст рук-
ту ры и ком по нен тов го тов нос ти ре бен-
ка к обу че нию вы яв ля ют ся ее ос нов ные 
кри те рии и па ра мет ры. [10] 

З на чи тель ный вк лад в проб ле му го-
тов нос ти к учеб ной де я тель нос ти внес 
Л.С. Вы готс кий. Преж де все го, не об хо ди-
мо от ме тить, что Л.С. Вы готс кий не от ры-
вал школь но го обу че ния от пре ды ду ще-
го эта па раз ви ти я. Имен но в дош коль ный 
пе ри од фор ми ру ют ся пред по сыл ки для 
обу че ния в шко ле: предс тав ле ния о чис-
ле, о ко ли чест ве, при ро де и об щест ве, 
в этот пе ри од про ис хо дит ин тен сив ное 
раз ви тие пси хи чес ких функ ций: восп-
ри я ти я, па мя ти, вни ма ни я, мыш ле ни я. 
В ра бо тах Л.С. Вы готс ко го  и ме ет ся воз-
мож ность об ра тить вни ма ние на сле ду-
ю щие два мо мен та, ко то рые име ют об-
щий ха рак тер: во–пер вых, пред по сыл ки 
к оп ре де лен но му ти пу, ви ду и уров ню 

ЛИ ЛИТ АД ЖО ЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, 
ма гист рант ка фед ры со ци аль ной пси хо ло ги и

П СИ ХО ЛО ГИ ЧЕС КИЕ ОСО БЕН НОС ТИ ПОД ГО ТОВ КИ ДЕ ТЕЙ К 
ШКОЛЬНОМУ ОБУ ЧЕ НИ Ю
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обу че ния долж ны зак ла ды вать ся на пре-
ды ду щем эта пе раз ви тия и, во–в то рых, 
об ра ще ние к раз ви тию выс ших пси-
хи чес ких функ ций как пред по сыл ке 
школь но го обу че ни я. Вмес те с тем Л.С. 
Вы готс кий ука зы вал, что ус пех обу че-
ния обус лов ли ва ет ся не столь ко из ме-
не ни я ми от дель ных функ ций, сколь ко 
пе рест рой кой функ ци о наль ных свя зей 
и от но ше ний. 

У ро вень раз ви тия пси хи чес ких функ-
ций есть лишь пред по сыл ка для школь-
но го обу че ни я. Его ус пеш ность оп ре-
де ля ет ся тем, как пост ро ен учеб ный 
про цесс с опо рой на эти пред по сыл ки. 
[6] Здо ро вый, лю боз на тель ный ре бе нок, 
ко то рый зна ет се бе  це ну, уме ет ст ро ить 
от но ше ния с дру ги ми людь ми – это по– 
нас  то я ще му го то вый к обу че нию в шко-
ле че ло век. [1] В сов ре мен ной воз раст ной 
и пе да го ги чес кой пси хо ло гии упот реб ля-
ют ся два ос нов ных по ня ти я, обоз на ча ю-
щие сте пень под го тов лен нос ти ре бен ка 
к школь но му обу че ни ю: го тов ность к 
шко ле и школь ная зре лость.

По ня тие «п си хо ло ги чес кая го тов-
ность к обу че нию в шко ле» бы ло вве-
де но в те за у рус пси хо ло ги чес кой на у ки 
дос та точ но дав но. В 1948 г. А.Н. Ле онт ьев 
пред ло жил обоз на чать этим тер ми ном 
спо соб ность ре бен ка ус пеш но пе рей ти 
от сис те мы дош коль но го к на чаль но му 
школь но му об ра зо ва ни ю. На и бо лее су-
щест вен ным ком по нен том го тов нос ти 
к шко ле он счи тал спо соб ность уп рав-
лять сво им по ве де ни ем. Она про яв ля ет ся 
в воз мож нос ти под чи не ния по ве де ния и 
дейст вий ре бен ка оп ре де лен ным нор мам 
и пра ви лам, опо ре не на на лич ную си ту-
а ци ю, а на ее кон текст ное со дер жа ни е, 
по ни ма нии по зи ции вз рос ло го и ус лов-
но го смыс ла его дейст вий и воп ро сов. 
Имен но раз ви тие про из воль нос ти пси хи-
чес ких про цес сов и по ве де ния вы во дит 
дош коль ни ка на тот уро вень, за ко то рым 
воз мож но на ча ло его ус пеш но го ор га ни-
зо ван но го обу че ни я. [11] 

Су щест ву ют раз лич ные под хо ды к 
по ня тию пси хо ло ги чес кой го тов нос-
ти ре бен ка к шко ле. Поч ти все ав то ры, 
исс ле ду ю щие пси хо ло ги чес кую го тов-
ность к шко ле, уде ля ют про из воль нос-
ти осо бое мес то в изу ча е мой проб ле ме. 
Есть точ ка зре ни я, что сла бое раз ви тие 
про из воль нос ти — ос нов ная при чи на не-
ус пе ва е мос ти в пер вом клас се. Но в ка-
кой сте пе ни долж на быть раз ви та про-
из воль ность к на ча лу обу че ния в шко ле 
— воп рос, весь ма сла бо про ра бо тан ный 
в ли те ра ту ре. Труд ность зак лю ча ет ся в 
том, что, с од ной сто ро ны, про из воль-
ное по ве де ние счи та ет ся но во об ра зо ва-
ни ем млад ше го школь но го воз рас та, раз-
ви ва ю щим ся внут ри учеб ной (ве ду щей) 
де я тель нос ти это го воз рас та, а с дру гой 
сто ро ны, сла бое раз ви тие про из воль нос-
ти ме ша ет на ча лу обу че ния в шко ле.

Д. Б. Эль ко нин счи тал, что про из воль-
ное по ве де ние рож да ет ся в ро ле вой иг ре 
в кол лек ти ве де тей, поз во ля ю щей ре бен-
ку под нять ся на бо лее вы со кую сту пень 
раз ви ти я, чем он это мо жет сде лать в 
иг ре в оди ноч ку, пос коль ку кол лек тив 
в этом слу чае кор рек ти ру ет на ру ше ния 
в под ра жа нии пред по ла га е мо му об раз-
цу, тог да как са мос то я тель но осу щест-
вить та кой конт роль ре бен ку бы ва ет 
еще очень труд но.  « Функ ция конт ро ля 
еще очень сла ба,—    пи шет Д. Б. Эль ко-
нин,— и час то  е ще тре бу ет под держ
ки со сто ро ны си ту а ци и, со сто ро ны 
участ ни ков иг ры. В этом сла бость этой 
рож да ю щей ся функ ци и, но зна че ние иг
ры в том, что эта функ ция здесь рож
да ет ся. Имен но по э то му иг ру мож но 
счи тать шко лой про из воль но го по ве де
ни я». Из этой идеи о ге не зи се про из воль-
нос ти не яс но, ка ко го уров ня раз ви тия 
долж на дос тичь пос лед няя к пе ре ход но-
му пе ри о ду от дош коль но го к млад ше му 
школь но му воз рас ту, то есть к мо мен ту 
пос туп ле ния ре бен ка в шко лу. А ведь не-
сом нен но, что про цесс школь но го обу-
че ния с са мых пер вых ша гов опи ра ет ся 



162

на не кий уро вень раз ви тия про из воль но-
го по ве де ни я. Ана ли зи руя пред по сыл ки, 
не об хо ди мые для ус пеш но го ов ла де ния 
учеб ной де я тель ност ью, Д.Б. Эль ко нин 
и его сот руд ни ки вы де ли ли сле ду ю щие 
па ра мет ры: 

—у ме ние де тей соз на тель но под чи-
нить свои дейст вия пра ви лу, обоб щен но 
оп ре де ля ю ще му спо соб дейст ви я;

 —у ме ние ори ен ти ро вать ся на за дан-
ную сис те му тре бо ва ний;

 —у ме ние вни ма тель но слу шать го-
во ря ще го и точ но вы пол нять за да ни я, 
пред ла га е мые в уст ной фор ме;

 —у ме ние са мос то я тель но вы пол нить 
тре бу е мое за да ние по зри тель но восп ри-
ни ма е мо му об раз цу. [4, 13] 

А. Анас та зи трак ту ет по ня тие школь-
ной зре лос ти как «ов ла де ние уме ни я ми, 
зна ни я ми, спо соб нос тя ми, мо ти ва ци ей и 
дру ги ми не об хо ди мы ми для оп ти маль-
но го уров ня ус во е ния школь ной прог-
рам мы по ве ден чес кие ха рак те рис ти ки». 
Л.И. Бо жо вич еще в 60–го ды ука зы ва ла, 
что го тов ность к обу че нию в шко ле ск-
ла ды ва ет ся из оп ре де лен но го уров ня 
раз ви тия мыс ли тель ной де я тель нос ти, 
поз на ва тель ных про цес сов, го тов нос ти 
к про из воль ной ре гу ля ции сво ей поз на-
ва тель ной де я тель нос ти и к со ци аль ной 
по зи ции школь ни ка. [6] 

Т ра ди ци он но вы де ля ют ся три ас пек та 
школь ной зре лос ти: ин тел лек ту аль на я, 
эмо ци о наль ная и со ци аль на я.

 Под ин тел лек ту аль ной зре лост ью по-
ни ма ют диф фе рен ци ро ван ное восп ри-
я ти е, вк лю ча ю ще е: вы де ле ние фи гур 
из фо на; кон цент ра цию вни ма ни я; ана-
ли ти чес кое мыш ле ни е, вы ра жа ю ще е ся 
в спо соб нос ти пос ти же ния ос нов ных 
свя зей меж ду яв ле ни я ми; воз мож ность 
ло ги чес ко го за по ми на ни я; уме ние восп-
ро из во дить об ра зец, а так же раз ви тие 
тон ких дви же ний ру ки и сен со мо тор ная 
ко ор ди на ци я. 

Э мо ци о наль ная зре лость — это уме-
ние уп рав лять сво ей во лей, уме ние сдер-
жи вать эмо ци и. Ес ли в ран нем детст ве 
про цес сы воз буж де ния пре об ла да ли над 
про цес са ми тор мо же ни я, то к школь ным 
го дам пси хи ка ме ня ет ся, че ло век мо жет 
дли тель ное вре мя вы пол нять не очень 
прив ле ка тель ную ра бо ту (до маш нее за-
да ни е), то есть раз ви ва ет ся про из воль-
ность по ве де ни я. Под эмо ци о наль ной 
зре лост ью по ни ма ет ся уме ние ре бён ка 
рас поз на вать свои и чу жие эмо ции (по 
ми ми ке, ин то на ци и, жес там, в раз лич-
ных си ту а ци ях), а так же уме ние их ре-
гу ли ро вать. 

К со ци аль ной зре лос ти от но сит-
ся пот реб ность ре бен ка в об ще нии со 
сверст ни ка ми и уме ние под чи нить свое 
по ве де ние за ко нам детс ких групп, а так-
же спо соб ность ис пол нять роль уче ни ка 
в си ту а ции школь но го обу че ни я, фор ми-
ро ва ние у ре бен ка го тов нос ти к при ня-
тию но вой со ци аль ной по зи ции – по ло-
же ние школь ни ка, име ю ще го круг прав 
и обя зан нос тей. Эта лич ност ная го тов-
ность вы ра жа ет ся в от но ше нии ре бен ка 
к шко ле, к учеб ной де я тель нос ти, учи-
те лям, са мо му се бе. В лич ност ную го тов-
ность вхо дит и оп ре де лен ный уро вень 
раз ви тия мо ти ва ци он ной сфе ры. [11] 

В те о ре ти чес ких ра бо тах Л. И. Бо жо-
вич ос нов ной упор де ла ет ся на зна че ние 
мо ти ва ци он ной сфе ры в фор ми ро ва нии 
лич нос ти ре бен ка. С этих же по зи ций 
расс мат ри ва ет ся пси хо ло ги чес кая го тов-
ность к шко ле, то есть на и бо лее важ ным 
приз на ет ся мо ти ва ци он ный план. Вы де-
ля ют ся две груп пы мо ти вов уче ни я:

1) мо ти вы, свя зан ные не пос редст вен-
но с со дер жа ни ем учеб ной де я тель нос ти 
и про цес сом ее вы пол не ни я: « поз на ва-
тель ные ин те ре сы де тей, пот реб ность 
в ин тел лек ту аль ной ак тив нос ти и в ов-
ла де нии но вы ми уме ни я ми, на вы ка ми и 
зна ни я ми»;
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2) ши ро кие со ци аль ные мо ти вы уче-
ни я, или мо ти вы, свя зан ные «с пот реб-
нос тя ми ре бен ка в об ще нии с дру ги ми 
людь ми, в их оцен ке и одоб ре ни и, с же-
ла ни ем уче ни ка за нять оп ре де лен ное 
мес то в сис те ме дос туп ных ему об щест-
вен ных от но ше ний». Ре бе нок, го то вый к 
шко ле, хо чет в ней учить ся и по то му, 
что он ст ре мит ся за нять оп ре де лен ную 
по зи цию в об щест ве лю дей, а имен но 
по зи ци ю, отк ры ва ю щую дос туп в мир 
вз рос лос ти (со ци аль ный мо тив уче ни я), 
и по то му, что у не го есть поз на ва тель-
ная пот реб ность, ко то рую он не мо жет 
удов лет во рить до ма. Сп лав этих двух 
пот реб нос тей спо собст ву ет воз ник но ве-
нию но во го от но ше ния ре бен ка к ок ру-
жа ю щей сре де, наз ван но го Л. И. Бо жо-
вич «в нут рен ней по зи ци ей школь ни ка». 
Это му по ня тию Л. И. Бо жо вич при да ва-
ла очень боль шое зна че ни е, счи та я, что 
внут рен няя по зи ция школь ни ка мо жет 
выс ту пать как кри те рий го тов нос ти к 
школь но му обу че ни ю. 

Как пра ви ло, в мо ти ва ци он ной сфе ре 
пос ту па ю ще го в шко лу ре бен ка предс-
тав ле ны раз ные мо ти вы уче ни я, но ка-
кой–ли бо один мо жет до ми ни ро вать. 

В слу чае до ми ни ро ва ния со ци аль ных 
мо ти вов уче ния ре бе нок ст ре мит ся в 
шко лу, что бы за нять в об щест ве но вую 
по зи цию – по зи цию школь ни ка. Поз на-
ва тель ная пот реб ность вы ра же на у не го 
сла бо, а по то му в шко ле его ин те ре су ют 
не зна ни я, ко то рые да ет учи тель, а ст-
ро гое ис пол не ние ро ли уче ни ка, за дан-
ной но вой со ци аль ной по зи ци ей. Фак ти-
чес ки пер вок ласс ник с до ми ни ро ва ни ем 
со ци аль ных мо ти вов уче ния пол ност ью 
ори ен ти ро ван на одоб ре ние и пох ва лу 

учи те ля, ко то ры е, по су щест ву, поз во-
ля ют ему удов лет во рить его пот реб ность 
в об ще нии на но вом уров не. [7, 2] Речь 
ре бен ка ко вре ме ни пос туп ле ния в шко-
лу уже дос та точ но раз ви та, что бы на чи-
нать его сис те ма ти чес ки и пла но мер но 
обу чать. Речь в из вест ной сте пе ни грам-
ма ти чес ки пра виль на, вы ра зи тель на, от-
но си тель но бо га та по со дер жа ни ю. Дош-
коль ник уже мо жет в до воль но ши ро ких 
пре де лах по ни мать ус лы шан но е, связ но 
из ла гать свои мыс ли. Сло варь ре бен-
ка се ми лет так же до воль но об ши рен, 
при чем в нем за мет ное мес то за ни ма-
ют отв ле чен ные по ня ти я. Ре бе нок это го 
воз рас та спо со бен к эле мен тар ным умст-
вен ным опе ра ци ям: срав не ни ю, обоб ще-
ни ю, умо зак лю че ни ю. [8] 

Та ким об ра зом, прак ти чес ки все ав то-
ры, исс ле до вав шие пси хо ло ги чес кую го-
тов ность к шко ле, приз на ют, что эф фек-
тив ным школь ное обу че ние бу дет толь ко 
в том слу ча е, ес ли пер вок ласс ник об ла-
да ет не об хо ди мы ми и дос та точ ны ми для 
на чаль но го эта па обу че ния ка чест ва ми, 
ко то рые за тем в учеб ном про цес се раз-
ви ва ют ся и со вер шенст ву ют ся. Пси хо ло-
ги чес кая го тов ность ре бен ка к школь но-
му обу че нию – это один из важ ней ших 
ито гов пси хи чес ко го раз ви тия в пе ри од 
дош коль но го детст ва. Пси хо ло ги чес кая 
го тов ность ре бен ка к школь но му обу че-
нию зак лю ча ет ся не в том, что у не го 
уже к мо мен ту пос туп ле ния в шко лу ск-
ла ды ва ют ся пси хо ло ги чес кие чер ты, ко-
то рые от ли ча ют школь ни ка. Они мо гут 
сло жить ся толь ко в са мом хо де школь-
но го обу че ния под вли я ни ем при су щих 
ему ус ло вий жиз ни и де я тель нос ти.

 Да та предс тав ле ния стат ьи:22.11.2014
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մի ջազ գային կենտ րո նի 
սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան բաժ նի մա գիստ րանտ

 Նա խադպ րո ցա կան ման կու թյան հո գե կան զար գաց ման կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մեկն 
է երե խայի դպ րո ցա կան կր թու թյան հետ կապ ված հո գե բա նա կան պատ րաս տա կա նու թյու
նը: Դպ րո ցի հա մար երե խա նե րի նա խա պատ րաս տու մը բազ մա կող մա նի խն դիր է, որ ը նդ
գր կում է երե խայի կյան քի բո լոր ոլորտ նե րը: Ա սե լով դպ րո ցա կան կր թու թյան հետ կապ ված 
հո գե բա նա կան պատ րաս տա կա նու թյուն՝ հաս կա նում ենք երե խայի հո գե կա նի ան հրա ժեշտ 
ու բա վա կա նա չափ զար գաց վա ծու թյան աս տի ճան դպ րո ցի ծրա գի րը հա սա կա կից նե րի 
կո լեկ տի վում յու րաց նե լու հա մար: Հո գե բա նու թյան կազ մում նա խադպ րո ցա կան տա րի քը 
հա տուկ ուշադ րու թյան կա րիք ունի, իսկ այն տա րի քը, երբ երե խան պատ րաստ վում է դպ
րոց գնա լուն՝ ավե լի շատ ուշադ րու թյուն: Ե րե խա նե րը, որ չեն հա ճա խել ման կա պար տեզ, 
առա ջին ան գամ են դառ նում ման կա կան ձևա կան կո լեկ տի վի ան դամ: Ան գամ այն դեպ քում, 
երբ երե խա նե րը ման կա պար տե զից են դպ րոց ըն դուն վում, նրանց դրու թյու նը ման կա կան 
մի ջա վայ րում ամ բող ջո վին փոխ վում է. եթե ման կա պար տե զում նրանք ավագ է ին, ապա 
հի մա դառ նում են կրտ սեր: «Դպ րո ցը սկ սող երե խան պետք է ֆի զի ո լո գի ա պես ու սո ցի
ա լա պես հա սուն լի նի, նա պետք է հաս նի մտա վոր և հու զա կա մային զար գաց վա ծու թյան 
որո շա կի մա կար դա կի»: 
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One of the most important components of mental development of the preschool years is the 
child’s psychological preparedness for school. Preparing children for school is a versatile problem, 
which covers all spheres of a child’s life. By saying school education–related psychological readiness, 
we understand the child’s necessary and sufficient level of mental development for mastering the 
school program in the group of their coevals. In psychology, the pre–school age requires special 
attention, but the age at which the child is already going to school requires even more attention. 
Children who didn’t attend kindergarten, become members of a children’s formal group for the 
very first time. Even when children enter the school from kindergarten, their position in the 
children’s environment radically changes, because if in the kindergarten, they were senior, now 
they become junior. “Child starting school should be physiologically and socially mature, he must 
reach a certain level of mental and emotional–volitional development.”
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ ՂՈՒՇՉՅԱՆ 
Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի դա սա խոս, 

ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 
պրո ֆե սոր

 ՍԵ ԴԱ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ 
Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կայի դա սա վանդ ման 
մե թո դի կայի ամ բի ո նի հայ ցորդ

ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՀԱ ՋՈՐ ԴԵ ԼԻ ՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱ ԳՈՐ ԾՈՒ ՄԸ «Խ ՆԱ ՄԱՐ ԿՈՒ» 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՆԵՐԴՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 

 Հոդ վա ծը նվիր ված է ման կա վար ժա-
կան առու մով շատ կար ևոր թե մային.
քն նարկ ված է ուսուց ման տար բեր աս-
տի ճան նե րում հա ջոր դե լի ու թյան սկզ-
բուն քի իրա գոր ծու մը «Խ նա մար կու» ան-
վա նու մը կրող հա մա կար գի ներդր ման 
մի ջո ցով:  Տե սա կա նո րեն հիմ նա վոր ված 
է, որ մի սո վո րո ղի ուսուց ման գոր ծըն-
թա ցի վե րահս կո ղու թյու նը մյու սի կող-
մից դրա կան է ազ դում եր կու սի կա րո-
ղու թյուն նե րի մա կար դա կի վրա:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ  տու-
թյուն ներ՝ հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բունք, 
պա հանջ նե րի իրա գոր ծում,ա շա կերտ–
խ նա մար կու, ուսա նող–խ նա մար կու, վե-
րահս կել, ղե կա վա րել, ուսուց ման գոր-
ծըն թաց:

 Գո յու թյուն ունեն հա ջոր դե լի ու թյուն 
հաս կա ցու թյան տաս նյա կից ավե լի սահ-
մա նում ներ, որոն ցից յու րա քան չյու րը յու-
րո վի է մեկ նա բա նում հա ջոր դե լի ու թյան 
ի մաստն ու նշա նա կու թյու նը: Հա ջոր դե-
լի ու թյան սահ մա նում ներ առ կա են հա յա-
լե զու,  ռու սա լե զու հան րա գի տա րան նե-
րում, բա ցատ րա կան, փի լի սո փա յա կան, 
ման կա վար ժա կան, սո ցի ա լա կան բա-
ռա րան նե րում, որոն ցում հա ջոր դե լի ու

թյուն հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ վում 
է տար բեր տե սան կյուն նե րից: Որոշ հե-
ղի նակ ներ ուսում նա սի րել են տար բեր 
եր ևույթ նե րի հա ջոր դե լի ու թյան հար ցը, 
մյուս նե րը` ու սում նա կան առար կա նե րի 
հա ջոր դե լի ու թյու նը, եր րորդ նե րը`  միև-
նույն առար կայի տար բեր թե մա նե րի, 
հա ջորդ նե րը` ու սուց ման տար բեր փու-
լե րի հա ջոր դե լի ու թյու նը: Հա ջոր դե լի-
ու թյան յու րա քան չյուր գոր ծա ռույ թին 
հա մա պա տաս խան տր վել են այս ֆե-
նո մե նի բազ մաբ նույթ սահ մա նում ներ: 
Տար բեր են նաև դրա գոր ծա ռույթ նե րը 
և դե րե րը տար բեր եր ևույթ նե րում:

 Փի լի սո փա յա կան բա ռա րա նում հա-
ջոր դե լի ու թյան սահ մա նու մը հետ ևյալն 
է. « Հա ջոր դե լի ու թյու նը զար գաց ման 
տար  բեր փու լե րի և աս տի ճան նե րի 
միջև  կապ է, որի էու թյու նը ամ բող ջի` 
որ պես հա մա կար գի փո փոխ ման դեպ-
քում նրա  կամ ն րա առան ձին կող մերի 
ո րոշ տար րե րի պահ պան ման մեջ է: 
Հա ջոր դե լիու  թյու նը բա ցաս ման օրեն քի 
կար ևո րա գույն գծե րից է»: Հա ջոր դե լի-
ու թյան փի լի սո փա յա կան սահ մա նումն 
իր ծա վա լով շատ լայն է և նե րա ռում է 
հա ջոր դե լի ու թյան ընդ հա նուր, հա մա-
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տի ե զե րա կան և հա մաբ նա կան գոր-
ծա ռույթ նե րը:  Ման կա վար ժա կան հան-
րա գի տա րա նում հա ջոր դե լի ու թյան 
սկզ բուն քի սահ մա նու մը հետ ևյալն է. 
«Ուսուց ման հա ջոր դե լի ու թյան էու-
թյու նը առար կայի ուսուց ման տար բեր 
աս տի ճան նե րում նրա մա սե րի միջև 
ան հրա ժեշտ կա պե րի և ճիշտ հա րա-
բե րակ ցու թյուն նե րի հաս տատ ման մեջ 
է: Հա ջոր դե լի ու թյու նը բ նո րոշ վում է 
այն պա հանջ նե րով, որոնք ներ կա յաց-
վում են սո վո րող նե րի գի տե լիք նե րին 
և կա րո ղու թյուն նե րին ուսուց ման յու-
րա քան չյուր փու լում, ինչ պես նաև նոր 
նյու թի ուսուց ման ձևե րին, մե թոդ նե-
րին և հնար նե րին»: Հա ջոր դե լի ու թյու նը 
ուսում նա կան նոր նյու թի և յու րաց վա ծի 
փո խա դարձ կապն է, որ տեղ նորն ամ-
րապնդ վում է, իսկ հի նը կի րա ռու թյու ն է 
գտ նում նոր պայ ման նե րում: 

Ու սուց ման հա ջոր դե լի ու թյան խն դի-
րը կր թու թյան հնա գույն խն դիր նե րից է: 
Այն առա ջա ցել է ավե լի վաղ, քան ավագ 
սերն դի կող մից փորձ է ար վել մա տաղ 
սերն դին փո խան ցել իր սո ցի ա լա կան 
փոր ձը սո վո րույթ նե րի, ավան դույթ նե-
րի, արա րո ղա կար գե րի, վար քի էթի-
կա կան նոր մե րի, հա մա տեղ ապ րուս-
տի կա նոն նե րի մի ջո ցով: Սո ցի ա լա կան 
փոր ձի փո խանց ման պա հանջ մուն քից էլ 
ձևա վոր վե ցին կր թու թյան ամ բող ջա կան 
հա մա կար գե րի նա խա տի պե րը: Զար-
գաց ման ավե լի բարձր մա կար դա կում 
ցածր մա կար դա կի որոշ հատ կու թյուն-
նե րի պահ պան ման և կրկն ման դեպ-
քում մի այն տե ղի կու նե նա առա ջըն թաց: 
Այդ պես, պատ մա կան առա ջըն թա ցի աս-
տի ճա նով քայլ առ քայլ բարձ րա նա-
լով և ան ցնե լով մի հա սա րա կա կան–
տնտե սա կան կազ մա վո րու մից մյու սին` 
մարդ կու թյունն ամեն ան գամ նո րո վի 
չի ստեղ ծում իր նյու թա կան և հոգ ևոր 
մշա կույ թը, այլ` հեն վում է ար դեն իսկ 
ձեռք բե րած ար դյունք նե րի վրա: Այս-
պի սով, ինչ պես նյու թա կան, այն պես էլ 
հոգ ևոր մշա կույ թի զար գաց ման գոր-
ծըն թա ցը անի մաստ կլի նի առանց հա-

ջոր դե լի ու թյան [2,34]: Փի լի սո փա յա կան 
սահ մա նու մը նշում է հա ջոր դե լի ու թյան 
լայն գոր ծա ռույթ նե րը, որոն ցից է հա-
մա մարդ կային փոր ձի և մարդ կու թյան 
կու տա կած գի տե լիք նե րի փո խան ցու-
մը: Չնա յած հա րուստ գրա կա նու թյան 
առ կա յու թյա նը այս հաս կա ցու թյան վե-
րա բե րյալ՝ չի կա րե լի հա մա միտ չլի նել 
Վ.  Ա. Բայ դա կի այն կար ծի քի հետ, որ քիչ 
են ուսում նա սիր ված հա ջոր դե լի ու թյան 
կա պե րի առան ձին կող մեր ու հնա րա վո-
րու թյուն ներ: 

Ա շա կերտ նե րի իմա ցա կան կա րո ղու-
թյուն նե րի  ա վե լաց ման նպա տա կով մեր 
կող մից մշակ վել է հա տուկ նա խա գիծ` 
գի տե լիք նե րի փո խանց ման հա ջոր դե լի-
ու թյան հիմ քի վրա. ու սուց ման նոր նյու-
թի ամ րապն դում` ու նե ցած գի տե լիք նե րի 
կի րառ մամբ: Նա խա տիպն է եղել « Кура-
торст во» հա մա կար գը, որը կի րառ վում 
է ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
գոր ծու նե ու թյան տար բեր ոլորտ նե րում: 
Кура тор եզ րույ թը թարգ ման վում է` իբրև 
հս կիչ,  հո գա բար ձու, խնա մա կալ, խնա-
մար կու [1, 424]:  Կան այլ մո տե ցում ներ. 
հետ ևող, պա տաս խա նա տու: Տար բեր 
ոլորտ նե րում կի րառ վող այս հաս կա-
ցու թյու նը ունի որոշ գոր ծա ռու թային 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Մենք դի-
տար կել ենք ժա մա նա կա կից մշա կույ-
թում և բժշ կու թյան մեջ առ կա ку ра тор 
հաս կա ցու թյու նը և վերց րել ենք դրանց 
գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կար գը: Բժշ կու-
թյան մեջ ку ра торст во–ն են թադ րում 
է բժշ կի ամ րագ րում հի վան դին (այդ 
թվում՝ վնա սա կար կախ վա ծու թյամբ 
տա ռա պող): Առող ջա նա լուց հե տո հի-
վան դի կյան քը և գոր ծու նե ու թյու նը շա-
րու նա կում են մնալ բժիշ կի ուշադ րու-
թյան կենտ րո նում: Որ պես զի հի վան դը 
«չ սայ թա քի», բժիշկ–հի վանդ հա մա գոր-
ծակ ցու թյու նը շա րու նա կա կան բնույթ է 
կրում: Ա ռող ջա նա լով՝ նախ կին հի վան-
դը ինքն է « վե րահս կում» հա ջոր դի բուժ-
վե լու գոր ծըն թա ցը: 

Ժա մա նա կա կից մշա կույ թում ку ра-
тор–ը հան դես է գա լիս իբրև կոնկ րետ 
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նա խագ ծի շր ջա նակ նե րում գե ղար վես-
տա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պիչ: 
Նա ստեղ ծում է նա խագ ծի ընդ հա նուր 
հայե ցա կար գե րը, մշա կում է զար գաց-
ման մար տա վա րու թյու նը, գտ նում է 
նկա րիչ նե րին նշ ված հայե ցա կար գի հա-
մա ձայն և պայ ման ներ է ստեղ ծում նա-
խագ ծի ներ կա յաց ման հա մար: 

Մենք առա ջար կում ենք վերց նել այս 
եր կու հա մա կար գե րի գոր ծա ռու թային 
հա տու մը, ներառել ման կա վար ժու թյան 
մեջ, ան վա նել «Խ նա մար կու» և ներ-
մու ծել դպրոց: Դպ րո ցի ավե լի բարձր 
դա սա րա նի աշա կեր տը վե րահս կում 
է ցածր դա սա րա նի աշա կեր տի ուսու-
ցու մը, օգ նում և օժան դա կում է նրան: 
Վեր ջին ս ուս ման մեջ լավ ար դյունք ներ 
ցու ցա բե րե լով, իրա վունք է ստա նում 
վե րահս կելու ավե լի ցածր դա սա րա նի 
աշա կեր տի ուսու ցու մը, և այդ պես շա-
րու նակ: Աշա կերտ–խնա մար կու նե րը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ հան դես են 
գա լիս ելույթ նե րով և ներ կա յաց նում են 
իրենց առա ջըն թա ցն` այդ նպա տա կով 
հա տուկ կազ մա կերպ ված ժո ղով նե րի 
ժա մա նակ: Խնա մար կուն և խնամ վո ղը 
աշ խա տում են հա մա տեղ նա խագ ծե րի 
վրա` սկ սած տնային հանձ նա րա րու-
թյուն նե րից մինչև ոչ ստան դարտ առա-
ջադ րանք ներ, ռե ֆե րատ ներ, դի տում-
նե րի, փոր ձե րի ան ցկա ցում: Հա մա տեղ 
գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րի ներ կա-

յաց ման տե սա կը ընտր վում է խնա մար-
կո ւի կող մից և ներ կա յաց վում է, այդ 
թվում՝ քն նար կում նե րի, բա նա վե ճե րի, 
ժո ղով նե րի ժա մա նակ: Հսկ վող աշա կեր-
տի առա ջըն թա ցը նաև աշա կերտ–խնա-
մար կո ւի առա ջըն թացն է. այն ազ դում 
է և՛ մե կի, և՛ մյու սի գնա հա տա կան նե րի 
վրա, քա նի որ հս կող աշա կեր տը խնա-
մում, հետ ևում և պա տաս խա նա տու է 
հսկ վող աշա կեր տի ար դյունք նե րի հա-
մար տար բեր առար կա նե րից:

 Հա ջոր դե լի ու թյան սկզ բուն քի իրա-
գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը բազ-
մա թիվ և բազ մաբ նույթ են այս մո դե լում, 
օրի նակ՝ հսկ վո ղի ունե ցած գի տե լիք նե-
րի հա ջոր դա բար զար գա ցու մը, հս կո ղի 
գի տե լիք նե րի կի րա ռում  նոր պայ ման նե-
րում (որ պես օգ նա կան–ու սու ցիչ): Բարձր 
դա սա րա նի խնա մար կու–ա շա կեր տը իր 
հեր թին կա րող է ղե կա վար վել բու հի 
ուսա նո ղի կող մից: Այդ  կերպ կա ռա ջա-
նա խնա մար կող նե րի և խնա մարկ վող-
նե րի շղ թա, որում սո վո րո ղը կա րող է 
հան դես գալ ինչ պես մե կի, այն պես էլ 
մյու սի դե րում` կախ ված կոնկ րետ լո-
կալ օղա կում իր ունե ցած գոր ծա ռույ-
թից: Ուսա նող–խ նա մար կու հա մա կար գի 
ներդ րու մը էա պես կբար ձրաց նի ուսա-
նող նե րի և աշա կերտ նե րի ուսուց ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ինչ պես նաև 
կն պաս տի դպ րոց–բուհ կա պե րի իրա-
գործ մա նը:
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 Из вест но, что ра ци о наль ный ха рак тер 
уп раж не ний пря мо свя зан с со дер жа ни-
ем текс тов. Ряд проб лем учеб но–ре че вой 
ком му ни ка ции мо жет ре аль но раз ре шить 
имен но ре аль ный ре че вой кон текст, ко-
то рый по мо га ет сту ден там ори ен ти ро-
вать ся в мно го об ра зии грам ма ти чес ких 
форм, нап рав ля ет, ори ен ти ру ет их в 
ис поль зо ва нии той или иной конст рук-
ци и. Мы пред ла га ем вни ма нию ме то дис-
тов спе ци аль ную ме то ди чес ки ую сис те-
му уп раж не ний, ап ро би ро ван ную в хо де 
учеб но го про цес са. При вы пол не нии уп-
раж не ний на прак ти чес ких за ня ти ях в 
на шем опыт ном обу че нии в цент ре вни-
ма ния обу ча е мых на хо ди лось од нов ре-
мен но и со дер жа ние текс тов, и зна че ние 
грам ма ти чес ких конст рук ций. Соз на ние 
сту ден тов при та ком под хо де к про цес су 
ус во е ния не разд ва и ва ет ся на осоз на ние 
сна ча ла внеш них язы ко вых осо бен нос тей 
ре чи (фор ма сло ва), а по том ее внут рен-
не го со дер жа ни я, как это про ис хо дит в 
та ких уп раж не ни ях, в ко то рых вни ма-
ние обу ча е мо го нап рав ле но на язы ко вую 
фор му выс ка зы ва ни я, а за тем к уп раж не-
ни ям, в ко то рых вни ма ние сос ре до то чи-
ва ет ся на со дер жа нии выс ка зы ва ни я.

К лю че вые сло ва и сло во со че та
ни я: ви ды уп раж не ний, диф фе рен ци а-
ция уп раж не ний, учеб но–ре че вая ком-
му ни ка ци я, лек си ко–г рам ма ти чес кие 
конст рук ци и, ме то ди чес кая сис те ма уп-
раж не ний, язы ко вая фор ма выс ка зы ва-
ни я, со дер жа ние выс ка зы ва ни я.

Ин терп ре та ция ви дов уп раж не ний 
в об щей сис те ме РКИ, дейст ви тель но, 

об шир на и раз но об раз на. В ря де ра бот 
про во дит ся диф фе рен ци а ция уп раж не-
ний на ре че вые и язы ко вы е, или грам ма
ти чес ки е.

П ри вы пол не нии язы ко вых уп раж не-
ний от уча щих ся тре бу ет ся в ос нов ном 
зна ние грам ма ти чес ких пра вил, нап ри-
мер, в подс та но воч ных уп раж не ни ях 
ти па: из ме ни те окон ча ния имен су щест-
ви тель ных для сог ла со ва ния с гла го ла-
ми. Да ют ся гла гол и су щест ви тель ное 
в име ни тель ном па де же, а обу ча е мый 
дол жен про из нес ти сло во со че та ние в 
нуж ном ви де; или же пра виль но сог ла-
со вать сло во со че та ния ти па год на зад; 
нес коль ко лет на зад; два, три, че ты ре 
го да на зад; пять лет на зад и пр.; или 
же уп раж не ни я, зак реп ля ю щие зна ние 
су щест ви тель ных, от ве ча ю щих на воп-
ро сы кто? что?

 На прак ти ке по доб ные уп раж не ния 
конт роль но го ха рак те ра фик си ру ют в 
ос нов ном грам ма ти чес кие на вы ки; ре че-
вых ав то ма тиз мов они, ко неч но же, не 
вы ра ба ты ва ют.

Д ру гие ме то дис ты [3,10] пред ла га ют 
сис те му уп раж не ний, ко то рые ре ко мен-
ду ет ся вы пол нять в сле ду ю щем по ряд ке: 

•  в во дит ся грам ма ти чес кая мо дель;
•  за тем да ет ся кон текст (ча ще все го 

в ви де учеб ных текс тов);
•  пос ле это го за у чи ва ет ся грам ма ти

чес кое пра ви ло;
•  на ко нец, вы пол ня ет ся са мо уп раж

не ни е. 
По лу ча ет ся, что кон текст вы пол ня ет 

роль тол ко ва ни я, ил люст ра ции пра вил, 

ГА Я НЕ Д ЖАНД ЖА ПА НЯН
Ар мянс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий 

у ни вер си те та им. Х. Або вя на, п ре по да ва тель ка фед ры русс ко го язы ка 
кан ди дат пе да го ги чес ких на ук 

 ИН ТЕРП РЕ ТА ЦИЯ ВИ ДОВ УП РАЖ НЕ НИЙ В ОБ ЩЕЙ СИС ТЕ МЕ РУССКИЙ 
КАК ИНОСТРАННЫЙ
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для са мо го уп раж не ния кон текст иг ра-
ет не ос нов ну ю, не су щую роль, а име ет 
вс по мо га тель ное зна че ни е. Ин те рес но 
то, что ав то ры са ми от ме ча ют, что в по-
доб ных уп раж не ни ях не долж но про ис-
хо дить ус во е ния грам ма ти ки. Они прес-
ле ду ют иную цель – на ко пить язы ко вые 
зна ни я, язы ко вые фак ты для даль ней ше
го их ис поль зо ва ния в ре чи.

 На за ня ти ях мы наб лю да ем, что при 
вы пол не нии та ких уп раж не ний про ис-
хо дит как бы раз рыв меж ду пра ви ла ми 
и уп раж не ни я ми, с од ной сто ро ны, и 
кон текс том – с дру гой. Ус ло ви я ми са мо-
го уп раж не ния (вы бор и ис поль зо ва ние 
уча щи ми ся грам ма ти чес кой конст рук-
ци и)о но ли ша ет ся очень важ но го мо-
мен та – опо ры на кон текст. Обу ча е мый 
не воль но на чи на ет ру ко водст во вать ся 
до гад ка ми, со об ра же ни я ми фор маль но го 
пла на, для ко то рых у не го нет дос та точ-
но об ъек тив ных ос но ва ний. У та ких уп-
раж не ний пре и му щест вен но не ре че вой, 
фор маль ный ха рак тер, на что ука зы ва ет-
ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре. [2,9] 

От ме ча ет ся, что в мно го чис лен ных 
учеб ни ках, в по со би ях предс тав ле ны уп-
раж не ния (нап ри мер: вс та вить не об хо ди-
мый эле мент; до пи сать пред ло же ние по 
об раз цу и подобию), при вы пол не нии ко-
то рых сво бо да конст ру и ро ва ния уча щи-
ми ся  от ве та весь ма оот но си тель на по той 
при чи не, что уп раж не ния вы пол ня ют ся не 
в ори ен ти ру ю щем кон текс те, в ко то ром 
вы бор и ис поль зо ва ние грам ма ти чес ких 
конст рук ций бы ли бы об лег че ны ре аль-
ны ми ре че вы ми ус ло ви я ми, а вы пол ня ют-
ся вне ре че во го со дер жа ния уро ка. 

Час то зна че ния форм, конст рук ций 
от сутст ву ют в соз на нии обу ча е мо го, в то 
же вре мя оп ре де лен ные грам ма ти чес кие 
фор мы он уже раз ли ча ет. По э то му выб-
ран ная и ис поль зу е мая им фор ма мо жет 
ока зать ся и пра виль ной, и оши боч ной. 
Но де ло в том, что ес ли уча щий ся пос-
то ян но вы нуж ден де лать вы бор меж ду 
плю сом и ми ну сом, меж ду пра виль ным и 

по тен ци аль но оши боч ным ва ри ан том, то 
это мо жет при вес ти и боль шей част ью 
при во дит к воз ник но ве нию оши боч ных 
сте ре о ти пов, с ко то ры ми очень труд но 
бо роть ся. 

Вы пол не ние та ких уп раж не ний за-
мед ля ет мыс ли тель ную ра бо ту сту ден та, 
сво дит на нет са мос то я тель ную про дук-
тив ную ра бо ту по ана ло ги и. Ведь язы ко-
вая ана ло гия – это общ ность со дер жа-
ни я, зна че ни я, а не общ ность флек сий, 
прис та вок и пр., т. е. общ ность фор маль-
ных приз на ков. Два раз ных сло ва мо гут, 
к при ме ру, иметь оди на ко вую флек сию 
(ш каф сто ит в уг лу – по ве сил кар ти ну), 
но это ни как не ука зы ва ет на общ ность 
грам ма ти чес ко го зна че ния этих слов.

В раз ра бот ках уп раж не ний пос лед них 
де ся ти ле тий фи гу ри ру ет мно го на и ме-
но ва ний: пред ре че вы е, тре ни ро воч ны е, 
ре че вы е, язы ко вы е, ана ли ти чес ки е, под-
го то ви тель ны е, под го то ви тель но–ре че-
вы е, собст вен но–ре че вы е, про дук тив-
ны е, конст рук тив ны е, конт роль ны е. 
Часть из них слу жит це ле нап рав лен ной 
ак ти ви за ции язы ко во го ма те ри а ла уп-
раж не ний. Вы пол не ние этих уп раж не ний 
пред по ла га ет отв ле че ние от конк рет ной 
ре че вой си ту а ци и. К собст вен но–ре че-
вым уп раж не ни ям, по мне нию ав то ров, 
мож но пе ре хо дить тог да, ког да уча щи е ся 
пе рес та ют вы пол нять уп раж не ния в тре-
ни ро воч ном пла не соз на тель но, и осоз-
на ют их в ус ло ви ях ре че вой прак ти ки 
уже ме ха ни чес ки, спон тан но.

 Долж ны от ме тить, что вы пол не ние 
по доб ных уп раж не ний по ка зы ва ет, что 
ес ли ба зо вый текст сам не спо собст ву ет 
осоз на нию грам ма ти чес ких осо бен нос-
тей ре чи уча щи ми ся, то вне текс та, т. е. 
вне ре че вых ус ло вий, на ла жи ва ние свя-
зей ком му ни ка тив но го ха рак те ра не мо-
жет про ис хо дить и не про ис хо дит. 

Бо лее то го, оби лие грам ма ти чес ки 
неп роз рач ных, не яс ных форм в уп раж-
не ни ях и в текс тах при во дит к то му, 
что та кие уп раж не ния не ста вят за да чи, 
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ре ше ние ко то рых од но тип но или од-
ноз нач но и не толь ко не ори ен ти ру ют 
уче ни ка в ис поль зо ва нии сло во фор мы, 
но да же мо гут ис ка зить ре аль ную язы-
ко вую кар ти ну.

Из вест но, что ра ци о наль ный ха рак тер 
уп раж не ний пря мо свя зан с со дер жа ни-
ем текс тов. Ряд проб лем учеб но–ре че вой 
ком му ни ка ции мо жет ре аль но раз ре шить 
имен но ре аль ный ре че вой кон текст, ко-
то рый по мо га ет сту ден там ори ен ти ро-
вать ся в мно го об ра зии грам ма ти чес ких 
форм, нап рав ля ет, ори ен ти ру ет их в ис-
поль зо ва нии той или иной конст рук ци и.

 Тем не ме не е, вмес то то го, что бы об-
ра тить осо бое вни ма ние на по ис ки пу тей, 
ре а ли зу ю щих за да чу кон текс та, ме то-
дис ты за ня ты пре и му щест вен но раз ра-
бот кой все но вых ви дов за да ний, предс-
тав ля ю щих, в сущ нос ти, ва ри а ции или 
же прос то пов то ре ние уже су щест ву ю-
щих уп раж не ний (подс та но воч ных, си-
ту а тив ных, конст рук тив ных и пр.). Так, 
нап ри мер, в уп раж не ни ях по мо де лям, 
име ю щих цел ью раз ви тие спон тан ной 
связ ной русс кой ре чи, на пер вом пла не 
как буд то на хо дит ся за да ча фор ми ро ва-
ния и раз ви тия ре че вых ав то ма тиз мов. 
Од на ко не предс тав ля ет ся ре аль ным, 
что бы в уп раж не ни ях по доб но го ти па 
дейст ви тель но раз ре ша лись проб ле мы 
об ще ни я, ком му ни ка ци и.

Оз на ком ле ние уча щих ся с но вым язы-
ко вым ма те ри а лом в та ких уп раж не ни-
ях про ис хо дит вне текс та, вне ре аль но го 
ре че во го со дер жа ни я. До вес ти уча щих ся 
до де я тель ност но–ком му ни ка тив но го об-
ще ния учи те ля՛ и ву зовс кие пре по да ва-
те ли ста ра ют ся при по мо щи: 

•  до пол ни тель ных при е мов си ту а тив
ной наг ляд нос ти;

•  пе ре во да;
• с ло вес но го опи са ни я; 
• а у ди о ви зу аль ных средств; 
• э тю дов; 
• игр;
• с хем и пр. 

Д ру ги ми сло ва ми, фак ти чес ки, во вне-
ре че вых, до текс то вых или пос ле текс-
то вых ус ло ви ях обу ча ю щие ста ра ют ся 
раск рыть со дер жа ние текс та и зна че ния 
ис поль зу е мых грам ма ти чес ких форм. 

Нель зя не ого во рить, что роль си ту а-
тив ной наг ляд нос ти в обу че нии язы кам, 
ко неч но, важ на, но, по на ше му убеж де-
ни ю, ос но ван но му на мно го лет ней прак-
ти чес кой ра бо те, она  мо жет иметь ре-
аль ную зна чи мость толь ко тог да, ког да 
яв ля ет ся сос тав ной част ью об щей со дер-
жа тель нос ти за ня тий, об ще го ре аль но–
п ред мет но го ха рак те ра про ве де ния уро ка.

 Раз лич ные ре че вые си ту а ци и, вк лю-
ча ю щие ло ги чес ки яс ны е, од ноз нач но 
восп ри ни ма е мые че рез раз но об раз ные 
язы ко вые средст ва вы ра же ния грам ма-
ти чес кие зна че ни я, мо гут иметь ре ша ю-
щее зна че ние в фор ми ро ва нии ре че вых 
ав то ма тиз мов.

Од на ко ес ли уп раж не ния толь ко си-
ту а тив но–ок ра ше ны и поч ти не име ют 
са мос то я тель ной ком му ни ка тив ной нап-
рав лен нос ти, то они лишь час тич но и 
нес та биль но участ ву ют в фор ми ро ва нии 
и раз ви тии ре че вых уме ний и на вы ков 
обу ча е мых, что, фак ти чес ки и к со жа ле-
ни ю, подт верж да ет ся очень низ ким уров-
нем вла де ния русс ким язы ком се год няш-
ни ми вы пуск ни ка ми школ и сту ден та ми.

В до бав ле ние к ска зан но му мож но от-
ме тить, что в уп раж не ни ях, вы пол ня е-
мых вне ре че во го кон текс та, как пра-
ви ло, бы ва ет сла бо про яв ле на об щая 
со дер жа тель ность за ня ти я, зна чи тель но 
ос лаб ле на опо ра на лич ну ю, за ин те ре со-
ван ную при част ность сту ден та к ре че вой 
прак ти ке. [1,4,6,7,12]

В восп ри я тие ре чи обя за тель но долж-
ны вк лю чать ся мыс ли тель ные про цес сы. 
Как до бить ся в учеб ных ус ло ви ях это го 
ос мыс ле ни я? Как оп ти маль но ор га ни зо-
вать ре че вую де я тель ность сту ден та в це-
лях восп ри я тия ре чи на изу ча е мом язы ке? 

В свя зи с та кой пос та нов кой проб ле-
мы умест но при вес ти выс ка зы ва ние А. 
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К. Мар ко вой о том, что ос нов ным пу тем 
ин тен си фи ка ции умст вен но го раз ви тия 
уча щих ся не яв ля ет ся в ре ша ю щей сте-
пе ни из ме не ние со дер жа ния учеб но го 
ма те ри а ла. Нуж на “не об хо ди мость учеб-
ной де я тель нос ти, т. к. со дер жа ние пре-
по да ва ни я, на сы щен ное ма те ри а лом те-
о ре ти чес ко го ха рак те ра, не мо жет быть 
ус во е но при тра ди ци он ных фор мах обу-
че ни я” [5].

В прак ти ку е мой клас си фи ка ции уп-
раж не ний мож но вы де лить так на зы ва-
е мые ком му ни ка тив ные уп раж не ни я, 
ко то рые ре ко мен ду ют ся ав то ра ми для 
изу че ния и ус во е ния грам ма ти чес ко го 
ст роя язы ка. Наш ана лиз и ис поль зо ва-
ние их в прак ти чес кой де я тель нос ти по-
ка зы ва ет, что спе ци фи ка та ких уп раж-
не ний тя го те ет к лек си чес кой ра бо те.

П ри вы пол не нии уп раж не ний на прак-
ти чес ких за ня ти ях в на шем опыт ном 
обу че нии в цент ре вни ма ния обу ча е мых 
на хо ди лось од нов ре мен но и со дер жа-
ние текс тов, и зна че ние грам ма ти чес-
ких конст рук ций. 

Соз на ние сту ден тов при та ком под хо-
де к про цес су ус во е ния не разд ва и ва ет-
ся на осоз на ние сна ча ла внеш них язы ко-
вых осо бен нос тей ре чи (фор ма сло ва), а 
по том ее внут рен не го со дер жа ни я, как 
это про ис хо дит при вы пол не нии та ких 
уп раж не ни ях, в ко то рых вни ма ние обу-
ча е мо го нап рав ле но на язы ко вую фор му 
выс ка зы ва ни я, а за тем к уп раж не ни ям, в 
ко то рых вни ма ние сос ре до то чи ва ет ся на 
со дер жа нии выс ка зы ва ни я.

От дель ную груп пу сос тав ля ют уп раж-
не ни я, в ко то рых да на спе ци аль ная ус-
та нов ка на вы пол не ние дейст ви я, есть 
ори ен тир на оп ре де лен ное ре ше ние 
учеб ной за да чи. Это по лез ные уп раж не-
ния для всех воз рас тов и эта пов обу че-
ния и в шко ле, и в ву зе. 

В не ко то рых из них уп рав ле ние ус во е-
ни ем лек си ко–г рам ма ти чес ких конст рук-

ций, мо де лей осу ществ ля ет ся при по мо-
щи про ти во пос тав ле ни я, транс фор ма ции 
изу ча е мых еди ниц, в не ко то рых – при по-
мо щи инст рук ции дейст ви я, пе чать ком-
му ни катив нос ти ле жит на са мой про це ду-
ре вы пол не ния уп раж не ний [8,11]: 
  п ро чи тать (и ли прос лу шать) текст; 
  об ра тить вни ма ние на фор му чис-

ла су щест ви тель ных в ро ди тель ном 
па де же; 

  об ра тить вни ма ние на раз ни цу в ро-
ди тель ном и ви ни тель ном па де жах 
су щест ви тель но го; 

  об ра тить вни ма ние на раз ни цу в ви-
дах гла го ла. 

С ре ди та ких уп раж не ний по лез ны и 
та ки е, вы пол не ние ко то рых раз ви ва ет в 
уча щих ся спо соб ность к транс фор ма ции 
язы ко вых еди ниц, нап ри мер: 
  пе ре де лать ут вер ди тель ные пред-

ло же ния в от ри ца тель ны е;
   пе ре де лать пред ло же ния по об раз цу; 
  об ра тить вни ма ние на со от но ше ние 

пред ло гов: кни га в пар те –к ни га на 
пар те; пла ток в сум ке –п ла ток на 
сто ле и др.

 Мож но от ме тить, что по доб ные уп-
раж не ни я–п ро ти во пос тав ле ния за ме ня-
ют грам ма ти чес кие пра ви ла, по мо га ют 
осоз нать грам ма ти чес кие осо бен нос ти 
текс та как ши ро ко го пла на, так и част-
но го, тон ко го ха рак те ра, нап ри мер: 
  я не чи таю – мне не чи та ет ся; 
  с лы ша лись го ло са ре бят – не слы-

ша лось го ло сов ре бят; 
  он ра бо та ет – ра бо та ет ли он? чте-

ние кни ги – чи тать кни гу и пр.
 Та ким об ра зом, мы по пы та лись про а-

на ли зи ро вать уп раж не ния в об щей сис-
те ме РКИ и пред ло жить на и бо лее оп ти-
маль ные на се год няш ний день ва ри ан ты, 
ко то рые бу дут спо собст во вать эф фек-
тив ной ор га ни за ции учеб но го про цес са.

 Да та п редс тав ле ни я с тат ьи: 11.08.2014
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 ՎԱՐ ԺՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ. ՌՈՒ ՍԵ ՐԵ ՆԸ 
ՈՐՊԵՍ Օ ՏԱՐ ԼԵ ԶՈՒ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ

 ԳԱՅԱ ՆԵ ՃԱՆ ՃԱ ՊԱՆՅԱՆ
 Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ռու սաց լեզ վի ամ բի ո նի դա սա խոս, 
ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 Հայտ նի է, որ վար ժու թյուն նե րի ռա ցի ո նալ բնույ թը ուղիղ կապ ունի տեքս տե րի բո վան
դա կու թյան հետ: Ու սում նա խոս քային իրա զե կու թյան մի շարք հիմ նախն դիր ներ իրա պես 
կա րող է լու ծել հենց իրա կան խոս քային են թա տեքս տը, որն ուսա նող նե րին օգ նում է կողմ
նո րոշ վելու քե րա կա նա կան ձևե րի բազ մա զա նու թյան մեջ, նրանց ուղ ղոր դում, կողմ նո րո
շում է կի րա ռե լու այս կամ այն կա ռույ ցը։ Մենք մե թո դա բան նե րի ուշադ րու թյանն ենք ներ
կա յաց նում վար ժու թյուն նե րի հա տուկ մե թո դա կան մի հա մա կարգ, որը փոր ձաքն նու թյան է 
են թարկ վել ուսուցման ըն թաց քում։ Մեր փոր ձա րա րա կան ուսուց ման գործ նա կան պա րապ
մունք նե րի ըն թաց քում վար ժու թյուն ներ կա տա րե լիս ուսա նող նե րի ուշադ րու թյան կենտ րո
նում է ին մի ա ժա մա նակ և՛ տեքս տե րի բո վան դա կու թյու նը, և՛ քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի 
նշա նա կու թյու նը։ Յու րաց ման ըն թաց քի նման մո տե ցու մը չի եր կա տում ուսա նող նե րի գի
տակ ցու թյու նը՝ նախ՝ գի տակ ցե լու խոս քի (խոս քի ձևը) ար տա քին հատ կու թյուն նե րը և ապա՝ 
նրա ներ քին բո վան դա կու թյու նը, ինչ պես դա տե ղի է ունե նում այն պի սի վար ժու թյուն նե րի 
դեպ քում, երբ ուսա նո ղի ուշադ րու թյունն ուղղ ված է ար տա հայտ ման լեզ վա կան ձևին, իսկ 
հե տո այն պի սի վար ժու թյուն նե րի, երբ ուշադ րու թյու նը կենտ րո նա նում է ար տա հայտ ման 
բո վան դա կու թյան վրա։ 
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INTERPRETATION OF EXERCISE TYPES IN THE SYSTEM OF RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE

GAYANE CHANCHAPANYAN
Lecturer at the Chair of Russian Language at the Armenian State 
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The efficiency of exercises is known to be directly related to the content of texts. Many 
problems in drill–based verbal communication can be resolved through authentic speech context. 
The latter helps students recognize a variety of grammatical forms, prompts them to make the right 
choice in the use of a certain grammatical construction. We suggest a special methodological system 
of exercises tested in teaching process. While doing exercises in classes during our experimental 
teaching, the main emphasis was simultaneously both on the content of the texts and the semantics 
of grammar constructions. With this kind of approach to the assimilation of the material, students 
don’t have to concentrate first on the formal characteristics of the speech, and then on its semantics, 
as it happens while doing such exercises when the student’s mind is fixed first on the form of the 
utterance, then on the content of the utterance.
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The article discusses didactic issues 
concerning ESP, where different definitions 
of ESP are analyzed. The key point in the 
article is how to use internet resources 
to make Legal English teaching authentic. 
The article lays down the main resources 
of the content, which may be vital for the 
authentic teaching of ESP.

