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րության:  
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A + Suf = NA + Suf = NA + Suf = NA + Suf = N    և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային և հարակից կաղապարներով ածանցային 
նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝ նշանակերտների տիպաբանությունը՝     

ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների ըստ նշանակյալների     
ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան    ԱրինեԱրինեԱրինեԱրինե    

        
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային արտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններ.... լեզվական նշան, նշանա-

յին բաղադրություն, նշանակյալ, նշանակիչ, ներհարաբերակցային 
սկզբունք, իմաստային դաշտ, հաջորդական արտածումների մեթոդ, 
միջհարացուցային հարաբերություններ, ածանցային իմաստներ 

Լեզվական նշանի ամբողջական քննություն իրականացվում է 
նրա բաղադրիչների` նշանակյալի և նշանակչի հարաբերակցու-
թյան բացահայտմամբ: Նշանի լիակատար նկարագրության հաս-
նելու համար ուսումնասիրությունը կարելի է կատարել կա՛մ նշա-
նակչից նշանակյալ, կա՛մ նշանակյալից նշանակիչ ուղղվածու-
թյամբ: Սա նշանի երկոլորտ քննություն է: Լեզվաբանական վերա-
ցարկման նկատառումներով և համապատասխան նպատակա-
դրմամբ պայմանավորված` հնարավոր է նաև նշանի մենոլորտ 
քննություն, այսինքն` կա՛մ միայն նշանակչի, կա՛մ միայն նշանակ-
յալի հետազոտություն: Եթե հարկ է վեր հանել նշանակչի բնութա-
գրերը` անկախ նշանակյալից, ապա ուշադրության կենտրոնում 
ենք պահում նշանի արտահայտության ոլորտը: Սա լեզվաբանու-
թյան մեջ ուսումնասիրության ամենատարածված եղանակն է: Եթե 
հարկ է վեր հանել նշանակյալի բնութագրերը` անկախ նշանա-
կչից, ապա այս դեպքում զննության նյութ է դառնում նշանի բո-
վանդակության ոլորտը, որը լեզվանշանագիտության մեջ առավե-
լապես հանգեցվում է իմաստային կողմին: Հենց այս կողմին է 
նվիրված մեր քննությունը, որը, պետք է արձանագրել, սակավա-
դեպ է հայրենական լեզվաբանության մեջ:  

Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: Իմաստաբանական վերլուծության դժվարությունները: 
Ինչպես ամեն մի լեզվի, այնպես էլ արդի անգլերենի նշանային 
բաղադրությունների կաղապարները և նրանց իրացումները այդ 
բաղադրությունների կառուցվածքային արտահայտության պատ-
կերն են ներկայացնում, մինչդեռ նշանը, ինչպես ասվեց, այդպիսին 
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է հենց նրանով, որ ներհյուսումն է արտահայտության և բովանդա-
կության ոլորտների: Բայց քանի որ մեր ուսումնասիրությունը բո-
վանդակության ոլորտին` նշանակյալին է վերաբերում, ուստի 
պարտավոր ենք տալ անգլերենի նշված կաղապարների հարա-
ցույցը, որից էլ հնարավոր կլինի արտածել ածանցային նշանա-
կերտների իմաստային դաշտը: «Նշանակերտ» տերմինը հուշում է, 
որ այս կամ այն ածանցով է ձևավորվում տվյալ բաղադրյալ նշանը, 
որն ընդունված է անվանել նաև նշանային բաղադրություն1:  

Վերջին տասնամյակներում զգալի տեղ է տրվում իմաստաբա-
նական ուսումնասիրություններին: Չնայած ընդհանուր լեզվաբա-
նության մեջ այս կարգի ուսումնասիրությունների առատությանը՝ 
այնուամենայնիվ, կարելի է ասել, որ, ի տարբերություն նշանի ար-
տահայտության կողմի, որը մանրակրկիտ վերլուծության է են-
թարկվում՝ անկախ իմաստից, բովանդակային կամ իմաստային 
կողմը նույն հեշտությամբ դիտարկման չի ենթարկվում՝ անկախ 
տվյալ նշանի հնչյունական կամ կառուցվածքային արտահայտու-
թյունից։ Եվ սա բնական է, որովհետև լեզվական նշանի հնչյունա-
կան կազմն ու կառուցվածքը թանձրացապես ընկալելի և պատկե-
րելի իրողություններ են, մինչդեռ իմաստը պայմանական վերա-
ցարկում է, որը բառային իմաստի դեպքում պատմականորեն է վե-
րագրվում տվյալ բառին, որի իմաստափոխությունը հնարավոր է 
նրա ամեն մի գործածությամբ2: Նույնիսկ կանոնարկիչ բառարան-
ներում բառարանային միավորների իմաստները և տարբեր նշա-
նակությունները սահմանելիս, ինչպես նկատում է լեհ լեզվաբան 
Վիտոլդ Դորոշևսկին, լուրջ դժվարությունների առաջ է կանգնում 
մասնագետը3: Հետևաբար, է՛լ ավելի դժվար է առավել տարողու-

                                                                 
1 «Բաղադրություն» տերմինը լեզվանշանագիտությունը վերցրել է բառակազ-

մությունից. տե՛ս Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 
ԵՊՀ հրատ., 1984, էջք 219-309, 372 էջ: 

2 Տե՛ս Goldberg A., Constructions, Lexical Semantics and the Correspondence 
Principle // The Syntax of Aspect, OUP, 2005, էջք 215-230:  

3 Տե՛ս Дорошевский В., Элементы лексикологии и семиотики, «Прогресс», М., 
1973, էջք 249-267, 288 էջ: 
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նակ նշանների՝ շարահյուսական կառույցների, ասույթների ու վե-
րասույթների զուտ բովանդակային դիտարկման լեզվաբանական 
ելակետն ու հանգակետը հայտնաբերելը: Ահա սա է պատճառը, որ 
մեր օրերում էլ, չնայած նկատելի ձեռքբերումներին, իմաստաբա-
նությունը հետազոտության միասնական մեթոդների ընդունման 
առումով դեռևս որոնումների փուլում է4:  

 Ձեռնամուխ լինելով ածանցային նշանակերտների իմաստա-
յին վերլուծությանը՝ իհարկե, աչքի առաջ ունենք այդպիսի հետա-
զոտության` ոչ այնքան կատարյալ լինելու հանգամանքը, որը 
պայմանավորված է տվյալ նշանակերտին վերագրվելիք իմաստի 
կամ իմաստների անխուսափելի սուբյեկտիվությամբ5: Բայց սա չի 
նշանակում, թե պակասում է այս կարգի ուսումնասիրության գի-
տական կարևորությունը: Նախ՝ ինչ էլ լինի, պարտավոր ենք նշա-
նային միավորների և բաղադրությունների երկկողմ՝ և՛ բովանդա-
կային, և՛ արտահայտական դիտարկում կատարել: Ապա՝ անկախ 
հնարավոր սուբյեկտիվությունից՝ իմաստաբանական հետազո-
տության ընթացքում, որպես կանոն, այս կամ այն չափով առա-
ջարկվում են դիտարկման համապատասխան եղանակներ, որոնք 
միշտ էլ այդ կարգի վերլուծությունների ավելի արդյունավետ 
մեթոդների հայտնաբերման հեռանկարն ունեն: Այս ուսումնասի-
րության մեջ փորձ է արվում առաջարկելու որոշ եղանակներ, 
որոնք ներկայացնում ենք ստորև:  

Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:Ածանցային նշանակերտների իմաստային դաշտերը:    Վերջ-
ածանց-նշանակերտների իմաստաբանական քննության համար, 
բացի բառարաններից, մեզ համար հիմնական աղբյուրներից մեկը 
Օ. Մեշկովի ուսումնասիրությունն է, որի իմաստաբանական գնա-
հատականները ոչ թե մեխանիկորեն ենք որդեգրել, այլ իմաստա-
յին առաջնությունների բնորոշման հարցում կատարել ենք համա-
պատասխան սրբագրումներ6: Իմաստային դաշտերի տիպաբանու-

                                                                 
4 Տե՛ս Мамудян М., Лингвистика, «Прогресс», 1985, էջք 165-185, 200 էջ: 
5 Տե՛ս Bolinger D., Meaning and form. London, 1977, էջք 38-54: 
6 Տե՛ս Мешков О., Словообразование современного английского языка, «Наука», 

1976, էջք 47-88, 248 էջ: 
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թյանը հասնելու համար դիմում ենք այսպես կոչված հաջորդական հաջորդական հաջորդական հաջորդական 
արտածումներիարտածումներիարտածումներիարտածումների    եղանակին:եղանակին:եղանակին:եղանակին: Նախ՝ կատարում ենք ածանցների 
իմաստային առանձնակի բացահայտումներ, ապա՝ համեմատում 
և խմբավորում ենք դրանք՝ ըստ նույնական հատկանիշների, 
այնուհետև` դուրս ենք բերում ածանցները` իրենց իմաստներով, և 
ապա` դուրս ենք բերում A + Suf = N և հարակից կաղապարների 
իմաստային դաշտերը կազմավորող վերջածանցները: Սա թույլ է 
տալիս վեր հանել այդ դաշտերի տիպաբանությունը` ըստ վերա-
ցարկված հասկացական դասերի: Թեև ունենք ածանցային նշանա-
կերտների իմաստային դաշտի ամբողջական պատկերը, սակայն 
հասկանալի է, որ մեկ հոդվածի սահմաններում հնարավոր չէ այն 
ներկայացնել ամբողջությամբ, ուստի դաշտային հարացույցները 
ներկայացնում ենք մեկ ելակետային (նշված) կաղապարով և սրա-
նով դրսևորված ածանցների ներհարացուցային և միջհարացուցա-
յին աղերսների բացահայտմամբ:  

A + Suf = NA + Suf = NA + Suf = NA + Suf = N    կաղապարի նշանակերտների ընտրանքային հա-
րացույցը` իմաստային ընդգրկումներով, հետևյալ պատկերն է 
ներկայացնում.     

-acy – վիճականիշ, որականիշ (intricacy, intimacy) 
-age – վիճականիշ (shortage), նյութանիշ (roughage) 
-an – անձնանիշ (politician) 
-ard – նվաստացուցիչ անձնանիշ (dullard) 
-ase – նյութանուն (invertase) 
-dom – վիճականիշ, փաստանիշ (freedom, wisdom) 
-en – նյութանիշ (bittern) 
-er  – անձնանիշ և տեղանիշ (westerner) 
-ery – 1. որականիշ/վերացանիշ (bravery).  

2. հավաքանիշ (finery)  
-hood – վիճականիշ (likelihood) 
-ia – վիճականիշ (inertia) 
-ion – վերացանիշ, գոյանիշ (լինելություն) (precision) 
-ism – դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ (realism, nominalizm, 

vulgarism) 
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-ist – անձնանիշ (որևէ ուղղության ներկայացուցիչ) (naturalist) 
-itude – վերացանիշ (promptitude) 
-ity – վիճականիշ, որականիշ, պայմանանիշ (activity, humidity, 

complexity) 
-ling – անձնանիշ, կենդանանիշ, բուսանիշ (softling, youngling) 
-ment – շնորհանիշ (օժտվածություն նշող), հատկակրանիշ 

(merriment) 
-ness – վիճականիշ, որականիշ (darkness) 
-ster – անձնանիշ, փոքրանիշ (youngster) 
-th – որականիշ (warmth) 
-um – պարփականիշ (planetarium) 
-ure – հատկակրանիշ (moisture) 
-y – վերացանիշ, հատկակրանիշ (sweetie) 
A + Suf = N կաղապարով հարացույց ձևավորող նշանակերտ-

ներն ըստ բերված իմաստային դաշտերի խմբավորելու դեպքում 
կունենանք հետևյալ պտկերը.  

1) Վիճականիշ դաշտ են ձևավորում -acy, -age, -dom, -hood,    
-ia, -ity, -ness նշանակերտները, որոնցից զուտ վիճականիշ 
են -hood, -ia ձևույթները, իսկ մնացյալ նշանակերտները 
ներառվում են նաև այլ դաշտեր կամ, որ նույնն է, իրենցով 
ձևավորում են այլ դաշտեր ևս: 

2) Որականիշ դաշտ են ձևավորում -acy, -ery, -ity, -ness, -th 
նշանակերտները. բոլորն էլ բազմիմաստ են: 

3) Անձնանիշ դաշտ են կազմավորում -an, -ard, -er, -ist, -ling,  
-ster նշանակերտները, որոնցից զուտ անձնանիշ են միայն 
առաջին երկուսը. երկրորդը և երրորդը անձը բնութագրող 
հավելյալ հատկանիշ են արտահայտում: 

4) Նյութանուն է ձևավորում միայն -ase ձևույթը. սա պայմա-
նականորեն ենք նշանակերտ համարում, որովհետև ոչ թե 
հասկացություն կազմելուն է նպաստում, այլ պարզապես 
նյութի անվանմանը, այսինքն՝ այս ձևույթի մասնակցու-
թյամբ ոչ թե տերմին է ստեղծվում, այլ անվանակարգու-
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թյուն (nomenclature) [Է. Աղայան 1984, 327-330]: Սա է 
պատճառը, որ այս նշանակերտին իմաստային դաշտին     
-նիշ բաղադրիչով բնորոշ անվանում չենք տալիս:  

5) Զուտ նյութանիշ իմաստային դաշտ է ձևավորվում -en 
նշանակերտով: 

6) Վերացանիշ իմաստային դաշտ են ձևավորում -ion, -itude, 
և -y նշանակերտները, որոնցից միայն երկրորդ ձևույթն է 
զուտ վերացանիշ, մյուս երկուսը զուգակցվում են այլ 
դաշտերի հետ: 

7) Հատկակրանիշ իմաստային դաշտ են կազմավորում -ment, 
-ure և -y նշանակերտները, որոնցից դարձյալ միայն երկ-
րորդ ձևույթն է զուտ հատկակրանիշ, մյուս երկուսը զուգա-
կցվում են այլ դաշտերի հետ: 

8) Դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ իմաստային եռադաշ-
տություն է կազմավորում -ism նշանակերտը, որի ձևավո-
րած իմաստները ոչ մի հատում չունեն այլ դաշտերի հետ: 

9) Զուտ պարփականիշ իմաստային դաշտ է ձևավորվում -um 
նշանակերտով: 

10) Հավաքանիշ դաշտ է ձևավորում -ery նշանակերտը, որ 
զուգակցվում է նաև այլ իմաստային դաշտի հետ:  

11) Վիճականիշ նշանակերտներից -acy-ն և -ness-ը նաև որա-
կանիշ դաշտ են ձևավորում, -age-ն՝ նաև նյութանիշ, -dom-ը՝ 
նաև փաստանիշ, -ity-ն՝ նաև որականիշ և պայմանանիշ: 

12) Կենդանանիշ և բուսանիշ իմաստային դաշտեր է ձևավո-
րում -ling նշանակերտը, որը զուգակցվում է անձնանշու-
թյամբ: 

Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային Նշանակերտներով պայմանավորված միջհարացուցային 
հարաբերություններ:հարաբերություններ:հարաբերություններ:հարաբերություններ: Մինչև հիմա նշանակերտների և նրանցով 
ձևավորված իմաստային դաշտերի դիտարկում էինք իրականաց-
նում: Այժմ փորձենք պարզել միջհարացուցային կամ, այսպես 
ասած, «միջդաշտային» հարաբերությունները: Ուսումնասիրու-
թյան այս հատվածում մեկնակետ կլինեն նշանակերտները:  
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----acyacyacyacy    
Այս նշանակերտով գոյականներ են ձևավորվում ածականա-

կան, բայական և գոյականական հիմքերից: 
A + Suf = N – վիճականիշ, որականիշ: 
V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ: 
N + Suf = N  – վիճականիշ, տիտղոսանիշ: 
Դիտարկվող կաղապարներում միջհարացուցային ընդհան-

րություն կա` պայմանավորված վիճականշության դաշտով: Որա-
կանշությունը, ընթացանշությունն ու տիտղոսանշությունը ինքնա-
բավ դաշտեր են` յուրաքանչյուր կաղապարի համար առանձ-
նաբար: 

----ageageageage    
Բերված նշանակերտով գոյականներ են ձևավորվում ածակա-

նական, բայական և գոյականական հիմքերից: 
A + Suf = N – վիճականիշ, նյութանիշ: 
V + Suf = N – գործանիշ, փաստանիշ: 
N + Suf = N – վիճականիշ, իրանիշ, փաստանիշ: 
Միջհարացուցային ընդհանրություն ունեն 1-ին և 4-րդ կաղա-

պարները` վիճականշության դաշտով: 
----anananan    

Այս նշանակերտի 1-ին և 4-րդ համարների կաղապարներով 
գոյականներ են ձևավորվում, իսկ 5-րդ համարի կաղապարով` 
ածականներ: 

A + Suf = N – անձնանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, մասնագիտանիշ: 
N + Suf = A – վերաբերանիշ: 
Ինչպես տեսնում ենք, 1-ին և 4-րդ կաղապարներում առկա է 

միջհարացուցային ընդհանրություն` բեկված անձնանշության 
դաշտով:  

----ardardardard    
Այս նշանակերտի մեջ համատեղված է զույգ իմաստային 

դաշտ. (1) A + Suf = N – անձնանիշ, նվաստանիշ: 
        



 
– 15 – 

----aseaseasease    
Նշանակերտը գոյականներ է կազմում ածականական և 

գոյականական հիմքերով: 
A + Suf = N – նյութանուն: 
N + Suf = N – իրանիշ, տարրանիշ: 
Միջհարացուցային աղերսներ չկան: 

----domdomdomdom    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականներ է 

կազմում:  
A + Suf = N – վիճականիշ, փաստանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, վերացանիշ, տիտղոսանիշ: 
Ինչպես տեսնում ենք, իմաստային դաշտերի նույնականու-

թյամբ պայմանավորված միջհարացուցային աղերսներ չկան:  
----enenenen    

Քառակաղապար հնարավորությամբ նշանակերտ է: Կազմում 
է գոյականներ` ածականական և գոյականական հիմքերով, և 
բայեր` գոյականական և ածականական հիմքերով: 

A + Suf = N – նյութանիշ: 
N + Suf = N  – մասնանիշ: 
N + Suf = V – բայասեռանիշ` ներգործանիշ: 
A + Suf = V – բայասեռանիշ` վիճակադարձ: 
Ձևավորում է մերձիմաստ և տարիմաստ դաշտեր: Իրար 

նկատմամբ տարիմաստ են 1-ին և 4-րդ համարների կաղապար-
ները, և այդպիսին են այդ երկուսը միասին` ի հակադրություն 8-րդ 
և 9-րդ համարների մերձիմաստ կաղապարների: Վերջին երկուսը 
մերձիմաստ են, որովհետև, ճիշտ է, բայասեռանիշ են, սակայն 
սրանց իմաստային նույնությունը լիակատար չէ, այլ մասնակի, 
քանի որ մեկի սեռանշությունը մասնավորվում է ներգործականու-
թյամբ, իսկ մյուսինը` վիճակադարձությամբ: 

----erererer    
Նշանակերտ է` եռակաղապար հնարավորությամբ: Գոյա-

կաններ է կազմում ածականական, բայական և գոյականական 
հիմքերով: 
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A + Suf = N – անձնանիշ: 
V + Suf = N – անձնանիշ, գործորդանիշ, տեղանիշ, կենդանա-

նիշ, իրանիշ: 
N + Suf = N – անձնանիշ, զբաղումնանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային հատումներ կան` 

անձնանշության բեկմամբ: Այս իմաստը մենադաշտ է 1-ին համարի 
կաղապարի տիրույթում, զուգադաշտ` 4-րդ համարի կաղապարի 
տիրույթում և բազմադաշտ` 2-րդ համարի կաղապարի տիրույթում: 

----hoodhoodhoodhood    
Այս նշանակերտը գոյականներ է կազմում ածականական և 

գոյականական հիմքերից: 1-ին համարի կաղապարը մենադաշտ է, 
2-րդ համարինն օժտված է բազմադաշտությամբ: 

A + Suf = N – վիճականիշ: 
N + Suf = N – վիճականիշ, վերացանիշ, հավաքանիշ, որակա-

նիշ: 
Միջհարացուցային աղերսն ապահովված է վիճականշու-

թյամբ:  
----iiii    

Գոյականակազմ նշանակերտ է` գոյականական հիմքով: Եզա-
կի իմաստային դաշտ է ձևավորում: 

N + Suf = N – պետութենանիշ: 
----iaiaiaia    

Գոյականակազմ նշանակերտ է` գոյականական հիմքով: 
Մենադաշտ է: 

A + Suf = N – վիճականիշ: 
----ionionionion    

Ածականական և բայական հիմքերով գոյականակազմ նշանա-
կերտ է: 1-ին համարի կաղապարը մենադաշտ է, 2-րդ համարինը` 
բազմադաշտ: 

A + Suf = N – վերացանիշ: 
V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ, որականիշ, վերացա-

նիշ: 
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Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային հատումը տեղի է 
ունեցել վերացանշության դաշտում: 

----ismismismism    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 

նշանակերտ է: Երկու կաղապարն էլ աչքի են ընկնում իմաստային 
բազմադաշտությամբ:  

(1) A + Suf = N – դրութանիշ, ուսմունքանիշ, ոճանիշ: 
(4) N + Suf = N – վիճականիշ, վերացանիշ, որականիշ, պատ-

մափուլանիշ, գիտանվանանիշ/ուսմունքանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----istististist    
Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 

նշանակերտ է: Կաղապարները մենադաշտ են` լրացված իմաս-
տային նրբություններով:  

(1) A + Suf = N – անձնանիշ (ուղղության հետևորդ): 
(4) N + Suf = N – անձնանիշ////զբաղումնանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային ոչ լիակատար 

հատում կա անձնանշության դաշտում: 
----itudeitudeitudeitude    

Ածականական հիմքով գոյականակազմ նշանակերտ է: Կա-
ղապարը մենադաշտ է: 

(1) A + Suf = N – վերացանիշ: 
----ityityityity    

Գոյականակազմ եռակաղապար նշանակերտ է: Այս կաղա-
պարները կազմված են ածականական, մակբայական և գոյակա-
նական հիմքերով: Ածականական հիմքով գոյականական կաղա-
պարն իմաստային առումով եռադաշտ է, իսկ մյուս կաղապար-
ները մենադաշտ են: 

(1) A + Suf = N – վիճականիշ, որականիշ, պայմանանիշ: 
(3) D + Suf = N – վերացանիշ: 
(4) N + Suf = N – վերացանիշ: 
Միջհարացուցային կաղապարներից ընդհանրություն ունեն 
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մակբայական և գոյականական հիմքերով (3-րդ և 4-րդ թվահա-
մարներով) բաղադրությունները, որոնք հատվում են վերացանշու-
թյան իմաստային դաշտում:  

----linglinglingling    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Ածականական հիմքով կաղապարը եռա-
դաշտ է, իսկ բայական և գոյականական հիմքերով կաղապարները 
զուգադաշտ են: 

(1) A + Suf = N – անձնանիշ, կենդանանիշ, բուսանիշ: 
(2) V + Suf = N – անձնանիշ, կենդանանիշ: 
(4) N + Suf = N – նվազանիշ, հուզանիշ: 
Իմաստային դաշտերի առումով միջհարացուցային ընդհան-

րություն ունեն 2-րդ և 4-րդ համարների, կաղապարները, որոնք 
հատվում են անձնանշության և կենդանանշության դաշտերում:  

----mentmentmentment    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Իմաստային առումով բոլոր կաղապար-
ները մենադաշտ են. միայն 4-րդ համարի կաղապարը համատե-
ղում է երկու նրբիմաստ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ: 
(4) N + Suf = N – հիմնանիշ / ստորանիշ: 
Իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ չկան: 

----sterstersterster    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով գոյակա-

նակազմ նշանակերտ է: Իմաստային առումով 1-ին և 4-րդ համար-
ների կաղապարները մենադաշտ են, 2-րդ համարինը` զուգա-
դաշտ: 

(1) A + Suf = N – անձնանիշ: 
(2) V + Suf = N – անձնանիշ, գործորդանիշ: 
(4) N + Suf = N – անձնանիշ: 
Երեք կաղապարների իմաստային դաշտերի միջհարացուցա-

յին աղերսներ կան, որոնք ակներև են անձնանշության դաշտում: 
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----thththth    
Ածականական և բայական հիմքերով գոյականակազմ նշանա-

կերտ է: 1-ին կաղապարը իմաստային առումով մենադաշտ է, 
երկրորդը` բազմադաշտ: 

(1) A + Suf = N – որականիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ, վիճականիշ, որականիշ, վերա-

ցանիշ: 
Միջհարացուցային ընդհանրությունը որականշության դաշ-

տում է: 
----umumumum    

Ածականական և գոյականական հիմքերով գոյականակազմ 
նշանակերտ է: Իմաստային առումով կաղապարներից յուրաքանչ-
յուրը մենադաշտ է: 

(1) A + Suf = N – պարփականիշ: 
(4) N + Suf = N – հանգուցանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----ureureureure    
Ածականական, բայական և գոյականական հիմքերով նշանա-

կերտ է: Առաջին երկու կաղապարներն իմաստային առումով 
մենադաշտ են, վերջինը` զուգադաշտ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – վիճականիշ: 
(4) N + Suf = N – վերացանիշ, ոլորտանիշ: 
Չկան իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ: 

----yyyy    
Գոյականակազմ և ածականակազմ քառակաղապար նշանա-

կերտ է: Գոյականներ է կազմում ածականական, բայական և գոյա-
կանական հիմքերով և ածականներ` գոյականական հիմքով: 2-րդ 
և 4-րդ համարների կաղապարները զուգադաշտ են, իսկ 1-ին և 5-
րդ համարներինը` մենադաշտ: 

(1) A + Suf = N – հատկակրանիշ: 
(2) V + Suf = N – ընթացանիշ, վերացանիշ: 
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(4) N + Suf = N – անձնանիշ, փաղաքշանիշ: 
(5) N + Suf = A – հարաբերանիշ: 
Հակառակ կաղապարների առատության` այս նշանակերտով 

ձևավորված իմաստային դաշտերի միջհարացուցային աղերսներ 
չկան: 

Կարևոր ենք համարում հիշեցնել, որ իմաստային խմբավոր-
ման մեջ անխուսափելի է որոշ սուբյեկտիվությունը. հետագայում 
այս խնդրին անդրադառնալիս իմաստային տիպերի որոշ փոփո-
խությունների հնարավորությունը չենք բացառում: Կարծում ենք` 
սա ընդունելի և թույլատրելի մտային տեղաշարժ է գիտական 
ստեղծագործության մեջ: Սակայն սուբյեկտիվ չեն այն սկզբունքնե-
րը, որոնցով առաջնորդվում ենք այստեղ` հնարավոր խմբատիպեր 
առաջ քաշելով, իսկ դրանց մասնավոր իրացումներում սպրդող 
հնարավոր թերիները շտկելի են ժամանակի ընթացքում:  

Ինչպես տեսնում ենք, տասնյակներով բերված ածանցային 
իմաստները նույնպես խմբավորելի են և հեշտությամբ տեղա-
բաշխվում են վերացարկված հասկացական դասերում ու դրանց 
բոլոր ենթակարգերում: Այսպես` անձնանշությունն առարկայնու-
թյան դասին է պատկանում, բնութագրանշությունը` հատկանշայ-
նության, կիրառանշությունը` ընթացայնության, տեղանշությունը` 
մակադրահատկանշայնության դասին և այլն: Այս դասերը ևս հա-
մապատասխան հատումներ են ունենում` ըստ իմաստային ընդ-
գրկման ծավալի. օրինակ` որականշությունը հատուկ է թե՛ առար-
կայնության, թե՛ հատկանշայնության, թե՛ մակադրահատկանշայ-
նության դասին: Այստեղ, սակայն, կանգ ենք առնում, քանի որ յու-
րաքանչյուր իմաստի դիտարկումը համապատասխան կաղապա-
րին ու ածանցին հարաբերելով` ստիպված ենք լինելու լայնածավալ 
կրկնությունների դիմել, իսկ առանց հարաբերելու բոլոր իմաստ-
ները չորս խմբավորմամբ ներկայացնելը, որքան էլ կարևոր լինի 
ընդհանուր լեզվաբանական հայեցակետով, այնուամենայնիվ դուրս 
է մասնավոր լեզվաբանության հետաքրքրության շրջանակից:  

Այսպիսով` նշանակերտների ձևավորած իմաստային խմբերի 
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քննությունը՝ միջկաղապարային հնարավորություններով և դրսևո-
րումներով, թույլ է տալիս պարզել, թե ինչպես են բաշխված նշա-
նակերտներն իմաստային դաշտերի վրա:  

Դեռևս նշանակերտների և առհասարակ նշանների իմաստա-
բանական հետազոտությունը չունի այն ճշգրտությունը, ինչ որ 
գտնում ենք դրանց արտահայտությանը և կառուցվածքին նվիրված 
ուսումնասիրություններում: Չնայած դրան, հենց նշանի նշանակ-
յալ և նշանակիչ բևեռների գոյությամբ պայմանավորված, պարտա-
վոր ենք հասնել այդ բևեռների առանձնակի ուսումնասիրությունը 
միմյանց հարաբերելուն՝ նոր մեթոդներ որոնելով: Այս առումով 
լեզվանշանագիտությունը դեռևս փնտրտուքի մեջ է: Հասկանալի է, 
որ իմաստաբանական վերացարկված այս դիտարկումներում մենք 
ևս խույս տալ չէինք կարող որոշ պայմանականություններից՝ 
սկսած նշանակերտների իմաստային անվանումներից, ավարտած 
դրանց տիպաբանական խմբավորմամբ:  

    

    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    

1. Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1984, 372 էջ: 

2. Bolinger D., Meaning and form. // English Language Series, 
II, London, Longman, 1977, 212 p. 

3. Goldberg A., Constructions, Lexical Semantics and the 
Correspondence Principle // The Syntax of Aspect, OUP, 2005, 
pp. 215-230. 

4. Дорошевский В., Элементы лексикологии и семиотики, 
«Прогресс», М., 1973, 288 с. 

5. Мамудян М., Лингвистика, «Прогресс», 1985, 200 с. 
6. Мешков О., Словообразование современного английского 
языка, М., «Наука», 1976, 248 с.  
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ТипТипТипТипология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеровология афиксированных сигномейкеров    
AAAA    + + + + SufSufSufSuf    = = = = NNNN    и смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемыми смежные модели по означаемым    

                ДаниелянДаниелянДаниелянДаниелян        АринеАринеАринеАрине    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: языковой знак, знаковый компоунд, означаемое, 

означающее, интракорреляционный принцип, семантическое поле, метод 
последовательных дедукций, межпарадигматические отношения, аффик-
сальные смысли  

В современном английском языке составное существительное с 
моделью A + Suf = N со смежными моделями рассматривается исключи-
тельно в семантической области языкового знака, то есть в фокусе нахо-
дится только один полюс знака – означаемое. Исследование семантических 
групп, образованных сигномейкеров, с интрамодульными возможностями 
и выражениями, позволяет нам прояснить, как эти сигномейкеры распре-
деляются по семантическим полям. 

Лингвосемиотика еще не имеет такого уровня исследования означае-
мого, как в области означающего. С точки зрения самодавлеющего иссле-
дования означаемого лингвосемиотика все еще в поиске. Для обеспечения 
эффективности изучения автор руководствуется разработанной ею мето-
дом последовательных дедукций, основанной на интракорреляционном 
принципе, установленном в армянском языкознании.  
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The Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed SignThe Typology of Affixed Sign----Makers withMakers withMakers withMakers with    
A + Suf A + Suf A + Suf A + Suf = N = N = N = N andandandand    Adjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated OnesAdjacent Models According to the Significated Ones    

DanielyanDanielyanDanielyanDanielyan    ArineArineArineArine    

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: linguistic sign, sign compound, signified, signifier, intra-

correlational principle, semantic fields, the sequential deduction method, 
interparadigmal relations, affixal meaning 

The derivative noun with the A+Suf=N model with adjacent models is 
viewed in the solely semantic domain of the language sign, i.e. only one pole of 
the sign, the signified, is in focus. The examination of semantic groups formed 
by sign-makers, with intermodular possibilities and expressions, allows us to 
clarify how the sign-makers are distributed over semantic fields.  

