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ԺՈՂՈվրԴական ասաՑվաԾՔնԵրԸ ՈրպԵս 
համՈԶմՈՒնՔնԵրի ՁԵվավՈրման հիմՔԵր

Նվարդ Գրիգորյան
Աննա Հակոբջանյան 

Մերի Գրիգորյան

ներածություն

 Ժո ղովր դա կան ա սաց վածք նե րի վեր լու ծությու նը ոչ միայն հայ բա նահ-
յու սության, այլև ար դի հո գե բա նա կան գի տության մեջ ազ գա յին ինք նության 
և ն րա դրսևոր ման տար բեր ձևե րի (հա մոզ մունք ներ, դիր քո րո շում ներ, վար-
քի մո դել ներ և  այլն) հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րության հա մար կա րող է 
նշա նա կա լի դեր ու նե նալ̀  հատ կա պես ինք նության կա ռուց ման մեջ «մշա կու-
թա յին հի շո ղության» տե սանկ յու նից: Այս հոդ վա ծում մենք փոր ձել ենք վեր-
լու ծել հայ կա կան ա սաց վածք նե րը̀  դուրս բե րե լով դրան ցում ար տա ցոլ ված 
մար դու կեն սա գոր ծու նեության ո լորտ նե րը, ինչ պես նաև դրան ցում թաքն ված 
«հա ղոր դագ րություն նե րը», ո րոնք հիմք են ծա ռա յում հա մոզ մուն քա յին դաշ-
տի ձևա վոր ման հա մար:

ազ գա յին ինք նություն և  բա նահ յու սություն

Աշ խար հի բո լոր հին ժո ղո վուրդ նե րի, այդ թվում և  հայ դպրության 
սկիզբ է հան դի սա ցել բա նահ յու սությու նը, ո րը հա մար վում է բա նա-
վոր գրա կա նություն, և  այդ գրա կա նության գա ղա փա րա կան բո վան դա-
կությու նը խո րա պես ազ գա յին է ու հա մա մարդ կա յին [3]:

 Ժո ղովր դա կան բա նահ յու սությունն ազ գա յին հոգ ևոր ար ժե քի մի 
մասն է, ո րը, փո խանց վե լով սերն դե սե րունդ, հա սել է մինչև մեր օ րե րը: 
Ա. Մկրտչյա նի վեր լու ծությամբ տար բեր պատ մա հա յե ցո ղություն ու նե ցող 
գիտ նա կան ներ պնդում են, որ հա յության ո գու պատ մությու նը ճիշտ ըմբռ-
նե լու հա մար պետք է, ա ռա ջին հեր թին, ու սում նա սի րել ոչ թե ե կե ղե ցա կան 
կամ կրո նա կան գրա կա նությու նը, որն, ան շուշտ, նույն պես ու սում նա սիր-
ման ար ժա նի է, այլ «բնության ազ դե ցությամբ» ստեղծ ված ժո ղովր դա կան 
տա րաբ նույթ ստեղ ծա գոր ծություն նե րը և  հե տա գա յում՝ դրան ցից սկիզբ 
ա ռած աշ խար հիկ բո վան դա կությամբ գրա վոր դպրությու նը [նույն տե ղում]: 

 Դի տար կենք բա նահ յու սության ո րոշ ձևեր, ո րոնք ստեղծ վել են 
ազ գա յին ինք նա գի տակ ցության ձևա վոր ման արդ յուն քում:  Հայ բա նա գի-
տության մեջ ժո ղովր դա կան բա նահ յու սությու նը բա ժան վում է եր կու սե ռի՝ 
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վի պա կան և ք նա րա կան:  Վի պա կան բա նահ յու սությու նը հան դես է գա լիս 
կա ռուց ված քա յին եր կու դրսևոր մամբ. սյու ժե տա յին՝ ծա վա լուն կա ռուց-
ված քով և  անս յու ժե՝ ա սու թա բա նա կան-բա նաձ ևա յին կա ռուց ված քով: 
Ս յու ժե տա յին կա ռուց ված քով վի պա կան բա նահ յու սության մեջ մտնում են 
ա ռաս պե լը, վի պա կան զրույ ցը, ժո ղովր դա կան վե պը, վի պեր գը, հե քիա թը, 
ա ռա կը, ա վան դությու նը, կեն ցա ղա յին ու սնա հա վա տա կան զրույ ցը, եր գի-
ծա կան ման րա պա տու մը և  այլն [1]:

Ա ռած-ա սաց վածք նե րը վի պա կան բա նահ յու սության այն պի սի ստեղ-
ծա գոր ծություն ներ են, ո րոնք մեկ-եր կու նա խա դա սությամբ, հա ճախ նաև 
մի քա նի բա ռով ար տա ցո լում են կյան քի զա նա զան կող մե րի ու եր ևույթ նե րի 
վե րա բեր յալ մարդ կա յին պատ կե րա ցում նե րը և  ան մի ջա կան պա տաս խան են 
տա լիս ժո ղովր դին հու զող ա մե նա տար բեր հար ցե րին: Դ րանք ժո ղովր դա կան 
խոս քի բա նաձ ևա յին կա ռույց ներ են, ո րոնք ծնվել են նրանց դա րա վոր փոր ձից, 
ու ղե նիշ են ե ղել կյան քում, դաս տիա րա կել, օգ նել են ա վե լի լիար ժեք ճա նա չել 
մար դուն և ն րան շրջա պա տող աշ խար հը:  Թեև ա ռած ներն ու ա սաց վածք նե րը 
կա ռուց ված քով նույնն են, դրանք ի րա րից տար բեր վում են ի րենց ի մաստն 
ար տա հայ տե լու ձևով: Ա ռածն այ լա բա նա կան ստեղ ծա գոր ծություն է և  ա սե-
լի քը վե րար տադ րում է այ լա բա նո րեն, իսկ ա սաց ված քը՝ ուղ ղա կիո րեն [1, 3]:

 բա նահ յու սության տար բեր ժան րե րից (հե քիաթ ներ, հա նե լուկ ներ, 
կա տակ ներ) ա սաց վածք ներն ա մե նա հա մա ռոտն ու խտաց վածն են, բայց ոչ 
ա մե նա պար զը: Ա սաց վածք նե րի ի մաստ նությու նը հա զա րա վոր տա րի ներ 
ու ղեկ ցել է ամ բողջ աշ խար հի մարդ կանց ի րենց հա ղոր դակց ման, աշ խա-
տան քա յին և կ յան քի մնա ցած ո լորտ նե րում: Ա սաց վածք նե րը պա րու նա կում 
են մարդ կանց ա մե նօր յա փորձն ու դի տար կում նե րը, ո րոնք ար տա հայտ-
ված են կարճ և հս տակ լեզ վով:  լի նե լով հա կիրճ և  ամ փոփ՝ ա սաց վածք նե րը 
հեշտ են հիշ վում և  միշտ կա րող են օգ տա գործ վել որ պես բա նա վոր ու գրա-
վոր խոս քի ար տա հայտ ման արդ յու նա վետ մի ջոց: Ա սաց վածք նե րը ստեղծ-
վել են դեռևս նա խա գի տա կան շրջա նում, բայց պահ պա նում են ի րենց կար-
ևո րությունն ան գամ ժա մա նա կա կից հա սա րա կության մեջ: չ նա յած ո րոշ 
ա սաց վածք ներ, ո րոնց ի մաստն ու հա ղոր դագ րությունն այլևս չեն հա մա-
պա տաս խա նում այ սօր վա պա հանջ նե րին և  չեն օգ տա գործ վում, բազ մա թիվ 
ա սաց վածք ներ ներ կա յում դեռևս օգ տա գործ վում են մարդ կանց շրջա նում:   

