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ՌՌաֆիկ Նահապետյան 
 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

 
Բանալի բառեր. Ժողովրդական բնակարան, Ազգագրական հանդես, Երվանդ Լալայան, 

Ստեփան Լիսիցյան, գլխատուն, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, պատմաճարտա-
րապետական, պատմաազգագրական, Դ. Վարդումյան, Կենսապահովման մշակույթ: 

 
Ժողովրդական բնակարանը և դրա հետ սերտորեն կապված տնտեսական ու կենցա-

ղային կառույցները կենսապահովման մշակույթի կարևոր բաղադրատարրերից են: 
Ժողովրդական բնակարանն իրենից ներկայացնում է բարդ ու ինքնատիպ մշակութակենցա-
ղային համալիր՝ սերտորեն կապված ժողովրդի կյանքի ամենաբազմազան կողմերի՝ բնաէկո-
լոգիկ պայմանների, գերակշռող զբաղմունքների ու տնտեսական ուղղվածության, տեխնի-
կայի զարգացման մակարդակի, գույքային և դասակարգային հարաբերությունների, ընտա-
նեկան կենցաղի ձևերի, համայնքային ավանդույթների, ժողովրդի գեղագիտական պատկե-
րացումների, կրոնա-մոգական հավատալիքների հետ1 : Ուստի բնակարանի ուսումնասի-
րությունը նպաստում է ժողովրդի պատմության շատ հիմնախնդիրների պարզաբանմանը, ո-
րոնք վերաբերում են նրա էթնիկ ծագմանը (этногенез), տնտեսության ընդհանուր բնույթին, 
ընտանեկան և հասարակական կենցաղին, հոգևոր մշակույթին2: Իր հերթին բնակարանի հա-
մակողմանի ուսումնասիրությունը պահանջում է նշված երևույթների խոր իմացություն, որով-
հետև շատ դեպքերում նրանցով է պայմանավորված բնակարանի այս կամ այն առանձնա-
հատկության երևան գալը: Պատահական չէ, որ ժողովրդական բնակարանը հետաքրքրում է 
տարբեր ուղղության մասնագետների, սակայն նրա ուսումնասիրությամբ զբաղվել են առա-
վելապես ճարտարապետներն ու ազգագրագետները: Ճարտարապետների ուշադրությունը 
կենտրոնանում է գլխավորապես շինարարական-կառուցողական տեխնիկական հնարքնե-
րին, նյութին, արտաքին ձևին ու կառուցողական այլ հարցերի վրա: Նրանք հաճախ դիմում 
են ժողովրդական բնակարանին՝ կոթողային ճարտարապետության առանձին ձևերի ծագ-
ման հարցերը պարզաբանելու նպատակով: Այլ է ազգագրության հետաքրքրությունների 
շրջանակը: Լինելով գիտություն էթնիկական ընդհանրությունների մասին, ազգագրությունը 
նպատակ է հետապնդում բնակարանա-բնակավայրային համալիրի, որպես մի ամբողջա-
կան սոցիալական ֆենոմենի, բազմակողմանի խորքային ընկալման և էթնիկ մշակույթի հա-
նուր համակարգում դրա տեղի ու դերի բացահայտման հնարավորությունը: Այն նաև 
միտված է բացահայտելու էթնիկական առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր էթնոսի 
մշակութային համալիրում: Այդ առանձնահատկությունները կրում են մշակույթի այն մասը, որ 
բնորոշվում է որպես ավանդական-կենցաղային մշակույթ3:  

 
Դաշտային ազգագրական նյութեր և դրանց հիման վրա կատարված հետազոտություն-

ներ. XIX դարավերջ - XX դ. 40-ական թթ. 
Հայ իրականության մեջ ժողովրդական բնակարանը ազգագրագետների և ճարտարա-

պետների ուշադրությանն է արժանացել XIX դ. վերջերից և առ այսօր բավական թվով ու-
սումնասիրություններ կան մշակույթի այդ կարևոր բնագավառի վերաբերյալ: Դրանք կարելի 
է բաժանել երկու հիմնական խմբի՝ պատմաազգագրական և պատմաճարտարապետական: 

Հայկական գյուղական բնակարանի վերաբերյալ առաջին ազգագրական ուսումնասի-
րությունը կարելի է համարել Փարսադան Տեր-Մովսիսյանի «Հայ գյուղական տունը» գրքույ-
կը4, որում հեղինակը իր հիշողությունների հիման վրա վերականգնում է հիմնականում Սյու-

                                                           
* Հոդվածը ներկայացվել է 04.10.2019 թ., գրախոսվել է 08.12.2019 թ., ընդունվել է տպագրության 

20.12.2019 թ.: 
1 Տե´ս Границская Н.Н., Листова Н.М., Токарев С.А., Типы сельского жилища в странах Зарубежной Европы. 
Введение, М., 1968, с. 3. 
2 “Древнее жилища народов Восточной Европы”, М., 1975, с. 3. 
3 Бромлей Ю.В., Этнос и этнография, М., 1973, с. 203-214. 
4 Տեր-Մովսիսյան Փ., Հայ գյուղական տունը, Վիեննա, 1894: 
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նիքի և Արցախի հայկական գյուղերի, գյուղական տների և գեղջկական կենցաղի ընդհանուր 
պատկերը: Աշխատանքում փորձ է արված դասակարգել գյուղական բնակարանի տիպերը և 
այն համեմատել եվրոպական գյուղական տների հետ: 