Linguo-semiotics does not yet have the research level of the signified as 
much as it does in the area of the signifier. In terms of the self-sufficient 
examination of the signified, linguo-semiotics is still probing. To ensure the 
effectiveness of the examination to some extent, in giving the interparadigmal 
typology of sign-makers from merely the point of the signified, the author 
follows the sequential deduction method she has developed based on the intra-
correlational principle of examining the material that has been adopted in 
Armenian linguistics. 
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ՔույրՔույրՔույրՔույր    հասկացութհասկացութհասկացութհասկացությանյանյանյան    իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները իմաստային ընկալումները 
հայերենումհայերենումհայերենումհայերենում    

ՆերսեսյանՆերսեսյանՆերսեսյանՆերսեսյան    ՇուշանՇուշանՇուշանՇուշան    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    բազմաժանր գրականություն, ընտանե-
կան հարաբերություն, ազգակցական հարաբերություն, հիմնական 
և ածանցյալ իմաստներ, ուղիղ և փոխաբերական իմաստներ  

Գ. Ջահուկյանի հավաստմամբ Կ. Դ. Բաքի «Հնդեվրոպական 
լեզուների ընտիր հոմանիշների բառարանի» հիման վրա կարելի է 
գծել հնդեվրոպական բառապաշարի սահմանները՝ ըստ ներկա-
յացված 22 խմբերի, որոնցից երկրորդը անվանված է «Մարդկու-
թյուն՝ սեռ, հասակ, ընտանեկան հարաբերություն»1։ Այս բազմու-
թյան միավորներ են համարված *pətēr «հայր», *mātēr «մայր», 
*dhughəter «դուստր», *bhrāter «եղբայր», *sṷesōr «քույր» ընտանեկան 
հարաբերություն ցույց տվող բառերը2։ Լեզվի պատմության ընթաց-
քում այս բառերը, պահպանելով իրենց հիմնական իմաստը, ձեռք 
են բերել մի շարք այլ իմաստներ3, որոնց քննությամբ ի թիվս այլոց 
զբաղվում է նաև ճանաչողական լեզվաբանությունը: Վերջինս 
լեզուն մեկնաբանում է` հիմնվելով գաղափարների վրա, որոնք 
առաջանում են լեզվի անընդհատ գործունեության շնորհիվ4։  

Ընտանեկան հարաբերություն արտահայտող հասկացություն-
երը, հատուկ լինելով հայերենի զարգացման բոլոր շրջաններին և 
բարբառներին, դարձել են լեզվամշակութային հասկացույթներ՝ 
որպես պայմանական մտային կառույցներ, որոնք ունեն ճանաչո-
ղական նշանակություն և գոյություն չունեն մտածողությունից 

                                                                 
1 Ջահուկյան Գ. Բ., Հայոց լեզվի պատմություն, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատա-

րակչություն, Երևան, 1987, Էջ 50։ 
2 Տե՛ս անդ, էջ 52։ 
3 Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու. Բառագիտություն, Երևան, 

Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 1993, էջ 54: 
4 Տե՛ս Croft, William & D. Alan Cruse, Cognitive Linguistics, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2004, էջ 1։ 
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դուրս5. «Հասկացույթը մշակույթի մանրակաղապարն է, նրա հեն-
քային միավորն ու թանձրուկը, որն ապրված զգայությունների, 
համակրանքի և հակակրանքի, անգամ բախումների արդյունք է»6։ 

Հետաքրքրված լինելով ընտանեկան և ազգակցական հարաբե-
րություն արտահայտող հասկացությունների իմաստային պատ-
մական զարգացմամբ՝ այստեղ ուշադրության ենք առնում քույրքույրքույրքույր 
հասկացությունը։ 

Բարբառներում քույրքույրքույրքույր-ը գործածվում է քուրքուրքուրքուր (Ալշ., Ախց., Ղրբ., 
Մշ., Ննխ., Պլ., Ջղ., Սեբ., Սչ., Տփ.), քքքք′′′′ուրուրուրուր (Մկ.), քիւրքիւրքիւրքիւր (Ասլ., Մրղ., Շմ., 
Սլմ.), քօրքօրքօրքօր (Ակն., Խրբ.), քէրքէրքէրքէր (Գոր.), քիրքիրքիրքիր (Երվ., Հաւ.), քիյ, քիրքիյ, քիրքիյ, քիրքիյ, քիր (Զթ.), 
քիյքիյքիյքիյ (ՀՃ.), քույրքույրքույրքույր (Ագլ.), քայրքայրքայրքայր (Սվեդ.) տարբերակներով, որոնցից 
կազմված նոր ձևեր են՝ քորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկքորանք, քուրիկ, քուրուկ, , , , քուրվօնքքուրվօնքքուրվօնքքուրվօնք7։ Հնչյու-
նական վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ բառասկզբի շնչեղ 
խուլ և բառավերջի ձայնորդ բաղաձայնները նույնն են մնացել՝ ի 
տարբերություն երկբարբառի, որը տարբեր բարբառներում տար-
բեր հնչյունափոխությունների է ենթարկվել: 

Ըստ Հ. Աճառյանի «Հայերեն արմատական բառարանի»8` քույրքույրքույրքույր 
բառը հայ հին գրական երկերում գործածվել է մի շարք իմաստ-
ներով, որոնք ներկայացված են նաև «Նոր բառգիրք հայկազեան 
լեզուի» աշխատության մեջ9։  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության հիմնական իմաստն է «էգ ծննդակից, 
դուստր ծնողաց և քոյր կոչեցեալ եղբարց և քերց իւրոց»10: 
Ս. Մալխասյանցը «Հայերէն բացատրական բառարանում» քույրքույրքույրքույր-ի 
առաջին իմաստ է նշում հետևյալը. «Միևնոյն ծնողներից (կմ 
միևնոյն հօրից կմ միևնոյն մօրից) ծնված աղջիկ զավակ վերաբե-

                                                                 
5 Պապոյան Ս., Տուն հասկացույթը գերմաներենում, Սեղմագիր, Երևան, 2014, 

էջ 7։ http://etd.asj-oa.am/4563/1/009-Siranush_Papoyan.pdf (հասանելի է եղել 07.10.20)։ 
6 Степанов Ю., Константы, Словарь русской культуры, Опыт исследования, М., 

Школа «Языки русской культуры», 1997, с. 41. 
7 Տե՛ս Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, «Երևանի համալ-

սարանի» հրատարակչություն, Երևան, 1971, էջ 586: 
8 Տե՛ս անդ:  
9 Տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, «Երևանի համալսարանի» հրա-

տարակչություն, Երևան, 1979, էջ 1011: Այսուհետ՝ ՆՀԲ: 
10 ՆՀԲ, անդ: 
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րութեամբ նոյն ծնողներից ծնված այլ զաւակների: Հարազատ քոյր, 
որ թէ հօրով և թէ մօրով արիւնակից է նրանց միւս զաւակներին: 
Խորթ քոյր, որ միայն հօրով կամ միայն մօրով է արիւնակից միւս 
զաւակներին»11: Է. Աղայանի «Արդի բացատրական բառարանում» 
այս հասկացության առաջնային իմաստ է ներկայացված «Աղջիկը 
(կամ աղջիկներից յուրաքանչյուրը) իր ծնողների մյուս երեխաների 
համար»12: 

ՔույրՔույրՔույրՔույր բառն իր առաջնային և ածանցյալ իմաստներով գործած-
վել է՝ սկսած հայ հին մատենագրությունից, հասնելով մինչև արդի 
հայ գրականություն: 

Աստուածաշնչում առաջին անգամ հանդիպում է «Եւ Սէլլա 
ծնաւ զԹոբէլ, և էր ճարտարապետ դարբին՝ պղնձոյ և երկաթոյ, և 
քոյրքոյրքոյրքոյր Թովբելայ՝ Նոյեմայ» նախադասության մեջ՝ որպես հատուկ 
անվան որոշիչ լրացում: Առաջնային իմաստով այս բառը գործած-
վել է նաև Գ. Նարեկացու, Ն. Շնորհալու, ֆրիկի և այլոց երկերում, 
օրինակ՝ «....Զաւետիս Մարիամու, զնոյն և Մարթայի այն սիրելի 
քերցնքերցնքերցնքերցն»    (4, 37): «Եվ Սանատրուկ թագաւորեալ, ՔեռնՔեռնՔեռնՔեռն Աբգարու որդի 
ծնեալ» (4, 121): «Եղբարք եղբարց ո՛չ օգնէին, Եւ ոչ ի քորսնքորսնքորսնքորսն գթային» 
(4, 138): «Թէ ուզեմ, որ անանց բարոյն տիրանամ, Զտուն ու զտեղ ու 
զեղբայր ու զքոյրզքոյրզքոյրզքոյր մոռանամ» (4, 190): «Ու զիմ անունս ասեն Այշայ, 
Մէկալ քուրոջսքուրոջսքուրոջսքուրոջս Օղուլդայ» (4, 320) և այլն: Օրինակներից պարզ է 
դառնում, որ «քոյր» հասկացությունը հայ հին գրական խոսքում 
գործածվել է տարբեր քերականական ձևերով, որոնք ունեն զար-
տուղի կամ անկանոն13 դրսևորում:  

Աշխարհաբար գրականության մեջ նույնպես հաճախադեպ են 
այս նույն բառի` հիմնական իմաստով կիրառությունները. օրի-
նակ՝ «Ես հորինեցի մի դաս, երբ աշակերտները պատմում էին 
իրենց ընտանիքի անդամների մասին: Եվ որովհետև նրանք երկու 
քույրքույրքույրքույր էին, դժվար չէր իմանալ, որ անտառում տեսած աղջկա 

                                                                 
11 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, Հայկական ՍՍՌ 

պետական հրատարակչութիւն, Երևան, 1944,  էջ 583: 
12 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրա-

տարակչություն, Երևան, 1976,  էջ 1581:  
13 Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Երևան, 2014, էջ 90: 
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անունը Խոնարհ էր» (1, 24): «Դա Հաճի աղայի անդամալույծ քույրնքույրնքույրնքույրն 
էր, Սրբունը, որ ամուսնու մահից հետո լվացք անելիս մի անգամ 
սաստիկ մրսեց, տիֆով հիվանդացավ և անդամալույծ եղավ» (2, 9):  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացությունն իր առաջնային իմաստով ավելի հա-
ճախադեպ է հայ հին բանահյուսության մեջ, մասնավորապես` ժո-
ղովրդական հեքիաթներում: 

Հայոց հին հավատալիքներում նույնպես հաճախադեպ է քույրքույրքույրքույր 
հասկացության գործածումը, նախ, առաջնային իմաստով՝ եղբայր 
հասկացությանը զուգընթաց14: ՔույրՔույրՔույրՔույր----եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր հարաբերության մեջ 
են ներկայացվում արևն ու լուսինը, ջուրն ու կրակը: «Մի անգամ 
արևն ու լուսինը գնում են գետը: Լուսին եղբայրը մի քիչ լողանա-
լուց հետո շուտ դուրս է գալիս ջրից, սպասում, որ երբ քույրըքույրըքույրըքույրը ելնի 
ջրից՝ տեսնի նրա մերկությունը» (5, 19): Այս դեպքերում շատ հա-
ճախ քույր քույր քույր քույր բառը դառնում է որոշիչ, ինչպես՝ «Մի անգամ եղբայր 
ջուրը իջնում է սարից, քույր կրակնքույր կրակնքույր կրակնքույր կրակն ասում է նրան» (5, 27): Քույր-
եղբայր հարաբերություններով են ներկայացվում նաև հայոց լեռ-
ները, ծաղիկները և այլն, ինչպես՝ «Մասիսն ու Արագածը շատ 
սիրով քույրերքույրերքույրերքույրեր են լինում» (5, 28), «Վարդն ու Մանուշակը քույրքույրքույրքույր ու 
եղբայր են եղել» (5, 32) և այլն:  

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության առաջնային իմաստին զուգընթաց ասի-
ճանաբար ընդլայնվում է նրա ածանցյալ իմաստների շրջանակը: 

1. ՆՀԲ-ն քոյր քոյր քոյր քոյր բառի երկրորդ իմաստ է նշում հետևյալը. «Լայ-
նաբար ասի և զայլոց կանանց ազգականաց»15: Ս. Մալխասյանցը 
նույնպես նշում է «Միևնոյն ծագումն ոնեցող, իրար ազգական»16 
երկրորդ իմաստը (օր.` քույր լեզուներ) : Է. Աղայանի բառարանում 
այն ձևակերպված է հետևյալ կերպ. «Մեկին հարազատ հոգեպես 
մերձավոր սիրելի կին՝ աղջիկ»17: Մարդկանցից բացի՝ քույրքույրքույրքույր հաս-
կացույթով են բնորոշվում առհասարակ մերձավոր, մոտ իրերն ու 
երևույթները, Է. Աղայանի բնորոշմամբ` «Որևէ բանի շատ մերձա-

                                                                 
14 Տե՛ս Շ. Ներսեսյան, Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու), 

Արցախի պետական համալսարան, Ստեփանակերտ, 2018, էջ 18: 
15 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, էջ 1011: 
16 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, էջ 583: 
17 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, էջ 1581: 
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վոր` մոտ՝ անբաժան բան»18, օր.՝ քույրքույրքույրքույր եկեղեցիներ, քույրքույրքույրքույր լեզուներ: 
Է. Աղայանի վկայմամբ եկեղեցիեկեղեցիեկեղեցիեկեղեցի ու լեզուլեզուլեզուլեզու բառերը հունարենում և 
լատիներենում իգական սեռի են եղել. «Չեն ասում    եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր լեզու-
ներ, որովհետև յուն. և լատ. եկեղեցի և լեզու բառերը իգական սեռի 
են»19: Այսպես նաև քույր քույր քույր քույր քաղաքներ արտահայտությունը ժամա-
նակակից քաղաքակրթության մեջ, օրինակ՝ Երևանն ունի 24 քույր 
քաղաք: 

2. «Որպէս և այրն առ պարկեշտ սիրոյ՝ քոյրքոյրքոյրքոյր կոչէ զիւր կին»20: 
Հայ իրականության մեջ հատկապես կին-ամուսին հարաբերու-
թյունները հաճախակի բնորոշվել են քույրքույրքույրքույր----եղբայրեղբայրեղբայրեղբայր հասկացու-
թյուններով: Այս բնորոշումն առավելապես տարածված է եղել հայ 
նոր գրականության մեջ՝ հատկապես չափածո ստեղծագործու-
թյուններում: Հայ գրողներից ոմանք իրենց բանաստեղծություննե-
րում հաճախ են սիրելի կնոջը դիմում քույրքույրքույրքույր բառով: Նման երևույթի 
հանդիպում ենք Վ. Տերյանի, Ա. Իսահակյանի, Ե. Չարենցի և այլոց 
ստեղծագործություններում: Բանաստեղծները հիմնականում քույրքույրքույրքույր 
բառը գործածում են որպես կոչական, վերջիններս էլ իրենց հերթին 
ունենում են հիմնականում իմ իմ իմ իմ դերանունով արտահայտված հատ-
կացուցիչ: 

Ա. Իսահակյանի բանաստեղծություններում բազմաթիվ են այն 
դեպքերը, երբ բանաստեղծը սիրելիին դիմում է «քույր» բառով` 
կիրառելով այն բարբառային տարբերակներով, ինչպես՝ «Քեզ 
չտեսնել՝ ուխտել էի, Բայց, ա՜խ նորից հանդիպա – ՔուրիկՔուրիկՔուրիկՔուրիկ, վերքս 
լավ է հիմի, Մի սև սպի տեղը կա» (3, 13): Իսահակյանի գործերում 
գերիշխում է    իմիմիմիմ դերանունով հատկացուցիչը, ինչպես՝    «Քո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյր իմ, 
ամոքիր սիրտս վշտաբեկ, Տե՛ս, քոնն եմ ես միշտ, քո՛նն եմ 
հավիտյան» (3, 17), «Եվ սերդ սիրտս կարեվեր խոցեց, Վերքիս այս, 
քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ, դեղ-դարման չկա» (3, 20): Երբեմն էլ ստանում է 
որոշիչներ, ինչպես օրինակ՝ «Քո՛ւյր Քո՛ւյր Քո՛ւյր Քո՛ւյր իմ նազելի, նայի՛ր քո դիմաց՝ 
Վիրավոր, ավեր սիրտս եմ բացել.» (3, 21): Վ. Տերյանի ստեղծագոր-

                                                                 
18 Անդ: 
19 Տե՛ս անդ: 
20 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, էջ 1011: 
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ծություններում նույնպես ականատես ենք լինում այս երևույթին, 
սակայն, ի տարբերություն Իսահակյանի, Տերյանը դրանք կիրառել 
է գրական տարբերակներով, ինչպես՝    «Քո՜ւյրՔո՜ւյրՔո՜ւյրՔո՜ւյր իմ, դու չկաս, քո՜ւյրքո՜ւյրքո՜ւյրքո՜ւյր 
իմ, դու մեռար…» (9, 41), «Իմ քույրքույրքույրքույր, իմ դահիճ, իմ սուրբ սիրեկան, 
Ես քեզ սիրում եմ, դու դեռ չես մեռել…» (9, 44), «Ստվերի նման 
դալկացած մի կին՝ ՔույրսՔույրսՔույրսՔույրս տարամերժ, ձայն տվեց, անցավ…» (9, 
191), «– ՔույրՔույրՔույրՔույր իմ, մի՜ ցանկա այսօր ինձ խաբել, – ՔույրՔույրՔույրՔույր իմ, այս 
անգամ կարեկցանք բեր ինձ» (9, 244): 

ՔույրՔույրՔույրՔույր բառը՝ որպես սիրելիին դիմելու ձև, լավագույնս դրսևոր-
վեց 20-րդ դարի բանաստեղծ Ե. Չարենցի պոեզիայում: Կ. Քոթանճ-
յանին նվիրված բանաստեծություններում սիրելիին անվանում է 
քույրքույրքույրքույր՝ որպես սիրո ու կարոտի մարմնացում: «Քո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյրՔո՛ւյր, երազներն 
այրվեցին ու անցան, Եվ ջի՜նջ մնաց, քո աչքերում, իմ հոգում –» (8, 
69), «Իրիկուն է, քո՛ւյր,քո՛ւյր,քո՛ւյր,քո՛ւյր,– աչքերդ փակի՛ր, Հոգնաբեկ, տխուր,- 
աչքերդ փակի՛ր» (8, 87), «Կհամբուրեմ, ջի՜նջ այնպես, շրթունքներդ 
ես,- Կհամբուրեմ, քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ, քեզ- Ամենտի երկրում» (8, 97): Չարեն-
ցի բանաստեղծություններում նույնպես քույրքույրքույրքույր բառը գերազանցա-
պես կոչական է, որը կապակցվում է լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, լուսավոր, հեզ, աղջիկ, 
մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, մահացող, անմարմին, վերջին, իրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղայինիրիկնային, աստղային որոշիչնե-
րով. «Կապույտ, երկնագույն համբույրը նրա – Լուսավո՜ր քրոջքրոջքրոջքրոջ»    (8, 
51), «Դու գնում ես, բայց հոգիս սպասում է քեզ.– Կապո՛ւյտ աղջիկ, 
քո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյրքո՛ւյր իմ հեզ, դու հետ չե՞ս գալու» (8, 72), «Եվ մենակ է, քույրքույրքույրքույր-
աղջիկ, այնքան մենակ ու տրտում. Իրիկնային կապույտում մի 
ճաճանչ է քո հոգին» (8, 79), «Դու իմ վերջի՜ն, իրիկնայի՜ն աստղա-
յի՜ն քույրքույրքույրքույր» (8, 89): 

Հ. Շիրազի երկերում նույնպես նկատելի են նման երևույթի 
դրսևորումներ` «Կին է դառել օտար մեկին, Հայոց լեզուն մոռա-
ցել… – Ախ, ասացեք իմ քույրիկինքույրիկինքույրիկինքույրիկին՝ Զուր է կարոտս լացել» (7, 34), 
«Փնտրում էի լուսնյակի քույրքույրքույրքույր մի եղնիկ երազուն,– Փնտրում էի այն 
հոգին, որ իմ հոգին հասկանար» (7, 77): 

3. Ածանցյալ իմաստներից հաճախադեպ է նաև «Բժշկական 
անձնակազմին պատկանող կին (աղջիկ)՝ բժշկական հիմնարկնե-
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րում»21 իմաստը: «Հիւանդանոցներում կմ մասնաւոր տներում 
հիւանդին խնամարկող վարձու կին, խնամարկութեան որոշ ցեն-
զով և փորձառութեամբ, պատերազմի ժամանակ հիվանդներին 
ծառայողները, գթութեան քոյրգթութեան քոյրգթութեան քոյրգթութեան քոյր – որ պատերազմի ժամանակ ծառա-
յում է հիւանդանոցներում»22: Գթության քույր արտահայտությունը 
ընդլայնել է իր իմաստը և դարձել ոչ միայն հիվանդանոցներում 
կամ պատերազմի ժամանակ օգնություն ցույց տվող կին, այլև փո-
խաբերական իմաստով չափազանց հոգատար կին: 

4. «Կուսանաց վանքերում՝ ամեն մի կոյս միւս կոյսերի վերա-
բերմամբ»23, ինչպես «Քո՛յրՔո՛յրՔո՛յրՔո՛յր, գնա՛ մայրապետին յայտնիր, որ 
Հռիփսիմէ քոյրըքոյրըքոյրըքոյրը հիւանդացել է»24: Նմանօրինակ դիմելաձևերի 
հանդիպում ենք հայ գրականության միջնադարյան շրջանին հա-
տուկ կրոնաեկեղեցական գրականության մեջ՝ վարքերում և վկա-
յաբանություններում: Հետագա շրջանների գրողներն իրենց ստեղ-
ծագործություններում ընդլայնեցին այս իմաստը՝ այն դարձնելով 
ոչ միայն վանքերում փակված կույսերի, այլև առհասարակ աշ-
խարհից կտրված, ժողովրդին ծառայելու նպատակով ինչ-որ 
հեռավոր տեղերում ապրող աղջիկներին անվանելու ձև: Ինչպես՝ 
«Ճաշից հետո, երբ առանձնացա հանգստանալու, իմ միակ մտած-
մունքը դարձյալ քույրքույրքույրքույր----ԱննայիԱննայիԱննայիԱննայի մասին էր: Շարունակ ինքս ինձ 
հարցնում էի՝ թե արդյոք ի՞նչն է ստիպել այդ կնոջը՝ հեռանալ 
աշխարհից ու քաշվել իրեն անծանոթ ու հեռավոր մի գյուղի 
անկյունը:… գյուղական կոշտ ու կիսավայրենի ժողովրդի մեջ՝ լոկ 
նրան ծառայելու պաշտոնը ստանձնելով» (6, 133): 

5. Հայ իրականության մեջ հատկապես տարածված է քույրքույրքույրքույր 
հասկացության ածանցյալ իմաստներից հարգական դիմելաձևը: 
Ս. Մալխասյանցի վկայմամբ «Մտերմական հարգական բառ, որով 
դիմում են ծանոթ կնոջ»25: Պիտի հավելենք, որ որպես հարգական 

                                                                 
21 Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, էջ 1581: 
22 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, Հայկական ՍՍՌ 

պետական հրատարակչութիւն, Երևան, 1944,  էջ 583: 
23 Անդ: 
24 Անդ: 
25 Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, հ. 4, էջ 583: 
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բառ մեր իրականության մեջ քույրքույրքույրքույր բառով դիմում են ոչ միայն 
ծանոթ, այլև անծանոթ մարդկանց: Նմանօրինակ երևությունները 
բազմաթիվ են ոչ միայն առօրյայում, այլև մեր գրականության մեջ: 
Օրինակ՝ «Ասի.– Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, Քուրի՝կ, ազիզ տեսքիդ արժանացա ես բարով…» 
(3, 164), «Ես պանդուխտ եմ, էս տեղերին ծանոթ չեմ, ՔույրիկՔույրիկՔույրիկՔույրիկ, ասա, 
ո՞րն է ճամփան Բինգյոլի» (3, 35), «Նահապետ ախպեր, քույրիկքույրիկքույրիկքույրիկ 
Նուբար, կխմիմ ձեր կենաց» (10, 419):  

6. ՔույրՔույրՔույրՔույր բառը, հաճախ գործածվելով, ցույց է տալիս մտերմու-
թյուն: Քրոջ պեսՔրոջ պեսՔրոջ պեսՔրոջ պես արտահայտությունը նշանակում է մտերմաբար, 
հարազատաբար: «Լոկ երկունք, լոկ արցունք թող լինի, Ինձ 
այդպես, քրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պես մի՜ գթա…» (9, 50), «Այսօր եղիր քրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պեսքրոջ պես- 
Անչար, մաքուր և գթոտ,–» (9, 88), «Ու երբ նայում եք՝ այնպես 
մաքուր, Եվ այնպես հեզ եք ու այնպես քույրայնպես քույրայնպես քույրայնպես քույր, Կարծես, հեռվից եք 
հետս խոսում…» (9, 164): 

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության երկրորդական իմաստների բազմազա-
նությունը պայմանավորված է առաջնային իմաստի վերացարկ-
մամբ, որի հետևանքով ընտանեկան հարաբերություն ցույց տվող 
միավորը ստանում է ընկերական նշանակություն, իսկ ավելի ուշ 
շրջանում վերագրվում է նաև իրանիշ գոյականների՝ ենթարկվելով 
խոսքիմասային փոխակերպման։ ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացության իմաստա-
յին դրսևորումները նույնպես հայ իրականության մեջ մտածողու-
թյան դրսևորման արդյունք են։ 

ՔույրՔույրՔույրՔույր հասկացությունն իր ուղղակի, հիմնակետային իմաստին 
զուգահեռ ստացել է նոր ածանցյալ՝ ուղիղ և փոխաբերական 
իմաստներ, որոնք հասկանալի են հաղորդակցության գործընթա-
ցում, քանի որ պայմանավորված են տվյալ խոսքային իրադրու-
թյամբ։  
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ԱղբյուրներԱղբյուրներԱղբյուրներԱղբյուրներ    

1. Բակունց Ակ., Երկեր, «Լույս», Երևան, 1985: 
2. Դեմիճյան Դ., Երկեր, «Լույս», Երևան, 1983:  
3. Իսահակյան Հ. Երկեր, «Լույս», Երևան, 1986:  
4. Հայոց հին և միջնադարյան բանաստեղծության քրեստոմա-

տիա, «Երևանի համալսարանի», Երևան, 1979: 
5. Հարությունյան Ս., «Հայ հին վիպաշխարհը», «Արևիկ», Երևան, 

2004:  
6. Մուրացան, Երկերի ժողովածու, հ2, «Հայաստան», Երևան, 1997: 
7. Շիրազ Հ., Երկեր, հ. 3, «Սովետական գրող», Երևան, 1984: 
8. Չարենց Ե., Երկերի ժողովածու, հ. 1, «Սովետական գրող», 

Երևան, 1986:  
9. Տերյան Վ., Երկեր, «Սովետական գրող», Երևան, 1989: 
10. Քոչար Հր., Երկեր, «Սովետական գրող», 1981: 
    
    

ՀապավմՀապավմՀապավմՀապավմանանանան    և համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալիև համառոտագրությունների բանալի    

Ագլ. – Ագուլիս Մշ. – Մուշ 
Ալշ. – Ալաշկերտ  
Ախց. – Ախալցխա 

ՆՀԲ. – Նոր բառգիրք  
 Հայկազեան լեզուի 

Ասլ. – Ասլանբեկ Ննխ. – Նոր Նախիջևան 
Գոր. – Գորիս Շմ. – Շամխոր 
Երվանդակերտ Պլ. – Պոլիս 
Զթ. – Զեյթուն Ջղ. – Ջուղա 

Խրբ. – Խարբերդ Սեբ. – Սեբաստիա 

Հաւ. – Հավարիք (Հաւարիք) Սլմ. – Սալմաստ 

ՀՃ. –Հաճն Սվեդ. – Սվեդիա 

Մկ. – Մոկք Սչ. – Սուչավա  
Մրղ. – Մարաղա Տփ. – Տփղիս 
Ղրբ. – Ղարաբաղ Ղրբ. – Ղարաբաղ 
  
    



 
– 33 – 

Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия Семантическое восприятие понятия «сестра»«сестра»«сестра»«сестра»    
в армянском языкев армянском языкев армянском языкев армянском языке    

Нерсесян ШушанНерсесян ШушанНерсесян ШушанНерсесян Шушан    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: многожанровая литература, семейные отношения, 
родственные отношения, основные и производные значения, прямые и 
переносные значения    

Семантические рецепции концепта ««««сестра», обозначающего семей-
ные отношения, в армянском языке весьма разнообразны: их можно клас-
сифицировать по основным и производным подвидам, которые, в свою 
очередь, характеризуются прямыми и переносными признаками. По 
своему основному значению концепт «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» относится к понятиям, 
выражающим семейные отношения, а по производной семантике данный 
концепт приобретает следующие значения: «близкая, любимая женщина», 
«родственная душа», «представительница медицинского персонала», 
«женщина, проживающая в монастыре» и т.д. 

В представленных значениях данный концепт употребляется как в 
народном фольклоре, в Библии, так и в армянской авторской литературе.  

Одно из производных значений занимает доминирующее положение 
по отношению к другим производным значениям, вместе с тем, каждое 
производное значение имеет свою сферу выражения, например: значение 
«форма обращения к возлюбленной» наиболее распространено в любовной 
лирике. 

В повседневном разговорном стиле распространены диалектные 
варианты этого концепта с присущими им фонетическими изменениями. 
Стоит отметить, что эти видоизмененные варианты иногда настолько 
прочно укореняются в языковом сознании, что начинают употребляться и 
в литературе, например: в произведениях А. Исаакяна широко приме-
няется вариант слова «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» – «сестричка»«сестричка»«сестричка»«сестричка». 

Концепту «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» характерны также специфические связующие 
модели: в основном, этот концепт сочетается с глаголами «любить», 
«желать», «жалеть». Концепт «сестра»«сестра»«сестра»«сестра» употреблялся во все периоды разви-
тия армянского языка и во всех диалектах, подвергаясь определенным 
фонетическим и грамматическим трансформациям. 
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The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of The Semantic Perceptions of     
the Conceptthe Conceptthe Conceptthe Concept    ‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian‘Sister’ in Armenian    

Nersesyan ShushanNersesyan ShushanNersesyan ShushanNersesyan Shushan    

SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: multi-genre literature, family relations, congenial relations, 
primary and secondary meanings, direct and figurative meanings 

The semantic perceptions of the concept ‘sister’, denoting a family 
relation, are various in Armenian. They are classified into prior and secondary 
subtypes, which, in their turn possess direct and figurative properties. In its 
prior meaning it is one of the concepts of describing a family relation, in the 
secondary meaning it means a close, beloved woman, a kindred spirit, a woman 
belonging to the medical staff, a woman living in a monastery etc.  

The usage of the presented meanings is found not only in folklore, in the 
Bible but also in Armenian literature.  

One of the secondary meanings has a predominant position in relation to 
the other derived meanings; moreover, each derived meaning has its own 
sphere of manifestation, for example, the meaning of the form of addressing a 
beloved person is mainly common in love songs.  

In colloquial style the dialectal variants of this concept with sound 
interchanges are common. At the same time, these sound interchanges are 
sometimes so ingrained in the linguistic consciousness that they also appear in 
literature, for example, ‘kurik’ (քուրիկ) version of the word ‘sister’ is common 
in Isahakyan’s works.  

The concept ‘sister’ occurs in specific collocations; it is mainly used with 
the verbs such as ‘to love’, ‘to desire’, ‘to feel sorry’. The concept ‘sister’  
undergoing sound and grammatical changes has been used in all periods of the 
development of the Armenian language and its dialects. 
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««««ՄայրՄայրՄայրՄայր»,»,»,»,    ««««տունտունտունտուն»»»»    ևևևև    ««««սերսերսերսեր» » » » խորհրդանշաններըխորհրդանշաններըխորհրդանշաններըխորհրդանշանները    
ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ    ԻշխանիԻշխանիԻշխանիԻշխանի    պոեզիայումպոեզիայումպոեզիայումպոեզիայում    

ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր.    գեղագիտություն, քերթված, մահվան 

փիլիսոփայություն, տեսիլք, իրականություն, բանաստեղծ, ժողո-
վածու, սփյուռքահայ գրականություն: 

Հայաստանում, Մուշեղ Իշխանի քերթվածներն առաջին ան-
գամ տպագրվել են գրականագետ Վազգեն Գաբրիելյանի կազմած 
«Սփյուռքահայ բանաստեղծություն» անթոլոգիայում (ԵՊՀ հրատ., 
1981 (18 բանաստեղծ. և փոքրիկ կենսագրական)), իսկ առանձին 
գրքով Իշխանը առաջին անգամ իր հայրենիքում ներկայացվել է 
1990-ին՝ «Երկեր» ժողովածուով ու կրկին Վազգեն Գաբրիելյանի 
նախաձեռնությամբ, որի կազմմանն ու ձևավորմանը մասնակցել 
ու աջակցել է նաև Մուշեղ Իշխանի երևանաբնակ քույրը՝ Հուրիկ 
Ճենտերեճյանը: Սույն ժողովածուում ընդգրկվել են Մուշեղ Իշխանի 
լավագույն քերթվածները, պահպանվել է ժամանակագրությունը: 
Ժողովածուն ստեղծվել է Իշխանի պոեզիայի գերակշիռ ու լավա-
գույն հենքին, իսկ մասնակի կրճատումները արվել են սոսկ ծավա-
լային նկատառումներով:  

Ինքնատիպ բանաստեղծ է Մուշեղ Իշխանը, ով ստեղծած 
պատկերի, լեզվի ու զգայությունների նորություններով իր ուրույն 
տեղը գրավեց սփյուռքահայ գրականության մեջ: Իշխանի առաջին 
բանաստեղծությունը տպագրվել է 1932-ին «Հայրենիք» ամսա-
գրում:    Առաջին՝ «Տուներու երգը» բանաստեղծական ժողովածուն 
լույս է տեսել Բեյրութում 1936-ին: Հետագայում Մուշեղ Իշխանը 
լույս է ընծայել նաև «Հացի եւ լոյսի համար» (1951), «Հացի եւ սիրոյ 
համար» (1956), «Մնաս բարո՜վ, մանկութիւն» (1974), «Սպասում» 
(1977) երկերը, «Երեք մեծ հայեր» (1952), «Իմ ուսուցիչներս» (1984) 
հուշագրական հատորները, «Արդի հայ գրականութիւն» (հ. 1-3, 
1973-75) եռահատոր դասագիրքը, «Իշխանիկն ու Մեխակը» (ա. թ.) 
հեքիաթը, «Մուշեղ Մամիկոնեան» (1951) մանկապատանեկան 
երկը, թարգմանություններ: Մուշեղ Իշխանը հեղինակ է նաև 
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«Տուներու երգը» (1936), «Կրակը՚ (1938), «Կեանք ու երազ» (1949), 
«Ողջո՜ւյն քեզ, կյանք» (1958), «Ոսկի աշուն» (1963), «Տառապանք» 
(1968), «Արեւամար» (1986), «Իրիկնալոյս ռումբերու տակ» (1991), 
«Ուխտագնացություն» (1994), «Նամակ Կաղանդ պապային» (1999) 
քնարախոհական բանաստեղծական ժողովածուների, «Հայաս-
տան» (1946) քնարական պոեմի:  

Սփյուռքահայ գաղթօջախների հայտնի թերթերում ու պարբե-
րականներում տպագրվել են Մուշեղ Իշխանի գրականագիտական 
ուսումնասիրություններն ու հրապարակախոսական հոդվածները, 
բանաստեղծական շարքերն ու արձակ գործերը, թատերախաղերը, 
հուշապատումները՝ «Կիլիկիա» («Բեթղեհեմի աստղը», Նյու-Յորք, 
1965), «Պատանեկան արձագանգ» («Գարնան անձրև. ապրիլյան 
զոհերու հիշատակին», Բեյրութ, 1965), «Հայ սիրտ» («Ես Մասիսը 
չտեսա», Բոստոն, 1964), «Կանադահայ մամուլ» («Հայ լեզուն տունն է 
հայուն», Տորոնտո, 1964), «Բուրաստան» («Հայ լեզուն», Մոնրեալ, 
1966), «Տաճար» («Հայոց լեզուն տունն է հայու», Մոնրեալ, 1969), «Հայ 
կեդրոն» («Հայ հոգին», Բուենոս Այրես, 1964), «Արձագանք» («Հայ 
հոգին», Տորոնտո, 1969), «Բանբեր» («Հայ մամիկին աղոթքը», Մար-
սել, 1969), «Լոյս» («Մայրիկիս», Սիոն, 2005), «Մարմարա» («Մայրա-
կան օրօր», 2007), «Բագին» («Սայաթ Նովա. սիրերգակ», 1969) ևն:  

ՄայրերՄայրերՄայրերՄայրերգգգգությունըությունըությունըությունը:::: «Կյանքը հին հռովմեական ճանապարհի 
վրա» ինքնակենսագրական վեպում Վահան Թոթովենցը կերպա-
վորում է մորը որպես բարության, խոնարհության, աստվածա-
պաշտության ու քրիստոնեական հավատքը կրողի՝ «Կոծում են 
հողմերը: Աշխարհը ցուրտ է: Փակեցե՛ք դուռը աշխարհի դեմ: Բայց 
մայրս ժպտում է մեր կապույտ լեռներից բարձրացող արևի միջից, 
տեսնում եմ նրա ծամերը արևի շողերին խառնված և լսում եմ նրա 
շողերի ձայնը: <...> Եվ բացվում է մի մե՜ծ առավոտ, որի թևերը ոս-
կեզօծում են իմ հոգու մռայլ ափունքները»1: Մի նուրբ նմանություն 
կա Վահան Թոթովենցի ու Մուշեղ Իշխանի՝ հարազատների հան-
դեպ տածած սիրո միջև: Մուշեղ Իշխանը մեկ անգամ է տեսել 

                                                                 
1 Թոթովենց Վահան, Երկեր երեք գրքով, գիրք 1, Երևան, «Սովետական գրող», 

1988, էջ 386-387: 
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մորը: Նրա մայրը, Թոթովենցի մոր պես, հավատավոր է, բարե-
պաշտ, նրբազգաց ու սիրառատ: Թոթովենցյան արևի ու լույսի 
տենչանքը կամ պոետական մետաֆորը Իշխանի մոտ զարգանում 
է համազոր թափով, քանի որ միայն մորն ունի հավատավոր ու լու-
սավոր այս աշխարհի լույսի տակ: Խնդիրն այն չէ լոկ, որ երկու ար-
վեստագետներն էլ չափազանց քնքշորեն են արտահայտում սերը 
մոր հանդեպ, այլ, որ երկուսի մոտ էլ մայրը, հայրը և մյուս հարա-
զատները խոր հետք են թողել:  

Նրանց աշխարհաճանաչողության հիմքում էական մի կողմ-
նորոշում է. այդ անդրադարձումներում Իշխանը հասնում է կար-
ծես ներքին մի խաղաղության, ինչպես Թոթովենցը, երբ գրում է 
Միսաք Մեծարենցով պատանեկության տարիներին ունեցած 
հափշտակության մասին՝ «Երբ մրսում եմ այս աշխարհում, մեծ 
պատանի՛, գրկում եմ քո երգերը, և ահա արևը, քո երգած արևը, 
սուզվում է իմ ցուրտ հոգու մեջ կաթիլ առ կաթիլ»2:  

«Մամիկը» քերթվածում Իշխանը պատկերում է տոհմիկ հայ 
կնոջը, նրա բարությունն ու շնորհները՝ ամբողջացնելով ու ման-
րամասնորեն գծագրելով նրա առաքինությունը ու առանձնացնե-
լով հատկանիշներ, որ բնորոշում են որդեկորույս հայ մամիկին՝  