Key words: ESP (English for Specific 
Purposes), Legal English, Internet Resources, 
ESP teaching, authentic legal materials

English for Specific Purposes (ESP) or 
English for Special Purposes arose as a term in 
the 1960’s, because as it became increasingly 
aware that general English courses frequently 
did not meet learner or employers wants. 
The most common definition is given in 
“Developments in English for Specific 
Purposes: A Multidisciplinary Approach” by 
Dudley–Evans1:

Absolute Characteristics 
1.  ESP is defined to meet specific needs 

of the learners
2.  ESP makes use of underlying 

methodology and activities of the 
discipline it serves 

3.  ESP is centered on the language 
appropriate to these activities in 
terms of grammar, lexis, register, 
study skills, discourse and genre. 

Variable Characteristics
1.  ESP may be related to or designed for 

specific disciplines 

1  Dudley–Evans, T. & M. St John.1998. Developments 
in English for Specific Purposes: A multi–disciplinary 
approach [M]. Cambridge: Cambridge University 
Press, p.3

2.  ESP may use, in specific teaching 
situations, a different methodology 
from that of General English 

3.  ESP is likely to be designed for adult 
learners, either at a tertiary level 
institution or in a professional work 
situation. It could, however, be for 
learners at secondary school level 

4.  ESP is generally designed for 
intermediate or advanced students. 

5.  Most ESP courses assume some basic 
knowledge of the language systems 

The definition Dudley–Evans offers is 
clearly influenced by that of Strevens 2, 
although he has improved it substantially 
by removing the absolute characteristic 
that ESP is “in contrast with ‘General 
English’ and has included more variable 
characteristics. The division of ESP into 
absolute and variable characteristics, in 
particular, is very helpful in resolving 
arguments about what is and is not ESP. 
From the definition, we can see that ESP 
can but is not necessarily concerned with 
a specific discipline, nor does it have to 
be aimed at a certain age group or ability 
range. ESP should be seen simple as an 
‘approach’ to teaching, or what Dudley–
Evans describes as an ‘attitude of mind’. 
This is a similar conclusion to that made 
by Hutchinson et al. 3who state, “ESP is an 
approach to language teaching in which 
all decisions as to content and method are 

2  Strevens, P. 1988. ESP after twenty years: A re–
appraisal [A]. In M.L.Tickoo (ed.). ESP:State of the Art 
[C]. Singapore: SEAMEO Regional Centre. pp.1–13.

3  Hutchinson, T. & A. Walters. 1987. English for 
Specific Purposes: A learning–centered app roach [M]. 
Cambridge: Cambridge University Press, p.19
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based on the learner’s reason for learning”. 
In general, ESP can be defined in terms 

of two basic goals for the learner: 1) the 
acquisition of content knowledge of a specific 
field, and 2) the development of English skills 
required to perform in the discipline. This 
combination requires expertise in English 
language teaching and content knowledge of 
a particular field such as business, science and 
technology, health services, and aviation, etc. 
in order to meet the specific needs of the 
learners; however, few individual instructors 
possess adequate knowledge of both a specific 
discipline and English language pedagogy.

Second, the ESP curriculum must meet 
the specified needs of the learner and utilize 
the methodology, activities, and authentic 
materials of the disciplines or occupations 
it supports and in the process provide 
appropriate language practice in terms 
of syntax, lexis, register, discourse and 
genre required by the discipline (Strevens, 
1988 as cited in Johns and Dudley–Evans 
1998). Different types of ESP courses strive 
to accomplish these goals with variables 
centered on the teacher, the curriculum, 
and the department location of the ESP 
courses. At least three primary models exist 
for delivering ESP instruction.

1.  ESP taught by English teachers using 
field–specific content

2.  Field–specific courses taught by 
teachers in the disciplines using 
English as the language of Instruction.

3.  A collaborative model in which both 
English and field–specific teachers 
have joint input into the development 
and/or teaching of the course.

Butler and Wiburg1 proposed 
characteristics of an effective technology–
enriched learning environment that can 
be applied to an ESP curriculum regardless 
of the particular instructional model 

1  Butler–Pascoe, M. E. & Wiburg, К. M., 2003. Techno
logy and Teaching English Language Learners. New 
York: Pearson Education, pp. 126–127

employed. An ESP environment that 
utilizes technology affords learners several 
advantages:

1.  Provides interaction and commu-
ni cative activities represen tative of 
specific professional or academic 
environments.

2.  Fosters understanding of the 
socio–cultural aspects of the language 
as practiced in various fields and 
professions.

3.  Provides comprehensible field–
specific input and facilitates student 
production.

4.  Provides sheltering strategies for 
language development and content–
specific understanding (modeling, 
bridging to students’ background 
experiences contextualizing, 
metacognitive activities, etc.).

5.  Utilizes task–based and inquiry–
based strategies reflective of tasks 
in discipline–specific settings and 
situations.

6.  Utilizes authentic materials from 
specific disciplines and occupations.

7.  Supplies authentic audiences including 
outside experts in specific fields.

8.  Supports cognitive abilities and 
critical thinking skills required in the 
disciplines.

9. Utilizes collaborative learning.
10.  Facilitates focused practice for 

development of reading, writing, 
listening, and speaking skills across 
the curriculum and disciplines.

ESP has traditionally been divided into 
two main areas: English for Academic 
Purposes (EAP) and English for Occupational 
Purposes (EOP) with their further 
subdivisions. In this article we are going to 
focus of English for Legal Purposes or Legal 
English and the use of ICT in their teaching. 

As the European Union expands and as 
more and more companies, organizations, 
institutions and firms all over the world are 
confronted with the multi–nationalization 
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of business with its commercial and legal 
aspects, the language required of us to 
communicate becomes more professional 
and more specialized. This has never been 
truer than for Legal English, that’s why the 
English for Legal Purposes is gaining more 
and more significance and its teaching 
methodology is in–depth examined.

The ESP learner is particularly well 
disposed to focus on meaning in the subject–
matter field. In ESP, English should be 
presented not as a subject to be learned in 
isolation from real use, nor as a mechanical 
skill or habit to be developed1. On the 
contrary, English should be presented in 
authentic contexts to make the learners 
acquainted with the particular ways in 
which the language is used in functions that 
they will need to perform in their fields 
of specialty or jobs, and one of the most 
recurring challenges that the ESP instructor 
faces is introducing authentic materials 
to students. Authentic materials provide 
students with realistic rhetoric models and 
accurate constructions; however, unless 
we carefully prepare our students, the 
linguistic complexity and lexical diversity of 
authentic material may discourage learners 
or may even quite literally be beyond the 
learners’ ability. 

In the case of legal English, this problem 
of authentic materials is exacerbated 
because the content of the target “Specific 
Purpose” [law] differs considerably from 
the content of the source Specific Purpose. 
For example, the nature of contracts in 
German law is quite different from that of 
American law.

The materials derived from the real 
worlds, brought into the classroom by 
teachers or ESP students, can reflect the 
real language use and may contribute to the 
overall learning process. With the advantage 

1  Fiorito, L. Teaching English for Specific Purposes (ESP). 
Avail able from Internet: http://www.usingenglish.
com/ teachers/articles/teaching–english–for–specific–
purposes–esp.html

of the world websites, ESP teachers/
students have at their disposal large amount 
and variety of material available: texts, 
visual materials, newspapers, magazines, 
live radio and TV, video clips and much 
more. Throwing ESP students in at the deep 
end of authenticity makes them develop 
their own strategies for dealing with real 
language and on the other hand prevents 
students from being reliant on simplified 
language.

A reliable website for Legal English lesson 
plans is The Onestop English for Specific 
Purposes bank (www.onestopenglish.
com), which is defined as a growing bank 
of lesson plans covering a wide range of 
professions, including EAP (English for 
Academic), CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), Banking and financial 
services etc. 

Easily accessible websites can help 
students to find relevant authentic task–
based materials, a typical example of which 
is www.about.com. According to this site, 
the use of this lexical approach is essential 
for successful language acquisition in English 
for Specific Purposes. However, teachers are 
often not equipped with the exact English 
terminology required in very specific trade 
sectors. For this reason, sheets go a long 
way in helping teachers provide adequate 
materials for students with English for 
Special Purposes needs. In order to amend 
this problem, the site provides English for 
Special Purposes Core Vocabulary Lists.

Another useful website is English for 
Law, http://englishforlaw.blogspot.com/, 
where ESP learners can find audio and 
video material about legal subjects, as well 
as Forum Legal (free legal English materials): 
http://www.forum–legal.com/, English by 
lawyers for lawyers. Forum Legal specializes 
in the provision of legal English training and 
materials, where you can find free materials 
for study, as well as a huge amount of 
textbooks, workbooks and coursebooks on 
Legal English and different branches of law.
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The role of the learner as the text 
provider in this case is important, because 
in the day to day learning/teaching the 
exposure to authentic materials can make 
the task more interesting and motivating. 
The Internet search provides almost 
unlimited resources for profession–based or 
specific topics. The interaction online (e.g. 
the teacher searches for sites on a specific 
topic, makes questions, and posts the 
students online) can successfully replace 
authentic printed materials brought into 
the classroom and make the ESL classroom 
significantly livelier. Computer–based 
information (e.g. TV and radio interviews, 
the news, video clips, advertising, TV 
copies on YouTube, etc) provides authentic 
resources to develop listening/reading/
writing/speaking skills in the classrooms as 
well as autonomously. Best recommended 
websites for lawyers and legal students are 
as follows:

General English Material on Legal Topics
BBCi: Crime. http://news.bbc.co.uk/

crime/ 
CNN.com: Law Center. http://www.cnn.

com/LAW/
Time Online Edition. http://www.time.

com/ 
www . bb c . c o . u k /wo r l d s e r v i c e /

learningenglish 
www.breakingenglishnews.com
Legal English Material
FindLaw. http://www.findlaw.com/
Landmark Supreme Court cases. http://

www.landmarkcases.org/
Legal Information Institute, Cornell 

University Law School. http://www.law.
cornell.edu/

Legal Writing Institute. http://www.
lwionline.org/

Street Law online. http://www.
streetlaw.org/

Technologies for reading authentic texts 
are ideal. “Whereas newspapers and any 
other printed materials, e.g. textbooks date 
very quickly, the internet is continuously 

updated, more visually stimulating and 
being interactive, therefore promoting a 
more active approach to reading rather 
than a passive one”1. Authentic materials 
online keep students informed about 
what is happening in the world around 
us so they have educational value. 
“Extracting information from a real text in 
a new/different language can be extremely 
motivating, therefore increasing students’ 
motivation for learning by exposing them 
to “real” language”2 . 

Anything can be used as authentic 
material, but from a practical/economical 
point of view, the most useful resource is 
the Internet, with large amounts of different 
text types, language styles, and videos of 
interviews that cannot be found in textbooks 
which become very dated and do not include 
improper English. The variety of internet–
based text types means that it is easier to 
find something that will interest the learner 
and may even encourage for further reading, 
listening or watching. It can also promote 
other skills such as skimming/scanning, 
extensive/intensive reading, summary, 
essay, email writing, outlining, mapping, 
sorting, adding information and may result 
in oral performance, such as newscasts, 
conversations, interviews, presentations, 
lectures, reports, etc. The resources of 
authentic spoken English may stimulate and 
maintain motivation, especially if the activity 
does not require identifying or producing 
every word and when control is transferred 
from teachers to students by giving ESP 
students access to technologies. One–way/
two–way interactive listening is effective 
communication that develops competence in 
listening and interacting with others as well as 

1  Berardo, S. A., 2006. The Use of Authentic Materials 
in the Teaching of Reading. The Reading Matrox, p 3. 
Available at:

  <http://www.readingmatrix.com/articles/berardo/
article.pdf>

2  Guariento, W., Morley, J., 2001. Text and Task 
Authenticity in the EFL classroom. ELT Journal, 55(4), 
pp. 347–353
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in critical thinking – real talk, real questions. 
However, very often students know and 
recognize the legal terms and other semi–
technical words when they are presented 
visually but they do not recognize them in 
a spoken utterance. The main cause of this 
communication problem is the disability of 
listeners to recognize the words in the pace 
they are spoken, they are unable to use their 
legal vocabulary knowledge under the time 
pressure. The awareness of the difference 
between the text which is meant to be heard 
and the one to be read is of the greatest 
importance. Speech has such features 
as different accents and pronunciation, 
hesitations in speech delivery, incomplete 
utterances, rephrasing, unconven tional 
syntax, etc. Readers normally deal with the 
final product of writing and have little or 
no difficulty with recognition of words as 
they have clearly expressed beginnings and 
endings whereas listeners have to process 
a speech stream consisting of series of 
words1. By using authentic legal or legal ized 
listening materials the students are given the 
possibility to develop the skills needed to 
comprehend and to use the language that is 
commonly found in real life situations, they 
are assisted in understanding the content 
and the purposes of the different types of 
spoken genres in a legal context, such as 
job interviews, lawyer–client interviews, 
providing advice, pro fessional discussions 
with colleagues, negotia tions, seminars and 
conferences.

The purpose of such activities is to 
provide opportunities for ESP students 
to access different online materials, take 
responsibility in the interaction and to 
develop independent learning skills. The 
emphasis that students do not need to 
understand every word is essential in 

1  Poelmans, P. 2003. Developing second–language 
listening comprehension: Effects of training lower–
order skills versus higher–order strategy, p. 14 
Available from Internet: http:// www.lotpublications.nl/
publish/articles/000394/ bookpart.pdf

building their confidence and helps to 
produce a sense of achievement. If the 
message interests the learner it can also be 
related to the learner’s own experiences. 
Some of the materials may be too difficult 
to understand, because of the vocabulary 
not relevant to the students’ immediate 
needs. To overcome these difficulties, 
different listening testing techniques can be 
cho sen by the teacher, such as “completing 
charts/ forms/tables”, “multiple choice”, 
“ordering”, “marking statements”, “true/
false statements”, “extending lists”, 
open–ended questions”, “lis tening for 
specific information”, “listening for overall 
understanding”, “listening for gist”, “tak-
ing notes”, etc. that provide the right level 
of chal lenge: the balance between the 
complexity of the language required for the 
task and the student’s ability is appropriate 
to allow for accuracy, fluen cy development 
and the language development. These tasks 
encourage the students not only to listen to 
the information but also to utter it orally2.

It might be very time consuming to 
search, select and collect necessary authentic 
materials. Special preparation is also necessary 
to use them. Authentic spoken English 
that includes natural intonation, repetition 
of forms and phrases, redundancy, a little 
overlap between speakers, background 
noises, incomplete sentences, false starts, 
accents, and dialects are the factors that 
influence listening text difficulty. Here are 
many headlines, adverts, signs, abbreviations, 
etc that can require good knowledge of the 
particular subject or cultural background. 
Authentic materials can become outdated 
easily, e.g. news stories, articles.

To have a more student–centered and 
result–oriented, and ESP teacher/instructor 
should:

2  Metiūnienė, R.; Užpalienė, D. 2008. Listening for Spe
cific Purposes as an Integral Part of Language Skills, 
in New Language Teaching, New Language Learning. 
Collection of scientific articles, 107–112. The Multimedia 
Language and Law project. p. 111
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1.  Design computer–mediated activities 
that provide authentic materials and 
situations that students will encounter 
in branches of law.

2.  Design task–based online activities 
that require students to use critical 
thinking and collaborate with 
classmates and outside experts in 
their disciplines.

3.  Set up a class on Moodle or any other 
open source platform where students 
will be provided various resources 
and where students can interact with 
their ESP instructor, classmates, and 
invited guests.

4.  Collaborate with counterpart English 
teacher of ESP or discipline teacher 
using English as the median of 
instruction to develop and teach a 
curriculum that has input from both 
discipline teachers and language 
teaching experts. While teaching 
legal English it has been noted that 
it is best to seek out help from the 
teachers or teacher organisations 
from other countries who teach 
language for specific purposes more 
widely and actively. This is because 
the demand for English for specific 
purposes is bigger in Western Europe, 
and teachers there subsequently 
have more experience in delivering 
the subject. Associations of English 
for specific purposes share a lot of 
information and can direct interested 

parties in their search for rare 
information on specific purpose 
language teaching. The difference 
lies only in the fact that in European 
countries like, for instance, Sweden, 
Germany and the UK there are strong 
teacher associations and information 
bodies such as TransLegal, EULETA 
and IATEFL SIG, which are responsible 
for spreading and sharing news, views 
and clues on teaching English for 
specific purposes.

5.  Take advantage of the abundance 
of teaching resources available 
online including lesson plans, online 
journals in both English teaching and 
discipline–specific fields.

6.  Well prepare to communicative types 
of listening to authentic legal texts 
to make oral communication more 
effective; 

7.  Use authentic materials, which 
stimulates and motivates learners to 
comprehend the content of an oral 
text because the practical benefits 
of understanding such authentic 
language material are obvious 

8.  Join professional listservs, ESP interest 
groups, Legal English groups and 
online forums where you can gain 
knowledge and share expertise, 
support, and advice for teaching ESP 
and particularly Legal English.

Article submission date: 25.08.2014
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Ի ՐԱ ՎԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԸ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ՑԱՆ ՑԸ 
ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

 Ա ՐՈՒՍՅԱԿ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի

 գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են ՀՊԱ (հա տուկ նպա տակ նե րով ան գլե րեն) եր ևույ թին առնչ
վող դի դակ տի կա կան խն դիր նե րը: Վեր լու ծու թյան են են թարկ վում ՀՊԱ–ի տար բեր սահ
մա նում նե րը: Առանց քայի նը հոդ վա ծում այն է, թե ինչ պես օգ տա գոր ծե լով ժա մա նա կա կից 
ՏՀՏ–նե րը՝ ՀՊԱ, մաս նա վո րա պես իրա վա գի տա կան ան գլե րե նի ուսու ցու մը դարձ նել աու
թեն թիկ: Ըստ այդմ՝ բեր ված են (քն նա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա) տար բեր ցան ցային 
բո վան դա կու թյուն ներ, որոնք ՀՊԱ–ի ուսուց ման աու թեն տիկ նյու թերն են:

 Հոդ վա ծում շեշտ վում է, որ նույ նիսկ լա վա գույն ցան ցային պա շա րի լա վա գույն նյու
թե րի ան մի ջա կան օգ տա գոր ծու մը չի կա րող հան գեց նել ուսուց ման նպա տակ նե րին, եթե 
դա սա վան դո ղը չի տի րա պե տում հա մա պա տաս խան ՏՀՏ հմ տու թյուն նե րին:

Ըստ այդմ՝ բեր վում են հա մա պա տաս խան այն ման կա վար ժա կան պայ ման նե րը, 
որոնց շր ջա նակ նե րում իրա պես կա րե լի է օգ տա գոր ծել իրա վա բա նա կան ան գլե րե նի աու
թեն թիկ ուսու ցու մը:



183

АНГ ЛИЙС КИЙ  ЯЗЫК ДЛЯ Ю РИСТОВ И ИН ТЕР НЕТ В 
ПРО ЦЕС СЕ ОБУ ЧЕ НИ Я
A РУ СЯК АРУ ТЮ НЯН

Национальная академия наук РА,
 Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр, 

на чаль ник от де ла внеш них свя зей

В стат ье расс мат ри ва ют ся ди дак ти чес кие воп ро сы, ка са ю щи е ся АСЦ (анг лийс кий для 
спе ци фи чес ких це лей). Ана ли зи ру ют ся раз лич ные оп ре де ле ния АСЦ. Клю че вым в стат ье яв
ля ет ся от вет на воп рос, как ис поль зо вать сов ре мен ные ИКТ, что бы обу че ние АСЦ, в част нос
ти, юри ди чес ко го анг лийс ко го ста но ви лось ау тен тич ным. При во дят ся (в кри ти чес ком ра кур
се) ад ре са кон тен тов, ко то рые мо гут стать ос но вой ау тен тич но го обу че ния АСЦ.

В стат ье под чер ки ва ет ся, что не пос редст вен ное ис поль зо ва ние луч ших ма те ри а лов се
те во го ре сур са не мо жет дос тичь це лей обу че ни я, ес ли пре по да ва тель не вла де е ет со от ветст
ву ю щи ми ИКТ на вы ка ми. Со от ветст вен но при во дят ся те пе да го ги чес кие ус ло ви я, в рам ках 
ко то рых мож но ре а ли зо вать ва лид ное ау тен тич но е  о бу че ни е.
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Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ան գ-
լե րեն լեզ վի ուսուց ման առաջ նա հերթ 
մե թոդ նե րը՝ սկ սած սկս նակ նե րից մինչև 
բա նա վոր մա կար դա կը: Հաշ վի են առն-
ված օտար լե զու սո վո րեց նե լու թե՛ դա-
սա կան և թե՛ ար դի մե թոդ նե րը: Բեր վում 
են կոնկ րետ օրի նակ ներ հայե րե նի և ան-
գլե րե նի քե րա կա նա կան իրո ղու թյուն նե-
րի զու գա հեռ նե րով: Հոդ վա ծում առ կա է 
հե ղի նա կի ման կա վար ժա–մե թո դա կան 
եր կա րա մյա փոր ձը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ ան գլե րեն–հայե րեն, մե-
թոդ, քե րա կա նու թյուն, հմ տու թյուն, 
ան հրա ժեշ տու թյուն, դա սա կան, ժա մա-
նա կա կից: 

Ար դի դա րաշր ջա նում, երբ գի տու թյան 
զար գա ցու մը հա սել է ան նա խա դեպ վե-
րել քի, երբ զար գա նում են շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը, ընդ լայն վում են 
քա ղա քա կան և մշա կու թային շփում նե-
րը աշ խար հի տար բեր երկր նե րի հետ, 
առանձ նա պես մե ծա նում է օտար լե զու-
նե րի, հատ կա պես ան գլե րեն լեզ վի դե րը 
մեր կյան քում: Աշ խար հում այ սօր գոր-
ծող 4000–5000 լե զու նե րի մեջ ան գլե-
րենն իր տա րած վա ծու թյամբ երկ րորդ 
լե զուն է հա մար վում չի նա րե նից հե տո: 
Անգ լե րեն լեզ վով, որ պես մայ րե նի լե-
զու, խո սող նե րի թի վը կազ մում է մոտ 
300 մի լի ոն մարդ, որոնց կա րե լի է հան-
դի պել գրե թե բո լոր մայր ցա մաք նե րում: 
Եթե նրանց ավե լաց նենք այն շր ջան-
նե րը, որ տեղ անգ լե րե նը հա մար վում է 
երկ րորդ օտար լե զու, ապա կա րող ենք 
ասել, որ ան գլե րեն խո սող նե րը կազ-

մում են աշ խար հի բնակ չու թյան շուրջ 
1/6 մա սը: Այս լեզ վի նկատ մամբ հե-
տաքրք րու թյունն առանձ նա պես մե ծա-
ցել է հատ կա պես, վեր ջին տա րի նե րին: 
Այդ երկր նե րի թվին է պատ կա նում և 
Հա յաս տա նը: Շատ երկր նե րում ան գլե-
րե նը դար ձել է լրատ վա կան մի ջոց նե րի 
(թեր թեր, ռա դի ո, հե ռուս տա տե սու թյուն) 
լե զու: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, որ աշ խար հում ռա դի ո հա ղոր-
դում նե րի մոտ 60%–ը ան գլե րե նով են: 
Այս լե զուն՝ որ պես երկ րորդ օտար լե-
զու, իր լայն կի րա ռու թյունն է գտել նաև 
այն պի սի ոլորտ նե րում, ինչ պի սիք են 
տե ղա կան և կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րու թյուն նե րը, ավի ա ցի ան, կր թու թյու նը, 
գի տու թյու նը, ար վես տը, առևտ րային 
և ար դյու նա բե րա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը և այլն: Բո լո րո վին էլ պա տա-
հա կան չէ, որ ներ կա յումս դպ րո ցա կան 
և բու հա կան ծրագ րե րում օտար լե զուն, 
հատ կա պես ան գլե րե նը, իր կա յուն 
տեղն է գրա վել և գնա լով ուսում նա-
կան ծրագ րե րում ավե լա նում են նրան 
հատ կաց վող դա սա ժա մե րը: Այժմ օտար 
լե զու ներ ուսում նա սի րե լու նպա տա կով 
սո վո րող նե րի հա մար բաց վել են լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ, այդ թվում՝ հա-
մալ սա րան ներ, լեզ վի ուսուց ման կենտ-
րոն ներ, արա գաց ված դա սըն թաց ներ և 
այլն: 

Ն կա տենք, որ օտար լե զու ուսում-
նա սի րե լը ոչ ան գլա խոս երկր նե րում, 
ինչ պի սին է, օրի նակ, Հա յաս տա նը, մի 
ամ բողջ գի տու թյուն է: Սա շատ կար ևոր 
հան գա մանք է, որը ոչ մի դեպ քում չի 
կա րե լի ան տե սել, հատ կա պես դա սագր-

ՀԱՍ ՄԻԿ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան 

մի ջազ գային կենտ րո նի ան գլե րեն լեզ վի դա սա խոս

ՄՏՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ԼԵԶ ՎԻ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶ ՎԻ ԴԵ ՐԻ ԵՎ 
ՆՐԱ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆԴ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ: 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶ ՎԻ ԴԵ ՐԸ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ԼԵԶ ՎԻ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵՋ
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քեր կազ մե լիս, քա նի որ օտար լե զու 
ուսում նա սի րե լիս հար կա վոր է ունե նալ 
նա խօ րոք մշակ ված մե թո դա կան և քե-
րա կա նա կան ճիշտ հա մա կարգ: Պատ-
կե րը էա պես այլ է լեզ վա կիր երկր նե-
րում, որ տեղ լեզ վա կան մի ջա վայ րում 
օտար լե զու, այդ թվում՝ և ան գլե րեն, 
կա րե լի է սո վո րել նույ նիսկ առանց դա-
սագր քե րի և ուսու ցիչ նե րի, այ սինքն՝ 
առօ րյա կյան քում՝ ան մի ջա կան շփ ման 
մի ջո ցով: Օտար լե զու դա սա վան դե լը 
և առ հա սա րակ դա սա վան դե լը բարդ 
գոր ծըն թաց է, քա նի որ ուսու ցա նե լը լոկ 
մաս նա գի տու թյուն չէ, այլ մի ամ բողջ 
ար վեստ: Դա սապ րո ցե սում ան հրա ժեշտ 
է ոչ մի այն լի նել բա րե խիղճ, եռան դուն 
մաս նա գետ, այլև ինչ–որ չա փով դե րա-
սան, քա նի որ այս տեղ մենք գործ ունենք 
ոչ մի այն բուն մաս նա գե տի հետ, որ գի-
տե լիք ներ է հա ղոր դում, այլ նաև նրա 
ան ձի հետ: Հմուտ ուսու ցի չը կամ ման-
կա վար ժը նա չէ, որ ունի մի այն խոր գի-
տե լիք ներ, այլ նա, որ ման կա վարժ լի-
նե լու հետ մեկ տեղ նաև «դե րա սան» է, 
հատ կա պես, երբ խոս քը օտար լե զու նե-
րի մա սին է: Նկա տենք, որ օտար լե զու 
դա սա վան դո ղի հա մար շատ կար ևոր 
են ձայ նային տվյալ նե րը, քա նի որ լավ 
ձայ նային տվյալ նե րը հնա րա վո րու թյուն 
են տա լիս ուսու չի վրա բևե ռե լու սո վո-
րող նե րի ուշադ րու թյու նը: Մյուս կող մից 
էլ այս հան գա ման քը դա սա վան դո ղին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հս տա կո-
րեն ար տա բե րե լու հն չյուն նե րը: Դա սա-
վան դող ման կա վար ժի հա մար պա կաս 
կար ևոր հան գա մանք չէ նաև ժես տե րի և 
դի մա խա ղի հա րուստ հա մա կարգ մշա-
կե լը, քա նի որ այս կամ այն եր ևույ թը 
կամ բա ռը բա ցատ րե լիս մենք հա ճախ 
դի մում ենք ժես տե րի կամ դի մա խա ղի 
օգ նու թյան: Հենց այս տեղ է, որ դրս ևոր-
վում են դա սա վան դո ղի «դե րա սա նա-
կան» ունա կու թյուն նե րը: Օրի նակ, երբ 
աշա կեր տին սո վո րեց նում ենք ան գլե-
րեն to smile «ժպ տալ» բայը, ապա լավ 
մտա պա հե լու հա մար բա ռի իմաս տը 
դա սա վան դո ղը այն կա րող է ցույց տալ 

իր սե փա կան դեմ քի վրա՝ ժպի տի տես-
քով: Մտա պա հե լու մեկ այլ ար դյու նա-
վետ եղա նակ է, երբ սո վո րողն ինքն է 
կա տա րում այս կամ այն գոր ծո ղու թյու-
նը: Իհար կե, մենք չենք սահ մա նա փակ-
վում մի այն to smile բայի օրի նա կով: Այս 
եղա նա կով մաս նա գե տը կա րող է բա-
ցատ րել նաև շատ ուրիշ օրի նակ ներ էլ: 
Իհար կե, այս մե թո դի կի րա ռու մը ավե լի 
նպա տա կա հար մար է սկս նակ սո վո րող-
ների դեպ քում, քան զի ճիշտ ար տա սա-
նե լը հույժ կար ևոր է լե զուն կրող նե րին 
հեշտ հաս կա նա լու հա մար:

Ու սում նա կան պրո ցե սում կա րող 
ենք հաս նել առա վել ար դյու նա վետ 
ար դյունք նե րի, երբ սո վո րող նե րի մոտ 
առա ջաց նում ենք հե տաքրք րու թյուն դա-
սա վանդ վող առար կայի, իսկ մեր դեպ-
քում՝ օտար լեզ վի նկատ մամբ: Նշենք, որ 
լա վա գույն մի ջոց նե րից մե կը սո վո րող-
նե րի մոտ այս կամ այն գր քից հե տաքր-
քիր հատ ված կամ բա նաս տեղ ծու թյուն 
ըն թեր ցելն է (ի հար կե ուսու ցան վող լեզ-
վով), իսկ եր բեմն էլ նույ նիսկ զա վեշ-
տա լի պատ մու թյուն ներ կամ անեկ դոտ-
ներ պատ մե լը: Այս մե թո դը հաս տատ 
կներ գոր ծի նույ նիսկ նրանց վրա, ով-
քեր մինչ այդ շատ ան տար բեր են եղել 
տվյալ լեզ վի նկատ մամբ: Նկա տենք, որ 
ուսում նա կան պրո ցե սը չպի տի լի նի մի-
այն զուտ դա սապ րո ցես սո վո րող նե րի 
հա մար, այլ այն պետք է դառ նա հա ճե-
լի զբաղ մուք լե զուն ուսում նա սի րո ղի 
հա մար: Ընդ հան րա պես, դա սա վանդ-
վող բուն նյու թը պետք է լի նի շատ հե-
տաքր քիր և արթ նաց նի ցան կու թյուն և 
հե տաքրք րու թյուն տվյալ լեզ վի նկատ-
մամբ [Ս տե փա նյան Նաի րա, Նի կո ղո-
սյան Նաի րա, «Անգ լե րե նի դա սա վանդ-
ման մի քա նի հար ցեր», էջ  84 //Foreign 
Language for Special Purpose. –Եր ևան, 
2001.–Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րան]: Այլ խոս քով՝ հան դի սա նա խթա-
նիչ մի ջոց: Այս առու մով շատ օգ տա կար 
է դա սա րա նում կամ լսա րա նում եր բեմն 
տե սալ սո ղա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու-
մը, որոնք ոչ մի այն հեշ տաց նում են սո-
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վո րե լու պրո ցե սը, այլև դա սապ րո ցե սը 
դարձ նում հա ճե լի: Էկ րա նի վրա այս 
կամ այն պատ կե րի ցու ցադ րու մը հաս-
տատ կօգ նի ավե լի լավ մտա պա հե լու 
այս կամ այն բա ռը, իսկ ձայ նե րիզ ներն 
էլ օգ նում են հն չյուն նե րի ճիշտ ար տա-
սա նու թյա նը, և ին չու չէ, նաև նոր բա ռե-
րի մտա պահ մա նը: 

Իսկ ի՞նչ լեզ վով կազ մա կեր պել օտար 
լեզ վի դա սը, այ սինքն՝ մի այն օտար լեզ-
վո՞վ, թե եր բեմն էլ դի մել մայ րե նի լեզ-
վի օգ նու թյա նը, իսկ մեր դեպ քում՝ հայոց 
լեզ վի օգ նու թյա նը: Փոր ձը ցույց է տվել, 
որ շատ հար մար եղա նակ է երկ լեզ վով 
դա սա վան դե լը (հիմ նա կա նում սկս նակ-
նե րի դեպ քում), այ սինքն՝ ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ դի մել թարգ մա նու թյա-
նը, քա նի որ զուտ օտար լեզ վով դա սը 
բա ցատ րե լիս կամ խո սե լիս սո վո րո ղը 
շատ հա ճախ կա րող է չըն կա լել, հու-
սա հատ վել և ի վեր ջո հրա ժար վել նոր 
լե զու սո վո րե լուց: Մեր կար ծի քով, այս 
մե թո դով էլ պետք է կա ռուց ված լի նեն 
դա սագր քե րը (հիմ նա կա նում սկս նակ-
նե րի հա մար), քա նի որ հա կա ռակ դեպ-
քում օտար լե զուն իս կա պես կդառ նա 
«օ տար» և տհաճ զբաղ մունք սո վո րո ղի 
հա մար: Սա կայն այս տեղ հարկ է նշել, 
որ թարգ մա նու թյա նը եր բեմն պետք է 
մո տե նալ որոշ վե րա պա հու մով, քա նի 
որ մայ րե նի լեզ վով մշ տա կան թարգ-
մա նու թյու նը հա ճախ պա սի վաց նում է 
սո վո րո ղի մտա ծո ղությո նը, քա նի որ 
ան մի ջա կան թարգ մա նու թյան մի ջո ցով 
դա սա վան դո ղը հնա րա վո րու թյուն չի 
տա լիս դի մա ցի նին ինք նու րույն մտա ծե-
լու: Ու րեմն ավե լի ճիշտ կլի նի, եթե ման-
կա վար ժը սո վո րող նե րի մոտ զար գաց-
նի բա ռի մաս տը հաս կա նալ կամ կռա հել 
կա րո ղա նա լու ունա կու թյու նը, վեր լու-
ծա կան մտա ծո ղու թյու նը [Е. И/ Пас сов.– 
Ос но вы ком му ни ка тив ной ме то ди ки обу-
че ния ино я зыч но му обу че ни ю.–Моск ва, 
1989, стр. 191.]: Ոչ պա կաս կար ևոր հան-
գա մանք է նաև դա սա վանդ վող նյու թի 
ծա վա լը: Նկա տենք, որ հա ջո ղու թյու նը 
դա սի ծա վա լուն լի նե լու մեջ չէ և ոչ էլ 

նոր բա ռե րի մեծ քա նա կի, այլ՝ ճիշտ հա-
կա ռա կը. տեքս տե րը պետք է լի նեն հե-
տաքր քիր, ոչ շատ ծա վա լուն, իսկ նոր 
բա ռե րի քա նակն էլ ոչ չա փա զանց շատ:

Ընդ հան րա պես, դա սապ րո ցե սը կազ-
մա կեր պե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել 
տվյալ լսա րա նի, իսկ մեր դեպ քում՝ հայե-
րի ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը, սո վո րու թյուն նե րը, պատ մու թյու նը, 
մշա կույ թը, հե տաքրք րու թյուն նե րի ոլոր-
տը: Մենք կունենանք առա վել ար դյու-
նա վետ ար դյունք նե րի եթե չան տե սենք 
այս փաս տը: Օրի նակ՝ վեր ջերս առա վել 
շատ է խոս վում Լոն դո նից ոչ շատ հե ռու 
գտն վող Stone Henge–ի և Հա յաս տա նի 
Քա րա հունջ կոչ վող վայ րի մա սին: Վեր-
ջինս հայտ նի է «Զո րաց քա րեր» ան վամբ: 
Լավ կլի նի, որ մաս նա գե տը ան գլե րեն 
լեզ վի նկատ մամբ սո վո րող նե րի մոտ 
հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նե լու նպա-
տա կով ան գլե րեն լեզ վով հանձ նա րա-
րի ար տա դա սա րա նա կան կամ ար տալ-
սա րա նային ինք նու րույն առա ջադ րանք՝ 
կապ ված վե րո հի շյալ կա ռույց նե րի հետ: 
Նյու թը կա րե լի է նախ՝ թարգ մա նել, հե-
տո՝ այն վե րա պատ մել կամ քն նար կել: 
Այս դեպ քում տեքս տում ան ծա նոթ բա-
ռե րի առ կա յու թյու նը սո վո րող նե րին այն-
քան էլ չի վա խեց նի, քա նի որ նյու թի հե-
տաքր քիր լի նե լու փաս տը սո վո րող նե րին 
կդարձ նի ավե լի հա մար ձակ և կս տի պի 
բա ռա րան նե րից օգտ վել ինք նու րույն, 
որը խիստ կար ևոր է: 

 Խո սե լով դա սա վանդ ման մե թո-
դի մա սին՝ նկա տենք, որ մաս նա գե տը 
պետք է փայ լուն տի րա պե տի խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր աս պեկտ նե րին 
ու տե սակ նե րին: Ու սու ցի չը ուսու ցիչ չէ, 
եթե նա չի կա րո ղա նում դա սա վան դել, 
չի տի րա պե տում այն մի ջոց նե րին, որոնք 
հնա րա վոր են դարձ նում դա սա վան-
դե լու պրո ցե սը; Այդ պի սի մի ջոց է մե-
թո դա կան մշա կույ թը, որի հի ման վրա 
կա ռուց վում են հո գե բա նա կան, ման կա-
վար ժա կան մշա կույթ նե րը, լեզ վին տի-
րա պե տե լու ունա կու թյու նը: Ի վեր ջո այս 
բո լո րը մի ա սին կազ մում են մաս նա գի-
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տա կան (պ րո ֆե սի ո նալ) մշա կույթ [ Вайс-
бурд М. Л. “Ме то ды обу че ни я. Вы бор за 
ва ми”//И ност ран ные язы ки в шко ле 
/ հա մա ցանց, 2000., N2]: 

 Հարկ է նշել, որ գո յու թյուն ունեն 
օտար լե զու դա սա վան դե լու տար բեր 
մե թոդ ներ: Ճիշտ մե թո դի ընտ րու թյու նը 
հա ջո ղու թյան գրա վա կան նե րից մեկն է, 
և դրա նով է պայ մա նա վոր ված ուս ման 
պրո ցե սի ար դյու նա վե տու թյու նը: Ներ կա-
յումս առա վել տա րած ված մե թոդ են դա-
սա կան և հա ղոր դակ ցային մե թոդ նե րը: 
Դա սա կան մե թո դի կի րա ռու մը մեծ առա-
վե լու թյուն ներ ունի, քա նի որ այն հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս լե զուն ուսում նա-
սի րելու ամ բող ջո վին, հա մա կարգ ված: 
Ընդ հան րա պես դա սա կան մե թո դը իր մեջ 
նե րա ռում է լեզ վի ուսում նա սիր ման չորս 
բաղադրատար րեր լսում, ըն թեր ցում, 
գրա վոր աշ խա տանք և բա նա վոր խոսք, և 
նպաս տում է բա նա վոր ու գրա վոր խոս քի 
զար գաց մա նը: Այս մե թո դը շատ հար մար 
է կի րա ռել բու հե րում՝ հատ կա պես լեզ վի 
մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում և 
դպ րոց նե րում:

 Հա մե մա տա բար նոր մե թոդ է հա-
ղոր դակ ցային մե թո դը, որի հիմ քում ըն-
կած են բա նա վոր խոս քը և օտար լեզ-
վով լսո ղա կան ըն կա լու մը: Այս մե թո դի 
կի րա ռու մը սո վո րո ղին թույլ է տա լիս 
հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կում, 
ան գամ քիչ բա ռա պա շա րի դեպ քում, 
ուժե րը փոր ձել բա նա վոր շփ ման ժա-
մա նակ: Մե թո դի նպա տակն է՝ ստեղ ծել 
ար հես տա կա նո րեն լեզ վա կան բնա կան 
մի ջա վայր, որ տեղ սո վո րո ղը կա րող է 
իրեն ազատ զգալ՝ առանց կաշ կանդ-
վե լու քե րա կա նա կան կա նոն նե րից ու 
դա սագր քե րից: Նկա տենք, որ վեր ջերս 
մե ծա ցել է նաև օտար լե զուն ուսում նա-
սի րե լու ին տեն սիվ մե թո դի նկատ մամբ 
հե տաքրք րու թյու նը: Այս մե թո դի կի րա-
ռու մը սո վո րող նե րին հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս սեղմ ժամ կետ նե րում տի րա-
պե տե լու լեզ վի առա վել գոր ծա ծա կան 
բա ռա պա շա րին և քե րա կա նա կան կա-
ռուց վածք նե րին: Սա կայն օտար լե զու 

սո վո րե լու այս մե թո դն ավե լի հար մար 
է օգ տա գոր ծել, օրի նակ, աշ խա տան-
քային գոր ծու ղում ներ մեկ նող նե րին, 
ինչ պես նաև նրանց հա մար, ով քեր ժա-
մա նա կի սղու թյան պատ ճա ռով հնա րա-
վո րու թյուն չու նեն լե զուն ամ բող ջո վին 
ուսում նա սի րե լու, ինչ պես, օրի նակ, դա-
սա կան մե թո դի դեպ քում:

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նի պայ-
ման նե րում օտար լե զու դա սա վան դե-
լուն, ապա նշենք, որ մենք՝ հայերս, բա-
վա կա նին նպաս տա վոր պայ ման նե րում 
ենք գտն վում: Այս տեղ նկա տի ունենք մեր 
ոս կե ղե նիկ հայոց լե զուն: Դեռ վաղ ժա-
մա նակ նե րից հայտ նի է, որ հայե րը շատ 
հեշտ են օտար լե զու սո վո րում: Բել գի-
ա ցի հա յա գետ Ֆե լիքս Նևն ասում է, թե 
հայե րը բնա ծին պո լիգ լոտ ներ են, և դրա 
հա մար էլ Ար ևել քի դես պան նե րը եվ րո-
պա կան երկր նե րում միշտ հայեր էին: 
Մեր մայ րե նին այն քան հա րուստ հնչյու-
նա կան և քե րա կա նա կան հա մա կարգ 
ունի, որ այս հան գա ման քը բա վա կա նին 
հեշ տաց նում է օտար լե զուն, իսկ տվյալ 
դեպ քում՝ անգ լե րեն սո վո րե լը: Հա ճախ 
առան ձին քե րա կա նա կան կա ռուց վածք-
ներ բա ցատ րե լիս շատ ար դյու նա վետ 
մի ջոց է հա մե մա տա կան զու գա հեռ ներ 
ան ցկաց նել դա սա վանդ վող օտար լեզ-
վի և հայե րե նի միջև: Օրի նակ, ան գլե րե-
նի to be ( լի նել) բայը բա ցատ րե լիս, որին 
հա մա պա տաս խա նում են ան գլե րեն am, 
is, are օժան դակ բայե րը, շատ հար մար 
է հա մե մա տու թյուն ան ցկաց նել հայե րեն 
եմ, ես, է, ենք, եք, են օժան դակ բայե-
րի հետ:  Օ րի նակ՝ անգլ.՝ Bess is in London 
now. Հայ.՝ Բե սը Լոն դո նում է հի մա: Մեր 
օրի նակ նե րոմ ան գլե րեն is օժան դակ 
բայը հա մա պա տաս խա նում է հայե րե նի 
է օժան դակ բային: Եվս մեկ այլ օրի նակ՝ 
ան գլ.՝ We are in the centre of the city. Հայ.՝ 
Մենք քա ղա քի կենտ րո նում ենք: Այս տեղ 
ան գլե րեն are–ը հա մա պա տաս խա նում է 
հայե րե նի ենք օժան դակ բային:

 Հա մե մա տա կան մե թո դով կա րող ենք 
բա ցատ րել նաև քե րա կա նա կան ժա մա-
նա կաձ ևեր, օրի նակ, ան գլե րե նի Present 
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Perfect և Past Perfect ժա մա նա կաձ ևե րը՝ 
նրանց հա մե մա տե լով հայե րե նի ներ կա 
վա ղա կա տար և ան ցյալ վա ղա կա տար 
ժա մա նա կաձ ևե րի հետ: Հայ սո վո րողն 
ան մի ջա պես կըն կա լի ան գլե րե նի այս 
քե րա կա նա կան ժա մա նա կաձ ևե րը, քա-
նի որ հայե րե նից նրան ար դեն ծա նոթ 
է վա ղա կա տար ժա մա նա կը: Եր կու լե-
զու նե րում էլ ներ կա վա ղա կա տար ժա-
մա նա կը կամ Present Perfect Tense–ը 
ցույց են տա լիս խո սե լու պա հից առաջ 
ավարտ ված գոր ծո ղու թյուն, որն ան մի-
ջա կա նո րեն կապ ված է ներ կա ժա մա-
նա կի հետ: Օրի նակ՝ ան գլ. I have already 
translated the article. Հայ.՝ Ես ար դեն 
թարգ մա նել եմ հոդ վա ծը: Նույն հա-
մե մա տա կան մե թո դով կա րող ենք բա-
ցատ րել ան գլե րե նի Past Perfect Tense–ը 
և հայե րե նի ան ցյալ վա ղա կա տար ժա-
մա նա կաձ ևը: Այս դեպ քում ան գլե րե նին 
բնո րոշ է had + Participle II կա ռուց ված-
քը Past Perfect–ո ւմ: Եր կու լե զու նե րում 
էլ ան ցյալ վա ղա կա տար ժա մա նա կը 
կամ Past Perfect Tense–ը ցույց են տա-
լիս ան ցյա լում՝ մինչև նշ ված ժա մա նա կը 
կամ պա հը ավարտ ված գոր ծո ղու թյուն: 
Օրի նակ՝ ան գլ.՝ The student had finished 
reading the book by Sunday. Հայ. Ուսա-
նողն ավար տել էր գր քի ըն թեր ցու մը 
մինչև կի րա կի օրը: Այլ խոս քով՝ եթե սո-
վո րո ղը պարզ պատ կե րաց նում է հայե-
րե նի ներ կա և ան ցյալ վա ղա կա տար 
ժա մա նա կաձ ևե րը, ապա նրան հեշտ 
կլի նի ըն կա լել ան գլե րե նի հա մա պա-
տաս խան Present Perfect և Past Perfect 
ժա մա նա կաձ ևե րը: Սա նշա նա կում է, որ 
գրա գետ ձևով ան գլե րե նը յու րաց նե լու 
հա մար նախ գրա գի տու թյուն է պետք 
մայ րե նի լեզ վից:

 Խո սե լով մե թո դի կար ևո րու թյան մա-
սին՝ չպետք է մո ռա նալ նաև այն հան-
գա ման քը, որ մի այն գի տե լիք նե րը չէ, որ 
զար գաց նում և հարս տաց նում են մար-
դու նե րաշ խար հը, այ սինքն՝ ուսում նա-
կան պրո ցե սում կար ևո րը մի այն լեզ վա-
կան ար դյունք նե րը չեն, այլ նաև այն, որ 

այդ գի տե լիք նե րի տի րա պե տու մը նպաս-
տում է մար դու՝ որ պես ան հա տի ձևա-
վոր մա նը: Այս առու մով առանձ նա պես 
մեծ է օտար լեզ վի, այդ թվում՝ և ան-
գլե րե նի դե րը: Ու րեմն, կար ևո րը ոչ մի-
այն գործ նա կան լեզ վի տի րա պե տումն 
է, այլև այն ամե նը, ին չը նե րա ռում է 
օտա րա լե զու մշա կույ թը, օրի նակ, ար-
վեստ, գրա կա նու թյուն, պատ մու թյուն [Е. 
И. Пас сов. “Вос пи та тель ный раз ви ва ю щий 
и поз на ва тель ный по тен ци ал”//Ос но вы 
ком му ни ка тив ной ме то ди ки обу че ния 
ино я зыч но му обу че ни ю.–Моск ва, 1989, 
стр. 218–219]: Այլ խոս քով՝ ուսում նա կան 
գոր ծըն թացն իր մեջ նե րա ռում է նաև 
ճա նա չո ղա կան մեծ նե րուժ: Օրի նակ, սո-
վո րո ղը ծա նո թա նում է տվյալ լեզ վա կիր 
երկ րի մշա կույ թին, սո վո րու թյուն նե րին, 
պատ մու թյա նը, մյուս կող մից էլ լեզ վի 
իմա ցու թյու նը նպաս տում է ժո ղո վուրդ-
նե րի միջև ջերմ, բա րե կա մա կան հա-
րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծե լուն: Իսկ այս 
հան գա ման քը նշա նա կում է, որ օտար 
լեզ վով ընտր ված դա սա վանդ վող նյու-
թը պետք է լի նի ճա նա չո ղա կան բնույ թի:

Օ տար լեզ վի գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րի հա ջո ղու թյունն ըստ հո գե-
բան նե րի մե ծա պես կախ ված է նաև այն 
հան գա ման քից, թե ինչ նպա տակ է հե-
տապն դում տվյալ գոր ծու նե ու թյու նը, 
այ սինքն, եթե մենք դա սը հանձ նա րա րել 
ենք կար դալ կամ պատ մել, ապա մենք 
պետք է սո վո րող նե րին բա ցատ րենք 
տվյալ գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը, իսկ 
տվյալ դեպ քում՝ կար դա լու կամ պատ-
մե լու նպա տա կը:

Ինչ խոսք, ինչ պի սի մե թո դով էլ կամ 
դա սագր քով էլ առաջ նորդ վի դա սա-
վան դող ման կա վար ժը, շատ կար ևոր է, 
որ մաս նա գե տը լի նի հա ճե լի զրու ցա կից 
և զրու ցըն կեր իր լսա րա նի կամ դա սա-
րա նի հա մար, որ պես զի սո վո րողն իրեն 
զուտ սո վո րող չզ գա, որին պար տադ-
րում են սո վո րել, այլ մաս նա գե տին ըն-
կա լի որ պես զրու ցըն կե րոջ, որն իրենց 
փոր ձում է ուսու ցա նել օտար լե զու:
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Ի հար կե, ուսում նա կան պրո ցե սը չի 
սահ մա նա փակ վում մի այն վե րո հի շյալ 
մե թոդ նե րով: Գի տու թյան և տեխ նի կայի 
զար գաց ման հետ մեկ տեղ մշակ վում և 
եր ևան են գա լիս օտար լե զուն ուսում նա-
սի րե լու ժա մա նա կա կից այլ մե թոդ ներ 
ևս: Գո յու թյուն ունեն նաև լե զուն ուսում-
նա սի րե լու տեխ նի կա կան մի ջոց ներ: Սա-
կայն դա քն նարկ ման այլ թե մա է: 

 Հան րա գու մա րի բե րե լով վե րը աս-
վա ծը՝ նկա տենք, որ եթե մենք ցան կա-
նում ենք օտար լե զու դա սա վան դե լիս 
հաս նել լա վա գույն ար դյունք նե րի, ապա 
դա սա վան դող ման կա վար ժը, հի ա նա-
լի մաս նա գետ լի նե լուց բա ցի, պետք 
է լա վա գույնս տի րա պե տի խոս քային 
գոր ծու նե ու թյան բո լոր աս պեկտ նե րին 
և մե թո դա կան մշա կույ թին, քաջ ծա-
նոթ լի նի հա մընդ հա նուր պատ մու թյա-
նը, ար վես տին, գրա կա նու թյա նը, լի նի 
հա ճե լի զրու ցըն կեր, իսկ նրա կող մից 

ընտր ված նյու թերն էլ պետք է լի նեն հե-
տաքր քիր, բո վան դա կա լից, ոչ մեծ ծա-
վա լով, ունե նան ճա նա չո ղա կան բնույթ, 
քա նի որ ուսում նա կան պրո ցե սում կար-
ևո րը ոչ մի այն լեզ վա կան ար դյունք-
ներն են, գի տե լիք նե րը, այլև նաև այն, 
որ օտար լեզ վի ուսու ցու մը սո վո րո ղին 
օգ նում է հարս տաց նե լու նե րաշ խար-
հը, զար գա նա լու, ծա նո թա նա լու տվյալ 
երկ րի մշա կույ թին, պատ մու թյա նը, սո-
վո րու թյուն նե րին և նպաս տում երկր նե-
րի միջև բա րե կա մա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րի զար գաց մա նը: Ինչ խոսք, այս 
ամե նի հետ մեկ տեղ չպետք է մո ռա նալ 
նաև մայ րե նի լեզ վի դե րը, հատ կա պես 
ուսուց ման սկզբ նա կան շր ջա նում:

 Վե րո հի շյալ հոդ վա ծը մի այն մի փոք-
րիկ փորձ է՝ օտար լեզ վի մաս նա գե տին 
օգ նե լու ար դյու նա վե տո րեն կազ մա կեր-
պե լու դա սապ րո ցե սը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 26.07.2014
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РАЗ МЫШ ЛЕ НИЯ О РО ЛИ АНГ ЛИЙС КО ГО КАК ИНОСТ РАН НО ГО ЯЗЫ КА И 
НЕ КО ТО РЫХ МЕ ТО ДИ ЧЕС КИХ ВОП РО САХ ЕГО ПРЕ ПО ДА ВА НИ Я. 

РОЛЬ АР МЯНС КО ГО ЯЗЫ КА В ОБУ ЧЕ НИИ АНГ ЛИЙС КОМУ 
АС МИК АБ РА А МЯН

 На ци о наль ная Ака де мия На ук РА, 
Меж ду на род ный ха уч но об ра зо ва тель ный цент р, 

пред по да ва тель анг лийс ко го язы ка 

В стат ье предс тав ле ны при о ри тет ные ме то ды обу че ния анг лийс кому язы ку–от на чаль
но го до вер баль но го уров ня. При ня ты во вни ма ние как клас си чес ки е, так и сов ре мен ные ме
то ды обу че ни я. При ве де ны конк рет ные при ме ры с их анг лийс ки ми и ар мянс ки ми грам ма
ти чес ки ми па рал ле ля ми. Стат ья ос но ва на на мно го лет нем пе да го ги чес ком и ме то ди чес ком 
опы те ав то ра.

REFLECTIONS ON THE ROLE OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE AND 
SEVERAL ISSUES ON ITS TEACHING METHODS. THE ROLE OF 

THE ARMENIAN LANGUAGE IN TEACHING ENGLISH 
HASMIK ABRAHAMYAN
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The paper covers the priority teaching methods of English– from beginners to the verbal 
level. Both the classical and modern teaching methods of foreign languages are taken into account. 
Specific examples with their English and Armenian grammatical parallels are given. The paper is 
based on years of pedagogical and methodological experience of the author.
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As we get deeper into the information 
age, traditional ways of learning and 
knowledge acquisition are challenged with 
rapidly changing technologies. The growing 
entanglement of work and education 
imposes pressure on individuals and 
universities. Adult learners are increasingly 
looking for pervasive study opportunities.

Key words and expressions: education, 
distance learning, modern technologies.

Studying and learning anytime and 
anywhere is an idea that reaches back to 
the19th century, when Anna Eliot Ticknor 
founded the Society to Encourage Studies 
at Home to provide study opportunities for 
US women on the basis of correspondence 
instruction (Ticknor, 1891). Much later, 
distance education approaches evolved with 
the advent of radio and TV broadcasting and 
possibilities to record audio and video. But 
only after the early success of the British 
Open University a wave of foundations of 
distance teaching universities in Europe 
and other parts of the world during the 
1960s and 1970s provided real alternatives 
to traditional on–campus higher education. 
Their special mission is higher education 
off–campus serving particularly students 
who have part–time or full–time jobs, 
family obligations or other reasons that 
prevent them from studying on campus.

In Europe and elsewhere, developments 
in information and communications 
technology (ICT) throughout the last 
decade have substantially changed 
distance education environments (Krämer, 
1997).  The traditional correspondence– or 
TV–based style of distance teaching was 
enriched with (interactive) educational 

media(Krämer& Wegner, 1998), Web–based 
courses, Internet–enabled synchronous 
and asynchronous communication and 
collaboration (Qu&Nejdl, 2001),computer–
based tutoring systems (Rosi et al., 2000), 
Internet–based assignment and assessment 
systems, learning management systems, 
and other ICT–based services. Learning on 
the move with mobile devices stretches 
the concept of anywhere–anytime learning 
even further by use of the wireless Internet 
and other wireless communication facilities 
and supports the seamless continuation 
of interaction when the learner is away from 
the desktop PC  (Bull  et al, 2004; Keegan, 
2007). Virtual reality environments can 
supplement traditional laboratories with 
remote or simulated experimentation 
sessions (Duro et al., 2008) or provide a 
visual and interactive test bed for distant 
engineering students (Kötteret al., 1999). 

