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Կլոր  սեղան  1.  Կերպափոխվող  հասարակություն  
 

Մոդերատոր` ԱՇՈՏ  ՈՍԿԱՆՅԱՆ   



ՍՈՒՐԵՆ ԶՈԼՅԱՆ  
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ 
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, գիտաշխատող 
 
Հետխորհրդային  հասարակությունների  նկարագրման  կաղապարների  
հարցի  շուրջ   

 
Բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են միմյանց, 

 յուրաքանչյուր դժբախտ ընտանիք դժբախտ է յուրովի: 
Լև Տոլստոյ 

 
1. Հետխորհրդային հասարակությունների նկարագրման առկա մոդելների մեծ 

մասը հիմնված է որոշակի a priori տրված գաղափարախոսական սխեմայի վրա, 
որոնք հենց այդ նկարագրությունները փորձում են հիմնավորել` որպես մի a 
posteriori ճշմարտություն։ Ընդհանուր առմամբ, դրանց հիմքում ընկած է մի 
վաղեմի հիլիաստիկ գաղապար, ինչը հստակ և բավականին պարզունակ ձևով 
արտահայտված է Ֆ. Ֆուկույամայի «Պատմության ավարտը» հոդվածում՝ ի 
տարբերություն դասական սկզբնաղբյուրի, Երկրի վրա Երկնային Արքայության 
փոխարեն ստեղծվում է համընդհանուր լիբերալ հասարակություն: Դրանից 
հետո օգտագործելով նախանցյալ դարի ռուս մեծ երգիծաբանի խոսքը` 
«Պատմությունը դադարեցրել է իր հոսքը» (Սալտիկով-Շեդրին, Մի քաղաքի 
պատմություն): Այս սխեմայից առաջ չեն անցել նաև ավելի խորը 
հետազոտողները: Չնայած մոտեցումների բոլոր տարբերություններին, դրանք 
հիմնված են «տրանզիտի» հասկացութային (сonceptual) փոխաբերության վրա, 
որը հետագայում զիջում է իր առաջնայնությունը մեկ այլ հասկացույթի՝ 
«հիբրիդայնությանը»։ Այս փոխաբերությունների վերլուծությունը 
հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչու այդ հասկացույթների վրա 
հիմնված նկարագրությունները չեն համապատասխանում հետխորհրդային 
պետությունների իրողություններին: 

2. Տրանզիտի փոխաբերությունը ենթադրում է դինամիկ անցում «վատ» 
սոցիալիստական խորհրդային անցյալից դեպի այն իդեալական իրավիճակ, մի 
մտակառույց (construct), որը պայմանականորեն կարելի է անվանել «ազատական 
արևմտյան ժողովրդավարություն»: Այն կոչված է փոխարինել մեկ այլ 
մտակառույց՝ այժմ վարկաբեկված «կոմունիզմը»: Միևնույն ժամանակ, 
Ֆուկույամայի ոգով, ենթադրվում էր, որ այս իդեալն արդեն իրականություն է 
դարձել հարևան երկրներում (ԱՄՆ, Եվրոպա, Ճապոնիա ...): Դժվար չէ 
հասկանալ, որ մի շարք հետխորհրդային հասարակություններում «տրանզիտը» 
վեր է ածվել միայն պիտակների փոփոխության: 

3. «Հիբրիդային ռեժիմ» հասկացույթը կոչված է ճշգրտելու տրանզիտի 
փոխաբերությունը: Այն պահպանում է հակադրությունը վատ անցյալի եւ 
պայծառ ապագայի միջև, բայց դրա հետ մեկտեղ անցյալից եկող 



հաստատությունների անշրջելի բնաջնջման և դրանց փոխարինող արևմտյան 
հաստատությունների աստիճանական արմատավորման գաղափարի փոխարեն 
հիբրիդային ռեժիմների տեսությունը ենթադրում է դրանց համակեցության 
հնարավորությունը։ Դրանով նմանատիպ տեսությունները հավակնում են նրան, 
թե հաշվի են առնում տարբեր պետությունների առանձնահատկությունները և 
առաջարկում են նկարագրման տարբերվող մոդելներ, օրինակ` Էստոնիայի եւ 
Տաջիկստանի քաղաքական ռեժիմների համար։ Հիբրիդ տեսությունը 
քաղաքական իրողություններին վերագրում է այն հատկանիշները, որոնք բխում 
են նկարագրության համապատասխան կաղապարից (օրինակ` եթե սայլի 
նկարագրման համար օգտագործենք մեքենայի հասկացույթը, ապա սայլը 
անխուսափելիորեն հանդիսանալու է հիբրիդային մեքենա): Այդ մոդելները՝ 
անցումի ( տրանզիտի) հայեցակարգից են, դրանք դատապարտված են ստեղծել 
պատրանքային խառնուրդներ, ինչպես օրինակ` «hիբրիդային 
ժողովրդավարություններ» կամ «դեմոկարատուրաներ»։ 

4.  Տեղի ունեցած փոխակերպումները կարելի է դիտարկել ոչ թե որպես դեպի 
պայծառ ապագա տանող մայրուղի, այլ որպես չեզոքացում այն հատկանիշների, 
որոնք պայմանավորված էին ԽՍՀՄ-ի քաղաքական ռեժիմով և այն 
կառավարման ինստիտուտների վերակենդանացումով, որոնք հատուկ էին այս 
պետություններին մինչև դրանց ընդգրկումը ԽՍՀՄ-ի կամ Ռուսական 
կայսրության կազմում: Այս գործընթացները կարող են նմանվել այդպես կոչված 
հետ-ժողովրդավարությանը (post-democracy - Crouch)  կամ վերա-
ֆեոդալացմանը ( re-feudalization - A. Supiot) բնորոշ երևույթներ, որոնք վկայում 
են արևմտյան հասարակություններում ընթացող հեռացում ժողովրդավարական 
կառավարման սկզբունքներից: Այս հանգամանքը հեշտացնում է ավտորիտար 
ռեժիմները որպես ժողովրդավարական քողարկելը, և հնարավորություն է 
ստեղծում Եվրասիական հետխորհրդային և Արեւմտյան հետ-
ժողովրդավարական իշխանական էլիտաների միջև արդյունավետ 
համագործակցության համար: Ընդ որում, փոխարեն ավտորիտար և 
ժողովրդավարական ռեժիմների միջև ընդունված տարբերակման և դրանց 
հետագա խառնուրդի՝ հիբրիդ ժողովրդավարության հասկացույթի, 
նպատակահարմար ենք գտնում դիմել Մ․ Իլյինի գաղափարին, համաձայն որի, 
բոլոր քաղաքական ռեժիմները հիմնված են ավտորիտար ինստիտուտների վրա 
և տարբերվում են միայն ժողովրդավարական կամ հակաժողովրդավարական 
գործելակերպի աստիճանով (հմտ․ այնպիսի ինստիտուցիոնալ 
միապետություններ, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան Շվեդիան և Սաուդյան 
Արաբիան):  

5. Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա «սոցիալիստական» հատկանիշների 
չեզոքացումը չի հանգեցրել էական դրական արդյունքի, քանի որ այն չէր 
ուղեկցվում արդիականացման որևէ ծրագրով: Խորհրդային Հայաստանի վերջին 
երկու տասնամյակների ընթացքում գոյացած հետինդուստրիալ թռիչքային 



ռազմավարության փոխարեն ի հայտ է եկել իր տեսակով հետգաղութային 
«ազգային վերածնունդի» մի ավանդապաշտ գաղափարախոսություն։ Արդի 
Հայաստանում քաղաքական ռեժիմի համար որոշիչ է իշխանության և 
սեփականության միաձուլումը: Գոյացել են այդպիսի երևույթներ, ինչպիսիք են 
շուկայական տնտեսություն առանց մրցակցության, խորհրդարանական 
հանրապետություն առանց քաղաքական կուսակցությունների և ընտրություններ 
առանց իշխանափոխության հնարավորության: Նման ռեժիմը բնութագրելիս, 
առավել համարժեք կարող է լինել «ընտրական ֆեոդալիզմ» հասկացությունը։ 
Սովորաբար այն օգտագործվում է այն երկրների առնչությամբ, որտեղ 
համատեղված են ֆեոդալական ինստիտուտները և ընտրությունների 
մեխանիզմը (Հնդկաստան, Պակիստան, Լիխտենշտեյն): Սակայն, կարծում ենք, 
այդ տերմինը շատ ավելի հարիր է օգտագործել Հայաստանի և հետխորհրդային 
այլ երկրների հանդեպ, որտեղ ֆեոդալական իշխանությունը լեգիտիմացվում է ոչ 
թե անձի ծագումով, այլ ընտրությունների միջոցով: Ժողովրդավարության 
կարևորագույն առանձնահատկությունը` ընտրությունների միջոցով 
իշխանության ձևավորումը, դառնում է ծես, որը պետք է լեգիտիմացնի արդեն 
ձևավորված պաշտոնական և ստվերային հիերարխիան: 1990-ականներին 
առաջացած արատավոր շրջապտույտը տարիների ընթացքում ավելի մեծ 
իներցիոն թափ է հավաքել. ընտրական ֆեոդալիզմը ձևավորում է ֆեոդալական 
ընտրազանգվածը, և միևնույն ժամանակ ֆեոդալական ընտրազանգվածը 
պարբերաբար վերարտադրում է ընտրական ֆեոդալիզմը (ընտրված ֆեոդալների 
կառավարումը): 
 
ՍՈՒՐԵՆ  ԶՈԼՅԱՆԸ  բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր է, ՀՀ 
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող, Իմ. Կանտի անվան Բալթյան 
դաշնային համալսարանի Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի 
աշխատակից: Ս. Զոլյանը 200-ից ավելի գիտական աշխատանքների հեղինակ է և 
խմբագիր (ընդհանուր լեզվաբանություն, քաղաքական գիտություն, 
կոնֆլիկտաբանություն, իմաստաբանություն, սեմիոտիկա, պոետիկա, լեզվական 
քաղաքականություն, բարձրագույն կրթություն): Ս Զոլյանը Հայաստանի 
խորհրդարանի նախկին պատգամավոր է (1990-1995): 
(https://sci.academia.edu/SURENZOLYAN) 

 Էլ. հասցե` surenzolyan@gmail.com  



ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատող 
 
Հայկական  առաջին  և  երկրորդ  հեղափոխությունների  հիմնական  
առանձնահատկությունները .  նախնական  դիտարկումներ   

Զեկուցման մեջ քննվում են երկու հեղափոխությունների անվանաբանական, 
կառուցվածքային, գործելակերպային, կարգախոսային, սոցիալական բաղադրիչի 
չափաբաժնի, երկխոսության դրսևորումների, պատկերագրության, ձևավորած 
մթնոլորտի, ինքնակազմակերպվածության ձևերի, վախի հաղթահարման ուղիների, 
իրականացման կենտրոնավայրի, օրենքի առջև պատասխանատվության, կադրային 
ներուժի օգտագործման հարցերը։ 

 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՄԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  պատմական գիտությունների դոկտոր է (2007), 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արդիականության 
ազգաբանության բաժնի գլխավոր գիտաշխատող, ԵՊՀ հրավիրյալ դասախոս (1991-
2013)։ Հեղինակ է «Интерьер армянского народного жилиша (вторая половина XIX – 
начало XX века» (Ереван, 1989), «Հիշողության դերն ազգային ինքնության 
կառուցվածքում. տեսական հարցադրումներ» (Երևան, 2006), «Հայ ինքնության 
պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցեղասպանության հիշողությունը և Ղարաբաղյան 
շարժումը» (Երևան, 2009, հայերեն և անգլերեն) մենագրությունների: Նա հեղինակել 
է ավելի քան հարյուր գիտական հոդվածներ և հրապարակումներ։ Հ. Մարությանի 
հետազոտությունների բնագավառն ընդգրկում է ազգային ինքնության, կոլեկտիվ 
հիշողության, ազգային շարժումների, պատկերագրության, ավանդական հայ 
մշակույթի, աղքատության խնդիրները։  
Էլ. հասցե` hmarutyan@yahoo.com 
 

 

   



ՎԱՀՐԱՄ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ 
Քաղաքական դիսկուրս (diskurs.am) հանդեսի խմբագրակազմի անդամ 
 
Հեղափոխության  օրակարգը  

Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ-մայիսյան հեղափոխական շարժումը ընկալվում է 
որպես քաղաքացիական ինքնակազմակերպման օրինակ։ Այն ուներ բազիսային 
դեմոկրատիայի մի շարք տարրեր` արագ մոբիլիզացվող զանգվածներ, 
ինքնակազմակերպվող բազմազան խմբեր և որոշումների մասնակցային կայացում։ 
Այդուհանդերձ, կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է ձևակերպվում 
հետհեղափոխական օրակարգը, գաղափարախոսական կողմնորոշիչները ու ինչ 
ուժեր են ազդում այդ գործընթացի վրա։ Մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս 
հայտարարել է, որ երկրորդական է համարում քաղաքական 
գաղափարախոսությունները և կենտրոնանում է կոռուպցիայի վերացման, 
իրավական պետության կայացման և շուկայական ազատ մրցակցության 
ապահովման վրա։ 

Հայկական հեղափոխությունը, լինելով անցած տասնամյակի (2008-2018) 
քաղաքացիական շարժման վերելքի քանակական և որակական աճի 
տրամաբանական շարունակությունը, իր մեջ արտացոլում է նաև այդ 
քաղաքացիական խմբերի հակազդեցությունը անցած 30 տարիների 
«մասնավորեցման, ազատականացման և ապակարգավորման» նեոլիբերալ կուրսին։ 
Քաղաքացիական նախաձեռնությունների օրակարգերում կարմիր թելի պես 
անցնում էր սոցիալական արդարության քաղաքականության գաղափարը։ Թեղուտի 
դեպքում դա ազգային հարստության և բնական ռեսուրսների արդար տնօրինումն 
էր, մյուս դեպքերում՝ հանրային տարածքի պահպանման, հանրային 
ծառայությունների արդար սակագնի, կենսաթոշակային համակարգի 
մասնավորեցումը թույլ չտալու, հանրային ոլորտում մասնավորի ունեցած 
գերշահույթների և հանրային կրթության ոլորտի կրճատումը բացառելու հարցերն 
էին։ 

Մյուս կողմից, այսօր էլ տնտեսագիտական քննարկումներում առայժմ գերիշխում են 
1990-ականների նեոլիբերալ պատումները, որոնք ամբողջ աշխարհում 
քննադատորեն վերանայման են ենթարկվում։ Այդ նեոլիբերալ տնտեսական 
քաղաքականությունը հնարավոր է փոխարինել նոր տնտեսական 
քաղաքականությամբ միայն արտաքին (ՀԲ, ԱՄՀ, ԵԱՏՄ և այլն) ու ներքին 
դիմադրությունները հաղթահարելու և ուրույն քաղաքական հենարան ունենալու 
դեպքում։ Այդ կերպ կարող է հաղթահարվել նախկինում ձևավորված այն 
տիրապետող գաղափարաբանությունը, ըստ որի անհավասարությունը 
հասարակության ընդունելի վիճակն է։ Նախկինում կառավարող ՀՀԿ 
կուսակցությունը հստակ գաղափարական կողմնորոշում ուներ։ Այն ուներ երկու 
հենարան. մեկը նեոլիբերալ ուղեգիծն էր՝ միջազգային կառույցների համար, իսկ 



մյուսը՝ ազգայնական «ազգ-բանակը»՝ ստորակա խավերի համար, որպեսզի նրանք 
չխոչընդոտեն իրենց ունեզրկելու քաղաքականությունը։ 

Նոր կառավարող ուժի օրակարգն ու գաղափարական ուղղվածությունը կախված են 
ձևավորվող նոր քաղաքական հենարանից։ Հեղափոխության շարժիչ ուժերն են եղել 
միջին խավը, ուսանողական, ձախական և իրավապաշտպան քաղաքացիական 
խմբերն ու քննադատական մտավորականները, բայց բեկումնային դեր են խաղացել 
մարզերի գյուղաբնակ աղքատացած բնակչությունն ու Երևանի արվարձանների 
աշխատավորական շերտերը։ Վերջիններս չունեն քաղաքական կազմակերպման 
կառույցներ և կանգնած են «լյումպենացման» վտանգի առաջ։ «Քաղաքական նոր 
կենտրոն» ձևավորվող նոր ուժը պետք է փորձի կյանքի կոչել Հայկական 
հեղափոխության գլխավոր լոզունգներից մեկը՝ «սերն ու համերաշխությունը»։ Այլ 
կերպ` կազմել սոցիալական արդարության և համերաշխության վրա հենվող լայն 
կոալիցիա, որը կմիավորի միջին խավին ու աղքատացած լայն զանգվածներին մեկ 
օրակարգի շուրջ։ Հենց սա էլ կարող է դառնալ այն միավորող 
գաղափարախոսությունը, որը թույլ կտա ռազմատենչ «ազգ-բանակ»-ի և 
այլատյացության փոխարեն համախմբվել հանրային կյանքի կառուցման դրական 
արժեքների՝ անհատի ազատության և հանրային բարիքի արդար տնօրինման 
գաղափարների շուրջ։  

«Ազգայնական» և «նեոլիբերալ» պատումները չհաղթահարելու կամ դրանք կրկին 
յուրացնելու դեպքում նոր քաղաքական ուժը կարող է կանգնել սոցիալական 
բևեռացման և անջրպետի մեծացման արդյունքում նոր սոցիալական պայթյունի 
սպառնալիքի առաջ։ Սոցիալական նոր քաղաքականության օրակարգի կիրառական 
ձևերից կարող են լինել համայնքային կազմակերպման նոր ձևերի խթանումը, 
կրթության ոլորտում սոցիալական արդարության սկզբունքի կիրառումը, 
տնտեսական ժողովրդավարության և հանրային ոլորտի վերարժևորումը։ 

 
ՎԱՀՐԱՄ  ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԸ  Քաղաքական դիսկուրս (diskurs.am) հանդեսի 
խմբագրակազմի անդամ է։ 2007-ին պաշտպանել է քաղաքագիտական դոկտորական 
աշխատանք Մարբուրգի Ֆիլիպս համալսարանում: 2002-ից 2006 թվականներին 
աշխատել է նույն համալսարանի «Եվրոպական ինտեգրացիա» հետազոտական 
խմբում։ Գրել է գիտական աշխատանքներ ինտեգրացիոն գործընթացների, 
արժեհամակարգային հարցերի և Արցախի հիմնախնդրի մասին: 1999 թ. ավարտել է 
ԵՊՀ գերմաներենի բաժինը: 2010-ից ի վեր մասնակցել է մի շարք քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների (այդ թվում` Մաշտոցի պուրակի շարժմանը): 2017 թ. 
ապրիլից Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ է:  
Էլ. հասցե` vahrsog@yahoo.com 

ԺԱՆՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս 



 
Սոցիալական  համերաշխության  օրակարգը  

2018-ի ապրիլից Հայաստանում սիրո և համերաշխության հեղափոխություն 
հռչակած շարժումը սոցիալական կառուցվածքների փոփոխության 
հավակնություններ դրսևորելու համար առաջին հերթին կարիք ունի սահմանել այն 
առանցքային հասկացությունները, որոնք կազմում են իր քաղաքականության 
հիմքը։ Համերաշխության սոցիոլոգիական հայեցակարգն ընդհանուր առմամբ երկու 
ավանդույթի վրա է հիմնվում, որոնք տարբերակվում են հանրային 
համերաշխության բացասական կամ դրական մոտիվների՝ իբրև առաջնային 
ճանաչմամբ։ Առաջին ավանդույթը հիմնվում է ֆրանսիացի սոցիոլոգ Էմիլ 
Դյուրգհեյմի գաղափարաբանության վրա, երկրորդը՝ ռուս գիտնական Պյոտր 
Կրոպոտկինի։ Կախված հասարակության տիպից՝ Դյուրգհեյմը համերաշխության 
երկու ձև էր քննարկում։ Համերաշխության առաջին ձևը մեխանիկականն է, երբ 
հանրային համերաշխությունն անհատների նմանության հետևանք է. համանման 
կենսակերպ, կրոն, կրթական միջավայր կիսելու արդյունք։ Այս պարագայում 
համերաշխության բացակայությունը նշանակում է նաև ինքդ քո հետ 
անհամերաշխություն, քանի որ բոլորը գրեթե նույնն են։ Սա ինքնաշխատ 
համերաշխություն է՝ մեծամասամբ չգիտակցված ու չձևակերպված, բնորոշ այսպես 
կոչված ավանդական և փոքր հասարակություններին։ Համերաշխության երկրորդ 
ձևը Դյուրգհեյմն օրգանական է կոչում՝ գտնելով, որ այս համերաշխությունը 
զարգանում է ավելի բարդ՝ ժամանակակից հասարակություններում, երբ 
աշխատանքի շարունակական նեղացող մասնագիտացումը հասարակության 
անդամներին անխուսափելիորեն դարձնում է ավելի ու ավելի տարբեր։ Այս 
հասարակություններում է, որ անհատները համերաշխության են գալիս 
փոխառնչությունների հետևանքում. կամայական սոցիալական պրակտիկան 
կախված է միաժամանակ մի քանի տարբեր մասնագետների աշխատանքից, 
հետևաբար նրանց հետ համերաշխ լինելը կենսական անհրաժեշտություն 
է։ Դյուրգհեյմի երկու տարբերակումն էլ, այդուհանդերձ, համերաշխությունը 
բացասականից մղված է բացատրում. մենք համերաշխ ենք, որովհետև ստիպված 
ենք համերաշխ լինել՝ սեփական գոյությունը ապահովելու համար։  