 Մենավոր խուցին մամիկը մենիկ 
 – գաղտնի՜ք է, գաղտնիք – 
 Թե ինչպե՛ս կʾապրի շուքի պես անձայն, 
 Սպիտակահեր և կորաքամակ 
 Իբրև ուրվական: 
 Ո՛չ օճախ ունի և ո՛չ ալ ճրագ, 
 Կյանքին դեմ փակած դուռ ու պատուհան, 
 Իր խուցը թշվառ սպասման կայան, 
 Մինակ, միս մինակ, 
 Կʾսպասե մահվան…3: 

                                                                 
2 Նույն տեղում, էջ 483:  
3 Իշխան Մուշեղ,    Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն Հայոց 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 16: Նույնը՝ Իշխան Մուշեղ, Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 
1990, 192 էջ: 
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Պոետական այս միջոցներով ահա Իշխանը կերտում է արշիլ-
գորկիական մի բնավորություն, որն իր ներքին տիրույթում խտաց-
նում է անանձնական, բայց խորը այն ներհակությունը, որ գոյու-
թյուն ունի բանաստեղծ-իրականություն միջակայքում: Իրավամբ՝ 
մայրերգու հզոր բանաստեղծներից՝ Շիրազից, Իսահակյանից 
հետո դժվար է նորն արարելը հայ պոեզիայում, քանի որ մայրա-
կան խոհը և ապրումը այս երկու հզորների պոեզիաներում աստ-
վածաշնչյան իմաստնության ու փիլիսոփայության, մայր հողի 
խորհրդանիշի ու կատարելության գաղտնիքի հայտնաբերումներ 
են: «Մայրս թաղվեցավ հայ հողի մեջ, հողն ալ քիչ մը անուշցավ»,– 
գրում է Մուշեղ Իշխանը՝ ամփոփելով եկեղեցու զանգակի ու 
խունկի կախարդանքով արբած մանկության հիշատակները, մտա-
ծումներն ու զգացումները, ասդինից անդին ձգվող հոգու տագնա-
պը: Մանկության այսօրինակ տպավորություններն ու հուշերը 
ապրում են Մուշեղ Իշխանի քերթվածներում՝ դառնալով երգ ու 
սեր, բանաստեղծությամբ վերածնվող գեղանկարներ: Մայրական 
սերն ու կարոտն անթեղված են Իշխան-բանաստեղծի հոգում: Ու 
որպեսզի հայրենի հողը դառնա ավելի իմաստուն ու խոհական, 
որպեսզի հայրենի հողի համար պայքարեն, ուրեմն այն պետք է 
ամփոփի մոր նշխարները: Սույնը գաղափար է, որ հայտնագործու-
թյուն լինելուց զատ, Իշխան-բանաստեղծի հավատամքն է, քանի 
որ որդիական նրա կարոտը երկատված ճակատագրի նախա-
պատմությունն ունի: Երազները, իղձերը, մայրական սերը սովո-
րական պարզունակ շրջանակներ չեն Իշխանի բանաստեղծու-
թյուններում, ինչպես հաճախ հանդիպում ենք այլոց մոտ, այլ՝ հու-
զումների, զգացումների ու անսպառ սիրո աղբյուր: Ավելին, 
Իշխանն այդ զգացումներն ու ապրումները միավորում ու հաղոր-
դում է տիեզերք՝ դառնալով նրա անբաժանելի մասնիկը: Մոր հան-
դեպ անօրինակ սերը Իշխանի հոգում է ու հաճախ հասնում է երկ-
յուղած պաշտամունքի՝ դառնալով որդիական արբեցում: Նրա հա-
մար մայրը «անսպառ գանձարան» ու «մշտազանգ ավետիս» է, ով 
արթնացնում է կյանքը «կենսառույգ դարերում»՝ 
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Բայց դուն մեր տունն ես ամբողջ, մեր անցյալին չափ անհուն, 
Դուն անսպառ գանձարան և մշտազանգ ավետիս, 
Դուն անծանոթ լուսաղբյուր մեր կենսառույգ դարերուն, 
Որուն հատնում հորդաբուխ՝ եղավ աճումը կյանքիս4:  

«Հայ մամիկին աղոթքը», «Իմ տուն, իմ մայր», «Մամիկը», 
«Մայրիկիս» և այլ քերթվածներում մայրական սերը նա միահյու-
սում է Հայաստանի պատկերին՝ կերտելով նրա «անուշնալու, 
սրբանալու, ավելի հայանալու» զարմանալի պոետական վիպաս-
քը: Դրանցում հայրենիքի պատկեր-խորհրդանշանը Մուշեղ 
Իշխանը դարձնում է իր պոետական ճանապարհի գլխավոր բա-
ղադրիչը, ու երբ մոր «խնկաբույր հոգին» խառնվում է պապերի 
«լուսապսակ սուրբ հողին», հողը «քիչ մʾավելի» է սրբանում: 

ՏուներՏուներՏուներՏուներգգգգությունըությունըությունըությունը:::: Մուշեղ Իշխանը չունի Սիամանթոյի երևա-
կայությունն ու ողբերգականորեն հերոսական թանձրացումները, 
Վարուժանի պատկերավորման թափը, Թեքեյանի խոհափիլիսո-
փայական տարերքը, սակայն նա հայ գրականություն է բերում ան-
վերջ անմար ու կրակոտ իր երազների անշփոթելի տուներգու-
թյունը՝ ստեղծելով ուրույն մի աշխարհ, որն իշխանական է: 
Մուշեղ Իշխանի «Տուներու երգը» (1936), «Կեանք ու երազ» (1949), 
«Ոսկի աշուն» (1963), «Տառապանք» (1968) ժողովածուները, «Հա-
յաստան» (1946) պոեմը 20-րդ դարի հայ բանաստեղծության տի-
րույթում ապահովում են իրենց անշփոթելի և հաստատուն տեղը: 
Իշխանը չի ընդունում տարածականորեն մեծ այն երևույթները, 
որոնցից լռում-մարում-կորչում են սեր ու կարոտ, հավատ ու ոգի: 
Կյանքի հակադրություններն ու ներքին ճնշող զգացողությունները 
խորացնում են քերթվածների դրամատիզմը, իսկ ոչ նյութական, 
հոգևոր ձգտումների անկասելի հորձանքը լույս է ճառագում: 
Օջախ, տուն, կեցության հիմք – ահա Մուշեղ Իշխանի դավա-
նանքը: Ոչ մեկը «տուները» չի երգել այնպես, ինչպես նա: Բախտի 
ցավոտ ճանապարհներին կյանքի հանգրվանը որոնող նրա քնա-
րական կերպարի հոգում անթեղված է հային ծանոթ ու հարազատ 
կենտրոնաձիգ մի զգացում՝ կարոտը, որը հայ գրականության 
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ամենատարածված թեմաներից է և որը Մուշեղ Իշխանի պոեզիա-
յում ստացել է բոլորովին նոր, անկրկնելի որակներ: Հայոց լեզուն, 
Մասիսը, Հայ Տունը (տե՛ս «Նոր շինվող տունը», «Տան մը երազը», 
«Տուներ տարագիր», «Տան սեր», «Տուն մը», «Տանս կանչը», 
«Հովիտին տնակը», «Վաղվան տունը», «Ես Մասիսը չտեսա») քերթ-
վածները վերածվել են հայրենաստեղծ ուրույն խորհրդանիշ-պատ-
կերների: Մասիսը՝ իբրև կեցության հիմնաղբյուր, Իշխանի համար 
մնում է որպես անհաս բարձունք՝  

 Ես շառավիղ հայկազյանց, հայու ժպիտ, հայու լաց, 
 Մասյաց որդի հարազատ՝ ես Մասիսը չտեսա. 
 Իր կարոտով տոչորուն և իր կոչով արբեցած՝ 
 Ես Մասիսը չտեսա…5:  

Ընդհանրապես «տուն» ըմբռնումը Իշխանի պոեզիայում իմաս-
տավորվում է խոհափիլիսոփայական, խորհրդանշական պատ-
կերներով: Այն հատուկ շեշտադրումներ ունի: Նրա բանաստեղծա-
կան շարքերում տեսանելի է աշխարհի հոգսն առած, Մասիսը 
չտեսած ու կարոտած աշխարհասփյուռ հայը: Մուշեղ Իշխանը 
Մասիսը չտեսավ իր կեցության սփյուռքյան պայմանականություն-
ների և կուսակցական պատկանելության պարտադրանքով. իրո-
ղություն, որ բնութագրական է ոչ միայն բանաստեղծի, այլև 
տասնյակ ու տասնյակ հազարների համար: Ուրեմն՝ նրա քերթ-
ված(ներ)ը մեծ հավաքականությունների հոգեկան ու հոգևոր տագ-
նապներն են: Նրա տողերում ահեղ ընդվզում ու խորին բողոք չկա, 
փոխարենը մարդկային մեծ ողբերգության ազդեցիկ ուժն է, որ 
վերածվում է ողբերգականորեն անանց մի պատմության՝ ասված 
«մեկ բերանից», բայց «եղեռնազարկ մի ամբողջ ազգի» անունից: Ու 
երբ բանաստեղծը հուսահատվում է իրականությունից, վերադառ-
նում է դեպի լույսերով ողողված մանկության անանց հուշերը, 
գույների սիրահար նրա հոգին մինչև վերջին ակնթարթը կապված 
է մնում կյանքին՝ դարձյալ ու միշտ փրկություն ու մխիթարանք 
որոնելով հայրենական տան, հայրական ու մայրական սերերում, 
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որոնց արթնացումն է Մուշեղ Իշխանի երգածը՝ մանկության ջերմ 
օրերի երազը, որոնումը, կարոտն ու սպասումը՝  

 Օրո՜ր, տղա՛ս, օրոր ըսեմ, քնանաս, 
 Համբույրիս տակ փակես աչքերդ ու բանաս, 
 Քունդ ոսկի երազներով քաղցրանա, 
 Կյանքդ ամբողջ շքեղ երազ մը դառնա6: 

Մոր և տան խորհրդանիշերը Իշխանի քերթվածներում փոխ-
ներձուլված են՝ իբրև հավերժական գոյություններ: Դրանցում հայ 
տունը կենդանի է, առողջ՝ որպես կյանքն իր մեջ կրող յուրօրինակ 
բանաձև: Դժվար է նշել մեկ այլ հեղինակի, որ այսքան խորը իմաս-
տավորած լինի «տան» գաղափարը ու երգը մերձեցրած լինի 
մեղեդու7:  

Մեսրոպյան ոսկեղենիկ լեզվին նվիրված նրա բանաստեղծու-
թյունները հեռու են պաթոսից, բարձրագոչ հայրենասիրական եր-
դումներից ու հավաստումներից: Նրա գործերում խոհականության 
տարերքը ներձույլ է հայրենասիրության հավասարակշիռ զգացու-
մին, և սիրտն ու միտքը համաչափ են բաբախում:  

 Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհիս չորս ծագերուն, 
 Որ կը մտնե ամեն հայ իբրև տանտեր հարազատ, 
 Կստանա սեր ու սնունդ, սրտի հպարտ ցնծություն, 
 Եվ բորյանեն ու բուժեն հոն կը մնա միշտ ազատ8:::: 

«Հայ լեզուն տունն է հայուն» արտահայտությունը կարող է 
բնաբան դառնալ Իշխանի ստեղծագործությանը, գրական ողջ ճա-
նապարհին, քանզի հստակեցնում է բանաստեղծի գեղագիտական 
ընկալումները: Իշխանը ստեղծում է անանձնական իր աշխարհը, 
որը թե՛ տեսլային է, թե՛ իրական ու շոշափելի: Այդպիսին է կորց-
րած տան մորմոքով ապրող Իշխանի քնարական կերպարը` հայ 
գաղթականը, որ կյանքից երազ ու երազից կյանք անվերջ որոնում-
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ներում չի գտնում անհրաժեշտ սահմանագիծը՝ «կյանքն իր երազ 
մը եղավ, ինչպես երազն`իրեն կյանք»9:  

Իշխանը բացահայտում է մարդկային հոգին փոթորկող հույ-
զերը, հասնում կյանքի ու մահվան, բնության ու հայրենիքի, իրա-
կանի ու տեսիլքի գաղափարներին՝ առանց ավելորդ հռետորաբա-
նության: Նրա քերթվածներում տիրապետողը սիրո, նվիրումի, 
մարդկային կյանքի ու մահվան փիլիսոփայական ընկալումներն 
են՝ լեզվի, կորուսյալ հայրենիքի, պատմական կոթողների միաս-
նական շղթայում, որոնք միավորվում են անցյալի տառապանքին, 
դառնում արվեստ ու իրացվում իբրև հուշ և ոգեկոչում:  

Հայի ողբերգական ճակատագիրը, սփյուռքի հայության գոյա-
վիճակը, հայապահպանության հարցերը տարակերպ արձագանք-
ներ են գտել նրա բանաստեղծություններում: Հայրենի հողից 
կտրված հայ տարագիր կյանքը Իշխանի բանաստեղծության գլխա-
վոր թեմաներից է: Այս համատեքստում ուշագրավ է նրա «Ալևոր 
պանդուխտ» քերթվածը, որը ոչ միայն բանաստեղծական հարցա-
դրումների ու զգայությունների տիրույթում է, այլև՝ դիպաշարի:  

ՍիրերգությունըՍիրերգությունըՍիրերգությունըՍիրերգությունը: Սիրո երգերում Իշխանը որքան էլ զգայա-
պաշտ է, այնուամենայնիվ, արտաքին գեղեցկությունը, կնոջական 
հմայքները կարևոր տեղ չեն գրավում նրա բանաստեղծություննե-
րում, ու տիրապետողը սիրո աննյութեղեն հիշատակն է, ոգեղենա-
ցած ապրումը: Խոհն ու հույզը, միտքն ու զգացումը զուգահեռ են 
կամ ներձուլված են նրա բանաստեղծություններում: Դրանք շոշա-
փելի չեն ու տեսանելի չեն դարձնում հեղինակի սիրտը, հոգին ու 
միտքը զբաղեցնող օբյեկտը: Սերը, սիրո օբյեկտը՝ իբրև աստվածա-
յին սուրբ լույսի մի ցոլք, Իշխանի պոեզիայում աննյութեղեն է ու 
անշոշափելի, իրական չէ: Այս է պատճառը, որ տիեզերական ներ-
շնչումների անօրինակ թռիչքը չենք գտնում նրա սիրային տողե-
րում, այլ՝ քողարկված հոգեկան պահեր, որոնք թեև խորունկ ապ-
րումներ են, սակայն բուռն չեն և ընթերցողին չեն ներառում զգաց-
մունքների ոլորտ: Իշխանը ապրում է առավելապես անցյալի 
սիրով, հուշերով ու անցյալի ջերմությամբ՝ 
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 Վերջին տեսիլք, վերջին լույս, 
 Գիշերին մեջ վերահաս, 
 Ես քեզ ինչպե՞ս պահպանեմ: 
 Վերջին արցունք ու ժպիտ, 
 Վրեջին համբույր մեկնումի, 
 Ինչպե՞ս, ինչպե՞ս քեզ քաղեմ…10: 

Իշխանի խառնվածքին հատուկ են ոչ թե ինքնամփոփ ու 
ներանձնական վիճակները, այլ կյանքի ու երևույթների բանաս-
տեղծականացումը՝ ես-ի խորքային բացահայտումներով, երբ ան-
կեղծությունն ավելի է սրվում, իսկ ստեղծագործությունը ձեռք է 
բերում մենախոսական-խոստովանանքային ձև ու կառուցվածք, 
թեպետ՝ նյութի անմիօրինակությունը նրա պոեզիայում ստեղծում 
է պատկերների անմիալար հաջորդականություն: Այս ու նման 
ապրումների ու պահերի նկարագրության մեջ է Մուշեղ Իշխանի 
կենսականության խորհուրդը:  

Ոճի ու կառուցվածքի պարզության մեջ խորհուրդներ պահելու 
արվեստը թելադրվում է Իշխանի բանաստեղծությունների խորու-
թյամբ: Նրա քերթվածները հարուստ են խորհրդանշական պատ-
կերներով, գույներով ու գյուտերով: Տիրական է նրա՝ մարդկային 
հոգու ներքին գանձերը տեսանելի դարձնելու շնորհը, թեպետ 
երբեմն խոսքի տարածականության, հակիրճության ու խտության 
(խմբագրման) հարցեր ուներ լուծելու: Իշխանի քերթվածները մար-
դու ներքին տագնապները բացահայտելու և վերլուծելու հրաշալի 
միջոցներ են: Ուստի նրա՝ որպես գրողի հավատամքը նաև սեփա-
կան ինքնության, պատմության ու հավերժական գոյության գի-
տակցությունն է:  

 
        

                                                                 
10 Իշխան Մուշեղ,    Երկեր, Երևան, «Նաիրի», 1990, էջ 255: 
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Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»Символы «мать», «дом», «любовь»    
в поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишханав поэзии Мушега Ишхана    

    
АмбарцумянАмбарцумянАмбарцумянАмбарцумян    НаираНаираНаираНаира    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова: эстетика, стихотворение, философия смерти, 
видение, реальность, поэт, сборник, литература армянской диаспора 

Своими инновациями в области создания образов, чувств и языка в 
литературе армянской диаспоры особое место занимает Мушег Ишхан. 
Мушег Ишхан – певец национально-освободительной борьбы, восстания, 
славы, будущего и грез. Почти во всех его стихотворных произведениях 
обобщаются страдания армянского народа, прошедшего все мытарства 
погромов и мученичества. 

В душе Ишхана-поэта бережно хранится также тоска по матери. Чтобы 
родная земля стала более мудрой и осмысленной, чтобы народ сражался за 
родную землю, она должна сосредоточить в себе все материнские 
реликвии. Эта идея, помимо того, что является сама по себе открытием, 
вместе с тем становится символом веры для Ишхана-поэта, так как его 
сыновья тоска имеет предысторию в его раздвоенной судьбе. 

В поэтических циклах Ишхана проступает также образ рассеянного по 
всему свету армянина, взвалившего мировое бремя на свои плечи, не 
видевшего Арарат и тоскующего о нем, который находится в поисках 
собственного дома. «Я не увидел Масис», – пишет автор, но в его строках 
нет грозного негодования и глубокого протеста, вместо этого ощущается 
влиятельная сила величайшей человеческой трагедии, которая становится 
непреходящей трагической историей, рассказанной «из одних уст», но от 
имени «целого народа, сотрясенного резней». 

В любовной лирике Ишхана, несмотря на всю чувственность, внешняя 
красота, женское обаяние не занимают важного места. В этом контексте в 
поэзии Мушега Ишхана заслуживают внимание символы «мать», «дом», 
«любовь», которые и были рассмотрены в данной статье. 
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The Symbols of The Symbols of The Symbols of The Symbols of ““““MotherMotherMotherMother””””, , , , ““““HoHoHoHommmmeeee””””    and and and and ““““LoveLoveLoveLove””””    
in the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhanin the Poetry of Mushegh Ishkhan    

 
HambardzumyanHambardzumyanHambardzumyanHambardzumyan    NairaNairaNairaNaira    

SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: aesthetics, poetry, philosophy of death, vision, reality, poet, 
collection, literature of the Armenian diaspora 

Mushegh Ishkhan holds a special place in the literature of the Armenian 
diaspora for his innovations in the creation of images, feelings and language. 
Mushegh Ishkhan is a singer of the national liberation struggle, uprising, glory, 
future and dreams. Almost all of his poems are concerned with the sufferings of 
the Armenian people, who went through all the ordeals of pogroms and 
martyrdom. 

Ishkhan the poet also cherishes longing for his mother. For the homeland 
to become wiser and more meaningful, for the people to fight for their 
homeland, it must comprise all the maternal relics in itself. This idea, apart 
from being a discovery, is also a symbol of faith for Ishkhan the poet, since his 
son’s longing has a background in his bifurcated fate. 

Ishkhan’s poetic cycles also reveal the image of an Armenian scattered all 
over the world, who has taken the world’s burden on his shoulders, who has 
not seen Ararat and is yearning for it, who is in search of his own home. “I did 
not see Masis,” the author writes, but in his lines there is no formidable 
indignation and deep protest, instead, the powerful force of the greatest human 
tragedy is felt, which becomes an enduring tragic story told “from one mouth,” 
but on behalf of “an entire nation shaken by the massacre.”  

In Ishkhan’s love lyrics, despite all the sensuality, external beauty and 
female charm do not occupy an important place. In this context, in the poetry 
of Mushegh Ishkhan, the symbols of “mother”, “home” and “love” deserve 
attention, which are considered in this article. 
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Թումանյանական քառյակի Թումանյանական քառյակի Թումանյանական քառյակի Թումանյանական քառյակի տաղաչափական տաղաչափական տաղաչափական տաղաչափական 
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    

ՍարոյանՍարոյանՍարոյանՍարոյան    ՆռանեՆռանեՆռանեՆռանե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    հանգ, ներքին հանգ, արական հանգ, 
թեմատիկա, բանաստեղծական կայուն ձև, վանկ 

Գաղտնիք չէ, որ որքան իմաստնանում է մարդը, այնքան 
փորձում է քիչ խոսքերով շատ բան ասել։ Նույնն է նաև բանաս-
տեղծների դեպքում։ Նմանատիպ կարծիք ունի նաև Հովհաննես 
Թումանյանը. «Գրողը հիսուն տարեկանից հետո նոր պիտի գրող 
դառնա. երբ որ հասունանում է, լցվում՝ էն ժամանակ պիտի նստի 
ու ստեղծագործի»1։ Բանաստեղծները, տիրապետելով թեմատիկա-
յի, ռիթմի, բառընտրության արվեստին, դիմում են բանաստեղծա-
կան առավել կարճ ձևերի օգնությանը՝ արտահայտելու համար 
հիմնականում փիլիսոփայական թեմաներ։ Պատահական չէ, որ 
բանաստեղծական կարճ ձևը, եթե նույնիսկ արծարծում է սիրային, 
հայրենասիրական կամ բնապատկերային թեմաներ, ապա 
դարձյալ ուղղված է դեպի փիլիսոփայությունը։ Սա ճիշտ է գրեթե 
բոլոր կարճ բանաստեղծությունների դեպքում։ Կարճ ձևերը ըն-
թերցողի կամ ունկնդրի զգացմունքների վրա չեն կարող ունենալ 
մեծ ազդեցություն, որովհետև արտասանելու ժամանակը խիստ 
սահմանափակ է։ Իսկ փոքր ժամանակահատվածում հուզական 
վիճակը լարման բարձր մակարդակի հասցնելը դժվար է։ Այլ է 
պատկերը, երբ արծարծվող թեման միաձուլված է փիլիսոփայու-
թյան հետ և շեշտը հենց փիլիսոփայության վրա է դրված։ Այս դեպ-
քում բանաստեղծական կարճ ձևերը նույնացվում են թևավոր խոս-
քերի, ասացվածքների հետ։ Մաթեմատիկորեն ասած՝ բանաստեղ-
ծական կարճ ձևը իրենից ներկայացնում է թեորեմ, որը բաղկացած 
լինելով քիչ թվով տողերից ու նախադասություններից, ենթադրում 
է երկար ապացույց. «...վերլուծություններ անելու ավելի շատ բան 
քառյակներն են տալիս՝ քան որևէ մեծ գործ»2։ Այսինքն՝ այսպիսի 

                                                                 
1 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 81։ 
2 Նույն տեղում՝ էջ 231։ 
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բանաստեղծությունը արտասանվում է կարճ ժամանակում, բայց 
դրան հետևող քննարկումը տևում է էականորեն երկար։ 

Կարճ բանաստեղծությունների տարատեսակ ձևեր գոյություն 
ունեն՝ քառյակ (ռուբայի), բեյթ, դիստիքոս, հոքու, թանկա, ծիեջու3 
և այլն։ Հայկական պոեզիայում ամենաշատ հանդիպողը քառյակն 
է։ Այն հետաքրքրել է մի շարք հայ բանաստեղծների, ինչպիսիք են 
Չարենցը, Իսահակյանը, Թումանյանը և այլք։  

Առաջին էական առանձնահատկությունը, որ աչքի է զարնում 
Թումանյանի քառյակներին նայելիս, տողերի երկարությունն է։ Այս 
առումով Թումանյանի քառյակները կարելի է բաժանել երկու մեծ 
խմբի՝ կարճ տողերով քառյակներ (առաջին խումբ) և երկար 
տողերով քառյակներ (երկրորդ խումբ)4։ 

Առաջին խմբի քառյակներից մի քանիսը ունեն յուրահատուկ 
սկիզբ։ Այս քառյակների առաջին տողերը կազմված են մեկ կամ 
երկու բառ ունեցող նախադասություններից («Ա՛նց կացան...», 
«Վերջացա՜վ...», «Ո՞ւր կորան...», «Ե՛տ չեկավ...», «Ե՛տ եկե՜ք...», 
«...Կյանքն ահա.–»)։ Դրանցից առաջին երկուսը գրվել են 1890 թ., 
երեքը՝ 1916 թ. իսկ վերջինը՝ 1918 թ.։ Միևնույն ոճով գրված քառ-
յակներում թեմանտիկ նմանություն ևս կա։ Հետաքրքրական է, որ 
հեղինակը ոչ թե փորձում է զգուշացնել, որ կյանքն անցողիկ է, այլ, 
որ այն արդեն անցել է. 

 Վերջացա՜վ... 
 Կյանքըս մաշվեց, վերջացա՜վ. 
 Ինչ հույս արի՝ փուչ ելավ, 
 Ինչ խնդություն՝ վերջը ցա՜վ։ 

Ոչ մի հույս չի արդարացել։ Ստացվում է, որ բոլոր երազանք-
ները իրականություն այդպես էլ չդարձան։ Բանաստեղծն արդեն 
գիտի, որ ոչ մի հույս չի արդարանում։ 1916 թվականին գրած քառ-
յակներում շեշտը դրվում է ոչ թե անցած կյանքի, այլ այն մարդ-
կանց վրա, ովքեր կյանքի հետ անցան. 

                                                                 
3 Չինական բանաստեղծական տեսակ, որը բաղկացած է չորս տողից։ 
4 Ռ. Իշխանյան, Թումանյանի քառյակների լեզվական և տաղաչափական 

առանձնահատկությունները, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1976, Էջ 119։ 
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 Ո՞ւր կորան... 
 Մոտիկներս ո՞ւր կորան, 
 Ինչքան լացի, ձեն ածի՝ 
 Ձեն չտվին, լո՛ւռ կորան։ 

Եվ ի վերջո, հեղինակն ուզում է այն ժամանակների վերադար-
ձը («Ե՛տ եկե՛ք...»), երբ դեռ հավատում էր հույսին, չնայած ներկա-
յում գիտի, որ ոչ մի հույս չի կարող արդարանալ։ 

Վերոնշյալ քառյակները, բացի «Վերջացա՜վ...» քառյակից, 
ունեն a-a-b-a հանգավորում։ Սրանք և՛ թեմատիկ, և՛ տաղաչափա-
կան առումով սերտորեն իրար կապված ստեղծագործություններ 
են, և եթե հաջորդաբար կարդանք, տպավորություն կստեղծվի, որ 
մեկ ամբողջական բանաստեղծություն ենք ընթերցում. «Դրա 
պատճառը այլ հանգամանքների հետ գուցե և այն է, որ բոլոր քառ-
յակները (երկուսի բացառությամբ) Թումանյանը գրել է ոչ թե իր 
ամբողջ ստեղծագործական կյանքի ընթացքում, այլ կյանքի վերջին 
վեց տարիներին՝ 1916-ից մինչև 1922թթ. ...»5։ Երկրորդ նմանու-
թյունն այն է, որ a հանգ ունեցող համարյա բոլոր տողերը վերջա-
նում են բայով։ Բացառություն է «Վերջացա՜վ...» քառյակը, որտեղ 
բանաստեղծը առաջին և չորրորդ տողերը իրար կապել է բարդ 
հանգի6 օգնությամբ (վերջացավ, վերջը ցավ)։ Իսկ «...Կյանքն ահա.-
» քառյակում a հանգի ստեղծմանը ընդհանրապես բայեր չեն 
մասնակցում (ահա, մահ, ահ)։ 

«Ա՛նց կացա՜ն...», «Ե՛տ չեկավ...» և «Ե՛տ եկե՜ք...» քառյակները 
ունեն նաև ներքին հանգ, որը գտնվում է երկրորդ և չորրորդ 
տողերում՝ հատածին նախորդող վանկում. 

 Ա՛նց կացա՜ն... 
 Օրերս թըռան, ա՛նց կացան. 
 Ախ ու վախով, դարդերով 
 Սիրտըս կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն։ 

                                                                 
5 Նույն տեղում՝ Էջ 113։ 
6 Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, Երևան, 1980, 

Էջ 175։ 
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Երկրորդ և չորրորդ տողերում ներքին հանգ ունենալը տրա-
մաբանական է, քանի որ երկու տողն էլ ընդհանուր առմամբ լրիվ 
նույն իմաստն ունեն («Օրերս թըռան, ա՛նց կացա՜ն...Սիրտըս 
կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն», «Գընա՜ց, գընա՜ց, ետ չեկավ...Գերի մընաց, 
ե՜տ չեկավ», «Գարնան վարար գետ եկե՛ք...Դարձե՜ք, իրար հետ 
եկե՜ք», «Մոտիկներս ո՞ւր կորան...Ձեն չտվին, լուռ կորան»)։ Տողե-
րում նույնն է նաև վանկերի քանակը. առաջին տողը ունի երեք, 
իսկ մնացած տողերը՝ յոթ վանկ (4+3)։  

Առաջին խմբի մնացած քառյակները վերոնշյալ քառյակներից 
տարբերվում են նրանով, որ բոլոր տողերն են կազմված յոթ 
վանկից։ Այս քառյակները գրվել են 1916-1922թթ.։ Թեմատիկ առու-
մով սրանք նման են վերոնշյալ քառյակներին։ Սակայն պետք է 
նկատել, որ թեման ընդլայնվում է։ Կյանքը առաջ է գնում, բայց 
հեռվում ինչ-որ տեղ դեռ նույնությամբ պահպանվում են այն 
երևույթները, որոնց հեղինակը հրաժեշտ է տվել՝ կամա, թե 
ակամա. 

 Հիմի բացե՜լ են հանդես 
 Երգիչները իմ անտես. 
 Ջա՜ն, հայրենի՛ ծղրիդներ, 
 Ո՞վ է լսում հիմի ձեզ։ 

Այս քառյակը ինքնին կարող է համարվել բանալի՝ հասկանա-
լու համար մյուս քառյակները։ Իմաստը, իհարկե, կյանքի պարբե-
րական լինելու մեջ է։ Ամեն բան կրկնվում է որոշակի պարբերու-
թյամբ։ Առավել կարևոր է այն փաստը, որ բոլոր երևույթները, թեև 
կրկնվել են անթիվ անգամներ, բայց նույնքան հետաքրքիր են մնա-
ցել, որքան առաջին անգամ։ Պատճառն այն է, որ ամեն ծնվող 
կյանքի համար տվյալ երևույթը նորություն է։ Նույնպիսի թեմա-
տիկա ունեն նաև «Հին աշխարհքը ամեն օր» (a-a-b-a) և «Հե՜յ 
ճամփաներ, ճամփաներ» (a-a-b-a) քառյակները։ Սրանք, բացի թե-
մատիկ նմանությունից, ունեն նաև տաղաչափական նմանություն-
ներ։ Նախ, բոլորը ունեն a-a-b-a հանգավորում, և տողերը կազմված 
են յոթ վանկից։ Հետաքրքրական է, որ առաջին խմբի քառյակերի 
99 %-ը ունի a-a-b-a հանգավորում։ Սակայն, բացառություններ, 
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իհարկե, ևս կան։ Այսպես՝ «Ծով է իմ վիշտն, անափ ու խոր...» 
քառյակն ունի a-a-b-b, իսկ «Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել...» և 
«Վերջացա՜վ...» քառյակները՝ a-a-a-a հանգավորում։ Հետաքրքիր 
պատահականությամբ երկու քառյակն էլ թեմատիկ առումով ևս 
իրար կողքի կարելի է դնել։ Երկուսն էլ բանաստեղծի մեծ 
մարդասիրությունն են հաստատում։ Թումանյանի համար կարևոր 
է ոչ միայն մարդասիրությունը, այլ նաև երկխոսությունը անհատի 
և ժողովրդի միջև. «Ժողովրդին խոսք ասողը խոշոր պիտի լինի...»7։  

Այս խմբում հանդիպում են որոշ քառյակներ որոնք առաջին, 
երկրորդ և չորրորդ տողերում ունեն ներքին հանգեր, իսկ տողերի 
վերջում հանգաստեղծիչ գործը իրենց ուսերին վերցնում են մի 
քանի բառ.  

 Ինչքա՜ն ցավ եմցավ եմցավ եմցավ եմ (4)/ տեսել եստեսել եստեսել եստեսել ես, (3) 
 Նենգ ու դավ եմդավ եմդավ եմդավ եմ (4)/ տեսել եստեսել եստեսել եստեսել ես, (3) 
 Տարել, ներել (4)/ ու սիրել,– (3) 
 Վատը լավ եմլավ եմլավ եմլավ եմ (4)/ տեսել եստեսել եստեսել եստեսել ես։ (3) 

Ընդ որում, այս քառյակներում երկրորդ և չորրորդ տողերի 
իմաստները էականորեն տարբերվում են իրարից: Կարևոր է նաև 
այն, որ ներքին հանգը տողերի չորրորդ վանկում է՝ հատածից 
անմիջապես առաջ։ 

Առաջին խմբի քառյակները, ինչպես տեսանք, ունեն տաղաչա-
փական և թեմատիկ բազմաթիվ նմանություններ։ Տաղաչափական 
այն առանձնահատկությունները, որ հայտնաբերեցինք առաջին 
խմբի քառյակներն ուսումնասիրելիս, դրսևորված են նաև երկրորդ 
խմբում։ Բայց ահա այս երկու տեսակի քառյակները իրարից բա-
ժանողը հենց թեմատիկան է։ Առաջին խմբի բանաստեղծություն-
ներում իշխում են անձնական զգացմունքները, որոնք հատուկ են 
յուրաքանչյուր անհատի։ Դրանք են՝ մարդասիրություն, կյանքի 
շրջապտույտ, կարոտ։ Երկրորդ խմբում անդրադարձ է կատար-
վում նաև մարդու անկատարելությանը, ագրեսիվությանը, արատ-
ներին, բացասական գծերին. 

                                                                 
7 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 176։ 
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 Բերանն արնոտ մարդակերը էն անբան 
 Հազար դարում հազիվ դառավ Մարդասպան. 
 Ձեռքերն արնոտ գնում է նա դեռ կամկար, 
 Ու հեռու է մինչև Մարդը իր ճամփան։  

Հետաքրքրական է նաև այս քառյակների ստեղծման ժամանա-
կաշրջանի ընտրությունը. «...վերջին քառյակները գրել եմ միշտ 
ձմեռը՝ նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին, ինչպես երևում է, դա 
ավելի հարմար ժամանակն է. վառարանիս կրա՞կն է տրամա-
դրում, թե՞ դրսի ցուրտը, որ փակվում եմ սենյակումս։ Գրածներիս 
էլ մեծ մասը անկողնումն եմ գրել և գլխավորապես հիվանդ 
ժամանակ»8։ 

Երկրորդ խմբում տեղ գտած որոշ քառյակներ տողերում ունեն 
տասնմեկ վանկ («Բերանն արնոտ մարդակերը էն անբան...», 
«Ամեն մի սիրտ ցավով լցվեց մեր դարում...», «Աղբյուրները հնչում 
են ու անց կենում...», «Էնքան շատ են ցավերն ավերն իմ սրտում...», 
«– Էս է, որ կա...Ճիշտ ես ասում. թասըդ բե՛ր...»)։ Այս քառյակները 
հանգավորման տեսանկյունից տարբեր չեն։ Առկա է a-a-b-a հան-
գավորում։ Քառյակների գերակշիռ մասը՝ ավելի քան քսան քառ-
յակ, տողերում ունի տասնհինգ վանկ։ Ավելանում է նաև Աստծո 
կերպարը, որը իսպառ բացակայում էր առաջին խմբի քառյակ-
ներում։ Եթե նախորդներում խոսվում էր կյանքի կրկնվող լինելու 
մասին, ապա արդեն դա երկրորդ պլան է մղված։ Ի վերջո կյանքը 
ոչ մեկին էլ չի մնում և այն ուղղակի պետք է վայելել. 