Distance education has provided handful 
of opportunities for working professionals, 
students and even housewives to achieve 
their dreams of pursuing higher education. 
Different people have different perceptions 
regarding distance education. Distance 
education was earlier perceived to be similar 
to correspondence education. But with their 
good experiences while pursuing higher 
education in distance education mode, 
students have now clearly understood the 
dividing line between distance education 
and correspondence learning. Distance 
education and its importance are clearly 
understood by people living in metropolitan 
cities. This can be gauged by the number 
of students pursuing distance education 
in metropolitan cities. But in small towns 
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and cities there is less awareness regarding 
distance education. So in small towns and 
cities efforts have to be made to make people 
believe that a distance education degree is 
at par with a regular degree. People in small 
towns and cities still consider a regular 
degree superior to distance education 
degree. Distance learning has provided an 
excellent platform to students for learning 
at their own convenience and at their own 
pace. In this rapidly changing system of 
learning, if we are working and need a good 
degree as well as specialized knowledge to 
enhance our career then Distance Education 
can be our cup of tea.

Distance education is also called distance 
learning, e–learning or online learning. 
Unlike conventional classroom learning, 
it is not bounded by space and time. In 
fact, teachers and students are commonly 
separated by space and time, although they 
may choose to interact synchronously or 
meet periodically over the length of the 
course. Distance learning also needs to use 
technology. In the early days of distance 
education, radio and television were 
the media used to conduct educational 
activities. Currently, the methods have 
extended to the internet, email, software, 
video, tapes, cameras, etc. In comparison, 
instructors and students may choose to use 
technology in a conventional classroom 
teaching but is optional. The progression of 
long distance learning from pen–pals, college 
correspondence courses, teleconferencing 
over speaker phones, teleconferencing 
via modem, transporting still pictures 
along with interactive audio, to the latest 
technology of two–way, full audio, full 
video communication has implications for 
public education.

Besides fostering common educational 
practices in conventional classrooms, 
distance education is portrayed as 
possessing more potential and thus more 
promise in promoting student interactions 
and enhancing learning outcomes by 

utilizing advanced computer technology. 
For example, Bruce et al. (2005) suggest 
the web has the ability to provide student 
interactions and multiple paths for learning.
Learners can have greater control over 
information access, individualized pacing 
and timing and with more support in the 
inquiry process. 

However, because of the limited 
opportunities for face–to–face interactions 
between an instructor and their students, 
distance education has brought many new 
challenges to the teaching and learning 
process. Wang and Newlin (2000) point out 
that little is known about the characteristics 
of students in distance education courses. 
As a result, effective curriculum design is 
hindered by the lack of understanding of 
the characteristics, attitudes, and needs of 
the students in these courses (Smith, 1997). 
At the same time, the faculty needs to 
develop skills in helping students adjust to 
the unique features of distance education. 
However, the lack of adequate training may 
prevent them from fully participating in 
the distance education practices (Galusha, 
1998), especially considering that they have 
to spend twice as much time in preparing 
and delivering an online course as compared 
to a traditional course (Willis, 1994). With all 
of the challenges facing distance education, 
studies show that distance learning students 
desire content and motivational support 
beyond course materials and are limited in 
their success without it (Williams, 2006).

Distance education is a mode of education 
that by and large occurs in a different 
location from teaching. It provides student 
with one more chance to gain college or 
university education. It can be helpful 
for those who suffer from constraints like 
limited time, distance or physical disability.

Distance mode of Education also helps 
to update the knowledge base of working 
professionals. So for the success of distance 
education, new techniques of course 
design, new techniques of instruction and 
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fast and latest methods of communication 
are used. It also requires excellent 
managerial and administrative planning. In 
this mode students are provided with study 
material. Even classes are organized almost 
on a regular basis although it is optional 
for students to attend these classes. The 
rapidly growing population is causing a 
scarcity of infrastructure, financial, and 
personnel resources. Distance education 
comes out as a solution to these constraints 
and helps a large number of students to 
fulfill their educational dreams. But among 
the various methods of education this mode 
has the best chance to control our national 
problem of illiteracy. Getting education 
through distance learning is economical 
as compared to regular education and less 
time consuming as well. Distance Education 
mode opens the way to make use of latest 
technology for education. Students can 
decide their place and time of learning in 
this mode of education. 

Besides student segment, distance 
learning is also gaining popularity among 
adults who are eager to upgrade themselves 
for better career opportunities. Distance 
learning provides an alternative method for 
people to improve their education without 
undergoing traditional classroom learning. 

There are both advantages and 
disadvantages to distance learning:

Advantages: 
•  Lots of flexibility.  With distance 

learning courses, students can 
complete their course work from just 
about anywhere, provided there’s a 
computer and internet connection. 
This allows students to work when 
and where it is more convenient for 
them without having to squeeze in 
scheduled classes to an already busy 
life. Students can usually also set their 
own pace of study. It is their decision 
as to when and where you study.

•  No commuting. Taking a course online 
can be one way to cut down on costly 

gas or public transportation. Since 
students can often work from home 
to complete their class assignments, 
both time and money are saved in 
cutting out the trips to and from class. 
Distance learning is also a solution for 
people who are keen to do a certain 
course but feel shy in joining a class. 
Hence, they choose to do distance 
learning courses because these courses 
do not require them to attend classes. 

•  Numerous choices for universities and 
colleges. Even if we live in a community 
with few or no colleges distance learning 
allows us to choose from a wide variety 
of schools to complete our education. 
One may find online universities that 
specialize in our particular field or 
one that can provide a great general 
education. Either way, our options for 
education will be greatly expanded. 
Some people take up distance learning 
courses because they live far away from 
the place of education and attending 
classes is inconvenient. For some, this 
problem arises because the program 
they want to study is not offered by a 
nearby college or university and they 
have to choose a college or university 
far away from their residence. Some 
people find attending classes difficult 
due to their family commitments. 
These people may have elders or kids 
at home to look after and are not able 
to attend classes. Distance learning is 
an excellent solution to their problem. 
Studying through distance learning can 
enable them to look after their family 
while they can continue with their 
study. 

•  Lowered costs.  Prices for  online 
courses are generally cheaper than their 
traditional (on–campus) counterparts 
and students won’t have to worry 
about commuting, moving or getting 
meal plans on campus, some additional 
benefits to learning from home.
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•  Learn while working.  As distance 
learning can usually be completed on 
our own schedule, it is much easier 
to complete distance learning courses 
while working than more traditional 
educational programs. Keeping our job 
gives us more income, experience and 
stability while completing our degree 
giving you less to worry about and 
more time to focus on our studies.

Disadvantages:
•  Lack of social interaction.  If the 

classroom environment is what we 
love most about learning we may want 
to take a step back and reconsider 
distance learning. We are likely to 
get some interaction on chat rooms, 
discussion boards and through email, 
but the experience will be quite 
different than traditional courses.

•  Format isn’t ideal for all learners. Not 
everyone is an ideal candidate for 
online learning. If a student knows 
he/she has problems with motivation 
and needs lots of individual attention 
from an instructor student may want 
to think long and hard before enrolling 
in an online learning program.

•  Some employers don’t accept online 
degrees. While a majority of employers 
will, there are some who still see a 
stigma attached to distance learning. 
Realize that your online degree may 
not be the ideal tool for some job fields 
or for future learning.

•  Not all courses required to complete 
the degree may be offered online. 

•  Requires adaptability to new 
technologies. If you’ve never been 
one to love working with technology 
you will probably get a lot less out of 
an online course. One shouldmake sure 
that students (as well as teachers) feel 
comfortable working with computers 
and with online programs before they 
sign up for a class.

Today with the development of modern 
technologies it is rare to find a language class 
that does not use some form of technology.  
In recent years, technology has been 
used to both assist and enhance language 
learning. Teachers at K–16 levels have 
incorporated various forms of technology 
to support their teaching, engage students 
in the learning process, provide authentic 
examples of the target culture, and connect 
their classrooms in the U.S. to classrooms in 
other countries where the target language 
is spoken.

Further, some technology tools enable 
teachers to differentiate instruction and 
adapt classroom activities and homework 
assignments, thus enhancing the language 
learning experience. Distance learning 
programs can enable language educators 
to expand language–learning opportunities 
to all students, regardless of where they 
live, the human and material resources 
available to them, or their language 
background and needs.  In sum, technology 
continues to grow in importance as a tool 
to assist teachers of foreign languages 
in facilitating and mediating language 
learning for their students.  Technology 
tools may be employed to make learning 
more efficient, for instance, using the Web 
to acquire reference materials. Students 
may use search engines, e–mail databases, 
spreadsheets, and word processing to find, 
analyze, and produce documents and other 
products to display learning in academic 
subject matters. Technology can also be 
used to deliver instructional opportunities 
that match the background and pace of 
the learners. Such uses typically involve 
integrated programs delivered in computer 
or multimedia mode, encouraging students 
to acquire specific knowledge and skills. 
Students also have the benefit of learning 
how to use classes of technology tools 
that they can apply to subsequent school 
or work requirements.As technology 
continues to evolve, it brings with it new 
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opportunities and challenges for educators 
and students. Technology is an important 
factor in distance education.

While technology can play an important 
role in supporting and enhancing 
language learning, the effectiveness of 
any technological tool depends on the 
knowledge and expertise of the qualified 
language teacher who manages and facilitates 
the language learning environment. As 
many teachers begin to use distance 
environments for the first time, they face 
unfamiliar tasks and responsibilities. There 
are three broad areas that will be unfamiliar 
to them. These are forms of communication 
and interaction in distance environments, 
the need for new kinds of awareness and 
skills, and the scale of processes in distance 
language teaching (adapted from Moore and 
Kearsley (1996)). In some cases, however, 
college and university administrators 
have permitted technology to drive the 
language curriculum and have even used 
it to replace certified language teachers. 
Language technology companies have 
made unsubstantiated claims about their 
products’ abilities to help students learn 
languages, thus confusing administrators 
into thinking that these technologies can 
be an effective cost–cutting measure. 
There is currently no definitive research to 
indicate that students will acquire a second 
language effectively through technology 
without interaction with and guidance from 
a qualified language teacher.

The role of teachers within language 
learning has been revised and reconstructed 
many times over the last two decades. 
Brumfit (1984 : 60) noted that the teacher՝s 
role was moving towards that of a facilitator 
and participant in the learner՝s learning 
and that ‘learning will be partly dependent 
on the teacher՝s ability to stop teaching 
and become simply one among a number 
of communicators in the classroom’. His 
emphasis on the communication skills of 
the teacher, and on the teachers as learner 

are two key features of the role of distance 
language teaching.

Our students use technology for almost 
everything they do in their daily lives. 
Every one of the students surveyed used a 
smart phone, and a computer or a laptop. 
Therefore, it could be assumed that these 
students would prefer online learning to 
conventional classroom instruction. The 
surveys revealed that our students use 
technology for communication with one 
another, and for entertainment. Most of 
our students, not yet fully engaged in the 
workforce or advanced careers do not 
use, or have limited experience using, 
technology for business. Therefore, they 
fail to recognize that this technology is also 
an instrument for learning and productivity, 
and vital for their future careers. Smart 
technology provides students with a 
vast amount of information. This huge 
amount of online information demands 
careful interpretation, critical evaluation, 
and independent effort while using the 
technology they claim to prefer. Online 
learning, and their future careers, will 
demand all of these skills. Therefore the 
online class, form a learning perspective, is 
essential in today’s learning environment.

There are two primary types of distance 
learning courses: synchronous courses and 
asynchronous courses:

What is Synchronous Distance Learning:
Synchronous distance learning occurs 

when the teacher and his pupils interact in 
different places but during the same time. In 
this regard, it resembles traditional classroom 
teaching methods despite the participants 
being located remotely. It requires a 
timetable to be organized. Web conferencing, 
videoconferencing, educational television, 
instructional television are examples of 
synchronous technology, as are direct–
broadcast satellite (DBS), internet radio, live 
streaming, telephone, and web–based VoIP. 
Online meeting software such as Adobe 
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Connect has helped to facilitate meetings 
in distance learning courses. Synchronous 
distance learning may include multimedia 
components such as group chats, web 
seminars, video conferencing, and phone 
call–ins.

Generally, synchronous learning works 
best for students who can schedule set 
days and times for their studies. It is often 
preferred by those who like structured 
courses heavy on student interaction.

What is Asynchronous Distance Learning:
Asynchronous distance learning occurs 

when the teacher and the pupils interact in 
different places and during different times. 
Students enrolled in asynchronous courses 
are able to complete their work whenever 
they please. Asynchronous distance learning 
often relies on technology such as message 
boards, email, pre–recorded video lectures, 
mp3s, and traditional mail correspondence.

Often, asynchronous distance learning 
is preferred by students with complicated 
schedules. It tends to work well for self–
motivated learners who do not need direct 
guidance to complete their assignments.

Distance learning is not for every 
student. Successful online learners are 
self–motivated, self–disciplined and willing 
to put forth the time and effort it takes 
to be successful. Learners who choose this 
form of learning must be open–minded 
and willing to share experiences, able to 
self–advocate and speak up when problems 
arise, able to use critical thinking skills to 
solve problems and able to think through 
responses before responding. Finally, to 
be successful, students must have basic 
familiarity with technology, a willingness 
to learn new technologies and consistent 
access to the internet.

Step  1
Success in a distance–learning course 

requires everyday involvement in the 
virtual classroom. Your interest in the class 

often depends upon how often you engage 
online. Become familiar with the tools of 
the electronic platform so that you’re ready 
to participate in discussions, take quizzes 
and upload assignments. Online discussion 
is a main way we’ll be evaluated, so one 
should think about the image your written 
words convey. For example, if one uses all 
capital letters, one may appear aggressive 
or unhappy. Check over messages before 
posting to ensure that our thoughts are 
complete and spelled correctly.

Step  2
Since we won’t be in a physical classroom, 

maintaining course participation requires 
self–discipline and time management. Make 
a schedule that includes time to study 
and be engaged in class. Treat our online 
class just as we would a class in person. 
Plan to spend nine to 12 hours a week 
studying and participating in a three–hour 
class. Schedule time to read the textbook 
or on–line materials. On online learning 
environment may seem less rigorous, but 
it can be just the opposite. For example, we 
may need to post discussion five to 10 times 
a week to satisfy online class participation 
requirements.

Step  3
Making a connection with an online 

instructor requires extra effort. Take the 
initiative to develop a relationship right 
away. Online instructors maintain office 
hours for student appointments. Email or 
pick up the phone when we have questions 
or if we want to share something of interest. 
This will set us apart from other students. 
Meet our instructor in person, if possible. 
Similarly, if one has technical issues with 
the virtual platform, let our instructor know 
or call the distance–education department 
to get help right away. If we lose online 
access, we are missing class.

Article submission date: 29.05.2014
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 ՆՈ ՐԱ ԳՈՒՅՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ՆԵ ՐԻ ՄԱՐ ՏԱՀ ՐԱ ՎԵՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՀԵ ՌԱ ՎԱՐ 
ՈՒՍՈՒՑՈՒ ՄԸ 

 ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՊԵՏ ՐՈՍՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, ռո մա նա գեր մա նա կան Ֆա կուլ տետ, 
ան գլե րեն լեզ վի և գրա կա նու թյան ամ բի ոն, 2–րդ կուր սի մա գիստ րոս

21–րդ դա րում՝ նո րա գույն տեխ նո լո գի անե րի դա րաշր ջա նում, ուսուց ման ավան դա կան 
ձևե րը աստի ճա նա բար զի ջում են իրենց տե ղը: Դրանք ավե լի լայն հնա րա վո րու թյուն են 
ստեղ ծում կազ մա կեր պե լու հե ռա վար ուսու ցում՝ ան կախ գտն վե լու վայ րից և ժա մա նա կից: 
Այս պի սով՝ հե ռա վար ուսու ցու մը բա զում նոր հնա րա վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում ուսա նող նե
րին ստա նա լու բարձ րա գույն կր թու թյուն աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա րան նե րում:

П РОБ ЛЕ МЫ СОВ РЕ МЕН НЫХ ТЕХ НО ЛО ГИЙ И ДИС ТАН ЦИ ОН НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ 
МАР ГА РИ ТА ПЕТ РО СЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, ро ма но–гер манс кий фа куль тет, 
ка фед ра анг лийс ко го язы ка и ли те ра ту ры, ма гистр II курса

В XXI ве ке, в эпо ху сов ре мен ных тех но ло гий, тра ди ци он ные ме то ды обу че ния пос те пен
но ус ту па ют свое мес то. Они да ют боль ше воз мож нос тей для ор га ни за ци и  дис тан ци он но го 
об ра зо ва ни я, неза ви си мо от мес та и вре ме ни. Дис тан ци он ное обу че ние да ет сту ден там воз
мож ност ь по лу чить выс шее об ра зо ва ние в луч ших уни вер си те тах ми ра. 
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Ար դի1 հայ գրա կան հե քի ա թը ժա մա-
նա կա կից հայ գրա կա նու թյան ինք նա-
տիպ ձևե րից է, որը, թերևս, գի տա կան 
ուսում նա սի րու թյան տե սա դաշ տից այ-
սօր դուրս է մնա ցել, սա կայն բա վա-
կան ուշագ րավ խն դիր է մեր օրե րում: 
Ընդ հան րա պես ժա մա նա կա կից հայ 
գրա կա նու թյու նը իր բո լոր ձևե րում՝ թե՛ 
չա փա ծո, թե՛ ար ձակ և թե՛ դրա մա տի-
կա կան, առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն 
է դրս ևո րում հե քի ա թի նկատ մամբ, որի 
պոե տիկ տար բեր ձևեր շատ հա ճախ 
կի րառ վում են գրա կան տեքս տե րում 
(ին չը, կար ծում ենք, նո րու թյուն չէ ժա-
մա նա կա կից գրա կա նու թյան հա մար, 
քա նի որ 60–70–ա կան նե րից սկ սած՝ այս 
մի տու մը խիստ ար դի ա կան է դառ նում՝ 
ինչ պես, օրի նակ, Ռու բեն Հով սե փյա նի 
գրա կա նու թյան պա րա գա յում): 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ հե քի աթ, հայ հե քի աթ, 
ժա մա նա կա կից հայ հե քի աթ, ժանր:

 Հե քի ա թագ րու թյան ժա մա նա կա-
կից մի տում նե րին ան դրա դառ նա լով, 
մաս նա վո րա պես քն նու թյան առ նե լով 
Էդ վարդ Մի լի տո նյա նի, Լևոն Խե չո յա-

1  Արդի ասելով՝ մենք նկատի ունենք հայ գրա կա
նու թյան հետանկախության շրջանը. շրջան, որը, 
կար ծում ենք, պարբերացման կարիք ունի, քանի որ 
հետ անկախության շրջանն արդեն երկու տաս նամ
յակի պատմություն ունի: 

նի, Երա զիկ Գրի գո րյա նի, Ար փի Ոս կա-
նյա նի, Ար մի նե Աբ րա հա մյա նի (Ար մի նե 
Ան դա), Էդո ւարդ Ավա գյա նի, Վա հագն 
Գրի գո րյա նի, Թադ ևոս Տո նո յա նի, 
Անուշ Վար դա նյա նի, Ղու կաս Սի րու-
նյա նի, Եր վանդ Պետ րո սյա նի, Սամ սոն 
Ստե փա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե-
րը՝ կա րե լի է առանձ նաց նել հետ ևյալ 
դրսևո րում նե րը.

ա) երբ բա նա հյու սա կան հե քի ա թի 
պոե տի կայի հեն քի վրա ստեղծ վում են 
նոր հե ղի նա կային հե քի աթ ներ (օր.՝ Վա-
հագն Գրի գո յա նի « Հե քի աթ նե րի գիր-
քը», Երա զիկ Գրի գո րյա նի հե ղի նա կած 
հե քի աթ նե րը, մաս նա վո րա պես « Ձերդ 
գե րա զան ցու թյուն վատ կա խարդ պա-
ռավ» գիր քը, Էդվարդ Մի լի տո նյա նի 
«Ար քա յա դուստր Թար սի նեն», « Շա քա-
րա վազ ար քա յազ նը» և այլն),

բ) ավան դա կան ժո ղովր դա կան հե-
քի աթ նե րի հե ղի նա կային մշա կում ներ 
(օր.՝ Լևոն Խե չո յա նի « Տան պա հա պան 
հրեշ տա կը» հե քի աթ նե րի ժո ղո վա ծուն),

գ) լ րիվ նոր հե քի ա թային–ֆան տաս-
տիկ աշ խարհ ստեղ ծե լու հե ղի նա կային 
մի տում. եր ևույթ, որին սո վո րա բար տա-
լիս են ֆենթ զի ժան րա կո չու մը (օր.՝ Ար-
մի նե Ան դայի «Ան կի մյու րի բնա կիչ նե րը» 
հե քի աթ–վե պը),

դ) ա վան դա կան բա նա հյու սա կան և 
գրա կան հե քի աթ նե րի վե րաի մաս տա-

ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ԱԼ ՎԱՐԴ ՍԵ ՄԻՐՋՅԱՆ–ԲԵՔ ՄԵԶՅԱՆ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի 

գրա կա նու թյան տե սու թյան և գրաքն նա դա տու թյան ամ բի ո նի ասիս տենտ, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՐ ԴԻ ՀԱՅ ԳՐԱ ԿԱՆ ՀԵ ՔԻ Ա ԹԻ ԺԱՆ ՐԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ Ը 
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վո րում կամ քայ քա յում (օր.՝ Ար փի Ոս-
կա նյա նի « Կար միր գլ խար կով գայ լը», 
Ար մեն Օհա նյա նի « Կի կո սի վե րա դար-
ձը» և այլն): Սրանք հարկ է ըն դու նել 
որո շա կի վե րա պա հու թյամբ, քա նի որ 
հե ղի նակ նե րը խու սա փում են գրա կան 
նմա նա տիպ գիտափորձերն ան վա նել 
հե քի աթ:

Գ րա կան հե քի ա թի վե րոն շյալ դրս-
ևո րում նե րը հան դես են գա լիս գրա կան 
զա նա զան ժան րե րի հա մադ րու թյամբ և 
բազ մա զա նու թյամբ՝ այս պես, օրի նակ, 
հե քի աթ–վեպ (Ա. Ան դա, «Ան կի մյու րի 
բնա կիչ նե րը»), հե քի աթ–վի պակ (Է դվ. 
Մի լի տո նյան, «Ար քա յա դուստր Թար սի-
նեն», Էդ. Ավա գյան, « Ման գաս չգտ նես 
վեր ջին թա գա վո րը»), հե քի աթ–պատմ-
վածք (Էդ. Ավա գյան, « Փոք րե րի մեծ աշ-
խար հը» ժո ղո վա ծո ւի որոշ հե քի աթ ներ, 
Էդվ. Մի լի տո նյան, « Շա քա րա վազ ար-
քա յազ նը» ժո ղո վա ծո ւում ընդ գրկ ված 
հե քի աթ նե րը), հե քի աթ–պոեմ (Ս.  Ստե-
փա նյան, « Ֆեր դի նանդ անու նով թռ-
չող վի շա պը»), չա փա ծո հե քի աթ (Երվ. 
Պետ րո սյան, « Հե քի աթ մո ծա կի և փղե րի 
մա սին», « Կաթ–կաթ հե քի աթ») և այլն: 
Նկա տի ունե նա լով հե քի ա թի և գրա-
կան ժան րե րի հա մադր ման բազ մա-
զա նու թյու նը ժա մա նա կա կից հե քի ա-
թագ րու թյան մեջ՝ հարկ է հաշ վի առ նել 
նաև այն, որ շատ հա ճախ մեր ժա մա-
նակ նե րում հենց բուն հե քի ա թի ժան րի 
նո րո վի ձևա կերպ ման և որո շա կի սահ-
ման նե րի ճշտ ման ան հրա ժեշ տու թյուն է 
զգաց վում՝ կապ ված նաև այն հան գա-
ման քի հետ, որ շատ հա ճախ ժան րը իր 
պատ մա կան տո պի կա նե րով հան դես չի 
գա լիս, այլ են թարկ վում է հե ղի նա կի 
քմա հա ճույ քին և կամ գրա կան տար բեր 
ժան րե րի հետ դրս ևո րում է ժան րային 
գրե թե բա ցար ձակ նույ նա կա նու թյուն, 
սա կայն, չգի տես ին չու, մի դեպ քում 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մար վում է հե-
քի աթ, մյուս դեպ քում՝ ոչ: Ընդ հան րա-
պես, եր ևույ թը դի տար կե լի է ոչ մի այն 
հայ գրա կա նու թյան մեջ, այլև հայ գրա-
կա նու թյան սահ ման նե րից դուրս: Սո վո-

րա բար աս վում է, որ ինչ պես գրա կան–
գե ղար վես տա կան յու րա քան չյուր ժանր, 
այն պես էլ գրա կան հե քի ա թը են թարկ-
վում է ժա մա նա կի գրա կան և ար տագ-
րա կան եր ևույթ նե րի ազ դե ցու թյա նը, և 
ժան րի հետ կապ ված այս քաո տիկ դրս-
ևո րում նե րը կա րե լի է կա պակ ցել նաև 
ինչ պես ժան րի զար գաց ման ներ քին 
տրա մա բա նու թյա նը (ժան րը սկ սե ցին 
հե ղի նա կային տե սան կյու նից «ձ ևա խե-
ղել» դեռևս Լո ւիզ Քե րո լը, Ալան Միլ նը, 
Աստ րիդ Լինդգ րե նը), այն պես էլ ընդ-
հան րա պես աշ խար հի գե ղա գի տա կան 
պատ կե րի մե րօ րյա վի ճա կին, քա նի որ, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես 20–րդ դա-
րը, այն պես էլ 21–ր դը դեռևս շա րու նա-
կում են մնալ աշ խար հի գե ղա գի տա կան 
պատ կե րի ոչ դա սա կան, այն է՝ քաո տիկ 
փու լում, ին չն իր ազ դե ցու թյունն է թող-
նում գրա կան ձևե րի վրա, և հետ ևա-
բար գրա կան հե քի աթն էլ՝ որ պես գրա-
կան ժանր, շա րու նա կում է են թարկ վել 
«ձ ևա խե ղում նե րի» օրի նա չա փու թյա նը: 

Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ հե քի-
ա թը, մաս նա վո րա պես բա նա հյու սա կան 
հե քի ա թը ամե նաընդ հա նուր առու մով 
սահ ման վում է որ պես բա նա վոր ստեղ-
ծա գոր ծու թյան ժան րե րից մե կը, որի մեջ 
մար դիկ կամ դեպ քե րը պատ կեր վում 
են չա փա զանց ված կամ այ լա բա նո րեն, 
հա ճախ էլ հրա շա պա տում գծե րով: Սա, 
իհար կե, ժան րի ամե նաընդ հա նուր և 
մա կե րե սային ըն թեր ցումն է, սա կայն 
երեք չա փո րո շիչ ներ կան, որոնք բո լոր 
պա րա գա նե րում բնու թագ րում են ժան-
րը՝ չա փա զան ցու թյուն, այ լա բա նու թյուն, 
հրա շա պա տում: Սա կայն 20–րդ դա րում 
ընդ հա նրա պես գրա կան տեքս տը հակ-
ված է նման հատ կանիշ նե րի, ինչ պես, 
օրի նակ, Կաֆ կայի ար ձա կը կամ Օլ բի ի 
«Ա նաս նա ֆեր ման», բայց այս տեքս տե-
րը մենք չենք ըն թեր ցում որ պես հե քի աթ, 
չնա յած դրանք, եթե հե ղի նա կի կող մից 
ան վան վե ին այդ պի սին, մենք կըն կա լե-
ինք այդ պես: Հետ ևա բար կար ծում ենք՝ 
ինչ պես հա մաշ խար հային, այն պես էլ 
հայ գրա կա նու թյան մեջ ժան րի սահ ման-
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ման վե րա նայ ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
կա թերևս, քա նի որ նո րից ենք կրկ նում, 
շատ դեպ քե րում ժան րի վկա յա կո չու մը 
կար ծեք թե բխում է հե ղի նա կի ցան կու-
թյու նից, ին չը եր բեմն ան տրա մա բա նա-
կան է թվում: Օրի նակ, ան դրա դառ նա լով 
հայ գրա կա նու թյա նը՝ մաս նա վո րա պես 
Էդ վարդ Մի լի տո նյա նի հե քի ա թագ րու-
թյա նը՝ ակն հայտ է դառ նում, որ ժան րի 
ան վա նա կո չու մը շատ հա ճախ կա մա յա-
կան սկզ բուն քով է ար վում: Այս պես՝ հե-
ղի նա կի եր կու ժո ղո վա ծու նե րը՝ «Ար քա-
յա դուստր Թար սի նեն» և « Շա քա րա վազ 
ար քա յազն», բնու թագր վում են որ պես 
հե քի աթ–վի պակ ներ, պատմ վածք ներ, 
պի ես ներ, որոնց հաս ցե ա տե րերը գրա-
կա նու թյան մեջ հրաշք ներ, խի զա խու-
թյուն, բա րու թյուն փնտ րող մա նուկ ներն 
են ու պա տա նի նե րը: Սա կայն ժո ղո վա-
ծու նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում 
սահ մա նը հե քի ա թի և պատմ ված քի, հե-
քի աթ–վի պա կի և վի պա կի միջև հս տակ 
չէ, և այս ան հս տա կու թյու նը բնո րոշ է 
ընդ հան րա պես հե ղի նա կի ման կա կան 
գրա կա նու թյա նը: Հե ղի նակն իր գրե թե 
բո լոր (չա սե լու հա մար բո լոր) ման կա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում՝ թե՛ 
«Ար քա յա դուստր Թար սի նե»–ո ւմ, թե՛ 
« Շա քա րա վազ ար քա յազն» գր քում, թե՛ 
« Վա հագն վի շա պա քաղ»–ո ւմ, թե՛ «Հ նա-
րա միտ բա դի ճամ փոր դու թյուն»–ո ւմ, 
թե՛ Չի պո կրի այի մա սին պա տում նե-
րում, թե՛ «Ե րա զան քի աս պե տի ճա նա-
պար հոր դու թյու նը» գրքում, կի րա ռում 
է գրե թե նույ նա տիպ գե ղար վես տա կան 
հնարք ներ, ճա նա պար հոր դու թյուն ներ, 
երա զային՝ ոչ իրա կան տա րածք ներ, 
մի ֆա կան են թա տեքս տեր, խա ղային 
տար րեր, սա կայն մի դեպ քում ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րի մի մա սը հա մար վում 
է հե քի աթ ներ, մյուս մա սը՝ ոչ: Նույ նիսկ 
միև նույն պա տու մը, օր.՝ «Եղ ջե րուն», 
մի գր քում նշ վում է որ պես հե քի աթ 
(« Շա քա րա վազ ար քա յազ նը»), մեկ այլ 
գր քում՝ որ պես պատմ վածք («Ար քա-
յա դուստր Թար սի նեն»): Այն պի սի տպա-
վո րու թյուն է ստեղծ վում, որ հե ղի նա կի 

մոտ ժան րա կո չու մը խիստ պայ մա նա-
կան դրս ևո րում ունի: 

Էդվ. Մի լի տո նյա նի հե քի ա թագ րու-
թյան մյուս առանձ նա հատ կու թյու նը 
ընգծ ված խա ղային բնույթն է՝ ավան-
դա կա նի և նո րի, ընդ հա նու րի և խիստ 
ան ձնա կա նի շեր տե րով: Հնարք, որի 
մի ջո ցով աս տի ճա նա բար գծագր վում է 
ժա մա նա կա կից հե քի ա թագ րու թյան մի 
առանձ նա հատ կու թյուն՝ ժան րա քայ քա-
յու մը: Կա րե լի է կար ծել, որ ժան րի ոչ 
այն քան տրա մա բա նա կան ներզ գա ցո-
ղու թյու նը մի գու ցե բխում է հե ղի նա կի 
կող մից ժան րի քայ քայ ման նա խա սի րու-
թյուն նե րից, եթե այո՛, ապա այդ խնդի-
րը հետ ևո ղա կան լու ծում չի ստա նում 
ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա կար գում: Կա-
րող ենք, իհար կե, փոր ձել դա սա կար գել 
Մի լի տո նյա նի հե ղի նա կած հե քի աթ-
նե րն ըստ բո վան դա կային–ժան րային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ինչ պես, 
օրի նակ, կեն դա նա կան հե քի աթ ներ՝ 
«Ըն ձուղտն ու տղան», « Տան ձա կերն ու 
ար ջա տա րը», առա կա տիպ հե քի աթ ներ՝ 
«Ա գահն ու ամե նա կա րո ղը», հրա շա լի–
կեր պա րա նա փո խու թյուն հե քի աթ՝ «Ոս-
կին», «Աղ ջիկն ու թի թեռ նե րը» և այլն, 
սա կայն, ինչ պես աս վեց վե րը, ժան րի 
տրա մա բա նու թյու նը հե ղի նա կի մոտ 
հս տակ չէ: Ժան րի վկա յա կոչ ման պայ-
մա նա կան մո տե ցում է նկատ վում նաև 
Էդո ւարդ Ավա գյա նի հե քի ա թագ րու թյան 
մեջ, մաս նա վո րա պես « Փոք րե րի մեծ աշ-
խար հը» ժո ղո վա ծո ւում, որը եր կու մա-
սից է բաղ կա ցած՝ « Կա նաչ արա հետ-
ներ»՝ պատմ վածք ներ ամե նա փոք րե րի 
հա մար, և «Ան տա ռային ձայ ներ»՝ ժա-
մա նա կա կից հե քի աթ ներ և պա տում ներ 
ավե լի մե ծե րի հա մար, որ հաս կա նան 
կյան քի բա րին և չա րը ու ավե լի խե լոք 
դառ նան: Սա կայն այս պա րա գա յում ևս 
ժո ղո վա ծո ւի հատ կա պես երկ րորդ մա-
սում նկատ վում է ան հս տա կու թյուն, քա-
նի որ սահ մա նը հե քի ա թի և պա տու մի 
միջև չի գծ վում, և թե ին չից ել նե լով է 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի մա սը հա-
մար վում հե քի աթ, մյուս մա սը՝ պա տում, 
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և թե պա տում ասե լով կոնկ րետ նման 
պա րա գա յում՝ ինչ նկա տի ունի հե ղի նա-
կը, մնում է կա մա յա կան: Որ պես ժան րի 
յու րա հա տուկ դրս ևո րում՝ հարկ է ան-
դրա դառ նալ նաև Էդո ւարդ Ավա գյա նի 
« Ման գաս չգտ նես վեր ջին թա գա վո-
րը» հեքիաթ–վի պա կին, որում հատ կա-
պես ընդ գծ ված է ժան րի այ լա բա նա կան 
կող մը, քա նի որ հե քի ա թային մի ֆա-
կան այ լա բա նու թյան տակ հե ղի նա կը 
փոր ձում է թաքց նել ժա մա նա կա կից 
իրա կա նու թյան՝ հատ կա պես քա ղա քա-
կան կող մը և մաս նա վո րա պես իշ խող 
վեր նա խա վի և հա սա րակ ժո ղովր դի 
բա խու մը: « Ման գաս չգտ նես վեր ջին 
թա գա վո րը» հե քի աթ–վի պա կում պատ-
կեր վում են բռ նա պետ ար քայի և նրա է՛լ 
առա վել այ լան դակ դս տեր՝ Չեմ–Չու մի 
հե քի ա թային–այ լա բա նա կան կեր պար-
նե րը: Մյուս կող մից հե ղի նա կը ստեղ-
ծում է ժո ղովր դա կան–հե րո սա կան 
առաս պե լա կան ծա գում ունե ցող կեր-
պար ներ, ինչ պես Հագն վան (Վա հագն), 
Նու րի–Նու րին (պտ ղա բե րու թյան և հո ղի 
աստ վա ծու հին), որոնք պայ քա րում են 
թա գա վո րի և առաս պե լա կան Վազդ–
Ար տայի (Ար տա վազ դի) դեմ: Ըստ էու-
թյան՝ թե՛ Մի լի տո նյա նի, թե՛ Ավա գյա նի 
պա րա գա յում նկատ վում է ժան րի ներ-
քին քայ քայ ման մի տում, ին չը այս հե ղի-
նա կի մոտ նույն պես դրս ևոր վում է եր-
գի ծա կան ձևե րի կի րա ռու թյան մի ջո ցով: 
Այս պես՝ առաս պե լա կան–մի ֆո լո գե միկ 
շեր տե րին զու գա հեռ հե քի աթ նե րում 
ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է ժա մա նա-
կա կից տար րը, օրի նակ՝ Նու րի–Նու րի ի՝ 
երաշ տա հար դաշ տե րին կե նա րար ան-
ձրև բե րե լու ծի սա կան արա րո ղու թյա նը 
զու գա հեռ պատ կեր վում է, թե ինչ պես 
է Չեմ–Չու մը, մո տո ցիկ լի վրա նս տած, 
դե պի աջ ու ձախ սլա նում, Վազդ–Ար-
տայի աշ խար հա կոր ծան հայտ նու թյան 
եր կյուղն ապ րող հե րոս նե րը, գա լիֆե 
և ջին սեր հա գած, խմում են « Քինձ-
մա րաու լի» և այլն: Ժան րի քայ քայ ման 
տե սան կյու նից չենք կա րող չանդ րա-
դառ նալ Ար փի Ոս կա նյա նի և Ար մեն 

Օհա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին, 
որոնք ժան րի բա ցա հայտ քայ քա յումն 
են հան դի սա նում ժա մա նա կա կից հայ 
հե քի ա թագ րու թյան մեջ, ին չը դառ նում 
է դրա հիմ նա կան մի տում նե րից մե կը: 
Սա կայն այս տեղ մի բայց կա. վե րոն շյալ 
հե ղի նակ նե րը իրենց ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րը չեն ան վա նում հե քի աթ, դեռ 
ավե լին, Օհա նյա նը իր ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րին տա լիս է « պատմ վածք ներ» 
ժան րային բնո րո շու մը, իսկ Ար փին կար-
ծես առանձ նա պես չի կար ևո րում ժան րի 
խն դի րը: « Կի կո սի վե րա դար ձը» պատմ-
ված քում պատ մո ղը հենց ին քը՝ Կի կոսն 
է, ով հա մոզ ված է, որ «իր ժո ղովր դի 
հե տա գա հա ջո ղու թյու նը Թու մա նյա-
նի հե քի աթ նե րը վե րապ րե լուց է կախ-
ված»1: Նրա հաս կա նա լով՝ հայ կա կան 
ժա մա նա կը քա րա ցել է երեք հզոր հե-
քի ա թի մեջ. « Ձա խորդ փա նո սը» հայի 
ան ցյալն է, հայի բախ տը, որ չի բե րել, 
« Քաջ Նա զա րը»՝ ներ կան, հայոց երազն 
ու երա զան քը, իսկ « Կի կո սի մա հը»՝ 
վախն ապա գայի հան դեպ», և հե ղի-
նակն ուզում է հաղ թա հա րել Կի կո սի 
մահ վան պատ մու թյու նը՝ վե րապ րե լով 
սույն հե քի ա թը: 

Որ պես ժան րի յու րա տե սակ քայ քայ-
ման, ինչ պես նաև ամ բող ջո վին նոր տի-
պի հե քի ա թի կա ռուց ման բա վա կա նին 
ուշագ րավ օրի նակ է Ար մի նե Ան դայի 
հե քի ա թագ րու թյու նը, որի «Ան կի մյու րի 
բնա կիչ նե րը» հե քի աթ–վե պը ժա մա նա-
կա կից գրա կան հե քի ա թի այն տի պին է 
պատ կա նում, որը Ար ևմուտ քում ըն դուն-
ված է ան վա նել ֆենթ զի: Հե քի աթ–վե-
պը աչ քի է ընկ նում գա ղա փա րա կան, 
պատ կե րային անա վարտ վա ծու թյամբ, 
ինչ պես նաև բա ցա կա յում է մի աս նա-
կան սյու ժե ի տրա մա բա նա կան զար-
գաց ման ըն թաց քը. մի հատ կա նիշ, որը 
ժան րի դա սա կան ըն կալ ման հիմ նա կան 
բնո րո շիչ նե րից մեկն է: Դրա փո խա րեն 
հո րին ված քը դառ նում է գե ղար վես տա-

1  Ա. Օհանյան, Կիկոսի վերադարձը, Եր., Անտարես, 
2013 թ, էջ 42:
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կան տեքս տի հիմ նա կան նպա տա կը՝ 
շատ հա ճախ ան տրա մա բա նա կան, շատ 
հա ճախ ան կա պա կից: Այն աշ խար հը, որ 
ստեղ ծում է Ան դան իր Ան կի մյու րով և 
նրա բնա կիչ նե րով, հս կա, ան սահ ման 
մի տա րա ծու թյուն է, որ տեղ չկա ծնունդ, 
և չկա մահ, բայց կա կյան քի հա վեր ժա-
կան նո րո գում: Կեն դա նի կյան քը ձգ վում 
և հա վերժ նո րոգ վում է ժա մա նա կային 
որ ևէ ընդ գր կու մից դուրս: Իսկ հե քի ա-
թը այն մա սին է, թե Ան կի մյու րի ամե-
նա գե ղե ցիկ և ամե նաեր կար թար թիչ ներ 
ունե ցող աղ ջի կը՝ Մյու սե թը, ինչ պես է 
նա յում ձյա նը: 

Ժան րի ավան դա կան դրս ևոր ման 
տե սան կյու նից ժա մա նա կա կից հե քի-
ա թագ րու թյան մեջ բա վա կա նին ուշա-
գրավ են Վա հագն Գրի գո րյա նի հե քի-
աթ նե րը՝ « Հե քի աթ նե րի գիրք»–ը, որը 
բաղ կա ցած է երեք գր քե րից ՝ « Հե քի աթ-
նե րի ան տառ», « Հե քի աթ նե րի քա ղաք» 
« Հե քի աթ նե րի հո վիտ», որոնք ժան րային 
տե սա կե տից բխում են ժան րի ներ քին և 
ար տա քին սե ման տի կայից՝ վաղն ջա-
կան ժա մա նա կի պատ կե րում, ժա մա-
նա կի առաս պե լա կան–ցիկ լիկ բնույթ, 
տա րա ծա կան անո րոշ–ո րո շա կի ու թյուն՝ 
ան տառ, քա ղաք, հո վիտ, առաս պե լա-
կա նի և իրա կա նի հա մադ րու թյամբ կա-
ռուց ված հե քի ա թային հե րոս ներ, և որ 
ամե նաբ նո րոշն է ժան րին՝ մի ֆա կա նի, 
առաս պե լա կան այ լա բա նա կա նի և կա-
խար դա կա նի հա մադ րու թյամբ քայլ առ 
քայլ հե ղի նա կը ան ջա տում է կոս մո սը 
քաո սից՝ հաս տա տե լով տի ե զե րա կան 
ներ դաշ նա կու թյու նը և կարգ ու կա նո նը: 
Ըստ էու թյան՝ սրանք մի ֆա կան կոս մո-
գե նե զի վրա հիմն ված հե քի աթ ներ են, 
որոնք չնա յած յու րա քան չյու րը առան ձին 
հե քի աթ է իրե նից ներ կա յաց նում, սա-
կայն կոմ պո զի ցի ոն առու մով ներ քուստ 
կապ ված են և նր բո րեն բխում են մե կը 
մյու սից այն պես, որ ստեղ ծում են մի աս-
նա կան մի հյուս վածք՝ հե քի աթ–վե պի 
ժան րային ձև: Վի պա կան մասն ապա-
հո վում է հե քի աթ նե րի այս գր քի մյուս 
շեր տը՝ հե ղի նա կի ներ կա յու թյու նը հե-

քի աթ նե րում թե՛ որ պես հե քի ա թա սաց, 
թե՛ որ պես եր կի հե րոս, քա նի որ գր քի 
մի ներ քին շեր տում յու րա քան չյուր գր քի 
նա խա բա նում տվյալ հե քի աթ նե րի նա-
խա պատ մու թյու նը հյու սե լիս հյուս վում 
է նաև հե ղի նակ – հե րո սի ներ քին ող-
բեր գու թյունն ու դրա ման. հե րոս, որը 
այդ ըն թաց քում ճա շա կում է երե խայի 
հետ լի նե լու և աշ խար հը երե խայի աչ քե-
րով վե րաի մաս տա վո րե լու բերկ րան քը, 
ապա երե խայից բա ժան վե լու և բա ժան-
ման ցա վը ապ րո ղի որ բեր գու թյու նը և ի 
վեր ջո երե խային ժա մա նա կա վո րա պես 
վե րագտ նո ղի շու տա փույթ շտա պո ղա-
կա նու թյու նը յու րա քան չյուր վայր կյա նը 
արժ ևո րե լու և հա վեր ժի մա սին քն նե լու 
փի լի սո փա յա կան մղու մով: Եվ կյան քի 
յու րա քան չյուր փու լի հո գե վի ճա կը որո-
շա կի ո րեն ազ դում է յու րա քան չյուր գր քի 
գու նապ նա կի վրա:

 Ժան րային առու մով ինք նա տիպ և 
ընդ հան րա պես թերևս ժա մա նա կա կից 
հայ հե քի ա թագ րու թյան մեջ բա ցա ռիկ է 
Լևոն Խե չո յա նի « Տան պա հա պան հրեշ-
տա կը» հե քի աթ նե րի ժո ղո վա ծուն, որ, 
ինչ պես հե ղի նակն ինքն է նշում. « Մեծ 
Հայ քի Այ րա րատ նա հան գի Սուր մա-
լուի գա վա ռի հե քի աթ նե րի մի փունջ 
է»1, որոնք իրենց տեքս տային հա մա-
բա նու թյուն ներն ունեն ժո ղովր դա կան 
հե քիաթ նե րում, և, ըստ էու թյան, սրանք 
ժո ղովր դա կան հե քի ա թի հե ղի նա կային 
մշա կում ներ են. մի բան, որ հազ վա դեպ 
է հան դի պում ժա մա նա կա կից հե ղի-
նա կային հե քի ա թագ րու թյան մեջ: Այս 
ավան դը բա վա կա նին թույլ է զար գա-
ցած մեր օրե րում, քա նի որ հիմ նա կա-
նում, ինչ պես տե սանք վե րը, ժա մա-
նա կա կից հե քի ա թագ րու թյու նը կա՛մ 
զար գա նում է հե ղի նա կային հե քի աթ-
նե րի ստեղծ ման, կա՛մ հե քի ա թի քայ-
քայ ման մի տում նե րով: Իսկ Խե չո յա նի 
պա րա գա յում մենք ունենք մշակ ման 
սկզ բունք, այս տեղ կար ևոր է դառ նում 

1  Լ. Խեչոյան, Տան պահապան հրեշտակը, Եր., Անա
հիտ, 2002 թ., էջ 3:
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խե չո յա նա կան մո տե ցու մը հե քի ա թին՝ 
ժան րային դա սա կարգ ման առու մով։ 
Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է մեջ բե րել 
հե ղի նա կի խոս քը. « Հայ ժո ղովր դա-
կան հե քի աթ նե րը բա ժան վում են երեք՝ 
հրա շա պա տում (կա խար դա կան), իրա-
պա տում (կեն ցա ղային) և էզո տե րիկ, 
մե տա ֆի զի կա կան խմ բե րի»1: Եվ հե ղի-
նակն ինքն իր հե քի աթ նե րը դա սում է 
եր րորդ՝ էզո տե րիկ, մե տա ֆի զի կա կան 
խմ բի մեջ: Տե սա կան միտքն, ըստ էու-
թյան, կի րա ռում է հե քի աթ նե րի դա սա-
կարգ ման առա ջին եր կու սկզ բունք ներն 
ամե նա լայն առու մով, այ նինչ «է զո տե րիկ 
կամ մե տա ֆի զի կա կան խմ բի հե քի աթ-
ներ» դա սա կար գու մը գո նե մեզ հա մար 
նո րու թյուն է: Ընդ հան րա պես էզո տե-
րիզ մը և մե տա ֆի զի կան մեկ նա բան վում 
են նաև որ պես գաղտ նա գի տու թյուն, 
որոնք, ըստ էու թյան, իրա կա նու թյան 
գի տա կան, հոգ ևոր, փի լի սո փա յա կան 
ճա նաչ ման այ լընտ րան քային ձևե րից 
են: Էզո տե րիզ մի և մե տա ֆի զի կայի 
հիմ նա կան նպա տակն է հնա րա վո րինս 
խո րու թյամբ հաս նել իրե րի և եր ևույթ-
նե րի հս տակ ու անա ղարտ ըն կալ մա նը: 
Եվ իրա կա նում խե չո յա նա կան հե քի ա թի 
մշակ ման սկզ բուն քը բխում է հենց էզո-
տե րի ա կան խո րա թա փանց ներք նա տե-
սու թյան սկզ բուն քից: Այս հե քի աթ նե րը 
միտ ված են ներ քին տա րածք նե րի բա-

ցա հայտ մա նը՝ հե քի ա թի ար տա քին ձևի 
պահ պան ման սկզ բուն քով: Ժան րային 
կա ռուց ված քային առու մով սրանք հրա-
շա պա տում և իրա պա տում հե քի աթ նե րի 
ժան րային սին թե զի հի ման վրա կա ռուց-
ված հե քի աթ ներ են, և այդ է պատ ճա-
ռը, որ իրա կա նու թյու նը, որ ստեղ ծում 
է հե ղի նա կը իր հե քի աթ նե րում, ոչ մի-
ան շա նակ իրա կան է, ոչ մի ան շա նակ 
կա խար դա կան. իրա կա նի և կա խար-
դա կա նի սահ մա նա զանց այդ վի ճա-
կը ստեղ ծում է մի նոր իրա կա նու թյուն, 
որ տեղ իրա կա նը նույն քան գերբ նա կան 
է, որ քան գերբ նա կա նը՝ իրա կան: Ներ-
քին խո րա տե սու թյուն, փի լի սո փա յա կան 
իմաստ նու թյուն՝ սրանք են խե չո յա նա-
կան էզո տե րիկ հե քի աթ նե րի հիմ նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ար դի հայ հե ղի նա կային հե քի ա թը, 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, ժան րային առու-
մով տա րաբ նույթ, պա րա կա նոն և ինք-
նա տիպ դրս ևո րում ներ ունի, որը հիմ նա-
կա նում մի քա նի մի տում են ուղեն շում՝ 
բանա հյու սա կան–գ րա կան–ա վան դա-
կան հե քի ա թի քայ քա յում, ավան դա-
կան–հե քի ա թի տո պի կա նե րի հիմ քի վրա 
գրա կան հեղի նա կային հե քի ա թի ստեղ-
ծում և նաև բա նա հյու սա կան–ժո ղովր-
դա կան հե քի ա թի մշա կում: 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 25.06.2014
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ЖАН РО ВЫЕ РАЗ НО ОБ РА ЗИЯ СОВ РЕ МЕН НОЙ АР МЯНС КОЙ 
ЛИ ТЕ РА ТУР НОЙ СКАЗ КИ 

АЛ ВАРД СЕ МИРД ЖЯН–БЕК МЕ ЗЯН 
Е ре ванс кий Го су дарст вен ный Уни вер си тет, фи ло ло ги чес ки фа куль тет, 

ас сис тент ка фед ры те о рии ли те ра ту ры и кри ти ки, 
кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук

В стат ье расс мат ри ва ют ся жан ро вые про яв ле ния сов ре мен ной ар мянс кой ли те ра тур ной 
сказ ки. Вы де ля ют ся та кие за ко но мер нос ти, как ав торс кие сказ ки, соз дан ные на ос но ве ми фо
ло ги чес ких и фольк лор ных ска зок, де конст рук ция тра ди ци он ных ска зок, а так же соз да ние 
та ких ска зок, ко то рые име ют жан ро вое наз ва ние фэн те зи.