Զուգահեռ գրեթե նույն ժամանակամիջոցում ռուս գիտնական Կրոպոտկինը գրում 
էր, որ փոխօգնությունն է զարգացման հիմքը։ Եթե մարդկության պատմությանը 
հայացք գցենք, ապա անկարող կլինենք թերագնահատել դրա դերը։ 
Համերաշխությունը դրական հիմք ունի. մարդիկ միմյանց օգնելու և օժանդակելու 
բնական պահանջ ունեն, որի իրացման միջոցով էլ զարգանում է հասարակությունը 
նույնիսկ այն ժամանակներում, երբ թվում է, թե ամեն մեկն ապրում է իր համար և 
պետությունն է, որ պիտի հոգա բոլորի մասին։ Ընդ որում, Կրոպոտկինը պնդում էր 
սոցիալական և տնտեսական այնպիսի համակարգերի անհրաժեշտությունը, որոնք 
կգործեն կամավորական հորիզոնական ցանցերի հիմքով:  



Ո՞ր համերաշխությանն է հղում սիրո և համերաշխության անվանված շարժումը: 
Առաջին հայացքից զգացողական համերաշխությունը գործառնում է դրական 
հիմքով։ Բայց այն ներփակ է՝ գործում է միայն նույն սոցիալական պրակտիկաները 
ակտիվացրած և փողոցն ու հրապարակը կիսած շրջանակում։ Ամբողջ 
հասարակության ընդգրկումը հնարավոր է դառնում իբրև բացասական հիմքով 
օրգանական համերաշխություն։ Այդպես էլ փողոց դուրս չեկած ստվար մի շերտ այդ 
համերաշխության մեջ տեղ ունի իր շարունակվող լռության 
պայմաններում։ Համերաշխության մեխանիզմներն այս պայմաններում պետք է 
լինեն այն առանցքային միջոցները, որոնք դրական համերաշխությունը կարող են 
դարձնել ներառական:  

 

ԺԱՆՆԱ  ԱԴՐԵԱՍՅԱՆԸ , ծնված 1981 թվականին, ավարտել է Երևանի 
համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը: Մասնագիտությամբ սոցիոլոգ է, 
սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու: Զբաղվում է հետխորհրդային 
Հայաստանի հասարակական հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ: 
Գիտական հետազոտությունների շրջագիծն ընդգրկում է նաև սոցիոլոգիական 
մեթոդաբանության համապատասխանության և սոցիալական ցանցերի որակական 
բնութագրիչների ուսումնասիրությունները: Դասավանդում է Երևանի պետական 
համալսարանում: ( http://www.ysu.am/faculties/hy/Sociology) 
Էլ. հասցե` zhannandreasyan@gmail.com  



ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ  
 
Նախահեղափոխական  տրամադրություններ ,  հետհեղափոխական  
սպասումներ  

Իշխանությունը համարվում է օրինական, երբ այն ձևավորվում է օրենքների 
պահանջների ու պրոցեդուրաների պահպանմամբ, իսկ լեգիտիմությունն ավելի 
խորքային հասկացություն է: Լեգիտիմ են այն իշխանությունները, որոնք հիմնված 
են որևէ գաղափարի վրա, որը հանրությունը ճանաչում և ընդունում է: Հանրային 
լեգիտիմությունը կարելի է անվանել նաև «իշխանություն ունենալու իրավունք», որը 
հանրությունը տալիս է կառավարությանը։ 

Ելույթում փորձ է արվում դիտարկել, թե 1988-ից սկսած ինչպիսի գաղափարներ են 
եղել, որոնք լեգիտիմացրել են այդ տարիների իշխանություններին և որ փուլերում են 
իշխանությունները կորցրել իրենց լեգիտիմությունը, որը հանգեցրեց զանգվածային 
բաղոքների։ 

Թեման արդիական է հասկանալ համար, թե ինչու ընդամենը մեկ տարի առաջ, 
հանրային անտարբերության պայմաններում, Հանրապետական կուսակցությունը 
կարողացավ խորհրդարանում մեծամասնություն կազմել և կարճ ժամանակ անց 
զանգվածային բողոքների արդյունքում փլուզվեց ։ Կարևոր է քննարկել, թե ինչ 
հանրային սպասելիքներ կան այսօրվա քաղաքական դերակատարներից։ Արդյո՞ք 
այդ սպասելիքները հանրային տիրույթում ձևակերպված են, թե՞ մեզ նորից 
տարերային զարգացումներ և քաղաքական անկայություններ են սպասվում մինչև 
չձևակերպվի «հանրային լեգիտիմության» նոր բանաձևը։ 

Ելույթում կներկայացվեն տարբեր սոցիալական շերտերի և քաղաքական 
խմբավորումների պատկերացումները ըստ քաղաքական դիսկուրսի 
մշտադիտարկման արդյունքների։ 

 

ՍՏԵՓԱՆ  ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԸ  Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության 
կենտրոնի նախագահն է: 2009-ից մինչև 2013-ը եղել է Կրոն և Հասարակություն 
ամսագրի խմբագիրը: 2010-ից հանդիսանում է Հայաստանի կրոնները 
(www.religions.am) կայքի խմբագիրը: 
Էլ. հասցե` colfordem@gmail.com 
  



ԱՆՆԱ ԺԱՄԱԿՈՉՅԱՆ 
Սոցիոսկոպ ՀԿ, հետազոտող 
 
ԱՐՓԻ ՄԱՆՈՒՍՅԱՆ 
Սոցիոսկոպ ՀԿ, հետազոտող 
 
Հայաստանյան  քաղաքացիական  հասարակությունը  
հեղափոխության  անկյան  տակ  

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը տարիներ շարունակ քննարկման 
առարկա է ինչպես տեղի հետազոտական շրջանակներում, այնպես էլ հենց իր 
ներսում՝ ՀԿ միջավայրի և ակտիվիստական համայնքների շրջանում։ Երկրի 
քաղաքական կյանքի տարբեր փուլերում քաղաքացիական հասարակության 
ներկայացուցիչների պատկերացումները փոփոխություններ են կրել հանրային 
կյանքում իրենց դերի և անելիքների, ինչպես նաև գործունեության պայմանների և 
հեռանկարների հարցերում։ 2018-ի փետրվարից Սոցիոսկոպ ՀԿ-ն պրոֆեսոր 
Արմինե Իշխանյանի (Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոց) հետ 
համագործակցությամբ սկսեց մի ծրագիր, որի նպատակն էր արձագանքել 
Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության նեղացող տարածքի խնդրին, 
ինչպես դա սահմանվում էր այդ ժամանակ մի շատ իրավապաշատպան ՀԿ 
ներկայացուցիչների և հանրային շահերի պաշտպան ակտիվիստների կողմից։  

Մարտ ամսին մեր կողմից իրականացված 24 ֆոկուսավորված հարցազրույցները 
ոլորտի ներկայացուցիչների և հիմնական տեղեկատուների հետ վկայում էին 
տագնապներ, մտահոգություններ և վերլուծություններ, որոնցում 
իշխանափոխությունն իբրև հնարավոր գործընթաց առհասարակ տեղ չուներ: Այնինչ 
ապրիլի կեսերից մինչև մայիս Հայաստանի քաղաքական կյանքը կառուցվածքային 
ինտենսիվ փոփոխությունների ենթարկվեց, որում, այլ սոցիալական խմբերի հետ 
միասին, իրենց առաջնային դերակատարումն ունեցան քաղաքացիական 
հասարակության խմբերը։ Մեր իրականացրած հարցազրույցները հետահայաց 
վերընթերցելով՝ դիտարկում ենք, թե որ սոցիալ-քաղաքական պայմաններն էին և 
դրանց ինչպիսի ըմբռնումներն էին, որ ՀԿ գործիչներին և ակտիվիստներին մղեցին 
մոբիլիզացվել այդ պահին ցածր վստահություն ունեցող քաղաքական ուժի 
նախաձեռնած գործընթացի շուրջ։ Այս խմբերը ներդրում կատարեցին դրանում՝ ի 
վերջո դառնալով հեղափոխական իշխանափոխության հաղթանակող շերտերից 
մեկը։ 

Այս աշխատանքում մենք նախ և առաջ քննում ենք այն ճնշումների և կոոպտացիայի 
փորձերի խնդրահարույց դրության ըմբռնումը, որի պայմաններում գործառնում էր 
հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը (մասնավորապես 
դիմադրական խմբերը) մինչհեղափոխական շրջանում, ինչպես նաև դրանց 
արձագանքելու ուղիների փնտրտուքները։ Մեր վերլուծությունը անդրադառնում է 
այս փորձառության գնահատականների, ժամանակի իշխանությունների, 



քաղաքական ընդդիմության և սեփական ուժերի հանդեպ համընդհանուր 
անվստահության և անհուսության զգացումի և հեղափոխության գործընթացի 
փոխառնչությանը։ 

Հետազոտությունն առանձին ուշադրություն է դարձնում քաղաքացիական 
հասարակության դաշտի ներքին լարումներին, որոնք ի հայտ են գալիս ակտիվիզմի 
և ինստիտուցիոնալացված ՀԿ-ների բարդ հարաբերություններում մի կողմից, և 
սեփական օրակարգերի ու դոնորների կողմից առաջադրվող 
քաղաքականությունների հակասություններում՝ մյուս կողմից։ 

Մեր աշխատանքում ուսումնասիրում ենք, թե հեղափոխությունն իբրև 
իրադարձություն ինչպես հնարավոր դարձրեց քաղաքացիական հասարակության և 
դիմադրական պայքարի ձախողումների և կես-հաջողությունների կուտակված 
փորձի լիարժեք ինտեգրումն ու հոսքը գործընթացի մեջ։ Այս իրավիճակը մենք 
դիտարկում ենք իբրև կարևոր նախապայմաներից մեկը, որի շնորհիվ պայքարի 
սահմանները առաջին անգամ հատեցին նախկինում ներգրավված խմբերի շեմերը և 
ներառեցին սոցիալական նոր, մինչ այս պասիվ խմբեր՝ շարժումը դարձնելով 
ժողովրդական։ Այս գործընթացում մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես 
քաղաքացիական խմբերը իբրև շարժման ինքնակազմակերպված 
առաջամարտիկներ հնարավոր դարձրին պայքարի ալիքի աճը նախադեպային և 
շղթայաբար տարածվող գործողություններով։ Միաժամանակ ուշադրություն ենք 
դարձնում հեղափոխական գործընթացում քաղաքացիական խմբերի կողմից իրենց 
սեփական օրակարգերին հավատարմության օրինակներին։ 

Ի վերջո մեր աշխատանքը ամփոփում է հայաստանյան հեղափոխության մեջ 
քաղաքացիական հասարակության փորձառության մի (դեռևս չավարտված) փուլը և 
հարցադրումներ առաջ քաշում հետագա անելիքների շուրջ։ 

 
ԱՆՆԱ  ԺԱՄԱԿՈՉՅԱՆԸ  սոցիոլոգ է և Սոցիոսկոպ հետազոտական ՀԿ 
հիմնադիրներից։ Մեդիա տեքստերում և հանրային գործընթացներում 
գաղափարական դիսկուրսների ու պրակտիկաների վերլուծությունը նրա 
մասնագիտական հիմնական հետաքրքրությունների շրջանակն են։ Նա մոտենում է 
քննադատական վերլուծությանն իբրև սոցիալական փոփոխության մեխանիզմ՝ 
դրանով հետազոտական գործունեությունը դիտարկելով հանրային պայքարի հետ 
փոխառնչության մեջ։ Աննան ունի մեդիավերլուծությանն առնչվող բազմաթիվ 
հոդվածներ տեղական գիտական ամսագրերում։ Հայաստանի քաղաքացիական 
խմբերի դիսկուրսիվ արձագանքների գաղափարական կողմի վերլուծության մասին 
իր աշխատանքը տեղ է գտել Փոփոխության որոնումներ (Սոցիոսկոպ ՀԿ, 2016) 
հետազոտական էսսեների ժողովածուում։ Նա նաև խմբագրել է Սոցիոսկոպ ՀԿ մի 
հետազոտական ժողովածու և երեք հետազոտական աշխատանք։ Դրանից բացի, 



Աննան մասնագիտորեն հետաքրքրվում է Հայաստանի ժամանակակից արվեստով և 
ունի կուրատորական փորձ։ 
Էլ. հասցե` anna@socioscope.am 
 
ԱՐՓԻ  ՄԱՆՈՒՍՅԱՆԸ  սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան է ստացել Երևանի 
պետական համալսարանից 2012-ին։ 2008-ից ներգրավված է եղել Սոցիոսկոպ ՀԿ 
ծրագրերում իբրև հետազոտող։ Հայաստանում տեղի ունեցող հանրային 
շարժումները և դիմադրությունները, տեղի հասարակագիտական մտքի 
պատմությունը և սեռականության հարցերը նրա հիմնական մասնագիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակն են։ Երկար տարիներ ուսումնասիրել է մարդու 
իրավունքների, քաղաքացիական շարժումների և քաղաքական գաղափարների 
շուրջ դիսկուրսները մեդիայում։ Դիմադրական շարժումների մասին նրա 
վերլուծությունները հրատարակվել են Փոփոխության որոնումներ (Սոցիոսկոպ ՀԿ, 
2016) և Պայքարի փորձ[եր] (Սոցիոսկոպ ՀԿ, 2016) հետազոտական հոդվածների 
ժողովածուներում և Caucasus Analytical Digest-ի հայաստանյան պրոստեստներին և 
քաղաքականություններին նվիրված համարում (2017, No 91)։ Իբրև հետազոտող 
մասնակցել է Արմինե Իշխանյանի Քաղաքացիական հասարակությունը, 
զարգացումը և բնապահպանական ակտիվիզմը Հայաստանում (Սոցիոսկոպ ՀԿ, 
2013) գրքի աշխատանքներին։ 
Էլ. հասցե` arpy@socioscope.am  



ԱՐԹՈՒՐ ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան 
 
«Ոչ  պատերազմ  ոչ  խաղաղություն  հասարակության» հայեցակարգը  
որպես  հետխորհրդային  հայ  հասարակական  կյանքի  սոցիոլոգիական  
ախտորոշման  մոդել   

Պատերազմները հարավկովկասյան տարածաշրջանում (ղարաբաղյան, վրաց-
օսական զինված կոնֆլիկտներ) որպես այդպիսին դեռ ավարտված չեն, սակայն 
բավականաչափ երկար ժամանակ զինադադար է: Այս պայմաններում 
հարավկովկասյան հասարակությունները մի կողմից` պահպանում են 
միլիտարիզացման հարաբերականորեն բարձր մակարդակ, մյուս կողմից` փորձում 
են հաղթահարել ռազմական դրության հրամայականները և լուծել սոցիալ-
տնտեսական զարգացման միանգամայն խաղաղ հիմնախնդիրները: Բայց 
«սառեցված» ռազմական կոնֆլիկտների պատճառով առկա է մշտական 
լարվածություն և ռազմական կոնֆլիկտի վերսկսման հավանականություն:  

«Ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն հասարակություններում» և տնտեսության 
ազատականացումը, և քաղաքականության ժողովրդավարացումը ենթակա են 
միլիտարիզացման հրամայականներին, արտադրության միջոցների 
սեփականաշնորհումը չի հանգեցրել ազատ մրցակցության հակամենաշնորհային 
ռեժիմի հաստատմանը, իսկ կառավարման ժողովրդավարական ձևերի 
ինստիտուցիոնալացումը չի վերացրել ավտորիտար վարչակարգերը: 

Սոցիոլոգիական տեսանկյունից, նման հասարակություններում բացակայում են 
բավարար պայմաններ սուբյեկտների միջև հորիզոնական հարաբերությունների 
արդյունավետ գործառնության համար: Դա ձևավորում է «ոչ պատերազմ ոչ 
խաղաղություն հասարակությունների» տարբերակիչ առանձնահատկություններից 
մեկը` չկայացած անցում ուղղահայաց կապերի գերակշռումից հորիզոնական 
կապերի գերակայության: «Ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն 
հասարակություններում» հորիզոնական կառուցվածքի յուրահատկությունները 
տարրալուծվում են ուղղահայաց կառուցվածքում:  

Այդ հասարակությունների քաղաքականացումը անխուսափելիորեն ուղեկցվում է 
նրա միլիտարիզացմամբ, երբ հասարակության ներքին ինքնակազմակերպման 
համատեքստում տեղ է գտնում սոցիալական հարաբերությունների 
վերակառուցումը զինվորական աստիճանակարգության համակերպով: Սոցիալ-
քաղաքական հարաբերությունները ձևավորվում են «ոչ պատերազմ ոչ 
խաղաղություն հասարակությունների» օբյեկտիվ պայմաններին համապատասխան, 
որոնց բնորոշ են հնարավոր ռազմական-մոբիլիզացիոն խնդիրների սրացված 
սպասումներ: Մոբիլիզացումը դառնում է «ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն 
հասարակություններին» բնորոշ տարբերակիչ հատկանիշ, և դրանց զարգացումը 
ժողովրդավարացման ուղղությամբ իրականացվում է ոչ մասնակցային, այլ 



մոբիլիզացիոն դեմոկրատիայի հաստատման միջոցով, որի ինստիտուտները 
ձևավորվում են հենց ռազմական-մոբիլիզացիոն սպասումների հաշվառումով: Ընդ 
որում, ճգնաժամայնությունը` որպես «ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն 
հասարակությունների» բնորոշ հատկանիշ, և գլոբալացումը գործում են տեղական 
ինքնակառավարման և ժողովրդավարական ենթակայության սկզբունքներին 
ընդդեմ` ցածրացնելով ժողովրդավարական ինստիտուտների նկատմամբ 
սոցիալական վստահության մակարդակը: 

«Ոչ պատերազմ ոչ խաղաղություն հասարակություններում» հասարակական 
կարծիքի ինստիտուտը գործում է քաոսի ռեժիմում և բնորոշվում է մեծ 
շարժունությամբ, հասարակական կյանքում հին, «ռազմական» արժեքներն ու 
նորմերն այլևս չեն համապատասխանում սոցիալական իրականությանը, իսկ նոր 
ժողովրդավարական գերապատվությունները դեռևս չեն հաստատվել 
հասարակական գիտակցության մեջ: Եվ, որպես հետևանք, առաջանում է մարդկանց 
օտարում քաղաքական որոշումների ընդունման համակարգից, ցածր է 
քաղաքացիական ակտիվությունը: 

Հասարակական կյանքի միլիտարիզացումը դրսևորվում է ոչ միայն բյուջետային 
ռազմական ծախսերի հարաբերական մեծ չափերի, այլ նաև ռազմական 
հրամայականներին տնտեսության, գիտության, կրթության և երիտասարդների 
դաստիարակության, ԶԼՄ-ների քարոզչության, քաղաքական կառույցների և 
պրակտիկաների ենթակայության տեսքով: Հասարակությունը ստիպված է 
մարդկանց բարեկեցության համար անհրաժեշտ սակավաթիվ ռեսուրսների զգալի 
մասը ծախսել ռազմական նպատակների համար, մեծանում է հասարակական 
բարիքից մարդկանց օտարված լինելու չափը: 

 
ԱՐԹՈՒՐ  ՄԿՐՏԻՉՅԱՆԸ  աշխատում է ԵՊՀ-ում որպես սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետի դեկան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր է, սոցիոլոգիայի 
պրոֆեսոր: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը տեսական սոցիոլոգիան է 
(համակարգային տեսություն և քաոս, նաև գիտելիքի սոցիոլոգիա), էթնիկ 
քաղաքական կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունը, միգրացիան, հայ 
հասարակության արդի հիմնախնդիրները: Հեղինակել է երեք մենագրություն և 70-ից 
ավելի գիտական հոդվածներ, տպագրված հինգ լեզուներով: Որպես փորձագետ 
ներգրավվել է ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԽ ծրագրերում: 
Էլ. հասցե` amkrtchyan@ysu.am 

 
  



ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ  
Հետազոտող 
 
Կուսակցական  համակարգի  կայացումը  Հայաստանում .  կրկին  փորձե՞նք  

Կուսակցական համակարգի ամրպանդման կարևորությունը քաղաքական 
դիսկուրսի կենտրոնում է եղել առնվազն վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում՝ 
կարևորվելով թե՛ իշխանության և թե՛ ընդդիմության կողմից: Բազմաթիվ ֆորմալ 
կարգավորումներ են ընդունվել և փոփոխվել այս ընթացքում՝ ներառյալ 2015 թ. 
սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք մեծացրեցին օրենսդիր մարմնի, 
կուսակցությունների և խմբակցությունների դերը, էապես սահմանափակեցին ոչ 
կուսակցական թեկնածուների մասնակցությունը ոչ միայն համապետական 
ընտրություններին, բայց նաև ամենամեծ համայնքների տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում: 

Զուգահեռ այս կարգավորումներին Հայաստանի կուսակցական համակարգը 
աստիճանաբար համախմբվեց մեկ գերիշխող կուսակցության շուրջ: Այդ մեկ 
կուսակցությունը ի վիճակի եղավ վերջին երկու ընտրություններին ապահովագրել 
մեծամասնություն օրենսդիր մարմնում, ինչը աննախադեպ արդյունք էր անկախ 
Հայաստանի պատմության ընթացքում: Մյուս բոլոր կուսակցությունները, անկախ 
դրանց էությունից (գաղափարախոսությունից, դիրքորոշումից, կուսակցական 
կարգապահությունից, ռեսուրսների չափից և այլն) հընթացս ավելի սողանցքային 
դերակատարում ստացան կուսակցական համակարգում՝ ի հեճուկս, իսկ առանձին 
դեպքերում նաև հանձինս այդ ֆորմալ կարգավորումների: 

