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ԳՐԱՖԻ ՎՐԱ ՄԱՔՍԻՄԱԼ ՀՈՍՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԽՆԴՐԻ
ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
(ՖՈՐԴ-ՖԱԼԿԵՐՍՈՆԻ ՄՈԴԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ԱԼԳՈՐԻԹՄ)

Աղվանյան Վարդուհի
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Ինֆորմատիկա» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ ղեկավար՝ տ. գ. թ. Հ. Օհանյան

Սույն աշխատանքում, կիրառելով մաքսիմալ հոսքի որոնման
Ֆորդ-Ֆալկերսոնի հայտնի ալգորիթմը, լուծվել է հետևյալ խնդիրը:
N (3≤N≤200) խոհարարներից բաղկացած խումբը սպասարկում է
ինչ-որ երեկույթֈ Յուրաքանչյուր խոհարար կարող է պատրաստել
տարբեր տեսակի կերակուրներ՝ չափվող չափաբաժին (порция)
միավորներովֈ Ընդհանուր գոյություն ունեն D(5≤D≤100) տարբեր
տեսակի կերակուրներֈ Կառավարիչը ցանկանում է առավելագույնի հասցնել երեկույթին բերվող կերակուրների չափաբաժինների ընդհանուր քանակը, սակայն ունի սահմանված սահմանափակումներ` յուրաքանչյուր տիպի կերակրատեսակի քանակի
նկատմամբֈ Յուրաքանչյուր խոհարար կարող է բերել K(1≤K≤5) կերակրատեսակ, բայց դրանք պետք է տարբերվեն մեկը մյուսիցֈ
Օրինակ` մի խոհարար չի կարող բերել տավարի մսով 3 կարկանդակ, սակայն կարող է բերել կարկանդակ, պիցա և սնկով աղանդերֈ Ինչպիսի՞ն է չափաբաժինների մաքսիմալ քանակը, որոնք խոհարարները կարող են բերել երեկույթինֈ
Գաղտնիք չէ, որ տրանսպորտային, արդյունաբերական բնագավառներում մեծ հաջողությամբ կիրառվում են ցանցային մոդելները, ինչը հնարավորություն է տալիս այս բնագավառներում
առաջացող խնդիրների մի մասը բերել գրաֆի վրա մաքսիմալ հոսքի որոշման խնդրին և որոշակի սահմանափակումների դեպքում
ընտրել լուծման օպտիմալ եղանակը: Ավանդաբար ցանցերում
հոսքերի հետ կապված` դիտարկում են հետևյալ խնդիրները՝
ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանց
խողովակաշարերի ցանց
8

մեքենաների

համակարգ:
60 տարի առաջ նմանատիպ խնդիրներիը լուծվում էին գծային
ծրագրավորման simplex մեթոդով, որը շատ անարդյունավետ էր
այս դասի խնդիրների լուծման համարֈ Ֆորդը և Ֆալկերսոնը
առաջարկեցին մաքսիմալ հոսքի խնդրի լուծման համար դիտարկել օրիենտացված ցանցը և փնտրել լուծումներ իտերացիոն ալգորիթմի միջոցովֈ
Ուսումնասիրելով այլ բնագավառներ (մասնավորապես սննդի
պատրաստման ձեռնարկությունների աշխատանքի կառավարման
փորձը)` եզրահանգեցինք այն մտքին, որ ցանցային մոդելները ոչ
պակաս հաջողությամբ կարելի է կիրառել վերոհիշյալ բնագավառումֈ Անհրաժեշտ է նշել, որ խնդրի լուծման ժամանակ հիմնական
դժվարությունները կապված են խնդրի և ելակետային տվյալների
այնպիսի ֆորմալ ցանցային ներկայացման հետ, որը թույլ կտա կիրառել մաքսիմալ հոսքի որոնման ալգորիթմը:
Դիտարկենք հետևյալ մուտքի օրինակը.
Տվյալներ Բացատրություն
435
երեկույթը սպասարկում է 4 խոհարար, յուրաքանչյուրը կարող է բերել մինչև 3 չափաբաժին ընդհանուր 5 տարբեր
տեսակի կերակուրներից
2 2 2 2 3 թույլատրվում է պատրաստել առավելագույնը 2 չափաբաժին 1 ... 4-րդ կերակրատեսակներից և 3 չափաբաժին 5-րդ
կերակրատեսակից
4 1 2 3 4 առաջին խոհարարը կարող է պատրաստել 4
տարբեր կերակուրներ` 1, 2, 3, 4
4 2 3 4 5 երկրորդ խոհարարը կարող է պատրաստել 4
տարբեր կերակուրներ` 2, 3, 4, 5
3124
երրորդ խոհարարը կարող է պատրաստել 3
տարբեր կերակուրներ` 1, 2, 4
3123
չորրորդ խոհարարը կարող է պատրաստել 3
տարբեր կերակուրներ` 1, 2, 3
Արտաքսման տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ՝ երեկույթին բերված բոլոր կերակրատեսակների չափաբաժինների առավելագույն քանակը ֈ
9

Արտածման օրինակ [ֆայլ party.out]. 9
Բացատրություն.
Առաջին խոհարարը բերում է 3 և 4 կերակուրներից մեկական
չափաբաժին:
Երկրորդ խոհարարը բերում է 3, 4 և 5 կերակուրներից մեկական չափաբաժին:
Երրորդ խոհարարը բերում է 1 և 2 կերակուրներից մեկական
չափաբաժին:
Չորրորդ խոհարարը բերում է 1 և 2 կերակուրներից մեկական
չափաբաժինֈ
Ինչպես նշվեց, խնդրի լուծումը բերվում է գրաֆի վրա մաքսիմալ հոսքի որոշման խնդրին: Խնդրի համար կառուցվեց հետևյալ
գրաֆային մոդելը` գրաֆ՝ բաղկացած N+D գագաթիցֈ Գագաթները
1-ից N համարներով համապատասխանում են խոհարարներին,
գագաթները N+1-ից մինչև N+D համարները համապատասխանում
են կերակուրների տարբեր տեսակներինֈ Գրաֆում մենք ավելացնում ենք սկզբնակետի գագաթը (գագաթ 0 համարով) և վերջնակետի գագաթ (գագաթ Finish=N+D+1 համարով)ֈ Գոյություն ունեն
սկզբնակետից աղեղներ դեպի բոլոր 1 ... N գագաթները (խոհարարներին), իսկ N+1...N+D (կերակուրներ) գագաթներից աղեղներ
դեպի վերջնակետերը:
Խ1

Խ3

Խ2

Խ4

Վ

Ս

Կ1

Կ2

Կ3
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Կ4

Կ5

Կառուցված մոդելի համար կազմվեցին Ֆորդ-Ֆալկերսոնի ալգորիթմը իրականացնող C++ և Pascal ծրագրեր: C++ ծրագրով
տվյալների ներմուծումն իրականցավում է input.txt ֆայլից, իսկ
Pascal ծրագրով` ստեղնաշարից: Ծրագիրը գործարկելուց հետո էկրանին կարտապատկերվեն հետևյալ արդյունքները.

Այսպես, ուսումնասիրելով ռեստորանային համալիրների,
արագ սննդի պատրաստման բնագավառում գործող կազմակերպությունների աշխատանքի կառավարման ընթացքում ծագող
խնդիրները` հանգեցինք այն եզրակացության, որ կարելի է ուսումնասիրել ալգորիթմներ (այդ նպատակով կազմվել է Pascal ծրագիրը), որը թույլ կտա ձեռնարկության մենեջերին հետևել աշխատանքին ինտերակտիվ ռեժիմում, նաև փորձել օպտիմիզացնել յուրաքանչյուր խոհարարի աշխատանքը` միավորելով նույն կերակրի մի քանի չափաբաժինների պատրաստումը մեկ խոհարարի
մոտ, ինչը կհանգեցնի ժամանակի և ռեսուրսների խնայողությանըֈ
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКА НА ГРАФЕ
(МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ФОРДА-ФАЛКЕРСОНА)

Агванян Вардуи
Ванадзорский государственный педогогический институт,
специальность «Информатика», 4-ый курс
Резюме

Обычно на графе нахождение потока в сетях рассматривают задачи из
следующих отраслей: сеть автомобильных дорог, сеть нефтепроводов,
водопроводная сеть, машинные системы.Изучая другие области,в
частности опыт управления объектов общественного питания, пришли к
выводу,что сетевые модели с успехом могут применяться и в этих отраслях
.В работе рассматривается частная задача,возникающая при управлении
ресторанных комплексов, объектов общественного питания быстрого
обслуживания. Основные трудности свяазаны с представлением задачи и
начальных данных в виде такой формальной сетевой модели,которая
позволит использовать алгоритм определения максимального потока в
сетях.Для изучаемой задачи создана соответствующая модель,что
позволило использовать алгоротм Форда-Фалкерсона.
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE PROBLEM OF FINDING
THE MAXIMUM FLOW IN A GRAPH
(MODIFIED FORD-FULKERSON’S ALGORITHM)

Aghvanyan Varduhi
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Informatics" 4th year
Summery

Traditionally problems that are related to such spheres as traffic networks,
oil or tube networks, and automobile systems are being observed while
referring to network flows. Examining other spheres, namely the practice in the
management of food preparation businesses, we came to a conclusion that
network models can be used in this type of spheres as well. A particular
problem is being observed that frequently rises in the management of
restaurants and fast food companies. The main issues are connected with
presenting such a formal network of the problem and the basic data that will
allow us to use the algorithm of maximum flow. A corresponding model of the
observed problem was created which allowed using Ford-Fulkerson's algorithm;
also Pascal and C++ programs were created for the solution of the problem.
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ՀԵՂՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾ
ՆՐԱՆՈՒՄ ԼՈՂԱՑՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՔԻՑ
Դեմիրճյան Հովհաննես
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Ֆիզիկա» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ֆ․մ․գ․թ․, դոցենտ Ե. Սերոբյան

Հեղուկների և գազերի մեխանիկային վերաբերող խնդիրներում կան որոշ խնդիրներ, որոնց լուծումները կարելի է հանգեցնել
մի ընդհանուր խնդրի լուծման: Պարզվում է, որ կարելի է ստանալ
մի ընդհանուր հավասարում, որը կբացատրի խնդիրների այդ դասի լուծումները: Սկզբում լուծենք լողացող սառույցի խնդիրը և
փորձենք բացատրել արդյունքները:
Ենթադրենք՝ ունենք սառույցի կտոր, որը լողում է ինչ-որ
խտությամբ հեղուկի մեջ:
Ի՞նչպես կփոխվի հեղուկի մակարդակը, եթե սառույցը հալվի:
Ենթադրենք m զանգվածով սառույցը
ծավալով ընկղմված է
խտությամբ հեղուկի մեջ: Համաձայն սառույցի լողալու պայմանի՝
,
որտեղից՝

Հաշվի առնելով, որ

-ի համար կստանանք․

Սառույցը դուրս հանելուց հետո հեղուկի մակարդակը կիջնի
չափով, ապա հալեցնելուց ու հետ լցնելուց հետո կբարձրանա
սառույցի զանգվածով ջրի ծավալի չափով ( ):

Ի վերջո հեղուկի մակարդակը կփոխվի
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չափով.

Ստացված հավասարումից անենք մի քանի հետևություն: Եթե
ընդունենք, որ
, այսինքն սառույցը լողում էր ջրի մեջ, ապա
վերևի հավասարումից կհետեևի,
որ
՝ ջրի մակարդակը չի
բարձրանա: Եթե
հեղուկը,
որի մեջ լողում է սառույցը ջրից

H

O

H

խիտ է, ապա
՝ հեղուկի
մակարդակը կբարձրանա: Եթե
, ապա ինչպես հետևում է
, հեղուկի

(Կգ/)

հավասարումից
համարդակը, սառույցի հալվելուց հետո կիջնի:

T(

)

Փորձենք ավելի խորությամբ հասկանալ առաջին դեպքը՝ ընդունելով, որ հեղուկը, որի մեջ լողում է սառույցը, ջուր է: Ջուրը՝
որպես քիմիական նյութ, իր կառուցվածքի ու հատկությունների
շնորհիվ յուրահատուկ տեղ է զբաղվեցնում քիմիայի բնագավառում: Այդ հատկությունները շատ դեպքերում կրում են պարադոքսալ բնույթ, որոնց հետազոտությունը սկսվել է դեռ 1783 թվականից, երբ Հենրի Կավենդիշը փորձեր էր անցկացնում այն ժամանակ
նոր հայտնաբերված «կյանքի օդի» և «վառվող օդի» հետ (այդպես
էին կոչում թթվածինը և ջրածինը): Այդ գազերը 1:2 հարաբերակ15

ցությամբ խառնելուց ու խառնուրդի միջով էլեկտրական հոսանք
անցկացնելուց հետո խառնուրդը բռնկվում էր, ու անոթի պատերին առաջանում էին հեղուկի կաթիլներ: Որոշ հետազոտություններից հետո պարզվեց, որ այդ հեղուկը մաքուր ջուր է: Այդպիսի
երևույթ էր դիտարկել նաև Պիեր Մակերը, որը «վառվող օդի» կրակի մեջ մտցրեց Ճենապակյա սպասք, որի վրա առաջացան ջրի կաթիլներ: Սա ինքնին պարադոքսալ երևույթ էր․ այն հեղուկը, որը
հեշտությամբ մարում էր կրակը, առաջանում էր կրակից:
Բայց ջրի ամենայուրահատուկ հատկություններից մեկը`
սառչելիս ջրի խտության փոքրացման հատկությունն է: Դա բացատրվում է բյուրեղական ցանցի ձևավորման ընթացքում ջրի մոլեկուլի չափերի փոփոխությամբ: Ջրի մոլեկուլի ջրածնի երկու
ատոմների միջև անկյունը կազմում է 104° 40', O-H կապի երկարությունը՝ 0,096 նմ, իսկ սառույցի դեպքում, համապատասխանաբար, 109° 30' և 0,099 նմ: Ինչպես երևում է գրաֆիկից, ջրի խտությունը հասնում է իր մաքսիմումին՝ մոտավորապես 4
- ում:

Քննարկենք վերը նշված խնդիրը ջերմաստիճանի այն
տիրույթների համար, որտեղ ջրի խտությունը ավելի մեծ է քան
0
-ում: Սառույցը կլողա ջրի մակերևույթին: Սառույցի հալվելու
պրոոցեսը ավելի լավ պատկերցնելու համար, այն կարելի է
պայմանականորեն բաժանել փուլերի: Սկզբում ենթադրենք, որ
հալվում է սառույցի այն հատվածը, որը գտնվում է ջրի մեջ: Ենթադրենք, որ ջուրը, որի մեջ լողում էր սառուցը, չի փոխում իր ձևը:
Այս դեպքում սառույցի ընկղմված հատվածի ծավալի մի մասը
16

կմնա դատարկ: Այդ հատվածը ամբողջովին կլցվի սառույցի ջրից
դուրս գտնվող մասի հալչելուց հետո:
Այսինքն սառույցի հալվելու արդյունքում առաջացած ջրի
ծավալը հավասար է սառույցի ընկղմված մասի ծավալին, որի
հետևանքով հեղուկի մակարդակը անոթում սառույցի հալվելուց
հետո մնում է անփոփոխ:
Հիմա քննարկենք մի ավելի ընդհանուր խնդիր:
Ենթադրենք
խտությամբ հեղուկի
մեջ ընկղմված
խտությամբ մարմնում
պարունակվում է
խտությամբ նյութով
լցված խոռոչ: Ի՞նչպես կփոխվի հեղուկի
մակարդակը, եթե հալվի
խտությամբ
մարմինը:
Քննարկենք երկու դեպք:
1. Խոռոչի նյութը գտնվում է գազային
վիճակում:
խտությամբ հատվածի հալվելուց հետո
խտությամբ
գազը կհեռանա: Ենթադրենք մարմնի հալվելուց հետո ջրի
մակարդակը կփոփոխվի

չափով:

Գրենք Նյուտոնի երկրորդ օրենքը․
,
որտեղ
- ը մարմնի ընկղմված հատվածի ծավալն է,
-ը
հեղուկի խտությունը,
–ը
խտությամբ մարմնի զանգվածն է,
իսկ
– ը՝ : Քանի որ

,
ապա

Գտնենք

- ը:
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- ը հալված հեղուկի ծավալն է,
խտությունը:

- ը հալված հեղուկի

- ի համար կստանանք․

2. Խոռոչը լցված է հեղուկով կամ պինդ վիճակում գտնվող
նյութով:
Այս դեպքում
- ը պետք է որոշվի է նույն հավասարումով,
ինչ քննարկված է նախորդ դեպքում: Բայց քանի որ
խտությամբ
հատվածը գտնվում է պինդ կամ հեղուկ վիճակում, ապա այն կմնա
անոթում, և նրա ծավալը կգումարվի անոթում եղած հեղուկի
գումարային ծավալին: Այսինքն ՝

Այսպիսով

- ի համար կստանանք․

Հաշվի առնելով ստացված հավասարումը՝ քննարկենք այն
դեպքը, երբ
: Եթե միաժամանակ.
ա)
, այսինքն խոռոչը լցված է նույն հեղուկով որում
լողում է
խտությամբ մարմինը, ապա
հավասարումից
հետևում է, որ

:

բ)
, ապա
,
գ)
, այսինքն խոռոչը լցված է նյութով, որն իջնում է
անոթի հատակը, երբ
խտությամբ մարմինը հալվում է, ապա
:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. http://all-about-water.ru/ (հասանելի է 2013 թ․ Հուլիս)
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОВЕДЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕГО В НЕМ ОБЪЕКТА
Демирчян Оганнес
Гюмрийский государственный педагогический университет,
специальность «Физика », 3-ий курс
Резюме

Обобщенные решения физических проблем имеют большое методологическое значение. После ознакомления с этими решениями студенту
будет легче решать аналогичные, более простые частные задачи. С
помощью этих решений задачи можно рассматривать в различных аспектах, принимая во внимание различные ситуации и обстоятельства. В этой
работе рассматриваются некоторые классы задач, связанные с механикой
жидкостей и газов, для решения которых был использован общий подход.
Получено общее уравнение для этих задач, которое рассмотрено в различных конкретных случаях. Полученные результаты позволяют решать
целый класс задач и глубже понять физический смысл решений.

THE CHANGE OF LIQUID LEVEL DEPENDING
ON THE ACTION OF ITS FLOATING BODY

Demirchyan Hovhannes
Gyumri State Pedagogical Institute,
"Physics" 3rd year
Summery

Generalized solutions of physical problems have great methodological
value. After getting familiar with these solutions students will easier handle
similar and simpler specific problems. With these solutions, the problem can be
seen in various aspects, taking into account different situations and
circumstances. This paper discusses some sort of problems related to the
mechanics of liquids and gases, for which the general approach has been used to
solve. A general equation for these problems has been derived, which was
discussed in various specific cases. The results obtained allow to solve a whole
class of problems and to better understand the physical meanings of the
solutions.
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ԱՆԻՍԿԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
MATHEMATICA ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
Մանուկյան Սուսաննա
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Մաթեմատիկա» մասնագիտություն, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Ղեկավար` ֆ. գ. թ. Ա. Սարգսյան

Ներածություն: Ներկայումս լայն տարածում ունեն համակարգչային մաթեմատիկայի հետևյալ համակարգերը` Maple,
Matlab, Mathcad և Mathematica, որոնք հնարավորություն են տալիս լուծել բարդ գիտատեխնիկական խնդիրներ` չխորանալով
ծրագրավորման նորությունների մեջ: Ընդ որում Mathematica համակարգը միշտ դիտվել է որպես համաշխարհային առաջատար
համակարգչային մաթեմատիկայի համակարգ [1-3]: Mathematica
համակարգում խնդիրների մեծ մասի լուծումն իրականացվում է
երկխոսական ռեժիմում, առանց ավանդական ծրագրավորման`
ստանդարտ օպերատորների կիրառմամբ: Դրա հետ մեկտեղ
նրանում առկա է ժամանակակից բարձր մակարդակի ծրագրավորման լեզու:
Նշենք, որ որոշյալ և անիսկական ինտեգրալների հաշվումը
Mathematica միջավայրում կարելի է իրականացնել նրանում առկա ստանդարտ օպերատորների միջոցով: Աշխատանքում հաշվարկային ծրագրեր են կազմված Mathematica միջավայրում
անիսկական ինտեգրալների համար:
1) Վերջավոր եզրերով անիսկական ինտեգրալներ: Որոշ
դեպքերում վերջավոր եզրերով անսահմանափակ ֆունկցիայից
անիսկական ինտեգրալի հաշվումը կարելի է հանգեցնել որոշյալ
ինտեգրալի` օգտվելով փոփոխականի փոխարինման կամ մասերով ինտեգրման մեթոդներից: Մենք կդիտարկենք վերջավոր եզրով անսահմանափակ ֆունկցիայից անիսկական ինտեգրալների
մոտավոր հաշվման երկու մոտեցումներ:
b

ա) Այս մոտեցման էությունն այն է [4], որ  f ( x)dx վերջավոր
a

եզրերով f(x) անսահմանափակ ֆունկցիայից անիսկական ին20

տեգրալի հաշվման համար օգտվում ենք f(x) ֆունկցիայի առանձնահատկությունների առանձնացումից: Այդ նպատակի համար
գտնում ենք g(x) ֆունկցիա, որն իր մեջ ներառում է f(x) ֆունկցիայի բոլոր հատկությունները, իսկ (x)=f(x)-g(x) տարբերությունը
այլևս իր մեջ չի կրում f(x) ֆունկցիայի հատկությունները: g(x)
ֆունկցիան ընտրվում է այնպես, որ g(x) ֆունկցիայից ինտեգրալը
գրվի վերջավոր տեսքով, իսկ (x) ֆունկցիան ունենա այնպիսի
ներկայացում, որ (x) ֆունկցիայից ինտեգրալը հնարավոր լինի
հաշվել մոտավոր հաշվման մեթոդների օգնությամբ: g(x) ֆունկցիայի ընտրությունը յուրաքանչյուր դեպքում կատարվում է
տարբեր կերպ:
Ենթադրենք ընդինտեգրալային ֆունկցիան
f ( x)  ( x  x0 )  p h( x) ( a  x0  b , 0  p  1 )
տեսքի է, որտեղ h(x) ( a  x  b ) ֆունկցիան ներկայացվում է
աստիճանային շարքով`
hx   c0  c1 x  x0   c2 x  x0 2    cn x  x0 n  

Այս դեպքում`
g x   x  x 0 

p

 x   x  x0  p


 c



 c0  c1 x  x0   c 2 x  x0     c n x  x0  ,
2

n1

n

x  x0 n1    x  x0 n1   cn1  :

g(x) ֆունկցիայից ինտեգրալը հեշտությամբ հաշվվում է, իսկ
(x)ֆունկցիան ունի մինչև n-րդ կարգի անընդհատ ածանցյալներ` ներառյալ x0 կետը:
Mathematica միջավայրում կազմենք վերջավոր եզրով f(x) անսահմանափակ ֆունկցիայից անիսկական ինտեգրալի հաշվման
ծրագիրը, երբ ինտեգրալն ունի հետևյալ տեսքը.
b

 ( x  a)

p

 h( x)dx (1) Դիտարկվող դեպքում x0  a : Դիցուք,

a

1 / 2
ունենք  x 1 / 2  1  x  dx ինտեգրալը, որում հատուկ կետ է հան1/ 2
0

դիսանում 0 կետը: 1  x 
ֆունկցիան վերլուծենք ըստ x-ի աստիճանների և նշանակենք
1 / 2

3
5
35 4 
 1
g x   x 1 / 2 1  x  x 2  x 3 
x 
2
8
16
128
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 x   x 1 / 2 1  x 

1 / 2



35 4  63 9 / 2

 1   
x  
x 
128  256


Այս դեպքում՝
1 / 2
 x  1  x 

1/ 2

1 / 2

dx   g x dx    x dx  I 1  I 2 :

0

1/ 2

1/ 2

0

0

I 1 -ի արժեքը հեշտությամբ հաշվվում է, իսկ I 2 ինտեգրալը
կարելի է հաշվել ըստ որոշյալ ինտեգրալների հաշվման մոտավոր մեթոդների [4,5] (մենք կդիմենք սեղանների բանաձևին):
1/ 2

x

 1  x 

1 / 2

1 / 2

dx ինտեգրալի հաշվարկային ծրագիրն է`

0

a=0;b=1/2;n=5;m=5;p=1/2;S1=0;S2=1/(1p)*h[a]*(b-a)1-p;
h=(b-a)/n;
h[x_]:= 1  x 

1 / 2

Derivative k hax  a 
k!
k m


;[x_]:= 

kp

;

Do[S2=S2+(Derivative[j][h][a](b-a)j+1-p)/((j)!(j+1p)), {j,1,n}];Do[xi=i*h;S1=S1+[xi],{i,0,n}];
S3=N[(S1-( [a]+ [b])/2)*h];N[S2+S3]
Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստանում ենք`

1.57196:
Նշենք, որ ծրագիրն ընդհանուր բնույթ ունի և կարող է
կիրառվել ցանկացած (1) տեսքի ինտեգրալի հաշվման համար:
Ծրագրի առաջին 2 տողերը մուտքային տվյալներ են: Հետևաբար,
նրանցում
տվյալները
փոխելով
տրված
ինտեգրալին
համապատասխան՝ կարելի է հաշվել այդ տեսքի ինտեգրալի
արժեքը:
Mathematica միջավայրի ստանդարտ միջոցների կիրառմամբ
1/ 2

հաշվելով

x

1 / 2

 1  x 

1 / 2

dx

ինտեգրալը՝ ստանում ենք 1.570796:

0

Քանի որ ծրագրում որպես ենթածրագիր ներառվում է որոշյալ ինտեգրալի հաշվման սեղանների մեթոդը, ապա հաշվման
արդյունքն առավել ճշգրիտ արժեք կստանա, երբ մեծացնենք [0;
1/2] հատվածի բաժանումների թիվը, այսինքն` մեծացնենք n-ը:
Նշենք, որ սեղանների մեթոդի փոխարեն կարող ենք կիրառել
նաև ուղղանկյունների կամ պարաբոլների մեթոդները:
22

Մենք դիտարկեցինք (1) տեսքի ինտեգրալը, որի դեպքում
ինտեգրալի ստորին սահմանը համընկնում է ընդինտեգրալ
ֆունկցիայի հատուկ կետի հետ: Սակայն ցանկացած
b

p
 ( x  c)  h( x)dx տեսքի ինտեգրալի (որտեղ 0<p<1, a<c<b և h(x)-ը
a

a≤x≤b միջակայքում վերածվում է աստիճանային շարքի) հաշվումը կարելի է հանգեցնել վերը դիտարկված դեպքին: Դրա համար
հարկավոր է ի նկատի ունենալ հետևյալ ներկայացումը
b

 ( x  c)

p

a

b

c

c

 h( x)dx   ( x  c) p h( x)dx   ( x  c) p h( x)dx

a

Իսկ այն դեպքում, երբ c=b, ապա
c

a

a

c

p
p
 ( x  c) h( x)dx    ( x  c) h( x)dx :

Այնպես, որ վերը դիտարկված դեպքն ընդհանրացվող է:
b

բ) Այժմ դիցուք ունենք  f ( x)dx վերջավոր եզրերով f(x)
a

անսահմանափակ ֆունկցիայից անիսկական ինտեգրալը:
Այնուհետև կրկին ենթադրենք, որ f(x) ֆունկցիայի հատուկ կետը
համընկնում է ինտեգրալի ստորին սահմանի` a-ի հետ:
Ենթադրենք նաև, որ f(x) ֆունկցիան a  x  b կետի շրջակայքում
վերլուծվում է աստիճանային շարքի`
f ( x)  f ( x 0 ) 

f ' ( x0 )
f " ( x0 )
f ( n) ( x0 )
( x  x0 ) 
( x  x0 ) 2   
( x  x0 ) n  
1!
2!
n!

(2)

Կարելի է ցույց տալ, որ (2) աստիճանային շարքը [a; b] -ում
f(x) ֆունկցիայի ընդհանրացված նախնականն է, ուստի և տեղի
b

ունի`  f ( x)dx  F (b)  F (a) : Նկարագրված մեթոդին համապաa
1 / 2
տասխան՝ հաշվարկային ծրագիրը  x 1 / 2  1  x  dx ինտեգրալի
1/ 2
0

համար հետևյալն է`
a=0; b=1/2; c=1/3; n=50; S1=f[c]*(b-a); f[x_]:=x-1/2 *(1-x)-1/2;
Derivative [k ][ f ][ c](( b  c) k 1  (a  c) k 1 )
]
k 1
(k  1)!
n

N[S1=S1+ 
Ծրագրի
1.47985:

իրականացման
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արդյունքում

ստանում

ենք`

Կառուցենք գրաֆիկ, որտեղ կերևան n-ի տարբեր արժեքնե1 / 2
րին համապատասխան  x 1/ 2  1  x  dx ինտեգրալի արժեքները:
1/ 2
0

Do[a=0; b=1/2; c=1/3; S1=f[c]*(b-a); f[x_]:=x-1/2 *(1-x)-1/2; h=(b-a)/n;
Print["S[",n,"]=",N[S1=S1+
Derivative [k ][ f ][c](( b  c) k 1  (a  c) k 1 )
]], {n,600,850,50}]
k 1
(k  1)!
n



S[600]=1.54423 S[650]=1.54527 S[700]=1.5462 S[750]=1.54703
S[800]=1.54778 S[850]=1.54847:
ListPlot[{{{7, 1.54423}}, {{7, 1.5462}}, {{7, 1.54847}}, {{7, 1.5708}}},
PlotRange→{{5.5, 10.5}, {1.54, 1.572}}, PlotStyle→{{PointSize[0.02],
Black},
{PointSize[0.02],
Black},
{PointSize[0.02],
Black},
{PointSize[0.02], Blue}}, Epilog→{Text["S(600)", {7.3, 1.54423}],
Text["S(700)",
{7.3,1.5462}],
Text["S(850)",
{7.3,1.54847}],
Text["ճշգրիտ արժեք ", {7.6, 1.5708},AxesLabel→{"","S(n)"},
Ticks→{None,Automatic}]
Sn
Նախօրոք տրված որևէ 
ճշգրիտ արժեք
1.570
ճշտություն ապահովելու համար,



b

1.565

 

1.560
1.555
1.550

S 850
S 700
S 600

1.545
1.540

Նկար 1

 f ( x)dx վերջավոր եզրով f(x) անa

սահմանափակ ֆունկցիայից անիսկական ինտեգրալի հաշվման
ծրագիրը կունենա հետևյալ տեսքը.
a=0;b=1/2;c=1/3;n=1;  =0.001;
-1/2
f[x_]:=x *(1-x)-1/2;
S1=f[c]*(b-a);
While[N[Abs[(Derivative[n][f][c]((b-

c)n+1-(a-c)n+1))/(n+1)!]]>  ,
Sn+1=Sn+(Derivative[n][f][c]((b-c)n+1-(a-c)n+1))/(n+1)!;
Print["S"n+1,"=",N[Sn+1]];n++]
S40=1.46818 S41=1.46943 S42=1.47064 S43=1.4718
S44=1.47292 S45=1.47401 S46=1.47506 S47=1.47608
Արդեն 47-րդ քայլում ապահովվում է  =0.001 կարգի
ճշտություն:
2)Անվերջ եզրով անիսկական ինտեգրալներ: Հայտնի է, որ


b

a

a

 f ( x)dx  lim
 f ( x)dx (3)
b 
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Այսինքն (3)-ի ձախ մասում գտնվող անվերջ եզրով
անիսկական ինտեգրալի գոյությունը կախված է աջ մասի
սահմանի գոյությունից: Իսկ եթե այդ սահմանը գոյոթյուն ունի,
ապա տեղի ունի (3) հավասարությունը: Մոտավոր հաշվման
դեպքում


 f ( x)dx անվերջ եզրերով անիսկական ինտեգրալի հաշվման
a
b

խնդիրն հանգեցվում է  f ( x)dx վերջավոր եզրերով անիսկական
a

ինտեգրալի հաշվման խնդրին, որի լուծման մեթոդն արդեն
հայտնի է:


e

Դիտարկենք

 x2

dx ինտեգրալը: Հաշվարկային ծրագիրն

a

է`
2


[x_]:= e  x ;a=0;b=5;n=(b-a)/h;h=1;
S1=0;
Do[xi=i*h;
S1=S1+[xi],{i,0,n}];S3=N[(S1([a]+
[b])/2)*h]; Print[N[S3,7]] 0.886319
Նշենք, որ հաշվման մեծ ճշտություն ապահովվում է ինչպես
b-ի մեծացմամբ, այնպես էլ h քայլի փոքրացմամբ:
Ստորև բերված են ինտեգրալի մոտավոր արժեքները b-ի
տարբեր արժեքներին համապատասխան, ֆիքսված h=0.5
արժեքի դեպքում:
2

Do[[x_]:= e  x ; a=0; n=(b-a)/h; h=0.5; S1=0; Do[xi=i*h; S1=S1+[xi],
{i, 0, n}];
S3=N[(S1-(
[a]+
[b])/2)*h];
Print["S[",b,"]=",N[S3,7]],{b,1.5,1.8,0.1}]
S[1.5]=0.84969, S[1.6]=0.856714, S[1.7]=0.862146, S[1.8]=0.866249:



Sn
0.89

b

ճշգրիտ արժեք

Որտեղ S b  ն   ( x)dx ինտեգրալի

S
S
S
S

արժեքն է: Ստացված արդյունքները ներկայացնենք գրաֆիկորեն
(նկ.2), որի իրականացման ծրագիրն ունի հետևյալ տեսքը.

0.88
0.87
0.86
0.85
0.84

 

1 .8
1 .7
1 .6
1 .5

a

0.83

Նկար 2
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ListPlot[{{{3,0.84969},{3,0.856714},{3,0.862146},{3,0.866249}},
{{3,0.886227}}},PlotRange{{2,6.5},{0.83,0.89}},PlotStyle{{PointSi
ze[0.02],Black},
{PointSize[0.02],Gray}},Epilog{Text["S(1.5)",{3.3,0.84969}],
Text["S(1.6)",{3.2,0.856714}],Text["S(1.7)",{3.2,0.862146}],
Text["S(1.8)",{3.2,0.866249}],Text["ճշգրիտ արժեք , 3.9,0.886227}],},
AxesLabel{"","S(n)"}, Ticks{None, Automatic}]
Նկ. 2-ում արդեն երևում են մեթոդի պրակտիկ
զուգամիտությունը և հաշվման մեծ ճշտությունը: Արդեն b  14 -ի
դեպքում սխալանքը շատ փոքր է`   0,001:
Եզրակացություն: Այսպիսով՝ նշված մոտավոր մեթոդները
բավական արդյունավետ են անիսկական ինտեգրալների
մոտավոր հաշվման համար: Ընդ որում Mathematica միջավայրի
ընձեռած լայն հնարավորությունների շնորհիվ այդ մեթոդների
հաշվարկային ծրագրերի իրականացումն առավել հեշտ է, իսկ
ստացված արդյունքներն էլ կարելի է վիզուալացնել գրաֆիկորեն
և հետագա ուսումնասիրություններ կատարել դիտողական ձևով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. www.Wolfram.com/mathematica
2. Аладьев В.З., Шишков М. Л. Введение в среду пакета Mathematica
2.2. / М. Информационно-издательский дом „ Филинъ”, 1997. 368с.
3. Половко А. М. Mathematica для студента II. / Санкт-Петербург.
БХВ-Петербург. 2007. 368 с.
4. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального
исчисления./ Том II. Издательство „Наука”. Главная редакция
физико-математической литературы. Москва 1970. 800 с.
5. Մանուկյան Ս. Ս., Որոշյալ ինտեգրալների հաշվարկային ծրագրերը Mathematica միջավայրում՝ ըստ ուղղանկյունների, սեղանների և պարաբոլների բանաձևերի: Ղեկավար` ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու Ա. Հ. Սարգսյան: Ուսանողական գիտական նստաշրջանի
նյութեր: Գյումրի, 2013թ., 10-15 էջեր:
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РАСЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ НЕСОБСТВЕННЫХ
ИНТЕГРАЛОВ В СРЕДЕ MATHEMATICA
Манукян Сусанна
Гюмрийский государственный педагогический институт,
специальность « Математика», магистратура 2-ой курс
Резюме

В данной работе представлены приблизительные методы вычисления
несобственных интегралов безграничных функций с конечными пределами и бесконечными пределами. Исходя из этих методов составлены
программы вычислений в области Mathematica. Потом, исследуя конкретныe примеры, изучены перечисленные методы со стороны прикладной
сходимости.

CALCULATION PROGRAMS OF NONEXACT INTEGRALS
IN THE FIELD OF MATHEMATICS
Manukyan Susanna
Gyumri State Pedagogical Institute,
"Mathematics" 2nd year (Master's Program)
Summery

In this paper there are presented approximate calculation programs
unlimited function from finite flange and infinite flange improper
integrals. According to these methods are constructed calculation
programs in the Mathematics area. Then, examining the specific
examples, these methods in the sense of the practical convergence are
studied.
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«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՈԹՈՂՆԵՐ» ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ
ԲԱԶԱՅԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ

Նասլյան Հասմիկ
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ տեխ. գ. թ. Ն. Խուբլարյան

Այսօր կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում գոյություն ունեն
տարբեր խնդիրներ, որոնք ենթադրում են տվյալների հենքերի
նախագծում և հետագա մշակում, այն է` այդ տվյալների հենքից
ընտրել և ստանալ ցանկալի ինֆորմացիա, կատարել վերլուծական
կարգի որոշակի գործողություններ: Այդ ամենը, որպես արդյունք,
հանգում է տվյալների հենքի ղեկավարման ավտոմատացված համակարգի կառուցման արդիականության խնդրին:
Նմանօրինակ խնդիրների շուրջ աշխատելիս առաջին և ամենակարևոր փուլերից է առարկայական ոլորտի ուսումնասիրությունը: Այնուհետև որոշակի գիտելիքների առկայության պարագայում դրան կհաջորդի տվյալների հենքի կոնցեպտուալ մոդելի
կառուցումը: Նյութի ուսումնասիրության համար վերցրել ենք
«Վանաձոր քաղաքի մշակութային կոթողներ» տվյալների հենքի
ստեղծման և ավտոմատ ղեկավարման համակարգի կառուցման
խնդիրը: Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այսօր
նմանօրինակ էլեկտրոնային համակարգ մարզում դեռևս կառուցված չէ, որն էլ առավել արժեքավոր է դարձնում աշխատանքը թե°
գիտական և թե° կիրառական առումներով:
Նման համակարգի ստեղծումը պահանջում էր լավ ուսումնասիրել առարկայական ոլորտն ու դրա առանձնահատկությունները:
Այդ պատճառով հանդիպել ենք քաղաքապետարանի մշակույթի
բաժնի աշխատակիցների հետ, այնուհետև փորձել հնարավորինս
ճիշտ ներկայացնել մեր քաղաքի մշակութային գործիչներին` ներառելով նրանց ստեղծած մնայուն արժեքները, ինչ տեսքով էլ
դրանք ստեղծված լինեն:
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Ստեղծված տվյալների բազայի կոնցեպտուալ մոդելը բաղկացած է վեց աղյուսակներից (դաշտերից)` «Արձաններ» (կոդ, անուն,
հեղինակ, նկար, նյութ, գտնվելու վայր, բյուջե, առիթ, տարեթիվ,
տեսակ, այցելությունների քանակ), «Հեղինակներ» (կոդ, անուն,
ազգանուն, հայրանուն, ծննդավայր, ծննդյան թիվ, մասնագիտություն, լուսանկար, հեռախոս, Email), «Նյութեր» (կոդ, նյութ), «Առիթներ» (կոդ, առիթ), «Տեսակներ» (կոդ, տեսակ), «Գտնվելու վայր»
(կոդ, փողոց/այգի)/Նկար 1/:

Նկար 1
Յուրաքանչյուր աղյուսակ ունի բանալիային դաշտ, որով
միարժեքորեն որոշվում է տվյալ աղյուսակի համապատասխան
գրառումը: Ստեղծված տվյալների բազան բավարարում է նորմավորված ձևի պահանջները, թույլ է տալիս պահպանել տվյալների
ամբողջականությունը, խուսափել սխալներից և ինֆորմացիայի
կորստից:
«Վանաձոր քաղաքի մշակութային կոթողներ» տվյալների ղեկավարման ավտոմատացված համակարգը օգտվողին հնարավորություն է տալիս ստանալու ամբողջական տեղեկություններ
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մշակութային կոթողի, դրա հեղինակի, տեսակի, նյութի, տեղադրման առիթի, գտնվելու վայրի մասին, ինչպես նաև տեսնել տարբեր դիտակետերից կատարված լուսանկարները:
Օգտագործողի աշխատանքը հնարավորինս հեշտացնելու համար ստեղծվել է կոճակային ընտրանի/Նկար 2/, որի բոլոր կոճակների անունները համապատասխանեցված է նրանց ֆունկցիոնալ
նշանակության հետ: Այն ունի հետևյալ ենթաընտրանիների համակարգը`







Ձևեր
Հարցումներ(արձաններ)
Հարցումներ(հեղինակներ)
Հաշվետվություններ
Ելք
Նկար 2

«Ձևեր» ենթաընտրանին հնարավորություն է տալիս ավելացնել նոր գրառումներ կամ խմբագրել հին գրառումները աղյուսակի
համապատասխան ձևերում /Նկար 3/:

Նկար 3
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«Հարցումներ (արձաններ)» և «Հարցումներ (հեղինակներ)»
ենթաընտրանիները տալիս են կոթողների և հեղինակների մասին
անհրաժեշտ համակողմանի տեղեկություններ/Նկար 4/:

Նկար 4
«Հաշվետվություններ» ենթաընտրանու օգնությամբ կարելի է դիտել հաշվետվություններ, որոնք թույլ են տալիս ցանկալի տեղեկությունը նախապես որոշված ֆորմատով տպել թղթի վրա /Նկար 5/:
Ստացված փաստաթուղթն ունի խմբագրման հնարավորություն:
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Նկար 5
Այս աշխատանքում նախատեսվում էր ներկայացնել Վանաձոր քաղաքի մշակութային ժառանգությունը տվյալների բազայի
ղեկավարման ավտոմատ համակարգով:
Ծրագիրն իրականացվել է «Տվյալների կառավարում և հենքեր» դասընթացի շրջանակներում:
Ծրագիրն իրականացրել է իր առջև դրված խնդիրները, միևնույն ժամանակ համակարգը բաց է լրացնելու համար:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հովսեփյան Վ., «MS Windows XP, Word, Excel, Access ծրագրային
համակարգերը (համառոտ նկարագրություն)», Երևան «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ»
հրատարակչություն, 2006թ.:
2. Фиайли К. «SQL Руководство по изучению языка», 2003г.
3. С.Каратыгин, «MS Access без проблем», Москва БИНОМ, 1997г.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ
«КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВАНАДЗОРА»

Наслян Асмик
Ванадзорский государственный педагогический институт
специальность «Прикладная математика и физика», 4-ый курс
Резюме

Информационные технологии сегодня имеют большую роль в туристической сфере, по этой причине создали систему автоматизированного
управления базой данных «Культурные памятники Ванадзора».
Целью программы является представить в электронном виде культурное наследие города Ванадзора, обеспечить быструю и интерактивную доступность этой информации и повысить интерес к ним.
Для наилучшего использования возможностей системы создан удобный интерфейс для пользователя.
Также подготовлен справочник для пользователя, который поможет
грамотно организовать процесс работы созданной системы автоматизированного управления базой данных.