GENRE PARTICULARITIES OF THE CONTEMPORARY ARMENIAN
LITERARY FAIRY–TALE

ALVARD SEMIRJYAN–BEKMEZYAN
Yerevan State University assistant at the Chair of Theory of Literature 

and Literary Criticism, 
Candidate of Philological Sciences

In the article the particularities of the genre in the contemporary Armenian literary fairy–tale 
are being examined. The following patterns are being classified: Literary tales based on the folk–
tales, deconstruction of traditional fairy–tales, as well as the creation of the new type of the tale 
called fantasy.
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 Հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ-
տու թյուն նե րը ինք նա բե րա կան խոս քի 
փաս տեր են, որոնք կրում են հու զա-
կա նու թյան և գնա հա տո ղա կան վե րա-
բեր մուն քի տար բեր բա ղադ րա չա փեր: 
Դրանց կար գային ան հա մա սե ռու թյու նը 
հան գեց րել է լեզ վա բա նու թյան պատ-
մու թյան մեջ այս ար տա հայ տու թյուն-
նե րի դա սա կարգ ման խնդ րին, դրանք 
դի տե լով որ պես մար դու հո գե կա նի՝ 
զգաց մունք նե րի, կամ քի և մտ քի խոս-
քային եր ևույթ ներ: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ մի ջար կու թյուն, ձայ նար-
կու թյուն, եղա նա կա վո րող ներ, հու զագ-
նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն ներ, 
խո սույ թային, լեզ վաո ճա կան, բա ղադ-
րիչ, չա փա զան ցու թյուն ներ, փո խա բե-
րու թյուն ներ:

 Ճա նա չո ղա կան հո գե բա նու թյան և 
հա ղոր դակց ման տե սու թյան շր ջա նակ-
նե րում գնա հա տու մը բա ցատր վում է 
որ պես շր ջա պա տող աշ խար հից ստաց-
վող տե ղե կատ վու թյան ընտ րու թյան 
մե խա նիզմ: Շր ջա պա տող մի ջա վայ-
րից ին ֆոր մա ցի այի ըն կա լու մը մար դու 
կող մից կա տար վում է ընտ րո վի: Որոշ 
եր ևույթ նե րի ըն կալ մա նը հա ջոր դում է 
հու զա կան վե րա բեր մուն քի ան մի ջա կան 
ար տա հայ տու թյու նը: Լեզ վում ի հայտ 
են գա լիս հու զա կան ըն կա լում ներն ար-
տա հայ տող մի ա վոր ներ, որոնք կա րող 
են լի նել բնա ձայ նա կան բա ցա կան չու-
թյուն ներ, բա ռեր կամ այդ եր կու սի մի-
աս նու թյու նը: Բնա կա նա բար, մար դը 

դրանք գնա հա տում և կար գա վո րում է 
իրեն հար մար ձևով, դրան ցից որոշ նե-
րը տա րա ծում են ստա նում և ձեռք են 
բե րում կա յուն կի րա ռու թյուն: 

Դա րեր շա րու նակ այս լեզ վա խոս-
քային մի ա վոր նե րը քե րա կան նե րի 
դա սա կար գում նե րում տար բեր տեղ և 
անուն ներ են ունե ցել. լեզ վա բան նե-
րը դրանք ան վա նել են մեկ՝ մի ջար-
կու թյուն, մեկ՝ ձայ նար կու թյուն, մեկ՝ 
եղա նա կա վո րող ներ: Քա նի որ հայ կա-
կան քե րա կա նու թյան մեջ այս ար տա-
հայ տու թյուն նե րը դի տարկ վում են ոչ 
որ պես խոս քի մի ա վոր ներ, այլ որ պես 
առան ձին բա ռային մի ա վոր ներ, մենք 
այս տեղ դրանք կան վա նենք հու զագ-
նա հա տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն ներ 
(այ սու հետ՝ ՀԳԱ)՝ կար ևո րե լով դրանց 
իմաս տային և կա ռուց ված քային ան հա-
մա սե ռու թյու նը մի կող մից, և գոր ծա ռա-
կան ամ բող ջա կա նու թյու նը՝ մյուս: 

Ի րենց միտքը և վե րա բեր մունքը ար-
տա հայ տե լու մի ջան կյալ գոր ծա ռույ թի 
շնոր հիվ ՀԳԱ մար դու լեզ վա կան և ոչ 
լեզ վա կան նշա նային գոր ծու նե ու թյան 
դաշ տում սահ մա նային տեղ են զբա-
ղեց նում: Դ. Քրիս թա լը1 ևս դրանց գո յու-
թյու նը խոս քում բա ցատ րում է հու զա կան 
կամ կա մային վի ճակն ար տա հայ տե լու 
ան հրա ժեշ տու թյամբ: Դրանք միշտ խոս-
քում հան դես են գա լիս որ պես շա րույ-
թային ամ բող ջա կա նու թյուն, գրա վոր 
խոս քում ան ջատ վում են ստո րա կե տով: 

1  Crystal D. Phonaesthetically speaking. English Today 42, 
1995, pp. 8–12. 

ԳՈ ՀԱՐ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 
ուսում նա կան մա սի գլ խա վոր մաս նա գետ

 ՀՈՒ ԶԱԳ ՆԱ ՀԱ ՏՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՃԱ ՆԱ ՉՈ ՂԱ ԿԱՆ 
ԵՎ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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Գ. Ջա հու կյա նը1 իր «Ժա մա նա կա-
կից հայե րե նի տե սու թյան հի մունք նե-
րը» գրքում դի տար կում է եղա նա կա-
վո րու թյան կարգն ամ բող ջու թյամբ, 
հու զա կա նից դե պի գնա հա տո ղա կան–
ի մա ցա կա նը գնա ցող իր աս տի ճա նա-
կար գու թյամբ: Սկ սե լով նա խա բա ռային 
առո գա նու թյու նից, որը կազմ ված է հն-
չե րան գի և շեշ տի զու գակ ցու մից, Ջա-
հու կյա նը կար ևո րում է դրանց ինչ պես 
հա ղոր դակ ցա կան, այն պես էլ ճա նա չո-
ղա կան կող մը: Ըստ նրա՝ բա ցա կան չու-
թյունն ար տա հայ տում է զգաց մունք, իսկ 
հար ցա կան հն չե րան գում կան կա մային–
ի մա ցա կան բա ղադ րիչ ներ՝ ար տա հայտ-
ված կո չա կան ար տա հայ տու թյուն նե րում 
և ուշադ րու թյուն հրա վի րող կա ռույց նե-
րում: Բա ռային մա կար դա կում Ջա հու-
կյա նը դի տում է եղա նա կա նիշ բա ռերն 
ու բա ռախմ բե րը չորս հիմ նա կան կար-
գե րում, որոն ցում, սա կայն, հս տա կո րեն 
չի եր ևում հույ զից դե պի գնա հա տա-
կան կար գայ նաց ման աս տի ճա նա կա-
նու թյու նը: Այ դու հան դերձ, իմաս տային 
առու մով ընդ գծ ված հա ղոր դակ ցա կան 
ար ժեք ունեն կո չա կան և հար ցու պա-
տաս խա նա կան բա ռերն ու բա ռախմ բե-
րը, որոնց վե րա բե րա կան կար գը գնա-
հա տո ղա կան բնույ թի է: 

Հու զագ նա հո ղա կան ար տա հայ տու-
թյուն նե րի կար գային–հաս կա ցա կան 
սահ ման նե րը ուր վագ ծե լը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս դրանք հա մա րե լու 
հո գե կա նի լեզ վա կան կար գայ նաց ման 
առան ձին մի ջոց: Անց նե լով լեզ վա կան 
ճա նա չո ղու թյան տար րա կան փու լից 
դե պի բար դը՝ ՀԳԱ միև նույն հա րա ցույ-
ցում նե րա ռում են բնա ձայ նա կան ձայ-
նար կու թյու նից մինչև խո սույ թա կազ միչ 
ցու ցիչ ներ՝ եղա նա կա վո րող բա ռերն ու 
մի ջան կյալ ար տա հայ տու թյուն նե րը: 

Հ ԳԱ բո վան դա կու թյան պլա նում 

1  Գ. Ջահուկյան, «Ժամանակակից հայերենի տե սու
թյան հիմունքները», Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. 1974, 
էջ 357:

ունեն ինչ պես վե րա բե րա կան, այն պես 
էլ ար տա բե րա կան իմաստ ներ և ուղղ-
ված են ինչ պես ար տա քին աշ խար հի 
եր ևույթ նե րի ար տա ցոլ մա նը, ինչ պես 
բա ռե րի մեծ մա սը, այն պես էլ ուղղ ված 
են զգաց մուն քի, մտ քի և կամ քի ար տա-
բեր մա նը: Դրանք մի կող մից՝ նշա նա կում 
են, մյուս կող մից՝ ար տա հայ տում են և 
եր րորդ կող մից՝ ցույց են տա լիս իրենց 
բո վան դա կու թյան պլա նը: Ի տար բե րու-
թյուն լի ի մաստ բա ռե րով կազմ ված ար-
տա հայ տու թյուն նե րի, որոնք նշա նա կում 
են մի բան, իսկ ներ կա կեր պով ար տա-
հայ տում են մեկ ուրի շը, օրի նակ՝ «դու-
ռը» կամ «ձեռքդ» և զգու շա ցում՝ ար տա-
հայ տե լու հա մար կամ պետք է լրա ցու ցիչ 
ար տա հայ տու թյուն նե րով բա ցատ րել 
կամ օգտ վել ար տա լեզ վա կան մի ջոց նե-
րից: Հա մա տեքս տով պայ մա նա վոր վա-
ծու թյու նը, իր հեր թին, են թադ րում է այն 
միտ քը, որ հար ցի գոր ծա բա նա կան կող-
մը միջ լեզ վամ շա կու թային գոր ծա բա նու-
թյան սահ ման նե րում կա րող է ծա վա լուն 
հե տա զո տու թյան առար կա լի նել:

Տ րա մա բա նո րեն տար րա լու ծե լով մե-
զա նում հա ճախ հն չող տո լավ–է~, այ 
քեզ բա~ն, հլա մի տե~ս, լա~վ էլի, Օյ, 
զգո՜ւյշ, մա կար դա՜կ, տաշ շի ՜ի, առը–
հա’ կամ ան գլե րե նից հայտ նի Oh, my 
God!, Wow! Gee! Woops!, Hurray! Dear 
me! Ouch! Bah! Ooh–la–la! ար տա հայ-
տու թյուն նե րի իմաս տային բա ղադ րիչ-
նե րը՝ տես նում ենք, որ դրանք հիմ նա-
կա նում եր կուսն են՝ հույ զի զգա ցա կան 
ար տա հայ տու թյուն և գնա հա տո ղա կան 
վե րա բեր մունք: Եր կու բա ղադ րիչ ներն էլ 
հա ղոր դակ ցա կան ար ժեք ունեն այն քա-
նով, որ դի մա ցի նի ուշադ րու թյունն են 
հրա վի րում խո սո ղի այս կամ այն վի-
ճա կի և վե րա բեր մուն քի վրա, իսկ եր-
բեմն էլ պար զա պես ուշադ րու թյուն են 
հրա վի րում: Մյուս վար կածն այն է, որ 
հույ զի և գնա հատ ման տար րե րը մեր 
գի տակ ցու թյան մեջ լեզ վա կան նշան-
նե րով ամ րա կայ վում են այն քա նով, 
որ քա նով կար ևոր ված են և կի րա ռե-
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լի են մեր գոր ծու նե ու թյան մեջ: Որ քան 
շատ են որո շա կի իմաստ ար տա հայ տող 
ՀԳԱ–նե րը, այն քան առա վել «ծա նոթ» և 
կար գայ նաց ված է մեր լեզ վա կան գի-
տակ ցու թյան մեջ տվյալ հո գե կան իրո-
ղու թյու նը: Դի տար կենք այս վար կա ծը 
գնա հատ ման իրո ղու թյան վրա:

 Վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման շնոր-
հիվ հնա րա վոր է դառ նում են թադ րու-
թյուն ներ և կան խա տե սում ներ անել, 
կապ ստեղ ծել և հաս տա տել մարդ կանց 
և շր ջա պա տող աշ խար հի մա սին եղած 
գի տե լիք նե րի միջև, ընդ հան րաց նել 
դրանք ըստ որո շա կի գնա հա տա կան նե-
րի: Այս պես են զար գա նում լեզ վա կան 
մտա ծո ղու թյու նը, մտա կա ղա պար ներն 
ու կարծ րա տի պե րը: Լեզ վում ըն կալ ման 
հու զա կա նու թյունն ար տա հայ տող մի ա
վոր նե րին լրաց նե լու են գա լիս գնա հա
տո ղա կան վե րա բեր մունք ար տա հայ տող 
մի ա վոր նե րը:

Գ նա հա տումն ու դա սա կար գու մը շր-
ջա պա տող աշ խար հի ըն կալ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ ներ են: Իրե րը 
հս տա կու թյուն են ձեռք բե րում մի այն այն 
դեպ քում, եթե հաս տատ ված է դրանց 
հս տակ տար բե րու թյու նը այլ իրե րից: 

Այս կերպ ամեն մի ազ գի մոտ ձևա-
վոր վում է իրեն յու րա հա տուկ մո տե ցում 
բնու թյան, մարդ կային մտ քե րի, առար կա-
նե րի հան դեպ: Այս հա րա բե րու թյուն նե րի 
հի ման վրա ձևա վոր վում է տվյալ ազ գի և 
մշա կույ թի ար ժե քային հա մա կար գը: Աշ-
խար հի հան դեպ վե րա բեր մուն քից ձևա-
վոր վում են ար ժե քային նոր մեր, որոնք 
իրենց հեր թին որո շում են վար քագ ծային 
կա ղա պար ներ, և ձևա վոր վում է տվյալ 
ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վար քա գի ծը: 
Գնա հատ ման հի ման վրա է ձևա վոր վում 
խոս քի նոր մա վոր ման կար գը: Ար ժե քային 
վե րա բեր մուն քը ևս լեզ վում ունի իր ար
տա հայտ ման ձևե րը: 

Լեզ վի և խոս քի մի ջո ցով հա ղորդ վող 
սուբյեկ տիվ տե ղե կատ վու թյան տե սակ-
նե րը հնա րա վոր է տար բե րա կել հա
ղոր դակց ման հար թու թյան վրա: Հա ճախ 

տե ղե կու թյունն ին քը կա ռուց ված քով և 
որա կա պես փո փոխ վում է սուբյեկ տիվ 
ուղեր ձի ազ դե ցու թյամբ: Այս գոր ծոնն էլ 
ստի պում է ՀԳԱ տար բե րա կումն իրա-
կա նաց նե լու ըստ հա ղոր դակ ցու թյան 
դա սա կան կա ղա պա րի, որում կար ևոր-
վում են հա ղոր դող կող մը, հա ղորդ ման 
նյու թը և հա ղոր դա կի ցը: Ըստ այդմ՝ հա-
ղոր դակց ման տե սու թյան լույ սի մեջ ՀԳԱ 
բնու թագր ման հարցն ունի երեք կողմ. 
ինչ են ար տա հայ տում, ինչ են ցույց տա
լիս և ինչ են հա ղոր դում դրանք: 

Հու զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ-
տու թյուն ներն, այս պի սով, ճա նա չո ղա-
կան–հա ղոր դակ ցա կան կա ղա պա րի 
շրջա նակ նե րում կա րե լի է դա սա կար-
գել՝ ելա կետ ունե նա լով  հա ղոր դող 
կող մի հու զա կա նու թյան գի տակց ման 
և խո սույ թային ժա մա նա կա տա րած քում 
ինք նա գի տակց ման աս տի ճա նը. 

•  ն րա գնա հա տա կա նը հա ղոր դակց-
ման իրադ րու թյան կամ նյու թի վե
րա բե րյալ,

•  ն րա վե րա բեր մուն քը հա ղոր դակ ցի 
նկատ մամբ: 

Ճա նա չո ղա կան և հա ղոր դակ ցա կան 
տի րույթ նե րում մեր ձևա վո րած այս աս-
տի ճա նա կա նու թյու նը առանց մեծ դժ-
վա րու թյան կա րե լի է դի տար կել ՀԳԱ 
իմաս տային և կա ռուց ված քային և հատ-
կա պես գոր ծա բա նա կան հատ կա նիշ-
նե րի դրս ևո րում նե րում: Որ քան ավե լի 
ինք նա բուխ և հու զա կան է ար տա հայ-
տու թյու նը, այն քան կա ռուց ված քային 
առու մով ավե լի պարզ է նրա լեզ վա-
կան դրս ևո րու մը: Գի տակց վա ծու թյու նը 
լեզ վա կան ձևե րում ևս ար տա ցոլ վում է 
բա ղադ րյալ կազ մու թյամբ: Իմաս տային 
առու մով վե րա բեր մուն քի գի տակց-
ման աս տի ճա նը եր ևում է գնա հա տո-
ղա կան բա ղադ րի չի գե րակշ ռու թյամբ: 
Ի վեր ջո, գոր ծա բա նա կան նշա նա կու-
թյան մե ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է հա ղոր դակ ցի առ կա յու թյամբ և ՀԳԱ 
հաս ցե ա կա նու թյամբ: Այս պես, այն բա-



208

ցա կան չու թյուն նե րը, որոնք ինք նա-
բուխ հու զա կան վի ճակ են ար տա հայ-
տում, հիմ նա կա նում բնա ձայ նա կան կամ 
հնչյու նա կան կազ մով դրանց շատ մոտ 
բա ռեր են, ասենք՝ ա՜հ/խ, վա՜հ/խ/յ. 
պա/հ/, հո օհ/խ/յ և այլն: Թերևս գի-
տակց վա ծու թյան հա ջորդ ստո րին աս-
տի ճա նին են կանգ նած մի ա վանկ կամ 
երկ վանկ այն բա ռե րը, որոնք վախ, 
զար մանք, անակն կալ, ուրա խու թյուն են 
ար տա հայ տում. Օրի նակ՝ վայ, ամա՜ն, 
ջա՜ն, հրեշ տա՜ կըս, մա–մա՜, և այլն: Հու-
զա կա նու թյան բարձր աս տի ճան կա րող 
են ար տա հայ տել նաև նշ ված եր կու տի-
պի բա ռե րով կազմ ված ար տա հայ տու-
թյուն նե րը՝ վայ աման, ախ մա մա ջան և 
այլն: Գի տակց վա ծու թյան և ռեֆ լեք սիվ 
վե րահս կում առա վել բարձր աս տի ճան 
կա այ քեզ բան/+ գո յա կան, ի՜նչ+ գո յա
կան կամ ածա կան, What a…! How…! 
տի պի ՀԳԱ–նե րում: Հետ ևա բար, դրան-
ցում մե ծա նում է առար կա յա կան վե րա-
բե րու թյու նը, իսկ դրանց խոս քի մա սային 
պատ կա նե լու թյու նը ձայ նար կու թյուն-
նե րից կա րող է ան ցնել դե պի եղա նա-
կա վո րող բա ռե րի դա սը: Եթե նկա տի 
ունե նանք, որ, այս պես կոչ ված, խա ռը 
կա տե գո րի ա նե րը բնո րոշ են մարդ կային 
ճա նա չո ղու թյան բա ցար ձա կա պես բո լոր 
ոլորտ նե րին, ապա մի ան գա մայն բա-
ցատ րե լի է լեզ վի և խոս քի տի րույ թում 
դրանց առ կա յու թյու նը ևս:

 Հա ղոր դակ ցա կան իրադ րու թյան 
կամ թե մայի և նյու թի նկատ մամբ ար դեն 
հու զա–գ նա հա տո ղա կան վե րա բեր մուն-
քի ար տա հայ տու թյուն ներ աչ քի են ընկ-
նում իրենց թե՛ իմաս տային դաշ տի ըն-
դար ձա կու թյամբ և թե՛ բազ մա զան վում 
են կա ռուց ված քային և գոր ծա բա նա կան 
տե սա կե տից: Սուբյեկ տիվ հու զա կա նու-
թյու նը՝ լծորդ ված գի տակց վա ծու թյան 
տար բեր աս տի ճան նե րի, մա կար դակ-
նե րի և լեզ վաո ճա կան հնա րա վո րու-
թյուն նե րի հետ, կա րող է խո սույ թային 

հո րի զո նում ծա վա լել լեզ վա խոս քային 
գնա հա տա կան նե րի այն պի սի մի ծի-
ա ծան, որ դրան ցից յու րա քան չյու րի 
բնու թա գի րը մի ան շա նա կո րեն տա լը 
կդառ նա գործ նա կա նում ան հնար: Իսկ 
տե սա կա նո րեն ցան կա ցած ՀԳԱ հատ-
կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյու նը կախ ված 
է խո սույ թային իրադ րա կա նու թյան այն 
չա փա նիշ նե րից, որ ունակ է վեր լու ծե լու 
և ար տա ծե լու մեկ նու թյան ար վես տը գե-
րա զան ցա պես տի րա պե տող տե սա բա նի 
միտ քը:

Հ ԳԱ կազ մու թյան բար դու թյու նը հա-
մա պա տաս խա նում է դրանց ար տա հայ-
տած հու զա կան, գնա հա տո ղա կան և կո-
չա կան բո վան դա կու թյան բար դու թյա նը: 
ՀԳԱ գի տա կցա կա նու թյան աս տի ճա նի 
աճ մա նը զու գըն թաց ծա վալ վում և բար-
դա նում է ՀԳԱ կա ռուց ված քային բնու-
թա գի րը: Գնա հա տո ղա կան վե րա բեր-
մուն քի ար տա հայտ ման հա մար գոր ծի 
են դր վում ավե լի բարձր մա կար դա կի 
լեզ վատ րա մա բա նա կան մի ա վոր ներ, 
քան հու զա կան բա ցա կան չու թյուն ներն 
են: Գնա հա տո ղա կան բա ղադ րի չի գե-
րակշ ռու թյամբ ՀԳԱ կազ մում հայտն վում 
են վե րա ցա կան գո յա կան ներ, հարս-
տա նում է այդ ար տա հայ տու թյուն նե րի 
խոս քի մա սային ցան կապ նա կը, գոր ծի 
են դր վում ար ժե քային և գե ղա գի տա-
կան իմաստ ներ ար տա հայ տող չա փա-
զան ցու թյուն ներ, փո խա բե րու թյուն ներ 
և այլ լեզ վաո ճա կան մի ջոց ներ: 

Այս պի սով՝ ճա նա չո ղա կան և հա ղոր-
դակ ցա կան առում նե րով հու զագ նա հա-
տո ղա կան ար տա հայ տու թյուն նե րը կա-
րե լի է դա սա կար գել. 

1. ըստ գի տակց վա ծու թյան աս տի ճա նի՝ 
ա)  ինք նա բե րա կան–ան գի տա կից  

ձայ  նար կու թյուն ներ,
բ) կի սա գի տակց ված – կամ, և/ կամ,
գ)  գնա հա տո ղա կան – եղա նա կա վո-

րող ար տա հայ տու թյուն ներ, 
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2. ըստ հաս ցե ագր ման՝ 
ա)  ինք նա բուխ՝ սե փա կան վի ճա կի 

ար տա հայ տում,
բ)  հույ զի գի տակց ված ար տա հայ-

տում/գ նա հա տա կան հա ղոր դակ-
ցա կան ի րադ րու թյան նկատ մամբ, 

գ)  հու զագ նա հա տո ղա կան վե րա բեր-
մունք իրա կան կամ պայ մա նա կան 
խո սակ ցի նկատ մամբ. կո չա կան-
ներ, դի մե լաձ ևեր, հռե տո րա կան 
կո չա կան ներ,

դ)  հու զագ նա հա տո ղա կան վե րա-
բեր մունք տր վող կամ ստաց ված 
տե ղե կու թյան, հա ղորդ ման թե-
մայի կամ նյու թի վե րա բե րյալ, 

3. ըստ հա ղորդ վող նյու թի նկատ մամբ 
ար ժե քային վե րա բեր մուն քի՝ 

ա)  դրա կան՝ գո հու թյու նից մինչև 
ցնծու թյուն, 

բ)  բա ցա սա կան՝ վա խից մինչև զայ-
րույթ և կա տա ղու թյուն,

գ)  չդա սա կարգ ված կամ անո րոշ՝ 
զար մանք, վախ, տարա կու սանք, 
ան գի տու թյուն և այլն,

4. ըստ կի րառ ման հա ճա խա կա նու
թյան և լեզ վա կիր նե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ ամ րա կայ ման աս տի ճա նի՝ 

ա) դիպ վա ծային,
բ)  լեզ վա կիր նե րի որո շա կի շեր տին 

բնո րոշ և հան րա լեզ վա կան որոշ 
գոր ծոն նե րով սահ մա նա փակ ված՝ 
բար բա ռային կամ ժար գո նային,

գ)  տվյալ լեզ վամ շա կույ թին հա տուկ: 
Այս պի սով՝ ՀԳԱ զու գադ րա կան քն-

նու թյան հա մար կա րող են հիմք ծա-
ռայել վե րը բեր ված գոր ծոն նե րը: Դրանք 
բխում են լեզ վի ճա նա չո ղա կան և հա-
ղոր դակ ցա կան գոր ծա ռույթ նե րից, ինչ-
պես նաև մշա կու թային ան փո փո խակ 
կար գե րից: Ընդ հան րաց նե լով հար ցի 

լու սա բան ման բո լոր գի տա կան ներդ-
րում նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ. 

ա)  ձայ նար կու թյուն ներն ունեն բա-
ռային իմաստ, որը նրան ցում 
մար դու զգա ցա կան ու կա մային 
վե րա բեր մունք նե րի գի տակ ցումն 
է տվյալ լեզ վով խո սող հա սա րա-
կու թյան կող մից, այ սինքն՝ դե նո-
տա տիվ նշա նա կու թյուն,

բ)  իրենց վե րա բեր մուն քային բո վան-
դա կու թյու նը ձայ նար կու թյուն նե րը 
ար տա հայ տում են հն չե րան գի մի-
ջո ցով և շեշ տով,

գ)  ձայ նար կու թյուն նե րի հն չե րան գը 
զու գակց վում է նաև ար տա լեզ վա-
կան ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով, 

դ)  կո չա կան կամ հար ցու պա տաս խա-
նային ձայ նար կու թյուն նե րը ունեն 
գի տակց ված հա ղոր դակց ման 
որո շա կի աս տի ճան և իրա կա նաց-
նում են դր դե լու կամ ուշադ րու-
թյուն գրա վե լու գոր ծա ռույթ, 

ե)  ձայ նար կու թյուն նե րը զուրկ են 
բա ռա կազ մա կան և բա ռա թե քա-
կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
և մեծ մա սամբ կրկ նա վոր ներ են. 

Ի  տար բե րու թյուն սրանց՝ բարդ հու-
զագ նա հա տո ղա կան ար տա հայ-
տու թյուն նե րը են թա կա են թեք ման, 
հո լով ման՝ դրա նով իսկ ար տա ցո-
լե լով լեզ վա կան գի տակ ցու թյան 
կար գայ նաց ման աս տի ճա նը: 

Ինչ ևէ, ՀԳԱ կա րե լի է դա սա կար-
գել ըստ վե րը նշ ված հատ կա նիշ նե րի, 
որոն ցից մեկն ունի ճա նա չո ղա կան, իսկ 
եր կու սը՝ հա ղոր դակ ցա կան նշա նա կու-
թյուն: Հա մա պա տաս խա նա բար, այս դա-
սե րից յու րա քան չյուրն ունի իր կար գե րը, 
որոնք էլ կա րող են դառ նալ ՀԳԱ միջ լեզ-
վա կան հա մե մա տու թյան հիմք: 

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 16.05.2014
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 КОГ НИ ТИВ НЫЕ И КОМ МУ НИ КА ТИВ НЫЕ ОСО БЕН НОС ТИ 
ЭМО ЦИ О НАЛЬ НО–О ЦЕНОЧ НЫХ ВЫС КА ЗЫ ВА НИЙ

ГОАРГРИГОРЯН
 На ци о наль ная Ака де мия На ук РА, 

Меж ду на род ный На уч но–Об ра зова тель ный Цент р, 
глав ный спе ци а лист учебной части
преподаватель английского языка

Стат ья пос вя ще на проб ле ме ком му ни ка тив ных и ког ни тив ных ха рак те рис тик эмо ци
о наль но–о це ноч ных выс ка зы ва ний. Проб ле ма сос то ит в том, что при ня тое в клас си чес кой 
грам ма ти ке по ня тие “меж до ме ти е” в не ко то рых те о ри ях о час тях ре чи предс тав ле но уп ро
щен но, в ре зуль та те че го из на чаль но оп ре де лен ные как выс ка зы ва ни я меж до ме тия по те ря ли 
свое ком му ни ка тив ное зна че ние и опи сы ва ют ся толь ко в ког ни тив ном пла не. Дан ная стат ья 
яв ля ет ся по пыт кой пе ре ос мыс ле ния проб ле мы в рам ках сов ре мен ных ког ни тив ных те о рий и 
те о рии ком му ни ка ци и.

 COGNITIVE AND COMMUNICATIVE PECULIARITIES OF EMOTIONAL–ATTITUDINAL 
EXPRESSIONS 

GOHAR GRIGORYAN
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

International Scientific–Educational Center, Chief specialist of the educational department,
Lecturer of English,

The article comprises an analytical insight into the problem of cognitive and communicative 
features emotional–attitudinal expressions. The underlying problem is related with the need of 
“rehabilitation” of the communicative value of Interjections in some grammatical theories where 
they are represented as lexical units rather than communicative ones. This distorted interpretation 
of classical approach to interjections creates irrelevance in comparative studies. An attaempt is 
made to bring in clarity of definition and a revision of paradigmatic features from the perspective 
of contemporary cognitive and communicative theories.
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Լեզ վի ձ ևա բա նա կան և շա րահ յու-
սա կան կա ռուց վածք նե րի, բա ռա թեք-
ման կա նոն նե րի ամ բող ջու թյան և բա ռե-
րից ու բա ռե րի քե րա կա նա կան ձ ևե րից 
խոսք կազ մե լու օ րի նա չա փու թյուն ներն 
ուսում նա սի րում է քե րա կա նու թյու նը։ 
Վեր ջի նիս ուսում նա սի րու թյան բա ժին-
ներն են ձ ևա բա նու թյու նը և շա րահ յու-
սու թյու նը։

Ձ ևա բա նու թյունն ուս մունք է բա ռաձևե-
րի, իսկ շա րահ յու սու թյու նը՝ բա ռա կա-
պակ ցու թյան, նա խա դա սու թյան և նրանց 
միա վոր նե րի կա պակ ցու թյան մա սին։

Այս հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ԶԼՄ– 
նե րի նյու թե րի հի ման վրա կանդ րա-
դառ նանք ժա մա նա կա կից հա յե րե նի 
ձ ևա բա նա կան նոր մի, մաս նա վո րա պես 
նյու թա կան իմաստ ունե ցող խոս քի մա-
սե րի (գո յա կան, ածա կան, թվա կան, դե-
րա նուն, բայ և մակ բայ) և կի րար կու թյան 
հար ցե րին։

Հանգուցային բառեր և արտա հայ-
տու թյուններ՝ նորմ, կի րար կու թյուն, 
ձ ևա  բա նա կան նորմ:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 
ձ ևա բա նա կան նորմ հաս կա ցու թյու նը 
սահ ման վում է հետևյալ կերպ. «Ձ ևա բա-
նա կան նոր մը հա սա րա կու թյան կող մից 
ըն դու նե լու թյուն գտած, բո լո րի հա մար 
պար տա դիր ճա նաչ ված քե րա կա նա-
կան կար գե րի, քե րա կա նա կան իմաստ-
նե րի և նրանց ձ ևա կազ միչ մի ջոց նե րի 
հա մա կար գը կար գա վո րող, օ րի նա կար-
գա վո րող կա նոն նե րի ամ բող ջու թյունն 
է՝ պատ մա կա նո րեն, տրա մա բա նա կան 
գոր ծոն նե րով, ավան դու թյամբ, ճշտու-
թյամբ և բա րեհն չու թյամբ ամ րապնդ-

ված։ ....Սո վո րա բար ձ ևա բա նու թյան մեջ 
նոր մա վոր ման էու թյու նը կա նոն նե րի 
միօ րի նա կու թյան մեջ է, նպա տա կը՝ միա-
կեր պու թյան ձգտու մը»1։

Ա. Գո յա կա նա կան նորմ և կի րար
կու թյուն։ Ա ռար կա կամ առար կա յաց-
ված հաս կա ցու թյուն ցույց տվող բա ռե-
րը մտնում են գո յա կա նի կազ մի մեջ։

ա)  Գո յա կա նի թվի քե րա կա նա կան 
կար գը։ Նորմ և կի րար կու թյուն։ Է լեկտ-
րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րի հի ման 
վրա կա տար ված ուսում նա սի րու թյուն-
նե րը ցույց են տա լիս, որ ձ ևա բա նա կան 
նոր մով սահ ման ված օ րի նա չա փու թյուն-
նե րից շե ղում ներ, անըն դու նե լի և սխալ 
կի րար կու թյուն ներ են ի հայտ գա լիս 
հատ կա պես գո յա կա նի թվի քե րա կա-
նա կան կար գում։

Հոգ նա կի թվի կազ մու թյան և՛ հնչյու-
նա կան–հնչյու նա փո խա կան, և՛ քե րա-
կա նա կան–ձ ևա բա նա կան սխալ է առ-
կա հետևյալ օ րի նա կում. Կով կա սի 
բո լոր ժո ղովրդ նե րին՝ խա ղա ղու թյուն, 
աշ խար հի բո լոր ժո ղովրդ նե րին՝ ժո-
ղովր դա վա րու թյուն («Հա յաստ. հանր. 
ռա դիո», «Ռա դիո լուր», 08.09.04, ռա-
դիոլ րագ րող)։

Ու ձայ նա վո րի հնչյու նա փո խու թյունն 
ըն դու նե լի է տվյալ բա ռի հո լով ման 
ժա մա նակ (ժո ղովր դի, ժո ղովր դից և 
այլն), բայց ոչ հոգ նա կիա կազ մու թյան 
դեպ քում։ Այս տեղ պետք է հնչեր ժո ղո-
վուրդ նե րին ճիշտ բա ռաձևը։

Հետևյալ օ րի նա կը վե րա բե րում է 

1  Ա ղա ջան յան Զ. Խ., Ձ ևա բա նա կան նորմ և խոս քի 
մշա կույ թի հի մունք ներ, «Տիգ րան Մեծ» հրատ., Ե., 
2007, էջ 42–43:

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
ՀՀ  գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե միա յի 

գի տակր թա կան մի ջազ գա յին կենտ րո նի կրթու թյան 
ո րա կի ապա հով ման բաժ նի պետ

ՁԵ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՆՈՐՄ ԵՎ ԿԻ ՐԱՐ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ
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գրա բա րում ն  ձայ նոր դով վեր ջա ցող 
գո յա կա նի հոգ նա կի թվի կազ մու թյա նը. 
Մար զում մնա ցած երի տա սարդ նե րին 
կա րե լի է հաշ վել մա տե րի վրա («Հ 2» 
հ /ը, «Լրա բեր», 13.11.04, հա ղոր դա վար)։ 
Ան շուշտ, պետք էր վե րա կանգ նել ն  բա-
ղա ձայ նը և հոգ նա կին կազ մել մատ ներ 
ձ ևով, հմմտ.` մատ նե րի վրա։

Հմմտ. նաև ոտ նե րի խո սակ ցա կան 
բա ռաձևը («ԱԼՄ» հ /ը, «Բազ մա կետ», 
հաղ., 18.05.05)։ Պետք է լի ներ՝ ոտ քե րի։

Ռու բի կո նը կներ կա յաց նի «Գո հա րի» 
հե տա գա գոր ծու նեու թյուն նե րի մա սին 
(«Նոր ալիք» հ/կ, «Ռու բի կոն պլյուս», 
31.03.05, ծրագ րա վար)։ Գոր ծու նեու-
թյուն բառն ան հոգ նա կան գո յա կան է, 
այս տեղ պետք է հան դես գար միայն 
եզա կի ձ ևով։

բ)   Գո յա կա նի հո լո վի քե րա կա նա-
կան կար գը։ Նորմ և կի րար կու թյուն։ 
Հայտ նի է, որ հա յե րե նում գո յա կա նի հո-
լով ման հա մա կար գում կա րող են ի հայտ 
գալ զու գաձևու թյուն ներ և բազ մաձևու-
թյուն ներ։ «Հո լո վա կան հա մա կար գում 
զու գա հեռ ձ ևե րը և լեզ վա կան նոր մից 
կա տար ված շե ղում նե րը հիմ նա կա նում 
հետևանք են խո սակ ցա կան լեզ վի ազ-
դե ցու թյան, նաև տար բեր հո լո վում նե րի 
փո խա դարձ ներ թա փանց ման, նմա նա-
կու թյան, մա սամբ էլ բար բառ նե րի ան-
մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ են պայ մա նա-
վոր ված։ Հո լո վա կան օ րի նա չա փա կան 
ձ ևե րից շե ղում ներ կա տար վում են նաև 
այն պատ ճա ռով, որ տար բեր հո լո վում-
նե րի պատ կա նող բա ռե րի միջև որո շա կի 
հատ կան շա յին տար բե րու թյուն ներ չենք 
կա րող ներ կա յաց նել. տար բե րու թյուն-
ներ, որոն ցով առաջ նորդ վե լիս որոշ վի 
տվյալ բա ռի հո լո վու մը»1։

Հո լո վա կան հա մա կար գի ըն դուն ված 
նոր մե րից շե ղում ներն է լեկտ րո նա յին 
լրատ վա մի ջոց նե րում հազ վա դեպ են։ Այ-
նու հան դերձ, եթե րում այ դօ րի նակ սխալ 
կի րար կու թյուն ներ հան դի պում են։

Հմմտ. Մար դիկ հա ճույ քով դի տում են 

1 Ա ղա ջան յան Զ. Խ., նշվ. աշխ., էջ 144:

ամեն մի շարժ մա նը («Հին գե րորդ ալիք» 
հ /ը, «Gellete–սպորտ 2006», 25.07.06, 
մեկ նա բան)։ Շար ժում բա ռը՝ որ պես իրա-
նիշ գո յա կան, հայ ցա կան հո լո վում պետք 
է լի նի ուղ ղա կա նաձև. դի տել շար ժու մը։

Պա պու մա սին պատ մում է.... («Հ1» 
հ /ը, «Հայ լուր», 23.04.04, հե ռուս տա-
լրագ րող)։ Պապ բա ռը են թարկ վում է ի 
ընդ հան րա կան հո լով ման. պա պի, պա-
պի(ն), պա պից և այլն։ Գրա կան հա յե րե-
նում տվյալ բա ռը ի//ու հո լո վա կան զու-
գաձևու թյուն չու նի։ Խո սակ ցա կան ոճին 
է բնո րոշ պա պի բա ռը, որից էլ պա պու, 
պա պուց (խսկց.) ձ ևե րը2։

Հմմտ. նաև Իջևա նու3 («Շանթ» հ /ը, 
22.03.2011, ժա մը 10։05)։ Պետք է լի ներ՝ 
Իջևա նի։

Բ.  Ա ծա կա նա կան նորմ և կի րար
կություն

•  Ա ծա կա նը ցույց է տա լիս առար կա
յի հատ կա նիշ կամ վե րա բե րու թյուն, 
դառ նում է գո յա կա նա կան ան դա-
մի որո շիչ լրա ցում, ունի յու րա հա-
տուկ կազ մու թյուն (ա ծա կա նա կերտ 
ածանց ներ), բա ժան վում է եր կու 
տե սա կի (ո րա կա կան և հա րա բե-
րա կան)։

•  Ո րա կա կան ածա կան նե րը ցույց են 
տա լիս առար կա յի ինք նին ունե ցած 
հատ կա նիշ։ Նրանց մեծ մասն ունի 
հա մե մա տու թյան աս տի ճան ներ։ 

•  Հա րա բե րա կան ածա կան ներն 
առար կա յի հատ կա նիշն ար տա հայ-
տում են մեկ ուրիշ առար կա յի հա-
րա բե րու թյամբ, նրա մի ջո ցով և չու-
նեն հա մե մա տու թյան աս տի ճան ներ։

2  Տա տի, տա տի(ն), տա տից և այլն, ինչ պես նաև պա
պի, պա պից և այլն (ոչ թե պա պու, պա պուց…) ձ ևե
րի մա սին տե՛ս Պ. Ս.  Բե դիր յան, նշվ . աշխ., էջ 83:

3  Ինչ վե րա բե րում է հա տուկ ա նուն նե րին, ա պա ուղ
ղագ րա կան նոր մի և կի րար կութ յան հա յե ցա կե տից 
անդ րա դար ձել ենք ընդ հան րա պես հատ կան վա
նա կան սխալ նե րին: Հե տև յալ օ րի նա կը Հա րա վ
արևմտյան թա ղա մաս հատ կան վան խո սակ ցա կան 
տար բե րակն է՝ Բանգ լա դեշ («Հա յաստ. հանր. ռա
դիո», «Խելք խել քի», 04.05.05, ծրագր.): Ե թե րի լե
զուն գրա կան հա յե րենն է, ուս տի պետք էր գոր ծա ծել 
նոր մով հանձ նա րա րե լի բա ռը:
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Անդ րա դառ նանք ածա կա նա կան նոր-
մից նկատ վող այն շե ղում նե րին, որոնք 
առ կա են հե ռուս տաե թե րում։ 

Ֆրան սիա տե ղա փոխ վե լը շատ ճա-
կա տագ րա կան կարևո րու թյան որո շում 
էր նրա հա մար («Հին գե րորդ ալիք» հ /ը, 
Մար զա կան հա ղոր դում, 23.04.05, հաղ.)։ 
Ճա կա տագ րա կան ածա կա նը չու նի հա-
մե մա տու թյան աս տի ճան ներ, չի կա րող 
գոր ծած վել սաս տիկ, չա փա զանց, շատ, 
խիստ, շատ–շատ և չա փի ու աս տի ճա նի 
իմաստ ունե ցող այլ բա ռե րի հետ։

Հմմտ. նաև ահա վոր շատ սխալ կա-
պակ ցու թյու նը («Հ2» հ /ը, 30.04.2010, 
11։10)։ Պետք է լի ներ՝ չա փա զանց՝ սաս-
տիկ շատ։

Շատ հնա գույն փո ղոց նե րից մե-
կում («Նոր ալիք» հ /ը, «Լուր», 23.03.05, 
ծրագր.)։ Շատ բա ռի և ‑գույն ածան ցի 
հա մա տեղ կի րա ռու թյունն անըն դու նե լի 
է։ Պետք է լի ներ կա՛մ  շատ հին, կա՛մ 
հ նա գույն1։

Գ.   Թվա կա նա կան նորմ և կի րար
կու թյուն

Ա ռար կա նե րի քա նա կը, թվա յին կար-
գը, նրանց բաշ խու մը որոշ թվա յին քա-
նա կով ցույց տվող բա ռե րը մտնում են 
թվա կա նի կազ մի մեջ։

Ե թե րում սա կա վա դեպ չեն նաև թվա-
կան նե րի գոր ծա ծու թյան սխալ նե րը։ 

Հմմտ. Այ սինքն՝ Մինս կի խում բը փո-
փո խու թյուն նե րի կեն թարկ վի, կհա մալր-
վի, և այն առա ջար կու թյուն նե րը, որոնք 

1  Բա ցար ձակ գե րադ րա կան աս տի ճա նի վրա ա մե
նա– նա խա ծան ցի սխալ հա վել ման և կրկնա կի գե
րադ րութ յան օ րի նակ է առ կա «Ա մե նա լա վա գույն 
ցան կութ յուն նե րով բա րե մաղ թում եմ նո րա նոր հա
ջո ղութ յուն ներ» (հե ռուստ.) նա խա դա սութ յան մեջ 
(տե՛ս Խ. Գ. Բա դիկ յան, Ճիշտ խո սենք հա յե րեն, 
(լեզ վա կան նոր մա): Հա յե րե նում հա ճախ գոր ծած
վող օ տար բա ռե րի բա ցատ րա կան բա ռա րան, 
«Լույս» հրատ., Ե., 2012, էջ 65):
Հմմտ. նաև ա ծա կա նի կազ մութ յանն առնչ վող հե
տև յալ սխա լը. նեա պո լի տա նա կան եր գեր («Հա
յաստ. հանր. ռա դիո», «Հո գե բա նի ըն դու նա րան», 
05.09.04, ե րաժշտ. խմբագ րութ. աշ խա տա կից): 
Ռու սե րե նի օ րի նա կով կազմ ված և գրա կան հա յե րե
նում ա ծա կա նա կան մեր ժե լի բա ղադ րութ յուն է առ
կա այս տեղ: Պետք է լի ներ՝ նեա պոլ յան:

ար վել են տաս տա րի նե րի ըն թաց քում, 
նույն պես կփոխ վեն («Կենտ րոն» հ /ը, 
«Ուր վա գիծ», 22.09.2008, ժա մը 22։00)։ 
Պետք է լի ներ՝ Այ սինքն՝ Մինս կի խում բը 
փո փո խու թյուն նե րի կեն թարկ վի, կհա-
մալր վի, և այն առա ջար կու թյուն նե րը, 
որոնք ար վել են տա սը տար վա ըն թաց-
քում, նույն պես կփոխ վեն։

Ա ռանձ նա կի անդ րա դառ նանք թվա-
կան նե րի ար տա սա նու թյան և կազ մու-
թյան հա ճա խա դեպ սխալ նե րին։

ա)  Թվա կան նե րի ար տա սա նա կան 
սխալ ներ։ Բա ղադր յալ թվա կան նե րից 
դժվա րու թյուն են ներ կա յաց նում.

•  Տաս ներ կուս–ը, որն ար տա սան վում 
է տասն(է)րկու։ Տասն ար մա տից չի 
կա րե լի կրճա տել ն հնչ յու նը, և բա-
ղա ձայ նից առաջ ե-ն  պետք է ար-
տա սա նել է։

Սխալ է տասն(յէ)րկու («Ար մե նիա» 
հ /ը, 13.03.2011), տաս(յէ)րկու ման դատ 
(«Շանթ» հ /ը, «Հո րի զոն», 21.02.05)։

•  Տաս նե րեք–ը, որը կար դաց վում է 
տասն(է)րէք։

Այս կա նոն նե րը վե րա բե րում են նաև 
մյուս բարդ թվա կան նե րին, որոնք կազմ-
վում են եր կու և երեք պարզ թվա կան-
նե րով, որոն ցից կա տար վող շե ղում ներ 
հա ղոր դա վար նե րի խոս քում նույն պես 
հան դի պում են։

Օ րի նակ՝ յո թա նա սուն(է)րեք – ոչ յո թա-
նա սուն(յէ)րեք («Շանթ» հ /ը, 06.02.2010, 
ժա մը 21։05)։ Սա կայն պետք է նշել նաև, 
որ վեր ջին շրջա նի մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ այ սօ րի նակ տե ղա-
շար ժե րը հա մար վում են ար տա սա նա-
կան զու գաձևու թյուն ներ2։

•  Հի(ց )ուն ար տա սա նու թյու նը սխալ 
է, ճիշ տը հի սուն ձևն է.   
հի(ց )ուն – հի(ց )ուն չորս («TV5» հ /ը, 
26.02.2010, ժա մը 09։35)։

•  Վաթ սու նի և ութ սու նի թն ար տա
սա նում են ց՝ վա(ց )ուն, ու(ց )ուն, որը 
նույն պես սխալ է, պետք է ար տա-
սա նել վաթ սուն, ութ սուն։

2  Տե՛ս  Ա վե տիս յան Յու., Տե ղա շար ժեր ար դի գրա կան 
հա յե րե նում, «Զան գակ–97» հրատ., Ե., 2011, էջ 10 – 11:
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•  Հար յու րի ար տա սա նու թյան ժա մա-
նակ պետք է -ր -ից հե տո հնչի –յ-ն, ին-
չը շատ հա ղոր դա վար ներ սղում են.

Օ րի նակ՝ հինգ հա րուր («TV5» հ /ը, 
26.02.2010, ժա մը 09։40) – հինգ հար յուր, 
հա րուր տո կոս («Հ1» հ /ը, 04.01.2010, 
ժա մը 09։55) – հար յուր տո կոս, ե րեք 
հա րուր հա զար, հա զար ինը հա րուր 
տաս նութ («Հ1» հ /ը, «Հայ լուր», 02.05.14) 
– երեք հար յուր հա զար, հա զար ինը 
հար յուր տաս նութ։

•  Դա սա կան թվա կան նե րը (‑ե րորդ 
վեր ջա ծան ցը ավե լա նա լու դեպ-
քում) ար տա սա նում ենք քսան(է)
րկու(է)րորդ, երե սուն(է)ր (է)քրորդ, 
յոթ(է)րորդ։

Դա սա կան թվա կան նե րի հետ ար-
տա սա նա կան խախ տում ներ հա ճա-
խա կի են հան դի պում հա ղոր դա վար-
նե րի խոս քում. քա ռա սուն չորս(յէ)րորդ 
(«Շանթ» հ /ը, 01.03.2010), քա ռա սուն(յէ)
րէք(յէ)րորդ («Հ1» հ /ը, 06.02.2010)։

•  Ոչ թե հա րու րա կան, այլ հար յու րա-
կան («TV5» հ /ը, 20.07.06) և այլն։

բ) Թվա կան նե րի կազ մու թյան սխալ -
ներ։ Տաս–տաս («TV5» հ /ը, «Gellete– սպորտ 
2006», 20.07.06, մեկ նա բան)։ Ունենք տա սը 
թվա կա նը, որի տաս ձ ևը խո սակ ցա կան 
ոճին է պատ կա նում, գրա կան նոր մի մա-
կար դա կում գոր ծած վում են տա սը (բա-
ղա ձայ նով սկսվող բա ռե րի հետ) և տասն 
(ձայ նա վո րով սկսվող բա ռե րի հետ) ձ ևե-
րը, հմմտ. տա սը գիրք, տասն ար դուկ։

Սխալ է՝ տաս մարդ («Եր կիր մե դիա» 
հ /ը, «Եր կիրն այ սօր», 26.12.04, հաղ.) – 
տա սը մարդ։

Սխալ են՝ վե ցը տար վա ըն թաց քում, 
ութը ամս վա կտրված քով («Կենտ րոն» 
հ /ը, «Ուր վա գիծ», 22.09.2008, ժ. 22։30) – 
վեց տար վա, ութ ամս վա։

Շատ հա ճախ հան դի պում է նաև ութ-
սու նի կազ մու թյան հետևյալ սխալ տար-
բե րա կը՝ ութա նա սուն. հմմտ. ութա նա-
սուն(յէ)րկու («Կենտ րոն» հ /ը, 07.02.2011, 
ժա մը 21։05) – ութ սու նէր կու1։

1  Թվա կա նով կազմ ված հե տև յալ գո յա կա նի մեջ ևս  
առ կա է ու թա նա սուն սխալ բա ղադ րութ յու նը. ութա

Դ.  Դե րան վա նա կան նորմ և կի րար
կու թյուն։ Դե րա նուն ներն ունեն ընդ հա-
նուր, չտար բե րակ ված իմաստ, ցույց են 
տա լիս կամ ակ նար կում են առար կա, 
հատ կա նիշ որևէ հա րա բե րու թյամբ՝ փո-
խա րի նե լով գո յա կան նե րին, ածա կան նե-
րին, թվա կան նե րին և մակ բայ նե րին։ Ըստ 
վե րը նշված հա րա բե րու թյան՝ տար բե-
րակ վում են անձ նա կան, ցու ցա կան, հար-
ցա կան, հա րա բե րա կան, որոշ յալ, անո րոշ, 
փո խա դարձ և ժխտա կան դե րա նուն ներ2։

Կեն դա նի խոս քում «հատ կա պես դե-
րան վա նա կան շե ղում ներն են մտքի 
աղարտ ման պատ ճառ դառ նում, անն-
պա տակ ու ավե լորդ կրկնա բա նու թյուն-
ներն են ծան րա բեռ նում խոս քը, սխալ 
դե րան վա նա գոր ծա ծու թյուն ներն ու 
ոճա կան անճշ տու թյուն ներն են աղա վա-
ղում լե զուն, ուս տի և դե րա նուն նե րից 
յու րա քանչ յու րի տե ղին օգ տա գոր ծու-
մը, նրբան կատ ընտ րու թյու նը, մայ րե նի 
լեզ վի դե րան վա նա կան հա մա կար գի 
կա նո նա կար գով առաջ նորդ վե լը ճիշտ 
խո սե լու լա վա գույն մի ջոց նե րից են»3։

•  Ին քը դե րան վան սե ռա կանն է՝ 
եզա կի թ.՝ իր, հոգ նա կի թ.՝ իրենց, 
տրա կա նի ձ ևերն են՝ եզա կի թ.՝ 
իրեն, հոգ նա կի թ.՝ իրենց4։

Հմմտ. հետևյալ սխալ գոր ծա ծու-
թյու նը. Ի րա է մո ցիա նե րը5 («Նոր ալիք» 
հ /ը, «Այս առա վոտ», 18.06.06, ծրագր.)։ 

նա սու նամ յա կին («Ար մե նա կոբ» հ /ը, «Ժա մա նա
կի վկան», 20.05.06, ծրագր.): Ու թան ար մատ 
չու  նենք, ուս տի պետք է լի ներ՝ ութ սու նամ յա կին 
(ութ+սուն+ամ+յակ):

2  Դե րա նուն նե րի մա սին հան գա մա նո րեն տե՛ս  Աբ րա
համ յան Ս. Գ., Ժա մա նա կա կից հա յե րե նի քե րա կա
նութ յուն, «Լույս» հրատ., Ե., 1969, էջ 107–131:

3 Ա ղա ջան յան Զ. Խ., նշվ. աշխ., էջ 387:
4  Ու շագ րավ է Խ. Բա դիկ յա նի այն դի տար կու մը, որ 
«Գրե թե միշտ ռա դիո և հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր
դում նե րի ժա մա նակ կա րե լի է լսել այս պի սի նա խա
դա սութ յուն ներ՝ «Դու քո սխալ կար ծիքդ ես պնդում, 
ես իմ ճիշտ տե սա կետս եմ ար տա հայ տում»: …. Ակն
հայտ է, որ իմ–ի և ս– ի, քո–ի և դ –ի հա մա տեղ 
գոր  ծա ծութ յու նը նույն պես գրա կան լեզ վի նոր մա յի 
խախ տում է (ոչ թե իմ գիրքս, քո գիրքդ, այլ գիրքս 
կամ իմ գիր քը և գիրքդ կամ քո գիր քը») (տե՛ս  Բա
դիկ յան Խ., նշվ . աշխ., էջ 69):

5 Պետք է լի ներ հույ զե րը:
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Իր դե րան վան իրա բար բա ռա յին ձ ևի 
փո խա րեն պետք է գոր ծած վեր գրա կան 
տար բե րա կը։ Ի րանց մա սին («Դար 21» 
հ /ը, 06.02.2011)։ Պետք է լի ներ՝ իրենց։

Է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րում, մաս նա վո րա բար ռա դիո հե ռուս-
տա տե սա յին եթե րում ան հան դուր ժե լի 
են ցու ցա կան այս, այդ, այն դե րա նուն-
նե րի և նրան ցով բա ղադր ված մյուս 
կազ մու թյուն նե րի՝ առօր յա–խո սակ ցա-
կան, ինչ պես նաև բար բա ռա յին ձ ևե րի 
գոր ծա ծու թյուն նե րը։ Ե թե րում պետք է 
կի րառ վի այն տար բե րա կը, որը հա մա-
պա տաս խա նում է գրա կան լեզ վի սահ-
մա նած կա նոն նե րին։

Ը տենց եր բեք չի լի նում («Հա յաստ. 
հանր. ռա դիո», 29.10.04, «XXL», հաղ.) – 
այդ պես։

Ը տենց բա նե րը գի տես («Հա յաստ. 
հանր. ռա դիո», «Խելք խել քի», 04.08.06, 
խա ղա վար) – այդ պի սի բա նե րը։

Ը սենց շո յող բա նաձևեր են եղել 
(«Երևան» հ /ը, «Բուրգ», 14.03.05, 
ծրագր.) – այս պի սի։

Չեն ասում էս հան ցա գոր ծու թյունն 
ա արել, ստե ղից ա գո ղա ցել, սենց ա 
արել, էդ պի սի բա ներ չեն ասում.... կա-
րող են էն էլ ասել («Կենտ րոն» հ /ը, «Հա-
յե լու առաջ», 13.04.14, ծրագ րա վար)։ Այս, 
այս տե ղից, այս պես, այդ պի սի, այն ցու-
ցա կան դե րա նուն նե րի փո խա րեն հարկ 
չկար տուրք տա լու բար բա ռայ նու թյուն-
նե րին1։

Վեր ջերս էդ պես է պա տա հում։ Ու 
է սօր էդ պես ճա րա հատ ված ոտ քի են 
կանգ նել բո ղո քի («Կենտ րոն» հ /ը, «Քո 
սխա լը», 02.05.14, հաղ.) – այդ պես։

Էս ափ սե նե րը...., էտ մթնո լոր տը...., 
էն քան հե տաքր քիր («Հ2» հ /ը, «Ի՞նչ  է 
ուզում կի նը», 05.05.14, հաղ.) – հմմտ. 
այս, այդ, այն քան2։

1  Ցու ցա կան դե րա նուն նե րի այ սօ րի նակ բար բա ռա յին 
ձ ևե րի գոր ծա ծութ յուն նե րի մա սին տե՛ս  Բե դիր յան 
Պ., Հայ լե զուն և մեր խոս քը, «Է դիթ պրինտ» հրատ., 
Ե., 2007, էջ 83:

2  Ընդ հան րա պես դե րա նուն նե րի փո խա րեն բար բա
ռա յին փո խա ռութ յուն նե րի (օր.՝ սաղ՝ բո լորի փո

Ե.  Բա յա կան նորմ և կի րար կու թյուն։ 
Ընդ հան րա պես բո լոր լե զու նե րում բա յը 
քե րա կա նա կան կար գե րով ամե նա հա-
րուստ խոս քի մասն է։ Վեր ջինս բնու-
թագր վում է ցույց տրված գոր ծո ղու թյան 
ըն թա ցա կա նու թյան հատ կա նի շով։ «Բա-
յը ցույց է տա լիս առար կա յի փո փոխ վող 
հատ կա նի շը ժա մա նա կի մեջ, ընդ որում՝ 
փո փոխ վող հատ կա նի շը կա րող է ար-
տա հայտ վել որևէ կոնկ րետ ժա մա նա կի 
հա րա բե րու թյամբ կամ առանց դրան»3։

Ան շուշտ, քե րա կա նա կան կար գե րով 
այս քան հա րուստ խոս քի մա սին բնո րոշ 
են նաև զգա լի քա նա կու թյուն կազ մող 
սխալ կի րար կու թյուն ներ, որոնց դրս ևո-
րում ներն է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց-
նե րում կներ կա յաց նենք ստորև։

1. Բա յա կազ մու թյամբ պայ մա նա վոր
ված սխալ ներ։

ա) Ա ծան ցա վոր (հիմ քա կազ միչ, կրա-
վո րա կան և պատ ճա ռա կան ածանց  նե-
րով) բա յեր, նրանց խո նարհ ման ձ ևե րի 
սխալ ներ։ Հայտ նի է, որ անց յալ կա տար-
յա լի հիմ քից կազմ վող ձևե րում ընկ նում 
են ներ կա յի կամ անո րո շի հիմ քա կազ միչ 
ածանց նե րը։

Հմմտ. այս կա նո նից հետևյալ շե-
ղում նե րը. Ե րե խան սար սա փած դուրս է 
թռչել («Շանթ» հ /ը, «Հո րի զոն», 22.02.05, 
հե ռուս տալ րագ րող) – փո խա նակ՝ դուրս 
է թռել։ .....  որ մեր հե տա դարձ կա պը 
կոր  չել է («Հ2» հ /ը, 02.09.05, «Դե ղա-
տոմս», ծրագր.) – փո խա նակ՝ կո րել է։

Ե և ա խո նարհ ման բա յե րի պատ
ճա ռա կա նը կազմ վում է խո նար հիչ նե-
րին -ցն  ածանցն ավե լաց նե լով։ Ըստ 
այդմ, պատ ճա ռա կան բա յե րը, որոնք 
կազմ վում են անց յալ կա տար յա լի հիմ-
քից, (ըստ լծոր դու թյուն նե րի) ըն դու նում 
են հա մա պա տաս խա նա բար -եցն կամ 
-ացն ածանց նե րը։ Սա կայն հմմտ. ստորև 
բեր վող սխալ կի րար կու թյուն նե րը.