...Կյանքըս թեթև տանուլ տըված գըրազ եղավ, անցկացավ... 

...Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվան էս ճամփեդ... 

...Ե՞րբ տի ապրես ու վայելես էս աշխարհքը շեն ու լի՛... 

Բանաստեղծը շատ է խորհել կյանքի մասին և բարձրացել է 
մարդկային հարթությունից (…Վար մնացած մարդու համար ար-
դեն խորթ է իմ հոգին...)։ Հասարակ մարդն արդեն ի զորու չէ նրան 
հասկանալ։ Բանաստեղծը գտնում է միայնությունը թոթափելու 
բանալին։ Նա զրուցակից է ընտրում Աստծուն։  

                                                                 
8 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 225։ 
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Ես շընչում եմ միշտ կենդանի աստծու շունչը ամենուր. 
Ես լըսում եմ նըրա անլուռ կանչն ու հունչը ամենուր... 

Թումանյանը պոետի ուսումնասիրող աչքը համեմատում է 
Աստծո աչքի հետ.  

...Բանաստեղծին թողեց մենակ, մե՜ն ու մենակ իրեն պես, 
Որ իրեն պես մըտիկ անի ամեն մեկին ու կյանքին։ 

Այս խմբի քառյակները հարուստ են հանգավորման տարբեր 
եղանակներով։ Գերիշխում են a-a-b-a և a-a-b-b հանգավորումները։ 
Յուրահատուկ հանգավորում ունի «Խայամն ասավ իր սիրուհուն» 
քառյակը. 

Խայամն ասավ իր սիրուհուն.- «Ոտըդ ըզգույշ դիր հողին, 
Ո՞վ իմանա ո՛ր սիրունի բիբն ես կոխում դու հիմի...» 
Հե՜յ, ջա՜ն, մենք էլ ըզգույշ անցնենք, ո՜վ իմանա, թե հիմի 
Էն սիրուհու բի՞բն ենք կոխում, թե հուր լեզուն Խայամի։ 

Քառյակը ունի a-b-b-b հանգավորում։ Սակայն ուշադիր լինենք 
հանգավորմանը մասնակցող տողերի վերջին բառերին՝ հողին, 
հիմի, հիմի, Խայամի։ Եվ որպես օրինակ նայենք a-a-b-a հանգավո-
րում ունեցող քառյակները («Առատ, անհատ աստծու նըման...»՝ ես, 
ես, անհաշիվ, ես, «Արյունալի աղետներով, աղմուկներով»՝ ահար-
կու, ոսկու, խուռներամ, հոգու, «Տիեզերքում աստվածային...»՝ 
հոգին, հոգին, հեռավոր, հոգին)։ Երկու տեսակի քառյակներում էլ 
տողերից երեքը ունեն նույն հանգը։ Բայց a-a-b-a հանգավորում 
ունեցող քառյակներին նայելիս պարզ երևում է, որ b հանգը լրիվ 
տարբերվում է a հանգից։ Պատճառը վերջին վանկի ձայնավորի 
հետ է կապված։ Վերադառնալով քառյակին կտեսնենք, որ թեև այն 
ունի a-b-b-b հանգավորում, սակայն բոլոր տողերի վերջին վանկը 
ունի «ի» ձայնավոր, որն էլ հնարավորություն է տալիս մտածելու, 
որ այս քառյակի առաջին տողը ունի մոտավոր հանգ9 և հանգավո-
րումը էականորեն չի տարբերվում a-a-a-a հանգավորումից։ 
Այսինքն՝ կարելի է այն դասել a-a-a-a հանգավորում ունեցող քառ-

                                                                 
9 Էդ. Ջրբաշյան, Հ. Մախչանյան, Գրականագիտական բառարան, Երևան, 1980, 

էջ 175։ 
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յակների շարքը։ a-a-a-a հանգավորում ունի նաև «Հազար տարով, 
հազար դարով» քառյակը։ Սրա առաձնահատկությունն այն է, որ 
ներքին հանգերի և առաջին, երկրորդ, չորրորդ տողերի վերջում 
կրկնվող բառերի տեսանկյունից ունի a-a-b-a հանգավորում ունե-
ցող քառյակներին բնորոշ հատկություններ։ Նայենք քառյակը 
ամբողջությամբ. 

Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որ. 
Ես եղել եմ, կա՜մ, կըլինեմ հար ու հավետ, ի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որ, 
Հազար էսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավորանցավորանցավորանցավոր, 
Ես միշտ հոգի, տիեզերքի մեծ հոգու հետ, ի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որի՜նչ կա որ։ 

Քառյակը ունի 4+4+4+3 տողեր, որտեղ ներքին հանգը առկա է 
առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերի նախավերջին հատածի մոտ 
(ետ, հավետ, հետ)։ 

Ներքին հանգը, ինչպես երևում է քառյակներից, բնորոշ է        
a-a-b-a հանգավորում ունեցողներին։ Պատճառն այն է, որ երրորդ 
տողը լրիվ այլ հանգավորում ունի, իսկ առաջին և երկրորդ տո-
ղերը հաջորդում են իրար և այսպես թե այնպես կապված են իրար 
հետ։ Մնում է միայն չորրորդ տողի հարցը։ Չորրորդ տողը առաջին 
և երկրորդ տողի հետ կապելը ստացվում է տողի վերջին վանկերի 
միջոցով։ Բայց միայն վերջին վանկի փոխարեն հանգավորելով 
նաև մի քանի բառ և օգտագործելով ներքին հանգեր այդ կապը 
ավելի է ամրապնդվում. 

 Աստծու բանտն են տաճարները – աշխարհքներում բովանդակ. 
 Իբր էնտեղ է ապրում տերը, պաշտողների փակի տակ։ 
 Հարկավ՝ ազատ նա ժըպտում է ամենուրեք ամենքին, 
 Բայց դու նայիր խեղճ ու կըրակ մարդու գործին ու խելքին։ 

Երրորդ տողը հիմնականում կա՛մ թեման ընդլայնում է այլ 
հանգի և նկարագրության հաշվին, կա՛մ երևույթին նայելու տե-
սանկյունն է փոխում։ Իսկ չորրորդ տողը եզրափակիչ, շրջանակող 
բնույթ ունի և շատ դեպքերում վերադարձ է կատարվում առաջին 
ու երկրորդ տողերի տեսանկյանը։ 

a-a-b-b հանգավորումը ներքին հանգի խնդիր չունի, քանի որ 
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միևնույն հանգ ունեցող տողերը միանգամից հաջորդում են իրար։ 
Այսպիսով իրար հաջորդող և նույն հանգ ունեցող տողերում ներ-
քին հանգը հավելյալ գեղեցկություն կամ օգուտ չի տալիս։ 

Թումանյանի քառյակներում տողերը ունեն հետևյալ տեսքը՝ 
4+4+3, 4+4+4+3, 4+4+4+4+3: Քառյակներում գերիշխում է միայն 
արական հանգը։ Սրա պատճառը հավանաբար ուղղակի Թուման-
յանի նախընտրությունն է։ Թումանյանն ինքը խոստովանում է, որ 
շատ ժամանակ չի ունեցել՝ ամբողջովին նվիրվելու բանաստեղծե-
լու գործին. «Ի՜նչ եմ գրել – մի քանի տող բան, էն էլ ձեռաց, ոտի 
վրա...»10։ Չնայած սրան՝ Թումանյանը, այնուամենայնիվ, խիստ է 
մոտեցել քառյակներին՝ անընդմեջ կատարելագործելով դրանք. 
«...այս շատ կարճ և առաջին հայացքից ինքնաբուխ և մեկ շնչով 
գրված չորսական տողերը բանաստեղծի հետևողական աշխա-
տանքի, տվայտանքների և տքնանքի արդյունք են, որտեղ որևէ 
բառ, անգամ օժանդակ բայ իր տեղում տեսնելու հեռանկարի նպա-
տակով հեղինակը ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տարբերակներ է 
ստեղծել, համադրել, փորձարկել և ի վերջո գրի առել վերջնական 
տարբերակը»11։ Երբ բանաստեղծը նշում է, որ հարկավոր է «նոր 
բան տալ»12, ի նկատի ունի ոչ միայն թեմայի արդիականությունը, 
այլ նաև ճիշտ բառը ճիշտ տեղում դնելը։ 

    
 

 
  

                                                                 
10 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 81։ 
11 Աստղիկ Բեքմեզյան, Տողամիջյան ընթերցումներ, Երևան, 2016,  Էջ 254։ 
12 Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Երևան, 1969, էջ 178։ 
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Сароян НранеСароян НранеСароян НранеСароян Нране    
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тематика, твердая форма стиха, слог 

Целью статьи является анализ тех стихотворений Туманяна, которые 
он написал использовав восточные твердые формы стиха. Наша цель − 
раскрыть наиболее уникальные особенности стихотворений Туманяна. 
Основной метод, который мы использовали при написании статьи, 
является метод сравнения. Мы сравнили стихи Туманяна друг с другом, 
чтобы найти сходства и различия между ними.  

В своих стихах он уделяет внимание таким темам, как любовь к 
родине, любовь к женщине, природа, философия. Не удивительно, что 
Туманян, зная всемирную литературу, также использует восточные 
твердые стихотворные формы, такие как катрен (рубаи). Темы, на которые 
Туманян сочинял свои стихи, понятны как армянам, так и инородцам, 
поскольку они дороги всем, а ритмика и разнообразные рефрены делают 
стихотворения Туманяна более мелодичными. 
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The aim of the article is to analyze those poems of Tumanyan, that he 
wrote using eastern fixed verse forms. Our task is to reveal the most unique 
features of Tumanyan’s poems. The main method, that we used while writing 
the article, is the method of comparison. We compared Tumanyan’s poems to 
each other in order to find out their similarities and differences. 

In his poems he touches upon themes, such as love for a country, love for a 
woman, nature, philosophy. It’s not a surprise, that Tumanyan, knowing 
foreign literature, also uses eastern fixed verse forms, such as quatrain (rubai). 
Themes, about which Tumanyan composed his poems, are understandable both 
to Armenians and foreigners, because everyone is familiar with them; the 
rhythm and various refrains make Tumanyan’s poems more melodic. 
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Կոնֆլիկտային խոսույթի Կոնֆլիկտային խոսույթի Կոնֆլիկտային խոսույթի Կոնֆլիկտային խոսույթի կայացման փիլիսոփայական կայացման փիլիսոփայական կայացման փիլիսոփայական կայացման փիլիսոփայական 
բնութագիրը և լուծման որոշակի նախատիպերըբնութագիրը և լուծման որոշակի նախատիպերըբնութագիրը և լուծման որոշակի նախատիպերըբնութագիրը և լուծման որոշակի նախատիպերը    

Հարությունյան ԱնիՀարությունյան ԱնիՀարությունյան ԱնիՀարությունյան Անի    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. բախում, քաղաքացիական հասարակու-
թյուն, բնական վիճակ, ազատություն, թշնամանք, հասարակական 
դաշինք, իշխանություն 

Քաղաքակրթության ամբողջ զարգացումը կառուցված է բախ-
ման (կոնֆլիկտի) վրա. մարդը զարգացում է ապրել բախումնային 
փոխազդեցության մեջ։ Բախման ի հայտ գալուն պես բանական 
էակը սկսում է փնտրել նոր լուծում, նոր ճանապարհ, որի շնորհիվ 
ունենում է այն, ինչը չուներ մինչհանրային ժամանակի տվյալ 
դրվագը։ Անծանոթ նորն իր հետ բերում է նոր բախում, որը ևս 
լուծում է պահանջում, և որի համար կրկին պետք է փնտրել, գտնել 
նոր ճանապարհ, որը ևս մարդուն մղում է դեպի առաջ։ Ամեն մի 
բախման հետ մարդը դառնում է ավելին, քան կար՝ վերափոխվելով 
կա՛մ մասնակիորեն, կա՛մ ամբողջապես։ Բախումնային խոսույթը 
մեր էմպիրիկ իրականությունն է, որն իմաստավորման կարիք 
ունի։ Մարդու բնութենական «անփակագիծ» վերլուծությունից 
հետո չենք կարող ընդունել, թե մենք պետք է հանձնվենք՝ պարտ-
վելով բնական հարձակողականությանը կամ «մեր բնությանը». սա 
կլիներ անհույս ու ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ։ Լավատեսա-
կան մի մոտեցման մեջ մեզ առաջարկվում է երկվություն. «....կա՛մ 
սեփական բնավորության արմատական փոփոխություն, կա՛մ ան-
վերջ պատերազմներ»1։ Այս կերպ նետելով փրկության օղակ սե-
փական հարձակողականությանն ու հակասականության մեջ 
խորտակվող մարդուն՝ նկատենք, որ բախումնային խոսույթում 
յուրաքանչյուր մարդուն տրված է սեփական ներգրավվածության 
նվազ(եց)ման հնարավորությունը։ Բանական էակը, լինելով կեն-
դանական աշխարհի կատարյալ ստեղծագործությունը, սեփական 

                                                                 
1 Фромм Э., Величие и ограниченность теории Фрейда. - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000, էջք 327-328։ 
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կյանքի կառուցման գործում ունի ոչ միայն թաքնված զենքեր, այլև 
տեսանելի մեկը՝ խելքը, որը կարող է գործուն դերակատարում 
ունենալ արտաքին աշխարհում իր տիրոջը սպառնացող կամայա-
կան, բայց իր ծավալային ընդգրկողականությամբ` հանրային 
բախման հետ առճակատվելու համար։ 

Հանրային բնույթ ունեցող բախումների սկզբնապատճառը 
մարդկանց տարաբնույթ ծագումնաբանությունն է, նաև տարազան 
միջավայրը. մարդը պահպանում է իր հանրույթից բաշխված մտա-
կեցվածքը։ Այլոց հետ մարդու գոյության ընթացքը, ի թիվս այլ 
ակնհայտ գործոնների, մենք ըմբռնում ենք իբրև նրան վերագրվող 
կայացված որոշումների համայնապատկերում (անկախ նրանից՝ 
դրդիչների բնույթն արտաքի՞ն է, թե ներքին)։ Սակայն դրանց հեն-
քում կան մշակութային բովանդակություն ունեցող ու միաժամա-
նակ չգիտակցված կանոններ կամ կաղապարներ, որոնք կանխա-
տրվում են հանրային այն իրականությունից, որտեղ գոյապահ-
պանվում է մարդն իր էթնիկ, ընտանեկան պատկանելությամբ։ 

Բախումնային խոսույթի գոյավորման ելակետային մոԲախումնային խոսույթի գոյավորման ելակետային մոԲախումնային խոսույթի գոյավորման ելակետային մոԲախումնային խոսույթի գոյավորման ելակետային մոտետետետեցումցումցումցում----
ների մասին ների մասին ների մասին ների մասին     

Փիլիսոփայության պատմության ծավալուն ու բովանդակ էջե-
րում բախումնային խոսույթի թեման, այսինքն՝ բախման ըմ-
բռնումը` որպես սուբյեկտային փոխազդեցության կաղապար կամ 
արժեքային, նորմատիվ հակադրություններ ունեցող «հանրային 
գործունեության հավանական կամ իրական սուբյեկտների հարա-
բերությունների ձև...»2, հաճախ զուգորդվել է տարաբնույթ հիմքե-
րով, որոնցից հենքայինը, մեր պատկերացմամբ, կարող է դիտարկ-
վել մարդկանց բնութենական, իրավական, հանրային հավա-
սարության ու անհավասարության հարցախնդրի վերհանման հա-
մատեքստը։  

Ելնելով այն հանգամանքից, որ բախումնաստեղծ խոսույթը, 

                                                                 
2 Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Исследование конфликта на мак-

роуровне. Теоретические предпосылки. Н. Новгород: Волго-Вятский кадровый 
центр, 1994, էջ 32։ 
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ինչպես և խոսույթի մնացյալ տարատեսակները3, անպայմանորեն 
ենթադրում է միջմարդկային հաղորդակցություն, տեղին է ուրվա-
գծել այն միջավայրի մասին, որի տեսակը կարող է ազդեցություն 
ունենալ ինչպես ձևավորվող հարաբերությունների բնույթի, այն-
պես էլ դրանց որակի վրա։ Ըստ այդմ՝ մենք կարող ենք տարորոշել 
հիշյալ խոսույթի կազմավորման, զարգացման հնարավոր երկու 
սցենար, որոնցից մեկը նախապետական մակարդակն է կամ հա-
սարակական կարգի ձևավորմանը նախորդած, վարքի կազմա-
կերպման ինքնաբուխ ժամանակաշրջանը, իսկ մյուսը՝ պետական, 
քաղաքական մակարդակում մարդկային հարաբերությունների 
ստիպողական կարգավորումը։ 

Հիմք ընդունելով բախման իմաստաբանության մեջ առկա հա-
կադրության գաղափարի պարտադիր առկայությունը, բախումնա-
ստեղծ խոսույթի փիլիսոփայական անդրադարձի մեկնարկը փոր-
ձենք կատարել «մարդը մարդուն գայլ է»4 սկզբունքի իմաստավոր-
մամբ։  

Այս մտքի շուրջ իր տեսության առաջին մասը կառուցած հա-
սարակական դաշինքի հեղինակ Թ. Հոբսի համար մարդու գոյու-
թյունն արձանագրվում էր այնժամ, երբ վերջինս ներկայանում է` 
բախման հետ «ձեռք ձեռքի բռնած»։ Մարդը գոյություն ունի, երբ նա 
բախման մեջ է, և հակառակը, եթե կա բախում, ուրեմն դրան ներ-

                                                                 
3 Խոսույթի տեսակավորման հիմքերի ու տարատեսակների մասին տե՛ս 

Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и 
персональный дискурс: Сб. науч. тр. — Волгоград: Перемена, 2000, էջք 5-20։  

4 Սովորաբար այս սկզբունքի առաջքաշման հեղինակի դերում թեմատիկ գրա-
կանության մեջ շրջանառվում է Թ. Հոբսի անունը (տե՛ս Гоббс Т. Основы фило-
софии. Часть третья: «О гражданине». Сочинения в двух томах. Т. 1./Пер.ц лат. и 
англ.; Сост., ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. В. В. Соколов, М., Мысль, 1989, էջ 
271), սակայն այս միտքն առաջին անգամ հանդիպել է անտիկ հռոմեացի կատա-
կերգու Տիտուս Պլավտուսի «Ասինարիա» ստեղծագործության մեջ (տե՛ս  Titus 
Maccius Plautus; Henry Thomas Riley, translator (1852). The Comedies of Plautus, 
Vol. I. London: Henry G. Bohn. Retrieved 2 July 2015, էջ 502, էլ. աղբյուր՝ 
https://books.google.am/books?id=dwUwAQAAMAAJ&pg=PA502#v=onepage&q=%22A
%20man%20is%20a%20wolf%20rather%20than%20a%20man%20to%20another%20ma
n&f=false, դիմելու ամսաթիվ՝ 06.09.2020: 
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գրավված է մարդը։ Հիմնական բնական օրենքի5 ու դրան հաջոր-
դող տասնյակից ավել սկզբունքներով կազմավորված փիլիսոփա-
յական այս հարթակում վեր է հանվում այն, թե ինչպես կարող է 
զարգանալ, կամ ինչ «ճակատագիր» կարող է բաժին հասնել բախ-
մանը, եթե դրա նախատիպը դիտարկվի բոլոր մարդկանց համար 
ծագումից ի վեր տրված հավասար իրավունքներով օժտվածու-
թյան շրջանակներում։  

Նկատենք, սակայն, որ մեր դիտարկմամբ այս տեսաբանի կող-
մից առաջադրված բնական օրենքը տրամաբանական հակասու-
թյուն է պարունակում։ Բնական օրենքի նկատմամբ հետևողակա-
նությունը մարդուն մղում է դեպի խաղաղ ապրելակերպ, սակայն 
խաղաղության հաստատման հիմքը դառնում է հնարավոր պատե-
րազմին/բախմանը ներգրավվելու պատրաստակամությունը։ Ինչ-
պե՞ս է պատսպարված բախումը նախահասարակական վիճա-
կում. փորձենք ըմբռնել։  

Այսպես` բնական վիճակում՝ ապրիորի, մարդկանց տրված են 
միևնույն ունակությունները, և դա վերաբերում է երկու՝ կենսաբա-
նական (բնախոսական) ու մտավոր տիրույթներին։ Պետք է ի նկա-
տի առնել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն դրանց ներդրվածու-
թյանն առհասարակ, այլև ծավալին կամ չափին։ Առաջին հայաց-
քից ակնհայտ սխալ այս դրույթի մեջ առկա թերությունները քո-
ղարկվում են անհրաժեշտաբար մարմնապես թույլ մարդու կողմից 
զարտուղի ճանապարհներով «իրեն ուժեղացնելու» հնարի կիրառ-
մամբ՝ դիմելով այլոց օգնությանն ու համատեղ լուծելով բախման 
առարկա դարձած թեման կամ անձին6։ Մարդկանց էության քննու-

                                                                 
5 Հոբսյան հիմնական բնական օրենքը բաղկացած է երկու մասից։ Դրա սահ-

մանման մեջ մի կողմից` ենթադրվում է յուրաքանչյուր մարդու համար իր դրացի-
ների հետ խաղաղության պայմաններում ապրելու ճանապարհների հայտնաբե-
րումը, իսկ մյուս կողմից՝ սեփական անձը վտանգներից հեռու պահելու իրավուն-
քի մշտական կիրառությունը՝ անկախ ամեն ինչից։. տե՛ս Гоббс Т., Сочинения в 2х 
томах, Т. 2, էջ 99։ 

6 Տե՛ս Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского / Сочинения в 2х томах, Т. 2, Пер. А. Гутермана, Москва, Изда-
тельство «Мысль», 1991, էջ 92-95: 
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թյան ոլորտում, թվում է, շեշտադրում է կատարվում իրավական 
առումով բոլոր մարդկանց համար հավասարապես ձգտելու, ցան-
կանալու, նպատակադրվելու ու տիրանալու հնարավորության ըն-
ձեռման վրա։ Եվ քանի որ ապրելու համար անհրաժեշտ կենսաբա-
նական ու մտահայեցողական ներուժով մարդիկ միմյանց նկատ-
մամբ առավելություն չունեն, դրանից բխեցվում է նաև նույն նպա-
տակին հասնելու համար հույսի նույնական չափը7։ 

Եթե բնախոսական տվյալների միջոցով մարդուն վերագրված 
հատկությունը մարմնական ուժն է, ապա մտավոր ունակության՝ 
խելքի առհավատչյան` խորամանկությունը կամ հնարամտու-
թյունը։ Մարդկանց համատեղ գոյության նախաքաղաքական փու-
լում հավասար ունակություններ ունենալը նշանակում է հավա-
սարաչափ ձգտում` ունենալու այն, ինչ կամենում ես։ Քանի դեռ 
մարդիկ չեն առաջնորդվում երազելի իրի յուրացման մղմամբ, 
նրանք վստահում են միմյանց։ Իսկ երբ նպատակադրվում են` 
ձեռք բերելու այն, ինչ կամենում են, վստահության զգացումը վե-
րափոխվում է մեկը մյուսի նկատմամբ կասկածամտության, և 
յուրաքանչյուրն իր հերթին փորձում է բոլոր հնարավոր տարբե-
րակներով, այդ թվում` «խորամանկության կամ ուժի կիրառմամբ 
տիրանալ բաղձալիին կամ պահպանել այն, քանի դեռ չի համոզ-
վել, որ չկա իր համար վտանգ ներկայացնող մեկ այլ ավելի զորա-
վոր ուժ»8։ Հենց այստեղ է, որ ի հայտ է գալիս բախումը/հակամար-

                                                                 
7 Այս առթիվ պետք է նշել, որ նշյալ մտածողը ելնում էր անգամ մարդկանց 

կողմից լայն իմաստով աշխարհաճանաչողության բնագավառում հավասարա-
պես ներդրվող խանդավառության՝ հետաքրքրության նույնաչափությունից։ Այս 
տրամաբանությամբ ստացվում է, որ մարդիկ ստեղծված են միատեսակ, իսկ դրա 
հիմքում, ըստ ամենայնի, հեղինակի կողմից Աստծու արարչագործական կերպա-
րի անուղղակի շեշտադրումն է։ Տե՛ս Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского / Сочинения в 2х томах, Т. 2, Пер. 
А. Гутермана, Москва, Издательство «Мысль», 1991, էջք 94-100: 

8 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского / Сочинения в 2х томах, Т. 2, Пер. А. Гутермана, Москва, Изда-
тельство «Мысль», 1991, էջ 94: 
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տությունը կամ պատերազմը, որում կողմերից մեկն անպայման 
հաղթում է՝ պարտության մատնելով մյուսին9։ 

Ընդհանրապես հանրային բարօրությանը նպաստող կամայա-
կան նախագիծ պայմանների վերափոխման պարագայում ի զօրու 
է` դառնալու հասարակական կարգի օրինակ, ու այս շարքին 
կարող ենք դասել Ժ. Ժ. Ռուսոյի քաղաքացիական հասարակու-
թյան կազմավորման չափազանց իդեալիստական և, ըստ այդմ, 
ուտոպիական պատկերացումները, ինչպես նաև Ջ. Լոկի՝ հանրա-
յին բախմանը վերաբերող տեսությունը։ Ի դեպ, Ռ. Շպեխտը, լինե-
լով Ջ. Լոկի տեսության ուշիմ վերլուծաբանը, բնական իրավիճակի 
վերաբերյալ նրա նկատառումները համարում էր ավելի ընդունելի, 
քան Թ. Հոբսինը10։ Համաձայնելով հոբսյան տեսության հենքը հան-
դիսացող մարդկանց՝ բնությունից տրված իրավունքների առկայու-
թյան գաղափարի հետ` Ջ. Լոկը փոխում է բնական վիճակով պայ-
մանավորված մարդկային հատկանիշների «ծանրության կենտ-
րոնը»՝ որպես առանցք ներկայացնելով աստվածային բարեհաճու-
թյամբ մարդկանց տրամադրված բացարձակ անկախությունը11։ 
Այս համատեքստում տեսաբանը գործառնվող անհավասարության 
արմատները տեսնում է հասարակական կարգի պահպանումն 
իրականացնելու համար հետագայում կազմավորվելիք պետական 
ապարատի գործառնության մեջ։ Այսինքն՝ Ջ. Լոկի փիլիսոփայա-
կան համակարգում բախումները ծագում են պետության կազմա-
վորումից հետո ու դրա գործառնության թերի դրսևորումների վրա։ 
Բանական էակի ծագումնաբանական այս տրամաբանության մեջ 
բացառվում են մարդու՝ բախումնային ենթատեքստ ունեցող 
նկրտումները, իսկ շեշտը դրվում է բոլորի՝ ծնված օրվանից իրար 
նկատմամբ սիրառատ լինելու վրա։ Հիմքում ունենալով այս վեր-
ջին միտքը իրավունքների լիակատար «միանմանության» մասին՝ 
միաժամանակ յուրաքանչյուր ոք իրավասու է սաստելու դիմացի-

                                                                 
9 Նկատենք, որ Թ. Հոբսի մոտ այս երեք եզրույթները շատ հաճախ բովանդա-

կապես համընկնում են։ 
10 Տե՛ս Specht R., John Lock. München: Verlag C. H. Beck, 2007, էջ 179։  
11 Տե՛ս Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 

1988. Т. 3., էջ 263։ 
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նին, եթե նրա վարքագծում նկատելի են դառնում գերիշխանության 
ու գերակայության տարրերը, որոնք վնասում են մեկ այլ մարդու՝ 
ոտնահարելով վերջինիս՝ բնությունից տրված իրավունքները։ 
Փաստորեն, խաղաղության հաստատման ու դրա պահպանման 
առաքելությունը վերապահված է ամեն մեկին։ Եվ հետևապես մեզ-
նից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ստանձնել «բնության սանի-
տարի» դերը։ Բնական վիճակում հավասար ու անկախ լինելու 
փաստը բնության օրենքն է, որի կատարմանը պիտի ուշադիր լինի 
ամեն մեկը, իսկ հակառակ դեպքում անպայման արձագանքի12։  

Բնության օրենք խախտող անձին պետք է մատուցել «չարը», 
այսինքն՝ պատիժը դիտարկել որպես հատուցման ու դրանից բխող 
իմաստության ի հայտ գալու նպատակ։ Բայց քանի որ ոչ բոլոր 
մարդիկ կարող են ճանաչել «չափն» այլ անձին պատժելու հար-
ցում, առավել խելամիտ ու հասարակական համաձայնության 
արդյունք կարող է լինել պետական ղեկավարումը։ Բնական վի-
ճակի պահպանմանը միտված կարգուկանոնի հաստատումը հա-
վանականորեն կարող է ներփակել անարդարության դրսևորում-
ներ, հատկապես, երբ անձը «դատավոր» է կարգվում ինքն իր 
համար։ Եվ ահա այստեղ է, ամենայն հավանականությամբ, բե-
կումնային պահը բախումների ծագման հասարակական հիմնա-
վորման համար։ Սկզբունքորեն հնարավոր համարելով հասարա-
կական համաձայնագրի հիման վրա ձևավորված պետության մա-
սին գաղափարի իրատեսականությունը՝ Ջ. Լոկն ընդարձակում է 
այդ հաստատությանը վերապահված խորքային բովանդակու-
թյունը` միանշանակ կարծելով, որ բոլոր մարդիկ ունեն մեկմեկու 
հետ շփվելու կարիք, ինչը, ի թիվս վերոնշյալ ու այլ պատճառների, 
խթանել է, որպեսզի «....նրանք կամովին ընդգրկվեն այս կամ այն 
քաղաքական հասարակության մեջ»13: 

Մինչև հիմա ներկայացված վերլուծությունը մարդկանց կեն-
սաբանական բնութագրիչների մասին հետապնդում էր մեկ նպա-

                                                                 
12 Տես Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. М.: Мысль, 

1988. Т. 3., էջ 266: 
13 Локк Дж. Сочинения в трех томах. Том 3, Москва, Издательство «Мысль», 

1988, էջ 270։ 
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տակ, այն է՝ ընդգծել, որ նրանք բնատուր որակներով որևէ առավե-
լություն չունեն մեկը մյուսի նկատմամբ։ Գոյություն չունի ի ծնե 
տաղանդավոր, շնորհաշատ ու անտաղանդ մարդ։ Այդ առումով 
մարդիկ ոչ այնքան տարբերվում են միմյանցից, որքան նմանվում 
միմյանց նկատմամբ իշխելու ու վնասելու, ինչպես նաև ագահու-
թյան բավարարման և անսահմանափակ ազատության ձգտման 
զգացումներով։ Կարող ենք եզրակացնել, որ բնական վիճակում 
մարդն իր դիմացը կանգնած մարդուն ճանաչելու խնդիր չունի. 
ճանաչելով իրեն՝ նա ճանաչում է բոլորին։  

Բախումնային հակամարտության մեջ մարդու եսակենտրոն 
էության արձանագրումը շեշտադրվում է նաև մեկ այլ՝ «բոլորի 
պատերազմը բոլորի դեմ»14 բանաձևով։ Ֆուտուրիստ Ժակ Ֆրես-
կոն հետազոտվող խնդրին մոտենում էր թերևս նույն դիտակետից՝ 
պնդելով, թե «մարդկանց մեջ բախումները ծագում են այն պահին, 
երբ մեկը սկսում է մյուսին խորհուրդ տալ»15։ Ասել կուզեր, թե յու-
րաքանչյուրիս առավել մոտ են ու հարազատ, հետևաբար ավելի 
ընդունելի մեր անձնային գաղափարները, այս կամ այն հարցի, 
խնդրի վերաբերյալ ունեցած սեփական պատկերացումները ու 
շատ հաճախ «իմն է միակ ճշմարիտ միտքը» վտանգավոր, բայց 
գրեթե բոլոր մարդկանց բնորոշ սկզբունքի նկատմամբ համա-
կրանքի առկայությունը։  

Այսպիսով` բնությունից տրված մարդկանց համընդհանուր 
հավասարության մասին դրույթը կարող ենք համարել բախումնա-
ստեղծ խոսույթի առաջացման թաքնված նախադրյալներից մեկը։ 
Փաստորեն, եթե մենք բոլորս բնության կողմից հայտարարվել ենք 
իրար հավասար, ապա որևէ մեկի կողմից դրա խախտումը տեսա-
կանորեն կարող է դիտարկվել որպես ուրիշի իրավունքների 
նկատմամբ ոտնձգություն։ Կյանքում դրան ի պատասխան տրվող, 
սաստող գործիքակազմի կիրառությունն իրեն երկար սպասել չի 

                                                                 
14 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. / Сочинения в 2х томах, Т.2, Пер. А. Гутермана, Москва, Изда-
тельство «Мысль», 1991, էջ 95: 

15 Фреско Ж., Разрешение конфликтов: Видео-лекция, эл. ресурс/ 
https://designing-the-future.org/lectures-jacque-fresco/, դիմելու ամսաթիվ՝ 13.05.2020: 
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տալիս. բնատուր հավասարության «պահապանները» մտնում են 
տվյալ մարդու հետ անառողջ պայքարի դաշտ։ Իսկ դրան հաջոր-
դում է ուժի անարդար կիրառությունը, ինչպես նաև պահանջածի 
անարդար չափի ձեռքբերման մղումը։  

Բացի վերոգրյալ անդրադարձից` բախումնային խոսույթի 
կայացման բնաշրջությունը պարունակում է նաև դրա սրման 
այնպիսի մի ուժգնության շեշտադրում, որի դեպքում բախումը 
շրջանառվում է «թշնամանք» ու «պատերազմ» եզրույթների հետ։ 
Մեծ մասամբ խոսքը վերաբերել է դեպի իշխանություն ձգտման ու 
բախումների ծագման ուղիղ համեմատականի ուրվագծմանը։ 
Հանրային հակամարտության, բախման սրման պարագայում ան-
հրաժեշտություն է ծագում տարաբաժանում կատարել մի դեպ-
քում` մարդկանց միջև ծագող բախում-թշնամանքի, մյուս դեպ-
քում՝ բախում-պատերազմի միջև (ինչպես կարելի է կռահել, երկ-
րորդ տեսակը հակամարտության առավել ծայրահեղ դրսևորումն 
է): Միջանձնային ու հասարակական հարաբերություններում 
մարդուն «zoon politikon» անվանող Արիստոտելը պատերազմը 
ներկայացնում է որպես «....սեփականության ձեռքբերման եղա-
նակ.... պետք է որս կատարել թե՛ վայրի կենդանիների, թե՛ մարդ-
կանց նկատմամբ, որոնք, բնութենապես կոչված լինելով ենթարկ-
վելու, չեն կամենում անել դա. այդօրինակ պատերազմն արդար 
է»16։ Առերևւույթ է, որ բախման բնույթի՝ իմաստային այս տարաբա-
ժանքը պարունակում է նույնը՝ իշխանության հաստատումը, և այս 
առումով ամենևին նշանակություն չունի, թե բախման հրահրիչն 
ինչ հավակնություններ ունի իր հակառակորդի մտավոր կամ 
ֆիզիկական ազատության տիրապետման նկատմամբ։ Եթե 
անգամ ենթադրաբար ընդունենք, որ մարդը սկզբից ևեթ բարեկա-
մական ու ընկերասիրական տրամադրվածություն ունի այլոց 
հանդեպ, իր գոյության ընթացքում նրա հետ մշտապես ապրում է 
բախումը, այն է` «իշխանության ձգտում – ազատության խլում – 
պատերազմի հրահրում» բանաձևը։ Ի վերջո, դժվար է երևակայել 