Ա սաց վածք ներն ու նեն քննա դա տա կան և  դաս տիա րակ չա կան մեծ նշա-
նա կություն. դրանք յու րա հա տուկ ա վանդ ներ են, ո րոն ցով դա րե րի ըն թաց քում 
կյան քում ա ռաջ նորդ վել են ժո ղովր դա կան լայն խա վե րը: Այ սինքն՝ կա րե լի է 
ա սել, որ դրանք մեծ ար ժեք են պա րու նա կել և  ո րո շա կիո րեն ուղ ղոր դել մար-
դու վար քը: Ա սաց վածք ներն ու նեն նաև ճա նա չո ղա կան և  ի մա ցա կան մեծ 
ար ժեք. դրանք հա րուստ նյութ են տա լիս ժո ղովր դի պատ մությունն ի մա նա լու 
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հա մար՝ ար տա ցո լե լով նրա ազ գա յին կեր պա րը, կեն սա փոր ձը, ակն կա լիք-
նե րը, աշ խար հա յացքն ու հո գե կերտ ված քը, կեն ցաղն ու հա վա տա լիք նե րը: 
 Կեն սա կեր պի բո լոր բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող ա սաց վածք ներ կան, ո րոնք 
կա րող են, ինչ պես և կ յան քը, ի րար հա կա սող լի նել:  Հա ղոր դակց ման ըն թաց-
քում ա սաց վածք նե րը միան գա մից ինք նա բե րա բար հիշ վում և  օգ տա գործ վում 
են, և  ե թե դրանք տվյալ ի րա վի ճա կի հա մար ճիշտ են ընտր ված, ա պա դառ նում 
են հա ղոր դակց ման արդ յու նա վետ ռազ մա վա րություն: Ա սաց վածք ներն օգ տա-
գործ վում են հա ղոր դակց ման տար բեր տե սակ նե րում՝ ըն կե րա կան զրույ ցի, 
քա ղա քա կան ե լույթ նե րի, կրո նա կան ճա ռե րի ժա մա նակ, ա մե նա տար բեր 
ստեղ ծա գոր ծություն նե րի և լ րատ վության մեջ: Ա սաց վածք ներն ա մե նուր են, և 
 հենց սա է դրդել մի շարք հե տա զո տող նե րի՝ ու սում նա սի րել դրանք [8]:

Ա սաց վածք նե րը, ինչ պես և  հա նե լուկ նե րը, կա տակ ներն ու հե քիաթ նե րը, 
գի տակց ված կամ չգի տակց ված ձևով ստեղծ վում են մի մար դու կող մից: Ե թե 
որ ևէ մե կի պնդու մը ճշմար տության կամ ի մաս տության տարր է պա րու նա-
կում, այն կա րող է տա րած վել՝ սկզբում օգ տա գործ վե լով ըն տա նի քում, հե տո 
գյու ղում, քա ղա քում, երկ րում և  ընդ հան րա պես՝ աշ խար հում:  բազ մա թիվ 
հնա դար յան ա սաց վածք ներ, կրե լով ո րո շա կի փո փո խություն ներ, տա րած-
վել են աշ խար հով մեկ:  Ժա մա նա կի ըն թաց քում ա սաց վածք նե րի հե ղի նակ-
նե րը մո ռաց վում են, դրանք դառ նում են ա նա նուն և  հա մա մարդ կա յին, հետ-
ևա բար, բա վա կան դժվար է որ ևէ ա սաց ված քի ծա գումն ու պատ մությունն 
ու սում նա սի րե լը [8, 9]:

 Հայ կա կան ա սաց վածք նե րը հո րին վել և  պահ պան վել են հայ ժո ղովր դի 
ողջ գո յության ըն թաց քում, պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում: 
Ա սաց վածք նե րի ճնշող մե ծա մաս նության հիմ նա կան աղբ յու րը հա սա րա կա-
կան կյանքն է: Դ րանք կյան քի տար բեր եր ևույթ նե րի ան մի ջա կան գե ղար-
վես տա կան դրսևո րում ներն են՝ ընդ հան րաց ված և  յու րո վի ձևա վոր ված: 
Ա սաց վածք նե րի ո րոշ մա սը կա ռուց վում է ժո ղովր դա կան բա նահ յու սության 
մեկ այլ ժան րի ստեղ ծա գոր ծության հի ման վրա (հիմ նա կա նում՝ ա ռակ ներ և 
 կեն դա նի նե րի մա սին զրույց ներ): Ա սաց վածք նե րի հա մար ո րոշ չա փով նյութ 
է տվել նաև գրա կա նությու նը, որ տե ղից խրա տա կան, բա րո յա խո սա կան և  այլ 
կար գի թևա վոր ար տա հայ տություն ներ տար բեր ճա նա պարհ նե րով ար մա-
տա ցել են ժո ղովր դի մեջ և  հա մա պա տաս խան ե րանգ ստա ցել: Ա սաց վածք են 
դար ձել հիմ նա կա նում այն պի սի ա սույթ նե րը, ո րոնք ի րենց նախ նա կան ծա գու-
մով կապ ված են ե ղել բա նահ յու սության ա վանդ նե րի հետ և  բո վան դա կությամբ 
հա մա հունչ են ե ղել ժո ղովր դի աշ խար հա յաց քին ու հո գե կերտ ված քին [4]:

Ա սաց վածք նե րի ստեղ ծու մը ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի արդ-
յունք է:  յու րա քանչ յուր ազ գի բա նահ յու սություն, յու րա քանչ յուր ժո ղովր-
դա կան հո րին վածք յու րո վի ար տա ցո լում է տվ յալ ազ գի մտա ծո ղությու նը, 
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ազ գա յին կեր պա րը, մշա կու թա յին ու էթ նի կա կան ա ռանձ նա հատ կություն-
նե րը. այն ազ գա յին ինք նության յու րա հա տուկ բնու թագ րե րից մեկն է: 

Որ պես ազ գա յին ինք նության, հո գե կերտ ված քի և մ տա ծո ղության 
դրսևո րում` ժո ղովր դա կան բա նահ յու սության (և  մաս նա վո րա պես` ա սաց-
վածք նե րի) կերտ ման գոր ծըն թա ցում ժո ղովր դի մշա կույթն ու ճա նա չո ղա-
կան գոր ծըն թաց նե րը հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ մի ջոց է լե զուն: 
 լեզ վի և  էթ նի կա կան խմբե րի միջև փոխ կա պակց վա ծության նկատ-
մամբ ա ռա ջին ան գամ ու շադ րություն է դարձ վել 19-րդ  դա րի կե սե րին 
 Գեր մա նիա յում, երբ էթ նո հո գե բա նությու նը դար ձավ գի տության ա ռան-
ձին ճյուղ:  Գեր մա նա ցի հո գե բան ներ Մ.  լա ցա րու սի և Գ. Շ տեյն տա լի կար-
ծի քով՝ լե զուն ազ գա յին ո գու դրսևո րումն է:  բա ռի մի ջո ցով կա տար վում է 
«ո գու միաս նություն»: Այդ պի սի փոխ կա պակց վա ծությու նը խո սում է այն 
մա սին, որ լե զուն պահ պա նում է ազ գի աշ խար հըն կա լու մը, և  միև նույն 
ժա մա նակ էլ հենց ինքն ի րա կա նության յու րո վի ար տա ցոլ ման արդ յունք է: 
ն րանք ազ գա յին ո գին հաս կա նում էին ոչ միայն որ պես ան հատ նե րի հո գե-
բա նա կան նմա նություն, այլ նաև որ պես նրանց ինք նա գի տակ ցություն 
[մեջ բեր վում է ըստ 5]:

Ըստ Դ.  Մա ցու մո տո յի՝ լե զուն այն հիմ նա կան մի ջոցն է, ո րի օգ նությամբ 
մենք շփվում ենք ու պահ պա նում տե ղե կությու նը [7]:  լե զուն նաև շատ կար-
ևոր դեր է խա ղում սե րունդ նե րին մշա կու թա յին ժա ռան գության փո խանց ման 
գոր ծում: Այդ պատ ճա ռով լե զուն միջմ շա կու թա յին հե տա զո տություն նե րով 
զբաղ վող մի շարք գիտ նա կան նե րի ու շադ րության կենտ րո նում է:  լե զու նե րը 
խիստ տար բեր վում են միմ յան ցից, և  այդ լեզ վա կան տար բե րություն նե րը 
կապ ված են տվյալ լե զուն կրող մշա կույ թի սո վո րույթ նե րի և  վար քի հա մընդ-
հա նուր նոր մե րի հետ:  լեզ վի և մ շա կույ թի փոխ կա պակց վա ծության ըն կա-
լու մը կար ևոր է նաև այլ մշա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ շփման և ն րանց 
հաս կա նա լու հա մար [6]:

 Ցան կա ցած ազ գի մշա կույթ և  լե զու յու րա հա տուկ են. ո րոշ լե զու-
ներ ու նեն բա ռեր կամ գո յա կան ներ, ո րոնք մյուս լե զու նե րում բա ցա կա-
յում են:  Հա ճախ այն բա ռե րը, ո րոնք տար բեր լե զու նե րում, ընդ հա նուր 
առ մամբ, նույն ի մաստն ու նեն, տար բեր վում են ի րենց ե րան գով, հնչե-
ղությամբ և  այլ նշա նա կությամբ:  բա ցի այդ, տար բեր մշա կույ թի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ նույն բա ռին տար բեր զու գոր դություն ներ կա րող են վե րագ-
րել:  Շատ դժվար է մեկ այլ լեզ վում գտնել բա ռեր, ո րոնք ու նեն նույն 
ի մաս տը, նշանա կությունն ու ե րան գը, ինչ մեր լեզ վում ընտ րած բա ռը 
կամ ա ռար կան [7]:
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ա սաց վածք նե րի ո րա կա կան վեր լու ծության  
մե թո դա բա նության նկա րագ րություն

 Հայ կա կան ա սաց վածք նե րում հայ ազ գի էթ նի կա կան ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րի, լեզ վամ տա ծո ղության ու հո գե կերտ ված քի ար տա ցո լու մը, 
շատ հե ղի նակ նե րի հա վաստ մամբ, ակն հայտ է:  ներ կա յաց վող աշ խա-
տան քի շրջա նակ նե րում մեզ հե տաքրք րում է, թե ինչ պես են ա սաց վածք-
ներն ար տա ցո լում հա մոզ մուն քա յին հա մա կարգն ազ գա յին ինք նության 
կա ռուց ված քում:  Գի տա կան աղբ յուր նե րի և  ար դի հե տա զո տա կան դաշ տի 
ու սում նա սի րության արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ հայ ժո ղովր դա կան 
բա նահ յու սության մեջ ե ղել է ա սաց վածք ներն ըստ թե մա նե րի դա սա կար-
գե լու փորձ [2], սա կայն այդ դա սա կար գու մը չու նի վեր լու ծա կան մեկ նա-
բա նություն:  Սույն հե տա զո տությու նը են թադ րում է ա սաց վածք նե րի վեր-
լու ծություն` դուրս բե րե լով ազ գա յին բնու թագ րե րը:

 Հե տա զո տության նպա տակն է ու սում նա սի րել հայ ժո ղովր դա կան, 
ինչ պես նաև հա յե րի շրջա նում կի րա ռություն ու նե ցող այլ ազ գե րի ա սաց-
վածք նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են սո ցիա լա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե-
րին: Որ պես հե տա զո տա կան խնդիր ներ ա ռանձ նաց վել են.

•	 ա սաց վածք նե րի հա վա քագ րում,
•	 հա վա քագր ված ա սաց վածք նե րի կոն տենտ վեր լու ծություն:
•	 Ա սաց վածք նե րի հա մա կող մա նի վեր լու ծություն ա պա հո վե լու 

հա մար կոն տենտ վեր լու ծությու նը կա տար վել է ըստ տար բեր 
բո վան դա կա յին միա վոր նե րի.

•	 ըստ կեն սա գոր ծու նեության ո լորտ նե րի՝ ա սաց վածք նե րի խմբա վո-
րում, 

•	 ըստ թե մա նե րի՝ ա սաց վածք նե րում թաքն ված ի մաս տի դուրս բե-
րում։

 Մեր ի րա կա նաց րած ու սում նա սի րության նախ նա կան փու լում կոն-
տենտ վեր լու ծության հա մար ընտր վել է 250 հայ կա կան ժո ղովր դա կան, 
նաև այլ ազ գե րի ժո ղովր դա կան, բայց հա յե րի շրջա նում կի րա ռություն 
ու նե ցող ա սաց վածք [2, 4]: Այ նու հետև բո լոր ա սաց վածք նե րը մեր կող-
մից վեր լուծ վել են՝ ի մաս տա յին բո վան դա կությու նը պար զե լու նպա տա-
կով: Այս վեր լու ծության արդ յուն քում յու րա քանչ յուր ա սաց ված քում թաքն-
ված ի մաս տը դուրս է բեր վել ըստ ո րո շա կի գա ղա փար կրող թե մա նե րի: 
 Թե մա նե րի ա ռանձ նա ցու մից հե տո կա տար վել է դրանց հա մե մա տություն՝ 
հե ղի նակ նե րի ի րա կա նաց րած վեր լու ծություն նե րը հա մադ րե լու նպա տա-
կով: Արդ յուն քում՝ ո րոշ ա սաց վածք ներ, ո րոնց ի մաստ ներն ան հաս կա նա լի 
կամ վի ճե լի էին, հե տա զո տությու նից հան վել են:  Հե տա զո տության հա մար 
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պահ պան վել են միայն այն ա սաց վածք նե րը, ո րոնց բո լոր հա մա հե ղի նակ-
նե րը նմա նա տիպ ի մաստ ներ են վե րագ րել:

 նախ նա կան վեր լու ծության արդ յունք նե րը (ար դեն մնա ցած 180 ա սաց-
ված քով) փո խանց վել են չորս հո գե բա նից բաղ կա ցած փոր ձա գի տա կան 
խմբին, ով քեր ևս  ի րա կա նաց րել են ա սաց վածք նե րի դա սա կար գում՝ ըստ 
ո րո շա կի գա ղա փար կրող թե մա նե րի:

 Հե տա զո տության ա ռա ջին փու լում փոր ձա գետ նե րի կող մից ի րա-
կա նաց ված վեր լու ծության հի ման վրա ընդ հան րաց վել են ա սաց վածք-
նե րի ար տա հայ տած հիմ նա կան ի մաստ նե րը:  Վեր ջին նե րը մեր կող մից 
խմբա վոր վել են մար դու կեն սա գոր ծու նեության վեց հիմ նա կան ո լոր
տում, ո րոնց ուղղ ված են հայ կա կան ա սաց վածք նե րը: Այդ ո լորտ ներն են՝ 
ճա նա չո ղություն, մար դու բնույթ, աշ խա տանք/գործ, հա րա բե րություն
ներ, մարդհա սա րա կություն, վերբ նա կան/գերբ նա կան ու ժեր (ո լորտ նե-
րին հա մա պա տաս խա նող տի պա կան ա սաց վածք նե րը տես  Հա վել ված 
1-ում): 

 Հե տա զո տության երկ րորդ փու լում ա սաց վածք նե րը են թարկ վել են 
ևս  մեկ՝ ըստ թե մա նե րի ի մաս տա յին վեր լու ծության: Այս փու լում ի րա-
կա նաց ված վեր լու ծության հա մար ի մաս տա յին միա վո րը թե ման էր: 
 յու րա քանչ յուր ա սաց վածք վեր լուծ վել է` դրա նում թաքն ված ի մաս տը 
պա րու նա կող թե ման դուրս բե րե լու նպա տա կով:  Թե մա նե րի դուրս բեր ման 
արդ յուն քում, հա մադ րե լով փոր ձա գի տա կան խմբի կող մից ի րա կա նաց-
ված վեր լու ծություն նե րը, դրանք էլ, ի րենց հեր թին, խմբա վոր վել են ա վե լի 
ընդ հա նուր դա սա կարգ մամբ թե մա նե րում (տես  Հա վել ված 2):