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
DESIGN AND DEVELOPMENT
OF "VANADZOR CULTURAL MONUMENTS" DATABASE

Naslyan Hasmik
Vanadzor State Pedagogical Institiute,
"Applied mathematics and physics"4th year
Summery

Today the information technology has a great role in the tourism sector. A
database automated system, which is called “The Sighteseeings of Vanadzor”, is
created and it will restore the recreation and resort reputation of Vanadzor.
The aim of the program is to electronically submit the cultural heritage of
Vanadzor, to provide rapid and far-reaching access of that information and to
increase the interest in them.
The user friendly interface is created in order to use the possibilities of the
system in the best way.
The user's guide is also made, which will help to competently organize the
automated systems operational process of the database management.
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ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
БИОЛОГИЯ
BIOLOGY
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ՀՀ ԿԱՐՄԻՐ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ԵՎ
ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ ԾԱՌԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ «ԶԻԿԱՏԱՐ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐՈՒՄ
Ամիրզյան Մերի
Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ,
«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտություն,
3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` կ. գ. թ., դոցենտ Ա. Ալավերդյան

Ներածություն. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, երկրաբանական բարդ կառուցվածքը, բարձունքային գոտիականությունը, բուսակենդանական աշխարհների տարբեր նահանգների
սահմանագծում գտնվելը նպաստել են հարուստ կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի, էնդեմիզմի բարձր մակարդակի
ձևավորմանը: Չնայած իր փոքր տարածքին` Հայաստանում առկա
են յոթ լանդշաֆտային տիպեր՝ իրենց համակեցությունների, բուսական ու կենդանական տեսակների ողջ բազմազանությամբ: Հայաստանի տարածքի ընդամենը 1/10-ը զբաղեցնող անտառները
հարուստ են ծառերի ու թփերի արժեքավոր տեսակներով` 118
ցեղի և 54 ընտանիքի պատկանող 323 տեսակ /այդ թվում 9-ը
մերկասերմ, 314-ը` ծածկասերմ/ [1]: Հյուսիսային Հայաստանի
տարածքը` մասնավորապես Տավուշի մարզը, աչքի է ընկնում
եզակի էկոհամակարգերով, բնության երկրաբանական, լանդշաֆտային, կենսաբանական, գեոմորֆոլոգիական մեծ բազմազանությամբ և պատմամշակութային բազմաթիվ հուշարձաններով, ռեկրեացիոն ռեսուրսների առկայությամբ, ինչպես նաև տարածքի կայուն զարգացման պոտենցիալ մեծ ներուժով: Հյուսիսարևելյան
Հայաստանի դենդրոֆլորան, որի մեջ մտնում է Զիկատարի տարածքը, ներկայացված է 44 ընտանիքի և 87 ցեղի 173 տեսակներով:
Տեսակների այս թիվն արտացոլում է ուսումնասիրվող տարածաշրջանի դենդրոֆլորայի զգալի հարստությունը, քանի որ այստեղ
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հանդիպում են Հայաստանի ողջ դենդրոֆլորայի տեսակների 53%ը, ընտանիքների 81%-ը և ցեղերի 73%-ը [1]:
Պետք է նշել, որ Հյուսիսային Հայաստանի դենդրոբազմազանության առանձին տարրերը նկարագրված են բազմաթիվ գիտական աշխատություններում [2-6]: Միևնույն ժամանակ արժեքավոր
և անհետացող տեսակների արդի վիճակի ուսումնասիրությունները չափազանց կարևոր են նրանց հետագա պահպանության միջոցառումների պլանավորման և իրականացման համար:
Նյութեր և մեթոդներ. Զիկատար պետական արգելավայրում
ուսումնասիրությունները կատարվել են 2011-2013թթ.` համաձայն
դաշտային ուսումնասիրությունների կատարման հիմնական մեթոդների: Տարածքում կատարվել է փորձահրապարակների տեղադրում, որոնց վրա պարզվել են հանդիպող տեսակների տեսակային կազմը և քանակական ցուցանիշները: Բույսերի որոշումը
կատարվել է համաձայն Հայաստանի Ֆլորայի [7]:
Զիկատար արգելավայրի տարածքը ներառում է Հյուսիսարևելյան Հայաստանի բարձրլեռնային անտառային բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտները` դրանց բուսական և կենդանական եզակի համակեցություններով: Տարածքն աչքի է ընկնում
խիստ արտահայտված ուղղաձիգ գոտիականությամբ, ռելիեֆի
խայտաբղետությամբ և դրան համապատասխան` բուսական հարուստ կենսաբազմազանությամբ, որը հիմնականում պայմանավորված է աշխարհագրական դիրքով և ծովի մակերևույթից բարձրությամբ: Զիկատարը և նրա շրջակա տարածքները Հայաստանի
բուսական կենսաբազմազանության հարուստ օջախներից են, ընդ
որում՝ անտառային կենսաբազմազանության կազմում առաջատար դեր են կատարում ծառերն ու թփերը: Իջևանի ֆլորիստիկ
շրջանում հանդիպում են 45 ընտանիքի 160 տեսակներ, որոնցից
77-ը ծառեր են, 51-ը թփեր և 32-ը կիսաթփեր ու լիաներ, որոնց մոտ
80 %-ը հանդիպում են արգելավայրի և հարակից անտառներում [8]:
Արդյունքներ և քննարկում. Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ արգելավայրի միջոցով ապահովվում է Տա36

վուշի մարզի հյուսիսահայաց լանջերի անտառային բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության եզակի հուշարձանների, բնական պաշարների,
հազվագյուտ և անհետացող բուսատեսակների (աղյուսակ 1) բնականոն զարգացումը, պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերականգնումը, վերարտադրությունը, ինչպես նաև բնական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների կայուն օգտագործումը [9]:
Միաժամանակ պետք է նշել, որ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանում առկա են բնապահպանական լուրջ հիմնախնդիրներ, որոնց
հաղթահարման արդյունավետ ուղիներից է բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների համակարգի զարգացումն ու ընդլայնումը:
Նոյեմբերյանի անտառային համակեցությունների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ տարածքի մոտ 600 տեսակ բույսերի զգալի մասը վտանգված է [10]: Վերջին շրջանում հողահատկացման և բնական էկոհամակարգերի պատճառով կրճատվել են
բուսական ու կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների թվաքանակը և արեալները: Կատարված աշխատանքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տվյալ տարածքում տնտեսական գործունեության հետևանքով խախտվել է էկոլոգիական հավասարակշռությունը, և պահանջվում են էկոհամակարգերի վերականգնման
անհապաղ միջոցառումներ, ինչը հնարավոր կլինի արգելավայրի
պահպանության ռեժիմի կիրառման դեպքում: Միևնույն ժամանակ
անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև տարածաշրջանի սահմանամերձ
գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման թույլ մակարդակը,
որոնք արգելավայրի առկայության դեպքում լրացուցիչ եկամտի
աղբյուր կստեղծեն բնակչության համար:
Եվ այս ամենը հաշվի առնելով՝ անհրաժեշտ է առաջարկել
պահպանության այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն Զիկատարում արժեքավոր և անհետացող տեսակների պահպանությանը: Անհրաժեշտ է կատարել փորձագիտական գնահատում և
ապահովել վերարտադրության գիտաներդրական փորձարկում37

ների իրականացում, դադարեցնել այդ տեսակների անօրինական
հատումները և փչացումները, պահպանել դրանց ֆիտոցենոզների
ամբողջականությունը, արգելել անասունների մուտքը այդ տեսակներով զբաղեցրած տարածքներ` ընդհուպ մինչև վերջիններիս
ցանկապատում, ապահովել բնական վերաճը, իսկ դրա անբավարարության դեպքում` օժանդակել արհեստական տնկումների միջոցով:

Աղյուսակ 1.
Զիկատարի տարածքում գտնվող, ՀՀ
Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և
անհետացող բույսերի տեսակները
(Acer laetum)
(Acer trautvetteri)
(Anacamptis pyramidalis)
(Cephalanthera damasonium)
(Cephalanthera rubra)
(Clematis vitalba)
(Corydalis marschalliana)
(Crocus adamii)
(Crocus speciosus)
(Dactylorhiza romana)
(Diospyros lotus)
(Gladiolus italicus)
(Iris paradoxa)
(Iris reticulata)
(Juglans regia)
(Orchis mascula)
(Orchis simia)
(Papaver paucifoliatum)
(Platanthera chlorantha)
(Viola somchetica)

Թխկի դուրեկան
Թխկի բարձրլեռնյա-կովկասյան
Անակամպտիս բրգաձև
Եղբորոսին դամասոնյան
Եղբորոսին կարմիր
Մամրիչ խաղողատերև
Պոպուլիկ Մարշալի
Քրքում Ադամի
Քրքում հրաշալի
Դակտիլորիզ հռոմեական
Խուրմա կովկասյան
Թրաշուշան իտալական
Հիրիկ տարօրինակ
Հիրիկ ցանցավոր
Ընկուզենի սովորական
Խոլորձ արական
Խոլորձ կապիկի
Կակաչ սակավատերև
Թիթեռնկախոլորձ կանաչածաղիկ
Մանուշակ սոմխետական
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Եզրակացություն. «Զիկատար» արգելավայրում կատարված
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ կենսառեսուրսները տեղի բնակչության գոյության, տնտեսական և սոցիալական զարգացման համար անգնահատելի են: Բայց այսօր կենսառեսուրսների
արդյունավետ կառավարման հիմնական անհրաժեշտ տարրը՝
հաշվառումը, գույքագրումը և մոնիտորինգը, դեռևս բավարար ծավալով չեն իրականացվում: Կենսաբազմազանության վերաբերյալ
լիարժեք տեղեկատվական համակարգի բացակայությունն իր հերթին բացառում է Զիկատարում կենսաբազմազանության վրա մարդածին և բնական գործոնների ազդեցության իրական գնահատումը, պատճառած վնասի հուսալի հաշվառումը և ամենակարևորը՝
հստակ տեղեկատվության վրա հիմնված որոշումների կայացումը:
Վերոհիշյալը տնտեսության զարգացման այլ հիմնախնդիրների
հետ մեկտեղ, այդ թվում` հասարակական ինստիտուտների պատասխանատվության ցածր աստիճանը, միջգերատեսչական համագործակցության թույլ մակարդակը, ինստիտուցիոնալ համակարգի անարդյունավետ գործունեությունը, ֆինանսական ռեսուրսների սղությունը ընդհանուր առմամբ խոչընդոտում են կենսաբազմազանության պահպանութան և կենսառեսուրսների համապարփակ կառավարման արդյունավետ համակարգի ներդրմանը Զիկատար արգելավայրում: Տարածաշրջանի բարենպաստ կլիման, ռեկրեացիոն ռեսուրսների և ենթակառուցվածքների առկայությունը գրավիչ են այցելությունների համար, որոնք, սակայն,
չունեն համակարգված բնույթ: Պահպանության խնդիրների իրականացմանը ծառայող նյութատեխնիկական բազան թույլ է, մասամբ բացակայում են պահպանության և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները:
Ամփոփելով վերոգրյալը՝ կարելի է փաստել, որ անհրաժեշտ է
հզորացնել գիտափորձարարական և ուսումնական աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացնել արժեքավոր և անհետացող տեսակների համալիր ուսումնասիրություններ, որոնց հիման
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վրա պետք է մշակել առանձին տեսակների պահպանության ընդհանուր ռազմավարությունը և նախատեսվող հիմնական գործողությունները: Անհրաժեշտ է իրականացնել տեղեկատվության
մատչելիության և արգելավայրի համակարգի գործունեության թափանցիկության ապահովում: Դրանց մեջ կարելի է ներառել արգելավայրի բնական և մշակութային ժառանգության վերաբերյալ
հանրամատչելի հրապարակումների պատրաստման կազմակերպումը, արգելավայրում գիտաժողովների և սեմինարների կազմակերպումը, իրականացված գիտական ուսումնասիրությունների
հաշվետվությունների քննարկումը և եզրակացություն տալը, գիտական կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման համար համապատասխան միջոցների ձեռքառնումը:
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8.
9.
10.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЕСЁННЫХ
В КРАСНУЮ КНИГУ РА ЦЕННЫХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ
РАСТЕНИЙ, В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
«ЗИКАТАР» ТАВУШСКОГО РЕГИОНА

Амирзян Мери
Иджеванский филиал Ереванского государственного университета,
специальность «Экология и использование природных ресурсов»,
3-ий курс

Резюме
Данная работа посвящена обсуждениям вопросов сохранения изчезающих и ценных сортов в государственном заповеднике Зикатар в Тавушском районе. В данной работе обсуждаются способы защиты от опасностей,
которые грозят биоразнообразиям. Результаты показывают, что в Зикатаре
необходимо увеличить научные и учебные работы и реализовать изучение
ценных и изчезнувших сортов.

THE ISSUES OF THE PROTECTION OF VALUABLE
AND DISAPPEARING SPECIES REGISTERED IN THE RED BOOK
OF RA IN ''ZIKATAR'' STATE RESERVE, TAVUSH REGION

Amirzyan Mary
Ijevan Branch of Yerevan State University,
"Natural Resources and Conservation" 3rd year
Summery

The work concerns the problems of valuable and disappearing species in
the state reserve of ''Zikatar'', region Tavush. The ways to confront the dangers
threatening the biodiversity are discussed in the work. The results prove that it
is necessary to strengthen the organization of educational and scientific
experimental procedure in Zikatar and execute mixed researchs of valuable and
disappearing species.
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ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱԿՑԻ (IQ) ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ԵՎ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
Անդրեասյան Ալիկ
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ
«Կենսաբանություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ, ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Շ. Քառյան

Մտավոր ունակությունը՝ ինտելեկտը (intellectus, լատ. հասկացողություն, գիտելիք) իմացական հնարավորության, նոր պայմաններին հարմարվելու, գիտելիքների կիրառման և վերացական
մտածողության կարողությունն է [5]: Ինտելեկտուալության որոշման վերաբերյալ գոյություն ունեն 2 հիմնական կարծիքներ: Առաջինի համաձայն՝ ինտելեկտը զուտ ժառանգական փոխանցվող
հատկություն է, իսկ մյուսի համաձայն՝ ինտելեկտը ձևավորվում է
կապված արտաքին աշխարհի հետ ունեցած փոխազդեցություններով:
1912թ. գերմանացի հոգեբան Շտերնը առաջարկեց մաթեմատիկական հավասարում, որը հնարավորություն էր ստեղծում
կապ հաստատել մտավոր և խրոնոլոգիական (ժամանակագրական) տարիքի միջև: Այդ ցուցանիշը նա անվանեց ինտելեկտուալության գործակից՝ IQ [2]: Մտավոր (ինտելեկտի) գործակիցը (անգ.
IQ - intelligence quotient) մարդու ինտելեկտի քանակական մակարդակի գնահատականն է. ինտելեկտի մակարդակը հարաբերվում է միևնույն տարիքի միջին վիճակագրական մարդու ինտելեկտի մակարդակին: Ինտելեկտի գործակիցը փորձում է տալ ընդհանուր ինտելեկտի գործոնի գնահատականը [2]:
Դեռևս 1816թ. գերմանացի աստղագետ Բեսելը համոզված էր,
որ կարող է որոշել մարդկանց ինտելեկտուալության աստիճանը
լուսային ազդակին նրանց տրված պատասխան ռեակցիայի միջոցով: 1884թ.-ին անգլիացի գիտնական Գալտոնը կազմում և անցկացնում էր ինտելեկտուալությունը որոշող թեստեր: Գալտոնը
նշում էր, որ առանձին ընտանիքների անձիք ինտելեկտուալու42

թյամբ ավելի բարձր են ուրիշներից, ինչպես նաև նա նկատեց, որ
կանայք այս հարցում զիջում են տղամարդկանց [2]: Իր կատարած
թեստերի արդյունքներով նա եկավ այն եզրահանգման, որ գիտությամբ երկար ժամանակ զբաղվողները չեն տարբերվում սովորական «մահկանացուներից»:
20-րդ դարի սկզբին Սպիրմանը եկավ այն եզրահանգման, որ
գոյություն ունի «գերագույն», ունիվերսալ գործոն, որը նա անվանեց G գործոն [3]: Սակայն նա նկատեց, որ որոշ մարդիկ ավելի ընդունակ են մի տեսակի աշխատանքում, քան ուրիշները, սակայն
նրանց «գերագույն» գործոնները կարող են նույնը լինել: Այդ իսկ
պատճառով Սպիրմենը G գործոնի հետ մեկտեղ ավելացրեց նաև S
գործոնը, որը բնութագրում էր յուրօրինակ հատկությունները: Այսպիսով՝ Սպիրմանի կարծիքով յուրաքանչյուր անձ կարող է ներկայացվել ընդհանուր ինտելեկտի աստիճանով, որից կախված է,
թե ինչպես է մարդը ադապտացվում արտաքին միջավայրում: Բացի այդ, մարդիկ տարբերվում են իրենց յուրահատուկ հատկանիշներով և տարբեր խնդիրներ լուծելու առանձնահատկություններով:
Հոգեբան Ջեյմս Ֆլինը առաջինը աշխարհի տարբեր երկրներում երկար ժամանակ անցկացրեց IQ-ի դինամիկայի մեծածավալ
հետազոտություն և ցույց տվեց, որ 50 տարվա ընթացքում այս գործակիցն աճել է (Ֆլինի էֆեկտ ) [3]:
Ներկայումս գոյություն ունի ինտելեկտի երեք մոտեցում.
1. կենսաբանական մոտեցում – նոր իրադրությանը գիտակցորեն հարմարվելու ընդունակություն,
2. մանկավարժական մոտեցում – ուսուցման նկատմամբ ընդունակություն, ուսանելիություն,
3. կառուցվածքային մոտեցում ( ձևակերպել է Ա. Բինեն) – ինտելեկտը՝ որպես միջոցները նպատակին հարմարեցնելու ընդունակություն [2]:
Ըստ կառուցվածքային ուսուցման` ինտելեկտը այս կամ այն
ընդունակությունների ամբողջությունն է: «Ինտելեկտը խելացի
գործելու, ռացիոնալ մտածելու և կյանքի հանգամանքներից բարեհաջող դուրս գալու գլոբալ ընդունակություն է» (Վեկսլեր), այսինքն` ինտելեկտը դիտարկվում է շրջապատող միջավայրին
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մարդու հարմարման ընդունակությամբ: Գիտնականները դեռևս
շարունակում են վիճել այն հարցի շուրջ, թե ինչ աստիճանով են
ազդում արտաքին միջավայրը և ժառանգականությունը ինտելեկտուալության զարգացման վրա: Կիմլինգը և Ջարվիկը զույգերի
վրա կատարած բազմատեսակ հետազոտությունների արդյունքում
եկան հետևյալ եզրահանգման: Միաձվային երկվորյակների մոտ,
որոնք գտնվել են միևնույն արտաքին միջավայրում, IQ նմանությունը կազմում է 77%: Այսպիսի բարձր ցուցանիշը հիմնավորվում
է իդենտիկ ժառանգականությամբ և միջավայրի մեծ նմանությամբ:
Իդենտիկ երկվորյակների մոտ, որոնք մեծացել են այլ միջավայրում, IQ նմանությունը հավասար է 56%-ի [2]: Երկու արժեքների միջև տարբերությունը կազմում է 21% և ցույց է տալիս միջավայրի ազդեցությունը: Տեսանելի է, որ ժառանգականությունը
ունի ավելի բարձր ցուցանիշ, քան միջավայրը: Սակայն այս երկու
հաստատունների ազդեցությունները չեն կարող լինել բացարձակ
միմյանցից անկախ: Ինչ-որ չափով նրանք փոխվում են իրար հետ,
օրինակ, երբ իդենտիկ երկվորյակները հայտնվում են տարբեր արտաքին պայմաններում:
Վերնոնը եկավ այն եզրահանգման, որ պետք է IQ աստիճանի
որոշման հարցում 60% տալ ժառանգականությանը, 30%-ը արտաքին միջավայրին, իսկ 10%-ը նշված 2 գործոնների համակցմանը:
Սակայն այս ենթադրությունը ճիշտ է, եթե արհեստականորեն չի
փոխվում արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության աստիճանը: Ցանկացած տիպի գործոնների ազդեցությունը պետք է
ուսումնասիրել ավելի հանգամանալից: Գոյություն ունեն արտաքին միջավայրի բազմաթիվ գործոններ, որոնք խթանում կամ արգելակում են անհատի մտավոր զարգացմանը: Ուսումնասիրելով
արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությունը երեխաների ինտելեկտի վրա՝ պետք է հաշվի առնել նրանց ստացած կրթության
տեսակը և ծավալը: Վերնոնը ցույց տվեց, որ այն երեխաները,
որոնք չեն ստացել կրթություն, ուեն ցածր IQ աստիճան, սակայն
նրանց համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելուց հետո նկատվեց IQ աստիճանի բարձրացում: Ինչպես և սպասվում էր, ցածր
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կրթություն ունենալու դեպքում, ավելի նվազում են խոսքային թեստերի ցուցանիշները, քան՝ ոչ խոսքայինները:
Մի շարք այլ ուսումնասիրություններում ավելի կարևորվում
էր կրթության տեսակը և նրա ազդեցությունը թեստերի լուծման
գործում: Նմանատիպ ուսումնասիրություն են կատարել Բրոյլերը,
Տորնդայկը և Վուլյարդը: Փորձին մասնակցել են 13 000 աշակերտներ: Ամենից բարձր IQ ունեին այն աշակերտները, որոնք զբաղվում էին բնական գիտություններով, մաթեմատիկայով այնուհետև
լեզուներով, իսկ ավելի քիչ ունեին թատերական արվեստով և
տնային տնտեսությամբ զբաղվողները [3]:

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները
Աշխատանքի նպատակն է որոշել տարբեր մասնագիական
ուղղվածություն ունեցող ուսանողների մտավոր գործակցի (IQ)
տարբերությունները:
Աշխատանքի առջև դրված են հետևյալ խնդիրները.
1. Բացահայտել ուսուցման և մասնագիտական առումով
տարբեր ուսանողների ինտելեկտուալության գործակիցը:
2. Բացահայտել տարբեր սեռերի ինտելեկտուալության գործակցի տարբերությունները:
3. Համեմատել ստացված միջին արդյունքները այլ ուսումնասիրությունների արդյունքների հետ:

Աշխատանքի ընթացքը.
Մտավոր գործակիցը որոշելու համար կիրառվել են Այզենկի
IQ թեստերը: Ինչպես նշում է Այզենկը, իր կողմից կազմված թեստերը ստուգում են իմացական գործընթացների արագությունը:
Թեստերը կատարելու համար տրամադրվել է 30 ր: Նշված ժամանակի գրանցումը շատ կարևոր է, քանի որ երկար ժամանակ տալու դեպքում շատերը կարող են հավաքել բարձր միավորներ: Հետազոտությունը կատարվել է 19-22 տարեկան ուսանողների շրջանում:
Արդյունքները և դրանց քննարկումը
Կատարված ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացնենք աղյուսակների տեսքով ( աղ. 1, աղ.2):
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Ֆակուլտետ
Ֆիզմաթ
Կենսաբանաքիմիական
Պատմաշխարհագրական
Մանկավարժության և
հոգեբեբանություն
Բանասիրական
Ընդհանուր

Արական

Իգական

Միջին

132
130
109

131
112
124

131
121
116

124

113
110
118

113
110
120

աղ. 1 Մտավոր գործակցի միջին տվյալներ ( IQ միավորներով )
Ֆակուլտետ
Ֆիզմաթ
Կենսաբանաքիմիական
Մանկավարժության և
հոգեբանություն
Պատմաշխարհագրական
Բանասիրական
Ընդհանուր

Ցածր %

Միջին%

Բարձր%

7
8

24
57

69
35

8
11
30
13

59
56
63
52

33
33
7
35

աղ. 2 Մտավոր գործակցի տվյալները արտահայտված տոկոսներով

աղ. 3 Ճիշտ պատասխանների քանակի և IQ միավորի կախումը
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Ինտելեկտուալության գործակիցը, որը տատանվում է 90-150
բալի սահմաններում, որոշվում է տրված ճիշտ պատասխանների
քանակով: Ճիշտ պատասխանների քանակի և IQ միավորի
կախումը որոշվում է հետևյալ գծագրի միջոցով [1, 191] (աղ.3 ):
Նշված արդյունքներից երևում է, որ ամենաբարձր ցուցանիշները առկա են բնական գիտությունների գծով ուսանողների մոտ:
Ֆիզմաթ և կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի միջին տվյալների
տարբերությունը կազմում է մոտ 10 միավոր: Իսկ պատմաշխարհագրական, մանավարժության և հոգեբ. ու բանասիրական ֆակուլտետների միջև տարբերությունը հավասար է 3 միավորի: Այստեղ հաստատվում է Բրոյլերի, Տորնդայկի և Վուլյարդի կատարած
հետազոտությունը, որտեղ աշակերտենրի շրջանում նկատվել էր
նմանատիպ արդյունք:
Ինչ վերաբերում է սեռային տարբերությանը, ապա պետք է
փաստենք, որ ֆիզմաթ ֆակուլտետում արդյունքները գրեթե հավասար են, իսկ կենսաբանաքիմիական և պատմաշխարհագրական ֆակուլտետներում արդյունքները տարբեր են: Առաջինում
ավելի բարձր ցուցանիշ է գրանցվում արական սեռի մոտ, իսկ երկրորդում՝ իգականի մոտ: Ամեն դեպքում, ընդհանուր միջինացված
տվյալները վկայում են արական սեռի ավելի բարձր մտավոր գործակցի առկայության մասին (124 և 118): Ընդ որում՝ բարձր մտավոր գործակից (125-ից բարձր) գրանցվել է ընդհանուր թվի 35%-ը,
իսկ ցածր՝ (100-ից ցածր) 12%-ը: Արդյունքները գոհացուցիչ են, քանի որ ավելի մեծ տոկոս են կազմում բարձր մտավոր գործակից
ունեցողները: Իսկ միջին տվյալներ են գրանցվել մոտ 53%-ի մոտ:
Եթե համեմատություն անցկացնենք Տերմենի կատարած փորձերի
արդյունքների հետ, ապա պետք է հաստատենք, որ միջին արդյունքներ ունեցողների տոկոսային տվյալները, ըստ մեր հետազոտության արդյունքների, նվազել է (68%-ից՝ 53%), իսկ բարձր արդյունքներ ունեցողների թվաքանակը՝ բարձրացել:
Սեռ
Արական
Իգական

Ցածր

Միջին

Բարձր

7
14

33
59

60
27

աղ. 4. Սեռային տարբերությունները (%)
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Այսպիսով, յուրաքանչյուր նման հետազոտություն, իհարկե,
ունի իր սուբյեկտիվ կողմերը, ուստի մեր եզրակացությունը կատարված է՝ ըստ մեր աշխատանքի ստացված արդյունքների: Կատարած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ բնական գիտությունների ֆակուլտետներում արդյունքները ավելի բարձր են,
քան մյուս ֆակուլտետներում (աղ. 1): Բացի այդ, ինտելեկտի գործակիցի ավելի բարձր ցուցանիշ է նկատվել արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ (մոտ 5 միավոր), որը ցույց է տրված նաև տոկոսային հարաբերությամբ (աղ. 4): Ինչ վերաբերում է ինստիտուտի
ուսանողների ինտելեկտի ընդհանուր միջին գործակցին, ապա այն
հավասար է 120-ի, որը, համեմատած այլ տվյալների հետ, ցածր
ցուցանիշ չէ: Իսկ բարձր արդյունք ունեցողների քանակությունը,
ցածր ցուցանիշ ունեցողների հետ համեմատած, (35% և 12%)
բավականին բարձր է:
Եթե կասկածի տակ չդնենք IQ թեստավորման՝ որպես ինտելեկտի գործակիցը որոշող միջոցի ճշմարտացիությունը, ապա
ստացված արդյունքները վկայում են, որ ուսանողները ունեն միջին և բարձր մտավոր գործակից: Ուստի, ուսուցման պրոցեսի
արդյունավետությունը բարձրացնելու գործում մեծ դեր կարող են
ուենալ դասախոսները՝ հիմնվելով սովորողների պոտենցիալ հնարավորությունների վրա:
Աշխատանքը շարունակական է, և առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել հետազոտվող խմբի քանակությունը և մասնագիտական ուղղվածությունների թվաքանակը, ինչը ավելի իրատեսական պատկեր կստեղծի ուսանողների ինտելեկտի գործակցի վերաբերյալ:

1.
2.
3.
4.
5.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Айзенк, Ганс Юрген (психолог). Классические IQ тесты: [Пер. с
англ.] / ГансАйзенк. – М.: ЭКСМО, 2002.
http://www.nsu.ru/library/images/news
http://www.bitnet.ru/psycho/introduction.html
http://ru.fallout.wikia.com/wiki
http ://ru.wikipedia.org/wiki/
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РЕШЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТА (IQ) СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

Андреасян Алик
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Биология», 4-ый курс
Резюме

По тестам (IQ) Айзенка выявили различия интеллектуального
коэффициента студентов различных профессиональных ориентаций и по
половым различиям. По результатам исследований коэффициент интеллекта был выше у студентов, изучающих естественные науки, а по половым признакам коэффициент интеллекта студентов чуть выше, чем у
студенток.

REVEALING AND DISTINCTNTION OF INTELLIGENCE
QUOTIENT (IQ) OF STUDENTS HAVING
DIFFERENT PROFESSIONAL ORIENTATIONS

Andreasyan Alik
Vanadzor State Pedagogical Institute
"Biology"4th year
Summery

According to Eysenck’s tests (IQ) students intelligence quotient’s
distinction is revealed on different professional orinetations and on sexual
distinctions. The searchings results approved that students who learn natural
sciences have higher intelligence quotient than others and on sexual
distinctions male students have higher intelligence quotient than females.
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ՄՏԱՎՈՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ԲԵՐԱՆԻ
ԽՈՌՈՉԻ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԱՖԵՐԵՆՏԱՑԻԱՅԻՑ
Դավիթավյան Անի
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Կենսաբանություն» մասնագիտություն, մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Գիտական ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Շ. Քառյան

Ֆիզիոլոգիական բնականոն պայմաններում օրգանիզմի բոլոր
օրգանների և համակարգերի գործունեությունը համաձայնեցված է:
Համաձայնեցումն օրգանիզմի տարբեր նեյրոնների միավորումն է
միասնական գործառական համույթում, որն իրականացնում է
կոնկրետ խնդիրներ: Մտավոր գործունեությունը, ինչպես նաև մկանայինը, առաջին հերթին կենտրոնական նյարդային համակարգի
բարձրագույն բաժնի՝ գլխուղեղի կեղևի գործունեությունն է [1, 336]:
Մտավոր գործունեությունը ընդգրկում է մարդու ակտիվության բոլոր բնագավառները: Այն պահանջում է գլխուղեղի կեղևի
որոշ տեղամասերի նուրբ դրդում և միաժամանակ մյուսների արգելակում: Մարդու մտավոր գործունեությունը, որն ուղղված է տեղեկատվության ընկալմանը և վերամշակմանը, կախված է գլխուղեղի կառուցվծքագործառական հիմքից, առանց որի հնարավոր չէ
պատկերացնել հոգեկան պրոցեսները [1, 65]: Մտավոր գործունեության մեծացման դեպքում ակտիվանում են գլխուղեղի կեղևի
տարբեր տեղամասերի արյան շրջանառությունը, մեծանում է
թթվածնի յուրացումը:
Բացահայտված է, որ մտավոր աշխատանքին մասնակցում են
խոսքի զգայական կենտրոնը, նախաճակատային շրջանը, լիմբիական համակարգը, ինչպես նաև տեսաթումբը, ենթատեսաթումբը,
ցանցանման գոյացությունը, բոլոր զգայական համակարգերը [1, 55]:
Զգայարաններից՝ տեսողական, լսողական, հոտառական, համի, շոշափելիքի իրական զգայական ֆունկցիան վերաբերում է
միայն համին և շոշափելիքին: Այս շրջանի սենսորային ֆունկցիան պայմանավորված է պարադոնտի և ստորին ծնոտի ռեցեպտորների գրգռմամբ, որոնք ակտիվանում են ստորին ծնոտում ծամելու կամ խոսելու ժամանակ, ինչպես նաև ծամիչ, միմիկայի, լեզ50

վի, մկանների նախառեցեպտորների ակտիվացման դեպքում [2]:
Սենսորային համակարգը ծայրամասային և կենտրոնական
կառուցվածքների ամբողջություն է, որի կառավարումը իրականացվում է ուղղակի և անուղղակի կապերի միջոցով: Ինֆորմացիան դիմածնոտային հատվածի ռեցեպտորների միջոցով անցնում է գլխուղեղի սենսորային կենտրոն` ապահովելով համապատասխան զգացողությունների առաջացումը [3]: Ինչպե՞ս է կապվում մտավոր գործունեությունը դիմածնոտային հատվածի ընկալիչների աֆերենտացիայից: Դիմածնոտային հատվածի զգայական
համակարգի ընկալչական հատվածները հզոր ռեֆլեկտոր գոտիներ են, որոնցից սկսվում են օրգանիզմի տարբեր համակարգերի
ռեֆլեկտոր ռեակցիաները [3]: Ավելի ամբողջական են ուսումնասիրված մարսողական ֆունկցիայի փոփոխությունները, որոնք
առաջանում են բերանի խոռոչի ընկալիչների գրգռումից (հայտնի
է թքազատության ստամոքսահյութի արտազատման, ենթաստամոքսային գեղձի հյութազատման ռեֆլեքսը, մարսողական ուղու
տարբեր բաժինների շարժողական ակտիվությունը և այլն): Նկարագրված է դիմածնոտային հատվածի ընկալիչների ազդեցությունը սիրտանոթային համակարգի վրա. բերանի խոռոչը քաղցր հեղուկով ողողելիս վերջույթների անոթները լայնանում են, իսկ թթու
և դառը նյութերը անոթները սեղմում են: Բերանի խոռոչի ռեցեպտորներից իմպուլսների ազդեցությամբ փոխվում է նյութափոխանակությունը, մկանների տոնուսը, արյունատար անոթների ֆունկցիան և այլն [4]: Այսպիսով` կարող ենք ասել, որ «բերանային»
վերլուծիչը (ըստ Պավլովի) ապահովում է օրգանիզմի ռեֆլեկտոր
«խթանիչ» ռեակցիաները:
Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ` «բերանային» վերլուծիչը
դիմածնոտային բաժնի օրգանների օգնությամբ մասնակցում է
նպատակաուղղված գործունեությունների տարբեր տեսակների
ձևավորմանը:
Համաձայն ֆունկցիոնալ համակարգերի մասին Պ. Կ. Անոխինի տեսության՝ այս կամ այն գործունեությունը իրականանում է մի
քանի փուլերով, և սենսոր համակարգերում առաջանում են աֆերենտ դրդում ոչ միայն որոշակի մոդալությամբ, այլև տարաբնույթ
ֆունկցիոնալ նշանակությամբ:
Դիմածնոտային բաժնի ռեցեպտորները գլխուղեղին տեղեկատվություն տանող պասիվ գրանցող գոյացություններ չեն,
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դրանք ակտիվորեն մասնակցում են գրգիռների ընկալմանը: Այս
պրոցեսը որոշվում է օրգանիզմի տարբեր նպատաուղղված գործողությունների ժամանակ ֆունկցիոնալ վիճակների առանձնահատկություններով, ինչպես կենսաբանական, այնպես էլ սոցիալական
բնույթի [4]: Որպես նպատակաուղղված գործունեություն` մենք
ընդունել ենք մտավոր գործունեությունը, որը կապված է մաթեմատիկական օրինակների լուծման արդյունավետության հետ՝
կախված բերանի խոռոչի ընկալիչների աֆերենտացիայից

Աշխատանքի նպատակը և խնդիրները
1. Համոզվել, որ տարբեր վերջնական արդյունքներով ֆունկցիոնալ համակարգերի ձևավորման դեպքում բերանի խոռոչի ընկալիչներից աֆերենտացիան տարբեր կերպ է ազդում մտավոր
գործունեության արդյունքների վրա:
2. Պարզել, թե որքանով է ծամելու պրոցեսը նպաստում կամ
խանգարում մտավոր գործունեության էֆեկտիվության վրա:
3. Հայտնաբերել մտավոր գործունեության արագությունը
նշված իրավիճակում:
4. Ստացված արդյունքները արտահայտել տոկոսներով, կատարել վերլուծություն:
5. Աշխատանքի թեմայի հիմքում ընկած են գիտնականների
տարբեր, տեղեկատվական միջոցներում տեղ գտած իրարամերժ
կարծիքները ծամելու պրոցեսի և մտավոր գործունեության էֆեկտիվության վերաբերյալ:

Աշխատանքի ընթացքը.
Աշխատանքի ընթացքում օգտագործել ենք Անֆիմովի և Բուդիլինայի մեթոդների մոդիֆիկացված տարբերակը և կարճատև
բառային հիշողության հայտնաբերման մեթոդը:
Հետազոտությունը կատարվել է 18-22 տարեկան 30 ուսանողների հետ՝ կամավոր սկզբունքով:
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ է վայրկենաչափ, 2 սմ3 հացի խորանարդիկներ և ծամոն առանց շաքարի:
Հետազոտվողը անցնում է փորձարկումը 3 տարբեր իրավիճակներում` հանգիստ նստած սեղանի մոտ, նստած վիճակում
հաց ծամելիս և նստած ծամոն ծամելիս, բանավոր կերպով լուծում
է երեք մաթեմատիկական օրինակ: Հետազոտողը գրանցում է յուրաքանչյուր օրինակի վրա ծախսված ժամանակը, այնուհետև
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դուրս է բերվում ծախսված ժամանակի միջինը և օրինակի
ճշգրտությունը:

Աշխատանքի արդյունքները
Արդյունքների վերլուծությունից հետո կատարվել է որոշակի
եզրակացություն, թե ինչպես է բերանի խոռոչի ընկալիչների աֆերենտացիան ծամելու տարբեր ձևերի դեպքում ազդում մարդու
մտավոր գործունեության արդյունքների վրա (արագություն և
ճշգրտություն):
Աշխատանքի արդյունքների համաձայն՝ ավելի բարձր ցուցանիշ նկատվել է ծամոն ծամելու ընթացքում, 2–րդ տեղում է հաց ծամելը: Ծամելու ընթացքում մտավոր գործունեության էֆեկտիվության բաձրացում նկատվել է հետազոտվողների 72 %-ի մոտ, տարբերություն չի նկատվել 3 %, իսկ 25%-ի մոտ էֆեկտիվությունը
նվազել է:
Ծամոն ծամելու ընթացքում մտավոր գործունեության էֆեկտիվության բաձրացումը կապվում է վերը նշված ֆիզիոլոգիկան
պրոցեսների և ֆունկցիոնալ համակարգերի ձևավորման ամբողջականության հետ: Քանի որ բերանի խոռոչի ընկալիչների դրդումը նպաստում է նյութափոխանակության բարձրացմանը, արյան
շրջանառության ակտիվացմանը և թթվածնի յուրացման էֆեկտիվության մեծացմանը:

Եզրակացություն
Աշխատանքի արդյունքները ներկայացնելիս չենք քաջալերում
դասի ընթացքում ծամոն ծամելը, կամ դասին սնվելը, սակայն կոչ
ենք անում վերանայել պահպանողական մոտեցումները այս հարցի շուրջ: Արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ ծամոն ծամելը
հետազոտությանը մասնակցած ուսանողների գերակշռող մեծամասնության մոտ համարվում է մտավոր գործունեության արդյունավետ խթանիչ (ենթադրելի է, որ գլխուղեղի արյան շրջանառության ակտիվացման հաշվին): Ուսնողը ծամելու օգնությանը կարող են դիմել քննությունից առաջ:
Մեր կատարած փոքր հետազոտությունը ընդհանրացնել չի
կարելի, քանի որ մենք դիտարկել ենք ծամելու կարճատև ազդեցությունը, հնարավոր է, որ երկար ծամեու դեպքում այն արդյունավետ չլինի, այս առումով աշխատանքը շարունակական է:

53

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Смирнов В.П,. Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и
ВНД: учебн. пос. для студ. высш уч. зав./ В.П. Смирнов,..- М:
Академия, 2009.-336с.
2. О некоторых механизмах структурно-функционального контроля
вкусового рецепторного органа // Тр. XIII съезда Всес. фи-зиол. обва им. И.П.Павлова.- Алма-Ата.-1979.-Л.-Наука.-1979.-Т. 2.- С-.
140. (Соавт. А.И.Есаков, М.С.Бухтияров, М.А.Савушкина,
Н.А.Соловьева).
3. http://www.istina.imec.msu.ru
4. http://www.wordscience.org/uchenye-zhevatelnaya-rezinka-polezna-

dlya-uma.html

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ
АФФЕРЕНТАЦИИ РЕЦЕПТОРОВ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Давитавян Ани
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Биология», магистратура 1-ый курс
Резюме

Показана связь между жевательным процессом (хлеб, жевательная
резинка) и эффективностью умственной деятельности. В связи с этим
пришли к выводу, что кратковременное жевание жевательной резинки дает
наибольшую эффективность умственной деятельности.

THE EFFECTIVENESS OF MENTAL ACTIVITY-DEPENDENT
ON AFFERENT RECEPTORS OF THE ORAL CAVITY

Davitavyan Ani
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Biology" 1st year (Master's Program)
Summary

The connection between the chewing process (bread, chewing gum) and
the effectiveness of mental activity. Therefore concluded that the short
chewing gum provides the greatest efficiency of mental activity.
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ԴԵՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ
ՀՍԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Էվինյան Մալվինա
Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ,
«Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտություն,
3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ք. գ. թ., դոցենտ Գ. Սիմոնյան

Ջուրը բնության պարգև է, որը եղել և մնում է անփոխարինելի
բնական ռեսուրս, առանց որի մարդկությունը գոյություն ունենալ
չի կարողֈ Ջրային ռեսուրսները թեպետ համարվում են վերականգնվող, սակայն այս ոլորտի պահպանության, օգտագործման և
կառավարման խնդիրները, և հարցերը համարվում է ողջ երկրագնդի ամենասուր հիմնախնդիրներից մեկը, հատկապես քաղցրահամ ջրերի պրոբլեմըֈ Երկրագնդում չկա մի պետություն, որտեղ
չլինեն այս ոլորտի հետ կապված խնդիրներ և այս տեսակետից
Հայաստանն էլ բացառություն չէֈ Կախված պետության տնտեսական զարգացվածութունից և քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների
քանակից՝ տարբեր երկրներում խմելու ջրի որակին ներկայացվում
են տարբեր սանիտարահիգենիկ պահանջներ, հաստատվում են
ջուրը բնութագրող օրգանոլեպտիկ, ջրաքիմիական և կենսաբանական ցուցանիշների համար սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաներ և արժեքներ:

Աղյուսակ 1
Խմելու ջրում վնասակար նյութերի պարունակության հիգենիկ
նորմատիվները
Ցուցանիշներ

Սահմանային թույլատրելի
կոնցենտրացիա (ՍԹԿ)

Ջրածնային ցուցիչ՝pH
Նիտրատներ (ըստ NO3-)
Նիտրիտ-իոն ( NO2-)
Քլորիդներ (CI-)
Մնացորդային ազատ քլոր
Սուլֆատներ (SO42-)
Ընդհանուր հանքայնացում (չոր մնացորդ)

6-9
45 մգ/լ
3,0 մգ/լ
350 մգ/լ
0.3-0.5 մգ/լ
500 մգ/լ
1000 մգ/լ
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Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է 2007թ. ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանագրով հաստատված «Խմելու ջրին ներկայացվող սանիտարահիգենիկ նորմատիվներով» ջուրը բնութագրող որոշ ցուցանիշների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները:
Ջրի ջրաքիմիական ցուցանիշների ֆիզիկաքիմիական և քիմիական մեթոդներով որոշման ժամանակ օգտագործում են քիմիական նյութեր: Դեղերը բույսերից և կենդանիներից ստացված,
սինթեզված քիմիական միացություններ են: Հետևաբար շատ դեղեր կարող են օգտագործվել որոշ ցուցանիշների և իոնների որակական և քանակական որոշման համար ազդանյութեր և ռեագենտներ:
Մեծ քանակով պարարտանյութերի օգտագործումը, արտադրության ծավալների մեծացումը, կենցաղային հոսքաջրերի շատացումը ջրային համակարգերը այնքան են հարստացնում ազոտով,
որ դենիտրիֆիկացման պրոցեսների տեմպերը հետ են ընկնում
աղտոտման տեմպերից, որի արդյունքում ջրային համակարգերում միաժամանակ կարող են մեծ քանակներով հայտնվել NH4+,
NO2-, NO3-: Հայտնի է, որ ազոտի ավելցուկային քանակները թունավոր են որոշ ջրային օրգանիզմների համար, իսկ նիտրատ իոնի
ավելցուկային քանակները վտանգավոր են մարդու համար:

ՌԻՎԱՆՈԼԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՅՈՎ ՆԻՏՐԱՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Ռիվանոլը՝ էտակրիդին, 7-էթոքսի-3,9-ակրիդիամին (լակտատի ձևով), հակասեպտիկ և ախտահանող միջոց է: Դեղին բյուրեղական նյութ է: Լավ լուծվում է տաք ջրում և սպիրտում:
Ռիվանոլային ռեակցիայով նիտրատները որոշելու համար 1մլ
հետազոտվող ջրին ավելացնել 1 մլ ֆիզիոլագիական լուծույթ (0,9
%-անոց NaCl-ի լուծույթ): Այնուհետև այդ խառնուրդին ավելացնել
1մլ ռիվանոլի աղաթթվային լուծույթ (ռիվանոլի հաբը լուծել 200 մլ
8%-անոց աղաթթվի մեջ) և մի քիչ ցինկի փոշի (դանակի ծայրով):
Եթե 3-5 րոպեի ընթացքում ռիվանոլի դեղին գունավորումը անհետանա, և լուծույթը ներկվի դժգույն վարդագույն գույնով, նշանակում է նիտրատների պարունակությունը գերազանցում է ՍԹԿ-ն:
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ՆԻՏՐԻՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՆՏԻՊԻՐԻՆԱՅԻՆ
ՌԵԱԿՑԻԱՅՈՎ
Անտիպիրինը՝ ֆենազո, 2,3- երկմեթիլ-1-ֆենիլ-3-պիրազոլին5-ոն, հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող և ցավազրկող միջոց է:
Անտիպիրինը 50 մգ/լ նիտրիտի հետ առաջացնում է կանաչավուն գույնի նիտրոմիացություն: Կալիումի երկքրոմատի ներկայությամբ ռեակցիայի զգայնությունն աճում է և ջրում նիտրիտի 1,6
մգ/լ–ից բարձր պարունակության դեպքում առաջանում է վարդագույն գունավորում:
Անալիզի համար 1մլ հետազոտվող ջրին ավելացնել 1 մլ ֆիզիոլագիական լուծույթ (0,9%-անոց NaCl-ի լուծույթ): Այնուհետև
այդ խառնուրդին ավելացնել 1մլ անտիպիրինի լուծույթ (անտիպիրինի հաբը լուծել 50մլ 8 %-անոց աղաթթվի մեջ) և արագ ավելացնել 2 կաթիլ կալիումի երկքրոմատի 1 %-անոց լուծույթ: Խառնուրդը տաքացնել: Եթե 5 րոպեում լուծույթը ներկվի դժգույն վարդագույն գույնով, նշանակում է նիտրիտների պարունակությունը
գերազանցում է 1,6մգ/լ -ը:

ԼՅԱՊԻՍՈՎ ՔԼՈՐԻԴ ԻՈՆԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ
Լյապիսը՝ արծաթի նիտրատ AgNO3:
Լյապիսի մատիտը (պարունակում է 180 մգ AgNO3 ) լավ մանրացնել և լուծել 20 մլ ջրում:
Անալիզի համար 1 մլ հետազոտվող ջրին ավելացնել 1 մլ լյապիսի ջրային լուծույթ, եթե առաջանում է պղտորություն, ապա
ջրում առկա է քլորիդ իոն: Տեղի է ունենում հետևյալ ռեակցիան.
AgNO3 + Cl- = AgCl + NO3-:

ՋՐԻ ՀԻՄՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊՈՒՐԳԵՆՈՎ
Պուրգեն դեղը ֆենոլֆտալեին՝ 3,3- բիս (4-հիդրօքսիֆենիլ)
ֆտալիդ, հայտանյութն է:
Անալիզի համար հետազոտվող ջրին ավելացնել պուրգեն և
տաքացնել, եթե ջուրը հիմնային է, ապա առաջանում է թույլ վարդագույն գունավորում:
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Эвинян Мальвина
Иджеванский филиал Ереванского государственного университета,
специальность «Экология и использование природных ресурсов», 3-ий курс
Резюме

В статье обсуждается возможность применения лекарств для качественного и количественного определения некоторых ионов и показателей
питьевой воды. Показано, что для определения нитратов можно использовать риванол, а для нитритов – антипирин. Для определения хлорид иона
предлагается использовать ляписный карандаш, содержащий нитрат серебра. Основность воды определялась пургеном.