                                                                 
16 Aристотель, Политика: в Сочинения в 4х томах, Том 4, Перев. и ред. 

А. И. Доватура, Москва, Издательство «Мысль», 1983, էջ 389։ 
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մի իրավիճակ, երբ որևէ մեկն ինքնակամ կարող է զիջել դիմացի-
նին իր ազատությունը։ Երբ այդ իշխանական մղումը դառնում է 
անկառավարելի, «....անձը դրանով իսկ ներգրավում է իրեն պատե-
րազմական իրավիճակ...»17. ահա բախման փիլիսոփայության հա-
մառոտ պատկերը։ Մարդկանց՝ իշխանամետ հաղորդակցության 
մասին այսօրինակ դիտարկումները փիլիսոփայական հարթա-
կում, իհարկե, համարվում են առավել կտրուկ։ Կարելի է արձա-
նագրել, որ բախման այս երկու բնութագրումները համահարթեց-
նում են խոսույթի քննարկվող տեսակը՝ այն զրկելով որևէ դրական 
երանգավորումից ու կառուցողական նշանակությունից։ Այս ամե-
նով հանդերձ` հարկ է շեշտել, որ բախման գաղափարն ինքն իրե-
նով միշտ չէ, որ ենթադրում է հակամարտության մեջ գտնվելու 
մշտականություն: Սակայն նկատենք, որ բախումնային պայքար 
ներառվելու նպատակային մղվածությունն ու հոգեբանական 
տրամադրվածությունն արդեն իսկ դիտարկվում են իբրև բախում-
նային իրավիճակ, և միայն դրանց իսպառ բացակայությունն է խո-
սում խաղաղ համագոյակցման մասին։  

ԲախումնայինԲախումնայինԲախումնայինԲախումնային    խոսույթիխոսույթիխոսույթիխոսույթի    զարգացմանզարգացմանզարգացմանզարգացման    ուուուու    լուծմանլուծմանլուծմանլուծման    ուղիներիուղիներիուղիներիուղիների    
առաառաառաառաջինջինջինջին    դրսևորումներըդրսևորումներըդրսևորումներըդրսևորումները    

«Մարդը ծնվում է ազատ, սակայն ամենուր ինքը կապանքների 
մեջ է»18, և որպեսզի մարդ հնարավորություն ունենա, ապրելով 
ուրիշների հետ, մնալու իր բնությանը հավատարիմ ու միաժամա-
նակ իրեն համարի «համընդհանուր կամքի» ենթական ու ամբողջի 
անբաժան մասը19, հարկավոր է փորձ կատարել` բացորոշելու, թե 
որոնք են այդ կապանքներից հաճախադեպ, որոնք են բախման 

                                                                 
17 Локк Дж. Сочинения в трех томах. Том 3, Москва, Издательство «Мысль», 

1988, էջ 271։  
18 Руссо Ж. Ж., Об общественном договоре или Принципы политического 

права, Москва, Государственное социально-экономическое издательство (Соцэкгиз), 
1938, էջ 3: 

19 Տե՛ս Руссо Ж. Ж., Об общественном договоре или Принципы политического 
права, Москва, Государственное социально-экономическое издательство (Соцэкгиз), 
1938, էջ13: 
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զարգացման հեռանկարները՝ ըստ լուծման ուղիների։ Ինչպիսի՞ 
հեռանկարներ են բացվել այս առնչությամբ։  

Բնութենապես բախումից առաջ ու բախումից հետո առկա է 
ուժի, հնարավորությունների բացահայտում, այսպես կոչված, 
«էներգիայի փոխանակում»։ Հայտնի փաստ է, որ որքան մեծ է 
պարտության գինը, այնքան մեծ է բախման մեջ մարդու ներգրավ-
վածության չափը։ Այս իմաստով բախման մասնակիցների վարքա-
գծային աշխուժության կամ, որ նույնն է, բախման լարվածության 
չափանիշը կարող է հիմք ծառայել մի բախումը մյուսից տարբերա-
կելու համար։ Լարվածության գաղափարը որոշ դեպքերում թույ-
լատրելի է անգամ նույնականացնել բախման նպատակի կամ 
բախմանն առնչվող ոչ ակներև դրդապատճառի հետ։ Բախման ըն-
թացքում կիրառվող ջանքերն ու եռանդը որակական բնութագիր 
են հաղորդում ընթացող հակասությանը և այդ առումով դառնում 
տարբերակիչ չափանիշ դրա մեկնաբանության համար20։ 

Նկատենք, որ բախման լուծման եղանակների բազմազանու-
թյամբ աչքի են ընկել դեռևս նախնադարյան հասարակություն-
ները, որոնցում իբրև հնարքներ գործի են դրվել են զրուցակցային, 
մարզական, մրցակցային մեթոդները։ Դրանցում մարդկանց գոյա-
պահպանության մեխանիզմը ենթադրել է այն կազմակերպելու 
խմբային ձևաչափը։ Հնագույն հանրույթներին պատկանելության 
ապրումն ուղեկցվում էր մարդու՝ տվյալ կազմավորման հետ իր 
նույնականացմամբ, որն էլ իր հերթին փաստվում էր այնպիսի 
հատկանիշների ընդհանրականությամբ, ինչպիսիք են լեզուն, հա-
վատքը, տարածքը և այլն21։ Համատեղ գործունեություն ծավալելով 
ու դրանով իսկ ամրապնդելով ինքնանույնականանումը հան-
րույթի հետ` տոհմային համակեցության յուրաքանչյուր անդամ 
հարաբերվում էր բարու, այսինքն՝ հարազատի, յուրայինի, իսկ 

                                                                 
20 Տե՛ս Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. Перевод с 

немецкого В. М. Степаненковой. СОЦИС, No 5, 1994, էջ 143։    
21 Տե՛ս Хотинец В. Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самои-

дентификация и самосознание. Социологические Исследования. М., «Импакт-
фактор», 1999 N 9, էջ 68-70: 
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դրանից դուրս գտնվողը՝ օտարի, նույնն է թե չարի հետ22։ Անկախ 
նրանից, թե որքանով էր սուր հանրույթի ներսում ծագած հակա-
սությունը կամ դրա առաջացման վտանգի իրատեսականությունը, 
նման համայքների մտակեցվածքում երբևէ տեղ չէր գտնում իրա-
րից հեռանալու ու միմյանց մերժելու տարբերակը։ Որպես կանոն 
ծագած խնդրի լուծման միտվածությամբ ներառվում էր երրորդ՝ 
չեզոք անձը, որը դառնում էր օբյեկտիվության ապահովման ու ար-
դարության հաստատման խորհրդանիշ։ Մեկ այլ պարագայում 
դատավորի դերակատարությունը ստանձնում էր ամբողջ հան-
րույթը։ Որոշումը համարվում էր կայացված անդամների ձայների 
մեծամասնության կողմից։ Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում մրցապայքարի ու բառախաղի կիրառությունը` 
իբրև բախման հաղթահարման գործուն եղանակ։ «Էսկիմոսների 
«մենամարտում».... մրցակիցները միմյանց հարվածում էին գլուխ-
ներով։ Առավել հետաքրքիր է էսկիմոսների «բառերի» մրցույթը 
կամ «սրամտությունը» և երգերի մենամարտը»23։ Նշենք, որ տոհ-
մացեղային, ընկերային հանրույթներում մարդիկ երգելու միջոցով 
միմյանց հետ մրցելու փորձառությունը կենսագործում էին միայն 
բախումների ժամանակ ու դրանք իսպառ վերացնելու նպատակով։ 

Պատմությունը թույլ չի տա վրիպել. ժամանակակից հասարա-
կությունների նախատիպ համարվող տոհմացեղային համայնքնե-
րում երբեմն նաև դիմել են առավել ծայրահեղ քայլերի. մարմնա-
կան փոխադարձ վնասումը` ընդհուպ մինչև սպանություն, հա-
մարվել է փոխհարաբերությունների կարգավորման, այդ թվում` 
բախման ելքի պարզման հաճախ կիրառվող զենքերից մեկը։ Իսկա-
պես, պատմության զարգացման բնականոնության ընթացքը 
դիտարկում է թե՛ կենդանական, թե՛ բանական փոխազդեցության 
կաղապարներ, երբ ավելի ուժեղ տեսակը ճնշում է գործադրում 
թույլի վրա, և ամենահարմար տարբերակի դեպքում` նաև վերաց-

                                                                 
22 Տե՛ս Леви-Строс К. Первобытное мышление / Пер., вступ. ст. и прим. 

А. Б. Островского. — М.: Республика, էջ 244։  
23 Service E. R., 1966: The Hunters. Englewood Cliffs, New Jersey, 1966 (Prentice-

Hall), էջ 55-56, դիմելու ամսաթիվ՝ 17.03.2020: 
https://archive.org/details/hunters00serv/page/56/mode/2up/։ 
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նում24։ Հակառակ սրան` քաղաքակրթական «ներկայացման» 
միայն հետնորքարեդարյան ժամանակաշրջանում մարդկանց 
«ֆիզիկական վերացումը դառնում է առավելապես բացառություն 
կամ էլ առնվազն երկրորդային գործոն»25։ Հավաքչությունը, ձկնոր-
սությունը, այնուհետ նաև որսորդությունը գործունեության գլխա-
վոր տեսակ ընդունող ցեղախմբերի անդամների համար այդօրի-
նակ վարքագիծը տիպական էր ոչ միայն «արտաքին թշնամի» հա-
մարվող մրցակից տոհմերի, այլև սեփական՝ ներհանրութային հա-
րաբերություններում։ Սա վերաբերում է նախնադարյան համակե-
ցության այն տեսակներին, որոնք առհասարակ աչքի չեն ընկել 
մշակութային պահուստով։ Իսկ ահա քաղաքակրթական այս կամ 
այն մակարդակին հասած ազգերի մեջ բախումնային պայքարն իր 
մեջ ամփոփում է որոշակի շահի, մասնավորապես՝ տնտեսական 
շահի բավարարման հատկանիշ։ Որպես այդպիսին ժամանակին 
ընկալվել են տարածքային ընդարձակման հավակնոտ նախաձեռ-
նությունները, այլ ցեղերից նոր մարդկանց վերաբնակեցումը 
(նրանց գնելու կամ պարզապես «հաղթելու» իմաստով), ինչպես 
նաև նյութական անգամ աննշան օգուտի ստացումը։  

Ինչպես կարելի էր նկատել վերը գրվածում, բախումնային հա-
կամարտության վերացման օրինակի դերում հանդես է գալիս նաև 
քաղաքացիական հասարակության կայացումը26, երբ իրադրային 
չափորոշիչ է սահմանվում անցումը բնատուր տրված «Ամեն ինչ 
կարելի է» կարգախոսից դեպի «Այն ամենը, ինչ պետք է, կունե-

                                                                 
24 Տե՛ս Шарден Т. Феномен человека,  М., 1987. Предисловие и комментарии 

Б. А. Старостина, Перевод с французского Н. А. Садовского, Москва: Наука, 1987, 
էջ 168: 

25 Անդ։  
26 Քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ փիլիսոփայական անդրա-

դարձները բավականին շատ են։ Այդ բազմազանության մեջ հատկապես արժեքա-
վոր են Հ. Հովհաննիսյանի վերլուծությունները. տե՛ս Հովհաննիսյան Հ., Քաղաքա-
ցիական հասարակության գաղափարն ու մոդելները. զարգացման միտումները. 
թեր և դեմ փաստարկներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, 
Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջք 3-13 // Ованисян О., Определение и классифика-
ция типов гражданского общества: предпочтения и перспективы развития. | Социо-
культурная евразийская интеграция: проблемы и перспективы, 2017, էջք 140-154։ 
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նաս` ըստ բավարար չափաբաժնի» սկզբունքի։ Գաղափարական 
դաշտում տեղ գտած այսօրինակ փոփոխությունը խորհրդանշում է 
պետության ստեղծումը, որը նախևառաջ ապահովում է ամեն 
մարդու գլխավոր՝ ապրելու իրավունքը։ Հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ մարդկանց միջև ծագող հակամարտությունները 
մշտական են, ինչպես, օրինակ, հիմնարար իրավունքի կենսա-
գործմանն անմիջականորեն վերաբերող` սնվելու, կեցութավայր 
ունենալու պահանջները, պետության գոյավորումը դառնում է 
գիտակցված անհրաժեշտություն։ Մարդիկ դառնում են հասարա-
կական դաշինքի/պայմանագրի մաս, որում բացառվում է բախվող 
կողմերի միջև ուժի դերակատարմամբ խնդրի լուծման կամ դրա 
իսպառ վերացման տարբերակը։ Իսկ այս նպատակին հասնելու 
իրատեսական ճանապարհներից մեկը կարող է լինել, օրինակ, 
պետական կառավարման ժողովրդավար սկզբունքներով գործառ-
վող հանրապետական27 կամ միապետական28 ձևի հիմնումը։ Վեր-
ջինիս կայացման ռազմավարության մեջ տեղորոշում ունի մարդ-
կանց միջև առկա բացասական, ապակառուցողական զգացումը՝ 
վախը` որպես վարքի առաջնաշարժիչ. «....մարդկանց մեծաքանակ 
ու երկարատև կապերի ձևավորումը պայմանավորված է....մեկը 
մյուսի նկատմամբ ունեցած վախով»29։ Պետական մակարդակում 
մարդկանց տրվում է այնքան ազատություն, որի պարագայում 
արդեն նրանք սկզբունքորեն անգամ չեն կարող ոտնձգություն 
կատարել միմյանց նկատմամբ՝ անկախ նրանից, թե հանրային 
տիրույթում կայացման ինչ քայլ է տվյալ անձը ձեռնարկել։ Ինչպես 
նախկինում, այնպես էլ հիմա հասարակության փոքր ու մեծ շրջա-
նակներում ծագող հակամարտությունների՝ բախումների միակ 
գլխավոր մեղավորն ու պատասխանատուն կարգվում է երկրի 

                                                                 
27 Տե՛ս Руссо Ж. Ж., Об общественном договоре или Принципы политического 

права, Москва, Государственное социально-экономическое издательство (Соцэкгиз), 
1938, էջ 53-86: 

28 Տե՛ս Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 
гражданского. Пер. А. Гутермана Москва, Издательство «Мысль», 1991, էջ 144-154։ 

29 Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. Минск: Харвест; М. : 
АСТ, 2001, էջ 26։ 
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ղեկավարը կամ, հոբսյան տերմինաբանությամբ, «մահկանացու 
աստծվածը»30։ Ինչ վերաբերում է իշխանության հաստատման 
որակական կողմին, այսինքն՝ խաղաղասիրական նկրտումներով 
բախումներից մեկնընդմիշտ ձերբազատվելու իրատեսականու-
թյանը, ապա այս դրվագում, մասնավորապես, Ռ. Դարենդորֆն 
ամենևին լավատես չէ. «Այն անձը, ով նպատակադրվել է ունենալ 
բախումներից զերծ հասարակություն, ստիպված կլինի հասնել 
դրան ահաբեկման ու ոստիկանական բռնության կիրառմամբ, 
քանզի այդ գաղափարն ինքն իրենով արդեն իսկ բռնության ակտ է 
մարդկային բնության նկատմամբ»31։ 

Բախումնային խոսույթի գոյավորման ու վերջինիս ունեցած 
ազդեցությունների վերաբերյալ տեսակետների բազմազանության 
և շատ դեպքերում նաև ծայրահեղ բևեռացվածության համածիրում 
«բախման ընդհանուր տեսությունը»32 կարելի է դիտարկել որպես 
բոլոր ծայրահեղությունների հաշտության խորհդանիշ դառնալու 
բավականին հաջող փորձ։ Ելնելով բախումների զարգացման հա-
մակարգային ճանապարհի գոյության դիրքերից՝ առավել արդյու-
նավետ է դառնում ոչ թե բախումներին որակական բնութագիր 
տալու վրա կենտրոնացումը կամ ոլորտային տարբերակումների 
հարցում խոր վերլուծություններ կատարելը, այլ դրանցից վերա-
ցարկման ճանապարհով բախումների կառավարումն ու 
հետևանքների կանխատեսումը թիրախավորելը33: 

                                                                 
30 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. / Сочинения в 2х томах, Т. 2, Пер. А. Гутермана, Москва, Изда-
тельство «Мысль», 1991, էջ 315։ 

31 Дарендорф Р. Тропы из утопии: Работы по теории и истории социологии / 
Р.Дарендорф; пер. с нем. Б. Скуратова, В. Близнекова. - М. : Праксис, 2002, էջ 374։ 

32 Այս տեսության հեղինակը Քեննեթ Բոուլդինգն է. տե՛ս Boulding Kenneth E. 
Conflict and Defense. A general theory, Harper & Row Publishers, New York, Evanston 
and London, 1962. Digitized by the Internet Archive in 2013, էլ. աղբյուր՝ 
https://archive.org/details/conflictdefenseOOboul, դիմելու ամսաթիվ՝ 27.05.2020: 

33 Տե՛ս Boulding Kenneth E. Conflict and Defense. A general theory, Harper & Row 
Publishers, New York, Evanston and London, 1962.. Digitized by the Internet Archive 
in 2013, էջ 305-329, էլ. աղբյուր՝ https://archive.org/details/conflictdefenseOOboul, 
դիմելու ամսաթիվ՝ 27.05.2020։ 
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Որպես վերջաբանՈրպես վերջաբանՈրպես վերջաբանՈրպես վերջաբան    
Ամփոփելով թեմայի էության վերհանման մասնակի դրսևո-

րումը՝ թերևս կարող ենք շեշտել, որ բախումնային խոսույթը, ընդ-
հանուր առմամբ, բովանդակում է հաղորդակցային վարքագծի և 
լեզվական գիտակցության վերհանումը, ինչպես նաև որոշակի 
նկարագությունը։ Բովանդակային նմանօրինակ կողմնորոշվածու-
թյան պարագայում մեզ մի դեպքում` հետաքրքրեցին իրավաքա-
ղական գիտակցության նախապատմության դրվագներում բախ-
ման կազմավորման ակունքները, մի այլ դեպքում՝ այն գործոն-
ները, որոնք պայմանավորում են մասնակցի քիչ թե շատ ամբող-
ջական վարվելակերպը բախման մեջ ու նրա ազդեցությունը` երկ-
խոսության այլ մասնակիցների փոխհարաբերության վրա։ Մի 
երրորդ դեպքում` ուշադրություն հրավիրվեց խոսույթի անմիջա-
կան մասնակիցների, նրանց կարգավիճակային-դերային բնութա-
գիչների և հասարակության ներսում տեղի ունեցող տարաբնույթ 
գործընթացներից դրանց կախվածության վրա։  

Ըստ էության, տարողունակությամբ բախումն այնպիսին է, 
ինչպիսին հենց կյանքն է. երկուսն էլ ենթադրում են փոփոխու-
թյուն։ Եվ այսու բախումնային կամ բախումնաստեղծ խոսույթն 
իմաստավորվում է հատկապես կյանքին նոր ազդակ, ուժ, եռանդ 
հաղորդելու հատկանիշների առաջմղմամբ։  
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Философское определение становления конфликтного дискурса иФилософское определение становления конфликтного дискурса иФилософское определение становления конфликтного дискурса иФилософское определение становления конфликтного дискурса и    
некоторые прототипы ее решениянекоторые прототипы ее решениянекоторые прототипы ее решениянекоторые прототипы ее решения    

Арутюнян АниАрутюнян АниАрутюнян АниАрутюнян Ани    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: столкновение, гражданское общество, естественное 
состояние, свобода, вражда, общественный договор, власть 

В контексте современных политических вызовов тема конфликтного 
дискурса стала очень актуальной. Наличие конфликтов очевидным 
образом стало обязательным для обществ, вовлеченных в процессы 
глобализации и стоящих на пути развития, а также для социумов, уже 
признанными в качестве сверхдержав. 

Учитывая актуальность выявления проблемы, в статье анализируются 
генеалогические истоки формирования конфликтного дискурса, при этом 
четко выделяются философские идеи о том, что человеческая природа и 
социальная среда оказывают влияние друг на друга, а также создают друг 
друга и, по сути, эти процессы в экзистенциальном плане являются 
принудительными. Ведь рожденный под «покровительством» природы 
человек невольно носит на плечах некий социальный «рюкзак», в котором, 
помимо прочего, есть опция необходимости уживаться на одной 
территории с другими людьми. Исходя из этого, сосредоточив внимание 
на крайне поляризованных подходах философов данной области, было 
уделено внимание некоторым способам развития и разрешения 
конфликтного дискурса. 

Был сделан вывод, согласно которому, человек, являющийся кредо 
социокультурного развития, постепенно приблизился к идее смирения 
постоянного присутствия конфликтного дискурса как нечто неизбежного. 
Ему не удастся избежать столкновения, корни которого уходят к истокам 
естественной эволюции, поэтому мы должны быть готовы к силе удара, 
который в некоторых случаях может быть слишком разрушительным. 
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Philosophical Definition of the Formation of a Conflict Discourse and Philosophical Definition of the Formation of a Conflict Discourse and Philosophical Definition of the Formation of a Conflict Discourse and Philosophical Definition of the Formation of a Conflict Discourse and 
Some Prototypes of Its SolutionSome Prototypes of Its SolutionSome Prototypes of Its SolutionSome Prototypes of Its Solution    

Harutyunyan AniHarutyunyan AniHarutyunyan AniHarutyunyan Ani    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: collision, civil society, natural state, freedom, antagonism, 
public alliance, power 

In the context of the current political challenges, the topic of conflict 
discourse has become very urgent. The presence of conflicts has obviously 
become as an obligatory for societies involved in the processes of globalization 
and currently being on the path of development, as well the others already 
recognized as superpower-states. 

Considering the stringency of revealing the problem, the article analyzes 
the genealogical origins of the conflict discourse formation; the philosophical 
ideas of the existential compulsion of human nature and social environment to 
influence, as well to create each other, are clearly outlined. After all, the human 
being born under the "patronage" of nature, involuntarily carries on his 
shoulders a social "backpack", which contains, among other features, the need 
to live in the same area with others. Therefore, by focusing on the extremely 
polarized approaches of the theorists in the philosophical domain, some ways of 
developing and resolving the conflict have been attentively outlined. 

According to the conclusion, by bearing the stamp of socio-cultural 
development, we gradually approached the compulsion to take into account the 
conflict discourse. It’s impossible to avoid the collision that befell us by natural 
evolution, therefore, we must be ready for the force of the blow, which in some 
cases can be destructive. 
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Պետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀՊետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀ----ումումումում        

ԱլչանգյանԱլչանգյանԱլչանգյանԱլչանգյան    ՄելինեՄելինեՄելինեՄելինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. աճուրդ, մրցույթ, ուղղակի վաճառք, 
պետական պարտատոմս, գույքի գնահատում, պետական բյուջե, 
պետական գույքի կառավարման կոմիտե  

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գույքի կառա-
վարման ոլորտում գերակա ուղղություն է մասնավորեցման գործ-
ընթացը, որի նպատակն է ապահովել բազմաձև սեփականության 
կազմավորումը: 1998 թվականից սկսած՝ հանրապետությունում 
մասնավորեցման գործընթացը իրականացվում է «Պետական 
գույքի մասնավորեցման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա: 

Պետական գույքի մասնավորեցումը հանրապետությունում 
ընթացող տնտեսական բարեփոխումների կարևոր մասերից է, որի 
հինական նպատակներից են` 

1. առևտրային կազմակերպությունների պետական բաժնե-
մասի մասնավորեցման միջոցով դրանց գործունեության 
արդյունավետության բարձրացումը և մրցակցային միջա-
վայրի բարելավումը. 

2. պետական գույքի մասնավորեցման այն ձևերի (մրցույթ, 
ուղղակի վաճառք) կամ դրանց համակցության լայնորեն կի-
րառումը, որոնք նպաստում են մասնավորեցվող առևտրա-
յին կազմակերպություններում ներդրումների ընդգրկմանն 
ու աշխատատեղերի պահպանմանը կամ ավելացմանը. 

3. պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող 
բաժնետոմսերով (բաժնեմասերով) առևտրային կազմակեր-
պությունների թվի հետևողական կրճատումը և մասնավոր 
հատվածի շրջանակների ընդլայնումը. 

4. մասնավորեցման քաղաքականության շարունակականու-
թյան ապահովումը և սույն ծրագրի գործողության ժամկե-
տում պետական գույքի մասնավորեցման իրականացումը. 

5. պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցների 
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հաշվին պետական և համայնքային բյուջեների եկամուտ-
ների ավելացումը: 

Պետական սեփականությունը համաժողովրդական ունեց-
վածք է, այն կազմում է մեկ ամբողջություն՝ անկախ նրանից, թե 
դրա առանձին մասերը՝ որպես պետական սեփականություն, ում 
կողմից են ձեռք բերվում և ում տիրապետության ներքո են։ Պետա-
կան սեփականությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից 
կառավարում են պետական մարմինները, իսկ օրենքներով, ՀՀ 
նախագահի հրամանագրերով, ՀՀ Կառավարության որոշումներով 
և համայնքների իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 
ու կարգով, նրանց հատուկ հանձնարարությամբ ու նրանց անու-
նից կարող են հանդես գալ իրավաբանական անձինք և քաղաքա-
ցիները: 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ որպես սեփականատեր, 
քաղաքացիական հարաբերություններում հանդես է գալիս քաղա-
քացիների և իրավաբանական անձանց հետ հավասար հիմունքնե-
րով։ Հանդիսանալով ինքնիշխան, հանրային և մասնավոր իրա-
վունքի առանձնահատուկ սուբյեկտ՝ ՀՀ-ն ինքն է սահմանում պե-
տական սեփականության իրավունքի սահմաններն ու բովանդա-
կությունը, քաղաքացիական շրջանառության կանոնները, այդ հա-
րաբերություններին իր մասնակցության ծավալն ու եղանակները, 
գույքի առանձին տեսակների կարգավիճակը։ 

Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավուն-
քով պատկանող գույքը պետական սեփականություն է: Քաղաքա-
ցիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին չպատ-
կանող հողը և բնական այլ պաշարները պետական սեփականու-
թյուն են: Պետական բյուջեի միջոցները Հայաստանի Հանրապե-
տության սեփականությունն են։ 

Բնական պաշարներ են հողը, ընդերքը, ջուրը և անտառները, 
որոնք համարվում են բնական բարիքներ, քանի որ դրանք մարդու 
աշխատանքով չեն ստեղծվում։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի համաձայն` 
քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց կամ համայնքներին 
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չպատկանող հողը և բնական այլ պաշարները պետության սեփա-
կանությունն են: 

Օբյեկտների մի մասը կարող է պատկանել միայն ՀՀ ին` բա-
ցառիկ սեփականության իրավունքով, որոնց թվին են դասվում` 

1. բնական պաշարները, 
2. հատուկ պահպանվող բնական օբյեկտները, 
3. հանքահումքային պաշարները, 
4. զինված ուժերի ունեցվածքը, 
5. պահպանական կառույցները, 
6. պատմամշակութային և գեղարվեստական (հատկապես 
արժեքավոր) օբյեկտները, 

7. կենտրոնական բանկի ունեցվածքը, 
8. ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների ունեցվածքը և այլն: 
ՀՀ-ն ինքն է սահմանում պետական սեփականության իրա-

վունքի բովանդակությունն ու իրականացման մեխանիզմները: Պե-
տական ունեցավծքի մի մասը կազմող գանձարանը բաշխված չէ, 
այսինքն` ամրացված չէ պետական մարմիններին, և այդ գույքի 
սեփականատիրոջ իրավազորությունները ՀՀ անունից անմիջա-
կանորեն իրականացնում են պետական մարմինները` տիրապե-
տելու, օգտագործելու կամ տնօրինելու գույքը իրենց վերապահված 
իրավասությունների շրջանակներում: Այդ մարմինների գործողու-
թյունների համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապե-
տությունը` իր գանձարանով: 

Պետական ունեցվածքի մյուս մասը բաշխված, հանձնված է 
պետական մարմիններին, կազմակերպություններին, հիմնարկնե-
րին` տնտեսավարման կամ կառավարման իրավունքով: 

Այդ պատճառով ՀՀ-ն պետական մարմիններին, իրավաբանա-
կան անձանց կամ քաղաքացիներին պետության` որպես սեփա-
կանատիրոջ անունից հանդես գալու և սեփականատիրոջ իրավա-
զորություններ իրականացնելու իրավունքներ վերապահելիս կան-
խորոշում է այդ իրավասությունների ծավալն ու բովանդակու-
թյունը` պահպանելով նույն գույքի նկատմամբ իրավազորություն-
ներ իրականացնելու հատուկ լիազորություններ: 
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Պետությունը, իր մարմիններին վերապահելով պետական 
գույքի տիրապետման, տնօրինման և օգտագործման իրավազորու-
թյուններ, չի դադարում իրեն պատկանող գույքի հաշվառում, 
պահպանություն, օգտագործման նկատմամբ հսկողություն, բաշ-
խում և վերաբաշխում կատարելուց: Ավելին, պետությունը պետա-
կան գույքը տիրապետող մարմիններին պարտադրում է գույքն 
օգտագործել պետության առջև ծառացած խնդիրների, ժողովրդի 
շահերի և կարիքների բավարարման համար, գույքը տնօրինել 
միայն օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով: 

Հայաստանի Հարապետության սեփականությունն առաջա-
նում և դադարում է բոլոր այն հիմքերով, որոնցով առաջանում և 
դադարում է իրավունքի այլ սուբյեկտների սեփականության իրա-
վունքը։ Սակայն պետության` որպես իրավունքի հատուկ սուբյեկ-
տի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ նրա սեփակա-
նության իրավունքը կարող է առաջանալ նաև այնպիսի հիմքերով, 
որպիսիք կիրառելի չեն այլ սուբյեկտների սեփականության իրա-
վունքի առաջացման համար։ 

Պետական սեփականության իրավունքի առաջացման առանձ-
նահատուկ հիմքերն են ազգայնացումը, առգրավումը (ռեկվիզի-
ցիա), բռնագրավումը (կոնֆիսիկացիա), այլ սուբյեկտների տիրա-
պետությունից գույքը հարկադրաբար վերցնելու՝ օրենքով նախա-
տեսված հիմքերը՝ հարկերը, տուրքերը, այլ պարտադիր վճարները։ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` ազգայնացում է 
համարվում հատուկ օրենսդրական ակտով սեփականատիրոջից, 
հակառակ նրա կամքի, գույքը` որպես պետական սեփականու-
թյուն, վերցնելը։ 

Տարերային աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համա-
ճարակների դեպքերում և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգա-
մանքներում գույքը կարող է օրենքով սահմանված պայմաններում 
ու կարգով պետականացվել: Անձը, ում գույքը հարկադրաբար 
վերցվել է, իրավունք ունի պահանջել, որ իրեն վերադարձվի պահ-
պանված գույքը, եթե վերացել են այն հանգամանքները, որոնց կա-
պակցությամբ կատարվել է առգրավում: 
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Օրենքով նախատեսված դեպքերում գույքը սեփականատիրո-
ջից կարող է անհատույց առգրավվել դատավճռով` որպես հանցա-
գործության համար պատժամիջոցի (բռնագրավում): 

Պետական սեփականության առաջացման ամենատարածված 
և ամենալայն կիրառություն ունեցող տարբերակը հարկերի և այլ 
պարտադիր վճարումների գանձումն է։ Այս գանձումները պետա-
կան բյուջեի եկամտային մասի ձևավորման հիմնական աղբյուր-
նեն։ Հարկերը ոչ միայն պետական սեփականության իրավունքի 
առաջացման հիմք են, այլև տնտեսական գործունեության պետա-
կան կարագվորման ամենահիմնական լծակը: Հարկային բեռի 
ավելացման կամ թեթևացման միջոցով պետությունը կարողանում 
է խրախուսել կամ սահմանափակել տնտեսվարող սուբյեկտների 
գործունեությունը: 

Պետական սեփականություն են դառնում ոչ միայն որպես 
հարկ գանձվող գումարները, այլև օրենքով նախատեսված դեպքե-
րում քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից գանձվող 
տուրքերը, այլ պարտադիր վճարները, տարբեր իրավախախտում-
ներ թույլ տալու համար գանձվող տուգանքները, օրինակ` դատա-
րան դիմելու համար գանձվող տուրքերը, տրանսպորտային մի-
ջոցների սեփականատերերից գանձվող վճարները, սանիտարա-
կան, հակահրդեհային և այլ կանոնների խախտման համար գանձ-
վող տուգանքները և այլն: 

 Այսպիսով` պետական սեփականությունը կարելի է դիտար-
կել որպես համաժողովրդական ունեցվածք, որը կազմում է մեկ 
ամբողջություն, և որը յուրաքանչյուր պետության գոյության գլխա-
վոր պայմանն է, ապահովում է պետության լիարժեք կառավա-
րումն ու անընդհատ զարգացումը, բնակչության բավարար կեն-
սամակարդակի ապահովումը և այլն: 

Մասնավորեցումը պետական գույքի նկատմամբ սեփականու-
թյան կամ պետությանը պատկանող այլ գույքային իրավունքների 
փոխանցումն է մասնավորեցման սուբյեկտներին: ՀՀ կառավարու-
թյունն ընդունում է պետական գույքի մասնավորեցման մասին 
որոշումներ և իրականացնում է պետական հիմնարկներին ամ-
րացված շարժական գույքի մասնավորեցում: 
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Պետական գույքի մասնավորեցման ենթակա օբյեկտներ կա-

րող են լինել` 

1. պետական բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմ-

սերը, ոչ պետական և պետական մասնակցությամբ ընկե-

րություններում պետությանը պատկանող բաժնետոմսերը. 

2. պետության մասնակցությամբ ընկերության լուծարումից 

հետո պետությանն անցած գույքը. 

3. օգտագործման իրավունքով տրված պետական գույքը, այդ 

թվում` անշարժ գույքը. 

4. բնակելի շենքերում պետական սեփականություն համար-

վող ընդհանուր օգտագործման տարածք չհամարվող ոչ 

բնակելի տարածքները. 

5. անավարտ շինարարության օբյեկտները. 

6. պետությանը պատկանող այլ գույքային իրավունքները. 