 Վեր լու ծություն նե րի արդ յուն քում մեր կող մից ա ռանձ նաց վել են 
հիմ նա կան ո լորտ ներ և  թե մա նե րի խմբեր, ո րոն ցում դա սա կարգ վել է 
վե րը նշված 180 ա սաց ված քը: ն ման դա սա կար գու մից հե տո մեր կող-
մից ա վե լաց վել են նոր ա սաց վածք ներ` դրան ցում առ կա բո լոր հիմ նա-
կան թե մա նե րի և  ո լորտ նե րի առ կա յությու նը ստու գե լու հա մար, ո րի 
արդ յուն քում ա սաց վածք նե րի ընդ հա նուր թի վը դար ձել է 286: Ա վե լաց-
ված ա սաց վածք նե րի վեր լու ծությու նը ցույց է տվել, որ դրանց ի մաստ-
նե րը ևս  հիմ նա կա նում դա սա կարգ վում են ար դեն առ կա խմբա վո րում-
նե րում` կեն սա գոր ծու նեության ո լորտ նե րում կամ թե մա նե րում, ո րոշ 
դեպ քե րում ա ռա ջա ցան նոր թե մա ներ` ըստ ա սաց վածք նե րի ի մաս տա-
յին բո վան դա կության: Ա վե լաց ված ա սաց վածք նե րի պա րա գա յում ևս 
 հե տա զո տությու նից դուրս մնա ցին ան հաս կա նա լի կամ վի ճե լի ի մաստ-
նե րով ա սաց վածք նե րը: Արդ յուն քում՝ վերջ նա կան դա սա կարգ ման մեջ 
մնաց 260 ա սաց վածք: 



199

ա սաց վածք նե րի վեր լու ծությունն ըստ ո լորտ նե րի և 
 թե մա նե րի. արդ յունք նե րի քննար կում

 ներ կա յաց նենք վեր լու ծության արդ յունք ներն ըստ հե տա զո տա կան 
փու լե րի: Այս պես, հիմ նա կան վեց ո լոր տը, որ ա ռանձ նաց վել էին վեր լու-
ծության ա ռա ջին փու լում, հետև յալն էին.

 Ճա նա չո ղություն ո լոր տը վե րա բե րում է սո ցիա լա կան ճա նա չո-
ղությա նը, մար դու̀  որ ևէ բան սո վո րե լուն և  գի տե լի քը կյան քում կի րա ռե-
լու կա րո ղություն նե րին: Այս ո լոր տի ա սաց վածք նե րի վեր լու ծությու նը ցույց 
է տվել, որ տվյալ ո լոր տում գե րակշ ռում են այն ա սաց վածք նե րը, ո րոնք 
ընդգր կում են տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ի հայտ ե կող ի րադ րություն նե րի 
տրա մա բա նությու նը, ցույց են տա լիս տար բեր եր ևույթ նե րի միջև կապ, 
հա րա բե րություն: Օ րի նակ՝ « Մինչև ամ պը չգո ռա, անձրև չի գա», « Մեջքդ 
ծուռ քա րի դեմ ա նես, մեջքդ էլ կծռվի»:

  Մար դու բնույթ ո լոր տը վե րա բե րում է մար դու անձ նա յին և բ նա վո-
րության տար բեր գծե րին ու հատ կա նիշ նե րին:  Վեր լու ծությու նը ցույց է 
տվել, որ այս ո լոր տում ա սաց վածք նե րի մեջ շեշ տադր վում են մար դու բնա-
վո րության, ար ժեք նե րի, կեն սա կեր պի, մարդ կանց տար բե րություն նե րի 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: Օ րի նակ՝ « Մեկ կա` հա զար ար ժե, հա զար կա` 
մեկ չար ժե», «Առ յու ծը առ յուծ է մնում նույ նիսկ վան դա կում»։

Աշ խա տանք/գործ ո լորտն, ի հար կե, վե րա բե րում է աշ խա տան քի նկատ-
մամբ դիր քո րո շում նե րին:  Վեր լու ծությու նը ցույց է տա լիս, որ ա սաց վածք-
նե րում շեշ տադր վում են գոր ծի արժ ևոր ման, կար ևո րության, աշ խա տան քի 
գնա հատ ման դիր քո րո շում նե րը, գոր ծե լիս գի տակ ցա կան և  հետ ևո ղա կան 
վարք ցու ցա բե րե լու մո տե ցու մը: Օ րի նակ՝ «Ով աշ խա տի, նա կու տի», «Ա մա
ռը թե չքրտնես, ձմե ռը չես լիա նա», « Գոր ծը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա»:

 Հա րա բե րություն ներ ո լոր տը ցույց է տա լիս մի ջանձ նա յին հա րա բե-
րություն նե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:  Մեր վեր լու ծություն նե րից 
պարզ վել է, որ մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րություն նե րում դրսևոր վում 
են ինչ պես ե սա սի րա կան, այն պես էլ այ լա սի րա կան դիր քո րո շում ներ: 
 Կար ևոր վում են ու րիշ նե րի նկատ մամբ զգո նություն ցու ցա բե րե լը, սե րը, 
հա վա տար մությու նը, մար դուն ըն դու նե լը, քա ղա քա վա րությու նը և  այլն: 
Օ րի նակ՝ «Աղ ջի՛կ, քեզ եմ ա սում, հա՛րս, դու հաս կա ցիր», «Ա ռաջ մոր թուս, 
հե տո որ դուս», « Կե սու րը մե ռավ, հար սին տե ղը լայ նա ցավ»:

 Մարդհա սա րա կություն ո լոր տը հիմ նա կա նում ար տա ցո լում է մար դու 
դե րը և  փոխ հա րա բե րություն ներն ա վե լի լայն շրջա նա կում` հա սա րա կա կան 
մա կար դա կում:  Վեր լուծ ված ա սաց վածք նե րում հան դի պում են ա նար դա-
րության, ան հա վա սա րության, հա մա գոր ծակ ցության, միաս նա կա նության, 
պատ վի, սե փա կան շա հի, խո րա ման կության և  մի շարք այլ թե մա ներ: 
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Օ րի նակ՝ « Կուշ տը սո վա ծի վի ճա կը չի հաս կա նա», « Տա շած քա րը գետ նին չի 
մնա», « Մար դու աչ քը դուրս գա, ա նու նը դուրս չգա»:

 Գերբ նա կան/վերբ նա կան ու ժեր ո լոր տը ցույց է տա լիս մարդ կանց՝ 
վերբ նա կան ու ժե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, հա վա տա լիք ներն ու 
հա մոզ մունք նե րը, ո րոն ցով նրանք ա ռաջ նորդ վում են ա ռօր յա կյան քում: 
 Կա րե լի է տես նել, որ մեր կող մից վեր լուծ ված ա սաց վածք նե րում կան այն-
պի սի նե րը, ո րոն ցում ար տա ցոլ ված են ճա կա տագ րի, բախ տի, հա վատ քի 
թե մա նե րը: Օ րի նակ՝ « Չո փը ե կավ քո ռին կպավ», «Ում բախ տը ծռվեց, նրա 
ձին ա խո ռում էշ կդառ նա»:

Ս տորև կշա րադ րենք այն հիմ նա կան թե մա նե րը, ըստ ո րոնց դա սա կարգ-
վե ցին ա սաց վածք նե րը դրանց ի մաս տա յին վեր լու ծության արդ յուն քում: Ինչ-
պես ար դեն նշել էինք, թե մա նե րի ան վա նում ներն ա ռա ջար կել ենք մենք̀ պայ-
մա նա վոր ված ա սաց ված քի մեջ թաքն ված ի մաստ նե րով` «հա ղոր դագ րություն-
նե րով»:  Հիմ նա կան թե մա նե րի ներ կա յաց ման հետ միա սին կներ կա յաց նենք 
նաև, թե որ թե մա նե րը որ ո լորտ նե րում են ա ռա վել հա ճախ հան դի պում:  Դա 
հնա րա վո րություն կտա մեզ ընդ լայ նե լու ա ռա ջին փու լի վեր լու ծությու նը̀ ցույց 
տա լով, թե կեն սո լորտ նե րում ո րոնք են գե րակշ ռող թե մա նե րը:

 Կեն սա փորձ թե ման դուրս բեր վեց, քա նի որ ա սաց վածք նե րում շատ 
է հան դի պում կյան քում նշա նա կա լի ի րա դար ձություն նե րի արժ ևոր մամբ 
փոր ձի փո խան ցու մը:  Թե ման նե րա ռում է բո լոր այն ա սաց վածք նե րը, 
ո րոն ցում արժ ևոր վում, գնա հատ վում է նախ կին փոր ձը: Օ րի նակ` « Մինչև 
չգա ե տի նը, չի հիշ վի ա ռա ջի նը», «Աչ քը տե սա ծից է վա խում»: Այս թե մա-
յում ա ռանձ նաց ված ա սաց վածք նե րը հան դի պում են ա ռա վե լա պես ճա նա
չո ղություն, մարդհա սա րա կություն ո լորտ նե րում:  Կա րե լի է են թադ րել, 
որ աշ խար հա ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան 
հա րա բե րություն նե րում, հա յի հա մոզ մունք նե րում գե րա կա յում է սե փա-
կան փոր ձա ռությա նը վստա հե լու մի տու մը:

 Մար դու տե սա կի կա յու նություն թե ման ցույց է տա լիս, որ ա սաց վածք-
նե րում շատ է շեշ տադր վում մար դու բնույ թի կա յու նությու նը` ան կախ 
կյան քի ի րադ րություն նե րից:  Վեր լուծ ված ա սաց վածք նե րից այս թե մա յի 
մեջ են նե րառ վել նրանք, ո րոնք ար տա հայ տում են կա յու նությու նը տար բեր 
ի րադ րություն նե րում: Օ րի նակ` «Սև շու նը չի սպի տա կի», «Առ յու ծը առ յուծ է 
մնում նույ նիսկ վան դա կում»։ Այս թե մա յի ա սաց վածք նե րը հան դի պում են 
հիմ նա կա նում մար դու բնույթ ո լոր տում:  Կա րե լի է են թադ րել, որ հա յե րի 
հա մոզ մունք նե րի հա մա կար գում ար մա տա ցած են մար դու բնու թագ րե րի 
կա յու նության պատ կե րա ցում նե րը, ին չը շատ դեպ քե րում, մաս նա վո րա-
պես, կեն սա փոր ձի հի ման վրա ձևա վոր ված դա տո ղություն նե րի շրջա նա-
կում, ըն կալ վում է որ պես վար քի ին դի վի դուա լիս տա կան մի տում:
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 Ներ քին և  ար տա քին ո րակ նե րի ան հա մա պա տաս խա նություն թե ման 
ցույց է տա լիս, որ ա սաց վածք նե րում ա ռանձ նա նում են մար դու կեր պա րին 
բնո րոշ հա կա սա կան հատ կա նիշ ներ, ներ քին ո րակ նե րի և  վար քի ան հա-
մա պա տաս խա նության շեշ տադ րում ներ: Այս տի պի ա սաց վածք նե րի մեջ 
առ կա է ան հա մա պա տաս խա նության, չա փի զգա ցո ղության քննա դա-
տություն, ինչ պես նաև եր ևույթ նե րի նկատ մամբ խո րա թա փանց լի նե լու 
զգու շա ցում: նշ ված թե մա յի ա սաց վածք նե րը հան դի պում են հիմ նա կա-
նում ճա նա չո ղության, մար դու բնույթ, հա րա բե րություն ներ ո լորտ նե րում: 
Օ րի նակ` « Սու սիկփու սի կի քա ցին ու ժեղ կլի նի», « Խո զի քթին ա դա մանդ չի 
սա զի»: 

 Խել քի, մտքի, ի մաստ նության արժ ևո րում կյան քում թե մա յի դուրս-
բե րու մը պայ մա նա վոր ված էր ա սաց վածք նե րում մար դու մտա վոր կող-
մի, խել քի, գի տակց ված վար քի կար ևո րությամբ և  արժ ևոր մամբ: 
 Մաս նա վո րա պես, ի մաս տով բա վա կան շատ է շեշ տադր վում կյան քի տար-
բեր պայ ման նե րում, փոխ հա րա բե րություն նե րում, ինչ պես նաև ինք նըն կալ-
ման և  ինք նա վե րա բեր մուն քի մեջ նե րառ ված, գի տակց ված, վեր լուծ ված 
մտքի, խոս քի, գոր ծի կար ևո րությու նը: Օ րի նակ` « Թող չսեն, թե էշ է, թող 
ը սեն, թե` գեշ է», « Խե լո քի հետ կորց րա ծը կո րած չէ, հի մա րի հետ գտածն է 
կո րած», « Խոս քի վեր ջը սկզբից է եր ևում»: Այս թե մա յին վե րա բե րող ա սաց-
վածք ներն ա ռանձ նա նում են ճա նա չո ղության, հա րա բե րություն նե րի և 
 մար դու բնույ թին վե րա բե րող ո լորտ նե րում:  Վեր լու ծե լով ա սաց վածք նե րը՝ 
կա րե լի է ա սել, որ այս թե մա նե րը պա րու նա կող ա սաց վածք նե րը նոր մա-
տիվ և գ նա հա տող բնույթ ու նեն:

Աշ խա տան քի, ար հես տի արժ ևո րում և գ նա հա տում թե մա յով ա ռանձ-
նաց ված ա սաց վածք նե րում կար ևոր վում է ար հեստ ու նե նա լու, աշ խա տե-
լու կար ևո րությու նը մար դու կյան քում (Օ րի նակ`«Ով աշ խա տի, նա կու տի», 
«Աշ խա տո ղը ա նո թի չի մնա», «Ար հես տը կաթկաթ աղբ յուր է, ե թե չվա
րա րի, չի էլ պա կա սի»):  Միև նույն ժա մա նակ, այս տեղ ենք դա սա կար գել 
այն ա սաց վածք նե րը, որ տեղ շեշ տադր ված են գոր ծին ուղղ ված, գոր ծի 
արդ յու նա վե տությունն ա պա հո վող անձ նա յին ո րակ ներ. աշ խա տա սի-
րությու նը, ջա նա սի րությու նը («Ա մա ռը թե չքրտնես, ձմե ռը չես լիա նա»), 
հա մա ռությու նը, համ բե րա տա րությու նը, հետ ևո ղա կա նությու նը («Ի շից 
բռնաց րա, որ ձիուն հաս նես», « Գոր ծը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա»), գոր ծի 
կազ մա կեր պումն ու պլա նա վո րու մը, պար տա կա նություն նե րի տա րան-
ջա տու մը («Այ սօր վա գոր ծը վաղ վան մի թող», « Ճաշ ե փող նե րը որ շատ 
լի նեն, ճա շը կամ ա ղի կա նեն, կամ ա նա լի»): Այս թե մա ներն, ի հար կե, 
բնո րոշ են աշ խա տանք/գործ ո լոր տին:  Վեր լու ծե լով այս ա սաց վածք նե րը՝ 
կա րե լի է ա սել, որ, ա ռա ջին հեր թին, աշ խա տան քը գնա հատ վում է որ պես 
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նյու թա կան բա րիք ստեղ ծե լու մի ջոց, և  հենց այդ արդ յունքն է արժ ևոր-
վում աշ խա տան քի վե րա բեր յալ հա մոզ մունք նե րում, այլ ոչ թե մար դու 
զար գաց ման, հոգ ևոր ու ժի և  կա տա րե լա գործ ման հնա րա վո րություն-
ներն աշ խա տան քի մի ջո ցով: 