Այդ կարգավորումների մի մասը (կայուն մեծամանսություն օրենսդիր մարմնում, 
այսպես կոչված բոնուսային տեղերի հատկացում, կոալիցիա կազմելու 
հնարավորություն ունեցող կուսակցությունների թվի սահմանափակում) հատուկ 
ստեղծվել էր հենց մեկ կուսակցության գերիշխանությունը ապահովագրելու համար: 
Այս բացառապես Հայաստանում հանդիպող կարգավորումները որոշ առումով 
ծառայեցին իրենց նեղ քաղաքական նպատակներին՝ ներկայացուցչական 
ժողովրդավարության հիմնարար կանոնների հաշվին: Սակայն այդ արհեստական 
կարգավորումները հնարավորություն չստեղծեցին պատշաճ կերպով 
հասարակական տրամադրությունները ներկայացնել օրենսդիր մարմնում՝ 
նպաստելով քաղաքական ճգնաժամի առաջացմանը: Այսպես կոչված «թավշյա 
հեղափոխությունը» եկավ ապացուցելու առկա խզումը՝ ստիպելով գերիշխող 
կուսակցությանը զիջել գործադիրի ղեկը զանգվածային շարժման առաջնորդին, ով 
խորհրդարանում նվազագույն ներկայացուցչություն ունեցող կուսակցության 
ղեկավար էր: 

Անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք գերիշխող կուսակցությունը կկարողանա 
պահել մեծամասնությունը օրենսդիր թևում, և թե երբ կանցկացվեն հաջորդ 



ընտրությունները, ակնհայտ է, որ կուսակցությունների մասին կարգավորումները 
կարիք ունեն էական վերանայման:  

Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ սույն զեկույցում կփորձեմ (ա) ներակայացնել 
գոյություն ունեցող կարգավորումները և դրանց խնդրահարույց կողմերը և (բ) 
քննարկել որոշ առաջարկություններ, թե ինչպես այդ կարգավորումները կարող են 
վերանայվել՝ հատկապես շեշտադրելով կուսակցությունների գործունեության և 
ֆինանսավորման հետ կապված կարգավորումները: 

 
ՀԱՄԱԶԱՍՊ  ԴԱՆԻԵԼՅԱՆԸ  քաղաքական գիտությունների թեկնածու է, սովորել 
և դասավանդում է ԵՊՀ-ում: Հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակում է 
Հայաստանի պետականաշինության և կառավարման խնդիրները, մասնավորապես 
ընտրությունները և կուսակցական համակարգի հետ կապված հարցերը: Բացի այդ, 
Դանիելյանն ունի առավել քան 10 տարվա փորձառություն ժողովրդավարության և 
կառավարման, քաղհասարակության և քաղաքացիական կրթության ոլորտներում: 
2016 թվականից հանդիսնաում է նաև Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկության 
հայաստանյան ծրագրերի խորհրդատու: 
Էլ. հասցե` hamo.danielyan@gmail.com 

  



 
 
 
 
 
 
 

Կլոր  սեղան  2.  Հայաստան  – Սփյուռք  

Մոդերատոր` ԽԱՉԻԿ  ԹէՕԼէՕԼԵԱՆ   



ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ 
Վեսլեյան համալսարան, պրոֆեսոր 
 
Վերամտածել  հայ  անդրազգը  

Ինչպէ՞ս վերամտածել Հայաստանն իբրեւ համայն հայութեան ցանցին գլխաւոր 
հանգուցակէտը, մտածումներու, զգացումներու եւ գործունեութեան բաշխեսարքը 
(node): Ցարդ Սփյուռքի մտածումին եւ հոգեբանութեան տիրապետած են հայկական 
ազգային ոգին, հասկանալու ու ներելու զգացականութիւն մը, որ սակայն պէտք է 
բարեփոխուի: 1988-էն ի վեր սփյուռքահայութիւնը յուզող հարցերը եղան 
պատերազմ, տնտեսութիւն, արտագաղթ, գուցէ նաեւ Հայաստանի պետութեան 
դիրքը Թուրքիոյ հանդէպ ցեղասպանութեան հարցով: Սակայն Հայաստանը իբրեւ 
քաղաքացիներու հասարակական եւ քաղաքական համակարգ, իբրեւ փոխադարձ 
իրաւունքներու եւ պարտականութիւններու վայր, առաջնակարգ տեղ ու դեր չունէր 
սփիւռքահայութեան հայեցակարգին մէջ:  

Ներկայիս, Ապրիլ 13/Մայիս 8 փոփոխութիւններէն ետք, բոլորս, այսինքն 
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի հայութիւնը, ինչպէ՞ս պիտի բարեփոխենք մեր 
աշխարհիմացութիւնը, ինչպէ՞ս պիտի վերամտածենք հայութիւնը, թօթափելով 
զգացական ազգայնականութեան տիրապետութիւնը: Սփիւռքահայութիւնը ինչպէ՞ս 
պիտի սովրի դիտել ու հասկանալ Հայաստանի պետութիւնը ոչ իբրեւ 
պատասխանատու համայն հայութեան, այլ նախ եւ առաջ իբրեւ պատասխանատու 
Հայաստանի ժողովուրդին, իբրեւ հասարակական եւ քաղաքական 
հաւաքականութիւն: Ապագան կը պահանջէ ոչ միայն փոխուող Հայաստան մը, այլ 
նաեւ փոխուող Սփիւռք մը, փաստօրէն փոխուող հայ անդրազգ մը:  

 

ԽԱՉԻԿ  ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆԸ  ունի նախ գիտական, ապա գրական պատրաստութիւն: 
Վկայած է Հարուարդ համալսարանէն Մոլեկուլյար Բիոլոգիա ճիւղէն (BA), եւ 
Բրաուն համալսարանէն, անկէ ստանալով Համեմատական գրականութեան PhD, 
մասնագիտանալով պատումնական (narratological) եւ վիպային համակարգին մէջ: 
Թէօլէօլեան հեղինակն է Թոմաս Փինչօն ամերիկացի վիպագիրին գործին նուիրուած, 
ապա նաեւ այլ վիպագիրներու եւ գրականութեան տեսութեան մասին յօդուածներու: 
1979-էն 2009 հիմնած եւ խմբագրած է Pynchon Notes գրաքննադատական 
պարբերաթերթը: Նաեւ հրատարակած է հայերէն բազմաթիւ յօդուածներ, որոնք լոյս 
տեսած են Փարիզի Յառաջ թերթին մէջ: Անոնցմէ տասնեակ մը հրատարակուած են 
1990-ին իբրեւ գիրք, Սփիւռքին մէջ:  

1980-ական թթ. Թէօլէօլեան սկսած է հրատարակել յօդուածներ հայկական 
ահաբեկչութեան մասին, ապա 1991-ին եղած է հիմնադիր խմբագիրը Diaspora: a 
journal of transnational studies պարբերաթերթին (Սփիւռք. անդրազգային 
ուսումնասիրութիւններու պարբերաթերթ): Սա Սփիւռքագիտութեան հիմնադիր 



հրատարակութիւն կը համարուի, հրատարակուած նախ Օքսֆորդ, ապա Թորոնթոյի 
համալսարաններու հրատարակչարաններուն կողմէ: Հոն կը հրատարակուի թէ 
դասական, թէ նոր հայտնուած սփիւռքներու մասին ուսումնասիրութիւններ, ապա 
նաեւ յօդուածներ որոնք կը շօշափեն սփիւռք եւ անդրազգայնութիւն յղացքներու 
կապերը էթնիկականութեան, ազգայնականութեան, գաղթականութեան (migration), 
յետգաղութատիրութեան (postcolonialism) եւ նմանօրինակ երեւոյթներու հետ:  
Էլ. հասցէ` ktololyan@wesleyan.edu 

 



ՎԱՀԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
ԱՄՆ Միչիգանի համալսարանի Դիրբորնի մասնաճյուղի Հայագիտական հետազոտությունների 
կենտրոնի գիտաշխատող-հետազոտող 
 
Սփյուռք ,  էթնիկություն ,  «հայ  անդրազգ» հասկացությունների  և  
սփյուռք(ներ)ի  ուսումնասիրության  մեթոդաբանության  որոշ  հարցրերի  
շուրջ  

Ինչպե՞ս կարելի է բնութագրել հայ սփյուռքը: Որո՞նք են սփյուռք, էթնիկություն և 
անդրազգ հասկացությունների սահմանները և ինչպիսի՞ն են նրանց միջև 
հարաբերությունները: Արդյո՞ք հնարավոր է հայ սփյուռքյան իրականությունները 
բնութագրել էթնիկ հասկացություններով և արդյո՞ք էթնիկությունն ապահովում է 
սփյուռքը հասկանալու և մեկնաբանելու համար անհրաժեշտ առարկայական հենքը: 
Քննական վերլուծության ենթարկելով սփյուռքի սահմանումների շուրջ առկա 
մոտեցումները, հիմնվելով սփյուռքների տեսական-համեմատական, ինչպես նաև 
հայ սփյուռքի ուսումնասիրության հարուստ նյութի վրա՝ զեկուցման մեջ հեղինակը 
պնդում է, որ սփյուռքի խառնածին իրականություններն ու բազմազանություններն 
ավելի առարկայական վերլուծության են ենթարկվում սփյուռքը անդր-էթնիկ, անդր-
լեզվական և անդր-մշակութային տիրույթներում քննարկելիս: 
 
Դասական ըմբռնմամբ՝ սփյուռքը հաճախ նույնացվում է տարբեր երկրներում 
ապրող և իրենց հայրենիքի հետ կապված էթնիկ փոքրամասնությունների 
հանրագումարի հետ: Որպես այդպիսին, տեսաբանները քննարկում են ընդունող 
երկրների և հայրենիքի միջև սփյուռքների միջանկյալ վիճակը: Այս մոտեցման 
կողմնակիցները հաճախ կարևորում են (երբեմն հասցնելով չափազանցության) 
տարբեր երկրներում ապրող փոքրամասնական համայնքները միավորող էթնիկ 
ընդհանրությունները: Արդիական ըմբռնմամբ՝ սփյուռքը սերունդների ընթացքում 
ձևավորվող երևույթ է, որի ընթացքում ցրման մեկ կամ մի քանի ալիքների 
հետևանքով տարբեր երկրներում հաստատված միգրատների և/կամ 
փախստականների սերունդները ձևավորում են խառնածին ինքնություններ՝ որպես 
իրենց երկրների լիարժեք քաղաքացիներ/անդամներ, սակայն մշտական 
բանակցությունների միջոցով պահպանելով ինքնության որոշ բնութագրիչներ 
(կրոնական, լեզվական, մշակութային և այլ) և անդրազգային կապեր, որ իրենց 
տարբերում են տեղի այլ խմբավորումներից: 
  
Այսպիսի ըմբռնմամբ սփյուռքները, ներառյալ հայ սփյուռքը, չունեն հստակ 
սահմաններ: Այդ սահմանները հարափոփոխ են, քանի որ սփյուռքը կազմող 
կազմակերպություններին աջակցող, անդամակցող, կամ սփյուռքային մշակույթների 
արտադրությանն ու վերարտադրությանը նպաստող անհատները գործում են մի 
քանի լեզվամշակութային տարածություններում: Հայ սփյուռքի պարագայում, 
սփյուռքածին սերունդները գործում են որպես հայ որոշ իրավիճակներում, որպես 
իրենց երկրների քաղաքացիներ` այլ իրավիճակներում և, երբեմն նաև, որպես 



երրորդ` այլ երկրի քաղաքացիներ կամ նախկին քաղաքացիներ: Լիբանանի, Իրանի, 
Թուրքիայի, Սիրայի հայերն ԱՄՆ-ում, օրինակ, երբեմն գործում են երեք 
լեզվամշակութային տարածություններում՝ հայկական, ամերիկյան և, 
համապատասխանաբար, լիբանանյան/սիրիական/արաբական, իրանական կամ 
թուրքական: Հայաստանից կամ Ադրբեջանից ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի տարբեր 
մասերում հաստատված հայ միգրատները, փախստականներն ու իրենց 
սերունդները նույնպես երբեմն երեք ազգային-լեզվական տարածություններում են 
գործում՝ հայկական, ամերիկյան/ֆրանսիական և ռուսական/հետխորհրդային: 
Զարգացման ընթացքում հայկականության դրսևորումներն ու սահմանումները 
նույնպես փոփոխվում են տարբեր երկրների կոնտեքստերում, տարբեր 
ժամանակներում և մի շարք այլ ազդեցությունների ներքո: 
  
Հայ սփյուռքի այսպիսի տեսական-համեմատական և հետազոտական փորձի վրա 
հիմնված ըմբռնումը կասկածի տակ է առնում «հայ անդրազգ» հասկացության՝ 
Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռյակի տեսական ու գործնական հնարավորությունը: 
Անդրազգային միգրացիայի ուսումնասիրություններում «անդրազգ» 
հասկացությունն առավել հաճախ օգտագործվում է այլ երկրներում հաստատված 
այս կամ այն երկրից արտագաղթողների խմբերի և իրենց երկրներում մնացած 
հայրենակիցների միջև անդրազգային կապերի ու հարաբերությունների 
առկայությունն ու ամբողջությունն ընդգծելու նպատակով: Այս իմաստով, այլ 
երկրներում հաստատված Հայաստանից արտագաղթողներին, թերևս, կարելի է 
համարել «հայ անդրազգ»-ի մաս: 
  
«Անդրազգ» հասկացությունը, սակայն, չի ընդգրկում սփյուռքի այն հատվածներին, 
ովքեր գործում են մի քանի էթնիկ-մշակութային դաշտերում, ունեն խառնածին և 
բազմազան ինքնություններ: «Անդրազգ» հասկացությունը ենթադրում է, որ տարբեր 
երկրներում ապրող հայ գաղթականների սերունդները անպայմանորեն հայ են, 
օժտված են հիմնականում կամ բացառապես հայկական ինքնություններով ու 
հավատարմություններով, և անպայմանորեն կապված են Հայաստանում և 
Արցախում ապրող ազգի մնացյալ հատվածներին: Մինչդեռ խառն ինքնություններով 
հայ սփյուռքի ստվար զանգվածներ, ովքեր կանոնավոր մասնակցություն ունեն 
սփյուռքյան կառուցների գործունեությանը, սփյուռքահայ մշակութային ձևերի 
(վեր)արտադրությանը, ովքեր տարբեր իրավիճակներում կարող են ներկայանալ 
որպես տարբեր (տրանս)ազգային խմբերի ներկայացուցիչներ, դուրս են մնում «հայ 
անդրազգ» հասկացության տիրույթից:  
  
Այսպիսով, անհրաժեշտ է ձևավորել հայ սփուռքի ուսումնասիրության նոր 
մեթոդաբանություններ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն հասկանալու սփյուռքն 
իր բազմազան դրսևորումներով, հայրենիքի ու հայկականության մասին բազմազան 
ընկալումներով: Մեթոդաբանական առումով, կարևոր է հասկանալ, թե ինչ 



մեթոդներով, ինչ լեզվով/լեզուներով պետք է անցկացնել սփյուռքի 
ուսումնասիրություններ, որպեսզի հետազոտական կազմակերպությունների և 
հետազոտողների դիրքորոշումների ազդեցությունները հարցազրույցների, 
դիտարկումների և սոցիոլոգիական ու ազգագրական այլ մեթոդներով ստացվող 
հետազոտությունների արդյունքների վրա հնարավորինս նվազագույնի հասցվեն: 
Այս պարագայում է միայն, որ հնարավոր կլինի մշակել սփյուռքի տարասեռ 
համայնքների ու կազմակերպությունների հետ աշխատելու, սփյուռքի 
կարողությունները հավաքագրելու և սփյուռքյան գործընթացներին մասնակցելու 
ավելի իրազեկ քաղաքականություններ: 
 
 
ՎԱՀԵ  ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ  ԱՄՆ Միչիգանի համալսարանի Դիրբորնի մասնաճյուղի 
Հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող-հետազոտող է։ 
1999-ին ավարտել է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, 2002-ին պաշտպանել 
ատենախոսություն և ստացել սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի 
գիտական աստիճան։ 2000-ից մինչև 2008 թ. աշխատել է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի 
ամբիոնում որպես դասախոս, ասիստենտ ապա դոցենտ։ 2008-ին ընդունվել է ԱՄՆ 
Միչիգանի համալսարանի Մերձավոր Արևելյան ուսումնասիրությունների 
դոկտորանտուրա և ավարտել 2015-ին՝ պաշտպանելով ատենախոսություն 
«Ընդունող երկրների և հայրենիքի միջև. հաստատությունները, 
քաղաքականությունը և ինքնությունները հետ-ցեղասպանական հայ սփյուռքում 
(1920-1980-ական թվականներ)» թեմայով։ Ատենախոսությունն արտացոլում է 2012-
2014թթ. հեղինակի կողմից՝ Լիբանանում, Ֆրանսիայում և ԱՄՆ-ում անցկացրած 
պատմագիտական և սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների արդյունքները։ 2010-
2017 թթ. դասավանդել է Միչիգանի համալսարանում։ Մասնագիտական 
հետաքրքրություններն ընդգրկում են ազգայնականության, միգրացիայի և սփյուռքի 
ուսումնասիրության հարցերը։  
Էլ. հասցե` sahakv@umich.edu 
 

  



ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՍՈՆԱ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՏԱՆԱՋՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատողներ  
 
Հայրենիքի  ընկալումը  սփյուռքում  

Սփյուռքի ֆենոմենը սահմանելու համար հայրենիքի հասկացության ճշգրտումը 
կարևոր նշանակություն է ստանում: Սփյուռքագիտական գրականության մեջ 
կարելի է գտնել սփյուռքի սահմանման մի շարք մոտեցումներ, որտեղ հայրենիքի 
բաղադրիչը նշանակալի տեղ է զբաղեցնում: Ընդ որում, ըստ այդ մոտեցումների, 
անկախ հայրենիքի մասին պատկերացման՝ երևակայական հայրենիք, պատմական, 
կորուսյալ հայրենիք կամ ազգային պետություն, սփյուռքյան ինքնության համար 
էական է հայրենիքի առկայությունը, դրա ընկալումը և դրա հետ ֆիզիկական կամ 
հոգևոր կապը: Հայրենիքի մասին ընկալումներով է պայմանավորված նաև սփուռքի 
համար կարևոր՝ սփյուռք-հայրենիք, սփյուռք-ընդունող երկիր և սփյուռքի տարբեր 
հատվածների միջև փոխհարաբերությունների բնույթը:  

Հայկական բազմաշերտ սփյուռքում առկա են հայրենիքի ընկալումների 
տարբերություններ: Չնայած այդ բազմազանությանը, ազգային պետության 
գոյությունը առաջ է բերում իրական կամ ռացիոնալ հայրենիքի գաղափար՝ 
կենտրոնացնելով այն Հայաստանի շուրջ:  

Սփուռքում հայրենիքի ընկալման հիմնահարցը հասկանալու համար զեկուցման մեջ 
վերլուծվում են հայկական համայնքներում (Թեհրան, Բեյրութ, Լոս Անջելես և 
Մոսկվա) իրականացված հետազոտության արդյունքները:1 Հետազոտությունն 
իրականացվել է հետևյալ մեթոդներով. ձևայնացված հարցում՝ համայնքների 
ներկայացուցիչների հետ, խորին հարցազրույց՝ համայնքային հիմնական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, համայնքային կյանքի 
դիտարկում, սփյուռքի մամուլի բովանդակության վերլուծություն:  

Սույն զեկուցման մեջ նյութերի համադրական վերլուծությամբ կներկայացվեն 
հետևյալ խնդիրները. 
 

• Հայրենիքի մասին պատկերացումների սփյուռքյան 
ընդհանրությունները և համայնքային տարբերությունները.  

• Հայաստանի հանդեպ վերաբերմունքը համայնքային տարբեր 
մակարդակներում. 