DRUG USE IN THE QUALITY CONTROL
OF WATER DRINKING

Evinyan Malvina
Ijevan Branch of Yerevan State University,
"Natural Resources and Conservation" 3rd year
Summary

The article discusses the possibility of the use of drugs for the qualitative
and quantitative determination of certain ions and indicators of drinking water.
It is shown that for the determination of nitrate can be used rivanol, while
nitrite-antipyrine. To determine the chloride ion is proposed to use lyapisny
pencil containing silver nitrate. Water alkalinity was determined purgenom.
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ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Մինասյան Գոհար
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Էկոլոգիա» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Կ. Պետրոսյան

Գյումրի քաղաքի էկոլոգիական իրավիճակը սրվել է 1988թ.-ի
երկրաշարժից հետո, որի հետևանքները դեռ շարունակվում են:
Քաղաքը թե՛ բնական, թե՛ տեխնածին բացասական ազդեցություններ այժմ էլ կրում է: Մասնագետների գնահատմամբ` Գյումրի քաղաքն այսօր ունի հրատապ լուծում պահանջող երկու տասնյակից
ավելի բնապահպանական հիմնախնդիրներ, որոնք էապես ազդում են նրա շրջակա միջավայրի որակի և բնակչության առողջության վրա:
Աշխատանքում ներկայացված է Գյումրի քաղաքի ներկայիս
էկոլոգիական իրավիճակը՝ մասնավորապես խոսվում է մթնոլորտային օդի, ջրի, հողի աղտոտվածության մասին, սահմանափակ
անտառապատվածության, կանաչ տարածքների բացակայության
և այն բնապահպանական հիմնախնդիրների մասին, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում և ներկայացված են այն միջոցառումները, որոնք կնպաստեն Գյումրի քաղաքում էկոլոգիական իրավիճակի լավացմանը:
Գյումրու էկոլոգիական նկարագիրն ու դրա առանձնահատկությունները պայմանավորված են, նախ և առաջ, նրա բնական դիրքով
ու պայմաններով: Քաղաքի շրջակա միջավայրի որակի վրա ազդող
հիմնական բնական գործոններից են ծովի մակարդակից
բնակավայրի տարածքի 1530-1560 մետր բարձրությունը, բարդ երկրաբանական կառուցվածքով ու դիրքադրությամբ պայմանավորված ուժեղ սեյսմիկությունը և քաղաքի երկրաբնապահպանական
իրավիճակի սրման հիմնական գործոն՝ 1988-ի երկրաշարժի բազմապիսի հետևանքները, քաղաքի սահմաններում երկրադինամիկ
գոտիների առկայությունը, լեռնային համակարգերով թույլ պաշտպանվածությամբ պայմանավորված համեմատաբար անբարենպաստ, խիստ ցամաքային կլիման` անկայուն, փոփոխական եղա59

նակներով և ուժեղ քամիներով, պաշտպանիչ անտառաշերտերի
բացակայությունը և այլն: Ազդեցության մյուս խումբը կազմում են
բազմատեսակ մարդածին, տեխնածին գործոնները, որոնք իրենց
հերթին խորացնում են քաղաքի գեոէկոլոգիական խոցելիությունը:
Չնայած այստեղ մթնոլորտի ծայրահեղ սահմանափակ մոնիթորինգին՝ Գյումրիում օդի մեջ անզեն աչքով էլ զգալի է մնում
հատկապես փոշու անհանգստացնող մեծ քանակությունը, որն
սահմանային թույլատրելի խտությունը գերազանցում է 2,6-3 անգամ: Եթե ամռանը դա հիմնականում փոշու շատ մեծ քանակությունն է, ապա ձմռանը՝ բնակարանների ջեռուցման համար ամենատարբեր, այդ թվում սինթետիկ թունավոր նյութերի այրման
հետևանքներըֈ
Գյումրի քաղաքում գործող օդային ավազանի մոնիթորինգով
զբաղվող լաբորատորիայում կատարած մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքի օդը գերաղտոտված վիճակում է: Հետազոտությունները կատարվել են 2012 թվականին: Յուրաքանչյուր ամիս վերցվել են փորձանմուշները և համեմատություններ
կատարվել նախորդ ամիսներին գրանցված արդյունքերի հետ:
Քաղաքի 1 դիտակայանում փոշու պարունակության որոշման
համար վերցվել է 297 փորձանմուշ: Փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիան սահմանային թույլատրելի նորման գերազանցել է
1,9 անգամ (նախորդ 2011 թվականին գրանցված արդյունքների
համեմատ փոշու միջին տարեկան կոնցենտրացիայի էական փոփոխություն չի դիտվել):
Պասսիվ նմուշառման 34 դիտակետից ծծմբի երկօքսիդի և
ազոտի երկօքսիդի պարունակությունները որոշելու համար վերցվել է օդի 335 փորձանմուշ: Ծծմբի երկօքսիդի միջին ամսական
կոնցենտրացիան դիտվել է 6,3 անգամ, իսկ ազոտի երկօքսիդը՝ 3,1
անգամ թույլատրելի նորմաներից ցածր:
Քաղաքի օդային ավազանի ինտենսիվ աղտոտման պատճառ
են տրանսպորտային հին միջոցները, որոնք 100կմ վազքի վրա 1012լ պայմանական վառելիք են ծախսում և ածխաթթու գազի արտանետումների քանակը ավելի մեծ է համեմատաբար ժամանակակից տրանսպորտային միջոցներից: Քաղաքի օդային ավազանի
ինտենսիվ աղտոտման պատճառ են նաև մեծ քանակով կիսաքանդ
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ու վթարային շենքերի և շինությունների, շինարարական աղբի`
ասբոշիֆերի, քանդվող տնակներից մնացող և այդպես էլ չհեռացվող, մարդու առողջության համար վտանգավոր ապակեբամբակի (ստեկլովատ) առկայությունը, երկրորդային նշանակության
փողոցների քանդված վիճակը:
Հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներից է շինությունների, հատկապես նկուղային տարածքների, ռադոն գազով
աղտոտվածության հարցը: Սա քաղաքի շրջագծում առկա ակտիվ
երկրադինամիկ գործընթացների` սողանքների, հողերի նստեցումների և այլ երևույթների հետևանքներից մեկն է, կենդանի օրգանիզմների ռադիոակտիվ ճառագայթահարման վտանգավոր
աղբյուր: Նշելով այս մասին՝ լուրջ անհրաժեշտություն ենք համարում օդային միջավայրերի ռադիոէկոլոգիական ուսումնասիրությունների և դրանց հիման վրա համապատասխան հակառադոնային միջոցառումների իրականացումը:
Կենսական կարևորության մեկ այլ խնդիր է համարվում
Գյումրու ջրային պաշարների պահպանումը: Քաղաքի հարավում
գտնվող, արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանը 15 տարուց ավելի չի գործում: Վերջինս իր հզորությամբ (օրական 60 հազ. խմ) դեռ մինչ երկրաշարժը
ապահովում էր կեղտաջրերի միայն 50%-ի մաքրումը, իսկ այժմ բոլոր հոսքաջրերն առանց մաքրման լցվում են Ախուրյան գետը`
նվազեցնելով նրա ինքնամաքրման հնարավորությունը: Մարզկենտրոնի տարածքով հոսող Գյումրի, Խոր-Ղոբի և Չերքեզի-ձոր
գետակները գործնականում վերածվել են բաց հոսող կոյուղու կոլեկտորների և կարող են դառնալ ստորերկրյա ջրերի աղտոտման
պատճառ: Այսօր Գյումրիում իրականացվում է գերմանական
ծրագիր, որի շրջանակներում ամբողջ քաղաքում անցկացվում են
նոր ջրագծեր, կիառվում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք խոստումնալից են և հնարավորության կտան քաղաքի ջրամատակարարումը իրականացնել շուրջօրյա և առանց մեծ վնասներ բերող
վթարների:
Առկա են խախտված, չօգտագործվող հողերի, քաղաքի հողածածկի ծանր մետաղներով աղտոտվածության խնդիրներ: Հետազոտված տարածքներում հողի բաղադրության մեջ հայտնաբերվել
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են մեծ քանակությամբ քիմիական տարրեր, որոնցից կապարի միջին խտությունը քարոլորտում թույլատրելի սահմանը գերազանցում է 2,35, նիկելինը` 2,8, պղնձինը` 2,9, քրոմինը եւ կոբալտինը`
1,5 անգամ: Պետք է նշել նաև 1990-ական թթ. հողերի սեփականաշնորհումներից հետո քաղաքի հողահանդակներում անընդհատ ցանվում են նույն կուլտուրաները, որոնք բերել են հողերի
որակական «սպառմանը»:
Մյուսը հեղեղումների ու ցեխահոսքերի դեմ տարածքի խոցելիությունն է, որը մեծանում է միաժամանակ քաղաքի հեղեղատարներ Գյումրի և Կեղտոտ-ջուր գետերի ստորգետնյա մասերի
ծայրահեղ բարձիթողի ու վթարային վիճակի պատճառով:
Այսօր քաղաքի հարավային ու հարավարևմտյան մասերում
նկատվում է ստորգետնյա գործընթացների որոշակի ակտիվացում` պայմանավորված ընդգետնյա տարբեր տեսակ բնական և
տեխնածին դատարկությունների ու փորվածքների` թունելների,
երկրադինամիկ և տարբեր այլ ծագման դատարկությունների գոյությամբ, քարիզների (քյահրիզ, քյարիզ, քավրիզ ևն. ստորերկրյա,
գրունտային ջրերի հավաքման, հեռացման և օգտագործման ուրույն համակարգ) խախտմամբ, ինչի հետևանք են որոշ թաղամասերում տեղի ունեցող դեֆորմացիաները, նստեցումներն ու փլուզումները, իսկ վերջինի դեպքում` նաև գրունտային ջրերի մակարդակի նկատելի բարձրացումը:
1993-1995 թթ., կախված հանրապետության տնտեսական
շրջափակման և էներգետիկ ճգնաժամի հետ, անվերահսկելի
չափերով հատվեցին անտառային զանգվածներ, հատկապես
քաղաքամերձ գյուղերի մոտակա դաշտապաշպան անտառաշերտերը՝ վառելափայտի նպատակով, այս բոլոր բացասական գործընթացները չէին կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չունենալ նաև քաղաքի մթնոլորտային, հողային և ջրային ավազանի
վրա: Քանի որ Գյումրի քաղաքին մարզի գյուղական հողատարածքները մոտ են գտնվում, անտառաշերտերի բացակայության
պայմաններում, նույնիսկ թեթև քամիների դեպքում, հողի մանր
մասնիկները, փոշու վերածվելով, աղտոտում են քաղաքի օդային և
ջրային ավազանը:
Քաղաքի կենտրոնում կատարվող շինարարությունները, փո62

ղոցների ասֆալտապատման ցածր տոկոսը, կանաչապատ տարածքների, ջրային մակերեսների խիստ սակավությունը նպաստեցին քաղաքի էկոլոգիական վիճակի վատացմանը:
Հաշվի առնելով այս բոլոր առանձնահատկությունները՝ մթնոլորտը, ջրոլորտը, հողը աղտոտումից պաշտպանելու առումով
գտնում ենք, որ պետք է կիրառել համալիր միջոցառումների համակարգ: Դրանք են.
1. Քաղաքի կանաչ տարածքների ավելացում, դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հիմնադրում՝ հատկապես գազերի նկատմամբ խիստ զգայունություն ցուցաբերող ծառաթփատեսակներով
(կանադական բարդի, սպիտակ ակացիա, եղևնի, թթենի, սրածայր
թխկի, թեղի):
2. Քաղաքում գործող արդյունաբերական փոքր ձեռնարկությունների վերահսկում՝ արտադրական թափոնների և գազերի արտանետման ուղղությամբ: Արդյունաբերական նոր ձեռնարկությունների կառուցման խելացի տեղաբաշխում և անարտահոսք
տեխնոլոգիաների ստեղծում:
Մթնոլորտային, ջրային, հողային համակարգերի փոփոխություններից պետք է սպասել քաղաքում կլիմայի չորացման աճ,
հարակից հողատարածքների անապատային պրոցեսների արագացում, անապատա-կիսաանապատային գոտու մակերեսի ընդլայնում, ալպյան-մերձալպյան գոտու կրճատում, տարածքի գետերի տարեկան հոսքի նվազում: Ինչպես նաև մարզում բուսաբուծական բերքատվության նվազում, արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսի և դրանց բերքատվության կրճատում, լեռնային խոտհարքների բերքատվության նվազում, որն էլ իր հերթին կբերի անասունների գլխաքանակի կրճատում, անասնապահական մթերքների
կրճատում: Բնակչության շրջանում կանխատեսվում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդության աճ:
Գյումրի քաղաքում առկա են և այլ բնապահպանական հիմնախնդիրներ: Վերլուծելով բնակչության առողջական վիճակի ցուցանիշները՝ նշենք, որ այստեղ շատ հիվանդությունների տարածվածությունը պայմանավորված է անբարենպաստ սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական իրավիճակով:
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА ГЮМРИ

Минасян Гоар
Гюмрийский государственный педагогический институт,
специальность «Экология», 4-ый курс
Резюме

Экологическая ситуация в городе Гюмри ухудшилась после землетрясения (1988г.), результаты которого остаются до сих пор. Город до сих пор
носит как природные, так и техногенные негативные воздействия. Специалисты в городе Гюмри сейчас насчитывают более двух десятков экологических проблем, требующих безотлагательного решения, которые существенно влияют на окружающую среду и здоровье людей.
В работе представлена экологическая ситуация в городе Гюмри, в
частности, говорится о загрязнении воздуха и воды, ограниченных лесов и
нехватке зеленых насаждений, которые требуют срочного решения и представлены те действия, которые будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе Гюмри.
ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE CITY OF GYUMRI

Minasyan Gohar
Gyumri State Pedagogical Institute,
"Ecology", 4th year
Summary

Ecological situation in city of Gyumri has worsened after earthquake
(1988y.) which results remain till now. The city of natural negative influences
till now carries. Experts in city of Gyumri now total more than two tens the
environmental problems demanding the urgent decision. Which essentially
influences an environment and health of people.
In work the ecological situation in city of Gyumri is submitted, in
particular, is spoken about air pollution and the waters, the limited woods and
shortage of green plantings(spreadings) which demand the urgent decision and
those actions which will be listed to promote improvement of an ecological
situation in city of Gyumri.
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II Դ. ՎԵՐՋԻ ԵՎ III Դ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Աղուզումցյան Գուրգեն
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Պատմություն» մասնագիտություն, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` պ. գ. թ. Հ. Խորիկյան

Հայոց պատմության II և III դարերի ժամանակագրությունը
հայագիտության առավել կնճռոտ խնդիրների թվին է պատկանում.
սկզբնաղբյուրների կցկտուր տեղեկությունների պատճառով ամեն
մի ուսումնասիրող յուրովի է մոտեցել դրա լուսաբանմանը և տվել,
փաստորեն, այդ ժամանակագրության սեփական մեկնաբանությունը:
Սոհեմոս-Տիգրանից հետո (164-186) Հայաստանի մոտ հարյուր
տարվա պատմությունը, սկսած երկրորդ դարի վերջերից մինչև
երրորդ դարի վերջերը, համարվում է հայ ժողովրդի պատմական
անցյալի ամենամութ շրջանը [5, 50-51]: Ճիշտ են, իհարկե, հունահռոմեական հեղինակները, որ հայոց հին պատմության հիմնական
աղբյուրներն են, պատմական այս շրջանի մասին տալիս են
սակավաթիվ ու կցկտուր տեղեկություններ: Անտիկ աղբյուրներում
տեղեկություններ չեն պահպանվել, թե Սոհեմոսից հետո ով է
թագավորել Հայաստանում: Մնում են Մովսես Խորենացու տվյալները, որոնք այս ժամանակաշրջանի համար ավելի հավաստի են:
Միայն պետք է նշել, որ Պատմահայրը Վաղարշ Ա-ին և Բ-ին միացնում է և խոսում մեկ թագավորի` Վաղարշի մասին, որը գահակալել է Տիգրան Վերջինի (իմա` Սոհեմոսի) մահից հետո [6, Գիրք Բ,
Գլ. ԿԵ]: Սոհեմոս-Տիգրանից հետո Հայաստանում թագավորել են
ոչ թե Սանատրուկը և ապա նրա որդի Վաղարշը, ինչպես թյուրիմացաբար մատնանշվում է մի շարք ուսումնասիրողների պատմական երկերում, այլ, ինչպես շատ ճիշտ վկայում է Խորենացին,
հիմնվելով երրորդ դարի առաջին կեսի հեղինակ Բարդածանի
վկայությունների վրա, նախ Վաղարշը, որ Վաղարշ Բ-ն է (գահակալել է երկրորդ դարի 80-ական թթ., կամ 90-ական թթ. սկզբներին.
ընդունված է նրա գահակալման թվականները հաշվել մոտավորա66

պես 186-198) և ապա` նրա որդին Խոսրովը, որ Խոսրով Ա-ն է (198215 կամ 216): Հենց վերջինիս մասին էլ ոչ համոզիչ ենթադրություն
է արել Մ. Աբեղյանը, որ Մեծն Խոսրով անունով հայ թագավոր երրորդ դարում գոյություն չի ունեցել, և որ հայկական աղբյուրներում
հիշատակված Խոսրով Մեծը վիպական անձ է [1, 591-603]:
Հայոց թագավոր Վաղարշ Բ-ն, չէր կարող լինել պարթևական
Վաղարշ Դ թագավորի (191-208) եղբայրը կամ եղբորորդին: Նա
կարող էր լինել Հայոց Վաղարշ Ա թագավորի թոռը (Հայաստանում
առ այսօր գոյություն ունի պապի անունով թոռանը անվանակոչելու երևույթը): Վաղարշ Բ-ն, ըստ երևույթին, կարողացել էր Հայաստանի գահը գրավել Կոմմոդոս կայսեր (180-192) իշխանության
խառնակ շրջանում և կամ գահակալական կռիվների ժամանակ,
որ ծագել էին Հռոմեական կայսրության մեջ Կոմմոդոսի սպանությունից հետո, 193-194թթ.: Երրորդ դարի առաջին կեսի պատմիչ
Հերոդիանոսի (շուրջ 170-240) կցկտուր տեղեկություններից երևում
է, որ Հայոց թագավորը վերին աստիճանի զգույշ և չափավոր քաղաքականություն էր վարում՝ չեզոք դիրք բռնելով պարթևների
հանդեպ և խուսափելով օգնել նրանց [2, 789]:
Եվ այսպես երկրորդ դարի վերջին տասնամյակներում ամբողջ
Առաջավոր Ասիայում քաղաքական իրադրությունն անկայուն էր:
Թուլանում էին տարածաշրջանի երկու գերտերությունները` Հռոմն
ու Պարթևստանը, որոնք այլևս ի վիճակի չէին նախկին հաջողությամբ դիմակայելու նորանոր մարտահրավերներին: Այս իրադրությունում Հայոց գահին է հաստատվում Արշակունյաց հարստության ամենանշանավոր տիրակալներից մեկը` Վաղարշ Բ արքան
(186-198):
Իր իշխանության առաջին իսկ տարիներից Վաղարշ Բ-ն վարում էր Հայաստանի անկախության ամրապնդմանն ուղղված արտաքին և ներքին քաղաքականություն: Օգտագործելով հարմար
պահը (Հռոմեական կայսրությունում սկիզբ առած գահակալական
կռիվները)` Վաղարշը նախ և առաջ Հայաստանից դուրս է հանում
Վաղարշապատում տեղակայված հռոմեական կայազորը:
Օգտագործելով հզոր հարևանների հակասությունները, ինչպես նաև նրանց ընդհանուր թուլացումը` Վաղարշը Հայաստանում Արշակունիների իշխանությունը դարձնում է ժառանգական:
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Վաղարշ Բ-ն կարճ ժամանակում արժանանում է հայ ժողովրդի
հարգանքին: Ինչպես Պատմահայրն է գրում. «Ուրիշները լոկ ապրել են, բայց ես ասում եմ, որ սա (Վաղարշ Բ արքան) մահից հետո
էլ ապրում է իր բարի անունով, քան շատերը թույլ թագավորներից» [6, Բ, ԿԵ]:
Վաղարշի դիվանագիտական ունակությունները դրսևորվում
են հատկապես 190-ական թթ. առաջին կեսին, երբ չնայած արտաքին մեծ ճնշմանը` նա չի միջամտում Հռոմում Սեպտիմոս Սևերոսի և Նիգերի միջև ծայր առած գահակալական կռիվներին [5, 789]:
Հռոմեական կայսրության խառնակ վիճակին վերջ է դնում Սեպտիմոս Սովերոս կայսրը: Հայաստանից բացի` Հռոմի բոլոր արևելյան հարևանները, այդ թվում նաև պարթև Արշակունիներն աջակցում էին Նիգերին, սակայն վերջինս 194թ. աշնան սկզբներին վերջնականապես պարտություն է կրում Կիլիկիայում և փախուստի
ժամանակ սպանվում է: Դրան հաջորդում է Սևերոս կայսեր 196թ.
արևելյան «պատժիչ» արշավանքը, որի հետևանքը այն եղավ, որ
Հռոմեական կայսրության արևելյան սահմանն առաջ տարվեց
մինչև Տիգրիս գետը, այսինքն` հռոմեապարթևական սահմանը
Եփրատից տեղափոխվում է դեպի արևելք և անցնում Տիգրիսով:
Այսպիսով հռոմեացիները, գրավելով և պրովինցիայի վերածելով
հյուսիս-արևմտյան Միջագետքը, փաստորեն սեպ են խրում Հայաստանի և Պարթևստանի միջև ու այդ երկրները բաժանում
իրարից [2, 186]:
Ուշագրավ է խիստ, որ Հայաստանը, որի կախումը Հռոմից
Սոհեմոս-Տիգրանի ժամանակ շատ մեծ եղած պիտի լիներ, Սեպտիմոս Սևերոսի ժամանակ ձեռք բերեց կարևոր արտոնություններ:
Այն ռազմական սիստեմը, որը սկսեց ձևավորվել դեռևս 166թ.,
ավարտվեց Վաղարշ Բ-ի և Սևերոս կայսեր ժամանակ: Ըստ այդ
սիստեմի՝ Մեծ Հայքը պահպանելու էր մշտական հեծելազոր, որի
գերագույն հրամանատարը պիտի լիներ հայոց սպարապետը:
Հայկական հեծելազորի պահպանության համար կայսրությունը
համաձայնել էր յուրաքանչյուր տարի վճարել որոշ դրամական
նպաստ: Ենթադրվում է, որ Սևերոսից սկսած՝ հայկական հեծելազորը այդ նպաստը ստանում էր Կովկասյան անցքերը պաշտպանելու համար, որպեսզի հյուսիսային բարբարոս ցեղերը չաս68

պատակեն Հայաստանը և հռոմեական պրովինցիաները: Այս
փաստը, անշուշտ, ինքնին վկայում է այն կարևորության մասին,
որ ունեցել է հայկական հեծելազորը Հռոմեական կայսրության համար: Նրանք քաջ գիտակցում էին, որ արագաշարժ լեռնականներին հայոց այրուձիուց ավելի լավ ոչ մի բանակ չէր կարող դիմակայել: Իրադարձությունների այս վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ երկարատև համառ աշխատանքի արդյունքում Հայոց արքան
լուծել էր ևս մեկ մեծ կարևորություն ունեցող խնդիր` ստեղծելով
հզոր և բարոյահոգեբանական առումով կայուն բանակ:
Վաղարշ Բ-ին հաջորդում է նրա որդին` Խոսրով Ա-ն, ինչպես
ասում է Խորենացին. «Թագավորությունն առնում է նրա (Վաղարշ
Բ-ի) Խոսրով որդին պարսից Արտավան թագավորի երրորդ տարում» [6, Բ, ԿԵ]: Խոսրով Ա-ի մասին տեղեկությունները ևս սուղ
են: Ենթադրվում է, որ նա այցելել է Եգիպտոս և տեսել նրա տեսարժան վայրերը ու Թեբե քաղաքում գտնված եգիպտական արձաններից մեկի վրայի հունարեն արձանագրությունը` «Խոսրով հայ
տեսա զարմացա» վերաբերում է հենց այս Խոսրով թագավորին:
Խոսրով Ա թագավորի գոյությունը Սեպտիմոս Սևերոսի (193211) և նրա որդի Անտոնինոս Կարակալլայի (211-217) ժամանակ
միանգամայն անժխտելի է, որովհետև նա հիշատակված է Խորենացու վերը բերված վկայություններում, որոնց աղբյուր են ծառայել վերոհիշյալ Բարդածանի գրվածքները [5, 59]: Այս տարիներին
Պարթևստանը` Արևելքի երբեմնի հզոր պետությունը, գտնվում էր
իր անկման նախօրյակին: 208թ. վախճանվեց Վաղարշ Դ-ն և
պարթևական գահը ժառանգեց նրա որդին` Վաղարշ Ե-ն. Իսկ Հռոմում Սեպտիմոս Սևերոսին հաջորդեց որդին Անտոնինոս Կարակալլան, որը փորձեց օգտագործել պարթևների թուլացումը և մեկ
հարվածով նվաճել ամբողջ Առաջավոր Ասիան: Այդ ժամանակ գահակալական կռիվներ էին սկսվել Վաղարշ Ե-ի և իր եղբոր, Արտավան Ե-ի (213-226) միջև, որը պարթև Արշակունիների արքայատոհմի վերջին ներկայացուցիչը եղավ [2, 792]:
Մովսես Խորենացու վկայություններից պարզվում է, որ Անտոնինոս Կարակալլայի և պարթևական թագավոր Վաղարշ Ե-ի միջև
մղված պայքարի շրջանում հայոց Խոսրով թագավորը չեզոքություն է պահպանել` չանցնելով նրանցից որևէ մեկի կողմը [4, 123]:
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«Սևերոսի որդի Անտոնինոսը,– գրում է Խորենացին,– պատերազմել է Միջագետքում պարսից Վաղարշ թագավորի հետ և մեռել է
Եդեսիայի և Խառանի միջև, իսկ մեր Խոսրովը ոչ մեկի կողմը չի
անցել» [6, Բ, ՀԵ]: Անտոնինոս Կարակալլա կայսրը, որը իրեն
երևակայում էր մի նոր Ալեքսանդր Մակեդոնացի և տարված էր
ամբողջ Առաջավոր Ասիան նվաճելու երազանքով, ինչպիսի երազանքով ժամանակին տարվել էր նաև Տրայանոս կայսրը, մտադրվել էր առաջին հերթին վերացնել Հայաստանի և Օսրոյենեի թագավորությունները՝ նպատակ ունենալով դրանք վերածել հռոմեական պրովինցիաների:
Այդ նպատակով 215թ. կայսրը գալիս է Ասորիք և, երբ 216թ.
սկզբներին գտնվում էր Անտիոքում, խարդախ միջոցների դիմելով՝
իր մոտ է հրավիրում Օսրոյեն-Եդեսիայի Աբգար Ժ թագավորին,
ձերբակալում նրան և ուղարկում Հռոմ, իսկ նրա երկիրը հռչակում
հռոմեական պրովինցիա: Այնուհետև Կարակալլայից սիրալիր նամակներ ստացավ նաև Հայոց Խոսրով Ա թագավորը: Կայսրը նրան
ևս հրավիրեց իր մոտ՝ հայտնելով, որ ցանկանում է նրան հաշտեցնել որդիների հետ, որոնց հետ նա վեճի մեջ էր: Կարակալլայի մոտ
միամտաբար գնաց նաև Խոսրով Ա-ն և իսկույն բանտարկվեց
(216թ.): Ինչպես կարելի է եզրակացնել Խորենացու հաղորդումից,
հայոց թագավորի և նրա որդիների ձերբակալությունը, որոնց
կայսրը հրավիրել էր իր մոտ իբրև թե հաշտեցնելու նպատակով,
կատարվել է 216թ., քանի որ պատերազմական գործողությունները
սկսվեցին միայն այդ տարում, իսկ հայոց Խոսրով թագավորը փորձեց չեզոք մնալ [6, Բ, ՀԵ]: Փաստորեն խախտվեց Հռոմեական
կայսրության հետ Հայաստանի ունեցած հարաբերությունները, և
այս փաստը ցույց տվեց, որ հռոմեացիները միայն ժամանակավորապես էին «հովանավորում» Հայաստանը, որքան ամրապնդվում
էր հռոմեական կայսեր իշխանությունը Տիգրիսի վրա, այնքան քիչ
էին հաշվի առնում հռոմեացիները «բարեկամ և դաշնակից» Հայաստանի շահերը: Այս դեպքերից հետո Հայաստանում թագավորեց Խոսրով Ա-ի որդի Տրդատ Բ-ն (216-252) (ըստ այլ կարծիքների
նա թագավորել է մինչև 252/3 կամ 256թ.):
Դեպքերի ու իրադարձությունների հետագա զարգացումը դուրս
է մեր ուսումնասիրության շրջանակներից, ուստի մենք մեր
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ուսումնասիրությունը կավարտենք 216թ.-ով մինչև Տրդատ Բ-ի գահակալումը: Սակայն վիմագրական աղբյուրները այն տպավորությունն են թողնում, որ Հայաստանում դրանով պայքարը չավարտվեց և մինչև 256թ. («Խոսրով Մեծ»-Տրդատ Բ-ի սպանությունը) երկրում խառնաշփոթ իրավիճակ էր տիրում:
Այսպիսով՝ զուգակցելով ու բաղդադելով հունահռոմեական
աղբյուրները և հայկական աղբյուրների պատմական-վիպական
վկայությունները՝ փորձեցինք տալ երկրորդ դարի վերջի և երրորդ
դարի առաջին կեսի քաղաքական պատմությունը ու լուսաբանել
դեպքերի ընթացքը ավելի ճշգրիտ և ավելի հիմնավոր կերպով, քանի որ, ինչպես հայտնի է, այս ժամանակաշրջանի պատմական
անցքերը, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում, պատմագիտական
գրեթե բոլոր երկերում տարբեր մեկնաբանությունների են արժանացել:
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1. Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, Գիրք I, Երևան,
1944:
2. Հայ ժողովրդի պատմություն, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., հատոր I, Երևան, 1971:
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1975:
4. Հարությունյան Բ., Հայոց պատմության II և III դդ. ժամանակագրության շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա-Երևան, 2007, թիվ 1-12:
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ АРМЕНИИ В КОНЦЕ II ВЕКА И
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ III ВЕКА

Агузумцян Гурген
Гюмрийский государственный педагогический институт,
специальность «История», магистратура 2-ой курс
Резюме

Хроника армянской истории II и III веков принадлежит к более запутанной истории, к тому же, как известно, исторические события того времени, которые происходили в Армении, почти во всех историографических работах удостоились разных комментарий и по причине небольшой
информации источников, каждый исследователь по-своему подходил к
освещению этого вопроса и дал фактически собственное мнение, прокомментировав эту хронику.

ON SOME QUESTIONS OF THE POLITICAL HISTORY
OF ARMENIA IN THE II AND
THE FIRST HALF OF THE III CENTUARY

Aghuzumtsyan Gurgen
Gyumri State Pedagogical Institute,
"History", 2nd year (Master's program)
Summery

The chronicle to armenian history II and III ages belongs to to more
tangled history, additionally as is well known, history events of that time,
which occurred in Armenia, nearly miscellaneous comments was awarded in all
historiographical work and by reason of small information of the sources, each
researcher on its approached to illumination of this question and gave
practically own opinion having commented this chronically ill person.
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ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎՐԱ
Ասատրյան Լուսինե
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Կառավարում» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Հ. Պապոյան

2013 թվականի հենց առաջին օրվանից ուժի մեջ են մտել եկամտային հարկը և շրջանառության հարկը: 2013 թ. հունվարի 1-ից
ուժի մեջ է մտել 2010թ. ընդունված «Եկամտային հարկի մասին» [1]
ՀՀ օրենքը:
Միասնական եկամտային հարկը կենսաթոշակային բարեփոխումների համատեքստում կատարվող փոփոխություն է և միտված է գործատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացը հնարավորինս պարզեցնելուն. այն որևէ կերպ չի
ազդելու վարձու աշխատողի փաստացի տնօրինվող եկամտի վրա,
իսկ գործատուն այս բարեփոխման արդյունքում միայն շահելու է`
հաշվի առնելով հաշվետվությունների քանակի կրճատումն ու ժամանակի խնայողությունը: Գործատուն պարտավոր է հաշվետվությունները ներկայացնել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով:
Նախկին համակարգի համաձայն՝ աշխատողը ստանում էր որևէ X
անվանական աշխատավարձ, որից նա պետական բյուջե էր վճարում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար (3%) և եկամտահարկ, ինչի արդյունքում նրա զուտ աշխատավարձը որոշ չափով փոքր էր լինում անվանականից: Իր հերթին, գործատուն իր
միջոցներից տվյալ աշխատողի համար պետական բյուջե էր վճարում պարտադիր սոցիալական ապահովության վճար: Նոր կարգի
համաձայն` գործատուի կողմից վճարվող այս վերջին սոցվճարը
կգումարվի աշխատողի X անվանական աշխատավարձին, և
եկամտային հարկը կհաշվարկվի հենց այս գումարից. աշխատողի
համախառն եկամտի այս տարբերակով ավելացումը թույլ կտա,
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որ նրա փաստացի տնօրինվող եկամուտը չնվազի, մնա նույնը`
նախորդ ամիսների համեմատ: Այսինքն` խոսվում է ընդամենը
գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցվճարը աշխատողի
անվանական աշխատավարձին միացնելու մասին, և հարկումից
հետո աշխատողը որևէ տարբերություն չպետք է զգա 2012 և 2013
թվականների ընթացքում ստացած փաստացի տնօրինվող եկամուտների միջև:
Եթե խոսենք գործատուների հարկային բեռի ավելացման հավանականության մասին, սա կարող է դիտարկվել որպես այդպիսին միայն առաջին հայացքից, սակայն ցանկանում եմ վստահություն հայտնել, որ հաշվետվությունները ներկայացնելու այս պարզեցված մեխանիզմը արդեն իսկ առավելություններ է պարունակում իր մեջ, և ենթադրվում է, որ դժգոհությամբ չի ընդունվի գործատուների կողմից:
Ներկայացնենք աշխատողների աշխատավարձերի հարկման
նախկին և նոր դրույքաչափերը: Հին կարգի համաձայն` վարձու
աշխատողը իր աշխատավարձից պետական բյուջե էր կատարում
հետևյալ վճարները`
Եկամտահարկ - մինչև 80.000 դրամ եկամտի դեպքում՝ հարկվող եկամտի 10%-ը, իսկ 80.000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում՝
8.000 դրամին գումարած 80.000 դրամը գերազանցող գումարի 20%ը:
Եվ սոցիալական ապահովության վճար՝ աշխատավարձի,
դրան հավասարեցված եկամուտների 3%-ի չափով:
Իսկ գործատուն յուրաքանչյուր վարձու աշխատողի համար
վճարում է սոցիալական ապահովության վճար - մինչև 20.000
դրամ եկամտի դեպքում՝ 7.000 դրամ, 20.000-100.000 դրամ եկամտի
դեպքում՝ 7.000+20.000 դրամը գերազանցող գումարի 15%-ը, իսկ
100.000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում՝ 19.000+100.000 դրամը
գերազանցող գումարի 5%-ը:
«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո, աշխատողի աշխատավարձից պետական բյուջե կվճարվի
եկամտային հարկ` հետևյալ դրույքաչափերով.
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Մինչև 120.000 դրամ եկամտի դեպքում հարկվող եկամտի
24.4%-ը, 120.000-2.000.000 դրամ եկամտի դեպքում՝ 29.280 դրամ+
120.000 դրամը գերազանցող գումարի 26%-ը, իսկ 2.000.000 դրամից ավելի եկամտի դեպքում՝ 518.080 դրամին+2.000.000 դրամը գերազանցող գումարի 36%-ը:
Այժմ փորձենք ասվածը ապացուցել փորձով;
2012 թվականին աշխատողի ամսական աշխատավարձը
200.000 դրամ է, որից պետական բյուջե է կատարում հետևյալ
վճարները.
Եկամտահարկ- (200.000-80.000)*20/100=32.000 դրամ:
Սոցիալական ապահովության վճար – 200.000*3/100=6.000
դրամ:
Գործատուի կողմից կատարվող սոցիալական ապահովության վճար – (200.000-100.000)*5/100+19.000=24.000:
Աշխատողի` 2012թ. հունվար ամսվա հարկերը միասին կլինեն՝ 32.000+6.000+24.000=56.006 դրամ:
Իսկ 2013թ. հւնվարին աշխատողի աշխատավարձից պետական բյուջե կվճարվի եկամտային հարկ՝ հետևյալ դրույքաչափերով.
(224,000-120.000)*26.000/100+29.280=56.320 դրամ:
Այսինքն՝ աշխատողի 2013թ. հունվար ամսվա հարկերը
կլինեն՝ 56.320 դրամ: Համեմատելով 2012 և 2013 թվականների
տվյալները` տեսնում ենք, որ փոփոխությունները էական չեն:
(56.006 դրամ և 56,320 դրամ):
Ինչպես նշեցինք, հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել նաև նոր հարկատեսակ՝ շրջանառության հարկ: «Շրջանառության հարկի մասին» [2] ՀՀ օրենքի համաձայն առաջարկվում է՝ տարեկան մինչև
58.35 մլն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող սուբյեկտների համար ներդնել շրջանառության հարկի համակարգֈ Նախատեսված են շրջանառության հարկի հետևյալ դրույքաչափերը.
առևտրական (առք ու վաճառքի) գործունեությունից եկամուտներ՝
3.5%, արտադրական գործունեությունից եկամուտներ՝ 3.5%, վար75

ձակալությունից եկամուտներ, տոկոսներ, ռոյալթիներ, ակտիվների
(այդ թվում՝ անշարժ գույքի) օտարումից եկամուտներ 10%, նոտարական գործունեությունից եկամուտներ՝ 20%, այլ գործունեության
(եկամուտների) տեսակներից եկամուտներ՝ 5%:
Շրջանառության հարկը oրենքով uահմանված կարգով, չափերով ու ժամկետներում, ձեռնարկատերերի կողմից իրականացվող
գործունեության համար պետական բյուջե վճարվող` ավելացված
արժեքի հարկին (ԱԱՀ) և (կամ) շահութահարկին փոխարինող
ուղղակի հարկ է: Առևտրային կազմակերպությունների համար
շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին և (կամ) շահութահարկին: Անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների համար
շրջանառության հարկը փոխարինում է ԱԱՀ-ին: Շրջանառության
հարկի գծով հաշվարկները հարկային մարմին են ներկայացվում
եւ դրանց հիման վրա հարկի գումարները վճարվում են եռամսյակային պարերականությամբ՝ մինչև եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը:
Օրինակ՝ խանութը, որի 2013թ. հւնվար ամսվա օրական շրջանառությունը 150.000 դրամ է, իսկ ամսականը կլինի՝
150.000*30=4.500.000 դրամ:
Առևտրային գործունեությունից հարկվող շրջանառության հարկի դրույքաչափը 3.5% է: Մարժան՝ 9%. այսինքն օրական օգուտը
կլինի՝ 13.500 դրամ, իսկ ամսականը՝ 405.000 դրամ:
Անհատ ձեռներեցի եկամտային հարկը՝ 5.000 դրամ:
Խանութն ունի աշխատող, որի աշխատավարձը ամսական
70.000 դրամ է: Տարածքի համար տրվող վարձակալական վճարը՝
100.000 դրամ:
Այլ ծախսեր - 30.000 դրամ: Իսկ շրջանառության հարկը`
5.000+70.000+100.000+30.000+157.000=362.500 դրամ:
405.000-362.500=42.500 դրամ:
Անհատ ձեռներեցի ներկա եկամուտը ՝ 42.500 դրամ է, իսկ նախորդ տարվա եկամուտը կլինի.
Գործատուի կողմից կատարվող սոցիալական ապահովու76

թյան վճար-15.000 դրամ: Անհատ ձեռներեցի սոցիալական ապահովության վճար–5.000 դրամ: Տարածքի համար տրվող վարձակալական վճար-100.000 դրամ
Այլ ծախսեր – 30.000 դրամ
Աշխատողի աշխատավարձ – 50.000 դրամ:
15.000+5.000+100.000+30.000+50.000= 200.000 դրամ:
Չհարկվող եկամուտ - 32.500 դրամ
200.000-32.500=167.500 դրամ
(167.500-80.000)*20/100=17.500 դրամ
80.000*10/100=8.000 դրամ
17.500+8.000=25.500 դրամ (գործատուի եկամտահարկ)
200.000+25.500=225.500 դրամ
405.000-225.500=179.500 դրամ (տնօրինվող եկամուտ)
Անհատ ձեռներեցի տնօրինվող եկամուտը - 179.500 դրամ:
Համեմատելով 2012 և 2013 թվականների տվյալները՝ տեսնում
ենք, որ փոփոխությունը ակնհայտ է՝ 42.000 և 179.500 դրամ: Ինչպես տեսնում ենք, գործատուի եկամուտը նվազել է 4 անգամ,
հետևաբար նա ստիպված է աշխատել ստվերով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունման ամսաթիվը
22.12.2010, ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 01.01.2013:
2. «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունման ամսաթիվը 19.12.2012, ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 01.01.2013:
Ինտերնետային կայքեր
1. www.arlis.am
2. www.am taxinfo.am
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО ИЗМЕНЕНИЯ
НА МАЛЫЙ БИЗНЕС

Асатрян Лусине
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Управления», 3-ий курс
Резюме

В следствии проведенных мною исследованний я пришла к следующему заключению – разница между ранее функционирующим подоходным налогом на прибыль разница совсем небольшая. Вместо обязательно
выплачиваемых взносов социального обеспечения и подоходного налога
со стороны наемного работника, а так же обязательно выплачиваемых
взносов социального обеспечения за каждого наемного работника со
стороны работодателя выплачивается один единый налог на прибыль.
А нововведенный оборотный налог, который заменяет НДС и подходный налог, oстaвил большое влияние на малый бизнес. Как вы можете заметить в выше проведенных исследованиях, что уже с 2013 года доход работодателя практически равен заработной плате его работников, то есть
его прибыль сократилась практически в 4 раза, и следовательно работодатель вынужденно должен войти в теневую политику.