 Հետև յալ թե մա նե րը` զգո նություն, ճկու նություն, շրջա հա յա ցություն, 
խո րա ման կություն, ո րոնք կա րե լի է միա վո րել որ պես սո ցիա լա կան 
ի րա կա նության վրա մար դու ներ գործ ման ու ժի հնա րա վո րության և 
 մար տա վա րության նկա րագ րություն, ար տա հայ տում են դժվա րին ի րա-
վի ճակ նե րի հաղ թա հար ման ժա մա նակ մար դու վար քի և  ի րա վի ճա կի 
վե րահսկ ման կար ևո րությու նը: Դ րանք ար տա ցո լող ա սաց վածք նե րի 
օ րի նակ ներ են. « Մունջ կա տուն շատ մուկ կբռնի, քան խո սու նը», « Լե զուդ 
կարճ պա հես՝ կապդ եր կար կլի նի», « Շան հետ ըն կե րա ցիր, փե տը ձե ռիցդ 
մի’ գցիր», «Ե թե կու զես թշնա մուդ հաղ թել, նրա լե զուն սո վո րի»: Այս 
թե մա նե րում ա ռանձ նաց ված ա սաց վածք նե րը հան դի պում են հա րա բե
րություն ներ, մարդհա սա րա կություն, ճա նա չո ղություն կեն սո լորտ նե րում: 
 Վեր լու ծե լով այս ա սաց վածք նե րը՝ կա րե լի է ա սել, որ սրան ցում առ կա 
է նոր մա տիվ վար քի ձևե րի նկա րագ րություն՝ դժվար ի րա վի ճակ նե րում 
արդ յու նա վե տության և ն պա տա կին հաս նե լու հա մար: 

 Սո ցիա լա կան ա նար դա րություն, ան հա վա սա րություն թե ման ա ռանձ -
նաց վել է հա սա րա կության մեջ սո ցիա լա կան տար բեր շեր տե րի ու եր ևույթ-
նե րի միջև կա պե րի բնո րոշ ման արդ յուն քում: Ա սաց վածք նե րը ներ կա յաց-
նում են հա սա րա կության տար բեր դրսևո րում նե րում սո ցիա լա կան ա նար-
դա րությունն ու ան հա վա սա րությու նը: Օ րի նակ` « Կուշ տը սո վա ծի վի ճա կը 
չի հաս կա նա», «Աղ քատն ա սավ` կա տուն ջիգ յար կե րավ, չհա վա տա ցին, 
հա րուստն ա սավ` մուկն եր կաթ կե րավ, հա վա տա ցին»: Այս թե մա նե րը 
հան դի պում են ա ռա վե լա պես մարդհա սա րա կություն ո լոր տում: Այս պի-
սով, ինչ պես տես նում ենք, այս թե մա նե րի ա սաց վածք նե րում շեշ տադր-
վում են հա սա րա կության մեջ խա վե րի հնա րա վո րություն նե րի և  դիր քե րի 
տար բե րություն նե րը:

 Մեր կող մից վեր լուծ ված ա սաց վածք նե րում առ կա էին նաև այլ թե -
մա ներ (ե րախ տա գի տություն, ինք նա հար գանք/ար ժա նա պատ վություն, 
ըն դու նում/թե րություն նե րի հան դուր ժում, նրբան կա տություն, սե փա կան 
ու ժեր/ինք նու րույ նություն, հա վա տար մություն/նվիր վա ծու թյուն, միաս-
նություն/հա մա գոր ծակ ցություն, շա հա մո լություն/սե  փա  կան շահ, ար ժեք-
նե րի կա յու նություն/ բա րե պաշ տություն և  այլն), սա կայն դրանք ա վե լի 
հազ վա դեպ էին հան դի պում և  ե զա կի ա սաց վածք նե րում, ո րի պատ ճա-
ռով այդ թե մա նե րը հնա րա վոր չէր խմբա վո րել:  Մենք սահ մա նա փակ վե-
ցինք վե րոնշ յալ թե մա նե րի վեր լու ծությամբ, քա նի որ այս թե մա նե րի շուրջ 
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հնա րա վոր դար ձավ խմբա վո րել ա ռա վել հա ճախ հան դի պող տար բեր 
ա սաց վածք ներ:

Այս պի սով, հիմն վե լով ըստ ո լորտ նե րի և  թե մա նե րի վեր լուծ ված 
ա սաց վածք նե րի վեր լու ծություն նե րի վրա՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
հա յե րի հա մոզ մունք նե րի հա մա կար գում ար տա հայտ ված են հետև յալ 
պատ կե րա ցում նե րը.

•	  Մար դու կյան քում աշ խա տան քի անհ րա ժեշ տությու նը և  արժ ևո-
րու մը` նյու թա կան բա րի քի ստեղծ ման և դ րա շնոր հիվ գո յատև-
ման շեշ տադր մամբ:  Շեշ տադր ված չէ աշ խա տան քի՝ որ պես մար դու 
զար գաց ման և  ինք նադրս ևոր ման մի ջո ցի, կար ևո րությու նը:

•	  Մար դու կյան քում գի տակց ված, մտած ված, կշռա դատ ված խոս-
քի, վար քի, գոր ծի, ինչ պես նաև վար քի վե րահսկ ման կար ևո րում 
և  շեշ տադ րում: Գ րե թե շեշ տադր ված չէ վար քում բա նա կա նության, 
ինք նա բուխ և ս տեղ ծա գործ լի նե լու նշա նա կությու նը:

•	  Մի ջանձ նա յին և  հա սա րա կա կան հա րա բե րություն նե րում շեշտ ված է 
ու րի շի նկատ մամբ զգո նության, ճկու նության, իսկ նմա նի նկատ մամբ̀  
նվիր վա ծության և  հա վա տար մության նշա նա կությու նը:

•	 Կ յան քի դժվար ի րա վի ճակ նե րում ա ռա վել շատ շեշտ ված է սե փա-
կան ու ժե րի և  ինք նու րույ նության նշա նա կությու նը, քան ու րի շի 
օգ նության և  ա ջակ ցության հնա րա վո րությու նը: 

 բա ցի ա սաց վածք նե րի բո վան դա կա յին հետ ևություն նե րից, կա րե լի է 
նաև դուրս բե րել, որ ա սաց վածք նե րում ար ծարծ վում են հետև յալ բնույ թի 
թե մա ներ` նոր մա տիվ, այ սինքն` ինչ պի սին պետք է լի նել և  ինչ պես պետք 
է վար վել, քննա դա տա կան` ինչ պի սին չպետք է լի նել և  ինչ պես չպետք է 
վար վել, փաս տող՝ ինչ պես, որ կա ի րա դար ձություն նե րի բնա կա նոն հոս-
քը, խորհր դատ վա կան՝ ինչ պես լավ կլի նի մտա ծել և  գոր ծել, ար ժեք ցույց 
տվող՝ ցան կա լի և  ի դեա լա կան վար քի ձևեր: 

Այս աշ խա տան քում կա տար ված վեր լու ծությամբ չենք հա վակ նում 
ամ բող ջո վին վեր հա նել ա սաց վածք նե րում պա րու նակ վող ի մաստ նե րը 
և  բա ցատ րել դրանց դե րը մար դու կեն սա գոր ծու նեության մեջ:  փոր ձել 
ենք ըն դա մե նը ընդ հան րաց նել մեր կող մից վեր լուծ ված ա սաց վածք-
նե րի ի մաս տա յին այն շեշ տադ րում նե րը, ո րոնք ա ռա վել ցայ տուն են այդ 
ա սաց վածք նե րում: 