• Սփյուռքի՝ Հայաստանում ներգրավման պատկերացումները. 
• Հայաստան-Սփյուռք կապի և Սփյուռքի նախարարության 

գործունեության վերաբերյալ առաջարկները. 
																																																													
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնի կողմից` «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական 
հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» ծրագրի 
շրջանակներում, 2011-2015 թթ., ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի հեղինակ 
և ղեկավար` պ.գ.դ. Ռ.Կարապետյան: 



• Սփյուռքի մամուլում հայրենիքի ներկայացման 
առանձնահատկությունները: 

 

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ  ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԸ  ծնվել է 1982թ-ին, ավարտել է Հայաստանի 
պետական ճարտարագիտական համալսարանը՝ ստանալով բակալավրի և 
մագիստոսի աստիճանի սոցիոլոգի որակավորում: Այժմ նա Հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտի հայցորդ է, թեկնածուական ատենախոսության թեման 
է՝ «էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում»: Սյուզաննան աշխատել է որպես 
սոցիոլոգ, վերլուծաբան, հետազոտությունների ղեկավար, նաև դասախոս մի շարք 
հետազոտական կենտրոններում և համալսարաններում (Ռազմավարական և 
ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և 
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ, մանկավարժական 
համալսարան, պոլիտեխնիկական համալսարան և այլն): Այժմ նա աշխատում է 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնում՝ որպես գիտաշխատող, ինչպես նաև հանդիսանում է Միջազգային և 
անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ: 
Էլ. հասցե` syuzanna.barseghyan@gmail.com 
 
ՍՈՆԱ  ՆԵՐՍԻՍՅԱՆԸ , ծնված 1989 թվականին, ավարտել է ՀՊՄՀ Կրթության 
հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը: Մասնագիտությամբ սոցիոլոգ է, ՀՀ 
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնում թեկնածուական աստիճանի հայցորդ: Զբաղվում է 
սփյուռքում սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրությամբ: Գիտական և 
հետազոտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է միգրացիայի, 
սփյուռքի, սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրությունները: Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնում որպես կրտսեր գիտաշխատող: 
Էլ. հասցե` nesona@bk.ru 
 

ԼՈՒՍԻՆԵ  ՏԱՆԱՋՅԱՆԸ ,  ծնված 1990թվականին, ուսանել է Խ. Աբովյանի անվան 
հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում, ստացել սոցիոլոգիայի 
մագիստրոսի աստիճան: Ներկայումս հայցորդ է ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտում: Աշխատում է նույն ինստիտուտի Սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնում՝ որպես գիտաշխատող (http://diasporastudies.am): 
Մասնակցել է միջազգային և ներպետական գիտական-հետազոտական ծրագրերի, 
իրականացրել է դաշտային և վերլուծական աշխատանքներ՝ հայերի 
համեմատական ուսումնասիրությունների, սիրիահայերի ներգաղթի և այլ 
թեմաների վերաբերյալ: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ընդգրկում է 



հայկական սփյուռքում սոցիալական փոփոխությունների, սոցիալական մոբիլության 
ուսումնասիրությունները:  
Էլ. հասցե` lusine.tanajyan@gmail.com 
 
 

 

  



ՆՈՆԱ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող 
 
Քաղաքացիները  գյուղական  տարածքում։  Ընտրախախտումները  Մասիսի  
շրջանում  

Հետազոտությունը նկարագրում է «արդիականացման» նախագծի անհաջող 
կիրառության մի փորձ (Ջ. Սկոտի Պետության բարի կամքով գրքի իմաստով), 
կապված 1990-ական թվականներին Մասիսի շրջանում Ադրբեջանից գաղթած 
գաղթականների տեղակայման հետ։ Անկախության առաջին տարիներին 
Հայաստանը փորձել է հանդես գալ որպես բնակչության սոցիալական կարիքների 
հովանավոր` կիրառելով ԽՍՀՄ-ից ժառանգած կոշտ վարչական-հրամակայական 
մեթոդները։ Այդ ժամանակ ձևավորված քաղաքականությունը՝ քաղաքացիության, 
հողի սեփականության և սոցիալական ապահովության բնագավառներում, 
բացասական ազդեցություն է թողել տեղական ընտրությունների ընթացքում 
բնակիչների դրսևորած վարքի վրա, քանի որ դրա թերությունները չարաշահվել են 
ֆեոդալական կառավարման մոդելն ընտրած տեղական իշխանությունների կողմից։ 
Հետազոտության է ենթարկվել Մասիսի շրջանի սահմանմերձ գյուրերից մեկում 2018 
թ. մարտի 3-ին կայացած գյուղապետի ընտրության դեպքը։ Այդ պատմական 
ընտրությունների արդյունքնում բնակչությանը հաջողվել է իշխանությունից 
հեռացնել 1988-ից պաշտոնավարող գյուղապետին` ապահովելով սեփական 
թեկնածուի հաղթանակը։ 
 
ՆՈՆԱ  ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆԸ  մարդաբան է, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և 
ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող: Նա Սանկտ Պետերբուրգի 
Անկախ հասարակական հետազոտությունների կենտրոնի աշխատակից է: 2017-ին 
Կարնեգի ծրագրով եղել է Ստենֆորդ համալսարանում: Նա հեղինակ է 
սեռայնության, պատերազմի, միգրացայի, հիշողության և կովկասյան սփյուռքների 
մասին բազմաթիվ ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև Ավանդականության կոշտ 
ճիրաններում. պատերազմ և նահապետականություն (2011) ռուսերեն 
մենագրության:  
Էլ. hասցե` shahnon@mail.ru  
 
  



ԷՎԻՅԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Սանկտ-Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարանի մարդաբանության ամբիոնի ասպիրանտ  
 
Ռուսաստանի  հայկական  համայնքները  հետգաղութատիրական  
քաղաքականության  համատեքստում  

Հետազոտությունս նվիրված է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գոյություն ունեցող 
միգրացիոն դինամիկային ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, այդ դինամիկայի վրա ազդող 
քաղաքական և հասարակական գործընթացներին (մակրո- և միկրոմակարդակում) 
և ինքնության ու ազգայնականության ձևակերպման հարցադրումներին 
հետխորհրդային հայկական համայնքներում։ Այս խնդիրները ես կփորձեմ վերլուծել 
«հետգաղութատիրական (postcolonial)» հետազոտությունների և մոդելների 
համատեքստում, քանի որ համաձայն մի շարք ուսումնասիրությունների (Ashcroft B. 
2001, Suny R. 2001, Oushakine S. 2017) ինքնությունը և ազգայնականությունը (identity 
& nationalism) այն երկու հիմնական բաղադրիչներն են, որոնք ձևավորվել են 
գաղութատիրության էքսպանսիայի հետևանքով։  

Առաջադրված բավականին ծավալուն թեման ավելի սեղմ և բովանդակալից ու 
դաշտային հետազոտական նյութով համեմված դարձնելու համար, զեկույցի մեջ 
կանդրադառնամ Ստավրոպոլի երկրամասի հայկական համայնքներին։ Այդ 
համայնքները և դրանց մերօրյա զարգացումները հետաքրքրական են մի քանի 
տեսանկյուններից։ Նախ և առաջ, պետք է հաշվի առնել այդ համայնքների 
ձևավորման և համալրման գաղութատիրական անցյալը. Ինչ տարածաշրջաններից 
և որ պատմական ժամանակաշրջանում են գաղթել հայերը, ինչ միգրացիոն խմբեր 
են ձևավորվել այդ գաղթերի ընթացքում, ինչպես են ընթացել ինտեգրացիոն 
գործընթացները ընդունող հասարակություններում: Ապա պետք է հասկանալ այդ 
համայնքների ներկա վիճակը. ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այդ 
համայնքներում ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, ինչ ինստիտուցիաներ (աշխարհիկ և 
հոգևոր) են գործում այդ համայնքներում և դրանց մերօրյա գործառույթները, ինչպես 
է ձևավորվում և ձևակերպվում հայրենիք-սփյուռք-ընդունող պետություն կապը։ 
 
Հետխորհրդային հայկական համայնքները լավագույնս արտացոլում են այն 
բազմաշերտությունը, որը բնորոշ է հետգաղութատիրական դիսկուրսին:2 Դրանում 
արտացոլված են ինչպես համայնքի և մետրոպոլիայի կապը, այնպես էլ համայնքի և 
հայրենիքի կապը, որոնք լույս են սփռում ազգային և քաղաքացիական 
ինքնությունների ձևակերպման, առօրյա սոցիալական խնդիրների տարբեր 
ասպեկտների վրա։ Այս մոտեցումը թույլ կտա առաջադրված թեմային 

																																																													
2«Հետգաղութատիրություն» երևույթը ենթադրում է քաղաքական, գաղափարական և հասարակական 
մոտեցումների ու պրակտիկաների բազմաշերտություն․ գաղութատիրության բացարձակ մերժում և 
այդ մերժման վրա հիմնված ազգայնական (պսևդոազգայնական) գաղափարախոսության ծնունդ, 
գաղութատիրության լատենտ շարունակականություն այլ քաղաքական գաղափարախոսությունների 
կաղապարի ներքո և այլն։ 



անդրադառնալ ինչպես միկրոմակարդակի ուսումնասիրության տեսանկյունից, 
այնպես էլ խնդիրը դուրս բերել ավելի լայն հետազոտության դաշտ՝ հասկանալու 
համար, թե գաղութատիրական անցյալը ինչպես է ազդել հետխորհրդային 
Հայաստան - Ռուսաստանի հայկական համայնքներ - Ռուսաստան 
հարաբերությունների ձևավորման վրա։ 

 
ԷՎԻՅԱ  ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ  Սանկտ-Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարանի 
մարդաբանության ամբիոնի ասպիրանտ է (ատենախոսության թեման՝ «Армяне из 
Азербайджанской ССР: диаспора, родина, транснационализм»): Նրա հետազոտական 
հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է սփյուռքի և միգրացիոն 
հետազոտությունները, ազգայնականության և ինքնության հարցերի 
ուսումնասիրությունը, Կովկասի տարածաշրջանի մարդաբանությունը։ Էվիյան մի 
շարք հոդվածների հեղինակ է՝ "Elitism among Refugees in the Rural Environment: 
Authority, Kinship, Social Networks and Economic Survival" Elites and “Elites”: 
Transformations of Social Structures in Post-Soviet Armenia and Georgia (2016) գրքում, 
"Phantom settlements": Study of the abandoned village Old Harzhis in From Private to 
Public - Transformation of Social Spaces in the South Caucasus (2015) հոդվածների 
ժողովածուում։  
Էլ. հասցե` eviahovhannisyan@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

Կլոր  սեղան  3.  Փոփոխվող  խորհրդայինը .  
պատմություն ,  փիլիսոփայություն ,  արվեստ  

Մոդերատոր` ՍԻՐԱՆՈՒՇ  ԴՎՈՅԱՆ   



ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, հետազոտող   
 
Մի  թռուցիկի  հետքերով .  Սարգիս  Կասյանի  չավարտվող  
դատավարությունը  

 
Հայաստանի ազգային արխիվում պահվում է մի փաստաթղթի պատճեն (ֆոնդ 1022, 
ցուցակ 3, գործ 275, թերթ 1), թվագրված 1920 թվականի սեպտեմբերի 20-ով, 
համաձայն որի, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական 
կոմիտեն հրահանգում է հայ բոլշևիկ կոմունիստներին իրականացնել 
հակապատերազմական պրոպագանդա՝ նպատակ ունենալով նպաստել 
հանրապետական Հայաստանի պարտությանը խորհրդային Ռուսաստանի 
դաշնակից քեմալական Թուրքիային և խորհրդային կարգերի հաստատմանը 
Անդրկովկասում ու Արևելքում։ Այս փաստաթղթի տեքստը ուշ խորհրդային և  
անկախացման առաջին տարիներին պարբերաբար հայտնվում է ինքնահրատ 
պարբերականների, խորհրդային պաշտոնական մամուլի և նորանկախ Հայաստանի 
պաշտոնական մամուլի էջերում՝ տեղի տալով պատճենի վավերության և 
բովանդակության շուրջ թեժ բանավեճերի։ Երբ 2017 թվականին Երևանի ավագանու 
Ելք խմբակցությունը առաջարկեց անվանափոխել Սարգիս Կասյանի փողոցը, հիմք 
ընդունելով այս գրության տակ Սարգիս Կասյանի ստորագրությունը, այս 
խոսակցությունները նոր շունչ ստացան մամուլում և սոցիալական ցանցերում։ 
Հանրային քննարկումների համատեքստում ևս մեկ անգամ ի հայտ եկավ պատճենի 
վավերության վերաբերյալ արխիվային հետազոտության բացը։ Պատճենի հետքերով 
արված այս փոքրիկ ուսումնասիրությունը ի հայտ է բերում փաստաթղթի կեղծման 
օգտին խոսող փաստեր՝ խնդրականացնելով խորհրդային անցյալի հետ 
հարաբերվելու և խորհրդային ժառանգությունը վերամտածելու մոտեցումները։ 
 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ  Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար 
հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող է։ 2005 թ․ ավարտել է Երևանի 

պետական բժշկական համալսարանի Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետը, ապա` 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Հանրային առողջապահության ծրագիրը։ 
2008-2015 թթ. եղել է նույն համալսարանի Հանրային առողջապահության 
ֆակուլտետի գիտաշխատող և ծրագրի համակարգող։ Առողջապահությանը 
վերաբերող նրա ուսումնասիրությունները հրապարակվել են գրախոսվող 
ամսագրերում և ներկայացվել միջազգային գիտաժողովներում: 2011թվականից 
ներգրավված է տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններում։ 2016 թ․ նա 

ավարտել է Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցի քաղաքական տեսության 
մագիստրական ծրագիրը: Ռ. Գրիգորյանը Նորա Ներսեսյանի Որբաքաղաքը (Եր․, 
2018) գրքի հայերեն թարգմանության խմբագիրն է։  



Էլ. հասցե` ruz_grig@yahoo.com 
  



ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Անկախ հետազոտող  
 
Միսակ  Խոստիկյանը  հայ  փիլիսոփայության  խորհրդահայ  
պատմագրության  կայացման  ճանապարհին .  Դավիթ  Անհաղթի  խնդիրը  

Ներկայումս պատրաստվում է Միսակ Խոստիկյանի 1907 թվականին Բեռնի 
համալսարանում պաշտպանած David der Philosoph վերնագրով ավարտաճառի 
հայերեն հրատարակությունը։ Սա լավ առիթ է փորձել վերստին հասկանալ այս 
աշխատության կարևորությունն ու ծանոթանալ դրա ընդունելության 
պատմությանը։ Ավարտաճառը նոր ժամանակների հայ իրականության մեջ 
պատմա-բանասիրական և փիլիոսփայական դիտակետից Դավիթ Անհաղթին 
մոտենալու առաջին մեծ փորձն է։ Եվրոպական գիտության իր ժամանակի 
նորագույն մեթոդաբանությամբ և չափանիշներով կատարված այս ավարտաճառը 
սուր քննադատության է արժանացնում Դավթի մասին հայկական ավանդույթը թե՛ 
փաստական անճշտության, թե՛ Դավթի փիլիսոփայության նշանակությունը զուտ 
ազգային-կրոնական շահախնդրություններով ուռճացնելու համար։ Ավարտաճառի 
բարեխիղճ ու բազմակողմ գիտական քննադատական ընդհանուր մոտեցումը կիսում 
էին նաև Դավթով զբաղվող ժամանակի անվանի հայագետներ Գալուստ Տեր-
Մկրտչյանը, Հակոբ Մանանդյանը և Գարեգին Հովսեփյանը. հետազոտողներ, ում 
գիտական թեզերը նույնպես հաճախ հակադրվում էին հայ ավանդության 
հաստատված պատկերացումներին։  

Ամուր պատմա-բանաիրական հիմքով քննադատական այս մոտեցումը և դրա վրա 
հիմնված հետազոտությունները քաջալերվեցին և շարունակվեցին նաև վաղ 
Խորհրդային Հայաստանում։ Անկուսակցական Խոստիկյանը ակտիվորեն 
ներգրավված էր Խորհրդային Հայաստանում փիլիսոփայական և փիլիսոփայության 
պատմության հարցերով զբաղվող հաստատությունների ձևավորման գործում՝ ինքը 
հանդիսանալով Մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտի հետ համագործակցող Հայ 
փիլիսոփայական ընկերության հիմանդիր անդամ։ Խորհրդային պետության 
առաջին տարիներին է նաև գրվել Մանադյանի Հունաբան դպրոցը և նրա 
զարգացման շրջանները վճռական աշխատությունը, որտեղ նաև մշակվել է Դավիթ 
Անհաղթի վերաբերյալ հայկական ավանդույթի վերոհիշյալ քննադատական 
մեկնաբանությունը և փորձ արվել պարզել այդ ավանդության առաջացման կոնկերտ 
հանգամանքները։ 

Սակայն ստալինյան բռնաճնշումների, երկրորդ աշխարհամարտի և սառը 
պատերազմի մեկնարկի պատմական հեղաբեկումների շղթան հիմնովին փոփոխեց 
խորհրդային գիտության, այդ թվում` հայագիտության ելակետային 
դիրքորոշումները։ Արտաքին թշնամու դեմ բոլոր ներքին ուժերը լարել ջանացող 
ստալինյան համակարգը կարիք էր զգում բորբոքել հայրենասիրական կրքերն ու 
սիրաշահել ազգային զգացմունքները։ Ազգային հպարտության առարկաների, 



մասնավորապես մեծագույն հայազգի փիլիսոփայի ավանդության գիտական 
քննադատությունը ներհակում էր ժամանակի քաղաքական հրամայականներին և 
այլևս չէր կարող ընդունելի համարվել։ Համապատասխանաբար, Անհաղթի 
վերաբերյալ հայ ավանդության քննադատության ամենավառ օրինակը՝ 
Խոստիկյանի ավարտաճառը, խորհրդային հետպատերազմյան շրջանում գտավ 
բացառապես բացասական գնահատական։ Իսկ հաջորդ սերնդի հայագետների 
երկերում Խոստիկյանի ուսումնասիրությունը հետզհետե տողատակ մղվելով արդեն 
անգամ գրեթե հիշատակության չարժանացավ։ Արդյունքում մոռացության էր 
մատնվում ոչ միայն և ոչ այնքան Անհաղթի վերաբերյալ մեկ գիտական 
ուսումնասիրություն, այլ սեփական փիլիսոփայական ավանդության գիտական 
վերլուծության հետ հաշվի նստելու և այն առերեսելու հայ գիտնականների ստեղծած 
մի ողջ ուղղություն, որն իր ամենաբնութագրական ու ցայտուն արտահայտությունն 
էր գտել հենց Խոստիկյանի ավարտաճառում։  

Հետևաբար, Խոստիկյանի աշխատության հուշառու վերընթերցումը և դրա 
ընդունելության պատմության վեր հանումը թույլ է տալիս մեզ ժառանգված 
փիլիսոփայության խորհրդահայ պատմագրությունը հայել այն ավանդության 
դիտակետից, որի քննադատական մոտեցումները չեզոքացնելը դրա ձևավորման 
առանցքային նախապայմաններից էր։ Այս դիտակետից ավելի տեսանել են դառնում 
հայ փիլիսոփայության հաստատված պատմագրության ինքնակնհայտության 
ճեղքերը, իսկ դրա կայացման բարդ պատմությունը դառնում է փիլիսոփայության 
հետ հարաբերվելու մեր ժառանգության մաս։  

 
ԱՇՈՏ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ  ծնվել է 1993 թվականին Երևանում: Ուսանել է Երևանի 
Պետական hամալսարանի, Հայդելբերգի համալսարանի ֆիզիկայի 
ֆակուլտետներում: 2015 թ․ Գրիգորյանը ընդունվել է Ֆիզիկայի կիրառական 
պրոբլեմների ինստիտուտ (Երևան)՝ որպես ասպիրանտ։ Նույն թվականին 
Հայդելբերգի համալսարանի Գիտության փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ՝ Փիթեր 
ՄաքԼաֆլենի ղեկավարությամբ սկսել է Դեյվիդ Հյումի աշխատություններում 
պատճառականության հարցի շուրջ ուսումնասիրություն։ 2018 թ․ ապրիլին Երևանի 
Պետական Համալսարանում պաշտպանել է «Քվանտային տեսության որոշակի 
երևույթներ կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայում» վերնագրով թեկնածուական 
թեզը: Գերմաներենից թարգմանել և ծանոթագրել է Վերներ Հայզենբերգի Ֆիզիկա և 
փիլիսոփայություն գիրքը, համալրել ընդարձակ վերջադիր ուսումնասիրությամբ: 
2017-2018 թթ․ ընթացքում կատարել է Միսակ Խոստիկյանի և նրա David der 
Philosoph ավարտաճառի վերաբերյալ ուսումնասիրություն, որն ամռանը, որպես 
վերջադիր հետազոտություն, կհրատարկվի Խոստիկյանի ավարտաճառի հայերեն 
հրատարակության մեջ: 
Էլ. հասցե` ashot.gr@gmail.com 
  



ԻՐԻՆԱ ՇԱԽՆԱԶԱՐՅԱՆԸ 
Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտի գրադարանի և 
արխիվների պատասխանատու, արվեստաբան հետազոտող 
 
«Հայկական  ոճի» նոր  հանգրվանը .  խորհրդահայ  արվեստի  
սկզբնավորումը   

1921 թ. խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Երևանում բացվում է առաջին 
գեղարվեստական ցուցահանդեսը, որն այլ բան չէր, քան 1916 թ. Թիֆլիսում 
ստեղծված Հայ արվեստագետների միության թվով 5-րդ ցուցահանդեսը: Վերջինիս 
կազմակերպումը մեծապես պայմանավորված էր երկրում արվեստային խնդիրների 
հանդեպ ժամանակի խորհրդային ղեկավարության պաշտոնական դիրքորոշմամբ, 
որի օրակարգային հարցերից էր լայն իմաստով արվեստի ժառանգորդության, հայ 
արվեստի ոճական առանձնահատկությունների խնդիրները: Այս անկյան տակ 
դիտված՝ ցուցահանդեսը նշանային պետք է համարել 1920-ականների խորհրդահայ 
արվեստի ձևակերպման և դրա հետագա զարգացումների համար: Արդեն 
նորաստեղծ խորհրդային պետության պայմաններում Հայ արվեստագետների 
միության 5-րդ ցուցահանդեսի կազմակերպումը ի հայտ է բերում նաև 1910-ական 
թվականներին «հայկական ոճի» վերստեղծման՝ Միության համար օրակարգային 
դարձած խնդրի արդիականությունը:  

Տեղական արվեստի պատմականացմամբ պայմանավորված` 1920-ականների 
առաջին կեսի խորհրդային արվեստի կայացումը միաժամանակ դիտելի է դառնում 
ազգային ոճը վերհանելու ու ձևակերպելու՝ 1910-ականների բարդ փորձերի անկյան 
տակ։ 1916 թ. Հայ արվեստագետների միության կանոնադրության մեջ ամրագրված 
էր «հայկական ոճը վերստեղծելու» և «գեղարվեստական ստեղծագործությունների 
մեջ ազգային ոգուն և կենցաղին մոտենալու» առաջնահերթությունը։ Սրանց 
քննությունն իր հերթին հայտաբերում է Միության կողմից «հայկական ոճի» 
վերստեղծման առանցքային նշանակությունն ու դրա վերասահմանման 1920-
ականների ձեռնարկումները:  