THE IMPACT OF TAX CHANGES
ON SMALL BUSINESS

Asatryan Lusine
Vanadzor State Pedagogical Institute,
“Management”, 3rd year
Summery

Having analyzed my work I came to the conclusion that there is a little
difference between the changes of new embedded revenue tax and formerly
operating revenue tax. Merely, instead of obligatory social insurance fee paid
by employer for each employee, only one revenue tax is being paid.
But the impact of new embedded turnover tax (which substitutes value
added tax (VAT) and profit tax) on small business is profound.
As we can see in the above mentioned analysis, since 2013 the employer’s
income nearly equaled his/her employee’s salary, that is his/her income has
decreased about 4 times, hence employer have to work with shadow.
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ARMATANA, TURMITTA, HURMA
ԵՐԿՐՆԵՐԸ Մ.Թ.Ա. 15-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ
Հակոբյան Հովհաննես
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Պատմություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` պ. գ. թ. Հ. Խորիկյան

Թուդխալիաս III-ի գահակալման վերջին տարիներին Խեթական երկիրը աղետալի դրության մեջ էր [18, 117]: Խեթական արքա
Սուպպիլուլիումասը Միտաննիի արքայազն Մաթիվազայի (Կուրտիվազա, Շաթիվազա) հետ կնքած պայմանագրի տեքստում նշում
է, որ իր հայր Թուդխալիասի ժամանակ Իսուվա երկրի հետ ապստամբում են հետևյալ երկրները և քաղաքները. «Կուրտալիսսայի
մարդիկ, Արավաննայի մարդիկ, Զազիսա երկիրը, Կալամասմա
երկիրը, Թիմ(ա)նա երկիրը, Խալիվա լեռնային երկիրը, Կարնա երկիրը, Թուրմիտտայի (ընդգծումները մերն են- Հ.Հ.) մարդիկ, Ալխա
երկիրը, Խուրմա երկիրը, Խարրանա լեռնային երկիրը, Թեգարամմա երկրի կեսը, Թեպուրզիայի մարդիկ, Խազգայի մարդիկ, Արմատանա երկրի մարդիկ...» [2. 47]:
Ծնթ. Պայմանագրի ամբողջական տեքստը տե՛ս KBo 1.1, CTH 51. I,
Gary Beckman, Hittite diplomatic texts, Atlanta, 1996, p. 38: Պայմանագրի
տեքստի որոշ հատվածներ կամ վնասված բնագրեր հրատարակվել են
այլ տեղերում ևս (KBo 1.2, KUB 3.1a) և այլն:

Ն. Ադոնցի կարծիքով այս բոլոր երկրները մտնում էին Կիցուվատնա պետության մեջ, սակայն այդ կարծիքը չընդունվեց գիտնականների կողմից, քանզի այդ երկրներն ու քաղաքները տեղադրվում են մեծամասամբ Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում,
իսկ Կիցուվատնան Կիլիկիայի տարածքում էր ընկած: Բացի այդ,
եթե դրանք լինեին Կիցուվատնայում, Սուպպիլուլիուման Տուշրատտայի հետ երկրորդ պատերազմից հետո Կիցուվատնայի արքա Սունասսուրայի հետ կնքած պայմանագրում չէր նշի այդ տարածքների հնազանդեցման մասին [15, 58]: Հաշվի առնելով, որ Հայկական լեռնաշխարհը հիմնականում բնակեցված էր հայախոս ցեղերով՝ գտնում ենք, որ ընդգծված երկրների անունները կարելի է
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ստուգաբանել համաժամանակյա և հետագա աղբյուրների ավանդած տեղեկությունների, ինչպես նաև` հայկական բառամթերքի ու
տվյալների օգնությամբ: Սրանք ստուգաբանելիս, մեր կարծիքով,
պետք է հաշվի առնել տեղական նախնիների, աստվածությունների անուններ, որոնք վկայված են ինչպես խնդրո առարկա ժամանակաշրջանին վերաբերող, այնպես էլ ավելի ուշ աղբյուրներում:
Ծնթ. Հմմտ. Թեգարամա անվան` Աստվածաշնչում պահպանված
Տուն Թորգոմայ (Թորգոմը Հայկի հայրն էր), Կադմուխիի` մեր մատենագրության մեջ Կադմեայ Տուն ձևով պահպանված լինելը` նույնպես ցեղային աստվածների անուններով:

Ավելի մեծ վստահությամբ կարելի է նշել վերոհիշյալ երկրներից մի քանիսի անունների հ.-ե. բնույթի մասին՝ դատելով նրանց
վերջավորություններից: Օրինակ, Kurtalissa երկրի –sa բաղադրիչը
կարելի է հանդիպել նաև այլ անուններում` Nene-sa, Haia-sa
(Արևելյան Փոքր Ասիայում) և Harpasa, Mylasa, Hydyssa, Bargaza,
Tarius(s)sa (Տրոյա), Wilu(s)sa(s) (Իլիոն), Karkis(s)as, Tattassa(s),
Haia(s)sa (Արևմտյան Փոքր Ասիայում` Լյուդիայում, Կարիայում,
Տրովադայում և հարևան երկրներում) [7, 191, ծնթ. ձ]:
Թիպուրզիա անվան մեջ էլ պարզորեն երևումէ հ.-ե. *iia
ածանցը (այս ածանցը հետագայում վերածվել է i-ի, հմմտ. ուշ
շրջանի Կարբի, Կումայրի, Շուշի, Ուշի, Փարպի և այլն) [11, 9-10]:

ա. Արմատանա (KUR URU Ar-ma-ta-na)
Արմատանա երկիրը (հաճախ ընթերցում են Արմադանա)
դեռևս տեղադրել հնարավոր չէ [14, 41]: Ա. Քոսյանը անունը բխեցնում է հայ. «արմատ»` «տոհմ, ցեղ» [14, 41] բառից: Սակայն մեր
կարծիքով անունը կարելի է կապել մեր առասպելական նահապետ Արամի անվան հետ: Նախ տրոհենք այս անունը: Այն կարելի
է կատարել հետևյալ կերպ` Arma-ta-na: Արմա– բաղադրիչը շատ
տարածված է Հայկական լեռնաշխարհի ողջ տարածքում (հմմտ.
Արմավիր քաղաքը՝ Արարատյան դաշտում, ուրարտական Արմարիլին, պարսիկների, հետո` հույների կողմից մեզ տրված Armina,
Armenia անունները, Արմանին՝ մ. թ. ա. III հազարամյակի վերջ,
Արմե//Ուրմեն ևն): Մ. Խորենացին, հենվելով ժողովրդական ստուգաբանության վրա, օտարների կողմից մեզ տրված «Արմեն» անունը կապում է Արամի անվան հետ` ասելով. «....որի անունով էլ բո80

լոր ազգերը կոչում են մեր երկիրը, ինչպես հույները` Արմեն, իսկ
պարսիկներն ու ասորիները` Արմենիկ» [9, 93]:
Արմադանայի առաջին Արմա- բաղադրիչի մեջ մենք տեսնում
ենք նույն Արամ [5, 78, ծնթ. 1] անունը: Արամ անվան մեջ երկրորդ
«ա»-ի սղման հնարավորության մասին է խոսում այն, որ Մ. Խորենացին Արամ անունից առաջացած է համարում Արմեն անունը:
Ծնթ. Արամ անունը ստուգաբանվել է տարբեր անձանց կողմից:
Օրինակ՝ Ս. Պետրոսյանը այն բխեցնում է հ.-ե. *Har - «վարել, հերկել» արմատից, իսկ Ռ. Իշխանյանը այն տրոհում է Ար- (բնիկ հայերեն «այր,
տղամարդ, արի, հայ») և արմ (արմատ, զարմ) մասնիկների:

Հնագույն և Հին Հայաստանում գոյություն ունեին նաև Հարմայ
և Արամանեակ (որից էլ, հավանաբար առաջացել է Արմենակ)
անունները, որոնցում ևս առկա էր Արամ>Արմ անցումը:
Արամի անվան առկայությունը Հայկական լեռնաշխարհում դեռ
Խեթական թագավորության ու Միտաննիի շրջանում կարելի է բացատրել նրանով, որ Արամը այստեղ եղել է ցեղային աստվածություն: Մ. Աբեղյանը Արամի մասին գրում է. «Այդ նախնին, ԱրիմԱրամ, հանդիսանում է Հայկի մի երկրորդ տիպարը, իբրև հայոց երկրի (հետնառած և Փոքր Հայք) սահմանների պաշտպան ընդդեմ
օտարների» [1, 36]: Արամի մասին այլ կարծիքներ ևս արտահայտվել են, սակայն դրանց քննարկումը դուրս է մեր խնդրի քննարկման
սահմաններից: Պատմական Արմատանան գտնվել է Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան հատվածում` աշխարհացույցյան Բարձր
Հայք նահանգի տարածքում: Այս առումով հիշենք, որ Արամը նվաճումներ է արել նաև այդ տարածքներում և «դեպի արևմուտք շարժվում է առաջինի (Հայքի) վրա չորս բյուր հետևակ և երկու հազար
հեծյալ զորքերով, հասնում է Կապադովկիայի կողմերը...» [9, 93]:
Մ. Աբեղյանը, վկայակոչելով Մարքվարտին, նշում է, որ Տիտանյան Պայապիս Քաղեայի և Արամի կռիվը նույնն է, ինչ Զևսի
կռիվը Տիտանյանների և Տիփոնի դեմ [1, 36]:
Անվան երկրորդ` -ta- բաղադրիչը, հավանաբար արտացոլում
է հետագա հայերենում պահպանված «տալ յանձնել, վճարել» բառի
արմատական տա- ձևը: Այս բաղադրիչով անձնանուններ Հայաստանում տարածվում են ավելի ուշ: V դ. ապրած մի եպիսկոպոսի
անուն Տեառնատուրէր, իսկ VI դարից հանդիպում է Աստվածա81

տուր անունը: Ավելի ուշ շրջանից են հայտնի Տիրատուր, Խաչատուր, և այլ անունները [13, 409]:
Սակայն ավելի վաղ ևս, անշուշտ, պետք է լինեին «տալ» արմատով անուններ, այլապես, հատկապես հելլենիստական շրջանում
այնպիսի իրանական ծագմամբ անուններ, ինչպիսիք էին Վարազդատը, Բագադատը (Բագարատ), Տրդատը (Տիրիդատես), Միհրդատը (Միթրիդատես), այդքան լայն տարածում չէին գտնի հայոց մեջ:
Հայերեն «տալ» բայը ծագում է հ.-ե. *do կամ *d-, *d (հայ. տամ,
ետու) ձևից [13, 409, Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 4, 357]: Արմատակիցներն են սանս. dā, dո-, dāmi, հինդ.
dena, հպրս. (հրմ) datuv, datan, պրս. dadan, քրդ. dain և այլ ձևերը:
Անվան վերջին –na մասնիկը առկա է նաև շարքի այլ տեղանուններում, ինչպիսիք են Arawan-na, Tim-na, Kar-na, Haran-na տեղանունները: Այսպիսով, Արմադանա անունը նշանակում է «Արամիտված» (Արամաստծոտված): Իմաստով այն կարելի է մոտեցնել
նաև Մ. Խորենացու ավանդած «Արամազն» անվանը [10, 37-40]:
Ծնթ. Խորենացի Մ., Ա, Զ; «Տալ» արմատով անձնանուններին կամ
Արամազն անվանը չէինք անդրադառնա, եթե ավելի ուշ շրջանից անձնանուններով կոչված քաղաքների անուններ չունենայինք` Արտաշատ, Երվանդաշատ ևն:

բ. Թուրմիտտա (URUTur-mi-it-ta)
Թուրմիտտա երկիրը տեղադրվում է Արևելյան Պոնտոս լեռնաշղթայից հարավ, Խակմիսայիցու Իստախարայից հյուսիս: Հյուսիսում այն սահմանակցում էր Կասկերի ցեղամիության Խալիլա և
Դիդուսգա երկրների հետ, հարավ-արևելքում Կուրուստամա քաղաքն էր, Գազիուրայի կողքին, իսկ արևմուտքում սահման ուներ
Իսխուպիտայի հետ [16, 34]: Այս անունը կարելի է տրոհել հետևյալ
կերպ` Tur-mitta: Առաջին բաղադրիչը հավանաբար կապված է
հայ. թուր «սուսեր, սուր» [4, 208] բառի հետ: Հայերենի այս բառը
ծագում է հ.-ե. *tōr [4, 12] կամ *ter [13, 81] արմատից, «որը միջին
աստիճանի երկար ձայնադարձն է *ter. արմատի: Հնխ. *ter. նշանակում էր նախապես «շփելով մաշեցնել» և յետոյ նշանակեց «ծակ
բանալ, ծակել» (քարե դարի հետքերի շարունակությունն է) իր ժառանgներն են յն. τειρω «շփելով մաշեցնել, վերքից թուլանալ,
յոgնիլ», τρύωՙ «մաշեցնել, սպառել, թուլացնել»,..լատ. tero «ջարդել,
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փշրել, ծածել, աղալ», terebra «ծակիչ, գրիչ, շաղափ, պարիսպ ծակելու գործիք» [3, 2, 208] ևն: Եթե ընդունենք Միտտա անվան գահանուն լինելը [6], ապա կարելի է անվան երկրորդ բաղադրիչի մեջ
տեսնել հենց այս անունը: Իսկ որ թուր բառը դրված է անվանը կից,
բնավ զարմանալի չէ: Անունների հետ զենքերի անուններ հիշատակելը ընդունված էր հին աշխարհում:

գ. Խուրմա (URUHur-ma)
Խուրմա երկրի տեղադրությունը, ցավոք, մնում է անորոշ: Վերը նշված քարտեզում այն տեղադրվում է խեթական Վերին երկրից
հարավ` Փոքր Ասիայի տարածքում:
Hurma անունը տրոհվում է hur-ma ձևով, որտեղ Խուր // Խոր
//Խոռ բաղադրիչի մեջ պահպանված է Խոռ անունը: Խոռը Հայկ նահապետի երեք որդիներից (Արամանյակ, Մանավազ, Խոռ) մեկն էր
և համարվում էր Խոռխոռունիների նախարարական տան հիմնադիրը [9, Ա, ԺԲ]: Պատմահայր Մովսես Խորենացին, խոսելով Հայկ
նահապետի որդիների մասին, ասում է, որ Մանավազին մնում է
Հարքը, Արամանյակը չվում է հյուսիս-արևելք, իսկ «Խոռը բազմանում է հյուսիսային կողմերում, շեներ է հիմնում, և ասում են, որ
նրանից սկսած մինչև այժմ շարունակվում է Խոռխոռունիներից
մեծ նախարարությունը. քաջ և անվանի մարդիկ, որոնք այժմ էլ
մեր ժամանակ երևելի են» [9, Ա, ԺԲ]: Այն հանգամանքը, որ Խոռը
բնակություն էր հաստատել հյուսիսում, ևս կարող է ցույց տալ, որ
Խուրմա բնակավայրը իր անվան համար պարտական է Խոռին
(կամ` նրա նախատիպին):
Ծնթ. Խուրման ևս, հավանաբար տեղադրվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսում:

Սեպագրային Խուր-ը կարող էր կարդացվել Խոռ, քանի որ սեպագրերում օ//ո հնչյունի համար օգտագործվում էին u պարունակող սեպախմբեր (հմմտ. Տուշպա // Տոսպ, Ուշկիա // Ոսկյա ևն):
Խուրմա անունը խուռի էթնոնիմի հետ չի կարելի նույնացնել,
քանզի Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսում խուռիներ երբևէ չեն

եղել:
Անվան –ma վերջնամասնիկը հավանաբար տեղանվանակերտ
մասնիկ է: Հմմտ. Kalamasma, Tegarama ևն:
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Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ վերոնշյալ տեղանունների` ոչ միայն հ.-ե.– հայկական արմատների օգնությամբ առաջարկված ստուգաբանությունները, այլ նաև` նրանց մեջ հայկական առասպելաբանության հերոսների անունների առկայությունը
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СТРАНЫ АРМАТАНА, ХУРМА И ТУРМИТТА
В 15-ОМ ВЕКЕ ДО Н.Э.

Акопян Оганнес
Гюмрийский государственный педагогический институт,
специальность «История», 3-ий курс
Резюме

Страны Арматана, Хурма и Турмитта, которые известны из хеттских
клинописных надписей и существовали в 15 в. до н.э., вообще не были
изучены. Некоторые историки показали, что они находились в северозападном, западном и юго-западном частях Армянского нагорья. Это
позволяет нам этимологизировать эти имена с помощью армянского языка.
Мы думаем, что Арматана означает «Данный Арамом», Турмитта - «меч
Митты», а в имени Хурма отражено имя древнеармянского племенного
бога и сына hайка Хора.

COUNTRIES ARMATANA, HURMA AND TURMITTA
BC 15TH CENTURY

Hakobyan Hovhannes
Gyumri State Pedagogical Institute
"History" 4th year
Summery

Countries Armatana, Hurma and Turmitta, that are known from Hittite
cuneiform texts and existed in the 15th century B.C.E. are not investigated at all.
Some scholars and historians have made out, that these countries were situated
in the western, northwestern and southwestern parts of the Armenian
Highland. This allows us etymologize their names by the help of the Armenian
language. We suppose, that the name Armatana means “given by Aram”,
Turmitta means “the sword of Mitta” and Hurma reflects the name of an
ancient Armenian tribal god, son of Haik` Hor.
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ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՃՇԳՐՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑԸ
(1917 ՓԵՏՐՎԱՐ-1918 ՆՈՅԵՄԲԵՐ)
Հունանյան Անի
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Պատմություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ Ա. Մելիքյան

20-րդ դարում հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած մի շարք
իրադարձությունները, սկսած Առաջին աշխարհամարտից, Մեծ
եղեռնից, վերջացրած հայրենիքի մեծ մասի կորստով և հազարավոր գաղթականների ու որբերի առկայությամբ, բախտորոշ ազդեցություն ունեցան նրա պատմության հետագա ընթացքի վրա:
Այդ իրադարձությունների շարքում առանձնացնենք հայ-վրացական սահմանավեճը, որի ուսումնասիրության գործում կարծիքներն ու գնահատականները խիստ հակասական են:
Դեռևս առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին
Անդրկովկասի զանազան ազգային-քաղաքական շրջանակներում
լուրջ քննարկման խնդիր դարձավ երկրամասի նոր վարչատարածքային բաժանման հարցը: Այդ քննարկումները վերսկսվեցին
1917թ. Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո:
Դեռևս 1917թ. ամռանը վրաց մենշևիկները գտնում էին, որ
Անդրկովկասի տարածքային բաժանման հարցում պետք է առաջնորդվել ազգագրական սկզբունքներով` միաժամանակ հաշվի առնելով այդ ազգերի տնտեսական ու մշակութային պայմանները:
Այս սկզբունքի արդարացի կիրառման դեպքում «Թիֆլիսի նահանգի կազմում եղած հայկական եւ գերազանցապէս հայերով բնակեցուած Բորչալուի [3, 99-100] եւ Ախալքալաքի գաւառների եւ Ելիզավէտպոլի նահանգի հարաւ-արեւմտեան հատուածի (Ղարաբաղ,
Զանգեզուր) վարչական վերաենթարկման հարցը Երեւանի նահանգին, կը դառնար անխուսափելի: Նախկին Երեւանի նահանգի
հետ այդ տարածքները կը կազմէին 54 հազար քառ. քմ.` 1.970 հազար բնակչութեամբ, որից հայեր` 1.169 հազար, մահմեդականներ`
546 հազար, վրացիներ` 7 հազար եւ այլն» [3, 8]:
Ծնթ. Պատմական Լոռի գավառը, որն ըստ Ռուբեն Տեր-Մինասյանի
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տարածվում էր հետևյալ սահմաններում. «Տաշիրի սահմանը կկազմեն
արևմուտքեն` Ախալքալակը, հարավեն` Շիրակն ու Փամբակը, արևելքեն`
հին Ձորեփորի (Դիլիջան) գավառները, հյուսիսեն Թիֆլիսի գավառը»,- հայ
պատմագիտության մեջ անվանվել է Հայկական Բորչալու և Տաշիր ձևով:
Բորչալու թուրքական եզրը շրջանառության մեջ է մտել 17-18-րդ դդ.
սկսած, Լոռվա հյուսիսային շրջաններ ներթափանցած թյուրքական բորչալու ցեղի անունից: Ի սկզբանե լինելով ցեղանուն՝ շուտով վերջինս ձեռք
է բերում նաև աշխարհագրական անվանում և տարածվում պատմական
Լոռի գավառի հյուսիսային մի քանի շրջանների վրա:

1917թ. գարնանը Պետրոգրադում Անդրկովկասի վարչական
վերաբաժանման հարցը քննարկելու համար իրավաբան Զուրաբ
Ավալովի գլխավորությամբ գումարված հատուկ հանձնաժողովը
որոշում ընդունեց Բորչալուի` Լոռու տարածքի 4/5 և Ախալքալաքի
գավառը Թիֆլիսի նահանգից հանելու և նոր ստեղծվելիք Ալեքսանդրապոլի նահանգին միացնելու մասին: Սակայն վրաց քաղաքական ուժերը, հատկապես ազգային դեմոկրատները, հանդես
եկան Թիֆլիսի նահանգից նշված գավառներն անջատելու դեմ: Ընդ
որում, «Թիֆլիսի նահանգ» բառերը նրանք նույնացնում էին վրացական ազգային պետականության հետ: Միայն սոցիալ-դեմոկրատական (մենշևիկներ) կուսակցությունն էր պաշտպանում սահմանների էթնիկական սկզբունքով բաժանում, սակայն 1918թ. մայիսին վրացական իշխանության ղեկը ստանձնելուց հետո այն ևս
փոխեց իր դիրքորոշումը:
1917թ. դեկտեմբերի վերջին և 1918թ. սկզբին թուրքերի՝
Անդրկովկաս հարձակումից աշխուժացած Ախալցխայի և Ախալքալաքի մահմեդականները հարձակվեցին Ախալցխա քաղաքի վրա:
1918թ. մարտ-ապրիլին Կարսի մարզի գրավումից հետո Ախալքալաքի վիճակը խիստ ծանրացավ: Մինչև մայիսի վերջը ամբողջությամբ արտագաղթեց Ախալքալաքի և 61 հայկական գյուղերի հայ
բնակչությունը:
Ահա Ախալքալաքի զանգվածային գաղթի օրերին կյանքի կոչվեցին Անդրկովկասյան երեք հանրապետությունները: Հայոց Ազգային խորհուրդը մայիսի 30-ի անկախության հռչակագրում իրեն
հայտարարում էր հայկական գավառների [5, 11] գերագույն ու
միակ իշխանություն:
Ծնթ. Անշուշտ «Հայկական գավառներ» բառակապակցության ընտ-
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րությունը ինքնանպատակ չէր: Նման ձևակերպումով Ազգային խորհուրդը մի կողմից խուսափում էր ռազմաքաղաքական այդ բարդ իրավիճակում օսմանյան թուրքերի և նորաստեղծ հարևան պետությունների հետ
տարածքային վեճերի մեջ հայտնվելու վտանգից, մյուս կողմից, թեկուզ
անորոշ սահմաններով, հայտնում էր իր իրավունքները հայկական տարածքների նկատմամբ (Արմ. Հայաստան, Ղարաբաղ, Ջավախք…):

Սիմոն Վրացյանի բնութագրմամբ. «Ընդ հուր և ընդ սուր անցնելով` Հայաստանը կոչվեց անկախ կյանքի…» [6, 184]:
1918թ. հունիսի 4-ին Բաթումի հաշտության պայմանագրի
կնքման ժամանակ վրացիներն իրենց իրավունք վերապահեցին գերազանցապես հայերով բնակեցված Ախալցխայի և Ախալքալաքի
գավառները հանձնելու թուրքերին, իսկ այս քայլն, անշուշտ, հեռուն
գնացող նպատակներ էր հետապնդում: Նախ՝ ստեղծվում էր տպավորություն, թե նորահռչակ Վրաստանը ևս Հայաստանի նման լուրջ
տարածքային զիջումներ է անում ռազմական հաղթանակներ գրանցած Թուրքիային, և երկրորդ՝ իր կնքած առաջին միջազգային պայմանագրով արձանագրում էր իր իրավունքներն այդ գավառի բախտը տնօրինելու հարցում: Պատերազմում Թուրքիայի ռազմական
անհաջողության դեպքում Վրաստանը կարող էր նորից վերականգնել իր «օրինական» իրավունքը Ախալցխայի և Ախալքալաքի
նկատմամբ: Եվ վերջապես, թուրքական բռնագրավումը կարող էր
արմատապես փոխել Ջավախքի ժողովրդագրական պատկերը. այն
է՝ զրկել նրան իր հայկական ազգային նկարագրից [5, 17-18]:
Ծնթ. 1918-1921թթ. թուրքական արշավանքների և դրանց անմիջական հետևանք հանդիսացող սովի ու համաճարակի հետևանքով Ախալքալաքի գավառը կորցրեց իր հայ բնակչության 42-45%-ը: Այսպես օրինակ՝ Ախալքալաք քաղաքը եթե 1917թ.-ին ուներ 5070, ապա 1922-ին` 2737
բնակիչ:

Հունիսին՝ կողմերի միջև սկսված բանակցությունների ժամանակ, վրաց ազգային խորհրդի նախագահ Նոյ Ժորդանիան և վարչապետ Ռամիշվիլին Թիֆլիսի հայոց Ազգային խորհրդին՝ ի դեմս
Ա. Ահարոնյանի, Հ. Քաջազնունու և Ալ. Խատիսյանի, առաջարկեցին Բորչալուի գավառի հարցում առաջնորդվել ազգագրական
սկզբունքով: Ախալքալաքի մասին խոսք չկար, քանի որ այն գրավված էր թուրքերի կողմից, որի հարցի լուծումը վրացիներն ապագայում ևս տեսնում էին հօգուտ Վրաստանի:
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Բորչալուի հետ կապված նշենք, որ թուրքերի առաջխաղացման ընթացքում վրաց-գերմանական զորամասերը գրավել էին
Բորչալուն: Նոյ Ժորդանիան ու Ռամիշվիլին վստահեցնում էին, որ
այդ գրավումը ժամանակավոր է ու պաշտպանողական նպատակներ է հետապնդում, և հենց թուրքերը հեռանան, կհեռանան նաև
վրաց զորքերը: Եվ ահա թուրքական զորքերի՝ Լոռի-Փամբակի
շրջանը պարպելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը հրամայեց Դիլիջան-Լոռի զորամասի պետ Դրոյին` բռնել հեռացող
թուրք զորքերի տեղը: Այն սկսվեց հոկտեմբերի 18-ին, բայց հաջորդ
օրն իսկ ստացվեց Վրաստանի արտգործ նախարարի բողոքագիրը,
որտեղ մասնավորապես ասված էր. «Վրաց կառավարութիւնը, որ
միշտ պատրաստ է խաղաղ, փոխադարձ համաձայնութեան միջոցով կարգաւորել սահմանների հարցը բարեկամ ՀՀ-ի հետ, իր
պարտականութիւնն է համարում յայտնելու, որ քանի այդպիսի
համաձայնութիւն չի կայացել հայկական զօրամասի մուտքը Թիֆլիսի նահանգի սահմաններից ներս, վրաց կառավարութեան կողմից կը դիտուի որպէս Հայաստանի կողմից արուած ակներեւ մի
թշնամական քայլ Վրաստանի նկատմամբ» [6, 216-217]:
Վրացիների հավակնությունները Ախալքալաքի գավառի ու
Բորչալուի շրջանի լեռնային մասի` Լոռու նկատմամբ Ի. Ծերեթելին հիմնավորում էր «ռազմագիտական սահմանների տեսանկյունից. Ախալքաքի գավառը և Լոռին մինչև Շահալի անհրաժեշտ էին
վրացիներին իրենց պետության ապահովության համար, միևնույն
ժամանակ հավելելով, որ վրացական պահանջները համապատասխանում են հենց հայերի շահերին, քանի որ «հանձինս Վրաստանի Կովկասում կստեղծվի կենսունակ և հզոր քրիստոնեական
պետություն, որը գերմանացիների աջակցությամբ կպաշտպանի
նաև հայերին»[6, 216-217]:
Իսկ ինչպիսի՞ն էր այդ ժամանակ Հայաստանի վիճակը: Անշուշտ, Վրաստանին քաջ հայտնի էին ոչ միայն Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ավանդական հակամարտությունը, այլև մեր
երկրի տնտեսաքաղաքական անմխիթար վիճակը: Վրացիներին
թև էր տալիս Թիֆլիսում գերմանական ներկայացուցչության առկայությունը, որը վրաց կառավարությանը խոստացել էր տնտեսական, անգամ ռազմական օգնություն հայ-վրացական հնարավոր
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ընդհարումների ժամանակ:
Չնայած հայ-վրացական սահմանավեճն արդեն վերաճել էր
զինված բախման, բայց Հայաստանի խորհուրդը դեռևս պահպանում էր իր խիստ զգուշավոր, խնդիրը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու կեցվածքը: ՀՀ ներկայացուցիչ Ա. Ջամալյանը, վարչապետ Հ. Քաջազնունին, արտգործ նախարար Ա. Տիգրանյանը մեկը
մյուսի հետևից դիմումներ ու բողոքի նոտաներ էին հղում վրաց
կառավարությանը, սակայն ապարդյուն. այդ դիմումները մնացին
ձայն բարբառո հանապատի [6, 216-228]: Խորհրդի նման կեցվածքը
Տեր-Մինասյանն իրավացիորեն բացատրում էր՝ գրելով. «Վրացիք
նստած էին միակ ճանապարհի վրայ, որ Հայաստանը կը կապէր
արտաքին աշխարհին: Վրացիների անբարեացկամութիւնը կը
նշանակէր՝ չստանալ ոչ մի նիւթ դրսի աշխարհից…» [7, 68]:
Ծնթ. Արդեն 1919թ. սեպտեմբերի 17-ին հայ-վրացական խորհրդաժողովի ժամանակ, երբ հայկական կողմը պատրաստակամություն հայտնեց
զիջելու Ախալքալաքի մեծ մասը և ամբողջ Ծալկան, վրացիք համաձայնեցին Հայաստանին տրամադրել տարանցիկ առևտրի, հեռագծի և այլ արտոնություններ, ինչի կարիքը մենք այնքան շատ ունեինք [2, 16]:

Ահա այս իրավիճակից էլ ելնելով` վրացական կառավարությունը շտապեց զուգորդել Վրաստանի քաղաքական և տնտեսական առավելությունները, նախ` գերմանական հովանավորությամբ
պատերազմ սկսել, ապա, պատճառաբանելով հայ-վրացական
տրանզիտային համաձայնության բացակայությունը՝ փակել Բաթումի-Թիֆլիս-Ալեքսանդրապոլ երկաթուղին` կասեցնելու Հայաստանի համար խիստ կենսական ներմուծումը: Վրաց կառավարությունը մերժեց նաև Հայոց Ազգային խորհրդի միջնորդությունները՝
հայ գաղթականներին Վրաստանի խորքերը տեղափոխելու և Բորչալուից հեռացած մահմեդականների բնակավայրերում տեղավորելու իրավունք արտոնելու մասին: Այս պայմաններում Ջավախքի
գաղթականները դատապարտված էին բնաջնջման [5, 13: 1, 122]:
Ծնթ. 1918թ. հունիսից մինչև նոյեմբեր Բակուրիանի անտառներում
զոհվեց ավելի քան 18 հազար մարդ: Գրեթե նույնքան զոհեր տվեցին Ծալկայի և Մանգլիսի շրջաններում ապաստանած հայ գաղթականները:
Մինչև հաջորդ գարուն ախալքալաքցի գաղթականների կորուստները
հասան 40 հազարի: Վրաց զինվորականները Բակուրիանից Ախալքալաք
անցնելու թույլտվության դիմաց պահանջում էին ստորագրություններ,
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կեղծ վկայություններ` վրացահպատակություն ընդունելու, գավառը Վրաստանի մաս ճանաչելու մասին:

Հայ-վրացական սահմաններում տեղի ունեցող դեպքերին զուգահեռ Երևանում կատարվում էին դիվանագիտական բանկացություններ կողմերի միջև. Վրաստանի ներկայացուցիչ Ս. Մդիվանին
նոյեմբերի 29-ին գրավոր հաղորդագրության մեջ հայտնում էր.
«Վրաց հանրապետության կառավարության պահանջով սահմանագիծը Հայաստանի և Վրաստանի միջև պետք է անցնի Թիֆլիսի
նահանգի հին սահմանով, այսինքն՝ Լոռին և Ախալքալաքը մտնելու էին Վրաստանի կազմի մեջ:
Ինքնին հասկանալի է, որ նման պարագայում հայ-վրացական
սահմանային ճշգրտումների հարցը գնում էր փակուղի, և ռազմական բախումն էլ անխուսափելի էր:
Հավանաբար այսօր քչերը գտնվեն, ովքեր ծանոթ չլինեն
հարևան վրացիների հետ ունեցած մեր բարեկամությանը: Մենք
ջանասիրաբար քննադատում ենք վրացիների ոչ բարեկամական
արարքները, բայց մեծ հաշվով դա չէ կարևորը: Փաստն այն է, որ
այսօր վիճելի այդ տարածքների վրա ծածանվում է Վրաստանի
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ВОПРОС ОБ УТОЧНЕНИИ АРМЯНО-ГРУЗИНСКИХ ГРАНИЦ
(ФЕВРАЛЬ 1917 - НОЯБРЬ 1918)

Унанян Ани
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «История», 4-ый курс
Резюме

Одним из судьбоносных событий начала 20-го века для армянского
народа стал армяно-грузинский пограничный конфликт, который после
революции 1917 года стал особо значимым событием. Изначально было
решено внести коррективы по этническому принципу, однако, вскоре грузинские политические силы выступили против отсоединения провинций,
преимущественно заселенных армянами, от Тбилисского региона. Воспользовавшись конфликтами Армении со своими соседями и еѐ слабой
экономико-политической ситуацией, правительство Грузии поспешило
объединить политические и экономические преимущества страны и сделать все, чтобы эти провинции остались в составе Грузии. И как бы мы не
критиковали недружественные действия грузин, факт остается фактом, что
сегодня над этими спорными территориями развивается флаг Грузинской
Республики. Почему? ...Вопрос, ответ на который мы должны искать
внутри себя.
THE PROBLEM OF BORDER LINE SPECIFICATION
BETWEEN ARMENIA AND GEORGIA
(FEBRUARY, 1917 - NOVEMBER, 1918)

Hunanyan Ani
Vanadzor State Pedagogical Institute
"History", 4-th year
Summery

The Armenian-Georgian boundary conflict was one the most important
20-th Century events for Armenian people and after 1917 Revolution became
more crucial. Initially it was decided to take into consideration ethnical
principles, but later Georgian political forces opposed separation of provinces,
that were mostly populated by Armenians, from the Tbilisi Region. Using weak
political and economic situation and boundary conflicts in Armenia, Georgian
government hastened to unite political and economic advantages and keep this
provinces in the Georgian territory. We can infinitely criticize unfriendly
Georgian doings but the fact remains that today we can see Georgian Flag
waving above this controversial territories. Why? The answer for this question
we should find inside…
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ՌՈԶԵՆԿՐՈՅՑՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մալումյան Սոնա
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Պատմություն» մասնագիտություն, մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` պ. գ. դ., պրոֆեսոր Ֆ. Մովսիսյան

Միջնադարյան գաղտնի ընկերությունների շարքում հատուկ
տեղ է զբաղեցնում ռոզենկրոյցների ընկերությունը: Եթե նմանատիպ շատ կառույցների շուրջ գիտնականների միջև վեճն առ այսօր ընթանում է հիմնականում այն հարցի շուրջ, թե զբաղվել են
դրանք գաղտնի գործունեությամբ, թե ոչ, ապա ռոզենկրոյցների օրդենի վերաբերյալ ծագում է մեկ այլ հարց` գոյությու՞ն են ունեցել
նրանք իրականում, թե՞ նրանց մասին պատմություններն ընդամենը հորինվածք են:
Բայց, նախ պարզաբանենք «Ռոզենկրոյց» բառի ծագումնաբանությունը: Ամենայն հավանականությամբ օրդենի անունը կապված է գերմաներեն Rosenkreuz արտահայտության հետ, որ թարգմանաբար նշանակում է «վարդ և խաչ», ինչի արտահայտությունը
կարելի է գտնել օրդենի խորհրդանշանի վրա: Վերջինս իրենից
ներկայացնում էր կարմիր վարդ` ոսկեգույն խաչի վրա: Ենթադրվում է, որ խաչը խորհրդանշում է մարդու աշխատանքն ու
չարչարանքը, իսկ վարդը` նրա աստվածային ոգու բացահայտումը, որ, ըստ ռոզենկրոյցների կարող է տեղի ունենալ միայն ճշմարիտ կենսակերպի, հոգու անընդհատ կատարելագործման դեպքում: Բայց, եթե խաչը քրիստոնեական վերոնշյալ մենկաբանումը
բավականին տարածված և ընդունված է, ապա վարդի օգտագործումը այս ընկերության անվան և խորհրդաիշի մեջ առ այսօր
խնդրահարույց է և ունի տարբեր բացատրություններ: Հին Հռոմում
վարդը համարվում էր Վեներա աստվածուհու խորհրդանիշը: Ըստ
հռոմեական առասպելի՝ վարդը ծնվել է Կուպիդոնի կողմից խոցված Վեներայի արյունից: Այս դեպքում վարդը կարող էր համարվել նաև գաղտնիության խորհրդանիշ, քանզի նույն այդ առասպելը
պատմում է նաև, որ Կուպիդոնը նվիրում է վարդը լռության աստված Հարպոկրատին, որ վերջինս չբացահայտի Վեներայի սիրային
գաղտնիքները [5, 22]:
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Ռոզենկրոյցների մասին առաջին անգամ գրավոր աղբյուրներում հիշատակվում է 1614թ., երբ Կասսելում լույս են տեսնում
«Աշխարհի համընդհանուր վերափոխումը» և «Ֆամա ֆրետերնիտատիս» մանիֆեստները, ըստ որոնց՝ Ռոզենկրոյցների ընկերությունը հիմնադրվել է 16-րդ դարում գերմանացի ազնվական Քրիստիան Ռոզենկրոյցի կողմից: Համարվում է, որ նա ծնվել է 1378 կամ
1388 թթ.` գերմանացի աղքատացած ազնվականի ընտանիքում:
Տասնվեց տարեկան հասակում քրիստոեական սրբավայրերն այցելելու նպատակով սկսում է իր ճանապարհորդությունը դեպի
Արևելք, որտեղ էլ տարվում է արաբական գաղտնի, օկուլտիստական գիտելիքներով, Ֆեսի համալսարանում ուսումնասիրում է մոգություն և կաբալա: Վերադառնալով Գերմանիա և համակարգելով
ստացած գիտելիքները` Ռոզենկրոյցը ստեղծում է գաղտնի ընկերություն և գրում է նրա կանոնադրությունը [4, 195]:
Կանոնադրության մեջ գրված էր, որ ընկերության անդամները
իրենց գործունեությունը պիտի գաղտնի պահեն հարյուր տարի:
Նրանք բացահայտ կարող էին անել միայն մեկ բան` անվճար բուժել հիվանդներին: Բոլոր անդամները պարտավոր էին տարին մեկ
անգամ հավաքվել համաժողովի, իսկ մահից առաջ էլ ընտրեին
գաղափարական ժառանգորդի: Օրդենի անդամներն օգտագործում
էին «Ռոզենկրոյց» գաղտնաբառը միմյանց ճանաչելու համար: Ռոզենկրոյցների խնդիրներից մեկը «մոգական» լեզվի և գրի ստեղծումն էր: Օրդենի անդամները վստահեցնում էին, որ երկար ժամանակ կարող են ապրել առանց ջրի և ուտելիքի, կարողանում են
իշխել ոգիներին, դառնալ անտեսանելի և իրենց են քաշում
հարստություն և թանկարժեք քարեր [5, 23]: Այս նույն փաստաթղթում գրված է նաև միաբանության հավատամքը.
«1. Ես գիտեմ, որ բոլոր առարկաներում գոյություն ունի էներգիա, որի էությունը ներթափանցված է աշխարհաստեղծման մեջ, և
որը նպաստում է մարդու անհատականության ձևավորմանը:
2. Տիեզերական արաչագործությունը արտահայտված է երեք
դրսևորումներում: Մակրոտիեզերքում դա լույսն է, կյանքն և սերը,
միկրոտիեզերքում` հոգին, մարմինը և էգոն, մատերիալիստական
ուսմունքներում` թեզիսը, հակաթեզիսը և սինթեզը, և այս ամենը
ունի եռանկյան տեսք:
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3. Երբ ծննդյան ժամանակ կյանքի շունչը մտնում է մարմնի մեջ,
մարդը դառնում է կենդանի անհատ, Համաշխարհային ոգու մի
մասնիկը, որ գտնվում է ժամանակավոր մարմնումֈ
4. Միայն մարդու մարմինն ու գիտակցությունն են ենթարկվում
թուլությունների, և բոլոր սխալներն էլ պիտի քավեն մարմինն ու
գիտակցությունը, քանզի մարդը ծնվում է մաքուր հոգով:
5. Վարդի և խաչի եղբայրության մեծ լուսավորյալները իրականացնում են իրենց տիեզերական նպատակը` հանուն ամբողջ
մարդկության: Եվ թող լինի այդպես» [4, 196]:
Ռոզենկրեյցները աշխատում էին հնարավորության դեպքում օրդենի անդամների մարմինները թաղել հանրության համար գաղտնի
վայրերում: Ըստ ավանդության այդպես են վարվում նաև օրդենի
հիմնադիր Քրիստիան Ռոզենկրոյցի դիակի հետ (պատմում են, իբր
վերջինս մահացել է 106 տարեկանում, 1494 թ., ոչ թե հիվանդության,
այլ այն պատճառով, որ ինքն էր այդպես ցանկացել), որի դամբարանը հայտնաբերվում է վերջինիս մահից 120 տարի անց: Ահա թե
Ռոզենկրոյցների գրքերում ինչպես է նկարագրված այս պահը.
«Մենք հեռացրինք պատին մնացած ծեփը և մաքրեցինք դուռը,
որի վերևում մեծ տառերով գրված էր. Post CXX Annos Patebo (120
տարուց կբացահայտվեմ): Առավոտյան մենք բացեցինք դուռը և
տեսանք դամբարան յոթ անկյուններով և կողմերով: Յուրաքանչյուր
կողմի բարձրությունը 8 կանգուն էր, երկարությունը` 5 կանգուն:
Այդ դամբարանը, որ երբեք արեգակի լույս չէր տեսել, լուսավորված
էր մեկ այլ արհեստական արևով, որ գտնվում էր դամբարանի
կենտրոնում` առաստաղի տակ: Դամբանաքարի կենտրոնում` կլոր
սեղանի վրա, դրված էր Քրիստիան Ռոզենկրոյցի չքայքայված
մարմինը` շրջապատված գրքերով, որոնց թվում էր Աստվածաշունչը: Ռոզենկրոյցի ձեռքում գտնվոմ էր գալարափաթեթ, որի վրա
գրված էր. «Մենք ծնվում ենք աստծուց, մենք մահանում ենք Հիսուսի
մեջ, մենք պետք է նորից ծնվենք Սուրբ Հոգու միջոցով»: Մեջտեղում` շրջանի մեջ, դրված էին երեք հետևյալ գրությունները. «Դատարկություն գոյություն չունի», «Օրենքի իշխանություն», «Ավետարանի ազատություն», «Տիրոջ անառարկելի փառքը» [3]:
17-րդ դարի սկզբներին Ռոզենկրոյցների ընկերությունը հասնում
է իր գործունեության մասսայականացման գագաթնակետին: 1614 և
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1615 թվականներին գերմանացի բողոքական հոգևորական և
օրդենի նշանավոր ներկայացուցիչ Յոհան Վալենտին Անդրեան
հրապարակում է երկու տրակտատ` «Փառք եղբայրության, կամ
արժանապատիվ ռոզենկրեյցների օրդենի հրապարակումներ» և
«Եղբայրության խոստովանանք» վերնագրերով, որոնցում ծաղրի էր
ենթարկում կաթոլիկ հոգևորականներին և կոչ էր անում օրդենի
կազմի մեջ ընդգրկել եվրոպական միապետների և գիտնականների:
Սակայն չի կարելի միանշանակորեն պնդել, որ Ռոզենկրեյցների ընկերությունը հարում էր քրիստոնեության այս կամ այն ճյուղին: Թե´ կաթոլիկները և թե´ բողոքականները դժկամությամբ էին
վերաբերվում եղբայրության գործունեությանը: Կաթոլիկները չէին
կարողանում ներել Ռոզենկրոյցներին Յոհան Անդրեայի գրած հակակաթոլիկական տրակտատների պատճառով, իսկ լյութերականներն էլ օրդենի հրապարակած գրքերում տեսնում էին շեղում
քիրստոնեական ուղղամիտ հավատքից: Այս երկու կրոնական ուղղություններն էլ ռոզենկրեյցներին մեղադրում էին սատանիզմի,
մոգության, մարդկանց հոգիների սխալ ուղղորդման, ազատամտության մեջ:
Կաթոլիկ եկեղեցին ռոզենկրեյցներից վրեժխնդիր լինելու նպատակով նրանց շարքերն է ուղարկում ճիզվիտ գործակալների: 1620 թ.
վերջիններիս ջանքերով ձերբակալվում և որպես աղանդավորներ
թիանավի վրա ցմահ տաժանակրության են դատապարտվում
ռոզենկրեյցների նշանավոր ներկայացուցիչ, պալատական իրավաբան և քարտուղար դուքս Մաքսիմիլիանը և օրդենի այլ անդամներ: Իսկ ընկերությունն ընդհանրապես հայտարարվում է «մոգերի
վտանգավոր միություն» [2]:
1620 թ. հետո Գերմանիայում ռոզենկրոյցների գործունեությունը
գրեթե դադարում է, սակայն պահպանվում է Նիդերլանդներում,
իսկ արդեն 17-րդ դարի 40-ական թթ. վերելք է ապրում Անգլիայում: Անգլիայում օրդենի գաղափարների հետևորդներ էին համարվում պատմաբան Էշմոլը և հոգևորական Թոմաս Վոգենը:
Վերջինս Եվգենի Ֆիլալետ անվամբ մի քանի աշխատանքներ էր
տպագրել ալքիմիայի, զգայական և գաղտնի գիտելիքների մասին:
Հենց նա էլ 1652 թ. թարգմանում և հրատարակում է Ռոզենկրոյցներին վերագրվող մի քանի աշխատությունների անգլերեն թարգմա96

նությունները: Ենթարդվում է, որ Անգլիայում Ռոզենկրոյցների
առաջնորդն է եղել հայտնի փիլիսոփա, պատմաբան և քաղաքական գործիչ Ֆրենսիս Բեկոնը: Այսպես Ջեյմս 1-ին արքայի խոստովանահայր Ջոզեֆ Գլենվիլը հայտնում է, որ Բեկոնն ստեղծել էր մի
ընկերություն՝ իր գաղափարները կյանքի կոչելու համար: Իսկ Բեկոնի՝ 1624թ. լույս տեսած «Նոր Ատլանտիդա» գրքում օգտագործած Ռոզենկրոյցների խորհրդանիշներ արևը, լուսինը, աստղը,
խորանարդը, անկյունաչափը, ինչպես նաև աշխարհի վերափոխման մասին նրա գաղափարները գալիս են ապացուցելու, որ Գլենվիլի հիշատակած ընկերությունը Ռոզենկրոյցների օրդենն էր [1,
170]: Ռոզենկրոյցների ընկերության անդամակցություն է վերագրվում նաև Ռենե Դեկարտին, Բրիսթեդցի ազնվական Ռոբերտ
Ֆալդին, գերմանացի մտածող Հայնրիխ Կոնրատին, գերմանացի
պանթեիստ Յակով Բյոմենին և չեխ մտածող, հումանիստ, մանկավարժ Յան Ամոս Կոմենսկուն:
Ռոզենկրոյցներին է վերագրվում նաև 1662թ. Անգլիայի Թագավորական ընկերության` Եվրոպայի առաջին Գիտությունների ակադեմիայի ստեղծումը: Այս իմաստով կարելի է ենթադրել, որ միստիցիզմը և մոգությունը միայն կաղապարն էին այս ընկերության,
որն իրականում զբաղված էր գիտական գիտելիքների և նորարարությունների ստեղծմամբ, որոնք պիտի դառնային հաջորդ դարաշրջնի աշխարհընկալման հիմնաքարը: Սա փաստորեն լուսավորություն էր, որ բնության և հասարակության մասին իր գաղափարներով հակադրվում էր եկեղեցական սքոլաստիկային:
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БРАТСТВО РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ

Малумян Сона
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «История», магистратура 2-ой курс
Резюме

История ордена Розенкрейцеров уходит своими корнями в средние
века. Розенкрейцеры пытались в рамках своего братства преодолеть барьер
между наукой и религией. Под маской религиозной организации они
несли просвещение и новаторское научное знание в Европу. Образовавшийся в Германии, орден постепенно отпустил корни в Нидерландах, во
Франции и особенно в Англии. Среди его членов было много знаменитых
ученых, политических и религиозных деятелей. Но как и всякая тайная организация, розенкрейцеры тоже не смогли сохранить свою деятельность
подальше от всевидящего ока католической церкви и, постепенно уходя в
глубокое подполье, в конце концов покинули историческую сцену.