Հայկական ժողովրդական բնակարանի ուսումնասիրման գործում որոշակի ավանդ ու-
նի «Ազգագրական հանդեսը»-ը և հատկապես նրա հրատարակիչ Ե. Լալայանը: Հայաստա-
նի մի շարք շրջանների պատմաազգագրական նկարագրություններում հակիրճ տեղ է գտել 
նաև գյուղական բնակարանը: Ե. Լալայանը անդրադարձել է Ջավախքի1, Արցախի2, Զանգե-
զուրի3, Լոռու4, Նախիջևանի5, Գանձակի6, Գեղարքունիքի7, Վասպուրականի8, Հ. Մուրադ-
յանցը՝ Համշենի9, Սահակ Մովսիսյանը՝ Բուլանըխի10, Հ. Մալխասյանը11՝ Ջավախքի, Ե. Շա-
հազիզիը՝ Նոր Նախիջևանի12 գյուղական բնակարաններին: Նշված հեղինակների հաղոր-
դած նյութը հիմնականում նկարագրական բնույթ են, բայց արժեքավոր են նշված շրջանների 
բնակարանների ընդհանուր պատկերը վերականգնելու տեսանկյունից:  

Ազգագրական նյութերի ընդգրկման, գեղջկական տան հարազատ նկարագրության ա-
ռումով ուշադրության են արժանի նաև մի շարք տեղագրական, ազգագրական, բանահյու-
սական հրապարակված գործեր, ինչպես, օրինակ՝ Գ. Հովսեփյանի՝ «Փշրանքներ ժողովրդա-
կան բանահյուսությունից», Թիֆլիս, 1892, Մ. Սմբատյանի՝ «Տեղագիր Ծովազարդ գավառի, 
որ այժմ Նոր-Բայազետ գավառ», Թիֆլիս, 1895, Ա. Մխիթարյանցի՝ «Փշրանքներ Շիրակի 
ամբարներից». - «Էմինյան ազգագրական ժողովածու» (ԷԱԺ), 1901, հ. 1, Ա. Ահարոնյանի՝ 
«Հռո կինը. նյութեր մեր ժողովրդական կյանքի ուսումնասիրության համար», Թիֆլիս, 1897, 
Գ. Սրվանձտյանցի՝ «Գրոց ու բրոց» ու այլ գործեր, Երևան, 1978, հ. 1, 1982, հ. 2, Ղ. Ալիշանի՝ 
«Շիրակ. տեղագրութիւն պատկերացոյց», Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1881, նույնի՝ «Այրարատ. 
բնաշխարհ Հայաստանեաց», Վենետիկ - Ս. Ղազար, 1890: 

Հայկական գյուղական բնակարանի ազգագրական համակարգված գիտական ուսում-
նասիրությունը սկիզբ է առնում հայ նշանավոր ազգագրագետ Ստ. Լիսիցյանի գործունեութ-
յամբ: 1925 թ. հունիսի 21-ին Ստ. Լիսիցյանը Կովկասյան պատմահնագիտական ինստիտու-
տի (ԿՊՀԻ) գիտնականների ժողովում զեկուցում է հայկական գյուղական բնակարանների 
ուսումնասիրման հարցի վերաբերյալ, որը նվիրված է գլխատան ուսումնասիրությանը Ղա-
րաբաղում13: Ստ. Լիսիցյանը առաջինն էր, որ հանգամանալի ներկայացրեց Հայաստանի 
գյուղական բնակարանի հիմնական տիպը՝ «գլխատունն» և այդ եզրույթը մտցրեց գիտական 
շրջանառության մեջ: Նրա բացահայտումները վերաբերում են հայ գյուղական տան՝ «գլխա-
տան» ճարտարապետական կառուցվածքի և հայոց պաշտամունքային կառույցների ծա-
գումնաբանական ընդհանրություններին, որով հավաստվում է հայ պրոֆեսիոնալ ճարտա-
րապետության տեղաբնիկ բնույթը, հանգամանք, որը կասկածի տակ էր առնվել որոշ հետա-
զոտողների կողմից: Տալիս է նաև գլխատան նկարագրությունը, տարածման շրջանները, 
նրա աղերսը ժամատան, այլ կերպ ասած՝ հայ դասական եկեղեցական ճարտարապետութ-
յան ակունքների կապը ժողովրդական բնակարանի համալիրի ճարտարապետության հետ և 
այլն: Հաջորդ զեկուցումն Բարձր Հայքի բնակարանների մասին էր14: 1926-1927 թթ. նույն 
տեղեկագրում հրատարակվում են նաև Լիսիցյանի հետազոտած այլ ազգագրական շրջան-