Անշուշտ, նոր տիպի՝ խորհրդային պետությունը, որտեղ իշխանությունն անցել էր 
պրոլետարիատին, պահանջում էր նոր՝ պրոլետարական արվեստ: Սակայն հարցը, 
թե ինչպիսի՞ն պետք է լիներ այդ արվեստը, 1920-ականների հենց սկզբի 
հետհեղափոխական արվեստային կյանքը դարձրեց հակասական և ոչ միանշանակ: 
Հայաստանը, լինելով Խորհրդային Միության կազմում և կիսելով 
համամիութենական ընդհանուր օրակարգը, այնուամենայնիվ, արվեստի ոլորտում 
ծառացած խնդիրներին տվեց, կարելի է ասել, միաժամանակ և «տեղական» 
լուծումներ: Թերևս հենց այս` առանձնահատուկ տեղական լուծումների ուղեծրում է 
դիտելի դառնում «հայկական ոճի» վերասահմանման և վերըմբռնման փորձերը լայն 
իմաստով պրոլետարական արվեստի հաստատման առաջին տարիների 
համատեքստում:   



Խորհրդային իշխանությունների կողմից Միության ցուցահանդեսի կազմակերպումը 
ինքնին դարձավ վկայությունն արվեստային մի ավանդույթի շարունակականության 
պաշտպանության, որի հիմքը 1910-ականներին դրել էին նույն Միության 
անդամները: Այս կերպ, պետք է ասել, թե Հայ արվեստագետների Միության՝ 
«հայկական ոճի» պաշտպանությունը պրոլետարական արվեստի սահմանման 
օրակարգի պայմաններում իր նոր հանգրվանը գտավ խորհրդային երկրում:  

 
ԻՐԻՆԱ  ՇԱԽՆԱԶԱՐՅԱՆԸ  ծնվել է Երևանում: Արվեստաբան է. ավարտել է 
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Կերպարվեստի պատմության և 
տեսության ամբիոնի բակալավրական կրթության ծրագիրը։ 2014 թ. նույն 
հաստատությունում պաշտպանել է մագիստրոսական ատենախոսություն, որը 
վերաբերում է 1920-ական թվականների գեղարվեստական կյանքին, 
մասնավորապես՝ ռեալիզմի շուրջ բանավեճերին։ 2014 թ. մասնակցել է Հայաստանի 
ամերիկյան համալսարանում կազմակերպված Հայ արվեստի և մշակույթի 
պատմության ծրագրին։ Ներկայումս աշխատում է Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան 
հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտում. գրադարանի և արխիվների 
պատասխանատուն է: 2016 թ. Սոցիոսկոպ ՀԿ հետ համատեղ իրականացնում է 
1920-ականների խորհրդահայ մամուլում սեռականության սոցիալ-պատմական 
հետազոտություն: Մասնագիտական հետաքրքրությունները վերաբերում են 
արվեստի և քաղաքականության փոխհարաբերության, ավանգարդի և ռեալիզմի, 
կանանց ազատագրման նախագծերի, քաղաքականության և սեռի խնդիրներին։ 
Էլ. հասցե` irinashakhnazaryan@yahoo.com 



ՆԱՐԷ ՍԱՀԱԿԱՅԱՆԸ 
Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների ինստիտուտ, արվեստի 
հետազոտող, համադրող  
 
Կոնցեպտուալ  արվեստի  առաջին  դրսևորումները  նորանկախ  
Հայաստանում .  հետխորհրդայինի  սկիզբը   

Որպես Վերակառուցման քաղաքականությունների անմիջական արդյունք՝ 1987 
թվականին իր հանրային գործունեությունը սկսեց արվեստային մի շարժում՝ 3-րդ 
հարկը, որի մասնակիցների ցանկությունը, ամենաընդհանուր ձևակերպմամբ, 
ազատ արվեստ անելու հնարավորություն ունենալն էր: «Հրավիրվում էին բոլոր 
նրանք, ովքեր կողմ էին, որ հին համակարգը փոխվի, որ Նկարիչների միությունն ու 
Նկարչի տունը պետական բյուրոկրատական ապարատի գեղագիտական 
պրոպագանդիստից վերածվեն ազատ արվեստագետների միության և ազատ 
ստեղծագործության տան»:3 

Ազատ արվեստը որպես իդեալ որդեգրած՝ տարերայինի եզրագծին ծավալվող այս 
շարժումը միևնույն ժամանակ հնարավոր էր Խորհրդային համակարգի 
պատմականորեն կոնկրետ փուլում՝ Վերակառուցման քաղաքականությունների 
պայմաններում։ 1990-ին արդեն այս մասշտաբային շարժման մեջ կարծես 
առանձնանում են արվեստի մասին տարբեր պատկերացումներ կիսող 
արվեստագետներ, ինչը բյուրեղանում է «3-րդ հարկ +-» ցուցահանդեսով։ Այս 
ցուցահանդեսի թե՛ անվանումը, թե՛ կառուցվածքը նշում է դրա ներքին 
հակասականության ի հայտ գալը․ արվեստագետները ցուցադրվում են իրարից 
անջատ սրահներում՝ առանձնացված ըստ խնդիրների:  

Իբրև այս պրոցեսի շարունակություն կարելի է դիտել 1991 թվականին Նկարիչների 
միությունում բացված «Օբյեկտ» ցուցահանդեսը, որի մասնակիցներից շատերը, 
լինելով 3-րդ հարկ շարժման անդամ, չէին նշում, որ այն շարժմա՛ն 
ցուցահանդեսներից է: «Օբյեկտը», որ նախաձեռնել էին արվեստի վերասահմանման 
կոնցեպտուալ հարցերի որոշ շրջանակ մտքում ունեցող ինը արվեստագետ, 3-րդ 
հարկի ցուցահանդեսներից մի քանի հատկանշական տարբերություններ ուներ՝ 
կապված թե՛ ցուցահանդեսի կազմակերպման սկզբունքի, խմբի համատեղ 
աշխատանքի դինամիկայի և թե՛ արվեստի մասին հարցի կոնկրետության հետ։ Այս 
ցուցահանդեսն իր մոտացմամբ շրջադարձային կարելի է համարել հայաստանյան 
համատեքստում ուշխորհրդային ավանգարդ հոսանքների և հատկապես 3-րդ հարկ 
շարժման հետնախորքին։  

																																																													
3	Արման Գրիգորյան, «3-րդ հարկ», Ինքնագիր գրական հանդես, 07.05.2008, 
http://www.inknagir.org/?p=1968#sthash.MaezrFK6.dpuf, այց՝ 25.05.2018: 	



Պաշտպանելով այն թեզը, որ Հայստանում ժամանակակից արվեստի ձևավորումն 
ընթացել է ԽՍՀՄ-ի քայքայմանը զուգընթաց4 և որ արվեստն ու քաղաքականությունը 
բարդ, հակասական բայց միևնույն ժամանակ սերտ կապերի միևնույն հանգույցի 
մասեր կարելի է դիտել՝ բանախոսությունը կենտրոնանում է քայքայման և 
առաջընթացի այդ շարժման մի կոնկրետ հանգրվանի՝ անկախ Հայաստանում 
կոնցեպտուալ արվեստի սկզբնավորման վրա՝ իբրև հետխորհրդայինի 
պայմանական մեկնակետ։  
 
ՆԱՐԷ  ՍԱՀԱԿԱՅԱՆԸ  արվեստի հետազոտող է և ցուցահանդեսների համադրող, 
աշխատում է Աշոտ Հովհաննիսյանի անվան հումանիտար հետազոտությունների 
ինստիտուտում։ Ավարտել է Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտի արվեստի 
պատմության և տեսության մոդուլը, զբաղվել արվեստի քննադատությամբ և 
համադրել մի շարք հետազոտական ցուցահանդեսներ։ Նրա հետաքրքրությունների 
մեջ են մտնում ավանգարդ արվեստի պրակտիկաները, թարգմանությունը որպես 
մշակութային արարք և ընկերության հնարավորություններն ու ձևերը: Ավարտել է 
Երևանի պետական համալսարանի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի 
բակալավրական ծրագիրը, զբաղվել լրագրությամբ: Սովորում է Բեյրութի 
ամերիկյան համալսարանի Արվեստի պատմություն և համադրություն 
մագիստրոսական ծրագրում:  
Էլ. հասցե` sahakyan.nare@gmail.com  

																																																													

4 Vardan Azatyan, “Disintegrating Progress: Bolshevism, National Modernism, and the Emergence of 
Contemporary Art Practices in Armenia”, ARTMargins, Volume 1, Issue 1, February 2012, p.62-87.  



 
 
 
 
 
 

Կլոր  սեղան  4.  Կրթություն  և  գիտություն  

Մոդերատոր` ՍԻՐԱՆՈՒՇ  ԴՎՈՅԱՆ   



ՍԵՐՈԲ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, դասախոս 
 
Հայաստանի  հանրակրթական  բարեփոխումների  կոնցեպտուալ  
վերլուծություն  

Զեկուցման մեջ հիմնականում անդրադարձ է կատարվում 1998-2018 թվականներին 
Հայաստանում իրականացված հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների 
վերլուծությանը։ Նշվում է, որ Հայաստանում կրթական բարեփոխումները մշակվել 
են ոչ թե երկարատև քննարկումների և ուսումնասիրությունների հիման վրա, այլ 
պարզապես «ներկրվել են»։ Կրթական բարեփոխումներ «ներկրելը» բերել է մի 
իրավիճակի, երբ չի դրսևորվել հետևողականություն ծրագրերն իրագործելու 
հարցում։ Եղել են լավ գաղափարներ և դրանց վատ իրականացում։  

Բարեփոխումների իրականացված մոդելի մյուս խնդիրը դրա մեխանիստական 
բնույթն է։ Փոխվել են համակարգի առանձին տարրեր, բայց հաշվի չեն առնվել 
դրանց ազդեցությունը մնացած տարրերի վրա։ Օրինակ՝ անցում է կատարվում 12-
ամյա դպրոցական կրթության։ Բայց անտեսվել է այն հանգամանքը, թե ինչպես դա 
կազդի բարձրագույն կրթության վրա։ Զեկույցում առաջարկվում է կրթության 
մեխանիստական մոդելը փոխարինել էկոլոգիական մոդելով, որը կրթության 
բարեփոխումները դիտարկում է որպես միջավայրային փոփոխություն։  

Իրականացված բարեփոխումներում ամենևին հաշվի չեն առնվել ժամանակի 
հասարակական իրողությունները։ Մասնավորապես, այսօր բազմաթիվ 
ինդուստրիաներ փորձում են գրավել սովորողների ուշադրությունը` նրանց 
սպառողականության մղելու նպատակով։ Մեզ շրջապատող միջավայրի 
էսթետացումը, մարկետինգային տեխնոլոգիաները անհնար են դարձնում 
կրթության ավանդական ձևերի արդյունավետությունը։ Մեծապես կորսվել է 
սովորեցնող-սովորող արդյունավետ հաղորդակցությունը։ Դպրոցները պարտավոր 
են մրցակցել այդ ինդուստրիաների հետ, որպեսզի կարողանան գոյության իրավունք 
ունենալ 21-րդ դարում։ Զեկույցում առաջարկվում են դպրոցի գոյատևման որոշ 
քայլեր։  

 
Սերոբ  Խաչատրյանը  1997 թվականից առ այսօր ԵՊՀ Փիլիսոփայության և 
հոգեբանության ֆակուլտետի դասախոս է։ 2010-2013 թվականներին եղել է 
Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, 2009-2010 
թվականներին՝ ծրագրերի ղեկավարը, 2008-2009 թվականներին` կրթական 
ծրագրերի ղեկավարը։ Ներկայումս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահն է։ 1997-2005 թվականներին եղել է «Կրթություն» թերթի գլխավոր 
խմբագիրը։ 2006-2008 թվականներին աշխատել է Կրթության ազգային 
ինստիտուտում։  
Էլ. հասցե` krtutiun@yahoo.com 



 ԱՏՈՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի պետի տեղակալ 
 
Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում ուսումնառության արդյունավետության 
բարձրացման և որակի ապահովման մասին 

 
Բոլոնյան գործընթացում ընդգրկվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը չի 
կարող անմասն մնալ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում տեղի 
ունեցող գործընթացներից: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
ծրագրում ներառված էր բարձրագույն կրթության և գիտական 
աստիճանաշնորհման համակարգի բարեփոխումների՝ եվրոպականին համադրելի 
դարձնելու դրույթը: Ներկա Կառավարության ծրագրում կարևորվում է երիտասարդ 
գիտնականների համար համապատասխան պայմանների ստեղծման հարցը:  
Աշխատանքում ներկայացվում են դոկտորական կրթության մոտեցումները, 
անդրադառնալով բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում ակադեմիական 
ազատությունների և ինքնավարության խնդիրներին, դոկտորանտուրայի 
ֆինանսավորման աղբյուրներին, արտադրության հետ կապի ու 
նորարարությունների ներդրման, գիտության վարքականոնի նորմերին ու մտավոր 
սեփականության պաշտպանության հիմնախնդիրներին: Քննարկվում են նաև 
ուսանողների շարժունության, գիտության արդյունավետ կառավարման ու 
միջազգայնացման, միջառարկայական հետազոտությունների իրականացման, 
ինչպես նաև սփյուռքի գիտական ու կրթական ներուժի արդյունավետ ներգրավման 
հարցերը: Հիմնվելով դոկտորական կրթության Զալցբուրգյան սկզբունքների վրա՝ 
առաջարկվում են բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանի զարգացման, ինչպես 
նաև գիտական աստիճանաշնորհման համակարգի կատարելագործման 
հայեցակարգային դրույթներ, որոնք կարող են հիմք ծառայել Հայաստանի 
Հանրապետությունում օրենսդրական բարեփոխումների ու ենթաօրենսդրական 
ակտերի մշակման ու ընդունման համար: Այդ բարեփոխումները պիտի հին 
ասպիրանտուրան վերափոխեն նոր դոկտորանտուրայի, աշխարհում ճանաչելի 
դարձնեն Հայաստանում շնորհված գիտական աստիճանները: 
 
ԱՏՈՄ  ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԸ  1993 թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետը, 
ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու է: 2007 թ. ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայից ստացել է իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան: 2008 թ. 
աշխատել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական 
կոմիտեում որպես բաժնի պետ, 2010-ից՝ ՀՀ սփյուռքի նախարարությունում որպես 
վարչության պետ: 2014 թվականից «ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման 
հանձնաժողով» գործակալության պետի տեղակալն է (2018թ ապրիլից՝ Բարձրագույն 
որակավորման կոմիտե): 2006թ. դասավանդում է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնում: 2013թ. ավարտել է Ջոն Սմիթի միջազգային 



քաղաքագիտական դասընթացը (Մեծ Բրիտանիա): Արժանացել է ՀՀ նախագահի 
շնորհակալագրի: Բարձրագույն կրթության և գիտության կառավարման ոլորտի 
փորձագետ է: 
Էլ. հասցե` mkhitaryan@yahoo.com  



ՍՈՒՐԵՆ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
Իզի Փեյ ընկերություն, տնօրենի խորհրդական 
 
Տեղակատվական  տեխնոլոգիաները  որպես  գիտություն ,  տեխնոլոգիա  և  
բիզնես :Կառավարության  և  միավորումների  դերը  ՀՀ  ՏՏ  ոլորտի  
զարգացման  գործում  

Փոփոխությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնական 
գործոնն է։  

Երկարատև պլանավորման ինստիտուտները ներկայումս տրանֆորմացվում են 
առավել ժամանակակից մոդելների, որոնց հիմքում ընկած է արտաքին միջավայրի 
դինամիկան և անընդհատ մետամորֆոզը։ Այսպես օրինակ, դասական նախագծերի 
կառավարման մոդելները (PMI, PRINCE2) մաքուր տեսքով այլևս արդիական չեն։ 
Նրանց փոխարինելու են եկել AGILE հենքի վրա մշակված դինամիկ մոդելներ, որոնք 
թույլ են տալիս կազմակերպություններին և պետություններին առաջատարը լինել 
մշտական տեխնոլոգիական մրցավազքում։ 

ՀՀ կառավարություններն արձանագրել են ժամանակի այս մարտահրավերը և 
տեղայնացրել այն իրենց ծրագրերում։  

Հարկ եմ համարում տարանջատել երեք հիմնական բաղկացուցիչներ՝ 

ü Գիտատեխնիկական առաջնընթաց; 
ü Պետական կառավարման համակարգերի տեխնոլոգիական առաջընթաց; 
ü Կիրառական տեխնոլոգիական առաջընթաց և բիզնես: 

 
Նշված կետերը սերտորեն փոխկապակցված են միմյանց հետ, սակայն 
կառավարչական առումով դրանք պահանջում են բացարձակապես տարբեր 
մոտեցումներ ու պարունակում են ռադիկալ տարբեր մարտահրավերներ։ 

Գիտատեխնիկական  առաջնընթաց  

ՀՀ Գիտության և կրթության նախարարության առաքելությունն է ապահովել մեր 
երեք կետերով ամրագրված առաջին գերխնդրի լուծումը։  

Այսինքն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ֆունդամենտալ զարգացման և դրա 
գիտական կոմպոնենտի համար հաշվետու պետք է լինի գիտության և կրթության 
նախարարությունը՝ ապահովելով համապապատասխան տարրական, միջնակարգ 
և բարձրագույն կրթության որակյալ և արդի մակարդակ։ 

Այստեղ չի կարելի անտեսել մասնավոր դպրոցների և կրթահամալիրների 
դերակատարումը։ Սակայն այս տեսակի կրթօջախներն ու կրթահամալիրները 
պետք է ստեղծվեն և պահպանվեն բացառապես կոմերցիոն կամ բարեգործական-
հասարակական հիմունքներով։  



Անհրաժեշտ է առկա ռեսուրսները էֆեկտիվ փոփոխությունների ենթարկելով՝ 
տասնապատկել դրանց արդյունավետությունը։ Մի գուցե սա ցավալի, բարդ և որոշ 
առումով հակասական գործընթաց է, սակայն մեր հասարակությունն այսօր 
պատրաստ է նման փոփոխությունների։ 

Պետական  կառավարման  համակարգերի  տեխնոլոգիական  առաջընթաց  

Պետական կառավարման համակարգերի տեխնոլոգիական առաջընթացն 
ապահովելու նպատակով պետք է ձևակերպվեն հստակ խնդիրներ։ Ընդ որում, այս 
խնդիրները պետք է ձևակերպվեն ՀՀ կառավարության կողմից՝ յուրաքանչյուր 
նախարարության և պետական գերատեսչության մասով։ Ամփոփելով պետական 
կարիքները, ինչպես նաև ուսումնասիրելով պետական կառավարման 
համակարգերում ավտոմատացված լուծումների միջազգային փորձը՝ ԷԿԵՆԳ-ը, 
պետք է ձևավորվի պետական համակարգի և էլեկտրոնային հասարակության 
ձևավորման ժամանակացույց՝ հաշվի առնելով պետական 
առաջնահերթությունները։ 

Պետական կառավարման համակարգի անընդհատ տեխնոլոգիական զարգացումը 
զուգահեռաբար նպաստելու է ՀՀ շուկայում գործող մասնավոր 
կազմակերպությունների ստեղծմանն ու հզորացմանը, քանի որ շատ դեպքերում 
որպես պետական նախագծերի կատարողներ հանդես են գալիս հենց ՀՀ ռեզիդենտ 
կազմակերպությունները։ 

Կիրառական  տեխնոլոգիական  առաջընթաց  

Ո՞րտեղ է այստեղ պետության դերակատարումը և ինչ կարելի է ակնկալել 
պետությունից։ 

Այստեղ պետությունն ուղղակի գործառույթ չունի։ Որևէ ուղղակի քայլ իմ հիմնավոր 
կարծիքով այստեղ չի կարող լինել արդյունավետ, քանի որ բիզնեսից լավ ոչ մեկը 
չգիտի, թե ինչ է հարկավոր բիզնեսին։ 

Մասնավոր հատվածի զարգացման խրախուսման նպատակով կառավարությունը 
կարող է իրականացնել մի շարք անուղղակի միջոցառումներ, օրինակ հարկային 
արտոնությունների տրամադրում, ինկուբացիոն բարենպաստ պայմաններ, 
օրենսդրական բացերի կարգավորում և այլն։ 

Կառավարության  դերը՝  

Այսօր կառավարությունը ձևավորել է ՏՏ ոլորտի զարգացման համար 
պատասխանատու մի քանի կառույց և մեկ նախարարություն, որոնց դերն ու 
նշանակությունը հստակ վերաիմաստավորման կարիք ունեն՝ ելնելով ազատ 
շուկայական սկզբունքներից և անընդհատ փոփոխությունների թելադրանքով։ 

Միավորումների  դերը՝  



Այս հակասությունների մեջ, կարևորվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում տարբեր միավորումների դերն ու նշանակությունը։ Ընդ որում ոլորտի 
լայնասպեկտր լինելու հետևանքով անհրաժեշտություն է դառնում տարբեր կազմի և 
բնույթի միավորումների ձևավորումը, որոնց մոտեցումներն ու կարծիքները 
վստահաբար կարող են լինել նաև իրարամերժ՝ կախված մասնակիցների առջև 
ծառացած խնդիրներից և նպատակներից։ Այս կառույցների մոտեցումները պետք է 
լինեն հստակ, պրագմատիկ և թելադրված վերջիններիս անդամների կոնկրետ 
բիզնես շահերից, այլ ոչ թե երկրի տնտեսության զարգացման բարի նպատակներից։  

Տեսակետների այս բախման դեպքում միայն հնարավոր կլինի կառուցել դաշտի 
կարգավորման օպտիմալ մոդել, որը ևս հավերժ չէ և իր հերթին անընդհատ 
տրանսֆորմացվելու է։ 

 