7. բնակելի շենքերում համայնքային սեփականություն հա-

մարվող, այդ թվում` պետության կողմից համայնքին հայե-

ցողական սեփականության իրավունքով հանձնված ընդ-

հանուր օգտագործման տարածք չհամարվող ոչ բնակելի 

տարածքները, եթե դրանք` 

ա. տրամադրված են վարձակալության իրավաբանական կամ 

ֆիզիկական անձանց, 

բ. տրամադրված են «փոքր» օբյեկտներին` վարձակալության 

կամ մշտական օգտագործման նպատակով: 

Պետական գույքի մասնավորեցման սուբյեկտներն են` իրա-

վաբանական և ֆիզիկական անձինք, օտարերկրյա անձինք, իսկ 

օրենքով սահմանված դեպքերում` նաև մասնավորեցվող ընկերու-

թյան կամ «փոքր» օբյեկտի աշխատավորական խմբի անդամները, 

համայնքները: 

Պետական գույքի կամ ձեռնարկության մասնավորեցմանը 

ընդհանուր հիմքունքերով մասնակցում են նաև ազգայնացված, 

բռնագրավված կամ այլ ձևով պետականացված ընկերությունների 

նախկին սեփականատերերը, նրանց ժառանգները կամ իրավա-

հաջորդները։ Իսկ պետական գույքի առանձին տարրերի մասնա-
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վորեցմանը կարող են մասնակցել նաև պետական և պետական 
մասնակցությամբ ընկերությունները։ 

Մասնավորեցում իրականացնող պատկան մարմինը պետա-
կան գույքի կառավարման կոմիտեն է (այսուհետև Կոմիտե), որի 
հիմնական գործառույթն է մշակել մասնավորեցման ծրագրեր, կա-
տարել դրանցում փոփոխություններ, քննարկել մասնավորեցման 
վերաբերյալ առաջարկությունները, դիմումները, գանգատները։ 

Կոմիտեն վերահսկում և վերլուծում է մասնավորեցման ըն-
թացքը` այդ նպատակով տեղեկություններ ստանալով պետական 
կառավարման և դատական մարմիններից, կազմակերպում է մաս-
նավորեցվող պետական գույքի վերաբերյալ տեղեկությունների 
(այդ թվում` ազդագրերի) հրապարակումը։ Իրականացնում է պե-
տական գույքի մասնավորեցման, տնօրինման, ինչպես նաև հաշ-
վառման գործընթացների վերլուծությունը և ամփոփում դրանց վե-
րաբերյալ առաջարկությունները: 

ՀՀ Կառավարությունը ընդունում է մասնավորեցման ծրագ-
րերը, ներկայացնում է ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ 
տարեկան հաշվետվություններ, դրանցում փոփոխություններ կա-
տարելու մասին օրենքների նախագծեր է ներկայացնում Ազգային 
ժողովին։ 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերով սահմանվում 
են մասնավորեցման ընթացիկ փուլի նպատակները, նախապատ-
վությունը և սահմանափակումները: Մինչև ծրագրի գործադրման 
սկիզբը Ազգային Ժողովը քննարկում և ընդունում է ծրագիրը, ինչ-
պես նաև ընթացիկ ծրագրին նախորդող ծրագրի կատարման մա-
սին հաշվետվությունը` օրենքների ձևով: Եթե ծրագրի գործողու-
թյան ժամկետը լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա 
շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը: 

Պետական գույքի մասնավորեցումն իրականացվում է հետևյալ 
հիմնական ձևերով1` 

                                                                 
1 Գույքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությու-

նում, «Գիտաժողովի նյութեր»՝ խմբագրությամբ Ա. Մարկոսյանի, Ս. Դավոյանի, 
Երևան, 2011: 
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1. բաժնետոմսերի ազատ բաժանորդագրություն, 
2. աճուրդ, 
3. մրցույթ, 
4. ուղղակի վաճառք, 
5. նոր բաժնետոմսերի բաց կամ փակ տեղաբաշխում, 
6. պարտատոմսերի թողարկում բաժնետոմսերի փոխարկման 

իրավունքով, 
7. բաժնետոմսերի վաճառք մասնագիտացված շուկաներում, 
8. ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և համայնքների 

գույքի նկատմամբ պետությանը պատկանող օգտագործ-
ման իրավունքի փոխանցում օրենքով նախատեսված դեպ-
քերում: 

Պետական գույքի մասնավորեցման ձևի մասին որոշումն ըն-
դունում է Կառավարությունը, ընդ որում Կառավարության որոշ-
մամբ կարող է կիրառվել ինչպես մասնավորեցման ձևերից մեկը, 
այնպես էլ դրանց համակցությունը: 

Մասնավորեցման ձևի ընտրությունը կարող է կատարվել 
ելնելով2` 

1. ճյուղային առանձնահատկություններից. 
2. ներքին և արտաքին շուկաներում գրաված դիրքից. 
3. ձեռնարկության ֆինանսական վիճակից. 
4. պետական գույքը որպես գործող ընկերություն մասնավո-

րեցնելու նպատակահարմարությունից. 
5. անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու պահանջից: 
Մակրո և միկրոմակարդակներում տնտեսվարման տնտեսա-

կան արդյունավետության բարձրացման մեջ կարևոր է հաշվի 
առնել այն փաստը, որ մասնավորեցումը գործընթաց է, որն ունի 
որոշակի ժամանակային սահմանափակումներ, և դրա համար 
մասնավորեցման արդյունավետության կամայական չափանիշ 
հարկավոր է դիտարկել ոչ թե դինամիկայում, այլ միայն համակար-
գային վերափոխունմերի որոշակի փուլերում արձանագրված ձևով: 

                                                                 
2 Պետական կառավարման արդյունավետությունը. Դասախոսությունների 

նյութեր (Կազմ.` Վ. Քալաշյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014: 
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Приватизация госсобственности в АрменииПриватизация госсобственности в АрменииПриватизация госсобственности в АрменииПриватизация госсобственности в Армении    

Алчангян МелинеАлчангян МелинеАлчангян МелинеАлчангян Мелине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: аукцион, конкуренция, прямая продажа, 
государственный заем, оценка недвижимости, государственный бюджет, 
комитет по управлению государственным имуществом 

В процессе эффективного регулирования экономики органами госу-
дарственной власти государственная собственность выступает как ключе-
вая система правоотношений. Поэтому создание условий для наиболее 
эффективного управления государственной собственностью, составляю-
щей основу этой собственности, и реализация соответствующих мер имеют 
первостепенное значение. Управление государственной собственностью – 
одна из важнейших функций государства.  

В статье исследуется понятие государственной собственности и общая 
характеристика основных этапов процесса приватизации государственной 
собственности. 

    
Privatisation ofPrivatisation ofPrivatisation ofPrivatisation of    State Property in ArmeniaState Property in ArmeniaState Property in ArmeniaState Property in Armenia    

Alchangyan MelineAlchangyan MelineAlchangyan MelineAlchangyan Meline    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: auction, competition, direct sale, government bond, property 
valuation, governemnt budget, state property management commitee 

In the process of effective regulation of the economy by state authorities, 
state property acts as a key system of legal relations. Therefore, the creation of 
conditions for the most effective management of state property, which forms 
the basis of this property, and the implementation of appropriate measures are 
of paramount importance. Management of state property is one of the most 
important functions of the state. 

The article examines the concept of state property and general 
characteristics of the main stages of the process state property privatization. 
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Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և 
ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրաազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա        

ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մոտիվացիա, մոտիվացիոն մեխանիզմ, 
հակամոտիվացիայի հետևանքներ, արդարության տեսություն, 
սպասելիքների տեսություն 

Ժամանակակից շուկայական մրցակցության և գիտատեխնի-
կական առաջընթացի պայմաններում աշխատողները վերածվել են 
հզոր ռազմավարական գործիքի, և կազմակերպության նպատակ-
ների իրականացումը մեծապես կախված է նրանցից։ Դա էլ հենց 
պատճառ է, որ ղեկավարների համար աշխատողների մոտիվա-
ցիայի հարցը համարվի ամենաարդիականներից մեկը։    

Աշխատողների խթանման աստիճանից է կախված նրանց աշ-
խատանքի արդյունավետությունը, իսկ մոտիվացված աշխատող 
ունենալու համար ղեկավարներից պահանջվում է մշակել գրա-
գետ, բազմագործոն և աշխատողների պահանջմունքների բավա-
րարմանը ուղղված խթանման (մոտիվացիոն) մեխանիզմներ։ 
Հաջողված խթանման մեխանիզմ ունենալը ղեկավարներին հնա-
րավորություն է տալիս աշխատողների ունեցած ողջ ներուժը ծա-
ռայեցնել ի շահ կազմակերպության։ Հաճախ խթանման գործըն-
թացը բավականին պարզ է թվում։ Սակայն որոշ դեպքերում մոտի-
վացիոն մեխանիզմը մշակվում և ներդրվում է, բայց աշխատող-
ների շրջանում խթանումը նվազում է, ի հայտ են գալիս հակա-
խթանիչներ։  

Հակախթանումն աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության 
կորուստն է, որը արտահայտվում է աշխատանքային վարքի փո-
փոխությամբ, նվազում են պատասխանատվությունը և նախաձեռ-
նողականությունը, որի հետևանքով աշխատողը աշխատանքի 
գնալը դիտարկում է որպես ծանր բեռ։ Անձնակազմի հակախթան-
ման առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ երկար ժամա-
նակ այն կարող է գաղտնի զարգանալ և իր բացասական ազդեցու-
թյունը արդեն նկատելի դառնալ զարգացման որևէ փուլում։ Այն 
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նաև «վարակիչ» բնույթ ունի և կարող է արագ տարածվել ողջ անձ-
նակազմով մեկ [5], ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում 
կազմակերպության գործունեության վրա` նվազեցնելով աշխա-
տանքի արդյունավետությունը։ 

Աշխատողների մոտիվացիան հիմնականում կարող է նվազել 
հետևյալ դեպքերում. 

1. Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատանքի վատ կազմակերպում։ Աշխատակիցների հա-
մար կարևոր է ընկերության ղեկավարումը: Լինում են դեպքեր, 
երբ սեփականատերերը երկուսն են, և նրանք միմյանց հետ չեն 
կարողանում համաձայնության գալ, որի հետևանքով ղեկավարնե-
րից մեկը տալիս է մեկ հանձնարարություն, մյուսը՝ մեկ այլ հանձ-
նարարություն, դրանից ելնելով էլ անընդհատ վիճաբանություն-
ներ են լինում, և ոչ մի գործ ավարտին չի հասցվում։ Այստեղից էլ 
մեծանում է անձնակազմի հոսունությունը։ 

2. Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Աշխատանքի ցածր վարձատրություն։ Երբ կազմակերպու-
թյունում վարձատրությունը շուկայական միջին աշխատավարձից 
ցածր է, անհրաժեշտ է կիրառել որոշակի փոխհատուցում, հանրա-
յին փաթեթ, առաջադիմության (կարիերա) գրանցում և այլ արդյու-
նավետ մոտիվացիոն միջոցառումներ, հակառակ դեպքում կադրերի 
հոսունությունն անխուսափելի է: 

3. Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ Լրավճարների և պարգևատրությունների բացակայություն։ 
Անգամ բարձր վարձատրությանը մարդը արագ է ընտելանում և 
կորցնում է ավելի արդյունավետ աշխատելու մոտիվացիան: Նրա 
մեջ ի հայտ է գալիս այն միտքը, թե վարձատրության անփոփոխե-
լիության դեպքում անիմաստ է ավելի ջանասիրաբար աշխատել, 
ուստի աշխատողը նախընտրում է ավել ջանքեր չգործադրել, 
խնայել եռանդը: Հետևաբար անհրաժեշտ է ոչ թե բարձր աշխատա-
վարձ տալ, այլ կիրառել լրավճարներ և պարգևատրություններ։ 

4. Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Բացասական (ոչ դրական) մթնոլորտը։ Աշխատողների կող-
մից աշխատավայրը լքելու պատճառների առաջին հնգյակում են 
բախումները գործընկերների, ղեկավարության, մատակարար-
ների, հաճախորդների և աշխատանքային գործընթացթացներ ներ-
գրավված այլ անձանց հետ: Դրական մթնոլորտ ընկերությունում 
առաջին հերթին պետք է ստեղծի հենց ինքը` ղեկավարը: Մշտա-
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կան սպառնալիքները, տուգանքները, չկատարած խոստումները 
առաջադիմության կամ աշխատավարձի աճի վերաբերյալ հան-
գեցնում են նրան, որ աշխատակիցները գնում են մրցակիցների 
մոտ: 

5. Ընկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավըԸնկերության վատ համբավը (վարկանիշը): Սա ևս դառնում է 
հակամոտիվացիա, ոչ մի աշխատակցի դուր չի գալիս, երբ իր ընկե-
րության մասին խոսում են վատ, կամ հաճախորդները դժգոհ են: 

6. Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Ղեկավարի ցածր հեղինակությունը: Եթե ղեկավարը չունի 
առաջնորդի ոչ բավարար հատկանիշներ, և եթե նրա կերպարը ոչ 
բավարար է ընկալվում աշխատակիցների կողմից, աշխատակից-
ների վստահությունը ընկերության նկատմամբ նվազում է կամ 
լրիվ վերանում: 

7. ԱշխաԱշխաԱշխաԱշխատանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: տանքի ընդունելիս սուտ խոստումները: Հաճախ 
ղեկավարները    սկզբում խոստանում են բարձր աշխատավարձ, 
իսկ մեկ երկու ամսից ինչ-որ պատճառաբանություններ բերելով` 
վերանայում են աշխատավարձի չափը: Խոստանում են կարիերա-
յի աճ և նոր հետաքրքիր նախագծեր, սակայն աշխատակիցները 
մնում են «կոտրած տաշտակի» առաջ: 

8. Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Չարդարացված սպասելիքներ: Լինում են դեպքեր, երբ 
աշխատակցին ուղիղ կերպով ոչինչ չեն խոստանում, բայց այնուա-
մենայնիվ որոշ ակնարկներ են անում առաջընթացի, հանրային 
փաթեթի և այլնի վերաբերյալ: Սակայն հետագայում ակնկալիք-
ները իրականություն չեն դառնում, իսկ մոտիվը թուլանում է: 

9. Աշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բաԱշխատանքի գնահատման չափանիշների բացացացացակակակակայույույույություն: թյուն: թյուն: թյուն: 
Երբեմն ղեկավարը հստակ չի սահմանում գնահատման չափա-
նիշները կամ էլ այդ չափանիշները անընդհատ փոխվում են: Իսկ 
երբեմն էլ դրանք ուղակի հաշվի չեն առնվում, և աշխատողները 
զգում են, որ գնահատման համակարգ չկա, և բնական է, որ դա 
թուլացնում է մոտիվացիան: 
10. Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Արդար պարգևատրման բացակայություն: Բնական է, որ յու-

րաքանչյուրն արդարության իր չափանիշներն ունի. լինում են 
դեպքեր, երբ աշխատակիցը լավ աշխատանքի համար (որը համա-
պատասխանում է ֆիրմայի գնահատման չափանիշներին) ոչինչ չի 
ստանում, իսկ ղեկավարի նախընտրած աշխատակիցը ստանում է 
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պարգևավճար իր միջին արդյունքներով: Պարզ է, որ որոշ ժամա-
նակ անց նման աշխատակիցը կսկսի փնտրել այլ աշխատավայր 
[3, 17-18]: 

Ըստ էության խթանումը թուլացնող գործոնների մի մասը հո-
գեբանական բնույթի է։ Խթանումը թուլացնող կարևոր գործոններ 
են նաև չարդարացված սպասելիքները և արդարության բացակա-
յությունը կամ գործելակերպի ոչ թափանցիկությունը։ Այստեղ գոր-
ծում են Ջոն Ադամսի կողմից առաջարկվող արդարության տեսու-
թյունը, ինչպես նաև Վիկտոր Վռումի [4, 24-26] սպասելիքների 
տեսությունը։ Արդարության տեսության համաձայն` մարդկանց 
վարքագիծը ուղղորդված է արդարության սահմանմանը, երբ 
նրանք ստանում են պարգևատրում կատարված աշխատանքի դի-
մաց և համեմատում այն մյուսների պարգևավճարների հետ։ Մար-
դիկ մոտիվացվում են, երբ նրանց հետ վարվում են արդարացիորեն 
և հակառակը՝ հիասթափվում են անարդարության դեպքում։ 

Լավ ղեկավարը մշտապես ձգտում է, որ իր որոշումները աշ-
խատակիցների կողմից ընկալվեն որպես արդարացի գործողու-
թյուններ։ Հակառակ դեպքում աշխատակիցների մոտիվացիան 
աշխատանքի նկատմամբ էապես կնվազի։ Անհրաժեշտ է հստակ 
ձևով գնահատել աշխատանքի արդյունքները և մատնանշել այն 
չափանիշները, որոնցով որոշվում է պարգևատրման համակարգը։ 

Սպասումների տեսության համաձայն՝ աշխատակիցների մո-
տիվացիայի մակարդակը կախված է նրանց պատկերացումներից, 
թե որքանով են իրենց ընդունակությունները թույլ տալիս հասնել 
դրված նպատակներին, և ստացված արդյունքների համար 
պարգևատրման ինչ համակարգ է կիրառվում իրենց նկատմամբ 
[2, 59-60]։  

Աշխատանքի նկատմամբ շահադրդման վերլուծության ժամա-
նակ սպասումների տեսությունն ընդգծում է երեք փոխկապակցու-
թյան կարևորությունը. աշխատանքի վրա կատարված ծախսերը, 
արդյունքները (պարգևատրում) և արժութայնությունը (վալենտայ-
նությունը (պարգևատրմամբ բավարարվածությունը)): Աշխատան-
քի վրա կատարված ծախսերի – արդյունքների (Ծ–Ա) հարաբերու-
թյունից սպասումները ծախսված ջանքերի և ստացված արդյունք-
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ների միջև հարաբերակցությունն է: Եթե մարդիկ զգում են, որ 
ծախսված ջանքերի և ստացված արդյունքների միջև չկա ուղիղ 
կապ, ապա, սպասումների տեսության համաձայն, շահադրդումը 
կթուլանա: Փոխկապակցվածության բացակայությունը կարող է 
առաջանալ աշխատողի սխալ ինքնագնահատականից, նրա վատ 
պատրաստվածությունից կամ սխալ ուսուցումից, կամ երբ առաջա-
դրված խնդիրը կատարելու համար աշխատակցին չեն տրվել բա-
վարար իրավունքներ: Արդյունքներ – պարգևատրումներ (Ա – Պ) 
հարաբերությունից սպասումները որոշակի պարգևատրման կամ 
խրախուսման սպասումներ են` ի պատասխան արդյունքների 
որոշակի մակարդակին հասնելու: Այս դեպքում, ինչպես և նախոր-
դում, եթե մարդը չի զգում հստակ կապ ստացված արդյունքների և 
ցանկալի խրախուսման կամ պարգևատրման միջև, ապա առաջի-
կայում աշխատանքային գործունեության շահադրդումը կթու-
լանա: Սպասումների տեսության մեջ շահադրդում որոշող երրորդ 
գործոնը արժութայնությունն է։ Արժութայնությունը հարաբերա-
կան բավարարվածության կամ անբավարարվածության հավանա-
կան մակարդակն է, որն առաջանում է որոշակի պարգևատրում 
ստանալու հետևանքով: Եթե արժութայնությունը ցածր է, այսինքն` 
մարդու ստացած պարգևատրումն իր սպասածից քիչ է, ապա 
սպասումների տեսությունը կանխատեսում է, որ աշխատանքային 
գործունեության շահադրդումն այս դեպքում կթուլանա [1, 505]:  

Հակախթանիչները հիմնականում ազդում են աշխատողների 
հետևալ խմբակարգերի վրա. 

▪ ԺամանակավորԺամանակավորԺամանակավորԺամանակավոր    աշխատակիցաշխատակիցաշխատակիցաշխատակից։ Այս աշխատակիցները բա-
վականին օրինապահ են, սակայն որոշակի ժամանակով: Նրանք 
ունեն հստակ գործողությունների ծրագիր և գիտեն, որ անհրա-
ժեշտ ժամանակը լրանալուց հետո լքելու են այդ կազմակերպու-
թյունը: Երբեմն նրանք այն աշխատակիցներն են, ովքեր ցանկա-
նում են աշխատել ընտանեկան խնդիրների, աշխատանքի շուկայի 
կառուցվածքի փոփոխությունների պատճառով կամ էլ ուսմանը 
զուգահեռ աշխատել ցանկացողներն են: Աշխատանքին զուգահեռ 
նրանք գրեթե միշտ փորձում են գտնել ավելի բարձր վարձատրվող 
այլ աշխատանք:  
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▪ Վիրավորված «աստղեր» (աշխատակիցներ)։ Լինում են աշ-
խատակիցներ, որոնք տվյալ կազմակերպությունում հասել են 
առաջադիմության բավական բարձր աստիճանի, շատ բան են 
արել այդ կազմակերպության համար և կարծում են, որ իրենց ան-
տեսում են առաջխաղացման, լրավճարների, պարգևատրումների 
և դրույքի բարձրացման տեսանկյունից: Երբեմն նման մոտեցումը 
օբյեկտիվ է: Աշխատողը լավ է աշխատում է և ցանկանում է գնա-
հատված լինել: Բայց երբեմն էլ պատահում է ոչ օբյեկտիվ մոտե-
ցում, քանի որ «աստղ» աշխատակիցը լավն է նոր աշխատողների 
համապատկերում և իմանալով ղեկավարության թուլությունը` 
ցուցադրում է իր գիտելիքները, սակայն անգամ օբյեկտիվ «աստղը» 
կարող է լքել ընկերությունը, եթե նրան չգնահատեն` արժանիքնե-
րին համապատասխան, և աճելու հնարավորություն չտան: 

▪ ««««ՄակաբույծներՄակաբույծներՄակաբույծներՄակաբույծներ»»»»։ Նման մարդիկ աչքի չեն ընկնում պատվա-
խնդրությամբ: Աշխատում են այդ ընկերությունում, որովհետև 
իրենց հարմար է տարբեր պատճառներով. օրինակ` մոտիկ է տա-
նը, հնարավորություն կա աշխատանքին զուգահեռ անելու սեփա-
կան գործը և այլն: Հաճախ նրանք լինում են ղեկավարի ընկերները 
կամ բարեկամները:  

Հակամոտիվների ազդեցության տակ աշխատողները ոչ միայն 
սկսում են վատ աշխատել, այլ նաև ազատվում են աշխատանքից։ 
Աշխատանքից ազատվելու պատճառ կարող են լինել հետևալ հա-
կամոտիվները. 

1. ցածր աշխատավարձը, 
2. պարգևատրումների բացակայությունը, 
3. բացասական մթնոլորտը, 
4. առաջխաղացման հնարավորության բացակայությունը,  
5. բարքերի (կարծրատիպերի) քարացածությունը,  
6. բախումները։  
Սակայն լինում են նաև դեպքեր, երբ կազմակերպությունից 

հեռանում են նաև այն աշխատողները, ովքեր գոհ են իրենց 
աշխատանքից։ Նման աշխատողների վրա ազդում են հետևալ 
հակամոտիվները. 

1. ամուսնություն (իգական սեռի պարագայում), 
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2. ուսման ավարտ, 

3. գործունեության բնույթի փոփոխություն, 

4. աշխատանք, որը տանը ավելի մոտ է գտնվում:  

Որոշ դեպքերում էլ աշխատողը չի ազատվում աշխատանքից, 

բայց աշխատում է վատ: Այս դեպքում ազդում են հետևալ հակա-

մոտիվները.  

1. առաջադրանքների ավելացումը կամ նվազեցումը,  

2. պարգևատրումների և հավելավճարների բացակայությունը, 

3. մոտիվացնող այլ նախագծերի բացակայությունը,  

4. մասնագիտացման ցածր մակարդակը,  

5. ցածր պատվախնդրությունը:  

Աշխատողների նվիրվածությունը աշխատանքին կարող է 

թուլացնել հակամոտիվների ազդեցությունը։ Նվիրվածությունը 

չափազանց կարևոր գործոն է մոտիվացիայի տեսանկյունից. այն ի 

հայտ է գալիս մի շարք գործոնների ազդեցության ներքո և ներա-

ռում է հետևալ տարրերը.  

▪ ընկերության և աշխատակցի նպատակների համընկնումը, 

▪ ղեկավարի հեղինակությունը, 

▪ ընկերության մակնիշը, 

▪ ընկերության գործունեության երկարատևությունը, 

▪ ընկերության վարկանիշը, 

▪ հաճախորդների վերաբերմունքը ընկերության նկատմամբ, 

▪ այլ աշխատողների վերաբերմունքը կազմակերպությանը 

[3, 19-21]:  

Հակամոտիվների բացահայտման և հաղթահարման համար 

ղեկավարությունից պահանջվում է քայլերի հետևալ հաջորդակա-

նությունը.  

▪ բացահայտել անձնակազմի հակամոտիվացիայի պատճառ-

ները, 

▪ որոշել հակամոտիվների վերացման ուղղությունները, 

▪ մշակել մոտիվացիոն մեխանիզմի վերափոխման այնպիսի 

ռազմավարություն, որը կապահովի խնդրի լուծումը, 

▪ զարգացնել մոտիվացիայի կառավարման մոտեցումները [5]: 

Այսպիսով` յուրաքանչյուր ղեկավարի համար պետք է ձևա-
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վորվի մոտիվացման ողջ մեխանիզմի պատկերը: Կարևոր է, որ 
իրականացվող մոտիվացման միջոցառումները նպատակա-
ուղղված լինեն որոշակի հստակ աշխատողների խմբին կամ 
առանձին աշխատողին, ոչ թե ողջ ընկերությանը: Պետք է հաշվի 
առնել այն հանգամանքը, որ մարդիկ իրենց բնույթով ունեն հոգե-
բանական և աշխարհայացքային տարբերություններ։ Մոտիվաց-
ման ծրագիր մշակելիս պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր մա-
կարդակի աշխատակիցների պահանջմունքները և յուրաքանչյուր 
մակարդակի համար մշակել մոտիվացման առանձին ծրագիր:  
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Причины демотивации работников и Причины демотивации работников и Причины демотивации работников и Причины демотивации работников и     
её влияниееё влияниееё влияниееё влияние    на деятельность компаниина деятельность компаниина деятельность компаниина деятельность компании    

Давтян АсмикДавтян АсмикДавтян АсмикДавтян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: мотивация, мотивационные механизмы, последствия 
демотивации, теория справедливости, теория ожиданий    

В условиях современной рыночной конкуренции и научно-техничес-
кого прогресса работники превратились в сильный стратегический инс-
трумент и выполнение целей компании в целом зависит от них. Именно 
это является причиной того, что для менеджера вопрос мотивации работ-
ников считается одним из более своевременных. 

Эффективность работы зависит от уровня мотивации работников, а 
чтобы иметь мотивированного работника менеджер должен разработать 
грамотный, многофакторный и направленный на удовлетворение нужд ра-
ботников мотивационный механизм. Имея удачный мотивационный меха-
низм, менеджер может использовать весь потенциал работников во благо 
компании. Часто процесс мотивации кажется довольно простым, но в 
некоторых случаях разрабатывают и вкладывают мотивационный меха-
низм, но у работников уровень мотивации снижается, а значит, появляется 
демотивация. Демотивация – это потеря интереса к работе, которая выра-
жается в изменении отношения к работе, снижении ответственности и 
инициативности. В результате для работника приход на работу подразуме-
вается как тяжелый груз. Это может негативно сказаться на деятельности 
компании и снизить эффективность работы. 
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TheTheTheThe    ReasoReasoReasoReasonsnsnsns    Behind the Behind the Behind the Behind the DemotivationDemotivationDemotivationDemotivation    ofofofof    EmployeesEmployeesEmployeesEmployees    andandandand        
ItsItsItsIts    ImpactImpactImpactImpact    onononon    CompanyCompanyCompanyCompany’’’’ssss    ActivityActivityActivityActivity    

Davtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan HasmikDavtyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: motivation, motivational mechanisms, consequences of 
demotivation, theory of justice, theory of expectations 

In the conditions of modern market competition and scientific and 
technological progress, employees have become a strong strategic tool, and the 
implementation of company’s goals depends on them. And, this is the reason 
why the issues of the motivation of employees is one of the most central for a 
manager.  

Work performance depends on the level of motivation of employees, and 
in order to have a motivated employee a manager must develop a competent, 
multifactorial motivational mechanism aimed at meeting the needs of workers. 
Having a successful motivational mechanism, a manager can use the full 
potential of employees for company’s benefit. The process of motivation often 
seems quite simple, but in some cases a motivational mechanism is cultivated 
and invested, yet the level of motivation of employees decreases, which means 
that demotivation appears. Demotivation is a loss of interest in work, which is 
expressed in a change in attitude to work, reduction of responsibility and lack 
of initiative. As a result, for an employee, going to work is considered a heavy 
burden. This can have a negative impact on the company’s activity and reduce 
the efficiency of work. 
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Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի Կրտսեր դպրոցական տարիքի ««««ռիսկի խմբիռիսկի խմբիռիսկի խմբիռիսկի խմբի» » » » երեխաների երեխաների երեխաների երեխաների 
հանրայհանրայհանրայհանրայնացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկություններընացման առանձնահատկությունները    

Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ    
Դանիելյան ԼյուդԴանիելյան ԼյուդԴանիելյան ԼյուդԴանիելյան Լյուդմիլամիլամիլամիլա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    հոգեախտաբանություն, ինքնագնա-

հատական, գոյաբանություն, ռիսկի գործոններ և խոցելիություն, 
նախապաշտպանական մեխանիզմներ, ինքնուրույն գործելու նա-
խապատրաստում 

Հասարակական փոփոխությունները` գիտատեխնիկական, 
մշակութային, կենցաղային, այնքան արագ, զգալի և կարևոր են, որ 
այժմ ոչ մեկը չի կասկածում` այսօրվա երեխաներն ապրելու են մի 
աշխարհում, որն էականորեն տարբեր է նրանց ծնողների և դաս-
տիարակների աշխարհից, ուստի մեր դաստիարակչական աշխա-
տանքը պետք է գնահատենք ոչ միայն ըստ նրա, թե ինչպես է մեզ 
հաջողվում սովորողներին հաղորդել մեր գիտելիքները և համոզ-
մունքները, այլև ըստ նրա, թե կարողացա՞նք արդյոք նրանց նա-
խապատրաստել` ինքնուրույն գործելու և որոշումներ ընդունելու 
այնպիսի պայմաններում, որոնք վիճակված չէին ծնողների 
սերնդին: 

Գիտատեխնիկական հեղափոխության դարաշրջանի դաս-
տիարակությունը պետք է նախ և առաջ լինի ինքնուրույնության, 
ստեղծագործական նախաձեռնողականության և հանրային պա-
տասխանատվության դաստիարակություն, որի բաղադրիչներն 
անհնար են առանց միմյանց: Իսկ ինչպե՞ս հասնել դրան: Գիտե՞նք 
արդյոք այդ ուղիները: Ընդհանուր առմամբ, այո՛, ինքնուրույն 
ստեղծագործական անձնավորություն ձևավորում է ինքնուրույն 
ստեղծագործական գործունեությունը: Սա մերկապարանոց հաս-
տատում չէ, այլ գիտականորեն հաստատված փաստ: Տարբեր 
երկրների մասնագետները տարբեր նյութերով հաստատել են, որ 
ինքնակառավարումը, նախաձեռնողականությունը, ուսումնական 
գործընթացում ինքնուրույն մտքեր և անկախ դատողություններ 
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հանդես բերելը ոչ միայն նպաստում են աշակերտների ավելի 
ստեղծագործական, ճկուն, ինքնատիպ մտածողության ձևերի զար-
գացմանը, այլև բարձրացնում են նրանց հոգեբանական կայունու-
թյան աստիճանը, հանրային ընդհանուր ինքնուրույնության և աշ-
խուժության մակարդակը [5, 247]: Այս օրինաչափությունը գործում 
է նաև մեծահասակների աշխատանքային գործունեության մեջ: 
Որպեսզի աշխատանքը, ուսումը կամ ժամանցը օգնեն ինքնուրույն 
ստեղծագործ անձնավորության կայացմանը, նրանք պետք է հա-
մապատասխանեն երկու կարևոր պահանջների.  

1. Գործունեությունը պետք է լինի բովանդակային առումով 
բարդ, հետաքրքիր, բանական և հուզական լարվածություն պա-
հանջող: 

2. Գործունեությունը պետք է լինի բավականին ինքնակառա-
վարվող և իրականացնի այն սկզբունքը, որն այսօր կիրառելի է 
տնտեսական գործունեության մեջ. խստորեն վերահսկել վերջնա-
կան արդյունքը` դրա հաջողությունն ապահովելով նաև տարբեր 
ձևերով: 

Միայն այս դեպքում է անձնավորությունը ամբողջապես հու-
զականորեն ներգրավվում գործունեության մեջ և արդյունքների 
համար պատասխանատվությունը վերցնում իր վրա: Ընդհակա-
ռակը, չափից ավելի հոգատարությունը և մանրակրկիտ արտաքին 
վերահսկողությունը անձավորությանը մղում են մանկամտացման, 
մինչև իսկ բթացման, որի պատճառով իջնում է նրա հանրային 
պատասխանատվության մակարդակը, և նրա մեջ ձևավորվում են 
թուլակամություն և պորտաբուծություն:  

Մարդը դառնում է անձնավորություն հանրայնացման շնոր-
հիվ. նա տարիների ընթացքում ձեռք է բերում հանրային պարտա-
կանություններ կատարելու ընդունակություն: Հանրայնացումը են-
թադրում է և՛ զարգացում, և՛ ինքնահաստատում, և՛ անձնավորու-
թյան ինքնիրագործում: Այդ խնդիրները լուծվում են ինչպես տարե-
րայնորեն, այնպես էլ նպատակասլաց ձևով` ամբողջ հասարակու-
թյան օժանդակությամբ, հատուկ ստեղծված հաստատություննե-
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րով: Այդ նպատակաուղղված, կազմակերպված գործընթացի հան-
րայնացման ղեկավարումը կոչվում է կրթություն:կրթություն:կրթություն:կրթություն: «Կրթություն» 
ասելով` հասկանում ենք անձի ձևավորման մարմնական և 
հոգևոր միասնական գործընթաց` հանրայնացում, որի շնորհիվ 
որոշ նվիրական կերպարների գիտակցված ուղղվածությամբ կոփ-
վում է, ըստ հասարակության գիտակցության մեջ արձանագրված 
հանրապատմական չափանիշների, ներդաշնակորեն զարգացած 
անձնավորություն: Այդ իմաստով կրթությունը հանդես է գալիս 
որպես կյանքի անբաժանելի մաս բոլոր հասարակությունների և 
բոլոր անհատների համար [3, 66]: Կրթությունը հանրային երևույթ 
է. այն մարդու, հասարակության, պետության շահերին հետամուտ 
դաստիարակություն և ուսուցման նպատակասլաց գործընթաց է: 
Ուսումնասիրելով կրտսեր դպրոցականների հանրայնացումը 
արդի ժամանակաշրջանում` հանդիպում ենք անպաշտպան երե-
խաներին բարոյական ցածր մակարդակ ունեցող հարյուրավոր 
ծնողների անպատասխանատու վերաբերմունքի, որոնց հոգածու-
թյանն են վստահված նրանք, և որոնք փաստացի հրաժարվում են 
նրանց ջերմություն և հոգատարություն հաղորդելուց: Այդպիսի վե-
րաբերմունքը հանգեցնում է երեխաների հանրայնացման խան-
գարմանը: Նրանց բնորոշ է ընկճվածությունը, չարասրտությունը, 
ցածր հուզականությունը, հաճախադեպ են բախումները միջանձ-
նային հարաբերություններում: Ովքե՞ր են «ռիսկի խմբի» և «խոցե-
լիության» գործոնով երեխաները։ Ռիսկը այնպիսի իրավիճակ է 
կամ պայման, որը մեծացնում է շեղվող վարքի զարգացման նա-
խապայմանը, այսինքն` այն վարքի շեղում առաջ բերող, հնարա-
վոր նախադրյալ ենթադրող իրավիճակ է [2, 32]։ Ռիսկի գործոնի 
մեջ մտնում են բոլոր համատեքստերը` բնական, միջանձնային, 
ներանձնային և վերանձնային:  

Ա) Բնական համատեքստում ռիսկը ներառում է ծննդաբերա-
կան վնասվածքները, նյարդային խանգարումները, սխալ սնունդը 
կամ ծնողների մեջ արտահայտված խանգարումները, որոնք ունեն 
ժառանգական հիմնավորվածություն:  
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Բ) Ներանձնային համատեքստում ռիսկը կարող է լինել ցածր 
բանականության, ցածր ինքնարդյունավետության կամ վատ ինք-
նավերահսկողության ձևով:  

Գ) Միջանձնային համատեքստում ռիսկը կարող է ունենալ 
ծնողների կողմից անուշադրության, դաժան վերաբերմունքի կամ 
հասակակիցների հետ վատ հարաբերությունների դրսևորումներ:  

Դ) Վերանձնային համատեքստում ռիսկի գործոն կարող է 
լինել աղքատությունը:  

Թեև ռիսկի եզակի գործոններն ունեն սահմանափակությամբ 
պայմանավորված ազդեցություն, սակայն ռիսկի բազմազան հա-
մատեքստերը առաջ են բերում կուտակային ներգործության 
արդյունք: Օրինակ` եթե երեխայի երկու ծնողներն էլ հարբեցող են, 
ապա նրա հետ խնդիրներ են ծագում ավելի հաճախ, քան եթե մեկ 
ծնողն է հարբեցող: 

Խոցելիություն Խոցելիություն Խոցելիություն Խոցելիություն եզրույթը գործածվում է այն դեպքում, երբ գոր-
ծոնները ուժեղացնում են հակազդեցությունը ռիսկի նկատմամբ: 
Ռիսկի գործոնը կապված է այն բոլոր երեխաների հոգեախտաբա-
նության բարձր հավանականությանը, որոնք ենթարկվում են նրա 
ազդեցությանը: Իսկ խոցելիությունը, հակառակը, բարձրացնում է 
այն երեխաների հոգեախտաբանության հավանականությունը, 
որոնք ավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալավելի դյուրընկալ են նրա նկատմամբ: Դա արտահայտվում 
է որպես փոխներգործության արդյունք: Ամերիկացի հոգեբան 
Մ. Ռաթերը (Rutter, 1990) նույնականացնում է խոցելիության մի 
շարք գործոններ [2, 32-33]։ Մեր դիտարկումները հաստատում են 
Մ. Ռաթերի առաջադրած խոցելիության գործոնները: 