                                                           
1 Տե´ս Լալայան Ե., Ջավախք, «Ազգագրական հանդես» (այսուհետև՝ ԱՀ), գ. Ա, Թիֆլիս, 1896, էջ 224-226: 
2 Տե´ս Լալայան Ե., Վարանդա, «ԱՀ», գ. Բ, Թիֆլիս, 1897, էջ 21-25: 
3 Տե´ս Լալայան Ե., Սիսիան, «ԱՀ», գ. Գ, Թիֆլիս, 1898, էջ 199-202, «Զանգեզուր», «ԱՀ», գ. Դ, Թիֆլիս, 1898, էջ 
59-60: 
4 Տե´ս Լալայան Ե., Բորչալուի գավառ, «ԱՀ», գ. IX, Թիֆլիս, 1902, էջ 197-204: 
5 Տե´ս Լալայան Ե., Նախիջևանի գավառ, Ա մասն, Գողթն, «ԱՀ», գ. XII, Թիֆլիս, 1904, էջ 109-111: 
6 Տե´ս Լալայան Ե., Գանձակի գավառ. Հայոց նշանավոր գյուղեր, «ԱՀ», գ. Ե, Թիֆլիս, 1899, էջ 307-335: 
7 Տե´ս Լալայան Ե., Նոր Բայազետի գավառ կամ Գեղարքունիք, «ԱՀ», գ XVI, Թիֆլիս, 1907: 
8 Տե´ս Լալայան Ե., Վասպուրական, «ԱՀ», գ. XX, Թիֆլիս, 1910, էջ 119-131: 
9 Տե´ս Մուրադյանց Հ., Համշենցի հայեր, «ԱՀ», գ. Դ, Թիֆլիս, 1899, էջ 123-128: 
10 Տե´ս Բենսե (Սահակ Մովսիսյան), Բուլանըխ կամ Հարք գավառ, «ԱՀ», գ. Ե, Թիֆլիս, 1899, էջ 43-45: 
11 Տե´ս Մալխասյան Հ., Հայ գեղջուկի ալբոմը, «ԱՀ», գ. Զ, Թիֆլիս, 1900: 
12 Տե´ս Շահազիզ Ե., Նոր Նախիջևանը և նոր նախիջևանցիք, «ԱՀ», գ. IX, Թիֆլիս, 1902: 
13 Տե´ս Лисициан С.Д., К изучению армянских крестьянских жилищ (Карабахский карадам), “Извстия кав-
казского историко-археологического института (ИКИАИ)”, том III, Тифлис, 1925, с. 97-108. 
14 Տե´ս Лисициан С.Д., Крестьянское жилище Высокой Армении, ИКИАИ, т. IV, Тифлис, 1926, с. 55-70.  
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ների՝ Մեղրու1 և Գեղարքունիքի, Փամբակի2 ու Վայոց Ձորի վերաբերյալ: Այդ ուսումնասի-
րությունների յուրատեսակ ամփոփումը կարելի է համարել գիտնականի “Очерки этно-
графии дореволюционной Армении”3 աշխատության բնակարանին վերաբերող բաժինը: Ա-
վելի ուշ լույս տեսավ նաև Ստ. Լիսիցյանի «Զանգեզուրի հայերը»4 աշխատությունը, որի 
գլուխներից մեկը վերաբերում է բնակարանին: Իր ուսումնասիրություններում հեղինակը ա-
վելի շատ ուշադրություն է դարձրել բնակարանի կառուցման տեխնիկական հնարքներին, 
ժողովրդական բնակարանի և կոթողային ճարտարապետության առնչություններին, ինչպես 
նաև բնակարանի ներքին կահավորանքին և օժանդակ տնտեսական կառույցներին, աշխար-
հագրական գործոններով պայմանավորված առանձնահատկություններին:  

Հայկական բնակարանի աշխարհագրական գործոններով պայմանավորված կառուց-
վածքային լոկալ՝ տարածքային առանձնահատկություններին է անդրադարձել նաև Խ. Սա-
մուելյանը5՝ օգտագործելով հիմնականում Ե. Լալայանի և Ստ. Լիսիցյանի ազգագրական նյու-
թերը: 

Հայաստանի պատմական ճարտարապետության հետազոտող Թորոս Թորամանյանն6 
իր մեծածավալ աշխատություններում անդրադառնում է «օղուզների» (հսկաների) տների, մի 
բաժնով հնագույն տներին, քարայր-բնակարաններին:  

Զանգեզուրի ավանդական բնակարանի՝ քարայրային տիպին է անդրադարձել Գ. Չուր-
սինը7: Լեռնային Ղարաբաղի հայերի գյուղական բնակարանի նկարագրություն կա Վ. Պ. Կո-
բիչևի մի աշխատության մեջ, որը, սակայն, հիմնականում կրկնում է Ստ. Լիսիցյանին8: Լոռու 
և Գեղարքունիքի գյուղական հին և նոր բնակարանների համեմատական բնութագիրն է տվել 
Դ. Վարդումյանը9: Շատ ավելի ուշագրավ է Դ. Վարդումյանի մեկ այլ աշխատանքը10, որում 
հեղինակը փորձել է բացահայտել բնակարանի առանձնահատկությունները Պատմական 
Հայաստանի տարբեր շրջաններում և դրանց առաջացմանը նպաստած տնտեսական և աշ-
խարհագրական գործոնները: Սակայն աշխատանքի փոքր ծավալը հնարավորություն չի ըն-
ձեռել հեղինակին ավելի հանգամանորեն խորանալու քննարկվող հարցերի մեջ: Նշված հե-
ղինակներից Ստ. Լիսիցյանը, Դ. Վարդումյանը, Վ. Կոբիչևը գյուղական հիմնական բնակա-
րանների հետ մեկտեղ նկարագրել են նաև իրենց ուսումնասիրած շրջանների բնակչության 
սեզոնային բնակարանները: Այս վերջին բնագավառը, սակայն ավելի հանգամանորեն լու-
սաբանվել է Յու. Մկրտումյանի կողմից՝ կապված անասնապահական մշակույթի ուսումնա-
սիրության հետ11: Իր ուսումնասիրություններում նա տվել է սեզոնային բնակավայրերի և 
բնակարանների դասակարգումը, նրանց պայմանավորվածությունը աշխարհագրական մի-
ջավայրով և բնակչության վարած տնտեսության բնույթով, որոնք շատ կարևոր են բնակա-
րանի արեալային և համալիր ուսումնասիրության համար:  