THE ROSENKRAUTS BRATHERHOOD

Malumyan Sona
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"History", 2nd year (Master's Program)
Summery

The history of the Rozenkrauts Order dates back to the Middle Ages.
Within the framework of their brotherhood the Rozenktauts sought
overcoming the barrier between the science and religion. Disguised with the
mask of the religious organization they disseminated enlightenment and
innovative scientific knowledge in Europe. Being formulated in Germany the
Order gradually firmly settled down in the Netherlands, France and especially
in England. Among its members were numerous famous scientists, political and
religious figures. However, like all the secret organizations, the Rozenkrauts
also didn’t manage to keep their work far from the all-seeing eye of the Roman
Catholic church and little by little going underground they finally disappeared
from the history scene.
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ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Նաղդալյան Տիգրան
Երևանի պետական համալսարան,
«Իրավագիտություն» մասնագիտություն,
մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ի. գ. թ., դոցենտ Է. Շաթիրյան

Սահմանադրական արդարադատության զարգացման ներկա
փուլում առավել հրատապ են դառնում Սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումների բնույթին, իրավունքի համակարգում զբաղեցրած տեղին ու դերին, իրավական նշանակությանն ու հետևանքներին առանչվող
հիմնահարցերը: Ինչպես արդարացիորեն նշում է ՀՀ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գ. Հարությունյանը, տարբեր
երկրներում այս խնդրի հրատապության աստիճանը զգալի չափով
պայմանավորված է Սահմանդրական դատարանի լիազորությունների շրջանակով, անհատական դիմումների ինստիտուտի բնույթով, իրավական ու սահմանադրական մշակույթի մակարդակով,
դատավարական մի շարք առանձնահատկություններով, պետական իշխանության մարմինների գործառնական փոխհարաբերությունների բնույթով [1, 1]:
Այն երկրներում, որտեղ սահմանդրական բոլոր ինստիտուտների ակտերը սահամանդրական վերահսկողության օբյեկտ են,
առկա է անհատական դիմումների լիարժեք համակարգ, Սահմանադրական դատարանը լուծում է նաև իշխանության սահմանդրական լիազորությունների հարցով առաջացած վեճերը և ունի
Սահմանադրության վերացական մեկնաբանության լիազորություն, առավել հստակ ու որոշակի են Սահմանադրական դատարանի որոշումների և դրանցում ամրագրված իրավական դիրքորոշումների տեղն ու դերը ներպետական իրավական ակտերի համակարգում: Սակայն այլ է իրավիճակը այն երկրներում, որտեղ
իրավական ու սահմանդրական մշակույթը դեռևս ձեռք չի բերել
այնպիսի որակներ, որ Սահմանադրական դատարանի որոշումների իրավական հետևանքներն ընկալվեն ոչ միայն եզրափակիչ
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դրույթների շրջանակներում, այլև որոշման ամբողջության մեջ՝
հաշվի առնելով նաև դատարանի իրավական դիրքորոշումների
նշանակությունը:
Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` հարկ ենք համարում անդրադառնալ սահմանադրական դատարանի «իրավական դիրքորոշումներ» եզրույթի բովանդակության բացահայտմանը, ինչը ունի
ինչպես տեսական, այնպես էլ պրակտիկ կարևոր նշանակություն:
Նախ նշենք, որ տեսական գրականության մեջ սահմանադրական դատարանի «իրավական դիրքորոշում» եզրույթի բովանդակությանը, բնույթին, իրավունքի համակարգում զբաղեցրած տեղին
ու դերին, իրավական նշանակությանն ու հետևանքներին առանչվող հիմնահարցերի կապակցությամբ դեռևս միասնական մոտեցում չի ձևավորվել, և առկա են բազմաթիվ մոտեցումներ: Որոշ հեղինակների կարծիքով՝ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումներն ունեն նախադեպային իրավական նշանակություն [1, 2] և արտահայտում են դատարանի վերաբերմունքը
սահմանադրական նորմի նկատմամբ դրա մեկնաբանման արդյունքում [2, 104-124]: Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների նախադեպային բնույթին,
ապա, մեր կարծիքով, նախադեպի դոկտրինի առանձին տարրեր
են միայն առկա սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին առնչվող ինչպես օրենսդրական կարգավորումներում, այնպես էլ իրավակիրառ պրակտիկայում: Մասնավորապես,
«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 68-րդ հոդվածի 14-րդ մասի համաձայն. «Սահմանադրական դատարանը սույն
հոդվածի 1-ին մասում նշված որևէ գործով ընդունված ըստ էության որոշումից առնվազն 7 տարի հետո, սույն օրենքով սահմանված կարգով, ներկայացված համապատասխան դիմումի հիման
վրա կարող է վերանայել իր հիշյալ որոշումը, եթե` 1. Փոփոխվել է
Սահմանադրության տվյալ նորմով կիրառված դրույթը: 2. Ի հայտ է
եկել տվյալ գործով կիրառված սահմանադրության դրույթի այնպիսի նոր ընկալում, որի առկայությամբ նույն հարցի վերաբերյալ կարող է ընդունվել սահմանադրական դատարանի այլ որոշում, և
եթե տվյալ հարցն ունի սկզբունքային սահմանադրաիրավական
նշանակություն»:
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Ինչպես տեսնում ենք, տվյալ իրավակարգավորման շրջանակներում առկա է stare decisis (ետ չկանգնել կայացվածից) սկզբունքը:
Շեղումը այս սկզբունքից հնարավոր է միայն վերոնշյալ հիմքերի
առկայության պայամաններում: Բացի այդ պարտադիր նշանակություն նախադեպի դասական դոկտրինում ունի միայն իրավական
սկզբունքը (արտահայտված ratio decidendi-ում) [12, 45-48]:
Որոշ հեղինակներ էլ գտնում են, որ իրավական դիրքորոշումները սահմանադրական դատարանի ընդհանուր բնույթի իրավական եզրահանգումների ամբողջություն են, որոնք հանդես են գալիս որպես դատարանի կողմից իր լիազորությունների շրջանակներում Սահմանադրության մեկնաբանման և օրենքների ու այլ
նորմատիվ ակտրի դրույթների սահմանադրական իմաստի վերհանման արդյունք, վերացնում են սահմանադրաիրավական անորոշությունը և հանդիսանում են սահմանադրական դատարանի
վերջնական որոշումների իրավական հիմք [2, 104-124]:
«Իրավական դիրքորոշումներ» եզրույթի բովանդակությունն ու
բնույթը բացահայտված ու հստակեցված չէ նաև ՀՀ օրենսդրությամբ: Միաժամանակ, սահմանադրական արդարադատության
պրակտիկայի շրջանակներում իրականացվել է քննարկվող իրավական կատեգորիայի առանձնահատկությունների իրավավերլուծությունը, ինչին հարկ ենք համարում անդրադառնալ հիշյալ համատեքստում:
ՀՀ սահմանադրական դատարանի 25 փետրվարի 2011թ. ՍԴՈ943 որոշումը բեկումնային նշանակություն ունեցավ «իրավական
դիրքորոշումների» հասկացության բովանդակության, բնույթի ու
առանձնահատկությունների իրավավերլուծության, ինչպես նաև
դրանց իրավաբանական ուժի, իրավահամակարգում ունեցած
դերի և նորմաստեղծ նշանակության խնդիրների լիարժեք կարգավորմանն ուղղված լուծումներ ամրագրելու տեսանկյունից: Հիշյալ
որոշումը քննարկվող հասկացության բնութագրիչներից մեկը դիտարկեց այն, որ դրանք ՀՀ Սահմանադրության նորմերի պաշտոնական մեկնաբանություններ են, սակայն միևնույն ժամանակ
իրավական դիրքորոշումների բովանդակության առնչությամբ արձանգրեց, որ «Դատարանի որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումները, արպես կանոն, բավանդակում են տվյալ
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գործի լուծման հիմքում դրված իրավական այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք վերաբերում են.
1. ՀՀ Սահմանադրության նորմերի, միջազգային պայմանագրերում ամրագրված պարտավորությունների, օրենքների, ինչպես
նաև օրենսդրության այլ ակտերի (ՀՀ Սահմ. 100-րդ հոդվածի 1-ին
և 2-րդ կետեր) սահմանադրաիրավական բովանդակության բացահայտմանը, դրանց սահմանադրական արժեբանությունից բխող
ընկալմանն ու կիրառմանը, մարդու սահմանադրական իրավունքների անմիջական գործողության երաշխավորմանը, այդ ամենի
արդյունքում՝ վիճարկվող նորմի սահմանադրականությունը գնահատելուն:
2. Իրավակիրառական պրակտիկան գնահատելուն և այդ
պրակտիկայում ՀՀ Սահմանադրության նորմերը, օրենքները և
իրավական այլ ակտերն իրենց սահմանադրաիրավական բովանդակությանը համապատասխան կիրառելու անհրաժեշտությանը:
3. Սահմանադրաիրավական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծմանն ու փաստերին գնահատական տալուն»:
Ակնհայտ է, որ ի տարբերություն մինչ այդ ընդունված ու մեր
կողմից հիշատակված ակտերի՝ նշված որոշմամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանն առավել տարածական ներկայացրեց «իրավական դիրքորոշում» հասկացության բովանդակությունը՝ վերջինիս
շրջանակներում՝ բացի սահմանադրական դրույթների պաշտոնական մեկնաբանությունից, ընդգրկելով նաև հիշյալ իրավական չափորոշիչները:
Հիշյալ համատեքստում հարկ ենք համարում անդրադառնալ
սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների պարտադիրությանն առնչվող հիմնախնդիրների վերլուծությանը: «Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի 61 հոդվածի 5-րդ
մասի համաձայն՝ սահմանադրական դատարանի գործով ըստ էության ընդունված որոշումները պարտադիր են բոլոր պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար՝ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում: Չնայած այն հանգամանքին, որ օրենսդրական հիշյալ
դրույթն ինքնին ենթադրում է, որ այն վերաբերում է սահմանադրական դատարանի ամբողջ որոշմանը, հետևաբար ինչպես
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պատճառաբանական, այնպես էլ եզրափակիչ մասերում արտահայտված իրավական դիրքորոշումներին, սակայն քննարկվող
բնագավառին առնչվող հիմնական խնդիրն է տեսության մեջ և
պրակտիկայում այն մտայնության ու արտավոր պրակտիկայի
հաղթահարումը, երբ պարտադիր է դիտարկվում սահմանադրական դատարանի որոշման սոսկ եզրափակիչ մասը, և որոշումների
կատարումը չի երաշխավորվում դրանց ամբողջության մեջ՝ հաշվի
առնելով նաև պատճառաբանական մասում շարադրված իրավական դիրքորոշումները: Այդ է պատճառը, որ ՀՀ սահմանադրական
դատարանը որոշումների կատարման վիճակի վերաբերյալ իր հաղորդումներում անդրադարձել է հիմնախնդրին՝ նշելով, որ սահմանադարական դատարանի որոշումների պատշաճ կատարումը
երաշխավորելու համար անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ապահովել,
որպեսզի պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարումը երաշխավորեն դրանց ամբողջության մեջ՝ հաշվի առնելով ոչ միայն որոշման
եզրափակիչ մասը, այլև պատճառաբանական մասում շարադրված իրավական դիրքորոշումները, որոնք սահմանադրական
իրավունքի աղբյուր են և իրենց բնույթով սահմանադրական
դրույթների պաշտոնական մեկնաբանություն [3, 116-117]:
Ընդհանրացնելով վերոգրյալը` գտնում ենք, որ սահմանադրական արդարադատությանը ներկայացվող արդի հրամայականները պահանջում են սահմանադրական մտածողության ու
մշակույթի նոր որակ: Այլընտրանք չունեցող եզրահանգում է այն,
որ իրավական պետության գերագույն խնդիրն իշխանության և
ազատության սահմանների հստակեցումն է ու իրավունքի գերակայության երաշխավորումը: Դա հնարավոր է միայն Սահմանադրության գերակայության երաշխավորման պայմաններում և իրական կյանքում սահմանադրական հավասարակշռության երաշխավորման արդյունքում:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Գ. Հարությունյան, Սահմանադրական դատարանի իրավական
դիրքորոշումները՝ որպես նախադեպային իրավունքի աղբյուր
/Զեկույց Երևանյան 16-րդ միջազգային խորհրդաշողովում/:
2. Витрук Н., Конституционное правосудие в России /1991-2000гг./:
Очерки теории и практики. М., 2001.
3. Зоркин В.Д., Россия и Конституция В 21 веке, М.: Норма, 2007.
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ХАРАКТЕР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РА
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РА

Нагдалян Тигран
Ереванский государственный университет,
специальность «Юриспруденция», магистратура 1-ый курс
Резюме

Работа посвящена правовым позициям Конституционного Суда РА,
характера ее роли и значения в развитии правовой системы, вопросов,
касающихся юридических последствий.
Индивидуальной ценностью данной работы является то, что автор с
помощью сравнительного анализа представил характерные черты правовой
позиции Конституционного Суда, особенности и тенденции ее развития.
Автор считает, что понимание правотворчеством и правоохранительными
органами природы и сущности позиций Конституционного Суда, а также
их применение в ежедневной деятельности приведут к значительному
улучшению и совершенствованию правовой системы РА, а также поднимут
ее на новый уровень.
В работе рассматриваются также правовые позиции Конституционного Суда, относительно обязательств и оспариваемых актов или их
оспариваемые положения в рамках правовых позиций Конституционного
Суда , соответствия Конституции, относительно основных проблем рассмотрения дела под новыми обстоятельствами.
THE NATURE AND ROLE OF THE RA CONSTITUTIONAL COURT
POSITION IN THE DEVELOPMENT OF THE RA LEGAL SYSTEM

Naghdalyan Tigran
Yerevan State University,
"Jurisprudence ", 1st year (Master's Program)
Summery

Article is devoted to the nature of RA Constitutional court’s positions, role
and significance of latter's in the development of the legal system of RA,
issuesrelated to the legal consequences.
One of the specific merits of the paper is that author presents the
characteristics, features and trends of development of RAConstitutional Court's
legal positions in the light of comparative analysis. Author finds in flaw-making
and law enforcement bodies deeply understand the nature and significance of
Constitutional court’s positionsand implement them in their daily activities RA
legal system will be essentially improved and raised to a new level.
Article also refers to the compulsory character of RA Constitutional court’s
positions and the issues related to recognition of the contested act or its
contested provision constitutional` as the matter of review the case on the basis
of new circumstance.
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ՈՐԴԵԳՐՎԱԾ ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԵՐԿՐՈՒՄ
Քարամյան Անահիտ
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտություն,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ. Ա. Կոխլիկյան

Ընտանիքը եղել և մնում է անձի ձևավորման և զարգացման
առաջին սոցիալական ինստիտուտը: Այն հասարակության կարևորագույն բջիջն է, որից մեծապես կախված է մարդու հետագա ճակատագիրը: Յուրաքանչյուր երեխա պետք է ապրի ընտանիքում,
սակայն ոչ բոլոր երեխաներին է վիճակված հարազատ ծնողների
խնամքի ներքո մեծանալ: Հաճախ նրանց ճակատագիրը հանձնվում
է կա՛մ մանկատան դաստիարակների, կա՛մ նրանց որդեգրողների
հոգածությանը, և երբեմն էլ անկանխատեսելի դեպքեր են պատահում: Ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որդեգրված
երխաները ենթարկվում են բռնության, թրաֆիկինգի, որն իրականացվում է հատկապես օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից
որդեգրված երեխաների նկատմամբ:
Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական վիճակագրության
համաձայն՝ 2006-2010 թթ. ԱՄՆ-ում ծնողների մեղքով մահացել է
արտասահման որդեգրված 17 ռուս ծնողազուրկ երեխա, շատերն
էլ դաժան ճակատագրի են արժանացել [5]: Այսպիսի պատմություններն անթիվ են, բայց, ցավոք, մինչ օրս չի ստեղծվել արտասահմանյան երկրներ որդեգրած երեխաների վերահսկման այնպիսի համակարգ, որը նրանց զերծ կպահի փորձություններից: Վերջերս ՌԴ-ն այս առումով դիմեց կտրուկ քայլերի. Պետդումայում
քննարկվեց «Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների հիմնարար
իրավունքների և ազատությունների խախտումների հետ առնչություն ունեցող անձանց նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների
մասին» օրենքի նախագիծը, որն ավելի հայտնի է «Դիմա Յակովլևի
օրենք» անունով: Այս օրենքի նախագծի համաձայն՝ արգելվում է
Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների կողմից ռուս երեխաների
որդեգրումը: Պետդուման սույն օրենքն ընդունեց 2012 թ. դեկտեմ105

բերի 21-ին, իսկ դեկտեմբերի 26-ին այն միաձայն հավանության
արժանացավ Դաշնային խորհրդի կողմիցֈ 2012 թ. դեկտեմբերի
28-ին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց օրենքը, և արդեն 2013 թ.
հունվարի 1-ից այն ուժի մեջ մտավ [6]:
Հարց է առաջանում, թե ինչու միայն վերջերս այս խնդիրն այսպես բուռն քննարկման առարկա դարձավ ՌԴ-ում, ինչու այդքան
խիստ օրենք ընդունվեց, մի՞թե այս ամենն իսկապես ուղղված էր
երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Որոշակի ուսումնաիրություններ կատարելով վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ՝
հանգեցինք այն եզրահանգման, որ այստեղ կան ավելի շատ քաղաքական նկատառումներ, և դա էր պատճառը, որ Պուտինը «Դիմա Յակովլևի օրենքը» ստորագրեց՝ ի պատասխան ԱՄՆ Կոնգրեսի ընդունած «Մագնիտսկու օրենքի», որի համաձայն՝ նախատեսվում է մուտքի արտոնագրային և տնտեսական պատժամիջոցներ
կիրառել մարդու իրավունքների խախտման հետ առնչություն
ունեցող Ռուսաստանի պաշտոնյաների նկատմամբ, հատկապես
այն պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների, ովքեր կապ ունեն
իրավաբան Սերգեյ Մագնիտսկու մահվան հետ:
Ցավոք, այսօր երեխաների իրավունքների պաշտպանության
քողի ներքո բազմաթիվ այլ հարցեր են փորձում լուծել: Խնդիրն
ավելի է սրվում, երբ խոսքը վերաբերում է օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից որդեգրված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Այդ ոլորտը փոքրիշատե կարգավորելու համար ԱՊՀ մի
շարք երկրներ, այդ թվում` Ռուսաստանը և Հայաստանը, միացել են
«Երեխաների պաշտպանության և միջազգային որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» Հաագայի՝ 1993 թ. մայիսի 29-ի համաձայնագրին, իսկ դա նշանակում է, որ պետությունը
հնարավորություն ունի ճշտելու արտասահման որդեգրվելուց հետո երեխայի ապրուստի, հոգևոր և կրթական զարգացման մանրամասները` համոզվելու համար, որ նա ապահով ձեռքերում է, նրա
կյանքին կամ առողջությանը վտանգ չի սպառնում, և նրա դաստիարակությունը բնականոն է ընթանում [1]: Սակայն վերահսկման հստակ մեխանիզմներ դեռ մշակված չեն: Ուստի արտասահմանցիների կողմից որդեգրված երեխաների իրավունքների
պետական վերահսկողության խնդիրն ամբողջ աշխարհում ար106

դիական է, քանի որ վերահսկման գործընթացը բազմաթիվ բացեր
ունի:
ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի 150-րդ հոդվածի և Կառավարության 2010թ. թիվ 269-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից ՀՀ տարածքից դուրս որդեգրված
ՀՀ քաղաքացի երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը, միջազգային իրավունքի նորմերով թույլատրվող
սահմաններում իրականացնում են ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկները, որտեղ նշված երեխաները մինչև չափահաս դառնալը
գտնվում են հաշվառման մեջ [7]:
«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի (29.05.1996)
24-րդ հոդվածի համաձայն՝ հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարն իրականացնում է իր հյուպատոսական տարածաշրջանում
մշտապես բնակվող և ժամանակավորապես գտնվող Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիների հաշվառում [2]: Այսինքն՝
օտարերկրացիների կողմից որդեգրվող հայ երեխաների ապահովությունը երաշխավորելու պարտականությունը դրված է հյուպատոսությունների վրա, իսկ «Հյուպատոսական ծառայության
մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված է միայն որդեգրված հայ երեխաների հաշվառում, և հաշվառումից հետո վերահսկողությանն ուղղված
պարտավորություններ հյուպատոսարանը այլևս չի կրում:
«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքներ են ընդունվել
1997թ-ի դեկտեմբերի 12-ին և 2011թ-ի մայիսի 10-ին, բայց սրանցից
և ոչ մեկը չի վերաբերել որդեգրության հանձնած երեխաների ընտանեկան պայմանների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հյուպատոսարանների պարտավորություններին:
ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ 2000թ-ին հաստատվել է որդեգրման հարցերով հանրապետական հանձնաժողովի կանոնադրությունը, սակայն կանոնադրությունը չի պարունակում դրույթներ, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվում հանձնաժողովի անդամները,
ինչ պարբերականությամբ է գումարում նիստերը, բացակայում են
նաև հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները բողոքարկելու մեխանիզմները: Այսինքն ՀՀ-ում գործում է երեխաների որդեգրման հարցերով հանրապետական հանձնաժողովը, սակայն չկա
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որևէ իրավական մեխանիզմ, որը գործնականում թույլ կտա ապահովել այս մարմնի թափանցիկ գործունեությունը:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից որդեգրման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և ՀՀ կողմից վավերացրած միջազգային պայմանագրերով, մասնավորապես՝ «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման
բնագավառում համագործակցության մասին» կոնվենցիայով, ՀՀ
ընտանեկան օրենսգրքով, ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքով, «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 18-ի
N 269-ը որոշմամբ սահմանված որդեգրման կարգով:
ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն՝ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երեխաների որդեգրումը թույլատրվում է միայն այն դեպքերում, երբ
հնարավորություն չկա այդ երեխաներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտանիքում դաստիարակության հանձնելու կամ երեխաներին իրենց ազգականների կողմից որդեգրելու: Օտարերկրյա քաղաքացիներին որդեգրման ենթակա երեխաների մասին տեղեկություններ տրամադրվում են նշված երեխաներին կենտրոնացված հաշվառման վերցնելուց երեք ամիս հետո [8]:
ՀՀ քաղաքացիների կողմից երեխաների որդեգրումը կատարվում է ավելի պարզ ընթացակարգով` մարզպետարանների միջոցով: Իսկ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից երեխաների որդեգրումը կատարվում է երկու փուլով: Նախ` որդեգրողները հաշվառվում են՝ որպես որդեգրման ենթակա ծնողներ, որից հետո
միայն նրանց իրավունք է տրվում որդեգրել երեխաներին:
Օտարերկրացիների համար որդեգրման գործընթացը Հայաստանում բավական դժվար է իրականանում և կարող է ձգվել
ամիսներ և անգամ տարիներ: Դրա հետ կապված՝ 2013 թ. մարտի
7-ին կառավարության նիստում Արդարադատության նախարար
Հրայր Թովմասյանը կառավարությանը ներկայացրեց Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի
N 269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարե108

լու մասին որոշումը: Ըստ այդ որոշման՝ նախատեսվում է պարզեցնել որդեգրման ընթացակարգերը և հստակեցնել կենտրոնական
մարմնի լիազորությունները, ինչը պայմանավորված է նաև երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման համագործակցության կոնվենցիայի դրույթներով:
ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական
կացության ակտերի գրանցման գործակալության համեմատական
տվյալներով` որդեգրման միտումները տարեցտարի նվազում են:
Եթե 2010թ. ընթացքում օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից
որդեգրվել է 69 ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող երեխա` 41 աղջիկ և 28
տղա, ապա 2011թ. 63-ը` 42 աղջիկ, 21 տղա [3]: Նկատվում է նաև
օտարերկրացիների կողմից հայ հաշմանդամ երեխաների որդեգրում: Հարց է առաջանում, թե ինչու են օտարերկրացիները որդեգրում հայ հաշմանդամ երխաներին: Այս հարցի հետ կապված կարող ենք առանձնացնել հետևյալը, որ եթե Հայաստանում հաշմանդամ երեխա որդեգրած ընտանիքների համար պետության կողմից
չեն սահմանվում որևէ հարկային արտոնություններ, իսկ հաշմանդամ երեխաների համար տրամադրվող կենսաթոշակը չնչին գումար է կազմում և չի բավականացնում անգամ առաջնային պահանջների բավարարաման համար, ապա շատ այլ երկրներում
հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքները օգտվում են արտոնությունների լայն շրջանակներից: Թերևս հնարավոր է դրա հետ
կապված լինի, որ հաշմանդամ երեխաների են որդեգրում, բայց
հնարավոր է նաև դա կապված լինի երեխաների օրգանների վաճառքի հետ: Այս ուղղությամբ համապատասխան մարմինները
լուրջ ուսումնասիրություններ պետք է անեն և վերահսկողություն
իրականացնեն:
Արդարադատության նախարարությունը, հանդիսանալով նաև
«Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» կոնվենցիայով նախատեսված որդեգրման հարցերով զբաղվող կենտրոնական մարմին,
փաստում է, որ մինչ օրս թե՛ Արտաքին գործերի նախարարությունը, թե՛ Կենտրոնական մարմինը որդեգրված երեխաների իրավունքների և օրինական շահերի խախտման վերաբերյալ որևէ հաղորդում չեն ստացել, երեխայի վերադարձի դեպք չի արձանագրվել: Մինչդեռ հայաստանյան հասարակական կազմակերպու109

թյուններն ահազանգում են, որ իդեալական պատկերը հեռու է
իրականությունից, ու երեխաները ոչ միշտ են լավ բախտի արժանանում, առավել ևս, որ վերահսկող մարմնի տեսադաշտից էլ հեշտությամբ անհետանում են, որովհետև հստակեցված չեն այն իրավական մեխանիզմները, որոնք վերաբերում են վերահսկող մարմնի գործունեությանը:
Ի վերջո, աշխարհի հզորագույն երկրների քաղաքացի հանդիսացող երեխաների իրավունքներն այս կամ այն ձևով ոտնահարվում են արտերկրում, ուր մնաց Հայաստանի նման փոքր, զարգացող պետության քաղաքացի հանդիսացող երեխաների իրավունքներն ընդհանրապես չխախտվեն: Իսկ այն հանգամանքը, որ պաշտոնական տվյալներով այսքան տարիների ընացքում արտերկրի
քաղաքացիների կողմից որդեգրված հայ երեխաների իրավունքների ոտնահարման ոչ մի դեպք չի արձանագրվել, դա վկայում է այն
մասին, որ համապատասխան իրավական մեխանիզմներ չեն եղել,
և վերահսկողություն չի իրականացվել:
Այսպիսով՝ օտարերկրացիների կողմից որդգրված հայ երեխաների իրավունքների պաշտպանության գործում լուրջ անելիքներ ունեն թե՛ մեր երկրի Արդարադատության նախարարությունը,
որը հանդիսանում է նաև «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին»
Կոնվենցիայով նախատեսված որդեգրման հարցերով զբաղվող
կենտրոնական մարմին, թե՛ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունը և թե՛ ՀՀ հյուպատոսարանները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=48023
2. http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=68049
3. http://www.panorama.am/am/miscellaneous/2012/01/31/adoptionarmenia/www.regnum.ru/news/polit/1515007.htm
4. http://www.parliament.am/
5. http://www.sobesednik.am/am/social/154-2011-07-23-14-19-43
6. http://www.tert.am/am/news/2012/12/28/putin-magnitski/
7. http://www.wedding.am/articles/416.htm
8. http://www.wedding.am/articles/416.htm
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ЗАЩИТА ПРАВ УСЫНОВЛЕННЫХ
АРМЯНСКИХ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

Карамян Анаит
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Педагогика и психология», магистратура 2-ой курс
Резюме

Статья о том, что обязанность гарантии безопасности усыновленных
иностранцами армянских детей лежит только на консульствах. Однако в
"Законе Республики Армения о консульской службе" установлена только
регистрация усыновленных армянских детей, а обязанности по контролю
после регистрации консульство больше не несет. То есть права усыновленных иностранными гражданами армянских детей могут быть нарушены,
но из-за отсутствия соответствующего контроля все это может быть не
выявлено. Поэтому проблема государственного контроля прав усыновленных иностранцами армянских детей в нашей стране очень актуальна, так
как процесс контроля имеет много пробелов.

THE DEFENSE OF ADOPTED ARMENIAN CHILDREN’S
RIGHTS IN FOREIGN COUNTRIES

Karamyan Anahit
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Pedagogy and Psychology ", 2nd year (Master's Program)
Summary

The article is about the fact that the duty to ensure the safety of Armenian
children adopted by foreigners is only put on the consulates. But it is
determined only accounting of Armenian adopted children in the law of the
Republic of Armenia about Consulate Services and the consulate shouldn’t care
the obligation of controlling the process after accounting. So, this means that
the rights of Armenian adopted children can be infringed by foreigners and that
cannot be revealed as there is no appropriate control. Therefore, the issue of
state control over the adopted children’s rights is very actual in our country as
the process of control has a lot of omissions.
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ՆՈՎԵԼԻ ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ (ՊԱՐԱԴՈՔՍԱԼ)
ԱՎԱՐՏԸ (ԶՈՀՐԱՊԻ ՆՈՎԵԼՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)

Ամիրաղյան Արփինե
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Սարուխանյան

Նովելի մասին խոսելիս հարկ ենք համարում անդրադառնալ
նովելի որոշ յուրահատկությունների: «Նովելը (իտալերեն novellaնորություն) սյուժե և կերպարներ ունեցող փոքր ծավալի էպիկական գրական ժանր է: Ձևավորվել է Վերածննդի շրջանի Իտալիայում (14-15-րդ դ. Բոկաչչո, Սակկետի, Մազաչո): Նովելի մեջ իրականացվում է անհատների կյանքի բազմակողմանի պատկերումը.
մինչ այդ նրանք հանդես են գալիս որպես հանրության որոշակի
ասպետական, կրոնական խմբի ներկայացուցիչներ: Նովելի հիմքում ընկած էր որևէ արտասովոր անեկդոտային պատմություն,
մարդու կյանքի համեմատաբար ավարտուն դրվագ, գործողության
արագ զարգացում և անսպասելի ավարտ» [1, 182]: Որևէ նկարագրություն չկա, բնորոշ առանձնահատկություններից են անսովոր
սյուժեն, սուր բախումը, գործողության արագ զարգացումը և անսպասելի, կտրուկ վախճանը: Սակայն Վ. Փիլոյանը առաջարկում է
ևս մեկ-երկու հատկանիշ: Նա, անսպասելի, կտրուկ վախճան ասելով, նշում է, որ այն ակնարկվում է նախադրության մեջ: Եվ երկրորդ` «բնորոշ է երկակի ավարտը, երբ առաջին ավարտը նախապատրաստում ու կանխորոշում է երկրորդը: Առաջին ավարտը
ձևավորվում է կյանքի ու գեղարվեստական պայմանականության
տրամաբանությամբ, երկրորդ ավարտը` հոգու և հոգեկանի պարտադրանքով, որ ծնվում է կյանքից, բայց և հերքում է կյանքի գետնաքարշը կամ առտնինը` հաստատելով անսովորը ամենասովորականի մեջ» [2, 180]:
Հաշվի առնելով Զոհրապի գեղագիտությունը` փորձենք անդրադառնալ որոշ նովելների` գտնելով անսպասելի (պարադոքսալ)
ավարտ: «Պարադոքսը (հուն. paradoxson-անսպասելի, տարօրինակ) ընդունված կարծիքին, տեսակետին անհամապատասխան
տպավորություն է թողնում: Պարադոքս կարող են կոչվել նովել113

ների անակնկալ հանգուցալուծումները, կերպարների նման գործողությունները» [1, 200]:
Զոհրապի նովելներն ունեն խոսուն ու խոր վերնագրեր, համառոտ ու մեծ բովանդակություն: Այսպիսի աշխատանքի նպատակը
ստեղծագործական մտքի զարգացումը և Զոհրապ հեղինակի գեղագիտությունը խորությամբ ուսումնասիրելն է:
«Փոստալ» (անբարոյական կին)-Հերոսուհին մեկն է այն խեղճ,
միամիտ ու գեղեցիկ կանանցից, որոնք, թակարդի մեջ ընկած, որսորդին հագեցնող հերթական ամիճ են:
Հաճի Տյուրիկը նրան` 18-ամյա Տիգրանուհուն տանում է քաղաք` Սուրբիկ հանմին սպասուհի: Օննիկը` Սուրբիկ հանմի որդին, գայթակղում է Տիգրանուհուն, և վերջինս հղիանում է ու.
«փոստա՜լ, պոռաց անոր երեսն ի վեր, փոստա՜լ, տունս անպատվեցիր, թե´զ ճեհեննեմ եղի´ր» [3, 37]: Սուրբիկ հանմն ինքն էլ լավ
գիտեր, որ մեղավորն իր որդին է, և Տիգրանուհուն էլ` որպես գեղեցիկ սպասուհու, պահել է որդուն հասարակաց տներից հեռացնելու համար: Տիգրանուհին ծննդաբերում է, որդուն խնամում է ուրիշը, քանի որ ինքն աշխատում էր: Մի օր էլ իմանում է, որ որդին
«թոքատապով» հիվանդ է: Վերջինս մահանում է մոր ձեռքերի վրա:
Մայրն ամբողջ վաստակածը վատնում էր որդու գերեզմանի բարեկարգման նպատակով: Զոհրապն ավարտում է «…. Ու ճամփա
կ’իյնար դեպի գերեզմանատունը. Պզտիկ տապանին քով չոքած`
երկար բարակացած ձայնով կը խոսեր իր զավակին հետ. Անոր
մանուկի բարբառովը: Դարձին երանություն մը կար անոր դեմքին
վրա,– ուր գացե´ր էիր Տիգրանուհի՛,– կը հարցնեին տնեցիները,
իբրև թե չգիտեին անոր ու´ր երթալը»:
– Հանը´մ, զավակիս գացի,– կը պատասխաներ ուրախությամբ» [3, 19]:
Ահա պարադոքսալ ավարտը. «…. Ու ճամփա կ’իյնար դեպի
գերեզմանատունը. Պզտիկ տապանին քով չոքած` երկար բարակացած ձայնով կը խոսեր իր զավակին հետ. Անոր մանուկի բարբառովը: Դարձին երանություն մը կար անոր դեմքին վրա,- ուր գացե´ր էիր Տիգրանուհի´,- կը հարցնեին տնեցիները, իբրև թե չգիտեին անոր ու´ր երթալը»:
– Հանը´մ, էսօր զավակս պսակեցի:
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«Թեֆարիկ» (էժանագին օծանելիք) – գյուղից եկած, գեղեցկությունը տգեղ հագուստի տակ ծածկող այրի է, որ սպասուհի է աշխատում հարուստ տներից մեկում: Նա թողել է զավակին գյուղում
ու եկել աշխատելու: Սիրահարվում է երիտասարդ տանտիրոջը:
Սակայն նկատենք, որ նրանից նույնը չի սպասում: Աստիճանաբար փոխում է հագուստի ձևը, իրեն ավելի երիտասարդացնում,
գգվանքով շրջապատում տանտիրոջը: Վերջապես միամիտ կին է,
իսկ երիտասարդը սիրով ու դրական է վերաբերում Մարիամ- Աշխենի գգվանքներին, բայց գալիս է մի ժամանակ, երբ արդեն ձանձրանում ու խորշում է այդ գգվանքներից: Եվ ահա տեսնում ենք թեֆարիկով օծված ու ինքնագոհ կին. «Երբ սենյակս մտավ տեսա, որ
իր արդուզարդին բոլոր հրապույրները շեշտած, բազմապատկած է
այն օրը` հաճելի երևալու աչքիս: ….. իր եղնիկի մեծ-մեծ բացված
աչքերուն մեջ տրտմություն կար. բայց իրմե առաջ թեֆարիկի ուժգին հոտ մը ծավալեցավ օդին մեջ, ծանրատաղտուկ հոտ մը, որ
շնչառությունը կ’արգիլեր.
– Ի՞նչ հոտ է ատ վրադ. գնա´ լվացվե շուտով» [3, 37]:
Եվ ահա կինը` վիրավորված նկատողությունից ու ամոթահար: Բնական է, որ հոտը վերացնելու համար պիտի լվացվեր ու
լվացվեր սառը ջրով: Զոհրապի ռեալիզմը հասնում է գագաթնակետին. Աշխեն-Մարիամը հիվանդ է «թոքատապով մը»: Որպես
տրամաբանական լուծում՝ պիտի սպասել մահը` ցույց տալու համար իրականությունը: Զոհրապն ավարտում է. «Մեռավ իր գյուղին
մեջ, ուր ղրկեցինք զինքը բժշկին պատվերին համաձայն» [3, 39]:
Այնուհետև Զոհրապը ցույց է տալիս հերոսի զղջումը, ապրումներն
ու խղճի խայթը. «….Նպատակեն շեղած սպառումներ, իրարու չհամապատասխանող երթևեկ մը զոհողությանց, որոնք, փոխադարձ
չըլլալուն համար կը վատնվին ու խղճի տառապանքներով լեցուն
հիշատակներ կը թողուն միայն» [3, 39]:
Ահա պարադոքսալ ավարտը. «….Նպատակեն շեղած սպառումներ, իրարու չհամապատասխանող երթևեկ մը զոհողությանց,
որոնք, փոխադարձ չըլլալուն համար կը վատնվին ու խղճի տառապանքներով լեցուն հիշատակներ կը թողուն միայն»:
Տարի մը ետքը մեռավ իր սենյակին մեջ` թեֆարիկին սրվակը
ձեռքին` օծված զղջումին թեֆարիկով:
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«Մագթաղինե» – 17-ամյա աղջիկ է, որի ուսերին է ընկած քույրերի, եղբոր ու տատի հոգսը (մայրը մեռել է, հորը չի ճանաչում):
Սա է պատճառը, որ նա ապրում է անբարոյականի կյանքով: Այս
պատմությունը պատմվում է հերոսի կողմից, որը ևս Մագթաղինեի
հերթական «այցելուներից» է: Գեղեցիկ աղջիկը բարոյական է ցանկացած քրիստոնյա կնոջ չափ, ինչը նկատվում է հերոսի հետ նրա
երկխոսություններում. աստվածավախ ու աստվածպաշտ է. «Քահանայի մը չափ գիտեր անիկա բոլոր կարգը կանոնները ասանկ
բաներուն, ու քահանայե մը ավելի խստապահանջ էր ինքզինքին
համար:
– Չեմ կրնար հաղորդություն առնել, քանի որ վերջը դարձյալ
մեղք պիտի գործեմ,– կը բացատրեր ինծի» [3, 49]:
Բազմաթիվ այցելությունների ընթացքում հասցրել էին մտերմանալ, և մի օր էլ երիտասարդը աղջկա դռան առջև տեսնում է
բազմություն. Մագթաղինեն մահացել է (աղջիկ մը զարկին սա տանը մեջ): Բայց այս դեպքում էլ քահանան չի գալիս հաղորդություն
առնելու: Վրա է հասնում մահը` դանդաղ, հանդիսավոր ու մռայլ:
Զոհրապն ավարտում է. «Ու միշտ աչքիս առջևն է մահիճը լայն
ու խորունկ, որ սենյակին կեսը կը գրավեր, լայն ու խորունկ, որուն
մեջ կարմիր վարդ մը կուրծքին` այն աղվոր կինը կը քնանար» [3, 52]:
Ահա պարադոքսալ ավարտը. «Ու միշտ աչքիս առջևն է մահիճը լայն ու խորունկ, որ սենյակին կեսը կը գրավեր, լայն ու խորունկ, որուն մեջ կարմիր վարդ մը կուրծքին» և վարդ մ’ալ կուրծքին տակ այն աղվոր կինը կը քնանար:
«Խղճմտանքի ձայներ» ժողովածուի այս նովելներում մենք
պահպանել ենք հեղինակի ընտրած դրամատիկ ավարտները՝ յուրահատուկ սրբագրումներով:
«Դիմակը»– Այստեղ երիտասարդ տղամարդն է, որ կարող է
սիրել միայն այն աղջկան, որ իրեն չի սիրի: Դիմակահանդես է, որի
ժամանակ Արշակը շրջում է գեղեցիկ դիմակավորի հետ և նրանից
լսում հետևյալ հարցը (ևս մի հետաքրքիր երկխոսություն).
«– Կը սիրե՞ս զիս:
– Այն ատեն միայն կրնամ ըսել, երբ որ դիմակդ վար առնես:
– Անկարելի է այդ:
– Գնա´ քովես ուրեմն» [3, 106]:
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Արշակը մանուշակի զգլխիչ բույրի շնորհիվ, ըստ իրեն, ճանաչում է դիմակավոր կնոջը.
«– Մինչև պարահանդեսի վերջը անոր հետն էի:
– Զիս կարծելով, այնպես չէ՞, բայց երեսը տեսար անշուշտ:
– Ո´չ չկրցա տեսնել, և այս վայրկյանիս իսկ կը կարծեմ որ
դուն էիր:
Տիկինը խնդաց սիրուն քահքահով մը: Հետ
– Այսպես եք դուք` էրիկ մարդիկ ամենքդ ալ,– ըսավ,– դիմակի
կտոր մը և ահա սիրածնիդ ու չսիրածնիդ զանազանելու անկարող
կ’ըլլաք. դիմակ մը ու անոր մեջ ամեն դեմքերը կը տեսնեք. բայց կիները այնպես չեն. ամեն ծպտումի տակ միշտ կը ճանչնան իրենց
սիրած անձը, որովհետև սիրտով կը սիրեն անոնք, մինչդեռ դուք
աչքով կը սիրեք միայն, և աչքը խաբելե ավելի դյուրին բան չկա:
Զոհրապն ավարտում է հարցով.
Խոստովանությու՞ն մըն էր այս, թե հերքում մը» [3, 111]:
Փորձենք ավարտել համապատասխան ձևով` հարցով:
Ահա պարադոքսալ ավարտը.
«Տիկինը խնդաց սիրուն քահքահով մը: Հետո».
– Ես կը ուզենա՞մ սիրել զքեզ:
«Կարծեմ թե» – Այս նովելի խորագիրը բացահայտվում է միայն
վերջում: Սյուժեն հետևյալն է` երկու սիրահարներ են, որ երդվել
են հավերժ սիրել իրար ու երջանիկ են: Բայց բաժանում, որի մեղավորը երկուսն են` սիրահարները: Եվ ահա, երբ երիտասարդի
ընկերը (Օննիկ) գալիս է ամուսնանալու և, որպես կյանքի ընկերուհի ընտրում է Աննիկին, (նա հերոսի նախկին սիրելին էր), իր հետ
խնամախոս տանում է հենց իր ընկերոջը` Աննիկի նախկին սիրուն: Բայց կինը չի շփոթվում նախկին սիրելիի ներկայությամբ և
իրեն սառն է պահում: Սիրո գեղեցիկ պատկեր է նկարի մասին
երկխոսությունը, որի հիման վրա էլ ընտրել ենք պարադոքսալ
ավարտը: Երիտասարդն ասում է. «Երբ պատկերս տալ կուզեի
իրեն`
– Ո´չ,– ըսավ ինծի,– իմ աչերուս չեմ վստահեր քեզ, հոն չես
դուն: Հո´ս, հո´ս, սրտիս մեջն ես…» [3, 172]:
Հեղինակն ավարտում է այսպես. Աննիկը կկոցած աչքերով և
արագ ու ուշադիր նայվածքով ոտից գլուխ զննում էր նախկին սի117

րելիին: «Աչքերը պզտիկցուց քիչ մը, ավելի մեծ ջանք մը ընելով իր
հիշողությունը ամփոփելու համար. արագ և ուշադիր նայվածքով
մը ոտքես գլուխ քննեց զիս.
– Կարծեմ թե տեղ մը տեսած եմ էֆենտին» [3, 176]: Երիտասարդի մոտ պիտի ծնվեին զայրույթը, հիասթափությունը, և, մինչ
օրիորդը կհիշեր, երիտասարդն ասում է. (ահա պարադոքսալ
ավարտը). Ասոր համար պատկերս տալ կուզեի:
Ամփոփելով «Կյանքն ինչպես որ է» ժողովածուն` գալիս ենք
այն եզրակացության, որ հեղինակը, ցույց տալով իրական կյանքը,
շեշտում է նրա առավել քան ռեալ լինելը: Մենք էլ այդ իրականությունն ավելի ենք շեշտել:
«Զաբուղոն» – Այս նովելում հեղինակը ներկայացնում է սիրո
պատմություն, որտեղ սիրահարներն ապրում են գիշերային կայանքով: Վասիլիկը ուրախ էր, որ վայելում է Զաբուղոյի սերը և իր
խորհրդավոր ու նախանձելի վիճակը: Սակայն նրան շուտով
սկսում է ձանձրացնել այս կյանքը, ու մտածում է երբեմնի սիրելիից ազատվելու մասին: Զաբուղոն գող է, որ գողանում էր ոչ թե
հարստանալու համար, այլ հաճույքի: Եվ ահա մատնություն սիրելիի կողմից: Նա բանտից ուզում է փախչել Վասիլիկի համար:
Ահա հիասթափությունը. Վասիլիկը ամուսնացել էր: Ծնվում է
վրեժի գաղափարը, բայց Զաբուղոն որոշում է. «Մեկ նայվածքով կը
չափե, կը գնահատե այս ոսոխը ու շատ վար կը գտնե իրմե» [3,
239]: Զոհրապն ավարտում է այսպես. «Կը խորհի, որ այդքան ծանրագնի ձեռք անցուցած ազատությունը բանի մը չի ծառայեր և
ուսերուն վրա կը ծանրանա:
Արշալույսին հետ` վարանոտ քայլերով ետ կը դառնա իր
բանտին նորեն, որուն դրան առջև կը գտնեին զինքը առտուն ու
ներս կ’առնեին» [3, 239]:
Ահա պարադոքսալ ավարտը. «Կը խորհի, որ այդքան ծանրագնի ձեռք անցուցած ազատությունը բանի մը չի ծառայեր և
ուսերուն վրա կը ծանրանա», բայց կ’ուզեր վերջին գողությունն ալ
ընել` ամուսիններուն նվեր մը ընելու համար:
«Կապիկը» – Հետաքրքիր սյուժե ունեցող այս նովելում կապիկը սիրահարվում է տան սպասուհուն, ուրախանում նրան տեսնե118

լիս, նրա ձեռքից կերակրվելու համար շնորհակալ է ու երջանիկ:
Սպասուհին ևս հասկանում էր կապիկի տարօրինակ վարքը և
ծաղրից խուսափելու համար լքում տունը: Հիշենք թութակին, որ
ծիծաղում էր սիրահարված կապիկի վրա: Սկսվում են կապիկի
տառապանքները, երկարատև հացադուլներն ու թախիծը: Մահն
անխուսափելի էր, ու Զոհրապն ավարտում է այսպես. «Փայտե թառին վրա ոլորված շղթային ծայրեն, որ այսպես կարճըցած է հիմա`
մինչև գետին չէր հասներ ա´լ, կապակը կախված էր ուղղաձիգ և
անշարժ. իր թաթիկովը ուժով մը կը սեղմեր դեռ, կարծես թե կը
փայփայեր, շղթան, որ իր սրտահոժար մահվան գործիքը եղած էր.
աչվըները գոց էին ու բոլոր դեմքին վրա հարափոփոխ ու ծաղրածու դեմքին վրա, չեմ գիտեր ի´նչ ծանր ու լուրջ բան մը` վերջնական փրկության ու հանգստի մը վեհությունը կ’ուտար:
Ու ես, զարմացած, դեռ կարծես կը դիտեմ սա շղթային ծայրեն
կախված փոքրիկ մարմինը, իր վար ծռած գլխովը, ու սա փոքրիկ
թաթը, որ վար չիյնալու համար շղթան բռներ է:
Ժամերով պիտի կենայի ասանկ, թե որ թութակը հանկարծ իր
խնդալե մարելու մոտ մարդու քահքահովը, որ կյանքն ու մահը չի
զանազաներ, չգար զիս սթափեցնել» [3, 291]:

Ահա պարադոքսալ ավարտը.
Թութակը, հանելով աչվնիրը, մեռեր էր երբեմնի անհիմն ու
անտեղի թվացող խնդուքը երեսին` անոր տակ թաքուցանելով յուր
սերը և յուր սիրելի կապիկին տառապանքները:
«Լուռ ցավեր» ժողովածուում հեղինակը նկարագրում է մարդու լուռ տառապանքը, որը այդպես էլ չի հասկացվում հասարակության կողմից: Այդպիսին են նաև մեր կեղմից առաջ քաշված
պարադոքսալ ավարտները:
Ամփոփելով թեման` ասենք, որ դժվար է Զոհրապից հետո
նրա նովելների համար ընտրել և ներկայացնել նոր պարադոքսալ
ավարտներ: Որոշ դեպքերում լրացրել ենք հեղինակային ավարտը,
որոշ դեպքերում էլ ընտրել այլ վերջաբան: Սակայն թյուր կարծիք
չստեղծվի, թե այս հոդվածում ցանկացել ենք հերքել կամ հակադրվել Զոհրապին, այլ փորձել ենք զարգացնել ու ցույց տալ
այսօրվա նովելիստական ու պարադոքսալ մտածողությունը:
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НЕОЖИДАННЫЙ (ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ) ФИНАЛ В НОВЕЛЛАХ
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА НОВЕЛЛ Г. ЗОГРАПА)

Амирагян Арпине
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Армянский язык и литература», 4-ый курс
Резюме

В статье нами рассматриваются некоторые новеллы Григора Зограпа,
выбранные из его трех сборников, указываются их авторские концовки.
Автором статьи предлагаются новые парадоксальные концовки.
Целью данной статьи является выявление и развитие современного
новеллистического и парадоксального мышления.