ՍՈՒՐԵՆ  ՈՍԿԱՆՅԱՆԸ  տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու է: 2013 թ. 
Էյչ Էս Ընդ Էյ ՍՊԸ հիմնադիրը, 2014-ից տնօրենի խորհրդական է Իզի Փեյ ՍՊԸ-ում: 
Ծնվել է 1980 թ. Երևանում, սովորել և ավարտել Երևանի պետական համալսարանը: 
2002-2005 թթ. աշխատել է Կոնվերս բանկի ներքին վերահսկողության 
վարչությունում, 2005-2008-ին` նույն բանկում որպես մասնաճյուղի կառավարիչ և 
հաշվարկային կենտրոնի ղեկավար, 2008-2011-ին` որպես Նախագծերի 
կառավարման բաժնի ղեկավար: 2010-2012 թթ. cio.am ՏՏ տեղեկատվական կայքի 
հիմնադիրն է: 2011-2013 թթ. աշխատել է Սմարթ Տեխ ՍՊԸ-ում նախագծերի 
կառավարման մասով տնօրենի տեղակալ:  
Էլ. հասցե` suren.voskanyan@hsa.am



ԱՐԱ ՍԱՆՃԵԱՆ  
Միչիգանի Համալսարանի Դիրբոռնի մասնաճիւղին Հայագիտական Հետազօտութեանց Կեդրոնի 
վարիչ, հայոց ու մերձաւոր-արեւելեան պատմութեան դասախօս 
 

Պատմութիւնն  ընկալելու  եւ  ներկայացնելու  մարտահրաւէրներ .  
ուսումնասիրութիւն  ու  դասաւանդում .  հայեացք  դուրսէն  ու  … քիչ  մըն  ալ  
ներսէն  

Հայաստանաբնակ, ժամանակակից պատմաբաններուն մեծ մասը գոհունակութիւն 
կը յայտնէ, որ այլեւս ազատ է խորհրդային պետութեան պարտադրած մարքսական 
գաղափարախօսութենէն։ Մինչդեռ, վերջինս այսօր գործնապէս փոխարինուած է 
մինչեւ քսաներորդ դարասկիզբը համաշխարհային պատմագրութեան մէջ գերակշիռ 
դեր խաղացած, բայց այժմ յաճախ հարցականի տակ առնուող սկզբնական 
ազգայնականութեան (primordial nationalism) վերադարձով։ Հայաստանի յետ-
խորհրդային պատմագրութիւնը բաւարար չէ օգտուած «Երկաթէ վարագոյրի» 
քանդումէն։ Դժբախտաբար, անիկա բազմաթիւ առումներով խզուած կը մնայ 
երկրագունդի տարածքին քննարկուող ու կիրարկուող պատմութեան տեսութեան ու 
մեթոտաբանութեան ժամանակակից դպրոցներէն։ Միաժամանակ, Ատրպէյճանի ու 
Թուրքիոյ հետ հակամարտութիւնները աւելի քաղաքականացուցած են 
պատմութեան շարադրումը։ Պետութեան կողմէ վաւերացուած դասագիրքերով եւ 
այլ միջոցներով ուսուցիչներէն կ’ակնկալուի ընդգծել թէ պատմական Հայաստանն 
ընդարձակ երկիր էր եւ թէ հայերը աշխարհի հնագոյն ժողովուրդներէն են։ Վերջին 
տարիներուն լոյս տեսած դասագիրքերը միաժամանակ աներկբայ կը հաստատեն թէ 
հայերը Հայկական Լեռնաշխարհի բնիկներն են եւ թէ այդ շրջանի միակ բնակիչները 
մնացած են հնդեւրոպական նախալեզուի տրոհումէն ետք։ Աւելի՛ն։ Այդ 
դասագիրքերը կը սահմանեն` աւելի ուժգին քան երբեւէ, թէ հայերը համարեա 
անընդհատ ունեցած են իրենց պետականութիւնը` մ.թ.ա. ԻԸ. դարէն մինչեւ 
մոնկոլական արշաւանքները։ Յաճախ կ’ընդգծուի, որ եթէ երիտասարդներն այս 
համոզումներով տոգորուին, անոնց մօտ պիտի ամրապնդուի հայրենիքի համար 
կռուելու եւ անոր պատմական սահմաններուն վերատիրանալու հայրենասիրական 
պատրաստակամութիւնը։ Անշուշտ, այս պատմագիտական եզրակացութիւններուն 
մէջ որոշակի ճշմարտութիւն կայ։ Սակայն, պատմական փաստերն արժեւորելու 
արդի, միջազգային չափանիշերով այս եզրակացութիւնները պաշտպանելը մեծ 
մարտահրաւէր է, յատկապէս` այն բացարձակ ձեւով, որմով անոնք սովորաբար կը 
ներկայացուին։ Միաժամանակ, յետխորհրդային դասագիրքերը ընդլայնած են 
քաղաքական պատմութեան մասնաբաժինը` ի հաշիւ սոցիալական պատմութեան, 
միտում մը, որ հակոտնեայ է միջազգային փորձին։ Անոնք կը փորձեն հայ ազգային 
միասնականութեան ըմբռնում մը ներկայացնել, որ բոլորովին կ’անտեսէ առկայ 
շրջանային, դասակարգային ու դաւանաբանական տարբերութիւնները։ Անոնք շատ 
լուսանցքային տեղ կը յատկացնեն բոլոր տեսակի միջնադարեան կրօնա-
աղանդաւորական, գիւղացիական ինչպէս նաեւ արդի բանուորական 



շարժումներուն, չըսելու համար թէ` զանոնք ընդհանրապէս մոռացութեան կը 
դատապարտեն։ 
 
«Թաւշեայ Յեղափոխութիւնը» Հայաստանի մէջ բազմաթիւ անհատներու ու 
խմբաւորումներու առիթ ընծայեց, որ հասարակական կեանքի տարբեր երեսակներ, 
ներառեալ` կրթութիւնն ու գիտութիւնը, բարելաւելու համար արմատական 
առաջարկներ ներկայացնեն։ Այս շրջանակէն ներս, ակնկալելի է, որ հայոց 
պատմութիւնն ուսումնասիրելու եւ ուսուցանելու նոյնատիպ առաջարկներով ու 
գործողութիւններով հանդէս գան նաեւ պատմութիւն գրելու ձգտող այն 
համեմատաբար փոքր, այլընտրանքային շրջանակները, որոնք մինչ օրս 
միջազգային նորագոյն փորձն իւրացնելու աւելի պատրաստ եղած են, բայց 
տապալած վարչակարգի օրերուն միայն լուսանցքային դեր մը ունէին։ Այս 
զեկուցումը նոյն ուղղութեամբ որոշ գաղափարներ պիտի ներկայացնէ։ Անոր 
նպատակն է օգնել, որ հայաստանեան պատմագրութիւնը արդի աշխարհին մէջ 
յարգալից տեղ նուաճէ։ Անիկա պիտի շեշտադրէ ապագայ պատմաբաններուն 
համար օտար լեզուներու ուսուցման բարելաւման անհրաժեշտութիւնը` որպէսզի 
անոնք քայլ պահեն տեսական ու մեթոտաբանական բնոյթի, ինչպէս նաեւ 
համեմատական ուսումնասիրութիւններու յարաճուն պատմագիտական 
գրականութեան հետ։ Անիկա պիտի առաջարկէ բուհական լսարաններուն մէջ 
ընդլայնել պատմագրութեան, յատկապէս` պատմութեան տեսութեան ու 
մեթոտաբանութեան զարգացման ուսուցումը։ Անիկա նոյնպէս պիտի քաջալերէ, որ 
ուսանողները ծանօթանան պատմագրութեան այնպիսի ժանրերու հետ, որոնք 
առայժմ հազուագիւտ փորձարկուած են Հայաստանի մէջ։ Միաժամանակ, անիկա 
պիտի առաջարկէ պատրաստել դասագիրքերու նոր շարք մը, որ պիտի քաջալերէ 
վերլուծական հմտութիւններու եւ քննական մտածողութեան զարգացումը, 
համատեղ ներկայացնէ պատմական եղելութիւններու հանդէպ առկայ տարբեր 
մօտեցումները, ինչպէս նաեւ դասարանէն ներս մեծ տեղ յատկացնէ 
սկզբնաղբիւրներու օգտագործման ու քննարկման։ 
 

ԱՐԱ  ՍԱՆՃԵԱՆԸ  Միչիգանի Համալսարանի Դիրբոռնի մասնաճիւղին մէջ հայոց 
ու մերձաւոր-արեւելեան պատմութեան դասախօս է, ինչպէս նաեւ տեղւոյն 
Հայագիտական Հետազօտութեանց Կեդրոնի վարիչը։ Ան ծնած ու դպրոցական 
կրթութիւնը ստացած է Պէյրութի (Լիբանան) մէջ։ 1986-1991 թուականներուն 
ուսանած է Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ։ 1991-1994 թուականներուն 
Մերձաւոր Արեւելքի նորագոյն պատմութեան գծով դոկտորական 
ատենախօսութիւն պատրաստած է Լոնտոնի Համալսարանի Արեւելեան եւ 
Ափրիկեան Ուսմանց Դպրոցին մէջ։ 1996-2005 թուականներուն Պէյրութի 
Հայկազեան Համալսարանի Հայագիտութեան, Պատմութեան ու Քաղաքական 
Գիտութիւններու ամբիոնի վարիչն էր։ 2003 թուականի աշնան Հենրի Ս. 
Խանզադեան Կազանի անուան հայագիտութեան այցելու դասախօս եղած է 



Քալիֆոռնիոյ Պետական Համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին մէջ։ Գիտական իր 
ուսումնասիրութիւններուն կիզակէտը կը կազմէ Հայաստանի, Թուրքիոյ եւ 
Արեւմտեան Ասիոյ արաբական երկիրներու պատմութիւնը` Առաջին 
Համաշխարհային Պատերազմէն ետք։ Հեղինակած է «Թուրքիան եւ անոր արաբ 
հարեւանները (1953-1958). ուսումնասիրութիւն Պաղտատի Ուխտի սկզբնաւորման 
եւ ձախողման վերաբերեալ» անգլերէն աշխատութիւնը (2001), ինչպէս նաեւ երկու 
մենագրութիւններ եւ շարք մը գիտական յօդուածներ։ 
Էլ. հասցե` arasan@umich.edu  



ՍՈՆԱ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դասախոս 
 
Ուսուցիչը` կին .  ներառված  անձնական  և  հակադրված  մասնագիտական  
կենսագրություններ   

Զեկուցումը կին ուսուցիչների կենսագրությունների ֆենոմենոլոգիական 
հետազոտության արդյունք է: Հետազոտության թեման քննարկված է 
մասնագիտացման գործընթացի սոցիոլոգիական ըմբռնման տեսանկյունից` 
վերլուծության ենթարկելով կին ուսուցիչների կենսագրական հետագծերը 
ընտանիքակենտրոն միջավայրերում: Հետազոտությունն արտացոլում է 
հայաստանյան հասարակության մեջ ուսուցչական գործին բնորոշ ֆեմինիզացման 
միտումները` տղամարդկանց իշխանությունն արտահայտող սոցիալական 
կառուցվածքներում: Զեկուցման մեջ ներկայացվում են դատողություններ, ըստ 
որոնց դպրոցական բարեփոխումները տեղի են ունենում ուսուցիչների անձնական 
ու մասնագիտական «ես»-երի բախումների ներքո: Ներկայացված 
կենսագրություններն ուրվագծում են դպրության արժեքահեն 
առանձնահատկություններ, որոնք արմատացած են պահպանողական սոցիալական 
կառուցվածքներում: Հետազոտական տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս 
ուսուցիչների կենսագրությունների հասկացման` որպես դասավանդման որակի 
վրա ազդող գործոնի առաջնահերթությունը, մինչև որ անցում կարվի դպրության 
բարեփոխման ֆորմալ (և առավել ինստիտուցիոնալացված) սխեմաների: 
Հետազոտության մեթոդաբանությունը և բացահայտումները կարող են օգտակար 
լինել ֆեմինին ուսուցչական միջավայրերի և դրանց հետ կապված կրթական 
բարեփոխումների բարդության հասկացման համար:  
 
 
ՍՈՆԱ  ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆԸ  սոցիոլոգիայի մագիստրոսի (2009 թ.) և սոցիոլոգիական 
գիտությունների թեկնածուի (2012 թ.) աստիճանները ստացել է Երևանի պետական 
համալսարանում (ԵՊՀ): Կրթության (հետազոտության նախագծում և 
մեթոդաբանություն) գծով մագիստրոսի երկրորդ աստիճանը ստացել է 2015 թ.՝ 
Օքսֆորդի (Անգլիա) համալսարանից: 2016-ից նա Հետազոտական ռեսուրսների 
կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ) – Հայաստան հիմնադրամի հետազոտության գծով 
տնօրենն է: Նա մշակել է մի շարք առարկաների ծրագրեր (այդ թվում՝ կրթության 
սոցիոլոգիա, մեդիա տեքստերի վերլուծություն, գնահատող հետազոտությունների 
մեթոդաբանություն և խառը մեթոդներով հետազոտություն) և այժմ այդ 
առարկաները դասավանդում է ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում: Նա եղել է 
Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի կրթաթոշակառու, Հայկական բարեգործական 
ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) ուսանող, Լույս հիմնադրամի շրջանավարտ: 
Հեղինակել է երեք գիրք, հոդվածներ, ակնարկներ և վերլուծական զեկույցներ: 
Էլ. հասցե` sona.balasanyan@ysu.am  



 
 
 
 
 
 
 

Կլոր  սեղան  5.  Հասարակության  տնտեսական  և  
սոցիալական  կառուցվածքը  

Մոդերատոր՝  ՍՏԵՓԱՆ  ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ   



ՅՈՒԼԻԱ ԱՆՏՈՆՅԱՆ  
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության ամբիոն, դոցենտ  
 
<<Օլիգարխների>> վե՞րջը :  Մինչ- ու  հետ-հեղափոխական  
իրողություններն  ու  Հայաստանի  տնտեսական  և  քաղաքական  
վերնախավը  

Զեկուցումը անդրադառնում է Հայաստանի նոր հետ-խորհրդային վերնախավի մի 
մասին, որը հայտնի է <<օլիգարխներ>> հավաքական և տարբեր մոտեցումներ 
միավորող անվան տակ: Այդ տերմինը իր գիտական և ոչ-գիտական 
իմաստավորմամբ հայտնի է հետ-խորհրդային տարածքում, թեև տարբեր 
երկրներում այն կարող է ունենալ իմաստային նրբերանգներ: Հայկական 
<<օլիգարխիան>> կարող է բնութագրվել որպես վերնախավի նեո-ֆեոդալական 
տեսակը, որոշ կարևոր բնութագրիչների շնորհիվ. տնտեսական մոնոպոլիաների, 
գործողությունների ոլորտների ոչ-ֆորմալ, բանակցային և մրցակցային բաժանում 
օլիգարխների միջև, տարածքների ու համայնքների անձնական վերահսկում 
բացարձակ ազդեցության ու ինքնիշխանության հետ մեկտեղ, իշխանության ու 
կապիտալների լեգիտիմացման ոչ պետական, այլ սիմվոլիկ ձևեր, ինչպիսին են 
կրոնը, պրեստիժային փոխանակումը և ամուսնական ռազմավարությունները, 
ուժային ցանցերի ստեղծումը կլաների, ընդարձակված <<ընտանիքների>> ու 
<<վասսալների>> լայն շրջանների տեսքով ու միջոցով, <<ենթակաների>> հետ 
հարաբերությունների կարգավորում պատրոն-կլիենտ սկզբունքով, յուրահատուկ 
կենսաոճ և <<օլիգարխիկ>> մշակույթին բնորոշ կենսակերպը, սոցիալական, 
բարոյական, հաղորդակցական և էսթետիկ <<կոդերը>>: 

Զեկուցման մեջ քննարկվելու է, թե ինչ է նշանակում լինել օլիգարխ Հայաստանում 
մինչև 2018 թ. Թավշե հեղափոխություն և նրանից անմիջապես հետո: 
Մասնավորապես ուշադրություն է հրավիրվելու նրան, թե ինչպես էին 
փոխակերպվում օլիգարխների և <<օլիգարխապատկան>> տարածքներում ապրող 
ժողովրդի միջև հարաբերությունները, անգամ մինչև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ 
ընտրվելը: Տեղական ըմբոստություններն ու դժգոհությունները մատնանշեցին 
շրջաններում իշխանական բուրգերի քանդման սկիզբը: Իշխանության 
փոփոխությունն ու հակակոռուպցիոն պայքարի առաջին իսկ քայլերը 
բացահայտեցին փոխադարձ պարտավորվածությունների ու քրեական աջակցման 
վրա հիմնված <<պատրոնների>> ու <<վասսալների>> նեո-ֆեոդալական 
կառուցվածքի գոյությունը: Կառուցվածքային փոփոխությունների հետ 
զուգահեռաբար սկիզբ առավ նաև օլիգարխիկ մշակույթի սիմվոլների ու արժեքների 
համակարգի փոխակերպումը: Զեկուցումը քննարկելու է այդ գլոբալ գործընթացների 
նախնական արդյունքները: 

 



ՅՈՒԼԻԱ  ԱՆՏՈՆՅԱՆԸ   ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության 
ամբիոնի դոցենտ է: Նա դասավանդում է մի շարք առարկաներ, այդ թվում 
Մշակութային մարդաբանություն, Կրոնի մարդաբանություն, Սոցիալական 
կառույցների մարդաբանություն և Եվրոպայի Նոր դարի մշակույթի պատմություն: 
Նրա գիտական հետաքրքրությունների դաշտում են կրոնի մարդաբանությունը, 
վերնախավի (էլիտաների) մարդաբանությունը: Նա հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 
լեզուներով ավելի քան 40 գիտական հրապարակումների հեղինակ է: Նրա գիտական 
աշխատանքների ընտրանու հետ կարելի է ծանոթանալ հետևյալ էջում՝ 
https://yerevan.academia.edu/YuliaAntonyan:  
Էլ. հասցե` yuliaantonyan@ysu.am 
  

  



ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ, ՀԱՀ դասախոս 
 
Արխայիկան  Հայաստանի  քաղաքական  համակարգում  

Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունեցան քաղաքական 
զարգացումներ, որոնք իրենց ազդեցությունը թողեցին նաև Հայաստանի 
քաղաքական համակարգում արխայիկայի դրսևորումների և արդիականության 
ձգտման խնդիրների վրա: Այս զեկույցում անդրադարձ կկատարվի քաղաքական 
համակարգի այն հիմնական բաղադրիչների վրա, որոնք արխայիկ են, ինչպես նաև 
արդիականացման գործընթացներին ու միտումներին:  

Հայաստանի կառավարման համակարգի անցումը կիսանախագահականից 
խորհրդարանականի պատահականություն չէր և տեղավորվում է նշված 
գործընթացների մեջ: Այն մասն է արդիականացման միտման, որը դրսևորվում է 
հետխորհրդային տարածքի մի մասում: Պատահական համընկնում չէ նաև, որ 
հետխորհրդային տարածքի այն երկրներում, որտեղ հասարակությունները 
հարաբերականորեն ավելի բաց են, ինչպես նաև առկա են հանրային 
քաղաքականության որոշ դրսևորումներ՝ քաղաքացիական հասարակության 
ներգրավմամբ, այս կամ այն կերպ անցում է կատարվում խորհրդարանական 
համակարգի (օրինակ՝ Հայաստան, Վրաստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Ղրղզստան): 
Հայաստանում հետաքրքիր առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ 
Հանրապետական կուսակցության կողմից տարիների ընթացքում կառուցված 
քաղաքական-տնտեսական համակարգը չվերապրեց այս անցումը՝ ի ցույց դնելով 
արխայիկ լինելու ակնհայտ նշաններ: 

Այս անցման ու արդիականացման միտումի հայկական օրինակով հատկանշական 
էր հասարակության մասնակցայնության աստիճանը: Հենց այն փաստը, որ 
Հանրապետական կուսակցությունը կառուցում էր բացառման համակարգ, ինքնին 
արխայիկ էր: Ըստ վեբերյան տրամաբանության, արդիական է այն, ինչ ռացիոնալ է, 
կառուցվածքային ու ոչ անձնավորված: Հայաստանում կառուցված քաղաքական-
տնտեսական համակարգը այս սկզբունքների ուղիղ հակառակն էր, սակայն պետք է 
նշել, որ այդ համակարգը ձևավորել էր սեփական ռացիոնալություն: Նշված 
արդիականության սկզբունքներից բոլորի հիմքում էլ ընկած է հարաբերությունների 
ֆորմալ բնույթը, մինչդեռ գոյություն ունեցած համակարգը գործում էր ֆորմալ 
կառուցակարգերից դուրս ու ոչ ֆորմալ միջոցներով՝ հիշեցնելով ֆեոդալական 
հարաբերության որոշակի տեսակ առանց դրա ֆորմալիզացիայի: 
Ներառականությունն ու ինստիտուտների ու պրակտիկաների ֆորմալ բնույթը 
դարձան այն հիմնական գործիքները, որոնք Հայաստանի հասարակությունը սկսեց 
և ամենայն հավանականությամբ կշարունակի կիրառել քաղաքական համակարգում 
դեռևս առկա արխայիկ ինստիտուտների ու պրակտիկաների հաղթահարման 
նպատակով: 



 

ԱՐՄԵՆ  ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ  հետազոտող և դասախոս է: Նրա հիմնական գիտական 
հետաքրքրությունների ոլորտներն են միգրացիոն ուսումնասիրությունները, 
եվրոպական ուսումնասիրությունները, եվրոպական միգրացիոն 
քաղաքականությունը, քաղաքական հաղորդակցության ուսումնասիրությունները, 
պոպուլիզմը և այլն: Նա իր թեկնածուական ատենախոսությունը պաշտպանել է 
Հայաստանում միգրացիային և անվտանգությանն առնչվող թեմայով: Արմենը 
սովորել է Թաֆթսի համալսարանի Ֆլեթչերի իրավունքի և դիվանագիտության 
դպրոցում: 2016 թ. նա միգրացիայի և անվտանգության թեմայով 
ուսումնասիրություններ է կատարել Շվեյցարիայի Ֆրիբուրգի համալսարանում: 
Ներկայումս Արմենը Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող է, ինչպես նաև 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս: 
Էլ. հասցե` aghazaryan19@gmail.com    
 