                                                           
1 Տե´ս Лисициан С.Д., Из материалов по изучению жилищ Армении. “Крестьянское жилище мегринского 
района”, ИКИАИ, т. V, Тифлис, 1927, с. 119-133. 
2 Տե´ս Лисициан С.Д., Из материалов по изучению жилищ Армении. “Нор-Баяазетский азарашенк и заметки 
о крестьянских жилищах соседних районов Памбакского и Даралагязского”, ИКИАИ, Тифлис, 1927, т. VI, с. 
133-140. 
3 Տե´ս Лисициан С.Д., Очерки этнографии дореволюционной Армении, “Кавказский этнографический сбор-
ник” (այսուհետ՝ КЭС), 1955, - − 1. Տե´ս նաև «Народы Кавказа», т. II, М., 1962, с. 504-513.  
4 Տե´ս Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը, Ե., 1969, էջ 96-114: 
5 Տե´ս Սամուելյան Խ., Հին Հայաստանի կուլտուրան, հ. II, Ե., 1941, էջ 191-236: 
6 Տե´ս Թորամանյան Թ., Հայկական ճարտարապետություն, հ. II, Ե., 1942-1948: 
7 Տե´ս Чурскин Г. Ф., Армяне Зангезура (краткий этнографический очерк). Тифлис, 1931. 
8 Տե´ս Кобычев В.П., Крестьянские жилище народов Азербайджана в XIX в., КЭС, М., 1962, т. III, с. 39. 
9 Տե´ս Վարդումյան Դ., Լոռեցիների նոր կենցաղը, Ե., 1956: Տե´ս նաև նույնի՝ “Некоторые материалы по этно-
графии армян”, “Краткие сообщения Института этнографии АН СССР” (КСИЭ), том XXXIII, М., 1960, с. 33-34. 
10  Տե´ս Вардумян Д., Характеристика основных этнографических раионов Армении в XIX в., “VII 
международный конгрес антропологических и этнографических наук (МКАЭН)”, М., 1964.  
11 Տե´ս Мкртумян Ю. И., Формы скотоводства и быт населения в армянской деревне второй половины XIX 
века, “Советская этнография” (այսուհետև՝ “СЭ”), 1968, № 4; Նույնի՝ Формы скотоводства в восточной 
Армении (Вторая половина XIX – начало XX в.) (Историко-этнографического исследование). «Հայ 
ազգագրություն և բանահյուսություն» (այսուհետ՝ ՀԱԲ), պրակ 6, 1974, էջ 7-90: 



161 
 

Համառոտ գծերով հայկական բնակավայրի ու բնակարանի համալիրների ուսումնասի-
րությունը տրված է “Народы мира” մատենաշարի “Народы Кавказа”, т. II հատորում (էջ 504-
513):  

Հայոց ժողովրդական տան՝ գլխատան և արհեստավարժ ճարտարապետության, հատ-
կապես պաշտամունքային բնույթի կառույցների՝ եկեղեցի, մատուռ, վանական համալիր և 
այլն հորինվածքա-կառուցողական փոխառնչության հարցերին ընդհանրացնող հաղորդում է 
հրատարակել Դ. Վարդումյանը՝ «Հայոց ժողովրդական բնակարանը (գլխատուն) սրբարան» 
զեկուցման մեջ (տե´ս «Հայոց սրբերը և սրբավայրերը» (ակունքները, տիպերը, պաշտամուն-
քը), Երևան, 2001, էջ 357-360):  

Այս առումով ուշագրավ է նաև հեղինակի «Հայաստանի հիմնական ազգագրական 
շրջանների բնութագիրը ԺԹ դարում» («Բազմավեպ», Հայագիտական-բանասիրական հան-
դես, 2004, N 1-4) հետազոտւթյունը:  

Հայկական տան առանձին բաժանմունքներին է անդրադարձել նաև ռուս ազգագրա-
գետ Մ. Իլյինան1: Գիտնականը փորձել է համակարգել կովկասյան ժողովրդական բնակա-
րանների ճարտարապետության փայտաշեն գմբեթների ծածկերի տարբերակները և ցույց է 
տվել, որ բացի Անդրկովկասից, փայտաշեն աստիճանաձև գմբեթներով տների որոշ ձևեր 
միմյանցից անկախ զարգացել են նաև մի շարք այլ երկրներում: Հայկական ժողովրդական 
կառույցների ուսումնասիրման որոշ հարցեր է շոշափում նաև վրացի ազգագրագետ Թ. Ա. Չի-
կովանին2, ով հիմնականում անդրադարձել է հայոց ավանդական բնակարանի հիմնական տի-
պի՝ գլխատան և վրաց «դարբազիների» ծագումնաբանական ու կառուցվածքային առնչակցու-
թյան հարցերին: Գիտնականը Անդրկովկասյան աստիճանավոր-գմբեթաձև ծածկով բնակա-
րանի դասակարգման և ծագման հարցեր է քննարկել, առաջ է քաշել հետաքրքիր տեսանկ-
յուններ՝ աշխարհագրական միջավայրի և տնտեսության բնույթի հետ բնակարանային համա-
լիրի տարբերակների ունեցած կապի վերաբերյալ: Մեկ այլ խորհրդային հետազոտող՝ Վ. Վի-
տովը, առաջ քաշեց բնակավայրերի և բնակարանների դասակարգման չափանիշներ, որոնք 
հետագայում դարձան խորհրդային մյուս հետազոտողների համար մեթոդական ուղենիշներ3: 
Ռուս մեկ այլ հետազոտող Վ. Պ. Կոբիչևը նյութերի բարեխիղճ ուսումնասիրությամբ կարողա-
ցել է ճշգրտորեն որոշել հայկական լեռնավայրային տիպի բնակարանի՝ «գլխատան» տա-
րածման շրջանները Արևելյան Անդրկովկասում4: Այս հիմնախնդրին է վերաբերում նաև Վ.Պ. 
Կոբիչևի և Ա.Ն. Ռոբակիձեի համատեղ ուսումնասիրությունը5:  

 
ՊՊատմաճարտարապետական ուսումնասիրություններ (1950-1980-ական թթ.) 
XX դ. 50-80-ական թվականներին հրատարակվեցին մի շարք ուսումնասիրություններ, 

որոնք, սակայն, հիմնականում ճարտարապետական ուղղվածության էին: Ազգագրական ա-
ռումով փոխադարձ ազդեցություններով պայմանավորված՝ հայկական և վրացական տների 
համանման կողմերին է անդրադարձել Ռ. Աղաբաբյանը6: Հայկական գյուղական բնակարա-
նի ուսումնասիրության պատմաճարտարապետական գրականության մեջ կարևոր է Ա. Յա-
կոբսոնի7 և այլոց աշխատությունները: Առավել հիշատակելի է Ս. Մնացականյանի8 աշխա-
տությունը, որում տրված է խորհրդային շրջանում հայկական ավանդական բնակավայրերի վե-
րափոխման օրինաչափությունները: Այստեղ վերջինս շեշտը դրել է կոլեկտիվացման տարինե-
րի գյուղական բնակավայրերի հատակագծման ու կառուցապատման, կոլտնտեսային արտադ-
րական կառուցվածքների, գյուղական բնակելի տան և, վերջապես, գյուղական բնակավայրերի, 
հասարակական կառուցվածքների վերափոխումների վրա: Հեղինակն անդրադառնում է նաև 
այն խնդրին, թե ժողովրդական բնակարանների ձևերն ինչպես են փոխանցվել ժամատների 
                                                           