UNFORSEEN (PARADOXAL )FINALE OF THE SHORT STORY
(BASED ON GR.ZOHRAP`S SHORT STORIES)

Amiragyan Arpine
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Armenian language and literature" 4-th year
Summary

In the article we’ve examined several novels of Gr. Zohrap chosen from
his three collected stories, pointing out the author’s completion and offering
some new paradoxial completions.
The main aim of article is to develop and show up-to-date novelist and
paradoxial thinking.
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ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Բաղդասարյան Հայարփի
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Ա. Սանթոյան

Նորմ հասկացության շուրջ լեզվաբանները միակարծիք չեն:
Լեզվաբանության պատմությունից հայտնի է, որ նորմ հասկացության ստեղծումը կապվում է Կոսերիուի անվան հետ: Նրա
սահմանմամբ` «նորմը լեզվական կառուցվածքի համեմատաբար
կայուն, ընտրված և լեզվական պրակտիկայում հաստատված կանոնների ամբողջություն է» [3,10]:
Կոսերիուն առաջին անգամ ներկայացնում է համակարգի,
նորմի և խոսքի փոխահարաբերությունը: Ըստ այդ սխեմայի, որը
հայտնի է «Կոսերիուի սխեմա» անվանումով, համակարգը ընդգրկվում է նորմի, նորմը` խոսքի մեջ [1,10]:
Եթե համակարգը խոսքում առկա շեղումներ թույլ է տալիս,
ապա նորմը, որ միջին դիրք է գրավում այս երկու գոյաձևերի միջև,
յուրօրինակ «ֆիլտրի» դեր է կատարում: Վերջինիս գործածության
հնարավորություն է տալիս հաղորդակցման տեսակետից` անհրաժեշտ և լեզվական օրինաչափություններին համապատասխանող իրողություններին, իսկ պատահական և ավելորդ ձևերը լքում
են լեզվական ասպարեզը:
Հայ լեզվաբանները նույնպես անդրադարձել են լեզվական
նորմի խնդիրներին: Այսպես` Հ. Պետրոսյանը լեզվական նորմ է
համարում այն, «ինչը պոտենցիալ կերպով տրված է լեզվական
համակարգում, և որի վրա կառուցվում է խոսքը: Հաճախ հասկացվում է` կանոնավորված, հանրության կողմից (նաև ավանդությամբ) ընդունելություն գտած, օրինականացված լեզվական (արտասանական-հնչյունական, բառային, դարձվածքային, ոճական
ու քերականական) միջոցների ու ձևերի գործադրումը. ըստ այդմ
էլ կազմվում են նորմատիվ քերականություններ ևս:
Գրական նորմը նշված միջոցների առավել կարգավորված ու
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օրինակելի գործադրման կանոնների ամբողջությունն է» [5, 260]:
Լեզվական նորմը բացատրվում է նաև՝ որպես տվյալ լեզվակիր հանրության կողմից անհրաժեշտություն դարձած և պարտադիր ճանաչված կանոնների ամբողջություն, համակարգ «նորման
չի նույնանում լեզվական, այսպես կոչված, «ճիշտ» ձևերի` պատմականորեն կանոնավոր իրողությունների օգտագործման հետ «[6,127]:
Էդ. Աղայանը լեզվական կանոնը սահմանում է՝ որպես «խոսքային միավորների ընդհանուր և վերացական համակարգ, որը
գոյություն ունի տվյալ լեզվակիր հանրության գիտակցության մեջ,
ու որով էլ իրականանում է լեզվի հաղորդակցման գործառույթը»[2, 15]:
Այսպիսով՝ նորմը լեզվական ռեսուրսների և դրանց ճիշտ կիրառության կանոնների ամբողջությունն է: Այն զուտ պատմական
երևույթ է, կայուն ու միասնական կանոնների և դրանց գիտակցական ընտրության պարտադրանք:
Լեզվական կանոնի հետ սերտորեն առնչվում է զուգաձևության ըմբռնումը: Յուրաքանչյուր գրական լեզու նորմավորված է,
իսկ զուգաձևությունները բնորոշ են նորմավորված լեզուներին:
Մենք կքննենք զուգաձևությունները սեռական-տրական, բացառական և գործիական հոլովներում: Մինչ այդ հարկ ենք համարում երկու դիտարկում անել: Նախ` հոլովական զուգաձևություններից ներգոյական հոլովով զուգաձևային տարբերակները քննության առարկա չենք դարձնում, քանի որ ներգոյականի իմաստն
արտահայտող «սեռական+մեջ կապով» կապական կառույցը` որպես հոլով չի քննվում: Զուգաձև համարելու դեպքում նման «զուգաձևեր» պետք է համարվեն նաև այն կապական կառույցները,
որոնք իմաստային այս կամ այն առնչությունն ունեն առանձին հոլովների հետ, օրինակ` գրքի միջոցով-գրքով կամ տղայի մասինտղայից:
Բացառություն են կազմում, օրինակ` այգում-այգիում ձևերը,
որտեղ ի-ն մի դեպքում` հանդես է գալիս, մեկ այլ դեպքում սղվում
է, իհարկե միտումը ի-ի պահպանումն է:
Երկրորդ` զուգաձև չենք դիտում նաև իրանիշ գոյականների
տրականաձև հայցականով հանդես գալը և հակառակը` անձնանիշ գոյականների ուղղականաձև հայցականով հանդես գալը,
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այսինքն` երբ անձնանիշները հանդես են գալիս իրի առումով,
իրանիշները` անձի: Սա Էդ. Աղայանը համարում է շարահյուսական կարգ [2,15]:
Սեռական-տրական հոլովաձևում հանդես եկող զուգաձևությունները մեծամասնություն են կազմում, քանի որ այս հոլովաձևը
«բաղադրող» ձևույթները քանակապես շատ են և, հատուկ լինելով
բառերի որոշ դասերին, հնարավոր են զուգորդելիության «ամենատարբեր» խախտումներ: Այսինքն` տվյալ ձևույթները միմյանց
նկատմամբ գտնվում լրացուցիչ բաշխման հարաբերության մեջ,
սակայն երբ այս կամ այն դասին հատուկ ձևույթը սկսում է կիրառվել այլ դասին պատկանող բառերի համար, առաջ է գալիս, ծնվում
է զուգաձևային տարբերակը:
Ինչպես արդեն նշեցինք, զուգաձևությունների քննությունը
կկատարվի սեռական-տրական, բացառական և գործիական հոլովներում: Բայց ամբողջական քննություն իրականացնելու նպատակով` զուգաձևություններ կքննենք համապատասխանաբար՝ ըստ
հոլովումների:
Զուգաձևությունները սեռական-տրական հոլովում
Ու հոլովում
Ձևաբանական նորմը սահմանում է, որ այս հոլովման են
պատկանում`
1.բոլոր բայերի անորոշ դերբայները:
2.ամուսին, անկողին, մարդ, աստված, ձի նաև դար բառերը:
3. ի-ով վերջացող ոչ բոլոր բառերը:
4. ի-ով վերջացող հայ և օտարազգի հատուկ անունները:
Անկողին, մարդ բառերը, ենթարկվելով ընդհանուր միտումին,
առաջացնում են զուգաձևային տարբերակներ` անկողինի, մարդի:
Սրանք խոսակցական լեզվում կիրառվող տարբերակներ են և ժամանակակից հայերենի դիրքերից ընդունելի չեն: Երբեմն նաև դար
գոյականի զուգաձևային կիրառություն է համարվում դարու տարբերակը [4, 73], իսկ Աղայանը բառիս համար ու-ով զուգաձևային
տարբերակ չի նշում: Աստված գոյականի` կանոնական համարվող աստծու տարբերակին զուգահեռ կիրառվում է բառի գրաբարյան բառաձևը` աստծո, որոնք երկուսն էլ ձևաբանական նորմի
շրջանակներում համազոր համագոյակցող տարբերակներ են:
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Ամուսին գոյականը զուգաձևային տարբերակ չունի:
Ի-ով վերջացող բառերի մեծ մասը, ընդհանուր միտումին
հետևելով, հանդես են գալիս զուգաձևային տարբերակներով`
հոգու-հոգիի, ոսկու-ոսկիի, որդու-որդիի, որոնք դեռևս «լեզվական
քաղաքացիություն» չստացած միավորներ են և կիրառվում են ժողղովրդախոսակցական լեզվում:
Ի-ով վերջացող հայ և օտարազգի անունները միտում ունեն
հոլովվել նաև ի հոլովմամբ` Գորի-Գորու//Գորիի, Սոչի-Սոչու//
Սոչիի, Քենեդի//Քենեդու-Քենեդիի: Այս տարբերակների առավելությունն այն է, որ սրանք միտում ունեն պահելու բառի ուղիղ
ձևը: Եթե այս ձևերի առնչությամբ դժվար է կանոնական համարվելու կամ չհամարվելու որևէ դիտարկում անել, ապա Լոռի և
Գյումրի գոյականների համար հարցը որոշակի է` Լոռի-Լոռու//
Լոռիի//Լոռվա, Գյումրի-Գյումրու//Գյումրիի//Գյումրվա ձևերից
կանոնական են միայն առաջին եզրում գտնվողները: Մյուսները
բարբառային, ոչ գրական ձևեր են և հիմնականում հանդիպում են
որոշակի քարացած կաղապարներում` Լոռվա ձոր, Լոռվա ձմեռ,
Գյումրվա խաշ և այլն:
Երեխայի, տղայի բառաձևերի փոխարեն խոսակցական լեզվում կիրառվում են սրանց երեխու, տղու ոչ կանոնական, ոչ համազոր տարբերակները:
Ան հոլովում
Ըստ ձևաբանական նորմի` այս հոլովման են պատկանում`
1. ում ածանցով վերջացող բառերը:
2. գրաբարյան ն վերջնահնչյուն ունեցող միավանկ բառերը:
3. գարուն, աշուն, ամառ, ձմեռ բառերը:
4. մանուկ հասարակ գոյականը ենթարկվում է ան հոլովման,
իսկ հատուկ գոյականը ենթարկվում է ի հոլովման:
Ընդհանրական միտման արդյունք պետք է համարել նաև -ում
ածանցով վերջացող բառերի ի հոլովմամբ հոլովվելը:
Թեև կանոնական են ան հոլովիչով տարբերակները, բայց
մյուսներն էլ սխալ կազմություններ չպետք է համարվեն:
Պետք է նշել, որ լեզվի զարգացման տվյալ փուլում այս երկու
տիպի բառաձևերի «գիրկընդխառն» գործածությունները հաստատումն են այն փաստի, որ այս երկու տարբերակներն էլ լեզվական
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կանոնի ներսում համագոյակցող, կանոնական և համազոր տարբերակներ են: Իսկ անցումը ի հոլովման` վերջինիս ավելի ընդահանրական դառնալու միտման արդյունք է: Մեր կարծիքով հաղթանակող տարբերակը ի-ով բառաձևն է լինելու, քանի որ դա ընդհանուր միտում է` լեզվի զարգացման այդ փուլին տիպիկ, նաև
համաբանության օրենքով տարածում է գտնում:
Գրաբարյան ն վերջնահնչյուն ունեցող բառերի մեծ մասը, ենթարկվելով ընդհանուր միտումին, զուգահեռաբար հանդես են գալիս նաև ի հոլովմամբ:
Ծանոթագրություն: Լեզվական այդ երևույթի մասին գրում է
Մ. Աբեղյանը: Գիտնականը նկատում է բառերի` բնի ն բաղաձայնը
կորցնելու փաստը, սրանց մասամբ «շուռ գալը ի հոլովման»: Սրան
էլ հավելում է, որ հոգնակիի կազմության ժամանակ բնի ն-ն վերականգնվում է:
Լեզվի զարգացման այս փուլում դեռևս հստակ, նկատելի համազորություն չկա այս երկու ձևերի միջև: Բայց դժվար չէ կանխատեսել, որ միաձևությունը լինելու է ի-ով տարբերակ, նախ` լեզվական համաբանությամբ պայմանավորված, նաև ի հոլովման
«մասշտաբների» ընդարձակման հետևանքով: Սակայն այսօր ի-ով
տարբերակները դեռևս «լեզվական քաղաքացիություն» չունեցող
բառաձևեր են համարվում և դիտարկվում են որպես խոսակցական լեզվին բնորոշ «շեղումներ»:
Գարուն, աշուն, ձմեռ, ամառ բառաշարքից` ամառ և ձմեռ բառերը հոլովվում են նաև վա հոլովմամբ` առաջացնելով զուգաձևային տարբերակներ: Ընդ որում՝ այդ զուգաձևերը համարվում են
կանոնական և համազոր: Ոչ կանոնական և ոչ էլ համազոր չեն
համարվում աշնան և գարնան բառաձևերի աշունքվա ու գարունքվա ձևերը, որոնք բարբառային ազդեցության հետևանք են: Զուգաձևությունների հանդես գալը պայմանավորված է` բառերի ելակետային ձևերի բարբառային լինելով` աշունք. գարունք:
Ոջ հոլովում
Ձևաբանական կանոնը սահմանում է, որ այս հոլովման են ենթարկվում սակավաթիվ բառեր` քույր, կին, ընկեր, տեր, և այն
բառերը, որոնց վերջին բաղադրիչները այս բառերն են:
Կին բառը զուգաձևային տարբերակ չունի: Կնոջ հոլովված
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տարբերակի փոխարեն գործածվող կնկա բառաձևը հնաբանություն է: Այս բառաձևի սկզբնական, ելակետային ձևը (բառույթը) ոչ
թե կինն է, այլ` կնիկը: Այս փաստը նկատել է Աբեղյանը, և եթե իր
ժամանակի համար բառիս կիրառությունը կանոնական է, ապա
այսօր բարբառային է և ոչ գրական:
Քույր
բառը առաջացնում է զուգաձևային տարբերակ`
քրոջ-քույրի, որոնց միջև կա իմաստային տարբերություն. քույր
ասելով` հասկանում ենք բուժքրոջ իմաստը: Իսկ բուջքրոջ բառաձևի փոխարեն կիրառվում է բուժքույրի ձևը:
Աներ, սկեսուր, տեգր գոյականները առաջացնում են եռաձևություններ` աներոջ-աների-անոր, սկեսրոջ-սկեսուրի-կեսոր,
տեգրոջ-տեգրի-տեգոր: Այս տարբերակներից
կանոնական են
առաջին եզրում գտնվողները, մյուսները կիրառելի են ժողխոսակցական լեզվում: Սրանց կիրառությունը մերժելի է: Սկեսուր բառը
նաև առաջացնում է հետևյալ զուգաձևությունը` սկեսրոջ և կեսրոջ, որը բառակազմական բնույթի զուգաձևություն է:
Վա հոլովում
Ձևաբանական նորմը սահմանում է, որ այս հոլովման պատկանում են`
1.ժամանակային իմաստ արտահայտող բառերը` ամառ,
այսօր, գիշեր, կեսօր և այլն:
2. առաջ և անգամ բառերը ժամանակի իմաստով գործածվելիս
նույնպես հոլովվում են այս հոլովմամբ:
Օրերի անունները ենթարկելով վա հոլովման` առաջացնում
են զուգաձևություններ` երկուշաբաթվա-երկուշաբթվա, երեքշաբաթվա-երեքշաբթվա, հինգշաբաթվա-հինգշաբթվա: Այս զուգաձևերից անհնչյունափոխ տարբերակները գրական են և սրանց կիրառությունը խրախուսելի է, իսկ անհնչյունափոխ տարբերակները կիրառելի են խոսակցական լեզվում, ունեն բարբառային երանգավորում: Այս համադրական ձևերին զուգահեռ կիրառվում են
նաև հարադրական կազմությունները` երկուշաբթի օրվա, երեքշաբթի օրվա, հինգշաբթի օրվա` կազմելով շարահյուսական զուգատարբերակներ:
Մի շարք ժամանակի իմաստ արտահայտող բառեր, հետևելով
ընդհանուր միտումին, զուգահեռ հոլովվում են նաև ի հոլովմամբ`
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առավոտվա-առավոտի, գիշերվա-գիշերի, կեսօրվա-կեսօրի, որոնք
ձևաբանական կանոնի սահմաններում գործառվող տարբերակներ
են:
Աշուն և գարուն բառերը ևս հանդես են գալիս զուգաձևային
տարբերակներով` աշունքվա-աշնան, գարունքվա-գարնան, որոնց
առաջին եզրերը բարբառային են, իսկ երկրորդները` ճիշտ կազմություններ են և լեզվական կանոնով սահմանված:
Բարբառներում և արևմտահայերենում այս հոլովումը ունի
վան ձևը: Այս ձևից էլ առաջացել է գրական լեզվի վա տարբերակը:
Իսկ վերջնահնչյուն ն-ն ըմբռնվում է իբրև որոշյալ հոդ: Սակայն
այս ն-ն վերականգնվում է բառի թեք հոլովներում[4, 74]: Երբեմն
բարբառներից այդ վան ձևը մուտք է գործում գրական հայերեն`
առաջացնելով զուգաձևեր: Օրինակ` գիշերվա-գիշերվան, օրվաօրվան: Վան-ով կազմությունները բարբառային և գրական հայերենի դիրքերից անընդունելի են:
Ա հոլովում
Ներքին թեքման են պատկանում հետևյալ բառերը`
1. ություն ածանցով կազմված բառերը` ուրախություն, գիտություն, միություն, պետություն և այլն:
2. ուն վերջնահնչյուն ունեցող բառերը` շուն, տուն, սյուն, ձյուն
և այլն:
3. անուն բառը ևս ենթարկվում է այս հոլովման:
Ություն ածանցով վերջավորող բառերը ևս ի հոլովման մասշտաբների ընդարձակման արդյունքում սկսել են հանդես գալ ի հոլովիչով: Օրինակ` լավության-լավությունի, պետության-պետությունի, գիտության-գիտությունի, սրանք նոր առաջացող իրողություններ են և դեռևս լեզվական կանոնի կողմից արժևորված չեն:
Երկրորդ բառաշարքի բառերը, բացառությամբ առաջին երկուսի, կիրառվում են նաև ի հոլովիչով` սյան-սյունի, ձյան-ձյունի:
Ի-ով տարբերակների կիրառությունը նորմատիվ է: Սակայն սրանց հնչյունափոխ ձևերը` սնի, ձնի բարբառային երանգավորուն
ունեցող բառեր են, հետևաբար կիրառելի չեն:
Ի հոլովման ընդարձակման արդյունք պետք է համարել նաև
անուն գոյականի ի հոլովմամբ հանդես գալը, քանի որ լեզվական
կանոնը սահմանում է բառի ա ներքին թեքմամբ հոլովվելը:
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Ո հոլովում
Այս հոլովման են ենթարկվում ազգակցական իմաստ ունեցող
սակավաթիվ բառեր` հայր, մայր, եղբայր և այն բառերը, որոնց
վերջին բաղադրիչը այս բառերն են: Սրանք զուգաձևային տարբերակներ չունեն: Միայն զուգաձևեր են առաջանումբ այն դեպքում,
երբ այս բառերով բաղադրված բառերը զուգահեռ ձևով հանդես են
գալիս նաև ի հոլովիչով` հորեղբոր-հորեղբայրի, հորաքրոջ-հորաքույրի:
Ց հոլովում
Այս հոլովումը հոգնակի թվի հոլովում է, որին ենթարկվում են
-ենք, -անք, -ոնք, -ունք հավաքական մասնիկներով վերջացող և
մարդ, կին, տիկին բառերը` հոգնակի թվում:
Տիկին բառը հանդես է գալիս զուգաձևով` տիկնանց-տիկիններ, որի գոյությունը պայմանավորված է ուղղականի ձևերի զուգաձևությամբ` տիկնայք-տիկիններ:
Այլաձև հոլովում
Հայերենում կան գոյականներ, որոնց հոլովումը շեղվում է
ընդհանուր օրինաչափություններից: Սրանք են` սեր, աղջիկ,
կաշի, հույս, սուգ, պատիվ, հուր, խնդիր, մամուլ, աստված, մահ,
գալուստ, փախուստ, ծնունդ, կորուստ, հանգիստ, կայսր, դուստր:
Սեր և աղջիկ բառերը զուգաձևային տարբերակներ չունեն:
Մյուս բառերի մեծ մասը որոշ կիրառություններում հանդես է գալիս գրաբարյան հոլովված տարբերակներով` հուսո, սգո, պատվո,
խնդրո, մամլո, գալստյան, հանգստյան, կայսեր, դստեր: Ընդգծված
բառերը ենթարկվում են նաև ի հոլովման` առաջացնելով զուգաձևեր: Այս բառերի գրաբարյան տարբերակները հանդես են գալիս
միայն որոշակի կաղապարներում: Իսկ ի-ով տարբերակները կենդանի են և կիրառական որևէ սահմանափակումներ չունեն: Հետևաբար գրաբարյան ձևերը կանոնական, բայց ոչ համազոր տարբերակներ են:
Կաշի բառը առաջացնում է եռաձևություն` կաշվի-կաշու-կաշիի: Առաջին տարբերակը հոլովվել է վ հոլովիչով, այլաձև է, բայց
կանոնական է և նորմով սահմանված: Երկրորդ եզրը` ի-ով վերջացող բառերի նմանողությամբ հոլովվել է ու հոլովմամբ, որը
ավելի կիրառական է, քան կանոնական կաշվի տարբերակը: Այս
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երկու ձևերն էլ կանոնական, համազոր տարբերակներ են: Երրորդ
եզրը ի հոլովման` ընդարձակման միտման արդյունք է և գործածվում է խոսակցական լեզվում:
Լեզվի զարգացման ներկա փուլում մահ գոյականը կազմում է
եռաձևություն` մահ-մահվան//մահի//մահու: Այս երեք տարբերակներից` մահվան ձևը գրական է և կանոնով սահմանված, երկրորդը` դարձյալ ի ընդհանրական հոլովման` զարգացման արդյունքն է, չնայած համեմատաբար նորաստեղծ լինելուն` լեզվական
կանոնին չի հակադրվում, իսկ երրորդ ձևը հնացած է և ունի գործառական ու ոճական սահմանափակումներ, հետևաբար կանոնական, բայց ոչ համազոր տարբերակ է:
Ի ընդհանրական հոլովում
Հոլովական զուգաձևությունների առկայությունը բացատրվում
է մի քանի իրողություններով`
1. ժամանակակից հայերենում ի ընդհանրական հոլովման գերիշխող դիրքով:
2. ձևային, իմաստային և ձևաիմաստային հոլովումների փոխներգործություններով:
3. ժամանակակից հայերենի հոլովական ձևերին զուգահեռ
գրաբարյան հոլովական ձևերի առկայությունը:
Սակայն վերը թվարկվածներից հիմնական պատճառը ի հոլովումն է, որը բոլոր հոլովումներում էլ ձևավորում է զուգաձևային
տարբերակներ: Գոյություն ունեցող զուգաձևությունները, մեծ մասամբ պատկանելով հենց այս հոլովմանը, առաջացնում են հետևյալ
պատկերը`
Ու//Ի – գինու-գինիի, ոսկու-ոսկիի, Քենեդու-Քենեդիի, ՍոչուՍոչիի
Ան//Ի – ուսման-ուսումի, կատարման-կատարումի, բեռան-բեռի, գառան-գառի
Վա//Ի – օրվա-օրի, ամսվա-ամսի
Ա//Ի (ներքին թեքում) – սյան-սյունի, ձյան-ձյունի, ուրախության-ուրախությունի, ուսանողության-ուսանողությունի
Ոջ//Ի – սկեսրոջ-սկեսուրի, ընկերոջ-ընկերի, տալոջ-տալի
Ո//Ի – սգո-սգի, պատվո-պատվի, մամլո-մամուլի
129

Յան//Ի – հանգստյան-հանգստի, փախուստյան-փախուստի,
գալստյան-գալուստի:
Զուգաձևություններ բացառական հոլովում
Զուգաձևությունները դրսևորվում են նաև բացառական հոլովում: Ձևաբանական կանոնը սահմանում է, որ բացառական հոլովը կազմվում է ուց և ից վերջավորություններով, ընդ որում ուց են
ստանում ու հոլովման ենթարկվող բառերը, իսկ ից են ստանում
մնացած բոլոր հոլովումներին պատկանող բառերը:
Ուց//Ից- հայտնի է, որ ու հոլովման պատկանող բառերը բացառականում ունենում են ուց վերջավորություն: Սակայն, երբ ու
հոլովման ենթարկվող բառերը հոլովվում են ի հոլովմամբ, բացառականում ի հայտ են գալիս զուգաձևություններ` մատանի-մատանու-մատանուց//մատանի-մատանիի-մատանիից, կամ ԼոռիԼոռու-Լոռուց//Լոռիի-Լոռիից//Լոռվա-Լոռվանից:
Ից//Նից- բացառականում զուգաձևություններ են առաջանում
նաև ան հոլովման դեպքում, երբ գրաբարյան ն վերջնահնչյունը չի
ընկնում: Օրինակ` բեռից-բեռնից, թոռից-թոռնից: Զուգաձևություն
է առաջանում նաև այն պարագայում, երբ բացառականը մերթ
կազմվում է ուղղականի հիմքից, մերթ սեռական-տրական հիմքից` բեռից-բեռանից, թոռից-թոռանից: Այս երկրորդ եզրերը գրական չեն և բնորոշ են խոսակցական լեզվին:
Վա հոլովման (և ոչ միայն) ենթարկվող բառերը ևս զուգաձևություններ են առաջանում, քանի որ բացառական հոլովը կազմվում
է և՛ սեռական-տրականի հիմքից, և՛ ուղղականի հիմքից: Օրինակ`
օր-օրվանից//օրից,
ժամանակ-ժամանակվանից//ժամանակից,
կամ ընկեր-ընկերոջից//ընկերից, տալ-տալոջից//տալից:
Բացառական հոլովում զուգաձևությունների մի մեծ քանակություն հետևանք է այն իրողության, որ միևնույն բառը կարող է ենթարկվել տարբեր հոլովումների` ընկեր- ընկերոջ//ընկերի,
հետևաբար բացառականում կունենանք կա՛մ ընկերոջից, կա՛մ ընկերից ձևերը: Բացառականում զուգաձևությունների առաջանում
են նաև այն դեպքում, երբ բացառականը կազմվում է կա՛մ սեռական-տրականի, կա՛մ ուղղականի հիմքերից` օր-օրվա, իսկ բացառականը` օրվանից կամ օրից: Կամ այս երկու իրողությունները
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հանդես են գալիս միաժամանակ` առավոտ-առավոտից//առավոտվանից:
Զուգաձևություններ գործիական հոլովում
Ձևաբանական կանոնը սահմանում է, որ գործիական հոլովը
կազմվում է ով և բ վերջավորություններով: Բ մասնիկով է կազմվում ա ներքին թեքման, ություն և յուն ածանց ունեցող, նաև ան
հոլոման պատկանող բառերի բացառական հոլովը:
Ում ածանցով վերջացող բառերի դեպքում առաջանում են
զուգաձևություններ, որոնք տարբերվում են միմյանցից և՛ վերջավորությամբ, և՛ հիմքով` ծագմամբ//ծագումով, կատարմամբ//կատարումով:
Ություն ածանցով վերջացող բառերը ևս հանդես են գալիս
զուգաձևային տարբերակներով` ուրախությամբ//ուրախությունով, պետությամբ//պետությունով: Սրանք խոսակցական լեզվին
բնորոշ կազմություններ են և դեռևս կանոնական չեն համարվում:
Գործիական հոլովում զուգաձևություններ կարող են առաջանալ նաև այն դեպքում, երբ ու հոլովման ենթարկվող բառերի ի
ձայնավորը կարող է ընկնել, բայց նաև պահպանվել: Օրինակ` մատանիով//մատանով, գինիով//գինով:
Ն գրաբարյան վերջնահնչյուն ունեցող բառերը ևս կարող են
պահպանել ն հնչյունը` առաջացնելով զուգաձև: Օրինակ` բեռով//
բեռնով, թոռով//թոռնով: Ն-ով կազմությունները հնացած են: Լեզվում ընդունված է միայն ն-ի վերականգնումը հոգնակիի կազմության և բառաբարդման ժամանակ:
Ոջ հոլովման ենթարկվող բառերի գործիականը կազմվում է
սեռական-տրականի հիմքից, զուգահեռ կազմվում է ուղղականի
հիմքից` ընկեր-ընկերոջով//ընկերով: Ժամանակի իմաստն արտահայտող գոյականների գործիական հոլովը կազմվում է ուղղականի հիմքից: Իսկ երբ կազմվում է տրականի հիմքից` գիշերվանով-գիշերով, օրվանով-օրով, ապա կորցնում է ժամանակի իմաստը: Այսպիսի կազմությունները Ս. Աբրահամյանը անվանել է «սեռականի փոխանուն գործիականներ»:
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ПАДЕЖНЫЕ КОРЕЛЛЯТЫ В КОНТЕКСТЕ
ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ ДАННОГО ТЕКСТА
Багдасарян Айарпи
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Армянский язык и литература», 4-ый курс
Резюме

В данной статье обсудили спряжения коррелят в языковой норме
данного текста. Пытались ввести ясность в происхождениях коррелят.
Обсуждение спряжения коррелят в статье происходили при помощи
спряжения.

DECLENSIONAL PARALLELS IN THE CONTEXT
OF LINGUISTIC RULES
Baghdasaryan Hayarpi
Vanadzor State Pedagogical Institute
"Armenian language and literature" 4-th year
Summary

In the article given above, we have examined (investigationed) the
declensional correlations in the context of the language rules. We have tried to
find out the tendencies which give a rise to such types of correlations.
The examination (investigation) of those correlations had been done
according to the cases.
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ԴԱՐՁՎԱԾՆԵՐԸ ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍԻ
«ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ» ԵՐԿՈՒՄ
Բաղմանյան Վանուհի
Երևանի պետական համալսարան,
«Հայ բանասիրություն» մասնագիտություն,
մագիստրատուրա 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկ.` բ. գ. թ., դոցենտ Ն. Դիլբարյան

Պատմագրությունը, որի դասական շրջանի առաջին ներկայացուցիչներից է Ագաթանգեղոսն իր «Պատմութիւն Հայոց» երկով,
5-րդ դարի հայ գրականության ամենազարգացած գրական ժանրերից էր: Այս երկը նկարագրում է 4-րդ դարի բախտորոշ իրադարձությունները, հատկապես քրիստոնեության մուտքը Հայաստան:
Այն աչքի է ընկնում իր պատկերավոր ու հույժ գրավիչ ոճով`
շնորհիվ բազմաթիվ դարձվածների տեղին ու նպատակային կիրառման, որոնց քննությունն էլ մեր հոդվածի նպատակն է:
Երկու և ավելի բառերից կազմված կապակցությունը, որի բաղադրիչները հիմնականում հանդես են գալիս վերաիմաստավորված, կոչվում է դարձված: Նման կապակցությունները գրեթե միշտ
պատկերավոր գաղափար են արտահայտում և համատեքստում
հաճախ փոխաբերական իմաստով են գործածվում:
Իր Պատմության մեջ Ագաթանգեղոսը կիրառել է 268 դարձված, որոնցից 41-ը վկայված չեն Ռ. Ղազարյանի` իր տեսակի մեջ
անդրանիկ «Գրաբարի դարձուածաբանական բառարան»-ում:
Նախ ներկայացնենք այդ դարձվածներից մի քանիսը բնագրային
մեջբերումներով`
1. Ձգտել զականջս (14)- «…միայն յօժարութիւն կամաց սրտին`
սիրով մատուցանել զլսելիս, հաւատովք ձգտեալ զականջս` աման
պատգամաց…»:
2. Կապել ընդ գարշապարս մեղաց (20) -«Որ կամօքն Քրիստոսի քարոզ գտեալ արդարուսոյց` ամենեցուն Հայաստան աշխար-
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հիս, չկապել ընդ գարշապարս մեղաց ի ծովանման աշխարհիս
յայսմիկ»:
3. Չարախտավատ վատնել (26)-«Զհետ մտեալ կոտորէին զամենայն զօրսն Պարսից, և դաշտացն և ճանապարհացն ցիր դիաթաւալ կացուցանէին և չարախտավատ վատնէին և անհնարին հարուածս ի վերայ հասուցանէին»:
4. Ի մահ վիրաւորել(110)-«… վասն կենաց մերոց և փրկութեան
մերոյ ի մահ վիրաւորեցաւ»:
5. Արկանել յուղիղ ճանապարհէն(134)-«…և ո՞չ կալեալ ընդ մեզ
ոխս, և ո՞չ չարակնիցես զմեզ, և ո՞չ արկանիցես զմեզ յարդարև
յուղիղ ճանապարհէն»:
Երկում կան 6 դարձվածներ, որոնք պատմիչը օգտագործել է
Ռ. Ղազարյանի բառարանում տեղ չգտած իմաստներով: Դրանք են`
1. Ընդ միտ ածել (6), որ բառարանում ունի «մտածել, խորհել»
իմաստները, բայց Ագաթանգեղոսը կիրառում է «հիշել» իմաստով`
«…սակայն զկարողելն առաջի ածեալ ընդ միտ` ջանան դիմագրաւեալք ընդ խռովութիւն ահագին ծովուն…»:
2. Ձգել զձեռս (112)-ը ունի «ձեռք բարձրացնել, վնասել» իմաստը, երկում գործածված է, սակայն, «օգնություն խնդրելու համար
ձեռք մեկնել» իմաստով` «Այլ մեզ լաւ է մեռանել ի սրբութեան քում,
քան թէ ձգիցեմք զձեռս մեր յաստուածս օտարս, որ չիցեն իսկ»:
3. Ի մտաց անկանել (116)-ը ունի «խելքը կորցնել, ցնորուել»
իմաստը, բայց այստեղ «մոռանալ» իմաստն է արտահայտում`
«Վասն զի սիրտ հատեալ զհետ անհնարին և անմոռաց` ի մտացս
չանկանի, մինչ կենդանի եմ ես, Տրդատ արքայ… »:
4. Զմիտս հաճել (118)-ը Ռ. Ղազարյանը ներկայացնում է «սիրտը շահել, հաճոյանալ» իմաստներով: Երկում այս դարձվածն ունի
«համոզել» իմաստը` «Մեծ աւագութեան, բարձի և պատուոյ
պարգևս խոստանայր` եթէ յանկարծ ոք հնարեսցէ պատրել հաճել
զմիտս աղջկան գալ առ նա» ևն:
Ագաթանգեղոսի երկի դարձվածները ենթարկել ենք նաև
իմաստակառուցվածքային քննության` տարբերակելով իմաստային 11 և կառուցվածքային 5 խմբեր: Այսպես`
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1.Մարմնի մասերի անվանումներից բաղադրված դարձվածներ` ի ձեռն տալ (18), ի թիկունս հասանել (24), յոտն կալ (28),
սրտաթափ լինել (34), յունկն մտանել (86), ծունր դնել (112), յակն
առնուլ զոք (126), բերան ի բերան (186), ունկն դնել (276), յական
թօթափել (468) ևն:
2. Ռազմին առնչվող դարձվածներ` զանձն ի մէջ մահուան և
կենաց դնել (10), ի բաց կորուսանել (24), ի թիկունս գալ (26), ի
վերայ հասանել (26), փախստեայ լինել (26), զհետ մտանել (26), ասպատակ սփռել (28), դիաթաւալ կացուցանել (30), մաշել ի սուր սուսերի (32), ի մահ մատնել (134), արեան ճապաղիս հանել (424) ևն:
3. Շարժում, տեղափոխություն` յուղի անկանել (30), ի բաց
զերծուլ (114), յայց ելանել (336), ճանապարհորդ լինել (452), ի բաց
քերել (466) ևն:
4. Միտք, մտածողություն` ընդ միտ ածել (6), զմտաւ ածել (48),
ի մտաց անկանել (116), գալ զմտօք (300), ուշ դնել (480), միտ դնել
(492) ևն:
5. Վիճակ, դրություն` նախանձաբեկ լինել (24), իրազգած լինել
(30), գազանակուր լինել (254), ի քուն լինել (414) ևն:
6. Կրոն, հավատալիք, պաշտամունք` պաշտօնատար լինել
(38), երկիր պագանել (42), յաղօթս կալ (112), պաշտօն մատուցանել
(324), ծունր կրկնել (348), ի խաչ հանել (392) ևն:
7. Զենքերի անվանումներից բաղադրված` մաշել ի սուր
սուսերի (32), մտրակ ի կուշտ առնել (36), ի վերայ սուր դնել (114):
8. Տարածական հարաբերություններ (տեղ)` ի մէջ բերել (12),
ընդ առաջ ելանել (30), ի վերայ աւազոյն շինել (88), ի միջի լինել
(180), ի վեր բերել (230), առաջի դնել (248), ընդ առաջ լինել (338), ի
միջոյ բառնալ (376), հուպ լինել (426) ևն:
9. Կենդանիների անուններից բաղադրված` ձիարձակ լինել (6):
10. Ուտելիք` կուր արկանել (104):
11. Ըմպելիք` ընդ գինիս մտանել (36):
Դարձվածների իմաստային դասակարգումը ցույց տվեց, որ
ամենամեծ խումբը կազմում են մարմնի մասերի անվանումներից
բաղադրված (44), ապա ռազմին առնչվող դարձվածները (41), շար135

ժում, տեղափոխություն արտահայտող դարձվածների խմբում ընդգրկվել է 14 դարձված, միտք, մտածողություն արտահայտում է
դարձյալ 14 դարձված, վիճակ, դրություն ցույց տվող դարձվածների
թիվը 14 է, կրոն, հավատալիք, պաշտամունք արտահայտող դարձվածներինը` 10, իսկ կենդանիների, ուտելիքի և ըմպելիքի անվանումներից բաղադրվածները մեկական օրինակ են:
Դարձվածների կառուցվածքային քննությունը ցույց տվեց, որ
գերակշռում են երկանդամ (134) և եռանդամ (111) դարձվածները,
կան նաև քառանդամ (19), հնգանդամ (3) դարձվածներ և ութանդամ ընդամենը 1 դարձված: Դիցուք`
1.Երկանդամ դարձվածների կաղապարներ`
ա) Գոյ + գոյ` սրտի մտօք,
բ) գոյ + անորոշ դերբայ` ջան դնել (10), ուխտ դնել (14), վրէժ
խնդրել (24), պատասխանի տալ (28), չու առնել (30), թշնամանս
դնել (44), փոյթ առնել (288), դաշինս կռել (488) ևն,
գ) ած + անորոշ դերբայ` ուրախ առնել (14), տարադէմ գնալ
(90), թոյլ տալ (130), լի առնել (140), վաստակաբեկ առնել (110),
նկուն լինել (120) ևն,
դ) մակբայ + անորոշ դերբայ` յանդիման լինել (30), առաջի
դնել (248):
ե) բայ + բայ` քա´ւ լիցի (102):
2. Եռանդամ դարձվածների կաղապարներ`
ա) Զ + գոյ + անորոշ դերբայ`զդէմ ունել (26), զմէջ պնդել (184),
բ) զ + դերանուն + անորոշ դերբայ` զմիմեամբք ելանել (96),
գ) զ + բայահիմք + անորոշ դերբայ` զանց առնել (486),
դ) ընդ + գոյ + անորոշ դերբայ` ընդ միտ ածել (6), ընդ
յարգանօք արկանել (8) ևն,
ե) ընդ + մակբայ + անորոշ դերբայ` ընդ առաջ ելանել (30),ընդ
վայր թողուլ (108) ևն,
զ) ի + գոյ + անորոշ դերբայ`ի խնդիր լինել, ի ձեռն տալ ևն,
է) ի + ած + անորոշ դերբայ` ի բաց կորուսանել, ի բաց լինել ևն,
ը) ի + դերանուն + անորոշ դերբայ` յինքն արկանել:
3. Քառանդամ դարձվածների կաղապարներ`
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ա) գոյ + նախդիր + գոյ + անորոշ դերբայ` ձեռն զկշտաւ
արկանել, ձեռն յանձին հարկանել,
բ) գոյ + ի + մակբայ + անորոշ դերբայ` հիմն ի վեր առնել,
գ) անորոշ դերբայ + նախդիր + գոյ + գոյ`մտանել ի դրունս
մահու,
ե) անորոշ դերբայ + ի + ած + գոյ`մաշել ի սուր սուսերի,
զ) մակբայ + գոյ + անորոշ դերբայ`ի վերայ աւազոյն շինել, ի
վերայ սուր դնել:
4. Հնգանդամ դարձվածների կաղապարներ`
ա) Զ + գոյ + ի + գոյ + անորոշ դերբայ` զանձն ի մահ դնել (8),
զանձն ի գործ կացուցանել (322):
բ) Նախադրություն (իբրև) + ընդ + թվական + գոյ + անորոշ
դերբայ`իբրև ընդ մի բերան ասել (34):
5. Ութանդամ դարձվածի կաղապար`
Զ + գոյ + ի+ մակբայ + գոյ + շաղկապ + գոյ + անորոշ դերբայ`
զանձն ի մէջ մահուան և կենաց դնել (10):
Հույժ կարևոր է նկատի ունենալ, որ չնայած գրաբարում
ունենք «ի բաց», «ի վեր», «ի վայր» տեղի մակբայներ, սակայն դարձվածների կաղապարները նշելիս, օրինակ, ի բաց-ը դիտում ենք
իբրև երկբաղադրիչ` ի + բաց կաղապար` ցույց տալու նախդրի դերը դարձվածակերտման գործում: Այսուհանդերձ, սխալ չենք համարում նաև «ի բաց»-ը, «ի վեր»-ը ևն դիտել իբրև մակբայներ (կամ
նախադրություններ)` այս դեպքում ստանալով եռանդամի փոխարեն երկանդամ, քառանդամի փոխարեն եռանդամ ևն դարձվածներ, ինչը, սակայն, այնքան էլ արդյունավետ չէ:
Դարձվածները դասակարգել ենք նաև ըստ բաղադրիչների
սերտության աստիճանի
1.Դարձվածաբանական սերտաճումներ` ի կենդանութիւն փոխել (12), զմիմեամբք ելանել (96), ի լուր ականջաց (184), խելամուտ
լինել (434) ևն:
2.Դարձվածաբանական միասնություններ` ընդ յարգանօք
արկանել (8), ի խնդիր լինել (12), մեծաջան լինել (12), ընծայատար
լինել (86), ի վերայ սուր դնել (114) ևն:
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3.Դարձվածաբանական կապակցություններ`ձիարձակ լինել
(6), այց առնել (16), խափան առնել (288), ծակախիթ լինել (470) ևն:
Իր Պատմության մեջ Ագաթանգեղոսը շատ է օգտագործել
հոմանիշ դարձվածներ, որոնք ավելի պատկերավոր ու գունեղ են
դարձնում այն: Օրինակ` ահափետ առնել (6) - ահաբեկ առնել (80),
սրտաթափ լինել (34) - զահի հարկանել (226), ջան դնել (10) - գուն
դնել (312) - մեծաջան լինել (12) - փոյթ լինել (94), յապականութիւն
դարձուցանել (24) - հիմն ի վեր առնել (24), յանձին ունել (12) յանձն առնուլ (34) - յանձին պահել (182) ևն:
Կան նաև հականիշ դարձվածներ, որոնք, սակայն, սակավաթիվ են` ապաստան լինել (24) - առ ոչինչ համարել (68), յինքն արկանել (160) - ի բաց մղել (306), ի ձեռանէ թողուլ (58) - փոյթ ի վերայ
ունել (444):
Ամփոփելով Ագաթանգեղոսի «Պատմութիւն Հայոց» երկի
դարձվածների ուսումնասիրությունը` հանգում ենք այն եզրակացության, որ հեղինակը, լինելով մեր պատմագրության ոսկե դարի
ներկայացուցիչ, ստեղծել է իր ճոխ բառապաշարով և առինքնող
ոճով աչքի ընկնող ստեղծագործություն, և այդ է պատճառը, որ ոչ
միայն դասական շրջանի, այլև հետագայի պատմիչները հետևել են
նրա օրինակին` միըստմիոջե ստեղծելով գունեղ ու հարուստ գործեր: 268 դարձվածների համանվագը ներկայացրինք տարբեր հայեցակետերից` բառարանում չվկայված դարձվածներ, չվկայված
իմաստներով գործածված, իմաստա-կառուցվածքային զանազան
խմբեր ներկայացնող, ինչպես նաև հոմանիշ ու հականիշ դարձվածներ` այդու շեշտելով պատմիչի անկրկնելի լեզվամտածողությունը և դարձվածակերտման հմտությունը:
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АГАТАНГЕГОСА

«ПАТМУЦЮН АЙОЦ»
Багманян Вануи
Ереванский государственный университет,
специальность «Армянская филология», магистратура 1-ый курс
Резюме

Смысл данной работы заключается в изучении по различным аспектам 268 фразеологизмов произведения одного из выдающихся представителей историяграфии 5 века - Агатангегоса «Патмуцюн Айоц»- несертифицированные фразеологизмы в «Фразеологическом словаре грабара» Р. Казаряна, фразеологизмы с несертифицированными смыслами, структурносмысловой анализ фразеологизмов, синонимные и антонимные фразеологизмы. Это исследование есть доказательство уникальной языковой ментальности и мастерства автора.