Ա սաց վածք նե րի այս պի սի վեր լու ծությամբ հնա րա վոր է ու սում նա սի-
րել մարդ կանց սո ցիա լա կան վար քի այն կող մե րը, ո րոնք գոր ծում են հիմ-
նա կա նում ա ռաջ նա յին սո ցիա լաց ման արդ յուն քում են թա գի տակ ցա կան 
մե խա նիզմ նե րով և  ոչ լիար ժեք գի տակց ված պատ կե րա ցում նե րի հի ման 
վրա:  Միև նույն ժա մա նակ, պետք է նշել, որ նման վեր լու ծությունն ու նի 



204

նաև ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ 
նոր հե տա զո տություն նե րի հա մար:  Մաս նա վո րա պես, հե տաքր քիր կլի նի 
տար բեր ազ գե րի ա սաց վածք նե րի հա մե մա տու մը, որն ա ռա վել վառ ցույց 
կտա տվյալ ազ գին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կություն նե րը՝ տար բեր ազ գե րի 
ա սաց վածք նե րում նմա նություն ներն ու տար բե րություն նե րը հա մե մա-
տե լու մի ջո ցով: Մ յուս կող մից` հարկ է նշել, որ միայն բա նահ յու սության 
ձևե րով, մաս նա վո րա պես ա սաց վածք նե րով, հնա րա վոր չէ լիար ժե քո րեն 
վեր հա նել սո ցիա լա կան վար քի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, քա նի որ 
դրանք ար տա հայ տում են վար քի ա վան դա կան ձևեր և  հա մոզ մունք ներ: 
 Հա սա րա կության զար գաց ման և  ար դիա կա նաց ման նոր պայ ման նե րում 
ա ռաջ են գա լիս զար գաց ման նոր մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք ա ռա վե լա-
պես պայ մա նա վոր ված են ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րի 
հա գեց վա ծությամբ:  Վեր ջին նե րիս ներ մուծ ման պա րա գա յում մար դու 
աշ խար հա ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում ա վան դա կան պատ կե րա ցում նե րը 
կա րող են են թարկ վել և  են թարկ վում են փո փո խություն նե րի: Այդ պատ ճա-
ռով ժա մա նա կա կից հա սա րա կության մեջ մար դու սո ցիա լա կան վարքն ու 
պատ կե րա ցում ներն ու սում նա սի րե լու հա մար սխալ կլի նի սահ մա նա փակ-
վել միայն բա նահ յու սության ձևե րի ու սում նա սիր մամբ: Անհ րա ժեշտ է նաև 
ու սում նա սի րել ժա մա նա կա կից տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րի, սո ցիա-
լա կան ինս տի տուտ նե րի, մարդ կանց բա նա վոր պատ մության (նա րա-
տիվ նե րի) և  սո ցիա լա կան պրակ տի կա յում ստեղծ վող ու վե րար տադր վող 
ի մաստ նե րը, «հա ղոր դագ րություն նե րը»:

ԳրականՈՒԹՅՈՒն

1.  Հայ ժո ղովր դի ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գությու նը:  Ժո ղովր դա կան բա նա
հ յու սություն.  Հա սա նե լի է www.mincult.am/heritage/1/am/?nid=125

2. Ղանալանյան, ա. Առածանի, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1960:
3. մկրտչյան, ա. Հինգերորդ դարի հայ դպրություն, Երևան, 1968:
4. Օհանյան, Գ. Առածանի, հայկական ժողովրդական առածներ: Հեղինակային հրա-

տա րակություն, 2009։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ասացվածքների դասակարգումն ըստ ոլորտների

հավատ 
գերբնա-

կան/
վերբնա-

կան 
ուժերին

Ճանա չողու-
թյուն

մարդու 
բնույթ

աշխա տանք/
գործ

մարդ 
– հասա-

րակու թյուն

հարա բերու-
թյուններ

չոփը եկավ 
քոռին 
կպավ:

Մինչև ամպը 
չգոռա, 
անձրև չի 
գա:

Օձը մնում է  
օձ, էգ լինի, 
թե՝ որձ:

Եթե չգիտես 
ինչ անես, 
ոչինչ մի արա:

Մի ծաղկով 
գարուն չի 
գա:

Երեխուն գործի 
դիր, հետևից 
գնա:

Խաչը տերը 
զորավոր 
կանի:

Թանկից 
էժանը չկա:

Խաչն էլ է 
քոնը, զորու-
թյունն էլ:

փեշակը ոսկի ա: Գայլի 
անունն է 
դուրս եկել, 
աղվեսը 
աշխարհը 
քանդեց:

լեզուդ կարճ 
պահես՝ կապդ 
երկար կլինի:

Ում բախտը 
ծռվեց, 
նրա ձին 
ախոռում էշ 
կդառա:

Խաղի 
վերջը կռիվ 
է դառնում, 
ծիծաղինը՝ 
լաց:

Շան պոչը 
կտրելով 
անմեղ գառ 
չի դառնա:

Արհես տավորի 
երեխան մինչև 
կեսօր սոված 
կմնա:

Աղքատու-
թյունն 
ամոթ չէ, 
կեղտո-
տությունն է 
ամոթ:

Մածունը 
կատուն է կերել, 
թակը երեխան:

Ամեն փայլող 
բան ոսկի չէ:

Շան պոչը 
յոթը տարի 
կաղապար 
դրին, էլի էն 
կեռ պոչն է:

Թամբալը 
գիտի, թե հացը 
ծառի վրա է 
աճում:

Աշխարհը 
ծով, ես` 
ծարավ:

Շան բնի 
կողքին աղվես 
չի ապրի:

Մեջքդ ծուռ 
քարի դեմ 
անես, մեջքդ 
էլ կծռվի:

Սև շունը չի 
սպիտակի:

Վռազողի 
կնիկը տղա չի 
բերի:

Կուշտը 
սովածի 
վիճակը չի 
հասկանա:

Շան հետ 
ընկերացիր, 
փետը ձեռիցդ 
մի’ գցիր:

փոս փորողը 
ինքն է փոսն 
ընկնում:

Շունը 
կաղալով չի 
սատկի:

Ով աշխատի, 
նա կուտի:

Տաշած 
քարը գետ-
նին չի մնա:

Շան անունը 
տուր, փետը 
վերցրու:

Մինչև չգա 
ետինը, 
չի հիշվի 
առաջինը:

Շունը 
հաչելով 
կմեծանա:

Արհեստը կաթ-
կաթ աղբյուր է, 
եթե չվարարի, 
չի էլ պակասի:

Մարդու 
աչքը դուրս 
գա, անունը 
դուրս չգա:

Շունն իր տիրոջ 
վրա չի հաչի:

Առարկայի 
նորն է լավ, 
իսկ ընկերոջ՝ 
հինը։

Գայլը երբեք 
չի կշտանա:

Արհեստ 
ունեցողը մինչև 
կեսօր է սոված, 
չունեցողը` 
մինչև իրիկուն:

Խեղճին 
խեղճ 
ասողը շատ 
կլինի, ձեռք 
մեկնողը՝ 
քիչ:

Շունը շան միս 
չի ուտի:
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Սուտը սուտ 
ասողի 
տունն ա 
քանդում: 

Ձուկն 
առանց փուշ 
չի լինի:

Աշխատողը 
անոթի չի մնա:

Եթե ինքդ 
բերք 
չունենաս, 
ուրիշի 
բերքին 
հենակ 
կշինեն:

Կեսուրը մեռաւ, 
հարսին տեղը 
լայնացաւ:

Ինչ ցանես, 
այն էլ 
կհնձես:

Առյուծը 
առյուծ 
է մնում, 
նույնիսկ 
վան դա կում։

Մունջ կատուն 
շատ մուկ 
կբռնի, քան 
խոսունը:

լավ ձիու 
գարին են 
ավելաց-
նում, 
վատինը՝ 
թակը:

Էշը ինքն է, 
խոտը ուրիշին 
առջեւ կը դնէ:

Երկար լեզու 
ունեցողը 
կարճ մտքեր 
է ունենում:

Աղբի վրա 
բուսավ, 
բայց վարդ 
բուսավ:

Ուրիշի ձեռքին 
նայողը սոված 
կմնա:

Աղքատն 
ասավ` 
կատուն 
ջիգյար 
կերավ, 
չհավա-
տացին,
հարուստն 
ասավ` 
մուկն 
երկաթ 
կերավ, 
հավա-
տացին:

Ագռավի ճուտը 
իր մոր համար 
քաղցր է:

Մեկ կա` 
հազար 
արժե, 
հազար կա` 
մեկ չարժե:

Ամառը թե 
չքրտնես, 
ձմեռը չես 
լիանա:

Շիտակ 
ասողը տեր 
չունի:

Գայլի հետ 
ընկերացի, 
դագանակը 
ձեռիցդ մի’ 
գցիր:

Մարդ կա` 
մարդ ա, 
մարդ էլ կա` 
զարդ ա:

Այսօրվա գործը 
վաղվան մի 
թող:

Գյուղ 
կանգնի, 
գերան 
կկոտրի:

Աղջի՛կ, քեզ եմ 
ասում, հա՛րս, 
դու հասկացիր:

Խաչը իմն է, 
զորու թյունը 
ես գիտեմ:

Իշից 
բռնացրա, որ 
ձիուն հասնես:

Միայն օձի 
փոքրը չի 
սիրվում:

Շունը հավա-
տարիմ է, 
կա տուն` 
գող:

Գործը էշ է, որ 
բիզ չտաս, չի 
գնա:

Եթե կուզես 
թշնամուդ 
հաղթել, նրա 
լեզուն սովորիր:

Ճաշ եփողները 
որ շատ լինեն, 
ճաշը կամ աղի 
կանեն, կամ 
անալի:

Վարդը սիրողը 
փուշն էլ պետք է 
սիրի:
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Արհեստը կաթ-
կաթ աղբյուր է, 
եթե չվարարի, 
չի էլ պակասի:

Ձեռք մեկնողի 
ձեռքից բըռնի, 
որ նամարդ 
չասեն:

Աշխատողը 
անոթի չի մնա:

Մարդու այիբը 
երեսով չեն տա:

Ինչ ցանես, այն 
էլ կհնձես:

Էշը իր բեռից 
չէր դժգոհ, այլ 
տիրոջ ձեռի 
բիզից:
Կաղ տիրոջը ես 
ծառա – ես էլ 
կաղ դառա:
Տո՛ւր ինչպես 
արևը, դրանից 
արի ները 
կզորանան, 
չարի ները 
կմոխ րանան։
Առաջ մերը, 
հետո մերոնցը:
Առաջ մորթուս, 
հետո որդուս:
Հաց ու գինի 
ունիս` իմ սերը 
դուն ես, հաց ու 
գինի չունիս` իմ 
դևը դուն ես:
Սարը սարին 
չի հանդիպի, 
մարդը մարդուն 
կհանդիպի:

     Հարևանիդ 
ցանկացիր 
հավ, որ 
Աստված քեզ 
տա կով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

ասացվածքների դասակարգումն ըստ թեմաների

I. կենսափորձ
Մինչև չգա ետինը, չի հիշվի առաջինը:
Մինչև նորը չգա, հին արժեքը չի իմացվի:
Ջուրն ընկնողն անձրևից չի վախենա:
Մի շան կերած թակը մեկելին խրատ չէ:
Աչքը տեսածից է վախում:
Ծովն անցկացողը առվում չի խեղդվի:
 
II. տեսակի կայունություն
Շան պոչը կտրելով անմեղ գառ չի դառնա:
Շան պոչը յոթը տարի կաղապար դրին, էլի էն կեռ պոչն է:
Սև շունը չի սպիտակի:
Առյուծը առյուծ է մնում նույնիսկ վանդակում։
Օձը մնում է օձ, էգ լինի, թե՝ որձ:
Շունը հավատարիմ է, կատուն` գող:
 
 III. ներքին և արտաքին որակների անհամապատասխանություն
Էշն էն էշն է, փալանն է փոխված:
Սուսիկ-փուսիկի քացին ուժեղ կլինի:
Խոզի քթին ադամանդ չի սազի:
Ամեն փայլող բան ոսկի չէ:
 

IV. Խելքի, գիտելիքի, իմաստնության արժևորում կյանքում և հարա բերու թյուն-
ներում sjjs

լավ է գիտունին գերի, քան անգետին սիրելի:
Թող չսեն, թե էշ է, թող ըսեն,թե` գեշ է:
Աստված որ ուզում ա մեկին տունը քանդե, առաջ խելքն ա առնում:
լավ է կույր լինես աչքով, քան մտքով։
Իմաստուն խոսքի տերը կմեռնի, բայց խոսքը չի մեռնի:
Խելոքի հետ կորցրածը կորած չէ, հիմարի հետ գտածն է կորած:
Եթե չգիտես ինչ անես, ոչինչ մի արա
Խոսքի վերջը սկզբից է երեւում:
 
V. արհեստի արժևորում, աշխատանքի գնահատում
Ամառը թե չքրտնես, ձմեռը չես լիանա:
Գործը էշ է, որ բիզ չտաս, չի գնա:
Ինչ ցանես , այն էլ կհնձես:
Ով աշխատի, նա կուտի
Աշխատողը անոթի չի մնա:
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փեշակը ոսկի ա:
Արհեստավորի երեխան մինչև կեսօր սոված կմնա:
Արհեստը կաթ-կաթ աղբյուր է, եթե չվարարի, չի էլ պակասի:
Արհեստ ունեցողը մինչև կեսօր է սոված, չունեցողը` մինչև իրիկուն:
Թամբալը գիտի, թե հացը ծառի վրա է աճում:
Աղքատությունն ամոթ չէ, կեղտոտությունն է ամոթ:
Վռազողի կնիկը տղա չի բերի:
Իշից բռնացրա, որ ձիուն հասնես:
Մի ձեռքով երկու ձմերուկ չես բռնի:
Այսօրվա գործը, վաղվան մի թող:
Ճաշ եփողները որ շատ լինեն, ճաշը կամ աղի կանեն, կամ անալի:
 
VI. Զգոնություն, շրջահայացություն, ճկունություն, խորամանկություն
լեզուդ կարճ պահես՝ կապդ երկար կլինի:
Մունջ կատուն շատ մուկ կբռնի, քան խոսունը:
Ճիշտ խոսողի ձին պիտի թամբած լինի:
Եթե կուզես թշնամուդ հաղթել, նրա լեզուն սովորիր:
Մարդը լեզվով կբռնվի, անասունը` սանձով:
Որ գյուղը գնաս, էն տեղի գդակը դիր:
Շան հետ ընկերացիր, փետը ձեռիցդ մի’ գցիր:
Շան անունը տուր, փետը վերցրու:
Ոսկոր բերող շունը ոսկոր էլ կտանի:
Գայլի հետ ընկերացի, դագանակը ձեռիցդ մի’ գցիր:
Գայլի հետ ախպերություն չի արվի:
Եթե կուզես թշնամուդ հաղթել, նրա լեզուն սովորիր:
Մարդը լեզվով կբռնվի, անասունը` սանձով:
Դուզ խոսողի գլուխը ծակ ա:
Շիտակ ասողը տեր չունի:
Շատ հաչան շունը ոչխարին գել կբերի:
Երկու աչքիդ մեկին մի՛ հավատալ: - հեռատեսություն
 
VII. պատճառ-հետևանք
Մարդու քաշածը իր խելքից է:
փոս փորողը ինքն է փոսն ընկնում։
Անխիղճ մարդի հացը երկաթ կդառնա:
լավ ձիու գարին են ավելացնում, վատինը՝ թակը

VIII. սոցիալական անարդարություն/անհավասարություն
Մածունը կատուն է կերել, թակը՝ երեխան:
Աշխարհը ծով, ես` ծարավ:
Կուշտը սովածի վիճակը չի հասկանա:
Աղքատն ասավ` կատուն ջիգյար կերավ, չհավատացին, հարուստն ասավ` մուկն 
երկաթ կերավ, հավատացին։