1. Սեռ Սեռ Սեռ Սեռ (գենդեր): Չնայած ընտանեկան ճնշումները բացասա-
բար են ազդում և՛ աղջիկների, և՛ տղաների վրա, բայց տղաների 
դեպքում ավելի հաճախ են առաջանում վարքագծային խնդիրներ: 
Հատկապես հայկական ընտանիքներում տղաներին ավելի շատ 
ազատություն են տալիս, և կրտսեր դպրոցականը մեծանում է 
անհոգ, թերզարգացած, չի կարողանում կատարել հետևություն 
պատճառահետևանքային կապերի վերաբերյալ, չի կրում պա-
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տասխանատվություն իր կատարած արարքի համար։ 
2. Խառնվածք:Խառնվածք:Խառնվածք:Խառնվածք: Այն երեխաները, ում դժվար է դաստիարակել, 

ավելի հաճախ են դառնում ծնողների քննադատության, թշնա-
մանքի, զայրույթի առարկա, քան այն երեխաները, ովքեր հեշտ են 
կառավարվում: Իսկ սա իր հերթին ավելացնում է հետագա խան-
գարման ռիսկը: Այլ կերպ ասած` երեխայի հետ հավակնոտ-անա-
ռարկելի ոճով հաղորդակցումը նպաստում է նրա խոցելիության 
գործոնի մեծացմանը։  

3. Ծնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բաԾնողների հետ դրական փոխհարաբերությունների բացացացացա----
կակակակայությունըյությունըյությունըյությունը: Այն երեխաները, որոնց ծնողները չունեն ծնողա-
վարման գիտելիքներ, չեն ցուցաբերում ապրումակցում իրենց 
երեխաներին, երեխաները չեն զգում հուսալի կապվածություն 
ծնողների, իրենց հարազատների հանդեպ, գտնվում են «ռիսկի» 
գոտում։ 

4. Դպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձիԴպրոցական դրական փորձի    պակասըպակասըպակասըպակասը: Հաճախ հանրայ-
նորեն բարձիթողի վիճակում գտնվող կրտսեր դպրոցականն ունի 
հաղորդակցման խնդիրներ իր հասակակիցների հետ։ Նրան 
հետաքրքրում է համադասարանցու պայուսակի պարունակու-
թյունը, բայց ինչպե՞ս դիմել դասընկերոջը, որ ուզում է տեսնել նրա 
գրիչը, հեռախոսը կամ գրչատուփը և փորձում է ուսումնասիրել` 
առանց տեղեկացնելու նրան, որի հետևանքով համադասարանցին 
վրդովվում է, դժգոհում, փոխհարաբերությունները լարվում են։ 

5.     Մեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունաՄեղմ հոգատարության պակասը և հանրային վատ ունա----
կուկուկուկությունները: թյունները: թյունները: թյունները: Վերանձնային մակարդակում այն երեխաները, ում 
անձնային հատկանիշները չեն համապատասխանում հասարա-
կության սպասումներին, առավել խոցելի կարող են լինել: 

Քանի որ «ռիսկի» խմբի երեխաներից ոչ բոլորի մոտ են նկատ-
վում խանգարումներ, մեր խնդիրն է եղել բացահայտել այն գոր-
ծոնները, որոնք նպաստում են երեխայի առողջ զարգացմանը: Այդ 
գործոնները անվանում են նախապաշտպանական: Լավ հարմա-
րակված երեխաները, որոնք շատ են ենթարկվել ռիսկի, կոչվում են 
կենկենկենկենսունակ: սունակ: սունակ: սունակ:     
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Նախապաշտպանական գործոններ կամ մեխանիզմներ հաս-
կացությունը մտցրել է Մ. Ռաթերը, 1990) [2, 33]: Նախապաշտպա-
նական մեխանիզմները հիմնվում են 4 տեսությունների՝ վարքա-
գծային, ճանաչողական, հոգեվերլուծական, ընտանեկան համա-
կարգերի վրա: Մ. Ռաթերն առաջարկում է չսահմանափակվել 
վերոհիշյալ գործոններով և փորձել հասկանալ, թե ինչով է պայմա-
նավորվում նախապաշտպանական ներգործությունը նման փոփո-
խությունների դեպքում: Օրինակ` ի՞նչն է բանականության մեջ 
կամ հանրատնտեսական ոլորտներում ապահովում պաշտպանու-
թյուն հոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունիցհոգեախտաբանությունից: Նա օգտագործում է նախապաշտ-
պանական մեխանիզմներ տերմինը` նույնացնելով դրանք չորս 
տեսություններին: 

1. Առաջին մեխանիզմը ռիսկի ազդեցության իջեցումն է, որը 
ենթադրում է թուլացնել ռիսկի գործոնների ազդեցությունը։  

Հասակակիցների բացասական ներգործությունը հզոր ռիսկի 
գործոն է այն երեխաների համար, որոնք ապրում են այնպիսի 
շրջաններում, ուր կան փողոցային միավորումներ: Մեր բազմամյա 
մանկավարժական փորձը և ուսումնասիրությունները հաստա-
տում են, որ այն ծնողները, ովքեր կարգավորում են հասակակից-
ների խմբի գործողությունները, որոնց մեջ մտնում են իրենց երե-
խաները, և կողմնորոշում են նրանց խաղեր և ընկերներ ընտրելու 
հարցում, կարող են իջեցնել իրավախախտման հավանականու-
թյունը: 

2. Երկրորդ մեխանիզմը բացասական շղթայական հակազդե-
ցությունների թուլացումն է: Նախապաշտպանական գործոնները 
կարող են իրականացնել իրենց փոխազդեցությունը` ներգործելով 
հարաբերությունների վրա: Փորձը ցույց է տալիս, որ հանգիստ, 
թեթև խառնվածքով երեխան առավել քիչ է դառնում լարվածու-
թյան մեջ գտնվող ծնողի զայրույթի առարկա, ուստի նրա հետ հա-
րաբերություններում քիչ են ծագում վարքագծային խնդիրներ, 
որոնց շնորհիվ մարում և նվազում է ծնողի զայրույթը և լարվածու-
թյունը: Այսպիսով` քանդվում է ծնողից երեխային փոխանցվող 
բացասական հակազդեցության արատավոր շրջանը:  
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3. Ինքնագնահատման և ինքնաարդյունավետության գործոն-
ներն օգնում են երեխաներին` զգալու, որ իրենք կարող են հաջո-
ղությամբ հաղթահարել կենսական խնդիրները: 

Կրտսեր դպրոցականի հանրայնացմանը խանգարող պատ-
ճառներն ախտորոշելու նպատակով կիրառել ենք «Աստիճան» 
թեստը [1, 38-40]։ 
 
 
 
 
    
    
 
 

Գծագիր 1. Գծագիր 1. Գծագիր 1. Գծագիր 1. ««««ԱստիճանԱստիճանԱստիճանԱստիճան» » » » թեստըթեստըթեստըթեստը    

Թեստի հարցերը մենք ենք մշակել, որոնք փորձարկվել են ՌԴ 
Դոնի Ռոստով քաղաքի թիվ 312 ՆՈՒՀ-ում 6-7 տարեկան երեխա-
ների շրջանում, ՀՀ Վանաձոր քաղաքի Մանկատանը [1, 38-40] և 
2020-2021 ուստարվա ՎՊՀ ուսանողների արտադրական պրակտի-
կայի ժամանակ թիվ 1, 3, 4, 6 հիմնական դպրոցների կրտսեր 
դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում, Երեխաների աջա-
կցման կենտրոնում, «Շող» երեխաների համայնքային ցերեկային 
կենտրոնում։ Այս թեստն օգնում է` պարզելու, թե երեխան ինչ 
վերաբերմունք ունի կյանքի նկատմամբ:  

1. Իր կարծիքով՝ որտեղ են այժմ իր ծնողները, հարազատները։ 
2. Որքանո՞վ է ինքը արժևորված իր շրջապատում։ 
3. Ինչպե՞ս է ինքը ընդունվում իր շրջապատի և հարազատ-
ների կողմից։ 

Թեստը արժեքավոր ենք համարում նրանով, որ այն հնարավո-
րություն է տալիս պարզելու երեխայի սուբյեկտիվ գնահատականը 
իր ներքին դրական կամ բացասական որակների հանդեպ։ Այստեղ 
ներառվում են` 
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1) իր արժեքների հանդեպ վստահ լինելը,  
2) ապրելու և երջանիկ լինելու իր հաստատումը,  
3) իր մտքերի, ցանկությունների և պահանջմունքների տեղին 
և դրական հաստատման սկզբունքը։ 

Թեստը բացահայտում է երկու անկախ գործոն ՝ ինքնանվաս-
տացում և ինքնահարգանք: Որքան բարձր է մեկը, այնքան ցածր է 
մյուսը։ Ինքնանվաստացումն ինքնաընկճախտի, տագնապայնու-
թյան մեջ գտնվելու արդյունք է, որը մեր օրերում ավելի քան 
արդիական է՝ ներկա ներքին և արտաքին քաղաքական, համաճա-
րակի, պատերազմական դրության պայմաններում։ Թեստի հար-
ցերն են. 

1. Ի՞նչ է սա (աստիճանը)։ 
2. Որտե՞ղ ես կանգնած։ 
3. Ո՞վ է քո կողքին։ 
4. Ու՞մ ես տեսնում ամենաբարձր աստիճանին։ 
5. Ու՞մ ես տեսնում ամենացածր աստիճանին։ 
6. Ո՞վ է կանգնած աստիճանի տակ։ 
7. Ո՞վ է հեռվում՝ ձախ կողմում։ 
8. Եթե քո ձեռքից ընկնի մայրիկիդ սիրած բաժակը և կոտրվի, 

ի՞նչ ես կարծում, ո՞ր աստիճանի վրա կկանանգնեցնի նա քեզ։  
9. Բակում առանց պատճառի քեզ նեղացրել են և ծեծել, իսկ 

դու դիմել ես պաշտպանության։ Այնուհետև քեզ նեղացնողին 
պառկեցրել են հիվանդանոցում։ Լուրը հասել է ծնողներիդ։ Ի՞նչ ես 
կարծում, ո՞ր աստիճանին կկանգնեցնեն քեզ ծնողներդ։  

«Ռիսկի խմբի» երեխաների պատասխաններին հատուկ են` 
1) իրենց ցածր աստիճանի վրա տեսնելը,  
2) ծնողներին աստիճանների տակ կամ հեռվում՝ ձախ կող-
մում, տեսնելը,  

3) ամենաբարձր աստիճանին Աստծուն տեսնելը,  
4) իրենց կողքին որևէ մեկին չտեսնելը: 
Այդպիսին են այսօր (27.09-05.10.2020 թ.) պատերազմի պատ-

ճառով Արցախից Երևան տեղափոխած երեխաների հարցազրույց-
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ների պատասխանները, որոնցում արտահայտվում են իրենց 
անորոշ կարգավիճակը, ծնողների մասին տեղեկություն չունե-
նալը, իրենց սիրելի խաղալիքների, հեծանվի, Արցախի բնության 
նկատմամբ տածած կարոտը, իրենց գյուղում բնակության բացա-
կայությունը, ռմբակոծությունից վախերի մասին խոսելը։ 

Թեստի ճշմարտությունն առավել իրական է, եթե ստեղծվում 
են հատուկ պայմաններ (համարավետ նստատեղ, առանձնասեն-
յակ, հանգիստ միջավայր)։ Եղել են դեպքեր, երբ հրահանգը տա-
լուց հետո հարցը անմիջապես հուզել է երեխաներին (անգամ հուզ-
վել են), կամ էլ նրանք վախվորած և ամաչելով են պատասխանել 
հարցերին։ Թեստի արդյունքները գրեթե լիարժեք ու ճշմարտացի 
են, որովհետև երեխան չի պատկերացնում նրա լրջությունը և 
կարևորությունը՝ ընդունելով աստիճանը որպես խաղ։ Թեստը ցայ-
տուն ցույց է տալիս լիարժեք ընտանիքում մեծացող, «ռիսկի 
գոտում» մեծացող երեխայի դիրքորոշումը կյանքի նկատմամբ և 
ընդհակառակը։  

1. Չորրորդ նախապաշտպանական մեխանիզմը հնարավո-
րությունների օգտագործումն է: Կենսունակ էԿենսունակ էԿենսունակ էԿենսունակ է այն երեխան, որն 
օգտվում է ռիսկի գործոնների ազդեցությունը իջեցնելու բոլոր 
հնարավորություններից: Այսպես` այն սովորողները, ովքեր շա-
րունակում են ուսումը դպրոցում, ստանում են զարգանալու ավելի 
շատ հնարավորություն, քան նրանք, ովքեր թողնում են ուսումը: 
Այն երեխաները, ովքեր ունեն տաղանդ և հետևում են իրենց 
հետաքրքրություններին, ունեն ինքնադրսևորման ավելի շատ 
հնարավորություններ, քան նրանք, ովքեր անտեսում են սեփական 
տաղանդը և հետևում են ամբոխին: 

2. Ներանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանականՆերանձնային նախապաշտպանական գործոններ են 
բարձր բանականությունը, համակերպվողականությունը, հար-
մարվողականությունը, տարբեր ընդունակությունների (տեխնի-
կական, մարզական, գեղարվեստական, ակադեմիական) առկայու-
թյունը: Այն երեխաները, ովքեր լավ են սովորում, անգամ եթե հան-
րայնորեն անապահով ընտանիքից են, երբեք չեն բողոքում իրենց 
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ծնողներից, ծնողների հետ հանդիպումների ժամանակ միշտ փոր-
ձում են քողարկել ծնողների աղքատ բառապաշարը՝ կատարելով 
մեջբերում, լրացնելով ծնողների ասված միտքը, երբեք թույլ չեն 
տալիս, որ ծնողն առանձին խոսի իրենց ուսուցչի հետ։ Հաճախ այդ 
երեխաները հաճախում են մարզական, գեղարվեստական, համա-
կարգչային խմբակներ, գիտակցում են իրենց ապրելու անսահման 
ցանկությունը՝ գոյաբանությունը։ Այն օգնում է մարդուն հասկա-
նալ անգամ այն դեպքերում, երբ կյանքը բացահայտում է իր ան-
հրապույր կողմերը, և ինչպես է անհատը կյանքի փոփոխվող պայ-
մաններում, որոնք միշտ չէ, որ դրական են, շարունակում արժևո-
րել իր ինքնության պահպանումը: 

3. Ընտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններԸնտանիքում նախապաշտպանական գործոններ կարող են 
լինել սիրող, հուսալի ծնողները, դաստիարակության ոճը (ջերմու-
թյունը և կառուցվածքայնությունը զուգորդում են միմյանց), ընտա-
նեկան ցանցի ընդլայնումը (ՀՀ կառավարության կողմից հանրա-
յին տարբեր ծրագրերի օժանդակությունները և հանրատնտեսա-
կան առավելությունները):  

Կրտսեր դպրոցական տարիքում կատարելագործվում է նյար-
դային համակարգը, արագ զարգանում է երեխայի հոգեկանը։ 
Փոխվում է գրգռման և արգելակման գործընթացների փոխհարա-
բերությունը, արգելակումը դառնում է ավելի ուժեղ, սակայն, 
գերակշռում է գրգռման գործընթացը։ Մեծանում է զգայարանների 
աշխատանքի ճշտությունը։ 

Կրտսեր դպրոցականի ճանաչողական գործունեությունը հիմ-
նականում անցնում է ուսման գործընթացում։ Կարևոր նշանակու-
թյուն է ունենում հաղորդակցման ոլորտը։ Մանկավարժների 
ուսումնադաստիարակչական գործունեության նպատակասլաց 
կազմակերպումը նպաստում է դրական նոր հատկությունների 
ձևավորմանը, զարգացմանը: 

Կրտսեր դպրոցականների ընկալումը տարբերվում է անկա-
յունությամբ և անկազմակերպվածությամբ և, միևնույն ժամանակ, 
խորասուզված հետաքրքրասիրությամբ։ Արագ ընկալում է շրջա-
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կա միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Ընկալման 
թույլ տարանջատումը և վերլուծելու թույլ կարողությունը լրաց-
վում են ընկալման բարձր հուզականությամբ։ Փորձառու մանկա-
վարժները հիմնվում են կրտսեր դպրոցականի այդ հատկության 
վրա և աստիճանաբար վարժեցնում են երեխային նպատակասլա-
ցորեն լսել, տեսնել և դիտել։  

Կրտսեր դպրոցականների ուշադրությունը ոչկամածին է, 
անկայուն, փոքրածավալ: Այդ է պատճառը, որ ուսուցման և դաս-
տիարակության ամբողջ գործընթացը ենթարկված է ուշադրու-
թյան մշակույթի դաստիարակմանը։ Դպրոցական կյանքը երեխա-
յից պահանջում է կամածին ուշադրության մշտական վարժանք, 
կամային ճիգերի կենտրոնացում։ Կամային ուշադրությունը զար-
գանում է այլ գործառույթների, առաջին հերթին ուսման դրդա-
պատճառների, ուսումնական գործունեության հաջողության պա-
տասխանատվության զգացումի հետ միասին։ 

Կրտսեր դպրոցականների մտածողությունը զարգանում է 
հուզական-կերպարայինից դեպի վերացական-տրամաբանականը։ 
Կ. Ուշինսկին ասել է. «Երեխան տրամաբանում է ձևերի, գույների, 
հնչյունների, ընդհանրապես, զգայարանների միջոցով» [4,285: 
Կ. Ուշինսկին կոչ է անում, որ դպրոցական աշխատանքի սկզբնա-
կան շրջանում մանկավարժները հենվեն երեխայի մտածողության 
այդ առանձնահատկության վրա [4,285]։  

Դպրոցում երեխայի մտածողությունը զարգանում է խոսքի 
հետ փոխկապակցված, ձեռք է բերում բացառիկ կարևոր կարողու-
թյուն՝ շարադրելու իր մտքերը բանավոր և գրավոր։ 

Աշակերտի ճանաչողական գործունեության մեջ մեծ դեր է 
խաղում հիշողությունը։ Կրտսեր դպրոցականի բնական հնարա-
վորությունները շատ մեծ են. ուղեղը շատ ճկուն է, ինչը հնարավո-
րություն է տալիս բառացի մտապահելու։ Նրա հիշողությունն ունի 
առավելություն, այն է՝ տեսա-կերպարային բնույթ։ Անթերի մտա-
պահում է որոշակիորեն վառ նյութը։ Սակայն կրտսեր դպրոցա-
կանները չեն կարողանում տեղին օգտագործել իրենց հիշողու-
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թյունը և ենթարկել այն ուսուցման խնդիրներին։ Մանկավարժները 
մեծ ջանքեր են թափում կրտսեր դպրոցականների վրա սովորելու 
ժամանակ` մշակելով ինքնավերահսկողության կարողություն, 
ինքնաստուգման հմտություն, ուսումնական աշխատանքի ար-
դյունավետ կազմակերպում։  

Կրտսեր դպրոցականի անձի կայացումը տեղի է ունենում 
մեծահասակների և հասակակիցների, գործունեության նոր տե-
սակների և հաղորդակցման նոր հարաբերությունների ազդեցու-
թյամբ։ Նրա մեջ զարգանում են հանրային զգացմունքների տար-
րեր, ձևավորվում են հասարակական վարքի հմտություններ: 
Կրտսեր դպրոցական տարիքը տալիս է անձի բարոյական որակ-
ների և դրական գծերի ձևավորման մեծ հնարավորություններ։ 
Կրտսեր դպրոցականների վստահելու կարողությունը, ներշնչելու 
ունակությունը, նմանակվելու հակումը, հեղինակությունը (որից 
օգտվում է ուսուցիչը) ստեղծում են բարենպաստ նախադրյալներ 
բարոյապես բարձր անձնավորություն ձևավորելու համար։ 
Կրտսեր դպրոցը պետք է իր սաներին ներառի խելամտորեն կազ-
մակերպված (երեխաների համար մատչելի) արտադրողական 
գործունեության մեջ, որը անձի սոցիալական որակների ձևավոր-
ման գործում անգնահատելի դեր է խաղում։ Երեխաների աշխա-
տանքը կրում է ինքնասպասարկման բնույթ՝ օգնություն մեծերին 
կամ ավագ ընկերներին։ Լավ արդյունքներ է տալիս աշխատանքի 
համադրումը խաղի հետ, որտեղ վառ դրսևորվում են երեխաների 
նախաձեռնողականությունը, ինքնագործունեությունը, մրցակցու-
թյունը։ Կրտսեր դպրոցականների ձգտումը` ճանաչելու հրաշք-
ների գեղեցիկ աշխարհը, փորձությունները, շարժողական եռան-
դը` այս ամենը, պետք է բավարարել խելամիտ հաճույք և օգուտ 
բերող խաղի ձևով, որը պետք է զարգացնի աշխատասիրություն, 
մշակույթ, խմբային գործողությունների հմտություններ, բազմա-
կողմանի աշխուժություն։  

Այսպիսով` դպրոցի առաջին աստիճանի խնդիրն է բարձրաց-
նել երեխայի տրամաբանությունը որակական նոր մակարդակի, 
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զարգացնել նրա մտածողությունը` հասցնելով պատճառա-
հետևանքային կապերի գիտակցման մակարդակին։ 

Բարոյական վարքի հիմքը դրվում է կրտսեր դպրոցական տա-
րիքում, որի դերը շատ մեծ է անձի հանրայնացման և հոգևոր դաս-
տիարակության գործընթացում։ 

Ավարտելով դպրոցի առաջին աստիճանը` կրտսեր դպրոցա-
կանն աստիճանաբար ընտելանում է բարդ ու խոր իրողությունների 
և բարդ մտածողության ընկալմանը, նրա մտածելակերպը դառնում 
է ավելի վերլուծական, տարբերակված, իսկ ընկալումը, լինելով 
նպատակաուղղված, ձեռք է բերում կազմակերպված բնույթ։ 
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ОсобенностиОсобенностиОсобенностиОсобенности    социализациисоциализациисоциализациисоциализации    детейдетейдетейдетей    «группы«группы«группы«группы    риска»риска»риска»риска»        
младшегомладшегомладшегомладшего    школьногошкольногошкольногошкольного    возраставозраставозраставозраста    

ОганесянОганесянОганесянОганесян    АнаитАнаитАнаитАнаит        
ДаниелянДаниелянДаниелянДаниелян    ЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмила        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме        

КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    слова:слова:слова:слова:    психопатология, самооценка, экзистенциализм, 
факторы риска и уязвимость, защитные механизмы, подготовка к самостоя-
тельным действиям 

В статье рассматриваются особенности социализации детей «группы 
риска» младшего школьного возраста. Указаны пути решения этих задач с 
помощью специально созданных общественных институтов. Подробно 
раскрыты факторы мешающие социализации детей «группы риска». 
Обоснованы пути преодоления жизненных задач. Для выявления детей 
«группы риска» использован тест «Лесенка», вопросы которого разработаны 
нами, где исходя из личностных предпочтений, указаны актуальные 
личностные качества, ценности, интересы младших школьников.  

Тест позволяет выяснить субъективное отношение ребенка к жизни, 
не смотря на то, что на современном этапе детям младшего школьного 
возраста жизнь преподносит тяжелые испытания – тяжелое социальное 
положение, распространение COVID-19, война в Республике Арцах и 
Республике Армения; согласно экзистенциализму дети осознают желание 
жить и сохранить свою идентичность. Комментарии детей подтверждают 
достоверность применения методики. Основным фактором социализации 
детей «группы риска» младшего школьного возраста является перестройка 
всей системы ценностных ориентаций.  
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The The The The Peculiarities of Peculiarities of Peculiarities of Peculiarities of SSSSocialization of ocialization of ocialization of ocialization of     
PPPPrimary rimary rimary rimary SSSSchool chool chool chool AAAAgegegege    ChildrenChildrenChildrenChildren----atatatat----RiskRiskRiskRisk    

    Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit Hovhannisyan Anahit     
Danielyan LudmilaDanielyan LudmilaDanielyan LudmilaDanielyan Ludmila 

SummarySummarySummarySummary 

Key words: Key words: Key words: Key words: psychopathology, self-esteem, existentialism, risk factors and 
vulnerability, defence mechanisms, preparation for acting independently  

The article studies the features of socialization of children-at-risk of 
primary school age. The ways of solving these problems with the help of 
specially created public institutions are indicated. The factors hindering the 
socialization of children at risk are disclosed in detail. The ways they overcome 
life tasks are studied. To identify children at risk the “Ladder” test has been 
used (the questions have been worked out by us), in which, based on personal 
preferences, actual personal qualities, values and interests of primary 
schoolchildren are indicated. 

The test allows to find out the child’s subjective attitude to life, despite the 
fact that at the present stage, life presents children of primary school age with 
harsh trials – difficult social conditions, the spread of COVID-19, the war in the 
Republic of Artsakh and the Republic of Armenia; according to existentialism, 
children realize the desire to live and preserve their identity. The children’s 
comments confirm the validity of the method. The main factor in the 
socialization of primary school age children-at-risk is the restructuring of the 
entire system of value orientations. 
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Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման Ներառական կրթության կազմակերպման 
հիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցումհիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցում    

ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՆարեՆարեՆարեՆարե        

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    կրթության առանձնահատուկ պայման-
ներ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաներ, ախտորոշում, մանկավարժահոգեբանական աջակցող 
թիմ, հասարակություն, իրավունք, աջակցություն, խոչընդոտ, 
ուսուցման գործընթաց 

ՀՀ-ում ներառական կրթության արմատները գալիս են դեռևս 
1990-ական թվականներից, երբ Հայաստանն ընդունեց միջազգա-
յին և տեղական մի քանի կարևոր փաստաթղթեր, որոնք նպաստե-
ցին երկրում ներառական կրթության քաղաքականության մշակ-
մանն ու ներդրմանը։ Այն ավելի ընդլայնվեց 2001-ին «Հույսի 
կամուրջ» ՀԿ-ի ջանքերով, իսկ 2005 թվականին «Կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ ներառական կրթությունը 
դարձավ պետական քաղաքականություն: Համընդհանուր ներա-
ռական կրթության անցումը կատարվեց 2014-ից «Հանրակրթու-
թյան մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կա-
տարելու մասին ՀՀ օրենքի ընդունումով:    

Հանրակրթության ոլորտ մուտք գործեց մի հասկացություն, 
որը առաջին հայացքից պարզ, բայց միևնույն ժամանակ բավակա-
նին դժվարին գործընթաց էր լինելու՝ փորձելով կրթությունը հա-
սանելի և մատչելի դարձնել բոլորի համար: 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2.1 մասի 
համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետությունը համընդհանուր նե-
րառական կրթությունը հռչակում է որպես յուրաքանչյուր երեխայի 
կրթության իրավունքի ապահովման երաշխիք: Ներառական 
կրթության քաղաքականությունը նպատակաուղղված է յուրա-
քանչյուր երեխայի կրթության մատչելիության, հավասար մաս-
նակցության հնարավորության և որակի ապահովմանը» [4]:  

Այստեղ առաջանում են մի շարք հարցեր. որքանո՞վ էր 
դպրոցը պատրաստ` ընդունելու մարմնական և մտավոր խնդիր-
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ներ ունեցող երեխաներին, ունե՞ր համապատասխան պայմաններ, 
պատրաստված մասնագետներ և հնարավորություններ, լիարժեք 
կարո՞ղ է ապահովվել ԿԱՊԿՈՒ երեխաների կրթություն ստանա-
լու իրավունքը, և խոր խնդրով երեխաներն ինչպե՞ս կընդգրկվեին 
ուսուցման գործընթացին, որքանո՞վ էր ուսուցիչը պատրաստ` 
իրականացնելու ուսուցման գործընթացը, ինչպիսի՞ն էր վերաբեր-
մունքն այդ երեխաների նկատմամբ, արդյո՞ք հաշմանդամ երե-
խայի ծնողը ցանկություն ուներ դուրս գալու իր «անձնական» 
տարածքից, և վերջում՝ արդյունավետության տեսանկյունից որքա-
նո՞վ էր տեսանելի և չափելի արդյունքը: 

Սրանք խնդիրներ են, որոնց հետ դեռևս առնչվում են ներառա-
կան կրթություն իրականացնող դպրոցներում աշխատող ուսուցիչ-
ները, այլ մասնագետները, խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում 
է երկարատև աշխատանք: 

Չունենալով այս հարցերի պատասխանները՝ միևնույն ժամա-
նակ, սահմանվում է, որ «մինչև 2022 թվականը՝ Հայաստանի Հան-
րապետության յուրաքանչյուր մարզում գործող առնվազն մեկ, 
Երևան քաղաքում՝ առնվազն չորս հատուկ հանրակրթական ու-
սումնական հաստատություն վերակազմակերպվելու են տարած-
քային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի» [3]:  
Այս կենտրոնները ուսումնամեթոդական, հոգեբանական և ման-
կավարժական աջակցություն պետք է տրամադրեն աշակերտին, 
նրա ծնողին և դպրոցի մանկավարժահոգեբանական աշխատողին: 

Ներառական կրթությունը, բացառելով երեխաների նկատ-
մամբ խտրականությունը, կրթական համակարգում ապահովում է 
հավասար վերաբերմունք, ստեղծում է հատուկ պայմաններ կրթու-
թյան առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար: Սա-
կայն այն արդյունավետ կարող է լինել միայն համապատասխան 
լրացուցիչ միջոցների առկայության դեպքում, որոնք անհրաժեշտ 
են երեխաների կրթությունն ապահովելու համար, և որոնք բացա-
կայում են հանրակրթական դպրոցների մեծ մասում: 

Ինչ ենք հասկանում «կրթության առանձնահատուկ պայման-
ներ» ասելով: Այն ենթադրում է աշակերտի կողմից հանրակրթա-
կան հիմնական ծրագրի յուրացում, համապատասխան հարմա-
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րեցված միջավայրի առկայություն, առարկայական ծրագրերի և 
ուսուցման մեթոդների արդյունավետ կիրառում, ինչպես նաև ման-
կավարժական, հանրային և այլ ծառայությունների տրամադրում: 
Սակայն հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների 
կողմից տեղի է ունենում հանրակրթական հիմնական ծրագրի 
լիարժեք յուրացում, և կա՞ հարմարեցված միջավայր. երեխա՞ն է 
հարմարվում միջավայրին, թե՞ միջավայրն է հարմարեցվում երե-
խայի կարիքին: Այսինքն՝ դպրոցում սովորող յուրաքանչյուր աշա-
կերտի ընդունակություններին, զարգացման առանձնահատկու-
թյուններին համապատասխան, հանրակրթության պետական չա-
փորոշչով սահմանված արդյունքի ապահովումը իրականացվում է 
լիարժե՞ք, թե՞ ոչ: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները փաստում 
են, որ ՀՀ-ում ներառական կրթության քաղաքականությունը դեռևս 
լիարժեք չի իրականացվում, չնայած թղթին ամրագրվածը հիա-
նալի արտացոլում է այն դրույթներն ու պահանջները, որոնք պետք 
է ունենան ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցները, և 
որոնց պետք է տիրապետեն այդ դպրոցներում աշխատող մասնա-
գետները: 

Ներառական կրթության հիմնական բովանդակությունը բազ-
մազանության ներառումն է, երբ չկա տարբերություն և խտրական 
վերաբերմունք զարգացման խանգարումներ ունեցող և չունեցող 
երեխաների միջև, երբ բոլորի իրավունքները հավասար են և 
պաշտպանված են` անկախ սեռից, տարիքից, մաշկի գույնից, զբա-
ղեցրած դիրքից և այլն: 

Ներառական կրթությունը ենթադրում է, բացահայտելով յու-
րաքանչյուր երեխայի կարողությունները, մատուցել որակյալ 
կրթական ծառայություններ: Այս տեսանկյունից յուրաքանչյուր, 
այդ թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող երեխայի որակյալ կրթության ապահովումը խոչընդոտող 
գործոններ կարող են լինել իր ընդունակություններին չհամապա-
տասխանող կրթական ծրագրերը, ուսումնական նյութերը, ուսու-
ցիչների վերաբերմունքը, միջավայրի ֆիզիկական անհարմարու-
թյունները (հենաշարժական համակարգի գործառական խանգա-



 
– 116 – 

րումներ ունեցող երեխաների համար դպրոցում տեղաշարժվելու 
սահմանափակումները) և այլն: Միայն արգելքները վերացնելուց 
հետո երեխայի համար կրթական ծրագրերի մատչելիություն 
կարող է ապահովվել: Հետևաբար ՀՀ-ում յուրաքանչյուր, այդ 
թվում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխայի որակյալ կրթության ապահովմանն ուղղված քաղաքա-
կանությունը պետք է նախևառաջ ուղղված լինի միջավայրային 
խոչընդոտների վերացմանը և հավասար հնարավորությունների 
ստեղծմանը:  

Մեր շփումները տարբեր դպրոցների աշխատակիցների հետ 
վկայում են, որ վերոնշյալը իսկապես խնդիր է այժմյան հանրա-
կրթական դպրոցների համար: 

Ուսուցիչները պետք է կարողանան կանխատեսել հնարավոր 
խոչընդոտները, որոնց կարող են հանդիպել աշակերտները 
ուսուցման գործընթացում: Սա նշանակում է ճիշտ գնահատել սո-
վորողի հնարավորությունները՝ դժվարությունները նվազեցնելու 
կամ սովորելու խոչընդոտներից խուսափելու նպատակով: Ծնող-
ներն էլ իրենց հերթին պետք է պայքարեն իրենց երեխայի իրա-
վունքների պաշտպանության համար, որպեսզի նրանք հաճախեն 
նույն դպրոցը իրենց եղբայրների ու քույրերի հետ: Եվ առհասա-
րակ, դպրոցը պետք է պատրաստ լինի` ստեղծելու բոլոր անհրա-
ժեշտ պայմանները երեխայի կարիքները բավարարելու համար: 

Ներառումը միանգամից չի լինում. այն քայլ առ քայլ շարունա-
կական գործընթաց է, որտեղ դպրոցին առնչվող բոլոր մարդիկ 
ունեն իրենց դերերը: 

Ներառական կրթությունն արդյունավետ կազմակերպելու հա-
մար անհրաժեշտ են հետևյալ համակարգային փոփոխությունները. 

▪ Ուսումնական հաստատությունները ֆիզիկապես նախա-
պատրաստել այդ գործընթացի իրականացմանը. ներառական 
կրթություն իրականացնող դպրոցների մեծ մասը չունի ներքին 
հարմարեցվածություն (թեքահարթակները գտնվում են միայն 
դպրոցից դուրս կամ առաջին հարկում, ոչ բոլորն ունեն երեխայի 
կարիքին հարմարեցված սանհանգույցներ, սպորտդահլիճներ), 
կա մասնագիտական պաշարի պակաս:  



 
– 117 – 

▪ Մշակել ներառական ուսուցման տեսամեթոդական հիմ-
քերը. չկան անմիջական գործունեության արդյունավետ իրակա-
նացման համար անհրաժեշտ մեթոդական ուղեցույցներ (ասպա-
րեզում եղած մի քանի ձեռնարկները բնավ բավարար չեն և չեն 
համապատասխանում մինչ օրս տեղի են ունեցած բազում փոփո-
խություններին): Այս մասում հատուկ ուշադրություն պետք է 
դարձնել մասնագիտական խմբի աշխատանքի բովանդակության 
և ձևատիպարի մշակմանը, ինչպես նաև մանկավարժների նախա-
պատրաստման համակարգի փոփոխություններին: 

▪ Հասարակության շրջանում անհրաժեշտ է ձևավորել դրա-
կան վերաբերմունք ներառական ուսուցման նկատմամբ: 

Վանաձորի ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության 
վերջին վերապատրաստումը տեղի է ունեցել 2017-ին ԿԱԻ Լոռու 
մասնաճյուղի կողմից, իսկ մանկավարժահոգեբանական աջակցող 
թիմի անդամների համար դրանից հետո ևս տարբեր ՀԿ-ների կող-
մից: Դրանից հետո թե՛ գնահատման գործընթացը և ախտորոշման 
մակարդակները, թե՛ ԱՈՒՊ-ները և դրանց լրացման ձևերը փոխ-
վել են: Սակայն ուսուցիչները այդ ուղղությամբ վերապատրաս-
տում դեռևս չեն անցել: Ուսուցիչները կարիք ունեն նաև ԿԱՊԿՈՒ 
աշակերտների հետ աշխատանքի մեթոդական օգնության: 

Ինչ վերաբերում է ախտորոշման ձևակերպմանը, ապա հարկ 
է, ըստ գնահատման, տարբերել հետևյալները. 

1. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված տեսողությանտեսողությանտեսողությանտեսողության գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարմամբ: 

2. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված լսողությանլսողությանլսողությանլսողության գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարումամբ: 

3. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված շարժողականշարժողականշարժողականշարժողական գործառույթների թեթև, 
միջին, ծանր, խոր  խանգարումմամբ: 

4. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված մտավորմտավորմտավորմտավոր գործառույթի թեթև, միջին, 
ծանր, խոր խանգարումմամբ: 
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5. Ունի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք՝ 
պայմանավորված ձայնի և խոսքիձայնի և խոսքիձայնի և խոսքիձայնի և խոսքի գործառույթների թեթև, 
միջին, ծանր, խոր խանգարումամբ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. Տրամագիր 1. ՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչներիՈւսուցիչների    շրջանումշրջանումշրջանումշրջանում    իրականացրածիրականացրածիրականացրածիրականացրած        
հարցումներիհարցումներիհարցումներիհարցումների    արդարդարդարդյունքյունքյունքյունքներներներներըըըը    

    
Վերլուծելով ստացված արդյունքները` կարող ենք փաստել, 

որ ուսուցիչները ունեն լուրջ վերապատրաստման կարիք, քանի որ 
ընդամենը 36%-ն է կարողացել հստակ նշել աշակերտի որոշակի 
գործառույթի խանգարումը: 

9%-ը օգտագործել է մտավոր հետամնաց արտահայտությունը, 

36%

9%24%

7%

18%

6%

Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞Ինչպիսի՞ խնդիրներովխնդիրներովխնդիրներովխնդիրներով երեխաներերեխաներերեխաներերեխաներ ենենենեն սովորումսովորումսովորումսովորում
ՁերՁերՁերՁեր դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում (ԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒԿԱՊԿՈՒ)

Սահմանել են ախտորոշման ճիշտ ձևակերպումը՝ 36%

Կիրառել են «մտավոր հետամնաց» արտահայտությունը՝ 9%

Խանգարման աստիճանը չեն նշել՝ 24%

Չունեն ԿԱՊԿՈՒ աշակերտ՝ 7%

Չեն տիրապետում երեխայի ստույգ ախտորոշմանը՝ 18%

Նշել են բժշկական ախտորոշումը՝ 6%
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ինչը գիտական շրջանառությունից վաղուց է հանված, և որը, կար-
ծում ենք, անթույլատրելի է մանկավարժի համար: Ամեն մի երեխա 
յուրահատուկ է, և նրա նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատա-
կան մոտեցում, ուսումնական նյութը հասանելի դարձնել իր կարո-
ղություններին, յուրացման մակարդակին: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում Տրամագիր 2. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ տարվող աշխատանքում     
ի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարություններըի հայտ եկող  դժվարությունները    

29%

13%

9%4%

11%

7%

11%

16%

Ի՞նչԻ՞նչԻ՞նչԻ՞նչ դժվարություններդժվարություններդժվարություններդժվարություններ ունեքունեքունեքունեք ՁերՁերՁերՁեր աշխատանքում՝աշխատանքում՝աշխատանքում՝աշխատանքում՝
կապվածկապվածկապվածկապված ԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈԿԱՊԿՈՒՒՒՒաշակերտներիաշակերտներիաշակերտներիաշակերտների հետհետհետհետ

Դժվարություն չունեն՝ 29%

ԿԱՊԿՈՒաշակերտներըխանգարումենդասը, անկառավարելիեն՝13%

Դասարանի թվաքանակը մեծ է՝ 9%

Օգնում են բազմամասնագիտական թիմի անդամները՝ 4%

Նյութի յուրացումը բարդ է՝ 11%

ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները պահանջում են հատուկ ուշադրություն՝ 7%

Անտեսվում, տուժում են մյուս աշակերտները՝ 11%

Այլ պատասխան՝ 16%
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Ինչպես երևում է 2-րդ տրամագրից, ուսուցիչների 29%-ը չունի 
որևէ դժվարություն ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ աշխատանքում, 
սակայն, ի հակադրություն դրա, ուսուցիչների մյուս մասն էլ կար-
ծում է, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները խանգարում են դասը և անկա-
ռավարելի են, ինչի պատճառով տուժում են նաև մյուս աշակերտ-
ները: Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ուսուցիչների մի 
մասը հստակ չի կարողանում սահմանել երեխայի խնդիրը, ապա 
պարզ է դառնում, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները կա՛մ անտեսված են 
դասի ժամանակ, կա՛մ աշխատանքի ամբողջ ծանրաբեռնվածու-
թյունն ընկած է ուսուցչի օգնականի և մանկավարժահոգեբանա-
կան աջակցող թիմի անդամների վրա: 

Կարող ենք փաստել, որ ուսուցիչները լիարժեք պատկերա-
ցում չունեն ներառական կրթության համակարգում իրենց անելիք-
ների վերաբերյալ: Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը կհանգեցնի նե-
րառական ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. «Ներառական կրթության գործիքակազմ» ՀԱՀ ,,Erasmus+ 
INCLUSION,, նախագծի թիմ, Երևան, 2019, 154 էջ:  

2. Victor Finkelstein. Attitudes and Disabled People. GB, 2009, 72 p.  
3. ՀՀ ԿԳՄՍՆ, Ներառական կրթություն 

https://escs.am/am/static/inclusiveeducation?s=edu 
(հասանելի էր 15.11): 

4. http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150065&m=%27%27&sc=/ 
 (հասանելի էր 15.11): 
5. «Ներառական կրթության ռազմավարություններ», Դասա-

գիրք, Մինեսոթայի համալսարան, Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգներ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան, Հայաստանի Հանրապե-
տություն ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հայաստանյան գրասենյակ 
https://www.unicef.org/armenia/media/3501/file/.pdf, 250 էջ 
(հասանելի էր 15.11): 
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Проблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образованияПроблемы организации инклюзивного образования    
в общеобразовательной школев общеобразовательной школев общеобразовательной школев общеобразовательной школе        

Оганнисян НареОганнисян НареОганнисян НареОганнисян Наре    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : особые условия обучения, дети с особыми 
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Корни инклюзивного образования в Армении уходят в 1990-е годы, 
когда Армения приняла несколько важных международных и местных 
документов, которые способствовали развитию и реализации политики 
инклюзивного образования в стране. В сферу общего образования вошла 
концепция, которая на первый взгляд была бы простым, но в то же время 
довольно сложным процессом, пытающимся сделать образование 
доступным для всех. Политика инклюзивного образования направлена на 
обеспечение качества доступа к образованию для каждого ребенка, воз-
можностей для равноправного участия. Наше исследование подчеркивает 
необходимость следующих системных изменений: 

- Учебные заведения должны быть физически подготовлены к 
внедрению процесса инклюзивного образования. Большинство школ, 
реализующих инклюзивное образование, не имеют внутренней адаптации, 
не хватает профессиональных ресурсов. 

- Разработать видеометодические основы инклюзивного образования: 
отсутствуют методические указания, необходимые для эффективного 
осуществления практической деятельности. Особое внимание следует 
уделять разработке содержательной модели работы профессионального 
коллектива, а также изменениям в системе педагогической подготовки. 

- В обществе необходимо формировать положительное мнение об 
инклюзивном образовании. 

- Провести серьезную подготовку учителей-предметников. 
Решение вышеперечисленных проблем повысит эффективность 

инклюзивного обучения. 
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The roots of inclusive education in Armenia date back to the 1990s, when 
Armenia adopted several important international and local documents that 
contributed to the development and implementation of inclusive education 
policy in the country. This concept, which has entered the realm of general 
education, at first glance would seem to be a simple but at the same time quite a 
complex process, trying to make education accessible to all. The inclusive 
education policy is aimed at ensuring the quality of access to education for 
every child, the opportunity for equal participation. 

Our research highlights the necessity for the following systemic changes: 
- Educational institutions must be physically prepared to implement the 

process of inclusive education; most of the schools implementing inclusive 
education do not have internal adaptation, there is a lack of professional 
resources. 

- Develop the video-methodological bases of inclusive education: there are 
no methodological guidelines necessary for the effective implementation of 
practical activities. Particular attention should be paid to the development of 
the meaningful model of the work of professional team, as well as to the 
changes in the system of pedagogical training. 

- It is vital to form a positive opinion in society about inclusive education. 
- Conduct a serious training of subject teachers. 
Solving the problems mentioned above will increase the effectiveness of 

inclusive education. 
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Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքումձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքում    

Գրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան ՅուրաԳրիգորյան Յուրա    
Մուրադյան ՀայկՄուրադյան ՀայկՄուրադյան ՀայկՄուրադյան Հայկ    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ծնող, հարցում, մարմնակրթություն, 

հանրակրթական դպրոց, շարժողական աշխուժություն, հիվան-
դություն, օրվա ռեժիմ, գիտելիք                              

Կրտսեր դպրոցականների առողջության պահպանման, ամ-
րապնդման, նրանց առողջ ապրելակերպի, մարմնական դաստիա-
րակության հարցերն ունեն հանրային մեծ նշանակություն երկրա-
գնդի գրեթե բոլոր պետություններում։ Նրանց ուսուցման, դաս-
տիարակության, կյանքի կազմակերպման վերաբերյալ աճող 
հետաքրքրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մի 
կողմից` ավելի բարձր պահանջներ են առաջադրվում կրտսեր 
դպրոցականների առողջության, դպրոցին հարմարվելու, մտավոր 
և մարմնական աշխատունակության նկատմամբ, մյուս կողմից` 
անցկացրած գիտական հետազոտությունները փաստում են, որ 
վատթարացել են նրանց առողջական վիճակը, մարմնական զար-
գացման և մարմնական պատրաստվածության ցուցանիշները։ 
Երկարատև կայական (ստատիկ) դիրքը, սխալ նստելաձևը, շար-
ժողական աշխուժության կտրուկ նվազումը, հոգեկան և մտավոր 
մեծ բեռնվածությունն այն բաղադրիչներն են, որոնք ուղեկցում են 
կրտսեր դպրոցականներին։  

Ներկայումս ճշգրտված տվյալներով սահմանված է, որ մկա-
նային գործունեության սահմանափակումը մեծ չափով նպաստում 
է օրգտանիզմի գիրացմանը, կարճատեսությանը, սրտանոթային, 
շնչառական համակարգերի և հենաշարժողական ապարատի 
շեղումների աճին։ Այս պարագայում, անշուշտ, մեծանում են 
մարմնակրթության կարևորությունը և նշանակությունը երեխա-
ների առողջության պահպանման և ամրապնդման, օրգանիզմի 
կոփման, առողջ ապրելակերպի վարման, կյանքի համար շատ 
կարևոր շարժողական կարողությունների և հմտությունների տի-
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րապետման հարցում։ Դեռ ավելին, Առողջապահության համաշ-
խարհային կազմակերպության կողմից հայտարարված համավա-
րակի ժամանակաշրջանում համընդհանուր կրթությունը կազմա-
կերպվում է հեռավար։ Այդ պայմաններում ընտանիքը հանդես է 
գալիս որպես կրտսեր դպրոցականների մեջ առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման հիմնական օղակ։ Նման պարագայում մարմնակրթու-
թյան տեսաբանները, առաջադեմ մանկավարժներն իրենց աշխա-
տանքներում բազմիցս նշում են դպրոցականների կյանքում մարմ-
նական դաստիարակության միջոցով առողջ ապրելակերպի տար-
րերի կիրառման անհրաժեշտությունը, որի իրականացումը մեծա-
պես պայմանավորված է դպրոց-ընտանիք համագործակցությամբ, 
ծնողների պատրաստվածության աստիճանով՝ կախված նրանց 
գիտելիքներից, արժեքային կողմնորոշումներից, մանկավարժա-
կան և կազմակերպչական կարողություններից [1, 12-13; 5, 22]:       

Վերոնշյալ հիմնախնդրի գիտական-տրամաբանական լու-
ծումն առաջադրում է ուսումնասիրել ընտանիքում երեխաների 
մարմնական դաստիարակության կազմակերպման դրվածքը, 
առողջ ապրելակերպի տարրերի  օգտագործումը, կիրառումը։        

Հետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակնՀետազոտության նպատակն է բացահայտել ընտանիքում 
կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների առողջ ապրելակերպի 
ձևավորման վիճակը։   

Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները. Հետազոտության խնդիրները.     
1. Կատարել հիմանխնդրի վերաբերյալ հրատարակված նյու-
թերի վերլուծություն և ընդհանրացում։   

2. Բացահայտել ընտանիքում կրտսեր դպրոցականների 
մարմնական դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի 
աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություն-
ները։  

Հետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներՀետազոտության մեթոդներն ենն ենն ենն են վերլուծությունը և համադ-
րությունը, մանկավարժական դիտումը, հանրաբանական (սոցիո-
լոգիական) հարցումը, փաստաթղթերի վերլուծությունը։  

Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում    Հետազոտության արդյունքների ամփոփում        
Գիտական հետազոտությունները համոզիչ ցույց են տալիս [1, 

12-13], որ այն դպրոցական բարեփոխումները, որոնց հիմքում չեն 
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դրվել բժշկամանկավարժական գիտականորեն հիմնավորված չա-
փանիշեր, սովորողների առողջական վիճակի վրա թողել են հիմ-
նականում բացասական ազդեցություն։    

Ըստ Ուկրաինայի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի 
ուսումնասիրության տվյալների` 2000 դպրոցականներից միայն 3 
տոկոսն է առողջ, 64 տոկոսի մեջ ի հայտ են եկել մարմնախտաբա-
նական երևույթներ (ֆիզպաթոլոգիա)։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան առողջապահության տվյալների՝ դպրոցականների 60-70 
տոկոսն ունեն տեսողության համակարգի խնդիրներ, 30 տոկոսը՝ 
տևական հիվանդություններ, 67 տոկոսը՝ հենաշարժողական 
ապարատի շեղումներ։ Առողջ երեխաների տեսակարար կշիռը 
դպրոցն ավարտելու ժամանակ կազմում է 20-25 տոկոս։   

Հարկ է նշել, որ սուր մրսածությամբ հիվանդացող դպրոցա-
կանների երեխաների քանակը շարունակում է մնալ բարձր, որը 
դառնում է դպրոցականների առողջության, առաջադիմության, 
մտավոր և մարմնական աշխատունակության նվազման, ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացը խաթարող պատճառ [7, 270]։ 
Հաճախակի հիվանդանալու հիմական պատճառը ընտանիքի ոչ 
ճիշտ ապրելակերպն է։ Այսպես՝ տարվա ընթացքում չորս կամ 
ավել անգամ սուր մրսածությամբ հիվանդացող երեխաների (90,5 
տոկոս) ծնողների 84 տոկոսը չի կատարում առավոտյան մարմնա-
մարզություն, 57,3 տոկոսը ծխում է, 50 տոկոսը երեխաներին ուշ է 
քնեցնում, նույնքան տոկոսն էլ չի պահպանում երեխաների շար-
ժողական աշխուժության ռեժիմը։ Ծնողները դեպքից դեպք են 
կազմակերպում մարմնակրթական պարապմունքներ, արշավներ, 
զբոսանք, իսկ կոփման արարողություններն ընդհանրապես բա-
ցակայում են [4, 7-11; 8, 159]։       

Վերը նշվածից հետևում է, որ ցածր է ծնողների գիտելիքների 
մակարդակը երեխաների դաստիարակության և խնամքի բժշկա-
առողջաբանական հարցերի, մարմնական դաստիարակության 
պահանջների, առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ։  

Նման գիտելիքների և կարողությունների բացակայության 
պատճառով այսօր ընտանիքում երեխաները չեն ստանում իրենց 
տարիքային զարգացման օրինաչափություններին համապատաս-
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խան համակողմանի դաստիարակություն։ Միևնույն ժամանակ 
հայտնի է, որ հասուն մարդու առողջությունը 75 տոկոսով պայմա-
նավորված է մանկական տարիքում նրա ձևավորումից։ Մանկու-
թյունը կյանքի ճակատագրական նշանակություն ունեցող առանց-
քային շրջանն է, երբ ընթանում է բոլոր կազմաբանական և գործա-
ռական կառուցվածքների ձևավորումը։ Ներկայումս հանրաբան-
ների (սոցիոլոգների), բժիշկների, մանկավարժների, բնապահ-
պանների, հոգեբանների ուշադրության կենտրոնում են մարդ-
կանց ապրելակերպի և առողջության փոխազդեցության հարցերը։ 
Նրանք կարծում են, որ եթե առողջության մակարդակը պայմանա-
կանորեն ընդունենք 100 տոկոս, ապա 20 տոկոսը կախված է ժա-
ռանգությունից, 20 տոկոսը՝ միջավայրից, 10 տոկոսը՝ առողջապա-
հության համակարգի գործունեությունից, 50 տոկոսը՝ ապրելա-
կերպից։ Ինչպես ցույց է տալիս գրական աղբյուրների վերլուծու-
թյունը, մշակվում են առողջ ապրելակերպի դրույթներ երեխա-
ների, մեծահասակների համար։ Մշակված ծրագրերի ներդրման 
հիմնական նպատակն առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտե-
լիքների տարածումն է կրթության համակարգի միջոցով։ Ներկա-
յումս առանձնահատուկ նշանակություն են ստանում երեխաների 
առողջ ապրելակերպի ձևավորման հարցերը։ Մարդու հետագա 
տարիների նպատակաուղղված գործունեությունը պայմանավոր-
ված է նրանով, թե որքանով է դպրոցական տարիներին նրա մեջ 
տեղի ունեցել առողջ ապրելակերպի նկատմամբ գիտակցական 
վերաբերմունքի, մարմնական և հոգեկան առողջության պահպան-
ման և ամրապնդման գործնական հմտությունների յուրացումը և 
առողջ ապրելակերպի դրույթների ըմբռնումը։    

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշմամբ 
հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների ծրագրում ներ-
դրվեց «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը։ 2010 թվականին այդ 
դասընթացը ներդրվեց 10-11-րդ դասարանների ծրագրում [2, 123]։ 
Առողջ ապրելակերպի դասավանդումը 2019-2020 ուսումնական 
տարում 8-11-րդ դասարաններում սահմանված է պետական 
ուսումնական պլանով։    

Ընտանիքում կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի 
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աշխատանքների իրականացման առանձնահատկություններն 
ուսումնասիրելու համար հարցաթերթիկային հարցում ենք իրա-
կանացրել 125 ծնողների շրջանում։ Հարցաշարը կազմելիս առաջ-
նորդվել ենք հանրաբանության (սոցիոլոգիայում) մեջ ընդունված 
կաննոներով և մեթոդներով [3, 640; 6, 768]: 

Հանրաբանական հարցման ժամանակ նախապատվությունը 
տրվել է ծնողների կրթական ցենզի որոշմանը։ Հարցմանը մաս-
նակցած ծնողների 58 տոկոսը ունեցել է բարձրագույն կրթություն, 
23 տոկոսը՝ միջնակարգ մասնագիտական և 19 տոկոսը՝ միջնա-
կարգ։   

Հայտնի է, որ կրտսեր դպրոցականների ծնողներն առանձ-
նակի հետաքրքրություն են դրսևորում երեխաների ուսումնառու-
թյան գործընթացին։ Ուստի մեր հետազոտության ժամանակ 
ուսումնասիրեցինք ծնողների հետաքրքրությունը «Մարմնակրթու-
թյուն» առարկայի նկատմամբ։ Մեր հարցին. «Հետևո՞ւմ եք Ձեր երե-
խայի մարմնակրթության դասերին և ինչ ձևով»,– ծնողների 
պատասխանները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 57 տոկոսը հե-
տաքրքրվում է՝ միայն զրուցելով երեխայի հետ, 9 տոկոսը զրուցում 
է և՛ դասվարի, և՛ երեխայի հետ, 8 տոկոսը զրուցում է միայն դաս-
վարի հետ, 2 տոկոսը միայն դիտում է դասը։ Եվ միայն 1 տոկոսն է, 
որը և՛ դիտում է դասը, և՛ դասվարի ու երեխայի հետ զրուցում, 
այսինքն՝ իրական հսկողություն և հետաքրքրություն է ցու-
ցաբերում մարմնակրթության առարկայի նկատմամբ։ Շատ մտա-
հոգիչ է այն փաստը, որ ծնողների 23 տոկոսը չի հետաքրքրվում 
«մարմնակրթություն» առարկայի դասավանդման վիճակով։  

Առողջ ապրելակերպի կարևոր բաղադրիչ է ռեժիմը, այդ 
թվում` նաև շարժողական ռեժիմը։ Հարցմանը մասնակցած ծնող-
ներն անկեղծ պատասխանում են, որ շատ դժվար է ընտանեկան 
պայմաններում պահպանել սովորողի, դպրոցականի օրվա 
ռեժիմը։ Հարցումից պարզվեց, որ դպրոցականների ռեժիմի այն-
պիսի կարևոր բաղադրիչներ, ինչպիսին են առողջաբանական մի-
ջոցառումները՝ 45,3, քունը՝ 66, սնվելը՝ 50,9, զբոսնելը՝ 59,7, խաղը՝ 
35,8, շարժողական ռեժիմը՝ 66,6 տոկոսով չեն պահպանվում տնա-
յին պայմաննորում։ Միևնույն ժամանակ կատարված գիտական 
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հետազոտությունները փաստում են, որ սովորողների աճի, զար-
գացման, մտավոր և մարմնական աշխատունակության պահպան-
ման համալիր միջոց է գիտականորեն հիմնավորված ռեժիմի, այդ 
թվում` նաև շարժողական ռեժիմի պահպանումը։ Դիտարկումնե-
րը ցույց են տալիս, որ այն չի պահպանվում հատկապես ձմռանը։ 

Մեր հաջորդ հարցը ուղղված էր՝ բացահայտելու ծնողների 
պատկերացումներն առողջ ապրելակերպի բաղադրիչների վերա-
բերյալ (տե՛ս տրամագիր 1)։  
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Գոհացուցիչ է այն փաստը, որ հայրերի 59,1 և մայրերի 47,3 
տոկոսը նշել է ֆիզիկական կուլտուրան (մարմնակրթությունը)՝ 
որպես առողջ ապրելակերպի կարևորագույն բաղադրամաս։ 
Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ թե՛ հայրերը (59,1 տոկոս) 
և թե՛ մայրերը (65,4 տոկոս) փաստել են վնասակար սովորություն-
ներից զերծ մնալը։ Դրա հետ մեկտեղ հայրերի 39,7 և մայրերի 41,5 
տոկոսն է նշել օրվա ռեժիմի պահպանումը՝ որպես առողջ ապրե-
լակերպի վարման կարևոր գործիք, հայրերի 28,6 և մայրերի 35,5 
տոկոսն է միայն կարևորել անձնական հիգիենան (առողջաբանու-
թյունը)։ Այս պատասխանների վրա պետք է առանձնակի ուշադ-
րություն դարձնել, քանզի անձնական առողջաբանությունը հենց 
առողջության պահպանման կարևորագույն վարքագիծ է, որը պա-
հանջում է դրսևորել և պահպանել կամայական գործունեություն 
իրականացնելիս։ Ավելի մտահոգիչ փաստեր ենք ստացել կոփման 
միջոցների կարևորության վերաբերյալ։  

Հարցման արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է 
տալիս մեզ եզրակացնելու, որ ներկայիս ծնողները չունեն ամբող-
ջական, լիարժեք պատկերացում առողջ ապրելակերպի վարման 
վերաբերյալ։ Այս պարագայում ակնկալել, որ նրանք երեխաների 
մեջ կարող են ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողու-
թյուններ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ, չենք կարող։  Դա 
իրատեսական չէ։  

Կրտսեր դպրոցականների մեջ առողջ ապրելակերպի ձևավոր-
ման և ընտանեկան մարմնական դաստիարակության համար 
հարկ է լայնորեն կիրառել դպրոցի և ընտանիքի համատեղ աշխա-
տանքի հետևյալ ձևերը՝ անհատական հադնիպումներ, զրույցներ, 
երկխոսություններ, ժողովներ, հանդիպումներ հանրահայտ մաս-
նագետների հետ, իրավիճակի քննարկումներ և հաղորդակցու-
թյան նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, որոնք հնարավորություն 
կտան ծնողների մեջ ձևավորել անհրաժեշտ տեսական գիտելիք-
ներ և կարողություններ` ի նպաստ դպրոցականների մարմնական 
դաստիարակության, առողջ ապրելակերպի հմտությունների ձևա-
վորման։ Մարմնական դաստիարակության արդյունավետ իրակա-



 
– 130 – 

նացման համար անչափ կարևորվում են ծնողների և երեխաների 
համատեղ մարմնակրթական պարապմունքները, զբոսանքները, 
մարմանարզական վարժություններ կատարելը և կոփման միջոց-
ների կիրառումը։  
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В статье представлены материалы современных литературных источ-
ников по медицине, педагогике и социологии, которые теоретически 
обосновывают необходимость использования элементов здорового образа 
жизни в жизни современных школьников. Учитывая глобальную ситуацию 
с пандемией, школьникам приходится большую часть дня проводить со 
своими семьями. Это предполагает создание благоприятных условий в 
семье, направленных на дальнейшее усвоение знаний, полученных в 
школе, развитие умений и навыков, с целью пропаганды здорового образа 
жизни среди школьников. В то же время подробно представлена картина 
состояния здоровья школьников, необходимость его улучшения, а также 
жизненно важная роль семьи в этом процессе. Одно из средств комплекс-
ного воспитания детей, в частности распорядок дня, не соблюдается в 
условиях семейного воспитания. Выявлено, что знания родителей крайне 
скудны в деле физического воспитания младших школьников и развития 
элементов здорового образа жизни в семье. В процессе формирования 
здорового образа жизни младших школьников предлагается использовать 
многие эффективные формы школьной и семейной деятельности, которые 
давно разработаны в педагогике и применяются в практике семейного 
образования. 
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The article presents the materials of modern medical, pedagogical, 
sociological literary sources, which theoretically substantiate the necessity of 
using elements of a healthy lifestyle in the life of modern schoolchildren. Given 
the global pandemic situation, schoolchildren have to spend most of their day 
with their families. This implies the creation of favorable conditions in the 
family, aimed at further assimilation of the knowledge acquired at school, the 
development of abilities and skills, with the aim of promoting a healthy lifestyle 
among schoolchildren. At the same time, the picture of the state of health of 
the schoolchildren, the need for its improvement, and the vital role of the 
family in that process are presented in detail. One of the means of 
comprehensive upbringing of children, in particular the daily routine, is not 
kept in the conditions of family upbringing. It has been revealed that parents’ 
knowledge of physical education of primary schoolchildren and the 
development of elements of a healthy lifestyle in the family is extremely scarce.    
In the process of forming a healthy lifestyle for primary schoolchildren, it is 
proposed to use many effective forms of joint school and family activities that 
have long been developed in pedagogy and used in the practice of family 
education. 
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Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և էլեկտրո-
նային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը պետք է լինի  
Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 չափսի թղթի վրա, 
լուսանցքները վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, 
ձախից (Left)` 30 մմ, աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode 
(Sylfaen), տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line 
spacing)՝ 1,5, պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ: Չպետք է օգտա-
գործել մեկից ավել բացակ (Space): Աղյուսակները, նկարները, 
գծագրական պատկերները պետք է ունենան համարակալում, վեր-
նագրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, թավ, շեղ (Bold, 
Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 170 մմ, լայնու-
թյունը՝ 110 մմ: Աղյուսակների տեքստը պետք է լինի 10 տառա-
չափով: Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները 
ներկայացվում են Microsoft Equation-ով՝ շեղ (Italic), իսկ հիմնա-
կանները՝ առանձին տողով, մեջտեղում. կարող են համարակալվել 
նույն տողի աջ անկյունում՝ կոր  փակագծերի մեջ, այն է ՝ (): Այն 
հոդվածների համար, որոնք պարունակում են խորհրդանշաններ 
(սիմվոլներ) և Sylfaen տառատեսակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև 
այդ խորհրդանշանների էլեկտրոնային տառատեսակը (ֆոնտը): 
Առաջին էջի վերևում՝ մեջտեղում. տրվում է վերնագիրը (թավ)՝ 
առանց գլխատառերի (բացի սկզբնատառից): Հաջորդ տողում՝ 
աջից, պետք է գրել ազգանունը, անունը (թավ, շեղ), դրան հաջոր-
դող տողում՝ «Հանգուցային բառեր.» արտահայտությունը և 6-8 
հանգուցային բառեր կամ բառակապակցություն: Հանգուցային 
բառերի շարք չեն ներառվում վերնագրում արդեն իսկ նշված 
բառերը: Տեքստում հղումները տրվում են կա՛մ ուղղանկյուն 
փակագծերում՝ [], կա՛մ էջի ներքևում՝ հերթական համարակալ-
մամբ: Իսկ ծանոթագրությունները տրվում են միայն էջի ներքևում՝ 
հերթական համարակալմամբ: Տեքստի վերջում գրվում է «Գրակա-
նություն» բառը (թավ)՝ առանց գլխատառերի, հաջորդ տողից՝ գրա-
կանության ցանկը՝ այբբենական կարգով համարակալված: Գրա-
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կանության ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով, 
որոնք իրենց բովանդակությամբ և հանգուցային բառերով պետք է 
նույնական լինեն՝ բաղկացած 150-200 բառից: Ամփոփումները 
պետք է լինեն հոդվածի տեքստից անկախ և արտացոլեն հոդվածի 
բովանդակությունը: Ձևավորվում է հետևյալ կերպ. գրվում է հոդ-
վածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ ազգանունը, անունը (ձևավո-
րումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), առանձին տողերով՝ «Ամփո-
փում» բառը՝ համապատասխան լեզվով՝ առանց գլխատառերի, 
հանգուցային բառերը, ամփոփման տեքստը: Ամփոփումները 
չպետք է պարունակեն հապավումներ, հղումներ և մեջբերումներ: 
Հոդվածի առավելագույն ծավալը 12 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ 
ֆիզիկամաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտու-
թյունների համար, բ) 6 էջ՝ հումանիտար և հասարակագիտական 
գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ ուսումնամեթոդական աշխա-
տանքների համար: Հոդվածի ծավալը առաջադրված չափանիշ-
ներին չհամապատասխանելու դեպքում տպագրության վերաբեր-
յալ որոշումը կայացնում է խմբագրական խորհուրդը: Հոդվածի 
ծավալի մաս չեն համարվում երկու լեզվով ամփոփումները և գրա-
կանության, աղբյուրների, համառոտագրությունների ցանկերը: 

Հոդվածները կտպագրվեն գրագողությունը հայտնաբերող 
համակարգչային ծրագրով ստուգվելուց ու գրախոսվելուց հետո: 
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К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ    
    

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статьи должны быть представлены в бумажном и электрон-
ном виде. Компьютерное оформление: файл Microsoft Office Word 
2007. Размер бумаги − А4. Поля: сверху − 20 мм, снизу − 25 мм, слева 
− 30 мм, справа − 10 мм. Шрифт − Unicode (Sylfaen), размер шрифта − 
12, межстрочный интервал − 1,5, абзац (первая строка) − 0,75 см. Не 
использовать более одного пробела. Таблицы, рисунки и графичес-
кие изображения должны иметь нумерацию, их заголовки должны 
иметь размер шрифта − 10 (Bold, Italic). Их высота не должна 
превышать 170 мм, ширина − 110 мм. Размер шрифта в таблице – 10. 
Формулы и математические выражения представляются в формате 
Microsoft Equation, курсивом, а основные − отдельной строкой в 
центре, могут быть пронумерованы в правом углу той же строки в 
круглых  скобках ().Если статья содержит символы, не значащиеся в 
шрифте Sylfaen, то необходим и электронный фонт этих символов. 
На первой странице по центру указывается заголовок (Bold), без 
заглавных букв (кроме инициалов). Фамилия и имя автора должны 
быть в следующей строке, справа (Bold, Italic). Через строку 
написать словосочетание «Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов 
или словосочетаний. Слова, используемые в заголовке статьи, не 
должны включаться в ключевые слова. Ссылки в тексте даются либо 
в квадратных скобках [], либо в нижней части страницы. Примеча-
ния даются в конце страницы с возрастающей нумерацией. В конце 
текста пишется слово «Литература» (Bold), без заглавных букв. Со 
следующей строки – список литературы с возрастающей нумера-
цией. После списка литературы представляются резюме на двух 
языках. Содержание резюме и ключевые слова на двух языках 
должны быть идентичными и состоять из 150-200 слов. Резюме 
должно отражать основные утверждения статьи. Сначала указы-
вается заглавие статьи, на следующей строке – фамилия и имя 
автора, затем слово «Резюме» на соответствующем языке, без заглав-
ных букв, после этого – ключевые слова и текст резюме. Резюме не 
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должно содержать ссылок на литературу, аббревиатуры и цитаты. 

Максимальный объем статьи – 12 страниц, минимальный: а) 4 

страницы для физико-математических, естественных, технических 

наук, б) 6 страниц для гуманитарных и общественных наук, в) 8 

страниц для учебно-методических статей. В случае, если объем 

статьи не соответствует установленным критериям, решение о 

публикации статьи принимается редакционной коллегией. Объем 

статьи не включает резюме на двух языках, списки литературы, 

источников и примечаный. 

Статьи будут опубликованы только после прохождения экспер-

тизы и проверки на плагиат. 
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The articles are published in Armenian, Russian or English. The 
articles must be submitted in paper and electronic versions. The 
computer layout should be in Microsoft Office Word 2007 on A4 paper, 
margins: top − 20 mm, bottom − 25 mm, left − 30 mm, right − 10 mm. 
Font − Unicode (Sylfaen), font size − 12, line spacing – 1,5, paragraph 
(First line) − 0.75 cm. No double space. Tables, pictures and graphic 
images should have numbering; their titles should have the font size – 
10 (Bold, Italic). Their height should not exceed 170 mm, width − 110 
mm. The font size of the tables should be 10. Formulas and 
mathematical expressions are presented in Microsoft Equation (Italic), 
and the main ones are on a separate line in the middle and can be 
numbered in the right hand corner of the same line, in round brackets 
(). If the article contains some symbols not found in Sylfaen font, the 
electronic font of those symbols is required as well. At the top of the 
first page, in the middle, the title of the article is written in Bold, 
without uppercase letters (except the initials). The author’s surname and 
name should be in the next line, on the right (Bold, Italic). The next line 
should start with the phrase – ‘‘Key words:’’, which should comprise 6-8 
key words or expressions. Words used in the title should not be included 
in the key words. References in the text are given either in square 
brackets [] or at the bottom of the page (numbered). Footnotes are given 
only at the bottom of the page (numbered). At the end of the text, the 
word ‘‘Bibliography’’ should be written in Bold, without uppercase 
letters. The list of literary sources is presented in the next line in 
alphabetical order. Bibliography is followed by summaries in two 
languages, which should be identical in their content and key words and 
consist of 150-200 words. The summaries should reflect the content of 
the article (should not be taken from the text). First, the title of the 
article is written, the author’s surname and name are in the next line. 
The word ‘‘Summary’’ in the corresponding language follows in a 
separate line, without uppercase letters.  Key words and the text of the 
summary come next. Summaries should not contain abbreviations, 
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references and citations. The maximum length of the article is 12 pages, 

the minimum: a) 4 pages for physico-mathematical, natural and 

technical sciences, b) 6 pages for humanities and social sciences, c) 8 

pages for teaching and methodological articles. In case the length of the 

article does not meet the set criteria, the decision concerning the 

publishing of the article is made by the editorial board. Summaries in 

two languages, lists of literary sources, footnotes and abbreviations are 

not included in the text length. 

Articles will be published only after being checked by plagiarism 

detection software and being reviewed. 
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