1 Տե´ս Ильина М., Древнейшие типы жилищ Закавказья. М., 1964. 
2 Տե´ս Чиковани Т.А., Классификация и генезис закавказского жилища со ступенчато венцеобразным перек-
рытием, “Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX-XX вв.”, вып. I. М., 1971, с. 33-37. 
3 Տե´ս Витов В., О классификации поселений, “СЭ”, 1953, № 3, с. 27–38. 
4 Տե´ս Кобычев В.П., Жилище народов Восточного Закавказья в XIX веке, “СЭ”, 1957, № 3.  
5 Տե´ս Кобычев В.П., Робанидзе А.Н., Основы типологии и картографирования жилища народов Кавказа 
(Материалы к Кавказскому историко-этнографическому атласу), “СЭ”, 1967, № 2. 
6 Տե´ս Агабабян Р.А., Композиция купольных сооружений Грузии и Армении. Ереван, 1950. 
7 Տե´ս Якобсон А.Л., Очерк истории зодчества Армении V-XVIII веков, М.-Л., 1950: 
8 Տե´ս Մնացականյան Ս., Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի ճարտարապետությունը, Ե., 1956: 
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ճարտարապետությանը 1 : XVIII-XIX դդ. ժողովրդական բնակելի շենքերի մասին առանձին 
գլխով են անդրադարձել ճարտարապետներ Վ. Մ. Հարությունյանը Ս.Ա. Սաֆարյանի հետ հա-
մատեղ աշխատության մեջ2: 

Ճարտարապետական, ինչ-որ չափով նաև ազգագրական առումով, հանգամանալի հե-
տազոտություն է կատարված Ս. Վարդանյանի կողմից3: Ներկայացրել է ժողովրդական բնա-
կելի տների աստիճանական զարգացման պատմությունը՝ սկսած պարզագույն օթևանից 
մինչև բարդ հատակագծային բնակելի տները: Այն պատմական ակնարկ է բնակելի կառույց-
ների, բնակարանային համալիրների, նրանց առանձին տարրերի ծագման ու զարգացման 
մասին՝ հնագույն ժամանակներից մինչև խորհրդային ժամանակները: Հանգամանորեն շա-
րադրված է բնակելի տների էվոլյուցիան՝ կապված հայ ժողովրդի նյութական ու մշակութա-
յին կյանքի զարգացման, երկրի աշխարհագրական առանձնահատուկ պայմանների, տեղա-
կան շինանյութերի առկայության հետ և այլն: Աշտարակի ժողովրդական տան կառուցման 
սկզբունքներին է նվիրված Է. Հակոբյանի4, Սյունիքի, նաև Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի քա-
ղաքային և գյուղական բնակելի տան ճարտարապետության մասին է Ն. Պապուխյանի5, 
Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետությանն է նվիրված Ս. Մաթևոսյանի6 և այլոց աշ-
խատությունները: Դրանցում հեղինակները բնութագրել են տարածաշրջաններին բնորոշ ժո-
ղովրդական ինքնատիպ ճարտարապետական լուծումները: Հազարամյակների խորքից ե-
կող այդ ժառանգության նյութական մնացորդները, նրանց կողմից չափագրվել, լուսանկար-
վել և վերլուծության են ենթարկվել: Շոշափվել են հին քաղաքների, ավանների և գյուղերի 
կառուցապատման, տարբեր բնույթի շենքերի ու շինությունների կառուցվածքային, համադր-
վածքային և գեղարվեստական առանձնահատկությունները: Այդ նույն սկզբունքով Հայաս-
տանի արտադրական կառույցների՝ ձիթհանների, ջրաղացների և հնձանների ուսումնասի-
րությանն է նվիրվել Հ. Խալփախչյանի7 մենագրությունը: Այնտեղ շարադրվում են ինչպես 
անցյալում, այնպես էլ խորհրդային տարիներին լայնորեն տարածված արտադրական կա-
ռուցվածքների կոմպոզիցիոն ու կառուցողական առանձնահատկությունները, նաև՝ դրանց 
ճարտարապետական ձևերի զարգացման պատմական փուլերի ընդհանրությունը: Նույն հե-
ղինակը հանգամանալի ուսումնասիրություն է նվիրել նաև Հայաստանի քաղաքացիական 
ճարտարապետությանը8:Գիտնականն անդրադարձել է Հայաստանի ժողովրդական վար-
պետների շինարարական ավանդույթներին, միջնադարյան Ռուսիայի ու Հայաստանի շինա-
րարական մշակութային կապերին, Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն շինարարական մշա-
կույթին9: Հայ ժողովրդական բնակարանի հնագույն ձևերին է անդրադարձել Ն. Մ. Տոկարս-
կին10: 

 
ՊՊատմաազգագրական ուսումնասիրություններ 1950-1980-ական թթ. 
Պատմաազգագրական համալիր ուսումնասիրության «Ազգագրական հանդեսի» (1896-

1916 թթ.) ավանդույթների շարունակությունը հանդիսացավ 1970 թվականից առ այսօր ՀՀ 
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «Հայ ազգագ-
րություն և բանահյուսություն» մատենաշարը, որի առաջին պրակը վերաբերում է Վարդան 
Թեմուրճյանի «Գամիրքի հայերը» պատմաազգագրական բնույթի ուսումնասիրությանը: 
Գրքի IV գլխում զետեղված է «Բնակելի տունը, տնտեսական օժանդակ կառույցներով» բա-
                                                           