 

   



ՅՈՒԼԻԱՆԱ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, դոցենտ  
 
Ժամանակակից  հայաստանյան  հասարակության  միջին  խավի  
դինամիկան  

Միջին խավը, սովորաբար, դիտարկվում է որպես հասարակության «ողնաշար», որը 
կատարում է հասարակության կայունացման և ներդաշնակեցման գործառույթները: 
Հայաստանում միջին խավն ուսումնասիրելու գաղափարը ծագեց՝ ելնելով 
«Հայաստանում միջին խավ չկա» տարածված կարծիքից: 2013 թվականին հեղինակը 
Հայաստանում միջին խավի ձևավորման առանձնահատկությունների, հիմնական 
բնութագրիչների ու գործառույթների, առկայության ցուցիչների և վերացման 
ռիսկերի վերլուծության փորձ կատարեց:  

Նեովեբերյան մոտեցման համաձայն միջին խավը հիմնված է կրթության, 
զբաղվածության և սեփականության չափանիշների վրա, որոնք խթանում են 
մարդկային կապիտալի զարգացումը, ինչպես նաև շուկայական տնտեսության 
համատեքստում ինքնանույնականացման չափանիշի վրա: Հետազոտության 
արդյունքների համաձայն ժամանակակից Հայաստանում միջին խավը 
համապատասխանում է իր հիմնական բնութագրիչներին և կատարում է իրեն 
վերագրված գործառույթները, սակայն այն համախմբված չէ և իրազեկ չէ երկրում 
որոշումների ընդունման գործընթացին և իր մասնակցության կարևորության մասին, 
չի նույնացնում իր ապագայի հեռանկարները երկրի ապագայի հետ, և 
ամենաանհանգստացնողն այն է, որ միջին խավի մեծ մասը ցանկանում է 
արտագաղթել Հայաստանից:  

Այդուհանդերձ միջին խավի տնտեսական կապիտալի ձևավորումը չհանգեցրեց 
մշակութային կապիտալի ձևավորմանը, որը կկարողանար համախմբել այն և 
խթանել վերջինիս զարգացումը: Մշակութային կապիտալն այստեղ դիտարկվում է 
լայն սոցիոլոգիական իմաստով՝ ներառելով սոցիալական արժեքները, 
նորմալության նմուշները, պետության և երկրի նկատմամբ վերաբերմունքը, 
սոցիալական փոխազդեցությունը, ինչպես նաև սեփական դերի ընկալումը 
սոցիալական համակարգի ներքո և վերջինիս զարգացման հեռանկարները, 
ինքնաներկայացումը և ապրելակերպի ու ժամանցի կառուցվածքի 
փոփոխությունները: 

 

ՅՈՒԼԻԱՆԱ  ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆԸ  սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու է, 
հիմնական հետաքրքրությունների շրջանակը սոցիալական շերտավորման 
հիմնահարցերն են: Նա ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական 
տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ է: Դասավանդում է Սոցիալական աշխատանքի, 
Հասարակայնության հետ կապեր և Հանրային կառավարում բակալավրի և 



մագիստրոսական ծրագրերում 1998 թվականից: Ունի տպագրված հոդվածներ 
սոցիալական շերտավորման, կրթության, գենդերային հիմնախնդիրների, 
երեխաների պաշտպանության, փախստականների և ներառականության 
խնդիրների վերաբերյալ: Դասավանդումից և գիտահետազոտական 
գործունեությունից բացի, նա ակտիվ ներգրավված է որակական և քանակական 
հետազոտություններում և ծրագրերի գնահատման մեջ: Նա հաջողությամբ 
իրականացրել է հետազոտական և գնահատող ծրագրեր՝ ՄԱԿ-ի մանկական 
հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի, Հայաստան 
համահայկական հիմնադրամի, Հույսի կամուրջ հասարակական 
կազմակերպության, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և այլ 
կազմակերպությունների հետ համագործակցելով:  
Էլ. հասցե` yulianamelkumyan@yahoo.com  



ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ 
 
Գյուղականության  ճգնաժամը  հետխորհրդային  Հայաստանում .  
գյուղաբնակների  կենսափորձի  սեմիոտիկ  վերլուծություն   

Հետխորհրդային Հայաստանը անցել է լուրջ հասարակական, քաղաքական և 
տնտեսական ցնցումների միջով, որոնց ազդեցությունը շոշափելի է հասարակական 
կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Հասարակական գործընթացների կարգավորման և 
հասարակական վերահսկողության ֆորմալ մեխանիզմների թերացման 
պայմաններում ձևավորվում և ինստիտուցիոնալանում են ոչ ֆորմալ լոկալ 
մեխանիզմներ, որոնք դրսևորվում են սոցիալական կապիտալի արժևորմամբ, 
միգրացիոն ցանցերի ձևավորմամբ և այլն։ Ձևավորվում է սոցիալական 
լարվածություն, որը դրսևորվում է թե՛ անձնային/ներանձնային, թե՛ խմբային, թե՛ 
ինստիտուցիոնալ մակարդակներում՝ հանգեցնելով լեգիտիմության և ինքնության 
ճգնաժամերի: Այսօր խնդիրները հատկապես սուր են դրսևորվում գյուղական 
համայնքներում. գյուղը և գյուղական կենսակերպը դադարել են լինել գրավիչ՝ 
նպաստելով գյուղաբնակների տեղի հետ կապերի թուլացմանը, գյուղական 
ինքնության ճգնաժամին: ԽՍՀՄ փլուզումն ու հետխորհրդային շրջանում 
ժողովրդավարական և ազատական գաղափարախոսությունների «ներմուծումը» 
հասարակական և քաղաքական արմատական վերափոխումներին զուգընթաց 
հանգեցրին նաև հայաստանյան գյուղական կենսակերպի վերաբերյալ դիսկուրսի, 
տեղի/լոկալ ինքնությունների ու տեղական կառավարման համակարգերի 
փոփոխմանը: Հետխորհրդային Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 
համակարգի զարգացմանն ուղղված ռեֆորմները, գյուղական համայնքների 
սոցիալական հիմնախնդիրների հաղթահարմանն ուղղված սոցիալական ծրագրերը 
ձևավորեցին նոր գեոմշակութային իրավիճակ՝ միաժամանակ կտրուկ փոփոխելով 
լոկալ գյուղական իրականությունները: Գյուղականության շուրջ արդի դիսկուրսն 
առավել արտահայտիչ է գյուղական գործունեության դադարեցման պրակտիկաների 
համատեքստում: Հիմնվելով 2017-2018 թվականների ՀՀ գյուղական համայնքներում 
իրականացված նարատիվ խորին հարցազրույցի արդյունքների վրա՝ 
գյուղաբնակների կենսափորձը ամբողջացնող կյանքի պատմությունները 
կենթարկվեն սեմիոտիկ վերլուծության: Հետազոտության արդյունքների 
ընդհանրացմամբ կքննարկվի գյուղականության վերարատադրության կոգնիտիվ և 
պրագմատիկ հիմքերի անհամապատասխանությունը: 

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՎԵՐՄԻՇՅԱՆԸ  ծնվել է 1983 թվականին Երևանում: Նա 
սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու է: Հ. Վերմիշյանն ունի ավելի քան 
տասներեք տարվա աշխատանքային փորձ տեղական և միջազգային 
կազմակերպություններում: 2005 թվականից ի վեր հանդիսանում է ԵՊՀ 



սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի անդամ, 2017 թվականից ղեկավարում է սոցիոլոգիայի 
տեսության և պատմության ամբիոնը: Նրա հետազոտական հետաքրքրությունների 
շրջանակում են սոցիոլոգիայի տեսությունն ու պատմությունը, ինքնության 
ուսումնասիրությունները, գյուղի և քաղաքի սոցիոլոգիան: Հ. Վերմիշյանը տասնհինգ 
գիտական հոդվածների, երեք մենագրության և հայ սոցիոլոգիայի պատմության 
ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ է:  
Էլ. հասցե` harutyunvermishyan@ysu.am   



ՀԱՍՄԻԿ ԳԵՒՈՐԳՅԱՆ 
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, դոցենտ 

 

ՀԱՍՄԻԿ  ԳԵՒՈՐԳՅԱՆԸ  ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դոցենտ է: Նա մի շարք 

գրքերի և տպագրությունների հեղինակ է, այդ թվում՝ բանավոր պատմությունների 

հետազոտության վրա հիմնված Կեցության արվեստ. քսաներորդ դարի 

զարկերակներ (2004) և գենդերային հետազոտություններն ու կրթման մոտեցումները 

քննարկող Գենդեր. խնդիրներ և լուծման ուղիներ (2001, 2014, հաստատված ՀՀԿԳ 

նախարարության կողմից) մենագրությունների: Հասմիկ Գևորգյանը ավարտել է ԵՊՀ 

տնտեսագիտական ֆակուլտետը, Թբիլիսիի պետական համալսարանում 

պաստպանել թեկնածուական ատենախոսություն սոցիոլոգիայի գծով։ Նա աշխատել 

և սովորել է մի շարք գիտական հաստատություններում, այդ թվում Լոնդոնի 

տնտեսագիտության և քաղաքագիտության համալսարանում, Վյուրզբուրգի 

համալսարանում, Բուդապեշտի Կարվինուս համալսարանում, Ռուսական 

ակադեմիայի հասարակական գիտությունների  գիտական տեղեկատվության 

ինստիտուտում և Հարավային Կարոլինայի համալսարանում։ 
Էլ. հասցե` hasmikgev@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Կլոր  սեղան  6.  Դիսկուրսներ  

Մոդերատոր` ՍՏԵՓԱՆ  ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ   



ՆԱԻՐԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, դոցենտ 
 
Տեղային  փորձառության  և  արևմտյան  տրամասային  պրակտիկաների  
միջև .  որոշ  հետազոտական  ռազմավարությունների  շուրջ  

Այն հարցը, թե հնարավոր է արդյոք արևմտյան փորձառության հենքի վրա 
ստեղծված տեսությունները, դրանց տրամադրած հղացքները, սկզբունքներն ու 
մեթոդները կիրառել նաև ոչ արևմտյան փորձառությունն ուսումնասիրելիս, 
իրականում նոր չէ: Այս հարցը շատ ավելի սուր իրեն զգացնել է տվել ոչարևմտյան 
հասարակությունների և՛ գաղութային, և՛ հետգաղութային շրջաններում և անգամ 
ամրագրել հասարակության, պատմության ու մշակույթի մասին գիտությունները 
սոցիալականի և հումանիտարի բաժանելու միտումը, երբ առաջինները պիտի 
ուսումնասիրեին գերազանցապես արևմտյան, այսպես կոչված արդիության փուլ 
թևակոխած հասարակությունները, իսկ երկրորդները, հատկապես 
մարդաբանությունը, այդ փուլին չհասած ոչ արևմտյանները: 

Բնականաբար ԽՍՀՄ փլուզումից հետո արևմտյան հետազոտական մոդելները 
(խոսքը ոչ միայն էմպիրիկ հետազոտությունների մասին է) պիտի լայնորեն մուտք 
գործեին հետխորհրդային հասարակությունների, այդ թվում նաև հայաստանյան 
համապատասխան հաստատություններ: Այն, ինչը հետազոտողների գոնե մի մասը 
պիտի փորձառեին, սոցիալական իրականության և այն ուսումնասիրելու միջոցների 
միջև որոշակի «ճեղքն» էր, «խզումը»: Ընդ որում այդ «ճեղքը», «խզումն» իրեն 
ժամանակ առ ժամանակ «զգացնել է տալիս» նաև շարունակաբար ծավալվող 
փոփոխություններին զուգընթաց (մասնավորապես խոսքը նաև «թավշյա 
հեղափոխություն» անվանումը ստացած հայաստանյան դեպքերի մասին է) և 
հարկադրում վճռել, թե ինչպես, այնուամենայնիվ, գործ ունենալ (հայաստանյան) 
սոցիալական իրականության հետ հետազոտական տեսանկյունից: Այս 
պարագայում հարց է առաջանում, թե այս «ճեղքի» կամ «խզման» իմաստավորման, 
դրանից ելք(եր) գտնելու համար կարող են արդյո՞ք օգտակար լինել այլ ոչարևմտյան 
հետազոտական փորձառությունները, որոնք, մեծ հաշվով նույնպես բախվել են 
վերոհիշյալ խնդրին: Եթե այդ «խզումը» կամ «ճեղքն» անխուսափելի է, իսկ այսպես 
կոչված տեղական գիտական պրակտիկաները ոչ հասուն ու հղացքային առումով 
դեռեւս անարգասաբեր, ապա վերոհիշյալ ոչարևմտյան փորձառությունները մեզ 
ինչպիսի՞ ռազմավարություն(ներ) կարող են առաջարկել: Զեկույցը նախ 
անդրադառնալու է այդպիսի մի փորձառության ի դեմս Գ. Սպիվակի «Կարո՞ղ է 
ենթադասը խոսել» հայտնի էսսեի: Դրանում հեղինակն առաջնորդվում է 
հետկառուցապաշտությամբ կողմնորոշված որոշակի ռազմավարությամբ, երբ 
քննում է հնդկական տեղական նյութը արևմտյան հետազոտական միջոցներով: 
Վերջիններիս կիրառությունը ոչարևմտյան փորձառությունների պարագայում 
համարելով նաև թարգմանական գործողություն, որը կրում է այդպիսի 
գործողության բոլոր հետևանքները, զեկույցում վերոհիշյալ ռազմավարությամբ Է. 



Լակլաուի եւ Շ. Մուֆի արմատական ժողովրդավարության հետմարքսիստական 
տեսությունը կիրառություն է գտնում հայաստանյան մի դեպքի կապակցությամբ՝ 
ձգտելով ցույց տալ վերոնշյալ «խզումից» կամ «ճեղքից» հնարավոր ելքերից մեկը: 

Հաջորդիվ դիտարկվելու է ևս մի ռազմավարություն, ինչը ներշնչված է Պ. Գիլրոյի 
ստրկատիրությունից ազատագրվելու սևական փորձառության իմաստավորումից և 
կարելի է անվանել «արևմտյան հետազոտական միջոցների ընտրողական 
կիրառություն»: Վերջինս ինքնատիպ հարաբերություն է նշմարում ու հաստատում 
արևմտյանի ու ոչարևմտյանի, «ներսի ու դրսի», մասնակիի ու համընդհանուրի միջև: 

 

ՆԱԻՐԱ  ՄԿՐՏՉՅԱՆԸ  փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ: 
Դասավանդում է Երեւանի պետական համալսարանում: Գիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է անցումային հասարակություններին 
վերաբերող հիմնախնդիրներ, սոցիալական և հումանիտար գիտությունների 
իմացաբանական ու մեթոդաբանական հարցեր, ինչպես նաև արդարության 
ժամանակակից և հետկառուցապաշտական մի շարք քաղաքական տեսություններ: 
Ավելի քան քսան գիտական հրապարակումների հեղինակ է հայերեն, անգլերեն և 
ռուսերեն լեզուներով, որոնց թվում Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային 
պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում (Եր., 2009, 112 
էջ): Քաղաքական տեսության գծով քսան տեսադասախոսություններից բաղկացած 
դասընթացի հեղինակն է (ցուցադրված է Բուն TV համացանցային հարթակում): 
Էլ. հասցե` naira.mk@gmail.com  



ՕԼԳԱ ՄՈԼՅԱՐԵՆԿՈ 
Մոսկվայի Տնտեսության բարձրագույն դպրոց Ազգային գիտահետազոտական համալսարանի 
Սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի Պետական և մունիցիպալ կառավարման վարչության 
տեղական ինքնակառավարման ամբիոնի դոցենտ  
 
Պետական  տեսադաշտի  կոնցեպտուալ  և  մեթոդաբանական  
սահմանափակումները  

Պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության որակի, հավաստիության և 
լրիվության խնդիրները հրատապ են դառնում դրա առաջ գալու պահից, երբ այդ 
տվյալները սկսում են օգտագործվել որպես կառավարման որոշումներ ընդունելու 
տեղեկատվական բազա։ Գիտական գրականությունը ցույց է տալիս, որ 
պաշտոնական վճակագրության մթոդաբանական, կոնցեպտուալ և այլ 
սահմանափակումների հասկացման և վերացման (լայն իմաստով՝ պետության 
օգտագործած քանական տվյալների հուսալիության բարձրացման) պահանջը 
բավական սուր է կանգնած աշխարհի երկրների մեծ մասում։ Ընդ այդմ, դրան ավելի 
մեծ նշանակություն են տալիս զարգացած երկրները, որոնցում գիտակցվում է 
առավել լրիվ տեղեկացվածության ներուժի նշանակությունը։  

Պաշտոնական վիճակագրության բազային խնդիրները Ռուսաստանում որոշ 
առումով արտաժամանակային են. ինչպես կայսերական, այնպես էլ խորհրդային 
տարիներին որակական տվյալների կուտակման պետական համակարգը 
բնութագրվել է տվյալների զանգվածային կրկնությամբ, մեթոդիկաների 
անհամատեղելիությամբ (օրինակ` երկրամասային, նահանգային և կենտրանական 
վիճակագրությունը մինչհեղափոխական շրջանում, միջգերատեսչական 
անհամատեղելիությունը՝ խորհրդային ժամանակ), վիճակագրական 
գործունեության արդյունքների քաղաքականացվածությամբ և այլն։  

Այսօր պետական ծրագրերի արդյունավետության փաստական իջեցման, 
վիճակագրական տվյալների ոչ ադեկվատ և կյանքից կտրված բնույթի 
հրապարակային քննադատության ֆոնին պետական վիճակագրության 
հավաստիության և լրիվության խնդիրը առանձնահատուկ արդիականություն է 
ձեռք բերում։ Ավելի ընդհանուր առումով դա վերաբերվում է այն տեղեկատվական 
բազայի հավաստիությանը և լրիվությանը, որի հիման վրա մշակվում և ներդրվում 
են կառավարչական որոշումները, ինչպես նաև՝ պաշտոնական վիճակագրական 
մեթոդական աուդիտի և պաշտոնական վիճակագրության մեթոդաբանական և 
կոնցեպտուալ սահմանափակումների լուսաբանման ներուժին։   

Արդեն հարցադրման և նպատակադրման փուլերում պարզվեց, որ վիճագրության 
ստանդարտ զինանոցով սահմանափակված հետազոտությունն ի վիճակի չէ լուծել 
առաջադրված հարցերը` ավանդական մեթոդները թույլ կտային միայն արձանագրել 
տեխիկական վրիպումները և դրանց վերացման հնարավոր եղանակները։ Որպես 
առավել հեռանկարային մոտեցումներ ընտրվել են խորքային հարցազրույցները և 



որակական ներգրավված դիտարկումները։ Որակական դաշտային մեթոդների 
կիրառությունը պաշտոնական վիճակագրության հետազոտության նկատմամբ 
բազմիցս (սպասելիորեն) հակազդեցություն է առաջացրել վիճակագիրների, 
տնտեսագետների, ժողովրդագիրների մոտ։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ գիտության 
մեջ կարևոր բովանդակային մշակումները հաճախ կատարում են ոչ ավանդական 
մեթոդներ օգտագործող հետազոտողները։ Նկատի ունենալով ստացված 
արդյունքները, մենք համարում ենք, որ որակական սոցիոլոգիական և 
մարդաբանական գործիքակազմի օգտագործումը պաշտոնական վիճակագրական 
տեղեկատվության սահմանափակումների վերհանման համար արդարացված էր։  

Հետազոտության արդյունքում (ավելի քան 200 հարցազրույց պետական և 
մունիցիպալ ծառայողների հետ Ռուսաստանի Դաշնության 11 սուբյեկտներում 2013-
2018 թվերին) առանձնացվել է պաշտոնական վիճակագրության ոչ 
ինֆորմատիվության (ցածր որակի, անհավաստիության, ոչ լրիվության) 
պատճառների 3 բլոկ (սահմանափակումների 3 բազային խումբ)։ Առաջինը 
ներառում է սոցիալ-տնտեսական գործընթացների մասին պատկերացումների 
անհրաժեշտ, բայց հաճախ չափազանցության հասցված պարզեցման, 
«տափակեցման» գործոնները, որոնց պետությունը դիմում է դրանց 
արձանագրելիությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև՝ մի շարք այլ 
հասկացութային-մեթոդաբանական տեսանկյուններ։ Երկրորդն ընդգրկում է 
նախնական տվյալների հավաքման իրական և ֆորմալ մեթոդիկաների 
համակարգային անհամապատասխանության պատճառով առաջ եկած խնդիրները, 
ինչպես նաև տեղեկատվության հավաքման վարչական-տարածական համակարգի 
կառուցվածքի յուրահատկության հետ կապված տեխնոլոգիական և տեխնիկական 
շեղումները։ Երրորդում կուտակված են տվյալների մտադրված կեղծումները, որոնք 
նպատակ ունեն բարելավել իշխանության մարմինների գործունեության 
արդյունավետության գնահատականները, ինչպես նաև՝ սոցիալ-հոգեբանական 
ծագում ունեցող այլ շեղումները, որոնք պայմանավորված են նրանով, որ 
վիճակագրությունը չեզոք գործիք չէ։  

 