խա րեն և այլն) ա նըն դու նե լի կի րար կութ յուն նե րին 
ար դեն անդ րա դար ձել ենք մեր ու սում նա սի րութ յան 
եր րորդ գլխում (բար բա ռա յին բա ռե րի քննութ յան 
շրջա նակ նե րում):

3  Տե՛ս Աղայան Է. Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, 
Եր. համալս. հրատ, Ե., 1987, էջ 513:



216

Ա մա չաց նում եք ինձ («ԱԼՄ» հ /ը, 
«Ե րաժշ տա կան գան ձա նակ», 28.05.05, 
հաղ.) – ամա չեց նում եք։ Ցան կա ցած 
մար դու կանգ նաց նում են փո ղո-
ցում («Երևան» հ /ը, «Իպ սո–ֆակ տո», 
07.06.06, ծրագր.) – կանգ նեց նում են։

Հարկ է հրա ժար վել պատ ճա ռա կան –
ցն  ածանցն ունե ցող բա յե րի անց յալ կա-
տար յալ ժա մա նա կաձևի ոչ կա նո նա կան 
(նաև ոչ բա րե հունչ) կազ մու թյուն նե րից։

Հմմտ. … կրկե սա յին հա մար նե րով զար -
մաց րե ցին և ուրա խաց րե ցին երե խա նե-
րին («Ար մե նիա» հ /ը, «Ժա մը», 08.06.05, 
հե ռուս տալ րագ րող) – զար մաց րին, ուրա-
խաց րին։ … որոնք աղ մուկ բարձ րաց րե-
ցին («Հին գե րորդ ալիք» հ /ը, «Լու րեր», 
21.04.05, հաղ.) – աղ մուկ բարձ րաց րին։

Հմմտ. նաև -ցն  ածան ցով և տալ բա-
յի հա րադ րու թյամբ պատ ճա ռա կա նի՝ 
տվյալ դեպ քում սխալ հետևյալ կազ մու-
թյուն նե րը. Պա տե րազ մի հետևանք նե րը 
շա րու նա կում են իրենց զգաց նել տալ.... 
(«Հա յաստ. հանր. ռա դիո», «Լու րեր», 
16.05.04, լրագ րող)։ Պետք է լի ներ՝ զգալ 
տալ։ Կամ՝ ....արդ յունք նե րը դեռևս  
իրենց սպա սեց նել են տա լիս («Հ1» հ /ը, 
«Հայ լուր», 19.08.05, հե ռուս տալ րագ րող)։ 
Ճիշտ է՝ ....արդ յունք նե րը սպա սել են 
տա լիս։ -Ցն  ածան ցի և տալ բա յի հա-
մա տեղ գոր ծա ծու թյու նը են թադ րում է 
մե կին հար կադ րել մի բան անե լու մի 
եր րորդ ան ձի մի ջո ցով։ Ինչ պես տես նում 
ենք, բեր ված նա խա դա սու թյուն նե րում 
-ացն և -եցն ածանց ներն ավե լորդ են։ 

Հետևյալ օ րի նա կում ներ գոր ծա կան–
պատ ճա ռա կան բա յի փո խա րեն սխալ-
մամբ ընտր վել է չե զոք սե ռի բայ. «Կա մեր-
տոն» կազ մա կեր պու թյու նը չի դա դա րում 
նոր տա ղանդ նե րի որո նում նե րը («Հ2» 
հ /ը, «Բա րի լույս, Հա յաս տա՛ն», 24.05.05, 
ծրագր.)։ Պետք է լի ներ՝ ....չի դա դա րեց-
նում.... որո նում նե րը կամ՝ Չեն դա դա րում 
«Կո մեր տոն» կազ մա կեր պու թյան՝ նոր 
տա ղանդ նե րի որո նում նե րը։

Վ կ րա վո րա կան ածանց չի ըն դու նում 
տու ժել բա յը, մինչ դեռ հմմտ. հետևյալ 
սխալ կի րար կու թյու նը. Այդ պա տե րազ-
մում հար յու րա վոր տուժ ված ներ են 
գրանց վում («Հա յաստ. հանր. ռա դիո», 

«Դու գի տես», 03.06.04, խա ղա վար)։ 
Պետք է աս վեր՝ տու ժած ներ։

բ)  Ա ծան ցա վոր հիմ քով հա մադ րա-
կան բա յի սխալ կազ մու թյուն։ Վեր-
լու ծել, վերսկ սել, վե րա ծել և նման 
բա յե րից չի կա րե լի առանձ նաց նել վեր 
բա ղադ րի չը (թե՛ ուղիղ, թե՛ խո նարհ-
ված ձ ևե րում)։ Սա կայն հմմտ. Ըն կեր նե-
րով վեր էինք լու ծում, թե ով է հաղ թե-
լու («Երևան» հ /ը, «Լու սա բաց», 10.06.06, 
ծրագր.) – վեր լու ծում էինք։

գ)  Հա րադ րա կան բա յե րի խո նարհ-
ված ձ ևե րի սխալ կի րար կու թյուն ներ։ 
Այ դօ րի նակ բա յե րի խո նարհ ված ձ ևե-
րում անըն դու նե լի կի րար կու թյուն ներ 
են ստորև բեր վող նե րը.

Կա րող ենք են թադ րենք («Ար մե նիա» 
հ /ը, «Մարդ կա յին գոր ծոն», 21.02.14, 
հաղ.) – Կա րող ենք են թադ րել։ 

Հմմտ. նաև գլուխ գո վել ան վա նա-
բա յա կան հա րադ րու թյան խո նարհ ման 
հետևյալ սխա լը. Նա միայն գլուխ էր 
գո վա ցել («Ար մե նիա» հ /ը, «Լե գենդ», 
19.01.05) – գլուխ էր գո վել։

2. Բա յի ար տա հայ տու թյան ձ ևե րին 
վե րա բե րող սխալ ներ

ա)   Բա յի ան դեմ ձ ևի սխալ կի րար-
կու թյուն է առ կա հա րա կա տար դեր բա յի 
ժխտա կան հետևյալ ձ ևում. Հիմն ված է 
ոչ ստուգ ված աղբ յուր նե րի վրա («ԱԼՄ» 
հ /ը, «Երկ րագն դի զար կե րա կը», 17.05.05, 
հաղ.) – հմմտ. ոչ ստույգ, անս տույգ (ած.), 
բայց՝ չստուգ ված (հա րա կա տար դերբ.)։

բ) Բա յի դի մա վոր ձ ևե րի սխալ կի-
րար կու թյուն ներ։  Ե խո նարհ ման բա յի 
լծոր դու թյան սխալ կազ մու թյուն ներ. 
Քա նի որ լկտիու թյան մա սին խո սա-
ցինք («Երևան» հ /ը, «Բուրգ», 14.03.05, 
ծրագր.) – խո սե ցինք։ Մենք այդ մա սին 
բազ միցս խո սա ցել ենք (ն.տ., 18.03.05, 
ծրագր. ) – փո խա նակ՝ խո սել ենք։

Էդ մա սին կխո սանք («Կենտ րոն» հ /ը, 
«Ուր վա գիծ», 04.02.05, ծրագր.) – փո խա-
նակ՝ կխո սենք1։ 

1  Հմմտ. են թադ րա կան ե ղա նա կի բա յա ձևի մեկ այլ 
բնույ թի սխալ կազ մութ յուն. կե լույթ ու նե նա («ԱԼՄ» 
հ /ը, «Ե րի տա սարդ ա նուն ներ», 26.05.06, հաղ.) – 
փո  խա  նակ՝ ե լույթ կու նե նա:
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3. Օ ժան դակ բա յի ձ ևե րի սխալ կի  րար 
կու թյուն ներ

ա) Է օ ժան դակ բա յի (հան գույ ցի) 
սխալ փո խա րի նու մը ա-ով. ....  բարձր 
ար վես տը, որ ավե լի դժվա րա մարս ա 
(«Կենտ րոն» հ /ը, «Ուր վա գիծ», 23.03.14, 
ծրագր.) – ....  ա վե լի դժվա րա մարս է։ 
....  էս հան ցա գոր ծու թյունն ա արել (ն.տ., 
«Հա յե լու առաջ», 13.04.14, հաղ.) – Այս 
հան ցա գոր ծու թյունն է արել և այլն։

բ) Օ ժան դակ բա յի ժխտա կան ձ ևե-
րի սխալ կի րար կու թյուն ներ։ Չի և չէ 
օ ժան դակ բա յե րը սո վո րա բար հա ղոր-
դա վար նե րի խոս քում սխալ են գոր ծած-
վում, օ րի նակ՝ Ճիշտն ասած՝ ինձ հա մար 
այն քան էլ պարզ չի, թե ինչ պես պետք է 
բա ցա հայ տել մե ղա վոր նե րին.... («Հ1» հ /
ը, «25 րո պե», 22.09.2008, ժ. 20։25)։ Լեզ վի 
պահ պա նու թյու նը միայն լեզ վի տես չու-
թյան խնդի րը չի («Նոր ալիք» հ/կ, «Թեժ 
անկ յուն», 20.07.2008, ժ. 16։30)։ Այս նա-
խա դա սու թյուն նե րի ստո րոգ յալ նե րը բա-
ղադր յալ են, հետևա բար չի կա րող լի նել 
պարզ չի, խնդի րը չի, քա նի որ բա ղադր-
յալ ստո րոգ յա լի վե րա դի րից կամ ստո-
րո գե լիից հե տո դրվում է չէ հան գույ ցը, 
ինչ պես՝ խնդի րը չէ, պարզ չէ։

4. Բա յա կան խո սակ ցա կան ոճի (սխալ) 
ձ ևեր

Ես մի քիչ կա րամ օգ նեմ քեզ։ Ո՞նց 
 կա րա ը տենց բան լի նի («Հայ TV» հ /ը, 
«Բե նե ֆիս», 04.07.05, ծրագր.), փո խա-
նակ՝ կա րող եմ օգ նել...., Ինչ պե՞ս  կա-
րող է այդ պի սի բան լի նել կա ռույց նե րը։

5.  Բա յա կան օ տա րա բա նու թյուն ներ
Լրագ րո ղի լեզ վի մաք րու թյու նը խա-

թա րում են նաև հա մար վում է, հան-
դի սա նում է, կա յա նում է և նման ար-
տա հայ տու թյուն նե րով օ տա րա բան 
կա ռույց նե րը։ Սրանք հա ճախ գոր ծած-
վում են –է հան գույ ցի փո խա րեն։ Այս-
պես՝ Հար ցը կա յա նում է նրա նում, որ 
Թուր քիան կնվա զեց նի բա րե կա մա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը Ադր բե ջա նի 
հետ (փո խա նակ՝ Հարցն այն է, որ....) 
(«TV5» հ /ը, «Տե սանկ յուն», 10.09.2008, 
23։00, ծրագր.)։ Ղա րա բա ղը հան դի սա-

նում է Ադր բե ջա նի դեմ պա տե րազ մող 
պե տու թյուն (Պետք է լի նի՝ Ղա րա բա ղը 
Ադր բե ջա նի դեմ պա տե րազ մող պե տու-
թյուն է) («Կենտ րոն» հ /ը, «Ուր վա գիծ», 
17.11.2008, 22։30, ծրագր.)։

Բուր ջա նա ձեն գտնում է, որ նոր կու-
սակ ցու թյու նը կշա րու նա կի ՆԱ ՏՕ-ի հետ 
ին տեգր վե լու ուղե գի ծը (փո խա նակ՝ 
Ըստ Բուր ջա նա ձեի կամ Բուր ջա նա ձեի 
կար ծի քով....) («Կենտ րոն» հ /ը, «Ուր վա-
գիծ», 22.08.2008, 22։30, ծրագր.)։

Խոսքն այ սինչ բա նի մա սին է պարզ 
և ճիշտ ար տա հայ տու թյան փո խա րեն 
շատ ենք լսում Խոս քը գնում է ռու սա բա-
նու թյու նը։ Խոս քը չի կա րող գնալ։ Ճիշտ 
կլի նի ասել՝ խոսք բաց վեց, խոսք եղավ։ 
Օ րի նակ՝ Խոս քը գնում է այն խնդիր նե-
րի մա սին, որոնք ծա ռա ցել են Հա յաս-
տա նի առջև։ Խոս քը գնում է այն մա սին, 
որ ռու սաս տան յան ներդ րում նե րը զգա լի 
մա կար դա կի են Հա յաս տա նում («Շանթ» 
հ /ը, «Հո րի զոն», 22.06.2008, հաղ.)։

Զ.  Մակ բա յա կան նորմ և կի րար կու
թյուն

Մակ բայ ներն առա ջին հեր թին հան-
դես են գա լիս բա յե րի հետ՝ ցույց տա լով 
գոր ծո ղու թյան հատ կա նիշ, սա կայն կա-
րող են դրվել նաև ածա կան նե րի վրա1։ 
Մակ բա յը, որոշ վե րա պա հու մով, չհո-
լով վող ու չթեք վող խոս քի մաս է։ Այն 
շա րահ յու սա կան մա կար դա կում կա տա-
րում է պա րա գա յի գոր ծա ռույթ, հիմ նա-
կա նում ար տա հայ տում է գոր ծո ղու թյան 
կամ դրու թյան հատ կա նիշ, հատ կա նի շի 
հատ կա նիշ։

Մակ բա յա կան սխալ կի րար կու թյուն-
ներ մե զա նում (է լեկտ րո նա յին լրատ վա-
մի ջոց նե րում) շատ քիչ են հան դի պում։ 
Հմմտ. շատ–շատ մակ բա յի հետևյալ 
անըն դու նե լի կի րար կու թյու նը. Մի քիչ 
շատ–շատ հե ռու են իրա րից («Ար մե նիա» 
հ /ը, 21.03.2010, ժա մը 11։40)։

1  Մե զա նում մակ բայ նե րի հան գա մա նա լից քննու
թյուն է կա տա րել Ա. Ս. Ք յուրքչ յա նը «Հա յե րե նի մակ
բայ նե րը» («Է դիթ պրինտ» հրատ., Ե., 2011) աշ խա
տութ յան մեջ:
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Հայտ նի է, որ գո յու թյուն ունեն խոս-
քի մա սա յին տա րար ժեք բա ռեր, որոնք 
դրս ևո րում են գո յա կան//ա ծա կան, 
ածա կան//մակ բայ, մակ բայ//կապ և այլ 
ձ ևա բա նա կան ար ժեք ներ։

Այդ կար գի տա րար ժե քու թյուն է դրս-
ևո րում ման րա մասն բա ռը (ման րա մասն 
տե ղե կույթ – ած., ման րա մասն տե ղե-
կաց նել – մկբ.)։ Սա կայն հետևյալ նա խա-
դա սու թյան մեջ հարկ էր գոր ծա ծել ոչ թե 
վե րը նշված բա ռը, այլ ման րա մաս գո-
յա կա նը. «Մի տա րօ րի նակ ման րա մասն 
ևս. ապա կեն ման հալ ված գրա նի տը պա-
տե րի ներ սից է» («Եր կիր մե դիա» հ /ը, 
Հա ղոր դում՝ նվիր ված թռչող կառ քե րին 
և զանգ վա ծա յին ոչն չաց ման զեն քե րին, 
17.12.04), «Մի տա րօ րի նակ ման րա մաս 
ևս.....»։ Հմմտ. Կարևոր ման րա մաս, հի-
շել ամեն մի ման րա մաս և այլն։

Այս պի սով՝ 
1.  Է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-

րում գո յա կա նա կան նոր մի և կի-
րար կու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րում մի շարք անջր պետ ներ են ի 
հայտ գա լիս մաս նա վո րա բար գո-
յա կա նի թվի և հո լո վի քե րա կա նա-
կան կար գե րում։

2.  Թե՛ որա կա կան, թե՛ հա րա բե րա-
կան ածա կան նե րի կի րար կու թյան 
սխալ նե րը հե ռուս տա ռա դիո եթե-
րում սա կա վա դեպ են, սա կայն ի 
հայտ են գա լիս թե՛ որա կա կան 
ածա կան նե րի հա մե մա տու թյան 
աս տի ճան նե րի անըն դու նե լի կազ-
մու թյուն ներ և թե՛ հա րա բե րա կան 

ածա կան նե րի անըն դու նե լի կի-
րար կու թյուն ներ։

3.  Ձ ևա բա նա կան–թվա կա նա կան 
նոր մի և կի րար կու թյան հա յե ցա կե-
տից ուշագ րավ են թե՛ թվա կան նե-
րին վե րա բե րող ուղ ղա խո սա կան 
«վթար նե րը», թե՛ թվա կան նե-
րի ան բա րե հունչ և անըն դու նե լի 
կազ մու թյուն նե րը և թե՛ այդ կար գի 
բա ռե րի սխալ գոր ծա ծու թյուն նե րը 
գո յա կան նե րի հետ։

4.  Ձ ևա բա նա կան–դե րան վա նա կան 
նոր մից կա տար ված շե ղում ներն 
է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե-
րում վե րա բե րում են մաս նա վո-
րա պես անձ նա կան և ցու ցա կան 
դե րա նուն նե րին։

5.  Մակ բայ նե րի (տե ղի, ժա մա նա կի, 
ձ ևի, չափ ու քա նա կի) սխալ կի-
րար կու թյուն նե րը խնդրո առար կա 
լրատ վա մի ջոց նե րում հա մե մա տա-
բար սա կա վա դեպ են։ Եր բեմն գո յա-
կա նի փո խա րեն խոս քում գոր ծա ծում 
են մակ բայ, ինչն անըն դու նե լի է։

6.  Ռա դիո հե ռուս տա տե սա յին հա ղոր-
դում նե րում ի հայտ եկող բա յա կան 
սխալ նե րը վե րա բե րում են թե՛ բա-
յա կազ մու թյա նը, թե՛ բա յի ար տա-
հայ տու թյան (դի մա վոր և ան դեմ) 
ձ ևե րին։ Զգա լի տե սա կա րար կշիռ 
են կազ մում բար բա ռայ նու թյուն ներն 
ու խո սակ ցա կան ոճի ձ ևե րը, ինչ պես 
նաև օ տա րա բա նու թյուն նե րը։

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 27.09.2014
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 МОР ФО ЛО ГИ ЧЕС КАЯ НОР МА И УЗУС
 НА РИ НЕ ВАР ДА НЯН

 На ци о наль ная ака де ми ия на ук РА,
 Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр,

на чаль ник от де ла обес пе че ния ка чест ва об ра зо ва ни я

В стат ье на ос но ве ма те ри а лов СМИ расс мат ри ва ют ся мор фо ло ги чес кие нор мы сов ре
мен но го ар мянс ко го язы ка, в част нос ти, воп ро сы ис поль зо ва ния час тей ре чи, име ю щих ве
щест вен ное зна че ние (су щест ви тель но е, при ла га тель но е, чис ли тель но е, мес то и ме ни е, гла гол 
и на ре чи е), а так же наб лю да е мые отк ло не ния от мор фо ло ги чес ких норм.

 На ши исс ле до ва ния по ка зы ва ют, что в сов ре мен ных элект рон ных СМИ наб лю да ет ся 
мно жест во отк ло не ний в ис поль зо ва нии час тей ре чи, име ю щих ве щест вен ное зна че ни е, в 
част нос ти։

1)  во вза и мо от но ше ни ях нор мы су щест ви тель но го и его ис поль зо ва ния вы яв ля ет ся ряд 
бар ье ров, в част нос ти, в грам ма ти чес ких ря дах чис ла и ск ло не ния су щест ви тель но го;

2)  наб лю да ет ся ог ра ни чен ное ко ли чест во оши бок в ис поль зо ва нии как ка чест вен ных, так 
и от но си тель ных при ла га тель ных, од на ко вы яв ля ют ся как не до пус ти мые фор мы об ра зо ва
ния срав ни тель ной сте пе ни ка чест вен ных при ла га тель ных, так и не до пус ти мое ис поль зо ва
ние от но си тель ных при ла га тель ных;

3) с точ ки зре ния мор фо ло ги чес кой нор мы чис ли тель но го ин те рес ны как ор фо э пи чес кие 
“не у да чи/с бо и”, ка са ю щи е ся чис ли тель ных, так и неб ла гоз вуч ные и неп ри ем ле мые об ра зо
ва ния чис ли тель ных и их неп ра виль ное ис поль зо ва ние с су щест ви тель ны ми;

4) отк ло не ния мор фо ло ги чес ких норм мес то и ме ний в СМИ от но сят ся, в част нос ти, к 
лич ным и ука за тель ным мес то и ме ни ям;

5)  не вер ное ис поль зо ва ние на ре чий (мес та, вре ме ни, об ра за дейст ви я, ме ры и сте пе ни) в 
средст вах мас со вой ин фор ма ции вст ре ча ет ся от но си тель но ред ко. Иног да вмес то су щест ви
тель но го в ре чи ис поль зу ет ся на ре чи е, что не до пус ти мо;

6) в ра ди о– и те ле пе ре да чах ошиб ки, свя зан ные с ис поль зо ва ни ем гла го ла, от но сят ся как 
к об ра зо ва нию фор мы гла го ла, так и к фор мам его вы ра же ния (лич ные и без лич ны е). Зна
чи тель ную до лю сос тав ля ют ди а лек тиз мы и фор мы раз го вор ной ре чи, а так же вар ва риз мы.
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Within the framework of the article on the basis of the media material we have referred to the 
modern morphological norm in the Armenian language, particularly to those parts of speech which 
have material meaning (noun, adjective, numeral, pronoun, verb and adverb), to their usage, 
norms observed and morphological derogations.

Our studies show, that in the contemporary electronic media there are many derogations from 
the point of view of parts of speech that have material meaning and their usage, particularly.

1. In the relationship of the noun norm and its usage there emerge a number of derogations, 
particularly in the grammatical categories of noun and case.

2. The usage mistakes of both qualitative and relative adjectives are rarely broadcast on the 
radio and TV. However there do emerge unacceptable constructions of both–degrees of comparison 
of qualitative adjectives and unacceptable usage of relative adjectives.

3. From the point of view of morphological–numerical norm and its usage, orthoepic 
“accidents” of numerals, their inharmonious, unacceptable structures and incorrect usage with 
nouns are remarkable.

4. Derogations from the morphological–pronominal norm in the electronic media mainly refer 
to personal and demonstrative pronouns.

5. The incorrect usage of adverbs (place, time, manner, frequency, degree) are relatively rare 
in the media. Sometimes, in the flow of speech an adverb is used instead of a noun, which is 
unacceptable.

6. The verbal mistakes emerging on the radio and TV programmes refer both to verb formation 
and finite/non–finite forms of the verb. Forms of conversational style, jargons as well as foreignisms 
form a large proportion.
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20–րդ  դարի ժան րա յին հա մա կար գի 
մա սին խո սե լիս Վ. Խա լիզևը նշում է. 
«20–րդ  դա րում, ինչ պես երևում է, իրենց 
առա վե լու թյուն նե րով ստո րա կար գո րեն 
բարձ րար ժեք են դառ նում նոր ժան րե րը 
(կամ սկզբուն քո րեն վե րա նո րոգ ված)՝ ի 
հա կակ շիռ նրանց, որոնք հե ղի նա կու-
թյուն ունեին նա խորդ դա րաշր ջա նում։ 
Ընդ որում՝ գլխա վոր տե ղե րը գրա վում 
են այն ժան րա յին գո յա ցում նե րը, որոնք 
ունեն ազատ, բաց կա ռուց վածք ներ. 
առա վե լու թյու նը գրա կա նու թյան մեջ 
տրվում է այն ամե նին, ին չը կապ չու նի 
պատ րաս տի, հաս տա տու նա ցած, կա յուն 
ձ ևե րի հետ»1։ Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան 
(կամ ար ձակ պոեմ) ժան րը նույն պես այս 
հատ կա նիշ նե րի կրողն է։ Ան շուշտ, գրա-
կա նու թյան պատ մու թյան մեջ այն իր 
ուրույն տեղն ունի։ Այս ժան րի առա ջին 
դրս ևո րում նե րին հան դի պում ենք դեռևս  
Աստ վա ծաշնչ յան առակ նե րում, «Երգ 
եր գոց»–ում, իսկ հե տա գա յում էլ այն իր 
ար տա հայ տու թյունն է գտել գրե թե բո-
լոր ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյուն նե-
րում։ 19–20–րդ  դա րե րում ժա մա նա կա-
յին անն շան հետևա ռա ջու թյամբ ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյան հե ղի նակ ներ են 
դառ նում գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան այն պի սի տի տան ներ, ինչ պի սիք 
են Բոդ լե րը՝ Ֆրան սիա յում, Ռա բինդ-
րա նաթ Տա գո րը՝ Հնդկաս տա նում, Տուր-
գենևը՝ Ռու սաս տա նում և այլք, որոնք 
հա մաշ խար հա յին ճա նա չում են ստա-
ցել իրենց՝ հատ կա պես նաև այս ժան րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շնոր հիվ։ Այս 

1 Хализев В. Е., Теориялитературы, М., 2009, стр.332.

ժան րը անց յալ դա րասկզ բին իր ուրույն 
տեղն է գրա վում նաև հայ գրա կա նու-
թյան մեջ՝ թե՛ Արևե լա հա յաս տա նում 
և թե՛ Արևմտա հա յաս տա նում։ Թե կուզ 
մեկ օ րի նակ. նշված շրջա նի մա մու լում՝ 
«Գե ղար վեստ» հան դե սում, որն ունե ցել 
է ըն դա մե նը 7 հա մար (1908–1921  թթ.), 
յու րա քանչ յուր հա մա րում պար բե րա-
բար տպագր վել է 5–8 ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյուն. սա այն դեպ քում, երբ 
հան դե սը խիստ բազ մաբ նույթ էր, և գե-
ղար վես տա կան գրա կա նու թյան բա ժի-
նը ամ բողջ ամ սագ րի մեկ յո թե րորդն էր 
կազ մում։ Հայ գրող նե րից այս ժան րին 
դի մել են Ավ. Ի սա հակ յա նը, Դ.  Դե միրճ-
յա նը, Ավ. Ա հա րոն յա նը, Թլկա տին ցին, 
Լ.  Բա շալ յա նը, Մ. Մե ծա րեն ցը, Ռ.  Զար-
դար յա նը և այլք։ 

Հանգուցային բառեր և ար տա-
հայ տություններ՝ ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյուն, ժանր, քնա րա կա նու թյուն և 
սյու ժե, կա ռուց վածք, կեր պար, գե ղար-
վես տա կան լե զու։ 

Ո՞րն  է «ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն» 
ժան րի էու թյու նը, ի՞նչ սկզ բունք նե րով է 
կա ռուց վում այն, ի՞նչ  տեղ է գրա վում 
ար ձա կի և չա փա ծո յի հարևա նու թյամբ։ 
Տե սու թյան մեջ այս խնդրին մաս նա վոր 
անդ րա դարձ նե րի հազ վա դեպ ենք հան-
դի պում, այն էլ՝ այլ հա մա տեքս տե րում, 
երբ վեր լու ծու թյուն նե րը վե րա բե րում 
են գրա կան սե ռե րի, ժան րե րի ինչ–ինչ 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի։ Ե թե ըն-
դու նենք, որ ար ձակն ու չա փա ծոն սահ-
մա նա յին դրս ևո րում ներ են գե ղար-
վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 

ԱՍՏՂԻԿ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի րու թյան 

ֆա կուլ տե տի գրա կա նու թյան տե սու թյան 
և գրաքն նա դա տու թյան ամ բիո նի դո ցենտ, 

բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՆՐԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
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կա ռուց ման առու մով, ապա ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյու նը սոսկ մի աս տի ճան է 
մե կից դե պի մյու սը։ 

Ար ձա կից բա նաս տեղ ծու թյուն հե-
տևյալ դա սա կար գումն է տա լիս Զ.  Չյոր-
նին. «1. կի րա ռա կան ար ձակ (գի տա-
կան, պաշ տո նա կան, զին վո րա կան, 
իրա վա բա նա կան, արդ յու նա բե րա կան, 
լրագ րա յին և այլն), 2. սո վո րա կան ար-
ձակ, 3. գրա կան ար ձակ, 4. ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյուն, 5.  ռիթ մա կա նաց ված 
ար ձակ, 6.  vers libre, 7.  ազատ տո ղեր, 
8. ազատ ոտա նա վոր, 9. դա սա կան բա-
նաս տեղ ծու թյուն (խիստ պար տադ րու-
թյամբ)»1։ Այս կա պակ ցու թյամբ ընդգծ-
վա ծո րեն հա կա դիր դա սա կար գում է 
առա ջար կում Յու. Լոտ մա նը. «1. խո սակ-
ցա կան լե զու, 2. երգ (տեքստ գու մա րած 
եղա նակ), 3. դա սա կան բա նաս տեղ-
ծու թյուն, 4. գե ղար վես տա կան ար-
ձակ»2։ Այս դա սա կար գում նե րը, սա կայն, 
նպա տակ ունեն տա լու գրա կա նու թյան 
ստեղ ծա գոր ծա կան զար գա ցու մը՝ կա-
ռուց ված քա յին պար զու թյու նից բար դու-
թյուն, իսկ մեր առջև դրված խնդի րը այլ 
է։ Մեզ հե տաքրք րում է, թե ինք նու թյուն 
ունի արդ յոք ար ձակ բա նաս տեղ ծու-
թյու նը որ պես ժանր, և եթե՝ այո, ապա 
ինչ պես է հաս տա տում այդ ինք նու թյու-
նը։ Էդ. Ջրբաշ յա նը գրա կան ժան րե րի 
տար բե րակ ման չա փա նիշ նե րի ընտ րու-
թյան ժա մա նակ մեջ բե րում է Գյո թեի 
այն միտ քը, թե «Ա վե լի ուշա դիր դի տենք 
պոե զիա յի …բա ժին նե րը և կհա մոզ վենք, 
որ դրանք բնո րոշ վում են մե՛րթ իրենց 
ար տա քին հատ կա նիշ նե րով, մե՛րթ բո-
վան դա կու թյամբ, իսկ քչերն էլ՝ իրենց 
ձ ևի էա կան յու րա հատ կու թյամբ»3։ Ա պա 
գրա կա նա գե տը սահ մա նում է. «Յու-
րա քանչ յուր ժան րի հիմ քում դրված է 
կյան քի գե ղար վես տա կան պատ կեր ման 
որևէ ընդ հա նուր սկզբունք, թե մա տիկ և 

1  Տե՛ս Ю. Лотман, Анализпоэтическоготекста, Ленин
град, 1972.

2 Ю. Лотман, նույն տե ղը, էջ 23.
3  Էդ. Ջրբա շյան, Գրա կա նա գի տու թյան նե րա ծու թյուն, 
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 301:

կա ռուց ված քա յին հատ կա նիշ ներ, որոնք 
մեծ կամ փոքր չա փով դրս ևոր վում են 
տվյալ ժան րին պատ կա նող տար բեր 
եր կե րում»4։ Այս տե սանկ յու նից դի տար-
կե լով հար ցը՝ փոր ձենք ճշտել ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյան սահ ման նե րը ար-
ձա կի և բա նաս տեղ ծու թյան, ինչ պես 
նաև նրանց միջև ըն կած մյուս տե սակ-
նե րի հա մե մա տու թյամբ՝ հետևյալ մո-
տա վոր դա սա կարգ ման մեջ.

1. ար ձակ
2. ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն
3. ռիթ մա կա նաց ված ար ձակ
4. ա զատ ոտա նա վոր
5.  բա նաս տեղ ծու թյուն (դա սա կան 

հաս  կա ցո ղու թյամբ)5։ 
Քա նի որ ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան 

ժան րը մե զա նում բուռն տա րա ծում 
գտավ անց յալ դա րի առա ջին տաս-
նամ յակ նե րում, վերց նենք այդ շրջա նի՝ 
տար բեր ժան րե րի պատ կա նող ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն նե րից հատ ված ներ և դի-
տար կենք դրանք։ Նույն՝ «Գե ղար վեստ» 
հան դե սի 6–րդ  հա մա րում (1917  թ., Թիֆ-
լիս), լույս տե սած ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
նե րից «ծաղ կա քա ղը» հետևյալ պատ-
կերն է ներ կա յաց նում.

1. 
— Այն մեր սայլն է,— բա ցա կան չե ցի 

ես,— այն էլ իմ հայրն է. ես ճա նա չում եմ 
մեր եզ նե րը։

— Ձե՞ր  սայլն է, և քո հայ րը… այդ լավ 
է. նա յե՞լ  ես երբևէ ձեր եզ նե րի աչ քե րին, 
ինչ պես բա րի են, որ քան անուշ. աշ խա-
տան քը միշտ բա րի է, երգն էլ բա րի է. 
միայն հափշ տա կիչ նե րը, ուրի շի վաս-
տա կը լա փող ներն են չար, ու նրանք 
են միայն, որ երգ չու նեն։ Հե տո՝ հորդ 
դեմ քը… դի տե՜լ  ես երբևէ հորդ դեմ քը. 

4 Նույն տե ղում:
5  Նկա տի ու նե նանք, որ «ժանր» եզ րույ թը այս աշ
խա տան քում օգ տա գործ վե լու է մի այն վե րը նշված 
դա սա կարգ ման սահ ման նե րում: Ար ձակ ժան րե րի՝ 
պատմ ված քի, վե պի և այլ նի, ինչ պես նաև բա նաս
տեղ ծա կան դա սա կան ժան րե րի՝ եղե րեր գու թյուն, 
ձոն և այլ նի վրա այս սկզբուն քը չենք տա րա ծում:
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հո ղա գույն է ան շուշտ, և աչ քե րը արևի 
գույն ունեն։ Աշ խա տան քի մայրն են հող 
ու արև. սի րե ցե՛ք հողն ու արևը…

(Ավ. Ա հա րոն յան, «Զար թի՛ր, աստ ված…»)

2.
Ինչ թեթև է թրթռում թի թե ռը։
Ին չի՞ց  է, որ նա չի հակ վում դե պի գե-

տի նը։
— Ան հոգ է նա. հոգսն է միայն, որ 

ծան րաց նում է մարմ նի քա շը և հա կում 
դե պի գե տի նը։

Նա յի՛ր, նստեց ճահ ճի տիղ մի վրա, 
ին չի՛ց  է, որ այն պես ճեր մակ–մա քուր են 
նրա թ ևե րը։

— Ան մե ղու թյու նը կեղտ չի վերց նում։
Ինչ պես մի րո պե հան գիստ չի նստում 

տե ղը, ինչ պես պոկ վում է տե ղից, ինչ-
պես ուզում է թռչել վե՜ր, վե՜ր, դե պի 
երկն քի կա պույտ ան դուն դը։

— Ճշմա րիտ է, ինչ պես գո լոր շին, 
ինչ պես ջեր մու թյու նը, ինչ պես աղոթ քը, 
այն պես էլ ջերմ սրտե րը թռչում են վեր, 
միշտ վեր, դե պի եթե րի ջինջ կա պույ տը։

(Դ.  Դե միրճ յան, «Մեր նա հա պե տին՝ 
Ղ . Ա ղա յա նին»)

3.
Սի րո հույ զե րից չար չար ված, զարկ-

ված, լաջ վարդ շրջազ գեստ հա գին, 
հե րար ձակ,— երե սին ըն կած կա րոտ 
սի րու հին ինչ պե՞ս  է հ ևում և հե կուր – 
հե կուր լա լիս հե կե կում, հե ծում հեծկլ-
տում–այն պես է ծո վը, լուսն կա գի շե րը՝ 
հող մով ալե ծուփ՝ հե ռու ափե րից, հե-
ռաս տան նե րում իր վիշ տը եր գում….

(Հովհ. Կոս տան յան, «Հ ևա ցող ծո վը»)

4.
Եվ ահա, հո րի զո նի ծայ րից ապ րող նե րի քա
րա վանն է առա ջա նում.
Դող դո ջուն ու ղո ղան ջե լով՝ որ պես եր գը երե
կո յան վեր ջա լույ սի.
Ու հոգ նած կա րա վա նին, կաթ երկն քի տակ, 
հույ սերն են ըն դա ռա ջում,
Հույ սերն ու երազ նե րը բո լո՜ր  մե ռած նե րի։

Արևի ճա ճանչ նե րը մաղ վում են ծո վի վրա,
Ու կար միր վեր ջա լույ սը պսա կի հետ ոս կի է 
ցո լաց նում.
Ա նա պա տը հո րան ջող՝ և անա պա տում թա
փա ռող –
Այդ իմ մե ռած եղ բայր նե րի հո գի ներն են, 
որոնք կյանքն են կա րո տում….

(Ա. Ջան յան, «Մե ռած նե րը»)

5.
Ես չեմ հոգ նել սի րե լուց, և՛ եր գե րից, և՛ ցա վից,
Ու ղի նե րից հե ռա վոր, ա ղետ նե րից նո րա նոր,
Ող ջույն նո րից ու նո րից, նոր խնդում ու նոր 
թա խիծ,
Եվ առա վոտ անստ վեր, և՛ գի շեր իմ ս ևա վոր։
Սի՛րտ իմ, բաց ես աշ խար հի և չա րի դեմ՝ 
սի՛րտ իմ, բա՛ց,
Աշ խարհն արև, աշ խարհն՝ ամպ, սի՛րտ, աղբ
յուր ես դու զու լալ,
Սի՛րտ իմ, հա զար ցնոր քով, հա զար եր գով ես 
ար բած,
Վի ճակ ված է քեզ շնչել – եր գով խնդալ, եր
գով լալ…

(Վ.  Տեր յան, «Բա նաս տեղ ծու թյուն»)1

1–ի նը հատ ված է պատմ ված քից, 
2– րդը ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն է, 
3 – րդը ռիթ մա կա նաց ված ար ձա կի օ րի-
նակ է, 4 – րդը ազատ ոտա նա վոր է, 
5 – րդը՝ դա սա կան բա նաս տեղ ծու թյուն՝ 
կա ռուց ման բո լոր կա նոն նե րով։

Ա ռաջ նորդ վե լով ժան րե րի տար բե-
րակ ման ըն դուն ված չա փա նիշ նե րով՝ 
կա րող ենք կա տա րել մի շարք եզ րա-
հան գում ներ։

Ե թե քնա րեր գու թյու նը բնու թագր-
վում է գե ղար վես տա կան կեր պա րի 
կա ռուց ման յու րա հատ կու թյամբ, որ 
պատ կեր–ապ րումն է, ապա է պո սում և 
դրա մա յում կեր պա րի կերտ ման հիմ-
քում ըն կած են մար դու բազ մա կող մա նի 
նկա րագ րու թյուն նե րը, նրա գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, կյան քում մարդ կանց հետ 
ունե ցած բարդ հա րա բե րու թյուն նե րը2։ 

1 «Գե ղար վեստ» հան դես, թիվ 6, Թիֆ լիս, 1917 թ.: 
2  Краткая Литературная Энциклопедия, М., 1967, т.  4, 
стр. 408.
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Այս սահ մա նու մը ընդգծ վա ծո րեն ի հայտ 
է գա լիս վե րոնշ յալ օ րի նակ նե րում։ 1–ին 
հատ վա ծում առ կա են կոնկ րետ ան-
ձեր՝ խո սո ղը, խո սա կի ցը, ով ճա նա չում 
է հեռ վում աշ խա տող իր հորն ու իրենց 
եզ նե րին, խո սակ ցի հայ րը։ Գոր ծող ան-
ձե րից բա ցի կան նաև մի շարք մարդ կա-
յին հա րա բե րու թյուն նե րի, աշ խա տան քի, 
հարս տա հա րիչ նե րի, եր գի հետ կապ ված 
նկա րագ րու թյուն ներ։ Այս ամե նը երևում 
է ան գամ մեջ բեր ված փոքր հատ վա ծում։ 
Իսկ եթե ծա նոթ լի նենք ստեղ ծա գոր-
ծու թյա նը ամ բող ջա պես, աչ քի կզար նի 
նաև ծա վա լի մե ծու թյու նը մեջ բեր ված 
մյուս օ րի նակ նե րի հա մե մա տու թյամբ։ 
Ան շուշտ, այս պատմ ված քը ընդգծ վա ծո-
րեն քնա րա կան մեծ լիցք ունի, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, այն իր կա ռուց ված քա յին այլ 
բա ղադ րիչ նե րով ևս  ար ձակ է. չու նի չա-
փա ծո յին բնո րոշ ռիթ մա կան միա վոր ներ՝ 
հանգ, հան գա վո րում, կրկնու թյուն ներ և 
այլն, առաջ նա յին են գոր ծո ղու թյուն նե-
րի, կեր պար նե րի նկա րագ րա կան մեկ-
նա բա նու թյուն նե րը։ Մինչ դեռ ճիշտ հա-
կա դիր պատ կերն է 5–րդ  հատ վա ծում. 
ամ բողջ հատ ված–բա նաս տեղ ծու թյու նը 
հո գե կան ապ րու մի նկա րագ րու թյուն է։ 
Կա միայն մեկ կեր պար՝ քնա րա կան հե-
րո սը, որը ներ կա յա նում է զուտ աշ խար-
հըն կալ ման զգա յա կա նի, հույ զե րի գե-
ղար վես տա կա նաց ված մա կար դա կում։ 
Այս տեղ եթե ան գամ կան սյու ժեի՝ գոր-
ծո ղու թյուն նե րի տար րեր, ապա միայն 
իրադ րու թյուն–իրա վի ճա կը հույ զի սահ-
ման նե րում մեկ նա բա նե լու մի տու մով1։ 
Ար ձակ և չա փա ծո այս օ րի նակ նե րի 
նշված տար բե րու թյուն նե րը նրանց ներ-
քին կա ռուց վածք նե րի հատ կա նիշ ներն 
են, իսկ եթե դի տար կենք ար տա քին կա-
ռուց ված քա յին օ րի նա չա փու թյուն նե րը, 
կնկա տենք մի շարք այլ առանձ նա հատ-
կու թյուն ներ ևս։ Ե թե ար ձակ հատ վա-
ծում գրու թյան ձ ևով այն տա րած վում 
է է ջի լայն քով (… Դի տել ես երբևէ հորդ 

1  Տե՛ս Краткая Литературная Энциклопедия, М., 1968, 
т. 5, և Ю. Лотман, Анализ поэтического текста, Л., 
1972 գրքի<Проблема поэтического сюжета> գլու խը:

դեմ քը, հո ղա գույն է ան շուշտ, և աչ քե-
րը արևի գույն ունեն…), ապա չա փա ծո-
յում այլ է. յու րա քանչ յուր տող ունի իր՝ 
է ջի մի ջին մա սում սահ մա նա փակ ման 
կա նոն նե րը (Ես չեմ հոգ նել սի րե լուց, և՛ 
եր գե րից, և՛ ցա վից,// Ու ղի նե րից հե ռա-
վոր, աղետ նե րից նո րա նոր…)։ Փոր ձենք 
ներ քին և ար տա քին կա ռուց ված քա յին 
փո փո խու թյուն նե րի են թար կել, դի ցուք, 
բա նաս տեղ ծու թյուն – օ րի նա կը։ Ե թե 
լոկ ար տաք նա պես տո ղատ ված տեքս-
տը դարձ նենք տո ղի ամ բողջ լայն քով 
գրված տար բե րակ, իմաս տա յին կտրուկ 
այ լաձևու թյուն չենք ունե նա, կստա նանք 
ռիթ մա կա նաց ված ար ձակ։ Ե թե ար ձա-
կի կա նոն նե րով փո խենք նաև ներ քին 
կա ռուց ված քը (Ես չեմ հոգ նել սի րե լուց, 
եր գե րից, ցա վից, հե ռա վոր ուղի նե րից 
և նո րա նոր աղետ նե րից), կնկա տենք, 
որ չի փոխ վում միայն բա ռե րի իմաս տը, 
իսկ գե ղար վես տա կան տեքստն ամ բող-
ջա պես այ լա կերպ վում է։ Քնա րա կա նու-
թյու նը, զգաց մուն քայ նու թյու նը, մտքե րի 
լար վա ծու թյու նը կոր չում են։ Մինչ դեռ 
բա նաս տեղ ծա կան տո ղա տու մը օգ նում 
է բա ռե րի իմաստ նե րի՝ բա նաս տեղ ծի 
կող մից ուղ ղոր դող տպա վո րու թյու նը 
թող նե լուն… 1–ին և 5–րդ  հատ ված նե-
րում տար բեր են ոչ միայն տա ղա չա-
փա կան հատ կա նիշ նե րի կի րա ռում նե րը, 
այլև լեզ վա կան պատ կե րա վոր ման մի-
ջոց նե րի օգ տա գոր ծում նե րը։ 1–ին հատ-
վա ծում որո շիչ նե րը հիմ նա կա նում բա-
յա կան կի րա ռու թյուն ունեն, դրանք մեծ 
մա սամբ ստո րոգ յալ կազ մող բա ռեր են 
դար ձել (օր.՝ աշ խա տան քը միշտ բա րի 
է, երգն էլ բա րի է, հարս տա հա րիչ նե րը…
չար են, դեմ քը… հո ղա գույն է և այլն), 
ոչ մի տեղ դրանք հետա դաս կի րա ռու-
թյուն չու նեն, միչ դեռ 5–րդ  հատ վա ծում 
բո լոր որո շիչ նե րը հետա դաս են (ու ղի-
նե րից հե ռա վոր, աղետ նե րից նո րա նոր, 
առա վոտ անստ վեր, գի շեր իմ ս ևա վոր 
և այլն)։ Իսկ շրջա դա սու թյու նը այս կամ 
այն բա ռի մաս տի մի տում նա վոր ընդգծ-
ման նպա տակն ունի բա նաս տեղ ծա կան 
տեքս տում, որը նույն պես տար բե րա կում 
է վե րը մեջ բեր ված եր կու հատ ված նե-
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րը։ Նշված հատ կա նիշ նե րը ար ձա կի և 
չա փա ծո յի ամե նաընդ հա նուր և տե սա-
նե լի տար բե րու թյուն ներն են։ Գրու թյան 
այս եր կու սահ մա նա յին ձ ևե րը միմ յան-
ցից զա նա զա նե լը այ նքան էլ դժվար 
չէ։ Խնդի րը բար դա նում է, երբ հարկ է 
լի նում ար ձա կի և չա փա ծո յի միջև ըն-
կած տե սակ նե րը տար բե րա կել։ Նշված 
օ րի նակ նե րում ունենք նաև ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյուն՝ (2), ռիթ մա կա նաց ված 
ար ձակ՝ (3), ազատ ոտա նա վոր՝ (4)։ Այն 
սկզբունք նե րով, որոն ցով տար բե րա-
կե ցինք (1–ին) և (5–րդ)  օ րի նակ նե րը, 
թվում է, թե մյուս երե քը հնա րա վոր չէ։ 
Նույ նիսկ կա րող է թվալ, թե այս վեր-
ջին նե րը նույն կա ռույցն ունեն։ Սա կայն 
ըն դա մե նը դրանց ընդ հան րու թյուն ներն 
են շատ. բո լորն էլ ար տաք նա պես նման 
են ար ձա կին (նույ նիսկ՝ ազատ ոտա-
նա վո րը, երբ եր կա րա շունչ տող ունի), 
դրան ցում բա ցա կա յում է բա նաս տեղ-
ծու թյա նը հա տուկ հան գա վո րու մը, 
դա սա կան ռիթ մա կան միա վոր նե րը, 
չա փա ծո յի կա նո նա վոր տա ղա չա փու-
թյու նը և այլն։ Սա կայն պա տա հա կան 
չէ, որ դրանք տար բեր ան վա նում ներ 
ունեն, ուս տի տար բեր են, և ահա թե ինչ 
հատ կա նիշ – օ րի նա չա փու թյուն նե րով են 
առանձ նա նում միմ յան ցից՝ որ պես տար-
բե րակ ված ժան րեր։ 

Ե րեքն էլ քնա րա կան – բա նաս տեղ-
ծա կան բնույթ ունեն. ապ րում ներ, 
զգաց մունք ներ են ար տա հայ տում։ Տար-
բե րու թյուն նե րը պետք է փնտրել կա-
ռուց ված քա յին կազ մա կեր պու թյան մեջ։ 
«Ռիթ մա կա նաց ված ար ձա կը,— ինչ պես 
իրա վա ցիո րեն նշում է Ա. Լեժնևը,— ար-
դեն ար ձակ չէ։ Այն ար ձա կի և բա նաս-
տեղ ծու թյան այ լա սեր վածք է (ա վե լի 
նրբան կատ ար տա հայտ ված՝ խառ նա-
ծին է), որն առա վե լա պես հի շեց նում է 
իր երկ րորդ ծնո ղին, ումից ժա ռան գել է 
ռիթ մը, սրա հետ՝ նաև լեզ վի «բա նաս-
տեղ ծա կան» կա ռուց ված քը (պատ կե-
րա վո րու թյուն, շրջա դա սու թյուն ներ և 
այլն)։ Ար ձա կից նա յու րաց րել է միայն 
որոշ ազատ վե րա բեր մունք բա նաս-
տեղ ծա կան չա փի նկատ մամբ և գծագ-

րա կան (գրա ֆի կա կան) ար տա քի նը։ 
Այս խառ նա ծին նե րին չի կա րե լի թույլ 
տալ, որ աճեն, նրանց միշտ պետք է 
պա հել գա ճաճ վի ճա կում»1։ Ռիթ մա-
կա նաց ված ար ձա կի օ րի նակ նե րը հայ 
գրա կա նու թյան մեջ շատ չեն. օ րի նակ՝ 
Խ .  Աբով յա նի «Վերք Հա յաս տա նի» վե-
պում, «Գե ղար վեստ» հան դե սի անց-
յալ դա րասկզ բի հա մար նե րում՝ թիվ  2՝ 
1908  թ., թիվ  3՝ 1909  թ., թիվ  4՝ 1911 թ. և 
այլն, կամ Հովհ. Կոս տան յա նի ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը, որոնք հիմ նա կա նում 
գրված են ռիթ մա կա նաց ված ար ձա կով։ 
Ռիթ մա կա նա ցու մը ար ձա կում առա ջա-
նում է հու զա կա նու թյան գեր հա գեց վա-
ծու թյու նից, զգաց մուն քա յին ծայ րա հեղ 
լար վա ծու թյու նից։ Այդ իսկ պատ ճա ռով, 
եթե գրա կան տեքս տում ռիթ մա կա նաց-
ված ար ձա կի մեկ–եր կու դեպ քը չեն խա-
թա րում ստեղ ծա գոր ծու թյան ընդ հա նուր 
ձ ևա բո վան դա կա յին ըն կա լու մը, ապա 
դրա ան հետևո ղա կան կի րա ռու մը՝ որ-
պես կա ռուց ված քա յին հիմ նա կան մի-
տում, բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում 
եր կի գե ղա գի տա կան ըն կալ ման վրա։ 
Ըն թեր ցո ղը ակա մա ինքն է աշ խա տում 
վե րա նալ, ան տե սել տո ղե րի չպատ-
ճա ռա բան ված ռիթ մայ նու թյու նը, քա նի 
որ դրա նով շեղ վում է բուն տեքս տա-
յին ին ֆոր մա ցիա յից, գե ղա գի տա կան 
տպա վո րու թյու նը թու լա նում է։ (Ռիթ-
մա կա նաց ված ար ձա կի ռիթ մը հարկ է 
չշփո թել ար ձա կին բնո րոշ ռիթ մի հետ, 
որը գե ղար վես տա կան ար ձա կը խո սակ-
ցա կան խոս քից տար բե րե լու մի ջոց նե-
րից է)։ Ե թե ռիթ մա կա նաց ված ար ձա-
կը գրա ֆի կո րեն վե րա ծենք չա փա ծո յի, 
յու րա քանչ յուր ռիթ մա կան միա վոր ան-
ջա տենք որ պես բա նաս տեղ ծա կան մեկ 
տող, այն ստա նա ար տա սա նա կան ինք-
նու րույ նու թյուն, ռիթ մի՝ ոտ քե րի, հա-
տած նե րի, դա դար նե րի կա ռու ցու մը և 
դրանց նշա նա կու թյու նը ստեղ ծա գոր-
ծու թյան ըն կալ ման մեջ ավե լի ցայ տուն 
դառ նան, կու նե նանք չա փա ծո՝ իր կա-
ռուց ման բո լոր կա նոն նե րով.

1 А. Лежнев., Проза Пушкина, М., 1966, стр. 127.
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Սի րո հույ զե րից // չար չար ված զարկ ված,
լաջ վարդ շրջազ գեստ // հա գին հե րար ձակ,
ե րե սին ըն կած // կա րոտ սի րու հին…. և այլն։

Իս կա պես, այս տեղ ունենք 10–վան-
կա նի յամբ – անա պեստ յան տող՝ 5–րդ 
 վան կից հե տո հա տա ծով, բա նաս տեղ-
ծա կան ոտ քե րի կա նո նա վոր կա ռուց-
ված քով և այլն։

Նման ռիթ մա կան շեր տեր ազատ 
ոտա նա վո րը չու նի՝ (4).

Եվ ահա, հո րի զո նի ծայ րից ապ րող նե րի քա
րա վանն է առա ջա նում,
Դող դո ջուն ու ղո ղան ջե լով՝ որ պես եր գը երե
կո յան վեր ջա լույ սի… 

Այս տեղ չկա ո՛չ  վան կե րի և շեշ տե րի 
թվի հա վա սա րու թյուն, ո՛չ  շեշ տե րի կա-
նո նա վոր դա սա վո րու թյուն, չկան բա-
նաս տեղ ծա կան ոտ քեր և ան դամ ներ, 
բա ցա կա յում են տո ղե րի հա մահնչ յուն 
վեր ջա վո րու թյուն նե րը (հան գեր)։ Բայց 
ազատ ոտա նա վո րը ունի էա կան չա փա-
ծո յաս տեղծ հատ կա նիշ ներ.

ա) յու րա քանչ յուր տո ղի իմաս տա յին 
ամ բող ջա կա նու թյու նը,

բ)  յու րա քանչ յուր տո ղի շա րահ յու սա-
կան և ար տա սա նա կան ինք նու րույ նու-
թյու նը,

գ) գրա ֆի կա կան կա յուն պատ կե րը 
ար տա քին կա ռուց ված քում1։ 

Հայ գրա կա նու թյան մեջ ազատ ոտա-
նա վո րի եզա կի օ րի նակ է Սիա ման թո յի 
չա փա ծոն. 

Օ՜, կա՛նգ առեք ձեր վե րել քին վրա, ո՜վ դ յու
ցա զուն նե րը վաղ վան,
Ու մտիկ ը րե՛ք  անոնց, որոնք փառ քի օր մը 
մահն անար գե ցին.
Ձե զի ու մեր ամե նուն հա մար…
Մենք՝ մե ռել ներս, ձե զի հետ ենք այս 
առավոտ,

1  Ազատ ոտա նա վո րի մա սին տե՛ս նաև Էդ. Ջրբա շյան, 
Գրա կա նա գի տու թյան նե րա ծու թյուն, Երև ան, 2011, 
էջ 262–266, Էդ. Ջրբա շյան, Հ. Մախ չա նյան, Գրա
կա նա գի տա կան բա ռա րան, Եր., 1972, էջ 5:

Այլևս  մեր բա զու կի ոս կոր նե րուն ճար ճատ
յուն նե րը, գի տենք, դի վա յին,
Մեր սրունք նե րուն եր կայնքն ի վեր ու ձեր 
ական ջին
Մա հա գու ժո րեն պի տի չի հնչեն2։

Որ քան էլ, իս կա պես, «ա զատ» է 
գրված, այ նո ւա մե նայ նիվ, մեջ բեր վա ծը 
ար ձակ չէ։ Իր՝ վե րը թվարկ ված առանձ-
նա հատ կու թյուն նե րով ազատ ոտա նա-
վո րը տար բե րակ վում է նաև ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյու նից։

Ար ձա կից բա նաս տեղ ծու թյուն հինգ 
դա սա կար գում նե րից մյուս նե րի մա սին 
գրա կա նա գի տու թյան տե սու թյան մեջ 
եթե խոս վել է (մեկ նա բան վել են հատ-
կան շա կան դրս ևո րում նե րը, սահ ման վել 
են տար բե րակ ման օ րի նա չա փու թյուն-
նե րը և այլն), ապա ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյու նը գրե թե միշտ ան տես վել է կամ 
շրջանց վել։ Իսկ անդ րա դարձ ներն էլ 
եղել են լոկ որ պես փաս տի վա վե րագ-
րում՝ նման ժան րա յին տե սա կի գո յու-
թյան հաս տա տում։ Ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյան բնու թագր մա նը հան դի պում ենք 
«Գրա կա նա գի տա կան բա ռա րա նում». 
«Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն – պայ մա-
նա կան եզրույթ, որը նշա նա կում է քնա-
րա կան բո վան դա կու թյուն և ար ձակ ձև 
ունե ցող ստեղ ծա գոր ծու թյուն։ Ար ձակ 
բա նաս տեղ ծու թյու նը (կամ պոե մը) սո-
վո րա բար ունի խիստ հու զա կա նո րեն 
գու նա վոր ված բո վան դա կու թյուն։ Դեպ-
քե րի ըն թաց քը (սյու ժեն) կա՛մ առ հա սա-
րակ բա ցա կա յում է և կա՛մ գծագր վում է 
սոսկ առան ձին ակ նարկ նե րի ձ ևով։ Ա հա 
թե ին չու այդ կար գի եր կերն ան վան-
վում են նաև ար ձակ քնա րեր գու թյուն, 
որն ավե լի ճիշտ է մատ նան շում նրանց 
էու թյու նը»3։ Քնա րա կան բո վան դա կու-
թյուն և ար ձակ ձև. հիմ նա կա նում այս 
է ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան տար բե-
րիչ հատ կա նի շը, որը միշտ առ կա է նրա 
տար բեր դրս ևո րում նե րի մեջ։ Սա կայն 

2 Սի ա ման թո, Ըն տիր եր կեր, Ե., 1957, էջ 10:
3  Էդ. Ջրբա շյան, Հ. Մախ չա նյան, Գրա կա նա գի տա
կան բա ռա րան, Եր., 1972, էջ 36:
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ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան ուսում նա-
սի րու թյան ըն թաց քում հան դի պում ենք 
նաև մի շարք այլ տա րաձև ար տա հայ-
տու թյուն ների. երևան են գա լիս ծա վա-
լա յին, կա ռուց ված քա յին, թե մա տիկ ինք-
նադրսևոր ման այ լաձևու թյուն ներ։

Քա նի որ տե սա կը ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյուն է, նրա ար տա քին տես քը 
նույ նա կա նու թյան հաս նող նմա նու թյուն 
ունի ար ձա կի հետ. գրվում է տո ղի ամ-
բողջ լայն քով, իմաստ նե րի ան ջա տում-
նե րը կա տար վում են միայն ար ձա կին 
հա տուկ մի ջոց նե րով՝ ստո րա կետ, մի-
ջա կետ, վեր ջա կետ, պար բե րու թյուն ներ 
և այլն.

Ա շունն եկեր, ձմռան բարև կբե րե, ամ պե րը 
գլխնուս վրա ձիար շավ կխա ղան…1. 