1 Տե´ս Мнацаканян С.Х., Архитектура армянских притворов, Ереван, 1952. 
2 Տե´ս Арутюнян В.М. и Сафарян С.А., Памятника армянского зодчества, Москва, 1951. 
3 Տե´ս Վարդանյան Ս., Հայկական ժողովրդական բնակելի տների ճարտարապետությունը, Պատմական ակ-
նարկ, Ե., 1959: 
4 Տե´ս Հակոբյան Է., Աշտարակի շրջանի ժողովրդական բնակարանի ճարտարապետությունը, Ե., 1964: 
5 Տե´ս Պապուխյան Ն., Սյունիքի ժողովրդական բնակարանի ճարտարապետություն, Ե., 1972: 
6 Տե´ս Մաթևոսյան Ս., Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետությունը, Ե., 1965: 
7 Տե´ս Խալփախչյան Հ., Հայաստանի արտադրական կառուցվածքները, Ե., 1961: 
8 Տե´ս Халпахчьян О., Гражданское зодчество Армении (жилые и общественные здания), М., 1971. 
9  Տե´ս Халпахчьян О.. Строительные традиции народных мастеров Армении (Материалы к истории 
строительного искусства на примере памятников Санаина), «Архитектурное наследство» (М.), 1953, № 3, c. 
36–78; Նույնի՝ Культурные связи Владимиро-Суздальской Руси и Армении. М., 1977; նույնի՝ “Строительная 
культура Армянского нагорья с древнейших времен по VII в. до н.э.”, “Архитектурное наследство”, 1983,  31, 
c. 98-132. 
10 Տե´ս Токарский Н. М., Архитектура древней Армении, Ереван, 1946.  
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ժինը (էջ 70-84): Մատենաշարի 5-րդ պրակում հրատարակված է Գևորգ Հալաջյանի «Դեր-
սիմի հայերի ազգագրությունը» ուսումնասիրությունը (ՀԱԲ, հ. 5, Երևան, 1973), որում շա-
րադրված է բնակավայրեր և շենքեր բաժինը (էջ 201-218): Մատենաշարի 8-րդ պրակում 
(Երևան, 1978) հրատարակված է Սերինե Ավագյանի «Արճակ՝ պատմաազգագրական ու-
սումնասիրությունը», որի 37-41 էջերում ներկայացվում է բնակարանային համալիրն ու կահ-
կարասին: 10-րդ պրակը (Երևան, 1980) նվիրված է Գ.Գ Գևորգյանի՝ հայկական գաղթոջախ-
ներից մեկին՝ Ղզլարին (ՌԴ՝ Դաղստանի Ինքնավար Հանրապետություն): Աշխատության 
«Նյութական մշակույթ» բաժնում (էջ 33-44) ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդվում նաև 
բնակարանի, կահ-կարասու մասին: 12-րդ պրակում (Երևան, 1981) ներկայացվում է Ստ. Լի-
սիցյանի «Լեռնային Ղարաբաղի հայերը» աշխատությունը, որի 32-33 էջերում՝ «Բնակավայ-
րերն ու բնակարանը»: 15-րդ հատորում (Երևան, 1982) հրատարակված է Բ. Թոռլաքյանի 
«Համշենահայերի ազգագրությունը», որում բնակավայրերի մասին խոսվում է 51-62 էջերում: 
Առանձին գրքերով հրատարակվել են՝ Գ. Հակոբյանի՝ Ներքին Բասենի ազգագրությունը և 
բանահյուսությունը, Երևան, 1974, էջ 115-128, Վ. Պետոյանի՝ Սասնա ազգագրություն, 
Երևան, 1965, էջ 188-206, Ե. Կարապետյանի՝ Սասուն. ազգագրական նյութեր, Երևան, 1962, 
էջ 46-56:  

Ժողովրդական բնակարանի ազգաբանական ուսումնասիրության գործում շատ կար-
ևոր է ձեռքի տակ ունենալ նաև սփյուռքահայ XX դ. կեսերի մտավորականության աշխա-
տությունները, ինչպիսիք էին Հ. Սարգիսյանի «Բալու. իր սովորույթները, կրթական և իմացա-
կան վիճակը և բարբառը» (Կահիրե, 1932); Ա. Ալպոլաճյանի «Պատմություն հայ Կեսարիո. 
տեղագրական, պատմական և ազգագրական ուսումնասիրություն» (Կահիրե, 1937, հ. 2), 
նույնի՝ «Պատմություն Եվդոկիո հայոց. տեղագրական, պատմական և ազգագրական տեղե-
կություններով» (Կահիրե, 1952); Գ. Սյուրմենյանի «Երզնկա» (Կահիրե, 1947), Հ. Գասպար-
յանի «Չմշկածագ և իր գյուղերը» (Պոստոն, 1969) և այլք: 

ՀՍՍՀ ԳԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ազգագրության բաժինը մի 
կողմից՝ հայկական ժողովրդական շենքերին նվիրված ատլասը կազմելու, մյուս կողմից՝ հիմ-
նախնդիրը ազգագրական համալիր ուսումնասիրության ենթարկելու անհրաժեշտությունից 
մղված՝ 1950-ական թվականներից հաջորդաբար կազմակերպում է գիտարշավներ՝ Հայաս-
տանում և նրանից դուրս գտնվող հայաշատ վայրերում հնամենի կառույցների մնացորդներն 
ու նորերը նկարագրելու և չափագրություններ անելու նպատակով: Գիտարշավների միջո-
ցով հարուստ նյութ կուտակվեց ապագա ուսումնասիրության համար: Դրանց մի մասի հի-
ման վրա Դ. Վարդումյանը 1956 թ. հրատարակած «Լոռեցիների նոր կենցաղը» աշխատութ-
յան մեջ ներկայացրել է Լոռու պատմաազգագրական շրջանի շենքերի ժամանակակից տե-
սակների հետ նաև հին շենքերի տիպերը: Գրեթե նույն ժամանակ Վ. Բդոյանն էլ հրատարա-
կեց «Հայկական կոլտնտեսային տունն ազգագրական տեսակետից» հոդվածը1 ՝ անդրա-
դառնալով 1950-ական թվականների բնակելի և տնտեսական շենքերին ու դրանց զարգաց-
ման ընթացքին: Սովետական ժամանակաշրջանում բնակարանաշինության մեջ կատար-
ված փոփոխությունների և նորի՝ հայ կոլտնտեսականների բնակարանների վերաբերյալ ե-
ղած ուսումնասիրություններից կարելի է հիշատակել Դ. Վարդումյանի և Է. Կարապետյանի 
համատեղ աշխատությունը2: 