ՕԼԳԱ  ՄՈԼՅԱՐԵՆԿՈՆ  2012 թ. ավարտել է ՏԲԴ ԱԳՀ-ը Պետական և մունիցիպալ 
կառավարում մասնագիտությամբ, ընդունվել է ասպիրանտուրա։ 2014-ից աշխատել 
է Տեղական ինքնակառավարման ամբիոնում որպես դասախոս, 2018-ից՝ որպես 
դոցենտ։ 2016 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն 
Կառավարման սոցիոլոգիա մասնագիտացմամբ: 2014-2015 թթ. աշխատել է նաև 
ԻՏԱՐ ՏԱՍՍ գործակալությունում` տեղեկատվական հետազոտությունների 
ոլորտում։ Մասնագիտական հետաքրքրություններն են՝ պաշտոնական 
վիճակագրությունը, տեղեկատվության հավաքման մեթոդները, ստվերային (ոչ 



ֆորմալ) տնտեսությունը, պետական կառավարման ոլորտում առկա ոչ ֆորմալ 
հարաբերությունները։  
Էլ. հասցե` omolyarenko@hse.ru ; omolyarenko@gmail.com   



ՎԱՐԴԱՆ ՋԱԼՈՅԱՆ 
Անկախ հետազոտող 
 
Քաղաքական  հաղորդակցման  և  ԶԼՄ-ների  դիսկուրսների  
քննադատական  վերլուծությունը  

Դիսկուրսը, ըստ Յակոբ Տորֆինգի սահմանման, հեգեմոնիկ արտահայտությունների 
արդյունք է, որի նպատակն է հասարակության մեջ ձևավորել ինչպես քաղաքական, 
այնպես էլ բարոյա-ինտելեկտուալ առաջնորդություն: ԶԼՄ-ները` նորություններով, 
թոք շոուներով, զվարճալի հաղորդումներով վերարտադրում են աշխարհի մասին 
պատկերացումները, պարտադրում արժեքային որոշակի կառուցվածք: 
Զանգվածային հաղորդակցության ուղերձները դիտարկվում են որպես սոցիալական 
գործողություն, որպես իշխանության/ազդեցության կարևորագույն ձև, որպես 
գաղափարախոսության դրսևորման կարևորագույն ոլորտ: 

Վերջին տասնամյակում (2007-2017 թթ.) քաղաքական դիսկուրսում տեղի ունեցած 
զգալի փոփոխությունների առկայությունը ընդունվում է համարյա բոլոր 
հետազոտողների կողմից: Առաջին հերթին դա վերաբերվում է քաղաքական 
հաղորդակցությանը քաղաքական ձեռնարկատերի / պրոֆեսիոնալների / և 
քաղաքացիների փոխազդեցությանը: Կարևորագույն գործոններից է հանդիսանում 
կուսակցական համակարգի ճգնաժամը, մասնավորապես «համընդգրկուն» 
կուսակցությունների ձևավորումը, որի օրինակն են ՀՀԿ-ն կամ ռուսական Եդինայա 
Ռոսիյան: 

Քաղաքական հաղորդակցության և դիսկուրսի ճգնաժամը հատկապես նկատելի է 
հայաստանյան ազատական գաղափարախոսության և կուսակցությունների 
օրինակով: Վերջին ընտրությունների ժամանակ ոչ մի ազատական կուսակցություն 
չկարողացավ հաղթահարել ընտրապատնեշը: Սակայն, դժվար չէ նկատել, որ 
ազատական գաղափարախոսության հիմնական տարրը՝ իրավունքի և 
օրինականության հռետորությունը, կիսում են ինչպես իշխանությունները, այնպես 
էլ ընդիմությունը, հասարակական կազմակերպությունները և մասնակի նաև՝ 
քաղաքացիական ակտիվիստները: 

Լիբերալիզմի ճգնաժամի հետևանքով հասարակության մեջ աճում են 
պոպուլիստական/ հակաէլիտար տրամադրությունները: Աճում է 
ապահամակարգային կամ հակահամակարգային ակտիվիստական շարժումների 
ազդեցությունը: Զեկուցման մեջ այդ նոր քաղաքական շարժումները վերլուծվում են 
Շանտալ Մուֆի և Էռնեստո Լակլոյի ռադիկալ դեմոկրատիայի տեսության լույսի 
տակ: Մասնավորապես դիտարկվում է Քաղաքացիական պայմանագիր 
կուսակցությունը, նրա առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը: 
Համեմատվում են ռուսական ընդիմության առաջնորդներից Ալեքսեյ Նավալնու և 
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական դիսկուրսները: 



 

ՎԱՐԴԱՆ  ՋԱԼՈՅԱՆԸ  ԱԻԿԱ՝ Արվեստի քննադատների միջազգային 
ասոցիացիայի անդամ է, անկախ հետազոտող: Հայաստանում և արտերկրում 
հրապատարկված նրա ուսումնասիրությունները նվիրված են ժամանակակից 
արվեստին, մշակույթին, կրոնի պատմությանը, ազգայնականությանը, 
քաղաքականությանը: Հրապարակվել է Գարուն, Կրոն և հասարակություն, Բնագիր, 
Ինքնագիր հանդեսներում, Շրջան, Լրագիր, Հետք, Հայկական ժամանակ, Ժամանակ 
և այլ տպագիր և թվային լրատվամիջոցներում ու կայքերում: Արտլաբ Երևան 
քաղաքական արվեստի խմբի անդամ է: 
Էլ. հասցե` jaloyan@list.ru 
 

 

 

 

 

 

 

  



ՄԱՐԻԱ Ի. ԶԱՍԼԱՎՍԿԱՅԱ  
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր 
 
Հայաստանում  ժամանակակից  հասարակական  բողոքի  ակցիաների  
քաղաքական  քննախոսության  հարացուցային  հիմքերը .  համեմատական  
դիսկուրս-վերլուծություն  

Վերջին տասնամյակներում սոցիոլոգիական գիտության ոլորտում ի հայտ են գալիս 
հասարակության ուսումնասիրության տեսական այնպիսի մոտեցումներ, որոնք 
առանձնահատուկ ուշադրության են արժանացնում հասարակությունում առկա 
խորքային երևույթները՝ արտահայտված լեզվական հաղորդակցման 
առանձնահատուկ մոդելներում, այլ կերպ ասած` սոցիալական քննախոսության 
առանձնահատկությունները: Քննախոսության հետազոտությունների միջոցով 
հնարավոր է դառնում վերհանել հաղորդակցական գործընթացների տեքստային 
ամրագրման ընդհանուր պրոտոտիպիկ, շատ դեպքերում լատենտ բնույթ կրող, 
օրինաչափությունները։ Քաղաքականության և լեզվի փոխկապվածությունը 
պատմական խորը արմատներ ունի, սոցիալական իրականությունը կառուցակցվում 
է և ընկալվում է որոշակի մոդելների շրջանակներում, որոնք արտահայտություն են 
գտնում խոսքային հաղորդակցական նմուշներում, լայն իմաստով` տեքստերում։  

Աշխատանքում փորձ է արվել միավորել ժամանակակից սոցիոլոգիայում մշակված 
դիսկուրս-վերլուծությունների տարբեր մոդելներ, ինչի միջոցով հնարավոր է դարձել 
վերհանել սոցիալական համատեքստի և ընկալումների մի շարք 
առանձնահատկություններ Հայաստանում հասարակական բողոքի ակցիաների 
քաղաքական քննախոսության վերլուծության շրջանակներում։ Էմպիրիկ 
հետազոտության հիմքն են հանդիսացել համացանցում առկա քաղաքական 
շարժումներին վերաբերող վերբալ գրառումները, տեսահոլովակները 
համացանցային ԶԼՄ-ների կայքէջերից, ինչպես նաև որոշ սոցիալական ցանցերում 
առկա տեղեկատվություն։ Վերլուծվել են Վճարիր 100 դրամ, Էլեկտրիկ-Երևան և 
Թավշյա հեղափոխություն բողոքի ակցիաներին վերաբերող նյութեր։ 

Քննադատական դիսկուրս-վերլուծության եռաչափ մոդելի շրջանակներում 
վերհանվում են տեքստային մակարդակների նկարագիրը, քննախոսական 
պրակտիկայի և տեքստի ընդհանրացման մեկնաբանումը և սոցիալական ու 
քննախոսական պրակտիկաների միավորման վերլուծությունը՝ ժանրի, 
միջդիսկուրսիվության և միջտեքստուալության կոնցեպտների օգնությամբ։ Սոցիալ-
պատմական դիսկուրս-վերլուծության եղանակը կապված է կոգնիտիվ մոտեցման 
հետ և անդրադառնում է «յուրային-օտար» դիխոտոմիային, խմբային սահմանների 
ստեղծման այն տրամաբանության վերհանմանը, որի միջոցով կառուցակցվում են 
խոսքային պրակտիկաները սոցիալական ինքնությանը վերաբերող 
պատկերացումների հիման վրա։ Այս դեպքում վերլուծական սխեման ներառում է 
տեքստի ստեղծման համատեքստը, փաստարկման ռազմավարությունները, 



լեզվաբանական ձևերի մոդելները։ Քննախոսության հետարդիական տեսության 
շրջանակներում մշակվել է մոտեցում, որի միջոցով հնարավոր է դառնում վերհանել 
նշանների համախմբությունը և նշանների միջև առկա կապերի ամբողջական 
համակարգը, մոդելավորել հասարակական բողոքի ակցիաների քաղաքական 
քննախոսության կառուցվածքը և վերհանել շարժումների շրջանակներում տարբեր 
խմբերի ինքնությունների համախմբման մեխանիզմները։ Ֆրեյմերի վերլուծության 
միջոցով հնարավոր է դառնում վերհանել քաղաքական ակտիվության սուբյեկտների 
հավաքական ինքնությունը ձևավորող ընդհանուր գաղափարների, 
խորհրդանիշների, իմաստների համակցությունը և կարծրատիպային սխեմաները, 
որոնք կոլեկտիվ գործողությունների և քաղաքական ակտիվության շարժառիթն են 
դառնում։ Իրականացվել է համեմատական դիսկուրս-վերլուծություն, որի 
արդյունքում վերհանվել են ձևավորված հիմնական իմաստների ցանցը, իմաստային 
միավորների միջև առկա իմաստային կապերը, վերհանվել են հասկացությունների 
իմաստային կշիռները համապատասխան սոցիալական համատեքստում, որոնք 
պայմանավորել են վերոնշյալ ակցիաների ընթացքը և արդյունքները։  

 
ՄԱՐԻԱ  ԶԱՍԼԱՎՍԿԱՅԱՆ  1995 թ. աշխատում է ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնում, 
այնուհետ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում։ 1986 թ. ավարտել Երևանի պետական 
համալսարանը՝ մասնագիտանալով ֆունկցիոնալ անալիզի բնագավառում է: Նույն 
բնագավառում 1996 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն: 1984 թ․ 
ավարտել է ԵՊՀ հասարակական գիտությունների ֆակուլտետը հոգեբանության 
մասնագիտությամբ։ 2011 թ․ պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն 
սոցիոլոգիա մասնագիտությամբ և ստացել է սոցիոլոգիայի գիտությունների 
դոկտորի գիտական աստիճան։ 2016 թ․ ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում։ 
Հեղինակ է և համահեղինակ է ավելի քան 70 գիտական աշխատանքների, այդ թվում 
7 մենագրությունների։ 
Էլ. հասցե` zaslavm1@gmail.com 
 
 
   
 

 

  



ԻՎԱՆ ՖՈՄԻՆ 
Տնտեսության բարձրագույն դպրոց ազգային գիտահետազոտական համալսարան, հետազոտող 
 
ՆԻԿՈԼԱՅ ՍԻԼԱԵՒ  
Մոսկվայի պետական միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, հետազոտող 
 
Հայկական  ազգայնականության  երկու  դեմքը .  տարաձայնությունները  և  
համաձայնությունները  Սասնա  ծռերի  մասին  խոսույթներում  

Զեկուցումը նվիրված է Սասնա ծռերի հարձակման արդյունքում առաջ եկած 
հայկական քաղաքական խոսույթների վերլուծությանը։ Վերլուծվել է 316 
լրատվական տեղեկություն, առանձնացվել է խոսողների երեք խումբ, որոնք 
օգտագործել են Սասնա ծռերի գործողության ներկայացման երեք հիմնական 
խոսութային ռազմավարություն՝ հավանություն, արդարացում, դատապարտում։ 
Հետազոտված խոսույթներում գերակշռողը Սասնա ծռերին հավանություն տվող 
«կոալիցիան» էր, որի մեջ մտնում էին մարդու իրավունքների ակտիվիստները և 
լիբերալ ընդդիմության առաջնորդները (ներառյալ Րաֆֆի Հովհանիսյանը), ազդեցիկ 
արվեստագետները և սփյուռքում հասարակական կարծիք ձևավորողները, 
Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից հրամանատարները (ինչպես 
Ռազմիկ Պետրոսյանը), նաև այլ մարտնչող ֆիդայի-ազգայնականները (ինչպես Ալեք 
Ենիգոմեշյանը)։ Հետաքրքիր է, որ Դաշնակցությունը ընտրել էր արդարացման 
միջանկայլ ռազմավարությունը և բացահայտ հավանության չարժանացրեց Սասնա 
Ծռերի գործողոթյունները։ Դա կարող է բացատրվել նրանով, որ կուսակցությունը 
իշխող կոալիցիայի մաս էր կազմում։ Սասնա Ծռերին դատապարտողների թվում 
էին Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր շրջանակը, նախկին նախագահ Տեր-
Պետրոսյանը, նախագահ Սարգսյանը և այլ պաշտոնական անձինք։ Կարելի է 
նկատել, որ Հայաստանում խորհրդանշական իշխանության կրողների 
մեծամասնությունը Սասնա Ծռերի պաշպանների թվին էին պատկանում, այնինչ 
դատապարտողների խումբը հիմնականում ընդգրկում էր քաղաքական և 
տնտեսական իշխանությունը տիրապետողներին։ Այս դիրքավորումը 
հատկանշական է, քանի որ ի ցույց է դնում ճեղքվածքը, որը խանգարում է 
Հայաստանին դառնալ կոնսոլիդացված ազգային պետություն։ Կա հայկական 
ազգայնականության համատեղ գոյություն ունեցող և որոշ դեպքերում 
հակամարտության մեջ մտնող երկու տեսակ՝ պետության դեմ ուղղված և պետական 
շրջանակի մեջ դրված ազգայնականություն։ Այս երկու շրջանակները ուղղակիորեն 
համապատասխանում են ազգայնական վարդապետությունների և շարժումների 
երկու` պետականամետ և հակապետական տիպերին, որոնց մասին խոսում է Ռ. 
Բրուբակերը: Պարադոքսն այն է, որ տվյալ դեպքում ազգայնականության երկու 
տիպերն էլ դիմում են միևնույն ազգին` հայերին: Թեև դեռևս Բ. Անդերսենն է 
ուշադրություն հրավիրել ազգայնականության երկիմաստ բնույթի վրա` որպես մի 
ուժի, որը կարող է նպաստել ինչպես հեղափոխական ընթացքներին, այնպես էլ 
ռեժիմի կայունացմանը, Հայաստանի դեպքում այս երկիմաստությունը ուղեկցվում է 



նաև կապիտալի տարբեր տիպերի (ըստ Բուրդյոյի) յուրահատուկ կոնստելացիայով։ 
Սասնա Ծռերին վերաբերող խոսույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
քաղաքական և տնտեսական կապիտալ ունեցողները ի վիճակի չեն այն վերածելու 
խորհրդանշական կապիտալի, քանի որ դրան խանգարում է պետականամետ 
շրջանակի թուլությունը։ Բայց խորհրդանշական կապիտալ ունեցողները, որոնք 
իրենց դիրքավորում են որպես հակապետականամետ շրջանակ, տարանջատված են 
քաղաքական և տնտեսական կապիտալից։  
 

ԻՎԱՆ  ՖՈՄԻՆԸ  հետազոտող է Մոսկվայից, քաղաքագիտական գիտությունների 
թեկնածու: Մասնագիտական զբաղվածություններով առնչվում է Իմանուել Կանտի 
անվան Բալթիական դաշնային համալսարանի, Տնտեսության բարձրագույն դպրոց 
ազգային գիտահետազոտական համալսարանի, ՌԳԱ Հասարակական 
գիտությունների գիտական տեղեկատվության ինստիտուտի հետ: Հիմնականում 
հետաքրքրված է խոսույթների վերլուծությամբ և քաղաքական և սոցիալական 
նշանաբանական հետազոտությունների այլ մեթոդներով։  
Էլ. հասցե` fomin.i@gmail.com 
 
ՆԻԿՈԼԱՅ  ՍԻԼԱԵՒԸ  հետազոտող է Մոսկվայից, պատմական գիությունների 
թեկնածու, հետաքրքրված է Կովկասի քաղաքական հետազոտություններով։ 
Մոսկվայի պետական միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի 
աշխատակից է:  
Էլ. հասցե` nikolai.silaev@gmail.com



ԱՂԱՍԻ ԹԱԴԵՒՈՍՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող 

Անհավասարության  դիսկուրսը  և  աղքատության  հաղթահարման  
հիմնախնդիրը  Հայաստանում   

Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում աղքատության գծից ներքև է ապրում 
յուրաքանչյուր երեք բնակչից մեկը: Ոչ պաշտոնական տվյալներով աղքատությունը 
ավելի մեծ թիվ է կազմում: Չնայած այն բանին, որ 2004 թվականից ի վեր 
Հայաստանում իրականացվել են աղքատության կրճատմանն ուղղված պետական 
տարբեր ծրագրեր, սակայն 2008 թ. համեմատ աղքատությունը ոչ միայն չի նվազել, 
այլ հակառակը` աճել է:  

Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԿ-ական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը ընդամենը 
մի քանի ամիս առաջ լրագրողների առջև մի սենսացիոն հայտարարություն արեց, 
ըստ որի աղքատության վիճակագրական պատկերը Հայաստանում իրականում 
ուռճացված է: Աղքատ համարվող բնակչության մի զգալի մասը իրականում ապրում 
է բարվոք: Իսկ սպառողական ապրանքների գների թանկացման հետ կապված նա 
նկատեց, որ թանկանում են որակյալ ու սննդարար սննդի տեսակներ, և դա չի կարող 
ազդել աղքատների իրավիճակի վրա, քանի որ միևնույն է նրանք որակյալ սննունդ 
չեն օգտագործում: Այս կարծիքը խիստ քննադատվեց և գնահատվեց որպես ցինիզմ: 
Իշխող ՀՀԿ կուսացությունը փոխանակ ակնհայտորեն գոյություն ունեցող և 
տարիներ շարունակ վերարտադրվող աղքատության հիմնախնդրի լուծմանն 
ուղղված քաղաքականություն իրականացնելուն, փորձում է իր ներկայացուցչի 
միջոցով «մեղմել» աղքատության պատկերը, մեղքը աղքատների վրա բարդելով:  

Անցած տարի իմ իրականացրած որակական հետազոտական տվյալները թույլ են 
տալիս ասել, որ Հայաստանում աղքատության ոլորտի քաղաքականության 
ձախողման հիմքում ընկած գլխավոր պատճառներից մեկը աղքատության ու 
անհավասարության իշխող դիսկուրսներն են: Դրանք «վերևներից» հաջողությամբ 
իջեցվում են «ներքևներ» և ձևավորում աղքատ խավերի միջավայրում բողոքի 
տրամադրությունները թուլացնող աղքատության «նորմալիզացման» դիսկուրսներ: 
Այդ դիսկուրսները կապված են երեք հիմնական թեմաների հետ՝ «աղքատությունը 
նորմալ համարելու», «աղքատներն իրենք են մեղավոր իրենց աղքատության 
համար», «աղքատ լինելն ամոթ է»:  

Ստացվում է այնպես, որ հասարակության մեջ բավական մեծ դեր են խաղում 
ինչպես աղքատության «նորմալացման», այնպես էլ հարուստ վերնախավերի կողմից 
աղքատություն ձևավորող պրակտիկաների «նորմալացման» դիսկուրսները, որոնք 
նպաստավոր դաշտ են ստեղծում կառավարության աղքատության ոլորտում 



վարվող պոպուլիստական քաղաքականությունը հանրայնորեն ընդունելի 
դարձնելուն: 

Ներկայացվող զեկույցում կքննարկվեն աղքատության վերարտադրությանը 
նպաստող դիսկուրսները, դրանց իշխանական ու դասակարգային բնույթը և 
բացասական ազդեցությունը աղքատության ոլորտում վարվող քաղաքականության 
վրա: 

  

ԱՂԱՍԻ  ԹԱԴԵՒՈՍՅԱՆԸ  ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է։ 1995 թ. ստացել է պատմական 
գիտությունների թեկնածուի կոչում ազգագրություն մասնագիտացմամբ։ Գիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակն է ուշխորհրդային և հետխորհրդային Հայաստանի 
անցումային գործընթացների հասարակական և մշակութային առումները։ 
Մասնավորապես, ուշխորհրդային առօրեականության մոդեռնիզացիան, 
հետխորհրդայինում խորհրդային ժառանգության խնդիրները, քաղաքացիական 
շարժումները, միգրացիան և առօրեականությունը, աղքատությունը և 
առօրեականությունը, քաղաքային առօրեականության հետխորհրդային 
փոխակերպումները, երիտասարդության հիմնախնդիրները: Դասավանդում է ԵՊՀ 
ազգագրության և մշակութաբանության մագիստրատուրաներում՝ Քաղաքի 
մարդաբանություն, Մշակութային մարդաբանություն և Մշակույթ և 
քաղաքականություն առարկաները։ 2012-2013 թթ. ուս. տարում որպես Ֆուլբրայթի 
հրավիրյալ հետազոտող աշխատել է նաև Կալիֆորնիայի Բերքլի համալսարանում։ 
Էլ. հասցե` a.z.tadevosyan@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