THE PHRASES IN AGATHANGEGHOS’
“ARMENIAN HISTORY” WORK

Baghmanyan Vanuhi
Yerevan State University,
"Armenian Philology", 1st year (Master's Program)
Summary

The objective of this work is the exploration of 268 phrases in one of the
distinguished representatives of Armenian historiography, Agathangeghos' "The
History of Armenia" work, from different conferences, non certified phrases in
R. Ghazaryan's "Phraseological dictionary of Grabar", phrases with non certified
meanings, semantic-structural examination of phrases, synonym and antonym
phrases. This research is the proof of the historian's unique linguistic mentality
and phraseological structural skill.
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ՀԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝ ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՐԴ ԲԱՅԵՐԻ
ԻՄԱՍՏԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հովհաննիսյան Լուսինե
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն,
4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ. Լ. Պետրոսյան

Կազմությամբ բարդ բայերը համադրական բարդություններ
են՝ հոդակապով և անհոդակապ՝ բաղադրված տարբեր խոսքի մասերից: Քննությունը ցույց է տալիս, որ հին հայերենում նմանատիպ
բայերը շատ էին: Դրանց մի մասը մնացել է հին հայերենի ոլորտում, իսկ մյուս մասն էլ, նույնությամբ կամ իմաստափոխական
այլևայլ ձևափոխությունների ենթարկված, անցել է արդի հայերենի
ոլորտ: Մեր դիտարկմամբ, որպեսզի կարողանանք համակողմանիորեն ներկայացնել այդ բայերի իմաստափոխական առանձնահատկությունները, դրանք պիտի քննենք պատմական իմաստաբանության տեսակետից՝ պատմական զարգացման մեջ՝ դիտարկելով գրաբարից եկած այդ բայերի օրինաչափ կամ յուրօրինակ, ոչ
սովորական դրսևորումները արդի հայերենում:
Լեզվաբանության մեջ իմաստափոխության երկու տիպ ենք
տարբերում՝
1. իմաստափոխություն՝ ըստ իմաստափոխական հիմունքների,
2. իմաստափոխություն՝ ըստ իմաստային զարգացման արդյունքի (բառիմաստի ընդլայնում, բառիմաստի նեղացում, բառիմաստի շրջում) [5, 73-78]:
Բառերի իմաստների փոփոխությունը համակողմանիորեն և
մանրամասնորեն քննված են հայ լեզվաբանության մեջ: Մ. Աբեղյանը, օրինակ, «բառիմաստի ընդլայնում», «բառիմաստի նեղացում» և «բառիմաստի շրջում» որպես այդպիսիք չի առանձնացնում, այլ նշում է բառիմաստի փոփոխություն ծնող հիմնական
գործոնները՝ «1. բառերի նշանակության փոփոխությունն իբրև
հետևանք մշակույթի փոփոխության, 2. սեռի անվան գործածու140

թյունն իբրև տեսակի և անհատի անուն և ընդհակառակն, 3. բառերի փոխաբերական նշանակությունը նմանական զուգորդությամբ,
4. բառերի նշանակության փոփոխությունը կցորդական զուգորդությամբ» [1, 141-143]:
Է. Բ. Աղայանն արդեն հստակ տարբերակում է մտցնում՝ ըստ
իմաստափոխական հիմունքերի և ըստ իմաստային զարգացման
արդյունքի կատարվող իմաստափոխությունների միջև՝ առաջինի
կազմում նշելով «բառիմաստի ընդլայնումը», «բառիմաստի նեղացումը» և «բառիմաստի շրջումը» [3, 268-269], իսկ երկրորդի կազմում առանձնացնելով իմաստափոխական մի շարք հիմունքներ [3,
269-273]:
Ս. Գ. Աբրահամյանը բառիմաստի փոփոխության կարևոր հիմունք է համարում մի դեպքում «ձևային կամ արտաքին ընդհանրությունը», մեկ այլ դեպքում՝ «ներքին կամ գործառական ընդհանրությունը», երրորդ դեպքում՝ «առնչակցական ընդհանրությունը»
[2, 45-49]:
Իմաստափոխության խնդրին անդրադարձել են նաև Ա. Ս. Մարգարյանը և Ա. Մ. Սուքիասյանը: Ի տարբերություն Ա. Ս. Մարգարյանի, որի դասակարգման հիմքում ընկած են Մ. Աբեղյանի և
Է. Բ. Աղայանի տեսակետները [8, 60-66], Ա. Մ. Սուքիասյանը բառիմաստների փոփոխության հիմքում տեսնում է տարբեր արտալեզվական և լեզվական պատճառներ՝ նշելով, որ «արտալեզվական
են բառիմաստի փոփոխման այն պատճառները, որոնք պայմանավորված են ոչ թե զուտ լեզվաբանական, այլ արտալեզվական՝ հասարակական գործոններով, իսկ լեզվական՝ բառիմաստի փոփոխման այն պատճառները, որոնք բխում են զուտ լեզվական գործոններից և պայմանավորված են վերջիններով» [9, 113-114]:
Այս ուսումնասիրության շրջանակներում մեր նպատակներից
մեկն է պարզել՝ արդյոք լեզվաբանության մեջ շրջանառվող իմաստափոխական հիմունքները կազմությամբ բարդ բայերի համար ևս
կարող են միօրինակ դրսևորում ունենալ, թե գրաբար-աշխարհաբար ազդեցության ոլորտում բայերին բնորոշ իմաստափոխական
հիմունքներ առանձնացնելու անհրաժեշտություն կա, և այդ իմաստափոխությունների հիմքում լեզվակա՞ն, թե՞ արտալեզվական
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գործոններ են ընկած:
Մեր մյուս կարևոր նպատակն է պարզել՝ արդյոք բառիմաստի
ընդլայնումը, բառիմաստի նեղացումն ու բառիմաստի շրջումը
միմյանցից անկախ լեզվական իրողություններ են, և արդյոք դրանք
միակերպ դրսևորում են ունենում բայերի և անուն խոսքի մասերի,
մասնավորապես՝ գոյականների պարագայում:
Մեր կարծիքով՝ կա նաև նման բայերի գնահատության խնդիր.
ինչպես ցույց կտա հետագա շարադրանքը, այս բայերի բառակազմական և շարահյուսական արժեքներից որևէ մեկի գերակայությունը հստակ տարորոշել չի կարելի:
Մի հոդվածի սահմաններում հնարավոր չէ անդրադառնալ
հին հայերենի՝ կազմությամբ բարդ բոլոր բայերին և դրանց իմաստափոխական առանձնահատկություններին, ուստի ստորև կներկայացնենք դրանց մի մասը միայն:
Ծնթ. Ներկայացվելիք գրաբարյան օրինակները քաղել ենք «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» հայագիտական հետազոտությունների մատենաշարի համապատասխան բառահոդվածներից (տե՛ս «Նոր բառգիրք
հայկազեան լեզուի», հատոր 1-ին, Ե., 1979), իսկ արդիհայերենյան օրինակները` արդի հայերենի քառահատոր բացատրական բառարանի համապատասխան բառահոդվածներից (տե՛ս Ժամանակակից հայոց լեզվի
բացատրական բառարան, հատոր 1-ին, Ե., 1969, հատոր 2-րդ, Ե., 1972):

Հարկ ենք համարում մի դիտարկում անել. գոյականների պարագայում խոսվում է միայն բառերի բառային իմաստի փոփոխության մասին, սակայն քանի որ մեր ուսումնասիրության առարկան
կազմությամբ բարդ բայերն են, ապա բառային իմաստի քննարկումից զատ պիտի անդրադառնանք նաև քերականական իմաստի
ուսումնասիրմանը (սա մեզ հիմք է տալիս մտածելու, որ բայերի
կրած իմաստափոխությունը անկնհայտ կերպով տարբերվում է
անուն խոսքի մասերի կրած իմաստափոխությունից):
Այսպես՝ ուսումնասիրության արդյունքում իմաստային ընդլայնման ենթարկված բարդ բայերի առնչությամբ առանձնացրել
ենք ա) բառային իմաստի ընդլայնման, բ) քերականական իմաստի
ընդլայնման, գ) և՛ բառային, և՛ քերականական իմաստի ընդլայնման ենթարկված բառեր: Մեր կարծիքով՝ բառային իմաստի ընդ142

լայնումը միակերպ ընթանալ չի կարող, քանի որ այս դեպքում բառը ոչ միայն մի կոնկրետ իմաստի կողքին կամ դրա փոխարեն
ստանում է ավելի ընդարձակ ու լայն իմաստ, այլ նաև կարող է բառի հիմնական իմաստ(ներ)ի կամ դրա(նց) կողքին ստանալ փոխաբերական իմաստ: Այդ իսկ պատճառով բառային իմաստի ընդլայնման ենթարկված բարդ բայերի կրած փոփոխությունները ներկայացրել ենք հետևյալ կերպ.

Հին իմաստի պահպանմամբ նոր` ուղիղ իմաստի առաջացում
«Այլաշրջել» բայը, օրինակ, որ գրաբարում ուներ միայն «շրջել`
դարձուցանել, փոփոխել այսր և անդր կամ յայլ կերպ» իմաստները,


կիրառվել է 5-րդ դարի գրիչ Հովհ. Մանդակունու կողմից «Զաչսն
այլաշրջէ, զերեսն այլագունէ» նախադասության մեջ, ժամանակակից հայոց լեզվում, պահպանելով գրաբարյան «փոփոխել, շուռ
տալ, այս ու այն կողմը շրջել» իմաստը, դրան զուգահեռ ձեռք է բերել նաև «հեղաշրջել» իմաստը:
 Հին իմաստի պահպանմամբ նոր` փոխաբերական իմաստի
առաջացում
Իմաստային նման ընդլայնման է ենթարկվել «բանաստեղծել»
բայը: «Բանաստեղծանել, քերթուածս յօրինել» իմաստով բայը հան-

դիպում է Գր. Մագիստրոսի «Զօրութեամբ բազկի շարագրական
բանաստեղծեալ բաժանեմ» նախադասության մեջ: Արդի հայերենում «բանաստեղծություն հորինել» իմաստով հանդիպում է Վ. Փափազյանի «Ահա շարժվում է մեկը, ձայնը բարձրացնում և հանպատրաստից` բանաստեղծում» նախադասության մեջ: Ժամանակակից հայոց լեզվում ուղղակի իմաստին զուգահեռ ձեռք է բերել
նաև «սարքել, հնարել (խոսքի մասին)» փոխաբերական իմաստը:
Մեր կարծիքով՝ ըստ իմաստափոխական հիմունքների՝ այս
բայերը ենթարկվել են զուգորդվող իմաստափոխության, որի դեպքում միևնույն բառաձևը կամ հնչյունակազմը կարող է արտահայտել մի քանի հասկացություն, այսինքն՝ բառը ծանրաբեռնվում է մի
քանի իմաստներով, դառնում է բազմիմաստ: Սա իմաստափոխություն առաջացնող լեզվական գործոն ենք համարում (նման տիպի
փոփոխությունը բնորոշ է նաև գոյականներին):
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Հին իմաստի մթագնմամբ նոր՝ ուղիղ իմաստի առաջացում
Օրինակ` «ինքնատիրել» բայը, որ հին հայերենում «տիրել
որպէս ինքնիշխան» իմաստով հանդիպում է Ն. Շնորհալու «Ի հա

մայնից տիրականէն` տերութիւնք ինքնատիրեալ» նախադասության մեջ, ուներ «ինչ-որ մի բանի` երկրի, աշխարհի տիրակալ լինել» նշանակությունը, իսկ ժամանակակից հայոց լեզվում այն
կորցրել է իր այս իմաստն ու ձեռք բերել «ինքն իրեն տիրապետել`
սառնարյունություն` սառնասրտություն հանդես բերել» իմաստը:
 Հին իմաստի մթագնմամբ նոր՝ փոխաբերական իմաստի
առաջացում
«Գեղազարդել» բայը «զարդարել գեղով, պաճուճել, պճնել»

իմաստներով հանդիպում է Գր. Նարեկացու «Պսակապաճոյճ գեղազարդելոց», «Ընդ նմին պատկանութեան գեղազարդեցին», Թեոդորոս Քռթենավորի «Ինն ամսեայ ժամանակաւ գեղազարդեալ ’ի
քում հոգենկար արգանդիդ» նախադասությունների մեջ: Արդի հայերենում բայը «գեղեցիկ զարդարել, պճնել, պաճուճել, գեղեցկացնել» իմաստով հանդիպում է Ռ. Զարդարյանի «Գունավոր թիթեռնիկներ գան` գլխուդ մազերը գեղազարդեն» նախադասության մեջ:
Ինչպես տեսանք, Թեոդորս Քռթենավորի «Ինն ամսեայ ժամանակաւ գեղազարդեալ ’ի քում հոգենկար արգանդիդ» նախադասության մեջ «գեղազարդել» բայը խորհրդանշում էր հղիությունը: Ժամանակակից հայոց լեզվում բայն այս իմաստը չի պահպանել և
ձեռք է բերել փոխաբերական` «իրականից ավելի գեղեցիկ ներկայացնել» իմաստը` վերաբերելով խոսքի կառուցմանը: Այսինքն`
բայը փոխել է նաև գործածության ոլորտը: Նման կիրառության
հանդիպում ենք մամուլում, ինչպես` «Բուրժուական շատ գաղափարախոսներ գեղազարդում են իմպերիալիզմը»:
Վերջին երկու խմբի բայերը՝ ըստ իմաստափոխական հիմունքների, դիտարկել ենք որպես բնիմաստի մթագնման հետևանքով իմաստափոխված բառեր՝ վերջինս ևս համարելով իմաստափոխություն ծնող լեզվական գործոն:
Քերականական իմաստի ընդլայնումը ևս միակերպ չի ընթանում: Այս պարագայում էլ առանձնացրել ենք երկու խումբ բայեր.

ա) Բայեր, որոնց «վ» կրավորական ածանցով տարբերակն
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ունի նաև չեզոք սեռի իմաստ:
«Ասպազինել» ներգործական սեռի բայը հանդես էր գալիս «զինել զձի, սպառազինել զերիվար պատերազմական» իմաստով:
Նման կիրառության հանդիպում ենք 4-րդ դարի պատմիչ, վարդապետ Թովմա Արծրունու արձանագրություններում. «Թագաւորն
լիդէացւոց ասպազինեալ զերիվարն շուրջանակի պղնձի արկանելեօք», «Կարթակոտոր զասպազինեալ երիվարն արարեալ»,
«Մտրակեալ զիւր ասպազինեալ երիվարն»: Հին հայերենում «ասպազինել» բայը կենդանանիշ էր և վերագրվում էր պատերազմական ձիերի սպառազիությանը: Ժամանակակից հայոց լեզվում
բայն անձնանիշ է, ունի «ասպազենք հագցնել» իմաստը: Նման կիրառության հանդիպում ենք Սիամանթոյի ստեղծագործության
«Պիտի զքեզ ասպազինեմ» նախադասության մեջ: Բացի ներգործական ձևից, բայը կիրառվում է նաև «վ» կրավորական ածանցով`
մի դեպքում կրավորական սեռի, իսկ մյուս դեպքում` չեզոք սեռի
իմաստով: Իբրև չեզոք սեռի բայ` այն լրացնում է անդրադարձ բայերի շարքը` «իրեն ասպազենքով զինել» իմաստով:

բ) Բայեր, որոնց ներգործական սեռի իմաստը կիրառվում է
նաև կրավորական սեռի իմաստով:
«Բարեհռչակել» բայը, օրինակ, որ Գր. Նարեկացու նորաբանություններից է, ներգործական` «բարեհամբաւել» իմաստով կիրառվել է «Զշնորհ նորին առ ամենեսին բարեհռչակեմ», «Զբարեհռչակեալ անունդ հզօր` գովելի» նախադասությունների մեջ: Հետագայում բայը նույն իմաստով կիրառել է Ներսես Լամբրոնացին
«Զմերս բարեհռչակեն բարեկարգութիւն» նախադասության մեջ:
Ժամանակակից հայոց լեզվում այն արդեն ներգործական («բարեհռչակ դարձնել, լավ համբավը տարածել» իմաստով) և կրավորական («բարեհռչակվել») տարբերակներով կիրառվող հազվադեպ
հանդիպող բայ է:
Այս բայերի պարագայում պիտի մի դիտարկում անենք. բոլոր
այն դեպքերում, երբ կրավորական «վ» ածանցով տարբերակն ունի
նաև չեզոք սեռի իմաստ, ձևային տեսանկյունից սրանք նույնական
են և տարբերվում են միայն նախադասության մեջ իրենց կատարած գործառույթով և զբաղեցրած դիրքով, իսկ երբ ներգործական
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սեռի բայը կիրառվում է նաև կրավորական սեռի իմաստով, բացի
նախադասության մեջ կատարած գործառույթի տարբերությունից՝
մենք ունենում ենք նաև ձևային տարբերություն, քանի որ կրավորական սեռի իմաստն արտահայտելու համար մենք դիմում ենք
«ներգործական սեռի բայ + «վ» կրավորական ածանց» կաղապարին:
Եվ վերջին խումբը, որ առանձնացրել ենք, բայեր են, որոնք ենթարկվել են և՛ բառային, և՛ քերականական իմաստի ընդլայնման:
Օրինակ՝ «առաջադրել» բայը հին հայերենում ուներ միայն ներգործական տարբերակ` «առաջի դնել, իբրև յայտ առնել, հրապարակել» իմաստով, որ հանդիպում է Սուրբ Գրքի հատվածների մեկնություններում, ներբողներում և հին ճառերում, ինչպես, օրինակ,
«Զհրամանն առաջի դնել հրամայեցին, և առաջադրեցաւ ’ի տաճարին»: Արդի հայերենում նույնպես ներգործական սեռի բայ է, սակայն արդեն մասնավոր նշանակությամբ. ունի «հանձնարարել,
առաջարկել (մեկին մի պաշտոնի համար)» իմաստը: Նման կիրառությամբ բայը հանդես է գալիս Ն. Զարյանի «Նրան գյուղխորհրդի
նախագահ առաջադրելու լուրը արդեն տարածված էր գյուղում»
նախադասության մեջ: Այս իմաստին զուգահեռ մամուլում, հրապարակախոսության մեջ կիրառվում է «առաջ քաշել, քննության
ներկայացնել» իմաստով: Օրինակ` «Այդ ջանքերը է՛լ ավելի հերոսական են սոցիալիզմից կոմունիզմին անցնելու ժամանակաշրջանում, այն խնդիրների իրականացման գործում, որ այսօր առաջադրում է կոմունիստական կուսակցությունը»: Գեղամ Սարյանը բայը կիրառել է կրավորական նշանակությամբ «Բոլորն էլ պաշտպանեցին Սուրիայի կողմից առաջադրված պահանջները» նախադասության մեջ: Այս բայի պարագայում կարելի է առանձնացնել
իմաստափոխական նոր հիմունք` իմաստափոխություն գործածության ոլորտի փոփոխման հետևանքով` սա համարելով արտալեզվական գործոն:
Նույն մոտեցմամբ քննել ենք նաև իմաստային նեղացման և
իմաստային շրջման ենթարկված բայերը:
«Բարոյախոսել» բայը ենթարկվել է բառային իմաստի նեղացման: Այն հին հայերենում ուներ «խօսել կամ ճառել զբարուց և
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զբնութեանց, մանաւանդ կենդանեաց» իմաստը: Նման իմաստով
այն հանդիպում է 4-րդ դարի եպիսկոպոս Եվսեբ Պամփյուլյացու
քրոնիկոնում` «Եւ առակաւ իմն ասէ` այլ ընդ այլոց բարոյախօսեալ զայնպիսի բնութեանց»: Գրաբարում այն ավելի շատ վերաբերում էր առարկաներին, փոխաբերական առումով կարող էր լինել
նաև անձնանիշ` ըստ ենթակաառության: Իսկ ժամանակակից հայոց լեզվում այն արդեն ուղղակի` «բարոյական սկզբունքներ ուսուցանել, խրատական խոսք ասել» իմաստով անձնանիշ է: Նման
իմաստով բայը հանդիպում է Ակսել Բակունցի «Եվ մինչև խորին
ծերություն Այգեկցին խրատել է և բարոյախոսել» նախադասության մեջ: Այս պարագայում էլ առանձնացնում ենք դասանշության
փոփոխության հետևանքով կատարվող, մասնավորապես բայերին
բնորոշ իմաստափոխություն՝ դա համարելով արտալեզվական
գործոն:
«Թևահանել» բայը, օրինակ, ենթարկվել է քերականական
իմաստի նեղացման: Այն հին հայերենում ուներ և՛ ներգործական,
և՛ չեզոք սեռի իմաստ: «Հանել կամ տարածանել զթևս» իմաստով
հանդիպում է Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք վեցօրէից կամ վեցօրեաց
արարչութեան» աշխատության «Ձկունք ջուրց տիրեն, և այսր անդր
թևահանեն, լողան, խաղան» և Վարդան վարդապետի «Թևահանեալ փարի, և մագլօքն քորէ» նախադասությունների մեջ: Արդի
հայերենում բայը պահպանել է միայն ներգործական տարբերակը`
«թևերը հանել` պոկել» իմաստով:
«Խորհրդակցել» բայը ենթարկվել է և՛ բառային, և՛ քերականական իմաստի նեղացման: Այն հին հայերենում ուներ ներգործական և չեզոք սեռային տարբերակներ: Ուներ «խորհրդակից լինել

վասն առնելոյ ինչ խորհուրդ կամ խրատ տալ, յորդորել, գրգռել»
իմաստները: Հանդիպում է Հովհ. Ոսկեբերանի «Ո՞վ էք դուք, որ
զայսպիսի իրս խորհրդակցէք ընդ իս, և ուսուցանէք», Լամբրոնացու «Տե՛ս, թէ որպէս մերձաւոր հարազատութեամբ սկսաւ
խորհրդակցել այնու քահանայս» նախադասությունների մեջ: Արդի
հայերենում բայը միայն չեզոք սեռի իմաստով է պահպանվել: Չեն
պահպանվել նաև գրաբարյան «յորդորել, գրգռել» իմաստները:
Այժմ ունի «խորհրդակցությանը մասնակցել, միմյանց հետ խոր147

հուրդ անել, որևէ մեկի հետ մի բան քննարկել, մեկի խորհուրդը`
կարծիքը հարցնել որևէ անելիքի` բռնած գործի և այլնի մասին»
իմաստները: Հանդիպում է Ն. Զարյանի «Նրանք … չեն կարող
խորհրդակցել տան Հասմիկի հետ» նախադասության մեջ:
«Գահակալել» բայը դիտարկել ենք քերականական իմաստի
շրջման տեսանկյունից: Այն հին հայերենում չեզոք սեռի էր: Ուներ
«ունել զաթոռ իշխանութեան» իմաստը: Այս իմաստով հանդիպում
է Մ. Մաշտոցի «Որով ընկալեալ սորա զսուրբ օծումունս` և այդր
ևս գահակալեսցէ» և Հովհ. Իմաստասերի «Սուրմակայ ակնկալեալ
փոխանակ սրբոյն Սահակայ գահակալիլ յաթոռն» նախադասությունների մեջ: Հին հայերենում բայն ուներ հոգևոր իմաստ, իսկ
ժամանակակից հայոց լեզվում այն ունի աշխարհիկ` «գահ նստել,
գահակալություն անել, թագավորել» իմաստը: Ավ. Իսահակյանը
բառը` իբրև ներգործական սեռի բայ, կիրառել է փոխաբերական`
«տիրել, իշխել» իմաստով «Վիշապ հողմիդ հետ ազատությունը
թող գահակալե աշխարհը հանուր» նախադասության մեջ: Ստացվում է, որ հեղինակային կիրառության արդյունքում բայը ենթարկվել է ինչպես բառային իմաստի ընդլայնման, այնպես և քերականական իմաստի շրջման:
Ըստ իմաստափոխական հիմունքների դասակարգելիս այս
բայը կարող ենք տեղադրել կա՛մ մշակույթի փոփոխության, կա՛մ
գաղափարախոսության փոփոխության հետևանքով իմաստափոխված բառերի շարքում՝ դրանք համարելով արտալեզվական
գործոն:
«Այլաձևել» բայը բառային իմաստի շրջման է ենթարկվել: Հին
հայերենում ուներ «այլևայլ օրինակաւ ձևացուցանել` յարմարել,
յօդել և այլակերպել, այլանդակել» իմաստները: Հանդիպում է Հովհ.
Իմաստասերի «Ըստ իւրաքանչիւր լեզուաց այլաձևելով զնորա զանուն» նախադասության մեջ: Ինչպես ցույց է տալիս օրինակը, բայն
ունեցել է բացասական իմաստ, սակայն արդի հայերենում զրկվել է
բացասական իմաստից և ունի դրական` «ձևը փոխել, ուղիղ ձև
տալ» իմաստը: Ըստ իմաստափոխական հիմունքների դասակարգելիս «այլաձևել» բայը դիտարկում ենք հասարակական վերաբերմունքի պատճառով իմաստափոխված բառերի շարքում` վերջինս
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համարելով իմաստափոխություն ծնող արտալեզվական գործոն:
Նշենք, որ թե՛ բառային, թե՛ քերականական իմաստի շրջման
պարագայում այս բայերը փոխում են իրենց կիրառության ոլորտը`
առաջին դեպքում ձեռք բերելով բառակազմական, իսկ երկրորդ
դեպքում` շարահյուսական այլ արժեք:
Քննությունը ցույց է տալիս, որ գրաբարյան բազմաթիվ բայեր
իմաստափոխության չեն ենթարկվել և նույնությամբ անցել են արդի հայերենին: Այս բայերի քննության դեպքում առանձնացրել ենք.

ա) Բայեր, որոնք պահպանել են իրենց բառային իմաստը:
«Զրադատել» բայն, օրինակ, որ հին հայերենում «զուր դատել,
զրպարտել» իմաստով հանդիպում է կանոններից մեկում` «Կամ
յայրեաց զրադատեսցի», արդի հայերենում ևս ունի «զուր տեղը`
անարդար կերպով մեղադրել, դատել» իմաստը:
բ) Բայեր, որոնք պահպանել են իրենց քերականական
իմաստը:
«Խեղկատակել» բայը հին հայերենում չեզոք սեռի էր: Ուներ
«խեղ, այսինքն տգեղ և յոռի կատակս առնել, ծաղրել և այպանել
լկտի ու պիղծ բանիւք» իմաստները: Հանդիպում է Հովհ. Ոսկեբերանի «Մերթ ծիծաղիմք, մերթ խեղկատակեմք», «Իսկ դու ընդէ՞ր
այդչափ խեղկատակիցես» նախադասությունների մեջ: Ժամանակակից հայոց լեզվում ևս բայը չեզոք սեռի է: Ունի «խեղկատակություն անել» իմաստը: Չի պահպանել գրաբարյան «ծաղրել և այպանել լկտի և պիղծ բանիւք» իմաստները:

գ) Բայեր, որոնք պահպանել են իրենց և՛ բառային, և՛ քերականական իմաստը:
«Լեզվահարել» բայը և՛ հին, և՛ արդի հայերենում ներգործական սեռի է: Գրաբարում ուներ «լեզվահար անել, կտրել զլեզուն»
իմաստը: Այս բայը հանդիպում է հույն եպիսկոպոս Նոննոսի «Լեզուահարէ զՓիլոմելա, զի այնպիսի զանօրէն գործ մի պատմեսցէ»
նախադասության մեջ: Արդի գեղարվեստական գրականության
մեջ այս բայը չի հանդիպում, սակայն պահպանել է գրաբարյան
«լեզու կտրել» իմաստը:
Մեր դիտարկմամբ՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ քննված բայերը
պահպանել են իրենց բառային իմաստը, ձեռք են բերել շարահյու149

սական` նախկինից տարբերվող արժեք, քերականական իմաստի
պահպանման դեպքում` բառակազմական այլ արժեք, իսկ և՛ բառային, և՛ քերականական իմաստի պահպանման դեպքում այս բայերն իրենց էական դերն են ունեցել և ունեն ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր խոսքի զարգացման մեջ:
Մեր ուշադրությանն է արժանացել կազմությամբ բարդ բայերի
մի խումբ, որոնց մենք վերագրել ենք դիպվածային բառերի արժեք:
Քննությունը ցույց է տալիս, որ այս բայերը, որ գրաբարում մեծ կիրառում ունեին և կենսունակ էին, չեն անցել արդի հայերենի
ոլորտ: Ինչպես, օրինակ, «ընտանակցիմ» բայը, որ «ընտանենալ,
մերձավոր գտանիլ» իմաստներով կիրառվել է Գրիգոր Նիւսացու
կողմից «Ցրտութեամբն (ջուր) ընտանակցի ընդ երկրի (հողոյ)» նախադասության մեջ: Այս բայն այլևս չի հանդիպում ո՛չ հինհայերենյան որևէ հեղինակի մոտ և ո՛չ էլ ժամանակակից հայոց լեզվում
առհասարակ:
Անհրաժեշտ է նշել, որ այս բայերի մեջ կան այնպիսիները,
որոնք առանց բացատրության կամ առանց համատեքստի երբեմն
անհասկանալի են, որովհետև դրանց իմաստը մեծ մասամբ համատեքստում, համապատասխան խոսքային միջավայրում է բացահայտվում: «Գիրք Պիտոյից» աշխատության «Ի դասս արփիազարդ
բանականացն եզախմբեցայ» նախադասության մեջ դժվար թե
առաջին հայացքից «եզախմբիմ» բայի կիրառությունը հասկանալի
լինի, եթե չնշվի, որ այն ունի «համախմբիլ, կարդալ ’ի մի խումբ
ընդ այլս» իմաստը, որն առաջացել է բառի երկու բաղադրիչների`
ոչ այնքան սովորական միաձուլումից: Կամ վերցնենք Թեոդորոս
Քռթենավորի «թիկնադրեմ» բայը, որ համատեքստից դուրս կարող
է և չընկալվել «արհամարհել» իմաստով, Նարեկացու «խաղաբանել» բայը, որ ունի դարձյալ ոչ բառաբաղադրիչներից ելնող «ծաղրաբանել» իմաստը:
Եվ վերջում ներկայացնենք մի քանի բայեր, որոնք միաժամանակ ենթարկվել են մի քանի տիպի իմաստափոխության՝ մեզ հիմք
տալով ենթադրելու, որ իմաստային ընդլայնումը, նեղացումն ու
շրջումը անջրպետված լեզվական իրողություններ չեն, շատ դեպքերում կարող են հանդես գալ միասին:
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Այսպես` «բանադրել» բայը, որ գրաբարում ներգործական սեռի էր, ուներ «ընդ բանիւ առնել, կապել, նզովիւք արգելուլ և որոշել
յեկեղեցական հաղորդակցութենէ» իմաստը: Կիրառվել է «Դատաստանագրքի» «Զմեղուցելոցն անձինս բանադրեսցեն», «Բանադրեալ լինին յեպիսկոպոսացն», «Զբանադրեալն չթաղել» նախադասությունների մեջ: Արդի հայերենում բայը չի պահպանել «որոշել
յեկեղեցական հաղորդակցութենէ» իմաստը` ենթարկվելով բառային իմաստի նեղացման: Ժամանակակից հայոց լեզվում բայը
ներգործական` «նզովել, պարսավել, հանդիմանել, մեղադրել» իմաստով հանդիպում է Հ. Պարոնյանի «Ատենապետ ընտրվելուն
հետևյալ օրը բանադրեց» նախադասության մեջ: Ժամանակակից
հայոց լեզվում, բացի ներգործական սեռի իմաստից, բայն ունի նաև
կրավորական տարբերակ` «բանադրվել»:
Հաջորդ բայը, որը ևս մի քանի տիպի փոփոխության է ենթարկվել, «բարեկարգել» բայն է: Հին հայերենում այն ներգործական սեռի բայ էր: «Բարւոք կարգաւորել, գեղեցիկ տնտեսել, ուղղել»
իմաստներով կիրառվել է սաղմոսներում, ժողովրդական առակներում, ինչպես «Բարեկարգէ զամենեսեան», ինչպես նաև «Դատաստանագրքի» «Յանապատս նոքօք բարեկարգին» նախադասության
մեջ: Հին հայերենում ունեցել է նաև «բարեգործել» իմաստը: Նման
իմաստով այս բայը հանդիպում է Գր. Նարեկացու «Զբանակս Անդրանկայդ բարեկարգեա՛ ինձ պահապան» նախադասության մեջ:
Ժամանակակից հայոց լեզվում նույնպես ներգործական սեռի բայ
է: Գրաբարյան իմաստներից պահպանել է միայն «բարեկարգ
դարձնել» իմաստը: Այս իմաստով բայի կիրառությանը հանդիպում
ենք Անահիտ Սահինյանի «Առուները բարեկարգելով կարելի է ջուրը փրկել» նախադասության մեջ: Արդի հայերենում այն ձեռք է բերել նաև «վ» կրավորական ածանցով տարբերակ: Նման կիրառության հանդիպում ենք Մուրացանի «Վանահայրը առաջարկեց
նրան տեսնել գրադարանը, որը, նրա ասելով, բարեկարգվել էր
միայն յուր վանահայրության օրով» նախադասության մեջ: Այսինքն` «բարեկարգել» բայը բացի նրանից, որ ենթարկվել է բառային իմաստի նեղացման` կորցնելով գրաբարյան «բարեգործել»
իմաստը, ենթարկվել է նաև քերականական իմաստի ընդլայնման`
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ներգործական սեռի իմաստին զուգահեռ ձեռք բերելով նաև կրավորական սեռի իմաստ:
«Աշխատասիրել» բայը հին հայերենում չեզոք սեռի էր: Ուներ
«սիրով աշխատիլ, ճգնիլ յօժարութեամբ» իմաստը: Այս իմաստով
բայը հանդիպում է Մ. Խորենացու «Պատմութիւն»-ի Ա գլխում`
«Ընկալեալ զքո խնդիրդ աշխատասիրեցայց ածել ’ի կատարումն»
նախադասության մեջ: Ժամանակակից հայոց լեզվում կատարվել
է իմաստի փոփոխություն, և իբրև գիտաբա՝ նշանակում է «հեղինակել, երկասիրել»: Հին հայերենում գործածվել է բառաբաղադրիչներից ելնող իմաստով, ինչպես տեսանք օրինակում, իսկ ժամանակակից հայոց լեզվում բառաբաղադրիչները մթագնել են, և բառիմաստի ընդլայնման արդյունքում բայը նոր իմաստ է ձեռք բերել:
Իմաստի փոփոխությունից էլ բխել է սեռային փոփոխությունը. քերականական իմաստի շրջման հետևանքով բայը չեզոք սեռից դարձել է ներգործական:
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛОВ В ДРЕВНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Оганнисян Лусине
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Армянский язык и литература», 4-ый курс
Резюме

Целью нашего исследования является представление своеобразных
проявлений семантических изменений сложных глаголов в древнеармянском языке. Исследование сделано на основе сравнительного метода в
попытке провести параллели между древнеармянскими глаголами и их
соответствующими формами в современном армянском. Суть исследования
заключается в установлении формирующих и синтаксических значений
исходных глаголов и тех, которые подверглись семантическим изменениям, в частности, семантическому расширению, семантическому ограничению и семантическому сдвигу в литературных произведениях на древнеармянском и современном армянском языках. Важность данной работы
заключается в том, чтобы мы еще раз исследовали старый слой армянского
языка, сложные слова, в частности, подчеркивая их важную роль в языковой системе.
THE PECULIARITIES OF SEMANTIC CHANGES
OF COMPOUND VERBS IN OLD ARMENIAN

Hovhannisyan Lusine
Vanadzor State Pedagogical Institute
"Armenian language and literature", 4th year
Summary

The aim of our research is to represent the peculiar manifestations of
semantic changes of complex verbs in Old Armenian. The research has been
done through a comparative method with an attempt to draw parallels between
verbs in Old Armenian and their corresponding ones in Modern Armenian. The
essence of the research is to establish the formative and syntactic values of the
original verbs and the ones that have undergone semantic changes, namely
semantic expansion, semantic restriction, and semantic shift in the works of the
Old and Modern Armenian literature. The importance of the given research lies
in the fact that once again we have referred to the old layer of the Armenian
language, compound verbs in particular, stressing their important role in the
language system.
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ՊԱՏԱՆԻ ԲԱՌԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պետրոսյան Շողիկ
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ. Լ. Պետրոսյան

«Բառը մի ամբողջ աշխարհ է»
Հ. Թումանյան
Յուրաքանչյուր բառ ունի հետաքրքիր պատմություն, որի մասին կատարված մատենագրական ուսումնասիրությունները ունեն
լեզվաբանական, բանահյուսական և գրականագիտական հիմքեր:
Սույն հոդվածում մեր նպատակն է ուսումնասիրել պատանի բառի
իմաստաբանությունն ու կիրառությունները հայ հին մատենագրության և արդի գեղարվեստական, հրապարակախոսական գրականության մեջ: Աշխատանքի առաջին մասում անդրադարձել ենք
պատանի բառի ծագումնաբանությանը: Երկրորդ մասում քննել
ենք պատանի բառի իմաստաբանությունը:
Պատանի բառի ծագման վերաբերյալ և՛ Աճառյանը, և՛ Նոր
բառգրքի հեղինակները նշում են, որ Կիրակոս պատմիչը [3, 85],
հիշատակում է Խոսրով Սյունյաց եպիսկոպոսի ստուգաբանությունը, ըստ որի պատանի բառը ծագում է պատ առնուլ հարադիր բայից, ինչպես` Թողուլ ասէր զգէսս և ոչ հատանել, մինչև երկայնասցի և պատ առցէ, զի վասն այն կոչի պատանի: Հ. Աճառյանը [4] հավելում է. Թովմա Արծրունու աշխատության մեջ գործածվել է նաև
պատանի բառի պատ առեալ կամ պատկառեալ բացատրությունը:
«Պատանի բառի բնիկ կամ փոխառյալ լինելու մասին ոչ մի
հավաստի աղբյուր չկա: Եթե փորձենք վերականգնել պատանի
բառի հնդեվրոպական նախաձևը, ապա այն պիտի ունենար *bad
տեսքը, քանի որ հնդեվրոպական *b/g/d բաղաձայնական շարքը
հայերենում ձայնազրկվում է ու դառնում պ/կ/տ: Սակայն այս տեսքով ու մերձավոր իմաստներով արմատ հնդեվրոպաբանությանը
հայտնի չէ: Բացի այդ հնդեվրոպական արմատի կառուցվածքային
հայտնի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մեկ արմատի
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մեջ եռաշարքի երկու ձայնեղ բաղաձայն միաժամանակ չեն կարող
գործածվել: Ուստի պատանի արմատի հնդեվրոպական ծագման
լինելը խիստ անհավանական է: Մինչև հիմա էլ պատանի բառի
ծագումը հայտնի չէ: Ինչպես Օլսենը (Olsen, 1999, 310, 901)[10], այնպես էլ Ջահուկյանը (1987, 510; 2010, 624 a) [1] պատանի բառը համարում են անհայտ ծագման: Նրանք հնարավոր են համարում այդ
բառի իրանական ծագումը, թեև ստուգաբանական մանրամասները պարզ չեն» [Հրաչ Մարտիրոսյան, անձ. հաղ.]:
Հ. Աճառյանը պատանի բառը բացատրում է «երիտասարդ, մեծ
տղա, ծառա» հոմանիշներով:
Պատանի բառի համարժեքները կան հունարենում` παιδ-άριον,
վրացերենում` პატარა և բևեռերենում (բևեռերենը խալդյան սեպագիրների լեզուն է)`biduni, որտեղ այն ունեցել է պատանի կամ պիտանի իմաստները: Հունարեն ռամկական լեզվում պատանի բառը
հանդիպում է նաև կին նշանակությամբ, իսկ հայերեն բարբառներում կիրառվում է պուճուր, փոքր իմաստներով: Պատանի բառը
հայ հին մատենագրության մեջ հաճախ է գործածվել ածանցավոր
պատանեակ տարբերակով, ինչպես` Գրիգոր Տաթևացու «Գիրք
հարցմանց» աշխատության մեջ պատանեակ բառը բացատրվում է
կոչի քսանամեան, որ զտասն պատեաց արտահյտությամբ [1, 35]:
§Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի¦ գրքում հեղինակները պատանի բառի բարբառային համարժեքներ են համարում կտրիճ,
մանչ, իջիտ, ճիվան, օղլան բառերը, իսկ հունարեն համարժեք են
համարում παιζ բառը: Պատանի բառը Աստվածաշնչի գրաբար
թարգմանության մեջ նշանակում է երիտասարդ, դեռաբույս, որը
կարող է լինել և՛զավակ, և՛ ծառա, ինչպես`Ետ ցպատանին, և փու-

թացոյց: Աղաչէր լինել պատանւոյն կենաց նորին խորհրդական`
զի ապրեսցի: Կալաւ պատանեակ մի նախադասությունների մեջ
այն նշանակում է ծառա, իսկ Ոչ ընկալաւ Աստուած զաղօթսն
Դաւթի վասն կենաց պատանւոյն: Ասէ Աբրահամ ցպատանիս իւր:
Դու և պատանեակդ քո փարա: Երկու պատանիք նորա ընդ նմա
նախադասությունների մեջ այն նշանակում է զավակ: Սուրբ Գրիգոր Նյուսացու «Գիրք յաղագս կազմութեան մարդոյ» աշխատության մեջ պատանի բառը կիրառվել է մարզիկ իմաստով, ինչպես`Յըմբշամարտս ի ժողովս պատանեաց [3, 603]:
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Պատանի բառի առաջին կրկնածանցով կիրառությունը հայ
հին մատենագրության մեջ հանդիպում է «….առասպելք աշխարհիս» երգերում. Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ, որտեղ
պատանեկիկ գոյականը արտահայտում է հեթանոսական երիտասարդ աստված իմաստը. արդեն պատանի ծնվելը աստվածային
շնորհ է դիցաբանության մեջ` չնայած այն հանգամանքին, որ
ՆՀԲ-ն վկայակոչում է պատանեակ, մանկիկ հոմանիշները [6, 2,
603]: Մ. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկում պատանի բառը
հանդիպում է «Յարձակումն Ալանաց մեզ և պարտումն» հատվածում, որտեղ Սաթենիկը, դիմելով Արտաշեսին, ի ձեռն թարգմա-

նեաց ձայնէ….Եկ հաւանեաց բանից Աչագեղոյ դստերս Ալանաց
Տալ զպատանիդ: Այս արտահայտության մեջ Սաթենիկը պատանի
բառով վկայակոչել է իր երիտասարդ իշխանազուն եղբորը: Այնուհետև Մ. Խորենացին պատանի բառը կիրառում է իմաստային
տարբեր նրբերանգներով. ինչպես` ազատ տղամարդ նշանակությամբ. Իսկ Անոյշ…. և զբազումս…. աղջկունս, հանդերձ պատա-

նեկաւք և բազմութեամբ գերեացն…. Բնակեցուցանէ յարևելեաց
ուսոյն մեծի լերինն [4, 306]: Թողում զառասպելեացն բաջաղանս….մանկան նիրհելոյ անձրև և արև հակառակեալ, և հովանի
թռչնոյ`պատանւոյն թալկացելոյ [4, 306]: Յաւուրս սորա ասեն լեալ
զպատանի ոմն յազգէն Անձաւացեաց, սէգ յամենայնի, Երախնաւու
անուն կոչեցեալ [4, 306]: Երիտասարդ որսորդ նշանակությամբ`
….առ Արտաշիսիւ թոռամբ Վաղարշակայ ոմն Վարաժանուն
պատանի լեալ, աջող յորս եղջերուաց… դիպաձգութեամբ նետից
կորովի: …քանզի էր պատանին նշաւակի ի նետաձգութիւն կորովութեան [4, 306]: ….Բայց տայ զՏիգրան որդի իւր ցպատանի ոմն
Վարաժ անուն…. Ուսուցանել զՏիգրան [4, 306]: Որդի նշանակությամբ`….յորմէ եղև պատանի մի, որ անուանեցաւ Պապ [4, 306]:
Սմբատդ անուն, զոր յաճախ Բագրատունիք ի վերայ պատանեաց
կոչեն` ճշմարտութեամբ Շամբաթ է. ….Ետ զՌոփի զկոյս ….նմա
կնութեան… և զլեալ ի նմանէ պատանիս չորս [4, 306]: Իշխանազուն գերի նշանակությամբ`….յայտնէ նմա զկամս սրտի իւրոյ,
առնուլ զօրիորդն Ալանաց ի կնութիւն իւր… և զպատանին արձակել ի խաղաղութիւն [4, 306]:
156

Փ. Բուզանդը «Պատմութիւն Հայոց» երկում [8, 182] պատանեակ բառով բնութագրել է Գնելին, ինչպես` Ապա ոխացեալ թա-

գաւորն ընդ պատանեկին Գնելոյ, և բազում անգամ հալածական
առնէր զնա [8, 182]: ...Ապա զնաւասարդայ ժամանակօքն առնէր
խորհուրդ թագաւորն Արշակ, կոչել առ ինքն զպտանեակն Գնել և
սպանանել [8, 182]: …Եւ առաքեալ զՎարդանն զմեծ նահապետն
յարքայէն Արշակայ, եկն եգիտ զպատանեակն Գնել ի մօտաւոր
տեղւոջն… [8, 182]:
Ծնթ.` 20-րդ դարի հեղինակ Վ. Դավթյանը իր «Ասք սիրո և
սրի» պոեմում պատանի բառը կիրառում է իբրև Գնել բառի անմասնատունակ որոշիչ, ինչպես` Եվ ապա քեզ ողբամ, պատանյակդ Գնել…., Տոչորում էր Գնելն այն պատանեակ: Գնել

պատանյակին ընծա բերեց… Ճկուն ու ճոճք մեջքի կանաչ
գոտին….:
Նոր կտակարանի՝ Աւետարան ըստ Մատթէոսի, Գործք առաքելոց գրքերում պատանի բառը գործածվել է երիտասարդ տղա
իմաստով, ինչպես`Իբրև լուաւ պատանին զբանն, գնաց տրտմեալ,

զի ուներ ստացուածս բազում: Եվ ածին զպատանին կենդանի, և
մխիթարեցան ոչ սակաւ: Եւ կոչեցեալ Պաւղոսի առ իւր զմի ի
հարիւրապետաց անտի` ասէ, Զպատանիս զայս տար առ
հազարապետին, զի ունի ինչ պատմել նմա:
Ըստ Ստ. Մալխասյանի`պատանի բառի իմաստը արդի լեզվամտածողության մեջ որոշակի փոփոխությունների չի ենթարկվել. այն նշանակում է. «1. Ջահել տղայ, որ հասնում է արբունքի
հասակին, մօտաւորապես 14-20 տարեկանի մեջ: 2. Փոքրահասակ
երեխայ: 3. Թեթև ծառայութեան համար մէկին սպասաւորող, փոքրահասակ ծառայ», ինչպես`Այլ ևս տղայ չես օրինաւոր պատանի