 Ըստ բնակավայրերի և ժողովրդական ավանդական բնակարանային համալիրի տի-
պերի՝ Հայաստանի պատմաազգագրական շրջանավորման հարցերն է քննարկում Դ. Վար-
դումյանը իր հետազոտություններից մեկում3: Հայկական ժողովրդական բնակարանի՝ ըստ 
առանձին պատմաազգագրական շրջանների հակիրճ և ամփոփ բնութագիրն է տրված Ա. 
Տեր-Սարգսյանի “Армяне. История и этнокультурные традиции” (М., 1998 (69-100), նույնը 
առավել հանգամանալի տրված է Հարություն Մարությանի “Поселения и жилища” 
(“Армяне”, серия “Народы и культуры”, М., 2012, էջ 205-232) գրքերում: Առանձին պատ-

                                                           
1 Տե´ս Բդոյան Վ., Հայկական կոլտնտեսային տունը ազգագրական տեսանկյունից, ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», 
1955, № 4, էջ 37-54, նույնի՝ «Հայ ազգագրություն (համառոտ ուրվագիծ)», Ե., 1974, էջ 66-95: 
2 Տե´ս Վարդումյան Դ., Կարապետյան Է., Հայաստանի կոլտնտեսականների ընտանիքը և ընտանեկան կեն-
ցաղը, Ե., 1963, էջ 29–48: 
3 Տե´ս Վարդումյան Դ., Հայաստանի հիմնական պատմաազգագրական շրջանների ընդհանուր բնութագիրը 
(XIX-XX), «Պատմաբանասիրական հանդես», 2004, № 2, էջ 48-64: 
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մաազգագրական շրջաններից՝ Աղձնիքի բնակավայրերի և ժողովրդական կառույցների 
բնութագիրն է տրված Ռ. Նահապետյանի՝ «Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծի-
սակարգը (XIX դ. երկրորդ կես-XX դ. սկիզբ) [Պատմազգագրական ուսումնասիրություն» աշ-
խատության մեջ (էջ 42-51)]: 

Գնահատելով հայկական գյուղական բնակարանների վերաբերյալ եղած ուսումնասի-
րությունները, կարելի է ասել, որ նրանց մեծ մասը մասնակիորեն են անդրադառնում թե´ 
պատմաազգագրական շրջանների ընդգրկման և թե´ կառուցվածքային ու գործառութային 
բնութագրության հարցերին: Պատմական Հայաստանի պատմաազգագրական շրջանների 
մի զգալի մասի (օր.՝ Այրարատ, Տավուշ) վերաբերյալ որևէ ուսումնասիրություն դեռևս ար-
ված չէ: Ողջ Հայաստանի բնակարաններին վերաբերող ուսումնասիրություններում հետևո-
ղականորեն չեն բացահայտված առանձին շրջանների առանձնահատկությունները, դեռևս 
գիտական հրապարակի վրա չկան համալիր ուսումնասիրություններ: Ուսումնասիրություն-
ներում բնակարանը պետք է դիտարկվի ոչ միայն որպես նյութական կառույց, այլև բնաաշ-
խարհագրական, պատմաքաղաքական, սոցիալտնտեսական, կենցաղամշակութային բազ-
մապիսի գործոնների ազդեցությամբ ձևավորված բարդ մշակութային երևույթ: Այդուհան-
դերձ, վերը թվարկված ազգագրագետների, ճարտարապետների մի քանի սերունդների 
ջանքերով հնարավորին չափով հետազոտվել է հայոց ավանդութային ժողովրդական բնա-
կարանն իր ենթաէթնիկ (լոկալ) տարբերակներով և դրանց արդյունքները կարող են հիմ-
նախնդրի ամբողջական ու նորովի լուծմանը հասնելու օգտակար ատաղձ ծառայել:  

Հիմնախնդրի ուսումնասիրության շրջանակներում հայ գիտական ազգաբանության մեջ 
նոր երևույթ էր Է. Մարգարյանի (ղեկավար), Ս. Հարությունովի, Ի. Բարսեղյանի, Ս. Ենգիբար-
յանի, Է. Մելքոնյանի, Յու. Մկրտումյանի, Կ. Սարինգուլյանի «Կենսապահովման մշակույթը և 
էթնոսը» խորագրով համատեղ էթնոմշակութաբանական հետազոտությունը1: Այստեղ բնա-
կավայրերի ու բնակարանների էթնոմշակութաբանական հետազոտության ուշագրավ փորձ 
են կատարել Է. Մելքոնյանը և Յու. Մկրտումյանը: Է. Մելքոնյանը Հայաստանի լեռնային (Սյու-
նիք), նախալեռնային (Շիրակ), հովտային (Արարատյան դաշտավայր) արեալների ավանդա-
կան և ժամանակակից բնակավայրերի համահայկական տիպերի բնութագրության փորձ է 
կատարել՝ կախված դրանց ձևավորման վրա ազդող բնաէկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսա-
կան գործոններից ու ազգային ավանդույթներից2: Յու. Մկրտումյանը, ըստ Հայաստանի ե-
րեք խոշոր պատմաազգագրական շրջանների դաշտային ազգագրական առկա նյութերի 
համեմատման սկզբունքի, ներկայացրել է համահայկական բնակարանային տիպերի ձևա-
վորման գործառութային գործունեության և զարգացման հիմնական առանձնահատկություն-
ներն ու ուղղությունները3: Այս հարցում հեղինակը շատ է կարևորել բնակարանների տիպերի 
պայմանավորվածությունն ընտանիքների կազմով ու կառուցվածքով, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման մակարդակով: 