Իմ դրա ցի ներս։ Ա նոնց մե այս ան գամ ներ կա
յա նա լին ծե րուկ դար բին մը պի տի ըլ լար2։ 

Ե թե ար տա քին գրա ֆի կա կան պատ-
կե րով այն ար ձակ է, ապա ներ քին կա-
ռուց ված քով այդ ար ձա կը անընդ հատ 
զու գակց վում է չա փա ծո յի տար րե րի 
հետ։ Հա մե մա տենք հատ ված ներ ար-
ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նից և քնա րա-
կան բնույթ ունե ցող ար ձա կից։

ա. Ինչ պես բա րի քույր մը, սպի տակ 
առ տուն, լու սե ղեն երազ աստ ված, ձեռ-
քը դրավ ճակ տիս և համ րո րեն ան ցավ 
հո գույս մեջ, իր շառ քղանց քեն հոն 
անձրևե լու շրշյու նը մե տաքս3։ 

բ. Վար դու հիի հետ շատ էի մե նակ 
մնա ցեր, երբ օ դա յին այդ խոր շին մեջ 
աշ խարհ քե կտրված նստե ցանք իրա րու 
քով տա փակ քա րի մը վրա, զգա ցի, որ 
սիրտս սկսավ թպրտալ4։ 

1  Թլկա տին ցի, «Գե ղի նա մակ ներ», Գյու ղին կյան քը, 
Եր., 1966, էջ 285: 

2 Թլկա տին ցի, «Դրա ցի ներս», նույն տե ղում, էջ 68:
3  Մ. Մե ծա րենց, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Եր., 1956, էջ 214:
4  Լ. Շանթ, «Երազ օրեր», Ըն տիր եր կեր, Եր., 1968, 
էջ 108: 

Քնա րա կան, հու զա կան է Շան թի 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նից վերց ված կտո-
րը, սա կայն զգաց մուն քայ նու թյան այս 
կեր պը տար բեր վում է Մե ծա րեն ցից բեր-
ված հատ վա ծից, և այս տար բե րու թյու նը 
հե ղի նակ նե րի և ոճե րի զա նա զա նու թյան 
հետևանք չէ։ (Հի շենք Մե ծա րեն ցի զուսպ 
և գի տա կա նո րեն տե սա կան քննա դա-
տա կան հոդ ված ներն ու Շան թի՝ նուրբ 
հու զա կա նու թյամբ հա գե ցած բա նաս-
տեղ ծու թյուն նե րը)։ Հարցն այս տեղ կա-
րե լի է բա ցատ րել ժան րա յին տար-
բե րու թյուն նե րով. առա ջին դեպ քում 
Մե ծա րեն ցը օգ տա գոր ծում է որո շիչ նե րի 
մի ամ բողջ խումբ, իսկ Շան թի նկա րագ-
րու թյան մեջ գե րիշ խում է զգաց մուն-
քի՝ գոր ծո ղու թյամբ ար տա հայ տու թյան 
սկզբուն քը։ Մի առի թով Ալ. Պուշ կի նը եզ-
րա կաց նում է. «Ճշգրտու թյուն և հա կիր-
ճու թյուն՝ ահա ար ձա կի ամե նաէա կան 
ար ժա նիք նե րը։ Ար ձա կը մտքեր և մտքեր 
է պա հան ջում. առանց այդ մտքե րի ամե-
նա փայ լուն ար տա հայ տու թյուն ներն իսկ 
ար ժեք չու նեն»5։ Ար ձակ բա նաս տեղ-
ծու թյան պա րա գա յում կարևո րու թյուն 
է ստա նում քնա րա կա նաց ված միտ-
քը, երբ ոչ թե մտքի հա կիր ճու թյունն է 
կարևոր, այլ մտքի ար տա հայտ ման ժա-
մա նակ բա ռի հու զա կան տպա վո րու-
թյու նը։ Հա մա ռոտ գրա կա նա գի տա կան 
հան րա գի տա րա նում բա նաս տեղ ծա կան 
խոս քին անդ րա դառ նա լիս այն կար ծիքն 
է հայտն վում, թե բա ռե րը բա նաս տեղ-
ծու թյան մեջ ավե լի մեծ նշա նա կու թյուն 
ունեն, քան ար ձա կում։ Կա րե լի է հի շել 
ամ բողջ վե պը, բայց բա ռե րը չհի շել, իսկ 
բա նաս տեղ ծու թյու նը հի շե լիս այդ դեպ-
քում մնում է միայն ինչ–որ վե րապ րում6։ 
Սա է այն նա խա պայ մա նը, որով ձ ևա-
վոր վում է և առանձ նա նում ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյու նը.

5 А. Лежнев., նշվ. աշխ., էջ 16:
6 Տե՛ս Краткая Литературная Энциклопедия, М., 1968, 
т. 5, ст. 932:
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Քո մա զե րում պահ ված է մի երազ՝ լի 
կայ մե րով ու առա գաստ նե րով, քո մա-
զե րում ան ծիր ծո վեր կան, ուր մու սում 
հող մե րը տա նում են ինձ դե պի քաղցր 
երկր ներ, ուր տա րա ծու թյունն ավե լի 
կա պույտ է և ավե լի խոր, ուր մթնո լոր-
տը մրգե րի, ծա ղիկ նե րի և մարդ կա յին 
մոր թի բույ րով է լե ցուն։

Քո մա զե րի օվ կիա նո սում մի նա վա-
հան գիստ եմ տես նում…1

Բա ռա յին այս կրկնակ նե րը՝ «քո մա-
զե րի, քո մա զե րի….», բա ցա ռի կո րեն 
ընդգ ծում են զգաց մուն քի հիմ նա կան 
իմաս տա կիր միա վո րը՝ ստեղ ծե լով 
նաև բա նաս տեղ ծա կան քնա րա կա նու-
թյուն, երաժշ տա կա նու թյուն։ Ան շուշտ, 
սա պետք է տար բե րել բուն չա փա ծո-
յի երաժշ տա կա նու թյու նից. այս տեղ, 
ժան րա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րից ել նե լով, բա ցա կա յում է չա փա ծո յի 
ռիթ մա կազ միչ ողջ հա մա կար գը։ Ար-
ձակ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ չի գոր ծում 
տա ղա չա փա կան և ոչ մի օ րի նա չա փու-
թյուն՝ տա ղա չա փա կան հա մա կար գա յին 
հատ կա նիշ ներ՝ հանգ, տուն, չա փա ծո յի 
այլ կա ռուց ված քա յին ձ ևեր։ Ան գամ այն-
պի սի դեպ քե րում, երբ ստեղ ծա գոր ծու-
թյան մեջ կի րառ վում է որո շա կի ռիթմ, 
այն չա փա ծո չի դարձ նում եր կը.

Այն հյու րե րին, որ պետք է գնան, 
«տեր ընդ ձեզ» ասա և ան դարձ սրբի՛ր 
նրանց քայ լե րի բո լոր հետ քե րը։

Այն, ինչ որ մոտ է, պարզ ու սի րե լի, 
դու կրծքի՛դ սեղ միր անուշ ժպտա լով…2

Հարկ է նկա տի ունե նալ, որ այս ձ ևը 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան հա մար այն-
քան էլ տի պա կան չէ. ան հա մե մատ մեծ 
թիվ են կազ մում այն պի սի նե րը, որոնց 
մեջ բա ցար ձա կո րեն բա ցա կա յում է ռիթ-
մի որևէ կա ռույց. 

1  Շ. Բոդ լեր, Աշ խար հի կե սը քո մա զե րում (Տե՛ս Վ.  Տեր
յան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, Եր., 1963, հ. 3, էջ 92):

2  Ռ. Տա գոր, Պար տիզ պա նը. Գի թան ջա լի, Եր., 1961, 
էջ 62:

Սիրտս, սի րե լի՛ս, օր ու գի շեր տեն-
չում է քո հան դիպ մա նը, այն հան դիպ-
մա նը, որ նման է ամեն ինչ լա փող ավե-
րիչ մա հի։

Փո թոր կի նման վա նի՛ր ինձ հե ռու, 
վերց րո՛ւ, ինչ որ ունեմ, խա փա նի՛ր քունս 
ու հափշ տա կի՛ր երազ ներս3։

Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ տա-
ղա չա փա կան հատ կա նիշ նե րի հետ 
զուգ ըն թաց ար ձա կի «տար րերն» էլ 
իրենց ամ բող ջու թյամբ չեն օգ տա գործ-
վում։ Հիմ նա կա նում բա ցա կա յում է 
ար ձակ ստեղ ծա գոր ծու թյա նը բնո րոշ 
սյու ժեն։ Այս տեղ այն առա վել ևս  կոմ-
պո զի ցիոն բնույթ ունի և հե տապն դում 
է ընդ հա նուր տրա մադ րու թյու նը շեշ-
տե լու նպա տակ, չկան գոր ծո ղու թյուն-
ներ. դրանք ըն դա մե նը ուր վագ ծում են 
իրա վի ճակ–իրադ րու թյու նը.

Բռնել եմ նրա ձեռ քե րը և իրեն սեղ-
մում եմ կրծքիս։

Ես ուզում եմ ատո քել գիրկս նրա 
հմայ քով, վերց նել համ բույր նե րով ժպի-
տը նուրբ այ տե րից ու մի նայ ված քով 
նրա ծա վի աչ քե րի հա յաց քը ըմ պել։

Բայց, ավա՜ղ, մի՞թե հնա րա վոր է…4

Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյա նը բնո-
րոշ չեն նաև ար ձա կի հիմ նա կան կա-
ռուց ված քա յին տար րե րից կեր պար նե-
րը, որոնց հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է 
ար տա քի նով, մարդ կա յին ինք նա տի-
պու թյուն նե րով, վար քով, գոր ծո ղու-
թյուն նե րով, միմ յանց հետ փոխ հա րա-
բե րու թյուն նե րով։ Հենց սրա նով է, որ 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նը դառ նում 
է ընդգծ վա ծո րեն բա նաս տեղ ծա կան։ 
Այս տեղ կեր պա րը միայն քնա րա կան 
հե րոս է։ Թե՛ Բոդ լե րի «Ար ձակ պոեմ-
ներ»–ում, թե՛ Տա գո րի «Գի թան ջալի»–
ում կեր պա րը իր ապ րում նե րով, իր 
այս կամ այն հույ զի, զգա ցո ղու թյան,

3 Նույն տե ղը, էջ 68:
4 Նույն տե ղը, էջ 67:
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 միտք–հե տաքրք րու թյան կրողն է, սա 
մի կեր պար է, որ հա վա սա րա զոր է 
պատ կեր–զգա ցու մին, որը հենց բա-
նաս տեղ ծա կան խոս քի հիմ նա կան 
տարրն է.

Սիրտս՝ անբ նակ մի թռչուն, իր եթե րը 
գտել է քո աչ քե րում։

Նրանց մեջն է օ րո րո ցը ար շա լույ սի, 
այն տեղ է թա գա վո րու թյունն աստ ղե րի։

Ու նրանց խոր քերն են սուզ վում իմ 
եր գե րը։

Թող միայն ճախ րեմ այդ երկն քում 
նրա մե նա վոր ան հու նու թյան մեջ1։ 

Ու շագ րավ է նաև ժան րի լեզ վա կան 
պատ կե րա վո րու թյան հա մա կար գը։ Հա-
մե մա տու թյուն նե րի, փո խա բե րու թյուն-
նե րի, մակ դիր նե րի, շրջա սու թյուն նե րի 
և շրջա դա սու թյուն նե րի առա տու թյու-
նը գու մար վում է բա ռակրկ նու թյուն նե-
րի բազ մա տե սա կու թյա նը՝ ցան կա ցած 
նկա րագ րու թյուն – պատ կեր դարձ նե լով 
եզա կիո րեն զգաց մուն քա յին.

Ա վան նե րը, ան շարժ ան դոր րիկ իրիկ-
վան մեջ իրենց ծխնե լույզ նե րեն փթթող 
ծու խի մա նի շակ ներ կ’ոս կեջ րեն. տա րա-
ծուն ու դաշ նա վոր քաղց րու թյուն մը կը 
մշշա նա ան դաս տան նե րուն վրա, ջու րե-
րուն վրա, գյու ղակ նե րուն վրա…

Կամ.
Գյու ղակ նե րը մա նու շակ նե րու պես 

նստեր են բլրակ նե րու ծուն կին, հո վիտ-
նե րու գո գը կամ գե տին քղանց քին մոտ…2

1 Նույն տե ղը, էջ 46:
2  Մ. Մե ծա րենց, Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, Եր., 
1981, էջ 206, 203:

Հե տաքրք րա կան է ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյան մեջ նաև բա յա կան կա ռուց-
ված քը. դեռևս  Ա. Պո տեբն յան այն եզ րա-
կա ցու թյանն է հան գում, որ քնա րա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հիմ նա կա նում 
գրվում է ստո րոգ յա լի ներ կա ժա մա նա-
կով՝ ի հա կադ րու թյուն ար ձա կի, որ տեղ 
գե րակշ ռում է անց յալ ժա մա նա կը3։ 

Այս հատ կա նի շը լա վա գույնս դրս-
ևոր վում է ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան 
մեջ, որ տեղ ժա մա նա կը հիմ նա կա նում 
ներ կան է կամ ապառ նին՝ իր հնա րա-
վոր տա րա տե սակ նե րով.

Կու զեի գե ղին մշտա հոս աղբ յուրն ըլ-
լալ, ուր կե գա յին բո լոր սա փոր նե րը լեց-
վե լու՝ մա նուկ նե րուն սա փոր նե րը, կույ-
սե րուն սա փոր նե րը, երի տա սարդ նե րուն 
սա փոր նե րը…4

Ի մի բե րե լով վեր լու ծու թյուն նե րը՝ 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ար ձակ բա-
նաս տեղ ծու թյու նը ժան րա յին դա սա կան 
տար բե րակ ման ընդ հա նուր հա մա կար-
գում մի առան ձին միա վոր է, որը բնո-
րոշ վում է իր ընդգծ ված քնա րա կան 
բո վան դա կու թյամբ, գրու թյան ար ձակ 
ձ ևով, վե րոնշ յալ ներն էլ իրենց հեր թին 
դրսևորվում են թե՛ բա նաս տեղ ծու թյա նը 
և թե՛ ար ձա կին հա տուկ բո վան դա կա-
յին և կա ռուց ված քա յին բնո րոշ շեր տե րի 
զու գադր մամբ։ 

Հոդվածի ներկայացման տարեթիվը՝ 16.07.2014

3  Краткая Литературная Энциклопедия, М., 1967, т.  4, 
стр. 210. 

4 Ռ. Զար դա րյան, Ցայ գա լույս, Եր., 1959, էջ 281:
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О ЖАН РО ВЫХ ОСО БЕН НОС ТЯХ ЖАН РА СТИ ХОВ В ПРО ЗЕ 
 АСТ ХИК БЕК МЕ ЗЯН

 Е ре ван ский го су дарст ве нный уни вер си тет,
 фи ло ло ги чес кий фа куль тет,

ка фед ра те о рии ли те ра ту ры и кри ти ки,
 кан ди тат фи ло ло ги чес ких на ук, доцент

 Жан ро вы е  сис те мы и их и зу че ни е о дна из ин те рес ных с фер  ли те ра ту ро ве де ни я. С ти хи 
в п ро зе п ро ме жу точ на я  жан ро ва я  фор ма,  ко то ру ю п ри ме ня ли  та ки е из вест ны е  по э ты и про
за и ки,  как  Бод лер, Та гор, Тур ге нев,  Ме ца ренц, И са а кян,  Де мир чян и д ругие. В статье  расс мат
ри ва ют ся  те ма ти чес ки е, ст рук тур ны е о со бен нос ти  жан ра и  вы яв ля ют ся с пе ци фи ка  сю же та, 
 ли ри чес ко го  ге ро я, п лас ты  ху до жест вен но го я зы ка.

GENRE PARTICULARITIES OF THE POEMS IN PROSE 
ASTGHIK BEKMEZYAN

Yerevan State University, 
Chair of Theory of Literature and Literary Criticism,

Candidate of Philology, Associate Professor 

Genre systems and their study is one of the most interesting spheres of the literary criticism. 
Poems in prose is an intermediate genre form, which has been used by such wellknown poets and 
prose writers like Baudelaire, Tagore, Turgenev, Metsarents, Isahakyan, Demirchian and others. 
The article examins thematic, structural features of the genre and identifies the specifics of the plot, 
the lyrical hero, layers of the literary language.
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 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ հեր մենև տի կա, պատ մու-
թյուն, նա խընտ րե լի ըն թեր ցող:

 Պատ մու թյան ստեղ ծա բա նու թյան` 
« կյան քի եղե լում– պատ միչ» և ապա` նաև 
պատ  մա հա ղոր դակ ցու թյան` « պատ մա-
կան տեքստ –ըն թեր ցող» եր կուս տեք հա-
րա բե րակ ցային գոր ծըն թաց նե րում առ-
կա է հեր մենև տի կա կան իրադ րու թյուն: 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մու թյու նում 
հայոց ինք նու թյան ու կյան քի եղե լու մի 
ան թա քույց գո յու թյու նը կամ ան թաք-
չու թյու նը (aleteya)՝ որ պես իս կու թյուն1` 

1  «Ան թա քույց գո յու թյուն» կամ «ան թաք չու թյուն» կամ 
«իս կու թյուն» (հին հույ նե րի aleteya) հաս կա ցու թյան 
մա սին ման րա մասն տե՛ս Хайдеггер М., Бытие и 
Время, Изд. “AD Marginem”, М., 1997, էջ 212–230 և 
դրա հետ մեկ տեղ` էջ 35–38, տե՛ս նաև Հայ դե գե րի 
բազ մա թիվ այլ աշ խա տու թյուն նե րում: «Իս կու թյան»` 
հաս կաց մանն ու մեկ նա բա նու թյա նը, այ սու և` բուն 
հեր մենև տի կային ա ռնչ վող ներ կա յու թյան խնդ րա
կար գը քն նու թյան է ա ռն վել նաև իմ ա ռա ջին մե նագ
րու թյան ո ղջ բո վան դա կու թյու նում, ո րի նախ նա կան 
վեր նա գիրն էր` «Իս կու թյան պրոբ լե մը Հ. Գ.  Գա դա
մե րի փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կա յում» (տե՛ս 
Քո չա րյան Ռ., Հանս–Գե որգ Գա դա մե րի փի լի սո
փա յա կան հեր մենև տի կան, « ԳԱԹ», Եր., 2006, 
էջ  28–29, 62–71, 82–83, 88, 90–91, 92–96, 98–99 
և այլն): Եվ հարկ է նշել, որ նույն այդ մե նագ րու
թյան վեր ջում և ա պա` սո ցի ա լա կան ո լոր տում հեր
մենև տի կայի կի րա ռու թյան` հա մա հե ղի նա կու թյամբ 
գր ված իմ մեկ այլ գր քում ու հոդ ված նե րում, ի նչ
պես նաև պատ մու թյան բո վան դակ խնդ րա կար գի 
նկատ մամբ հեր մենև տի կայի կի րա ռու թյան սույն ու 
այլ աշ խա տու թյուն նե րում «իս կու թյուն» հաս կա ցու

ըմբռն ված իմաստ ու իմաս տու թյան 
խոր հուրդ, ուղղ ված, պատ մու մով իսկ 
առաք ված է սե րունդ նե րին և նրանց 
ներ կա ժա մա նա կին: Եվ Մով սես Խո-
րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա-
կար գի և ըստ այդմ` պատ մու թյան իս-
կու թյան բա ցո րոշ մա նը նպա տա կա մետ 
խորհր դա ծու թյան ըն թացքն ուղ ղոր դող 
հետ ևո ղա կան հար ցադ րու թյանն էա-
կա նո րեն նշա նա կա լի է ներ կա յա նում 
նաև հետ ևյալ են թա հար ցը. ինչ պի սի՞ն 
է Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե-
ցա կար գում պատ մու թյան իս կու թյան 
հաս կաց ման ու մեկ նո ղա բար բա ցո-
րոշ ման հեր մենև տի կա կան իրադ րու-
թյու նում « պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը»:

 Փի լի սո փա յա կան հեր մենև տի կայի և 
կոնկ րե տո րեն Պ. Ռիկյո րի « տեքս տի ֆե-
նո մե նո լո գի ա կան հեր մենև տի կայի տե-
սու թյու նից» հայտ նի է, որ պատ մա կան 
բա նա խո սու թյու նը (դիս կուր սը, բա նա-
վոր պատ մա սա ցու թյու նը), լի նե լով դե-
մու դեմ ֆե նո մեն (բ ներ ևույթ, ինք ներ-

թյու նը գոր ծած վում է ոչ ա մեն ևին մինչ սոկ րա տյան 
հին հույ նե րի կամ Մ. Հայ դե գե րի ու Հ. Գ. Գա դա մե
րի « գո յու թե նա կան ճշ մար տու թյան» հաս կա ցու թյա
նը սոսկ նույ նա կան ի մաս տով, այլ « գո յու թե նա կան 
ճշ մար տու թյան» ու նաև Պ. Ռիկյո րի «ն պա տա կա
բա նա կան ճշ մար տու թյան» հետ ե րկ մի աս նու թյամբ` 
մարդ կային կե ցո ղու թյա նը ներ կա յա վոր վող «իս կու
թյան» լրու մի ար դեն ամ բող ջա կան հաս կա ցու թյու նը 
նկա տի ու նե նա լով:

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ՌՈ ՄԻԿ ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ
« Մա տե նա դա րան», Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռագ րե րի ինս տի տուտ,

 փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու,
ա վագ գի տաշ խա տող

 ՀԵՐ ՄԵ ՆԵՎ ՏԻ ԿԱ ԿԱՆ ԻՐԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ « ՊԱՏ ՄՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ» ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ
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ևույթ)` ու նի կոնկ րետ հաս ցե ա տեր, որին 
և՛ ուղղ ված է տվյալ խոս քը, և՛ ի տար-
բե րու թյուն բա նա խո սու թյան` տեքս տը 
չու նի կոնկ րետ հաս ցե ա տեր, այլ` տեքս-
տի ըն թեր ցող կա րող է լի նել հնա րա վոր 
ամեն ոք1: Ըստ իս, հարկ է, սա կայն, խոս-
տո վա նել, որ յու րա քան չյուր հե ղի նակ, 
այդ թվում` նաև Պատ մա հայր Մով սես 
Խո րե նա ցին, ու նի իր տեքս տի հա մար 
նա խընտ րե լի ըն թեր ցո ղի մի փա փագ 
ու երա զանք, ըմբռ նում ու սպա սում, որ 
մի գու ցե իրեն ժա մա նա կա կից ներ կա-
յում կա րող էր լի նել մի այն հնա րա վոր 
ու քիչ հա վա նա կան, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հենց նրա հաս կաց ման սի րուն է հղ ված 
հո գու խոր քից սի րով, տք նու թյամբ ու 
փա փա գով աս ման բեր ված իմաս տի 
ու ղիղ դր վածքն ու լրի վու թյու նը: Իր 
« Պատ մու թիւն Հայոց» եր կում Խո րե-
նա ցին, դի մե լով ըն թեր ցո ղին և ի սր տե 
ան կեղծ խոսք ուղ ղե լով նրան` որ պես 
մեր ձա վո րի, ար տա հայ տում է մտ քեր, 
որոն ցում ակ ներ ևու թյամբ ու հս տա կամ-
տո րեն ներ կա է « նա խընտ րե լի ըն թեր-
ցո ղի» գա ղա փա րը: Ինչ պե՞ս հաս կա նալ 
« պատ մու թյան ըն թեր ցո ղի» վե րա բե րյալ 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գում « նա խընտ րե լի ըն թեր-
ցո ղի» գաղափարը: 

 Նրա « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա-
տու թյունն իր մա սե րում և մեկ–մի աս նա-
կան ամ բող ջու թյու նում սկզ բուն քո րեն 
հնա րա վոր է, իրավ ու նաև նա խընտ րե-
լի` հաս կա նալ ու բա ցո րո շել որ պես աշ-
խար հի բո լո րապ տույտ ան ցու դար ձում 
հայ ազ գի սկզբ նա վոր ման ու կա յաց-
ման հա մայ նա պա տում իրա դար ձու-
թյան, այ սու և` ինք նու թյան, կեն սա կեր-
պի ու մշա կույ թի եղե լու մի, իս կու թյու նը 
առա քի նո րեն նշա նա կա լի ու կե նա րար 
իր բուն կա պակց վա ծու թյան ու հա մա-
հյու սու թյան մեջ հաս կա ցող ու մեկ նո-

1  Տե՛ս Քո չա րյան Ռ., Բա նա խո սու թյան և տեքս տի 
ա ռանձ  նա հատ կու թյուն նե րը Պ. Ռիկյո րի « տեքս տի 
ֆե նո մե նո լո գի ա կան հեր մենև տի կայի» հայե ցա կար
գում, Փի լի սո փա յու թյու նը ար դի աշ խար հում, գի տա
ժո ղո վի նյու թեր, Եվ րոպ րինտ, Եր., 2013, էջ 197:

ղա բար բա ցո րո շող հոգ ևոր ու հենց 
հո գե կե ցույց պատ մու թյուն: Նրա նում 
պատմ վում է իմաս տու թյան ու քա ջու-
թյան և ամե նայն առա քի նու թյան գոր ծե-
րի խորհր դա բան պատ մու թյուն2: Պատ-
մա կան այս եր կում դի տա վո րու թյա նը 
հա մա պա տաս խան պատ մու մի մի ջո ցով 
պատ մե լի քը կարգ վում է ըն թեր ցող ու 
հաս կաց ման ձգ տող սե րունդ նե րին մեր-
ձա վոր ու ներ կա գո յա վո րու թյամբ: 

Իր աշ խա տու թյան մեջ Մով սես Խո րե-
նա ցին մարդ կային ու ազ գային ինք նու-
թյան և կյան քի, որում և` կեն սա կեր պի 
կար գա վո րու թյան և կամ ան կար գա վո-
րու թյան, եղե լու մի ու պատ մա հայե ցո-
ղու թյան իս կու թյան հետ մեկ տեղ մեզ 
ու սու ցա նում է նաև հայ րե րի ավան դու-
թյան ըն թեր ցա նու թյան պի տո յա կան ու 
նա խընտ րե լի կողմ նո րո շում ու տե սու-
թյուն: Նա ասում է. «Իսկ դու, ո՜վ ու շիմ 
ըն թեր ցա սերդ, հայե աց... և զար մա-
ցի՛ր» (ը նդգ ծու մը իմն է` Ռ. Ք.)3: Հար կա-
վոր է ու շիմ կեր պով ըն թեր ցա սի րել, ըն-
կա լե լու հա մար «ան սուտ»4 իմաս տը: Սա, 
ըստ էու թյան, հոգ ևոր նա խա պատ րաս-
տու թյուն է, և այս պի սի կազ մա կերպ վա-
ծու թյամբ ըն թեր ցո ղը կանչ վում է հայե-
ցո ղու թյան, պատմ վա ծով ի հայտ եկո ղը 
ոչ զգա յա կան աչ քով, այլ` առանձ նա-
հա տուկ ձևով` հայե ցող կե ցո ղու թյամբ 
դի տե լուն, նկա տե լուն, որի դեպ քում և 
նա կզար մա նա: Ըն թեր ցո ղի բա ցու թյան 
և հաս կաց ման սի րո առ իմաս տու թյուն 
ուղ ղորդ ված կազ մա կերպ վա ծու թյու-
նը, որը և բա նա սաց կամ պատ մա սաց 
տեքս տե րի նկատ մամբ իրա գործ վում է 
որ պես ուղ ղորդ ված կազ մա կերպ վա-
ծու թյուն ու այդ կերպ նա խա պատ րաս-
տու թյուն դե պի իմաս տըն կա լում, կբե րի 
զար մաց ման, որ և սկիզբն է իմաս տա-
սի րու թյան (Պ լա տոն, Արիս տո տել): 

Ի մաս տի ըն կալ մանն ըն թեր ցո ղի 
նա խա պատ րաս տու թյու նը ան հրա ժեշ-

2  Հմմտ. Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, 
Եր., 1991, էջ 10, տ. 4–5, տ. 17–18:

3 Տե՛ս նույն տե ղը, էջ 17 (գ լուխ Ե, տ. 12–14)):
4 Նույն տե ղում:
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տո րեն նկա տի ու նի ան ձի մարդ կային 
ինք նու թյունն այ լա կեր պող ու ոչն չող և 
բա նա կան էա կի իմաս տուն կե ցո ղու-
թյու նը խա փա նող ու ան բա նա կա նու-
թյան ստո րա բե րող, աստ վա ծայի նից 
(պատ վի րան նե րից, շնոր հից ու առա-
քի նու թյուն նե րից) ու նայ նա ցյալ վայ-
րըն կե ցյալ գայթ մամբ` չա րա կե ցու թյան 
և, այդ պի սով, հենց չա րու թյան մատ-
նող զա նա զան բնույ թի` մտ քի, հո գու 
և մարմ նի, մո լու թյուն նե րից զերծ մնա-
լը և կամ ձեր բա զատ վե լը, կն շա նա կի` 
այդ մո լու թյուն նե րից « հո գով աղ քատ» 
լի նելն ու խո նար հու թյան հա սա նե լը: 
Քան զի հենց խո նարհն է գնա հա տում 
իմաս տու թյու նը և հի շա տա կե լու ձգտում 
այն, ին չը իմաս տու թյան է կո չում, և հենց 
ներ կա է եղե լու թյու նում, այն է` մարդ-
կանց մտ քում, խոս քում, գոր ծում, կյան-
քի բա րեն շա նակ կար գա վո րու թյու նում 
(noesis–ո ւմ)` որ պես մտած ված, աս ված, 
ար ված բա նա կան կամ հենց ոգե ղեն 
բո վան դա կու թյուն (noema): Եվ պատ-
մու թյան մեջ մեկ նո ղա բար բա ցո րոշ-
մամբ հյու սյալ այդ բնույ թի կեր պօ րի-
նակ նե րի իմաստ ներն ու խոր հուրդ ներն 
են, որ իրեն ցում հայ տում են զո րու թյուն` 
կր թող առ իմաս տու թյուն ու քա ջու թյուն 
և ամե նայն առա քի նու թյուն ու բա րե կար-
գու թյուն: Ահա վա սիկ, ըն թեր ցող լի նե լու 
և իր եր կում պատ մո ղա կան հյուս մամբ` 
ու շիմ մտ քին և հա սո ղու թյա նը մա տուց-
վող ու ղիղ իմաս տին ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դին հա ղորդ ու ըն կալ դառ-
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ այս խո նար-
հու թյանն է կո չում ամեն քին իմաս տուն 
հայր Մով սես Խո րե նա ցին:

 Պատ մա հայ րը հայոց կյան քում 
մարդ կային ու ազ գային ինք նու թյան 
և կեն սա կեր պի նշա նա կա լի եղե լու մի 
պատմ վող ու ղիղ իմաս տին ու իմաս-
տու թյա նը ըն թեր ցո ղի հա սու դառ նա լու 
հա մար ան հրա ժեշտ և մի մի այն հնա րա-
վո ր խո նար հու թյան ու իմաս տու թյան ու-
սում նա սեր ըն թեր ցա սի րու թյան, ապա և` 
ստեղ ծա գործ ու բա րե րար կեն սա կեր պի 
իմաս տու թյան է կան չում, և, այդ պի սով, 

մարդ կային ու ազ գային կյան քի հա մար 
հիմ նա րար և իս կը կե նա րար հո գեկր թու-
թյուն է իրա գոր ծում նաև հռե տո րա կան 
բազ մա թիվ հնար նե րով, որ պես օրի նա-
կե լի ու պատ վե լի տե սա նել տա լով բո-
լոր նրանց ջանքն ու իմաս տու թյու նը, որ 
այ լոց և այդ թվում՝ նաև հենց պատ-
մա գիր նե րի մեջ հայտ նա բե րել էր նա1: 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան այս 
տեքս տում հեր մենև տի կա կան իրադ րու-
թյան և հաս կաց ման սի րո ու բա ցու թյան, 
ապա և` աս վող ու իս կու թյուն բա ցա հայ-
տող իմաս տին ու իմաս տու թյա նը հա սու 
և ըն կալ լի նե լուն սա տա րող պատ մու մը 
նաև հռե տո րու թյամբ հյու սե լու առն չու-
թյամբ կա րե լի է նկա տել ու շագ րավ ու 
էա կա նո րեն նշա նա կա լի մի իրո ղու թյուն: 
Հռե տո րու թյան ար վես տի ու կի րա ռու-
թյան քրիս տո նե ա կան հայե ցա կար գը, որ 
ու նի և իրա գոր ծում է իր եր կում Պատ-
մա հայ րը, ու շագ րավ ու լի ո վին այլ է, 
քան նախ կին` ան տիկ հռե տո րու թյան 
ար վես տը, և որ պես դի տա վո րու թյուն 
ու նի` ոչ թե աս ված « բան»–ի նկատ մամբ, 
նրա նում բո վան դա կյալ ճշ մար տու թյու-
նից շեղ վող «ա ռա վե լու թյամբ»` այ լոց 
հա վա նու թյանն ու հա մո զե լուն հա-
սա նե լը, այլ` հենց Ճշ մար տու թյունն ու 
Իմաս տու թյու նը բա ցա հայ տե լը: Ըստ 
Խո րե նա ցու, հռե տո րու թյու նը ճշ մա-
րիտ ու իմաս տուն խոս քի ար վեստ է` 
մարդ կային ինք նու թյանն ու կյան քին 
օգ տա կար ամե նայն պի տոյից բա ցա-
հայ տու թյանն իր բուն կոչ մամբ ու ըստ 
այդմ` իս կու թյամբ: Պատ մա հայրն այն 
օգ տա գոր ծում է պատմ վող եղե լու թյուն-

1  Հեր մենև տի կա կան ի րադ րու թյան ու ըն թեր ցո ղի 
հաս կաց ման սեր կյան քի կո չող և այդ սի րով ը նդ
հան րա պես ա մեն հե ղի նա կի ու նաև Պատ մա հայր 
Մով սես Խո րե նա ցու հա մար փա փա գե լի` նա խընտ
րե լի ըն թեր ցո ղի և հենց նրա նա խընտ րե լի հաս
կաց ման բա ցու թյան կազ մա կերպ մա նը սա տա րող 
հռե տո րա կան այս հնարք նե րի մա սին ա ստ լոկ կար
ճա ռոտ ամ րագ րե լով, սկզ բուն քային ան հրա ժեշ տու
թյամբ այն ո րո շա կի մի չա փով նաև ե րկ րոր դե լով` 
կմեկ նո րոշ վի այլ հրա պա րակ ման մեջ պատ մու թյան 
հյուս ման վար դա պե տա կան ե ղա նա կի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ներ կա յաց ման ա ռի թով:
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նե րի իս կու թյու նը գրա վոր հյուս մամբ 
բա ցա հայ տե լու և մարդ կային ու նաև 
ազ գային ինք նու թյան և կյան քի ճշ մար-
տու թյունն ու բա րին մեկ նո ղա բար մա-
տու ցե լու հա մար ըն թեր ցո ղի հա սո ղու-
թյա նը` ի նպաստ նրա ինք նու թյան առ 
Իմաս տու թյուն ներկր թու թյան ու կեն սա-
կեր պի բա րե կար գու թյան:

7. Մեկ այլ հրա պա րակ ման մեջ 
« պատ մու թյան դի տա վո րու թյան» խնդ րի 
առն չու թյամբ առա վել բա ցո րո շու թյամբ 
ար դեն աս վել է, որ Մով սես Խո րե նա ցու 
հա մար առաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն 
ու նի « պատ մու թյան կա րի քի» ֆե նո-
մե նը (բ ներ ևույ թը, ինք ներ ևույ թը), որ 
մար դը ցու ցա բե րում է ան ցյա լի նկատ-
մամբ իր հա րա բե րու թյու նում1: Կա րե լի 
է նկա տել, որ ըստ Մով սես Խո րե նա ցու 
տե սա նու մի և դր վա տող բարձ րա գույն 
գնա հատ ման, Սա հակ Բագ րա տու նու 
մտահ ղա ցու մը` գրել հայոց պատ մու-
թյուն և պատ մել եղե լու թյու նը հայոց 
մե ծաց ծնն դոց, իմաս տու թյան ու քա ջու-
թյան գոր ծե րի, ըստ էու թյան, ցու ցա նում 
է մեզ մարդ կային ինք նու թյան ու կյան-
քի գո յու թյան հոգ ևոր կեն դա նու թյան 
ու բա րի կե նա րա րու թյան առու մով 
էա կա նո րեն նշա նա կա լի մի կա րիք և 
ստույգ պատ մու թյան հյուս մամբ` հո գա-
ծու թյունն այդ կա րի քին: « Բայց ընդ քո 
յոյժ զար մա ցե ալ եմ ընդ մտացդ ծնն դա-
կա նու թիւն, որ ի սկզ բանցն մե րոց ազ-
գաց մինչև ցայժ մուս մի այն գտար զայս-
պիս ւոյ մե ծէ իրէ բուռն հար կա նել, և մեզ 
խոյզ խնդ րոյ առա ջի ար կա նել – եր կար 
և շա հա ւոր գոր ծով զազ գիս մե րոյ կար-
գել զպատ մու թիւնն ճշ դիւ` զթա գա ւո-
րացն և զնա խա րա րա կա նաց ազ գաց 
և տոհ մից, թե ո՛վ յում մէ, և զինչ իւ րա-
քան չիւր ոք ի նո ցա նէ գոր ծե աց, և ո՛վ 
ոք ի ցե ղիցս որո շե լոց ըն տա նի և մե-
րազ նե այ, և ո՛յք ոմանք եկք ըն տա նե-
ցե ալք և մե րազ նա ցե ալք. և զգործս և 

1  Քո չա րյան Ռ., Պատ մու թյան դի տա վո րու թյու նը Ս. 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա գի տա կան հայե ցա
կար գում, « Բան բեր Մա տե նա դա րա նի», « Նաի րի», 
Եր., 2012, հ. 19, էջ 119–120, 123–126:

զժա մա նակս իւ րա քան չիւր գրով դրոշ-
մել, ի ժա մա նա կէ ան կարգ ամ բար տա-
կին շի նո ւա ծոյ մինչև ցայժմ.– գե ղե ցի՛կ 
զայս քեզ հա մա րե ալ ի փառս և ան ջան 
հեշ տու թիւն (ը նդգ ծու մը` Ռ. Ք.)»2: 

Ո՞րն է այդ « կա րի քը» և ըստ այդմ` 
« պատ մու թյամբ հո գա ծու թյու նը»: Պատ-
մու թյան հյուս մամբ, որ պես և պատ-
մու թյան իս կու թյունն ու բուն իմաս տը 
հայ տող խոր հուրդ, հայոց ինք նու թյան, 
կեն սա կեր պի ու մշա կույ թի նա խընտ-
րե լի ո րեն բա րե կարգ գո յու թյան կա-
րի քի հո գա ծու թյանն է ուղղ ված` մեկ-
նո ղա բար բա ցա հայտ մամբ ու գրով 
ամ րագր մամբ` ժա մա նա կա կից նե րին 
ու սե րունդ նե րին հա ղոր դե լը իմաս-
տու թյունն ամե նայն պի տոյից` և՛ այն, 
որ ներ կա էր հայոց նախ նյաց կյան քի 
եղե լու թյուն նե րում, և՛ այն, որ կա այ-
լուստ ար տա քին` այլ ազ գե րի կյան քի 
եղե լու թյուն նե րում, մե զա նում ի օժան-
դա կու թյուն նե րա ծե լու օգ տա կար ու 
պի տա նի իմաս տու թյու նը3: Քրիս տո նյա 
սուրբ հայ րե րի տե սա կան ու գործ նա-
կան իմաս տու թյան ու սու ցա նու թյան 
պրակ տի կա յում, որ պես ավե տա րա նա-
կան ճշ մար տու թյուն, կա րե լի է նկա տել 
մարդ կային ինք նու թյան ու կեն սա կեր պի 
կր թու թյանն ու կա տա րե լա գործ մա նը 
նպա տա կա մետ ամե նայն պի տոյից ուս-
ման ան հրա ժեշ տու թյուն ու նա խընտ րե-
լի ու թյան հոր դո րում: Խո րե նա ցու պատ-
մու թյան մեջ հայոց կյան քի ոչ մի այն 
քրիս տո նե ա կան, այլև հե թա նո սա կան 
շր ջա նի վե րա բե րյալ պա տումն է հյուս-
ված` ընտ րե լով մարդ կային ինք նու-
թյանն ու կյան քին կր թա կան ու առինք-
նող հոգ ևոր նշա նա կու թյուն իրեն ցում 
հայ տող հո գե կե ցույց ու կե նա րար 
ամե նայն պի տա նին: 

Այս առն չու թյամբ էա կան է հի շա-
տա կել, որ ս. Բար սեղ Կե սա րա ցին ևս 
նշում է հե թա նո սա կան գր քե րից հոգ ևոր 

2  Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, Եր., 1991, 
էջ 11–12:

3 Տե՛ս նույն տե ղը, էջ 6:
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օգ տա կա րու թյուն քա ղե լու հնա րա վո-
րու թյու նը` զտե լով ու առանձ նաց նե լով 
դրանց բո վան դա կու թյու նում ու սա նե լին, 
առա քի նին ու բա րին ու նաև դեն գցե լով 
ամե նայն խո տե լին: «Ես հենց կա մե նում 
եմ ձեզ ցույց տալ, որ ան հար կի է մե-
կընդ միշտ նրանց հանձ նել ձեր բա նա կա-
նու թյան սնու ցա րա նը և հետ ևել նրանց, 
ուր էլ նրանք տա նեն, այլ` ըն կա լե լով 
նրան ցից օգ տա կա րը, պետք է կա րո ղա-
նալ ինչ–որ բան նաև դեն գցել»1: Կե սա-
րի այի սուրբ և իմաս տուն հայ րա պե տին 
ակն հայտ է, որ այդ գրա կա նու թյան ու 
իմաս տա սի րու թյան մեջ անօգ տա կա րի 
ու ան պի տա նի հետ մեկ տեղ կա նաև օգ-
տա կարն ու պի տա նին: Այս կյան քը տես-
նե լով որ պես մյուս կյան քին, այն է` երկն-
քի ար քա յու թյու նում Աստ ծուց ան բա ժան 
հա վի տե նա կան ու երա նե լի կյան քին, 
նա խա պատ րաս տու թյան եզա կի հնա-
րա վո րու թյուն՝ ս. Բար սեղ Մե ծը գրում 
է. «Այդ մյուս կյան քի ներսն են տա նում 
Սուրբ Գր քի մա տյան նե րը, ազ դե լով մեզ 
վրա նրան ցում պա րու նա կյալ ծա ծուկ 
իմաս տով: Բայց քա նի դեռ երի տա սարդ 
տա րի քի պատ ճա ռով մենք չենք կա րող 
հա սու լի նել նրա մտ քի խո րու թյա նը, 
վար ժում ենք մեր հոգ ևոր աչ քը այլ, նրա-
նից ոչ հա տուկ հե ռու իրե րի նկատ մամբ, 
որոնք նման են նրա մի տե սակ ստ վեր-
նե րի և կամ հայե լի նե րի: … Ահա վա սիկ և 
մեզ ան հրա ժեշտ է մտոք հա ղոր դակց վել 
պոետ նե րի, գրող նե րի, հռե տոր նե րի և 
բո լոր մարդ կանց հետ, որոն ցից կա րե լի 
է ստա նալ գեթ ինչ–որ բան` օգ տա կար 
հո գու խնամ քի հա մար: … Ու սում նա սի-
րենք նախ՝ ար տա քին աշ խար հի հետ 
կապ ված այդ աշ խար հիկ գրող նե րին, 
իսկ հե տո ար դեն «ուշ» կդ նենք սր բա զան 
և գաղտ նի դա սե րին, կար ծես, սո վո րույթ 
ստեղ ծե լով` ջրում նայել ար ևին, մենք հե-
տո տե սո ղու թյամբ ըն կա լու կլի նենք նաև 
նրա իս կա կան լույ սին»2: Մի քա նի տող 

1  Василий Кесарийский, О том, как молодым людям 
извлечь пользу из языческих книг – Памятники ви
зан тийской литературы IV–IX веков, М., 1968, с. 54.

2 Նույն տե ղում, էջ 55:

ներքև ս. Բար սեղ Մե ծը նաև ավե լաց նում 
է. «Ա սում են, որ հան րա հայտ Մով սե սը, 
ում անունն իր իմաս տու թյան հա մար 
փա ռա վոր վեց բո լոր մարդ կանց մեջ, խե-
լա մուտ ու վարժ էր սկզ բում եգիպ տա-
կան գի տու թյուն նե րում և հե տո էր մի այն 
ան ցել Գոյի հայե ցո ղու թյա նը: Նրա նման 
նաև իմաս տուն Դա նի ե լը Բա բե լո նում, 
ինչ պես հա ղոր դում են, ու սում նա սի րել 
է քաղ դե ա կան իմաս տու թյու նը և մի այն 
դրա նից հե տո շփ վել աստ վա ծային գի-
տու թյուն նե րին»3:

8. Մար դու կե ցո ղու թյան ինչ պի սի՞ 
կար գում է « տե սա նե լի» դառ նում ու «ի 
հայտ գա լիս» պատ մու թյու նը, կամ այլ 
կերպ ասած` ո՞ր «դռ նով» է մար դուն 
բաց վում պատ մու թյու նը: Խոս քը մար-
դու ան հրա ժեշտ և դրա հետ մեկ տեղ 
նաև նա խընտ րե լի այն լի նե լու թյան կեր-
պի մա սին է, որը և մի այն նրան կուղ ղի 
նկա տել ան ցյա լի գոր ծե րից ինք նու թյան 
և կյան քի իմաս տուն ու բա րի կար գա-
վո րու թյա նը կե նա րար և հո գե կե ցույց 
նշա նա կա լի ու թյուն: Ինչ պես ար դեն 
վե րը աս վեց, Մով սես Խո րե նա ցին որ-
պես այդ պի սի կե ցո ղու թյուն նկա տի ու-
նի խո նար հու թյու նը: Նե րանձ նա կա նի 
խո նարհ կար գա վո րու թյուն ու նե ցող 
մարդ կային ինք նու թյունն է, որ իրե-
նում տես նում է հոգ ևոր կա րիք իմաս-
տու թյան ու բա րու: Հո գու` առ Աստ ված 
խո նար հու թյան կար գում է մարդ կային 
ինք նու թյու նը հա սու և գի տա կից իր հո-
գում ու նաև այ լոց հետ փոխ գոր ծու նե ու-
թյամբ կա յա ցող կյան քում և հենց սր տի 
խորհր դում, մտ քում, խոս քում և գոր-
ծում՝ Աստ ծո և աստ վա ծայի նի, նույնն է, 
թե ասել` առա քի նու թյուն նե րի, կա րի քին: 
Եվ ապա` հո գու` առ Աստ ված խո նար-
հու թյան այդ կար գա վո րու թյամբ է, որ 
Աստ ծո ու աստ վա ծայի նի` առա քի նու-
թյուն նե րի նույն այդ կա րի քի առու մով` 
մարդ կային ինք նու թյու նը նշա նա կա լի 
իմաստ և խոր հուրդ է տե սա նում կոնկ-
րե տո րեն` իր ազ գի և ընդ հան րա պես` 
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ողջ մարդ կու թյան` նախ նյաց ու նաև ժա-
մա նա կա կից նե րի կյան քի պատ մյալ կամ 
դեռևս ան պա տում գոր ծե րում, այս պի-
սով իսկ` բա ցա հայ տե լով « պատ մու թյան 
կա րիք» և այդ կա րի քը «լց նե լու» հո գա-
ծու թյան դի տա վո րու թյուն, կեր պա րա-
նում ու կա տա րում: Սա հակ Բագ րա տու-
նու վե րոն շյալ խնդ րան քը մեկ նե լով՝ 
հենց այդ է հայտ նա ցույց անում Մով սես 
Խո րե նա ցին, գրե լով նրա մա սին հետ-
ևյալ տո ղե րը. «… զքեզ այժմ այս պի սի 
եղե ալ ծա նե աք,— ապա ու րեմն յայտ է, 
թե ամե նե ցուն քան զքեզ նա խա գու նիցն 
ճա նա չիս վե հա գոյն, և բարձ րա գու նից 
ար ժա նա ւոր գո վու թե անց, և այս պի սիս 
պատ կա նա ւոր դնիլ յար ձա նագ րու թիւնս 
բա նից»1:

 Կա րե լի է ամ րագ րել, որ խո նար հու-
թյամբ տե սա նե լի և որ պես ար ժա նի գնա-
հա տե լին դառ նում է պատ մու թյան նյութ: 
Առ իմաս տու թյուն խո նար հու թյամբ է 
մարդ կային հո գուն ու մտ քին հա սու 
և տե սա նե լի պատ մու թյու նը: Հե ռա վոր 
ու մեր ձա վոր ան ցյա լի և եր բեմն նաև 
հե ղի նա կին ներ կա յա կից եղե լու թյուն-
նե րում նախ նյաց ու ժա մա նա կա կից-
նե րի` առ Աստ ված ճշ մա րիտ հա վա տի, 
հույ սի, սի րո գոր ծե րը և ու րեմն` աստ-
վա ծա սի րու թյան ու մար դա սի րու թյան 
հոգ ևոր սի րո վրա հիմ նա ցյալ և նրա նից 
բխյալ բա րու թյան ու բա րե գոր ծու թյան, 
իմաս տու թյան ու քա ջու թյան և ամե նայն 
առա քի նու թյան գոր ծե րը խո նար հին տե-
սա նե լի են որ պես պատ մե լի: Խո նար հու-
թյամբ է հնա րա վոր դառ նում ան ցյա լի 
իրե րի ու գոր ծե րի` աստ վա ծային նա-
խա կոչ վա ծու թյամբ խոր հուրդ պա հող 
և այս կերպ` խորհր դա վոր իմաստ նե րը 
բա ցո րո շել մարդ կային ինք նու թյանն ու 
կեն սա կեր պին հղ ված իրենց իմա ցյալ 
կոչ ման մեջ և ապա` հյու սել պատ մու-
թյու նում: Եվ հենց խո նար հու թյամբ է մի-
այն հնա րա վոր խռ նի թվա ցյալ ան ցյա-
լը ինք նա մաք րա գործ վող հո գու ակամբ 

1  Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, Եր., 1991, 
էջ 5–6:

տե սա նել ու իմա նա լի դարձ նել որ պես 
կազ մա կերպ ված և կամ կար գա վոր ված 
ճշ մա րիտ պատ մու թյուն, իրե նում Աստ-
ծո հայտ նու թյու նը` աստ վա ծայինն ու 
իմաս տու թյու նը, որով և` իր իս կու թյունն 
ու նե ցող պատ մու թյուն, այդ պի սով, հյու-
սե լով այն իր իս կա կան և ոչ թե անիս-
կա կան գո յու թյու նում: 

Ա ռա քի նու թյան` իմաս տու թյան ու 
քա ջու թյան, գոր ծե րի եղե լու թյու նը 
պատ մող և իս կու թյու նը բա ցա հայ տող 
« պատ մու թյան կա րի քի» նկատ մամբ բա-
ցու թյան և հա սո ղու թյան ուղ ղորդ ված 
կար գա վո րու թյու նը կամ կազ մա կերպ-
վա ծու թյու նը, իր հիմ նային ըմբռն մամբ` 
որ պես իսկ խո նար հու թյուն, ոչ այլ ինչ է, 
եթե ոչ առա քի նու թյուն նե րի կա տա րե լու-
թյա նը, ըստ մարդ կային կա րո ղու թյան, 
ներկր թու թյան հիմ նա րար հնա րա վո րու-
թյուն` ուս ման ուղ ղոր դող և հենց ու սա-
նել ու սու ցա նող կար ևո րա գույն առա-
քի նու թյուն: Այս առա քի նու թյուն նե րի 
մա սին Խո րե նա ցին նշում է նաև մեկ այլ 
տեղ. «Այլ այս պէս զսա կար գե ալ գտաք 
ի ուշ մա գու նէ և յըն թեր ցա սի րէ ու մեմ-
նէ Ասոր ւոյ և հա վա տա րիմ թո ւե ցաւ 
մեզ ասա ցե ալն»2: Ու շի մու թյամբ հայող 
խո հեմ միտ քը տես նում է պատ մու-
մով հան դի ման կա ցու ցյա լը և հա սու 
լի նում իմաս տին ու նրա նում պա հյալ 
իմաս տու թյան խորհր դին: Այս կերպ` 
պատ մու թյու նից տե սա կան ու գործ նա-
կան իմաս տու թյան հաս կաց ման ձգ տող 
ամե նայն ան ձինք, ու շի մու թյամբ հայող 
և իրենց հո գու բա նա կան մա սը զար-
դա րող խո հե մու թյամբ ըն թեր ցա սի րե-
լով պատ մու թյուն ներ և կոնկ րե տո րեն` 
Մով սես Խո րե նա ցու պատ մա կան եր կը, 
ու նեն հնա րա վո րու թյուն` մարդ կային և 
կոնկ րե տո րեն` հայոց կյան քի նշա նա-
կա լի եղե լու թյան իս կու թյու նը հայ տող 
իմաս տից հաս կա ցյալ իմաս տու թյան 
խորհր դով նո րո վի հայել իրենց նե րաշ-
խարհն ու կեն սաշ խար հը, մարդ կու թյան 
պատ մյալ բո վան դակ կյան քը և վե րա-
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հաս կա նալ իրենց ինք նու թյան ու « ներ-
կա յու թյան» կամ «աշ խար հում–գո յու-
թյան» (Մ. Հայ դե գեր), « կեն սաշ խար հի» 
(Է. Հու սեռլ) կամ « սե փա կան աշ խար հի» 
(Հ.–Գ. Գա դա մեր) իս կու թյու նը, որով և 
ներկր թյալ` նա խընտ րե լի ու առինք նող 
նոր ինք նու թյան « ձեռք բեր մամբ» (Պ. 
Ռիկյոր), ասել է թե` նոր ինք նու թյանն 
ան ձնա ցյալ` իմաստ նա նալ:

 Ու շի մու թյան և ըն թեր ցա սի րու թյան 
առա քի նու թյուն նե րի առա վե լա գույն 
աս տի ճա նով զար դար ված հո գով ճա-
նաչ ված ան ձի (Մար Աբաս Կա տի նայի) 
ասա ծը Խո րե նա ցին բնո րո շում է որ-
պես ճշ մար տու թյա նը հա վա տա րիմ: 
Նա նկա տել է տա լիս նաև այլ առա քի-
նու թյուն ներ` ճա նա չե լով « վե հա գոյն և 
բարձ րա գու նից ար ժա նա ւոր գո վու թե-
անց» Սա հակ Բագ րա տու նուն, որը խոր-
հում է «օ ժան դա կու թիւնս իմաս տից»1 և 
բնու թագ րե լով նաև նրանց, որոնք դե-
պի իմաս տու թյունն ան հո գու թյուն կամ 
«ան սի րե լու թիւն» ցու ցա բե րե ցին2, որ-
պես «առ ի իմաստն տխ մա րու թիւն, և 
ան կա տա րու թիւն ոգ ւոյն բա նա կա նի»3: 
Սուրբ հոր հա մար գո վե լի են ամեն-
քը, որ այս պի սի բաղ ձան քով առաջ-
նորդ վե լով` կարգ վե ցին որ պես « վարժ 
ամե նայն իմաս տու թյամբ» (Բե րո սոս)4 
և ապա` «ի մաս տու թե ան ջանք` փոյթ 
ան ձին կա լան աւան դել»5 և ով « պետ 
յան ձին կա լավ մա տե նագ րել»6: Առա-
քի նու թյուն նե րով կա տա րե լա գործ վող 
ու կա տա րե լու թյան հա սա նող մարդ-
կային հո գու զար դա րյալ կար գա վո-
րու թյամբ է բնո րո շում սուրբ հայ րը 
իմաս տու թյուն պատ մող և ու սա նող 
ան ձանց, նրանց վե րա բե րյալ նշե լով 
հետ ևյալ առա քի նու թյուն նե րը, որոն ցով 
պետք է կեր պա րան վել` ու շիմ, ըն թեր-
ցա սեր, ջա նա սեր, ու սում նա սեր, դառ-

1 Նույն տե ղում, էջ 6:
2 Տե՛ս նույն տե ղը, էջ 6 և 11:
3 Նույն տե ղում, էջ 10:
4 Նույն տե ղում, էջ 9:
5 Նույն տե ղում, Էջ 8:
6 Նույն տե ղում, էջ 10:

նա լու հա մար վարժ և ապա` գի տակ-
ցա բար հանձն առ նել իմաս տու թյուն 
պատ մե լու և «զկ նե ացն» ու սու ցա նե լու 
մարդ կային ինք նու թյան, կյան քի ու 
մշա կույ թի` ան հրա ժեշտ ու նա խընտ րե-
լի, կե նա րար ու հո գե կե ցույց « պի տոյ»–
ա կա նու թյուն: Խո րե նա ցին իր հե տա-
զո տա կան որո նու մի ու հաս կաց ման և 
ապա` իր « պատ մու մի» ու դրա նով հայոց 
կյան քի եղե լու մից հայտ նա բա նյալ իս-
կու թյան ու իմաս տու թյան խոր հուր դի` 
իր բուն պատ մե լի քի առն չու թյամբ գրե-
լով, թե` այդ իրա գոր ծել է` «որ քան ջանք 
և հա սո ղու թյուն բա վե ցին», ըստ այդմ` 
նշա նա կա լի է դի տում հաս կաց ման սի-
րո ջան քի դե րը նաև իր պատ մու թյան 
ըն թեր ցո ղի ու հաս կաց ման ձգ տո ղի հա-
մար: Կյան քի եղե լու թյուն նե րում բո վան-
դա կյալ և ապա` պատ մա կան եր կում 
« բա նիւ» հայտ նա բա նյալ` հայոց ինք նու-
թյանն ու կեն սա կեր պին սկզ բուն քո րեն 
նշա նա կա լի իս կու թյան ու իմաս տու թյան 
խոր հուր դի հաս կաց մանն ուղղ ված այդ 
« ջան քը», այս պի սով, հարկ է մեկ նո րո շել 
որ պես հենց հաս կաց ման ձգ տու մի ու 
հենց սի րո ջանք` մար դուն ուղ ղոր դող 
ու հաս տա տող ըն թեր ցա սի րու թյան այն-
պի սի մո դու սով, որը կա րե լի է բնո րո-
շել` պատ մու թյամբ հայտն վա ծի նկատ-
մամբ ըն կա լող մարդ կային բա նա կան 
հո գու ու մտ քի ին տեն ցի ա: Ըն թեր ցա-
սեր լի նե լով` մո տե նում ենք, ու սում նա-
սեր լի նե լով` ակն կա լում, « ջա նիւ»` ըն-
դար ձա կում նախ կին մեր սո վո րա կա նը, 
ու շի մու թյամբ` դառ նում ըն կա լու նակ 
հա ղորդ վող իմաստն «ի միտ առ նե լուն», 
և այս բո լո րով` պատմ վա ծով ու սու ցումն 
ու սա նում:

11. « Պատ մա կան տեքս տի» և « պատ-
մու թյան ըն թեր ցո ղի» փոխ հա րա բե րակ -
ցու թյան հեր մենև տի կա կան իրադ րու-
թյան և Պատ մա հոր պատ մա գի տա կան 
հայե ցա կար գի հաս կաց ման հա մար նշա-
նա կա լի միտք ու հենց քրիս տո նե ա կան 
հայե ցա կե տի էա կան բո վան դա կու թյուն 
է ար տա հայտ վում նրա եր կի հետ ևյալ 
տո ղե րում. « Բայց սա կայն սկ սայց, թէ-
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պէտ և ջա նիւ. մի այն թէ շնոր հա կալ ոք 
մե րոցս գտա նի ցի աշ խա տու թե անցս»1: 
Սուրբ հայ րը նույն այդ «շ նոր հա կա լու-
թյան» մա սին գրում է նաև այլ էջում. «Այլ 
եթե շնոր հա կալ և մե րոցս տք նու թե անց 
և ջա նից լի նի ցիս, ո՛վ ու սում նա սէր դու 
և յայ սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա նող»2 
(ը նդգ ծում նե րը` Ռ.  Ք.): Նկատ վում է, 
որ ինչ պես ամե նայն ստեղ ծա գործ ան-
ձ, այն պես էլ հենց ին քը` Խո րե նա ցին, 
ուներ « նա խընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» խն-
դիր3: Իր ան ձի և իր կր թու թյան ու ամե-
նայն հնա րա վոր իր ասե լի քի նկատ մամբ 
այլ հոգ ևո րա կան նե րի վե րա բեր մուն քով 
պայ մա նա վոր ված` գու ցե իր ժա մա նա-
կում առա վել ան հնար տես նե լով, այ-
նուա  մե նայ նիվ, ամեն քի` որ պես «ըն թեր-
ցա սէր» և իմաս տու թյան, քա ջու թյան ու 
ամե նայն առա քի նու թյան «ու սում նա սէր» 
կա յաց ման հա մար Մով սես Խո րե նա ցին 
հոգ ևոր սի րո ճի գով ու իմաս տու թյամբ 
իր « Պատ մու թիւն Հայոց» եր կով ու նաև 
այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով ու թարգ-
մա նու թյուն նե րով անում էր ան հրա-
ժեշտն ու նա խընտ րե լին:

 Սե րունդ նե րին հղ ված` կյան քի եղե-
լու մը հաս կա ցող ու մեկ նող նրա «ա սե-
լի քը», ըստ մարդ կային բնու թյան սկզ-
բուն քո րեն հա մընդ հա նուր ու նաև ան ձի 
ան հա տա կան կա րո ղու թյան, գր վել է 
որ պես կյան քի եղե լու մի ան ցո ղի կու-
թյու նից տք նու թյ ամբ ու ջան քով «բռն-
ված» էա կան իմաստ և « նա խընտ րե լի 
ըն թեր ցո ղի» բա նա կան հո գու տե սա նու-
թյանն ու հաս կաց մանն ի ներ կա յու թյան 
է կոչ ված ու կա ցուց ված որ պես գրին «ի 
պահ» հանձն ված և այդ կերպ` «աս ված» 
խոր հուրդ: Խո րե նա ցին վե րո բե րյալ 
տո ղե րում ըն թեր ցո ղի հո գուն և սր տին 
« դիպ չող» մի խոսք է ասում, որում և կամ 

1  Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, Եր., 1991, 
Էջ 12:

2 Նույն տե ղում, էջ 22:
3  Պատ մա հոր եր կից մեջ բեր վող ա ռա ջին մտ քի` է ա
կան մա սով զա նա զան վող մեկ նա բա նու թյու նը` որ
պես մի այն գնա հա տող, ե րախ տա գետ ու շնոր հա կալ 
ըն թեր ցո ղի խն դիր, տե՛ս Աբ րա հա մյան Ա. Գ., Մով
սես Խո րե նա ցի, Հայ պետհ րատ, Եր., 1959, էջ 77:

որով իսկ էա կա նո րեն նշա նա կա լի իս-
կու թյուն ու խոր հուրդ հայ տող իմաս տի 
նկատ մամբ բա ցու թյան, ուշադ րու թյան, 
ըն կա լելու և հենց հաս կաց ման ձգ տող 
վե րա բեր մուն քի է կան չում ու կազ մա-
կեր պում ըն թեր ցո ղին: Պատ մա հայ րը 
իմաս տի ու իմաս տու թյան որո նու մի սեր, 
ուղ ղորդ ված մի տում ու շարժ է սեր մա-
նում ըն թեր ցա սի րու թյան և ու սում նա-
սի րու թյան ձգ տող և հոգ ևոր կան չին 
ան սա ցող` իրեն նա խընտ րե լի ըն թեր ցո-
ղի հո գում` առ ի հաս կա ցում, որ և կն-
շա նա կի` հա սու դառ նա լու աճի կո չում 
նրան: Կա րե լի է նկա տել, որ այդ տո-
ղում Պատ մա հայ րը հո գու և հենց սր տի 
խոր քից բխած, իմաստ ու իմաս տու թյուն 
որո նող մարդ կային ան ձը « ջեր մաց նող», 
պատ մու թյամբ «աս վա ծի» իս կու թյա նը 
ըն թեր ցո ղի հո գու` սր տի և մտ քի հա վա-
նո ղա կան հա կում ու հո ժա րում, մեր ձի-
մա ցու թյան և իս կու թյա նը հա սու լի նե լու 
մղում ու շարժ առա ջաց նող մի խոսք է 
ասում: Նկա տե լի է նաև, որ սուրբ հայ րը 
նվի րա կան իր հույ սի և նրա նում` ըղ ձու-
թյան բար բա ռով «աս ված» և գրից իմա-
նա լի իմաս տի, որում և` իմաս տու թյան 
խոր հուր դի, նկատ մամբ էա կան դիր քո-
րոշ ման և վե րա բեր մուն քի է կան չում 
ըն թեր ցո ղին, այն է` շնոր հա կա լու թյան:

 Մով սես Խո րե նա ցին շատ կար ևոր 
է դի տում հո գե կան այն կար գա վո րու-
թյու նը, որը և պատ մու թյամբ աս վա ծում 
ներ կա շնոր հին և ու րեմն` պատմ վող 
կյան քի եղե լու մի իրա դար ձու թյուն նե րի 
ու գոր ծե րի զո րու թյան ճշ մա րիտ, ան-
շեղ և ու ղիղ բա ցա հայ տու թյա նը` իս կու-
թյու նը բա ցա հայ տող իմաս տին, հա սու 
լի նե լը հնա րա վո րե լով ու կա տա րու մը 
հա ջո ղե լով, բե րում է աս վա ծի նկատ-
մամբ շնոր հա կալ վե րա բեր մուն քին: 
Սուրբ և իմաս տուն մեր Պատ մա հայ րը` 
հենց ինքն ար դեն ու ներ ժա մա նա կա կից-
նե րի ու սե րունդ նե րի ինք նու թյան հա մար 
« նա խընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» իր փա փա-
գը, ըն թեր ցա սեր և ու սում նա սեր ըն-
թեր ցո ղի` առ իմաս տու թյուն սի րո բա-
ցու թյան և հա սու լի նե լու տեն չու մի` այն 
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ի բա րի կար գա վո րու թյու նը, որին և հղ-
ված է ու մի այն մատ չե լի կա րող է լի նել 
պատ մու թյան հյուս մամբ` հո գու խոր քից 
սի րով ու աստ վա ծային շնոր հով, այլև 
տք նու թյամբ ու ջան քով և ըղ ձու թյամբ 
ու փա փա գով աս ման բեր ված և իրե-
նում իմաս տու թյան խոր հուրդ պա հող 
ու հայ տումն հնա րա վո րող իս կու թյան 
ու իմաս տի ու ղիղ դր վածքն ու լրի վու-
թյու նը:

 Կա րե լի է նկա տել, որ վե րո բե րյալ 
տո ղե րում` « Բայց սա կայն սկ սայց, թէ-
պէտ և ջա նիւ. մի այն թէ շնոր հա կալ ոք 
մե րոցս գտա նի ցի աշ խա տու թե անցս» և 
«Այլ եթե շնոր հա կալ և մե րոցս տք նու թե-
անց և ջա նից լի նի ցիս, ո՛վ ու սում նա սէր 
դու և յայ սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա-
նող», խոս քի իմաս տը լոկ երախ տա գետ 
լի նե լու մա սին չէ, այլ` «շ նոր հը կա լող 
լի նե լու» և հենց «շ նոր հըն կա լու թյան»: 
Սի րով և ու րեմն` սի րո ձգտ մամբ ու 
փա փա գով շնոր հին հա ղորդ և ըն կալ 
դար ձող ներկր թու թյամբ է հնա րա վոր  
պատմ վա ծի « լու սա վո րու թյամբ» լու սա-
վոր վելն ու լույ սի մեջ ապ րե լը, շնոր հի 
այդ «մ նա սը» սփ ռելն ու բազ մա պատ կե-
լը` ըստ ավե տա րա նա կան առա կի, որով 
և առ Աստ ված պտ ղա ցյալ` առա քի նու-
թյան գոր ծե րի բա րի պտուղ ներ տա լը 
կյան քում: Սա իսկ է շնոր հա կա լու թյուն 
ու երախ տա գի տու թյուն` ու սա նել շնոր-
հը և չկորց նել այն, պահ պա նել ու դրա-
նում կա տա րե լա գործ վել, լի նել ու սյալ 
և ու սուց մամբ փո խան ցե լով` բազ մա-
պատ կել:

12. Էա կան է նաև այդ մտ քի ար տա-
հայտ ման ձևը: Իմաս տուն հայրն ըն թեր-
ցո ղին կո չում է առա քի նու թյան, նրան 
ուղ ղե լով խոս քը որո շա կի ո րեն, ասե-
լով ու շեշ տե լով` « …ո՛վ ու սում նա սէր 
դու և յայ սո սիկ զմեզ աշ խա տե ցու ցա-
նող» (ը նդգ ծու մը` Ռ. Ք.)1: Հի րա վի, սա 
նույն պես յու րո վի հռե տո րա կան որո-
շա կի ձև է` եր կում ասա ցյա լի նկատ-
մամբ ըն թեր ցո ղին կենտ րո նաց նե լու և 

1 Նույն տե ղում, էջ 22 (գ լուխ Զ, տ. 11):

ըմբռ նել տա լու, որ ան ձամբ հենց իրեն 
է ուղղ ված խոս քում աս վա ծը` յու րա-
քան չյու րին, որ ըն թեր ցում է այդ տո ղը: 
Կազ մա կերպ վում է հեր մենև տի կա կան 
իրադ րու թյուն, ընդ որում՝ ոչ մի մի այն 
հեր մենև տի կայի ժա մա նա կա կից ըմբռն-
մամբ: Վե րո բե րյալ մտե րիմ հոր դո րու-
մով պատ մու թյան ըն թեր ցո ղը կանչ վում 
է հաս կաց ման, և նրա այդ ուղղ վա ծու-
թյու նում ներ կա են նաև իմաս տուն ու-
սուց չի վար դա պե տու թյունն ու սա նել 
սկ սող` թեև հա սուն ան ձի և, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, իրե նում` նե րանձ նա կա նում ու 
հենց « ներ քին մարդ»–ո ւմ` « մա նուկ» հո-
գու պար զու թյուն, սեր և իմաս տու թյան 
տենչ, բաղ ձանք և մա տուց վող ճշ մար-
տու թյան նկատ մամբ հա վա տով ակն-
կա լու թյուն ու վս տա հող ան սա ցում: 
Սուրբ Գրի ըն թեր ցա նու թյան հենց այս 
եղա նակն է, որ Առա կաց Գր քում ու սու-
ցան վում է որ պես հաս կաց ման ձգ տում 
ու սեր իմաս տու թյան, և այդ իսկ է` ըն-
թեր ցա նու թյան իմաս տու թյուն: 

Է ա կան է նկա տել ու ամ րագ րել, որ 
ըն թեր ցո ղա կան այդ կերպ բա ցու թյունն 
ու եղա նա կը և հաս կաց ման նպա տա կա-
մի տու թյու նը, իհար կե, տար բեր են հաս-
կա ցո ղա կան մեկ այլ ուղ ղորդ վա ծու թյու-
նից ու կազ մա կերպ վա ծու թյու նից, ըստ 
Գա դա մե րի բնո րոշ ման՝ աս վա ծին սոսկ 
որ պես հնա րա վոր ճշ մար տու թյան վե-
րա բե րող հաս կա ցո ղա կան կե ցո ղու թյու-
նից2, նույն պես դրա կան, բայց որը նկա տի 
ու նե նա լով, թերևս, կյան քում առ կա, ինչ-
պես նաև մշա կույ թից փո խանց վող մո-
լո րեց նող մտ քե րի, վարք ու բար քի հնա-
րա վո րու թյու նը, առա վել զգու շա վոր և 
աս վա ծի նկատ մամբ հե ռա կա ցու թյուն 
(դիս տան ցի ա) պա հող կեց վածք է:

13. Պատ մա հոր հայե ցա կար գում 
հաս կա ցու մը զուտ տե սա կան չէ, այլև 
գործ նա կան: Այն հաս կա ցու մը, որին և 
կան չում է Խո րե նա ցին իր պատ մու թյան 
ըն թեր ցո ղին, դրսևորվում է տե սա կա նի 

2  Տե՛ս Гадамер Х. Г., Истина и метод, “Прогресс”, М., 
1988, էջ 440:
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ու գործ նա կա նի ան կեղծ ու ան խտ րոց 
մի աս նու թյամբ: Պատ մա հայ րը նկա տի 
չու նի զուտ մտա կա ռուց ված քային ու 
սոսկ այդ կերպ` « տե սա կան» հաս կա-
ցում: Հայոց կյան քի եղե լու մի իս կու-
թյու նը հայ տող իմաս տի ու իմաս տու-
թյան խոր հուր դի հաս կա ցու մը, որին և 
կո չում է նա իր ըն թեր ցո ղին, ըստ էու-
թյան, կյան քում իր գործ նա կան կա տա-
րու մին ուղղ ված հաս կա ցում է, որում 
ներ կա է ըն թեր ցո ղի ներ քին ձգտ մամբ 
ու ար դեն նաև սիր մամբ` նմա նումն ու 
կեր պա րա նու մը հաս կա ցյալ իմաս տու-
թյան խոր հուր դի` կյան քում իր կա տա-
րու մին: Այս պի սի հաս կաց ման դի տա-
վո րու թյան և ըստ այդմ` կեր պա րա նու մի 
ու կա տա րու մի հա մար « տեքստ–ըն թեր-
ցող» հեր մենև տի կա կան իրադ րու թյան 
կող մե րը զուտ եր կում բո վան դա կյալ 
«մ տային բո վան դա կու թյու նը» և ըն-
թեր ցո ղի սոս կա կա նո րեն « միտ քը» չեն: 
Խո րե նա ցու եր կում բո վան դա կյալ իս-
կու թյունն ու իմաս տու թյան խոր հուր դը 
հղ ված է ըն թեր ցո ղի «սր տի խոր քում 
բնա կյալ» հո գու և՛ տե սա կան, և՛ կե նա-
գոր ծա կան զո րու թյա նը, այդ կերպ` և՛ 
մտային իմա ցու թյա նը, և՛ գործ նա կան 
անե լի քին: « Հեր մենև տի կա կան իրադ-
րու թյունն» այս տեղ յու րա հա տուկ է նաև 
նրա նով, որ Խո րե նա ցին ստեղ ծում է 
հո գե հա րա զատ, ան մի ջա կան իրադ րու-
թյուն՝ հա լեց նե լով տեքս տում աս վա ծի 
նկատ մամբ հե ռա կա ցու թյուն պա հող 
(Մ. Վե բեր)1 և ըն թեր ցու մը դե պի քն նա-
դա տող մո տե ցում կողմ նո րո շող «սր տի 
սա ռույ ցը»: Պատ մա հայրն իր եր կում 
բո վան դա կյալ պատ մու թյան ըն թեր ցո-
ղին ու հաս կաց ման ձգ տո ղին կան չում 
է հայոց կյան քի նշա նա կա լի եղե լու մից` 
պատ մու թյամբ հայտ նա բա նյալ ճշ մար-
տու թյանն ու բա րուն ներկր թյալ ինք-
նու թյանն ու կեն սա կեր պին:

14. «Շ նոր հա կալ» կե ցո ղու թյունն է` 

1  Джиджян А. Р., Кочарян Р. Х., “Понимающая” мето
дология социалъных наук М. Вебера, Փի լի սո փա յու
թյու նը Հա յաս տա նում 21–րդ դա րի շե մին, Եր., 1998, 
էջ 63–64:

իր բա ցու թյամբ հան դերձ, որ ուղ ղում 
և հիմ նում է խո նար հու թյուն « հայ րա-
կան ջան քի» ու «աս վա ծի» նկատ մամբ, 
և դրա նով իսկ ըն թեր ցո ղը պատ վում 
է ասա ցյա լը` իս կու թյուն ու խոր հուրդ 
հայ տող իմաս տը, որ և բե րում է իմաս-
տու թյան: Խո րե նա ցին այս կերպ կազ-
մա կեր պում է ունկն դիր, և հենց այդ-
պի սի «որ դի», լսա րան նկա տի ու նի 
իր պատ մու թյան հա մար սուրբ հայ րը. 
հաս տատ վում է ըն թեր ցո ղի որո շա կի, 
ճշ մա րիտ ուղղ վա ծու թյուն և վե րա բեր-
մունք իմաս տու թյան նկատ մամբ: Նա է 
«աշ խա տե ցու ցա նո ղը», և նրա հա մար 
է նա խա տես ված պատ մու թյամբ աս-
վա ծը, իսկ ըն թեր ցա նու թյան այլ կեր-
պով առաջ նորդ վե լիս ան հա ղորդ ենք 
մնում պատմ ված իմաս տին ու հայտ-
նյալ խոր հուր դին: Պատմ ված իմաստն 
այդ կերպ կազ մա կերպ ված «ըն թեր ցող» 
ին տեն ցի ո նա լու թյա նը նկա տե լի է դառ-
նում որ պես ներ կայի կա րիք նե րի հա մար 
սկզ բուն քո րեն ու սա նե լի, ին չը բխում 
է հոգ ևոր կա րիք նե րի և խն դիր նե րի, 
իրենց հիմ նային դր ված քում ան ժա մա-
նա կային, ու նի վեր սալ բնույ թից: Այս պի-
սով՝ առա քի նու թյուն նե րով կար գա վոր 
հոգ ևո րու թյամբ բաց ված ըն թեր ցո ղու-
թյու նը դե պի պատմ վածն է ուղ ղորդ-
ված ու սա նե լի ի սպա սու մով, տե սա նու-
մով ու ըն կա լու մով, և այդ դեպ քում է 
«աս վա ծը» յու րա քան չյուր ժա մա նա կի, 
ինչ պես նաև մեզ հա մար` վար դա պե-
տու թյուն–ու սու ցո ղու թյուն և մենք` ու-
սում նա սեր: 

Իր « Պատ մու թիւն Հայոց» եր կի ըն-
թեր ցա նու թյան առա ջին իսկ պա հից և 
ողջ ըն թաց քում Խո րե նա ցին նա խա-
պատ րաս տում, կր թում ու կա տա րե լա-
գոր ծում է «ըն թեր ցա սէր» ու իմաս տու-
թյանն «ու սում նա սէր», « չա փա ւոր և կամ 
ող ջա խոհ մո լու թե ամբ»2 ու պատ շա ճո-

2  Խո րե նա ցու` « չա փա ւոր մո լու թե ամբ» (տե՛ս Մով սէս 
Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, Եր., 1991, էջ 6) 
և Դա վիթ Ան հաղ թի` «ող ջա խոհ մո լու թե ամբ» (տե՛ս 
Դա ւիթ Ա նյաղթ, Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան –Եր
կա սի րու թիւնք փի լի սո փա յա կանք, ա շխ. Ս. Ա րև շա
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րեն քն նու թյամբ հաս կաց ման ձգ տող 
մարդ կային ինք նու թյուն: Նրա եր կում 
բո վան դա կյալ «աս վա ծում», որով և` 
նկա տա ռյալ «ա սե լի քում», ներ կա է իրեն 
հոգ ևո րու թյամբ մեր ձա կից « նա խընտ-
րե լի ըն թեր ցո ղի» գաղափարի դի տա-
վո րու թյանն ու ըղ ձա լի կա տա րու մին 
հա սու նաց նող հո գե հա րա զատ, բազ մա-
հո լով ու ան ձան ձիր կանչ: Հայոց կյան քի 
նշա նա կա լի եղե լու մին հա սու իր ասե-
լի քի բազ մա բո վան դա կու թյու նը մա-
տու ցե լով « նա խընտ րե լի ըն թեր ցո ղի» 
իր կան չին և բուն կոչ մանն ան սա ցող 
ան ձանց՝ Պատ մա հայ րը մարդ կային 
ինք նու թյան, կյան քի ու մշա կույ թի գո-
յու թյան ան ցյա լի, ներ կայի ու նա խընտ-
րե լի հե ռան կա րի` հոգ ևոր իմաս տով 
պսա կյալ ու կա տա րյալ մեկ–մի աս նա-
կան իմաստն ու իմաս տու թյան խոր-
հուրդն է մեկ նո ղա բար բա ցո րո շում ու 
նվի րագ րում աստ վա ծային շնոր հով 
զար դա րյալ հո գով և ճշ մար տու թյամբ՝ 
ըստ իր իմա ցու թյան, հոգ ևոր փա փա-
գի ու սի րո ջան քի մարդ կային կա րո-
ղու թյան:

 

տյա նի, Եր., 1980, էջ 29) ար տա հայ տու թյուն ներն 
այդ տե ղի նե րում ի րենց գործ նա կան կի րա ռու թյուն
նե րում նույ նի մաստ են:

Ըստ փի լի սո փա յա կան հեր մենև-
տի կա յում հաս տատ ված տե սա կե տի՝ 
տեքս տը չու նի կոնկ րետ հաս ցե ա տեր, 
այլ` տեքս տի ըն թեր ցող կա րող է լի-
նել հնա րա վոր ու կա մե ցող ամեն ոք: 
Սա կայն, որ պես այս հայտ նի դրույ թի 
շտկում ու լրա ցում, ներ կա յաց վող հոդ-
վա ծում բա ցա հայտ վում է, որ Պատ-
մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին ու նի իր 
տեքս տի հա մար « նա խընտ րե լի ըն թեր-
ցո ղի» իդե ա, փա փագ ու երա զանք, 
ըմբռ նում ու սպա սում, որ մի գու ցե 
իրեն ժա մա նա կա կից ներ կա յում կա-
րող էր լի նել միայն հնա րա վոր ու քիչ 
հա վա նա կան, այ նո ւա մե նայ նիվ, հենց 
նրա հաս կաց ման սի րուն է հղ ված հո-
գու խոր քից սի րով, տք նու թյամբ ու փա-
փա գով աս ման բեր ված իմաս տի ու ղիղ 
դր վածքն ու լրի վու թյու նը:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 28.07.2014
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 ГЕР МЕ НЕВ ТИ ЧЕС КАЯ СИ ТУ А ЦИЯ И “ЧИ ТА ТЕЛЬ ИС ТО РИ И” В 
ИС ТО РИ КО–НАУЧНОЙ КОН ЦЕП ЦИИ МОВ СЕ СА ХО РЕ НА ЦИ

 РО МИК КО ЧА РЯН
« Ма те на да ран», инс ти тут древ них ру ко пи сей им. Маш то ца, 

стар ший на уч ний сот руд ник, кан ди гат фи ло софс ких на ук

 Сог лас но ус та нов лен ной в фи ло софс кой гер ме нев ти ке об ще из вест ной точ ке зре ни я, у 
текс та нет конк рет но го ад ре са та, его чи та те лем мо жет быть лю бой же ла ю ший. Од на ко в ка
чест ве до пол не ния и кор рек ции это го те зи са в предс тав лен ной  стат ье расск ры ва ет ся иде я, 
ст рем ле ние и меч та,   по ни ма ние и ожи да ние ос но ва те ля ар мянс кой ис то рии Мов се са Хо ре
на ци о п ред поч ти тель ном чи та те ле, ко то рый, воз мож но, в его вре мя мог быть лишь воз мож
ным и ма ло ве ро ят ным, и тем не ме не е, имен но к его люб ви и ст рем ле нию к по ни ма нию об
ра ще на пря мо та и пол но та смыс ла ска зан но го, вы ра женн ого из глу би ны серд ца, с лю бов ью, 
усерди ем и вож де ле ни ем.

HERMENEUTIC SITUATION AND “READER OF HISTORY” IN THE 
HISTORICAL–SCIENTIFIC CONCEPT OF MOVSES KHORENATSI

ROMIK KOCHARYAN
The “Matenadaran” Mesrop Mashtots Institute for Ancient Manuscripts

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Researcher

According to the established philosophical hermeneutics well–known point of view, the text 
has no specific addressee, it can have any reader. . However, as a supplement and correction of this 
thesis presented in the article there opens up the idea, aspirations and dreams, understanding and 
expectation of the founder of the Armenian history Movses Khorenatsi on the preferred reader, who 
could at his time only be possible and unlikely. Nevertheless, it was towards his love and pursuit 
of understanding that were faced straightforwardness and completeness of the spoken meaning 
invested from the heart with love, diligence and desire..



244

Ա կա դե մի կոս Մ. Ներ սի սյա նը փաս-
տա կան հա րուստ տվյալ նե րով վեր հա-
նել է քա ղա քա կան տար բեր շա հեր ու 
նպա տակ ներ հե տապն դող արևմ տյան 
մեծ տե րու թյուն նե րի` Անգ լի այի, Ֆրան-
սի այի, Ավստ րո–Հուն գա րի այի, ԱՄՆ–ի, 
Գեր մա նի այի վե րա բեր մուն քը 19–րդ 
դա րի երկ րորդ կե սի հայ ազա տագ րա-
կան շարժ ման նկատ մամբ:

Բ նու թագ րե լով նրան ցից յու րա քան-
չյու րի ծրագ րե րը՝ Մ. Ներ սի սյանն այն 
որա կել է թշ նա մա կան, երկր ներ, որոնց 
երկ դի մի քա ղա քա կա նու թյու նը ոգ ևո րել 
է Թուր քի ային իր վա ղե մի երա զան քի 
իրա կա նաց ման գոր ծում և իրենց մեղ-
սակ ցու թյունն ու նեն հայ ազ գային–ա զա-
տագ րա կան շարժ ման ձա խող ման մեջ:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ` արևմ տա հա յու թյուն, ազա-
տագ րա կան շար ժում, Մ. Ներ սի սյան, մեծ 
տե րու թյուն ներ, քա ղա քա կա նու թյուն, 
Օս մա նյան Թուր քի ա, ապս տամ բու թյուն, 
զանգ վա ծային կո տո րած ներ, մի սի ո ներ:

XIX դա րի երկ րորդ կե սին Թուր քի այի 
տի րա պե տու թյան տակ գտն վող ժո ղո-
վուրդ նե րի, այդ թվում՝ և հայ ժո ղովր դի 
ազ գային–ա զա տագ րա կան շար ժու մը 
իր վրա էր բևե ռել արևմ տյան մեծ տե-
րու թյուն նե րի` Անգ լի այի, Ֆրան սի այի, 
Ավստ րո–Հուն գա րի այի, ԱՄՆ–ի, Գեր մա-
նի այի ու շադ րու թյու նը:

Բ նու թագ րե լով և վեր հա նե լով նշված 
երկր նե րից յու րա քան չյու րի ծրագ րերն ու 
նպա տակ նե րը՝ Մ. Ներ սի սյա նը նրանց 
վե րա բեր մուն քը շարժ ման նկատ մամբ 

որա կում է թշ նա մա կան, երկր ներ, որոնց 
երկ դի մի քա ղա քա կա նու թյու նը ոգ ևո-
րել է Թուր քի ային, գո տեպն դել նրան` 
իր վա ղե մի երա զան քի իրա կա նաց ման 
գոր ծում: Այդ երկր ներն իրենց մեղ սակ-
ցու թյունն ու նեն հայ ազ գային–ա զա-
տագ րա կան շարժ ման ձա խող ման մեջ:

 Դի մե լով փաս տե րին՝ Մ. Ներ սի սյա-
նը նկա տում է, որ չնա յած արևմ տյան 
տե րու թյուն նե րը հան դես էին գա լիս 
Օս մա նյան կայս րու թյան «ամ բող ջա կա-
նու թյու նը պահ պա նե լու» նշա նա բա նով, 
ներ կա յա նա լով որ պես Թուր քի այի « բա-
րե կամ ներ», բայց իրա կա նում իրենք են 
կո ղոպ տել Թուր քի ան` այն սե փա կան 
գա ղութ դարձ նե լու հա մար: 

Պատ մա բա նը մեր կաց նում է ան գլի-
ա կան և ամե րի կյան մի շարք պատ մա-
բան նե րի (Գ. Հեն դեր սոն, Ռ. Բու լարդ, 
Ե. Սպեյ սեր և ու րիշ ներ) հո րի նած այն 
կեղ ծի քը, թե իբր Անգ լի ան և ԱՄՆ–ը 
հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ վա րել են 
խա ղա ղա սի րա կան, բա րյա ցա կամ քա-
ղա քա կա նու թյուն, փաս տե րով հիմ-
նա վո րում է մեծ պե տու թյուն նե րի 
թշնա ման քը ճնշ ված ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գային–ա զա տագ րա կան շար ժում նե-
րի նկատ մամբ ընդ հան րա պես, նրանց 
բա ցա հայտ բա ցա սա կան վե րա բեր-
մուն քը հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան 
պայ քա րի նկատ մամբ` մաս նա վո րա պես: 
Պատ մա կան էքս կուրս կա տա րե լով դե-
պի նա խորդ դա րե րը՝ նա հա մոզ ված 
նկա տում է. «Այդ քա ղա քա կա նու թյու-
նը, որ եր կար ժա մա նակ ար տա հայտ-
վում էր խիստ քո ղարկ ված ձևով, XVIII 

Է ԴՈ ՒԱՐԴ ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ
Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 

ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի հայոց պատ մու թյան 
ամ բի ո նի ասիս տենտ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

19–ՐԴ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻ ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՄԵԾ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ 

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Մ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ
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և հատ կա պես XIX դա րե րում բա վա կան 
բա ցա հայտ բնույթ ստա ցավ»1: 

Վեր հա նե լով Անգ լի այի քա ղա քա կա-
նու թյու նը՝ ըստ պատ մա բա նի՝ Օս մա նյան 
կայս րու թյան « պաշտ պա նի» դի մա կի 
տակ իրա կա նում նա ձգ տել է Թուր քի ան 
վե րա ծել ան գլի ա կան գա ղու թի: Հայտ-
նի է, որ աշ խար հի տար բեր երկր նե րում 
ու նե նա լով իր գա ղութ նե րը, հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րով Անգ լի ան ճն շել է այդ 
ժո ղո վուրդ նե րի թե՛ սո ցի ա լա կան և թե՛ 
ազ գային–ա զա տագ րա կան շար ժում-
նե րը: Մ. Ներ սի սյա նը փաս տում է այն 
հան գա ման քը, որ թուր քա կան տի րա պե-
տու թյան տակ գտն վող ժո ղո վուրդ նե րի 
ազա տագ րա կան շար ժում նե րը ճն շե լու 
գոր ծում ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյունն 
օգ նել է սուլ թան նե րին: Իր մտ քե րը հաս-
տա տե լու հա մար նա մեջ բե րում է կա-
տա րում հենց ան գլի ա կան աղ բյուր նե-
րից, վկա յա կո չում 1877  թ. Լոն դո նում 
լույս տե սած Է. Ֆրի մա նի՝ «Օս մա նյան 
պե տու թյու նը Եվ րո պա յում» խո րագ րով 
աշ խա տու թյու նը, որ տեղ նշ վում էր, որ 
«արևմ տաեվ րո պա կան պե տու թյուն ներն 
ամեն կերպ պաշտ պա նում են թուր քա-
կան սուլ թան նե րին, աշ խա տում են ամ-
րապն դել ու հա վեր ժաց նել ազ գային 
ճն շում ներն ու հարս տա հա րու թյուն նե րը 
Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ»2: 

Է. Ֆրի մա նի գր քում բեր ված Կ. Պոլ-
սի ան գլի ա կան դես պան Հ. Էլ լի ո տի՝ 
1876  թ. սեպ տեմ բե րի 4–ի արտ գործ նա-
խա րար կոմս Դեր բի ին ուղղ ված նա մա-
կից պարզ եր ևում է, որ Անգ լի այի շա-
հե րը պա հան ջել են ար դա րաց նել թուրք 
ջար դա րար նե րին և ճն շել ազա տագ րա-
կան շար ժում նե րը կայս րու թյան մեջ, և 
որ Անգ լի այի քա ղա քա կա նու թյան վրա 
չի կա րող ազ դել Բուլ ղա րի ա յում տե ղի 

1  Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խիվ (այ սու հե տև` ՀԱԱ), 
ֆ. 818, ց. 1, գ.114, թ. 141, տե՛ս նաև Ներ սի սյան Մ., 
Հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան պայ քա րը թուր քա
կան բռնա պե տու թյան դեմ 1850–1890 թթ., Երև ան, 
2002, էջ 261:

2  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.114, թ. 137, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 255:

ու նե ցած կո տո րա ծը, « չի կա րող լի նել 
պատ ճառ, որ պես զի մենք հրա ժար վենք 
մի քա ղա քա կա նու թյու նից, որը բխում է 
մեր շա հե րից»3: 

Կաս կած չհա րու ցող փաս տե րով Մ. 
Ներ սի սյա նը բա ցա հայ տում է Անգ լի-
այի նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու-
նը: Նա բա ցա հայ տո րեն բա ցա սա բար է 
ար տա հայտ վել Թուր քի այի լծի տակ հե-
ծող արևմ տա հա յու թյան ազա տագ րա-
կան շարժ ման նկատ մամբ, ին չը ճն շե լու 
գոր ծում հա մըն կել են նրա և Թուր քի այի 
շա հե րը: Պա տա հա կան չէ, որ XIX դա րի 
ան գլո–թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի առն չու թյամբ Անգ լի ան հայ տա րա րել 
է, թե « սուլ թա նի թշ նա մի նե րը մեր թշ նա-
մի ներն էին, նրա բա րե կամ նե րը` մեր բա-
րե կամ նե րը»4: Մ. Ներ սի սյա նը դա հիմ նա-
վո րում է Անգ լի այի թշ նա մա կան դիր քով, 
որը ցայ տուն կեր պով ար տա հայտ վեց 
Զեյ թու նի 1862 թ. ապս տամ բու թյան ժա-
մա նակ: Այս պես, Կ. Պոլ սի ան գլի ա կան 
դես պան Հ. Բուլ վե րը բա ցա հայտ կեր պով 
ար տա հայտ վել էր այդ շարժ ման դեմ: Երբ 
ապս տամ բու թյու նից հե տո զեյ թուն ցի նե-
րը խնդ րագ րեր ներ կա յաց րին Կ. Պոլ սի 
ռու սա կան, ֆրան սի ա կան և ան գլի ա կան 
դես պան նե րին` բո ղո քե լով թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան կող մից կի րառ վող հա-
լա ծանք նե րի դեմ, ան գլի ա կան դես պանն 
ար հա մար հան քով է վե րա բեր վել խնդ-
րագ րին` իրենց ազա տու թյան հա մար 
պայ քա րի դուրս եկած զեյ թուն ցի նե րին 
հա մա րե լով ավա զակ ներ5: 

Ըստ Մ. Ներ սի սյա նի` այն քան բա-
ցա հայտ էր Անգ լի այի թշ նա ման քը, որ 
այդ մա սին նույ նիսկ գրել են օտա րերկ-
րյա թեր թե րը: Նա մատ նա ցույց է անում 
ֆրան սի ա կան « Դե բա» թեր թում Զեյ թու-

3  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.114, թ. 139, տե՛ս նաև Ներ սիս
յան Մ., նշվ. աշխ., էջ 256:

4  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.114, թ. 151, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 267: 

5  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ. 247, թ. 47, 68, 75, տե՛ս նաև 
Ներ սի սյան Մ., Հայ ժո ղովր դի նոր պատ մու թյան 
էջե րից, Երև ան, 1982, էջ 139, տե՛ս նաև նույ նի` Զեյ
թու նի 1862 թվա կա նի ապս տամ բու թյու նը, ՊԲՀ, 
1962, № 4, էջ 66–67:
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նի ապս տամ բու թյան կա պակ ցու թյամբ 
զե տեղ ված այն միտ քը, որ սուլ թա նա կան 
կա ռա վա րու թյու նը Կ. Պոլ սի ան գլի ա կան 
դես պա նու թյան հո վա նա վո րու թյան հետ-
ևան քով ու ժե ղաց րել է ճն շում նե րը հայե-
րի նկատ մամբ1: Այս միտ քը հիմ նա վոր վում 
է ֆրան սի ա ցի հրա պա րա կա խոս Ժի րար-
դե նի հոդ ված նե րից մե կում, որը, խո սե-
լով Զեյ թու նի 1862 թ. ապս տամ բու թյան 
մա սին, այն կար ծիքն է ար տա հայ տել, թե 
Թուր քի այի հա յա հա լած քա ղա քա կա նու-
թյան ամ բողջ պա տաս խա նատ վու թյունն 
ընկ նում էր ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյան 
վրա, որով հետև նա էր հո վա նա վո րում 
սուլ թա նին` հայ ազա տագ րա կան շար-
ժում նե րը ճն շե լու գոր ծում2: 

Պատ մա բա նի հա վաստ մամբ, արևմ-
տյան տե րու թյուն նե րի այս պի սի քա ղա-
քա կա նու թյու նը շա րու նակ վել է նաև 
հե տա գա յում: Երբ 1877–1878 թթ. ռուս–
թուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ 
արևմ տա հա յու թյու նը փոր ձել է Ռու սաս-
տա նի օգ նու թյամբ ազա տագր վել թուր-
քա կան տի րա պե տու թյու նից, Անգ լի ան 
բա ցա հայտ հան դես է եկել նրա դեմ: 
Նկա տենք, որ նրա գոր ծուն մաս նակ ցու-
թյամբ Սան Ս տե ֆա նոյի պայ մա նագրի 
16–րդ հոդ վա ծը Բեռ լի նի դի վա նա գի-
տա կան գզվռ տո ցում փո խա րին վեց 
61–ր դի, ինչն այն քան աղե տա բեր եղավ 
արևմ տա հա յու թյան հա մար:

Բ նա կա նա բար, Անգ լի ան շա րու նա-
կել է իր քա ղա քա կա նու թյու նը՝ քա ջա-
լե րե լով Թուր քի ային կազ մա կեր պե լու 
արևմ տա հայե րի կո տո րած նե րը: Պատ-
մա բա նը հա վաս տում է, որ 1895–1896 
թթ. հայ կա կան զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի ժա մա նակ Վա նի ան գլի ա կան 
հյու պա տոսն օգ նել է թուրք ջար դա րար-
նե րին և մի ա նա լով նրանց՝ թն դա նո թով 
կրա կել ինք նա պաշտ պա նու թյան դի մած 
Վա նի հայ բնակ չու թյան վրա3: 

1 «Փա րիզ», Փա րիզ, 1862, № 77:
2 «Փորձ», Թիֆ լիս, 1879, № 11, էջ 25:
3  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.115, թ. 58, տե՛ս նաև Ներ սիս
յան Մ., Հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան պայ քա րը. 
էջ  272:

Մ. Ներ սի սյա նի եզ րա կա ցու թյունն 
այն է, որ Անգ լի ան պաշտ պա նել է Թուր-
քի ային և հան դես եկել հա կա սուլ թա նա-
կան ազ գային–ա զա տագ րա կան շար-
ժում նե րի դեմ: 

Ըստ նրա դիր քո րոշ ման՝ նույն վար-
քա գիծն ու նե ին նաև Ավստ րո–Հուն գա-
րի ան և Ֆրան սի ան: Պատ մա կան փոքր 
էքս կուրս կա տա րե լով դե պի XIX դա րի 
20–ա կան թվա կան նե րը` հույ նե րի ապս-
տամ բու թյու նը թուր քա կան տի րա պե-
տու թյան դեմ նա մատ նան շում է այն 
իրո ղու թյու նը, որ Ավստ րի այի կանց լեր 
Մե տեր նիխն ապս տամբ նե րին հա մա րել 
է խռո վա րար ներ, ավա զակ ներ, որոնք 
զենք են բարձ րաց րել իրենց «օ րի նա-
կան» տե րե րի դեմ: Նա գոր ծադ րել է բո-
լոր ջան քե րը արյան մեջ խեղ դե լու այն: 
Ավստ րի ան պայ քա րել է նաև սլա վոն նե-
րի ազա տագ րա կան շար ժում նե րի դեմ4:

 Թե ինչ դիրք է բռ նել Ֆրան սի ան 
Զեյ թու նի ապս տամ բու թյան ժա մա նակ, 
Մ.  Ներ սի սյա նը բա ցատ րում է նրա նվա-
ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյամբ, Կի լի-
կի ան իր գա ղու թը դարձ նե լու տեն չով, 
այն էլ՝ կա թո լիկ եկե ղե ցու օգ նու թյամբ: 
Պատ մա բա նը վկա յա կո չում է նշա նա վոր 
բա նաս տեղծ Ս. Շա հա զի զի «Եզ վիտ ներ 
ու Զեյ թուն» բա նաս տեղ ծու թյու նը, որ-
տեղ ներ կա յաց ված է կա թո լիկ եկե ղե ցու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա կա հայ կա կան 
գոր ծու նե ու թյու նը Կի լի կի ա յում: Իրոք, 
Մ.  Ներ սի սյա նը վկա յա կո չում է 1847 թ. 
Կ. Պոլ սում հրա տա րակ վող « Ժուռ նալ դը 
Կոս տան տի նոպլ» հան դե սը, նշում, որ 
այն ար տա հայ տել է ֆրան սի ա կան կա-
թո լիկ նե րի ծայ րա հեղ հե տա դի մա կան 
տե սա կե տը՝ հան դի մա նե լով հայե րին 
Բ.  Դռան հան դեպ «ան հա վա տա րիմ» 
լի նե լու հա մար, առաջ քա շե լով հայե րի 
և մյուս հպա տակ ազ գե րի թուր քե րին 
ձու լե լու գա ղա փա րը, դրա նով իսկ հա-
ճո յա ցել թուր քա կան մո լե ռան դու թյա նը5: 

4  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ. 115, թ. 44, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 258:

5   ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ. 115, թ. 56, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 271:
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Պա տա հա կան չէ, որ հայ կա թո լիկ նե րի 
պա րագ լուխ Ա. Հա սու նյա նի քայ քայիչ 
գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով Ֆրան սի ան 
փոր ձել է մա րել հայ ժո ղովր դի ազա-
տագ րա կան ոգին, պա ռակ տել ազա-
տագ րա կան շարժ ման ու ժե րը: 

Մ. Ներ սի սյա նի հա մոզ մամբ՝ 1890–
ա կան թթ. տե ղի ու նե ցած արևմ տա հա-
յու թյան ջար դե րի ժա մա նակ Անգ լի այից 
հետ չի մնա ցել Ֆրան սի ան: Նա ոչ մի այն 
չի բո ղո քել այդ կո տո րած նե րի դեմ, այլև 
իր « չե զոք` լռե լյայն» դիր քով փաս տո րեն 
պաշտ պա նել է ջար դա րար սուլ թան Աբ-
դուլ Հա մի դին1: 

ԱՄՆ–ի քա ղա քա կա նու թյու նը հա-
ման ման էր: Ռուս–թուր քա կան պա տե-
րազմ նե րի, Բալ կա նյան և մյուս ժո ղո-
վուրդ նե րի ազ գային–ա զա տագ րա կան 
պայ քա րը ճն շե լու ժա մա նակ Թուր քի ան 
զենք ու զի նամ թերք է ստա ցել ԱՄՆ–ից:

 Դար ձյալ պատ մա կան էքս կուրս կա-
տա րե լով՝ Մ. Ներ սի սյա նը օրի նակ նե րով 
հիմ նա վո րում է ԱՄՆ–ի դե րա կա տա րու-
թյու նը Մեր ձա վոր Ար ևել քում: Ձգ տե լով 
իր դիր քերն ամ րապն դել Թուր քի ա յում՝ 
ԱՄՆ–ը հան դես է եկել որ պես թուր քա-
կան բռ նա կա լու թյան դեմ ուղղ ված ազա-
տագ րա կան շար ժում նե րի հա կա ռա կորդ 
և Օս մա նյան կայս րու թյան «ան ձեռնմ խե-
լի ու թյան» կողմ նա կից: Այդ թշ նա մանքն 
ար տա հայտ վել է Զեյ թու նի 1862 թ. ապս-
տամ բու թյան ժա մա նակ, երբ « Լևանտ 
հե րալդ» թեր թում տպագր վել է ան ստո-
րա գիր մի նա մակ, որի հե ղի նակն ամե-
րի կյան մի սի ո ներ ներն էին: Նա մա կում 
զեյ թուն ցի նե րը ներ կա յաց վել են որ պես 
խռո վա րար ներ: 

« Մե ղու» թեր թը տե ղե կաց նում է, որ 
կրո նա–դա վա նա բա նա կան մի վե ճի ժա-
մա նակ մի սի ո ներ նե րը դի մել են սուլ-
թա նա կան ոս տի կա նու թյա նը: Վեր ջինս 
նրանց պա հան ջով կրակ է բա ցել ժո-
ղովր դի վրա2: Նրանք զեյ թուն ցի նե րին 
ներ կա յաց նում էին իբրև ավա զակ ներ, 

1 Նույն տե ղում:
2 «Մե ղու», Կ. Պո լիս, 1860, № 31: 

ով քեր հա ճա խա կի հար ձա կում ներ էին 
կազ մա կեր պում հար ևան ցե ղե րի վրա և 
արյու նա հեղ ընդ հա րում նե րի պատ ճառ 
դառ նում: Այս և նման փաս տե րը հիմք են 
տվել Մ. Ներ սի սյա նին բա ցա սա կան դիր-
քե րից գնա հա տե լու հայ ազա տագ րա-
կան շարժ ման գոր ծին մեծ վնաս հասց-
րած մի սի ո ներ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: 

Իսկ ով քե՞ր էին մի սի ո ներ նե րը. բառն 
իսկ հու շում է իր էու թյու նը, այն է` մար-
դիկ, որոնք ինչ պես մյուս երկր նե րում, 
այն պես էլ Հա յաս տա նում աշ խա տում 
էին տա րա ծել բո ղո քա կա նու թյուն, հա-
վա տա փոխ անել ժո ղովր դին, խա փա նել 
հայ կա կան մշա կույ թի զար գա ցու մը, կան-
խել հայ ազա տագ րա կան շար ժում նե րը, 
պայ քա րել հայ ժո ղովր դի ազ գային–քա-
ղա քա կան և սո ցի ալ–դա սա կար գային 
ինք նա գի տակ ցու թյան դեմ: Նրանք ժո-
ղովր դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի 
մի աս նա կան ճա կա տը պա ռակ տե լու 
հա մար հրահ րել են կրո նա–դա վա նա-
բա նա կան ընդ հա րում ներ, տն տե սա կան 
և առևտ րա կան գոր ծարք նե րի մի ջո ցով 
խա բել և կե ղե քել աշ խա տա վո րա կան 
զանգ ված նե րին: Մ. Ներ սի սյա նը որ պես 
օրի նակ նշում է, թե ինչ պես մի սի ո ներ-
ներն իրենց ձեռքն ըն կած հայ պա տա-
նի նե րին թշ նա մա բար էին տրա մադ րում 
Ռու սաս տա նի նկատ մամբ3: 

Պատ մա բա նը բա ցա հայ տում է 
ԱՄՆ–ի նենգ քա ղա քա կա նու թյու նը 
հայ ժո ղովր դի և նրա ազա տագ րա-
կան շարժ ման նկատ մամբ և ու շադ րու-
թյուն հրա վի րում հետ ևյալ փաս տին: 
Երբ 1894 թ. Սա սու նում սուլ թան Աբ դուլ 
Հա մի դը կազ մա կեր պեց հայ կա կան կո-
տո րած ներ, ԱՄՆ–ը որո շեց օգ տա գոր-
ծել այդ հան գա ման քը: Բանն այն է, որ 
ԱՄՆ–ի և թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
միջև « վեճ» կար Թուր քի ա ներ մուծ վող 
ամե րի կյան ապ րանք նե րի մաք սի չա-
փի շուրջ: ԱՄՆ–ը « բո ղո քեց» հայ կա կան 
կո տո րած նե րի դեմ, ուս տի ահա բեկ ման 

3  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ. 115, թ. 65, տե՛ս նաև Ներ սի ս
յան  Մ., նշվ. աշխ., էջ 280:
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մի ջո ցով ստի պեց սուլ թա նին զի ջում ներ 
կա տա րել, սա կայն երբ վեր ջինս տե ղի 
տվեց, ամե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը 
« մո ռա ցավ» Հայ կա կան հար ցը և վե րա-
կանգ նեց իր բա րե կա մա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը Թուր քի այի հետ: Ավե լին, 
1895–1896 թթ. հայ կա կան զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ ԱՄՆ–ը պահ-
պա նեց լռու թյուն և չմ տա ծեց որ ևէ « բո-
ղո քի» մա սին, հայ տա րա րե լով, որ այդ 
լու րե րը չա փա զանց ված են և ճիշտ չեն: 

Արևմ տա հա յու թյան ազ գային–ա զա-
տագ րա կան շարժ ման նկատ մամբ բա-
ցա սա կան վե րա բեր մունք ու ներ նաև 
Գեր մա նի ան: XIX դա րի 80–ա կան թթ. 
Գեր մա նի ան ակ տիվ քա ղա քա կա նու-
թյուն է վա րել Մեր ձա վոր Ար ևել քում: 
Հենց այդ ժա մա նակ է սկիզբ դր վել 
թուրք–գեր մա նա կան մեր ձեց մա նը ռազ-
մա կան բնա գա վա ռում: Պա տա հա կան 
չէ, որ մայոր Ֆոն դեր Հոլ ցը, որը տաս-
նա մյակ ներ շա րու նակ գլ խա վո րել է գեր-
մա նա կան ռազ մա կան առա քե լու թյու նը 
Թուր քի ա յում, 1880–ա կան թթ. մեկ նել է 
Կ. Պո լիս և հրա հան գա վո րել թուր քա կան 
բա նա կը: Ռազ մա կան այս պի սի ներ թա-
փան ցու մը պայ մա նա վո րել է եր կու տե-
րու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, 
ինչն, ըստ պատ մա բա նի, մեծ դեր է խա-
ղա ցել արևմ տա հայե րի ազա տագ րա կան 
շար ժում նե րը ճն շե լու գոր ծում: Վեր լու-
ծե լով այս հան գա ման քը, Մ.  Ներ սի սյա-
նը նկա տում է, որ Գեր մա նի այի կա ռա-
վա րող շր ջան ներն իրենց թշ նա մա կան 
դիր քը հայ ազա տագ րա կան շար ժում-
նե րի հան դեպ փոր ձել են « հիմ նա վո րել» 
նրա նով, որ իբր թե դրանք ու նե ին սո-
ցի ա լիս տա կան բնույթ1: Դար ձյալ « Թուր-
քի այի ան ձեռնմ խե լի ու թյան» նշա նա բա-
նով Գեր մա նի ան աշ խա տել է խա փա նել 
սուլ թա նա կան լծի դեմ ուղղ ված ինչ պես 
մյուս, այն պես էլ հայ ժո ղովր դի ազա-
տագ րա կան շար ժում նե րը:

1  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.115, թ. 67, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 283:

«Այս պի սով,— եզ րա կաց նում է Մ. 
Ներ սի սյա նը,— բա րե կամ նե րի կեղծ դի-
մա կի տակ հան դես եկող պե տու թյուն-
նե րը « պաշտ պա նում» էին Թուր քի ային 
այն բա նի հա մար, որ պես զի թա լա նեն 
ու կո ղոպ տեն նրան, որ պես զի իրա կա-
նաց նեն իրենց գա ղու թային–ն վա ճո ղա-
կան պլան նե րը»2: 

Ամ փո փե լով արևմ տյան երկր նե րի 
վե րա բեր մուն քը՝ պատ մա բանն իրա վա-
ցի ո րեն գրում է. « Մեծ պե տու թյուն նե րի 
հե տա դեմ քա ղա քա կա նու թյունն արևմ-
տա հայե րի ազ գային–ա զա տագ րա-
կան շարժ ման նկատ մամբ գո տեպն դեց 
Բ. Դռա նը: Օգտ վե լով նրանց բա րյա ցա-
կամ ու հո վա նա վո րող քա ղա քա կա նու-
թյու նից` սուլ թա նա կան կա ռա վա րու-
թյու նը ձեռ նա մուխ եղավ արևմ տա հայ 
բնակ չու թյան զանգ վա ծային կո տո րած-
նե րին»3: 

Այս պի սով՝ Մ. Ներ սի սյա նը փաս-
տա կան հա րուստ տվյալ նե րով բա ցա-
հայ տում է արևմ տյան տե րու թյուն նե րի 
երկ դի մի քա ղա քա կա նու թյունն ու վար-
քա գիծն իրենց իրա վունք նե րը պաշտ-
պա նող փոքր ժո ղո վուրդ նե րի նկատ-
մամբ: Քա ղա քա կան տար բեր շա հեր ու 
նպա տակ ներ հե տապն դող այդ երկր-
նե րը, հան դես գա լով Օս մա նյան կայս-
րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու-
թյան պաշտ պա նի դե րում, թշ նա մա կան 
դիրք են գրա վել հայ ժո ղովր դի ազա-
տագ րա կան շարժ ման հան դեպ:

 Հոդ վա ծի ներ կա յաց ման տա րե թի վը՝ 24.08.2014

2  ՀԱԱ, ֆ. 818, ց. 1, գ.115, թ. 45, տե՛ս նաև Ներ սի սյան 
Մ., նշվ. աշխ., էջ 260:

3 Նույն տե ղում: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.   Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ / ՀԱԱ/, ֆ. 818, ց.1, գ.114, թ. 137, թ. 139, թ. 141, թ. 151, գ. 115, թ. 44, 
թ.   45, թ. 56, թ. 58, թ. 65 , թ. 67, գ. 247, թ. 47, թ. 68, թ. 75:

2.   Ներ սի սյան Մ., Հայ ժո ղովր դի նոր պատ մու թյան էջե րից, Եր ևան, 2002:
3.   Ներ սի սյան Մ., Հայ ժո ղովր դի ազա տագ րա կան պայ քա րը թուր քա կան բռ նա պե տու թյան դեմ 

1850–1890 թթ., Եր ևան, 2002:
4.   Ներ սի սյան Մ., Զեյ թու նի 1862 թվա կա նի ապս տամ բու թյու նը, « Պատ մա բա նա սի րա կան հան

դես», 1962, թիվ 4:
5.  « Մե ղու», Կ. Պո լիս, 1860, թիվ 31:
6.  « Փա րիզ», Փա րիզ, 1862, թիվ 77:
7.  « Փորձ», Թիֆ լիս, 1879, թիվ 11:

ОТ НО ШЕ НИЕ ВЕ ЛИ КИХ ДЕР ЖАВ К АР МЯНС КО МУ ОС ВО БО ДИ ТЕЛЬ НОМУ 
ДВИЖЕ НИЮ ВТО РОЙ ПО ЛО ВИ НЫ XIX ВЕКА В ОЦЕН КЕ АКА ДЕ МИ КА 

М.  НЕРСИ СЯ НА
Э ДУ АРД МЕЛ КО НЯН   

Ар менс кий го су дарст вен ный пе да го ги чес кий уни вер си тет име ни Х. Або вя на,
ас сис тент кафедры ис то рии Ар ме ни и, кан ди дат ис то ри чес ких на ук

С по мощ ью бо га то го фак ти чес ко го ма те ри а ла ака де мик М. Нер си сян по ка зал ис тин ное 
от но ше ние име ю щих раз лич ные по ли ти чес кие ин те ре сы и це ли Анг ли и, Фран ци и, Авст ро– 
Венг ри и, США и Гер ма нии к ар мянс ко му ос во бо ди тель но му дви же нию вто рой по ло ви ны XIX 
ве ка.