ես դարձել: Ո՞վ էր այն սիրուն պատանին: Պատանու հայրը
յանկարծ ներս մտաւ [7, 57]:
Է. Աղայանը «Արդի հայերենի բացատրական բառարան» աշխատության մեջ պատանի բառը բացատրում է և՛ իբրև, գոյական,
և՛ իբրև ածական [2]: Ժամանակակից հայերենում պատանի գոյականը գործածվում է արբունքի հասակին չհասած տղա իմաստով,
ինչպես`Կողքին կանգնած էր մի պատանի, հազիվ տասնյոթտասնութ տարեկան, հետն էլ նույն հասակի մի աղջիկ [ՌԶ] (Հայ
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արդի գրականությունից մեջբերումները կատարել ենք` օգտվելով
Արևակ համացանցային կայքից` eanc.net/EANC/searsh/?interfacelanguag=am հասցեով): Պատանի գոյականի հոգնակի կիրառությունը իմաստի ընդլայնման օրենքով նշանակում է պատանեկան հասակի տղաներ և աղջիկներ, ինչպես`Բայց մի խաբվեք արտաքինից, նրանք թևթամիտ պատանիներ չեն (ԱՇ): Ինքը վերցնում է

երկու երեխայի և գնում եկեղեցի….հասնում է բակը, որտեղ երեխաներ, պատանիներ, նույնիսկ երիտասարդներ ու հասակավորներ կարմիր ձու էին խաղում (ՍԶ):
Պատանի գոյականը, բացի անձնանշությունից, իր մեջ ամփոփում է նաև տարիքային իմաստ`այդպիսով տարբերվելով երիտասարդ, մանուկ բառերից, ինչպես`Մեր իջած վրանի ընդարձակ
տարածության վրա հարյուրից ավել մարդ, կին, երիտասարդ, պատանի, մանուկ, տղա և աղջիկներ ժողովեցան և ճրագները մեր
քթերի տակ բռնած քրդական լեզվով միմյանց հարցեր էին տալիս
(ՊՊ): Հայոց հողի վրա ոտք դրեցին երկու հազար ութ հարյուր
պանդուխտ ծեր ու մանուկ, երիտասարդ ու պատանի, հարսնացած ու հարսնության սպասող աղջիկներ (ՄԳ): Բացի տարիքային
իմաստից` պատանի բառը կարող է կիրառվել նաև փոխաբերական սիրահարված իմաստով, ինչպես` Պատանի եք ու դեռ բանաստեղծություն չե՞ք գրել (ԿՍ): Այո, միակ ավելորդն այստեղ
«պատանին» է, որովհետև սիրահարվածն ուրիշ տարիք չի կարող
ունենալ, նա միայն պատանի է, եթե լինի նույնիսկ ութսուն կամ
հարյուր տարեկան (ՎՔ, ՄԲ): Եվ ի՞նչ զարմանք իմ աղավնյակ, Որ
կենդանի մի պատանի Սերը սրտում Դաս է սերտում (ՀԹ):
Արդի գրականության մեջ նույնպես պատանի բառը ածականական և գոյականական կիրառություններում գործածվում է նաև
ծառա իմաստով, ինչպես` Տանտիրոջ պատանի ծառան, որ օգնում
էր Մարիամին խոհանոցի գործերում, ներս բերեց սամովարը (ԱՇ):

Նա, որը Խավարի իշխանին զվարճացնող կատու էր, այժմ նիհար
մի պատանի էր, դև-մանկլավիկ…. (ՄԲ): Հյուրերից յուրաքանչյուրի մոտ կանգնած էր մի-մի պատանի և, մի ձեռքով բռնած գինու
արծաթյա խառնարանը, իսկ մյուս ձեռքով` արծաթյա թասը,
մատռվակում էին անուշահոտ ըմպելին (Ր): Եվ անձավում նորից
մնացին պարտիզանն ու իր պատանի խնամակալը (ՎԱ): Աջ էր
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թեքվում, աջակողմյան հսկաները խոնարհվում էին, երեք գեղեցկատես պատանի սրվակներից գինի էին լցնում գավաթը (ՎՀ): Մի
պատանի ուղարկեց Վահան վանականի մօտ՝ խնդրելով, որ սա
տղայի միջոցով ուղարկի իր պղնձե խաչն ու Նարեկը (ՍԽ):
Սովետահայ շրջանում պատանի բառը կիրառվում էր որոշակի իմաստի նեղացմամբ. Կոմունիստական գաղափարներով տոգորված երիտասարդ տղա, ինչպես`Քառասուն տարի առաջ լենինյան պիոներիան իր շարքերում ընդգրկում էր երկու հարյուր
հազար պատանի և աղջիկ (Երեկոյան Երևան, 1964. 05. 19): Սովետական երկրի յուրաքանչյուր պատանի ու աղջիկ պետք է նպատակադրվի այդպիսին լինելու համար ((Երիտասարդ Բոլշևիկ,
1941. 05. 31, N23): Եկավ նաև կոմսոմոլի կոմիտեի քարտուղար
Վաղինակը, կրկեսի ծաղրածուի շարժուն դեմքով մի պատանի
(ԲՈւ): Այս շրջանում պատանի գոյականով կարող էին անվանվել
նաև երիտասարդ աղջիկները, ինչպես` Տեսարանների և հաճույքի
սիրահար ամբոխը-կին, մարդ, պատանի - բազմություններով
աղմկում էր փողոցներում (ՍԶ): Հասմիկը պատանի էր, բայց
բավական զարգացած ու խելոք աղջիկ (ՆԶ):
Այս շրջանում պատանի ածականն արդեն երբեմն հանդիպում
է նաև աղջիկ գոյականի հետ` շեշտելով նրա դեռահասությունը,
ինչպես` Դուռը բաց արավ մի պատանի աղջիկ (ԱՇ): Պիոներական
Պալատի սանիտարական խմբակի պատանի հայրենասիրուհիների փայլուն օրինակը պետք է ոգեշնչի մեր ռեսպուբլիկայի գյուղերի
ու քաղաքների բոլոր աղջիկներին (Ավանգարդ, 1941. 08. 14, N191):
Հայաստան ասելուց հետո նա գրել էր այսպիսի տողեր, որոնք նաև
հաստատումն էին պատանի աղջկա ակնառու շնորհքի (ՍԿ):
Ածականական կիրառություններում նույնպես պատանի բառը
գործածվում է իմաստի ընդլայնմամբ`առանց սեռային սահմանափակման. Պատանեկան հասակ ունեցող աղջիկ կամ տղա, ինչպես`Մենակատարներ` պատանի կատարողներ` Նունե Հայրապետյան և Հովհաննես Գաբրիելյան (Երեկոյան Երևան, 1964. 07. 06,
N33): Գեղարվեստական գրականության մեջ հաճախադեպ են պատանի բառի փոխաբերական կիրառությունները: Երիտասարդական հասակին հատուկ նշանակությամբ պատանի բառը գործածվում էր մամուլում, ինչպես` Պատանի Պարոյրը իր մատղաշ տա159

րիքին ականատես է լինում բոլոր իրադարձություններին, ապրում
իր կեանքի ամենադաժան օրերը` ծառայութիւն անելով գազան
թուրքերին (Հայրենիք, 2006. 04. 21): Բացի ինձանից, այնտեղ կային
երեք ճամփորդներ` մի գինեվաճառ, որ գնում էր Բաքու գինետուն
բանալու, մի շատ գեղեցիկ կին` տեղական զգեստով, և սրա պատանի որդին` իր նման գեղեցիկ (ԱՇ): Տասնամյա անհոգ մի աղջիկ
էր նա, Վախթանգ թագավորի միամորիկ դուստրը, որ ճակատագիրը իրեն կապեց Կախեթիայի Հերակլ Առաջինի որդու` պատանի
Թեյմուրազի հետ (ԶԴ):
Մատաղ, մատղաշ, թարմ նշանակությամբ պատանի ածականը կիրառվում է սիրտ, հոգի գոյականների հետ, ինչպես` Մի
մրահոն կույս էր քեզ պես, Կոտրեց սիրտս պատանի (ԱԻ):Կարելի
է, քու դատողություններից արժանի ընդունելության բան ըլլան,
խելքը հասակի ու մորուքի վրա չէ, դատ անգամ մանուկ և պատանի սրտերու մեջ կպատահին վսեմ ու արժանավոր մտածմունք (Ր):
Դրա համար էլ այդ արջերի ու գայլերի աշխարհում իմ պատանի
սիրտն անահ էր ու լի կորովով: Երգում էր դժբախտ Խջեզարեի
երգը հովիվ Հասոն, երգում էր մորմոքված սրտով և մորոմոք էր
առաջ բերում իրեն լսող պատանի հոգիներում (ՎԱ):Պատանի
սիրտը մեկ վայրկյան Այրվում, հանգչում է (ԱՊ): Հոգին կարող է
երևակայել,- Դեռ հեռվից հեռու Սիրո համն առած պատանի հոգին:
Պատանի սիրտս բաժակ էր բյուրեղ, Որ լցվեց մի օր գինով
աչքերիդ (ՀՇ): Բայց պատանի սրտերը հուզված էին, ինչպես
գարնան վարարած գետեր (ՆԶ): Մի երեքնուկ` բացատի մեջ
անտառի, Անխոս մի սեր` սրտի խորքում պատանի (Հայրենիքի
ձայն): Հերթսվուդի տարիքի և եռանդի տեր մարդը ենթակա չէ
պատրանքներին և պատանեկության բուռն ցանկություններին,
սակայն նրա մեջ, չկար նաև այն լավատեսությունը, որ շատրվանի
պես ցայտում է պատանի սրտից (ԹԴ): Ջերմությամբ և համակրանքով էր լցրել իմ պատանի հոգին (ՎԱ):
Նորաբաց, նորածագ, նոր նշանակությամբ պատանի ածականը կիրառվում է գարուն գոյականի հետ, ինչպես` Սա այն սարսուռն է սուրբ, որով երկիրը սիրակեզ Սպասում է պատանի գարնան արեգակին (ՆԶ):
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Պատանի//գարուն փոխաբերական զուգահեռը`որպես գոյական, իր ստեղծագործություններում կիրառել է Հ. Շիրազը, ինչպես`Կարծես մի ողջ բնություն մի պատանի էր դարձել, Քաղաք
իջել լեռներից`կանցներ զմրուխտ հեքիաթով [ՀՇ]:
Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ պատանի բառը,
չնայած հնդեվրոպական չլինելուն, հայ լեզվամտածողության մեջ
գործածվող հաճախադեպ բառերից է: Այն կիրառվել է հայոց լեզվի
պատմության բոլոր շրջաններում: Պատանի բառի հիմնական
իմաստը եղել է երիտասարդ տղա, ինչպես`Մանու՞կ էր, պատա-

նի՞, աղջի՞կ, թե՞ տարիքոտ, Բայց մանրակազմ մի կին-չէր երևում
(ԵՉ): Միայն սպիտակ ծաղիկներով պսակված այր թե կին, աղջիկ
թե պատանի, համախումբ պարելով, թռչկոտելով գնացին դեպի
Շանթի տաճարը (ՍԽ): Զգում եմ, որ աղջկա հետ, այն էլ քաղաքացի աղջկա հետ ծանոթ լինելու հանգամանքը ինձ բարձացնում է
նրանց աչքում, դա ամեն պատանի չի կարող (ԱՇ): Օ, լույս պատանի, Խղճալի Վահան, Ժամանակ չկա Քո ձայնն անսալու, Բայց քանի որ դու ճամփա ես ելել, Հովերը սեր են Քեզ փսփսալու (ՌԴ): Սա
իրոք պատանի չէր, այլ Արտակի հարսնացուն` դեռատի տղայի
հագուստներ հագած (ՍԶ): Հերկում էին, Երգում էին` Ու նրանց հետ
մի պատանի, Որ իմ հայրը պիտի դառնա, Երբ անց կենա մրրիկն
արնոտ (ՎԴ): Բայց եթե այդպիսի բացառիկ պահին անգամ սերը
չտիրի պատանու սրտում, այլևս ե՞րբ է տիրելու (ՖԴ): Բայց արդյոք
արդարացի՞ է, երբ մի պատանի, որն իր անփորձության հետևանքով գայթակղեցվել և հրապուրվել է ուրիշների կողմից, դատապարտվում է այնպես, ինչպես, ասենք, դրդողներից մեկը (Գ):
Ծնթ.` Կարծում ենք` ոչ հնդեվրոպական լինելու փաստով է
պայմանավորված այն հանգամանքը, որ պատանի բառը հայերենի
ոչ մի բարբառում գործածական չէ. այն կիրառվում է միայն գրական երկերում:
Ուսումնասիրված գեղարվեստական և հրապարակախոսական երկերում ուշագրավ էր նաև պատանի բառի որոշչառությունը: Անմեղ, անփորձ, անխոհեմ, քաջ, բռնկուն, երազկոտ, սիրահարվող ածականները հաճախ են կիրառվում պատանի բառի
հետ` նրա իմաստային առանձնահատկությամբ պայմանավորված, օրինակ`Ո՞ւր ես, անխոհեմ պատանի՛, սպասելու ժամանակ
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չէ…(ՊՊ): Ի՞նչ կարող էր անել մի անփորձ պատանի օտար, անծանոթ երկրում (Ր): Թող մութ անցյալը սատանան տանի, Նա խանգարում է ամեն տեղ կանանց, Երբ ոչ ես էի անմեղ պատանի, Ոչ
այրն այդ սևաչ….(Մ): Խիզա՜խ, անմի՛տ պատանի, Նիրհըս ինչո՞ ւ
դարևոր Վրդովում ես, նորոգում Իմ ցավերը բյուրավոր (ՌՊ):
Երեսուն տարի առաջ ինքը` եռուն մի պատանի, այս կամրջի
վրայով իր համար խշխշան հարս բերեց գյուղի ձախ թաղից (ՍԽ):
Արդ, դու անփորձ պատանի…(ՍԶ): Ես ինձ տեսնում էի իմ
հայրենիքում, այն հասակում, երբ դեռ պատանի էի, մի անմեղ ու
բախտավոր պատանի…(Ր): Երբ սկսվեց պատերազմը, ես
տասնյոթ տարեկան գյուղացի ու անփորձ պատանի էի….(ՄԲ):
Իսկ մահը կա միշտ, Անփորձ, անփորձ պատանի….(¶ê): Ինչպես
սիրահարված պատանի` նա քայլում էր Շիրազի հետևից` անհագորեն կլանելով նորա ամեն մի խոսքը (Երեկոյան Երևան, 1996.
03. 09, N16):
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ПРИМЕНЕНИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
СЛОВА ՊԱՏԱՆԻ [ПАТАНИ - ЮНОША]

Петросян Шогик
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Армянский язык и литература», 3-ий курс

Резюме
Библиографические исследования, проведенные в словах, имеют
лингвистические, фольклорные и литературоведческие основы. Нашей
целью в настоящей статье является исследование семантики и
употребления слова պատանի [патани - юноша].
Согласно Грачье Ачарян слово պատանի [патани - юноша] произошло
от сопоставительного глагола պատ առնուլ [ пат арнул ]. Индоевропейская
протоформа слова պատանի [патани - юноша] будет корень *bad , который
по своей форме и содержанию не известно индоевропеистике.
Первое двухаффиксное употребление слова պատանի [патани юноша] встречается в староармянской библиографии, где существительное
պատանեկիկ [патанекик - юноша ] имеет языческое значение слова бог.
В смысле молодого княжича слово պատանի [патани - юноша]
употреблено в произведениях Мовсеса Хоренаци и Павстоса Бузанда.
В новой армянской литературе слово юноша употребляется в смыслах
парень, юноша, мальчик, не достигший возраста половой зрелости , в
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переносном смысле влюбленный.
В адъективных употреблениях тоже слово юноша употребляется с
расширением смысла - без половых ограничений.
Исследования подтверждают, что слово юноша, несмотря на то, что не
является индоевропейским, одно из часто встречающихся слов в
армянском языковом мышлении. Оно употреблялось во всех периодах
истории армянского языка.

THE USE AND SEMANTIC CHANGES
OF THE WORD ՊԱՏԱՆԻ [PATANI - A YOUTH]

Petrosyan Shoghik
Vanadzor State Pedagogical In stitute University,
"Armenian language and literature", 3rd year
Summary

Bibliographical studies of the words have linguistic, folkloric and literary
foundations. Our aim in this paper is to study the semantics and the use of the
word պատանի [patani - a youth].
According to Hrachya Acharyan the word պատանի [patani - a youth]
comes from the comparative verb պատ առնուլ [pat arnul]. Indo-European
protoform of the word պատանի [patani - a youth] is the root *bad, which in
its form and content is not known in Indo-European studies.
The first two-affixal use of the word պատանի [patani - a youth] is found
in the old-Armenian bibliography, where the noun պատանեկիկ [patanekik a young man] has the pagan meaning of god.
In the sense of the young prince word պատանի [patani - a youth] is used
in the works of Movses Khorenatsi and Pavstos Buzand.
In the new Armenian literature the word youth is used in the sense of a
young boy, a young man, a boy who has not reached the age of puberty, in a
figurative sense, in love.
In the adjective usages also the word youth used with an extension of
meaning - no sexual restrictions.
Studies confirm that the word youth, despite the fact that it is not IndoEuropean, one of the most frequently occurring words in the Armenian
language thinking. It was used in all periods of the history of the Armenian
language.
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ՄԻՋԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏԻ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
Երզնկյան Մերի
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտություն,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ հ. գ. թ., դոցենտ Ռ. Ավագիմյան

Մարդկությունն էթնիկական բարդ համակարգ է` կազմված
միմյանցից քանակապես և որակապես տարբերվող հարյուրավոր
էթնիկական հանրություններից: Էթնիկական այս կառուցվածքի ոչ
միանշանակությունն էթնոսների հարաբերություններում ծնում է
տարբեր տիպի հակասություններ, կոնֆլիկտներ, և դրանց առանձնահատկությունների, դրսևորումների, պատճառների բացահայտման հարցն էթնոկոնֆլիկտոլոգիայի կարևորագույն խնդիրներից
մեկն է:
Միջէթնիկական կոնֆլիկտը ծագում է կենցաղավարության,
ավանդույթների, մշակույթի մեջ եղած տարբերությունների, ինչպես նաև սոցիալական անհավասարության հետևանքով էթնիկական տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների միջև: «Միջէթնիկական կոնֆլիկտ» հասկացության տարբեր բնորոշումներ կան: Այսպես՝ էթնոլոգիական բառարանում տրված է հետևյալ բնորոշումը.
«Միջէթնիկական կոնֆլիկտը միջխմբային սոցիալական կոնֆլիկտի ձև է, որի ժամանակ հակասությունները մարդկանց միջև
առաջանում և տրվում են էթնիկական տարբերությունների հիման
վրա» [2, 304]:
Վ. Տիշկովն այն բնութագրում է որպես ցանկացած տիպի
«...քաղաքացիական, քաղաքական կամ ռազմական հակամարտություն, որում կողմերը կամ կողմերից մեկը գործում են ըստ էթնիկական տարբերությունների ցուցանիշի» [1, 480]:
Այսպիսով, միջէթնիկական կոնֆլիկտներին են վերաբերում
ցանկացած ձևի կոնֆլիկտները, որոնցում հակամարտությունն էթ166

նիկական հանրության կտրվածքով է:
Վերջին տասնամյակներում տնտեսական և քաղաքական անկայունությունը, սոցիալական հին կարգերի քայքայումը և դրա
հետևանքով առաջացած ինքնագիտակցության աճն ուղեկցվում են
միջէթնիկական հարաբերությունների սրմամբ:
Միջէթնիկական կոնֆլիկտների կարգավորման միջազգային
փորձը ցույց է տալիս, որ միջէթնիկական կոնֆլիկտների կարգավորման հարցն անխուսափելիորեն հանգեցնում է միջէթնիկական
կոնֆլիկտների հիմքում ընկած հոգեբանական մեխանիզմների
ուսումնասիրմանը: Այսօր, երբ մեր երկիրը գտնվում է հայ-ադրբեջանական աճող լարվածության պայմաններում, երբ քաղաքական,
սոցիալական և այլ միավորումներ լարվածության թուլացման
ուղիներ են փնտրում, արդիական է դառնում միջէթնիկական լարավածության, միջէթնիական կոնֆլիկտի հոգեբանական ասպեկտի ուսումնասիրության հարցը: Լարվածության աճի պատճառների որոնումն անխուսափելիորեն կանգ է առնում էթնիկական
կարծրատիպերի ուսումնասիրության վրա, ուստի սույն հետազոտությունն ուղղվել է կարծրատիպերի ուսումնասիրմանը, մասնավորապես հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել միջէթնիկական լարվածությունը պայմանավորող բացասական կարծրատիպերի արտահայտվածության աստիճանը հայ բնակչության
շրջանում` ըստ տարիքային փուլերի (ավագ և երիտասարդ սերնդի
ներկայացուցիչների) և ըստ բնակության վայրի (մշտապես Հայաստանում բնակված հայեր և Ադրբեջանից Հայաստան ներգաղթած հայեր) ցուցանիշների: Ըստ այդմ՝ ձևակերպվել է հետևյալ
վարկածը:
Ենթադրվում է, որ հայ բնակչության շրջանում հակառակորդ
էթնոսի ներկայացուցիչների (ադրբեջանցիների) նկատմամբ պատկերացումներում բացասական վերագրումներն ավելի կարծրատիպային են մշտապես Հայաստանում բնակված հայերի, քան Ադրբեջանից Հայաստան ներգաղթած հայերի մոտ և ավելի կարծրատի167

պային են երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների, քան ավագ
սերնդի ներկայացուցիչների մոտ:
Հետազոտություններն անց են կացվել ՀՀ Լոռու և Տավուշի
մարզերում, մասնավորապես` Լոռու մարզի Ալավերդի, Վանաձոր,
Ախթալա, Թումանյան քաղաքներում, Այրում գյուղում, Տավուշի
մարզի Նոյեմբերյան քաղաքում, Կողբ գյուղում: Ընդհանուր առմամբ հետազոտությանը մասնակցել է 160 հոգի, որից 50 հոգին`
Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներից` Բաքվից, Կիրովաբադից, Շաքիից, Շամախիից և այլ տարածքներից հայերի ջարդերի հետևանքով Հայաստան ներգաղթած հայեր: Հետազոտվողների ընտրակազմը պայմանականորեն բաժանվել է 5 խմբի.
I խումբ – Ադրբեջանից Հայաստան ներգաղթած 40-80 տարեկան հայեր (25 տղամարդ և 25 կին)
II խումբ – մշտապես Հայաստանում բնակված 40-80 տարեկան
հայեր (25 տղամարդ և 25 կին)
III խումբ – 18-35 տարեկան` մշտապես Հայաստանում բնակված հայեր (25 տղաարդ և 25 կին): Դիտվել է, որպես երիտասարդ
սերնդի ներկայացուցիչների խումբ:
IV խումբ – 35-55 տարեկան մշտապես Հայաստանում բնակված հայեր (15 տղա և 15 կին): Դիտվել է, որպես միջին տարիք
ունեցող անձանց խումբ:
V խումբ – 55-80 տարեկան մշտապես Հայաստանում բնակված
հայեր (15 տղա, 15 կին): Դիտվել է, որպես ավագ տարիք ունեցող
անձանց խումբ:
Փորձարարական հետազոտության մեթոդական ապարատի
մեջ ներառվել են հետևյալ մեթոդները.
զրույցի մեթոդ
հարցաթերթիկի մեթոդ
թեստ (ՀԱԹ, «Որակների վերագրում», «Արժեմշակութային
դիֆերենցիալ»):
Զրույցի մեթոդի կիրառման արդյունքում ստացված տվյալները փաստում են, որ հետազոտվողների I խմբում ադրբեջանցիների
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նկատմամբ ունեցած պատկերացումներում շատ են դրական որակումներն ու վերագրումները. «Լավ բարեկամ, հյուրասեր, մեծին
հարգող, քաղաքագետ, հյուրամեծար, ավանդապաշտ, խորամանկ»: II խմբում ադրբեջանցիների հանդեպ ունեցած պատկերացումներում շատ են բացասական վերագրումները. «Խորամանկ,
գռեհիկ, ագրեսիվ, ավանդապաշտ և այլն»: III խմբում ադրբեջանցիների հանդեպ ունեցած պատկերացումներում բացակայում են
դրական վերագրումները. «Ագրեսիվ, անհաշտ, սանձարձակ, բնազդով ապրող, տգետ և այլն»: IV խմբի անդամները վերագրումներ
կատարելիս համեմատաբար չեզոք դիրքորոշում ունեն: Նշվել են
հետևյալ որակումները. «Խորամանկ, ավանդապաշտ, անկիրթ և
այլն»: V խմբում ադրբեջանցիների հանդեպ ունեցած պատկերացումներում զգալի են դրական վերագրումները. «Ավանդապաշտ,
ջանասեր, հյուրամեծար, թուլակամ, կռվարար»:
Հարցաթերթիկի մեթոդի արդյունքում ստացված տվյալների
հոգեբանական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ադրբեջանցիներին արվող բացասական վերագրումներն ու բացասական զուգորդումներն առավել կարծրատիպային են հետազոտվողների II
խմբում, քան I խմբում և առավել III խմբում, քան IV և V խմբերում:
Նմանապես մտացածին կոռելացիաներն առավել նկատելի են
հետազոտվողների II խմբում, քան I խմբում և առավել III խմբում,
քան IV և V խմբերում:
ՀԱԹ-ի միջոցով ուսումնասիրվել են կարծրատիպերի ամբիվալենտությունը, ուղղվածությունն ու արտահայտվածությունը: Թեստի կիրառման արդյունքում ստացված տվյալների հոգեբանական
վերլուծության արդյունքում ամբիվալենտության առավել բարձր
գործակից (երբ հետազոտվողը նախապատվություն չի տալիս
դրական և բացասական որակումներից որևէ մեկին) է գրանցվել
հետազոտվողների I խմբում, մինչդեռ II խմբում այն ցածր է: Գործակիցը առավել ցածր էր նաև III խմբում, քան IV և V խմբերում:
Կարծրատիպի բացասական արտահայտվածության գործակցի բարձր արժեքներ են ստացվել հետազոտվողների II խմբում,
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քան I խմբում. նմանապես և առավել բարձր արժեքներ են գրանցվել III խմբում, քան IV և V խմբերում:
Կարծրատիպը բացասական ուղղվածություն ուներ հետազոտվողների II, III և IV խմբերում, դրական ուղղվածություն` I և V
խմբերում:
«Որակների վերագրում» և «Արժեմշակութային դիֆիրենցիալ»
մեթոդիկաների կիրառման արդյունքում ստացված տվյալների հոգեբանական վերլուծությունը ևս ցույց է տվել, որ հետազոտվողների I և V խմբերում ադրբեջանցիներին վերագրվող դրական և բացասական որակումների արտահայտվածության բարձր գործակիցներ չկան, բացասական որակումների արտահայտվածության
բարձր գործակիցներ են գրանցվել հետազոտվողների II, III խմբերում, համեմատաբար ցածր գործակից` IV խմբում:
Այսպիսով՝ կիրառված մեթոդների նախորդիվ ներկայացված
վերլուծությունները ցույց են տալիս ապացուցված համարել առաջ
քաշված վարկածը, ըստ որի հայ բնակչության շրջանում ադրբեջանցիների նկատմամբ պատկերացումներում բացասական վերագրումներն ավելի կարծրատիպային են մշտապես Հայաստանում
բնակված հայերի, քան Ադրբեջանից Հայաստան ներգաղթած հայերի մոտ և ավելի կարծրատիպային են երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչների, քան ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր առջև խնդիր չէր դրված
պարզել բացասական վերագրումների կարծրատիպայնության աստիճանի տարբերությունների պատճառները, անուղակիորեն հանգեցինք այն եզրակացության, որ դրանց հիմքում ընկած են ՄՀՄների միջոցով քարոզվող ազգային-քաղաքական գաղափարախոսությունները: ՄՀՄ-ները ներշնչանքի մեծ ուժ ունեն և մեծ հաջողությամբ հասարակության մեջ կարծրատիպեր են ձևավորում:
Այսպես, երիտասարդների մոտ բացասական վերագրումներն
ավելի կարծրատիպային են. այս հանգամանքը բացատրենք նրանով, որ երիտասարդներն ավելի ընկալունակ են ՄՀՄ-ների միջոցով տրվող տեղեկատվության նկատմամբ և վերագրումներ կա170

տարելիս ելնում են զուտ սուբյեկտիվ հիմքից` ինչպես որ ընկալում
են տեղեկատվությունը: Ավելի չեզոք վերաբերմունք ունեն միջին
տարիքի ներկայացուցիչները: Այս փաստը բացատրենք նրանով,
որ այս սերունդն ինչ-որ ժամանակահատված ապրել է ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանում և իր վրա է կրել քաղաքական այս գաղափարախոսության կնիքը: Ավագ սերնդի ներկայացուցիչների մոտ բացասական կարծրատիպերը համեմատաբար թույլ են արտահայտված. նրանք կյանքի զգալի մասն անցկացրել են ԽՍՀՄ-ում քարոզվող գաղափարախոսության տակ, շփումներ են ունեցել ադրբեջանցիների հետ: Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանից գաղթած հայերին, ապա հետազոտվողների պայմանական այս խմբում բացասական կարծրատիպերն ամենաթույլն են արտահայտված: Վերագրումներ կատարելիս նրանք ելնում են օբյեկտիվ հիմքից, քանզի
բոլորն էլ բավականաչափ ժամանակ շփում են ունեցել ադրբեջանցիների հետ: Ի ամփոփումն` նշենք մի քանի ցուցումներ, որոնք
կօգնեն կանխարգելել միջէթնիկական կոնֆլիկտների առաջացումը, կամ եթե այն արդեն ծավալվել է, հանգուցալուծման ուղիներ
փնտրել:
Որոշել էթնիկական խմբում բնակչության դժգոհության մակարդակն իրենց տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային և կենցաղային վիճակից, քանզի սրանք նպաստում են
միջէթնիկական աճին
վերահսկողություն սահմանել ՄՀՄ-ների միջոցով քարոզվող
գաղափարախոսության վրա:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Тишков В. А., “Очерки теории и полотики этничности”, М, 1999 г.
2. “Этнос, нация, общество” этнологический словарь., М, 1995 г.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО
КОНФЛИКТА

Мери Ерзнкян
Ванадзорский государственный педагогический институт,
специальность «Педагогика и психология», магистратура 2-ой курс

Резюме
Для урегулирования межэтнических конфликтов большое значение
имеет исследование психологических аспектов конфликта. В основе межэтнических конфликтов лежит значительный психологический фактор –
этнический стереотип. В этом смысле не исключение армяно – азербайджанские отношения. Этнические отрицательные стереотипы про азербайджанцев имеют разные степени выраженности в кругу армянского населения: они более выражены у армян, которые постоянно жили в Армении,
чем у армян, которые пришли в Армению из Азербайджана, и более выражены у представителей молодого покаления, чем у представителей старшего поколения. Значительное влияние на формирование этнических отрицательных стереотипов оказывают СТИ.

THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERETHNIC
CONFLICTS SAMERY

Yerznkyan Mary
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Pedagogy and Psychology" 2nd year (Magister's Program)
Summery

Analysis of psychological aspects of conflicts is very important for the
regulation of interethnic conflicts. The basis of interethnic conflicts is the
psychological factor i.e. the ethnic stereotips. Thus the relationship between
Armenia and Azerbaijan is not an expection. Negative ethnic stereotips about
Azerbaijan have different degrees of expression around Armenians. They are
more expressed around Armenians having always eired in Armenia than around
Armenians having come to Armenia from Azerbaijan. They are more expressed
around the younger generation than around older generation. Much more
expression on formulation of negative ethnic stereotips have Media.
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ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Խլղաթյան Անահիտ
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ,
«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ մ. գ. թ., դոցենտ` Ա. Հովհաննիսյան

Հաշմանդամության երևույթը նույնքան հին է, որքան մարդկության պատմությունը: Կախված մարդկային հասարակության
պատմության տարբեր էտապներում միջանձնային և հասարակական շերտերի միջև հարաբերությունների մշակույթից և ընդհանուր առմամբ քաղաքակրթության զարգացման կոնկրետ փուլի
մակարդակից՝ հաշմանդամների հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է եղել` մերժումից մինչև հանդուրժում: Իր դրսևորման բոլոր
ձևերով հաշմանդամությունը կարելի է համարել մարդու կողմից
ֆիզիկական կամ մտավոր հնարավորությունների մասնակի կորուստ: Մանուկ հասակի «հաշմանդամությունը» կարելի է սահմանել որպես ապահարմարման քրոնիկ, ախտաբանական կայուն սոցիալական վիճակ, երբ տարիքին համեմատ երեխային դաստիարակչական և մանկավարժական ընթացքների մեջ ներգրավումը
կտրուկ սահմանափակվում է [2;23-24]:
Հաշմանդամների և հաշմանդամության ոլորտում տարվող սոցիալական քաղաքականությունը նպատակաուղղված է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանությանը բոլոր բնագավառներում (իրավական, տնտեսական, շրջապատող միջավայր և այլն):
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ապրելու և կյանքի
բոլոր բնագավառներում լիակատար մասնակցության հնարավորություն ընձեռելու նպատակով պետությունը ձեռնարկում է համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նրանց համար մյուսների հետ
հավասար հիմունքներով ապահովեն ֆիզիկական միջավայրի, փոխադարմիջոցների, տեղեկատվության և հաղորդակցության, ներառյալ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն ու
համակարգերը:
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Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ներառելու համար կարևորագույն նախապայմաններից են բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների, ինչպես
նաև տրանսպորտային միջոցների մատչելիությունը [1]:
Հաշմանդամների վերականգնումը բժշկական, մասնագիտական և սոցիալական միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված
է հաշմանդամի կենսագործունեության սահմանափակման վերացմանը կամ հնարավորինս փոխհատուցմանը [2]:
Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են հաշմանդամների հիմնահարցերով զբաղվող մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ: Իրենց ակտիվ գործունեությամբ հանրապետության
սոցիալական դաշտում իրենց ուրույն տեղն ունեն և կայացած ու
ճանաչված են Հայաստանի հաշմանդամների «Փյունիկ» միությունը, «Փարոս», «Հայաստանի կույրերի միավորում», «Ունիսոն», «Հայաստանի խուլերի միավորում», «Հույսի կամուրջ», «Հավատ»,
«Աստղիկ», «Փրկություն», «Կամք և կորով», «Աստղացոլք», «Լիարժեք կյանք» և այլ հասարակական կազմակերպությունները [4]:
Հանրապետությունում ներառական կրթության մոդելի ներդնումը կարևոր հանգամանք է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար: Այն պետք է լինի մատչելի, որակյալ և անվճար`
տարրական ու միջնակարգ կրթությունը համայնքի այլ անդամների հետ հավասար հիմունքներով: Ընդհանուր կրթական համակարգում հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է ստանան
անհրաժեշտ աջակցություն` իրենց արդյունավետ ուսուցումն
ապահովելու նպատակով:
Հայաստանի Հանրապետության 11 500 երեխա հաճախում է
հատուկ կրթություն իրականացնող դպրոցներ: Սակայն այդ թիվը
տարբեր թերություններ ունեցող երեխաների իրական թիվը չէ.
ինչ-ինչ պատճառներով հատուկ կրթություն իրականացնող հաստատությունների համակարգից երեխաների մի մասը դուրս է
մնում: Ամեն դեպքում, աշակերտության ընդհանուր թվի մեջ հատուկ կրթության կարիք ունեցողները կազմում են 5-6%: Այդ թիվը
եվրոպական երկրներում տատանվում է 11-13 %-ների շրջանակներում:
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Հայաստանի Հանրապետությունում հատուկ կրթություն է
կազմակերպվել 24 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում, որոնցից 22-ը նախատեսված է կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար, իսկ 2-ը` հակասոցիալական վարք ցուցաբերած երեխաների
համար: Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորում են շուրջ 2700 երեխաներ:
Մեզ մոտ միանշանակորեն չի ընդունվում, որ բոլորը հավասար են և ունեն միևնույն իրավունքները: Այդ դիրքորոշումը խանգարում է հաշմանդամների ինտեգրմանը հասարակություն: Տարրական օրինակներից մեկն այն է, որ հենաշարժողական ապարատի թերություններով երեխաներն ի վիճակի են սովորել հանրակրթական դպրոցներում, սակայն հանրապետության և ոչ մի հանրակրթական դպրոցում չկա այն թեքահարթակը, որով հաշմանդամ երեխաները կկարողանան մտնել դպրոց [3]:
Շատ կարևոր է հասարակության մասնակցությունը հաշմանդամների համար հավասար հնարավորություններ ապահովելու
գործընթացին: Հայ ժողովուրդը հնագույն պատմություն ունեցող
այն ազգերից է, որը հաղթահարել է շատ խոչընդոտներ: Անհրաժեշտ է միայն նրան ծանոթացնել հաշմանդամության հիմնախնդիրներին, դրանց լուծման այն նոր և առաջադեմ ուղիներին,
որոնք որդեգրել է մեր պետությունը, և նա պետության հետ կողք
կողքի կկառուցի նոր հասարակություն, ուր հաշմանդամություն
ունեցող անձի հանդեպ կբացառվի խտրական վերաբերմունքը:
Հաշմանդամություն ունեցող անձը, հավասար պայմաններ և անխտրական վերաբերմունք ապահովելու դեպքում, կարող է լիարժեք և լիիրավ մասնակցել հասարակական կյանքին [1]:
Ուսումնասիրվող նյութի վերաբերյալ կատարված հետազոտությունն անցկացվել է Վանաձորի թիվ 18 հիմնական դպրոցում և
Վանաձորի թիվ 1 օժանդակ դպրոցում: Հետազոտությունն իրականացվել է դիտարկման և զրույցի մեթոդների միջոցով, որի նպատակն է եղել նախապես առաջ քաշված վարկածի ապացուցումը,
այն է` ներառական կրթությունը նպաստում է հաշմանդամների
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հասարակության մեջ նեգրավելուն և հասարակության բացասական կարծրատիպի վերացմանը: Վանաձորի թիվ 1 օժանդակ
դպրոցում սովորում են 100-ից ավելի երեխաներ՝ հասարակությունից մեկուսացված: Չնայած նրան, որ նրանք ստանում են իրենց
ուժերին համապատասխան ուսուցում, այնուամենայնիվ, նրանց
մոտ ձևավորվել է այն կարծիքը, որ ավելին չեն կարող: Համեմատական տանելով Վանաձորի թիվ 18 հիմնական դպրոցի հետ՝
եկանք այն եզրակացության, որ ներառական կրթությունը ոչ միայն
հաշմանդամ երեխաներին տալիս է համապատասխան կրթություն, այլ նաև օգնում է նրանց հավատալ իրենց ուժերին, ձգտել
հասնել ավելիին, կատարելագործել գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները, արագ հարմարվել միջավայրին, ինչպես
նաև չխուսափել զարգացման մեջ խնդիրներ չունեցող երեխաների
հետ շփումից: Պետք է նշել նաև, որ ներառական կրթությունը հոգեբանական տեսանկյունից երեխաներին ներգրավում է հասարակական կյանքի մեջ, սակայն ֆիզիկական տեսանկյունից այն դեռ
ունի մի շարք չլուծված խնդիրներ: Մասնավորապես Վանաձորի
թիվ 18 հիմնական դպրոցում ներառված հենաշարժողական ապարատի խնդիր ունեցող Սերյոժայի ուսուցումը կազմակերպվում է
տանը՝ ելնելով այնպիսի խնդիրներից ինչպիսիք են. սայլակով ինքնուրույն շարժվելու անկարողություն, բնակարանից դպրոց հասնելու ճանապարհի անմատչելիություն, դպրոցի ներսում թեքահարթակների բացակայություն: Կատարված հետազոտությունից
կարելի է գալ այն եզրակացության, որ հաշմանդամներին հասարակության մեջ ներգրավվելու փորձն արդեն իսկ տալիս է իր դրական արդյունքները, և հասարակության մեջ արմատացած բացասական կարծրատիպն սկսում է վերափոխվել դրականի, և այն
խնդիրները որոնք դեռևս համարվում են չլուծված, կարող են լուծվել միայն համատեղ ջանքերի շնորհիվ:
Այսպիսով, մեր ժամանակներում, երբ քաղաքակիրթ երկրներում միջանձնային հարաբերությունները զարգացման նոր փուլ են
մտել, որում հատուկ կարևորություն է տրվում փոխադարձ հարգանքի և հավասարության սկզբունքին, առավել հրատապ խնդիր է
դառնում հաշմանդամներին հասարակության մեջ ներառելը և
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նրանց՝ որպես հասարակության լիիրավ անդամ ընդունելը: Ամենակարևորն այն է, որ յուրաքանչյուրս, անկախ մեր մասնագիտությունից, մասնակցենք տվյալ մարդասիրական գործունեությանը:
Ներկայումս Հայաստանում հատուկ կարևորություն է տրվում
սահմանափակ կարողություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների ներառմանը, սակայն պետք է նշել, որ դեռևս կան մի
շարք խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս ներառական կրթության
արդյունավետ իրականացմանը: Ներառական կրթությունը Հայաստանում արդեն ունի 10-ամյա փորձ, բայց խնդիրները դեռևս մնում
են չլուծված: Այդ խնդիրներն են.
• Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և
երիտասարդների ներառմանը լրջորեն խոչընդոտում է ուսումնական հաստատությունների ֆիզիկական անմատչելիությունը:
• Թեքահարթակով ապահովված դպրոցներում սայլակավոր
հաշմանդամը չի կարող մուտք գործել առաջինից բացի որևէ
հարկ:
• Ներառական դպրոցում առկա չէ հարմարեցված սանհանգույց:
• Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
ներառումը դեռևս դժվար է հատկապես մարզային ուսումնական հաստատություններում:
• Գյուղերում ապրում են բազմաթիվ այսպիսի երեխաներ, որոնց
մասին չգիտեն մանկապարտեզների և դպրոցների տնօրինությունները, ՏԻՄ-երը անգամ ՀԿ-ները:
• Ներառական դպրոցներում կա բազմամասնագիտական թիմ,
սակայն ուսուցման գործընթացին մասնակցում են նաև տվյալ
դպրոցում դասավանդող այլ ուսուցիչներ, որոնք չեն վերապատրաստվում, ինչն էլ իր բացասական ազդեցությունն է
թողնում:
• Որոշ ծնողներ չեն գիտակցում կրթության նշանակությունը
իրենց երեխայի ներուժի բացահայտման համար, նրանց կարծիքով, եթե երեխան չի քայլում, նա սովորելու կարիք էլ չունի:
• Որոշ դպրոցի տնօրեններ խուսափում են ներառական ծրագրի
ընդունումից` ելնելով այն մտավախությունից, որ դա բացա177

սաբար կազդի տվյալ ուսումնական հաստատություն այցելող
երեխաների թվի վրա:
Մեծ կարևորություն ունի նաև ծնողնեևի հետ տարվող աշխատանքը, քանի որ վերջիններիս ազդեցությունը կրթական ոլորտում
առկա հոգեբանական խոչընդոտների վերացման գործում շատ մեծ
է: Անհրաժեշտ է`
• Ընտանիքի անդամների կողմից առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների առանձնահատկությունների
ավելի խոր իմացություն:
• Կազմակերպել սեմինարներ առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաների ծնողների համար, որոնք թույլ
կտան ծնողներին ավելի իրազեկ լինել թե՛ իրենց երեխայի
խնդրի վերաբերյալ, թե՛ միմյանց խնդիրների վերաբերյալ և թե՛
ներառական կրթության նպատակների ու արդյունքների վերաբերյալ;
• Հաշմանդամ ընտանիքի մյուս անդամների մեջ կարող են առաջանալ խիստ բացասական հույզեր, հիասթափություն, վիրավորանք, և խնդիր է առաջանում գտնել զգացմունքներ, մոտիվներ, որոնք կարող են օգնել դիմագրավելու բացասական
հույզերին:
Ներառական կրթություն իրականացնող հաստատություններում հանուն առավելագույն արդյունավետության անհրաժեշտ է
հաշվի առնել մի շարք առանձնահատկություններ: Այս համակարգի ավելի արդյունավետ լինելու համար փորձենք անել մի քանի
առաջարկություններ.
• կապ ստեղծել դպրոցների և հաշմանդամության խնդիրներով
զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների միջև`
միասնական լուծելու ընթացքում ծագող խնդրիները,
• հանրակրթական դպրոցները տեխնիկապես համապատասխանեցնել հաշմանդամ երեխաների կարիքներին,
• դպրոցներում ստեղծել ներառական կրթության իրագործման
համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա` համապատասխան սարքավորումներով, գույքով և գրականությամբ,
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• ապահովել հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող
մասնագետների առկայությունը հանրակրթական դպրոցներում:
Ինչպես ցույց տվեցին երեխաների շրջանում անցկացրած հարցումները, ներառական կրթական հաստատություններում երեխաների թիվը ցանկալի է, որ չգերազանցի 25-ը: Ընդ որում առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները պետք է
կազմեն ընդհանուր թվի մոտ 10%:
Մանկավարժները պետք է լավ պատկերացնեն հաշմանդամության յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկությունները և
դրանցից բխող կարիքները, որպեսզի հաշվի առնեն վերջիններս
ուսումնական ծրագրի մատուցման ժամանակ:
Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ ոչ թե սահմանափակումների,
այլ այն այլընտրանքային կարողությունների վրա, որոնք հնարավոր է զարգացնել տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների մոտ:
Եթե առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները և նրանց ընտանիքների անդամներն իրենք իրենց համարեն
երկրի լիարժեք քաղաքացիներ և լիարժեքորեն ներգրավված լինեն
հասարակական կյանքում, գուցե նրանք կարողանան կենտրոնանալ այն ամենի վրա, ինչն իսկապես կարևոր է. ապրել իրական
կյանքով իրական աշխարհում և երազել մեծ սխրանքների ու ձեռքբերումների մասին, այլ ոչ թե կաղապարվել հատուկ կյանքով հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աշխարհում, որտեղ չկան
սպասումներ և տիրում են կղզիացումը, խտրականությունը, աղքատությունն ու հուսահատությունը:
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специальность «Социальная педогогика», 4-ый курс
Резюме

Статья представляет из себя мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в общество, проблемы интеграции и пути решения этих
проблем. Из факторов, влияющих на интеграцию инвалидов, акцент
делается на положительные и отрицательные стороны интеграционного
образования, которое способствует включению инвалидов, однако оно
полностью не доступно нашему обществу.

THE INTEGRATION OF INVALIDS IN PUBLIC

Khlghatyan Anahit
Vanadzor State Pedagogical Institute,
"Social Pedagogue" 4th year
Summery

This article mainly introduces the ways of integrating the invalids into the
society,the problem connecting with the integration and the overcoming of
these very problems.The factors of integrating the invalids has pointed up on
positive and negative sides of the integrating education.The integrating
education is favourable to the invalids integration, but it is not available for our
society.
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