1980-ական թթ. Հ. Մարությանը կենցաղամշակութային առումով առավել հանգամանո-
րեն է ուսումնասիրել հայ ժողովրդական բնակարանի ներսույթը4: Նա, հայկական ժողովր-
դական ավանդական բնակարանի գործառութային բնութագրությունը տալուց զատ, ներկա-
յացրել է ժողովրդական բնակարանի ավանդական ջեռուցման և լուսավորության, կահույքի 
ու կարասու կիրառական և տիպաբանական բնութագրությունը, ներսույթի դեկորատիվ կի-
րառական տարրերի գեղարվեստական, ճարտարապետական յուրահատկությունները: 

Այսուհանդերձ, թե´ հայկական, թե´ կովկասագիտական ու ընդհանուր ազգագրական 
գրականության մեջ դեռևս հստակ մշակված չէ բնակարանի՝ որպես սոցիալական ֆենոմենի, 
հետազոտման համընդհանուր ճանաչման արժանացած սկզբունքներ: Դրանով հնարավո-
րություն կընձեռվեր պատմահամեմատական խոր վերլուծության հիման վրա կատարելու 
                                                           
1 Տե՜ս “Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах 
армянской сельской культуры)”. Ереван, 1983; Տե´ս նաև Aрутюнов С.А., Мкртумян Ю.И., Сельские поселе-
ния Армении. Введение, “Культура жизнеобеспечения и этнос”, с. 110-117. 
2 Տե´ս Мелконян Э., Сельские поселения Армении, “Культура жизнеобеспечения и этнос”, с. 110-149. 
3 Տե´ս Мкртумян Ю., Сельское жилище армян, “Культура жизнеобеспечения и этнос”, с. 150-188. 
4 Տե´ս Марутян А.Т., Армянские традиционные зернохранилища (по этнографическим материалам), «Լրա-
բեր հասարակական գիտությունների», 1987, № 7, с. 65-76; նույնի՝ Интерьер армянского народного жилища 
(вторая половина XIX-начало XX в.). Материалы к “Кавказскому историко-этнографическому атласу”, “Ар-
мянская этнография и фольклор (материалы и исследования)”, т. 17. Ереван, 1989, с. 63-142. 
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կենսապահովման մշակույթի այդ բաղադրիչի բազմակողմ հանգամանալի ուսումնասիրու-
թյուն: Ցավոք, ինչպես բնակավայրի, այնպես էլ բնակարանի վերաբերյալ առ այսօր հայագի-
տության մեջ չկա համալիր, ամբողջական հետազոտություն: Եղածն առանձին հրապարա-
կումներ են ու հոդվածներ: Հայ ազգագրական գիտության խնդիրն է՝ ունենալ հիմնարար, 
հայկական ավանդական և ժամանակակից բնակավայրերին ու բնակարանի տիպերին 
նվիրված ամփոփ և ամբողջական մենագրական աշխատություններ: 

 
РРафик Наапетян, ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ АРМЯНСКОГО НАРОД-

НОГО ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА. Армянское народное жилище, и экономические и 
бытовые сооружения тесно связанные с ней, один из сложных и самобытных культурно - 
бытовых комплексов жизнеобеспечения, которое в течение тысячелетий было тесно 
связано с самыми разнообразными сторонами жизни армянского населения. Поэтому при 
изучении народных архитектурных сооружений, кроме их культурных признаков, рас-
крываются также многочисленные вопросы, касающиеся этнического происхождения и 
общего характера экономики местного армянского народа, уровня развития техники, иму-
щественных и классовых отношений, семейно - общественного быта, общинных тради-
ций, эстетических представлений народа, духовной культуры, народного мышления и.т.д. 

В этой статье приводится общая картина исследований об армянском народном 
жилище с строительно - конструктивной и этнографической направленностью, с комп-
лексным использованием и анализом которых только можно составить целостное 
представление об армянской народной архитектуре, о типах народных жилищных комп-
лексов, долгом пути развития и их места и роли в системе этнической культуры.  

Статья может быть полезна как этнографам, архитекторам, так и людям, 
занимающимся вопросами армянской истории и культуры. 
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Rafik Nahapetyan, ON THE ETHNOGRAPHIC STUDY OF THE ARMENIAN NATIONAL 

TRADITIONAL APARTMENT. The Armenian national apartment, and the economic and domes-
tic facilities closely associated with it, is one of the most complicated and original cultural and 
social life support complexes, which for thousands of years has been closely connected with the 
most diverse aspects of the life of the Armenian population. Therefore, during the study of na-
tional architectural structures, in addition to their cultural characteristics, numerous issues relat-
ed to the ethnic origin and the general nature of the economy of the local Armenian people, the 
level of development of technology, property and class relations, family and social life, commu-
nity traditions, aesthetic ideas of the people, spiritual culture, people's thinking, and a lot of other 
issues are also revealed. 

This article provides a general picture of the research on the Armenian people's apartment 
with a constructive and ethnographic orientation, with the complex use and analysis of which 
only one can form a holistic view of the Armenian national architecture, national housing com-
plexes, their types, long-term development path, multifaceted social perception and the possibil-
ity of identifying its place and role in the system of ethnic culture. The article also discusses the 
existing level of ethnographic and architectural studies of the national apartment. 

The article can be useful both for ethnographers, architects and people dealing with the is-
sues of Armenian history and culture. 
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