О пи сы вая прог рам мы каж дой из этих дер жав, М. Нер си сян их наз вал вра жес ки ми, ст ра
на ми, чья дву лич ная по ли ти ка вдох но ви ла Тур цию осу щест вить свою дав ниш нюю меч ту и 
ко то рые име ют свою ви ну в про ва ле ар мянс ко го ос во бо ди тель но го дви же ни я. 

REALITIONS OF THE GREAT POWERS TOWARDS THE ARMENIAN NATIONAL 
LIBERATION MOVEMENT OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY IN THE 

ASSESSMENT OF ACADEMICIAN M.NERSISYAN
EDUARD MELKONYAN 

Armenian State Pedagogical University after KH. Abovyan, Assistant at the Chair of 
Armenian History, Candidate of Historical Sciences

Due to rich factual material academician M. Nersisyan revealed the true attitude of England, 
France, Austria–Hungary, the USA and Germany, who had different political reasons and objectives, 
to the Armenian National Liberation Movement of the second half of the 19th century. 

Depicting the plans of each of these powers, M. Nersisyan named them hostile, the powers, 
whose double–faced policies inspired Turkey to realize their long–cherished ambition and who 
have their fault in the failure of the Armenian National Liberation Movement.
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 Հոդ վա ծը նվիր ված է 1920 թ. դեկ-
տեմ բե րից մինչև 1921 թ. փետր վար Լո ռու 
Չե զոք գո տու պատ կա նե լու թյան վե րա-
բե րյալ հայ–վ րա ցա կան տա րած քային 
վե ճին և այդ աս պա րե զում Խորհր դային 
Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժո-
ղովր դա կան կո մի սա րի ա տի գոր ծու նե-
ու թյա նը: Նոր նյու թե րի հի ման վրա ան-
դրա դարձ է կա տար վում Չե զոք գո տում 
Հա յաս տա նի հա տուկ լի ա զո րի գոր ծու-
նե ու թյա նը, վե ճը լու ծե լու վե րա բե րյալ 
եղած տար բե րակ նե րին, դի վա նա գի-
տա կան պայ քա րին ու մաս նա վո րա պես 
Թիֆ լի սում հայ–վ րա ցա կան կոն ֆե րանս 
գու մա րե լու ան հա ջող փոր ձե րին:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ-
տու թյուն ներ՝ տա րածք, սահ ման, բա նակ-
ցու թյուն, զե կու ցա գիր, հա մա ձայ նա գիր, 
զորք, ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մատ, 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ, Հա-
յաս տան, Վրաս տան, Լոռի, Թիֆ լիս: 1

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո նոր իշ խա նու թյուն նե րի առջև ծա-
ռա ցած խն դիր նե րից էր հար ևան պե-
տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ մենշ ևի կյան 
Վրաս տա նի հետ եղած տա րած քային– 
սահ մա նային վե ճե րի կար գա վո րու մը: 
Աս վածն առա վե լա պես վե րա բե րում է 
Լո ռու Չե զոք գո տուն, քա նի որ 1920 թ. 
վեր ջին և 1921 թ. սկզ բին Հա յաս տա նի 
Սո ցի ա լիս տա կան Խորհր դային Հան րա-
պե տու թյան (ՀՍԽՀ) իշ խա նու թյուն ներն 
Ախալ քա լա քի հար ցը դեռևս առաջ չէ-
ին քա շում: Հայ–վ րա ցա կան Չե զոք գո-

1  Հետազոտությունը կատարվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 
13– 6A402 ծածկագրով թեմայի շրջանակներում:

տին ստեղծ վել էր 1918 թ. դեկ տեմ բե-
րին Վրաս տա նի և Հա յաս տա նի միջև 
տե ղի ունե ցած պա տե րազ մից հե տո՝ 
1919  թ. հուն վա րին Թիֆ լի սում կա յա-
ցած խորհր դա ժո ղո վի որոշ մամբ:

Խն դիրն այն է, որ 1920 թ. սեպ տեմ-
բե րին սկս ված թուրք– հայ կա կան պա տե-
րազ մի շր ջա նում թուր քա կան զոր քե րի 
մուտ քը Լո ռի կան խե լու մտա հո գու թյամբ, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա-
վա րու թյու նը հա վա նու թյուն էր տվել 
վրա ցի նե րի առա ջար կին և նոյեմ բե րի 
13 –ին Թիֆ լի սում ստո րագ րել հայ–վ րա-
ցա կան հա մա պա տաս խան հա մա ձայ-
նա գիր: Ըստ այդմ՝ վրա ցա կան զոր քե րը 
մուտք էին գոր ծե լու Չե զոք գո տի, սա-
կայն դա Վրաս տա նին նոր իրա վունք ներ 
չէր տա լու տա րած քի նկատ մամբ: Երեք 
ամիս ժա մա նա կով ստո րագր ված հա-
մա ձայ նագ րի պայ ման նե րի ան շեղ կա-
տար մա նը հետ ևե լու հա մար վրա ցա կան 
հրա մա նա տա րու թյա նը կից նշա նակ վում 
էր ՀՀ հա տուկ լի ա զոր:

1920 թ. նոյեմ բե րի 19 –ին Չե զոք գո-
տում վրա ցա կան գե րա գույն հրա մա-
նա տա րու թյան մոտ ՀՀ հա տուկ լի ա զոր 
նշա նակ վեց հայտ նի հա սա րա կա կան– 
քա ղա քա կան գոր ծիչ, մաս նա գի տու-
թյամբ իրա վա բան Գևորգ Խա տի սյա նը: 
Նրա կենտ րո նա տե ղին Սա նա հինն էր: Գ. 
Խա տի սյա նը տա րած քային– սահ մա նագ-
ծային խն դիր նե րի մեջ գի տակ ան ձնա-
վո րու թյուն էր, ին չը դրս ևոր վել էր դեռևս 
1917 թ. սեպ տեմ բեր– հոկ տեմ բե րի Հայոց 
ազ գային հա մա խորհր դակ ցու թյան, Հա-
յաս տա նի և Վրաս տա նի սահ մա նա զատ-
ման վե րա բե րյալ 1918 թ. հու նի սի սկզ-
բի հայ–վ րա ցա կան բա նակ ցու թյուն նե րի 

ՀԱ ՄՈ ՍՈՒ ՔԻ ԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ դա սա խոս, 

պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ԼՈՌՈՒ ՉԵԶՈՔ ԳՈՏՈՒ ՊԱՏԿԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՅ– ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՃԸ ԵՎ ՀՍԽՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ 

ԺՈՂԿՈՄԱՏԸ (1920 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ–1921 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐ)1
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ըն թաց քում: 1918 թ. հու նի սի կե սե րին Կ. 
Պո լիս մեկ նած Ա. Ահա րո նյա նի գլ խա-
վո րած պատ վի րա կու թյան կազ մում Գ. 
Խա տի սյա նը հան դի սա նում էր սահ մա-
նային հար ցե րի գծով խորհր դա կան: 
Ժա մա նե լով Սա նա հին՝ Գ. Խա տի սյանն 
ակա նա տես եղավ ստո րագր ված հա մա-
ձայ նագ րի տար բեր դրույթ նե րի՝ վրա-
ցի նե րի կող մից խախտ մա նը, Լո ռի ի հայ 
ազ գաբ նակ չու թյան և այս տեղ ապաս-
տա նած հայ գաղ թա կան նե րի հան դեպ 
խտ րա կան վե րա բեր մուն քի, հայ ակ տիվ 
գոր ծիչ նե րի հա լա ծանք նե րի, փաս տեր 
հա վա քեց մինչև նոյեմ բե րի 13  –ը վրա ցա-
կան կա ռա վա րու թյան՝ Չե զոք գո տի զոր-
քեր մտց նե լու մտադ րու թյան, տա րած քը 
վերջ նա կա նա պես Վրաս տա նին մի աց նե-
լուն ուղղ ված վրա ցա կան իշ խա նու թյուն-
նե րի քայ լե րի վե րա բե րյալ: Դեկ տեմ բե րի 
2 –ին Հա յաս տա նում խորհր դային կար-
գեր հաս տատ վե լուց հե տո նա ան հա-
ջող փորձ կա տա րեց կապ հաս տա տելու 
Եր ևա նի հետ, ին չից հե տո ժա մա նեց 
Թիֆ լիս՝ Չե զոք գո տու հա տուկ լի ա զո-
րի պար տա կա նու թյուն նե րը շա րու նա կե-
լու հա մար ՀՍԽՀ նոր իշ խա նու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից լի ա զո րու թյուն ներ 
ստա նա լու նպա տա կով:

 Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մից 
հե տո վե րա ցել էր թուր քա կան զոր քե-
րի կող մից Լո ռին գրա վե լու նախ կի-
նում եղած վտան գը, ին չը պատ ճառ էր 
հան դի սա ցել 1920 թ. նոյեմ բե րի 13 –ի 
հա մա ձայ նագ րի կնք ման հա մար: Սա-
կայն վրա ցի նե րը ոչ մի այն չէ ին շտա-
պում զոր քե րը հա նել Չե զոք գո տուց, 
այլև տա րաբ նույթ քայ լե րի էին դի մում՝ 
շր ջա նում ավե լի ամ րապնդ վե լու և այն 
Վրաս տա նին կցե լու նպա տա կով: 

Եր ևա նում հաս տատ վե լուց մի քա-
նի օր ան ց՝ 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 7 –ին, 
Վրաս տա նի կա ռա վա րու թյանն ուղղ-
ված հայ տագ րում Հա յաս տա նի հեղ-
կո մը պա հան ջեց շու տա փույթ կեր պով 
վրա ցա կան զոր քե րը դուրս հա նել Չե-
զոք գո տուց և ազա տո րեն թույ լատ րել 
տրան զի տային ապ րանք նե րի մուտ քը 
Հա յաս տան: Դեկ տեմ բե րի 10 –ով թվագր-

վող վրա ցա կան կա ռա վա րու թյան պա-
տաս խան հայ տագ րում արտ գործ նա-
խա րա րի փո խա նորդ Կոնս տան տին 
Սա բախ տա րաշ վի լին վրա ցա կան զոր-
քե րի կող մից Չե զոք գո տու ռազ մա կա-
լու մը հիմ նա վո րում էր նոյեմ բե րի 13 –ի 
հա մա ձայ նագ րով:

 Սահ մա նա վե ճի հար ցում մի ան ման 
չէ ին կող մե րի մո տե ցում նե րը: Եթե հայ-
կա կան կող մի կար ծի քով վրա ցա կան 
զոր քե րը պետք է ան մի ջա պես դուրս 
բեր վե ին Չե զոք գո տուց, ապա վրա ցի-
նե րը, իրենց զոր քե րի մնա լը պատ ճա ռա-
բա նե լով քե մա լա կան վտան գի առ կա-
յու թյամբ, առա ջար կում էին պահ պա նել 
գո յու թյուն ունե ցող իրա վի ճա կը՝ բա նակ-
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ, փաս տո րեն, քն-
նու թյան առ նե լով նաև վրա ցա կան զոր-
քե րի դուրս բեր ման խն դի րը: Վրա ցա կան 
տար բե րա կը չէր կա րող ըն դու նե լի լի նել 
Խորհր դային Հա յաս տա նի հա մար: Այս 
իրո ղու թյունն ար տա ցոլ ված է վրա ցա-
կան կող մին ուղղ ված ՀՍԽՀ արտ գործ-
ժող կո մա տի հայ տագ րե րում: Նշենք, որ 
ՀՍԽՀ և Վրաս տա նի ար տա քին գե րա-
տես չու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը Լո ռու 
խնդ րի առն չու թյամբ հայ տագ րեր փո-
խա նա կե ցին 1920 թ. դեկ  տեմ բե րի 18 – ին 
և 21 –ին, դեկ տեմ բե րի 29 –ին և 1921  թ. 
հուն վա րի 5 –ին: Այս փաս տա թղթե րում 
խոս վում էր Թիֆ լի սի հա մա ձայ նագ րի 
դրույթ նե րը վրա ցի նե րի կող մից խախ-
տե լու, երկ կողմ բա նակ ցու թյուն ներ ան-
ցկաց նե լու, նաև բա նակ ցու թյուն նե րին 
Խորհր դային Ռու սաս տա նի ներ կա յա-
ցուց չի մաս նակ ցու թյան մա սին:

 Կար ծում ենք, 1920 թ. նոյեմ բե րի 13 –ին 
Թիֆ լի սում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան և Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
միջև ստո րագր ված հա մա ձայ նա գի րը 
ՀՍԽՀ իշ խա նու թյուն նե րի կող մից չճա-
նա չե լը պայ մա նա վոր ված էր ոչ մի այն 
վրա ցի նե րի կող մից հա մա ձայ նագ րի 
դրույթ նե րի խախտ մամբ (ի նչն ակն հայտ 
էր), այլև նախ կին (դաշ նակ ցա կան) կա-
ռա վա րու թյան ստո րագ րած երկ կողմ ու 
բազ մա կողմ պայ մա նագ րե րից ու հա մա-
ձայ նագ րե րից հրա ժար վե լու սկզ բուն-
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քային դիր քո րոշ մամբ ու գոր ծե լաձ ևով:
Վ րաս տա նի հետ կա յա նա լիք բա նակ-

ցու թյուն նե րին պատ րաստ վե լու տե սա-
կե տից զգա լի աշ խա տանք էր կա տա րում 
Թիֆ լի սում ՀՍԽՀ նո րան շա նակ լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ Դա նուշ Շահ վեր դյա-
նը (ն շա նակ վել էր 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 
26 –ին): Այս առ թիվ հե տաքր քիր տե ղե-
կու թյուն ներ ենք իմա նում 1921 թ. հուն-
վա րի 17 –ին ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կոմ Ա. 
Բեկ զա դյա նին ուղղ ված Դ. Շահ վեր դյա-
նի նա մա կից: Տե ղե կաց նե լով, որ Չե զոք 
գո տուց դուրս գտն վող ան վի ճե լի ո րեն 
հայ կա կան բնա կա վայ րե րը (Ջա լա լօղ-
լի, Շա հա լի, Քո լա գի րան, Գյու լա գա-
րակ, Գար գառ, Դսեղ և այլն) վրա ցա-
կան զոր քե րի կող մից ռազ մա կալ վե լու 
առ թիվ զրույց է ունե ցել Կ. Սա բախ տա-
րաշ վի լու հետ, Դ. Շահ վեր դյա նը կար-
ծիք է հայտ նում, թե վրա ցի ներն իրենց 
զոր քե րը հեշ տու թյամբ դուրս չեն հա նի 
հայ կա կան տա րածք նե րից: Նա նշում էր, 
որ առա ջի կա հայ–վ րա ցա կան բա նակ-
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ նրանք կփոր-
ձեն չա րա շա հել Խորհր դային Ռու սաս-
տա նի հետ 1920 թ. մայի սի 7 –ին կն քած 
հա մա ձայ նա գի րը՝ պն դե լով, որ Չե զոք 
գո տին՝ իբրև Թիֆ լի սի նա հան գի մեջ 
մտած տա րածք, Վրաս տա նի մաս ճա-
նաչ վի: ՀՍԽՀ լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչն 
այս հան գա ման քով էր բա ցատ րում 
առա ջի կա կոն ֆե րան սին Խորհր դային 
Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցուց չի մաս նակ-
ցու թյա նը վրա ցի նե րի դրա կան վե րա-
բեր մուն քը և Կ. Սա բախ տա րաշ վի լու՝ 
կոն ֆե րան սը հնա րա վո րինս շուտ գու-
մա րե լու ցան կու թյու նը: Դ. Շահ վեր դյա-
նը տե ղե կաց նում էր նաև, որ առա ջի կա 
հայ–վ րա ցա կան կոն ֆե րան սին պատ-
րաստ վե լու նպա տա կով ին քը լի ա զոր 
ներ կա յա ցուց չու թյա նը կից հանձ նա ժո-
ղով է ստեղ ծել՝ Լո ռու Չե զոք գո տու վե-
րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն ներ պատ-
րաս տե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վի մեջ 
ընդ գրկ ված Գևորգ Խա տի սյա նը պետք 
է տե ղե կու թյուն ներ հա վա քեր Լո ռու 
տա րած քի և բնակ չու թյան, Սա քո Սա-
հա կյա նը, Կա րա պե տյա նը և Գաբ րի ել 

Գրի գո րյա նը՝ տն տե սու թյան, Արա մայիս 
Երզն կյա նը՝ հար ցի նա խա պատ մու թյան, 
իսկ Սի մո նիկ Փի րու մյա նը՝ հա սա րա կա-
կան– քա ղա քա կան կյան քի վե րա բե րյալ: 
Նա խա տես վում էր հանձ նա ժո ղո վի 
աշ խա տանք ներն ավար տել հուն վա րի 
վեր ջին: Նշ վում էր, որ կար ևոր խն դիր 
է կոն ֆե րան սում քն նար կե լիք հար ցե րի 
շր ջա նա կը որո շե լը: Լի ա զոր ներ կա յա-
ցու ցի չը տե ղե կաց նում էր, որ Գ. Խա-
տի սյանն առա ջար կել է Չե զոք գո տու 
հար ցը քն նար կել ոչ թե առան ձին, այլ 
եր կու երկր նե րի միջև եղած բո լոր վի ճե-
լի հար ցե րի հետ մի ա ժա մա նակ: Դ.  Շահ-
վեր դյա նը կար ևո րու թյուն էր տա լիս այս 
տե սա կե տին, ին չի ար դյուն քում Եր ևան 
ուղարկ վող մի շարք փաս տաթղ թե-
րի թվում (Լո ռու խնդ րի վե րա բե րյալ 
Թիֆ լի սում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ-
կա յա ցուց չու թյան, ՀՍԽՀ լի ա զոր ներ-
կա յա ցուց չու թյան գրագ րու թյուն ներ) 
ուղար կեց նաև Գ. Խա տի սյա նի նշ ված 
զե կու ցագ րի պատ ճե նը: 

Ինչ պես տես նում ենք, իր գի տե լիք-
նե րի և փոր ձի պատ ճա ռով խորհր դային 
իշ խա նու թյուն ներն անու շադ րու թյան 
չմատ նե ցին Գ. Խա տի սյա նին: Դ. Շահ-
վեր դյա նի հուն վա րի 17 –ի գրու թյու-
նում հի շա տակ ված զե կու ցագ րում (այն 
թվագր ված է 1921 թ. հուն վա րի 10 –ով) 
Գ. Խա տի սյանն առա ջարկ ներ էր կա տա-
րում հայ–վ րա ցա կան տա րած քային խն-
դիր նե րը կար գա վո րե լու առն չու թյամբ: 
Քն նու թյան առ նե լով ծով դուրս գա լու 
ճա նա պար հին Հա յաս տա նի հա մար Ճո-
րո խի ավա զա նի նշա նա կու թյան հար-
ցը՝ Գ. Խա տի սյա նը շեշ տում է Արդ վի նի 
շր ջա նի և Ձան սու լյան հան քա վայ րի ու 
գոր ծա րա նի կար ևո րու թյան մա սին: Ահա 
այս պատ ճա ռով հա մոզ մունք է հայտ-
նում, թե « Հա յաս տա նի գո յու թյունն ան-
հնար է առանց Կար սի վե րա դարձ ման 
և Կար սից դե պի Սև ծով ճա նա պար հի 
ան ցկաց ման: Եվ առանց Կար սի վե րա-
դարձ ման հա վա տի ան կա րե լի է կա-
ռու ցել Հա յաս տա նը»: Զե կու ցագ րում 
մատ նանշ վում էր, որ հայ կա կան կող մի 
հա մար առա վել ձեռն տու կա րող է լի նել 
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Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի միջև վի ճե-
լի հա մար վող բո լոր տա րածք նե րի (Լո-
ռի, Ախալ քա լա քի գա վառ, Կար սի մարզ, 
Արդ վի նի շր ջան) հար ցի մի ա ժա մա նակ 
բարձ րա ցու մը, քան սկզ բում մի այն Չե-
զոք գո տու սահ մա նա զատ ման խն դիրն 
առաջ քա շե լը:

 Մոսկ վա յում կա յա նա լիք խորհր դա– 
թուր քա կան կոն ֆե րան սին մեկ նե լու 
ճա նա պար հին ՀՍԽՀ արտ գործ ժող կոմ 
Ա. Բեկ զա դյա նը կանգ առավ Թիֆ լի-
սում՝ Վրաս տա նի կա ռա վա րու թյան 
հետ նա խա տես վող բա նակ ցու թյուն նե-
րի հար ցը պար զե լու նպա տա կով: 1921 
թ. հուն վա րի 19–21 –ին Վրաս տա նի արտ-
գործ նա խա րա րի փո խա նորդ Կ. Սա-
բախ տա րաշ վի լու հետ Ա. Բեկ զա դյա նի 
վա րած բա նակ ցու թյուն նե րը դրա կան 
ել քի չհան գեց րին, ին չից հե տո վեր ջի նը 
մեկ նեց Բա քու: Բաք վից Ա. Մռա վյա նի 
ու Ս. Կա սյա նի հետ ունե ցած հե ռա խո-
սազ րույ ցի ժա մա նակ նա տե ղե կաց նում 
էր, որ բա նակ ցու թյուն նե րը փա կու ղի 
են մտել, քա նի որ վրա ցա կան իշ խա-
նու թյուն նե րը մեր ժել են իր առա ջար կը՝ 
բա նակ ցու թյուն նե րին վճ ռա կան ձայ նի 
իրա վուն քով մաս նա կից դարձ նել նաև 
Խորհր դային Ռու սաս տա նին:

Վ րա ցա կան զոր քե րը Չե զոք գո-
տուց դուրս հա նե լու և հայ–վ րա ցա-
կան բա նակ ցու թյուն նե րին Խորհր-
դային Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցուց չի 
մաս նակ ցու թյան ձևա չա փի հար ցում 
ան հա մա ձայ նու թյան պատ ճա ռով Լո-
ռու խն դի րը խա ղաղ ճա նա պար հով 
կար գա վո րե լուն ուղղ ված ջան քերն 
ապար դյուն եղան. տա րած քը դար ձավ 
խորհր դա–վ րա ցա կան ռազ մա կան առ-
ճա կատ ման թա տե րա բեմ: 1921 թ. փետր-
վա րի 12 –ին Չե զոք գո տում սկս ված հայ 
գյու ղա ցի նե րի ապս տամ բու թյու նը լայն 
ծա վալ ներ ըն դու նեց և ազ դան շան էր 
խորհր դային 11–րդ Կար միր բա նա կի 
կող մից Վրաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը 
սկ սե լու հա մար: 

Անդր կով կա սում գոր ծող կո մու-
նիստ գոր ծիչ նե րը, ազ գու թյամբ վրա-

ցի Գ.  Օր ջո նի կի ձե ի գլ խա վո րու թյամբ, 
դեռ 1920  թ. դեկ տեմ բե րից պատ րաստ-
վում էին Վրաս տա նի խորհր դայ նաց մա-
նը: Կա տար վող պատ րաս տու թյուն նե րը 
չէին կա րող ան նկատ մնալ վրա ցի նե-
րից: Այս առ թիվ 1921 թ. փետր վա րի 12 –ին 
Թիֆ լի սում ՀՍԽՀ լի ա զոր ներ կա յա ցուց-
չին ուղղ ված նո տա յում Կ. Սա բախ տա-
րաշ վի լին նշում էր, որ փետր վա րի 11 –
ին հայ կա կան զոր քե րը հար ձակ ման 
են ան ցել՝ այն դեպ քում, երբ պայ մա-
նա վոր վա ծու թյուն կա վե ճե րը խա ղաղ 
ճա նա պար հով լու ծե լու: Փետր վա րի 14 –ի 
պա տաս խան գրու թյան մեջ Դ. Շահ վեր-
դյա նը բե րում էր Լո ռի ում վրա ցա կան 
անօ րի նա կան գոր ծու նե ու թյան տար-
բեր փաս տեր, նշում տա րած քը Վրաս-
տա նին մի աց նե լուն ուղղ ված քայ լե րի 
մա սին և հա վաս տի աց նում, որ հայ կա-
կան կող մը հա մոզ ված է, որ խն դի րը 
լուծ վե լու է ոչ թե մի ա կող մա նի՝ ռազ-
մա կան ճա նա պար հով, այլ փո խա դարձ 
հա մա ձայ նու թյամբ: Ար դեն փետր վա րի 
15 –ին խորհր դային զո րա մա սերն ու հայ 
ապս տամբ ներն ազա տագ րե ցին Չե զոք 
գո տին, իսկ փետր վա րի 25 –ին 11–րդ 
Կար միր բա նա կը մտավ Թիֆ լիս, ին չի 
ար դյուն քում խորհր դային կար գեր հաս-
տատ վեց նաև Վրաս տա նում:

Ն շենք, որ Խորհր դային Հա յաս տա-
նի և Խորհր դային Վրաս տա նի միջև 
սահ ման նե րի որո շումն ու հս տա կե-
ցումն ամ րագր վեց 1921 թ. նոյեմ բե րի 
6 –ին Թիֆ լի սում ստո րագր ված երկ-
կողմ պայ մա նագ րով: Հա մա ձայ նագ րի 
հա մա ձայն՝ վրա ցի նե րը որոշ տա րածք-
ներ ստա ցան նաև Լո ռու Չե զոք գո տուց: 
Սահ մա նա զատ ման հիմ քում Ալեք սանդ-
րա պո լի և Ախալ քա լա քի սահ ման նե րի 
մա սում ըն կած էր նախ կին ցա րա կան 
վար չա տա րած քային բա ժա նու մը, իսկ 
Լո ռու Չե զոք գո տու նախ կին սահ ման-
նե րը լի ո վին փո փոխ ված էին՝ ի վնաս 
Հա յաս տա նի: Այս պես որոշ վեց հայ–վ րա-
ցա կան սահ մա նագ ծը, որը որոշ վե ճեր է 
առա ջաց նում նաև մեր օրե րում:
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 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но – об ра зо ва тель ный центр, 
п ре по да ва тель ка фед ры ис то ри и, кан ди дат ис то ри чес ких на ук

С тат ья пос вя ще на ар мя но–г ру зинс ко му тер ри то ри аль но му спо ру от но си тель но при над
леж ности Нейт раль ной зо ны Ло ри с де каб ря 1920 г. до фев ра ля 1921 г. и де я тель нос ти На
род но го ко мис са ри а та иност ран ных дел Со ветс кой Ар ме нии в этом воп ро се. На ос но ве об
на ру жен ных не дав но до ку мен тов в стат ье об суж да ют ся воп ро сы, ка са ю щи еся де я тель нос ти 
пол но моч но го предс та ви те ля Ар ме нии в Нейт раль ной зо не, ва ри ан тов разре ше ния спо ра, 
дип ло ма ти чес кой борь бе и, в част нос ти, не у дач ных уси лий со зы ва ар мя но–г ру зинс кой кон
фе рен ци и.

THE ARMENIAN–GEORGIAN TERRITORIAL DISPUTE ABOUT THE NEUTRAL ZONE 
OF LORI AND THE ROLE OF THE PEOPLE’S COMMISSARIAT OF FOREIGN AFFAIRS 

OF SSRA (DECEMBER 1920–FEBRUARY 1921)
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The article is devoted to the Armenian–Georgian territorial dispute on the affiliation of 
the Neutral zone of Lori from December 1920 until February 1921 and to the Activity of People’s 
Commissariat of Foreign Affairs of Soviet Armenia in this regard. On the basis of recently discovered 
documents, issues concerning the activity of the Plenipotentiary representatives of Armenia in 
the Neutral zone, the variants of dispute resolution, the diplomatic struggle and particularly the 
unsuccessful efforts tօ convening Armenian–Georgian conference are discussed.
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Дан ная стат ья пос вя ще на ос нов ным 
осо бен нос тям гос ти нич ных предп ри-
я тий, бла го да ря ко то рым они по зи ци-
о ни ру ют ся на ту ристс ком рын ке РА. 
Кон ку рен тос по соб ность гос ти нич ных 
предп ри я тий оп ре де ля ет ся по сле ду ю-
щим приз на кам: мес том рас по ло же ния 
предп ри я ти я, ори ги наль ност ью ар хи-
тек тур но го со о ру же ни я, на ли чием сов-
ре мен ной тех ни чес кой ба зы, ши ро ким 
спектром ус луг, обес пе че нием бе зо пас-
нос ти и дру гих ви дов обс лу жи ва ни я, 
про фес си о наль ных ус лу г предп ри я тий 
пи та ни я, спо собст ву ю щих по вы ше нию 
имид жа предп ри я ти я.

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
гос ти ни ца, сер вис, со о ру же ни я, вы со-
кок ласс ный, бе зо пас ность, пи та ни е.

Ту ризм яв ля ет ся од ной из от рас лей 
эко но ми ки и приз нан при о ри тет ным 
нап рав ле ни ем го су дарст вен ной по ли ти-
ки РА, ко то рый за фик си ро ван в за ко не 
«О ту риз ме и ту рис ти чес кой де я тель-
нос ти» ( 17 де каб ря 2003 г.). [4]

 Ка пи та лов ло же ния в гра дост ро и-
тельст во, в об ъек ты от ды ха и разв ле-
че ний, прев ра ще ние ре ги о нов Цах кад зо-
ра, Ди ли жа на, Джер му ка, Сю ни ка и т.д. 
в тур цент ры от ды ха и рек ре а ци и, да ют 
воз мож ность предс тав лять ар мянс кий 
турп ро дукт в со вер шен но но вом об ли-

ке: но вые гос ти ни цы, но вое ка чест во 
обс лу жи ва ни я, но вые ту ристс кие дос-
топ ри ме ча тель нос ти.

Для обес пе че ния ста биль но го рос та 
чис ла меж ду на род ных ту рис тов пер во о-
че ред ной за да чей яв ля ет ся прод ви же ние 
ар мянс ко го турп ро дук та на меж ду на род-
ном ту рис ти чес ком рын ке – пу тем фор-
ми ро ва ния предс тав ле ния о Рес пуб ли ке 
Ар ме нии как о ст ра не, бла гоп ри ят ной и 
прив ле ка тель ной для ту риз ма, а так же 
ин тег ра ция в меж ду на род ный тур ры нок.

В свя зи с этим в Ар ме ни и за пос лед-
ние го ды бы ли пост ро е ны раз ные гос ти-
нич ные предп ри я ти я, как: оте ли, мо те-
ли, кем пин ги, а так же воз ник ло не ма ло 
ку рорт ных зон. В Ере ва не ре конст ру-
и ру ют ся и со о ру жа ют ся са мые сов ре-
мен ные гос ти ни цы, ко то рые ос на ще ны 
не об хо ди мым обо ру до ва ни ем (хо лод ное 
и го ря чее во дос наб же ни е, ка на ли за ци я, 
цент раль ное отоп ле ни е, лиф то вое хо-
зяйст во и т. п.). Они вы де ля ют ся так-
же сво им вы со ким уров нем ар хи тек-
тур но–ху до жест вен но го оформ ле ни я. 
К при ме ру, при ве дем та кие гос ти ни-
цы, как ,, Ма ри отт–Ар ме ни я”,, Зо ло той 
Тюль пан”,,,А ра рат”,,А ни–П ла за“,,, Мет-
ро поль” и т.д. Гос ти нич ные предп ри я-
тия мар зов РА так же име ют боль шую 
вост ре бо ва н ность как у мест ных, так и 
иност ран ных ту рис тов. 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

ЗА РУИ АЙ РЯН
Национальная академия наук РА,  

Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр,
кафедра туристкого менеджмента, 

кандидат филологических наук, доцент

 ПО ЗИ ЦИ О НИ РО ВА НИЕ ГОС ТИ НИЧ НО ГО ПРО ДУК ТА НА 
ТУРИСТСКОМ РЫН КЕ РА
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За мет ный рост гос ти нич ных предп-
ри я тий наб лю да ет ся в Ко тайкс ком, Ге-
гар ку никс ком, Ши ракс ком, Сю никс ком 
мар зах и т.д., ко то рые, в свою оче редь, 
спо собст ву ют при то ку ту рис тов в эти 
об лас ти, фор ми руя и до пол няя со бой 
ту ристс кий ры нок рес пуб ли ки.

По зи ция гос ти нич но го про дук та на 
рын ке оп ре де ля ет ся на ос но ве вы яв ле-
ния его ка чест вен ных, це но вых и дру гих 
пре и му ществ пе ред ха рак те рис ти ка ми 
ана ло гич ных про дук тов кон ку рен тов. В 
гос ти нич ном биз не се ос нов ны ми кон ку-
рент ны ми пре и му щест ва ми оте ля мо гут 
выс ту пать его мес то по ло же ни е, ис то ри-
чес кая цен ность зда ни я, от лич ное или 
близ кое к иде аль но му сос то я ние ма те-
ри аль но – тех ни чес кой ба зы, вы со кий 
уро вень ка чест ва обс лу жи ва ни я, ши ро-
кий спектр пре дос тав ля е мых ус луг и т.д.

С ле до ва тель но, для дос ти же ния це-
лей по зи ци о ни ро ва ния и за во е ва ния 
проч ных по зи ций в кон ку рент ной борь-
бе гос ти нич но му ме недж мен ту не об хо-
ди мо уметь диф фе рен ци ро вать свои 
про дук ты и ус лу ги, что бы вы я вить ха-
рак те рис ти ки, спо соб ные от ли чить их 
от кон ку ри ру ю щих. Пе ре чис лим ос нов-
ные из них:

1.  Диф фе рен ци а ция по мес то по  ло 
же ни ю. Мес то на хож де ние оте ля мо жет 
стать сер ьез ным кон ку рент ным пре-
и му щест вом, ко то рым сле ду ет поль-
зо вать ся, что бы вы де лить ся на сво ем 
рын ке сре ди оте лей –кон ку рен тов. Как 
пра ви ло, кли ен ты це нят рас по ло же ние 
оте лей в цент ре го ро да, где рас по ло же-
ны му зе и, рес то ра ны, тор го вые цент ры, 
клу бы и т. д. Так, нап ри мер, гос ти ни ца 
г. Ере ва на “Ма ри отт – Ар ме ни я” на хо-
дит ся на пло ща ди Рес пуб ли ки, из окон 
ко то рой можно лю бо вать ся са мо быт ной 
кра со той пло ща ди, ее на ци о наль ным ар-
хи тек тур ным ре ше ни ем. Эта гос ти ни ца 
по зи ци о ни ру ет как отель для при е ма 
пра ви тельст вен ных де ле га ций, биз нес 

–к ли ен тов. Не да ле ко от нее на хо дят ся 
ми нис терст ва РА, На ци о наль ная ар мянс-
кая га ле ре я, рес то ра ны, тор го вый центр 
“Сил – Пла за”, су ве нир ные и ан тик вар-
ные ма га зи ны, пар ки, вер ни саж, мет ро 
и т.д.

С во им вы год ным мес то по ло же ни ем 
вы де ля ет ся так же гос ти ни ца “Гол ден 
Тю лип”, ко то рая при над ле жит итал-
ьянс кой кор по ра ции “Рен ко”. Она на хо-
дит ся в са мом цент ре го ро да, на ма лень-
кой пло ща ди Шар ля Аз на у ра. Нап ро тив 
оте ля рас по ло жен ны ки но те атр “Моск-
ва” и те атр име ни Ста нис лавс ко го. В 
этой гос ти ни це ос та нав ли ва ют ся, как 
пра ви ло, биз нес–к ли ен ты, ко то рые про-
во дят кон фе рен ци и, се ми на ры пря мо в 
кон фе ренц – за лах оте ля.

Ес ли же гос ти ни ца не мо жет ис поль-
зо вать вы го ды от сво е го мес то рас по ло-
же ни я, ей, как пра ви ло, при хо дит ся де-
лать ак цент на дру гих пре и му ществах 
для прив ле че ния кли ен ту ры. Гос ти ни цы 
раз ли ча ют ся по сво им ар хи тек тур ным 
ре ше ни ям.

Ос нов ные прин ци пы, при ни ма е мые 
во вни ма ние при со о ру же нии зда ний 
гос ти ниц, та ко вы.

а) Зда ние (и ли комп лекс зда ний) 
долж ны ор га ни чес ки впи сы вать ся в 
ок ру жа ю щую сре ду, сох ра няя осо бен-
нос ти го родс ко го или сельс ко го ланд-
шаф та.

б) Сле ду ет учи ты вать при род но–к ли-
ма ти чес кие фак то ры, тем пе ра ту ру и 
влаж ность воз ду ха, ко ли чест во осад-
ков, ин со ля ци ю, ско рость и нап рав ле-
ние вет ра и пр.

в) Ар хи тек тур но е, конст рук тив-
ное и пла ни ро воч ное ре ше ния зда ния 
не долж ны быть чрез мер но до ро ги ми. 
Пла ни ров ка зда ния долж на обес пе чи-
вать эко но мич ность его эксп лу а та ци и. 
Ос нов ные уси лия про ек тан тов нап рав-
ля ют ся на ра ци о наль ное со че та ние те-
ку щих и еди нов ре мен ных зат рат.



257

г) При про ек ти ро ва нии зда ния оп ре-
де лен ную роль иг ра ют рек лам ные со-
об ра же ни я: обес пе че ние оформ ле ния 
фа са да, под чер ки ва ю ще го прес тиж-
ность гос ти ни цы; ус та нов ле ние ре кор-
дов оп ре де лен но го нап рав ле ния (пост-
рой ка са мо го вы со ко го зда ни я, са мо го 
эк зо тич но го зда ния и т.д.); рас по ло-
же ние вит рин гос ти нич ных тор го вых 
цент ров и пр.

П ла ни ров ка зда ния долж на обес пе чи-
вать ра ци о наль ную ор га ни за цию обс лу-
жи ва ния и со от ветст ву ю щий ком форт 
про жи ва ю щим, от ве чать функ ци о наль-
ным тре бо ва ни ям.

З да ние долж но со от ветст во вать эс-
те ти чес ким, тех ни чес ким, са ни тар но–
ги ги е ни чес ким, эко ло ги чес ким нор мам 
и ре ко мен да ци ям. Сле ду ет пре дус мат-
ри вать воз мож ность ре конст рук ции 
зда ни я.

 Не об хо ди мо соб лю дать ус ло вия эко-
но мич нос ти про цес са ст ро и тельст ва 
з да ния. [2, 41]

2.  Диф фе рен ци а ция по ис то ри чес
кой цен нос ти зда ни я. Мно гие оте ли 
яв ля ют ся па мят ни ка ми ар хи тек ту ры, 
ис то рии и име ют ин те рес ное ис то ри-
чес кое прош ло е. Так, гос ти ни ца,, Ере-
ван “бы ла пост ро ен а в 30–ые го ды ХХ 
ве ка. Здесь в од ном из но ме ров жил вы-
да ю щий ся ар мянс кий по эт Е. Ча ренц, 
позд нее ху дож ник Иса бе кян, по эт На и-
ри Зар ьян и дру гие из вест ные де я те ли 
ис кусст ва.

3.  Диф фе рен ци а ция по сос то я нию 
ма те ри аль но–тех ни чес кой ба зы. На 
дан ном эта пе мно гие оте ли ст ре мят-
ся об ра тить вни ма ние пот ре би те лей на 
бе зуп реч ное сос то я ние сво ей ма те ри-
аль но – тех ни чес кой ба зы. Ли ди ру ю щи-
ми в этом ас пек те яв ля ют ся, в пер вую 
оче редь, гос ти ни цы,, Ма ри отт – Ар ме-
ния “,,, Мет ро поль “,,, Ро ял Ар ме ния “ 
и дру ги е, в ко то рых име ют ся биз нес–

цент ры, ос на щен ные но вей шей и до-
ро гос то я щей тех ни кой. В этом ас пек те 
сре ди гос ти нич ных предп ри я тий мар зов 
РА сво им но вей шим тех ни чес ким ос на-
ще ни ем вы де ля ют ся та кие гос ти ни цы 
Цах кад зо ра, как,, Муль ти Груп”,,, Ке ча-
рис”,,,О лим пи я”, в Ди ли жа не –,, Ту фен-
кян”,,, Гор ная Ар ме ни я”,,, Мо ло деж на я”, 
в Джер му ке –,,Ар ме ни я”,,,Е ре ван”,,, Ве-
ро на”, на Се ва не –,,Арс на кар”,,, Го лу бой 
Се ван”,,,Эдем”,,,Ф ла мин го” и т.д.

Ука зы вая на зна чи мость этой диф фе-
рен ци и, мож но зак лю чить, что на се год-
няш ний день рей тинг, кон ку рен тос по соб-
ность и вост ре бо ван ность гос ти нич но го 
предп ри я тия за ви сит так же от ее но вей-
ше го тех ни чес ко го ос на ще ни я.

4.  Диф фе рен ци а ция по клас су обс
лу жи ва ния и спек т ру ус луг. Так как 
ас пект ка чест ва обс лу жи ва ния яв ля ет ся 
ос нов ным в гос ти нич ном биз не се, этот 
тип диф фе рен ци а ции яв ля ет ся од ним 
из на и бо лее по пу ляр ных. Сов ре мен ная 
гос ти ни ца долж на ст ре мить ся пре вы-
сить ожи да ния сво их пот ре би те лей в 
уров не обс лу жи ва ни я, ха рак тер ном для 
сво ей клас си фи ка ци и.

5.  Диф фе рен ци а ция по пер со на лу. 
Гос ти ни цы, на ни ма ю щие и удер жи ва ю-
щие луч ших в от рас ли сот руд ни ков – 
про фес си о на лов, соз да ют се бе боль шое 
кон ку рент ное пре и му щест во. Диф фе-
рен ци а ция по пер со на лу тре бу ет тща-
тель но го от бо ра пер со на ла, раз ра бот ки 
прог рамм ма те ри аль но го сти му ли ро ва-
ни я, сис те мы тре нин гов и кур сов по вы-
ше ния ква ли фи ка ци и. Куль ту ра по ве де-
ния пер со на ла – од на из сос тав ля ю щих 
куль ту ры обс лу жи ва ния гос тей в гос ти-
ни це. Из вы шес ка зан но го сле ду ет, что 
куль ту ра обс лу жи ва ния – это важ ный 
эле мент ор га ни за ци он ной куль ту ры, 
нап рав лен ный на обс лу жи ва ние кли-
ен тов на ос но ве оп ре де лен ных пра вил, 
про це дур, прак ти чес ких на вы ков и уме-
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ний. Куль ту ра обс лу жи ва ния дик ту ет ся 
по ли ти кой предп ри я ти я, под дер жи ва ет-
ся сис те мой по ощ ре ний пер со на ла обс-
лу жи ва ния и ря дом дру гих ме роп ри я тий. 
Куль ту ра обс лу жи ва ния – не от ъем ле мая 
час ть об щей куль ту ры об щест ва. И ее 
сле ду ет расс мат ри вать как оп ре де лен-
ный уро вень раз ви тия (с те пень со вер-
шенст ва) про цес са обс лу жи ва ни я, по лу-
ча ю щий вы ра же ние в пси хо ло ги чес ких, 
эти чес ких, эс те ти чес ких, ор га ни за ци-
он но – тех ни чес ких и дру гих ас пек тах. 
В гос ти ни цах все эти ас пек ты вза и мос-
вя за ны и вза и мо за ви си мы. Для гос ти ни-
цы куль ту ра обс лу жи ва ния – это комп-
лекс ное по ня ти е, сла га е мы ми ко то ро го 
яв ля ют ся: бе зо пас ность и эко ло гич-
ность при обс лу жи ва нии, эс те ти ка ин-
тер ье ра, соз да ние ком форт ных ус ло вий 
обс лу жи ва ни я; зна ние пси хо ло ги чес ких 
осо бен нос тей лич нос ти и про цес са обс-
лу жи ва ни я; зна ние и соб лю де ние пер-
со на лом эс те ти чес ких норм обс лу жи-
ва ни я;з на ние и соб лю де ние пер со на лом 
норм, ус та нав ли ва ю щих по ря док и оче-
ред ность обс лу жи ва ния гос тей. Та ким 
об ра зом, од ной из сос тав ля ю щих куль-
ту ры обс лу жи ва ния в гос ти ни це яв ля-
ет ся куль ту ра по ве де ния пер со на ла. Го-
во ря о куль ту ре по ве де ния ра бот ни ков 
сфе ры гос ти нич но го сер ви са, вы де ля ют 
две сто ро ны: кон так ты с гос тем и кон-
так ты с пер со на лом, ко то рые под ра зу-
ме ва ют, в пер вую оче редь, ор га ни за цию 
про жи ва ния и са мое глав ное – об ще ние 
с гос тем. Не за ви си мо от ин терье ра и ус-
ло вий про жи ва ния в гос ти ни це край не 
важ ным ос та ет ся уро вень обс лу жи ва ния 
и об ще ния с гос тем. [2, 44]

6. Диф фе рен иа ция по ка чест ву пи
та ни я. Все гос ти гос ти ни цы, по ми мо 
но мер но го фон да, поль зу ют ся ус лу га ми 
его рес то ра нов и ба ров. От то го, нас-
коль ко ка чест вен ные про дук ты и инг-
ре ди ен ты ис поль зу ет отель при при го-
тов ле нии блюд, за ви сит его ре пу та ци я. 

Это под раз де ле ние в оте ле предс тав ля ет 
со бой не от ъем ле мую часть гос ти нич но-
го биз не са, пос коль ку гос теп ри имст ва 
без сто ла не бы ва ет.

 По это му по во ду ав тор учеб но го по-
со бия А.В. Со ро ки на пи са ла: “ Гос ти нич-
ные рес то ра ны – это не толь ко прес тиж 
и ли цо гос ти ни цы, но и ос нов ной ис точ-
ник при бы ли (п ри мер но треть до хо дов 
гос ти нич но го комп лек са). Гос ти ни ца без 
рес то ра на – это прос то,, ноч леж ка”, че-
ло век дол жен сна ча ла вкус но по есть, а 
по том пос пать”.[3, 62]

П ри ор га ни за ции обс лу жи ва ния в 
рес то ра не пред ла га ют ся сле ду ю щие 
ус ло вия пи та ни я: пол ный пан си он 
(т рех ра зо вое пи та ние – завт рак, обед и 
ужин); по лу пан си он (д вух ра зо вое пи та-
ние – завт рак плюс обед или ужин).

П ри ор га ни за ции завт ра ков, обе дов и 
ужи нов ис поль зу ют ся раз лич ные ме то-
ды обс лу жи ва ния: 

а – ля карт, ког да гос ти из кар ты 
– ме ню блюд и на пит ков вы би ра ют то, 
что им боль ше все го нра вит ся. За каз 
пе ре да ет ся на кух ню и сра зу же на чи-
на ет ся при го тов ле ние и сер ви ров ка за-
ка зан ных блюд и на пит ков. При та ком 
обс лу жи ва нии гость име ет воз мож ность 
по лу чить от офи ци ан та со вет, а офи ци-
ант ак тив но по мо га ет гос тю в вы бо ре 
блюд и на пит ков; 

а – парт, ког да гос ти, сдав пред ва ри-
тель ный за каз, обс лу жи ва ют ся в ус та-
нов лен ный про ме жу ток вре ме ни.

 табль дот, ког да все гос ти обс лу жи-
ва ют ся в од но и то же вре мя и по од-
но му и то му же ме ню. Обс лу жи ва ние 
на чи на ет ся тог да, ког да все гос ти со бе-
рут ся за сто лом.

ш ведс кий стол, ког да пред ла га ет-
ся ши ро кий вы бор со сво бод ным дос-
ту пом: мож но взять все, что угод но, из 
то го,ч то пред ло же но и выс тав ле но. Это 
мо жет быть и до воль но скуд ный на бор 
(х леб, джем, мас ло, 2–3 сор та кол ба сы 
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и сы ра, один вид со ка, чай, ко фе), и по 
– нас то я ще му обиль ный стол с мно го-
чис лен ны ми б лю да ми.[ 2, 37]

7. Диф фе рен ца ция по имид жу. По-
ло жи тель но го имид жа или ре пу та ции 
гос ти ни цы бы ва ет дос та точ но для то го, 
что бы прив лечь кли ен тов к сот руд ни-
чест ву. Боль шим пре и му щест вом оте ля 
яв ля ет ся его при над леж ность из вест-
ной меж ду на род ной гос ти нич ной се ти. 
От сю да сле ду ет, что гос ти нич ные це пи 
спо собст ву ют расп рост ра не нию и зна-
чи тель но му по вы ше нию уров ня ор га ни-
за ции про из водст ва и обс лу жи ва ния ту-
рис тов, соз да нию оп ре де лен но го об ра за 
гос ти нич но го обс лу жи ва ни я, вст ре тив 
ко то рый в дру гой ст ра не, ту рист чувст-
ву ет се бя поч ти как до ма, в зна ко мой 
и ком форт ной обс та нов ке. С 1950–х гг. 
в ор га ни за ци он ной ст рук ту ре уп рав ле-
ния гос ти ни ца ми в ми ро вой гос ти нич-
ной ин дуст рии ут вер ди лись раз лич ные 
мо де ли ор га ни за ции гос ти нич но го де ла. 
Пер вая мо дель –– мо дель Рит ца, свя за на 
с име нем швей царс ко го предп ри ни ма-
те ля Це за ря Рит ца. Мно гие прес тиж ные 
оте ли ми ра но сят его имя. Нап ри мер, 
отель « Ритц» в Па ри же.Ос нов ная став-
ка в этих гос ти ни цах де ла лась на ев ро-
пейс кие тра ди ции изыс кан нос ти и арис-
ток ра тиз ма. [3,62] В нас то я щее вре мя 
эта мо дель пе ре жи ва ет кри зис. Вто рая 
мо дель свя за на с име нем аме ри канс ко-
го предп ри ни ма те ля Ке ман си Уиль со на 
(гос ти нич ная цепь « Хол ли дей инн»). Мо-
дель от ли ча ет ся боль шей гиб кост ью в 
удов лет во ре нии пот реб нос тей кли ен та 
в со че та нии с под дер жа ни ем дос та точ-
но вы со ких стан дар тов обс лу жи ва ни я.
Ос нов ные тре бо ва ния в гос ти нич ных 
це пях, ор га ни зо ван ных по этой мо де ли, 
сво дят ся к сле ду ю ще му:

–  единст во сти ля (ар хи тек ту ра, ин-
тер ьер);

–  единст во обоз на че ний и внеш ней 
ин фор ма ци и;

–  прос тор ный и функ ци о наль ный 
холл;

– быст ро та ре гист ра ции кли ен тов;
–  но ме ра, пре дус мот рен ные для пос-

то ян ных кли ен тов;
– завт рак «ш ведс кий стол»;
– на ли чие кон фе ренц–за ла;
– гиб кая сис те ма та ри фов;
–  еди ное уп рав ле ни е, мар ке тинг и 

служ ба ком му ни ка ци и. [3,62]
 Под конт ро лем гос ти нич ных це пей, 

пост ро ен ных по вто рой мо де ли, на хо-
дит ся бо лее 50% гос ти нич ных но ме ров 
в ми ре. Трет ья мо дель – « не за ви си мы е» 
гос ти нич ные це поч ки (нап ри мер, «Best 
Western»). В этом слу чае под еди ной 
тор го вой мар кой об ъе ди ня ют гос ти ни-
цы по ка ким–ли бо од но род ным приз на-
кам, не вы дер жи ва ю щие оп ре де лен ные 
стан дар ты и на бо ры ус луг, не за ви си мо 
от ст ра ны рас по ло же ни я. 

В Ар ме нии гос ти ни ца ,,Мет ро поль“ 
от но сит ся к брен ду из вест ной кор по ра-
ции,, Мет ро поль”,,, Ма ри отт–Ар ме ни я”–
кор по ра ции,, Ма ри отт”,,, Конг ресс”–
кор по ра ции ,, Рен ко “ и т.д. Членст во в 
по доб ных ас со ци а ци ях по ло жи тель но 
ска зы ва ет ся на имид же этих оте лей, 
пред по ла га ет оп ре де лен ную мар ке тин-
го вую под держ ку.

В за ви си мос ти от осо бен нос тей конк-
рет ных гос ти нич ных про дук тов оте ля 
он мо жет ис поль зо вать од нов ре мен но 
нес коль ко нап рав ле ний диф фе рен ци а-
ции для по зи ци о ни ро ва ни я. Не ма ло важ-
ную функ ци ю в этом от но ше ни и вы-
пол ня ет рек ла ма, ока зы ва ю щая боль шое 
вли я ние на эко но ми ку, куль ту ру, со ци-
аль ный кли мат и мно гие дру гие ас пек ты 
сов ре мен ной дейст ви тель нос ти. Од на ко 
ее глав но е, тра ди ци он ное наз на че ние – 
обес пе че ние сбы та то ва ров и при бы ли 
рек ла мо да те лю. Фор ми руя сп рос и сти-
му ли руя сбыт, зас тав ляя пот ре би те лей 
по ку пать то ва ры и ус ко ряя про цесс куп-
ли–п ро да жи, а зна чит, обо ра чи ва е мость 
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ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԴԻՐՔԱՎՈՐՔՈՒՄԸ
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

 ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ՀԱՅՐՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի 

գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, բ.գ.թ., դո ցենտ,
« Տու րիզ մի կա ռա վա րում» բա ժին

 Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է հյու րա նո ցային տն տե սու թյան այն առանձ նա հատ կու թյուն
նե րին, որոնք դիր քա վոր վում են ՀՀ զբո սաշր ջու թյան շու կա յում: Հյու րա նո ցային հա մա լիր
նե րի հիմ նա կան մր ցակ ցային առա վե լու թյուն նե րը ար տա հայտ վում են հետ ևյալ առանձ նա
հատ կու թյուն նե րով.

 Հյու րա նո ցային հա մա լի րի գտն վե լու վայ րը, տե ղան քը, հե տաքրք րա շարժ պատ մա կան 
ան ցյա լով հա րուստ և հին ճար տա րա պե տա կան ոճով կա ռուց ված շի նու թյուն նե րը, հա գեց
ված ժա մա նա կա կից նյու թա տեխ նի կա կան հզոր բա զան, սպա սարկ ման ոլոր տի բազ մա
զա նու թյու նը, ան վտան գու թյան և ներ քին այլ աշ խա տանք նե րի բարձ րա կարգ ու ան թե րի 
ապա հո վու մը, խո հա նո ցային բարձ րո րակ սպա սար կումն ու հա մեղ կե րա կուր նե րը մեծ հե
ղի նա կու թյուն ու լայն ճա նա չում են բե րում ոչ մի այն ռես տո րա նին, այլ նաև հյու րա նո ցային 
ամ բողջ հա մա լի րին:

ка пи та ла, рек ла ма вы пол ня ет на рын ке 
эко но ми чес кую функ ци ю. Эта функ ция 
про яв ля ет ся и в том, что рек ла ма так же 
под дер жи ва ет кон ку рен ци ю, рас ши ря ет 
рын ки сбы та. Обес пе чи вая пот ре би те-
лей нап рав лен ным по то ком ин фор ма ции 
о про из во ди те ле и его то ва рах, рек ла ма 
вы пол ня ет ин фор ма ци он ную функ ци ю. 
В этом ас пек те гос ти нич ные предп ри я-
тия РА рек ла ми ру ют свои ус лу ги че рез 
СМИ, при по мо щи ра ди о, те ле ви де ни я, 
бук ле тов, ка та ло гов, ин тер не та, что 

поз во ля ет оце нить ту ристс кую инф-
раст рук ту ру ст ра ны, вы би рая для от-
ды ха луч шие ее пред ло же ни я. 

Пе ре чис ляя и ана ли зи руя ос нов ные 
диф фе рен ции гос ти нич ных предп ри я-
тий, от ме тим, что до ми ни ру ю щую роль 
в гос ти ни цах вы пол ня ет так же служ-
ба бе зо пас нос ти, ко то рая обес пе чи ва ет 
бе зо пас ное про жи ва ние сво их кли ен тов, 
что, бесс пор но, вли я ет на имидж и кон-
ку рен тос по соб ность предп ри я ти я.

 Да та предс тав ле ния стат ьи: 29.09.2014
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This article is devoted to those peculiarities of the hotel industry, which are positioned in 
the tourism market. The main competitive advantages of the hotels are expressed in the following 
peculiarities.

Hotel location, buildings of an ancient architectural style with fascinating historical past, the 
equipped modern strong technical base, service diversity, provision of high quality security and 
other internal activities, high quality cooking service and delicious food. And all of the above 
mentioned brings a great reputation and wide recognition not only to the restaurant but also to 
the hotel complex.
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